اجلي�ش
جملة �شهرية ت�صدر عن:
قيادة اجلي�ش اللبناين
مديرية التوجيه
Issued by:
The Lebanese Army
Directorate of Orientation

ك�� ّرم��ت جمعية حم�ترف الفن
الت�شكيلي للثقافة والفنون -
جتمع البيوت
را�شيا بالتعاون مع ّ
الثقافية يف لبنان ،قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان ،باختياره
ال�شخ�صية الوطنية القيادية
اجلامعة للعام  ،2007وذلك
باحتفال �أقيم يف مق�صف
وزارة الدفاع يف الريزة.

تكرمي قائد اجلي�ش

27

من �أخبار القائد

ال�سنة الرابعة والع�شرون  -كانون الثاين  - 2008العدد رقم 271

العماد �سليمان
يدعو الع�سكريني اىل
الت�شبث باملبادئ والقيم
وي�ؤكد �أن عقيدة
اجلي�ش لن تتبدل

36
طبعت على مطابع:
�شم�ص للطباعة والن�شر �ش.م.ل.
هاتف01/707735 -6 -7 :

ج ّدد قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ت�أكيده «ان اجلي�ش
اليوم هو �أكرث قوة ومناعة ،بف�ضل �شهدائه الذين �سقطوا منذ
بدء م�سريته الطويلة وحتى الأم�س القريب ،وان م�شاعر الأمل
واحلرقة لغيابهم يجب �أن تدفعنا اىل الت�شبث بالقيم واملبادئ
التي م�ضوا يف �سبيلها .كالم العماد �سليمان جاء خالل جولة له
يف الفوج املجوقل و�أعقبتها جوالت ومواقف �أخرى ،حيث تف ّقد
العديد من القطع خالل الأ�سابيع االخرية.
طبع من هذا العدد  57.000ن�سخة

خالل حفل افتتاح املبنى اجلديد لكلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة واالركان� ،أكد قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان �أن «اجلي�ش اللبناين ي�ستمد قوته ومناعته من التفاف
اللبنانيني حوله ومن �ضباطه وع�سكرييه امل�س ّلحني باالميان واملعرفة».
برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان� ،أقيم حفل افتتاح ثكنة
فوج مغاوير البحر يف عم�شيت،
بح�ضور رئي�س االركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري وعدد من ر�ؤ�ساء
االجهزة االمنية وذوي ال�ضباط
ال�شهداء من فوج مغاوير
البحر ،وقائد الفوج العقيد
الركن جورج �شرمي و�ضباطه.
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«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
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ا�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل
ال�سفري االيطايل

4

ا�ستقبل نائب رئي�س احلكومة وزير
الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س امل ّر،
�سفري ايطاليا ال�سيد غربيال كيكيا
وبحث معه امل�ستجدات على ال�ساحة
اللبنانية.

 ...وال�سفري
امل�صري

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني،
�سفري م�صر ال�سيد �أحمد ف�ؤاد
البديوي ،وجرى التط ّرق اىل
التطورات الراهنة.

 ...وال�سفري
الأمريكي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س امل ّر� ،سفري الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان
وعر�ض معه التطورات.
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 ...وم�ساعد وزيرة
اخلارجية الأمريكية

 ...ورئي�س جلنة
التحقيق
الدولية مودعاً
ا�ستقبل الوزير اليا�س املر ،رئي�س
جلنة التحقيق الدولية يف جرمية
اغتيال الرئي�س رفيق احلريري

 ...وعائلة
اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج

ا�ستقبل الوزير امل ّر ،م�ساعد وزيرة
اخلارجية الأمريكية ال�سيد ديفيد
ول�ش الذي قدم التعازي با�ست�شهاد
مدير عمليات اجلي�ش اللواء الركن
فرن�سوا احلاج ،و ّمت اي�ضاً التطرق
اىل التطورات الراهنة.

القا�ضي البلجيكي �سريج برامرتز
وخلفه القا�ضي الكندي دانيال
بيلمار ،وذلك ملنا�سبة مغادرة
برامرتز لبنان وت�سليم امللف
لبيلمار.
وخالل اللقاء� ،شكر برامرتز م�ؤ�س�سة
اجلي�ش والوزير امل ّر على ما ق ّدماه
من دعم وم�ؤازرة للجنة خالل فرتة
توليه مهماته.

ا�ستقبل الوزير املر ،عائلة اللواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج التي
ق ّدمت له ال�شكر على م�ؤا�ساتها
با�ست�شهاده.
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كانون الثاين
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وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش يبحثان �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية

8

ا�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش ي�ستقبل الرئي�س الأ�سبق �أمني اجلميل
ورئي�س الهيئة التنفيذية يف القوات اللبنانية

التقى قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع الوطني اال�ستاذ اليا�س
املر ،وبحث معه �ش�ؤوناً تتعلق
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأو�ضاع
العامة يف البالد.

 ...ووزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان يف مكتبه يف ال�يرزة ،وزي��رة ال�ش�ؤون
اجلمهورية الأ�سبق ال�شيخ �أمني اجلميل ،ورئي�س الهيئة التنفيذية يف االجتماعية النائبة نايلة مع ّو�ض ،التي �أك��دت وقوفها اىل جانب اجلي�ش
القوات اللبنانية الدكتور �سمري جعجع .وجرى البحث يف الأو�ضاع ال�سيا�سية و�أ�شادت بدوره الوطني وحكمة قيادته يف احلفاظ على الأمن واال�ستقرار
وحماية امل�ؤ�س�سات.
والأمنية يف البالد.

 ...والنائب ال�سابق
الأ�ستاذ ن�سيب حلود
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف مكتبه
يف الريزة ،النائب ال�سابق الأ�ستاذ
ن�سيب حلود ،وتداوال يف االو�ضاع
العامة.

 ...وال�سفري
اال�سباين

 ...وال�سفري
االيطايل

 ...وال�سفري
الأمريكي

 ...والقائم ب�أعمال
ال�سفارة الفرن�سية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان يف مكتبه يف الريزة،
�سفري ا�سبانيا ال�سيد ميغيل بينوزا
برييك يف زيارة بروتوكولية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان يف مكتبه يف الريزة،
�سفري ايطاليا ال�سيد غربيال كيكيا
يرافقه امللحق الع�سكري العقيد
روزاريو مو�سكيلال.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيد جيفري فيلتمان،
و ّمت التداول يف االو�ضاع العامة يف
البالد.

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان ،يف
مكتبه يف الريزة ،القائم ب�أعمال
ال�سفارة الفرن�سية ال�سيد اندريه
باران ،ومت التداول باالو�ضاع العامة.
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 ...وال�سفري
االردين

 ...وال�سفرية
الرنوجية
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري اململكة االردنية
الها�شمية ال�سيد زياد املجايل.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفرية الرنوج
ال�سيدة �أود ليز نورهيم ،وتداوال يف
ال�ش�ؤون العامة.

 ...وال�سفري
امل�صري

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري م�صر ال�سيد احمد
ف�ؤاد البديوي ،وجرى البحث يف
االو�ضاع العامة يف البالد.

 ...وال�سفري
الروماين

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري رومانيا ال�سيد
دانيال تاناز يف زيارة تعارف.
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 ....وال�سفري
الهولندي

 ...واالمني العام
جلامعة الدول العربية

 ...ورئي�س
الربملان العربي

 ...ونائبة يف
الربملان اليوناين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري هولندا ال�سيد روبرت
زلدنرا�ست.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
الأمني العام جلامعة الدول العربية
ال�سيد عمرو مو�سى الذي عر�ض
عليه اخلطة العربية التي �أقرها
االجتماع اال�ستثنائي لوزراء اخلارجية
العرب واملتعلقة بالإ�ستحقاق
الرئا�سي يف لبنان.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س الربملان العربي
ال�سيد حممد ال�صقر .وتناول البحث
امل�ستجدات االخرية يف لبنان.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
النائبة يف الربملان اليوناين
واالحتاد االوروبي ال�سيدة رودي
ت�ساغارو بولو.
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 ...ونائب رئي�س
جمل�س الوزراء القطري

 ...ووزير
اخلارجية الفرن�سي

 ...ووزير الدولة
الربيطاين

 ...وم�ساعد وزيرة
اخلارجية االمريكية

12
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،نائب رئي�س جمل�س
الوزراء القطري وزير ال�صناعة
والطاقة عبداهلل العطية ،وجرى
التداول خالل اللقاء بالو�ضع العام
يف البالد.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وزير اخلارجية
الفرن�سية ال�سيد برنارد كو�شنري،
وبحثا يف الأمور املتعلقة
باال�ستحقاق الرئا�سي.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،وزير الدولة الربيطاين
ل�ش�ؤون ال�شرق االو�سط الدكتور كيم
هويلز ،وتناول البحث مهمة فريق
مراقبة احلدود ال�شمالية واو�ضاع
خميم نهر البارد.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،م�ساعد وزيرة
اخلارجية الأمريكية ال�سيد دايفيد
ول�ش.

 ...ووفداً من
الكونغر�س الأمريكي
ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف ال�ي�رزة ،وف��داً من الكونغر�س
الأمريكي �ضم كالً من ال�سادة بيرت

 ...ووفداً
�إيطالياً

 ...ووفداً
ع�سكرياً �أمريكياً

 ...ووفد منظمة
اال�سكوا

ول�س� ،ستيفن لن�ش ،راب ومتان،
بح�ضور ال�سفري الأم�يرك��ي ال�سيد
جيفري فيلتمان ،وامللحق الع�سكري
املقدم دايفيد �آيل الذين �أعربوا عن
دعمهم اجلي�ش وتقدمي امل�ساعدة
يف جمال نزع الألغام .وكان اجلي�ش
قد ت�س ّلم م�ؤخراً � 100شاحنة و� 30آلية
نوع «هامفي» يف �إط��ار ا�ستكمال
امل�ساعدات الأمريكية املقررة.
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،مدير ال�شرق الأو�سط
والبحر املتو�سط يف وزارة اخلارجية
الإيطالية ال�سفري �سيزار رغاليني،
يرافقه ال�سفري االيطايل غربيال
كيكيا .وجرى التداول يف الو�ضع
العام يف البالد.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش يف
مكتبه يف الريزة ،ال�سفري االمريكي
جيفري فيلتمان يرافقه فريق
ع�سكري امريكي .وقد تناول البحث
حاجات اجلي�ش اللبناين ومتطلباته.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف مكتبه
يف الريزة ،وكيل الأمني العام للأمم
املتحدة املدير التنفيذي ملنظمة
الأ�سكوا يف لبنان ال�سيد بدر عمر
الدفع على ر�أ�س وفد مرافق.
وجرى البحث يف �سبل التعاون بني
املنظمة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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 ...ورئي�س �أركان
الدفاع الإيطايل

�إ�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أركان
الدفاع الإيطايل االمريال جيمباوال
دي باوال ،يرافقه امللحق الع�سكري
العقيد روزاريو مو�سكيلال ،وقد
جرى التداول يف مهمة وحدة بالده
العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان و�سبل تفعيل
التعاون والتن�سيق بني اجلي�شني
اللبناين والإيطايل.

 ...ورئي�س �أركان
الدفاع البلجيكي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أركان
الدفاع البلجيكي اجلرنال �أوغ�ست
فان دايل على ر�أ�س وفد ع�سكري
مرافق .وتناول البحث �سبل تفعيل
التعاون والتن�سيق بني اجلي�شني
ال�صديقني ،و�ش�ؤون تتعلق مبهمة
الوحدة البلجيكية العاملة يف �إطار
قوات الأمم املتحدة يف لبنان.

 ...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.

 ...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 ،يرافقه
م�ست�شاره االعالمي وال�سيا�سي
ال�سيد ميلو�س �شرتوغر ووفد
مرافق .وجرى البحث يف الو�ضع
العام و�سبل تفعيل التعاون بني
اجلي�ش واليونيفيل.
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 ...واملدير العام لقوى
الأمن الداخلي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،املدير العام
لقوى االمن الداخلي اللواء �أ�شرف
ريفي يرافقه �أع�ضاء جمل�س
القيادة ،حيث �أكد اجلانبان على
ت�ضافر جهود امل�ؤ�س�ستني يف �سبيل
توطيد حالة الأمن واال�ستقرار يف
البالد.

 ...ومدير مكتب
منظمة التحرير
الفل�سطينية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،مدير مكتب منظمة
التحرير الفل�سطينية يف لبنان
ال�سيد عبا�س زكي .وتناول البحث
الو�ضعني اللبناين والفل�سطيني.

 ...والرئي�س العام
للرابطة اللبنانية
يف العامل

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،الرئي�س العام للرابطة
اللبنانية يف العامل ال�سيد �سركي�س
�أبو نهرا ،الذي نقل اليه حتيات
اجلالية اللبنانية يف بالد االغرتاب
ودعمها وت�أييدها اجلي�ش اللبناين
وقيادته احلكيمة.

 ...ووفداً من
الرابطة املارونية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفد الرابطة املارونية
برئا�سة الدكتور جوزيف طربيه،
وجرى التداول يف ال�ش�ؤون العامة.
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 ...واملجل�س الن�سائي اللبناين
ثابت يف هذه الظروف ،وق ّدمت
هبة مالية مبوجب �شيك ل�صالح
خزينة اجلي�ش .بدوره �شكر العماد
قائد اجلي�ش �أع�ضاء املجل�س على
مبادرتهم الكرمية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
املجل�س الن�سائي اللبناين برئا�سة
ال�سيدة فائقة تركية ،التي �أعربت
عن وقوف �أع�ضاء املجل�س اىل
جانب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�شكل

 ...ووفداً من رابطة قدماء القوات امل�سلحة اللبنانية
وحكمة قيادته يف هذه املرحلة
الدقيقة التي مير بها لبنان ،م�ؤكداً
وقوف الرابطة اىل جانب امل�ؤ�س�سة
الأم ودعم جهودها يف احلفاظ على
�سالمة الوطن و�أمنه وا�ستقراره.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفداً من رابطة قدماء
القوات امل�سلحة اللبنانية برئا�سة
العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س،
الذي �أ�شاد بدور اجلي�ش الوطني

 ...وال�سيد وديع العب�سي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سيد وديع ج�سر بعبدا الذي د ّمر خالل العدوان اال�سرائيلي يف متوز  ،2006واملحاذي
مي�شال العب�سي ،الذي �أكد دعمه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ومتنى لها املزيد مكان ح�صول جرمية اغتيال اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،وت�أهيل ال�شارع
امل�ؤدي اليه ،مقرتحاً على املعنيني
من التقدم يف العام اجلديد .وق ّدم
�إطالق �إ�سم ال�شهيد احلاج عليه.
ال�سيد العب�سي للعماد قائد اجلي�ش
وقد �شكر العماد قائد اجلي�ش ال�سيد
�شيكات م�صرفية بقيمة �أربع ماية
العب�سي على مبادرته املتكررة جتاه
ال��ف دوالر �أم�يرك��ي با�سم عائالت
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،و�أثنى على
�شهداء اجلي�ش الذين �سقطوا يف
�شعوره الوطني العايل.
معركة نهر البارد ،وتعهد برتميم
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 ...ووفداً من ر�ؤ�ساء وممثلي الهيئات وامل�ؤمترات واالحتادات العربية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من ر�ؤ�ساء وممثلي الهيئات ال�سيد عبد العظيم املغربي (م�صر) ،نائب �أم�ين ع��ام احت��اد املعلمني
وامل��ؤمت��رات واالحت��ادات العربية ،و�ضم الوفد :رئي�س اللجنة التح�ضريية العرب ال�سيد ه�شام مك ّحل (االردن) ،وع�ضو املكتب ال�سيا�سي حلزب امل�ؤمتر
الوطني احلاكم ال�سيد حممد ح�سب
مل��ل��ت��ق��ى ال��ق��د���س ال������دويل يف
ا�سطمبول ال�سيد معن ب�شور� ،أمني
الر�سول (ال�����س��ودان) .وق��دم الوفد
التعازي للعماد �سليمان با�ست�شهاد
عام امل�ؤمتر القومي العربي ال�سيد
اللواء الركن فرن�سوا احل��اج و�أبدى
خالد ال�سفياين (امل��غ��رب)� ،أمني
ثقته باجلي�ش وبقيادته واعتزازه
عام م�ؤمتر االح��زاب العربية ال�سيد
بالت�ضحيات التي قدمها خ�صو�صاً
عبد العزيز ال�سيد (الأردن) ،من�سق
يف الت�صدي للعدوان اال�سرائيلي
ع��ام امل ��ؤمت��ر ال��ق��وم��ي اال�سالمي
ومواجهة الإرهاب ب�أ�شكاله كافة.
ال�سيد منري �شفيق (فل�سطني)،

ا�ستقبل العماد مي�شال �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،نقيب
ال�صحافة اال�ستاذ حممد البعلبكي
ووفداً مرافقاً .وقد �أثنى البعلبكي
على دور اجلي�ش وحكمة قيادته يف
هذه املرحلة الدقيقة التي مير بها
الوطن.

 ...ونقيب ال�صحافة
ووفداً مرافقاً

 ...وعائلة اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،يف مكتبه يف الريزة ،عائلة من جهته� ،أعرب جنل ال�شهيد �إيلي عن تقديره العميق لكل من وقف اىل
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،التي �شكرته على م�ؤا�ساتها العميقة جانب العائلة �إزاء هذا احلادث اجللل .وقال« :با�سم جميع �أفراد العائلة� ،أقول
�شكراً لكل ال�شعب اللبناين على
وم�شاطرتها الأمل ع��ل��ى فقدان
وقفته الأبية اىل جانبنا ،و�أخ�ص
ال�شهيد الكبري.
العائلة الع�سكرية الأم ،وعلى ر�أ�سها
وقد اعترب العماد �سليمان �أن اللواء
العماد مي�شال �سليمان قائد اجلي�ش
ال��رك��ن فرن�سوا احل���اج ه��و �شهيد
يف كل ما قام به ،و�أخ�ص بال�شكر
اجلي�ش وكل لبنان ،ومثلما كان طوال
ً
اي�ضا قدا�سة البابا بنيديكتو�س
م�سريته الع�سكرية ق��دوة حتتذى
ال�ساد�س ع�شر ،وغبطة البطريرك
يف ال�شجاعة والفرو�سية والإخال�ص،
ال��ك��اردي��ن��ال م��ار ن�صراهلل بطر�س
�ستبقى م���آث��ره البطولية بعد
�صفري على فائق حمبتهما الأبوية
ا�ست�شهاده ،ذخراً للم�ؤ�س�سة ومنارة
ورعايتهما الروحية».
تهتدي بها الأجيال.
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جوالت القائد
�سل�سلة من اجلوالت تف ّقد خاللها
قطعاً مقاتلة ومركز تعليم وتدريب

العماد �سليمان يدعو
الع�سكريني اىل الت�شبث
باملبادئ والقيم وي�ؤكد �أن
عقيدة اجلي�ش لن تتبدل

جدّ د قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
ت�أكيده «ان اجلي�ش اليوم هو �أكرث قوة
ومناعة ،بف�ضل �شهدائه الذين �سقطوا
منذ بدء م�سريته الطويلة وحتى
الأم�س القريب ،وان م�شاعر الأمل واحلرقة
لغيابهم يجب �أن تدفعنا اىل الت�شبث
بالقيم واملبادئ التي م�ضوا يف �سبيلها.
كالم العماد �سليمان جاء خالل جولة له يف
الفوج املجوقل و�أعقبتها جوالت ومواقف
�أخرى ،حيث تف ّقد العديد من القطع
خالل الأ�سابيع االخرية.
20
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يف املجوقل واملغاوير
وا�صل العماد قائد اجلي�ش جوالته امليدانية
برفقة وفد من كبار �ضباط القيادة ،حيث تف ّقد
الفوج املجوقل املنت�شر يف منطقة غو�سطا -
ك�سروان ،وجال على مراكزه مطلعاً على التدابري
الأمنية املتخذة.
ويف لقاء مع ال�ضباط والع�سكريني ،ن ّوه العماد
�سليمان ب�أداء الفوج وبالت�ضحيات اجل�سام التي
بذلها ع�سكريون اىل جانب رفاقهم يف وحدات
اجلي�ش ،ال �سيما يف الت�صدي للعدو اال�سرائيلي
خالل عدوان متوز ،ويف مواجهة الإرهاب بالأم�س
القريب.
و�أ�ضاف قائد اجلي�ش� :إننا يف غمرة الأعياد
املباركة واملجيدة ن�ستذكر بكل �إكبار و�إجالل �شهداء
اجلي�ش الذين �سقطوا خالل م�سريته الطويلة ،ذوداً
عن الوطن وحفاظاً على م�سرية ال�سلم الأهلي،

قاعدة القليعات اجلوية
ويف وقت الحق ،توجه قائد اجلي�ش العماد
�سليمان اىل قاعدة القليعات اجلوية ولواء
امل�شاة اخلام�س حيث تفقد املراكز واطلع على
التدابري االمنية املتخذة .ويف لقائه مع ال�ضباط
والع�سكريني ،نوه العماد �سليمان بالت�ضحيات
التي بذلت يف مواجهة الإرهاب وتوفري الأمن
واال�ستقرار يف منطقة ال�شمال.
و�أكد القائد� ،أن اجلي�ش هو �أكرث قوة ومناعة،
بف�ضل �شهدائه الذين �سقطوا و�صانوا بدمائهم
الزكية تراب الوطن ،الفتاً اىل �أن فرحة الأعياد ال
تتحقق �إال يف زوال قلق املواطنني من الأو�ضاع
ال�سيا�سية ال�صعبة التي تعانيها البالد .و�أ�ضاف
العماد �سليمان� ،أن م�شاعر الأمل واحلرقة لغياب
ه�ؤالء الأبطال يجب �أن تدفعنا اليوم و�أكرث من �أي
وقت م�ضى اىل الت�شبث بالقيم واملبادئ التي

وكان �آخرهم اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
ومرافقه ،م�ؤكداً ب�أن حجم هذه الت�ضحيات الكبرية،
يجب �أن يدفعنا اليوم و�أكرث من �أي وقت م�ضى
اىل االبتعاد عن التجاذبات ال�سيا�سية والبقاء على
م�سافة واحدة من جميع االفرقاء قوالً وممار�سة.
وختم داعياً الع�سكريني اىل مزيد من اليقظة
واجلهوزية وال�سهر على �أمن املواطنني
وا�ستقرارهم.
كذلك ،تف ّقد قائد اجلي�ش فوج املغاوير الذي
يقوم مبهام �أمنية يف منطقة بريوت واجتمع اىل
ال�ضباط والع�سكريني و�أعطى توجيهاته الالزمة.

م�ضوا يف �سبيلها ،ون�أي اجلي�ش عن التجاذبات
ال�سيا�سية ،ومتابعة م�سرية الت�ضحية والعطاء
مهما بلغت املخاطر وال�صعاب .فالأمن خط �أحمر
وهو تكليف وطني وحق للمواطن اللبناين الذي
ورقي دميقراطي يف التجارب
عبرّ عن وعي ّ
املا�ضية ،ولي�س �آخرها مرحلة الفراغ الرئا�سي
التي �أثبت خاللها مدى �إميانه بر�سالة لبنان
وحر�صه على الوحدة الوطنية وارادة العي�ش
امل�شرتك .وقد �شكر العماد قائد اجلي�ش املواطنني
الذين بادروا اىل تعليق �صوره ونا�شدهم �إزالتها
وا�ستبدالها بزينة االعياد لتبقى لها بهجتها يف

نفو�س جميع اللبنانيني.
ويف اخلتام� ،شدد قائد اجلي�ش على العالقة
املتينة مع االخوة الفل�سطينيني ،داعياً
الع�سكريني للوقوف اىل جانبهم وم�ساعدتهم
للعودة اىل منازلهم يف خميم نهر البارد ،وت�أمني
احلماية لهم من العدو اال�سرائيلي امل�شرتك ،وكل
من يحاول العبث ب�أمنهم وا�ستقرارهم.

و�أ�ضاف� :إن عقيدة اجلي�ش املرتكزة ب�شكل
�أ�سا�سي على االميان بوحدة لبنان ار�ضاً و�شعباً
وم�ؤ�س�سات ،وعلى مواجهة العدو اال�سرائيلي ،ال
ميكن ان تتبدل مع تبدل الظروف ،كونها تنبع
من م�صلحة الوطن العليا ،م�ؤكداً عدم التهاون مع
املغامرين ب�أمن الوطن الذين يقومون ب�أعمال
ا�ستفزازية يحكمها �سلوك غرائزي ،بعيد كل البعد
عن روح التوافق والتناف�س ال�سيا�سي الدميقراطي
ال�سليم.
و�أخرياً ،دعا قائد اجلي�ش اىل البناء على االجنازات
التي حققها اجلي�ش بت�ضحيات �ضباطه وع�سكرييه،
وبدماء �شهدائه و�آالم جرحاه خالل ال�سنوات ال�سابقة،
واىل بذل املزيد من اجلهود يف امل�ستقبل ،جمدداً
الأمل والثقة بعام مثمر واعد ي�شكل فر�صة لإنقاذ
الوطن من �أزماته ،ويحمل اىل اللبنانيني الأمن
والطم�أنينة واال�ستقرار.

اال�سا�سية يف اجلي�ش املوكلة اليها مهمة
تن�شئة ال�ضباط االكفياء ،القادرين على النهو�ض
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ور�سم مالمح م�ستقبلها.
وهذا ال�صرح التعليمي الكبري ي�شكل اليوم ب�أدائه
الفعال ،مثاالً م�شرفاً عن العمل امل�ؤ�س�ساتي يف
اجلي�ش .وانتم خري �شهود على ذلك� ،إذ متكنتم
من االنت�ساب اليه بف�ضل اندفاعكم الوطني
وكفاءتكم و�أهليتكم من دون �أي والء �أو تبعية لأحد،
و�ستتخ ّرجون منه بعقيدة ع�سكرية را�سخة وبانتماء
وطني خال�ص ،ففخر االنتماء اىل اجلي�ش ال يعلوه
�إال فخر االنتماء للوطن.

مدر�سة القوات اخلا�صة
و�شملت جولة القائد مدر�سة الوحدات اخلا�صة
يف منطقة رومية ،حيث اطلع على �سري العمل
وخمتلف الن�شاطات ،و�أ�شرف على تنفيذ مترين
قتال م�شرتك لفرعي املكافحة والقوة ال�ضاربة يف
مديرية املخابرات.
وتخلل الزيارة ،لقاء مع ال�ضباط والع�سكريني،
يف ال�شرطة الع�سكرية
�أكد خالله العماد �سليمان ان اجل�سم الع�سكري
ّ
حم�صن وال ت�ؤثر فيه حماوالت ال�ضرب على كذلك ،تفقد قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
الوتر الطائفي ،كونها �ست�صطدم بوحدة موقف قيادة ال�شرطة الع�سكرية يف الريحانية ،واطلع
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�ستمد من االرادة الوطنية على الن�شاطات القائمة ،كما عاين ال�سجن التابع

املدر�سة احلربية
كذلك� ،شملت جولة قائد اجلي�ش املدر�سة
احلربية يف الفيا�ضية ،حيث تف ّقد الأق�سام واطلع
على �سري العمل فيها .ثم اجتمع اىل ال�ضباط
والتالمذة ال�ضباط منوهاً باجلهود املبذولة لالرتقاء
باملدر�سة يف جماالت االدارة والتدريب والتعليم
و�سواها .وتوجه اىل التالمذة قائالً:
«ان املدر�سة احلربية تعترب من الوحدات

اجلامعة ،وامل�ستند اىل الثوابت الوطنية
والع�سكرية ،ويف مقدمها ا�ستكمال حترير ما
تبقى من �أر�ض لبنانية حمتلة ،ودعم حق ال�شعب
الفل�سطيني بالعودة الكرمية اىل �أر�ضه ووطنه،
ولن ي�ستطيع العدو اال�سرائيلي ومعه التنظيمات
االرهابية املت�سرتة خلف الق�ضية الفل�سطينية،
االيقاع بني اجلي�ش وال�شعب الفل�سطيني ،والنيل
من عالقتهما الأخوية ،التي تعمدت بالدماء
والت�ضحيات امل�شرتكة املبذولة يف مواجهة هذا
العدو طوال عقود من الزمن.
و�ش ّدد العماد �سليمان على رفع م�ستوى
اجلهوزية من خالل التدريب املتوا�صل ،والعمل
على تر�سيخ ارادة القتال يف النفو�س ،التي
بف�ضلها متكن اجلي�ش من التعوي�ض عن النق�ص
احلا�صل يف االعتدة والو�سائل ،وحتقيق العديد من
االجنازات.
ً
وختم قائد اجلي�ش ،داعيا الع�سكريني

اىل املزيد من البذل واليقظة يف �سبيل
املحافظة على م�سرية ال�سلم االهلي ،وحت�صني
وحدة امل�ؤ�س�سة التي ا�صبحت مثاالً يحتذي به
اللبنانيون ل�صون وحدتهم الوطنية ،ومواجهة
خمتلف الأخطار املحدقة بالوطن ،وكذلك قدوة
جليو�ش العامل يف ح�سن الأداء والتزام القيم
الأخالقية.
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لها وت�أكد من ح�سن تطبيق التعليمات املتعلقة
ب�إدارة هذا ال�سجن.
بعدها اجتمع اىل ال�ضباط والع�سكريني وحت ّدث
اليهم م�ؤكداً �أن اجلي�ش ي�شكل العمود الفقري
للوطن ،وال�ضمانة الفعلية للحفاظ على دميومته
ووحدته ،ثم �أ�شاد بجهودهم املبذولة للحفاظ على
قيم اجلي�ش واالن�ضباط العام يف امل�ؤ�س�سة ،من ّوهاً
ب�أدائهم يف تنفيذ مهمات ال�ضابطة العدلية
اىل جانب املهمات الأمنية ،ومالحقة الإرهاب
الذي يته ّدد �أمن املواطنني و�سالمتهم ،و�إجناز
التحقيقات بال�سرعة املطلوبة ،مع احلر�ص يف

الوقت نف�سه على مراعاة �أ�صول التحقيق والتق ّيد
بالإجراءات القانونية ،والتزام القيم الإن�سانية
والأخالقية ،بحيث يكون الهدف الأول والأخري ك�شف
احلقيقة وحتقيق العدالة.
من جهة �أخرى ،عبرّ العماد �سليمان عن قلقه
البالغ من احل�صار القا�سي املفرو�ض على ال�شعب
الفل�سطيني ،واملجازر اليومية التي يتعر�ض
لها يف قطاع غزة من قبل العدو الإ�سرائيلي،
الذي مل يتوا َن عن املجاهرة ب�إطالق التهديدات
العلنية بت�صفية رموز لبنانية �سيا�سية مقاومة،
الأمر الذي ي�شكل متادياً بتهديد لبنان وحماولة

مك�شوفة لزعزعة �أمنه وا�ستقراره� ،إ�ضافة اىل
موا�صلة هذا العدو انتهاك ال�سيادة اللبنانية من
خالل خروقاته امل�ستمرة للأجواء واملياه الإقليمية،
وتعر�ضه حلرية املواطنني اجلنوبيني ومنعهم من
ا�ستغالل �أرزاقهم.
ً
وختم العمـاد �سليمـان داعيا الع�سكريني اىل
مزيد من اليقظة واجلهوزية ،والت�شدد يف ردع
الأعمال املخلة بالأمن واحلريات العامة يف البالد،
خ�صو�صاً ما يطال منها اجل�سم الإعالمي الذي
ي�شكل العنوان الأبرز حلرية التعبري التي طاملا
مت ّيز بها لبنان.
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كانون الثاين

2
0
0

8

ن�شاطات رئي�س الأركان

رئي�س الأركان يتفقد وحدات اللواء الثاين
يف بريوت وقيادة ال�شرطة الع�سكرية يف الريحانية
تف ّقد رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري،
لواء امل�شاة الثاين املنت�شر يف منطقة بريوت،
حيث جال على وحداته والتقى ال�ضباط والع�سكريني
منوهاً ب�أدائهم وت�ضحياتهم وناقالً اليهم توجهيات
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،بوجوب البقاء
اىل جانب املواطنني وال�سهر الدقيق على �أمنهم
و�سالمتهم.
و�أكد اللواء الركن امل�صري ،انه يف ظل الظروف
ال�صعبة التي متر بها البالد ،ي�شكل اال�ستقرار
الأمني ال�ضمانة الفعلية للحفاظ على الوحدة
الوطنية ،والركيزة الأ�سا�سية لتخطي امل�صاعب
واالنتقال اىل غد واعد يتطلع اليه �أبناء الوطن
كافة.
ّ
كذلك ،تفقد اللواء الركن امل�صري قيادة ال�شرطة
ً
الع�سكرية يف الريحانية واجتمع اىل �ضباطها وع�سكرييها ،مثنيا على جهودهم املبذولة يف تنفيذ
مهمات ال�ضابطة العدلية واحلفاظ على قيم اجلي�ش واالن�ضباط العام يف امل�ؤ�س�سة ،اىل جانب
م�شاركتهم يف تنفيذ مهمة حفظ الأمن مع وحدات اجلي�ش االخرى.
و�أكد رئي�س الأركان يف ختام زيارته ،على �أن اجلي�ش لن ي�ألو جهداً يف �سبيل ك�شف مالب�سات اغتيال
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ومرافقه وتقدمي املجرمني اىل العدالة.
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قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان

«�شخ�صية العام 2007
الوطنية القيادية
اجلامعة»

ك ّرمت جمعية حمرتف الفن الت�شكيلي للثقافة والفنون -
جتمع البيوت الثقافية يف لبنان ،قائد
را�شيا بالتعاون مع ّ
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،باختياره ال�شخ�صية الوطنية
القيادية اجلامعة للعام  ،2007وذلك باحتفال �أقيم يف
مق�صف وزارة الدفاع الوطني  -الريزة.
ح�ضر االحتفال العماد قائد اجلي�ش ،وعدد كبري من ر�ؤ�ساء
اجلمعيات الرتبوية والثقافية والأدبية والريا�ضية ،ومن
الهيئات الأهلية ورجال الدين ،وكانت كلمات من:
 الأ�ستاذ �شوقي دالل (رئي�س جمعية حمرتف الفن الت�شكيليللثقافة والفنون  -را�شيا).
 الربوف�سور جورج طربيه (رئي�س م ؤ��س�سة امللتقى الثقايفوجتمع البيوتات الثقافية يف لبنان).
اللبناين العاملي ّ
 الدكتور كامل مهنا (رئي�س م ؤ��س�سة عامل). الأ�ستاذ غ�سان حجار (جمعية نهار ال�شباب). ال�سيدة ماريا خياط عا�صي (مركز كامل يو�سف جابر الثقايف النبطية). الأ�ستاذ غازي قي�س (رئي�س جمل�س الأدباء  -بعلبك). الدكتورة �سلوى اخلليل الأمني (رئي�سة ديوان �أهل القلم يفلبنان).
 ال�سيدة ڤيڤيان غامن (رئي�سة جمعية الإمناء الرتبوي يفالبقاع) �ألقتها ال�سيدة عفاف �صفري.
 ال�سيدة منى الغزال (رئي�سة جمعيات ر�أ�س املنت). الدكتورة كلوديا �شمعون �أبي نادر (رئي�سة جمل�س الفكريف لبنان).
وقد نوهوا بكلماتهم بحكمة العماد �سليمان ومواقفه
ال�صائبة التي ن�أت بامل ؤ��س�سة الع�سكرية عن مناخ التجاذبات
ال�سيا�سية القائم يف البالد .كما �أ�شاد املتكلمون ب�شفافية �أداء
اجلي�ش وبالإجنازات الوطنية الكربى التي حققها يف الأعوام
ال�سابقة ،وال �سيما خالل العام  ،2007وجعلت منه مو�ضع
�إجماع اللبنانيني ،و�ضمانة فعلية للحفاظ على وحدة الوطن
و�سيادته و�إ�ستقالله.
من جهته �شكر العماد �سليمان ر ؤ��ساء اجلمعيات على
مبادرتهم الطيبة وثقتهم باجلي�ش ،م�ؤكداً على دور هذه
اجلمعيات يف تكوين ال��ر�أي العام ال�سليم ،و�صنع ثقافة

املواطن املدرك واجباته وحقوقه ،ودورها �أي�ضاً يف تعزيز
�إرادة املقاومة والت�صدي للعدو ،ومواجهة الإرهاب ب�أ�ساليبه
و�أ�شكاله كافة� ،إ�ضافة �إىل ّ
حث املواطنني على التم�سك
بالقيم الإن�سانية والأخالقية التي جتعل منهم �أفراداً �صاحلني
ين�أون ب�أنف�سهم عن كل الإنحراف والف�ساد .ومما قاله:
«لي�س �سراً القول ب�أن �أبرز العوامل التي م ّكنت اجلي�ش من
حتقيق العديد من الإجنازات الوطنية خالل الأعوام ال�سابقة،
وجعلت منه مثاالً ُيقتدى به ،هو ا�ستناده �إىل معايري العمل
امل ؤ��س�ساتي قوالً وممار�سة ،ويف مقدمها ال�شفافية يف
الإدارة واملوقف ،وتطبيق مبد�أ الثواب والعقاب .فامل�ساءلة
واملحا�سبة هما ميزان �أداء امل�ؤ�س�سات ،الذي من دونه تفقد
القدرة على التما�سك والتطور والإنتاج ،وي�ست�شري الف�ساد
يف جنباتها ،مهدداً ا�ستقرار املجتمع ب�أكمله ،وبالتايل
التفريط بحقوق املواطنني و�إ�ضعاف ثقتهم بدولتهم
وم�ستقبل وطنهم.
ويف ظل غياب الرقابة الر�سمية يربز دور اجلمعيات الأهلية
�إىل جانب املواطنني يف ن�شر ثقافة امل�ساءلة ،الأمر الذي
ي�سهم بالت�أكيد يف ردع املخالفني وتقومي االعوجاج ،وهذا
التكرمي اليوم هو تعبري �صادق عن ثقتكم وثقة ال�شعب ب�أداء
امل ؤ��س�سةالع�سكرية».
وفـي اخلتــام ت�س ّلـم العمــاد مي�شال �سليمـان مـن رئيـ�س
جمعيـة حمتـرف الفن الت�شكيلي  -را�شيـا ال�سيد �شوقي
دالل درع �شخ�صيـة العـام ،وقد بادلـه قائـد
اجليـ�ش التكريـم ف�س ّلمـه درع �شعـار اجليـ�ش
تقديراً له وعـربون �شكـر على مبـادرته
الوطنية.
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كلمة العماد قائد اجلي�ش يف االحتفال التكرميي

عهدي و�إياكم موا�صلة م�سرية الت�ضحيات والعطاء
للمحافظة على روح املقاومة وال�صمود
يف جمتمعنا
�أيها احل�ضور الكرمي
�أ�ستهل كلمتي بتوجيه حتية �شكر وتقدير على مبادرتكم الطيبة ،بالدعوة لإقامة هذا احلفل التكرميي ،املعبرّ خري
تعبري عما يختلج يف �صدوركم من م�شاعر وطنية نبيلة ،وت�ضامن �صادق مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وقيادتها،
وتقدير لدورها الوطني يف الذود عن حيا�ض الوطن ،واحلفاظ على م�سرية �أمنه وا�ستقراره.
ٍ
�أيها الأخوة الأعزاء
�إن جمتمعاً تنب�ض فيه روح املحبة واحليوية والتجدد ،وت�ستعر فيه �شعلة الأمل ،وتقوى لديه �إرادة
ال�صمود كلما كرثت يف طريقه ال�صعاب وتراكمت التحديات ،هو جمتمع جدير باحلياة احلرة الكرمية،
وبا�ستحقاق هذا الوطن الذي نفاخر به بني الأمم جمعاء.
كما �أ ّن جمتمعاً يق ّدم با�ستمرار ُنخباً خالّقة مبدعة ،تن�ضوي يف جمعيات متنوعة الت�سميات
والأهداف ،كجمعياتكم الكرمية التي �أ�سهمت وال تزال ،بجهدها اليومي وعطائها ال�سخي ،يف توجيه
فكر �إن�سانه نحو �آفاق الفن والثقافة واجلمال ،واىل دروب اخلري واحلق وال�سالم ،هو جمتمع �أمني على
ر�سالة لبنان ،مهد الإ�شعاع واحل�ضارة والإبداع ،وكفيل بتحقيق النجاح املن�شود يف كل �آن ومكان.
إ� ّن لدور اجلمعيات وهيئات املجتمع املدين كافة ،الأثر العميق يف تكوين الر�أي العام ال�سليم ،وبالتايل
�صنع ثقافة املواطن املدرك واجباته وحقوقه ،وما ن�شهده اليوم من اختالط للأمور وت�شابك يف الر�ؤى،
واحتدام بني القناعات ،ي�ضاعف من م�س�ؤولية هذه اجلمعيات ،للعمل املتوا�صل يف اجتاه مزيد من التالقي
واالنفتاح واحلوار بني �أبناء ال�شعب الواحد ،وتر�سيخ مبادئ املواطنية احل ّقة يف النفو�س ،وتعزيز �إرادة املقاومة والت�ص ّدي
للعدو ،ومواجهة الإرهاب ب�أ�ساليبه و�أ�شكاله كافة ،وتعميم ثقافة املمانعة وعدم الإذعان واخل�ضوع للمرتب�صني �شراً بالوطن� ،إذ
أ� ّن الطريق لإحباط خمططات ه�ؤالء ،ال تقت�صر على مواجهتهم فح�سب ،بل يف ال�صرب والتعايل على اجلراح الناجتة عن �أعمالهم
الإجرامية ،مهما كانت ج�سيمة يف الأرواح والأرزاق.
كما أ� ّن لهذه اجلمعيات دوراً �آخر ال ّ
ّ
يقل �أهمية ع ّما �سبق ،وهو حث املواطنني على التم�سك بالقيم الإن�سانية والأخالقية يف
حياتهم اخلا�صة والعامة ،التي جتعل منهم �أفراداً �صاحلني ين�أون ب�أنف�سهم عن كل �أ�شكال الإنحراف والف�ساد.
ولي�س �سراً القول ب�أن �أبرز العوامل التي م ّكنت اجلي�ش من حتقيق العديد من الإجنازات الوطنية خالل الأعوام ال�سابقة ،وجعلت
منه مثاالً ُيقتدى به ،هو ا�ستناده اىل معايري العمل امل�ؤ�س�ساتي قوالً وممار�سة ،ويف مق ّدمها ال�شفافية يف الإدارة واملوقف،
وتطبيق مبد�أ الثواب والعقاب .فامل�ساءلة واملحا�سبة هما ميزان �أداء امل�ؤ�س�سات ،الذي من دونه تفقد القدرة على التما�سك
والتطور والإنتاج ،وي�ست�شري الف�ساد يف جنباتها ،مهدداً ا�ستقرار املجتمع ب�أكمله ،وبالتايل التفريط بحقوق املواطنني
و�إ�ضعاف ثقتهم بدولتهم وم�ستقبل وطنهم.
ويف ّ
ظل غياب الرقابة الر�سمية يربز دور اجلمعيات الأهلية اىل جانب املواطنني يف ن�شر ثقافة امل�ساءلة ،الأمر الذي ي�سهم
بالت�أكيد يف ردع املخالفني وتقومي الإعوجاج ،وهذا التكرمي اليوم هو تعبري �صادق عن ثقتكم وثقة ال�شعب ب�أداء امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
ً
ختاماً� ،أكرر �شكري لكم ،وعهدي و�إياكم موا�صلة م�سرية الت�ضحيات والعطاء ،والعمل جنبا اىل جنب للمحافظة على روح
ّ
لن�ستحق وطناً �سليماً معافى ،يكون على قدر ت�ضحيات
املقاومة وال�صمود يف جمتمعنا ،وجمابهة الف�ساد بكل عزم و�إ�صرار،
�شهدائه ،وتطلعات �أبنائه املخل�صني.
ع�شتم  -عا�ش اجلي�ش
28

اجلي�ش  -العدد رقم 271

كلمة الأ�ستاذ �شوقي دالل

لبنان أ��ضحى بحاجة ما�سة اىل املنقذ يف زمن
التخبط واالنق�سام بني �أبناء الوطن الواحد
عند عتبة التاريخ يتوقف الزمن ،حلظة بلحظة ،ليتعمد بطولة على تراب الوطن ،يف نب�ض احلياة
ومتا�سك الروح� ...إنه اجلي�ش.
امل�سور بزرقة ال�سماء ،ورائحة اليا�سمني يف �أمكنة الوطن املزهوة بالإبداع� ...إنه اجلي�ش� ...ضرورة
التهذيب يف نوامي�س الوقت ،ك�أ�صوات زغردات البطولة على التالل� ...إنه اجلي�ش ...كعذوبة املاء يف
�أوردة الطبيعة ،ومقوالت الف�صول يف �سمع الأفق� ...إنه اجلي�ش ...ن�شيد مع ّلق على وهج احلياة ،ال
تنتهي قوافيه ،يف مزيج فريد ّ
خطته �أيدي ال�شرف والت�ضحية والوفاء.
وها نحن اليوم �أتينا من مواقع ال�شعر والفن والأدب والثقافة من كل لبنان ،لن�ؤكد ونحن بح�ضرة حامي الكرامة
�أننا على العهد �أوفياء جلي�شنا� ،أوفياء لأنف�سنا ،ل�صاحب الوفاء للوطن� ،سيادة القائد العماد مي�شال �سليمان.
ومن يا ُترى املك ّرم اليوم �سيادة القائد وجي�شنا� ،أم نحن؟ ...فواهلل �أقول حل�ضرتكم من يلم�س طيف جي�شنا اللبناين وطهارة
دماء �شهدائه ،وعطر رائحة امل�سك من قب�ضاته ينت�شي تكرمياً على عدد الثواين وال�ساعات والأيام وتنبت يف عيونه �شقائق
العطر املفعمة رجولة على جبني التاريخ.
ونقول حل�ضرتك يا �سيادة القائد القدوة ...ها هو لبنان ومبختلف �أطيافه ومناطقه يعلن من خالل ا�ستفتاء «جمعية حمرتف
الفن الت�شكيلي للثقافة والفنون» را�شيا الوادي وبالتعاون مع «جتمع البيوتات الثقافية يف لبنان» �أنك الرجل الرجل املفعم
بالوطنية اجلامعة املوحدة بقيادتك العادلة احلكيمة للجميع من دون متييز ،ها هو لبنان يعلن من خالل �إ�ستطالعنا الذي امتد
طوال العام  2007يقول نعم �إنه العماد مي�شال �سليمان �شخ�صيتنا القيادية الوطنية اجلامعة وعنه لن نحيد �أبداً ،وجلي�شنا
و�شخ�صه �أعطينا الثقة ،وب�إذن اهلل نريد له �إكمال امل�سرية نحو رئا�سة البالد.
حب �أبناء وطننا لبنان و ُبعد ب�صريتهم ومن خالل جتاربهم �أن لبنان �أ�ضحى بحاجة ما�سة
�إنه الإ�ستفتاء احلقيقي يا �سيادة القائدّ ،
اىل املنقذ يف زمن التخ ّبط والإنق�سام بني �أبناء الوطن الواحد ،و�أنت يا �سيدي وب�إذن اهلل �أهل ومثال لهذا االختيار ،وهذا مل ي� ِأت
�إال من خالل �أخالقك العالية ،ونزاهتك املثبتة ،وقيادتك احلكيمة ،وم�سرية حياتك النا�صعة كثلج حرمون.
�إ�ستفتاء العام �أتينا نت ّوجه اليوم مع �أخوة و�أخوات يف اجلمعيات والهيئات الثقافية يف لبنان ،يعملون بك ّد و�أمل وعزم اىل
جانب جي�شنا البطل لتوحيد املجتمع ،وهم ب�إذن اهلل �سيكونون اىل جانب �سيادتك يف امل�ستقبل لنجدد معاً الثقة للجي�ش
رافعني الر�ؤو�س ب�شهدائه الأبطال ،ون�ضيف و�ساماً للثقافة على �صدرك العامر ب�أو�سمة البطولة وال�شرف و�شموخ جبال لبنان.

كلمة الربوف�سور جورج طربيه

اللبنانيون �أولوكم ثقتهم لأنكم كنت الرجل
اال�ستثنائي يف الظروف اال�ستثنائية
�سعادة العماد مي�شال �سليمان قائد اجلي�ش اللبناين البطل
�أخواين ممثلي الهيئات الثقافية� ,أيها الأ�صدقاء
لقد عرف لبنان عرب تاريخه احل�ضاري �شتى �أنواع الأنظمة ال�سيا�سية ،من النظام امللكي يف الدولة
املدينية� ،إىل النظام الأمريي ،فاحلكم الذاتي ،فالقائمقامي ،فاالنتدابي ،فاجلمهوري الدميوقراطي،
فالدويلي الديني ،فامليلي�شيوي ،فنظام احلكومتني ،فنظام الالنظام و�إدارة الفو�ضى والع�صفورية
الد�ستورية كما ي�صفها البع�ض التي نعي�شها اليوم ،وما تخلل ذلك من حكم للغزاة الثمانية ع�شر ،وللطوائف
الثماين ع�شرة ،وقيادات للع�سكريني �سواء على م�ستوى الرئا�سات (اللواء ف�ؤاد �شهاب  -العماد �إميل حلود)،
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�أم على م�ستوى احلكومات (العماد مي�شال عون وحكومته الع�سكرية) .هذه املعرفة املتنوعة الأحكام واحلكومات
واال�ستالبات ،والإنتدابات ،وزخم الأحداث وعمق التجارب والغنى املتميز بالتاريخ ال�سيا�سي ال�صاخب ،مل ُتنتج عرب
�آالف ال�سنني� ،شعباً قادراً على الإفادة من جتاربه ،ومعداً حلكم نف�سه بنف�سه ،فرنى هذا ال�شعب برغم ما يتمتع به
من ذكاء وت�ألق وطيبة وكرم و�شجاعة ومغامرة وريادة وتكيف وجناح يف معظم احلقول ،فا�شالً �سيا�سياً ،قابعاً منذ
قرون على �ضفاف بحرية املتو�سط ،ينق كال�ضفادع ،جاحظ العيون ب�إجتاه اخلارج ،ينتظر احللول ت�أتيه تارة من
ال�شرق وطوراً من الغرب ،حيناً من ال�شمال و�آخر من اجلنوب .ولعل �أ�سباب الف�شل تكمن يف كرثة التعقيدات
التاريخية املرتكزة يف م�ساحة جغرافية �ضيقة ،ويف وقوع الوطن اجلميل على بوابات القارات الثالث
مما جعله ممراً للأفيال ،ومطمعاً للغزاة .ولعلها تكمن يف كرثة احلريات وقلة املمار�سات الدميوقراطية،
والإ�شكاالت التي يطرحها املكتوب غري املطبق واملطبق غري املكتوب .بل لعل لب امل�شكلة يكمن يف الإ�شكال
القائم بني الذات واجلماعة ،وتقدمي امل�صلحة الذاتية على امل�صلحة العامة ،مما ينتج �إن�ساناً غري جمتمعي ،وجمتمعاً غري �إن�ساين،
حتكمه ال�شكوك وال�شقوق مما ي�سهل تدخل الأيدي اخلارجية .يعلمنا تاريخ الأنظمة �أن لها م�صدرين ،الأول علوي دميوقراطي ذو
�أبعاد دينية ،والثاين �شعبي دميوقراطي .امل�شكلة تكمن يف �أن نظامنا معقد ومر ّكب فهو من جهة طائفي ديني هابط من فوق،
ومن جهة �أخرى دميوقراطي برملاين �صاعد من ال�شعب ،فحني ي�صطدم هذا املركب الهجني العجيب من امل�صدرين املتواجهني
املتعامدين ،يتم الت�آفق نتيجة التعامد ال�صادم ،فتبحث كل فئة خارج احلدود عن �سند لها ،وهذا ما يغري ذئاب احلدود �إما بال�ضم
والإبتالع� ،أو بجعل �أر�ض لبنان الآباء والأجداد جمرد وطن بديل .ونتيجة هذين التعامد والت�آفق يت�شكل �صليب معاناة لبنان ،و�أم ّر
ما يف تلك املعاناة �أننا ال�ضحايا واجلالدون يف �آن.
�سعادة العماد،
و�سط هذا اخل�ضم املتالطم ب�صراعات املحاور ،و�أمواج الدم والدمار واحلقد والوعيد والتهديد بال�شر امل�ستطري� ،أوالكم اللبنانيون
ثقتهم لأنكم كنتم الرجل اال�ستثنائي يف الظروف الإ�ستثنائية .فوازنتم بالعدل واحلكمة واملحبة واحلزم بني املتناق�ضات ،و�أثبتم
�أنكم جديرون بقيادة ال�سفينة �إىل بر الأمان ،فوطنيتكم �أكيدة ،وريحكم عنيدة ،ووط�أتكم �شديدة على املتالعبني مب�صري لبنان،
ونحن �أكيدون �أن لبنان يف عهدكم �سي�شهد بعد هدوء العا�صفة حتوالت �أ�سا�سية يف بيئته ال�سيا�سية العميقة ،يف �إجتاه دولة مدنية
موح ّدة �أعيا ف�ؤاد �شهاب �إ�ستكمال بنائها و�إن �شاء اهلل �ست�ستعيدون املبادرة ،وت�ستكملون البناء.
با�سم «امللتقى الثقايف للحوار اللبناين -العاملي» و«جتمع البيوتات الثقافية يف لبنان»� ،أكرب جتمع ثقايف فاعل ومثابر يف
لبنان منذ خم�سة ع�شر عاماً �إىل اليوم ،نهنئكم �سعادة العماد على اختياركم رجل العام .كما نهنئ حمرتف الفن ال�شكيلي  -را�شيا
الوادي ورئي�سه الفنان �شوقي دالل على ح�سن االختيار ،ون�ضع �أنف�سنا جميعاً يف ت�صرفكم ،مر�شحاً توافقياً توحيدياً منقذاً للبنان.
حمى اهلل لبنان  -ع�شتم وعا�ش لبنان

كلمة الدكتور كامل مهنا

ن�أمل �أن يعي�ش لبنان جتربة ال�سليمانية يف بناء الدولة
احلديثة دولة الإن�سان املواطن
�سيادة العماد� ،أيها الإخوة والأخوات
لقد ا�ستطاع اجلي�ش الوطني �أن يحمي لبنان يف مواجهة القلق املتوا�صل والأزمة االقت�صادية
املتمادية وانعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي .كما حمى املقاومة وحافظ على حق التظاهر وحرية التعبري.
وواجه الإرهاب يف خميم نهر البارد .كل ذلك بف�ضل القيادة احلكيمة والرائدة ل�سيادة العماد.
يف ظل االجماع اللبناين الذي ق ّلما يح�صل يف لبنان و�أي�ضاً الإجماع العربي يف اجتماع وزراء
اخلارجية يف القاهرة والإجماع الدويل على �شخ�صكم الكرمي ،ن�أمل �أن نو ّفق يف العبور ب�سرعة يف
الأيام �أو الأ�سابيع القادمة من «الرئي�س بالقول اىل الرئي�س بالفعل» ولكي يتمكن لبنان �أن يعي�ش
مع �سيادتكم جتربة ال�سليمانية بعد �أن �أجه�ضت التجربة ال�شهابية يف بناء الدولة احلديثة دولة الإن�سان
املواطن للدولة املدنية .و�إننا يف م�ؤ�س�سة عامل ،امل�ؤ�س�سة املدنية التي التزمت الإن�سان واملواطن ال ب ّد
لنا ويف هذه املنا�سبة �أن نبدي املالحظات الآتية واملتعلقة بلبنان والعامل العربي:
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�أوالً :غياب الر�ؤية يف عملنا.
ثانياً :هيمنة ثقافة الإنق�سام يف ممار�ساتنا.
النقطة الثالثة :النقد املتوا�صل للآخرين وادعاء الطهارة والعفة للذات.
النقطة الرابعة :هيمنة ال�شخ�ص يف العمل ،هناك دائماً �شخ�ص يف ال�شركة و�شخ�ص يف امل�ؤ�س�سة و�شخ�ص يف اجلمعية
و�شخ�ص يف احلزب مع غياب لروح الفريق...
والنقطة الأخرية والكالم هذا مو ّجه للنخبة ،نالحظ �أن كل واحد منا يريد �أن يكون الر�أ�س الذي يقتنع به هو الواقع بدل العمل
على تطوير الواقع ليقرتب من ر�أينا.
لذلك اتخذنا يف م�ؤ�س�سة عامل ومنذ �سنوات طويلة ال�شعار الآتي« :التفكري الإيجابي والتفا�ؤل امل�ستمر» .ال نعمل �إال على
هذا ال�صعيد و�أنا �شخ�صياً �أعمل منذ �أربعة عقود يف املجال الوطني الإن�ساين فلبنان هو بلد الطاقات الب�شرية بامتياز .لقد
�أذهل ال�شعب اللبناين العامل خالل العدوان الإ�سرائيلي الأخري بالت�ضامن بني �أبنائه يف الوقت الذي ارتبك فيه القطاع العام
وامل�ؤ�س�سات الإن�سانية والقطاع اخلا�ص واملنظمات الدولية يف مواجهة همجية هذا العدوان.
لقد ا�ستقبل مليون نازح 600.000 ،يف بريوت 160.000 ،يف اجلبل وال�شوف 200.000 ،يف ال�شمال وك�سروان والبقاع.
هذا ال�شعب اللبناين الذي نفتخر باالنتماء اليه ،والذي من وجهة نظرنا يجب �أن يلعب الدور القائد والريادي يف العامل العربي،
ب�سبب هذه الطاقات الب�شرية الرائعة املوجودة يف لبنان� .إال �أنه كما قال �أحد الأ�صدقاء يف الأمم املتحدة� :إننا يف لبنان بلد
الطاقات الب�شرية بامتياز ولكن جنحنا يف العمل ك�أفراد ومل نو ّفق يف العمل كجماعة.
التحدي الكبري �سيادة العماد كيف ت�ستطيع هذه الطاقات الرائعة العمل يف لبنان الذي هزم �إ�سرائيل مبقاومته وباجلي�ش
الوطني وب�صمود ال�شعب اللبناين ،وهذا البلد الذي مل يتفكك املجتمع فيه خالل �سنوات احلرب الطويلة ب�سبب قوة املجتمع
املدين وقوة املنظمات الأهلية.
ن�أمل �أن نعرب يف الأيام �أو الأ�سابيع القادمة اىل تويل �سيادتكم القيادة الفعلية للبالد واالنتقال من قيادة اجلي�ش اىل قيادة
الوطن والعمل على بناء الدولة املدنية دولة املواطن والإن�سان مبعزل عن الإنتماء ال�سيا�سي �أو الديني �أو اجلغرايف وتعزيز
�إن�سانية الإن�سان يف لبنان البلد الر�سالة.

كلمة نهار ال�شباب �ألقاها ال�سيد غ�سان حجار

ن�شعر بحاجتنا اىل رئي�س يب�سط �سلطة الوطن
على كل الوطن لكي يبقى الوطن

�إنها ر�سالة من �شباب لبنانيني ،فنحن ال ن ّدعي ال�شمولية واحل�صرية كما يفعل كثريون يف لبنان.
لكننا نحمل اليك نداء �شريحة وا�سعة من �شباب لبنان وخ�صو�صاً فريق عملنا ومندوبي «نهار
ال�شباب» ،الذين قارب عددهم الـ 700فنقول:
كنت �أميناً على اجلي�ش البطل ،بطل ال�سلم واحلرب ،بطل تظاهرات � 14آذار و� 8آذار و� 11آذار وكل
التواريخ ،بطل معارك نهر البارد �ضد امل�ؤامرات و�ضد الإرهاب ،جي�ش ال�شهداء يف وطن ال�شهداء ،فكن
�أيها القائد� ،أينما كنت و�أينما حللت ،على العهد الذي قطعته لنف�سك وللوطن وللجي�ش ،كن وفياً لدم
ال�شهداء ،وللأر�ض التي ارتوت بها .كن �أيها القائد� ،أينما كنت و�أينما حللت �أنت �أنت ،وال تفرح �أن تكون
رجل العام بل اعمل لتكون رجل كل الأعوام ،رجالً ي�سطر ا�سمه التاريخ.
فنحن مل نعد نحتمل املغامرات ،بل ن�شعر بحاجتنا اىل الرجال الرجال .و�أنت من هذه امل�ؤ�س�سة التي خ ّرجت كثريين
منهم ،و�آخرهم اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج.
�أيها القائد،
نحن �شباب لبنان ،نحتاج اىل رئي�س لكل الوطن ،يب�سـط �سلطة الوطن على كل الوطن ،رئي�س يحفظ التوازنات ال�ضرورية
ال�ستمرار الوطن ،رئي�س يو ّحد ال�سالح ،رئي�س ير�أ�س احلوار الوطني ،رئي�س ال يتنازل ،وال ير�ضخ �إال للم�صلحة الوطنية،
باخت�صار نحتاج رئي�ساً للر�ؤ�ساء ،رئي�ساً لبنانياً بامتياز.
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كلمة ال�سيدة ماريا عا�صي

اهلل معك يا حلم لبنان يا كبري االميان يا مي�شال �سليمان
حدك
حدك وكل الوطن ّ
وحد العدل ّ
يا �سيف ان�ساين ّ
ح�ضرة القائد العماد مي�شال �سليمان
قيادة اجلي�ش املو ّقرة
كل الهيئات التي ّ
جنل
�أيها احلفل الكرمي
هونيـك يف فجـر عم ي�سـ�أل قديـ�ش
رح ننطـر بعد يـا ن��ـ��ور ،م��ا الليل
ح��ام��ل ك��ف��وف ال��ع��ت��م وع���م يربم
بها ال�ساحات يدقدق على بواب
الوقت ،ومتل ك�أن ال�سما عم تزيح
�شبابيك الغيم حتى ال�شم�س
تطلع وتديف عيونا.
هونيك يف ت���راب ع��م يحكي
ال�صخر عمفرق النطرة واللوز بل�ش
ير�سم ال�ضحكة ،ويف جبال مرقطة
حاملة ورد يتلفلف بهدايا الفرحة اللي
جاي من عيون النا�س،
ويف عجقة طفال �صغار عم ير�سمو حلم �شو كبري
وكلمـات عم يجمعـوا بع�ضـن على را���س ال�سطر تتخلق
احلكاية ويوعى ال�شعر ويفوت على الذاكرة متل موال ما
بيخل�ص...
هونيك عم �شوف االر�ض م�شتاقة لالمل للوعد وال�سهل
بينده على اجلبل والبحر عم يغمر الوادي ،وفالح غادي على

احلقل بكري وريحة كفوفو قمح ون��دى ومعول عم بزلغط
بعر�س املوا�سم ويف �صوت عم يطلع متل ال�صالة واحلب...
�صلوا �سوا على ا�سم يلي خلق لبنان ب�أنفا�س بت�شبه الوان
العلم اللبناين ،ما كل هالكلمات يلي نر�سموا بحرب ال�شوق
واللهفة عم ي�س�ألوا قدي�ش رح ننطر بعد يا نور تا يطل
ا�سمك ويزين البيوت وم�ش ب�س الق�صور ،قدي�ش يا نور رح
ننطر فار�س قائد للحماة حمل معه م�شعل االزلية من تراب
ال�شهادة من تراب اجلنوب تري�سم على �سما الوطن او�سمة
عز وفخر معمدة بدم �شهدا حرية لبنان...
ما نحنا النا�س كل النا�س �صرنا لعبة النطرة وعم ننطرك
كل يوم ون�صلي ،قلنا بتجي مبارح قبل بكرا �شتقنا للحلم
وتبا�شري الفرح� ...شتقنا ملارد بطل ينف�ض غبار الظلم
واخلوف �شتقنا يا وطن تي�صري عنا وطن...
اهلل معك وبرحمتو ياخذ بيدك...
اهلل معك ويعطيك قوة وعزم قد ما بدك...
اهلل معك يا �سيف ان�ساين وح ّد العدل حدك...
اهلل معك يا لهفة االمان يا قائد الفر�سان ومني قدك؟...
اهلل معك بنار متوز ودم البارد لونت العنفوان بفكرك
وكدك...
اهلل معك يا حلم لبنان يا كبري االميان وقت املحن واجلد
ج ّدك...
مي�شال �سليمان ...كل الوطن حدك...

كلمة الأ�ستاذ غازي قي�س

لنمجد قطرات الدم التي نزفت من �أج�ساد
�أتينا ّ
�أبطال جي�شنا العظيم �صانع املجد والعزة
والكرامة والتاريخ
ال�شم�س ت��ه��دي� َ�ك ال�����س�لا َم معي
م��دي��ن� ُة
ِ
�إي�����ك�����ا َر ل���ب���ن���ا َن ي����ا رم�������زاً ل���ع��� ّز ِت���ن���ا
ال�شم�س منت�شياً
واب��� ُ��س��ط جناحيك ح � ّد
ِ
حت��ر���س�� ُه
����اق زن�����ود اجل��ي�����ش
ُ
ل��ب��ن��ان ب� ٍ
ع��ل��ى ا���س��م م��ي�����ش��ال �أق��ل�ام ل��ن��ا َق َ�س َمتْ
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وال�����س � ّت��ة ال � ُع��م � ُد ت��ع��ل��ي ال��ي��وم ها َم َتنا
ي���ا ن�����س � َر عم�شيت ح � ِّل��ق ف���وق �أرزت���ن���ا
ب��ال��ن�����ص��ر وال����غ����ار ق����د ك��� ّل���ل���ت �أم��ت��ن��ا
م��ن �أ���ش��ع��ل ال�����ض��و َء يف �أن���ف���اق عتمتنا
ب������أن�����ك امل����ن����ق���� ُذ اجل������ ّب������ا ُر دول���ت���ن���ا

�أيها ال�سادة
ً
غداً �سيكتب التاريخ �أن بلدا برغم ما �أ�صابه من دمار كبري
وجراحات قاتلة ،وقبل �أن تندمل جراحاته ،يبادر �أ�صحاب الأقالم
فيه اىل تكرمي قائد جي�شه العظيم ،في ّتحد ال�سيف والقلم ،يف
باق يف الزمان رغم
وقفة املعرفة اىل جانب القوة ،لهو بلد ٍ
�أنف الزمان!!!
�صاحب ال�سيادة اليوم والفخامة غدا!ً
ماذا �أقول فيك وقد ملأتَ عقلنا ووجداننا وقلوبنا و�ضمائرنا؟
�أنبد�أ من �صربك الذي ال ينفذ؟ �أم من عنفوانك الذي فاق
�أعلى اجلبال ارتفاعاً؟ �أم من �إميانك وت�ضحياتك التي ال
ت�ضاهيها ت�ضحيات؟ �أم من قامتك العالية على القمم؟ �أم من
�صمودك الرائع حتى الذهول؟
أق�سم الرجل فيك ،لأنه كاحلب ولبنان ال يقبل التق�سيم...
�أنا ال � ّ
ع�صي �أنت كلبنان!
ٌّ
َ
لقد وقفت يف العا�صفة ك�صنني ،وعرقت كالأرز!
�أتينا اليوم ،لن�شتم رائحة عرقك و�أنت تدافع عن لبنان!
ولن�شهد على يديك والدة وطن هو يف الأوطان �أ�صغرها م�ساحة

و�أع ُّزها وجوداً!
�أتينا اليوم لنك ّرم �أنف�سنا يف ح�ضرتك ،ع ّلنا نعيد لأطفالنا
تك�سرت على �شواطئ اخليبة و�أفول الأمل.
بع�ض �أحالمهم التي ّ
�أتينا لنم ّجد قطرات الدم التي نزفت من �أج�ساد �أبطال جي�شنا
العظيم� ،صانع الرجال �صانع املجد والعزة والكرامة والتاريخ.
�أن نك ّرمـك اليـوم بثـالث دقـائـق� ،أُ ِذ َن لأقالمنا فيها �أن تريق
على يديك ما تب ّقى لها من مداد� ،أو ت�سفك يف ح�ضرتك �آخر
ما تب ّقى لها من �سواد احلرب...
فهذا يعني �أن نح�صر البحر يف قارورة ،ونك�سر قارورة الطيب
عند قدميك الرا�سختني!
ّ
مي�شال �سليمان! �أنت ما تبقى لنا من لبنان!
ال! �أنت لبنان!!! ونحن ع�شاق الأر�ض!
لك ن�صلي ،يف هيكل احلب وحماريب اجلمال� ،أن يحر�سك
اهلل ،ليبقى لبنان عزيزاً بجي�شه ،عالياً كما كان ،ع�ص ّياً على
كل طامع...
حماك اهلل وحمى لبنان!

كلمة الدكتورة �سلوى اخلليل الأمني

نحن على ثقة ب� ّأن اختياركم كرجل العام ي�أتي
مكمالً الختياركم قائداً للوطن يف الزمان املر

ما �أجمل لغتنا حني تنب�سط يف مداها الأرحب ،تعانق خمائل
الرو�ض ،ت�ضفر من باقاتها نهدات �أم��ل ،و�إ�شراقة �ضمري،
و�صبوات حمبة وطنية �صادقة ،تنغر�س على دروب الوطن،
�شهادة �إ�ستب�سال يف ال��ذود عن حيا�ضه وكرامته� ،سطرتها
�سواعد البوا�سل ال�شجعان يف اجلي�ش اللبناين ،بقيادتكم
الظليلة احلانية ،املنزهة عن الغرائز الدنيوية ،يف �ساحات
ال�شرف ،بطولة وطنية عنوانها� :شرف ،ت�ضحية ،وفاء.
�أيها القائد العماد مي�شال �سليمان،
حري بنا ،نحن َح َملة القلم ودعاة املحبة والوطنية امللتزمة
ال�شريفة ،حني نقرتب من عرينكم� ،أن ن�صدقكم القول� ،إقرتاب
م�سافة ت�ستتبع خطواتكم املوزونة مبثاقيل من اله ّم الوطني،
حتت�سب بوزن احل�ضارات التي مرت على لبنان الوطن ال�شامخ،
املك ّلل ب�أجماد العزة والفخار ،املحفورة تواريخ جحافل على
�صخوره ال�صلدة ،املتحدية كل الأري��اح والعوا�صف الهوجاء،
املحطمة كل املطامح الآيلة الغت�صابه ،والتاريخ هنا ي�شهد،
وغبي من ال يقر�أه وبه ي�ستنري.
�إن كلماتي اليوم يف ح�ضرة مقامكم الرفيع ،ب�إ�سمي وبا�سم
زمالئي �أع�ضاء ديوان �أهل القلم وندوة الإبداع ،لن تكون الفر�صة

امل�ؤاتية لتنميق القول ،وما �أغنى
اللغة العربية ،حني الغو�ص يف
كنوزها املرتعة بالعبري� ،إذ �أننا
نح ّبذ كلمة احلق وفعله ،الذي يعلو
وال يعلى عليه ،خ�صو�صاً ونحن نعلم،
�أنكم ترف�ضون �أفعال املحاباة وكلمات
املداهنة ،التي �أ�سقطتموها من قوامي�س
عقيدتكم الن�ضالية املتمكنة ،املغرو�سة التزام
حق وطني مربم ،وعطاء بال حدود ال م ّنة فيه ،كر�س يف
�أذهان رجاالت هذه امل�ؤ�س�سة ،م�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين الذي به
نفخر و�إليه ن�ؤوب حني ا�شتداد اخلطوب وا�شتباه الأمور ،عقيدة
وطنية مل متذهب ومل تطيف ولن تن�شد �إىل املناطقية
ال�ضيقة من �ساحات الوطن ،ومل تبتل بالتحيز وحب الذات ،بل
احل�س الوطني املجمع عليه وفاقاً وتوافقاً ،وب�شهامة
بنبل ّ
ً
ينحن �أي�ضا �أمام
حفزتنا �إىل التمنطق ب�شجاعة قلمنا ،الذي مل ِ
ف�ضاءات الغفلة ،وتغري امل�سارات ،وتبدل املفاهيم ،كي نقول
�صادقني� :إنكم بالفعل رجل املهمات ال�صعبة حني تت�شابك
املالحم ،وحني ي�صبح الوطن على حافة اجلنون� ،أي قاب قو�سني
اجلي�ش  -العدد رقم 271

33

�أو �أدنى من الإنهيار ،وحني يرتفع �صوت العقل
وال�ضمري وال من جميب.
لهذا نحن على ثقة كاملة غري منقو�صة ال
حتتمل االلتبا�سات� ،أن اختياركم كرجل العام
الذي نهنئ ال�صديق �شوقي دالل عليه� ،إمنا
ي�أتي مكمالً للإختيار الكبري الذي �أ�سدل
علينا م�سوح الهناءة والرجاء باختياركم
قائداً للوطن يف الزمان املر ،الذي ن�أمله
طيعاً يف حمرابكم ،تعلوه بيارق �إنت�صاراتكم
املجلوة على �أ�س ّنة رماحكم ،و�سالماً مزهواً بالأمل املباركّ ،
يهل
كرامة على جبني كل اللبنانيني من دون �إ�ستثناءات ،وم�ساراً
مط ّعماً بالإلتزام الوطني عرب تن�شئة �صحيحة �سليمة معفاة
من براثن الطائفية واملذهبية ،مر�صودة بح�سن اختيار �أ�صحاب
الكفاءات والقدرات وال �شيء �سواه ،مرفوعة على مهود ال�ضمائر
امل�ستنفرة دوماً خلدمة الوطن وامل�صلحة العامة ،الذين هم
امل�ؤمتنون الوطنيون ال�صاحلون.

القائد العماد مي�شال �سليمان،
�أيها النخب النخبة،
تهانينا نرفعها �إليكم ح�ضرة القائد الفار�س ،احلكيم ال�شجاع،
القادر املقتدر ،امل�ؤمن امل�ؤمتن ،والويف لعهد لبنان والوعد.
وعربكم نرفعها م�سبقاً لكل لبناين خ�صو�صاً ال�شرفاء الطيبني،
لأهل الفكر والقلم َح َملة احل�ضارة الإن�سانية املتجذرة يف �سجالت
الأمم الراقية نربا�س عزة و�إ�شعاع ونور ،لكل من حمل ويحمل
اله ّم الأكرب مبقاومة العدو ال�صهيوين ،لل�صادقني دعاة وحدة
الوطن وتكري�س �سيادته وحريته وا�ستقالله ،ولكل من يعمل
على تر�سيخ االنتماء وااللتزام والوطني ال�صرف كتاباً مقد�ساً،
مع الثقة الكاملة ب�أنكم القائد الرئي�س ال��ذي �ستكر�سون
�أفعالكم الوطنية الثابتة على احلق ،نهجاً ومنهجية ود�ستوراً
فاعالً ،تعملون لتنفيذه خالل توليكم �سدة الرئا�سة يف لبنان
كي يبقى القانون فوق اجلميع ولبنان فوق اجلميع.
ع�شتم ذخراً للوطن ،عا�ش لبنان مرفوع الهامة عايل اجلبني،
عا�ش اجلي�ش اللبناين.

كلمة ال�سيدة ڤيفيان غامن

حفالت التكرمي هي عربون وفاء وتقدير و�شكر للذين
�سخوا ب�أعمالهم حتى الت�ضحية بذواتهم

�أيها احل�ضور الكرمي،
ج��ري �اً على ع��ادت��ه��م ك��ل ع��ام،
يجتمع ممثلو اجلمعيات الأهلية
لتكرمي �شخ�صية من لبنان قامت
ب�إجنازات عظيمة يف �سبيل جمد
ونه�ضة وع��م��ران بلدنا احلبيب
لبنان.
من �أجل نف�س هذه الأهداف النبيلة،
ن�ش�أت جمعية الإمن��اء الرتبوي يف البقاع
عند انتهاء احلرب العام  1993حاملة �شعار بناء
الإن�سان بالرتبية .فارت�أت الإعالء ب�ش�أن التعليم عن طريق
م ّد املدار�س الر�سمية واخلا�صة بالو�سائل الرتبوية املختلفة من
كتب مطالعة وو�سائل �سمعية ب�صرية و�ألعاب ثقافية و�أجهزة
كمبيوتر وغريه حتى و�صلت عطاءاتها اىل نحو  140مدر�سة.
وما حفالت التكرمي التي نقوم بها �إال عربون وفاء وتقدير
و�شكر وت�شجيع لكل الذين �سخوا ب�أعمالهم حتى الت�ضحية
بذواتهم لإميانهم �أن وطنهم ي�ستحق منهم العناء و�أن��ه ال
حمالة �سي�صبح على �صورة �أحالمهم ويحقق طموحاتهم.
ولعل خيارنا هذه ال�سنة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية هو لأنها قبل
الأح�لام والطموحات ،حافظت على الوطن ووج��وده و�ساندت
34
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م�ؤ�س�ساته بكل ما متلك من �إمكانات .لقد قامت بواجباتها
بكفاءة عالية من حماية حدود لبنان ،اىل احلفاظ على الأمن
الداخلي ،اىل الق�ضاء على الإره��اب .فمن طلبها وجدها من
�أق�صى ال�شمال اىل �أق�صى اجلنوب.
وقفت ب�صمت ولكن على احلياد.
عملت بجد ولكن بكرم ،فا�ستحقت ال�شعار الذي حتمله «�شرف
ت�ضحية وفاء» .فكانت ت�ضحياتها غري حمدودة .ق ّدمت الغايل
من �أ�شرف عنا�صرها يف حربها الأخرية وت ّوجته بحادثة الإغتيال
امل�ؤملة للواء الركن البطل ال�شهيد فرن�سوا احلاج.
بعد كل هذا� ،أت�ستحق منا هذه امل�ؤ�س�سة فقط كلمة �شكر؟ �أم
ت�ستحق منا �أن نبادلها الوفاء والت�ضحية وذلك بالعمل احلثيث
على توحيد �صفوفنا والنظر بتجرد مل�ستقبل بلدنا ع ّلنا نخفف
عنها وعن نف�سنا الكثري من ال�شقاء والأمل؟
فبا�سم جمعية الإمناء الرتبوي يف البقاع وجميع اجلمعيات
احلا�ضرة بيننا ،ن�شكر م�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين على تقدمياتها
ونفتخر �أن يكون قائدها ح�ضرة العماد مي�شال �سليمان املك ّرم
للعام  2007عربون وفاء لتفانيه ولإجنازاته ونتمنى له املزيد
من العطاءات الب ّناءة والأعمال الناجحة.
�ألقتها ال�سيدة عفاف �صفري

كلمة ال�سيدة منى غزال

ما �أحوجنا اىل قائد يتخذ قرارات تنقذ لبنان من
ليل النفق الطويل اىل فجر الربيع الطويل
�س ّيدي القائد،
حني كان لبنان ي�صارع العدوان اال�ستفزازي يف نهر البارد،
كانت عيوننا �إىل جي�ش لبنان ،وقلوبنا �شاخ�صة �إليكم.
وحني اغتال الغدر املتمادي �شهيدنا البطل فرن�سوا احلاج،
كانت عيوننا تدمع من قهر ،وقلوبنا �شاخ�صة �إليكم.
واليوم ،ولبنان مي ُّر يف هذا املنعطف الأخطر يف تاريخه
احلديث ،تبقى عيوننا �ضارعة �إىل فوق� ،إىل ال�سماء ،ناهدة
�إىل العناية الإلهية تنقذنا ،وتبقى قلوبنا �شاخ�صة �إليكم.
وهذا الإجماع التام الذي ن�شهده اليوم حول �شخ�صكم :ح�صيلة
نقي ،كهذه الأرزة النقية على جبينكم ،العايل
ح�ضور لبناين ّ
ب�شهامة لبنان ،وكرامة لبنان ،ولبنانية لبنان يف الدفاع عن
�شعب لبنان.
�إننا ،يا �سيدي القائد ،يف هـذا النـ ّو اخلـطيـر الذي تتجــاذب
�أمواجـه العاليـة �سفـينـة لبنـان ،ال نحتاج �إىل قائـد كما نحتاجه
قائد ُيجـمـع حوله اللبنـانيـون مبختلـف عائـالتهـم
اليومٍ ،

ال�سيا�سيـة والروحـيـة ،ال�شعبيـة
والر�سميـة ،املقيمة على �أر�ض
الوطن وتلك التي ارحتلت بعيداً
يف ع��امل الإنت�شار اللبناين ،قائد
يعيـد ال�سنـونـو �إىل �سمـاء لبنان ،قائـد
ير�شحونه وال يح�شرونه ،قائد يعرف كيف
ي�ستخدم العزم واحلزم واحل�سم يف قرارات
تنقذ لبنان من ليل النفق الطويل �إىل فجر الربيع
الطويل.
وما �أهن�أنا� ،أن تكونوا �أنتم ،يا �سيدي القائدَ ،من �أجمعت عليه
العقول والقلوب.
ً
ون�أمل �أال يعود بعيدا ،اليوم الذي ننتقل به معكم ،من كونكم
قائد جي�ش لبنان� ،إىل قائد �شعب لبنان ،وقائد م�صري لبنان،
وقائد لبنان.
فلتحي بكم هذه الأرزة على جبينكم العايل ك�أرز لبنان.
َ

كلمة الدكتورة كلوديا �شمعون �أبي نادر

�سريتك الع�سكرية وم�سارك الوطني و�سامان ازدان
بهما �إميان اللبنانيني ب�صوابية خيارهم
نق�سم باهلل العظيم �أالّ نن�سى �شهداءنا ،نق�سم باهلل العظيم �أالّ
يذهب دمهم �سدىً ،
جنودنا� ،ضباطنا ،قادتنا ،وحده دمكم ي�ست�صرخ ال�ضمائر،
ويخجل امل��وت! كتب يف مدر�سة عنفوانكم ،وعلى �شاهدة
مثواكم «ماتوا لنحيا»� ،أال يعلمون �أنكم ن��ذرمت لل�شهادة،
فك ّر�سكم الوغى �أبطاالً ،والبطل ال ميوت! ويف مدر�سة البطولة،
ال بد من قائد .والقيادة قوانني ع�سكرية تلتزم الد�ستور
غال اللهم �سوى
وبقد�سية احلفاظ على الوطن؛ ما من ثمن ٍ
احلفاظ على الأرواح الربيئة� .إالّ �أن الإثم ي ّتخذ من الأبرياء دروعاً
ب�شرية ،في�صطدم الواجب بالواقع.
ٌ
ح�ضرة العماد مي�شال �سليمان ،كرث راهنوا على �إخفاق اجلي�ش،
ولرمبا ت�شرذمه كي تنجح امل�ؤامرة املحاكة �ضد لبنان� .إال �أن
حكمتك د�أبت ،منذ ت�س ّلمك القيادة ،على �صناعة الرجال الذين
ي�ستميتون يف �سبيل احلفاظ على احلريات التي حتفظ كرامة

الإن�سان� .أدركت بخربتك وتاريخك
الع�سكري امل�ش ّرف ،و ُبعد نظرك
و ُع��م��ق جت��ذرك الوطني ،وحكمة
قراراتك و�شجاعة تنفيذها� ،أدركت
�أن العبث ب�أمن لبنان يعني زواله،
وا�ست�شففت كمي�شال �شيحا «�أن املنطق
وحده مهدد بالإفال�س يف لبنان» ،والتط ّرف
�س ّيد املوقف.
ح�ضرة القائد ،كنت احلكم والعادل واملعتدل ،و�سالحك الأقوى
مل يكن ال�سالح بل ال�صمود احلق من �أجل احلرية ،من �أجل لبنان
ال�سيد واحلر وامل�ستقل.
ّ
ح�ضرة العماد مي�شال �سليمان ،مل تر�شح للرئا�سة بال�صدفة،
ف�سريتك الع�سكرية وم�سارك الوطني و�سامان ازدان بهما �إميان
اللبنانيني ب�صوابية خيارهم .عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان.
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�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

رعى حفل افتتاح مبنى
كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة واالركان
العماد �سليمان :اجنازات اجلي�ش ت�صنع بالدم والت�ضحيات حيناً وب�إرادة التطوير والبناء حيناً �آخر
خالل حفل افتتاح املبنى اجلديد لكلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة واالركان� ،أكد قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان �أن «اجلي�ش اللبناين ي�ستمد
قوته ومناعته من التفاف اللبنانيني حوله
وم��ن �ضباطه وع�سكرييه امل�سلحني باالميان
واملعرفة».
فقد رعى قائد اجلي�ش افتتاح املبنى اجلديد
لكلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة واالرك��ان ،يف ح�ضور
رئي�س االرك���ان ال��ل��واء الركن �شوقي امل�صري،
قائد الكلية العميد الركن اليا�س فرحات ،رئي�س
اجلامعة اللبنانية الدكتور زهري �شكر ،مدير عام
قوى االمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي� ،أع�ضاء
املجل�س الع�سكري وعدد من كبار �ضباط القيادة
وق���ادة املناطق واالل��وي��ة واالف���واج والوحدات
امل�ستقلة وممثلني عن االجهزة الأمنية ،اىل عدد
من امللحقني الع�سكريني واال�ساتذة اجلامعيني
وال�ضباط املد ّربني يف الكلية ومدير ال�شركة
املتعهدة للم�شروع.
كلمة قائد اجلي�ش
العماد �سليمان قال يف كلمته:
يف م�سرية اجلي�ش �إجن��ازات م�شرقة ،ن�صنعها
حيناً بالدماء والت�ضحيات ،وحيناً �آخ��ر ب ��إرادة
النهو�ض والتطوير والبناء .وكما ي�ستمد الوطن
قوته من اجلي�ش املوحد والقادر ،حامي االر�ض
36
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وال�شعب ورمز ال�سيادة واال�ستقالل كذلك ي�ستمد
اجلي�ش قوته ومناعته من �إلتفاف اللبنانيني
ح��ول��ه ،وم��ن �ضباطه وع�سكرييه املت�سلحني
باالميان واملعرفة.
�إن افتتاح املبنى اجلديد لكلية ف��ؤاد �شهاب
للقيادة واالركان ،هو جزء من الطموحات الكبرية
التي طاملا �صبونا �إىل حتقيقها يف جمال التعليم
الع�سكري العايل ،وي�شكل بحد ذاته قفزة نوعية
�إذا ما قي�ست بالإمكانات املادية املتوا�ضعة لدى
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والظروف ال�صعبة التي مير
بها الوطن� .أحيي جميع الذين ا�سهموا يف �إن�شاء
هذا ال�صرح تخطيطاً وتنفيذاً ومتابعة ،وكلي
�أم��ل وثقة مب�ستقبل
م��ؤ���س�����س��ة ت�����ش��ع يف
�أرجائها منارات العلم
والت�ضحية والعطاء.
كلمة قائد الكلية
قائد الكلية العميد
الركن اليا�س فرحات
�ألقى كلمة قال فيها:
�أيها احلفل الكرمي
ي�سعدنا �أن نرحب
بكم �أح��ر ترحيب يف
هذا ال�صرح التعليمي

الع�سكري الكبري ،الذي يحمل ا�سم م�ؤ�س�س اجلي�ش
اللبناين الرئي�س ف�ؤاد �شهاب ،ويحمل ب�صمات
من مل يدخر جهداً �إال وبذله يف �سبيل بنائه
وو�صوله �إىل هذا احلال ،عنيت به قائد اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان.
�سيدي العماد
لقد حتققت جهودكم ونفذت توجيهاتكم ،وها
هي كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة واالركان التي كانت
حلماً ،ثم م�شروعاً ،و�أخذت الكثري من اهتمامكم،
ها هي �أمامكم ،قلعة علم وثقافة وتن�شئة
ع�سكرية للقادة واالركان .ف�شكراً لك على �إيالئك
االهتمام واملتابعة الد�ؤوبة والدعم الكبري من اجل

رفع م�ستوى القادة واهلية ال�ضباط كافة.
لقد �شرفتنا بح�ضورك الفتتاح الكلية
و�إزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية املعدة
لهذه الغاية ،وهو ح�ضور ملنا�سبة نعتز بها،
و�سوف نظل نتذكرها ما بقي ع�سكر يف
لبنان ،و�سوف يبقى ع�سكر لبنان.
هذه الكلية ،ف�سيحة االرجاء ،تت�سع للعديد
من ال��دورات ولإقامة امل�ؤمترات واحللقات
الدرا�سية واملحا�ضرات ،و�إين على ثقة تامة
�أن��ه بف�ضل دعمكم �سوف ت�صل �إىل �أرقى
مراتب الكليات الع�سكرية يف العامل.
مل تبد�أ الكلية بهذا البناء ،بل �أن هذا
البناء ه��و نقطة حت��ول ك��ب�يرة .لقد بذل
ال��ق��ادة ال�سابقون ج��ه��وداً ج��ب��ارة لإر���س��اء
م�ستوى تعليمي ع� ٍ�ال وم�شهود له بني جميع �شرفاً �أن يكون قائد اجلي�ش العماد مي�شال
الدول ال�شقيقة وال�صديقة .فكانت الربامج حية �سليمان من خريجي هذه الكلية.
متطورة تواكب كل جديد ،وابتعدت عن الرتابة ا�سمح يل� ،سيدي العماد� ،أن �أحيي رئي�س
واجلمود وخ ّرجت العديد من ال�ضباط .ويكفينا اجل��ام��ع��ة اللبنانية و�أ���س��ات��ذت��ه��ا ال��ك��رام على
تعاونهم وتكري�سهم
ال��وق��ت ال��غ��ايل من
�أج����ل ت��ق��دمي �أح���دث
املعارف االقت�صادية
وال���������س����ي����ا�����س����ي����ة
واال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
والإداري������ة لل�ضباط
امل���ت���درج�ي�ن ،فلهم
ف�ضل لن نن�ساه ،ولنا
معهم تعاون يتقدم
با�ستمرار.
�أم������ا ان���ت���م �أي���ه���ا
ال�ضباط الذين واكبتم

بناء الكلية وجتهيزها ،فقد كنتم و�أنا �شاهد
على ذلك خري من عمل بكد وجد و�إخال�ص ،من
اجل �إمتام الكلية وو�صولها �إىل هذه احلالة،
بالتعاون مع ال�شركة متعهدة امل�شروع.
�سيدي العماد
يف هذا اليوم البهيج ،لن نن�سى ت�ضحيات
�شهدائنا االب��رار الذين �سقطوا دفاعاً عن
الوطن ولي�س �آخرهم �شهداء املعركة الكربى
�ضد االره��اب يف نهر البارد ،والتي بف�ضل
قرارك ال�صلب وحكمتك امل�شهودة� ،أف�ضت
�إىل تخلي�ص لبنان وال��ع��رب وال��ع��امل من
جمموعة كبرية من االرهابيني ،ويهمنا هنا
�أن نذكر �أن من بني ال�شهداء� ،ضابط متدرج
يف الكلية هو املقدم املغوار ابراهيم �سلوم،
الذي قطع ال��دورة ،ملبياً نداء الواجب ،و�سقط
�شهيداً على مذبح الوطن.
يف ه��ذه ال��ظ��روف ال�صعبة ال��ت��ي مي��ر بها
وطننا احلبيب ،ويف ظل التخوف من الفراغ
الذي يهج�س به املواطنون ويت�سبب بحال من
ال�ضياع وفقدان االمل لديهم ،يبقى اجلي�ش هو
املالذ والنقطة امل�ضيئة يف النفق املظلم ،يوفر
االمن واال�ستقرار ،ويعيد الطم�أنينة �إىل النفو�س
القلقة ،واليوم بافتتاح هذه الكلية ،يقدم االمل
نحو الغد االف�ضل ،وتظهر �إرادة االرتقاء مب�ستوى
جي�شنا االبي.
لن نطيل الكالم ف�أمامنا عمل كثري ،و�سوف
نبقى نعمل ونتقدم ونتطور متخذين من هذا
ال�صرح الكبري مقراً للبحث والدر�س والتطوير.
�سيدي العماد
كلمة �أخرية �أقولها:
�أ�صبح للجي�ش كلية.
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ثكنة جديدة ملغاوير البحر
قائد اجلي�ش يعترب وجودها على ال�شاطئ ت�أكيداً على �أولوية الأمن
برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان� ،أقيم
حفل افتتاح ثكنة فوج مغاوير البحر يف عم�شيت،
بح�ضور رئي�س االركان اللواء الركن �شوقي امل�صري
وع��دد من ر�ؤ�ساء االجهزة االمنية وذوي ال�ضباط
ال�شهداء الذين خدموا يف فوج مغاوير البحر ،وقائد
الفوج العقيد الركن جورج �شرمي و�ضباطه.
بعد �إزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية ،جال العماد
قائد اجلي�ش وال�ضباط على �أرجاء الثكنة واطلع على
اق�سامها ،بعدها جرى
تنفيذ مناورة �إبرار و�إنزال
ق��ام��ت ب��ه��ا وح����دة من
الفوج بوا�سطة الزوارق
والطوافات الع�سكرية.
وق��ب��ي��ل ت��وج��ه قائد
اجلي�ش واملدعوين �إىل
حفل تبادل �أنخاب ،كانت
له كلمة ا�شار فيها �إىل
«�أن بناء ثكنة ع�سكرية
على �شاطئ عم�شيت بدالً
من منتجع �سياحي ،هو
ت�أكيد على �أهمية الأمن
واال���س��ت��ق��رار يف تعزيز
ال�سياحة والنهو�ض الإقت�صادي بالبالد ،ال �سيما �أن
هذه الثكنة حتت�ضن �أبطاالً ت�صدوا للإرهاب الذي كاد
يه ّدد الكيان ،لوال ت�ضحياتهم اجل�سام ،ودماء عدد
كبري من رفاقهم ال�شهداء واجلرحى الذين افتدوا
لبنان».
38

اجلي�ش  -العدد رقم 271

و�أك��د العماد �سليمان على وجوب ت�ضافر جهود
اجلي�ش والقوى االمنية واملرجعيات ال�سيا�سية
والروحية واجلمعيات االهلية و�سائر �أبناء الوطن يف
مواجهة هذا الإرهاب الهادف �إىل النيل من وحدة
الوطن و�صيغته احل�ضارية الفريدة ،و�أثنى على
متا�سك الع�سكريني الذي كان مثار اعجاب العامل،
داعياً �إياهم �إىل �إلتزام القيم االن�سانية واالعراف
الع�سكرية العريقة ،واملثابرة على حفظ االمن
وح��م��اي��ة الدميقراطية
واحل��ري��ات العامة التي
كفلها الد�ستور.
كلمة قائد الفوج
بدوره ،وجه قائد الفوج
ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن �شرمي
الكلمة الآتي ن�صها:
�سيدي العماد
�شرف عظيم �أوليتمونا
�إي���اه بح�ضوركم اليوم
بيننا يف حفل افتتاح
ثكنة فوج مغاور البحر.
�إن�����ه ح�����ض��ور ت��ك�بر به
النفو�س وت�شمخ اجلباه ،ح�ضور يك�سب املنا�سبة
�سمو املعاين ،ويجعلنا �أ�شد قوة و�أ�صلب عزماً على
موا�صلة الت�ضحيات ،وبذل امل�ستحيل التزاماً بر�سالة
ال�شرف والت�ضحية والوفاء وذوداً عن الوطن وكرامة
ابنائه.

خالل اال�سبوع املا�ضي افتتح اجلي�ش املبنى
اجلديد لكلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة واالرك��ان يف
الريحانية ،واليوم ،ها نحن نفتتح هذه الثكنة
العامرة بال�سواعد املفتولة والعقول النرية ،مما
ي�ؤكد �إرادة قيادة اجلي�ش على الرغم من االمكانات
املادية املتوا�ضعة والظروف ال�صعبة التي يعي�شها
الوطن ،بدفع م�سرية النهو�ض والتطوير والبناء
يف امل�ؤ�س�سة قدماً نحو االم��ام ،تزامناً مع بذل
اجلهود احلثيثة لتوفري العتاد وال�سالح ،والرتكيز
على التدريب املتخ�ص�ص ،ك�سبيل للو�صول �إىل
وحدات قتالية تنفذ خمتلف املهمات املوكلة �إليها
بكفاءة وحرفية عاليتني.
لقد عرف لبنان �سنني حبلى باملخاطر وال�صعاب،

كادت تهدد مقومات وجوده ،وعلى الرغم من ذلك،
ا�ستطاع اجلي�ش حتقيق النجاح تلو الآخر ،اعتباراً
من مواجهة االعتداءات اال�سرائيلية ،و�صوالً �إىل
الق�ضاء على �أكرب تنظيم �إرهابي عرفه الوطن،
حم��رزاً �إنت�صاراً عجزت عنه �أق��وى جيو�ش العامل
املدججة ب�أحدث اال�سلحة والتكنولوجيا املتطورة،
وهذا االجناز مل يكن ليتحقق لوال قيادتكم احلكيمة،
وقراراتكم ال�صائبة ،والتفاف اللبنانيني حول
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي قدمت قوافل ال�شهداء

الأبرار على مذبح ال�سيادة والكرامة الوطنية ،وقد
كان لفوج مغاوير البحر كوكبة من ه�ؤالء االبطال
الذين و�شحوا جبينه ب�أكاليل الن�صر ،و�أك�سبوه بالدم
الزكي املزيد من املناعة والقوة والعنفوان.
�إن هذه اللفتة الكرمية من قبل القيادة جتاه فوج
مغاوير البحر ،هي مو�ضع فخر واعتزاز لع�سكرييه
�ضباطاً ورتباء وافراداً ،وهي تلقي علينا م�س�ؤوليات
�إ�ضافية ،نتلقفها بكل ع��زم ،واعدين ان نعمل
بال كلل من �أجل تعزيز ق��درات الفوج ،واالرتقاء

مب�ستواه القتايل واالداري ،مهما بلغت العقبات
وال�صعاب.
ن�شكر اهتمامكم �سيدي العماد ،ونفتخر برعايتكم
وح�ضوركم ال�شخ�صي لهذا االحتفال ،وعهدنا لكم
�أن يبقى الفوج على قدر ثقتكم الغالية ،فوجاً له
مكانته املميزة يف جي�ش يبذل الغايل والنفي�س
ليحمي الرتاب وي�صون الكرامات ،جي�ش يلوذ به
ال�شعب يف اوقات ال�شدائد واملحن ،ويبقى االمل
واملرجتى لوطن قوي �آمن مزدهر.
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برعاية دولة رئي�س جمل�س الوزراء اال�ستاذ ف�ؤاد
ال�سنيورة ممثالً مبدير عام قوى الأم��ن الداخلي
اللواء �أ�شرف ريفي ،وح�ضور رئي�س االركان اللواء
الركن �شوقي امل�صري ممثالً قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان� ،إىل جانب قادة االجهزة الأمنية
وعدد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني و�أع�ضاء
الفريق اال�ست�شاري الأملاين وخرباء الدول املانحة
واالحتاد الأوروبي ،و�شخ�صيات ر�سمية ودبلوما�سية
وع�سكرية ،جرى يف منطقة ال�شمال �إطالق عمل
القوة امل�شرتكة امل�ؤلفة من اجلي�ش و�سائر الأجهزة
الأمنية ،واملك ّلفة مهمة مراقبة احلدود ال�شمالية
و�ضبطها.
ا�ستهل االحتفال بزيارة قيادة القوة امل�شرتكة يف
مع�سكر عرمان للتدريب ،حيث جرى تدريب القوة
امل�شرتكة ،بعدها ا�ستعر�ض احل�ضور متريناً عمالنياً
حول مكافحة التهريب ،نفذته جمموعات من هذه
القوة يف مثلث العبدة  -العبودية -العري�ضة،
و�شاركت فيه طوافة ع�سكرية وعدد من الزوارق .ثم
انتقل اجلميع �إىل قيادة منطقة ال�شمال حيث �أقيم

�إطالق عمل القوة امل�شرتكة
ملراقبة احلدود اللبنانية  -ال�سورية
وم�ساعدة املانية لدعم القوة
حفل ا�ستقبال على �شرف احل�ضور ،القى خالله اللواء
ريفي كلمة �شكر فيها ال�سلطات االملانية واالحتاد
االوروب��ي والأمم املتحدة وجميع الدول ال�صديقة
التي ا�سهمت يف اجناز العمل .واعترب �أن مهمة
�ضبط احلدود ،مهمة �شاقة ومكلفة ،لكن ال مفر من
القيام بها ،وهي حق طبيعي لكل دول العامل.
كذلك ،القى رئي�س االرك��ان اللواء الركن �شوقي
امل�صري كلمة قيادة اجلي�ش حيث نوه بامل�ساعدات
املقدمة من احلكومات املانحة وجهود الفريق
اال�ست�شاري االمل��اين ،و�أ�شار �إىل �أن هذه اخلطوة
النوعية التي ت�أتي ثمرة ت�ضافر جهود حقيقية من
قبل اجلي�ش والقوى االمنية والفريق اال�ست�شاري
االملاين وخرباء الدول املانحة واالحتاد االوروبي ،هي
ت�أكيد على �إدارة حت�صني م�سرية االمن واال�ستقرار

كرمت ق��ي��ادة اجلي�ش رئي�س الفريق
قيادة اجلي�ش
ّ
اال�ست�شاري الأملاين املكلف بامل�ساعدة على
تك ّرم رئي�س
تنفيذ امل�شروع التجريبي ل�ضبط احلدود
الفريق اال�ست�شاري
ال�شمالية العقيد �ستيفان هيلم�شروت
االملاين
ملنا�سبة مغادرته لبنان وا�ستبداله بالعقيد
ميكايل بوت�شكا ،يف حفل ع�شاء تكرميي
اقيم يف نادي ال�ضباط يف جونية ،ح�ضره العميد الركن عبد احلميد دروي�ش ممثالً
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان وعدد من ال�ضباط واخلرباء الأملان والأجانب
الذين يعملون ل�صالح امل�شروع ،و�ضباط من قيادة اجلي�ش وممثلني عن القوى
الأمنية .تخلل احلفل منح �شعار تذكاري للعقيد املحتفى به.
40
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يف الداخل ،من خالل احكام ال�سيطرة على املعابر
الرب ّية والبحرية و�ضبطها ب�صورة دقيقة ،بغية
منع اعمال التهريب على انواعها ،والت�س ّلل غري
امل�شروع على ط��ريف احل��دود مبختلف �أ�شكاله
واهدافه.
ويف �إطار �إطالق عمل القوة امل�شرتكة ملراقبة
و�ضبط احلدود ال�شمالية� ،أقيم يف اللواء اللوج�ستي
حفل ت�س ّلم �آليات ومعدات مقدمة من ال�سلطات
االملانية كهبة ل�صالح اجلي�ش اللبناين.
ح�ضر احلفل العميد الركن احمد املقداد قائد
اللواء ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
مدير عام قوى االمن الداخلي اللواء ا�شرف ريفي،
وممثلون عن االجهزة االمنية� ،إىل جانب ال�سكرتري
االول لل�سفارة االملانية ال�سيد �إلج �ساندر ،رئي�س
الفريق اال�ست�شاري الأمل��اين العامل يف لبنان
اجلرنال كارل �ستولتز.
وقد ّمتت تالوة كتاب �شكر موجه من قيادة اجلي�ش
�إىل ال�سلطات االملانية ،باال�ضافة �إىل تقدمي الدرع
التذكاري �إىل املحتفى بهم.

و�سام الأرز الوطني برتبة �ضابط
للربوف�سور ن�سيم اخلوري
تقديراً خلدماته وعطاءاته الوطنية
و�إخال�صه للم�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أبحاثه
وم�ؤلفاته ،ق ّلد فخافة رئي�س اجلمهورية
العماد �إميل ّحلود الربوف�سور ن�سيم
اخلوري ع�ضو الهيئة اال�ست�شارية يف
جملة الدفاع الوطني ،و�سام االرز
الوطني برتبة �ضابط.

قيادة اجلي�ش تك ّرم الوحدة الكورية
مثمنة جهودها املبذولة
يف �سبيل اجلنوبيني
ملنا�سبة انتهاء الوحدة الكورية العاملة يف �إطار
قوات االمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،من تعبيد عدد
من الطرقات يف منطقة �صور� ،أقيم احتفال يف مقر
اللواء الثاين ع�شر يف �شربيحا.
ح�ضـر االحتفـال العميـد الركـن ر�سالن حلـوي قائد
اللواء الثاين ع�شر ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،وقائد الوحدة الكورية العقيد كيم �أنغ كون،
قبل الوحدة الكورية يف �سبيل �أمن اجلنوبيني وتخفيف الأعباء احلياتية عن
وعدد من �ضباط اجلي�ش وقوات اليونيفيل وفاعليات املنطقة و�أبنائها.
ً
وقد القى العميد الركن حلوي كلمة اثنى فيها على اجلهود املبذولة من كاهلهم ،ثم ق ّدم كتاب �شكر ودرعا تذكارية �إىل قائد الكتيبة الكورية.

يف �إطار التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش اللبناين
وق��وات االمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،ن ّفذت
قوى من اجلي�ش باال�شرتاك مع الوحدة الكورية
يف منطقة القا�سمية ،متريناً قتالياً ي�أتي من

مترين قتايل بني اجلي�ش
والوحدة الكورية

�ضمن �سل�سلة ن�شاطات م�شرتكة ،تهدف �إىل رفع
م�ستوى التعاون امليداين بني اجلانبني ،والتحقق
من قدراتهما معاً على مواجهة �أي طارئ ،باال�ضافة
�إىل تعزيز الكفاءة القتالية لدى الع�سكريني.
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تخريج دورة قائد كتيبة احلادية والثالثني
ممثل قائد اجلي�ش:
قوة امل�ؤ�س�سة من عظمة ت�ضحياتها
�أقيم يف كلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة واالرك��ان
احتفال تخريج دورة قائد كتيبة احلادية والثالثني.
تر�أ�س االحتفال العميد الركن اليا�س فرحات
قائد الكلية ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان وح�ضره �ضباط ممثلون عن القيادة
ووحدات ال�ضباط املتد ّرجني بالإ�ضافة �إىل ال�ضباط
املد ّربني و�ضباط مالك الكلية.
ا�ست ّهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين،
اعقبه تالوة مذكرة النتيجة النهائية للدورة وتالوة
الئحة ال�شرف .بعدها �س ّلم العميد الركن فرحات
ال�شهادات لل�ضباط املتخرجني وهن�أ املميزين
منهم .كما جرى تبادل الدروع بني قائد الكلية
وطليع الدورة.
وللمنا�سبة ،القى العميد الركن فرحات ممثل
العماد قائد اجلي�ش الكلمة الآتي ن�صها:
�أيها ال�ضباط املتخرجون
تنهون اليوم دورة قائد كتيبة ،وهي مرحلة
نهلتم خاللها من معني كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
واالرك���ان ،العلوم الع�سكرية وامل��ع��ارف العامة
والثقافة ،التي ت�ؤهلكم لقيادة كتيبة ،كما
متر�ستم على عمل االركان واتخاذ القرارات ،وازداد
�إطالعكم على الأنظمة والقوانني التي حتكم عمل
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
غ��داً تتوجهون �إىل وحداتكم الع�سكرية ،حيث
يتوجب عليكم تطوير العمل واالبتعاد عن الرتابة،
�إ�ضافة �إىل قيادة مر�ؤو�سيكم وتفهم �ش�ؤونهم
واو�ضاعهم ب�صورة اف�ضل ،بغية ال�سري بهم �إىل
الطريق ال��ق��ومي ،وتنفيذ االوام���ر والتعليمات
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ب�شكل �سليم ودقيق
يف�ضي �إىل تفعيل
�أداء الوحدات واالرتقاء
ب��ه��ا ن��ح��و م��زي��د من
التقدم.
�إن ال���ت���دري���ب هو
ع�صب اجل��ي��و���ش ،وامل��ع��ي��ار اال�سا�سي لتحديد
م�ستواها القتايل واالداري ،ولهذا ،توليه قيادة
اجلي�ش عنايتها الق�صوى ،وت�شدد على �شموله
جميع الرتب والوظائف ،وحتر�ص على تنوعه
ليكون نظرياً وتدليلياً وتنفيذياً ،على االر�ض ويف
الوحدات ،من �أجل �أن يكت�سب ال�ضباط والع�سكريون
املتدربون ،املهارة القتالية والكفاءة الالزمة،
ال�ستخدام القوى واال�سلحة والقدرات املتوافرة،
بالطريقة املثلى التي ت�ؤدي �إىل حتقيق الإنتاجية
الق�صوى يف خمتلف �شروط املعركة.
وهذا ما يتطلب منكم �أن جتعلوا من تدريب
الوحدات� ،ضباطاً وجنوداً� ،شغلكم ال�شاغل وهمكم
الطاغي للمحافظة على اجلهوزية التامة والكفاءة
العالية ،ا�ستعداداً لتنفيذ كل ما ي�ستجد من
مهمات دفاعية �أو مهنية.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
تتخرجون اليوم بعدما طالت دورتكم وانقطعت
ف�ترة ،لبيتم خاللها ن��داء ال��واج��ب ،حيث توجه
العديد منكم �إىل وحداته امل�شاركة يف املهمات
االمنية التي جرت يف نهر البارد ،وكان �أدا�ؤكم
�شجاعاً و�أخالقياً ومهنياً عالياً� ،شهد عليه اجلميع،
و�أف�ضت ت�ضحياتكم مع رفاقكم يف اجلي�ش� ،إىل

الق�ضاء على الإرهاب واجتثاث جذوره ،و�إنقاذ البالد
والعباد من ���ش��روره ،و�سقط من بينكم �شهيد
بطل هو املقدم املغوار ابراهيم �سلوم ،الذي عال
ب�شهادته ،لكنه بقي حياً بيننا بقيمه و�أخالقه
و�سريته احلميدة.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
بالأم�س القريب ،ا�ستهدفت يد الغدر واالجرام
مدير العمليات اللواء الركن فرن�سوا احلاج ،ب�إنفجار
�إرهابي �أدى �إىل ا�ست�شهاده ومرافقه ،حماولة
ا�ستهداف اجلي�ش والوطن من خ�لال ما ميثله
ال�ضابط الكبري من موقع ورمز ،لقد كانت اخل�سارة
قا�سية ،لكن الرد �سيكون �أمنت وا�صلب� ،إذ �أن قوة
امل�ؤ�س�سة هي من عظمة ت�ضحياتها ،و�إمي��ان
�ضباطها وع�سكرييها ،وال �شيء ميكن �أن يثنيها
عن متابعة دوره��ا الوطني ،واال�ستمرار ب ��أداء
مهماتها على �أكمل وجه.
ب�إ�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان،
�أمتنى لكم وانتم تغادرون هذه الكلية ،م�ستقبالً
زاه��راً يف حياتكم الع�سكرية والعامة ،حاملني
معكم املبادئ والو�صايا واملعارف ،لتكونوا خري
قادة يف وحدات جي�شنا احلبيب.
ع�شتم  -عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان

اتفاق تعاون بني املدر�سة احلربية
واجلامعة اللبنانية
�إجازة علوم و�إدارة للتالمذة
ال�ضباط يف �سنة ون�صف
و ّقع رئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور زهري �شكر
وقائد املدر�سة احلربية العميد الركن �سهيل ح ّماد
اتفاق تعاون بني اجلانبني ،يركز على ت�أمني
اال�ساتذة من اجلامعة اللبنانية لتدري�س الربامج
اجل��دي��دة التي اعتمدت يف املدر�سة احلربية،
و�إتاحة الفر�صة للتالمذة ال�ضباط ملتابعة الدرا�سة
واحل�صول على �إجازة يف العلوم �أو يف �إدارة االعمال
بعد مدة �سنة ون�صف ال�سنة فقط .وذلك على �أثر اعتماد املدر�سة احلربية
نظام  L.M.Dيف االخت�صا�صني املذكورين.
ح�ضر االحتفال الذي �أقيم يف ردهة ال�شرف يف املدر�سة احلربية ح�شد من
كبار ال�ضباط وعمداء كليات الهند�سة والعلوم والعلوم االقت�صادية و�إدارة
االعمال يف اجلامعة وعدد من املديرين واال�ساتذة.
وقد وجه العميد الركن ح ّماد قائد املدر�سة كلمة �أكد فيها« :ان هذا الربوتوكول
هو ثمرة جهود متوا�صلة بني الطرفني عمرها من عمر املدر�سة احلربية».
و�أ�ضاف قائد املدر�سة« :ن�شهد اليوم يف ع�صر العوملة انهيار احلواجز
الطبيعية والثقافية واالقت�صادية بني الدول ،حتى �أ�ضحى العامل كما قيل
قرية كونية �صغرية يف ع�صر التطور ال�سريع للتكنولوجيا والعلوم ،و�أ�ضحى
من امل�ستحيل الف�صل بني علوم ع�سكرية وعلوم اخرى ،وي�أتى هنا دور �أ�ساتذة
اجلامعة اللبنانية مهماً وم�ضاعفاً كونهم يقومون باعطاء درو�سهم يف هذه
املدر�سة من دون مقابل وباندفاع �شخ�صي منهم ،باال�ضافة �إىل املهام
اال�سا�سية املطلوبة منهم يف جامعتهم».
ً
وختم قائد املدر�سة قائالً�« :إن هذا االحتفال له رمزيته اي�ضا يف اال�صرار على

�إقامته يف التوقيت نف�سه الذي كان حمدداً له ( )2007/12/18على الرغم
من امل�صاب الكبري الذي �أ ّمل بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية حني ودعت ال�شهيد الكبري
اللواء الركن فرن�سوا احلاج.
ويف اخلتام ،ن ّوه الدكتور زهري �شكر بالر�ؤية العلمية ملنهجية املدر�سة
احلربية املتقدمة التي ر�أى فيها تطويراً علمياً و�إدارياً وع�سكرياً ينتج قدرات
متنوعة يف حقول اخلدمة الع�سكرية ،من خالل الإخت�صا�صات التي من �ش�أنها
�أن ت�ؤدي �إىل تعميق املعرفة وتفتح �آفاقاً عملية جديدة �أمام املتخرجني
يف هذه املدر�سة مبا يتالءم وانظمة التعليم احلديث ،وت�سهل املتابعة يف
التح�صيل يف كليتي العلوم االقت�صادية و�إدارة االعمال والعلوم ،بحيث يتمكن
متخرج املدر�سة من متابعة حت�صيله العلمي يف �إحدى هاتني الكليتني وفق
اخت�صا�صه وملدة �سنة ون�صف ال�سنة ،ي�ستطيع بعدها نيل الإجازة يف جمايل
االدارة والعلوم.
ً
كذلك� ،أ�شاد الدكتور �شكر بت�ضحيات اجلي�ش وقدراته املختلفة ،م�ؤكدا �أن
اجلامعة واملدر�سة ،ومنذ �أمد طويل ،على توا�صل وتعاون م�ستمرين كما يف
كلية ف�ؤاد �شهاب للأركان ومدر�سة القوات البحرية.
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اتفاق لإن�شاء م�شروع م�شرتك بني قيادة اجلي�ش واملديرية العامة للتعليم املهني والتقني
قبول ع�سكريني طالب ومتدربني يف املعاهد املهنية والفنية
جرى يف وزارة الرتبية والتعليم العايل -االوني�سكو ،توقيع اتفاق
تعاون حول م�شروع م�شرتك بني قيادة اجلي�ش اللبناين واملديرية
العامة للتعليم املهني والتقني ،يتعلق با�ستقبال ط�لاب من
الع�سكريني يف املعاهد واملدار�س املهنية والفنية �أو كمتد ّربني
لرفع كفاءاتهم الفنية.
مت التوقيع يف مكتب وزير الرتبية والتعليم العايل الدكتور خالد
قباين ،وقد و ّقع عن قيادة اجلي�ش نائب رئي�س االركان للعمليات
العميد الركن علي القعفراين كما وقع عن املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني املدير العام للتعليم املهني والتقني اال�ستاذ
يو�سف �ضيا ،وقد ح�ضر وفد ع�سكري �ضم العميد الركن غ�سان املهتار
رئي�س هيئة �ش�ؤون او�ضاع الع�سكريني ،العميد الركن ريا�ض �شيا
مدير التعليم ،والعقيد الركن عبد الرحمن نعيم ،العقيد الركن انطوان
احلم�صي ،العقيد املهند�س ايلي الكك ،العقيد الركن مروان ال�شكر
والرائد االداري عماد احل�سن.
وبعد تبادل الن�سخ� ،شكر العميد الركن القعفراين با�سم

قيادة اجلي�ش الوزير على قبول ع�سكريني ب�صفة طالب يف املعاهد
واملدار�س الفنية الر�سمية ،واجراء دورات تدريبية لهم واعفائهم من
الر�سوم املادية ،االمر الذي كان له �أثره البالغ يف االرتقاء مب�ستواهم
العلمي والثقايف.
ً
كما توجه العميد الركن القعفراين بال�شكر اي�ضا �إىل �إدارة التعليم
املهني والتقني مديراً عاماً وهيئة تعليمية و�إىل كل من �أ�سهم يف
�إجناز هذا الإتفاق.
وبدوره ،القى الوزير قباين كلمة حيا فيها ت�ضحيات اجلي�ش ودوره
يف حماية البالد وزرع الروح الوطنية يف ال�شباب اللبناين ،مذكراً
بانت�صاره يف نهر البارد ،و�أ�ضاف �أن هذه االتفاقية قد تكون مثاالًَ
للتعاون امل�ستمر بني م�ؤ�س�سات الدولة يف �سبيل تعزيز املوارد
الب�شرية والقدرات املثمرة مدنياً وع�سكرياً.
وختم الوزير قباين� :ستكون م�ؤ�س�ساتنا مبتناول قيادة اجلي�ش
لتعزيز ق��درات الع�سكريني يف خمتلف االخت�صا�صات مبا يخدم
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ويعزز مكانتها.

حفل ت�س ّلم
حمروقات هبة من
ال�سلطات االيطالية
برعاية ال�سفري االيطايل
ال�سيد غربيال كيكيا� ،أقيم يف
املجمع الع�سكري يف جونيه،
حفل تكرميي مبنا�سبة ت�سلم
كمية من املحروقات مقدمة
من ال�سلطات االيطالية هبة
ل�صالح اجلي�ش اللبناين.
ح�ضر احلفل ،العميد الركن
ج��ورج م�سعد نائب رئي�س
االرك���ان للتجهيز مم��ث�لاً قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ووفد
من �ضباط اجلي�ش اللبناين ،وقائد القوة االيطالية العاملة �ضمن الإيطالية.
قوات االمم املتحدة امل�ؤقتة العميد باولو روجيريو مع وفد من �ضباط وخالل احلفل� ،سلم ممثل العماد قائد اجلي�ش كتاب �شكر لل�سفري
القوة االيطالية وامللحق الع�سكري االيطايل العقيد روزاري��و االيطايل ،كما ق ّلده و�أع�ضاء الوفد املرافق دروعاً تذكارية كعربون �شكر
مو�سكيلال ،بالإ�ضافة �إىل ع��دد من العاملني يف ال�سفارة وت�أكيد على �إ�ستمرار التعاون بني اجلي�شني اللبناين وااليطايل.
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�سيارات «هيونداي» وجتهيزات تقدمة من جمهورية كوريا اجلنوبية
يف ن��ادي ال�ضباط  -ال�يرزة ،جرى حفل ت�س ّلم عدد من ال�سيارات نوع
«هيونداي» مقدمة من جمهورية كوريا اجلنوبية �إىل اجلي�ش اللبناين.
ح�ضر احلفل� ،سفري جمهورية كوريا ال�سيد �شان جني بارك ،العميد الركن
جورج م�سعد ممثالً قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،قائد الوحدة الكورية
اجلنوبية العقيد كيم انغ كون وعدد من �ضباط القيادة.
وقد القى ممثل العماد قائد اجلي�ش كلمة �شكر فيها احلكومة الكورية
على مبادرتها ،ون ّوه بوقوفها الثابت �إىل جانب لبنان وتقدميها م�ساعدات
ع�سكرية متن ّوعة للجي�ش اللبناين.
وبدوره ،وجه ال�سفري بارك كلمة �أك ّد فيها على �أوا�صر ال�صداقة التي جتمع
ال�شعبني الكوري واللبناين ،والرغبة يف تفعيل عالقات التعاون الع�سكري
بني جي�شي البلدين.
ويف ختام احلفل ،تال العميد الركن م�سعد كتاب �شكر با�سم العماد �سليمان

و�س ّلم املحتفى بهم دروعاً تذكارية.
ويف وقت الحق ،ت�سلم اجلي�ش اللبناين دفعة من التجهيزات املختلفة،
مقدمة من جمهورية كوريا اجلنوبية اي�ضاً ،يف احتفال �أقيم يف ثكنة بنوا
بركات � -صور ،ح�ضره العميد الركن بول�س مطر ممثالً قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،وقائد الوحدة الكورية اجلنوبية العقيد كيم انغ كون وعدد
من �ضباط اجلي�ش والوحدة املذكورة.
وللمنا�سبة ،القى العميد الركن مطر كلمة �شكر فيها احلكومة الكورية على
تقدمي هذه امل�ساعدة منوهاً بوقوفها �إىل جانب لبنان .كما وجه قائد الوحدة
الكورية بدوره كلمة �أكد فيها على �أوا�صر ال�صداقة التي جتمع اجلي�شني
الكوري واللبناين والرغبة يف تفعيلها.
واختتم احلفل بتالوة كتاب �شكر من قبل العميد الركن مطر وتقدمي الدروع
التذكارية لرئي�س الوحدة الكورية وافرادها عربون حمبة وتقدير.

ت�س ّلم �آليات من الواليات
املتحدة الأمريكية
يف �إط��ار امل�ساعدات االمريكية
املخ�ص�صة للجي�ش اللبناين،
واملقر ّرة �سابقاً مبوجب �إتفاقية بني
اجلانبني ،ت�س ّلم اللواء اللوج�ستي 30
عربة مدولبة نوع «هامفي» حيث
�أ�صبح العدد االجمايل املت�س ّلم من
هذا النوع � 230آلية من �أ�صل 285
مقررة �سابقاً.
ويف وقت الحق ،ت�س ّلم اجلي�ش يف
مرف�أ بريوت دفعة جديدة من هذه
امل�ساعدات قوامها � 100شاحنة.
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اللجنة الدولية لل�صليب االحمر
والقانون الدويل االن�ساين
حما�ضرة يف احلربية
تلقي ال�ضوء على ابرز املبادئ واملرتكزات
بح�ضور العقيد الركن غ�سان �أبو في�صل وعدد من ال�ضباط والرتباء واالفراد من تتمخ�ض هذه الزيارات عن اقرتاحات ملمو�سة وواقعية ومن ابرز هذه ال�شروط،
خمتلف القطع والوحدات �ألقيت يف املدر�سة احلربية حما�ضرة حول «�أن�شطة مقابلة جميع املحتجزين الذين ت�شملهم مهمة اللجنة الدولية يف جميع
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر ومبادئ القانون ال��دويل االن�ساين»� .ألقت االماكن التي يوجدون فيها ،وو�ضع قائمة با�سمائهم �أو ت�س ّلم مثل هذه القائمة
املحا�ضرة الآن�سة ماجدة كركي ،م�س�ؤولة الن�شر يف ق�سم االعالم والن�شر يف من ال�سلطات التي جتيز لهم التحقق منها وا�ستكمالها عند االقت�ضاء ،ومقابلة
حمتجزين على انفراد من دون رقيب.
اللجنة الدولية لل�صليب االحمر  -بعثة لبنان.
تي�سر الأطراف ال�سامية
بداية ،ع ّرفت الآن�سة كركي باللجنة الدولية لل�صليب االحمر التي ت�أ�س�ست يف ويف ما ّ
خ�ص النزاعات امل�سلحة والروابط العائلية ّ
ّ
العام  ،1863ثم تطرقت �إىل كيفية عمل اللجنة و�ضرورة احرتام حياة اال�سرى املتعاقدة واطراف النزاع قدر االمكان جمع �شمل اال�سر التي �شتتت نتيجة
واملحتجزين وكرامتهم ،ثم �شرحت ب�إ�سهاب ماهية القانون الدويل االن�ساين النزاعات امل�سلحة ( ،)...هذا �أبرز ما ن�صت عليه املادة  ،74من الربوتوكول
وكيفية تطبيقه و�آلية حماية املدنيني يف �أثناء النزاعات امل�س ّلحة ،و�صوالً �إىل اال�ضايف االول للعام  .1977ووفقاً لهذه املادة ،تعمل اللجنة الدولية منذ اكرث
تط ّور القانون الدويل االن�ساين على م ّر ال�سنني وفق عدة اتفاقيات ترعى من مائة عام ،بف�ضل جهود موظفيها وخدمات البحث عن املفقودين التابعة
للجمعيات الوطنية لل�صليب االحمر والهالل االحمر ،على ا�ستعادة الروابط بني
�ش�ؤون الدول املوقعة على هذه االتفاقيات.
بعد ملحة تاريخية ،ا�ستعر�ضت املحا�ضرة عمل اللجنة الدولية لل�صليب االحمر افراد اال�سر واحلفاظ عليها ،وجمع �شمل اال�سر التي تف ّرقت ب�سبب النزاعات،
وفقاً ملبادئ ال�صليب االحمر والهالل االحمر ،والتي تن�سق احياناً مع اجلمعيات والك�شف عن �أماكن وجود املحتجزين والتح ّقق من م�صري املفقودين.
وتلج أ� اللجنة الدولية لل�صليب االحمر �إىل �شبكة ات�صاالت تابعة لل�صليب
الوطنية بهذه امل�ؤ�س�سة ومع االحتاد الدويل.
االحمر متكن االهل من ا�ستعادة ال�صالت وتبادل الر�سائل يف ما بينهم ،و�إىل
جمع املعلومات حول املت�ض ّررين من جراء النزاعات ،و�إىل التدخل كو�سيط
اال�سرى واملحتجزون والروابط العائلية
يف اطار العمل على احرتام حياة اال�سرى واملحتجزين وكرامتهم ،قالت �إن حمايد بني اال�سر واالطراف املتحاربة ملعرفة م�صري املفقودين ،و�إىل تنظيم
ثمة  440000حمتجز يف ما يقارب  2000مكان لالحتجاز يف �أكرث من  70وتن�سيق وتي�سري جمع �شمل الأ�سر عرب جبهات القتال واحلدود بني الدول،
بلداً ،هذا عدد املحتجزين الذين يزورهم مندوبو اللجنة الدولية لل�صليب و�إىل �إ�صدار وثائق �سفر اللجنة الدولية لل�صليب االحمر للأ�شخا�ص الذين يجدون
انف�سهم من دون وثائق هوية
االحمر كل عام .وكانت اللجنة
ّ
ق��د ب����د�أت ب��زي��ارة الأ���س��رى
ب�سبب النزاع امل�سلح.
تط ّور القانون الدويل االن�ساين
واملحتجزين منذ بداية احلرب
ا�ستخدام ال�شارة
العاملية االوىل ،مببادرة منها
���ش��ارت��ا ال�صليب االحمر
ومبوافقة االطراف املتحاربة.
�أق��رت على التوايل جمموعة من الثقافية.1954 :
والهالل االحمر هما ال�شارتان
االتفاقيات وال�بروت��وك��والت التي  -ال��ب�روت����وك����والن اال���ض��اف��ي��ان
وتهدف اللجنة الدولية من
ّ
امل�ستخدمتان الآن ،ولكن
ت�شكل اليوم ما يعرف بالقانون التفاقيات جنيف.1977 :
خالل الزيارات املتكررة �إىل
ن�صت
الدويل االن�ساين ،وقد توافر اقرارها  -االتفاقية الدولية ح��ول بع�ض
مراكز االحتجاز �إىل احليلولة
ات��ف��اق��ي��ات ج��ن��ي��ف ّ
على �شارة ثالثة هي اال�سد
اال�سلحة التقليدية وبروتوكوالتها
دون اخ��ت��ف��اء املحتجزين
على النحو االتي:
وال�شم�س باللون االحمر .كما
 اتفاقية جنيف االوىل .1864 :امللحقة.1980 :ومكافحة التعذيب واملعاملة
ّ
ت�ضمنت ه��ذه االتفاقيات
غري الإن�سانية وت�أمني ظروف
 جم��م��وع��ة ات��ف��اق��ي��ات اله���اي - :اتفاقية حظر اال�سلحة الكيماوية:ً
موادا عديدة تتعلق بال�شارة،
عي�ش مقبولة وا�ستعادة ال�صلة
.1993
.1907
من حيث ا�ستخدامها والغر�ض
 اتفاقية جنيف ح��ول �أ�سرى  -اتفاقية �أوت���اوا حلظر الألغامبني املحتجزين و�أ�سرهم.
منها ،والعقوبات املفرو�ضة
االر�ضية.1997 :
احلرب.1929 :
واو���ض��ح��ت امل��ح��ا���ض��رة �أن��ه
يف ح��ال �إ���س��اءة ا�ستخدامها،
 اتفاقيات جنيف االربعة - .1949 :نظام روما اال�سا�سي.1998 :ق��ب��ل ك���ل زي������ارة ،تعر�ض
و�أماكن ا�ستعمالها واال�شخا�ص
اللجنة ال��دول��ي��ة �شروطها
 اتفاقية الهاي حلماية املمتلكاتالذين حتميهم واالفراد الذين
على ال�سلطات املحلية لكي
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يحق لهم ا�ستعمالها.
ت�ستعمل ال�شارة حلماية االفراد وو�سائل نقل اخلدمات الطبية التابعة للحركة
الدولية لل�صليب االحمر والهالل االحمر ،وللداللة على �أن �شخ�صاً �أو �شيئاً ما على
عالقة بهذه احلركة.
ّ
�أما �سوء ا�ستخدام ال�شارة فيتمثل بثالثة انواع:
 التقليد مبعنى ا�ستخدام عالمة تت�شابه مع ال�شارة من حيث اللون �أو ال�شكل. االغت�صاب :مبعنى ا�ستخدام ال�شارة بطريقة خمالفة للقواعد املن�صو�صعليها يف االتفاقيات �أو من قبل �أ�شخا�ص �أو هيئات ال يحق لهم ا�ستخدامها.
 الغدر :مبعنى ا�ستخدام ال�شارة يف وقت احلرب حلماية املقاتلني �أو املعداتالع�سكرية.
ً
وبالتايل ،تفاديا لتعري�ض نظام احلماية الذي و�ضعه القانون الدويل االن�ساين
ن�صت
للخطر وحفاظاً على مكانة ال�شارة وقيمتها احلمائية يف نظر اجلمهورّ ،
اتفاقيات جنيف على ت�شريعات جزائية متنع وتقمع �إ�ساءة ا�ستخدام ال�شارة
يف وقتي احلرب وال�سلم.

من �أهم قواعد القانون الدويل االن�ساين ،متييز �أطراف النزاع بني ال�س ّكان
املدنيني واملقاتلني وذلك ل�صون ال�سكان واملمتلكات املدنية� ،أما �أطراف
النزاع والقوات امل�سلحة فيجب �أن يكون ا�ستخدامها لو�سائل احلرب حمدوداً
لتج ّنب �إيقاع خ�سائر غري م ّربرة �أو الت�س ّبب باملعاناة للمدنيني.
يطبق القانون الدويل االن�ساين �أوالً يف النزاعات امل�سلحة الدولية التي
ي�شتبك فيها بلدان على الأقل يطبق القانون الدويل يف النزاعات امل�سلحة
بلد واحد .ويخاطب القانون االن�ساين افراد القوات
غري الدولية التي تقع داخل ٍ
امل�سلحة امل�شاركة يف النزاع ،نظامية كانت �أم غري نظامية ،ويحمي جميع
اال�شخا�ص وفئات اال�شخا�ص الذين ال ي�شاركون �أو يكفون عن امل�شاركة يف
االعمال العدائية ،وي�شمل املقاتلني اجلرحى �أو املر�ضى اال�شخا�ص املحرومني
من حمبتهم ب�سبب النزاع ،ال�سكان املدنيني و�أفراد اخلدمات الطبية والدينية.
كذلك عر�ضت املحا�ضرة الربوتوكولني املكملني التفاقيات جنيف وحتدثت عن
�ضرورة التمييز بني االهداف الع�سكرية واالعيان املدنية والتزام مبد�أ التنا�سب
يف العمليات الع�سكرية لتجنب اخل�سائر يف ارواح املدنيني وممتلكاتهم.

القانون الدويل االن�ساين
يف �إطار تعريفها بهذا القانون قالت كركي:
ي�شكل القانون الدويل االن�ساين ق�سماً رئي�ساً من القانون الدويل العام ،يعرف
اي�ضاً بقانون احلرب �أو قانون النزاعات امل�سلحة .يعترب هذا القانون من �أقوى
ال�ضمانات ل�سالمة النا�س واملحافظة على كرامتهم يف اوقات احلرب واحلد من
املعاناة التي يتكبدونها ،كما ي�سعى �إىل احلفاظ على حد معني من االن�سانية
وفق املبد�أ القائل« :حتى احلرب لها حدود».
يوفر هذا القانون احلماية لال�شخا�ص غري امل�شاركني �أو الذين كفوا عن
امل�شاركة يف االعمال القتالية وذلك بالعناية باجلرحى واملر�ضى وحماية
املوظفني الطبيني� ،إحرتام كرامة ا�سرى احلرب واملحتجزين املدنيني وال�سماح
ملندوبي اللجنة الدولية لل�صليب االحمر بزيارتهم.

�شكر
يف اخلتام� ،شكر العقيد الركن غ�سان �أبو في�صل الآن�سة ماجدة كركي على هذه
املحا�ضرة القيمة وعلى ن�شاطها يف �إطار اللجنة الدولية لل�صليب االحمر ،م�شرياً
�إىل تق ّيد اجلي�ش بالقانون الدويل االن�ساين يف معركة نهر البارد مما ا�ضطره
�إىل �إطالة املعركة ،ف�أثبت مرة جديدة �أنه جي�ش ح�ضاري يحرتم حقوق االن�سان،
وهذا �ش ّكل ن�صراً ثانياً له.
وتوجه �إىل كل فرد من �أف��راد اجلي�ش ب�ضرورة اح�ترام ال�ضوابط والقواعد
االن�سانية يف التعاطي مع الآخرين.
جان دارك �أبي ياغي
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مترين بحري
بني اليونيفيل واجلي�ش
�سفينة جمهولة ترمي اج�ساماً
غريبة يف البحر
وقنا�ص عم�شيت
ي�سوقها �إىل قاعدة
بريوت البحرية

يف �إطار التعاون والتن�سيق بني اليونيفيل واجلي�ش اللبناين ،تن ّفذ القوات
البحرية يف اليونيفيل واجلي�ش اللبناين متارين ع�سكرية بحرية متنوعة.
«اجلي�ش» تابعت متريناً جديداً وخمتلفاً ،بح�سب قول امل�س�ؤول عن التمرين
النقيب تاير �شميت (املاين اجلن�سية).
تو ّجه الفريق يف بداية التمرين �إىل غرفة العمليات يف قاعدة بريوت
البحرية ،حيث مت االت�صال مبركز الرادار «ت�شاريل او�سكار» يف املنارة ،من
اجل حتديد االه��داف البحرية ،ومعرفة ما اذا كان هناك وجود لأي �سفينة
م�شبوهة .وبعد االنتظار بد�أت املعلومات ت�صل تباعاً �إىل غرفة العمليات
من مركز او�سكار ت�شاريل ،حتدد االهداف وتنبئ الفريق عن وجود �سفينة
تبحر يف املياه االقليمية اللبنانية ،قرابة منطقة عم�شيت جمهولة الهوية.
با�شر فريق العمل بتدوين املعلومات الواردة وحتديد االهداف على اخلريطة.
واجلدير بالذكر هنا ان هناك ثالثة خطوط رئي�سة و�شرعية لدخول ال�سفن
يف املياه االقليمية اللبنانية تقع مقابل
م��راف��ئ ب��ي�روت� ،صيدا،
و�صور .وان �أية باخرة تبحر
خ���ارج ه��ذه اخل��ط��وط ومل
ت�أخذ الإذن �أو الت�صريح من
مركز ال���رادار يف املنارة،
تعترب �سفينة م�شبوهة.
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات يف غرفة
العمليات يف قاعدة بريوت
البحرية ،تق�ضي ب�ضرورة
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�إر�سال خافرة للتحقق من نوعية وهوية هذا الهدف امل�شبوه ،وفق ما �أكده
لنا قائد غرفة العمليات يف قاعدة بريوت البحرية النقيب مازن ب�صبو�ص.
�صعدنا �إىل منت اخلافرة اللبنانية امللقبة بـ«قنا�ص عم�شيت» مع الفريق
البحري امل�شرتك بني اليونيفيل واجلي�ش اللبناين ،واجتهنا �صوب منطقة
عم�شيت ،بغية معرفة هوية ال�سفينة امل�شبوهة التي كانت ترمي اج�ساماً
غريبة يف البحر و�سوقها �إىل قاعدة بريوت البحرية مواكبة بال�سالح ،بعد
حماولة االت�صال بها ومعرفة هويتها .ويف القاعدة البحرية مت تفتي�ش
ال�سفينة من قبل فريق التفتي�ش اللبناين BOARDING TEAM
تفتي�شاً دقيقاً ،للت�أكد من اوراقها الثبوتية وطبيعة عملها ونوع املواد
والب�ضائع التي تنقلها .وكذلك الت�أكد من االوراق الثبوتية الفراد طاقمها،
وذلك وفق ما او�ضح لنا �آمر اخلفارة النقيب حممد م�صابني.
ويف هذه املرحلة او�ضح لنا ال�ضابط االملاين امل�س�ؤول عن التمرين النقيب
تاير �شميت ان «عملية التفتي�ش على منت ال�سفينة تتم على مرحلتني،
حيث ي�سبق فريق التفتي�ش  BOARDING TEAMعن�صران ،مهمتهما
الت�أكد من خلوها من املتفجرات واملخدرات او اال�سلحة ...ويطلعان عندها
فريق التفتي�ش على النتيجة .وهنا ال ب ّد من اال�شارة �إىل �أنه من ال�ضروري �أن
يعمل الفريق ب�شكل جماعي ،وبتوجيهات القائد �أو املر�شد العام ،الذي يدلهم
على االماكن اخلطرة والآمنة».
و�أ�ضاـف النقيب تاير �شميت« :بعـد الت�أكد مـن االوراق الثبوتيـة لل�سفينـة
ولطاقمها والنواع الب�ضائع ...يتم �إبالغ امل�س�ؤول عـن غرفة العمليات يف
القوات البحرية اللبنانية بالنتيجة ،ال��ذي يحولهـا ب��دوره �إىل ال�سلطات
املخت�صـة� ،أي �إىل غرفـة العمليـات
البحـرية امل�شرتكة.
وب������ال������ت������ايل ن�����وع
امل��م��ن��وع��ات امل���وج���ودة
على منت ال�سفينة يحدد
اجل��ه��ة امل�����س���ؤول��ة عن
معاجلة الق�ضية ،كاجلمارك
وغريها.»...
تريز من�صور

�ضباط من فوج
الهند�سة تابعوا دورة
تدريبية يف ا�سبانيا
انتدب �ضباط من فوج الهند�سة
مبهمة درا�سية �إىل ا�سبانيا ملتابعة
دورة تدريبية على تدمري الذخائر
وااللغام والقنابل العنقودية غري
املنفجرة وعلى ا�ستعمال املتفجرات
نوع بال�ستيك ( )PG4واحل�شوات
اخلا�صة ( )CH-25امل�صنعة يف ا�سبانيا ،والتي
ّمت تقدميها هبة �إىل اجلي�ش اللبناين ل�صالح
العمليات االن�سانية لنزع وازالة االلغام والذخائر
والقنابل العنقودية غري املنفجرة يف لبنان �إثر
العدوان اال�سرائيلي يف متوز .2006
ويف ن��ه��اي��ة ال����دورة� ،أق��ي��م يف االكادميية
اال�سبانية احتفال توزيع ال�شهادات على ال�ضباط
التالمذة اللبنانيني ،ح�ضره �إىل �سفري لبنان يف
ا�سبانيا ال�سيد �شكري عبود ،املدير العام ل�سيا�سة

الدفاع يف وزارة الدفاع اال�سبانية اجلرنال بانتيو
راخيو كان�شينريو ممثالً وزير الدفاع اال�سباين،
واملدير العام للوكالة اال�سبانية والتعاون الدويل
ال�سيد ريكاردو مارتينيز فا�سكيز وقائد و�ضباط
من �أكادميية املهند�سني الع�سكريني لدى اجلي�ش
اال�سباين.
وخالل احلفل ،و ّجه ممثل وزير الدفاع اال�سباين
كلمة ا�شاد فيها مب�ستوى التدريب لل�ضباط
اللبنانيني ،كما عدد امل�ساعدات التي تقدمها

احل��ك��وم��ة اال�سبانية �إىل اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين لأه����داف �إن�����س��ان��ي��ة يف
�سبيل التخ ّل�ص من اخطار الذخائر
والقنابل العنقودية غري املنفجرة،
واع���رب ع��ن ا���س��ت��ع��داده��ا لتقدمي
املزيد منها.
ب��دوره ،و ّج��ه ال�سفري عبود كلمة
�شكر �إىل احلكومة اال�سبانية على
امل�����س��اع��دات ال��ت��ي تقدمها �إىل
لبنان ،كما لفت �إىل الت�ضحيات
التي تقدمها الوحدة اال�سبانية يف اجلنوب والتي
ا�ست�شهد عدد من ع�سكرييها على يد الإرهابيني.
ويف نهاية االحتفال ،قدم قائد الأكادميية �إىل
اجلي�ش اللبناين �شعار �أكادميية املهند�سني
الع�سكريني ت�س ّلمه العقيد �إيلي نا�صيف من
فوج الهند�سة ،والذي قدم بدوره �إىل االكادميية
درع اجلي�ش اللبناين و�إىل ال�ضباط املدربني
�شعارات تذكارية.

وحدة من فوج الهند�سة
تفجر قنبلة طريان
قامت وح��دة تابعة لفوج الهند�سة يف
اجلي�ش ،بتفجري قنبلة ط�يران زن��ة 750
باوند ،يف حملة الدالفة قرب اجل�سر  -البقاع
الغربي ،كانت قوى اجلي�ش قد عرثت عليها
يف مكانها ،وهي من خم ّلفات االعتداءات
اال�سرائيلية على لبنان.
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حما�ضرات توجيهية
حول مفهوم الدفاع الوطني
ودور القوى الأمنية
يف اطار تعريف الطالب وال�شباب بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ودوره���ا الوطني ،القى �ضباط من
قيادة اجلي�ش حما�ضرات توجيهية عرفت باجلي�ش
ومهامه.
ففي باحة «مبنى املر» يف جامعة البلمند ،القى
العقيد انطوان جنيم حما�ضرة حول «اهم مراحل
ن�ضال اجلي�ش يف الدفاع عن �أمن الوطن وا�ستقراره
وال�سهر على م�صالح جميع اللبنانيني».
ويف ثانوية القلبني الأقد�سني  -عني جنم ،القى
املقدم ه�شام ذبيان حما�ضرة حول «مفهوم الدفاع
الوطني ودور القوى االمنية».
ويف �إطار امل�شاركة يف الن�شاطات الثقافية �شارك
العقيد ب�شارة بو ك��روم من اللواء الثامن ممثالً
العماد قائد اجلي�ش ،يف ندوة حول كتاب «رجوع
النور�س �إىل عيون �ستيل» ملحمود �شباط ،وذلك
بدعوة من جمعية حمرتف الفن الت�شكيلي للثقافة
والفنون  -را�شيا الوادي.
ويف الثانوية اللبنانية احلديثة يف حا�صبيا،
حا�ضر العقيد الركن حافظ ال�سيد علي من منطقة
اجلنوب ،حول اجلي�ش ودوره يف احلفاظ على الوحدة
الوطنية.

�إزاحة ال ّ�ستار عن لوحة تذكارية وت�سمية �شارع يف ذكرى مرور �سنة على ا�ست�شهاد ع�سكريني
مبنا�سبـة ذكرى مرور �سنة على ا�ست�شهـاد الرقيـب االول ماجـد عبد الـقادر
اال�سمر حمود من فـوج الهند�سة والعريف قا�سم زيـن ،اقيم يف مدينة
طرابل�س ،حفل �إزاح��ة ال�ستار عن اللوحة التذكارية وت�سميـة �شارع على
مدخل القبة قرب جامع الب�شري ،با�سم الرقيـب االول ال�شهيـد ماجد عبد
القادر اال�سمر حمود ح�ضره العميد الركن �صالح ف�ضل اهلل ممثـالً قائـد اجليـ�ش
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العمـاد مي�شال �سليمان وفعاليات املنطقة و�أهاليها وح�شد من رفاق ال�سالح.
وبعد ان �س ّلم ممثل العماد قائد اجلي�ش ذوي ال�شهيدين درع �شهداء متوز
 ،2006القى كلمة ن ّوه فيها ب�سريتهما الع�سكرية ،وما �أظهرا من �شجاعة
فائقة ونكران للذات �أثناء القيام بالواجب الع�سكري.

كانون الثاين

2
0
0

8

ذكراهم

م ح�شود ر
�
س
م
ي
ة
ال�ش ن جميع املناط و�شعبية
بق هيد فرن�سوا ا ق �إلت ّفت
ح
و
ل
ع
ا
حلاج ،ل
ئلة الل
دا�س و
خالدة والكتاب ا جناز الأربعني «ل تحتفل مع قياد واء الركن
باحلزن ملقروء وج�سر العب لإبن البار» و«ال�سي ة اجلي�ش
م ؤ�كدين أ� والأ�سى رثى ر ور.»...
ف الرباق
أ�طيافها ن �أ�صداء كلماته فاق ال�س
ال
ح
ا
ل
�
ش
هي
جتو
وخ
من �صفات أ�خال ل يف أ�رجاء جي�ش يال قامته الفارع د البطل
ه
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�أربعون اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج

التجلي يف رمي�ش ،راعي �أبر�شية �صور للموارنة
املطران �شكراهلل نبيل احلاج يف ح�ضور مرتوبوليت
مرجعيون و�صيدا و�صور وحا�صبيا للروم الأرثوذك�س
املطران اليا�س كفوري ممثالً
البطريرك �أغناطيو�س الرابع
هزمي ولفيف من كهنة قرى ق�ضاء
بنت جبيل و�صور.
ً
وح�ضر النائب علي بزي ممثال رئي�س
جمل�س النواب نبيه بري وحمافظ اجلنوب
بالإنابة نقوال �أبو �ضاهر ممثالً رئي�س جمل�س
ال��وزراء ف��ؤاد ال�سنيورة ،واللواء الركن الطيار
مي�شال من�سى ممثالً نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،والنائب ح�سن
ف�ضل اهلل ممثالً الأمني العام لـ«حزب اهلل» ال�سيد
ح�سن ن�صراهلل ،والنواب �أيوب حميد ومي�شال مو�سى
و�سمري عازار وعبد املجيد �صالح،

رمي�ش

ا�ستعادت طوف املعزين

قدا�س وكلمات
وق�صائد
وم ؤ��س�سة
لل�شهيد هدية
من العائلة
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قدا�س وجناز يف رمي�ش
احتفلت قيادة اجلي�ش وعائلة اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج مع �أهل رمي�ش واجلنوب ووفود من
�سائر املناطق ،بذكرى الأربعني ل�شهيد الوطن يف
قدا�س ح�ضره العميد الركن حممد قعفراين ممثالً
العماد قائد اجلي�ش وع��دد كبري من ال�شخ�صيات
واملواطنني.
تر�أ�س القدا�س االحتفايل الذي �أقيم يف كني�سة

وال�سيد م�صطفى احلريري ممثالً النائبة
بهية احلريري ،النائب ال�سابق عبداهلل الأمني،
و�سفري رومانيا دانيال تانا�س ،وقائد القطاع
الغربي يف القوة الدولية يف اجلنوب اجلرنال باولو
دي روجيريو ممثالً القائد العام اجل�نرال كالوديو
غراتزيانو ،ورئي�س احلزب ال�شيوعي خالد حدادة
ورئي�س «تيار لبنان الكفاءات» �أحمد الأ�سعد،
وممثلون حلزب الكتائب والتيار الوطني احلر وتيار

امل�ستقبل ،وللأمن العام وقوى الأمن الداخلي و�أمن
الدولة واجلمارك والدفاع املدين وعدد من كبار
�ضباط اجلي�ش والقوى الأمنية اللبنانية والدولية،
وعدد من ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري وعائلة اللواء
الركن ال�شهيد و�أه��ايل بلدته واجل��وار ووف��ود من
�سائر املناطق.
كلمة املطران احلاج
�ألقى املطران احلاج كلمة جاء فيها« :ينازعنا
يف ذكرى �أربعني ال�شهيدين فرن�سوا احلاج وخرياهلل
ه��دوان �شعوران عميقان� ،شعور بالأ�سى واحلزن
واللوعة لغياب اجل�سد البهي الناب�ض باحلياة،
واجلبني العايل املزين بالغار والإبن البار املحب
ل�تراب رمي�ش الأب��ي��ة والأم�ي�ن جلنوب الكرامة
والعنفوان واحلرية ،و�شعور بالإعتزاز والإجالل والفخر
حل�ضور ال���روح الفاعلة الكثيفة

والغامرة احلا�ضرة معنا واملحطمة
حل���دود امل��ك��ان وال��زم��ان واالن��ت��م��اءات ال�ضيقة
والفئوية.
�س�أتوقف معكم اليوم عند ثالثة رموز ت�شري اىل
حياة فرن�سوا ،ولكنها ككل الرموز تبقى قا�صرة عن
الإحاطة بها متاماً .كان فرن�سوا �سيفاً براقاً وكتاباً
مقروءاً وج�سر عبور� ،سيفاً نق�ش على قب�ضته «ال
تخافوا ممن يقتل اجل�سد» .يوم امتدت يد ال�شر

لتمزق باحلقد وال��غ��در ج�سد فرن�سوا
الطاهر ومرافقه املخل�ص كانت تعتقد �أن هذا
كاف لك�سر ال�سيف وخنق امل�ستقبل
الفعل الآثم ٍ
املت�ألق وتعفري جبني الوطن ،خالوا وقتها �أنهم
ي�سدلون ال�ستارة على كل ما ميثل البطل من
قيم و�شيم وما متثله امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بقائدها
و�ضباطها وجندها من منعة وح�صانة و�ضمان و�أمل
للبنانيني جميعاً ولبنان كله .متكن املجرمون من

ّ
يل ال�سيف
ولي�س ك�سره،
���س��ي��ف ال�����ش��رف
والت�ضحية وال��وف��اء ال
ُيك�سر ب��ل ي���زداد وهجاً
و�صالبة ك��ل م��رة ي�سقط
�شهيد للجي�ش �أو يلف ج�سده
الطاهر بعلم لبنان اخلفاق.
يف وداعك يا فرن�سوا ،وحيث مررت نرثت
عليك �صبايا ب�لادي ال��ورد والأرز وكفنت ج�سدك
بالعبارات والدموع ،وانتظرك حمبوك ومقدروك
ال�ساعات الطوال حتت زخ��ات املطر لأن ال�سماء
�أبت يف ذلك اليوم �إال �أن ت�شارك الأر�ض يف البكاء
على بطل من اجلي�ش الأبي ،فوجدت اجلميع كما
اجلي�ش يوحد ويرعى ويعلي الأوطان .فوجدنا يف
روح فرن�سوا مثاالً حياً لروحنا اللبنانية ول�ضمرينا
اجلماعي ،لهويتنا الأ�صيلة التي ت�ش ّوه �صورتها
�أحياناً مبهاترات �صغرية .فرن�سوا مل يعرف يف
تعامله مع الأه��ل وجنوده ومواطنيه والآخرين
�إال احلب .قر�أ يف كتاب ال�سماء «اهلل حمبة» و�آمن
مبا قر أ� وعا�ش يف احلب وللحب ،وحمل دمه على
كفه �ألف مرة ويف �ألف معركة .هذا اجلندي كان
يذهب اىل �ساحة الوغى وهو حا�ضر ليكون قرباناً
على مذبح حب الوطن .ما من حب �أعظم من
�أن يبذل الإن�سان نف�سه عن �أحبائه� ،أما القتلة
فلقد ارتد عليهم حقدهم وارتهن املوت قلوبهم
و�ضمائرهم وم�شاريعهم لأنهم كما تقول الر�سالة
اىل العربانيني التي قر�أنا «عائ�شون يف ال�ضباب
والظالم».
مل يكن لبنان العظيم الذي �أ�س�سه الآب��اء على
امليثاق والعهد ،لبنان ال�شراكة بني امل�سيحيني
وامل�سلمني ،لبنان الر�سالة ر�سالة التعاي�ش
ال�صادقة واحلق وامل�ساوي بني �أبنائه� ،إال معقل
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�إميان وقلعة
ح��ري��ة وح�صن
كرامة وبلد املحبة
وامل�صاحلة وال�سالم،
هذا ما نقر�أه يف كتاب
�شهيدنا اللواء .هو ج�سر
كتب على �أعمدته «ال خوف
يف املحبة».
وعدنا لك جميعنا �أن نبقى على رجائنا
الذي ال يتزعزع يف لبنان ولن تنال منا حماوالت
التخويف وال�تروي��ع مهما ا�شتدت وق�ست من
�شرهم .رجا�ؤنا �أك�بر من حقدهم وحبنا �أك�بر من
د�سائ�سهم ووعينا �أك�بر و�سيظل دم��ك الطاهر
مالكاً حار�ساً للبنان الواحد ،جلي�شنا الواحد ول�شعبنا
مب�سيحييه وم�سلميه ،لأر�ضنا الواحدة من �أق�صاها
اىل �أق�صاها ،ورجا�ؤنا يف ا�ست�شهادك العبور اىل
ٍغد �أف�ضل».

كلمة قائد اجلي�ش
بعد اجلناز �أقيم داخل الكني�سة احتفال ت�أبيني
ع ّرف له مدير ثانوية رمي�ش الر�سمية جري�س
�شوفاين .و�ألقى كلمة قائد اجلي�ش مدير التوجيه
العميد الركن �صالح حاج �سليمان ،وفيها:
«�سالم على روح ال�شهيد ال�ساكنة يف جوار اهلل،
التواقة �إىل ينابيع النبل والإخال�ص� ،إىل ربوع بالد
الأرز ،وعرين اجلي�ش ،وم�ساحاته ال�ساكنة على كل
�شرب من تراب الوطن ،ومنا جميعاً �سالم �إىل �أفراد
عائلة ال�شهيد� ،أباً و�أماً ،زوجة و�أبناء� ،أخوة و�أخوات،
يكابدون الأمل واجلراح و�أعباء احلياة ،بقلوب تنب�ض
بحرارة الإمي��ان ،ووجوه ت�شرب احلزن ،وهي ت�شع
حمبة وت�ضحية وعطاء.
�سالم �إىل �أبناء هذه الأر�ض الطيبة الذين جعلوا
من �صدورهم �سياجاً للوطن ،ومن هاماتهم �سيوفاً
تق ّلم �أظافر اخلطر ،و�سالم �إىل

مزيد من الأرزات
ت�شهد خللود ال�شهادة
على تالل حرمون ارتفعت �أرزتان فتيتان.
الأوىل حتمل �إ�سم اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج ،والثانية حتمل �إ�سم مرافقه
الرقيب الأول خرياهلل هدوان ،لتكونا �شاهدتني خللود ال�شهادة.
زرع الأرزتني كان مببادرة من رئي�س حمرتف الفن الت�شكيلي
للثقافة والفنون  -را�شيا ال�سيد �شوقي دالل.
اىل ذلك �أ�ضيفت اىل �أرزات غابة ال�شهداء يف اللقلوق �أي�ضاً،
�أرزة حتمل �إ�سم اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
و�أخرى ب�إ�سم مرافقه الرقيب الأول
خرياهلل هدوان.
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هذه البلدة التي ترجتل �أبناءها� ،أبطاالً
و�شهداء ،كما ترجتل �سفوحها الزهور ،ووهادها
اجلداول املتموجة مبوا�سم العز واالخ�ضرار.
�شهيدنا البطل
�أربعون يوماً مرت على ا�ست�شهادك وظلك ال
يفارق رفاق ال�سالح والأهل والأحبة وكل من عرفك،
ابت�ساماتك ولفتاتك و�أ�صداء كلماتك وخيال قامتك
الفارعة ،ال تزال �أطيافها جتول يف �أرجاء جي�شك

ويف كل مكان م��ررت به ذات ي��وم ،وا�سمك ما
انفك يرتدد على �شفاه �أبناء �شعبك الذين تقاطروا
يوم ا�ست�شهادك من كل املناطق ،من كل املدن
والبلدات والقرى ،ينرثون على جثمانك الطاهر
الأر ّز وال��ورود ويز ّفونك بطالً يف عر�س ال�شهادة
الأبدي اخلالد.
ً
�أربعون يوما على ا�ست�شهادك وال�صور والأقالم
تفي�ض مب�آثرك البطولية ،ومب�سريتك امل�شرقة،
بدءاً من هنا ،من القرية الأبية التي �أنبتتك �صغرياً
بني �أح�ضانها ،كما تنبت �شتلة التبغ و�سنابل
القمح ،ومن عائلتك الوفية التي رعتك على حمبة
الوطن ،و�إرادة اخلري للقريب والبعيد� ،إىل م�ؤ�س�سة
اجلي�ش ،قبلة �أحالمك وزهرة طموحك ،حيث وهبتها
ربيع عمرك وع�صارة علمك وخمرية جتربتك� ،إىل
الوطن من �أق�صاه �إىل �أق�صاه ،ترفع ف��وق كل
تل و�ساح راي��ات العزم وبيارق

�شغف العي�ش
وم����غ����ري����ات
احل���ي���اة ،ح��ت��ى جعلت
م��ن امل ��ؤ���س�����س��ة الع�سكرية
بيتك الأول ،ومن اخلدمة والبقاء على مقربة من
رفاقك ومر�ؤو�سيك همك الطاغي وهاج�سك الدائم،
لتم�سح عنهم غبار الهم ،وتبعث بح�ضورك القوي
ومعنوياتك العالية روح العنفوان والطم�أنينة يف
نفو�سهم ،في�صبحون معك �أكرث عزماً وقدرة على
تنفيذ املهمات ال�شاقة ،وتخطي كل ما يعرت�ضهم
من م�شاكل و�صعاب.
لقد حاول الإرهابيون من خالل ا�ستهدافك ،النيل
من ق��وة اجلي�ش ودوره يف احلفاظ على وحدة
الوطن و�سيادته وا�ستقالله ،لكن غاب عن بالهم،
�أن اجلي�ش ي�ستمد متا�سكه ومناعته من

االنت�صار ،متوجاً م�سريتك هذه ،ب�شهادة
حمراء هي خال�صة تراكم جمد جمعته يداك من كل
حدب و�صوب.
كيف لنا �أن نن�سى يا �شهيدنا الغايل ما حتليت
به من �سمات �أخالقية و�إن�سانية رفيعة ،ت�ضاف
�إىل ر�صيدك الع�سكري الكبري� ،إذ كنت مثال
الرجل الع�صامي امل�ستند دائماً �إىل عمله وجهده
ومثابرته وثقته الرا�سخة بنف�سه ،مبتعداً عن

دماء �شهدائه وت�ضحيات ع�سكرييه،
وال��رد احل��ازم على ه ��ؤالء القتلة املجرمني ،كان
و�سيبقى مزيداً من الإميان بهذا الوطن ومتابعة
ال�سري على خطى ال�شهداء ،والتم�سك �أكرث و�أكرث
بالقيم واملبادئ التي م�ضوا يف �سبيلها.
من قرير العني مطمئن البال حيث �أنت يف جنة
اخللد ،وثق ب�أن جي�شك لن ين�ساك ،كما لن ين�سى
عائلتك الوفية ال�صبورة ،و�ستبقى دما�ؤك الزكية

ذخراً للوطن
ومنارة يهتدي
بها �أبناء امل�ؤ�س�سة
جيالً بعد جيل.
ب��ا���س��م ق��ائ��د اجلي�ش
العماد مي�شال �سليمان،
�أت��ق��دم م��ن ذوي ال�شهيد
ورفاقه و�أ�صدقائه ب�أحر التعازي».
كلمة العائلة
ثم �ألقى العميد الركن املتقاعد عبداهلل واكيم
ق�صيدة رثاء تناولت مناقبية ال�شهيد ومزاياه ثم
كانت ق�صيدة جلورج �أبي �أنطون ،وق ّدم غربيال
عبد النور �أغنية اىل ال�شهيد من �أحلانه وكلمات
ملحم ريا�شي ،ثم ختم جنل ال�شهيد �إيلي احلاج
بكلمة �شكر قال فيها:
«ال �أزال �أ�شعر بوجودك ح��ويل كل ي��وم �أحدث
نف�سي وال �أ�صدق �أن��ك لن تكون معي .ما زلت
�أ�شتاق اليك .روحك الطاهرة �سوف تبقى ترفرف
فوق تالل لبنان ويداك الناب�ضتان باحلياة ما برحتا
تالم�سان �شتلة الدخان يف جنوبنا احلبيب� .سكبك
القدر م�سكاً معطراً يف جنوبنا احلبيب و�أ�سكنتك
القلوب دقات نب�ضاتها فكرب بك اجلي�ش .حملك
الوطن و�ساماً للب�سالة ال�صادقة على �صدره،
وعلقك الفتيان قالدة غالية يف �أعناقهم ،ورفعك
امل��ؤم��ن��ون �صالة يف ت�ضرعاتهم ،وف��خ��رت بك
رمي�ش �إبناً وفياً باراً .و�إن غ ّيبك الغدر ج�سداً ق�سراً
ف�ستبقى ح�صرمة يف عيون قاتليك و�سهماً لكل
باق وهم اىل زوال� .أنت ت�ضج
عيون حاقدة� ،أنت ٍ
باحلياة يف عليائك وتكتب التاريخ وهم يتخفون
و�سط �أقنعتهم الزائفة ،و�أراهم يت�سرتون ب�أوراق
التني� .أنت �شهيد البطولة والكرامة والعنفوان وهم
�أزالم اخلزي والرذيلة� ،أنت علم خفاق يف �سماء
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ب�ل�ادي وهم
م���ن الأف���ع���ال
الناق�صة وبقايا
البقايا� .أنت فرن�سوا
احل�����اج وه����م جمهولو
ال��وج��وه وال��ه��وي��ة� .أن��ت
ي��ا �أب��ي الأق���وى و�أق���وى من
تفجرياتهم ،ومن �أعمالهم املذلة،
غداً يلعنهم التاريخ وتتجاهلهم الأجيال
ويندثرون كما الغبار ،وتبقى �أنت يف �ضمري الأمة.
�أ�س�أل اهلل �أن ير�أف بهذا الوطن ويلهم م�س�ؤوليه
�سواء ال�سبيل� .أنا�شدك يا �أبي و�أنت يف عليائك
�أن تقول لهم �أن الأوطان ال تبنى �إال بالت�ضحيات
وحمبتها تنهل قبل العلوم والآداب .لقد تركت
عائلتك و�أهلك و�صحبك وق ّدمت دمك على مذبح
ال�شهادة ليحيا لبنان ،قل لهم �أن يتحدوا قبل فوات
الأوان .قل لهم بحق دموع الأمهات والآباء والأوالد
وبحق قد�سية الرتاب الذي رويته وح�ضنك :كفى.
قل لهم �إن الأفعال التي ال ترقى اىل م�ستوى
ال�شهادة ال تبني وطناً .قل لهم املزيد ومن له
�آذان فلي�سمع.
يف املقابل �أعدك با�سم عائلتنا ورفاق ال�سالح
�أننا على العهد باقون ،با�سم �أبناء رمي�ش الأوفياء
وال�شرفاء مع كل �أبناء اجلنوب �سنبقى مثاالً للوحدة
والإلفة واملحبة.»...
و�أعلن �إيلي احلاج يف املنا�سبة �أن عائلة ال�شهيد
با�شرت �إن�شاء «م�ؤ�س�سة اللواء فرن�سوا احلاج» التي
نالت العلم واخل�بر يف  16كانون الثاين وهي
هدية العائلة له يف ذكرى الأربعني ،وختم ب�شكر
العماد مي�شال �سليمان الذي «غمر العائلة بعطفه
ورعايته» و�شكر جميع الأوفياء للواء الركن ال�شهيد
بح�ضورهم وات�صاالتهم للم�ؤا�ساة من كل �أرجاء
الوطن واالغرتاب ومن كل الأطياف ،وقال« :فرن�سوا
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احلاج حلم ببناء وطن على قدر طموحاتنا ،ترى
متى �سيتحقق احل��ل��م؟ ال�����س��ؤال بر�سم الرجال
الرجال».
وتقبلت عائلة ال�شهيد التعازي ووزع على
املعزين كتيب و«قر�ص مدمج» عن حياة اللواء
الركن ال�شهيد .وكان �سبق القدا�س واجلناز �إلقاء
العديد من كلمات الرثاء والق�صائد تناولت ال�شهيد
ومزاياه يف قاعة الكني�سة حيث كانت عائلته
تتقبل التعازي .ومنها كلمات وق�صائد لعدد
من �أبناء رمي�ش واجل��وار �أبرزها لل�سادة :اليا�س
ابراهيم ،طوين �شوفاين ،طنو�س خمول� ،أنطوان
خوري� ،إيلي طانيو�س ،مارون العلم ،اليا�س العلم،
م�صطفى ف�ضل اهلل ،مو�سى ع�ساف ،بيار حبيب.
وو�ضعت عدة �شا�شات يف �ساحة الكني�سة ويف
قاعتها ليت�سنى للح�ضور الكثيف املتابعة من
داخل الكني�سة.

ن�صرك فوق جبينك و�ضع قائد املو�سيقى املقدم املو�سيقي جورج حرو حلناً لق�صيدة
بعنوان «ن�صرك» كتبها ال�شاعر بيار �أبي ياغي من وحي املنا�سبة،
وو ّزعه ،وقام بغنائه اليا�س فرن�سي�س ومرينا �شاكر .وقد �س ّجلت هذه
املقطوعة يف ا�ستديو �إلكرتا  -بلونة وطبعت على �أقرا�ص مدجمة ()CD
و ّزعت على امل�شاركني يف قدا�س الأربعني ،وجاء فيها:

وم�ساء ال�سبت انطلقت م�سرية �شموع من منزل
اللواء الركن ال�شهيد اىل مدفنه حيث رفعت عائلته
وحمبوه ال�صلوات لراحة نف�سه .ورفعت الفتات
على مداخل القرى ورمي�ش حملت عبارات م�ؤثرة
حداداً على غيابه.
ذكرى اللواء الركن فرن�سوا احلاج
يف �أبو ظبي
�أقامت اجلالية اللبنانية يف �أبو ظبي يف دولة
الإمارات العربيـة قدا�ساً �إحيا ًء لذكرى ا�ست�شهاد اللواء
الركن فرن�سوا احلاج ومرافقه الرقيب الأول خرياهلل
هدوان ،ح�ضره رئي�س جمل�س العمل اللبناين �ألبري
متى ،و�سفري لبنان يف دولة الإمارات فوزي فواز،
والقن�صل اللبناين يف دب��ي ب�شري ع��زام ،وجنال
ال�شهيد �إيلي وجي�سيكا ،وح�شد من �أبناء اجلالية
وبلدة رمي�ش.

ن�صرك فوق جبينك هايل
وا�ست�شهادك ن��ور ياليل
ذك���رك خ��ال��د ا�سمك م��ارد
نن�سى ر�سمك م ّنو وارد
ون��ه��ر ال���دم بنهر البارد
فا�ض وم��ن د ّم��ك الغايل
�سقيت ت��راب الأرز اخلالد
ح ّتى يبقى البريق عايل

ت�����خ�����ل�����ل
القدا�س كلمــة
لإي��ل��ي احل��ـ��ـ��اج جنــل
ال�شهيـد حتدث فيها عن والده:
«كـان حلمــه �أن تكـون امل�ؤ�سـ�سـة الع�سكــرية
التـي انتمى اليها وا�ست�شهد مــن �أجل ر�سالتهــا
مثــاالً للبنانييــن يف الوحــدة واالن�صهــار
ومدر�ســة يف التن�شئــة الوطنيــة وطريقــاً للعبـور
من الطائفيــة التي تفتــك بالوطــن وتكـاد تقـ�ضي
على وحدته ،ال �سمح اهلل ،اىل رحاب الوطنية».
ثم �ألقى متى كلمة جاء فيها «�إن لبنان ال بد
�أن يعود لنا حراً حمرراً بف�ضل دماء اجلي�ش و�أرواح
�أبطاله ،مثل �شهيدنا البطل الذي ترك لنا ثقل
امل�س�ؤولية والن�ضال».

ت�صويب
�سقط �سهو ًا يف العدد ال�سابق ا�سم
املفتي اجلعفري املمتاز ف�ضيلة
ال�شيخ احمد قبالن من
بني امل�شاركني يف القدا�س الذي
اقيم للواء الركن ال�شهيد فرن�سوا
احلاج يف بازيليك �سيدة لبنان
يف حري�صا.

 ...وقدا�س
يف معاد -
جبيل
�أق��ام��ت رع��ي��ة مار
�شربل يف معاد  -ق�ضاء
جبيل قدا�ساً يف كني�سة
دي��ر م��ار عبدا ل��راح��ة نف�س
اللواء الركن فرن�سوا احلاج ،تر�أ�سه
راع��ي الأبر�شية املطران ب�شارة الراعي
يعاونه رئي�س الدير الأب طنو�س زيادة ولفيف
من الرهبان والكهنة.
ً
ح�ضر القدا�س العميد ج��ورج زخم ممثال قائد
اجلي�ش وعدد من الفاعليات ال�سيا�سية واالجتماعية
و�أه��ل ال�شهيد وح�شد من �أبناء بلدتي رمي�ش
ومعاد.
املطران ب�شارة الراعي ن ّوه يف عظته ب�إميان
الراحل وخمافته اهلل وعطائه وبذله وتفانيه ،ومما
قاله:
«هو �أحب اجلي�ش ولبنان ،فو�ضع نف�سه على خط
النار دوماً من �أجل حماية لبنان و�شعبه و�سيادته
وكيانه وم�ؤ�س�ساته».
بعد القدا�س �ألقى رئي�س الدير الأب بطر�س
زيادة كلمة اعترب فيها �أن �شهادة اللواء الركن احلاج
نداء لكل اللبنانيني كي ال يكفروا بنعمة الإنتماء
اىل لبنان.
و�شكرت ر�شا �إبنة اللواء الركن ال�شهيد احلاج،
والدها «على ما زرعه يف نفو�س العائلة من حب
للوطن والعلم والثقافة» ،كما �شكرت �أهايل معاد
على «هذه اللفتة الكرمية».
وكانت كلمـة لرئي�س «جمعية �إمناء معاد» طنو�س
ن�صار ،ركز فيها على «�ضرورة الوقوف بجانب
اجلي�ش اللبناين ال��ذي بات ي�شكل احلل الوحيد
للأزمة».
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كانون الثاين

2
0
0

8
رفاق ال�سالح

لك جمد اخللود
وملكوت الوطن
ُ
البطل امل���ار ُد اخل��ال� ُد ،يا رفيق دورتي
�أيها
ودربي.
ً
َ
أتَ
درب ال�شهادة با�سال ،ف�أ�ض� فينا
يا من �سلكت َ
احلياة واحلرية.
نو َر ِ
ً
َ
جئت من رمي�ش الأبية حامال على جبينك وهج
ال�شرف والت�ضحية والوفاء.
ال �أبكي رحيلك املكلل بغار الفخر واالعتزاز،
الدمع �سبيالً يف مقلتيك
�أنت يا من مل يعرف ُ

�شم�س
اللتني �أزهرتا َ
ال�شهادة واملجد ال�ساطع.
ُ
فج ُر لبنان فوق روابينا وجبالنا ينق�ش مع كل
اطاللة �شم�س ا�سمك بحروف من نار ونور.
تر�صع وجنة
ال�سيف والنجوم على كتفيك مر�آة ّ
ال�سماء و�أكاليل وفاء للبنان الذي فديته بدمائك
الزكية.
َمب نكافئ �شهادتك وجرح عائلتك؟ كيف ن�صونُ
دربك املليئة باالنت�صارات؟ ماذا نقول للقاتل
�سجني ق�ضبان اجلنب والعار؟
قامتك يف رحم الرتبة ،حبة قمح يف �ضمري
ي�ضج بال�شهداء االبطال الذين
الوطن� ،أينعت حقالً ّ
ّ
امل�ستقل.
ر�سموا حدود لبنان ال�س ّيد احل ّر
ها �أنذا يف ذكرى الأربعني على ا�ست�شهادك� ،أقف
خا�شعاً� ،أجاه ُر بال�شكر لك ،لقد عا�ش لبنان على

اخلالق ا�ستدعاك �إىل ميينه مع ال�شهداء االبطال

دفق ف�ضلك وفي�ض َ
جميلك.
�أت�أهب لتقدمي زهرة االمتنان �إىل روحك الطيبة،
�إىل ف�ضائك الوا�سع و�سع بطوالتك املتجلية� ،إىل
كل حبة تراب من االر�ض التي دافعت عنها� ،إىل
َ
�ضحيت من �أجله،
ورجل وم ّع ٍمر
كل طفل وام��ر� ٍأة ٍ
ً
�شعا ٌر نرفع ُه اليو َم وغدا لأبنائنا و�أحفادنا ،عربة
ور�سخ معنى
ملن كتب بدمائه ملحمة البطولةّ ،
ال�شهادة.
ّ
اهن�أ يف �أبعد من حلدك حيث �أنت الآن� ،إن لك
جمد اخللود وملكوت الوطن.
مفت�ش عام وزارة الدفاع الوطني
اللواء الركن الطيار مي�شال من�سى

�صوت احلق والعدل

�أخي فرن�سوا� ,أقول افتقدك؟؟ ال� ،ستبقى دائماً رفيقي كعادتك� ،أطلب منك الدعم وجتيبني فوراً.
كلما احتاجت قطعاتي يف ارجاء الوطن �إىل اجلي�ش م�ؤازراً ،يل ّذ لنا معاً ولوج �ساحات الوغى وت�سهل
املهمات؛ ال تخافوا فاجلي�ش �آت ،و�سن�سحق الأ�شرار.
ً
�إذا احتاجت العمليات اىل تن�سيق وا�ستطالع ،كنت ت�سبقنا اىل الدر�س وحت�ضر �شخ�صيا ال�ستطالع
املواقع .عندما كان ينتابني االحباط ،يف جمتمع ا�ستبدل مبادئه كثيابه ،فا�ستورد �أكوام احل�ضارة ون�سي
�أر�ضه وعر�ضه ،كانت كلماتك من �شفتيك البا�سمتني ،بهدوء وحزم ،جتعل ّ
يف العزم متجدداً.
عندما �أقف متحدياً جتار الهيكل� ،س�أفتقدك .كلما �سرت جنوباً �أو �شماالً ،مي�سكني الرتاب املقد�س بدم
ال�شهيد البطل� .أ�شم طهارة االر�ض والنا�س الط ّيبني ،كلما �أ�شرق لون عينيك.
ما �أعظم �أن يبذل االن�سان نف�سه لأجل من يحب ،و�أنت �أحببت وطنك وجميع مواطنيك.
�إن انت�صارك يف أ� ّم املعارك �أقلق ال�شياطني ،فثاروا على اخلالق وكمنوا لك ،لذلك ا�ستدعاك �إىل ميينه
مع ال�شهداء الأبطالّ ،
لتدك ثورة الأبال�سة ،وتربح احلرب فرتيح لبنان� .إىل اللقاء ،يا فرن�سوا� ،إىل اللقاء.

�أخي فرن�سوا،
فار�س مقدا ٌم ما تر ّجل يوماً.
�أ�شه ُد �أنك ٌ
ً
�أ�شه ُد �أنك َ
كنت �صلبا �صالبة الأر�ض التي
�أنبتتك والعائلة التي �أجنبتك.
�أ�شه ُد �أنك َ
أفعالك ،دائم
كنت كبرياً يف كل � ِ
ال�صدق نقياًَ مت�ساحماً.
�أ�شه ُد �أنك كنت �صوت احلق والعدل
والرحمة.
�أ�شهد �أن �إميانك كان عميقاً وجت ّردك كان
مطلقاً.
�أ�شه ُد �أن انتماءك كان دائماً للجي�ش وللبنان
ومل ترت�ض لنف�سك �إطاراً �آخر.
�أ�شه ُد �أنك كنت وتبقى �صديقي.

قائد الدرك
العميد انطوان �ش ّكور

العميد الركن
موري�س �سليم
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يا رفيقي ويا �أخي
ماذا �أكتب فيك يا فرن�سوا ،يا رفيقي ويا �أخي.
مل �أكن �أنتظر يوماً هذا املوقف ال�صعب وامل�ؤمل،
الكلمات تهرب وترف�ض االن�صياع وك ��أن اللغة
العربية ،على �سعتها وغنى معانيها ،تقف عاجزة
عن �إيجاد الكلمات احلقيقية التي ت�ستحق .لقد
كنت مثاالً يف االقدام والكفاءة وال�صدق والتفاين.
حملت جي�شك ووطنك منذ تخرجك يف قلبك
وعقلك ،فكانا البو�صلة التي حتدد م�سارك املهني
ورف�ضت �أن تنذر نف�سك �إال لهما فقط وكان لك
ما �أردت ،و�أ�صبحت عن حق �شهيد اجلي�ش و�شهيد
الوطن.

طوال حياتك الع�سكرية،
ويف خم��ت��ل��ف ال���وظ���ائ���ف
القيادية التي ت�سلمتها كنت حتر�ص �أن تكون
امل��ث��ال ،ف�أحبك م��ر�ؤو���س��وك واحرتمك
ر�ؤ���س��ا�ؤك وعمل رف��اق دورت���ك على
الت�شبه بك .على الرغم من �أين رفيق
دورتك و�أعرف خ�صالك ومزاياك منذ تخرجك من
املدر�سة احلربية� ،إال �أين عرفتك عن قرب عندما
كنت قائداً للواء اخلام�س ملدة ثالث �سنوات ،حيث
كنا على توا�صل �شبه يومي نتبادل املعلومات
ونناق�ش املهمات املطلوبة ،فكنت �أنا حري�صاً
على �أن �أطلعك على التفا�صيل كافة ،وكنت �أنت
حري�صاً على الت�أكد من ح�سن �سري العمل ومن �أن
تعليمات القيادة تن ّفذ بروحيتها وحذافريها ،كما
كنت ت�س�أل دائماً عن معنويات الع�سكريني وتقدر
تعبهم وت�ضحياتهم .وال�شيء الأكيد �أي�ضاً �أنك كنت
تقوم بالعمل نف�سه مع بقية وحدات اجلي�ش.
عندمـا اندلـعـت معركة نهـر البـارد كنـت
تت�صـل بي �أحيـاناً من قـلـب املعركة لتـروي يل

ذاك ال�صباح امل�ش�ؤوم

يومها انتظرتك كعادتي ،ومل ت� ِأت على غري عادتك.
كـانـت ال�سابعـة �صبـاحاً ،ت�أ ّخـرت ف�سبقـك اىل ذاتـي
�شعور غريب مت ّلكها و�سرقني من حايل ف�صرت �أ�سريه .حملني اىل ذاك املقعد حيث كنا نتحاور،
أن�س
نتداول �ش�ؤون العمل ،نذاكر يف �أمور احلياة والفكر الثقافة ،وكم �أعجبت مبنزلتك الراقية فيها .و�إن � َ
ال �أن�سى تلك النوادر اللغوية والفكرية تطلقها بكل حبور ومرح فتحلو يل �صبح ّيتنا.
اىل كر�سي �آخر �أجل�سني �أ�سمع �أناقة ارت�شافك فنجان قهوة �صباحية.
ّ
و�أمام خارطة احتلت موقعها يف مكتبي �س ّمرين ،تن�ساب رقيقة اىل �أذين ف�أ�شنفهما� ،شروحك
تخ�صني نقلني،
وتعليقاتك حول عنف املعارك يف نهر البارد ،واىل جوار دروع و�أ�شياء تذكارية ّ
و�صوتك ال�ساخر يجلجل يف م�سامعي :جما ٌد يخ ّلدنا ويخلد ونحن فانون .وفج�أة �سرقني ال�شعور وخطف
قدمي ليحملني اىل �أمام مكتبك �أتف ّقدك ،ف�صفعني باب مقفل على غري عادة.
�أفقت كمن غيبوبة على دوي انفجار اجتاهه بعبدا .بخطوات عري�ضة �سابقت بها ظنوين ،ارحتلت اىل
�أقرب نافذة م�شرفة .الدخان يت�صاعد من اجتاه م�ستديرة بعبدا� .صرخت ذاتي :راح فرن�سوا.
و�صح �شعوري الذي �أخا�صمه من ذاك اليوم.
وهجرين باقي الكالمّ ،
العميد الركن بانو�س منجيان
نائب رئي�س �أركان اجلي�ش للتخطيط

م�شـاهداتـك
وال��درو���س التي
ا �ستخل�صتها
ب�����س��رع��ة م���ن ه��ذه
املعركة القا�سية ،وكنت
ت�شري ايل ب�ضرورة �إدخال
بع�ض التعديالت على مناهج
املدر�سة احلربية كي يكون �ضباط
الغد على �أمت اال�ستعداد ملواجهة املهمات
ال��ت��ي تنتظرهم ،خ�صو�صاً يف ق��ت��ال الأماكن
املبنية وكيفية التعامل مع املتفجرات والأفخاخ.
وي�شاء القدر �أن �أزورك يف مكتبك قبل يوم من
ا�ست�شهادك ،فت�ستقبلني كالعادة بابت�سامتك
املعهودة ،ونتحدث عن الأحوال ال�سائدة و�أو�ضاع
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية .قلت يل �أن��ه بالرغم من
انت�صارنا يف نهر البارد ،كان ميكن �أن يكون هذا
االنت�صار �أقل كلفة لو كانت وحدتنا متفرغة �أكرث
للتدريب ،و�أن �أول عمل يجب القيام به بعد انتهاء
الأزمة احلالية و�سحب وحدات اجلي�ش من ال�شوارع
والأزق��ة هو البدء مبرحلة تدريب مكثف جلميع
الوحدات لرفع كفاءتها القتالية.
لي�س هذا �إال غي�ض من في�ض ،و�إن دل على �شيء
فهو �أنك كنت م�سكوناً بع�شقك للجي�ش وتفكر ليل
نهار يف كيفية �إبقائه على م�ستوى رفيع من
االن�ضباط واجلهوزية.
�أخي فرن�سوا ,ال �أذكر مرة �أين ات�صلت بك يف
�أي وقت لل�سالم �أو لأمور العمل �إال و�أجبتني بلهفة
وحمبة و�سعة �صدر ،فقط يف �صبيحة ذلك اليوم
امل�ش�ؤوم ،ات�صلت لال�ستف�سار عن انفجار بعبدا
فجاءين اجلواب من هاتفك الذي مل يجب.
حماد
العميد الركن �سهيل ّ
قائد املدر�سة احلربية
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فرن�سوا هكذا فهمنا ا�ست�شهادك

�شهيد
دورتنا...
من �أجل جمد لبنان
يا رفيق ال�سالح،
انطلقت من اجلنوب واجتهت �شماالً،
وع ّرجت على البقاع وعملت يف اجلبل،
وا�ستقرت رحالك يف بريوت ،يف م�سرية
وط��ن��ي��ة ن���ذرت ل��ه��ا ر���ص��ي��د طفولتك
وعزمية �شبابك وخال�صة علمك وخمرية
جتربتك ،وك��ان النجاح حليفك يف كل
موقعة وم��وق��ف ،فوثق بك ر�ؤ�سا�ؤك
واحبك مر�ؤو�سوك و�أعجب بك تالمذتك.
لقد �أحاطت بك القناعة ،لكنها مل توقف
اندفاعك ومل تلغ طموحك ،ع�شقت
�شتلة التبغ يف اجلنوب و�أحببت نبتة
الزيتون يف ال�شمال ،حيث كانت الأخوة
بني االثنتني هي نف�سها الأخ��وة التي
جمعت دورتنا ( ،)1975 - 1972فكنت
منها ولها ومعها.
ً
�إنه ل�شرف كبري لنا جميعا �أن جتمعنا
تلك ال��دورة ،و�إنه ل�شرف �أكرب �أن تكون
�أنت جنم تلك الدورة ،و�شهيدها البطل
من �أجل جمد لبنان ودميومته.
العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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مل �أكن يوماً عاجزاً عن ت�سطري ما يختلج يف نف�سي من �أ�شجان و�أفكار ،كما هي
حايل الآن� .أن �أكتب عن زميل كبري حجز له التاريخ مكانة �سامية يف قافلة �شهداء
وطننا قد يكون �شيئاً عادياً ملن ال يعرف فرن�سوا احلاج� ،أما من عرفه فالأمر خمتلف.
�أوىل لقاءاتنا ،خلم�س وثالثني �سنة خلت ،كانت على مقاعد الدرا�سة يف قاعات املدر�سة احلربية وميادين
التمارين وخارجها ،حيث كان فرن�سوا احلاج ملفتاً يف جديته و�إندفاعه .وبعدها �أكربنا فيه �إحجامه عن �أي
تعاون مع عدو طامع وجتلى متفوقاً يف مقاومة مغرياته ومرتفعاً عن النزوات التي �إن دلت على �شيء فال
تدل �إال على ال�شهامة يف اخل�صال احلميدة .خالل �سني عمله �إكت�سب فرن�سوا خربة متميزة يف ممار�سة املهام
امليدانية ،حتى �صار مديراً لعمليات اجلي�ش حيث كان تعاوننا وثيقاً ولقاءاتنا م�ستمرة وتوا�صلنا دائم .بعد
كل هذه ال�سنني يف اخلدمة متقلباً يف خمتلف الوظائف والوحدات ا�ضحى فرن�سوا كتلة من املثل والقيم التي
حر�ص على �أن يعك�سها يف قوله وعمله حتى �أ�ضحى القدوة واملثال .كان له مكانة رفيعة بني رفاقنا ،خلقها
بتوا�ضعه وعززها بر�أيه ال�سديد ،وحتلى بجر�أة �أدبية خ ّولته تقدم �صفوف البارزين من القادة .مل�سنا فيه حبه
لعمله وتفانيه ملهنته وكان يقيننا �أن مبعثهما �إميان مطلق باجلي�ش وبدوره ،وقد حر�ص فرن�سوا من خالل
�أدائه على �أن يبعد عنهما �أية �شائبة �أو مالمة .وكيف ال يكون فرن�سوا كبرياً وقد حباه اهلل كل ما ت�سعى اليه
نفو�س النبالء وما تعف عنه �شيم الكرام.
ً
�إن اجتماع هذه ال�صفات يف فرن�سوا احلاج جعلت منه قيمة وطنية ،ال بد ملن يريد بالوطن �شرا �أن ي�سعى
لإلغائها .هكذا نفهم ا�ست�شهاد رفيقنا فرن�سوا ،بل نزيد عليه �أن قيمة وطنية مثل فرن�سوا احلاج يجب �أن
نقدرها ونحميها ،وان ا�ست�شهاده لن يزيدنا �إال �إ�صراراً على امل�ضي يف طريقنا الذي ن�سري فيه :ولو �سقط منا
ال�شهداء فلن نزداد �إال متا�سكاً وعناداً للعطاء املتناهي ليبقى لوطننا جي�ش يحمي �أر�ضنا و�أبناءنا.

عمرك �سما

العميد الركن عبد احلميد دروي�ش
قائد منطقة ال�شمال

يوم من الدمع م�ضى ،طوي ُته فانطوى ،للبنان الآتي اجلميل ،ال�صعب ذليل ،امل�ستحيل ارعوىّ ،
حتطم� .صمتك
امل�ض ّرج يكتب ما ُين�سى وي�ستعاد.
ُ
ّ
عمرك �سما عن اللوم ،وكان يف الغد الدوم� ،شددته اليك ،فمت عنه� ،ألي�س �أجمله العمر خطف؟
ينب ،والل�سان ّ
عف عن جتريح .من معدنك
كنت الرجولة وقد ُفتنت بك الأخالق .كنت ال�شرف كال�سيف مل ُ
ال�شم ُم فال تث�أر ،كربت عن تهم .مل ت�سل �إال �إياك حتى �إذا ت�ص ّعب ُ
النائل .فما طلبت �إال من اهلل ،جذبته اليك ال
ت�أبه لأ�شبار الرتاب .كنت الورد على درب الوطن ،ك ّفاً �سخت� ،سيفاً ُ�س ّل ال ُيغمد.
�شقيت ،بالعطاء �سعدتَ َ � .
باحل�سن َ
إنتخيت فانتخت فيك بالدك باملجد تولد.
غ�ضبت ّ
�أرادوها ،بالد االرز ،بال عنفوانْ ،
فمت ،خبزك العنفوان .و َمن احل ّر ُي�س�أل؟ من العب املوت ح ّر� .أنت مل
متت ،ومل يجر ؤ� عليك املوت ف�أنت خالد كما االرزة التي ل ّفتك عزيزاً.
دما�ؤك املهراقة �ستتفجر نوراً لل�شرق والغرب اللذين ما انفكا يلتقيان يف لبنان الكرامة.
�أق�سم لك ،بالعلم الثالثي اللون وخلود االرز ،ب�أن الأيام الكلية العظمة هي الأيام الآتية ،فكلنا فرن�سوا ،ت�ض ّمخنا
نحج اليها؟
بعطر قدا�ستك ،وتل ّب�سنا روحك� ،ألي�س عمرك ال�سما ّ
العقيد �أنطوان جنيم

هو القدر

يف ال��ب��دء جمعنا ال��ق��در ،وق��در ال��ق��در �أن
يف ّرقنا :هو ال��ق��در ...يف املدر�سة احلربية
كانت البداية مع رفيق درب رمزاً للمحبة واالحرتام ...اىل قيادة فوج التدخل
الثالث �سبقتني ،ف ُق ّدر يل ت�أليف فوج التدخل الرابع وقيادته م�ستقياً من معني
خرباتك وحمققاً ن�صائحك ...اىل جمهورية م�صر العربية كانت رحلتي يف دورة �أركان ،وق�صدت �أنت �إيطاليا
يف دورة مماثلة ،وكان القدر ،كعادته ،باملر�صاد فحملك ا ّ
يل يف م�صر يف زيارة درا�سية فالتقينا .ويا للذكرى
احللوة ...ما �شاء القدر ،م�ص ّراً� ،أن نفرتق فتالقينا يف كلية القيادة والأركان ن�سكب خرباتنا يف قوالب التدريب والتعليم...
ُ
وا�صط َ
فيت مديراً للعمليات و ّميمت �أنا �شطر اللواء اخلام�س قائداً له فهن�أتني معبرّ اً عن �أمنيتك الدفينة لقيادة لواء كنت من
�أعمدته عمود احلكمة ...ود�أب القدر يجمعنا منا�سبة تلو منا�سبة ،يجذبنا اىل التالقي حتى كانت معركة نهر البارد ،فما انقطع
توا�صلنا ولو للحظة ...كنت �أنقل اليك تفا�صيل �سري املعركة �أوالً ب�أول ،وب�أدق التفا�صيل ،ح�سب طلبك طبعاً �أنت امللحاح اللجوج يف
عملك وك�أنك تريد �أن حتيا معنا �أدق اللحظات� ،أن تنفحنا ب�إر�شاداتك وحلولك ومعاجلاتك ،وكم من مرة �أقفلت �سماعة الهاتف معك لأراك
قبالتي يف خ�ضم املعركة تتفقد مراكز اللواء ،و�أدق املواقع خطراً .وكم كنت �أرى يف عينيك �شهوة جاحمة اىل مالعبة املوت فتح�سدين،
و�أ�سمع من حالوة ل�سانك متنيات طيبة يل باالحرتا�س واحلذر ،فالقدر غ ّدار .يا للتناق�ض العلوي� ،إنه الكمال وقمة الت�ضحية ...وك�أن القدر غار
م ّنا ،ومن تالقينا ،فكان قدره �أن يختارك.
العميد الركن نبيل ن�صر
فهنيئاً لك يا �أخي عر�شك اجلديد يف �أح�ضان احل�ضرة الإلهية ،ولك ،يا قدر �أقول:
قائد اللواء اخلام�س
علي ب�إعادة تالقينا.
يوم تختارين� ،أنعم ّ

�أخي ال�شهيد...

مل ن�صدق ما ح�صل� ،شعرنا �أن الزمن
قد توقف .من جتر أ� على ذلك؟ ملاذا؟
ولأي هدف؟ ما ذنب فرن�سوا؟ هل و�صلت بهم الوقاحة اىل العني ال�ساهرة؟ �ألأنه
ع�سكري ع�صامي ،م�ؤمن ،طموح ،جريء ،ملتزم...؟ �ألهذه ال�صفات جمتمعة
�أراد املجرمون بجرميتهم جتهيل الفاعل وتعقيده وت�ضليل م�سار التحقيق
و�صلب الوطن على درب اجللجلة؟ مل تكن تعلم يا �شهيدنا ،وال نحن نعلم وال
توقعنا� ،أن يغدر املجرم بك ،و�أنت الذي نذر نف�سه منذ ريعان ال�شباب ،للتحدي
واملغامرة وال�شهادة يف �سبيل الوطن ،يف �سبيل الكرامة وال�شهامة والعنفوان.
مل ي�ستطع املجرم �أن ينظر اليك بعينيه ،كان يخافك ،فف ّجرك وهو قابع يف
الظلمة يرجتف� .إنه جمرم جبان� .أراد املجرم بفعله �أن يكبح �سرية جناحات
اجلي�شّ ،
و�شل قدرات الوطن ،وزرع ال�شك واخلوف يف �صفوف اجلي�ش ،فكنت
ال�شهيد البطل �ضحية غدره وجبنه ،فولد با�ست�شهادك �ألف فرن�سوا كما قال
العماد ،واجلي�ش كله حتول اىل فرن�سوا ،فالت�ضحية واال�ست�شهاد يزيداننا عزماً
و�إرادة وت�صميماً ،و�أنت ال�شهيد احلي الذي ال ميوت ..لقد نالوا من ج�سدك،
لكن روحك باقية فينا ،باقية يف ر�سالتنا ،يف ت�صميمنا على ك�شف اجلناة
وتقدميهم للعدالة ،وباقية و�ست�ستمر �أقوى حتى فجر اال�ستقالل احلقيقي
وال�سيادة الكاملة.
�أنظر يا �أخي ال�شهيد ،من عليائك اىل هذه اجلموع الغفرية التي هدرت من
كل لبنان لت�س ّلم عليك وتودعك ،وتكرب بطوالتك� .أنظر اليها ،اىل كل تالوينها
وم�شاربها وما تخزن يف داخلها،
قل لهم يا �أبنائي ،يا �أخوتي توحدوا فما �أنتم عليه خمتلفون ،هو فان وزائل،
والباقي هو الوطن اخلالد ،الوطن ال�سيد احلر امل�ستقل.

�أخي ال�شهيد ،لقد عرفناك و�أحببناك ورافقناك ،لقد تدربنا �سوية وتخرجنا
معاً ،وعلى املبادئ الع�سكرية نف�سها تربينا ،ومن مدر�سة الرجولة تخ ّرجنا،
ويف م�سرح الأحداث تعلمنا ال�صدق والعدل والتجرد واحلكمة وح�سن القيادة
و�إدارة الأمور .كنا دائماً مع القانون وعلى امل�سافة ذاتها من املتخا�صمني ،مل
نفت�ش على املخالف لن�صطاده بالقانون ،بل كنا نطبق القانون على اجلميع،
فيدفع املخالف جزاء عمله لريتدع ويع ّلم الآخرين .مل تكن م�شكلة النا�س
معنا ،بل مع القانون� .أما املجرم فال يقر أ� وال يفهم القانون ،املجرم خمدر
ومهوو�س بالدم ،املجرم �صنيع �أجهزة الظلمة واملوت ،املجرم �سلعة م�أجورة
باملال احلرام ،املجرم ال يريدك فقط لوحدك يا �شهيدنا فرن�سوا بل يريد �أوالدنا
و�أخوتنا و�أحفادنا ،يريد روما حترتق وهو ينظر اليها من �أقبيته املظلمة ،يريد
تدمري لبنان ،لأن جمرد كلمة لبنان تعني احل�ضارة واملجد واحلياة .املجرم هو
ابن اجلهل واملوت وربيب االنعزال والكراهية.
�أخي ال�شهيد فرن�سوا ،با�ست�شهادك ف ّجرت الوطنية يف �شباب لبنان الواعد.
با�ست�شهادك حطمت جدار ال�صمت ،من بعدك لن ن�صمت ولن ن�سكت ولن
ن�ستكني �أمام املجرمني اخلونة� ،سنطاردهم يف �أوكارهم ،و�سيبقى �صوتك
�صارخاً يف برية جهلهم وغ ّيهم :نحن وراءكم ،نحن لكم باملر�صاد ،حتى ترتد
جرائمهم عليهم ويرتاح الوطن من اخلونة وامل�أجورين.
لن �أو ّدعك ،و�ستبقى �صورتك يف عيوننا وقلوبنا ،يف �ضمائرنا تهدينا �سواء
ال�سبيل ،تنري دربنا� ،ستبقى رفيقي� ،ستبقى رفيقي� ،شهادتك �ستلهمني،
�شهادتك حياة لنا وللجي�ش والوطن.
العميد الركن مي�شال املري  -قائد مع�سكر عرمان للتدريب
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دعت حلقة احلوار الثقايف وبلديتا
رمي�ش وال�شياح اىل لقاء بعنوان «حتية
اىل الوطن ،حتية اىل اجلي�ش� :شهادات
يف ال�شهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج،
وذلك يف الق�صر البلدي يف ال�شياح
بح�ضور عدد كبري من الفعاليات
ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية
والع�سكرية والبلدية ،وم ّثل العماد
مي�شال �سليمان قائد اجلي�ش ،العميد
الركن الطيار نهاد ذبيان قائد القوات
اجلوية.
�شارك يف اللقاء الذي �أدارته الدكتورة
غنوة الدقدوقي النائب بيار دكا�ش،
رئي�س بلدية رمي�ش الأ�ستاذ ا�سكندر
احلاج ،ورئي�س حلقة احلوار الثقايف
الدكتور زاهي نا�ضر ،ورئي�س بلدية
ال�شياح الأ�ستاذ ادمون غاريو�س ورئي�س
بلدية النبطية الدكتور م�صطفى بدر
الدين ،والعميد الركن املتقاعد فوزي �أبو
فرحات ،والعميد الركن املتقاعد بهيج
�أبو مراد ،والعميد الركن املتقاعد جان
نا�صيف ،والعميد الركن املتقاعد نبيل
من�صور ،والدكتور حممد �شيا ،والأ�ستاذ
جوزيف خري�ش وعائلة ال�شهيد.
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ب�صماته يف
كل موقع �شغله
بداية �ألقى العميد الركن الطيار
نهاد ذبيان كلمة حت��دث فيها عن
مفهوم ال�شهادة والعطاء احلقيقي
ل�ل�إن�����س��ان وق���ال« :يف ه��ذا اللقاء
العابق ب�أنفا�س املواطنية احلقة
والذي �أردمت من خالله توجيه حتية
من الأعماق اىل روح ال�شهيد البار
اللواء الركن فرن�سوا احل��اج ،تعبرياً
عن وفائكم له ،وتقديراً لت�ضحياته
الكبرية .ن�ستذكر بكل فخر واعتزاز �سرية هذا البطل
الذي افتقده اجلي�ش كما الوطن ب�أ�سره ،ف�أدمعت
عليه الأر�ض وال�سماء وانحنت له �شم اجلبال هيبة
و�إجالالً و�إكراماً».
وحتدث العميد الركن ذبيان عن مزايا الراحل
الكبري وم�سريته الع�سكرية التي �أدخلته مدر�سة
ال�شرف والوفاء «�ضابطاً �أثبت يف خطواته الأوىل
�أنه �أهل للم�س�ؤولية التي ال يحظى بها �إال نخبة من
الرجال ال�شجعان ...وهكذا خطا م�سريته الع�سكرية
يحقق الإجناز تلو االجناز ويرتك ب�صماته الوا�ضحة
يف كل موقع �شغله ،حتى ت ّوج حياته ب�شهادة
حمراء هي خال�صة تراكم جمد جمع من كل حدب

و�صوب» .و�أ�ضاف العميد الركن ذبيان قائالً« :لقد
حاولت يد الغدر والإره��اب من خالل ا�ستهدافها
�شهيدنا الغايل اللواء الركن فرن�سوا احلاج ومرافقه
ا�ستهداف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
ودورها الوطني ،والنيل من عزم
اجلي�ش على �أداء مهامه الوطنية،
لكن �سها ع��ن ب��ال ه����ؤالء القتلة
املجرمني� ،أن ت��اري��خ اجلي�ش حافل
بتقدمي قوافل ال�شهداء ...و�أن قوة اجلي�ش
هي من �صالبة �إميانه وعظمة ت�ضحياته...
و�شهادة اللواء الركن فرن�سوا احل��اج �ستكون
ذخراً للجي�ش والوطن ومنارة يهتدي بها �أبناء
امل�ؤ�س�سة جيالً بعد جيل».
انت�صر يف معاركه كلها
الدكتور زاهي نا�ضر رئي�س حلقة احلوار الثقايف
اعترب �أن هذا اللقاء عربون وفاء عام

وتقدير وتعظيم لهذا ال�شهيد الكبري ،وجلي�شنا
البا�سل الذي جنح يف جتاوز االمتحان امل�أ�ساوي
وح ّول املحنة ن�صراً للوطن.
و�أ�ضاف الدكتور نا�ضر :مل ي�ست�شهد فرن�سوا احلاج
يف معركة بل خا�ض معاركه كلها وانت�صر فيها،
وحني يق�ضي مغدوراً يكون القاتل �أراد من اغتياله
قتل �إجنازاته وانت�صاراته قبل تغييبه �شخ�صياً.
وختم بالقول�« :إن العميد الركن فرن�سوا احلاج
الباقي وكل �شهداء اجلي�ش يف القلب ،يرقد يف
ذمة التاريخ الظافر ،ويف رو�ض اخللود ويف وجدان
الأمة فال�شهادة جعلته بني النا�س معظماً ،وعلى
عدمية الزمن واملوت منت�صراً .وو�ضعت على ر�أ�سه

�أكاليل الغار ،وعلى �صدره �أو�سمة الأر�ض.
فهو كالروح اخلالدة ال تزول� ،إذ لي�س
من �شرف حقيقي للإن�سان يعادل
�شرف ال�شهداء الأبطال».
بطل من بالدي
الأ���س��ت��اذ ادم����ون غاريو�س
مم ّثل قائد اجلي�ش
رئي�س بلدية ال�شياح ا�ستهل
العميد الركن الطيار
كلمته بالرتحيب مبمثلي عائلة
نهاد ذبيان
ال�شهيد واحل�ضور وق��ال� :أ�شعر بثقل
املنا�سبة ملا فيها من مرارة ورهبة وق�ساوة
وبقدا�ستها يف �آن واحد ملا متثل من ق�ضية نبيلة يف �ضمري الوطن
اىل الأبد
و�أ�سطورة بطل من بالدي .و�أ�شار اىل �أن �شهداء
رئي�س حلقة احلوار الثقايف
الدكتور زاهي نا�ضر
اجلي�ش «دفعوا ثمناً باهظاً حلبهم للوطن وكرامته ثم كانت م�شاركة من
ووحدته وليبقى لبنان بلد الر�سالة حتفظ فيه العميد ال��رك��ن املتقاعد
كرامة كل �إن�سان» .وحيا غاريو�س حلقة احلوار ف��وزي �أب��و فرحات ال��ذي حتدث
الثقايف لإطالقها هذا احلوار تكرمياً لل�شهيد البطل ع��ن معاي�شته للراحل الكبري طوال
ولن�شر املبادئ التي من �أجلها ا�ست�شهد ،وكلنا ثقة �سنوات منذ �أن �أ�صبح برتبة م�لازم �أول عمل
ب�أن هذه املبادئ �ست�ساهم يف �ضع الأ�س�س جليل ب�إمرته يف ظروف معقدة وخطرة ،ف�أ�شار اىل �أنه
«يف تلك البيئة املعقدة املعب�أة بكل �صراعات
جديد من �أمثال اللواء فرن�سوا احلاج.
ً
ً
الدول �إقليميا ودوليا كان علينا �أن نتحرك ون�ساعد
رئي�س بلدية ال�شياح الأ�ستاذ
يف معاجلة الكثري من الأم��ور احلا�صلة يومياً...
�إبن كل بيت يعرف معنى العطاء
ادمون غاريو�س
رئي�س بلدية النبطية الدكتور م�صطفى بدر ويف بيئة معقدة من ه��ذا ال��ن��وع ،ولي�س يف
الدين رثى الراحل الكبري قائالً�« :أيها ال�شهيد يا ال�صالونات والبيئات املغلقة تظهر �أهلية
جوهرة عقد القيم ،يا حامل اللواء يا حامل الر�سالة ،ال�ضابط القيادية بالن�سبة لعمق �إدارته وحكمته وختم العميد الركن بو فرحات قائالً« :رحمة
�أن��ت �صمام الأم���ان يف وط��ن ال�شرف والكرامة و�شجاعته ورباطة ج�أ�شه ،باال�ضافة اىل مهنيته اهلل عليك يا فرن�سوا� ،ستبقى يف �ضمري جي�شنا
والعنفوان ،طوبى لك يف جنات اخللد بني ال�شهداء العالية» .و�أ�ضاف�« :إنها ال�صفات التي �أحببتها احلبيب ،ويف �ضمري الوطن اىل الأبد».
الأ���ش��راف ،كتب ال�سماء وق��د د ّون��ت فيها �سجالً عند فرن�سوا عندما كان ب�إمرتي املبا�شرة يف
فلنحافظ على ال�شعلة
للمبادئ والقيم� ،أكدت عليه اجلماهري الغفرية ...تلك املرحلة ال�صعبة من تاريخ لبنان .فال �أزال
يا ابن اجلنوب البطل يا ابن الأحرار يا ابن لبنان� ،أذكر ابت�سامته الهادئة وتهذيبه الرفيع ،وثقته يف �شهادته �س�أل العميد الركن املتقاعد بهيج
�أنت ابن كل �أب و�أم يف كل بيت يعرف معنى الر�صينة بنف�سه يف �أ�صعب الظروف .مل يكن من �أبو مراد :ا�ست�شهد؟ نعم ،مات؟ كال ،نبكيه؟ كال ،ال
الذين يفقدون فعاليتهم حتت ال�ضغط ،كما �أذكر تبكه فاليوم بدء حياته...
للت�ضحيات والعطاء والوفاء».
ً
ً
ً
ً
وختم الدكتور بدر الدين مودعا ال�شهيد« :فال وطنيته ال�صافية ،و�إميانه القوي البعيد كل البعد و�أ�ضاف :عرفته تلميذا �ضابطا ر�صينا متوقد
الذهن نبيهاً.
وداعاً لك يا �صاحب املبادئ بل �أهالً بك ،ال دموع عن التع�صب والتفرقة».
ذليلة تذرف عليك �أيها الإبن البار ،وال خ�سارة هي ثم عدد عناوين تقييم الأو�ضاع يف تلك املرحلة كما عرفته مالزماً مقاتالً مقداماً �شجاعاً .وعرفته
روحك للتاريخ ،ف�أنت الربح الغايل لكل �سجالت والتي كانت خواطر تبادلها مب��رارة مع فرن�سوا قائداً لأبرز الوحدات القتالية املحلية.
التاريخ النظيف النقي ،هنيئاً لك �أيها ال�شهيد احل��اج ،ح��ول املوقد الب�سيط يف ليايل ال�شتاء كل ما يحق يل قوله فيه �أنه كان من نخبة القادة
وجلميع ال�شهداء رفاقاً يف جي�شك ويف مقاومتك ،احلزينة يف قانا ...منذ �أكرث من ربع قرن .فماذا الذين ي�أمرون« :اتبعوين» .وال يقول« :ا�سبقوين».
وعرفته عميداً جملياً مل تغ ّره ال�سلطة وال الرتب
تغري حتى الآن؟
وال تخف فر�سالتك باقية باقية».
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ف�����ق�����د
ب������ق������ي
حم��اف��ظ� اً على
الإن�����ض��ب��اط��ي��ة
وال��ت��وا���ض��ع ودماثة
اخللق والر�صانة.
و�أ����ض���اف ق���ائ�ل� ًا :لقد
ا�ست�شهد ف��رن�����س��وا لنحيا
وحتيوا ،ويحيا لبنان ...لن يرهبنا
غدرهم فلنحافظ على ال�شعلة م�ضاءة
الهبة لكي «نك ّمل باللي بقيوا» .فرن�سوا حي
فيكم ،يف قلوبنا وللتاريخ.
ج ّ�سد قد�سية اجلندية
من ال�شهادات احلية التي عاي�شت الراحل الكبري
كانت الكلمة للعميد الركن املتقاعد نبيل من�صور
الذي عرفه منذ �أن كان مالزماً يافعاً م�ؤمناً باملبد�أ
الأ�سا�س:
الوطن احلر هو الهوية الأوىل والأخرية للمواطن
ج�سد روح ور�سالة وقد�سية
اللبناين ...لقد ّ
اجلندية ،من دون �أن يدعيها.
مل تكن عالقته بهذه الر�سالة هام�شية� ،أو
مالم�سة خارجية بل ما فعله كان جت��ذراً �صارخاً
واقرتاناً باملحبة ال بالإكراه ،لي�صبح و�إياها وحدة،
ج�سداً وروحاً وقيماً.
ورث��اه العميد الركن من�صور بالقول�« :أيها
ال�شهيد الغايل ،يا من امتزجت دما�ؤك الطاهرة
بدماء جميع �شهداء الوطن� ،أنت اجلبل ال�شامخ
املكلل بالع ّز والفخار واملجد� ،أنت ال�شجرة املوغلة
املتجذرة يف تاريخ لبنان� ،أن��ت النهر الدافق
بالعلم والأخ�لاق� ،أنت ال�سهل املنب�سط باملحبة
واحلنان� ،أنت البحر املرتامي الأطراف بالفكر� ،أنت
الأر�ض التي م ّهدت �سبيل وقفة را�سخة �أمام �أعا�صري
اجلهل واحلقد والتخلف� ،أنت ال�شم�س ال�ساطعة
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ال��ت��ي �أن���ارت
الدرب للق�ضاء
على الإره���اب والتجرب
والطغيان».
وختم العميد الركن من�صور كلمته قائالً« :ال�شهيد
احلي ال ولن ميوت ،ومع كل خفقة قلب ،وتنهيدة
�صدر ورم�شة عني ومع كل ذرة تراب ،وان�سياب
جدول ،و�شموخ جبل ،ومع كل زيتونة و�سنديانة
و�أرزة ،ومع كل زقزقة ع�صفور ،ومع زينة الأعياد،
وفرحة الأوالد و�شجرة امليالد ...نذكركم ونذكركم!».
ا�شتاق اىل تراب وطنه
الدكتـور حممـد �شيــّا ا�ستهـل كلمتـه بالقـول:
«لو وجــد املجرمـون طريقاً غيــر االغتيـال والقتـل
غــدراً للتخلـ�ص من ال�شهـيد البطـل فرن�سوا احلاج،
ملـا ت�أخروا عن ا�ستخدامـه ...فقد ظل كالطود
ال�شامخ �أمامهم �أينما ذه��ب��وا� ..أعياهم على
الدوام مذ تخرج من املدر�سة احلربية ،فار�ساً من
الفر�سان امليامني يف م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية ،مروراً
بكل �صفحة من �صفحات حياته الع�سكرية امللأى
حتى الثمالة.
وكانت ذروة حياته الع�سكرية احلافلة ف�صلها
الأخ��ي�ر يف �إدارت�����ه امل��ت��ف��وق��ة جل��ح��اف��ل البارد
الأ�سطورية .وملا ا�شتاق ج�سده �أخ�يراً اىل تراب
وطنه وخ ّر �شهيداً ،ف�إمنا كان كالن�سر الذي عجز عن
فهمه �أو التحليق معه ،وعجزوا عن مواجهته ،وجهاً
لوجه ،فلم يتبق لنفو�سهم املر�ضى ولعقولهم
املجرمة غري الغدر والقتل غيلة وظلماً».
و�أ�ضاف الدكتور �ش ّيا قائالً« :هنيئاً للبنان بن�سوره
امليامني الأبطال الذين ارتدوا �أغ�صان الأرز ج�سداً،
وجعلوا من �أرواحهم الطاهرة النقية لوناً لثلج
جباله ،وهنيئاً للبنان باللواء ال�شهيد فرن�سوا وقد
ت ّوج قافلة املئة واخلم�سني �ضابطاً ورتيباً وجندياً
�شهيداً ّ
�سطروا بدمهم مالحم البطولة يف معارك
نهر البارد».
وختم بالقول« :املجد واخللود ل�شهداء اجلي�ش
وال��وط��ن ،الأب���رار الأح���رار ،ويف مقدمهم اللواء
ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،ماتوا ليحيا لبنان».
الفار�س ال�شاعر :ما املوت �إال حادث عابر

الأ�ستاذ يو�سف خري�ش �ألقى كلمة ذكر خاللها
«ر�سالة هادئة بعث بها اىل �أهله و�أحبائه ،فيما كان
ير�سم خريطة لبنان بني نهري البارد والليطاين،
باجتاه م�سقط ر�أ�سه على احل��دود ،كتب مدير
العمليات يف اجلي�ش اللبناين ،ك�شاعر ،وفار�س
يتوقع املوت يف كل حلظة :ال تقفوا على �ضريحي
و�أنتم باكون ،ال تبحثوا عني هناك� ،أنا يف مهب
�آالف الرياح ،يف تلأل�ؤ حبيبات الثلج على اجلبال،
يف غناء الطري و�شعاع ال�شم�س ،يف هدوء املطر
املت�ساقط على �أوراق ال�شجر يف اخلريف ،غيابي
عن �أنظاركم ال يعني �أنني غري موجود� ،أنا نائم يف
غرفة قريبة ،نادوين با�سمي العادي ،لي�س املوت
�سوى حادث عابر ،ال تلب�سوا علي ثوب احلداد ،دعوا
االبت�سامة على وجوهكم ،افرحوا وا�ضحكوا كاملعتاد،
اذكروين� ،صلوا ،وادعوا يل� ،أنا بانتظاركم».
و�أ�ضاف الأ�ستاذ خري�ش قائالً� :شهادتنا عن اللواء
الركن ال�شهيد هي عن تراث وقيم الوادعني يف
جبل عامل ،بالد ب�شارة وجليل الأمم ،التي كانت
وما تزال �أر�ض �إميان ووطنية� .شهادة �سالم و�إبداع
كتبتها ،ما�ضياً وحا�ضراً ،املنطقة احلدودية التي
ن� أش� فيها فرن�سوا ...يا ا�سماً يعني «ال�صادق
الأمني» ،لقد �صارعت التنني والوح�ش والنور�س،
يف حميط نهر البارد ،حققت االنت�صار وفتحت
قلوب جميع اللبنانيني.
وختم الأ�ستاذ خري�ش بالقول« :قيل �إنك و ّحدت
لبنان بت�ضحياتك ،وبحرب دم��ك الطاهر كتبت
الربيع والعهد اجلديد .ع�سى هذا العطاء الذي جعل
منك للأجيال ،مثالً ومثاالً ،بطل ب�أ�س و�إميان� ،أن
يكتب العزاء والعزة لعائلتك ال�صغرى� ،آل احلاج
يف رمي�ش ،وال�سيادة لعائلتك الكربى يف اجلي�ش
اللبناين وال���والدة اجل��دي��دة واال�ستقالل الثابت
ملوطن �أرزك اخلالد ،لبنان».
�أبناء القيامة
النائب الدكتور بيار الدكا�ش ّخل�ص يف كلمته
الو�ضع املتدهور من النواحي كافة يف هذه الفرتة
حيث غابت كل م�ؤ�س�سات ال��دول��ة« ،ومل يبق
منها �إال م�ؤ�س�سة اجلي�ش التي ت�ؤكد على وحدة
الأر���ض وال�شعب ،ال�ساهرة على �أمن املواطنني

وا�ستقرارهم يقظة وجهوزية دائمة».
ثم حتدث النائب الدكا�ش عن معرفته بالراحل
الكبري ،عن �أخالقه و�صفاته احلميدة و�س�أل «ملاذا
ا�ستهدف ال��راح��ل ال��واع��د وه��و يف ع��ز �شبابه
وعنفوانه؟ لقد ت��ع��ددت التف�سريات لأ�سباب
اغتياله وت�شابكت القوى التي تقف وراء هذه
اجلرمية النكراء ،وتبني �أن اجل��واب مفتوح على
كل االحتماالت واالجتهادات والتف�سريات ،ويف
طليعتها �ضرب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي كانت
الوحيدة يف من�أى عن مغامرة املتمردين».
وختم النائب الدكتور الدكا�ش كلمته بالتعزية
قائالً�« :أتقدم من جي�شنا البا�سل وقيادته احلكيمة
وذوي ال�شهداء خ�صو�صاً ولبنان عموماً ب�أ�سمى

ع������واط������ف
ال����ت����ع����زي����ة
متمنني ل��ه��م ال�صرب
وال�����س��ل��وان وللجرحى ال�شفاء
العاجل ،وم�ؤكدين من عمق �إمياننا �أن لبنان ال
ميوت وال يعرف �أن ميوت مهما ق�سى علينا الدهر
ومهما تبدلت �صروف الزمان ،فنحن �أبناء القيامة،
وال بد للبنان �أن ينت�صر ليعود اىل �سابق عهده يف
العزة والكرامة والبحبوحة».
ويف النهاية �ألقى الأ�ستاذ �صليبا احلاج كلمة
عائلة ال�شهيد ثم اجتمع احل�ضور يف الق�صر البلدي
وتبادلوا عبارات التعزية والوفاء للراحل الكبري.

اللواء احلاج �شهيد العلم والعلماء اي�ضاً
يوم تف�ضل الينا ممثل امل�ؤ�س�سة الوطنية وقائدها يف اللجنة التح�ضريية
مل�ؤمتر ومعر�ض «�إجنازات البحوث التطبيقية والنظرية الطبيعية والإن�سانية»
يف �أوائل العام  ،1999ق ّدم نف�سه بهدوء الباحث وو�ضوح القائد يف مهمة
مل تب ُد جديدة عليه .كان الزمالء املجتمعون من كبار الأ�ساتذة اجلامعيني
والباحثني ،بع�ضهم متقاعد وهو يف �أوج عطائه العلمي وحما�سه املعريف
وما زال متحفزاً للعمل والإبداع ،و�آخرون باحثون يف ريعان ال�شباب والعطاء...
وكانت نظراتهم خمتلفة اىل هذا العقيد الركن ال�شاب ببزة العمل الع�سكرية
الذي ان�ضم اىل جمل�سهم العلمي بر�صانة و�شارك يف احل��وار واالقرتاحات
التنظيمية والتنفيذية والعلمية ،كما كان املبادر يف تقبل التكليفات
واملهمات التي يتو ّزعها اجلميع ،وكان دائم التحفظ الإيجابي :ليح�صل على
موافقة القيادة التي كانت ت�أتي دائماً �أف�ضل مما كان مطلوباً .حيث ظهر
ذلك الحقاً يف امل�شاركة باملهمات العلمية وت�شكيل جلان الك�شف واملعاينة
لالخرتاعات والور�ش ،وحيث كان اجلي�ش يبعث بوفود متخ�ص�صة للمعاينة...
حتى اليوم تختلف الآراء حول املوقع العلمي والبحثي للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
وعقولها ...وهي بذلك مظلومة �أ�شد الظلم حيث يالحظ ذلك يف حاالت عديدة
نخت�صر منها الأمثلة التالية:
 -1املدر�سة احلربية ذات الربنامج العلمي واالخت�صا�ص الوا�ضح الناجز يف
بعده الأكادميي والتطبيقي...
 -2كلية القيادة والأركان التي توازي �أبحاثها �أبحاث الدرا�سات العليا و�أحياناً
الدكتوراه يف الكليات الأخرى ،مثل الهند�سة و�إدارة الأعمال والتاريخ وال�سيا�سة
والرتبية وغريها...
� -3إن الأبحاث والدرا�سات العلمية والتخ�ص�صية املختلفة التي ت�ضعها

املديريات املخت�صة والباحثون يف اجلي�ش والتي يت�سنى لبع�ض الأكادمييني
االطالع عليه ،تك�شف علو امل�ستوى واجلدية واملو�ضوعية العلمية وكذلك
الفوائد الوطنية والعوائد التطبيقية ،غري املعرتف بها ب�شكل عام...
لقد مت ملركز ماء  -داتا وباحثيه ومن �شاركهم يف امل�ؤمترات العلمية
االطالع على بع�ض ما تختزنه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية منذ م�شاركة اجلي�ش يف
امل�ؤمتر العلمي للإح�صاء والربجمة والتخطيط الذي نظمه مركز ماء  -داتا
العام  1991وامل�ؤمترات التالية ،وكذلك من خالل املحا�ضرات التي قدمتها
يف قاعة العماد جنيم ويف دورات التوجيه منذ العام  ...1993و�أعرتف �أن
انطباعي تغري كلياً بعد ذلك كما تغري انطباع زمالئي الذين عرفوا ال�شهيد
اللواء الركن فرن�سوا احلاج العام ...1999
من هنا ميكن �إطالق �صفة اجلندي املجهول على كل الباحثني واملفكرين
واملبدعني من العقول الع�سكرية النا�شطة يف خمتلف امليادين...
واليوم ينعى �أهل العلم علماً عاملاً من الأبطال الع�سكريني الذي ظهرت
�إبداعاته وانت�صاراته الع�سكرية ،ومل تظهر �إال يف نطاق �ضيق �إبداعاته
العلمية والتنظيمية والتخطيطية ...وقد �أعلن �شهيداً للوطن وجلي�شه...
واليوم �إذ نقف لتحية القائد ال�شهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج ،نعلنه با�سم
امل�ؤ�س�سات العلمية �شهيداً لها ،كما نت�شرف يف مركز ماء  -داتا الإح�صائي
اال�ست�شاري وامل�ؤمتر العلمي العربي باعتباره �شهيداً منا غالياً فقدناه وعالياً
ارتفع ا�سمه و�سمت روحه من �سماء الوطن اىل ال�سموات العلى...
فله ول�شهداء اجلي�ش والوطن املجد واخللود ...ولأ�سرته و�إخوانه يف الوطن
واجلي�ش واجلنوب العزة والفخار!
د .م�صطفى �سليمان
مركز ماء  -داتا الإح�صائي اال�ست�شاري
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�أرت��ال املع ّزين املتوافدين وات�صاالت املتفقدين
قلما تتيح خلوة حقيقية باحلزن امل�ستوطن ثنايا
الروح وحركات اجل�سد� .أما حني يودع �أهل البيت الوفد
الأخ�ي�ر ك��ل ليلة وتخفت يف
املنزل الأ�ضواء ،فاحلزن ي�سطع
عارياً �أمام �أ�صحابه.
ال�سيدة لودي احلاج وقربها �إيلي،
ر�شا وجي�سيكا ،يعي�شون اجلرح العميق،
يتح�س�سونه ،ف�إذا به يف كل خلجة ونظرة
ّ
وكلمة ،جرح على امتداد الوطن ،كتب على
هذه العائلة �أن حتمل وجعه ونزفه على امتداد
الأيام الآتية ،متاماً كما حملت فخر االنتماء اىل
البطولة ،و�ستحمل جمد االنتماء اىل ال�شهادة.
هنا حتت هذا ال�سقف يف منطقة بعبدا ،تختلي
تتح�س�س خطواته
العائلة ببطلها ،تعاين طيفهّ ،
و�أغرا�ضه ،ت�صغي اىل �صوته ،ما برح مقيماً هنا ،لن
يغادر ،يحيط بعائلته قدي�ساً من ال�سماء كما �أحاط بها
زوجاً و�أباً وبطالً على الأر�ض.
رفيق العمر ،الزوج احلبيب ،وحده اهلل يعلم ما خ�سرته
هذه املر�أة .غياب زوجها من ال�صعب �أن ي�صبح حقيقة
فح�ضوره �أقوى من �أن يخفت.
رحل...
يف واحدة من جل�ساتهما الأخرية وعدها �أن ي�شيخا معاً ...ما كان املوت
يف ح�سابه� ،أو هكذا �أراد �أن يوحي لعائلته املدركة ما يحيق ببطل مثله من
�أخطار .طلب منها �أن ت�ستقيل من الوظيفة التي كانت ت�شغلها« .قال يل:
يف كل الأحوال يجب �أن ترتكي عملك� ،إن ت�سلمت قيادة اجلي�ش يجب �أن
تكوين يف البيت ،و�إن مل �أت�سلمها اي�ضاً يجب �أن تكوين هنا� ،سنم�ضي ما
بقي من عمر �سوياً.»...
يف بهذا الوعد ،وهو الويف لوعوده.
مل ِ
«قلت له :يا ليتك ت�ستقيل الآن ...ال نريد �أكرث من �سالمتك
ووجودك قربنا ،ف�أجابني :ال مراكز تهمني� ،أريد �أن �أوقظ
الأبطال النائمني يف داخل الع�سكر ...لبنان بحاجة
اليهم.»...
تتجه بنظـرها اىل �شا�شـة �صغيـرة تعـر�ض
�صوراً للبطل« ،هذه م�شاهد من مواكبته للو�ضع
خالل عدوان متوز  ،2006هنا متابعته النت�شار
اجلي�ش يف اجلنوب ،وها هو يف معركة نهر
البارد.
كان حماطاً باخلطر يف كل حلظة لكنه مل
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يخ�شه م ّرة .كان يقول لنا «ما حدا بريوح قبل وقته� »...أتى وقته...
قتلوه غدراً.»...
وتتذكر ليلة اندالع �أحداث نهر البارد:
«كنـا يف رمي�ش ليلتهـا� .أيقظني بحدة ،كانت ال�ساعة الثالثة فجراً .قال:
كما � ِأنت اىل ال�سيارة فـوراً و�إال م�شيت من دونك ،مل �أفهـم ماذا ح�صل،
لكنني طرت معه ،كان يقود ب�شكل جنوين ،يتلقى االت�صاالت ،يت�صل ،يتخذ
القرارات� ،شعر �أن الأمور �ستتطور ب�سرعة فاتخذ القرار املنا�سب .هكذا كان
دائماً� ،صاحب ر�ؤية و�صاحب قرار� ...شجاعاً وحكيماً حازماً وعطوفاً».
ت�شري« :على هذا املقعد كان يجل�س كل �صباح ،باكراً جداً ،ويقر�أ .كان
�شغوفاً باملعرفة والعلم واالطالع .يتحدى نف�سه ومعرفته با�ستمرار طالباً
املزيد ...يحب ال�شعر والنا�س واحلياة ،كانت احلياة تفي�ض من وجهه
وخطواته وحركاته».
الأب احلا�ضرة �أبوته يف كل التفا�صيل ،املرافق عائلته يف كل املراحل
مغدقاً الدفء واحلنان غار�ساً القيم واملبادئ حمدداً الطريق ،كيف ميكن
للعائلة �أن حتتمل وجع فراقه؟
«هو من مينحنا قوة االحتمال» يقول جنله ايلي .يف ا�ست�شهاده كما يف
حياته� ،أعطانا ال�شجاعة والقوة وال�صالبة والثبات ،علمنا كم ي�ستحق الوطن �أن
نكون �أوفياء له .علمنا معنى العطاء واحلق وال�صدق ومعنى الن�ضال يف �سبيل
الوطن ...لذلك كله نحن �أقوياء ،يف حتمل فراقه ،هو �أ�صالً ال يفارقنا ن�شعر به
يف كل حلظة ،يف كل خطوة وقرار� .أ�س�أل نف�سي ماذا كان يريدين �أن �أفعل يف

م��وق��ف ك��ه��ذا� ،أع���رف
اجلواب و�أت�صرف.»...
كيف تراه يكون حا�ضراً اىل هذا احلد
يف حياة عائلته و�أوالده من كان رجالً ك ّر�س
للجي�ش والوطن حياته ،ومل يت�أخر م ّرة عن
�أداء واجبه والنهو�ض مب�س�ؤولياته وهي بحجم
الوطن؟
«هو فرن�سوا احل��اج ولي�س �أي رج��ل ،هو من كان
اجلي�ش دم عروقه والوطن نب�ض قلبه واملبادئ والقيم
رائحة عرقه ...كان حا�ضراً ،بل �ساطع احل�ضور يف حياة عائلته
كما يف م�ؤ�س�سته ووطنه».
 ...و�سيظل ح�ضوره �ساطعاً :بني الأه��ل وال��رف��اق والأ���ص��دق��اء وعموم
اللبنانيني ال�شرفاء ،ويف كل حقل وبيدر و�سماء ...ليكتمل الن�شيد وينه�ض
وطن َحلم به اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،وحمله مع من �سبقه من
�شهداء حلموا بوطن وحملوه اىل �آخر رع�شة قلب.
�أجرت اللقاء:
الهام ن�صر تابت
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من القلب

من كل قلب بكاه لبنان ،ومن كل بيت ارتفع
الوجع .اىل اللواء الركن
لذكراه عطر البخور ومعه �أ�صداء
«من القلب» تفرد �صفحاتها للغ�صة
التي ال�شهيد
تركها يف القلوب غيابه« .من القلب» اىل
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج .فرن�سوا احلاج...
ن�شيد للبطل فرن�سوا احلاج

يف ظل عر�س كوين
فرن�سوا
�شهيد بطل له الن�شيد
يتحدون باحلياة
وامل�شهد �ساحر
ن�شيد �أبطال له نن�شد
ترتفع �صالة اىل اخلالق
كما �أن�شد �أبطال املالحم
من �شرق غام�ض
انت�صارات قادتهم
كما �أ�شعلت الأنا�شيد فجراً
من �شرق القدا�سة والروائع.
املوت يلب�س وجوهاً �أخرى
يف ملحمة غلغام�ش
وجوه خنازير برية
و�إلياذة هومري
�أن��ا���ش��ي��د ال��ف��ر���س��ان تكتمل املوت غايتها
 ...وتتكرر الأ�سطورة
بالبطوالت.
فرن�سوا البطل يبت�سم للحياة
الأنا�شيد للأبطال
للنور ...للأمل
�س�أن�شدها له
عرف الن�صر ،تت ّوج به
و�أ�ضعها عند قدميه
وراح اليه م�سرعاً
زهراً ملجد
حباً لإبن �أرز
الواجب دعاه
وجهته �أي جبهة
ي�ستحق �إكليل فخر
طعن بحربة خونة
ع�شية انت�صاره
انت�صار �أرجع وجه هنيبعل
فوق �أر�ضنا امل�سحورة.
يف �صباح يوم كانوين منع�ش
يف ي���وم خ��ري��ف��ي ا���س��ت��ع��ار من
الربيع رقة
يومها
كانت جنوم ال�شرق تتلألأ بهدوء
حتاور �أ�ضواء املدينة �أ�ضواء ال�سماء
�إنها ن�شيد �صالة
يف عامل الأهواء.
الفر�سان مي�شون اىل قدرهم
يف هذا ال�صباح الكانوين

من عيون الأهل ،واجلنود واجلريان
�أي مدينة
مثل «�آدون» اندفع اىل ينابيع قلوب �شققها احلزن
ارتفع ال�صراخ:
�أفقا
ها جهنم تفتح �أبواب نارها
واجهه اخلنزير
وال�شيطان يو ّزع املوت
ر�أ�سه هذه املرة �سيارة مفخخة
وكانت �أ�ش ّد فتكاً
وال متييز
من غ�ضب اخلنزير
قا�س قدر لبنان
�آل��ة �شيطانية ف� ّج��رت ال�سكينة قا�سية الأحالم
كان �شاباً جميالً
ال�صباحية
على عربة من �ضوء
والآدون اجلميل يبت�سم للحياة
انتظره امل�ستقبل قائداً
للمجد الذي غطاه
منوذجاً فرداً
�ص ُعقت قلعة انت�صاره
ٌ
ي�أتي من اجلنوب
�صراخ� ...سيارات �إ�سعاف
من �أر�ض مقد�سة
�صفارات يف حقل دمار
على ترابها �آثار خطوات امل�سيح.
واملوت دخل زمناً �آخر.
�أربعون �سنة والواجب يناديه
هطل الدمع �شتا ًء
دافع ،نا�ضل ،واجه حمتلني غرباء
أحب
�أبعد �أخطاراً عن وطن � ّ
عن �أهل ،عن �أر�ض
عن رفاق �سالح م�شى واياهم على
درب ال�شهادة
اىل �أفق يلت�صق بال�سماء
�شجاعته ّ
حطمت الظلمات
كتب الفجر ا�سمه
وا�سم رفاقه
يف القبة الزرقاء.
ال�شاعر والر�سام جوزف مطر
ترجمتها عن الفرن�سية بت�صرف
ندى عيد
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و�ص َّية فار�س اجلنوب
القمح
حملت �ضفائر �سنابل ِ
التبغ
و�شذى �أوراق ِ
ومن حبات العيون وقلبي
الرب.
�صغت درعاً لهيكل ّ
ومن رمو�ش �صبايا ْ
رمي�ش
ٌ
للعطب
�سيوف احالت العدى ِ
ثم �شهرت حبي �سالحاً
لكل احلفاة وحماة ار�ضي.
ب�أر�ض اجلليل ولدتُ
ويف ريا�ض الهيكل ُ
لعبت
من عذاك ملعبه ومولد ُه
الرب
جدير ان يحمي هيكل ِ
� ُ
أنع�شت روحي ب�أجرا�س الكنائ�س،
�أ�سكن ُتها بتالوات امل�ساجد.
وطني �أنا:
ٌّ
وطن ّيتي! ُ
فعل دفاع �صاعق

ال ...لي�ست جعجعات فوق املنابر
بل وثبات ا�سود على كل غادر.
اليوم لأهداب �أمي �أعو ُد،
حلفيف حمراث والدي �أعو ُد،
وحول تنور والدتي،
وعلى �صحاف قهوتها،
�أتع ّمد قد ّي�ساً ط ّوبه امللكوت.
فلتعلم كنائ�س وطني وامل�ساجد
�أنيّ منحتها دمي قرباناً
من ياقوت.
ُقل يا �سليمان لل�صبايا �أالّ َ
يندبن
وعند حوا�شي نع�شي أ�الّ
َ
ي�صرخن
ولراحة نف�سي �أنا�شيد الن�صر.
مل تن�سه احلرب لكني عدتُ
مورقة بندقيتي
ويدايَ �ساملتان:

�شهادتك
متخ ّلدة بعطرا

ال�شاعر اميل نون
�أمني �سر نقابة
ال�شعر اللبناين

من كل ّ
مكر
غ�ش �أو ِ
�أو ف�ساد و�سواد � ِأجر
وبيا�ض ك ّفايْ :
يطم�س �أعني النواطري
الق�صر
باعت لل�ص مفاتيح ِ
ا�سلمت
و�أعني الرعاة ِ
الع�صر
القطيع لذئاب ِ
حققوا� ،إن كنتم بوارد التحقيق
�إياكم تمُ �سكوا بيا�ض دفاتري.
حا�شاكم تخد�شوا
�أو�سمتي وع�ساكري.
حققوا� ...إن طاب لكم التحقيق
حذار يف مطاف التحقيق
�أن تك�سروا اجنحة روحي
باخبار �أ ّن من موطني
أياد رهينة �أو جاحمة
� ٍ
قد حبكت �شباك قتلي.
ولت�سرعوا بخرب مفاده

الر�سم
للعريف �سالم هالل

�أن عد ّواً قارعته عند حدودي
�أو عابثاً طردته عن �ضحى د�ساكري
قد ان�سل لوحده قاطعاً
خط و�صايل مبوطني.
ويف م�سك ختام الو�صية
لعائلتي ووالداي حتية
بعطر بخور من �إباء وحمية
وعماد و�ضيء ب�إقدام ،وهدية:
�أ ّن لكم ويف �سماوات علية
ب�إذن ربي ق�صوراً �أبدية
ال تزعزعها رياح ،وال
ٌ
متحذلق
ي�شوبها �سائ�س
�أو � ُ
أحابيل تاجر
وفيها ما مل تره عني ب�شر ّية.
مو�سى حرب  -تولني

ل���ب���ن���ان ك��� ّل���و ب���اجل���رمي���ة ���ض� ّ�ج ال���رك���ن اال���س��ا���س��ي ب��ال��ب�لاد ارجت
�أ����ص���دق ت��ع��ازي��ن��ا ل��ق��ي��ادة جي�ش وللعيلة اخل�����س��رت ه��ن��اء العي�ش
جلنوبنا ال�����ص��ام��د و�أه����ل رمي�ش ب��� ّدم ال�����ش��ه��ادة م��ن ال��ل��واء احل��اج ب��ت��ب��ق��ى ف��ج��ي��ع��ة ���س��اح��ة بعبدا ل����دم ال�����ش��ه��ادة ح��اف��ظ��ه عهدا
احلامي الوطن والنا�س كيف بينقتل؟ وجي�شنا بيخ�سر بطل بعد البطل
وال��ت�����ض��ح��ي��ات م���ن��� ّف���ذة وع����دا
جي�ش ال�شرف والت�ضحية جي�ش الوفا بف�ضلو ب��ي��ت��أم��ن للبنان ال�صفا
بحيي امل��غ��اوي��ر وحت��ي��ه للفهود ودم اال�سود اللي �سقي ارز اخللود
ب��ي و�أم ال����ل����واء ق����� ّدم ع���ن ب��ل��ادو ال���دم
ومع اليا�س ومع كفا من�صرخ :كفى
ي��ا رمي�ش ي��ا اخ���وه وي��ا ّ
وي����ا زوج���ت���و واالب������ن والبنتني ع��ال��وط��ن واجل��ي�����ش �إل���ك���ن َد ْي���ن
ك��ب�يرة اجل��رمي��ة و���س��اب��ق��ه خطره وم���ن ه��ول��ه��ا ال��ق��ل��وب منفطرة
واهلل ي�����ص�برك��ن ع���ا ح��م��ل ال��ه � ّم
ي����ا ل������واء ال���ك���ن���ت م����ن ارك�����ان االب���ط���ال ه��احل��م��ي��و َع��� َل���م لبنان
ب���ع��� ّزي ع��م��اد اجل��ي�����ش بالعميد ب���ع��� ّزي ق���ي���ادة ج��ي�����ش ب��امل��دي��ر
����ش���ه���ادت���ك م���ت���خ��� ّل���دة ب��ع��ط��را
وم��ن ال�سما بطلب ���س�لام جديد للبنان ت��ا يخل�ص م��ن التدمري
ي���ا خ�����س��ارة االوط������ان ل�ل�أب��ط��ال احل��ف��ظ��و ���س��ي��ادت��ه��ا ب��ك��ل جم��ال ول��ع��ي��ل��ت��و ول�ل�اه���ل ي����وم العيد ب��ق� ّل��ه��ن ع��ر���س ال�����ش��ه��ادة كبري
ّ
متح�ضر وع���ن ح��ب��ن��ا للجي�ش م��ا منحيد وجل��ي�����ش��ن��ا ال��ت��ه��ل��ي��ل والتكبري
م��ي�ن ق����� ّد اجل���ي�������ش عمي�سهر وم��ي�ن م��ت��ل اجل��ي�����ش
وال�����ل�����واء م����ن ال�����س��م��ا ب�يري��د د ّم������و ي����و ّح����د ���ص��ح��ة ال��ت��ف��ك�ير
ي��ح��م��ي احل���ري���ة واال����س���ت���ق�ل�ال؟
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من حنايا الروح
�أع��������� ْد ن� َ
������زف ال�����دم�����اء ل�����ه ق�����ص��ي��دا
و�����ص���� ّع����د م�����ن ح���ن���اي���ا ال���������روح حل���ن���اً
����ي احل�������ش���ودا
���ش��ه��ي��د اجل���ي�������ش ق����م ح� ِّ
َّ
ورف ب�����ع�����امل امل����ل����ك����وت وان����ظ����ر
ت����زاح����م����ت ال������وف������ود ك�����م�����وج ب���ح� ٍ��ر
�������دب
�أت���������ت م������ن ك������ل ن����اح����ي����ة وح� ٍ
ب���ك���ت م����ث����واك ي����ا ����ص���ن���دي���د ج���م���راً
ول�������و ك�������ان احل�����دي�����د م�����ك�����ان ق���ل� ٍ��ب
ه����ي ال�����ذك�����رى ت���������ؤوب و�أيُّ ذك����رى
ف�����ي�����ا هلل م�������ن خ�����ط�����ب ع����ظ����ي� ٍ���م
����ود
وي����������ا هلل م��������ن �����س����ه����م ح�����ق� ٍ
��ح ع���� ّن����ا ����ض���م���ن ل��ي� ٍ�ل
ف����غ����اب ال�������ص���ب� ُ
و������س�����رن�����ا ح��������ول م����وك����ب����ه ح����ي����ارى
���وم
وق�����د مي�����س��ي ال���و����ض���ي� ُ��ع ع���زي���ز ق� ٍ
وي�����ا اب�����ن الأك�����رم��ي��ن ق�����ض��ي� َ�ت غ�����دراً
ع����رف����ن����اك ك����ب��ي�ر ال����ق����ل����ب ���ش��ه��م��اً
ع����رف����ن����ا ف����ي����ك �إق��������دام��������اً ون����ب��ل�اً
ت��ق��ح��م��ت امل�������ص���اع���ب ل���ه���م تهبها
ف����ق����د �أجن�����������زت �أع��������م��������االً ك�����ب�����اراً
ف���ك���م �أع����ط����ي� َ
���ت م����ن ج����ه� ِ���د ع��ظ��ي� ٍ�م
م�����زن
ع������ط������ا�ؤك ل����ل����ب��ل�اد �����س����ح����اب ٍ
����س���ج���اي���اك ال����ت����ي اخ�������ض���ل���ت رب���ي���ع���اً
وم������ن ي����ه����وى امل������ك������ارم وامل����ع����ايل
ع���������زاء اجل����ي���������ش �أن ل������ه ع�����م�����اداً
مي������د اىل الأن������������ام ي���������داً وق���ل���ب���اً
مت�����ر������س يف م����ق����اوم����ة الأع����������ادي
ي�����ج�����رد ����س���ي���ف���ه ال�����ب�����ت�����ار ب����رق����اً
�إذا ا����ش���ت���دت خ���ط���وب ال����ده����ر ي���وم���اً
و�إن ع�������� ّم ال������ب���ل��اء وج� َّ
���������ن ل���ي��� ٌل
����س���ل���ي���م���ا ٌن��� ،س��ل��م��ت ل���ن���ا رئ��ي�����س��اً
ف��������د ْم ي�����ا ����ص���ان���ع الأجم�����������اد ف��ي��ن��ا
ف������أن�����ت ال�����ق�����ائ����� ُد ال������رب������ان دوم�������اً
ن��������ذرت ال���ع���م���ر ل���ل���وط���ن امل����ف���� ّدى
ف���رن�������س���وا احل�������اج ي����ا جن����م����اً ت������وارى
ويف الأع�������ي�������اد ق�����د رح�������ل ب���ع���ي���داً
���س��ق��ى غ���ي� ُ
��ث ال�������س���م���اء ����ض���ري���ح ح� ٍ��ر

ف�ضل اهلل يزبك
وم�����ن ه���ط���ل ال����دم����وع �أق������� ْم ���ص��ع��ي��دا
ي�������ذوب ع���ل���ى ف����م ال����دن����ي����ا ن�����ش��ي��دا
و�أرك����������������ان ال������ق������ي������ادة واجل������ن������ودا
ف����ه����ذي الأر����������ض ك�������ادت �أن مت��ي��دا
ل��ت��ن��ع��ي ال����ق����ائ����د ال����رك����ن ال��ع��ت��ي��دا
دويّ �����ص����راخ����ه����ا جل������م ال������رع������ودا
ت�������س���اق���ط �أدم������ع������اً ف����ك����وى اخل�������دودا
ّ
ل��������رق ج��������وىً وم�������ا ك�������ان احل����دي����دا
ت�����ش��ل ال���ق���ل���ب ب����ل ت���دم���ي ال����وري����دا
وم�������ن رك�������ن ال������ب���ل��اد ودك ط������ودا
�أ������ص�����اب ف���ق���ي���دن���ا ال����غ����ايل ال��ع��م��ي��دا
ف���ل���ا ي���������وم ي����ط����ال����ع����ن����ا ����س���ع���ي���دا
ت�����س��ي��ل ع���ي���ون���ن���ا ال����دم����ع ال��ع��ن��ي��دا
وي����ع����ط����ى احل�������ر م�������ق�������داداً زه����ي����دا
ف����ك����ن� َ
���ت ل����ك����ل �إن�����������س�����ان ف���ق���ي���دا
ح��������راً ت���رت���ق���ي ال�������ش���م���م ال���ن���ج���ودا
و�إمي��������ان��������اً و�إ�����������ص����������راراً ����ش���دي���دا
وم�������ا ع�����رف�����ت ع����زمي����ت����ك ال�����رك�����ودا
وق��������د ت����و ّج����ت����ه����ا ن�����������ص�����راً جم���ي���دا
و�أغ����������دق رو���������ض راح�����ت�����ك امل����زي����دا
ن�����ه� ّ
����ل اخل����ي���ر �إح�����������س�����ان�����اً وج��������ودا
وه�����ب�����ت ب����ه����ا م������ن اهلل اخل�����ل�����ودا
�أب�������ت ع���ي���ن���اه �أن ت����ه����وى ال����رق����ودا
ب���ح���ك���م���ه ر�أي�����������ه ������س�����اد ال������وج������ودا
وع������ن ن���ه���ج احل���ق���ي���ق���ة ل�����ن ي��ح��ي��دا
������ي ال��ن��ف�����س ال ي��خ�����ش��ى ال���وع���ي���دا
�أب� ّ
�إذا الأع�������������داء ق�����ارب�����ت احل���������دودا
ت���������ش����ام����خ ق�������ائ�������داً ح����������راً جن���ي���دا
�أط�������ل ع���ل���ى ال����دن����ى ف����ج����راً ج���دي���دا
وم�������ن رب�������ي ل����ك����م ع�����م�����راً م����دي����دا
�����ش����دي����د ال������ع������زم وف������������ا ًء جم���ي���دا
ت���ع���ل���م���ن���ا ال���������س����ي����ادة وال���������ص����م����ودا
وك�����رم�����ت ال���������ش����ه����ادة وال�������ش���ه���ي���دا
وغ�������اب ال���ن���ج���م يف الأع�����ل�����ى ب��ع��ي��دا
ل��ي��ق�����ض��ي يف ����س���م���اء اخل����ل����د ع��ي��دا
وذ ّر ع����ل����ى ج�����وان�����ب�����ه ال������������ورودا

لأن عنفوانك ال ينحني...
�أيها ال�صاعد �إىل علياء املجد والقدا�سة� ،شهيداً
خمل�ص االميان باهلل والوطن� ،أيها الآتي من ار�ض
الع ّزة والكرامة ،بكربياء و�شموخ يقهر �ضعف الزمن،
�أيها املحفورة �صورته فوق جبني ال�شم�س ،نربا�س
ت�ضحية ال مي�سه الذبول والوهن،
�أيها املتلألئة عيناه يف كبد ال�سماء ،كب�سمتي
�صبح ...كنجمتي �سحر مت�سحان عتمة احلزن وال�شجن،
�أيها الن�سر املحلق فوق �أفق الإباء بجبني اعلى من
العلى� ...أيها الكا�سر الذي �سحقت �شكيمته غربان
اجلنب يف امليدان،
�أيها امل�سط ّرة مالحم بطولته اال�سطورية تاريخ
فخر� ...إكليل غار فوق ر�أ�س العنفوان،
�أيها املد ّوية �صرخات غ�ضبه ،كزئري �أ�سد ..كع�صف
رعد ،يرد عن الوطن رج�س العدوان...
�سالم على روحك يا بطل االبطال ،وفار�س الفر�سان،
�سالم على روحك �أيها ال�ساكن يف املهج والقلوب..
�أيها املخلد �شعلة مارجة يف تاريخ الوطن والوجدان،
�سالم على روح��ك �أيها امل��ارد العاتي على غدر
اخلونة� ..أيها الرجل حني تع ّز الرجال،
�سالم على روحك يا ابن القيامة� ،أيها الفينيق
الذي غلب بالنور والرجاء تراب املوت والفناء،
�سالم على روحك يا من يك�سر ب�أنفة جربوته كيد
احلاقدين واخلانعني ،وال ينك�سر ...يا ثائر لبنان الذي
ُيخ�ضع وال َيخ�ضع...
�سالم على اجلبال التي احت�ضنت روح��ك� ...سالم
على الرتاب الذي تق ّد�س بخمرة دماك،
�سالم عليك ...لأن عنفوانك ال ينحني...
لأن عزمك ما ركع ابداً لغري خالقه ،لأنه �أركع كل
املنهزمني والطامعني،
�سالم عليك يا من ي�شق الفجر من ن��وره درب
الت�ضحية والفداء...
�سالم عليك ..لأن عنفوانك ال ينحني ،يا �سيد الع ّزة
والعنفوان...

نيڤني كنعان عمر
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افتخر
انت يف
الكتيبة 51
املقدم الركن
نعيم ن�صور
�ضابط يف
الكتيبة 51

�أطلقت هذا ال�شعار منذ ان ت�سلمت قيادة الكتيبة  51يف
 ،1986/2/5ور ّددته لدى دمج عنا�صر الكتيبة  21بعنا�صر
الكتيبة  51وكان اخلوف يومها مقيماً يف قلوب الكثري من
الع�سكريني نتيجة هذا الدمج ،و�إمنا بحكمتك ا�ستطعت ازالة
اخل��وف من القلوب ورف��ع معنويات اجلنود التواقني �إىل
املحافظة على ال�سلم االهلي بعد احلروب العبثية التي طالت
ابناء هذا الوطن جميعاً.
بحكمتك ا�ستطعت احلفاظ على حياة الكثريين من ابناء
الوطن اجلريح ،والذي مل ي�ستطع �أن يحملك كحام لأبنائه،
ف�شاء القدر ان ترتفع �إىل مكان �أرقى و�أرفع و�أ�سمى حلماية
ه�ؤالء االبناء من العلياء.

من �أجل الوطن

�أكرم فواز

ه������ذا ه�����و ف���رن�������س���وا ال�����ق�����وي ع���ل���ى امل���ح���ن
«ع�����ل�����م ال�������ب���ل���اد» ي����ل����ف����ه ب��������دل ال���ك���ف���ن
ن������ور ال���ع���م���ي���د «احل����������اج» يف ج���ي�������ش ك��م��ن
ي������أت�����ي مب�������ش���ع���ال ي���������ض����يء ب�����ه ال����زم����ن
ال�����ف�����ار������س ال����ب����ط����ل ال�������ش���ه���ي���د امل�����ؤمت����ن
يف ال�������س���ر �أك�����رم�����ه ال����ع����م����اد ويف ال��ع��ل��ن
ل����ب����ن����ان ي����ب����ق����ى خ�������ال�������داً رغ��������م ال���ف�ت�ن
«ج����ي���������ش» ����س���خ���ي ال���ت�������ض���ح���ي���ات ب��ل��ا م�نن
������ش�����ه�����دا�ؤه الأب������ط������ال ل���ي�������س ل���ه���م ث��م��ن
ل����ب����ن����ان يف �أح�����������ض�����ان�����ه ������ش����� ّر ���س��ك��ن
وم�������������رده ل�����ن�����ح�����ور �أ�������ص������ح������اب ال�����دم�����ن
و�����س����ت����ح����ف����ط الأج��������ي��������ال جم������د ن�������ش���ي���ده
رح�����ل «ال�������ش���ه���ي���د» احل�����ي م����ن �أج������ل ال���وط���ن

يا بطل

طانيو�س �سركي�س
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ت�سلمت قيادة الكتيبة  51فكنت القائد بكل ما حتمله هذه
الكلمة من معنى ،وكانت حمبتك لها كاحل�صن املنيع ،كنت
الأب الرحوم لكل جندي فيها...
كنت الأخ االكرب لكل منهم ،وكنت حا�ضراً يف �ضمري كل فرد
من افرادها.
قدتها يف عدة معارك ومل ي�ستطع املوت ان ينال منك ،وقد
�شاء القدر ان تعود ملواكبتها يف اثناء قتالها �ضد جمموعة
ارهابية يف معارك خميم نهر البارد« ،افتخر انت يف الكتيبة
 »51رددتها جمدداً يومذاك وما ان �شاهدك الع�سكريون يف
هذه الكتيبة و�سمعوا �شعارك من جديد ،ازدادت ارادتهم
�صالبة ،ومعنوياتهم ثباتاً ،فهبوا لتحقيق الن�صر...

هوى لبنان
ال ت�����س���أل��وا ع���ن ه����وى ل��ب��ن��ان وال��ق��ي��م
وي������ح ال�������س���ي���ا����س���ة �أه���������واء وه����اوي����ة
ل��ي�����س امل���ه���م م����ن اخل���� ّف����اق ي��رف��ع��ه
اال ف��ح�����س��ب ح���م���ى االرزات خ��اف��ق��ة
ر�أي�������ت �أن خ���ط���اي���ا ب��ع�����ض��ه��م ك�ب�رت
ف��� ُج���دت ب����ال����روح يف اع���ق���اب ملحمة
واالرز يف ه������زج واالم������ه������ات دج���ى
ف��ق��ل ل��ه��م ،ق��ل ل��ه��م :ل��ب��ن��ان ف���وق دمي
ع������ودوا اىل ر����ش���دك���م ل��ب��ن��ان يندهكم
ا����س���ي���اف���ن���ا ن�������ذرت م����ن اج����ل����ه اب������داً
ل����و �أن ل���ب���ن���ان ن�����ادان�����ا ويف خطر
اهلل ي���ح���ف���ظ ل��ل���أب�����ط�����ال ق���ائ���ده���م
رح���م���ات رب����ي ع��ل��ى ارواح م���ن رح��ل��وا

املحامي �صالح مطر
�أن������ا اخ���ت���زل���ت ه�����وى ل���ب���ن���ان ب��ال��ع��ل��م
ل��ب��ن��ان��ن��ا ف��وق��ه��ا اع���ل���ى م���ن ال��ق��م��م!
ال����ع����ز :ال ع���ل���م ي���ع���ل���و ع���ل���ى ال��ع��ل��م
ف��ي��ه دم���ان���ا ،ع��ل��ى ال�����س��اح��ات ك��احل��رم!
واالرز ي����ن����ق����ذه اب�����ط�����ال�����ه ودم
ق���د ج����� ّددت «ع���ن���ج���راً» وال��ن��ه��ر يحتدم
ت�����س��ت��ق��ب��ل ال�����ش��ه��دا ع��ر���س��اً وتلتطم!
ال ف�����وق�����ه �إال احل������اك������م احل����ك����م!
�أع��ط��وا كما جي�شكم ...ولتحكي الرجم!
ف������إن من���ت ت��ك��م��ل االب����ن����اء وال�����ش��م��م!
ل���ق���ام �أب���ط���ال���ن���ا وال�����ع�����زم ...وال�����رمم!
وح��ل��م ل��ب��ن��ان ،ق���د ���ش��ال��ت ب���ه ال�شيم!
م����ن �أج������ل ل���ب���ن���ان ال َم� ّ
�����ن وال ح��ل��م!

�����ش����و ن�����ك�����رزك م�����ن ه�����ال�����دين واح����وال����ه����ا ك�������رم�������ال ت��ت��رك�����ه�����ا وت�������ه�������وى ب����دال����ه����ا
ي������ا ب����ط����ل �����ش����و ب�������اك د�������ش������رت ال�����دي�����ار ت�����رك�����ت ال���������دين وم�������ا ح���ق���ق���ت �آم����ال����ه����ا
ك���ن���ت ال��������ورد ك���ن���ت ال�������ش���ذى ك���ن���ت ال���ق���رار وروح ال�����ط�����ه�����ارة ف����ي����ك م��ي��ن اغ���ت���ال���ه���ا
 ...ب��ك��ي��و ال���ن���ج���وم ون����زل����ت دم������وع احل���ج���ار وال�����ك�����اي�����ن�����ي ان����ح����ن����ت ع����ل����ي����ك ج���ب���ال���ه���ا
واالر������������ض ح�������دت وال���������س����م����ا زادت وت�����ار وف����ت����ح����ت ب�����وج�����ه ����ض���ي���وف���ه���ا ع����رزال����ه����ا
وال�������ك�������واك�������ب ك���������ان ن����اق���������ص����ه����ا ق����م����ار ح����ت����ى ع������أه�����ل االر�����������ض ت���ق�������ش���ع ح���ال���ه���ا
وال�������ش���م�������س ك�����س��ف��ت ن����وره����ا وزخ امل��ط��ر وت����ف����رف����ط����و خ����ي����ط����ان����ه����ا ح����ت����ى ال������دين
ح����������دت م��������ن ج�����ن�����وب�����ه�����ا ل�������ش���م���ال���ه���ا

�ضابط للعلم

�س ّلم يا عميد

ب��ع��م��ر ال��زن��اب��ق ك��ن��ت ���ض��اب��ط للعلم ب��ن�����ض��وج ف��ك��رك ���ص��رت ق��ائ��د حم�ترم
باال�ستقامة ر�سمت خ��ط��وات الطريق رج���ال ال��ل��ي متلك ���ش� ّي��دوا ���ص��رح القيم
ق��ائ��د م���ث���ايل ...وف��ك��ر ع��ا م��� ّر ال��زم��ان وامل��رت��ب��ة ال��ع��ل��ي��ا ح�����ص��دت��ا بعنفوان
���ص��رت الأم���ل للجي�ش ...ل��ب�لادك كمان امل�ستقبل امل��وع��ود ي��ا خ�����س��ارة انعدم
ق��ائ��د م���ي���دان وع��ل��م ع���ا ط����ول امل���دى م��ا تركت فكرة ت�ضيع م��ن ي � ّدك �سدى
رن�����ة ك�ل�ام���ك ب��������الأذن �إل����ه����ا ���ص��دى ال���ت���ف���ك�ي�ر ..وال���ت���دب�ي�ر ب��ع��ق��ل��ك ه��رم
ف���وج امل��غ��اوي��ر ال��ل��ي ق��دت��و مدر�سة ودر���س العطيتو اليوم ...ما رح ينت�سي
تي�ضل ع��ن��ا اجل��ي�����ش �أق����وى م�ؤ�س�سة وح��ت��ى ال��ك��رام��ة ت�����ض� ّ�ل وي� ّ
����رف العلم
ع��� ّب���دت درب الأم������ن م���ن ك���ل احل��ف��ر �سحبت ال��وط��ن ي��ا من��ر م��ن مت اخلطر
وم�����ش��ي��ت ف����وق ال��ل��غ��م ب���دق���ة وح���ذر �آم��ن��ت �إن����و اجل��ي�����ش رح ي��ب��ق��ى القدر
ي���وح���د ب���ل���دن���ا وي���رف���ع���و ب��ي�ن الأمم
ب���ال���ب���ارد ه���زم���ت ال���غ���در وامل���ف�ت�ري ب���ال���ب���ارد جت��ل��ى ال���ن���ب���وغ الع�سكري
ب���اع���وا ال���وط���ن ب���ت���وب ب����ايل مهرتي �إن���ت �صرخت «:ب��ال��دم نحنا من�شرتي»
الإره���������اب وال���ت���ك���ف�ي�ر ح���ول�ت�ن ع���دم
���س��ن�ين ال خ��دم��ت��ا ك��ل��ه��ا ج���د و�ضمري م��ا خ��ف��ت م��ا ت��خ��اذل��ت ل��و دق النفري
ح��ب��وك ق���ادة وع�����س��ك��ر ...و�أ���ص��غ��ر خفري حافظت ط��ول العمر ع��ا معنى الق�سم
ي���ا م�������ض��� ّرج ب����دم ال�����ش��ه��ادة وال���ف���دا ب��ل��ادك ف��دي��ت��ا وم����ا ف����دا م��ث��ل��ك ح��دا
اجلي�ش ال��ـ عطيتو ال���روح ب��وج��ه العدى اجل��ي�����ش ال���ـ ف��دي��ت��و ال��ي��وم ب���دم ال���ردى
َح ي�����ض��ل ���س��ي��ف احل���ق ل���و ظ���امل ظلم
ي���ا راي�����ح وت������ارك �إل�����ك �أك��ب��ر ر�صيد درب ال��ـ ر�سمتا من ال�صعب عنها نحيد
جم����روح ت���اج الأرز ي���ا �أغ���ل���ى �شهيد م��ف��ج��وع ق��ل��ب اجل��ي�����ش ي��ا �أذك����ى عميد
ب��خ�����س��ارت��ك ل��ب��ن��ان ع���م ي��ع�����ص��ر �أمل
«�سليمان» منع ّزيك ب��ال��رك��ن الأ�صيل ي��ا ق��ائ��د امل���ا ع��رف��ت م��� ّرة امل�ستحيل
وع�صبة �أم���ن بت�شاطرك دم��ع الرحيل وك���ل م��ا ال��دم��وع ت��زي��د ب��ت��زي��د الهمم

�أه����ل ال���وط���ن ،وع��ي��وا َع ح���زن جديد
ب��ف��ج��ر  12ك���ان���ون ع ال��ب��ك��ي ف��اق��وا
و����ش���ج���رة امل���ي�ل�اد ت���ز ّي���ن���ت تنهيد
والنا�س طعم الويل بهاك ال�صبح داقوا
مني الهجرنا اليوم� ،شوا ا�سمو الفقيد؟
وي�����ص��رخ ت���راب الأرز وتنحني وراق���و
ركن البطولة يا ح�سرتي ه� ّوي ال�شهيد
فران�سوا م��ع ه���دوان لل�سما ا�شتاقوا
ي��ا جي�شنا البا�سل امل��ا ه� ّول��ك تهديد
�صوت احلقد بيخاف ،ال تخاف ا�صداءو
ه����اك ال���ل���واء امل������ارد وط��ب��ع��و عنيد
م����ا ع��ل��م��ك ت��ه��ت��ز وي����ه����دك ف���راق���و
يا حاج �شوف رمي�ش ،ا�سو ّدت بفرتة عيد
ن�����ورا ان�������س���رق وان��خ��ط��ف��ت ا����ض���واءو
غمرت ايديها النع�ش ،ع ّلت زغاريد
ح��ت��ى احل���ج���ر ح���ي���ا���� ،ش���ه���ادة ل����واءو
ا ّي���ا ق��در م�����ش ��ؤوم ع��م ير�سم مواعيد
ح��ت��ى �شهيد ال���غ���در ،ي��ع��ان��ق رف��اق��و
ال����دم ال���زك���ي� ،أن���ه���ار ع���م بتفي�ض
ه���دي���ة ل���وط���ن ،م���ن ق��ل��ب ع�شاقو
اهلل معك ي��ا ح��اج م��ن هالف�ضا البعيد
عينك على ت��راب��ن��ا� ،إي���دك ع اع���داءو
اهلل م�����ع�����ك����� ،س���� ّل����م ي�����ا ع��م��ي��د
���س � ّل��م ع��ل��ى اب���ط���ال ب��ال�����س��م��ا ت�لاق��وا

النقيب يف قوى الأمن الداخلي ع�صام احلاج �سليمان

غادة اليا�س

 ...وال مات
البطل
انطوان عبيد
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية

ل���ب���ن���ان ت������اج ال���ن�������ص���ر ل��� ّب�������س���ت���و ان��ت�����ص��ر
ب��امل��خ��ت�����ص��ر غ��� ّن���ى احل���ج���ر رق�������ص���وا ال��ب�����ش��ر
ي������ا ل����������واء ال������رك������ن �����ش����و ف����رح����ن����ا ب��خ�بر
ومل�������ا ري���������اح ال���������ش����ر ع�������ص���ف���ت وال�����ق�����در
ي�����ا ����ش���ه���ي���د مل�����ا ال����ب����ط����ل َغ���������� ْدر ان����غ����در
ب��ك��ي��ن��ا ����ش���ب���اب���ك وال���ق���ل���ب ع���� ْ���ص���ر ان��ع�����ص��ر
ل�����ك�����ن ت����ط����م����ن م�����وط�����ن�����ي ي������ام������ا ����ص�ب�ر
ت���ك�������س���ر وال م�������ات ال���ب���ط���ل
ال ����س���ي���ف���ك
ّ

غ���� ّن����ى ب����ف����رح ي�������وم ال����ب����ط����ول����ة واف���ت���خ���ر
امل���ث���ل���ك ن������در ����ش���ع���ب���ك ن���ط���ر م���ن���ك ب�����ش��ر
ان��������ك ع�����م�����اد ت���������ص��ي�ر وال������ك������ل ان���ت���ظ���ر
ب����ل����ب����ن����ان م������ا يف ق����ل����ب �إال وان����ق����ه����ر
ق���ل���ب���ن���ا ب���ح�������س���رة ل�������ش���ط���ري���ن ان�������ش���ط���ر
وال�����������س�����م�����ا ب����ك����ي����ت ب��������ز ّخ��������ات امل����ط����ر
امل�����ا ب��ي�ن غ�����رب و�����ش����رق اغ���ل���ى م����ن ال�����درر
ق���ل���ب���ن���ا م���������ش ����س���ي���ف���ك احل��������ر ان���ك�������س���ر

اجلي�ش  -العدد رقم 271

79

ِنعم ال�شهيد
م��ا �إن ن��ع��ي��ت ،ح�سبت ال��ن��ع��ي اع�صارا
ح��ب�����س��ت دم����ع����ي ،ول���ك���ن ب���ع���د ث��ان��ي��ة
دم������اً ح��م��ل��ت ع���ل���ى ال���ك���ف�ي�ن م��ف��خ��رة
ت����زل����زل االر���������ض يف اع��������داء �أم���ت���ن���ا
وجت����ع����ل الأرز م������ي������اداً ب����أج���ن���ح���ة
�أي�����ا ����ش���ه���ي���داً ،ف���دي���ت االرز م��ك��رم��ة
ل���ك���م وق����ف����ت ب����وج����ه ال�������ذل ت��رف�����ض��ه
ف��ق��د ن�����ش���أت م���ع االب���ط���ال تن�صرهم
ت���و ّج���ه اجل���ي�������ش� ،أن ����ش���دوا رب��اط��ك��م
ف���اجل���ي�������ش ه���م���ك �أن ي��ح��ي��ا ب��ع�� ّزت��ه
م���ن ك����ان م��ث��ل��ك يف الإق�������دام ت�ضحية
���ض��ح��ي��ت ح���ق���اً ،ف��م��ا ارق������اك م��ن��زل��ة!
�أج�����ل��� ،س��م � ْوت ع��ل��ى اح���ق���اده���م �شرفاً
ف���ق���د ان��������رت ق����ب����اب امل����ج����د لألأة
ل��ئ��ن ف��ق��دن��ا ���ش��ه��ي��داً ق����� ّ��ض م�ضجعنا
ن����واك����ب اجل���ي�������ش �أن������ى ك�����ان م��وق��ع��ه
ن��ع��م ال�����ش��ه��ي��د ���ش��ه��ي��د اجل��ي�����ش قاطبة
غ�������داً ن���ع��� ّل���م م����ن ب����اع����وا ه��وي��ت��ه��م
�أي�����ا و����س���ام���اً ع��ل��ى ����ص���در ال���زم���ان جثا
ك��م م��ن �شهيد ق�����ض��ى يف ار���ض��ن��ا بطالً

عزت �سليم العنان  -الثانوية العاملية
اهلل اك����ب����ر ،ك������م ك����ّب����رّ ت ت�����ك�����رارا
�إن���ه���ل دم���ع���ي ع��ل��ى اخل���دي���ن م�����درارا
جت���اب���ه امل�����وت يف ال�����س��اح��ات م���غ���وارا
وت������أخ�����ذ ال�����ث������أر مم�����ن ك������ان غ������دارا
ي����رف����رف ال���ع���ز ف�����وق اجل���ي�������ش م������ ّوارا
وك���ن���ت مم����ن اع�������� ّزوا االر��������ض اح������رارا
وزادك ال���ع���زم ت�����ص��م��ي��م �اً ،وا�����ص����رارا
وك���ن���ت دوم���������اً ،ك���م���ا ال���ن���ه���ر ه������ ّدارا
ت��خ��اط��ب ال���ع���ق���ل� ،إن وج��� ّه���ت ان�����ذارا
ي��ن��ق����ّ�ض ن�����س��راًَ ع��ل��ى ال��ع��ق��ب��ان ط��ي��ارا
ف���ا����ض���ت ف�����ض��ائ��ل��ه ،ك��ال��ن��ب��ع ف������ ّوارا
ك��ن��ه ال���������س�����ؤال ،مل�����اذا ك��ن��ت خم���ت���ارا؟
غ������داً ���س��ت��ل��ق��ى ب������دار اخل���ل���د اط���ه���ارا
ح��ت��ى ا���س��ت��ح��ال ����س���واد ال��ل��ي��ل ان�����وارا
ف���ل���ن ن����ح����ول ع�����ن ل���ب���ن���ان ان����ظ����ارا
ك��م��ا ���س��ن��ب��ق��ى ل���ه���ذا احل�����ص��ن ان�����ص��ارا
غ��������داً ن�����������ؤدب اذن�������اب�������اً وا�������ش������رارا
ن��ق��ت�����ص م��ن��ه��م ،ف��ب��ئ�����س ال���ق���وم ف � ّج��ارا
ن���ه���ف���و �إل�����ي�����ك ،ل�����ذا ج���ئ���ن���اك ز ّوارا
ز ّف���������وه زغ�����������ردة ،ت���ي���ه���اً واك�����ب�����ارا

�أن�شودة الأحرار
الرقيب الأول �سلمان �سلمان
املحكمة الع�سكرية
80
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يوم
الوداع
ق��دي�����ش ب���دك ب��ع��د ،ن��دف��ع ي���ا ق��در
دم و���ض��ري��ب��ة م���ن ف���وات�ي�ر الب�شر
ب��الأم�����س ن��ه��ر ال���ب���ارد ،وغ���در اجلبان
مل���ا م�����ض��اج��ع ج��ي�����ش��ن��ا ق����� ّ��ض ونحر
واحل����رب ول��ع��ت ،ب��ال��ق��ن��اب��ل وال��دخ��ان
وامل�����وت م���ا ب��ي��ح��ت��اج زغ����ر وال كرب
حت��دى اجلي�ش امل���وت ،ي��وم االمتحان
ا���س�ترج��ع ق���رار االر����ض واحل���ق انت�صر
وال��ي��وم ب���الإره���اب ،والفتنة ا�ستعان
مل��ا ن�صب ���ش��رك ال�ضغينة ،واخلطر
ع��ا م��ف��رق بعبدا  -ال��ي�رزة ،والأم���ان
بفرن�سوا احل��اج اللغم ورفيقو انفجر
ه��ي��ك ،وب ��أ���س��ه��ل ط��ري��ق��ة الأم����ر كان
اغتالوا البطل ،بغ�ضون ملحة من الب�صر
اغتالوا امل��دي��ر ،وم��ا اغتالوا العنفوان
اغتالوا اجل�سد ،وال��روح عم تعطي ثمر
اغ��ت��ال��وك ح��ت��ى ي��زرع��وا فينا الهوان
زدن����ا ���ص�لاب��ة ،رغ���م م���ن ه���ول اخل�بر

م�����ن ب���ع���د م���ن���و ت���ك��� ّم���ل امل�������ش���وار
�إغ�����ت�����ال�����وك مل�����ا ال����ق����ائ����د اخ����ت����ارك
ول���ل���ح���ق �أخ�������ذ ال����ت����ار م�������ش م��ع��ي��ار
ال ت����خ����اف ب����ك����را م����ن����اخ����ذ ب����ت����ارك
ذك�����������راك �إل������ن������ا م���ك���ل���ل���ي ب���ال���غ���ار
ي�����ا ����س���ي���دي ل�����و ان���ق���ط���ع���ت خ���ب���ارك
م������وت ال���ب���ط���ل �أن�����������ش�����ودة الأح���������رار
واحل��������������زن ل���������وال خ������ ّي������م ب���������دارك
ت���ر����س���م خ���ط���ط ،ت�����أم����ر ب��ف��ت��ح ال���ن���ار
ب�����احل�����رب ك������ان ال���ن�������ص���ر �إ�������ص������رارك
وم����ا ي��ه��م��ك �إن���ك���ان���وا الأع��������ادي ك��ت��ار
ت���ه���ج���م ،وت����ك����وي اخل�������ص���م ب���ي���ن���ارك
ت���ع���ط���ي���ه ،وت���������ردوا �����س����وا الإع�������ص���ار
ول����ل����ق����ائ����د ����س���ل���ي���م���ان �أ�������س������رارك
������ي وج�����ار
والدك اجل����ي���������ش ،ك�����ب�����ارك زغ������ارك
ب���ي���ت���ك ف���ت���ح���ت���و ل����ك����ل خ� ّ
ول������و ج���ي���ت ح���ت���ى ذي������ع ه����الأخ����ب����ار
�����س��ي�رة ب����ط����ل ت�����اري�����خ م���������ش����وارك
ب����ف����وج ال����ت����دخ����ل ك���ن���ت ق����ائ����د ب���ار
ب���ي���ع���رف ل��������واء اخل����ام���������س ع���ي���ارك
ت����ر ّب����ى ع����ا �إي��������دك ن�����س��ر ع��ل�ا وط����ار
وم��ي��ن ال���ن�������س���ي ����ص���رخ���ات م����غ����وارك
ت�����س��ه��ر ع����ا ح���ف���ظ الأم�������ن ل���ي���ل ن��ه��ار
ب�����رك�����ن ال�����ق�����ي�����ادة زارع ب�������ذارك
ي��������زرع ع�����ا ق���ب���رك �أم��������ل الأزه����������ار
وع�����ا رم���ي�������ش راج������ع ع���ب���ق ازه������ارك
م����ن���روح خ���ل���ف ال����ق����ائ����د ���س��ل��ي��م��ان
وف����ي����ه����ا ب����ع����د م�����ا ت����ع���� ّم����ر م�������زارك
ن�������أدي ال��ت��ح��ي��ة ون��ن��ح��ن��ي ب���إك��ب��ار

اغ��ت��ال��وك ح��ت��ى يق�سمونا بالرهان
زدن������ا ت����و ّح����د ب��ال��ع��ق��ي��دة وال��ف��ك��ر
ب�����ش��ه��ادت��ك زل�����زال��� ،ص��ار بهالكيان
خ�سارة كبرية ،عندما ال�سيف انك�سر
فيك ال��وط��ن مفجوع ،والعيلة كمان
واالرز ي��ب��ك��ي ،ك��ل م��ا اال���س��م انذكر
وحت������ول امل���������أمت ،ك�����أن����و م��ه��رج��ان
راي�����ات ت��خ��ف��ق ب����الأع����ايل ،وال�����ص��ور
مب��وت��ك زرع���ت امل��ج��د ،زه��ر وبيل�سان
مب��وت��ك اع��ت��ز االرز ،واحل���ق���د انتحر
مبوتك جمعت ال�شمل ،وال�����ص��وان الن
مب��وت��ك ب��ن��ي��ت احل����ب ،ح��ت��ى باحلجر
م�ش ب�س نزلوا عليك دمعات الزمان
ح��زن ،و�أ���س��ف يبكوك يف ي��وم ال��وداع
حتى ال�سماء ���ش��ارك��ت بكاها باملطر
يا رمي�ش قومي ا�ستقبلي االبن الأبي
ي��ل��ي ب��ح�����ض��ن ت���راب���ك ال���غ���ايل رب��ي
راج���ع �إل���ك �سلطان م��ن بعد احل��روب
ي��ل��ي ك�����س��ب��ه��ا ب��ال��ل��ي��ايل املتعبة
راج��ع �إل��ك ع��م�لاق ،م��ا اع��ت��اد الهروب
راج���ع �إل����ك ،ف��ك��ر ،و���ص�لاب��ة ،ومرتبة

راج���ع ك ��أن��و ن�����س��ر ،م�����ش ق���ادر يتوب
ع��ا���ش��ق ���س��م��ان��ا ،وك���ل ق��م��ة حمردبة
كنت ي��ا اب��ن احل���اج ،عاي�ش بالقلوب
�صيت ،وذك���ا م��و���ص��وف ،بعد التجربة
كنت ت�سهر ع��ال��وط��ن ،تر�سم دروب
تو�ضع خطط ،تغني ثقافة املكتبة
� ّأ�س�ست فينا مدر�سة ،من دون عيوب
ج���ن���ودك والدك ،وال��ر���س��ال��ة مذهبة
�أر���ض��ك ه��وي��ة ،حملتها خ��ايل الذنوب
وقلتلها ي��ا �أر�����ض ،دم��ات��ي ا�شربي
عندك �صبي وبنتني ،عم تنفح طيوب
ك��ن��ت احل���ل���م ،يف ع��ي��ل��ت��ك املهذبة
ربيتهم عالت�ضحية ،وح��ب ال�شعوب
وزرع��ت��ه��م ،م��ث��ل احل��ب��ق بامل�سكبة
وحيثك كنت حلم الوطن �صبح وغروب
وك���ل ال��ق��ي��ادة ،ف��ي��ك ،ك��ان��ت معجبة
ان�شا اهلل ي��ك��ون ال���دم ي��ا اب��ن اجلنوب
ي���ل���ي ان�����س��ف��ك دم اب�����ن ب��ق��اع��ن��ا
ق�����ادر ي�����ر ّد احل���ل���م ل��ع��ي��ون ال�صبي
امل�ؤهل عون عون
املحكمة الع�سكرية

�صغار نحن �أمام عظمة ت�ضحياتكم
اغم�ض البطل عينيه واالبت�سامة الهادئة مل تفارق �شفتيه مطمئناً �إىل �أن من تغ ّلب على اجل�سد مل
ولن يقوى على الروح ،فهي نبتت يف كل جندي وفرد و�ضابط وخمل�ص و�شريف ...نام واثقاً ب�أن الب ّزة
املرقطة ،مهما ا�شتدت اعا�صري الزمن الرديء ،هي احل�صن واملالذ ،هي ال�ضامن وال�ضمان ،هي خ�شبة
اخلال�ص وبر االمان.
�شهدا�ؤنا �أحبا�ؤنا ،كم نحن �صغار امام عظمة ت�ضحيتكم! كبار يف حياتكم ،عظماء يف مماتكم ،قدي�سون
يف خلودكم...
يا جي�ش بالدي ،يا ملح االر�ض ،يا حامي ال�شرف و�صائن الكيان ،عيوننا وقلوبنا لك وعليك ...حتى ال
يذبل احللم ويهاجر االمل،
حتى يتبقى للفرح م�ساحة لدينا،
لكي تعود رفوف ال�سنونو �إىل ربيعنا،
لكي يبقى الوطن ،ع�شت ،ع�شت ،ع�شت!
رانيا با�سيل

م�شروع العماد
وعيت ال�صبح بكري �س�ألوين الوالد
ل��ي�����ش ب��ل��ب��ن��ان م��ع��ل��ون احل����داد
غ�صيت بعيوين ال��دم��وع جت ّمدو
�صرخت وينك �إنت يا فادي العباد
ق��ال��وا ات��ط � ّل��ع ب��امل��غ��ارة م���زودو
م��ن بعد ا�سبوعني بيحل امليالد
قلتلهن م�ش ع��دل ننطر مولدو
واحل���زن ع��م بيلفنا بتوب ال�سواد
ك��ان��ون لي�ش امل���وت م��ا بتبيعدو
منا خطفت اليوم م�شروع العماد
ن��اط��ري��ن��و ي���ق���ودن���ا ون�����س��اع��دو
م�ش ناطرين نكفنو كومة رماد
تخمني ي��ا �إخ���وان �صرنا بكل عيد
م��ن خ�يرة االب��ط��ال م��ن��ودع �شهيد
باالم�س جمموعة رفاق ا�ست�شهدو
واليوم عم تتبع خطاهم يا عميد
تخمني ه��الأ���ش��رار م�ين بيعبدو
االره��اب ميا الكفر ميا �شي جديد
ق����ادري����ن ي����ه����ددوا وي���ت���و ّع���دو
عا كل مفرق �صار يف �إلهن عبيد
املطلوب نعرف لي�ش عم يتزايدو
ومني اللي �إلهن بعد عم بيمد �إيد
املطلوب نعرف لي�ش فينا ا�ستفردو
ولي�ش من اخطاءنا ما من�ستفيد
ال�����ض��رب��ات ل�ل�أب��ط��ال ع��م بي�س ّددو
�صنديد ع��م ي�سقط ورا �صنديد
وم���ن ق��ب��ل م��ا دم��ات��ه��م يتجمدو
من قبل ما ا�سماء عال�صخرة نزيد
ب��دل��ة اجل��ي�����ش ال��ك��ل الزم يرتدو
ّ
تبي�ض وي���دوب اجلليد
وقلوبهن
ول��ك��ل م�����س��ؤول��ي��ن��ا ن��ق��ول اهتدو
حاجي بقا تكذيب ع غياب الفقيد
وبرمي�ش لـ بو اليا�س بدنا نوعدو
نك ّمل طريقو اللي ر�سمها للوطن
ن�����أدي ال��ت��ح��ي��ة ون��ن��ح��ن��ي ب�إكبار
امل�ؤهل جورج جبور
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العر�س معلناً الوجع الكبري
فلرتق�ص ال�صبايا بعد
ول ُت ِخرج الن�سوة كل املناديل
املط ّرزة من �صناديق العرائ�س
فلرتتفع بعد �أ�صوات الزغاريد
ففي ال�ساحة البطل �شهيد.
فلرتق�ص ال�صبايا بعد
ولتمتلئ ال�شوارع وال�ساحات
بال�شيب وال�شباب
يرفعون الرايات يف حتية الوداع.
أ� ّما الأوالد فليبحثوا عن كل زهرة
يف جنبة
حقل وب�ستان ،ولي�أتوا بها اىل
�ساحة رمي�ش،
اىل �أي �ساحة فيها علم ون�صب
ع�سكري �شهيد.
اليوم عر�س البطل ال�شهيد
فلرتق�ص ال�صبايا بعد
ولينهمر املطر بعد
ال��وج��ع ب�ين اجل��ل��د وال�شرايني
طوف
بطل ال�ساحات ورافع الرايات
يف ال�ساحة �شهيد.
جنوبي �شهيدنا
جنوبي الفار�س الأمري

من �أجل
الوطن
املعاون الأول
علي نا�صر
م�ستو�صف بعبدا
82

من �أر�ض الوجع والبخور� ،أر�ض
والكرب.
املرارة ِ
باكراً حزم حقيبته وم�ضى فار�ساً
وا�ضح اخليار وااللتزام.
وجهته الوطن ،ر�سالته اجلندية
احلقة ،ر�سالة ال��واج��ب املقد�س
واحل��ب الكبري ،ر�سالة الت�ضحية
املتجددة مع كل �شروق �شم�س
و�إطاللة قمر.
كان يحمل معه �أر�ضاً انتمى اىل
�أهلها و�أ�شجارها و�أوجاعها و�أحالمها.
طفالً ع��رف عطر تلك الأر���ض
وخبرِ َ مرارة دبق تبغها عالقاً على
لقمة العي�ش يف �أفواه ال�صغار قبل
الكبار ...وعندما قرر �أن مي�ضي،
كانت ملت�صقة به .ترافق ترحاله
على �صهوة الواجب �ضابطاً موفور
ال�شجاعة والنبل ،عميق االلتزام،
كبري القلب را�سخ االميان.
���ض��اب��ط م��ن �أر�����ض اجلنوب
ينب�ض يف ك��ل ع���رق من
عروقه وجع لبنان ،وت�شرق
يف عينيه مالمح ٍغد ال بد
�أن ُيطل.

�شيخ ال�شباب ميوت!!! �شو بيحكي اللي �شاب؟
ق����ائ����د ب���ط���ل م����غ����وار حم�����س��ب��ل��و ح�����س��اب
���ص��ح��ي��ح امل�����وت واح�����د وم���ت���ع���دد اال���س��ب��اب
مي���ك���ن لأن�������ك م�����ن امل�������وت م�����ا ب��ت��ه��اب
مي���ك���ن لأن������و ال����ق����ي����ادة ن����اط����رة ع��ال��ب��اب
مي���ك���ن لأن��������ك ع������دو ال�������ش���ر واالره���������اب
خ�������س���ارة ال����ل����واء احل������اج ع������درب ال��غ��ي��اب
دم����و ال���ل���ي ����س���ال ان��ك��ت��ب ب����أط���ه���ر ك��ت��اب
ل��ل��أه����ل م���وت���ك ف���اج���ع���ة و�إل����ن����ا ال���ع���ذاب
ب�������س ال�����ع�����زا ب���ي�������ض���ل ����ص���ام���د ج��ي�����ش��ن��ا
م���ط���ل���وب ت��ي��ب��ق��ى ال����وط����ن دم ال�����ش��ب��اب
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الهام ن�صر تابت
جنوبي �شهيدنا.
لواء ركن بطل .وقد تعودنا...
تعودنا �أن نهب الأر���ض �شبابنا
�أ�شالء ونبت�سم
تعودنا� ،أن حتمل جباه �أبطالنا
�شم�ساً ت�شرق فوق الوجع الكبري.
وتعودت الأر���ض طعم �أج�سادنا
فما ع��ادت من دونها �أر���ض�اً ،وما
بقي من دونها وطن.
قمر من اجلنوب �شهيدنا ،حمل
اىل الوطن وجع �أر�ضه وحمل الوطن
هماً يف قلبه وعزمه وعلى كتفيه.
ه��ا ه��و ي��ع��ود اىل اجلنوب
م�ست�شهداً...
ا لعر �س

يتجول حتت زخ��ات املطر معلناً
احل��زن يف كل �ساحة و�شرفة ودار
وزهرة...
ح ّدقوا يف �صوره جيداً .هل �سبق
�أن ر�أيتم قمراً يحمل ال�شم�س يف
عينيه ت�شرق من وجع كبري؛
�أنا ر�أيت جندياً يحمل وطناً!
فلرتق�ص ال�صبايا بعد ،ولرتتفع
ال��زغ��اري��د ،ولينهمر بعد املطر
غزيراً ...ومن دون ال�شتاء ال ي�أتي
الربيع.

تقدر وت�شكر
«اجلي�ش» ّ
تقدر «اجلي�ش» لأ�صدقائها وقرائها الكرام
اندفاعهم اىل التعبري عن م�شاعرهم عرب �صفحاتها
خ�صو�صاً عندما يتعلق الأمر بجرح �أ�صاب اجلي�ش والوطن.
لقد ه ّزت جرمية اغتيال اللواء الركن فرن�سوا احلاج وجدان اللبنانيني
وحركت يف نفو�سهم زلزاالً من احلزن والغ�ضب ،وكان �سيل الر�سائل
والربقيات الوارد الينا واحداً من مظاهر التعبري عنه« .اجلي�ش» ت�شكر
جميع الذين �أر�سلوا اليها كلماتهم الرقيقة عرب الر�سائل والربيد
االلكرتوين والربقيات.
وهي ت�شكر :الر�سميني ،والدبلوما�سيني والنقابيني
وممثلي هيئات املجتمع املدين ،ورفاق ال�شهيد
من �ضباط وع�سكريني وحمبيه ...وتعتذر عن ن�شر
ما ورد ب�سبب �ضيق املجال ،مع �شكرها جمدداً
لعاطفتهم النبيلة.

كانون الثاين

2
0
0

 2007يف لبنان

8

روزنامة 2007
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

حملياً عربياً وعاملياً
84
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قافلة ال�شهداء طويلة
و�أزمـات ال�سيا�سة م�ستمـرة
 2007ال�صراعات والكوارث
عربياً ً والهزات الإقت�صادية
وعامليا
وبع�ض الأمل
طبياً وعلمياً
عام مي�ضي و�آخر ي�أتي ،والأزمات تبقى وتتفاقم ...ف�إن حلت �أزمة
ولدت �أخرى ،و�إن �سجل ذكاء الإن�سان اكت�شافاً او اخرتاعاً يف جمال ما،
تكفل طمعه با�ستيالد الكوراث وامل آ��سي يف جماالت �أخرى...
العام  2007كما يف الأعوام ال�سابقة ،ت�صدرت �أحداث ال�شرق الأو�سط
�إهتمامات العامل :من التطورات يف العراق ،فاملواجهات بني
«فتح» و«حما�س» اىل �أزمة امللف النووي الإيراين ،فالفراغ
الرئا�سي يف لبنان الذي ا�ستدعى تدخل الدول الكربى ،لينتهي
العام وال تنتهي معه الأزمة...
ومن ال�سمات امل�شرتكة بني العام  2007والأعوام ال�سابقة
ا�ستمرار م�سل�سل العنف يف العامل من �إغتياالت وتفجريات
و�أعمال �إرهابية طالت لبنان والعراق واجلزائر وباك�ستان و�أفغان�ستان
وغريها من الدول.
ومل ي�سلم العام  2007من الكوارث الطبيعية كالفي�ضانات والزالزل
التي �أدت اىل نزوح  20مليون �شخ�ص يف الهند وبنغالد�ش
واملك�سيك وت�شيلي ودول جنوب ال�صحراء الكربى يف �إفريقيا.
هنا عودة يف الذاكرة اىل �أحداث عام م�ضى
ن�أمل �أن «تنذكر وما تنعاد».

حملياً
• لبنان يودّع العام  2007بال رئي�س وب�ص َور
قافلة طويلة من ال�شهداء:
طوى العام � 2007صفحته الأخرية على فراغ
يف رئا�سة اجلمهورية يف حني توا�صل اجلدال
بني املعار�ضة واملواالة على د�ستورية احلكومة،
وتفاقمت يف البالد الأزمة املعي�شية مع ارتفاع
كبري يف �أ�سعار خمتلف ال�سلع اال�ستهالكية.
وا�ستقبل اللبنانيون �صيف العام  2007بالأحزان
والدموع حيث بكت كل قرية وبلدة �شهداء اجلي�ش
الـ 168الذين �سقطوا يف حرب اجلي�ش على
الإرهاب يف خميم نهر البارد .ثم و ّدع ال�شعب
بالغ�صة نف�سها �إثر �إغتيال
اللبناين العام املذكور ّ
اللواء الركن فرن�سوا احلاج الذي بكاه اللبنانيون من
خمتلف املناطق والطوائف واالنتماءات ال�سيا�سية
واحلزبية.
• خميم نهر البارد:
يف الع�شرين من �أيار �أقدم عنا�صر من ع�صابة
«فتح الإ�سالم» داخل خميم نهر البارد على الإعتداء
على مراكز اجلي�ش املحيطة باملخيم فغدروا
بالقوى املتمركزة يف اجلهة ال�شرقية من املخيم،
وقتلوا عدداً من عنا�صر اجلي�ش .تط ّور الو�ضع
�سريعاً لينتهي اىل معركة ع�سكرية بعد ن�صب
كمائن للجي�ش اللبناين ،ففتحت جبهة نهر البارد
ودارت معارك �شر�سة بني اجلي�ش وتنظيم «فتح
الإ�سالم» ا�ستمرت � 106أيام وح�سمت بانت�صار
اجلي�ش اللبناين الذي دفع �ضريبة هذا الن�صر
� 168شهيداً منعوا بدمائهم �سقوط لبنان يف يد
الإرهاب.
• �إغتيال العميد الركن فرن�سوا احلاج:
بعد �أ�سابيع قليلة على توافق املواالة
واملعار�ضة على تر�شيح العماد مي�شال �سليمان
لرئا�سة اجلمهورية� ،سجل �أول ا�ستهداف من نوعه
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية باغتيال مدير العمليات
يف اجلي�ش العميد الركن فرن�سوا احلاج يف
منطقة بعبدا ،بعد �أن كان �إ�سمه متداوالً لقيادة
اجلي�ش خلفاً للعماد �سليمان عند انتخابه رئي�ساً
للجمهورية.
• الإعتداء على اليونيفيل:
�أدى تفجري �إرهابي �ضد القوات الإ�سبانية العاملة

يف جنوب لبنان اىل مقتل �ستة جنود و�سقوط عدد
من اجلرحى.
• املحكمة الدولية:
�أقر جمل�س الأمن املحكمة الدولية يف اغتيال
رئي�س احلكومة رفيق احلريري مبوجب الف�صل
ال�سابع.
• كوارث طبيعية:
ا�شتعلت �سل�سلة من احلرائق يف عدة مناطق
لبنانية فالتهمت م�ساحات خ�ضراء وا�سعة وق�ضت
على املزروعات فيها.
اجلدير بالذكر ان لبنان كان الأقل ت�ضرراً من
الكوارث الطبيعية التي �شهدها العامل العام
.2007
عربياً وعاملياً
• قمة عربية يف الريا�ض:
�شهد العام  2007عقد القمة العربية الـ19
يف الريا�ض حيث �أ�صدر القادة العرب الوثيقة
ال�سيا�سية للقمة ،معربين فيها عن مت�سكهم
بخيار ال�سالم العادل وال�شامل يف ال�شرق الأو�سط
وت�أكيد حق جميع الدول يف امتالك الطاقة النووية
ال�سلمية وفقاً للمرجعيات الدولية.
• عام الإنق�سام الفل�سطيني:
متيز العام  2007باالنق�سام داخل النظام
ال�سيا�سي الفل�سطيني وت�أرجح �سلطة القرار بني
غزة ورام اهلل .وبجدارة ،ا�ستحق العام املن�صرم
لقب عام االنقالبات والزالزل ال�سيا�سية ،حيث
خرجت ال�سلطة التنفيذية من يد حركة «فتح»
للمرة الأوىل يف تاريخ النظام ال�سيا�سي
الفل�سطيني ،و�شكلت «حما�س» بقوة االغلبية
ثالث حكومات متوالية يف �أقل من عام قبل �أن
ت�ستويل على ال�سلطة املطلقة يف غزة حزيران
املا�ضي.
اجلدير بالذكر �أن حدة املواجهات الدموية بني
احلركتني �أ�سفرت عن �سقوط �أكرث من  350قتيالً
يف قطاع غزة وال�ضفة الغربية خالل العام 2007
كما �أدت اىل انتهاكات خطرة حلقوق االن�سان.
• ليبيا تنهي �سنوات من ال�صدام

والتنافر وتنفتح على �أوروبا و�أمريكا:
متيز العام  2007يف ليبيا بحدثني مهمني
�سجلتهما الدبلوما�سية ،هما اتفاق ال�شراكة
وتعزيز العالقات مع االحتاد الأوروبي بعد معاجلة
ق�ضية املمر�ضات البلغاريات ،وح�صول ليبيا
على ع�ضوية جمل�س الأمن الدويل ب�إجماع دويل
وبت�أييد �أمريكي ،ما �أقفل ملف �سنوات من
ال�صدام والتنافر والعزلة مع الغرب.
وتوج الزعيم الليبي معمر القذايف هذين
احلدثني يف نهاية العام بالزيارة التي قام بها اىل
الربتغال وح�ضوره م�ؤمتر �إفريقيا و�أعقبها بزيارة
لفرن�سا ،حملت الكثري من التعليقات واالنتقادات،
�أحلقت بزيارة لإ�سبانيا �أ�سفرت جميعها عن توقيع
اتفاقات تعاون بني طرابل�س وهذه البلدان
جتاوزت قيمتها ع�شرات املليارات من الدوالرات.
وخطت ليبيا طريق تعزيز عالقاتها ال�سيا�سية
واالقت�صادية مع دول العامل ،وخ�صو�صاً �أوروبا ،بعد
�أن متكنت من معاجلة �آخر ق�ضية معلقة ،وهي
ق�ضية الطاقم الطبي البلغاري وح�صول �ضحاياها
على تعوي�ضات مادية قدرت مبليون دوالر لكل
�ضحية.
• الأزمة الإن�سانية يف دارفور:
بد أ� ال�سودان العام � 2007سل�سلة من املفاو�ضات
مع الأمم املتحدة والدول الغربية بحثاً عن حل
مل�أ�ساة دارفور ،بعدما تبني �أن اتفاق �أبوجا لل�سالم
يف  2006مل ي�أت بال�سالم املن�شود اىل االقليم.
وقد تكللت اجلهود الدولية ب�إ�صدار قرار ملجل�س
الأمن الدويل يتم مبقت�ضاه ن�شر �أكرب قوة حلفظ
ال�سالم لالحتاد االفريقي والأمم املتحدة البالغ
عددها � 26ألفاً يف االقليم ،غري �أن هذه اجلهود
تتعر�ض للتعرث ب�سبب اخلالفات بني الف�صائل
املتمردة حول تنفيذ قرار وقف �إطالق النار.
وعلى الرغم من بع�ض التقدم الذي مت �إحرازه
يف ق�ضية دارفور� ،إال �أن الو�ضع يف القرن االفريقي
ما زال م�شتعالً ب�أجواء التوتر بني �إثيوبيا واريرتيا
امل�ستمرة وتدهور الأو�ضاع الأمنية والإن�سانية يف
ال�صومال يف ظل �صمت املجتمع الدويل ،حيث
يعي�ش ال�شعب ال�صومايل يف ظروف �صعبة
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ب�سبب
ا �ستمر ا ر
احلرب منذ  25عاماً.
• �إيران وامللف النووي:
بالن�سبة اىل امللف النووي الإيراين ،ما يزال
ي�شكل هذا امللف حتدياً كبرياً �أمام املجتمع
الدويل ب�سبب ت�صميم احلكومة الإيرانية على
امل�ضي قدماً يف تطوير برناجمها النووي وعدم
وقف عمليات تخ�صيب اليورانيوم .وي�أتي ذلك
يف الوقت الذي جنحت فيه اجلهود الدولية ب�إقناع
كوريا ال�شمالية بتفكيك برناجمها النووي.
• ماذا يف العراق:
ر�أ�س الأمني العام للأمم املتحدة ورئي�س الوزراء
العراقي نور املالكي م�ؤمتر العهد الدويل للعراق
الذي عقد يف � 3أيار يف مدينة �شرم ال�شيخ،
والذي مت خالله �إطالق وثيقة العهد الدويل التي
و�ضعت ر�ؤية حول م�ستقبل العراق يف ال�سنوات
اخلم�س املقبلة.
وت�ستهدف الوثيقة العمل على جعل العراق
دولة موحدة فيدرالية دميوقراطية وتعي�ش يف
�سالم مع نف�سها وجريانها ،وت�سعى لتحقيق
التقدم االقت�صادي والرخاء واال�ستقرار والأمن
لل�شعب العراقي ،وحماية اجلماعات الفقرية
واملهم�شة من اجلوع واحلرمان وتوفري اخلدمات
العامة جلميع طوائف ال�شعب وتعزيز دور القطاع
اخلا�ص يف حتقيق التنمية االقت�صادية ،والعمل
على تن�شيط دور العراق يف املنظمات الدولية
والإقليمية للإندماج يف املجتمع الدويل.
• �إغتياالت و�أعمال �إرهاب:
وا�صل �شبح الإرهاب جولته يف عدة دول خالل
العام  2007مهدداً �سالمة املدنيني الأبرياء.
يف العراق ف ّجر انتحاري �شاحنته
بطن من
املفخخة ٍ
املتفجرات

يف حي �شعبي �شيعي يف
بغداد ،موقعاً ما ال يقل عن 130
قتيالً و 305جرحى.
ويف اجلزائر تع ّر�ض مبنى منظمة الأمم املتحدة
لهجوم �إرهابي يف ال�شهر الأخري من العام راح
�ضحيته نحو  17من موظفي املنظمة.
بدورها �أ�سفرت املجزرة التي تعر�ضت لها جامعة
فرجينيا الأمريكية عن مقتل � 33شخ�صاً.
كذلك �شهدت نهاية العام �إغتيال زعيمة
املعار�ضة ورئي�سة وزراء باك�ستان ال�سابقة بنازير
بوتو.
ويف �أفغان�ستان �شهد �شهر كانون الأول اعتدا ًء
�إنتحارياً على حافلة للجي�ش راح �ضحيته �ستة جنود
وعدد من املدنيني بينهم �أربعة �أطفال.
ويذكر �أن �أفغان�ستان �شهدت خالل العام 2007
�أكرث من  140هجوماً �إنتحارياً ،كان �أكرثها دموية
هجوم ت�شرين الثاين يف والية بغالن الذي �أ�سفر
عن  80قتيالً بينهم �ستة نواب و 59تلميذاً.
�إقت�صاديات 2007
يتفق املراقبون االقت�صاديون �أن �سنة 2007
كانت �سنة الهزات والأزمات االقت�صادية والأرقام
القيا�سية بامتياز.
من �أبرز الأحداث الإقت�صادية للعام  2007نذكر
ما يلي:
• تراجع الإقت�صاد العاملي ب�سبب ركود
�سوق العقارات الأمريكية التي ت�سببت بخ�سائر
بع�شرات مليارات الدوالرات للم�ؤ�س�سات املالية
الأمريكية.
• ارتفاع �سعر الذهب بحيث جتاوز �سعر
�أون�صته حاجز الـ 835دوالراً لأول مرة منذ 27
عاماً مت�أثراً بال�ضربات التي تعر�ضت لها
اال�ستثمارات العقارية.
• �إرتفاع �سعر البرتول ليالم�س عتبة املئة
دوالر للربميل.
• �إنخفا�ض �سعر �صرف الدوالر مقابل
حتقيق اليورو �إرتفاعاً قيا�سياً مقابل الدوالر.

�أبرز الإكت�شافات الطبية
• ختان الذكور يقي من الإ�صابة بالإيدز:
�أكدت البحوث الدولية �أن ختان الذكور يقي
من الإ�صابة بفريو�س نق�ص املناعة املكت�سبة
(الإيدز) .وينخف�ض معدل الإ�صابة بهذا الفريو�س
بن�سبة  50يف املئة لدى املختونني مقارنة بغري
املختونني.
• الفح�ص اجلزيئي لت�شخي�ص ال�سرطان:
وجد العلماء طريقة جديدة لإجراء الفح�ص
الن�سيجي تقطع �أوقات الت�شخي�ص والتدخل
اجلراحي .حاالً ،ي�ستعمل هذا الفح�ص
( )GeneSearch BLN Assayملراقبة �سرطان
الثدي بوا�سطة التحليل اجلزيئي لعينة الأن�سجة
امل�ست�أ�صلة.
• لقاح م�ضاد لأنفلونزا الطيور:
يعود الف�ضل يف �صوغ �أول لقاح اىل ال�سلطات
ال�صحية الأمريكية .مع ذلك ،يح�ض �شبح فريو�س
«ان ات�ش  »5الباحثني على موا�صلة درا�ساتهم
ب�صورة مكثفة .وعلى الرغم من �أن الفريو�س مل
ينت�شر من �شخ�ص اىل �آخر� ،إال �أن اخلرباء يتوقعون
�أن يكون انتقال العدوى بني الب�شر م�س�ألة وقت
فقط� .إذ �أن هذا الفريو�س �سيغري تركيبته كي
يعي�ش يف اجل�سم الب�شري.
�أهم الإكت�شافات العلمية
• خاليا املن�ش�أ:
تعترب �إعادة برجمة بع�ض خاليا اجللد لتحويلها
اىل خاليا املن�ش�أ ،التي �أ�شرف عليها فريق من
البيولوجيني يف جامعة «وي�سكون�سن» واعدة يف
قطاع العالج اجليني .اىل اليوم ،مل تتمكن خاليا
املن�ش�أ وحدها من التكيف لإجناز �أي وظيفة ،فهي
خاليا غري متخ�ص�صة تتنوع �أ�شكالها و�أهدافها وفق
حاجات اجل�سم الب�شري.
• ر�سم خريطة اجلينوم الب�شرية:
جنحت مبادرة العامل كراغ فينرت يف ر�سم �أول
ت�سل�سل جيني بالكامل .وينتظر العلم من معرفة
ال�شفرة اجلينية �إيجاد احللول لعديد من م�شكالت
ال�صحة.
• ر�صد �أكرب �سوبر نوفا:
�شوهدت من مر�صد جامعة «بريكلي» �أكرب

ظاهرة انفجار يف مكونات النجم «�سوبر نوفا»
ا�ستطاعت الأجهزة الأر�ضية ر�صدها للمرة الأوىل
يف تاريخ الب�شرية .وانفجر جنم �أكرب من كوكب
ال�شم�س بـ 200مرة ويبعد عن الكرة الأر�ضية 240
مليون �سنة �ضوئية.
• جائزة جمعيات الكيمياء الأمريكية
للباحث اللبناين دانيال با�سيل:
ح�صل اللبناين دانيال بيار با�سيل على جائزة
الطليعة املقدمة من احتاد جمعيات الكيمياء
التحليلية والطيفية ( )FACSSيف الواليات
املتحدة الأمريكية (والتي ت�ضم اجلمعية الأمريكية
للكيمياء واجلمعية الربيطانية للكيمياء) ،علماً
�أن �أبحاث با�سيل الكيميائية ح�صلت على جوائز
دولية عديدة وهي من�شورة عرب حما�ضرات ملقاة
يف م�ؤمترات علمية عاملية .وهو ع�ضو بارز يف
اجلمعية الأمريكية للكيمياء وجمعية الأطياف
التطبيقية واجلمعية الأمريكية للكيمياء الطيفية.
�أ�سو�أ الكوارث الطبيعية
• حرائق وا�سعة يف البيلوبونيز:
اجتاحت حرائق غابات على درجة نادرة من
العنف اليونان يف متوز و�آب نتيجة موجة جفاف
وحر ا�ستثنائية ،و�ألهبت ب�صورة خا�صة منطقة
البيلوبونيز موقعة  77قتيالً .و�أتت احلرائق
على �أكرث من � 147ألف هكتار من الغابات و�آالف
الهكتارات من ب�ساتني الزيتون والكروم وب�ساتني
الفاكهة.
• في�ضانات عنيفة يف جنوب آ��سيا:
قتل �أكرث من � 3200شخ�صاً يف في�ضانات
�إجتاحت الهند وبنغالد�ش والنيبال خالل ال�صيف
و�أدت اىل نزوح  28مليون �شخ�ص عانى معظمهم
اجلوع والعط�ش وخماطر انت�شار الأوبئة.
• نزوح �سكان كاليفورنيا �أمام احلرائق:
ا�ضطر � 640ألف �شخ�ص اىل مغادرة منازلهم
املهددة باحلرائق التي اجتاحت جنوب والية
كاليفورنيا الأمريكية يف ت�شرين الأول ،يف �أ�ضخم
عملية �إجالء �شهدتها الوالية يف تاريخها .و�أتت
احلرائق على  203هكتار من الأرا�ضي و1800

منزل.
• �إع�صار بنغالد�ش:
�ضرب هذا الإع�صار خليج «بنغاال» و�أحلق
ببنغالد�ش �أ�ضراراً ج�سيمة .فالأمطار الغزيرة ،التي
�سببت في�ضانات �ضخمة ،ف�ضالً عن ت�أخر و�صول
فرق اال�سعافات الأولية ،فتكت ب�أرواح الآالف ،يف
منطقة تبلغ فيها الكثافة ال�سكانية �أكرث من 5.2
�شخ�ص يف املرت املربع الواحد.
• اجلفاف:
�إن اجلفاف وما ينتج عنه من تف�شي ظاهرة
«الت�ص ّحر» م�شكـلة �أ�سا�سية تعانيها الكرة الأر�ضية.
هذه ال�سنة ،ا�ستهدفت موجة اجلفاف املناطق
اجلنوبية ال�شرقية يف الواليات املتحدة الأمريكية،
ف�شح الأمطار هناك هو الأق�سى منذ �أن بد أ� اخلرباء
قيا�س معطيات الطق�س.
• في�ضانات املك�سيك:
هطلت الأمطار ب�شدة على املك�سيك ما �أدى اىل
�إغراق مناطق «تابا�سكو» و«�شيابا�س» ب�صورة
�شبه كاملة.
• �إع�صار «غونو»:
�ضرب �إع�صار غونو املداري �سواحل �سلطنة عمان،
خالل �شهر متوز ،و�شل الإع�صار بالكامل ال�سلطنة
التي �أعلنت حالة الطوارئ ،و�أغلقت امل�ؤ�س�سات
كافة ،مبا فيها املدار�س اىل نهاية الأ�سبوع .كما
و�ضعت ال�سلطات خطة عاجلة للتدخل.
• �أ�سو أ� الكوارث التي �سببها الإن�سان للعام
:2007
يعترب الإحتبا�س احلراري ،الذي �أدى اىل زيادة
درجات احلرارة يف خمتلف مناطق العامل وما
واكبها من تداعيات �سلبية على جبال اجلليد
وذوبانها� ،أ�سو أ� كارثة م�س�ؤول عن �إ�شعالها الإن�سان،
ب�صورة مبا�شرة.
يف هذا الإطار ،العام  2007فاز «�آل غور»
الأمريكي وم�ؤ�س�سة «�آي بي �سي �سي (»)IPCC
بجائـزة نوبـل لل�سـالم التي ا�ستطـاعـت توعيـة
الر�أي العام العـاملي بظاهرة مقلقـة ترتبط
بن�شاطـات الب�شـر ال�صناعية غري ال�صديقة للبيئة.
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حق العودة والتوطني

�إعداد:
اح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
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لقد جاء �إع�لان ت�أ�سي�س دول��ة �إ�سرائيل (�إعالن
اال�ستقالل) املو ّقع يف � 14أي��ار  1948كوثيقة
من �صفحتني ،تن�ص �صراحة على �أن �إ�سرائيل
هي «دولة يهودية» .وقد �ش ّددت الوثيقة على
�أن ال�سلطة وال�سيادة يف هذه الدولة هما لل�شعب
اليهودي�« :إن هذا احلق هو احلق الطبيعي لل�شعب
اليهودي لكي يكون �سيد م�صريه� ،ش�أنه يف ذلك
�ش�أن كل الأمم يف �سيادة دولها» .وتواترت يف
الإعالن عبارات ت�ؤكد على هذه النقطة ،كمقوالت
«ال�شعب ال��ي��ه��ودي ...يف ب�ل�اده اخلا�صة به»
و«ال�شعب اليهودي يبني وطنه القومي» و«الدولة
اليهودية» و«حق ال�شعب اليهودي يف ت�أ�سي�س
دولته» الخ� .إال �أن هذ الإع�لان يتجاهل الظروف
التاريخية امل�أ�سوية التي رافقت قيام هذه الدولة
بالغ�صب و�سفك الدماء وانتهاك الأعراف والقوانني
الدولية ال�سيا�سية والإن�سانية.
كان العرب ي�شكلون �أغلبية �ساحقة يف منت�صف
القرن املا�ضي يف فل�سطني ،حالياً وبعد جوالت
التهجري والرتحيل ف�إنهم ال يقلون عن  ٪20من
عموم ال�سكان داخل �إ�سرائيل نف�سها� ،أي من دون
احت�ساب �سكان قطاع غزة وال�ضفة الغربية� ,إال
�أنهم يعاملون معاملة عن�صرية كمواطنني من
الدرجة الثانية على الرغم مما ن�صت عليه الوثيقة
الآنفة الذكر (وثيقة اال�ستقالل) من �أن للعرب
«احلق يف امل�ساواة الكاملة يف احلقوق االجتماعية
وال�سيا�سية ...وجن�سية كاملة ومت�ساوية ومتثيل
عادل يف كل م�ؤ�س�سات �إ�سرائيل الدائمة وامل�ؤقتة».
واجلدير بالذكر يف هذا املجال �أن ديباجة قانون
العودة الذي �أقر العام  1950تن�ص على �أنه «يحق
لكل يهودي الهجرة اىل البالد» بينما تتمثل
�أهم املظامل الالحقة بامل�شردين الفل�سطينيني

يف عدم قدرتهم على فعل الأم��ر نف�سه ،وذلك
بحرمانهم من العودة اىل �أرزاقهم ومنازلهم التي
عا�شوا فيها لأجيال و�أجيال ،بل حتى �أن العرب
الذين مل يغادروا فل�سطني قط ،ومكثوا فقط لأيام
قليلة عند �أقربائهم يف قرى جماورة بانتظار زوال
خطر القتل واملوت يف �أثناء حرب العام ،1948
ما يزالون ي�صنفون الآن كـ«غائبني حا�ضرين» وما
ت��زال بيوتهم وممتلكاتهم �أي�ضاً يف حيازة ما
ي�سمى «حار�س �أمالك الغائبني» الذي ي�ضع هذه
الأرزاق يف ت�صرف عامة اليهود.
بطبيعة احلال كان الزعيم ال�صهيوين تيودور
هرت�سل �أول من دعا اىل �إقامة دولة يهودية يف
كتابه ال��ذي حمل العنوان نف�سه العام ،1896
راف�ضاً بذلك املبد أ� الدميوقراطي ال�شائع يف
العامل والقا�ضي ب�أن الدول ت�ستمد حقها يف الوجود
واحلكم من قناعة ال�سكان الذين يعي�شون فيها.
ومبقت�ضى ذلك كان النفالت ال�صهاينة �سابقاً والحقاً
من موجبات مبادئ الدميوقراطية عواقب وخيمة،
�إذ �أن قادة �إ�سرائيل اليوم يواجهون م�أزقاً قانونياً
ومعنوياً كبرياً لأنهم يريدون �شرعنة دولتهم
من حيث كونها الدميوقراطية الوحيدة املزعومة
يف ال�شرق الأو�سط� ،إال �أن وجود �أعداد كبرية من
العرب داخل هذه الدولة (عرب  )1948يجعل من
امل�ستحيل على �إ�سرائيل �أن تكون يهودية كما
تريد� ،أي �أن يكون اليهود وحدهم فيها هم م�صدر
ال�سيادة .وهذا هو �أحد �أهم الأ�سباب التي جتعل
القادة الإ�سرائيليني عموماً غري قادرين على ه�ضم
فكرة ال�سماح لالجئني الفل�سطينيني امل�شردين
يف �أك�ثر من دول��ة عربية جم��اورة ،بالعودة اىل
ديارهم التي طردوا منها ظلماً وعدواناً العامني
 1948و 1967ب�شكل خا�ص .وبالتايل فالكيان

�إن حق العودة هو حق مكت�سب لكل الالجئني الفل�سطينيني والنازحني وم�ؤمتر بريوت 2002
ك ّر�س رف�ض التنازل عن حق العودة وعن �ضرورة �إن�سحاب �إ�سرائيل اىل حدود الرابع من حزيران 1967
ين�ص كتاب �شمعون بريي�س عن «ال�شرق الأو�سط اجلديد» على رف�ض احتمال عودة الالجئني اىل ديارهم
وتوطينهم يف الدول املوجودين فيها كما يدعو القوى الإقليمية والدولية لتحمل امل�س�ؤولية
عرب امل�ساهمة يف م�شاريع الدمج والتوطني والتعوي�ض
املن�شود �صهيونياً �إمنا هو كيان يقوم على التطهري
العرقي وعلى م�شروع حرب �إبادة جماعية مادياً
و�سيا�سياً �ضد الفل�سطينيني �أوالً والعرب الراف�ضني
لهذا امل�شروع اجلهنمي ثانياً .والكالم على �إقامة
دولتني فل�سطينية ويهودية جنباً جلنب ،يتحول
اىل فخ فكري و�سيا�سي لأن��ه ال يعني �أك�ثر من
�إقامة دولة �إتنية م�أزومة �أخرى بدالً من تفكيك
الدولة القائمة يف الأ�سا�س.
�إن مطلب االع�ت�راف لليهود ب��دول��ة يهودية
يعني االعرتاف لها بكونها دولية دينية عن�صرية
�صهيونية ،مع ما يرتتب عن ذلك من مقت�ضيات
وتداعيات �أخرى مثل �إ�سقاط حق عودة الالجئني
الفل�سطينيني وعددهم �أربعة ماليني ن�سمة اىل
موطنهم ،لأن الدولة اجلديدة لن تكون الدولة التي
نزحوا عنها ،ومنها التخلي عن املطالبة بتقرير
امل�صري الفل�سطيني ،اىل حد التخلي حتى عن
املطالبة ب�إقامة الدولة الفل�سطينية امل�ستقلة،
ومنها ترحيل العرب الإ�سرائيليني الذين يو�صفون
ب�أنهم �سرطان داخل ج�سم الدولة اليهودية ،من
�أماكن �إقامتهم داخل �إ�سرائيل .ويف مقابل هذا
الواقع التع�سفي جند من الأخطاء ال�شائعة القول
ب�أنه يحق لالجئني العودة �أو التعوي�ض بدالً من
القول ب�ضرورة العودة والتعوي�ض معاً .والواقع
�أن حق ال��ع��ودة هو حق مكت�سب لكل الالجئني
والنازحني �سواء مار�سوا هذا احلق �أم مل ميار�سوه
مبوجب القرارات الدولية والقانون الدويل معاً.
وكذلك يحق التعوي�ض لكل الالجئني .ومبد�أ �إعادة
الأم��ور اىل �أ�صلها مت �إق��راره يف القرار امل�شهور
الرقم � 194صوناً للعدالة الدولية التي مبوجبها
ح�صل اليهود و�إ�سرائيل على تعوي�ضات هائلة
من �أملانيا النازية من ج��راء الكارثة امل�سماة

الهولوكو�ست ،يف وقت ما يزال اليهود ي�شنون
حمالت قانونية و�إعالمية �شعواء ال�سرتجاع الأمالك
اليهودية من دول �أوروبية وعربية خمتلفة.
املوقف العربي الر�سمي من ناحيته دعا يف
قمة الريا�ض اىل حل ع��ادل مل�شكلة الالجئني
الفل�سطينيني واىل رف�ض �أي �شكل من �أ�شكال
التوطني الدائم للفل�سطينيني خارج وطنهم الأم،
وكذلك تكرر هذا املوقف يف م�ؤمتر بريوت العام
 2002الذي كر�س رف�ض التنازل عن حق العودة
وعن �ضرورة ان�سحاب �إ�سرائيل اىل حدود الرابع
من حزيران  1967مبا يف ذلك القد�س ال�شرقية.
ولكن �إ�سرائيل من جهتها ت�صر على مبد�أ توطني
الالجئني الفل�سطينيني حيث هم موجودون الآن،
وهي كر�ست هذا املوقف يف القرار الذي �صدر
عن الكني�ست العام  1961وال��ذي يرف�ض �أي
احتمال لعودة الالجئني اىل ديارهم ،كما وتكرر
هذا املوقف اي�ضاً يف كل مفاو�ضات الت�سوية
ويف كتاب �شمعون بريي�س (ال�شرق الأو�سط
اجلديد) حيث ين�ص على التوطني يف مقابل
حت�سني الأو���ض��اع املعي�شية لالجئني مع دعوة
القوى الإقليمية والدولية لتحمل امل�س�ؤولية عن
ذلك عرب امل�ساهمة يف م�شاريع الدمج والتوطني
والتعوي�ض.
يف امل�شهد الراهن تعترب حكومة �إيهود �أوملرت
جن��اح حركة املقاومة اال�سالمية «حما�س» يف
ال�سيطرة على قطاع غزة مبنزلة حتد كبري ل�ص ّناع
القرار ال�صهاينة .فالرئي�س ال�صهيوين �شمعون
بريي�س اعترب �أن بقاء حركة حما�س يف احلكم
يعني عدم ق��درة دولته على مترير �أي اتفاق
ت�سوية ي�ضمن م�صاحلها اال�سرتاتيجية يف ال�ضفة
الغربية و�سائر �أنحاء املنطقة العربية ومن �أهمها

�إقامة الدولة اليهودية العن�صرية .واعترب �أن جناح
حركة «حما�س» يف احلكم يعني �أن العامل قد �س ّلم
بن�شوب حرب دينية يف املنطقة.
وعلى الرغم من �أن �ص ّناع القرار يف تل �أبيب
ي��رون �أن التهديد ال��ذي ميثله حكم «حما�س»
يعترب الثالث من حيث اخلطورة مقارنة بالتهديد
الإي��راين وال�سوري ،ومع ذلك فال�صهاينة يرون
�أن��ه التهديد ال��ذي يتوجب معاجلته على جناح
ال�سرعة وقبل �أي تهديد �آخر .ويف هذا ال�سياق
يرى ال�صهاينة �أن ثمة تطورين هامني قد خدما
حكومة �أوملرت و�أهدافها وهما :م�ؤمتر �أنابولي�س
من ناحية و�أزم��ة �إنتخاب رئي�س جمهورية يف
لبنان من ناحية �أخرى ،حيث �شكل هذان احلدثان
عامالً �إيجابياً ي�صب يف �صالح الأمن اال�سرتاتيجي
ال�صهيوين ،هذا يف وقت ت�شهد حكومة �أوملرت
بداية تفتت وانهيار مع ان�سحاب النائب العن�صري
ليربمان وكتلته منها ،ما �أدى اىل تقلي�ص �أع�ضاء
الإئتالف احلاكم من  78نائباً اىل  67نائباً من �أ�صل
 120هم �أع�ضاء الكني�ست ب�أكمله .وليربمان الذي
�شدد على رف�ض معادلة «الأر�ض مقابل ال�سالم»
التي يطالب بها العرب� ،أ�شار اىل �أنه هدد بق�صف
طهران و�سد �أ�سوان يف ال�سنوات املا�ضية واىل �أن
املفاو�ضات مع ال�سلطة الفل�سطينية لن تف�ضي
اىل �أية نتيجة.
�أما املعلقون الإ�سرائيليون فر�أوا �أن �أوملرت �ضحى
بليربمان وحزبه من �أجل �أن ي�ضمن لنف�سه �صورة
رجل ال�سالم املطلوبة لتحقيق نبوءة الرئي�س
الأمريكي جورج بو�ش ،ومن �أجل حماية نف�سه من
تداعيات التقرير النهائي للجنة فينوغراد وما
ميكن �أن تك�شف عنه من تق�صري وم�س�ؤولية خا�صة
به �شخ�صياً �إثر نك�سة حرب متوز � 2006ضد لبنان.
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درا�سات و�أبحاث
�إعداد:
الدكتور �أحمد َعلوّ
عميد متقاعد

كانت الواليات املتحدة الأمريكية الدولة الأوىل يف
العامل التي امتلكت ال�سالح النووي ،وا�ستعملته
يف حربها �ضد اليابان العام  ،1945وقد بذلت جهوداً
كبرية الحتكاره ،واحل�ؤول دون انت�شاره ،كما حثت
دوالً �أخرى للإفادة من الطاقة النووية يف الأمور
ال�سلمية وجماالت التنمية ،وقدمت م�شروعاً بذلك
للأمم املتحدة ُعرف مب�شروع «برنارد باروخ».
ا�ستطاع االحتاد ال�سوفياتي امتالك هذا ال�سالح
العام  1949وبريطانيا العام  ،1952وبدعم من
الواليات املتحدة .ط ّور االحتاد ال�سوفياتي خالل
فرتة اخلم�سينيات من القرن املا�ضي تقنية
ال�صاروخ ،وا�ستطاع العام � 1957إر�سال �أول قمر
�صناعي اىل الف�ضاء اخلارجي ،وبذلك أ��صبح هذا
ال�صاروخ قادراً على حمل ر�ؤو�س نووية ،ما �شكل

تهديداً للأرا�ضي الأمريكية ،التي مل تعد مبن�أى
عن �أي هجوم �سوفياتي حمتمل .حلقت فرن�سا
بركب الدول النووية يف �شباط العام ،1960
وحلقتها ال�صني ال�شعبية العام  ،1964وبذلك اكتمل
النادي النووي امل�ؤلف من الدول اخلم�س الكربى
املنت�صرة يف احلرب العاملية الثانية ،و�صاحبة
حق النق�ض ( )Vetoيف جمل�س الأمن الدويل،
وقد حاولت الهند اللحاق بهذا الركب اي�ضاً ،و�أجرت
�أول جتربة نووية العام  ،1974ولكنها �أبقيت خارج
النادي الدويل النووي ،غري �أنها ح ّر�ضت �شقيقتها
اللدود الباك�ستان على العمل للح�صول هي �أي�ضاً
على �سالحها النووي لإقامة التوازن الأمني مع
الهند ،ال �سيما �أن احلرب كانت ما تزال م�ستمرة
بينهما يف ذلك الوقت ،وقد مت لها ذلك العام .1998

بني عدم االنت�شار
و�سيا�سة
االحتكار

�إمكان وقوع قنبلة نووية
ب�أيدي جمموعة عدوانية �أو
�إرهابية ،وبدعوى احلد من تزايد ال�سعي للح�صول
الإنت�شار النووي
�أدى �إنت�شار الأ�سلحة النووية اىل على الأ�سلحة النووية ،فقد تـ ّم التوقيـع على
ت�سعري حمى �سباق الت�سلح ،و�ش ّكل معاهدة للحد من انت�شار الأ�سلحة النووية ومنعه
م�ضامني خطرية على جوهر ال�سالم ،خ�صو�صاً مع (،)NPT= NON - Proliferation Treaty
اجلي�ش  -العدد رقم 271

91

�أ منية ،
�أو �سيا�سية ،خ�صو�صـاً
وذلك يف الأول
من متوز العام الواليات املتحـدة الأمريكيـة.
 ،1968والتي
�أمريكا الالتينية واملحيط الهادئ
دخلت ح ّيز التنفيذ يف � 5آذار .1970
وقد �أوجدت هذه املعاهدة منظومة من العام  1967وقعت �أربع ع�شرة دولة �أمريكية
التدابري للمراقبة واحلماية .فالوكالة التينية معاهدة «تالتلولكو» ( )Tlatelolcoيف
الدولية للطاقة الذرية  (IAEA -مك�سيكو عا�صمة املك�سيك ،حترم الأ�سلحة النووية
 International Atomic Energyيف �أمريكا الالتينية ،ودخلت املعاهدة حيز التنفيذ
 )Agencyت�ضطلع مب�س�ؤولية التحقق يف  25كانون الثاين العام  ،1969وبحلول العام
من �أن املواقع النووية التي تراقبها ال  1980ان�ضم اىل املعاهدة ثماين دول اخرى ،وقد
ت�ستعمل لأغرا�ض ع�سكرية ،وذلك من فر�ضت املعاهدة على الدول املتعاقدة �أن متنع
خالل تقرير احلكومات املعنية واملوقعة وتتجنب ا�ستقبال �أو تخزين �أو �إن�شاء� ،أو ن�شر �أو امتالك
على املعاهدة ،كذلك من خالل التفتي�ش �أي �سالح نووي مبا�شرة �أو غري مبا�شرة ،وهذا ما منع
العملي يف املواقع النووية املحددة .وقد جتارة �أو مرور هذه الأ�سلحة من خالل املنطقة ،ما
التزمت دول املعاهدة ت�سهيل عمل الوكالة للو�صول ا�ضطر الواليات املتحدة وزميالتها الأربع النووية،
اىل �أي مركز �أو من�ش�أة نووية� ،أو ذات �صلة ،للك�شف اىل توقيع بروتوكول �إ�ضايف ملعاهدة «تالتلولكو»
عليه ،والت�أكد من ح�سن تطبيق التدابري ال�ضرورية تعهدت فيه هذه الدول باحرتام الدول غري النووية.
والعام  1985و ّقع  11ع�ضواً من جمموعة دول
للحماية.
جاءت معاهدة عدم االنت�شار نتيجة ع�شر �سنوات جنوب املحيط الهادئ معاهدة «راروتونغا»
من املفاو�ضات يف نطاق الأمم املتحدة ،وقد (( )Rarotongaوهي �إحدى جزر كوك يف املحيط
ت�ضمنت هذه املعاهدة تعهداً من الدول النووية الهادئ) .وقد �أوجدت هذه املعاهدة منطقة خالية
الأطراف فيها ،باالمتناع عن نقل الأ�سلحة النووية ،من الأ�سلحة النووية ،ودخلت حيز التنفيذ يف 11
�أو غريها من املواد النووية اىل �أي طرف �آخر� ،أو كانون الأول العام .1986
م�ساعدته لإنتاجها� ،أو احل�صول عليها ،كذلك متتنع
ال�شرق الأو�سط
الدول غري النووية عن احل�صول على م�ساعدات
متكنها من ذلك ،ولكن املعاهدة مل تعار�ض تعترب �إ�سرائيل ر�سمياً الدولة النووية الوحيدة يف
�إ�ستخدام الذ ّرة لأغرا�ض التنمية ال�سلمية و�إنتاج ال�شرق الأو�سط حالياً ،فقد قطع برناجمها النووي
مراحل متقدمة وانتج ع�شرات الر�ؤو�س النووية
الطاقة.
مل يتجاوز عدد الدول الأع�ضاء التي متتلك ال�سالح ورمبا املئات ،وتعتمد �إ�سرائيل �سيا�سة «الغمو�ض
النووي ر�سمياً اخلم�سة ،طوال الفرتة ما بني  1968الإيجابي» حول ملكيتها ال�سالح النووي ،وعدده،
و ،1991مع الإ�شارة اىل جتربة الهند العام  ،1974وهي مل تن�ضم اىل معاهدة عدم االنت�شار حتى
وجنوب �أفريقيا و�إ�سرائيل ،كما �أن بع�ض الدول اليوم ،على الرغم من �ضغوطات املجموعة العربية،
تخلى عن براجمه النووية كالأرجنتني والربازيل ،والأمم املتحدة ،حتى �أن م�شاريع جعل ال�شرق
وجنوب �أفريقيا يف ما بعد ،قبيل ت�سليم ال�سلطة الأو�سط منطقة خالية من �أ�سلحة الدمار ال�شامل
للمواطنني الأفارقة الأ�صليني فيها العام  ،1993باءت بالف�شل ،وذلك لرف�ض �إ�سرائيل �إخ�ضاع
وذلك نتيجة الأكالف الباهظة لهذه الربامج التي مفاعالتها النووية ملراقبة الوكالة الدولية للطاقة
�أرهقـت ميزانيـات هذه الدول �أو بت�أثري ال�ضغط الذي الذرية .كما �أن الواليات املتحدة ال تبذل جهداً
مار�سته الدول الكربى النووية عليها ،العتبارات لل�ضغط عليها لقبول ذلك ،بينما قامت ا�سرائيل
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ب�ضرب مفاعل
«�أوزيراك» يف العراق العام
 ،1981ثم قامت الواليات املتحدة ب�ضرب
العراق واحتالله و�إ�سقاط نظامه حتت �شعار �إخفائه
�أ�سلحة دمار �شامل� ،أو عدم ال�سماح بالتفتي�ش
عليها ،العام .2003
و�إذا اعتربنا �أن �إيران تنتمي اىل دول ال�شرق
الأو�سط ف�إنها تقوم اليوم بتطوير برناجمها النووي
وتخ�صيب اليورانيوم ،ما ا�ستدعى ردة فعل دولية
و�إقليمية كربى �أو�صلت امللف النووي اىل جمل�س
الأمن الدويل ،وفر�ض عقوبات �إقت�صادية عليها،
كما �أن الواليات املتحدة تهدد ب�ضرب مفاعالتها
النووية ومراكز البحوث التابعة لها ،وعلى الرغم
من �أن �إيران �سمحت للوكالة الدولية للطاقة
الذرية بالتفتي�ش على مراكزها النووية ،و�أعلنت
�أنها تقوم بتطوير برناجمها لأهداف �سلمية ،ف�إن
الواليات املتحدة و�إ�سرائيل ودول الإحتاد الأوروبي،
مل تقتنع بذلك واعتربت �أن �إيران تقوم بتطوير
برناجمها النووي لأهداف ع�سكرية و�إنتاج الأ�سلحة
النووية ،ومل تفلح املفاو�ضات حتى الآن يف حل
هذه امل�شكلة التي تعك�س ازدواجية املعايري يف
النظر اىل بع�ض الدول ،من منظور الدول الكربى
وخ�صو�صاً الواليات املتحدة ،والتي قد ت�ؤدي اىل
�صراع دموي خطري يطال املنطقة والعامل ويهدد
ال�سالم العاملي.
ال�شرق الأق�صى
�أعلنت اليابان يف �آب � 1993أنها تدر�س �إمكان
�إنتاج �أ�سلحة نووية ب�سبب خوفها من ن�شوء قوة
نووية كورية موحدة م�ستقبالً تهدد م�صاحلها
يف �آ�سيا ،باال�ضافة اىل خوفها من قدرات ال�صني
امللفتة وال�صاعدة.
�أ�صبحت الهند وباك�ستان دولتني نوويتني بعد
�إجراء جتاربهما النووية ر�سمياً يف �أيار ،1998
ورف�ضتا التوقيع على معاهدة عدم االنت�شار يف
غياب ن�ص يفر�ض نزعاً �شامالً لل�سالح النووي.
تعترب كوريا ال�شمالية دولة نووية ،وتعترب
دولة «مارقة» بعرف الواليات املتحدة كونها ال
تلتزم معاهدة عدم االنت�شار وتنتهك م�ضمونها،

وينظر اليها من قبل الغرب ك�إحدى دول
«حمور ال�شر» ،يف دعمها لدول وجماعات تعار�ض
�سيا�سات الواليات املتحدة يف العامل اليوم ،وقد
جرت حماوالت متعددة معها ال�ستبدال برناجمها
النووي مب�ساعدات مالية وتزويدها الطاقة التي
حتتاج اليها.
املناطق اخلالية من الأ�سلحة النووية
يرتبط عدم ن�شر نوع من الأ�سلحة النووية يف
مكان معني مبفهوم «نزع ال�سالح» �أو «التجريد
الع�سكري» ( ،)Demilitarizationوالتجريد الكامل
ينتج عن التحرمي التام لن�شر �أي �سالح نووي يف
�إقليم ما ،وهكذا وجدت مناطق خالية من ال�سالح
يف جزر �آالند يف بحر البلطيق ،واالنتاركتيكا،
و�أرخبيل �سبيتزبرجن قرب الرنوج.
وحتى اليوم فقد �أعلن الف�ضاء اخلارجي منطقة
خالية من ال�سالح النووي كما ن�صت معاهدة
 1967حول املبادئ التي حتكم ن�شاطات الدول يف
اكت�شاف الف�ضاء اخلارجي وا�ستخدامه ومن �ضمنها
القمر ،وغريه من الأجرام ال�سماوية ،والتي دخلت
حيز التنفيذ يف  10ت�شرين الأول العام  1967وقد
ت�ضمنت فقرة متنع ن�شر �أي �سالح دمار �شامل
هناك ،كما �أن معاهدة  1971حول منع تركيز
�أ�سلحة الدمار ال�شامل يف قاع البحار وقعر املحيط،
ويف باطن الأر�ض ،دخلت حيز التنفيذ يف � 18أيار
.1972
كذلك فقد نوق�ش مو�ضوع اعتبار �أفريقيا منطقة
ال نووية يف اجلمعية العامة للأمم املتحدة و�أعلن
بالقرار  1652يف  24ت�شرين الثاين العام ،1961
كما و�ضعت م�سودات م�شاريع عديدة خللق مناطق
خالية من الأ�سلحة النووية يف �أماكن خمتلفة من
العامل ك�شمال �أوروبا وو�سطها ،البلقان ،البلطيق،
البحر املتو�سط ،املحيط الهادئ وال�شرق الأو�سط.
�سيا�سة االنت�شار �أو االحتكار
�أثبتت احلرب الباردة بني الواليات املتحدة
الأمريكية واالحتاد ال�سوفياتي ال�سابق خالل الن�صف

الثاين من القرن الع�شرين �أن ال�سالح
النووي ي�شكل رادعاً معقوالً لكال الطرفني
عن االنخراط يف حرب نووية ،و�سقفاً ال
ميكن جتاوزه يف �صراعاتهما حول العامل دفاعاً عن
م�صاحلهما ،ذلك �أنه وكما قال الرئي�س الأمريكي
الأ�سبق رونالد ريغن «�إن حرباً نووية ال ميكن ربحها،
ويجب عدم خو�ضها» .كذلك فقد خي�ضت كل احلروب
بعد احلرب العاملية الثانية ،ب�أ�سلحة تقليدية،
وحتول ال�سالح النووي اىل ا�صطالح �سيا�سي
ي�ؤثر يف �صياغة العالقات الدولية ،و�إ�ضفاء قوة
معنوية رادعة للدول التي متتلكه ،يعزز مكانتها
الإقليمية والدولية ،ويحمي م�صاحلها و�أهدافها
اجليو�سرتاتيجية .من هنا �سعت الدول الكربى التي
ربحت احلرب العاملية الثانية (دول النادي النووي
اخلم�س) ،اىل منع انت�شار هذا ال�سالح من خالل
معاهدة عدم االنت�شار ( ،)NPTومن خالل الوكالة
الدولية للطاقة الذرية ( )IAEAوذلك عرب تدابري
الوقاية واحلماية ومراقبة الربامج النووية للدول
التي ت�سعى اىل ا�ستخدام الطاقة النووية لأهداف
�سلمية ،وب�شكل �صارم.
�إال �أن بع�ض الدول خرق معاهدة عدم االنت�شار،
ومتكن من حيازة �أ�سلحة نووية ،كالهند والباك�ستان
وكوريا ال�شمالية ،و�إ�سرائيل ،وخ�ضعت ردة الفعل
الدولية على ذلك العتبارات �سيا�سية تتعلق
مب�صالح الدول الكربىّ ،
فغ�ضت الطرف عن بع�ضها،
ووقفت بوجه بع�ضها الآخر ،ما �أكد وجهة النظر
املزدوجة للدول الكربى وجمل�س الأمن حيال هذه
الق�ضايا ،وبالتايل �أظهر عدم مو�ضوعية تطبيق
املعاهدة مبنع االنت�شار ،وهذا ما ح ّفز �إيران على
تطوير برناجمها النووي لأهداف �سلمية كما تقول،
�إال �أن �سيا�سة الواليات املتحدة وا�سرتاتيجيتها حيال
االنت�شار النووي يف العامل ب�شكل عام ،وال�شرق
الأو�سط ب�شكل خا�ص تقوم على ردة الفعل جتاه
النوايا عند بع�ض الدول ،خ�صو�صاً تلك التي تعار�ض
�سيا�ستهاالعامليةوا�سرتاتيجيتهاللحفاظعلى�أمنها

القومي .و�إيران اليوم تعترب «عدوة»
مل�صالح الواليات املتحدة ،و�إيران نووية
�ستهدد م�صالح الأمن الإ�سرتاتيجي
املتمثل يف ال�شرق الأو�سط .مبا
يعنيه هذا الإ�صطالح ،ويحتويه من
موارد الطاقة ،ووجود �إ�سرائيل ،كحليف
�إ�سرتاتيجي ال ميكن اال�ستغناء عنه،
كذلك وجود دول �صديقة وحليفة على
طول اخلليج العربي وعر�ضه ،و�صوالً اىل
بحر قزوين ودول �آ�سيا الو�سطى و�أفغان�ستان،
والعراق حيث الوجود الأمريكي العملي ،املتمثل
بقواتها الربية ،وقواعدها يف تركيا واملحيط
الهندي وباك�ستان واجلزيرة العربية وغريها.
�إن �سعي الواليات املتحدة اليوم لإجبار �إيران
على وقف برناجمها النووي وتخ�صيب
اليورانيوم ومنعها من حيازة �سالح نووي،
من خالل دول االحتاد الأوروبي ورو�سيا� ،أو
جمل�س الأمن والتهديد با�ستخدام القوة
�أو العقوبات �ضدها يف حال عدم �إذعانها
«للإرادة الدولية»� ،أدى اىل ردة فعل �إيرانية
تهدد م�صالح الواليات املتحدة يف املنطقة
كلها ،ومن ثم �ضرب م�صاحلها عرب العامل،
ما ي�ؤ�شر اىل �أن ا�ستخدام القوة الع�سكرية �ضد
�إيران �سي�ؤدي حتماً اىل تهديد ال�سالم يف
منطقة ال�شرق الأو�سط بكاملها ،ورمبا
يف خمتلف �أنحاء العامل ،حيث تنت�شر
م�صالح للواليات املتحدة ،ب�أ�شكالها
املختلفة.
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جي�ش العلم والثقافة

�إجازة يف العلوم
ال�سيا�سية والإدارية
للعقيد �أحمد عودة
ح��از العقيد �أحمد ع��ودة من لواء
احلر�س اجلمهوري �إجازة يف العلوم
ال�سيا�سية والإداري����ة من اجلامعة
اللبنانية.

�شهادة ما�سرت
يف املو�سيقى
للمقدم جورج ح ّرو
نال قائد فوج املو�سيقى يف اجلي�ش
املقدم جورج ح ّرو �شهادة ما�سرت يف
املو�سيقى  -تركيز علوم مو�سيقية
 من كلية املو�سيقى يف جامعةالروح القد�س  -الك�سليك ،درجة جيد
جداً ( .)20/17وقد ناق�ش املقدم
ح ّرو الدرا�سة وهي بعنوان «املو�سيقى
الع�سكرية اللبنانية» �أم��ام اللجنة
الفاح�صة امل�ؤلفة من الدكتور كفاح
ف��اخ��وري (رئي�ساً) والدكتورة برت
بريوتي حنني.
يقوم املخطط الهيكلي للبحث
على مقدمة و�أرب��ع��ة ف�صول ،اىل
جانب �أ�سطوانة تت�ضمن النماذج الوارد

حتليلها يف الف�صل الرابع:
يتناول الف�صل الأول ملحة تاريخية
عن املو�سيقى الع�سكرية منذ ن�ش�أتها
حتى اليوم .ويتناول الف�صل الثاين
تاريخ املو�سيقى الع�سكرية اللبنانية
و�إجنازاتها .اما الف�صل الثالث فيتناول
الأغاين والأنا�شيد الع�سكرية اللبنانية،
و�أبرز ال�شعراء وامللحنني الذين لهم
�إ�سهامات وا�ضحة يف هذا ال�سياق.
ويتناول الف�صل الرابع درا�سة حتليلية

«الأمن الب�شري و�سيادة الدول» عنوان الر�سالة التي �أعدها املقدم
اليا�س �أبو جودة من القوات اجلوية ،ونال على �أ�سا�سها دبلوم
درا�سات عليا يف العالقات الدولية والدبلوما�سية من اجلامعة
اللبنانية .ناق�شت الر�سالة جلنة ت�ألفت من الدكتور عدنان ال�سيد
ح�سني رئي�ساً م�شرفاً ،الدكتور رميون حداد والدكتور حافظ برجا�س
ع�ضوين .وقد نال املقدم �أبو جودة تقدير جيد جداً.
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�إجازة يف احلقوق للمقدم عبد اجلواد ديب

دبلوم درا�سات
عليا يف
العالقات الدولية
والدبلوما�سية
للمقدم اليا�س
�أبو جودة

لنموذجني م��ن الأغ���اين والأنا�شيد
الع�سكرية اللبنانية التي عملت
مو�سيقى اجلي�ش على �إعادة تدوينها
و�إدراجها يف خمزونها.
ولعل �أب��رز ما يتناوله هذا البحث
هو� ،أوالً �إلقاء ال�ضوء على املو�سيقى
الع�سكرية اللبنانية ،التي ق ّلما حازت
اهتماماً من املو�سيقيني وامل�ؤلفني،
نظراً خل�صو�صيتها الع�سكرية من جهة،
ومن جهة �أخرى ،حلاجتها لأنواع خا�صة
من الآالت املو�سيقية غري املتوافرة
يف ِالفرق املو�سيقية املدنية.
وثانياً ،التعريف بالدور الذي �أ ّدته
هذه ِالفرق ،وذلك مبحافظتها على
الأنا�شيد والأغاين الوطنية ،من خالل
�إع���ادة �إحيائها وتدوينها ب�أ�سلوب
مميز جمع ما بني الثقافتني الغربية
والعربية.

نال املقدم عبد اجل��واد ديب من
لواء امل�شاة الثامن �إجازة يف احلقوق
من اجلامعة اللبنانية  -كلية احلقوق
والعلوم ال�سيا�سية والإدارية  -الفرع
الثالث.

�إجازة يف التاريخ
للنقيب حممود ن�صراهلل
نال النقيب حممود ن�صراهلل
من لواء الدعم �إجازة تعليمية يف
التاريخ من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

دبلوم �إدارة وت�سويق
للنقيب �أني�س القعقور

حاز النقيب �أني�س علي القعقور
من لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،على
دبلوم جامعي يف الإدارة والت�سويق
من جلنة املعادالت يف وزارة
الرتبية والتعليم العايل.

�إجازة يف املعلوماتية
للمالزم الأول قا�سم فواز
نال املالزم قا�سم حممد فواز من
اللواء اخلام�س �إجازة جامعية يف
املعلوماتية من كلية العلوم يف
اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف التاريخ
للنقيب نبيل �سرايا

حاز النقيب نبيل فار�س �سرايا
من فوج التدخل الثاين� ،إجازة
تعليمية يف التاريخ من كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية يف
اجلامعة اللبنانية.

• نال الرقيب الأول مرزوق
�أم�ين ال�براج من اللواء الثاين • نال الرقيب الأول حممود
• نال الرقيب الأول حممد ع�شر� ،إج��ازة يف اجلغرافيا من �أح���م���د ال�����ص��م��ي��ل��ي م���ن ف��وج
جن���م ال���دي���ن م���ن املجل�س كلية الآداب والعلوم الإن�سانية ال��ت��دخ��ل الأول� ،إج������ازة يف
اجل��غ��راف��ي��ا م��ن كلية الآداب
الع�سكري �إج���ازة يف احلقوق يف اجلامعة اللبنانية.
والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة
من جامعة بريوت العربية.
اللبنانية.

• حاز الرقيب ح�سني ب�شارو�ش
م��ن م��وق��ع م��رج��ع��ي��ون �إج���ازة
تعليمية فنية يف اخت�صا�ص
الكهرباء من املديرية العامة
للتعليم املهني والتقني.

• نال الرقيب ع�صام زواوي
من فوج التدخل الرابع �إجازة
فنية يف اخت�صا�ص امليكانيك
 ف���رع االن���ت���اج ال�صناعي،من املديرية العامة للتعليم
املهني والتقني.

• ح���از امل��ج � ّن��د امل��م��ددة
خدماته علي �سمري بركات من
ف��وج امل��درع��ات الأول �شهادة
يف املحا�سبة واملعلوماتية
«.»BT3

والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

نال النقيب ن�ضال حيدر زهوي من
اللواء ال�ساد�س� ،إجازة تعليمية يف
اجلغرافيا من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

• ن���ال امل����ؤه���ل �أن���ط���وان
م��ع��ل��وف م���ن ل�����واء امل�����ش��اة
ال���ث���ال���ث� ،إج������ازة يف اللغة
الإنكليزية و�آداب��ه��ا م��ن كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية يف
اجل��ام��ع��ة اللبنانية  -الفرع
الرابع.

• حاز املعاون ر�شاد �صالح
احلناوي من ل��واء الدعم �إجازة • حاز الرقيب الأول حبيب
تعليمية يف ال��ت��اري��خ من العا�شق م��ن معهد التعليم
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية �إج����ازة يف ال��ت��اري��خ م��ن كلية
الآداب والعلوم الإن�سانية يف
يف اجلامعة اللبنانية.
اجل��ام��ع��ة اللبنانية  -الفرع
الرابع.

ج����ي���������ش ال����ع����ل����م وال�����ث�����ق�����اف�����ة ج����ي���������ش ال����ع����ل����م وال�����ث�����ق�����اف�����ة ج��ي�����ش

�إجازة يف اجلغرافيا
للنقيب ن�ضال زهوي

والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

ج����ي���������ش ال����ع����ل����م وال�����ث�����ق�����اف�����ة ج����ي���������ش ال����ع����ل����م وال�����ث�����ق�����اف�����ة ج��ي�����ش
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يف �سجل اخللود

العميد القيم املتقاعد
م�صطفى ال�سيد �أبو اجلود
نعت قيادة اجلي�ش العميد القيم املتقاعد
م�صطفى ال�سيد �أبو اجلود الذي تويف بتاريخ
.2007/12/5
 من مواليد العام  - 1921بريوت. ت��ط��وع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطيف املدر�سة احلربية يف حم�ص اعتباراً من
.1944/10/1
 رقي لرتبة مالزم اعتباراً من 1946/10/1وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة عميد قيم اعتباراً
من .1975/7/1
 حائز:• ميدالية فل�سطني التذكارية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي.
• و�سام ال�صني الوطني.

العقيد الركن املتقاعد
ا�سماعيل �شرف الدين
نعت قيادة اجلي�ش العقيد الركن املتقاعد
ا�سماعيل �شرف الدين ال��ذي تويف بتاريخ
.2007/12/3
 من مواليد العام  - 1924كفرتبنيت -ق�ضاء النبطية.
 تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطيف امل��ع��ه��د ال��ع�����س��ك��ري اع���ت���ب���اراً من
.1948/10/9
 رق��ي لرتبة م�لازم اع��ت��ب��اراً من ،1950/10/9وتد ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عقيد ركن اعتباراً من
.1974/7/1
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• و�سام اال�ستحقاق من الطبقة الثانية من
حكومة اجلمهورية العربية املتحدة.
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام اال�ستقالل االردين من الدرجة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط
بالأقدمية.
• و�سام الأرز من رتبة كومندور.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط �أكرب.
• تهنئة من فخامة رئي�س اجلمهورية.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش م ّرتني.
 تابع دورات درا�سية وتدريبية يف الداخل• و�سام اال�ستحقاق الع�سكري الربتغايل من واخلارج.
 �شغل العديد من املراكز القيادية والوظائفالدرجة الثالثة.
منها رئي�س للمحكمة الع�سكرية وملحق ع�سكري
• و�سام الأرز من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي ذو يف القاهرة.
 مت�أهل وله �سبعة �أوالد.ال�سعف.
لأعمال حربية.
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي ذي
ال�سعف.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• تنويه على اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• ث��ن��اء م��ن ق��ائ��د م��وق��ع ب�يروت
املف ّو�ض.
• تنويه على اللواء.
 ت��اب��ع ع���دة دورات درا���س��ي��ة حائز:وتدريبية يف الداخل واخلارج.
• ميدالية فل�سطني التذكارية.
• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين الف�ضية  -مت�أهل وله �ستة �أوالد.

العقيد قا�سم �أحمد قمح

يف �سجل اخللود

نعت قيادة اجلي�ش العقيد قا�سم �أحمد قمح
الذي تويف بتاريخ .2007/12/31
 من مواليد العام  - 1955كفرحتى  -ق�ضاء�صيدا.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1973/10/8ب�صفة تلميذ رتيب.
 رقي لرتبة مالزم اعتباراً من .1983/8/31وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عقيد اعتباراً من
.2006/1/1
 من عداد اللواء اللوج�ستي  -فوج النقل. حائز:• و�سام احلرب مرتني.
• و�سام اجلرحى مرتني.

املقدم الإداري املتقاعد
فايز �إ�سرب احلداد

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش امل��ق��دم الإداري
املتقاعد فايز �إ�سرب احل��داد الذي
تويف بتاريخ .2007/12/27
 من مواليد العام - 1926نيحا  -ق�ضاء ال�شوف.
 ت��ط � ّوع يف اجلي�شب�����ص��ف��ة تلميذ

الثالثة.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الفخر الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  15مرة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• تهنئة قائد املنطقة مرتني.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة  -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

�ضابط اعتباراً من .1950/10/5
 رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��اراً من ،1953/10/1وت���د ّرج يف الرتقية
حتى رتبة مقدم �إداري اعتباراً من
.1973/1/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي
ذي ال�سعف من الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط.
• تهنئة ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
مرتني.
 تابع عدة دورات درا�سية وتدريبيةيف الداخل واخلارج.
 -مت�أهل وله اربعة اوالد.

املالزم �إيلي مارون حاكمه من .2006/8/1
 م���ن ع����داد ل���واءامل�شاة ال�ساد�س -
الكتيبة .62
 حائز:• تنويه العماد
قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد
ق�����ائ�����د اجل���ي�������ش
مرتني.
نعت قيادة اجلي�ش املالزم • تهنئة قائد املدر�سة
�إيلي مارون حاكمه الذي تويف احلربية.
بتاريخ .2007/12/10
• تهنئة قائد الكتيبة 62
 من مواليد  - 1985/2/23مرتني.القبيات  -ق�ضاء عكار.
 تابع ع��دة دورات تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة درا�سية وتدريبيةتلميذ �ضابط اع��ت��ب��اراً من يف الداخل.
.2003/10/10
 عازب. -رقي لرتبة مالزم اعتباراً
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امل�ؤهل
يو�سف �أمني غامن

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل يو�سف �أمني
غامن الذي تويف بتاريخ .2007/12/28
 من مواليد  - 1964/8/16ذوق اخلراب -ق�ضاء املنت  -حمافظة جبل لبنان.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1984/5/7 من عداد لواء امل�شاة ال�ساد�س. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة الف�ضي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش اربع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 24
مرة.
• تهنئة قائد اللواء  5مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة 4
مرات.
 مت�أهل ول��ه اربعةاوالد.

102

اجلي�ش  -العدد رقم 271

يف �سجل اخللود

امل�ؤهل يحيى عبداهلل لعلع

املعاون
علي حممد نون

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل يحيى عبداهلل
لعلع الذي تويف بتاريخ .2008/1/10
 من مواليد  - 1959/8/20تل معيان -ق�ضاء عكار  -حمافظة ال�شمال.
 ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب���ت���اري���خ.1981/12/21
 من عداد قاعدة القليعات اجلوية. حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام الن�سر للطريان.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة الف�ضي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  16مرة.
• تهنئة قائد القوات اجلوية.
 -مت�أهل وله �ستة اوالد.

نعت قيادة اجلي�ش املعاون علي حممد نون
الذي تويف بتاريخ .2007/12/21
 من مواليد  - 1963/2/1حربتا  -ق�ضاءبعلبك  -حمافظة البقاع.
بتاريخ
 تطوع يف اجلي�ش.1983/3/26
 من عداد لواء امل�شاة اخلام�س  -الكتيبة.53
 حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
اجلي�ش
قائد
العماد
تهنئة
•
 19مرة.
• تهنئة قائد املع�سكر.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله �سبعة اوالد.

الرقيب الأول
حممد جهجاه جعفر

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش ال��رق��ي��ب الأول
حممد جهجاه جعفر ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2007/11/27
 من مواليد  - 1965/2/10قناقر -ق�ضاء الهرمل  -حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1983/8/14 من عداد لواء امل�شاة العا�شر. حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش اربع
مرات.
اجلي�ش
قائد
العماد
تهنئة
•
 20مرة.
• تهنئة قائد اللواء مرتني.
• تهنئة قائد مع�سكر التدريب.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله ولد واحد.

يف �سجل اخللود

اجلندي �شربل رزوق الثوم

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي �شربل رزوق
ال ّثوم الذي تويف بتاريخ .2007/12/16
 من مواليد  - 1984/7/22القاع -ق�ضاء بعلبك  -حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2004/8/30 من عداد ال�شرطة الع�سكرية. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

اجلندي عبد النا�صر
حمي الدين زكريا

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي عبد النا�صر
حم��ي ال��دي��ن زك��ري��ا ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2007/12/20
 من مواليد  - 1981/2/2القرنة  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2006/9/4 من عداد لواء امل�شاة ال�ساد�س  -الكتيبة.64
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ورئي�س
املجل�س الع�سكري.
• تهنئة قائد اللواء ال�ساد�س ثالث
مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.
 -عازب.
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2007
�إقر�أ جملتك
وجاوب

كما يف كل عام ،قراء «اجلي�ش» يحتفظون باملجموعة الكاملة
للأعداد ال�صادرة العام  ،2007وامل�سابقة تعود اليهم يف جمموعة جديدة
من الأ�سئلة ،وللفائزين جوائز:
• اجلائزة الأوىل� 300 :ألف لرية لبنانية� • .آخر مهلة لال�شرتاك � 10آذار .2008
• اجلائزة الثانية� 200 :ألف لرية لبنانية • .تر�سل الإجابات اىل قيادة اجلي�ش -
• اجلائزة الثالثة� 100 :ألف لرية لبنانية .مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش».

2008

 -1يف �أي تاريخ من العام املا�ضي� ،أعلنت
قيادة اجلي�ش �إلغاء خدمة العلم نهائياً؟
 -2يف �أي عام �أن�شئت مدر�سة الرتباء ومن هو
قائدها احلايل؟
 -3ت�شارك ق��وات «اليونيفيل» مع القوات
البحرية يف اجلي�ش اللبناين يف تطبيق القرار
 .1701ح ّدد البقعة التي تقع حتت �صالحيات
البحرية اللبنانية وتلك التي تقع حتت م�س�ؤولية
«اليونيفيل» يف املياه الإقليمية اللبنانية؟
 -4ما هو عدد �شهداء اجلي�ش الذين �سقطوا يف

معركة نهر البارد؟ ح ّدد عدد ال�ضباط وعدد الرتباء
والأفراد؟
 -5يف �أي تاريخ بد�أت �أحداث نهر البارد ويف
�أي يوم انتهت؟
� -6أقامت قيادة اجلي�ش احتفال تكرمي ال�شهداء
يف جم ّمع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضي ،يف �أي تاريخ
�أقيم االحتفال؟
 -7م��ا ه��و ع��دد اجل��ن��ود الإ���س��ب��ان��ي�ين الذين
ا�ست�شهدوا يف انفجار على طريق ال��دردارة -
اخليام ،ال�صيف املن�صرم؟
 -8يف �أي تاريخ عينّ اللواء الركن فرن�سوا احلاج
مديراً للعمليات ويف �أي يوم ا�ست�شهد؟
 -9بلدة يف جبل لبنان ،ق�ضاء جبيل ،ا�سمها
يعني الت�سرت واخلفاء ،ترتفع عن �سطح البحر
 950مرتاً ،ما ا�سمها؟
� -10شاعر لبناين ولد العام  1924يف العا�صمة

بريوت ،ومن �أبدع ق�صائده «الراق�صة ال�سوداء»،
و«اىل ملهمتي الأوىل» ،ما ا�سمه؟
 -11يف �أي �سنة ان�ضم لبنان اىل اتفاقية
«م�سار كمربيل» الهادفة اىل �ضبط جتارة املا�س
اخلام ،وبد�أ تطبيق مفاعيلها؟
 -12لبناين ع�ضو يف جلنة التحكيم التابعة
للمعهد العايل للمو�سيقى يف باري�س ،ويف
الهيئة التحكيمية التابعة لأورك�سرتا �إذاعة فرن�سا
منذ العام  ،1979من هو؟
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كانون الثاين
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فريق اجلي�ش يت�ألق
يف التجذيف
حمرزاً بطولة لبنان

�أخبار ريا�ضية

�إعداد:
 ال��رق��ي��ب الأولنينا عقل خليل
ح�سني حمية (قائد
دف��ة) ،الرقيب حممد
�أح����رز ف��ري��ق اجل��ي�����ش يف لعبة
دالل وال��ع��رف��اء :ايلي
التجذيف بطولة لبنان يف اللعبة
مو�سى ،مارون اخلوري
وابراهيم عبود فــي
للعام  ،2007التي نظمها االحتاد
املـركز الأول.
ال��ل��ب��ن��اين للتجذيف يف قاعدة
 ال��ع��ري��ف الأولب�يروت البحرية ،ومب�شاركة عدة
جــالل ر�ضــوان (قائـد
اندية .وج��اءت نتائج الع�سكريني
• زوجي رجال  -وزن مفتوح 1000م :دفة) ،العرفاء :طوين روحانا ،روبري جبــور وحممد
على النحو الآتي:
 العريفان روبري جبور وحممد خالد يف املركز خالد يف املـركز الثاين.• فردي رجال  -وزن خفيف 1000م:
• االرغوميرت رجال  -وزن خفيف 1000م:
 العريف ابراهيم عبود يف امل��رك��ز االول ،الثاين. الرقيب حممد دالل والعريف مارون اخلوري  -العريف ابرهيم عبود يف املركز الأول.واجلندي الأول جورج خمول يف املركز الثاين.
• االرغوميرت رجال  -وزن ثقيل 1000م:
• فردي رجال  -وزن ثقيل 1000م:
يف املركز الثالث.
 الرقيب الأول ح�سني حمية يف املركز الأول. العريف مارون اخلوري يف املركز الثاين.• رباعي رجال  -وزن مفتوح 1000م:

اجلي�ش بطل لبنان يف �سباق الن�صف ماراتون
�أحــرز فريـق اجليــ�ش بطـولة
لبنـان ل�سباق ن�صف م��ارات��ون
للعام  2007وال��ذي ج��رى بتاريخ
 ،2007/12/16انطالقاً من جبيل
و���ص��والً اىل ملعب ف����ؤاد �شهاب
الريا�ضي  -جونية.

�شارك يف ال�سباق ال��ذي نظمه
االحت���اد اللبناين لأل��ع��اب القوى،
ح��واىل  50ع��داء وع��داءة ينت�سبون
اىل عدة �أندية.
وهنـا النتـائج الفنية للع�سكريني:
• فئة الرجال:

 الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء • فئة القدامى:امل�شاة الأول ،الأول.
 الرقيب عمر عبد اللطيف من العريف الأول مهدي �شبلي من فوج املغاوير ،الأول. الرقيب علي مظلوم من لواءلواء احلر�س اجلمهوري ،الثاين.
 اجلندي الأول حممد العجمي من احلر�س اجلمهوري ،الثاين.لواء امل�شاة الثاين ،الثالث.
اجلي�ش  -العدد رقم 271
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برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
ممثالً بالعميد الركن �صالح ف�ضل اهلل ،نظم نادي
اجلزيرة الريا�ضي �سباق امليالد الـ 51يف ال�سباحة
يف م�سبـح النادي الع�سكري املركزي يف املنارة.
وقد �شارك يف ال�سباقات � 127سباحاً و�سباحة
ميثلون االندية الريا�ضية وامل�ؤ�س�سات الع�سكرية.
ويف ختام ال�سباق ،وزع العميد الركن ف�ضل

ال�صحافيني.
�سباق امليالد يف ال�سباحة
ويف م��ا يلي نتائج الع�سكريني يف �سباق
اهلل وكبار احل�ضور ،الك�ؤو�س وامليداليات على 800م:
الفائزين ،ونال ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش كل من  -الرقيب رفعت اخلطيب ،الأول.
 املعاون الأول علي زيعور ،الثاين.وائل قرب�صلي و�ألني حطب.
كما ق � ّدم رئي�س ن��ادي اجل��زي��رة درع امليالد  -العريف يا�سر قمر الدين ،الثالث.
اىل ممثل العماد قائد اجلي�ش واىل الزمالء

منتخب اجلي�ش
حقق املراكز
الأوىل يف بطولة
لبنان للمالكمة
واملركز الثاين
يف بطولة لبنان
للتايكواندو
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان (الدرجة
الثانية) يف املالكمة التي نظمها االحتاد اللبناين
للعبة يف مدينة كميل �شمعون الريا�ضية بتاريخ
 ،2007/12/29ويف النتيجة ،حل فريق اجلي�ش
يف املركز الأول ،وقد كانت نتائج الع�سكريني على
النحو الآتي:
• وزن  60كلغ :املجند املمددة خدماته
حممد عثمان ،الأول.
• وزن  64كلغ :املجند املمددة خدماته �أحمد
عثمان ،الأول.
• وزن  69كلغ :الرقيب �أحمد النابو�ش ،الأول.
• وزن  75كلغ :اجلندي عادل �صالح ،الثاين.
• وزن  91كلغ :اجلندي �أحمد نا�صر ،الثاين.
• وزن  91كلغ وما فوق :املجند املمددة
108
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خدماته بالل نا�صر ،الأول.
على �صعيد �آخر ،نظم االحتاد اللبناين للتايكواندو
بطولة لبنان  -الدرجة الأوىل يف اللعبة ،وذلك
بتاريخ  2007/12/16يف نادي املون ال�سال -
عني �سعادة ،وقد �شارك فريق اجلي�ش اىل جانب

ت�سعة اندية.
ويف النتيجة النهائية ،حل فريق اجلي�ش يف
املركز الثاين� ،أما النتائج التي حققها الع�سكريون
فكانت على النحو الآتي:
• وزن  54كلغ :اجلندي يو�سف �أبو زغيب،
الثالث.
• وزن  58كلغ :اجلندي علي رعد ،الثاين.
• وزن  72كلغ :العريف �شربل رحمة ،الثالث.
• وزن  78كلغ :العريف داين �سمعان،
الثالث.
• وزن  84كلغ :الرقيب الأول علي كنعان،
الثالث.
• وزن  84كلغ وما فوق :العريف جورج
فار�س ،الأول.

اجلي�ش ي�شارك
يف بطولة لبنان
املفتوحة للجودو

نظم االحتاد اللبناين للجودو بطولة لبنان املفتوحة
يف اللعبة وذل��ك يف ن��ادي ب��ودا � -أدم��ا وبتاريخ
.2008/1/6
وقد �شارك يف البطولة فريق اجلي�ش اىل جانب
عدة اندية ،اما النتائج التي حققها الع�سكريون
فكانت على النحو الآتي:

 اجلندي و�سيم عبيد من قاعدة جونيه البحرية،الثالث.
 الرقيب الأول عا�صم بو ك��روم من ل��واء امل�شاةالثاين ،اخلام�س.
 الرقيب زين الدين مترا من لواء امل�شاة اخلام�س،اخلام�س.

بطولة �شهداء اجلي�ش
لواء احلر�س اجلمهوري يحرز ك�أ�س كرة القدم والكرة
الطائرة واملدر�سة احلربية ك�أ�س كرة ال�سلة
�أحرز لواء احلر�س اجلمهوري بطولة ك�أ�س �شهداء
اجلي�ش يف لعبتي كرة القدم والكرة الطائرة ،كما
�أحرز فريق املدر�سة احلربية بطولة ال�شهداء يف
لعبة كرة ال�سلة.
فبح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،العقيد الركن قا�سم جمول و�ضباط
الريا�ضة يف �ألوية اجلي�ش وقطعه� ،أقيمت املباراة
النهائية يف كرة القدم ،حيث �أح��رز فريق لواء
احلر�س اجلمهوري لقب البطولة بعد فوزه على
فريق الفوج املجوقل بهدف مقابل ال �شيء
للفريق الأخري.

وعلى ملعب املركز
ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���ض��ة
الع�سكرية� ،أقيمت
امل���ب���اراة النهائية
لبطولة ال�شهداء يف
لعبة ال��ك��رة الطائرة
بح�ضور امل��ق��دم بالل
ال�شوا ممثالً العماد قائد اجلي�ش ،و�أح��رز خاللها ويف املباراة النهائية للبطولة يف لعبة كرة
فريق ل��واء احلر�س اجلمهوري املركز الأول يف ال�سلة ،حقق فريق املدر�سة احلربية املركز الأول
الت�صنيف النهائي بعد فوزه على فريق مقر عام بعد ف��وزه يف اللقاء الأخ�ير على فريق اللواء
اخلام�س بنتيجة .65 - 92
منطقة جبل لبنان بنتيجة .1 - 3
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اجلي�ش
اللبناين
ي�شارك يف
بطولة العامل
الع�سكرية
الرابعة
�أقيمت بطولة العامل
الع�سكرية الرابعة
يف الألعاب الريا�ضية
يف ال��ه��ن��د  -حيدر
�أب������اد ،اع���ت���ب���اراً من
 2007/10/14ولغاية
 ،2007/11/22وقد
���ش��ارك��ت فيها بعثة
ل��ب��ن��ان ال��ت��ي متثلت
ب���ف���رق م��ن��ت��خ��ب��ات
اجلي�ش يف امل�صارعة،
اجلودو و�ألعاب القوى،
اىل جانب  102دولة
عربية و�أجنبية.

النقيب فادي ك ّبي
يحكم نهائيات
بطولة الألعاب
الع�سكرية العاملية
يف الهند
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�شارك احلكم والقا�ضي الدويل النقيب فادي كبي يف
لعبة امل�صارعة الرومانية واحلرة ،يف بطولة الألعاب
الع�سكرية العاملية ،التي �أقيمت يف الهند  -حيدر
�أباد ،اعتباراً من  2007/10/13ولغاية  22منه.
وقد حكم نهائيات البطولة يف معظم الأوزان ونال
ا�ستح�سان جلنة احلكام الدولية.

اجلي�ش يحقق
املراكز الأوىل يف لقاء
ودي يف �ألعاب القوى
�أقيم لقاء ودي يف �ألعاب القوى
على ملعب مدر�سة �سيدة اجلمهور
بتاريخ  ،2007/12/29وحتت
�إ�شراف االحتاد اللبناين للعبة.
و�شمل اللقاء الألعاب التالية :كرة
حديد ،وثب ثالثي ،رمي قر�ص
عال .و�شارك فيه العبو منتخب
وقفز ٍ
اجلي�ش اىل جانب العبني �إحتاديني
و�أحرزوا املراكز االوىل وفقاً ملا يلي:
• رمي كرة حديد:
 اجلندي الأول بدري عبيد من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 الرقيب �سائر �سامل من لواءامل�شاة الثاين ع�شر ،الثاين.
 العريف جورج ها�شم من معهدالتعليم ،الثالث.
• وثب ثالثي:
 العريف الأول �أ�سامة النداف منلواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.
 الرقيب داوود �سرور من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الثاين.
• رمي قر�ص:
 العريف جورج ها�شم ،الأول اجلندي الأول بدري عبيد ،الثاين. اجلندي جوزف عي�سى من فوجاملدفعية الثاين ،الثالث.
• قفز عال:
 العريف تركي غ�صن من اللواءاللوج�ستي ،الأول.
 العريف ع�صام غ�صن من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الثالث.
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لبنانية

اال�سم........................................................................................................................................................ :
العنوان..................................................................................................................................................... :
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�إعداد :فيليب � ّشما�س
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• �أفقياً:

 -1م�آثرنا ومبادئنا ،دائمة ،الأنفة وال�شرف.
 -2من احلبوب ،ال�ضبع الذكر� ،س ّيدةِ ،مقولها.
 -3خرقة ُي�ش ّد بها اجلرح ،رئي�س �أمريكي راحل،
للتف�سري.
 -4ممثل �أمريكي تويف بحادث �سيارة� ،إنربم،
قدمي بالأجنبية.
 -5مدينة �إيطالية ،للندبة� ،شارع يف ر�أ�س
بريوت ،رفق بالإبل ،رتبة ع�سكرية.
 -6تك ّلم ،فيلم من بطولة ح�سني فهمي وعادل
�أدهم� ،ص َّرح.
 -7ج��دار ،للنفي� ،شاعر �أم���وي ،ه��ذا بلهجة

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• امل�ؤهل الأول ها�شم بزون
مديرية الق�ضايا الإدارية واملالية.
• الرقيب الأول ربيع قي�س
اركان اجلي�ش للعمليات.
• الرقيب هتاف عاكوم
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.
• جانيت ابي نخول
عني الريحانة  -ك�سروان.

�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 � 20شباط .2008

عربية ،خ�صب.
�ِ -8سرت ،يرجو.
 -9دولة �آ�سيوية تتكون من �آالف اجلزر ،ياب�س
الفاكهة� ،ص ّوت الوطواط.
 -10الإ�سم الثاين ملمثلة �أمريكيةّ ،
دق وك�سر،
مدينة �أفغانية� ،ضمري منف�صل.
 -11دول��ة يف �أمريكا الو�سطى ،ق��ر�أ ،الإ�سم
الثاين ملطرب �سوري راحل.
 -12م�صيف لبناين ،عائلة ،رئي�س تركي
راحل.
 -13حرف جزم ،داوى ،ي�صبح طرياً.
 -14دولة عربية ،دولة يف �أمريكا الو�سطى،
حديث القطف �أو الطبخ.
 -15مملكة قدمية ،فقرة� ،أكل الطعام،

• عمودياً:

� -1سيف ّ
قطاع� ،سيف قاطع ،احلياكة� ،سنة.
 -2يربط وي�����ش� ّد ،يواجهونهم ،عا�صمة
�آ�سيوية.
� -3أق�سام ،مو�سيقار ومطرب عربي راحل،
�ضعف.
 -4ممثلة م�صرية ،بيت� ،أ ْخد معظم ال�شيء.
 -5رجع اىل ،جملة عربية ،من الفواكه� ،أن�شد
�شعراً.
 -6ممثلة م�صرية� ،صار الوقت ،خوف.
 -7امرباطورية بيزنطية ،دول��ة �آ�سيوية،
نومه.
ال�صبح� ،أهم �أنهر �سوي�سرا ،للمنادى.
ُ -8
 -9الإ�سم الثاين لكاتب و�سيا�سي �أمريكي
راحل ،رمى ال�شراب من فمه ،ممثلة م�صرية
بطلة فيلم «الر�صا�صة ال تزال يف جيبي».
 -10ج��ع��ل ال��ع��م��ل ك���ام�ل� ًا ،ق��ط��ع ،نوتة
مو�سيقية ،الإ�سم الثاين ل�شاعر برتغايل،
�أ�سرت و� ّ
أغطي.

�أمكنة خم�صبة يف ال�صحارى.
 -16يقفز ،تر ّفع وتن ّزه عن.
قطع
� -17صحايف وك��ات��ب لبناين راح���لَ ،
الع�شب.
 -18من الفواكه ،كل �شيء على طريق واحد،
�شاعر لبناين.
�شرب ،هدموا �شديداً ،ممثلة م�صرية
َ -19
خافت و�ضعيف.
راحلةِ ،
 -20ممثل وخم��رج م�صري راح��ل ،دول��ة يف
�أمريكا ال�شمالية ،نقي�ض مت�شائم.
� -21صنعة ،جماري الأودي��ة ال�ضيقة ،ي�ص ّوت
ال�ضفدع ،ي�صرع.

 -11ح ّداد ،ناحية وجهة ،نهر يف فرن�سا.
 -12مدينة يف فرن�سا �شهرية مبدر�ستها
احلربية ،طائر مائي �شبيه بالأوز ،احلاذق.
� -13أتن ّعم ،بلدة يف البقاع� ،سئم ،بحرية
بني �سوي�سرا وفرن�سا.
 -14ي�ستكرب ويع�صي ،بلدة يف البقاع،
نق�ض عهد.
ح�سن
 -15اجل�سيمة من الن�ساء ،للنهيَ ،
الوجه.
� -16شمع ،م��ن �أع�����ض��اء اجل�����س��م ،ممثل
�أمريكي.
� -17إ�سم �سابق لعا�صمة مدغ�شقر ،دولة
�أوروبية ،غري نا�ضج.
 -18يب�س ع�صبه� ،سقطوا ،حيوانات
برمائية ،حجارة �صلبة.
� -19أم���ط���ار ،ل��وح��ة ���ش��ه�يرة لليوناردو
دافينت�شي� ،صحف.
 -20رئي�س ع��رب��ي راح����ل ،ن��ع�بر ،ن�سج
العنكبوت.
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الهدف هو الرع ّية
هل من الغرابة �أن كان الأنبياء يف معظمهم رعاة ،رعوا النا�س بن�شر مبادئ الدين بينهم،
ورعوا الطبيعة باملحافظة على ما فيها من عنا�صر احلياة؟ وهل من الغرابة �أن جند يف هذا
اجلبل �أو ذاك من بالدنا ،وخ�صو�صاً يف اجلنوب ،راعياً يحفظ قطيعه ويحمي ب�ستانه ،فيتن ّبه
العدو اىل �أن يف ذلك ا�ستمراراً للعالقة مع الأر�ض والوطن ،فيعمد اىل التعطيل والرتهيب
والت�شريد؟
ال يحتاج املرء� ،أينما كان ،اىل دليل حول عدوانية �إ�سرائيل وجتاوزاتها للقوانني الدولية على
اختالفها ،فبعد اعتداءاتها املتتالية على الأرا�ضي اللبنانية ،خ�صو�صاً ما ح�صل يف �صيف
 ،2006وبالتزامن مع خروقاتها ال�سافرة للأجواء وللمياه الإقليمية اللبنانية ،و�إحلاقاً لبقاياها
الأثيمة من �ألغام وقنابل خفية هنا وهناك ،ها هي توا�صل ا�ستفزازاتها على حدودنا الدولية
بالتعدي على املواطنني ومنعهم من موا�صلة حياتهم اليومية العادية ،التي هي حق
طبيعي يجب �أن يتمتع به كل مواطن على �سطح الأر�ض.
«الإجناز» الإ�سرائيلي الأخري ،كان اختطاف �أحد الرعاة اللبنانيني من داخل �أر�ض �أهله و�أجداده
و�أبناء بالده .لعله كان من املفرو�ض بالراعي اللبناين� ،أن يدير ظهره اىل اجلي�ش الإ�سرائيلي
و�أن ي� ّسمر نظره يف الداخل اللبناين ،تطميناً لأجهزة الرادار العدوة� .أو لعله كان يجب �أن
مييل بوجهه ،ولي�س بظهره ،اىل امل�ستعمرات الإ�سرائيلية ،دليل االحرتام والتزاماً الأ�صول
االجتماعية� .أو لعله كان يجب �أن يتبع قطيعه اىل املراعي يف النهار من دون الليل منعاً
لل�شبهات� .أو لعله كان يجب �أن يقوم بذلك يف الليل فقط لأن ال حق له يف اال�ستفادة من
نور ال�سماء وحرارة ال�شم�س ،ومن ظالل الأ�شجار و�أع�شاب احلقول ...مع هذا ال�سبب �أو ذاك،
قرر اجلي�ش الإ�سرائيلي املقهور �أن ي�ستعيد هيبته و�أن يثبت وجوده ،فاختطف الراعي
وو�ضع حداً م�ؤقتاً لرعايته قطيعه ،ويف ذلك حماولة يائ�سة لدفع املواطن يف هذه البالد
اىل �إهمال حقله وهجرة ترابه وت�سليم رعيته اىل املجهول .لي�س هذا الراعي �أو ذاك هما
املق�صودين فقط ،املق�صود هو كل مواطن يرتبط ب�أر�ضه عرب عقد وطني �إن�ساين را�سخ
على مدى تاريخ الوطن مبا�ضيه وحا�ضره وم�ستقبله .لكن املواطن اللبناين� ،سواء يف
اجلنوب �أو يف ال�شمال� ،سيزيد ارتباطه ب�أر�ضه ،واجلي�ش اللبناين �سيوا�صل االهتمام برعيته،
و�سيبقى املدافع عنها وامل�ضحي يف �سبيلها.
�إن إ��سرائيل تعرف جيداً �أن بني اجلي�ش اللبناين ورعيته عهداً لن تنف�صم عراه ،و�أن
الت�ضحيات ،مهما زادت وا�ستمرت ،لن ت�ؤثر يف املهم ،ولن ت�ضعف الإرادات.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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