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�إحتفال تكرميي

ال�سنة الرابعة والع�شرون � -آذار  /ني�سان  - 2008العدد رقم 274/273
العماد مي�شال �سليمان
خالل اجتماع
مع �أركان القيادة
وكبار ال�ضباط:
علينا ت�أمني اجلهوزية
العالية ملواجهة
كل االحتماالت

دعا قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،قادة الوحدات الكربى �إىل ت�أمني
اجلهوزية العالية لوحداتهم ملواجهة كل االحتماالت املرتقبة ،وخ�صو�صاً الدفاع
عن الأر�ض جنوباً وا�ستكمال مهمات حفظ الأمن واال�ستقرار الداخلي .كالم قائد
اجلي�ش ،جاء خالل اجتماع عقده يف الريزة ،وح�ضره �أركان القيادة وكبار �ضباطها
وقادة الوحدات الكربى ،حيث و�ضعهم ب�صورة التهديدات الإ�سرائيلية �ضد لبنان،
م�شرياً �إىل املجازر التي يرتكبها العدو اال�سرائيلي بحق ال�شعب الفل�سطيني يف
قطاع غزة ،والتحركات الع�سكرية ذات الطابع االقليمي والدويل.
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طبع من هذا العدد  58.000ن�سخة
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ً
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توزيع:
«النا�شرون» �ش.م.م.
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

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

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل ال�سفري
الإيطايل

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س
املر� ،سفري ايطاليا ال�سيد غربيال
كيكيا وبحث معه الأو�ضاع العامة
يف البالد.

 ...والقائمة ب�أعمال
ال�سفارة الأمريكية

ا�ستقبل الوزير اليا�س املر ،القائمة
ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيدة
مي�شيل �سي�سون يرافقها امللحق
الع�سكري الأمريكي يف ال�سفارة
املقدم دايڤيد �آيل ورئي�س مكتب
التعاون الع�سكري املقدم دايڤيد
ليمربغر ،وجرى البحث يف التعاون
الع�سكري امل�شرتك.

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

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س
املر ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام
للأمم املتحدة غري بيدر�سون يف
زيارة وداعية قبل مغادرته لبنان
نهائياً.

اجلي�ش  -العدد رقم 274/273
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ا�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
ال�سفرية اال�سرتالية

 ...وال�سفري
الرتكي

 ...وال�سفري
اال�سباين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفرية ا�سرتاليا ال�سيدة ليندل
�ساك�س يف زيارة بروتوكولية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري تركيا ال�سيد
�إيرفان جالل �أكار يف زيارة وداعية
ملنا�سبة مغادرته لبنان.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة� ،سفري ا�سبانيا
ال�سيد ميغيل بينوزا برييك ،ومتّ
التداول يف الأو�ضاع العامة يف
البالد.

اجلي�ش  -العدد رقم 274/273
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 ...و�سفري
االحتاد الأوروبي

 ...والقائمة ب�أعمال
ال�سفارة الأمريكية

 ...والأمني العام
جلامعة
الدول العربية
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري االحتاد الأوروبي
ال�سيد باتريك لوران ،و ّمت البحث
يف الأو�ضاع العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
القائمة ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية
ال�سيدة مي�شيل �سي�سون ،يرافقها
امللحق الع�سكري يف ال�سفارة
املقدم دايفيد �آيل ،وتداوال الأو�ضاع
العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،الأمني العام جلامعة
الدول العربية ال�سيد عمرو مو�سى،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة
وم�سائل تتعلق باال�ستحقاق
الرئا�سي.

 ...ووزير
الدفاع الأملاين

 ...وم�ساعد وزير
الدفاع الأمريكي

 ...واملبعوث اخلا�ص
لرئي�س الوزراء
الربيطاين

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وزير الدفاع
الأملاين ال�سيد فرانت�س جوزيف
يونغ و ّمت التداول يف الأو�ضاع
العامة ويف �سبل تفعيل التعاون
بني اجلي�شني اللبناين والأملاين.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،م�ساعد وزير الدفاع
الأمريكي ال�سيد �إريك �إيدملان،
وجرى التداول يف �سبل تفعيل
التعاون بني اجلي�شني اللبناين
والأمريكي.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد
�سليمان ،يف مكتبه يف الريزة،
املبعوث اخلا�ص لرئي�س الوزراء
الربيطاين ال�سيد مايكل وليامز
ترافقه �سفرية بريطانيا ال�سيدة
فران�سي�س غاي .وقد تناول البحث
الأو�ضاع العامة.
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 ...ونائب
وزير الدفاع الغاين

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

 ...ورئي�س �أركان
الدفاع االيطايل
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف ال�ي�رزة ،رئي�س �أرك���ان الدفاع
الإيطايل الفريق الطيار فني�سنزو
10
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،نائب وزير الدفاع الغاين
ال�سيد ويليام �أوفوري باوفو يرافقه
قن�صل غانا يف لبنان ال�سيد مي�شال
حداد ووفد مرافق .وتناول البحث
�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني
اجلي�شني اللبناين والغاين ،و�ش�ؤوناً
تتعلق مبهمة الوحدة الغانية
العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان.
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،املمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيد
غري بيدر�سون ،يف زيادة وداعية
ملنا�سبة انتهاء مهامه يف لبنان،
حيث تداوال االو�ضاع امل�ستجدة.

كامبوريني ،يرافقه قائد العمليات
امل�شرتكة يف القيادة االيطالية
الفريق مورو دل في�شتيو ،وتناول
ال��ب��ح��ث ���س��ب��ل ت��ف��ع��ي��ل ال��ت��ع��اون
والتن�سيق بني اجلي�شني ال�صديقني
اللبناين وااليطايل ،و�ش�ؤوناً تتعلق
مبهمة الوحدة االيطالية العامة يف
�إط��ار ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان.

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

 ...ورئي�س �أركان
منظمة مراقبة
الهدنة

 ...وقائد وحدة
قيادة القوة
البحرية
يف اليونيفيل
مودعاً

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء
كالوديو غراتزيانو ،حيث عر�ض معه
الو�ضع الأمني يف اجلنوب و�ش�ؤوناً
ذات �صلة مبهمات اليونيفيل.

ا�ستقبل العماد �سليمان ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س �أركان منظمة
مراقبة الهدنة يف لبنان اللواء �أيان
غوردن على ر�أ�س وفد مرافق.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،قائد وحدة قيادة
القوة البحرية العاملة يف �إطار
اليونيفيل ،الأدمريال الأملاين
كري�ستيان لوغر يف زيارة وداعية
قدم فيها خلفه الأدمريال االيطايل
روجريو ديبيا�س.
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 ...ومدير مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد �سليمان،
يف مكتبه يف الريزة ،مدير مكتب
منظمة التحرير الفل�سطينية ال�سيد
عبا�س زك���ي ،وق��د ت��ن��اول البحث
ال�ش�أن العام والو�ضع الفل�سطيني
ب�شكل خا�ص ،حيث �أع��رب العماد
�سليمان عن ت�ضامنه مع ال�شعب
الفل�سطيني ال�شقيق الذي يعاين

 ...وموفد رئي�س االحتاد
ال�سوي�سري ل�ش�ؤون
ال�شرق الأو�سط

 ...ووفداً من
ال�صليب الأحمر الدويل
ل�ش�ؤون ال�شرق االو�سط
و�شمال �أفريقيا
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ح�صاراً قا�سياً يف قطاع غزة من قبل
العدو اال�سرائيلي ،كما طم�أن الإخوة
الفل�سطينيني يف خميم نهر البارد
�إىل ت�صميم اجلي�ش على بذل �أق�صى
اجلهود يف �سبيل ت�أمني عودتهم
اىل منازلهم وترميمها و�إ�صالحها،
ومن ثم ا�ستئناف حياتهم الطبيعية
وعالقاتهم الطيبة مع حميطهم
ومع الع�سكريني املكلفني ال�سهر
على �أمنهم و�سالمتهم.

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،موفد رئي�س
االحتاد ال�سوي�سري ل�ش�ؤون ال�شرق
الأو�سط ال�سيد ديديه بفرتر ،وتداوال
ال�ش�ؤون العامة.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،مديرة العمليات يف ال�صليب
الأحمر الدويل ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ال�سيدة بياتري�س
ميغيفاند ،بح�ضور رئي�س اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر الدويل يف
بريوت ال�سيد جوردي راي�ش .وتناول
البحث الأو�ضاع العامة و�سبل التعاون
بني ال�صليب الأحمر الدويل واجلي�ش
اللبناين.
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ن�شاطات القائد

عقد اجتماعاً ح�ضره �أركان القيادة وكبار ال�ضباط
العماد مي�شال �سليمان :ت�أمني اجلهوزية العالية ملواجهة كل االحتماالت

دعا قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،قادة الوحدات الكربى �إىل
ت�أمني اجلهوزية العالية لوحداتهم ملواجهة كل االحتماالت املرتقبة،
وخ�صو�صاً الدفاع عن الأر�ض جنوباً وا�ستكمال مهمات حفظ الأمن
واال�ستقرار الداخلي.
كالم قائد اجلي�ش ،جاء خالل اجتماع عقده يف ال�يرزة ،وح�ضره
�أركان القيادة وكبار �ضباطها وقادة الوحدات الكربى ،حيث و�ضعهم
ب�صورة التهديدات الإ�سرائيلية �ضد لبنان ،م�شرياً �إىل املجازر التي
يرتكبها العدو اال�سرائيلي بحق ال�شعب الفل�سطيني يف قطاع
غزة ،والتحركات الع�سكرية ذات الطابع االقليمي والدويل.
ودع��ا العماد قائد اجلي�ش القادة �إىل ت�أمني اجلهوزية العالية
لوحداتهم ملواجهة كل االحتماالت املرتقبة ،ال �سيما الدفاع عن
االر�ض جنوباً ،وا�ستكمال مهمات حفظ الأمن واال�ستقرار الداخلي،
الفتاً �إىل �أن واجبهم الأ�سا�سي هو منع العدو اال�سرائيلي من

احتالل االرا�ضي اللبنانية �أو حماولة ا�ستخدامها كممر لالعتداء على
اال�شقاء العرب ،م�ؤكداً �إ�صرار اجلي�ش و�إىل جانبه ال�شعب واملقاومة
على الت�صدي لأي عدوان �إ�سرائيلي جديد ،بكل االمكانات والو�سائل
املتوافرة ،فالدفاع عن االر�ض هو حق مقد�س كر�سته املواثيق
وال�شرائع الدولية ،وهو �أولوية وطنية ت�ستحق من اجلميع توحيد
الطاقات وت�ضامن اجلهود ،جازماً �أن ال تراجع �أمام العدو �إذا قرر
احتالل اجلنوب ،لأن التخلي عن هذه املنطقة يعني التخلي عن
لبنان ب�أ�سره.
و�شدد قائد اجلي�ش يف اخلتام ،على �أهمية ا�ستخال�ص العرب
وال��درو���س من جتربة اجلي�ش املتم�سك بوحدته وثوابته و�أدائ��ه
امل�ؤ�س�ساتي على الرغم من كل الظروف ال�صعبة التي م ّرت بها
البالد ،داعياً �إىل طي �صفحة املا�ضي وتنا�سي اخلالفات ،والوقوف
�صفاً واحداً للتغلب على كل التحديات واملخاطر املحدقة بالوطن.
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تكرمي القائد

ك ّرمته اجلمعية
اللبنانية  -الربيطانية
وجامعتان
بريطانيتان
العماد �سليمان:

�أكرث ما نحتاج اليه
يف هذه املرحلة
�إدراك م�س�ؤولياتنا الوطنية

دروع وكلمات
خالل االحتفال� ،س ّلم رئي�س اجلمعية الدكتور
خالد حنقري ،العماد مي�شال �سليمان درع الكلية
وو�سام اجلمعية اللبنانية الربيطانية الدولية ،كما
�سلم رئي�س جمعية كهف الفنون ال�سيد غاندي
جت�سد ر�سمه.
�أبو ذياب العماد القائد ،لوحة زيتية ّ
ع ّرف احلفل ال�شاعر اياد �أبو علي الذي افتتح مر ّحباً
باحل�ضور ومن ثم مقدماً اخلطباء بال�شعر حيناً
وبالنرث حيناً �آخر .ويف تقدميه للعماد �سليمان
قال« :يا حكمة خابية يف ت�شرين ،يا رهبة رعد
يف كوانني ،يا زهرة وعد يف ني�سان ،يا قمراً ،يا
�أغنية �صيف .جميل �أن تكون يف قلوبنا ،والأجمل
ان نكون نحن يف دفء قلبك الكبري.»...
العماد �سليمان:
اجلي�ش يج ّ�سد وحدة ال�شعب اللبناين
ا�ستهل ال��ع��م��اد �سليمان كلمته بالرتحيب
باحلا�ضرين «ف���رداً ف��رداً يف ه��ذا اللقاء املميز
مبعانيه الوطنية ،وحتديداً يف هذا ال�صرح الذي
�أرادت منه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أن يكون منتدى
للفكر والثقافة والعلوم ،ال �سيما انكم متثلون نخبة
من رج��االت الوطن ،الذين حملوا هموم ال�شعب
يف قلوبهم و�ضمائرهم ،وكر�سوا دقائق حياتهم
يف خدمة لبنان الر�سالة ،ليبقى با�ستمرار موئالً
للحرية واال�شعاع واالبداع ،ودرة ثمينة على جبني
االن�سانية جمعاء.
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قال قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان:
«�إن �أك�ثر م��ا نحتاج اليه يف
هذه املرحلة هو �إدراك اجلميع
م�س�ؤولياتهم الوطنية ،من
خالل العمل الد�ؤوب على تهدئة
النفو�س ،واحلد من لهجة اخلطاب
ال�سيا�سي والإعالمي ،والإبتعاد عن
الكيدية ولعبة ت�سجيل النقاط
التي ال طائل فيها ،والت�شرذم
واالن��ق��� �س��ام .كما �أن املرحلة
تقت�ضي إ��سراع القادة امل�س�ؤولني
بالعودة �إىل احلوار �إنطالقاً من

�إن اجتماعكم �أيها الإخ��وة للم�شاركة يف هذا
احلفل التكرميي للجي�ش وقيادته ،الذي دعت اليه
م�شكورة اجلمعية اللبنانية  -الربيطانية الدولية
بالتعاون مع الهيئتني االداري��ة والتعليمية يف
الكلية الدولية للمملكة املتحدة  -لندن ،واملكتب
الإقليمي جلامعة �شرق لندن الر�سمية ،واللجنة
العليا املخت�صة بالتعليم العايل التي تهتم
مب�ساعدة ال�شباب اللبناين ،لهو مو�ضوع تقدير
للقيادة وو�سام رفيع يعلق على �صدرها ،وهو
دليل ثقة عميقة باجلي�ش ودوره الوطني ،نرى يف
جوهرها ثقة بال�شعب اللبناين� ،إذ �أن هذا اجلي�ش
قد �شكل مبكوناته وقيمه ومبادئه وم��ا يزال،
مثاالً حياً عن �شعبه ،ميثل �إرثه وتاريخه ،حا�ضره
وم�ستقبله ،ويج�سد ف�سيف�ساء وحدته ،املتكاملة
املعاين ،املتنا�سقة الأل��وان ،التي طاملا جعلت
منه منوذجاً ح�ضارياً فريداً يف املنطقة العربية
والعامل».
و�أ�ضاف قائالً:
مي ّر لبنان مبرحلة هي الأك�ثر دقة يف تاريخه
املعا�صر ،ف�إىل جانب تفاقم ال�صراعات الدولية
واالقليمية وانعكا�ساتها على خمتلف
جمتمعات العامل وخ�صو�صاً على �ساحتنا
الداخلية ،تبدو هذه ال�ساحة �أي�ضاً عر�ضة
خلالفات حادة حول امل�شاريع الأ�سا�سية
املتعلقة بتطوير البناء الذي قامت عليه
الدولة ،ولأخطار ذات طبيعة �إرهابية،

القوا�سم امل�شرتكة ،بهدف
التوافق على معايري و�ضوابط
حتفظ �صيغة العي�ش امل�شرتك،
وت�سهم يف بناء دولة القانون
وامل�ؤ�س�سات التي تكفل وحدها
حتقيق العدالة وامل�ساواة بني
جميع املواطنني ،و�إطالق عجلة
النهو�ض بالوطن على خمتلف
الأ�صعدة».
ك�لام العماد �سليمان ج��اء خالل
�إح��ت��ف��ال تكرميي �أق��ام��ت��ه له
اجلمعية اللبنانية الربيطانية
الدولية  -لندن ،بالتعاون مع

غري م�ألوفة �سابقاً ،فالإرهاب يعمل بثبات و�صمت
�ضمن خطة طويلة الأمد ،و�أهدافه تقوي�ض بنية
الكيان و�ضرب ال�سلطات ال�شرعية وتفتيتها ،وهو
ال ميت ب�صلة �إىل قيم املجتمع اللبناين وعاداته
وتقاليده ،و�أخطاره حمدقة بلبنان ودول املنطقة
كافة ،وبالتايل ف�إنه عدو م�شرتك تتطلب مواجهته
ت�ضافر جهود الدول ال�صديقة ،وتعاونها معاً بكثري
من االلتزام واجلدية واملتابعة.
وبالعودة �إىل خالفات �أبناء الوطن �أنف�سهم ،ف�إن
اال�سباب اجلوهرية لهذه اخلالفات ،تكمن يف غياب
الر�ؤية املوحدة جتاه العديد من الق�ضايا ال�سيا�سية،
وجتاه بع�ض القواعد اال�سا�سية التي ترعى نظام
وانتظام عمل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية يف البالد،
وب�ين ه��ذه وت��ل��ك ،حت��ت��دم القناعات وتختلط
املفاهيم وت�شتد التناق�ضات ،فيما النتيجة
بالت�أكيد هي مزيد من امل�شاكل الإقت�صادية
واالجتماعية ،وت�ضاعف القلق واخلوف على م�صري
الوطن وم�ستقبل �أبنائه .وال�س�ؤال الذي يطرح
نف�سه با�ستمرار ،هل �إن �أ�سباب االزم��ة داخلية
�أم خارجية؟ و�إذا كانت اال�سباب خارجية وال قدرة
للبنانيني على مواجهتها ،فلماذا ق ّدر للبنان �أن
يكون البلد الوحيد يف املنطقة ،امل�شرعة �أبوابه
للرياح ول�صراع �إرادات �أهل اخلارج على �أر�ضه؟
وهذا ال�س�ؤال من دون �أدنى �شك ي�ستبطن جواباً
منطقياً ومو�ضوعياً ،وهو �أن مناعة الوطن من

الهيئتني الإدارية والتعليمية يف
الكلية الدولية للمملكة املتحدة
 لندن واملكتب الإقليمي جلامعة�شرق لندن الر�سمية واللجنة
العليا للمنح وامل����س��اع��دات
للتعليم العايل ،التي تهتم
مب�ساعدة ال�شباب اللبناين ،وذلك
يف قاعة العماد جنيم يف الريزة،
بح�ضور عدد كبري من الفعاليات
ال�سيا�سية واحلزبية والدينية
والإعالمية والثقافية ور�ؤ�ساء
بلديات وخماتري� ،إ�ضافة �إىل عدد
من �ضباط القيادة.
الداخل تبقى ال�سبيل الوحيد لدرء
كل املخاطر والتحديات املحدقة به.
ولتعزيز ه��ذه املناعة ال بد من فهم عميق
خل�صو�صية املجتمع اللبناين ،ال��ذي ينفرد عن
�سائر جمتمعات العامل ،بتنوعه املتوازن الدقيق،
بحيث ت�شكل �صيغة العي�ش امل�شرتك التي اجمع
عليها اللبنانيون ،ال�ضمانة احلقيقية لهذا التنوع،
والركيزة الأ�سا�سية للحفاظ على �أم��ن الوطن
وا�ستقراره .والأمن يف لبنان مل يكن يف يوم من
االيام حم�صوراً بتكليف ينفذه اجلندي ،فهو يعود
�أي�ضاً �إىل املواطن الذي يقرر ب�شكل ثابث �ضرورة
احلفاظ على وحدة الوطن ودميومته ،و�سالمة �أر�ضه
و�أبنائه».
واعترب العماد �سليمان �أن «�أكرث ما نحتاج �إليه
يف هذه املرحلة هو �إدراك اجلميع م�س�ؤولياتهم
الوطنية ،من خالل العمل ال��د�ؤوب على تهدئة
النفو�س ،واحل��د م��ن لهجة اخل��ط��اب ال�سيا�سي
واالعالمي ،واالبتعاد عن الكيدية ولعبة ت�سجيل
النقاط التي ال طائل فيها والأه���م م��ن ذلك،
جتنب كل ما من �ش�أنه �إذكاء نار الفتنة الطائفية
واملذهبية ،التي حتمل يف طياتها كل عنا�صر
التفكك والت�شرذم واالنق�سام .كما ان املرحلة
تقت�ضي �إ�سراع القادة امل�س�ؤولني بالعودة �إىل
احل��وار انطالقاً من القوا�سم امل�شرتكة ،بهدف
التوافق على معايري و�ضوابط حتفظ �صيغة

العي�ش امل�شرتك ،وت�سهم يف بناء دولة القانون
وامل�ؤ�س�سات ،التي تكفل وحدها حتقيق العدالة
وامل�ساواة بني جميع املواطنني ،و�إط�لاق عجلة
النهو�ض بالوطن على خمتلف الأ�صعدة .ويف
الوقت الذي نتطلع فيه بكل �أمل وثقة �إىل خال�ص
الوطن من �أزماته ،وعودة احلياة الطبيعية �إىل
ربوعه ،نعاهدكم �أن يبقى اجلي�ش على قدر ثقتكم
و�آمالكم:
ً
 جي�شا يتم�سك بثوابته الوطنية التي ت�شكل�ضمانة وحدته وقدرته على �أداء دوره الوطني
اجلامع ،ويلتزم القيم االخالقية واالن�سانية قوالً
وممار�سة.
 جي�شاً را���س��خ االمي���ان ب��وح��دة لبنان �أر�ضاًو�شعباً وم�ؤ�س�سات ،ودوره ال��ري��ادي يف العامل
كواحة للدميقراطية واحلرية ،وم�صهراً للح�ضارات
والثقافات.
 جي�شاً يلتزم معايري العمل امل�ؤ�س�ساتيويف مقدمها الكفاءة والنزاهة وال�شفافية يف
االدارة واملوقف ،وتطبيق مبد أ� امل�ساءلة
واملحا�سبة.
 جي�شاً ي��واج��ه ال��ع��دو اال�سرائيليويت�صدى للإرهاب بكل ما �أوت��ي من
�إمكانات وقدرات ،ويقدم الدماء من دون
ح�ساب ،دفاعاً عن تراب الوطن وذوداً عن

وحدته وم�سرية �سلمه الأهلي».
وتوجه قائد اجلي�ش بتحية �شكر وتقدير �إىل كل
من �أ�سهم يف �إقامة هذا االحتفال واجناحه ،كما
�شكر احل�ضور الكرمي على تلبية الدعوة ،خامتاً
بالقول« :فلن�شبك الأي��ادي معاً يف م�سرية بناء
وطن ي�ستحق �أغلى الت�ضحيات وترخ�ص يف �سبيله
الدماء واالرواح».
حنقري :الوطن ينادينا
للعمل والبناء واال�صالح واحلرية
الدكتور خالد حنقري اعترب يف الكلمة التي �ألقاها
�أنه �آن لنا ان نحقق احالمنا داخل وطننا ومن اجله،
أحا�سي�س تعود بي
ومما قاله :يف ذاكرتي �صو ٌر و�
ُ
�إىل �شباط من العام املا�ضي  ،2007يومها كان
يل �شرف لقاء جاللة امللكة �إليزابيت ملكة اململكة
االفتتاح
املتحدة ودوق �أدنربه للمرة الأوىل خالل
ِ
امللكي جلامعتنا يف لندن ،جامعة �شرق لندن
الر�سمية.
� ُ
أح�س�ست يومها بعظمة االن��ت��م��اءِ اللبناين
العربي الربيطاين ،وعراقة التاريخ وروعة تكامل
احل�ضارات واحرتامها لبع�ضها ،بدل ت�صادمها �أو
فر�ض قانون القوة ،من الأق��وى ،بديالً عن قوة
ِ
واحل�ضارات...
الثقافات
القانون وتعاون
ِ
ِ
واليوم يراودين ال�شعور نف�سه بل اعمق منه.
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الوطن من خالل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حتت قيادتكم
احلكيمة .ونحن على يقني �أيها القائد ب�أنكم لو
و�صلتم �إىل موقع القرار االول وهذا �أملنا� ،س ُتفتح
ابواب جديدة ،ابواب الكفاءة والقدرة والوالء للوطن
بدل اال�شخا�ص مبا يتالءم مع تطور الزمن وحق
املواطن بخدمة وطنه.
ً
وختم حنقري كلمته مقدما للعماد �سليمان
«با�سم الكلية الدولية للمملكة املتحدة امل�ست�شار
جلامعة �شرق لندن ملنطقة ال�شرق االو�سط،
وكذلك وبا�سم الهيئة العامة للجمعية اللبنانية
الربيطانية الدولية يف لندن ،درع الكلية للعمل

لغة
وطن احلرف� ،إىل ِ
�أح�س بعظمة االنتماءِ �إىل ِ
وعنفوانه.
بقوة لبنان
ال�ضادُ � ،
ِ
أح�س ِ
الوطن اجلميل تنادينا للعمل
� ُ
أ�سمع �صرخات ِ
امل�ستقبل بدل
إ�صالح
واحلرية لبناءِ
ِ
ِ
والبناءِ وال ِ
اجرتار لغة املا�ضي الأليم.
�أ�شعر باحللم يتحول من رجاء وامل �إىل واقع
متمرد �صلب ،لقد اعتاد اللبناين �أن يحلم وكان
وما زال و�سيبقى يحقق احالمه ،لكن منذ اليوم
يجب ان يحققها داخل الوطن ومن اجله.
�أ�ؤمن ب�أن �إنقاذ الوطن يبد�أ من هنا من عنوان
وحدتنا الوطنية االول والأ�صلب العماد مي�شال
�سليمان.
ا�سمحوا يل �أن �أت�����س��اءل معكم
جمدداً� :أما �آن لنا جميعاً �أن نعي�ش
حتت �شم�سنا الدافئة وبالقرب من
بحرنا الهادئ وجبالنا اخل�ضراء وفوق
�أر�ضنا �أر�ض الآباء واالجداد؟ �أما �آن
لنا �أن نعمل من �أجل وطننا لنكون
فيه جميعاً مواطنني من الدرجة
االوىل ال نقبل دونها درج��ة ال يف
احلقوق وال يف الواجبات؟ �أم��ا �آن
الأوان �أن نعمل يف وطننا ولأجله بدل
�أن نعمل يف �أوطان الآخرين� .أما �آن
لنا �أن نرفع جوازات �سفرنا املت ّوجة
ب��الأرزة اللبنانية عالياً وبكل فخر
عنواناً للثقافة واحل�ضارة العربية
�أينما حللنا ،بدل �أن
ن�ستبدلهاوجدتمبا قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان :لن�شبك الأيادي معاً يف م�سرية بناء وطن
نحمله من جن�سيات اخرى �إن
ي�ستحق �أغلى الت�ضحيات وترخ�ص يف �سبيله الدماء واالرواح
ت�سهل لنا �سبل احلياة خارج حدود
الوطن ورمبا داخله �أحياناً؟ �أما �آن لنا
�أن نفهم �أن االنتماء يجب ان يكون للبنان الدولة؟ الوطني اجلامع وال�شامل للعام  ،2008وو�سام املعلقة عليكم ،وكلما �ض�ؤل ذل��ك ك�برت هذه،
اجلمعية للأمل واحلرية ،تقديراً واحرتاماً وعربون حتى بات االمر يت�أرجح بخيط العنكبوت ،واملتى،
و�أ�ضاف قائالً:
�سيادة العماد ،ا�سمح يل ان �أنقل ل�سيادتكم حمبة وامتنان ملا قدمتموه وما زلتم من ت�ضحيات وكيف ،تنتظر يف بابكم ،وكما �أن القانون يف
خدمة العدالة ،فال بد من �أن تكون االنظمة يف
�صوت كثريين من ابناء هذا الوطن و�أن��ا منهم :وعمل د�ؤوب خلدمة لبنان و�صونه وحمايته».
خدمة االوطان ،واملنقذ ،يف ظروف ا�ستثنائية،
نحن م�ستعدون خلدمة وطننا ،ك��ل يف جماله
واجب ُ
ال ي�أتي �إال بو�سائل ا�ستثنائية ،يبيحها وجع
حلود :لن يطلع فجر
وحق لبنان علينا .لكن نقول
وخربته ،فهذا ٌ
النا�س ،ونداء الوطن ،ومقاتلنا التي ت�صاب كل
�إال من عرق جباهكم
بكل و�ضوح و�شفافية لن ندخل �إىل خدمة الوطن
يوم:
من زواريب التبعية ال�سيا�سية العمياء �أو من خالل امل��ح��ام��ي يو�سف حل��ود خ��اط��ب يف
ال��ف�����س��اد �أ���ص��اب��ه��ا ،امل�����ص��ال��ح ال�ضيقة،
املنابر الطائفية ،بل نريد �أن نخدم وطننا من خالل كلمته العماد �سليمان قائالً:
م�ؤ�س�سات الدولة احلديثة كما يخدم ابطال اجلي�ش «الكر�سي من ورائ��ك��م ،و�أم��ا الطاولة
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ف�أمامكم» ومما قاله:
ال�شعب ال يتطلع �إىل �أين تذهب ،بل من اين
ت�أتي ،هو ال ي�صبو �إىل �إ�ضافة �سيا�سي على املعجم،
و�إمنا �إىل منقذ زرعه ال�شرف ،و�أنبته الوفاء ،فقدم
نف�سه ت�ضحية ،فلعل �شعار م�ؤ�س�ستكم ي�صبح �شعار
اجلمهورية ،و�شتان ما بني من ي�سرتخ�ص دماءه
لفداء �شعبه ،وبني الطاعن نف�سه ليقتل ردفه،
حتى عندما خيرّ ت النكاية �أن يمُ نح الآخر �ضعف
ما متنحه فاختارت قلع عينها� ،أنتم د َيكة الوطن
و�شم�سه ،ولن يطلع فجر �إال من عرق جباهكم،
وقد ا�ضحى ال�صرب بني النا�س بعك�س �آمالهم

املهاترات ،الدجل ،الر�شوة ،نه�ش املال العام،
ا�ستباحة الدولة ،اخلفة والكيد واملح�سوبيات،
الع�صبيات والغرائز و�سواها الكثري الكثري...
ونحن نع�ض على اجلرح حتى بريت ا�سناننا ومل
يرب�أ اجلرح.
ٌ
الكتب املقد�سة،
رائع كما ُ
وطن جميل ٌ
العنب يف ِ
�أوقع ُه نك ُد بني اقدام االنانيات ،ف�أقامت معاركها
ُ
ت�ستغيث بكم:
على وجنات عناقيد
�إن بني �أيديكم �أ�صبح خمرة ،و�أن�سى ما كان
و�أ�صفو وقد �أعفو!
و�أ�ضاف قائالً:
ح�ضرة القائد،
الكر�سي من ورائكم ،و�أم��ا الطاولة ف�أمامكم،
�إ�ضربوا عليها بقب�ضة لن جتد حولها �إال ماليني
الأكف ترفعها ،كما ك�أ�س الن�صر يرتفع ،يد منقذ
ال �شلت وال ذ ّلت.
و�أنتم الذين ُت ِقدمون وال حتجمون ،وقد احرتفتم
ال�شهادة كرمى عيني حبة تراب ،و�شمخة جبني،
فال �أخالكم ،يف معمعة لعبة االمم اخلطرية� ،إال
وك�أنكم القائل:
«هالكـون لعبـة ،واملجد �أعيادنا
واملوت عا دربي
		
يا بك�سر املوت الهجم عا بالدنا
يا بك�سر اللعبة»
		
ويف اخلتـام� ،أيها القائد ،ن�ستـودعكـم حلم
النا�س ،بوطـن ت�سود فيه امل�����س��اواة ،ويكـون
ال��ق��ان��ـ��ون املرجعيـة ،وتـو�ضـع االم��ـ��ـ��ور يف
موا�ضـعـها كما ي��ـ��وزن الثـواب والعقـاب يف
موازينـه ،حلمـاً مبواطنيــة وال�ؤهـا للوطـن الواحـد،
وطـن لـن يـ�أتي ذات فجر� ،إال �إذا عادت الهيبة
�إىل عر�شها ،والهيبة �سيف معلق على حائط� ،إذا
�أفرط با�ستعماله �أ�صبحت عنفاً ،و�إذا ك�سر ن�صله
�أ�صبحت انفالتاً.
وح�صانة الهيبة :نظافة كف ،وعدالة مكيال،
و�سلوك مرتفع ،وقوة ال هي تدنو من البط�ش وال
ال�ضعف يدنو منها.
ويف ح�ضرة الهيبة ن�شهد� ،أننا ما جئنا لنمدح
�أو من�سح و�إمنا لنن�شد يف رحاب هذه امل�ؤ�س�سة:
كلنا للوطن.

ق�صيدة ال�شاعر ع�صمت ح�سان
ب�������ش���ام���ون �أه����ل����ي وال�����ك�����رام ب�ضيعتي
ق�������د ح������ ّم������ل������وين ل����ل����ع����م����اد حت���ي���ة
ح������ ّي������وا ����س���ل���ي���م���ان احل����ك����ي����م ف�����إن����ه
ه�������ذا ع����م����اد اجل����ي���������ش غ��ي��ر م��ن��ا���ص��ر
ي����ا ����س���ي���دي م����ا ج���ئ���ت �أم�������دح ف�ضلكم
وط�����ن�����ي ت������راب������ك ك�������رم خ���ي��ر داف������ق
����س���ر الأل������وه������ة يف اجل����م����ال حم��ا���س��ن
ل���ع���ل���و جم�������دك ك�����م ت���ق���ه���ق���ر ع����اب� ٌ
���ث
ح���ي���ن���ا ت�������ص���اب ع���ي���ون���ن���ا ب���غ���ب���ار م� ّ��ن
وط����ن����ي دم���������ا�ؤك ق����د ت�����س��ي��ل ج�������داوالً
م�����ن ذا ي���ظ���ن ب��ن��ف�����س��ه ي���ن���ج���و �إذا
ل���ب���ن���ان ع����ف����وك ه����ل ت�������ش���رذم جمعنا
���س��ح��ق �اً ل��ه��م اه����ل ال�����س��ي��ا���س��ة بع�ضهم
�أغ���������دوت ل���ع���ب���ة ك��ي��ف��ه��م و����ش���ذوذه���م
ي����ت����ج����ادل����ون ع���ل���ى ق���ب���اح���ة ب��ع�����ض��ه��م
�أي��������اً ت����ك����ن! ف���اجل���ي�������ش �����ص����ون ك���رام���ة
ي�����ا �أي�����ه�����ا اجل�����ن�����دي ك�����م م�����ن غ�����ص��ة
ي����ر�����ض����ون ف����ي����ك م���ط���ي���ة مل���زاج���ه���م
ي���ت���ه���ك���م���ون ع����ل����ى ك����ث��ي�ر ع���دي���دك���م
يف احل�����رب ي��خ��ت��ب��ئ��ون خ��ل��ف ���ص��دورك��م
�أن�������ت امل���ل���ام �إذا ت���ع��� ّك���ر ���ص��ف��وه��م
�أي���������ام ب������ؤ������س يف زم��������ان م���ف���ا����س� ٍ��د
م����ا ك����ل ع�������زم ،م����ا ا�����س��ت�راح����ت ه��م�� ٌه
ي�����ا ����س���ي���دي اجل����ن����رال ك���ي���ف خ�لا���ص��ن��ا
الأم��������ر ل�����ك ،م���ه���م���ا ت���ع���اظ���م �أم����ره����م
�����ي ال��ق��ن��ا
ق����د ي��خ��ط��ئ اجل����ن����دي يف رم� ّ
ف��������ار�أف ب���ح���ال ج���ن���ودك���م ف���خ���ر ال���وغ���ى
ان������ت االم���ي���ن ع���ل���ى ال�����ب��ل��اد واه���ل���ه���ا
ي�����ا ����س���ي���دي اجل����ن����رال ك�����م م�����ن حم��ن��ة
ف����و�����ض����ى اغ�����ت�����ي�����االت ك������أن�����ا ���س��ل��ع��ة
م���ل����أوا ال���������ش����وارع ب��ال�����ض��ج��ي��ج ت��ب��ج��ح �اً
وم�����ع�����ار�� ٌ����ض ����س���اح���ات���ه م���ل���ئ���ت مب��ا
خ���ط���ب �أن���ا����ش���ي���د ح���م���ا�� ُ��س �شبيبة
ل��ع��ب��ت ب���ك���م دول ع���ل���ى �أه���وائ���ه���ا
ل��ب��ن��ان �أر�����ض����ك ل��ل�����ش��ه��ام��ة ت�����و�أ ٌم
واجل���ي�������ش رج������وة م�����ؤم����ن ل��ن��دائ��ن��ا

وم����راب���������ض ال�������ش���ج���ع���ان ،ق���ل���ب واح������ ُد
م����ن ف���رح���ت���ي ،ه��ت��ف��ت ال���ي���ه ق�����ص��ائ��د
ال����رج����ل ال���ع�������ص���ام���ي ال���ف���ري���د ال��ق��ائ��د
�إال لأرز ال������������رب ،وه��������و اخل�����ال����� ُد
�إن االف����ا�����ض����ل يف ج���م���ال���ك ����ش���واه��� ُد
وح������ن���ي��ن ن�������اي�������ات وق������ل������ب ح�����ام����� ُد
وف�������ض���ائ� ُ��ل ال����رح����م����ان ف���ي���ه ت�����ش��اه�� ُد
ل�������س���م���و �أرزك ك�����م ت����ط���� ّل����ع م�����ارد
�������ش������راً ت�������أب������ط �أو ي�����ك�����اد ي�����ع�����او ُد
ب��ي�ن ال����ط����وائ����ف ،ي���رجت���ي���ه���ا احل���ا����س��� ُد
ا���ش��ت��ع��ل��ت ب�����أي����دي ال���غ���اف���ل�ي�ن م���واق��� ُد
اجل����ه����ل �أع�����م�����ى وال����ع����ق����ول ج����وام���� ُد
�أزال ُم �������س������وءٍ ح������اق������ ٌد �أو ج����اح���� ُد
ال����ع����دل ف���و����ض���ى وال���������ش����رور م���ع���اه��� ُد
وحت��������اك يف غ������رف ال�����ده�����اة م���ك���ائ��� ُد
م������ا غ������ ّرن������ا م����ن����ك����م ف����ه����ي����م ن����اق���� ُد
يف �����ص����درك ال����رح����ب اجل����ري����ح ت��ك��اب�� ُد
وي�����ك�����اب�����رون �إذا رف�������ض���ت ت�������س���ان��� ُد
يف ال�������س���ل���م ،م�������س���ود ال�����ض��م�ير ي��ن��اك � ُد
وال�����غ�����در م����ن �أن���ف���ا����س���ه���م ي��ت�����ص��اع��د
و�إذا ����ش���ك���وت ف���ق���د ي���ط���ال���ك ف��ا���س��د
ن���������ص����ر الجم�����������اد وغ�����ي�����رك ح����ا�����ص���� ُد
ال ب������� ّد ت�����رح�����ل ال ت���������دوم �����ش����دائ���� ُد
ورج����������ا�ؤن����������ا ل�����ب�����ن�����ان ح��������� ٌر رائ��������� ُد
ق��������ول وف�����ع�����ل وال������ع������ط������اء م����������وار ُد
ه��������ذا وال ي����ع����ن����ي ب�������أن������ه ق����ا�����ص���� ُد
ه������م ل����ل����ب��ل�اد خ�����ن�����اج����� ُر و������س�����واع����� ُد
ان������ت ال����رف����ي����ق امل�������س���ت���ه���اب ال����وال���� ُد
ت���������ص����ط����ادن����ا وح��������������وادث ت����ت����وال���� ُد
واحل��������ر يف وط����ن����ي رق����ي����ب ك���ا����س��� ُد
ه���������ذا م�����������وال ي����ن����ت����خ����ي وي�����ع�����ان����� ُد
مل ت���ت�������س���ع ل����ل����ن����اظ����ري����ن م���ق���اع��� ُد
ع�����ن ح�����ب ل���ب���ن���ان اجل�����م�����وع ������ش�����وار ُد
ف��ا���ص��ح��وا ،ف��ه��ل ي�صحى ال�����ض��م�ير ال��راق�� ُد
ي���ب���ق���ى لأم����������رك ������ص�����ادق وحم�����اي����� ُد
�أم���������ل ،ت���ن���ا����س���اه ال����دخ����ي����ل ال�����واف����� ُد
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�����ش���� ّن����وا ع���ل���ي���ه ح���م���ل���ة ظ�����ن�����وا ب��ه��ا
������ب وال����ت����ع���������ص����ب ن��ق��م��ة
ال������دي������ن ح� ّ
ال���ن�������ص���ر ب���ع���د ال���ن�������ص���ر ي���ع���ل���و ه���ام���ة
ي�����ت�����ق�����اذف�����ون امل������������وت ،ك������ل جم��ن��د
ر����ض���ع���وا ال���ك���رام���ة واالب��������اء �أ����ش���او����س���اً
اث�����ن�����ان ا�����س����ج����د ط����ائ����ع����اً ل��ك��ل��ي��ه��م��ا

ي���ح���م���ي ������ش�����رور امل���ل���ح���دي���ن ال����ب����ارد
ن����ف����رت م����ن ال���ك���ف���ر ال���ل���ئ���ي���م م��ع��اب��د
وع������زمي������ة االب������ط������ال ������ص�����دق واع������� ُد
ن�����ع�����م احل�������ي�������اة ل�������ه ك����ل����ام زائ��������� ُد
�����ش����رف وت�������ض���ح���ي���ة ال������وف������اء ع���ق���ائ��� ُد
�أم ال�����ش��ه��ي��د وج��ي�����ش ار����ض���ي ال�����ص��ام � ُد

ي�����ا ق������ائ������داً ب�����ه الأجم�����������اد ت��خ��ت��ت��م
ي���ح���ي���ا واع������������داء االرز ي���ن���ه���زم���وا
ل��ي�����س ب��ال��ع��ل��م وح�����ده ي��ن��ت�����ص��ر لبنان
ال�����س��ي��ف �أوالً ب���ع���ده ي��ن��ط��ق ال��ق��ل � ُم
ه���م���م���ت ل���ل���واج���ب ت�����ض��ح��ي��ة ووف������اء
ول��ي�����س ال�����ش��رف ع���ن ه���ذي���ن ينق�س ُم
م���ن���ك ال���ت���اري���خ ا����س���ت���وح���ى ب�سالته
م�ل�احم���اً خ��ف��ق��ت ل��ه��ا ال����راي����ات وال��ع��ل � ُم
وم����ن ج��ب��ي��ن��ك ت���ن��� ّدى ال��ن�����ص��ر ينق�شع
ن������وراً �أط����ف�����أ ال��ظ��ل��م��ات مل���ن ظلموا
ف��ي��ن��ي��ق��ي��ا ح��زي��ن��ة م��و���ش��ح��ة ب��ال�����س��واد
ق����د ك�����ان ي��ط��ي��ح ب��ع��م�لاق��ه��ا ال���ق���ز ُم
�ستبقى رم��ز ال��وح��دة يا �سليمان وت�شه ُد
مم
ع��ل��ى امل��ي��ث��اق ���ش��ع��وب االر������ض والأ ُ
وت�������ت�������وج ق������ري������ب������اً يف ب���ع���ب���دا
ف�أهل املكر من خدعتكم ال بد قد �سئموا.

حميي الدين:
لن يكبو جوادك والفار�س
ال�سيد حامت حميي الدين ا�ستهل كلمته ب�أبيات
�شعرية قبل ان يقول:
«لبنان يا �أيقونة ال�شرق لن يكبو جوادك والفار�س
يعتليه ،وقد �سل �سيفه من عم�شيت ليحمي �أرز
الوطن ،ليطفئ نار الفنت ،وليكبح جماح املحن.
لبنان يا ا�سطورة املغوار لن تخيفنا التحديات وهو
حامل الراية ،وهو حافظ االمانة ب�صدق ،وهو قائد
االحرار .فتحية ب�إ�سم كل �شباب لبنان حتية و�ألف يف نهاية االحتفال ق ّدم العماد مي�شال �سليمان �شعار اجلي�ش للدكتور خالد حنقري .و�شرب اجلميع نخب
املنا�سبة يف مق�صف وزارة الدفاع الوطني.
حتية للعماد يف عرينه ملي�شال �سليمان.
ق��ال ج�بران بع�ضنا كاحلرب ،وبع�ضنا كالورق،
فلوال بيا�ض بع�ضنا لكان ال�سواد اعمى ،ولوال �سواد
بع�ضنا لكان البيا�ض ا�صم ،فليدرك بع�ضنا الآخر
لأجل هذا الوطن القوي بجي�شه العزيز ب�أهله ،الجل
هذا الوطن الكبري با�سمه ،فلنتحد
ولنبعث من جديد �أبجدية جديدة
ت��ك��ون ر���س��ال��ة ���س�لام وحم��ب��ة �إىل
العامل ككل .لبنان لن يكون تلك الورقة الرابحة
على طاولة القمار الدولية ،تتقاذفها خمالب
اقليمية من هنا وخمالب دولية من هناك .لبنان
كان و�سيبقى الر�سالة كما قال البابا يوحنا بول�س
الثاين ،لبنان �أكرب من دولة هو تلك الر�سالة التي
جتمع كل الثقافات االن�سانية».
وكما بد�أ كلمته بال�شعر ختمها بال�شعر قائالً:

احل�ضور

 ممثل فخامة رئي�س اجلمهوريةالأ�سبق ال�شيخ �أمني اجلميل ال�سيد
مي�شال مكتف.
 ممثل دولة الرئي�س العماد مي�شال عون اللواءالركن ندمي لطيف.
 ممثل النائب �سعد احلريري الدكتور داوودال�صايغ.
 ممثل غبطة البطريرك املاروين الكاردينال مار ن�صر اهلل بطر�س �صفري،املون�سنيور يو�سف مرهج.
 ممثل �سماحة مفتي رئي�س اجلمهورية اللبنانية القا�ضي ال�شيخ ح�سن�شحادة.
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 ممثل نائب رئي�س املجل�س الإ�سالمي ال�شيعي االعلى �صاحب ال�سماحةال�شيخ عبد الأمري قبالن� ،سماحة ال�شيخ ح�سن عبداهلل.
 ممثل �شيخ عقل الطائفة الدرزية ال�شيخ جنيب ال�صايغ.� -سعادة �سفري جمهورية م�صر العربية ال�سيد �أحمد البيداوي.

رئي�س الأركان ي�ستقبل
ال�سفري املاليزي

�آذار  /ني�سان

2
0
0

ا�ستقبل رئي�س االركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري ماليزيا ال�سيد حممد
عبد احلليم بن عبد الرحمن .وتناول
البحث �أموراً تتعلق بالتعاون بني
اجلي�شني يف جمال التدريب.

8

ا�ستقباالت رئي�س الأركان
 ...ورئي�س جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني

 ...ومدير منظمة الأونروا يف لبنان

ا�ستقبل رئي�س االركان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س جلنة احلوار اللبناين ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير منظمة
الفل�سطيني ال�سفري خليل مكاوي يرافقه ال�سيد زياد ال�صايغ .وتناول البحث االونروا يف لبنان ال�سيد ريت�شارد كوك ترافقه الآن�سة ماري �شبلي .وتناول
البحث �ش�ؤوناً تتعلق مبخيم نهر البارد.
�أموراً تتعلق ب�إعادة �إعمار خميم نهر البارد.

رئي�س الأركان يتفقد فوج التدخل اخلام�س يف بريوت
اجلهود واليقظة للحفاظ على
تفقد رئي�س الأرك���ان اللواء
م�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد،
ال��رك��ن �شوقي امل�صري ،فوج
ً
الفتا �إىل �أن ما جرى من �أحداث
التدخل اخلام�س املنت�شر يف
ال ميكن �أن يثني اجلي�ش عن
منطقة ب��ي�روت ،ح��ي��ث جال
القيام ب��دوره ،فاملحا�سبة هي
على وحداته والتقى ال�ضباط
ج��زء من الت�ضحية يف �سبيل
والع�سكريني ،منوهاً ب�أدائهم
الوطن التي ارت�ضاها الع�سكريون
وت�����ض��ح��ي��ات��ه��م ،ن��اق�لاً اليهم
لأنف�سهم.
توجيهات قائد اجلي�ش العماد
وختم ال��ل��واء الركن امل�صري
مي�شال �سليمان بوجوب البقاء
ً
جولته م�ؤكدا ب�أن �سالح القوى
�إىل جانب املواطنني وال�سهر
ال�شرعية ي�شكل ال�ضمانة الأمنية
الدقيق على �أمنهم و�سالمتهم،
م�شرياً �إىل �أن ال�شعب اللبناين ب�أ�سره يراهن على دور اجلي�ش الوطني الوحيدة جلميع اللبنانيني ،و�أي �سالح �آخر ي�ستخدم يف الداخل هو �سالح
اجلامع يف ظل غياب احللول ال�سيا�سية ،وهذا ما يتطلب املزيد من فتنة ،ي�صب �أوالً و�آخراً يف م�صلحة �أعداء الوطن.
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�آذار  /ني�سان

متارين بحرية م�شرتكة بني الفرقاطة الفرن�سية
«�سريوكو» ومراكب القوات البحرية اللبنانية
وفوج مغاوير البحر

2
0
0

8

�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

عمالً باتفاقية التعاون املو ّقعة بني البحريتني اللبنانية والفرن�سية ،ن ّفذت وحدات من
اجلانبني متريناً م�شرتكاً قبالة �شاطئ جونية ،مو�ضوعه نقل القوى من عر�ض البحر و�إبرارها
على ال�شاطئ� ،شاركت فيه الفرقاطة الفرن�سية « »SIROCOوعدد من مراكب الإنزال
التابعة للقوات البحرية اللبنانية .ح�ضر التمرين قائد القوات البحرية العميد الركن البحري
بطر�س �أبي ن�صر ،وقائد الفرقاطة الفرن�سية العقيد مارتني فليب و�ضباط.
كذلك ،ن ّفذت الفرقاطة الفرن�سية ووح��دات تابعة للقوات البحرية وفوج مغاوير البحر،
متريناً مماثالً قبالة �شاطئ
نهر ابراهيم ،وذلك يف جمال
حتميل القوى و�إنزالها.
وي���أت��ي ه���ذا ال��ت��م��ري��ن يف
�سياق التحقق م��ن جهوزية
ال���وح���دات امل�����ش��ارك��ة وح�سن
التن�سيق يف ما بينها.
وقد جرى يف ختام التمرين،
ح���ف���ل ت����وزي����ع ����ش���ه���ادات
للع�سكريني امل�شاركني على
م�تن ال�سفينة ح�ضره اللواء
ال��رك��ن ج���ورج الها�شم ممثالً
ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجل��ي�����ش وقائد
القوات البحرية العميد الركن
ال��ب��ح��ري ب��ط��ر���س �أب���ي ن�صر
ومدير التعليم العميد الركن
ريا�ض �ش ّيا.

تكرمي الوحدتني البحريتني الأملانية والهولندية ملغادرتهما لبنان نهائياً
ملنا�سبة مغادرة كل من وح��دة قيادة القـوة
البحرية الأملانية والوحـدة البحرية الهولنديـة
يف قـوات الـ«يونيفيل»� ،أقيـم حفـل تكرميي
يف قاعدة بيـروت البحرية تر�أ�سـه العميـد الركـن
البحري بطر�س �أبي ن�صر قائد القوات البحرية

مم��ث�لاً ق��ائ��د اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
وح�ضره دبلوما�سيـون من ال�سفارتيـن الأملانية
والهولندية.
وقد �ألقى العميد الركن البحري �أبي ن�صر كلمة
�شكر فيها ال��ق��وى املحتفى بها وق� ّل��د قائدي

الوحدتني و�سام الأرز الوطني والتقدير الع�سكري
و�شعار اجلي�ش با�سم العماد قائد اجلي�ش ،وتال ذلك،
كلمة للأمريال البحري الأملاين لوثر و�أخرى للعقيد
البحري الهولندي هول�سكر� ،إىل تقدمي �شعارات
تذكارية لل�ضباط والوحدات املغادرة.
اجلي�ش  -العدد رقم 274/273

23

اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج
مو�ضوع لوحة الرئي�س
يف املدر�سة احلربية
زار قائد املدر�سة احلربية العميد
الركن �سهيل حماد يرافقه رئي�س ق�سم
الأم��ن والتوجيه العقيد الركن �سيمون
وهبة والرائدان اليا�س عاد و�شارل نهرا
والتالمذة ال�ضباط :الري احل��اج ،ح�سن
يون�س وجوزيف �أبو �شعيا ،عائلة اللواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج.
وق��د ا�ستقبل ال��وف��د عقيلة اللواء
ال�شهيد ال�سيدة لودي وجنله �إيلي ،و ّمت
خ�لال ال��زي��ارة تقدمي لوحة توجيهية
�أعدها تالمذة �ضباط وعنوانها« :اللواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج» ،وتندرج
ه��ذه ال��زي��ارة �ضمن �إط���ار الن�شاطات
التوجيهية التي تكلف بها جل��ان من
�سنوات التدريب يف املدر�سة ،حيث
اخ��ت�يرت �شخ�صية ال�ضابط ال�شهيد
كمو�ضوع للوحة الرئي�س ،كونها �شخ�صية
قيادية م�ؤثرة على �صعيد امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وعلى امل�ستوى الوطني.
عائلة ال�ضابط ال�شهيد ،ث ّمنت هذه
اللفتة و�شكرت قيادة املدر�سة احلربية
على عاطفتها النبيلة جتاه فقيدها.
وبدوره ،توجه العميد الركن حماد بكلمة
ن� ّوه فيها مبزايا اللواء الركن ال�شهيد
احل��اج و�صفاته القيادية الفذة التي
�ستبقى نربا�ساً يهتدي بها الآخرون.

قلب يف طوافة
�إنه العطاء يف واحدة من �أجمل جتلياته� ...أنا�س يهبون احلياة ل�سواهم بعد �أن
يخطفهم املوت ،وهذه كانت حال �سيدة خم�سينية �أو�صت بالتربع ب�أع�ضائها.
توفيت ال�سيدة يوم � 26شباط املا�ضي يف م�ست�شفى رفيق احلريري اجلامعي
احلكومي ،وهناك ّمت ا�ستئ�صال الأع�ضاء التي �أو�صت بالتربع بها ومن بينها
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مزيد من االحتفاالت بذكرى
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا
احلاج
قدا�س وحفل ت�أبيني
يف �سيدين
و�آخر يف ايرلندا
ب��دع��وة م��ن جلنة املتابعة التي
يرعاها �سعادة قن�صل لبنان العام يف
�سيدين ال�سيد روبري نعوم ،ومن بلدة
رمي�ش واجلنوب عامة ،اجتمع لبنان
املغرتب ،يف تظاهرة ّ
قل نظريها
يف الوطن الأم� ،إحيا ًء لذكرى اللواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج ومرافقه
امل��ع��اون ال�شهيد خ�ي�راهلل ه���دوان،
ف�أقيم قدا�س احتفايل تر�أ�سه �سيادة
املطران عاد �أبي كرم مب�شاركة �سيادة
املرتوبوليت بول�س �صليبا وكهنة
وراهبات.
ح�ضر القدا�س �سعادة �سفري لبنان
الدكتور جان دانيال وعقيلته وقن�صل
لبنان اال�ستاذ روب�ير نعوم ،ووزراء
ون��واب ا�سرتاليون وح�شد كبري من
جميع ���ش��رائ��ح املجتمع احلزبي
وال�سيا�سي وال��دي��ن��ي والعقائدي
واالجتماعي يف اجلالية ،وخ�صو�صاً
�أبناء بلدات رمي�ش ودبل وعني ابل
وق�ضاء بنت جبيل امل��وج��ودون يف
ا�سرتاليا.

املطران �أب��ي كرم ر ّك��ز يف عظته
على مناقبية ال�شهيد ووطنيته وهو
ابن رمي�ش واجلنوب وجبل عامل رمز
ال�صمود والبطولة.
وبعد القدا�س� ،أقيم احتفال ت�أبيني
يف بهو الكني�سة حيث رفعت الأعالم
اللبنانية واال�سرتالية و�شعار اجلي�ش

و�صور لقائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان واللواء الركن ال�شهيد احلاج
و�شهداء نهر البارد الذين ظهروا يف
�شريط م�ص ّور.
ع ّرف املنا�سبة الدكتور علي بزي،
وكانت كلمة للقن�صل العام الأ�ستاذ
روبري نعوم حتدث فيها عن مناقبية
اللواء الركن احلاج و�سجله البطويل
ومواقفه الوطنية ال�شجاعة وامل�شرفة.
و�أل��ق��ى ال�سيد ج��ورج دي��اب كلمة
رمي�ش و�أبناء اجلنوب ،وتليت ر�سالة
م��ن ق��ائ��د اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان� .أما الكلمة الأخ�يرة فكانت
دمعة العائلة التي حتدث با�سمها �إبن
خالة ال�شهيد اللواء احلاج ،ال�سيد جورج
احلاج.
وتلبية لدعوة اجلمعية الثقافية
اللبنانية� ،أقيمت �صالة يف ذكرى

ا�ست�شهاد اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا
احلاج يف كاتدرائية مدينة تورل�س
االيرلندية.
ت��ر�أ���س القدا�س الإل��ه��ي ،رئي�س
�أ�ساقفة كا�شل امل��ط��ران ديرموت
كليفورد ،بح�ضور ح�شد كبري من
اجلالية اللبنانية وم��ن الر�سميني
االيرلنديني وممثلي رئي�س احلكومة
برتي اهرين وقائد اجلي�ش االيرلندي
اجلرنال ديرموت �أرىل ووزيرة الدولة
مريا هكرت ورئي�س احلكومة الأ�سبق
�أل�ب�رت راي��ن��و لد�س ووزي���ر الدفاع
ال�سابق ميكايل �سميث وحمافظ
تبرياري وعمدة مدينة تورل�س وكبار
ال�ضباط وقدامى املحاربني ونواب
حاليني و�سابقني.
وق��د �ألقى املهند�س غي يون�س
كلمة قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان التي �أ�شاد فيها مبناقبية
اللواء الركن ال�شهيد احلاج وتفانيه يف
خدمة الوطن.
واخ��ت��ت��م ال��ق��دا���س بالن�شيدين
الوطنيني اللبناين وااليرلندي ،وو ّقع
احل�ضور كتاب التعزية الذي �سري�سل
�إىل قيادة اجلي�ش وعائلة الفقيد يف
لبنان.

الدكتور ج��ورج ت��ادي رئي�س ق�سم جراحة القلب وال�شرايني وال�صدر يف
القلب.
ً
يف م�ست�شفى امل�شرق كان ثمة مري�ض يحتاج اىل هذا القلب كما كان يف م�ست�شفى امل�شرف و ّجه �إىل قيادة اجلي�ش كتابا �شكر فيه مبادرتها �إىل ت�أمني
الطوافة ب�سرعة «الأمر الذي �أعطانا فر�صة جناح �أكرب لعملية الزرع بتق�صري
�أمكنة �أخرى مر�ضى ينتظرون �أع�ضاء �أخرى تعيد اليهم الأمل باحلياة.
نقل القلب ب�أ�سرع وقت اقت�ضى اال�ستعانة بطوافة ع�سكرية ح�ضرت على وقت تربيد القلب امل�ست�أ�صل مدة  50دقيقة» ح�سب ما جاء يف الكتاب.
الفور وحطت يف باحة امل�ست�شفى لتنقل القلب �إىل م�ست�شفى امل�شرق حيث وعلى �أمل �أن ي�ستعيد املري�ض �صحته وحياته الطبيعية يظل اجلي�ش جاهزاً
مل ّد يد العون حيث تدعو احلاجة ،ويظ ّل العطاء الوجه الأجمل للحياة.
�أجريت العملية للمري�ض �شادي الدنف ( 35عاماً).
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حلقة تدريبية حول كيفية حماية موقع اجلرمية وجرائم االغتيال املفتعلة

�أقيمت حلقة تدريبية حول كيفية
ح��م��اي��ة م��واق��ع اجل��رمي��ة وج��رائ��م
االغتيال املفتعلة ،وذلك يف �أوتيل
« »CROWN PLAZAاحلمرا
 ب�يروت .ما بني  18و � 22شباطاملا�ضي.
وتلبية ل��دع��وة اخل��ب�ير التقني
اال���س��ب��اين اجلن�سية «ج����ان بيري
كودر�ش» ح�ضر احللقة وفد من �ضباط
اجلي�ش اللبناين قوامه ثالثة وثالثون
�ضابطاً م��ن مديرية املخابرات،
واحلر�س اجلمهوري ،وال�شرطة الع�سكرية واملجوقل ،واملد ّرعات...
كذلك ح�ضر �ضباط من قوى الأمن الداخلي والدفاع املدين وفوج االطفاء
وم�س�ؤولون يف ال�صليب الأحمر اللبناين.
العقيد الركن غابي حمفوظ �أو�ضح لـ«اجلي�ش» �أن احللقة تناولت كيفية ك�شف
دالئل م�سرح اجلرمية و�سري عمل الأدلة اجلنائية ،وعمل عنا�صر اجلي�ش على عزل
مكان اجلرمية قبل ح�ضور االجهزة املخت�صة ودور كل من ال�صليب الأحمر والدفاع
املدين يف م�سرح اجلرمية.

وت��ن��اول��ت احل��ل��ق��ة ع���زل مواقع
اجلرمية و�أهمية �ضرب طوق �أمني
حول منطقة وقوعها ريثما يتم م�سح
اال�ضرار على امل�ستويات كافة ،وذلك
بغية جمع جميع اخليوط الأ�سا�سية
للجرمية ،م��ن �أقلها قيمة (�آث��ار
الأحذية وعجالت ال�سيارات و�أعقاب
ال�سجائر والنفايات املبعرثة)� ،إىل
�أكرثها �أهمية (ب�صمات الأيدي وبقايا
الأ�سلحة وبقايا الأ���ش�لاء الب�شرية)
التي تر�سل �إىل املختربات اجلنائية)
ومالحقة املكاملات الهاتفية ...من هنا �أهمية كل ما يتعلق مب�سرح اجلرمية،
فال ميكن �إهمال �أي دليل مهما خ ّفت قيمته .كذلك ركزت احللقة على وجوب
التن�سيق بني الأجهزة وبالتايل �ضرورة تبادل اخل�برات واملعلومات بني
الوحدات كافة من جي�ش وقوى �أمن ودفاع مدين و�أق�سام ال�شرطة ووحدات
حتليل البيانات اخلا�صة مبكان اجلرمية واملختربات.
�شددت احللقة �أي�ضاً على �ضرورة توثيق بيانات اجلرمية لتكون �أمثلة على
جرائم رمبا حت�صل يف �أوقات الحقة وت�ساعد يف حلها.

املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بااللغام
يك ّرم فريق نيوزيلندي ع�سكري
ك��� ّرم امل��رك��ز اللبناين للأعمال
املتعلقة ب��الأل��غ��ام ،ف��ري��ق�اً من
اجل��ي�����ش ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي ملنا�سبة
ان��ت��ه��اء عمله يف جم���ال معاجلة
القنابل العنقودية ،يف حفل �أقيم
يف املركز ح�ضره رئي�سه العقيد
26
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حممد فهمي و�ضباطه و�أع�ضاء
الفريق.
وخالل احلفل� ،شكر العقيد فهمي
الفريق على اجلهود التي بذلها يف
جمال معاجلة القنابل العنقودية،
وق ّدم لأفراده دروعاً وهدايا تذكارية.

توقيع مذكرة تفاهم بني وزارة الدفاع الوطني ودائرة الأمم املتحدة خلدمة الأعمال املتعلقة بالألغام

ج��ـ��رى ف��ـ��ي امل��رك��ـ��ز اللبناين
ل�ل�أع��م��ال امل��ت��ع��ل��ق��ـ��ة ب��الأل��غ��ـ��ام
التوقيـع على مذكرة تفاهم بني
وزارة الدفاع الوطني ودائرة الأمم

املتحدة خلدمة الأعمال املتعلقة
ب��الأل��غ��ام ( )UNMASتتعلق
بتحديد واجبات ون�شاطات فريقي
الأمم املتحـدة واجليـ�ش اللبناين

يف مركز التن�سيق الفرعي يف بالألغام العقيد حممد فهمي ،وو ّقع
ع��ن دائ���رة الأمم املتحدة ال�سيد
جنوب لبنان.
و ّقع عن اجلانب اللبناين ،رئي�س كري�س كالرك ،وذلك بح�ضور �ضباط
املركز اللبناين للأعمال املتعلقة وممثلني عن املركزين املذكورين.

حما�ضرة يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
حول «الو�ضع الراهن يف ال�شرق االو�سط والأزمة
الأمريكية الإيرانية»
«الو�ضع الراهن يف ال�شرق االو�سط والأزم��ة الأمريكية الإيرانية»
عنوان املحا�ضرة التي �ألقاها الدكتور تيودور كارا�سيك من م�ؤ�س�سة راند
الأمريكية للأبحاث والدرا�سات يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،
بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن اليا�س فرحات قائد الكلية،
و�ضباط من �أجهزة القيادة ومن خمتلف الوحدات والقطع الع�سكرية،
باال�ضافة �إىل مالك الكلية و�ضباط دورة الأركان الثانية والع�شرين.
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حفل ت�س ّلم �أعتدة ملكافحة ال�شغب هبة من اململكة املتحدة الربيطانية
بح�ضور نائب رئي�س الأرك��ان للتجهيز العميد
الركن ج��ورج م�سعد ممثالً قائد اجلي�ش العماد
مي�شال �سليمان ،وامللحق الع�سكري املقدم
�ستيفن �أندروز ،يرافقه عدد من �أع�ضاء ال�سفارة
الربيطانية ،جرى يف قيادة فوج التدخل الثالث
يف الكرنتينا حفل ت�س ّلم كمية من الأعتدة اخلا�صة
مبكافحة ال�شغب ،واملقدمة هبة من اململكة
املتحدة ل�صالح اجلي�ش اللبناين.
وخالل احلفل ،تال العميد الركن م�سعد كتاب �شكر
با�سم العماد قائد اجلي�ش� ،أثنى فيه على دور
احلكومة الربيطانية يف م�ساعدة اجلي�ش اللبناين،
كما �س ّلم املقدم �أندروز درعاً تذكارية باملنا�سبة.

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة
جي�ش العلم والثقافة

بكالوريو�س يف علوم الكمبيوتر واالت�صاالت
للمعاون الأول م�سلم حممد العزيز

�إجازة يف ال�شريعة الإ�سالمية للمعاون
علي حممود بيطار

ن����ال امل����ع����اون الأول
م�سلم حممد العزيز من
جهاز ت�أليل عمل الأرك��ان
امل���رك���زي ،بكالوريو�س
يف ع���ل���وم الكمبيوتر
واالت�����ص��االت م��ن املعهد
اجل��ام��ع��ي ���س��ي .ان���د� .إي
�أمرييكان يونيفر�سيتي.
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حاز املعاون علي حممود
بيطار �إج����ازة عالية يف
ال�شريعة الإ�سالمية من
جامعة بريوت الإ�سالمية -
كلية ال�شريعة.

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

نال املقدم جوزيف عون
بكالوريو�س يف الآداب،
(ال��ع��ل��وم ال�سيا�سية -
عال من اجلامعة اللبنانية الأمريكية.
ال�ش�ؤون الدولية) بامتياز ٍ

ح���از امل����ؤه���ل �أن���ط���وان
معلوف م��ن ل��واء امل�شاة
الثالث �إجازة تعليمية يف
اللغة االنكليزية و�آدابها من اجلامعة اللبنانية  -الفرع الرابع.

جي�ش العلم والثقافة
28

�إجازة يف اللغة
الإنكليزية
للم�ؤهل
�أنطوان معلوف

جي�ش العلم والثقافة

بكالوريو�س
يف الآداب
للمقدم
جوزيف عون

جي�ش العلم والثقافة

�إف��ت��ت��ح��ت «احل���رك���ة الثقافية» ال��ذي يعي�شه لبنان ال��ي��وم جلهة
يف انطليا�س يف الأول م��ن �آذار عدم انتخاب رئي�س للجمهورية»،
«امل��ه��رج��ان ال��ل��ب��ن��اين للكتاب» تاله رئي�س دير مار اليا�س واحلركة
لل�سنة ال�سابعة والع�شرين ،بح�ضور الثقافية يف انطليا�س الأب جوزيف
ممثل قائد اجلي�ش العقيد الركن عبد ال�ساتر ال��ذي رحب يف كلمته
قا�سم ج ّمول وح�شد من الإعالميني «ب��راع��ي احل��ف��ل ،وط��ن��ي لبنان،
ال��ذي ع ّلمنا �أن �أخف
االحمال على املناكب،
املهرجان اللبناين للكتاب
الر�ساالت العلى ،بكل
يف دورته ال�سابعة والع�شرين
م��ا حتمله م��ن �ضنى
املجاهدة واالن�صهار،
وم�شاركة العلي يف رحلة ال�شوك
واملثقفني.
�إ�ستهل االحتفال بكلمة لعريف وال��دم واحل��راب وامل�سامري ،وجعل
احلفل الأ�ستاذ اليا�س ك�ساب �أ�شار املوت قيامة حياة ال تنتهي».
فيها �إىل «الو�ضع اال�ستثنائي ال�شاذ ك��م��ا ر ّح���ب ب�شفيع ال����دار ،مار
يف �إطار املهرجان اللبناين للكتاب الذي ّ
نظمته
احلركة الثقافية � -إنطليا�س ،و ّقع العميد الركن
املتقاعد عبداهلل واكيم كتابه ال�شعري اجلديد
بعنوان «هدير ال�شعر» ال��ذي يت�ضمن ق�صائد
لبنانية كتبت باللغة املحكية لل�شهداء والق ّدي�سني
والوطن واجلي�ش واجلمال واحلب.
يقع الكتاب يف � 176صفحة ،وفيه املحاور
الآتية:
ّ
• «بت�ضلكن بالبال» :ق�صائد وداع م�ؤثرة
لل�شهداء مر ّكزاً على �أهمية ال�شهادة عند جنود
الوطن ،ونبل عطائهم ب�شكل عام ب��دءاً ب�أحداث
ال��ع��ام  1975امل ��ؤمل��ة م���روراً ب�شرقي �صيدا،
ال�ضنية ،و�صوالً اىل نهر البارد ،موجهاً حتية من
القلب اىل اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج الذي
خ�صه بق�صيدة
كان له �شرف اخلدمة ب�إمرته ،والذي ّ
ً
«ا�شمخي يا رمي�ش» .كما �أبقى بباله �أما غالية،
وعماً وفياً ،و َح� رْْب�اً عظيماً ،وطفلة �صديق بعمر
الورود ،و�شاباً ق�ضى بحادث �سري مفجع وغريهم
من الأحبة ...وكلمة وفاء لق�سم «جربان التويني»
بعد ا�ست�شهاده.
• «�أر�ض ق ّدي�سني» :كتب ال�شاعر عن «رفقا»
ي��وم تقدي�سها «نيالك يا رف��ق��ا» ،وع��ن زيارة
رف��ات القدي�سة «ت�يري��زا الطفل ي�سوع» اىل
لبنان «الدنيي بتفرح فيكي» ،وعن القدي�س
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اليا�س ،وباحلركة الثقافية ،وبحاملي
الري�شة ،وباحل�ضور احلبيب.
و�ألقى �أمني املهرجان واملعر�ض
جوزيف هيدمو�س كلمة ت�ساءل فيها
«�أين الثقافة من ال�سيا�سة يف بلدي
لبنان؟ وملن ي�صنع الكتاب؟ وملن
يكتب الأدباء ويبدع املبدعون؟».

«هدير ال�شعر»
جديد العميد الركن
عبداهلل واكيم

«احلرديني» «فتاح بوابك يا اهلل» ،والقدي�س
«�شربل» .عا�ش يومها حلظات من الفرح الداخلي
ال تو�صف ،ور�أى بها نعماً �أن يعي�ش ويكتب يف
زمن �أعطى فيه لبنان للعامل ق ّدي�سني...
• «حكاية وط��ن ورج���ال»� :أف���رد ال�شاعر

�أم��ا كلمة الأم�ي�ن ال��ع��ام للحركة
الثقافية ال��دك��ت��ور ع�صام خليفة
ف�شددت على جو التوتر والقلق
الذي تعي�شه البالد ،ومما جاء فيها:
«اجلمهورية بال رئي�س منذ �أربعة
�أ�شهر .ومهرجاننا هذا العام من دون
رعاية رئي�س اجلمهورية .الربملان

ق�صائد تغ ّنى فيها بلبنان الإن�سان واحل�ضارة،
وبت�ضحيات اجلي�ش اللبناين ودفاعه عن العلم
والأر����ض ،خم�ص�صاً دورت��ه «دورة لبنان الواحد»
بق�صيدة يف يوبيلها الف�ضي ،اىل م�شهد وداع
الأم البنها الذاهب اىل اجلندية ...منتهياً بتحرير
اجلنوب ،وعودته اىل ربوع الوطن.
• «مل�سة جمال»� :أعجب امل�ؤلف ببع�ض
امل�شاهدات الرائعة ،كبعلبك وع��ودة ال�سيدة
ف�يروز والرحابنة اىل �أرج��ائ��ه��ا ،فكتب عنها،
وعن ذكرياته احللوة يف «عهد الر�سول» ،وعن
ت�أ ّثره بلوحة «ماريا» املعبرّ ة عن الألغام .وبعد �أن
عاد به احلنني اىل بيته القروي ،تغ ّنى «ب�شالالت
نياغارا» م�ستوحياً منها عنوان كتابه.
• «ندرتك يا قلبي» :كتب ال�شاعر عن
امل���ر�أة و�سحر جمالها ،وروع���ة عيونها ،ونبل
ف ّنها ،وق���درة عطائها ،وعظمة �صوتها ،عن
ين�س �أن يتغ ّزل
دفئها وحنانها وجنونها .ومل َ
احلب وحالوته ،لينتهي
بها هو الذي ذاق معها م ّر ّ
ْ
بالقول عندما عيرّ ته بال�شيب« :مهما ك ْربت ،رح
�ضلني �شيخ ال�شباب ،هيك الدين منعي�شها م ّرة».
يجدر ب��اال���ش��ارة �أن املحامي الدكتور منيف
حمدان ق ّدم للكتاب« ...هدير ال�شعر» كتاب ي�شبه
�صاحبه...
جان دارك �أبي ياغي

مقفل منذ �أك�ث�ر م��ن �ستة ع�شر
�شهراً .احلكومة تعاين خلالً بنيوياً.
االجرام م�ستمر يف التفجري والقتل
وال�تره��ي��ب للقيادات ال�سيا�سية
والإع�لام��ي��ة والع�سكرية .الو�ضع
الإقت�صادي واالجتماعي يعاين تفاقم
الديون والغالء والبطالة والهجرة.

م�ؤ�س�ساتنا الرتبوية والق�ضائية
والروحية واالدارات العامة تواجه
حتديات خطرية».
و�أك���د الدكتور خليفة �أن احلركة
ال��ث��ق��اف��ي��ة ردت ع��ل��ى ذل���ك ك ّله
بتنظيم امل��ه��رج��ان لأن الكتاب
والثقافة هما روح لبنان .ومهرجان

تنظيم فتح الإ�سالم م�شروع
تنظيم هُزم يف لبنان
كتاب لطوين طراد
«اىل دماء �شهداء لبنان الذكية التي امتزجت برتاب
وطني ...فازدانت برتاب �أبى الر�ضوخ وانتف�ض على
الإره��اب» .بهذا الإه��داء افتتح امل�ؤلف طوين طراد
كتابه اجلديد بعنوان «تنظيم فتح الإ�سالم م�شروع
تنظيم هُزم يف لبنان».
غال
الكتاب كما يقول طراد درا�سة مو�ضوعية وعمل
ف الكتاب
توثيقي هدفه م�ساعدة املواطنني ،كما املعنيني بالتحليل ،على
االجابة عن الأ�سئلة املبهمة حول هذا التنظيم خ�صو�صاً بعد معركة خميم نهر
البارد .وقد ا�ستند اىل معلومات وردت يف الإعالم املكتوب وامل�سموع واملتلفز،
و�أخرى من مقابالت �أجراها �شخ�صياً مع عدد من ال�سيا�سيني اللبنانيني .كما
بحث طراد يف الأحداث والأ�سباب التي �أدت اىل ن�شوء التنظيم ،وحتدث عن
بع�ض العمليات االرهابية التي قام بها مقاتلوه يف الأرا�ضي اللبنانية.
يقع الكتاب يف ق�سمني رئي�سني ،ي�ضم كل منهما ف�صلني يق�سمان بدورهما
اىل عدة �أجزاء .يتناول الق�سم الأول مراحل ت�أ�سي�س «تنظيم فتح الإ�سالم» ،بدءاً
من و�صول �شاكر العب�سي اىل لبنان ،مروراً بت�س ّلمه م�س�ؤولياته الع�سكرية يف
بع�ض املناطق اللبنانية ،و�صوالً اىل ظهور �إرهابيي «فتح الإ�سالم» يف خميم

الكتاب مقاومة ثقافية للمخططات
ال�����س��اع��ي��ة لإل���غ���اء ل��ب��ن��ان ال��دول��ة
والر�سالة .و�أ�شار �إىل �أن الثقافة التي
نعمل يف ظل قيمها ت�ؤكد �أن الدين
يجمع وال يف ّرق ،وهي ثقافة احلوار
مع الذات ومع الآخر ولي�ست ثقافة
العنف وال�صدام �أو ثقافة االنغالق
وراء جدران اخلوف والتقوقع.
خالل االحتفال طلبت �إدارة املعر�ض
م��ن ممثل ق��ائ��د اجلي�ش العقيد
الركن قا�سم ج ّمول تدوين عبارة يف
ال�سجل الذهبي ،فكتب كلمة با�سم
قائد اجلي�ش ه ّن�أ فيها احلركة و�إدارة
املعر�ض على ن�شاطهم.
وت�س ّلم العقيد الركن ج ّمول من

العميد ال��رك��ن املتقاعد عبداهلل
واكيم ن�سختني من كتابه «هدير
ال�شعر» هما هدية لقائد اجلي�ش
وممثله.
���ش��ارك��ت يف م��ه��رج��ان الكتاب
ع�شرات دور الن�شر ،كما �أعلن عن
تكرمي �أع�لام للثقافة من لبنان
والعامل العربي وهم :الفنان �أمني
البا�شا ،الدكتور �أن��ط��وان غ�صني،
امل�سرحي ج��واد الأ���س��دي ،العالمة
الأب عادل تيودور خوري ،ال�صحايف
عزت �صايف ،امل�ؤرخ الأردين علي
حمافظة ،واملثقف اللبناين حممد
دك�����روب ،وامل��و���س��ي��ق��ي مر�سيل
خليفة ،والأب يوحنا احلبيب �صادر.

نهر البارد� ،إ�ضافة اىل درا�سة حول الفكرين الديني
والع�سكري للتنظيم.
مف�صل عن معركة
الق�سم الثاين ،يتحدث ب�شكل ّ
نهر البارد بدءاً من الأعمال املخ ّلة بالأمن التي قام
بها «تنظيم فتح الإ�سالم» ،مروراً ب�شرارة املعركة
يف طرابل�س ،و�صوالً اىل اندالعها يف خميم نهر
ح�سي ليوميات املعركة
البارد .كما يتخلله و�صف ّ
حتى حلظة االنت�صار الكبري يف �أيلول .2007
ويحتوي هذا الكتاب على ثالث مقابالت �أجراها امل�ؤلف
مع كل من النواب م�صباح الأحدب وم�صطفى علو�ش
و�سمري اجل�سر ،حول ن�شوء «تنظيم فتح الإ�سالم» وو�صوله
اىل لبنان ودوره الإرهابي يف املناطق اللبنانية.
كما يرد يف الكتاب ادعاء النائب العام التمييزي لدى
املجل�س العديل ،القا�ضي �سعيد مريزا ،على مقاتلي فتح
الإ�سالم ،اىل جدول ب�أ�سماء قتلى التنظيم وجرحاه ،ف�ضالً عن
وثائق �سيا�سية وق�ضائية حوله ،و�صور للمقاتلني ورئي�سهم �شاكر العب�سي.
وقد خ�ص�ص امل�ؤلف �صفحات من كتابه ل�صور من معركة نهر البارد و�صور
�شهداء اجلي�ش وال�صليب الأحمر الذين �سقطوا على �أر�ض الوطن دفاعاً عنه وعن
�شعبه.
ّ
يذكر �أن امل�ؤلف وقع كتابه يف مهرجان الكتاب يف �إنطليا�س بح�ضور ممثل
لقائد اجلي�ش وح�شد من الفعاليات واملهتمني والأ�صدقاء.
ماري احل�صري
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حما�ضراً يف كلية القيادة والأركان
الربوف�سور ريت�شارد الب�ستاين:

8

حما�رضات

�إعداد:
ندين البلعة  -ليال �صقر

احلرب غري املتماثلة قد ترتد على الأقوى

حا�ضر الربوف�سور ريت�شارد الب�ستاين يف قاعة
املحا�ضرات بكلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،يومي
الأربعاء  6واخلمي�س � 7شباط  2008حتت عنوانَني« :تطورات احلرب احلديثة» و«احلرب غري
املتماثلة».
ح�ضر العميد الركن اليا�س فرحات قائد الكلية ،باال�ضافة اىل جمع من ال�ضباط الذين يتابعون
دورة الأركان .افتتح قائد الكلية املحا�ضرة بكلمة ن ّوه فيها ب�أعمال الربوف�سور الب�ستاين،
مقدماً نبذة عن حياته احلافلة باملهام الع�سكرية واملعارف التاريخية املهمة.

تط ّور احلرب عرب التاريخ
الربوف�سور الب�ستاين �شرح كيف تطورت احلرب
منذ احلرب العاملية الأوىل ،و�صوالً اىل �أيامنا هذه.
فقدم �أمثلة وافرة تو�ضح م�سار التطور عرب مراحل
الع�صر احلديث ،ذاكراً بع�ض ال�شخ�صيات الع�سكرية
الالمعة بنظرياتها يف هذا الإطار.
واع��ت�بر الب�ستاين �أن ال��ع��امل ع���رف احل��رب

32

اجلي�ش  -العدد رقم 274/273

احلديثة منذ القرن الثامن ع�شر ،م�شدداً على
�أن اال�سرتاتيجية الع�سكرية لي�ست حكراً على
الع�سكريني ،بل هناك من املدنيني من برعوا
يف ه��ذا امل��ج��ال ،كمثل ال��ك��اردي��ن��ال ري�شيليو
( )Richelieuالذي كان ال�صاحب الفعلي لنظرية
ت��وازن القوى (،)The Balance of Powers
وطبقها على �أملانيا.

و�أو�ضح :لقد ر�أى هذا الكاردينال �أن وحدة �أملانيا
ت�شكل م�صدر اخلطر احلقيقي على فرن�سا ،لذلك
�سعت ال�سيا�سة الفرن�سية دائماً اىل الإبقاء على
�شرذمة �أملانيا .واحتالل نابوليون لها ،كان ملنع
احتادها بالقوة.
وت��ن��اول الربوف�سور الب�ستاين امل��ي��زات التي
جعلت اجلي�ش الفرن�سي قوياً و�أن ي�ضطلع بدور
مهم يف تطور احل��رب احلديثة،
فقال� :إن وجود روح الثورة واحلرية
والإخاء وامل�ساواة يف فرن�سا� ،أيقظ
الروح الع�سكرية ف�أ�صبح كل مواطن
ي�شعر باالنتماء الوطني .وبالتايل
متثلت يف اجلي�ش الفرن�سي كل
الطبقات االج��ت��م��اع��ي��ة؛ و�أ�صبح
حمبوباً فتزايد ع��دد املتطوعني
فيه .وا�ستطاع اجلي�ش الفرن�سي �أن
يهزم كل جيو�ش �أوروبا متحدة.
واعترب الب�ستاين �أن نابوليون
ا�ضطلع ب��دور �أ�سا�سي يف تطور
احل��رب احلديثة ،خ�صو�صاً يف ما
يتعلق ب��ـ«احل��رب ال�صاعقة التي
ترتكز على احلركة ال�سريعة» وقال
�إن جناحه يف معاركه احلربية ارتكز
اىل ثالث نقاط:
• جعل اجلي�ش الفرن�سي م�ؤ�س�سة وطنية
حمبوبة.
• الرتكيز على املعارك احلا�سمة.
• تدريب اجلي�ش على التقدم ال�سريع
واحل�شد.
ويف ن��ظ��رة اىل تطبيق ه��ذه امل��ب��ادئ يف
العامل العربي ،قال الب�ستاين :يف لبنان :ظهرت

بو�ضوح الروح الع�سكرية والتعاون لدى ال�شعب
اللبناين وجت ّلت ان�ضباطاً وتعاوناً ال مثيل لهما
يف احلرب �ضد ا�سرائيل .فقد �أثبت املقاومون �أن
القلة املدربة التي تتحلى بروح الإميان بالوطن،
ت�ستطيع �أن حتدث املعجزات .مل يتزعزع ال�شعب
اللبناين وال عقيدته ،و�أثبت للجي�ش العدو ،القادم
من دون خطة� ،أن احلروب ال ُتكت�سب بالتكنولوجيا.
وتطرق املحا�ضر اىل نظرية الأملاين كالوزفيت�س
«احل��رب جزء من ال�سيا�سة» .فقال :احل��رب من
وجهة نظر كالوزفيت�س ،هي حتقيق للأهداف
ال�سيا�سية ،فاجلي�ش الذي ال يحقق هدفاً �سيا�سياً
هو جي�ش فا�شل ...ويف مق ّدم ه��ذه اجليو�ش،
اجلي�ش اال�سرائيلي الذي مل ي�ستطع حتقيق هدفه
ال�سيا�سي املعروف باال�ستيالء على معظم خريطة
ال�شرق الأو�سط.
ّ
ويف �إطار ا�ستعرا�ضه امل�ؤثرات التي �أثرت يف
تطور احل��رب احلديثة ،ق��ال :اىل جانب القادة
الع�سكريني الذين تركوا �أثراً و�أدوا دوراً مهماً يف
احل��رب احلديثة� ،شاركت الثورة ال�صناعية يف
الت�أثري على �إدارة احلرب ،من تطور الأ�سلحة (من
البندقية اىل املدفع الر�شا�ش) اىل ال�سكك احلديد
والتلغراف الع�سكري ،والطريان احلربي الذي �ش ّكل
عامالً مهماً يف احلرب.

وام��ت�لاك��ه ط��اق��م �اً م��ت��ط��وراً من
الطيارين ،الأم��ر الذي �ش ّكل بداية
«احلرب غري املتماثلة».
املف�صل فيلم
تبع ه��ذا ال�شرح
ّ
يعر�ض وقفات من احلرب العاملية
الثانية واحلرب اخلاطفة ،مع خرائط
و���ش��رح ل�سري العمليات احلربية
وح��رب اخلنادق ،للإ�شارة اىل �أهم
مراحل احلرب احلديثة وعوامل هذا
التطور.
وخ��ت��م ال�بروف�����س��ور ريت�شارد
الب�ستاين حما�ضرته ح��ول احلرب
احلديثة بالقول :يف العالقات بني
ال��دول ،وخ�صو�صاً خ�لال احل��روب ،ال
وتوقف املحا�ضر عند احل��رب العاملية الأوىل يوجد حياد بل توجد م�صالح!
وعند «ح��رب امل��ج��ازر» حيث  ٪20م��ن �أطفال
ال�شعب الأملاين ماتوا جوعاً ب�سبب احل�صار الذي
احلرب غري املتماثلة
فر�ضته بريطانيا على املوانئ الأملانيةُ .فر�ضت ح��دد الربوف�سور ريت�شارد الب�ستاين احلرب
بعدها غرامة حربية على �أملانيا تفوق الغرامة غ�ير املتماثلة بتلك التي تقع ب�ين طرفني
التي فر�ضتها هي على فرن�سا بعد حرب ال�سبعني ،غري مت�ساويني يف نوعية الأ�سلحة امل�ستخدمة
بكثري� .أفل�ست الدولة وانهار امل��ارك الأمل��اين؛ وطبيعتها .فتكون بذلك احل��رب غري متماثلة
أرا�ض ويكون الطرفان غري متكافئني .ويف هذا الإطار
عادت الألزا�س واللورين لفرن�سا واق ُتطعت � ٍ
�أملانية �ضخمة ،أُ�عطي جزء منها لدولة جديدة تناول ا�ستخدام الأ�سلحة النووية يف احلروب
تدعى ت�شيكو�سلوفاكيا واجلزء الآخر لبولندا و�أهمها الثورية ،وما يت�أتى عن ا�ستخدام هذه الأ�سلحة
�إقليم غدان�سك ال��ذي ك��ان ال�سبب يف احلرب املدمرة من عدم تكاف ؤ� بني الأطراف املتنازعة،
العاملية الثانية.
وبالتايل �إمكان التقدم على الطرف الآخر الذي
وحتدث عن ت�أثري نظريات اجلرنال جوليو دويه ال ميتلك �إال الأ�سلحة التقليدية .و�أ�ضاف املحا�ضر
التكتية يف احل��رب احلديثة ،فهو ك��ان �أول من قائالً:
طالب بحرب الإفناء ،و�سيطرة الطريان على جميع هذا ما كنا نعتقد �أنه يح�صل ،لكن احلقائق بهذا
مرافئ الدولة ،و�ضرب املدنيني وقتل �أكرب عدد اخل�صو�ص مذهلة ومغايرة ،فقد �أظهر التاريخ
منهم من دون التمييز وذلك ملنع اجلي�ش املعادي �أن الأ�سلحة النووية مهما عظم فتكها مل ت�ؤمن
من احل�شد �أو �إجراء تعبئة.
مل�ستخدميها املطامع التي طمحوا لتحقيقها،
هذه النظرية طبقتها �أملانيا يف حربها �ضد على الرغم من قدرتها على �إحداث الدمار ال�شامل
بريطانيا ولكنها �أخ��ط ��أت يف �إر���س��ال قاذفات وم��ا ت�سببه من ظلم للعن�صر الب�شري .فثمة
القنابل من دون طائرات حرا�سة .فكانت بريطانيا عوامل �أخرى ت�ضعف اجلانب امل�ستخدم لل�سالح
على ا�ستعداد للرد على الهجمات اجلوية الأملانية الأق��وى منها� :إدارة احل��رب (حيث يجب حتديد
من خالل ال��رادارات وبداية تطويرها للكمبيوتر �أغرا�ض احلرب و�أهدافها قبل �ش ّنها ،وعدم تغيريها
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احلرب غري املتماثلة قد ترتد على الأقوى
خالل املعركة) والعامل النف�سي الذي يحد من
قدرة املقاتلني على اال�ستمرار يف القتال.
ّ
كما عر�ض املحا�ضر للمحاوالت التي رك��ز من
خاللها املجتمع الدويل على بذل اجلهود لتاليف
وقوع احلروب الكبرية� .أول من م ّهد لربوز ظاهرة
«احلرب غري املتماثلة» كان �أمريكا عندما �ضربت
جزيرتي هريو�شيما ونكازاكي بالقنابل الذرية
العام .1945
�أتى هذا العمل الإجرامي نتيجة قناعة را�سخة
لدى الأمريكيني �أن احلرب لو ا�ستمرت بالطرق
والأ�سلحة التقليدية �ستطول مدتها ،فارت�أى

ن�صت على
وا�ستعر�ض الب�ستاين عدة قوانني ّ
عدم ا�ستخدام هذه الأ�سلحة ،وامل��ح��اوالت التي
بذلت يف �إطار ما �سماه بالديبلوما�سية الر�شيدة
بني �أمريكا ورو�سيا ال�سوفياتية للحد من ظاهرة
ا�ستعمال الأ�سلحة النووية والذرية التي مت ّثل ال�شر
املطلق واخل�سائر الالحمدودة ولتاليف احلروب بني
الدول الكربى.
وا�ستعر�ض املحا�ضر بالتف�صيل العوامل التي
حت��ول االنت�صار اىل عك�سه يف ح��ال تفوق �أحد
طريف احلرب على الطرف الآخر يف جمال الت�سلح
والتكنولوجيا فاعترب �أن من ي�شن احلرب يجب �أن

الأمريكيون �أن عليهم جتربة هذا ال�سالح اجلديد
من نوعه حينها وبد�أ بذلك الع�صر النووي ،ع�صر
التخريب والذرة.
و�أ�ضاف املحا�ضر قائالً:
هنا تكمن املع�ضلة ،حني ي�ستخدم العدو �أ�سلحة
ّ
علي ا�ستعمالها فانت�صاره حم ّتم� ،أمر يجعل
يحظر ّ
من احلرب غري املتماثلة �أ�ضحوكة ،فهناك �أ�سلحة
حم ّرمة دولياً وعاملياً مثل القنابل العنقودية التي
ت�سمح �إ�سرائيل لنف�سها با�ستخدامها ،ومن هذا
املنطلق يحدث التف ّوق.

يحدد نوع احلرب ويحدد بالتايل غر�ضه ال�سيا�سي
فمن دون جناح الغر�ض ال�سيا�سي ت�صبح عملية
احلرب بحد ذاتها فا�شلة مهما حققت هذه احلرب
من انت�صارات يف ميادين القتال.
ف�أمريكا جنحت يف حربها على فيتنام وكوريا
ولكنها مل حتقق الغر�ض ال�سيا�سي من خالل احلرب
التي �شنتها �أال وهو توحيد الكوريتني .ولعل املثال
الأبرز والأكرث حداثة حرب العراق.
لقد ا�ستباح اجلنود الأمريكيون العراق ،ولكنهم
مل ي�ستطيعوا �إيجاد الأ�سلحة املدمرة التي زعموا
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�أنهم مت�أكدون من وجودها و�أنهم ينوون تخلي�ص
العامل والب�شرية من فتكها .فبدل �أن ين�سحبوا
ويرتكوا املنطقة ،ما يزالون حتى اليوم فيها
ومل��دة جت��اوزت اخلم�س �سنوات� ...إذاً الأغرا�ض
املرجوة من احلرب هي غري تلك التي �أعلنتها
الإدارة الأمريكية...
�أما يف ما يتعلق ب�إدارة احلرب ،فتتكبد الدول
الكربى يف احلروب العاملية عامة �آالف القتلى من
اجلنود الذين يتعذر عليهم نقلهم اىل بلدانهم
الأم بحيث يدفنون يف الدول التي ت�شن دولهم
احلرب عليها ،وهو �أمر غاية يف اخلطورة ي�ساعد
على تفاعل ال��ر�أي العام .ويدعم
تفاعل ال��ر�أي العام وغ�ضبه عامل
�آخر يتمثل بدور و�سائل الإعالم .الـ
 ،CNNتنقل عن احل��رب م�شاهد
تك ّون لديهم ردات فعل قوية �إزاء
الأحداث ،وتتطور هذه الردات لتثري
الغ�ضب ال�شعبي �ضد احلكومات
وبالتايل �إدارات الدول.
يف م��ا يتعلق ب��ت��أث�ير العامل
النف�سي على جمريات املعركة،
ا�ستعان املحا�ضر بحرب متوز العام
 2006حيث املقاتل اال�سرائيلي
ك��ان ف��اق��داً ثقته بنف�سه ومدركاً
كمعتد ولي�س
حقيقة هويته وو�ضعه ٍ
معتدى عليه ،فب�أي نف�سية يحارب
ولأجل �أي غر�ض ،وهو �أ�شد املدركني
�أنه مغت�صب غا�شم .وخل�ص اىل القول �إن امل�س�ألة
لي�ست م�س�ألة ت�س ّلح فح�سب.
وختم بالقول �إن احل��روب ينبغي من الأ�سا�س
�أن تكون يف تكاف�ؤ ليحدد يف النهاية الغالب
من املغلوب ،فاحلروب ينبغي قبل انطالقها �أن
تكون متماثلة ،و�إال ف�إن جزءاً من املعادلة والذي
هو اجلزء ال�ضعيف ي�صل اىل نتائج ممتازة بينما
اجلزء الذي ميلك ال�سالح الأقوى يف�شل يف حتقيق
الغر�ض ال�سيا�سي.

�آذار  /ني�سان
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قائد القوات البحرية
العميد الركن البحري بطر�س ابي ن�صر
يف لقائه مع الزميلتني ندين وليال

8

حتقيق ع�سكري
�إعداد:
ندين البلعة
ليال �صقر

«�شكراً جلمهورية
املانيا االحتادية»...
عبارة ُع ِ ّلقت يف غرفة
العمليات يف قاعدة
بريوت البحرية ،التي
زرناها للتعرف اىل مهام
�شبكة الرادارات احلديثة
التي ّمت ت�شغيلها �أخرياً،
بتمويل وم�ساعدة من
املانيا.

تعترب من �أحدث مثيالتها عاملياً

�شبكة رادارات تراقب
بوابتنا البحرية

ق ّدمت جمهورية �أملانيا االحتادية
مبلغ مليون و� 200ألف يورو لإقامة
 6غرف رادارية حديثة مبا حتتويه
من جتهيزات ورادارات وعتاد.
امل��ق � ّدم البحري ج��وزف غر ّيب
والنقيب البحري م��ازن ب�صبو�ص
�شرحا لنا تفا�صيل عمل غرفة
العمليات امل�ستحدثة وال�شبكة
ال��راداري��ة التي ّمت تد�شينها يف
قاعدة بريوت البحرية بتاريخ -26

لقاء مع قائد القوات البحرية
ق ّدمتها �أملانيا للبحرية اللبنانية كانت من �أكرب .2008 - 2
بداية كانت لنا حمطة مع العميد الركن البحري التقدميات الدولية.
ال�شبكة ومهامها
بطر�س �أبي ن�صر قائد القوات البحرية الذي تناول
العمليات
غرفة
ال�شبكة الرادارية عبارة عن  6حمطات رادارية
العالقات بني البحريتني الأملانية واللبنانية قائالً:
«لقد �أتى الأملان مع بدء تطبيق القرار � 1701إن ال��دور الأ�سا�سي لغرفة العمليات البحرية منت�شرة على طول ال�شاطئ اللبناين مرتبطة
وت�س ّلموا قيادة القوة البحرية التابعة لقوات الأمم واملراكز الرادارية املنت�شرة على طول ال�شاطئ عرب املوجة امليكروية ( )Microwaveبغرفة
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان .عندها بد�أ التعاون اللبناين ،هو مراقبة ال�سفن وال���زوارق و�ضبط العمليات يف قيادة القوات البحرية حيث ميكن
بني البحرية الأملانية والبحرية اللبنانية� ،إن على حركتها يف كامل املياه الإقليمية اللبنانية والتي مراقبة كامل املياه الإقليمية اللبنانية.
�صعيد التنفيذ العمالين للمهام �أم على �صعيد ت�ساوي م�ساحتها �أكرث من  ٪40من م�ساحة لبنان .حتتوي هذه ال�شبكة اي�ضاً� ،إ�ضافة اىل الرادارات
وتعترب احلدود البحرية (املقدر طولها بحواىل البحرية� ،أجهزة ات�صال و�أجهزة تع ُّرف على ال�سفن
التدريب لرفع م�ستوى خربة العنا�صر.
كما دعمت �أملانيا قواتنا البحرية بالعتاد  190كلم) بوابة وا�سعة للعامل اخلارجي ،تقوم عرب نظام الـ(Automatic Identificaion
وامل���راك���ب وال��ت��ج��ه��ي��زات لتحديث ك��ل م��ا له القوات البحرية مبراقبتها منعاً لأي عمليات » ,System) «AISوكامريات مراقبة.
عالقة باحليطة وال�سيطرة على الأ���ض��رار على تهريب �أو هجرة غري �شرعية �أو غريها ،ويتطلب تر�صد هذه ال�شبكة �أية معلومات وتعاجلها داخل
منت املراكب .و�ضمن هذه امل�ساعدات ق ّدمت عمل غرفة العمليات البحرية احلديثة مهارات املركز (عرب عملية « )»Processingلرت�سلها
اجلمهورية الأملانية املتحدة �شبكة رادارية حديثة دقيقة كون التعامل يت ّم مع �سفن جتارية وحربية عرب موجة �صغروية هرتزية «Microwave
�أجنبية بح�سب القوانني الدولية واملحلية� ،إ�ضافة  ،»Hertzاىل مراكز و�سيطة على طول ال�شاطئ
ملراقبة املياه الإقليمية اللبنانية».
وختم بالقول� :إن امل�ساعدات والهبات التي اىل التجهيزات التقنية احلديثة .ويف هذا االطار اللبناين ،مبا يتيح نقل هذه املعلومات وتبادلها
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املقدم البحري جوزيف الغر ّيب
ي�شرح تفا�صيل عمل غرفة العمليات

مع غرفة العمليات امل�ستحدثة.
تت�ضمن غرفة العمليات من الناحية التقنية
حا�سباً الكرتونياً خادماً ()Computer Server
مركزياً مع �إمكان معاجلة املعلومات كافة وعر�ضها
على �شا�شات العر�ض داخل الغرفة.
ه��دف ه��ذه ال�شبكة مراقبة املياه الإقليمية
اللبنانية م��ن خ�لال ك�شف الأه����داف ور�صدها
للتعرف عليها وحتديد هويتها و�إمكان معاجلة
الأه���داف امل�شبوهة .من جهة ثانية ،ت�سعى
ال�شبكة للم�ساعدة على مكافحة
الإرهاب با�ستخدام �إمكانات و�سائل
مبنا�سبة تد�شني �أعمال ال�شبكة
ال���راداري���ة امل��ق � ّدم��ة مهبة من
جمهورية �أملانيا االحتادية ل�صالح
ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة يف اجلي�ش
اللبناين ،جرى يف قاعدة بريوت
البحرية ،احتفال تكرميي ح�ضره
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بالتمارين الدورية مع القوات البحرية
التابعة لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان.
ك��ذل��ك ت��ـ � ّم ت��دري��ب ���ض��ب��اط غرفة
العمليات وعنا�صرها من قبل �ضباط
بحرييـن وفريق من ال�شـركة التي ح ّققت
الربامج املعلوماتية اخلا�صة بال�شبكة.
ويخ�ضع ه ��ؤالء العنا�صر حالياً لدورة
عمليات متقدمة يف مدر�سة القوات
البحرية  -جونية ،علماً �أن ال�شبكة با�شرت
الر�صد واملراقبة باال�ضافة اىل �إمكان دمج عدة العمل بن�سبة .٪80
جتهيزات لل�شبكة ،على �سبيل املثال :و�ضع �أجهزة
�صيانة ال�شبكة
ر�صد (م�ست�شعرات) حتت املاء ( ،)Sensorكما
ت�ساعد ال�شبكة من جهة ثالثة يف عمليات البحث �أبرم بع�ض العقود مع ال�شركات التي ا�ستعان
بها الفريق لت�شغيل ال�شبكة ملتابعة ال�صيانة
واالنقاذ.
و�أعمال التعهد.
وبعد انتهاء مدة العقود� ،سوف ت�سعى القوات
حت�ضري غرفة العمليات وفريق العمل
ّمت تدريب عنا�صر املراكز ال��راداري��ة من قبل البحرية اىل �إب��رام عقود �صيانة جديدة وت�أمني
فريق تدريب �أمل��اين ،باال�ضافة اىل �إ�شراكهم ا�ستمرارية التعهد ،ما يح ّتم لحَ ظ �أموال لتحقيق
قطع غيار وبدل.
طريقة العمل

حفل تكرميي ملنا�سبة تركيب
�شبكة رادارية
مقدمة من جمهورية �أملانيا االحتادية
ّ
ل�صالح القوات البحرية

العميد الركن البحري بطر�س �أبي
ن�صر قائد القوات البحرية ممثالً
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان
وممثل جمهورية �أملانيا االحتادية
الدكتور بيرت ويتينغ ووفد �أملاين
مرافق وعدد من �ضباط اجلي�ش.

النقيب البحري مازن ب�صبو�ص
يتحدث اىل الزميلة ليال

مو�صولة اىل ال�شبكة يف غرفة القيادة.
وم��ن امل��ت��و ّق��ع يف الأ���ش��ه��ر القلية
املقبلة ،تركيب �أج��ه��زة ر�ؤي���ة ليلية
والتح ّكم بها �إما من املركز �أو من غرفة
العمليات.

ّمت تق�سيم امل��ي��اه الإقليمية اىل قطاعات
م�س�ؤولية يتوىل كالً منها مركز راداري يتعرف
اىل كل هدف بحري يدخل قطاعه ومينع �أي هدف
من الدخول اىل املياه الإقليمية اللبنانية من دون
�إذن ،وذلك بعد مراجعة غرفة العمليات يف القوات
البحرية.
اىل ذل��ك ف����إن التن�سيق ق��ائ��م ب�ين املراكز
الرادارية واملراكب التابعة للقوات البحرية وتلك
التابعة لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
م��ن خ�لال ال��ك��ام�يرات امل��وج��ودة حالياً ميكن
التعرف على الأهداف القريبة كون هذه الكامريات
ا���س��ت��ه��ـ��ل االح��ت��ف��ـ��ال بعـزف
الن�شيدين الوطنيني اللبناين
والأملاين ،ثم �ألقى الدكتور ويتينغ
كلمة �أكد فيها على �أوا�صر ال�صداقة
التي جتمـع ال�شعبيـن الأملـاين
وال��ل��ب��ن��اين وال��رغ��ب��ة يف تفعيل

بف�ضل
جهودهم

تتخطى ال�شبكة الرادارية
اجل���دي���دة امل��ب��ل��غ ال��ذي
ق ّدمته جمهورية �أملانيا
االحت��ادي��ة .لكن اجل��ه��ود التي
بذلتها القوات البحرية اللبنانية التي
ا�ستعانت بعدة �شركات وخرباء ومهند�سني،
�أدت اىل �إجناز العمل وجتميع م�ستلزمات
ال�شبكة من دون �أي مبلغ �إ�ضايف .ي�شار
اىل �أن جناح هذا العمل القى تقديراً
كبرياً من اجلانب الأملاين.

ع�لاق��ات ال��ت��ع��اون الع�سكري بني
جي�شي البلدين.
ك���ذل���ك� ،أل���ق���ى ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن
البحري �أبي ن�صر كلمة �شكر فيها
احلكومة الأملانية على تقدمي هذه
امل�ساعدة ،منوهاً ب��وق��وف دولة

تطوير ال�شبكة م�ستقبالً
تعترب هذه ال�شبكة من �أحدث ال�شبكات
يف العامل و�ستم ّكن ال��ق��وات البحرية
من �إدارة العمليات والقيادة وال�سيطرة
على املياه الإقليمية وم ��ؤازرة خمتلف
الوزارات التي ُتعنى بال�ش�أن البحري.
وم��ن املمكن تطوير ه��ذه ال�شبكة
م�ستقبالً و�إ�ضافة عدة �أجهزة اليها ،مع
العلم �أن هذه املنظومة مت ّكن حالياً من
ت�سجيل املعلومات والبيانات الرقمية
« »Dataك��اف��ة ال��ت��ي ي��ت� ّم جتميعها
ومعاجلتها يف غرفة القيادة �آلياً وملدة
�شهر.

�أملانيا اىل جانب لبنان وتقدميها
م�ساعدات ع�سكرية متنوعة للجي�ش
اللبناين.
بعدها انتقل ال��وف��د اىل غرفة
عمليات ال�شبكة ال��راداري��ة ،حيث
ا�ستمع اىل �إي��ج��از وع��ر���ض حول

كيفية عمل ال�شبكة ،ق ّدمه املقدم
ال��ب��ح��ري ج����وزف غ��ري��ب يعاونه
النقيب البحري مازن ب�صبو�ص.
ويف نهاية االحتفال� ،س ّلم ممثل
العماد قائد اجلي�ش املحتفى بهم
دروعاً تذكارية.
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الواجب خلف احلدود

قبيل ت�س ّلم �إيطاليا مهام القيادة من �أملانيا
قائـد القـوة البحريـة التابعـة لليــونيفيــل:
قادت �أملانيا القوة البحرية العاملة يف قوات الطوارئ الدولية املعززة يف لبنان لأكرث من �سنة
ون�صف ،وقبيل ت�س ّلم �إيطاليا مهام قيادة هذه القوة (� 29شباط � )2008أدىل قائدها الأمريال
كري�ستيان لوثر بحديث اىل جملة البحرية الأملانية يف كانون الثاين  ،2008اعترب فيه �أن وجود
البحرية الدولية �ساهم يف تعزيز ا�ستقرار لبنان واملنطقة ورفع احل�صار البحري اال�سرائيلي عن
لبنان �إثر حرب متوز  .2006هنا �أبرز ما جاء يف املقابلة.
بداية قال لوثر :نحن فخورون بامل�شاركة على
م�ستوى دويل وهذه هي املرة الأوىل التي تعمل
فيها قوة بحرية حتت قيادة الأمم املتحدة .لقد
�ساهم وجودنا يف تعزيز ا�ستقرار لبنان واملنطقة
وبالتايل يف النه�ضة التجارية لهذا البلد ،كما �أن
وجودنا رفع احل�صار البحري الإ�سرائيلي على لبنان
�إثر حرب متوز .2006
• ما هي �أف�ضل نتيجة حققتموها خالل
هذه الفرتة؟
� -أدى وجود اليونيفيل اىل جمموعة نتائج ،و�أود
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�أن �أ�شري اىل �أن التعاون مع البحرية اللبنانية هو
�أبرز نتيجة ،لقد بنينا عالقات ودية ومهنية مع
العميد الركن البحري بطر�س �أبي ن�صر قائد القوات
البحرية اللبنانية .وبالتايل كان التعاون فعاالً مع
�أ�صدقائنا يف البحرية اللبنانية ،ما �ساهم يف
رفع امل�ستوى العمالين لديهم وحت�سينه .هدفنا
بناء ال�سلطات املحلية وتقويتها لت�صبح قادرة
على اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها منفردة ،الأمر الذي
يتطلب قليالً من الوقت ،و�أنا متفائل بالبحرية
اللبنانية التي تعمل على هذا املو�ضوع.

• كيف ترى م�ستوى التدريب لدى
البحرية اللبنانية؟
ً
 ل��دى البحرية اللبنانية  40مركبا و1800ع�سكري تقريباً ،ومنذ البداية عملنا على تنفيذ
جل�سات تدريب �أ�سا�سية :ال�سيطرة على الأ�ضرار
وتفتي�ش ال�سفن ...ويف مرحلة ثانية عملنا
على حت�سني التن�سيق والتعاون بني خمتلف
القطع البحرية اللبنانية للو�صول اىل متكني هذه
البحرية من قيادة املهمات العمالنية ملراكبها
اخلا�صة وم��راك��ب ال��ق��وة البحرية العاملة يف
اليونيفيل على نطاق �أو�سع.
واجلدير بالذكر� ،أن �أملانيا م ّولت �شبكة الرادارات
على ط��ول ال�شاطئ اللبناين وه��ي على و�شك
مبا�شرة العمل ،والبحرية اللبنانية فخورة بهذا
الإجناز.
• اىل �أي م�ستوى و�صلت البحرية
اللبنانية يف يومنا هذا؟

نحن فخـورون بامل�شاركة على م�ستوى دويل

قائد القوات البحرية يف اليونيفيل
مع قائد القوات البحرية اللبنانية

 ت�شارك البحرية اللبنانية بقوة يف العملياتوتعمل بطريقة م�ستقلة متاماً ،فلبنان دولة
ذات �سيادة وعمليات مناداة ال�سفن وتفتي�شها
ما زالت تتم با�ستقاللية ذاتية تامة وبنجاح من

البحرية؟
 هدفنا �أن ي�صبح لبنان روي��داً روي��داً قادراًعلى ت�أمني مراقبة فعالة وحماية ل�سواحله ،ومن
هنا �ستبقى القوة البحرية يف مكانها طاملا مل
ت�ستطع البحرية اللبنانية احل�صول على القدرات
الالزمة .كما �أن �أملانيا �ستبقى م�شاركة يف القوة
البحرية وهي قامت مبنح لبنان مركبني للدورية،
كما �أنها عملت على تدريب عنا�صر ملراقبة
املالحة وهذا من �ضمن التعاون والتن�سيق بني
البحريتني.
• ما هو ر�أي اللبنانيني يف القوة
البحرية؟
ّ
 �أعتقد �أن اللبنانيني يكنون م�شاعر ال�صداقةقبل البحرية اللبنانية .و�أ�ضاف قائالً :ال ن�ستطيع للقوة البحرية ،لقد �شرح يل �أ�ستاذ يف �إحدى
�أن ننجح يف مهمتنا يف منع تدفق ال�سالح اىل جامعات ب�يروت كيف �أن وج��ود هذه القوة حال
جلياً دون دخول �أي مركب حربي �إ�سرائيلي املياه
لبنان من دون م�ساعدة اللبنانيني.
• كم من الوقت يجب �أن تبقى القوة الإقليمية اللبنانية ،وهذا يعترب �إيجابياً.
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�إحتفال تكرميي
�إعداد:
ندين البلعة
ماري احل�صري

عيد»
«�أتى �آذار فالأيام ٌ

�إحتفال يف قاعة العماد جنيم تكرمياً لأمهات ال�شهـــــ
هذه ال�سنة خ ّ�ص�ص الربيع قدراً وافراً من
ّ
فحرمهن يوم عيدهن �شاءت «حركة الأم» �أن جتمع �أمهات ال�شهداء  11.00يف قاعة العماد جنيم يف الريزة.
احلزن لأمهات لبنان،
من ب�سمة �أوالدهن ومن كلمة «ينعاد عليكي وزوجاتهم (اجلي�ش اللبناين وق��وى الأم��ن ح�ضر احلفل ممثل قائد اجلي�ش العماد
يا ماما» ،تاركاً لل�شهادة �أن توا�صل الر�سالة من الداخلي وال�صليب الأحمر اللبناين) ،ف�أقامت مي�شال �سليمان ،العميد الركن حممد علي
حفل تكرمي لهن ،بتاريخ  2008/3/20ال�ساعة قعفراين؛ ممثل مدير ع��ام ق��وى الأم��ن
علو اىل قلب � ّأم كل �شهيد.
ٍ

ال تب ِك ِه...

�أمهات وزوجات
اجتمعن حتت
«قو�س ال�شهادة»
احل�ضور يتقدمهم ممثل قائد اجلي�ش

هم الأحياء
بداية االحتفال كانت مع عر�ض ل�صور �شهداء
اجلي�ش يف معركة ال�ضنية وحرب متوز  2006ونهر
البارد  ،2007على �أنغام الن�شيد الوطني اللبناين.
تلته دقيقة �صمت عن راح��ة �أنف�س ال�شهداء،
الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي ،العميد روبري ك�سرت �سكونها تنهدات الأمهات ودموعهن.
جبور؛ ورئي�س ال�صليب الأحمر اللبناين ال�شيخ ال�شاعر كامل �شعيب حاول ب�شعره تهدئة النائحات،
�سامي الدحداح ،اىل ح�شد من �أمهات ال�شهداء ف�شهدا�ؤنا «هم الأحياء»:
«ي�صري املوت عند ُه ُم حياةً
وزوجاتهم و�أوالدهم.

ـــــداء وزوجاتهم

�شهيد �إثره مي�ضي �شهي ُد...
ُه ُم الأبرار يف جنات ع ْد ٍن
ُ
لهم فيها الأرائك واملهود
ترى �أ�سماءهم يف كل ِ�س ٍفر
ُّ
حتف بها الزنابق والورو ُد.»...
داعياً كل �أ ّم:
«�أزيلي احلزن عن عينيك حتى
يرى �أفراح عينيك الفقي ُد»...
كلمة قائد اجلي�ش:
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ال�سنديانات البوا�سق
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان خاطب يف
كلمته التي �ألقاها ممثله العميد الركن حممد
قعفراين ،املكرمات «ال�سنديانات البا�سقات
الأ�صالب ،املنغر�سة جذورها يف الأعماق ،ال�شاخمة
بهاماتها نحو الآفاق »...وهنا ن�ص الكلمة:
«�إنه ل�شرف كبري يل �أن �أقف اليوم بينكن ممثالً
قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ،يف هذا اللقاء
العابق ب�أنفا�س املواطنية احلقة ،املفعم بروح
املحبة والإخ�لا���ص ،وال��ذي �أرادت منه حركة الأم
م�شكورة ،توجيه حتية تقدير ووفاء لأمهات وزوجات
�شهداء اجلي�ش وق��وى الأم��ن الداخلي وال�صليب
الأحمر ،الذين �سقطوا يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي
والإرهاب ،ذوداً عن �سيادة الوطن وا�ستقالله ،وحق
�شعبه املقد�س يف العي�ش بحرية وكرامة و�أمان.
ّ
ولعل ما ي�ضفي على لقائنا اليوم املزيد من
املعاين اجلميلة ال�سامية ،هو �أنه ي�أتي يف �أجواء
جم�سدة
عيد الأم و�أعياد دينية �سمحاء ،تتعانق معاً ّ
مظهراً رائعاً من مظاهر وحدة ال�شعب و�إرادة �أبنائه
اجلامعة.
�أيتها الأخوات الغاليات

كلمة قائد اجلي�ش
يلقيها العميد الركن قعفراين

ال�شهـادة يف �سبيـل الوطـن هي �أعظـم و�أنـبـل
مـا ميكن �أن يقدمه امل��رء على دروب العطـاء
الإن�ساين ،ف أ� ّنى لنا يف ح�ضرة �شهدائنا الأبرار� ،أن
نع ّدد خ�صالهم احلميـدة وف�ضائلهم العطرة وم�آثرهم
البطولية ،وهم النخبـة النخبـة من الرجال الأوفياء
ال�شجعان ،الذين ب� ّروا بالعهد وال َق َ�سم ،ف�أقرنـوا
الإميـان بفعل ال�شهـادة ال�ساطع كنور ال�شم�س ،دماً
زكياً طاهراً ،ينتف�ض منت�صراً للحق جارفاً للباطل،
ومع ت�ضحياتهم اجل�سام هــذهّ ،
�سطـرت �صفحـات
خالـدة يف تاريخ الوطن ،وعلـت من �أق�صـاه اىل
�أق�صـاه رايـات العـزة والكرامة والعنفوان.
وكيف لنا يف ح�ضرتكن �أيتها الأمهات والزوجات

الأبيات ال�صبورات� ،أن نعبرّ عما يختلج يف ال�صدور
والقلوب من م�شاعر ،و�أننت من اجلي�ش ظل وجوه
�شهدائنا وينابيع الت�ضحية التي ال تن�ضب �أبداً،
والكروم اخل�ضراء املثقلة بعناقيد البطولة ،و�أننت
من الوطن تلك ال�سنديانات البا�سقات الأ�صالب،
املنغر�سة جذورها يف الأعماق ال�شاخمة بهاماتها
نحو الآفاق ،فب�صربكن على الآالم واجلراح ،قانعات
م�ؤمنات مبا كتبه القدر ،وما اقت�ضاه واجب الدفاع
عن الوطن ،قد جعلنت من لبنان هيكل �ألوهة خالداً
على م ّر الزمن ،وملحمة فداء ع�صية على التحول
والن�سيان.
�أيها احل�ضور الكرمي
�إن دماء �شهدائنـا الأبرار الذين �سقطوا يف مواجهة
العدو الإ�سرائيلي والإرهاب ويف كل معارك ال�سيادة
والكرامة الوطنية ،قد ر�سمت حداً فا�صالً بني لبنان
الر�سالة وبني لبنان الت�شرذم والتفكك وال�ضياع،
وال�ساحة امل�ستباحة لكل �أط��م��اع وخمططات
املرتب�صني �شراً به ،فبف�ضل هذه الدماء حتقق
االنت�صار ،وجتلت وحدة اللبنانيني ب�أبهى �صورها،
وحفظت الإجن���ازات الوطنية ،وحت�صنت م�سرية
ال�سلم الأه��ل��ي ،وب��ات اجلي�ش �أك�ثر ق��وة ومناعة

ال تب ِك ِه...
وا�ستعداداً ملواجهة املخاطر والتحديات ،و�ص ّد رياح
الفنت وامل�ؤامرات من �أي جهة �أتت.
با�سم قائد اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان �أتوجه
بتحية �شكر وتقدير اىل حركة الأم ،واىل احل�ضور
الكرمي ،واىل كل من �أ�سهم يف �إقامة هذا االحتفال
و�إجناحه.
ّ
عهدنا لكن �أيتها الأمهات والزوجات يف هذا اليوم
اجللل� ،أن نبقى �أوفياء لل�شهداء� ،أمناء على املبادئ
والقيم التي م�ضوا يف �سبيلها ،و�أن جنعل ذكراهم
وم�آثرهم امل�شرقة ح ّية يف ال�ضمائر والنفو�س،
و�شعلة ت�ستنري بها الأجيال على طريق ال�شرف
والت�ضحية والوفاء.
ً
ووعدنا ّ
لكن اي�ضا �أن تبقى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
عائلتكم الكربى ومالذكم الدائم يف كل ما ت�صبون
اليهّ ،
فلكن الفخر والإعتزاز واملجد والغار و�أحداق
العيون ،ومعكن نكمل الدرب يداً بيد ،نزرع بذور
الأم��ل ،ونحقق �أح�لام ال�شهداء يف وطن �آم��ن حر
مزدهر».
كلمة �أهايل ال�شهداء
كلمة �أه��ايل ال�شهداء �ألقتها �شقيقة النقيب
ال�شهيد روي �أبو غزالة ،ذاكرة مدر�ستني لبنانيتني

جت�سد
عظيمتني« :الأوىل هي مدر�سة الأم التي ّ
م�شيئة اهلل يف دميومة احلياة ،ورق� ّ�ي املجتمع،
والثانية مدر�سة اجلي�ش التي تبلور �إرادة الوطن
يف توقه اىل احلق والعدل والأمن واال�ستقرار،»...
م�شرية اىل �أن «هاتني املدر�ستني العظيمتني
تتكامالن يف ما بينهما بحيث تت ّمم الواحدة منهما
الأخرى يف �صياغة احلياة اللبنانية ،ور�سم امل�شهد
الوطني املرجتى».
كما قارنت بني �أمهات العامل وما مي ّيز �أمهات
لبنان« :ف�أمهات الأر����ض كلها يلدن الأطفال،
بينما الأمهات يف لبنان يلدن الأبطال ...الذين

يتربعون بدمائهم ومهجهم و�أرواحهم ،ويرت�ضون
لأنف�سهم �أعماراً ق�صرية ،من �أجل �أن ي�صبح عمر
الوطن طويالً .»...وطالبت �أخت ال�شهيد ،با�سم كل
�أه��ايل ال�شهداء ،مبا يريح ال�شهداء يف عليائهم
وير�ضي ذويهم يف حياتهم�« :أن يرتجم الق ّيمون
على الوطن �شهادته ودماءه نهجاً �سيا�سياً ح�ضارياً
راقياً ...معددة موا�صفات الرئي�س املرجو ،رئي�س
يريح لبنان وال�شهداء ،خامتة ب�س�ؤال« :ملاذا ال يكون
اجلي�ش �ضمانة كل الوطن وكل املواطنني خ�صو�صاً
بعد �أن �صاغت له جتاربه وخرباته �صدقية ال تدانى
يف املناقبية والإباء والنزاهة والتج ّرد».
كلمة «حركة الأم»
ال�سيدة �أمال �صليبا عبد ال�ساتر ،م�ؤ�س�سة حركة
الأم ورئي�ستها ،و ّجهت �ألف حتية لأمهات ال�شهداء،
اىل كل �أم �صانعة القادة والرجال« .ف�إذا كان وراء كل
عظيم امر�أة ،ف�إن وراء كل جيل وكل وطن متح�ضر
وكل ق�ضية �شريفة� ،أمهات يتح ّملن مرارة احلا�ضر
لي�صغن حالوة امل�ستقبل وازدهار الأمة».
وتوجهت اىل �أمهات ال�شهداء وزوجاتهم ،رافعة
م��ن معنوياتهم ،م��ؤك��دة «�إن �شهداءنا لي�سوا

�شقيقة النقيب ال�شهيد روي ابو غزالة
تلقي كلمة اهايل ال�شهداء
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ال�سيدة عبد ال�ساتر
تلقي كلمتها

حركة الأم

�أم��وات �اً ...هم خالدون اىل الأب��د يف عقولنا ويف
�ضمري الوطن» .ثم عادت لتذ ّكر ب�ضرورة «حتقيق
الهدف وانت�صار الق�ضية التي لأجلها ا�ست�شهدوا،
ق�ضية لبنان ال�سيد احلر امل�ستقل» ،كي ال يذهب دم
ثورة لأجل كرامة الإن�سان
ال�شهداء الأبطال هدراً .وختمت موجهة التحية اىل
ت�أ�س�ست «حركة الأم» بتاريخ  11حزيران
قادة امل�ؤ�س�سات الثالث :ال�صليب الأحمر اللبناين
.1986
وقوى الأمن الداخلي ،وحتية و�شكر عميق اىل قائد
تعمل هذه احلركة �ضمن �أهداف حمددة �أهمها:
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان بقيادته احلكيمة
 حتقيق ال�سالم يف لبنان.وال�شجاعة والنزيهة واملتجردة والإن�سانية ،هذا
 ال�صمود والت�صدي للإنهيار النف�سي واخللقي واحل�ضاري الناجت عن احلرب.ي�ضج بالإجنازات
القائد الذي «يعمل ب�صمت ّ
 توعية املر�أة والأم على دورها الوطني والعائلي.الكبرية» �آملة �أن تبلغ �سفينة الوطن بقيادته
ّ
 بناء �إن�سان ح ّر وجمتمع متما�سك ومتح�ضر يف وطن �سيد ح ّر م�ستقل.�شاطئ الأمان.
ّ
لهذه احلركة حتركات يف الداخل واخلارج .على ال�صعيد الداخلي ،تنظم لقاءات وحما�ضرات وندوات
بعد �إلقاء الكلمات ،ق ّدمت رئي�سة
لتوعية املواطن على واجباته وحقوقه .باال�ضافة اىل ال�ضغط على امل�س�ؤولني بغية �إنهاء احلرب وحتقيق
احلركة ال���دروع اىل كل من ممثلي
املطالب املحقة .كما وتتابع امل�شاكل املدر�سية والرتبوية بالتعاون مع احتاد �أولياء الطلبة يف لبنان.
امل�ؤ�س�سات ال��ث�لاث كما ق�� ّدم قائد
�أما على ال�صعيد اخلارجي ،فقد كان للحركة ن�شاط �إعالمي وا�سع يف باري�س ولقاءات مع كبار امل�س�ؤولني
اجلي�ش درعاً لل�سيدة �أمال عبد ال�ساتر،
الفرن�سيني وزيارات اىل عدة وزارات (اخلارجية ،حقوق الإن�سان ،)...وتوعية الر�أي العام الفرن�سي
وتال احلفل كوكتيل للح�ضور.
والعاملي على معاناة ال�شعب اللبناين وطلب امل�ساعدة املعنوية العملية لتحقيق ال�سالم يف لبنان.
ومن �أبرز �إجنازات احلركة ،تقدمي م�ساعدات مر�ضية وم�ساعدة الأم املعاقة ،باال�ضافة اىل دعم بع�ض
ف�سحة للدمعة
العائالت التي فقدت معيلها ،و�إيجاد العمل لبع�ض الذين ز ّجتهم احلرب يف البطالة.
م���اذا ع�ساها ت��ق��ول يف ي��وم عيدها �أم
ال�شهيد؟

ال تب ِك ِه...
ممثل القائد يت�س ّلم درع «حركة الأم»

• وال��دة امل�لازم الأول ال�شهيد علي ن�صار
اكتفت بالدمعة طالبة ال��ق��وة وال��ق��درة على
حت ّمل الأمل.
• والدة الرقيب ال�شهيد �شربل بو عكر ،التي
فقدت ابنها يف مت��وز  ،2006دع��ت �أن تكون
�أنف�سهم مرتاحة يف ال�سماء و�أن ت�صرب كل �أم
على �آالم��ه��ا كما �صربت ال��ع��ذراء عندما ُ�صلب
ابنها ظلماً.
• وال��دة الرقيب ال�شهيد �أم�ين بيار بو

�ضلع دع���ت بال�صرب
لكل �أمهات ال�شهداء،
وقالت «يحرق قلوب
من حرقوا قلوبنا».
• زوج���ة املعاون
الغ�صة
الأول ال�شهيد زك��ي ال��رح��ب��اوي ،تخنقها ّ
وتعجز ع��ن التعبري ع��ن �شعور ق��ا���س حرمها
زوجها وا�ضطرها اىل �أن ت���ؤدي دور الأم والأب
يف الوقت عينه.
• وال��دة العريف ال�شهيد خالد ال�سب�سبي
وزوج��ت��ه ت��دع��وان مب�لاق��اة الأب���ن���اء يف اجلنة،
معبرّ تني ع��ن �أمل ف��ق��دان الإب���ن وال���زوج «الولد
غ� ٍ�ال على قلب �أم��ه وه��و الهدف من ر�سالتها
على هذه الأر�ض.»...

• والدة الرقيب ال�شهيد جرج�س انطانيو�س
البي�سري ���ض� ّم��ت ���ص��ورة اب��ن��ه��ا اىل �صدرها
وم�سحت دمعة يف عينيها ،وقالت« :اهلل ي�صبرّ
الأم��ه��ات ،وان�شاهلل وال �أم بتدوق اللوعة» .ثم
�س�ألت اهلل �أن يحمي اجلي�ش وقائده العماد مي�شال
�سليمان ،و�أن ين�صره على �أعداء لبنان.
• «اهلل يرحم جميع ال�شهداء» ،بهذا الدعاء
ع�ّب�رّ ت وال��دة الرقيب الأول ال�شهيد نقوال نعمة
عن حزنها و�أ�ساها يف يوم عيد الأم ،وت�ض ّرعت
اىل اهلل �أن مي ّد �أمهات ال�شهداء بالقوة وال�صرب
ليتح ّملن واقعهن امل��ري��ر .واع��ت�برت �أن املئة
وال�سبعني �شهيداً ،الذين �سقطوا يف نهر البارد
مع ابنها ،هم مبنزلة �أوالدها اي�ضاً .كما دعت بطول
العمر للعماد مي�شال �سليمان وبالن�صر للجي�ش على
درع امل�ؤ�س�سة ملمثل قوى الأمن الداخلي

..وي�س ّلم درع اجلي�ش لل�سيدة
امال عبد ال�ساتر
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درع امل�ؤ�س�سة لرئي�س ال�صليب الأحمر اللبناين

جانب من احل�ضور
والدة الرقيب ال�شهيد �شربل بو عكر
تتحدث اىل الزميلة ندين

والدة النقيب ال�شهيد
روي ابو غزالة و�شقيقته

امل�صاعب كلها.
• والدة العريف ال�شهيد حممد �أحمد �أيوب
توجهت بدعاء نابع من القلب اىل قائد اجلي�ش
«اهلل ين�صر اجل��ي�����ش وي��ح��م��ي ال��ع��م��اد مي�شال
�سليمان» .واعتربت �أن هدية الأمهات يف عيدهن

والدة املالزم الأول ال�شهيد
علي ن�صار

هو �أن يبقى لبنان و�أن ال يذهب دم �أوالدهن الذي
�سال يف نهر البارد ه��دراً .وطالبت بدولة يعي�ش
فيها �أوالد ال�شهداء ب�شراكة وحب ووفاق.
• والدة العريف ال�شهيد ح�سن قا�سم اخت�صرت
�شعورها بعبارة« :اهلل ي�صبرّ ك��ل الأم��ه��ات»...
وت�ضيف�« :أرواح ال�شهداء عند اهلل فهم افتدوا الوطن

واجلي�ش».
• والدة العريف مهدي املذبوح طلبت من
اهلل �أن مينح ك��ل �أم فقدت فلذة كبدها نعمة
ال�صرب والإمي����ان وامل��ح��ب��ة ...وق��ال��ت« :كلنا فدا
اجلي�ش وعماده».

هُم
الأحيا ُء

تكرمياً ّ
لهن

والدة العريف ال�شهيد خالد ال�سب�سبي وارملته

ارملة املعاون الأول ال�شهيد
زكي الرحباوي

ال تب ِك ِه...
َ
وي��غ� ُ
�شمائلك الق�صي ُد
�رف م��ن
ل � ُي��ك��ت��ب ل�ل��أن���ا����ش���ي� ِ��د اخل���ل���و ُد
�إذا ل���ب���ن���ا ُن ن�����ادى ي���ا ج��ن��و ُد
���ش��ه��ي� ٌد �إث����� َره مي�����ض��ي �شهي ُد
وال ام��������ر�أ ٌة ب��دم��ع��ت��ه��ا جت���و ُد
دم�����اً ي���زه���و ب���واه���ب� ِ��ه ال���وري��� ُد
وه����م �أح����ي����ا ُء م���ا م���� ّرت ع��ه��و ُد
ل � ُه � ْم ف��ي��ه��ا الأرائ� ُ
�����ك وا ُمل���ه���و ُد
ِحت� ُّ
���ف ب��ه��ا ال��� ّزن���اب� ُ
��ق وال�����ورو ُد
و«ل����ل����ج���� ّز ِار» ���س��ل�����س��ل� ٌة وق��ي � ُد
كنات �إن ع � َّز ُّ
ال�شهو ُد
�سلوا ال ُّث ِ
امل��ج��د ت���اري� ٌ
��خ تلي ُد
ل��ه��م يف
ِ
وال خ��ف��ق��ت مل��وط��ن��ن��ا ب��ن��و ُد
ق�������ص���ي���داً ال ُت���ك��� ّب��� ُل���ه ق���ي���و ُد
ت���ط��� ّوع ل��ل��ف��دا م��ن��ه��ا �أ����س���و ُد
وق���رب���ان���اً �إذا ُم���� ّ���س���ت ح����دو ُد
وع����زم����اً ال ي��ل�ين وال مي��ي � ُد؟
�����راح ع��ي��ن��ي� ِ�ك الفقي ُد
ي���رى �أف� َ
أث������واب � ُ��س��و ُد
ف����أي� َ��ن ال��ع��ي � ُد وال
ُ
و���ض��ح��ك��ت��ه ال��ت��ي رح��ل��ت ُتعي ُد
وع���ي��� ُد الأم ل��ل�����ش��ه��داءِ عي ُد

لعينك وح��ده��ا يحلو الن�شي ُد
ل��ت��ل��ك ال���ب��� ّزة ال���رق���ط���اءِ �أ���ش��دو
م�ضت للموت طوعاً
ْ
ل��ه��ام� ٍ�ات
ي�����ص�ير امل�����وتُ ع��ن��د ُه � ُم ح��ي��اةً
ف�ل�ا �أُ ٌّم ت�����ش� ُّ�ق ع��ل��ي��ه ث��وب �اً
ك��ف��ى الأب���ن���ا ُء ف��خ��راً �أ ّن فيه ْم
ف��ن��ح��ن امل��� ّي���ت���ون م��ت��ى لحُ ��دن��ا
ُه���� ُم الأب������را ُر يف ج�� ّن��ات َع���� ْد ٍن
ت���رى �أ���س��م��اء ُه � ْم يف ك��ل ِ�س ْف ٍر
«ل��ع��ن��ج � َر» يف ح��ن��اي��ان��ا حن ٌ
ني
ل��ب�����س��ن��ا امل���ال���ك��� ّي���ة ث����وب ع � ٍّز
قوم
�سلوا النهرين عن فر�سان ٍ
ف���ل���وال ُه��� ْم مل���ا ع�����ش��ن��ا ك���رام���اً
ف��ي��ا أُ� ّم ال�����ش��ه��ي��د ال��ي��ك م َّنا
�ي�ن
������ئ ل���ي� ٍ��د وع� ٍ
ل�������ص� ٍ
��در داف� ٍ
�أم�����ا �أو���ص��ي��ت��ه��م ك���ون���وا ف����دا ًء
�أم����ا �أر���ض��ع��ت��ه��م ل��ب��ن �اً ط��ه��وراً
عينيك حتى
�أزي��ل��ي احل��زن ع��ن ِ
�أزي���ح���ي ث��وب��ك ال���داج���ي بعيداً
ت���دغ���دغ رو َح�����ه ���ض��ح��ك��اتُ أُ� ٍّم
�أت������ى �آذا ُر ف�����الأي�����ام ع��ي � ٌد
كامل �شعيب
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درا�سات و�أبحاث
�إعداد:
دكتور �أحمد َعلوّ
عميد متقاعد

تعترب �أزم��ة «ك�شمري» من �أق��دم النزاعات
امل�ستمرة حتى اليوم ،فهي تعا�صر يف
بداياتها م�شكلة تق�سيم فل�سطني ،وبداية
ال�صراع العربي اال�سرائيلي (العام ،)1947
وما زالت حتى اليوم من دون حل ير�ضي كل
الأطراف ،وهي �أي�ضاً ،ولل�صدفة ،من خم ّلفات
اال�ستعمار الربيطاين للهند.
وما مييز حروب هذه االزمة هو اندالعها فوق
�سقف العامل ،و�أحياناً على ارتفاع 5000م فوق
�سطح البحر ،فهي بذلك من �أك�ثر احلروب
احلامية «برودة» ،كون بع�ض املعارك فيها وقع
يف جبال الهماليا املكللة بالثلوج واجلليد.

�أزمة ك�شمري بني الهند والباك�ستان

الأوروبولتيك

يف خدمة اجليو�سرتاتيجيا
املوقع وامل�ساحة
يقع �إقليم ك�شمري املعروف با�سم جامو
وك�شمري ( )Jammu and Kashmirيف الق�سم
ال�شمايل من �شبه القارة الهندية ،حتده ال�صني من
ال�شمال ،و�شرقاً منطقة التيبت ( ،)Tibetوجنوباً
حتده والي��ة البنجاب الهندية� ،أم��ا غرباً فتحده
الباك�ستان ،وبذلك يحتل موقعاً ا�سرتاتيجياً مهماً
على حدود هذه الدول النووية الثالث ،وقرب �سقف
العامل.
تبلغ م�ساحة الإقليم ح��واىل 222.236ك��ل��م2
موزعة اليوم كما ي�أتي:
 حتتل الهند حواىل  ٪48من م�ساحتها الإجمالية�أي 106.567ك��ل��م ،2وت�سيطر الباك�ستان على
حواىل  ٪35من امل�ساحة �أي نحو  78.114كلم،2
�أما ال�صني فت�سيطر على  ٪17من امل�ساحة �أو ما
يقدر بحواىل  37.555كلم.2
 ال�سكان :يبلغ عدد �سكان الإقليم ما يقارب 13مليون ن�سمة موزعة كما ي�أتي 10 :ماليني يف

الق�سم التابع لل�سيطرة الهندية 3 ،ماليني يف
الق�سم التابع للباك�ستان� ،أما املناطق اخلا�ضعة
لل�سيطرة ال�صينية فهي جبال جليدية عالية قاحلة
وجرداء ،وغري قابلة لل�سكن .وهم موزعون دينياً كما
ي�أتي:
م�سلمون 10 :ماليني.
هندو�س 2.5 :مليون.
�سيخ� 250 :ألفاً.
بوذيني� 150 :ألفاً  +غريهم � 100ألف.
ملحة تاريخية
احتلت بريطانيا العظمى �شبه القارة الهندية
منذ مطلع القرن التا�سع ع�شر ،وا�ستمر هذا االحتالل
حتى العام  1947عندما نالت الهند ا�ستقاللها بعد
ثورة غاندي ورفاقه .على �أثر االن�سحاب الربيطاين
من �شبه القارة الهندية (� 14آب  )1947ولدت
دولتان :الهند والباك�ستان.
كانت �شبه القارة الهندية تت�ألف من حواىل

 570والية (�إمارة) تخ�ضع
ل�سلطة الربيطانيني املتمثلة بنائب امللك
حاكم الهند ،وعند االن�سحاب الربيطاين خيرّ ت هذه
االم��ارات بني االن�ضمام اىل الهند العلمانية �أو
الباك�ستان امل�سلمة .وبالفعل فقد ّمت ذلك من قبل
كل االمارات ما عدا «جامو وك�شمري».
بروز امل�شكلة
ً
كانت «جامو وك�شمري» ت�شكل �إقليما يخ�ضع
حلكم «مهراجا» هندو�سي هو «هاري �سنغ» (Hari
 ،)Singhبينما غالبية �سكان الإقليم (حواىل
 )٪80هم من امل�سلمني.
ح��اول ه��اري �سنغ �أن ي�ست�أثر بحكم الإقليم
وي�ستقل به ،وتردد يف �إعالن ان�ضمامه اىل �أي من
الدولتني اجلديدتني ،كما هو مطلوب منه.
�إزاء هذا الواقع قام �أهايل الإقليم من امل�سلمني
بتمرد على �سلطة احلاكم الهندو�سي وطلبوا الدعم
من الباك�ستان واالن�ضمام اليها ،تدخلت القوات
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الباك�ستانية وبع�ض القبائل املوالية
لها (الب�شتون) بدعم هذه احلركات
ودخلت ق�سماً كبرياً من �أر�ض الإقليم.
عند هذا احلد طلب املهراجا «�سنغ»
امل�ساعدة من الهند التي ا�ستغلت
ه��ذا الطلب و�أج�ب�رت امل��ه��راج��ا على
توقيع وثيقة بطلب االن�ضمام اليها
(،)Instrument of Accession
قبلت من قبل اللورد مونتباتن (Lord
 ،)Mountbatenحاكم الهند العام،
وكان ذلك يف  27ت�شرين الأول .1947
ويف اليوم نف�سه تدخلت القوات الهندية
املنقولة ج��واً وعملت على وق��ف تق ّدم
القبائل املدعومة من قبل باك�ستان.
كانت الهند تعترب �أن حاكم الإقليم قد وقع
وثيقة االن�ضمام اليها و�أ�صبح الإقليم بذلك
جزءاً من دولة الهند ،بينما كانت الباك�ستان
ترى �أن املهراجا قد خالف اتفاقاً و ّقعه معها
�سابقاً للمحافظة على الو�ضع الراهن ريثما
يتم االتفاق على و�ضع الإقليم ،خ�صو�صاً �أن
هذا الإقليم ي�ضم �أكرث من  ٪80من ال�سكان
امل�سلمني ،واعتربت �أن��ه ال يحق للمهراجا
الهارب اىل الهند �أن يو ّقع وثيقة االن�ضمام،
كما انها اعتربت �أن التوقيع ذاته قد ّمت حتت
ال�ضغط والإك����راه ،وبالتايل ت�سقط قيمته
ومفاعيله القانونية.

وب���د�أت ت�ستعد للتدخل فما ك��ان من الواليات
املتحدة �إال �أن ح ّذرت ال�صني ب�أن تد ّخلها �سيع ّر�ضها
للردع الأمريكي .يف هذه الأثناء كان جمل�س الأمن
يتابع مناق�شاته ون�شاطه الدبلوما�سي لوقف
احلرب ،و�أ�صدر قراراً يف � 20أيلول بوقف احلرب
اعتباراً من � 22أيلول وان�سحاب القوات املتحاربة
اىل اخلطوط التي كانوا فيها قبل � 5آب ،وملا مل
تفلح هذه القرارات تدخل االحتاد ال�سوفياتي (يف
ذلك الوقت) ودعا الطرفني اىل حمادثات �سالم
يف ط�شقند ،ويف  10كانون الثاين  1966تو�صل
الأطراف اىل عقد االتفاق بينهما وتطبيق قرارات
جمل�س الأمن و�إعادة الأمور اىل ما كانت عليه.
• احلرب الثالثة (:)1971
اندلعت هذه احلرب على خلفية حركة التمرد
واالنف�صال التي قامت يف باك�ستان ال�شرقية،
فقد �أدى تدخل القوات الباك�ستانية من �أجل قمع
التمرد يف الق�سم ال�شرقي من باك�ستان اىل تد ّخل
الهند ل�صالح �سكان هذا الق�سم ،ما �أدى اىل جتدد
حرب �شاملة باك�ستانية وهندية على طول احلدود
بينهما �شرقاً غرباً ،وتق ّدم كل منهما يف �أر�ض
الدولة الأخرى ومنها ك�شمري.
�أدت املفاو�ضات التي عقدت بني الطرفني اىل
وقف احلرب يف نهاية �شهر كانون الأول ،1971
ونتج عنها انف�صال الق�سم ال�شرقي من باك�ستان
الذي �أعلن ا�ستقالله حتت �إ�سم دولة «بنغالد�ش»
بدعم من الهند.
ويف مت��وز  1972تو�صل ال��ط��رف��ان الهندي
والباك�ستاين اىل اتفاق «�سيمال» (مدينة هندية
تقع عند �سفوح جبال الهماليا) ،الذي �ش ّكل نقطة
حت ّول جوهرية يف عالقة البلدين ،وحل النزاعات
بينهما ب�شكل ثنائي وت�أليف جلنة ملتابعة حل
امل�شاكل بالطرق ال�سلمية ،وبناء الثقة بني
الأطراف.
وبالفعل فقد ا�ستطاع هذا االتفاق جتنب وقوع
حرب رابعة يف ما بعد� ،إال �أن امل�ستقبل كان يحمل
احتماالت جت��دد النزاع لتغري الظروف الدولية
وتغري خريطة النزاع داخل ك�شمري نف�سها.

ان���دالع اال�شتباكات ،كما دع��ا الهند اىل �إج��راء
ا�ستفتاء للوقوف على ر�أي �سكان الإقليم لتحديد
ما يريدون .ولكن هذا اال�ستفتاء مل يجر مطلقاً،
حتى اليوم ،كما �أن القوات الباك�ستانية مل ترتك
املنطقة التي �سيطرت عليها من �أرا�ضي الإقليم،
منذ ذلك الوقت ،وحتى اليوم ،وه��ذه املنطقة
تديرها اليوم باك�ستان بعد �أن ق�سمتها اىل ق�سمني
منف�صلني :الأول ويدعى «�آزاد ك�شمري» �أو «ك�شمري
احل��رة» ،والثاين ،ويدعى :املناطق ال�شمالية.
وهكذا �أ�صبح �إقليم ك�شمري مق�سماً عملياً اىل:
والي��ة جامو ك�شمري الهندية ومن �ضمنها وادي
ك�شمري ال�شهري ،حتت �سيطرة الهند ،والق�سم الآخر
حتت �سيطرة باك�ستان ،ويف�صل بني الإثنني خط
املراقبة �أو خط وقف النار ()Line of Control
الذي �أقرته الأمم املتحدة والدولتان املتحاربتان
يف متوز العام  1949وع ّينت قوة مراقبة دولية
عرفت با�سم «.»UNMOGIP
• احلرب الثانية (:)1965
بد أ� النزاع الهندي  -الباك�ستاين حول ك�شمري يف
الن�صف الثاين من العام  ،1965ففي � 5آب عرب
مئات امل�سلحني من باك�ستان خط وقف النار اىل
داخل ك�شمري ،واجتهوا نحو العا�صمة (�سرينجار -
 )Sringarلإثارة ال�سكان �ضد حكام الوالية وقلب
ال�سلطة بالقوة ،وت�شكيل جمل�س ثوري مب�ساعدة
باك�ستان ،وملا ف�شل الثوار يف عمليتهم �شنت
الباك�ستان يف �أول �أيلول من ال�سنة  1965هجوماً
كبرياً باملدرعات ،جنح يف دفع القوات الهندية
اىل ال���وراء وحتى م�سافة ح��واىل  20كلم داخل
الإقليم.
اج��ت��م��ع جمل�س الأم����ن وامل���ع���ارك حمتدمة
يف الإقليم و�أ���ص��در يف � 4أيلول ق��راراً دع��ا اىل
وقف �إط�لاق النار ف��وراً ،واح�ترام خط وقف النار
وان�سحاب جميع امل�سلحني والتعاون مع املراقبني
الع�سكريني التابعني للأمم املتحدة.
يف � 6أي��ل��ول قامت ال��ق��وات الهندية بهجوم
معاك�س وا���س��ع النطاق على اجلبهة الغربية
ب�أكملها لوقف تقدم القوات الباك�ستانية يف
غرب ك�شمري ،فاجتمع جمل�س الأمن جمدداً و�أ�صدر
ما بعد �سقوط االحتاد ال�سوڤياتي
قراراً جديداً لوقف احلرب ،وبد أ� الأمني العام للأمم
املتحدة بزيارة للدولتني ،وحاول جاهداً �إحراز تقدم �أدى �سقوط االحتاد ال�سوڤياتي اىل تغري خريطة
حتالفات الهند والباك�ستان كما �أدى ظهور حركات
يف وقف احلرب ،ولكن من دون جدوى.
وجهت ال�صني �إن��ذاراً اىل الهند لوقف احلرب ،التمرد الداخلي يف الإقليم ،وب��روز منظمات
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النزاع امل�سلح حول الإقليم
• احلرب الأوىل (:)1948-1947
منذ مطلع ت�شرين الثاين  ،1947بد�أت القوات
الهندية عملياتها على طول حماور الغزو الرئي�س
لتطهري املنطقة من الثوار ،وا�شتد القتال على
خمتلف اجلبهات داخ��ل �إقليم ك�شمري .تدخلت
الباك�ستان ر�سمياً يف احلرب خالل �شهر �أي��ار من
العام  1948على اعتبار �أن وجود القوات الهندية
يف ك�شمري ي�شكل تهديداً لأمنها القومي ،كما �أن
بع�ض املراقبني وامل�ؤرخني اعترب �أن تدخل القوات
الهندية يف ك�شمري جاء حتى قبل اعالن وثيقة
ان�ضمام الإقليم للهند من قبل املهراجا «�سنغ».
رفعت الق�ضية اىل جمل�س الأمن الذي متكن من
ا�صدار قرار بوقف النار اعتباراً من ،1949/1/1
وان�سحاب القوات الباك�ستانية اىل حدودها قبل
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م�سلحة تطالب با�ستقالل الإقليم ع��ن الهند
والباك�ستان نف�سها ،مع �أن �أكرث هذه املنظمات
والأحزاب مثل حركة «املجاهدين» ،و«حركة حترير
ك�شمري» و«حتالف احلرية لكل الأح��زاب» مدعوم
من باك�ستان كما تقول الهند ،ف�إن ال�صراع الهندي
 الباك�ستاين ازداد حدة مع بروز ال�سباق النوويبينهما ،فقد ربطت الدولتان هذا ال�سباق مبا
يحدث يف ك�شمري ،وقامتا (يف �شهر �أيار العام
 )1998ب�إجراء جتارب تفجري نووية ،وهكذا �أ�صبح
ال��ن��زاع بينهما حمكوماً ب�سقف ال��ردع النووي
بينهما ،ما �أدى اىل �ضرورة �إيجاد حلول معقولة
ومقبولة للنزاع حتت هذا ال�سقف� ،إال �أن حتقيق
هذا الأمر ما زال بعيداً حتى اليوم.
ما بعد � 11أيلول 2001
حاولت الهند ا�ستغالل �أحداث � 11أيلول  2001يف
الواليات املتحدة ب�أن �سعت اىل �إدراج املنظمات
الك�شمريية املقاومة ،كمنظمات �إرهابية ت�سعى
الواليات املتحدة للق�ضاء عليها وقد تعاطفت
الواليات املتحدة مع هذا امل�سعى� ،إال �أنها �أجلت
ذل��ك حتى �إن��ه��اء املنظمات الأفغانية ،وك��ي ال
تغ�ضب الباك�ستان.
مع ت�صاعد �أعمال العنف داخل ك�شمري وعمليات
املقاومة �ضد الهند ازدادت احتماالت ال�صدام
جم��دداً بني الدولتني� ،إال �أن ال��والي��ات املتحدة
(حليفة الطرفني) �ضغطت عليهما لوقف حدة
ال�صراع ،ودعتهما للتعاون معها لل�سيطرة على
الو�ضع الأفغاين ،ثم �إن الو�ضع العراقي مل ي�ستقر
بعد ل�صالح الواليات املتحدة.
حتاول الواليات املتحدة اليوم وتركز على بناء
تفاهم ا�سرتاتيجي وا�سع مع الهند ،وذلك كجزء
من �سعيها ،لبناء وحت�ضري م�سرح جيو�سرتاتيجي
�آ�سيوي ،ا�ستعداداً ملواجهة قادمة مع ال�صني �أو مع
رو�سيا� ،أو �إيران .وت�سعى الباك�ستان وهي �صديقة
تقليدية لل�صني اىل منع �إقامة هذا التفاهم،
وذلك من خالل تعاون وثيق مع الواليات املتحدة
على امل�سرح الأفغاين.

متعددة قد ت�ؤدي اىل حل ما ،ومنها:
� -1إبقاء الو�ضع على ما هو عليه واعتبار خط
وقف النار حدوداً دولية مبوافقة الطرفني.
� -2ضم الق�سم امل�سلم من الإقليم اىل الباك�ستان
والق�سم الهندو�سي اىل الهند ،وه��ذا يتطلب
موافقة الطرفني اي�ضاً.
 -3منح الإقليم ا�ستقالله لي�صبح دولة م�ستقلة،
ويختار م�صريه من خالل ا�ستفتاء �شعبي.
� -4إقامة دولتني م�ستقلتني يف الإقليم.
�إن رغبة �سكان الإقليم هي يف ا�ستقالل الإقليم،
�إال �أن لعبة امل�صالح الدولية متنع قيام هذه الدولة
حتى اليوم خلوف الهند والباك�ستان من حتول هذه
الدولة اىل الطرف الآخر ،ما ي�ؤثر على ميزان القوى
اال�سرتاتيجي على �أعتاب ال�صني اجلنوبية ورو�سيا.

(ح��واىل  3.5مليون جندي ،بينهم  1.4مليون
جندي عامل) وذلك يف �صفوف الأ�سلحة املختلفة.
كما متلك الهند ،وفق �آخر الإح�صاءات «رابع» �أكرب
�سالح جو يف العامل ،من حيث عدد الطائرات ،يف
�أنواعها املختلفة ،املتعددة امل�صادر ،واملحلية
( 1350طائرة) ،كما متلك الهند حاملتي طائرات
(مقاتلة وهليكوبرت) .ي�ضاف اىل ذلك �أن الهند
متلك ع��دداً من ال��ر�ؤو���س النووية وال�صواريخ
امل��ت��ن��وع��ة ي��ف��ـ��وق بكثري ت��ل��ك ال��ت��ي متلكها
الباك�ستان ،كما �أن الهند متتلك �أكرث من � 5آالف
دبابة قتال وعربة مدرعة وتتفوق على الباك�ستان
يف ذلك.
ّ
يف ظل ما تق ّدم حتول النزاع على ك�شمري بني
الدولتني ،اىل �صراع قوي ،وحتولت ك�شمري اىل
�ساحة لهذا ال�صراع� ،أو اىل مدى جيو�سرتاتيجي
يختزل حجم لعبة امل�صالح ،والتناف�س على جنوب
�آ�سيا ،والقائمة حالياً بني الهند وال�صني والواليات
املتحدة ورو�سيا ،وكل وفق ر�ؤيته اال�سرتاتيجية
لهذه املنطقة بالن�سبة مل�صاحله.
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احتماالت امل�ستقبل
ال يبدو حتى اليوم �أن هناك حالً جاهزاً �أو حمتمالً
ن��ظ��راً اىل الو�ضع ال���دويل القائم والتوازنات
امل�ستجدة فيه� ،إال �أن��ه ميكن ت�صور احتماالت

موازين القوى وال�صراع اجليو�سرتاتيجي
تتوجه الهند يف ت�س ّلحها وبناء قواها الع�سكرية
اىل ال��ت��وازن م��ع ال�صني كخ�صم حمتمل يف
امل�ستقبل لل�سيطرة على جنوب �آ�سيا ،بينما
ت�سعى الباك�ستان اىل بناء قوة رادعة متنع الهند
من اجتياحها �أو الق�ضاء عليها ،لذلك جل�أت اىل بناء
قدرة نووية وو�سائل �إي�صالها من �صواريخ عابرة
وبعيدة امل��دى ،وكذلك للت�أثري يف �إنهاء النزاع
الك�شمريي بطريقة تر�ضى عنها ،وهذا ما دفعها
اىل زيادة �إنفاقها الع�سكري وتعزيز قواها لت�صل
موازنتها الع�سكرية العام  2006اىل حواىل 100
مليار دوالر .لكن ميزان القوى بني الهند وباك�ستان
مييل اىل �صالح الهند ب�شكل وا�ضح ،ذلك �أن عدد
�سكان الهند يبلغ ح��واىل  1.125مليار ن�سمة
(تقديرات  ،)2007بينما عدد �سكان الباك�ستان
يبلغ ح���واىل  165مليون ن�سمة (تقديرات
 ،)2007كما �أن الناجت القومي الباك�ستاين ،للعام
نف�سه ،بلغ حواىل  437مليار دوالر ،وقد �شكل
الإنفاق الع�سكري الهندي يف ذلك العام حواىل
 100مليار دوالر ،ومل يتجاوز الإنفاق الع�سكري
الباك�ستاين  12مليار دوالر.
تبلغ تقديرات «القوة العاملة» يف الهند لذلك
العام �أي�ضاً  506مليون �شخ�ص ،والباك�ستان حواىل
 48.3مليون �شخ�ص.
ّ
�أم��ا بالن�سبة اىل القوات امل�سلحة ،فقد دلت
تقديرات العام � 2006أن لدى الهند «ثاين» �أكرب
جي�ش يف العامل من حيث العدد ،بعد ال�صني،
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ي�صور الكاتبان الإ�سرائيليان يو�آف ليمور وعوفر
�شياله �إ�سرائيل ،يف كتابهما الأخ�ير حتت عنوان
«�أ���س��رى يف لبنان» ب�أنها حت ّولت اىل« :معزل
يهودي عنيف ،مري�ض بجنون العظمة ،مدفوع
بحما�سة �إجرامية �شاذة متدها بالطاقة تكنولوجيا
�أمريكية ف ّتاكة» .ثم ي�سردان يف هذا ال�صدد �سل�سلة
من الأرقام وال�صور واملعلومات التي ت�ؤكد حقيقة
هذه الدولة املجنونة وامل�صابة بالهذيان ،يف
�أعقاب ما ّمت ن�شره يف تقرير فينوغراد الأخري من
مثالب و�سلبيات على جميع امل�ستويات الع�سكرية
وال�سيا�سية واالجتماعية والأخالقية .فاملدفعية
الإ�سرائيلية لوحدها ،بح�سب الكتاب� ،أطلقت �أكرث
من � 170ألف قذيفة �سقطت �ضمن �شريط �ضيق
من الأر���ض امل�أهولة جنوب خط نهر الليطاين.
يف حني �أن جمموع ما �أطلق من هذه القذائف
يف حرب العام  1973مل يتجاوز � 53ألف قذيفة،
وكانت تلك حرباً بني جي�شني نظاميني كبريين
وعلى جبهتني وا�سعتني ،والأرقام املتعلقة ب�سالح
اجلو كانت �أكرث �إثارة للذهول� ،إذ قامت الطائرات
احلربية الإ�سرائيلية ب�أكرث من  17550طلعة قتالية،
�أي مبعدل  520طلعة يومياً مقابل  605طلعات
قتالية يف حرب العام  1973ب�أكملها ،الأمر الذي
�ش ّبهه بع�ض املراقبني بالق�صف االنكلو � -أمريكي
ال�شامل لأملانيا النازية يف مطلع الأربعينيات
من القرن املا�ضي .وهذا الكم الهائل من الوح�شية
والإجرام ،بالنتائج املخزية والهزيلة التي حققها
�ضد الأه���داف املدنية اللبنانية ب�شكل خا�ص،
طرح ويطرح ال�س�ؤال الكبري املحري :مل��اذا َف َق َد
الإ�سرائيليون � -سا�سة وقادة ع�سكريني  -قدرتهم
على توظيف االعتبارات اال�سرتاتيجية والتكتيكية
غري املحدودة املتوافرة لديهم ب�سخاء دويل معيب
ومقيت ،يف دعم �صورة كيانهم وتعزيزها كقوة
�إقليمية عظمى قاهرة وال تقهر؟! وملاذا ف�شلوا

جميعاً يف اختيار وحتديد �أهداف ا�سرتاتيجية قابلة
للتحقيق �ضمن الفرتة الزمنية الطويلة ن�سبياً يف
ما �س ّمي «حرب لبنان الثانية»؟!
ال��واق��ع �أن الأج��وب��ة ع��ن مثل ه��ذه الأ�سئلة،
وهي كثرية� ،إمنا تكمن يف املتغريات ال�سلبية
التكوينية للمجتمع اال�ستيطاين ال�صهيوين غري
املن�سجم وغري املتما�سك ،وبالتايل يف اجلي�ش
املنبثق عن هذا املجتمع ،و�إمنا اي�ضاً يف �أ�سباب
مو�ضوعية كثرية ترتبط باملقاومة الوطنية يف
كل من لبنان وفل�سطني ،وما ت�س ّببت به هذه
املقاومة من عملية ا�ستنزاف مزمنة وخطرية
للقدرات والكفاءات الع�سكرية العمالنية واملعنوية.
فاالفرتا�ض اال�ستخباري الذي كان �شائعاً ،ومعترباً
على �أنه من امل�س ّلمات البدهية ،لدى امل�س�ؤولني
الإ�سرائيليني ،هو �أنه ما من دولة عربية واحدة �أو
�أكرث جتر أ� على جمرد التفكري يف ّ
�شن حرب �شاملة
�ضد �إ�سرائيل يف املدى املنظور� ،إزاء ما متلكه
من تف ّوق �صارخ يف �سالح ال��ط�يران بالدرجة
االوىل و�سائر الأ�سلحة الربية والبحرية يف الدرجة
الثانية ،مع ما ي�ستتبع ذلك من امتالك �أ�سلحة
ومعدات وذخائر ال حت�صى يف املجالني التقليدي
وغري التقليدي .وهذا الغرور دفع برئي�س الأركان
الإ�سرائيلي ال�سابق اجل�نرال دان حالوت�س ،وكان
قائداً �سابقاً ل�سالح الطريان ،اىل القول عندما �سئل
عن �شعوره حيال �إلقاء قنبلة من زنة �ألف كلغ على
جم ّمع �سكني الغتيال م�س�ؤول واحد يف املقاومة
الفل�سطينية� ،أودت بحياة  14مدنياً فل�سطينياً،
اىل القول باقت�ضاب وب�ساطة�« :شعرت بهزة
خفيفة يف اجلناح الأي�سر للطائرة» .وهذا الغرور
اي�ضاً ،هو الذي �أو�صل حالوت�س من قيادة �سالح اجلو
اىل رئا�سة الأرك��ان حتت عنوان :الرجل املنا�سب
للمكان املنا�سب .وعلى هذا الطريق َف َق َد املئات
م��ن املدنيني يف فل�سطني ولبنان حياتهم

ــــوة �إقلـيميـة عظمـى؟
و�أرزاق��ه��م ،ولكن الن�صر الإ�سرائيلي مل يتحقق،
بل الذي حتقق فعالً هو انك�شاف العجز واخللل يف
القدرات الإ�سرائيلية املنتفخة ،وانك�شاف �سوء
الفهم والإدراك لدى كل من رئي�س حكومة العدو
�أوملرت ووزير دفاعه بريت�س اللذين وجدا �أنف�سهما
منج ّرين اىل �صراع وا�سع النطاق من جانب رئي�س
ّ
ومتعط�ش اىل الدماء .وبدالً من كبح
�أركان �أرعن
جماح اجلي�ش وف�سح املجال �أمام الدبلوما�سية،
ترك الإثنان حالوت�س يوغل يف وح�شيته �ضمن
ت�صعيد غري �ضروري ،مل ي��ؤد �إال اىل مزيد من
القتل مقابل املزيد واملزيد من الإنت�صار واجلر�أة
والتحدي من قبل املقاومة .ويف الأي��ام الأخرية
من القتال يف لبنان وجدت جمموعات كثرية من
الوحدات اخلا�صة الإ�سرائيلية نف�سها م�ستنزفة
ومعزولة وجائعة وفاقدة معنوياتها ،بل ويف
بع�ض املناطق ّ
ظل اجلرحى من مغاوير اجلي�ش
الإ�سرائيلي مرتوكني على �أر�ض املعركة وقتاً طويالً
يف انتظار َمن ينقذهم ،يف حني كان قادة الألوية
يديرون املعارك من مالجئ ح�صينة منعزلة داخل
�إ�سرائيل عرب التكنولوجيا الإقليمية احلديثة .وهكذا
ّ
حتطمت هيبة �إ�سرائيل ومكانتها الإقليمية مع
حتطم �إفادتها من تف ّوقها اجلوي ،كما ّ
ّ
وحتطمت
�صورتها الردعية التي كانت ت�ش ّكل ر�صيداً هاماً
ومربراً ذرائعياً البتزاز الدول الغربية والعربية على
حد �سواء مادياً ومعنوياً� .أما على الأر�ض فخ�سرت
�إ�سرائيل عنجهيتها وافتخارها بدبابة املريكافا،
وب��ان اي�ضاً واق��ع املجتمع الإ�سرائيلي املتحلل
�أخالقياً و«وطنياً» �إث��ر انهيار اجلبهة الداخلية
وافت�ضاح عجز املنظومات الأمنية واملدنية على
حد �سواء .وللتغطية على هذه الف�ضيحة مل يتبق
�أمام القيادة ال�صهيونية �سوى التلطي بالقرارات
الدولية واالختباء وراء ارتكاب جرائم قتل واغتيال
القادة يف ال�ساحتني اللبنانية والفل�سطينية،

رفعاً للمعنويات املنهارة وحماولة ال�ستعادة زمام
املبادرة من خالل التح�ضري الرتكاب املزيد من
االعتداءات واحلروب يف امل�ستقبل.
لقد اعترب الربوف�سور يحزقيل درور ،ع�ضو جلنة
فينوغراد� ،أن تقرير اللجنة هو مبنزلة «�صرخة
وفر�صة» وق��ال�« :إن ج��دول الأعمال العام يتغري
ب�سرعة ويجب ا�ستغالل م�شاعر الي�أ�س يف �إ�سرائيل
من �أج��ل �إدخ��ال �إ�صالحات عديدة مطلوبة �أ�صالً.
وعلى كل من يريد �أن يفهم م�شكلة �إ�سرائيل
بجدية� ،أن يقر�أ كل التقرير من �ألفه اىل يائه».
و�ش ّبه و�ضع �إ�سرائيل بو�ضع امل�صاب بداء ال�سرطان
قائالً« :هناك �سرطان تظهر �أعرا�ضه الأوىل على
اجللد ،ويحتاج اىل طبيب جيد ومعدات طبية
جيدة ،ملعرفة �أنه �سرطان ،ولي�س جمرد ح�سا�سية».
وك�شف درور ع��ن م�شاكل وع��ي��وب يف القيادة
والتفكري اال�سرتاتيجي وقدرة الأجهزة التنفيذية
على العمل .وقال �إن هناك يف �إ�سرائيل «غياباً
للتقاليد ال�سيا�سية وغياباً لتقاليد الأخالق والأمر
يحتاج اىل جيل �أو جيلني �أو ثالثة» .وهذه الأو�ضاع
املرتدية �إ�سرائيلياً تعني يف ال�سيا�سة ف�شالً ذريعاً
ملمار�سات القوة والبط�ش ملقولة ما ال يتحقق
بقدر معني من العنف يتحقق بقدر �أكرب منه،
على حد قول رئي�س الأرك��ان الإ�سرائيلي ال�سابق
دان �شومرون .وبتعبري �آخر �إن �إ�سرائيل ف�شلت اي�ضاً
يف ترميم هيبة الردع ويف فر�ض احللول اجلزئية
من طرف واحد ،وو�ضعت املنطقة برمتها �أمام
�أحد خيارين� :إما احلل ال�شامل والعادل والدائم على
طريقة املبادرة العربية وهذا مرفو�ض �إ�سرائيلياً،
و�إما اجلمود والفراغ ال�سيا�سي الذي لن ينفك �أن
متلأه احل��روب الكبرية �أو احل��روب غري املتناظرة
بني اجلي�ش الإ�سرائيلي واملقاومة .وهذا الو�ضوح
احلا�سم يف اخليارات املفتوحة �إمنا ي�ش ّكل م�أزقاً
ا�سرتاتيجياً للم�شروع ال�صهيوين برمته.

خالل حرب متوز� ،أطلقت
املدفعية اال�سرائيلية �أكرث
من � 170ألف قذيفة باجتاه
جنوب لبنان ،يف حني �أن
جمموع ما أُ�طلق من قذائف
يف حرب العام  1973مل
يتجاوز � 53ألف قذيفة
قامت الطائرات اال�سرائيلية
خالل عدوان متوز على لبنان
بـ  17550طلعة قتالية �أي
مبعدل  520طلعة يومياً،
مقابل  605طلعات قتالية
يف حرب العام  1973ب�أكملها
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تعي�ش البالد يف ظل ال�صراعات ال�سيا�سية� ،أزمة
معي�شية تزداد حدتها ،وهي ال تلقى الإهتمام
الكايف يف ظل �إن�شغال اجلميع مواالة ومعار�ضة
بالهموم ال�سيا�سية والرئا�سية .فارتفاع الأ�سعار الذي
بد�أت ب�شائره بعد حرب متوز  ،2006تفاقم �أكرث مع
بداية  2007وحتديداً يف الن�صف الثاين منها ،عندما
�إرتفعت الأ�سعار �إىل نحو غري م�سبوق ،وخ�صو�صاً
املواد الغذائية والزيوت وم�شتقات احلليب (ما بني
 20و 50يف املئة)� ،إىل درجة �أنها اقتطعت �أكرث من
ربع �أجور اللبنانيني ذوي الدخل املحدود.
و�إذ ربط البع�ض هذا الإرتفاع بتداعيات العدوان
اال�سرائيلي وت�أثريه ،ربطه البع�ض الآخر ب أ��سباب
خارجية تتمثل بارتفاع أ��سعار املحروقات ،و�أ�سعار
احلبوب وارتفاع �سعر �صرف اليورو ،بينما رده �آخرون
�إىل �إلغاء وزارة الإقت�صاد مرا�سيم حتديد ن�سب
الأرباح على املواد الغذائية،

رو

تعددت اال�سباب
والنتيجة
 8يف املئة
من اللبنانيني
حتت خط
الفقر
املدقع
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وعدم �إ�صدار قانون املناف�سة (ب�إنتظار �إقراره يف
جمل�س النواب).
ويف ظل هذا الت�أزم املعي�شي و�إرتفاع الأ�سعار،
ت�شري درا�سات �إدارة الإح�صاء املركزي ووزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي والبنك
الدويل� ،إىل �أن  8يف املئة من اللبنانيني يعي�شون
حتت خط الفقر املدقع ،وهذا يعني �أن � 300ألف
ن�سمة غري قادرة على حت�صيل احلاجات اال�سا�سية
للعي�ش ،وتقدر ح�صة الفرد منها ب�أقل من 2.4
دوالر يومياً ...وكذلك ت�شري هذه الدرا�سات اىل �أن
الفقر يطال عموماً ما ن�سبته  28.5يف املئة من
اللبنانيني� ،أي �إن دخل الفرد منهم يقل
عن  4دوالرات يف اليوم الواحد ...من هنا
يربز ال�س�ؤال كيف ميكن �أن يتكيف ه�ؤالء
مع ن�سبة غالء و�صلت �إىل  50يف املئة؟
جملة «اجلي�ش» حاولت الوقوف على �آراء
املعنيني بهذه امل�شكلة و�آراء الإقت�صاديني �أ�صحاب
االخت�صا�ص حول الأ�سباب التي �أدت �إىل ارتفاع
الأ�سعار.
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ت اخلاطئة

وزارة االقت�صاد
اتخذت �سل�سلة من
االجراءات للحد من
الأزمة
م��دي��ر ع��ام وزارة االقت�صاد
ب��الإن��اب��ة وم��دي��ر ع���ام مديرية
حماية امل�ستهلك ال�سيد ف�ؤاد فليفل
�أو�ضح �أن �أ�سباب ارتفاع الأ�سعار منذ
حرب متوز هي داخلية وخارجية .الأ�سباب
الداخلية تعود �إىل :تدمري الطرقات الناجت عن
االعتداءات اال�سرائيلية ،تو ّقف عمليات اال�سترياد
نتيجة احل�صار وب�سبب انعدام الثقة بني امل�صانع
االجنبية وال��ت��ج��ار اللبنانيني ،اح�ت�راق بع�ض
املخازن وا�ستحالة و�صول التجار للت ّمكن من �سحب
الب�ضائع .كل ذلك �أدى �إىل خلل كبري يف الأ�سواق
واختفاء بع�ض اال�صناف ،ا�ستمر نحو ع�شرة ا�شهر.
واحلالة هذه مل تنته مع انتهاء احلرب ،بل �إن حالة
من االحباط والقنوط ا�صابت التجار اللبنانيني،
حيث �أنهم حاولوا ا�ستعادة ثقة امل�صانع والتجار
االجانب ،ولكن الثقة عادت بخجل حذر .كما �أن

جت�������ار اجل���م���ل���ة
اللبنانيني �أنف�سهم ،ونتيجة
الظروف ال�سيا�سية الغام�ضة والدقيقة ،مل يتجر�أوا
على ا�سترياد كميات كبرية تغطي حاجة الأ�سواق
املحلية .ولقد ا�صابتهم حالة من اخلوف من �أنه قد
يكون من ال�صعب جداً �إخراج الب�ضائع من املرف أ�
يف حال ح�صول عمليات ع�سكرية ،ويف حال بيعها
�سوف يكون من ال�صعوبة مبكان حت�صيل ثمنها.
كل ذلك �أدى �إىل ما يلي:
 ارتفاع كلفة الب�ضائع. اختفاء بع�ض ال�سلع من الأ�سواق. ظهور قاعدة العر�ض والطلب بقوة.و�أ�ضاف� :أما الأ�سباب اخلارجية فقد نتجت ومل
تزل عن ارتفاع �أ�سعار النفط وارتفاع �سعر �صرف
اليورو مقابل ال��دوالر� ،إ�ضافة �إىل ارتفاع �أ�سعار
الت�أمني يف منطقة ال�شرق االو�سط باعتبارها
منطقة ع�سكرية .وهناك �أي�ضاً عدة عوامل طبيعية
�ساهمت يف ارتفاع الأ�سعار ،منها الفي�ضانات
وحالة اجلفاف الطويلة التي �ضربت ا�سرتاليا و�أدتا
�إىل اختفاء املراعي ،وبالتايل �إىل خف�ض االنتاج
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ال�صادر عن �إدارة الإح�صاء املركزي ارتفع بن�سبة
 3.4يف املئة خالل العام املمتد من �أيلول 2006
وحتى �أيلول  ،2007وبن�سبة  4.5يف املئة خالل
الف�صل الثالث من العام � 2007أي من حزيران
وحتى �أيلول .ولقد �أظهر هذا امل�ؤ�شر االرتفاع
الذي طر�أ على �أ�سعار املواد الغذائية والذي بلغت
ن�سبته  10.5يف املئة خالل الف�صل الثالث من
العام  ،2007و�شملت امل��واد الغذائية :احلليب
وم�شتقاته ،اللحوم اخل�ضار ،والفواكه والدجاج...
وذكر �أخرياً فليفل املواطنني ب�أن مديرية حماية
امل�ستهلك على ات�صال مبا�شر مع وزارة االقت�صاد
م��ن خ�لال اخل��ط ال�ساخن  ،1739وال���ذي تهدف
املديرية من خالله �إىل جعل كل مواطن خفرياً على
هذا بالإ�ضافة �إىل موافقة جمل�س ال��وزراء على �سلعته.
توظيف ع�شرة خ�براء مراقبني ملديرية حماية
امل�ستهلك ،والذين يبلغ عددهم اليوم االربعني الدكتور طنو�س� :ضرورة رفع الأجور بالن�سبة
التي يلحظها م�ؤ�شر رفع الأ�سعار
مراقباً .كما �إننا نعمل يف الوقت عينه لتطويع
عدد من العنا�صر كمراقبني ،ب�إنتظار توظيف مدير كلية العلوم االقت�صادية و�إدارة االعمال
يف اجلامعة اللبنانية الفرع الثاين الدكتور �سمري
مراقبني جدد.
و�أ�شار فليفل �إىل �إع��داد م�شروع قانون خا�ص طنو�س قال:
باملناف�سة ،تطلب �إجن��ازه جهداً ووقتاً كبريين� .إن ارتفاع �سعر �صرف اليورو �أدى �إىل ارتفاع
ولقد وافق جمل�س ال��وزراء عليه متهيداً لإقراره الأ�سعار بن�سبة  20يف املئة ،خ�صو�صاً الب�ضائع
يف جمل�س النواب .ومن �ش�أن هذا القانون حماية امل�ستوردة من الدول االوروبية ،وهي حتتل الن�سبة
امل�ستهلك من املمار�سات االحتكارية ،ليتمكن الأكرب من الواردات اللبنانية .كما �أن ارتفاع �سعر
من احل�صول على �أف�ضل ال�سلع واخلدمات ب�أ�سعار برميل النفط ال��ذي الم�س املئة دوالر �أدى �إىل
تناف�سية .وي�ساهم ه��ذا ال��ق��ان��ون يف حماية ارتفاع الأ�سعار بن�سبة  15يف املئة ،خ�صو�صاً و�أنه
امل�شاريع االقت�صادية املتو�سطة وال�صغرية احلجم �أدى �إىل رفع كلفة االنتاج ،و�أث��ر على ال�صناعة
وو�سائل االنتاج وو�سائل النقل كافة.
من احتكار امل�شاريع العمالقة.
�أما حول م�ؤ�شر الأ�سعار فقال فليفل :امل�ؤ�شر وهناك �سبب جوهري و�أ�سا�سي �ساهم يف ارتفاع

الدكتور
ف�ؤاد
فليفل

احليواين من حلوم وحليب وم�شتقاته .ويجب �أن
ال يغيب عن بالنا احلالة االقت�صادية واالجتماعية
التي �ساهمت �إىل ٍحد بعيد يف ارتفاع الأ�سعار،
وهي ارتفاع م�ستوى املعي�شة يف الهند وال�صني
( 40مليون ن�سمة) ،ما �أدى �إىل زيادة الطلب على
�سلعة احلليب علماً �أن ثمة �أ�سباباً عديدة لإرتفاع
�أ�سعار هذه ال�سلعة� ،أهمها :رفع الدعم يف �أوروبا
عن هذه املادة والطلب املتزايد على مادة الذرة
وال�صويا وباقي احلبوب ال�ستخراج مادة االيتانول،
التي متزج مع البنزين ،بهدف خف�ض فاتورة
البنزين والفاتورة البيئية .وال بد من اال�شارة �إىل
�إنه حتى الدول املنتجة للنفط مل ت�ستطع مواجهة
ارتفاع الأ�سعار.
وع��ن االج���راءات التي ميكن �أن تتخذها وزارة
االقت�صاد اللبناين يف هكذا ظ��روف� ،أك��د ال�سيد
فليفل �أن احلكومة اللبنانية مل تبق مكتوفة
االيدي �إزاء هذا الو�ضع ،بل �إنها اتخذت �سل�سلة من
االجراءات للحد من االزمة وامل�ساعدة على تخفيف
العبء عن كاهل املواطنني ،خ�صو�صاً يف الظروف
االقت�صادية ال�صعبة التي مير بها لبنان .وهذه
االجراءات هي:
 دعم �سعر القمح امل�ستعمل يف �صناعة الرغيفبن�سبة  75دوالراً للطن الواحد.
الدكتور
 الإبقاء على �سعر الفروج الكامل واملحدد بـ �سمريطنو�س
 3800لرية للكيلو الواحد.
 زيادة تطوير عمل مديرية حماية امل�ستهلكمن خالل تكثيف الدوريات ملراقبة �إعالن الأ�سعار
ولي�س تركيبها ،باعتبار �أن الأ���س��واق اللبنانية
ي�سودها عامل املناف�سة.
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قال حول ت�أثري ارتفاع �أ�سعار النفط العاملية على
الأ�سواق العاملية� ،إن �إنعكا�سات زيادة �سعر النفط،
مت تقلي�صها بفعل عدة عوامل منها:
 �إن ارتفاع �سعر برميل النفط ه��ذه املرة،يختلف ع��ن االرت��ف��اع ال���ذي مت ت�سجيله يف
ال�سبعينيات و�أوائل الثمانينيات .فالإرتفاع الذي
ح�صل يف حينها ،كان نتيجة تخفي�ض االنتاج (�أو
�إنخفا�ض يف امدادات النفط)� .أما هذه املرة فهو
نتيجة ازدي��اد الطلب على هذه املادة يف الهند
وال�صني.
 �إنخفا�ض �سعر �صرف الدوالر مقابل �سعر اليوروبن�سبة  50يف املئة ،قلل من ت�أثري ارتفاع �أ�سعار
النفط بالن�سبة �إىل االوروبيني ودول اخرى ،حيث
العملة الوطنية ارتفعت بالن�سبة �إىل الدوالر.
 �إن حجم انتاج النفط (قيمة االنتاج ال�ضروريامل��ع��ادل ملليون دوالر من النفط) �أ�صبح الآن

الأ�سعار يف لبنان ،وهو التدفقات املالية للأحزاب
اللبنانية و�إىل �أق��ارب املغرتبني وذويهم ،التي
�شهدها لبنان العام املا�ضي ،وقد �ساهمت يف
رفع قيمة الكتلة النقدية ،وبالتايل يف تفاقم
االزم��ة ،خ�صو�صاً و�أنها ج��اءت يف غياب االنتاج.
كما �أن توقعات ارتفاع الأ�سعار من قبل املنتج
وامل�ستورد ،وب�سبب غياب اال�ستقرار ال�سيا�سي
واالمني واالجتماعي وغياب الرقابة� ،أدت �إىل
االرتفاع بحد ذاته .كل هذه الأ�سباب ،وهذا االرتفاع
الكبري للأ�سعار �أ�ضعف القوة ال�شرائية للمواطن
اللبناين مبا ال يقل عن  30يف املئة ،خ�صو�صاً و�أنه
مل تطر�أ �أية زيادة على الرواتب واالجور منذ العام
.1996
وعن احللول ال�ضرورية للحد من تفاقم االزمة
�شدد الدكتور طنو�س على:
 �ضرورة رفع الرواتب واالجور بالن�سبة نف�سهاالتي يلحظها م�ؤ�شر ارتفاع الأ�سعار ،للمحافظة
على القوة ال�شرائية للمواطن.
 �إت��خ��اذ ت��داب�ير �ضرورية م��ن قبل ال���وزاراتاملعنية.
 ت�شجيع القطاع ال�صناعي ودعمه ،كي يتمكنمن ت�أمني االكتفاء ال��ذات��ي لل�سلع اال�سا�سية،
للتخفيف من العبء احلا�صل يف امليزان التجاري الدكتور
جورج
لناحية اال�سترياد.

جزءاً مما كان يتم انتاجه �سابقاً على الرغم من
التح�سن الكبري يف معدل كفاءة النفط يف الإنتاج.
فال�سيارات اليوم ت�ستخدم النفط يف الكيلومرت
الواحد �أقل بكثري مما كانت عليه �سابقاً.
 �إن ال�سعر احلقيقي للنفط اليوم ،هو �أقل بكثريمن امل�ستوى الذي كان عليه يف الثمانينيات ،يف
حال �أخذنا ت�أثري الت�ضخم وزيادة �أ�سعار املنتوجات
امل�صنعة.
و�أ�ضاف الدكتور قرب�صي� :إن الأ�سعار اجلارية يف
�سعر النفط قد ارتفعت بالدوالر حواىل  350يف
املئة ،بينما بالن�سبة �إىل �سعر �صرف اليورو فقد
ارتفعت  200يف املئة� .أما يف الأ�سعار احلقيقية
فقد ارتفع ال�سعر  50يف املئة.
وهناك تفكري اليوم يف فر�ض �ضرائب على
الكربون مما �سي�ؤدي �إىل �إرت��ف��اع �سعر النفط
وتر�شيد �أف�ضل ال�ستعماله ،حيث حت�صد احلكومات
الوطنية الفائ�ض من هذه الأ�سعار على ح�ساب
الدول املنتجة للنفط.
الدكتور ال�شويري :ال بد من �إعادة بناء الطبقة
الو�سطى يف املجتمع اللبناين
اال�ستاذ يف اجلامعة اللبنانية  -كلية العلوم
االقت�صادية ورئي�س ق�سم االقت�صاد الزراعي يف
كلية الزراعة الدكتور جورج مي�شال ال�شويري ع ّلل
�سبب ارتفاع �أ�سعار ال�سلع ،ال �سيما الغذائية منها،
فر ّده اىل:
 الن�سبة املرتفعة ال�سترياد هذه ال�سلع منالقارة الأوروبية يف ظل االرتفاع الذي ي�شهد �سعر
�صرف اليورو مقابل الدوالر الأمريكي.

ال�شويري

الدكتور قرب�صي :الأ�سعار احلقيقية للنفط
ارتفعت بن�سبة  50يف املئة فقط
م�ساعد االمني التنفيذي للإ�سكوا والربوف�سور يف
جامعة ماك ما�سرت يف كندا الدكتور عاطف قرب�صي
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 عدم تفعيل عمل �أجهزة الرقابة من قبل الدولةللحد من عملية الت�سعري الع�شوائية.
 الت�ضخم املايل الذي يعانيه العامل يف الوقتاحلا�ضر ،ال �سيما بعد ظهور الفائ�ض املايل الكبري
من جراء �إرتفاع �أ�سعار النفط.
 �إرتفاع �سعر برميل النفط الناجت عن زيادةالطلب العاملي عليه ،ال �سيما من قبل الهند
وال�صني ،بالإ�ضافة �إىل �أن النفط يبقى امل�صدر
االول للطاقة امل�ستعملة يف ال�صناعة وخ�صو�صاً
الثقيلة منها .ومع توقع تغيريات يف املنطقة
ال�شرق �أو�سطية والتوتر الذي ت�شهده وا�ستمرار
الطلب على النفط ،ف�إن �سعر الربميل الواحد من
النفط قد يالم�س الـ  150.00دوالر �أمريكي.
 عدم ا�ستفادة لبنان من الطفرة النفطية كما�أف��ادت منها االردن� ،سوريا ،تون�س ،املغرب...
الخ ،وذلك ب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية احلادة بني
االفرقاء .ور�أى الدكتور �شويري �أنه من �أهم احللول
لهذه املع�ضلة االقت�صادية التي يعي�ش لبنان يف
دوامتها� ،إع��ادة بناء الثقة بني املواطن والدولة
و�إعادة بناء الطبقة الو�سطى التي ت�شكل ع�صب
االقت�صاد اال�سا�سي.
الدكتور برو :االقت�صاد لي�س حراً
عندما تتم �شرعنة االحتكارات
رئي�س جمعية م�ستهلك لبنان الدكتور زهري برو
ر�أى من خالل متابعة اجلمعية ظروف امل�ستهلكني،
�أن ارتفاع اال�سعار ح�صل يف فرتة ما قبل ارتفاع
�أ�سعار النفط� ،أي يف فرتة احل�صار اال�سرائيلي
والبلبلة يف الأ�سواق يف متوز  .2006ولكن هذه
الظروف �إنتهت بعد نحو ثالثة �أ�شهر ،فيما الأ�سعار
ا�ستمرت يف وتريتها الت�صاعدية على الرغم من
و�صول الآالف من احل�ص�ص الغذائية التي كان من
�ش�أنها امل�ساهمة يف خف�ض الأ�سعار .وهذا االمر
بينه لنا م�ؤ�شر الف�صل الثالث للأ�سعار الذي ي�صدر
عن اجلمعية ،حيث �أ�شار �إىل �إرتفاع يف الأ�سعار
بلغ  10.7يف املئة.
وعن �سبب الفارق املئوي بني م�ؤ�شر جمعية
م�ستهلك لبنان ،وبني م�ؤ�شر دائرة االح�صاء املركزي
قال الدكتور برو� :إن م�ؤ�شر اجلمعية ي�ستند يف
معلوماته على حركة العائالت وعلى الرفوف يف
املحالت التجارية والأ�سعار يف هذه املحال ،وكذلك
على ال�سوق ال�سوداء .بينما م�ؤ�شر الإح�صاء املركزي
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ي�ستند �إىل املراجع املخت�صة فح�سب .مثالً م�ؤ�شر
املركزي يظهر �صفراً يف املئة على �إرتفاع �سعر
اخلط اخلليوي ،فيما االرتفاع احلقيقي يف ال�سوق
ال�سوداء بلغ الـ  50يف املئة .وكذلك الأمر بالن�سبة
�إىل ربطة اخلبز ،حيث يكون وزنها يف معظم
االحيان �أقل من الوزن الر�سمي املحدد.
برو �أ�ضاف قائالً:
�إن ارتفاع الأ�سعار احلا�صل اليوم ،مل يح�صل يف
�أية دولة يف العامل ،ما يعني �أن االرتفاع ا�سبابه
داخلية ،و�أ�سا�سها االحتكارات التي ترفع �أ�سعار
الطحني والدواء واخلبز واخلطوط اخللوية واملازوت
والبنزين ،علماً �أن ارتفاع �سعر النفط رفع كلفة
االنتاج ،و�أ�ضعف القوة ال�شرائية للمواطن بن�سبة
 50يف املئة ،وقد ي�سبب انعكا�سات خطرية يف
امل�ستقبل.
وق��ال� :إن انعدام اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني
وغياب دور الدولة� ،شل امل�ؤ�س�سات ،با�ستثناء
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي جنحت يف مهامها على
�أكمل وجه ،وغ ّيب الرقابة فانعدم التوازن ،وتراجعت
االيرادات وبني االقت�صاد اللبناين على االحتكارات.
فالدولة تتدخل دائماً مل�صلحة االحتكارات ،وحتول
الدعم �إىل فئات قليلة جداً� ،ضمن نظام املحا�ص�صة.
واحللول التي تطرح تتجه مل�صلحة فئات حمددة.
فالنمو ي�سجل يف القطاع امل�صريف ن�سبة  6.7يف
املئة ،بينما القطاعات االخرى ت�سجل منواً �سلبياً.
هل من الطبيعي �أن ت�ستقيل الإدارات والوزارات
من �أي تدخل يف ال�سوق حتت �شعار االقت�صاد احلر؟
االقت�صاد لي�س حراً عندما تتم �شرعنة االحتكارات
على �أنواعها وعلى ر�أ�سها الوكاالت احل�صرية.

االقت�صاد لي�س حراً عندما متتنع احلكومات ،عن
�إ�صدار قانون املناف�سة ومنع االحتكار الذي تطالب
به جمعية امل�ستهلك وجمعية ال�صناعيني منذ
�سنوات.
ً
االقت�صاد لي�س حرا عندما متتنع احلكومات عن
�إ�صدار قانون �سالمة الغذاء وقانون احلد من التدخني
وتطبيق قانون االغ��راق وتنفيذ قانون حماية
امل�ستهلك ،وتعزيز مديرية حماية امل�ستهلك
بـ  120مراقباً جديداً ،كما ين�ص القانون ،وت�أخري
انطالق عمل جلنة حل النزاعات امل��ق��ررة منذ
ثمانية �أ�شهر.
ً
االقت�صاد لي�س حرا عندما تفر�ض احلكومات احلد
االدنى للأجور دون احلد الأدنى للفقر ،ومتتنع عن
�أية زيادة عليه منذ العام .1996
واعترب الدكتور برو �أن احللول ال�شافية للخروج من
هذه االزمة تكمن يف ت�شكيل جلنة م�شرتكة لكل
قطاع اقت�صادي �أو مهني ي�ضم الوزراء املعنيني
واللجنة النيابية املخت�صة والهيئات االقت�صادية
والقطاع اخلا�ص والنقابات املعنية يف كل قطاع،
�إ�ضافة �إىل جمعية امل�ستهلك .مهمة هذه اللجنة
مناق�شة االج��راءات الآيلة �إىل تخفي�ض الأ�سعار
بن�سبة  35يف املئة ،من خالل ا�سترياد الدولة لهذه
املادة وتوزيعها ،والعمل على تخفيف الهدر.
و�إىل ح�ين تنفيذ االج����راءات ال�ضرورية وحل
املع�ضالت ال�سيا�سية �سوف يبقى املواطن مهدداً
بلقمة عي�شه وبكرامته ،مبا ي�ؤدي �إىل انهيارات
اجتماعية كبرية وارتفاع الفت يف معدل الت�ضخم
ق��د ت�صل ن�سبته �إىل  8يف املئة ح�سب ر�أي
املراقبني.

�آذار  /ني�سان

2
عقد العمل� ،أو عقد اال�ستخدام ،وفقاً
0
لتعريف الفقرة الأوىل من املادة
0
 624من قانون املوجبات والعقود
اللبناين ،هو العقد الذي يلتزم
مبقت�ضاه �أحد املتعاقدين �أن يجعل
عمله رهني خدمة الفريق الآخر
وحتت �إدارته ،مقابل �أجر يلتزم هذا
الفريق �أداءه .فلكي نكون �أمام عقد
عمل ،يجب �أن تتوافر عنا�صر هذا
العقد ،وهي :العمل ،الأجر ،وتبعية
الأجري لرب عمله والقيام بالعمل
�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
حل�سابه و�إئتماره ب�أوامره وخ�ضوعه
لإ�شرافه و�إدارته وتعر�ضه للتدابري
دكتوراه دولة يف احلقوق
عند تق�صريه يف العمل ،وهي تبعية
حمام بالإ�ستئناف
ً
قانونية ا�ستنادا �إىل معيار مو�ضوعي
ال يتوقف على الو�ضعية االجتماعية �أو
االقت�صادية للأجري.
ويعترب عقد العمل من عقود املدة،
�أي من العقود التي ت�ستغرق مدة
حمددة تنتهي بانتهائها� ،أو مدة غري حمددة فينتهي �إما ب�إرادة �أحد طرفيه املنفردة
�أو ب�إتفاق الطرفني �أو بقوة القانون ،كالإنتهاء ب�سبب قوة قاهرة ت�ؤدي �إىل إ��ستحالة
تنفيذ العمل نهائياً ل�سبب ال ميكن دفعه وال يد للطرفني فيه ،كما ينتهي عقد العمل
بوفاة الأجري �أو عجزه ب�صورة دائمة عن القيام بعمله .وقد ّ
حظرت املادة  11من قانون
العمل على االن�سان �أن يرتبط بعقد عمل ما ملدة حياته كلها �أو �أن يتعهد مدى احلياة
بالإمتناع عن اال�شغال يف مهنة ما ،وكل عقد مهما كان �شكله ي�ؤول �إىل هذه النتيجة
ب�صورة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يعترب باطالً حكماً.
وعقد العمل غري املحدد املدة هو العقد الذي يحتفظ فيه كل من الطرفني باحلق
يف �إنهائه �ساعة ي�شاء بعد انذار الطرف الآخر خالل مدة يعينها القانون �أو اتفاق
الطرفني ،فهو يعطي لكل من موقعيه احلق ب�إنهائه متى �شاء �شرط انذار الفريق الآخر
خالل فرتة زمنية معينة قانوناً �أو اتفاقاً .وقد ن�صت املادة  50من قانون العمل على حق
كل من �صاحب العمل والعامل �أن يف�سخ يف كل حني عقد اال�ستخدام املعقود بينهما
ملدة غري معينة.
لكن حق كل من طريف عقد العمل غري املحدد املدة يف انهائه عندما ي�شاء ب�إرادته
املنفردة قد يكون مفاجئاً للطرف االخر وم�ضراً به ،لذلك ،وبغية التوفيق بني احلق يف
انهاء عقد العمل غري املحدد املدة وبني وجوب عدم �إحلاق ال�ضرر بالطرف الآخر ،ا�شرتط
امل�شرتع اللبناين يف املادة  50من قانون العمل ،توجيه انذار للطرف الآخر ،وعدم
التع�سف يف ممار�سة هذا احلق ،ويف حالة الإ�ساءة �أو التجاوز يف ا�ستعمال هذا احلق،
يحق للطرف املت�ضرر املطالبة بتعوي�ض عن التع�سف� ،إ�ضافة �إىل التعوي�ض الذي
يحدده القانون.

8

يف قانون العمل
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الإنذار ال�سابق النهاء عقد العمل
يت�سبب �إنهاء عقد العمل غري املحدد املدة
بنتائج �سيئة على الطرف الآخر� ،إذ ان ال�صرف
املفاجئ للأجري �سيحرمه من �أجره الذي يعترب
م�صدر رزقه الرئي�س �إن مل يكن الوحيد ،مع
ما يرتتب على ذلك من انعكا�سات �ضارة على
حا�ضره وواقع �أفراد ا�سرته .كما �أنه بالن�سبة �إىل
رب العمل ف�إن الف�سخ املفاجئ من قبل العامل
قد يعر�ض امل�ؤ�س�سة �إىل خماطر �شتى قد ت�صل
�إىل توقفها �إذا كان مركز الأجري �أ�سا�سياً.
والإنذار هو اعالن �صادر عن �إرادة احد طريف
عقد اال�ستخدام ،يعرب عن رغبته ب�صورة قاطعة
يف انهاء العمل بالعقد غري املحدد املدة .وقد
ا�شرتطت الفقرة ج من املادة  50من قانون
العمل �أن يكون االنذار خطياً ،و�أن يبلغ �إىل
�صاحب العالقة ،ويحق لهذا االخري �أن يطالب
تو�ضيح �أ�سباب الف�سخ �إذا مل تكن واردة يف ن�ص
االنذار.
• املهلة القانونية للإنذار :يجب على كل
من �صاحب العمل والعامل �أن يعلم الآخر برغبته
يف ف�سخ العقد يف املهل التالية:
 قبل �شهر واحد �إذا كان قد م�ضى على تنفيذعقد الإ�ستخدام مدة � 3سنوات وما دون.
 قبل �شهرين �إذا كان قد م�ضى �أكرث من 3�سنوات و�أقل من � 6سنوات.
 قبل � 3أ�شهر �إذا كان قد م�ضى �أكرث من 6�سنوات و�أقل من � 12سنة.
 قبل � 4أ�شهر �إذا كان قد م�ضى � 12سنة ف�أكرث.ان مهل االنذار املذكورة تتعلق باالنتظام العام،
فال يجوز االتفاق على خمالفة هذه املهل� ،إال �إذا
كانت مل�صلحة االجري ،فالإتفاق على مدة �أطول
لالنذار الذي يوجهه رب العمل يعترب يف م�صلحة
االجري ،ويتعر�ض الطرف الذي يخالف هذه الأحكام
لدفع تعوي�ض �إىل الطرف الآخر يعادل بدل �أجره
مدة االنذار املفرو�ضة عليه قانوناً.
• حاالت عدم جواز توجيه االنذار:
منعت املادة  52من قانون العمل رب العمل
عن توجيه االنذار يف احلاالت الآتية:
� -إىل املر�أة احلامل.

 �إىل املر�أة املجازة بداعي الوالدة. �إىل كل �أجري يف �أثناء الإجازات العادية �أو خاللالإجازات املر�ضية.
على �أن رب العمل ي�صبح بحل من هذه املوانع
�إذا عمل االجري يف حمل �آخر خالل تلك املدة.
 �إذا كان االجري ع�ضواً نقابياً منتخباً وفقاًللأ�صول مينع توجيه انذار له طوال مدة والية
ع�ضويته ،فيتوجب على رب العمل الذي يريد
�صرف االجري املذكور مراجعة جمل�س العمل
التحكيمي املخت�ص .ول�صاحب العمل �أن يوقف
العامل عن العمل فوراً حتى �صدور قرار املجل�س
التحكيمي ب�أ�سا�س الق�ضية .فيقوم رئي�س
املجل�س التحكيمي خالل خم�سة ايام من تاريخ
املراجعة بعقد جل�سة خا�صة يدعو فيها الطرفني
اىل امل�صاحلة .ويف حال ف�شل امل�صاحلة ،يبت
املجل�س بكامل هيئته بالق�ضية مبهلة ال تتجاوز
ال�شهر ،ف�إذا وافق على ال�صرف يق�ضي بت�صفية
حقوق العامل ،و�إذا مل يوافق على ال�صرف
يق�ضي ب�إلزام �صاحب العمل �أن يعيد العامل
�إىل عمله حتت طائلة ت�ضمينه عالوة على ما
ي�ستحقه من تعوي�ضات قانونية ،مبلغاً �إ�ضافياً
يراوح بني �ضعفي وثالثة �أ�ضعاف بدل ال�صرف
التع�سفي للأجري (م /50هـ عمل).
• حاالت االعفاء من توجيه االنذار:
حددت املادة  74من قانون العمل احلاالت التي
يجوز فيها لرب العمل �أن يف�سخ العقد دومنا
تعوي�ض �أو علم �سابق ،وهي الآتية:
 �إذا انتحل الأجري جن�سية كاذبة. �إذا ا�ستخدم الأجري على �سبيل التجربة وملير�ض رب العمل خالل � 3أ�شهر من ا�ستخدامه.
 �إذا �أثبت �أن الأجري ارتكب عمالً �أو �إهماالًمق�صوداً يرمي �إىل احلاق ال�ضرر مب�صالح رب
العمل املادية .على �أنه يجب على رب العمل
للتذرع بهذا ال�سبب �أن يعلم خطياً بهذه
املخالفة م�صلحة ال�ش�ؤون االجتماعية خالل � 3أيام
من التثبت منها.
 �إذا �أقدم الأجري بالرغم من التنبيهات اخلطيةالتي توجه اليه على ارتكاب خمالفة هامة
للنظام الداخلي  3مرات يف ال�سنة الواحدة.

 �إذا تغ ّيب الأجري بدون عذر �شرعي �أكرث من 15يوماً يف ال�سنة الواحدة �أو �أكرث من � 7أيام
متتالية.
 �إذا حكم على الأجري باحلب�س �سنة ف�أكرثالرتكابه جناية �أو �إذا �إرتكب جنحة يف حمل العمل
ويف �أثناء القيام به ،و�إذا حكم على الأجري الجل
االفعال املعاقب عليها يف املادة  344من قانون
العقوبات (التي تتعلق برف�ض �أو ارجاء تنفيذ
قرار حتكيمي �أو �صادر عن حماكم العمل).
 �إذا اعتدى االجري على رب العمل �أو متويلاالدارة امل�س�ؤول يف حمل العمل.
كما ح ّددت املادة  75من قانون العمل احلاالت
التي يحق فيها للأجري �أن يرتك عمله قبل انتهاء
مدة العقد ومن دون علم �سابق ،وهي:
 �إذا �أقدم رب العمل �أو ممثله على خدعة يف�شروط العمل عند �إجراء العقد ،على �أنه ال يحق
للأجري التذرع بهذا احلق بعد انق�ضاء  30يوماً
على دخوله يف اخلدمة.
 �إذا مل يقم رب العمل مبوجباته نحو الأجريوفقاً لأحكام قانون العمل.
 �إذا ارتكب رب العمل �أو ممثله جرماً خمالًبالآداب يف �شخ�ص االجري �أو ع�ضواً من �أع�ضاء
عائلته.
 �إذا �أقدم رب العمل �أو ممثله على �إرتكاباعمال عنف يف �شخ�ص االجري.
التع�سف يف انهاء عقد العمل
�إذا كان القانون قد �أعطى لطريف عقد العمل
غري املح ّدد املدة حق �إنهائه ،فهذا احلق يبقى
مقيداً ب�شرط عدم التع�سف با�ستعماله ،على
�أنه يف حالة الإ�ساءة �أو التجاوز يف ا�ستعمال هذا
احلق يجيز للفريق املت�ضرر �أن يطالب بتعوي�ض
�سنداً للمادة  50من قانون العمل التي تن�سجم
مع القواعد العامة التي ترعى العقود بوجه عام
ال �سيما يف املادتني  124و  248من قانون
املوجبات والعقود اللتني تلزمان بالتعوي�ض من
ي�ضر الغري بتجاوزه با�ستعمال حقه حدود ح�سن
النية �أو الغر�ض الذي من �أجله منح هذا احلق �أو
خالفاً لروح القانون �أو العقد.
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وي�سمى التعوي�ض بتعوي�ض ال�صرف �إذا كان
بفعل رب العمل ،وتعوي�ض الرتك التع�سفي �إذا
كان بفعل االجري.
• حاالت ال�صرف التع�سفي بفعل رب
العمل:
ح ّددت الفقرة د من املادة  50من قانون العمل
احلاالت التي يعترب فيها ال�صرف من قبيل
الإ�ساءة �أو التجاوز يف ا�ستعمال احلق ،وهي:
 ل�سبب غري مقبول �أو ال يرتبط ب�أهليةالعامل �أو ت�صرفه داخل امل�ؤ�س�سة �أو بح�سن �إدارة
امل�ؤ�س�سة والعمل فيها ،كال�صرف ب�سبب احلمل
�أو الو�ضع �أو املر�ض �أو التوقيف الق�ضائي �أو
اال�ضراب �أو لأ�سباب غري �صحية.
 لإنت�ساب العامل �أو عدم انت�سابه لنقابةمهنية معينة �أو لقيامه بن�شاط نقابي م�شروع
يف حدود القوانني والأنظمة املرعية االجراء �أو
�إتفاق عمل جماعي �أو خا�ص.
ً
 لتقدمه للإنتخابات �أو النتخابه ع�ضوا يفمكتب نقابة �أو ملهمة ممثل للعمال يف
امل�ؤ�س�سة وذلك طوال مدة قيامه بهذه املهمة.
 لتقدميه بح�سن نية �شكوى �إىل الدوائراملخت�صة تتعلق بتطبيق احكام قانون العمل
والن�صو�ص ال�صادرة مبقت�ضاه ،كما و�إقامته دعوى
على �صاحب العمل تبعاً لذلك.
 ملمار�سته حرياته ال�شخ�صية �أو العامة �ضمننطاق القوانني املرعية االجراء.
ويجدر باال�شارة �أن امل�شرتع اللبناين �أجاز
ل�صاحب العمل مبوجب الفقرة و من املادة 50
من قانون العمل ،حق انهاء بع�ض �أو كل عقود
العمل اجلارية يف امل�ؤ�س�سة �إذا اقت�ضت قوة
قاهرة �أو ظروف اقت�صادية �أو فنية هذا االنهاء،
كتقلي�ص حجم امل�ؤ�س�سة �أو ا�ستبدال نظام انتاج
ب�آخر �أو التوقف نهائياً عن العمل .ويف هذه
احلاالت ،على �صاحب العمل �أن يبلغ وزارة العمل
وال�ش�ؤون االجتماعية رغبته يف انهاء تلك العقود
قبل �شهر من تنفيذه ،وعليه �أن يت�شاور مع
الوزارة لو�ضع برنامج نهائي لذلك االنهاء ،تراعي
معه اقدمية العمال يف امل�ؤ�س�سة واخت�صا�صهم
واعمارهم وو�ضعهم العائلي واالجتماعي ،و�أخرياً
64
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الو�سائل الالزمة العادة ا�ستخدامهم .ويعترب
االخالل ب�شرط تبليغ وزارة العمل من قبيل
االخالل ب�شرط جوهري ويجعل ال�صرف ل�سبب غري
مقبول وتع�سفياً.
وقد اعطت الفقرة ز من املادة املذكورة نف�سها
العمال امل�صروفني لتلك اال�سباب ،حق الأولوية
يف العودة �إىل العمل يف امل�ؤ�س�سة التي �صرفوا
منها ،ملدة �سنة تبد�أ من تاريخ تركهم العمل،
�إذا عاد العمل يف امل�ؤ�س�سة �إىل طبيعته وامكن
ا�ستخدامهم يف االعمال امل�ستحدثة فيها.
• حاالت الرتك التع�سفي بفعل الأجري:
هو الف�سخ التع�سفي ال�صادر عن العامل لغري
اال�سباب التي يجيزها القانون والذي ي�سبب �ضرراً
�أو احراجاً ل�صاحب العمل.

اعتذار
�سقط �سهواً يف عدد �أ�سبق من جملة
«اجلي�ش» ا�سم الدكتور نادر عبد العزيز
�شايف عن باب «نحن والقانون»
الذي عالج مو�ضوع دور ح�ضانة الأطفال،
فاقت�ضى االعتذار.
وتقت�ضي اال�شارة هنا �إىل �أن حاالت ال�صرف
التع�سفي هي الأكرث وقوعاً يف قطاع العمل،
�إذ تندر املالحقة الق�ضائية من رب العمل �ضد
االجري بالنظر لعدم مالءة االجري ولإختالف املركز
االقت�صادي لكل منهما ،بينما يحر�ص االجري على
مالحقة رب العمل ق�ضائياً للح�صول منه على �أكرب
قدر ممكن من التعوي�ض ب�سبب �صرفه تع�سفياً
من العمل.
• نتائج الف�سخ التع�سفي:
�إذا كان ال�صرف تع�سفياً بفعل رب العمل ،يحق
للأجري �أن يطالبه بتعوي�ض يقدر على �أ�سا�س
نوع عمل العامل ،ومدة خدمته ،وو�ضعه العائلي
وال�صحي ،ومقدار ال�ضرر ،ومدى الإ�ساءة يف
ا�ستعمال احلق ،على �أال ينق�ص التعوي�ض الذي
يحكم به عن بدل �أجرة �شهرين و�أن ال يزيد عن

بدل �أجرة � 12شهراً ،وذلك بالإ�ضافة �إىل ما قد
ي�ستحقه العامل من تعوي�ضات قانونية نتيجة
ف�صله من اخلدمة ،كتعوي�ض االنذار وتعوي�ض
عدم ح�صوله على �إجازة �سنوية ،ف�ضالً عن
تعوي�ض نهاية اخلدمة الذي يقب�ضه االجري من
ال�صندوق الوطني لل�ضمان االجتماعي مبا يعادل
�شهر عن كل �سنة خدمة.
�أما �إذا كان العامل �أحد اع�ضاء جمال�س النقابات
وفقاً للأ�صول ،فال يجوز �صرفه �إال بعد مراجعة
جمل�س العمل التحكيمي املخت�ص ،كما �سبق
وذكرنا.
ً
و�إذا كان الف�سخ �صادرا من قبل العامل لغري
اال�سباب التي يجيزها القانون ،وتبني �أنه �سبب
�ضرراً �أو �إحراجاً ل�صاحب العمل ،يقدر تعوي�ض
العطل وال�ضرر مبا يعادل �أجرة �شهر حتى �أربعة
�أ�شهر ،ح�سب مقت�ضى احلال ،وذلك بالإ�ضافة �إىل
تعوي�ض االنذار املذكور �سابقاً.
وقد ح ّددت الفقرة ب من املادة  50من
قانون العمل اجراءات املطالبة بتعوي�ض
الف�سخ التع�سفي (ال�صرف التع�سفي �أو الرتك
التع�سفي) ،فن�صت �أنه على من يتذرع ب�أن
الف�سخ ح�صل نتيجة لإ�ساءة ا�ستعمال احلق �أو
لتجاوزه� ،أن يقيم الدعوى بذلك �أمام جمل�س
العمل التحكيمي خالل مهلة �شهر من تاريخ
ابالغه الف�سخ ،وله �أن يثبت �صحة �إدعائه بجميع
طرق االثبات ،وعلى املجل�س التحكيمي �أن يبت
بالق�ضية مبهلة ال تتجاوز الثالثة �أ�شهر.
هوام�ش:
 د .ع�صام القي�سي :قانون العمل اللبناين،من�شورات ع�شتار ،بريوت� ،1990 ،ص .214
 د .حممد عبده :قانون العمل اللبناين،من�شورات زين احلقوقية ،بريوت � ،2007ص.193
 متييز مدين رقم  /92/4تاريخ /1992/1/28كتاب ق�ضايا العمل للمحامية
نبيلة زين� ،1993 ،ص .160

�آذار  /ني�سان
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نوادٍ وخدمات
�إعداد:
ندين البلعة
جان دارك �أبي ياغي

العام ,1998
افتتح نادي الرتباء
املركزي يف الفيا�ضية،
ناد �آخر
وبعد �أعوام قليلة افتتح ٍ
مماثل يف البقاع.
الناديان يقدمان �أف�ضل اخلدمات للرتباء
وعائالتهم وب�أ�سعار مدرو�سة جداً.
«اجلي�ش» جتولت يف �أرجائهما،
وتعرفت عن كثب اىل �أق�سام
ناد وخدماته.
كل ٍ

كما يف الفيا�ضية ...كذلك يف البقاع

ِ
ناديا الرتباء املركزيان

خدمات راقية ب�أ�سعار مدرو�سة
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نادي الفيا�ضية

�أناقة ملفتة وموقع مميز

يف نقطة و�سطية بني
اجلبل وبريوت ،مبنى كبري
وحديث الفت ب�أناقته
وموقعه� .إنه نادي الرتباء
املركزي يف الفيا�ضية الذي يق�صده رتباء اجلي�ش وعائالتهم
وغريهم من م�شرتكني ويجدون فيه ما يبتغونه من خدمات.
�أن�شئ النادي بتاريخ  1998/12/7و�أقيم حفل افتتاحه
بتاريخ ( 1999/8/1يوم عيد اجلي�ش) برعاية العماد مي�شال

�سليمان قائد اجلي�ش ممثالً
بالعميد الركن جربان واكيم.
يرتبط نادي الرتباء
املركزي بقيادة اجلي�ش -
�أركان اجلي�ش للعديد  -جهاز �إدارة النوادي ع�ضوياً ومبقر عام اجلي�ش
�إدارياً.
«اجلي�ش» جتولت يف �أرجاء هذا ال�صرح الأنيق والتقت
رئي�سه العقيد ف�ؤاد الطويل.

موقع النادي وهيكلية العمل
يتميز ن��ادي الرتباء مبوقعه

رئي�س النادي العقيد ف�ؤاد الطويل

املميز �إ�ضافة اىل كل اخلدمات التي يق ّدمها،
ناد من الفئة الأوىل
ٍ
ً
نوعية اخلدمة ،والرفاهية والراحة اللتني يق ّدمهما
بداية ع ّرف العقيد الطويل بالنادي قائال:
«هو ٍناد من الفئة الأوىل وهو م�ؤ�س�سة خا�صة للزوار.
ً
تابعة للجي�ش ،ذات طابع اجتماعي ،ثقايف ي�ضم النادي عدة �أق�سام وفقا للخدمات التي
وريا�ضي� .أمواله خا�صة ،تديره وتراقب �أعماله يقدمها ،فهناك ق�سم للت�أليل (،)Informatique
الإدارية واملالية قيادة اجلي�ش � -أركان اجلي�ش
للعديد  -جهاز �إدارة ال��ن��وادي .الهدف من
�إن�شائه توفري مكان الئق يجتمع فيه رتباء
اجلي�ش وعائالتهم ومدعويهم بغية توثيق
ع��رى ال�صداقة والإل��ف��ة بينهم ،وخلق ج ّو
اجتماعي وث��ق��ايف يتنا�سب ومكانتهم
وي��ؤم��ن لهم ال��راح��ة والرفاهية ،وتقدمي
امل ��أك��والت وامل�شروبات وبع�ض اخلدمات
ب�أ�سعار مدرو�سة».

ملن يريد املطالعة
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ومكتبة (ي�ستطيع ال��زائ��ر ق���راءة الكتب �أو
ا�ستعارتها) ،ومق�صف جمهز ب��الأث��اث الفخم
ي�ستقبل الزوار للإ�سرتاحة �أو انتظار جهوز الغداء
�أو حتى «الإ�ستفادة من خدمات �سناك» يق ّدم كل
�أنواع ال�سندوي�شات والبيتزا ،كما ي�شرح العقيد
الطويل.
على الرتا�س ال�صيفي يجد الزوار الرنجيلة،
و�ألعاب الأطفال �ضمن حديقة خا�صة فيها
كل �شروط الأمان ليلعب الأوالد كيفما �شا�ؤوا
وينعم الأهل براحة البال.
ويتابع رئي�س ال��ن��ادي« :يحتوي النادي
على ق�سم حلويات ( )Pâtisserieمتوا�ضع
ولكن يقوم باخلدمات ويلبي الطلبات ب�شكل
جيد .و�أنواع احللويات العربية والأجنبية التي
يقدمها كثرية.
وملن تهمه الريا�ضة� ،صالة خا�صة حيث
الآالت الريا�ضية احلديثة (الكهربائية وغري
الكهربائية) اىل الآالت الأخرى غري املع ّقدة

اجلهة اخللفية للنادي

وغري امل�ؤذية.
وع��ن تنظيم الأوق����ات املخ�ص�صة ملمار�سة
الن�شاطات الريا�ضية داخل النادي يقول« :يوما
خم�ص�صان للن�ساء و�أوالد الرتباء،
الثالثاء واخلمي�س ّ
�أما �أيام الإثنني والأربعاء واجلمعة فللرجال .يوما
ال�سبت والأحد تغلق ال�صالة الريا�ضية لإراحة الآالت
من ناحية وب�سبب كرثة احلفالت ولتجنب املظاهر
غري الالئقة خالل تنظيم هذه احلفالت من ناحية
�أخرى».
ننتقل اىل الطابق الثاين على درج طويل
ت���زدان ج��دران��ه باملرايا وال��ل��وح��ات الفنية مع
م�صابيح كهربائية ت�ضيء �سبيل الزوار املتوجهني
اىل �صاالت الطعام� .صالتان تنفتحان بقيا�سات
خمتلفة ،واحدة كبرية تت�سع حلواىل � 500شخ�ص
و�أخ��رى �أ�صغر (� 300شخ�ص) ،وما مييز هاتني
ال�صالتني ،خلوهما من الأعمدة يف و�سطهما حيث
«ينك�شف اجلميع على اجلميع».
الدوام
يف الأي��ام العادية ،يفتح النادي �أب��واب��ه من
ال�ساعة الثامنة �صباحاً وحتى احلادية ع�شرة ليالً.
ويبد أ� الغداء من ال�ساعة الثانية ع�شرة حتى الثالثة
ظهراً .عند تنظيم �إح��دى احلفالت من �أعرا�س
ومنا�سبات ،تبقى الأبواب مفتوحة حتى مغادرة
الزوار.
�أم��ا الع�شاء ،فهو ح�سب الطلب ،حيث يت�صل
ال�شخ�ص املعني ويحجز ح�سب عدد املدعوين.

حديقة م�شجرة مريحة

املق�صف

املطعم
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تهمنا
�صحتكم ّ
يخ�ضع العاملون يف حت�ضري الطعام يف النادي
لفحو�صات �صحية يومية دقيقة (خالل االجتماع
ال�صباحي) ،وفح�ص دم و�صور �أ�شعة للأمرا�ض
املعدية كل ثالثة �أ�شهر نظراً اىل دقة املهمة
التي يقومون بها� ،إذ هم م�س�ؤولون عن �صحة �ألوف
الأ�شخا�ص وحياتهم ،كما �أو�ضح رئي�س النادي.
ويف هذا الإطار تابع قائالً� :إننا نهتم كثرياً ب�صحة
مرتادي النادي ف�أ�سعارنا املنخف�صة بالن�سبة اىل
ال�سوق ال تعني ا�ستهتاراً ،بل �إننا نختار بدقة كل
املواد التي ندخلها اىل النادي ،فتكون من �أجود
الأنواع ووفقاً ل�شروط وموا�صفات عاملية .لذلك
خ�ص�صنا طبيباً يقوم بفح�ص كل �أنواع امل�أكوالت.
هذا باال�ضافة اىل جلنة �شراء تطلب الب�ضائع وجلنة
ت�س ّلم تدقق فيها ك ّماً ونوعاً وبكيفية ت�س ّلمها.
من يرتاد النادي؟
ثمة نوعان من الأع�ضاء يف النادي :الفئة الأوىل،
ت�ضم الأع�ضاء الفعليني ويف الفئة الثانية الأع�ضاء
امل�شرتكني .واجلميع هم من رتباء اجلي�ش والقوى
الأمنية الأخ��رى �سواء كانوا يف اخلدمة الفعلية
�أو يف التقاعد �أو كانوا م�سرحني (لأ�سباب غري
ت�أديبية)� ،إ�ضافة اىل عائالت الرتباء ال�شهداء
واملتوفني واملوظفني وامل�ستخدمني املدنيني
يف امل�ؤ�س�سات الرئي�سة يف وزارة الدفاع الوطني.
يف م��ا يتعلق باملدنيني م��ن غ�ير الفئات
املذكورة ،ال ميكنهم الإف��ادة من خدمات النادي
وال�سبب ،كما �أو�ضح العقيد الطويل،

قاعة الريا�ضة

م�شروع

ي��ت��م ال��ع��م��ل على
�إق��ام��ة فندق ()Hôtel
فوق النادي ،ي�ضم نحو ع�شر
غ��رف مع �صالة ا�ستقبال
وك��ل م��ا يليق بعرو�سني
ليلة زفافهما!

هو �إن �إقبال الرتباء وعائالتهم وباقي الفئات
املعنية املذكورة كبري وممتاز ،لذا ي�سعى النادي
اىل ت�أمني اخلدمات له�ؤالء� .أما �إذا فتحنا املجال
�أمام ا�شرتاكات املدنيني فلن يبقى دور للأع�ضاء
الذين هم بالأ�صل معنيون بت�أ�سي�س هذا النادي
ووجوده.
و�شدد العقيد الطويل على بع�ض الأحكام العامة
التي على مرتادي النادي التق ُّيد بها للمحافظة
على نظام ترتيب معني ،ف�أو�ضح:

لل�سناكات وال�سندوي�شات
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 الأع�ضاء الفعليون ،امل�شرتكون ،وعائالتهمومدعووهم وفقاً لنظام العمل املحدد يف كل
نادي.
 زوجات و�أزواج الرتباء من الع�سكريني الأفرادبرفقة �أزواجهن وزوجاتهم فقط وباللبا�س املدين.
 ي�سمح ل��ل�����ض��ب��اط ،وب��ال��ل��ب��ا���س امل���دين،بارتياد ن��وادي الرتباء حل�ضور الوالئم واحلفالت
يف املنا�سبات اخل��ا���ص��ة ب��الأع�����ض��اء الفعليني
وامل�شرتكني.
 مينع من ارتياد النادي الأ�شخا�ص غري املرغوبفيهم الذين حتددهم قيادة اجلي�ش �إما مبا�شرة �أو
بنا ًء على اقرتاح رئي�س النادي.
 ي�سمح للرتباء العرب والأجانب يف اخلدمةالفعلية العابرين �أو الذين يتابعون دورات يف
لبنان �أو الذين يق ّدمون خدمات ل�صالح وزارة
الدفاع الوطني وعائالتهم الإفادة من تقدميات
نوادي الرتباء بعد �إبراز بطاقة الهوية الع�سكرية
ل�صاحب العالقة.

املطبخ احلديث

حف
ال
ت
ون
�شاطا
�أنواع

ت

ملعب االطفال

وثمة �أحكام �أخرى �إذ:
 مينع �إدخال ال�سالح اىل حرم النادي. مينع �إ�صطحاب اخلادمات ومربيات الأطفال. مينع دع��وة ال�سيا�سيني ،والدبلوما�سينيالأج��ان��ب من دون �إذن م�سبق �صادر عن قيادة
اجلي�ش � -أركان اجلي�ش للعديد.
 مينع دع���وة �أ�شخا�ص م��ن دون امل�ستوىاملطلوب �أو من دون معرفة �شخ�صية بهم.
 يعترب الداعي م�س�ؤوالً عن ت�صرفاته وت�صرفاتمدعويه يف النادي.
 ي�سمح للنوادي من الفئة الأوىل اال�شرتاك يف�شبكة الإنرتنت ( )Wirelessوو�صل �أجهزة تلفزة
تبث املحطات الف�ضائية مع ا�ستبعاد املحطات
اخلالعية.
 مينع التحدث بالأمور ال�سيا�سية يف نواديالرتباء من قبل �أي م�شرتك �أو مدعو.
 ي�سمح لرواد نوادي الرتباء من الفئة الأوىلب�إدخال احلا�سوب ال�شخ�صي من دون �إذن.

يف ناد احلف
ال
ت
ي الر التي
  -زفاف .تباء املركز تقامي:
 ا عماد. لقربا
ن
ة
ا
 مينع تغ ّيب توقيع كتا لأوىل.الرتيب �صاحب الدعوة �أو يجب �أن يكون
تخ ّرج .ب.
�أحد �أفراد عائلته موجوداً.
 ا ترقيةر
ت
ي
ملنا�سبا ب.
و�أكد �أخرياً رئي�س النادي العقيد
ب
ا
ت
ال
ا
�
ف����ؤاد الطويل على الت�أمني
ينظم ضافة اىل لعائلي
ة
ك
ا
ف
عيد هما النا حفلتي ة.
( )Assuranceاخلا�ص
د
ا
ر
ي
أ
�
جل
،
�
ي
ب��ال��ن��ادي وال���ذي يغطي
العماد قا �ش واحلفال واحلفالت ال س ال�
س
ن
ة
ك��ل احل����وادث وك���ل ما
رابطة قد ئد اجلي� ت املخ صّ� تي تنظ وعيد
ا
ل
ع
ش
�
م
ش
م
�
ا
ص
ا
ه
و
ا
ا
ء
ة
ق
يت�ضرر داخل النادي.
ال
ا
لل
قي
ملي
قوات امل�سل داليات عل وفود الريا ادة اجلي� للتني
كما �أنه لدى تعر�ض
ش
حة تعقد ا ى الوحدات �ضية ،توزي  ،حف ةل
�شخ�ص لأي �إ�صابة داخل
جتماعه والق ع
ك
�
أ
�
ا الدو طع ،ك س
النادي ،يتم نقله �إذا كان ع�سكرياً،
ري يف النا ما أ�ن
اىل امل�ست�شفى الع�سكري املركزي� .أما �إذا كان
دي.
مدنياً �أو �إ�صابته خطرة فيتم نقله اىل م�ست�شفى
�سان �شارل املجاور للنادي .وختم بالقول :ن�سعى
اىل تقدمي اخلدمة الأف�ضل لأع�ضاء النادي ،يف
�أجواء الأمان والراحة و�ضمن ميزانية مقبولة.
ت�صوير :طالل عامر

و�ألف �صحتني
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نادي البقاع

م�شرف على ال�سهل
وم�س ّيج بالأ�شجار والورود

كل َمن ي�سلك طريق
البقاع باجتاه مدينة بعلبك،
ال بد و�أن ي�ستوقفه عند
مفرق طليا وحتديداً يف
حو�ش �سنيد نادي الرتباء
املركزي يف املنطقة بهند�سته وطابعه الذي ي�ضاهي �أفخم ن�شاط ثقايف� ،أو ريا�ضي.
املطاعم احلديثة .يف النادي جتد «اللقمة الط ّيبة» املعدة للتع ّرف عن كثب على النادي كان هذا اللقاء مع رئي�سه
ب�إ�شراف طباخني اخت�صا�صيني وكل ما يرغب فيه رتباء اجلي�ش العقيد فواز فار�س.

وق��د �أت��ى ه��ذا النادي اجلديد يف �إط��ار �سيا�سة
الإمناء املتوازن التي تتبعها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف املناطق اللبنانية كافة ،لت�أمني الرفاهية
واخلدمات االجتماعية للع�سكريني.
وقد ا�ستغرقت �أعمال البناء نحو ثالث �سنوات �إذ
بو�شر العمل يف  2000/6/26وفق درا�سة
�أعدتها مديرية الهند�سة ،وتولت التنفيذ
�إحدى امل�ؤ�س�سات املدنية.
ماذا ي�ضم النادي؟
يف ما يتعلق بالنادي و�أق�سامه واخلدمات
التي يقدمها� ،أ�شار العقيد فار�س اىل �أنه
يت�ألف من مبنيني:
الأول خم�ص�ص للخدمة اليومية وي�ضم غرفة
منامة للع�سكريني وم�ستلزماته ،باال�ضافة
اىل:
 رئا�سة النادي. -ف�صيلة التموين والنقل.

رئي�س النادي العقيد فواز فار�س

هدف �إن�شاء النادي
يف البداية حت ّدث العقيد فار�س عن هدف �إن�شاء
نادي الرتباء املركزي يف منطقة البقاع فقال:
�أن�شئ النادي بهدف توفري مكان الئق يجتمع فيه
رتباء اجلي�ش وعائالتهم ومدعووهم بغية توثيق
عرى ال�صداقة والإلفة يف ما بينهم وخلق جو
اجتماعي وثقايف يتنا�سب ومكانتهم وي�ؤمن
لهم الراحة والرفاهية ،اىل تقدمي امل�أكوالت
وامل�����ش��روب��ات وبع�ض اخل��دم��ات ب�أ�سعار
مدرو�سة ،علماً �أن النادي يق ّدم اخلدمات
نف�سها لرتباء الأجهزة الأمنية (قوى الأمن
الداخلي� ،أمن الدولة ،الأمن العام ،مديرية
اجل��م��ارك العامة) وامل�شرتكني املدنيني
وعائالتهم.
ف�برع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد مي�شال
�سليمان ممثالً بقائد منطقة البقاع (يف
حينها) العميد ال��رك��ن زكريا

جمعة وح�شد كبري من �ضباط ورت��ب��اء الأجهزة
الع�سكرية كافة ،مت افتتاح نادي الرتباء املركزي
يف منطقة البقاع يف الأول من متوز  ،2003بعد
�أن كان املرحوم املركيز «مو�سى دي فريج» ّ
تف�ضل
بتقدمي الأر���ض املنا�سبة لت�شييد هذا ال�صرح.

وعائالتهم ومدعووهم من
و�سائل الراحة والرفاهية
والت�سلية �إذا �أرادوا مت�ضية
يوم العطلة خارج املنزل،
�أو �إقامة احتفال �أو ممار�سة

الرتا�س ال�صيفي

اجلهة اخللفية
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واجهة النادي

 ف�صيلة التح�ضري والتقدمي. ف�صيلة اخلدمات. ح�ضرية امل�سبح.�أما مبنى النادي في�ضم:

• �صالون  -بار
(مق�صف) :جم ّهز ب�أحدث و�سائل الراحة ويقدم
ال�ساندوي�شات وامل�شروبات الروحية والغازية
وال�ساخنة ،وتقابل مدخله غرفة للألعاب خم�ص�صة
للأطفال يف �أيام ال�شتاء.

• مطعم :م�ؤلف من �صالتني تت�سع كل
منهما ل��ـ� 220شخ�صاً ،تقدم فيه الوجبات
اليومية وفقاً لالئحة طعام حمددة الأ�صناف
ومدرو�سة غذائياً واقت�صادياً تعمم من قبل
�إدارة النوادي كل خم�سة ع�شر يوماً ،كما
وتق ّدم وجبات على الطلب ط��وال �أيام
الأ�سبوع ،وتقام يف هاتني ال�صالتني
احلفالت واملنا�سبات االجتماعية لرواد
النادي وتقدم النارجيلة خ�لال ف�صل
ال�صيف على الرتا�س ال�صيفي املحاذي
لل�صالتني.
• احلدائق :وهي حتيط بالنادي
لتزيده بهجة وج��م��االً ،وق��د خ�ص�ص ج��زء منها
للألعاب بحيث يتاح ل�ل�أوالد جمال اللعب واللهو
�أيام ال�صيف ،كما يوجد ترا�س من اجلهة الغربية
للنادي ي�ستوعب حواىل � 600شخ�ص

املق�صف
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ال��ن��ادي وكلهم من ذوي االخت�صا�ص يف جمال
الفندقية و�إدارة الأعمال ويخ�ضعون لفحو�صات
دوري��ة يف جمايل التح�ضري والتقدمي .واجلدير
بالإ�شارة اي�ضاً �أن املطبخ حتت �إ�شراف �أطباء
اخت�صا�صيني ي�شرفون على جودة اللحوم والأ�سماك
والدجاج ونوعية الطعام.
و�أ�شار رئي�س النادي اىل �أن احلوادث التي ميكن
�أن حت�صل داخ��ل �سور النادي �إن كانت عادية �أو
ط��ارئ��ة مغطاة م��ن قبل �شركة ت��أم�ين خا�صة
وت�شمل �أق�سام النادي وز ّواره.

ت��ق��ري��ب �اً ،ي�ستعمل
للحفالت خالل ف�صل ال�صيف.
• مطبخ :جم ّهز ب�أحدث الآالت «املطبخية»،
وقد زاره خبري �إح��دى �شركات الت�أمني و�أك��د �أنه
ي�ضاهي املطابخ احلديثة يف �أرقى الفنادق ،ال
بل اعتربه الأف�ضل .وجديد املطبخ ت�أمني حلويات
على اختالفها للم�شرتكني اىل اخلارج م�صنوعة
ب�أجود املواد الأ�سا�سية.
• م�صعد :ذو نظام هيدروليكي

ب���ان���ورام���ي خا�ص
باملعوقني ،ي�سمح
لهم بارتياد �أق�سام
املبنى كافة من دون
�أي عوائق تذكر.
• اخل�����دم�����ات
الإلكرتونية :يجري العمل
على و�صل النادي ب�شبكة
االنرتنت ( )Internetحيث
���س��ي��ك��ون ب��ت�����ص��رف الرتباء
وجميع امل�شرتكني خم�سة
هل من �صعوبات؟
�أجهزة كومبيوتر.
• امل�سبح :يجري العمل عن ال�صعوبات التي يعانيها النادي قال العقيد
ع��ل��ى حتقيق م�سبح �صيفي ف��ار���س :ال �صعوبات ُت��ذك��ر باملعنى ال�صحيح
للكلمة� ،إمن��ا
مبوا�صفات �أوملبية حيث ت�سمح
م�ساحة االرا�ضي التابعة للنادي
والبالغة ح��واىل � 100أل��ف مرت
مربع ب�إقامة مثل هذه امل�شاريع
الرتفيهية.
اىل ذل��ك ثمة م�����ش��روع لإقامة
قاعة حفالت تت�سع لنحو � 750شخ�صاً
(�صيفاً و�شتا ًء) .ويف مرحلة الحقة� ،سيتم
�إن�شاء مالعب ملمار�سة الن�شاطات الريا�ضية
كافة للرتباء وعائالتهم ومدعويهم.
و�شدد العقيد فار�س يف حديثه على �أن
غاية ال��ن��وادي لي�ست ال��رب��ح� ،إمنا
ت��أم�ين الرفاهية واخلدمات
االجتماعية للرتباء.
طوال النهار
و�أ���ش��اد بفريق عمل

ولغاية منت�صف الليل

ي�ستقبل النادي زواره يف جميع
�أق�سامه (املق�صف واملطعم) طوال
النهار ولغاية ال�ساعة  12ليالً.

مطبخ جمهز ب�أحدث الآالت
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البدالت املتوجبة على الأع�ضاء الفعليني وامل�شرتكني يف نوادي الرتباء
• عائالت رتباء اجلي�ش املتوفني:
• رتباء اجلي�ش يف اخلدمة الفعلية:
 6.000لرية لبنانية �شهرياً.
 72.000لرية لبنانية �سنوياً (دون � 10سنوات خدمة).
(الإ�شرتاك �إلزامي وتعترب عائلة الرتيب م�شرتكة).
 54.000لرية لبنانية �سنوياً (ما بني  10و� 18سنة خدمة).
• رتباء الأجهزة الأمنية يف اخلدمة الفعلية وعائالتهم:
• رتباء اجلي�ش املتقاعدون وعائالتهم:
 150.000لرية لبنانية �سنوياً.
 36.000لرية لبنانية �سنوياً.
• رتباء اجلي�ش امل�سرحون لأ�سباب غري ت�أديبية وعائالتهم • :رتباء الأجهزة الأمنية املتقاعدون وامل�سرحون لأ�سباب
غري ت�أديبية وعائالتهم:
 72.000لرية لبنانية �سنوياً (دون � 10سنوات خدمة).
 150.000لرية لبنانية �سنوياً.
 54.000لرية لبنانية �سنوياً (ما بني  10و� 18سنة خدمة).
• رتباء الأجهزة الأمنية املتعاقدون وعائالتهم:
• عائالت الرتباء �شهداء �ساحة ال�شرف:
 150.000لرية لبنانية �سنوياً.
جماناً.
• عائالت رتباء الأجهزة الأمنية املتوفني:
• عائالت الرتباء �شهداء الواجب �أو اخلدمة:
 150.000لرية لبنانية �سنوياً.
 36.000لرية لبنانية �سنوياً.
• املدنيون العاملون يف م�ؤ�س�سات وزارة الدفاع الوطني
من الفئة الرابعة وعائالتهم ،واملتقاعدون منهم وعائالتهم:
 75.000لرية لبنانية �سنوياً.
�صالة االحتفاالت

امل�شكلة تكمن يف ُبعد النادي اجلغرايف عن
بقية املراكز الع�سكرية .ف�أقرب مركزين هما
ثكنة رياق ومعهد التعليم يف بعلبك الذي
يبعد  13كلم عن النادي ،و�أبلح حواىل 14
كلم و�شتورا  26كلم.
كما �أن الأحداث الأخرية (حرب متوز وحرب
نهر ال��ب��ارد) �أ ّث��رت��ا يف ع��دم ارتياد النادي
لفرتة وجيزة واليوم عاد اىل �سابق عهده.
ويف اخلتام �أعرب رئي�س النادي العقيد فواز
فار�س عن �سرور النادي ال�ستقبال الرتباء

يف اخلدمة الفعلية واملتقاعدين املنت�سبني اىل
رابطة قدماء القوى امل�سلحة وباقي رتباء القوى
الأمنية م�شجعاً من مل يتعرفوا اىل خدماته بعد
على �إقامة حفالتهم ومنا�سباتهم االجتماعية فيه،
واالفادة من خدماته الراقية و�أ�سعاره الت�شجيعية.
ت�صوير:
الرقيب الأول �إ�سكندر بيطار

حديقة االلعاب

قاعة العاب �شتوية
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�آذار  /ني�سان

2
0
0
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معامل يف بالدي
�إعداد:
جان دارك ابي ياغي

بني البيوتات الرتاثية القدمية ،وبني
�شوارع عم�شيت ال�ض ّيقة ،يقع البيت
اللبناين لل�صورة يف قلب �أقبية من
احل�ضارات تعود لعائلة القا�ضي خمايل
حلود ،وعلى مرمى حجر من كني�سة
ال�سيدة حامية احلجر والب�شر.
ي�صعب للوهلة الأوىل اكت�شاف مبنى
البيت الذي يقودك اليه درج جتتازه
نزوالً عرب بوابة من احلديد.
جملة «اجلي�ش» زارت البيت وغا�صت يف
عامل ال�صورة واحل�ضارات.

البيت اللبناين
لل�صورة يف عم�شيت

الدرج امل ؤ�دي اىل البيت اللبناين
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الكامريا
ت�شارك
يف كتابة
التاريخ

ال�صورة تاريخ
يهدف البيت اللبناين لل�صورة
اىل �أر�شفة ال�صورة اللبنانية على
�أنواعها متهيداً جلمعها يف كتب،
و�إف�ساحاً يف املجال �أم��ام الطالب
لالطالع عليها واال�ستفادة منها يف
�أبحاثهم وم�شاريعهم« ،حمافظاً
بذلك على مبد�أ تاريخي ،فال�صورة
ال تكذب ،وهي تاريخ ميكن اال�ستناد
اليه لر�سم تاريخ لبنان والإن�سان
والأح������داث ...خ�صو�صاً �أنها
ُتعنى مبوا�ضيع خمتلفة»،
كما قال الفنان ب�سام حلود .كما
ي�سعى البيت اللبناين لل�صورة
اىل التعاون م��ع امل�ؤ�س�سات
الإع�لام��ي��ة والفنية واملتاحف
يف هذا املجال من �أجل تطوير
فن ال�صورة ون�شره .ويعمد اىل
جمع �صور قدمية من �أبناء ال�ضيع
بحيث يحتفظ ببع�ضها ،وين�سخ
بع�ضها الآخر لي�سرتدها �أ�صحابها� .أما
ر�صيده احلايل من ال�صور ف�أر�شيف
يعود اىل منت�صف القرن التا�سع
ع�شر وما بعد.
مي��ك��ن ل��ه��واة ال��ت�����ص��وي��ر الذين
ي��رغ��ب��ون مم��ار���س��ة ه��واي��ت��ه��م يف
�أح�ضان البيت الفنية واحل�ضارية �أن
حتد
يلج�أوا اىل هذا املكان يف عملية ٍ
بني ال�صورة والذات ،وي�ستقبل البيت
اللبناين �أي�ضاً �صوراً من �أ�شخا�ص،
آ�دم

وحواء على احد املداخل الرئي�سة

�صورة لبلدة عم�شيت من العام 1930
(بعد�سة القا�ضي خمايل حلود)

حمافظاً على حق ملكيتهم لها ،ذاكراً
�أ�سماءهم وم�صدر ال�صورة.
مداخل حتكي الإن�سان والر�سم
والفن
�أول خ��ط��وة ل��دخ��ول ع���امل الفن
واحل�ضارات مدخل البيت الذي ي�ش ّكل
لوحة زيتية توحي باخللق والنحت
وال��ر���س��م .ف��أب��واب��ه امل�صنوعة من
�صالة

احلديد امل�شغول ( ،)Fer Forgéهند�ستها املعمارية ،و�أخرى م�ضاءة
مزينة بر�سوم للطبيعة واملدينة جتذبك بقوة نورها.
والبحر وال�شم�س� .أما بوابات مداخله
نفق الذكريات
الفرعية (امل�صنوعة �أي�ضاً من احلديد
امل�شغول) ،فلوحات فنية متثل «�آدم يحتل البيت اللبناين لل�صورة
وح��واء»« ،اخلري وال�شر» للفنان بول ق�سماً مهماً م��ن امل��رك��ز الأث���ري
املعروف مبحرتف بيل (Atelier
�سليمان.
خلف ال��ب��واب��ات �أق��ب��ي��ة مظلمة  )Belال��ذي ت�أ�س�س العام ،1988
ج ّهزت ب�إ�ضاءة مالئمة تك�شف جمال وه��و ميتد على م�ساحة  800مرت
فيها مناذج من  13ح�ضارة تعاقبت

من �صاالت البيت (بعد�سة ب�سام حلود)

ب�سام حلود امام الكامريا ولي�س خلفها

بني القرن الثالث والقرن الع�شرين
ومتثل الأديان ال�سماوية الثالثة.
املهند�س و�أ�ستاذ م��ادة الت�صوير
يف اجلامعة اللبنانية الأمريكية ب�سام
حلود الذي رافقنا يف جولتنا� ،أو�ضح
�أن املركز ملك لعائلته ،ومدرج على
الئحة املديرية العامة للآثار .وقد
ولدت فكرة �إن�شاء بيت ال�صورة فيه
�سنة  1998خالل معر�ض �أقيم فيه
للفنان ب��ول زغيب ح�ضره رئي�س
ال���ب���ي���ت
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يات و�آالت قدمية جاهزة للعر�ض

فخار

الأوروب���ي لل�صورة ه�نري �شابييه،
ف��ك��ان ه��ذا البيت تيمناً بالبيت
الأوروبي لل�صورة.
وعن �أهمية املكان بطابعه الأثري
ال���ذي ي�ش ّكل �إط����اراً فنياً للبيت
اللبناين لل�صورة ،ق��ال حل��ود�« :إن
ت��ع��دد احل�����ض��ارات يف ه��ذا املكان
يقابله تعدد احلقبات التي م ّرت
بها ال�صورة الفوتوغرافية» .وهذا
بالفعل ما عبرّ عنه �أحد ز ّوار معر�ض
«من الأب واالبن» عندما قال�« :أ�شعر
وك�أنني �أتنقل يف نفق الذكريات».
ومب��ا �أن ال�صورة ه��ي ذك��رى حلظة
معينة ،ف�إن البناء الذي ي�ضم البيت
ميثل ذك��رى ح�ضارية معينة .من
هنا ،يتابع املهند�س حلود« :عندما
جانب

من النحا�سيات والقطع القدمية

�أتنقل يف �أرج���اء ه��ذا امل��ك��ان� ،أجد
نف�سي �أتنقل من حجر اىل �آخر كما
من �صورة اىل �أخ��رى وك�أنني �أبنيه
من جديد ب�أر�شيف من ال�صور».
باب
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بيت يعود
للقرن الثام

ن ع�شر

ال�صورة والهند�سة
ع��ن ع�لاق��ة ال�����ص��ورة بالهند�سة
املعمارية ق���ال« :ب����د�أت برتميم

«ب�صب�صة»

النور وال�صورة
قبل �أن نغادر �آخ��ر حمطة
يف البيت اللبناين لل�صورة
يودعنا حل��ود متحدثاً عن
العالقة بني النور وال�صورة
وال��ف��ن امل��ع��م��اري ،عالقة
ي���راه���ا ���ش��ب��ي��ه��ة ب�سرد
ق�صة «غياب ال�شم�س»
يف �شهري كانون الأول
والثاين من وراء نافذة:
ا�ست�ضاف البيت اللبناين لل�صورة
«�أنتظر غياب ال�شم�س
ثالثة معار�ض فنية منها:
يف ه���ذه ال��ف�ترة من
• معر�ض للفنان بول زغيب
ال�سنة وه���ي تتح ّول
العام  1998مبنا�سبة �شهر ال�صورة.
يف �ساعاتها الأخ�يرة
• معر�ض لب�سام حل��ود مبنا�سبة القمة
من اللون الأ�صفر اىل
ال�برت��ق��ايل فالأحمر
الفرنكوفونية التي انعقدت يف لبنان العام
 ،2001و���ض � ّم ��� 220ص��ورة ل��ل�تراث اللبناين
ل�ترت�����س��م م���دف����أة
طبيعية للحظات
م��ن �أر���ش��ي��ف��ه اخل��ا���ص وال����ذي ي��ع��ود اىل 40
�سنة خلت (ما بني  1961و )2001وكان بعنوان
�أبدية تدفئ القلب
« »Instantanéesوقد ترجمها ال�شاعر هرني زغيب
بنورها الو ّهاج».
اىل «هنيهات».
ت�صوير:
• معر�ض «م��ن الأب واالب��ن» العام 2004
لأر�شيف القا�ضي الراحل ميخائيل حلود وابنه ب�سام
را�شيل تابت
حل��ود ال��ذي ا�ستعمل �آالت الت�صوير نف�سها التي
اعتمدها وال��ده بني الثالثينيات
وال�سبعينيات ،ومعظمها عن بلدة
عم�شيت ونا�سها لت�سليط ال�ضوء
على عالقة التاريخ بال�صورة.
يذكر �أن حل��ود �شارك يف عدة
م��ع��ار���ض �أق��ي��م��ت يف لبنان
واخل��ارج .منها«:لبنان ،»2000
«بريوت روح مدينة»« ،رحلة اىل
لبنان».

وقفات وا�ست�ضافات

لعبة ال�ضوء وال

ظل ينفذها ب�سام حلود

ا�سرتاحة ال�صورة

ه��ذا املكان من حواىل
ع�شرين �سنة (ومل �أزل) ،وذلك
بتمويل وجهد خا�ص ب�أغلبيته ،وقد
كان للم�صور الفوتوغرايف ت�أثري قوي
جداً على عمل املهند�س املعماري.
فامل�صور يف �أثناء التقاطه لل�صورة
«يب�صب�ص» من خالل فتحات الكامريا
ال�صغرية ال��ت��ي تنقلك اىل عامل
اخليال ،هكذا هي فتحات هذا املكان
العديدة جتعل الزائر «يب�صب�ص»
�أي�ضاً بنظراته من دون �أن يدري».
و�أكملنا اجلولة برفقة ب�سام حلود
فتوقفنا �أمام زاوية جتمع جمموعة
من الفخار والزجاجيات والقطع الفنية
القدمية

و�أواين الزيت وع ّدة الفالحة وغريها...
جمعها حلود من خمتلف �أنحاء العامل
(م�صر� ،أو�سرتاليا ،ال�برازي��ل وجزر
املوري�س) ،ف�ضالً عن قطع لبنانية
ال�صنع وجدها يف املكان نف�سه.
ويف �إحدى الزوايا املقابلة حفرة يف
ال�صخر كان ي�ص ّلي فيها امل�سيحيون
يف احلقبة الرومانية ،ومكان �آخر كان
كني�ساً لليهود الذين �سكنوا عم�شيت
�سنة  760تقريباً ،وفيه اي�ضاً مدافن
لهم� ،إ�ضافة اىل وجود بئر تعود اىل
القرن الثامن تقريباً كانت تروي
بلدة عم�شيت .وفيه �أي�ضاً ،حمرتف
للهند�سة و�آخر للت�صوير يحوي الع ّدة
الكاملة لتظهري ال�صور وتكبريها.
ي�سعى حلود اىل توفري التجهيزات
الفنية والتقنية كي يكون البيت
اللبناين لل�صورة جاهزاً ال�ستقبال
الز ّوار ب�شكل دائم� ،إذ حت�صل الزيارات
حالياً بنا ًء على موعد م�سبق .يبقى
�أن ن�شري اىل �أن اللجنة امل�س�ؤولة
تت�ألف من  14ع�ضواً يتعاملون مع
عدد كبري من امل�ؤ�س�سات الثقافية
والر�سمية ،وه��م بحاجة اىل دعم
�أكرب وموازنة �أكرب لتحقيق املزيد،
واللجنة ب�صدد حت�ضري كتاب �صور عن
حرب متوز  2006و�آخر ل�صور قدمية

عن بلدة عم�شيت ،وكتاب «من
الأب واالب����ن» وف��ي��ه �أر�شيف
�صور التقطها الراحل القا�ضي
ميخايل حلود وابنه ب�سام.
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�إنها الذبيحة التي قدّ مها اهلل ك ّفارة عن الإن�سان ،وهي العودة اىل
دير تعنايل
�أ�صالة خ�شينا �أن نفقدها مع مرور الزمن ،وهي �أي�ضاً َب َر َكة املونة حني
العام  1833و�صل اىل
كان �أهلنا ينعمون باخلري من �أر�ضهم املباركة� :إنها تعنايل البقاعية.
البقاع ثالثة �آباء ي�سوعيني
تقع تعنايل يف قلب البقاع الأو�سط وحتديداً يف ق�ضاء زحلة،
وب����د�أوا ببناء دي��ر لهم يف
ترتفع عن �سطح البحر  850م ،وتتميز مبناخ معتدل طوال
بلدة املع ّلقة  -زحلة ،على
ال�سنة� .إ�سمها م�شتق من الالتينية « »Ta‘Enilويعني حامل
الإله �أو حمل اهلل ،لكنه يحمل اي�ضاً تف�سريات �أخرى.
�أر�ض ت ّربع بها لهم الأمري ب�شري
البلدة الغنية بخرياتها وطيبة �أهلها امل�ضيافني حتتفظ
الثاين الكبري ال��ذي اهتم ب�إمناء
يف قلبها بالكثري من احلنني اىل ما�ضي قرانا ،مبا عرفته
املناطق كافة من خالل الإر�ساليات
الأجنبية.
من �أمناط عي�ش تقوم على الب�ساطة.
وبعد وقت غري طويل ،ح�صلت حرب
تعنايل كانت حمطة �سياحتنا يف هذا العدد ،وقد
 1860التي تخ ّللتها جمازر يف خمتلف
رافقنا فيها الأ�ستاذ �سبع احلوراين م�ضيئاً على تاريخ
مناطق لبنان ،وخ ّلفت وراءه���ا ال�شقاء
البلدة وواقعها.
84
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والدمار ،ومن بني جرائم تلك احلرب واحدة
ارتكبها الأت����راك بحق ع��دد م��ن الرهبان
الي�سوعيني يف زحلة ودير القمر.
بعد نحو ث�لاث �سنوات ونتيجة الحتجاج
الرهبنة الي�سوعية وفرن�سا� ،س ّلمت تركيا
للي�سوعيني بوا�سطة ال��دول��ة الفرن�سية
�أرا�ض يف خراج تعنايل تبلغ م�ساحتها نحو
 230هكتاراً مبثابة فدية عن الي�سوعيني
ال�ستة .معظم تلك الأرا�ضي كانت تغطيها
م�ستنقعات غري �صحية وغري �صاحلة للزراعة
�أو لل�سكن ،لكن بف�ضل جهود �أح��د الأخ��وة
الي�سوعيني ّمت جتفيف تلك امل�ستنقعات

من �سهول تعنايل

مبنى الدير القدمي

وزرعها ب�آالف الأ�شجار من خمتلف الأنواع ،وبني
دير �صغري مع كني�سة �صغرية بالقرب منه.
مع بداية احلرب العاملية الأوىل ّ
احتل اجلي�ش
الرتكي الدير و�أخاله من الآباء الي�سوعيني ،الذين
�أنقذ واحد منهم �صورة للعذراء من الكني�سة �أخذها
معه اىل دم�شق حيث هرب و�إخوانه من همجية
االحتالل� .أ ّما الدير فقد تع ّر�ض للنهب واحلريق.
عودة ونه�ضة
بعد نهاية احلرب عاد الآباء الي�سوعيون اىل دير
تعنايل وتابعوا اهتمامهم مبدار�س ال�ضيع ودار
املعلمني .ثم رممّ ��وا الدير ال��ذي ا�ستعاد دوره

وتربية الأب��ق��ار وا�ست�صالح الأرا���ض��ي الزراعية،
احليوي يف املنطقة ككل.
بعد ذلك �أ�س�س الي�سوعيون م�ستو�صفاً �صغرياً �إ�ضافة اىل ن�صب الأ�شجار املثمرة والربية ،وزراعة
لع ّمال الدير ما لبث �أن منا وا ّت�سع لي�صبح الكروم .ولريّ املزروعات يف الأرا�ضي املحيطة
مركزاً طبياً مرموقاً ،ق�صده الكثريون من �سكان بالدير ،حفرت بحرية كبرية تتج ّمع فيها املياه.
املنطقة .ويف الثمانينيات �أب��دل امل�ستو�صف
املا�ضي ...يف احلا�ضر
مبدر�سة مهنية خمتلطة (متو�سطة وعالية)
تخ ّرج كل �سنة عدداً من ال�شبان وال�شابات الذين ما �إن تط�أ قدماك �أر���ض ال�ضيعة حتى تعود
ينطلقون اىل العمل يف امل�صارف وال�شركات مئات ال�سنني اىل الوراء .وما �إن يفتح «تربا�س»
واملحالت التجارية واملدار�س .واملدر�سة ما زالت الباب اخل�شبي حتى تلج عاملاً ي�ش ّدك اليه احلنني.
�ساحة كبرية تنت�شر حولها الغرف الطينية
قائمة ومزدهرة حتى اليوم.
ا�شتهر دير تعنايل مبزرعته النموذجية حيث ذات ال�سقف املرتكز على الدعائم اخل�شبية.
تعتمد الطرق الفنية يف �صناعة الألبان والأجبان ويف داخلها افرت�ش الأر�ض ديوان تغطيه الب�سط
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بيت من الطني يف تعنايل
�ساحة حماطة بغرف من الطراز القدمي
احلفاظ على الرتاث

امللونة وحتيط به امل�ساند «املجدلية» من كل
جانب ،ويف احلائط «ي��وك» مليء بالفر�شات
واللحف� .أم��ا على رف يف ال��زاوي��ة فقد و�ضع
قنديل الكاز الذي كان ي�ستعمل قدمياً للإنارة.
ين�س امل�ص ّممون احلجر الذي كان ي�سند باب
ومل َ
البيت ومينعه من االنغالق عند كل هبة ريح،
واملحدلة التي ت�سرع مع بداية ال�شتاء اىل �إ�صالح
الطني على �سطح املنزل.
بني الغرف «�سطيحة» يجتمع فيها الأهل
ل�شرب القهوة عند ال�صباح ويف الع�صر� .أما
«امل�صطبة» احلجرية في�سرتيح عليها �أهل
املنزل .املطبخ على الطراز القدمي يحتوي على
«كوارة» مليئة مبختلف �أنواع احلبوب ،و«منلية
للمونة» ،وبابور وموقدة للطبخ و�أدوات فخارية
86
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ونحا�سية ،كما كان احلال �أيام جدودنا.
اىل جانب املطبخ فرن تنور م�صنوع من املواد
الأولية املعتمدة قدمياً ،و«قن» الدجاج وزريبة
�صغرية فيها بقرة حلوب وب�ضعة �أغنام ،وكلب،
وهرة ت�سرح داخل املنزل وخارجه.
هذه القرية النموذجية ال�صغرية التي ت�ضم 6
غرف تقليدية مع «منافعها» الرتاثية مطروحة
للإيجار ،وه��ي ت�ستقبل الراغبني يف االبتعاد
لفرتة عن احل�ضارة و�ضجيجها.
عائدات �إيجار هذه الغرف تعود اىل املع ّوقني
وال��ف��ق��راء ال��ذي��ن تهتم بهم جمعية «قو�س
قزح» ( ،)Arc en cielالتي بادرت اىل �إطالق
امل�شروع.

قو�س قزح يف البلدة
�أقامت جمعية «قو�س ق��زح» (العام )2002
يف تعنايل مركزاً ونادياً مل�ساعدة املع ّوقني يف
منطقة البقاع الأو�سط .اجلمعية م�ؤ�س�سة للتنمية
امل�ستدامة وتعمل مع ول�صالح كل �إن�سان حمتاج؛
ت�أ�س�ست العام � ،1980شعارها «م�ساعدة ال�شخ�ص
املحتاج لي�ساعد نف�سه» .وقد �أقامت مراكز لها
يف مناطق خمتلفة.
يف تعنايل �أقيم مركز للجمعية وبقربه املجمع
القروي امل�ؤلف من بيوت ال�تراب ذات الطابع
التقليدي اللبناين .وي�ضم املركز قاعة حما�ضرات
ومكتبة وغرفة �إنرتنت ومغ�سالً للثياب ،اىل ٍناد
ريا�ضي.
�أ ّم��ا املركز اخلا�ص في�ضم م�شغالً
املا�شية

يف دير تعنايل

بحرية دير تعنايل

عائ
الت تعنايل
ي
�س �ب� ل �غ ع��دد
كا
ح ��� ن تعنايل
��وا
ن�سم ىل 1700
ة
على ال يتوزعون
عا
�شربل ،ئالت الآتية:
فر
م �و���س �ى كوح ،احلاج
،
ملحم� ،ص أ�ب���و عبود،
هندي .وايا ،خ ّزاقة،
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للنجارة واحل���دادة يعمل فيه ذوو االحتياجات
اخلا�صة ،وعيادات لأطباء من خمتلف االخت�صا�صات
يزورون املركز تباعاً ملعاينة املحتاجني لذلك من
�أبناء البلدة واجلوار (مع ّوقني و�أ�صحاء) ،اىل عيادة
للعالج الفيزيائي ودار ح�ضانة ت�ستوعب 150
طفالً.
واجلدير بالذكر �أن هذه اخلدمات هي للمع ّوقني
�أ�سا�ساً ولكنها �أي�ضاً للراغبني من الأ�صحاء ،وهي
جمانية �أو مقابل بدل مايل رمزي.
ت�ستقي تعنايل مياه ال�شفة من نبع جديتا� .أ ّما

اىل ذل��ك ،البلدة
�صناعية بامتياز �إذ
تكرث فيها املعامل
ع����ل����ى خم��ت��ل��ف
�أن����واع����ه����ا :فمن
احل��ج��ارة والباطون
والرخام والزفت ،اىل
ال�سجاد والبال�ستيك،
وال�سبائك املعدنية،
وامل����������ول����������دات

دار ح�ضانة م�ؤ�س�سة «قو�س قزح»

نحو غد اف�ضل

لالهتمام بالطبيعة ح�صته

مياه الري فمن نبع �شتورا الذي يغذي �أرا�ضيها الكهربائية و�صوالً اىل ال�صناعات الغذائية من
عرق ونبيذ وحالوة وطحينة و�ألبان و�أجبان.
الزراعية التي تنتج اخل�ضار واحلبوب والفاكهة.

اهلل ا�ستجاب
من التف�سريات ال�شائعة بني الأهايل حول �إ�سم
بلدتهم �أنه يعني «اهلل ا�ستجاب» .ويرون �أن �صورة
�سيدة التعزية التي و�صلت اىل كني�سة البلدة
العام  ،1881حملت معها اخلريات والربكات اىل
املنطقة بكاملها .وال�صورة هي ن�سخة عن �أخرى
�أ�صلية كانت وما زالت مو�ضع تكرمي يف مدينة
تورينو (�إيطاليا) منذ القرون الو�سطى ،وقد
ا�شتهرت بعطفها وعجائبها.
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ويف ال��ب��ل��دة م�ست�شفى ع���ام ،وم�ستو�صف
وم�ؤ�س�سات تعليمية منها جامعة القدي�س يو�سف
 كلية الهند�سة ال��زراع��ي��ة ،واملعهد املهنيوالتقني للراهبات الي�سوعيات ،ومدر�سة لراهبات
القلبني الأقد�سني.
ت�صوير :طالل عامر

�آذار  /ني�سان

2
0
0

8

ملف العدد
�إعداد:
ليال �صقر

ان�ضمت احلرائق التي اجتاحت لبنان يف الف�صل الأخري من
العام املن�صرم اىل الئحة الهموم وامل�شاكل التي يعي�شها
الهم البيئي يرتاجع عن �أولويات اهتماماتنا حتت وط�أة تقدم الهموم املعي�شية
اللبنانيون .ومع �أن ّ
وال�سيا�سية والأمنية ،ف�إن نتائج ما تتع ّر�ض له البيئة من دمار �أخطر من �أن تظل يف مرتبة الق�ضايا
امل�ؤجلة معاجلتها.
هل ي�أتي يوم تخرب فيه اجلدات �أحفادهن �أن لبنان كان يوماً بلداً جميالً �أخ�ضر قبل �أن ي�صبح أ��شبه
ب�صحراء؟ واىل �أين �سيقودنا الإهمال والعجز و�سوء التخطيط؟ مزيد من الت�صحر ،مزيد من التغري
املناخي ،مزيد من خ�سارة املوارد خ�صو�صاً تلك التي ت�ش ّكل القوت الرئي�س للفقراء؟ ومزيد من
التل ّوث والأمرا�ض؟
موعد لبنان مع احلرائق بات موعداً يتجدد كل عام .لكن ما ح�صل �أواخر العام املن�صرم �ش ّكل كارثة مل
نعرف لها مثيالً من قبل.
ال �شك �أن العمل على وقف هذا االنهيار املتمادي
يف الرثوة احلرجية يتطلب خططاً وا�ضحة
وجهوداً جبارة من قبل الإدارات الر�سمية
املخت�صة ،كما يتط ّلب تعاون املجتمع الأهلي
يف �إطار ا�ستنفار وطني �شامل لتعوي�ض ما
خ�سرناه وو�ضع حد لتكرار مثل هذه الكوارث.
قد ال يكون منتظراً يف ظل ما نعي�شه من �أزمات
�إر�ساء حلول جذرية تعالج الواقع املرتدي الذي
يعانيه الغطاء النباتي يف لبنان ،لكن وكما يقال« :الكحل خري
من العمى» .و�إذا مل يكن بالإمكان حالياً معاجلة هذا الواقع يف
�إطار خطة �شاملة ،فعلى الأقل ميكن احلد من اخل�سارة.
لي�س م�ستحيالً مثالً التعامل بجدية مع م�س�ألة �إعادة التحريج
واتخاذ �إجراءات حلماية امل�ساحات اخل�ضراء .كما �أنه لي�س
م�ستحيالً تفعيل دور البلديات واجلهات املوجلة املراقبة وتلك
املوجلة مكافحة احلرائق (علماً �أن الأخرية تعتمد على اندفاع
متطوعيها و�شجاعتهم يف الدرجة الأوىل).
و�إذا كانت الدولة غري قادرة على النهو�ض بالكثري من الأعباء،
فهي على الأقل لي�ست وحيدة يف امليدان ،فاملجتمع الأهلي
�أثبت فعاليته وجدارته .املهم تن�سيق اجلهود.
«اجلي�ش» من خالل هذا امللف ت�ضيء على جهود عدة جهات
يف جمال �إعادة ت�شجري امل�ساحات التي احرتقت �أواخر العام
املا�ضي (خ�صو�صاً �أن الفرتة املمتدة بني كانون الأول و�شباط
تعترب الأف�ضل لغر�س ال�شجريات) .لكن يف البداية عودة اىل
«ت�سونامي النار» الذي اجتاح لبنان وما خ ّلفه من خ�سائر،
ووقفة مع اقرتاحات لعدم تكرار الكارثة.

الكارثة البيئية التي خ ّلفتها حرائق 2007
خ�سارة � 5أ�ضعاف ما ّمت ت�شجريه
يف عقد ون�صف وال�صقيع
مت�ضامناً مع الغالء يودي باملزيد

جهات ر�سمية وجمعيات �أهلية وجامعات ومدار�س
للحد من �آثار «ت�سونامي النار»
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�سماء لبنان متطر رماداً
«ت�سونامي ن��ار» �أغ��رق لبنان من �شماله اىل
جنوبه والبقاع مروراً بال�ساحل واجلبل� .أحراج لبنان
حت ّولت جمرات متنقلة وطعماً لنريان احلرائق.
وب���دون مبالغة ويف عملية لرتتيب الأح���داث
ح�سب الأهمية بني العامني  2006و 2007ميكن
و�ضع م�س�ألة حرائق الغابات والأحراج يف مرحلة
متقدمة من �س ّلم الكوارث التي ع�صفت بلبنان
وطبيعته ،خ�صو�صاً أ� ّن غاباتنا من �أهم امل�صادر
الطبيعية غ ًنى وتنوعاً على كل امل�ستويات
الإيكولوجية والبيولوجية ،واحلرائق التي تتعر�ض
لها من �أخطر امل�شاكل التي يواجهها وطننا.
�أ�سباب اندالع احلرائق
اندلعت احلرائق انطالقاً من الأحراج ال�صنوبرية
وال�سنديانية .وهو الأمر الذي عزاه م�صدر �أمني
اىل اجلفاف والرياح ،ويف هذا الإطار يحدد املدير
العام للدفاع امل��دين �أ�سباب ان��دالع احلرائق
وخ�صو�صاً يف «ت�شرين الأول الأ�سود» العام 2007
بالقول« :عندما تهطل الأمطار للمرة االوىل تبتل
�أوراق ال�شجر باملاء وتتعر�ض

مبا�شرة لأ�شعة ال�شم�س فتتخ ّمر وينبعث منها
غاز امليثان الذي يتميز ب�سرعة ا�شتعاله ،فيكفي
�أن ي�شعل �شخ�ص �سيجارة حتى ت�شتعل غابة
كاملة .ودائماً يف الفرتة املمتدة بني �أواخر �أيلول
و�أوائل ت�شرين الأول تخف الرطوبة وي�شتد الهواء
�أي �أن اجلو ي�صبح مالئماً الندالع احلرائق».
ولكن العميد حبيقة ال ي�ستبعد فر�ضية اجلرمية
خ�صو�صاً و�أن عدة ع ّينات عرث عليها يف عدد من
الأحراج اللبنانية ت�ؤكد �أن احلرائق مفتعلة.
ولقد �أظهرت �إح�صاءات العديد من اجلمعيات
الأهلية �أن  ٪5من حرائق الغابات تعود اىل عوامل
طبيعية (�صواعق ،ارتفاع حرارة )...بينما الـ٪95
الباقية هي من فعل الإن�سان.
وتق�سم احلرائق املفتعلة اىل عدة �أنواع وفقاً
للهدف املق�صود م��ن ك��ل منها .ففي خراج
يجر حتى اليوم م�سح �أرا�ضيها
البلدات التي مل ِ
وحيث حدود امللكية تبقى مطاطة ي�ساعد احلريق
على تو�سيع هذه امللكية على ح�ساب الغابات
املتاخمة.
وهناك حرائق مفتعلة

ب�سبب وج��ود �أ�شجار �صمغية (�صنوبر� ،شربني،
�شوح� ،سنديان )...ومينع القانون قطعها حتى
يف امللكيات اخلا�صة ،فيكون احلريق هو احلل،
يليه اجل��رف وحتويل وجهة ا�ستعمال الأر���ض.
وكذلك ثمة حرائق تفتعل بداعي التحطيب و�أي�ضاً
لتجديد املراعي.
�أم��ا احل��رائ��ق غ�ير املفتعلة فلها اي�ضاً عدة
�أ�سباب :ح��رق الياب�س يف الأرا���ض��ي املتاخمة
للغابات ،مواقد ال�صيادين ،حرق النفايات خارج
البلدات ،رمي النفايات يف الغابات ،و�أخطرها
�أعقاب ال�سجائر والنفايات املحتوية على قطع
زجاج تعك�س �أ�شعة ال�شم�س وتلعب دور العد�سات
املركزة للنور واحلرارة.
وقد واجه الدفاع املدين �صعوبة كبرية يف �إخماد
احلرائق التي ن�شبت العام املن�صرم� ،أوالً ب�سبب
عن�صر املفاج�أة الذي جعل املعنيني مفجوعني
�أم��ام ه��ول الكارثة ،وثانياً ،ب�سبب العوا�صف
الهوائية التي �أ�سهمت يف انت�شار احلرائق يف
�أح���راج ق��رى لبنان وبلداته يف �أغلب احل��االت،
وثالثاً لعدم وجود طرق داخل الغابات لوقف هذه

ماذا نخ�سر بخ�سارة ثروتنا احلرجية
متنع الأ�شجار �إجنراف الرتبة واالنهيارات الأر�ضية �إذ متت�ص الأمطار
الغزيرة ،وتزيد رطوبة الرتبة والهواء وحتد من فقدان الرتبة الفوقية
الثمينة ،وحتد من قوة العوا�صف الغبارية والتيارات الهوائية الباردة
وحتمي بالتايل املزروعات .كما �أنها تلعب دوراً �أ�سا�سياً يف احلد من
متدد ظاهرة الت�صحر .هذا وتنقي الأ�شجار اجلو من الغبار وتقلل من
�أ�ضرار الن�شاطات ال�صناعية والتلوث الذي ت�سببه عرب تنقية الهواء من
غازات امل�صانع ال�سامة.
فال�شجرة تنتج كمية من الأوك�سيجني ت�ستطيع �أن تكفي �أربعة
�أ�شخا�ص يومياً �إذا كانت وارفة .وبع�ض الف�صائل ال�شجرية كال�سنديان
والأرز والعرعر ينتج على �سبيل املثال مبيدات تق�ضي على جراثيم
حتمل الأمرا�ض ،ويكفي هكتار واحد من غابة عرعر لتنقية هواء مدينة.
ناهيك عما ت�ستطيع الغابات �أن ت�ؤمنه من فاكهة ومك�سرات
و�أع�شاب طبية وع�سل وحطب للوقود وفحم وعلف للما�شية ومواد للبناء
(خ�شب) و�أ�سمدة ع�ضوية (ورق )...ومواد خام لإنتاج اخلل والكحول

وال�صمغ والزيوت والغلوكوز واحلديد والألياف وعدد كبري من املنتجات
الأخرى .وت�شكل الأ�شجار كونها عن�صراً �أ�سا�سياً للتنوع البيولوجي م�أوى
للحيوانات الربية والطيور.
وحت�سن الغابات املناخ املحلي والظروف ال�صحية لل�سكان .ف�أمرا�ض
العني والرئة هي �أق��ل ن�سبة يف �أماكن التواجد الكثيف للأ�شجار.
وللأ�شجار دور كبري و�أ�سا�سي اي�ضاً يف تكوين الرتبة الفوقية الغنية
ما ي�شكل العامل الأبرز يف الإنتاجية الزراعية .من هنا احلاجة امللحة
لغر�س الأ�شجار يف الرتبة املتدهورة لإنعا�شها.
وي�شدد خرباء بيئيون على �أهمية التحريج يف التنمية الريفية
وبالتايل يف تعزيز االقت�صاد املحلي.
عن جملة البيئة والتنمية
�إ�صدار �شباط 2008
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احلرائق قبل �أن تلتهم م�ساحات وا�سعة من الغطاء
النباتي.
وي�ضاف اىل كل ذل��ك ،النق�ص يف املعدات
والتجهيزات و�سيارات الإطفاء يف املناطق كافة
ف�ضالً عن النق�ص بالعن�صر الب�شري الذي تعانيه
م�ؤ�س�سة الدفاع امل��دين وال��ذي يطرح م�س�ألة
خطرية ال بد و�أن يوجد لها حل �سريع قبل �أن تقع
الكارثة جمدداً.
اخل�سائر فادحة والأرقام خميفة
ق�ضي على  ٪35من غابات لبنان خالل الأربعني
عاماً املا�ضية ،الأمر الذي �أدى اىل انخفا�ض م�ساحة
الغطاء الأخ�ضر من  ٪12العام  1973اىل  ٪7من
م�ساحة لبنان العام  ،2006واىل  ٪3.5حالياً.
�أعلى ن�سب حرائق لبنان حت�صل خالل �شهري
�أيلول وت�شرين الأول ،واخل�سائر الطبيعية ترتكز يف
تناق�ص الغطاء الأخ�ضر عامة ،ما ي�ؤدي اىل نتائج
خطرية �أبرزها الق�ضاء على التنوع البيولوجي
واجنراف الرتبة وتناق�ص املياه اجلوفية والت�صحر.
واحلرائق التي حدثت ت�ش ّكل كارثة بيئية �سوف
ُتفقد لبنان لو ا�ستمرت اح��دى �أه��م خ�صائ�صه
ومميزاته املناخية.

وفقاً للآتي:
  ٪41.1يف جبل لبنان ( 2372.19هكتاراً).  ٪21.8يف �شمال لبنان ( 827.08هكتار).  ٪15.6يف النبطية ( 232.80هكتاراً).  ٪14.2يف جنوب لبنان ( 273.59هكتاراً).  ٪7.3يف البقاع ( 325.30هكتاراً).احل��رائ��ق مل متيز يف ابتالعها اخل�ضار بني
املزروعات والغابات والأحراج .فقد التهمت النريان
 2245هكتاراً من الغابات املختلفة (�صنوبرية،
�صمغية )...الق�سم الأك�بر منها يف جبل لبنان
والباقي يف ال�شمال� .أما الأرا�ضي الزراعية التي
اجتاحتها احلرائق فبلغت  226هكتاراً موزعة
بغالبيتها يف حمافظتي اجلنوب والبقاع.

 جرافات ( 50جرافة على الأقل). طوافتني حمولة كل واح��دة منهما � 10آالفليرت من املياه (ميكن ا�ستئجارهما ملدة ثالثة
�أ�شهر ابتدا ًء من �أول �آب ولغاية �آخر ت�شرين الأول،
�إذا تعذر ال�شراء).
 دعم الدفاع املدين بـ 20مليون دوالر علىم��دى �سنتني لرتميم و���ش��راء �آل��ي��ات ومعدات
وجتهيزات ل�صالح العمليات.
 ت�أمني م�آخذ مياه يف كل بلدة على همةر�ؤ�ساء البلديات.
 دعم املديرية العامة للدفاع املدين بالعن�صرالب�شري ( 2000عن�صر ب�أجر � 300ألف لرية �شهرياً
للعن�صر).

اقرتاحات املدير العام للدفاع املدين
�سواء كانت احلرائق مفتعلة �أم ناجتة عن عوامل
طبيعية ،ف�إن مواجهتها ملنع تفاقمها تفر�ض
وجود خطط متكاملة ت�أخذ يف عني االعتبار قدرات
الأجهزة املوجلة التدخل واملعاجلة.
عقب موجة احلرائق الأخ�يرة جرى احلديث عن
خطة بعيدة الأمد تق�ضي ب�إن�شاء م�ؤ�س�سة وطنية
تعنى بالبيئة .لكن ماذا عن احللول القريبة؟
املدير العام للدفاع املدين العميد املتقاعد
جغرافية احلرائق
دروي�ش حبيقة تقدم من وزير الداخلية والبلديات
�أك��دت م�صادر وزارة البيئة من خالل البيانات مبجموعة اق�تراح��ات تهدف اىل تعزيز قدرات
 :CDFAاحلرقة بالقلب
التي ن�شرت على �شبكة االنرتنت� ،أن جبل لبنان الدفاع املدين وتت�ضمن ت�أمني ما يلي:
يف هذا الإط��ار� ،أطلقت جمعية الرثوة احلرجية
كان �أكرث مناطق لبنان تعر�ضاً لكارثة احلرائق � -سيارات �إطفاء (� 100سيارة على الأقل).
والتنمية  CDFAمبنا�سبة عيد ال�شجرة حملة
التي �ضربت لبنان العام  ،2007و�أن جبل لبنان � -سيارات �إ�سعاف (� 200سيارة على الأقل).
«احلرقة بالقلب» .امل�شروع �أطلق بالتعاون مع
خ�سر وحده  2.372هكتاراً 1.182 ،هكتاراً منها  -خراطيم مياه ( 3000خرطوم).
الوزارات املعنية وامل�ؤ�س�سات الر�سمية واخلا�صة
احرتقت خالل �شهر ت�شرين الأول الأ�سود وحده - .مادة ال�سائل الرغوي ( 200طن).
واجلامعات واملدار�س واجلمعيات.
كذلك اح�ترق  827هكتاراً يف
حمافظة ال�شمال ،منها 415
ميتد برنامج هذه احلملة من
كانون الأول  2007اىل �شباط
هكتاراً خالل �شهر ت�شرين الأول
«مل�صق املواطن» لـ«احلرقة بالقلب»
 .2008ويت�ضمن زرع حواىل
�أي�ضاً.
 200هكتار من الأرا�ضي� ،أي
يف احلفل ال�سنوي اخلام�س ع�شر لت�سليم جائزة «بيكا�سو دور» للعام
وي�����ش�ير امل��وق��ع اخلا�ص
ما يوازي مئة �ألف �شجرة يف
 ،)Pikasso D’or 2007( 2007الذي �أقيم يف جم ّمع البيال يف الأول
ل���وزارة البيئة على �شبكة
خمتلف املناطق اللبنانية،
االنرتنت (www.moe.gov.
من �شباط  ،2008فازت حملة «احلرقة بالقلب» والتي نظمتها جمعية
الرثوة احلرجية والتنمية بجائزة مل�صق املواطن.
� )lbأن جممل امل�ساحات
منها املثمر كالزيتون ومنها
احل��رج��ي واملثمر يف �آن معاً
التي اح�ترق��ت بلغ 4031
كال�صنوبر والذي يعترب ذا قيمة
هكتاراً موزعة على املحافظات
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�إعادة التحريج
عملياً �إنطلقت ع��دة حمالت لإع��ادة التحريج
مب��ب��ادرة من جهات ر�سمية وهيئات املجتمع
الأهلي ،بهدف احل ّد من �آثار الكارثة التي خ ّلفتها
احلرائق.
فقد �أطلقت وزارة البيئة م�شروعاً لت�شجري
لبنان ميتد على م��دار خم�س �سنوات بتكلفة
 3.333.000دوالر �أمريكي �سنوياً .هدف امل�شروع
زيادة الغطاء النباتي من  ٪3.5اىل  ٪21من خالل
ت�شجري  140.000هكتار.

امل��ن��اط��ق ال��ت��ي التهمتها
اقت�صادية عالية والذي ي�ش ّكل
مورد رزق للعديد من العائالت.
النريان.
احلرائق وتغيرّ املناخ
هدف امل�شروع زرع نحو
ي�شارك يف عمليات التحريج
� 50ألف �شجرة خالل ال�سنة
يرى خرباء يف البيئة �أن �آثار حرائق لبنان على املناخ تتعدى النطاق
م��ت��ط��وع��ون م��ن امل��دار���س
املحلي� ،إذ �أنها �سوف تطال حو�ض البحر املتو�سط .فقدان هذه امل�ساحات
واجل��ام��ع��ات وال�����ش��رك��ات يف
امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى خمتلف
الأرا����ض���ي ال��ت��ي تعر�ضت
ال�شا�سعة من الغابات والأح���راج �سوف ت ��ؤدي اىل تغريات يف مناخ
القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات
للحرائق.
املنطقة.
الأهلية والبلديات.
ول���دت ف��ك��رة امل�����ش��روع من
ي�شار يف هذا ال�صدد اىل �أن
�إ�صرار طالب اجلامعة على القيام
عمليات التحريج �سوف تن ّفذ وفق
مببادرة لتعوي�ض ما خ�سره لبنان من
املعايري التقنية التي ت�ستخدمها جمعية الرثوة وهي م�ستوحاة من طري ا�سمه «�أبو زريق» يقوم
بجمع البلوط ب�أعداد كبرية ويخفيه خارج الغابة م�ساحته اخل�ضراء .ويعمل على �إمت��ام امل�شروع
احلرجية والتنمية ووزارة البيئة يف الزرع.
كذلك و�ضعت جمعية الرثوة احلرجية والتنمية كم�ؤونة لتخطي ف�صل ال�شتاء .هذه الثمار ال تلبث وتنفيذه موظفون ومهند�سون و�أ�ساتذة وتالميذ
جدوالً �أولياً للتحريج بهدف �إف�ساح املجال �أمام �أن تنبت وحدها وت�صبح �أ���ش��ج��اراً .وق��د طلبت متخ�ص�صون يف املجال الزراعي.
من يظهرون ا�ستعداداً وحما�سة للم�شاركة .يحدد اجلمعية من املواطنني جمع البذور النا�ضجة قبل خطة امل�شروع تهدف اىل ت�شجري الأرا�ضي
اجل��دول �أياماً خا�صة للطالب اجلامعيني و�أخرى ف�صل ال�شتاء من الأ�شجار ال�سليمة يف الغابات ومتابعتها مل��دة �سنتني ورمب��ا �أك�ثر بالتعاون
لطالب املدار�س وغريها للمتطوعني الآخرين من القريبة من �أماكن اندالع احلرائق وتركها لتجف مع وزارة الزراعة التي تعهدت بتقدمي ق�سم
مدة ثالثة �أ�سابيع بعيداً عن �أ�شعة ال�شم�س .ومن من الغر�سات من جميع الأن���واع ،كما عر�ضت
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص والأهلي.
من �أهداف احلملة �أي�ضاً� ،إن�شاء م�شاتل حرجية ثم زرعها يف ف�صل ال�شتاء وتغطيتها بكمية من املنظمات الأهلية وغ�ير احلكومية تقدمي نحو
جديدة وحت�سني و�ضع امل�شاتل القدمية� ،إ�ضافة الرتبة توازي حجمها ،مع الأخذ يف عني االعتبار ع�شرة �آالف �شجرة لتحقيق الغاية عينها.
اىل العمل على ن�شر التوعية البيئية عرب التدريب �ضرورة حماية الغر�سات وريها مرة يف ال�شهر خالل
م�شتل لكل مدر�سة
وبناء قدرات الطالب والأ�ساتذة على كيفية �إن�شاء ف�صل ال�صيف.
م�شاتل حرجية يف امل��دار���س لال�ستفادة منها م��ن م��ي��زات ه��ذه احلملة ان��ه��ا ت�س ّهل حمل تتطلب �أعمال التحريج عادة برامج حكومية
م�ستقبلياً يف زرع �أكرب م�ساحة ممكنة بالتعاون كميات كبرية من البذور اىل الأماكن التي طالتها منظمة ومتابعة ر�سمية و�أهلية كما �أن للمواطنني
احلرائق والبعيدة عن الطرقات ،يف حني �أن نقل والهيئات الأهلية دوراً �أ�سا�سياً يف الت�شجري
مع وزارة البيئة.
يدعم �صندوق �إعادة الت�أهيل يف احلملة ن�شاطات الأ�شجار واملعدات اىل الأماكن الوعرة يعترب غاية والعناية بال�شتول.
التحريج ،كذلك ت�ساهم يف التمويل ،م�ؤ�س�سات يف ال�صعوبة ،كما �أنها تتيح الفر�صة مل�شاركة «الربملان البيئي لل�شباب» الذي ترعاه جملة
دولية مانحة مثل وزارة اخلارجية الإيطالية عرب الكبار وال�صغار وت�ساهم يف احلفاظ على التنوع البيئة والتنمية ي�ضم مندوبني عن  50مدر�سة
لبنانية با�شر خ�لال �شهر �شباط � 2008إن�شاء
برنامج  SSORواالحت��اد االوروب���ي وم�ؤ�س�سات البيولوجي يف الغابات.
القطاع االهلي والبلديات واملدار�س واجلامعات اىل ذلك لي�س من ال�سهل ت�أمني الكمية الالزمة م�شاتل للأ�شجار احلرجية يف املدار�س ،على �أن
من الغر�سات لإعادة حتريج امل�ساحات ال�شا�سعة يتم زرع ال�شتول يف املو�سم املقبل .يعاونه على
�إ�ضافة اىل م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص.
ك��ذل��ك ي��دع��م احلملة بنك بيبلو�س ،فلدى املحروقة ،خ�صو�صاً �أ ّن ال�شجر املنبت يعتاد على �إمتام املهمة جمعية الرثوة احلرجية والتنمية،
ا�ستعمال البطاقة امل�صرفية (و�صوالً اىل �سقف منط معني من االهتمام لذا فهو بحاجة للعناية واجلمعية اللبنانية للتكنولوجيا املالئمة التي
والوقت للت�أقلم يف الغابة ،علماً �أنه قد ال يت�أقلم �أع���دت تعليمات وتوجيهات خا�صة للت�شجري
معني) ،يعود مبلغ من املال تلقائياً للحملة.
�أحياناً� .أما البذور فتت�أقلم بطريقة �أ�سرع و�أ�ضمن .وعممتها على املدار�س.
حملة «�أبو زريق»
كلية الزراعة
جمعية الأر�����ض  -لبنان طلبت م��ن جميع
املواطنني اللبنانيني امل�شاركة يف حملة �إعادة
يف اجلامعة اللبنانية
ت�شجري �س ّمتها حملة «�أبو زريق»� .أهمية احلملة �أطلقت كلية ال��زراع��ة يف اجلامعة اللبنانية
وما مييزها عن باقي احلمالت التي �أطلقت يف بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمات غري حكومية
هذا الإطار� ،أن فكرتها �سهلة و�سريعة التطبيق وعدد من البلديات م�شروع ت�شجري �شامل ي�ضم
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«حتت الق�صف» لفيليب عرقتنجي

8

من واقع املعاناة
�إعداد:
تريز من�صور

تخرق ال�صمت �أ���ص��وات �إنفجارات
�صواريخ العدو الإ�سرائيلي.
�أب��ن��ي��ة ،م�صانع،
م���دار����س،

م�ساجد وكنائ�س تنهار ،كما الأح�ل�ام يف هذا
ال��وط��ن ...قتلى ب����الآالف ،حت��ت ال��رك��ام وعلى
الطرقات العامة ،واملدافن اجلماعية تزداد .نازحون
بالآالف يف ال�شوارع ،يف املدار�س ويف العراء...
�أطفال يئنون من اجلوع ،وعجزة يحت�ضرون ب�سبب
فقدان الأدوي���ة� ...سيارات الإ�سعاف وال�صليب
الأحمر ُتق�صف ،والآالف يغادرون الوطن:
�سواح� ،أجانب ولبنانيون...
زي��ن��ة ،ام�����ر�أة �شيعية
مقيمة يف دبي وت�سعى
اىل ال��ط�لاق .م�شاحناتها
مع زوجها دفعت بابنها كرمي وب�شقيقتها ،اىل
ق�ضاء ال�صيف يف قرية خربة �سلم اجلنوبية ،قبل
�أ�سبوع من اندالع احلرب.
تفقد االت�صال بهما ،ول�شدة قلقها ،حتاول
القدوم اىل لبنان عرب تركيا ،ولكن نظراً اىل احل�صار
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املواطن اللبناين الذي فتح قلبه وبيته
�أم��ام النازحني ،الإن�سان امل�ستعد للت�ضحية يف
�سبيل الغري ويف �أحلك الظروف حتى النهاية
والقادر على زرع الب�سمة والأمل يف النفو�س.
حتية للجي�ش اللبناين ال�ساهر على الأمن يف
اجلنوب وعلى كامل ت��راب ال��وط��ن ،لليونيفيل
احلري�صة على تطبيق القرارات الدولية وم�ساعدة
اجلنوبيني ،ولل�صليب الأحمر اللبناين احلا�ضر �أبداً
يف �أحلك الظروف.
«حتت الق�صف» �صرخة �ضد احلرب� ،ضد الذكريات
الأليمة والظروف امل�أ�سوية� ،ضد عودة ثقافة احلقد
واخلالف مع الآخ��ر ،الأخ اللبناين� ،شريك الأر�ض
وامل�صري� ،ضد انهيار البلد من جديد.
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�صحافيون،
ع�سكريون ،منا�ضلون
ورج������ال دي�����ن) با�ستثناء
�شخ�صيات البطلني طوين (جورج خباز)،
وزينة (ن��دى بو ف��رح��ات) ،وال�صحايف (ب�شارة
عطاهلل) وم�ضيفة الفندق (راوية ال�شاب).
العمل الفريد من نوعه �أغ��رى جمموعة من
املنتجني الفرن�سيني والربيطانيني للإنطالق
يف املغامرة ،و�إنتاج «حتت الق�صف» القتناعهم
بالر�سالة التي يحملها هذا الفيلم ،ح�سب ما يو�ضح
لنا عرقتنجي.

اجلوائز واملهرجانات الدولية

ال ت�صل اىل مرف�أ بريوت �إال يوم وقف �إطالق النار،
وال جتد �سوى طوين �سائق التاك�سي امل�سيحي ،من
يق ّلها ايل اجلنوب بحثاً عنهما...
على الطريق اىل اجلنوب م�شاهد �صمود و�إميان
بوطن و�أر�ض ،خمتلفة عن م�شاهد اخلوف والعنف
واحلقد .قوافل العائدين الفرحني متجهة اىل
القرى والبلدات اجلنوبية ،منذ ال�ساعة الثامنة،
موعد الإعالن عن وقف �إطالق النار .ورحلة البحث
عن كرمي املمزوجة بالأمل والقلق واخلوف والفرح
م�ستمرة .جتوب زينة املدار�س والأزقة وال�ساحات
واملدافن اجلماعية ،تعك�س قلق الأم اللبنانية
املفجوعة وخ�صو�صاً اجلنوبية،
برفقة طوين

ال�صرخة �أطلقها ال��ك��ات��ب وامل��خ��رج فيليب
عرقتنجي ،ال��ذي حمل عدة العمل وانطلق اىل
�أر���ض اجلنوب ،يف ظ��روف خطرة ودقيقة (بعد
ع�شرة �أيام من اندالع احلرب احلاقدة ،التي بد�أت
يف  12مت��وز من العام  )2006للقيام بعمل
�إيجابي ،ال يكون وثائقياً فح�سب ،بل عمالً روائياً
كبرياً ،ينقله اىل العامل �أجمع ،الذي عرف وللمرة
الأوىل فداحة الدمار الذي خ ّلفه العدو الإ�سرائيلي،
وحجم الظلم الذي عاناه املواطن اللبناين عموماً
واجلنوبي خ�صو�صاً.
ا�ستمر الت�صوير بعد وقف �إط�لاق النار ثالثة
�أيام ،حيث و�ضع الكاتب الأمريكي مي�شال ليفيان
ال�سيناريو مع فيليب عرقتنجي.
املهمة كانت للت�صوير ،ال �سيناريو م�سبق،
وال ديكور مت ت�صميمه ،ال�شخ�صيات كما
ال��دي��ك��ورات والأح���داث هي كلها
واقعية وغري متثيلية
(الجئون،

ب��ع��د �سنة ون�����ص��ف م��ن انتهاء
ال��ع��دوان ،وبعد �أ�شهر م��ن العمل
والتو�ضيب ،ج��ال «حت��ت الق�صف»
عدداً من املهرجانات الدولية حيث
ك ّرم بعدة جوائز منها:
• مهرجان البندقية الرابع
وال�ستني يف ايطاليا:
 ج��ائ��زة �أف�����ض��ل فيلم حلقوقالإن�سان.
 جائزة الفيلم املف�ضل جلمهورال�شباب.
وبالرغم من �أنه مل يكن من �ضمن الأفالم
املتبارية ،القى «حتت الق�صف» �صدى كبرياً
مما دف��ع منظمي املهرجان اىل تكرميه
بجائزتني يف �إطار �أيام البندقية.
• مهرجان نامور  -بلجيكا :2007
 جائزة جلنة حتكيم ال�شباب.• مهرجان �أنطاليا  -تركيا:
 -جائزة النقاد.

«الفيلم امل�ؤثر ال��ذي ن��ال عدة
جوائز من مهرجانـات دوليـة الق��ى �إقبـاالً يف
�صاالت ال�سينما اللبنانية .وي�ؤكـد عرقتنجي �أن
عدد امل�شاهدين بلغ بعد ع�شرة �أيام من عر�ضـه
�أكرث من �أحد ع�شر �ألف م�شاهد ،بالرغم من الأحداث
الأليمة يف لبنان ،وكان �آخرها اغتيال اللواء الركن

 جائزة ت�شجيع ال�سينما الآ�سيوية.• مهرجان دبي لل�سينما:
 جائزة املهر الذهبي ك�أف�ضل فيلم. جائزة �أف�ضل ممثلةلندى بو فرحات.

ال�شهيد فرن�سوا احلاج».
ويقول�« :إنه فيلم �ضرورة ،يعيدنا اىل ذكريات
املا�ضي ع ّلنا نتعلم منها الدرو�س والعرب ،وجند
مل�شاكلها العالج ال�شايف ،منعاً لتكرارها م�ستقبالً.
�أو ّجه حتية حارة للجي�ش اللبناين ،الذي نريده دون
�سواه على كامل ت��راب الوطن ،يحميه وي�صون

وحدته».
•
البطلـــــة ن���دى بو
فرحـات (زي��ن��ة) ال��ت��ي ا�ستحقت
جائزة �أف�ضل ممثلة يف مهرجان دبي لل�سينما،
�أك���دت لنا ب��دوره��ا �أن التجربة ك��ان��ت جديدة
وفريدة من نوعها .الأحداث احلقيقية على �أر�ض
الواقع فر�ضت نف�سها على ال�سيناريو .مثالً م�شهد
املقربة اجلماعية كان حقيقياً ،وكذلك م�شهد احلوار
مع ال�صحايف الفرن�سي...
وقالت« :عاي�شت معاناة اجلنوبيني ،م�شاعري

مل�ست �أحزانهم،
ودموعي امتزجت
م��ع دم��وع �أطفالهم،
و�صيحات �أمهاتهم و�أراملهم.
حر�صت بكل م��ا ق��� ّدرين عليه
اهلل �أن �أحمل عمق �آالمهم و�آالم لبنان
اىل العامل �أجمع ،على الرغم من اخلطورة
والظروف ال�صعبة التي رافقت عملية الت�صوير».
وتتابع« :حت��ت الق�صف» �صرخة �ضد احلرب،
�ضد ترهيب اللبنانيني ،نوجهه حتية اىل اجلي�ش
اللبناين ،اىل اللبنانيني ،اىل كل من قاوم،
و�أقول :الت�ضحية جميلة جداً �شرط �أن تكون ناجتة
عن وعي».
• البطل جورج خباز (طوين) قال:
«حتت الق�صف فيلم يرفع �صرخات اللبنانيني
الراف�ضة للحرب على �أنواعها ،الراف�ضة للظلم
والإ�ستبداد ال��ذي متار�سه ا�سرائيل على لبنان
و�شعبه .العمل كان جديداً وواقعياً والأحداث جاءت
مذهلة بت�أثريها و�صدقها».
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�أ�سماء المعة

�إعداد:
تريز من�صور
�صاحب �صوت نادر االيقاعات وااليحاءات
والتموجات ،ي�صدح يف �أعماق الروح،
لي�صل اىل م�سافات بعيدة ،لي�س �أقلها
م�سافة البهجة والإح�سا�س.
عالمة من عالمات الأغنية ال�شعبية
الفولكلورية اللبنانية البارزة.
�إنه الفنان الراحل ن�صري �شم�س الدين،
الذي ترك ب�صمة وح�ضوراً حفرا يف
الذاكرة اللبنانية الفنية احلديثة،
متثيالً وغنا ًء مع ال�سيدة فريوز ومع
�صباح وغريهما ،فارتبط ا�سمه مبدر�سة
الرحابنة ملدة عقدين من الزمن.
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«عني حريون» والعتابا
يف جون ،البلدة ال�شوفية ال�ساحرة بطبيعتها
وجمالها و�إطاللتها ،ولد ن�صري �شم�س الدين يف
� 27أي��ار  .1927وال��ده ال�سيد م�صطفى �شم�س
الدين ووالدته ال�سيدة �أملاظة عيد.
منذ ن�ش�أته الأوىل ،كان يحفظ ب�شغف الأغاين
والأنا�شيد ويلقيها ب�صوته ال�ص ّداح يف املنا�سبات
املدر�سية وال��ق��روي��ة ،حتى �أن��ه ُع��رف مبطرب
ال�ضيعة.
كان والده ميلك �أر�ضاً يف حملة «عني حريون»،
ه��ن��اك ك��ان ي�����ش� ّرع �صوته لأب��ي��ات «العتابا»
و«امل��ي��ج��ان��ا» وق��د حفظها ع��ن جدته (�صاحبة
ال�صوت اجلميل) ،معدالً بع�ض ال�شيء يف كلماتها
و�أحلانها.
يف الثامنة من عمره ،تلقن على يد جده قراءة
القر�آن الكرمي ورفع الآذان يف امل�آذن.
من الدرا�سة اىل الأغاين
حينما �أ�صبح يف التا�سعة من عمره ،غ ّنى
�أمام جمهور حا�شد ،يف نهاية ال�سنة الدرا�سية،
بح�ضور رئي�س جمل�س الوزراء �آنذاك املرحوم عمر
الداعوق ،الذي �أعجب ب�صوته وق ّدم له �ساعة

يد ذهبية.
تل ّقى ن�صري �شم�س الدين علومه التعليمية
الأوىل يف ج��ون ،ثم انتقل اىل كلية املقا�صد
يف �صيدا ،فح�صل على ال�شهادة املتو�سطة
(الربيڤيه) بتف ّوق.
العام  1943مار�س مهنة التعليم يف املدر�سة
العاملية � -شبعا ،ومل��دة �سنة واح��دة .ومن ثم
انتقل للتدري�س يف الكلية اجلعفرية يف �صور
ملدة �سنتني .وفج�أة ترك هذه املهنة ب�سبب
خالفه مع �إدارة املدر�سة ،فقد كان يغني للطالب
يف ال�صف� ،إثر نهاية ح�صته التعليمية ،الأمر الذي
كان ممنوعاً وفق قانون املدر�سة.
عينّ العام  1947موظفاً يف م�صلحة الهاتف،
فعمل ملدة �سنة ،بعدها وبنا ًء على طلب من
�ستديو «نحا�س فيلم» �سافر اىل م�صر (العام
 )1949لدرا�سة املو�سيقى العربية و�أ�صول الغناء
وملدة ثالث �سنوات يف معهد ف�ؤاد الأول .عاد اىل
لبنان ،و�إذ مل يو ّفق بعمل فني يليق ب�صوته
وموهبته ،التحق جمدداً مب�صلحة الهاتف.

من عالمات زمن جميل

ن�صري �شم�س الدين

ال�صوت اجلامع نربة الفولكلور
ومدى الأغنية
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ن�صري وفريوز
يف م�سرحية هالة وامللك

بداية امل�شوار الفني
ال��ع��ام � 1952سافر اىل ب��اري�����س لدرا�سة
املو�سيقى وال��غ��ن��اء يف امل��ع��ه��د اجلامعي
للمو�سيقى ،ومن ثم عاد اىل لبنان وبعدها
انتقل اىل م�صر للعمل يف �شركة �إنتاج «نحا�س
فيلم» مع املمثل امل�صري الراحل �إ�سماعيل
يا�سني.
بعد كل ه��ذه اجل��والت بني فرن�سا وم�صر
ولبنان� ،شاءت ال�صدف �أن يقر أ� يف �إحدى ال�صحف
اللبنانية� ،إعالناً حول حاجة �إذاعة ال�شرق الأدنى
اىل �أ�صوات جديدة جيدة .كان ذلك العام ،1954
حمل املجلة واجته اىل م�س�ؤول الإذاع��ة حينذاك
�صربي ال�شريف ،وهناك تع ّرف اىل جلنة اال�ستماع
للأ�صوات وكان الأخ��وان عا�صي ومن�صور الرحباين
يف عدادها .فور االنتهاء من و�صلته الغنائية،
عانقه اجلميع لنجاحه الباهر .ومنذ ذلك اليوم بد�أ
مع الرحابنة م�شوار احلياة الفنية املديدة بالعطاء
والإبداع الفني ،والذي ا�ستمر زهاء �سبعة وع�شرين
�صوت نادر االيقاعات

ط��وال حياته ،ومل ي�شارك
يف مهرجان ،ممثالً مطرباً،
�إال لي�ستنقذ كرامة الإن�سان
والوطن ،ولي�شبع النف�س
الإن�سانية ،مبعاين احلنني
واحلنان وال�سحر.

عاماً متوا�صالً.
ت�أ ّلق ن�صري �شم�س الدين مطرباً� ،صاحب �صوت
نادر الإيقاعات والإيحاءات والتموجات .فهو مل ِّ
يغن
�أغنية من تلك الأغاين اخلفيفة التي متلأ �آذاننا كل
يوم ،ومل ير ّوج ملعنى من املعاين املتناق�ضة مع
�سمو الر�سالة الفنية ال�سامية ،التي ا�ضطلع بها
100
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ن�صري والفولكلور
«ا���ض��ط��ل��ع ن�صري
�شم�س الدين بدور هام
يف جت ّدد الذاكرة الغنائية
الفولكلورية وبلورة �أغنيتها التي طغت على ق�سم
كبري من �أعمال الرحابنة ،و�ش ّكلت عالقة مع ّمقة
يف ن�صو�ص الأغنية اللبنانية يف �ستينيات لبنان
و�سبعينياته ،باال�ضافة اىل �إعادة الإفادة من الأحلان
الفولكلورية املحلية وتقدميها ب�صيغ مهذبة
وم�صقولة حتمل يف مالحمها العامة الر�شاقة

وال�سهولة يف لغة جمالية خا�صة.
كانت هذه الأغنية ال�شعبية الفولكلورية منوذجاً
يف �أكرث من بلد عربي» (ها�شم قا�سم« ،النهار»
.)1997/8/12
�إرث ن�صري الغنائي
ترك ن�صري �شم�س الدين مئات الأغاين ،وهي
�أغ� ٍ�ان ارتبطت بالأر�ض وبحياة الريف وعاداته
وتقاليده ،م��ن ال�شال اىل املعا�صر والكروم
والبيادر ...هذه العنا�صر ُق ِّدمت غنا ًء من خالل
«امل��� ّوال» و«الدلعونا» و«الغز ّيل» و«القرادي»
و«امليجانا» ،ومتثيالً من خ�لال �أدوار م�سرحية
كاملختار ورئي�س البلدية والقب�ضاي ورئي�س احلي
وغريها.
ويف �سمات هذه الأغنية العامة ترتادف الب�ساطة
واحليوية والإيقاعات اخلفيفة املتحركة والناب�ضة،
وكذلك اجلملة املو�سيقية ال�شعبية ذات الطبيعة

 ...وامل�سرحي
كان دوره الغنائي امل�سرحي ج��زءاً من الأعمال
امل�سرحية التي �شارك فيها مت�ألقاً اىل جانب
ال�سيدة فريوز وغريها ،م�ساعداً على �إب��راز �أدوار
م�شاركني فيها.
بقيت عالقته باملتلقي ب�سيطة وجميلة
وودي��ع��ة ،ال �سيما �أن العبارة املو�سيقية التي
�أداه��ا ب�صوته ،كانت ترتكز وترتاح يف منطقة
و�سطى بني العايل واملنخف�ض ،وهذا ال يعني �أنه
ال يغ ّني� ،أو ال ي�ستطيع �أن يغ ّني على الطبقتني
العليا واملنخف�ضة.
من �أب��رز امل�سرحيات التي �شارك فيها ن�صري

ميداليات و�أو�سمة

الإيقاعية الب�سيطة والأداء املتدفق.
ه��ذه الأغنيـة ،ا�ست�ساغتها الأذن ال�شعبية
وتلقفتها ال��ذائ��ق��ة ال��ع��ام��ة ،و�أع����ادت الذاكرة
احت�ضانها بح ّلتها اجلديدة ،بكثري من االهتمام
والقبول والتذ ّوق.
وقد ارتبط هذا الأمر بطبيعة النمط ا ُملغنى،
�أي النمط ال�شعبي ،وبعملية ال�صقل الفني
والتو�ضيب اجلديد واملبتكر الذي حققه الرحبانيان
لأغنية ن�صري �شم�س الدين ،ولأغ��اين كثريين
أغان تقع يف هذا الإطار.
وكثريات ممن كانت لهم � ٍ
وتقول احلكاية �إن ن�صري كان مغرماً بال�صيد،
وك��ان ي�شاركه يف ه��ذه الهواية الفنان الراحل
فليمون وهبي ،وايلي �شويري وملحم بركات...
ويف �إحدى رحالت ال�صيد يف جون� ،أطلت �أغنية
«ط ّلوا ط ّلوا ال�صيادي» التي ّحلنها الفنان الراحل
فليمون وهبي.
وكما ب��رز ن�صري �شم�س ال��دي��ن يف الأغنية
الفولكلورية ال�شعبية ،جنح يف ت�أدية الأغنية التي
تنتمي اىل اجلديد بلونها ونكهتها ،ويف �سياق
والدة الأغنية التي ارتطبت من حيث ال��والدة
بامل�سرح الغنائي ،وبالتايل بوالدة الن�ص الغنائي
الذي يحمل يف ثناياه بعداً درامياً وا�ضحاً .وعلى
�سبيل املثال نذكر �أغنية «ا�شهدي يا بيوت» من
م�سرحية «جبال ال�صوان» التي قامت على ال�صوت
والن�ص الكالمي ،والكور�س والإيقاع .وكذلك نذكر
«ناطر ناطر» من م�سرحية «ناطورة املفاتيح»
التي كان �أداء ن�صري �شم�س الدين فيها من �أعلى
درجاته ،باال�ضافة اىل «جايني من بالد الغربة»
لفليمون وهبي.

�شم�س الدين« :فخر الدين»،
«دوال���ي���ب ال���ه���وا»« ،هالة
وامل��ل��ك»« ،مي�س ال��رمي»،
«ال��وه��م»« ،جبال ال�صوان»،
«م��و���س��م ال���ع���ز»« ،الليل
والقنديل»« ،ب�ترا» وغريها
الكثري...
واجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن���ه كان
لن�صري �شم�س الدين جتربة
يف جمال الت�أليف والتلحني،
يف �أغنيتني «بحلفك يا طري
بالفرقة» ،و«ليلى دخل عيونا».
كان بطالً من دون منازع يف
ثالثة �أف�ل�ام �سينمائية هي:
«بياع اخل��وامت»�« ،سفر برلك»
و«بنت احلار�س».
عمل جاهداً على ت�أليف «فرقة
جون للفولكلور ال�شعبي» ،من
�أجل �إحياء مهرجانات بيت الدين
ال�شعبية .وزار ب�لاد الإغ�ت�راب
اللبناين مع فرقته الفولكلورية
واملو�سيقية يف غ��رب �أفريقيا
و�أوروب�����ا و�أم�ي�رك���ا و�أو���س�ترال��ي��ا
والدول العربية حيث �أقام العديد
م��ن امل��ه��رج��ان��ات� ،إ���ض��اف��ة اىل
امل��ه��رج��ان��ات ال��ت��ي ك��ان��ت تقام
يف لبنان (بعلبك ،بيت الدين،
جبيل.)...
م��ن �أح����ب احل��ف�لات اىل قلب
ن�صري تلك التي كان يحييها يف
منا�سبة عيد اجلي�ش ،ك��ان يلغي
جميع ارتباطاته كي ال يف ّوت هذه
املنا�سبة.

حاز الفنان
الراحل ن�صري �شم�س الدين العديد من
الأو�سمة وامليداليات تقديراً ملوهبته الفنية
العالية ومنها:
 و�سام من جمعية فرن�سية برتبة فار�س العام.1965
 و�سام الإ�ستحقاق اللبناين العام .1970 ميدالية ذهبية من دولة الكويت العام ،1977و�أخرى من ليبيا العام .1980
 ثالثة �أو�سمة برتبة فار�س. مفتاح مدينة العرب. -و�سام العيد الوطني البلجيكي.

وفاته
�أمنيته كانت �أن يفارق احلياة وهو على خ�شبة
امل�سرح .وهذا ما ح�صل فقد وافته املنية وهو
على م�سرح «نادي ال�شرق» يف �سوريا ،خالل �إحدى
احلفالت ،وذلك يف � 18آذار .1983
تتج ّلى �شخ�صية الفنان الراحل ن�صري �شم�س
الدين يف احرتامه لذاته واحرتامه لفنه ورفاقه.
فقد ك��ان م��ث��االً يحتذى يف اخللقية املهنية

واالن�ضباط والتوا�ضع واح�ترام الوقت والتمارين
واحلفالت.
غاب ن�صري �شم�س الدين يف ع ّز العطاء ،نفتقده
يف ع ّز هذا القحط ال��ذي يجتاح �أيامنا من كل
اجلوانب.
غاب وغابت معه واحدة من عالمات ذلك الزمن
املتدفق جماالً وعطا ًء.
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�أجمل الأمهات

�آذار  /ني�سان

2
0
0

8

من قلب حمروق

�شهادة الأبطال

و ّدعته مالزماً.
عاد نقيباً �شهيداً
ما زالت حتت�ضن �صورته
وقرب العتبة تنتظر
طيفه.
م ّر عيد ميالده
يف ال�شتاء ،مل يعد
ّ
حل الربيع ومعه عيد الأمهات.
ظلت تنتظر
�صرخت تناديه� ،صرخة الأم دائماً ت�سمع

حتفر يف القلب عميقاً.
�أ ّم النقيب ال�شهيد مارون الليطاين
و�صلتنا �صرختك.
يف قلبنا وجعك ووجع كل الأمهات والزوجات
والبنني والبنات.
نقول
ربيع
كل
ويف
يف هذا الربيع
ِلك ولهن
جميعاً� :أج��م��ل الأم��ه��ات م��ن انتظرته فعاد
م�ست�شهداً...
التحرير

م������وتُ
روح ال����ف����دا ق���ي���م��� ٌة ي��ج��ث��و ل���ه���ا ال��ب�����ش � ُر
ال�����ش��ه��ي��د ب����ه الأوط����������ا ُن ت��ف��ت��خ � ُر
ُ
ِ
م������اتَ ال�������ش���ه���ي��� ُد وم�����ا م����ات� ْ
�����دم ت��ب��ق��ى �إن م�����ض��ى ال��ع��م � ُر
���ت م��ن��اق��ب � ُه ����ش���ه���اد ُة ال� ِ
ر ّوا َد �أرزت������ن������ا ُج����ن����د احل����م����ى ،رف���ع��� ًة جن��وم��ك��م �أي�����ن م��ن��ه��ا ال�����ش��م���� ُ�س وال��ق��م � ُر
وال���ك�ب�ر
ت���ع���ل���و م�������س�ي�رت���ك���م ،ت�����ف�����دو َن ت��رب��ت��ن��ا ������ض�����اءتْ ���ش��ه��ام��ت��ك�� ْم وال�����ب�����ذ ُل
ُ
���ذل ال����ف����دا ،ل���ب���ن���ا ُن ينت�ص ُر
ل���ب���ن���ان ال ت����ب� ِ
���ار ك � ّل��ل��ن��ا زغ�������ر ْد ب����ب� ِ
���ك َم������ن ب����ال����غ� ِ

وجدي يون�س

ولدي ا�شتقت اليك

والدة النقيب
املغوار ال�شهيد
ح�سام بو عرم
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���ون يف َع���ل���ي� َ
��اك ُت��خ��ت�����ص � ُر
ل���ب���ن���ا ُن ي����ا م�������ش���ع�ل� ًا ي���ه���دي م�����س�يرت��ن��ا ح�������ض���ار ُة ال����ك� ِ
ج����ن� َ
������ش��� ُّم ت��ب��ق��ى �����س����و َر قلعتنا ع��ل��ى ����ص���خ� َ
���ودك ال� ُّ
أم��������واج ال���ع���دا تنك�س ُر
��ورك �
ُ
ولدي احلبيب ا�شتقت اليك كثرياً فقد طال غيابك
عني هذه املرة فما ع ّودتني على هذا الغياب
الطويل وعلى هذا االنتظار اململ املخيف .ولدي
كم ا�شتقت ل�سماع خطواتك و�أنت ت�صعد الدرج
كنت �أميزها و�أعرفها ف�أرك�ض بلهفة و�أفتح الباب
لأعانقك و�أق ّبلك ب�شوق ال�صديقة وحنان الأم.
نعم كنت ولدي و�صديقي ،مل �أكن �أق��دم عمالً
ذا �أهمية اال با�ست�شارتك والأخذ بر�أيك لأين كنت
مت�أكدة دائماً من قوة �شخ�صيتك و ُبعد نظرك
وتفهمك لكل و�ضع ك��ان .فما �أك�ثر حاجتي لك
ولوجودك بعد اليوم وما �أحوجني ل�سماع �صوتك
تناديني �أمي حبيبة قلبي وابت�سامتك اجلميلة
املميزة التي ت�شع من عينيك النا�ضحة باحلب
والأمل واحلنان ،ما �أحوجني لكل هذا.

ولدي وفلذة قلبي� ،أن�شر �صورك يف كل املنزل
حتى ال تغيب عني ول��و للحظة فقد �أ�صبحت
�صورتك ال�سلوى الوحيدة يل يف النهار الطويل،
�أنظر اليك �أحتدث معك كما لو كنت موجوداً �أمامي
تنظر ايل وتبت�سم يل ،وك�أنك تقول ا�صمدي يا
�أم��ي وا�صربي من �أج��ل اخوتي ومن �أج��ل والدي
احلنون� .س�أعمل برغبتك ان�شاء اهلل فقد كنت دائماً
تريد �إ�سعادي وحتب �أن تراين مبت�سمة ومرتاحة
وم�شرقة وحنونة.
ولدي وقرة عيني ح�سام� ،أيها املغوار البطل
ال�شجاع الذي افتخر به ويفتخر به الرفاق والأهل
والأ�صدقاء وال�شرفاء ،عندما ي�أتي الليل و�أ�ضع
ر�أ�سي �أح��اول النوم يبد�أ �شريط حياتك �أمامي،
�أتذكر طفولتك ،كنت طفالً «مدلالً» ال نبخل عليك

ب�أي �شيء وب�أي لعبة حتب ،لأنك كنت حمبوباً ذكياً
ن�شيطاً ،كنت مميزاً عن كل الأطفال �أوالد جيلك
بذكائك بحركاتك امله�ضومة بن�شاطك بطموحك
بقوة �شخ�صيتك بتح ّديك لأي �شيء وبكل �شيء،
ثم �أتذكرك بعمر املراهقة ،مل �أر فيك املراهق
بل كنت �أكرب من جيلك ب�سنوات ترافق ال�صغار
وحتادث الكبار حترتم اجلميع وكل النا�س يحبونك
ويحرتمونك ،كنت تتحمل امل�س�ؤولية عني وعن
والدك وحت�س بنا فتحاول م�ساعدتنا بهذا احلمل
قدر ا�ستطاعتك.
ول��دي كيف �أن�سى تعبك يف الثانوي ،كيف
�أن�سى �سهرك �أيام اجلامعة يف الهند�سة ل�ساعات
مت�أخرة من الليل ،كنت �أحاول �أن �أ�سهر معك حتى
ال ت�شعر بالوقت ،فتطلب مني �أن �أنام و�أن ال �أحمل

همك ف�أرد عليك رمبا �أردت مني �شيئاً وقلبي ال
يطاوعني �أن �أتركك وحيداً ،كيف �أن�سى تفوقك يف
املدر�سة احلربية ملدة ثالث �سنوات.
كيف �أن�����س��ى حمبة رف��اق��ك وم�س�ؤوليك لك
وحمبتك و�إخال�صك واحرتامك لهم ب�أحاديثك عنهم،
كيف �أن�سى طموحاتك و�آمالك للم�ستقبل ،كيف
�أن�سى احالمك ببناء عائلة مل حتبها وحتبك ،كيف
�أن�سى لهفتك على اخوتك وحمبتك لهم كنت
حتبهم وحتبني وحت��ب وال��دك وعمتك �أك�ثر من
نف�سك� .أحببت اجلميع و�أحبك النا�س كلهم ب�صدق
و�إخ�لا���ص ف�أنت تعي�ش يف قلوبنا ويف قلوب
رفاقك و�أ�صدقائك و�أهل بلدتك ،يف قلب كل من
عرفك وتعرف عليك.
ولدي لو كان للموت �أ ّم ما جتر أ� وخطفك مني ،ولو

كان للغادر قلب ل�ش ّلت يده قبل �أن يوجه قنا�صته
املتوح�شة على ج�سدك الطاهر وق � ّدك اجلميل
الغايل على قلب �أمك.
ول��دي �أيها ال�شهيد ال�شريف البطل ،ال حتزن
ف�أنتم ال�سابقون ونحن الالحقون ،وكل نف�س ذائقة
املوت و�إن �شاء اهلل �أنت يف جنة اخللد �إىل جانب
الأنبياء والأول��ي��اء ال�صاحلني و�أن��ت �شفيعنا يف
الآخ��رة ،و�إىل اللقاء يف جنة النعيم �إن �شاء اهلل.
�أمك التي مل ولن تن�ساك حلظة واحدة.
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من القلب

يا �شم�س
ع ّلي
دميرتيو�س الغريب
عيتا الفخار

ل����ب����ن����ان ي�����ا م���ه���ب���ط ح��������روف امل���ب���ت���دا
ف���ي���ك ال���ب���ط���ول���ة ����ص���وت���ه���ا غ��� ّن���ى و����ش���دا
�أول ظ�����ه�����ور امل�����ج�����د ع�����ا ارزك ب����دا
ومل�����ا ال����ف����دا دع������اك ب���ال���ظ���رف ال��ع�����س�ير

�أر������ض�����ك ل���ف���ك���ر ال�����ك�����ون �أول م��ن��ت��دى
و�إال ع���ل���ح���ن احل������ب م�����ا ر ّد ال�������ص���دى
ب��ح��ل��ك��ة ����ش���ق���ا الأي���������ام ب���ت���ل��� ّب���ي ال���� ّن����دا
ب��ن��ه��ر ال���ك���رام���ة غ��ط�����س��ت ع��� ّم���دت ال��ف��دا

ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا امل��ن�����ص��ان م���ن ف��ج��ر ال���زم���ان خ����ل����ق����ان ل���ل����إق�������دام �آي���������ة وع����ن����ف����وان
ب����احل����رب ����س���اع���ة ���ض��ي��م ت�����رم االم���ت���ح���ان م����ع����روف ب���ال���وق���ف���ات ووج���������ودك �أم������ان
وم�����ن ب���ع���د وي�����ل وه������ول ه����احل����رب الأخ��ي��ر ك�����ان ال�����ره�����ان ع��ل��ي��ك ورب����ح����ت ال���ره���ان
وت���ن�������ش���وف �����ص����ورة ع����ن ����ش���ع���ب ل��ب��ن��ان ي�����ا ����ش���م�������س ع����� ّل�����ي وع�������������الأرز ط��� ّل���ي
ل�����ب�����ن�����ان ب������اق������ي ل����ل����م����ج����د ع�����ن�����وان ج����ن����ب ال����ب����ط����ول����ة م������ن������زرع ال���ف���ل���ة
وب��ال��ت�����ض��ح��ي��ة ال����ل����ي دح�������رت ال����ع����دوان ب����ال����ن����ه����ر ك���������ان ال����ن���������ص����ر م���ت���ج���ل���ي
وال�������ل�������ي غ�������زان�������ا ف�����ك�����ر ب����ط����وف����ان ب���ي���ج���ع���ل ج�����ن�����ود الأرز م���ن�������ش��� ّل���ة
ت����خ����م��ي�ن ن����ا�����س����ي ت������ذك������رة �إن���������س����ان ق�����دم�����و������س م����ن����و ور ّك�����������ع ال���ط���غ���ي���ان
و�����س����ر�����س����ب ع������ن������ادو ج����ي����و�����ش حم��ت��ل��ة
ع����ي����ون����و غ�������ض���ب زوادت�����������و م�����ن ال����ن����ار درع��������و ال���������ش����رف ع����ن����د ال�����وف�����ا ب���ي���در
ب���ال���ت�������ض���ح���ي���ة ع����ل���اّ �����ش����ل����وح ال����غ����ار وح����ت����ى ال����ك����رام����ة ت�������ض���ل ع�����م ي�����س��ه��ر
وق�����ب�����ل ال����ف����ج����ر م������ا ي���ج���ه���ج���ه ب����ن����وار ح���������س ب���خ���ط���ر ب����ال����ل����ي����ل ع������م ي��ظ��ه��ر
ب������ا�������س احل������ج������ر ومل����ي����م����ت����و ت�����ذك�����ار خ���� ّل����ى ال�������ص���ب���ا وع�����اف�����رق�����ت�����و ...ب��� ّك���ر
ومل�������ا ال����ت����ح����ق ج�����ن�����دي ج����ن����ب م����غ����وار م�������ش���ي���و �����س����وا �أ�����س����م����ر ح����م����ل �أ����س���م���ر
ومل���������ا ن�����ع�����ف ب����ه����ج����وم����ه����م ال����غ����ب����ار ب���دع�������س���ات���ه���م ح����ل����م الأر��������������ض ز ّه������ر
وه����ون����ي����ك ط�������اب امل���������وت ب����اال�����ص����رار وال�����ّ��ش���م���م �����ص����ار ع���ل���ى ال���ق���م���م ي�سكر
وب�����امل�����ع�����رك�����ة ك��������ان ال�����������ص�����دا ه�������� ّدار وامل�������ج�������د ف���������اق ب�����ط����� ّل�����ة ال���ع�������س���ك���ر
وم�������ن ف�������وق ت����ل����ة ان���������ص����اب مل�����ا غ����ار وم��������ن وق����ع����ت����و ع��������رف ال������ق������در ز ّم������ر
�����خ وان����ح����ن����ى وت���ب�����ّ��س���م وم������ا ان���ه���ار ول����ل����ع����ز �آي����������ة م������ن ال������ف������دا ����س� ّ
ن� ّ
��ط���ر
�إي������������دو ق����ل����م ج�����رح�����و دواي������������ة ����ص���ار والأر������������������ض ورق�����������ة واحل�����ب�����ر �أح�����م�����ر
ي�����ا ق�����ائ�����د ال�����ل�����ي ب���ن���ه���ج���ك ان���ح���ب���ي���ت ك�������ل م�������ا لأه�����������ل امل�����ك�����رم�����ة ب����رج����ع
ب�������ش���وف���ك ك�������رمي وع�����ال�����وف�����ا ت���رب���ي���ت حم����ب����ة و�إب����������ا يف ����ش���خ�������ص���ك ب��ت��ج��م��ع
ك�����ل م�����ا ال�����ن�����دا يف م����وط����ن����ك ل��� ّب���ي���ت �إ������س�����م�����ك ب���ي���ع���ط���ي دع��������م ل���ل���م���وق���ع
����ش���و ب����ق����ول ع���ن���ك ����ش���ع���ر م���ه���م���ا حكيت ول����ب����ن����ان م���ت���ل���ي ع���ل���ى احل����ك����ي �أج���م���ع
ب���ن���ي���ت امل�����ب�����ادي ح����ج����ار �����ص����ارت ب��ي��ت ح���م���ل���ت امل����ح����ب����ة وب����امل����ح����ب����ة ع��ط��ي��ت
وف����ي����ك ال�����ك�����رام�����ة �����ش����م����وخ م�����ا ب�ي�رك���ع

اىل القائد العماد مي�شال �سليمان ملنا�سبة اختياره �شخ�صية العام 2007
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ر ّ�شي العطر
ف�ضل اهلل يزبك

رمز لبنان
أبي
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الدكتور
توفيق احللواين
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م�����راب�����ع اخل����ل����د ر�� ّ����ش�����ي ال����ع����ط����ر ن���دي���ان���ا
وا����س���ت���ق���ب���ل���ي ����ش���ه���داء اجل���ي�������ش يف �شمم
�إن ال�������ش���ه���ي���د �أع����������� ّز اخل�����ل�����ق م������أث�����رة
ه���������ذا امل����������������و ّدع م�������ن ق��������� ّد ب����ي����ارق����ه
م�����ا م�������ات ال� .إن��������ه �أن�����������ش�����ودة ���ش��م��خ��ت
�����د ح���ان���ي��� ًة
ف���ا����س���ت���ق���ب���ل���ت���ه ج������ن������ا ُن اخل������ل� ِ
ي������ا ب������ن الأب�������ي�������ة م������ا جم�������� ٌد ت�����غ�����ادره

و�����ض���� ّم����خ����ي الأر�� َ
�������������ض �إج������ل�����االً و�إمي�����ان�����ا
وع� ّ
�����ط������ري������ه������م �أزاه���������ي���������را وري�����ح�����ان�����ا
ع����ن����د الإل����������ه وع�����ن�����د ال����ن����ا�����س �إن�������س���ان���ا
م�����ن ت����رب����ة الأر������������ض �أط�����ي�����اب�����اً وحت���ن���ان���ا
اىل ال���������س����م����اء ت� ّ
�������زف ال���ن�������ص���ر ن�������ش���وان���ا
وو�� ّ����ش�����ح�����ت�����ه و�������ش������اح اخل�����ل�����د ع����رف����ان����ا
ح����ت����ى ت��ل��اق�����ي �����ص����ن����وف امل�����ج�����د �أل�����وان�����ا

���ت ب���ا����س���م���ك جم��������داً ب����اق����ي����اً �أب��������داً
غ����ن����ي� ُ
�����������ض ق���اط���ب��� ًة
و����ش���م���ت ف���ي���ك رب� َ
��������وع الأر�� ِ
����������ق ال������ ّري������ان يف وط���ن���ي
ي�����ا ب����اع����ث الأل� ِ
م��������اذا �أق���������ول ويف ع���ي���ن���ي���ك مل ���ص��دح��ت

ت��������رمن الأر ُز ف����ي����ه ال����ل����ح����ن ول����ه����ان����ا
ت�����زه�����و ب����ع����ط����رك ودي��������ان��������اً و�����ش����ط�����آن����ا
ل�������وال رب����ي����ع����ك ه�������ذا ال�����ع�����ط����� ُر م������ا ك���ان���ا
������ش����� ُم ال�������رواب�������ي �أن�����ا������ش�����ي�����داً و�أحل������ان������ا

ي�����ا ج���ي����� ُ��ش ل����ب����ن����ا َن ي�����ا ع�����ن�����وا ُن ع��� ّزت���ن���ا
�أن�����ي� َ
ث��ق��ة
����ط ف���ي���ك �أم����������ا ُن ال�������ش���ع���ب ع����ن ٍ
ال���������ش����ر ت��ق��ل��ع��ه��ا
ال������ب���ل��اد ج�����������ذو ُر
م������ن
ِ
ِ
ه������ذا ان����ت���������ص����ارك ق�����د ����ش���اع���ت ب�������ش���ائ���ر ُه
ح����م����ل����ت دن�����ي�����ا م������ن الآم��������������ال ه����ان����ئ���� ًة
ي�������ا م�������ن ت������وح������د يف �أف���������������راد ه���م���ت���ه

����ان ل���ب���ن���ان���ا
م�����ا زل�������ت ت���غ���م���ر ب�����الأح�����������ض� ِ
�����ات ل����ل����أوط��������ان �إي������وان������ا
ويف امل������ل������م� ِ
وك����ن����ت دوم����������اً ع����ل����ى الإره�������������اب ن��ي�ران����ا
وال�����ن�����������ص�����ر ...مي����ل����أ �آف��������اق��������اً و�آذان�����������ا
ت���ب���ن���ي احل�����ي�����اة ب����ه����ا �أم������ن������اً وع����م����ران����ا
وو ّح�������������د ال���������ش����ع����ب �إجن��������ي����ل���اً وق�������ر�آن�������ا

ي�����ا ق����ائ����د اجل����ي������ ِ���ش ي�����ا رم���������زاً ن����ل����وذ ب��ه
ه���ي���ه���اتُ �أق�������وى ع���ل���ى ت����ع����داد م����ا ر���س��م� ْ�ت
مي�����ن�����اك واخل�����ي����ر مل ج����������ادت ب����رائ����ع���� ُه
ف�������أن������ت وح���������دك م������ن �أع������ل������ى ب���ي���ارق���ن���ا
�����������داع م��ن��ت�����ص��راً
َ
أر�����س����ي����ت م����در�����س����ة الإب�
�
ِ
ف����خ���� ُر ال����رئ����ا�����س� ِ���ة �أن ت����رق����ى مب��وط��ن��ن��ا
����رح مت����ل�����ؤ ُه
ي�����ا ����س���ل���ي���م���ا َن ه�������ذا ال�����������ص� ُ
�����س����ر ب����امل���������س��ي�رة ي������ا ن���ب��را�������س �أم���ت���ن���ا
����د ت���ل���ق���ان���ا غ����ط����ارف���� ًة
خ�����ذن�����ا اىل امل�����ج� ِ
ن����دع����و الإل������������ َه ب���������أن ت���ب���ق���ى ل����ن����ا �أم���ل��� ًا

�إذا ادل����ه����م����ت ������س�����واد ال����ل����ي����ل ����س���وان���ا
ك�������� ّف��������اك ل�����ل�����خ��ي��ر �آال ًء و�أل���������وان���������ا
وف����ع����ل����ك احل��������� ّر ك������م �أغ������ن������ى ����س���ج���اي���ان���ا
و�����س����ج����ل ال����ن���������ص����ر م�����ي�����دان�����اً ف���م���ي���دان���ا
ل���ل���ع���ل���م ت���ع���ل���ي ب������ه ������ص�����رح�����اً وب���ن���ي���ان���ا
وم�������ن ������س�����واك ب�����ه�����ذا ال���ع�������ص���ر ي���رع���ان���ا
جم�������داً ي����ط����اول ����س���م���ت ال�������ش���م�������س ب���رك���ان���ا
ون�����ح�����ن ج�����ن�����دك �أ������ش�����ي�����اخ�����اً و����ش���ب���ان���ا
ن������ق������دم ال�������������روح ل����ل�����أوط���������ان ق����رب����ان����ا
و�أن ت����ظ����ل ل�����ه�����ذا ال���������ش����ع����ب رب����ان����ا

ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا ي������ا رم��������ز ل����ب����ن����ان الأب��������ي ي�����ا ن�������س���ر ����ش���ام���خ ع�����الإب�����ا ع����ا�����ش ورب�����ي
ت����اري����خ����ك ب���ي�������ش���ه���د ع����ل����ى م�����ر ال�����زم�����ان ال ي�������وم ه���������ادن وال ارت�����ه�����ن ل�ل��أج���ن���ب���ي
ك�����ل ال�����وط�����ن ب���ي�������ش���ع���ر ب���ظ���ل���ك ب�����الأم�����ان وي���������وم ال�����وغ�����ى م�����ه�����رك وال م�������رة ك��ب��ي
�أب�����ط�����ال�����ك ال����ل����ي ت����ع����م����دوا ب���ال���ع���ن���ف���وان اح����ت����ل����وا ب�������س���ج���ل امل����ج����د �أرف���������ع م��رت��ب��ي
ق�����ال�����و ب�������ض���ع���ف���ك ق�����وت�����ك ق����ل����ت ب����امي����ان م���ن���ق���وى ب�����وح�����دة اب������ن ع���ي�������س���ى وال���ن���ب���ي
ومل��������ا ب����ن����ه����ر ال�������ب�������ارد ������س��ل��اح اجل����ب����ان ت������ط������اول وت������ع������دى ع������ا ن����خ����ب����ة ط��ي��ب��ي
م���ا ت��ق��اع�����س��ت وال ق��ب��ل��ت ت��ر���ض��ى ب��ال��ه��وان وردي�����������ت ك����ي����د احل�������اول�������و ن����ح����ر ال����وط����ن
وب����ره����ن����ت �إن��������ك ب���ال���ف���ع���ل ام ال�����ص��ب��ي

ما بيعم اال�ستقرار �إال بجي�شك يا لبنان

وجدي يون�س

ح��������ت��������ى ت�������������ش������ع������ر ب�����������الأم�����������ان
وت���������ع���������ود ل���������ب����ل����ادي الأف������������������راح
وت����������رج����������ع �آم������������ال������������ك ب�����ال�����غ�����د
م�����������ا ب�������ي�������ع�������م اال���������س��������ت��������ق��������رار

وحت��������م��������ي الأرزة وال������ك������ي������ان
وت�����ن�����������س�����ى ي�������أ�������س������ك والأح�����������������زان
وت������ع������ط������ي ج��������ه��������دك ل�����ل�����ع�����م�����ران
�إال ب�����ج�����ي�����������ش�����ك ي����������ا ل�����ب�����ن�����ان

اجل�������ي���������������ش ب����ي���رب��������ا ع����������الإمي����������ان
ع���������������ال���������������روح ال������ل������ب������ن������ان������ي������ة
ع�����������ال�����������وح�����������دة امل���������������ص���ي���ري�������ة
م����������ا ب�����ي�����ح�����م�����ي اجل������م������ه������وري������ة

ب��������ح��������ب اهلل والإن�����������������������س�����������ان
ل ب�����ت�����ج�����م�����ع ب�����ي����ن االدي�����������������ان
�إخ����������������������وان ف������ي������ه������ا ع�������ال�������زم�������ان
�إال ج������ي�������������ش������ك ي�����������ا ل�����ب�����ن�����ان

م�����ي����ن ع����������ا وط�������ن�������ن�������ا �������س������ه������ران
ب�������������������ش���������رف ع���������ط���������ا دم���������ات���������و
م�����ي����ن ال �������ض������ح������ى ب�����ح�����ي�����ات�����و
غ�����ي�����ر اجل��������ي�����������������ش ال������ل������ب������ن������اين

وق�������ل�������ب�������و ب���������ال���������راي���������ة ول�������ه�������ان
ع����������ن����������دو غ�������ي�������رة وع��������ن��������ف��������وان
ت����������ا ي������ب������ع������د ع�������ن�������ا ال����������ع����������دوان
وف��������ك��������ر ال�������ع�������م�������اد �����س����ل����ي����م����ان

بندقية اجلندي

املقدم املتقاعد عفيف فيا�ض

ع������ن������دي ح����ب����ي����ب����ة ك�����ت��ي��ر ����ش���خ�������ص���ي���ة ����س���م���را وع������ا �إ�����س����م����ي ب�������س م�����س��م � ّي��ة
ب���اجل���ي�������ش ب��� ّل�������ش���ن���ا �����س����وا امل���������ش����وار وم���������ا ت�����دل�����ل�����ت �إال ع�������ا �إي������دي������ي
ب���ت���ب���ق���ى ب���ج���ن���ب���ي دوم ل����ي����ل ن���ه���ار م�����ت�����ل ج������ل������دي امل����ل����ت���������ص����ق ف���ي���ي
ب���ح���ف���ظ ����ش���رف���ه���ا م�����ن ال�����غ�����در وال����ع����ار ب���ت���ح���ف���ظ ك������رام������ة م����وط����ن����ي ه��ي��ي
ق���ل���ت���ل���ه���ا ب���ج���ل�������س���ة ه����ن����ا يف ن���ه���ار ب���������ش����وف����ك ل������وح������دك دوم م�����زو ّي�����ة
ب����ل����ب����ن����ان خ������ ّي������ات������ك ك������ت������ار ك����ت����ار م���������ا ب����ي����ن ������ش�����رق�����ي�����ة وغ�����رب�����ي�����ة
م���ن���ه���ن �إج�����������وا م������ن دول���������ة ال���������دوالر م����ن����ه����ن �إج������������وا م������ن ب����ل���اد رو�����س����ي����ة
وت���������وزع���������وا ب����ه����م����ة ب����ع���������ض جت�����ار ت�����ا ي����خ����دم����وا ال����غ����اي����ة ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
روح���������ي ����ش���وف���ي���ه���ن ج���� ّم����ع����ي اخ����ب����ار ع����ن����ه����ن وغ�������ّي������رّ ي ج������������ ّوك �����ش����وي����ة
وح��������دة م�����ع ال�������ض���ي���ف الإج���������ا ع����ال����دار ب���ت���ك�ب�ر ع���ل���ي���ن���ا وم�����������ش م�������س���ت���ح��� ّي���ة
ووح��������دة م����ع م�������س��� ّل���ح ع����ا ب������اب ال���ب���ار ب������ت������ط������ ّل������ع م����ل���اي����ي���ن ي�����وم����� ّي�����ة
ووح����������دة مب����خ���� ّي����م م�����ع �����ش����ب����اب زغ�����ار ب�����ي�����ت�����������ش����� ّرب�����وا ح�����ق�����د و�أن������ان������ ّي������ة
ووح����������دة ع����ل����ى الإ��������س���ل���ام ع��م��ب��ت��غ��ار ووح�������������دة غ��ي��رت�����ه�����ا ع���امل�������س���ي���ح��� ّي���ة
ه��������وين �����ش����ع����رت ال����������دم ف����ي����ه����ا ف����ار وق������ال������ت �����س����م����اع ب���ت���ف���ه���م ع��ل��ي��ي
خ������ ّي������ات ك����� ّن�����ا ب���������س ي����ل����ل����ي ����ص���ار ه���ن���ي ان����ب����اع����وا و�����ص����ا َح����ب����وا و����ض���اع���وا
ووح���������دي �أن�������ا ال����ل����ي ب���ق���ي���ت ����ش���رع��� ّي���ة

ما عاد
بدنا فنت
ع�شنا يا �أهل الوفا ب�أر�ض الوطن �إخوان
حملنا ع���ذاب وق��ه��ر ع��ا ق��� ّد م��ا فينا
ث�لاث�ين ع��ام ال � ّرج��ا م��ن ب�لادن��ا هربان
وبعدو بابور ال�سفر غايب عن املينا
يا ريت خيط االمل يرجع مثل ما كان
وت��رج��ع ل��ي��ايل ال��ه��ن��ا تغمر روابينا
م��ا ع���اد ع � ّن��ا ���ص�بر ع��احل��رب وال��دخ��ان
وم���ا ع���اد ك�تر ال����دوا ي�شفي م�آ�سينا
�شو �صار فينا وج��رى تا تف ّرقوا اخلالن
وي��ام��ا قطعنا ���س��وا ط��رق��ات وم�شينا
ك��رم��ال اهلل ارج��ع��وا للعقل وال��وج��دان
وكرمال عي�سى النبي وكرمال هادينا
م��ا ع��اد ب��دن��ا حكي ب��ال��دي��ن واالدي���ان
وم���ا ع���اد ب��دن��ا ف�تن ت��ه��دم مبانينا
ب��دن��ا ت��ع��ود املحبي وي��ت��ك� ّرم االن�سان
ون��رج��ع ب��ف� ّي��ات االرز ن�شبك �أيادينا
ون��رج��ع بنور العلم نبني جم��د لبنان
وبقلوب متل ال�صخر نحمي ارا�ضينا
�إن�سوا كرا�سي احلكم ال تفكروا بتيجان
وخ��ل��و رج���ال االم���ن واجل��ي�����ش يحمينا
حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف
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109

يا جي�ش لبنان العظيم

فخري حمي الدين  /رئي�س بلدية تعلبايا

ق��ل��ب��ي م���ع� ْ
��ك ي���ا ج��ي�����ش ل���ب���ن� ْ
��ان ال��ع��ظ��ي � ْم
���س��ل��ي��م��ان رم�����ز ال���ع���ز م���ت���وا����ض���ع ح��ل��ي � ْم
ي�����ا ع����م����اد اجل���ي�������ش ي�����ا �أن���������زه ع���م���ا ْد
ر ّب������ي� ْ
�����ت ج���ي�������ش �آم��������ن ب����ح����ق اجل����ه����اد
ك���ل ج���ن���دي و����ض���اب���ط ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ال��ق��ت��ال
ه���� ّوي ال�����ش��رف وال��ت�����ض��ح��ي��ي ه���� ّوي الن�ضال
ي�����ا ����ش���ه���ي���د االرز �����ش����و جم�������دك ك��ب�ير
ق����دم����ت روح��������ك ل����ل����وط����ن ي�����ا �أمل����ع����ي
ي������ا ����ش���ه���ي���د اجل����ي���������ش اهلل ي���رح���م� ْ
��ك
وي����رح����م ا�����س����ود ا���س��ت��ب�����س��ل��و يف م��وق��ع� ْ�ك
وي��������ا �إب����������ن م����ع����ن ق��������وم وات����ب����خ��ّتّ
وي������ا �إب�������ن ال�������ش���ه���اب���ي اع����ت����ز وت������أ ّم�����ر
ْ
�إخ�
���������وان ق���وم���و ت�����و ّح�����دو ب��ي��ك��ف��ي ع��ت� ْ�ب
��اب
�إخ��������وان ق���وم���و ت����و ّح����دو ب��ي��ك��ف��ي ع���ت� ْ
و�إ����ص���ح���ى ت��ب��ي��ع��وا م���ن ال���وط���ن ذرة ت���راب
ح����ب ال����وط����ن ح����ب ال���ع���ل���م ح����ب ال�������ش� ْ
��رف
ال����ك����ون ال��ع��ت��ي��ق ب��ف�����ض��ل��ن��ا ك���ل���و اع��ت�رف
ول����ب����ن����ان ب���ع���د ال��������رب �إ�����س����م����و ���س��ج��ل��و
ي�����ام�����ا غ����������زاة ع����اج����ب����ال����و ت����ط����اول����و

ْ
ح�����ام� ْ
���������واءك ق����ائ����د جم������رب ح��ك��ي � ْم
����ل ل�
ح���ام���ي ح���م���ى الأوط���������ان ب���امل���وق���ف �أم��ي��رْ
ب������احل������ز ْم واالمي������������ان ان�����ق�����ذت ال����ب��ل�اد
م����ا ب���ي���خ���اف امل�������وت يف وح�������دة م�صري
م���ث���ل ب�����در ال���ل���ي ����ض���وى ب��ل��ي��ل �إك���ت���م� ْ
��ال
ه������ ّوي ع���ري�������س امل���ج���د ع���ن���د رب�����و ك��ب�يرْ
ف�������اق جم�����د ا�����س����ك����ن����در ودارا ال���ك���ب�ي�ر
ت���ي�������ض� ْ��ل جم������دو ه����ل وط������ن ع������ايل كثري
ْ
أك����رم����ك
م����ا ا�����ش����رف����ك م����ا ان���ب���ل���ك م����ا �
وي����رح����م اال������ش�����راف ع���ام���دب���ح ال���ت���ح���ري��� ْر
َي���� ّل����ل����ي ه�����زم�����ت ال����ت����رك ب�����ي ع���ن���ج��� ْر
ج���ي�������ش ال����وط����ن م���ا����ش���ي ع�������درب امل�ي�ر
وع������ ّم������رو ل����ب����ن� ْ
���ان ه�����ل ج�����رح�����و ك���ب�ي�رْ
وداوو ج�������روح امل����� ّزق�����ا ح���ق���د احل������راب
ال���ل���ب���اع ال���وط���ن م���ا ل���و دي�����اين وال �ضمري
ون���ل���ن���ا ب���ح���ب���ك ي����ا وط������ن �أك���ب���ر ����ش� ْ
��رف
مل�����ا ح���م���ل���ن���ا ال�����ن�����ور ع�����ا م����رك����ب زغ��ي��رْ
ي����ا ط�����ود ����ش���ام���خ م��ي�ن ي����ق����در ي��و���ص��ل��و
ع���������ادو ح�����ي�����ارى وب����امل����ذل����ل����ي ت��ك��ب��ل��و

لوالك!!!

انطانيو�س ابو ملحم /عيمار

�إن������ت ال�������ش���رف وال��ت�����ض��ح��ي��ة وك�����ل ال���وف���ا
ب����ال����ن����ار ك�������ان ال�����ن�����ور رم�������د واح���ت���رق
ك����ان ال��غ��ف��ا م���ن ج���ف���ون ع��ي��ن��ي��ن��ا ان�����س��رق
ول�����و م����ا ب���ك���رام���ة ج��ب��ي��ن��ك ي��ن��ق��ط ع���رق

ل���������والك ب��������در ب���ل��ادن������ا ك��������ان ان���ط���ف���ى
ب��ال��ت��ل��ج ك���ن���ا ب���ن���وب م����ا ع���رف���ن���ا ال���دف���ى
�إال ع����زن����دك �إن�������ت م����ا ب��ي��ح��ل��ى ال��غ��ف��ا
ل������ون ال����وط����ن ب���وج���وه���ن���ا ك������ان اخ��ت��ف��ى

ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا ال���ل���ي ب��ع��د م��ت��ل��ك م���ا انخلق
ك���ت���ار ال���ل���ي م���رق���و وق���ب���ل م��ن��ك م���ا م��رق
دف���ع���ت ال�����ض��ري��ب��ة دم ،م���ا دف��ع��ت��ا ورق
ب����احل����رب رم�����ح وب���ال�������س���ل���م م���ث���ل احل��ب��ق

ل��ق��ي��و ال��ب��ط��ول��ة ب��ق��ف�����ص ����ص���درك متحفا
م��ت��ل��ك ب������ذات ال���ع���اط���ف���ة وذات ال�����ص��ف��ا
م��ي�ن ال���ب���ي�������ش���م ت����راب����ن����ا وم������ا ب��ي��ع��رف��ا
ع��ي�ن ال�����ش��م�����س ت������زور وط���ن���ا ب��ت��ط��رف��ا!!

ي�����ا م����ف����خ����رة ل����ب����ن����ان وامل�����ج�����د امل�����رق
ي�������ا ج������ام������ع االدي���������������ان ك���ل���ا ع���ط���ب���ق
�إال �إل���������ك م������ا دق ق����ل����ب وال خ��ف��ق
وج�����ودك ���ض��م��ان��ة ...ح�����دودك ح����دود القلق

ي����ا جم��� ّم���ع ال���ل���ي ت���ف���رق���و ب�����أي����د اجل��ف��ا
وم�����وح�����دا م����ا ب��ي�ن ع��ي�����س��ى وم�����ص��ط��ف��ى
ح����ال����ة ان������ت ���ص��ع��ب��ة ع�������ش���اع���ر ي��و���ص��ف��ا
�إن��������ت ال���ي���م�ي�ن ال���ب���ع���د اهلل م��ن��ح��ل��ف��ا
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�إىل روح
البطل
�أي�����ادي ال�����ش��ر ام��ت��دت ع��ا ب�لادي
وظ���ن���ا ����س���اء م����ا ن���ال���ت اف�����ادة
ف��ق��دن��ا ك��ت�ير م���ن خ��ي�رة رج��ال��وا
ت��ا ن���ار ال�����ش��ر و���ص��ل��ت عالقيادة
و�إذا اال����ش���رار ب�ين ال��ن��ا���س جالوا
و���ض��م��روا ���ش��ر ع���ن ع���زم وارادة
ك���ل ان�����س��ان خم��ل�����ص يف جم��ال��وا
بيعطي ل��ل��وط��ن ح��ت��ى ال�شهادة
و�إذا ب��ال��غ��در اب���ن احل����اج ط��ال��وا
البطل ما م��ات عا فر�شة وو�سادة
و���س��ام احل���رب البعد امل���وت نالوا
وع�����دة او����س���م���ة ع���ن���دو وزي�����ادة
وت��ب��ق��ى ���ص��ورت��و ت��ذك��ر عمالوا
م��ث��ل ق��دي�����س ن��ع��ب��ده��ا ع��ب��ادة
عفيف احلاج
خمتار جدايل

ا�ستحقيته
فا�ستح ّقك

املعاون
حممد ح�سني

�إن��ه احل��زن ال��ذي يع�صر القلب ،ان��ه الأمل
ي�سكن قلوبنا �أيها القائد على فراقك ،نحن
جنود فوج التدخل الثالث الذي �أن�شئ وكنت
ق��ائ��ده الأول ،وكنا �أول م��ن نهل م��ن بحر
عطائك وتربوا على حب جي�شهم وفوجهم
على يديك.
نتذكرك �أيها القائد ،و�أنت يف �ضمائرنا حي
�أب��داً ،حني كنت ت�أتي كل �صباح اىل قيادة
الفوج يف الكرنتينا ،و�أتذكر لفتتك دائماً
�إىل حيث غر�ست يداك الكرميتان �شجرتي
زيتون �أم��ام مبنى قيادة الفوج ،جلبتهما

انت الوطن� ...أكيد
ي��ا جي�شنا ان���ت ال��وط��ن ه��ي��دا �أكيد
ل��ل��وط��ن كلنا وه��ي��ك قلنا بالن�شيد
مثل الثلج نا�صع م��ا ع��ن��دك عيوب
ومعروف عنك �صلب اق��وى من احلديد
م�ش ب�س انت خلقت تاحتمي اجلنوب
ح���ب ال���وط���ن دم ع���ن���دك ب��ال��وري��د
م��ع��روف عنك م��ا بتعرف�ش الهروب
وب��امل��ع��رك��ي ق��دي�����ش ج��ب��ار وعنيد
م��ق��دام وح����دك ان���ت اوق����ات احل���روب
ول��ل��ح��ق م��ا ع��ن��دك ق��ري��ب وال بعيد
بت�شوف نور ال�شم�س من بعد الغروب
ون����ور ال��ق��م��ر بيقلك ن��ه��ارك �سعيد
عندك ت�سامح وقت اللي بت�صفا القلوب
وعيدك مع رفاقك ان��ت كل ي��وم عيد
�سهران وعينك عالوطن واع��ي ود�ؤوب
وع��اه��دت نف�سك عالبطولة وال��ف��دا
الرقيب االول املتقاعد
علي احمد ال�سعدي � -شبعا
من قريتك اجلنوبية رمي�ش .ونتذكرك �أيها
القائد وكنا حولك ننظر اليك و�أنت تغر�سهما،
�إلتفت نحونا وقلت لنا حرفياً «�إذا بتحبوا كل
واحد يجيب �شي من �ضيعتوا ويحطوا هون».
و�أت��ذك��رك يف ليلة ي��ا ق��ائ��دي ل��ن �أن�ساها
ما حييت ليلة  1993/12/31ليلة ر�أ�س
ال�سنة .كنت خفرياً يف احلو�ض اخلام�س ف�إذا
بك تطل يف �سيارتك تتفقدنا وتنزل وت�س ّلم
علينا وت�س�ألنا «�شو عاملني الليلة؟» ،فقلت
لك «مثل ما �شايف يا �سيدنا هلق حر�س»،
فاجتهت نحو �سيارتك وجلبت املك�سرات
واحللوى وقدمتها لنا ،وقلت« :كل عام و�أنتم
و�أهلكم ووطنكم وجي�شكم بخري».
�أي��ه��ا ال��ق��ائ��د هنيئاً ل��ه��ذا ال��وط��ن بك،
ا�ستحقيته فا�ستحقك.

جدي
مبارح منت
�إيدي
حتت خدي
مدهدك
�شايفلك
هالدين خمدي
منت حلمت...
جدي
رجع معقول!
راجع
من االيام
عم بيقول:
«كيف الوطن
والنا�س كا جدي»
قررت :ان�سى
هالوطن...
بالريح
�إكذب ع جدي
وقول:
«كل �شي مليح»
رح تكذب عيوين
ب�سيطة ...يكون
جدي...
نظر جدي
�شحيح �شحيح
م�ش هم
بكذب
قد ما بدي...
وما حلقت
بل�ش بالكذب
تا كان
ق ّلي:

«برا�سك �شيب
�شو كفالن»؟
تاري
نظر جدي
رجعلو �شب
رح خربو عن فن
واالن�سان
غري ال�صدق
م�ش الزمو
عدي...
بتذكر كجدي
�صاج �ستي
وكيف
تربم بوجا
ان احرتق
�شي رغيف
وت�سح�سب الوقدي
بايديك ال�سمر
و�ستي تزيدا عليك
�أوف و�إيف
ت�صرخ تقال
مليح بيقدي
هيكي يا جدي
النا�س عم بتقول:
ت�صرخ تقول:
«مليح بيقدي»...
بتذكر كجدي
هال�صخر لكبري
الباجلل كان
وجل كان زغري
تق ّلي منزرع
مطروحو «مربوك»

بدا مروي
الزمو تك�سري
«ماال وال حلي
غري ملهدي»...
بتذكر كجدي
كيف لـ«ب�سيني»
ع الل�س
حت�شك
بينك وبيني
تقلي
ك�أنا ال�سايبي
بتعرف
جايي عياين
طوف م�ش هيني
من كل هامليالت
م�سودي
هيكي يا جدي
النا�س
عم بتقول:
«من كل
هامليالت م�سودي»...
ح�سيت جدي انه ّم
دغري وعيت
بردان لأ عرقان
هيك ...لقيت
ع خمدتي
يف دمعتني زغار
�شو �صار
ما بعرف �أنا
�شو �صار
جدي البكي
ّميا �أنا اللي بكيت...
�إياد �أبي علي
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لغريك
ال�سفح

ح�سني م�صطفى

ل������غ���ي��رك ال���������س����ف����ح واالط���������ي���������ان وال����غ����ن����م
ي�����ا ج���ي�������ش ل���ب���ن���ان ����ص���ن���ت امل����ج����د م���ق���ت���دراً
رج�������ال�������ك ال�������ك���ب���ري�������اء ،ال�����ه�����م�����ة ا ّت������ق������دت
�إن ق����ي����ل م������ن ل���ل���خ�ل�ا����ص ال������ي������وم م����� ّدخ����� ٌر
ه�������م ال��������رج��������ال �������س���ل��اح احل���������ق يف ي����ده����م
�إن ح�����ورب�����وا ث���ب���ت���وا او ح����و�����ص����روا ����ص���م���دوا
�إن ع�������اه�������دوا رف������������دوا وح������ال������ف������وا جن������دوا
ف�������������داء ل�����ب�����ن�����ان واالح��������������������داث ������ش�����اه�����دة
م������ا ب���ي��ن �������س������ورة ب�������أ�������س ي�������س���ت���ق���اد ل��ه��ا
ل�����ب�����ن�����ان ج����ي���������ش����ك ي�������ا ل�����ب�����ن�����ان م�������ؤمت� ٌ
�����ن
ع��������م��������اده ...ق����ل����ت ح������د ال���������س����ي����ف ،ب����ارق����ه
ي�����ا ج���ي�������ش ل���ب���ن���ان �أر�����ض����ي����ت ال���ع���ل���ى ب���ط�ل� ًا
ي�����ا ج���ي�������ش ل���ب���ن���ان دم يف ال����ع����ز م����ؤت���ل���ق���اً

�إىل روح
العقيـد حممـد ريـا�ض عويـدات
�أكرم ف ّواز

عتاب يا َ
املوت بانت
ٌ
مالك ِ
مالحمه على فقدان «غازي»
غيابك �أيها القمر املج ّلي

ظال ٌم ،قد ن�سوق له املخازي
على كتفيك �شاهدنا جنوماً
لها يف جي�شنا �أغلى املغازي

اىل الغالية �أمي

يا ما �سهرتي ع�سريري
وجافاكي النوم
وبعيونك فرحة كبريي
عم تكرب دوم
وتغ ّنيلي حتى نام
والكلمي منك �أنغام
وقد الدين بالقلب فرحتنا

بعيدك يا �أمي ف ّتحت كل الورود
وتل ّونت باحلب دنيتنا
وزهر الربيع اللي غمر كل الوجود
ك ّمل جمالو من حمبتنا

�أمي
يا �أطيب كلمة
على �شفايف
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�أمي يا �أطيب كلمة على �شفايف
يا �شم�س الفرح يا منهل عوايف
يا ن�سمة عطر يا بدر �صايف
يا بل�سم جروحي يا ُدعا �شايف
�أمي يا مل�سة حنان يا ر ّقة ولطايف
يا ب�سمة طفل مه�ضوم عا �صدر غايف

و�أن�����������ت �أه����������ل لمِ ��������ا �������ش������اءت ل������ك ال����ق����م���� ُم
و������ص�����ن�����ت �آم������ال������ن������ا وال�������ب��������أ��������س حم���ت���ر ُم
ف��������أي�������ن م�������ن ك���ب���ري�������اء ال�����ه�����م�����ة ال����ه����م���� ُم
�أو ق���ي���ل م�����ن ي���ح���ر����س االوط����������ان ق���ي���ل ه��م��و
ه�������م ال��������رج��������ال ويف �أي������دي������ه������م ال����ق����ل���� ُم
�أو واع���������دوا ����ص���دق���وا �أو ه���اج���م���وا اق��ت��ح��م��وا
�أو ������س�����امل�����وا ...ف���ع���ل���ي���ه���م ُي���ع���ق���د ال�������س���ل��� ُم
ال ي����ب����خ����ل����ون وم������ه������ر امل������ك������رم������ات د ُم
وب�����ي����ن ع�����ل�����م غ�������زي�������ر ي�����خ�����ف�����ق ال�����ع�����ل����� ُم
مم
ع����ل����ى امل���������ص��ي�ر و�إن ح����������ادت ل����ن����ا اال ُ
ر�أيٌ �����س����دي����د ويف ������ص�����والت�����ه ال������ ّ���ش����م���� ُم
وي���������ش����ه����د ال����ب����ح����ر وال�����ق�����ي�����ع�����ا ُن واالك���������� ُم
ف��������إ ّن�������ن�������ا ب��������ك ب������ع������د اهلل ن����ع����ت���������ص���� ُم

وتنويهاتُ قائدنا املف ّدى
و�أو�سم ٌة ُ
املجاز
تفوق على ِ
ال�سرايا عنك قالوا:
رفاقك يف ّ
�شجاع ع�سكريٌّ
بامتياز
ٌ
ِ
اجلي�ش نو ٌر
د
عقي
يا
ك
م�سا ُر
َ ِ
واعتزاز
افتخار ِ
يد ُّل على ٍ
أعطيت عمراً
من الأعمار لو � َ

َ
احرتاز
ل
أعطيناك من غري ِ
�شم�س
ُرق ُّيك يف مراقي اجلي�ش ٌ
وقد ُم ّت َ
املجاز
بالعلم ِ
عت ِ
�شجاع
بفار�سِ ،
عرفت ِ
بطلٍ ،
والرباز
ب�ساحات
ِ
ِ
املعارك ِ
فال خط�أ �إذا ُ�س ّميت �صقراً
وجناح ِباز
و َن�سراً طائراًَ ،

ولو بتعريف يا غاليي علي
بالعيد �شو بقدملك هديي
كلمة وفا من القلب واالح�سا�س
رح قولها ق ّدام كل النا�س
وت�شهد عليها كل حارتنا
ويا دلو �إملا عندو �إم
ب�إيدا مت�سح دمعاتو

تخ ّفف عنو حمل الهم
وتبل�سملو جروحاتو
وهالإم اللي قلبا كبري
�إلها علينا تعب كتري
ونك�سب ر�ضاها كل غايتنا

يا ندي وزهور يا �أجمل قوايف
يا فرحة عيوين يا حبنا الكايف
�أمي يا ملقى حلو يا �أكرم �ضيايف
يا مالك البيت ما بيعرف جتايف
ربينا بظلك �سوا بهنا و�سرور
مربوك عيدك يا قلب دايف

حممد عبد الرحمن دمج

امل�ؤهل الأول املتقاعد
علي اللهيب
�إمارة دبي

�شباط

2
0
0

8

رفاق ال�سالح
�إعداد:
تريز من�صور
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رفاق ال�سالح
�إعداد:
تريز من�صور

العقيد املتقاعد �أحمد �سعيد حمدان
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش العقيد
املتقاعد �أحمد �سعيد حمدان الذي
تويف بتاريخ .2008/2/9
 م��ن مواليد ال��ع��ام - 1925�شحيم  -ق�ضاء ال�شوف.
 ت��ط��وع يف اجلي�ش ب�صفةتلميذ ���ض��اب��ط اع��ت��ب��اراً من
.1949/12/1
 -رق��ي لرتبة م�ل�ازم اعتباراً

من  1952/10/1وت��د ّرج يف
الرتقية حتى رتبة عقيد اعتباراً
من .1975/10/1
 حائز:• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين
الف�ضية لأعمال حربية.
• و���س��ام 1961/12/31
التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من

املقدم املهند�س املتقاعد جان قي�صر ق�سطون
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش املقدم
املهند�س املتقاعد جان قي�صر
ق�سطون ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2008/2/9
 من مواليد - 1938/1/27القبيات  -ق�ضاء عكار.
 ت��ط��وع يف اجلي�ش ب�صفةتلميذ �ضابط مهند�س اعتباراً
من .1958/11/3

 رق������ي ل���رت���ب���ة م��ر���ش��ح�ضابط مهند�س اع��ت��ب��اراً من
.1961/8/1
 رقي لرتبة م�لازم مهند�ساع��ت��ب��اراً م��ن ،1962/8/1
وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
مقدم اعتباراً من .1978/7/1
 حائز:• و���س��ام 1961/12/31

رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
الف�ضي ذا ال�سعف بالأقدمية.
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة �ضابط.
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة كومندور.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد موقع بريوت.
 تابع عدة دورات درا�سية يفالداخل واخلارج.
 مت�أهل وله خم�سة �أوالد.التذكاري.
• و���س��ام اال�ستحقاق
اللبناين من ال��درج��ة الثالثة
(الف�ضي) بالأقدمية.
• ميدالية اجلدارة من وزارة
الداخلية.
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثانية.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

الرائد املتقاعد �أنطوان ن�صري عتيق
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش ال��رائ��د
امل��ت��ق��اع��د �أن���ط���وان ن�صري
عتيق ال���ذي ت���ويف بتاريخ
.2008/3/2
 من مواليد - 1942/6/23بريوت.
 ت��ط � ّوع يف اجلي�ش ب�صفةت��ل��م��ي��ذ ���ض��اب��ط اخت�صا�صي

ل�صالح �سالح اجلو اعتباراً من
.1965/10/4
 رق��ي لرتبة م�لازم اعتباراًمن  ،1968/8/1وت��درج يف
الرتقية حتى رتبة رائد اعتباراً
من .1981/7/1
 حائز:• و�سام الن�سر للطريان من

الدرجة املمتازة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثالثة.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
 تابع عدة دورات درا�سية يفاخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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املعاون ح�سن
رفاقالبيطار
علي
ال�سالح

نعت �
إعداد:اجلي�ش املعاون ح�سن علي البيطار
قيادة
تريز من�
بتاريخصور.2008/2/4
الذي تويف
 من مواليد  -1973/12/10ببنني  -ق�ضاءعكار  -حمافظة ال�شمال.
 -تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1996/2/1

 من عداد مقر عام اجلي�ش. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ع�شر مرات.
• تهنئـة قائـد مقـر عـام اجليـ�ش ثالث
مرات.
 -مت�أهـل وله اربعة اوالد.

الرقيب حممد
م�صطفى م�شيك

املعاون علي
�سليمان ح�سن
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجلي�ش
امل��ع��اون علي �سليمان
ح�سن الذي تويف بتاريخ
.2008/2/21
 م������ن م����وال����ي����د - 1979/4/9حب�شيت
 ق�ضاء عكار  -حمافظة ال�شمال • .تنويه العماد قائد اجلي�ش. تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ • تهنئة العماد قائد اجلي�ش.1998/1/5
 8مرات.
 من عداد لواء امل�شاة الثاين • تهنئة قائد املنطقة.ع�شر.
• تهنئة قائد اللواء.
 مت�أهل وله ولدان. -حائز:

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش الرقيب
حممد م�صطفى م�شيك الذي
تويف بتاريخ .2008/2/3
 من مواليد - 1968/9/15م�صنع الزهرة  -ق�ضاء بعلبك -
حمافظة البقاع.

 ت��ط� ّوع يف اجلي�شبتاريخ .1990/5/15
 من ع��داد مقر عاممنطقة البقاع.
 حائز:• ت��ن��وي��ه العماد
قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 18مرة.
• تهنئة قائد املنطقة.
 -مت�أهل وله اربعة اوالد.

اجلندي الأول حممد علي عبد احل�سني رم�ضان
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي الأول حممد علي عبد
احل�سني رم�ضان الذي تويف بتاريخ .2008/2/28
 من مواليد  - 1970/11/16بلدة الريحان -ق�ضاء جزين  -حمافظة اجلنوب.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1992/3/23 من عداد لواء امل�شاة العا�شر. حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
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• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  17مرة.
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد الكتيبة.
• تهنئة قائد الفوج مرتني.
 -مت�أهل وله ثالثة اوالد.
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رفاق ال�سالح

�إعداد:
تريز من�صور
نعت قيادة اجلي�ش العريف ال�شهيد علي
حممد عبد احل��ي ال��ذي ا�ست�شهد بتاريخ
� ،2008/2/21أث��ن��اء ق��ي��ام��ه بالواجب
الع�سكري.
 من مواليد  - 1981/2/22فنيدق -ق�ضاء عكار  -حمافظة ال�شمال.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2001/1/14 من عداد لواء احلر�س اجلمهوري  -كتيبةالدعم.

العريف ال�شهيد
علي حممد عبد احلي
 حائز:• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
 -مت�أهل بدون اوالد.

العريف ال�شهيد عمران �أحمد عبيد
نعت قيادة اجلي�ش العريف ال�شهيد عمران
�أحمد عبيد الذي ا�ست�شهد مت�أثراً بجراحه التي
�أ�صيب بها يف �أثناء قيامه بالواجب الع�سكري
خالل معارك خميم نهر البارد.
 من مواليد  - 1988/3/13عني التينة ال�ضنية. ج ّند يف اجلي�ش اعتباراً من 2006/8/7وم ّددت خدماته اعتباراً من .2007/2/7

 من عداد الفوج املجوقل. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.
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رحلة يف االن�سان
�إعداد:
غري�س فرح

�أثر اال�ضطرابات
النف�سية
ح�سب �آخ��ر ال��درا���س��ات التي
تناولت مالب�سات م�شكلة االنتحار،
وخ�صو�صاً يف �صفوف املراهقني
وال�شباب ،ف��إن تزايد اال�ضطرابات
النف�سية يف غري مكان يف العامل،
قد حت � ّول م��ؤخ��راً اىل حالة وبائية
ت�ستدعي التدخل ال�سريع من قبل
املعنيني يف احلقلني االجتماعي
والنف�سي .والالفت �أن هذه احلالة مل
تعد تقت�صر على جمتمع معينّ  ،بل
انت�شرت بفعل عدوى ح�ضارة العوملة
اىل جمتمعات كانت يف املا�ضي
�أكرث �أماناً واطمئناناً ،ويف مق ّدمها
جمتمعاتنا ال�شرقية املحافظة
واملتد ّينة .وهو دليل وا�ضح على
حقيقة �أن جينات الإن�سان الوراثية
لي�ست وحدها امل�س�ؤولة عن منحاه
ال�سلوكي ،بل �أ�صبحت تعترب عامالً
م�شاركاً يف عملية التفاعل الب�شري
مع م�ؤثرات البيئة اخلارجية ،وما
ينجم عنها من تغيرّ ات يف امليول
وال��ت��و ّج��ه��ات ون�سبة التك ّيف مع
الواقع.

ظاهرة �إجتماعية متفاقمة
فما هي العوامل
الكامنة وراءها؟

ال����ذي يعترب
�أن امليل اىل تدمري الذات،
هو �سلوك يقت�صر على الإن�سان وحده
من دون �سائر الكائنات .فاالن�سان
ينتحر ب�صورة �إرادي��ة بينما
احليوانات ال ُتقبل على هذا
الفعل ب�إرادتها ،بل نتيجة
�أخطاء عفوية تت�سبب مبوتها.
وهذا يعني �أن الإن�سان املت�ش ّبث
بالبقاء وح��ب احل��ي��اة واال�ستمرار
بالفطرة ،يندفع بالوترية نف�سها
باجتاه تدمري ال��ذات عندما تختل
عالقته بنف�سه وباملجتمع من حوله.
وبغ�ض النظر ع��ن دور امل�ؤثرات
ال��وراث��ي��ة امل��ت��ج� ّذرة يف اجلينات،
وال��ت��ي ت��ؤم��ن اال�ستعداد الوراثي
للإ�صابة بالأمرا�ض النف�سية وبالتايل
التفاعل ال�سلبي مع م�ؤثرات البيئة،
ي�شري الإخت�صا�صيون اىل عالقة بع�ض
العوامل االجتماعية يف ن�شوء امليل
الق�سري اىل تدمري ال���ذات ،وهنا
�أبرزها:
• �سرعة الع�صر وغياب
امليل اىل تدمري الذات
هنا ال بد من الإ�شارة اىل نظرية التوا�صل الإجتماعي:
الفيل�سوف الأملاين �إمانويل كا ْنت ،م��ن البدهي ال��ق��ول �أن الإن�سان
122

اجلي�ش  -العدد رقم 274/273

�إجتماعي
ب����ط����ب����ع����ه،
مب��ع��ن��ى �أن����ه مييل
بالفطرة اىل التوا�صل مع الغري
لت�أمني احلماية اجلماعية من املخاطر
غري املتوقعة .ل��ذا ،ف��إن التغيرّ ات
املفاجئة التي ب��رزت نتيجة امل ّد
احل�ضاري الر�أ�سمايل ،وما جنم عنها

م��ن تق ّل�ص العالقات
العائلية واالجتماعية،
ب�سبب ال�سعي الدائم اىل جني
املال واللحاق بركب التق ّدم� ،أحدث
كما يبدو فراغاً يف نفو�س ال�شباب
املعا�صر وزرع يف �أعماقهم اخلوف
على امل�صري ،وزاد الأم���ر �سوءاً
تق ّل�ص م�ستوى الإميان يف بع�ض
املجتمعات ،ما �أ ّدى اىل انتزاع
�آخ���ر ع��ام��ل اطمئنان يف نفو�س
الكثريين ،ودف��ع بهم اىل طريق
االنتحار.
• ث��ورة الإت����ص��االت وخطر
العقائد الدخيلة:
كما �سبق و�أ���ش��رن��ا ،ف ��إن ظاهرة
االنتحار التي تفاقمت خالل العقود
الأخ��ي�رة م��ن ال��ق��رن امل��ا���ض��ي يف

حد للحياة ،هو �سلوك رافق الإن�سان منذ �أقدم بني تفاقم هذه ال�صراعات ،وخ�صو�صاً يف �صفوف الأجيال ال�صاعدة،
االنتحار �أو عملية و�ضع ٍ
الع�صور ،علماً �أنه مل يربز وي�صبح ظاهرة �إجتماعية �إالّ يف منت�صف والتطورات االجتماعية احلا�صلة ،الأمر الذي يدعو اىل االعتقاد بوجود
القرن املا�ضي� ،إثر التغيرّ ات ال�سريعة التي واجهت احلياة يف خمتلف تفاعل غري �سوي بني املنتحر وبيئته اخلارجية.
وال�سـ�ؤال املطروح :ما هي العوامـل املت�س ّببـة با�ضطـراب التفاعـل
املجتمعات املدن ّية.
بيـن الفرد واملجتمـع ،وما هـو الدور الذي
و�إذا كنا �أخذنا باالعتبار �أن ا�ستحواذ فكرة املوت
ي�ؤديـه هذا اال�ضطراب على �صعيد
على �أدمغة بع�ض الأفراد واجلماعات،
تغ ّلب فكـرة املوت على
هو نتيجة �صراعات داخلية
غريزة البقاء؟
متفاقمة ،ميكننا ا�ستنتاج
وجود عالقة وطيدة

املجتمعات ال�صناعية ،انتقلت يف
الآونة الأخرية اىل جمتمعاتنا نتيجة
التغيرّ ات اجلذرية التي طر�أت على
�أدمغة �أبنائنا نتيجة ت�س ّرب الأفكار
والعقائد الدخيلة بكثافة عرب و�سائل
الإعالم ،وعن طريق الإحتكاك املبا�شر
باملجتمعات الغربية بوا�سطة ال�سفر
وال��ه��ج��رة ،وال��ت��وا���ص��ل ع�بر �شبكة
االنرتنت .وهنا يجدر بالإ�شارة �أن
حوادث الإنتحار اجلماعي التي ح�صلت
يف �أكرث من دولة غربية ،و ّمت حتديد
توقيتها عرب �شبكة االن�ترن��ت من
قبل جمموعات تب ّنت معتقدات
غريبة ومنحرفة وحر�ص �أفرادها على
تبادل الهواج�س والأفكار الهو�س ّية.
م��ن ناحية ثانية ،ال يغيب عن
ب��ال الإخت�صا�صيني ت�أثري الأزم��ات

ب��امل��ي��ل اىل
ت�����دم��ي��ر
ال����������ذات
ب ��أ���ش��ك��ال
ت���ت���ن���اف���ى
والأعراف الإجتماعية
والدينية.

ا لإ قت�صا د ية
والبطالة والعوز،
ما هو العالج؟
ودوره���ا يف تفعيل
على الرغم من �صعوبة
م�شاعر القلق واخلوف وامليل
حت���دي���د ع��ل��اج ���ش��ام��ل
اىل العزلة واالنطواء ،الأمر الذي
للإ�ضطرابات امل�ؤدية اىل
يع ّزز الأفكار ال�سلبية ويغلب غريزة
الإنتحار� ،إالّ �أن الباحثني
املوت على غريزة البقاء.
يف هذا احلقل �أجمعوا على
مع ذل��ك ،يوجـد �إجماع من قبل
�ضرورة الإ�ستمرار ب�إلقاء
الباحثني على وج��ود تكامـل بيــن
ال�ضوء على ال�سلوك الإنتحاري،
العوامـل كافة املـ�شار اليهــا ،جلهة
�إحداث الت�شوي�ش الذهني املتم ّثل وتعميم مفاهيمه ودوافعه وت�أثرياته
ال�ضارة على الأف���راد واملجتمعات
التي ينتمون اليها.
�إ�ضافة اىل ذل��ك ،دع��ا الباحثون
اىل و�ضع خطط وقائية للح ّد من
تزايد ح� ّدة ال�سلوك االنتحاري بني
املراهقني وال�شباب بو�سائل �أهمها:
• و�ضع برامج �إجتماعية ت ؤ� ّمن
ال��ت��واف��ق ب�ي�ن ت��ك � ّي��ف ال�شباب
املعا�صر مع املعايري الإجتماعية
اجل���دي���دة م��ن ج��ه��ة ،والإح��ت��ف��اظ
بالهوية الفردية من جهة ثانية،
الأم���ر ال���ذي ي��ح��ول دون �شعورهم

بال�ضياع والف�شل والعجز عن تق ّبل
الواقع بال�سرعة املطلوبة.
• �إن�شاء مراكز للعناية مب�شاكل
ال�شباب ،وتوجيه العائالت ملنع
ت��ف��اق��م ال���ه���وة ب�ي�ن الأج����ي����ال،
وبالتايل �إع���ادة اللحمة العائلية
�إث��ر التف ّكك ال��ذي ن��ال من بنيتها
بفعل �سرعة التطور احل�ضاري.
• ر�سم خطط �إجتماعية وقائية
للح ّد م��ن تهافت ال�شباب على
الأف��ك��ار وامل��ع��ت��ق��دات امل�ستوردة
وال��ب��ع��ي��دة ع��ن القيم الإن�سانية
والدينية ال�صحيحة ،الأم���ر الذي
يعيد الإط��م��ئ��ن��ان اىل النفو�س،
ويحيي فيها من جديد بريق الأمل.
• �إلقاء ال�ضوء على الأمرا�ض
والإ����ض���ط���راب���ات النف�سية التي
تت�سبب ب��االن��ت��ح��ار ،وت�شجيع
العائالت على �إ�ست�شارة الأطباء
النف�سيني من دون خوف �أو خجل.
فالأمرا�ض النف�سية هي مبجملها
بيولوجية املن�ش�أ ،وحتتاج اىل العالج
بالأدوية.
• الأخ���ذ بعني االع��ت��ب��ار دور
البطالة يف تفاقم ال�شعور بالف�شل
وال�ضياع ،وم��ن هنا �أهمية و�ضع
برامج لت�أمني العمل لل�شباب مبا
يتنا�سب وكفاءاتهم العلمية.
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يف كل بيت
�إعداد:
ناديا متى فخري

متى تهي�أت للمراهق حياة ي�سودها اال�ستقرار
وتثبت فيها احلوافز الرافدة للتوا�صل الإيجابي
امل�س باجلوهر
وتتما�شى مع روح الع�صر من دون ّ
الثابت يف حمور الرتبية الذي ير ّ�سخ لديه
الإ�ستقامة ،فال بدّ من �أن ي�سجّ ل توا�صالً �إيجابياً
مع تطورات هذه املرحلة من العمر ويندمج
مع الواقع بعقلية مرنة ونف�سية رحبة ويرتب
حياته ترتيباً �صافياً ي�شمل جميع النواحي.

�سنوات البحث عن الهوية والتفكري بامل�ستقبل
�سنوات املراهقة هي �سنوات بحث وتفكري،
البحث عن الهوية والتفكري بامل�ستقبل .وللمراهق
�أول��وي��ات ومطالب لي�س من ال�سهل �أن يتخ ّلى
عنها باعتبار �أنها تر�ضي قناعاته وعلى قيا�س
طموحاته ،وه��ذا ي�ضاعف من م�س�ؤولية الأهل،
ففي هذه الفرتة ال بد من متابعة املراهق متابعة
ر�صينة وحذرة ،وبذل جهد لدخول عامله واكت�شاف
ميوله ،على �أن يكون هذا التدخل �إيجابياً ي�ستمد
منه املراهق الإنطالقة الب ّناءة والعرب املفيدة ،و�أن
ال ُيثبط عزميته �أو يت�سبب يف �إحباطه معنوياً...
ومن ثوابت الدور الأ�سري �أن يتد ّرج املراهق على
ّ
ي�ستخف
�س ّلم الف�ضائل والقيم ويت�آلف معها وال
بها ،و�أن يكون م�ستعداً للتوا�صل بر�ضى مع
الظروف واملواقف ال�شخ�صية والإجتماعية ويو ّثق
�إميانه بامل�ستقبل

مرحلة
ح�سا�سة
تتطلب
التوا�صل الإيجابي
واحلوار الهادئ
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ويبتعد عن ال�شك فيه.
نحن نعرف �أن احلياة لي�ست كلها �سهلة وهذا ما
ّ
ي�ستخف باحلياة
يجب �أن يعرفه كل مراهق ،كي ال
وي�س ّلم ب�أن الأمور �سوف جتري كما ي�شتهي فيكون
تعاطيه مع الواقع �سطحياً ،هام�شياً وك�أن ال وجود
لأي عائق مينعه من حتقيق ما ي�صبو �إليه .وكذلك،
املفرو�ض �أن ي�ستوعب املراهق �أن يف احلياة قيماً
�صاحلة وخ�يرة وفيها �أي�ضاً ما هو عر�ضي وكله
�شر ،ومن ال�ضروري �أن يكون ملماً مبطالب احلياة
الع�صرية ويعرف كيف ميا�شي الزمن والأح��وال
وكيف يت�صدى لأمواج النزوات التي تتقاذفه من
كل جهة ،و�أن يكون م�ستعداً للتنازل عن رغبات
م�ؤقتة يف �سبيل حتقيق ك�سب طويل الأمد ...كما
عليه �أن يعي �أن كل م�شكلة تواجهنا يف �أي مرحلة
من مراحل العمر ت�ستحق منا �أن نكافح لنتجاوزها
ب�سالم.
املراهق معر�ض لتحديات ع�صره ،لكن

ال�سلوك امل�ستقيم �ضمانة للم�ضي قدماً بخطوات والتفكري اخليايل والإنفعاالت العاطفية والبحث
ثابتة ،وه��ذا ما يجب �أن نعمل عليه يف �سياق عن الهوية والإ�ستقاللية الذاتية) ،يكون مندفعاً
دورن��ا التوجيهي يف عمر املراهقة ...فالتوجيه متطلباً مفرط احل�سا�سية.
مي ّثل �صمام الأمان لعدم وقوع �أوالدن��ا يف اخلط�أ
مرحلة انتقالية
والإنحراف� ،إنه ال�شريان الأ�سا�سي الذي ُيحيي فيهم
امل��روءة والعزمية والإرادة والإ�ستعداد النف�سي يف الواقع ،املراهقة مرحلة انتقالية حرجة تكرث
لتقبل �إحتياجات هذه املرحلة واملراحل الالحقة فيها الإ�ضطرابات خ�صو�صاً يف ظل عدم وجود توازن
نف�سي عميق ،الأمر الذي يجعل بناء الهوية �أكرث
مبزيد من الإطمئنان والتفا�ؤل وراحة البال.
من التوجيه يكت�سب املراهق اخل�صال احلميدة �صعوبة ،فمن ناحية للمراهق �أحالمه ونظرته
التي تك�سبه �شخ�صية و ّثابة نحو اخلري وال�صالح ...اخلا�صة به وباحلياة من حوله ،ومن ناحية ثانية
والتوجيه الأ���س��ري من الثوابت التي ال ب� ّد من تكرث العقد النف�سية يف غياب الأج��واء امل�ش ّوقة
مراعاتها يف تربية �أوالدنا وت�أهيلهم ملواكبة عجلة التي ت�شحنه بالتفا�ؤل واحلما�سة ليم�ضي يف
احلياة بنجاح وبناء �شخ�صيتهم امل�ستقبلية ،وبدون �سالم معنوي ومزاج هادئ .وت�شهد هذه املرحلة
هذه الثوابت قد ي�ض ّلون الطريق ،فال ت��وازن �أو تغيرّ اً يف ال�سلوك فيتع ّلم املراهق �أمناطاً �سلوكية
جديدة� ،إذ ي�صبح �أكرث وعياً لكل ما ُي�س ّوق �إليه
التزام �أو م�شاركة مثمرة.
من معرفة وقيم ومعايري �إجتماعية من �أبويه �أو
من مربيه ومن املق ّربني من الرفاق ،كما ُيالحظ
روافد ال بد منها
مرحلة املراهقة يجب �أن ترفدها مقومات ال�سلوك ت�أثريه بالثقافة العامة التي يكت�سبها يف جمتمعه
الر�صني واجل��دي ،والن�ضج الوجداين والعاطفي ،بالإحتكاك مع الآخرين ،والتمر�س على مفاهيم
و�إرادة قوية تكبح جماح الته ّور واجلنب والطي�ش ثقافية ي�ستوردها من خارج جمتمعه فيت�ش ّربها
وتدعو �إىل الت�صرف مب�س�ؤولية مع �أي �أزم��ة �أو وتثبت يف ذهنه وت�شكل جميعها غ��ذاء لذوقه
موقف ط��ارئ ...فالن�ضج ال�سلوكي مطلوب يف وفكره.
جميع مرافق احلياة وبوحيه يتعزز منو امل�س�ؤولية وملا كانت الثقافة املرجع ال��ذي ي�شحن الفكر
الإجتماعية و ُتبنى ال�شخ�صية املحرتمة املوثوق باملعرفة من الطبيعي �أن تثري ف�ضول املراهق،
بها ...و�أي طارئ عار�ض على حياة املراهقني قد فهو يريد �أن يفهم ويكت�شف وي�ستثمر خرباته
يفرز ا�ضطراباً لديهم وي�صيبهم بنك�سة نف�سية خلدمة �أهدافه ،ون�شري هنا �إىل �أن للثقافة �آفاقاً
يف العمق تو ّلد ال�سلبية وعدم الإك�تراث ...وهنا وا�سعة فهي ته ّذب ال�صفات الإن�سانية والإجتماعية
للأهل دور مهم يف وقاية �أوالده���م من تراكم والطبيعية حتى تخلق من الفرد �شخ�صية نامية
الإنفعاالت التي تدفع بهم �إىل التخاذل والهروب وناجحة يف ميدان الفكر والعمل ،وه��ي امتداد
حلياة منتجة وم�س�ؤولة؛ املهم �أن ال تلمع الثقافة
من امل�س�ؤولية.
يحتاج املراهق �إىل الإرادة واملعنويات العالية بوم�ضات م�ضرة جتعله �أ�سري �أفكار ومعتقدات
كم�صدر طاقة ،ويجب ت�شجيعه على النظر �إىل و�سلوكيات مرفو�ضة �إن�سانياً و�إجتماعياً.
الأمور مبو�ضوعية و�أن ي�سعى خلري نف�سه وم�ستقبله
حمور امل�شكلة
ويكون م�س�ؤوالً عن �أفعاله ،فال يهمل وال يت�س ّرع،
ويبتعد عن �صغر النف�س ويتج ّنب الفو�ضى وال كل مراهق معر�ض للوقوع يف اخلط�أ ،والبع�ض
ي�سقط يف هفوة ،ويت أ� ّنى مرتوياً يف كل فعل ،وال يكون اجلهل �سبب انحرافه ،وه��ذا يجعلنا �أمام
ّ
يبت يف �أمر ما مل يح ّكم العقل وال�ضمري ،فالإن�سان م�شكلة �صعبة و�شائكة ،خ�صو�صاً ان املراهق يعي�ش
�سن الطي�ش ومن ال�سهل �أن يب ّدل من عاداته
ُيحمد بح�سب تع ّقله.
تنتاب املراهق احلرية وال�شك وامللل من الروتني و�سلوكه ويتخ ّلق ب�أخالق الآخرين وي�سري َ�س رْيهم،
واملالحظات وتن�شط دوافع النزوات واملتطلبات ويف هذا ال�ضوء يتبلور حمور م�شكلتنا مع �أوالدنا.
التي جتعله �إزاء موقف نف�سي مليء بالتناق�ض فاملراهقة ف�صل حياتي رحيب يحت�ضن متغريات
الوجداين ،فاملراهق يف هذه ال�سن�( ،سن الرت ّدد كثرية يف ظلها يندمج امل��راه��ق يف عالقات
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معقدة ويخو�ض جتارب فيها املفيد وفيها املثري
وفيها ما يناديه نحو اجلنوح ،فكل يوم قد ي�أتيه
ببع�ض �ضبابه ليع ّكر على النف�س �صفاءها.
�إن الأمناط ال�سلوكية التي يتعلمها املراهق قد
يكون يف �صاحله �أن يتعلمها وقد يكون الت�ش ّبه بها
تهوراً وانحرافاً يو�صله �إىل الهالك ...وغالباً ال يكون
�سلوكه بفعل �إرادي عاقل وح ّر ولكن نتيجة حما�سة
ورغبة يف تقليد ت�صرفات الغري وهذا ي�سيء اليه
يف العمق ،ف�إذا منت ال�شخ�صية يف قالب فائق
الإعوجاج قد ي�صعب تقوميها يف ما بعد تقومياً
ُمر�ضياً.
لذلك يجب �أن نو ّثق عالقتنا ب�أوالدنا و�أن نتوا�صل
معهم باحلوار الهادئ املقرون باحلكمة واملرونة كي
ال ي�شعروا بالعزلة والوحدة وي�أخذهم اعتقاد ب�أن ال
عون لهم وال �سند وال اعتبار لهم عند الغري ،حتى
ولو اعرت�ضوا على التفافنا حولهم ،فهذه املرحلة
حتتاج �إىل ال�صرب والإرادة الطيبة ويقظة الأهل
لتقريب امل�سافة بينهم وبني �أوالدهم؛ املفرو�ض،
�أن نر�سم لهم اخلط القومي الذي ال يح ّرف خطاهم.
ويف فرتة املراهقة ،نالحظ �شيوع :عدم الر�ضا،
تقلب يف امل��زاج ،عدم ارتياح نف�سي وتت�شكل
فيها عدوانية الت�ص ّرف التي �إذا ا�شتدت تقود
املراهق �إىل م�ساحات مظلمة ،يك ّلفه اخلروج منها
ثمناً باهظاً من كرامته و�شخ�صيته.
حني يعاين املراهق عدم توازن يف جمال ما،
وي�شعر بالتعا�سة ،وب�أن املجال املتاح له يف احلياة
�ض ّيق وخانق ،يت�صرف بعدوانية ويطلق العنان
لغرائزه و�إنفعاالته ،وهذا �شيء خطري ...فالعدوانية
�سمة النفو�س ال�ضعيفة امل�شحونة بالت�أزم وتخلق
ل�صاحبها م�شاكل كثرية خ�صو�صاً امل��راه��ق ذي
الطباع احل����ا ّدة ...وه��ذا يقت�ضي تربية روحية
وجدانية� ،سلوكية نقية ي�ستوحي منها املراهق
الف�ضائل والقيم الأخالقية التي تورثه �شخ�صية
حم�صنة �ضد االنحراف والتخ ّلف وعدائية الت�صرف،
وتقيه �ش ّر نف�سه و�أفعاله...

الأ�سا�س يبني مفردات �سلوكه ...ويبد�أ ب�إعادة
النظر بكل ما تع ّلمه من �أبويه ويت�ساءل عن مدى
�صحة املفاهيم التي �إكت�سبها منهما ...ومن �أبرز
مظاهر احلياة النف�سية عند املراهقني :الرغبة يف
الإ�ستقاللية والتحرر من �سلطة الوالدين ورقابتهما،
وميل املراهق �إىل برجمة حياة خا�صة به ،فهو يجد
�أنه مل يعد قا�صراً وبا�ستطاعته �أن يختار ويق ّرر وال
�ضرورة للإ�صغاء �إىل ن�صائح الكبار والأخذ بها كنهج
ُملزم ،لأنها مت ّثل بالن�سبة �إليه حواجز وقيوداً حت ّد
من �إندفاعه ون�شاطه.

املراهقة

احلقوق والواجبات والرغبة يف اال�ستقاللية
يقف امل��راه��ق ح��ائ��راً ،مت�سائالً ع��ن حقوقه
وواجباته ،فهو يف ّكر يف قرارة نف�سه �أنه �أ�صبح
را�شداً وم�س�ؤوالً عن نف�سه و�أن ال �سلطة لأحد عليه،
والتدخل يف �ش�ؤونه م�س�ألة مرفو�ضة ،فهو يعتقد
�أن��ه �أك�ثر دراي��ة مب�صلحته واختياراته وعلى هذا
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نربة خا�صة وم�ؤ�شرات مقلقة
طريقة املراهقني يف الكالم تده�شنا وتثري
�أع�صابنا �أحياناً ،فقد يتكلم املراهق بنربة �صوت
متعجرفة �أو ي�ستخدم �أ�سلوباً �سيئاً يف الكالم ،ويحب
بع�ضهم املغاالة والإف���راط يف متويه احلقائق،
ويطلق خرباً كاذباً حتى �أنه ي�ص ّدق ما يوهم �أهله
�أو رفاقه به ،وهذا �شيء مقلق لأن الكذب تليه
ارتكابات �أخرى ،مثل الغ�ش ...ال�سرقة ...الخ ،فما
العمل؟
�أن ننري درب املراهق ونو ّجهه نحو ال�صالح مهم
جداً ولكن الأهم �أن يتحلى الآب��اء بال�صرب والهدوء
واحلكمة يف تعاطيهم مع �أوالده��م املراهقني،
والتوا�صل معهم ب�أكرب ق��در ممكن من التف ّهم
واحل�سا�سية ل��ن��ق� ّرب بيننا وبينهم امل�سافة
ون�ساعدهم على �أن يجدوا يف نفو�سهم املوارد
اخلرية واللياقة ال�سلوكية؛ كما ينبغي �أن نبقى
متيقظني ون�ص ّوب الأخ��ط��اء ونرف�ضها يف حوار
ب ّناء مع �أوالدنا ومن دون �أن جنرح م�شاعرهم مع
الإهتمام ب�إمناء العامل الأخالقي املثايل لديهم.

املراهقة
املراهقة

احلرية
ي��ر ّدد املراهق با�ستمرار� :أري��د �أن �أك��ون حراً،
م�ستقالً ،وطبيعي �أن تكون احلرية مركز اهتمامه،
�إمنا يجب �أن تكون حتت �إر�شاد العقل وال�ضمري.
احلرية كاملحبة غريزة �إن�سانية طبيعية ،وال�سعي
وراءها هو �سعي اىل التج ّدد و�إثبات الذات ،وهذا
حق وجودي ال ميكن جتاهله� ،شرط �أن يعي املراهق
متاماً ما هو مفهوم احلرية احلقيقي.
توحي احلرية بالثقة والطم�أنينة وبفرح داخلي،
فهي من احلوافز الداعمة معنوياً ...ويبقى الأهم،
وهو �أن يعرف املراهق �أن تقرير م�صريه بالفعل

الإرادي احل ّر ال بد من �أن يرتكز على حوافز ت ّربره
تختلف متاماً عن عفوية الغرائز ،فالإ�ست�سالم
العفوي للأهواء ال ميكن �أن يعد اختياراً موفقاً ،بل
تنازالً و�أ�سراً �أ�شد ظلماً وحتكماً من حتميات �ضابطة
مفرو�ضة عليه على م�ستوى العي�ش الواقعي
اليومي.
ال ج��دل �أن احل��ري��ة ه��دف �سام وع��زي��ز ،ولكن
املفرو�ض �أن ن�شرح لأوالدن��ا ما معنى �أن نكون
�أحراراً ...فاحلرية �أي�ضاً م�س�ؤولية ...وعلى املراهق
�أن يبني حريته على ركائز ثابتة ومتينة ،و�أن
يربط بني مبد�أ التمتع بحريته ومبد�أ امل�س�ؤولية
التي تفر�ضها هذه احلرية.
يف املراهقة تتو�ضح ال�سمات ال�شخ�صية بوجوه
خمتلفة املظاهر ،ف�إما �أن جندها نامية ومثمرة� ،أو
فا�سدة مري�ضة تورث ال�ضياع والفو�ضى والظالل.
فهناك من نراه جدياً� ،صادقاً� ،سريع البديهة،
واثقاً من نف�سه ،متفائالً وطموحاته هادفة ،وي�ؤمن
ب�إنت�صار اخلري على ال�شر ،معنوياته عالية و�سلوكه
مو�سوماً بطابع �إن�ساين واخالقه حميدة.وهناك من
نراه مييل �إىل العزلة والإنطوائية ،والالمباالة ،ومن
�سماته �أي�ضاً اخلجل والعدوانية والتكرب والأنانية
و�أكرث ت�صرفاته مزعجة ومغيظة ،ال يحرتم الآخر،
متقلب امل��زاج� ،إىل غري ذلك من �سمات تفتقر
�إىل الر�صانة والإيجابية.
وال�سبب� ،أن املراهق كال�شجرة يف بداية منوها،
ف�إن هي ُزرعت يف �أر�ض مهملة� ،صخرية لي�س
فيها تربة �صاحلة تتعمق فيها اجلذور ،تبقى �شجرة
غري نامية وغري مثمرة ...كذلك املراهق ف�إذا كان
تكوينه الأول قد تل ّوث منذ الطفولة بجراثيم فا�سدة
�أو �أ�صابه مر�ض ما يف بدء من ّوه ومل تعالج حالته،
يظل طوال احلياة مري�ضاً تنق�صه ال�صحة والعافية
اجل�سمية والنف�سية وال�سالم املعنوي ،فال يتق ّدم وال
يتكامل ،فالأ�صل حني يكون مري�ضاً وفا�سداً ال ُتزهر
براعم منوه بالعافية.
ودور الأه��ل هنا ،ك��دور الفالح ال��ذي يعمل يف
�أر�ض بور لت�صبح �أر�ضاً جيدة ،عليهم �أن يك ّثفوا
اجلهد والعناية والرعاية فنحن نريد �شباباً مت ّزناً ذا
�شخ�صية متكاملة متنا�سقة من دون �أن تطغى فيه
قوة على قوة ...نريد �أن ي�أخذ حياته بقب�ضته و�أن
يعرف حدوده ،ويقرر م�صريه على �أف�ضل وجه...
يقبل ويرف�ض ،ي�شجب وين ّمي ،ويعي م�س�ؤولياته
جتاه نف�سه والعائلة والوطن.

�آذار  /ني�سان
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�إعداد :جان دارك �أبي ياغي
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يعتقد بع�ض النا�س �أن الڤيتامينات ت�ساعدنا �أكرث على تكوين �صحة �سليمة ،ويجدون فيها
مواداً �سحرية تقوي اجلهاز املناعي ،ومتدّ اجل�سم بالطاقة ،وتنمي الع�ضل ...ويعتقد �آخرون �أن
الزوائد فيها خري لل�صحة ،ولكن الواقع �أن الزائد لي�س دائماً الأف�ضل .فكل فيتامني ي�ؤخذ زيادة
عن اللزوم يتخل�ص منه اجل�سم عن طريق البول �أو التع ّرق ،ويتح ّول اىل مواد �سامة� .سلبيات
املتممات الغذائية و�إيجابياتها يف هذه املقابلة مع �إخت�صا�صية التغذية الأ�ستاذة اجلامعية
زينة غ�صوب الأ�سود.

• م������ا ه��ي
املتممات الغذائية؟
 تعترب املتمماتالغذائية من املواد التي ت�ؤخذ بالفم وحتتوي على نوع غذائي هدفه تكملة
ما ينق�ص يف اجل�سم من غذاء .وميكن �أن جندها على �شكل حبوب ،كب�سولة،
جل (� ،)Gelsسائل ،لوح (� )Barsأو على �شكل بودرة.
املكونات الغذائية هي :الڤيتامينات ،املعادن ،الأع�شاب ،الأحما�ض الأمينية،
و�أي مادة غذائية ي�ستخدمها الإن�سان ليتمم نظامه الغذائي عرب زيادة كمية
الغذاء الإجمالية مثالً :االنزميات �أو الأن�سجة من الأع�ضاء �أو الغدد� ،أو م�ستخرج
مر ّكز.
�أم��ا املكونات الغذائية احلديثة فهي تلك التي
ت�ستويف ال�شروط امل��ذك��ورة نف�سها يف تعريف
املكونات الغذائية ،والتي مل تكن تباع يف
الواليات املتحدة الأمريكية ،كمتمم غذائي،
قبل  15ت�شرين الأول .1994
يجدر بالإ�شارة �أن املوافقة احلكومية
على الأدوية تقت�ضي مرور الدواء ب�سنوات
من الفحو�صات املتكررة قبل ا�ستهالكه
يف الأ���س��واق .وهناك الكثري من احلبوب
اخلا�صة باملتممات الغذائية التي تعرف
يف الأ�سواق على �أنها حتتوي جميع املكونات
الغذائية وي�ؤكد منتجوها �أنها حتتوي مكونات
طبيعية ،وهذا �أمر ال يجب ت�صديقه لأن جميع احلبوب
امل�صنعة ال ميكن �أن تكون طبيعية و�إن ا�ستخرجت يف الأ�صل من
مواد طبيعية ،فهي ت�صبح كيميائية بعد ت�صنيعها.
• هل نحن بحاجة اىل املتممات الغذائية؟
 كال .فمعظمنا ال يحتاجها ،لأن الغذاء اليومي ال�سليم يحتوي على كلاملكونات الغذائية التي يحتاجها ج�سم الإن�سان.
• َمن يحتاج �إذاً اىل املتممات الغذائية؟
 الأ�شخا�ص الذين يحتاجون متممات غذائية هم من الفئات الآتية: امل��ر�أة احلامل واملر�ضعة (بعد ا�ست�شارة طبيب) علماً �أن املتمماتالغذائية ال حتل حمل الطعام املغذي.
 الأطفال الذين ي�شربون مياهاً ال حتتوي على الفلورايد .يجب �أن تعطىلهم املتممات اخلا�صة بالفلورايد.

 الأوالد بني عمر �سنتني و� 18سنة الذين وزنهم حتت املعدل الطبيعي �أوالذين ال ي�أكلون بح�سب الهرم الغذائي ،يحتاجون اىل متممات غذائية غنية
باحلديد والڤيتامنيات املتعددة ي�صفها الطبيب املخت�ص.
 الأوالد الذين يتناولون نظاماًَ غذائياً نباتياً فقط ،يحتاجون اىل متمماتغذائية ال �سيما فيتامني .B12
 الن�ساء اللواتي يفكرن يف الإجناب عليهن تناول متممات غذائية يوميةحتتوي على  0.4ملغ من الأ�سيد فوليك لتخفي�ض �إحتمال الإ�صابة بت�شوهات
جينية.
 امل�سنون الذين ال يتحركون كثرياً والذين يفتقرون اىل ال�شهية. الأ�شخا�ص الذين ي ّتبعون حمية لتخفيف الوزن ملدة طويلة،ويح�صلون نتيجة ذلك على �أقل من  120وحدة حرارية
يف اليوم الواحد.
 الأ�شخا�ص الذين خ�ضعوا لعمليات جراحية�أو الذين يعانون �أمرا�ضاً مزمنة (�سرطان،
�سيدا.)...
جتدر بالإ�شارة �أن املتممات الغذائية
تعترب �أدوي����ة ،ل��ذل��ك يجب ا�ست�شارة
الطبيب لدى تناولها مع �أدوي��ة �أخرى
منعاً حل�صول م�ضاعفات.
• كيف ن�شرتي املتممات الغذائية؟
 يجب دائ��م�اً تذكر ال�سالمة �أوالً ،وعدما�ستبدال و�صفة الطبيب مبتمم غذائي ،والتفكري
ملياً قبل تناول الأحدث منها يف ال�سوق .اىل ذلك
ال بد من قراءة املعلومات املد ّونة على مل�صقات املتممات
الغذائية والتي كثرياً ما تكون ادع��اءات غري واقعية ،مثالً�« :سريع وف ّعال
وي�شفي كل �شيء» �أو «ميكنه ال�شفاء من مر�ض معني»� ،أو «طبيعي ،٪100
ال يحتوي على �آثار جانبية».
وال بد من التنبه اىل �أن بع�ض املتممات الغذائية ميكن �أن ي�صبح م�ؤذياً
يف حال ا�ستخدامه لفرتة طويلة� ،أو بكميات كبرية ،خ�صو�صاً عند تفاعله مع
مواد �أخرى.
خال�صة القول �إن �أف�ضل الطرق للح�صول على الڤيتامينات واملعادن هو
النظام الغذائي املتوازن .فاملتممات الغذائية ال ت�ؤمن جميع املتطلبات
الغذائية كالألياف مثالً .لذا نن�صح باتباع الهرم الغذائي للح�صول على غذاء
متكامل و�صحي.

لي�س كل ما
ي�شاع ُي�صدق!

املتممات الغذائية
هل نحتاجها
فعالً
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�إعداد :رميا �سليم �ضومط

قامو�س جماين
http://ww.daruur.com/Arabic/
Qamoos/qawaamiis.htm

موقع متخ�ص�ص يف الرتجمة من اللغة العربية
اىل ع��دد كبري من اللغات العاملية ،من خالل
ع�شرات القوامي�س .ميتاز ب�سهولة اال�ستخدام وهو
جماين ومتاح جلميع مت�صفحي االنرتنت.

�أخبار العلوم والتكنولوجيا
http://olom.info/maz/

تقدم «�شبكة العلوم العربية» �آخر الأخبار العلمية املطروحة يف املنتديات العلمية ،وت�ضم
موا�ضيع يف خمتلف املجاالت من الهند�سة الكهربائية والفيزياء اىل الريا�ضيات والكيمياء
والطب والبيئة وغريها...

» «Beboيهز عر�ش

يبدو ان موقع «� »Facebookسوف يهتز
قريباً بعد ان حاز اهتماماً كبرياً العام املا�ضي
حتى �أن الغالبية �أطلقت على العام  2007عام
الـ« »Facebookحيث �أ�صبح من �أ�شهر املواقع
االجتماعية على �شبكة االنرتنت اال �أن «دوام احلال
من املحال» يف العام اجلديد.
فقد ك�شف ا�ستفتاء �أجرته جملة «Computer
 »whichملعرفة ال�شبكات االجتماعية الأكرث
�شعبية بني م�ستخدمي االنرتنت ،تغلبت �شبكة
« »Beboعلى موقع « »Facebookيف عدد
امل�شرتكني فيها ،خ�صو�صاً امل�ستخدمني ال�صغار من
عمر  13اىل  24عاماً.
وقد و�صفت املجلة �شبكة «بيبو» ب�أنها �شبكة
اجتماعية تروج «التوا�صل امل�س�ؤول» ،نظراً اىل �أنها
تتيح للم�ستخدمني �سهولة التحكم مبن ي�ستطيع
م�شاهدة ملفاتهم والرتا�سل معهم ،وحجب غري
املرغوب بهم ،على عك�س « »Facebookالذي
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»«Facebook

تعترب طريقة التحكم فيه مبثل ه��ذه اخلوا�ص
معقدة ح�سب ر�أي امل�ستخدمني.
ي�أتي ذلك يف الوقت الذي انت�شرت فيه ظاهرة
املواقع االجتماعية على الإنرتنت وازداد معها
تعلق امل�ستخدمني مبثل هذه املواقع ،حيث و�صل
عدد امل�شرتكني يف الفي�س بوك فقط اىل نحو 55
مليون م�ستخدم من خمتلف �أنحاء العامل ،وهو ما
دفعه اىل ترتيب متقدم يف قائمة املواقع الأف�ضل
على الإنرتنت و�صعد للمركز ال�سابع ليطيح مبوقع
« »hi5املناف�س له .وك��ان الجت��اه ادارة املوقع
اىل ا�صدار ن�سخ حملية منه بلغات خمتلفة غري
االنكليزية �أكرب الأثر على �سرعة انت�شاره وظهوره
العام املا�ضي كممتلكات رائدة يف االنرتنت.
يذكر ان موقع « »Facebookيعترب حالياً
من �أقوى املواقع االجتماعية يف العامل ،لكن ما
ي�ضعف من فر�صه يف املحافظة على هذا النجاح

موقع �آمن للأطفال
http://www.uptoten.com

�ألعاب تعليمية جمانية تزيد املعرفة
وت��ن��� ّ��ش��ط ال���ذاك���رة ي��ق��دم��ه��ا موقع
 Uptotenاملتخ�ص�ص بتعليم الأطفال
عرب طـرف ترفيهية ،ت�شمل املو�سيقى
والأغاين وجممـوعة كبرية من الق�ص�ص
والألعاب.
املوقع املذكور حائز عدداً من اجلوائز
العاملية وهو يقدم خدماته ب�أكرث من
لغة من �ضمنها االنكليزية والفرن�سية.
يف مواجهة �شبكة «بيبو» اجلديدة االتهامات
التي وجهت للموقع ب�أنه يخرتق خ�صو�صيات
امل�ستخدمني ،لأن��ه ب��د�أ يف ط��رح املعلومات
املتعلقة ب�أع�ضائه علناً على حمركات البحث على
االنرتنت مثل «غوغل» و«ياهو».
وين�ضم حالياً نحو � 200ألف �شخ�ص يومياً اىل
في�س بوك وت�شري تقارير ال�صحف اىل �أن املوقع
يهدف اىل الو�صول اىل الرقم  60مليون ع�ضو
نهاية العام.
منذ �إن�شائه قبل اربعة �أع��وام تقريباً (العام
 )2004على يد مارك جوكربرج الذي كان طالباً
يف جامعة هارفرد يف ذلك الوقت ،حقق املوقع
انت�شاراً عاملياً و�أ�صبح دليل معلومات الكرتونياً
خا�صاً� ،إال �أن نيته ن�شر معلومات حول �أع�ضائه
للعلن تعني �أن �أي �شخ�ص ي�ستخدم حمركات
البحث العادية على االنرتت ميكنه �أن يح�صل على
معلومات عن �أي ع�ضو يف «في�س بوك».
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2
0
0

8

�أخبار ريا�ضية
�إعداد:
نينا عقل خليل

�سباق  10كلم للجي�ش اللبناين
الرقيب ح�سني عوا�ضة �أول الذكور وماريا بيا نعمة �أول الإناث

�أحرز العداء الرقيب ح�سني عوا�ضة لقب الذكور
وال��ع��داءة ماريا بيا نعمة لقب الإن���اث ل�سباق
 10.4كلم الذي نظمه اجلي�ش اللبناين ملنا�سبة
�إن�شاء املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية ،وذلك
بالتعاون مع جمعية عرب لبنان لعدائي الطرق
وال��راب��ط��ة االجتماعية ل�شباب ع�ين املري�سة،
وب�إ�شراف االحتاد اللبناين لألعاب القوى.
�شارك يف ال�سباق ال��ذي انطلق من منطقة
املرف�أ  -عني املري�سة و�صوالً اىل النادي الع�سكري
املركزي �أكرث من  300عداء وع��داءة من �أندية:
اجلي�ش ،عرب لبنان لعدائي الطرق ،قوى الأمن
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الداخلي ،العدائني القدامى ،الأنطوين ،الأن�صار،
اجلمهور وبلو �ستارز .وهنا النتائج الفنية لل�سباق:
• فئة الذكور:
• فئة � 34 - 20سنة:
 الرقيب ح�سني عوا�ضة ،الأول. املجند املمددة خدماته عمر عي�سى ،الثاين. الرقيب علي عو�ض ،الثالث.• فئة � 39 - 35سنة:
 العريف �أحمد الدركو�شي ،الأول. العريف الأول مهدي �شبلي ،الثاين. الرقيب علي مظلوم ،الثالث.• فئة 44 - 40
�سنة:
 ال��ع��ري��ف الأولح�سان في�صل من فوج
املغاوير ،الثاين.
 الرائد ربيع ق�صبمن مقر عام اجلي�ش،
الثاين ع�شر.
 امل���ق���دم ح�سنيخ�شفة من املديرية

العامة للأمن الداخلي ،الثالث ع�شر.
• فئة � 54 - 50سنة:
 العقيد الركن ح�سن كرمي من �أرك��ان اجلي�شللعديد ،اخلام�س.
• فئة � 59 - 55سنة:
 العميد الركن عادل �أبو �ضاهر من املديريةالعامة للأمن الداخلي ،الرابع.
• فئة الإناث:
• فئة � 34 - 20سنة:
 ماريا بيا نعمة من عرب لبنان ،الأوىل. با�سكال اجنا من بلو �ستارز ،الثانية. غنى �أ�سري من قوى الأمن الداخلي ،الثالثة.• فئة � 39 - 35سنة:
 نهى بي�ضون من عرب لبنان ،الأوىل. مرياي مطر من الأنطوين ،الثانية. جو�سلني ت�شوبوريان من عرب لبنان ،الثالثة.• فئة � 44 - 40سنة:
 �أولغا طراد من عرب لبنان ،الأوىل. لنكا متيم من عرب لبنان ،الثانية. -ماري �إيلني �شابر من عرب لبنان ،الثالثة.

�سباق ن�صف املاراتون الثالث تكرمياً
للرائد ال�شهيد و�سام عيد
والعريف ال�شهيد �أ�سامة مرعب
الرقيبان عوا�ضة وعبد اللطيف يف الطليعة
ّ
نظمت جمعية عرب لبنان لعدائي الطرق بالتعاون مع املديرية العامة
لقوى الأمن الداخلي� ،سباق ن�صف املاراتون الثالث تكرمياً للرائد ال�شهيد
و�سام عيد ومرافقه العريف �أ�سامة مرعب ،وذلك ب�إ�شراف االحتاد اللبناين
لألعاب القوى.
ال�سباق الذي بلغت م�سافته  21.7كلم ،انطلق من مكان االنفجار يف
ال�شفروليه الذي �أودى بال�شهيدين و�صوالً اىل ثكنة القوى ال�س ّيارة يف
ال�ضبية ،و�شارك فيه عدا�ؤو اجلي�ش اىل جانب عدة �أندية.
ويف النتيجة النهائية ،فاز العداءان الرقيب ح�سني عوا�ضة والرقيب عمر
عبد اللطيف يف املركزين الأولني ،وهنا النتائج الفنية للع�سكريني:
• فئة � 30 - 20سنة:
 -الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول ،الأول.

 اجلندي الأول حممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين ،الثاين. الرقيب علي عو�ض من فوج التدخل الثالث ،الثالث.• فئة � 39 - 35سنة:
 الرقيب عمر عبد اللطيف من فوج املغاوير ،الأول. الرقيب مهدي �شبلي من لواء احلر�س اجلمهوري ،الثاين. -العريف �أحمد الدركو�شي من لواء احلر�س اجلمهوري ،الثالث.
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بطولة اجلي�ش يف �سباق الطرق مل�سافة  4كلم
�ضمن بطولة اجلي�ش يف �سباقات
ال��ط��رق ل��ل��ع��ام احل����ايل� ،أق����ام املركز
الرقيب ح�سني عوا�ضة يف الطليعة
العايل للريا�ضة الع�سكرية وبتاريخ
• الأفراد:
 ،2008/1/12اللقاء الأول لل�سباق
مل�سافة  4كلم للع�سكريني على م�سلك املارينا  -الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول،
 ال�ضبية ،و�شارك فيه عدا�ؤون من خمتلف قطع الأول.اجلي�ش و�ألويته .وجاءت النتائج على النحو الآتي - :اجلندي الأول حممد العجمي من لواء امل�شاة

الرقيب وائل �سيف الدين
بطل اجلي�ش
يف كرة الطاولة
�أقيمـت يف جممع الرئي�س العماد �إميـل حلـود الريا�ضي
الع�سكـري ،بطولـة اجلي�ش يف لعبة كـرة الطـاولـة للعام ،2008
وذلك اعتباراً من  2008/2/20ولغاية  22منه،
ويف ما يلي النتائج:
 الرقيب وائل �سيف الدين من مو�سيقى اجلي�ش ،الأول. الرقيب م�صطفى الدقدوقي من لواء امل�شاة ال�ساد�س ،الثاين. الرقيب موري�س اليا�س من فوج التدخل الأول ،الثالث.134
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الثاين ،الثاين.
 الرقيب حممد الدركو�شي من فوجالتدخل الأول ،الثالث.
• الفرق:
 لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول. لواء امل�شاة الأول ،الثاين. -لواء امل�شاة اخلام�س ،الثالث.

الرقيب الأول مروان �شربل
بطل اجلي�ش يف لعبة ال�شطرجن
�أحرز الرقيب الأول مروان �شربل من مو�سيقى اجلي�ش بطولة
اجلي�ش يف ال�شطرجن للعام احلايل ،التي �أقيمت يف جممع الرئي�س
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري اعتباراً من 2008/1/23
ولغاية  25منه ،مب�شاركة ع�سكريني من الوحدات كافة .وجاءت
نتائج الع�سكريني على النحو الآتي:
 الرقيب الأول مروان �شربل من مو�سيقى اجلي�ش ،الأول. امل�ؤهل جمال ال�شامية من فوج املدفعية الأول ،الثاين. -امل�ؤهل عز الدين بو �ضهر من فوج التدخل الأول ،الثالث.

اجلي�ش يحرز بطولة لبنان العامة للدرجة الثانية يف التايكواندو
�أحرز فريق اجلي�ش بطولة لبنان العامة
يف التايكواندو للدرجة الثانية ،التي
�أقيمت يف جممع الرئي�س �إميل حلود
الريا�ضي الع�سكري يف مار روكز بتاريخ
 ،2008/2/22ب�إ�شراف االحتاد اللبناين
للعبة وم�شاركة  15نادياً .وكانت النتائج
الفنية للع�سكريني على النحو الآتي:
 وزن  58كلغ :اجلندي حامت حنا من لواءامل�شاة الثاين ،الأول.
 وزن  62كلغ :الرقيب الأول �إيلي الهدمن لواء امل�شاة الثاين ع�شر ،الثالث.
• وزن  68كلغ :اجلندي ري�شار �أيوب
من فوج املدفعية الأول ،الثالث.
• وزن  72كلغ :الرقيب جوزيف �أبو
عيد من لواء احلر�س اجلمهوري ،الثالث.

• وزن  78كلغ :الرقيب
با�سم احل�سني من اللواء اللوج�ستي،
الثالث.
• وزن  84كلغ :الرقيب
جرج�س عون من مقر عام اجلي�ش،
الأول.
• وزن  84وم���ا ف��وق:
اجلندي علي ترحيني من لواء
امل�شاة الثاين ع�شر ،الأول.
وق���د �أ����ش���رف ع��ل��ى تدريب
منتخب اجلي�ش امل��درب نبيل
�أب����و زرع����ة ي��ع��اون��ه امل���درب
املعاون الأول نظري حبيب.

بطولة لبنان للفئات العمرية الخرتاق ال�ضاحية
�أق��ي��م��ت ب��ط��ول��ة لبنان
للفئات العمرية الخ�تراق
ال�ضاحية على ملعب �سيدة
اجلمهور بتاريخ ،2008/2/10
ب�إ�شراف االحتاد اللبناين لألعاب
القوى ،والتي �شارك فيها عدا�ؤو
منتخب اجلي�ش اىل جانب
العبي الأندية االحتادية .وقد
حقق الع�سكريون املراكز
نظم نادي اجلمهور الريا�ضي لقاء ودياً يف �ألعاب
القوى حتت �إ�شراف االحتاد اللبناين للعبة ،وذلك
بتاريخ  ،2008/2/28على ملعب مدر�سة �سيدة
اجلمهور� ،شارك فيه فريق اجلي�ش اىل جانب عدة

فريق اجلي�ش يف املراكز الأوىل
الأوىل يف البطولة .وهنا
النتائج:
 العريف �أحمد الدركو�شيمن لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.
 اجلنـدي الأول حممد العجميمن لواء امل�شاة الثاين ،الثاين.
 الرقيـب ح�سيـن عوا�ضةم��ن ل����واء امل�����ش��اة الأول،
الثالث.

 املجند حممد �شعيب ،الثاين.لقاء ودي يف �ألعاب القوى
 العريف مياد غ�صن من الفوج املجوقل،�أندية ريا�ضية .وقد جاءت نتائج الع�سكريني على اخلام�س.
النحو الآتي:
• �سباق  800م:
 املجند املمددة خدماته ع�صمت غريزي من• �سباق  60م:
 املجند املمددة خدماته حممد لواء امل�شاة احلادي ع�شر ،الأول. الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري،�شعيب من اللواء ال�سابع ،الثاين.
 اجلندي الأول ف�ؤاد يونان من لواء الثاين. العريف م�صطفى املحمود من فوج املغاوير،احلر�س اجلمهوري ،الرابع.
الثالث.
• �سباق  300م:
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اجلي�ش ي�شارك يف بطولتي لبنان
ل�سالح ال�شي�ش و�سيف املبارزة
نظم االحتاد اللبناين لل�سالح ،بطولتي لبنان
يف لعبتي �سيف املبارزة و�سالح ال�شي�ش� .أقيمت
املباراة الأوىل بتاريخ  2008/2/22والثانية
بتاريخ  2008/2/29يف نادي املون ال�سال -
عني �سعادة ،و�شارك فيهما فريق اجلي�ش اىل
جانب عدة �أندية.
وج��اءت النتائج التي حققها الع�سكريون يف

البطولتني على النحو
الآتي:
• �سيف املبارزة:
 اجلندي الأول جورجفيا�ض من لواء الدعم،
الثاين.
 -الرقيب �شفيق اخل��وري من اللواء التا�سع والعريف فيكتور فيا�ض من فوج التدخل الثاين،

لبنان يح�صد ذهبيات الثلج يف بطولتني ويحل يف املركز الأول
�إحتل لبنان املركز الأول يف بطولة الأ�سبوع
الدويل الـ 20للتزلج حيث ح�صد  12ذهبية و16
ف�ضية و 14برونزية .كما احتل املركز الأول يف
بطولة �آ�سيا للنا�شئني بثالث ذهبيات ومثلها من
الف�ضيات وبرونزية واحدة.
�أ�سبوع التزلج الألبي
على منحدرات جربان خليل جربان يف منطقة
الأرز� ،أقيمت بطولة العامل للأ�سبوع الدويل الـ20
للتزلج الألبي على الثلج ،وهو �إحدى مراحل بطولة
العامل ملتزجلي املدن.
رعى حفل افتتاح البطولة قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان ممثالً
بالعميد اليا�س ريحانا ،وح�ضره
رئي�س بلدية ب�شري الدكتور جورج
جعجع ،قائد مدر�سة التزلج يف
اجلي�ش العميد حممد خري ،عدد من
�سفراء ال���دول امل�شاركة ،ورئي�س
االحتاد اللبناين للتزلج كميل رزق
136
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والرئي�س ال�سابق اللواء حممود طي �أبو �ضرغم.
وقد احتل لبنان املركز الأول يف الالئحة النهائية
للميداليات .وهنا النتائج النهائية للبطولة:
 املركز الأول :لبنان ( 12ذهبية 16 ،ف�ضيةو 14برونزية).
 املركز الثاين� :أملانيا ( 6ذهبيات ،ف�ضيتانوبرونزيتان).
�أما النتائج التي حققها الع�سكريون فجاءت على
النحو الآتي:
• �سباق التعرج الطويل:

 امل��ع��اون �إداور جعجع من مدر�سة التزلج،التا�سع.
 الرقيب �أندريه جنم من مدر�سة التزلج ،الثاينع�شر.
 اجلندي تادي واكيم من مدر�سة التزلج ،الثالثع�شر.
• �سباق التعرج الق�صري:
 املعاون �إداور جعجع ،الرابع. الرقيب �أندريه جنم ،ال�سابع. اجلندي تادي واكيم ،العا�شر.بطولة �آ�سيا الـ 17للنا�شئني
برعاية قائد اجلي�ش العماد مي�شال
�سليمان ممثالً بالعميد خ�ضر �شقري،
افتتحت بطولة �آ�سيا الـ 17للنا�شئني
يف التزلج على الثلج .وقد �أقيمت
البطولة على منحدرات �شركة «�إ�شتاء
م��زار» وب��إ���ش��راف االحت��اد الآ�سيوي
وم�شاركة ثماين دول.

يف املركز الثالث.

ح�ضر حفل االف��ت��ت��اح ،الدكتور زي��اد معلوف
ممثالً وزي��ر ال�سياحة جو �سركي�س ،مدير عام
وزارة ال�شباب والريا�ضة زي��د خيامي ،رئي�س
دائرة الريا�ضة يف الوزارة حممد عويدات ،رئي�س
االحت��اد الآ�سيوي للتزلج الدكتور مونغ وان يل،
ع�ضو اللجنة الأوملبية الدولية طوين خوري ،ع�ضو
اللجنة الأوملبية اللبنانية خليل نحا�س ورئي�س
االحتاد اللبناين للتزلج كميل رزق و�سفراء الدول
امل�شاركة.
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،ثم دقيقة
�صمت حداداً على �أرواح �شهـداء اجلي�ش اللبناين،
فكلمة لع�ضـو االحت���اد دنيـا ن�صر رحبت فيها
باحل�ضور �شاكرة كل من �ساهم يف �إجناح احلدث

 ال��رق��ي��ب الأولزي����اد اجل��ل��ب��وط من
فوج التدخل الثالث،
اخلام�س.
• لعبة �سيف
احل�سام:
 امل��ع��اون حممودعلي �أحمد من اللواء
الثاين ،الأول.
 -الرقيب جان �صبيح من لواء الدعم ،الثاين.

 الرقيب طارق مهنا من فوج التدخل الأول،الثالث.
• �سالح ال�شي�ش:
 العريف فيكتور فيا�ض من ف��وج التدخلالثاين ،الثاين.
 املعاون حممود علي �أحمد من اللواء الثامنوالرقيب رائد بو كروم من فوج التدخل الرابع ،يف
املركز الثالث.
 اجلندي الأول ج��ورج فيا�ض من ل��واء الدعم،اخلام�س.

القاري الكبري.
بعد ذلك ،دخلت فرق الدول امل�شاركة على �أنغام
مو�سيقى اجلي�ش ،و�ألقى ال�سيد كميل رزق كلمة
�أكد فيها عزم االحتاد على تطوير ريا�ضة التزلج.
و�شكر لقائد اجلي�ش رعايته ودعمه الدائم ،كما
�شكر الرعاة مل�ساعدتهم االحتاد يف �إكمال م�سريته
ور�سالته .ثم ق ّدم اىل ممثل العماد قائد اجلي�ش
العميد �شقري درع �اً تقديرية ،و�أخ���رى لرئي�س
االحتاد الآ�سيوي الذي وجه كلمة �أ�شاد فيها بلبنان
وباحتاده.
ويف اخلتام ،ق ّدم العميد �شقري ك�أ�ساً تذكارية اىل
رئي�س االحتاد الآ�سيوي.
و�أحرز لبنان لقب البطولة مت�صدراً الرتتيب العام

النهائي للدول ،بعدما ح�صد ثالث ذهبيات وثالث
ف�ضيات وبرونزية واحدة ،وحقق �إجنازاً قارياً كبرياً
على �صعيد التزلج .وهنا الرتتيب العام للدول:
 املركز الأول :لبنان (ث�لاث ذهبيات ،ثالثف�ضيات ،برونزية واحدة).
 امل��رك��ز ال��ث��اين :اي���ران (ذه��ب��ي��ت��ان ،خم�سف�ضيات ،ثالث برونزيات).
 املركز الثالث :كوريا (ذهبيتان).وقد وزعت الك�ؤو�س وامليداليات على الفائزين
يف فندق «�شاتو دو فاريا» ،يف ح�ضور رئي�س
االحتاد الآ�سيوي للتزلج على الثلج الدكتور مونغ
وان يل ورئي�س االحتاد اللبناين كميل رزق و�أركان
االحتاد.

اجلي�ش ي�شارك يف بطولة لبنان بالتزلج
ّ
نظم االحتاد اللبناين للتزلج ،بطولة لبنان يف
اللعبة ،على منحدر جربان خليل جربان يف الأرز،
وذلك بتاريخي  19و.2008/1/20
�شارك يف البطولة فريق اجلي�ش اىل جانب
الأن��دي��ة االحت��ادي��ة ،وق��د �أ�سفرت النتائج التي

املركز الرابع ع�شر.
حققها الع�سكريون عن الآتي:
• �سباق التعرج الق�صري:
• �سباق التعرج الطويل:
املعاون �إداور جعجع ،حقق املركز ال�سابع من �صنف املعاون �إداور جعجع يف املركز ال�ساد�س
�أ�صل  180مت�سابقاً ،و�صنف الرقيب �أندريه جنم من �أ�صل  17مت�سابقاً ،واجلندي تادي واكيم يف
يف املركز الثالث ع�شر ،واجلندي تادي واكيم يف املركز اخلام�س ع�شر.
اجلي�ش  -العدد رقم 274/273

137

�آذار  /ني�سان

2
0
0

8

بطاقة ملونة
بقلم:
حممد �سلمان

مل ّونة
• لبنان� :أر���ض احل��رث �إنتاجاً،
والعناد� :صموداً ،والت�آخي :عي�شاً،
والت�سامح :ع�لاق��ات ،وموطن
احلرف :نطقاً ،والق�صائد� :إبداعاً.
فال هويته م�ستعارة ،وال كيانه
م�ستباح ،وما كان يوماً �إال لأهله
وب�أهله ومن �أهله ،ففيه تتحاور
الثقافات وتتكامل احل�ضارات،
وت�صان احلريات ،لأنه ر�سالة علم
و�سالم للإن�سان يف كل مكان وزمان.

• كما ح ّبات املطر تغ�سل الأر�ض
من اجل��ف��اف ،وح� ّب��ات الندى تل ّون
الأقحوان بالبيا�ض ،كما الفجر يل ّون
ال�صباح بالن�شاط والعطاء ،هكذا،
تغ�سل امل��ودة النفو�س من اجلفاء
والقلوب من الأحقاد.
• كن مت�ساحماً �ساعة الغ�ضب،
ومعطا ًء �ساعة الطلب ،وقوياً
�ساعة ال�ضعف ،ومتوا�ضعاً �ساعة
القوة ،و�صامداً �ساعة املحن.

• �أمران يت�ساويان يف ال�سلبية:
التهوين من التحديات والإ�ستهانة
بها.
و�أمران يتكامالن يف الإيجابية :احلذر
مع الإقدام ،واملبادرة مع ال�شجاعة.

• جميل
�أن حت��� ّل���ق يف
ال��ف�����ض��اء و�أن����ت حتلم،
والأج���م���ل ه��و �أن تبقى على
الأر���ض و�أن��ت تعمل ،فاحللم ك�ساء
• زادنا اليومي� :إ�ضاءة النفو�س م��ن اخل���ي���ال ،وال��ع��م��ل ك�����س��اء من
ب��ال��ت��ف��ا�ؤل ،و�إ���ض��اءة ال�سطور اخلربات.
بالكلمات ،و�إ�ضاءة ال�شموع يف وجميل �أن تكون م�سكوناً بحب الوطن،
الدروب ،و�إ�ضاءة الإرادة بالعزمية .قبل �أن تكون من �سكان الوطن.
• الإتكاء على الآخرين هو �إتكاء
• �س�ألني :وما حكمة يومك؟
قلت :ال حياة مع الي�أ�س وال ي�أ�س مع على جدار من الريح ،والتو�سل
على �أعتاب الآخرين هو ارتزاق فيه
احلياة.
جوع ،والبكاء على الأطالل هروب
• قالت النخلة للريح� :إن��ك اىل الأمام.
العاجزة عن �إقتالع جذوري مهما
ع�صفت ب�أوراقي ،لأنني مغرو�سة • ليكن �صباحنا �إ�شراقة متلأ
بني �صخر ال يلني وتراب ال يباع النفو�س ب��ال��ف��رح ،وت��ل� ّون دروبنا
بالتفا�ؤل وتعانق �سواعدنا بالعمل.
ويف وطن ال يهان.
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«�إقر�أ

جملتك
وجاوب»

ككل عام� ،أج��رت جملة «اجلي�ش» امل�سابقة
ال�سنوية�« ،إق��ر�أ جملتك وج��اوب» ،وبنتيجة
ال�سحب بالقرعة فاز كل من:
• اجلائزة الأوىل � 300 -ألف لرية لبنانية:
العريف الأول ح�سني ال�صميلي  -ف��وج التدخل
الثاين.
• اجلائزة الثانية � 200 -ألف لرية لبنانية:
املعاون الأول خالد نعمان  -فوج املغاوير � -سرية
القتال اجلبلي الأوىل.
• اجلائزة الثالثة � 100 -ألف لرية لبنانية:
املعاون كامل عبود من مديرية القوامة.
• اجل��ائ��زة الرابعة � 100 -أل��ف لرية
لبنانية:الرقيب وجيه مو�سى من مقر عام منطقة
ال�شمال.
• اجلائزة اخلام�سة � 100 -ألف لرية لبنانية:
العريف مي�شال الع�سيلي  -قاعدة رياق اجلوية.
• اجلائزة ال�ساد�سة � 100 -أل��ف لرية
لبنانية :املعاون �سامي غ ّنام  -قيادة اجلي�ش -
مديرية الأفراد.
• اجلائزة ال�سابعة � 100 -أل��ف لرية
لبنانية:رىل حممد احلاج �شحادة � -شحيم  -حي
�شحرور.
�إن جملة «اجلي�ش»� ،إذ تهنئ الفائزين،
تدعوهم للح�ضور اىل مكاتبها يف موقع
الكرنتينا ،فور �صدور عدد �آذار � ،2008أو االت�صال
على �أحد الرقمني01/587412 - 01/587391 :
لال�ستف�سار عن كيفية ت�س ّلم اجلوائز.

نتائج امل�سابقة ال�سنوية
• ال�س�ؤال الأول :يف �أي تاريـخ من العام
املا�ضي� ،أعلنت قيادة اجلي�ش �إلغاء خدمة العلم
نهائياً؟
• اجلواب :يف  2007/2/10و�سنداً للقانون
.2005/665
• ال�س�ؤال الثاين :يف �أي عام �أن�شئت مدر�سة
الرتباء ومن هو قائدها احلايل؟
• اجلواب :يف العام  1967وقائدها احلايل هو
العقيد الركن عماد ع�ضيمي.
• ال�س�ؤال الثالث :ت�شارك قوات «اليونيفيل»
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مع ال��ق��وات 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؟
• اجلواب :البقعة التي تقع حتت �صالحيات
البحرية اللبنانية ممتدة من �صفر اىل �ستة �أميال،
والبقعة التي تقع حتت م�س�ؤولية «اليونيفيل»
من �ستة اىل �إثني ع�شر ميالً.
• ال�س�ؤال الرابع :ما هو عدد �شهداء اجلي�ش
الذين �سقطوا يف معركة نهر البارد؟ ح ّدد عدد
ال�ضباط وعدد الرتباء والأفراد؟
• اجلواب :عدد ال�شهداء � - 168ضباط- 14 :
رتباء� - 68 :أفراد .86
• ال�س�ؤال اخلام�س :يف �أي تاريخ بد�أت �أحداث
نهر البارد ويف �أي يوم انتهت؟
• اجلواب :بد�أت الأحداث بتاريخ ،2007/5/20
وانتهت بتاريخ � 2أيلول من العام نف�سه.

• اجلواب :علمات.

• ال�س�ؤال ال�ساد�س� :أقامت قيادة اجلي�ش
احتفال تكرمي ال�شهداء يف جم ّمع ف ��ؤاد �شهاب
• ال�س�ؤال العا�شر� :شاعر لبناين ولد العام
الريا�ضي ،يف �أي تاريخ �أقيم االحتفال؟
 1924يف العا�صمة بريوت ،ومن �أبدع ق�صائده
• اجلواب :يف  6ت�شرين الأول .2007
«الراق�صة ال�سوداء» ،و«اىل ملهمتي الأوىل» ،ما
• ال�س�ؤال ال�سابع :ما هو عدد اجلنود الإ�سبانيني ا�سمه؟
الذين ا�ست�شهدوا يف انفجار على طريق الدردارة  • -اجلواب :ف�ؤاد اخل�شن.
اخليام ،ال�صيف املن�صرم؟
• ال�سـ�ؤال احلادي ع�شـر :يف �أي �سنة ان�ضم
• اجلواب� :ستة جنود �إ�سبان.
لبنان اىل اتفاقية «مـ�سار كمربيل» الهادفة اىل
• ال�س�ؤال الثامن :يف �أي تاريخ عينّ اللواء �ضبط جتارة املا�س اخلام ،وبـد�أ تطبيق مفاعيلها؟
الركن فرن�سوا احلاج مديراً للعمليات ويف �أي يوم • اجلواب :ان�ضم لبنان اىل االتفاقية يف 20
�أيلول  2005وبد أ� تطبيق مفاعيلها مطلع العام
ا�ست�شهد؟
• اجل��واب :عينّ اللواء الركن فرن�سوا احلاج .2006
مديراً للعمليات بتاريخ  2002/2/25وا�ست�شهد
• ال�س�ؤال الثاين ع�شر :لبناين ع�ضو يف
بتاريخ .2007/12/12
جلنة التحكيم التابعة للمعهد العايل للمو�سيقى
• ال�س�ؤال التا�سع :بلدة يف جبل لبنان ،ق�ضاء يف باري�س ،ويف الهيئة التحكيمية التابعة
جبيل ،ا�سمها يعني الت�سرت واخلفاء ،ترتفع عن لأورك�سرتا �إذاعة فرن�سا منذ العام  ،1979من هو؟
• اجلواب :ب�شارة اخلوري.
�سطح البحر  950مرتاً ،ما ا�سمها؟
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احتفل اجلندي الأول احمد مل�ص
بزفافه اىل الآن�سة تاليدا مل�ص.

احتفل اجلندي حممد حرب
بعقد خطوبته على الآن�سة مايا دياب.

احتفل املجند املمددة خدماته وليد �سليمان
بزفافه اىل الآن�سة �شعاع �سليمان.
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�إعداد :فيليب � ّشما�س
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• �أفقياً:
ُ
 -1الدنيا ،أ�م ،و ّد ،حنان.
 -2م�صيف لبناين ،مو�سيقار ومطرب عربي
راحل ،نوتة مو�سيقية.
 -3عاد ،من �أ�شهر املنتجعات ال�سياحية يف
العامل ،ال ُيباح به ،ملكي� ،أ�ص ّمم على.
 -4م��رف � أ� يف الأرج��ن��ت�ين� ،ضعف ،نقي�ض
يهزلونه.
 -5جناوب� ،أديبة فرن�سية راحلة ،ح�صبة.
 -6طبل ،مطر �شديد ،حرف عطف ،عرق يف
إقرتب.
العنقَ � ،
 -7مغن فرن�سي تويف �سنة  ،1978عر�ض

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون ابراهيم فا�ضل
الطبابة الع�سكرية.
• العريف ب�سام عزيز حردان
املجمع الع�سكري  -جونية.
• اجلندي الأول حممد حمية
مقر عام اجلي�ش.
• نان�سي خمايل طوق
�سد البو�شرية.

�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  25ني�سان .2008

عليه م�س�ألة ما.
 -8مدينة نيجريية ،وا�ضح ،حرف جر ،غزال.
 -9نخلط ون�ضغطُ ،ي�ش َّبه بها يف ُح�سن
العيونَ ،
هلك.
� -10ص ّيادون� ،إ�سم �سابق لكن�شا�سا.
 -11با�شر العمل ،مدينة يف �سوي�سرا ،ي�أخذ
اللحم مبقدم �أ�سنانه وينتف ُه.
� -12سيا�سي فرن�سي قدمي ا�شتهر بدهائه،
ف َّز َع ،يعتمد على ،ق�صد املكان.
 -13الأيادي ،مقيا�ساً ومعياراً ِلـ� ،أعان ُه.
� -14صعد اىل ،نقيم باملكان� ،أُخرج نف�ساً بعد
مدة حزناً �أو �أملاً ،ولد الدب.
 -15م��ن��زل ،ن�ير ع��ل��ى ع��ن��ق الثور،
• عمودياً:
� -1إحدى جزر البحرين� ،سيف قاطع ،لعبة
م�سلية.
 -2من جزر �إيطاليا ،عا�صمة البحرين يف
القرون الو�سطى� ،إنحا َز اىل.
 -3غالم� ،شاعر عراقي راحل ،وجه غليظ.
 -4ماركة �سيارات� ،أن��ت بالأجنبية ،دولة
�أوروبية.
� -5أديب ومفكر لبناين راحلّ ،
ظن ِبـ ،و ّبخ
بالكالم.
 -6عتبت ،يداعب ُه وميازح ُه� ،شجر عريق.
 -7قا َبل ُكم ،رئي�س �أمريكي راحل.
 -8رفع �صوته ،ف ّو�ض ،حرف ن�صب.
 -9طيور ق�صرية الرجلني طويلة املنقار،
بيت عظيم ،خمرتع امل�صباح الكهربائي.
و�ساكن،
�صامت ِ
 -10للتف�سري ،نخا�صم ُهِ ،
مدينة ومقاطعة يف ايران ،رجع الفيء.
� -11ضرب بيده ،ممثلة �إيطالية ،نهر
�أوروبي.

متتثالن الأمر.
 -16مدينة يف ماليزيا ،بكى� ،إ�سم لكل عمل
مبدع.
 -17حرف ج��زم ،بي�ض النمل� ،ص َّوت احلافر
على الأر�ض ،عاجل ُه.
 -18مطربة لبنانية� ،شاعر لبناين.
� -19أد ّرب ،دولة عربية� ،ص ّوت الظبي ،رجل
�ضعيف ،ندفع �شديداً.
� -20شاعرة و�إعالمية لبنانية� ،إ�سم البن �آوى،
ي�س�أم منها.
امل�ض ّل عن احلق ،من حكيمات العرب يف
ِ -21
اجلاهلية� ،ض ْمن.
أ�صب
 -12بلدة لبنانية ،عملة اليابانّ � ،
املاء ،مادة �سريعة التب ّخر.
 -13مرتفع ،من الطيور ،اال�سم الثاين
لروائي م�سرحي �أمريكي تويف �سنة .1975
 -14امل��ع� ّل��م ،خا�صتك بالأجنبية ،دولة
�أفريقية.
 -15معركة �إنت�صر فيها �صالح الدين ،نهار
وليل ،داوى ،م�صنع.
 -16ياب�سة� ،ضمري ،بلدة يف املنت ،لط َم.
� -17أمر وحال ،دولة �أوروبية ،طائر يدمي
حتريك ذنبه.
 -18مطرب لبناين ،ممثلة �أمريكية �إبنة
ممثل راحل.
 -19ولد الظبي �ساعة يولد ،ملك �إنكليزي
يف عهده جرت «حرب الوردتني»� ،شاتمَ َ .
 -20مطربة عربية راحلة �صاحبة ّ
«�ست
حح ،م�سل�سل
احلبايب» ،كل �صوت معه َب ٌ
لهند �أبي اللمع.
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املناورة واحلرب
يف مناورتها الع�سكرية الأخرية ،حتاول �إ�سرائيل التو�ضيح والتلميح ،لي�س فقط اىل �أنها
م�ستعدة لتلقي �ضربة ما� ،إمنا اىل �إطالق عدوان �آخر �ضد لبنان تعوي�ضاً عما فاتها من
انت�صارات يحلم بها قادتها .يعرف اجلميع �أن املناورة يف العلم الع�سكري هي در�س من
الدرو�س� ،أو �شرح من ال�شروحات ،من هنا ف�إن الأجدى ب�إ�سرائيل �أن تتعلم الدر�س الأ�سا�سي يف
حربها ويف �سيا�ستها� ،أال وهو عدم إ��ضافة حماولة جديدة اىل حماوالتها ال�سابقة الرامية اىل
النيل من لبنان� ،أو التعدي على ترابه وعلى جماله اجلوي ومياهه الإقليمية .نحن ال ندعو
�إ�سرائيل اىل نزال �أو اىل مباراة ،لكننا نالحظ با�ستغراب وا�ستهجان تلك الثواين املعدودة
التي مت�ضيها املراكب الع�سكرية الإ�سرائيلية يف بع�ض الأمتار من مياهنا الإقليمية قبل �أن
تف ّر وتهرب ،والتي نرى فيها حماولة يائ�سة ال�ستعادة �سيطرة ع�سكرية متتعت بها �إ�سرائيل
يف وقت من الأوقات ،ثم ما لبثت �أن وهنت وخانتها العزائم وتدحرجت ر�ؤو�س قادتها عند
منزلقات مبد أ� حق القوة الذي طاملا اعتمدت عليه و�سلكت �سلوكه ،وطاملا �شجعتها يف
اعتماده دولة من هنا ودولة من هناك ،قبل �أن ت�ستفيق �شعوب العامل وتقول :ال ،ال لت�شجيع
العدوان ،وال لت�سليم الكيان الدخيل املغت�صب �أي أ��سلحة �أو عتاد.
ّ
لعل اجلنود الإ�سرائيليني يرون ،من خالل مناظريهم احلديثة ،املغطى منها واملك�شوف،
ال�شعب اللبناين خ�صو�صاً يف اجلنوب ،من�صرفاً اىل العمل يف احلقول ،ي�ستقبل ال�شم�س عند
ال�سفوح ،ويودّعها عند م�شارف الأودية ،في�ستغربون �أن تكون الأوامر املوجّهة اليهم تق�ضي
ب�ضرب ج�سر يعربه العامل وهو يف طريقه اىل العمل� ،أو تخريب مدر�سة يق�صدها الأطفال
للدر�س واللعب� ،أو تهدمي �سد ّ
تغذيه مياه نبع �أطلقه اهلل يف �أر�ض هذا الوطن .فال املعمل
لإ�سرائيل ،وال املدر�سة وال النبع ،وال ال�شعب الذي ي�ستفيد منها جميعاً دخيل �أو متعد �أو قادم
من املجهول اىل �أر�ض الغري ،لل�سلب والنهب وال�سيطرة والإ�ستيطان.
يف غ�ضون ذلك ،وقبله وبعده ،ت�ؤكد القيادة على �أوامرها املعروفة ،وتعليماتها املرعية،
ب�أن اجلي�ش جاهز دائماً للدفاع عن الأر�ض ،اىل جانب �شعبه ومقاومته ،كما �أنه م�ستمر يف
التعاون مع قوات حفظ ال�سالم الدولية حلفظ ال�سالم املن�شود الذي حتتاج اليه املنطقة
ب�أ�سرها ،ويحتاج اليه لبنان ،كما �أنه يقف معها من �أجل و�ضع حد للعدوان و�شرحه وعر�ضه
ومن هو املعتدى عليه،
�أمام الر�أي العام العاملي� ،إذ ،يجب �أن يعرف العامل َمن هو املعتدي َ
ويجب �أن يقف اىل جانب �أ�صحاب احلق و�أن ي�ؤازر ا�ستعدادهم للدفاع عن �شعوبهم وعن
كرامتهم الوطنية.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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