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ا�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل
نظريه البلجيكي
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س امل ّر،
نظريه البلجيكي بيرت دوكرمي على ر�أ�س وفد
مرافق ،وجرى خالل اللقاء البحث يف التعاون
الع�سكري بني البلدين.

 ...وال�سفري
الأملاين

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س امل ّر� ،سفري �أملانيا
هانز يورغ وعر�ض معه
التطورات.

 ...وال�سفري
الكندي
ا�ستقبل الوزير امل ّر� ،سفري كندا
ال�سيد مار�سيال بياجييه وعر�ض
معه العالقات الثنائية بني
البلدين والتطورات ال�سيا�سية يف
لبنان واملنطقة.
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 ...ووفداً �أمريكياً
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،وفداً �أمريكياً �ضم م�ساعدي وزير
الدفاع الأمريكي مارييت لونغ ومايك فيكرز ،وم�ساعد نائب وزيرة
اخلارجية الأمريكية ل�ش�ؤون �آ�سيا وال�شرق الأق�صى دايفيد هيل ووفداً
ع�سكرياً من وزارة الدفاع.
كذلك ،ا�ستقبل الوزير امل ّر ،وفداً من وزارة اخلارجية الأمريكية ،يف
ح�ضور ال�سفرية الأمريكية مي�شال �سي�سون .وقد تناولت املحادثات
مو�ضوع �إ�ستكمال امل�ساعدات املقررة للجي�ش اللبناين.

 ...ونائبة املن ّ�سق ال�شخ�صي للأمني
العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني،
نائبة املن�سق ال�شخ�صي للأمني
العام للأمم املتحدة مارتا
رويدا�س وعر�ض معها الأو�ضاع.

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س امل ّر ،املفت�ش العام
يف وزارة الدفاع الوطني
اللواء الركن الطيار مي�شال
من�سى وبحث معه برنامج
عمل املفت�شية.

 ...واملفت�ش
العام

 ...ومدير
املخابرات
ا�ستقبل الوزير امل ّر ،مدير
املخابرات اجلديد العميد
الركن �إدمون فا�ضل يف زيارة
بروتوكولية.
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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ن�شاطات الوزير

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش يبحثان ق�ضايا امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
تخ�ص
ا�ستقبل الوزير امل ّر ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وبحث معه يف خمتلف الق�ضايا والأو�ضاع التي ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وكيفية تعزيزها.

�إجتماع �أمني
يف وزارة الدفاع
الوطني بحث
يف �ضبط احلدود
والتهريب
عقد �إجتماع يف مكتب وزير
الدفاع الوطني املحامي اليا�س
امل ّر يف الريزة� ،ض ّمه اىل وزير الداخلية والبلديات املحامي زياد بارود،
املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي ،املدير العام للأمن
العام اللواء الركن وفيق جزيني ،املدير العام للجمارك العميد البحري
املهند�س �أ�سعد غامن ،الأمني العام للمجل�س الأعلى للدفاع اللواء �سعيد
عيد ،مدير املخابرات العميد الركن �إدمون فا�ضل ،نائب رئي�س �أركان
اجلي�ش للعمليات العميد الركن �أحمد املقداد ،قائد القوة امل�شرتكة
ل�ضبط احلدود ال�شمالية العميد فريد خوري والعقيد الركن حميد �إ�سكندر
6
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من مديرية العمليات يف اجلي�ش.
ّ
وخ�ص�ص الإجتماع للبحث يف �آلية تنفيذ ما مت الإتفاق عليه خالل
ّ
قمة الرئي�سني اللبناين وال�سوري يف  3و ،2008/8/14جلهة العمل
امل�شرتك من �أجل �ضبط احلدود ومكافحة التهريب والأعمال املخالفة
للقانون من خالل ال�سلطات املعنية لدى البلدين ،وذل��ك بتن�سيق
الإج��راءات على جانبي احل��دود وو�ضع �آليات ارتباط وات�صال �سريعة
ودقيقة تتوىل عملية املتابعة اليومية.
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قائد اجلي�ش ي�ستقبل
القائمة ب�أعمال
ال�سفارة الأملانية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،القائمة ب�أعمال ال�سفارة
ا�ستقباالت القائد
الأملانية ال�سيدة �إيرين بالنك،
يرافقها امللحق الع�سكري الأملاين املقدم طارق لومب الذي ق ّدمه يف �أثناء
الزيارة خلفه املقدم جان تيمب .وتناول البحث اي�ضاً عالقات التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والأملاين.

 ...وال�سفري الفرن�سي
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفري فرن�سا ال�سيد اندريه باران يرافقه امللحق الع�سكري العقيد
لوك باتني .وتناول البحث عالقات التعاون
بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.

 ...وال�سفري الكويتي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفري الكويت ال�سيد عبد العال القناعي ،وتداوال يف الأو�ضاع
العامة يف البالد.

 ...وال�سفرية الربيطانية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفرية
بريطانيا ال�سيدة فران�سي�س غاي ،يرافقها امللحق الع�سكري
املقدم �ستيفان اندروز ،وجرى البحث يف �سبل تفعيل عالقات
التعاون بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين.
8
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 ...والوزيرة ال�سابقة
ليلى ال�صلح حمادة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،نائبة رئي�س م�ؤ�س�سة
الوليد بن طالل الإن�سانية الوزيرة ال�سابقة ليلى ال�صلح حمادة،
يرافقها مدير امل�ؤ�س�سة ال�سيد عبد ال�سالم مارديني .وخالل اللقاء،
مت توقيع �إتفاقية بني قيادة اجلي�ش وم�ؤ�س�سة الوليد بن طالل
الإن�سانية حول مكننة اللواء اللوج�ستي وت�أمني الربط املتكامل مع
املراكز املتعلقة به كافة.

 ...ووفداً �أملانياً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،القائمة
ب�أعمال ال�سفارة الأملانية ال�سيدة �إيرين بالنك يرافقها رئي�س
املجموعة الإ�ست�شارية الأملانية ملراقبة احلدود الربية والبحرية
اجلرنال كارل �شتولتز .وجرى التداول يف املراحل التي ّمت �إجنازها
من م�شروع مراقبة احلدود واخلطوات املرتقبة على هذا ال�صعيد.

 ...ورئي�س بعثة ال�صليب الأحمر الدويل
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س بعثة
ال�صليب الأحمر الدويل يف لبنان ال�سيد جوردي رايك ،ترافقه نائبة
رئي�س البعثة ال�سيدة كا�سندرا فارتيل والعميد املتقاعد �أ�سامة
دمج .وجرى التداول يف �سبل تفعيل التعاون بني اجلي�ش وال�صليب
الأحمر الدويل.

 ...وقائد قوات الطوارئ الدولية
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال كالوديو غراتزيانو يرافقه م�ست�شاره
الإعالمي وال�سيا�سي ال�سيد ميلو�س �شرتوغر .وقد تناول البحث مهمة قوات
الـ«يونيفيل» يف اجلنوب و�إعادة �إنت�شار وحدات اجلي�ش اللبناين يف منطقة
جنوب الليطاين .وقد ق ّدم العماد قهوجي التعزية للوفد با�ست�شهاد �أحد
عنا�صر الـ«يونيفيل» امل�ؤهل الأول البلجيكي �ستيفان فانبيتغن يف �أثناء
تنفيذ مهمة نزع الألغام يف منطقة بنت جبيل.
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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 ...واملدير الإقليمي للأونروا
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املدير الإقليمي للأونروا
ال�سيد ريت�شارد كوك ،يرافقه ال�سيد دايڤيد �سيغر�سون ،يف زيارة وداعية
ق ّدم فيها خلفه ال�سيد �سيلفاتوري لومباردو.

 ...وامللحق الع�سكري امل�صري
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري امل�صري
العقيد ح�سام الدين م�صطفى ،يف زيارة وداعية ق ّدم فيها خلفه املقدم
هيثم عبد املجيد حالوة .وخالل اللقاء ،ق ّدم قائد اجلي�ش لهما التعازي بوفاة
وزير الدفاع امل�صري ال�سابق امل�شري حممد عبد احلليم �أبو غزالة ،وبال�ضحايا
امل�صريني الذين �سقطوا من جراء العوامل الطبيعية التي ح�صلت م�ؤخراً يف
منطقة جبل ّ
املقطم �شرق القاهرة.

 ...ورئي�س �أركان هيئة مراقبة الهدنة
التابع للأمم املتحدة
�إ�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أركان هيئة
مراقبة الهدنة التابع للأمم املتحدة  UNTSOاجلرنال �أيان
غوردن ،وتطرق البحث اىل الأو�ضاع العامة يف البالد.

 ...وعائلة املقدم ال�شهيد
�صبحي العاقوري
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،عائلة
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري ،حيث ق ّدمت له دعوة حل�ضور
قدا�س وجناز لراحة نف�س ال�شهيد ،و�إزاحة ال�ستار عن الن�صب
التذكاري مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية ال�ست�شهاده.
10
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�شخ�صيات
ووفود
� ّأمت قيادة
اجلي�ش مهنئة
ومعزية
مت�ضامنة

�أ ّم��ت قيادة اجلي�ش �شخ�صيات ووفود
مهنئة وداعمة لقائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ملنا�سبة توليه قيادة اجلي�ش كما
ق ّدم له التعزية با�ست�شهاد النقيب الطيار
�سامر حنا وال�شهداء الع�سكريني الذين
�سقطوا يف مدينة طرابل�س .وق��د �أكد
الزائرون ثقتهم الكاملة باجلي�ش ودعمهم
الثابت له ووقوفهم اىل جانبه يف تنفيذ
خمتلف مهامه الوطنية.
رئي�س اجلمهورية الأ�سبق ال�شيخ �أمني اجلميل

�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مي�شال �سي�سون ووفد مرافق

�سفري ايطاليا ال�سيد غربيال كيكيا ووفد مرافق

ال�سفري امل�صري ال�سيد �أحمد ف�ؤاد البديوي

�سفري اململكة الأردنية الها�شمية ال�سيد زياد املجايل

ال�سفري الرتكي ال�سيد �سردار كيليك

ال�سفري الأوكراين ال�سيد بوري�س زخارت�شوك
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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ال�سفري البلغاري ال�سيد فينيلني الزاروف

وفد نواب كتلة الوفاء للمقاومة برئا�سة النائب حممد رعد

وفد نواب كتلة اللقاء الدميقراطي

وفد من نواب حزب اهلل

النائب �سمري اجل�سر

النائب بيار دكا�ش ووفد مرافق

النائب وليد خوري

النائب نعمة اهلل �أبي ن�صر
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النائب م�صباح الأحدب

النائب علي ع�سريان ووفد مرافق

النائب نقوال فتو�ش

النائب هادي حبي�ش

النائب ريا�ض ر ّحال

النائب ح�سن يعقوب

النائب عاطف جمدالين

النائب م�صطفى علو�ش
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النائب عزام دند�شي

النائب عبداهلل حنا

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب �أغوب بقرادونيان

النائب م�صطفى ها�شم

النائب الدكتور �أحمد فتفت

النائب �أ�سعد حردان ووفد مرافق

وفد املكتب ال�سيا�سي حلركة �أمل
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وزير الزراعة النائب �إيلي �سكاف

وزير االت�صاالت املهند�س جربان با�سيل

رئي�س جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني ال�سفري خليل مكاوي

الوزير ال�سابق وئام وهاب ووفد مرافق

الوزير ال�سابق فايز �شكر على ر�أ�س وفد مرافق

مدعي عام التمييز القا�ضي �سعيد مريزا

رئي�س بلدية بريوت املهند�س عبد املنعم العري�س

حمافظ بريوت وال�شمال الأ�ستاذ نا�صيف قالو�ش ،وحمافظ اجلنوب العميد
املتقاعد مالك عبد اخلالق ،وحمافظ النبطية الأ�ستاذ حممود املوىل
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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وفد ال�ضباط الق�ضاة يف املحكمة الع�سكرية برئا�سة العميد الركن نزار خليل

وفد جمل�س العمل اللبناين يف دبي والإمارات برئا�سة املحامي جوزف نهرا

وفد جمعية امل�صارف برئا�سة الدكتور فران�سوا با�سيل

وفد الرابطة املارونية برئا�سة الدكتور جوزيف طربيه

وفد منظمة الأمم املتحدة ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط برئا�سة ال�شيخ �سمري ال�ضاهر

املدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي و�أع�ضاء جمل�س القيادة

مدير عام بنك اال�ستثمار يف ال�شارقة الأ�ستاذ �سامي فرحات

ممثل منظمة التحرير الفل�سطينية ال�سيد عبا�س زكي

16
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وفد جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية برئا�سة ال�شيخ ح�سام قراقرية

وفد جمعية املر�سلني اللبنانيني املوارنة برئا�سة الأب �إيلي ما�ضي

رئي�س حزب الوطنيني الأحرار ال�سيد دوري �شمعون

وفد اجلمعية اللبنانية لطب الطوارئ

وفد الإحتاد اللبناين للتزلج برئا�سة ال�سيد كميل رزق

وفد نادي روتاري  -بعبدا برئا�سة العميد املتقاعد بيار جورجيو

وفد حركة التجدد الدميقراطي برئا�سة الوزير ن�سيب حلود

الوزير جان �أوغا�سبيان
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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ت�رشين الأول
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رئي�س الأركان ي�ستقبل
وزير الدفاع البلجيكي

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،وزير الدفاع
البلجيكي ال�سيد بيرت دوكرمي،
على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق،
ا�ستقباالت رئي�س الأركان بح�ضور �سفري بلجيكا ال�سيد �ستيفان
دولوكر .وجرى البحث يف تعزيز عالقات التعاون بني اجلي�شني اللبناين
والبلجيكي ،ومهمة الوحدة البلجيكية العاملة �ضمن الـ«يونيفيل».

8

 ...ووفداً من وزارة الدفاع الأمريكية

 ...واملدير الإقليمي للأونروا مودعاً

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،وفداً من وزارة الدفاع الأمريكية �ض ّم نائب
وزير الدفاع لل�ش�ؤون ال�سيا�سية والوحدات اخلا�صة ،ال�سيدة ماري بتلونغ
وال�سيد دايڤيد ڤيكرز ،واجلرنال دايڤيد اللريدي�س من القيادة الو�سطى ،يف
ح�ضور القائمة ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون وامللحق
الع�سكري املقدم دايڤيد �آيل .وتناول البحث خالل الزيارة مو�ضوع جتهيز
اجلي�ش وتدريبه وفقاً للأولويات املو�ضوعة لهذه الغاية.

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،املدير
الإقليمي للأونروا ال�سيد ريت�شارد كوك ،يف زيارة وداعية
مبنا�سبة مغادرته لبنان.

 ...والنائب
عبداهلل حنا

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي
امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب عبداهلل
حنا ،وبحث معه يف ال�ش�ؤون العامة.

 ...ومدير الأونروا يف لبنان

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،مدير الأونروا يف لبنان
ال�سيد �سلفادور لومباردو ترافقه ال�سيدة ماري �شبلي .وجرى التداول يف
مو�ضوع �إعادة �إعمار خميم نهر البارد و�سبل التعاون بني اجلي�ش واملنظمة.
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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 ...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

 ...ووفداً ع�سكرياً غانياً

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم
املتحدة اجلرنال كالوديو غراتزيانو ،وتناول البحث الإجراءات امل�شرتكة و�سبل
تفعيل التعاون والتن�سيق بني اجلي�ش والـ«يونيفيل» ،بهدف ت�أمني �أف�ضل
الظروف لتطبيق القرار .1701

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد كلية القيادة والأركان
يف اجلي�ش الغاين اللواء بيدن ريت�شارد�سون �إدوين على ر�أ�س وفد مرافق،
وتناول البحث �سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني اجلي�شني اللبناين
والغاين ومهمة الوحدة الغانية العاملة �ضمن الـ«يونيفيل».

 ...ووفداً من املنظمة الدولية للطب الطبيعي

 ...ووفداً من قوات الـ«يونيفيل»

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من املنظمة
الدولية للطب الطبيعي ،الذي ق ّدم له دعوة حل�ضور امل�ؤمتر الدويل الذي
�ستقيمه املنظمة.

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،الأمريال
الإيطايل روجريو دي بوز يرافقه خلفه الأمريال الفرن�سي هيندن وذلك
ملنا�سبة ت�سليم وت�س ّلم قيادة القوات البحرية التابعة للـ«يونيفيل».

 ...ووفداً من
منظمة الأمم
املتحدة
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�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من منظمة
الأمم املتحدة يف لبنان برئا�سة
ال�شيخ �سمري ال�ضاهر ،وتناول البحث
ن�شاط املنظمة يف لبنان وت�أييدها
للجي�ش والثناء على دوره الوطني.

 ...ووفداً من منظمة الطب الطبيعي

 ...وامللحق الع�سكري الإيطايل

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من منظمة الطب
الطبيعي برئا�سة الدكتور �شايال بارت�سويل .وجرى التداول يف مو�ضوع
امل�ساعدات الإن�سانية التي �ستقدمها املنظمة لل�شعب اللبناين مب�ساعدة
اجلي�ش والتن�سيق معه.

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الإيطايل العقيد روزاريو مو�سكيلال يف زيارة وداعية مقدماً خلفه العقيد
انطونيو بيتلي.

 ...ورئي�س م�ؤ�س�سة احلريري

 ...ورئي�س اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر الدويل

�إ�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
م�ؤ�س�سة احلريري الدكتور نور الدين الكو�ش ،الذي ق ّدم مبلغاً من املال
مبوجب �شيك م�صريف ل�صالح امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أودع خزينة اجلي�ش.

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اللجنة الدولية
لل�صليب الأحمر الدويل يف لبنان ال�سيد جوردي رايك ترافقه نائبته ال�سيدة
كا�سندرا فارتيل والعميد املتقاعد �أ�سامة دمج .وجرى التداول يف موا�ضيع
التعاون بني اللجنة واجلي�ش اللبناين.

 ...ووفداً من
الفدرالية
الدولية لل�سالم

�إ�ستقبل رئي�س الأرك��ان ،يف مكتبه
يف ال��ي�رزة ،وف���داً م��ن الفدرالية
الدولية لل�سالم برئا�سة ال�سيد دايڤيد
فرايزر ،وتداوال يف �إمكانية القيام
بن�شاط مل�ساعدة اجلي�ش اللبناين
للعمل على حتقيق ال�����س�لام يف
لبنان �ضمن عملية حتقيق ال�سالم
يف املنطقة.
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 ...ووفداً من خماتري قرى عكار

 ...ووفداً من نادي لبنان الدويل

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من خماتري قرى عكار
برئا�سة ال�شيخ زياد عدرا ،الذي �أكد دعمه للم�ؤ�س�سة وا�ستنكر احلملة التي
نظمت �ضدها يف بع�ض و�سائل الإعالم.

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من نادي لبنان
الدويل برئا�سة الأ�ستاذ زيدان حرب الذي �شكر رئي�س الأركان على دعمه
النادي ،وق ّدم له �شهادة ع�ضوية فخرية من الدرجة الأوىل.

 ...والنائب �أنطوان �سعد

 ...والنائب عبداهلل فرحات

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب �أنطوان �سعد.

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب عبداهلل فرحات.

 ...والأ�ستاذ �أحمد البعلبكي

 ...وال�سيد �أحمد الأ�سعد

�إ�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،الأ�ستاذ �أحمد البعلبكي ،الذي
ق ّدم له دعوة حل�ضور �إحتفال ذكرى �إخفاء الإمام مو�سى ال�صدر.

�إ�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
ال�سيد �أحمد الأ�سعد.
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رفاق ال�سالح
�إعداد:
تريز من�صور
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العميد الركن �إدمون فا�ضل مديراً للمخابرات
عينّ وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،بنا ًء على
اقرتاح قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،العميد الركن
�إدم��ون فا�ضل مديراً ملخابرات اجلي�ش خلفاً للعميد
الركن جورج خوري ،وذلك يف .2008/9/9
وق��د ع ّممت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�ش
ال�سرية الذاتية للعميد الركن �إدمون فا�ضل.
 من مواليد العام  1955مزرعة بني �صعب  -ق�ضاءب�شري.
ً
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط اعتبارا من.1973/10/1
 رق��ي لرتبة م�لازم يف �سالح مدفعية امليدانبتاريخ  ،1976/7/1وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد ركن اعتباراً من .2003/1/1
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة،
الثانية والأوىل.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الفخر الع�سكري من
الدرجة الف�ضية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش

ع�شر مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  21مرة.
 �شغل عدة وظائف قيادية:• عينّ �آمراً ل�سرية مدفعية ميدان يف اللواء
ال�سابع.
ً
ينّ
• ع قائدا لكتيبة املدفعية .75
• عينّ قائداً لكتيبة املدفعية .35
• عينّ رئي�ساً ملكتب �أمن ك�سروان يف مديرية
املخابرات.
ً
• عينّ قائدا لفوج املدفعية الأول.
• عينّ رئي�ساً لق�سم يف ال�شرطة الع�سكرية.
• عينّ م�ساعداً لقائد اللواء احلادي ع�شر.
• عينّ م�ساعداً لقائد منطقة ال�شمال.
• عينّ قا�ضياً ع�سكرياً منفرداً يف منطقة جبل
لبنان.
ً
ينّ
• ع رئي�سا للغرفة الع�سكرية لدى وزارة الدفاع
الوطني.
 تابع عدة دورات يف الداخل واخلارج� ،أهمها:• دورة مدفعية متقدمة يف الواليات املتحدة
الأمريكية.
• دورة �أركان يف �إيطاليا.
 يتقن اللغات :الإنكليزية ،الإيطالية بالإ�ضافة اىلالعربية.
 مت�أهل من ال�سيدة �سوزانبركات ولهما ولدان.
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ن�شاطات القيادة
عاهد قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي قدماء القوى
امل�سلحة اللبنانية� ،أن يبقى
اجلي�ش عائلتهم الكربى
ومالذهم الدائم ،وقال يف
حفل ا�ستقبال �أقامته قيادة
فلنم�ض
اجلي�ش يف الريزة:
ِ
معاً بقلب واحد ويد واحدة،
متكاتفني مت�ضامنني على
طريق بناء جي�ش قوي ،ووطن
�س ّيد ح ّر مزدهر.
ح�ضر احلفل اىل العماد
قهوجي والعماد املتقاعد
ابراهيم طنو�س عدد من
كبار �ضباط القيادة وح�شد من
ال�ضباط املتقاعدين.
وبعد عزف الن�شيد الوطني
والوقوف دقيقة �صمت على
�أرواح �شهداء اجلي�ش ،كانت
كلمة لرئي�س رابطة قدماء
القوى امل�سلحة العماد
املتقاعد ابراهيم طنو�س.
ومن ثم كلمة العماد
قهوجي.
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كلمة العماد طنو�س
«ي�سعدنا نحن قدماء القوى امل�سلحة �أن نلتقي
بكم �صبيحة هذا اليوم الأغر لنعبرّ لكم عن ارتياحنا
الختياركم قائداً للجي�ش خلفاً لفخامة الرئي�س
العماد مي�شال �سليمان ،متمنني لكما التوفيق،
ومقدمني لكما التعازي با�ست�شهاد ره��ط من
�أبطالنا يف طرابل�س .فلهم اخللود ولكم النجاح
بتقدمي قتلتهم للعدالة ،وحيث �أن اهتمام قائد
اجلي�ش مبعنويات الع�سكريني ي�ستمر حتى

عاهدهم
�أن يبقى
اجلي�ش
عائلتهم
ومالذهم

على معنويات قدماء القوى امل�سلحة والدفاع عن
حقوقهم وحت�سني �أو�ضاعهم املعي�شية وال�صحية
وم�ساعدة املحتاجني م��ن بينهم ،واالهتمام
ب��امل��ع��اق�ين وب��ع��ائ�لات ال�����ش��ه��داء واملتوفني.
والثانية وطنية تهدف اىل م�ساندة امل�ؤ�س�سات
الأم ودعمها ،والت�صدي لكل ما مي�س مبعنويات
�أف��راده��ا وتعزيز ال�تراث وال�سلوك الع�سكري...
ومع الوقت كربت هذه الرابطة و�أ�صبح عديدها
قريب من عديد اجلي�ش ،ولكنه يختلف عنه
من حيث التمركز واالنت�شار والتعبري .وال بد يل

العماد قهوجي
لقدماء القوى امل�سلحة اللبنانية:

ِ
لنم�ض معاً
على طريق بناء
جي�ش قوي
ووطن �س ّيد ح ّر مزدهر

وفاتهم وال يتوقف عند ت�سريحهم .وحيث �أن
نظام الرابطة قد �أكد على هذا ال��دور واعتربكم
الرئي�س الفخري للرابطة ،قررنا �إطالعكم على
ال�صعوبات التي تعرقل عملنا.
فالرابطة هي جمعية �أ�س�سها �أ�سالفنا �سنة 1957
لتجمع قدماء القوى امل�سلحة من جي�ش و�أمن
داخلي و�أمن عام و�أمن دولة وجمارك وحر�س جمل�س
نواب يف رابطة واحدة .وقد كلفت هذه الرابطة
بتنفيذ مهمتني :الأوىل نقابية هدفها ال�سهر

من التنويه ب ��أن املتقاعدين لي�سوا فئة غري
منتجة ،لأن حجمهم وخربتهم و�أعمارهم تف�سح
�أمامكم الفر�ص ال�ستدعائهم يف الظروف احلرجة،
وت�شكيلهم يف وحدات الدعم واال�ستعالم وتفريغ
عنا�صر اخل��دم��ة الفعلية للعمل يف املهمات
القتالية .وقد عربت �أكرثية القوى امل�سلحة عن
رغبتها بالعودة اىل اخلدمة املجانية يف الفرتة
الع�صيبة التي جتاوزناها.»...
وحت��دث العماد املتقاعد طنو�س ع��ن �أح��وال
الرابطة و�شو�ؤنها ،ال �سيما �أو�ضاعها املادية التي

• ت���أم�ين ال��ع��ن��اي��ة ال�����ص��ح��ي��ة املالئمة
للمتقاعدين وامل�سنني يف املناطق.
• حلظ االعتمادات الالزمة للرابطة على
موازنة العام .2009
• ت�سوية و�ضع االنتقال املمنوح ل�سائقي
ال�ضباط املتقاعدين لي�ستمروا بعملهم.
ويف اخلتام �شكر العماد طنو�س العماد قهوجي
«على ه��ذا اللقاء احل��ار ال��ذي ّ
ح�ضرمتوه لنا،
وه��ذا اجلو احلميم ال��ذي ا�ستقبلتمونا فيه .لقد
�أ�شعرمتونا فعلياً �أنكم �أوفياء ،و�أنكم حري�صون على

�أرجاء الوطن اىل هذا املكان ،حيث تتقاطع الذكرى
اجلميلة الغالية مع الأمل امل�شرق الواعد ،يف لقاء
عطر ي�ضم �أفراد عائلة واحدة ،جتمع يف ما بينهم
وح��دة ال��دم وال��درب وامل�صري ،وم�سرية تع ّمدت
باجلهد والعرق والت�ضحيات ،فال ي�سعني يف هذه
اللحظات �إال التعبري عما يختلج يف �صدري من
م�شاعر عميقة جتاه �أ�سالف �أحباء ،زرعوا لنح�صد،
وبذلوا لنبقى ،وبلوا لن�ستمر �أقوياء �أعزاء» ،مرحباً
بهم «يف �أح�ضان م�ؤ�س�ستكم الأم :مو�س�سة ال�شرف
والت�ضحية والوفاء».

معنويات قدماء جي�شكم ،ونحن بدورنا نعاهدكم
�ضرورية لتح�سني �أو�ضاع الرابطة ،و�أهمها:
• تخ�صي�ص مقر م��رك��زي للرابطة يف ب�أن نبقى �أوفياء لكم ومل�ؤ�س�ستنا الأم ،و�أن ن�ضحي
ب�يروت و�أرب��ع��ة مقرات ثانوية باملناطق يف بالغايل والرخي�ص حلمايتها برمو�ش عيوننا،
وم�ساندة قادتها بكل ما منلك .ع�شتم ،عا�ش
�أماكن متاخمة للنوادي املركزية وجتهيزها.
• ت�أمني االت�صاالت الداخلية بني هذه اجلي�ش ،وعا�شت امل�ؤ�س�سات الأمنية اللبنانية.
وعا�ش لبنان».
املراكز وبني املندوبيات يف املناطق.
• تخ�صي�ص و�سائل نقل �صاحلة وبع�ض
كلمة قائد اجلي�ش
املحروقات لتنقالت م�س�ؤويل الرابطة.
• ف�صل عنا�صر معلوماتية من خمتلف بداية توجه العماد قهوجي اىل رفاق ال�سالح،
بتحية حمبة وتقدير ،حل�ضورهم «من خمتلف
اال�سالك للم�ساهمة ب�إدارة الرابطة.

و�أ�ضاف العماد قهوجي:
«�إن ان��ت��م��اء ال��ف��رد اىل م�ؤ�س�سة اجلي�ش،
امل�ؤ�س�سة التي ترفع ل��واء الدفاع عن لبنان،
وت�ستند يف ر�سالتها و�أداء مهماتها اىل �أ�سمى
املبادئ الوطنية والقيم الأخالقية والإن�سانية،
لهو بحد ذاته �شرف رفيع له ،فكيف �إذا كان هذا
يج�سده الع�سكري
االنتماء مقروناً بالوفاء ،الذي ّ
بااللتزام ونكران الذات واال�ستعداد للت�ضحية حتى
ال�شهادة ،ومبا �أن حا�ضر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هو
جمموع تاريخها ،فمن الواجب �أن نكون �أوفياء

تعرقل �أداء مهامها على الرغم من اجلهود الكبرية
التي يبذلها املتقاعدون .وتناول ميزانية الرابطة
و�إيراداتها احلالية التي ال تغطي نفقاتها ما ي�ؤثر
ب�شكل �سلبي على رغبة املتقاعدين يف االن�ضمام
اليها.
كذلك تطرق العماد املتقاعد طنو�س اىل الدور
الوطني الذي كان للرابطة يف الظروف ال�صعبة
التي عا�شتها البالد خالل ال�سنوات الأخرية ،ال �سيما
يف �أثناء معارك نهر البارد.
وعر�ض �أمام العماد قهوجي النقاط التي يراها
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لأبنائها ال��ذي��ن وه��ب��وا حياتهم
لها ،وتعاقبوا ي��وم�اً بعد يوم،
على بناء �صرحها و�إعالء مداميكه
لبن ًة لبنة� ،صانعني بت�ضحياتهم
اجل�سام و�إجنازاتهم املرتاكمة �إرثها
املعنوي واملادي ،الذي ي�ش ّكل حافزاً ملزيد
م��ن ال��ب��ذل وال��ع��ط��اء ،و�شعلة
تهتدي بها الأجيال جيالً بعد جيل.
فحق لكم �أيها الرفاق �أن تفخروا مبا
�صنع على �أيديكم و�أي��دي رفاقكم
ال�سابقني والالحقني ،والذي بف�ضله
�أث��ب��ت اجلي�ش �أن���ه ح�صن الوطن
املنيع ،وخري م�ؤمتن على وحدته
ور�سالته ،وبف�ضله اي�ضاً اكت�سب
قوته ومناعته ،حتى ب��ات قبلة
�أنظار اللبنانيني وخ�شبة خال�صهم
يف �أوقات ال�شدائد وال�صعاب».
و�إذ ت��ن��اول التفجري الإره��اب��ي
الذي ا�ستهدف حافلة ع�سكرية يف
طرابل�س �أخرياً ،قال:
«ق��در لبنان با�ستمرار �أن يواجه
املخاطر والتحديات ،وق��در جي�شه
�أن يكون على ا�ستعداد دائم لتلبية
نداء الواجب ،وبذل الدماء والأرواح
يف ���س��اح��ات احل��ري��ة وال��ك��رام��ة،
بالأم�س القريب ق ّدم اجلي�ش كوكبة
جديدة من �شهدائه الأبطال ،الذين
�سقطوا على يد الإرهاب املجرم يف
مدينة طرابل�س ،يف حماولة مك�شوفة ل�ضرب
م�سرية الأمن واال�ستقرار ،ولت�صديع وحدة
ال�صف الداخلي ،كما لإرب��اك اجلي�ش
و�إ�ضعاف دوره الوطني ،لكن هذا
اجلي�ش الذي ا�ستطاع �إىل جانب
ال�شعب واملقاومة مواجهة العدو
الإ�سرائيلي يف حرب متوز و�إحباط
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خمططاته الإج��رام��ي��ة ،وا�ستطاع
كذلك الق�ضاء على الإرهاب يف نهر البارد ،واحلفاظ
على م�سرية ال�سلم الأهلي يف �أ�صعب الظروف
و�أدقها ،لن ت�ضعف عزميته �أمام حادث يح�صل هنا
�أو هناك ،ولن يخ�ضع على الإط�لاق للمرتب�صني
�شراً بالوطن ،ال�ساعني �إىل تعكري �أجواء التوافق
وامل�صاحلة بني اللبنانيني ،عرب �إثارة غبار الفنت

وامل�ؤامرات ،ف�شجرة اجلي�ش التي ارتوت من دماء
ال�شهداء لن تقوى عليها بعد اليوم العوا�صف
وال��ري��اح ،لأنها �شجرة من حلم ودم� ،شجرة من
�إميان و�إرادة� ،شجرة من �أ�صالة وعنفوان و�إباء».
�إن لقاءنا اليوم يكت�سي حلة جديدة زاهية ،ال �سيما
�أنه ي�أتي مع �إطاللة عهد جديد يف البالد ،عهد
فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان،
الذي تل ّم�س فيه اللبنانيون ب�شائر

الأمل واخلري على �أكرث من �صعيد ،كما ي�أتي بعيد
جتديد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية انطالقتها� ،إذ كان يل
�شرف ت�س ّلم �أمانة القيادة من فخامته الذي ك ّر�س
دقائق حياته يف خدمة امل�ؤ�س�سة ،وا�ضعاً بني
يديها خال�صة خرباته وخمرية جتاربه .ومن موقعي
الآن �أ�ؤك��د لكم ب��أين �س�أبذل ق�صارى جهدي يف
�سبيل تفعيل �أداء اجلي�ش ،وتعزيز قدراته عديداً
وعتاداً وتدريباً ،ليكون جديراً ب�آمال
اللبنانيني وتطلعاتهم ،وبامل�ستوى
الذي يليق بت�ضحيات الع�سكريني
وطموحاتهم.
وختم قائد اجلي�ش كلمته منوهاً
بجهود املتقاعدين ،فقال:
�أغتنم هذه الفر�صة لأن ّوه بجهودكم
احلثيثة للإرتقاء بالرابطة ،ولأدعو
جميع الع�سكريني املتقاعدين اىل
الإن�ضواء حتت رايتها ،ملا كان لدورها
من بالغ الأثر خالل ال�سنوات ال�سابقة
يف م�ساندة اجلي�ش ودعم م�سريته
ال��وط��ن��ي��ة ،و�إين على ثقة تامة
ب�أنكم �ست�ستمرون على ما د�أبتم
عليه ،تبادلون جي�شكم الوفاء بالوفاء
والعطاء بالعطاء ،تن�شرون مبادئه
وقيمه بني �أهلكم ويف حميطكم،
تدافعون عنه باملوقف ال�شجاع،
وبالكلمة امل�س�ؤولة البعيدة عن كل
�أ�شكال الفئوية والتع�صب واالنغالق،
وب��ذل��ك ت�سهمون يف �إع�ل�اء �ش�أنه
وحتظون باحرتام وتقدير �شعبكم.
عهدي لكم �أيها الرفاق� ،أن يبقى اجلي�ش عائلتكم
فلنم�ض معاً بقلب واحد
الكربى ومالذكم الدائم،
ِ
ويد واح��دة ،متكاتفني مت�ضامنني على طريق
بناء جي�ش قوي ،ووطن �س ّيد ح ّر مزدهر.
ع�شتم
عا�ش اجلي�ش
عا�ش لبنان

�أكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �أن ما يح�صل من �أحداث �أمنية ال
ميكن �أن ي�ش ّكل عائقاً �أمام اندفاعة م�سرية اال�ستقرار ،فاجلي�ش على
ا�ستعداد دائم لو�أد الفنت يف مهدها ،و�سي�ضرب بيد من حديد كل
من يحاول التالعب مب�صري الوطن ،وتهديد حياة املواطنني يف
�أمنهم و�سالمتهم و�أرزاقهم ،وال غطاء �سيا�سياً �أو فئوياً فوق �أحد.
العماد قهوجي ذكر ب�أنه �إذا كان دور اجلي�ش هو ال�ضمانة املبا�شرة
وال�سريعة للحفاظ على اال�ستقرار ،ف�إن هذا الأخري يبقى عر�ضة
للمخاطر� ،إن مل
يرتكز على قاعدة
�صلبة ي��وف��ره��ا

�إجماع اللبنانيني على الق�ضايا الوطنية الرئي�سة وتوافقهم على
معايري �شفافة وعادلة لإدارة �ش�ؤونهم وحتقيق تطلعاتهم.
كالم قائد اجلي�ش كان خالل حفل ا�ستقبال وتعارف على �شرف
الإعالميني العاملني يف لبنان بدعوة من قيادة اجلي�ش.
وقد لبى الدعوة نقيبا ال�صحافة واملحررين ور�ؤ�ساء حترير �صحف
وجمالت ومديرو حمطات تلفزيونية و�إذاعية وعدد كبري من
ممثلي خمتلف و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة،
�إ�ضافة اىل عدد
م��ن ك��ب��ار �ضباط
القيادة.

لقاء تعارف وا�ستقبال على �شرف الإعالميني

العماد قهوجي:
اجلي�ش �سي�ضرب بيد من حديد
من يحاول التالعب مب�صري الوطن
وال غطاء �سيا�سياً �أو فئوياً فوق �أحد
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كلمة الرتحيب
من مدير التوجيه
بد�أ احلفل الذي �أقيم يف مق�صف وزارة الدفاع
بالن�شيد الوطني والوقوف دقيقة �صمت عن
�أرواح �شهداء اجلي�ش والإعالم والوطن ،ثم كانت
الكلمة ملدير التوجيه العميد الركن �صالح حاج
�سليمان ال��ذي ن � ّوه ب��دور الإعالميني يف دعم
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وق ّدم النقيبني البعلبكي
وكرم والعماد قائد اجلي�ش.
كلمة نقيب ال�صحافة
نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي �شكر العماد
قهوجي على لفتته معرباً عن ثقته الكاملة
باجلي�ش وق��ي��ادت��ه اجل��دي��دة ،م ��ؤك��داً العالقة
التاريخية التي تربطه مع الإع�لام اللبناين،
وتقاطع الإثنني معاً يف خدمة لبنان ،وتقدمي
ال�شهداء من �أجل احلفاظ على وحدته وحريته
وكرامة �أبنائه ،معلناً �أن الإع�لام اللبناين كان
و�سيكون دائ��م�اً اىل جانب اجلي�ش يف خدمة
امل�صلحة العليا للوطن.
كلمة نقيب املحررين
بدوره �ض ّم نقيب املحررين ملحم كرم �صوته
اىل �صوت البعلبكي ،وتو ّجه بال�شكر اىل العماد
قهوجي معترباً هذا اللقاء لقاء �أهل البيت الواحد
الذي يدخل الطم�أنينة وال�سعادة اىل النفو�س.
و�أكد كرم �أن ما يجمع اجلي�ش والإعالم هو التم�سك
باحلق وال��دف��اع ع��ن احل��ري��ة التي ه��ي قد�س
�أقدا�س الوطن ،معاهداً على العمل معاً من �أجل
م�ستقبل واعد للجميع.
كلمة قائد اجلي�ش العماد قهوجي
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ا�ستهل كلمته
بتوجيه حتية حمبة وتقدير اىل اجل�سم الإعالمي
ب�أجنحته الثالثة املرئي وامل�سموع واملقروء،
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و مب�ؤ �س�سا ته
وخ�ص بالتحية
وهيئاته ونا�شطيهّ ،
احل�ضور الكرمي ويف مقدمه النقيبان البعلبكي
وكرم.
وق��ال� :إن��ه ملن دواع��ي �سروري واع��ت��زازي �أن
يكون لقائي بكم اليوم يف قيادة اجلي�ش ،هو
باكورة لقاءات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مع هيئات
امل��ج��ت��م��ع امل��دين
منذ ت�سلمي �س ّدة
ال��ق��ي��ادة ،ف����أراين
�أم��ام م�شهد رائع،
ت���ت���ع���ان���ق ف��ي��ه
ب��ن��دق��ي��ة اجلي�ش
م��ع كلمة ال�شعب
و���ص��وت��ه وم��ر�آت��ه،
مت�ضافرة متكاملة
من �أجل �إع�لاء راية
لبنان ،وال�سري به
قدماً نحو ٍغد �أكرث
�أم���ن���اً وا���س��ت��ق��راراً
وازدهاراً.
و�أ����ض���اف العماد
قهوجي قائالً:
يف ال��ب��دء كانت
الكلمة ،وبالكلمة
َن َب َ�ض قلب الوجود،
َ
ف�سط َع ن��ور احلق
واملعرفة واجلمال.
وانطالقاً من احلاجة
�إىل ف��ك��ر مبدع،
ي�صوغ بنت ال�شفاه
هذه ،ويجعلها �أدا ًة للتعبري عن معاين احلياة
ومقا�صدها ،كان الإع�لام الذي �شكل يف ما بعد
ج�سر عبور وتوا�صل بني �شعوب الأر�ض قاطبة.
ويكفينا فخراً نحن اللبنانيني �أننا يف الزمن
الغابر ،كنا رواداً للحرف الذي �أطلقناه على يد
معلمنا قدمو�س �إىل �أ�صقاع العامل �شتى،

ف�������راح ي���ق���ف���ز ف���وق
الأمواج وي�شق عباب البحار ،حممالً بعطر الأرز
وال�سنديان �إىل ال�شواطئ البعيدة ،ويكفينا فخراً
�أي�ضاً �أننا كنا احلملة الأول مل�شاعل ع�صر النه�ضة
يف عاملنا العربي ،عرب �إن�شاء �أوىل املطابع
وال�صحف واملجالت ،والتي كان لها الدور الأ�سا�س
يف �إطالق م�سرية التحرر من اال�ستعمار الأجنبي
و�صوالً �إىل حتقيق اال�ستقالل الناجز ،ويكفينا

فخراً كذلك يف هذا الزمن ،الذي �أ�صبح فيه �إعالم
لبنان عبارة عن حديقة غ ّناء ،تت�شح مبختلف
�ألوان التفوق والإب��داع ،وت�صدح ب�أعلى �أ�صوات
احلقيقة ،وتعبق ب�أريج احلرية قبل �أن يحمله
كف الأثري يف كل �صوب واجتاه.
ً
فهنيئاً لكم �أيها الإع�لام��ي��ون ،وهنيئا لكل
اللبنانيني بهذه ال�ثروة الكبرية وه��ذا املجد
العظيم.

�أيها احلفل الكرمي
قدر وطننا احلبيب �أن يكون عرب تاريخه القدمي
واحلديث ،موئالً للحرية ونقطة �إ�شعاع يف هذا
ال�شرق ،وواح��ة لتالقي احل�ضارات وتفاعلها،
حتى قيل فيه «�إنه �أكرث من وطن �إنه ر�سالة»،
وذلك انطالقاً من خ�صو�صية التنوع الذي يت�سم
به املجتمع اللبناين ،فجوهر التنوع يف لبنان
يقوم على وجود فئات متعددة �شبه متوازنة،
جتمع يف ما بينها �إرادة العي�ش امل�شرتك حتت
راية وطن واحد موحد ،فيما التنوع املوجود يف
�سائر �أقطار العامل يتمثل بوجود �أقليات حمدودة
�إىل جانب �أكرثيات �ساحقة ،بحيث تن�صاع الأقلية
مرغمة للنظام الذي تر�سمه الأكرثية يف بناء
الدولة و�إدارة �ش�ؤون ال�شعب ،الأمر الذي يجعل
هذا التنوع �شكلياً ولي�س له �أي قيمة فاعلة �أو
معنى حقيقي.
�إن التعددية امل�ستندة �إىل والء اللبنانيني
املطلق للبنان ،هي م�صدر ثروة حقيقية لهذا
الوطن عرب عاملني رئي�سني :العامل الأول،
هو �إبراز �صورة ال�شعب اللبناين ،كنموذج رائد
لتفاعل احل�ضارات واالنفتاح واحلوار ،مما ي�سهم
يف تعميم ثقافة ال�سالم والتقارب بني �شعوب
ال��ع��امل ،والعامل الثاين هو توظيف عالقات
خمتلف ال�شرائح والفئات اللبنانية مع اخلارج،
من �أج��ل خدمة الوطن ،يف �إط��ار وح��دة الكيان
واالنتماء وامل�صري.
�إن �أك�ثر م��ا نحتاج �إل��ي��ه حلماية لبنان من
العوا�صف التي تتهدده با�ستمرار ،هو تن�شئة
الأج��ي��ال على مبد�أ ال��والء الوطني ،وتر�سيخ
القناعة يف نفو�س اللبنانيني ،ب ��أ ّن ال مكان
لهذا الوطن حتت وج��ه ال�شم�س ،مبعزل عن
وحدة �أبنائه ومت�سكهم ب�صيغة العي�ش امل�شرتك
امل�ستندة بدورها �إىل قاعدة احلقوق والواجبات
وفكرة قبول الآخ��ر ،واح�ترام قيمه ومعتقداته
وحرياته التي كفلها الد�ستور والقانون.
ويف هذا املجال تربز جلياً م�س�ؤولية م�ؤ�س�سات
الدولة ،كما م�س�ؤولية هيئات املجتمع املدين
ونخبه ال�سيا�سية والفكرية والثقافية ،ف�إذا كان
دور اجلي�ش هو ال�ضمانة املبا�شرة وال�سريعة
للحفاظ على اال�ستقرار العام يف البالد ،ف�إن هذا

الأخ�ي�ر يبقى
عر�ضة للمخاطر� ،إن مل يرتكز
على قاعدة �صلبة يوفرها �إجماع اللبنانيني
على الق�ضايا الوطنية الرئي�سة ،وتوافقهم على
معايري �شفافة وعادلة ،لإدارة �ش�ؤونهم وحتقيق
تطلعاتهم ،و�إذا مل يرتكز كذلك �إىل دعم قوي
من املجتمع املدين ويف طليعته قطاع الإعالم،
نظراً اىل ما له من دور فاعل يف الت�أثري على
ال��ر�أي العام وتوجيهه ،يف وقت �أ�صبحت فيه
و�سائله املختلفة تدخل �إىل بيوت املواطنني
من دون ا�ستئذان ،وبالتايل تقع على عاتق
ه��ذا القطاع احليوي م�س�ؤوليات ج�سام ،يف
املواءمة بني احلرية الإعالمية واحلر�ص على
م�صلحة الوطن العليا ،مبا ي�سهم يف تعزيز
م�سرية اال�ستقرار ،واحلد من م�ضاعفات الأزمات
ال�سيا�سية والأمنية.
�أيها الإعالميون
لقد تع ّر�ض الوطن خ�لال ال�سنوات الأخ�يرة
لتجارب قا�سية ،ب��دءاً من جرمية الع�صر التي
�أودت بحياة الرئي�س ال�شهيد احلريري ورفاقه
وما �أعقب هذه اجلرمية من اغتياالت ل�شخ�صيات
وطنية ،مروراً بالعدوان الإ�سرائيلي املد ّمر على
لبنان يف مت��وز  ،2006ومعركة اجلي�ش �ضد
الإره��اب يف العام  ،2007و�صوالً �إىل الأحداث
الأمنية املتنقلة التي �شهدتها البالد هذا العام،
مت�سك اجلي�ش بوحدته ك�ضمانة �أوىل
غري �أن ّ
للحفاظ على الوحدة الوطنية ،و�سهره الدائم
على �صون م�سرية ال�سلم الأهلي وتقدميه الدماء
من دون ح�ساب� ،إىل جانب ت�ضحيات اللبنانيني
ووعيهم ملا يرت ّب�ص بوطنهم من خماطر لن
ت�ستثني �أحداً يف حال ح�صولها ،كل ذلك �أ�سهم
يف اندفاع اجلميع �إىل طريق التالقي واحلوار
ال��ذي ت � ّوج بانتخاب العماد مي�شال �سليمان
رئي�ساً للجمهورية اللبنانية وت�شكيل حكومة
الوحدة الوطنية ،ومن ثم انطالق مرحلة جديدة
من امل�صاحلات كان لها �أثرها البالغ يف تهدئة
النفو�س وعودة احلياة الطبيعية �إىل جماريها.

وال��ي��وم� ،أق��ول لكم
و�أن��ا على يقني تام ،ب�أن ما يح�صل
من �أحداث �أمنية متفرقة هنا �أو هناك ،والتي كان
�آخرها ا�ستهداف احلافلة الع�سكرية يف طرابل�س
منذ �أيام ،ال ميكن �أن ي�شكل عائقاً �أمام اندفاعة
م�سرية اال�ستقرار ،فاجلي�ش على ا�ستعداد دائم
لو�أد الفنت يف مهدها ،و�سي�ضرب بيد من حديد
كل من يحاول التالعب مب�صري الوطن ،وتهديد
حياة املواطنني يف �أمنهم و�سالمتهم و�أرزاقهم
وال غطاء �سيا�سياً �أو فئوياً فوق �أحد.
وختم العماد قهوجي كلمته بالقول:
من موقعي الآن على ر�أ�س قيادة اجلي�ش� ،أ�ؤكد
لكم ب�أن هذا اجلي�ش �سيبقى متم�سكاً بثوابته
الع�سكرية والوطنية ،وبالنهج القومي الذي �أر�سى
دعائمه فخامة الرئي�س ،ولن يتنازل قيد �أمنلة
عن حقه الثابت والنهائي يف الدفاع عن لبنان
واحلفاظ على �أمنه وا�ستقراره ،مهما ا�شتدت
ال�صعاب وغلت الت�ضحيات.
ً
كما �أعاهدكم ب ��أالّ �أدخ��ر جهدا لرفع م�ستوى
التعاون البناء بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجميع
أخ�ص يف هذا
امل�ؤ�س�سات والهيئات املدنية ،و� ّ
املجال تفعيل التعاون مع الإعالم اللبناين الذي
بد�أناه منذ زمن طويل ،و�أعطى ثماره املرجوة
يف �أك�ثر من حمطة مف�صلية ،ال �س ّيما خالل
عدوان متوز و�أحداث نهر البارد.
با�سم كل �ضباط ورتباء و�أفراد اجلي�ش اللبناين
�أنقل �إليكم يا �أ�صحاب الر�أي احلر والكلمة ال�سوية،
�أ�سمى �آيات ال�شكر واالح�ترام ،وكلي �أمل وثقة
�أن من�ضي معاً يداً بيد وكتفاً �إىل جانب كتف،
يف م�سرية بناء لبنان القوي الأخ�ضر امل�شرق،
لن�ستحق ب��ج��دارة �شرف احل��ف��اظ على �أمانة
الأ�سالف و�شرف حتقيق حلم الأجيال.
ع�شتم
عا�ش اجلي�ش
عا�ش لبنان
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كانوا يف طريقهم اىل �ساحة الواجب كما يف كل يوم.
�أتوا من قراهم ال�شمالية التي تر�صد معظم �شبابها
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية منذ عقود.
كان ال�صباح الذي �سبق �صباح العيد ،وكانوا �سيعودون
اىل عائالتهم و�صغارهم ب�أ�شياء جتلب اىل احلياة
قدرنا ال�شهادة ال�صعبة قليالً من فرح نادر .امتدت اليهم يد الإرهاب
الغادرة يف ال�صباح الباكر .فعادوا حممولني على
الأكف ملفوفني بالعلم .مل تكن يف يد �أي منهم هدية العيد امللفوفة بورق ملاع ،كانوا
هم الهدية التي قدّ مت نف�سها اىل الوطن.
�أربعة ع�سكريني �سقطوا �شهداء يف االنفجار الإرهابي الذي ا�ستهدف حافلة ع�سكرية يف
طرابل�س �صباح � 29أيلول املا�ضي ،لين�ضموا اىل رفاق كرث افتدوا الوطن و�أهله بدمائهم
وفرح �أهلهم و�أطفالهم.
االنفجار الإرهابي الذي ح�صل يف منطقة البح�صا�ص �أدى اي�ضاً اىل ا�ست�شهاد مدنيني �إثنني
(�أحدهما تويف بعد نقله اىل امل�ست�شفى جريحاً) ،واىل جرح الع�شرات.

8

الغدر َك َمن لهم على طريق الواجب
فان�ضموا اىل قافلة ال�شهداء

العماد قهوجي متفقداً اجلرحى
والوحدات يف طرابل�س

الإرهاب لن ُيخ�ضع
اللبنانيني
ولن ُيربك امل ؤ��س�سة
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قائد اجلي�ش تف ّقد م�سرح اجلرمية
وعاد اجلرحى والع�سكريني
�إثر وقوع الإنفجار� ،ضرب على الفور طوق �أمني
حول املكان وبو�شرت التحقيقات.
ويف حني عا�شت عكار �أجواء احلزن واحلداد بدالً
من �أج��واء العيد ،تف ّقد قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي املكان وعاد اجلرحى ثم قام بجولة على
الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف طرابل�س.
العماد قهوجي ال��ذي اطلع من الع�سكريني
اجلرحى على �أو�ضاعهم وحاجاتهم ،متنى لهم
ال�شفاء العاجل ،طالباً من اجلهات املعنية بذل
�أق�صى اجلهود لتوفري العناية ال�صحية الالئقة بهم.
وخ�ل�ال جولته على ال��وح��دات الع�سكرية يف
طرابل�س ،اطلع العماد قائد
اجلي�ش على التدابري الأمنية
املتخذة ،واجتمع اىل ال�ضباط
والع�سكريني و�أعطى توجيهاته
الالزمة.
وق����د ن����� ّوه ق���ائ���د اجلي�ش
بت�ضحيات الع�سكريني اجلرحى
ورف��اق��ه��م ال�����ش��ه��داء ال��ذي��ن
ب��ذل��وا �أرواح���ه���م ع��ل��ى مذبح
الوطن يف تلبية عفوية لنداء
ال��واج��ب .وق��ال �إن ال دي��ن وال

هوية للإرهاب �سوى القتل والتخريب وترويع
املواطنني ،م�ؤكداً �أن هذا الإرهاب مهما متادى
يف غدره و�إجرامه ،فهو لن ي�ستطيع �إخ�ضاع
ال�شعب اللبناين ،ولن يتمكن من �إرباك
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أو النيل من عزميتها،
بل �سيزيدها قوة ومناعة ومتا�سكاً و�إ�صراراً
على �إك��م��ال دوره��ا الدفاعي والأمني،
واحلفاظ على ر�سالة لبنان مهما بلغت
ال�صعوبات والت�ضحيات.
و�ش ّدد العماد قهوجي على �أن اجلي�ش
�سيبذل كل طاقاته وجهوده لك�شف
هوية اجلناة وتقدميهم اىل العدالة.
ت�شييع ال�شهداء
�شيعت قيادة اجلي�ش و�أه��ايل
ال�شهداء الع�سكريني الأربعة يف
م�آمت حا�شدة يف بلداتهم ،حيث
�أقيمت ال�صالة على �أرواحهم
الطاهرة .و�ألقى ممثلون عن
العماد قائد اجلي�ش كلمات
ت��ن��اول��ت ���س�يرة ال�شهداء
ون���� ّوه����ت مبناقبيتهم
و�إخ�لا���ص��ه��م للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،وت�ضحياتهم
ال���ك���ب�ي�رة يف �سبيل
الوطن.
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نعت قيادة اجلي�ش ال�شهداء الع�سكريني
الذين ا�ست�شهدوا يف االنفجار
وو ّزعت عن حياة كل منهم النبذة الآتية:

املعاون الأول ال�شهيد
ف�ؤاد �أحمد قداوح

الرقيب الأول ال�شهيد
�أنور جا�سم اخلطيب

الرقيب ال�شهيد
�سامي ديب اجلمل

العريف ال�شهيد
علي حممد علي

 م��ن مواليد - 1966/6/28القبة  -طرابل�س  -حمافظة ال�شمال.
 ت��ط � ّوع يف اجل��ي�����ش بتاريخ.1984/2/4
 من عداد �سرية �شرطة منطقةبريوت.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و���س��ام التقدير الع�سكري
الربونزي.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 18مرة
• تهنئة قائد املنطقة.
• تهنئة قائد اللواء.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2008/9/29 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

 م��ن مواليد - 1969/3/28بلدة �سهلة  -ق�ضاء عكار  -حمافظة
ال�شمال.
 ت��ط � ّوع يف اجل��ي�����ش بتاريخ.1991/1/1
 من عداد الدعم  -فوج الهند�سة. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و���س��ام التقدير الع�سكري
الربونزي مرتني.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 17مرة
• تهنئة قائد اللواء.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2008/9/29 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

 م��ن مواليد - 1970/7/13بلدة حي احلارة  -ق�ضاء الهرمل -
حمافظة البقاع.
 ت��ط � ّوع يف اجل��ي�����ش بتاريخ.1991/9/16
 م��ن ع���داد م��ق��ر ع���ام اجلي�شمف�صول اىل امل��دي��ري��ة العامة
للإدارة.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و���س��ام التقدير الع�سكري
الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
�أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 21مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2008/9/29 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

 م��ن م��وال��ي��د 1981/10/12 بلدة القبيات  -ق�ضاء عكار -حمافظة ال�شمال.
 ت��ط � ّوع يف اجل��ي�����ش بتاريخ.2001/9/1
 م��ن ع���داد ل���واء ال��دع��م  -فوجالهند�سة.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و���س��ام التقدير الع�سكري
الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2008/9/29 -مت�أهل بدون �أوالد.
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ذكراهم خالدة
�إعداد:
نينا عقل خليل
جان دارك �أبي ياغي

�إحياء ذكرى املقدم املغوار
ال�شهيد �صبحي العاقوري
ملنا�سبة مرور عام على ا�ست�شهاد
املقدم امل��غ��وار �صبحي العاقوري،
�أقامت قيادة اجلي�ش وعائلة ال�شهيد
قدا�ساً وجنازاً عن راحة نف�سه وذلك
يف كني�سة مار يو�سف  -دير الأحمر.
تر�أ�س الذبيحة الإلهية راعي �أبر�شية
بعلبك  -دير الأحمر املارونية املطران
�سمعان عطاهلل وعاونه النائب العام الأب
حنا رحمة والآباء بول كريوز� ،إيلي عاقوري،
ملحم �شيت وج��ورج لي�شع ،جهاد �سعادة
وال�شما�س �سمري مهنا.
ح�ضر القدا�س ممثل رئي�س اجلمهورية
اللواء الركن جورج الها�شم ،ممثل رئي�س
جمل�س النواب الرائد ماهر طفيلي ،ممثل
رئي�س جمل�س ال���وزراء قائمقام بعلبك
عمر يا�سني ،ممثل وزير الدفاع وقائد
اجلي�ش العميد ف�ؤاد خوري ،ممثل مدير
عام �أمن الدولة العقيد حممد مكحل،
ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي

البلدات والقرى
توا�صل �إحياء ذكرى ال�شهداء

احتفاالت و�صلوات
ون�صب تخلد العطاءات ال�سخية
تابعت بلدات ال�شهداء
تكرمي �أبنائها الذيـن افتدوا الوطن
بحياتهم .وبح�ضور ممثلني عن قيادة اجلي�ش �أقيمت
عدة احتفاالت تزامن توقيتها مع تاريخ ا�ست�شهاد �ضباط
وع�سكريني ،حيث �شهدت بلدات ال�شهداء وقراهم �إقامة
ن�صب تذكارية تخليداً لذكرى ال�شهداء الأبرار.

الرائد مروان �سليالتي ،ممثل مدير
عام الأمن العام الرائد ديب م�شيك،
ممثل قائد الدرك �آمر ف�صيلة دير
الأحمر املالزم زياد ريا�شي ،وممثلون
ع��ن ر�ؤ����س���اء الأح�����زاب وفاعليات
�سيا�سية واجتماعية ودينية وح�شد
من املواطنني.
بعد الإجنيل املقد�س� ،ألقى املطران
�سمعان عطاهلل عظة ب��ع��ن��وان�« :أي��ن
الباحث يف �أمور هذا الزمان»؟ ومما جاء
فيها:
«�سنة م ّرت على �سقوط املقدم املغوار
�صبحي �أ�سعد ال��ع��اق��وري ،كما �سقط ما
يناهز املئتني من عديد اجلي�ش املفدى،
اىل جانب العدد الكبري من الذين ُع ّوقوا
و�ش ّوهوا :كلهم �سقطوا �ضحية الإره��اب
ودفاعاً عن �سيادة الوطن� ،سيادة الأر�ض
أبي� ...سنة
وا�ستقالل ال�شعب اللبناين ال ّ
م ّرت وما زالت ت�ستوقفنا �أ�سئلة كثرية
على كل �صعيد ،واجل��راح التي ُفتحت
يف كل ج�سم من �أج�سام اللبنانيني
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�أوجعت بعنف وما زالت.»...
و�أ�ضاف «كيف ننظر اىل هذه الأحداث ،امل�أ�سوية
يف حد ذاتها»؟ كيف نقر�أها؟ �أي جواب نعطيه
على �إراق��ة دم��اء �أبنائنا و�سفكها على جبهات
الإرهابيني والأ ّمارين بال�سوء؟ هل نعمل ،وهل
يعمل امل�س�ؤولون ،وعلى كل ال�صعد ،لتوجيه
الت�ضحيات ال�سخية بحيث ت�صب يف �أهدافها
وتنال مبتغاها فتبني عملية فداء لبنان و�شعبه،
كما وعملية �إفتداء املعتدين �أنف�سهم ،فريجع
ال�شرير عن غ ّيه وي�ستيقظ من �ضالله وت�سود
ف�ضيلة احرتام الآخر وت�صان حقوقه وحتفظ كرامته
واحلرية؟».
«بعد �سنة على ا�ست�شهاد املقدم املغوار �صبحي
�أ�سعد العاقوري ،وكل �شهيد للجي�ش اللبناين
هو �صبحي ،من حق الذين فتح ا�ست�شهاده هذا،
جرحاً بليغاً يف قلوبهم وعقولهم� ،أن يطرحوا
على امل�س�ؤولني عن
ال��ب�لاد وال��ع��ب��اد ،على
جميع امل�ستويات،
ال�س�ؤال التايل الوحيد
الأوح����د :والآن ،كيف
ح����ال ال����وط����ن؟ ه��ذا
ال�س�ؤال طرحته ،قدمياً،
أُ� ّم ك��ان��ت غ��ارق��ة يف
ال�����ص�لاة ،فيما ابنها
ع��ل��ى ج��ب��ه��ة احل���رب،
عندما �أتوها حاملني
نب�أ ا�ست�شهاده« :كيف حال الوطن»؟ تلك كانت
ر ّدة فعلها».
ً
وختم قائال« :مع هذا ال�س�ؤال وبالرغم من �أن
الأيام رديئة ،ف�إن لنا ملء الثقة برئي�س البالد،
فخامة العماد مي�شال �سليمان ،الآتي من مدر�سة
الإن�ضباط والوفاء وال�شرف والت�ضحية ،ب�أنه يقود
�سفينة هذا الوطن اىل ميناء ال�سالم ،املتعط�ش
اليه كل لبناين �أ�صيل ،خمل�ص و�شريف .كما
تلك الأم ،احلاملة جرحها وت�س�أل عن حال الوطن،
هكذا على كل لبناين �شريف �أن يتح ّرر ويتخطى
م�صاحله ال�شخ�صية وم�صالح «انتماءاته» العديدة،
ويرفع عالياً علم الوطن ،الذي هو يف النهاية علم
كل لبناين والذي ال يجب �أن يعلو عليه �أيّ علم
�آخر.»...
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معر�ض ل�صور ال�شهيد ون�صب تذكاري
وكان قد �سبق القدا�س الإلهي واجلناز �إفتتاح
معر�ض �صور لل�شهيد يف قاعة الكني�سة ت�ض ّم
مراحل خمتلفة من حياته الع�سكرية ،ثم تو ّجه
اجلميع بعد القدا�س اىل �ساحة البلدة لإزاح��ة
ال�ستار عن الن�صب التذكاري حيث �أقيم االحتفال
و�ألقيت الكلمات.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى
ب�سام ب ّراك
ع ّريف االحتفال الإع�لام��ي ّ
كلمة ح ّيا فيها روح ال�شهيد ومعنى
ال�شهادة ،وقال:
« �أجمل من التمثال هي احلياة .لكن
ماذا نفعل حني ينق�ص من احلياة من
نحبهم؟ ح�ين يذهبون اىل ال�شهادة
م ّتكلني على بطولتهم لأن الوطن على
الأبطال ي ّتكل؟

�صفقوا لبطل يح ّرك بقامته التمثال ،وقد نف�ض
عن وجهه ال�تراب حني �سمع �أن الوطن يلزمه
الأبطال �أنف�سهم مرة ثانية ،يلزمه املقدم املغوار
�صبحي العاقوري من جديد...
ً
�أ َو تعلمون ما معنى �أن ي�صري جي�ش �شهيدا عن
�شعب عن �أمة عن مدينة �أو عا�صمة� .أ َو تعلمون ما
معنى �شهادة اجلي�ش؟ هذا معناه �أن الق�سم ّمت و�أن

جندنا نع ّو�ض عنهم بتمثال ي�شبههم اىل حد
قريب .هكذا نفعل اليوم كي نرى ال�شهيد يقف
على قدميه كما لو �أنه يف مقدمة فيلق يخو�ض
املعركة .يتو ّثب كما لو �أنه يف طليعة لواء ،ويرفع
جبهته كما لو �أنه �صامد على اجلبهة ،على خ�صره
�سالحه ،يده على الزناد والنار يف قلبه �أقوى من
الر�صا�ص...
ها هو واقف وها نحن ننتظره لي�ست�شهد مرة
�أخرى ويزيح عن �أج�سامنا عبء اجلبهات ،فال�شهيد
بعد �سنة من غيابه جتري يف �شهامته البطولة
يهب يقف يت�سلح
كما لو �أن ال�شهامة دم��هّ .
ويح ّدق من خلف �ستارة التمثال يف وطن حتدق
به املخاطر .ينادي على الع�سكر �أينما كان الع�سكر
في�صريون جي�شاً .لذا �صفقوا ل�شهيد يحفظ واجباً
حتت الرتاب تلقاه يف م�ؤ�س�سة ال�شرف والوطنية،

الوعد �صار ،فعندما يوارى �شهيد خلف �شهيد يف
م�ساقط لبنان وتربته ،وعندما تعلق �صور الأبطال
يف الطرقات وفوق �أعتاب الكنائ�س وامل�ساجد فال
خوف على �أر�ض من �أن ت�سلب وال على نهر من �أن
يحرق وال على �شعب من �أن يهلك ...هكذا حتر�س
الأوطان ال بالقول بل باال�ست�شهاد».
كلمة قيادة اجلي�ش
بعد �إزاح��ة ال�ستار عن متثال املقدم املغوار
ال�شهيد وو�ضع الأكاليل ،عزفت مو�سيقى اجلي�ش
معزوفة املوتى والزمة الن�شيد الوطني والزمة
ن�شيد ال�شهداء ،وتو ّجه ممثل قائد اجلي�ش العميد
ف�ؤاد خوري نحو املن�صة و�ألقى كلمة القيادة التي
جاء فيها:
على درب الوطن الطويل ،حمطات مف�صلية،

حفلت بالكثري من التجارب القا�سية التي كادت
تهدد مقومات وج��ود الكيان ،وتر�سم �أك�ثر من
عالمة ا�ستفهام حول م�صريه ،غري �أن اللبنانيني
مل يت�أخروا يوماً عن �أداء واجبهم الوطني ،فكانوا
يف ك� ّ�ل م��رة ينربون بحم ّيتهم املعروفة ،اىل
مقاومة الظلم والطغيان ،واال�ستب�سال يف الدفاع
عن �أر�ض الآب��اء والأج��داد ،باذلني الدماء والأرواح
على مذبح احلرية والكرامة.
وقبل عام كان لبنان على موعد جديد مع حمطة
هي الأ�شد ق�ساوة وخطورة يف تاريخه املعا�صر،
فالعدو هو الإره��اب الذي عانت ويالته وال تزال
معظم �شعوب العامل ،القريبة منها والبعيدة،
وهدف هذا العدو وا�ضح ،وهو تفتيت وحدة الوطن
وت�شويه ر�سالته التي طاملا �ش ّكلت ع ّلة بقائه
وعنوان ت�ألق �أبنائه ،لكن جي�ش الوطن امل�ؤمتن
على قيم احلرية وال�سيادة واال�ستقالل ،وعلى

ونكرانه لذاته� ،أروع مالحم البطولة والفداء ،متوجاً
حياته ب�شهادة حمراء تفوق كل ت�ضحية وتتخطى
كل عطاء.
�شهيدنا البطل
بعد مرور �سنة على ا�ست�شهادك ،ال تزال �صورتك
البهية ،تطبع القلوب والعيون ،وخيال قامتك
الفارعة يظلل �ساحات جي�شك ،ويجول يف كل
مكان وط�أته قدماك ذات يوم ،وال تنفك ن�سائم
الأرز وال�سنديان حتمل �أنفا�سك الندية ،لتحدث
ّكل ذي �سمع عن �أخبار بطوالتك وم�آثرك ،وها
نحن الآن نلتقي �أهالً ورفاقاً و�أ�صدقاء ،يف بلدتك
احلبيبة دير الأحمر ،ال�شاخمة قبابها نحو ال�سماء
ك�شموخ جبال لبنان ،والبا�سطة ذراعيها للخري
والعطاء ،متاماً كمثل �سهلها اخل�صب الف�سيح،
هذه القلعة الوطنية التي وهبت عقلها وقلبها
للجي�ش والوطن ،حتى كادت بيوتها و�شوارعها ال

حتفل �إالّ ب�أعرا�س ال�شهادة ،وحقولها ال
تزهر �إالّ مبوا�سم ال�شهداء الأبطال.
نلتقي اليوم ،ال لنعدد خ�صالك احلميدة
وهي �أكرث من �أن حت�صى ،بل لن�ستقي
من معني �إخال�صك حب الوطن و�شغف
الت�ضحية يف �سبيله ،ولنجدد العهد لك
ب�أننا على الق�سم باقون ،وعلى دربك
ما�ضون ،و�أن قافلة �شهدائنا لن تتوقف
حماية �سالمة �أهله ،اندفع وكعادته اىل ميدان ذوداً عن لبنان الذي افتديته بربيع العمر وزهر
ال�شرف والواجب ،مدعوماً بالتفاف ال�شعب حوله ،ال�شباب...
ير ّد كيد الإرهاب اىل نحره ،ويقتلع �أ�شواكه الواحدة
كلمة �إبنة ال�شهيد
تلو الأخرى ،اىل �أن حتقق له الإنت�صار املن�شود،
ال��ذي ّ
تخ�ضب بدماء قافلة كبرية من �شهدائه يف كلمتها ،نادت �إبنة ال�شهيد جوي�س العاقوري
الأبرار ،كان يف طليعتهم �شهيدنا الغايل املقدم على �أبيها وعبرّ ت له ع ّما يختلج قلبها من حزن
�صبحي العاقوري ،الذي ّ
�سطر بوفائه و�شجاعته على فراقه وقالت له:

«بابي� ،آخر مرة �شفتك فيها ،كان عيد ميالدي،
تلفنتال للمامي وقلتلها �أنا جايي الليلي لنحتفل
بعيد جوي�س ،وعملتلي عيدي وكان �أحلى عيد.
عيدي ال�سني عيدتو بدونك ب�س كانو رفقاتك
ح��دي وكنت ع��اريف �أن��ك معي وع��م ت�شوفني
ومب�سوط فيي عم بكرب �سني.
�أنا رح اكرب وانت رح تكون حدي ب�أول قربانتي
وبكل املنا�سبات ب�س ان��ت رح تكون مالكي
احلار�س بكل االوقات.
لكل النا�س ايل رح اتعرف علني ،ب�س اكرب
وي�س�ألوين انت بنت مني رح قلون انا بنت البطل
ايل �ضحى بحياتو كرمال لبنان انا بنت ال�شهيد
�صبحي العاقوري».
كلمة العائلة
كلمة عائلة ال�شهيد �صبحي العاقوري �ألقاها
الدكتور �إيلي العاقوري
الذي قال:
«ج��ئ��ن��ا ال��ي��وم بعد
ع���ام نحتفل ب�إحياء
ذك������رى ا���س��ت�����ش��ه��اد
�شهيدنا البطل املقدم
املغوار �صبحي �أ�سعد
العاقوري.
�أ�ضعف الإمي���ان �أن
نك ّرمك �أيها ال�شهيد
البطل بت�شييد ُن�صب
تذكاري لك مع عميق �إدراكنا �أنه ال يعادل قطرة
دم واحدة من دمائك الذكية التي روت تراب لبنان
احلبيب ،ولكننا �ش ّيدناه ليبقى �شعلة ت�سطع
وتتوهج لتنري الطريق �أم��ام الأجيال ال�صاعدة
فت�سري على خطاك اىل ال�شهادة لأن �أذكى �شهادة
يف هذه احلياة هي �شهادة الدم.
م�ؤ�س�سة اجلي�ش �شعارها ال�شرف والت�ضحية
والوفاء ،وقد التزم ال�شهيد هذا ال�شعار فكان واحداً
من �أبناء ال�شرف وهذا ما حت ّدث عنه رفاق ال�سالح.
و�أكرث من ذلك،
فقد �ضحى حتى بذل الذات يف �سبيل م�ؤ�س�سة
اجلي�ش اللبناين ووطنه وقد كان وفياً للق�سم الذي
وج�سده فعالً:
ولطاملا ردده قوالً ّ
«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أقوم بواجبي كامالً حفاظاً
على علم بالدي وذوداً عن وطني لبنان».
اجلي�ش  -العدد رقم 280

37

وهذا ما حدث بالفعل وال�شهادة».
ثم تو ّجه اىل عائلة ال�شهيد و�أرملته و�أوالده:
«�إن ا�ست�شهاد املقدم املغوار �صبحي العاقوري هو
من �أفدح اخل�سائر �إال �أن م�آثره وبطوالته خالل حياته
لهي �أكرب تعزية لكم يف هذا امل�صاب اجللل ،م�آثر
تفتخرون ونفتخر بها ويفتخر لبنان والعامل بها
وهي التي �سوف تخ ّلد ذكراه اىل الأبد وت�ستجلب

يف القلب
يا وطن

الدكتور
�إيلي العاقوري
38
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احللو فرتة �شهرين لإجنازه.
�إزاحة ال�ستار يف بيت لهيا عن ن�صب
تذكاري للرائد ال�شهيد مي�شال مفلح
�أحيت قيادة اجلي�ش و�أهايل بلدة بيت لهيا يف
ق�ضاء را�شيا ،الذكرى ال�سنوية الأوىل ال�ست�شهاد
الرائد املغوار ال�شهيد مي�شال جبور مفلح ،وذلك
يف قدا�س ر�سمي و�شعبي ،ح�ضره ممثل رئي�س
اجلمهورية اللواء الركن مي�شال من�سى ،ممثل
رئي�س جمل�س ال��ن��واب النائب �أن��ط��وان �سعد،
ممثل رئي�س جمل�س ال���وزراء القائمقام ذياب
�سلوم ،ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن جوزف
فرن�سي�س ،وزير الدولة وائل �أبو فاعور ،ممثل
رئي�س «كتلة امل�ستقبل» النائب جمال اجلراح،
النائبان روبري غامن ونا�صر ن�صراهلل ،وممثلون
لقيادات �سيا�سية وع�سكرية و�أمنية وحزبية
ون��واب ووزراء �سابقون ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري
ووفد من قيادة اجلي�ش وح�شد من الأهايل.
ت��ر�أ���س القدا�س امل��ط��ران من�صور حبيقة يف
ح�ضور مرتوبوليت �صيدا و�صور ومرجعيون للروم
الأرثوذك�س املطران اليا�س كفوري .و�ألقى املطران
حبيقة عظة اعترب فيها «�أن ال�شهيد ال يكاف أ� مهما
عملنا له ،غري �أن الذكر احل�سن ي�صنعه لذاته وال
ي�ستطيع �أحد �أن ينوب عنه يف �صنعه».

�أح���� ّر ال��رح��م��ات على
نف�سه الذكية الطاهرة وتعطيكم
ال�صرب وال�سلوان».
وعلى ال��رغ��م م��ن الأم��ط��ار التي
هطلت غزيرة يف �أثناء االحتفال ،مل
يتغري الربنامج الريا�ضي الذي كان
مقرراً ،فكان عر�ض ت�سلق وهبوط
ق ّدمه عنا�صر فوج املغاوير.
وكان اخلتام مع مو�سيقى اجلي�ش
التي ق ّدمت جمموعة من �أغانيها الوطنية تكرمياً
لل�شهيد ف�صدحت مو�سيقاها يف �أرج��اء البلدة
كلمة القيادة
يرافقها دع��اء احل�ضور باحلياة الأب��دي��ة للمقدم
املغوار ال�شهيد وبالعزة واملنعة للجي�ش اللبناين .مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش العميد ال��رك��ن ج��وزف
يجدر بالإ�شارة �أن التمثال م�صنوع من مادة فرن�سي�س �ألقى كلمة قال فيها:
الربونز (م�صبوب على ال�شمع) ،يبلغ ارتفاعه «يف بقاع اخل�صب واخلري والعطاء ،يف بلدة بيت
� 185سنتمرتاً مع القاعدة ،وقد عمل الفنان نبيل لهيا ،املرتبعة على �سفح جبل حرمون املقد�س،

�إرف������ع ج��ب��ي��ن��ك ق���ل يف ال��ق��ل��ب ي���ا وط��ن
وج���ي�������ش ل���ب���ن���ان ح���ي���ي �أي�����ه�����ا ال����زم����نُ
وم�����ن ����ش���م���ال ب���ل��ادي خ����ذ درو���������س ف���دى
ويف ب�����ق�����اع ب����ل����ادي ز َّه���������ر ال���ك���ف���نُ
ل���ق���د ���س��ك��ب��ن��ا ب���ه���ذي الأر���������ض �أن��ف�����س��ن��ا
ي��ا طيب �أن��ف��ا���س م��ن يف الأر�����ض ق��د ُدفنوا
م����ذ ُك��������ورت ه������ذه ال����دن����ي����ا ون����ح����ن هنا
وال�����د َم ُ
�����ن
وف�������وق ه���ام���ات���ن���ا ال����ت����اري����خ ِ
ن����ق����اوم ال�������ذل ال ن���ح���ن���ي ج����ب��ي� َ
ن ُع��� َل���ى
ه��������ذي دم������ان������ا ف���ل��ا ُب�����خ�����ل وال ث��م��ن

بالعطاء على مذبح ال�شهادة� ،أمل ي�ست�شهد
املطلة على جنوب ال�صمود واالنت�صار،
ب��الأم�����س القريب ع�شرة ع�سكريني يف
القريبة من را�شيا وقلعتها ال�شاخمة ،حيث
طرابل�س الفيحاء القريبة من خميم نهر
يفوح �أريج احلرية واال�ستقالل قبل �أن حتمله
ً
البارد ،حيث واجه ال�شهيد ورفاقه الأبطال،
الريح يف كل �صوب واجتاه ،نلتقي اليوم �أهال
الإره���اب امل��ج��رم ،حمققني ذاك االنت�صار
ورفاقاً و�أ�صدقاء ،لنبعث اىل روح �شهيدنا
الكبري املقرون بالعزة والكرامة والأخالق.
الغايل مي�شال ،ال�سالم تلو ال�سالم ،مرددين
وتوجه اىل ال�شهيد بالقول:
ب�صوت عال ق�سم الوالء للوطن�« :أق�سم باهلل
لقد �سقطت ج�سداً ال روحاً ،و�ستبقى حياً
العظيم �أن �أقوم بواجبي كامالً حفاظاً على
يف �ضمري جي�شك و�شعبك� ،إذ كنت الفار�س
علم بالدي وذوداً عن وطني لبنان».
متثيله يف حفل ت�أبني ال�شهيد مي�شال ،فوقفت الرائد الذي وعد فوفى وراح يخت�صر الزمن يف
و�أ�ضاف قائالً:
منذ نحو �سنة� ،أوالين فخامة رئي�س اجلمهورية �أمام نع�شه �أرثيه ،ويف داخلي �شعور عميق ب�أن عطائه ،حتى رفعته ال�شهادة �أيقونة على �صدر
لبنان وبيارق تلوح يف كل مكان.
روحه الطاهرة ترفرف فوق اجلموع ،وتظ ّلل كل
ال��ع��م��اد مي�شال �سليمان� ،شرف
�شارع ومنزل وف�سحة من هذه البلدة احلبيبة،
وك�أين بها تقول« :ال تبخلوا ب�أبنائكم على الوطن،
ال حتزنوا وال تبكوا لأن ال�شهيد يحيا يوم مماته.
وال��ي��وم حظيت م��رة �أخ��رى ب�شرف متثيل قائد
اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري يف
حفل تكرمي ال�شهيد و�إزاح���ة ال�ستار عن ن�صبه
التذكاري ،ف�أجدين �أقف �أمام هذا الن�صب ،ال لأن ّوه
بخ�صال مي�شال احلميدة وم�آثره البطولية فح�سب،
بل لأ�ستلهم من معاين �شهادته :حب الوطن
والبذل والت�ضحية يف �سبيله ،ولأعاهده ب�أننا على
الق�سم باقون ،وعلى الدرب نف�سها ما�ضون ،و�أن
قافلة �شهدائنا لن تتوقف ،وم�ؤ�س�ستنا لن تبخل
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وها هم اليوم �أبناء بلدتك الأبية الوفية ورفاقك
وحمبوك ،يتداعون �شيباً و�شباباً و�أطفاالً ،ليمنوا
�أنف�سهم ببع�ض من الإك���رام والتقدير لروحك
الطاهرة ،من خالل �إقامة ن�صب تذكاري لك ،يكون
�شاهداً للأجيال على عظمة ت�ضحياتك ،ويكون
�أمثولة لكل عابر� ،إنه بدماء ال�شهداء الأبطال حتيا
الأوطان ،وت�صان احلرية وحتفظ الكرامات.
افتقدك اجلي�ش علماً من �أعالمه� ،ضابطاً ع�صامياً
م�ستقيماً كحد ال�سيف� ،شجاعاً مقداماً ال يهاب
اخلطر وال يهون �أمام ال�صعاب ،افتقدناك رفيق
�سالح ،يحظى ب��اح�ترام وتقدير كل من حوله،
يندفع يف تنفيذ املهمات اىل �أق�صى احلدود.
افتقدناك ابن عائلة كرمية ،مت�أ�صلة املنبت،
ان�ضوى ربانها يف م�ؤ�س�سة اجلي�ش فكان عنواناً
للمناقبية والإخال�ص والوالء ،و�أبى �أن يبارح ميدان
الت�ضحية قبل �أن ي�سلمك الأمانة ،التي �صنتها
باجلهد والتعب والعرق ،وبال�شهادة التي ال تقدر
ب�أي ثمن.»...

�أر�ض املعركة ،ومما قاله:
«�أيها ال�شهيد ،ب�إميانك بربك ووطنك وجي�شك،
�أزحت جبال احلقد واجلهل والتعدي مبحبتك لرفاقك
وع�سكرييك ،انت�صرت للحق ،حق الوطن احلر
وال�سيد وحق العي�ش بكرامة لكل لبناين حر.
برجائك مب�ستقبل لبنان الغايل وجي�شه املفدى
رقدت حتت ال�تراب� ،شهيداً ،بطالً ،مغواراً� ،أدى
كلمة قائد فوج مغاوير البحر ال�سابق
ً
كذلك� ،ألقى قائد فوج مغاوير البحر ال�سابق الواجب مرتاح البال ،مطمئنا �أن الأر�ض �ستبقى
العقيد الركن جورج �شرمي كلمة �أ�شاد فيها مبزايا م�صانة بحمى اجلنود البوا�سل ال�شجعان.
ج�سدها على �أيها الرائد ال�شهيد مي�شال مفلح
ال�شهيد ومناقبيته وبطولته التي ّ
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كلمة العائلة
ثم �ألقى �شقيق الرائد ال�شهيد ،ف��ادي مفلح
كلمة با�سم العائلة ،كما كانت كلمة لزوجته.
بعد ذلك� ،أزاح ممثال رئي�س اجلمهورية وقائد
اجلي�ش ،يحوطهما ذوو ال�شهيد ال�ستار عن الن�صب
التذكاري للرائد ال�شهيد مي�شال مفلح على وقع
ن�شيد املوت واملو�سيقى الع�سكرية.

�أتذكرك اليوم بعد �سنة من غيابك ،كما كل �ضابط
ورتيب وجندي من فوجك ،فوج مغاوير البحر،
و�أنحني �أمامك �أيها ال�شهيد� ،أنت الذي اخرتت درب
ال�صعاب القا�سي ،درب ال�شرف والت�ضحية.
اخرتت �شعار من يجر�ؤ فلين�ضم� ،شعار فوجك،
فاندفعت تعمل وتدرب وتبني وتنظم يف وحدتك
�أيام ال�سلم ،بذلت كل جهد وعرق وتعب� ،أعطيت
من ذاتك ليكون رجالك املغاوير مميزين بعملهم
ذكرى النقيب املغوار ال�شهيد
وتدريبهم وان�ضباطهم� .أما يف احلرب ،فلما ناداك
مارون الليطاين
الواجب املقد�س واجب الدفاع عن الأر�ض ،لبيت
ال��ن��داء ،تاركاً كل �شيء ،حتى الأع��ز اىل قلبك ،يف ذكرى مرور �سنة على ا�ست�شهاده� ،أقيم قدا�س
فرتكت الزوجة والطفلني مارك و�إيليو ورحت اىل �إحتفايل يف كني�سة �سيدة الربج  -دير الأحمر ،عن
تنفيذ مهمتك يف نهر البارد لأنك �آمنت �أن الوطن راحة نف�س النقيب املغوار ال�شهيد مارون اليا�س
واجلي�ش بحاجة اىل رجاله الأ���ش��داء �أيام
ال�صعاب.
قاتلت بب�سالة وعزم ،فما النت همتك
وال �أثنتك ال�صعاب الكثرية هناك ،هدفك
تنفيذ املهمة وحترير الأر���ض من غزاة
طامعني ،ال هدف لهم �إال القتل واحلقد
والتدمري.
�أت��ذك��ر ال��ي��وم وج��ه��ك امل�شرق امل�شع
وابت�سامتك التي مل تفارقنا حتى حلظة
ا�ست�شهادك».

الليطاين ،تر�أ�سه املطران �سمعان عطااهلل راعي
�أبر�شية بعلبك للموارنة.
ح�ضر القدا�س ممثل فخامة رئي�س اجلمهورية
اللبنانية العماد مي�شال �سليمان ،قائمقمام
بعلبك عمر يا�سني؛ وم ّثل قائد اجلي�ش بالنيابة
ال��ل��واء ال��رك��ن �شوقي امل�����ص��ري ،امل��ق � ّدم حممد
مرت�ضى ،بالإ�ضافة اىل ر�ؤ�ساء بلديات وفعاليات
�أمنية وع�سكرية واجتماعية.
وق��د ن � ّوه املطران عطااهلل يف عظته مبعاين
ال�شهادة والدور الكبري الذي �أ ّداه اجلي�ش اللبناين
يف �ص ّد العدوان وحماربة الإرهاب وحماية ال�سلم
الأهلي واحلفاظ على الأم��ن واال�ستقرار و�صيانة
املجتمع.
وبعد القدا�س اجتمع احل�ضور يف قاعة
الكني�سة يف لفتة وف��اءٍ وتقدير لل�شهيد
يف حفل تخللته كلمات ممزوجة مب�شاعر
الفخر واحلزن يف �آن.
يف ال��ب��داي��ة ك��ان��ت كلمة لقائد فوج
املغاوير العقيد الركن �صالح قي�س الذي
�أ�شاد مبزايا ال�شهيد ودع��ا �أهله للإفتخار
ب�إبنهم وال�صرب على غيابه.
ث��م �أل��ق��ى امل�ل�ازم الأول امل��غ��وار فادي
بعقليني كلمة رفاق دورة ال�شهيد.
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علي م�صطفى ن�صار ،ح�ضره اللواء
بعدها ت��و ّج��ه الأ���س��ت��اذ جوزف
ً
الركن ح�سن حم�سن ممثال رئي�س
ال�����س��ن��درو���س��ي ،م��دي��ر مدر�سة
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان
الثانوية الثقافية  -عني الرمانة،
والعميد الركن �سمري عزيزي ممثالً
وه���و م��ن ع � ّل��م م����ارون احل��رف
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
والوطنية ،ف�سلك دربها �شهيداً،
ممثلون لوزراء و�شخ�صيات ور�ؤ�ساء
بق�صيدة م��ن القلب لل�شهيد
بلديات وخماتري وح�شد من �أبناء
و�أهله.
اّ
املنطقة.
و�أبت ال�شقيقة كري�ستني �إل �أن
بداية الن�شيد الوطني اللبناين
تر�سل م�شاعرها ،من الأعماق،
ً
ً
وبغ�صة �إحتفال يف كفرحتى تكرميا للمالزم الأول والوقوف دقيقة �صمت �إجالال لروح ال�شهيد وتالوة
ل�شقيقها الذي يرقد يف مثواه الأخ�ير؛ ّ
�آيات من الذكر احلكيم ،ثم توجه احل�ضور اىل �ساحة
ال�شهيد علي ن�صار
أخت فقدت ِمثالها الأعلى.
ك ّلمته �أمام اجلميع ،ك� ٍ
�أ ّما كلمة العائلة ،ف�ألقتها �إبنة خالة ال�شهيد� ،أقيم يف ح�سينية بلدة كفرحتى �إحتفال ت�أبيني البلدة حيث �أزي��ح ال�ستار عن الن�صب التذكاري
الزميلة ندين البلعة ،معبرّ ة عن �شوق كل الأحباء ملنا�سبة الذكرى الأوىل ال�ست�شهاد امل�لازم الأول لل�ضابط ال�شهيد.
وتخلل احلفل كلمة لقيادة اجلي�ش
للقاء مارون بني يدي اهلل.
وكلمات لكل من رئي�س البلدية،
ويف ختام الإحتفالُ ،عر�ض على
عائلة ال�شهيد ورجال دين .وبعد �أن
احل�����ض��ور فيلم وث��ائ��ق��ي يت�ض ّمن
و�ضع العميد الركن �سمري عزيزي
مقتطفات عن �أب��رز املحطات يف
ً
�إك��ل��ي�لا م��ن ال��زه��ر ع��ل��ى الن�صب
م�سرية النقيب امل��غ��وار ال�شهيد
التذكاري� ،ألقى كلمة القيادة التي
منذ طفولته وحتى ا�ست�شهاده،
جاء فيها:
�أع ّده رفاق دربه يف ال�سالح ،عنا�صر
«ال عطاء �أك��رم وال ف��داء �أنبل وال
فوج املغاوير بالتن�سيق مع عائلة
�إيثار �أبهى مما لدى ال�شهيد� .إن
ال�شهيد.

42

اجلي�ش  -العدد رقم 280

هذا املت ّوج بت�ضحياته ،هو الباين احلق للحياة
مبا فيها من �شرف وعزة وحرية .بع�ضنا ي�شهد
بالل�سان �أو بالقلم ،بالي�سري من ماله �أو باجلزيل
مما له� ،أما �أنت يا �شهيدنا الغايل فقد �شهدت
بحياتك و ُجدت بعمرك� .أنت يا علي يا �سيد اللقاء
ال�ساطع يف املدى الأكرب بني املوت واحلياة فوق
الأر�ض الواحدة.
يا �شهيدنا البطل
ارتفعت ب�شهادتك فوق الب�شر العاديني ،لأنك
�شهدت للحق والكرامة ،ف�أنت عزيز علينا وعلى
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي افتقدتك و�أنت يف ربيع
العمر ،يحدوك �إميان را�سخ بقد�سية ر�سالة اجلندية
و�شغف الت�ضحية يف �سبيل ال��دف��اع عن تراب
الوطن وكرامة اجلي�ش.
ً
ح�ضنك اجلي�ش ورعاك ف�أ�صبحت جنما من جنوم
ال�شهادة املتلألئة يف �سماء احلرية ،ف�أنت يا علي
معنا ت�سهر يف خنادق البطولة وعلى ذرى �أر�ض
الوطن.
اليوم ومبنا�سبة مرور �سنة على ا�ست�شهادك،
خ ّلدتك بلدتك كفرحتى و�أهاليها ب�إقامة ن�صب
تذكاري لك لتظل يف عقول الأجيال وقلوبها �شاهداً
للحق على مدى الأزمان.

نقف اليوم يا �شهيدنا ويف قلوب الأهل والأحبة
ورفاق ال�سالح مرارة تع�صر القلوب و�أ�سى يدمي
العيون وفخر واعتزاز ب�شهادتك يا بطلنا.
كفرحتى هي �أر���ض ال�شهامة والرجولة والإباء،
وفيها �سيبقى ذكرك خالداً يف القلوب والأرجاء،
رمزاً حياً لل�شجاعة والت�ضحية والعطاء.
حتية �إكبار و�إجالل اىل روحك ال�شاخمة يف عامل
اخللود ،ودمت �أثراً طيباً يف النفو�س ونربا�ساً و�ضا ًء
يف م�سرية ال�شرف والت�ضحية والوفاء».
�إحتفال ت�أبيني يف ذكرى املعاون الأول
املغوار ال�شهيد و�سام حمدان
بلدة �شحيم وعائلة املعاون الأول ال�شهيد و�سام
حممد حمدان� ،أحيتا ذكرى ا�ست�شهاده باحتفال
ت�أبيني �أقيم على �أر�ض ملعب جبل �سويد.
ح�ضر احلفل ممثل قائد اجلي�ش املقدم و�سيم
�صالح ورفاق ال�شهيد و�أهايل البلدة.
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،ودقيقة �صمت
�إجالالً لروح ال�شهيد ،بعدها �ألقيت كلمات لكل من
رئي�س البلدية ورئي�س النادي الريا�ضي يف البلدة
والعائلة.
و�ألقى املقدم �صالح كلمة القيادة ،فقال:

«ال عطاء �أكرم من عطاء ال�شهيد ،وال فداء �أنبل
وال �إيثار �أعظم� ،إن��ه الكبري املتوج بت�ضحياته،
هو مدماك احلق وطريق احلرية املكللة بالعزة
والكرامة .البع�ض ي�شهد بالكلمة �أو بالقلم� ،أو
يقدم الي�سري مما و�سعت ي��داه من م��ال ورزق
ومقتنى� ،أما ال�شهيد فهو من يبذل حياته ويجود
ب��زه��رة �شبابه ف���دا ًء ل�شعبه ،فيبقى على م ّر
الزمان� ،سيد اللقاء يف الوطن ،كما �سيد اللقاء يف
املدى الأبعد ،حيث �شم�س احلياة التي ال تغيب،
ونهر اخللود الذي ال ين�ضب.
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ويف ح�ضرة �شهيدنا املغوار و�سام ،نتطلع بكل
فخر واعتزاز جتاه ما ق ّدمه هذا البطل من ت�ضحيات
وما ّ
�سطره من م�آثر ،وهو الذي مل يت�أخر حلظة عن
�أداء واجبه الع�سكري حني راحت يد الغدر والإرهاب
تعبث ب�أمن �شعبه وكرامة جي�شه ،فانربى اىل
�ساحة القتال يواجه كيد الأع��داء بق�سم �أكرب من
احلياة و�إرادة ال تهون وال تهان ،متوغالً يف ال�شجاعة
والبطولة ،حتى ارتفع �شهيداً عزيزاً كرمياً ،وكانت
�شهادته كلمعان الربق تنبئ بقدوم غيث احلرية
واالنت�صار.
و�أ�ضاف قائالً:
من بلدتك احلبيبة �شحيم ،هذه البلدة الوفية
الأبية ،املتجذرة يف قيمها وتقاليدها اللبنانية
العريقة ،والتي كانت وال تزال ،ال�س ّباقة يف رفد
اجلي�ش بخرية �أبنائها ،كما الوطن بنخبة الرجاالت
الذين ح ّلقوا عالياً يف �سماء العلم والفكر والإبداع،
نعاهدك اليوم �أهالً ورفاقاً و�أ�صدقاء �أن نبقى �أوفياء
للر�سالة وال َق َ�سم� ،أمناء على دمك ودماء رفاقك
الأبرار ،متم�سكني اىل �أبعد احلدود بالقيم واملبادئ
التي نذرت حياتك لها ،وثق �أيها ال�شهيد املكلل
باملجد والفخار ،ب�أننا على الدرب نف�سها ما�ضون،
و�أن قافلة �شهدائنا لن تتوقف يف �سبيل احلفاظ
على لبنان ،منارة للحرية والكرامة ،وقلعة منيعة
يف وجه العوا�صف واملحن...
واختتم احلفل ،ب�إقامة مباراة ودية يف لعبة كرة
القدم باملنا�سبة بني النادي الريا�ضي يف البلدة
ومنتخب اجلي�ش اللبناين.
جباع  -ال�شوف :احتفال ون�صب تذكاري
للمعاون ال�شهيد نبيل �سليم
يف بلدة جباع  -ال�شوف ،نظمت قيادة اجلي�ش
و�أرملة ال�شهيد املعاون نبيل حممد �سليم ال�سيدة
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فاتن �سليم ،احتفاالً مبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
ال�ست�شهاده يف معارك خميم نهر البارد ،ح�ضره
ممثل قائد اجلي�ش بالنيابة وذوو ال�شهيد و�أهايل
البلدة.
�أعقب االحتفال �إزاحة ال�ستار عن ن�صب تذكاري
لل�شهيد �أقيم يف �ساحة البلدة ،حيث و�ضع ممثل
العماد قائد اجلي�ش �إكليالً من الزهر و�ألقى كلمة
قال فيها:
«ي�س ّرين وي�ش ّرفني �أن �أقف بينكم اليوم ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف هذا اللقاء
املهيب ال��ذي �أردمت من خالله �صادقني ،توجيه
حتية وف��اء من الأع��م��اق اىل روح �إب��ن بلدتكم
املعاون ال�شهيد نبيل �سليم ،هذا البطل الذي
انربى اىل �ساحة القتال يواجه كيد الإرهاب املجرم،
متعملقاً يف �شجاعته وبطولته ،حتى عانقته
ال�شهادة ورفعته ب�أجنحتها ال�سحرية اىل قمم املجد
واخللود.
�إن ق��در لبنان �أن يكون ع�بر ما�ضيه البعيد
والقريب ،ر�سالة ح�ضارة للإن�سانية جمعاء ،وقدر
جي�شه �أن يكون احلار�س الأم�ين لهذه الر�سالة،
ي�صونها باجلهد والتعب والعرق ،وب�ضريبة الدم
التي ال تقدر ب�أي ثمن ،وك�أن التاريخ يعيد نف�سه
من جديد ،وهذه املرة من نهر البارد بالتحديد،
حني امتدت يد الغدر والإرهاب اىل ج�سم الوطن،
للنيل من وحدته و�سيادته وكرامة �أبنائه ،لكن
اجلي�ش وكعادته� ،سارع اىل تلبية نداء الواجب،
مدعوماً بالتفاف ال�شعب الذي وقف اىل جانبه
�صفاً واحداً ،يف مواجهة القتلة املجرمني ،الغرباء
عن ن�سيج املجتمع اللبناين وقيمه وتقاليده
العريقة ،فكان �أن حتقق له االنت�صار التاريخي،
بعد �أن ق ّدم على مذبح الوطن نخبة من رجاله
الأبطال ،من بينهم �سيد لقائنا اليوم� ،شهيدنا

الغايل نبيل ،الذي ّ
�سطر بدمائه الزكية ،ملحمة
بطولية رائعة ،و�صفحات م�شرقة يف الإخال�ص
والت�ضحية واالنت�صار على الذات.
و�إذ حيا روح ال�شهيد قال:
�شهيدنا البطل
يف بلدتك الأبية الوفية جباع ،مقلع الرجال
الأ�شداء وزهرة جبل العزة والكرامة ،نلتقي اليوم
�أهالً ورفاقاً و�أ�صدقاء ،لنوجه لروحك الطاهرة �ألف
�سالم و�سالم ،ولرنفع لك ن�صباً تذكارياً �ش ّيد بالقيم
قبل احلجر ،ع ّله مي ّني النفو�س ببع�ض من الوفاء
والتقدير ،جت��اه ما ق ّدمته من عطاء ،هو �أبعد
يج�سد بعمل
و�أعمق من �أن يعبرّ عنه بكلمات� ،أو ّ
مهما بلغ من �إبداع و�إتقان و�أمام هذا الن�صب الذي
�أردناه �أن يكون رمزاً ملعاين ا�ست�شهادك ،و�شاهداً
على عظمة ت�ضحياتك ونبل م�آثرك ،نعاهدك �أن
نبقى �أوفياء لدمائك� ،أمناء على مبادئك ،را�سخني
كالأطواد يف حمبة الوطن ،ويف الإميان بالر�سالة
والق�سم...
كفردني�س �أحيت ذكرى العريف ال�شهيد
علي عدنان القادري
�أحيت بلدة كفردني�س يف ق�ضاء را�شيا ،الذكرى
ال�سنوية الثانية ال�ست�شهاد العريف علي عدنان
القادري ،الذي ا�ست�شهد يف �أثناء قيامه بواجبه يف
عدوان متوز.
ورع��ت بلدية كفردني�س حفل �إفتتاح دورة
ال�شهيد ال��ق��ادري للكرة الطائرة للعام الثاين
على التوايل ملو�سم �صيف  ،2008يف ح�ضور
العقيد الركن جمال ال�شمعة ممثالً العماد قائد
اجلي�ش ،و�شخ�صيات وعدد من الفاعليات والقيادات
ال�سيا�سية والع�سكرية ور�ؤ���س��اء بلديات وذوي
ال�شهيد وح�شد من الأهايل.

بعد ال��وق��وف دقيقة �صمت �إج�لاالً
وب�سالته ومبزايا ال�شهيد القادري
ووطنيته.
ل��روح ال�شهيد� ،أعلن ال�سيد �سامي
وبا�سم �آل ال�شهيد ،ت��و ّج��ه �أحمد
الرتا�س �أن��ه «يف هذه الذكرى جندد
وحيد القادري بال�شكر اىل امل�ؤ�س�سة
العهد معاً �أن نبقى �أوف��ي��اء لروحك
الع�سكرية التي هي خري من يدرك
اخل���ال���دة» ث��م ل��ف��ت رئ��ي�����س بلدية
معنى ال�شهادة يف �سبيل الوطن.
كفردني�س عبد الرحمن ال�صباحي اىل
ويف ختام احلفل ،ق � ّدم وال��د ال�شهيد ك�أ�س
و�ألقى �إمام البلدة ال�شيخ �أحمد القادري كلمة
�أنه «لل�سنة الثانية على التوايل تكون الدورة
الريا�ضية با�سم ال�شهيد ،علنا بذلك نعطيه بع�ض �أبناء البلدة ،ف�أ�شاد بت�ضحيات اجلي�ش اللبناين الدورة ملمثل قائد اجلي�ش العقيد الركن ال�شمعة،
كما �أهدى ك�أ�ساً مماثلة لرئي�س البلدية.
الفخر الذي ي�ستحقه».

«عمو جورج»
اىل فاروق من ّ
يوم كنا يف منزلك لتقدمي التعزية برحيلك،
�س�ألني والدك ال�سيد علي :هل كان مزعجاً معكم؟
ف�أجبته :كال ،ولكن من الآن و�صاعداً �سي�صبح غيابه
مزعجاً جداً!
مل ت�أت اىل وظيفتك يوم االثنني كالعادة ،هل
تقدمت مب�أذونية عادية �أم �سنوية ،لأن �سنتك
الدرا�سية الأخرية يف اجلامعة قد ابتد�أت؟
من �سمح لك بالتغيب ،وهل �أنت حر ب�أن تفعل
ما تريد من دون ا�ستئذان �أحد؟
جنوت من الق�صف اال�سرائيلي �أيام عدوان متوز
 ،2006لتق�ضي بخرطو�شة من بندقية �صيد،

وحتى و�إن كانت مر ّخ�صة ،فهل هذا مينحك احلق
القانوين لكي تغادر على حني غ ّرة؟
من �سي�س�ألني يومياً عن كل �شيء :عن البلد
وما بعد التخ ّرج وامل�ستقبل واالرتباط و�ألف �س�ؤال
و�س�ؤال؟ كنت �أح��اول �أن �أبتكر لك �أجوبة لأنني
بنظرك «ع ّمو جورج» وكفى!
�أعذرين ،لغاية تاريخه لي�س لدي �أية معلومات
جديدة عن مو�ضوع زي��ادة الأج��ور وهي م�س�ألة
�أقلقتك كثرياً.
ال ب�أ�س ،ف�إن ُدفعت فهي حق لك ،و�إذا ت�أخرت

جورج �شفيق الك ّالب  /مديرية التوجيه  -ق�سم الإدارة

تكون قد و ّفرت على نف�سك «�س ّم بدن» ،فحيث
�أنت الآن واهلل �أعلم قد يكون «الزعل ممنوع».
َ
كنت يف �سعي دائم نحو كل �شيء جميل ،وغرفت
من احلياة بنهم فك�أن �إح�سا�سك كان ينبئك ب�أنك
لن متكث طويالً ،فحاولت احل�صول على الكثري يف
الوقت القليل الذي ع�شته!
عزيزي فاروق
«�صحن الفول» الذي كنا نتناوله على الرتويقة
�أ�صبح بح�صاً ال يمُ �ضغ ،والقهوة �ستبقى م ّرة مهما
�أ�ضفنا اليها ال�سكر الذي كنت تكرث منه ،وكل هذا
لأنك مل تعد بيننا ومعنا.

اىل روح فاروق نون  /املوظف املدين يف مديرية التوجيه  -ق�سم الإدارة
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حتت ال�ضوء
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

ال�صليب الأحمر
الدويل يف لبنان

ن�ش�أة وانت�شار
�أن�شئت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر قبل
نحو قرن ون�صف من �أجل احلفاظ على قدر من
الإن�سانية يف خ�ضم احلرب .واللجنة هي منظمة
�إن�سانية حمايدة ،غري متح ّيزة ،وم�ستقلة ،لديها

�أربعون عاماً من الإلتزام الإن�ساين

منذ العام  ،1967وعلى امتداد �أربعني عاماً� ،إلتزمت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان
الق�ضايا الإن�سانية ومعاناة املواطنني يف زمني احلرب وال�سلم ،فكانت البل�سم جلراح املدنيني
يف �أثناء النزاعات امل�س ّلحة ،والأمل لأهايل املفقودين واملخطوفني خالل عمليات تبادل الأ�سرى،
و�صوت ال�ضمري الذي يو ّعي املجتمع حول �ضرورة �إلتزام مبادئ القانون الدويل وتطبيقها يف
كل وقت وحني.
من العام  1967حتى العام  ،2008تاريخ حافل بالن�شاط املثمر للجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف
لبنان ،نعر�ض يف ما يلي �أبرز حمطاته مع �إيجاز دور هذه اللجنة عرب لقاء مع رئي�س البعثة
ال�سيد جوردي رايك.
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تفوي�ض دويل حلماية �ضحايا النزاعات و�إ�سعافهم،
وم�ساعدة املواطنني الذين يت�أثرون من جراء
النزاعات الدولية امل�س ّلحة يف خمتلف �أنحاء
العامل.
تنت�شر بعثات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف نحو ثمانني دول��ة من بينها لبنان ،حيث
ي�ؤكد رئي�س هذه البعثة ال�سيد جوردي رايك �أنها
من �أق��دم امل�ؤ�س�سات الدولية التي عملت يف
لبنان ب�صورة متوا�صلة طوال �أربعني عاماً .وقد
ا�ضطلعت خالل هذه الفرتة بدور �أ�سا�سي ،بدءاً
من م�شاركتها الف ّعالة يف عملية تبادل الأ�سرى
بني لبنان و�إ�سرائيل بعد انتهاء حرب الأيام ال�ستة
العام  1967و�صوالً اىل �أعمال الإغاثة واحلماية
والتنمية ال�صحية ل�صالح ال�سكان املت�ضررين من
جراء النزاعات التي �شهدها لبنان خالل ال�سنوات
الأخرية.
البعثة يف لبنان ودورها
عن حجم البعثة الدولية يف لبنان ودوره��ا،

عمليات يف لبنان

مل تقف اللجنة الدولية كمجرد �شاهد و�سط الأحداث الكربى
التي طبعت تاريخ لبنان احلديث ،و�إمنا تد ّخلت ك�أحد �أبرز
الالعبني الإن�سانيني� ،إذ �أن عملية التبادل الأوىل التي �أجرتها
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان تعود اىل العام
 ،1967بعد انتهاء حرب الأيام ال�ستة ،حيث ّمت تبادل 33
مدنياً لبنانياً مقابل �أ�سري حرب و�أربعة مدنيني �إ�سرائيليني.
وعرب ال�سنوات توالت العمليات الإن�سانية التي قامت بها
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان ،نذكر من بينها
�إخالء  400جريح من خميم تل الزعرت العام  ،1976و�إن�شاء م�ست�شفى
ميداين يف ال�ضاحية اجلنوبية لبريوت ملعاجلة جرحى احلرب العام ،1977
�إ�ضافة اىل نقل الآالف من املحا�صرين من دير القمر العام  ،1983و�إعادة
الروابط العائلية بني العائالت التي ف ّرقت �شملها احلرب عرب تبادل حواىل
يو�ضح ال�سيد رايك �أنهما عر�ضة للتغيري وفقاً
للظروف ،م�شرياً اىل �أن اللجنة قد حافظت على
بعثة كبرية ووج��ود دائ��م يف لبنان خالل فرتات
النزاع امل�س ّلح ،لكن حجمها تق ّل�ص بعد العام

 ،2000ليت�ضخم جم��دداً �إث��ر ان��دالع احل��رب بني
لبنان و�إ�سرائيل يف �صيف العام  ،2006بعد �أن
تبينّ �أن اللجنة مل تكن م�ستعدة متاماً لتغطية
احلاجات الإن�سانية املطلوبة يف حرب كهذه ،فكان
�أن بادرت ب�شكل �سريع اىل زيادة طاقمها حيث
ارتفع عدد العاملني فيها خالل �أ�سبوعني فقط من

� 115ألف ر�سالة من ر�سائل ال�صليب الأحمر وذلك خالل العام  1984وحده.
�أما خالل الفرتة املمتدة بني العامني  1982و ،2000فقد قامت اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر بت�سجيل �أ�سماء الآالف من الأ�سرى يف معتقلي
اخليام و�أن�صار ،ف�ضالً عن زيارتهم وتقدمي امل�ساعدة لهم .كما ن ّفذت
عمليات �إغاثة كربى ل�صالح ال�سكان النازحني �أو املحا�صرين خالل الأعوام
1976 ،1975و 1993 ،1982و.2006
�إ�ضافة اىل ذلك قامت اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر بتقدمي الدعم
الفني واملادي ملركزي ت�أهيل الأطراف الإ�صطناعية ل�ضحايا احلرب يف
�صيدا وطرابل�س وبيت �شباب وبتذكري الأطراف املتحاربني بالإلتزامات
امللقاة على عاتقهم مبوجب القانون الدويل الإن�ساين ،وال �سيما جلهة
حماية ال�سكان املدنيني و�شارتي ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.

مندوب دويل واحد وع�شرة موظفني حمليني اىل ال��ذي ق ّدمه كل من ال�صليب الأح��م��ر اللبناين
ثمانني مندوباً �أجنبياً وثالثمئة موظف حملي .والهالل الفل�سطيني يف تخفيف معاناة ال�سكان
ويقول رايك «تقرر بعد انتهاء حرب متوز احلفاظ يف احلرب املذكورة.
على بعثة متو�سطة احلجم لكي ن�ضمن �إ�ستجابة
ن�شاطات متليها احلاجات
���س��ري��ع��ة لأي ط���ارئ
�أو ن����زاع حمتمل» .يف م��وازاة دوره��ا الإن�ساين يف �أثناء احلروب
وي�����ض��ي��ف� ،أن�����ه ّمت والنزاعات امل�س ّلحة تتوىل اللجنة الدولية لل�صليب
و�ضع خطة عمل لهذه الأحمر يف لبنان ن�شاطات خمتلفة متليها احلاجات
ال��غ��اي��ة ،م��ن �ضمنها الإن�سانية ،من بينها امل�ساهمة يف عمليات �إعادة
الإحتفاظ مبخزون من امل�ساعدات الغذائية ت�أهيل البنى التحتية يف مرحلة ما بعد احلروب.
وغ�ير الغذائية ،مبا فيها �أدوات التنظيف يف هذا الإطار يقول رايك �أنه ّمت �إ�ستثمار �أكرث من
وامل�ستلزمات املنزلية ،بالإ�ضافة اىل املواد خم�سة ماليني دوالر يف اجلنوب اللبناين لإ�صالح
الطبية والأدوية يف م�ستودعات يف كل من جميع البنى التحتية للمياه التي د ّم��رت خالل
بريوت و�صور .كذلك و�ضعت خطة عمل مدتها حرب متوز  ،2006م�شرياً اىل �أن امل�شروع يعود
خم�س �سنوات تهدف اىل تعزيز ق��درات بالفائدة حلواىل مليون ن�سمة.
ال�صليب الأحمر اللبناين عن طريق دعمه كذلك تولت اللجنة �إع��ادة ت�أهيل �شبكة املياه
م��ادي�اً باملعدات الطبية ال�لازم��ة وتدريب الرئي�سة يف خميم نهر ال��ب��ارد ،كما �أر�سلت
عنا�صره بهدف حت�سني �أدائ���ه للإ�ستجابة جمموعات من املهند�سني واخلرباء اىل مناطق
يف البقاع وال�شمال لإجن��از م�شاريع مائية من
حلاالت الطوارئ.
وي��ؤك��د راي��ك �أن اخلطة امل��ذك��ورة رفعت �ش�أنها م�ساعدة املدنيني وتزويدهم مياه ال�شفة.
م�ستوى اجلهوزية يف اللجنة الدولية حيث وي�شري راي���ك اىل التن�سيق امل�ستمر بني
بات ب�إمكانها التدخل يف �أقل من � 15ساعة اللجنة الدولية وامل�ؤ�س�سات واملنظمات احلكومية
لت�أمني احلاجات الإن�سانية عند حدوث �أي نزاع وغري احلكومية بهدف توزيع عادل للم�ساعدات
م�س ّلح ،ويعطي املثل على ذل��ك :حرب خميم الإن�سانية ،وتق�سيم الأدوار على امل�ساهمني يف
نهر البارد ،حيث جنحت اللجنة يف تنظيم عملية �أعمال الإمناء مبا ي�ضمن جناح العمل الإن�ساين.
طارئة للإ�ستجابة اىل حاجات حواىل ثالثني �ألف وي�ضيف رئي�س اللجنة الدولية «نتعاون اي�ضاً
وب�شكل م�ستمر مع اجلي�ش اللبناين الذي تربطنا
الجئ فل�سطيني داخل املخيم.
وي�ش ّدد رايك يف هذا الإطار على الدعم الكبري به عالقة جيدة ،فالتوا�صل بني الطرفني م�ستمر
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اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر منظمة
�إن�سانية مقرها الرئي�س يف �سوي�سرا ،وهي الع�ضو امل�ؤ�س�س
للحركة الدولية لل�صليب الأحمر والهالل الأحمر ( )1863التي تتك ّون من
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر واجلمعيات الوطنية لل�صليب الأحمر والهالل
الأحمر والإحتاد الدويل جلمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر.
تتوىل اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر عدة مهام من �أبرزها:
• ال�سعي اىل الت�أكد من �أن الأعمال العدائية ال تطول املدنيني
الذين ال ي�شاركون فيها ،و�أنهم حمميون.
• زيارة �أ�سرى احلرب واملحتجزين لأ�سباب �أمنية.
• نقل الر�سائل بني �أفراد الأ�سر ،و ّمل �شمل الأ�سر التي ف ّرقتها
النزاعات امل�س ّلحة.
• امل�ساعدة يف البحث عن الأ�شخا�ص املفقودين.
• تقدمي خدمات الرعاية ال�صحية الأ�سا�سية �أو ت�سهيل احل�صول
عليها.
ملناق�شة عدة �أمور تتعلق بحماية
املواطنني واحلفاظ على مبادئ القانون الدويل
الإن�ساين الذي يعرف اي�ضاً بقانون احلرب».
ويذكر يف هذا الإطار� ،أنه من �أبرز مهام اللجنة
الدولية تعريف املدنيني والع�سكريني بالقانون
امل��ذك��ور ،ون�شر مبادئه الإن�سانية بهدف احلد
من الإنتهاكات وق��ت ال��ن��زاع .ولتحقيق هذه
الغاية ف�إنها تقوم بحمالت توعية يف اجلامعات
واملدار�س و�أي�ضاً يف الوحدات والقطع الع�سكرية
املنت�شرة يف خمتلف املناطق اللبنانية.
ويف �س�ؤال عن الإج��راءات التي تتخذها اللجنة
يف حال خرق مبادئ القانون ال��دويل الإن�ساين
(الأمر الذي قامت به �إ�سرائيل خالل حرب متوز)،
ي�ؤكد رايك �أنها يف حالة كهذه تعالج املو�ضوع
مع اجلهة املخالفة والأطراف املتقاتلة من دون
الظهور �أمام الإعالم لأن هدفها الأ�سا�سي �إحرتام
القانون وحماية املدنيني.
الو�سيط املحايد
اىل ج��ان��ب ال��ن�����ش��اط��ات امل��ذك��ورة،
ت�ضطلع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
يف لبنان ب��دور فريد يتمثل بكونها
الو�سيط املحايد بني طرفني متنازعني.
ح��ول ه��ذا املو�ضوع يقول راي��ك «نحن
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• ت��وف�ير الغذاء
ومياه ال�شرب النقية
وال�������ص���رف ال�صحي
وامل���أوى حيثما تكون
احلاجة اليها ما�سة.
• الت�شجيع على
اح����ت���رام ال���ق���ان���ون
الدويل الإن�ساين.
• مراقبة الإمتثال للقانون الدويل الإن�ساين وامل�ساهمة يف تطويره.
• امل�ساعدة على تقليل �أثر الألغام وبقايا احلرب القابلة للإنفجار
على ال�سكان.
• دعم جمعيات ال�صليب الأحمر والهالل الأحمر الوطنية جلعلها قادرة
على اال�ستجابة ملعاجلة امل�شاكل الناجتة عن النزاعات امل�س ّلحة وغريها
من حاالت العنف.

ال ن������دخ������ل يف
املفاو�ضات و�إمن��ا ن�ضطلع بدور الو�ساطة
بنا ًء على طلب من الطرفني» .ويعطي املثل
على ذلك دور اللجنة يف عمليات تبادل الأ�سرى
و�آخرها عودة الأ�سري املحرر �سمري القنطار ورفاقه
من ال�سجون الإ�سرائيلية.
من �أولويات اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر �أي�ضاً
حماية حقوق املواطنني واحلفاظ على �سالمتهم،
ومن هنا بد أ� تطبيق برنامج زي��ارات ال�سجون
و�أماكن الإحتجاز �إعتباراً من �آذار  2007عقب
التوقيع على بروتوكول مع ال�سلطات اللبنانية
ي�سمح مبوجبه ملندوبي اللجنة بتقييم ظروف
ال�سجن ومعاملة ال�سجناء يف خمتلف ال�سجون
اللبنانية .وتهدف هذه ال��زي��ارات اىل حت�سني
الظروف احلياتية واملعنوية والنف�سية لل�سجناء.
يف الإط��ار نف�سه ،ت�سعى اللجنة اىل حماية
املواطنني عرب ّ
حث املجتمع الدويل على العمل
ب�سرعة حلل م�شكلة القنابل العنقودية ،وبح�سب

رايك ،فقد دعت اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر اىل تب ّني �إتفاقية جديدة حلظر �إ�ستعمال
القنابل العنقودية وتطويرها وتخزينها �أو نقلها.
وقد وافقت  110دول على م�سو ّدة هذه الإتفاقية
يف �أيار  2008خالل امل�ؤمتر الديبلوما�سي الذي
عقد يف �إيرلندا .ومن املعلوم �أن لبنان من �ضمن
الدول الأكرث تلوثاً بالقنابل العنقودية.
ويف �س�ؤال عن مدى جتاوب املدنيني مع فريق
اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان يجيب
رايك �أن «ما ي�س ّهل عملنا هو �أن ال�صليب الأحمر
اللبناين معروف ج��داً يف لبنان وه��و يتمتع
ب�سمعة جيدة بني املواطنني .وي�ضيف «من جهة
�أخرى ،نحن موجودون منذ �أربعني �سنة يف هذا
البلد ،يربطنا ب�أهله تاريخ ن�ضال م�شرتك خلدمة
الإن�سانية ،وذكريات �أليمة عن احلروب التي م ّرت
به».
ً
ويختم ق��ائ�لا« :بالرغم من �شعورنا
بال�سعادة خلدمة ال�شعب اللبناين،
ف�إننا ن�أمل �أن ال يطول وجودنا بينكم
لأن مغادرتنا تعني نهاية احلروب وبدء
مرحلة اال�ستقرار يف لبنان».
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وفا ًء لهم
�إعداد:
ليال �صقر

اعتداء الإرهابيني على اجلي�ش اللبناين يف نهر البارد العام املا�ضي �أحدث ه ّزة عنيفة يف وجدان اللبنانيني،
فكان �أن �شهد لبنان تالحماً بني اجلي�ش وال�شعب ّ
قل نظريه .هذا التالحم عبرّ عنه اللبنانيون ب�أ�شكال خمتلفة
منها املعنوي ومنها املادي.
ويف هذا ال�سياق كانت لهيئات وجمعيات وفعاليات خمتلفة ،مبادرات عديدة �أكدت من خاللها الوفاء لت�ضحيات
أياد كثرية مببادرات انطلقت من وقفة
الع�سكريني اجللى ،والتي ال ميكن �أن يوازيها عطاء �آخر .وهكذا امتدت � ٍ
وفاء اىل جانب امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
م�ؤ�س�سة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري كانت من بني َمن بادروا اىل وقفة الوفاء هذه ،وعقب ات�صاالت �أجراها
ال�شيخ �سعد احلريري وال�سيدة نازك احلريري بقائد اجلي�ش يومها العماد مي�شال �سليمان ،وافقت قيادة اجلي�ش
على قبول تقدميات من م�ؤ�س�سة احلريري التي تعهدت  80ولداً من �أبناء �شهداء معارك نهر البارد ومعاجلة
ع�سكريني �أ�صيبوا يف تلك املعارك.

بعد عام من انتهاء معارك نهر البارد

م ؤ��س�سة احلريري توا�صل
التزاماتها متعهدة �أبناء �شهداء وعالج م�صابني
املدير العام ملديرية ال�صحة االجتماعية التابعة مل�ؤ�س�سة
رفيق احلريري الدكتور نور الدين الكو�ش حتدث اىل «اجلي�ش»
عن هذه التقدميات ،ف�أفادنا �أن م�ؤ�س�سة رفيق احلريري
تع ّهدت بتعليم  80ولداً هم �أبناء ثالثة وثالثني �شهيداً من
اجلي�ش اللبناين وذلك بالتزام من قبل ال�سيدة نازك رفيق
احلريري ،التي ق ّدمت مبلغاً مقطوعاً قدره �ألف دوالر �أمريكي
لكل ولد �سنوياً ،وحلني تخ ّرجه من املدر�سة� ،أما الأوالد الذين
مل يدخلوا املدر�سة بعد ،في�ستفيدون اي�ضاً من مبلغ مماثل.
و�شملت امل�ساعدات اي�ضاً التك ُّفل مبعاجلة الع�سكريني الذين
�أ�صيبوا خالل املعارك� ،إ�صابات بالغة �إقت�ضت عالجاً يف اخلارج،
وتغطية نفقات جميع العمليات اجلراحية التي يحتاجون
اليها مبا يف ذلك ح�سابات امل�ست�شفيات ،ونفقات
الأط��راف اال�صطناعية داخل لبنان وخارجه� ،إ�ضافة
اىل العالجات الفيزيائية.
وحتى اليوم ّمتت معاجلة  23جريحاً
بني �ضابط وفرد بكلفة � 696ألف
دوالر �أم�ي�رك���ي ،وال ت��زال
امل�ساعدات م�ستمرة

اىل �أن ينتهي عالج امل�صابني الذين �سبق ذكرهم.
يجدر بالإ�شارة �أن م�ؤ�س�سة رفيق احلريري ن�ش�أت �أواخر العام
 ،1999وت�أ�س�س �أول مركز ملديرية ال�صحة الإجتماعية مطلع
العام  ،2000يف طريق اجلديدة .اليوم بات لهذه املديرية 45
فرعاً يف خمتلف املناطق اللبنانية ،وهي تعمل على تقدمي
اخلدمات الطبية لعدد كبري من املواطنني .وهذه اخلدمات
ت�شمل الرعاية ال�صحية الأول��ي��ة ،رعاية الأط��ف��ال وتقدمي
اللقاحات ،رعاية احلوامل (ت�صوير �شعاعي ومتابعته،)...
رعاية امل�س ّنني ،رعاية الفم والأ�سنان ،رعاية ال�صحة املدر�سية،
وت�أمني الأدوية املزمنة...
�إ�ضافـة اىل الأق�سـام الت�شخي�صيـة و�أق�سام الت�صوير ال�شعاعي
والطبقي املحوري والفحو�صات املخربية التي تتم
يف خمتربات متطورة وب�إ�شـراف �أطباء وممر�ضني
�أكفياء ،وهذا ما حـدا مبنظمة ال�صحة العاملية
اىل �إعطاء مديرية ال�صحة الإجتماعية
التابعـة مل�ؤ�س�سـة رفيق احلريري
�شعار« :ال�صحة للجميع».
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�أخبار ون�شاطات
�إعداد:
نينا عقل خليل

�إطالق عمل اللجنة
الع�سكرية اللبنانية
الأمريكية امل�شرتكة
يف �إط������ار م��ت��اب��ع��ة م��و���ض��وع
امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية
اىل اجلي�ش اللبناين ،والإطالع على
حاجاته ،التقى وزير الدفاع الوطني
الأ�ستاذ اليا�س املر وقائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي يف ال�يرزة ،الوفد
الأمريكي الذي يزور لبنان برئا�سة م�ساعدة
وزير الدفاع الأمريكي ال�سيدة ماري بت لونغ ترافقها ال�سفرية مي�شال
�سي�سون وبح�ضور م�ساعد وزيرة اخلارجية الأمريكية ال�سيد دايڤيد هيل و�ضباط
مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي يف لبنان .وقد عقدت عدة لقاءات بني
الوفد الأمريكي ووفد من كبار �ضباط قيادة اجلي�ش ،ح�ضر ق�سماً منها معايل
وزير الدفاع الوطني والعماد قائد اجلي�ش ،حيث جرى خاللها تقدمي �إيجاز
من اجلانب الأمريكي حول الر�ؤية الإ�سرتاتيجية والتحديات التي ت�شهدها
املنطقة ،وامل�ساعدات الأمريكية املمكن تقدميها اىل اجلي�ش ،فيما ق ّدم
اجلانب اللبناين ت�ص ّوره لت�سليح اجلي�ش وتطويره .ثم ُتلي من مكتب العماد
قائد اجلي�ش البيان ال�صحفي امل�شرتك الآتي ن�صه:
«يف ال�ساد�س من ت�شرين الأول  ،2008قام وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
اليا�س املر وم�ساعدة وزير الدفاع الأمريكي ل�ش�ؤون الأمن الدويل ال�سيدة
 ،Mary Beth Longب�إطالق عمل اللجنة الع�سكرية اللبنانية الأمريكية
امل�شرتكة يف بريوت ،والتي ّ
تنظم العالقة الع�سكرية الثنائية بني الواليات

املتحدة ولبنان �ضمن �إطار ر�سمي .و�ستعمل هذه اللجنة على ت�أمني فر�صة
�سنوية للواليات املتحدة ولبنان من �أجل التعهد بتحقيق �أهداف يف جمال
التعاون الع�سكري للعام املقبل� ،إ�ضافة اىل مراجعة امل�ساعدات التي ّمت
التزامها خالل العام املن�صرم .وقد ناق�ش امل�شاركون يف اللجنة الع�سكرية
الأمريكية اللبنانية امل�شرتكة هذا العام مو�ضوع امل�ساعدات الع�سكرية احلالية
وامل�ستقبلية التي �ستقدم للبنان مبا فيه احلاجة اىل تعزيز قدرات ع�سكرية
متنوعة ملكافحة الإرهاب� ،إ�ضافة اىل دعم القوات امل�سلحة الأمريكية تقييم
اجلي�ش اللبناين خلياراته بالن�سبة اىل الطوافات املتوافرة لديها ،وقد و ّقع
لبنان والواليات املتحدة الأمريكية ثالث �إتفاقيات بقيمة ثالثة و�ستني مليون
دوالر �أمريكي كهبات للجي�ش اللبناين لت�أمني ات�صاالت �آمنة ،و�أ�سلحة لوحدات
امل�شاة».
ويف اخلتام جرى توقيع حم�ضر االجتماع من قبل معايل وزير الدفاع
الوطني وم�ساعدة وزير الدفاع الأمريكي.
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يف حفل تخريج
دورة خا�صة يف رومية
العماد قائد اجلي�ش ي� ّشدد
على تفعيل التدريب
يف كل �أنواعه ومراحله

ومهاراتهم القتالية ،و�أثنى على
�أ ّكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
جهود املدربني ،م�شدداً على تفعيل
�أن «قوة الوطن هي من قوة اجلي�ش،
ال��ت��دري��ب يف اجل��ي�����ش ،مبختلف
الذي ي�ش ّكل ال�ضمان الفعلي للحفاظ
�أنوعه ومراحله وم�ستوياته .ودعا
على م�سرية ال�سلم الأهلي ،و�إطالق
املتدربني اىل ا�ستثمار طاقاتهم
عجلة النهو�ض بلبنان على ال�صعد
اجل���دي���دة ل��رف��ع م�����س��ت��وى �أداء
كافة» .كالم العماد قائد اجلي�ش جاء
وحداتهم ،والبقاء مع رفاقهم على
خ�لال ح�ضوره حفالً �أقيم يف ثكنة
رومية ،لتخريج دفعة من الع�سكريني� ،أنهوا دورة مكثفة يف �أهبة اال�ستعداد ملواكبة خطوات امل�صاحلة التي ت�شهدها البالد،
�إطار تدريب الوحدات اخلا�صة .وقد تخلل احلفل تنفيذ متارين بتوفري �أجواء الهدوء واال�ستقرار ،والت�صدي بقوة وحزم لكل من
يحاول العبث ب�أمن املواطن و�سالمته ،وتعكري مناخات التوافق
قتالية مميزة من قبل العنا�صر املتخرجني.
وقد �ألقى العماد قهوجي كلمة ن ّوه فيها بكفاية املتخرجني والتقارب بني اللبنانيني.
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قائد اجلي�ش العماد قهوجي يف جولة تف ّقدية
على الوحدات الع�سكرية يف منطقة ال�شمال
تر�سيخ الأمن واال�ستقرار يف الداخل هو حت�صني ملناعة ال�صف الوطني

تف ّقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي الوحدات الع�سكرية
املنت�شرة يف منطقة ال�شمال ،حيث جال على مراكز انت�شارها
واطلع على التدابري الأمنية امل ّتخذة ،ثم اجتمع اىل ال�ضباط
والع�سكريني و�أعطى توجيهاته الالزمة.
قائد اجلي�ش �أثنى على جهود الع�سكريني التي �أف�ضت بالأم�س
القريب وبالتعاون مع قوى الأمن الداخلي ،اىل توقيف عدد
من �أفراد ال�شبكة الإرهابية ال�ضالعة بتفجريات مدينة طرابل�س،
و�أ�ضاف ب��أن هذا الإجن��از النوعي ،ي�أتي حتقيقاً للوعد الذي
قطعته قيادة اجلي�ش �أمام ال�شعب اللبناين ببذل كل الطاقات
واجلهود لك�شف هوية القتلة املجرمني وتقدميهم اىل العدالة،
ويثبت ب�صورة قاطعة ب�أن �أي تطاول على اجلي�ش� ،أو �أي عبث
ب�أمن املواطن و�سالمته ،لن مي ّر من دون ردع وعقاب.
و�أكد العماد قهوجي �أن احلفاظ على ا�ستقرار منطقة ال�شمال،
وامل�ساهمة الف ّعالة يف عملية نهو�ضها و�إمنائها ،ميثالن جزءاً
من الوفاء لهذه املنطقة العزيزة من لبنان ،التي �ش ّكلت منذ
ت�أ�سي�س اجلي�ش وال تزال ،خزانه الب�شري و�شالّل الدم الناب�ض يف

عروقه ،ومن حق �أهلها �أن ينعموا بالهدوء والطم�أنينة بعد �أن
عانوا طويالً فظائع الإرهاب ،وق ّدموا خرية رجالهم على مذبح
ال�سيادة والكرامة الوطنية ،م�ش ّدداً من ناحية ثانية ،على وجوب
مواكبة �أجواء امل�صاحلة والوفاق التي �شهدتها مدينة طرابل�س
م�ؤخراً ،مبزيد من اليقظة واحل�ضور الأمني الفاعل ،واال�ستعداد
الدائم حل�سم �أي �إ�شكال يقع بال�سرعة املطلوبة.
وحول الو�ضع على احلدود ال�شمالية �أ�شار العماد قهوجي اىل
التعاون مع اجلانب ال�سوري ال�شقيق ،بغية و�ضع حد نهائي
لأعمال التهريب وت�س ّلل الأف��راد على جانبي احل��دود ،الفتاً
اىل �أن قدرات اجلي�ش يف هذا املجال باتت �أكرث فعالية ،بعد
ت�شكيل القوة اخلا�صة مبراقبة احلدود ،وم ّدها بتجهيزات ومع ّدات
متطورة.
ً
وختم قائد اجلي�ش م�ؤكدا ب�أن تر�سيخ م�سرية الأمن واال�ستقرار
يف الداخل هو حت�صني ملناعة ال�صف الوطني ،الذي ي�ش ّكل
عن�صر القوة الأ�سا�سي يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي و�إحباط
خمططاته امل�شبوهة.
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ت�سليم وت�س ّلم
قيادة البحرية
الدولية
جرى على منت الفرقاطة الإيطالية «�سريوكو»
ويف مرف�أ بريوت ،حفل ت�سليم وت�س ّلم قيادة
ال��ق��وات البحرية «�أورو م��اف��ور» املتعددة
اجلن�سية والعاملة �ضمن قوات الـ«يونفيل» ،ما
بني الأمريال الإيطايل روجريو دي بياز م�س ّلماً
والأمريال الفرن�سي رادم هيندن مت�سلماً.
ح�ضر االحتفال� :سفري �إيطاليا غربيال كيكيا،
�سفري فرن�سا اندريه ب��اران� ،سفري �إ�سبانيا
ميغل بنزو ،قائد الأ�سطول الإيطايل الأمريال

جيو�سيبي لرياتورا ،قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة اجل�نرال كالوديو غراتزيانو ،ممثل
قائد اجلي�ش العميد البحري مي�شال الها�شم،
امل�س�ؤول ال�سيا�سي يف قوات الـ«يونيفيل»
ميلو�س �شرتوغر ،قائد قاعدة بريوت البحرية
العقيد الركن البحري جوزف غ�ضبان ،وعدد
من امللحقني الع�سكريني الأجانب و�ضباط،
والناطقة الر�سمية ب�إ�سم الـ«يونيفيل»
يا�سمينا بوزيان.

اختتام دورة
تدريبات خا�صة
يف رومية
يف �إطار برنامج تدريب
ال��وح��دات اخل��ا���ص��ة� ،أقيم
�إحتفال نهاية دورة تدريب
خا�صة يف رومية ،ح�ضره
العميد الركن عبد الرحمن
���ش��ح��ي��ت��ل��ي مم��ث�لاً قائد
اجلي�ش ،وعدد من ال�ضباط وفريق التدريب الأمريكي.
و�ألقى العميد الركن �شحيتلي كلمة �أ�شاد فيها مب�ستوى التدريب و�أثنى
على جهود الفريق الأمريكي الذي �شارك يف التنفيذ .بعدها جرى ت�سليم
ال�شهادات للمتخرجني وق ّدم ممثل القائد دروعاً تذكارية لفريق التدريب
عربون �شكر وتقدير.
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وفد بريطاين يزور قائدي منطقة ال�شمال والقوة
امل�شرتكة ل�ضبط احلدود ال�شمالية
زار امللحق الع�سكري الربيطاين املقدم �ستيفان �أندروز يرافقه املقدم
البحري دايڤيد بينيك ،قيادة منطقة ال�شمال حيث ا�ستقبله قائد املنطقة
العميد الركن عبد احلميد دروي�ش .كما ا�ستقبله قائد القوة امل�شرتكة ملراقبة
و�ضبط احلدود يف منطقة ال�شمال العميد فريد اخلوري و�أطلعه على مهمة
القوة امل�شرتكة يف مراقبة احلدود ال�شمالية.

�أرزة يف �سيدة
�إيليج با�سم اللواء
الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج
ب���دع���وة م���ن «راب���ط���ة
�سيدة �إي��ل��ي��ج» وبح�ضور
عائلة اللواء الركن ال�شهيد
فرن�سوا احلاج وممثل قائد
اجلي�ش العقيد قبالن رزق،
وممثلني لر�ؤ�ساء بلديات
املنطقة وحزبي الكتائب
اللبنانية والوطنيني الأحرار
و«ح��رك��ة ل��ب��ن��ان الكيان»
و�شخ�صيات� ،أقيم يف دير
�سيدة �إي��ل��ي��ج التاريخي
قدا�س تر�أ�سه الأب جوزف
دكا�ش الذي �ألقى عظة ر ّكز
فيها على «�أهمية توحد
ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا
يف �سبيل لبنان وعلى
نبذ الأحقاد وتنقية الذاكرة
وب��ن��اء م�ستقبل �أف�ضل
جلميع اللبنانيني».
ك��ذل��ك� ،أل��ق��ى �أم�ين �سر
«راب��ط��ة �سيدة �إيليج»،
ويف ختام القدا�س ،فادي
ال�شاماتي كلمة �ش ّدد فيها
على م��زاي��ا ال��ل��واء الركن
ال�شهيد ومت�سكه بالقيم
امل�سيحية ،ثم تليت �صالة
خا�صة �شارك فيها احل�ضور
طالبني من اهلل �أن يحفظ
لبنان وجي�شه.
ويف اخلتام ،توجه احل�ضور
اىل «وادي ال�����ش��ه��داء»
املجاور حيث زرعت �شجرة
�أرز على �إ�سم اللواء الركن
ال�شهيد فرن�سوا احل��اج،
واقيمت �صالة البخور لراحة
�أنف�س ال�شهداء.

�إفطار لعائالت �شهداء اجلي�ش
برعاية عقيلة العماد قهوجي والوزيرة ليلى ال�صلح حمادة
برعاية ال�سيدة مارلني قهوجي عقيلة العماد
قائد اجلي�ش والوزيرة ال�سابقة ليلى ال�صلح حمادة
نائبة رئي�س م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية،
�أقيم يف نادي الرتباء يف الفيا�ضية حفل �إفطار
لعائالت �شهداء اجلي�ش اللبناين الذين �سقطوا يف
حرب متوز  2006وخالل معارك خميم نهر البارد
ح�ضره رئي�س النادي العميد ف�ؤاد الطويل وعدد
كبري من القادة الع�سكريني.
بعد الإفطار تو ّجهت ال�سيدتان ال�صلح وقهوجي
للقاء �أوالد ال�شهداء و�سط �أجواء من الفرح �أ�شاعها
العر�ض امل�سرحي والغنائي الذي قدمته فرقة

«»Special Event

ّ
املن�شطة �أين
(بهمة

قا�صوف).
وقد ق ّدمت ال�سيدتان قهوجي وال�صلح للأوالد
هدايا وحقائب مدر�سية وقرطا�سية لل�سنة الدرا�سية
املقبلة ومن�شورات مديرية التوجيه...
ومت ّنت قهوجي للأوالد التوفيق يف بلد يعمه
ال�سالم والوئام ،ولذويهم �أن ميدهم اهلل بالعزم
وال�صحة ليعيدوا بناء جيل واعد .وهن�أت ال�صلح
عائالت ال�شهداء بال�شهر الف�ضيل و�أكدت لهم �أن
م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل الإن�سانية �سوف تبقى اىل
جانب اجلي�ش اللبناين واىل جانب عائالت ال�شهداء
«حتى نعيد معاً بناء هذا الوطن
على �أ�س�س �سليمة من العي�ش
امل�شرتك والروح الوطنية».
وخالل الإفطار ،فاج�أ قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي احل�ضور وتناول
معهم طعام الإفطار مما �أ�ضفى
على اللقاء مزيداً من البهجة
والفرح.
جان دارك �أبي ياغي
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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ن�صب تذكاري
وحديقة
ل�ضحايا القنابل
العنقودية
يف �صور
�أقيم يف مركز با�سل الأ�سد الثقايف يف مدينة �صور ،حفل �إزاحة ال�ستار عن
«الن�صب التذكاري ل�ضحايا القنابل العنقودية وو�ضع الغر�سة الأوىل حلديقة
�ضحايا الألغام والقنابل العنقودية» وذلك بدعوة م�شرتكة من :املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام ،واللجنة الوطنية للتوعية على �أخطار الألغام،
وجمعية ك�شافة الر�سالة الإ�سالمية ،وجمعية امل�ساعدات الرنوجية (،)NPA
وبلدية �صور.
ً
رعى االحتفال رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه بري ممثال بالنائب عبد
املجيد �صالح وح�ضره ممثل قائد اجلي�ش ،العميد حممد ابراهيم فهمي ،رئي�س
املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،املفو�ض العام جلمعية ك�شافة
الر�سالة ال�سيد ح�سن حمدان وممثلون عن م�ؤ�س�سات �إن�سانية وفعاليات.
بعد الن�شيد الوطني والوقوف دقيقة �صمت �إج�لاالً لأرواح �شهداء اجلي�ش
و�ضحايا القنابل العنقودية حتدث املفو�ض العام جلمعية ك�شافة الر�سالة ال�سيد
ح�سن حمدان منا�شداً احلكومة ال�سعي احلثيث ال�ستجالب التمويل الالزم من �أجل
ا�ستكمال خطة نزع الألغام والقنابل العنقودية».
و�ألقى العميد حممد فهمي كلمة �أ�شار فيها اىل اتفاق الذخائر العنقودية
الذي ّمت تبنيه يف م�ؤمتر دبلن يف �إيرلندا ،والذي �سيتم توقيعه يف �أو�سلو
يف  3كانون الأول من
ال��ع��ام احل����ايل ،الفتاً
اىل �أن ه��ذا االتفاق
ي��ح��ظ��ر ا���س��ت��ع��م��ال
القنابل العنقودية.
ك��م��ا ت��ط��رق اىل دور
اجلي�ش اللبناين يف
عملية ن���زع الأل��غ��ام
والقنابل العنقودية

ودور امل�ؤ�س�سات الدولية.
ثم �ألقى رئي�س بلدية �صور ال�سيد عبد املح�سن احل�سيني كلمة جاء فيها:
«ن�ستذكر بهذه املنا�سبة ف�شل همجية العدو الإ�سرائيلي يف اجتياح الأرا�ضي،
بعدما ُم ِن َي ب�سل�سلة هزائم متكررة فراح ين�شر قنابل �سمومه وحقده يف
احلقول والقرى قنابل عنقودية ليكمل �شره وانتقامه لهزائمه بالنيل من
الأبرياء والعزل.
كذلك ،دعت مديرة امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية ال�سيدة وفاء الي�سر يف
كلمتها الدولة اللبنانية اىل �أن تكون من �أوىل الدول املوقعة لالتفاق الدويل
حلظر القنابل العنقودية يف �أوائ��ل كانون الأول املقبل يف �أو�سلو ،واىل
امل�صادقة على االتفاق الدويل حلقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة والتي �ست�شمل
تلقائياً م�صابي الألغام والقنابل العنقودية وبالتايل ت�ضمن لهم حقوقهم.
كذلك� ،ألقى النائب �صالح كلمة قال فيها�« :إن هذا االحتفال عالمة م�ضيئة
تنبعث من عقول نظيفة و�إرادات خرية لدحر ال�شر وملطالبة املجتمع الدويل
بكل م�ؤ�س�ساته الإن�سانية وال�سيا�سية واحلقوقية ب�إطالق موقف هادر وفعال يندد
بكل عمل من �ش�أنه تهديد حياة املدنيني ،ودعوة اىل الأمم املتحدة لتبني
قرارات حتظر ا�ستعمال القنابل العنقودية والألغام �ضد الأفراد واملجتمعات.

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

�إجازة يف احلقوق
للرقيب الأول دياب املذبوح
نال الرقيب الأول دياب �أنور املذبوح من
لواء امل�شاة الثاين ع�شر� ،إج��ازة يف احلقوق
من اجلامعة اللبنانية  -كلية احلقوق والعلوم
ال�سيا�سية والإدارية.
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بكالوريو�س يف املعلوماتية
للرقيب الأول
اليا�س البيطار
ح��از الرقيب الأول اليا�س �أ�سعد البيطار
بكالوريو�س يف املعلوماتية من اجلامعة
احلديثة للإدارة والعلوم .MUBS -

ملا كان انت�شار اجلي�ش بقواه كافة
ت�رشين الأول
يف ّ�صل على قيا�س ج�سد الوطن
2
الكبري ،ما ا�ستدعى زيادة عديده
0
وعتاده ،برزت احلاجة اىل عقارات
0
جديدة و�أبنية حديثة ترتفع
مداميكها ،و�أخرى قدمية ترمم
فيزاد عليها �أو تعاد هند�ستها
حتقيق ع�سكري لتتالءم مع متطلبات الواجب
�إعداد:
من مهمات وخدمات وغريها .هذا
العقيد �أنطوان جنيم
هو ال��دور الكبري والأ�سا�س الذي
ت�ضطلع به مديرية الهند�سة
يف اجلي�ش اللبناين بالإ�ضافة اىل مهمات �أخرى ال ّ
تقل �أهمية.
لقد ارتفعت يف الآونة الأخرية �أبنية لفتت الأنظار
بجمال هند�ستها ،و�أثنى من جت ّول
يف �أرجائها على تناغم رائع بني

8

دوريها الوظيفي واحلياتي املر�سومني بكل دقة وبراعة و�إتقان .ومن
هذه مبنى كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان يف الفيا�ضية ومبنى فوج
مغاوير البحر يف عم�شيت.
للوقوف على واقع مديرية الهند�سة والتع ُّرف عن كثب على مهامها
وم�س�ؤولياتها واالطالع على �سري العمل فيها ا�ست�أذنا رئي�س الأركان
للتجهيز العميد الركن جورج م�سعد ،التابعة لإمرته هذه املديرية،
وتوافقنا مع مديرهـا العميد الركن باخو�ص باخـو�ص على موعد الزيارة.
ويف املوعد امل�ضروب انتقلنا اىل كفر�شيما حيث دخلنا عاملاً �آخر.
مديرية الهند�سة «تهند�ست» فبدت كما العرو�س جمل ّوة :جو عابق
برائحة النظافة يخالطه �أريج ورود و�أزاهري تو ّزعت يف �أحوا�ض ارتدت
حلة خ�ضراء من النجيل ( )Gazonوارتفعت فيها �شجريات تعد ب�أفياء
وع�صافري .دخلنا املبنى الرئي�س ،قا�صدين مكتب املدير.
يف الرواق املو�صل �صمت العمل الد�ؤوب .قرعنا الباب
ودخلنا بعد اال�ستئذان فكان لقا�ؤنا
الآتي مع العميد الركن باخو�ص.

للبنيـان �شمـوخ وللحقوق ر�سوخ

مدير الهند�سة العميد الركن باخو�ص باخو�ص

ن�ش�أة املديرية ومهامها
• يف البدء ،ح�ضرة املدير
ال ب��د م��ن ت��ع��ري��ف مبديرية
الهند�سة ومهامها؟
 �أن�شئت مديرية الهند�سة بتاريخ� 15أي��ار  1977وارتبطت بقيادة
اجلي�ش � -أرك���ان اجلي�ش للتجهيز.
يف البدء ت��ر ّك��زت يف بناية بي�ضا
بعني الرمانة ،ثم انتقلت اىل ثكنة
كفر�شيما يف الع�شرين من كانون
الثاين  ،1982وا�ستقرت �أخ�يراً يف
هذا املبنى يف ثكنة يو�سف الأ�سطا يف كفر�شيما
اعتباراً من الأول من ت�شرين الثاين � .1999أما
عن مهام املديرية فهي تك ّلف تنفيذ �أوام��ر
ت�صدر عن قيادة اجلي�ش � -أركان اجلي�ش للتجهيز
لتنفيذ درا�سات وو�ضع دفاتر �شروط وتلزمي ور�ش
ومراقبتها وت�سليمها اىل امل�ستفيدين ،وهذا هو
العمل املركزي للمديرية ،ت�ضاف اليه مهام �أ�سا�سية
�أخرى مثل:
• الك�شف على �أجهزة التربيد (املكيفات)
وم�ساعفتها.
• تركيب ال�شبكات الكهربائية وم�ساعفتها.
• م�ساعفة �أعتدة التربيد والغرف
امل ّربدة يف قطع اجلي�ش ووحداته كافة.
• م�ساعفة الآليات الهند�سية يف
اجلي�ش ،والآل��ي��ات العائدة للمديريات
التابعة لأركان اجلي�ش للتجهيز.
• م��راق��ب��ة ف��وات�ير ال���ع��� ّدادات
الكهربائية العائدة مل�ؤ�س�سات وزارة
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي ك��اف��ة وت�صفيتها
( ُت���ق��� ّدر ب��ح��واىل  8م��ل��ي��ارات لرية
لبنانية) وغريها من املهمات الأخرى
الروتينية.
• بنا ًء على ما ذك��رمت حول
مهمة مديريتكم املركزية،
كيف تواجهون التط ّور ال�سريع
يف عامل الهند�سة؟
 �إن الهند�سة اخت�صا�ص علمييتط ّور باطراد ،وكذلك القوانني التي
ترعى العمل الهند�سي لذا كان ال
منا�ص من جماراة هذا التطور من
خالل التوا�صل مع املعاهد واجلامعات
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وم��راك��ز الأب���ح���اث وقطاع
والتو�سع يف العمل الهند�سي
الهند�سة اخلا�ص
ُّ
حتى ال جتد مديرية الهند�سة نف�سها عاجزة عن
خدمة اجلي�ش يف املديني املتو�سط والبعيد ،وال
�سيما يف ظل عدم توافر خرائط هند�سية للأبنية
الع�سكرية القدمية و�ضخامة الأ�شغال والدرا�سات
املطلوبة ملعاجلة الثكنات واملن�ش�آت نتيجة �سنوات
من التدمري والإهمال الق�سري وقدم الأبنية

وتو�سع انت�شاره.
وزيادة عديد اجلي�ش ّ
من ناحية ثانية �شهدت القوانني
التي ترعى العمل الهند�سي تط ّوراً
جذرياً وبخا�صة مع �صدور� ،أوالً القانون
الرقم  646تاريخ 2004-12-11
ال��ذي �أدخ��ل العديد من التعديالت
اجلذرية على تطبيق قانون البناء
وخ�صو�صاً �إعفاء الأبنية الع�سكرية
م��ن الرخ�صة امل�سبقة امل�شروط
بقرار جمل�س الوزراء ،وثانياً :مر�سوم
ال�سالمة العامة الرقم  14293الذي جعل تطبيق
�شروط ال�سالمة العامة �إلزامياً وخ�صو�صاً جلهة
املعايري الزلزالية واحلريق وامل�صاعد وغريها،
باال�ضافة اىل �إلزامية التدقيق الفني .هذا ما ر ّتب
على املديرية تطوير العمل الهند�سي يف اجلي�ش
ب�شكل يجعل الهند�سة قوة له وعامالً منتجاً ي�سهم
يف تخفيف الأع��ب��اء عن امل�ؤ�س�سة يف الظروف
ال�صعبة .وقد عمدتُ منذ ت�سلمي �إدارة املديرية
العام  2005اىل رفع درا�سة �شاملة عن و�ضعها مع
اقرتاحات يف خمتلف النواحي التنظيمية والإدارية
والعديد والآليات واجلهيزات ،وقد �أجنز منها الق�سم
الأكرب وما يزال العمل جارياً لتحقيق الباقي وبخا�صة
لناحية �إكمال النق�ص يف عديد الإخت�صا�صيني.
• ما هي �أب���رز الإجن����ازات التي
حققتها مديرية الهند�سة اىل اليوم؟
 �س�أترك اجل��واب عن هذا ال�س�ؤال اىلر�ؤ�ساء امل�صالح يف املديرية فهم خري من
يو�ضح هذا الأمر في�ضيء كل واحد منهم
على الإجنازات التي حققتها م�صلحته يف
ال�سنوات ال�سابقة.
• م��ا ه��ي تطلعات مديرية
ال��ه��ن��د���س��ة �إزاء ت��ط��ور العمل
الهند�سي؟
 ميكن �إخت�صار تطلعات املديرية يفحماور ثمانية هي:
• الإ�ستغناء الكامل عن تلزمي
الأ���ش��غ��ال اخلا�صة باجلي�ش وتنفيذها
مبا�شرة من قبل �أجهزته املخت�صة.
• الإ�ستغناء الكامل عن تلزمي
الدرا�سات من خالل تطوير الدرا�سات
الهند�سية للجي�ش ورف��ع م�ستواها
الفني ما ينعك�س �إيجاباً على املراحل

التالية كالتلزمي والإ�شراف والت�س ُّلم.
• رفع م�ستوى عمليات الت�س ّلم يف اجلي�ش
عن طريق تدريب اخل�براء املنتدبني اىل جلان
التلزمي والت�س ّلم.
• �إ�ستحداث ق�سم للتدقيق الفني وفقاً
للمر�سم  14293املذكور وتفعيل عمله ليوازي
مكاتب التدقيق م��ن الفئة الأوىل م��ا يغني
املديرية عن اللجوء اىل تكليف مكاتب هند�سة

العميد الركن باخو�ص يف حديثه اىل العقيد جنيم

حلة خ�ضراء

العقيد املهند�س اميل عواد

مدنية بالتدقيق فنو ّفر كلفة عالية و�أمناً عالياً
لوثائقنا الهند�سية.
ّ
• تفعيل عمل خمترب اخلر�سانة امل�سلحة
فت�ستقل املديرية يف عملها مع ما يرتتب
على ذل��ك م��ن ت��وف�ير م���ادي وا�ستقالل ذات��ي
وث��ق��ة يف ال��ت��ق��اري��ر وال��درا���س��ات ح��ت��ى يغدو
اجلي�ش مرجعاً يف مراقبة الأعمال الهند�سية.
• جتهيز خمترب الرتبة بالعديد (ال �سيما
الفنيني) والعتاد وتفعيله حل�صر
عملية درا���س��ة ال�ترب��ة باملديرية
فح�سب.
• تفعيل التعاون بني مديرية
الهند�سة واجل��ام��ع��ات واملعاهد
املحلية.
• تفعيل التعاون مع وزارة
التعليم امل��ه��ن��ي وال��ت��ق��ن��ي من
�أج���ل �إخ�����ض��اع العنا�صر الفنيني
يف اجلي�ش ل���دورات متوا�صلة يف
اخت�صا�صاتهم ت��رف��ع م�ستواهم
وتزيد خرباتهم فتنخف�ض بالتايل

احلاجة اىل يد عاملة خارجية.
من ناحية ثانية يهمني �أن �أو�ضح �أن املهند�سني
يف اجلي�ش وهم من الأبرع يف جمال اخت�صا�صهم
يحدوهم الأمل ليكونوا ج�سر عبور التط ّور العلمي،
وال �سيما يف ميادين الهند�سة ،اىل اجلي�ش وعامالً
كبرياً يف تخفي�ض كلفة فاتورة �صيانة املباين
الع�سكرية.
ولكن باملقابل ،و�إزاء توافر الإمكانات املطلوبة

وال��ع��زمي��ة ال�صلبة يبقى �إع����ادة هيكلة هذه
الإمكانات من خالل �سد الفجوات فيها وتعزيز
العمل بالطاقات ال�شابة الإ�ضافية ،وذلك بهدف
حتويل العمل الهند�سي يف اجلي�ش من م�شرت
للخدمات اىل �أكرب دار���س ومن ّفذ على الأرا�ضي
اللبنانية يرفد خمتلف القطاعات احلكومية اخلربة
والطاقات ال�ضرورية لعمل هند�سي متكامل يف
زم َني ال�سلم واحلرب.
• ح�ضرة العميد قبل �أن ن�ست�أذنكم
للقيام بجولة على م�صالح املديرية
نتع ّرف فيها على طريقة عملها هل من
كلمة �أخرى ت�ضيفونها؟
 او ّد ان اختم بكلمة واح��دة هي �شعار عملاملديرية:
ً
ً
«ال يهم �إن كنت �أ�سدا �أو غزاال فمع �إ�شراقة كل
�صباح يتعينّ عليك �أن تعدو �أ�سرع من غريك حتى
حتقق النجاح».
خرجنا من مكتب العميد الركن باخو�ص ويف
ر�ضى ب�أن
القلب كبرَ ويف ال�ضمري ً
جي�شنا حقاً عقل يبدع ويد تبني
واملطلوب التفاتة مادية من هنا
و�أخ��رى معنوية من هناك ت�س ّرعان
ارتقاء اجلي�ش معارج خدمة الوطن
و�شعبه.
وبد�أنا جولتنا يف �أرج��اء املديرية
نتع ّرف على م�صاحلها ونقف على
مهامها ومنجزاتها .وك��ان لقا�ؤنا
الأول مع رئي�س م�صلحة الدرو�س
العقيد املهند�س �إميل عواد.
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العقيد املهند�س عبداهلل خرياهلل

م�صلحة الدرو�س:
« َو ْر�شة ِ -و ْر�شة» ال تنتهي
ا�ستقبلنا رئي�س امل�صلحة يف مكتبه فبادرناه
بال�س�ؤال عن امل�صلحة ومهامها ف�أجابنا:
تت�ألف م�صلحة الدرو�س من فرعني :الإداري
والتقني .ومن مهماتها الأ�سا�سية:
• درا�سات هند�سية وك�شوفات ملختلف قطع
اجلي�ش ووح��دات��ه م��ن مناطق و�أل��وي��ة ون��وادي
�ضباط ورتباء وطبابات وبيوت جندي وغريها...
• �إع���داد دفاتر �شروط فنية للم�شاريع
املطلوبة.
• �إ�شراف تقني على الدرا�سات واملخططات
التي تك ّلف بها مكاتب متخ�ص�صة مثل الأعمال
البحرية وفح�ص تربة وفح�ص باطون وغريها...
• الإ�شراف على بع�ض الأ�شغال الهند�سية.
• �إع���داد املخططات التوجيهية لثكنات
اجلي�ش.
• حتديد �صالحية املن�ش�آت الع�سكرية لل�سكن
ومدى مراعاتها لقانون ال�سالمة العامة.
• �إع���داد اخل��رائ��ط الإن�شائية واملعمارية
وامليكانيكية والكهربائية للم�شاريع التي تك ّلف
بها.
• �إع���داد درا���س��ات متخ�ص�صة كحفر �آب��ار
ارتوازية وحتلية املياه وجعلها �صاحلة لل�شرب،
وتكرير املياه املبتذلة .ومن �إجن��ازات امل�صلحة
يف ه��ذا الإط���ار حمطة تكرير امل��ي��اه املبتذلة
يف الأرز  -ب�شري ،و�أخرى يف منازل ال�ضباط يف
حارة ال�ست م�ساهمة من اجلي�ش يف احلفاظ على
البيئة ،وحمطة حتلية مياه ال�شرب يف منازل
ال�ضباط يف بئر ح�سن ،و�أخرى يف املدر�سة احلربية
وهي قيد التنفيذ.
بالإ�ضافة اىل �ش�ؤون �إداري��ة لي�س �أقلها ت�أمني
ا���ش�تراك��ات امل��ي��اه لتغذية امل��راك��ز الع�سكرية
والتن�سيق مع الإدارات الر�سمية ملعاجلة �أمور
هند�سية ،و�إع����داد م�شروع امل��وازن��ة ال�سنوية
للإن�شاءات والطرقات وم�شاريع التغذية باملياه.
• هل ممكن �أن تعر�ضوا لنا بع�ض �إجنازات
م�صلحة الدرو�س؟
 يف احلقيقة ،تعمل م�صلحة ال��درو���س يفمديرية الهند�سة بكامل طاقتها ،ال بل هي يف
�سباق مع الوقت فاحلاجات واملتطلبات الع�سكرية
من �أبنية وم�ستو�صفات وخمازن وحقول تدريب

وحمطات تكرير مياه،
ما�سة ج���داً ال تعرف
الأف�ضليات و�إمنا تف�ضل
التنفيذ ال�سريع .ومن
�أهم �إجن��ازات امل�صلحة
العام املن�صرم:
• و���ض��ع دف��ات��ر
�شروط فنية لكل من:
ث��ك��ن��ة ف���وج مغاوير
ال��ب��ح��ر يف عم�شيت
(وق���د �أجن���ز البناء)،
وم�ستو�صف يف عندقت ،ومبنى ق�سم الأ�شعة
يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ،وغريها...
• درا�سات كثرية منها واحدة لرتميم ق�سم
ال��ط��وارئ يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
وجتهيزه.
• �إن�شاء م�ستو�صف يف ثكنة رميون احلايك
 �صربا ،خم��ازن ل�صالح ال��ل��واء اللوج�ستي يفكفر�شيما ،وخم���ازن ذخ�يرة منوذجية يف ثكنة
دوري ع�ي�راين يف ال��ل��وي��زة ،وح��ق��ول تدريب،
وحم��ط��ة تكرير م��ي��اه يف ثكنة ه�نري �شهاب
وغريها...
وبكلمة خمت�صرة لقد �أجنزت م�صلحة الدرو�س من
بدء العام  2007وحتى اليوم  55دفرت �شروط فنية،
و 1500درا�سة وك�شف هند�سي.
• �س�ؤال �أخري عن امل�شاريع التي متلأ
ب��ي��درك��م حت��ت �شم�س امل��ع��رف��ة تنتظر
درا�سته لتخرج قمحاً يغني اجلي�ش؟
 كما ّتف�ضلتم بيدرنا حافل وعلى قدر طاقتنا
كب على العمل �آملني �إجنازاً �سريعاً ملعظم
و�أكرث و ُن ّ
امل�شاريع ومن �أبرزها:
 �إن�����ش��اء م��رك��ز خ��ا���ص للمعوقني يف ثكنةالطرابل�سي وحمطة حمروقات لكاز الطريان يف
قاعدة بريوت اجلوية وخمازن ذخرية يف كفرم�شكي،
وناد لل�ضباط يف
وثكنة ت�ستوعب لواء يف النبطيةٍ ،
رياق وثكنة يف جزين ،و�أخرى ت�ستوعب لواء يف
مرجعيون ومبنى للكتيبة الثانية يف لواء احلر�س
اجلمهوري ...وغريها كثري كثري.
وم��ن اجلدير بالذكر �أن من امل�شاريع الكربى
املن ّفذة والتي �أع ّدت درا�ستها مديرية الهند�سة:
كلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة والأرك���ان وثكنة فوج
مغاوير البحر يف عم�شيت ،وثكنة �صغبني.

بعد �سماعنا ه��ذه املعلومات كلها
ا�ست�أذنا بالتح ّول اىل م�صلحة �أخرى وك�أننا نف�سح
املجال �أمام م�ضيفنا لالن�صراف اىل العمل الكثري.
يف م�صلحة امل�شاغل :حركة مباركة ال تهد أ�
يف مكتب رئي�س م�صلحة امل�شاغل �أجابنا العقيد
املهند�س عبداهلل خرياهلل عن �س�ؤالنا حول مهام
امل�صلحة التي ير�أ�سها فقال:
� -أن�شئت امل�صلحة العام  1990لت�أمني حاجات

ازهار توزعت يف ال�ساحات

اجلي�ش من �أعمال ال�صيانة وامل�ساعفة للأعتدة
الكهربائية وامليكانيكية على خمتلف الأ�صعدة،
كما تنجز الدرا�سات وتقرتح املوا�صفات الفنية
املطلوبة للأ�شغال الكهربائية وامليكانيكية
الواقعة �ضمن �صالحيتها لي�صار اىل تلزميها بعد
ذلك من قبل املعنيني �إن يف مديرية الهند�سة
�أو يف املديرية العامة ل�ل�إدارة .ي�ضاف اىل ذلك
تدريب الق�سم النوعي لعنا�صر مكاتب الدرا�سة يف

العقيد املهند�س �سمري خريالدين

لكهرباء لبنان �سنوياً ت�صل
اىل حواىل ثمانية مليارات
لرية لبنانية.
 م�شغل التدفئةوالتربيد :ويقوم مب�ساعفة
�أجهزة التربيد و�صيانتها
بردة وب��رادات
من غرف م� ّ
ومك ّيفات هواء على اختالف
�أن��واع��ه��ا وامل��ت��واف��رة يف
قطع اجلي�ش ووحداته كافة
( 2734عملية ت�صليح
وتبديل من العام  2006حتى اليوم).
 م�شغل الآليات والنقل ،ويتوىل م�ساعفةالآليات الهند�سية يف اجلي�ش كلها بالإ�ضافة اىل
الآل��ي��ات التابعة ملديريات الهند�سة والقوامة
والعتاد ( 1021عملية ت�صليح من العام 2006
حتى اليوم).
و�أخ��ي��راً ال ب��د م��ن ال��ك�لام ع��ن دور ل�ضباط
اخت�صا�صيني يف هذه امل�صلحة يقوم على تنظيم
دفاتر ال�شروط الفنية الالزمة لتنفيذ �أ�شغال ل�صالح
اجلي�ش عن طريق التلزمي .بالإ�ضافة اىل م�ساعفة
�أجهزة تدفئة مركزية و�أفران طهي وم�ضخات مياه
وحمطات تكرير املبتذلة.
• ول��ك��ن ،م��ع ك��ل ه���ذه امل��ه��م��ات،
والتطور العلمي املت�سارع كيف تواكب
م�صلحة امل�شاغل تط ّور الأعتدة والأجهزة
الإلكرتوميكانيكية؟
 �إن م�صلحة امل�شاغل تقف ب�شكل م�ستمرعلى �آخر التطورات يف جمال الهند�سة الكهربائية
من خالل ح�ضور ال�ضباط التابعني لها العديد من
الندوات العلمية بالتن�سيق مع �شركات وم�ؤ�س�سات
كربى متخ�ص�صة يف حقلي الهند�سة الكهربائية
وامليكانيكية وغريهما..

اخت�صا�صي الكهرباء وتكييف الهواء،
وتنفيذ دورات مت ُّر�س على الأعمال الكهربائية
وم�ساعفة �أجهزة التربيد.
• كم م�شغالً يتو ّزع هذه املهام؟
 تتو ّزع �أعمال ال�صيانة وامل�ساعفة ثالثة م�شاغلهي:
 م�شغل الإلكرتوميكانيك :ومهمته الك�شفعلى التجهيزات الكهربائية يف كامل الإن�شاءات
الع�سكرية والعمل على م�ساعفتها �أو ترميمها �أو

ا�ستبدالها ( 1689عملية من العام  2006حتى
اليوم) ،وو�ضع الدرا�سات الالزمة لإن�شاء �شبكات
كهربائية جديدة وت�أمني احلمايات من ال�صواعق
الطبيعية .هذا بالإ�ضافة اىل التدقيق بالفواتري
الكهربائية لقطع اجلي�ش ووحداته كافة ،وت�أمني
اال�شرتاكات وال��ع� ّدادات الكهربائية الالزمة لهذه
الأخرية بالتن�سيق مع م�ؤ�س�سة كهرباء لبنان .وهنا
ميكننا الإ�شارة اىل �أن قيمة الفواتري امل�ستحقة

م�صلحة املمتلكات مل�صلحة اجلي�ش
واىل م�صلحة املمتلكات تو ّجهنا ن�ستك�شف
املجهول يف واقع املمتلكات التابعة للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية .وكان لقا�ؤنا مع رئي�س امل�صلحة العقيد
املهند�س �سمري خري الدين الذي �أجابنا عن �س�ؤالنا
حول مهمام امل�صلحة فقال:
 م�صلحة املمتلكات هي وا�سطة العقد يفمديرية الهند�سة ،وحتظى مبكانة واهتمام كبريين

نظراً اىل �أهمية مهامها وانعكا�سها على الواقع
العقاري للجي�ش وتط ّوره وتق ّدمه واحرتام حقوقه.
و�س�أ�سرد بلمحة �سريعة �أبرز هذه املهام:
• حفظ م�ستندات العقارات كافة التي هي
با�ستعمال اجلي�ش.
مف�صلة ملمتلكات
 تنظيم خمططات �إجمالية ّاجلي�ش وحتديد موقعها على خمططات لبنان.
مف�صلة بالعقارات الواقعة
• و�ضع لوائح ّ
�ضمن مناطق حرم الثكنات الع�سكرية والعمل
على تبليغها اىل املراجع العقارية املخت�صة.
• تنظيم م�شاريع مرا�سيم اال�ستمالك
وقرارات امل�صادرة وعقود التخ�صي�ص بعد ت�أمني
الوثائق الر�سمية املتعلقة بها.
• العمل على �إظهار حدود عقارات اجلي�ش
كافة.
• العمل مع الدوائر العقارية ودوائر امل�ساحة
والتنظيم امل��دين ومديرية ال�ش�ؤون العقارية
ب��ه��دف تنفيذ املرا�سيم وال���ق���رارات والعقود
العائدة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
• تنفيذ م�ضمون �آلية اال�ستمالك وكل �آلية
تتعلق بالعقارات.
ّ
مف�صلة وم�صغرة لكل
• تنظيم خمططات ّ
ثكنة والأبنية كافة �ضمن الثكنة.
• التن�سيق مع الأره���اط الطوبوغرافية
املكلفة مب�سح و�إظهار حدودها وعقارات اجلي�ش.
• رفع م�ساحي للمن�ش�آت امل�شغولة من
ق��ب��ل اجل��ي�����ش م��ع ت��رق��ي��م امل��ب��اين للثكنات
كافة ،لت�سهيل عملية التخ�صي�ص ل�صالح قطع
اجلي�ش.
ينّ
• تنظيم خمططات تب ح��دود عقارات
الثكنات واملراكز الع�سكرية ومنطقة احل��رام مع
�إظ��ه��ار الإف����رازات ك��اف��ة� ،ضمن منطقة احل��رام
وذل��ك لإب�لاغ امل��راج��ع الر�سمية بحدود منطقة
احلرام و�أرقام العقارات الواقعة �ضمنها.
ّ
• تركيز املن�ش�آت كافة التي ينفذها فوج
الأ�شغال امل�ستقل.
• رف��ع م�ساحي لعدد كبري من عقارات
اجل��ي�����ش ل�صالح امل�����ش��اري��ع ودف��ات��ر ال�شروط
املكلفة بها م�صلحة الدرو�س.
• بالإ�ضافة اىل مهام �إداري��ة تكمل هذه
املهام الآنفة الذكر.
• يبدو من املهام امللقاة على عاتق
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امل�صلحة عظم ال���دور ال��ذي
ت�ضطلع ب��ه .ولكن ه��ل ميكن
�إع��ط��ا�ؤن��ا �أم��ث��ل��ة حديثة عن
�إحداها؟
 �إن اجلي�ش عندما يجد حاجة اىلا�ستمالك �أي عقار (�أر���ض ،بناء)...
ال�ستعماله كثكنات ع�سكرية �أو
حقول رم��ي ،يعمد اىل �شراء هذا
العقار و�إجن��از املخططات واجلداول
واملعامالت الر�سمية لي�صبح قانونياً
با�سم اجلي�ش .ومن �أح��دث الأمثلة
ا�ستمالك حقل رماية عني درافيل ،وعقارات جماورة
لفوج الإ�شارة.
وهناك مبد�أ �آخر غري ال�شراء هو مبد�أ التخ�صي�ص،
�أي �أن يخ�ص�ص عقار عائدة ملكيته للدولة للجي�ش
في�ستعمله حلني انتفاء احلاجة اليه .وهذه احلالة
تتطلب اي�ضاً تنفيذ �سل�سلة الأعمال الإدارية نف�سها
املطلوبة للإ�ستمالك عدا مر�سوم اال�ستمالك الذي
ي�ستبدل مبر�سوم تخ�صي�ص ،ومن الأمثلة املدينة
الك�شفية وعقارات مغاوير البحر يف عم�شيت.
وهناك قرارات م�صادرة حيث يعمد اجلي�ش اىل
م�صادرة عقارات و�أبنية هو بحاجة عمالنية اليها
مقابل تعوي�ضات �سنوية تدفع لأ�صحاب احلق.
وكذلك تنفذ �أعمال �إدارية جلعل امل�صادرة قانونية.
و�أخرياً تبقى هناك م�س�ألة الإيجارات حيث يعمد
أرا�ض و�أبنية حلاجاته العمالنية
اجلي�ش اىل ا�ستئجار � ٍ
وفق الأنظمة املرعية الإجراء كمنازل ال�ضباط يف
حاالت.
كما �أن امل�صلحة وبنا ًء على �أوام��ر من القيادة،
ومل�ساعدة الع�سكريني يف حل م�شاكلهم العقارية
اخلا�صة مع مدنيني ،تعمد اىل تو�ضيح نقاط

اخل��ل�اف ب�����ش��ك��ل ق��ان��وين
و�إر�شاد الع�سكريني اىل حت�صيل حقوقهم العقارية.

قاعة املحا�ضرات

م�صلحة عتاد الهند�سة:
دم املديرية
يف هذه امل�صلحة التي هي عن حق ،الدم الذي
يجري يف �شرايني امل�صالح الأخ���رى فيغذيها
ويتغذى اجلي�ش .التقينا رئي�سها العقيد املهند�س
داين فار�س الذي عر�ض علينا �أبرز مهامه:
• �إ�ستدراك حاجات اجلي�ش ال�سنوية من العتاد
وامل����واد والتجهيزات
ال��داخ��ل��ة يف ترقيم
م��دي��ري��ة الهند�سة
(ح��������واىل 14000
�صنف).
• ت�سلم التجهيزات
وال��ع��ت��اد الهند�سي
وخزنها.
• ت�������س���ل���ي���م
التجهيزات وا�سرتدادها
و�إب����دال����ه����ا وط��ل��ب

�سحب ا خلرائط

حركة ميكانيكية
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�إ�صالحها.
• ت�صنيف امل����واد والعتاد
والتجهيزات ال��داخ��ل��ة يف ترقيم
مديرية الهند�سة وخزنها وفقاً
للأ�صول وت�أليلها.
• حت��دي��ث �أ���س��ال��ي��ب اخل���زن
والرتقيم والت�أليل وو�ضع ترقيم
للمواد واملعدات امل�ستجدة.
• �إدارة املخزن املركزي وت�أمني
التوزيعات الظرفية وفقاً للحقوق
وما قد يطلب من الور�ش وامل�شاغل.
• تعهد العتاد والتجهيزات املخزونة ب�صورة
دورية ومنتظمة.
• تنظيم وت�أليل املوا�صفات الفنية العائدة
للمواد وامل��ع��دات الداخلة يف ترقيم مديرية
الهند�سة.
• �إج��راء ال�صيانة وتعبئة مطافئ احلريق
لقطع اجلي�ش ووح��دات��ه وال��ت��أك��د م��ن تنفيذها
بطريقة فنية �صحيحة حلواىل  20000مطف�أة.
وي�ضيف فيقول:

� -1إن دفرت ال�شروط الفني
هو جمموعة ك�شوفات هند�سية
وموا�صفات فنية وخرائط تهدف
اىل تنفيذ من�ش�أة فنية (مبنى،
بئر م��ي��اه ،حمطة تكرير مياه
مبتذلة ،م�صعد كهربائي ،ثكنة
ع�سكرية ،جولة مقاتل ،جتهيزات
�سمعية و�صوتية وب�صرية.)...
 -2يحتوي دفرت ال�شروط على

دفرت ال�شروط
مئات ال�صفحات واخلرائط مثالً:
 دفرت �شروط م�ستو�صف �صربا:يحتوي على � 205صفحات و90
خريطة.
 دفرت �شروط ثكنة فوج مغاويرال��ب��ح��ر  -عم�شيت:
يحتوي على 223

يف امل�صلحة فرعان �إداري ومهمته التلزمي
والت�س ّلم والتوزيع على قطع اجلي�ش من مكيفات
وب��رادات وحراقات ومطافئ ومواد ت�سييج وبناء
و�أخرى كهربائية و�صحية .ويف هذا ال�صدد ت�س ّلمت
املديرية ج�سوراً معدنية وجتهيزات خمتلفة
لال�ستعمال العمالين م��ن احلكومة الرو�سية،
و�أجهزة  UPSمن ال�سفارة الفرن�سية ،وم��واداً

�صفحة و 197خريطة.
 -3يو َّقع دف�تر ال�شروط من
قبل:
 وزير الدفاع الوطني. قائد اجلي�ش. مدير الهند�سة. -رئي�س م�صلحة

قاعة الر�سم

من بلدية طرابل�س ،وعتاداً خمتلفاً من احلكومة
الأمريكية ،ومكيفات هواء وبرادات منزلية و�أجهزة
 UPSوكوا�شف �ضوئية من الكتيبة الكورية يف
اليونيفيل ،ومكيفات هواء من فريق التدريب
الأمريكي.
هذا بالإ�ضافة اىل ت�سوية و�ضع الأعتدة يف اجلي�ش
�أي �إدخ��ال الأعتدة املقدمة للجي�ش �أو املحققة
وت��ل��ك امل�صنعة يف
اجلي�ش من قبل فوج
الأ�شغال امل�ستقل يف
ق��ي��ود اجل��ي�����ش مثل
املج�سمات واملك ّعبات
ّ
وخ����ن����ادق االت�����ص��ال
وال��غ��رف واملحار�س
الإ�سمنتية واخل�شبية
واحل���واج���ز املعدنية
وغريها...
• كيف تنظمون

الدرو�س.
 ال�ضباط الذين �ساهموا يف�إعداده.
 -4ت��ق��در الكلفة الإجمالية
لأ�شغال بع�ض دف��ات��ر ال�شروط
مباليني الدوالرات الأمريكية.
 -5يقدر ع��دد دفاتر ال�شروط
التي تعدها مديرية الهند�سة مبا ال
يقل عن  40دفرتاً يف ال�سنة.

خم��ازن امل�صلحة مع وف��رة الأ�صناف فيها
فت�ضبطوا عملية الدخول واخلروج مع البقاء
على علم تام بحركة الأ�صناف؟
 وك�أنك قر�أت ما كنت �س�أفاجئك به؛ نحن اليوميف طور التح�ضري العتماد نظام «»Barcode
ال��ذي ي��ؤم��ن دق��ة عمليات الإح�����ص��اء واجل���ردات
و�سرعتها و�إج���راء عمليات املراقبة والتدقيق
ومطابقة املعلومات من خالل ربطه بربنامج
الت�أليل املعتمد يف املحا�سبة .وميكن التع ّرف
على عتاد الهند�سة بوا�سطة « »Labelتل�صق
على كل �صنف منه مع الرتقيم العائد له ،ما يوفر
مواكبة التطور ورفع م�ستوى العنا�صر العاملني
وجعلهم �أكرث اطالعاً وتخ�ص�صاً يف هذا املجال.
• هل هناك م�شاريع �أخرى قيد التنفيذ؟
 �أجل هناك عدة م�شاريع �أبرزها:• املبا�شرة ب�إن�شاء م�شغل لتعبئة مطافئ
احلريق يف اجلي�ش وجتهيزه وت�أمني التجهيزات
الالزمة له.

عمل م�ستمر

تدقيق يف التفا�صيل
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• حتديث �شبكة احلوا�سيب يف
امل�صلحة.
• حت��دي��ث ب��رام��ج الت�أليل
بالتن�سيق م��ع مديرية الت�أليل
باعتماد نظام لغات برجمة حديثة
وف��ع��ال��ة ال�ستيعاب ت��ن��ام��ي حجم
ال��ع��م��ل��ي��ات ح��ي��ث م���ن املرتقب
املبا�شرة باعتماده نهاية العام
اجلاري.

ق�سم الت�أليل:
دماغ املديرية الإلكرتوين
�إن العمل ال�ضخم والدقيق والعايل امل�س�ؤولية
امللقى على عاتق مديرية الهند�سة يتطلب
دماغاً �إلكرتونياً كبرياً ي�ساعد يف تنفيذ املهمات
املطلوبة بكل دقة و�سرعة وهذا ما حتقق اىل حد
غري قليل يف ق�سم الت�أليل الذي كلمنا رئي�سه
املقدم املهند�س �أحمد اجلابي فقال:
لقد ّمت تفعيل دور ق�سم الت�أليل عرب زيادة
عديده من ذوي االخت�صا�ص فبات قادراً على تيومي
الربامج وال�شبكة و�إدارت��ه��ا وم�ساعفة امل�شاكل
الطارئة ،بالإ�ضافة اىل حتديث الأجهزة وحتقيق
النواق�ص منها (طابعات وما�سحات الكرتونية
متطورة) ،كما ّمت حتقيق خادم ( )Serverت�أميناً
ملركزية حفظ املعلومات وتخزينها ون�سخها
�شهرياً ( ،)Monthly Back Upو�إعادة هيكلة
�شبكة « »Networkبحيث ت�أمنت ا�ستقاللية
كل م�صلحة يف املديرية مع ارتباطها مبا�شرة
باملدير .و�أخ�يراً يتم حتديث الربامج الهند�سية
با�ستمرار ب�آخر الإ���ص��دارات من الربامج الالزمة
حل�سن �سري العمل ،بالإ�ضافة اىل تدريب العنا�صر
على ا�ستخدامها .وال نن�سى كذلك �أم��راً مفرغاً
منه وهو الإنرتنت ،فاملديرية وت�سريعاً للبحوث
الهند�سية تعمل حالياً على «256
».Broadband Internet
الق�سم التقني :مهمات ودورات
�إلتقينا رئي�س الق�سم الرائد
املهند�س ج��ورج ر�شوان ال��ذي ذكر
لنا �أبرز املهمات التي ي�ضطلع بها
ق�سمه وهي:
• �إق�ت�راح �أو تعديل تقني
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مل����واد وم���ع���دات و�سبل
تنفيذ متطورة وتوقيعها.
• التفتي�ش املنتظم للور�ش القائمة وو�ضع
تقارير التفتي�ش.
• مراقبة ح�سن �سري الور�ش وح�سن ا�ستعمال
املواد والعتاد والآليات.
• التدقيق الفني بالفواتري العائدة للأ�شغال
والتجهيزات التي حتقق لت�أمني احلاجات الآنية
الالزمة ل�صيانة املن�ش�آت الع�سكرية والتجهيزات.
• در�س �إدخال مواد ومعدات جديدة �ضمن
الأ�شغال وفقاً للتطور التكنولوجي العام وو�ضع
بطاقات تقنية للمواد اجلديدة وتوزيعها على
امل�صالح املخت�صة.
• �إقرتاح الكتب والن�شرات الفنية احلديثة
الالزمة للمكتبة.
• و�ضع الربامج الالزمة لت�أليل الدرا�سات
الهند�سية وامل����واد وال��ع��ت��اد ودف��ات��ر ال�شروط
وال��ع��دي��د ..ي�ضاف اىل ه��ذه املهمات وغريها
الآتي:
� -1إفتتاح دورات خمتلفة يف مديرية الهند�سة
بغية امل�����س��اع��دة على حت�سني �أداء ال�ضباط
املهند�سني يف عدة جماالت هند�سية (املعمارية
واملدنية والكهربائية وامليكانيكية):
جردة باملوجودات

�أ« -دورة  »Primaveraاملتعلقة
ب�إدارة الور�ش وامل�شاريع.
ب -دورة الإدارة الهند�سية.
ج -دورة هند�سة الزالزل.
د -دورة مع �شركة «»Shneidler
يف جمال تطور امل�صاعد.
ه��ـ -دورة مع �شركة د ّب��ا���س يف
جم��ال التطور التقني واملعدات
احلديثة.
 -2تطوير يف نظام ت�أليل عمل
الق�سم وب��رجم��ة وم�سك ال�سلفات على كامل
ف�صول ال�سنة ،ومتابعة و�ضع الور�ش ومراقبتها
من الناحية املالية والعمالنية وتوزيعها وفقاً
للأف�ضلية وحجز �أموالها من ال�سلفات.
وق��د �أن�شئت لهذه الغاية �سنة  2008قاعة
حما�ضرات حديثة جم ّهزة ب�أحدث �آالت الت�أليل
والعر�ض.
يف امل�شاغل واملخازن� :ضجيج يعانق �صمتاً
يف جولتنا على امل�شاغل واملخازن حقيقة واحدة
واجهتنا� :ضمري م ّتقد .ففي �أدراج امل�صالح ويف
خزائنها وعلى رفوقها الرتتيب والنظافة يحنوان
على وثائق اجلي�ش من خرائط وخطائط ومذكرات
وغريها فرتتاح ليطول عمرها حافظة حقوقاً
غالية.
يف املخازن قطع الغيار و�أ�صناف العتاد وغريها
حتتل �أماكنها مرتاحة حاملة بطاقات التعريف
بها وكل قطعة و�صنف بني �أمثاله .ومن الظلم
ال��ك�لام على النظافة والرتتيب وف��ق�اً لقواعد
التخزين فهذان �أمران ال جدال حولهما ويفر�ضان
وجودهما بقوة.
ويف امل�شاغل خلية نحل ال تهد�أ� .أرهاط تخرج
من املديرية تك�شف على �أع��ط��ال يف �أعتدة
و�آل��ي��ات يف �أم��اك��ن وج��وده��ا وتقرر
ال�ضرورة لإدخال العطل امل�ستع�صي
خ��ارج�اً اىل امل�شاغل حيث تعالج
الأعطال كافة بكل دقة وت� ٍأن فت�ستمر
دورة العمل �صحيحة يف خمتلف
قطع اجلي�ش ووحداته.
خ��رج��ن��ا م��ن م��دي��ري��ة الهند�سة
واالطمئنان يغمرنا فالأمانة يف � ٍأيد
�أمينة ت�صان بحدقة عني �ساهرة.

�إ�سرائيل

والإحتالل
والطريق امل�سدود

�إعداد:
اح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
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ال يوجد هناك �أي خالف بني الباحثني واملراقبني
املعنيني بال�ش�أن الإ�سرائيلي حول �أن �إ�سرائيل
ما قبل العام � ،1967أي عام االحتالالت الكربى
ل�ل�أرا���ض��ي العربية وخا�صة الفل�سطينية هي
خمتلفة متاماً ع ّما بعدها .وثمة �إجماع على
�أن النظام ال�سيا�سي الإ�سرائيلي مل ي�ستطع
االح��ت��ف��اط بال�صفات التي م ّيزته يف الفرتة
الت�أ�سي�سية الأوىل ،وخ�صو�صاً القدرة العالية على
قيادة املجتمع واتخاذ القرارات احلا�سمة و�ضمان
اال�ستقرار الداخلي ،فبعد العام  1967عجز النظام
ال�سيا�سي الإ�سرائيلي عن املحافظة على قوته
وقدرته وجت ّلى ذلك يف تز ّمت القيادة ال�سيا�سية
وامتناعها عن �إح��داث حت ّوالت م�ؤ�س�سية موازية
للتح ّوالت التي �شهدها املجتمع ،مما �أو�صل
النظام احلاكم اىل طريق م�سدود وعدم قدرة على
اتخاذ القرارات احلا�سمة وامل�صريية ب�ش�أن طبيعة
�إ�سرائيل امل�ستقبلية اجليو�سيا�سية والثقافية
على حد �سواء.
لقد �أح��دث��ت ح��رب العام  ،1967التي كانت
مبنزلة عملية جراحية �سريعة وناجحة ،حت ّوالت
جذرية يف املجتمع الإ�سرائيلي ،من حيث �أنها
�أث��ارت من جديد النقا�ش الطاحن حول الغايات
العليا للحركة ال�صهيونية و�أ�ساليب حتقيقها.
و�أ�صبح هذا النقا�ش ،مع الوقت ،دليالً وا�ضحاً على
غياب الإجماع «الوطني» حول الق�ضايا امل�صريية،
الأم��ر ال��ذي �أ�ضعف ق��درة القيادات املختلفة،
من اليمني والي�سار والو�سط ،على ح�سم م�صري

الأرا�ضي املحتلة .وقد عبرّ النائب يف الكني�ست
الإ�سرائيلي ،يو�سي �ساريد ،عن هذه احلالة بالقول:
«لقد اعتقدنا ب�أننا احتلينا املناطق ،لكننا
اكت�شفنا يف ما بعد �أن املناطق (املحتلة) هي
التي احتلتنا ولي�س العك�س» .وي�ضيف �ساريد �أنه
لوال االحتالل لكانت �إ�سرائيل اليوم �أف�ضل بدرجات
كبرية مما هي عليه الآن .فاحلكومات الإ�سرائيلية
املتعاقبة بعد العام  1967مل تعد تتعاطى
مع امل�شاكل احلقيقية التي تواجهها كدولة،
�إمنا تعاطت فح�سب مع املناطق الفل�سطينية
املحتلة والق�ضية الفل�سطينية ومنظمة التحرير
والأرا�ضي املحتلة واحلدود العتيدة املف�ضلة ،وما
اىل ذلك من �شجون وق�ضايا .وهذا كله بالطبع،
جاء على ح�ساب دعم الرتبية والتعليم والثقافة
والرفاه ،وما اىل ذلك من �ش�ؤون تنموية تهتم بها
�أية دولة عادية �أخرى.
مل تكن حرب العام  ،1967كما �أرادها الكثري من
الإ�سرائيليني ،حدثاً منفرداً ومنقطعاً عن �سياقه
التاريخي املت�صور ،فحرب العام  1973وما تالها
يف ما بعد من ظهور �أ�شكال جديدة وجدية من
املقاومة منذ اجتياح لبنان العام  1982ومن
ثم االنتفا�ضات الفل�سطينية العام  1987والعام
 ،2000قد �أحدثت اخللل الدائم يف �أهم القواعد
املتفق عليها يف ال�سيا�سة الإ�سرائيلية ،والكامن
يف الف�صل ال��ت��ام م��ا ب�ين ال�سيا�سة اخلارجية
وال�ش�ؤون الداخلية ،وهذا الأمر جت ّلى ب�شكل وا�ضح
يف ما بعد يف كون جميع املواجهات الع�سكرية

تعي�ش إ��سرائيل اليوم و�ضعاً فريداً من نوعه من االرتباك والعجز
مر ُّده اىل الدمج التع�سفي ل�سيا�سة الأمن الع�سكري يف اخلطاب الديني القومي
بع�ض املحللني الإ�سرائيليني يقول �إن اخلال�ص ال ميكن �أن ي�أتي �إال عن طريق «حدث
تاريخي دراماتيكي يزعزع الأ�س�س الإجتماعية ويزلزل الأر�ض حتت �أقدام الإ�سرائيليني»
والأم��ن��ي��ة التي خا�ضتها �إ�سرائيل يف ك��ل من
فل�سطني ولبنان ،قد باتت مثار خالف حاد بني
خمتلف النخب الإ�سرائيلية ال�سيا�سية والع�سكرية
والأمنية .وقد �أدى غياب الإجماع الداخلي يف
ا�سرائيل حول كيفية �صياغة ال�سيا�ستني اخلارجية
وال��داخ��ل��ي��ة ،اىل حتطيم ثقة الإ�سرائيليني
بالقيادات ال�سيا�سية عموماً ،الأمر الذي جت ّلى يف
بروز �أزمة قيادة ،واىل ح�صول �إختالط مو�ضوعي
بني الق�ضايا «الوطنية» املتنازع ب�ش�أنها ،وعدم
�إمكان البت �أو الف�صل ما بينها .وهكذا غرقت
�إ�سرائيل يف �أ ُّتون �أزمة �أيديولوجية تتفاعل فيها
فكرة التحرر القومي  -العلماين مع فكرة اخلال�ص
الديني .والعجز عن �إيجاد خمرج �سيا�سي من هذه
الأزم��ة� ،أدى اىل �إ�ضعاف العن�صر العلماين يف
ال�صهيونية ب�صورة تدريجية و�صعود جنم احلركات
الدينية (مثل غو�ش اميونيم) ذات الطروحات
اخلال�صية ال�شاملة التي بادرت اىل التغلغل �أكرث
ف�أكرث يف �أجهزة الدولة املدنية والع�سكرية و�صوالً
اىل جهاز الق�ضاء ،وهذا ما انعك�س ب�شكل وا�ضح
يف ن�شوء م�أزق اخليار ما بني دولة يهودية ودولة
دميوقراطية ،مع ما يعني ذلك من حرية وارتباك
ب�ش�أن تقرير م�صري املناطق الفل�سطينية املحتلة
و�سكانها .وعلى هذا الأ�سا�س اعترب اريك كوهني،
عالمِ االجتماع الإ�سرائيلي� ،أن «ال�صهيونية حتولت
م��ن طوباوية ور�ؤي���ة وخطة عمل م�ستقبلية
ملجتمع مثايل ،اىل جمرد ايديولوجيا �أي جمرد
و�سيلة للدفاع عن م�صالح النخب ال�سيا�سية

املنتفعة وا�ستمرار الو�ضع القائم»� ،أي ا�ستمرار
اجلمود ال�سيا�سي مع حماوالت متناثرة لتحريك
زوايا معينة و�ضيقة يف امل�شهد ال�سيا�سي العام
مثل اللجوء اىل احللول الأحادية اجلانب و�إقامة
اجل��دران الفا�صلة والتلويح مبفاو�ضات رمزية
و�شكلية هنا وهناك .ويف ظل هذا اجلمود والطريق
امل�سدود ح�صل حت ّول كبري يف القيم الإجتماعية
 ال�سيا�سية ويف معايري ال�سلوك ال�شخ�صيالتي �أخذت منحى النزعات الفردية على ح�ساب
اجلماعة القومية ،ومنحى تبلور تيار قومي ديني
«�أ�صويل» يف قيمه ومعايريه ومواقفه ،ومنحى
تطوير م�ؤ�س�سات مدنية ال تخ�ضع لإرادة ال�سلطة
ال�سيا�سية ،بحيث بد�أت عملية «�أمركة» املجتمع
ترت�سخ يف كل �شيء وال �سيما ات�ساع الفجوة
الفا�صلة بني الأغنياء والفقراء .ويف هذا ال�سياق
برزت �أ�صوات تنادي ب�إجراء �إ�صالحات يف النظام
ال�سيا�سي الفا�سد وف�سح املجال �أكرث ف�أكرث �أمام
زي��ادة ت�أثري املجتمع امل��دين يف �صنع القرار
ال�سيا�سي وخ�صو�صاً الفئات املثقفة العلمانية
التي تطالب بو�ضع د�ستور وبف�صل الدين عن
ال��دول��ة ،على خلفية �ضعف الثقة بالقيادات
ال�سيا�سية والهبوط الكبري لقوة الأحزاب ونفوذها
وال�تراج��ع يف �سيا�سة ال��رف��اه مقابل ت�صاعد
اخل�صخ�صة والعوملة.
ب�صورة �إجمالية تعي�ش �إ�سرائيل اليوم و�ضعاً
فريداً من نوعه من االرتباك والعجز م��ر ُّده اىل
الدمج التع�سفي ل�سيا�سة الأم��ن الع�سكري يف

اخل��ط��اب الديني ال��ق��وم��ي ،مم��ا �أن��ت��ج موقفاً
ايديولوجياً ملتب�ساً ب�ش�أن الأرا�ضي املحتلة يف
فل�سطني و�سوريا ،واىل حد ما لبنان ،وب�ش�أن ما
�إذا كانت هذه الرقعة من الأر���ض ت�ش ّكل ج��زءاً ال
يتجز�أ من «دولة اليهود التاريخية» �أم ال .و�إ�سرائيل
اليوم جتد نف�سها مقيدة بال�شعارات امل�شحونة
بالعواطف والدمياغوجيا التي �أنتجتها الزعامات
املتناف�سة بوح�شية على ال�سلطة (�شارون،
نتنياهو ،ب���اراك ،م��وف��از� ،أومل���رت ،ليفني)...
بحيث �أ�صبح من املتعذر جداً �إح��داث تغيريات
م�س
يف ال�سيا�سة اخلارجية والأمنية من دون ّ
الإحا�سي�س املرهفة لدى اجلمهور وفقدان ت�أييده،
ما جعل رجال ال�سيا�سة يخافون بع�ضهم من بع�ض
ويف�ضلون ركوب املوجة ال�شعبوية املهيمنة وفقاً
لأ�س�س «ال�شرعية» اجلديدة.
�إن �إ�سرائيل اليوم تعي�ش حالة من االنق�سام
العميق والتقاطب ال�سيا�سي اىل حد و�ضع نف�سها
ومعها املنطقة برمتها يف طريق م�سدود ال
ي�سمح بالو�صول اىل اتخاذ قرارات حا�سمة ،بل اىل
جمرد م�س ّكنات �سيا�سية ّ
ه�شة ال يلبث مفعولها
�أن يزول ب�سرعة ،لتعود امل�شكلة الأ�سا�سية ،وهي
االحتالل والتو�سع ،من جديد ،اىل ر�أ���س جدول
االهتمامات ،الأم��ر ال��ذي جعل بع�ض املحللني
الإ�سرائيليني يقول �إن اخلال�ص ال ميكن �أن ي�أتي
�إال عن طريق «حدث تاريخي دراماتيكي يزعزع
الأ�س�س الإجتماعية ويزلزل الأر���ض حتت �أقدام
الإ�سرائيليني».
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�إقت�صاد ومال
�إعداد:
تريز من�صور

ب�سرعة فائقة ،امتدت املخاوف
املالية من الأ���س��واق الأمريكية
اىل الأوروبية والآ�سيوية ،ومنها
اىل بع�ض البور�صات اخلليجية
يف ما �سمي بـ«الإثنني الأ�سود»،
�إثر �إعالن �إفال�س م�صرف «ليمان
ب����راذرز» راب���ع �أك�ب�ر م�صرف
ا�ستثماري يف الواليات املتحدة،
و�إع�ل�ان بيع م�صرف «مرييل
لين�ش» من «بنك �أوف �أمريكا» يف

�صفقة قاربت الـ 50مليار دوالر.
وبال�سرعة عينها ،جهدت املعاجلات من امل�صارف املركزية يف العامل
الحتواء �أ�سو�أ �أزمة مالية �شهدتها «وول �سرتيت» ،يف �إطار �سل�سلة من
التحوالت الدراماتيكية املفاجئة ،التي بد�أت يف الثالث ع�شر من �شهر

«الإثنني
الأ�سود»
الأمريكي:

�أيلول الفائت ،وا�ستمرت �أياماً �سيطر خاللها القلق على الأ�سواق املالية
العاملية ،قبل �أن تبد�أ االنح�سار بفعل التدابري التي اتخذت .فقد � ّضخت
م�صارف مركزية عاملية خالل �أيام قليلة  247بليون دوالر لتهدئة أ��سواق
املال ،وكثفت البنوك املركزية حول العامل ،وعلى ر أ��سها البنك املركزي
الأمريكي ،جهودها لدعم القطاع املايل العاملي .وكان الفتاً تدخل البنك
املركزي الرو�سي بقوة لإنقاذ الأ�سواق الرو�سية ،التي كانت الأ�شد ت�أثراً
بالتطورات الأمريكية.
تعود أ��سباب هذه الأزمة اىل تداعيات �أزمة الرهن العقاري التي ه ّزت
الأ�سواق الأمريكية وطالت مفاعيلها الأ�سواق الأوروبية والآ�سيوية ،وهي
�أتت يف ظل توقع �صندوق النقد الدويل �أن تواجه الأ�سواق املالية
العاملية �ضغوطاً كبرية طوال العام  2008وخالل الق�سم الأكرب من العام
.2009
يف ما يلي �إ�ضاءة على الأزمة والإجراءات التي اتخذت ملواجهتها يف
العامل مبا يف ذلك لبنان .إ��ضافة اىل حتليل لأ�سباب ما ح�صل يف حديث
مع اخلبري االقت�صادي الدكتور �إيلي ي�شوعي.

تداعيات �أزمة الرهن العقاري مل تنته بعد

�أ�سو أ� هزة مالية عاملية منذ عقود
وكلفة مواجهتها قد ت�صل اىل
تريليون دوالر
اخلبري الإقت�صادي
الدكتور �إيلي ي�شوعي

حت ّرك من ّ�سق
يف �إجراء �سريع �ضخ جمل�س االحتياط الفيدرايل
الأمريكي (البنك املركزي)  180بليون دوالر من
من�سق
ال�سيولة يف الأ�سواق املالية يف �إطار حت ّرك ّ
مع البنوك املركزية العاملية ،وعقد اتفاقات تبديل
نقدي بالدوالر (�سواب) مع كل من «البنك املركزي
الأوروب��ي» و«البنك الوطني ال�سوي�سري» و«بنك
انكلرتا» و«بنك اليابان» و«بنك كندا» ،ما ي�سمح
لهذه البنوك املركزية بت�سليف بع�ضها البع�ض،
�سيولة على املدى القريب ،حني يكون �أحدها بحاجة
اىل ذلك لتثبيت النظام املايل يف بالده.
كذلك� ،سعت احلكومة الأمريكية ،اىل جمع 40
بليون دوالر يف حماولة لتعزيز القوة املالية
للبنك املركزي الأمريكي للت�صدي لأزم��ة الثقة
التي ته ّز �أ�سواق املال الأمريكية .و�أعلنت وزارة
اخلزانة الأمريكية �أنها �ستبيع  40بليون دوالر من
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�أذون اخلزانة القريبة الأجل ،بنا ًء على طلب البنك
املركزي الأمريكي مل�ساعدته على «التحكم ب�شكل
�أف�ضل يف موازنته العمومية» .و�أعلنت �أنها �ستقيم
م��زاداً لبيع �أذون قريبة الأج��ل بقيمة  60بليون
دوالر ،يف �شريحتني مت�ساويتني لأجل  20يوماً
و 76يوماً .وكانت ال�شركات تهافتت على �شراء �أذون
اخلزينة التي عر�ضها املركزي الأمريكي ،يف ثالثة
مزادات عند بداية الأزمة ،حيث تق ّدمت بعرو�ض
قيا�سية القرتا�ض  35بليون دوالر من �أذون اخلزانة
لأجل  28يوماً.
يف املقابل �أع��رب حمللون عن قلقهم «من
حتميل موازنة احلكومة الأمريكية مزيداً من الديون،
ما يعني ت�شغيل املطابع لطبع مزيد من �أوراق
النقد».
و�أعلن «بنك انكلرتا» املركزي ،عن بدء عمليات
�إع���ادة متويل ب��ال��دوالر ،ب�ين البنوك املركزية
لـ«تهدئة ال�ضغوط يف الأجل القريب ،التي كانت
كبرية يف الأ�سواق».
و�أ���ض��اف �أن��ه «�سيتيح للم�صارف الربيطانية
ثالثة �أ�شهر �إ�ضافية ملبادلة الأ�صول املحفوفة
بالأخطار ب�أوراق دين حكومية ،ممدداً لربنامج كان
من املقرر �أن ينتهي يف ت�شرين الأول (�أكتوبر)
احل��ايل ،ب�سبب اال�ضطرابات الأخ�يرة يف الأ�سواق
املالية ،ووافق على عر�ض �شراء «لويدز تي �إ�س
بي» لنظريه «�إت�ش بي �أو �إ�س».
رو�سيا وال�صني

من جهتها تع ّهدت ال�سلطات الرو�سية تقدمي 25
بليون دوالر �إ�ضافية لدعم الأ�سواق املالية الرو�سية،
لريتفع حجم الدعم احلكومي الطارئ املتاح للأ�سواق
املالية اىل  130بليون دوالر ،بعد �أن ا�ستمر توقف
تداول الأ�سهم عدة �أيام ،يف البور�صة الرو�سية ،التي
منيت �أ�سواقها ب�أ�سو أ� خ�سائر يف عقد ،يف حني
انخف�ضت احتياطات البالد ال�ضخمة من النقد نحو
 13بليون دوالر يف �أ�سبوع واحد (اىل  560.3بليون
دوالر) ،مع حترك احلكومة حلماية الروبل الرو�سي،
من ت�أثري فرار ر�ؤو�س الأموال من البالد.
وقدر املحللون �أن امل�ستثمرين �سحبوا من رو�سيا
نحو  36بليون دوالر منذ �أوائ��ل �آب املا�ضي بعد
تزامن احلرب يف جورجيا مع انخفا�ض �أ�سعار النفط
والتقلبات املالية العاملية .وا�ستمرت املخاوف يف
�ش�أن القطاع امل�صريف الرو�سي بعد �أن توقفت
عمليت الإقرا�ض ،بني امل�صارف تقريباً ،وتدخل
�صندوق حكومي ،لإنقاذ �شركة «كيت فاينان�س
لل�سم�سرة» ،ف�أعلنت �شركة «ليدر» التابعة ل�شركة
الغاز احلكومية العمالقة «غاز ب��روم» للغاز� ،أنها
�ست�شرتيها.
ويف ال�صني� ،سارعت احلكومة ال�صينية اىل
�شراء �أ�سهم ،يف �أهم ثالثة م�صارف �صينية ،لدعم
�أ�سعارها يف البور�صة .وب��د�أ �صندوق «�سنرتال
هويجني انف�ستمنت» احلكومي ،املتخ�ص�ص بدعم
امل�صارف ال�صينية ،بتعزيز مواقعه يف «البنك
ال�صناعي والتجاري» ال�صيني و«بنك ال�صني» و«بنك

البناء ال�صيني» ،و�ألغت ال�سلطات ال�صينية ال�ضريبة
على �شراء الأ�سهم ( )٪0.1يف م�سعى لدعم �أ�سواق
املال املحلية وامل�ستثمرين.
بدوره �أعلن البنك املركزي الياباين� ،أنه �ضخ 1.5
بليون ين ( 14بليون دوالر) �إ�ضافية ،يف التداول
امل�صريف الياباين ملواجهة نتائج الأزمة املالية يف
الواليات املتحدة ،لريتفع حجم تدخله يف الأ�سواق
املحلية اىل �سبعة باليني ين ( 76بليون دوالر) يف
الأ�سبوع الأول.
توقعات
فيما و�صف وزير اخلزانة الأمريكي الأزمة ب�أنها
الأ�سو أ� منذ ثالثينيات القرن املا�ضي ،توقع رئي�س
�صندوق النقد ال��دويل دومينيك �شرو�س ح�صول
مزيد من املتاعب .وك��ان ال�صندوق توقع يف
م�سودة تقرير له و�ضعت قبل الأزم��ة �أن «تواجه
الأ�سواق املالية �ضغوطاً كبرية طوال  2008وخالل
الق�سم الأك�بر من  ،»2009م�شرياً اىل �أن «خطر
تفاقم الظروف املالية يبقى ج��دي�اً» .وخف�ض
توقعاته للنمو العاملي اىل  3.9يف املئة للعام
اجلاري و 3.7يف املئة للعام .2009
وكان �صندوق النقد الدويل توقع منت�صف متوز
املا�ضي �أن تبلغ ن�سبة النمو يف االقت�صاد  4.1يف
املئة العام  ،2008و 3.9يف املئة العام .2009
وبالن�سبة اىل الواليات املتحدة� ،أبقى ال�صندوق
على توقعاته ال�سابقة للنمو التي بلغت  1.3يف

�إقرار جمل�س النواب الأمريكي خطة الإنقاذ املايل وقمة �أوروبية ومزيد من الأموال يف الأ�سواق
�أق ّر جمل�س النواب الأمريكي يف  3ت�شرين الأول اجلاري خطة الإنقاذ املايل،
التي و�ضعها وزير اخلزانة هرني بول�سن ،والتي تبلغ كلفتها  700بليون دوالر،
بغالبية � 263صوتاً يف مقابل  ،171بعدما كان رف�ضها يف اجلل�سة الأوىل
يف � 29أيلول  .2008لكن التعديالت التي �أدخلت عليها و�إقرارها يف جمل�س
ال�شيوخ ،وال�ضغوط التي مار�ستها الإدارة� ،ساهمت اىل حد كبري ،يف �إقرار
اخلطة ،التي حتمل �إ�سم «قانون دعم اال�ستقرار االقت�صادي العاجل .»2008
وكان رئي�س الوزراء الفرن�سي فران�سوا فيون اعترب قبل �إقرار اخلطة� ،أن العامل
يقف على «حافة الهاوية»� ،إذ تطبق عليه �أزمة مالية عاملية ته ّدد ال�صناعة
والتجارة والوظائف يف �أنحاء العامل.
وباعتبار �أنه ال ميكن حل الأزمة املالية� ،إال من خالل حت ّرك جماعي ،عقدت
قمة �أوروبية طارئة م�ص ّغرة يف باري�س� ،ضمت فرن�سا� ،إيطاليا� ،أملانيا
وبريطانيا ،والتزم الأع�ضاء خاللها دعم امل�ؤ�س�سات املالية املتعرثة ،بح�سب ما
76
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�أعلنه الرئي�س الفرن�سي نيكوال �ساركوزي ،الذي �أ ّكد �أن الدول الأربع ،ترغب يف
عقد قمة دولية «يف �أ�سرع وقت» لإعادة النظر يف قواعد الر�أ�سمالية املالية،
داعياً املفو�ضية الأوروبية اىل �إظهار ليونة يف تطبيق القواعد.
ومن جهة �أخرى� ،أق ّرت الهيئة الت�شريعية الرو�سية بغالبية كبرية خطة
مالية للإنقاذ ،تق�ضي بتخ�صي�ص ما يعادل ُع�شر االحتياط الرو�سي من الذهب،
مل�ساعدة امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية على مواجهة الأزمة .لكن موجة خ�سائر
اجتاحت الأ�سواق الرو�سية ات�سمت بالربودة عموماً ،بعد منع عمليات البيع
على املك�شوف ،وت�أثر وا�ضح يف حركة البور�صات العاملية وجتاهل الإجراءات
والتطمينات احلكومية .وعلى ال�صعيد الآ�سيوي ،ا�ستمر ّ
�ضخ الأموال لدعم
القطاع امل�صريف وملواجهة الأزمة املالية العاملية.
لكن وعلى الرغم من كل اخلطط والتطمينات ت�ستمر حال الرت ّقب والتخ ّوف
من التداعيات التي خ ّلفتها الأزمة املالية العاملية.

اخل�سائر العربية

املئة يف  ،2008لكنه خف�ض توقعاته للعام  2009املتحدة ،و�أ�صابت تردداتها الأ���س��واق الأوروبية
من  0.8يف املئة اىل  0.7يف املئة .وخف�ض و�صوالً اىل الآ�سيوية اي�ضاً� .إال �أن املخاوف كانت يف
توقعات النمو لـ«منطقة اليورو» من  1.7يف املئة حملها يف ظل الرتابط القائم ،بني الأ�سواق املالية
اىل  1.4يف املئة للعام اجلاري ،ومن  1.2يف املئة يف العامل ،وجلوء الالعبني املاليني اىل ا�ستخدام
اىل  0.9يف املئة للعام املقبل ،ولليابان من  1.5ال�سيولة ،لتح�سني م��ردود توظيفاتهم ،علماً �أن
يف املئة اىل  1يف املئة للعام  2008و 1.1يف امل�ؤ�س�سات املالية الكبرية ت�ضطر مع ح�صول
االنهيارات ،اىل ت�صفية مراكزها يف �أ�سواقها ،ويف
املئة للعام .2009
و�أبقى ال�صندوق على توقعاته ال�سابقة بالن�سبة �أ�سواق �أخرى ت�أميناً لل�سيولة� ،إذا ما كانت تفتقر
اىل ال�صني �أي  9.7يف املئة للعام اجلاري ،و 9.8اىل �أحجام ر�ساميل كافية لتغطية عملياتها على
للعام  .2009وخف�ضها بالن�سبة اىل الهند من  8الأ�سهم وال�سندات.
يف املئة اىل  7.9يف املئة للعام اجلاري و 7.7يف جنح لبنان يف حتييد نف�سه عن تلك التطورات،
بف�ضل اخلطوات االحرتازية التي اتخذها م�صرف
املئة للعام املقبل.
لبنان ،ومتثلت يف:
هل من �إنعكا�سات مبا�شرة يف لبنان؟
�أين لبنان من تلك التطورات؟ �أال يزال فعالً مبن�أى • تعميم �صدر قبل نحو �أربع �سنوات ،وو�ضع
قيوداً على اال�ستثمار
يف امل�������ش���ت���ق���ات
تراجعت امل�ؤ�شرات يف كل البور�صات العربية ب�سبب تداعيات
املالية.
الأزمة املالية العاملية الناجمة عن �إفال�س امل�صرف الأمريكي
• تعميم �صدر قبل
«ليمان ب��راذرز» وتقل�ص ال�سيولة يف الأ�سواق ،وفقاً للتقرير
نحو � 6أ�شهر ،و�أقفل
الأ�سبوعي لـ«بنك الكويت الوطني» .وتقدم امل�ؤ�شر امل�صري
املنافذ �أم��ام الالعبني
امل�ؤ�شرات العربية على �صعيد الرتاجع� ،إذ خ�سر ( 12.3يف
امل��ح��ل��ي�ين للتعامل
املئة) ،تاله امل�ؤ�شر القطري ( 9.2يف املئة) ،فال�سعودي (9.1
ب���ه���ذه الأن�������واع من
يف املئة) ،فاملغربي ( 6.3يف املئة) ،فالإماراتي العام (5.9
امل�شتقات.
يف املئة) ،فاللبناين ( 3.7يف املئة) ،ف��الأردين والكويتي
• ات��خ��اذ تدابري
( 3.6يف املئة لكل منهما) ،فالبحريني ( 2.6يف املئة)،
�إح��ت��ي��اط��ي��ة م��ن��ذ نحو
فالفل�سطيني ( 2.3يف املئة) ،فالتون�سي ( 1.7يف املئة)،
��� 10س��ن��وات ،تق�ضي
فال ُعماين ( 0.3يف املئة).
يف ج��وه��ره��ا بو�ضع
ح���� ّد  50يف امل��ئ��ة
عن الإنعكا�سات املبا�شرة؟
للت�سليفات ،بينما تتجاوز الأ�سواق العربية هذه
يف اللقاء ال�شهري الأخ�ير بني حاكمية م�صرف الن�سبة لت�صل اىل نحو  90يف املئة.
لبنان وجمعية م�صارف لبنان قبل نحو �أ�سبوع من وترى م�صادر مالية رفيعة� ،أن املخاطر ال تكمن
ح�صول الأزمة ،ن ّبه احلاكم ريا�ض �سالمة امل�صارف يف �شراء م�شتقات و�أدوات من �شركات �أوروبية
من اال�ستثمار يف �أوراق مالية ذات فوائد مغرية ،و�أمريكية فح�سب� ،إذ متددت اىل ال��دول العربية
ت�صدرها م�ؤ�س�سات دولية بغية حت�سني �أو�ضاعها «حيث �شهدت �أ�سواقها بع�ض اال�ضطرابات ،بينما
قبل �إقفال ح�ساباتها ال�سنوية ،م�شرياً اىل �أن بقيت �سوق بريوت مبن�أى عن �أي منها ،بدليل
عرو�ضاً مماثلة �ستكون كثيفة .ومتنى على الرتاخي الذي �سجل يف تلك الفرتة ،وكان الدوالر
امل�صارف احلذر «خ�صو�صاً �أن التجربة �أظهرت �أن معرو�ضاً مل�صلحة �شراء اللرية».
عدم ا�ستخدام ال�سيولة ،ي�ؤمن ربحاً على الرغم من
الدكتور ي�شوعي :ال قطاع م�صريف وال قطاع
الفوائد العادية».
عقاري يحالن مكان الدولة
وق��د ا�ستغرب البع�ض توقيت ه��ذا التنبيه
وخ�صو�صاً بعد مرور �أكرث من �سنة على �أزمة الرهون عميد كلية �إدارة الأعمال والعلوم الإقت�صادية يف
العقارية ( ،)Sub Primeالتي ه� ّزت الواليات جامعة �سيدة اللويزة ،اخلبري الإقت�صادي الدكتور

�إيلي ي�شوعي حت��دث اىل جملة «اجلي�ش» عن
تداعيات الأزمة املالية العاملية قال« :من مبادئ
االقت�صاد� ،أنه عندما يكون القطاع العقاري بخري،
يكون االقت�صاد ب�ألف خري .وقد م ّر القطاع العقاري
الأمريكي بفرتة ركود كبرية ،ما ا�ضطر القطاع
امل�صريف اىل التدخل وطلب تو�سيع الرقعة
اجلغرافية للت�سليفات العقارية ،ا�شرتك يف هذه
العملية م�صارف �أمريكية� ،سوي�سرية ،بريطانية،
فرن�سية و�أملانية.
وح�صلت �إ���ص��دارات لأدوات مالية ،م��ن �أجل
متويل هذه العمليات ،كما �أدرج��ت هذه الأدوات
يف البور�صات العاملية والأمريكية .ولقد �سعت
امل�صارف الأمريكية ،اىل تطبيق دميقراطية
الت�سليف ،وامل�ساهمة يف �إعادة نهو�ض االقت�صاد
الأمريكي .ومبا �أن الطلب على القطاع العقاري
�أ�صبح كبرياً ،ارتفعت قيمة املوجودات العقارية،
و�أ���ص��ب��ح امل��دي��ن��ون يطالبون امل�����ص��ارف برفع
�سقف الت�سليف ،على �أ�سا�س زيادة �سعر العقار.
وعندها �أ�صبحت امل�صارف ،تد ّين وت�س ّلف ب�شكل
كبري ال�شرائح الأمريكية كافة ،من دون التدقيق
ب��الأوراق وامل�ستندات املطلوبة ،والنتيجة كانت
عجوزات كبرية عند الدفع ،الأمر الذي خلق �أزمة
�سيولة يف امل�صارف ،كما و�أن الإ���ص��دارات التي
م ّولت هذه العملية� ،شهدت تراجعاً ب�أ�سعارها يف
البور�صات .ومن �أجل تفادي الأزمة املالية تدخلت
امل�صارف املركزية وز ّودت امل�صارف ال�سيولة
الالزمة منعاً النهيارها.
وقد يكون لدى م�صرف «ليمان براذرز» م�شاكل
مالية ك��ب�يرة ،ك��ي ي�سمح جمل�س االحتياط
الفيدرايل الأمريكي �أو البنك املركزي ب�سقوطه،
وذلك بغية تنقية القطع و�إ�صالحه ،فيما ع ّوم بنك
« »JIEومت ّكن من �إنقاذه ،لأن ال م�شاكل �أ�سا�سية
لديه».
و�أ�ضاف�« :إن هذه الق�ضية تربهن� ،أن القطاع
اخل��ا���ص ،ال ميكنه النهو�ض باالقت�صاد ،بينما
االجراءات التي اتخذتها احلكومة الفيدرالية منذ
نحو خم�سة �أ�شهر ،والقا�ضية بخف�ض االحتياط
الإلزامي ّ
و�ضخ ال�سيولة وخف�ض الفوائد ،ع ّززت
حت�سن �سعر �صرف
االقت�صاد واال�ستثمار� ،إ�ضافة اىل ّ
الدوالر مقابل اليورو ،وعادة يعك�س �سعر ال�صرف
حالة االقت�صاد».
وعن ت�أثري الأزمة على الأ�سواق املالية اللبنانية
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�أو�ضح ي�شوعي�« :إن ت�أثري الأزمة املالية العاملية �شلبي ق��ال �أن��ه��ا «���س�تراوح ب�ين  500بليون من الأ���ص��ول املتعرثة التي تعترب وراء الأزم��ة
على لبنان ،معدوم ن�سبياً ،باعتبار �أن التوظيفات وتريليون دوالر» ،م�ست�شهداً بكلفة معاجلة م�شكلة املالية احلالية .و�أ���ص��درت جلنة الأوراق املالية
اخلارجية للم�صارف ،مل تتورط يف عملية «�ساب �شركتي «فاين ماي» و«فريدي ماك» ،املاليتني والبور�صات الأمريكية �أمراً ا�ستثنائياً� ،شبيهاً بقرار
بريطاين ،حظرت مبوجبه عمليات البيع على
برامي» ودعا الدكتور ي�شوعي امل�صارف اىل «احلد اللتني انهارتا ب�سبب �أزمة ال�سوق العقارية.
من التوظيفات اخلارجية ،واالبتعاد عن الت�سليفات وبدت االج��راءات الأمريكية ،والربيطانية ،مثل املك�شوف لـ� 799سهماً ،يف القطاع املايل يف
اخلطرة .كما طالب بالتخفيف من ودائع البنك «�أح��ك��ام عرفية م��ال��ي��ة» ،نوق�شت يف جمل�س حماولة حلماية امل�ستثمرين والأ�سواق .يق�ضي
املركزي ،وحتويل هذه الر�ساميل اىل القطاع الكونغر�س ،م�ستهدفة �إعادة التوازن اىل الأ�سواق الأمر ب�أن يف�صح مديرو ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سات
اخلا�ص ،بغية امل�ساهمة ب�شكل �أف�ضل ،يف تكبري واالقت�صاد الأمريكي بعد �أ�سبوع من الفو�ضى وبيع ع��ن مبيعاتهم م��ن الأ���س��ه��م على املك�شوف
(امل�ضاربات) ،لبع�ض الأوراق املالية املتداولة.
الأ�سهم املحموم.
حجم االقت�صاد».
واعترب الدكتور ي�شوعي «�أن االنفتاح احلا�صل و�أعلن بول�سون �أن اجتماعات عقدت ،مع قيادات ويتعني على امل�ستثمرين حالياً ك�شف مراكزهم
اليوم يف القطاع العقاري اللبناين ،خطر للغاية ،الكونغر�س لنيل موافقتهم على االج��راءات ،ما الدائنة الكبرية .كما خففت اللجنة ب�صفة م�ؤقتة
القيود لتمنح ال�شركات مزيداً من املرونة لإعادة
لأن �أي درا���س��ة ج��دوى �إقت�صادية لأي م�شروع �سي�سمح ب�إعادة تدفق الأموال.
�شراء �أ�سهمها.
�سكني� ،أو �أية عملية �إقرتا�ض من
وك��ان��ت ال�سلطات الربيطانية
امل�صرف� ،ستعتمدان على الأ�سعار
 14بليون دوالر من «املركزي» الإماراتي
فر�ضت حظراً مل��دة �أرب��ع��ة �أ�شهر،
احلالية ،ولكن �أي��ة نك�سة �أمنية،
العاملية
املالية
أزمة
ل
ا
ملواجهة
صارف
�
للم
على بيع الأ�سهم علىاملك�شوف.
تعيد الأم���ور اىل ن�صابها ،وتزيل
وخ�شيت الإدارة الأمريكية �أن تهدد
قرر م�صرف الإمارات املركزي ت�أمني ت�سهيالت بـ 50بليون درهم
االنتفاخ بالأ�سعار ،وحت ّد من عمليات
الأزم���ة القطاع امل�صريف ب�أكمله
(نحو  14بليون دوالر) مل�صلحة امل�صارف العاملة يف الإم��ارات
امل�ضاربة ،عندها تقع الكارثة على
ودائ��ع قدرها  3.5تريليون دوالر
لت�ستخدمها عند احلاجة .وك�شف عن هذه اخلطوة ،بعد اجتماع عقده
�أ�صحاب امل�شاريع وامل�صارف على
�إ�ضافة اىل �أ�صول �شركات الت�أمني
جمل�س الإدارة ،بحث خالله يف و�ضع الودائع بني امل�صارف الذي ت�أثر
حد �سواء ،كما هو احلال اليوم ،حيث
ما يهدد النظام االقت�صادي ب�أكمله.
مب�شاكل ال�سيولة يف �أ�سواق النقد العاملية.
ي�شهد القطاع العقاري الركود جمدداً،
و�أعلن جمل�س االحتياط الفيدرايل،
نتيجة الأحداث الأمنية املتنقلة يف
خطوات �إ�ضافية مل�ساعدة الأ�سواق،
املناطق اللبنانية كافة».
منها فتح االقرتا�ض عرب ت�سهيل اخل�صم� ،أمام
الأزمة انح�سرت
وعما �إذا كان لأ�سعار النفط ت�أثري غري مبا�شر على
الأزمة املالية العاملية ،قال الدكتور ي�شوعي«:ال ا�ستعادت �أ�سواق املال العاملية ن�شاطها وبع�ض م�ؤ�س�سات مالية ،لتمكينها من �شراء �أ�صول معينة،
عالقة ل�سعر النفط بهذه الأزم���ة ،و�إن ارتفاع خ�سائرها ،منذ �إعالن «حزمة الإجراءات» الأمريكية من �صناديق �أ�سواق النقد.
�أ�سعار النفط ،نتج عن زيادة يف الطلب على هذه والربيطانية التي ت�ضمنت �شراء �أ�صول مالية ،وق��ال��ت وزارة اخل��زان��ة يف بيان «على مدى
املادة ،من قبل بع�ض الدول ،وال �سيما الواليات �إ�ضافة اىل فر�ض قيود على امل�ضاربات ،وال�شراء ال�سنة املقبلة �ست�ضمن وزارة اخلزانة ممتلكات
املتحدة الأم�يرك��ي��ة ،م��ن �أج��ل تعزيز خمزونها الآج��ل للأ�سهم وغريها «حفاظاً على ا�ستقرار �أي �صندوق م�ؤهل ومطروح لعامة اجلمهور من
اال�سرتاتيجي ،ف�ضالً عن دخول بع�ض امل�ضاربني �أ�سواق املال ،ومنعاً النهيار االقت�صاد» كما قيل ال�صناديق العاملة يف �سوق النقد �سواء ،على
يف العقود الآجلة ،وعن وجود عنق زجاجة على يف وا�شنطن ولندن .وبعد �إقفال �أ�سواق الأ�سهم م�ستوى التجزئة �أو امل�ؤ�س�سات� ،إذا دفع ر�سماً
م�ستوى التكرير العاملي� .أم��ا �سبب انخفا�ضه الآ�سيوية على ارتفاع كبري ،حققت البور�صات لال�شرتاك يف هذا الربنامج».
اليوم ،فيعود اىل خف�ض الطلب وامتالء املخزون الأوروبية مكا�سب متثلت بارتفاع م�ؤ�شر بور�صة وقالت اخلزانة �إن الرئي�س ج��ورج بو�ش وافق
اال�سرتاتيجي ،وبيع كثيف للعقود الآجلة» .و�أكد لندن  9.33يف املئة ( 455نقطة) وم�ؤ�شر «كاك» على ا�ستخدام �صندوق ا�ستقرار البور�صات ل�ضمان
�أخ�يراً �أن��ه «ال �أح��د يحل مكان الدولة ،ال القطاع الفرن�سي  9.27يف املئة ( 367نقطة) وم�ؤ�شر املدفوعات .وي�سمح ال�صندوق ،الذي ترجع جذوره
«داك�س» الأملاين  5.65يف املئة ( 326نقطة) ،لقانون غطاء الذهب العام  ،1934لوزارة اخلزانة
امل�صريف وال العقاري».
بينما ا�ستمر التفا�ؤل يف الأ�سواق الأمريكية ،بحيث ب�إجراء عدد كبري من التعامالت بتفوي�ض من وزير
حقق م�ؤ�شر داو جونز نحو  800نقطة يف �أقل من اخلزانة.
تريليون دوالر كلفة الأزمة
مل ي�ستطع وزي���ر اخل��زان��ة الأم�يرك��ي��ة هرني � 24ساعة .وكان كبار م�س�ؤويل وزارة اخلزانة يف وق��ال الرئي�س بو�ش ،يف خطابه يف البيت
بوليون ،تقدير كلفة �إنقاذ القطاع امل��ايل يف الواليات املتحدة وجمل�س االحتياط الفيدرايل الأبي�ض� ،إن تدخل احلكومة �ضروري حلل امل�شاكل
الواليات املتحدة ،مكتفياً بالقول «مئات باليني بد�أوا حمادثات �أولية مع قيادات ،الكونغر�س يف التي جتتاح الأ�سواق» ،وو�صف الو�ضع ب�أنه «حلظة
ال���دوالرات» ،لكن ال�سناتور اجلمهوري ريت�شارد �ش�أن خطة وا�سعة مل�ساعدة امل�صارف ،للتخل�ص حمورية القت�صاد �أمريكا».
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ت�رشين الأول
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0
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8
�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

تُظهر الدرا�سات والإح�صائيات �أن العامل
العربي يفقد �سنوياً حواىل � 21ألف �شخ�ص
من ج ّراء حوادث ال�سري .كما �أظهرت درا�سة
الأمانة العامة ملجل�س وزراء الداخلية العرب
(مقرها تون�س)� ،أن عدد امل�صابني واجلرحى
من حوادث ال�سري يبلغ �سنوياً حواىل � 210آالف
�شخ�ص ،عدا الأ�ضرار اجل�سيمة التي تت�س ّبب
فيها ويفوق عددها ن�صف مليون حادث يف
ال�سنة .كما تفيد هذه الدرا�سة ب�أن حوادث
ال�سري م�س�ؤولة �سنوياً عن وفاة حواىل مليون
و�أربعمئة �ألف �شخ�ص يف العامل ،وي�صل عدد

خمالفات ال�شاحنات قانـــ

قواعد ال�سالمة العامة املحدّ دة يف قانون ال�سري
ح ّدد قانون ال�سري اللبناين الرقم  76ال�صادر بتاريخ ،1967/12/26
الأحكام العامة املتعلقة بال�سري على الطرقات ،وكيفية قيادة املركبات
واحليوانات وال�سرعة امل�سموح بها ،وواجبات ال�سائق يف �أثناء التالقي مع
�سيارات �أخرى �أو جتاوزها ،و�أف�ضلية املرور ،وكيفية ا�ستعمال املنبهات،
والوقوف والتوقف ،والإنارة والإ�شارة ،وامل�سالك املخ�ص�صة ب�سري معني،
و�إ���ش��ارات الطرقات والعالمات ،وامل��رور على اجل�سور والتقاطعات ويف
الأنفاق ،والأوزان والإطارات وقيا�سات احلمولة واملحرك واملكابح ،واملعاينة
امليكانيكية والت�سجيل ورخ�ص ال�سوق .كما ح� ّدد قانون ال�سري كيفية
املحافظة على الطرقاتّ ،
فحظرت املادة  50منه على �أي كان:
• �أن يرمي �أو يرتك على الطريق العام ما من �ش�أنه �أن يعيق
حركة ال�سري �أو ي�سبب �أخ��ط��اراً؛ كالنفايات وال�ت�راب واحل��ج��ارة وم��واد
البناء وغريها .ويف حال ا�ضطراره اىل ذلك يجب عليه �إزالتها فوراً،
و�إذا تعذر عليه ذلك ،يتوجب عليه �أن ي�ضع العالمات التي ت�شري اىل اخلطر
الناجت عنها حتى �إزالتها يف �أ�سرع وقت ممكن.
• �أن يلحق عطالً بالطريق العام ب�أية و�سيلة كانت� ،أو �أن يحفر
داع من دون ترخي�ص م�سبق من ال�سلطة املخت�صة.
طريقاً لأي ٍ
• �أن ي�ضع على الطريق العام �أو �أن يطرح فوقه �أوراقاً �أو �أ�شياء
على �سبيل الدعاية والن�شر.
• �أن يرمي النفايات وبقايا امل�أكوالت وخالفه من املركبات على
الطرقات العامة وجوانبها.
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اجلرحى وامل�صابني اىل حواىل  50مليوناً
بينهم خم�سة ماليني ي�صابون بعجز دائم،
وتتجاوز اخل�سائر املادية الـ 800مليار دوالر
�سنوياً؛ �أي ما يكفي ملعاجلة م�شاكل املجاعة
والتخلف والفقر يف عدة دول .وتُظهر
�إح�صاءات وزارة الداخلية اللبنانية �أن حوادث
ال�سري يف لبنان الواقعة العام � 2007أدت اىل
وفاة � 870شخ�صاً وجرح � 11400شخ�صاً �أ�صيبوا
بجروح بالغة وطفيفة ،و�أن حجم اخل�سائر
املادية من تلك احلوادث يقدّ ر بحواىل 970
مليون دوالر ،و�إن ن�سبة زيادة اخل�سائر من

وتط ّبق على خمالفات ال�سري العقوبات املنا�سبة لها وفقاً للجداول
املرفقة بقانون ال�سري ،وتراوح تلك العقوبات بني الغرامة واحلب�س وحجز
املركبة و�سحب رخ�صتي ال�سوق وال�سري ،وت�ضاعف العقوبة يف حالة التكرار
(م 276وما يليها).
وتثبت املخالفات مبحا�ضر �ضبط ينظمها رجال قوى الأمن الداخلي �أو
رجال �شرطة البلدية �أو موظفو م�صلحة ت�سجيل ال�سيارات والآليات (م.)284
ويحكم الق�ضاة املنفردون يف مراكز املحافظات يف هذه املخالفات ،وتر�سل
الأحكام املربمة لتنفيذها اىل مكاتب خا�صة تتوىل �أعمال ال�سجل العديل
ملخالفات ال�سري تابعة لقوى الأمن الداخلي (م .)290 - 289وتعود كامل
ح�صيلة الغرامات ل�صندوق اخلزينة ،ويخ�ص�ص  ٪20منها ل�صالح �صندوق
االحتياط يف قوى الأمن الداخلي ،و ٪20ل�صالح البلديات (م.)294
اىل جانب هذه الغرامات،يفر�ض قانون العقوبات اللبناين عقوبات
�إ�ضافية �إذا �أدى احل��ادث اىل وقوع حاالت وفاة �أو �إي��ذاء على الأ�شخا�ص،
فرتاوح العقوبة بني الغرامة واحلب�س والأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة �أو امل�ؤبدة
�أو الإعدام �إذا ت�سبب احلادث مبوت �إن�سان نتيجة �إهمال �أو قلة �إحرتاز �أو عدم
مراعاة القوانني والأنظمة نتيجة حادث عن ق�صد �أو عن غري ق�صد .وتراوح
العقوبة بني الغرامة والتوقيف التكديري واحلب�س �إذا �أدى احلادث اىل �إيذاء
�شخ�ص �أو مر�ضه �أو تعطله عن العمل (م 564 - 547عقوبات).
�شروط ا�ستعمال �سيارات ال�شحن والأوتوبي�س
نتيجة كرثة احلوادث وامل�شاكل الناجمة عن ال�شاحنات ال�صغرية والكبرية،
�أ�صدرت احلكومة اللبنانية املر�سوم رقم  6602بتاريخ  1995/4/4اخلا�ص
بتحديد �شروط ا�ستعمال �سيارات ال�شحن و�سيارات الأوتوبي�س واملركبات
الآلية العاملة على املازوت وكيفية مراقبتها وم�ستوى املعدل املقبول
لكثافة الدخان املت�صاعد منها ونوعيته .و�أهم هذه ال�شروط ما يلي:

العام  2007وحتى �آب من العام  2008ت�صل اىل
.٪20
�أمام هذه الأرقام واخل�سائر على ال�صعيدين
الب�شري واملادي ،تقوم وزارة الداخلية يف
لبنان بحملة �أمنية للت�شدّ د يف تطبيق
قانون ال�سري ،ال �سيما جلهة :عدم التق ّيد
بال�سرعة القانونية امل�سموح بها ،وعدم
و�ضع حزام الأمان ،وا�ستعمال الهاتف اخللوي
يف �أثناء القيادة ،وعدم التق ّيد بالإ�شارات
ال�ضوئية ،والقيادة عك�س �إجتاه ال�سري،
وغريهاّ ...
ولعل املده�ش �أن معظم �سائقي

ال�سيارات الذين يلتزمون قواعد ال�سالمة
العامة ،ال يلتزمونها خوفاً على �أرواحهم بل
خوفاً من ال�ضبط والغرامة املالية ،فيرتددون
يف التق ّيد بها �إال يف �أماكن وجود �شرطة
املرور حيث يالحقهم طيف الغرامات املالية.
وتربز هنا م�س�ألة خمالفات ال�شاحنات قانون
ال�سري وقواعد ال�سالمة العامة؛ ال �سيما جلهة
ال�سرعة ،وجتاوز ال�سيارات ب�صورة جنونية
قاتلة ،وت�صاعد الدخان املل ّوث للبيئة
وامل�سبب لأمرا�ض �سرطانية خطريةّ ،
وتعطل
املكابح ،وعدم و�ضع �أو �شد الغطاء املانع من

املحملة
تطاير الأتربة �أو البح�ص �أو املواد ّ
على املارة وال�سيارات ،وال�سري خارج الأوقات
امل�سموح بها .وقد �أدّت هذه املخالفات
اىل قتل العديد من الأبرياء املارين على
الطرقات �سرياً على الأقدام �أو يف �سياراتهم
�أو يف با�صات املدار�س ،فتجتاحهم ال�شاحنات
الكا�سرة ،ب�سبب فقدان املكابح  -الفرامات
�أو حماوتها �أو ّ
تعطلها ،وحت ّولهم اىل جثث
هامدة �أو م�ش ّوهني �أو عاجزين مدى احلياة.
يف ما يلي نظرة على حكم القانون يف
هذه املخالفات وعقوبتها.

ــون ال�سيـر وقواعد ال�سالمة العامة
• يجب �أن تزود ال�شاحنة والأوتوبي�س واملركبات الآلية واملقطورة
مكابح �آلية تعمل �سلبياً؛ �أي تعمل عند انعدام ال�ضغط.
• يجب �أن ال تتجاوز حمولة ال�شاحنة �أو الأوتوبي�س الإجمالية (�أي
وزن الهيكل ووزن احلمولة) احلمولة املحددة لها واملدونة يف رخ�صة
ال�سري املعطاة لها.
م�صاف خا�صة للدخان والغبار ال�سامني.
• يجب تركيب
ٍ
• تتوىل الإدارة املخت�صة يف م�صلحة ت�سجيل ال�سيارات والآليات
م��راق��ب��ة �ضبط ال��ب��خ��اخ��ات وامل�ضخة وتغيريها وختمها بالر�صا�ص،
ملنع مت��ازج امل���ازوت بالأوك�سجني بحجة زي��ادة ق��وة امل��ح��رك .وميكن
اعتماد �شركات متخ�ص�صة لهذه الغاية متلك املعدات الفنية والتقنية
الالزمة لذلك ،على �أن تب�صم جمدداً من امل�صلحة املذكورة .وكذلك تخ�ضع
للمراقبة عملية تنظيف البخاخات وفق ال�شروط القانونية املح ّددة ،وتنزع
املحركات غري ال�صاحلة لال�ستعمال ،ومينع تركيبها على �سيارة �أخرى.
• يجب �أن يكون املحرك من النوع الذي يعمل على زيت الديزل
و�أن ي��زود جهازاً يقفل مدخل الهواء اىل املحرك ،منعاً الح�تراق �أبخرة
املحروقات ،وبالتايل تزيد �سرعة املحرك ب�صورة غري قابلة ل�سيطرة
العادم .ويجب تزويد العادم نظام توقف ال�شعلة (.)Flame arrestor
كما يجب �أن ال تزيد كثافة الدخان املت�صاعد من ال�سيارات العاملة على
املازوت عن املعدل املقبول املح ّدد يف القانون والأنظمة ذات ال�صلة.
• يجب ا�ستعمال املازوت الذي تتوافر فيه املوا�صفات القانونية
من ناحية كمية الكربيت ( )٪0.5و�أن يكون خالياً من الر�صا�ص ،و�أن
ال يحتوي �أية ن�سبة من املياه ،و�أن ال يكون فيه �أي �أثر لأي تر�سبات.

ال �سيما يف املناطق املكتظة �سكانياً؛ كالعا�صمة واملدن .وتفادياً لذلك،
�صدر عن وزير الداخلية القرار رقم  584بتاريخ  1995/11/29اخلا�ص
بتحديد �أوقات �سري ال�شاحنات ،ومنع �سريها باالجتاهني على الطرقات
املمتدة من كازينو لبنان  -املعاملتني  -بريوت و�ضواحيها  -حتى خلدة،
ومن بريوت و�ضواحيها  -طريق ال�شام  -حتى �ضهر البيدر ،وذلك من
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف �صباحاً حتى الثامنة والن�صف م�سا ًء .وي�ستثنى
من �أحكام ه��ذا القرار ال�شاحنات التابعة للقوى امل�سلحة والبلديات
وامل�ؤ�س�سات العامة والرافعات وال�شاحنات التي تنقل املا�شية من املرف�أ.
ال بد �أخرياً من الإ�شارة اىل وجوب حتديث قانون ال�سري ال�صادر بتاريخ
1967/12/26؛ �أي منذ �أكرث من �أربعني �سنة ،وجعله مواكباً للتطور
احلا�صل يف العامل املعا�صر .كما تقت�ضي الإ�شارة اىل عدم االكتفاء بتوافر
الن�صو�ص القانونية حلل امل�شاكل املزمنة ،بل ال بد من تطبيق هذه
الن�صو�ص وع��دم جعلها جمرد حرب على ورق ،فالعربة هي يف تطبيق
القانون ولي�س فقط بوجوده.
وكذلك ،يجب الت�ش ّدد يف مراقبة تق ّيد ال�شاحنات بقواعد ال�سالمة العامة
وبقوانني و�أنظمة ال�سري املرعية الإجراء ،والت�ش ّدد يف تطبيقها ،و�إنزال
�أ�شد العقوبات يف مرتكبي املخالفات واجلرائم املا�سة بحقوق املواطنني
وحرياتهم ،حتى ال ي�صبحوا مطية �سهلة اال�صطياد من �سائقني متهورين
�أو معدومي ال�ضمري.

حتديد �أوقات �سري ال�شاحنات على الطرقات
لقد �أدى �سري ال�شاحنات على الطرقات اىل تزايد احلوادث الناجمة عنها،
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ت�رشين الأول
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�سياحة يف الوطن
�إعداد:
العقيد �أنطوان جنيم
جان دارك �أبي ياغي
ماري احل�صري

ر�شعني:

2
0
0

ر�أ�س العني

على �ضفاف نهر ر�شعني بنى حممد با�شا
الأرن��ا�ؤوط وايل طرابل�س و�صيدا وبريوت
ق�صره العام .1642
اليها ن�سب العالمة البطريرك ا�سطفان الدويهي منطقة الزاوية
فتك ّلم على «زاوية ر�شعني» داللة على �أهمية ر�شعني .يف ر�سالته
اىل البطريرك املاروين �إرميا العم�شيتي ( )1230 - 1199العام  1219ذكر
البابا اينو�سنت الثالث ( )1216 - 1198كر�سي �أ�سقف ر�شعني بني كرا�سي
الأ�ساقفة املوارنة.
على ه�ضبة قرب مياه نهر ر�شعني اختار الإهدنيون مزرعة �صغرية
وهبهم �إياها مبوجب فرمان �شاهاين جاللة ال�سلطان �سليم العثماين،
ف�أطلقوا عليها إ��سم زغرتا.
�أ�صل إ��سمها وموقعها اجلغرايف
ر�شعني كلمة �سريانية «را���ش عينو» وتعني
ر�أ�س العني تيمناً بالنبع الذي ينبج�س متدفقاً
من جوفها ويحت�ضنها فتختال بغ�صن يتمايد،
وطائر يغب نقدات من مياهها فيحلو �صوته،
ومطحنة تك ّد�س اخلري عرمات .وينحدر النهر ،نهر
ر�شعني ،حتى البحر خمرتقاً طرابل�س التي فتحت
له ذراعيها يروي عط�شها ويهب ب�ساتينها ب�ساطاً
�سند�سياً �أخ�ضر.
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ُ
دارك تـ
جنة ِ

على عهد رمي��ون دي تولوز
احلاكم ال�صليبي ملدينة طرابل�س �أيام حكم ال�صليبيني�ُ ،ش ّقت قناة
ترابية نقلت مياه نبع ر�شعني اىل حو�ض �صغري جنوب قلعة طرابل�س
ومنه اىل �أحياء املدينة بوا�سطة �شبكة مياه ما زالت قائمة اىل اليوم.
غي�ض من في�ض تاريخ قرية من الزاوية كانت ذات يوم هي «الزاوية»
زاوية التقاء البحر بجبل لبنان .قرية ّ
حط التاريخ رحاله عند �ضفاف
نهرها وا�سرتاح يف بيوتها ودروبها وريا�ضها الغ ّناء ويف ظاللها وزقزقة
طيورها وبركة طواحينها ،يف حياتها كلها وك�أين به يردّد مع رقرقة
مياه نهرها اخلالد :ر�شعني جنة دارك تناغي اجلنة ما ًء وظالالً وحياة.

تقع ر�شعني يف املناطق الداخلية يف �شمال
لبنان على بعد  3كيلومرتات �شمال زغرتا ،وهي
ثاين قرية �سكاناً يف الزاوية بعد زغرتا .ت�صل اليها
عن طريق طرابل�س  -زغرتا  -ر�شعني ،وطرابل�س
 �أردة  -ر�شعني .تبعد عن بريوت  95كلم ،وعنمركز الق�ضاء  3كلم ،وعن مركز املحافظة يف
طرابل�س  10كلم .وترتفع  130مرتاً عن �سطح
البحر ،وتبلغ م�ساحتها  279كلم ،2وعدد �سكانها
 4335ن�سمة وعدد منازلها  842منزالً.

اىل «ر�أ�س العني» الزاوية
�صباح اليوم الذي ع ّينه لنا م�ضيفنا املهند�س
�أنطوان ه ّمام جنيم ّميمنا �شطر �شمال لبنان من ّني
النف�س ونع ّللها برحلة «من العمر» يف �أح�ضان
التاريخ كما ب��ان لنا من قراءاتنا الأول��ي��ة حول
مو�ضوع �سياحتنا ر�شعني.
�ساعة ون�صف ال�ساعة هي زمن الطريق الذي
قادنا اىل تلك القرية الوادعة الراتعة بني الب�ساتني
احلاملة على كتف نهرها .دخلنا عاملها ن�سرت�شد

ر�شعني ال�ضيعة

ـــنــاغي اجلنة ما ًء وظالالً وحياة
حي
الو�صول اىل منزل م�ضيفنا فقادنا ال�س�ؤال اىل ّ
قدمي ارتفع بني �أ�شجاره الدهرية منزل فاق عمره
املاية واخلم�سني عاماً  -وقد ُر مِّم بالطبع  -كان
يف انتظارنا على �أعلى ُ�س َّل ِمه �صاحبه املهند�س
�أنطوان همام جنيم .وعلى �شرفته املطلة على
الب�ساتني وعلى طرابل�س والبحر يف الأفق ،جل�سنا
مع رهط من �أهل القرية تالقى �أف��راده ليق�صوا
علينا بع�ضاً من حكايات قريتهم و�أحوالها.

كانت البداية مع الأب �أنطوان الدرجاين الذي
ح�ضر خ�صي�صاً من بريوت مت�أبطاً درا�سة ُيع ُّدها عن
قريته ،ف�س�ألناه عن حال البلدة يف الأيام الغابرة
ف�أجابنا:
 «كانت القرية يف ما م�ضى ملكاً لآل حمادةال��ذي��ن ك��ان��وا منت�شرين يف ق��رى ع��دي��دة يف
ال�شمال .وعلى عهد الأمري يو�سف �شهاب جاءت
عائلة الربكندي اىل البلدة وكانت �أوىل العائالت

الأب انطوان الدرجاين

ال�سيد انطوان جنيم

التي �سكنت ر�شعني ثم حلقتها عائالت �أخرى
مثل جنيم ودرجاين و�أيوب وغريها .وكانت �أرا�ضي
املنطقة ملكاً للدولة قبل �أن ت�أتي هذه العائالت
اليها ثم انتقلت ملكيتها اىل الرهبان ثم مع
مرور الأيام انتقلت ملكية الأرا�ضي اىل الأهايل.
وقد عمد ه�ؤالء اىل بناء منازلهم ب�شكل عمودي،
�أي بعدة طبقات ،وذلك لك�سب املزيد من م�ساحات
�أرا�ضيهم الزراعية .ولكن ،وبهذه الطريقة احلديثة
اجلاحدة من البناء راحت املظاهر الرتاثية تختفي
من القرية رويداً رويداً .ومن ناحية ثانية َج َذ َب
نبع ر�شعني وجم��راه ،الأه��ايل اىل �ضفافه حيث
�ألزمهم ،هم املزارعون ،بناء منازلهم للإفادة من
املياه يف ري �أرا�ضيهم الزراعية ،الأمر الذي �أعطى
القرية جغرافية مم ّيزة� .أما املناطق البعيدة عن
النبع ،فاحتلتها الزراعات البعلية .وا�ستطراداً،
ق�سم ن��ت��اج ر�شعني ال��زراع��ي اىل ق�سمني:
ُي َ
مو�سمي وعلى مدار ال�سنة كاحلبوب .وهكذا تنتج
�أر�ضنا حواىل  500طن زيتوناً و 400طن ليموناً».
وينتقل الأب ال��درج��اين اىل الكالم على دور
ر�شعني الروحي فيقول« :ت�ضم ر�شعني ثماين
كنائ�س تتو ّزع يف �أرجاء القرية ،ا�ستعر�ضها ح�سب
ِالق َدم بدءاً من الكني�سة الأقدم مار يوحنا  -دنحي
(كلمة �سريانية «دنحو» تعني الظهور) ،وكني�سة
القدي�سة م��ورا (م��ارت م��ورا) ،ودي��ر مار مارون
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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ال�سيد وجيه جنيم

املختار نبيل ايوب

ال��دار ،وكني�سة مار يوحنا ر�شعني،
وكني�سة م��ار م��ارون ،وكني�سة مار
�أنطونيو�س وكني�سة �سيدة االنتقال ،و�أخرياً كني�سة
مار اليا�س للروم الأرثوذك�س .وعرب التاريخ ُذكر
مطرانان من �أبناء ر�شعني ،الأول هو املطران يوحنا
الر�شعيني وعا�ش �أيام البطريرك �أرميا العم�شيتي
وقد ورد ا�سمه يف ر�سالة البابا اينو�سنت الثالث
اىل الكر�سي الأ�سقفي يف ر�شعني العام ،1213
والثاين هو اي�ضاً املطران يوحنا الذي عا�ش بعد
� 72سنة من املطران الأول ،وذكر ا�سمه يف حادثة
ح�صلت يف �أنفه على �أنه �أحد ال�شهود وذلك
ح��واىل ال��ع��ام  .1275وه��ذا الأم��ر
�إن د ّل على �شيء فعلى �أن
ر�شعني كانت م�أهولة قبل
العام  1213وهذا �أقدم
تاريخ مو ّثق».

احلرير ،و 5خمانق عملها يقوم على
قتل ال��دودة داخل ال�شرنقة قبل �أن
تفق�سها فرا�شة فتقطع اخليوط ،وذلك عرب و�ضعها
يف املياه ال�ساخنة ف ُت َح ُّل خيوط ال�شرنقة وتر�سل
اىل املعمل ل ُتن�سج .وقبل الأح���داث يف لبنان
عملت الدولة اللبنانية على ت�شجيع تربية دودة
القز و�صناعة احلرير عرب توزيع �شتول التوت على
املزارعني كما �أن�ش�أت مكتباً خا�صاً لهذه ال�صناعة
عرف مبكتب احلرير (مركزه يف كفر�شيما) .ولكن،
ملا ّ
تعطلت �صناعة احلرير خالل احلرب وطغى على
���س��وق احل��ري��ر احلرير
ا لإ �صطنا عي
ت����وق����ف
العمل
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بوابة العبور اىل النبع

ر�شعني اليوم
وانتقلنا اىل �س�ؤال
املهند�س �أنطوان
جنيم عن الزراعة يف
ر�شعني ف�أجابنا:
 ك�����ان �أّه������ايلر����ش���ع�ي�ن ق���دمي���اً
يزرعون �أ�شجار التوت
بالقرب م��ن النبع
ل�ترب��ي��ة دود القز،
وقد �ض ّمت ر�شعني
ع�������ص���رذاك معمل
حرير يت�ألف من 32
دوالب �اً لن�سج خيوط

يف امل�صنع ،لتن� أش� على �أنقا�ضه �صناعات مهنية
�صغرية ،كما يف القرى اللبنانية الأخ��رى مثل
م�صانع احلدادة والأملنيوم واخل�شب بالإ�ضافة اىل
م�شاغل حرفية.
وبالإ�ضافة اىل م�صنع احلرير ،ت�ضم ر�شعني ثالث
معا�صر زيتون تعمل على احلجر ،وهي الأف�ضل
حتى بني املعا�صر احلديثة كونها تفرز الزيت على
البارد� ،أي ال ي�سخن الزيت ،الأمر الذي يحافظ على
مذاقه وجودته.
• أ��ستاذ �أنطوان ،لو تخربنا عن نبع
ر�شعني؟
 كانت املياه يف ما م�ضى تتدفق من �سفحجبل دنحي �شرقي البلدة ب�شكل �أفقي وعمودي يف
ظالل �شجر اخلرنوب وال�سنديان التي تروي تاريخ
نبع �أعطى البلدة �إ�سماً ومياهاً معدنية باردة ال
تتع ّدى حرارتها الدرجات اخلم�س على علو نحو
200م عن �سطح البحر.
العام  1938قامت ال�سلطات الفرن�سية بح�صر
املياه �ضمن بناء من الباطون امل�س ّلح على �شكل
هند�سي من خم�سة �أ�ضالع متوازية طول الواحد
منها � 8أمتار .ثم ن ّفذت م�شروع ج ّر ق�سم من
املياه (حواىل � 10آالف مرت مكعب) يومياً يف
ق�سطل قطره �90سم اىل مدينة طرابل�س كمياه
�شفة ل�سكانها ،وق�سم �أخر يف ق�سطل قطره �40سم
اىل مدينة زغرتا.
�أما املياه الفائ�ضة من خزان اجلمع الأ�سا�سي عند
النبع فهي ت�صب مبا�شرة يف جمرى نهر ر�شعني
لري ق�سم من �أرا�ضي القرية ،ويتدفق الباقي
يروي مزروعات �ضفتيه حتى مدينة طرابل�س.
وقد َخ َّ�صت ر�شعني العام  1958مبائتي مرت
مكعب كمياه �شفة جماناً عندما كان عدد منازلها
ال يتجاوز املئتني ،كون النبع ينبع من �أرا�ضيها،
ويروي املناطق الآتية :ر�شعني ،حرف ارده ،زغرتا،
جمدليا ،وق�سم من طرابل�س.
نبع ر�شعني

ثمة نبع �آخر يف ر�شعني هو نبع القا�ضي الذي
ينبع من ال�سفح الغربي ملنطقة دنحي �ضمن
ح��دود منطقة ر�شعني العقارية .وقد ّمت حفره
وتطويره �أوائل ال�سبعينيات من القرن املا�ضي،
وهو يوفر كمية مياه تق ّدر بحواىل  3500مرت
مكعب يومياً� .أن�شئ خزان جمع كبري يف منطقة
الهوة على �سفح جبل دنحي ُّ
ت�ضخ اليه املياه من
النبع لتو ّزع على القرى امل�ستفيدة من مياهه
وهي :ق�سم من ر�شعني ،ارده ،ع�شا�ش ،مرياطة،
اخلالدية ،الرميلة ،علما ،الفوار ،كفرحاتا ،كفرزينا،
عرج�س ،كفرحورا ،كفر�شخنا� ،أ�صنون ،قربا�ش،
التلة و�صخرة.
بكلمة ن�ستطيع القول �إن ر�شعني هي م�صدر
حياة الزاوية ،لذا ُدعيت ذات يوم «زاوية ر�شعني».
عن الو�ضع االجتماعي يخربنا املهند�س جنيم
�أن يف ر�شعني ثالث مدار�س ،تكميلية وثانوية
ر�سميتني ،و�أخ���رى تابعة لأبر�شية طرابل�س
املارونية .وهنا ال بد من الإ�شارة اىل �أن ن�سبة
املتع ّلمني يف ر�شعني عالية جداً ،ففيها عدد كبري
جداً من حملة ال�شهادات اجلامعية العليا.
�أم���ا ال��و���ض��ع ال�صحي يف ال��ق��ري��ة فينح�صر
مب�ستو�صف يتيم يعرف با�سم «م�ستو�صف
�إيري�س فرجنية الذي ت�أ�س�س العام  1972مببادرة
من الرئي�س اللبناين الراحل �سليمان فرجنية ،وكان
الأول يف �سل�سلة مراكز الحقة يف منطقة زغرتا
الزاوية :ي�ضم هذا امل�ستو�صف ق�سماً �صحياً ي�ؤمن
املعاينة والدواء �إذا توافر مبقابل رمزي ،وي�ؤمن
اخلدمة فيه عدة �أطباء يف اخت�صا�صات متن ّوعة،
وق�سماً حل�ضانة الأط��ف��ال م��ن ر�شعني والقرى
امل��ج��اورة من عمر �سنتني ون�صف حتى �أرب��ع
�سنوات .وقدمياً �ض ّم املركز فرعاً للخياطة والأ�شغال
اليدوية و�آخر ملحو الأمية .ويق ّدم هذا امل�ستو�صف
خدمات �إن�سانية واجتماعية ل�سكان البلدة كزيارة
امل�س ّنني و�إع��ادة و�صل ما انقطع حتت ال�سقف
العائلي ،وزيارة املدار�س لتقدمي برامج الإر�شاد
جمرى نبع ر�شعني

والتوجيه.
املختار:
�أرقام وحكايات
ال�����س��ي��د نبيل
�أي��وب ،خمتار ر�شعني
م��ن��ذ ال��ع��ام ،1998
ح ّدثنا عن قريته فقال:
«ي��ب��ل��غ ع���دد �سكان

وفد املجلة مع الأب الدرجاين واملهند�س جنيم

املدار�س يف ر�شعني

�أول جمل�س بلدي

حتى الع�شرينيات من القرن املا�ضي مل يكن يف ر�شعني �أي مدر�سة
ر�سمية ،با�ستثناء مدر�سة حتت ال�سنديانة ،حتى �أ�س�س الأب اغناطيو�س
جنيم مب�ساعدة الآباء اللعازاريني مدر�سة د ّر�س فيها � 45سنة اىل جانب
بدوي ر�شيد جنيم مد ّر�س اللغة العربية ،وا�سحق �أنطونيو�س الدرجاين
مد ّر�س اللغة الفرن�سية� .أما �أول مدر�سة ر�سمية فقد �أن�شئت العام 1944
وكان �أول �أ�ستاذ فيها يو�سف اخلوري العكريني.
يف اخلم�سينيات ُد ّ�شنت مدر�سة ثانية يف بيادر ر�شعني ثم �أغلقت يف
ال�سبعينيات والعام  2000افتتحت ثانوية يف البلدة.
ر�شعني  4335ن�سمة ومنازلها � .842أما الناخبون
فعددهم  2779ناخباً .ومنذ العام  2004بات يف
ر�شعني ثالثة خماتري وهنا ال بد من الإ�شارة اىل �أن
ر�شعني خالل حرب متوز  2006ا�ستقبلت ثانويتها
الر�سمية  65نازحاً اليها �أكرمت وفادتهم».
وعن ر�شعني القدمية يخربنا �أن الن�ساء ميلأن
اجلرار من النبع لي�ستعملن املياه لل�شرب والطبخ
يف حني كان الرجال ،بالإ�ضافة اىل عملهم اليومي
يف الزراعة ،يقتطعون احلطب من الأحراج املجاورة
لتلقمه الن�ساء نار التنور الذي بدوره يلقم الأفواه
اجلائعة خبزاً �صح ّياً جمبوالً باخلري والكرامة وكان،
حي يف القرية تنوره� .أما يف �أوقات
ع�صرذاك ،لكل ّ
الفراغ� ،أو االنتظار بني
املوا�سم ،فكان الأهايل
ين�صرفون اىل �أعمال
العونة و�إح��ي��اء ليايل
ال�س َمر يلعبون بالورق
َ
وطاولة الزهر وغريها.
وع���ن ال��ت��ط� ّور ال��ذي

�أول جمل�س
ب�����ل�����دي يف
ر�شعني انتخب
ال��ع��ام 1955
وا�ستمر حتى
ال��ع��ام 1965
وت�����ر�أ������س�����ه
ال�����دك�����ت�����ور
�أنطوان جنيم.

�شهدته ر�شعني يك ّلمنا املختار
فيقول« :ي�شهد العامل اليوم
ت��غ�ّي�رّ ات ك��ب�يرة ع��ل��ى �صعيد
املناخ .والأمر انعك�س يف لبنان و�أ ّثر �سلباً على
نبع ر�شعني ،فبفعل ت��راج��ع كميات الأمطار
املت�ساقطة باتت مياه النبع ت�شح».
بلدية ر�شعني
حني �س�ألنا عن البلدية يف ر�شعني انربى ال�سيد
وجيه جنيم ،وك��ان �أم�ين �صندوق البلدية بني
العامني  1968و ،1998ي�سرد علينا تاريخها،
قال« :العام  1955انتخب �أول جمل�س بلدي يف
ر�شعني وا�ستمر حتى كانون الأول العام 1965
تاريخ انتخاب املجل�س البلدي الثاين الذي دام
حتى العام .»1998
ويروي ال�سيد وجيه �أبرز ما �أجنزه املجل�س البلدي
الثاين« :بالإ�ضافة اىل الأعمال الروتينية املعروفة
 تنظيف الطرق وقنوات املياه ومكافحة احل�شراتوالقوار�ض ،فقد �أن�ش�أت البلدية �شبكة �إنارة عامة
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مدخل اىل الطاحون

الأندية واجلمعيات
ملا كانت ر�شعني واحة الزاوية وموئل الهاربني
وللمياه حياة اخرى

م��ن م��ت��اع��ب الدنيا
ي��ف��رج��ون ع��ن ك��روب��ه��م على
�ضفاف نبعها ونهره ،عرفت هذه القرية �أندية
وجمعيات كانت قلبها الناب�ض فرحاً وبهجة،
ّ
فنظمت احلفالت و�أحيت املهرجانات .وعن �أحد
ال��ن��وادي التقينا ال�سيد �سركي�س جنيم رئي�س
«نادي الر�سالة الريا�ضي» الذي ح ّدثنا عن انطالقة

ال�سيد �سركي�س جنيم

ال��ع��ام ،1973
وقد ُح ِّد َثت العام
 ،1998و�شبكة
���ص��رف ���ص��ح��ي بلغ
طولها  11كلم ،وحمطتي
حتويل الطاقة الكهربائية،
و�أجريت �أعمال ترميم ال �سيما
يف �شبكة مياه ال�شفة .كما �أنها
ا�شرتت �أر�ضاً وهبتها لوزارة الرتبية لبناء مدر�سة
يف البلدة».
ويتابع« :يف  11حزيران  1998انتخب املجل�س
البلدي الثالث الذي ا�ستمر حتى  21حزيران .2004
ومتكن خالل واليته من تنفيذ عدة �أعمال �أبرزها:
ا�ستئجار دار للبلدية وت�أثيثه� ،إن�شاء م�ستديرة
ر�شعني وطرق للم�شاة ،وقناتي مياه .كما عمل
على تو�سيع عدد من الطرق الداخلية وت�أهيلها،
و�أن� أش� جمارير عامة يف البلدة».
وهنا ال بد من الإ�شارة اىل �أن املجل�س البلدي
الرابع مل يع ّمر طويالً �إذ ح ّلت البلدية بعد �ستة
�أ�شهر فقط من االنتخاب.

جمرى نهر ر�شعني
ي�شغل حجر الطاحون

املياه تهدر حتت
الطاحون

النادي فقال« :انطلقت الفكرة
مع جت ّمع � 50شاباً من البلدة يهتمون بال�ش�ؤون
الرتفيهية والتثقيفية ،فت�أ�س�س النادي الذي ح�صل
على الرتخي�ص العام � .2000أما يف ما يتع ّلق
بالن�شاطات التي نقوم بها فمتن ّوعة وكثرية

نهر ر�شعني �صالح ملمار�سة الكانوي كاياك
قام وفد ي�ضم خرباء يف جمال الأنهار با�ستك�شاف مواقع
جديدة يف لبنان ملمار�سة لعبة الكانوي كاياك ،وقام
بالتعاون مع نادي ال�سالم  -زغرتا باختبار نهر ر�شعني
حيث تبينّ �أنه ميلك املوا�صفات املطلوبة التي ت�سمح
مبمار�سة ريا�ضة الكانوي كاياك.

88

اجلي�ش  -العدد رقم 280

الآن�سة �سعاد الن�شمه
مع مفتاح الطاحون
الطاحون من الداخل

الكوز والطرطق
وحجر الطاحون

الطاحون

منها حفالت الكرم�س ،وتوزيع الهدايا ،وتقدمي
امل�ساعدات للعائالت املحتاجة خالل الأعياد ،طبع
روزن��ام��ة �سنوية وتوزيعها على �أه��ايل البلدة
بالإ�ضافة اىل �أننا ّ
ننظم ن��دورة ثقافية وطبية
ي�شارك فيها الأهايل ،وكان �آخرها املحا�ضرة التي
�ألقاها وزي��ر املالية الأ�سبق اليا�س �سابا حول
االقت�صاد .كما نع ّول على �إعالنات املحال التجارية
كم�ساعدة للنادي».

وث��م��ة ن� ٍ��اد �آخ���ر هو
«النادي الريا�ضي الثقايف» الذي
ت�أ�س�س العام ّ ،1966
وينظم دورات ريا�ضية
يف كرة ال�سلة وكرة القدم على م�ستوى القرى
املجاورة ،كما ي�شارك يف املباريات التي جتريها
وزارة ال�شباب والريا�ضة.
�أم��ا «جت ّمع �شباب ر�شعني اخل�يري» ّ
فينظم
برامج ترفيهية جمانية �سنوية لأه��ايل البلدة
(مهرجانات ريا�ضية وع�شاء قروي �أيام ال�صيف).
وميتلك �سيارة �إ�سعاف ت�ؤدي واجبها الإن�ساين.
ويقوم ب�أود هذا التجمع تربعات الأهايل واندفاع
���ش��ب��اب��ه��ا للخدمة
وامل�ساعدة ،فاجلميع
وغربل يا غربال
ب�رع ب���ال���دم عند
�
��ت
�
ي
ّ
احل��اج��ة وف��ق �اً للوائح
وج���داول .كذلك �أن�ش�أ
التج ّمع جم ّمعاً ريا�ضياً
ي�ضم ملعبي كرة �سلة على معامل القرية نحاور التاريخ ون�سمع هم�ساته
وك���رة ق���دم م�ص ّغرة تروي لنا حكايات عتيقة علق غبارها علىالأ�شجار
( )mini footballالدهرية و�صخور النبع ون��ه��ره ،وركبت موجه
وكافيترييا بالتعاون لتم�ضي اىل بحر الن�سيان .بداية اجلولة كانت يف
م���ع �أه�����ايل البلدة حي مار �أنطونيو�س حيث املنازل والدروب ما تزال
ومب�����س��اه��م��ة ن���واب على هيبتها القدمية� ،سطوح ترابية ،عتبات
املنطقة ووجهائها .وم�ؤخراً �ساهم ببناء قاعة منخف�ضة ينحني من مير حتتها �إجالالً لر ّبني :رب
ال�سماوات ُع ّلقت �صورته يف �صدر البيت حتميه
الرعية يف ر�شعني.
�شاب حجر املنازل
وتباركه ،ورب املنزل وعمودهَ .
نظافة واعتناء هو البالغ من العمر  150عاماً.
واىل متعة العني و...
وانتهى الكالم ،وتالقت العيون مت�سائلة ماذا وا�سو ّد الزفت حداداً على تراب ابتلعه ،وكان م�صدر
بعد؟ و ُق ِل َبت ال�شفاه عالمة النفي ،وران ال�صمت خري �إذ من ح�صاه نقدت دجاجات ال��دار طعامها،
بعدما تل ّمظت �شفتا م�ضيفنا املهند�س �آخر ومن عمقه نبتت م�ساكب البقدون�س والنعنع
ر�شفة من فنجان القهوة وا�ستنه�ضنا للقيام بجولة وتغاوت �شتالت الورود.
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كني�سة مارت مورا

ومن هذا احلي اجلميل الرائع
الأق���دم يف ر�شعني ا�صطحبنا
الآن�سة �سعاد الن�شمي �صاحبة
«ط��اح��ون��ة ال��ع�ين» ،الطاحونة
الوحيدة الباقية من �ست طواحني
ا�شتهرت بها ر�شعني ،والبالغة
من العمر عت ّياً حواىل � 200سنة،
لتدخلنا عاملاً �آخ��ر ي�شدنا احلنني
اليه .وعند �س�ؤالنا �أي درب �سن�سلك
اىل الطاحونة جاءنا اجل��واب �سريعاً
من الآن�سة �سعاد بكل ب��راءة وثقة
وبابت�سامة« :كل ال��دروب بتو ّدي َع
الطاحون».
وحملتنا حافظة املتحف الوحيد يف
ر�شعني بحديثها
ا�شجار ال�سرو

كني�سة مار يوحنا

مزار ماريوحنا

ب�ساتني ر�شعني

اللطيف فما �شعرنا بالدرب يحملنا اىل �أمام باب
خ�شبي دهري دفعت �صاحبته مبفتاح عربي طويل
يف ثقبه ،ف�صر�صر عالياً ليفيق الباب من �إغفاءة
على خد عتبة �صبحى وينفتح على عامل �آخر.
واتك�أت اىل احلائط اخلارجي وا�سرت�سلت تروي
لنا ق�صة الطاحونة« :قبل �أن �أروي ق�صتي مع
الطاحونة هاكم �أمثلة تربز �أهمية الطاحونة يف
الرتاث ال�شعبي والروحي« :كل الدروب بتو ّدي َع
الطاحون» ،و«حبة القمح بتحور وبتدور وبرتجع
َع ال��ك��ور» ،و«ل�سانها مثل طرطق الطاحونة
(�أي الرثثارة)» .كما ذكرت يف الكتب املق ّد�سة
والأغاين الفولكلورية (فريوز) والق�صائد (الأخوان
الرحباين) ويف ق�ص�ص الأطفال و�أغانيهم ،وغريها
كثري� ...أما هذه الطاحونة فقد ورثت العمل فيها
عن وال��دي ال��ذي خدمها منذ العام  1948زهاء
ن�صف قرن حتى وفاته».

الزاوية

�سميت منطقة الزاوية
بهذا الإ�سم لأنها كانت ت�شكل
ط���رف ال���زاوي���ة ال�شمالية
«للبنان ال�صغري» (�أي قبل
العام  )1920وكانت نقطة التقاء البحر بجبل
لبنان.
نهاية القرن الثالث ع�شر ،وبعد انك�سار
ال�صليبيني ،اجتاح املماليك اجلزء ال�ساحلي
من الزاوية و�أفرغوها من �سكانها الأ�صليني
الذين هاجر ق�سم كبري منهم اىل قرب�ص.
رائحة اخلري والربكة
دخلنا الطاحونة ن�ستن�شق رائحة اخلري والربكة،
ورائحة القمح والربغل ،وك�أننا داخل معبد ُيحرق
فيه البخور متجيداً هلل.
كل �شيء �صامد على حاله كما الأرز

�شجرة معمرة

وك ��أن التاريخ يعود بك القهقرى� ،ساخراً من
«ع�صرنة» حملت الأذى وال�ضرر للإن�سان .وتتابع
الآن�سة الن�شمي فتقول« :هذه الطاحونة حتمل
بركة �إلهية يف مبناها .فلقد و�ضع فيها الراهب
اللبناين م��ارون البعبداتي ذخ�يرة ال�صليب

ويف �إب��ان االحتالل العثماين للبنان العام
 ،1516عرف �سكان الزاوية عهد جت ّدد ،ف ُق ّدم
اىل �سكان �إه��دن منطقة �س ّموها «زغرتا»
ليق�ضوا ف�صل ال�شتاء فيها.
ووفقاً لأول �إح�صاء �أجراه العثمانيون العام
 1519بلغ عدد القرى يف الزاوية  19قرية
ت�ضم  4860ذك��راً (ك��ان ال��ذك��ور فقط عهد
ثان العام
ذاك يدخلون الإح�صاء) ،ويف �إح�صاء ٍ
 ،1571ارتفع عدد القرى اىل  26قرية ،وعدد
الذكور اىل  5280ذكراً.
املقد�س ،ويروي الأب يو�سف
ابراهيم احل��وراين احل�صروين يف كتابه «تاريخ
�أديار معاملة اجل ّبة» �أن الراهب البعبداتي بنى
مطحنة ر�شعني ال�شهرية بطاحون العني .وقيل �أن
ق�سماً منها ته ّدم مرات.
و�أخ�يراً و�ضع فيها الأخ مارون ذخرية ال�صليب
املقد�س فثبت بنا�ؤها».
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خلريف ي�سدل اوراقه
اوزات ت�سرح ومترح

منزل قدمي من الرتاب
�سقف منزل قدمي

النملية «براد»
ايام زمان

تنور مر عليه الزمن

خمنق احلرير
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وتتابـع �سعـاد بابت�سامة مل تفارق
ثغرها« :ق��دمي�اً قالوا «الطاحون مزراب
ذهب» لأنهم كانوا يعملون ليل نهار من
دون توقف� ،أما اليوم فلم يعد �أحد يطحن
القمح ،لذلك نعتمد يف معظم عملنا على
طحن الربغل بني �شهري �أيلول وت�شرين
الثاين ،فنحن كالنملة نعمل �أيام ال�صيف

لرنتاح زمن ال�شتاء».
�أما عن طريقة عمل الطاحونة فت�شرح لنا
قائلة:
« ُي�سلق القمح ويجفف ويح�ضره �صاحبه
اىل املطحنة ،فن�ضعه يف الكور وهو الوعاء
الذي ي�ستقبل القمح ليلقمه الطاحن حيث
يدور احلجر فيطحن القمح .واملاء الهابط

بقوة هو الذي يدير احلجر املنحوت من الغرانيت.
�أما هذه الع�صا والتي تبدو وك�أنها �إبرة الفونوغراف
فت�سمى «طرطق» ،وهي من اخل�شب ومهمتها
حتديد كمية القمح الوافدة اىل حجر الطاحون،
وحني يدور احلجر ك�أ�سطوانة عتيقة ت�صدر �صوتاً ال

«طبة» مطحونة� ،أو طبة مقابل «�شنبل» مطحون.
(الطبة ت�ساوي تنكة �أو غالوناً كبرياً ،وال�شنبل
ي�ساوي ع�شر طبات �أو حواىل  150كلغ).
وت�ش ّدد �سعاد على ناحية �أخرى يف املطحنة وهي
حفاظها على البيئة �إذ �أنها تعتمد على املياه
خزان املياه
يف البلدة

يتوقف �إال مع توقف الطحن .ويتغيرّ �شكل احلجر
بني حجر طحن الربغل وحجر طحن القمح ،ووفقاً
لتحديد الوزن وال�سرعة للطاحن ُيطحن القمح �أو
الربغل ب�شكل ناعم �أو خ�شن .بعد الطحن ،ت�أتي
عملية الغربلة بغربالني واحد للربغل الناعم و�آخر
للخ�شن».
�أما عن بدل الطحن فتقول �سعاد �إنه كيلو مقابل

يف عملها� ،أي على مياه نبع ر�شعني املتدفق
غزيراً حتتها ،ولي�س على املحروقات التي عدا عن
�أنها تل ّوث البيئة فهي تنرث مت�ساقطاتها على
الغالل».
ورافقتنا م�ضيفتنا يف رحاب مطحنتها ت�شري
�شارحة اىل �أدوات منزلية تراثية :هنا منل ّية -
الرباد قدمياً  -حلفظ امل�أكوالت بعيداً عن احل�شرات
كركة العرق
يف ع�شاء قروي

والقوار�ض  -وطبق اخلبز ،وهناك �صندوق الغلة،
وهنالك �صندوق العرو�س حاوي جهازها ،وغريها.
وانتهت رحلتنا يف الطاحونة وخرجنا و�صوت
�سعاد ي��ر ّدد« :يجب احلفاظ على هذه املطحنة
الأثرية فرتممّ وجت� ّدد مع الإبقاء بالت�أكيد على
هند�ستها و�أدواتها القدمية .هي حياتي وحياة
ر�شعني ،وقد تكون الوحيدة العاملة على املاء اىل
الآن».
رحلة العودة
وتابعنا رحلتنا نتف ّقد معامل ر�شعني فتوقفنا
�أمام كني�سة مار يوحنا املعمدان نت�أمل روعتها
وجمالها .فقد بنيت العام  1892على يد املعلم
بول�س ال�شدياق ّميني من زغرتا الذي حل مكانه
بعد وفاته املعلم جرج�س املعراوي من زغرتا ،وقد
تعاون مع الأهايل يف عملية البناء فحملوا كباراً
و�صغاراً� ،شيباً و�شباباً على ظهورهم و�أكتافهم املاء
واحلجارة� .أما �أخ�شاب قالب العقد فكان الأهايل
يقطعونها من الب�ساتني ويطرحونها يف النهر
ويالقونها يف �أقرب مكان اىل الكني�سة ليجروها
باحلبال �أو يحملوها على الأكتاف وي�ضعوها بني
يديّ املعلم .يبلغ علوها � 10.50أمتار ،وعر�ضها
 11.80م�تراً .دخلناها مت�أملني روع��ة بنائها
و�صورة مار يوحنا املعمدان التي ر�سمها الفنان
اللبناين العاملي �صليبا الدويهي.
ومن مار يوحنا املعمدان اىل مار يوحنا دنحي
حيث يقوم مزاره املته ّدم ومن دون �سقف .وكان
امل�ؤمنون يح ّجون اليه يف منا�سبة عيد قطع ر�أ�س
مار يوحنا يف �شهر �آب من كل عام .ويجري البحث
حالياً يف ترميم هذا املزار.
وانتهت رحلتنا مب�شوار على جمرى نهر ر�شعني
انطلق من النبع حيث تنت�صب �أ�شجار ال�صف�صاف
واحلور با�سقة حار�سة لأغلى جوهرة ،وانتهى يف
�أحد املطاعم املنت�شرة على جمرى النهر دعانا
م�ضيفنا و�شقيقه الدكتور جان اىل م�أدبة غداء
تذوقنا خاللها الكبة الزغرتاوية واخلبز العربي
اخلارج من الفرن اىل املائدة تواً.
وهكذا وم��ع انحدار ال�شم�س اىل بيتها عدنا
اىل بيتنا وطعم الذكريات يدغدغ قلوبنا ومياه
ر�شعني تدعونا اىل العودة مرة ثانية.
ت�صوير :العريف اول يحيى خ�ضر
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وقفة وفاء
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

برعاية معايل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
اليا�س املر ك ّرمت «جلنة تكرمي ر ّواد ال�شرق» مو�سيقى اجلي�ش اللبناين بقيادة املقدّ م
جورج ح ّرو يف احتفال �أقيم للمنا�سبة يف حديقة كني�سة ال�سيدة � -سن الفيل ،تقديراً
منها لعطاءاتها الفنية وم�شاركتها يف كل املنا�سبات الوطنية مبو�سيقاها التي تعبرّ عن
هوية وطن و�شعب.

«ر ّواد ال�شرق»
تك ّرم مو�سيقى اجلي�ش
واملنا�سبة حت ّولت اىل مهرجان
احل�ضور
ح�ضر االحتفال رئي�س الغرفة الع�سكرية يف وزارة
الدفاع العميد الركن �إدم��ون فا�ضل ممثالً وزير
الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املر ،ممثلون عن
الوزراء زياد بارود ،ن�سيب حلود ،طالل ار�سالن ،جربان
با�سيل و�أ�سعد حردان ،ممثل عن النائبة �سرتيدا
جعجع ،ممثل الرئي�س ال�شيخ �أم�ين اجلميل،
العقيد الركن عدنان �شاهني ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،العقيد الركن اليا�س حبيب
ممثالً مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف
ريفي ،الرائد روجيه �صوما ممثالً مدير عام الأمن
العام اللواء وفيق جزيني ،العقيد دريد رحال ممثالً
مدير عام �أمن الدولة العميد اليا�س كعيكاتي،
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رئ���ي�������س
ب��ل��دي��ة �سن
الفيل الأ�ستاذ نبيل كحالة ،رئي�س بلدية ال�شوير
الأ�ستاذ نبيل غ�صن ،رئي�س بلدية اجلديدة -
البو�شرية  -ال�سد الأ�ستاذ �أنطوان جبارة� ،أع�ضاء
جمال�س بلديات املنت واملخاتري ،وح�شد من رجال
الدين والإعالميني وحمبي املو�سيقى.
�أال ُق ْم من رمادك...
بد�أ االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين عزفته
مو�سيقى اجلي�ش ،ثم �ألقت عريفة االحتفال
الإعالمية رميا جنم بجاين كلمة �ألهبت امل�شاعر
وطنية وفخراً باالنتماء اىل لبنان قالت فيها:
«�أال ُق ْم من رمادك �أيها الفينيق .وا�ص ُرخ :الأمر

يل ،واهتف بالفتيان الأ�شاو�س افتتاحاً� ،إقرعوا
الطبولْ ،
وقل لل�شهيد ح ّلق عالياً و ُخ ْذ من ذرى
لبنان عنفوان �أجنحة الن�سور ،وارفع الأرز لوا ًء عند
ح ّد ال�ضياء ...فالف�ضاء ملع ُبك الو�سيع؛ والم�س خ ّد
ال�شم�س قبل ًة واطبع فوق جبينها ب�صمة ال�شهيد،
واهلل ،ربيب ال�سيف والقلم؛ ما خا َن عهداً،
فلبنا ُنِ .
وجود يف احلق
وما دا َن �إالّ لل�سالم ،وح ُّقه ُ
واجب ٍ
واحلقيقة».
واىل املو�سيقى تو ّجهت بالقول« :ويا ع�سكر
لبنان ،ويا مو�سيقى جي�ش لبنان الناطقة بلغة
العقل وال��روح ،هذا هو اليوم ال��ذي �صنعه
الرب ،فلنفرح ونته ّلل به ،فا�صدحي �أيتها
ّ
املو�سيقى الع�سكرية من جي�ش لبنان،
وهاتي الن�شيد تلو الن�شيد؛ ويا جي�ش لبنان،
و�شهداء لبنان ويا كل لبنان ،غ ّنوا معنا على
�أحلان مو�سيقى اجلي�ش:
وا�سرجوا اخليول
		
اقرعوا الطبـول
ِ
واحر�سـوا اجلبـل
		
واق َحموا ال�سهول
و�أيها الرجال� :إنطالقاً
واختتاماً� :إقرعوا الطبول!
يكفيكم فخراً
كلمة الرتحيب كانت من رئي�س جلنة تكرمي ر ّواد
ال�شرق �أنطوان عطوي ،ق ّدم بعدها كلمة اللجنة
�ألقاها الدكتور روب�ير ال�صفدي ال��ذي حت� ّدث عن
عالقته مبو�سيقى اجلي�ش ،ووقعها على الأوطان
والأف��راد« :يكفيكم فخراً واعتزازاً على امل�ستوى
الراقي ال��ذي و�صلتم اليه من �إحياء حفالت يف
امل�ؤمترات الر�سمية ،اىل املهرجانات الوطنية...
و�إن كان يل من �أمنية بهذه املنا�سبة ،وب�صورة

ومع ذلك� ،أقول:
جميل �أن منوت من �أجل الوطنّ ،
ولكن الأجمل �أن
نحيا من �أجله.
نحب ،نغ ّني ،نفرح.
تعالوا نحياّ ...
بني ال�شهادة واملو�سيقى تواط�ؤ ،بل �أكاد �أقول:
وحب.
حكاية رفقة ّ
اليوم ،و�أنا �أنحني �أمام �أرواح ال�شهداء ،كل ال�شهداء
يف اجلنوب ،كما يف ال�شمال ،ع�سكريني ومدنيني،
�أرفع هذه الق�صيدة اىل روح �سامر ،ال�شاب الطفل
ال�بريء ،مع حتية تقدير اىل مو�سيقى اجلي�ش
اللبناين ،ال��ذي يبقى ،ومهما كابر املكابرون،
رمز الوفاء والت�ضحية وال�شرف ،وعلى �أقدام جنوده
ّ
تتحطم �أمواج الإره��اب ور�صا�صات الغدر ،ورياح
خا�صة بعد االنحراف الفني الذي ت�شهده ال�ساحة ال�شهيد �سامر حنا ،وقالٍ �« :آت اليكم ،اليوم ،من
اللبنانية� ،إن على �صعيد املو�سيقى �أو الكلمة� ،ضيعتي اجلردية ،من تنورين احلزينة على ولدها ال�ش ّر والعدوان.
ثم �ألقى مطر ق�صيدته «هذا دمي» ،فقال:
ف�أمنيتي الرجوع اىل املا�ضي العريق واىل الفرتة �سامر حنا� ،أحمل معي دموعاً و�شتائم و�صلوات...
الذهبية للأغنية العربية التي � ّأ�س�سها مو�سيقار
الأجيال حممد عبد الوهاب وامتدت جذورها اىل ه�����ذا دم������ي ،ا�����ش����رب����وا ،م����ن �أي������ن �أب���ت���ك��� ُر ����ش���ع���راً ب���ح���ج���م ����ش���ه���ي� ٍ��د ،م���ن���ه �أع����ت����ذ ُر
�������راح ع���ل���ى ال��ن�����س��ي��ان ت��ن��ت�����ص � ُر
���ي نف�ساً ك�����ذا اجل� ُ
عمالقة من لبنان �أمثال :عمر الزعني� ،سامي ه�����ذا دم������ي ،ف����خ����ذوا م����ن ج����رح� َ
ال�صيداوي ،فيلمون وهبي ،حليم الرومي� ،شفيق ه������ذا دم�������ي ،اك����ت����ب����وا ،ت����اري����خ �أم���ت���ن���ا ي���ا جم���� َد �أر�� ٍ�������ض��� ،س��ق��اه��ا ال�����دم وال��ط��ه � ُر
�أبو �شقرا ،زكي نا�صيف ،ووديع ال�صايف ،و�صوالً وج��ي�����ش��ن��ا ،ج��ي���� ُ�ش ل��ب��ن��ان ال��ع��ظ��ي��م ،هنا م����ن وق�����ع �أق�����دام�����ه ال�����ن��ي��ران ت�����س��ت��ع � ُر
������ب ،م����ن ب��ن��ادق��ه��م ُي���ط���ل ف���ج���ر ،وي�����ص��ح��و ال����زه���� ُر وال�����ش��ج � ُر
اىل دولة الرحابنة الذين �ساهموا ب�إي�صالها اىل ج����ن����وده أُ��������س������ ُد ح� ٍّ
العاملية.»...
ف�����الأر������ض ح���ي���ث ه������ووا ق����د�� ٌ���س نق ّبلها وم������ن ح���ن���اي���ا اجل���������راح ي����ن����زف ال����وت���� ُر
وب���ا����س���م ل��ب��ن��ان ي��ع��ل��و ال�������ص���وت مبت�سماً ح�����ري�����ة ح�����ل�����وة م�����ن �أج����ل����ه����ا ٌُن����������ذروا
رئي�س بلدية �سن الفيل
رئي�س بلدية �سن الفيل نبيل كحالة �أكد�« :أ ّن ال اخل�����وف ي���ردع���ه���م ،ال ال��ل��ي��ل يرعبهم ال امل�����وت ي��وج��ع��ه��م ،ال ال��ق��ل��ب ينفط ُر
مو�سيقى اجلي�ش هي الإب��ن البكر للم�ؤ�س�سة م����ات����وا ف����������دا ًء ...ول���ك���ن ع���ف��� َو ت��رب��ت��ه��م ب����وق����ف� ِ���ة ال�����ع����� ّز ك������ ُّل ال�����ع����� ّز ي��خ��ت�����ص � ُر
الع�سكرية ،هي الأ�سا�س يف احلرب وال�سلم ،هي
فرقة ع�سكرية بامتياز ،هي فرقة ثقافية وتربوية اهلل ،ي�����ا وط�����ن�����ي ،ك�����م ن���ح���ن يف خ���ط����أ ح���ت���ى ك����������أ ّن ب���وج���ه���ي ال����ك����ل ي�����س��ت� ُ
تر
واجتماعية بامتياز �أي�ضاً .فكما املو�سيقى دعم وال ت���ل���م���ن���ي �إذا �أوج�������ع� ُ
������ت م����ق��ب�ر ًة ���ض � ّم��ت ���ش��ب��اب �اً ب��غ�ير ال�����س��ي��ف م���ا خ��ط��روا
وع�ضد يف زمن احلرب فهي كذلك ثقافة وفن يف م��������اذا ف���ع���ل���ن���ا وك����ي����ف اغ���ت���ال���ن���ا ن���ف��� ٌر �أي����دي����ه����م ال���ك���ف���ر ،ال �أن���������س وال ب�����ش � ُر
بر
زمن ال�سلم».
م�������اذا ف���ع���ل���ن���ا ،وك����ي����ف اب���ت���اع���ن���ا ب�شر ن���ف���و����س���ه���م ل����ه����وى ال�������ش���ي���ط���ان خم��ت� ُ
و�أ�ضاف�« :إن مو�سيقى اجلي�ش اللبناين �أعطت �أق����� ّب�����ل ال����ت���راب ع���ن���ه���م� ،أل������ف م��غ��ف��رة ن���ح���ن ال������� ُزن�������ا ُة و�أن���������ت الأب ت��غ��ت��ف � ُر
املجتمع امل��دين يف لبنان دعماً كبرياً يف كل ب���اجل���رح �أغ���م�������س ����ص���وت���ي� ،آه���ت���ي ُح���رق ف����م���� ّد ك���� ّف����ك ،ي�����ص��ح��و ال���ل���ي���ل وال���ق���م��� ُر
وه��������ات زن��������دك����� ،ض���� ّم اخ����وت����ي َر ِح����ب����ا اهلل و ّح��������ده��������م واحل�����������ب وال�������ق�������د ُر
املنا�سبات ،يف امل��ؤمت��رات الر�سمية واحلفالت
ِ
واملهرجانات الوطنية وال�شعبية والريا�ضية ،ع���ل���ى ث������راك ن��ع��ي�����ش ال�����ر�أ������س م��رت��ف��ع �اً وم������ن ث�������راك ي��ف��ي�����ض ال����ن����ب� ُ
���ل وال����ك��ب� ُر
������ب �إالّ م����ن ب����ه ����س���ك���روا
�شاركت يف تكرمي الأدب��اء والفنانني ،ف�أ�ضعف ب����احل� ّ
���ب ج���ي�������ش ب���ل���ادي ي���ف���ت���دي وط���ن���اً ال ي����ع����رف احل� ّ
الإميان �أن نقف هنا لتكرميها» .و�ش ّدد على «�أن
�سن الفيل مدينة مفتوحة لل�سلم الأهلي وم�ش ّرعة ه�������ذي الأن����ا�����ش����ي����د �آه�����������اتٌ ن�����ر ّدده�����ا ب���ال�������ص���وت ،ب��ال��ل��ح��ن ،ب����الإمي����ان تختم ُر
يف احل���زن ،يف ال��ع��ر���س ،يف الأجم���اد نر�سلها ول � َي�����س��ل��م ال����ف� ّ
للجي�ش اللبناين فقط».
���ن ،ف��ه��و الأ�����ص����ل وال��ث��م�� ُر
ون��ن��ح��ن��ي خ�������ش���ع���اً ،ي����ا جم����د م����ن ع���زف���وا ي���ا ع���� ّز م���ن ط���رب���وا ،ي���ا ط��ي��ب م���ن �شعروا
ُق����ده����ا ،ف����� َ
���������ي ،ك������رمي اخل�����ل�����ق ،م���ق���ت���د ُر
�سهيل مطر :هذا دمي
أن����ت م����ق���� ّدم ُع���ل���ى جي�شنا ح�������� ٌّر� ،أب� ٌّ
ال�شاعر الدكتور �سهيل مطر رثا روح النقيب م���ع���اً ن��غ�� ّن��ي ل��ي��ح��ي��ا اجل��ي�����ش يف وط��ن��ي ول���ي���ح���ي���ا ل���ب���ن���ان ف���ه���و ال�����ب�����دء واخل���ب�� ُر
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درع ...فمو�سيقى
يف اخل��ت��ام ،ق � ّدم��ت اللجنة درع���اً تكرميية
ملو�سيقى اجلي�ش ت�سلمها املقدم ج��ورج ح ّرو
من ممثل وزير الدفاع ورئي�س اللجنة ،ثم بد�أت
الأم�سية ف�صدحت مو�سيقى اجلي�ش يف �سماء
�سن الفيل ،حم ّولة ليل �أهلها اىل �أم�سية وطنية

أغان �ألهبت اجلمهور الذي كان باقة من ّوعة من الأغاين الوطنية كـ«جينا الدار يا
بامتياز على وقع � ٍ
�أهل ال��دار»« ،ها الأر�ض اللي عليها ربينا»« ،عا
حمت�شداً يف حديقة ال�سيدة.
�سهرة رائعة جنح خاللها املقدم جورج ح ّرو يف ا�سمك غ ّنيت» ،و«راجع يتع ّمر لبنان» ،وغريها.
قيادة �سفينته املو�سيقية اىل �شط�آن اجلمال،
ت�صوير:
مدعوماً ب�صوت الفنانة �سهام ال�صايف التي ت�ألقت
املعاون �شربل زغيب
بالزي الع�سكري املو�سيقي ،وغ ّنت ب�صوتها الرخيم

مهرجان الزهور «وعربة اجلي�ش» للفنان �سمري �شمعون
يف ختام مهرجانات زحلة التي تنظمها بلدية زحلة بالتعاون مع جلنة
املهرجان� ،أقيم مهرجان الزهور الذي تق ّدمته «عربة اجلي�ش» التي ع ّودنا
عليها الفنان �سمري �شمعون يف كل عام ،فكانت ،كالعادة ،مميزة وملفتة
نظراً اىل رمزيتها الوطنية وما يك ّنه الفنان من حمبة للجي�ش وتقدير
لت�ضحياته.
ح�ضر املهرجان ممثل فخامة رئي�س اجلمهورية حمافظ البقاع القا�ضي
�أنطوان �سليمان ،ممثل رئي�س جمل�س النواب ،وزير الزراعة �إيلي �سكاف،
ممثل رئي�س جمل�س ال��وزراء مدير عام وزارة الثقافة عمر حلبلب،
ممثل قائد اجلي�ش العميد
يا�سر اخلطيب ،ممثل مدير
ع��ام الأم���ن الداخلي العميد
غ�سان بركات ،وح�شد كبري من
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الفاعليات ال�سيا�سية والأمنية واالجتماعية وال�شعبية.
وحملت «عربة اجلي�ش» هذا العام �شعار اجلي�ش «�شرف ،ت�ضحية ،وفاء»
وقد ن ّفذه الفنان �شمعون مبختلف �ألوان الزهور الطبيعية الزاهية ،فوقفت
�صبية يف و�سط العربة معتمرة قبعة اجلي�ش رمز ال�شرف وممت�شقة
ال�سيف رمز الت�ضحية يعانق غ�صن الزيتون رمز الوفاء وال�سالم.
وقد ز ّينت �صورة عمالقة لفخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان مق ّدمة العربة ،وعندما م ّرت �أمام جمهور املن�صة وقف م�صفقاً
عالياً وعزفت مو�سيقى اجلي�ش الن�شيد الوطني اللبناين.
ترك هذا العمل الفني وقعه
اخلا�ص يف نفو�س احلا�ضرين،
فا�ستحق �سمري �شمعون ال�شكر
والتقدير.
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�أ�سماء المعة
�إعداد:
تريز من�صور

وجه
م�شرق
للفن ال
لبناين
الأ�صيل

�سرية مبدع
ال��ع��ام  1896ول���د الر�سام
ج��ورج قرم يف ب�يروت ،من �أ�سرة
ك�سروانية ،لها عراقتها يف م�ضمار
العلم .وهو حفيد �سمعان قرم (الذي
ا�شتهر كم�ؤدب لأبناء الأمري ب�شري)،
والإبن الثاين للر�سام داوود �سمعان
قرم الذي ا�شتهر باللوحات ال�شخ�صية
اجلميلة ،التي ر�سمها لوجهاء ،من
اللبنانيني وامل�صريني و�أّهايل روما،
�أم��ه فرجيني نعمان و�أخ���وه البكر
ال�شاعر الكبري �شارل قرم ،وله �أخت
و�أخ �أ�صغر منه ،هما جان
وماري.
�أمام املجد الكبري والإرث
ال��ف��ن��ي ال��ع��ري��ق ،ال��ذي
حققه وال��ده داوود قرم
يف القرن التا�سع ع�شر،
وجد جورج نف�سه �أمام اال�ضطالع
بدور �صعب يتطلب منه املحافظة
على �إرث فنان عريق .وهكذا بد�أت
ري�شة الوالد تدغدغ م�شاعر الطفل.
تل ّم�س جورج قرم ال�شاب ما بني
العامني  1922و ،1930املواهب
املتعددة التي �أنعم الرب عليه بها،
من ر�سم وكتابة و�شعر ونرث وعزف.
فالكراري�س العديدة م��ن ق�صائد
ال�شباب ،التي خ ّلفها ومنها كرا�س
«م��ع الب�سطاء» (املن�شور العام
 ،)1915ت�شهد لولعه بال�شعر ،وكذلك

ج
و
ر
ج
ق
رم
بالكتابة،
ح��ي��ث �سكب
على �أوراق دفاتره ال�شخ�صية ،في�ض
�أف��ك��اره وم�شاعره احلميمة ،بلغة
فرن�سية �شاعرية ووجدانية ،وثابر
على الكتابة يف م��ا ب��ع��د ،وعلى
التعبري عن �آرائه الأدبية والفنية يف
ال�صحف واملرا�سالت ،بلغة �سليمة
�صافية وان�سيابية يف �آن .اىل ذلك

ك����ان م��ول��ع �اً
با ملو �سيقى
م��ا دف��ع��ه اىل
�إحياء ال�سهرات
امل��ن��زل��ي��ة يف
ب�����ي����روت م��ع
الأ���ص��دق��اء ،ع��ازف �اً على
ال��ب��ي��ان��و.

بري�ش جورج قرم
ة جورج قرم

باري�س ،بعد احلرب العاملية الأوىل.
وعلى الرغم من ت�شجيع الكثريين
له على البقاء يف باري�س ،حيث
تنال موهبته تقديراً �أكرب مما تناله
يف لبنان ،بقي ج��زء من ذات��ه يف
لبنان ،وهذا ما �أظهره حنينه العميق
ال��ذي ع�ّب�رّ عنه ،وب�صورة م�ستمرة
لأفراد عائلته .ولقد كان دائم الرتدد
على الأو�ساط اللبنانية يف باري�س،
وخ�صو�صاً على الأديب �شكري غامن،
الذي تبادل معه ر�سائل عديدة.

ولكنه �أعطى
الأف�����ض��ل��ي��ة للر�سم،
�إجنازاته الفنية يف لبنان
بحيث يعترب جورج قرم� ،أول
ع���اد اىل ب�ي�روت ال��ع��ام ،1921
عربي رحل اىل �أوروب��ا ،لدرا�سة
فن الر�سم العام  ،1919حيث التحق لي�ساهم م�ساهمة جل ّية يف تطوير
باملعهد الوطني للفنون اجلميلة يف كل �أن��واع الفنون .فقد عينّ ع�ضواً
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يف اللجان الفنية التنفيذية كافة،
حيث �ساهم يف ت�أ�سي�س املتحف
الوطني ،ويف اختيار الن�شيد الوطني
اللبناين ،ويف �إن�شاء املعهد الوطني
للمو�سيقى مع املو�سيقار وديع
�صربا .وكانت جائزة �سنوية با�سم
ج���ورج ق��رم تمُ ��ن��ح لأف�ضل تلميذ
عازف على البيانو .كما ق ّدم م�شاريع
عديدة اىل احلكومة اللبنانية لإن�شاء
معهد للر�سم والفنون اجلميلة ،وكتب
جورج قرم يف ال�صحافة املحلية من
دون توقفّ ،
حلث ال�سلطات الفرن�سية
واللبنانية ،على �أن تعري اهتماماً �أكرب
للفنون اجلميلة ،وتوفر لها املوارد
املالية الالزمة .اىل ذلك ،فاز جورج
قرم بامل�سابقة التي ُن ّظمت ،من
�أجل ر�سم منوذج تزيني �أول و�سام
كبري للدولة اللبنانية ،وهو و�سام
اال�ستحقاق اللبناين .وقد كتب على
الر�سم التمهيدي لل�شعار «�شرف
و�إخال�ص».
حمل جورج قرم يف تلك الفرتة،
لواء الدفاع عن الفنانني اللبنانيني
يف مواجهة تف�ضيل الأجانب عليهم،
وت�شجيع امل��واه��ب الأجنبية على
ح�ساب املواهب اللبنانية .ويف هذا

ال�سياق كانت مقالته ال�شهرية،
التي انتقد فيها جتار الفن ،وحادثة
ا�ستبعاد النحات اللبناين يو�سف
احلويك ،عن امل�شاركة يف م�سابقة
�إجناز متثال ال�شهداء يف �ساحة الربج،
حيث فاز يف حينها فنان �إيطايل.
هاجر اىل م�صر العام  ،1930و�أقام
يف الإ�سكندرية ،حيث ت��زوج من
ال�سيدة م��اري بخيت يف ت�شرين
الثاين ،وه��ي �إبنة يو�سف بخيت،
�سم�سار القطن ال�ثري يف بور�صة
الإ�سكندرية ،و�أ�س�س معها عائلة،
ورث��ت عنه موهبته الفنية ،وهي
م�ؤلفة من ناديا (�شاعرة ور�سامة)،
���س�يرج (رج����ل �أع����م����ال) ،ج���وزف
(مهند�س م��ع��م��اري) ،ج��ورج قرم
(وزي��ر �أ�سبق للمال� ،أدي��ب وعازف
بيانو) .وهكذا دخل ميدان الأعمال
مع متابعة م�ستمرة للر�سم.
�أق��ام معار�ض عديدة و�ساهم يف
احلياة الفنية امل�صرية ،حيث عر�ض
لوحاته يف غالريي ف�ؤاد ،الإ�سكندرية.
كما �ساهم يف �إن�شاء رابطة للفنانني،
�أط��ل��ق عليها �إ���س��م «امل�شعل»،
للدفاع عن حقوق الفنانني والك ّتاب
وم�صاحلهم ،وتنظيم املعار�ض
واملحا�ضرات واحلفالت املو�سيقية
والتظاهرات الأدبية .وعندما انتقل
اىل القاهرة العام  ،1948تاركاً

�أو�سمة
نال الر�سام
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• و�سام الأرز من للبناين.
رت
بة �ضابط.
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داوود الأب بري�شة
جورج الإبن

والد الر�سام جورج قرم
داوود قرم

معار�ض

�أحيا الر�سام جورج قرم
معار�ض عديدة منها:
 العام  ،1935غالرييف�ؤاد الإ�سكندرية.
 العام  ،1937قاعة�شريف الإ�سكندرية.
 ال����ع����ام ،1950«غالريي �آدم» القاهرة.
 العام  ،1958غالريي XIVيف بريوت.
-

ك��ل ن�شاط
جت���اري� ،أن�����ش��أ رابطة
مماثلة حتت الإ�سم نف�سه ،وبات
يعي�ش من امل��وارد التي وفرها له
فنه.
التم ّ�سك بالكال�سيكية
حنينه الدائم اىل الوطن
و�شعوره بالغربة� ،أعاداه
جم��دداً اىل لبنان العام
 .1956وع��ل��ى الرغم
من تدهور �صحته بدءاً
من العام  ،1965تابع
الر�سم حتى �آخ��ر يوم
يف حياته .وعندما
تويف بعد ظهر يوم
 13كانون الأول العام
 1971يف بريوت،
ك���ان ق��د ع��م��ل يف
�صباح ذلك اليوم على لوحته الأخرية،
ال��ت��ي بقيت غ�ير مكتملة ،وهي
ر�سم للكاتب وال�صحايف اللبناين
املعروف ،يو�سف ال�سودا.
غادر جورج قرم متم�سكاً ب�إميانه
باهلل ،تاركاً �إنتاجاً غزيراً ،من املناظر
الطبيعية اللبنانية وامل�صرية
والقرب�صية والفرن�سية والإ�سبانية،
امل��ر���س��وم��ة بواقعية و�شاعرية،
يف �سلم �أل��وان ناعمة ودافئة ،مع
ج��ر�أة غري منتظرة �أحياناً .وكذلك

ال���ع���ام  ،1961فندق
�أمبا�سادور يف بحمدون
 لبنان. العام  ،1964فندقفيني�سيا يف بريوت.
 ال��ع��ام  ،1967مقرج��ري��دة «الأوري�����ان» يف
بريوت.
ب��ع��د وف����اة ال��ف��ن��ان،
�أق��ي��م��ت لأع��م��ال��ه عدة
م���ع���ار����ض يف لبنان
وفرن�سا .من بينها:

معر�ض العام ،1981
يف غ��رف��ة ال�صناعة
وال��ت��ج��ارة يف ب�يروت،
و�آخ����ر ال��ع��ام ،1994
يف ق���اع���ة «يل با
بردو» ،الأوني�سكو يف
باري�س ،كما عر�ضت
لوحاته يف �شهر �أيار
م��ن ال��ع��ام ،2007
يف متحف �سر�سق
يف بريوت.

يف مرحلة الطفولة
لوحة للر�سام قرم

لوحات ل�شخ�صيات عديدة،
م��ن وج���وه رجالية ون�سائية ،يف
ح��االت خمتلفة ج��داً .كما �أب��دع يف
ت�صوير النا�س العاديني والب�سطاء،
يف الأري���اف وال�����ش��وارع املدين ّية
اللبنانية وامل�صرية ،و�أح��ب ر�سم
الأزهار والفاكهة ،م�ستثمراً موهبته
و�إح�سا�سه يف �إظهار �إ�شراق ق�شرتها
�أو ن�ضارة ل ّبها بكل د ّقة .وقد امتازت
لوحاته �أي�ضاً ،بالألوان الدقيقة ،التي
تعك�س بواقعية املناخ والطق�س

و����س���ائ���ل
لوحة ل�شكري غامن
ع��دي��دة يف
الر�سم ،من الزيت
وج��م��ال الطبيعة .مل تكن ع ّدة
اىل الفحم والبا�ستيل
الر�سم لتفارقه �أبداً ،ففي ال�شوارع والقلم .كذلك كانت ل��ه �أ�ساليب
ويف احل��دائ��ق العامة ،يف الريف متنوعة الم�ست التجريدية يف
ويف اجلبل ،يف لبنان ويف م�صر بع�ض اللوحات .غري �أنه انتقد تطور
�أو يف قرب�ص �أو فرن�سا ،التي �أقام ف��ن الر�سم نحو �أ�شكال جتريدية
فيها �أحياناً ،كان ير�سم الزيتيات يف م��ت��زاي��دة� ،أو ب��اجت��اه ال��ع��ودة اىل
نزهاته الطويلة .ويف املدن ،يخرج تقنيات فنية بدائية .والعام ،1966
قلمه ودفرته ،وير�سم ب�سرعة مالمح كتب بحثاً عن «الفن واحل�ضارة يف
م�شهد� ،أو ي�ضع ت�صاميم �أولية الزمن املعا�صر» ،كان مبنزلة اتهام
قا�س للت�أثري ال�سلبي «للمارك�سية
للموا�ضيع الأك�ثر تنوعاً .ا�ستعمل
ٍ
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ال�ستالينية» و«للمركنتيلية
الأم�يرك��ي��ة» على الفنون
املعا�صرة اىل تنديده
بال�صرعات واملو�ضات
الفنية املتتالية ،والتي
ي��ت��م ال�ت�روي���ج ل��ه��ا يف
حمالت ت�سويقية.
عبرّ جورج قرم بحدة،
يف ه���ذ ال��ب��ح��ث ،عن
ح��ن��ي��ن��ه اىل النزعة
الإن�سانية الكال�سيكية،
ال���ت���ي ك����ان جم��ب��والً
عليها كلياً ،وكذلك عن
�إميانه «ببزوغ ح�ضارة
�إن�سانية ج��دي��دة...
متك ّيفة م��ع حاجات
هذا الع�صر ال�صناعي والتفتيتي».
�إ�ضافة اىل الوجوه املعروفة ،التي
ر�سمها ج��ورج ق��رم ،ر�سم �أج�ساداً
ووجوهاً ن�سائية متعددة ،عك�س والده
يعط للج�سم وال�شعور
داوود ،الذي مل ِ
اجلن�سي� ،أي ح ّيز يف لوحاته ،بالرغم
مما ر�آه يف روم��ا ،من �أعمال لكبار
الر�سامني الإيطاليني تفوح منها
اجلاذبية اجل�سدية.
مل تخ�ضع �أعمال جورج قرم لت�أثري

بريوت بري�شة جورج قرم

ماري قرم يف لوحة

�أي حركة �أو مدر�سة فنية� ،إمنا كانت
ت�صدر عن حمبته للنموذج الأ�صلي
واح�ترام��ه ل��ه .فحافظ على �أمانته
لنهجه اخلا�ص النابع من داخله ومل
يت�أثر �إال قليالً بالثورات �أو التطورات،
التي �أحدثتها التيارات الفنية يف
القرن الع�شرين .وميكن القول� ،إن
داوود وجورج قرم هما جزء �أ�سا�سي
من جمموعة ال�شخ�صيات ال�شرقية،

• عن الفنانني يف لبنان:
 «الفنون اجلميلة يف لبنان»،)Le Réveil( ،بريوت� 17 ،آذار .1922
 «الفن العربي ولبنان»،)Le Réveil( ،بريوت� 23 ،آذار .1922
 «ال�شخ�صية املو�سيقية لوديع �صربا»La( ، ،)Syrieبريوت� 11 ،أيار .1922
 «اخل�ل� ّاق �أني�س فليحان»،)L’orient( ،بريوت 11 ،حزيران .1922
 «يف ما يخ�ص ق�صر احلاكم»،)L’orient( ،بريوت 27 ،ت�شرين الثاين .1924
 «الدفاع عن الفنون اجلميلة»،)L’orient( ،بريوت 7 ،كانون الثاين .1926
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التي �سعت اىل حتديث ال�شرق ،عرب
�أعمالهما الفنية والأدبية ،املت�أثرة
بالتقنيات الغربية املتقدمة ،من
دون التنازل عن ثوابت �إن�سانية،
وجب على ال�شرق املحافظة عليها.
وعلى الرغم من املبيعات العديدة،
التي حققتها لوحات جورج قرم يف
املعار�ض �أو خارجها ،ومن الطلبات،

خمتارات من كتابات جورج قرم
 «الفنون اجلميلة» ،)L’orient( ،بريوت9 ،حزيران .1926
 «يف ما يخ�ص م�أدبة الفنانني يف فندقالربي�ستول»،)La voix de l’artiste( ،
بريوت ،رقم � ،31شباط .1958
• عن الفن الت�صويري:
 «عن الفن ،قوانينه الأ�سا�سية ،جتار ونقادالفن احلاليني»،)Le Journal d’Égyptien( ،
القاهرة 30 - 27 ،كانون الثاين .1937
 «ر�سالة مفتوحة اىل ال�سيد اتيان مرييال»،( ،)Le Progrès Égyptienالقاهرة 7 ،كانون
الثاين .1949

ال��ت��ي تلقاها
لر�سم �صورة براقة
عن معا�صريه� ،إال �أنه ترك جمموعة
يف غ��اي��ة الأه��م��ي��ة م��ن اللوحات
والر�سوم ،ما زال ج��ورج قرم الإبن
(وزير املال الأ�سبق) ،يحتفظ بها
لغاية اليوم .ويف هذا الإط��ار �سعى
اىل حتقيق حلم والده ،ب�إن�شاء متحف
وطني للفنون اجلميلة ،خا�ص بداوود
وجورج قرم.

 «نف�سك لوحة خمتارة :بحث حولالبورتريه يف الفن الت�شكيلي عرب الع�صور» ،
حما�ضرة �ألقيت يف نادي ال�شباب ،القاهرة18 ،
ني�سان .1952
 «بحث ح��ول الفن واحل�����ض��ارة يف الزمناملعا�صر» ،بريوت ،من�شورات دار النهار.1966 ،
• منوعات:
 «كلود مونيه» ،)L’orient( ،ب�يروت9 ،كانون الأول .1926
 «حتية اىل حممود �سعيد� .شخ�صية وعمل�أكرب ر�سامي م�صر» La Bourse Égypti�( ،
 ،)enneالقاهرة� 30 ،آذار .1951

ت�رشين الأول

2
0
0

8

ثقافة بالدي
�إعداد:
وفيق غريزي

يو�سف اخلال

�أ�شعل عود ثقاب يف غابة ال�شعر ،ومل ُيعد
عمن �أحرق أ��صابعه� ،أو �أحرق ثيابه...
م�س�ؤوالً ّ
عمن ال يزال ُي�شوى على نار احلداثة .فتح
�أو ّ
�أفقاً ومل يفتح ميلي�شيا �شعرية م�س ّلحة.
طالب بحرية التغيري ،ومل يطالب بحرية
الإغتيال ،طالب بالتجريب ومل يطالب
بالتخريب .قاد �سفينة وهو بالت�أكيد لي�س
م�س�ؤوالً عن �سلوك البحّ ارة ،وعن �سكرهم،
وعربدتهم ،وخمالفتهم لطقو�س املالحة
و�أخالق البحر� ،إنه البطريرك الذي فتح
كني�سة احلداثة لآالف امل�ص ّلني .فتح جملة
«�شعر» ومل يفتح �إ�صالحية للأحداث� ،أو حم�ضر
بولي�س مهمته �أن يفت�ش الداخلني اىل
حمراب احلداثة ،واخلارجني منه ،و�أن ينب�ش
حقائبهم ويف �ضمائرهم� .إنه ال�شاعر ورائد
ال�شعر احلديث يو�سف اخلال.

معاناة الأدب العربي احلديث
تراثنا القومي جزء من تراث الإن�سانية وتراث
الإن�سان �إطالقاً .ال كل منف�صل ،منعزل �أو معزول،
ونه�ضتنا الأدبية �أو خروجنا من �أزمتنا الأدبية
لن تتم ،يف املبنى� ،إالّ بالتحرر من �أ�ساليبها
البعيدة عن احلياة .كما �أنها لن تتم يف املعنى،
�إال بالإت�صال من جديد مبجاري احلياة الفكرية
ّ
املتح�ضر ،هذا الإت�صال
الأ�صيلة احلية يف العامل
ال��ذي من �شروطه القيام بحركة نقل وتعريب
عميقة م�س�ؤولة �شاملة ،هدفها التب ّني والإحت�ضان،
ونتيجتها الكربى تلقيح �أدبنا وحياتنا بقيم تتج ّدد
وتنمو وتقوى على الإ�ستمرار .وي��رى �شاعرنا
يو�سف اخلال �أن الأدب العربي املعا�صر
يعاين �أزمة مثلما عاناها
ت����اري����خ����ه .فال

يغر ّنا هذا ال�سيل الدافق من املن�شورات املو�ضوعة
واملرتجمة هنا وهنالك .هذه الأزم��ة تتناول من
الأدب مبناه ومعناه .فهي يف مبناه وا�ضحة يف
ما ن�سميه م�شكلة اللغة؛ �أما يف معناه فما �أد ّل
على الأزمة من هذا ال�سخف الذي تلفظه املطابع
كل يوم� ،سواء �أكان جمموعاً يف كتاب �أو من�شوراً
على �صفحات ال�صحف واملجالت.
يف العامل �أدب��اء و�شعراء «�أوج���دوا �أ�ساليب يف
التعبري تك�سب املعنى ج ّدة حتى ال يبلى ،فهل
�سمعنا حتى ب�أ�سمائهم؟ ه��ل ترجمناهم� ،أو
هل قر�أناهم على الأق��ل؟ ال ،ما زلنا رمزيني �أو
تقليديني .ننظم معانينا على �أوزان اخلليل بن
�أحمد الفراهيدي ،نّ
نتفن بالقوايف ،ونخلط
هذه الأوزان بع�ضها ببع�ض،
م��ت��وه��م�ين �أن���ن���ا
جن ّدد» .فك�أمنا

رائد احلداثة ال�شعرية
جتارة الفكر
يف الفكر ،كما يف كل �شيء ،نحن جتار« .وجتار نحن منذ �أفالطون،
فلي�س يف الأمر �شيء جديد ،ولي�س فيه عار� .إمنا العار يف �أننا نتاجر
حتى يف الفكر .فالفكر ومو�ضوعه املعرفة ،ال يكون �سلعة للمتاجرة� .أما
كيف نتاجر بالفكر ،فخربه عند دور الن�شر عندنا ،بل عند الذين ي�ستغلون
املعرفة من �أجل الك�سب واجلاه املرموق.
املتاجرة بالفكر ،ال تنح�صر يف بيعه و�شرائه باملال .فهي تتخذ وجوهاً
عديدة منها� :إدعا�ؤها ب�أننا �أدباء ونحن ل�سنا من الأدب ب�شيء .ومنها
ا�ستخدام القلم للتطبيع والتزمري ،بل لتزوير احلقيقة وت�ضليل النا�س».
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قبل الرحيل
قبل �إنتقاله اىل رحمة ربه قال اخلال ما خال�صته:
«�إين �سعيد �أن �ألقى ربي ويف يدي اليمنى حركة �شعرية
غيرّ ت اىل الأف�ضل م�سرية ال�شعر العربي ،ويف اليد الي�سرى
ترجمة عربية للكتاب املقد�س �أتاحت للألوف من قرائه �أن
يخرتقوا قدر الإمكان يف املرحلة الراهنة ج�سد اللغة العربية
القدمية اىل روح م�ضمونه احلي».

هذه الأوزان تعك�س القوالب التي و�ضعنا فيها ملا اندلعت احلرب الكونية الثانية كان على مقعد
عقولنا منذ �أجيال .نتوارثها كما نتوارث هذه اللغة الدرا�سة اجلامعية يف الكلية الأمريكية يف مدينة
الف�صيحة التي اختفت من حياتنا ،وما زلنا نرك�ض حلب� ،إ�شتغل بعدها بتدري�س الأدب العربي يف
وراءها يف الكتب .حان لنا �أن نفهم �أن النه�ضات مدر�سة الفنون يف مدينة �صيدا جنوب لبنان.
ال تقوم بالعودة اىل ن�شر الآثار املا�ضية واجرتار العام � 1942إلتحق باجلامعة الأمريكية يف بريوت
معانيها ومبانيها ،و�إمنا تقوم على «الت�أثر مبا يف وبعد �سنتني يف الدرا�سة يف كلية الفل�سفة التي
تراث حي �آخر ت�أثراً عميقاً �شامالً ،غايته التب ّني كان ير�أ�سها الدكتور �شارل مالك ،تخ ّرج بدرجة
تخ�ص�ص بدرا�سة
والتم ّلك اىل �أق�صى ح ّد».
بكالوريو�س علوم .وم��ع �أن��ه ّ
الفل�سفة� ،إال �أن �سمعته ك�شاعر و�أدي��ب كانت
هي الغالبة ،فلما ُدع��ي للتدري�س يف اجلامعة
م�سريته
ول��د ال�شاعر يو�سف اخل��ال يف �أع��ق��اب احلرب الأمريكية كان الأدب العربي املادة التي د ّر�سها.
العاملية الأوىل وبالتحديد يف عيد امليالد العام العام  1944ال�سنة التي تخ ّرج بها� ،أ�صدر عن
 1917يف قرية «عمار احل�صن» وبعد ب�ضع �سنوات املطبعة الكاثوليكية يف بريوت �أوىل جمموعاته
نزحت عائلته لت�ستقر يف مدينة طرابل�س �شمال ال�شعرية حتت عنوان «احلرية».
لبنان ،حيث تلقى درو�سه الإبتدائية والثانوية العام  1947ترك التدري�س وت�س ّلم رئا�سة حترير
يف املدر�سة الأمريكية لل�صبيان .نظم ال�شعر يف «�صوت املر�أة» التي �أن�ش�أتها جامعة ن�ساء لبنان
البداية على ال�سليقة ،فلما تع ّلم العرو�ض جت ّنب من �صديقه املرحوم ر�شدي املعلوف .ويف العام
الإخالل مبوازين ال�شعر مما بعث به الثقة بالنف�س التايل �س ّلمها ب��دوره اىل ال�شاعر ف��ؤاد �سليمان
اىل حد الإط�لال��ة على القراء من على �صفحات وذلك عندما ق ّرر ال�سفر اىل الواليات املتحدة حيث
�أقام من العام  1947اىل العام  ،1955وعمل يف
ال�صحف وهو دون الع�شرين من العمر.
الأمانة العامة للأمم املتحدة.
يف ربيع  1955عاد اىل لبنان ،حيث عمل يف
«ال�صياد» مدة ثالثة �أ�شهر ،عاد بعدها للتدري�س
يف اجلامعة الأمريكية اىل جانب القيام بوظيفة
القيم
م�ساعد للدكتور �شارل مالك الذي ا�ستقال من عمله
ك�سفري للبنان يف وا�شنطن .العام  1956بد�أ حت�ضري
القيم الأخرية يف نظر يو�سف اخلال؛
�إ�صدار جملة «�شعر» وملا �صدرت العام  1957كان
ثالث :العقل واحلرية واملحبة منها
�صدورها حدثاً هاماً يف حياته ويف م�سرية ال�شعر
تتف ّرع الف�ضائل الإن�سانية جميعاً .يقول:
العربي معاً .العام  1958ترك التدري�س وان�صرف
«من العقل :الكيان واملعرفة والعدل.
اىل حترير جملة «�شعر» و�إن�شاء مطبعة ودار لن�شر
من احلرية :ال�صريورة واخللق والإبداع.
امل�ؤلفات الأدبية التي
من املحبة :ال�صالح واخلري واجلمال».
تلتزم دعوة املجلة
احلداثية.
��ر
�
أواخ
التجربة ال�شعرية
يف � 1964
توقفت املجلة لأول
«�إن التجربة ال�شعرية الف ّذة تبدع ال�شكل الفني الف ّذ .من
م���رة ث���م توقفت
هنا ثورتنا على الأ�ساليب التقليدية ،ال لأنها �سخيفة ،بل لأن
نهائياً العام .1970
ت������زوج ال�����ش��اع��ر
الإتباعية وا�ستخدام القوالب اخلارجية اجلاهزة �أمر ال يجوز يف نظر
ي��و���س��ف اخل���ال من
ال�شاعر احلديث الذي يبدع �أ�شكاله اخلا�صة يف عامل ثوري تغيرّ ت
فيه �أمناط احلياة على نحو مل ي�سبق له مثيل يف التاريخ».
الر�سامة هلن اخلال
ول��ه منها ول��دان:
ط���ارق وج����واد ،ثم

تزوج ثانية العام  1970من الفنانة وال�شاعرة مها
بريقدار وله منها :ورد ويو�سف اللذان يعمالن يف
حقل التمثيل امل�سرحي والتلفزيوين .تويف العام
 1987و ُدفن يف بلدة غزير ق�ضاء ك�سروان.
م�ؤلفاته
• احلرية  -جمموعة �شعرية.
• هريوديا  -م�سرحية �شعرية.
• البئر املهجورة  -جمموعة �شعرية.
• ق�صائد يف الأربعني  -جمموعة �شعرية.
• ر�سائل اىل دون كي�شوت  -جمموعة
�شعرية.
• احلداثة يف ال�شعر  -كتاب نقد.
• الوالدة الثانية  -جمموعة �شعرية باللغة
العربية احلديثة.
• على هام�ش كليلة ودمنة  -جمموعة
نرثية باللغة العربية احلديثة.
• يوميات كلب  -نرث باللغة العربية
احلديثة.
• دفاتر الأيام  -مقاالت و�آراء.
ترجماته :النبي جل�بران خليل ج�بران ،الأر�ض
اليباب لإليوت ،ديوان ال�شعر الأمريكي ،خواطر عن
�أمريكا جلاك مارتيان ،ثالث م�سرحيات� ،إبراهام
لنكولن لكارل �ساندبرغ ،ق�صائد خمتارة لروبرت
فرو�ست والعهد اجلديد من الكتاب املقد�س.
�آرا�ؤه النقدية
�أن يزدهر �سوق الأدب العربي يف لبنان ،و�أن
يعمر باملجالت الأدبية دون �سائر �أقطار العرب .و�أن
يغ�ص
تكرث فيه ُدور الن�شر فوق ما يطيق ،و�أن ّ
ب َح َملة الأقالم عن جدارة �أو عن دعوى� ...أن يكون
هذا كله «واقعاً �صحيحاً ف�شيء ،و�أن يكون دليل
نه�ضة �أدبية ف�شيء �آخر» .وله ر�أي يف النقد الأدبي
مفاده« :ما احلديث عن النقد� ،أدبياً كان �أم غري
�أدبي� ،إال حديثاً طويالً� .إذ لي�س �إنعدامه من حياتنا
الأدبية �أو الفكرية �أو الإجتماعية �إال �شاهداً على
اجلمود الكياين الذي نعانيه .فالنقد ال يرتعرع
�إال يف �أجواء احلرية .و�أين نحن من هذه الأجواء؟
�أيف املناطق احل��رام التي �س ّيجناها بالتقاليد
والتفا�سري ،وقلنا للعقل حذار الإقرتاب منها؟ �أم
يف مراعاتنا للخواطر وتز ّلفنا للآخرين و�إخ�ضاعنا
احلقيقة لإعتبارات �شتى».
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موهبة و�إرادة
�إعداد:
ندين البلعة

موهبة ّ
تغذيها الــــ
�إيليو القاعي ابن الـ 17عاماً كتب
�أوىل �أغنياته «قلبي مع ّلق بالع�سكر»...
فبعد ع�شر �سنوات من العزف على البيانو،
وعلى خلفية تربوية �أدبية ،منت موهبة
مميزة لدى �إيليو �إبن العقيد الركن غابي
القاعي.

افتتح �إيليو القاعي م�سريته الفنية بكلمات و�أحلان
�أغنية «قلبي مع ّلق بالع�سكر» التي �أ ّداها الفنان نقوال
الأ�سطا ،مبنا�سبة عيد اجلي�ش ،والقت جناحاً ورواجاً كبريين.
ويف حديث مع �إيليو ،ي�شرح لنا فكرة الأغنية فيقول:
« ُولدتُ يف منزل ،اجلي�ش بالن�سبة اىل �أهله هو امل�ؤ�س�سة
الأكرث �شرفاً و�أ�شد �صدقاً ...وتر ّب ُ
يت على هذه امل�شاعر« :ما
بعرف كيف وال لي�ش قلبي مع ّلق بالع�سكر» ...هذه الأحا�سي�س
ظ ّلت وال تزال تنمو بداخلي وعبارة «يا �إمي ما بيهنايل العي�ش
غري ح ّد رفاقي باجلي�ش» ،هي تعبري �صادق عن م�شاعر تختلج
يف نف�سي.
وي�ضيف قائالً :خالل معركة نهر البارد ،عاي�شنا الأحداث ،وه ّزنا ما
تع ّر�ض له اجلي�ش من اعتداء و�إجرام ،ت�أملنا لل�شهداء الذين ق ّدمهم
حلمايتنا ،فكانت فكرة الأغنية.
كتبت كلماتها بكل �صدق ،فعبرّ ت ع ّما يعني يل اجلي�ش وعن الأمان
الذي يزرعه هذا اجلي�ش يف نفو�سنا:
«يا وطني ما ت�شغل بال
ما دام بجي�شك يف رجال
انزرعوا بال�ساحة �أبطال
تيبقى �أرزك �أخ�ضر»
106
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كتابة الكلمات املعبرّ ة وتلحينها ،موهبة
برزت لدى ال�شاب ذي ال�سبعة ع�شر عاماً
لتت َّوج ب�أغنية من القلب اىل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية التي ن�ش�أ على حم ّبتها وتر ّبى على
احرتامها وتع ّلق ب�أ�س�سها ومبادئها.

ت�صويب

ــــروح الع�سكرية...
ولــحن «قلبي مع ّلق بالع�سكر»
ّ

ح�����ص��ل خ��ط � أ� يف ال��ع��دد
امل��ا���ض��ي ()279 - 278
�أدى اىل ن�شر �صورة للفنان
ن�ضال ب��در على �أنها للفنان
رفيق خويري (ال�صفحة ،)347
ما اقت�ضى االعتذار والت�صويب.

والتفاف كل ال�شعب اللبناين حول هذه امل�ؤ�س�سة الأب ّية
حتت �شعار «يداً بيد نبني لبنان الغد» ،دفعني لأتو ّجه
اىل لبنان وجي�شه ،مطمئناً:
«جي�شك ما دافع وحدو
ب�أبطالو ملا بينع ّدو
ال�شعب اللبناين وحدو
بجي�شك يا وطني بيكرب».
� ُ
أنهيت كتابة الكلمات وط ّبقت عليها درو���س املو�سيقى،
فكانت الأحلان التي �سمعها �صديق العائلة املل ّحن هيثم زياد،
و ّمت ت�سجيلها يف ا�ستديو طوين �سابا.
وعندما ق ّدمنا هذه الأغنية اىل مديرية التوجيه ،القت كل �إعجاب
وتقدير ملوهبتي ،وجرى االت�صال بالفنان نقوال الأ�سطا ف�أبدى تعاوناً
ال مثيل له.
لقد كان العمل الأول لإيليو الذي ُين�شر وبنجاح فائق ،عمل ق ّدمه
جلي�شه فكان «فاحتة خري» عليه .كان الباب الأول الذي ُفتح �أمام هذه
املوهبة الفت ّية لتنطلق يف عامل الفن الراقي؛ هو ال�شاب الذي يبقى ه ّمه
الأول «�أن �أو�صل الأغنية واللهجة اللبنانية اىل �أرقى املواقع ويف كل العامل لكي
�أ�ستطيع رفع �إ�سم لبنان عالياً».
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رحلة يف االن�سان
الإن�سان كائن �إجتماعي
بالفطرة ،ما يعني �أنه يدين
بوجوده وتط ّوره اىل احلياة
اجلماعية التي عا�شها منذ
القدم ،وا�ستقى من تفاعله
مع �ضغوطاتها مق ّومات
تط ّوره عرب الع�صور.
ومعروف �إن الق�صا�ص الأكرب
للإن�سان هو الوحدة ،فهي
متنعه من ر�ؤية ذاته يف
�أعني الغري ،ومن التفاعل مع
�أحا�سي�سهم ونواياهم جتاهه،
الأمر الذي يزجّه يف حلقة
معاناة مفرغة قد تت�س ّبب
بتقهقره و�ضياعه ،و�أحياناً
بفقدان هويته ال�شخ�صية.
ومن هنا كان احلكم بال�سجن
الإفرادي �أق�سى �أنواع
العقوبات التي تُلحق
باملدانني ،وحتى يف غياب
العذاب اجل�سدي .وب�سبب
حاجة الإن�سان اىل ترجمة
ميله امللحّ اىل التفاعل
مع الغري ،تط ّورت وظيفة
التخاطب اللغوي يف الدماغ
الب�شري جنباً اىل جنب مع
وظيفة التفكري ،وتط ّور
معها االرتباط الوثيق بني
الفكرة والكلمة من �أجل �إغناء
هذا التط ّور ب�أ�ساليب تخدم
احلياة االجتماعية.
108
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ّ
ي
ح
ّد
ي�سهم التوا�صل الإجتماعي يف تطوير العقل الب�شري؟

�إعداد:
غري�س فرح

ا
ىل �أ

غريزة التوا�صل اللغوي
يف هذا ال�سياق ن�شرت جمالت �أمريكية متخ�ص�صة
منها جملة « »Natureتقارير م�ستقاة من
�أبحاث علمية حديثة �أجراها �إخت�صا�صيون يف
علم الأع�صاب من بينهم الباحث الأمريكي
�ستيڤن بينكر .وعرف �أن �آراء الباحث املذكور قد
�أحيطت باهتمام بالغ كونها ت�ض ّمنت نظرية الفتة
تناولت ما �س ّماه «غريزة اللغة» ،وهي نظرية
ا�ستقى مفاهيمها من جمموعة درا�سات �أجريت

يف جامعة هارڤرد الأمريكية ومتحورت حول �أهمية
«غريزة النطق» ودورها يف تط ّور الإن�سان من دون
�سائر الكائنات احل ّية .وهو ما قاد الباحث املذكور
اىل اال�ستنتاج �أن وظيفة النطق الب�شرية هي
تو ّجه غريزي موجود يف تكوين الدماغ البدائي،
ولي�س كما يعتقد ،مهارة مكت�سبة كالكتابة
و�سواها من املهارات الناجمة عن التط ّور العقالين
احل�ضاري.
وكان الباحث اللغوي الأمريكي نعوم ت�شوم�سكي
قد �أطلق على هذه القوى الفطرية �إ�سم «القواعد

الفرن�سي بول بروكا .وهو عامل عا�ش يف �أوا�سط
ال��ق��رن التا�سع ع�شر ،واكت�شف عالقة فقدان
املقدرة على النطق بوجود تلف يف منطقة
دماغية تعرف بـ«الفلقة ال�صدغية الي�سرى»،
و�أ�صبحت تعرف الحقاً مبنطقة «بروكا» تيمناً
بالعامل املعروف.
وه��ذه املنطقة امل�س�ؤولة عن تع ّلم الإن�سان
النطق� ،أ�صبحت الحقاً مدار اهتمام علماء كرث يف
مق ّدمهم العامل الربيطاين كارل ويرنيك الذي
ق ّدم دالئل علمية ملمو�سة على جت ّذر تكوينها يف

اخلريطة اجلينية الب�شرية بطريقة بالغة التعقيد،
تتم ّثل بتخ�ص�ص كل من �أجزاء الفلقة الدماغية
امل�شار اليها ب�أحرف مع ّينة .وهذا يعني �أن الإن�سان
ميلك غريزة لغوية متخ�ص�صة .وال�س�ؤال املطروح:
ملاذا؟

الكونية العميقة» التي مت ّيز الإن�سان عن �سائر
الكائنات .والدليل �أن بوادر تكوين النطق املوجودة
ل��دى ف�صائل بع�ض احليوانات ،مل تتط ّور عرب
الع�صور ،ومل تتم ّكن من االحتاد مع �أ�شكال التوا�صل
املع ّقدة والتي ظ ّلت حكراً على الب�شر.
وعلى ال��رغ��م م��ن اجل��دل ال��ذي راف��ق نظرية
منو «غريزة اللغة» وتط ّورها لدى الإن�سان� ،إالّ
نظرية العقل امليكياڤي ّلي
�أن الوقائع التي رافقت مراحل تط ّور اجلن�س تتعلق هذه النظرية مبقدرتنا كب�شر على بناء
الب�شري� ،أ ّكدت حقيقة وجودها .والدليل على ذلك ،فر�ضيات تتعلق بتفكري الآخرين وب�إمكان تعاطيهم
ال�سرعة التي يتعلم خاللها الأطفال النطق ،مقابل مع تفكرينا وتو ّجهاتنا الباطنية .وتكمن قيمة
هذا الوجود والتط ّور العقالين باملقدرة ال�شخ�صية
ال�صعوبة التي يواجهونها يف تع ّلم الكتابة.
على ا�ستباق تفكري الغري ونواياه وبالتايل �أفعاله
ب�أ�شكال تخدم م�صاحلنا اخلا�صة .ومن هنا دور اللغة
منطقة «بروكا» الدماغية
�إ�ضافة اىل ذلك ،هنالك دليل علمي �آخر على البالغ الأهمية يف �إقامة التوا�صل الب�شري بالطرق
�صحة هذه النظرية كان قد ق ّدمها عامل الأع�صاب ال�سليمة.

من جهة ثانية ،ف�إن الت�أكيد على نظرية الغريزة
اللغوية البيولوجية املن�ش�أ يظهر م��ن خالل
النظريات العلمية احلديثة املتع ّلقة مبر�ض التو ّحد
( ،)Autismوالذي تتمثل عوار�ضه ب�إعاقة التعبري
اللغوي والتوا�صل االجتماعي .وهو مر�ض ينجم عن
تلف يف منطقة التوا�صل اللغوي الدماغي امل�شار
اليها ،علماً �أنه ال ي�ؤثر يف م�ستوى الذكاء الفردي.
ارتباط اللغة بالتوا�صل االجتماعي
م��ن ناحية ثانية ،يعتقد الباحث الأمريكي
�سيمون كوهني ال��ذي �أج���رى درا���س��ات يف هذا
املجال �أن مر�ض التوحد ال ين�ش�أ نتيجة خلل يف
منطقة التوا�صل اللغوي فح�سب ،بل يت�سبب به
اي�ضاً النق�ص يف تكوين الإدراك الفردي .وهو
نق�ص ينجم عن خلل يف ميكانيكية عمل «اخلاليا
الع�صبية العاك�سة» ،والتي تن�شط لدى تلقي
م�شاعر منبثقة من �شخ�ص �آخ��ر وخ�صو�صاً لدى
قيامه بعمل ما .وهذا يعني �أن اخلاليا الع�صبية
التي تعك�س م�ؤثرات �أن�شطة الغري وم�شاعرهم
تتوا�صل �آلياً مع املقدرة اللغوية على التعبري
بهدف تعزيز التوا�صل الإجتماعي .ومن هنا نرى
�أن اخللل الذي ي�صيب اخلاليا الع�صبية العاك�سة
لدى امل�صابني «بالتو ّحد» يرافقه خلل مماثل يف
الأج��زاء الدماغية املتعلقة بالنطق ،الأم��ر الذي
مينع امل�صابني من التع ّرف على �أحا�سي�س الغري
وتعابري وجوههم ومن التوا�صل معهم لغوياً يف
الوقت نف�سه.
ويف �أثناء البحث عن �سبب هذا الرتابط الوثيق
بني الإدراك الفردي والتوا�صل اللغوي� ،إكت�شف
العامل الأمريكي ماركو الكوبوين من خالل الت�صوير
بالرنني املغنطي�سي لأدمغة امل�صابني بالتو ّحد،
�أن اخلاليا الع�صبية العاك�سة ،واملرتبطة مبعرفة
نوايا الغري عرب تعابري وجوههم ،موجودة يف
منطقة «ب��روك��ا»� ،أو الفلقة ال�صدغية الي�سرى
املرتبطة بالتعبري اللغوي.
الإن�سان �إذن لي�س ك�سواه من الكائنات احل ّية.
�إن��ه �إنعكا�س لر�ؤية خفية جعلت وج��وده �ضرورة
لوجود الآخرين .وعلى هذا الأ�سا�س ،ارتبط تط ّوره
اللغوي منذ القدم بتط ّور �إدراكه وكالهما كما ثبت،
�ش ّكال �شراكة �أ�سا�سية يف تكوين غريزة التوا�صل
الإجتماعي ،والتي بف�ضلها نال الدماغ الب�شري
الق�سط الوايف من الإرتقاء والتط ّور.
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طب و�صحة

�إعداد:
النقيب الطبيب جورج خليل
الطبابة الع�سكرية

التدخني �أول م�سبباته

ت�رشين الأول

�سرطان الرئة من �أخطر الأمرا�ض القاتلة،
ال�سبب الأ�سا�سي لهذا املر�ض هو التدخني� ،إذاً
غني عن القول �إن الوقاية هي العالج.
�أما العالجات املعتمدة لهذا املر�ض
فهي ال تنجح يف الق�ضاء على املر�ض �إال �إذا
اكت�شفت يف مراحل مبكرة.

الوقاية هي �أف�ضل عالج
الأ�سباب
يعترب التدخني ،وخ�صو�صاً تدخني ال�سجائر،
امل�ساهم الرئي�س يف الإ�صابة ب�سرطان الرئة،
وت�شري التقديرات اىل أ� ّن التدخني يت�سبب يف
 ٪87من حاالت �سرطان الرئة ( ٪90عند الرجال
و ٪85عند الن�ساء).
�سرطان الرئة ثاين �أكرث �أمرا�ض ال�سرطان انت�شاراً
(بني الن�ساء بعد �سرطان الثدي ،وبني الرجال بعد
�سرطان الربو�ستات) ،وعدد الوفيات التي ي�سببها
هو الأكرب من بني جميع �أمرا�ض ال�سرطان.
خطر الإ�صابة ب�سرطان الرئة عند الذكور املد ّخنني
مي ّثل � ،٪17.2أ ّما عند الإناث املد ّخنات ،فاخلطر
هو  ٪11.6وهذا اخلطر �أقل من ذلك بكثري عند غري
املد ّخنني ٪1.3 :عند الرجال و ٪1.4عند الن�ساء.
هناك �أ�سباب �أخرى للإ�صابة ب�سرطان الرئة منها:
• مادة الأ�سب�ستو�س.
• تل ّوث الهواء.
• الإ�شعاعات امل�ؤينة.
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العالمات والأعرا�ض
ت�ستغرق �أعرا�ض �سرطان الرئة �سنوات عديدة
لكي تظهر ،وميكن �أن يتك ّون هذا ال�سرطان ببطء
�شديد ،وقد ال ي�سبب �أي��ة �أعرا�ض حتى ي�صبح
يف مراحله الأخرية ،نتيجة لذلك ي�ستفحل متاماً
وت�صبح خيارات عالجه حمدودة.
من �أهم عوار�ض املر�ض:
• �ضيق يف التنف�س.
• فقدان غري مع ّلل للوزن.
• �أمل يف ال�صدر.
• �أزيز.
• عوار�ض �إلتهاب الق�ضبات �أو االلتهاب
الرئوي.
الت�شخي�ص
يتم ت�شخي�ص ال�سرطان بالأ�شعة ال�سينية،
وم�سح «�سي تي» ( ،)CT Scanوفح�ص اللعاب،

وفح�ص عينة من ورم الق�صبات بوا�سطة املنظار
�إذا توافر.
هناك عدة مراحل لت�شخي�ص �سرطان الرئة:
• �أخذ املعلومات من املري�ض عن تاريخ
املر�ض وعالماته ،من خالل جل�سة مع الطبيب
ال�سعال،
املعالج .وت�شمل العوار�ض الأ�سا�سية ُّ
ال�����ص��ع��وب��ة يف ال��ت��ن��ف�����س ،الإره������اق ،فقدان
الوزن ،التق ُّيح الدموي� ،آالم ال�صدر ،و�أحياناً الب ّحة
ونتيجة ل�ضغط على �أع�صاب معينة �سببه الورم
ال�سرطاين).
• الفح�ص اجل�سدي الدقيق وال���ذي قد
يك�شف ع��ن ع�لام��ات ت�ساعد يف ت�شخي�ص
املر�ض مثل الهزال ال�شديد ،ال�شحوب ،ت�س ّرع
التنف�س ،وج��ود ب ّحة يف ال�صوت ،ت�ضخم الغدد
اللمفاوية ،الأزيز (عند التن�صت على الرئتني -
وذلك الن�سداد جزئي للمجاري الهوائية) ،الإلتهاب
الرئوي (نتيجة الن�سداد املجاري الهوائية)� ،أو عدم
�سماع �أ�صوات التنف�س (عند التن�صت) على جزء
معني من الرئة.
• الفحو�صات املخربية ،والتي قد تك�شف

فقر ال��دم الناجم عن املر�ض اخلبيث ،كريات
ال��دم البي�ض ميكن �أن تكون طبيعية العدد،
مرتفعة (مثالً ،عند وجود �إلتهاب رئوي مرافق
ملر�ض ال�سرطان).
 الفحو�صات ال�شعاعية »x-ray« ،و«CT.»scan
 الفح�ص الباثولوجي ،وهو يحدد الت�شخي�صالنهائي للمر�ض .ه��ذا الفح�ص يتطلب �أخذ
عينة من خاليا ال��ورم ملعاينتها حتت املجهر.
هنالك عدة �إمكانات للح�صول على مواد للفح�ص
الباثولوجي كفح�ص البلغم حتت املجهر للتحقق
من وجود خاليا �سرطانية.
يف حالة عدم وجود خاليا كهذه ،يجب
�إ���س��ت��ع��م��ال و�سيلة �أخ���رى
للح�صول على خاليا مثالً:
 ي��ت��م �أخ�����ذ عينةيف ب���ع�������ض احل�����االت
م��ن ت��ن��ظ�ير الق�صبات
(.)Bronchoscopy
 �إج������راء عملية جراحية لأخ��ذ عينة� :أخذاخلزعة بهذه الطريقة يتم يف غرفة العمليات،
ويتم يف حاالت ال ميكن فيها �أخذ العينة بوا�سطة
الإبرة.
ت�صنيف املر�ض
• �سرطـان الرئـة ذو اخلـاليا غيـر
ال�صغيـرة:
ي�ص ّنف �سرطان الرئة ذو اخلاليا غري ال�صغرية
(وهو الأكرث �شيوعاً) وفقاً لثالث خوا�ص:
 حجم الورم ومكانه. وجود (�أو عدم وجود) خاليا �سرطانية يف الغدداللمفاوية.
 وجود (�أو عدم وجود) مر�ض �إنبثاثي لأع�ضاءبعيدة عن مكان الورم.
• �سرطان الرئة ذو اخلاليا ال�صغرية:
ي�ص ّنف �سرطان الرئة ذي اخلاليا ال�صغرية يف
نوعني« :مر�ض حمدد» جلهة واحدة من القف�ص
ال�صدري �أو «مر�ض �إنت�شاري».
ي�شخ�ص معظم مر�ضى �سرطان الرئة ذي اخلاليا
ال�صغرية ( ٪70 - 60من املر�ضى) على �أن
مر�ضهم �إنت�شاري بينما يكون املر�ض يف � 30أو
 ٪40من احلاالت حمدداً.

خيارات عالج �سرطان الرئة
هناك ثالثة خيارات للعالج:
 اجلراحة :وذلك �إذا مل يكن ال�سرطان قد امتداىل �أع�ضاء �أخرى.
 الكيميائي :يلي اجلراحة عادة عالج بالأدويةالكيميائية للق�ضاء على الورم.
 امل��داواة بالأ�شعة :يبطئ هذا العالج منوالورم لكنه ال يق�ضي عليه متاماً.
يف ح��ال الإ���ص��اب��ة ب�سرطان ال��رئ��ة ذي اخلاليا
غري ال�صغرية ،تعترب اجلراحة العالج الأمثل �إذا
كان املر�ض حمدوداً وقابالً للإ�ستئ�صال .العملية
اجلراحية ت�شمل �إ�ستئ�صال الرئة كاملة� ،أو �إ�ستئ�صال
ف�ص من الرئة (الطريقة امل�ستعملة ع��ادة) �أو
�إ�ستئ�صال جزء من ف�ص رئوي� .أما املر�ضى الذين
يعانون مر�ضاً �إنبثاثياً ،فنادراً ما ي�ستفيدون من
العالج باجلراحة.
ي�أخذ العالج بالأ�شعة دوراً مركزياً يف عالج
مر�ضى �سرطان ال��رئ��ة .وي�ستعمل ه��ذا العالج
لأغرا�ض ال�شفاء من جهة� ،أو لهدف التخفيف من
حدة املر�ض و�آالم املري�ض من جهة �أخرى.
ي�ستعمل العالج بالأ�شعة يف بع�ض احلاالت (مع
�أو بدون عالج كيميائي) قبل العملية اجلراحية
بهدف تقلي�ص حجم ال��ورم ،وجعل ا�ستئ�صاله
الكامل �أمراً ممكناً.
ال��ع�لاج الكيميائي ملر�ضى ���س��رط��ان الرئة
ذي اخل�لاي��ا غ�ير ال�صغرية ،ي�شمل يف غالبية
الأحيان عدة �أدوية �إحداها مادة ال�سي�سبالتني �أو
الكربوبالتني (�أدوي��ة م�ص ّنعة على �أ�سا�س مادة
البالتني) .الأدوية الأخرى التي ت�ضاف اىل �أحد هذه
العقاقري هي� :إتوبو�سيد ،بكليتك�سل ،فينوريلبني
�أو جم�سيتابني (جمزار).
يطيل العالج الكيميائي ُعمر املر�ضى الذين
يعانون مر�ضاً �إنبثاثياً �أو متقدماً حملياً وقد
�أجريت �أخرياً �أبحاث �أظهرت �أن ا�ستعمال هذا العالج
بعد الإ�ستئ�صال باجلراحة ،يطيل هو �أي�ضاً ُعمر
املر�ضى (عن طريق قتل خاليا �سرطانية بقيت
بعد الإ�ستئ�صال اجلراحي).
يف ح��ال الإ���ص��اب��ة ب�سرطان ال��رئ��ة ذي اخلاليا
ال�صغرية ،يظهر املر�ض ع��ادة يف الت�شعبات
الهوائية الرئي�سة للرئة ،ويكون منت�شراً خارج
الرئتني ،لذلك ال ت�صلح اجلراحة يف هذه احلال.
العالج بالأ�شعة هو جزء �أ�سا�سي يف عالج مر�ضى

�سرطان الرئة ذي اخلاليا ال�صغرية الذين يعانون
مر�ضاً حمدداً ي�ستعمل يف بع�ض احلاالت الإ�شعاع
الوقائي للمخ ،خ�صو�صاً للمر�ضى الذين جتاوبوا
مع العالج الكيميائي كلياً �أو ب�شكل �شبه كلي
(ه��ذا ال��ع�لاج الوقائي يعطى ن��ظ��راً اىل كرثة
�إنبثاث �سرطان الرئة ذي اخلاليا ال�صغرية للمخ،
وبهدف الق�ضاء على خاليا �سرطانية غري مرئية
هناك) .والعالج بالأ�شعة ي�ستعمل اي�ضاً لتخفيف
الأوج��اع :مثالً عند مري�ض م�صاب ب�سرطان رئة
�إنبثاثي للع�ضم ،يعطى الإ�شعاع ملنطقة املر�ض
الإنبثاثي لتخفيف �أوجاع الع�ضم.
هنالك عدة �أدوية ت�ستعمل لعالج �سرطان الرئة
ذي اخلاليا ال�صغرية ،فقد �أظهرت التجارب �أن
مر�ضى �سرطان الرئة «املحدد» ي�ستفيدون من
العالج مبادة ال�سي�سبالتني �أو الكربوبالتني ،عندما
تدمج مع الإتوبو�سيد .اىل ذلك ثمة بروتوكوالت
عالج �أخرى لعالج �سرطان الرئة ذي اخلاليا ال�صغرية.
الوقاية
• ال تدخن ،وتوقف عن التدخني �إذا كنت
م��ا زل���ت م��دخ��ن �اً .ح��ت��ى امل��دخ��ن��ون ال�شرهون
ي�ستطيعون �أن يخف�ضوا خطر الإ�صابة ب�سرطان
الرئة بعد � 5سنوات من الإقالع عن التدخني.
• يجب �أن يخ�ضع املدخنون وغريهم من
ال��ف��ئ��ات املعر�ضة للخطر للفح�ص بالأ�شعة
ال�سينية ب�شكل منتظم.
• ال تذهب اىل الأماكن امللوثة وامل�صانع
ال��ت��ي ي��وج��د فيها غ��ب��ار ودخ����ان خ�صو�صاً ما
ينبعث من مادة الأ�سب�ستو�س.
التوقعات البعيدة املدى
�إذا اكت�شف املر�ض يف مرحلة مبكرة ،فهناك
احتمال كبري لل�شفاء منه ،لكن وعلى الرغم من
املعاجلة باجلراحة �أو العالج الكيميائي فالنتيجة
لي�ست جيدة ،و�أقل من  ٪20من مر�ضى �سرطان
ال��رئ��ة ينجون لأك�ث�ر م��ن خم�س ���س��ن��وات بعد
الت�شخي�ص.
و�أولئك الذين ميلكون خلية �صغرية ميوتون
عادة من ال�سرطان خالل �سنة ،لهذا من ال�ضروري
التوقف عن التدخني فوراً خلف�ض خطر الإ�صابة
ب�سرطان الرئة.
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�إعداد :ماري احل�صري
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قواعد

ذ ََهب الكروم وطعام الآلهة

ت�رشين الأول

َذه َُب الكروم وطعام االلهة� ...إنه العنب الذي ا�ستهلكته
ال�شعوب منذ �أقدم الع�صور واعتربته من املقد�سات .فكان
عند اليونانيني هبة من الإله ديونيو�س للب�شر ،وعند الأملان
من الزراعات املقد�سة ،ف�أطلقوا عليه لقب «ملك الفاكهة».
كما عرفت ال�شعوب القدمية ُ�س ُبل ا�ستخراج النبيذ منه،
بحيث اعتمدته ركناً �أ�سا�سياً يف م�آدب الطعام والوالئم،
بعد �أن �أدركت فوائده اجلمة .فتناول عنقود عنب �أو ك�أ�س
�صغرية من النبيذ الأحمر يومياً ،يحافظ على �صحة القلب
وال�شرايني ،وي�ساهم يف احلفاظ على القوام الر�شيق .والعنب متعدّ د الأنواع ،فمنه الأ�سود والأبي�ض والأحمر.
ومن �أ�سمائه «التفيفيحي» و«العبيدي» و«املق�سي�سي» و«�أ�صابع العرو�س» و«البيتموين» وغريها ،التي
حتوي جميعها مواداً مفيدة للج�سم وڤيتامينات �ضرورية لل�صحة ،ما يجعله منجماً للفوائد ال�صحية.

منجم من الفوائد الغذائية
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حتذير

تركيبات العنب
يعترب العنب ثمرة الن�شاط واحليوية ،فهو غني
بالغلوكوز ( )Glucoseوالفروكتوز ()Fructose
وال�سكر الطبيعي ،ما مينح اجل�سم ن�سبة 72
�سعرة حرارية لكل  100غرام منه .وهو يع ّد �أحد
�أكرث الفاكهة الغنية بال�سكريات (� ،)Glucideإذ
يحوي ما بني  15و 20غراماً منها لكل  10غرام،
وفقاً لدرجة ن�ضوج حبة العنب .باال�ضافة اىل �أنه
ي�ش ّكل �أحد �أهم م�صادر احلديد الذي يحتاج اليه
اجل�سم لتجديد خاليا الدم.
انطالقاً من مردوده الإيجابي على ال�صحة ودوره
الف ّعال يف بناء اجل�سم وتقويته والوقاية من

�أمرا�ض كثريةُ ،ين�صح به للأطفال واملراهقني
والريا�ضيني ذوي االحتياجات احليوية املرتفعة.
ولكن ،يف املقابلُ ،ي�ستح�سن جت ّنبه من قبل
امل�صابني بداء ال�سكري.
يحتوي العنب على ن�سبة  ٪80م��ن امل��اء،
وعلى  250ملغ من البوتا�سيوم و 20ملغ من
الكال�سيوم ،و 20ملغ من ال�صوديوم لكل 100
غرام ،ون�سبة �ضئيلة من املاغنيزيوم .كما �أنه
غني بالڤيتامينات  Bو Cال�ضروريني لوظائف
اجل�سم الع�صبية والع�ضلية .ول��ك��ن ،عندما
يت ّم جتفيفه وحتويله اىل زبيب ،ف�إنه يفقد
الڤيتامني .C

العنب مفيد من الق�شرة اىل البذرة ...فالق�شرة
ّ
تنظف الأم��ع��اء وتن ّقي ال���دم م��ن احلوام�ض
والدهنيات وال�سموم ،وي�ستعمل بزره يف �صناعة
ال��زي��ت ،وع�صريه غني باحلديد والكال�سيوم
الأ�سا�سيني يف تن�شيط الكبد وتكوين العظام
والأ�سنان.
وفوائد حام�ض الكربوليك ال�صحية عديدة ،فهو
ي�ساعد على تفادي الأمرا�ض القلبية ،ويخ ّف�ض
ن�سبة الكولي�سرتول ،ويح ّد من �إمكان ت�ص ّلب
ال�شرايني ،ويزيد من �صالبة الأوعية الدموية.
كما �أن دوره مهم جداً يف الوقاية من ال�سرطان،
خ�صو�صاً �سرطان الرئة والكلى ،وله ت�أثريات كبرية
على ا�ضطرابات فرتة انقطاع الدورة ال�شهرية
عند الن�ساء.

فوائد العنب ال�صحية
ي�شتهر العنب باحتوائه على نوع ف ّعال من
م�ضادات الت�أك�سد ،وهو حام�ض الكربوليك املتع ّدد
الأجنا�س ،بحدود  100ملغ لكل  100غرام ،وهي
الكمية نف�سها املتوافرة يف ك�أ�س من النبيذ
الأح��م��ر .وت�ضم ق�شرة العنب ما يقارب ٪60
من �أنواع هذه امل�ضادات ،يف حني يحوي جذع
العنقود  ٪40منها� .أما �أ�صناف حام�ض
لب العنب
الكربوليك فهي موجودة يف ّ
وق�شرته ،لذا ين�صح بتناول احلبة من
دون نزع ق�شرتها .من هنا ،جند �أن

موعد قطافه يف ف�صل اخلريف.
�أ ّم��ا بعد انتهاء املو�سم ،فيت ّم ا�سترياده من
ب��ل��دان ع��دي��دة ،ك�إ�سبانيا وت�شيلي و�أفريقيا
اجلنوبيةّ .
يف�ضل اختيار العنقود ذي اجلذع
الأخ�ضر الطري الذي يحمل ح ّبات جامدة متنا�سقة
الألوان ومغطاة با َحل َبب (وهي مادة لزجة كالغبار
تكون على وجه الثمار ،وتعترب رمزاً للن�ضارة).
ُيحفظ العنب ،بعد القطاف ،يف ال�براد ملدة
خم�سة �أي���ام ،داخ��ل كي�س ورق��ي �أو بال�ستيك
للحفاظ عليه �صاحلاً للأكل ،و ُي�ستح�سن �إخراجه من
من تناوله.
ال�ب�راد قبل �ساعة

رمز الن�ضارة
ميت ّد مو�سم العنب من �شهر �آب
حتى �شهر ت�شرين الثاين ،ويحني

ين�صح الإخت�صا�صيون با�ستهالك العنب باعتدال ،يف احلاالت الآتية:
 �إذا كنت تعاين احل�سا�سية جتاه ملح احلام�ض ال�صف�صايف (( )Salicylatesاملتوافر�أي�ضاً يف الأ�سبريين) لأن العنب يحوي كمية كبرية منه.
 �إذا كانت �أمعا�ؤك �شديدة احل�سا�سية ،ف�إن بذرة العنب قد تكون مزعجة لها.� -إذا كنت تعاين داء ال�سكري ،لأن يف العنب ن�سبة عالية من ال�سكر.
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�إطالق الألعاب
الفرنكوفونية
للعام 2009
يف لبنان

برعاية فخامة رئي�س اجلمهورية
�أخبار ريا�ضية العماد مي�شال �سليمانّ ،
نظمت
�إعداد:
اللجنة الوطنية للألعاب الفرنكوفونية
نينا عقل خليل
نهار الأحد الواقع فيه 2008/10/5
�سباقاً للبدل بالعلم اللبناين و�شعار
الألعاب الفرنكوفونية ،يف �إطار التح�ضري للألعاب الفرنكوفونية ال�ساد�سة التي
�ستقام يف بريوت العام املقبل.
العدا�ؤون امل�شاركون يف ال�سباق انطلقوا �صباحاً من حمافظات لبنان ال�ست
(بينهم  30عدا ًء من اجلي�ش اللبناين) باجتاهه ق�صر بعبدا ،حيث كان يف
انتظارهم رئي�س اجلمهورية ووزير ال�شباب والريا�ضة الأمري طالل �أر�سالن
ومدير عام الوزارة زيد خيامي ورئي�س اللجنة الأوملبية اللواء �سهيل خوري
وع�ضو اللجنتني الأوملبيتني اللبنانية والدولية طوين خوري و�أع�ضاء اللجنة
املنظمة للألعاب الفرنكوفونية.
وت�س ّلم الرئي�س �سليمان �ستة �أعالم تناقلها العدا�ؤون وحملت تواقيع ر�ؤ�ساء
بلديات وخماتري وهيئات �أهلية و�شخ�صيات �سيا�سية واجتماعية .وللمنا�سبة
�ألقى الرئي�س كلمة ر ّحب فيها بامل�شاركني و�أ�شاد بروح املغامرة لديهم ،وقال:
«لقد طبعتم يف �أنف�سكم روح املغامرة ،وهي يف مفهومنا الدميوقراطي
تعني روح املناف�سة التي تهدف اىل الربح وال��ف��وز ،كما تعني الروح
الريا�ضية التي تتق ّبل اخل�سارة.
�أم��ا يف مفهومنا الوطني فهي
«يف الإحت���اد ق��وة» .و�أع��ل��ن على
الأث��ر الإط�لاق الر�سمي لبدء العد
العك�سي للدورة ال�ساد�سة للألعاب
الفرنكوفونية التي �ستقام يف
بريوت العام .2009
ثم تاله الوزير �أر�سالن الذي �شكر
يف كلمته الرئي�س على رعايته
ه��ذا ال�سباق و�إط��ل�اق الأل��ع��اب

الفرنكوفونية ،فقال« :نحن على م�ستوى وزارة ال�شباب والريا�ضة نعمل
بتوجيهات فخامتكم يف هذا احلقل العام الذي يخ�ص كل لبنان».
كما ت�س ّلم الرئي�س �سليمان درعاً تذكارية.
وكان العدا�ؤون قد توقفوا ،خالل ال�سباق ،يف عدد من البلدات والقرى
�ضمن املحافظات ال�ست حيث جرى التوقيع على علم لبنان و�شعار الألعاب
الفرنكوفونية من قبل الفاعليات ال�سيا�سية والإجتماعية والأهلية والرتبوية
يف هذه املناطق.
ويف اخل��ت��ام� ،أقـيـم حفل غنائي
يف حديقة �سمري ق�صيـر يف و�سـط
بيـروت التجاري ،ح�ضـره وزير الثقافة
مت��ام �سـالم ،وعقيلة وزيـر ال�شباب
والريا�ضة ،ورئي�س بلدية ب�يروت،
و�سفراء ال���دول امل�شـاركة يف دورة
الألعاب الفرنكوفونية ال�ساد�سة.
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لواء احلر�س اجلمهوري بطل اجلي�ش للعام  2008يف ال�سباحة
�أحرز لواء احلر�س اجلمهوري ك�أ�س بطولة اجلي�ش
للعام  2008يف ال�سباحة ،والتي جرت يف النادي
الع�سكري املركزي اعتباراً من  2008/8/5ولغاية
 7منه ومب�شاركة ع�سكريني من خمتلف قطع
اجلي�ش و�ألويته .وقد ع ّمم املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية النتائج على النحو الآتي:
• �سباق الـ 50م حرة  -رجال:
 الرقيب توفيق احلد�شيتي من لواء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 -الرقيب رفعت اخلطيب من ف��وج التدخل

الأوىل.
الثاين ،الثاين.
أ�شغال
ل
ا
ف��وج
�ن
�
م
�ل
�
�اي
�
خم
ج��اك
 ال��ع��ري��ف املعاون الأول جاكلني �سويد من مقر عاماجلي�ش ،الثانية.
امل�ستقل ،الثالث.
 الرقيب روعة �شاهني من منطقة جبل لبنان،• �سباق الـ100م حرة  -رجال:
الثالثة.
 الرقيب توفيق احلد�شيتي ،الأول.ويف الت�صنيف الإجمايل للفرق جاءت النتائج
 الرقيب رفعت اخلطيب ،الثاين. العريف �شربل نقوال من القوات البحرية ،كالآتي:الثالث.
• لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول.
• لواء امل�شاة التا�سع يف املركز الثاين.
• �سباق الـ50م حرة � -إناث:
 -املعاون روز خرياهلل من منطقة جبل لبنان • ،فوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

 ...وفوج مغاوير
البحر بطل
اجلي�ش يف
اخلما�سي الع�سكري
للعام 2008
�أقيمت بطولة اجلي�ش يف اخلما�سي الع�سكري للعام  2008مب�شاركة �ستة
عنا�صر من خمتلف الرتب ومن خمتلف قطع اجلي�ش و�ألويته.
ت�ضمنت البطولة الرماية بالبندقية ،جولة املقاتل ،ال�سباحة ،قذف
الرمانات ال�صلودية والرك�ض مل�سافة  8كلم .ويف الت�صنيف النهائي للقطع
�أحرز فريق فوج مغاوير البحر املركز الأول ثم فريق اللواء اللوج�ستي املركز
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الثاين ،وفريق لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
ويف الت�صنيـف الإف��رادي للبطـولةّ ،
حل الرقيب مو�سى �صبحة من فوج
مغاوير البحر يف املركز الأول ،ت�لاه الرقيب ج��ورج حميم�ص من اللواء
اللوج�ستي يف املركز الثاين ،ثم اجلندي حممد الإ�سماعيل من فوج مغاوير
البحر يف املركز الثالث.

الرائد الإداري
مازن زهرة
يف الطليعة
لبطولة اجلي�ش
يف كرة امل�ضرب

جرت على لعب نادي الغولف  -بئر ح�سن،
وبتواريخ  4 ،3و 2008/9/5بطولة اجلي�ش يف
لعبة كرة امل�ضرب للعام  ،2008ح�ضرها �ضباط
من قيادة اجلي�ش ومن القطع والألوية .وكانت
النتائج على النحو الآتي:
اجلوية.
 الأول :الرائد الإداري مازن زهرة من نادي الثالث :املعاون الأول علي حيدر �أحمد من مو�سيقى�ضباط الأرز.
 الثاين :املقدم الركن الطيار زاهي داوود من القوات اجلي�ش.(وزن

اجلي�ش يحرز بطولة لبنان يف التجذيف
�أحرز فريق اجلي�ش بطولة لبنان
للتجذيف ل��ل��ع��ام  2008والتي
نظمها االحتاد اللبناين يف اللعبة
يف قاعدة ب�يروت البحرية وذلك
اعتباراً من  2008/8/15ولغاية
 17م��ن��ه ،ومب�شاركة ع��دة �أندية
ريا�ضية منت�سبة اىل االحتاد.
ويف النتيجة النهائية على �صعيد
الرجال ،فاز فريق اجلي�ش يف املركز
الأول يف �سباق الأرغومرت بر�صيد
 270نقطة ،ويف �سباقات املاء

بر�صيد  44نقطة.
�أم�����ا ال��ن��ت��ائ��ج ال���ت���ي حققها
الع�سكريون ف��ج��اءت على النحو
الآتي:
• �سباق الأرغومرت مل�سافة
1000م (وزن خفيف):
 العريف ابراهيم عبود ،الأول.• �سباق الأرغومرت مل�سافة
1000م (وزن مفتوح):
 العريف مارون اخلوري ،الأول. -العريف �إيلي مو�سى ،الثاين.

 الرقيب طالل ر�ضوان ،الثالث.• �سباق املاء فردي مل�سافة
1000م (وزن خفيف):
 العريف ابراهيم عبود ،الأول. اجل��ن��دي الأول ج���ورج خم��ول،الثاين.
• �سباق املاء فردي مل�سافة
1000م (وزن مفتوح):
 الرقيب الأول ح�سني حمية،الأول.
• �سباق املاء زوجي مل�سافة

1000م
مفتوح):
 ال��ع��ري��ف��ان ايليمو�سى ومارون خوري،
املركز الأول.
 العريفان حممدخ��ال��د وروب��ي�ر جبور،
املركز الرابع.
• �سباق امل��اء
رب���اع���ي مل�سافة
1000م (وزن مفتوح):
 حل كل من الرقيب حممد داللوالعرفاء :م��ارون اخل��وري ،ابراهيم
عبود وايلي مو�سى وقائد الدفة
ال��رق��ي��ب الأول ح�سني حمية يف
املركز الأول.
 وح��ل ك��ل م��ن ال��ع��رف��اء :حممدخالد ،روب�ير جبور وط��وين روحانا
واجلندي الأول ج��ورج خمول وقائد
ال��دف��ة ال��رق��ي��ب ج�لال ر���ض��وان يف
املركز الثاين.

اجلي�ش يحل ثالثاً يف بطولة لبنان للدرجة الثانية يف املالكمة
التعليم ،الأول.
• وزن  81كلغ:
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان للدرجة التعليم واملج ّند املم ّددة خدماته بالل نا�صر من  -اجلندي الأول حم�سن اخلطيب من لواء امل�شاة
العا�شر ،الثاين.
الثانية يف لعبة املالكمة التي نظمها االحتاد لواء امل�شاة التا�سع اىل الدرجة الأوىل.
• وزن  91كلغ:
اللبناين للعبة يف مدينة كميل �شمعون الريا�ضية �أما نتائج الع�سكريني فجاءت على النحو الآتي:
 اجلندي �أحمد نا�صر من مدر�سة القوات اخلا�صة،اعتباراً من  2008/7/26ولغاية  28منه ،وذلك • وزن  60كلغ:
 املج ّند املم ّددة خدماته حممد العثمان من الثاين.مب�شاركة  11نادياً.
• وزن فوق  91كلغ:
ويف النتيجة النهائية ،حل فريق اجلي�ش يف فوج التدخل الثالث ،الأول.
 املج ّند املم ّددة خدماته بالل نا�صر من لواءاملركز الثالث بر�صيد  10نقاط .كما ّمت ترفيع • وزن  75كلغ:
كل من التلميذ الرتيب عادل �صالح من معهد  -التلميذ الرتيب ع���ادل �صالح م��ن معهد امل�شاة التا�سع ،الأول.
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اجلي�ش يت�ألق يف بطولة لبنان للقدامى ب�ألعاب القوى
�شارك فريق اجلي�ش ببطولة لبنان للقدامى يف
�ألعاب القوى التي نظمها االحتاد اللبناين للعبة
بتاريخ  2008/8/30على ملعب نادي اجلمهور،
اىل جانب عدة �أندية ريا�ضية منت�سبة اىل االحتاد.
ويف النتيجة النهائية ،حقق العبو اجلي�ش
املراكز الأوىل� .أم��ا النتائج فجاءت على النحو
الآتي:
• �سباق 100م:
 الرقيب داوود �سرور ،الأول. الرقيب الأول هيثم فروخ ،الثاين. العريف تركي غ�صن ،الثالث.• �سباق 1500م:
 العريف �أحمد الدركو�شي ،الأول. الرقيب علي مظلوم ،الثاين. -الرقيب عمر عبد الطيف ،الثالث.

• �سباق  5000م:
 ال��ع��ري��ف �أح��م��دالدركو�شي ،الأول.
 الرقيب عمر عبداللطيف ،الثاين.
 ال���رق���ي���ب عليمظلوم ،الثالث.
• رمي كرة حديد:
 فئة � 39 - 35سنة: الرقيب حممد اخلطيب ،الأول. الرقيب �سائر �سامل ،الثاين. فئة � 44 - 40سنة: املعاون وحيد ح�سني ،الأول.• �إطاحة املطرقة:
 -فئة � 39 - 35سنة:

���ش��ارك فريق اجلي�ش يف �سباق «نرك�ض لال�صطياف» ال��ذي نظمته
جمعية �أندية الليونز الدولية بالتعاون مع جمعية بريوت ماراتون بتاريخ
 2008/8/30انطالقاً من �ساحة بحمدون باجتاه بطلون و�صوالً اىل املن�صورية
والعودة اىل ال�ساحة.
ويف النتيجة النهائية فاز عدا�ؤو اجلي�ش باملراكز الأوىل ،وجاءت النتائج على
النحو الآتي:
 الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول. اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري ،الثاين. الرقيب علي عو�ض من فوج التدخل الثالث ،الثالث.118
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 ...ويف �سباق مزيارة الدويل

اجلي�ش ي�شارك يف �سباق «نرك�ض لال�صطياف»
يف بحمدون ويحقق املراكز الأوىل

 الرقيب حممد اخلطيب ،الأول. الرقيب �سائر �سامل ،الثاين. الرقيب حممد مراد ،الثالث. فئة � 44 - 40سنة: املعاون وحيد ح�سني ،الأول.• وثب طويل:
 الرقيب داوود �سرور ،الأول. العريف تركي غ�صن ،الثاين. -الرقيب الأول هيثم فروخ ،الثالث.

���ش��ارك منتخب اجلي�ش يف �أل��ع��اب ال��ق��وى يف �سباق
مزيارة « »Cross Countryالدويل الذي جرى بتاريخ
 ،2008/8/10و�شارك فيه  500عداء وعداءة.
و�أحـرز الع�سكريون املـراكز الأوىل اي�ضـاً على ال�صعيد
اللبناين.
�أما النتائج التي حققها الع�سكريون فجاءت على النحو
الآتي:
 الرقيب ح�سني ،الأول. اجلندي عمر عي�سى ،الثاين. -الرقيب مالك ن�صر من لواء امل�شاة اخلام�س ،الثالث.
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�سيفنا والقلم

�صوت ال�شهيد

العميد حممد يا�سر الأيوبي

ب�����أن����ن����ي اخ���ت�������ص���رتُ ع����م����ري يف غ���دي
�أن�������ا ال�������ش���ه���ي��� ُد ي�����ا ب���ل���ادي ف���ا����ش���ه���دي
م� ُّ
������دم ع����ل����ى ����ش���ه���ادت���ي
�������ت ل���ي���ح���ي���ا وط�����ن�����ي يف �������س������� ِؤدد
و ّق������ع������ت ب�������ال� ِ
�أن��������������������ا ال�����������ش�����ه�����ي�����د
ح���م���ل���ت���ه���ا يف غ������م������رة ال���������س����ع����اده
�������ب وال���������ش����ه����اده
ر�����س����ال����ت����ي ال��������واج� ُ
ق�����رب�����ان�����ه�����ا دم���������ي ك�����م�����ا ال�����ع�����ب�����اده
ي������ف������وح ط�����ي�����ب�����اً ك�����ب�����خ�����ور امل���ع���ب���د
�أن��������������������ا ال�����������ش�����ه�����ي�����د
م�����ن ق�������ال �إين م� ُّ
روح�������ي ك���ج���ن� ِ��ح ال����ط��ي�ر ر َّف�������ت ه����ا هنا
������ي �أن�����ا
�������ت ،ال ،ح� ٌّ
خ�������ال�������د ٌة روح����������ي وي����ف����ن����ى ج�������س���دي
�أن������������ا ه�����ن�����ا ب�����ي�����ن����� ُك����� ُم �أن������������ا ه���ن���ا
�أن��������������������ا ال�����������ش�����ه�����ي�����د
ل�����ب�����ن�����ا ُن ي���������س����ت����ح� ُّ
���ب �أن ن��ح��م��ي� ِ�ه
���ق �أن ن����ف����دي� ِ���ه
���اف ال����ق����ل� ِ
ويف �����ش����غ� ِ
������������وار امل���������س����ج� ِ���د
ك����ن����ي���������س���� ٌة اىل ج�
��ل��ام ف����ي� ِ���ه
ِ
و�أن ن����ع����ي���������ش ب�������������س� ٍ
�أن��������������������ا ال�����������ش�����ه�����ي�����د

معكن �شعب لبنان واجلي�ش...
ب����اجل����ي���������ش ب����� ّي�����ك ق����ب����ل م����� ّن�����ك ك����ان
ي�����ا ق����ائ����د اجل����ي���������ش ال����ب����ط����ل ي�����ا ج����ان
ال��ب��ل��دة ال�����ش��ج��اع��ة ال��واج��ه��ت �أق�����س��ى احل���روب
والأم م����ن ع��ي�ن �إب������ل واج����ه����ة اجل���ن���وب
وب���ال�������ض���ي���ع���ت�ي�ن ك���ب�ي�ر ع���ي���د امل���ه���رج���ان
و�����ض���� ّل����ت حت����اك����ي ب�������ص���م���ودا ب����ع����دران
وال����ف����رح����ة ال����ك��ب�رى ب�������ص���رب���ا ك�������س���روان
واجل�����ي�����������ش �أ������س�����ا������س ورك���������ن ال����ب��ل�اد
ال�������دول�������ة ت������ا ت���ن���ج���ح ب������ ّده������ا ق�������� ّواد
ع������ا �أق�������د��������س وع�������ا �أن������ب������ل م���واع���ي���د
واي����������د ب����ت���������س���� ّل����م ال���������ش����ع����ل����ة لإي������د
و�أب�������ط�������ال ج���ي�������ش ب���ل��ادن������ا ال������ق������ ّواد
وب����ت����ل����ت����ق����ي الأع���������ي���������اد ب�����الأع�����ي�����اد
وع�����ال�����ث�����ق�����ة م������ب������روك ي��������ا ع���م���ي���د
ال����ل����ي اخ�����ت�����ارك جل���ي�������ش ال����وط����ن ع��م��اد
وح����ت����ى ت�������ض��� ّل���و ب�����أك����م����ل ا����س���ت���ع���داد

م������ن ال����رئ����ي���������س ال�����ق�����ائ�����د ال����ع����م����اد
ول�����ب�����ن�����ان ت�����اري�����خ�����و امل����ج����ي����د ي��ع��ي��د
وع�����ال�����وط�����ن وح����������دة �����ش����ع����ب ت���ن���ع���اد

ب������أم�����رك اجل���ي�������ش وي�����ا ِن���� ْع����م االخ���ت���ي���ار
وال�������وف�������ا ك����� ّل�����و ل�����ك�����رام�����ة ه����ال����وط����ن
وم���ي���ن م���ت���ل���ك ذاق ط����ع����م االخ����ت����ب����ار

ع�����ش��ت ال�������ش���رف وال��ت�����ض��ح��ي��ة واالن��ت�����ص��ار
وم���ي���ن ق������� ّد اجل����ي���������ش ب���ي���ج���اب���ه حم��ن
ح��ت��ى ال��ي��م�ين ا���س��ت ��أه��ل��ت ق��ط��ف ال��ث��م��ار

ب�����ص��وت ال�����ش��ع��ب واجل��ي�����ش ل��ل��ح��ك��م ارت��ق��ى
م����ن ال���رئ���ي�������س ال���ق���ائ���د ح�����ص��ل��ت ال��ث��ق��ة
ال����ع����م����اد ه����احل���� ّق����و وج������ه������ادو و� ّ���ص���ل���و
وال�����ن�����ا������س ل�������س���ل���ي���م���ان ع��م��ب��ي��ه � ّل��ل��و
وم����ن ِط��� ْي���ب ���س��م��ع��ت��ك��ن ع��ب�ير ال��زن��ب��ق��ة...
�إي���������دك ب�������إي������دو :ل���ل���ق���ي���ادة امل��ط��ل��ق��ة
وم��ع��ك��ن �شعب ل��ب��ن��ان واجل��ي�����ش ال��ت��ق��ى...
ال�شاعر �إميل نون
�أمني �سر نقابة ال�شعر اللبناين
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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الليطاين بنهر البارد
اىل روح املالزم الأول ال�شهيد
مارون الليطاين
املقدم توفيق نعيم يزبك

رمز التعاي�ش

امل�ؤهل عون عون

مربوك
مهداة اىل
ح�ضرة العماد قهوجي
قائد اجلي�ش املحرتم

عبد الر�ؤوف ال�سعدي
�شبعا
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اجلي�ش  -العدد رقم 280

«الليطاين» بنهر البارد
�شهادة مارون جت ّلت
وينك يا طري ال�شارد
�سنونو ب�ضلوعي غ ّلت
بكرا الورد قمار قمار

بيخرب عن كل �شي �صار
والنور بيلمح �إ�سمك
حتت الر�سم وبالتذكار
اهلل يرحمك مارون
هال�صورة �إ�سمك ر�سمك

من عندو قدي�س مارون
فوق وبذراعو ي�ض ّمك
�شهادة �ضابط بامليدان
والفكر ّ
بحق ن�س ّلو
�سيفك ب�صدر العدوان

نيا�شني تزين �صدرك
دخلك يا جناح الن�سمات
ل عم برتوح بعيد بعيد
طيب خفف هالآهات
من قلبا لإ ّم ال�شهيد...

ع������رف������ن������اك ق������ائ������د م�������ن  35ع�����ام
ي����ا ع���م���ادن���ا ي����ا ق���ه���وج���ي يف وج�����ه ع���ام
وره����ج����ت ال��ن��ج��م��ة ع����ا ك���ت���اف���ك �إن�����س��ج��ام
م���ن ي����وم م���ا ت���ق��� ّل���دت ���س��ي��ف امل��در���س��ه
م���ث���ل الأرز ،م���ع���ت���اد ����ش���ام���خ ب��امل��ق��ام
را����س���ك ���ش��م��خ ،ف����وق ال���ن���ج���وم امل ��ؤن�����س��ه
خل���دم���ة وط�����ن م�������زروع يف ق��ل��ب��ك غ����رام
ر���س��م��ت ال���ط���ري���ق م���ن ال���ب���داي���ة مك ّر�سه
وح�����دة وط�����ن ،ج��ي�����ش و���ش��ع��ب ب��االه��ت��م��ام
ح��م��ل��ت ال���و����ص���اي���ا ،وال���ر����س���ال���ة مقد�سة
ون���ح���ن���ا ج����ن����ودك ك���ل���ن���ا ب�������ذات ا ُخل���ط���ى
ال������روح ن�����ذرت ب����ال����دم ،ت���ف���دي م�ؤ�س�سه
الأم��������رة �إل������ك ي����ا ق����ائ����د ،وح�����ق ال���ك�ل�ام
ت��ع � ّل��ق ع���ا ���ص��در اجل��ي�����ش ب��ال��ظ��رف امل��ري��ع
م���ب���روك ي����ا ل���ب���ن���ان ال����و�����س����ام ال���رف���ي���ع
ب�����أي����ل����ول ي����زه����ر جم�����د� ،أح����ل���ام ال���رب���ي���ع
ج������� ّدد ����ش���ب���اب���ك ،م���و����س���م ال����ع����ز اب���ت���دى
ي���ر����س���م ���س��ي��ا���س��ة ج��ي�����ش��ن��ا احل�����ر امل��ن��ي��ع
ال���ق���ائ���د و����ص���ل ،وت�����س � ّل��م ال�����س��ل��ط��ة وب���دا
ب����إمي���ان م��ط��ل��ق ،وال�����ش��ع��ب �أم�����رك ُمطيع
م�����س�� ّل��ح ب�����إج����م����اع احل����ك����وم����ة ،واه���ت���دى
ت��ل��ق��ي��ت��ه��ا ب���ال�������ص�ب�ر ،وال�������ص���در ال��و���س��ي��ع
رم���ي���وا اجل���م���رة ع��ل��ي��ك ،وق���ف���وا ع���ا ِح���ده
ع����الأر�����ض ب���ال���وق���ف���ات� ،إق����دام����ك �سريع
اخ����ت����اروك ،ح��ي��ث��ك ان����ت يف ع���ن���دك �صدى
الإره������اب ،م�����ش ع��م ي��رح��م ال��ط��ف��ل الر�ضيع
م����������زروع ب�����الأل�����غ�����ام درب���������ك وال�����ع�����دا
�أو ���ش��م�����س ب���ت���دفيّ اجل��م��ي��ع م���ن ال�صقيع
خ���ل���ي���ك ف������وق ال����ك����ل ع�����م ت���ق���ط���ر ن���دى
رم����ز ال��ت��ع��اي�����ش ،وال���ت�ل�اق���ي ،وال�����ص��ن��ي��ع
ل���ب���ن���ان ب����دن����ا ي���ظ���ل م�������ش���ع���ال ال���ه���دى
بحكمة وع���دال���ة ،وح���ق م�����ش مم��ك��ن ي�ضيع
حم�����ت�����اج ع����ن����و ت���ب���ع���د ري���������اح ال�������ردى
ت����ا ن���ح��� ّق���ق االجن���������از ،واحل����ل����م ال��ف��ظ��ي��ع
ن��ح��ن��ا م���ع���ك ،ج��ي�����ش و���ش��ع��ب ح��ت��ى ال��ف��دا
ح����ل����وة احل����ي����اة ن��ع��ي�����ش��ه��ا ،ب���اال����ش�ت�راك
ن��ب��ن��ي وط�����ن ،م���ا ي�������ش���ارك ب�����ص��ن��ع��و ح��دا
ع���ا �أر������ض ف��ي��ه��ا ت����راب ب��ت�����س��اع اجلميع
م�����ب����روك �إل������ن������ا ف����ي����ك ي������ا ن���ي���ال���ن���ا
ب����ه����ن����ي ق������ي������ادة ج���ي�������ش���ن���ا وب����ق����ول
ف����خ����ر �إل������ن������ا ت�����ك�����ون ه����ي����ك رج���ال���ن���ا
م�����ع�����روف ع���ن���ك ب���ال���ت�������ض���ح���ي���ة جم���ب���ول
ب����ل����ك����ي م����ن����ح����ق����ق ك�������ل �آم�����ال�����ن�����ا
�إن���������ش����اء اهلل امل����ح����ن ب���ه���م���ت���ك ت�����زول
ب���ت���ظ���ل ع���������ايل ،راي���������ة ا����س���ت���ق�ل�ال���ن���ا
م���ه���م���ا ال����ب����اط����ل ب������ي وط�����ن�����ا ي���ج���ول
ع����ا ال�����س��م��ا ب��ت�����ش��م��خ ه���ام���ة �أب��ط��ال��ن��ا
ول���������و ك���������ان يف ل����ل�����أع���������ادي ذي�������ول
وم��������ا م����ن����ح��ت�رم ع�����������ادات �أن�����دال�����ن�����ا
ن���ح���ن���ا م����ن����ع����رف ل����ل����ك����رام����ة �أ������ص�����ول
وال����ن����ا�����س ع����م ت�����س��ك��ر ع���ل���ى �أط�ل�ال���ن���ا
ب��ي��ك��ف��ي م����ا ع�����اد ي��ت��ح��م��ل وط���ن���ا ح��ل��ول
و�أك���������ل���������وا خ���ي��رات������ن������ا و�أغ���ل��ال������ن������ا
ا���س��ت��ب��اح��وا ال���وط���ن وف����ات����وا ف���ل���ول ف��ل��ول
�إن����ف����رج����ي اخل���ل���ي���ق���ة ك���ل���ه���ا �أف���ع���ال���ن���ا
�أع������ط������ي الأم�����������ر ت����ان���������س����رج خل���ي���ول
ب��ت�����ش��ه��د ك�����ل ال����ن����ا�����س ع�����ا اه���وال���ن���ا
ل�����ض��ع��ي��ف ف���ي���ن���ا وق���ت���ه���ا م���ث���ل ال���غ���ول
ن���ح���ن���ا ره��������ن الإ���������ش��������ارة ع����ال����زن����اد
ت����ان���������س����ل����م ل����ل����ق����در م���������ش م���ع���ق���ول
ح����ت����ى ت���ع���ي�������ش ب����ك����رام����ة �أج���ي���ال���ن���ا

جي�ش الوطن

جوزيف م�س ّلم  /البريي  -ال�شوف

ح����ام����ي احل��������دود ورم�������ز �إ���س��ت��ق�لال��ن��ا
ج��ي�����ش ال����وط����ن م����ن �أه���ل���ن���ا وع��ي��ال��ن��ا
ّ
ي�����ض��ل ع����ايل قبالنا
�أرز اجل���ب���ل ت���ا
ح���ال���ف مي��ي��ن��و ع���ال�������ش���ه���ادي ب��احل��ي��اة
وم�����ي�����دان ����ش���ف���ن���ا ب�����وج�����ودو ح��ال��ن��ا
اجل��ي�����ش ق����وة وم��ف��خ��رة وع�����زم وث��ب��ات
ع���اجل���ي�������ش وح�������دو م���ع��� ّل���ق���ة �آم���ال���ن���ا
م���ا ق���� ّ���ص���روا ج���ن���ودو ب��ك��ل ال���واج���ب���ات
ب���ي�������ض� ّ��ل ذك�������رو م���ال���ن���ا ور����س���م���ال���ن���ا
م��ه��م��ا ال�����ش��ه��ي��د ب��ق�بر م��ظ��ل��م ذك���ر ب��ات
ت ي�������ض� ّ��ل مي�����رق ع���ال���ن���ج���وم خ��ي��ال��ن��ا
ك���رم���ال ع��ي��ن�ين ال���وط���ن ���ض � ّح��ى وم���ات
وال���ت�������ض���ح���ي���ة ب����ت����د ّل ع����ن �أع���م���ال���ن���ا
ك��ل��م��ة ����ش���رف ب��ت��د ّل��ن��ا عالت�ضحيات
وراي���������ات خ��� ّف���اق���ة ع�����ارو������س ج��ب��ال��ن��ا
وك��ل��م��ة وف����ا ب��ت�����ض� ّ�ل ن��ي�����ش��ان ال�صفات
ب����أع���ظ���م ق����ي����ادة ع�����الأر������ض ن � ّي��ال��ن��ا
ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ح��ق��ق��ت ك����ل الأم���ن���ي���ات
وب��ت�����س��ه��ر ع��ي��ون��ك ع��ل��ى ح����دود ال��وط��ن
ح��رب��ك ع��ل��ى الإره������اب ف���وق امل��ع��ج��زات
وب���ه��� ّم���ت���ك م���ن���ن���ام ف���ا����ض���ي ب��ال��ن��ا

مرت �سنة
مل����ا ب��ج��ي�����ش ب��ل�ادن����ا ط�����وين ان�������ض���وا
ف��ك��ر ي�����ص��ون ج��ب��ال��ن��ا وي��ح��م��ي احل����دود
ومل����ا ت��ع��ال��ب دا�����ش����رة ب���دي���ت ت�����س��ود
ب��ل��غ ق���ي���ادة ج��ي�����ش��ن��ا وج����ه����زوا اجل��ن��ود
دارت م���ع���ارك ط��اح��ن��ة ون�����ار وب�����ارود
ط����وين اجن����رح ب��امل��ع��رك��ي وك��م��ل ي���ذود
وااله�������ل ب���ق���ي���وا ن���اط���ري���ن���و ت����ا ي��ع��ود
ك��رج��ت دم����وع ال��ن��ا���س م��ن ف���وق اخل���دود
م����رت ���س��ن��ة وط���ن���ي ب��ع��ي��د م���ن احل��م��ا
ان�����ش��ااهلل ي��ا ط��وين بعد ع��ام م��ن الغياب
ن�����ش��ف��وا دم����وع ال��ب��ي واالخ�����وة ال�شباب
واالخ������ت ت�������س����أل رب���ه���ا وت��ن��ط��ر ج���واب
ط���ف���ل ال�ت�رك���ت���و ب���ع���د ه����امل����دة ����س����أل
وق���ل��ا ل���ب���ي���ي ب���ح���ب اب���ع���ت���ل���و ال��ق��ب��ل
ع زوج���ت���ك ط���ول���ت ي���ا ط����وين ال��غ��ي��اب
ب���ات���ت ج��ري��ح��ة ع��ن��د م���ا ه����دا امل�����ص��اب
وب��ي��ك ي���ا ط���وين ���ص��اب��ر وم���ا بي�ستكني
دوب ق���ل���وب ال�����س��ام��ع��ي��ن��و م���ن االن�ي�ن
ولإم�������ك احل�������ص���ة ال���ك���ب�ي�رة ي����ا حبيب
رك��ع��ت و���ص��ل��ت حت��ت خ�����ش��ب��ات ال�صليب
ب��خ��ت��م ك�ل�ام���ي ب��ج��م��ل��ت�ين م���ن ال���وج���ود
ان�����ش��ااهلل ي��ا ط���وين ت��ك��ون ب��دن��ي��ا اخللود

اىل روح الرائد ال�شهيد طوين �سمعان
د����ش���ر ���ص��ف��وف امل���در����س���ة و����ش���م ال��ه��وا
����ش���د ال���ع���زمي���ة و�����ص����ار ق����د امل�����س��ت��وا
ب���وق���ت���ا ع���ل���ى ال���ت���ح���ري���ر ق���ائ���دن���ا ن���وا
وق���ل���و ي����ا ط�����وين ان�����ت ل��ل��ع��ل��ة ال�����دوا
وت��������راب ار��������ض ال�����ب�����ارد ب�����دم ارت�����وا
ب��ح��رب ون�����ص��ر حم��ت��وم ع���م مي�����ش��وا �سوا
ل���ك���ن ي����ا ح�������س���رة ع�����اد ب���ال���ن���ار ان���ك���وا
مل�����ا اب������ن ����س���م���ع���ان ب���اجل���ب���ه���ة ه���وا
م�����ن ب���ع���د م�����ا ل���ب���ن���ان ب����دم����و ح��م��ا
ن��ف�����س��ك ت���ك���ون ارت���اح���ت ب��ع��ب ال�سما
م��ن ب��ع��د م��ا ال��ك��ب�ير ع��ن ه��ال��ب��ي��ت غاب
ب����ده����ا حت����اك����ي خ���ي���ه���ا ول������و ب���ال���وم���ا
ب��ي��ظ��ه��ر ج�����واب االم ع��ق��ل��و م احتمل
حم����ت����ار م�������دري مل��ي�ن ب����ق����در �سلما
واحل�������زن ���س��ك��ر درب����ه����ا وال���ق���ل���ب داب
����ص���ارت ج���روح���ا ب�����ص��ورت��ك بتبل�سما
ظ��ه��رو ان��ح��ن��ى وم�����ش��ت��اق ل��ي��ك ب��ك��ل حني
م���ن ب��ع��د غ��ي��ب��ة ع����اد ل��ل��ج��ي�����ش انتما
ع���ن ب��ال��ه��ا م���ا ك��ن��ت ���ش��ي حل��ظ��ة تغيب
ن��ف�����س��ا ���ش��ي م����رة ت�����ش��اه��دك وتكلما
ب��ق��دم ت��ع��ازي ب��ر���ش ع ال��ن�����ص��ب ال���ورود
ن���اط���ر ع���ي���ون ال�������ش���ر ت��ب��ل��ي��ه��ا بعما
امل�ؤهل الأول جورج جبور
اللواء اللوج�ستي  -كفر�شيما

مرفوع اجلبني ملنا�سبة �إزاحة ال�ستار
عن الن�صب التذكاري
للرائد املغوار البحري
ال�شهيد مي�شال جبور مفلح
ي���ا م��ي�����ش��ال ب�����س��رع��ة ع���م مت���ر ال�سنني
والدك ب���ع���ده���م ل���رج���وع���ك ن��اط��ري��ن
والأم ع����م ب��ت��ق��ل��ه��م ب����ك����را ب��ي��ج��ي
�شو ���ص��ار م���دري بحالهم م�ش عارفني
ع�����ودت�����ك ������ص�����ارت ال����ي����ن����ا حم���وج���ي
ح���ام���ل ع��ل�ام ال��ن�����ص��ر م���رف���وع اجلبني
�أم�������ك ب����ه����ول امل�������ص���ي���ب���ي م��ب��ن��ج��ي
م��ا ع���اد ع��م ت��ع��رف ���ش��م��اال م��ن اليمني
وب���ي���ك ال�������ص���ارت �أع�������ص���اب���و مكربجي
ح���اين ال��ظ��ه��ر مي�شي ح���دب عامليلتني
و���ش��ق��ي��ق��ات��ك ����ص���ارت ح��وال��ه��م مزعجي
ي�����س ��أل��و اهلل« :م���ع���ك ���ش��و ع��ام��ل�ين»
و�أخ������وت������ك ������ص�����ارو ب���ح���ال���ة حم���رج���ي
���ص��وت��ك ب ��أذان��ه��م ب��ع��د م�سمعلو رنني
وزوج����ت����ك ن�����ارك ب�����ص��دره��ا متوهجي
����ص���اب���رة واهلل ِب���ع�ي�ن ال�����ص��اب��ري��ن
وب��احل��و���ض ع��م ت��ذب��ل غ�����ص��ون العو�سجي
وال�����وردات ف���وق ال��ق�بر ���ص��اروا ياب�سني
الأع�����م�����ال ب����ال����ب����ارد ب��ن�����ص��ر م��ت��وج��ي
والأغ������راب ����ص���اروا ب��ال��ن��ه��اي��ة خال�صني
وزم�����رة ال��ع��ب�����س��ي م���ا ح����دا م��ن��ه��م جني
����ص���اروا ق��ت��ل��ى ف���وق ب��ع�����ض مكد�سني
و�����ص����ورت����ك ف��ي��ه��ا �أم������ل ع����م ن��رجت��ي
ب���ك���ل ����ص���در وب���ك���ل ب���ي���ت معلقني
وال��دم��ع��ات م��وج��ي راي��ح��ا وم��وج��ي جتي
ومت����ث����ال����ك ب���ي���ب���ق���ى ل����ن����ا ت����ذك����ار
وبيت لهيا بتذكرك يا بطل عا ط��ول ال�سنني
امل�ؤهل املتقاعد بطر�س ا�سطفان
اجلي�ش  -العدد رقم 280
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نامي يا بنتي

حممد عادل ال�سيد  /برجا  -ال�شوف

�أرزك باملجد تع ّلى

����ش���و ف��� ّي���ق���ك ب���ك�ي�ر ي�����ا �إمي������ان
وب���ع���دو ال�����ص��ب��ح م���ا ف � ّي��ق ال��رع��ي��ان
���ش��و ذ ّك������رك ب����الأر�����ض وال��ب�����س��ت��ان
وال����ده����ر م�����ارق ���ص��وب��ن��ا وه���رب���ان

ب����ع����دو ال���ع���ت���م ع�����ا ت�ل�ال���ن���ا اليف
ب��ي��ن ال������وداي������ا م���ق���رق���ر وغ�����ايف
م���ا ال��ع��م��ر ح��ل��م ���ص��غ�ير م�����ش ك��ايف
ب����ك��ي�ر ف�������وق ����ض���ل���وع���ن���ا ح����ايف

ن���ام���ي ي����ا ب��ن��ت��ي ن���وم���ة احل���م�ل�ان
وم������ن خ��ي��ر اهلل ب���ي���ت���ن���ا م��ل��ي��ان
وال ت����ف���� ّك����ري ب�����ال�����زرع وال����ب��ل�ان
وال ت���ف��� ّك���ري م���ن���ك �أن�������ا ت��ع��ب��ان

اهلل ك���������رمي وج�������� ّون��������ا �����ص����ايف
م����ن اجل������وع واحل�����رم�����ان ال ت��خ��ايف
ك����ل ال������دين ب�����ش��ي�لا ع���ل���ى ك��ت��ايف
ان���ت���ي ح��ي��ات��ي وع���ط���ره���ا ال�����ش��ايف

ب�����اق�����ي ع������ا م������� ّر الأزم�����������ان
زي������ن������ة ه�����ال�����دن�����ي�����ي ك��ل�� ّا
�أروع ج����� ّن�����ة ل��ل��إن���������س����ان
و�أح�������ل�������ى ن���ع���م���ة م������ن �أهلل
�أق��������وى م����ن ج����ب����ال ال�������ص���وان
�أرزك ب�����امل�����ج�����د ت���ع��� ّل���ى
وج���ي�������ش���ك ف����خ����رك ي����ا ل��ب��ن��ان
ق����� ّدم�����ل�����ك د ّم�����������و ق�����رب�����ان
وك��������ان ال������ق������دوة ب����امل����ي����دان
وال�����ع�����ق�����دة ال�������ص���ع���ب���ة ح��ل�اّ
و�أب�����ط�����ال�����و ب����ع����زم و�إمي��������ان
ّمل���������ا ب�����ت�����م�����وز ال�������ع�������دوان
ج�������� ّرب ح� ّ
���ظ����و م�����ن ���س��ن��ت�ين
وف������ك������رو ف����ي����ن����ا ي��ت�����س��ل��ى
ك�����ان�����وا ال������ ّ���س����د مل�����ا ب��ي��ن��ه � ّد
���������وج مل������ا ي�����ه�����اب�����وا �أهلل
ب� ّ
 ...وت����و ّح����دن����ا �إي�������د ب����إي���د
م����ع ���ش��ع��ب م����ق����اوم ���ص��ن��دي��د
وال���������ص����ه����ي����وين �����ص����ار ي���ف��� ّر
وع���������ن دب������اب������ات������و ت���خ���ل���ى
 ...وب����ال����ب����ارد ّمل�����ا الإره�������اب
و ّدى ع��ل��ي��ن��ا وح����و�����ش ال���غ���اب
وغ����������دروا ب�����أغ����ل����ى الأح����ب����اب
امل������ ّي������ي ب���ال�������س���ل���ة م��� ّل���ى
م���� ّي����ة و�����س���� ّت����ة م�����ن الأي��������ام
م�����ن ب�����ع����� ُدن ن�������ص���ر جت��� ّل���ى
ب���ف���رح���ة ���ش��ع��ب��ك ي����ا ل��ب��ن��ان
ل����ك����رم����ال����ك �����ص����ام و����ص��� ّل���ى
ت����ا ت�����ض��ل ب��ج��ي�����ش��ك م��ن�����ص��ان
وت���ب���ق���ى ع����ا م����� ّر الأزم����������ان...
زي��������ن��������ة ه�������ال�������دن�������ي�������ي ك��������ل�������اّ...
امل�ؤهل وليد جريج
مقر عام منطقة ال�شمال

ح��ت��ى ي��ط��ل ال�����ص��ب��ح يف م�سايف
ن��ام��ي ي���ا ب��ن��ت��ي وو ّح������دي ال��رح��م��ن
ج���اي���ي ع���ا ب����ايل ال���ن���وم ي���ا �إمي����ان
ت��ع��ب��ان ج�����س��م��ي م��ق��ف��ق��ف وب�����ردان
م�������ا دام ب������ع������دو حل�����اف�����ن�����ا دايف

اجلمر ما بيحرق �إال مطرحو
ي��ا ���ص��اح��ب ال��ق��ل��ب وال�����ص��در احلنون
���ي ج���ن���اح ،وف��ق��دن��ا ج��ن��اح ت��اين
اخل� ّ

���ش��و ب��ك��ي��ت ع��ل��ي��ك ق���ل���وب وع��ي��ون
و َب���ع���دك ه���ال���دين ع��م��را م���ا ت��ك��ون!

عفيف! يا ُعمر ف��دوى يا ح ّبا الوحيد
م�صيبتنا مب��وت��ك ،م�صيبة كبرية

���ي م���ن ن���وع���ك فريد
ي���ا �أح�������س���ن خ� ّ
وخ�����س��ارت��ن��ا ك��ب�يرة ك��ت�ير ه��ي��دا �أك��ي��د!

ب��ن��ت��ك رمي���ي ال��ق��ال��ت �أن����ا م�سافرة
ق��ل��ت�لاّ :خ � ّي��ي زع��ل�ان؟ ق��ال��ت� :شويّ

��ي م�����ش ق����ادرة
وع ُب���ع���دك ي���ا ب���ي� ّ
ب�س هيئتك زع��ل��ت كتري بهالآخرة!

ع��ف��ي��ف! و�إب���ن���ك ح��ن��ا ه��ال�����ش��ب احللو
م�����ش ح����رام ي��ا رب ي��ت��ي� ّت��م ع ب ّكري

م��ي�ن ق������ ّدك لإب����ن����و غ��� ّن���ج���و ود ّل���ل���و
ويحمل ال��ه��م وع��م��رو ب��ع��دو ب���أ ّول��و!؟

خ��ي��ي! ب��ع��دك ه��ال��دين ج���� ّوا تعي�س
ل��و ت�سمع بنتك جي�سي اللي قالت:

و�أب�����ش��ع ي���وم بعمرنا ���ص��ار اخلمي�س
ول��و! ي�ترك��وا ع الأر����ض �شي ق ّدي�س!

ل��و ت��ع��رف رف��اق��ك �شو ق��ال��وا و�ص ّرحوا
ل��ك��ن م��ه��م��ا ان��ح��ك��ى و���ش��و م���ا نقال

وقيمتك عند النا�س ك�ّب�ررّ وا و�ص ّححوا
بيبقى اجلمر م��ا بيحرق �إالّ مطرحو!
امل�ؤهل ف�ؤاد عبيد
لواء امل�شاة التا�سع

اىل �شقيقي عفيف فهد عبيد رئي�س دائرة يف وزارة الربيد واالت�صاالت وم�س�ؤول قطاع
يف هيئة �أوجريو الذي تويف على �أثر حادث يف عمله وقد ّمت اعتباره �شهيد الواجب
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نزرع ت�ضحية ونح�صد كرامة
اهداء اىل روح ال�شهيد البطل اجلندي
عارف ال�ساحلي
نعمان فايز ال�ساحلي
مدير ثانوية الكفري الر�سمية �شقيق
ال�شهيد البطل اجلندي عارف فايز
ال�ساحلي الذي ت�صدى للعدوان
اال�سرائيلي على حمور بيت ياحون -
�صف الهوى يف معركة � 16أيلول 1972

ا����ش���م���خ ي����ا ب���ي���ت ي����اح����ون وت�����س��ام��ى ب����أ����س���ام���ي ك���ب���ار ي����ا جن����م الأ����س���ام���ي
ل������ه������ن � 16أي����������ل����������ول ����س���ط���ر م��ل�اح����م ل���ل�������ش���ج���اع���ة وال�������ش���ه���ام���ي
ي������ا ت������اري������خ ت������ا ت�������ش���م���خ وت���ك�ب�ر �����س���� ّج����ل ف�������وق ����ص���ف���ح���ات���ك ك�ل�ام���ي
م�����ا ك�������ان ج���ن���وب���ن���ا اخل�����ال�����د حت����رر ل����وم����ا ن���������ش����وف ب����اخل����ط الأم�����ام�����ي
م������ق������اوم ق����������اوم وح������������ ّزم وف���� ّج����ر و����س���ك���ب دم ال����ف����دا م����ن ج�����رح دام����ي
وح�������دة ����ش���ع���ب ق���� ّد�����س �أرز �أخ�������ض���ر وب�������س���ال���ة ج��ي�����ش ل���ب���ن���ان ال��ن��ظ��ام��ي
وق�����ي�����ادة واع�����ي�����ة ع���احل���ك���م ت�����س��ه��ر م����ع رج�������ال ال�������س���ي���ا����س���ة وال���زع���ام���ة
مثل ع���ارف ال�ساحلي بطل ع��ا ك��ل معرب ت�����������ص�����دى ل�����ل�����ع�����دو االن�����ه�����زام�����ي
و�أرب������������ع خ���م�������س دب������اب������ات د ّم������ر رم�����اه�����م م�����ن ����ش���ج���اع���ة ك�����ف رام�����ي
وك����ت����ب ف������وق ال����ت����راب ب������دم �أح���م���ر م�������ا حت���������رر وط���������ن حم�����ت�����ل ح���ت���ى
ن��������زرع ت�����ض��ح��ي��ة ون���ح�������ص���د ك���رام���ة

�ضيعة
�ضو القمر وزيتون �سكران خيالو فر�سان وخيل و�سيوف �سهراين
و�صبايا �سمر من عيونها ت�سقي وما تبخل مبياتها
و�شعر جمدول يلف الدين يغطي ال�صحرا بثوب �أخ�ضر مهيوب
ورك��اوي عرب تخ ّلي ليايل ال�سهر تطول حول موقدة دفا ما تربد
جمراتها
وق�ص�ص جن و�سحر وحب ت�سرقنا وتروح ملطارح فيها اللحن جمروح
ودروب ذكرى قلوب ولهاين
تك�سر قوالب احليا وما توب وتذوق من غرفات
وحفايف ال�شيطني ّ
احلب عنب وكروم
و�أر�ض فيها النب�ض عروق �سنديان �سرمدي لونها من عيون اجلان
�سرقها بليلة قدر...
وقلوب حتمي بدماتها حدود احلمى وتوقف بوج الليل وتقلو روح
على وكر ال�ضباع
هون عرين �أ�سود ،هون زنود بت�سقي احلديد يلني ،هون راحات بتزرع
مروج ورود
هون هامات ما بتنحني غري لغمرة طفل ،هون �صوامع الأحرار مك ّللي
بالغار وبواب تعلى عتابها
هون وجوه حبيتها وبفني العمر مللم خياالتها ،هون الأم تقول لولدها
�أوعا من احلرب يا ابني ترجع
مك�سور ،منموت واقفني مثل ر�سغ ال�شجر ،وال نعي�ش بني ال�شوك
�سنني الذل تروح وما تعود وحتل بيارق ن�صر ترفرف فوق تاللها.
املعاون يو�سف جرادة
فوج الإ�شارة

ت�ش«اكر اجللأي�صد�ش»
قاء
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ائل �أهايل ال�شهداء ورف
«اجلي�ش» التي تعتذر اقهم و�أ�صدقاء املجلة عموماً.
عن ن�شر
بالعاطفة ال�صادقة التي عبرّ الكثري من الر�سائل تن ّوّه
عن
حميياً ال�شهداء �أو معربا ً عن فر ها كل من كتب اليها،
حه
رئي�ساً وباعتالء العماد قهوجي بانتخاب العماد �سليمان
�س
املجلة بال�شكر اىل كل من :دة قيادة اجلي�ش ،وتتوجه
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يف �سجل اخللود

الرقيب �أحمد
حممد حيدر
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش �أح��م��د حممد ح��ي��در ال���ذي ت��ويف بتاريخ
.2008/8/21
 من مواليد  ،1982/5/20بلدة فنيدق  -ق�ضاء عكار  -حمافظةال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2007/9/10 من عداد �أركان اجلي�ش للعديد. -عازب.
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العريف ح�سن
فواز ا�سماعيل
نعت قيادة اجلي�ش العريف
ح�سن فواز ا�سماعيل الذي تويف
بتاريخ .2008/9/24
 من مواليد ،1969/9/1بلدة العني  -ق�ضاء بعلبك -
حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1990/7/1
 من ع��داد موقع بعلبك -الهرمل.
 حائز:• و�سام احلرب.

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش  16مرة.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

يف �سجل اخللود

العريف علي حممد الديراين
نعت قيادة اجلي�ش العريف علي حممد الديراين
الذي تويف بتاريخ .2008/9/24
 من مواليد  - 1978/12/24بلدة ق�صرنبا -ق�ضاء بعلبك  -حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2001/8/29 -من عداد نادي الرتباء املركزي يف منطقة

املمددة
املج ّند ّ
خدماته
زياد ح�سني حمد
نعت قيادة اجلي�ش املج ّند
امل��م� ّددة خدماته زي��اد ح�سني
ح��م��د ال����ذي ت����ويف بتاريخ
.2008/9/19
 من مواليد - 1987/7/13وادي خالد.
 -ج� ّن��د يف اجلي�ش اعتباراً

البقاع.
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد املنطقة ثالث مرات.
 -عازب.

املمددة
املج ّند ّ
خدماته نواف
�أكرم احلالين
،2005/11/29
م�����ن
وم���ددت خدماته اع��ت��ب��اراً من
.2006/5/29
 م���ن ع����داد ل����واء امل�شاةالتا�سع.
 حائز:• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش مرتني.
• ت��ه��ن��ئ��ة ق��ائ��د ال��ل��واء
التا�سع بالوكالة.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املج ّند املم ّددة خدماته نواف �أكرم احلالين الذي
تويف بتاريخ .2008/8/21
 من مواليد  - 1990/2/11الكواخ. مددت خدماته اعتباراً من .2008/6/15 من عداد لواء امل�شاة الأول  -الكتيبة .11 -عازب.
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• �أفقياً:
 -1قطعة م��ن اجلي�ش،
وا�ضع مبادئ الهند�سة
ّ
امل�سطحة.
 -2غ�ضبوا على ،عا�صمة
افريقية ،دولة �آ�سيوية.
��ب وج��اء
 -3ع��ط��اء ،ذه� َ
روي���داً� ،ضمري منف�صل،
�أ�ضا َء� ،إرتدوا الثياب.
 -4عاد ،عا�صمة �أوروبية،
مدينة �أملانية.

�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

� -5شاعر و�أدي��ب م�صري
راحل ،عادوا.
 -6جم���رى ال�����س��ه��م من
القو�س� ،شحم ،من ملوك
فرن�سا� ،صقل ال�سيف.
� -7ضمري مت�صل ،بئر،
�إح�سان.
 -8م���واج���ه���اً ،مدينـة
ومـرف�أ نهـري يف �شـرق
فرن�سا.
 -9ملج�أ� ،ش َرف الأ�صل.

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون الأول جميل عبد اخلالق
معهد التعليم  -مدر�سة الرتباء.
• املعاون ايلي الرامي
مديرية الق�ضايا الإدارية واملالية.
• املج ّند املمدّ دة خدماته �أحمد
نا�صر الدين  /فوج التدخل الأول.
• �سمرية �أبو حممود
املنارة  -البقاع الغربي.

• 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  30ت�شرين الأول .2008

 -10رحالة عربي �صاحب
«ن���زه���ة امل�����ش��ت��اق يف
اخرتاق الآفاق».
 -11دول����ة يف �أم�يرك��ا
اجل���ن���وب���ي���ة ،ب���ل���دة يف
ال�شوف.
 -12ي���خ�������ص���ن���ي،
للإ�ستفهام ،ق��ل��ب ،من
الألقاب.
 -13يدفعو َنهُما �شديداً،
�أحرف مت�شابهة.
• عمودياً:
� -1إم��ارة م�ستقلة� ،إ�سم
مو�صول ،بلدة يف اجلنوب.
 -2ت�ستخدمها اجليو�ش،
ممثل لبناين راحل.
بر� ،إرتفاع،
 -3ير�شد ،ع� َ
الإ����س���م ال���ث���اين ل��ر� ّ��س��ام
فرن�سي راحل.
 -4خ�����ص��ب ،ذه����ب يف
الأر������ض ،ق�����ض��اء لبناين،
تو ّزعون على.
 -5ي��ق��ب�����ض��ان عليهم
وي����أخ���ذان���ه���م ،ب��ل��دة يف
اجل�����ن�����وب ،ب����ح��ي�رة يف
ال�سودان.
 -6الثبات يف الأمر ،م�شى
ع��ل��ى ال��ي��دي��ن والرجلني
كالطفل ،عملة عربية ،بئر
بالأجنبية.

� -14شاعر �أملاين ،كاملنا.
�شرب.
َ -15
خ�ص�صت،
 -16نقي�ض َّ
م��دي��ن��ـ��ة ن��ي��ج�يري��ـ��ة،
اال ّتـ�ساع واالنب�ساط يف
احلديث.
 -17يرحم� ،سيف ،دولة
افريقية.
 -18متنعونه وحتولون
دون��ه ،مدينة يف �شرق
فرن�سا ،حيوان معروف،

�ش ّدد على الغرمي.
 -19خ��ف��ي��ف لطيف،
م��دي��ن��ة يف �سوي�سرا،
مدينة يف م�صر.
 -20الإ�سم الثاين لرئي�س
�أم�يرك��ي راح���ل ،مدينة
يف الربازيل ،مدينة يف
�إيطاليا.
 -21غري مطبوخ ،مطربة
لبنانية ،مـن الطيور،
�ضجر و�س�أم.

� -7سياج الوطن ،الأقطاب
والأ�شراف ،مطربة خليجية.
 -8للتمني ،نبذر الأر�ض،
عتبوا عليه ،ب��ال��غ��وا يف
العقوبة.
 -9د َّق����� ُه وك�������س���ر ُه ،من
املقايي�س ،طعن بالرمح،
م��دي��ن��ة يف �سرياليون،
مدينة يف فرن�سا.
 -10مادة غرائية� ،أعلمتها
بالأمر� ،إحدى جزر بهاما�س.
 -11هد َم ،مدينة فرن�سية،
رمز احلنان ،يخرج ويظهر.
 -12عا�ضد وكانف ،فزعة
القلب ،منهجاً وم�سلكاً،
كل�سة.
� -13إم���ت���دت الأع���ن���اق،
ب���رك���ان يف الفيليبني،
حرفان مت�شابهان.

 -14دولة �أوروبية ،مدينة
م�����ص��ري��ة ،م���ن ال��ف��ن��ون
اجلميلة.
 -15للتف�سري ،حت�سب،
�أقطع ال�شيء ،ته ّي�أَ للحملة
يف احلرب ،نوتة مو�سيقية،
من �أ�سماء النحل.
 -16ل����ث���� َم ،ل��ل��ن��دب��ة،
يرف�ضون ،تظهر.
 -17ف��ل��ك��ي وري��ا���ض��ي
فرن�سي راح��ل� ،ساروا يف
دربَ � ،أ�سد.
 -18ي�أكل الطعام ،فريد ،ال
ُيباح به ،مدينة يف جنوب
فرن�سا.
 -19م��ن �أ�سماء القطن،
تعب.
ر�أىَ ،
� -20أرا َد ،مرف�أ بريطاين.
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يف مواجهة
ا إلرهاب:
جميعاً

لي�س من قبيل ر�صف الكلمات القول ب�أن امل ؤ��س�سة الع�سكرية ،وباقي امل ؤ��س�سات الأمنية ،عيون
�ساهرة على �أمن البالد و�سالمة �أبنائها وكرامة �شعارها الوطني :العلم ب�ألوانه ومعانيه ال�سامية
العرف الفردي دَين ،فكيف به لدى م�ؤ�س�سة
التي ال حتدها كتب وال تنالها �أقالم� .إن الوعد يف ُ
ال�شرف والت�ضحية والوفاء؟ �إنه واجب ،و�إنه حجر كبري يف �أ�سا�س البنيان ،و�إنه معقل درو�س ِوعبرَ
تكتبها الأجيال على �ألواح و�صاياها.
من الوا�ضح لدى اجلميع �أن يف �أوىل مهماتنا مواجهة العدوان الإ�سرائيلي على بالدنا يف
حدودها الإقليمية املعرتف بها دولياً ،وقد ثبت ذلك ،خ�صو�صاً يف متوز  ،2006ويف ثانيتها
الت�صدي للإرهاب كائنة ما كانت الت�ضحيات ،وقد ثبت ذلك �أي�ضاً يف �أكرث من موقعة خ�صو�صاً يف
�صيف  ،2007ويف ثالثتها �ضرب كل فتنة يف املهد حفاظاً على الوحدة الوطنية ،وهذا واجب
يومي ال جدال فيه وال تهاون.
يف العودة اىل الإرهابّ ،
لعل جهود قوانا الأمنية ،جمتمعة ،قد نالت منه املنال بعد �أن �ضربت
�شبكاته التخريبية يف �أكرث من مكان �شماالً وجنوباً ،ولع ّله بات من الوا�ضح لدى �شياطينه
وجمرميه �أنّ قيادتنا قد عزمت على و�ضع حدّ له ،و�أنّ جنودنا قد � ّشمروا عن �سواعدهم ملنازلته
و�ضرب �شوكته ،و�أنّ مواطنينا قد ه ّبوا للم�ؤازرة وامل�شاركة وامل�ساعدة يف الك�شف عن خمابئه
والإعالن عن ّكل ِعلم بو�سائله اجلهنمية .لقد تي ّقظ املواطنون اىل �ضرورة �سدّ املنافذ التي كان
ذئاب الإرهاب يت�سللون منها ،وتتمثل تلك املنافذ �أكرث ما تتمثل يف اخلالفات التي تتعدى
حدود االختالف ال�سيا�سي والتنوع الفكري والعقائدي ،اللذين يجب �أن ال ي�ؤ ّثرا يف جوهر الإنتماء
الوطني وامل�س�ؤولية يف املحافظة على الوحدة الوطنية وحماية الإرث احل�ضاري واالنطالق
به اىل امل�ستقبل بنا ًء وعطا ًء وتطويراً وتعاوناً يف الداخل ،يليه انفتاح على اخلارج يف ع�صر
تعارفت فيه ال�شعوب وتقاربت وت�شاورت وحتاورت ،واقتنعت ب�أنه يجب �أالّ ي�سمح لالختالف بني
اجتاهات بنيها و�آرائهم �أن ي�ؤدّي اىل خرابهم ،واىل خراب العامل ب�أ�سره.
لقد ا�ستب�شر املواطنون خرياً مبا ح ّققته قوانا الأمنية ،وازداد اقتناعهم ب�أن الإرهاب غريب عن
بالدهم �سواء كان جمرموه من هذه البالد والد ًة ون�شوءاً� ،أو كانوا من خارجها� .إنه ج�سم غريب،
ينكره اجلميع ،وال يعرتف مواطن �صالح بانتماء عائلي �أو �إن�ساين اليه .م�شاهد ال�سيارات التي
ّمت تفجريها يف املدن وبني املباين وعند املفرتقات ،ال تزال يف الوجدان .وم�شاهد الأكف التي
حملت جثامني �شهداء اجلي�ش من جراء التفجريات الإرهابية ،و�صعدت بها اىل القرى اجلاثمة
فوق التالل ،باقية يف الذاكرة الوطنية ،ال�شعبية منها والر�سمية ،وباقية يف عمق ال�ضمري
املتمدن يف كل مكان ،فال�ضمري املتمدن ذاك ،ي�شعر معنا باالطمئنان ونحن ن�صفع الإرهاب
�صفعة و�صفعتني ،قبل �أن ي�شتدّ عوده وي�ستعدّ لل�ضرب يف الداخل ويف اخلارج ،وهنا نقول
لل�ضمري املتمدن :ال تدعنا نواجه اخلطر مبفردنا ،و�إال حدثته النوايا عن القفز اليك من نافذة
�أو من باب� .إننا حني نحمي �شعبنا ف�إمنا نحمي جزءاً من العامل ،و�إن العامل حني ي�ساعدنا ف�إمنا
ي�ساعد نف�سه ،ونحن جزء من نف�سه.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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