لهم ال�سيوف
والفخر

العدد الرقم  - 315/314ال�سنة ال�سابعة والع�رشون � -آب�/أيلول 2011

يف الأول من �آب

�أمر اليوم

زيارة ر�سمية

�إحتفال التخريج
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وجه العماد قهوجي
ع�شية عيد اجلي�ش ّ
�إىل الع�سكريني «�أمر اليوم» الذي ا�ستهله بالقول:
عاما م�ضت على ت�أ�سي�س اجلي�ش
�ستة و�ستون
ً

وعنوان م�سريتكم ثابت وهو احلفاظ على لبنان...
ودعاهم �إىل �أن يكونوا �ساعد الدولة القوي يف
عملية النهو�ض والتطوير ،و�إىل �رضب ر�أ�س الفتنة

طبع من هذا العدد 69.000 :ن�سخة
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يف مهدها بيد من حديد...

قام قائد اجلي�ش بزيارة �إىل فرن�سا على

16

برناجما مكثفًا تخلّلته
ت�ضمنت
ر�أ�س وفد ع�سكري،
ً
ّ
لقاءات وزي���ارات واجتماعات ،تناولت العالقات
الثنائية بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي و�أو�ضاع

الوحدة الفرن�سية العاملة يف جنوب لبنان.

يوم الأول من �آب ،كانوا هناك �صفوفً ا

35

مرتا�صة ،هامات مرفوعة ،بكامل قيافتهم الع�سكرية
أي�ضا بكامل ذكرياتهم املفرو�شة
وهندامهم الأنيق ،و� ً

يف حنايا �رصح �أقاموا فيه ثالث �سنوات.
جملة �شهرية ت�صدر عن:

قيادة اجلي�ش اللبناين
مديرية التوجيه

�شبابا تتملّكهم احلما�سة ويقودهم
دخلوا ال�رصح
ً
الإندفاع ،وها هم اليوم على عتبة اال�ستعداد لت�سلّم

�سيوف املجد والكرامة ،وها هي تلمع حتت عني
ال�شم�س بانتظارهم...
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• �سعر املجلة:

• اال�������ش���ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل���ب���ن���ان:

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

لرية لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي

3000

• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

• اوروب���ا واف��ري��ق��ي��ا 250 :دوالر امريكي
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رئي�س اجلمهورية يف الأول من �آب

�أنتم �ضمان الوحدة واال�ستقرار
والثقة بغدنا الواعد

�إحتفاالت عيد اجلي�ش

وتطورا
يح�صن لبنان وهو بحاجة �إىل �أطر متثيل �أكرث دقة
احلوار
ّ
ً
املتخرجون
ال�ضباط
� ّأيها
ّ
ّ
تفتح اليوم �أمامكم �أب���واب مدر�سة ال�رشف
وال���واج���ب ،لتنطلقوا م��ن��ه��ا �إىل مهماتكم
وم�س�ؤولياتكم يف حماية الوطن ،ومكت�سبات
الأم���ن واال���س��ت��ق��رار ،م��ز ّودي��ن �سيوف احل� ّ�ق
واال�ستقامة.
جت�سدون تطلعات �أهلكم
بهمتكم وعزمكم
ّ
ّ
و�شعبكم وفخرهم واعتزازهم؛ فها منذ الآن
�ستغدون ،مع رفاقكم يف ال�سالح ،حماة الأر�ض
والديار ،ومثاالً لتما�سك امل�ؤ�س�سات ،و�ضما ًنا
وم�رشوعية �أحالمه
لوحدة املجتمع ،و�أمنه و�سالمه
ّ
وطموحاته.

� ّأكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان خالل رعايته وح�ضوره
حفل تقليد �ضباط دورة العقيد ال�شهيد جورج الرويهب ال�سيوف� ،أن
وتطورا».
«لبنان بحاجة �إىل �أطر متثيل وتوازن �أكرث دقة
ً
و�أ�شار �إىل �أنه «�إىل جانب احلراك ال�سيا�سي وواجب الإهتمام
مب�سار العدالة ،و�رضورة ال�سعي �إىل التوافق على ا�سرتاتيجية
دفاعية وطنية ...تتنامى احلاجة �إىل مبا�رشة حتقيق مطالب ال�شعب
احلياتية ...ومكافحة الف�ساد وال�رسقة والتزوير».
يف ما يلي ن�ص كلمة رئي�س اجلمهورية
يف الإحتفال.

والع�سكريون
ال�ضباط
� ّأيها
ّ
ّ
يوما عن دروب ال�رشف والت�ضحية
مل حتيدوا ً
والوفاء .واكبتم ،متيقّظني ،حكماء ،تظاهرات
الثامن وال��راب��ع ع�رش م��ن �آذار ال��ع��ام ،2005
واملراحل احلرجة التي تلتها ،فكنتم ر ّوا ًدا يف
واحلق يف التظاهر ال�سلمي
الدميوقراطية
حماية
ّ
ّ
وحرية التعبري .و�ساهمتم ،على الرغم من حجم
ّ
املخاوف والتوترات ،يف املحافظة على �أمن
املتظاهرين واملواطنني وممتلكاتهم ،وحماية
ال�سلم الأه��ل��ي .وه��و نهج تعتمدونه يف كل
اال�ستحقاقات ،مع احلر�ص على التوفيق بني
م�ستلزمات احل��زم وموجبات اح�ترام املواطن
وخدمته.
وقفتم يف �ساحة ال��ع � ّزة والإب�����اء� ،شجعا ًنا
ميامني ،فواجهتم العدوان الإ�رسائيلي الوح�شي
على لبنان �صيف العام  ،2006ورويتم تراب
الزكية ،ومتكنتم يف مثل هذه
الوطن بدمائكم
ّ
ال ّأي��ام ،مع ال�شعب واملقاومة ،من حتقيق ن�رص ٍ
5
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�إحتفاالت عيد اجلي�ش

�ساط ٍع ،راد ٍع� ،أكيد .وما ت�سمية دورتكم با�سم
العقيد ال�شهيد ج���ورج ال��روي��ه��ب اال دليل
مت�سككم بعقيدتكم الع�سكرية وبكامل
على
ّ
اجلهوزية وااللتزام.
تفانيتم يف الت�ضحية وال��ع��ط��اء يف حماربة
الإج��رام الوح�شي والإره���اب يف نهر البارد
ال��ع��ام  ،2007وجن��ح��ت��م يف اجتثاث
ج��ذوره ،من دون �أن ي�شغلكم هذا
اجلهد عن واجب ال�سهر واملتابعة
التج�س�س
ل��ر���ص��د ���ش��ب��ك��ات
ّ
وك�����ش��ف ال��ع��م�لاء وتفكيك
حلقات غدر العدو الإ�رسائيلي
وم�ؤامراته.
وب�������ادرمت مب���ا ت��واف��ر
ل���دي���ك���م م�����ن �إم����ك����ان����ات
إ�رسائيلية
للت�ص ّدي لآلة التح ّدي واال�ستفزاز ال
ّ
يف العدي�سة ،يف الثالث من �آب ُ ،2010بعيد
عيد اجلي�ش ،ومل تهابوا؛ فرتاجع العدو �أمام
عزمكم وت�صميمكم و�أر�سيتم على ار���ض
الواقع عنا�رص ا�سرتاتيجية وطنية ممكنة حلماية
لبنان والدفاع عنه.
وهو� ،صبيحة هذا اليوم بالذات حاول تكرار
اعتداءاته وا�ستفزازاته يف ال��وزاين ،فكنتم له
باملر�صاد.
والع�سكريون
ال�ضباط
� ّأيها
ّ
ّ
واجب املحافظة على الأمن الداخلي ال يقع يف
أ�سا�سية.
نطاق مهماتكم ال
ّ
�إال ا ّنكم ،اىل جانب القوى االمنية ال�رشعية،
وبتكليف م��ن ال���دول���ة ودع��م��ه��ا ،ت�سهرون
با�ستمرار على �سالمة املواطنني ،وال تتوانون
ع��ن م��واج��ه��ة � ّأي م ��ؤام��رة �أو حم��اول��ة لزعزعة
اال�ستقرار وتهديد ال�سلم الأهلي.
كذلك ف� ّإن ال�شعب اللبناين الذي بات �شديد
ال��وع��ي ،يرف�ض الفتنة واالق��ت��ت��ال الداخلي،
ويتوق �إىل قيام الدولة العادلة والقادرة التي
حتقق �أح�لام��ه وتطلعاته يف العي�ش الهانئ
الكرمي.
ويبقى على القادة ال�سيا�سيني وقادة الر�أي
واج��ب العمل ال����د�ؤوب على تهدئة اخلطاب
ال�سيا�سي – وهو مرتفع وحا ّد – وتغليب نهج
التهدئة وتعزيز املناخ الدميوقراطي والروح
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امليثاقية ومنطق احلوار.
ّ
�آمل يف �أن ي�ساهم �شهر رم�ضان املبارك� ،شهر
ال�صوم والت� ّأمل وال�صفاء ،يف تعميق فكرة هذا
احل��وار ،والفائدة املرج ّوة منه ،وهو الهادف
النهائية حلماية لبنان وحت�صينه
يف مقا�صده
ّ
يف مواجهة املخاطر واملتغيرّات والتحديات
واخلارجية التي تته ّدده ،ولتحقيق
الداخلية
ّ
ّ
احلقيقية ،وتعزيز العي�ش
الوطنية
امل�صاحلة
ّ
ّ
امل�شرتك؛ ح��وار ال ي�سعى �إىل ح��لّ امل�سائل
العالقة وال�شائكة فح�سب ،بل كذلك �إىل تاليف
ا�ستباقية ،وتدعيم ركائز
النزاعات ب�صورة
ّ
اال�ستقرار ال��دائ��م ،وبالتايل ،تبديد ال�شعور
املحبط ال�سائد لدى البع�ض ،ب� ّأن لبنان يف حال
هدنة بني نزاعني م�سلّحني� ،أو يف حال حرب
أهلية ب��اردة .وه��ذا ما ال ميكننا القبول به �أو
� ّ
الطيب ،وب�أجيالنا
املوافقة عليه ،رحم ًة ب�شعبنا
ّ
الطالعة التي ُيخ�شى �أن تطغى عليها م�شاعر
الي�أ�س والقنوط والرغبة يف اال�ستقالة من
الوطن والهجرة واالغرتاب.
ما �أراه يف عيونكم ،و�أقر�أه على جباهكم ،وما
املتخرجون ،هو
ال�ضباط
يعتمر يف قلوبكم � ّأيها
ّ
ّ
نقي�ض ذلك ،وي�شكّ ل عن�رص �أمل ورجاء وخال�ص
للوطن .فكونوا على العهد �أوفياء ،وتق ّدموا
بال تر ّدد على دروب الت�ضحية والعطاء ،ب� ٍ
أيد
مرتا�صة ،جنباﹰ اىل جنب ،مع
مت�شابكة و�صفوف
ّ
�شباب لبنان الناب�ض باحليوية واالمي��ان ،وال
ترتاجعوا.
ال�رشعية وامل�ؤ�س�سات� ،ضمان
�أنتم ،يف كنف
ّ
الوحدة واال�ستقرار والثقة بغدنا الواعد.
اللبنانيون
� ّأيها
ّ
وحرية الر�أي والتداول
النظام الدميوقراطي
ّ
مربرات العنف
الدوري لل�سلطة ،من �ش�أنها نزع ّ
واالعرتا�ض املخالف للقوانني.
�إال �أ ّن��ه يف �ضوء التجربة ال�سابقة ،ونظرًا �إىل
الطابع التع ّددي للبنان ،و�سهولة ا�ستنفار
الع�صبيات ،تربز احلاجة اىل �أطر متثيل وتوازن
ّ
�أكرث دقّ ة وتط ّورًا ،خ�صو�صًا من خالل اعتماد
ع�رصي وعادل ،من �ش�أنه
قانون انتخابي جديد،
ّ
�أن ي�شكّ ل مدخالً رئي�سًا للتغيري ولتثبيت اخليار
ال��دمي��وق��راط��ي وتعزيز ال�سلم الأه��ل��ي .وقد
تكون الن�سبية التي قد ال تكتمل من دونها
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الدميوقراطية امليثاقية يف لبنان ،النظام الذي
اللبنانيون� ،رشط حتديد
ميكن �أن يتفاهم عليه
ّ
مفاهيمه و�أطره الف�ضلى.
أهميته،
و�إىل جانب احلراك ال�سيا�سي ،على � ّ
وواج���ب االه��ت��م��ام مب�سار ال��ع��دال��ة ،و��ض�رورة
ا�سرتاتيجية
ا�ستمرار ال�سعي �إىل التوافق على
ّ
قدما بالتعيينات
وامل�ضي
وطنية،
دفاعية
ً
ّ
ّ
ّ
إداري����ة وف��ق الآل� ّ�ي��ة التي �أق� ّ�رت��ه��ا احلكومة
ال ّ
ال�شفافية والكفاءة،
ال�سابقة تغليبا ً ملبد�أ
ّ
الكيدية واملحا�ص�صة ،تتنامى احلاجة
بعي ًدا من
ّ
احلياتية
اىل املبا�رشة بتحقيق مطالب ال�شعب
ّ
االجتماعية من دون �إبطاء ،ومكافحة
وحقوقه
ّ
و�ستوجه عناية
الف�ساد وال�رسقة وال��ت��زوي��ر.
ّ
امل�س�ؤولني املعنيني �إىل �رضورة قيام مراقبة
�أك�ث�ر ��صرام��ة لنظافة البيئة و�سالمة ال��غ��ذاء
عقابية ورادعة
والدواء يف لبنان ،واتخاذ تدابري
ّ
بحق املخالفني تتخطّ ى م��واق��ف اال�ستنكار
ّ
والتحذير.
والع�سكريون
ال�ضباط
� ّأيها
ّ
ّ
اذ ن�ؤكد التزامنا الكامل ق��رار جمل�س الأمن
ال���دويل ال��رق��م  ،1701وواج���ب ال��ت��ع��اون مع
الأمم املتحدة وقواتها العاملة يف جنوب لبنان،
مق ّدرين لها م�شاركتها والت�ضحيات ،ف�إننا
تعر�ضت له
ندين ب�شدة االعتداء الآث��م ال��ذي ّ
ه��ذه ال��ق��وات منذ �أي���ام ،م�ؤكدين العزم على
العمل على ك�شف الفاعلني املجرمني و�إحالتهم
اىل العدالة.
و�سي�ستمر ال�سعي لإرغ��ام العد ّو الإ�رسائيلي
ّ
على تنفيذ كامل مندرجات هذا القرار ،و�صوالً
اللبنانية
اليومية ال�سيادة
�إىل وقف انتهاكاته
ّ
ّ
وت��ه��دي��دات��ه امل��ت��ك� ّ�ررة ���ض � ّد ل��ب��ن��ان و�شعبه
احليوية ،حمتفظني بحقّنا يف حترير
ومن�ش�آته
ّ
�أو ا�سرتجاع كامل �أرا�ضينا التي ما زالت حتت
االح��ت�لال الإ��سرائ��ي��ل��ي يف م���زارع �شبعا وت�لال
اللبنانية واجل��زء اللبناين من بلدة
كفر�شوبا
ّ
الغجر ،بكل الو�سائل املتاحة وامل�رشوعة.
كذلك �سيكون علينا العمل ب�صورة دقيقة
البحرية وحمايتها،
وحثيثة على حتديد حدودنا
ّ
وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ك��ام��ل حقوقنا يف مياهنا
االقت�صادية اخلال�صة.
إقليمية ويف منطقتنا
ال
ّ
ّ
ومن �أجل تنفيذ هذه املهمات ،لكم من الوطن

والع�سكريون ،كامل الدعم
ال�ضباط
و�أهله � ّأيها
ّ
ّ
واملحبة واالحت�ضان.
ّ
ولكم من الدولة عهد باملثابرة على اجلهد
لتزويد اجلي�ش عنا�رص الق ّوة والقدرة كافة .وقد
جاء يف البيان ال��وزاري للحكومة اجلديدة ،ب� ّأن
«احلكومة ت�ؤكّ د التزامها توفري الإمكانات
الع�سكرية والأم��ن� ّ�ي��ة
���ضروري��ة ل��ل��ق��وى
ال�
ّ
ّ
ال�رشعية ،ع��دي��داً وع��� ّدة ،من خالل
ّ
�إق��رار خطة جتهيز وت�سليح لها،
وحمايتها من التدخّ الت من
� ّأي جهة �أتت».
و�إذ ن�سعى �إىل حماية
ل����ب����ن����ان وا�����س��ت�رج����اع
���س��ي��ادت��ن��ا ع��ل��ى ك��ام��ل
�أرا���ض��ي��ن��ا ،ف ��إن��ن��ا ن��ت��اب��ع،
يف ال��وق��ت ن��ف�����س��ه ،مت�ضامنني ،امل�سعى
الفل�سطيني ال��ه��ادف �إىل الإع�ت�راف بكامل
الفل�سطينية يف الأمم املتحدة ،من
احلقوق
ّ
حق تقرير امل�صري،
قيام الدولة امل�ستقلّة �إىل ّ
مبا ي�ضمن ح� ّ�ق العودة للاّ جئني �إىل �أر�ضهم
وديارهم ومواجهة خطر التوطني.
و�سيكون للبنان م�ساهمة خا�صة يف هذا
ع�ضويته يف جلنة املتابعة
املجال ،من خ�لال
ّ
العربية ،ورئا�سته جمل�س الأمن الدويل ،طيلة
ّ
�شهر �أيلول املقبل.

�إحتفاالت عيد اجلي�ش

املتخرجون
ال�ضباط
� ّأيها
ّ
ّ
�أع��رف ويعرف �أهلكم ومواطنوكم �أ ّنكم لن
تكونوا �إال املثال والقدوة ،ولن تبخل �سواعدكم
بالتعب والعطاء.
ه��ذا الأ ّول م��ن �آب ه��و ت��اري��خ م��ي�لادك��م يف
الع�سكرية ،فهنيئًا لكم ،و�أنتم
رحم امل�ؤ�س�سة
ّ
تق�سمون ق�سم ال��وف��اء للبنان ،حفاظً ا على
ت�ضحيات ال�شهيد العقيد ج��ورج الرويهب،
وجميع �شهداء اجلي�ش الأبرار.
فلتبقَ جباهكم �أب ًدا مكلّلة بالكرامة وال�رشف،
و�صدوركم عامرة بالت�ضحية والوفاء،
و�سيوفكم م�رشّعة لن�رصة الوطن واملواطن.
ع�شتم
عا�ش اجلي�ش
عا�ش لبنان
7
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�آب�/أيلول

�إحتفاالت عيد اجلي�ش

«�أعلم �أن عندكم تعباً كثري ًا ،وال جمال
للراحة ،لكنني �أدعوكم �إىل املحافظة على
ن�شاطكم وحما�ستكم فلبنان يتكل عليكم،
وط��امل��ا �أن اجلي�ش بخري ف�لا خ��وف على لبنان
ووحدته» .بهذه الكلمات ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
على ر�أ�س وفد من ال�ضباط ،زاره مهن ًئا مبنا�سبة الأول من �آب.

قيادة

اجلي�ش

هن�أته بالأول
من �آب

كلمة الرئي�س �سليمان
الرئي�س �سليمان اعترب يف كلمته �أن وحدة لبنان هي من وحدة اجلي�ش ،و�أنه مهما عال ال�رصاخ
ب�سبب املواقف ال�سيا�سية املتباينة ،ف�إن الأمور تعود �إىل ن�صابها ولبنان يبقى موح ًدا �إذا
ظلّ اجلي�ش موح ًدا .وقال العماد �سليمان �إن اجلي�ش اللبناين �أثبت �أنه من �أف�ضل اجليو�ش
�أداء خالل مهمات حفظ الأمن التي تتطلب احتكاكً ا باملواطنني ،وهو يت�رصف انطالقً ا من
وخ�صو�صا
كونه جي�ش الوطن ولي�س جي�ش النظام ...وهذا كان وا�ض ًحا يف �أدائه يف املا�ضي
ً
يف ال�سنوات الأخرية ومنذ العام  2005حتدي ًدا� ،إذ ت�رصّف انطالقً ا من القيم الإن�سانية ومن
مبادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلريات العامة.
و�إذ �أكد رئي�س اجلمهورية املواقف التي �أطلقها خالل كلمته يف احتفال تخريج ال�ضباط يف
تطرق �إىل ق�ضية ت�سليح اجلي�ش و�إعادة النظر يف هيكليته مبا يتالءم مع
املدر�سة احلربيةّ ،
متطلبات الع�رص يف ظل تنامي ظاهرة الإرهاب والتطور التكنولوجي.
كما �أ�شار الرئي�س �سليمان �إىل �أو�ضاع الع�سكريني و�رضورة حت�سينها يف خمتلف املجاالت.
وختم بالقول� :أهنئكم و�أذكركم �أن لبنان يتكل عليكم ،وطاملا �أن اجلي�ش موحد ،لبنان
مرتاحا� .أعرف مدى تعبكم ،لي�س هناك من راحة ،حافظوا على ن�شاطكم وحما�ستكم.
�سيظل
ً
نحن بخري على الرغم من كل ما ح�صل حولنا ،وهذا رمبا بف�ضل الدميقراطية التي
يتمتع بها بلدنا ونحن مدعوون �إىل تعزيزها.
10
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�آب�/أيلول

رئي�س اجلمهورية:

�إحتفاالت عيد اجلي�ش

�أعلم �أن عندكم تعباً كثري ًا...
لكن لبنان يتكل عليكم
كلمة العماد قهوجي
بدوره ر ّد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
بكلمة قال فيها:
� ّإن فرحتنا اليوم بهذه املنا�سبةُ ،يوازيها
بخطى واثقة،
�إ�رصارنا على جتديد الإنطالقة
ً
م�ستندين يف ذل���ك �إىل رع��اي��ت��ك��م ال��دائ��م��ة
للم�ؤ�س�سة ،و�سهركم على هيبتها وكرامة
�أَب��ن��ائ��ه��ا ،و�أي����ً�ض��ا اىل �إرادت��ـ��ـ��ن��ا الـقويــة
يف ت��روي�����ض ال�����ص��ع��اب وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات
واال�ستمرار يف �إع��داد ال ُعدة ملواجهة الأَع��داء
ش�را بالـوطـن ،ويف ُمقَدمـهـم
املرتب�صني �� ً
الـعـدو الإ��سرائ��ي��ل��ي والإره���ـ���اب والعابثـون
بالأمن اىل أَ�ي ٍ
جهة انتمـوا.
و�أ�ضاف قائالً:
�إن ال�شغل ال�شاغل مل�ؤ�س�ستنا يف هذه املرحلة
الدقيقة ،هو احلفاظ على اال�ستقرار العام يف
البالد� ،أكان على احلدود اجلنوبية بالتعاون
والتن�سيق مع القوات الدولية واال�ستعداد
ملواجهة �أي ع��دوان �إ�رسائيلي حمتمل� ،أو يف
الداخل بالتعاون مع �سائر الأجهزة الأمنية،
ون��ح��ن ن ��ؤم��ن ب����أن ه��ذا الإ�ستقــرار ي�شكّ ـل
ال��ق��اع��دة ال�صلبة لأي نهــو�ض �إقتـ�صادي
�أو �إجتماعي �أو ث��ق��ايف ،ون ��ؤم��ن �أي�����ض�ا ً ب�أننا
قادرون على النجاح مب�س�ؤولياتنا كما جنحنا
يف ال�سابق ،حافزنا �إىل ذلك �إمياننا الرا�سخ
بهذا الوطن ،والتفاف ال�شعب حولنا ،وثقتنا
الأك��ي��دة ب�سعي �أرك���ان ال��دول��ة ويف املقدمة
فخامتكم �إىل دعم اجلي�ش بالعتاد وال�سالح
والو�سائل التي متكّ نه من اال�ضطالع بواجباته الوطنية ،مبا يتنا�سب مع حجم الأخطار
والتحديات التي حتدق بالوطن...
11
اجلي�ش  -العدد رقم 315/314

�آب�/أيلول

�أمر اليوم

دعا قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
الع�سكريني �إىل �أن يكونوا
�ساعد الدولة القوي
يف عملية النهو�ض والتطوير،
و�إىل �رضب ر�أ�س الفتنة يف مهدها بيد
من حديد...
وقبل كل �شيء التم�سك
مبناقبيتهم املعهودة.
وجه العماد قهوجي
فع�شية عيد اجلي�ش ّ
�إىل الع�سكريني «�أمر اليوم» الرقم
 52الذي ا�ستهله بالقول� :ستة و�ستون
عاما م�ضت على ت�أ�سي�س اجلي�ش وعنوان
ً
م�سريتكم ثابت وهو احلفاظ على لبنان...
يف ما يلي ن�ص
«�أمر اليوم».
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دعا الع�سكريني �إىل �أن يكونوا �ساعد الدولة القوي
العماد قهوجي يف «�أمر اليوم»:

عاما وعنوان
�ستة و�ستون ً
م�سريتكم احلفاظ على لبنان

�أيها الع�سكريون
�ستة و���س��ت��ون ع��ام �ا ً م�ضت على ت�أ�سي�س
اجل��ي�����ش ،وع���ن���وان م�����س�يرت��ك��م ث��اب��ت وه��و
احلفاظ على لبنان ،بوحدته و�سيادته وكرامة
�أب��ن��ائ��ه ،وجت�سيد ر�سالته التاريخية التي
��ل من خاللها على ال��ع��امل ،كمن ٍ
�أط� َّ
رب للحرية
ٍ
وال��دمي��ق��راط��ي��ة وم��رج��ل لالنفتاح واحل���وار،
تن�صهر فيه الوطنية ج�سما ً وروح���ا ً� .إن يف
�إجنازاتكم امل�رشقة هذه ،خري دليل على ر�سوخ
مبادئكم الع�سكرية والوطنية ،وتفانيكم يف
�أداء الواجب ،و�إميانكم املتجذر بهذا الوطن
الذي ترخ�ص يف �سبيله املهج والأرواح.
ب��الأم�����س ال��ق��ري��ب دع��وت��ك��م �إىل ال�صمود
والثبات يف وجه التحديات

التي تتعر�ض لها البالد على �أكرث من �صعيد،
مب��ا يف ذل��ك حت�صني ال�ساحة الداخلية من
انعكا�س الأزم����ات ال��ت��ي تع�صف مبنطقتنا
العربية ،وعدم جعل الوطن مم� ّ�راً ال�ستهداف
�أم��ن � ّأي بلد �شقيق .واليوم �أدع��وك��م يف ظل
انطالقة احلكومة اجل��دي��دة� ،إىل �أن تكونوا
���س��اع��د ال��دول��ة ال��ق��وي يف عملية النهو�ض
والتطوير ،و�أن ت�رضبوا ٍ
بيد من حديد ر�أ���س
الفتنة يف مهدها ،وكلّ متطاول على م�سرية
ال�سلم الأهلي ،من �إرهابيني وعمالء وعابثني
بالأمن �إىل �أي جهة انتموا ،كما �أدعوكم وقبل
كلّ �شيء �إىل التم�سك مبناقبيتكم املعهودة يف
االبتعاد عن التجاذبات ال�سيا�سية والفئوية،
والبقاء على م�سافة واحدة من اجلميع ،والتزام
القوانني والأنظمة التي ت�شكّ ل مظلتكم

�آب�/أيلول

وم�صدر قوتكم ومناعتكم.
�أيها الع�سكريون
اعلموا �أن جهوزيتكم الدائمة على احلدود
يبيته العدو الإ�رسائيلي
اجلنوبية ،ملواجهة ما ّ
م��ن ن��واي��ا ع��دوان��ي��ة ���ض��د ال��وط��ن ،متثّل

م��ه��م��ت��ك��م الأوىل ال��ت��ي
ٍ
جهد
ت�ستحق منكم ك��لّ
وت�ضحية ،وه��ذه املهمة
ال ت��ك��ت��م��ل �أه���داف���ه���ا
�إالّ ب��ت��ع��اون��ك��م ال��وث��ي��ق
م���ع ال����ق����وات ال��دول��ي��ة
ح��ف��اظ �ا ً ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار
تلك امل��ن��اط��ق ،وف�ضحا ً
مل����خ����ط����ط����ات ال����ع����دو
الإج���رام���ي���ة وخ��روق��ات��ه
امل�����س��ت��م��رة ل��ل�����س��ي��ادة
اللبنانية ،ولقرار جمل�س
الأم��ن الرقم  ،1701وال
تكتمل كذلك �إالّ بالتزام
دع��م �شعبكم امل��ق��اوم،
وال��ت��م�����س��ك ب��ح��ق لبنان
امل�رشوع يف اال�ستفادة من
كامل طاقاته الوطنية،
الكامنة يف جي�شه و�شعبه
ومقاومته ،ما دام هذا العدو ي�ستمر يف احتالل
ق�س ٍم من ترابنا الوطني ،ويرف�ض اال�ستجابة
ل�رشوط ال�سالم ال�شامل والعادل التي �أكّ دتها
املواثيق وال�رشائع الدولية.

�أمر اليوم

�أيها الع�سكريون
ِ
أدق���ه���ا،
لقد �أث��ب��ت��م يف �أ���ص��ع��ب امل��راح��ل و� ّ
حتمل امل�س�ؤوليات اجل�سام ،و�إزاء
جدارتكم يف ّ
ذل��ك� ،أع��دك��م ببذل �أق�صى اجل��ه��ود لتوفري
الأع��ت��دة والأ�سلحة التي تليق بت�ضحياتكم
وتتنا�سب مع حجم املهمات املوكلة �إليكم.
اعملوا امل�ستحيل م��ن �أج��ل خدمة �شعبكم
الذي حم�ضكم الثقة والتقدير ،وراهن عليكم
عند ك��لّ منعطف خطري ،وت��ذكّ ��روا دائ��م�ا ً �أن
دم��اء �شهداء اجلي�ش وال��وط��ن ،هي �أم��ان��ة يف
�أعناقكم ،وت�ست�رصخ فيكم العزم والوفاء يف
�أي موقع كنتم ،فاقتدوا مب�آثر ه�ؤالء الأبطال،
لت�ستحقوا من جديد �رشف ال��ذود عن الوطن
و�صون �إرثه املجيد.
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�آب�/أيلول

زيارة ر�سمية

العماد قهوجي يف زيارة ر�سمية �إىل باري�س
لقاءات مع كبار امل�س�ؤولني الع�سكريني
وبحث جماالت التعاون

�أعربت القيادة الع�سكرية الفرن�سية
عن ثقتها الكاملة بدور اجلي�ش اللبناين
وقيادته يف حماية م�صالح لبنان واحلفاظ
منوهة
على اال�ستقرار املحلي والإقليميّ ،
يف هذا الإط��ار ب�أدائه املميز يف عملية
�إجالء املواطنني اللبنانيني خالل �أحداث
أي�ضا ،موا�صلة
�ساحل العاج .كما �أك��دت � ً
تنفيذ االتفاقات املعقودة مع اجلي�ش
اللبناين �سابقًا والتزامها القوي تقدمي
الدعم له يف جماالت الت�سليح والتدريب
واللوج�ستية.
جاء هذا الت�أكيد خالل الزيارة التي قام
بها قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �إىل
فرن�سا على ر�أ���س وفد ع�سكري .الزيارة
برناجما
وت�ضمنت
ا�ستمرت �أربعة �أي��ام،
ً
ّ
ّ
مكثفًا تخ ّللته لقاءات وزيارات واجتماعات،
تناولت العالقات الثنائية بني
اجلي�شني ال��ل��ب��ن��اين والفرن�سي
و�أو�ضاع الوحدة الفرن�سية العاملة
يف جنوب لبنان.
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لقاء رئي�س هيئة �أركان اجليو�ش
الفرن�سية
ا�ستهلّ قائد اجلي�ش العماد قهوجي زيارته،
بعقد لقاء ثنائي مع رئي�س هيئة �أركان اجليو�ش
الفرن�سية الأم�يرال ادوارد غييو
يف الكلية الع�سكرية يف باري�س،
�ضم
و�أعقب اللقاء اجتماع عمل
ّ
�إىل جانبهما �أع�����ض��اء ال��وف��دي��ن
اللبناين والفرن�سي .وق��د تناول
ال��ب��ح��ث م��وا���ض��ي��ع ذات اه��ت��م��ام
�����ص��و���ص��ا م��ا يتعلق
م�����ش�ترك ،خ
ً
بالتعاون الع�سكري يف جم��االت
التدريب واللوج�ستية ،بالإ�ضافة
�إىل �أو�ضاع ق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ومهمات الوحدة
الفرن�سية العاملة يف �إطارها .كما
مت الت�شديد خ�لال ال��ل��ق��اء ،على
ّ
�أهمية العالقات التاريخية التي
ت��رب��ط ب�ي�ن اجل��ي�����ش�ين و���ض�رورة
تعزيزها على خمتلف ال�صعد ،مبا

يخدم م�صلحة البلدين ال�صديقني.
ويف ختام الإج��ت��م��اع� ،شكر العماد قهوجي
الأم�ي�رال غييو على امل�ساعدات الع�سكرية
الفرن�سية املق ّدمة للجي�ش اللبناين ،وعلى

�آب�/أيلول

من جهته� ،أعرب الأم�يرال غييو
عن ثقته بالدور الوطني للجي�ش
اللبناين يف حماية لبنان والدفاع
عن م�صاحله ،لينتقل يف ما بعد
احل�ضور �إىل حفل تبادل �أنخاب
ع�سكري �أق��ي��م على ��شرف الوفد
الع�سكري اللبناين ،د ّون خالله
قائد اجلي�ش كلمة يف �سجل الكلية
الذهبي.
ال��دور الفاعل الذي ت�ؤ ّديه الوحدة الفرن�سية
يف جنوب لبنان ،حفاظً ا على �أم��ن املنطقة
وا�ستقرارها .كما �شكر القيادة الفرن�سية
ع��ل��ى اه��ت��م��ام��ه��ا ال�ل�اف���ت مب��و���ض��وع تعزيز
ومت�سكها بالعالقات
قدرات اجلي�ش اللبناين،
ّ
التاريخية التي جتمع ال�شعبني.

 ...ورئي�س الأركان اخلا�صة برئي�س
اجلمهورية
بعد ذلك ،انتقل العماد قهوجي �إىل الإليزيه
حيث التقى رئي�س الأرك��ان اخلا�صة برئي�س
اجلمهورية اجل�نرال بينوا بوغا ،وقد تركزت
الأحاديث خالل اللقاء على العالقات الثنائية
ب���ي���ن اجل���ي�������ش�ي�ن
اللبناين والفرن�سي.
كذلك ،التقى العماد
ق���ه���وج���ي يف م��ك��ان
�إق����ام����ت����ه ،م�����س��اع��د
مدير الإدارة العامة
ل��ل��ت�����س��ل��ح اجل��ن��رال
املهند�س ج��ان لوك
كومربي�سون.
جوالت
����ش���م���ل���ت زي�������ارة
العماد قهوجي عدة ج��والت على
ع���دد م��ن ال���وح���دات الع�سكرية
الكربى ،بد ًءا باملتحف الع�سكري
الفرن�سي « ،»Invalidesحيث
اطلع على �أق�سامه وعلى حمتوياته
مد ّو ًنا كلمة يف �سجله الذهبي.
ت��وج��ه �إىل الكلية
ب��ع��د ذل���ك،
ّ
احلربية حيث �أق��ام رئي�س هيئة
�أرك������ان اجل��ي��ـ��و���ش ال��ف��رن�����س��ي��ة
الأمريال ادوارد غييـو حفل ع�شاء
على ��شرف ال��وف��د ال��زائ��ر ،تخلّله
تقليد العماد جان قهوجي و�سام
جوقة ال�رشف من رتبة كومندور،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ت���ب���ادل ه��داي��ا

زيارة ر�سمية

تذكارية بني اجلانبني.
ويف اليوم التايل ،زار قائد اجلي�ش العماد
قهوجي ،ك�لا ًّ من القاعدة اجلوية  يف Vill a
 ،coublayوالقاعدة اجلوية  -البحرية يف
 ،Hyèresوكان يف ا�ستقباله قائد املنطقة
البحرية املتو�سطية العماد البحري يان تانغي
الذي �أطلعه على تنظيم القاعدة وجتهيزاتها
عر�ضا
ومهماتها املختلفة ،ليح�رض بعدها
ً
برمائيا يف قاعدة  Toulonالبحرية �شارك فيه
ً
عدد من ال�سفن والزوارق والآليات الربمائية.

كما زار قائد اجلي�ش مركز التدريب القتايل يف
منطقة .Sissone
ع�شاء ال�سفارة اللبنانية
لبى العماد قائد اجلي�ش دعوة
خالل الزيارةّ ،
ال�سفري اللبناين ال�سيد بطر�س ع�ساكر �إىل
حفل ع�شاء �أقامه على �رشف �ضيفه ،يف ح�ضور
الأمريال ادوارد غييو و�سفري اجلامعة العربية
يف باري�س الدكتور نا�صيف حتي وعدد من كبار
ال�ضباط وامل�س�ؤولني .وقد �ش ّددت الكلمات
التي �ألقيت يف احلفل ،على الروابط املتينة
بني لبنان وفرن�سا وجي�شيهما ،و�رضورة العمل
على تعزيزها ،مبا يخدم امل�صالح امل�شرتكة
لكال ال�شعبني ال�صديقني.
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�آب�/أيلول

وزير الدفاع
الوطني ي�ستقبل
ال�سفري الهولندي

�إ�ستقباالت الوزير

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ال�سيد فايز غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة،
�سفري هولندا ال�سيد هريو ديبور.

ا�ستقبل الوزير فايز غ�صن ،يف مكتبه
...وال�سفري الكوري
يف الريزة� ،سفري كوريا ال�سيد يل يونغ ها
وعر�ضا التعاون بني البلدين وعمل الكتيبة الكورية العاملة �ضمن �إطار
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة.

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه
...وال�سفري الإ�سباين
يف ال�يرزة� ،سفري ا�سبانيا ال�سيد خوان
كارلو�س غافو وبحث معه يف العالقات بني البلدين وامل�شاركة الإ�سبانية
يف الـ«يونيفيل» .وقد �أثنى الوزير غ�صن خالل اللقاء على «الدور الذي
ت�ؤديه الكتيبة الإ�سبانية يف اجلنوب والتعاون القائم مع اجلي�ش اللبناين»،
م�ؤك ًدا «�رضورة ا�ستمرار هذا التعاون وتطويره وتعزيزه».

ا�ستقبل وزي���ر ال��دف��اع ،يف
...و�سفرية الإحتاد الأوروبي
م��ك��ت��ب��ه يف ال��ي��رزة� ،سفرية
الإحت��اد الأوروب��ي ال�سيدة اجنلينا ايخهور�ست وبحثا ق�ضايا م�شرتكة.
وقد �أ�شاد الوزير غ�صن مبواقف الإحتاد الأوروبي ودعمه امل�ستمر لبنان.
وبدورها� ،أكدت ال�سيدة ايخهور�ست «ا�ستمرار دعم الإحتاد لبنان على
ال�صعد كافة».

...وال�سفري ال�سوري
ا�ستقبل الوزير فايز غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري �سوريا ال�سيد
علي عبد الكرمي علي الذي �أطلعه على التطورات يف �سوريا.
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�آب�/أيلول

�إ�ستقباالت الوزير

...وال�سفري الفرن�سي

ا�ستقبل الوزير غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري فرن�سا ال�سيد دوين
بييتون وبحثا مالب�سات الإنفجار الذي ا�ستهدف دورية للوحدة الفرن�سية
العاملة يف �إط��ار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة .وخالل اللقاء �أكد وزير
الدفاع الوطني �إن «العالقة بني اجلي�ش والـ«يونيفيل» �صلبة ومتينة ولن تتمكن �أ�صابع العدو والإرهاب من زعزعتها».

...وال�سفري الرنوجي
ا�ستقبل الوزير غ�صن ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،ال�سفري الرنوجي ال�سيد
�سفني �آ�س يف زيارة بروتوكولية للتعارف.

ا�ستقبل الوزير غ�صن ،يف
...وامللحق الع�سكري الرو�سي
مكتبه يف ال����وزارة ،امللحق
الع�سكري ال��رو���س��ي اللواء
رافيل كورمات�شيف وبحث معه التعاون بني اجلي�شني اللبناين والرو�سي
و�آفاقه و�سبل تعزيزه ،وذلك يف ح�ضور الكولونيل مك�سيم رابيني.

...والنائب زياد �أ�سود

...ووفدا من كتلة «امل�ستقبل»
ً

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب زياد ا�سود،
وعر�ضا �آخر التطورات.

ا�ستقبل ال��وزي��ر فايز غ�صن ،يف مكتبه يف ال�ي�رزة ،وف��� ًدا م��ن كتلة
اجلراح ،هادي حبي�ش ومدير
«امل�ستقبل» �ضم النواب :عمار حوري ،جمال ّ
دائرة التن�سيق واملتابعة يف مكتب رئي�س الكتلة ال�سيد ماهر �أبو اخلدود.
وجرى عر�ض �آخر التطورات.
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�آب�/أيلول

...والوزير
ال�سابق عبد
الرحيم مراد
والنائب
ال�سابق كرمي
الرا�سي

...والوزير
علي قان�صوه

ا�ستقبل الوزير فايز غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة،
الوزير علي قان�صوه.

ا�ستقبل الوزير غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة،
كالً من الوزير ال�سابق عبد الرحيم مراد والنائب
ال�سابق كرمي الرا�سي.

...ووفدا من ق�ضاة املحكمة الع�سكرية
ً

ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،وف � ًدا من ق�ضاة
املحكمة الع�سكرية يتق ّدمه قا�ضي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ض �أبو
غيدا.

...ووفدا
ً
من الإحتاد
العمايل العام

كذلك ا�ستقبل الوزير فايز غ�صن ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،كالً
من :النائب مروان فار�س ،والنواب ال�سابقني �سعود روفايل،
م�سعود احلجريي� ،أحمد حبو�س ،جهاد ال�صمد ،في�صل الداوود،
وحممد برجاوي ،والنائب ال�سابق عدنان طرابل�سي على ر�أ�س وفد
من جمعية امل�شاريع اخلريية الإ�سالمية والوزير ال�سابق اليا�س
�سكاف ،وامل�س�ؤول عن العالقات الدولية يف حزب اهلل ال�سيد عمار
املو�سوي ،والعماد املتقاعد ابراهيم طنو�س ،ورئي�س بلدية
جبيل زياد ح ّواط.

�إ�ستقباالت الوزير

ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني ،يف مكتبه يف
الريزة ،وف ًدا من الإحتاد العمايل العام برئا�سة
ال�سيد غ�سان غ�صن.

...ورئي�س الأركان اللواء
الركن وليد �سلمان

ا�ستقبل الوزير فايز غ�صن ،يف
مكتبه يف الريزة ،رئي�س الأركان
اللواء وليد �سلمان.
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�آب�/أيلول

�إ�ستقباالت القائد

وزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش يبحثان
�أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الوزارة ،وبحث
معه �أو�ضاع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها ومهماتها
املختلفة.

قائد اجلي�ش ي�ستقبل ال�سفري الرنوجي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
دول��ة ال�نروج ال�سيد �سفني �آ���س يف زي��ارة بروتوكولية مبنا�سبة توليه
من�صبه اجلديد يف لبنان.

...ورئي�س هيئة مراقبة الهدنة
التابعة للأمم املتحدة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س هيئة مراقبة
الهدنة التابعة للأمم املتحدة « »UNTSOاللواء جوها كيلبيا يف زيارة
بروتوكولية مبنا�سبة توليه من�صبه اجلديد.
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مودعة
...وال�سفرية الربيطانية ّ

ا�ستقبل قاد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفرية بريطانيا ال�سيدة
فران�سي�س ماري غاي يرافقها امللحق الع�سكري املقدم جايلز تايلر يف
زيارة وداعية مبنا�سبة انتهاء مهمتها يف لبنان.

�آب�/أيلول

�إ�ستقباالت القائد
...واجلرنال بروك�س
من القيادة الو�سطى الأمريكية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد
اجلي�ش يف القيادة الو�سطى الأمريكية اجلرنال فن�سنت بروك�س على ر�أ�س
وفد ع�سكري مرافق ،يف ح�ضور ال�سفرية الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي.
وجرى خالل الزيارة ،بحث �سبل تعزيز عالقات التعاون الع�سكري بني
جي�شي البلدين ،ومتابعة تنفيذ برنامج امل�ساعدات الأمريكية املقررة
�سيما يف جمايل التدريب واللوج�ستية.
للجي�ش اللبناين ،ال ّ

والنائب غازي زعيرت
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب غازي زعيرت وجرى
بحث خمتلف الأو�ضاع الراهنة.

والنائب
�سيمون �أبي رميا
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �سيمون �أبي
رميا وبحثا �آخر م�ستجدات الو�ضع على ال�ساحة اللبنانية.

...ورئي�س �أ�ساقفة املوارنة يف قرب�ص
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أ�ساقفة املوارنة يف
قرب�ص املطران يو�سف �سويف.
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�آب�/أيلول

�إ�ستقباالت القائد

...وامللحق الع�سكري
الفرن�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري الفرن�سي
العقيد فيليب برتيل.

مودعا
...وامللحق الع�سكري الرتكي
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري الرتكي العقيد علي تا�ش ،يف زيارة وداعية ملنا�سبة انتهاء
مهمته يف لبنان ،حيث قدم خاللها خلفه املقدم مورات يزيلكوي.

...وامللحق الع�سكري الرو�سي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،امللحق الع�سكري
الرو�سي اللواء رافيل كورما�شوف ،وتناول البحث التعاون الع�سكري بني
جي�شي البلدين.

...ووفدا من منظمة الأونروا
ً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،املدير الإقليمي ملنظمة
الأون��روا ال�سيد فيليبو غراندي ترافقه ال�سيدة ماري �شبلي امل�س�ؤولة
القانونية ،وجرى بحث الأو�ضاع الإجتماعية والإن�سانية لأهايل املخيمات
وخ�صو�صا يف نهر البارد.
الفل�سطينية
ً

...ووفد ًا من املجل�س املذهبي الدرزي

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من املجل�س املذهبي
الدرزي.

كذلك ،ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً من:
النائب ال�سابق يحيى �شم�ص وتداوال �ش�ؤو ًنا عامة ،ونائب رئي�س احلكومة ال�سابق اللواء ع�صام ابو جمرا ،ومطران الروم الأورثوذك�س يف املك�سيك
و�أمريكا الو�سطى املطران انطوان �شدراوي ،و�أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين  -ال�سوري الأ�ستاذ ن�رصي خوري ،والقا�ضي نبيل �صاري ،ورئي�س
ومدير م�رصف « »FNBال�سيد رامي منر مع وفد مرافق ،ووف ًدا من م�ؤ�س�سة ع�صام فار�س الإجتماعية� ،ضم كالً من ال�سيد جناد فار�س والعميد
املتقاعد وليم جملي.
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�آب�/أيلول

�إ�ستقباالت رئي�س الأركان

رئي�س الأركان ي�ستقبل
النائب الوليد �سكرية

ا�ستقبل رئي�س الأرك��ان اللواء الركن
وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب
الوليد �سكرية الذي قدم له التهنئة مبنا�سبة تعيينه يف من�صبه.

...ووفدا من حزب الطا�شناق
ً

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب
هاغوب بقردونيان على ر�أ�س وفد من حزب الطا�شناق ،الذي قدم له التهنئة
مبنا�سبة توليه من�صبه اجلديد.

...ووفدا من مركز
ً
الدرا�سات ال�سرتاتيجية
الأمريكي «»NESA

ا�ستقبل رئي�س االركان اللواء الركن
وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من
مركز الدرا�سات ال�سرتاتيجية الأمريكي
«� ،»NESAضم كالً من :م�ساعدة عميد
ال�ش�ؤون الأكادميية الدكتورة �آن مويزان ،اال�ستاذ املحا�رض الدكتور روبرت
�شارب ،ملحق الدفاع الأمريكي العقيد بول رو�س واملقدم ايريك ماك.
وقد تطرق البحث �إىل التعاون الأكادميي بني املركز واجلي�ش اللبناين،
وبخا�صة برنامج التعاون مع كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان للعامني 2011
و .2012

...ورئي�س جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س جلنة احلوار اللبناين -
الفل�سطيني ال�سفري عبد املجيد ق�صري ،وبحثا �أو�ضاع املخيمات الفل�سطينية يف
لبنان وبخا�صة مو�ضوع �إعمار خميم نهر البارد.

...وامللحق الع�سكري الرو�سي
ا�ستقبل اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الرو�سي اللواء رافيل كورما�شوف على ر�أ�س وفد مرافق ،حيث قدموا له التهنئة
مبنا�سبة عيد اجلي�ش وتوليه من�صبه اجلديد ،كما جرى بحث عالقات التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والرو�سي.
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�آب�/أيلول

�إ�ستقباالت رئي�س الأركان
...وامللحقني
الع�سكريني
الهولندي والكندي
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �سلمان،
يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري الهولندي
املقدم بول فلو�س وامللحق الع�سكري الكندي
امل��ق��دم روي فوري�ستيل يف زي���ارة وداع��ي��ة
مبنا�سبة انتهاء مهماتهما يف لبنان.
وق��د قلّد ال��ل��واء ال��رك��ن �سلمان ك�لاً منهما
و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية
درعا
با�سم وزير الدفاع الوطني ،وق ّدم لهما ً
تذكاريا با�سم العماد قائد اجلي�ش.
ً

ك���ذل���ك ،ا�ستقبل
رئ��ي�����س الأرك�����ان ،يف
مكتبه يف الريزة ،وف ًدا
م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل
الإج��ت��م��اع��ي ال���دويل
برئا�سة ال�سفري هيثم
�أبو �سعيد ،ووف ًدا من
حركة لبنان ال�شباب
برئا�سة ال�سيد وديع
حنا و�آخ��ر من جمعية
تنظيم الأ�رسة.

...وامللحق الع�سكري الفرن�سي
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري الفرن�سي يف لبنان العقيد فيليب برتيل على ر�أ�س وفد مرافق ،حيث
قدموا له التهنئة مبنا�سبة عيد اجلي�ش وتوليه من�صبه اجلديد ،كما جرى التداول
يف عالقات التعاون بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.

...وامللحق الع�سكري الرتكي
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري الرتكي العقيد
علي تا�ش يف زيارة وداعية ق ّدم خاللها خلفه املقدم مورات يزيلكوي.

...ووفدا من رابطة قدامى
ً
القوى امل�سلحة
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من
رابطة قدماء القوى امل�سلحة برئا�سة العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س ،حيث قدم
�أع�ضاء الوفد التهنئة للواء الركن �سلمان مبنا�سبة تعيينه ،كما جرى التداول يف
�ش�ؤون الرابطة ومطالبها.
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�آب�/أيلول

تكرمي

�إعداد :تريز من�صور
ت�صوير :اجلندي هاين ابراهيم

ملنا�سبة ذكرى ت�أ�سي�س اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين ال�����س��اد���س��ة وال�ستني،
وملنا�سبة تو ّليه من�صب رئا�سة
كرم جمل�س بلدية �صوفر
الأرك��انّ ،
تقديرا لكفاءته ومناقبيته
رئي�س الأرك��ان اللواء الركن وليد �سلمان
ً
الع�سكرية ،وذلك خالل حفل فني �أقيم يف ق�رص «دونا ماريا» يف بلدة
�صوفر.
املكرم ،النواب ال�سادة فادي الهرب،
ح�رض احلفل �إىل جانب اللواء الركن
ّ
فادي الأع��ور ،ال�سيد مروان حميدية ممثالً الوزير مروان خري الدين،
�شيا ،وعدد من ر�ؤ�ساء بلديات املنطقة
رئي�س بلدية �صوفر الدكتور يو�سف ّ
وخماتريها وم�شايخها� ،إ�ضافة �إىل عدد من ال�ضباط.

يكرم
جمل�س بلدية �صوفر
ّ
رئي�س الأركان
اللـواء الركـن وليد �سلمـان
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ف��ور و���ص��ول رئي�س الأرك���ان ال��ل��واء الركن
�سلمان �إىل مكان االحتفال ا�ستقبلته مو�سيقى
حرو.
اجلي�ش بقيادة العقيد املو�سيقي جورج ّ
وبعد الن�شيد الوطني اللبناين ،كانت كلمة
رئي�س بلدية �صوفر الدكتور يو�سف ّ�شيا،
الذي اعترب �أن «تكرمي اللواء الركن �سلمان �إبن
ال�شويفات ومنطقة عاليه واجلبل البار� ،إمنا
هو تكرtمي للم�ؤ�س�سة الوطنية العريقة ممثلة
بقائدها ال�سابق فخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان ،وبقائدها احل��ايل
العماد جان قهوجي ،فكالهما جعال امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية الوطنية حار�سة للوطن ،بامتياز،
و�س ًّدا مني ًعا �أم��ام حت ّديني كبريين ،العدوان
الإ�رسائيلي من جهة والإرهاب من جهة ثانية».
�شيا مبزايا رئي�س الأركان
كما ن ّوه الدكتور ّ

�آب�/أيلول

تكرمي

اجل��دي��د ال��ل��واء ال��رك��ن �سلمان وا���ص� ًف��ا �إي��اه
بال�ضابط ال�شجاع والإداري الناجح وباللبناين
احلقيقي العريق ،م�ؤك ًدا «�صعوبة املهمة التي
يت�سلمها يف ه��ذه املرحلة الدقيقة من عمر
الوطن».
تكرمييا با�سم بلدية
درعا
�شيا ً
ً
وق ّدم الدكتور ّ
�صوفر �إىل اللواء الركن �سلمان ،ال��ذي �شكر
ب��دوره منظمي احلفل ،واعترب �أن تكرميه هو
تكرمي للجي�ش ،امل�ؤ�س�سة العريقة ،وبالتايل
هو تكرمي لكل �إن�سان �رشيف يف هذا البلد ،وان
وجوده مع احل�ضور الكرمي هو �أكرب تكرمي له.
وبعد التقاط ال�صور التذكارية مع �أع�ضاء
املجل�س البلدي ،ب��د أ� احلفل الفني ،فقدمت
الفنانة ن�رسين حميدان ب�صوتها العذب و�صلة
�شيا،
غنائية جميلة� ،أعقبها املطرب عفيف ّ
�رب��ا احل�����ض��ور ب�صوته و�أغ��ان��ي��ه اجلميلة.
م��ط� ً
أي�ضا الفنان غ�سان خليل بو�صلة
و���ش��ارك � ً
غنائية.
واختتم االحتفال مع فرقة مو�سيقى اجلي�ش،
«بيي راح مع الع�سكر» ،وغريها
التي عزفت ّ
من الأغاين اجلميلة.
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

�إعداد:
�إلهام ن�رص تابت
ت�صوير :ا�سكندر البيطار
ربيع �ضاهر

يف الأول من آآب

خ
ر
ف
و
ل
م
سسيوف وا
ي
ا
د
ي
ن
ا
ل
ا
خل
م
د
له
م
ة
قبل �أن تنجح ال�شم�س يف فل�ش �ضفائرها يف امللعب
الأخ�رض ،كانوا هناك �صفوفً ا مرتا�صة ،هامات مرفوعة،
بكامل قيافتهم الع�سكرية وهندامهم الأنيق وط ّلتهم
أي�ضا بكامل ذكرياتهم املفرو�شة يف حنايا
املهيبة ،و� ً
�رصح �أقاموا فيه ثالث �سنوات.
�شبابا تتم ّلكهم احلما�سة ويقودهم
دخلوا ال�رصح
ً
الإندفاع ،وها هم اليوم على عتبة اخلروج رجا ًال �أ�شداء.
ال احلما�سة تنق�صهم وال الإندفاع يعوزهم ،و�إمنا ميلكون
ور�صيدا من القدرات
زادا من العزم والتب�رص،
ً
�إليهما ً
والقيم .لقد باتوا على �أمت اال�ستعداد لت�س ّلم �سيوف
املجد والكرامة ،وها هي تلمع حتت عني ال�شم�س
بانتظارهم...
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

يف الإنتظار
ان�ضم الع�رشات من التالمذة ال�ضباط �إىل
�صباح الأول من �آب 2011
ّ
رفاق �سبقوهم �إىل اخلدمة ،تقلّدوا �سيوفهم معلنني ق�سمهم وعهدهم
�أمام اهلل ولبنان ب�أن يحفظوا الوطن وي�صونوا �إرثًا من املناقبية والت�ضحية
وال�رشف والوفاء.
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�ساعات قبل بدء االحتفال كانوا خاللها واقفني ك�سيوف ال تنحني .ويف
االنتظار كثري من الذكريات وامل�شاعر ...بع�ضهم تذكر حلظة اجتيازه
عتبة هذا ال�رصح منذ ثالث �سنوات ،وتذكر �أيامه الأوىل فيه� ،أيام كانت
مبنزلة نقطة على ال�سطر ،وبداية جديدة .بع�ضهم الآخر تذكر كيف �أم�ضى
م�أذونيته الأوىل ،حينها كان النوم يف فرا�ش مريح �أق�صى ما ميكن �أن

�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

يتمناه� ،أما الطعام ال�شهي فرتف كبري...
كثريون منهم ا�ستعادوا لهب النريان تالم�س �أج�سادهم يف معمودية� ،أو
ت�ساءلوا كيف متكنوا من قيا�س ملعب الثكنة بعيدان الكربيت ...وكيف
متكنوا من البقاء �أحياء لأيام يف العراء من دون زاد �أو من يزودون...
كثرية هي الذكريات وامل�شاعر ورمب��ا اختلفت من �شخ�ص �إىل �آخر

قويا يجتاح كل ما ع��داه ،و�أن ثمة
بينهم ،لكن الأكيد �أن ثمة
�شعورا ً
ً
روابط عميقة ن�ش�أت ومنت يف هذا ال�رصح خالل �سنوات التدريب والتعب،
وكل ذلك �سوف تخت�رصه حلظات قليلة ،كلمات قليلة ،ومن ثم خطوات،
وي�صبح من كانوا تالمذة� ،ضباطً ا مي�ضون �إىل اخلدمة ويرتجمون عهودهم
يف ميادينها املختلفة.
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

وقائع الإحتفال
بد�أت عقارب ال�ساعة تعلن
اق�تراب حلظة البدء .اكتمل
و���ص��ول امل��دع��وي��ن ف��أط��لّ
ع���ل���م اجل���ي�������ش وم�����ن ث��م
تباعا رئي�س �أركان
و�صل ً

اجلي�ش اللواء الركن وليد
���س��ل��م��ان ،ق��ائ��د اجل��ي�����ش
العماد جان قهوجي ،وزير
الدفاع الوطني فايز غ�صن،
و�أدي����ت ل��ك��ل منهم مرا�سم
التكرمي املنا�سبة.

وم��ا لبث �أن و���ص��ل رئي�س
احل���ك���وم���ة جن���ي���ب م��ي��ق��ات��ي
ف�������أدي������ت ل�����ه امل����را�����س����م
التكرميية ،ورئي�س جمل�س
النواب نبيه بري الذي �أديت
أي�ضا مرا�سم التكرمي.
له � ً
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�إحتفال التخريج
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

متاما و�صل رئي�س
يف التا�سعة
ً
اجلمهورية فعزفت له مو�سيقى
الت�أهب ،وبعد تقدمي ال�سالح عزف
حلن التعظيم ،ثم الن�شيد الوطني.
توجه الرئي�س �سليمان حموطً ا
ّ
ب���وزي���ر ال���دف���اع وق���ائ���د اجلي�ش
ورئي�س الأرك��ان وقائد املدر�سة
احل���رب���ي���ة� ،إىل ن�����ص��ب اجل��ن��دي
املجهول حيث و�ضع �إكليالً من
ال��زه��ر و���س��ط ع��زف حل��ن املوتى
والزمة الن�شيد الوطني وال�شهداء،
املتخرجني« :لن نن�ساهم
و�رصخة
ّ
�أب ًدا».
توجه الرئي�س �سليمان
بعد ذلك ّ
�إىل امللعب الأخ����ضر وا�ستعر�ض
القوى يرافقه وزير الدفاع وقائد
اجلي�ش.
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�إحتفال التخريج

يف ���س��م��اء امل��در���س��ة احل��رب��ي��ة ك��ان��ت
الت�شكيالت اجل��وي��ة ت��واك��ب م��ا ي��ج��ري على
الأر�ض� ،إذ حلّقت الطوافات وطائرتان نفاثتان
(هوكر هنرت) وطائرة Cessna Caravan

�إ���ض��اف��ة �إىل
ط���ائ���رة خم�ص�صة
لإطفاء احلرائق (�سيكور�سكي).
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

من جيل �إىل جيل
بعــد ت�سليم طليع الـدورة املتخرجــة بيــرق املدر�ســة احلربية �إىل طليـع
ال�سنــة الثانية ،تقــ ّدم من رئـي�س اجلمهــورية قائــالً :با�سم ه�ؤالء الفتيان
�أطلب ت�سمية دورتهم دورة العقيد ال�شهيد جورج الرويهب.
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

ور ّد الرئي�س �سليمان قائالً:
فلت�سم دورتكم «دورة العقيد ال�شهيد جورج الرويهب».
ّ
�إنه العرف القائم على الوفاء ملن ق ّدموا �أرواحهم فداء للوطن ،فخلّد
ذكراهم ،وحمل رفاقهم الأمانة.
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

قراءة املرا�سيم وت�س ّلم ال�سيوف
�إنها اللحظة احلا�سمة التي انتظرها طويالً
التالمذة ،كما انتظرها �أهاليهم
ومدربوهم ،وها هو التدريب يثمر
وقد �صقل قدرات الرجال ،والعزم
التزاما
وفخرا...
«يتمظهر»
ً
ً
وزير الدفاع الوطني يتلو مر�سوم
ترقية ال�ضباط الإخت�صا�صيني
وتالمذة �ضباط قوى اجلي�ش.
وب������دوره ت�ل�ا وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة
وال���ب���ل���دي���ات م���ر����س���وم ت��رق��ي��ة
�ضباط امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة لقوى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي ،لي�سلّم م��ن ثم
رئي�س اجلمهورية ال�سيوف �إىل
م�ستحقيها ال��ذي��ن ت��ق � ّدم طليع
دورت���ه���م م�����رد ًدا ال��ق�����س��م ال��ذي
�سيكون عنوا ًنا حلياتهم:
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�إحتفال التخريج

«�أق�سم باهلل العظيم �أن �أقوم
بواجبي كامالً حفاظً ا على علم
بالدي وذو ًدا عن وطني لبنان».
وب�صوت واحد ر ّدد ال�ضباط املتخرجون« :واهلل العظيم» .وا�ستمعوا مع
احل�ضور �إىل كلمة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان الذي �أطلق
جملة مواقف الفتة ،متطرقً ا �إىل عدة موا�ضيع وطنية و�سيا�سية.
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج
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ح�رضوا

ق��� ّل���د رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة
االحتفال
ال�ضباط املتخرجني �سيوفهم
يف ح�ضور رئي�س جمل�س النواب
نبيه بري ورئي�س احلكومة جنيب ميقاتي .كما
لبى دعوة قيادة اجلي�ش �إىل االحتفال،
ّ
الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،نائب رئي�س
جمل�س النواب فريد مكاري،
نائب رئي�س جمل�س الوزراء
�سمري مقبل ،وزراء ونواب

�آب�/أيلول

و���س��ف��راء� ،إىل ممثلي البعثات الدبلوما�سية
وال��دول��ي��ة املعتمدين يف لبنان ،وامللحقني
الع�سكريني وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان و�ضباط القيادة ،ورئي�س فريق مراقبة
الهدنة وممثلي املرجعيات الدينية ور�ؤ�ساء
ال�سلطات الق�ضائية وق��ادة الأجهزة الأمنية،
ونقباء املهن احل� ّ�رة وممثلي و�سائل الإع�لام
واملجتمع املدين ،وكبار �ضباط اجلي�ش والقوى
الأمنية و�أهايل ال�ضباط املتخرجني.

�إحتفال التخريج
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�إحتفال التخريج

ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرج
• �ضباط اجلي�ش:
 القوات الربية:نقوال ف��رح ،ح�سن �شلهوب ،ج�بران عثمان ،علي عبد اهلل ،حممد عبد
الرزاق ،قا�سم القا�سم ،حممد الب�ستاين ،مروان ال�صباغ ،و�سام اللوي�س،
اياد دندل ،جوزيف احلجار ،احمد احلاج �سليمان� ،صالح مغام�س ،جاد
هدوان ،احمد خالد ،امين ن�شابه ،مارك الهرب ،علي ح�سن� ،ساري باز ،زاهر
الرت�شي�شي ،هاين عي�سائي ،حممد هادي جابر ،علي ريا ،ن�ضال هالل،
امين عبد اخلالق ،وليد ال�شيخ� ،رشبل نخلة ،غ�صن زخيا ،ماريو خليل ،عبد
اهلل قا�سم حمية ،حممد طفيلي ،يون�س بو عرم� ،سامي عقل ،حممد االدرع،
ريدان ابو ابراهيم ،عمر ابو طه ،خ�رض احلجار ،علي �صالح �سيف الدين،
اني�س ورداين ،ايوب يا�سني ،عالء عاد ،اوادي�س كوفتايان ،ح�سني ق�شوع،
عمر الزين ،جاد عوده ،نا�رص ابراهيم ،جوزيف جربايل ،علي عبا�س،
نبيل ح�سون ،بهاء الدين �سعيد ،جورج احلد�شيتي،
جوزيف �صبوحه ،احمد املوىل ،جميد
ع��ام��ر ،خم��اي��ل ابو
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رجيلي ،يو�سف ال�شالوحي� ،رشبل �سعد ،ملحم رحمه ،ح�سام العرب ،جوزيف
جريج ،ح�سن االدرع ،علي القاق ،علي مهدي �سيف الدين ،طارق عويدات،
زياد بزي ،جوزيف خليل ،بول �ضو ،روين لوي�س ،مهدي احلالين� ،سميح
اجلمال ،جمد االحمد ،فيليب �سلوم ،جورج الر�ستم ،نادر حداد� ،ساري
�رسحال ،حنا عبدو ،فادي ابو رجيلي ،كري�ستيان كرم ،جورج ال�شامي ،جان
احلموي� ،رشبل �سعاده� ،سمري ابو رجيلي ،دجو باخو�س ،جورج عو�ض،
علي احمد ،زياد غنام ،حممد امل�رصي ،ح�سن حمية ،فريدي ابي حنا ،حممد
دروي�ش ،مي�شال دوم��ط ،ايلي طعمة� ،رشبل فرحه ،انطوان حد�شيتي،
علي بي�ضون� ،سعد فيا�ض ،حممد �شايف ف��واز ،حازم ن�رص الدين ،علي
ع��وده� ،سماح ن�رص ،خالد ابو �شاهني ،حممد عرب�س ،حممد �شكر ،ربيع
فريحه ،اليا�س الطويل ،اليا�س عبدو ،مي�شال طربيه ،زخيا الراعي ،جميل
�سماحه ،حممد عويدات ،مايكل طعوم ،ح�سني قمح ،فايز ال�ساحلي،
ايلي مراد� ،سيزار حممود ،غامن عويدات ،مي�شال بعيني ،حممد احلجار،
حممد رم�ضان ،مكرم ال�صايغ ،مهدي �صربا ،ج��ورج اخل��وري ،جوزيف
خم��ول ،انطان�س ع�ساف ،اليا�س م�سعد ،نقوال ال�سمرا� ،إميل الراهب،
فرا�س احلكيم ،رواد احل�سنيه ،مايكل نخله� ،رشبل العلم ،جورج زعرور،
را�شد القعقور ،جان غامن ،ماريو حب�شي،

�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

ل�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون ال�ضباط املتخرجون
فيليب وازن� ،سلطان عثمان ،حممد ايوب ،جورج الرا�سي ،ايلي م�سعد،
عبا�س غ�صن ،اليا�س كرم ،جورج خني�رص ،عبا�س حجازي ،مايكل فيجلون،
جوزيف مرق�ص الدويهي ،علي مرت�ضى ،ربيع عطوي ،حنا غ�صني ،جورج
طربيه ،روين مراد ،اليا�س عو�ض ،نزيه �سليم ،طوين القزي ،ادي عيد،
جهاد ابراهيم ،جبور مرون ،ر�شاد ابو �شقرا ،ايلي اال�سمر ،اليا�س عون،
روين ابو زي��دان ،طوين الكفروين ،ه��ادي خليل ،رام��ي �سليالتي ،علي
دند�ش ،ريت�شارد اخلويل ،جو املر ،ريان جنم ،ح�سني يزبك ،بالل الزين،
وليد �سليقا� ،سايد املكاري ،ربيع القاموع ،ح�سني عوا�ضه زريق ،احمد
الطحان ،ه�شام قعفراين� ،رشبل عون.
 القوات اجلوية:اجلميل ،ح�سني �رسور ،روالن الدكا�ش،
ايلي �ضو ،نبهان يحي ،جورج
ّ
جورج عي�سى ،حممد البلطه جي.
• �ضباط قوى الأمن الداخلي:
عبداهلل غيث ،عبا�س حمزة ،ح�سن ب�شارة ،معروف املعو�ش ،جمد فيا�ض،
علي حر�شي ،حممد احلاج �شحادة ،كري�ستيان �صليبا ،ن�رصي �سليقا� ،أحمد
خري�س� ،أنطوان داغر� ،أحمد الأدرع ،علي �أحمد ،كرمي ن�رص الدين،
جاد عبداهلل ،حممد التنري ،رامي

حنا� ،سالم العيا�ص ،عزيز العنداري ،اليا�س يو�سف ،بول ما�ضي ،عبد
القادر �شبو ،طوين منعم ،فادي حنا ،طوين �أبو رجيلي ،عبد احلفيظ فواز،
ف�ؤاد منزر� ،شفيق جعاره ،جاد العرجا ،عامر خ�شي�ش ،رواد الها�شم ،حممد
عبد الرزاق غالييني ،طوين البي�رسي ،وائل �أبي فرح ،ماريو زيتوين ،علي
�صالح ،جاد عويدات� ،سامر �صليبا� ،أديب احلوراين ،حمد قي�س ،حممد
اليمن ،حممد خروبي ،روي عالغه ،جو دكمرجيان ،رميون �أبو زيد ،عفيف
الطويل ،عزات �شقري ،جريار ال�شيخوفا الرهبان ،حممد دغمان ،ب�شري
ابراهيم ،عماد اخل��ويل ،جناح ب��دران ،خ��ازن �صليبا� ،رشبل ط��وق ،كامل
ن�صار ،حممد بو خليل ،جورج عي�سى ،دافيدرومان التكلي ،يو�شع حبيب،
رامي يون�س ،علي الفوعاين ،حبيب حايك ،حممد تنيان ،لو�سيان احللو،
فريدريك يزبك ،ميكائيل عبداهلل ،يحي ق�لاوون ،ح�سني دم�شق ،جورج
املر ،جوين بول�س ،نورمن ب�صيب�ص ،علي املقداد ،ايلي بو
جربايل ،حممود ح�سون ،طوين القدي�س.
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

عر�ض التحية
بعد كلمة رئي�س اجلمهورية بد�أت القوى امل�شاركة بعر�ض التحية،
تباعا :مو�سيقى اجلي�ش ،الأعالم والبيارق ،املدر�سة
و�شاركت
ً
احلربية ،معهد التعليم (مدر�سة الرتباء)،
القوات البحرية ،القوات
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

اجلوية ،ال�رشطة الع�سكرية ،لواء احلر�س اجلمهوري ،لواء الدعم،
اللواء اللوج�ستي ،املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ،املديرية العامة
للأمن العام ،املديرية العامة لأمن الدولة ،مديرية اجلمارك
العامة ،فرع املكافحة ،فوج مغاوير البحر،
الفوج املجوقل ،وفوج
املغاوير.
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج
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�آب�/أيلول

�إحتفال التخريج

خ���ت���ام���ا ً���� ،س���ار ال�����ض��ب��اط
الإخت�صا�صيون ف�ضباط ال��دورة
املتخرجة من�شدين ن�شيد املدر�سة احلربية،
وما لبثت القبعات البي�ضاء �أن تطايرت مع البالونات
امللونة ،معلنة الفرح والفخر يف حلظة العبور �إىل ميادين اخلدمة
الفعلية .ثم كانت ال�صورة التذكارية وكوكتيل وتبادل �أنخاب.

250
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�آب�/أيلول

اجلي�ش يف عيده

�إعداد :نينا عقل
جان دارك �أبي ياغي
ليال �صقر

الأول من �آب

عاما
ً 66

بعنوان ثابت

يف عيده
ال�ساد�س وال�ستني ج ّدد
ؤكدا ثباته
اجلي�ش عهوده للوطن م� ً
يف م�سرية احلفاظ عليه ،وحفظ �أمانة
ال�شهداء و�إرث ال�رشف والت�ضحية والوفاء.
يف املقابل ،ج ّدد اللبنانيون عهودهم
للجي�ش م�ؤكدين تقديرهم م�سريته
مرددين «� 66ألف
ووفاءهم لت�ضحياته ّ
�شكرا قليلة عليك».
ً
وما بني عهود اجلي�ش وعهود
املواطنني ،كان الأول من �آب هذا العام
م�ساحة وفاء ج�سدت الكثري من قيمنا
الوطنية.
يف �ساحات امل�ؤ�س�سة كان
االحتفال بالعيد �سيوفً ا
جديدة تن�ضم �إىل اخلدمة،
وع�سكريني يحيون ذكرى
رفاقهم ال�شهداء.
ويف �ساحات الوطن،
�أهدى اللبنانيون �إىل
اجلي�ش فرح املهرجانات
وبهجة الإحتفاالت التي
اجتاحها املرقط بكل حب...
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�آب�/أيلول

اجلي�ش يف عيده

�إحياء ذكرى
القادة الراحلني

كرم اجلي�ش ذكر قادته املتوفني،
ع�شية الأول من �آبّ ،
فو�ضع �ضباط انتدبتهم القيادة� ،أكاليل الزهر با�سم
العماد جان قهوجي ،قائد اجلي�ش ،على �أ�رضحة كل من:
الرئي�س ف�ؤاد �شهاب يف غزير ،واللواء عادل �شهاب يف
ر�أ�س النبع ،والعماد جان جنيم يف كفرتيه ،والعماد اميل
الب�ستاين يف حارة �صخر ،والعماد ا�سكندر غامن يف �صغبني،
والعماد حنا �سعيد يف القليعة.

اجلي�ش يه ّنئ قادته ال�سابقني

ق ّدمت قيادة اجلي�ش التهاين مبنا�سبة الأول من �آب
�إىل القادة ال�سابقني ،حيث زارت وف��ود من ال�ضباط
منازل ٍّ
كل من فخامة الرئي�س العماد اميل حلود ،دولة
الرئي�س العماد مي�شال ع��ون ،العماد فكتور خ��وري
والعماد ابراهيم ط ّنو�س ،حاملة باقات ال��ورد مرفقة
ب�أطيب التمنيات.
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�آب�/أيلول

قيادة اجلي�ش يف تكرمي ال�شهداء
«�أمر اليوم» و�أكاليل على ن�صب اجلندي املجهول

اجلي�ش يف عيده

�إكليالً من الزهر ،وقد رافقت الإحتفال مو�سيقى اجلي�ش
يف معزوفة املوتى والزمة الن�شيد الوطني اللبناين ثم الزمة
ن�شيد ال�شهداء.
كذلك� ،أقيمت يف مقرات ق��ي��ادات املناطق الع�سكرية
وقيادتي القوات البحرية واجلوية ،احتفاالت تخلّلها و�ضع
�أكاليل زهر على الن�صب التذكارية لل�شهداء وتالوة «�أمر
اليوم» �إىل ت�أدية مرا�سم التكرمي ،يف ح�ضور �شخ�صيات
ع�شية عيد اجلي�ش �أح��ي��ت القيادة ذك��رى الع�سكريني
ال�شهداء ،حيث �أقيم يف باحة وزارة الدفاع الوطني احتفال
ح�رضه العميد الركن ابراهيم من�صور ممثالً العماد قائد
اجلي�ش ،كما ح�رض ن��واب رئي�س الأرك���ان ور�ؤ���س��اء ومديرو
الأجهزة واملديريات التابعة للقيادة .تخلّل الإحتفال تالوة
وجهه قائد اجلي�ش �إىل الع�سكريني ،ثم
«�أمر اليوم» الذي ّ
جرى عر�ض التحية.
و�أم���ام ن�صب اخلالدين يف ال�ي�رزة ،و�ضع العميد الركن
ابراهيم من�صور قائد مقر عام اجلي�ش ممثالً قائد اجلي�ش
ر�سمية وروحية وقدماء القوى امل�سلحة ،ووفود ع�سكرية من
القوى امل�سلحة� ،إ�ضافة �إىل ذوي الع�سكريني ال�شهداء.
وعمت االحتفاالت املماثلة جميع املواقع والثكن.
ّ

مل���ن���ا����س���ب���ة
زيارات تهنئة
الأول م��ن �آب,
للع�سكريني
زارت وفود من
قيادة اجلي�ش قيادات املناطق الع�سكرية
وال��ق��وات اجل��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة وامل��دار���س
واملعاهد والكليات واملواقع �إ�ضافة �إىل
الألوية والقطع امل�ستقلة.
وق����د ح��م��ل ال�����ض��ب��اط ال����زائ����رون �إىل
الع�سكريني التهاين مبنا�سبة العيد مقرونة
بالتقدير ملا يبذلونه من
جهود.
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�آب�/أيلول

املرقط
ّ
فرح املهرجانات
وزينة ال�ساحات

احتفل اللبنانيون بالأول من �آب
ف�أهدوا اجلي�ش فرح املهرجانات
وزينوا �ساحاتهم
وبهجة االحتفاالت ّ
لرجاله ،ومل يت�أخروا يف تكرمي
�شهدائه...
بلدية غزير حتتفل بعيد اجلي�ش مع
املو�سيقار ملحم بركات
برعاية قائد اجلي�ش اللبناين العماد جان
قهوجي ممثالً بالعقيد زهري عثمان ،ويف �إطار
مهرجانات �صيف غزير  2011التي تتزامن

�ام��ا على ت�أ�سي�س البلدية،
م��ع م��رور  125ع� ً
ومبنا�سبة العيد ال�سنوي للجي�ش يف الأول من
فنيا �أحياه
�آب� ،أقام جمل�س بلدية غزير مهرجا ًنا ً
املو�سيقار ملحم بركات وفرقته املو�سيقية،
يف ح�ضور ح�شد كبري من الفاعليات ال�سيا�سية

اجلي�ش يف عيده

والإجتماعية والفنية والبلدية ووف��ود �شعبية
من املناطق املجاورة.
الن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد بلدة غزير
إفتتاحا ،ثم �ألقى رئي�س بلدية غزير القن�صل
�
ً
الدكتور �إب��راه��ي��م احل���داد كلمة و�صف فيها
«الفرحة التي تغمر غزير بعيد اجلي�ش الذي
تخفق له القلوب اعتزا ًزا ،وتتوهج له العيون
فرحا ،مبواقف قائده ال�شجاع ،و�ضباطه الأحرار،
ً
وجنوده الأبرار».
أي�ضا« :يف هذه املنا�سبة املجيدة،
ومما قاله � ً
تذكر غزير بفخر ابنها اللواء الأمري ف�ؤاد �شهاب
امل�ؤ�س�س والباين والأب الروحي للجي�ش اللبناين،
وجت���دد ع��ه��ده��ا ،ب��أن��ه��ا باقية على التقدير
واملحبة والوفاء لهذه امل�ؤ�س�سة العظيمة التي
غدت رمز الوطن و�رشفه وذخريته .»...ثم ق ّدم
تقديريا ملمثل قائد اجلي�ش عربون حب
درعا
ً
ً
عاليا ،ويدافع
ووالء ملن يرفع علم الإ�ستقالل
ً
عن ال�سيادة جماه ًدا ،ويذود عن احلرية واحلق
والكرامة م�ست�شه ًدا.
وم��ع اع��ت�لاء ال��ف��ن��ان ملحم ب��رك��ات امل����سرح،
�إ�شتعلت �ساحة الأمري ب�شري ال�شهابي الكبري،
وط��رب��ا ،وك��ان��ت �سهرة م��ن العمر مع
�رح��ا
ف� ً
ً
املو�سيقار الكبري ال��ذي طاملا خ�ص اجلي�ش
بحبه وتقديره.
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�آب�/أيلول

ال�شوير  -عني
ال�سنديانة
بلدية ال�شوير  -عني
�أقامت
ال�سنديانة
مهرجاناتها التي حفلت
بالعديد من الن�شاطات
برعاية العماد قائد
وخ�صت منا�سبة
اجلي�ش،
ّ
الأول من �آب بالكثري من
الإهتمام واحلب.
فقد نظّ مت البلدية
ور�شة عمل حمورها
التعريف باجلي�ش ،ومن
ثم انطلق امل�شاركون
واملدعوون يف م�سرية
على �أنغام مو�سيقى
اجلي�ش من امللعب
البلدي �إىل ال�ساحة التي
�أقيم فيها احلفل.
وبعد عر�ض ع�سكري
قـ ّدمـه فوج املغــاوير،
بـد أ� احلفــل الفنـي
الذي �شارك يف �إحيائه
Elefteriades production
والـ .Golden age

اجلي�ش يف عيده

احتفال يف مدر�سة مار يو�سف
يف دير احلرف
مبنا�سبة ذك��رى الأول من �آب� ،أق��ام رئي�س
احت��اد بلديات امل�تن الأعلى احتفاالً حا�ش ًدا
يف مدر�سة م��ار يو�سف  -دي��ر احل��رف ،ح�رضه
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قائد منطقة جبل لبنان العميد الركن يو�سف
ج��رم��ات��و���س مم��ث�لاً ق��ائ��د اجل��ي�����ش و���ض��ب��اط
و�شخ�صيات وح�شد كبري من املواطنني.
ا�ستهلّ احلفل بالن�شيد الوطني ون�شيد
اجلي�ش عزفتهما ثلة من مو�سيقى اجلي�ش،

كما القيت كلمات يف املنا�سبة قدمت التهنئة
�إىل اجلي�ش �ضباطً ا ورتباء و�أفرا ًدا.
���ام����ا� ،أل����ق����ى ال��ع��ق��ي��د ال����رك����ن ع��م��ر
وخ����ت� ً
العاكوممحا�رضة تناول فيها مو�ضوع «الأمن
ومردوده على اال�ستقرار واال�ستثمار».

�آب�/أيلول

�رصبا اجلنوبية
حتيي ذكرى
ال�شهداء
برعاية قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي،
ممثالً بالعميد الركن
نبيل �أبو �صالح قائد لواء امل�شاة الأول ،نظّ مت
بلدية �رصبا يف اجلنوب احتفاالً مبنا�سبة عيد
اجلي�ش.
الإفتتاح بالن�شيد الوطني اللبناين عزفته
مفرزة من مو�سيقى اجلي�ش ،بعدها كان الكالم
غريبا
ملمثل قائد اجلي�ش ال��ذي ق��ال« :لي�س
ً
على بلدة �رصبا ،هذه ال��زم� ّ�ردة اجلنوبية التي
متثل �صورة م�صغّرة عن لبنان احللم واجلمال،

أي�ضا...
وتبنني � ً
�أحيت بلدية تبنني عيد اجلي�ش وذكرى كوكبة
م��ن ال�شهداء �سقطوا يف �ساحة ال����شرف خالل
ال��ع��دوان اال�رسائيلي العام  ،2006باحتفال
امل�شيد يف البلدة.
�أقيم يف �ساحة ن�صب ال�شهداء
ّ
ح�رض االحتفال ممثل قائد اجلي�ش ،العميد

اجلي�ش يف عيده

لبنان الأ�صالة وال�تراث والفكر والثقافة� ،أن
وتر�صع
تكرم اجلي�ش يف عيده ،وتهتف با�سمه
ّ
ّ
جبينها ب�شعاراته ،و�أن يتداعى �أبنا�ؤها ملالقاته،
و�شبابا ،ن�سا ًء و�أطفاالً ،وهي التي طاملا
�شيبا
ً
ً
رفدته بخرية �شبابها ،وارت��وى ترابها بدماء
�شهدائه وج��رح��اه غري م� ّ�رة يف مواجهة العدو
الإ�رسائيلي الغا�صب.
�إن عيد اجلي�ش هو من الأعياد الوطنية التي
تكت�سب �أهمية خا�صة ،انطالقً ا من ر�سالة هذا
اجلي�ش ودوره ...وال �شك �أنكم يف هذه املنطقة
الغالية من جنوب لبنان� ،أكرث من يدرك معاين
العيد ،بعد �أن قاومتم العدو الإ�رسائيلي بكل
�صرب و�شجاعة ،وق ّدمتم خرية رجالكم يف �سبيل
لبنان ،حتى حتقق االنت�صار الكبري عليه .وها
�أنتم اليوم تثبتون من خالل روح الت�ضامن يف ما
بينكم ،ووقفتكم الأبية �إىل جانب جي�شكم� ،أنكم
مثال املواطنية احلقة ،وطالب حمبة وانفتاح

و�سالم ،وهذا بالت�أكيد و�سام �رشف رفيع يعلق
على �صدر كل واحد منكم.»...
وجه
رئي�س البلدية ال�سيد ايلي نعمة احللوّ ،
و�ضباطه
بدوره التحية �إىل العماد قائد اجلي�ش
ّ
وختاما ،و�ضع
و�أف���راده م�شي ًدا بت�ضحياتهم.
ً
مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش �إك��ل��ي�لاً م��ن ال��زه��ر على
الن�صب التذكاري للع�سكريني ال�شهداء الذين
�سقطوا يف حرب متوز العام .2006

الركن �سمري الق ّزي و�ضباط من اجلي�ش ومن
الكتيب َتني االيرلندية واملاليزية ومن قيادات
�أمنية� ،إ�ضافة �إىل فاعليات املنطقة وعائالت
ال�شهداء الع�سكريني و�أهايل البلدة.
ب��داي��ة ،افتتحت م��ف��رزة م��ن مو�سيقى
اجلي�ش االحتفال بعزف الن�شيد الوطني.
وبعد الوقوف دقيقة �صمت
�إج�لاالًَ لأرواح ال�شهداء� ،ألقى
رئي�س البلدية ال�سيد نبيل
ف���واز كلمة ن��� ّوه فيها ب��دور
اجلي�ش على �أر����ض اجلنوب.
ثم و�ضع ممثل قائد اجلي�ش
�إكليالً من الزهر على الن�صب
ال��ت��ذك��اري لل�شهداء ،و�سلّم
كتاب �شكر �إىل رئي�س البلدية
و�أع�����ض��ائ��ه��ا ب��ا���س��م ال��ع��م��اد
ق��ه��وج��ي .وك����ان اخل��ت��ام مع

مو�سيقى اجلي�ش التي عزفت �أنا�شيد و�أغاين
وطنية.

�آب�/أيلول

معهد بنت جبيل
الفني
نظّ م معهد بنت جبيل الفني
احتفاالً ملنا�سبة عيد اجلي�ش
ح����ضره العميد ال��رك��ن حممود
امل����صري ق��ائ��د ل����واء امل�����ش��اة
الثامن ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ورئي�س بلدية بنت
جبيل احلاج عفيف بزي ومدير املعهد الأ�ستاذ غ�سان بزي و�شخ�صيات
ومدعوون.
بداية �ألقى الأ�ستاذ غ�سان بزي كلمة عبرّ فيها عن عمق االرتباط

اجلي�ش يف عيده

�شبعا ترفع العلم
�أقامت «جمعية حمد للتنمية» ،احتفاالً عند
حاجز اجلي�ش �رشقي �شبعا.
االحتفال ك��ان برعاية العماد ج��ان قهوجي
قائد اجلي�ش ممثالً بالعقيد ح�سني حرقو�ص،
وبح�ضور �ضباط م��ن اجلي�ش وم��ن الكتيبة
الهندية العاملة �ضمن ق���وات اليونيفيل،
ورئي�س اجلمعية ال�سيد نزيه حمد و�ضباط من
اجلي�ش ور�ؤ�ساء بلديات وفعاليات.
بعد الن�شيد الوطني والتحية الع�سكرية
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ب���امل����ؤ����س�������س���ة
ال���ع�������س���ك���ري���ة
���ه����ا حت��ي��ة
م����وج� ً
�إىل ���ض��ب��اط��ه��ا
و�أف�����راده�����ا ،ثم
ك�����ان�����ت ك��ل��م��ة
رئ��ي�����س البلدية
الذي ه ّن�أ اجلي�ش
بعيده.
ك���ذل���ك� ،شكر
العميد الركن امل�رصي يف كلمته �إدارة معهد بنت جبيل وكل من �ساهم يف
�إقامة هذا الإحتفال و�إجناحه من �أ�ساتذة وطالب و�أهايل البلدة واجلوار.
تخلّل احلفل لوحات فنية و�شعرية ،يف حني عقدت حلقات الدبكة
مرافقة الأغاين الوطنية.

ال��ت��ي ق � ّدم��ت��ه��ا ثلة
م�������ن م���و����س���ي���ق���ى
اجلي�ش وع��زف ن�شيد
املوتى حتية لأرواح
مت رفع العلم اللبناين
ال�شهداء الع�سكرينيّ ،
وت�أدية التحية له .و�ألقى مدير اجلمعية العميد
موجها التحية
املتقاعد عفيف �رسحان كلمة
ً
م�شريا �إىل «�أن ال�شهادة هي ميزة
�إىل اجلي�ش
ً
اجلي�ش وجوهره وحقيقته» ،ومعل ًنا عن «م�رشوع
�رشاكة حمبة وتو�أمة مع م�ؤ�س�سة �أبناء �شهداء

اجلي�ش اللبناين».
ويف خ��ت��ام احل��ف��ل ،ق��دم��ت �إدارة اجلمعية
درعا �إىل ممثل القائد ،وهو عبارة عن
املنظمة ً
�أرزة لبنانية م�صنوعة من بقايا قذائف مدفعية
العدو الإ�رسائيلي التي ا�ستهدفت بلدة �شبعا
العام .2006

�آب�/أيلول

�شارع «اجلي�ش اللبناين»
يف را�شيا الفخار
يف بلدة را�شيا الفخّار ،رع��ى قائد اجلي�ش
ممثالً بالعميد الركن نزيه ع��زام قائد لواء
امل�����ش��اة ال��ت��ا���س��ع� ،إزاح����ة ال�����س��ت��ار ع��ن لوحة
تذكارية مبنا�سبة ت�سمية �شارع بلدة را�شيا
ال��ف��خ��ار ال��رئ��ي�����س ب��ا���س��م «����ش���ارع اجل��ي�����ش
اللبناين».

قدا�س و�أكاليل زهر على ن�صب �شهداء
اجلي�ش يف الكورة
�أقامت هيئة ق�ضاء الكورة يف «التيار الوطني
احل���ر» ق��دا� ً��س��ا ل��راح��ة �أنف�س �شهداء اجلي�ش
اللبناين ،يف كني�سة مدر�سة القدي�سة تريزيا
يف �أميون .تر�أ�س القدا�س الأب �شارل ق�صا�ص
وح�رضه العقيد ب�سام خوري ممثالً وزير الدفاع
الوطني الأ���س��ت��اذ فايز غ�صن ،و�شخ�صيات
ر�سمية ور�ؤ���س��اء بلديات وخماتري وفاعليات
توجه احل�ضور �إىل
ومواطنون .بعد القدا�س،
ّ
بلدة قلحات حيث الن�صب التذكاري ل�شهداء
اجلي�ش الذين �سقطوا يف معركة نهر البارد،
وو�ضعت �أكاليل الزهر.
وفود يف موقع را�شيا
واحتفال يف جمدلبعنا
� ّأمت وفود مدر�سية وجمعيات ك�شفية قلعة
را�شيا ،لتقدمي التهاين لقيادة ورتباء و�أفراد
موقع را�شيا ،كما قدمت جمعيات و�أندية من
خمتلف قرى البقاع التهاين للجي�ش بالعيد.
و�أح��ي��ت بلدية جمدلبعنا والرابطة الأخوية
يف البلدة عيد اجلي�ش باحتفال تخلّلته كلمة
لرئي�س اجلمعية و�أخرى لرئي�س البلدية.

ح�رض الإحتفال النائب قا�سم ها�شم و�ضباط
م��ن اجلي�ش وم��ن الكتيبة الهندية العاملة
�ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة وفعاليات
ومواطنون.
بعد الن�شيد الوطني والوقوف دقيقة �صمت
حيا رئي�س
�إجالالً لأرواح ال�شهداء الع�سكرينيّ ،
البلدية ال�سيد �سليم يو�سف يف كلمته اجلي�ش
يف عيده ،م�ؤك ًدا �أنه «البداية والنهاية ،به نفخر

�أ

م�س
ية مو

�س

اجلي�ش يف عيده

ونعتز» ،وم��ن ثم ق��ام والعميد ع��زام ب�إزاحة
ال�ستارة عن اللوحة التذكارية.
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م�رسحية
لأوالد ال�شهداء
يف نيحا

ت��ك��رمي�ا ً مل��ن ق � ّدم��وا حياتهم يف �سبيل ال��دف��اع عن
الوطن و�أبنائه ،دعت جلنة مهرجانات البقاع الدولية،
�أبناء الع�سكريني ال�شهداء �إىل ح�ضور م�رسحية للأطفال
لل�سيدة جيزيل ها�شم زرد ،وذلك يف قلعة نيحا الأثرية.
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�آب�/أيلول

اجلي�ش يف عيده

عكار العتيقة
كرمــت بلديــة عكار العتيقة اجليـ�ش باحتفال
ّ

�أقيم يف باحـــة ثانــوية البلدة ،برعاية العماد
قائد اجلي�ش ممثالً بالعقيد مروان الأيوبي.
ح����ضر احل��ف��ل �شخ�صيات ر�سمية ور�ؤ���س��اء
بلديات وخماتري وفعاليات ومواطنون .وقد
ت�ضمنت الكلمات التي القيت يف املنا�سبة
ّ
تقدمي التهاين �إىل قيادة اجلي�ش والع�سكريني
يف عيدهم ،كما كانت ق�صيــدة �شعـر وكلمة
لطفلة م��ن وح��ي املنا�سبة� ،إىل عرو�ضــات

بلدية جديدة القيطع
نظّ مت بلدية و�أه���ايل ج��دي��دة القيطع وراب��ط��ة ق��دام��ى القوى
امل�سلحة يف عكار ،احتفاالً ملنا�سبة عيد اجلي�ش ،كرم خالله �شهداء
اجلي�ش وال�صليب الأحمر اللبناين.
بداية الن�شيد الوطني ،ثم و�ضعت �أكاليل على ن�صب �شهداء
اجلي�ش يف بلدة جديدة القيطع ،ثم �ألقيت كلمات �أ�شادت بت�ضحيات
اجلي�ش وبطوالت ال�شهداء.
درعا �إىل
وختاما� ،سلم رئي�س البلدية ال�سيد عبد ال��رازق حمود
ً
ً
ودرعا و�شهادات تقديرية �إىل عائالت
ممثل العماد قائد اجلي�ش،
ً
�شهداء اجلي�ش وال�صليب الأحمر اللبناين.
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ع�سكرية و�إنزال على احلبال ق ّدمهــا ع�سكريون
مــن الفوج املجوقل.
ويف اخلتام� ،ألقى قائد الفوج العميد الركن
ج���ورج ن���ادر كلمة ��ش�رح فيها «دور اجلي�ش
اللبناين يف حماية ال��وط��ن وتكري�س ال�سلم
الأهلي» ،م�ؤك ًدا «�أن اجلي�ش هو لكل ال�شعب
اللبناين ومن هذا ال�شعب ،و�سيبقى امل�ؤ�س�سة
ال�ضامنة للوحدة الوطنية».

بلدية امليناء
�أحيا رئي�س و�أع�ضاء جمل�س بلدية امليناء عيد اجلي�ش ،باحتفال
�أقيم يف قاعة املجل�س البلدي يف امليناء.
ا�ستهلّ احلفل بالن�شيد الوطني ون�شيد اجلي�ش عزفتهما فرقة من
مو�سيقى اجلي�ش بقيادة الرائد �أبولو �سكر.
كما �ألقيت كلمات من وحي املنا�سبة تق ّدمت بالتهنئة �إىل اجلي�ش
قيادة و�أفرا ًدا ،و�أثنت على دوره يف الدفاع عن الوطن.
بعدها ق � ّدم��ت ف��رق��ة املو�سيقى م��ع��زوف��ات و�أن��ا���ش��ي��د وطنية
و�شعبية.

�آب�/أيلول

اجلي�ش يف عيده
زينوا ال�ساحات
لبى اجلي�ش دعوات
يف عيده ّ
ال��ب��ل��دي��ات واجل��م��ع��ي��ات وح��لّ
رجاله يف �ساحات البلدات والقرى م�شاركني املواطنني احتفاالتهم،
عرو�ضا قتالية حب�ست الأنفا�س.
مق ّدمني
ً
فمن ال�شوير  -عني ال�سنديانة� ،إىل م�شم�ش وغلبون واخلاربة ومزرعة
ي�شوع ونابيه و�ضهور ال�شوير ،وباتر وال��ب�يره وال�صفرا وحلفد
و�سمار جبيل .وم��ن حتويطة النهر (ف��رن ال�شباك) �إىل �رصبا
(النبطية) وكفرزبد ورعيت واملرج والفرزل وعكار العتيقة
ور�أ�س احلرف ،والعي�شية وقبيع وبقعاتة ع�شقوت ...كانت
ال�ساحات منهمكة فرحة با�ستقبال الأفواج اخلا�صة ،وكان
الع�سكريون ال�ضيوف و�أهل املنزل...
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�آب�/أيلول

اجلي�ش يف عيده

�إعداد:
روجينا خليل

�إ�صاباتهم حولت م�سريتهم ومل ِ
تنه عطـــــــــــــ
مبنا�سبة عيد اجلي�ش ،وكما جرت العادة يف كل �سنة� ،أقيم احتفال يف
نادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية كرمت خالله قيادة اجلي�ش جمموعة
من الع�سكريني الذين �أ�صيبوا �إ�صابات بالغة يف �أثناء ت�أديتهم واجبهم.
من ه�ؤالء ثمة من ال يزال يف اخلدمة الفعلية ،وثمة من �أحيل على التقاعد،
لكن اجلميع التقوا مبنا�سبة الأول من �آب.
ّ

لقاء الوفاء للوفاء
ح�رض االحتفال رئي�س جهاز الرعاية وال�ش�ؤون
الإجتماعية للع�سكريني القدامى العميد الركن
غ�سان �أب��و في�صل ممثلاً العماد جان قهوجي
وكانت له باملنا�سبة كلمة ا�ستهلها بالقول:
«مبنا�سبة عيد اجلي�ش ويف مثل هذا اليوم من
كل عام ،درجت العادة والتقليد �أن يجمعنا م ًعا
هذا ال�رصح ،يف لقاء الوفاء للوفاء ،حيث جتدد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية الإكرام والتقدير لأبنائها
الذين كانوا منار ًة يف الت�ضحية والعطاء ،ويف
التزام ر�سالة اجلي�ش وقيمه� ،أولئك الذين
ارت�ضوا لأنف�سهم �أن يتجرعوا م��رارات الأمل
وال�صرب على اجل��راح ،قانعني م�ؤمنني �أنه يف
�سبيل لبنان ترخ�ص املهج والأرواح ،ف�أهلاً
و�سهلاً بكم يف �أح�ضان جي�شكم».
و�أ����ض���اف« :رمب���ا اختلفت ظ���روف �إ���ص��اب��ة
�أحدكم عن الآخر ،لكن الوفاء كان واح ًدا وهو
الوفاء للق�سم ،والهدف كان واح ًدا وهو الذود
و�شعبا ،ا�ستقالالً وحرية
عن ال��وط��ن� ،أر� ً��ض��ا
ً
دائما مزي ًدا من
و�سيادة� ،أما النتيجة فكانت
ً
ونهو�ضا للوطن من
القوة واملناعة للجي�ش،
ً
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اجلي�ش يف عيده

مكرمني
طــــــــــــــــاءاتهم والأول من �آب جمعهم ّ
كبواته .ولكم ت�ساورين م�شاعر الفخر واالعتزاز،
و�أن��ا �أرى عظمة الت�ضحية ترت�سم يف عيونكم
جنبا �إىل جنب مع
وعلى ق�سمات وجوهكم،
ً
ن��ور الأم��ل و�إرادة العطاء املنت�رصة على كل
ال�صعاب والعقبات ،وهذا الأمر بالت�أكيد هو
فعل قناعاتكم الرا�سخة ب����أن دورة احلياة
ال تتوقف ،و� ّأن �إ�صابة الفرد التي قد ت�ؤثر
ج�سديا
على بع�ض ن�شاطاته املتطلبة جه ًدا
ً
خا�صا ،ال ميكن �أن حتول دون �إبداعه يف نواح
ً
�أخ��رى ،ولطاملا �أثبتم هذه احلقيقة ،من خالل
الإجن��ازات الباهرة التي حققها العديد منكم
يف جماالت الفكر والثقافة والفنون وغريها،
عاليا من قيادة اجلي�ش
تقديرا
بحيث القت
ً
ً
و�أبناء املجتمع اللبناين كافةً».
وختم العميد الركن �أبو في�صل قائلاً « :كونوا
على ثقة تامة ،ب�أن ما يحظى به جي�شكم اليوم،
من احرتام وتقدير لدى اللبنانيني جمي ًعا ،هو
ثمرة دم��اء �شهدائنا الأب��رار ،وجهود رفاقكم
يف اخل��دم��ة الفعلية �أو يف التقاعد ،وكذلك
حيا
ت�ضحياتكم امل�ستمرة التي متثل �شاه ًدا ً
على تفاين جي�شكم يف الدفاع عن لبنان ،وطن
احلرية والكرامة والإن�سان.
عهدنا لكم� ،أن تبقى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
على عادتها وفية لكم� ،أمين ًة على ت�ضحياتكم،
�ساهر ًة على م�ستقبل عائالتكم ،وقريب ًة منكم
يف كل ما حتتاجون �إليه.
با�سم ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي
�أحييكم جمي ًعا ،و�أ�شكركم على ح�ضوركم،
�سائلاً اهلل لكم ولعائالتكم الكرمية ،دوام اخلري
وال�سمو والطم�أنينة».

ويف ختام االح��ت��ف��ال� ،أقيم
حفل كوكتيل للمنا�سبة �رشب
خالله اجلميع نخب امل�ؤ�س�سة
احل���ا����ض���ن���ة اب���ن���اءه���ا مب��ح��ب��ة
وتقدير».
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 66عاماً...
ون�ستمر يف العطاء
ّ

موعده مع امل�صاعب ثابت ال تعديل فيه ،ولقا�ؤه بال ّنجاح م�ضمون و�أكيد،
فال مكان لكلمة «تراجع» يف قامو�سه الع�سكري.
ملهمة ،وال يبتعد عنه �إ ّال لعمل يف �سبيل
�إنه ابن امليدان ،ال يغادره �إ ّال
ّ
الوطن.
يبذل اجلهد والعرق والدم ،لك ّنه ال ي�شكو.
لكن الغفوة مهملة عنده ،وم� ّؤجلة �إىل �أم ٍد
ال�سهر واالنتظارّ ،
وي�رسف يف ّ
بعيد.
ال�ساحات ،وثباته يف مواجهة الأنواء والأخطار
خلطوات �أبطاله وقع تعرفه ّ
ال�صخر وخلود الأرز يف الأعايل.
يحاكي �صالبة
ّ
وال�ستني ،ذكرى ت�ضيف �إجناز ًا �إىل ما
ال�ساد�س
ّ
�إنه جي�ش لبنان يف عيده ّ
�سبق،ومتهد لأكرث من �إجناز ،واحل�صاد دائماً هو الوطن ،بوحدته و�سالمة م� ّؤ�س�ساته
ّ
كل زمان.
وكرامة �أبنائه ،ور�سوخ مكانته يف ّ
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جي�ش على �صورة الوطن
مل يخ ُل تاريخ لبنان القدمي من جندي يرخي
بظالله امل��ؤن�����س��ة ف��وق بيت �أه��ل��ه ،وحقول
جريانه ،وحدود بني قومه ،وكانت ر�سالته على
ال��دوام مواجهة الطامعني وال ّت�صدي للغزاة.
�إالّ �أن االنطـالقة احلديثة جلي�شه عرفت نواتها
الأوىل العام  ،1916حني �أن�ش�أت ال�سلطات
الفرن�سية ما ع��رف بـ«فرقة ال�رشق» التابعة
ان�ضم �إليها عدد من
للجي�ش الفرن�سي ،والتي
ّ
اللّبنانيني م�شكّ لني كيانا ً لبنانيا ً تط َّور يوما ً
بعد يوم ،حتى كان العام  ،1926تاريخ �إن�شاء
«فوج القنا�صة اللبنانية» ،الذي �شكّ ل نواة
اجلي�ش اللبناين يف املراحل الالحقة.
الثالثينيات من
�إالّ � ّأن �رصاعا ً حا ّداً ن�ش�أ يف �أواخر
ّ
القرن املا�ضي ،بني طريف القوات الفرن�سية:
تلك التابعة حلكومة في�شي من جهة ،وتلك
التابعة حلكومة ديغول (فرن�سا احل��رة) من
ال�ضباط اللبنانيني �إىل
جهة �أخ��رى ،مّما دفع
ّ
عقد اجتماعهم املعروف يف زوق مكايل العام
 ،1941م��ق�����س��م�ين �أن���ه
ل��ن ت��ك��ون لهم

عالقة إ�الّ بحكومتهم الوطنية ،ولن يعملوا �إالّ
يف �سبيل وطنهم لبنان ،وموقّ عني على وثيقة
تاريخية بهذا اخل�صو�ص.
�ضم الوحدات الع�سكرية
مت
العام ّ 1943
ّ
اللبنانية املنت�رشة عمالنيا ً يف قطعة واح��دة
ع��رف��ت ب��ا���س��م ال��ل��واء اخل��ام�����س ،ا�ست�أنفت
العمل مبعظمها يف جهازية القوات الفرن�سية
با�ستثناء فوج الق ّنا�صة� ،أي الفوج الثالث،
مت و�ضعه بت�رصف احلكومة اللبنانية
ال��ذي ّ
غداة �إعالن اال�ستقالل.
تلت ذلك ،مفاو�ضات �صعبة بني ال�سلطات
اللبنانية واحللفاء حول ت�سلّم اجلي�ش اللبناين
ب�شكل كامل� ،أف�ضت �إىل �صدور قرار عن هيئة
�أرك��ان حـرب القيادة املختلطة الفرن�سية -
الإنكليزية ،ق�ضى بانتقال اجلي�ش اللبناين
�إىل كنف ال��دول��ة اللبنانية بقيادة الزعيـم
ال�ساعة �صفر
فــ�ؤاد �شهـاب ،وذلك اعتبارا ً من ّ
من الأول من �آب العام  ،1945وهو التاريخ
الر�سمي لت�أ�سي�س اجلي�ش
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اللبناين.
ول��ه��ذه املنا�سبة �أق��ي��م اح��ت��ف��ال ع�سكري
�أمام وزارة الدفاع الوطني يف منطقة املتحف
 ب�ي�روت ،ح�رضه رئي�س اجلمهورية ال�شيخب�شارة اخلوري ،وذلك بالتزامن مع رفع العلم
اللبناين ب�صورة نهائية فوق جميع امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،هذا العلم الذي �أق�سم جي�ش البالد
برمته «�أن يقوم بواجبه كامالً حفاظا ً عليه.»...
ّ
مهمات ثابتة
ّ
امل��ه��م��ة ال��رئ��ي�����س��ة ال��ت��ي ي��ت��وىل اجلي�ش
َّ
القيام بها ،هي الدفاع عن لبنان �ضد العدو
الإ�رسائيلي ،الذي يرتب�ص به ،ويتحينّ الفر�صة
تلو الأخرى ،لالنق�ضا�ض على خريات �أر�ضه،
وم��ن��ج��زات ���ش��ع��ب��ه� .إالّ �أن
ذل����ك مل ي��دف��ع
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امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �إىل تقلي�ص اهتمامها
بالأو�ضاع الأمنية ،خ�صو�صا ً �أن هذا العدو قد
د�أب يف املا�ضي وال ي��زال ،على بث �سمومه
يف ن�سيجنا الوطني امل��م� ّ�ي��ز ،ت�بري��راً لوجود
كيانه العن�رصي الذي يرف�ض الآخر وال يعرتف
بحقوقه.
كما � ّأن الإرهاب ،وهو اخلطر ال�شامل باعرتاف
ال��ع��امل ك � ّل��ه ،و�إىل ج��ان��ب��ه ال��ع��اب��ث��ون ب��الأم��ن
واخلارجون على القانون ،قد ح ّتموا تخ�صي�ص
جهد كبري للداخل ،حفاظا ً على امل�ؤ�س�سات
وح��م��اي � ًة ل��ل��م��واط��ن�ين .وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ما
�سبق ،يطلّ اجلندي اللبناين �أي�ضا ً على �أبناء
جمتمعه من نوافذ الإمناء والإعمار يف قطاعات
واهتمامات خمتلفة ،مع �إبقاء بندقيته قريبة
منه ،حتت نظره ،ويف متناول
�ساعديه.
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• الدفاع عن الوطن:
يق�سم اجل��ن��دي ف��ور ان�����ض��وائ��ه �إىل احلياة
الع�سكرية �أن يحمي علم بالده ،و�أن يذود عن
وطنه لبنان ،ال��ذي كان من �أق��داره �أن تن� أش�
على حدوده دولة عن�رصية ،ما انفكت متار�س
االعتداء تلو الآخر على �أر�ضه و�شعبه ،كما قامت
بتهجري ق�سم كبري من الأ�شقاء الفل�سطينيني
�إىل �أر�ضه ،وال تزال حتى يومنا احلا�رض متنع
عنهم حق العودة �إىل ديارهم� ،ضاربة عر�ض
احلائط بجميع املواثيق وال��ق��رارات الدولية
حق ال�شعوب يف تقرير م�صريها،
التي ترعى ّ
وت�أمني مطالبها امل�رشوعة.
ولقد كان اجلي�ش دائما ً على قدر امل�س�ؤولية
يف تنفيذ واجبه الدفاعي ،بحيث خا�ض وهو
مل يزل فتيا ً خالل العام � ،1948أوىل معاركه
البطولية يف بلدة املالكية ،التي ا�ستطاع
حتريرها من العدو الإ�رسائيلي ،على الرغم
من عدم التكاف�ؤ يف موازين القوى ،ثم توالت
بعد ذلك �سل�سلة املواجهات

�سيما يف منطقة �سوق اخلان
مع هذا العدو ،ال ّ
العام  ،1970وعلى حم��وري بيت ياحون -
تبنني وكفرا  -ياطر العام  ،1972ويف �صور
العام  ،1975م��رورا ً باجتياحي العام 1978
وال��ع��ام  ،1982وعمليتي ت�صفية احل�ساب
العام  ،1993وعناقيد الغ�ضب العام ،1996
وم��واج��ه��ات ع��رب �صاليم و�أن�����ص��اري��ة العام
 ،1997وع��دوان مت��وز العام  2006و�صوالً
�إىل مواجهة العدي�سة يف �شهر �آب من العام
املا�ضي ،حيث ت�صدى اجلي�ش بكلّ �شجاعة
وب�سالة لدورية �إ�رسائيلية معادية اجتازت اخلط
التقني يف خ��راج البلدة املذكورة �إىل �أرا��ٍ�ض
متحفظ عنها لبنانيا ً ،وقد ح�صل ا�شتباك ا�ستمر
لعدة �ساعات ،ا�ستخدم فيه العدو الأ�سلحة
الثقيلة �ضد مراكز اجلي�ش ومنازل املدنيني،
الأمر الذي �أدى �إىل ا�ست�شهاد ع�سكريني اثنني
ومواطن �إعالمي و�إ�صابة �آخرين بجروح ،فيما
�سقط للعدو عدد من القتلى واجلرحى .وقد
انتهت املواجهة بان�سحاب الدورية املعتدية
�إىل م���راك���زه���ا ،وب��ق��ي��ت
قوى اجلي�ش يف

�آب�/أيلول

حالة جهوزية تامة حت�سبا ً لأي طارئ.
ومبنا�سبة ي��وم النكبة يف اخلام�س ع�رش من
�شهر �أي���ار امل��ن����صرم� ،أق��دم��ت ق���وات ال��ع��د ّو
على �إط�لاق النار على ع��دد من املحت�شدين
الفل�سطينيني الع ّزل عند احل��دود اجلنوبية،
املطالبني با�ستعادة �أر�ضهم وح��ق العودة
�إليها ،ما �أ ّدى �إىل ا�ست�شهاد عدد منهم وجرح
�آخ��ري��ن .وق��د و�ضعت ق��وى اجلي�ش يف حالة
ا�ستنفار ق�صوى �إثر تلك املجزرة ،كما قامت
ب�إجراء التن�سيق الالزم مع القوات الدولية ملنع
متادي العدو يف ا�ستهداف اجلموع ،وانتهاك
ال�سيادة اللبنانية.
ويف اخلام�س من �شهر حزيران ،يوم النك�سة،
حر�صت القيادة على عدم تكرار ما ح�صل يف
املنا�سبة ال�سابقة ،حفاظا ً منها على �سالمة
الأخ��وة الفل�سطينيني ،ومنعا ً لإعطاء �إ�رسائيل
� ّأي ح��ج��ة ل��ل��ت��م��ادي يف مم��ار���س��ة همجيتها
امل��ع��روف��ة��� ،س��واء ب��االع��ت��داء على املحت ّجني
بالقتل واخلطف� ،أو بتنفيذ عدوان جديد على
�ت
لبنان ت��ك��ون ق��د ح ضرّ
ل����ه م����ن ق��ب��ل،

وتنتظر الذريعة للبدء به على الفور.
وقد �أكّ د قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف
�أمر اليوم الذي وجهه �إىل الع�سكريني مبنا�سبة
الذكرى احلادية ع�رشة للمقاومة والتحرير� ،أن
انت�شارهم عند ثغور الوطن يف اجلنوب دفاعا ً
ع��ن �أه��ل��ه وت��راب��ه �ضد �أي ع��دوان �إ�رسائيلي،
وحفاظا ً على اال�ستقرار يف املنطقة بالتالحم
مع �شعبهم امل��ق��اوم ،وبالتعاون الوثيق مع
القوات الدولية امل�ؤقتة يف لبنان ،هو يف �صلب
واجبهم ال��ذي ن��ذروا �أنف�سهم له منذ البداية
و�أق�سموا يف �سبيله ميني الوالء.
• ال��ت��ع��اون م��ع ق���وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان:
�أكّ ���دت ال��ق��ي��ادة با�ستمرار ح��ر���ص اجلي�ش
على ا�ستقرار امل��ن��اط��ق اجلنوبية ،وتنفيذ
القرار  1701ب�صورة كاملة وذلك بالتن�سيق
وال��ت��ع��اون ال��دائ��م�ين م��ع ال��ق��وات ال��دول��ي��ة،
الف��ت � ًة يف ال��وق��ت عينه� ،إىل
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�أن احلفاظ على هذا اال�ستقرار ال يقت�رص على
ال��ت��زام اجلانب اللبناين ال��ق��رار امل��ذك��ور ،بل
ونيات اجلانب الإ�رسائيلي
يرتبط �أي�ضا ً ب�سلوك ّ
ٍ
ال���ذي ي�ستمر يف احتالله �أرا�����ض لبنانية يف
الغجر ومزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا ،ويوا�صل
�إط�ل�اق ت��ه��دي��دات��ه �ضد لبنان وال��ت��م��ادي يف
انتهاك �سيادته ،بحيث بلغت خروقاته اجلوية
والبحرية والربية الأرا�ضي اللبنانية منذ مطلع
هذا العام ولغاية الأول من �شهر متوز الفائت
نحو  625خرقا ً.
ويف �إطار هذا التعاون بني اجلانبني ولت�أكيد
مت�سك اجلي�ش بكلّ �شرب من ت��راب الوطن،
توا�صل �إح���دى اللجان التقنية التابعة له،
بالتعاون مع القوات الدولية ،عملية �إع��ادة
ت��ع��ل��ي��م اخل���ط الأزرق عند
احل�����دود ،حيث
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�أنهت الق�سم املمتد من اللبونة حتى بليدا،
وقد بلغ جمموع النقاط التي مت تعليمها منذ
بدء عمل اللجنة وحتى تاريخه  83نقطة.
من جهة �أخ��رى ،يجري اجلي�ش من وقت �إىل
�آخ��ر ،تدريبات وم��ن��اورات ورم��اي��ات م�شرتكة
م��ع ال��ق��وات امل��ذك��ورة ،بهدف رف��ع م�ستوى
التن�سيق امل��ي��داين بني اجلانبني ،والتحقق
من القدرة على مواجهة �أي طارئ� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز الكفاءة القتالية لدى الع�سكريني.
• احلفاظ على الأمن واال�ستقرار:
انطالقا ً من �إميانها الرا�سخ ،ب�أن الأمن ال�سليم
ي�شكّ ل ال�ضمانة الأوىل للحفاظ على مناخ
احلرية ال��ذي ينعم به لبنان� ،أكّ ��دت القيادة
م��رة� ،أن تباين مواقف
غري ّ
ال���ل���ب���ن���ان���ي�ي�ن
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و�آرائ��ه��م جتاه الق�ضايا ال�سيا�سية الداخلية
املطروحة ،هو يف الأ�سا�س ظاهرة دميقراطية
مي�س بالثوابت
�صحية ،خ�صو�صا ً �إذا كان ال
ّ
ّ
وامل�سلّمات الوطنية ،لكن ربط هذا التباين
مب�صطلحات االنق�سام وال��ت����شرذم ،هو الذي
ي�شكّ ل خطراً على الوطن ،ومن غري امل�سموح
�إ���س��ق��اط اخل�لاف��ات على الأر�����ض ،وحتويلها
�إىل فتنة ت��ه��دد �أم���ن امل��واط��ن�ين ،وت����ضرب
املكت�سبات الوطنية يف ال�صميم .فاخلالف
ال�سيا�سي ُي��ح��لّ ب��ال��ط��رق ال�سيا�سيةّ � ،أم���ا
الأم��ن فهو حق مق ّد�س للجميع ،وم��ن واجب
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية احلفاظ عليه مهما بلغت
الت�ضحيات.
وامل��ه��م��ات الأم��ن��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،تزداد كثافة يوما ً بعد
ي��وم ،لي�س لدقّ ة املرحلة وت�شابك الأح��داث
يف الداخل واخلارج فح�سب ،بل �أي�ضا ً الزدياد
الثقة باجلي�ش ،واعتبار االعتماد عليه �أم��را ً
ِّ
ك��ل ا�ستحقاق
طبيعيا ً عند

وغداة �أي حدث.
املهمة على
ويرتكز اجلي�ش يف �أدائ��ه ه��ذه
ّ
الأ�س�س التالية:
 التن�سيق ال��دائ��م م��ع ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة،واحلر�ص على تكامل العمل يف ما بينها.
 احل�ضور الفاعل للوحدات الع�سكرية يفخمتلف املدن والبلدات والقرى اللبنانية.
 التق�صي امل�ستمر عن ن�شاطات عنا�رص�شبكات الإرهاب والعمالة ،والعابثني بالأمن،
ومالحقتهم حتى توقيفهم وت�سليمهم �إىل
الق�ضاء.
 التدخل الفوري لدى ح�صول حوادث �أمنية،بغية حما�رصتها و�إعادة الأو�ضاع �إىل طبيعتها
بال�رسعة الق�صوى.
 ع��دم جعل لبنان مقراً �أو مم��راً لت�صديرالفتنة �إىل ال���دول العربية ال�شقيقة ،ويف
املقابل حت�صني ال��وط��ن م��ن انعكا�سات ما
يجري من �أحداث خارج حدوده.
وقد كان من ح�صيلة الإجراءات الأمنية التي
اتخذها اجلي�ش ما ي�أتي:
 -ت���وق���ي���ف

�آب�/أيلول

عدد كبري من الأ�شخا�ص املطلوبني للعدالة،
و�آخرين الرتكابهم جرائم وخمالفات م�شهودة،
تتعلق ب��الإخ�لال ب��الأم��ن ،وح��ي��ازة امل��خ��درات
�أو الإجت���ار بها ،وممار�سة التهريب وت��داول
العمالت امل��ز ّورة ،وحيازة الأ�سلحة والذخائر،
والتجوال من دون �إق��ام��ات �رشعية ،وقيادة
�سيارات ودراجات نارية من دون �أوراق ثبوتية.
 امل�����ش��ارك��ة الفاعلة يف عمليات البحثوالتحري عن املواطنني الأ�ستونيني الذين
كانوا قد اختطفوا خالل �شهر �آذار الفائت،
وم��ا اقت�ضى ذل��ك من �إق��ام��ة نقاط تفتي�ش،
وتنفيذ عمليات دهم �أماكن م�شبوهة ،وجمع
املعلومات واملعطيات املتعلقة بهم حتى
حتريرهم خالل �شهر متوز الفائت.
 امل�ساهمة يف �إعادة فر�ض النظام يف عددمن ال�سجون التي �شهدت احتجاجات عنيفة
من قبل بع�ض املوقوفني ،والتعامل مع ه�ؤالء
مب�س�ؤولية كبرية ودق��ة فائقة ،منعا ً لوقوع
�إ�صابات يف �صفوفهم.
 م�ساندة قوى الأمن يفقمع التعديات

على الأمالك العامة واخلا�صة.
 الت�شدد يف �ضبط احلدود الربية والبحريةوت��ع��زي��ز ال��ق��وى الع�سكرية خ�صو�صا ً على
احل��دود ال�شمالية ،بهدف منع �أعمال الت�سلل
والتهريب باالجتاهني ،واحلفاظ على �سالمة
امل��واط��ن�ين يف ظ��ل الأح�����داث الأم��ن��ي��ة التي
ح�صلت بالقرب من تلك املنطقة.
 م����ؤازرة ال��ق��وى الأمنية يف عملية �إت�لافاملزروعات املمنوعة يف بع�ض املناطق.
التج�س�س:
• مكافحة
ّ
مت��ادي �ا ً يف خمططاته اخلبيثة ،ورغ��ب��ة منه
يف زعزعة ا�ستقرار الداخل اللبناين ،ال يزال
ال��ع��دو الإ��سرائ��ي��ل��ي يلج�أ �إىل الإي��ق��اع ببع�ض
الأ�شخا�ص من ذوي النفو�س ال�ضعيفة ،بغية
تنفيذ �أعمال جت�س�سية وتخريبية هنا وهناك،
لكن بقاء اجلي�ش باملر�صاد كعادته لهذا
ّ
اخلطر ،وحتلّي ال�شعب اللبناين مبا يكفي من
احل�صانة وال��وع��ي ،ق��د �أ ّدي��ا

بني الأم�س واليوم

�إىل �إف�شال خمططات العدو ،عرب توقيف عدد
كبري من ه�ؤالء العمالء ،و�إحالتهم على الق�ضاء
املخت�ص ،ومتابعة التق�صي عن �آخرين م�شتبه
فيهم.
ويف �سياق مت�صل ،متكّ نت مديرية املخابرات
يف اجلي�ش من ك�شف ثالث منظومات �إ�رسائيلية
للتج�س�س والت�صوير ،الأوىل زرعت يف منطقة
�صنني ،وهي تعمل بتقنية فنية عالية ت�صل
�إىل ح��د ك�شف �أه���داف بعيدة امل��دى ب�شكل
دق��ي��ق ،وحت��دي��د �إح��داث��ي��ات �أه���داف �أر�ضية
لت�سهيل �رضبها.
والثانية زرعت يف مرتفعات الباروك ،وهي
عبارة عن �صخرتني مم ّوهتني حتوي �إحداهما
جهاز ا�ستقبال يغطي معظم بلدات البقاع
الغربي والأو�سط و�صوالً �إىل
بع�ض املناطق
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بني الأم�س واليوم

ال�سورية ،وع���دداً ك��ب�يراً م��ن ب��ل��دات اجلنوب
و�صوالً �إىل حدود فل�سطني املحتلةّ � ،أما الأخرى
فهي عبارة عن حاوية ت�ضم ع��ددا ً كبرياً من
الركائم تكفي لتغذية اجلهاز عدة �سنوات.
والثالثة زرعت �أي�ضا ً ب�شكل �صخرة مم ّوهة
يف منطقة �شمع ق���رب م��دي��ن��ة ���ص��ور ،وه��ي
ت� ّؤمن تغطية ال�ساحل اجلنوبي من البيا�ضة
حتى �صور ،ويتم ت�شغيلها بوا�سطة طائرات
اال�ستطالع.
• الت�صدي للإرهاب:
يعترب الإره���اب خ��ط��راً �شامالً يته ّدد دول
العامل قاطبة ،كونه ي�شكّ ل النقي�ض الوا�ضح
للتنوع الفكري والثقايف والعقائدي ،وي�سعى
�إىل منع التقارب الإن�ساين
ب�ين ال�����ش��ع��وب،
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وفر�ض الر�أي الواحد على اجلميع ،وهو بالتايل
نقي�ض ال�صيغة اللبنانية القائمة على التالقي
واالن�صهار بني خمتلف مك ّونات ال�شعب.
ول��ق��د واج���ه اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين الإره����اب يف
مراحل متعددة ،خ�صو�صا ً يف معركة نهر البارد
البطولية ،التي قدم خاللها قافلة كبرية من
ال�شهداء واجلرحى واملعوقني .واليوم ،يوا�صل
ر�صد هذا العدو اخلطر واال�ستعداد ملواجهته،
من خالل التحري امل�ستمر عن خالياه النائمة،
وتنفيذ م��ن��اورات ومت��اري��ن قتالية خا�صة
بهذا ال�ش�أن ،بالإ�ضافة �إىل تبادل اخل�برات
واملعلومات حول هذا املو�ضوع مع اجليو�ش
ال�شقيقة وال�صديقة ،لأن الق�ضية تهم اجلميع.
• امل�����س��اه��م��ة يف الأع���م���ال الإمن��ائ��ي��ة
والإن�سانية:
ت�شكّ ل املهمة الإمنائية والإن�سانية التي
ي�ضطلع بها اجلي�ش� ،أحد وجوه ارتباطه الوثيق
باملجتمع املدين ،وقد �شملت

ه��ذه امل��ه� ّ�م��ة وال ت���زال ،م�ساهمة ال��وح��دات
الع�سكرية يف ح��م�لات تنظيف ال�����ش��واط��ئ،
وت�أهيل املرافق ال�سياحية واملواقع الأثرية،
و�إط��ف��اء احل��رائ��ق و�إع����ادة ت�شجري ال��غ��اب��ات،
وتركيب ج�سور م�ؤقتة و�شق طرقات يف القرى
النائية� ،إىل جانب رف��د بع�ض امل�ؤ�س�سات
ال��ر���س��م��ي��ة والأه��ل��ي��ة ب���اخل�ب�رات وال��و���س��ائ��ل
وال��ط��اق��ات الب�رشية ،وتنفيذ عمليات �إخ�لاء
و�إنقاذ لدى ح�صول �أح��داث �أمنية �أو كوارث
طبيعية ،وت��خ��م�ين الأ���ض��رار ال��ن��اج��م��ة عنها،
وتقدمي اخلدمات الطبية كلّما دعت احلاجة.
ويف جمال يت�صل بالأمن والإمناء معا ً ،يوا�صل
املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام
ووح���دات الهند�سة يف اجلي�ش بالتعاون مع
منظمات غري حكومية وف��رق تابعة جليو�ش
�شقيقة و�صديقة� ،أعمال �إزالة الألغام والقنابل
العنقودية ال��ت��ي خلّفها ال��ع��دو الإ�رسائيلي
وراءه يف اجلنوب ،والبالغـة نحو 550،000
لغم و�أك�ثر من مليون قنبلة عنقودية .وقد
مت لغاية ت��اري��خ��ه� ،إزال��ة
� 140أل��ف لغم
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�ضمن م�ساحة تعادل  ٪51من امل�ساحة العامة
امللوثة بالألغام ،و 204000قنبلة عنقودية
�ضمن م�ساحة تعادل  ٪67من امل�ساحة العامة
امللوثة بالقنابل العنقودية ،بالإ�ضافة �إىل
�إزالة  523قنبلة و�صاروخ طريان ،و45000
قذيفة من �أنواع خمتلفة.
ويف امل��ج��ال الإن�����س��اين ،يتوا�صل التدريب
امل�شرتك بني اجلي�ش وق��وات الأمم املتحدة
امل��ؤق��ت��ة يف لبنان ،والأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة وع��دد
من ال���وزارات املخت�صة والهيئات الر�سمية
واملنظمات الإن�سانية ،ح��ول فر�ضية وقوع
زالزل مفاجئة ،و�إع�لان حالة ط��وارئ �إن�سانية
وا�سعة ،وتدخل القوى لتنفيذ عمليات بحث
و�إنقاذ و�إخ�لاء ،بالإ�ضافة �إىل �أعمال الإطفاء
و�إزالة الركام والتخل�ص من املواد املتفجرة.
ن�شاطات خمتلفة
يف �إطار تعزيز التعاون الثقايف بني اجلي�شني
اللبناين والفرن�سي ،وبغية رفع م�ستوى اهتمام
ال��ع�����س��ك��ري�ين ب��ال��ل��غ��ة
ال���ف���رن�������س���ي���ة،

ن��ظّ ��م��ت ال��ب��ع��ث��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة ل���دى ال�����س��ف��ارة
الفرن�سية يف لبنان ،باال�شرتاك مع مديرية
التعليم يف قيادة اجلي�ش ،مباريات يف اللغة
الفرن�سية مب�ستويات خمتلفة .وقد مت توزيع
ال�شهادات على الفائزين خالل حفل �أقيم يف
ق�رص ال�صنوبر  -بريوت.
ويف ن�����ش��اط الف����ت ،ن��ظ��م م��رك��ز ال��ب��ح��وث
والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش يف فندق
مونرو  -ب�يروت ،ومب�شاركة نحو مئة باحث
و�أكادميي من لبنان وال��دول العربية وتركيا
و�إيران وقرب�ص والواليات املتحدة الأمريكية
واالحت��اد الأوروب���ي والأمم املتحدة ،امل�ؤمتر
الإقليمي الأول ح��ول «الق�ضايا الإقليمية
النا�شئة :تبادل الطروحات والأفكار يف �ش�ؤون
ال����شرق الأو���س��ط» .ح�رض حفل االفتتاح نائب
رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر ال��دف��اع الوطني
ممثالً فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان ،وممثل عن كل من دولة رئي�س جمل�س
النواب ،ودولة رئي�س جمل�س
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ال���وزراء ،وق��ائ��د اجلي�ش �إىل جانب ح�شد من
ال�شخ�صيات الأكادميية والثقافية والإعالمية.
وقد جاءت مبادرة قيادة اجلي�ش �إىل تنظيم
امل��ؤمت��ر تعبريا ً منها عن واج��ب الإ�سهام يف
تعزيز مناخ اال�ستقرار على ال�صعد املحلية
والإقليمية وال��دول��ي��ة ،ولت�أكيد دور لبنان
احل�ضاري ور�سالته الإن�سانية ،وه��و الوطن
الذي ق ّدم �أمثولة للعامل يف �صموده �أمام العدو
الإ�رسائيلي ،ويف مكافحته الإره��اب والتطرف،
مت�سك �شعبه بالوحدة الوطنية على الرغم
ويف ّ
تعر�ض لها خالل
من التجارب القا�سية التي ّ
عقود من الزمن.
ويف ن�شاط �آخ��ر ،نظمت كلية �إدارة الأعمال
والعلوم التجارية يف جامعة ال��روح القد�س
– الك�سليك ،ن��دوة بعنوان
«��������ض�������ب�������اط
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ال��ق��ي��ادة ي��ح��ا��ضرون يف ف��ن ال��ق��ي��ادة» ،وذل��ك
بح�ضور ح�شد م��ن ال�شخ�صيات الر�سمية
والدينية واالجتماعية والثقافية ،وممثلني
عن م�ؤ�س�سات حملية ودولية ،وقد حا�رض خالل
ال��ن��دوة ع��دد م��ن ال�ضباط ال��ق��ادة �إىل جانب
�أ�ساتذة اجلامعة و�شخ�صيات �إعالمية و�إعالنية،
ح��ي��ث ع��ر���ض اجل��م��ي��ع جت��ارب��ه��م وخ�برات��ه��م
يف جم��ال �إدارة الأزم����ات ،و�أ���س��ال��ي��ب العمل
امل�شرتكة بني القادة الع�سكريني ومديري
الأعمال.
تطوير امل�ؤ�س�سة
يتعر�ض لها الوطن
�إزاء التح ّديات التي
ّ
يف الداخل واخل��ارج ،ومع �رضورة �أن تتنا�سب
جهوزية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
م�������������ع ح�����ج�����م
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املهمات املوكلة �إليها ،خ�صو�صا ً الدفاعية
منها ،ومبواكبة م�ستمرة م��ن فخامة رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ،و�ضعت
�وي��ات��ه��ا ،م�س�ألة تعزيز
القيادة يف ر�أ����س �أول� ّ
قدرات اجلي�ش عديدا ً وعتادا ً وتدريبا ً ،مبوازاة
اال�ستفادة الق�صوى من الطاقات الوطنية
الكامنة يف ال�شعب واملقاومة ،وذلك مبا يتيح
ت��أم�ين ت���وازن ال���ردع م��ع ال��ع��دو الإ�رسائيلي،
وي�شكّ ل �ضمانة لدرء الأخطار املحدقة بالبالد.
م��رة �إىل �أن �أي
وق��د �أ���ش��ارت القيادة غ�ير ّ
م�����س��اع��دة تت�سلّمها امل��ؤ���س�����س��ة الع�سكرية
م��ن دول �شقيقة و�صديقة� ،إمن��ا ت��أت��ي �إىل
مكانها ال�صحيح ،وت�صب �أوالً و�أخرياً يف خدمة
اال�ستقرار املحلي وال��دويل ،فاجلميع يدرك
�رضيبة ال��دم الباهظة التي ق ّدمها اجلي�ش يف
مواجهة الإرهاب ،ويدرك �أي�ضا ً �أنه مل يكن يف
يوم من الأيام يف موقع االعتداء على �أحد ،بل
يف موقع الدفاع عن النف�س وحماية ال�شعب
والأر�ض.

ويف هذا الإط��ار ،زار العماد قهوجي كالًَ من
اململكة الأردن���ي���ة الها�شمية واجلمهورية
العربية ال�سورية واململكة العربية ال�سعودية
وف���رن�������س���ا ،ح��ي��ث �أج������رى م���ع امل�����س���ؤول�ين
ال�سيا�سيني والع�سكريني يف ه��ذه ال��دول،
مباحثات حول �سبل تفعيل التعاون الع�سكري
بني اجلي�ش اللبناين وجيو�شها ،وق��د كانت
لهذه ال��زي��ارات نتائج مثمرة على �أك�ثر من
�صعيد.
ول��ت ��أك��ي��د �أه��م��ي��ة ت��ع��زي��ز ق����درات اجلي�ش
والأجهزة الأمنية� ،أ�شارت احلكومة اجلديدة يف
بيانها الوزاري �إىل التزامها موا�صلة دعم هذه
القوى ،وتوفري الإمكانات لها عديداً وجتهيزاً،
مبهماتها يف حماية
مبا ميكّ نها من اال�ضطالع
ّ
املواطنني ودرء الأخطار املحدقة بالوطن.
تكرمي اجلي�ش وقيادته
تقديراً جلهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وموقعها
الوطني كج�رس توا�صل بني جميع �أبناء الوطن،
ومن�����وذج�����ا ً ي���ق���ت���دى ب��ه
ب���ي���ن ����س���ائ���ر

�آب�/أيلول

م�ؤ�س�سـات ال��دول��ـ��ـ��ة� ،أق��ـ��ام ك��لّ م��ن جمعية
حمرتف الفن الت�شكيلي ،بالتعاون مع جتمع
البيوتات الثقافية يف لبنان ،وفعاليات مدينة
�صيدا و�أ�ساتذة اجلامعة اللبنانية يف املدر�سة
احلربية وديوان املحا�سبة ،واملجل�س البلدي
لبلدة بعذران بالتعاون مع الرابطة الثقافية
فيها ،احتفاالت تكرميية للجي�ش وقيادته،
�أل��ق��ي��ت خ�لال��ه��ا ع���دة ك��ل��م��ات �أ����ش���ادت ب��دور
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف تعزيز الوحدة الوطنية
وح��م��اي��ة ل��ب��ن��ان م��ن الأخ���ط���ار ال��ت��ي تتهدده
با�ستمرار.
النائب ال�سابق فايز غ�صن
وزير ًا للدفاع الوطني
بتاريخ � ،2011/6/13صدر ع��ن الق�رص
اجل��م��ه��وري م��ر���س��ـ��ـ��وم ت�شكيــل احلكومــة
اجلديدة برئا�سة دول��ة الرئي�س حممد جنيب
ميقاتي ،وقد عينّ فيها النائب ال�سابق فايز
غ�صن وزيرا ً للدفاع الوطني.
ول��ه��ـ��ذه ال��غ��اي��ة ج��رت
يف مبنى وزارة

الدفــاع ال��وط��ن��ي ،مرا�سـم ت�سليم وت�سلّم
ال����وزارة ب�ين ال��وزي��ر ال��ي��ا���س املــر م�سلّمــا ً
والوزير غ�صن مت�سلـما ً ،والذي ن ّوه باجلهــود
التي بذلها �سلفه طوال فرتة تولّيه م�س�ؤولية
ال��وزارة ،وب��الإجن��ازات التي حققها على �أكرث
من �صعيد.
من جهته هن أ� الوزير املر خلفه ،متمنيا ً له
النجاح والتوفيق يف م�س�ؤولياته اجل��دي��دة،
كما �أ���ش��اد بتعاون اجلي�ش ون��زاه��ة قيادته،
معترباً �إي��اه امل�ؤ�س�سة الوطنية املثال التي
يركن �إليها جميــع اللبنانيني يف كلّ الظروف
والأوقات.
وعلى �صعيد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،عينّ
جمـل�س الوزراء بتاريــخ  2011/7/14العميد
الركن وليد �سلمان رئي�سا ً لأركان اجلي�ش بعد
ترقيته �إىل رتبـــة لــواء ،وذلك خلفــا ً للّـــواء
الركــن �شوقي امل�صــري الذي كان قد �أحيــل
على التقاعد بتاريخ .2011/4/7

بني الأم�س واليوم

الأمل بالغد
ال�ستني ،مي�ضي
يف ع��ي��ده ال���� ّ�س��اد���س بعد ّ
بخطى واث��ق��ة،
اجلي�ش ال� ّل��ب��ن��اين يف طريقه
ً
مدفوعا ً ب�إرث من الدماء والت�ضحيات ،وب�إرادة
يظلّلها الأم���ل بالغد ،وه��و ي��رى يف ع��ب��ارات
املحبة والإعجاب التي يرفعها ال�شعب يف كلّ
ّ
مكان ،خري ت�أكيد على وحدة الهدف وامل�صري
ب�ين اجل��م��ي��ع ،ويف ال��راي��ات ال��ت��ي ي��ل � ّوح بها
�أط��ف��ال البالد عند مداخل مدار�سهم ،عهداً
�أن��ه متى اكتملت فت ّوة �سواعدهم ،ون�ضجت
ثمار معارفهم ،فال ب ّد من �أن يتناولوا بنادق
املهمة ومتابعة م�سرية ال ّزرع
جنوده ،لإكمال
ّ
واحل�صاد...
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خدمات جهاز ا�سكان الع�سكريني تتو�سع
وت�شمل الأمن العام و�أمن الدولة
جرى يف التا�سع من �شهر متوز املن�رصم ،ويف
مبنى جهاز ا�سكان الع�سكريني املتط ّوعني،
توقيع بروتوكول تعاون بني اجلهاز املذكور
مم��ث�لاً برئي�سه العميد ال��رك��ن ج���ان �سلّوم
واملديرية العامة للأمن العام ممثلة باملدير
العام بالإنابة ال�سابق العميد رمي��ون خطار،
وبح�ضور �ضباط م��ن الطرفني .مبوجب هذا
الربوتوكول ي�ستفيد �ضباط املديرية العامة
ل�ل�أم��ن ال��ع��ام ورت��ب��ا�ؤه��ا م��ن ت��ق��دمي��ات جهاز
ا�سكان الع�سكريني.
بعد التوقيع �ألقى العميد الركن جان �سلّوم
كلمة ع�ّب�رّ يف م�ستهلها ع��ن ال��ف��رح العميق
با�ست�ضافة �أخ��وة ال�سالح وق��ال�« :إن �أ�سطع
مبادىء الوفاء واالئتمان لهذا الوطن ،تتجلى
يف احلفاظ على القوى امل�سلحة قوية ،متكافلة

ومت�ضامنة مل��واج��ه��ة امل�ترب�����ص�ين بوطننا
العزيز» .و�أ�شار �إىل ان «�إرادة العماد قهوجي
ق�ضت بالوقوف اجتماعيا ً مع اخوة لنا بال�سالح
وفتح املجال امامهم لال�ستفادة من تقدميات
جهاز اال�سكان الذي يهدف �إىل ت�أمني م�سكن
الئق لكل ع�سكري ب�أف�ضل ال�رشوط ،وت�أمني �أمنه
االجتماعي واعطائه املناعة الكافية ملواجهة
املخاطر والتحديات كافة».
و�أ���ض��اف« :برفيع ال����شرف ال���ذي حظيت به
با�سم معايل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز
غ�صن وح�رضة العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش
وبا�سم هذا اجلهاز� ،أرح��ب باحل�ضور الكرمي،
واين على ثقة ان ما نقدم عليه اليوم �سيكون
منوذجا م�ش ًعا ونه ًجا
املثل واملثال و�سيكون
ً
يحتذى يف التعاون مع القوى امل�سلحة كافة».

�شهادات ودروع لتالمذة �ضباط طيارين

�أخبار ون�شاطات

�إعداد:
نينا عقل خليل

وبدوره ،اعرب العميد رميون خطار يف كلمته
عن ال�شكر والتقدير للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
واعترب «�أن اخلطوة الرائدة ما كانت لت�صبح
واق � ًع��ا ل��وال ال��ت��ع��اون امل�شكور ال���ذي ترجمه
اجلي�ش اللبناين والإ�سهام ال�شخ�صي لقائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي».
ويف وقت الح��ق ،وقّ ��ع رئي�س اجلهاز العميد
الركن جان �سلوم بروتوكوالً مماثالً مع املديرية
العامة لأمن الدولة ممثلة باملدير العام اللواء
جورج قرعة يف ح�ضور �ضباط من اجلانبني.
وق���د ك��ان��ت للعميد ال��رك��ن ���س��ل��وم كلمة
باملنا�سبة �أكد فيها �أهمية التعاون بني القوى
�شاكرا وزير
امل�سلحة ،ورد اللواء قرعة بكلمة
ً
الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش واجلهاز.

�أقيم يف مدر�سة القوات اجلوية حفل تخريج ومنح �شهادة �ضابط جوي لتالمذة
�ضباط ال�سنة الثالثة الناجحني والدروع للمتف ّوقني منهم.
ح�رض االحتفال قائد القوات اجلوية العميد الركن الطيار غ�سان �شاهني وعدد من
معاونيه ،وقائد املدر�سة العميد الركن دي غول �سعد وقادة القواعد اجلوية و�ضباط.
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم كانت كلمات لكل من قائد القوات
اجلوية ،قائد املدر�سة وطليع الدورة .وبعد عر�ض فيلم وثائقي و�إلقاء حما�رضة عن
املهمات املنفذة يف املدر�سة خالل فرتة التدريب� ،سلّمت ال�شهادات �إىل التالمذة
دروعا .ويف اخلتام ،دعي احل�ضور �إىل حفل غداء
ال�ضباط ،كما ت�سلّم املتف ّوقون منهم
ً
�أقيم يف نادي �ضباط القوات اجلوية يف رياق.
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�أخبار ون�شاطات
تكرمي قائد جمموعة
الزوارق الأملانية
كرمت قيادة القوات البحرية ،قائد جمموعة الزوارق الأملانية العاملة
ّ
�ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،الكولونيل البحري هريب�ست
�أك�سل ملنا�سبة انتهاء مهمته يف لبنان ،باحتفال �أقامته يف مقرها يف
ح�ضور قائد القوات البحرية العميد الركن نزيه بارودي ممثالً العماد قائد
اجلي�ش وعدد من �أع�ضاء ال�سفارة الأملانية وال�ضباط.
ويف االحتفال ،قلّد العميد البحري ب��ارودي الكولونيل اك�سل و�سام
التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية تقديراً لعطاءاته.

غداء تكرميي للم�ست�شار الربيطاين نايت

�أق���ي���م يف ن�����ادي ال�����ض��ب��اط يف
ال�يرزة ،غ��داء تكرميي للم�ست�شار
الربيطاين روب��رت نايت ،ملنا�سبة انتهاء مهمته يف �إط��ار تنفيذ م�رشوع
�ضبط احلدود.
ح�رض احلفل العميد الركن مانويل كرجيان ممثالً قائد اجلي�ش العماد

جان قهوجي ،وع��دد من ال�ضباط
واخل�براء الأجانب الذين يعملون
مل�صلحة امل�رشوع وع��دد من �ضباط اجلي�ش .وق��د ق � ّدم العميد الركن
كرجيان با�سم العماد قهوجي قائد اجلي�ش اىل امل�ست�شار نايت و�سام
التقدير الع�سكري من الدرجة الف�ضية عربون �شكر وتقدير.

مندوبة االحتاد الأوروبي تتفقد الأعمال املتعلقة بنزع الألغام
زارت ال�سيدة �إنفيزا هودزيغ من االحتاد الأوروبي ،املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،والتقت رئي�س املركز العميد حممد فهمي يف ح�ضور
ال�ضباط ،حيث اطلعت على دور املركز ومهماته واملراحل التي اجنزها اجلي�ش اللبناين يف جمال العمليات الإن�سانية لنزع الألغام والقنابل
عدد من
َّ
العنقودية.
وزارت ال�سيدة ه��ودزي��غ ،خ�لال اقامتها يف لبنان والتي
ا�ستمرت نحو �أ���س��ب��وع�ين ،ح��ق��ول ن��زع �أل��غ��ام يف ب��ل��دات:
�شبطني وتوال – البرتون و�سوق الغرب ،حيث تعمل منظمة
«هانديكاب العاملية  »HI -وجمعية امل�ساعدات الكن�سية
الدامناركية «.»DCA
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تعليم النقاط م�ستمر على اخلط الأزرق

�أخبار ون�شاطات

�أعلنت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�ش �أنه،
بتاريخ  2011/7/22ويف �إطار عملية تعليم
اخلط الأزرق ،توا�صل اللجنة التقنية التابعة
للجي�ش اللبناين بالتعاون مع فريق طوبوغرايف
متت التحقق النهائي
تابع لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،عملها عند هذا اخلط ،وقد �أ ّ
من خم�س نقاط تقع بني بلدتي مارون الرا�س وعيرتون ،وبذلك بلغ جمموع النقاط التي مت
تعليمها منذ بدء عمل اللجنة  88نقطة.

�آليات
للجي�ش
يف ح�ضور العميد الركن
����ص���ادق ط��ل��ي�����س ،ق��ائ��د
ق��ط��اع ج��ن��وب الليطاين،
ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،وقائد الوحدة الكورية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العقيد
ال�ضباط ،جرى يف قيادة لواء امل�شاة الثامن يف بلدة كفردونني
تاو�أب كيم وعدد من
ّ
حفل ت�سلّم �سيارة «فان» ق ّدمتها الكتيبة الكورية �إىل اجلي�ش اللبناين .تخلّل احلفل
قتاليا ،وكلمة لقائد الكتيبة الذي ت�سلّم
عر�ضا
تقدمي جمموعة من الكتيبة الكورية
ً
ً
تذكاريا من قائد لواء امل�شاة الثامن.
درعا
ً
ً
كذلك ،ت�سلم اللواء اللوج�ستي بنهاية �شهر متوز املن�رصم ،وعرب مرف�أ بريوت� ،آليات
املقررة للجي�ش
مدرعة نوع «هامفي» ،وذلك كجزء من �إجمايل امل�ساعدات الأمريكية
ّ
ّ
اللبناين.

قيادة
اجلي�ش تطلع
امللحقني
الع�سكريني
ميدانيا على
ً
خرق العدو
اخلط الأزرق
�صباح عيد
اجلي�ش

نظّ مت قيادة اجلي�ش زيارة للملحقني الع�سكريني العرب والأجانب وم�ساعديهم املعتمدين يف لبنان ،برفقة عدد من
ال�ضباط �إىل منطقة الوزاين ،حيث �أطلع قائد قطاع جنوب الليطاين الوفد الزائر ،بح�ضور عدد من قادة الوحدات الع�سكرية
املنت�رشة يف املنطقة ،على مكان خرق الدورية الإ�رسائيلية
املعادية اخلط الأزرق بتاريخ  ،2011/8/1والذي �أعقبه
تبادل �إطالق نار بني مراكز اجلي�ش والعدو الإ�رسائيلي ،كما
�رشحا مف�صالً حول ظروف احلادث.
ق ّدم قائد القطاع ً
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�أخبار ون�شاطات

أقيمت يف منطقة
يف �إط��ار الإحتفاالت التي � َ
ال�شمال ،مبنا�سبة الأول من �آب� ،أقيم يف حملّة
ال�ضنية ،احتفال برعاية قائد اجلي�ش
املنية -
ّ
العماد ج��ان قهوجي ،تخلّلته �إزاح���ة ال�ستارة
عن الن�صب التذكاري ل�شهداء اجلي�ش يف نهر

الذكرى الرابعة
ال�ست�شهاد املق ّدم
ابراهيم �سلّوم
قدا�س
و�أكاليل زهر
136
اجلي�ش  -العدد رقم 315/314

�إزاحة ال�ستارة عن الن�صب
التذكاري ل�شهداء
نهر البارد
البارد .ح�رض الإحتفال قائد منطقة ال�شمال
العميد الركن ر�ضوان اخلري ممثالً العماد
قائد اجلي�ش ،حمافظ ال�شمال ،ممثلون
عن الأجهزة الأمنية ،قادة الألوية والأفواج
و���ض��ب��اط ،رج���ال دي��ن يف منطقة
املنية ،ر�ؤ�ساء الهيئات الإن�سانية
يف امل��ن��ط��ق��ة ،ر�ؤ����س���اء ب��ل��دي��ات
وخماتري ور�ؤ���س��اء احت��اد بلديات
عكار واملنية وال�ضنية ،وفد من
راب��ط��ة ق��دم��اء ال��ق��وى امل�سلّحة
يف ال�����ش��م��ال ،وع��ائ�لات الع�سكريني
وعنا�رص ال�صليب الأحمر اللبناين الذين
ا�ست�شهدوا يف معركة نهر البارد.
ب��داي��ة الن�شيد ال��وط��ن��ي اللبناين

يف منا�سبة الذكرى الرابعة ال�ست�شهاد املق ّدم
ابراهيم �سلوم� ،أقيم يف كني�سة ال�سيدة – عني �إبل
قدا�س احتفايل تر�أ�سه راعي �أبر�شية �صور للموارنة
امل��ط��ران �شكراللـه نبيل احل���اج ،وح����ضره العقيد
الركن عدنان عز الدين ممثالً قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ،و�شخ�صيات وع��دد من الفاعليات
والقيادات ال�سيا�سية والع�سكرية والأمنية ورجال

ون�شيد ال�شهداء وم��ع��زوف��ة امل��وت��ى ،بعدهـا
وق��ف احل�ضور دقيقة �صمت �إج�ل�االً لأرواح
ال�شهداء ،ثم �ألقى العميد الركن ر�ضوان اخلري
كلمة قائد اجلي�ش من ّو ًها بت�ضحيات ال�شهداء
الذين بذلوا �أرواحهم
���اع����ا
ال����ط����اه����رة دف� ً
ع���ن وح�����دة ال��وط��ن
و�أم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره.
ويف اخل��ت��ام �أزي��ح��ت
ال�ستارة عن الن�صب
ال��ت��ذك��اري وو�ضعت
�أك��ال��ي��ل زه���ر با�سم
العماد قائد اجلي�ش
و�شخ�صيات.

دين ور�ؤ�ساء بلديات و�أهايل.
بعد القدا�س ،و�ضعت �أرم��ل��ة ال�شهيد ال�سيدة
با�سكال �سلوم وممثل قائد اجلي�ش �إكليالً من الزهر
توجه احل�ضور يف م�سرية �إىل ن�صب
على ال�رضيح ،ثم ّ
أي�ضا .وبعد
ال�شهيد حيث و�ضعت �أكاليل من الزهر � ً
الن�شيد الوطني وعر�ض وثائقي عن م�سرية املق ّدم
ال�شهيد� ،ألقت �أرملته كلمة �شكرت فيها احل�ضور.
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عكار العتيقة تكرم �أبناءها
الع�سكريني ال�شهداء

مبنا�سبة الذكرى الرابعة ال�ست�شهاد الرائد
وليد يا�سني ال�شعار� ،أقام �أهل ال�شهيد وبلدية
عكار العتيقة احتفاالً تخلّلته �إزاحة ال�ستارة عن
متثال للرائد ال�شهيد وعن الن�صب التذكاري
ل�شهداء البلدة الع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا
يف معركة خميم نهر البارد.
ح�رض االحتفال قائمقام عكار ال�سيد طوين
خميرب ممثالً رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان ورئ��ي�����س احل��ك��وم��ة جنيب ميقاتي،
العميد في�صل الر�شيد ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،الرائد ماجد الأيوبي ممثالً
املدير العام لقوى الأمن الداخلي ،املقدم نزار
اجل��ردي ممثالً املدير العام للجمارك ،مدير
�أعمال ال�سيد ع�صام فار�س يف لبنان �سجيع
عطية ،ذوو ال�شهداء ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري
وفاعليات.
ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين
وعزفة املوتى ثم الوقوف دقيقة �صمت عن

وفد القيادة عاد اجلنود
الفرن�سيني اجلرحى
يف م�ست�شفى حمود

�أرواح ال�شهداء ،بعدها حتدث مدير ثانوية عكار
العتيقة �أحمد ملحم ،فكلمة �أهل ال�شهيد و�أهايل
ال�شهداء �ألقاها ال�سيد كامل ال�شعار الذي قال:
«حتل الذكرى الرابعة ال�ست�شهادهم وهم باقون
فينا ومعنا ،فكيف نن�سى من بدمائهم الزكية
الطاهرة دفعوا عن الوطن خطر �إرهاب مفتت
مق�سم» .وحت��دث رئي�س بلدية عكار العتيقة
معتربا ان «املنا�سبة تتجاوز
ال�سيد خالد بحري
ً
يف بعدها الوطني واالن�ساين كل احل�سا�سيات
املناطقية والطائفية واملذهبية».
ثم كانت كلمة ممثل قائد اجلي�ش العميد
في�صل الر�شيد الذي �أكّ د � ّأن «ال�شهادة مل تكن
يوما اال طريقًا للمجد واخل��ل��ود ال ي�سلكه �إال
ً
دائما لبذل الغايل
الرجال الأبطال امل�ستعدون
ً
دفاعا عن الوطن وحفاظً ا على كرامة
والنفي�س،
ً
�شعبه.»...
وتوجه �إىل ال�شهيد ال�شعار بالقول« :بعد �أربع
ّ
�سنوات على ارتفاعك �شهي ًدا يف معركة نهر
البارد ،ال تزال �أ�صداء �شجاعتك الفائقة وم�آثرك
البطولية ترتدد يف الآذان والعقول ،وال تزال
�صورتك البهية تنطبع يف القلوب قبل العيون،
وها هم اليوم �أهلك و�أ�صدقا�ؤك يف بلدة عكار
تعر�ض عنا�رص من الوحدة الفرن�سية العاملة
�إثر ّ
�ضمن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف
لبنان ،لإ�صابات من جراء الإنفجار الذي ح�صل
على مدخل �صيدا اجلنوبي ،زار وفد من ال�ضباط

العتيقة التي احت�ضنتك طويالً بني ذراعيها،
يتداعون �إىل ه��ذا امل��ك��ان ،ليم ّنوا �أنف�سهم
ببع�ض من الإكرام والتقدير لروحك الطاهرة،
من خالل �إقامة ن�صب تذكاري لك ،يكون �شاه ًدا
للأجيال على عظمة ت�ضحياتك ونبل �إخال�صك،
ويكون �أمثولة لكل عابر� ،أن��ه بدماء ال�شهداء
الأبطال يحيا الوطن ويحرر وي�صان».

درعا تذكارية
بعد ذلك ،قدم رئي�س البلدية ً
�إىل ممثل قائد اجلي�ش ،ثم توجه احل�ضور �إىل
ال�ساحة الرئي�سة حيث رفعت ال�ستارة عن
الن�صب التذكاري واللوحة ب�أ�سماء ال�شهداء
الع�سكريني على وق��ع م��ع��زوف��ات مو�سيقى
اجلي�ش ،وو�ضعت �أكاليل على الن�صب ،ثم
�أزيحت ال�ستارة عن لوحة ت�سمية ال�شارع با�سم
الرائد ال�شهيد وليد ال�شعار.
برئا�سة العميد الركن توفيق �سلطاين ،ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،م�ست�شفى
حمود يف �صيدا ،حيث عاد اجلرحى.
وقد اطلع الوفد على �أو�ضاع عنا�رص الوحدة
ال��ف��رن�����س��ي��ة وح��اج��ات��ه��م،
ناقالً �إليهم تقدير العماد
قائد اجلي�ش ت�ضحياتهم،
ومتنياته لهم بال�شفاء
العاجل.
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وحداته ت�ساهم يف �إخماد احلرائق
اجلي�ش يدعو املواطنني
�إىل اتخاذ تدابري وقائية

�ساهمت وح��دات اجلي�ش املنت�رشة عمالنيا ً ،وباال�شرتاك مع قوى الدفاع امل��دين ،يف �إخماد
احلرائق التي �شبت يف خراج عدة بلدات .ويف هذا ال�سياق� ،أ�صدرت مديرية التوجيه يف قيادة
اجلي�ش بيا ًنا جاء فيه :مع بداية ف�صل ال�صيف وامكان اندالع حرائق يف االحراج واملزروعات
نتيجة عوامل طبيعية وب�رشية متعددة ،وحفاظً ا منها على امل�ساحات اخل�رضاء املتبقية يف لبنان،
تدعو قيادة اجلي�ش جميع املواطنني� ،إىل اتخاذ التدابري الوقائية الق�صوى للحد من ح�صول
وخ�صو�صا ما يتعلق ب�إ�شعال النريان يف الغابات ورمي النفايات امل�سببة لها ،كما
احلرائق،
ً
تدعوهم �إىل امل�ساهمة يف �إطفاء احلرائق ،واملبادرة ب�صورة فورية �إىل الإت�صال مبراكز الدفاع
املدين وفوج الإطفاء واملراكز الع�سكرية القريبة.

تنظيف قلعة بعلبك

���ش��ارك اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين �إىل جانب
طالبا من «�أكادميية
حواىل مئة و�ستني
ً
ال�شباب  2011يف اجلمعية اللبنانية للدرا�سات والتدرب» ،يف حملة نظافة �شملت
�آثار مدينة بعلبك .وقد قام الع�سكريون واملدنيون وبالتعاون مع مديرية الآثار
وبلدية بعلبك ،بتنظيف القلعة من الأع�شاب املرتاكمة حول الأعمدة واحلجارة يف
«معبد جوبيرت» ،وا�ستمرت هذه احلملة عدة �أ�سابيع ،و�أدت �إىل ا�ستعادة املعبد
رونقه ،بعد �أن �أزيلت ال�شوائب التي كانت ت�ش ّوه مظهره.

�ضبط �أمن
وتوقيف
خمالفني

يف �إط����ار احل��ف��اظ على
الأم���������ن واال�����س����ت����ق����رار
ومكافحة اجل��رائ��م املنظّ مة على �أنواعها ،نفّ ذت
وح����دات اجل��ي�����ش امل��ن��ت����شرة يف خمتلف املناطق
اللبنانية تدابري �أمنية ا�ستثنائية ،حيث متكنت
من حجز � 10سيارات و  5دراجات نارية ،وتوقيف
�شخ�صا من جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم مطلوب
31
ً
للعدالة مبوجب مذكرات توقيف ،والبع�ض الآخر
الرتكابه جرائم وخمالفات متعددة ،تتعلق بالإجتار
بال�سالح ،ح��ي��ازة �أ�سلحة حربية ،ال��ت��ج��وال داخ��ل
الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات �رشعية ،الإقدام
على ال�شجار والت�ضارب ،قيادة �سيارات ودراجات
نارية من دون �أوراق ثبوتية .ومت ت�سليم املوقوفني
مع امل�ضبوطات �إىل املراجع املخت�صة.
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م�سابقة يف الر�سم مبنا�سبة عيد اجلي�ش
مديرية التوجيه
تعلن �أ�سماء الفائزين

املرتبة الأوىل
املرتبة الثالثة

املرتبة الثانية

�أقامت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�ش بالتعاون مع «جمعية
�شباب لبنان نحو الوطنية» ،وملنا�سبة ذك��رى الأول من �آب ،عيد
اجلي�ش اللبناين وذكرى �شهدائه ،م�سابقة خا�صة يف الر�سم� ،شارك
فيها عدد كبري من الطالب ومن خمتلف املناطق اللبنانية.
ج�سد
مو�ضوع امل�سابقة ك��ان من وح��ي املنا�سبة واحل��ي��اة ،وق��د ّ
امل�شاركون من خالل �أعمالهم ر�ؤيتهم للجي�ش وم�شاعرهم حيال
ت�ضحياته ،وقد �أعلنت املديرية النتائج التي �أ�سفرت عن فوز الآن�سة
�أورليا وليد لطفي من معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية
باملرتبة الأوىل ،وفازت باملرتبة الثانية الآن�سة مايا كليم بول�س من
املعهد نف�سه ،وحلّت غري�س �سعادة من جامعة « »LIUيف املرتبة
الثالثة.
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برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
�وم��ا
نظمت املكتبة ال��وط��ن��ي��ة يف بعقلني ي� ً
لت�سجيل �أول رقم قيا�سي لتبادل الكتب.
ح�رض احلدث الثقايف الذي ا�ستمر � 8ساعات
متوا�صلة ،ممثل مو�سوعة «غيني�س» العاملية
القا�ضي التنفيذي املهند�س طالل عمر ،و�أ�رشف

��ي���ا ع��ب�ر ه�����ذا االجن�����از
املكتبة الوطنية يف بعقلني
ع���امل� ً
الأول م��ن ن��وع��ه .وق��د اه��دى
دخلت «غيني�س» برقم قيا�سي
القيمون على احل��دث الرقم
ّ
واالجناز هدية �إىل اجلي�ش يف عيده
القيا�سي الذي دخل مو�سوعة
«غيني�س» �إىل اجلي�ش اللبناين
ملنا�سبة عيده.
عليه ال�سيد �أ�رشف مكارم وال�سيد
�إكرام زين الدين ،وذلك بالتعاون
اخ��ت��ت��م ال��ي��وم ال�ت�رب���وي –
مع �رشكة ما�ضي انرتنا�شيونال ومب�شاركة عدد الثقايف ،باحتفال منح خالله ممثل غيني�س �إدارة
من اجلمعيات االن�سانية ،الك�شفية ،ال�شبابية ،املكتبة �شهادة ت�سجيل الرقم القيا�سي ،ومت
تبادل ال���دروع التذكارية و�إل��ق��اء كلمات من
الن�سائية والأهلية.
ونتيجة ه��ذا ال��ي��وم ال�ترب��وي – الثقايف مت وحي املنا�سبة �أكدت �أهمية املطالعة والثقافة
عموما.
كتابا ،ما رفع ا�سم لبنان واملكتبة
ً
تبادل ً 1440

جي�ش العلم والثقافة
�إجازة يف احلقوق
للعميد الركن غابي احلم�صي
نال رئي�س جهاز �إدارة النوادي
العميد ال��رك��ن غ��اب��ي �شحادة
احل��م�����ص��ي� ،إج����ازة يف احل��ق��وق
يف ك��ل��ي��ة احل���ق���وق وال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة
اللبنانية.

ما�سرت من وا�شنطن
للعقيد الركن اليا�س ح ّنا
ت��اب��ع العقيد ال��رك��ن اليا�س
حنا من مقر عام اجلي�ش ،دورة
كلية الدفاع الوطني
درا�سية يف ّ
يف الواليات املتحدة الأمريكية
 وا����ش���ن���ط���ن National Defense University – National War Collegeون��ال يف
نهايتها �شهادة ما�سرت يف العلوم يف ا�سرتاتيجية الأمن الوطني.

دبلوم يف الهند�سة الإلكرتونية للرائد البحري �أنطوان كميد

�إجازة يف
الكيمياء
احلياتية
ّ
للمالزم
الأول ماهر
غملو�ش

نال الرائد البحري �أنطوان ميالد
دبلوما
كميد من القوات البحرية،
ً
جامعيا يف الهند�سة الإلكرتونية
ً
م��ن  Universita Di Pisaيف
ايطاليا.
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نال املالزم الأول ماهر علي غملو�ش من فوج
التدخل اخلام�س� ،إجازة يف الكيمياء احلياتية
من كلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية
للمعاون خالد خ�شفة
ح��از املعاون
خ����ال����د حم��م��د
خ�شفة من مقر
ع�����ام م��ن��ط��ق��ة
ال�شمال� ،إجازة
يف ال����ع����ل����وم
ال�����س��ي��ا���س��ي��ة
والإداري��������ة يف
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف
اجلامعة اللبنانية ،وقد حلّ يف املرتبة الأوىل
يف امتحانات ال�سنة الرابعة.

�آب�/أيلول

النائب �سكرية:

الطبابة الع�سكرية ال تنعم بكثري من الإمتيازات
لكن جودة خدماتها ت�ضاهي �أهم

هذا جي�شنا

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

امل�ست�شفيات اجلامعية
يف لبنان

تقدمي اخلدمة الطبية ملري�ض
واجب على اجل�سم الطبي.
�شكرا.
والواجب ال ي�ستوجب
ً
لكن النائب الوليد �سكرية (عميد
أ�رص على توجيه ال�شكر
ركن متقاعد) � ّ
�إىل الطبابة الع�سكرية
عرب �صفحات «اجلي�ش»،
معربا عن كبري امتنانه لها،
ً
وتقديره لأداء اجل�سم الطبي فيها.
فماذا ح�صل؟

آالما مربحة يف
ونيف � ً
يروي النائب �سكرية �أنه عانى منذ عامني ّ
منطقة الكتف الأمين ،فق�صد �إحدى �أبرز امل�ست�شفيات اجلامعية
يف لبنان للعالج ،وكان �أن و�صف له الطبيب املعالج �أدوية م�ضادة
للإلتهاب وم�سكّ نات للأوجاع من دون �أن تعطي �أي منها نتائج
�إيجابية .وعلى الرغم من خ�ضوعه للت�صوير ال�شعاعي وتناول
العقاقري ملدة عامني ،ف�إن العالج مل يكن فعاالً على الإطالق.
طرح النائب �سكرية املو�ضوع �أمام رئي�س الطبابة الع�سكرية،
الذي ن�صحه بالعالج يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي حتت �إ�رشاف
طبيب متخ�ص�ص .وبعد اخل�ضوع للفحو�صات الطبية �أكد
الطبيب املعالج �أن النائب �سكرية يعاين �ضغطً ا على
الوتر يف منطقة الكتف �أدى اىل جرحه .و�أو�ضح له
�أن الأمر يتطلب جراحة ب�سيطة تعالج الكتف وتنهي
الأوجاع ب�شكل تام.
متت اجلراحة وولت الأوج��اع اىل غري رجعة .النائب
�أ�شاد مب�ستوى الطبابة يف امل�ست�شفى الع�سكري،
م�ؤك ًدا �أنه ال يقل جودة عن �أهم امل�ست�شفيات اجلامعية

يف لبنان .و�أ�ضاف �أن امل�شكلة
الوحيدة يف الطبابة الع�سكرية
هي ال�ضغط الكثيف جلهة �إقبال املر�ضى على العيادات الطبية،
م�شريا �إىل �أن احلل لهذه امل�شكلة هو �إن�شاء م�ست�شفيات ع�سكرية
ً
فرعية يف عدد من املناطق اللبنانية.
و�أو�ضح النائب �سكرية �أن امل�ست�شفيات الع�سكرية يف الدول
كبريا من قبل حكوماتها ،ذلك �أن ر�ؤ�ساء
اهتماما
املتطورة متنح
ً
ً
هذه الدول يعاجلون فيها� .أما يف لبنان فال تنعم الطبابة الع�سكرية
بهذه الإم��ت��ي��ازات .ولكنه �أك��د م��ن جهة �أخ���رى �أن ه��ذه الطبابة
ا�ستطاعت ،على الرغم من �إمكاناتها املتوا�ضعة� ،أن تواكب التطور
الطبي و�أن ت�ضم فريق عمل ذا كفاءة عالية ،ما ي�ؤكد ح�سن الإدارة
والتنظيم يف اجلي�ش اللبناين.
ومتنى النائب �سكرية لو �أن �إدارة امل�ست�شفيات احلكومية ت�سلّم
اىل اجلي�ش اللبناين لإ�صالح اخللل فيها على خمتلف امل�ستويات،
كما متنى لو �أن جميع امل�ؤ�س�سات حتذو حذو اجلي�ش يف الإلتزام
واجلدية يف العمل.
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دورات وتخريج

�إعداد:
نينا عقل خليل

احتفلت كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان بتخريج الدورة الثامنة والثالثني لقائد كتيبة يف ح�ضور العميد الركن كابي القاعي
م�سري �أعمال الكلية ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
أي�ضا �ضباط من قيادة اجلي�ش ومن الوحدات الكربى والأفواج امل�ستقلة واملدربون واملحا�رضون (�ضباط
وح�رض الإحتفال � ً
ومدنيون).
طليعا للدورة.
متخرجا ت�ص ّدرهم الرائد الطيار روالن مرعب
�ضابطا
�ضمت الدورة 84
ً
ً
ً

تخرجوا حاملني لقب قائد كتيبة
� 84ضابطً ا ّ
ممثل قائد اجلي�ش:

الوطن �أكرث من �أر�ض و�شعب ودولة
�إنه حلم يعي�ش يف �أعماقنا
كلمة ممثل قائد اجلي�ش
بد�أ الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ومن
ث��م ت�لاوة م��ذك��رة النتيجة النهائية ل��ل��دورة،
فتالوة الئحة ال�رشف وتهنئة ال�ضباط املميزين
قبل ت�سليم ال�شهادات وت��ب��ادل ال���دروع بني
طليع الدورة وقائد الكلية.
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ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن قاعي توجه
�إىل املتخرجني بكلمة قال فيها:
�إن قطار كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،
ينطلق مع مطلع ك� ِّ�ل ع��ام درا�سي على خطي
�سكته  -الأركان
وق��ائ��د كتيبة -

يف رحلة البحث عن حقيقتي العلم واملنطق،
رحلة تتخللها م�شاهد متنوعة م��ن التجارب
واخل�ب�رات امل�ستقاة م��ن عمق التاريخ حتى
حديثه ،ت�شخ�ص �إليها الأب�صار وحت � ّدق فيها
الأع�ين ،فتجمع كل ما ت��راه لتحلّله الب�صرية
وتختزنه العقول.
وك��أن��ن��ا بتموز �شهر موا�سم اخل�ير يف هذه
وفريا يف مطلعه
الكلية ،فبعد �أن كان احل�صاد
ً
ب��ت��خ� ّ�رج دورة الأرك����ان الأخ��ي�رة ،ف����إن لنا يف
منتهاه مع �ضباط دورة قائد كتيبة موعداً �آخر
لقطاف الثمار التي �أينعت بعد خم�سة �أ�شهر
م��ن التح�صيل وامل��ث��اب��رة واالج��ت��ه��اد ..ه ��ؤالء
ال�ضباط املنتدبون من خمتلف وحدات اجلي�ش

�آب�/أيلول

املمثلة بهذا احل�ضور البهي،
قريبا يف وحداتهم
�سيلتحقون
ً
املنت�رشة على م�ساحة الوطن من
�أق�صاه �إىل �أق�صاه ،حاملني معهم
قي ًما� ،سيتدفق يف �رشايني
زا ًدا
ً
علميا ّ
اجلي�ش كتدفق الدم يف العروق ،زا ًدا م�صدره
ٍ
كلية نفتخر بها وتفتخرون ،هي كلية
معجن
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأرك��ان التي �ساهمت
�ضخ روح احلداثة والتجدد يف تلك
بفاعلية يف
ّ
ال�رشايني.
و�أ�ضاف قائالً:
�إن �أ�ساليب قيادة لفيف تكتي وفنونها ،يف
خمتلف الظروف واملواقف ،دفاعي ًة كانت �أم

هجومية ،هي املهمة الأ�سا�سية ل��دورة قائد
كتيبة .وحت��ت ه��ذا ال��ع��ن��وان ،ت��ن��درج جهود
املدربني واملتدربني على ال�سواء ،يف �سبيل
حت�صيل �أق�صى ما ميكن من املعرفة ،و�أقرب
أي�ضا،
ما ميكن من التفوق ،وحتت هذا العنوان � ً
تتابع �آلية التعليم يف الكلية م�سرية تط ّورها،
مدفوعة بقوة التغيري وزخ��م التجدد .غري �أن
�أمام هذا التغيري م�صاعب ودونه عقبات ،لكننا
م�صممون وب�إرادة �صلبة على عبور ج�رس التطور
واحلداثة نحو �ضفة الرقي والت�ألق.

�ستت�سلمون �شهادة ،تفيد ب�أنكم جديرون
ب��ق��ي��ادة ك��ت��ي��ب��ة ،وه���ي ���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر لكم
ا�ستحقيتموها بجهودكم املبذولة طوال هذه
امل��دة ،ب�أيامها و�ساعاتها ودقائقها ،فلكم

وقال:
�أيها ال�ضباط املتخرجون
ت�����ش��اء ال�����ص��دف �أن ي��ق�ترن
م��وع��د تخرجكم �أو ي��ك��اد ،م��ع عيد
اجلي�ش هذا العام ،ما يجعل فرحتكم،
كما فرحتنا بكم ،تت�ضاعف لتعبرّ من جهة،
عن ن�شوة النجاح لديكم ،باجتياز هذه املرحلة
املهمة من تاريخكم الع�سكري ،ومن جهة �أخرى
عن ن�شوة الر�ضى لدينا ،من خالل �إ�سهامنا يف
رفد امل�ؤ�س�سة ال ّأم بلفيف من القادة اجلدد،
امل�ؤهلني علميا ً وثقافيا ً وع�سكريا ً ،للقيام
بالدور املطلوب منهم م�ستقبالً...
اليوم وبعد �أن �أجنزمت واحد ًة من �أهم مراحل
ت��ط��وي��ر ال����ذات
ال�ل�ام���ت���ن���اه���ي���ة،

بنهايتها �أن تعتزوا ب�أنف�سكم ،ولنا �أن نبارك
لكم هذه الإجناز...
انطالقا ً من ق��ول م��أث��ور م��ف��اده�« :إن املرء
ي�شيخ عندما يتوقف عن التقدم والتطور»،
�أدع��وك��م وان��ت��م ت��غ��ادرون �أب���واب الكلية �أن
تلتفتوا �إليها بنظرة امتنان ،وان تعدوها بل
ت��ع��دوا �أنف�سكم بالعودة �إىل قاعاتها ثانية
ملتابعة دورة الأرك���ان ،لأن م�سرية العلم يف
اجلي�ش م�سل�سل من االجتهاد امل�ستمر� ،سعيا ً
�إىل بلوغ قمة املعرفة ،التي قد ندنو منها �أكرث،
ولكن �أ ّنى لنا �إدراكها...
�أخ�يراً عليكم �أن تعلموا �أن الوطن هو �أر�ض
و�شعب ودول��ة ،لكنه قبل ذل��ك كلّه ،هو حلم
يعي�ش يف �أعماقنا ،حلم ميتد من وج��دان �إىل
وجدان ،وتتوارثه الأجيال جيالً بعد جيل...

دورات وتخريج
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�إعداد:
ندين البلعة

مترين

«مترينهم حرب من دون دماء ،وحربهم مترين دامٍ » ...قول لأحد القادة الع�سكريني
مثنيا على التمرين
احلتي،
الرومان ا�ست�شهد به مدير العمليات العميد الركن مارون
ّ
ً
احلية بعنوان «عملية �إبرار على
التكتي الذي نفّذه عنا�رص فوج مغاوير البحر بالذخرية
ّ
ال�شاطئ والق�ضاء على �إرهابيني» ،وذلك يوم اجلمعة يف  2011/7/29يف ثكنة ميالد
الن ّداف  -عم�شيت.
ح�رض التمرين �إىل جانب مدير العمليات ،قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن عبد
الكرمي ها�شم ،قادة الأفواج اخلا�صة� ،ضباط من قطع اجلي�ش ووحداته كافة ،بالإ�ضافة �إىل
عنا�رص فريق التدريب الأمريكي و�أركان الفوج وعنا�رصه.

املناورة التقييمية
ملغاوير البحر

ت�ستحق الثناء
عملية متكاملة
ّ
الهدف
ي��ه��دف ال��ت��م��ري��ن ال����ذي يجمع
عنا�رص الفوج كافة لتقييم �أدائهم
وتدريباتهم م��ن قبل ال��ق��ي��ادة،
�إىل تدريب ر�ؤ�ساء الفروع و�آمري
ال�رسايا والف�صائل واحل�ضائر على
التطبيق العملي ملهاجمة جمموعة
ع����د ّوة ع��ل��ى ال�����ش��اط��ئ وتن�سيق
الأع���م���ال ال��ق��ت��ال��ي��ة يف م��ا بينها
ب��اال���ش�تراك م��ع ال��ق��وات اجل��وي��ة
وكيفية توظيف قدرات
والبحرية،
ّ
املهمة.
الفوج لإجناح
ّ
ب���داي���ةً ،ع��ر���ض رئ��ي�����س ال��ف��رع
الثالث يف ال��ف��وج  -ال���ذي ت��ولىّ
�إدارة العمليات خ�لال امل��ن��اورة
 تفا�صيل التمرين مرتك ًزا �إىلتف�صل حت� ّ�رك��ات القوى
خ��رائ��ط
ّ
ِ
ومراحل التمرين .رُ�ش َحت املناورة
با�ستخدام �صندوق رمل للتدليل،
من بعدها انتقل اجلميع �إىل �سطح
�أحد �أبنية الثكنة املواجه للموقع،
و�أُ ِ
عط َي الأمر لبدء التنفيذ.
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ال�سيناريو
ت��ل��قّ��ت احل���ك���وم���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة
معلومات �أمنية عن دخول عنا�رص
متطرفني و�أ�سلحة وذخ��ائ��ر عن
طريق التهريب� ،إىل جانب ر�صد
�ادي��ة
ح��رك��ة �إره��اب��ي��ة غ�ير اع��ت��ي� ّ
يف ب��ع�����ض امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة.
ون��ت��ي��ج��ة ال����دور ال����ذي ي��ق��وم به
اجلي�ش على �صعيد حفظ الأم��ن
ومكافحة الإرهاب وك�شف عمليات
التج�س�س ،وردت معلومات عن
ّ
مت��رك��ز بع�ض اخل�لاي��ا الإره��اب� ّ�ي��ة
وحت�صنها يف �أبنية مهجورة على
ّ
ِ
�شاطئ «بع�شتا» ،كما ُر���ص � َدت
ح���رك���ة م���راك���ب ���ص��غ�يرة ق��ب��ال��ة
ال�شاطئ ليالً.
م��ن� ًع��ا لتو�سيع بقعة �سيطرة
الإرهابيني ،كلفت قيادة اجلي�ش
فوج مغاوير البحر القيام بعملية
هجومية نوعية لتدمري العنا�رص
الإره��اب��ي�ين وال��ق�����ض��اء عليهم.
وو�ضعت بت�رصّفه لهذه الغاية،

�آب�/أيلول

التقديرات ومراحل
املناورة
ُق���� ِّدر ح��ج��م ال��ع��دو ال��ذي
واجهه الفوج بحواىل ع�رشين
مدربني على القتال
عن�رصًا ّ
يف الأم���اك���ن امل��ب��ن��ي��ة وعمليات
ال��ت��ف��خ��ي��خ وال��ق��ن�����ص ،ي��ه��دف��ون
�إىل زعزعة الأم��ن والإ�ستقرار يف
املنطقة.
مت الهجوم على ثالثة حم��اور:
ّ
حم����ور �أول رئ��ي�����س م���ن ال����شرق
بف�صيل َتني وعلى ن�سقَني وتخلّله
�إنزال جموقل ،حمور ٍ
ثان بف�صيلة
زوارق مل��ه��اج��م��ة امل���رك���ب مع
ح�ضرية مت�سلّلة حتت املاء ،وحمور
ث��ال��ث بف�صيلة زوارق لتنفيذ
طوافة نقل وطائرة من دون طيار
من القوات اجلوية.
ت�ضمن ت�شكيل القوى ف�صيل َتي
ّ
غطا�سي ق��ت��ال ،ف�صيلة غط�س
�أع��م��اق وف�صيل َتي مغاوير بحر،
و���ش��ارك��ت ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة يف
تنفيذ امل���ن���اورة كمثيل للعدو
الإرهابي.
الإطباق الربمائي.
ُ
��ي الأم�����ر ب��ن��ق��ل غطا�سي
�أع���ط� َ
القتال �إىل نقطة الإطباق بوا�سطة
الطوافة ،والبدء بتطويق الهدف.
توجه رهط غطا�سي القتال الأول
ّ
حتت امل��اء نحو ال��زورق الإرهابي
لل�سيطرة عليه وتنظيفه .وعند
مت �إط�ل�اق فتيل �أخ�رض
الإن��ت��ه��اءّ ،
والإف�����ادة ع��ن ان��ت��ه��اء التطويق
وتركيز القنا�صني.
و����ص���ل غ��ط��ا���س��و ال��ق��ت��ال �إىل
ال�شاطئ لت�أمينه يف حني قامت
جمموعة بدهم املركب الإرهابي
الثاين يف البحر .غطا�سو القتال

مترين

قاموا بالتفجري وفتح ثغرة على
ال�شاطئ ل��ت��أم�ين ت��ق � ّدم القوى
برية بالتوازي
ومهاجمة �أه���داف ّ
مع عملية �إن��زال جموقلة ملهاجمة
�أهداف �أخرى.
�ضمن تن�سيق تام بني العنا�رص
ومع الدعم الناري� ،أحكم مغاوير
ال��ب��ح��ر ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��واق��ع
ال��ع��دو معلنني ان��ت��ه��اء التمرين
الذي اخ ُت ِتم بعملية �إخ�لاء م�صاب
بالطوافة.
ت�ضمنت امل��ن��اورة ق��ت��االً حتت
ّ
املاء ،مهاجمة مركب عدو ،تنفيذ
�إب������رار ب��ح��ري و�إن�������زال جم��وق��ل،
بالإ�ضافة �إىل تنفيذ هجوم بري
مبنية ودهمها
وتنظيف �أم��اك��ن
ّ
احلية.
بالذخرية ّ
كفاءة ودقّ ة
ن � ّف��ذ ع��ن��ا��صر ال��ف��وج امل��ن��اورة
ومتيزوا بالدقّ ة يف
بكفاءة عالية
ّ
الت�صويب وال��ده��م ،وا�ستخدام
املهمة
امل��ه��ارات الالزمة لإمت��ام
ّ
ب��ن��ج��اح ،م��ن ا�ستعمال العبوات
واملتفجرات �إىل فتح ثغرات يف
اجلدران وخلع الأبواب...
وقد �أثنى مدير العمليات على
امل�����س��ت��وى امل��ت��ق�� ّدم وامل��ت��م� ّ�ي��ز
لعنا�رص الفوج ،وعلى
مناقبيتهم
ّ
وع��ل��ى ط��ري��ق��ة ع��ر���ض امل��ن��اورة
ومف�صل.
و�رشحها ب�شكل وا�ضح
ّ
ُي�����ش��ار �إىل � ّأن م��راح��ل تنفيذ
املناورة وتفا�صيلها على الأر�ض
ُن ِقلَت مبا�رش ًة على �شا�شة كبرية
�أمام احل�ضور .ويف اخلتام ا�ستبقى
قائد ال��ف��وج احل�ضور �إىل مائدة
الغداء يف موقع الفوج.
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مترين

�إعداد :روجينا خليل
ت�صوير :جو فرن�سي�س  -بالل �صالح

يف مترين
م�شرتك
بالذخرية احلية

ظهرت يف منطقة البقاع الأو�سط جمموعة
فارين
م�سلحة م�ؤلفة من عنا�رص مت�شددين ّ
من وجه العدالة ،لإقدامهم بتواريخ خمتلفة
على القيام ب�أعمال �إرهابية ،م�ستفيدين
من الظروف القائمة يف الدول العربية...
احلكومة اللبنانية التي قررت الت�صدي
للإرهاب والق�ضاء عليه ،ك ّلفت قيادة
اجلي�ش اتخاذ الإجراءات امليدانية املالئمة
للح�ؤول دون انفالت الو�ضع الأمني.
يف قيادة اجلي�ش اللبناين،
عقد اجتماع و�صدرت �أوامر
م�شددة بتفعيل الإجراءات
واتخاذ �أق�صى تدابري
احليطة واحلذر واجلهوزية
املادية واليقظة الدائمة ملنع
املخلني بالأمن من تنفيذ
هجمات واعتداءات على مواقع
اجلي�ش ...هذا كان الو�ضع
العام للتمرين امل�شرتك
بالذخرية احلية الذي �أجراه
فوج التدخل الثاين بقيادة
العميد الركن ب�سام عي�سى ،تنفيذًا خلطة التعليم والتدريب
للعام .2011

فوج التدخل الثاين
يق�ضي على العدو بال�رضبة القا�ضية

توزيع املهمات
�أق��ي��م ال��ت��م��ري��ن امل�����ش�ترك ذو
اجل���ان���ب ال���واح���د ع��ل��ى م�ستوى
لفيف فرعي يف حقل رماية الطيبة
يف بعلبك حت��ت ع��ن��وان «ال�رضبة
القا�ضية» .وقد �شارك فيه� ،إىل
جانب �رسايا فوج التدخل الثاين،
وح����دات ت��اب��ع��ة ل��ل��واء ال�ساد�س
والقوات اجلوية ،وذلك يف ح�ضور
ن���ائ���ب رئ��ي�����س �أرك������ان اجل��ي�����ش
للعمليات العميد الركن رفعت
���ش��ك��ر وع����دد م���ن ك��ب��ار ���ض��ب��اط
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القيادة وقادة الوحدات الكربى.
يف ب����ادئ الأم�����ر ،ع��ر���ض مدير
ال��ت��م��ري��ن  -ق��ائ��د ف���وج التدخل
الثاين  -وم�ساعده �أهداف التمرين
ك���الآت���ي :ال��ت��م��ر���س ع��ل��ى الإم���رة
والعمل امل�شرتك ،بناء التجان�س
بني الوحدات امل�سلحة وا�ستخدام
�أن���ظ���م���ة الأ����س���ل���ح���ة ال��ع�����ض��وي��ة
وال��ت��ع��زي��ز ب��ف��ع��ال��ي��ة ،التخطيط
والتن�سيق وا�ستخدام نريان الدعم
وامل�ساندة اللوج�ستية� ،إ�ضاف ًة
�إىل رفع م�ستوى ال��روح املعنوية

لدى الع�سكريني وزي��ادة ثقتهم
ب���أن��ف�����س��ه��م وب��ال��ع��ت��اد امل�����س�� ّل��م
�إل��ي��ه��م ،وق���د ف�صال الو�ضعني
العام واخلا�ص للتمرين و�أعطيا
ال��ت��ع��ل��ي��م��ات اخل���ا����ص���ة ل��ل��ق��وى

امل�شاركة .وب��دوره��ا� ،رشحت كل
ق��وة م�شاركة دوره��ا يف التمرين
ال�����ذي ان��ت��ه��ى ب��ال��ق�����ض��اء على
امل��ج��م��وع��ة امل�سلحة يف الطيبة
وفر�ض الأمن وفق �أوامر القيادة.

�آب�/أيلول

مراحل التح�ضري للتمرين
يف امل����رح����ل����ة ال��ت��ح�����ض�يري��ة
م��ن ال��ت��م��ري��ن ،اح��ت��ل��ت ف�صيلة
املدرعات مرتفع دلتا م�ستفيدة
من الرمايات التمهيدية ،و�أمنت
الدعم الناري لف�صائل املهاجمة.
بعدها ،ويف املرحلتني الأوىل
والثانية ،هاجمت القوى امل�شاركة
امل��ج��م��وع��ة امل�����س��ل��ح��ة بلفيفني
فرعيني وق�ضت عليها.
أ�م���ا يف امل��رح��ل��ة الثالثة ،وبعد
احتالل الهدف ،فتمركزت القوى
دف��اع ً��ي��ا ب��اجت��اه ال����شرق و�أع���ادت
ال��ت��ن��ظ��ي��م و���س��ل��م��ت بقعة
العمليات.

أ�ح��داث التمرين جرت مع
االح��ت��ف��اظ بلفيف فرعي
كاحتياط يف املراحل كافة.
وق�����د ت��خ��ل��ل ال��ت��م��ري��ن
ا�ستخدام ط��واف��ات قتال
م���ن ن����وع «غ����ازي����ل» ون���ق���ل من
ن���وع « »UH-1Hوا���س��ت��ع��م��ال
م���ت���ف���ج���رات ،وت��ن��ف��ي��ذ رم���اي���ات
بوا�سطة �أ�سلحة الهاون ومدافع
امل��ي��دان ،بالإ�ضافة �إىل عمليات
وبرا من
�إنزال و�إخالء م�صابني ج ًوا ً
�أر�ض املعركة.
ويف اخلتام� ،أثنى العميد الركن

مترين

�شكر على كفاءة القوى املنفذة
وح�����س��ن التن�سيق يف م��ا بينها،
م�شد ًدا على توجيهات قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي بوجوب �إيالء
الأهمية الق�صوى للتدريب النوعي
يف اجلي�ش ،الكفيل بتعزيز قدرة
ال��وح��دات على القيام باملهمات
الدقيقة واحلرجة.
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يف �إطار املحا�رضات
التثقيفية التي يتابعها
�ضباط كلية ف�ؤاد �شهاب
�إعداد :ندين البلعة
للقيادة والأركان� ،أقيمت
يف الكلية ندوة بعنوان
«امل�ستهلك اللبناين بني
القانون و�سالمة الغذاء»� ،شارك فيها مدير حماية امل�ستهلك يف
وزارة الإقت�صاد والتجارة ومدير عام الوزارة بالإنابة الأ�ستاذ
ف�ؤاد فليفل ،ورئي�س الإحتاد اللبناين حلماية امل�ستهلك
م�سي �أعمال كلية ف�ؤاد �شهاب
املحامي وجدي احلركه ،بح�ضور
رّ
للقيادة والأركان العميد الركن غابي القاعي ممثالً العماد قائد
اجلي�ش ،و�ضباط دورة قائد كتيبة الدفعة � ،38إىل عدد من
�ضباط الكلية.

حما�رضات

ندوة يف كلية
ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

امل�ستهلك اللبناين بني القانون و�سالمة الغذاء
دور �أجهزة الرقابة
�إفتتحت الندوة بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم
عرف خاللها
كانت كلمة للرائد فادي احل�سنيه ً
باملحا�رضين وق � ّدم ملحة موجزة عن مو�ضوع
م�شريا �إىل �أن الهدف من قانون
املحا�رضة,
ً
حماية امل�ستهلك هو �ضبط الغ�ش ومواجهة
ج�شع بع�ض التجار.
بعدها حت��دث الأ�ستاذ فليفل ف�أو�ضح �أن
ق��ان��ون حماية امل�ستهلك ال��ذي و�ضع العام
 2005يعترب نقلة نوعية وع�رصية يف حماية
امل�ستهلك ،ال �سيما �أنه يفر�ض عقوبات م�ش ّددة
يف حق املخالفني حيث ت�صل الغرامات املالية
اىل اخلم�سة وال�سبعني مليون لرية لبنانية ،يف
حني ت�صل العقوبات �إىل ح ّد ال�سجن ملدة ثالث
�سنوات.
وتطرق فليفل يف حديثه اىل م�س�ألة مراقبة
ّ
امل�صانع والأ�سواق املحلية �إ�ضافة �إىل مراقبة
ال�سلع امل�ستوردة من اخلارج ،ف�أكد �أن مديرية
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حماية امل�ستهلك تتابع ال�سلع
الغذائية يف م�سارها من امل�صدر
�إىل امل�ستهلك ،حيث تبد�أ املتابعة مع و�صول
(بحرا �أو ج� ّواً �أو ب� ّ�را ً) فيتم �أخذ عينات
ال�سلع
ً
للتحليل ومينع الت�رصف بالب�ضاعة �إىل حني
�صدور نتائج التحاليل ،ف ��إذا كانت مطابقة
ل��ل��م��وا���ص��ف��ات وامل��ع��اي�ير اللبنانية ي�سمح
بالت�رصف بها وبيعها ،ويف حال عدم مطابقتها
يتم تلفها �أو �إعادة ت�صديرها.
�أم��ا على �صعيد مراقبة امل�صانع ،فرتاقب
امل��واد الأول��ي��ة للت�أكد من النوعية وتواريخ
ال�صالحية ،وت�سطّ ر حما�رض يف حال �ضبط الغ�ش
وحتال �إىل النيابة العامة .وعند توزيع ال�سلع يف
الأ�سواق ،يتم الك�شف على الب�ضائع يف املحالت
التجارية للت�أكد من عدم الغ�ش.
و�أكد الأ�ستاذ فليفل �أن زيادة عدد املراقبني
يف مديرية حماية امل�ستهلك �أدت اىل نتائج
ايجابية على �صعيد مراقبة الأ���س��واق و�ضبط
املخالفات ,حيث ارتفع ع��دد حما�رض ال�ضبط
ب�شكل ملحوظ باملقارنة مع الأعوام املا�ضية.

امل�ستهلك وحمايته
تال حديث فليفل كلمة للمحامي وجدي احلركه
ا�ستهلها بنبذة خمت�رصة عن الدوافع الأ�سا�سية
�ت�برا
ل��ن�����ش��وء ف��ك��رة ح��م��اي��ة امل�����س��ت��ه��ل��ك ،م��ع� ً
�أنها ح�صيلة وج��ود فريقني غري مت�ساويني
والتعاطي ال�سيىء من قبل �أحد الفرقاء الذي
ميتلك قوة اقت�صادية ت�ؤهله خل��داع الفريق
الآخر (امل�ستهلك) وت�ضليله.
وق��ال �إن حماية امل�ستهلك ه��ي ع��ب��ارة عن
�سل�سلة من القوانني واملرا�سيم التي تهدف
�إىل حماية �صحة امل�ستهلك و�سالمته ،بالإ�ضافة
�إىل اجل����ودة ال��ع��ال��ي��ة وال��ك��م��ي��ة واملقايي�س
الدقيقة والتجارة العادلة �ضمن ا�سعار مناف�سة
لل�سلع واخلدمات تواكبها مراقبة فعالة لل�سوق.
�أم��ا عن الو�ضع القانوين حلماية امل�ستهلك
ومراقبة الأ�سواق يف لبنان ،فقال �أنه مع توقيع
لبنان اتفاقية ال�رشاكة مع الإحتاد الأوروبي العام
 2002وبدء املفاو�ضات حت�ضريا ً للإن�ضمام
اىل منظمة التجارة الدولية ،برزت احلاجة اىل
حتديث الت�رشيعات القدمية بحيث تتما�شى مع
مثيالتها من الت�رشيعات الأوروبية والدولية.
بعد جهد م�ضن �أب����صر ال��ن��ور ق��ان��ون ع�رصي
حلماية امل�ستهلك ( القانون ال��رق��م )659

�آب�/أيلول

بتاريخ � ،2005/2/4إال �أن هذا القانون ما
زال بحاجة �إىل �سلة ت�رشيعات م�ساندة له كي
تتوافر حماية امل�ستهلك ومراقبة الأ���س��واق
ب�شكل ف ّعال.
�أما املحاور الرئي�سة لقانون حماية امل�ستهلك
الرقم  659فهي:
• حتديد حقوق امل�ستهلك وامل�س�ؤوليات
اجلماعية ل�صيانتها.
• تغطية القانون كل ميادين الإ�ستهالك
واخلدمات بانواعها (مبا فيها البيع عن بعد).
• ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى �أه��م��ي��ة الإع��ل��ام والإع��ل�ان
ودورهما يف مقاومة الت�ضليل او اخلداع
من جهة وتوعية امل�ستهلك و�إر�شاده
وتعريفه بحقوقه وواجباته من
جهة �أخرى.
• ت��وف�ير �آل���ي���ات ��سري��ع��ة
التنفيذ لف�ض النزاعات
و�شكاوى امل�ستهلك.
• ت��ع��زي��ز دور ح��م��اي��ة
امل�����س��ت��ه��ل��ك يف وزارة
الإقت�صاد وال��ت��ج��ارة من
خالل �إن�شاء مديرية حماية
امل�ستهلك.
• ت�شكيل جمل�س وطني
حلماية امل�ستهلك.
• تعزيز دور اجلمعيات الأهلية
م���ن خ��ل�ال �إع���ط���ائ���ه���ا ح���ق متثيل
امل�ستهلكني جماعيا ً والتقا�ضي عنهم.
• حت�سني الإج�����راءات التنظيمية يف بحث
املخالفات ومعاينتها.
ترت��ب على
• رف��ع �سقف العقوبات التي ت� ّ
خمالفة احكام هذا القانون.
ك��ذل��ك ��ش�رح الأ���س��ت��اذ ح��رك��ه ك��ي��ف �أن ه��ذا
ال��ق��ان��ون تبنى معظم املفاهيم احلديثة يف
حماية امل�ستهلك ومراقبة الأ�سواق ال �سيما:
 احلفاظ على �صحة امل�ستهلك و�سالمته عندا�ستعماله ل�سلعة او خلدمة.
 الإ�ستفادة من معاملة عادلة وم��ن دونمتييز من قبل املحرتف.
 الإ�ستح�صال على معلومات �صحيحة ووافيةووا�ضحة تتعلق بال�سلعة او باخلدمة.
 -ا�ستبدال �سلعة �أو �إ�صالحها �أو ا�سرتجاع

ثمنها.
 تعوي�ض كامل ومنا�سب عن الأ�رضار الناجتةعن الإ�ستهالك.
 �إن�شاء جمعيات حلماية امل�ستهلك. التقا�ضي مبا�رشة او بوا�سطة جمعياتامل�ستهلك جماعيا ً.
ث��م ��شرح باخت�صار بع�ض الف�صول الهامة
يف القانون ال �سيما منها الف�صل الثالث «يف
اعالم امل�ستهلك» والف�صل الرابع «يف الإعالن

اخل�����ادع» وال��ف�����ص��ل اخل��ام�����س «يف ال�تروي��ج
للعرو�ض اخلا�صة» كذلك الف�صل ال�ساد�س
«يف العالقة التعاقدية» الخ...
وق��د �أع��ط��ى الأ���س��ت��اذ ح��رك��ه بع�ض الأمثلة
خ�صو�صا املتعلق منها ب���الإع�ل�ان اخل���ادع،
ً
ومت��ن��ى ع��ل��ى احل��ا��ضري��ن وع��ل��ى امل��واط��ن�ين
ب�صفتهم م�ستهلكني الإطالع على قانون حماية
امل�ستهلك ملعرفة حقوقهم وواجبات املحرتف
جتاهم.
الأمن نوعان
يف كلمته� ،أكّ د العميد الركن القاعي �أن كلمة

حما�رضات

حماية تعني توفري بيئة �آمنة ،وهذا ما ُيظهر
ارتباط حماية امل�ستهلك ب��الأم��ن .و�أ���ش��ار �إىل
�أن الأمن ع ّدة �أنواع حمد ًدا ق�سمني منه ،الأمن
اخل��ارج��ي �ض ّد ال��ع��دو ،والأم���ن ال��داخ��ل��ي �ضد
التعديات على احلريات وامللكيات ،والأم��ن
ال��غ��ذائ��ي وه��و ع��دم الغ�ش يف النوعية
والأ�سعار.
�أم���ا الق�سم ال��ث��اين ،فيتناول
الأم��ن الأخ�لاق��ي �أو ال�ضمريي
الذي ينبع من ذات الإن�سان
�شخ�صيا.
وي���ع���ود �إل���ي���ه
ً
و�أو�ضح �أن اختالل الأمن
يف ق�سمه الأول ي�ؤدي �إىل
اخ��ت�لال ك��ل ���ش��يء ،لكن
يجب �أال يختل يف ق�سمه
الثاين ،لأن ال قدرة لإن�سان
متحكّ م بلقمة الآخ��ري��ن –
ا�ستبيح �ضمريه و�أخالقيته
من قبل ج�شعه وطمعه – �أن
يوفّ ر لإن�سان �آخر �آمنه.
و�أب�����دى ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ال��ق��اع��ي
خ�شيته من �أن ي�صبح الإن�سان اللبناين يف
ظل اختالل الأمن ال�ضمريي لدى بع�ض التجار
ِ
م�ستهلكًا ،عندها ال تعود لديه
م�سته َلكًا ال
مقومات البقاء كمواطن �أو ك�إن�سان لي�ستهلك
بل ليعي�ش.
و�أ�ضاف :من هنا علينا يف خمتلف م�ؤ�س�سات
الدولة امل�س�ؤولة عن حقوق املواطن وحريته
ويف خمتلف اجلمعيات الأه��ل��ي��ة وم�ؤ�س�سات
املجتمع املدين� ،أن تت�ضافر جهودنا للحفاظ
��ادرا على العي�ش
على بقاء اللبناين �آم � ًن��ا ق� ً
ِ
م�ستهلكًا غ�ير م�ستهل ٍَك يف �أق��ل حقوقه يف
العي�ش الكرمي.
�ام��ا ،ق��� ّدم م�سيرّ �أع��م��ال كلية القيادة
خ��ت� ً
دروع��ا تذكارية للمحا�رضين ب�إ�سمه
والأرك���ان
ً
وب�إ�سم �ضباط الكلية.
155
اجلي�ش  -العدد رقم 315/314

�آب�/أيلول

�إعداد:
ليال �صقر

جوائز

مطبخ مغاوير البحر يف ال�صدارة

اجليدة
اجليدة رهن الإرادات
النتائج
ّ
ّ
�ص ِّنف مطبخ فوج مغاوير البحر �أوالً على
ُ
�صعيد اجلي�ش (وعلى �صعيد منطقة جبل
القيمون على املطبخ
لبنان) للعام .2010
ّ
عموما ،فرحون
خ�صو�صا ومغاوير البحر
ً
ً
مبا حقّقوه .فباحل ّد الأدنى من الإمكانات
وبالقدر الأكرب من اجلهد ومراعاة ال�رشوط
واملعايري املح ّددة ،ا�ستطاع مطبخ الفوج
يحتل موقع ال�صدارة بني املطابخ
�أن
ّ
الع�سكرية التي تلتزم معايري �صارمة.
قبل كل �شيء ...الأف�ضل
حر�ص فوج مغاوير البحر على �إعطاء مطبخه
كبريا وعناية دقيقة لت�أمني الوجبات
اهتماما
ً
ً
الغذائية للع�سكريني ب�أف�ضل املوا�صفات
ال�صحية .وباحل ّد الأدنى من الإمكانات
وال�رشوط
ّ
اللوج�ستية ا�ستطاع ه��ذا املطبخ �أن يحتلّ
ّ
املخ�ص�ص له حمدود
املركز الأول ،فالبناء
ّ
جانبا وحلّت
الإ ّت�ساع ،والأفران احلديثة ،و�ضعت ً
حملّها �أدوات متوا�ضعة ,لأن الأخرية ت�ؤمن طهي
الكميات املطلوبة من الغذاء ب�رسعة �أكرب ...لكن
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دوما
النتائج الأف�ضل لي�ست ً
اجليدة� ،إمنا هي قبل كل
ره ًنا بالأدوات
ّ
اجليدة...
�شيء رهن بالإرادات ّ
جمهز
يف الأ�سا�س ,مطبخ فوج مغاوير البحر
ّ
لت�أمني التغذية لـ 600ع�سكري ،لكن ظروف
الإنت�شار امل��ي��داين جعلت ال��ع��دد يرتفع �إىل
 ،2600فاملطبخ بالإ�ضافة �إىل تغذية ع�سكريي
الفوج ،يتوىل ت�أمني التغذية لـ 2000ع�سكري
م��ن �أل��وي��ة و�أف����واج وق��ط��ع خمتلفة تنت�رش يف
جواره .وبذلك ي�صل عدد املتغذّين من مطبخ
ف���وج م��غ��اوي��ر البحر
يف ح��االت احلجز �إىل
 2600ع�سكري.
يجهد ف��ري��ق عمل
مطبخ ف���وج مغاوير
ال����ب����ح����ر ل����ت�����أم��ي�ن
ال��وج��ب��ات ال��غ��ذائ��ي��ة
ل���ل���ع�������س���ك���ري�ي�ن،
ب����امل����وا�����ص����ف����ات

املطلوبة .وهذا ما يالحظه ه�ؤالء
وين ّوهون به ،كما ين ّوه به قائد الفوج العقيد
الركن عبد الكرمي ها�شم ال��ذي يق ّدر جهود
هذا الفريق وعلى ر�أ�سه رئي�س الفرع الرابع
و�آم��ر ف�صيلة التموين والنقل .وي�شري رئي�س
الفرع الرابع �إىل � ّأن مطبخ فوج مغاوير البحر
يطبق ال�رشوط واملوا�صفات املطلوبة ب�شكل
ّ
متقي ًدا بتوجيهات مديرية الق ّوامة يف
مميز,
ّ
ّ
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قيادة اجلي�ش ،والتي حت ّدد ب�شكل يومي �أنواع
الأطعمة املطلوب طهيها وكيفية تقدميها
للع�سكريني ،مبا ي�ؤمن حاجاتهم من املتطلبات
الغذائية وال�سعرات احلرارية.
�آلية العمل
يت�سلّم مطبخ ال��ف��وج امل���واد الغذائية من
متعهدي التغذية يف قيادة منطقة جبل لبنان،
ّ
وت���و ّزع بعناية على امل��خ��ازن وغ��رف التربيد
ب ��إ��شراف ال�ضابط امل�����س��ؤول ع��ن املطبخ ،مع
أ�سا�سية تتمثّل يف ا�ستخدام
مراعاة �إج��راءات �
ّ
و�سائل نقل حت�ترم معايري النظافة وحتفظ
ال��ل��ح��وم يف درج���ات ح���رارة منخف�ضة ،كذلك
خا�صة
حتفظ اخل�ضار والفاكهة يف ب���رادات
ّ
ال�ستهالكها طازجة .كذلك حترتم معايري حفظ

احل���ب���وب وال���زي���وت
واملعلبات وتو�ضع
يف خم����ازن حم���� ّددة.
بينما ي��ت� ّ�م الك�شف
وب���������ش����ك����ل دوري
وم�ستمر على نظافة
ّ
امل��ي��اه امل�ستخدمة
وال������ت������ي ت��خ�����ض��ع
لتحاليل مكثّفة من ًعا
لأي ت��ل�� ُّو ٍث حمتمل،
فاخلط�أ ممنوع من ًعا
با ًتا.
الع�سكريون
ي��ب��د�أ
ّ
����زي الأب���ي�������ض
ب�����ال� ّ
���وح����د ن�����ش��اط��ه��م
امل� َّ
اب���ت���دا ًء م��ن ال�ساعة
�اح��ا
ال�����س��اد���س��ة ���ص��ب� ً
وق��ب��ل ذل���ك �أح��ي��ا ًن��ا،
ف��ي��ح��� ّض�رّ� ون امل����واد
قبل يوم من طهيها.
اللحوم تقطع يف غرفة «اللحام» ب�صورة دقيقة
أ�سا�سية على
و�صحية ،ويتم طهي وجبات ثالث �
ّ
ّ
درجة حرارة حم ّددة لكل �صنف.
�إ�رشاف ال�ضباط على املطبخ للت�أكد من ح�سن
التنفيذ والنظافة و�سالمة العمل ال يتوقّ ف
عند ح ّد املراقبة فقط ،فهم يتذ ّوقون الطعام
الع�سكريني للت�أكد من طعمه
قبل توزيعه على
ّ
ال�صحية املتعلّقة
وجودته ،وتطبيق القوانني
ّ
ب�إنتاج طعام �آم��ن ،م�س�ؤولية تقع على عاتق
ال�ضباط كما على عاتق الع�سكريني الذين

جوائز

ينفّذون العمل.
ي��ق��ارب عديد فريق العمل يف املطبخ 25
ّاما واح� ًدا،
�شخ�صا ،وهو
ً
ي�ضم ع ّدة طهاة وحل ً
ّ
دوري���ا على �أطباء
ه����ؤالء جميعهم يعر�ضون
ًّ
متخ�ص�صني بال�صحة واجل��ل��د ويخ�ضعون
ّ
للفحو�صات واللقاحات املنا�سبة ب�شكل دوري
ومنتظم.
�أق�سام املطبخ
ي�����ض� ّ�م مطبخ ف���وج م��غ��اوي��ر ال��ب��ح��ر خمزنني
م�بردت�ين
ل��ل��ح��ب��وب وامل��ع � ّل��ب��ات ،وغ��رف��ت�ين ّ
�إحداهما خا�صة باللحوم وال��دواج��ن والأل��ب��ان
والبي�ض ،والثانية خا�صة باخل�ضار والفاكهة
يتم تقطيع
�إ���ض��اف��ة �إىل غرفة اللحام حيث ّ
ي�ضم املطبخ قاعة
اللحوم وال��دواج��ن .كما
ّ
تتم
لتح�ضري الطعام تتو ّزع فيها الأفران والتي ّ
�صيانتها ب�شكل دائم ،و�أخرى لتناول الطعام.
غ�سالة ون�شّ افة
وث��م��ة غ��رف��ة منفردة حت��وي ّ
للطباخني وتعقيمه ،وقد
املوحد
لغ�سل اللبا�س
ّ
ّ
�صا لتجميع
جانبيا
ا�ستحدث الفوج بناء
خم�ص ً
ّ
ًّ
النفايات ب�شكل ي�ضمن تفادي التل ّوث.
فريق املطبخ الذي يفتخر مبا تو�صل �إليه،
دائما لتحقيق
يعد مبوا�صلة اجلهود والعمل
ً
الأف�ضل.

ت�صنيف مطابخ اجلي�ش للعام 2010
• مطبخ فوج مغاوير البحر :الأول على �صعيد اجلي�ش وعلى �صعيد
منطقة جبل لبنان.
• مطبخ مقر عام منطقة بريوت (هرني �شهاب) :الأول على �صعيد
منطقة بريوت.
• مطبخ مقر عام منطقة البقاع :الأول على �صعيد منطقة البقاع.
• مطبخ موقع �صور (كفردونني) :الأول على �صعيد منطقة اجلنوب.
• مطبخ مع�سكر عرمان للتدريب :الأول على �صعيد منطقة ال�شمال.
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«�إغارة الأرز»
لل�سنة الثالثة
على التوايل
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متابعة بالأقمار ال�صناعية
وتنظيم «مب ّكل»

ليوجه
أطل النمر� ،شعار فوج املغاوير ،ب�صالبته والر�صانة
من �أعايل جبال لبنان � ّ
ّ
دوليا� :سباق «من ثكنة
دعو ًة عامة للم�شاركة يف التقليد ال�سنوي ،الذي �أ�صبح حدثً ا
ً
�إىل ثكنة».
«املغاوير بانتظاركم» ...عنوان حملته الالفتات والإعالنات التي ُخ ِّ�ص َ�صت لهذا
نظمه فوج املغاوير برعاية العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش ،يوم
ال�سباق الذي ّ
الأحد يف  24متوز  2011من ثكنة اللقلوق �إىل ثكنة الأرز يف ب�رشي .حملة �إعالنية
ٍ
عدد ممكن من املدنيني
نظمها الفوج بالتعاون مع مدنيني لإ�رشاك �أكرب
كاملة ّ
والنوادي الريا�ضية وال�سفارات والفرق الأجنبية .ت�ضاعف عدد امل�شاركني هذا العام
فتخطى الـ 1300مت�سابق ،منهم من اعتاد امل�شاركة لثالث �سنوات على التوايل
ّ
وحتم�س للم�شاركة توقً ا �إىل
(�أي منذ بدء هذا الن�شاط) ،ومنهم من علم باحلدث
ّ
ك�أ�س �أو حتقيقًا لقناعة.

�سهرة نار
امل�ستمر واملتابعة الدقيقة
بف�ضل التقييم
ّ
للتفا�صيل يزداد الفوج يف كل عام متكّ ًنا على
�صعيد تنظيم احل��دث ال��ذي الم�س هذا العام
املعايري الدولية ،من حيث متابعة ال�سباق عرب
الأقمار ال�صناعية على طول امل�سلك.
ال�سهرة التي ت�سبق ي��وم احل��دث �أ�صبحت
�سنويا يجمع امل�شاركني �إىل
بدورها تقلي ًدا
ً
جانب عنا�رص فوج املغاوير .يوم ال�سبت 23

ات��ه اجلميع �إىل ا�سرتاحة ال�صخور يف
مت��وز جّ
جهز عنا�رص الفوج املكان ،وق ّدم
اللقلوق حيث ّ
العميد الركن �شامل روكز قائد الفوج ايجا ًزا
عن ال�سباق� ،رشوطه ،تدابري احليطة والتعليمات
ال�لازم��ة لإح��اط��ة امل�شرتكني بكل املعلومات
الالزمة ولتج ّنب �أي حادث.
افتتاحا ،تبعه فيلم وثائقي
الن�شيد الوطني
ً
رح��ب العميد
ع��ن �سباق ال��ع��ام املا�ضي ،ث� ّ�م ّ
الركن روكز باحل�ضور و�رشح الأهداف التي هي

�إعداد:
ندين البلعة

يف �أ�سا�س تنظيم ه��ذا الن�شاط ،م�ش ّدداً على
«�أهمية ال�سباق يف ت�شجيع الن�شاطات التي
للتعرف عن
جتمع املدنيني بفوج املغاوير
ّ
كثب �إىل الوحدات والأفواج اخلا�صة يف اجلي�ش
�ث روح املناف�سة
اللبناين ،بالإ�ضافة �إىل ب� ّ
وال���روح اجلبلية «ال�صافية» ،والت�شارك مع
الفرق الأجنبية وبخا�صة الفرق امل�شاركة من
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان والتي
تعمل معنا للحفاظ على املناطق اللبنانية.
مميزة
كما ي�ساهم هذا الن�شاط يف �إظهار �صورة ّ
عن العالقات املدنية  -الع�سكرية يف لبنان،
وم�شاركة الأوالد فيه عامل ايجابي مل�صلحة
تن�شئتهم على حمبة اجلي�ش والوطن».

� ّأما الهدف الأبرز من هذا ال�سباق فهو ا�ستطالع
طبيعة لبنان اخلالبة وجروده وجباله واحلفاظ
عليها ،حيث ي�ش ّدد الفوج وقائده على �رضورة
املحافظة على البيئة وع��دم تلويثها .ولهذه
الغاية قام عنا�رص الفوج بكل التدابري الالزمة،
البال�ستيكية
و�أبرزها ا�ستبدال عبوات املياه
ّ
بالأكواب غري امل�رضّة بالبيئة.
وق��د �أح��رز الفوج تق ّد ًما الف ًتا على �صعيد
التنظيم هذا العام من حيث العمل على جت ّنب
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الأخطاء وتطوير �سبل حتقيق الن�شاط ،ما ي�شكّ ل
نوعية يف �إدارة الن�شاطات املماثلة.
قفزة
ّ
مت �إط�لاع اجلميع على املعلومات ال�رضورية
ّ
توجهوا �إىل خ��ارج خيمة الإي��ج��از ،ف�أ�شعل
ثم ّ
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قرويا ا�ستمتع به
نارا و�أقاموا ع�شا ًء
ً
الع�سكريون ً
امل�شاركون .وعلى وقع املو�سيقى راح اجلميع،
مدنيون وع�سكريون ،يرق�صون وي�شبكون
الأيدي على الدبكة حول النار ...عنا�رص الفوج يف
كل مكان لتقدمي امل�ساعدة الالزمة ،يندجمون
م�������ع امل�����دن�����ي��ي��ن،
ي������ق������ ّدم������ون ل��ه��م
�سرتاتهم للتدفئة...
يتعارفون ،ي�ضحكون
وي���خ���ت�ب�رون احل��ي��اة
اجلبلية الع�سكرية يف
خم�ص�صة
العراء .خيم
ّ
للمنامة ،موقف م� ّؤمن
ل��ل�����س��ي��ارات يحر�سه
ع�������س���ك���ري���ون ...كل
امل�ستلزمات لت�أمني
راح�����ة امل�����ش��ارك�ين
و�أمنهم.
م��ع ال��ف��رح��ة والإب��ت��ه��اج ،ب��ع��ي� ًدا م��ن �ضجيج
وحرها� ،شعر امل�شاركون ب�أنهم يف عامل
املدينة ّ
اليومية وراءه��م ،مل
�آخر تاركني هموم احلياة
ّ
ي�ستطيعوا النوم ولكنهم حاولوا الإ�سرتاحة...
وع�����ن�����د ال�������س���اع���ة
اخل��ام�����س��ة م���ن فجر
ي���وم الأح�����د� ،أعلنت
الطلقات النارية بدء
ال�سباق.

امل�سلك
م��ع ف��ارق يف الإرت��ف��اع ي���راوح ب�ين 1800م
و2900م ،انق�سم ال�سباق �إىل ث�لاث فئات:
«�سباق طويل»  40كلم�« ،سباق متو�سط» 23
كلم ،و«�سباق ق�صري»  12كلم (للأوالد من 9
�إىل � 14سنة) .وراف��ق كل فريق ع�سكري من
فوج املغاوير.
من ا�سرتاحة ال�صخور يف اللقلوق  -تنورين،
�رورا بتمرطيبة ،فم القبور� ،سهلة الرهوة،
م� ً
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وت������� ّؤم������ن م��ت��اب��ع��ة
امل�سلك بتفا�صيله
للت�أكد من م��رور كل
ال��ف��رق على النقاط
املح ّددة.
ت������ز ّود ك���ل ف��ري��ق
احل��اج��ات ال����ضروري��ة
لإك��م��ال ال�سباق من
مياه وطعام خفيف،
وق � ّدم لهم ال�صليب
الأح�����م�����ر ال��ل��ب��ن��اين
العناية الطبية على
طول امل�سلك .احتفظ
املت�سابقون بهواتف
نقالة للإت�صال بغرفة

كني�سة ال��رب ،و�ضهر الق�ضيب ،و�صوالً �إىل
غابة الأرز يف ب�رشي ،قام ع�سكريو الفوج بت�أريف
امل�سلك وتزويده الإ�شارات الالزمة ليلتزمها
امل�شاركون فال ي�ضلّوا الطريق .والفريق الذي
يخرج عن امل�سلك املح ّدد ُيعترب خا�رسًا خارج
الت�صنيف.
متيزت
ُو ِّز َعت نقاط ت�أكّ د على طول امل�سلكّ ،
هذا العام ب�أنها ُز ِّو َدت �آالت خا�صة مو�صولة
تبث �إ���ش��ارات مبا�رشة �إىل
بالأقمار ال�صناعية
ّ
املخ�ص�صة لل�سباق،
غرفة العمليات امليدانية
ّ

العمليات عند ال����ضرورة ،والطوافات تابعت
ال�سباق للإخالء ال�ص ّحي عند حدوث �أي طارئ.
انطباعات
م��ع متابعة ال�����س�ير «���ص��ح��اف� ً�ي��ا»� ،شاركنا
امل��ت�����س��اب��ق�ين تناف�سهم مل�����س��اف��ة  7كلم،
و����ش���ع���وره���م ع��ل��ى
ام���ت���داد ال�����س��ب��اق...
اجل����م����ي����ع م������أخ�����وذ
ب�������روع�������ة ال�������س�ي�ر

اجلي�ش واملجتمع

ب�ين اجل��ب��ال ،على ال��ط��رق��ات ال�تراب��ي��ة وبني
ال�صخور ...معنويات عالية ،روح ريا�ضية ت�ش ّد
املت�سابقني �إىل متابعة ال�سباق ،وعلى الرغم
م��ن ال�شعور بالتعب والإره����اق حت��ت �أ�شعة
ال�شم�س كانت الإبت�سامة على الوجوه .العميد
وع�سكريوه تابعوا
الركن �شامل روكز و�ضباطه
ّ
ال�سباق عن قرب ،جالوا بوا�سطة الآليات على
امل�سلك لتقدمي امل�ساعدة والدعم املعنوي
للمت�سابقني ،يطمئنون �إىل �أحوالهم وحاجاتهم.

امل�����ش��ارك��ون ب��دوره��م مل ي��خ��ف��وا �إعجابهم
واملميز الأمر الذي �أ�شعرهم
بالتنظيم الكامل
ّ
بالأمان .كما �أكّ ��دوا دعمهم الدائم للم�ؤ�س�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة و�أج��م��ع��وا ع��ل��ى �أن��ه��ا ال�ضمانة
ال��وح��ي��دة ل��ل��وط��ن وامل���واط���ن ،م��ه� ّن��ئ�ين كل
الع�سكريني بعيد اجلي�ش.
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الو�صول
حم��ط��ات ال��و���ص��ول ح���� ّددت ب��ث�لاث بح�سب
الفئات� ،آخرها على مدخل غابة �أرز ب�رشي حيث
جتمع الوا�صلون ،ا�سرتاحـوا ،ثم تناولـوا الفطور
ّ
الذي ح�ضرّ ه عنا�رص الفوج.
وم��ع و�صول الفريق الأخ�ي�ر ،انتقل اجلميع
�إىل غابة الأرز حيث �أقيم �إحتفال �إعالن النتائج
وت�سليم اجلوائز.
مثّل العماد قائد اجلي�ش العميد
ال���رك���ن ���ش��ام��ل روك����ز ق��ائ��د ف��وج
امل��غ��اوي��ر يف ح�ضور رئي�س بلدية
ب����شري ورئ��ي�����س جل��ن��ة ج�ب�ران خليل
جربان.
افتتح احل��ف��ل بالن�شيد الوطني
اللبناين ،ثم �إع�لان النتائج وتوزيع
اجلوائز على الفرق الرابحة.
وختاما �شكر العميد الركن روكز
ً
كل من �شارك يف �إجناح هذا ال�سباق،
من مت�سابقني وم�ؤ�س�سات م�ساهمة
�آم�ل� ًا �أن يبقى ه��ذا الن�شاط ف�سحة
ٍ
تالق وتعاون بني املجتم َعني املدين
والع�سكري ي�سلّط ال�ضوء على هذه
واملميزة.
العالقة املتكاملة
ّ
نتائج ال�سباق
ج��ـ��ـ��اءت النتـائـج ع��ل��ى الـ�شكـل
الآتـي:
• مدين  40كلم (ذكور):
 ال��ف��ري��ق الأول� :سامر �سليم،ف�����ادي ���ص��ال��ح ،ح�����س�ين ال��ع��ج��م��ي
(توقيت .)3,34
 ال��ف��ري��ق ال��ث��اين�� :شرب��ل �سكر،�صالح زعيرت ،علي برجاوي (توقيت
.)3,54
 الفريق الثالث :نادر غنام ،زهريناجي ،و�سام حمد (توقيت .)4,17
162
اجلي�ش  -العدد رقم 315/314

• مدين  40كلم (�إناث):
 الفريق الأول� :صونيا حنا ،جوي�سن�صار ،كارال جبور (توقيت .)4,39
 الفريق الثاين :فيفا عيد ،كارولغنام ،فاين لياترد (توقيت .)4,57
 الفريـق الثـالث :ك���ارول عقل،مرينا عقل ،مايا �أب��و ن�صار (توقيت
.)5,35
• ع�سكري  40كلم (ذكور):
 ال��ف��ري��ق الأول :اجل��ن��دي جهاد���س��ل��ط��ان ،اجل���ن���دي الأول ���ص��ال��ح
م�صطفى ،اجلندي الأول حممد �سعيد
(توقيت .)4،24

�شكر ًا
���ش��ارك يف �إجن���اح ال�سباق و�إمت��ام��ه ،من
بداية تنظيمه واحلمالت الإعالنية التي
رافقته والتجهيزات الالزمة و�صوالً �إىل اجلوائز التي ُو ِّز َعت
على الرابحني ،كل منBLC Bank - Mike Sport - :
 - Clémentineرئي�س بلدية جونـية ال�سابق جـوان حبي�ش
 -تـلفـزيون ال�سومـرية .Le Charcutier - Aoun -

 الفريق الثاين :امل�لازم اليا�سالبلعة ،املجند املمددة خدماته حممد
ال�صالح ،املجند امل��م��ددة خدماته
حممود قمرالدين (توقيت.)3,34
 الفريق الثالث :اجلندي الأولعبدالقادر الكك ،املجند املمددة
خدماته ح�سن �أبو دلة ،اجلندي حممد
زكريا (توقيت .)3,42
• مدين  23كلم (�إناث):
الفريق الأول :جومانة روكز ،لورا
روكز� ،سعاد روكز (توقيت .)4,22
 الفريق الثاين� :سو�سن �أده��م،�سهى �أدهم ،جان دارك عيد (توقيت
.)4,52
الفريق الثالث :جومانة عزام ،ريتا
عواد� ،رشين رفول (توقيت .)4،54
• مدين  12كلم (الأوالد):
 الفريق الأول :غدي �أب��ي رميا،ط����وين ي���ع���ق���وب ،غ���ي���وم ج�براي��ل
(توقيت .)1,40
 ال��ف��ري��ق ال��ث��اين :م���ارك �أي���وب،�رسج خ�يراهلل ،ج��ورج خ�يراهلل (توقيت
.)1,49
 الفريق الثالث :ع��ادل �أزع��ور،غابريال �أزعور ،عماد �أزعور (توقيت
.)1,56

�آب�/أيلول

بعد انتهاء فرتة احلرب الباردةُ ،طرح ت�سا�ؤل حول معنى بقاء «الناتو» (حلف �شمال
الأطل�سي) الذي كان الهدف من قيامه ،الدفاع عن امل�صالح الغربية ،يف مواجهة التحدي
واخلطر ال�سوفياتيني .يف املقابل ف�إن قيام حلف وار�سو بعد ذلك ( )1955كان هدفه
الدفاع عن دول �أوروبا ال�رشقية وم�صاحلها ،يف مواجهة حلف الناتو.
ومع تفكك االحتاد ال�سوفياتي ( )1991وانهيار حلف وار�سو ،زال الهدف من قيام
حلف �شمال الأطل�سي .وقامت بالتايل بيئة دولية جديدة ،عرفت بالنظام العاملي اجلديد،
ان�ضم معظمها
نتج عنها حتوالت جذرية يف �أنظمة احلكم يف دول �أوروبا ال�رشقية ،التي
ّ
�إىل حلف الناتو ،فيما ينتظر الباقي اللحاق بها .ولذلك ف�إن هناك من يت�ساءل :ما هي
التهديدات التي تواجه الناتو؟ من هو العدو الذي من �أجله ا�ستمر احللف؟ وما هي
�أهدافه اجلديدة؟

درا�سات و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد ع ّلو
عميد متقاعد

يف ظل البيئة الدولية اجلديدة

ما هو دور حلف �شمال الأطل�سي
وما هو م�ستقبله؟
زالت حتى اليوم توا�صل عملها
كحلف يتو�سع يف جمع �إرادات
ودف��اع��ات ال���دول الأع�����ض��اء فيه
ودجمها.

مقدمات تاريخية
يف �شهر �آذار من العام  ،1948وقّ عت كل من
بريطانيا وفرن�سا ودول البنلوك�س (بلجيكا
وهولندا واللوك�سمبورغ) اتفاقية للتو�صل �إىل
معاهدة ع�سكرية ،تهدف �إىل �إقامة «الدفاع
اجلماعي امل�شرتك وتعزيز التكامل الثقايف
ان�سجاما مع م�رشوع مار�شال
واالقت�صادي»،
ً
لإعادة بناء اوروبا التي دمرتها احلرب العاملية

الثانية .وق��د �سعت ه��ذه ال��دول �إىل حتقيق
ق��در �أك�ب�ر م��ن امل�شاركة الأم�يرك��ي��ة ،و�أدت
املفاو�ضات يف النهاية �إىل توقيع معاهدة
���ش��م��ال الأط��ل�����س��ي يف وا���ش��ن��ط��ن (4ن��ي�����س��ان
 )1949التي انبثقت عنها منظمة تابعة لها،
عرفت ب�إ�سم حلف �شمال الأطل�سي (الناتو)
NORTH ATLANTIC TREATY
 ,ORGANIZATION = NATOوهي ما

اتفاقية �شمال الأطل�سي
ت�ؤكد الإتفاقية �إميان الأطراف
امل�������ش���ارك�ي�ن ف��ي��ه��ا ب����أه���داف
ميثاق الأمم املتحدة ومبادئه،
وت�صميمهم على توحيد اجلهود
م���ن �أج����ل ت��ر���س��ي��خ الإ���س��ت��ق��رار
وال�����رخ�����اء يف م��ن��ط��ق��ة ���ش��م��ال
الأطل�سي ،وت�ضم 14م���ادة هي
الآتية:
• املادة :1
يلتزم الأطراف ما جاء يف ميثاق الأمم املتحدة،
حول ت�سوية كل حالة نزاع دويل ،يكونون طرفا ً
فيها ،بالطرق ال�سلمية ،وبالتايل ال يتعر�ض
ال�سالم والأمن الدوليان والعدالة للخطر ،كما
يلتزم الأط��راف �أي�ضا ً ،التخلي عن �أي تهديد
بالقوة� ،أو ا�ستخدامها ،يف عالقاتهم الدولية،
ب�شكل يتنافى م��ع �أه����داف الأمم املتحدة.
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درا�سات و�أبحاث

• املادة :2
�سوف ت�ساهم الأط���راف ،يف ا�ستمرار تطور
عالقات ال�سلم وال�صداقة الدولية ،يف الوقت
ال����ذي ي��دع��م��ون ف��ي��ه م��ؤ���س�����س��ات��ه��م احل���رة،
وحت��ق��ي��ق ف��ه��م اف�����ض��ل ل��ل��م��ب��ادئ والأ���س�����س
ال��ت��ي ت��ق��وم عليها ه���ذه امل ��ؤ���س�����س��ات ،كما
ي��ن�����ش��دون وي�����ش��ج��ع��ون ع���وام���ل ال��ت�����ض��ام��ن،
وال����رخ����اء ،وه����م ي�����س��ع��ون يف ���س��ي��ا���س��ت��ه��م
االقت�صادية ال��دول��ي��ة� ،إىل جتنب اخلالفات
واملتناق�ضات ،وت�شجيع التعاون االقت�صادي
ودعمه بني كل الأط���راف ،فردية �أو جماعية.
• املادة :3
لتحقيق �أهداف هذه االتفاقية ب�شكل �أف�ضل،
يعمل الأط��راف ،ف��رادى وجمتمعني ،من خالل
االع��ت��م��اد ال��ذات��ي ال��ف��ع��ال وال��دائ��م وال��دع��م
املتبادل ،على حتقيق ق��وة مقاومة وقناعة
ذاتية وم�شرتكة� ،ضد الهجمات واالعتداءات
امل�سلحة ،واال�ستمرار يف تطوير ذلك.
• املادة :4
يت�شاور الأط���راف مع بع�ضهم البع�ض عند
�إح�سا�س �أي منهم ،ب�أن �سالم املنطقة مه ّدد �أو
معر�ض للخطر.
ّ
• املادة :5
(جوهر احللف ،وقد ا�ستخدمت هذه املادة
عند �إع�لان احلرب على �أفغان�ستان والإره��اب
بعد �إعتداءات � 11أيلول  2001يف نيويورك).
يتفق الأط���راف على �أن �أي هجوم �أو ع��دوان
م�سلح �ضد ط��رف منهم� ،أو ع��دة �أط���راف ،يف
�أوروب����ا �أو �أم�يرك��ا ال�شمالية ،يعترب ع��دوا ًن��ا
عليهم جمي ًعا ،وبناء عليه ،ف�إنهم متفقون على
�أنه ،يف حالة وقوع مثل هذا العدوان امل�سلح،
ف�إن على كل طرف منهم  -تنفيذًا ملا جاء يف
امل��ادة « »51من ميثاق الأمم املتحدة ،حول
حق الدفاع الذاتي عن �أنف�سهم ب�شكل فردي
�أو جماعي  -تقدمي امل�ساندة والعون للطرف
�أو الأط���راف التي تتعر�ض للهجوم ،باتخاذ
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الإج����راءات ال��ذات��ي��ة ،وبالتعاون م��ع الأط���راف
الأخرى ،من دون ت�أخري ،مبا يف ذلك ا�ستخدام
ق��وة ال�����س�لاح ،ال��ت��ي ي��رى �أن��ه��ا الزم���ة لإع���ادة
الأم��ن �إىل منطقة �شمال الأطل�سي وت�أكيده.
ويتم �إبالغ جمل�س الأمن من دون ت�أخري ،بكل
هجوم وعدوان م�سلح ،وكل الإجراءات امل�ضادة
املتخذة جتاهه .ويتم وقف الإج��راءات ،مبجرد
اتخاذ جمل�س الأمن اخلطوات ال�رضورية لإعادة
ال�سالم والأمن الدوليني وا�ستقرارهما.
• املادة :6
وف���ق م��ف��ه��وم امل����ادة « ،»5ف���إن��ه يعترب
عدوانا ً� ،أو هجوما ً م�سلّحا ً ،على طرف �أو �أكرث:
 كل عدوان �أو هجوم م�سلح على �أي منطقة لأحدالأطراف ،يف �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية� ،أو الق�سم
اجلزائري من فرن�سا ،ومنطقة تركيا� ،أو �إحدى
اجلزر اخلا�ضعة ملنطقة �سيادة �أحد الأطراف ،يف
منطقة �شمال الأطل�سي� ،شمال مدار ال�رسطان.

 ال��ع��دوان �أو ال��ه��ج��وم ،على ق��وات مقاتلة�أو �سفن �أو ط��ائ��رات �أح��د الأط����راف ،يف هذه
امل��ن��اط��ق� ،أو ع�بر جم��ال��ه اجل����وي� ،أو مياهه
الإق��ل��ي��م��ي��ة� ،أو �إح����دى امل��ن��اط��ق يف �أوروب����ا،
�أو يف منطقة �شمال الأطل�سي �شمال م��دار
ال����سرط��ان ،ح��ي��ث ك��ان��ت ق���وات اح��ت�لال �أح��د
الأط��راف تتمركز لفرتة كانت اتفاقية �شمال
الأطل�سي فيها ن��اف��ذة �أو �سارية املفعول.
• املادة :7
هذه االتفاقية ال مت�س وال ميكن �أن تف�رس،
ب�أنها ت��ؤث��ر على حقوق وواج��ب��ات الأط���راف،
الأع�����ض��اء يف الأمم امل��ت��ح��دة ،امل�ترت��ب��ة على
م��ي��ث��اق��ه��ا ،ك��م��ا ال مت�����س يف امل��ق��ام الأول،
م�س�ؤولية جمل�س الأمن يف احلفاظ على ال�سالم
والأمن الدوليني ،وال ميكن �أن تف�رس على مثل
هذا املنوال.
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• املادة :8
يعلن كل طرف� ،أنه ال توجد التزامات دولية
حاليا بينه و�أط����راف �أخ���رى� ،أو دول��ة ثالثة،
ً
تتعار�ض مع لوائح هذه االتفاقية وبنودها.
ويلتزم عدم التعهد �أو التورط يف �أي التزامات
دولية تتناق�ض مع هذه االتفاقية.
• املادة :9
يقوم الأطراف بت�شكيل وتكوين جمل�س يتم
فيه متثيل كل منهم ،لبحث ق�ضايا تنفيذ هذه
االتفاقية ،ويتم ت�شكيل وبناء هذا املجل�س،
بحيث ميكن �أن يجتمع يف �أي وقت وعلى وجه
ال�رسعة.
وي��ق��وم املجل�س بتكوين هيئات و�أج��ه��زة
��ضروري��ا ،وب�صفة
تابعة ل��ه طاملا ك��ان ذل��ك
ً
خا�صة ،يقوم من دون ت�أخري ،بت�شكيل جلنة
دفاعية ،تتوىل مهمة التو�صية ب��الإج��راءات
اخلا�صة بتنفيذ املادتني  3و.5

• املادة :10
ميكن ل�ل�أط��راف من خ�لال ق��رار جماعي� ،أن
يطلبوا م��ن ك��ل دول���ة �أوروب��ي��ة �أخ���رى يكون
ب�إمكانها م�ساندة م��ب��ادئ ه��ذه االتفاقية،
وامل�����س��اه��م��ة يف حتقيق �أم���ن منطقة �شمال
الأطل�سي ،االن�ضمام �إىل احللف .وكل دولة يتم
دعوتها على هذا النحو ميكنها من خالل �إيداع
م�ستندات ان�ضمامها ل��دى حكومة الواليات
املتحدة� ،أن ت�صبح ع�ض ًوا يف هذه االتفاقية.
وتقوم حكومة الواليات املتحدة بدورها ب�إحاطة
علما ،بتقدمي هذه امل�ستندات لها،
كل طرف ً
و�إيداعها لديها (وثيقة وم�ستند االن�ضمام).
• املادة :11
يقوم الأط���راف بالت�صديق على االتفاقية
و�إق����راره����ا ب��الأ���س��ل��وب ال����ذي ي��ت��م��ا���ش��ى مع
د���س��ت��وره��م ،ث��م ي��ق��وم��ون بتنفيذ ب��ن��وده��ا
ول��وائ��ح��ه��ا .وي��ت��م �إي����داع وث��ائ��ق وم�ستندات
الت�صديق ب���أ��سرع م��ا مي��ك��ن ل���دى ال��والي��ات
امل��ت��ح��دة ،وال��ت��ي ب��دوره��ا تقوم ب��إح��اط��ة كل
ال��دول الأخ��رى املوقعة على االتفاقية ،بكل
عملية �إيداع تتم لديها .وتدخل االتفاقية حيز
التنفيذ ،وت�صبح �سارية املفعول ،بني الدول
امل�صدقة عليها ،مبجرد �إي��داع غالبية الدول
املوقعة على االتفاقية ،وثائق الت�صديق،
مبا يف ذلك ،وثائق ت�صديق كل من :بلجيكا -
اململكة املتحدة  -فرن�سا  -كندا  -لوك�سمربغ
 هولندا  -الواليات املتحدة� .أما بالن�سبة �إىلالدول الأخرى فت�صبح �سارية املفعول بالن�سبة
�إليهم ،يف يوم �إي��داع وثائق ت�صديقهم ،على
االتفاقية لدى الواليات املتحدة.
• املادة :12
بعد ع�رش �سنوات من �رسيان املعاهدة� ،أو يف
�أي وقت �آخر� ،سوف يقبل الأط��راف ،بناء على
طلب �أح��ده��م� ،إج���راء م�شاورات ب�ش�أن �إع��ادة
مراجعة املعاهدة ودرا�ساتها يف ظل الظروف
التي ت�ؤثر يف ما بعد ،على �سالم منطقة �شمال
الأطل�سي و�أمنها� ،أو بناء على �أي تطوير قد
يطر�أ على االتفاقيات الدولية والإقليمية،
وذل��ك م��ن �أج��ل احل��ف��اظ على ال�سالم والأم��ن
الدوليني ،يف �إطار ميثاق الأمم املتحدة.
• املادة :13
بعد فرتة �رسيان املعاهدة وتطبيقها ،ملدة

درا�سات و�أبحاث

عاما ،يحق لأي طرف االن�سحاب ،وذلك
ع�رشين ً
بعد ع��ام م��ن ت��ق��دمي �إن����ذار �أو �إخ��ط��ار بذلك
حلكومة الواليات املتحدة ،التي تقوم ب�إحاطة
علما ب�إيداع كل ما
حكومات الأط��راف الأخ��رى ً
يبلغها من �إخطارات و�إنذارات.
• املادة :14
تودع االتفاقية يف �سجالت حكومة الواليات
املتحدة الأمريكية وحمفوظاتها ،وهي تعترب
ن�صيها الإن��ك��ل��ي��زي والفرن�سي� ،صحيحني،
وب��ال��درج��ة نف�سها ،و���س��وف يتم �إي��داع��ه��ا يف
�أر���ش��ي��ف ح��ك��وم��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ،حيث
تقوم ب��إر���س��ال ن�سخ معتمدة� ،إىل حكومات
ال����دول الأخ�����رى امل��وق��ع��ة ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة.
وقد وقعت املعاهدة يف  4ني�سان  1949يف
وا�شنطن وبد أ� �رسيانها يف � 24آب  1949بعد
�إيداع ت�صديقات الدول املوقعة كلها.
الدول الأع�ضاء يف احللف
احللف يف القانون الدويل والعالقات الدولية
ه��و« :ع�لاق��ة تعاقدية ب�ين دول��ت�ين �أو �أك�ثر
يتعهد مبوجبها الفرقاء املعنيون بامل�ساعدة
املتبادلة يف حالة احلرب».
وحلف الناتو هو حلف ع�سكري ي�ضم اليوم
 28دولة من�ضوية 26 ،منها يف اوروبا و 2يف
�أمريكا ال�شمالية هما الواليات املتحدة و كندا.
ال��دول امل�ؤ�س�سة للحلف هي التي �شاركت
يف �إن�شاء معاهدة وا�شنطن ( 4ني�سان )1949
ووق��ع��ت عليها وه����ي :ال���والي���ات امل��ت��ح��دة
االم�يرك��ي��ة – ك��ن��دا – بلجيكا – ف��رن�����س��ا –
بريطانيا – دامنارك – �إيطاليا – الربتغال –
الرنوج – اللوك�سمبورغ – هولندا و�إي�سالندا.
ال��ع��ام � 1952إن�ضمت اىل احللف ك��ل من
اليونان وتركيا ،تبعتهما �أملانيا (الغربية يف
ذلك الوقت) العام  1955ثم �إ�سبانيا العام
.1982
ب��ع��د ان��ه��ي��ار الإحت�����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي وحلف
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وار�سو العام � 1991إن�ضمت �إىل الناتو كل
م��ن :ت�شيكيا – بولندا – هنغاريا ()1999
ثم بلغاريا – �إ�ستونيا – التفيا – ليتوانيا –
رومانيا – �سلوفاكيا – �سلوفينيا (.)2004
والعام � 2009إن�ضمت كل من �ألبانيا وكرواتيا.
�أقام هذا احللف عالقات خا�صة من التعاون
وامل�شاركة مع دول �أخ��رى على م�ساحة العامل
ميكن ت�صنيفها كما ي�أتي:
• دول جمل�س ال����شراك��ة الأورو � -أطل�سية
EAPAC: EURO - ATLANTIC
PARTNERSHIP
COUNCIL
وي�ضم 22دول���ة ه��ي� :أرمينيا – النم�سا –
�أذربيجان – بيالرو�سيا – بو�سنيا – فنلندا
– مقدونيا – ايرلندا – جورجيا – كازاخ�ستان
– قريغيز�ستان – مالطا – مولدوفيا – اجلبل
الأ�سود – �رصبيا – رو�سيا – ال�سويد – �سوي�رسا
– طاجك�ستان – تركمان�ستان – �أوك��ران��ي��ا
و�أوزبك�ستان.
• دول احل�����وار ال��ن��ات��و  -امل��ت��و���س��ط��ي:
NATO’s Mediterranean Dialogue
وي�ضم  7دول هي :اجلزائر – م�رص – الأردن
– موريتانيا – املغرب – تون�س ودولة الكيان
ال�صهيوين( �إ�رسئيل).
• دول م����ب����ادرة ا���س��ط��ن��ب��ول ل��ل��ت��ع��اون:
ISTANBUL Cooperation Initiative
( ،)ICIوت�����ض��م ارب����ع دول خليجية ه��ي:
البحرين – قطر – الكويت والإم��ارات العربية
املتحدة.
• دول الإت�صال :Contact Countries
وه���ي دول ت ��ؤم��ن مب��ب��ادئ احل��ل��ف غ�ير �أن��ه��ا
لي�ست من�ضوية فيه ولكنها متعاونة معه
وه��ي :ا�سرتاليا – اليابان – كوريا اجلنوبية
ونيوزيلندا.

• جمل�س احللف :وه��و ال�سلطة العليا فيه
ويت�شكل م��ن م��ن��دوب�ين مفو�ضني دائ��م�ين
بدرجة �سفري فما ف��وق ،كذلك ميكن ل��وزراء
خارجية �أو دفاع الدول الأع�ضاء الإجتماع دوريا
مرتني �أو ثالث مرات �سنويا لدرا�سة �ش�ؤون
احللف.
• اللجنة الع�سكرية :وهي �صاحبة ال�سلطة
العليا يف ال�ش�ؤون الع�سكرية وت�ضم ر�ؤ�ساء
الأركان يف جيو�ش الدول املتحالفة ومندوبني
ا�سبوعيا
دائ��م�ين يف مقر احل��ل��ف ،يجتمعون
ً
للتخطيط امل�ستمر لل�سيا�سات الع�سكرية
للحلف.

اليوم بنحو  900مليون ن�سمة ،وحجم الناجت
املحلي الإج��م��ايل لدوله ( )GDPيبلغ حواىل
� 32أل��ف مليار دوالر �أمريكي (تقدير العام
.)2010
� َّأما حجم الإنفاق الع�سكري لدوله فيبلغ حواىل
الألف مليار دوالر (تقدير )2010وهذا يعادل
ثالثة �أرباع الإنفاق العاملي.
وهناك  3من دوله دول نووية هي :فرن�سا
وبريطانيا وال��والي��ات املتحدة ،وه��ي �أي�ضا ً
�أع�ضاء دائمة يف جمل�س الأمن الدويل.
وب��ذل��ك يعترب احل��ل��ف م��ن م��ن��ظ��ور احل�شد
الإ�سرتاتيجي �أكرب قوة �إقت�صادية وع�سكرية

• القيادات الع�سكرية :وهي تتبع احللف
وت��ت��وزع م��ا ب�ين ال��والي��ات املتحدة واوروب���ا
وتقيم يف قواعد على الأرا���ض��ي الأوروب��ي��ة �أو
الأمريكية.هذه القيادات مق�سمة وفق خمطط
ا�سرتاتيجي ي�سمح لها بالتدخل ال�رسيع يف �أي
منطقة من �أوروبا وغريها وت�ضم خمتلف �أنواع
الأ�سلحة واجليو�ش التابعة لقوات احللف.

على وجه الأر�ض� ،سواء من حيث عدد اجليو�ش
�أم م��ن حيث ال��ق��وة النارية التقليدية وغري
التقليدية ،كذلك من حيث الإمكانات املادية
والتقنية والتكنولوجية املتطورة يف العامل
و�رسعة حتركها على الأر�ض �أو يف البحر �أو اجلو
�أو يف الف�ضاء اخلارجي.

�أجهزة احللف
تت�شكل �أجهزة احللف من الهيئات الآتية:

موارد احللف
يق َّدرعدد �سكان الدول املنت�سبة �إىل الناتو

درا�سات و�أبحاث
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مقر احللف
العام  1950عني اجلرنال الأمريكي دوايت
اي��زن��ه��اور (الرئي�س يف م��ا بعد) ك����أول قائد

�آب�/أيلول

لقوات احللف وا�ستقر يف باري�س التي �أ�صبحت
مقرا لقيادة احللف ال�سيا�سية والع�سكرية.
ً
انتقلت ال��ق��ي��ادة كما امل��ق��ر اىل بروك�سل
عا�صمة بلجيكا منذ العام  ،1967وذلك على
اث��ر اخل�لاف م��ا ب�ين اجل�ن�رال دي��غ��ول واحللف
على خلفية الهيمنة االم�يرك��ي��ة ال�سيا�سية
والع�سكرية على هذا الأخ�ير ،ما دفع اجلرنال
ديغـول �إىل اتخـاذ قرار بالإنـ�سحاب من القيـادة
الع�سكرية للحلف ال��ع��ام  1966القتناعه
ال��را���س��خ ب���أن ال��والي��ـ��ات املتحـدة ت�ستخدمه
خلدمة م�صلحتها القومية قبل م�صالح بقية
احللفاء.

توازن احلرب الباردة
ك�����ان ل����ل����ت����وازن اال����س�ت�رات���ي���ج���ي
والع�سكري القائم بني حلفي وار�سو
والناتو خالل ماعرف باحلرب الباردة،
الف�ضل الأكرب يف كبح جماح �أي �إنفجار
ع�سكري عاملي .غري �أن املحافظة على
هذا التوازن� ،أدى يف املقابل �إىل �سباق
للت�سلح الدويل� ،شمل كل نظم الت�سلح
التقليدية ،وغ�ير التقليدية ،وك��ان
ذل��ك على ح�ساب اقت�صاديات دول
احللفني .ي�ضاف �إىل ذلك ما اقت�ضته
خطط انت�شار كل حلف ،ما �أدى �أحيانا ً
�إىل �إثارة بع�ض احل�سا�سيات الوطنية،
وبخا�صة يف دول �أوروبا ال�رشقية.
ا�سرتاتيجية احللف وم�سريته
قامت الإ�سرتاتيجية املبدئية للحلف على
تدعيم القوة الع�سكرية التقليدية لأوروب��ا
ب��ال��ق��وة ال��ن��ووي��ة الأم�يرك��ي��ة ،ول��ك��ن نتائج
احلرب الكورية مطلع اخلم�سينيات من القرن
املا�ضي دفعت ال��والي��ات املتحدة اىل تبني
نظرية «الإنتقام �أو ال��رد ال�شامل والكثيف»
( )Massive Retaliationمقابل التهديدات
ال�سوفياتيةً � ،أي���ا ك��ان��ت ه��ذه ال��ت��ه��دي��دات.
وب�سبب التطور التقني وبخا�صة ال�صواريخ

العابرة للقارات وقوة التدمري الهائلة للأ�سلحة
النووية ،غريت الواليات املتحدة الأمريكية
ا�سرتاتيجيتها القدمية وا�ستبدلتها بنظرية
«الرد املرن» (� )Flexible Retaliationأي
ال��رد الع�سكري املتدرج وف��ق حجم التحدي،
وهذا ما وافقت عليه دول احللف العام ،1967
على م�ض�ض .ففرن�سا ر�أت �أن ذل��ك يعر�ض
اوروبا للخطر ويجعل منها �ساحة حرب حلماية
امريكا ،ولكنها (فرن�سا) ع��ادت اىل القيادة
الع�سكرية للحلف مطلع العام .2009
�شكل احللف عن�رص ردع وتوازن طيلة ما عرف
باحلرب الباردة بينه وبني حلف «وار�سو» حتى
�سقوط هذا الأخ�ير العام  ،1990ومل يخ�ض
�أي حرب يف تلك الفرتة ،واول مرة تدخل فيها
كانت حرب الإنف�صال يف يوغ�سالفيا �ضد �رصب
البو�سنة ،ثم يف كو�سوفو لوقف املجازر وحرب
الإبادة العرقية والدينية هناك.
وعلى �أثر اعتداءات  11ايلول الإرهابية يف
ن��ي��وي��ورك ال��ع��ام  ،2001ق��ام احللف بحملة
ع�سكرية كربى على �أفغان�ستان �ضد تنظيم
القاعدة املتهمة بهذه االع��ت��داءات ،وم��ا زال
يحارب هناك ويدعم النظام القائم وي��درب
قواته حتى اليوم ،كذلك يقوم بالتو�سع وبناء
عالقات جديدة وقواعد يف بع�ض دول �آ�سيا
الو�سطى املتاخمة لل�صني ورو�سيا اجلنوبية.
ك��ذل��ك دع���م احل��ل��ف ق����رار االمم امل��ت��ح��دة
املتعلق بحماية ال�شعب الليبي الذي ثار �ضد
نظام الرئي�س القذايف ،وذلك بعمليات ق�صف
جوي وبحري �ضد قوات القذايف املتهمة ب�إبادة
ال��ث��وار .ول��ك��ن خ�لاف��ات ظ��ه��رت ب�ين �أع�ضاء
احللف حول هذا التدخل وذلك ب�سبب ت�سا�ؤالت
أي�ضا ب�سبب التكاليف
تتعلق بحقيقة دوره ،و� ً
الباهظة لهذا التدخل وم��ن يتحمل نفقاته
املادية والع�سكرية.
ويف العامل اليوم قوى باتت ترى يف احللف
و�سيا�ساته حم��اول��ة �أم�يرك��ي��ة للهيمنة على
العامل� ،أو ذراع �ا ً ع�سكريا ً ي�ستخدم للي �أذرع
الدول املناوئة لل�سيا�سات الأمريكية ،وذلك
عرب ا�ستخدام ق��رارات الأمم املتحدة كغطاء
علما �أن الأمم املتحدة وجمل�س الأمن
�رشعيً ،
ال���دويل يخ�ضعان ب��دوره��م��ا لهيمنة القوى
الكربى وبخا�صة الواليات املتحدة الأمريكية.

درا�سات و�أبحاث

م�ستقبل احللف
يف ك��ل��م��ة �أل��ق��اه��ا روب����رت غيت�س يف مقر
احللف يف بروك�سل يف  10حزيران  ،2011قال
وزير الدفاع الأمريكي:
ع�سكريا
«ثمة احتمال �أن يواجه احللف �إفال�سا
ً
مت��ا ،يف ح��ال مل يوافق
جماعيا وم�ستقبالً ق��ا ً
ً
حلفا�ؤه االوروب��ي��ون على حتمل ح�صتهم من
العبء املايل».
واع��اد غيت�س �إىل االذه��ان انه قد تنب�أ منذ
ب�ضع �سنوات �أن الناتو قد يتحول �إىل حلف
ينق�سم اع�ضا�ؤه �إىل درج��ت�ين ،اوىل وثانية،
حيث ي�شارك االع�ضاء من ال��درج��ة االوىل يف
العمليات احلربية� ،أما اع�ضاء الدرجة الثانية
فيتفادون ذل��ك وال ي�شاركون اال يف تنفيذ
املهمات االن�سانية وما اىل ذلك.
وقال غيت�س« :هذا ما يقلقنا اليوم وال يعترب
م�ستقبليا بل حتول �إىل �أم��ر غري
قلقنا قلقًا
ً
م�سموح به» .ذلك �أن ح�صة وا�شنطن يف احلجم
االجمايل للنفقات الع�سكرية للناتو جتاوزت
ن�سبة  .%75وام��ا نفقات اوروب���ا الدفاعية
فتقل�صت منذ �سبتمرب/ايلول  2001مبقدار
 .%15وقد �أو�ضح قائلاً « :يخ�ص�ص  5اع�ضاء
فقط من جمموع  28ع�ض ًوا يف الناتو ن�سبة تزيد
عن  %2من ناجتهم املحلي االجمايل ل�صالح
احللف ،كما تق�ضي بذلك ع�ضويتهم فيه.
وا�ستبعد غيت�س �أن يتغري ه��ذا الو�ضع يف
امل�ستقبل .وبح�سب قوله ف�إن احلقيقة تكمن
يف �أن الواليات املتحدة لي�س بو�سعها حتمل
العبء املايل الرئي�س للحلف يف ظروف وجود
عجز طائل يف املوازنة وارتفاع ديون الدولة.
املراجع :
• www.nato.int
• www.arabic.rt.com
• www.wikipedia.org
• www.bbc.co.uk
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االحتالل الإ�رسائيلي
ومعاناة الفل�سطينيني

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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ال يزال الفل�سطينيون يعي�شون
�رصاعا ً يوميا ً مع االحتالل اال�رسائيلي
يف ال�ضفة الغربية وق��ط��اع غ��زة،
وال ي��زال��ون حم��روم�ين منذ العام
 1967من �أب�سط متطلبات احلياة
الطبيعية يف امل��ج��ال�ين العملي
واالن�ساين .واملجموعات الب�رشية
الأك�ثر معاناة يف هذا املجال هي
تلك التي ق� ّدر لها العي�ش قهرا ً
على مقربة من امل�ستوطنات ومن
احلواجز الواقعة حتت ال�سيطرة
املدنية والع�سكرية التامة
ال�رسائيل ،والتي ت�شكل �أكرث
من  %50من ال�ضفة الغربية
حيث يحرم الفل�سطينيون من
اخلبز والكرامة .ففي بع�ض مناطق
ال�ضفة تكاد توجد م�ستوطنة عند
ك��ل رب���وة ل��ه��ا طريقها اخل��ا���ص
امل�ؤدي اليها ،وهي حتاط بالأ�سوار
ونقاط التفتي�ش مما يعيق حركة
الفل�سطينيني يف �سعيهم لك�سب
عي�شهم �أو ال��ت��وا���ص��ل العائلي
مع الأق��رب��اء والأ�صدقاء .والعنف
ال���ذي يتعر�ضون ل��ه م��ن جانب
امل�ستوطنني يثني الكثريين
منهم عن الذهاب اىل �أرا�ضيهم
لزراعتها �أو لرعاية �أغنامهم �أو
جلني ح�صادهم ،هذا �إذا �أبقى لهم
ه��ؤالء امل�ستوطنون ما يجنونه �أو
يك�سبونه.
ك��م��ا ي���واج���ه ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ون
أي�ضا م�شكلة كبرية يف قلة عدد
� ً
الت�صاريح اخلا�صة بالبناء التي
ت�صدرها �سلطات االح��ت�لال ،مما

دف��ع العديد م��ن العائالت التي
تتكاثر �أعدادها ب�شكل طبيعي �إىل
البناء من دون ترخي�ص واملخاطرة
ب��ت��ع��ر���ض م��ا ي��ب��ن��ون��ه ب��ع��د وق��ت
وجيز �إىل الهدم ،الأمر الذي يرغم
بع�ضهم على الرحيل ب��الإك��راه.
ويف ه��ذا ال�سياق ت��ق��ول من�سقة
اللجنة الدولية للحماية يف �إ�رسائيل
والأرا���ض��ي املحتلة�« :إن العنف
الذي يرتكبه امل�ستوطنون يخلق
حواجز غري مرئية تعيق املزارعني
م���ن ال��و���ص��ول �إىل �أرا���ض��ي��ه��م.
وال�صعوبات الإدارية يف احل�صول
على ت�رصيح للبناء �أو تطوير البنية
التحتية يف بع�ض املناطق الريفية
تخلق هي الأخرى حواجز غري مرئية.
ومي��ك��ن �أن ت���أخ��ذ احل���واج���ز غري
املرئية �شكل املناطق الع�سكرية
املغلقة ومناطق اطالق النار حيث
ي�صعب فيها رع��ي امل��ا���ش��ي��ة...
وهذه الأمور جمتمعة تخلق حواجز
غري مرئية لل�سكان الذين يعي�شون
يف املناطق الريفية من الأرا�ضي
املحتلة».
�أمام هذا الواقع ,تعي�ش عائالت
فل�سطينية ك��ث�يرة ح����االت من
امل��ع��ان��اة وال��رع��ب واال���ض��ط��ه��اد
تتمثل يف ه��ج��وم امل�ستوطنني
على م�ساكنها و�أمالكها ومزارعها،
فيتم حتطيم النوافذ والأب���واب
ت��ارة �أو تقطيع الأ�شجار املثمرة
ت���ارة �أخ����رى� ،أو منع ال��ن��ا���س من
ال���ذه���اب �إىل �أع��م��ال��ه��م �أو �إىل
امل�ست�شفيات واملدار�س� ،أو قطع

التجربة والعربة
ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء ع��ن��ه��ا .وو���س��ط
ه��ذا احل�صار الع�سكري ،ي�صدر
ب�ي�ن ح�ي�ن و�آخ�����ر ت��ق��ري��ر �شامل
ملنظمة العفو الدولية حول جممل
الأو����ض���اع يف الأرا����ض���ي املحتلة
فيك�شف �أ�شكاالً من معاناة ال�شعب
الفل�سطيني املظلوم ،والتي من
�أبرزها حاالت الإذالل والقهر عند
احل��واج��ز املنت�رشة يف ك��ل �أرج���اء
ال�ضفة الغربية والتي ال ت�ستثني
الأط����ب����اء و����س���ي���ارات الإ���س��ع��اف
وال�صحافيني .ويف ه��ذا ال�سياق
ف�إن �إحدى العقوبات املنت�رشة على
نطاق وا�سع عند نقاط التفتي�ش،
اب��ق��اء الفل�سطينيني ل�ساعات
ط��وي��ل��ة م��ن دون �أي وق��اي��ة من
ال�شم�س �أو امل��ط��ر ،وتعري�ضهم
يف بع�ض الأحيان حتى �إىل �إطالق
النار ال��ذي قد ي�صل �إىل القتل.
ويتمتع اجلنود ال�صهاينة الذين
يقتلون �أو يجرحون املواطنني
الفل�سطينيني باحل�صانة واحلماية
سو� االحتماالت ال
القانونية ،ويف �أ� أ
يحكم عليهم �سوى ب�أيام معدودة
من التوقيف ال�شكلي الذي ال يلبث
�أن ينتهي باالفراج عنهم بل ورمبا
تهنئتهم على �سلوكهم العدواين،
بينما يق ّدم الفل�سطينيون الذين
يع�صون �أوامر اجلنود �أو ينتهكون
تدابري حظر التجول �إىل املحاكم
الع�سكرية ،ويحكم عليهم بدفع
غرامات مالية وبال�سجن الفعلي
ملدة ت�صل �إىل خم�س �سنوات.
ويف ك��ث�ير م��ن الأح������وال يقوم

اجلنود ال�صهاينة بايقاع العقاب
ال���ف���وري ع��ل��ى الفل�سطينيني
ب��ال����ضرب �أو م�����ص��ادرة مفاتيح
امل���رك���ب���ات �أو ب���ط���اق���ة ه��وي��ة
ال�سائقني �أو اط�ل�اق ال��ن��ار على
ع��ج�لات ال�������س���ي���ارات .وت��ت��ح��دث
منظمة العفو الدولية عن �أنه من
امل�ستحيل على الفل�سطينيني
�أن ي��ع��ي�����ش��وا ح��ي��اة طبيعية مع
احل���واج���ز ال��ك��ث�يرة ال��ت��ي تقطع
�أو�صال ال�ضفة الغربية ،ومع جدار
الف�صل العن�رصي الذي ح ّول القرى
العربية �إىل معازل تعاين الإختناق
علما �أن
االقت�صادي واالجتماعيً ،
عدد �سكان هذه القرى املعزولة
ي�����ص��ل �إىل � 200أل����ف م��واط��ن.
ويذكر مبعوثو الأمم املتحدة �أن
الكثري من هذه العائالت املحا�رصة
بات يعاين الب�ؤ�س والفقر املدقع
و�سوء التغذية املزمن.
وت ��ؤك��د منظمة العفو الدولية
�أن ا�رسائيل تعرقل امكان ح�صول
الفل�سطينيني ع��ل��ى �أي عمل
م��ه��م��ا ك���ان و���ض��ي��ع �ا ً ومتنعهم
�أي�����ض �ا ً م��ن احل�����ص��ول ع��ل��ى مياه

نظيفة وكافية .وه��ذه الإج��راءات
ادت �أي�����ض �ا ً �إىل ارت��ف��اع ح��اد يف
الأ�سعار و�إىل �صعوبات جمة بوجه
ت�صدير املنتجات ،مم��ا يعر�ض
املحا�صيل والأطعمة �إىل التلف.
وي�����ض��ط��ر ب��ع�����ض ال��ع��ائ�لات �إىل
بيع املمتلكات واالق�ترا���ض من
الأق��ارب والأ�صدقاء ل�رشاء الغذاء
بالدين .ويف الوقت الذي تتزايد
فيه �أع��داد من هم يف �سن العمل
(� 15سنة) ترتاجع فر�ص العمل
وت���زداد البطالة .ك��ذل��ك تتحمل
امل���ر�أة الفل�سطينية عواقب كل
ذلك داخ��ل املنزل وخارجه .ففي
جمتمع اعتاد فيه الرجال �أن يكونوا
الكا�سبني التقليديني للقوت
واعتادت املر�أة التي تعمل خارج
املنزل �أن تفعل ذلك يف جماالت
تتطلب املهارة ،ا�ضطر املزيد من
الن�ساء �إىل ت�أدية �أعمال و�ضيعة �أو
�أعمال غري منتظمة وب�أجر زهيد،
الأم���ر ال���ذي زاد م��ن ح��دة التوتر
وامل�شاكل داخل الأ�رس و�أف�ضى �إىل
حاالت عديدة من النزاع والطالق.
ه��ذه الأو���ض��اع امل��زري��ة تتفاقم

تتحدث منظمة العفو الدولية عن �أنه
من امل�ستحيل على الفل�سطينيني
�أن يعي�شوا حياة طبيعية مع جدار
حول القرى
الف�صل العن�رصي الذي ّ
العربية �إىل معازل تعاين الإختناق
االقت�صادي واالجتماعي

بفعل اجراءات االعاقة اال�رسائيلية،
وال �سيما نقاط التفتي�ش الأمنية
والع�سكرية على الطرق الرئي�سة
وال��ف��رع��ي��ة ال��ت��ي ت�شمل الكتل
اال�سمنتية وال��ب��واب��ات احلديدية
وال�سواتر الرتابية باال�ضافة �إىل
اخل���ن���ادق .ويف ت��ق��ري��ر ���ص��در عن
مكتب الأمم امل��ت��ح��دة لل�ش�ؤون
االن�سانية العام املا�ضي ،تبني
�أن العدد االجمايل لهذه احلواجز
ون��ق��اط التفتي�ش ق��د و�صل اىل
�أك�ثر من خم�سمئة بالإ�ضافة �إىل
ج��دار الف�صل ال��ذي جت��اوز طوله
ال�سبعمائة كلم وبعمق  20كلم
داخل �أر�ضي ال�ضفة الغربية ،مع ما
رافق ذلك من طرد للفل�سطينيني
م����ن �أرا����ض���ي���ه���م واال����س���ت���ي�ل�اء
عليها ك��ج��زء مكمل للم�رشوعات
اال�ستيطانية اليهودية يف جممل
�أنحاء ال�ضفة ،وال �سيما القد�س
والتي �ضمت حتى الآن �أك�ثر من
 200م�ستوطنة يف داخلها �أكرث
من � 530ألف م�ستوطن يهودي.
ي�ضاف �إىل م��ا ت��ق��دم م��ا ي�سميه
الفل�سطينيون بالطرق االلتفافية
�أو الطرق البديلة بح�سب امل�صطلح
اال�رسائيلي ،وهي تنق�سم �إىل ثالثة
�أق�سام :ق�سم خا�ضع لال�ستخدام
اال��سرائ��ي��ل��ي امل��ط��ل��ق وغ��ال��ب �ا ً ما
ي�ستخدم لأغرا�ض ع�سكرية ،وق�سم
�سمح للفل�سطينيني ب�سلوكه
ل��ك��ن برتخي�ص ر���س��م��ي ،وق�سم
ي�سمح للفل�سطينيني با�ستعماله
ب�شكل حر ولكنه يخ�ضع للتفتي�ش
وبالتايل البتزاز اجلنود و�أ�ساليبهم
املختلفة يف االعاقة واالذالل خالفً ا
لالعالن العاملي حلقوق االن�سان
وخ�لاف�ا ً مل��ا ي��ح��اول اال�رسائيليون
ا�شاعته ع��ن جي�شهم ب��أن��ه جي�ش
«�أخالقي» ،وهو بكل ت�أكيد عك�س
ذلك متاما ً.
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يعترب احلق يف احلياة ،يف الديانات كافة ،حق مقد�س ،ي�ستند
�إىل تكرمي الإن�سان ،وينطلق من مبد�أ حرمة هذه احلياة وحفظها من
كل اعتداء ميكن �أن يقع عليها .لذلك يعترب قتل النف�س من �أب�شع
اجلرائم ،وقد اتفقت الديانات ال�سماوية على �أن احلياة هبة من اخلالق
ال يحق لأحد غري اهلل �أن يت�رصف فيها.
�إال �أن حياة الإن�سان قد متر بظروف �صعبة عندما ُي�صاب ب�أمرا�ض مع�ضلة
�أو م�ستع�صية قد ت�صل به اىل حالة من العجز �أو الي�أ�س من ال�شفاء ،مع ما
يرافقها من �آالم مربحة ال حُتتمل .هذا الواقع طرح م�س�ألة القتل الرحيم
التي باتت واحدة من الق�ضايا
اخلالفية يف العامل من ناحية
�رشعيتها وحم��اول��ة تربيرها
وقانونيا.
ودينيا
أخالقيا
�
ً
ً
ً

نحن والقانون

�إعداد :الدكتور نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

مفهومه وجذوره واملواقف الدينية والقانونية منه

تعريف املوت الرحيم
املوت الرحيم� ،أو القتل الرحيم� ،أو ر�صا�صة
الرحمة ،كلها عبارات تدل على امر واحد وهو:
انهاء عذاب مري�ض ا�ستحال �شفا�ؤه ،بوا�سطة
�أ�ساليب طبية غري م�ؤملة .انه و�ضع ٍ
حد حلياة

الرحيم

بدافع الرحمة...
�إن للظاهرة امل�سماة «امل��وت الرحيم» �أو
«القتل الرحيم» �أو «القتل بدافع الرحمة...
���ذورا متتد ل��ع����شرات ال�سنني ،فهناك من
ج� ً
طالب ال�سلطات ب�إباحة الإجهاز على املري�ض
املي�ؤو�س من �شفائه .وما زال��ت هذه الدعوة
انت�شارا
أن�صارا يف عدة دول ،وقد انت�رشت
تك�سب �
ً
ً
كبريا يف دول الغرب بل �إن بع�ض هذه الدول
ً
و�ضع ت�رشيعات قانونية ت�سمح بهذا الفعل
وال جت� ّ�رم مرتكبيه من الأطباء وغريهم (مثل
هولندا) .كما و�صل احل � ّ ُد ببع�ض الأطباء �إىل
ِّ
اخرتاع الأجهزة التي
ت�سهل االنتحار للراغبني
فيه و�أُع َّدت الربامج الإعالمية لرتويجه.
وهنا ُتطرح الت�سا�ؤالت :هل ميكن �أن تكون
طلقة ال��رح��م��ة ح�ل� ًا ل�ل�أم��را���ض امل�ستع�صية
ولل�شيخوخة؟ وه��ل ي��ج��وز التفكري باملوت
بو�صفه حال ًّ ملا يعانيه االن�سان؟ وهل ميكن �أن
أمرا قابالً للتنفيذ؟
يكون التخلّ�ص من احلياة � ً
وهل ُي�سمح مبجرد التفكري باملوت الرحيم ؟

�صعبة وم�ستع�صية وال �أمل لها بال�شفاء طبيا ً.
وم��ق��اب��ل امل���وت ال��رح��ي��م ،ي��وج��د م��ا ي�سمى
باملوت الـ «كلينيكي»� ،أو ما يعرف باملوت
العيادي �أو ال�رسيري ،وهو امل��وت ال��ذي مينع
تعذيب املري�ض املحت�رض با�ستعمال �أية �أدوات
�أو �أدوي��ة متى يتبني للطبيب �أن ه��ذا كله ال
جدوى منه .وقد اعترب البع�ض �أنه ال يوجد �أي
خط أ� �أو م�س�ؤولية �إذا مت توقيف الأجهزة التي
ت�ساعد على التنف�س وعلى النب�ض ،متى تبينّ
للطبيب املخت�ص القائم بالعالج �أن حالة
املحت�رض ذاهبة به �إىل املوت.

ان�����س��ان م��ري�����ض مبر�ض
ال ���ش��ف��اء م��ن��ه .فالقتل
الرحيم �أو املوت الرحيم
هو التعبري الطبي العلمي
امل����ع����ا���ص�ر ،مل����ا ي��ع��ن��ي
ت�سهيل م��وت ال�شخ�ص
املري�ض امل��ي ��ؤو���س من
�شفائه ب��ن��اء على طلب
مقدم من طبيبه املعالج.
�إن جوهر امل�شكلة يكمن يف التعجيل ب�إنهاء
حتما .انه «املوت
حياة حمكوم عليها بالهالك ً
ُي�س طبيا ً لأ�شخا�ص مي�ؤو�س من �شفائهم».
امل رَّ
ويتم تنفيذ املوت الرحيم يف احلاالت املر�ضية
الآتي ذكرها:
• احلالة االوىل :الكوما يف درجتها الق�صوى
الرابعة ،التي يكون فيها املري�ض يف حالة
تنف�س ا�صطناعي ب�سبب غيبوية متقدمة مع
�أ�رضار قوية يف الدماغ.
• احلالة الثانية :الأم��را���ض امل�ستع�صية
وخ�صو�صا
امل�سببة الأوجاع الأليمة ،كال�رسطان،
ً
عند انت�شاره يف كل اجل�سم.
• احلالة الثالثة :التهاب الرئة املزمن الذي
مينع املري�ض من التنف�س اال بوا�سطة الآالت
(تنف�س ا�صطناعي) ،اىل ما هنالك من حاالت

للقتل الرحيم عدة طرق و�أ�شكال
•الأوىل :القتل الف َّعال �أو املبا�رش ،ك�إعطاء
املري�ض جرعة قاتلة من دواء معد لذلك ،وهو
على �أ���ش��ك��ال :احل��ال��ة االختيارية �أو الإرادي���ة
وتكون بناء على و�صية مكتوبة م�سبقا ً من
امل��ري�����ض ،واحل��ال��ة ال�ل�ا�إرادي���ة عندما يكون
املري�ض فاق ًدا الوعي فيقوم الطبيب بتقدير
حالة املري�ض.
•الثانية :امل�ساعدة على االنتحار ,ك�إطالق
مكان ٍ
ٍ
عال...
النار يف الر�أ�س� ،أو القفز من
•الثالثة :القتل غ�ير املبا�رش ،ع�بر �إعطاء
املري�ض عقاقري لتهدئة الآالم ومبرور الوقت
يكون لهذه العقاقري م�ضاعفات يف �إحباط
التنف�س وتثبيط عمل ع�ضلة ال��ق��ل��ب ،ويف
النهاية املوت.
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•الرابعة :هي القتل غري الفعال ،ويتم ذلك
برف�ض عالج املري�ض �أو �إيقاف العالج الالزم
كالأجهزة احليوية للمحافظة على احلياة� ،أو
ايقاف عمل الآلة� ،أو تخفيف كمية الأوك�سجني،
�أو اعطاء املري�ض �أدوي��ة خا�صة على مراحل
ت�ؤدي اىل توقف عمل القلب.
جذور مفهوم املوت الرحيم
«القتل الرحيم» تعبري يوناين الأ�صل ويعني
املوت اجليد �أو املوت الي�سري �أو املوت الكرمي.
وه��ذا الأخ�ي�ر لي�س ج��دي��دا ً� ،إذ �أن ال�شعوب
والقبائل البدائية كانت متار�سه ،فكانت مثالً
تقتل الك�سيح لأنه يعيق القبيلة يف تنقالتها �أو
تدفن �أ�صحاب االمرا�ض املعدية �أحيا ًء لأ�سباب
وقائية.
ويرى البع�ض �أن م�صدر فكرة املوت الرحيم
م�أخوذة من الطب البيطري (فاحليوانات التي
ال ُتنتج ُتقتل) .ويرى البع�ض الآخر �أنها م�أخوذة
م��ن معاقل ال��ن��ازي��ة والعن�رصية ،كما ين�سب
البع�ض فكرة امل��وت الرحيم اىل الفيل�سوف
االن��ك��ل��ي��زي بيكون ( )Baconال���ذي يعترب
�أن على الأطباء �أن يعملوا على �إع��ادة ال�صحة
للمر�ضى ،وتخفيف �آالمهم .ولكن �إذا وجدوا �أن
�شفاءهم ال �أمل فيه ،تر َّتب عليهم �أن يهيئوا
لهم موتا ً هادئا ً و�سهالً.
ويقول �أفالطون�« :إن على كل مواطن يف دولة
متدينة ،واجبا ً يجب �أن يقوم به ،لأن��ه ال يحق
لأحد �أن يق�ضي حياته بني الأمرا�ض والأدوية.
وعليك يا غلوكون �أن ت�ضع قانو ًنا واجتها ًدا،
كما نفهمه نحن ،م�ؤداه وجوب تقدمي كل عناية
ج�سما وعقالً� ،أم��ا الذين
للمواطنني الأ�صحاء
ً
تنق�صهم �سالمة الأج�سام فيجب �أن ُيرتكوا
للموت» .وكذلك ،دعا �أن�صار الفل�سفة النازية
�أمثال نيت�شيه والك�س�س كاريل ،اىل الق�ضاء
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على املر�ضى وال�ضعفاء امل�صابني بعاهات
ج�سدية �أو عقلية ،معتربين �أنهم جراثيم تعبث
باملجتمع.
مواقف فقهية
ا�ستقر فقهاء الديانات ال�سماوية (اليهودية
َّ
وامل�سيحية واال���س�لام) على اعتبار �أن قتل
الإن�سان � ّأيا ً كان� ،سواء املري�ض املي�ؤو�س من
�شفائه �أو امل ُِ�سن العاجز عن احلركة والعمل،
متاحا من الناحية ال�رشعية للطبيب
قرارا
لي�س
ً
ً
�أو لأ�رسة املري�ض �أو للمري�ض نف�سه .لأن حياة
الإن�سان �أمانة يجب �أن يحافظ عليها ،وعليه
�أن يحفظ بدنه وال يلقي بنف�سه �إىل التهلكة.
لكن ذلك ال مينع وجود تف�سريات عند البع�ض
ي�ستنتجون منها �أن هذه الديانة �أو تلك جتيز
�شكالً �أو �آخر من �أ�شكال املوت الرحيم.
تطرح م�س�ألة املوت الرحيم الت�سا�ؤل القانوين
الآتي :هل يعترب جرمية قتل عندما ال ي�صدر عن
�إرادة �إجرامية بل عن نف�س رحيمة م�شفقة على
الإن�سان لتخلي�صه من عذاب مر�ضه و�آالمه التي
ال ُتطاق؟
م��ن الناحية القانونية ،القتل ه��و �إزه���اق
مر�ضا
مري�ضا
روح �إن�سان حي ،حتى ولو كان
ً
ً
ؤو�سا م��ن �شفائه ،طاملا مل
م�ستع�صيا ومي� ً
ً
حتن بعد حلظة وفاته الطبيعية ،و�أي فعل يقع
إيجابيا
على مثل هذا الإن�سان �سواء �أكان فعالً �
ً
امتناعا عن �إع��ط��اء العالج واق�ترن بق�صد
�أو
ً
كافيا لقيام جرمية القتل
�إحداث الوفاة ،يكون
ً
ال��ع��م��دي .وال يغري م��ن ه��ذا احلكم �أن يكون
را�ضيا بوقوع الفعل عليه لأن ر�ضاء
املري�ض
ً
املجنى عليه ال قيمة له يف جرمية القتل ،كما ال
مدفوعا بباعث
يغري من ذلك �أن يكون الفاعل
ً
ال�شفقة لأنه ال عربة يف القانون بالبواعث من
حيث وجود اجلرمية ذاتها.
ومل��ا ك��ان القتل الرحيم ي�ستند اىل باعث
ال�شفقة ،ن�صت بع�ض الت�رشيعات اجلنائية على
عذرا خمففًا للعقاب� ،إذا وقع القتل بناء
اعتباره ً
على �إحلاح املري�ض ،على �أ�سا�س �أن القاتل يف
مثاليا
جمرما
عاديا بل
جمرما
هذه احلالة لي�س
ً
ً
ً
ً

�أق��دم على اق�تراف فعله حتت ت�أثري عاطفة
نبيلة .وهذا ما ن�صت عليه املادة  96من قانون
العقوبات االمارتي ،فاعتربت �أن دافع ال�شفقة
يف القتل عذر قانوين خمفف للعقوبة.
واع��ت�برت امل����ادة  157م��ن ق��ان��ون اجل���زاء
ت�سبب
الكويتي �أن الإن�����س��ان يعترب �أن��ه ق��د
َّ
يف قتل �إن�سان �آخ��ر ول��و ك��ان فعله لي�س هو
ال�سبب املبا�رش �أو ال�سبب الوحيد يف املوت يف
م�صابا
عدة حاالت ،منها �إذا كان املجني عليه
ً
مبر�ض �أو ب�أذى من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل الوفاة
وعجل الفاعل بفعله موت املجني عليه� .إال �أن
امل��ادة  18من قانون اجل��زاء الكويتي جتيز
للمحكمة �أن تقرر االمتناع عن �إ�صدار احلكم
على املتهم �إذا ر�أت يف �أخالقه �أو �صفاته �أو
�سنه �أو الظروف التي ارتكب فيها اجلرمية ما
يبعث على االعتقاد �أنه لن يعود للإجرام.
وعاقبت امل��ادة  538من قانون العقوبات
ال�سوري باالعتقال من ثالث �إىل ع�رش �سنوات،
من قتل �إن�سا ًنا ق�ص ًدا بعامل الإ�شفاق بنا ًء على
�إحلاحه بالطلب� .أما يف القانون امل�رصي ،فلم
يرد �أي ن�ص بخ�صو�ص القتل �إ�شفاقً ا.
ويتبني لنا من خالل هذه الت�رشيعات العربية
�أن حالة القتل الرحيم �أو القتل �إ�شفاقً ا هي
جرمية م��ن اجل��رائ��م اخل��ا���ص��ة ،لها مميزاتها،
ويعاقب عليها بعقوبة خمف�ضة �أ�صالً مبوجب
ُ
الن�ص القانوين الذي يتناولها.
�أم���ا يف الت�رشيعات الأوروب���ي���ة والأم�يرك��ي��ة،
فالو�ضع خمتلف �أحيا ًنا ،حيث �أجازت الدامنارك
للمري�ض امل�صاب مبر�ض ال �شفاء منه �أن
يقرر بنف�سه وقف عالجه ،و�سمحت منذ العام
ّ
 1992للدامناركيني �أن يعدوا و�صية طبية يف
حالة الإ�صابة ب�أمرا�ض ال �شفاء منها �أو يف حالة
احلوادث اخلطرة .كما �أجازت او�سرتاليا املوت
الرحيم العام .1999
قانون م�رشوط!
�إن �أول دولتني يف العامل �أقرتا قانو ًنا يجيز
امل��وت الرحيم يف احل��االت امل�ستع�صية ،هما
هولندا ( )2001وبلجيكا ( .)2002حيث
�رشَّعت هولندا امل��وت الرحيم مبوجب قانون
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���ص��ادر ع��ن جمل�س ال��ن��واب وجمل�س ال�شيوخ
ب��ت��اري��خ  ،2001/4/10يت�ضمن ��شروطً ��ا
قا�سية لتطبيق القتل الرحيم� ،أهمها توافق
ر�أي طبيبني على �أنه ال �أمل يف �شفاء املري�ض،
ومعاناته � ٍ
آالم مربحة وع��ذاب��ات ال م�برر لها،
وطلب املري�ض م���رارا ً �إن��ه��اء حياته ،و��ضرورة
خ�ضوع الأط��ب��اء لإ��شراف جل��ان �إقليمية م�ؤلفة
من ق�ضاة و�أطباء ،مكلَّفة ال�سهر على احرتام
ال�رشوط القانونية والت�أكّ د من توافرها.
وب��ذل��ك ،ول��ل��م��رة االوىل يف ت��اري��خ الب�رشية
ينظم امل���وت الرحيم على ال�صعيد امل��دين
واالجتماعي وال��ق��ان��وين .فبعد � 30سنة من
اجل��دل والإ�ستفتاءات والنقا�ش� ،صدر �أول
قانون يف العامل يقونن املوت الرحيم ويع ّده
م�رشوعا وفق حاالت و�رشوط دقيقة ح ّددها
عمالً
ً
امل����شرّع .غ�ير �أن معار�ضي ال��ق��ان��ون اتهموا
احلكومة الهولندية ب�أنها �أ�صدرت هذا القانون
الطبية والأدوية
لتخفّ ف من م�صاريف املعاجلة
ّ
للمواطنني.
وهناك عدة دول تبحث الآن �إمكان االقتداء
بهولندا مثل ا�سرتاليا ونيوزيلنده وفرن�سا
و�سواها.
موقف القانون اللبناين من املوت
الرحيم
ال يوجد يف لبنان ،حتى الآن� ،أي قانون ي�سمح
باملوت الرحيم ،وبالتايل ف�إن القيام به يعترب
جرمية ُيعاقب عليها فاعلها و�رشيكه واملحر�ض
ع��ل��ي��ه��ا وامل���ت���دخ���ل �إذا ت���واف���رت ��شروط��ه��ا
القانونية .فقد اعتمد القانون اللبناين الن�ص
الفرن�سي ،ون�صت امل���ادة  552م��ن قانون
العقوبات اللبناين على �أنه «يعاقب باالعتقال
ع�رش �سنوات على الأكرث من قتل �إن�سا ًنا ق�ص ًدا
بعامل اال�شفاق بناء على احلاحه يف الطلب».
جرم هذا النوع من القتل،
فالقانون اللبناين َّ
وعاقب عليه ،و�إن مل يتم ذكر املوت الرحيم
بالت�سمية ذاتها ،لكنه �أ�شار اليه بعبارة �أخرى؛
اذ جاء ن�ص املادة  552عقوبات بعبارة عامل
اال�شفاق ،مع �رشط �إ�ضايف يتمثل ب�إرادة املري�ض
نف�سه ،حتى احلاحه يف الطلب.

يقرر
من
ّ
�أن ال�شفاء م�ستحيل؟
من املُ�سلَّم به �أن احلياة نعمة من اهلل ،والروح
االن�سانية هبة منحها رب العاملني للب�رشية
لنحيا بها ،وتقرير املوت هو قرار يفوق قدرة
االن�سان ،لأن �أخذ الروح و�إنهاء حياة الأ�شخا�ص
قرر
رهن ب�إرادة اهلل فقط ،فال يحق لإن�سان �أن ُي ِّ
م�صريه بنف�سه �أو م�صري �إن�سان �آخر.
كما �أن��ه من ال�صعوبة ج � ًدا على الطبيب �أن
ُيق ِّدر ما اذا كان املـري�ض قد و�صل اىل مرحلة
امل��وت �أم مل ي�صل اليها بعد ،وكذلك الأم��ر
بالن�سبة �إىل املري�ض �أو ذوي��ه �إذا ك��ان هذا
الأخري غري وا ٍع.
قر الطب ب�أنه ال ميكن القول ب�أن املري�ض
ُ
وي ّ
يف حالة �صحية متدهورة وب��أن��ه مي�ؤو�س من
�شفائه� ،إال يف حال �أجمعت االثباتات العلمية
الوا�ضحة على �أن الدماغ قد توقف وتوقفت
كهرباء ال��ر�أ���س ومل يعد ال��دم مير يف �رشايني
الدماغ ،وبعد ان يكون الفح�ص ال�رسيري قد
�أثبت توقف التنف�س الطبيعي.
كما �أكَّ ����دت امل��ب��ادىء الدينية والأخ�لاق��ي��ة
والقانونية والطبية كافة على وجوب التداوي
من �أجل �أن يحيا الإن�سان حياة طيبة ،و�ألزمت
الأطباء �أن يهتموا باملري�ض و�أن يبذلوا نهاية
جهدهم للعناية به.
وهناك مئات و�آالف ،ورمبا ماليني ،احلاالت
من املر�ضى الذين كانوا يف حالة مي�ؤو�س من
�شفائها ،وعا�شوا ع�رشات ال�سنني بعد �أن كانوا
ُيحت�رضون.
فالعلم ي�أتي كل يوم بجديد ،ومن املمكن
للمري�ض الذي ال عالج له اليوم �أن ي�شفى غ ًدا،
فمهمة الطبيب حماية حياة املري�ض ومتابعة
عالجه بكل الو�سائل املمكنة.
�إن ما ي�ستند اليه م�ؤيدو فكرة املوت الرحيم
هو مبد�أ حرية الإن�سان يف تقرير م�صريه وحق
الت�رصف بج�سده كيفما ي�شاء ،و�أن القتل الرحيم
من �ش�أنه �أن يريح املري�ض من معاناته و�آالمه،
وهو مبنزلة م�ساعدة على االنتحار.
وك��ذل��ك يعترب ه����ؤالء �أن ح��ي��اة بع�ض كبار

نحن والقانون

ال�سن واملر�ضى ال ت�ساوي عدمها وخري لهم �أن
ميوتوا ،لأن قيمة احلياة تقا�س مبقدار م�ساهمة
إنتاجا.
الإن�سان � ً
إبداعا و� ً
يف املقابل ثمة من يرد على هذه احلجج ب�أنها
مادية النزعة ،لأنها تهدر قيمة احلياة الب�رشية،
وتقي�سها بالنفع امل��ادي للإن�سان ،وت�ستهزء
ب�إن�سانيته.

املراجع:
• الأ�ستاذ نواف جابر ال�شمري:
ال��ق��ت��ل ال��رح��ي��م ب�ين ال����شري��ع��ة وال��ق��ان��ون،
الـجـامـعـــــة اخلـــلـيـــجــيــــة ،ر�سالة ماج�ستري،
بحث من�شور على موقع:
http://www.hdrmut.net
• د .منى اجلفريي :القتل الرحيم من املنظور
الإ�سالمي.
http://www.lebanon.ms
http://www.aawsat.com/details.
http://www.vivalebanon.net
http://www.arabworldbooks.com
• د� .إح�سان �شيط :القتل الرحيم وم�شكالت
اخلوف والأمل.
http://www.vivalebanon.net
• املحامية غ��ادة �إبراهيم :امل��وت الرحيم..
ق��رار �صائب �أم جرمية بحق الإن�سانية؟ مقال
من�شور على موقع:
http://www.aawsat.com/details
• جريدة النهار ،تاريخ .2001/4/11
• د .رام��ز عمار :حقوق االن�سان واحلريات
العامة.
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العميد املتقاعد جوزف �صعب
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد املتقاعد
ج������وزف ���ص��ع��ب ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ
.2011/7/13
 من مواليد  ،1942/2/28العاقورة،ق�ضاء جبيل.
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطبتاريخ .1965/10/4
��ارا من
 رق����ي ل��رت��ب��ة م��ل��ازم اع���ت���ب� ً��درج يف الرتقية حتى
 ،1968/8/1وت� ّ
رتبة عميد
اعتبارا من .1994/7/1
ً
 حائز:• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثانية.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• تنويــه العمــاد ق��ائ��د اجلي�ش �أرب��ع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أربع ع�رشة
مرة.
ّ
درا�سية يف الداخل
 تابع عدة دوراتّ
ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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مبنا�سبة عيد اجلي�ش:
«�أنتم الغد»

«ري����دي� ...أك�����ش��ن ،»...وانطلق
ت�صوير م�شاهد من الفيلم :هجوم
م��ع� ٍ
�اد ،ان��ف��ج��ارات و�إط��ل�اق ن��ار،
وع�سكريون
دوال��ي��ب م�شتعلة...
ّ
منت�رشون على اجلبهة.
لطاملا كان عيد اجلي�ش منا�سبة
الفنية،
البتكار الأفكار والأعمال
ّ
تقديرا للم�ؤ�س�سة الع�سكرية .وقد
ً
ق ّدم الكثري من الفنانني الأغاين
وال��ك��ل��ي��ب��ات وال�����ش��ع��ارات لهذه
املنا�سبة.
«�أنتم الغد» ،فيلم ق�صري (3
دق��ائ��ق) مبنا�سبة عيد اجلي�ش،
ه��و الأول م��ن نوعه على �صعيد
أرادت �رشكة
اجلي�ش اللبناينَ � ،
«كليمنتني» الإعالنية من خالله،
اخلروج على امل�ألوف ،واالبتعاد عن
ال�شعارات واجلماليات ،والغو�ص
يف �أعماق الوقائع واحلقائق لإظهار
ال�صورة احلقيقية للجي�ش يف
�أر�ض املعركة.
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معركة حقيقية
يف فيل ٍم �سينمائي

�إعداد:
ندين البلعة

حلم حتقّق
�سامي �صعب ،املدير الإبداعي
يف «ك��ل��ي��م��ن��ت�ين» و���ص��اح��ب
ق�صة
فكرة الفيلم ،ي��روي ّ
والدة هذا الفيلم بحما�سة
ك���ب�ي�رة« :م���ن���ذ ال��ع��ام
 ،2006وب��ع��د حرب
مت������������وز ،راح�������ت
ت���������راودين ف��ك��رة
ت�صوير فيلم ميثّل معركة
ع�سكرية حقيقية؛ مل �أن � ّف��ذ الفكرة
عدت
ب�سبب ع ّدة �صعوبــات اعرت�ضتهــا� ،إىل �أن
ُ
بجدية يف عـ ّدة لقــاءات
هذا العام وعر�ضتــها
ّ
مع جهات ع�سكرية ،بنــا ًء على خربة �سنـوات
من العمــل مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف خمتلف
املنا�سبات».
إجماعا الف ًتا
مع �إب�صارها النور ،القَ ت الفكرة � ً
ٍ
حتم�سوا لها وعر�ضوا خدماتهم
أ�شخا�ص
من �
ّ
للم�شاركة يف تنفيذها من
دون �أي مقابل .هذا الأمر
���س��اه��م يف حتقيق
احل��ل��م ال���ذي راود

���س��ام��ي ط��وال
�سنوات.
�أراد �سامي �صعب الإ�ضاءة
إن�سانية ال يراها النا�س يف
على ناحية �
ّ
معظم الأحيان ،وهي � ّأن «الع�سكري �إن�سان...
ي�شعر ،ي��خ��اف ،ي��ت ��أث��ر ،ي��ح��زن ،ي��ت��ع��ب ...هو
�إن�سان» .اقتنع اجلميع بالفكرة وبا�رشوا العمل
على حتقيقها ،بدع ٍم من قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ومب�ساعدة مدير التوجيه العميد
الركن ح�سن �أيوب.
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التح�ضريات
حتم�سوا للفكرة،
يف مق ّدم ال�ضباط الذين
ّ
العميد الركن مارون احل ّتي مدير العمليات يف
اجلي�ش اللبناين ،الذي ح�رض االجتماع التح�ضريي
وو�ضع خط ًة وخريطة ملجريات املعركة التي
مت اختيار حقل
ه��ي يف �أ���س��ا���س ال�سيناريوّ .
«املغيتة» ك�أف�ضل موقع للت�صوير ي�ستجيب
للمعايري العاملية .وق��د تابع العميد الركن
�وم��ا ب��ي� ٍ
�وم م��ع �إعطاء
احل����� ّت�����ي ال���ت�������ص���وي���ر ي� ً
التوجيهات الالزمة.
م��ن ه��م املمثلّون؟
ي�رشح �سامي �صعب
� ّأن الفيلم «يرتكز
ع����ل����ى جم����ري����ات
م��ع��رك��ة ...فكّ رنا
يف �إ�رشاك وحدات
�أخ���������������رى م���ن
اجلي�ش واختيار
ع����ن����ا���ص�ر م��ن
�أح���د الأل��وي��ة
املنت�رشة يف
اجل�����ن�����وب،
ع��اي�����ش��ت ال����شري��ط احل����دودي
واخلط الأزرق ،فاملعركة يف الفيلم جتري �ض ّد
العدو الإ�رسائيلي .اقرتح العميد الركن احل ّتي
�إ��ش�راك ال��ل��واء  11يف الت�صوير ،بخا�صة بعد
تكبد �شهي َدين وع ّدة
معركة «العدي�سة» ،حيث ّ
جرحى».
فكرة الفيلم وهدفه
يبد�أ الفيلم مب�شهد ل�شاحنة ع�سكرية يف طريق
ع�سكريني
العودة من �أر���ض املعركة ،تنقل
ّ
منهكني م ّت�سخني ب��ال��غ��ب��ار ،تالم�س تعابري
وجوههم م�شاعر الي�أ�س والأ�سى بعد ما اختربوه
يف املعركة .تقرتب الكامريا م��ن «قماطي»
�أحد ه�ؤالء الع�سكريني الذي يبدو على �شفري
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االنهيار ،وهو يعود بالذاكرة �إىل �أر�ض املعركة
حيث ا�ست�شهد �صديقه «ترغلّ ».
قماطي وت��رغ��لّ يف نقطة مراقبة يتلقّيان
��را م���ن ح��رك��ة م�����ش��ب��وه��ة لآل���ي���ة للعدو
حت���ذي� ً
الإ��سرائ��ي��ل��ي ...ا�ستنفار على خلفية عملية
ت�سلّل ...وتبد�أ النريان والعمليات الع�سكرية
�ي ...مثيل
وحماولة �إطباق العدو ...ر�صا�ص ح� ّ
حقيقي للعدو يلب�س ب ّزته ويتكلّم لغته (الأمر
الذي يظهر للمرة الأوىل يف �أفالمنا).
الع�سكريان �أوامر بالتق ّدم بعد ك�شف
يتلقّى
ّ
حماولة العدو زرع جهاز
تن�صت ،ولكن ترغلّ
ّ
ُي�صاب بر�صا�صة قاتلة يف موقع متق ّدم الأمر
ٍ
موقف حرج :بني ت�أثره
الذي ي�ضع قماطي يف
متحم ً�سا ل�رشاء
با�ست�شهاد �صديقه الذي كان
ّ
�سيارة بعد مغادرة املعركة ،وبني متابعة هذه
املعركة .يتق ّدم وي�صعد �إىل ر�أ�س التلّة حيث
التن�صت...
ُز ِرع جهاز
ّ

ويتمكّ ن من الع�سكري العدو
الذي قتل �صديقه :نظراته تراوح بني احلزن
والإ�رصار واالنتقام ل�صديقه.
وتتقاطع م�شاهد الفيلم بني العودة �إىل الآلية
متر على طول امل�سلك بقرى
الع�سكرية التي ّ
لبنانية جميلة ،والعودة بالذاكرة �إىل املعركة
با�صا
ووق��ائ��ع��ه��ا� .إىل ح�ين ت�����ص��ادف الآل��ي��ة ً
طالبا ...ه��ؤالء راح��وا يتبادلون
مدر�سيا ينقل
ً
ً
ال�ضمنية مع الع�سكريني.
النظرات والت�سا�ؤالت
ّ
�أح���د ه�����ؤالء الأوالد (��� 10س��ن��وات) يتبادل
النظرات مع قماطي الذي ،وعلى الأث��ر ،تتغيرّ
مالمح وجهه وتبت�سم عيناه ،فللتعب والعذاب

وخ�سارة الأ�صدقاء معنى �آخر �أمام الأمل جم�س ًدا
بنظرات طفل.
هو م�شهد الت�سلّم والت�سليم بني جيلَني:
نحن ال��ي��وم� ...أن��ت��م ال��غ��د» .وك����أن الع�سكري
يقول للولد :نحن ال��ي��وم �أجن��زن��ا م��ا �أجن��زن��اه
وم�س�ؤوليتكم متابعة هذا النهج.
الهدف من هذا الفيلم الإ�ضاءة على ال�صورة
الإن�سانية للجي�ش ،للع�سكري امل��داف��ع عن
الأر���ض والعقيدة والإمي��ان والق�ضية ،والذي
ميلك الإرادة وين ّفذ املطلوب منه على الرغم
حمدودية الإمكانات.
من
ّ
�إنها املرة الأوىل التي نرى فيها الع�سكري
يتكلّم� ...إن�صهار بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
واملجتمع.
فيلم �سينمائي هو الأول من نوعه على �صعيد
اجلي�ش ،يركّ ز على ال�صورة احل�ضارية والراقية
�ث كل مواطن على الإن�ضمام �إىل
للجي�ش حل� ّ
�صفوف ه��ذه امل�ؤ�س�سة التي ه��ي ال�ضمانة
الوحيدة مل�ستقبلنا .هي

لي�ست م�ؤ�س�سة ع��رو���ض
ع�سكرية ،بل هي ال�صورة الأ�صدق عن الن�سيج
اللبناين املتن ّوع.
ي��ع�ّب�رّ ���س��ام��ي ���ص��ع��ب ع���ن ال��ف��خ��ر وال����شرف
الكبريين للتط ّوع وامل�ساهمة يف حتقيق هذا
َ
العمل للم�ؤ�س�سة الع�سكرية« :ر�صيدي من هذا
العمل هو الفخر ال�شخ�صي والإعتزاز ...ف�أنا يف
جنديا من دون �أن ُيطلب
جهوزية دائمة لأكون
ً
م ّني ذلك ،و�أدعو كل �شخ�ص �إىل عدم الرت ّدد �إذا
كان با�ستطاعته دعم اجلي�ش».
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اللواء  ...11على �أر�ض املعركة
ا�ستنا ًدا �إىل خربتهم وجتربتهم الأخرية التي
خا�ضوها يف عملية العدي�سة اجلنوبية ،وقع
الإخ��ت��ي��ار على عنا�رص م��ن ال��ل��واء احل���ادي ع�رش
للتمثيل يف هذا الفيلم.
قائد ال��ل��واء العميد ال��رك��ن كابي حمفو�ض
�ش ّجع الفكرة وكلّف رئي�س الق�سم الأول يف
اللواء ،بالإ�رشاف على الت�صوير.
ع�سكريني من وحدات اللواء و�رساياه
«اخرتنا
ّ
كافة� ...رشحنا لهم املو�ضوع وركّ زنا على �أهمية
ه��ذا الفيلم كلفتة تقدي ٍر ل � ّل��واء وللمهمات
التي ينفّ ذها يف اجل��ن��وب ،وب���� ّأن ه��ذا الفيلم
احلقيقية للم�ؤ�س�سة
إيجابية
يحمل ال�صورة ال
ّ
ّ
اندفاعا للم�شاركة»
الع�سكرية ...ف�أبدى اجلميع
ً
كما �رشح رئي�س الق�سم الأول يف اللواء ،والذي
�أ���ض��اف« :تركت فكرة متثيل املعركة وق ًعا
ايجابيا عند الع�سكريني ،فهي بالن�سبة �إليهم
ً
لفتة وفاء ل�شهدائهم».
�شارك يف التمثيل عنا�رص ي�شكّ لون �رسية مع
م�لاالت م 113و�شاحنات وهامفي و�أ�سلحة
فردية و�إجمالية .عمل عنا�رص الفوج على �إقامة
مركز مراقبة وخنادق

وح���ف���ر ف����ردي����ة وحت�����ص�ين
متثيلية...
املراكز لأغرا�ض
ّ
�أعمال هند�سية
يت�ضمن الفيلم م�شاهد واقعية من املعركة،
ّ
الأم����ر ال���ذي ت��ط� ّل��ب ت��دخّ ��ل ع��ن��ا��صر م��ن ف��وج
الهند�سة لتنفيذ امل�ؤثرات الب�رصية اخلا�صة.

م�شبه للتفجريات والق�صف
فتم تنفيذ مثيل �أو
ّ
ّ
املعادي و�إط�لاق النار ،بالإ�ضافة �إىل مراكز
الرمي وال�سواتر والإ�صابات والر�صا�ص بني
ّبية.
ّ
حية وخل ّ
الع�سكريني مع ا�ستخدام ذخرية ّ
«� ّإن العمل الهند�سي خطر بطبيعته ،ويتطلّب
الت�أين والإنتباه وتدابري احليطة الالزمة لتج ّنب
وقوع �أي حادث �أو �إ�صابات» يقول �أحد �ضباط
فوج الهند�سة ،الذي ي�رشح �أنها «املرة الأوىل
ال��ت��ي ن��ق��وم فيها برتكيب ت��ف��ج�يرات قريبة
من الع�سكريني ،وكان علينا بقدر امل�ستطاع
حتقيق ال�صورة التي �أرادها املخرج.»...
�إخراج احللم
يعترب امل��خ��رج ج��اد ع��� ّواد م�شاركته يف هذا
ال��ع��م��ل ،ط��ري��ق� ًة خ��ا���ص��ة ت��ق� ّ�رب��ه م��ن اجلي�ش.
فبالن�سبة �إليه ،هذا العمل هو جزء من املقاومة
�ض ّد العدو« :هذه هي طريقتي للم�شاركة يف
هذه املقاومة».
عمل ع��� ّواد على �إخ���راج ال�����ص��ورة احلقيقية
للجي�ش ،ال��ه��دف الرئي�س م��ن ه��ذا الفيلم.
مهمة ج ًدا :على الرغم من � ّأن
«ركّ زنا على فكرة ّ
جمهز ب�أحدث الو�سائل والدفاعات ،إ�الّ � ّأن
العدو ّ
جي�شنا يحارب من قلبه ،و�سالحه الإرادة .مل تكن
الدراما هي املق�صودة يف

هذا الفيلم ،بل التعاطف مع
ال�شخ�صية».
و�أ�شار �إىل � ّأن «التح ّدي الأب��رز يف �إخ��راج هذا
الفيلم ،كان العمل مع ممثلني غري حمرتفني
م���ن خ�ل�ال ال��ع��م��ل ع��ل��ى �إخ�����راج الأح��ا���س��ي�����س

اجلي�ش يف عيده

و�إظهارها ب�صورة واقعية حقيقية .ننقل حقيقة
حياتهم وعي�شهم يف الثكنة ،حتى الألقاب التي
يحملونها وكل ما له �صلة واقعية باجلي�ش».
وعن العمل مع الع�سكريني ،يقول« :يبقى
�سيدا املوقف ...الدقّ ة يف
النظام والدقّ ة هما ّ
التوقيت وال�رصامة يف الإل��ت��زام والو�ضوح يف
التعامل».
يف اخلتام� ،ش ّدد ع ّواد على �أهمية الإع�لام يف
ال��ت��أث�ير مبجريات احل���رب ،ودع���ا اجلميع �إىل
التنبه �إىل الدور الرئي�س الذي يجب ايال�ؤه لهذا
ّ
املو�ضوع كما يح�صل يف الغرب.
ال�صورة ...باحرتاف
مدير الت�صوير فادي قا�سم هو امل�س�ؤول عن
ال�صورة بكل تقنياتها� ،رشح ماهية العمل يف هذا
الفيلم حيث «عملنا على �أربع كامريات لتغطية
الـ  ،raccordالأمر ال�رضوري يف �أفالم احلركة .مل
�أ�ستخدم �إنارة ا�صطناعية بل ا�ستعنت بال�شم�س
وحتكّ مت بلون ال�سماء من خالل دخان الدواليب
والفو�سفور لإعطاء اللون
للغيوم
و ك�أ ننا
يف �شهر
ت����شري��ن،
وخل�����ل�����ق
ال�������ش���ع���ور
ب���ال�������ص���ل���ة
م�����ع �أر��������ض
املعركة.
ط�����ب�����ي�����ع�����ة
الأر��������ض ال��ت��ي
���ص�� ّورن��ا عليها
�ساعدت يف ت�أمني
الأل���وان التي احتجتها من خليط بني الأخ�رض
والأ�صفر والبني والرمادي.
خ�ص طريقة الت�صوير التي عملنا على
� ّأما يف ما ّ
213
اجلي�ش  -العدد رقم 315/314

�آب�/أيلول

اجلي�ش يف عيده

الطابع الواقعي فيها ،فقد قمنا بحمل الكامريا
ثابتة على الكتف حتى ن��ك��ون قريبني من
اجلنود .وقد قمنا بتجربة كل �أنواع التفجريات
حيث عمل الفريق الهند�سي على كل امل�ؤثرات
الب�رصية مع و�ضع �ساتر ٍ
حام للكامريا القريبة
من احلركة وال�شخ�ص.
ح��اول��ن��ا ت�صوير احل��رك��ة والفيلم بطريقة
حقيقية يف �ساحة املعركة ووف��ق الإمكانات
املتوافرة.
ال�صعوبة يف ه��ذا العمل ه��ي يف مو�ضوعه،
وحمبة
فنحن نركّ ز على �إظهار الإرادة والإميان
ّ
الع�سكري لأر�ضه ...يحمل الفيلم ر�سال ًة �سامية،
هدفنا �إظهارها».
قا�سم ب��دوره ي�شعر ب�أنه ي�شارك من خالل
مهنته يف م��ق��اوم��ة اجل��ي�����ش ال��ع��م��ال��ة وال��ع��دو
الإ��سرائ��ي��ل��ي ،ه��ذا اجلي�ش ال��ذي ال ل��ون ل��ه وال
انتماء �إالّ الوطنية.

تقدير ًا مل�ساهماتهم

�ساهم يف حتقيق هذا العمل �إىل جانب
أحب
«كليمنتني» �أ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات � ّ
�سامي �صعب توجيه ال�شكر لهم :بد ًءا بالعماد قائد اجلي�ش الذي
كبريين ،ومديرية التوجيه لتغطيتها العمل
ودعما
�أبدى تعاو ًنا
ً
َ
ب�أكمله ،ومديرية العمليات والقوات اجلوية واللواء احلادي
ن�سق من �رشكة Signature
ع�رش وف��وج الهند�سة ،وكل من ّ
 productionالتي �ساعدت يف التنفيذ ،واملخرج
ومديري
َ
الت�صوير والإنتاج وفريق عمل كليمنتني وحمالت ...Josons
حتم�سوا وتط ّوعوا الي�صال الر�سالة املرج ّوة وتنفيذ
اجلميع
ّ
الفكرة.

�إدارة الإنتاج
�ري�����س ،ي��رى نقطة
مدير الإن��ت��اج نا�صيف ال� ّ
م�����ش�ترك��ة يف ه����ذا ال��ع��م��ل ب�ي�ن امل��دن��ي�ين
فن التوا�صل وروح
والع�سكريني وهي �أهمية ّ
ال��ف��ري��ق .ارت��ك��ز عمله على ت ��أم�ين امل��ع��دات
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والتجهيزات وتن�سيق الأوقات
م��ع امل�����ش��ارك�ين ،ب��الإ���ض��اف��ة
�إىل حت�ضري م��واق��ع ت�صوير
اللقطات بالتتابع ،فكل �شيء
ي��ج��ب �أن ي��ك��ون يف موقعه
بالوقت املح ّدد.
الأه����م ه��و حت��ق��ي��ق دي��ك��ور
ق��ري��ب م��ن ال��واق��ع بالتعاون
م��ع مهند�س امل��وق��ع لتلبية
م���ا ي��ط��ل��ب��ه امل���خ���رج وم��دي��ر
الت�صوير ،وم��ا يتطلّبه هذا
العمل ال�سينمائي ليالم�س
احلقيقة.
ويبقى ت��أث��ره بالدقّ ة التي
يتعامل اجل��ي�����ش م��ن خاللها
وا�ض ًحا�« ،إذ مع الع�سكريني
يجب علينا حتديد كل �شيء
بتفا�صيله م��ع ال��ت��ن� ّ�ب��ه �إىل
الرتاتبية يف التعاطي و�إعطاء
ّ
الأوامر».
خ�ص الـ Make up
ويف ما ّ
التعبريية
وك���ل امل����ؤث���رات
ّ
اخلا�صة من �إ�صابات وجروح

ناجتة عنها ،فقد نفّ ذها جوزف حبيب والفيني
خ�ي�راهلل (« :)make up artistsم�صاب،
تعب ،م�ش ّوه ،م ّت�سخ ...كل التعابري التي ميكن
املرة الأوىل
مواجهتها يف �أر�ض املعركة� .إنها ّ
التي نعمل فيها مع اجلي�ش ،ون�سعى �إىل تقدمي

الأف�����ض��ل يف ه��ذا امل��ج��ال .العمل مع
اجلي�ش فخر لنا فنحن «ب� ّدن��ا خدمة
للوطن!!».
مت ت�صويره خالل ثالثة
عمل متكامل ّ
�أي��ام ،ب��د ًءا من �ساعات الفجر الأوىل
وحتى �ساعة مت�أخرة من الليل ...تعاون
وا���ض��ح وم��ث��ايل ب�ين �شباب مدنيني
وع�سكريني تكاتفوا لتحقيق فيلم
�سينمائي واقعي ُي�شعر من ي�شاهده
ع�سكريا.
مبعنى �أن يكون الإن�سان
ً
مزيج من الق�ساوة والرقة ...ال�رشا�سة واخلوف...
القوة وال�ضعف...
فيلم ُيظهر معنى �أن تكون �إن�سا ًنا يف احلرب
وال�سلم!! ويدعو الأج��ي��ال ال�صاعدة �إىل حمل
امل�شعل ومتابعة امل�سرية.

�آب�/أيلول

اجلي�ش يف عيده

�أر�ض تراب و�شعب منكرب
كلما بتعرق بدلة ع�سكر
�إنت الدم الفينا و�أكرت
	�إنت وطن بذاتو و�أكرب
�إنت جواهر ذهب ومرمر
	�إنت م�سك وورد وعنرب

ب��ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ق���دم ال�شاعر
مار�سيل مدور احلفل الذي �أقيم
يف البيال مبنا�سبة عيد اجلي�ش،
حيث كانت ال�سهرة عامرة .ومثلها كانت
�أجواء ال�سهر يف خمتلف املناطق ،فقد
حيا الفنانون اجلي�ش ب�أحلى النغمات
ّ
والكلمات.

يلون ليل البيال
عا�صي احلالين ّ
بالطرب والفرح
ب���أل��وان ال��ط��رب وال��ف��رح والإع��ت��زاز
والفخر واحلما�سة ،ل ّون الفنان الكبري
عا�صي احل�لاين �سهرة عيد اجلي�ش،
حيث ا�ستمتع نحو � 1500شخ�ص
م��ن ال�ضباط وعائالتهم بال�صوت
اجلبلي الهادر يغني للبنان واجلي�ش
واحلب ترافقه فرقته املو�سيقية،
كما ا�ستمتعوا بالوقفات ال�شعرية
حيا بها مار�سيل مدور
التي ّ
اجلي�ش .ليل البيال يف � 3آب 2011
مفعما بالبهجة.
كان م�ضيئًا
ً

الف
يحتفل نانون
و
ن
ب
ا
جلي

�ش

من البيال �إىل اجلنوب
وال�شمال والبقاع
عيد اجلي�ش �ألوان من الطرب
والفرح واحلب
خيلت �أ�صواتهم
الفر�سان الأربعة ّ
يف البيال
يف � 4آب جتدد موعد الفرح يف البيال مع الفر�سان الأربعة ،يف �سهرة
جميلة ح�رضها عدد كبري من الرتباء وعائالتهم.
حيوا اجلي�ش والوطن ب�أ�صواتهم الهادرة ترافقهم فرقتهم
الفر�سان ّ
املو�سيقية ،و�شاركهم احل�ضور فرحة العيد وبهجة
االحتفال.
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اجلي�ش يف عيده

نوال الزغبي وف�ضل �شاكر
يف ملعب �صيدا البلدي
يف �صيدا ك��ان لل�سهر واحل��ب موعد �آخ��ر يف
امللعب البلدي للمدينة .فقد �أحيا الفنانان
غنائيا متيز
نوال الزغبي وف�ضل �شاكر حفالً
ً
بح�ضور ر�سمي وجماهريي و�إعالمي كبري.

ن���وال ال��زغ��ب��ي افتتحت
احلفل وقدمت جمموعة
من �أجمل �أغانيها .و�إذ
حيت احل�ضور وهن�أت
اجل���ي�������ش يف ع���ي���ده
ق��ائ��ل��ة« :اهلل يحمي
اجلي�ش حامي لبنان»،
�أ����ش���ع���ل���ت امل��ل��ع��ب
باحلما�سة التي ظلت م�سيطرة طوال
ال�سهرة.
مغنيا «بكتب
ومع �إطاللة الفنان ف�ضل �شاكر
ً
ا�سمك يا بالدي» �أخذ التفاعل اجلماهريي مداه،

وغنى احلا�رضون
مع الفنان باقة من �أغانيه.
وجه �شاكر التهنئة للجي�ش يف عيده.
وختاما ًّ ،

طوين كيوان وجان خ�ضري
يف ال�شمال
لطاملا ارت��دى ط��وين كيوان املرقط وغنى
للجي�ش وللوطن .ويف عيد اجلي�ش هذا العام مل
يت�أخر عن املوعد ،ففي معر�ض ر�شيد كرامي
الدويل احت�شد ال�ساهرون ليحتفلوا مع ال�صوت
اجلميل والأغاين البلدية بجي�شهم.
ع�سكريون وعائالتهم ومدعوون �ضاقت بهم
رحابة املكان ،و�أم�ضوا �أجمل الأوقات ،مع �أغاين
طوين كيوان ،وخفة ظل الفنان جان خ�ضري.

�أمري يزبك
يف النادي الع�سكري املركزي
أي�ضا .يف النادي الع�سكري
حفالت النوادي الع�سكرية كان لها جنومها � ً
املركزي �أطل الفنان �أمري يزبك ،مع فرقته املو�سيقية فغنى و�أطرب
ال�ساهرين وكانت حتيته للجي�ش غنية باحلب والتقدير.
وقد �شاركه يف �إحياء ال�سهرة التي ح�رضها عدد كبري من ال�ضباط وعائالتهم،
الفنانون �سمري حنا ،دبو�س دبو�س ،ليليان حداد ،لبنان خليل و�سوزان خليل.
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جهاد حمفوظ وبرتا
ابي را�شد يف نادي
ال�ضباط  -الريزة
ال����ف����ن����ان ج���ه���اد
حم���ف���وظ ،اح��ي��ا ليل
الأول م��ن �آب ،حفل
ع�شاء �ساهراً يف نادي
ال�������ض���ب���اط يف ال���ي���رزة،
ح����ضره ع���دد ك��ب�ير م��ن ال�ضباط
وعائالتهم .و�شاركته يف �إ�ضفاء اج��واء الفرح،

اجلي�ش يف عيده

الفنانة برتا اب��ي را�شد مبجموعة من الأغ��اين
التي ا�ستمتع بها احلا�رضون.

رفيق خويري يف الأرز
ن��ادي �ضباط الأرز �شهد ب��دوره �سهرة
جميلة توىل �إحياءها الفنان رفيق خويري
وفرقته املو�سيقية ،والفنانة غرا�سيا.
ال�ضباط الذين ا�صطحبوا عائالتهم �إىل
ال�سهرة غ���ادروا بعد �ساعات من الفرح،
على �أمل �أن يتجدد
امل�����وع�����د يف
منا�سبــــة
�أخرى.

زين العمر يف املجمع الع�سكري
زين العمر �سهر ليلة �أول �آب يف املجمع الع�سكري  -جونيه
والتقى حمبيه يف �أجواء مليئة بالفرح يف ليلة �شاركه يف �إحيائها الفنانون
�ألني حلود وبول زغيب و�أم�ين الها�شم .غ ّنى وكانت لل�ضباط وعائالتهم برفقة
وجه �إىل اجلي�ش يف عيده �أطيب التمنيات.
�صوته �ساعات من العمر ...وكالعادة ّ
غدي ودومينيك
يف نادي ال�ضباط -
جونيه
يف نادي ال�ضباط  -جونيه
�سهر �ضباط وعائالتهم مع
جمموعة من الفنانني.
فقد �أح��ي��ا �سهرة عيد
اجلي�ش يف النادي كل من
الفنانني ،غدي (انطوان
رزق الـله) ،دومينيك
حوراين ،وفداء خوري.
ال�ساهرون ا�ستمتعوا ب��الأج��واء اجلميلة
وتبادلوا التهاين باملنا�سبة.
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اجلي�ش يف عيده

نادي الرتباء املركزي
يف ال�شمال
نوادي الرتباء كان لها ح�صتها من ال�سهر
والغناء والأج���واء اجلميلة ،ففي ال�شمال
�أح��ي��ت جم��م��وع��ة م��ن ال��ف��ن��ان�ين منا�سبة
عيد اجلي�ش يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي،
حيث �سهر نحو � 500شخ�ص من الرتباء
وعائالتهم .الأجواء كانت عامرة بالفرح مع
الفنانني جان خ�ضري و�أمرية وح�سان ال�سيد
وه�شام خ�ضور.

نادي الرتباء
املركزي
يف البقاع
يف ال��ب��ق��اع �أقيمت
حفلة فنية يف ن��ادي
الرتباء املركزي  -طليا
�شخ�صا من
ح�رضها نحو 450
ً
الرتباء وعائالتهم ،وقد ا�ستمرت ال�سهرة
�إىل وقت مت�أخر ويف �أجواء جميلة ورق�ص
ودبكة على �أنغام الفرقة املو�سيقية
و�أ���ص��وات عبا�س �أب��و ديه وجن��وى فرام
و�شوقي عوا�ضة.

نادي الرتباء املركزي
يف الفيا�ضية
نادي الرتباء املركزي  -الفيا�ضية ا�ستقبل
أي�ضا بربنامج فني من ّوع �أم�ضوا
ال�ساهرين � ً
برفقته �أج��م��ل الأوق����ات ،م��ع الفنانني روين
ك�سار� ،ستيفاين فقيه ،رواد البا�شا ،وجميد
الرمح.
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خميم م�ؤ�س�سة ال�شهيد العاقوري يف اللقلوق
�أبناء الع�سكريني ال�شهداء برفقة  23ملكة...
واملغاوير «مالك» حار�س

وقفة وفاء

�إعداد:
جان دارك ابي ياغي

م��ق�����ص��ود ال���ذي راف���ق امللكات
معرفً ا
يف جولتهن على املخيم،
ِّ
مب�����س��اب��ق��ة م��ل��ك��ة ج���م���ال ل��ب��ن��ان
املغرتب التي بد�أ بتنظيمها منذ
�ام��ا��� ،ش��اك� ً�را قائد
ح���واىل  11ع� ً
فوج املغاوير و�ضباطه وعنا�رصه
معربا عن
على ح�سن الإ�ستقبال،
ً
�شكره بهدية رمزية ق ّدمها �إىل
قائد الفوج عبارة عن �ساعة يد
حتمل �شعار حفل انتخاب امللكة.
ك��م��ا ك��ان��ت كلمة مل��دي��ر جلنة
ان���ت���خ���اب م��ل��ك��ة ج���م���ال ل��ب��ن��ان
املغرتب � -أو�سرتاليا  -ال�سيد
ج��وزف خ���وري ،وق��د �سبق للجنة
�أن تعاونت مع م�ؤ�س�سة املقدم
ال�شهيد �صبحي ال��ع��اق��وري من
نظمته م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي ح����واىل ال�����س��ن��ت�ين و�أخ�����ذت على
�أبناء الع�سكريني ال�شهداء �إلتقوا
جمددا يف خميم �صيفي ّ
ً
مثمرا،
منهن لقب ملكة .فامل�شاركات عاتقها �أن يكون التعاون
العاقوري ،ومن املفاج�آت التي كانت بانتظارهم � 23صبية حتمل كل
ّ
ً
يف م�سابقة ملكة جمال لبنان املغرتب (عددهن  23ملكة من خمتلف البلدان العربية والأجنبية) ،ف��ك��ان��ت النتيجة ج��م��ع مبلغ من
امل��ال «ه��دي��ة �إىل �أب��ن��اء �شهداء
�أدرجن زيارة املخيم على برنامج ن�شاطاتهن خالل �إقامتهن يف لبنان.
اجلي�ش اللبناين ال��ذي��ن �ض ّحوا
قدراته ،مهماته� ،شعاره ،ون�شاطاته املختلفة ب�أرواحهم ودمائهم من �أجل الدفاع عن �أر�ض
ملكات يف املخيم
عند و�صول ملكات اجلمال �إىل مكان �إقامة (�صيفًا و�شتا ًء) ،رافقه �رشح من الرائد املغوار لبنان وترابه املق ّد�س من �أي خماطر» ،ووعدوا
املخيم يف ثكنة ف��وج املغاوير  -اللقلوق ،عبا�س عقيل .العر�ض �أث��ار �إعجاب امللكات �أن يكون التعاون �أكرب يف كل عام.
وع��رب��ون حم��ب��ة وت��ق��دي��ر ،ق � ّدم��ت امللكات
كان يف ا�ستقبالهن قائد الفوج العميد الركن واحلا�رضين وده�شتهم.
يعرف مب�ؤ�س�سة املقدم هدايا رمزية من بلدانهن لأبناء �شهداء اجلي�ش
�شامل روكز و�ضباط الفوج وعنا�رصه ،ورئي�سة
وعر�ض فيلم �آخ��ر ِّ
م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري ال�شهيد �صبحي ال��ع��اق��وري منذ الت�أ�سي�س وتناولن طعام الغداء �إىل مائدتهم .بدورها،
ولغاية ال��ي��وم ،م��ع م��ا رافقها م��ن ن�شاطات ق ّدمت م�ؤ�س�سة العاقوري لكل من امللكات
و�أع�ضاء امل�ؤ�س�سة و�أبناء ال�شهداء.
جم��ا يت�ضمن �سرية حياة ون�ضال
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،كلمة ترحيب خمتلفة هدفها زرع الفرح يف قلوب َمن �رسق
قر�صا م��د ً
ً
وا�ست�شهاد املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري
من الإعالمية جان دارك �أبي ياغي بامللكات ،القدر منهم نعمة العي�ش يف كنف �آبائهم.
رحب العميد الركن �شامل روكز وقبعات حتمل ا�سم امل�ؤ�س�سة مرفقة بوردة
متمنية ل��ه��ن �إق��ام��ة ممتعة يف رب���وع لبنان
ويف كلمتهَّ ،
احلبيب ،داعية �إياهن �إىل حمله ذخرية مقد�سة بامللكات يف رب��وع فوج املغاوير ،و�شكرهن حمبة.
ث���م ان��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع مل�����ش��اه��دة ال��ع��ر���ض
ع��ل��ى ���ص��دوره��ن يف ح� ِّل��ه��م وت��رح��ال��ه��م و�إىل على لفتتهن جتاه �أوالد الع�سكريني ال�شهداء
الع�سكري املميز ال��ذي ي��ؤدي��ه املغاوير يف
متمنيا لهن �إقامة جيدة يف لبنان.
الإفتخار بانتمائهن �إىل بلد ا�سمه لبنان.
ً
ويف اخلتام ،كانت كلمة ملنظّ م حفلة انتخاب املنا�سبات اخلا�صة .وعلى مدى �ساعتني من
يعرف
ال��زائ��رات ���ش��اه��دن ع��ر� ً��ض��ا م�����ص � ّو ًرا ِّ
ب��ت��اري��خ ت�أ�سي�س ف��وج امل��غ��اوي��ر� ،أه��داف��ه ،ملكة جمال لبنان املغرتب الأ�ستاذ �أنطوان ال�سري على الأق��دام ،و�صل اجلميع �إىل مكان
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وقفة وفاء

العر�ض يف بالوع بلعا (ن�سبة �إىل منطقة بلعا
بالقرب من بلدة تنورين الفوقا) .البالوع
مت
(املعروف � ً
أي�ضا ببالوع اجل�سور الثالثة) ّ
اكت�شافه العام  1952على يد خبري املغاور
الفرن�سي ه�نري ك��وايف (،)1989 – 1907
ويتميز بثالثة ج�سور طبيعية متداخلة جتعل
جيولوجيا فري ًدا يف العامل ،ي�صل
معلما
منه
ً
ً
عمقه �إىل 255م وات�ساعه اىل 268م.
وك��ان��ت للملكات وق��ف��ة ع��ن��د ال��ب��ال��وع،
ا�ستمتعن خاللها باملناظر ال�ساحرة قبل
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�أن يتابعن وه� ّ�ن يحب�سن �أنفا�سهن العر�ض
الع�سكري ال��ذي نفّ ذه الع�سكريون ب�إ�رشاف
املالزم الأول عطية �أبو حيدر .وكان عبارة عن
تريوليان ،هبوط وت�سلّق على احلبال ،ت�سلّق

وجها لوجه)...
على ال�صخر� ،سجال( قتال
ً
�أيام املخيم
�شخ�صا من �أبناء
�شارك يف املخيم حواىل 45
ً
ال�شهداء الع�سكريني �أعمارهم بني  15و20
�سنة .ه�ؤالء عند و�صولهم �إىل ثكنة املغاوير
يف اللقلوق كان يف ا�ستقبالهم امل�س�ؤول عن
�ارا و�أعطى
رح��ب بهم
الثكنة ال��ذي ّ
ترحيبا ح� ًّ
ً
توجيهاته �إىل الع�سكريني ملواكبة ال�شباب
وال�صبايا خطوة خطوة ،ثم رافقهم املعاون
الأول ك��ام��ل ع���درا �إىل غ��رف��ه��م لتو�ضيب
�أغرا�ضهم.
منوعا وتو ّزعت ن�شاطاته
برنامج املخيم كان
ً
بني الألعاب والثقافة والرتفيه .كما ت�ضمن
درو�� ً�س��ا نظرية وتطبيقية �أعطتها الآن�سة
(من�شطة ومنظمة خميمات)،
ك���ارال بعيني
ِّ
من�شطني� ،إدارة خميمات
حول كيفية �إع��داد
ِّ

�آب�/أيلول

وقفة وفاء

ويف جل�سة تثقيفية ،دار نقا�ش بني الدكتور
ف��ادي اليازجي (ط��ب نف�سي) وامل�شاركني
يف املخيم حول موا�ضيع تتعلّق ب�أمور احلياة
اليومية كالي�أ�س عند ال�شباب ،عالقة الأهل
ب����الأوالد��� ،ص��ورة الأب يف العائلة ،دور الأم
والأق�����ارب وامل��در���س��ة يف ح��ال غ��ي��اب الأب،
وغ�يره��ا م��ن امل��وا���ض��ي��ع ...ب��أ���س��ل��وب �سل�س
ووا�ضح وجريء.

�صيفية ،حت�ضري �سهرات املخيم ...وقد جرى
�شخ�صا (م��ن عمر
الرتكيز على �إع���داد 12
ً
� 13سنة وم��ا ف��وق) و 15م�ساع ًدا ،وو�ضع

خطة عمل يت�سلم مبوجبها املن�شطون اجلدد
م�س�ؤولياتهم يف خميم ال�صغار ال��ذي �أقيم
الحقًا يف قاعدة رياق اجلوية.

بحر وجبل
لبى
يف �إط��ار الن�شاطات اخلارجية للمخيمّ ،
املجمع
�أب��ن��اء الع�سكريني ال�����ش��ه��داء دع���وة
ّ
الع�سكري  -جونيه حيث م��ار���س��وا ريا�ضة
ال�سباحة ،وزاروا مدر�سة التزلج  -الأرز وجالوا
على غابتها وتناولوا طعام الغداء �إىل مائدة
رحب بهم جمي ًعا �ضيوفً ا
قائد املدر�سة الذي ّ
�أع ّزاء يف ربوع الأرز .وكالعادة تخللت املخيم
أي�ضا �أ�شغال يدوية و�سهرات ممتعة.
� ً
ويف اخلتام� ،شكرت رئي�سة م�ؤ�س�سة ال�شهيد
ال��ع��اق��وري ك��ل م��ن �ساهم يف �إجن���اح املخيم
من ع�سكريني ومدنيني وم�ؤ�س�سات داعمة،
واع��دة بالعمل امل�ستمر يف �سبيل �إبقاء �أبناء
الع�سكريني ال�شهداء يف فرح دائم.
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«دمج املع ّوق يف املجتمع»
كي ال ي�ضاف �إىل ظلم القدر
ظلم الب�رش!
«�إذا �س ّلمنا ب� ّأن الإعاقة تقع حتت عنوان ظلم القدر من دون التعر�ض للإرادة الإلهية
وحكمتها ،ف�إننا كمجتمع يجب �أن ن�سعى بكل طاقاتنا كي ال ي�ضاف �إىل ظلم القدر ظلم
الب�رش».
بهذه العبارات ا�ستهل ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن غابي القاعي ،م�سري �أعمال
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ،كلمته خالل ندوة �أعدها كل من ال�سيدة هيام �صقر
– رئي�سة دائ��رة الرعاية املتخ�ص�صة يف وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية – وال�سيدة نيكول
نعمه – مديرة مركز الينبوع لت�أهيل ذوي الإحتياجات اخلا�صة  -والإعالمي طوين بارود
– ممثل ال�شباب يف الأمم املتحدة ونا�شط
يف مراكز وجمعيات خريية خمتلفة.

�أين اخللل؟
عرفت ال�سيدة
بعد الن�شيد الوطني اللبناينّ ،
هيام �صقر «ال��دم��ج» ب���أن��ه «ت��وف�ير الفر�ص
ل�ل�أ���ش��خ��ا���ص م��ن ذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
لالنخراط يف احلياة املجتمعية وتعزيز التوا�صل
وال��ت��ف��اع��ل االي��ج��اب��ي بينهم وب�ي�ن املجتمع
املحيط ،فاملجتمع ال�صحيح واملتوازن والعادل
هو املجتمع الذي يعطي جلميع �أفراده الفر�صة
واحل��ق يف امل�شاركة والإنتاجية للم�ساهمة يف
تطوره ومتا�سكه ،ويحرتم الإختالف وال يعاقب
عليه ،كما يبعد خطر تفاقم الآف��ات ال�سلبية
الناجتة عن التمييز ال�سلبي».
وت��اب��ع��ت ���ص��ق��ر م��ت��ح��دث�� ًة ع���ن «اخل���ل���ل يف
دم��ج الأف����راد» ،وال���ذي يح�صل عندما يكون
هناك �أ�شخا�ص مهم�شون من دون �إرادت��ه��م
وم�ستبعدون عن امل�شاركة يف �صنع القرار،
وعندما ال يتقبلهم املجتمع كونهم خمتلفني

عن �أفراده ،وعندما ال ت�صلهم اخلدمات العامة،
واخل��دم��ات املتخ�ص�صة مع �أنهم الفئة التي
ي�صنفها املجتمع «الأكرث �ضعفًا وتهمي�شً ا».
واعتربت � ّأن الدمج هو حق من احلقوق التي

�إعداد:
روجينا خليل

يجب �أن يتمتع بها ال�شخ�ص املعوق ،م�شري ًة
�إىل � ّأن وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية تهتم بق�ضية
الإع��اق��ة على الرغم من غياب م�رشوع وا�ضح
املعامل و املراحل للدمج ال ي�شكل �سيا�سة عزل.
والدمج كما ن�ص عليه القانون ،2000/220
لي�س م�س�ؤولية وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعة فح�سب
وهذا �سبب �أ�سا�سي لعدم حتقيقه حتى الآن،
علما �أنه كان نتيجة جهود كل من وزارة ال�ش�ؤون
ً
االجتماعية ،الأ�شخا�ص املعوقني ،جمعيات
املعوقني وخرباء يف االعاقة وقانونيني.
وع ّ��رف��ت �صقر «امل��ع��وق» بح�سب امل��ادة 2
من القانون  2000/220على �أنه «ال�شخ�ص
ال��ذي تدنت �أو انعدمت قدرته على ممار�سة
ن�شاط حياتي هام واحد �أو �أكرث� ،أو على ت�أمني
م�ستلزمات ح��ي��ات��ه ال�شخ�صية مب��ف��رده� ،أو

امل�شاركة يف الن�شاطات االجتماعية على قدم
امل�ساواة مع الآخرين� ،أو �ضمان حياة �شخ�صية
�أو اجتماعية طبيعية بح�سب معايري جمتمعه
ال�����س��ائ��دة ،وذل���ك ب�سبب ف��ق��دان او تق�صري
وظيفي ،بدين �أو ح�سي �أو ذهني ،كلي �أو جزئي،
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دائ��م �أو م�ؤقت ،ن��اجت عن اعتالل ب��ال��والدة او
مكت�سب �أو عن حالة مر�ضية دام��ت �أك�ثر مما
طبيا ان تدوم».
ينبغي لها ً
و�أ�ضافت« :بعد معاينة ال�شخ�ص من قبل
فريق طبي متخ�ص�ص ومعتمد من قبل الوزارة
وال��ت���أك��د م��ن �إع��اق��ت��ه ،مينح «بطاقة املعوق
ال�شخ�صية» وه��ي امل�ستند الر�سمي لإثبات
الإعاقة وال�رشط الرئي�س للح�صول على اخلدمات
اخلا�صة باملعوقني».
اخلدمات والتقدميات
بني الرعاية والدمج
م��ع ت��ن��ام��ي احل��رك��ات الإن�����س��ان��ي��ة وتكثيف
احلمالت احلقوقية ،ربطت املقاربة احلقوقية
بحقوق ال�شخ�ص املعوق ،وبعد �صدور مواثيق
دولية �أهمها �رشعة حقوق االن�سان  -قواعد
تكاف�ؤ الفر�ص ومنع التمييز  -تغريت النظرة
�إىل مفهوم الرعاية من جمرد االهتمام بت�أمني
الإيواء والعناية (احلاجات الأ�سا�سية) �إىل ت�أمني
احلقوق الأ�سا�سية لكل ان�سان ،من الرعاية �إىل
التمكني ومن االح�سا�س بال�شفقة والتعاطف �إىل
حتفيز امل�شاركة يف الواجبات وامل�س�ؤوليات.
دور وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية
ي�شكل املعوقون يف لبنان �إحدى �أهم ال�رشائح
التي توليها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية رعاي ًة
كبريا من
خا�صا ،فقد خ�ص�صت جز ًءا
واهتماما
ً
ً
ً
موازنتها ال�سنوية لت�أهيل ذوي االحتياجات
اخل��ا���ص��ة ورع��اي��ت��ه��م وتعليمهم .ورك���زت يف
تعاطيها مع ه��ذه الق�ضية على قاعدة احلق
والواجب .كما تنتهج الوزارة �سيا�سة �رشاكة مع
القطاع الأهلي واملجتمع املدين لت�أمني حقوق
�أ�سا�سية ل�صالح الأ�شخا�ص املعوقني ،ور�صد
احتياجات ال�رشائح االجتماعية املهم�شة وال�سعي
�إىل تنمية املهارات وتطوير القدرات� ،إ�ضاف ًة
�إىل التدخل يف �صياغة ت�رشيعات تخ�ص هذه
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تاهيل متخ�ص�ص ،تخ�صي�ص اعتمادات مالية
�إ�ضافية لزيادة عدد اخلدمات وتلبية احلاجات.
ك��م��ا مت��ن��ت ����ص���دور امل��را���س��ي��م وال���ق���رارات
التنفيذية لتطبيق القانون (ت�أمني و�سائل
نقل جمهزة ،حتفيز التوظيف يف القطاعني
الر�سمي واخلا�ص ،ت�أهيل عدد من املدار�س
ال��ر���س��م��ي��ة ،)...تو�سيع امل�شاركة والتفاعل
االجتماعي والثقايف والريا�ضي للمعوقني يف
املجتمع ،زي��ادة حمالت التوعية ون�رش الوعي
لتغيري نظرة املجتمع ال�سلبية جتاه ال�شخ�ص
امل��ع��وق� ،إن�����ش��اء م��راك��ز لالكت�شاف والتدخل
املبكر للحد من تفاقم االعاقة ،وكذلك ايجاد

الفئات� ،أو تعديل هذه الت�رشيعات بالتعاون مع
الإدارات املعنية ،وو�ضع خطط لتمكني الفئات
املهم�شة وحثها على امل�شاركة.
�شاركت ال���وزارة يف خمتلف اللجان املعنية
بتطبيق ال��ق��ان��ون والتن�سيق م��ع الإدارات
الر�سمية والقطاع الأهلي (امل����شروع الوطني
ل��ل��دم��ج امل��در���س��ي ،ت�سهيل م�����ش��ارك��ة ذوي
االحتياجات اخلا�صة يف العمليات االنتخابية يف
وزارة الداخلية ،ت�سهيل احل�صول على رخ�ص
ال�سوق ،ت�سهيل م�شاركة التالمذة من ذوي
ا إلع��اق��ات الب�رصية وال�سمعية يف االمتحانات
الر�سمية.)...
ك���م���ا ���س��ه��ل��ت
�إع���ط���اء ق��رو���ض
���س��ك��ن��ي��ة ل���ذوي
االح����ت����ي����اج����ات
اخل����ا�����ص����ة ب��ع��د
اقرتاح امل�ؤ�س�سة
العامة للإ�سكان
اخلا�ضعة ل�سلطة
وزارة ال�����ش���ؤون
االجتماعية.
كذلك ،اقرتحت
م����شروع م��ر���س��وم
ح����ول امل��ع��اي�ير
ؤخرا �إىل جمل�س الوزراء بعد
الهند�سية (�أر�سل م� ً
عر�ضه على التنظيم املدين).
�إىل ذل��ك� ،شاركت ال���وزارة يف االجتماعات
واملناق�شات اخلا�صة باالتفاقية الدولية حلقوق
الأ�شخا�ص املعوقني التي عقدت يف «منظمة
االمم املتحدة» منذ  2003حتى .2006

دور ح�ضانة داجم��ة لتهيئة الدمج الرتبوي،
مراجعة اخل��ط��ط وال�سيا�سات لتتما�شى مع
أخريا ولي�س
املتطلبات واحلاجات امل�ستجدة ،و� ً
�آخ ٍرا ً ،خدمة ال�شخ�ص املعوق يف �أ�رسته ومتابعة
احل��االت لدعم العائلة وتدريبها على كيفية
التعامل مع الإعاقة.

الرعاية بني الواقع وامل�أمول
ختمت ال�سيدة �صقر الق�سم الأول من الندوة
بالتذكري ب� ّأن امل�شكلة ال تكمن يف الن�صو�ص
بل يف �إيجاد �آليات وا�ضحة للتطبيق ،مقرتح ًة
تخفيف ال��رع��اي��ة امل�ؤ�س�ساتية املتخ�ص�صة
وذلك من خالل تعزيز فر�ص االندماج االجتماعي
يف ال��ق��ط��اع ال�ترب��وي (دم���ج ت��رب��وي ج��زئ��ي �أو
كامل� ،صفوف موازية ) واملهني (توظيف يف
م�ؤ�س�سات لي�ست معنية فقط باالعاقة) ،متويل
قرو�ض الن�شاء م�شاريع منتجة� ،إن�شاء مراكز

الرعاية املتخ�ص�صة
تتبع ال����وزارة �سيا�سة ال����شراك��ة م��ع القطاع
الأهلي من خالل �إب��رام عقود �سنوية مع عدد
من امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة لتعليم الأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة وتدريبهم وت�أهيلهم ،وهي موزعة
على خمتلف الأرا�ضي اللبنانية ،ويبلغ عددها
 72م�ؤ�س�سة ت�ؤمن الرعاية لـ  7295معوقً ا من
خمتلف �أنواع الإعاقات.
وتت�ضمن الرعاية املتخ�ص�صة ما يلي:
• ت�أمني التعليم (تعليم �أكادميي نظامي� ،أو
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مكيف) وذل��ك لعدم
ت��واف��ر االم��ك��ان��ات يف
امل��دار���س النظامية،
وك���ون امل ؤ������س�����س��ات
الرتبوية غري م�ؤهلة
م��ن الناحية البيئية
والفنية ال�ستقبالهم.
• ت��رب��ي��ة خمت�صة
ل�لاع��اق��ات العقلية
و�شديدي االعاقة.
• الت�أهيل (جل�سات
عالجية).

• التدريـب املهني :لفرتة حم��ددة بهدف
التمكني� ،أو تدريب دائم ( م�شاغل حممية.)....
• تنمية امل��ه��ارات احلياتية (ت��دري��ب على
م��ه��ارات اال�ستقاللية الذاتية اي ا�ستقاللية
ال�شخ�ص يف احلياة اليومية ).
• ك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ن��ق��ـ��ل (ي�ت�راف���ق م���ع تكييف
املحيط).
مركز الينبوع
يف ظل غياب �سيا�سة وطنية �شاملة لدمج
اال���ش��خ��ا���ص امل��ع��وق�ين��� ،س��اه��م��ت ال��رع��اي��ة
املتخ�ص�صة يف ا�ستفادة ال�شخ�ص املعوق
من حقه بالتعلم والت�أهيل والعالج ،فزاد عدد
املعوقني املتعلمني يف �أكرث من جمال ،وخفف
ذلك من الظروف التي ت�ساهم يف عزل ال�شخ�ص
املعوق.
ففي مركز «الينبوع» لت�أهيل ذوي االحتياجات

ندوات

اخلا�صة مثالً ،ك��ان ع��دد امل�سجلني  8طالب
طالبا.
العام  ،1993وهو اليوم يناهز 60
ً
م��رك��ز الينبوع ي�ستقبل ذوي الإحتياجات
اخلا�صة من عمر � 14سنة حتى عمر الـ� 55سنة
ويعمل على تبيان ق��درات ه���ؤالء الأ�شخا�ص
وتفعيلها يف املجتمع ،وهو يعمل على ت�أهيلهم
وت�أهيل ذويهم على حد �سواء.
يف الق�سم الثاين من الندوة ،عر�ضت ال�سيدة
فيلما م�ص ّو ًرا عن املركز وعن �أبرز
نيكول نعمة
ً
الن�شاطات التي يقوم بها الطالب ،حيث بدت
ال�سعادة وا�ضحة على وجوه اجلميع ،من طالب
ومدر�سني و� ٍ
أه���ال ع�ّبررّ وا عن امتنانهم لهذا
املركز وعن ثقتهم به ومبديرته ،مطمئنني �إىل
حال �أوالدهم بعد العمر الطويل.
بعدها ،حتدث الإعالمي طوين بارود عن خربته
ال�شخ�صية وعن عالقته اخلا�صة مع «الإن�سان
املعوق».

ت�ضافر اجلهود
يف اخلتام ،كانت كلمة للعميد الركن غابي
القاعي قال فيها:
«�إذا �سلمنا ب���أن الإع��اق��ة تقع حت��ت عنوان
ظلم القدر من دون التعر�ض ل�ل�إرادة الإلهية
وحكمتها ،ف�إننا كمجتمع يجب �أن ن�سعى بكل
طاقاتنا كي ال ي�ضـاف �إىل ظلـم القدر ظلم
الب�رش.
م��ن ه��ن��ا ف����� ّإن م�����س���ؤول��ي��ة دم���ج امل��ع��وق يف
املجتمع تقع على عاتق جميع �أفراده وهيئاته
وم�ؤ�س�ساته من دون ا�ستثناء وق��د �أ�سهبتم
م�شكورين يف ��شرح موجبات ه��ذه امل�س�ؤولية
وتفا�صيلها وما يرتتب عليها.
ل��و فكر ك��ل واح���د منا �أن���ه غ�ير م��ع��وق حتى
الآن وقد ي�صبح معوقً ا غ ًدا لأي �سبب مفاجئ،
النعك�س ذل��ك على نظرته للمعوق و�سلوكه
جتاهه.
بيد �أين يف �سياق ه��ذا املو�ضوع ،ال بد �أن
�أ�شري �إىل �أم��ر الفت يف �إط��ار رعاية املعوقني
ومعاجلتهم ،ف���إذا كانت الإع��اق��ة ال متيز بني
�شخ�ص و آ�خ��ر وفئة و�أخ��رى �أو دين و�آخ��ر ،ف�إنه
مل�ؤ�سف حقًا �أن ن��رى متيي ًزا من قبل بع�ض
الهيئات واجلمعيات الأهلية التي تهتم بفئة
من املعوقني من دون غريهم.
ٍ
منـاف للقـيم الإنـ�سانـية يجـب جتـاوزه،
�إنه �أمر
ال �سـيمـا �أن الأخ��ـ��ـ�لاق ال تـقـف عند حـدود
معينـة».
ج�سديا يف
و�أ�ضافّ �« :إن حتدي دمج املع ّوق
ً
املجتمع ميكن مواجهته بت�ضافر جميع اجلهود.
�أما حتدي دمج الأ�شخا�ص الذين ي�ساهمون يف
تهدمي املجتمع ب�أ�ساليب �شتى ،وجب تطهريه
منهم ولي�س دجمهم فيه.»...
ثم �شكر العميد الركن القاعي املحا�رضين
متمنيا لهم التقدم
على اجلهد الذي �أعطوه،
ً
والعون الإلهي يف مهماتهم وقدم لهم با�سم
دروعا تذكارية.
قائد اجلي�ش
ً
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�سطر �أجمل الأبيات ال�شعرية ،وري�شتة
حرب قلمه ّ
خطت تعابري وجوه �أبرز ال�شخ�صيات.
ّ
حاكى احلب والوطن وال�سيا�سة ،وغنى �أ�شعاره
كبار املطربني �أمثال وديع ال�صايف ،هيام يون�س،
جوزف عازار ،نور الهدى ،دنيا� ،أمني هيمو...
هو ال�شاعر الكبري والأدي��ب يون�س الإب��ن� ،إبن
لبنان ومزيارة املتمددة على �سفح جبل �إهدن
ببيوتها القرميدية اجلميلة.

على �سفح �إهدن
على �أج��م��ل �سفح م��ن جبال
غ���اب���ات �إه�����دن ،وحت���دي��� ًدا يف
منطقة حمي�ص  -مزيارة ،ولد
ال�شاعر يون�س يو�سف يون�س
(واملعروف بيون�س الإبن) العام
 .1926وال��ده الأدي���ب الكبري
والر�سام يو�سف يون�س (�صاحب
ع��دة م�ؤلفات �أ�شهرها «م�سبحة
ال��راه��ب») ،ووالدته ال�سيدة كرت
(ربة منزل) .لقّب مرة با�سم
عبود ّ
�ب ه��ذا اللقب
يون�س الإب���ن ،ف��أح� ّ
و�س ّجله ك�إ�سم �رشعي له يف دوائر
النفو�س يف عهد الرئي�س �سليمان
فرجنية.
أئرا
ترعرع ال�شاعر يف جو �أدبي مت� ً
بوالده الأديب والر�سام وال�شاعر،
الذي كان بليغًا باللغتني العربية
والفرن�سية.
ت��ع� ّ�ر���ض ال�شاعر يون�س الإب��ن
�إىل ح��ادث يف عينه الي�رسى وهو
يف اخل��ام�����س��ة م��ن ع��م��ره ،ف ��أج�بره
الطبيب ع��ل��ى ع���دم ا�ستعمالها
ملدة ثالث �سنوات ،وبقي
خمتفيا
ً
يف منزل جدته طوال هذه الفرتة،
وب��ال��ت��ايل مل يتمكن م��ن الدخول
عمه
�إىل املدر�سة ،الأمر الذي دفع ّ
املون�سينيور جورج يون�س (رئي�س

منح الكلمة العامية �أجنحة وارتقى بها

يون�س الإبن

�أ�سماء المعة

�إعداد:
تريز من�صور

مدر�سة عينطورة) ووال����ده� ،إىل
تعليمه القراءة والكتابة يف املنزل
بوا�سطة ال�سمع.
بعد ت��ع��ايف عينه ،انت�سب �إىل
مدر�سة املطران عبد ،وحاز �شهادة
ال�بروف��ي��ه يف ثالثينيات ال��ق��رن
امل��ا���ض��ي .وب��ع��د ذل��ك ب���د�أ كتابة
امل��ق��االت الثقافية والق�صائد
ال�شعرية يف �صحيفة «الرقيب» يف
طرابل�س ،التي كان والده يو�سف
يون�س رئي�س حتريرها.
بداية الطريق
يف اخلم�سينيات انتقل الإبن �إىل
بريوت ،وبد�أ مبرا�سلة عدة �صحف
وجم�لات م��ن بينها «احل����وادث»،
وم��رة ق��ر أ� �صاحب «دار ال�صياد»
الأ���س��ت��اذ �سعيد ف��ري��ح��ة �إح���دى
ق�صائده ،ف�أعجب بكلماتها وطلب
مت اللقاء بينهما ،و�أثمر
ر�ؤيته ،و ّ
تعيني �سعيد فريحة ال�شاعر الإبن
يف من�صب �سكرتري حتريره اخلا�ص
يف �ستينيات القرن املا�ضي .وقد
ا�ستمر يف ه���ذا املن�صب حلني
وف��اة فريحة ،وه��و ال��ي��وم م��ا زال
يعمل يف «دار ال�صياد» ،كم�رشف
على املقاالت الثقافية يف جريدة
«الأن��وار» ،كما �أن اجلريدة اليوم
تعيد ن�رش بع�ض كتاباته ال�شعرية
والأدب��ي��ة التي �سبق �أن ن�رشت يف
ال�ستينيات.
ت�����ز ّوج ال�����ش��اع��ر ي��ون�����س الإب���ن
ال�سيدة جنيبة رف��ول (رب��ة منزل
وتهتم بكل م��ا ل��ه ع�لاق��ة بالفن
والأدب وال�شعر) العام ،1965
نتيجة حب ب��د�أ من النظرة الأوىل
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أ��سماء المعة

يون�س الإبن

وباركته �صديقة ال�شاعر الأديبة
الكبرية ال�سيدة �إميلي ن�رص اهلل،
و�أجنبا ثالثة �أوالد ،هم:
نايدا (زوج��ة العقيد الطيار يف
اجلي�ش اللبناين �إدمون احلم�صي)،
لبنان (حائز �إجازة يف �إدارة الأعمال
ويعمل يف �أف��ري��ق��ي��ا) م��ت��زوج من
ال�سيدة ج��وزف�ين ط��ي��ار� ،شادي
(حائز دبلوما ً يف الدعاية والإخراج
م��ن ج��ام��ع��ة الأل���ب���ا ومي��ل��ك �رشكة
�إعالنات).
م�سرية حافلة
�أوىل ق�������ص���ائ���ده ن�������ش�رت يف
الأربعينيات ،وكانت رثاء لل�سيد
ت�برع ب�إن�شاء
يو�سف رع��د ال��ذي
ّ
مدر�سة للبنات يف بلدته مزيارة.
ب��ع��د ذل���ك ���ص��در دي���وان���ه الأول
«�أح���ل��ام ال�����ص��ب��ا» (ب��ال��ع��ام��ي��ة)
وت�ضمن هذه الق�صيدة.
وت���ت���ال���ت ب���ع���د ذل�����ك ب���زخ���م،
ال��دواوي��ن ال�شعرية والق�ص�ص
ال�صغرية التي �ألّفها يون�س الإبن.
و�إ�ضافة �إىل ذلك ،كتب �سيناريو
وحوار ع ّدة م�رسحيات عر�ضت

من

طيب قلبك ،يا بالدي!
�شو ّ
و�شو كان �أطيب لو يق�سا!
ذكرى برتكها لوالدي
الإن�سان عالبعد بين�سى...
خليتي بابك مفتوح
ّ
للجايي وللبدو يروح،
حتى �رصتي لغريك ورتة
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يف ب��ع�����ض امل���ه���رج���ان���ات ،مثل
م�رسحية «ال�����ش�لال» (مهرجانات
ب��ع��ل��ب��ك ال���دول���ي���ة) ،وم�رسحيتي
«م�سبحة �ستي» و«هاك الغريبة»
(مهرجانات �إهدن).
كما �أع��� ّد ال�شاعر يون�س الإب��ن
العديد من الربامج التلفزيونية
التي قدمها عرب �شا�شة تلفزيون
لبنان� ،إ�ضافة �إىل الربامج الإذاعية
ال��ت��ي ق � ّدم��ه��ا ع�ب�ر �أث��ي�ر �إذاع����ة
«�صوت لبنان».
أي�����ض��ا �آالف الأم�����س��ي��ات
ول���ه � ً
ال�شعرية التي �أحياها يف املناطق
اللبنانية كافة ،كما يف �أو�سرتاليا
و�أفريقيا ولندن...
تناول ال�شاعر يف معظم ق�صائده
ال�سيا�سة ،كما حاكى املر�أة

واجلمال واحل��ب وقريته مزيارة.
خ�ص لبنان واجلي�ش اللبناين
وهو ّ
بالعديد من الق�صائد مثل «لبنان
يا قطعة �سما» ،و«لبنان املبني
عال�صخر» (غ��ن��اء نهاد طربيه)،

ك��م��ا غ��� ّن���ى م���ن ك��ل��م��ات ���ش��ع��ره
كبار املطربني من بينهم وديع
ال�����ص��ايف ،ه��ي��ام ي��ون�����س ،ج��وزف
ع���ازار ،ن��ور ال��ه��دى ،دن��ي��ا ،ع��ازار
حبيب و�سواهم...

�ش
عره

ودرتي متل �سفينة نوح...
فوق الرمل بنيتي �رصوح
ورق�صتي رق�صة مدبوح،
حتمر
ملا املر لونو ّ
والكان عمران تدمر...
من ق�صيدة
طيب قلبك
�شو ّ

�س�ألوين« :لبنانية؟»!
بعيني :روح��ي ،ودم��ي،
غ�ص الدمع
ّ
ّ
الهمة ...من لبنان.
والإميان ،ونار
ّ
لكن ،ما بعرف �إن كان فيي،
وغنية� ,إ�رشح �شو لبنانية.
بكلمة
ّ
من ق�صيدة
�س�ألوين

�آب�/أيلول

ير ِوي يون�س الإبن �أن املو�سيقار
عبد الوهاب �أعجب كثرياً ب�أغنية
لبنان يا قطعة �سما فعلّق قائالً:
«دا راج���ل م��ا ل��و���ش م�ستقبل».
ف�س�أله ال�شاعر« :ليه يا �أ�ستاذ»؟
ف�أجابه املو�سيقار:
«لأن �س ّنة احل��ي��اة� ،أن الإن�سان
يبد�أ من الواحد وي�صل �إىل الع�رشة،
ول��ك��ن ح����ضرت��ك اب��ت��دي��ت ب�أغنية
لبنان ي��ا قطعة �سما ،وحتكمل
ب�إيه؟».
يف �أي ح��ال ُيعترب يون�س الإب��ن
رائ � ًدا بني �شعراء جيله ،وجتربته
ال�شعرية املميزة ارتقت بالكلمة
العامية و�سمت بها كما يقول
خمائيل نعيمة .فقد كتب نعيمة
يف يون�س الإب��ن« :انك ،بف�ضل ما
متلك من زخم �شعري ،ا�ستطعت
�أن ت��ت��م� ّل�����ص �إىل ح���د ك��ب�ير من

قيود العامية ،و�أن ت�سمو ب�شعرك
ال��ل��ب��ن��اين �إىل ح��ي��ث ال يخجل به
ال�شعر يف �أي مكان �أو زمان.
ف��ال�����ش��ع��ر ،م��ه��م��ا ت��ك��ن ل��غ��ت��ه،
يبقى ���ش��ع� ً�را م��ا دام ي�صدر عن
نف�س موقعة الأوت�����ار ،ح�سا�سة
لأل��ط��ف الأن���وار وال��ظ�لال و�رسيعة
ال��ت��ج��اوب م��ع نب�ضات احل��ي��اة يف
القلب احل���ي .ونف�سك ه��ي تلك
النف�س يف جتاوبها مع مزاح الأيام
وج���ده���ا ،وع��ط��ائ��ه��ا و�إم�����س��اك��ه��ا
ونعومتها وخ�شونتها ...ف�أنت قد
ج ّنحت الكلمة العامية اللبنانية،
و�أعطيتها من قوة الدفع وطول
النف�س ما ي�ؤهلها الرتياد �آفاق
�إن�سانية وا�سعة وبعيدة ورائعة
ك�آفاق لبنان».
و�ضع �شعره يف خدمة الأه��داف
م�ساهما يف العديد من
الإن�سانية
ً

احل��م�لات الوطنية مثل وهب
الأع�ضاء ومكافحة «ال�سيدا»،
وم���ن �أع��م��ال��ه يف ه���ذا امل��ج��ال
«احلب هو احلمال» (غناء نبيهة
يزبك  -حملة ال�سيدا).
ورث ال�����ش��اع��ر ي��ون�����س الإب���ن
موهبة الر�سم عن وال��ده ،ور�سم
لوحات البورترية بالفحم للعديد
م��ن ال�شخ�صيات ال��ب��ارزة �أم��ث��ال:
الأخطل ال�صغري� ،سعيد فريحة،
يو�سف �إبراهيم يزبك...

�أ�سماء المعة

فقد ال�شاعر العام � 2008أحد
كثريا،
�أحفاده� ،آمله هذا احل��ادث
ً
فجفّ حرب قلمه ،ومنذ ذلك احلني
مل يعد يخطّ �أي حرف �أو ق�صيدة
�شعرية.

امل�ؤلفات ال�شعرية والنرثية
لل�شاعر الإبن العديد من امل�ؤلفات ال�شعرية والنرثية:
الدواوين ال�شعرية�« :أح�لام ال�صبا»�« ،أرب��ع خم�س كلمات» العام
�« ،1966سلمى» �صدر يف ال�ستينيات �« ،أن��ا فقري» �« ،أب��و لبنان
و�سنتني ح��رب» يف ال�ستينيات« ،الكتاب املكد�س»�« ،أل��ف ليلى
وليلى» (فرن�سي وف�صحى)« ،حكايات من ع ّنا» �سنة .1995
امل�ؤلفات النرثية (ق�ص�ص �صغرية):
«فر�صة عمر»« ،غريب يف غرفتها»« ،الأرنب امليت»« ،مائة لرية»،
«البيت»�« ،سيناريو» وغريها من الق�ص�ص...
ولديه العديد من املخطوطات ال�شعرية والنرثية مل تن�رش حلينه.

نحنا لو نحنا تنحنحنا،
م�ش ممكن قوة تزحزحنا.
والن�رس بج ُّوو
بيتمنى العزم
اللي ب�شمخة جانحنا.
نحنا ال�صخر طح ّنا،
ونحنا املكّ ّنا مطارحنا.

احلرية مولودة ع ّنا،
وال�رش ب�أيدينا ذبحنا.
البي ّنا ملوطّ نا،
نحنا ّ
بح ّزات املحنة،
�شو نحنا...
من ق�صيدة
نحنا

جوائ

ز و�أ
و�سمة

تقديرا لإنتاجه الفكري ال��ذي �أغنى تراثنا احل�ضاريُ ،منح
ً
ال�شاعر يون�س الإبن العديد من اجلوائز والأو�سمة ومنها:
• جائزة نادي ليونز قدمو�س .2001 -
• جائزة مدر�سة وي�ست هيل كوليدج  -قرب �شمون .2001
• جائزة بلدية ال�شياح .2005 -
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كبار من بالدي

كرما الوطن ورفعا
�إعداد:
لأنهما ّ
التجمع
كرم
جان دارك �أبي ياغي
ّ
املجد با�سمهّ ،
الوطني للثقافة وال�تراث
�شاعري الزجل اللبناين مو�سى
زغ��ي��ب وزغ��ل��ول ال��دام��ور،
و�أعلنت خالل الإحتفال فرقة «كنار» التابعة للجمعية الأرمنية للثقافة
للتجمع للعام 2011
والفنون «هاما�سكائني» الفرقة الذهبية
ّ
نظمه
 ،2012وذلك يف مهرجان الفولكلور والرتاث اللبناين الذي ّيف ���س��اح��ة

املتني الرتاثية ،يف ح�ضور وزير ال�سياحة فادي عبود
ممثالً رئي�سي اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان واحلكومة
جنيب ميقاتي ،النائب يو�سف خليل ممثالً رئي�س جمل�س
النواب نبيه بري ،املون�سنيور مي�شال عون ممثالً البطريرك املاروين
مار ب�شاره بطر�س الراعي ،ممثلني عن الفاعليات ال�سيا�سية ،نواب
ووزراء حاليني و�سابقني وعدد من ر�ؤ�ساء البلديات واملجال�س
والكتاب وممثلني عن اجلمعيات
البلدية والإختيارية وال�شعراء
ّ
الأهلية والأندية وح�شد من �أبناء املنطقة واجلوار ووفود من خمتلف
املناطق.

التجمع الوطني للثقافة والبيئة والرتاث
ّ
تكرمي مو�سى زغيب وزغلول الدامور يف �ساحة املتني
الرتاثية والوزير عبود ق ّدم لهما درع الوزارة
ترحيب �شعري
اخليالة وا�ستعرا�ض الفرق الفنية
بعد دخول
ّ
امل�شاركة ،عزفت مو�سيقى املتني الن�شيد
عريف الإحتفال ال�شاعر �إيلي
الوطني ،ثم �ألقى ّ
حنا ق�صيدة تغ ّنى فيها ببلدة املتني و�ساحتها
الرتاثية وباملحتفى بهما.
رئي�س بلدية املتني زه�ير �أب��ي ن��ادر �ألقى
كلمة ترحيبية �أ�شار فيها �إىل �أن املتني كانت
ومل تزل �أم الزجل ،ومنها انطلقت مباراة الزجل
وا�ستمرت ل�سنني على م�ستوى
العام 1964
ّ
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الوطن ،وهي لطاملا �صفّ قت لزغلول الدامور
ومو�سى زغيب .وا�ستذكر حفلة لل�شاعرين يف
البلدة من حواىل � 30سنة ،قال فيها الزغلول:
يا �شم�س ال تغيبي عاملتني ارجعي
يف �صوت باملريخ بيقلك تعي
و�صبي �شعاعك ععيون ال�ساهرين
ّ
تيق�شعوا اجلوهر مثل ما بتق�شعي
غ ّنى �أبو روكز بجوقتنا �سنني
وعي�سى ومو�سى وكل من جفنو وعي
ورح �ضل فاحت مدر�سي للملهمني

حتى وال �شاعر عازماين بينوجد
ما ي�صري �شاعر غري ما يغني معي
فر ّد مو�سى زغيب:
وعي املنرب حترر من عبيدو
جايي باملتني يقيم عيدو
وفلت من قمقم التفكري مارد قوي
حامل دين ع�صحن �إيدو
ما جينا نزيد ونق�ص مدادو
وال ر�سمالنا نقوي ر�صيدو
وال الزغلول ورفاقو نطارد

�آب�/أيلول

لكن عا متني ال�شعر جينا
نكون املنرب بغيبة عميدو
التجمع �أنطوان �أبو جودة كلمة
و�ألقى رئي�س
ّ
اعترب فيها «ان �شم�س الزغلول ومو�سى زغيب
انبلجت لتكمل ر�سالة لبنان الفكر واحل�ضارة،
الف� ًت��ا �إىل �أن «املحتفى بهما �أغنيا املنابر
متمنيا �أن «يكمل ال�شعراء
بالفكر وبال�شعر»،
ً
ال�صاعدون هذه الر�سالة التي يتميز بها لبنان
ليبقى منارة للفكر والثقافة».

التي ينتمي �إليها وهو ذاكرة الأمم وال�شعوب
ب�إبداعاته».
و�أكّ دت ممثلة املدير العام مطانيو�س احللبي
ال��دك��ت��ورة ن�ضال �أم��ي��وين دك��ا���ش يف كلمتها
�أن «الزغلــول وزغيب بنيا جم� ًدا للبنان و�إن
�شعرهما �ساهم يف تربيتنا على حب الوطن
والتم�سك بالف�ضائل و�آداب الكالم
والإن�سان
ّ
وال��ت����صرّف وامل��ن��اف�����س��ات ال����شري��ف��ة وال����روح
الريا�ضية»� ،سائلة «�أي��ن نحن اليوم من كل
ذلك؟».
وتخلل احلفل لوحات فولكلورية وفنية لفرق
لتكرم
ا�ستعرا�ضية ج��اءت م��ن ع�� ّدة مناطق
ّ

املكرمني درع وزارة ال�سياحة وقال:
ال�شاعرين
ّ
«��شرّف��ن��ي فخامة رئي�س اجل��م��ه��وري��ة العماد
مي�شال �سليمان بتمثيله يف هذا احلفل ،وهذه
علما �أن
لفتة متوا�ضعة من وزارة ال�سياحة،
ً
عمالقي ال�شعر يف لبنان زغلول الدامور ومو�سى
زغيب ي�ستحقان �أكرث من ذلك؛ وللزجل مكانة
كبرية يف قلبي ويف قلب كل لبناين ،وقد يكون
لبنان من البلدان القليلة التي متتاز بهذا الفن
الرفيع وهذه املوهبة التي ننحني �أمامها».
و�ألقى ممثل �سفري اجلزائر يف لبنان ابراهيم
بن عودة عا�صي الوزير املفو�ض لعوج الونا�س
كلمة تقدير ل�شعر الزجل اللبناين� ،أ�شار فيها
�إىل �أن «ه��ذا العمل ه��و دليل للحفاظ على
امل��وروث الثقايف العربي لأن ال�شعر الزجلي
معتربا «�أن
تتقا�سمه جل الأقطار العربية»،
ً
الزجال هو مر�آة عاك�سة لواقع املجتمع والبيئة
ّ

ال�شاعرين على طريقتها كفرقة «الأن���وار -
�شحيم» بقيادة الفنان ع�صام احلجار ،وفرقة
«برجا للفنون ال�شعبية» بقيادة الفنان �إيهاب
الزعرت ،وفرقة « عر�ش امللوك «وادي �شحرور
ب��ق��ي��ادة ع��ب��دو غ���اوي ،وف��رق��ة «غ��ن��ى للرتاث
ال�شعبي» جمدليا  -عاليه بقيادة الفنان �أديب
حيدر ،وفرقة «كنار» التابعة للجمعية الأرمنية
للثقافة وال��ف��ن��ون «هاما�سكائني» ،وفرقة
«ليالينا» جباع  -ال�شوف بقيادة �شادي حماد،
وفرقة «املجد» بعلبك بقيادة خالد النابو�ش،
وفرقة «ال�تراث ال�شعبي»  -املتني بقيادة
الفنان جوزف احلاج.
كما تخلل املهرجان ق�صائد لعدد من ال�شعراء
املكرمني وه��ي لكل من:
�ألقيت على ��شرف
َّ
رئي�س «جوقة امل�رسح الزجلية » ال�شاعر �أنطوان
�سعاده ،رئي�س «جوقة ال�صخرة» ال�شاعر عادل

درع التقدير وكلمات
بعد كلمات ال�ترح��ي��ب� ،سلّم ال��وزي��ر عبود

كبار من بالدي

خ���داج ،ال�شاعر الدكتور مي�شال جحا ،نقيب
�شعراء الزجل يف لبنان ال�شاعر جورج �أبو �أنطون،
وال�شاعرالفنان وليم ح�سواين.
وعلى �إيقاع ال�سيف والرت�س من فرقة املتني
الرتاثية� ،إعتلى ال�شاعران امل�رسح حيث ق ّدم
التجمع درع اجلمعية ،وق ّدم الفنان
لهما رئي�س
ّ

مي�شال �صقر ل��وح��ت�ين فينيقيتني واح���دة
لل�شاعر مو�سى زغيب متثل الإل���ه �إي��ل ملك
جبيل ،والثانية لزغلول الدامور وهي عبارة عن
فرمان بالأحرف الفينيقية.
واختتم الإحتفال بق�صيدتني للمحتفى بهما.
زغلول الدامور
ي�����ا م����ك����رم��ي�ن امل����وه����ب����ه مب��ك��ت��وب��ن��ا
ج��م��ع��ت��و ب����ي����ادرن����ا وف�����رزت�����و ح��ب��وب��ن��ا
���ش��اي��ف ح��ب��اي��ب ب���امل���ئ���ات وب����الإل����وف
ط���ل���و م���ت���ل ����ض���و ال���ق���م���ر ع����ادروب����ن����ا
ورق�صو امل��واه��ب بالدفوف وبال�سيوف
م�����ن ب���ق���اع���ن���ا ل�������ش���م���ال���ن���ا جل���ن���وب���ن���ا
ي���ا �أل����ف �أه��ل�ا و�أل�����ف ���س��ه�لا بال�ضيوف
ف��ي��ك��ن جت��و ع��ا ق��ل��وب��ن��ا ب����أر����ض املتني
ل���ل���ك���ل ن���ح���ن���ا م�����ش�رع�ي�ن ق��ل��وب��ن��ا
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وجل�����ن�����ة ال�����ت�����ك�����رمي ح��������ره وغ���ال���ي���ي
����س���ه���رت ع���ل���ى ت���ك���رمي���ن���ا ومم��ن��ون��ه��ا
�أع����م����ال����ه����ا ب�����أخ��ل�اق����ه����ا م���ت���وال���ي���ي
وم����ر�����س����وم ل���ب���ن���ان احل����ل����و ب��ع��ي��ون��ه��ا
وي�����ا م���ك���رم�ي�ن ال�������ش���اع���ري���ي امل��ال��ي��ي
ج����ن����ة م����واه����ب����ه����ا ب����ج����م����ال ف���ن���ون���ه���ا
ف����ن ال����زج����ل �أرزه ك���رمي���ي وع��ال��ي��ي
رف�����رف ع��ل��م��ه��ا ع��ال�����ش��م��ال وع��ال��ي��م�ين
ول���ون ال�سما م��ن اخ����ضرار غ�صونها
وال ت�������س����أل���وين ج���وه���ر االب��������داع وي���ن
االب�������داع ق��ي��م��ه ب��ك��ل ق��ل��ب وك����ل عني
ومل���ا امل���ع���اين مب�����س��ت��وى ال��ك��ل��م��ة تليق
ب���ت���ع���ادل امل�����ي�����زان ع��ي�ن ق���ب���ال ع�ين
ج���وق���ة ال��ق��ل��ع��ه جم���د م��ا���ض��ي��ه��ا ع��ري��ق
وج����وق����ة ال����زغ����ل����ول وف���ي���ت ك����ل دي���ن
ك��ن��ا ب�����ذات امل�����س��ت��وى وذات ال��ف��ري��ق
م��و���س��ى وخ��ل��ي��ل و�أ����س���ع���د وح���ن���ا وزي���ن
�أر������ض امل��ت�ين زه���وره���ا ���ش��ه��د ورح��ي��ق
ب��ت�����ش��ه��د م��ن��اب��ره��ا ع���ا ���ش��ع��ر اجل��وق��ت�ين
م�شينا ���س��وى ومل���ا �سلكنا ه��ال��ط��ري��ق
ب�����أر�����ض امل���ت�ي�ن ك��ت�ير ك��رم��ن��ا ال��زج��ل
وال���ي���وم ع��م ن��ت��ك��رم ب����أر����ض املتني

������رد وط�ي�ر
����س���ت�ي�ن ع������ام ��ص�رف���ت���ه���ا غ� ّ
وك����ن����ت ف���ي���ه���ا لأرزة ب���ل���ادي ���س��ف�ير
م���ا ت���رك���ت دول�����ه �أو م��دي��ن��ة �أو ب�لاط
�إال وزرع������ت ال������ورد وق��ط��ف��ت ال��ع��ب�ير
وك����ان����ت ح���ي���ات���ي ل���ل���م���ن���اب���ر اح���ت���ي���اط
وك���ان���و رف���اق���ي م��ت��ل ن��ح��ل��ه ع��ال��ق��ف�ير
ومل���������ا احل�������ي�������اة ن���ع���ي�������ش���ه���ا ب���ك���د
ون�شاط من�صري ن�ستاهل با�ستحقاقها
ن��ي�����ش��ان ا���س��ت��ح��ق��اق ل��ب��ن��ان ال��ك��ب�ير
مو�سى زغيب
ت���خ���م�ي�ن ب����ع����دك ف����اي����ق����ه ي�����ا م��� َت�ي�ن
ك�����ي�����ف ك�����ن�����ا حل����ف����ل����ت����ك ن���ح�����َضَ
ال����زغ����ل����ول وزغ����ي����ب وخ���ل���ي���ل و َزي������ن
وج����م����ه����ور م�����ن َزه���������ر امل���ت���ن اك��َت�َ
وي����ب����دا ال���ت���ح���دي ون���ع���ت���ل���ي ج����وقَ ��ْيْ
ودق ال������دف������وف ي����رقِّ ���������ص امل���ن�ب�ر
وك������ ّن������ا �أن���������ا وال������زغ������ل������ول ن�������س�ر َ ْي����ن
ري�����������ش�����ة ج�����وان�����ح�����ن�����ا م�������ا ت���ت���ك�����َّسرَ
وراح������وا ال��ل��ي راح����و وب��ع��د ه��الإ���س� َ�م�ين
��ع���رن���ا ت����ب����و َدر
ومل������ا ال���������س����واد ب�������ش� ْ
���ي�ْيْ
رج���ع���ن���ا ال��ت��ق��ي��ن��ا م���ت���ل ����ش���ي خَ َ
��������ن غ ��َّي���رَّ وم�������ا ت���غ�ّيّ
و�����س����ب����ح����ان َم� ْ

وال��������ي��������وم ج����ب����ن����ا ب���ي��رق���ي��ن ت���ن�ي�ن
�أب����ي���������ض ال�����ل�����ون و�أح������م������ر و�أخ�������ض�ر
وج����ي����ن����ا ن������ق������ ِّدم ب������إ������س�����م امل���ت�ي�ن
ب����ي���رق ل����ق����اي����د ع�������س���ك���ر الأب������ط������ال
وب���ي���رق ل���ق���اي���د ق����اي����د ال��ع�����س��ك��ر
ب���ع�����ص�ر ال������ودي������ع ال����رقَّ ���������ص م�ل�اي�ي�ن
وف�����ي����روزن����������ا �����ش����م���������س����ي����ة ال����ت����ل����ه
ك����ان����و ال�����ط�����رب وال�������ش���ع���ر م��ت��ف��ق�ين
وك�������ل م��ي��ن م�����ن ب��ي��ر الأل����������و مي��� ِّل���ي
ومل������ا دخ���ل���ن���ا ال����ع����ومل����ه م�����ن ���س��ن�ين
وق����ع����ن����ا مب�������ش���ك���ل م������ا �إل����������و ح���لّ���ه
وف��������ن ال������غ������رب و ّدال��������ن��������ا جم���ان�ي�ن
ع����م��ي�رق���������ص����و ب�����ه����� ّل�����ه وب����ل����ا ه���� ّل����ه
ون���ح���ن���ا خ���ل���قْ ���ن���ا ب������أر������ض ق��دي�����س�ين
وع������ا دراج روم�������ا �����ص����ار ل���ن���ا ط��� ّل���ه
ومل�������ا ال�����غ�����رب ب���خ�������ص���ور ع���ري���ان�ي�ن
�������رب َت����ق����ي ب���ه���ال�����ش�رق م�����ا ي��خ��لِّ��ي
ج� َّ
كَ ����ف����رو امل���راق�������ص ب��ال�����ص�لا وال���دي���ن
وب������ع������دو زج��������ل ل����ب����ن����ان ب���ي�������ص��� ِّل���ي
ت�صوير:
اجلندي هاين �إبراهيم
ندمي زغيب

كرمت بلدة حراجل بدعوة من جمل�سها
ّ
متثال ملو�سى زغيب
عاما
البلدي حتت �شعار «خم�سة وخم�سون ً
يف بلدته حراجل
من الإبداع» ،ال�شاعر مو�سى زغيب يف حفل
ح�رضه ممثل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان و�سام بارودي ،وح�شد من ال�شخ�صيات
ال�سيا�سية واالجتماعية والفنية.
حتية ل�صانع املجد
تخلل الإحتفال كلمات لكل من رئي�س البلدية ال�شاعر �أنطوان
زغيب ،رئي�س احتاد بلديات ك�رسوان  -الفتوح نهاد نوفل،
ال�شاعر جوزيف الها�شم (زغلول الدامور) ،والفنانة جنوى كرم،
وجه ال�شاعر �إيلي حنا حتية للجي�ش اللبناين يف عيده الـ
خالل املهرجانّ ،
�أثنت كلها على عطاءات زغيب يف ال�شعر والزجل اللبناين.
 ،66وفيها:
ويف اخلتــام ،منح رئي�س اجلــمـــهورية العمـاد مي�شال
�سليمان و�ســام اال�ستحقـــاق اللبناين الف�ضي لزغيب الذي
ي��ا ج��ي�����ش م��وط��ن��ا ي��ا ن��ب��ع اجل��ود يا �صانع الأجم���اد ب�شموخ ووق��ار
�أل���ق���ى ق�صيدة
م � ّن��ا التحية ل بوا�سلنا اجل��ن��ود الْ�ض ّحو بالغايل وواج��ه��و الأ��شرار
باملنــا�سبة ،قبل
منعرف قرار اجلي�ش عا َم ّر العهود ه��وي اخليار ال�صح لأرف��ع �شعار
�إزاح���ـ���ة ال�����س��ت��ار
�رشف ت�ضحية وفاء َه ْو هني الأ�سود وت��ا نحافظ على جمد �إ�ستقاللنا
ع���ن مت��ث��ال��ه يف
�إال خ��ي��ار اجل��ي�����ش م��ا �إل��ن��ا خيار
و�����س����ط ���س��اح��ة
البلدة.
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ق�صا�صة ورق حتفظ تاريخا ً
طوابع تخ ّلد ا�سماء نخبة من املبدعني اللبنانيني
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مكدا�شي ،ل�شخ�صيات وم�ؤ�س�سات لبنانية
خالل
هذه
م�ؤثرة يف الوعي الثقايف .وقد طرحت الوزارة
يف التداول مليونا ً ون�صف مليون ن�سخة من كلّ
طابع من هذه املجموعة.
تراث و�أ�صالة
هذه اخلطوة التي اتخذتها وزارة االت�صاالت
القت �أ���ص��دا ًء �إيجابية لدى اللبنانيني الذين
�إط���ل���اق ال���ط���واب���ع ال����ذي
مت �ضمن احتفال يف وزارة االت�صاالت ه����و يح ّنون اىل لبنان ال�تراث والأ�صالة ،ويحلمون
ثمرة فكرة �أطلقها وزي��ر االت�صاالت اللبناين بلبنان الثقافة والفن واحل�ضارة ،والذين ما زالوا

وجوه و�أ�سماء

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

ي����ؤم���ن���ون
ب���ل���ب���ن���ان
ال�����������س�����ل�����م
واملحبة ...فجميل
ج��� ّدا ً �أن ت�ستعيد ال��دول��ة اللبنانية ذاكرتها
الثقافية ،ومفرح ج ًّدا �أن نخرق جدار التفرقة
التي نعي�شها وجنتمع يف تكرمي من �ساهموا يف
�صنع تراث وطننا ،من�شدين مع �سفريتنا اىل
حبك».
النجوم «اذا نحنا تفرقنا
َ
بيجمعنا ّ
ويبقى الأم���ل يف �أن تلحق ه��ذه امل��ب��ادرة
خطوات اخ��رى ي�ؤكد امل�س�ؤولون من خاللها
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وجوه و�أ�سماء

يكرم
تقديرهم ملبدعيهم� ،إذ من املخجل �أن َ
مبدعونا يف خمتلف �أ�صقاع الأر����ض قبل �أن
يكرموا يف وطنهم.
ّ
تكرم يف لبنان حازت
ال�سيدة فريوز قبل �أن ّ
تكرميات وجوائز عاملية من كربى دول العامل
منها على �سبيل املثال ال احل�رص :و�سام برتبة
كوموندور من وزارة الثقافة الفرن�سية ،مفتاح
���س��ي��دين ،م��ف��ت��اح ن��ي��وي��ورك وال����س فيغا�س
والقد�س وغريها ...هي التي غنت لبنان على
�أع��ظ��م م�سارح ال��ع��امل ك��الأومل��ب��ي��ا يف باري�س
�أو كارنيجي يف ن��ي��وي��ورك ،وحطمت يف حفل
الرويال ف�ستيفال هول يف بريطانيا كل الأرقام
القيا�سية ال�سابقة (من حيث احل�ضور و�سعر
التذاكر) ،والتي بعد �أن غنت يف ال�س فيغا�س
�سمي اخلام�س
يف الواليات املتحدة الأمريكية ّ
ع�رش من �أيار ب�إ�سمها (يوم فريوز).
ه��ذه ال�سيدة العظيمة التي ج�سدت بفنها
قيما ً �إن�سانية وفل�سفية ووطنية ،كما غريها من
أخريا...
كرمهم لبنان � ً
املبدعنيّ ،
وللمفارقة يطالعنا خرب ن�رشته جملة اجلمهور
العام  ،1967ويفيد �أن هيئة الربيد يف �أريزونا
قررت �إ�صدار جمموعة طوابع يحمل كل منها
ر�سما لواحد من كبار الفنانني العامليني ومن
ً
بينهم فريوز...
الطابع الربيدي
تاريخ حمفوظ يف ق�صا�صة ورق
تكرمي املبدعني واملميزين بطابع بريدي
ع��ادة عرفتها خمتلف دول ال��ع��امل .فالطابع
يحفظ ع��ل��ى م�ساحته ال�����ص��غ�يرة ت��اري��خ �أم��ة
وخمتلف مراحل نه�ضتها.
يف تعريفه الب�سيط ،طابع الربيد هو قطعة
�صغرية من ال��ورق يطبع عليها ر�سم تختاره
الدولة التي �أ�صدرته ،والغر�ض منه ان يبني
قدر املبلغ الذي يجب �أن يدفع مقابل الر�سالة
املبعوثة من مكان اىل �آخر� ،أي �أنه خدمة مدفوعة
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الأجر م�سبقًا .هذا يف املفهوم العام،
�إال �أن لطابع ال�بري��د دالالت �أعمق
و�أ���ش��م��ل ك��ون��ه ي��ن��ق��ل ع�بر ال��ر���س��م
ال�صغري ال��ذي يحمله ثقافة دول��ة
وتاريخها وح�ضارتها اىل خمتلف
دول العامل.
ق��ب��ل ظ��ه��ور ال��ط��واب��ع ال�بري��دي��ة
ب�شكلها احلايل ،كانت الر�سائل تدمغ
ب�أختام احل�بر ،حيث يذكر يف اخلتم
ت��اري��خ و���ص��ول الر�سالة اىل مكتب
الربيد باليوم وال�شهر ،وهي فكرة
�أوج��ده��ا الإنكليزي ه�نري بي�شوب
للحد من الت�أخري يف توزيع الر�سائل،
الأمر الذي كان م�ألوفً ا يف تلك الفرتة.
وا�ستخدمت �أختام بي�شوب الربيدية
للمرة الأوىل يف مكتب الربيد يف لندن
العام .1661
مل يعرف الطابع الربيدي كمل�صق
مطبوع حتى ال��ع��ام  ،1840وك��ان
�در���س الإن��ك��ل��ي��زي روالن��د
ف��ك��رة امل� ّ
هيل ال���ذي قدمها ال��ع��ام .1838
وق��د ظهر الطابع ال�بري��دي يف �أول
مطبوعا باللون
�إ���ص��دار يف انكلرتا،
ً
الأ�سود ويحمل �صورة جانبية للملكة
فيكتوريا ،وحددت قيمة هذا الطابع
ال��ذي يعرف اليوم بالطابع الأ�سود
ببن�س واحد.
ب��ع��د ان��ك��ل�ترا ان��ت����شرت ال��ط��واب��ع
الربيدية يف خمتلف دول العامل ،وه��ي كانت
خ�صو�صا يف
حتمل يف ال�سابق ر�سم امللوك
ً
�أوروب���ا يف زم��ن امللكية ،و�أ�صبحت يف ما بعد
�صورا خمتلفة عن الدول التي ت�صدرها
حتمل
ً
ك�صور املدن واملعامل الأثرية� ،أو ال�شخ�صيات
البارزة فيها� ،أو �أه��م �أحداثها من مهرجانات
واح��ت��ف��االت ومنا�سبات ك�ب�رى ،مثل �إ���ص��دار
اليونان طاب ًعا ملنا�سبة �أول �ألعاب �أوملبية يف
الع�رص احلديث العام .1896
يف لبنان هناك ع��رف ل�صدور طوابع حتمل
ر�سم رئي�س اجلمهورية منذ اال�ستقالل ،وهو
�أم��ر معمول به يف معظم دول العامل .الرئي�س
اللبناين الوحيد ال��ذي مل ي�صدر طابع ب�إ�سمه
يف ال�سابق هو الرئي�س �سليمان فرجنيه� ،إال �أن

اقر يف نهاية العام املن�رصم،
وزير االت�صاالت ّ
وبناء على طلب «جمعية امليدان» ا�صدار اكرث
من مليون وخم�سمئة الف طابع بريدي عادي
للرئي�س فرجنيه من فئة  1000لرية لبنانية.
جمع الطوابع
انت�شارا
الهواية الأكرث
ً
مع تزايد الطوابع وتن ّوع موا�ضيعها ،باتت
النظرة �إليها تختلف بني �شخ�ص و�آخر .فبينما
ينظر �إليها البع�ض با�ستخفاف على �أنها جمرد
ق�صا�صة ورق ال ت�ستحق الإهتمام ،قد يدفع
تكمل
�آخ��رون مبالغ طائلة ل�رشاء طوابع ن��ادرة ّ
جمموعتهم.
وتعترب هواية جمع الطوابع من �أكرث الهوايات
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وجوه و�أ�سماء

انت�شارا يف العامل .العامل امل�شرتك بني الهواة
ً
هو حب املعرفة ،حيث �أن��ه لكل طابع بريدي
تكرم
هدفا ً �أو ق�صة من ورائ��ه .طوابع الربيد ّ
ق�ص�صا ،حتتفل بذكريات،
�شخ�صيات ،تد ّون
ً
وتخلّد منا�سبات من خالل طبع هذه املعلومات
على الطابع نف�سه .هناك بع�ض اجلامعني الذين
خمتوما م��ن دوائ��ر
يهمهم �أن يكون الطابع
ً
الربيد املختلفة .بع�ضهم يف�ضل �رشاء الطوابع
من م�صدرها غري م�ستعملة وبدون �أختام� ،أي
م��ن م�صلحة ال�بري��د ،حيث تباع ال��ط��واب��ع ،ان
كانت حديثة الإ�صدار ،ب�سعرها املدون عليها.
وهناك ع��ادة ق�سم خا�ص لهواة جمع الطوابع
يف م�صالح الربيد حول العامل ،حيث يتم عر�ض
الطوابع القدمية واحلديثة وبيعها على حد

أي�ضا يف خمتلف البالد م�ؤمترات
�سواء .تقام � ً
وم��ع��ار���ض وم����زادات علنية لتبديل الطوابع
الربيدية وبيعها .كما �أن هناك �صحافة خا�صة
بالطوابع و�أخبارها يف بع�ض الدول الأوروبية.
الطوابع الربيدية يف لبنان
يف لبنان هناك نوعان من الطوابع الربيدية:
العادي والتذكاري .االول ي�صدر بقرار من وزير
االت�صاالت وبناء على اقرتاح املديرية العامة
للربيد وج��ه��ات �أخ���رى ،وي��ت��م ذل��ك م��ن دون
احلاجة اىل طرحه على طاولة جمل�س ال��وزراء،
بينما ال ميكن ا�صدار الثاين �إال بعد طرحه على
يت�ضمن
جمل�س ال��وزراء والت�صويت عليه لأنه
ّ
�شيئًا من ال�سيا�سة .وميكن الوزير �أن يقرر نوع

نظرا اىل ال�سلطة اال�ستن�سابية التي
الطابع ً
يتم ّتع بها .وعندما يتم و�ضع الطابع العادي
يف التداولُ ،يباع يف الوكاالت الربيدية ويف
املكاتب املعتمدة،
وخ�صو�صا يف ف��روع
ً
«ليبان بو�ست» املنت�رشة على كل االرا�ضي
مطروحا يف اال�سواق اىل �أن
اللبنانية .ويبقى
ً
ينفد� ،أو اىل �أن ُي�سحب ل�سبب �أو لآخ��ر� ،إما
لتغيرّ التعرفة� ،أو بعد ك�شف تزوير معينّ
لهذه االوراق.
تطرح الدولة اللبنانية ا�صدارات جديدة
م��ن ال��ط��واب��ع ال��ت��ذك��اري��ة لتكرمي ع��دد من
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والثقافية والفنية،
�أو ملنا�سبة احياء ذك��رى �أو حدث وطني �أو
دويل مهم .وعلى �سبيل املثال فقد �أ�صدرت
احلكومة اللبنانية يف عهد الرئي�س اميل �إده
تذكاريا ميثّل البيت
العام  1937طاب ًعا
ً
اللبناين التقليدي للداللة على �صورة لبنان
�سعيا اىل ن�رشها يف العامل �أجمع.
الثقافية،
ً
والعام  1944وبعد �سنة من نيل اال�ستقالل
من �سلطات االن��ت��داب الفرن�سي� ،أ�صدرت
احلكومة ع�رشة طوابع تذكارية كتب عليها
الرئي�س ب�شارة اخل���وري بخط اليد تاريخ
وتباعا� ،أ�صدرت احلكومات اللبنانية
اال�ستقالل.
ً
املتعاقبة مئات الطوابع التذكارية والعادية
مر بها «وطن
التي خل�صت �أبرز املحطات التي ّ
الأرز» .من م�ؤمتر الطب العربي الذي عقد يف
مرورا مب�ؤمتر �سان
بريوت �أوا�سط الثالثينيات،
ً
فرن�سي�سكو الذي �أنهى احلرب العاملية الثانية،
وافتتاح مطار ب�يروت ال��دويل ،وم�ؤمتر القمة
العربية غداة االعتداء الثالثي على م�رص العام
 ،1956ودورة االلعاب االوملبية التي نظمت
يف ميونيخ� ،إىل ط��واب��ع الفنانني وال�شعراء
وملكات اجلمال والفال�سفة.
املراجع :جريدة النهار  -جريدة اللواء
Wikipedia.com
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تاريخ ع�سكري

�إعداد:
د� .شادية عالء الدين

بهدف فر�ض الأمن والنظام

العثمانيون
دم املجرمني
«م�ساغ بال�رشع ال�رشيف»
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اهتم العثمانيون مب�س�ألة «الأم��ن والدفاع عن النف�س» يف ا�صالحاتهم
ن�صت على قانون حفظ
التنظيمية ،ف�أ�صدروا الفرمانات واملرا�سيم التي ّ
النظام وت�أمني الراحة والأمن للأهايل.
وقد مت العثور على وثيقة تتحدث عن مبادرة ال�سلطان عبد املجيد �إىل
ا�صدار فرمان (العام 1269هـ) يحدد كيفية القب�ض على الل�صو�ص وقطاع
الطرق والتعامل معهم.
م�ضمون الفرمان
من ابرز ما جاء يف هذا الفرمان ما يلي:
 -1ت ��أم��ر ال��دول��ة العثمانية اف���راد
«ال�ضبطية» بالقب�ض على قطاع الطرق
وال��ل�����ص��و���ص ،وع��ن��د ع��دم متكّ نهم من
القيام بهذه املهمة يتم ار�سال جنود من
ع�سكر املوقع املوجود يف املنطقة.
 -2ي��ت��وىل ال�����ض��اب��ط �أم���ر توقيفهم
و�رضب املتمردين منهم.
 -3يتم ا�ستجوابهم وحماكمتهم يف
جمل�س االي��ال��ة وجت��ري حماكمة القاتل
منهم �أمام �أهايل املقتول ،ويعني خ�صم
من املحكمة ال�رشعية عند غياب االهل،
وعند تثبيت اجل��رم على القاتل يح ّول
�أمره �إىل الباب العايل ملقا�ضاته.
 -4ار�سال قطاع الطرق والل�صو�ص،عند
خروجهم من ال�سجن �إىل �أماكن بعيدة ما
وراء البحار من اجل التوطني واال�سكان.
فقد �أدرك العثمانيون �أن قطاع الطرق
�أ�صبحوا معروفني عند «الأهايل والرعايا
املظلومني» واملت�رضرين منهم ،كما
اع��ت�بروا ان االه���ايل يخافون الت�رصيح
جتنبا النتقام ه�ؤالء
عن هوية الل�صو�ص
ً
املجرمني ،الذين غالبا ً ما كانوا يبتزونهم
ويرعبوهم ،مما دفع بالأهايل �إىل االختباء
واالبتعاد عن «هكذا �أ�شخا�ص».
 -5قتل الل�صو�ص وق��ط��اع الطرق
و�إعدامهم عند دهمهم القرى وامل��دن،
وه��م «م���ز ّودون ال�سالح ومعتدون على
االه���ايل ،»...وقد اعترب العثمانيون �أن
قتل ه�ؤالء الل�صو�ص و�إعدامهم« :م�ساغ
بال�رشع ال�رشيف».
كما �أب��اح العثمانيون قتل ه ��ؤالء عند
تعر�ضهم لل�ضابط امل ��أم��ور بالقب�ض
ّ

عليهم ،مربرين قتل اولئك املجرمني،
برفع ال�رضر والأذى اللذين ي�سببونهما،
ن�صت
مع اال�شارة �إىل �أن هذا البند قد ّ
عليه القوانني الهمايونية وال�رشع ال�رشيف
وقانون اجلزاء.
��� -6س��م��ح ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ل�ل��أه���ايل
با�ستخدام ال�سالح «فقط» للدفاع عن
النف�س عند دخول �شخ�ص منزلهم لل�رسقة
اولنية �سيئة ،اذ جاء يف الوثيقة ما يلي:
ّ
«كل احد ميكنه ان ي�ستعمل �سالحا ً بقدر
ما يخل�ص به ذاته فقط».
وعند وقوع احلادثة ،ير�سل العثمانيون
�ضباطً ا للتحقيق بها والتعرف على هوية
ال�شخ�ص الذي اقتحم املنزل اذا كان من
املجرمني ام ال ،وللتعرف كذالك ،على
هوية املعتدى عليه ،مانعة بذلك االهايل
من ا�ستخدام ال�سالح مل�صالح ذاتية او
لنية �سيئة .وق��د ر�أى العثمانيون من
ّ
خالل هذا الفرمان ان الل�صو�ص يعرفون
من �أ�شكالهم وهيئتهم و�أحوالهم.
 -7م��ن��ع ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ن��ق��ل ال�����س�لاح
��ارا م��ن دون �سبب م����شروع،
ل��ي�لاً ون���ه� ً
وح��ذروا املوظفني من ا�ستخدام �أف��راد
«ال�ضبطية» مل�صلحة ذات��ي��ة �أو خ��ارج
ن��ط��اق عملهم ،و�أم����ر ال��ف��رم��ان ب�رصف
رواتبهم يف مطلع كل �شهر.
ميكننا ال��ق��ول �إن الف�ضل الكبري يف
هذه التدابري يعود �إىل ال�سلطان نف�سه،
فهو الذي فر�ض الأمن وال�سالم يف البالد
ن�صه �آن���ذاك.
م��ن خ�لال ال��ف��رم��ان ال��ذي ّ
ومن ح�سناته �أنه جلم الل�صو�ص وقطاع
ال��ط��رق ،ومنع �سيطرتهم على البالد،
حفاظً ا على الأمن واال�ستقرار ،ورغبة يف
ا�ستمرار التطور والتقدم.
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«�أوراتوريو لزمننا» يف لبنان :الكون�رشتو ال�شهري يف �أ�ضخم عر�ض له

ORATORIO POUR NOTRE
� TEMPSأو «�أورات���ـ���ـ���وري���و لزمــننا»
ك��ون��ـ��ـ����شرت��و مــو�سيــقـي م��ـ��ن تــ�أليف
Caubel - Chauchat Francoise
وُ ،Felix Lisieckiعر�ض
للمرة الأوىل
ّ
العام  1972يف �سوي�رسا �أي منذ �أربعني
�سن ًة تقريبا ،ثم ُعر�ض يف ٍ
عدد من الدول
ً
الأوروب��ي��ة ،كما يف �أ�سرتاليا وكندا لأكرث
من �ستني مرة ،وقد نال عد ًدا من اجلوائز
الفنية العاملية.

ن�صو�صهُ امل�ستوحاة من االجنيل املق ّد�س
ن�صا و�إن�شا ًدا
رفعت امل�شاهد الأرب��ع��ةً ،
�إىل جوهر ي�سوع ور�سالته .املو�سيقى
التي قامت ب�أدائها الأورك�سرتا اللبنانية
الكال�سيكية ب��ق��ي��ادة ال��رائ��د زي���اد م��راد
رئي�س مو�سيقى ق��وى الأم��ن الداخلي يف
لبنان ،رافقت �أ�صوات جوقات ثالث ،جوقة
مار اليا�س � -أنطليا�س واجلوقة الغربية
التابعة جلامعة الروح القد�س  -الك�سليك
�إىل جوقة مارك � -أون  -بارول التي جاءت

من هنا وهناك

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

خ�صي�صا من فرن�سا.
ً
يف كني�سة مار اليا�س يف �أنطليا�س حـط
«�أوراتوريو لزمننا» رحاله يف �أ�ضخم عر�ض
ل���ه ،ب��ع��د حت�ضيـرات ب����د�أت م��ن��ذ ح��واىل
ال�سن َت نْ ِ
ي والن�صـف،
ولأول مرة يف لبنــان،
ومب�����ش��ـ��ـ��ـ��ارك��ة �أك�ث�ر
م���ن م���ئ ٍ
��ن
���ة وع��ـ����شري َ
���ي���ا
م���ـ���ـ���و����س���ي���ق���ـ���ـ���ـ ً
وفرن�سيـــا،
لبنانيــا،
ً
ً
حمرتفً
ا.
وم�شــرقيا
ً
ن���������ص Caubel
-Chauchat
 Francoiseحت ّول
وح���������وارا
ن�������ش���ي��� ًدا
ً
مل�����ش��ه��دي��ات �أرب����ع:
اخل����ي����ار وامل���ع���ج���زة
وال�سيف واالنت�صار.

من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك

«ن�ضال احلرب» جديد الكاتب �سليمان يو�سف �إبراهيم
«ن�ضال احل�بر» هو املولود الرابع للمربي
والكاتب ال�صحفي �سليمان يو�سف ابراهيم بعد
ٍ
مرا�س»
«عود وع ّواد» ( ،)2002و«�أ�رشعة بال
( ،)2003و«راح��ات امل�سك» ( ،)2009وهو
جمموعة مقاالت ن�رشت يف جملّة «العاملية»
وبع�ض ال�صحف واملجالت اللبنانية ،حتاكي
املجتمع اللبناين وم�شكالته وت�ضيء عليها
�إ���ض��اءات مكثّفة لتبيان غمو�ضها ومكامن
اخللل فيها ،معلِّلة الأ�سباب ومقرتحة احللول،
ب�أ�سلوب وا���ض��ح وبليغ يعبرِّ ع��ن �أحا�سي�س

امل�ؤلّف ال�صادقة.
هذه ال�صدقية نلم�سها يف �إهداء كتابه «�إىل
�أرواح كبار فقدناهم ،فافتقدنا �إىل ت�رصّف
كبري ،من كبار ال زالوا �أحياء بيننا!!
حربا،
�إليكم �أنتم � ّأيها الّذين حت ّولت دما�ؤكم ً
ِ
نوا�ص ٍع من
يكتب املجد نز ُفهُ على �صفحات
ت�أريخ بالدي!!».
وجهها �إىل الأجيال القادمة:
ويختم بو�صية َّ
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ناب�ضني �صدقً ا،
منوال من فكر ووجدان
«على
َ
ن�سجت �أ���س��ط��ر ك��ت��اب��ي ،لتكون لكم منه يف
ُ

حب لوطنكم ،حموك ًة
الغد جمتمعني ،عباءات ٍّ
من خيوط كلماتيُ ...تدفئون بها � ّأيامكم،
غ��ادرت ...على وقع �أجرا�س
بعد �أن �أكون قد
ُ
الرحيل!!».
َّ
هذه الوطنية
متيزه،
املجردة يف قلب الكاتب ِّ
َّ
ٍ
روح � ّأمة هي عنده ،كعظمة
«يه ُّز ويوقظُ بها َ
الأرز وجمده ...فهو �إبن الوطن ،الوطن املتج ّدد
املكتمل على خ��ارط��ة ال��وج��ود ،وه��و ينحني
�أم��ام ال�شهادة بتحية �إىل �شهداء الوطن،»...
كما تقول الدكتورة جوزفني جرج�س اخلويل
(ع��م��ي��دة كلية ال�ترب��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة احلديثة
للإدارة والعلوم ) يف مقدمة الكتاب.
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�آب�/أيلول

�إعداد:
تريز من�صور

رحيل

�أخلف موعده مع
الأول من �آب

حم
م
و
جنم ا د

م
ب
نط
ف
�
أ
�
س
على خ� وط
شبة
ا
مل�

�سطور تروي البداية والغياب
غي َب املوت يف  25متوز الفائت املمثل
َّ
ال�شعبي اللبناين حممود مب�سوط املعروف
ب�شخ�صية «فهمان» ،عن عمر يناهز الـ70
عاما ،بعدما هوى على خ�شبة امل�رسح ،م�سدالً
ً
ال�ستارة على م�سرية فنية كان خاللها �أحد
رموز الكوميديا ال�شعبية اللبنانية.
وكان تو َّ
يف مب�سوط خالل تقدميه م�رسحية
عر�ضت �ضمن معر�ض ال�ت�راث البلدي
وال���ق���روي يف ب��ل��دة ك��ف��ر���ص�ير -النبطية
(ج��ن��وب ل��ب��ن��ان) ،ال���ذي نظمته البلدية
بالتعاون مع الأندية واجلمعيات يف البلدة،
وبالتن�سيق مع مركز كامل يو�سف جابر الثقايف
واالجتماعي.
«احل��ي��اة مزحة وف��ر���ص�� ًة لالبتهاج م��ن دون
تكلفة» ،هكذا اخت�رص «فهمان» احلياة ،التي
ملأها بال�ضحك والفرح.
ول���د ال��ف��ن��ان حم��م��ود مب�سوط امل��ع��روف بـ
«فهمان» يف طرابل�س العام .1941
انت�سب �إىل «ثانوية احلدادين» يف طرابل�س،
ولكنه مل يكن يرغب يف التح�صيل العلمي،
دائ��م��ا ق�صة ر���س��وب��ه يف ال�صف
وك���ان يخرب
ً
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رسح

ل�ست مرات ،وكيف �أر�سل مدير
الأول ابتدائي
ّ
�سن
الثانوية بطلب وال����ده ,عندما ك��ان يف
ّ
الثانية ع�رشة ,راجيا ً منه �أن ي�سلّم بالأمر الواقع
«لأن الولد م�ش خرج علم».
ي��وم ع��رف وال���ده �أن��ه �ألّ���ف م��ع �أ�صدقائه يف
«ك�شاف اجل��راح» ،فرقة «درابزين �آغ��ا» التي
تقدم «ال�سكت�شات» ،عاقبه ،ومل ي�شفع به
رواج��ا ،جعلها ت�صبح
يومذاك �أن فرقته القت
ً
الفرقة التي ت�ستعني بها «مدر�سة الفرير» يف
طرابل�س خالل مهرجاناتها.

و�أ�صبح الوالد يقفل عليه باب الغرفة مان ًعا
� ّإي��اه من اخل��روج ل ّأن «الفن ح��رام» يف نظره،
يبق لل�شاب امل�شاغب �سوى الهرب،
وهكذا مل َ
عرب حبل ربطه �إىل ال�رشفة.
مت ال�ساد�سة ع�رشة� ،أر�سله وال��ده �إىل
حني �أ ّ
�أفريقيا حيث يعمل �أخ��واه يف اخلياطة .عمل
نهارا ،لكن الليل كان ف�سحة لهوايته
معهما
ً
لعبة الطرنيب.
ال�سمراين« ،زعيم» اجلالية العربية يف غانا
دعمه ،ف�ألّـف مع جممـوعة من الهـواة فـرقـة
فنـية ك��ان��ت ت��ع��ر���ض امل����سرح��ي��ات يف بيوت
اللبنانيني.
وعاد حممود لينال ن�صيبه من ال�رضب ،هذه
لكن
امل��رة على يد �أخويه� .سجناه يف املنزلّ ،
«الزعيم» تدخّ ل وطلب منهما� ،أال يعرت�ضا
طريق الفنان ال�صاعد .مل يبقَ �أمام الأخوين� ،إال
�أن يعيدا هذه «امل�صيبة» من حيث �أتت� ،إىل
لبنان.

�آب�/أيلول

لل�سنة الأوىل يتخ ّلف الكوميدي
ال�شعبي الفنان حممود مب�سوط عن
�إحياء احلفالت ملنا�سبة عيد اجلي�ش،
وه���و ال����ذي ي��ح��م � ُل ح��ب ال��وط��ن
واجلي�ش يف قلبه ووجدانه.
تغيب
ّ
«فهمان» هذه املرة ،فاملوت خطفه
وهو على خ�شبة امل�رسح.
رحيله خ�سارة كبرية للفن اللبناين،
وخ�صو�صا الكوميديا ال�شعبية التي
ً
واحدا من �أبرز جنومها.
كان
ً

بداية طريق النجومية
مت افتتاح «القناة »7
�أواخ��ر اخلم�سينياتّ ،
(�رشكة التلفزيون اللبنانية) ،وكان �إبن مدينته
«�أبو �سليم» (�صالح تيزاين) ،قد بد�أ يقدم مع
جما على الأث�ير� .أم��ا «القناة »11
فرقته برنا ً
(�رشكة تلفزيون لبنان وامل�رشق) فكانت ت�ستع ّد
مت دمج املحطتني الحقًا ،كما هو
لبدء البث .و ّ
معروف ،لت�شكال م ًعا «تلفزيون لبنان».
ق�� ّدم حممود مب�سوط نف�سه لأح��د م�ؤ�س�سي
فورا ،وكان
املحطة الفتية ،ع�صام حموي ،فقبله ً
الع�رص الذهبي للتلفزيون قد بد�أ لت ّوه .والتحق
حممود مب�سوط بالرعيل امل�ؤ�سـ�س� ،إىل
ج��ان��ب �شو�شو وحممد
����ش���ام���ل

واليا�س رزق و�أنطوان رميي وجان كلود بول�س
وع ّز الدين �صبح ،وكثريين غريهم من ممثلني
وخم��رج�ين ومنتجني و�إداري��ي�ن �صنعوا جمد
التلفزيون اللبناين يف �سنواته الذهبية.
العام  ،1962انتقل من «القناة � »11إىل
«القناة  ،»7بنا ًء على رغبة م��دي َ��ري املحطّ ة
اللذين توقّ عا لهذا النجم الكوميدي مزي ًدا من
ان�ضم �إىل فرقة «�أبو �سليم الطبل».
النجاح� ،إذا
ّ
�شخ�صية «فهمان» التي
والعام نف�سه ولدت
ّ
الزمته طوال حياته.
ب��د�أ العمل مع الفرقة ال�شهرية التي اقرتن
بها جن��اح��ه ،على م�سل�سل يتغري مو�ضوعه
وعنوانه كل  13حلقة�« :شي ما بيت�صدق»،
«�سوا �سوا»« ،الأب��واب ال�سبعة»« ،ا�ضحك مع
التلفزيون» و«ا�س�أل عن املر�أة».
وكان الأداء يرتكز على االرجت��ال� ،أبو �سليم
ي�ضع اخل��ط��وط ال��ع��ري�����ض��ة� ،أم���ا امل��م��ث��ل��ون،
مهمة نحت �شخ�صياتهم ،وت�ضخيم
فيتولون
ّ
عيوبها كالبخل (�شكري) واحلماقة (�أ�سعد)
واالحتيال (فهمان) �إىل جانب تطوير احلبكة
الطريفة� .أ�سلوب �ساهم بنحو �أ�سا�سي يف �شهرة
ه�ؤالء املمثلني لدى �أجيال متالحقة ،بكنيتهم ال
ب�أ�سمائهم احلقيقية .واملعروف عن فهمان �أنه
ال يحفظ �أدواره ،بل يرجتل على اخل�شبة و�أمام
الكامريا.
�إرتبط ا�سم الراحل با�سم زميله �صالح تيزاين
و�آخَ ���ري���ن ،يف م�سل�سل «�أب���و �سليم الطبل»
االج��ت��م��اع��ي ال��ف��ك��اه��ي ال����ذي ك���ان يعر�ضه
«تلفزيون لبنان» الر�سمي يف ال�ستينيات
وال�سبعينيات من القرن املا�ضي ،وطبع ذاكرة
جيل تلك املرحلة.
رحلة الأعمال
�إىل جانب عمله يف تلفزيون لبنان� ،ضمن فرقة
�أبو �سليم ،عمل فهمان مع الأخوين الرحابني
يف م�سل�سل «من يوم ليوم» ( )1972بطولة
هدى ،ومثل يف فيلمي «�سفربرلك» ()1967
و«بنت احلار�س (.)1971
امل�رسحيات التي ق ّدمها ال��ـ،25
بلغ ع��دد
ّ
م��ع��ظ��م��ه��ا م���ع ف���رق���ة « �أب���و
�سليم».
�����ض��ا
خ��ا���ض «ف��ه��م��ان» �أي ً

رحيل

بع�ض التجارب مع فرق �أخ��رى مثل «عيلة �أبو
فيلما،
املجد» مع حممد �شامل ،كما مثّل يف 33
ً
حتت �إدارة بع�ض املخرجني مثل حممد �سلمان،
و�سمري الغ�صيني ،وبركات ،و�صوالً �إىل عاطف
الطيب ،وزياد الدويري ،وهاين طمبا ،وفيليب
عرقتنجي ،و�سمري حب�شي ،وب��ره��ان علوية
وغريهم.
ال����ع����امّ ،٢٠٠١
مل ف��ه��م��ان ���ش��م��ل ال��زم�لاء

القدامى ،و� ّأ�س�س فرقة «طقّ�ش فقّ�ش» التي
حتيي احلفالت واملهرجانات والأع��را���س ،مع
�شكري ،وزغ��ل��ول ،وع�لا عيد (وردة) ،وفاتن
طويل (�سعدية).
يف�ضل اخل�شبة على اال�ستديو،
كان «فهمان»
ّ
وه��و ال��ذي �صنعت جم�� َده ال�شا�شة ال�صغرية،
وكان يعترب من �أعمدة الع�رص الذهبي لـتلفزيون
لبنان «لأن املمثل على امل����سرح يكون على
متا�س مبا�رش مع اجلمهور� ،أم��ا يف التلفزيون
فامل�شهد الرائع قد ال يعجب املخرج ب�سبب
ان
عيب تقني فيجربك على �أن تعيده»� ،إال ّ
لليايل تلفزيون لبنان يف ذاكرته موقعا ً خا�صا ً.
«غ��ي��اب ف��ه��م��ان خ�����س��ارة ال ت��ع�� ّو���ض للفن
كبريا ،و�أ�ستاذًا ،ميكن �أن
وللبنان .كان فنا ًنا
ً
ي�أتي مثله� ،إمن��ا لن ي�أتي �أف�ضل منه» .بهذه
الكلمات عبرّ �صالح تيزاين عن حزنه خل�سارة
رفيق الدرب .برحيله خ�رس الفن رك ًنا من �أركانه
وعمو ًدا من �أعمدة الفن اللبناين والعربي.
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�آب�/أيلول

�إعداد:
تريز من�صور

فنون

ُم�سل�سل «الغالبون» دراما لبنانية اجتماعية
و�إن�سانية م�شوقة ...م�ستوحاة من البيئة ال�شعبية
واجل��ه��ادي��ة للمقاومة يف والدت��ه��ا وبداياتها
املثقلة بالتعب وامل��ع��ان��اة .يعترب م�سل�سل
«الغالبون»� ،أ�ضخم �إنتاج درامي لبناين� ،شارك
فيه �أكرث من  150ممثل وممثلة ،ي��راوح عدد
حلقاته بني  35و 37حلقة تلفزيونية ،وقد بد�أ

«الغالبون»

امل�سل�سل من ت�أليف و�سيناريو ال�سوري د.
فتح اهلل عمر ،ومن �إخراج با�سل اخلطيب ،و�إنتاج
مركز بريوت للإنتاج والتوزيع الفني.
تلفزيون «امل��ن��ار» �أطلق «الغالبون» خالل
حفل كوكتيل ج��رى يف قاعة فندق ال��ك��ورال
بيت�ش ،يف ح�ضور ع��دد م��ن ال��ن��واب وال���وزراء
حمية
وممثل عن قائد اجلي�ش العميد ع�صام
ّ
من الطبابة الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل ح�شد كبري
من املمثلني �أب��ط��ال امل�سل�سل و�أه��ل الفكر
والثقافة.
بعد الن�شيد الوطني� ،ألقى املخرج با�سل
اخلطيب كلمة قال فيها �إن «الغالبون» يحكي
تاريخ لُبنان املُعا�رص ،وهو من �أهم و�أ�ضخم ما
عربيا على الإطالق.
�أنتج
ً
و�أهدى اخلطيب هذا العمل �إىل �أرواح ال�شهداء
الذين بذلوا الدماء يف �سبيل حترير الأر���ض،
ومت��ن��ى ل��و يليق ب��امل��ق��اوم��ة ال�رشيفة
وب�أبطالها.
ثم كانت الكلمة ملدير عام تلفزيون
«املنار» احلاج عبد اهلل ق�صري،
الذي �أك ّد بدوره �ضخامة هذا
العمل الدرامي ،و�أ�شار �إىل
�أن ُم�سل�سل «الغالبون»
مل��ق��اوم��ة
يحكي ق�ضية ا ُ

�أ�ضخم �إنتاج درامي لبناين

ح�رصيا على
عر�ضه
ً
قناة «املنار» يف �شهر رم�ضان
امل���������ب���������ارك.
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وم��ا قدمته
يف ���س��ب��ي��ل
لُ��ب��ن��ان من
ُ
�����ش����ه����داء
ودم�������������اء.
و������ش�����ك�����ر

اجلي�ش اللبناين البطل ،الذي ق ّدم املُ�ساندة من
خالل الآليات والدعم اللوج�ستي والب�رشي يف
الت�صوير ،كما �شكر كُ ل من �ساهم يف �إنتاج هذا
العمل و�إجناحه.
«الغالبون» م�ستوحى من البيئة ال�شعبية
واجلهادية للمقاومة ،وي��روي وقائع عن حياة
اجلنوبيني م��ع ب��داي��ات االجتياح الإ�رسائيلي
العام  ،1982وحتى العام  .1985تدور �أحداث
امل�سل�سل ح��ول ف��ار���س وع��ل��ي وه��م��ا �شابان
جتمعهما ���ص��داق��ة متينة ،ح�صال على منحة
درا�سية يف فرن�سا ،لكن االجتياح الإ�رسائيلي
غيرّ م�سار حياتهما ،فاختارا البقاء على �أر�ض
ال��وط��ن .وان��خ��رط علي يف العمل الع�سكري
للمقاومة ،من دون علم �أقرب �أ�صدقائه فار�س
�ذري�ا ً ،الأم��ر الذي
ال��ذي ت�شهد حياته حت��والً ج� ّ
اجتماعية �صعبة ودقيقة.
يدخله يف �رصاعات
ّ
تت�شابك خطوط العمل الدرامية ،ف��إىل جانب
احل��ي��اة الع�سكرية ال��ت��ي يخو�ضها علي مع
املقاومة ،جتمعه ق�صة حب بابنة خالته زينب،
بينما جتمع ق�صة ح��ب �أخ���رى ف��ار���س وبتول
�شقيقة علي ،وتتواىل امل�شاكل ب�سبب غياب
علي ال��دائ��م وم�لاح��ق��ة االح��ت�لال ل��ه ،وب�سبب
التغيري الطارئ يف ت�رصفات فار�س.
�رصاعات احلب والبغ�ض ،ال�صمود والت�ضحية،
االح���ت�ل�ال وامل��ق��اوم��ة ،امل���ج���ازر والعمليات
ال��ن��وع� ّ�ي��ة ،ك��ل��ه��ا خ��ط��وط درام���ي���ة م�تراب��ط��ة
ومتنا�سقة ،ت��روي واق � ًع��ا تختلط فيه دم��وع
ال��ف��رح واحل����زن ،وم�شاعر ال��ق��وة والغ�ضب.
�سلّط امل�سل�سل ال�ضوء على �أط��م��اع العدو
الإ�رسائيلية و�أ�ساليبه الهمجية ،و�أب��رز مناذج
م��ن خمطّ طاته لتفريق املجتمع وا���س��ت��دراج
النا�س نحو العمالة �أو االعتقال ،كما �أظهر عجز
الأ�ساليب التي اعتمدها االحتالل ،يف ك�رس �إرادة
املقاومني الأبطال ،ويف ثني ال�شيخ راغب حرب
رجل الدين عن قيادة مقاومة �شعبية عارمة،
ترف�ض التطبيع واخل�����ض��وع �أم���ام االح��ت�لال.
تو ّزعت بطولة العمل ال��ذي �ص ّور بني جنوب
و�شيدت ل��ه مواقع
لبنان وبعلبك وب�ي�روت،
ّ
اللبنانية،
ت�صوير خا�صة يف عدد من املناطق
ّ
على نخبة من النجوم اللبنانيني وال�سوريني،
عمار �شلق� ،أحمد
منهم :عبد املجيد جمذوبّ ،
الزين ،جمدي م�شمو�شي وف�ؤاد �رشف الدين.

�آب�/أيلول

قيل يف ال�سالم باليد �أنه داللة
على اح�ت�رام وتقدير م��ن ن�س ّلم
عليه ،فمن غري الالئق يف املغرب
مثالً �أ ّال ن�س ّلم على من نقابله لأننا
مرحب
نقول لل�شخ�ص حينها �أنه غري َّ
به.
وقد تختلف طريقة ال�سالم من
بلد �إىل �آخر ومن ثقافة �إىل �أخرى،
لكن عندما تعتمد امل�صافحة باليد
ل��ل�����س�لام ،ف����إن للطريقة
ال��ت��ي ت��ت� ّ�م ب��ه��ا دالالت
ك����ث��ي�رة ،وه�����ي ت��ع��ط��ي
ان��ط��ب��اع��ات م��ب��ا��شرة عن
�شخ�صيتنا ،كذلك يعطينا
م��ن ُن�صافحه دالالت عن
م�شاعره جتاهنا...

مراكز رفيعة امل�ستوى .كما نراها عند �أرباب
العمل ومرافقي ال�شخ�صيات.
يزعج هذا ال�سالم من ن�صافحه ويبعث على
عدم الإرتياح بني الطرفني.
• امل�صافحة مع ظاهر اليد للأعلى :يقول لنا
امل�صافح من خالل هذه الطريقة �أنه ي�سيطر
علينا ،و�أن مركز القوة يف ما بيننا هو عنده.
ن�صادفه خا�صة بني ال�سيا�سيني يف �أمريكا،
كذلك بني �أ�صحاب ال�رشكات الكربى واملراكز
فبمجرد �أن ي�صافحنا �أحد وظاهر يده
العليا.
ّ

نحن والآخرون

�إعداد:
ليال �صقر

�شخ�صا ون�ضع يدنا الي�رسى فوق ي��ده ،فذلك
ً
مميزة ونو�ضح له
نكن له م�شاعر
يعني �أ ّننا
ّ
ّ
التقرب منه .يحاول ال�سيا�سيون
�أننا نحاول
ّ
م�صافحة بع�ضهم بهذه الطريقة ،ليظهروا
عك�س م��ا ي�ضمرونه �أح��ي��ا ًن��ا من
م�شاعر.
�شخ�صا
بينما �إذا ���ص��اف��ح��ن��ا
ً
وو���ض��ع��ن��ا ي���دن���ا ال��ي����سرى على
مع�صمه فذلك يعني �أننا «نعطيه
م��ع��ن��وي��ات» ون���ق��� ّدره يف ال��وق��ت
نف�سه .و�إذا و�ضعنا يدنا على ِزنده
فهذا يعني �أننا نق ّدره �أكرث ونكن
له م�شاعر �أعمق.
• امل�صافحة ب�أطراف الأ�صابع:
غ��ال� ً�ب��ا م���ا ن���رى ه���ذا ال���ن���وع عند
يعطي �أطراف
ال�سيدات اللواتي
نْ
�
ّمن ،ما يدلّ
َّ
أ�صابعهن عندما ي�سل َ
مباالتهن مبن ي�صافح َنه.
على عدم
َّ
• امل�����ص��اف��ح��ة ب��ال��ي��د ال��رط��ب��ة
�أو الـ« :»Wet Fishت���دل يد
تت�صبب
امل�صافح الرطبة (التي
َّ
ع��رقً ��ا) ع��ل��ى ح��ال��ة اخل���وف التي
تنتابه� ،أو على حالة عدم الراحة
ال��ت��ي ُي��ح���� ُّ�س ب��ه��ا ،م��ا يخلق لدى
نوعا من الإ�شمئزاز
الطرف الآخ��ر ً
وبالتايل يكون اجل ّو بني الطرفني غري مريح.
• امل�صافحة عند الت�صوير� :إذا كان مركز �أو
�ش�أن امل�صافح �أعلى من ال�شخ�ص الذي ي�سلّم
عليه ،يقف جهة اليمني ك��ي تكون ي��ده هي
خفية
البارزة يف ال�صورة بينما يد الآخر تكون
َّ
�أي من اجلهة الأخرى.
ال�سيا�سيون الإحتيال على بع�ضهم
يحاول
ّ
لدى �أخذ ال�صور ،ف�إذا حاول من ي�صافح �إبراز
ي��ده يف ال�����ص��ورة يعمد الآخ���ر �إىل و���ض��ع يده
�سمى بلعبة التحجيم
الي�رسى فوقها وهذا ما ُي ّ
ال�سيا�سية.

 ...ولكل �سالم كالم

دالالت وتف�سريات
اخل��ب�ير يف ل��غ��ة اجل�����س��د حبيب
اخلوري يحلّل دالالت كل و�ضعية
من و�ضعيات ال�سالم:
• ال�سالم العادي �أو املت�ساوي:
ن�����ص��ادف ه��ذا ال��ن��وع م��ن ال�سالم
كثريا يف حياتنا اليومية ،تكون
ً
ال��ي��د خ�لال��ه مت�ساوية م��ع ي��د من
ن�سلّم عليه ،كذلك يكون �إبهامنا
مت�سا ٍو م��ع �إب��ه��ام��ه .ت��راف��ق هذا
ال�سالم عاد ًة «�ش ّدة» خفيفة على
ي��د الآخ���ر ،وه��و يوحي ب��الإح�ترام
املتبادل بني ال�شخ�صني ،ويبعث على ثقة
املت�صافحني ب�أنف�سهم.
• �سالم �أنا امل�سيطر :تظهر يف هذا النوع من
ال�سالم حماولة امل�صافح �إفهام الآخ��ر ر�سالة
مفادها «�أن���ا �أ�سيطر عليك» .ه��ذه الر�سالة
يتوىل تظهريها الإب��ه��ام ال��ذي يكون وح��ده
ظاهرا و�أعلى من �إبهام ال�شخ�ص الثاين.
ً
• امل�صافحة م��ع ال�����ش� ّد على ي��د الآخ���ر �أو
م�صافحة «تك�سري ال��ع�����ض��م» :ن�شهد ه��ذه
امل�����ص��اف��ح��ة ع����اد ًة ع��ن��د ال��ري��ا���ض��ي�ين وعند
ال�شخ�صية والذين يحتلون
الأ�شخا�ص ال�ضعفاء
ّ

ٍ
عال بينما نعطيه نحن يدنا مت�ساوية �سنظهر
له �ضعفنا وخ�ضوعنا له� .أما �إذا فهمنا حماولته
لل�سيطرة ويف طريقة الر ّد مع عدم خلق ج ّو من
التو ّتر والتح ّدي ،ن�ستطيع بخطوة ب�سيطة قلب
معايري املعادلة .فعندما ي�صافحنا �شخ�ص
بهذه الطريقة نقرتب برجلنا اليمنى ونك�رس
كوعنا جتاهه ونقرتب خطوة �أخرى مع �إدارة يده
للجهة املعاك�سة .يفهم حينها امل�صافح �أننا
بامل�ستوى نف�سه من ال�سيطرة و�أننا لن نخ�ضع
له.
• امل�صافحة باليدين معا ً :عندما ن�صافح
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�إعداد:
غري�س فرح

رحلة يف الإن�سان

املزيد من الإي�ضاحات
امل��ع��روف �أن ال��درا���س��ات يف �أي جم��ال كان
تبقى مفتوحة �أمام البحث والتمحي�ض من اجل
مواكبة امل�ستجدات ،وهو ما يح�صل بالن�سبة �إىل
مت
احلالة التي نحن ب�صددها .فالدرا�سات التي ّ
ا�ستكمالها الحقّا �أكدت �أن الأ�شخا�ص املعنيني
بها يبذلون جهو ًدا ملحوظة يف عملهم ،لكنهم
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�أذكياء خلف الأقنعة

مت اكت�شاف هذه الظاهرة؟
كيف ّ
من خالل درا�سة �أجراها باحثون نف�سانيون
�أم�يرك��ي��ون ،مت��ت جت���ارب بالغة ال��دق��ة على
جمموعات من الفئة امل�شار �إليها من النا�س،
و�أدت ن��ت��ائ��ج��ه��ا �إىل ال��ت��ع��رف ع��ل��ى بع�ض
خ�صائ�صهم العاطفية ،وحتدي ًدا تلك املتعلقة
بظاهرة انتحال ال�شخ�صية املخادعة.
منذ �أع��وام ،الحظت �أ�ستاذة علم النف�س يف
جامعة ميني�سوتا الأمريكية �أن بع�ض طالبها
امل��ت��ف��وق�ين ي�����ش��ع��رون ب��ع��دم ال��ر���ض��ى عن
�أدائ��ه��م ،ويعتقدون �أن جناحهم ك��ان جمرد
�صدفة قادتهم �إىل الظهور مبظهر الأذكياء.
والأهم �أنهم كانوا ي�شعرون بال�ضعف واملهانة
ويخافون اللحظة التي قد تقودهم �إىل الك�شف
عن وجودهم �أمام رفاقهم.
ه���ذه ال��ظ��اه��رة ال��ت��ي �أط��ل��ق عليها �آن���ذاك
«ظاهرة انتحال ال�شخ�صية املخادعة»� ،أثارت
اه��ت��م��ام الإخ��ت�����ص��ا���ص��ي�ين ال��ن��ف�����س��ي�ين .وم��ع
مت التمهل يف ت�شخي�صها و�إدخالها يف
ذل��كّ ،
�إط��ار الأم��را���ض النف�سية �إىل حني ا�ستكمال
الدرا�سات.

وخ�صو�صا ذوو الذكاء املحدود ،بدور القدر يف
من الطبيعي �أن يعتقد البع�ض،
ً
ما يتعلق بنجاحهم �أو ف�شلهم .لكن عندما يخ�شى الأذكياء الظهور كونهم ال ي�ؤمنون
بقدراتهم ،بل يعتربون �أنف�سهم غ�شا�شني يعمون ب�صرية من حولهم لتح�صيل جناحهم،
ف�إن يف الأمر م�شكلة...
يف�س علم النف�س
من هم ه�ؤالء ،وملاذا يختبئون وراء �أقنعة يخافون نزعها ،وكيف
رّ
ت�رصّ فاتهم؟

ما الذي يدفعهم �إىل التنكر

ي�شككون يف الإط���راء املوجه
�إل��ي��ه��م ،وال يعطون جناحهم
التفاتة تذكر .مع ذل��ك فهم
ي��ل��ع��ب��ون دور ال�����ش��خ�����ص��ي��ة
املخادعة ب�إتقان ،العتقادهم
ب���أن��ه��م ي�����ذرون ال���رم���اد يف
العيون من �أجل احلفاظ على �صورتهم الرباقة.
والالفت يف املو�ضوع �أنهم يركّ زون على نقاط

�ضعفهم ،وي��رب��ط��ون اجن��ازات��ه��م باعتبارات
خارجية ،كاحلظ وال�صدفة ،و�رضوب الإحتيال.
عالقة الإعتبارات اخلارجية
بال�صحة النف�سية
م���ن ال��ب��ده��ي ال���ق���ول �إن الأ���ش��خ��ا���ص غري
العاطفيني �أو الأق��وي��اء ،ين�سبون �إجنازاتهم
�إىل قوتهم وذكائهم ،بينما نرى �أن ال�ضعفاء

�آب�/أيلول

رحلة يف الإن�سان

واملكتئبني يلومون �أنف�سهم عندما يف�شلون
وال يعطون �أه��م��ي��ة ت��ذك��ر لنجاحاتهم .وهنا
يطرح ال�س�ؤل الآتي :هل تدخل ظاهرة �إنتحال
ال�شخ�صية املخادعة يف عداد الأمرا�ض النف�سية،
مر�ضا
وما هي العوار�ض التي تربر اعتبارها
ً
ي�ستوجب العالج؟
م��ن خ�ل�ال درا���س��ة �أج��ره��ا بع�ض املحللني
النف�سيني يف ج��ام��ع��ة �إي��ل��ي��ن��وي الأم�يرك��ي��ة،
ون�رشتها جملة العلوم الأمريكية ،تبينّ وجود
عالقة وثيقة بني م�شاعر منتحلي ال�شخ�صية
متيز
املخادعة وب�ين امل�شاعر ال�سلبية التي ّ
امل�صابني ببع�ض الأمرا�ض الإكتئابية ومنها،
اخلجل واخل��وف وال�شعور بالنق�ص واملهانة.
وامل��ع��روف �أن اخلجل واخل��وف مييزان بع�ض
اال�ضطرابات النف�سية اخلطرية ،كا�ضطراب
مر�ض الع�صاب ،وتلك امل�صاحبة لالكتئاب م ًعا
وانف�صام ال�شخ�صية.
وه��ن��ا ي�شري املحللون �إىل ظ��اه��رة انتحال
ال�شخ�صية املخادعة على �أنها حالة نف�سية

غري �سوية تنتاب بع�ض الأذك��ي��اء وت�شعرهم
بعدم �أهليتهم ،وبكونهم يعي�شون يف عامل من
الأوهام التي �رسعان ما تتبدد .مع ذلك ،فهم ال
مر�ضا ي�ستوجب العالج بالأدوية ،بل
ي�ص ّنفونها ً
بالدعم النف�سي الذي ي�ؤمن التوعية ال�رضورية
من �أجل حت�ضري �أ�صحابها ال�ستيعاب حالتهم
والعمل على ت�سويتها من تلقاء �أنف�سهم.
تو�صيات للتخل�ص من هذه الظاهرة
من �أجل ك�رس حلقة التفكري امل�شو�ش املرتبط
باحلالة الآنفة الذكر ،ي�ضع املحللون النف�سيون
عد ًدا من التو�صيات نورد �أهمها:
 على منتحلي ال�شخ�صية امل��خ��ادع��ة �أنيتعلموا كيف ين�سبون اجنازاتهم اىل قدراتهم
اخلا�صة ،كما عليهم �أن يتدربوا تدري ًجا على
الإقتناع ب�أن جناحهم هو ح�صيلة مثابرتهم على
العمل اجل ّدي.
 يف ح��ال ف�شلهم يف العمل� ،أو يف ح��ال ملي���أت �أدا�ؤه����م بح�سب توقعاتهم ،ين�صحهم

الإخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ون ب��ت��دارك ال��و���ض��ع بطريقة
�إيجابية ،والعمل بالتايل على جت ّنب الوقوع يف
املرة املقبلة.
اخلط�أ من �أجل �ضمان النجاح يف ّ
 من الأف�ضل �أن يتدرب املعنيون بهذهاحلالة على رفع معنوياتهم ب�شكل تدريجي،
الأم���ر ال��ذي يزيدهم ثقة بالنف�س ويخف�ض
من م�ستوى خوفهم وخجلهم ،بالإ�ضافة �إىل
�شعورهم بالإكتئاب واحلزن.
 �إن ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى اجل��وان��ب ال��ك��ام��ن��ة يفال�شخ�صية ي�ؤمن �إكت�شاف ال���ذات ،وبالتايل
مكامن ال��ق��وة غ�ير املرئية يف ال�لاوع��ي ،وهو
ما مينح املعنيني بالدرا�سة الإرادة والعزم.
وين�صح ه���ؤالء بالرتكيز على �إحياء العالقات
الإيجابية مع الغري ،الأمر الذي يرفع معنوياتهم
ويح�سن �أداءهم وم�ستوى تفكريهم الإيجابي.
يف ح���ال ا���س��ت��م��راره��م يف و�ضعية التخبط
يف الأوه��������ام ،ي��ن�����ص��ح��ون ب��ا���س��ت�����ش��ارة �أح���د
الإخت�صا�صيني النف�سيني ،واخل�ضوع جلل�سات
العالج النف�سي.
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هذه �أر�ضنا

غداة عودته �إىل ربوع الوطن يف �إجازة ق�صرية
املرة لن
بعد عامني من ال�سفر ،قلت له :هذه ّ
ت�سافر قبل �أن ت�صعد معي �إىل القرية فرتاها
وتتعرف �إليها عن كثب.
ّ
 مل���اذا ،ي��ا �أب���ي ،تطلب مني ذل��ك ب�إحلاحيف ك��لّ م� ّ�رة �أج��يء فيها �إىل لبنان؟ القرية ال

 �إ����س���م���ع ي��ا�أب����ي ،ق���ال ابني
ب���ع���دم���ا �أط���ل���ق
زف������رة ط��وي��ل��ة.
ال��ق��ري��ة مل ت� ُع��د
حتبها
ل��ن��ا� .أن���ت ّ

�شيء يربطني بها .هي بالن�سبة �إ ّ
يل مثل كلّ
عرفت على اخلريطة
�سمعت با�سمها� ،أو
قرية
ُ
ُ
موقعها.
أب�رصت
 �إنها قريتك يا ابني .القرية التي �َ
هويتك
فيها النور ،وحتمل ا�سمها على بطاقة ّ
�أينما ذهبت.
أب�رصت فيها النور ،لكنني مل �أع�ش فيها� .أنا
�ُ
ال �أعرفها ،وهي ال تعرفني ...و� ّأي �شيء فيها لنا
قلت �إنه
بع ُد حتى ت�صحبني �إليها! بيتنا العتيق َ
خ ِرب بعدما نزحنا �إىل بريوت .واحلديقة يب�ست
أ�شجارها ويعتني بها.
يف غياب َمن يروي �
َ
 �إن فيها تاريخنا وذكرياتنا وتعبنا .فيهاأقدامنا ،واحلقول
بر ْت حجار َتها � ُ
الدروب التي َ
التي اقتلعت �شوكَ ها �أيادينا وح ّولتها جنائن
َتر ُفل خ�رضة ون�ضارة .فيها ال�شم�س التي ل ّوحت
جباهنا و�سواعدنا � ّأي���ام احل�صاد ،والن�سائم
اللطيفة التي حملت مع الفجر �أغانينا البلدية
اجلميلة ،والغدران التي ر َو ْت عط�شنا يف قفرها
وبراريها ،والع�صافري التي كانت تلوذ بالبيوت
طلبا ً للقوت والدفء كلما تك ّد�س الثلج �شتا ًء
يف احلقول وعلى ال�سطوح ،و�س َّد الأبواب ...كلّ
أي�ضا ال�تراب
ه��ذا يف القرية يا ابني .وفيها � ً
الذي يح�ضن رفات �آبائنا و�أجدادنا.

وي�ش ّدك احلنني
بيت فيها� .أما �أنا فال
ور َ
�إليها لأنك ُو َ
لدت فيها َ
تلبي طموحي ،وال حتى هذا البلد يحقّق
القرية ّ
نحبه ون�شتاق
�أحالمي� ...صحيح �أنه وطننا الذي ّ
يف الغربة �إليه ،لكن احلياة فيه �أ�صبحت قا�سية،
��رة .احلياة يف املهجر �أ�سهل ،والقر�ش
بل ُم� ّ
�إىل اليد �أق��رب .والإن�سان هناك ي ��ؤ ّدي واجبه
فيح�صل على حقّه كامالً غري منقو�ص .القانون
ال�سيد الذي ينحني �أمامه الكبري وال�صغري،
هو
ّ
القوي قبل ال�ضعيف.
ويخ�ضع له
ّ
املرة
وتابع ابني يقول من دون �أن �أجد هذه ّ
كلمة واحدة �أر ّد بها :لو ان يف هذا البلد �أما ًنا
لنزعت فكرة ال�سفر من ر�أ�سي �إىل
وراحة بال،
ُ
وعدت لأعمل فيه وا�صالً الليل بالنهار
الأب��د،
ُ
�سعيا وراء لقمة العي�ش التي لن تع ّز مهما
ً
ق�ست ال ّأيام وجار الزمان .لكن �أين الأمان وراحة
َ
البال ،يا �أبي� ،أين؟
 غ ًدا ت�صطلح الأحوال يا ابني ،وتعود املياهي�صح غري ال�صحيح ،كما
�إىل جماريها ،لأنه ال
ّ
يقولون.
يوما
 �إن «غ ًدا» هذه يف اللغة العربية تعني ًما .وهذا اليوم املجهول انتظرناه طويالً ومل
ي� ِأت ،وقد ال ي�أتي �أبداً.

ق�صة ق�صرية

بقلم:
العقيد الركن �إميل منذر

 ليبقَ �إميانك يف قيامة هذا الوطن وخال�صهقويا؛ فبالإميان نقوى ونثبت يف هذه
من حمنته ًّ
الأر�ض.
بحثت طويالً عن عمل ينا�سب
جت
ُ
تخر ُ
 يوم ّيتخرج غريي ويبحث
�شهادتي فلم �أجد .وغ ًدا
ّ
مثلي عن وظيفة ت ّتفق و�شهادته ولن يجد.
�شاب من
هذه حالنا يف هذا الوطن وح��ال كلّ
ّ
�شبانه الذين باع �أهلهم �أر�ضهم ليعلّموهم،
ّ
َّ
ومل يوفقوا �إىل عمل ي�أكلون منه خبزهم .وكنا
�رب لو �أن احلال
لرن�ضى بالقليل �شاكرين ال� ّ
م�ستقرة� .أما �أالّ يكون عمل وال يكون
يف البلد
ّ
هاجرت
حتمل .لذلك
ُ
ا�ستقرار ،فهذا ما لي�س ُي َ
كما هاجر قبلي الكثريون �إىل م�شارق الأر�ض
وم��غ��ارب��ه��ا ،و�سيهاجر م��ن ب��ع��دي الكثريون،
وهيهات �أن يعودوا .و�أنا� ،إن كنت �أعود لفرتة
أحبكم و�أ�شتاق
وجيزة كلّ عام �أو عامني ،فلأنني � ّ
أحن �إىل هذه البالد املقهورة� .أما �أن
�إليكم ،و� ّ
�أبقى هنا و�أعمل و�أعي�ش هنا ،فهذا �آخر �شيء
يوما
مقدما عليه ...هل �
�أراين
َ
أب�رصت يا �أب��ي ً
ً
ال�شبان �أم��ام �أب��واب �إح��دى ال�سفارات
رتالً من
ّ
طلبا للهجرة �أو لت�أ�شرية عمل؟ هل تعرف مدى
ً
املعاناة التي يعي�شها املهاجرون اجلدد قبل
�أن يفتح اهلل لهم �أبواب الرزق؟ ما كان �أغناهم
عن كلّ هذا لو ان فر�ص العمل وظروف العي�ش
الكرمي متوافرة ههنا!
جربوا الهجرة وذاق��وا
 كثريون هم الذين ّم��رارت��ه��ا ،ث��م ع����ادوا ي��ق� ّ�ب��ل��ون ت����راب لبنان
ويتربكون به ،لأن لبنان جميل بحربه و�سلمه،
ّ
حلو بهدوئه وجنونه ،وعزيز بفقره وع ّزه.
ممن ابت�سم لهم احل��ظّ يف
 �أن��ا ،واحلمد هللّ ،الغربة .لذلك لن �أرتكب حماقة و�أحزم حقائبي
و�أعود لأعي�ش يف الفقر واملذلّة و«وجع الر�أ�س».
 �أنت ر ُجل ،وتعرف م�صلحتك �أكرث مني .علىيقرروا.
الأهل �أن ير�شدوا وين�صحوا ،وللأبناء �أن ّ
لكن ما الذي مينعك من �أن ت�صعد �إىل القرية
ربيعيا جميالً!
يوما
معي فتم�ضي يف ربوعها ً
ً
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جذور و�آفاق

 �أ ُع ْدنا �إىل مو�ضوع ال�ضيعة من جديد يا �أبي! غ���� ًدا ،ي��ا اب��ن��ي��� ،س ��أم��وت .و«غ����� ًدا» ه��ذهقلت
بالأجنبية ،وال ت�شبه «غ��� ًدا» العربية،
ُ
�شفتي؛ فابت�سم ابني،
وابت�سامة حزينة تعلو
ّ
ثم تابعت :ويوم �أموت وحتملونني �إىل فوق ،ال
�سي�ضم
ي�صح �أن يدلّك النا�س �إىل القرية التي
ّ
ّ
ترابها ج�سدي ،ويقولوا لك« :ه��ذه قريتكم،
ٍ
عندئذ اعت�صم ابني
وتلك مدافن عائلتكم».
أت
بال�صمت ،ومل يقل كلمة .وملا ر�آين قد ط�أط� ُ
ر�أ�سي حزي ًنا ،دنا مني على مهل ،وقال :وحياة
املرة �س�أ�صعد �إىل القرية
عينيك ال تزعل .هذه ّ
معك.
وك��ان يوم غد دافئًا ب�شم�سه تطلّ من خلف
الغيوم البي�ض حي ًنا وحتتجب ب َخ َفر �أحيا ًنا؛
متعر ًجا
فق�صدنا ال��ق��ري��ة �سالكني ط��ري� ًق��ا
ّ
ت��ط��اول��ت ف��وق��ه �أغ�����ص��ان ال�����ش��وح وال�صنوبر
تت�أرجح على �أك��فّ الن�سيم .وم��ا انق�ضى من
الوقت �ساعة وبع�ض ال�ساعة حتى بلغنا القرية؛
فا�ستقبلتنا بقرميد منازلها ال��ذي نالت من
حمرته �شم�س ال�صيف وثلوج ال�شتاء ،وبخرير
لتن�ضم
�سواقيها تنحدر م��ن �سفح اجل��ب��ل
ّ
�إىل النهر الهادر يف ال��وادي ال�سحيق ،وبغناء
فالّحيها يف ك��روم العنب وال��ت�ين يحرثونها
قانعني را�ضني ،وب�ضحكات �صبيانها وبناتها
يلعبون يف �ساحات �أع���رف ك��لّ ح�صاة فيها
وتعرفني ،وبوجوه �شيبها وقد حفرت ال�سنون
فيها �أخاديد عميقة وحكايات تعب طويلة.
عيني عليها يوم
فتحت
ه��ذه قريتي التي
ُ
ّ
فتحت يل احلياة ذراعيها .هذه �ضيعتي التي
يوما عنها.
بقي قلبي فيها عندما
ُ
ان�سلخت ً
هنا كان حانوت بابه من خ�شب عتيق ،وكان
فيه الكثري من غ��زل البنات وف�ستق العبيد.
يعمر ب�أكدا�س ال�سنابل يف �شهر
وهناك كان بيدر َ
احل�صاد .وهنالك عني م��اء ال ينقطع خريرها
حتى يف �أواخر � ّأيام ال�صيف .ف�إذا احلانوت �أ�صبح
كبريا ،ومل يعد فيه ف�ستق عبيد
م�ستودعا
اليوم
ً
ً
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نبت فيه
وغزل بنات .والبيدر َ
الع�شب وال�شوك ،ومل يبقَ منه
غ�ير ح��ج��ارة مر�صوفة ب�شكل
م�ستدير لت�شهد عليه .والعني
�ش ّحت مياهها ف�أ�صبحت �أ�شبه
بدموع خر�ساء تن�ساب حز ًنا على
ج���رار ال��ف� ّخ��ار ال��ت��ي ك��ان��ت تزدحم
حولها كلّ �صباح.
 �ضيعتنا جميلة ج ًّدا ،قال ابني. �آه ل��و �أ�ستطيع �أن �أب��ق��ى فيها حتى�ي ع��ل��ى �سحر مروجها
يغم�ض امل���وت ع��ي��ن� ّ
وروابيها!
وعرجنا على البيت يف و�سط البلدة .وعندما
ّ
�أطللنا عليه م��ن بعيد� ،سبقني قلبي �إليه
يحتفّ بحجارة جدرانه وب�إبريق الفخّار الذي ما
زال مع ّلقًا يف احلائط ينتظر ي ًدا ترفعه �إىل فم
عط�شان ،ويتدحرج حول جرن احلجر وقد افتقد
م��دقّ ��ة اخل�شب ،ويت�سلّق ج��ذع الدالية ال��ذي
تطاولت عليه الأع�شاب الربية.
نزلنا �إىل احلديقة جنول بني �أ�شجارها؛ ف�إذا
دب الهزال يف عروقها ،و�رسى
هي مثلي قد ّ
اليبا�س يف �أغ�صانها.
 �إنها عط�شى يا �أبي.َ
 والبرِ ْ كة ههنا ملأى حتى ال�شَ فة. هذا يذكّ رين بقول ال�شاعر:ِ
ِ
البيداء يقتلها الظما
كالعي�س يف
فوق ظهو ِرها حممولُ .
واملاءُ َ
�ت حتفظ بع�ض ال�شعر
 جميل �أن��ك م��ا زل� َالعربي.
ّ
 وهل �أ�ستطيع �أن �أن�سى و�أنت �أبي!أنظر .هذه ال�شجرة غر�سها ج ّدك ،رحمه اهلل.
� ٍْ
وتلك غر�ستها �أنا .وهناك مكان خال كان فيه
�شجرة يب�ست فاق ُتلعت.
 ال يا �أبي .ال تنظر �إ ّيل هكذا� .أنا لن �أغر�س
واحدة مكان التي يب�ست� .إين ال �أعرف من �أعمال
الزراعة �شيئًا.
 �أ�ستطيع �أن �أعلّمك مثلما علّمني ج ّدك .الوفن
�أحد يف هذه احلياة يولد معل ًِّما .الزراعة علم ّ
ورغبةَ .من امتلكها حتقّق له كلّ النجاح.
�رت الرغبة �أي�ضا ً .ف�أنا
 ح�س ًناَ
قلت �إذ ذك� َ
والفن يف
ال رغبة يل .لذلك لن يفيدين العلم
ّ
�شيء.

م�����ن غ�ير
�أن �أق�������ول
�ت
ك���ل���م���ة ،ا���س��ت��ع��ن� ُ
ب�ساعد ابني على ت�سلّق الدرجات
القليلة .وعدنا �إىل البيت؛ فدخلنا و�أم�ضينا
بع�ض الوقت مع اجلريان الذين �أتوا ي�سلّمون
ا�ستحلفت
علينا وي�س�ألون عنا .ثم غادرنا بعدما
ُ
�أحدهم �أن يحرث احلديقة وي��روي �أ�شجارها،
ودفعت �أجره �سلفًا .وم�ضينا يف طريق �آخر �أق�رص
ُ
من طريق الإياب� ،أ�شد ق�ساوة و�أكرث �ضيقًا.
ك��ان��ت ال���درب ك��ث�يرة املنعطفات �شديدة
االن��ح��دار ،ت�صل ال�ضيعة ب� ٍ
�واد يكاد ال يدركه
بالتعرج �صعو ًدا يف اجلبل
الب�رص لعمقه ،ثم ت�أخذ
ّ
احلجري يف
ومن يقف على ج�رس النهر
ّ
املقابلَ .
ذلك الوادي ال�سحيق وينظر �إىل فوق ،يخالُ �أن
هذين اجلبلني ال�شاهقني عن ميينه وي�ساره
قبة ال�سماء.
يحمالن على هامتيهما ّ
يت
قبل �أن ت�صل بنا
ال�سيارة �إىل النهر مت ّن ُ
ّ
ونعرج لبع�ض الوقت على
على ابني �أن نتوقّ ف
ّ
نبع ماء قريب فرنوي منه ظم�أنا ،ون�أخذ ق�سطا ً
من الراحة يف ظلّ �شجرة ال�صف�صاف الكبرية
�سريا
فرتجلنا ،وانعطفنا
التي تقوم �إىل جانبه؛
ّ
ً
�ضيق �س ّدته �شلوح الو ّزال
على �أقدامنا يف طريق ّ
والقندول امل�شكوكة ب�أزهار �صفر يفوح منها
ب�رشي يف دكاكني
عطر ال ي�ضاهيه � ّأي اخ�تراع
ّ
العطّ ارين .وفوق ر�أ�سينا كانت الع�صافري تقيم
مهرجانها يف �أعايل �أ�شجار ال�سنديان وال�رشبني.
ومن حولنا الفرا�شات ترق�ص ب�أجنحتها املل ّونة
بني الأزهار والرياحني.

�آب�/أيلول

عند حافّ ة
�وت
ال��ن��ب��ع ج��ث� ُ
��ي ،كما
ع��ل��ى رك���ب���ت� ّ
كنت �أفعل قبل خم�س ع�رشة �سنة
وعببت من مياهه الباردة العذبة .وملا
م�ضت،
ُ
نه�ضت قال ابني م�ستهج ًنا :يا �أبي كيف تفعل!
ُ
�ألي�س م��ن ه��ذا اجل��رن �أي�����ض�ا ً ت�رشب الأف��اع��ي
والغربان وبنات �آوى!
 ِث ْق ب�أن هذه املياه هي �أنقى و�أنظف بكثريمعب�أ ًة يف قناين
من تلك التي يبيعوننا � ّإياها ّ
بال�ستيكية ويقولون لنا �إنها طبيعية معدنية.
�أما بنات �آوى والغربان والأفاعي ،فلنا معها يف
هذه الأر�ض تاريخ �صداقة طويل .معها ع�شنا
ف�ألفناها و�ألف ْتننا .وكم يف بني الب�رش ،يا ابني،
أذية منها!
َمن هم �أكرث � ّ
حق يا �أبي.
 �إنك يف ذلك لعلى ّهكذا قال ابني .وجل�س يف ظلّ ال�صف�صافة
م�����س��ن� ًدا ظ��ه��ره �إىل جذعها

ال�ضخم العتيق .وما �أجال ب�رصه
يف احلرج من حوله حتى ا ّت�سعت
ع��ي��ن��اه ده�����ش �ةً؛ فا�ستقام يف
جلو�سه فج�أة ،وقال� :أنظر هناك
الربية� .إنه
و�سط تلك الأ�شجار
ّ
مل�شهد غريب حقًّا.
 وما الغرابة فيه؟ هناك �شجرة ليمون نبتت وكربتيف حرج البطم وامللّول.
ٍ
ع�لام
�ضحكت؛ ف�س�أل اب��ن��ي:
�ساعتئذ
ُ
َ
ت�ضحك يا �أبي؟
حرجا من امللّول والبطم ،كان
 �إن ما تراه ًيف احلقيقة ب�ستا ًنا من الليمون ال ورقة �صفراء
برية فيه .وهذا
على غ�صن �شجرة منه وال ع�شبة ّ
الب�ستان كان ...لنا.
 لنا! لقد ورث ُته عن ج ّدك .وج ّدك ورثه عن �أبيه.وعندما �آل �إيلّ ،بع ُته لأعلّمك .لكن الذي ا�شرتاه
يهتم به ف�صارت هذه حاله.
مل
ّ
غ�صبا
خف�ضت ر�أ�سي؛ ف�سالت دمعتان
�إذّاك
ُ
ً
فتابعت �أقول ب�صوت جمروح:
عيني؛
عني من
ُ
ّ
نعرج على هذا
�أتعتقد �أنني
ُ
طلبت منك �أن ّ
املكان طلبا ً جلرعة ماء وما بي عط�ش� ،أو قليل
من الراحة وما بي تعب! ال يا ابني.
لكنني يف احلقيــقـة ا�شتـقـــت �إىل هـذه
تعـبت فيها كما تعب
الأر����ض التـي طالــما
ُ
أحببت �أن �أراها و�أك ّحــل
من قب ُل �أبي وج ّدي؛ ف�
ُ
للمـرة الأخيـرة قبـل
عيـنـي مب�شاهـدتهـا ،رمبا
ّ
ّ
�أن �أموت.

جذور و�آفاق

 يا لهذه ال�شجرة التي رف�ضت �أن متوت؛الربي
فبقيت تعاند وجتاهد و�سط هذا الزحف
ّ
نحوها من كلّ اجلهات!
�وي� .إنه ال يكفّ عن الزحف
 ال�رش ّ يا ابني ق� ّ�إىل حقول اخل�ير ،واخل�ير يتقهقر وي�تراج��ع...
هكذا ينبت ال�شوك والز�ؤان بني �سنابل القمح،
و�أ�شجار البطم وال�سنديان يف ب�ستان الليمون.
وما ر�أي��ت �شجرة ليمون واح��دة تنبت يف حرج
ال�سنديان� ،أو �سنبلة قمح واحدة تعلو يف حقل
الز�ؤان وال�شوك.
كبريا لن �أن�ساه.
در�سا
 هذه ال�شجرة علّمتني ًً
علّمتني �أن ال�صمود يحتاج �إرادة �صلبة .والإرادة
ال�صلبة هي وحدها الكفيلة ب�إبقائنا متجذّرين
وثابتني يف هذه الأر�ض� .أجدادنا ف ّتتوا ال�صخر
ب�سواعدهم و�إمي��ان��ه��م وت�صميمهم .وح� ّول��وا
كروما وجنائن .وقنعوا ب�شظف العي�ش
الوعر
ً
تعر�ضوا
وق�ساوة احلياة وما تركوا �أر�ضهم.
ّ
مر الع�صور وما هجروا
للظلم واال�ضطهاد على ّ
حتملوا و���ص�بروا وج��ال��دوا مثل هذه
ق��راه��مّ .
ال�شجرة ال�صابرة املجالدة .هذه ال�شجرة بقيت
حية لت�شهد لهم.
ّ
�أم���ا ن��ح��ن� ،أب��ن��اء ه��ذا اجل��ي��ل ،ف�نري��د ال��راح��ة
ف�ضة .قليل من التعب
والبحبوحة على طبق من ّ
يثني عزائمنا .وقليل من القلق وان�شغال البال
يدفعنا �إىل هجر وطننا .ال يا �أبي .لن �أ�سافر من
املرة �س�أبقى هنا .رغيف من اخلبز
جديد .هذه ّ
املبلّل بعرق العافية يكفي .وجرعة ماء من
عني ال�ضيعة تروي .هذه الأر�ض التي كانت
لنا �ستعود لنا� .س�أ�شرتيها ،و�أحرثها ،و�أقتلع
الرب ّي من �شجرها ،و�أعيدها ب�ستان ليمون
ّ
ن�رضاً مثلما كان .ولكن هل �ستعلّمني كيف
�أفلح الأر�ض و�أزرعها و�أعتني بها؟
هكذا �س�ألني ابني وا�ض ًعا ي��ده على
فهززت
كتفي فيما عيناه تبت�سمان؛
ُ
جميبا �أن نعم لأن دم��وع الفرح
ر�أ�سي
ً
والر�ضا خنقت كلّ الكلمات يف فمي.
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بطاقة ملونة

بقلم:
حممد �سلمان

• كتب �إليها يقول:
�أن��ت ال�ضوء وامل��دى ،والزهر والندى ،والقلب
والهوى ،فال �ضوء من خارج ابت�سامتك ،وال ندى
من خارج دمعة يف عينيك ،وال هوى من خارج قلب
ي�ستدفئ حبك.
• كتبت �إليه تقول:
�أن��ت ال�صوت وال�صدى ،واللحن واملغنى ،والكلمة
واملعنى ،فال �صدى من دون �آهاتك ،وال مغنى من دون
وترك ،وال معنى من دون حكمة �أنت قائلها واملتماهية
با�سمك ووفائك ،فال دروب �إن مل تقد �إليك ،وال مطارح
�إن مل تكن �أنت �صدرتها.
• معادلة:
ا�ستباق اخلطر قبل حدوثه ن�صف الإنت�صار عليه.
املكابرة �ضعف ،والإدعاء جهل والإ�ستئثار طمع،
واملغاالة نفاق ،والت�سلق على �أكتاف الآخرين
�سقوط.
• امل��ت��م��ه��ل��ون �أول ال��وا���ص��ل�ين ،وال�لاه��ث��ون �آخ��ر
الوا�صلني.
ومقداما من دون التهور.
حذرا من دون الرتدد،
ً
كن ً
كن واث� ًق��ا بنف�سك من دون غ��رور ،وب��الآخ��ري��ن بعد
الإختبار.
�إقر�أ �أكرث مما تكتب ،وا�ستمع �أكرث مما تتكلم.
• حوار:
�سئلـت� :أي ال�سنوات الدرا�سية اخل�رضاء يف
ذاكرتك.
قلـت� :صف احل�ضانة الريفية يف مدر�سـة بلدتــي
�شم�سـطـار التي �أر�ضعـت قلمي حرب الأبـجـدية،
و�أنبـتت �سنابل العلم يف دف��ات��ري ،ور�سمـت
بالع�صـامية خريطة الطريق �إىل �شبابي.
و�سئلـت :هل ع�شـت معاناة يف رحلـة الطفولـة
�إىل �شبـابك؟
قلت :لقد عانت املعاناة من عنادي �أمامها،
فلم يفقر العوز عزميتي ومل يقو احلرمان على
حرماين من طموحي ،وتهجري الكتاب من ذاكرتي.
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بطاقة �ضابط يف اجلي�ش
يف الأول من �آب من كل عام يتدفق
يف ع���روق اجلي�ش يف ع��ي��ده ف��وج من
ال�ضباط اجلدد املتخرجني من معهد
أ�شم (املدر�سة احلربية) ،ما
احلرب ال ّ
مينحه اال�ستمرارية وزخم احلياة.
تت�ضاعف ف��رح��ت��ن��ا ن��ح��ن ال�ضباط
املتقدمون يف هذه املنا�سبة لت�صبح
فرحتني ،مرة بالعيد ال��ذي عاد �إلينا
وراي����ة اجل��ي�����ش م��رف��وع��ة �أب��ي��ة ،وم��رة
ثانية بالتحاق �أ�شقاء �صغار يف عائلتنا
الكبرية (�صغار يف العمر ولي�س يف
القدر).
امل��وق��ف جميل ب�ين م��ن ي��رى فينا
�صورة مل�ستقبله وبني من نرى فيهم
�صورة مل�ستقبل اجلي�ش...
لكن امل�س�ؤولية الوطنية ت�ستوجب
بع�ض الن�صح والو�صايا لنا ولهم على
ال�سواء.
ف��م��اذا يعني �أن ت��ك��ون �ضابطً ا يف
اجلي�ش؟
ذل��ك يعني �أن��ك ت�ؤمن بلبنان لي�س
قدرا جميالً...
وط ًنا فح�سب بل ً
ذلك يعني �أنك تقدم اعتبار الكرامة
على �أي اعتبار �آخر...
ذلك يعني �أنك لن تقارن مهنتك ب�أي
مهنة �أخرى ،لأنها بكل ب�ساطة لي�ست
مهنة بل ر�سالة...
ذل��ك يعني �أن��ك مل تدخل م�ؤ�س�سة
معينة تعمل فيها ،بل دخلت يف فل�سفة
متاما ،فل�سفة حياة يح�رض
حياة خمتلفة
ً
فيها املوت يف كل حلظة ،وقد يغيب
عنها الفرح يف �أي حلظة ،ولكنها عابقة
بال�رشف والكرامة يف كل حلظة...
ذلك يعني �أنك ال تعتمد لغة الأرقام
والأع����داد يف احل��ي��اة ب��ل لغة املبادئ

والقيم...
كليا من
حتررت ً
ذلك يعني �أنك قد ّ
زواري���ب و�أزق���ة الطوائف وامل��ذاه��ب
ال�ضيقة لتحلّق يف ف�ضاء الوطن الرحب
بكل �سم ّو واعتزاز...
ذل���ك يعني �أن ت���درك بالعمق �أن
رئي�سك الأع��ل��ى ه��و العلم الوطني
وهدفك الأ�سمى هو �صون الوطن...
ناظرا �إىل الأعلى
ذلك يعني �أن تبقى
ً
ب�شموخ مهما انخف�ضت حتت قدميك
احلفر التي قد يجرك �إليها القدر...
ذل���ك ي��ع��ن��ي �أن حت���� ّدق يف ال��ك��ذب
لتعريه
بدون خجل �أو خوف �أو مراعاة،
ّ
وتف�ضحه...
ذلك يعني �أن تدرك �أن الهيبة لي�ست
عبو�سا وعجرفة بل تفوق واتزان...
ً
ذلك يعني �أن تكون م�ؤم ًنا باهلل لأنك
وتطمئن عندما
�ستحتاج �إليه لت�ستكني
ّ
تت�آمر الأقدار عليك...
ذلك يعني �أن تع�شق امل��وت عندما
عظيما لأجل وطنك...
ت�سجل فيه موقفًا
ً
ذلك يعني �أن يدرك النا�س مقامك
من كالمك ولي�س من �شاراتك...
ذل���ك يعني �أن���ك ���س��ت��ح� ّول �أه���داف
اجلي�ش �إىل ايديولوجيا و�ستجعل من
حتقيقها فعل اميان باهلل...
ذلك يعني �أنك �ستخلق من ال�ضعف
قو ًة ومن الإحباط �إراد ًة ومن الإنك�سار
كربياء...
دائما ملالقاة
ذلك يعني �أن ت�ستعد
ً
العدو و�رصعه فتلك مهمتك الأ�سا�س...
العقيد الركن ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان

�سيفنا و القلــم
حتية

يا جي�شنا املقدام
ع�����������ي�����������دك ب������������������������������� أ� ّول � ْآب
ب��������ط��������ل��������ب��������ك م���������������ن ال ْآب

�����������دام
ي������������ا ج������ي�������������ش������ن������ا امل������������ق�
ْ
����������������ل����������������ام
ت���������ت���������ح���������ق���������ق الأح�
ْ

����ات
ي���������ا ف������ج������ر �������س������طِّ ������ر م�����ل�����ح�����م� ْ
������ات
وت����������������������������ش��������رّدوا ال�������ك�������ل�������م� ْ

ت�����������رك�����������وا ب����������ي����������وت الأه�������������������لْ
م������������ا ب������ي�����ن ت�
ّْ
������������������ل و��������س�������ه�������لْ

ِ
�������������م
������ل������اح
وع����������� ِّل�����������ت ن�����������������س��������ور ال��������غ��������اب وال��������ع�����������������س��������ك��������ر ْم
ْ
وال��������ب��������ح��������ر َم�������������� ْل�������������� َوا ع������ب������اب ب�����������امل�����������ج�����������د ل���������ل���������ت���������اري���������خ
ِ
��������م
ب�������ال���������������س�������ي�������ف ب���������ي����ل����اح� ْ
وي������ك������ت������ب ب�
����������دم�����������و :اجل����ي���������ش
ُّ
ط�����������ل «اجل�������������ب�������������ل» ع����������ال����������دار

ب��������غ����ي���رو م����������ا �إل����������ن����������ا َع������ي�������� ْ�����ش
دا����������������س ال������غ������ب������ا وال������طَّ ������ي�������� ْ�����ش

دم��������ع��������ات � ُّإم����������������ن كَ ������فْ ِ
َر ِّج���������������������������ع ط���������ف���������ل ب������������������ردان
������ن
������ك������ ُف ْ
ُن���
ب�������������ي�������������و ع�����������ل�����������ى ل�������ب�������ن�������ان
رب����������������ي ال������������ َّدف������������ا ب�����ح�����������ض � نُْ
ِّ
ُّ
ِ
ُن������ م�������������ن ف�����������������وق ع������ال������غ������ي������م������ات
زي���������ن���������ه رم��������������� ْ
����������ي����� نُْ
������������ش َع� ْ
َ
ِ
ع����������ال����������ب����������اب أ�ي������������ق������������ون������������ه
��������ش�������ه�������اده ِف��������������دى الأوط����������������ان
وامل�������������ل�������������ح�������������م�������������ه ك������ب������رت
وع���������ر����������س ال������ب������ط������ول������ة ال������ي������وم
����ح
�������ي��������وا ال������ب������ط������ول������ة ال������� ُّ����ص�����ب� ْ
ح� ُّ
وال���������������ش�������م���������������س ت������ب������ق������ى دوم
اجل�����������رح
داوي
رب
ي�����������ا
ّْ

و�آم������������������ال������������������ن������������������ا زه������������������رت
م�������������غ�������������م�������������ور ب����������������������������������������أَلمَ ْ
����������م
م��������������ع َرفْ ���������������������������ع ال����������� َع����������� َل� ْ
��������������م
ع���������������ا ����������س���������ي���������ف وقَ ��������������� َل�
ْ
��������م
ع���������ن���������د ال�����������ل�����������ي ان���������ظ��������� َل� ْ

ي�����ا ج���ي�������ش ي�����ا زارع وف������ا و�أب�����ط�����ال
ع����ي����دك �� َ���ص��ل�ا ب���ع���ي���ون ه����الأط����ف����ال

آالم
م����������������ع
ب���������ت���������ك����ب����ر
ال ْ
َ
و�أح�����������������ل����������������ام ه�����������������الأي�����������������ام

ُع���������ر����������س ال���������������ش�������ه�������اده ������س��ل��اح
وم�����������ن ك���������ل �أر������������������ض ال�������� َّ�����س������اح
ِ
����اح
����������������ل م��������ا
وك�
ّْ
ّْ
ه������������ل ال������� َّ����ص�����ب� ْ
واجل�������ي���������������ش ع�������ن�������وان�������و ����ش���ه���ي���د

������������م�������������ى ب������ل������ادي
��������ي���������ي ِح�
َ
ب���������ح� ّ
ِع������������� ّن�������������ا ال�������������وف�������������ا ع�����������������ادهِ
ع���ي���د ال�����وط�����ن م�����ع ك�����ل ف���ج���ر ج���دي���د
م����������ع ك�������������لّ ف�������ج�������ر ج�����������دي����������� ْد...

بعيد اجل��ي�����ش منحيي ال��ق��ي��ادي
حت��ي��ة م��ك��رم��ة وع���ف���ة و�إرادي
وك��م��ان ال�شعب منحيي �صمودو
بجنب اجلي�ش واق��ف ع��ن مبادي
�شعب لبنان ب�سهولو وج���رودو
الزم ي��ل��ت��ق��ي ب�����ش��ب��ك االي�����ادي
والزم ي��ن��ط��ق وي��ث��ب��ت وج����ودو
والزم ي��ع��رف �أه�����داف الأع�����ادي
�إب���ن اجل��ي�����ش وارث ع��ن ج���دودو
ح���ب االر������ض ب��ع��د ال����رب ب���ادي
را����س ال��ه��رم� ،ضباطو وج��ن��ودو
بحب الوطن عميعطوا ال�شهادي
ع��ن��دو ه����دف ت���ا ي��ح��م��ي ح����دودو
ال��دم بريخ�ص لأج��ل ال�سيادي...
العقيد
غ�سان حمفو�ض

املق ّدم
توفيق نعيم يزبك
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التخرج
عر�س
ّ

امل�ؤهل االول املتقاعد عون عون

ره���ج���ي ي����ا جن�����وم ط���لّ���ي ي����ا ك���واك���ب ب�����س��م��ا �آب ال���ع���م حت���اك���ي امل���واك���ب
غ������زيل م����ن ن�������ورك ال���ف�������ض���ي ه��دي��ة ف��ر���ش��ي ع����االر�����ض خ��ي��ط��ان ال��ع��ن��اك��ب
��س�رج���ي ق���و����س ال����ق����دح م���ت���ل امل��ط��ي��ة ����ش���ق���ي ال����ب����ح����ر ب����������ش��راع امل�����راك�����ب
م�����ش��ق��ي ����س���ي���ف ال���ب�ل�اغ���ة احل���ي���دري���ة خ��ل��ق��ي ب���امل���ج���د راك������ب خ���ل���ف راك����ب
ومب�����در������س�����ة احل����������رب وال����ع����ن��ت�ري����ة وق����ف����وا ����ص���ف���وف ����ض���ب���اط وم�����س��اك��ب
وع�������ا م�����غ�����زال ال��������ش��رف وامل���ع���ن���وي���ة غ������زيل جن������وم ال����وف����ا واال����س���ت���ق���ام���ة
�����ذه������ب������ة ف����������وق امل����ن����اك����ب
ب�����خ�����ي�����وط م� ّ
���رج ت������اج را����س���ي
ث���ل��اث ����س���ن�ي�ن ب�������ص���ف���وف ال����درا�����س����ة و����ص���ل���ت���وا ع����ال����ت����خ� ّ
زه��������ر م��������و ّدة وق��������ع �أق������دام������ك������م ف��� ّج���ر ح���م���ا����س���ة
ال����ع����ل����م ب���ع���ق���ول���ك���م ّ
رب����ي����ت����و ع���ال�������ش���م���وخ  وع���ال���ت���ح���دي ال���ن�����س�ر م����ا اع����ت����اد االّ ع���ال���روا����س���ي
لأن�������و االر����������ض حم���ت���اج���ة ال���ت�������ص���دي وق���ف���وا ب��وج��ه ال��ت��غ��ط��ر���س خ���ط ق��ا���س��ي
مب����در�����س����ة ال��������ش��رف وال������ق������ول ج����� ّدي ال���ت���زم���ت���و ب��ال��ق�����س��م ذود وح���را����س���ة
غ�����ب�����ار احل�����ق�����د وج������ن������اح ال����ت����ع����دي نف�ضتوا ال���وه���م وحم��ي��ت��و امل���آ���س��ي
���ص��رت�����و ق����ل����ب واح���������د ه����ي����ك و ّدي ال�������ش�راك����ة رك���ن���ه���ا ي���ك���ون اال���س��ا���س��ي
ال�����س��ي��ا���س��ة ب���ال���وط���ن م����ن ق���ب���ل م���� ّدة ه���دف���ه���ا حت�������ص���د وجت����م����ع   ك���را����س���ي
ولأّن����������و اجل���ي�������ش غ���ي���م���ة ع�����م ت���ن��� ّدي ع ك�����ل ال����ن����ا�����س وت����ب���� ّخ����ر ق���دا����س���ة
االرز ع�����م ي����ن����ده����ك خ���ل���ي���ك ح����� ّدي ث������اب������ت ع������امل������ب������ادي وامل�������واق�������ف
ال���ع���ق���ي���دة ال���ف���ي���ك م����ا ب���ت���ع���رف ���س��ي��ا���س��ة

العطاء ال�سخي
��س�ر راف����ع ال����ر�أ�����س دع الأر�������ض ت��رت��ع � ُد
ي�����ش��ه��د ال����ت����اري����خ �����ص����دق م�����س�يرت��ك
ل�������ك ال����������ش��رائ������ع ت����ن����ح����ن����ي حم����� ِّدث�����ة
�أن�����ت ال��ع��ط��اء ال�����س��خ��ي دون تقاع�سه
�أي������������ا ع������ط������اء جت�����ل�����ى ت�������ض���ح���ي��� ًة
�إق���ب�������ض ����س�ل�اح���ك ال���را����ص���د �أي ع���دا
�أن��������ش��ر ق�������واك ب���ح���ك���م���ة َو�� ُ�����ش������ ِّد ع��ل��ى
ن���ح���ت���اج دع����م����ك يف �أ�� َ�����ش������ ِّد حم��ن��ت��ن��ا
ق�����د ارت�����ق�����ى م�����ن خ��ل�ال����ك ل���ن���ا وط����� ٌن

ف���خ���ر ال���ب���ط���ول���ة يف خ����ط����اك ي���ن���ف���ر ُد
ح��قً��ا ل���ك ال��ن����صر يف ال�����س��اح��ات ينعقد
�أن����ت احل�����س��ام ال����ذي يف امل��ج��د ينغمد
ه����ل م����ن ع���ط���اء ي���ف���وق ح��ي�ن جت��ت��ه��د؟
�أب���ط���ال���ه���ا ك���خ���ل���ود الأرز ق����د خ���ل���دوا
ي����ا م����ن ع���ل���ي���ك ح���م���ى ل���ب���ن���ان ي��ع��ت��م��د
ع����زم����ك ك�����ي ل���ه���ب ال���ف���ت���ن���ة ي��ن��خ��م��د
مل ي����ب����قَ غ���ي��رك يف ل���ب���ن���ان���ن���ا ���س��ن��د
ي�������ض���م���ن���ا ع����ن����دم����ا ح�����ول�����ك ن��ت��ح��د
الرقيب الأول
روبري فرح
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يللي بيتعدى عاجلي�ش
اجل��ي�����ش ح��ام��ي ب�ل�ادن���ا وع��ي��ال��ن��ا
مثل القمر م��ن� ّور ع��اط��ول قبالنا
اجل���ي�������ش م���ن���ح���ب���وا وم��ن�ري����دوا
وم����ن����ف����رح ب������وج������ودو وع���ي���دو
وال����� ّل�����ي ب���ي���ت���ع��� ّدى ع��اجل��ي�����ش
الزم ت������ت������ك������� ��ّس��رّ اي����������دو
ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س ���س��ل��ي��م��ان
ب����ت����ه����م����و ������س�����ي�����ادة ل���ب���ن���ان
وع�����اجل�����ن�����دي ب����ي����غ����ار ك��ث�ير
وم����ا ب�ير���ض��ى اجل���ن���دي ي��ن��ه��ان
ب����ع����ه����دو اجل����ي���������ش ال���ل���ب���ن���اين
ع�������ن�������دو ق�������������� ّوه و�أم��������������اين
ب�������ق�������درة اهلل ع�������ن ق����ري����ب
مي������وت امل�����ج�����رم واجل�����������اين...
حليم جنم

يا راجع عا ميدانك
ي��������ا راج������������ع ع��������ا م����ي����دان����ك
�إمل����������ا �إل����������ك غ����ي���رو م����ي����دان
ف�����ي�����ن�����ا ب�����ي�����ك��ب��ر �إمي�������ان�������ك
وف�����ي�����ك ب���ي���ت���ب���اه���ى ل���ب���ن���ان
وح���������������دك ل�����ب�����ي�����ت ال������ن������دا
وم��������ا م���ن���ق���ب���ل غ����ي���رك ح����دا
ي����ك����ف����ي ع����ن����ك ه����امل���������ش����وار
ي��������ا �أم������ل������ن������ا ب�����ك�����ل جم�����ال
ول���������س��ل�اح����ك ع�����ن�����دك ح��ن�ين
ع����ن����ك ع�����م حت����ك����ي الأب�����ط�����ال
وه������الأر�������ض م���ن�ت�رك���ه���ا مل�ين
ف�����ي�����ه�����ا امل������ح������ب������ة ب������ت������زرع
ويف �إل�������ه�������ا ع������ ّن������ا م���ق���ل���ع
واحل���������ج���������ر م������ن������و ق����ن����ط����ار
ال�شاعر حممد عبد الرحمن دمج

�سيفنا و القلــم
تفاخر يا �أول �آب بالع�سكر
ت����ف����اخ����ر ي������ا �أول �آب ب���ال���ع�������س���ك���ر
ل�����ل�����ذود ن����������ذروا روح��������ن ب��ل��ا ح�������س���اب
ي�����ا �آب ح����اج����ي ك���ن���ف�������ش���ي و�إع�����ج�����اب
ول�������و م������ا ي�����ك�����ون ال����ع����ي����د �أول �آب
ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ك����ل وق������ت ك���ا����س���ك ط���اب
ب�����دم�����ات ج����ن����دك �����ش����و روي�����ن�����ا ت�����راب
ال�����دم ال���زك���ي ل���و م���ا ع����أر����ض���ي �إن�����س��اب
وال ب�����ال�����ع�����دي�����������س�����ة

درب الكرامة
ق����ل����م����ي ت������وه������ج وال��������رب��������ى ت����ت�����أل����ق
وال���������س����ط����ر ي�����زخ�����ر ب����ال����ب����دائ����ع روع�����ة
أب�������������ي ب��ج��ي�����ش��ه
ط�����وب�����ى ل����ل����ب����ن����ان ال
ّ
��ب���ة
ف�����إل����ي����ه ق���ل���ب���ي ي�������س���ت���ف���ي�������ض حم� ّ
ب����ج����ن����ود ج����ي���������ش ح�������ارب�������وا ب���ب�������س���ال���ة
�����ص����ان����وا ال�����ب��ل��اد و������س����� ّوروه�����ا رف���ع���ة
ل���ب���ن���ان غ����� ّن�����وا �أن�����������ش�����دوا حل�����ن ال���وف���ا
ف����ه����و ال�����ري�����ا������ض وف��������وح زه�������ر ه���ائ���م
وح�����������ض�����ارة ال���ف���ي���ن���ي���ق يف وج�����دان�����ه
ف��������إىل ����س���ن���ا ب���ي���روت ي����ا ت���ي���ه ال�������ر�ؤى
��ي���ة �إن���ه���ا
�أم م����ن ن���ه���ى �����ص����ور ال���ع�������ص� ّ
���را ���س��ام� ً�ي��ا
�أو م����ن ����ش���م���ال ال���ف���خ���ر ف����خ� ً
�أم م������ن ط����راب����ل���������س االب������ي������ة �إن����ه����ا
وب����ق����اع����ن����ا امل�����ع�����ط�����اء ن����ه����ر داف������ق
و�إىل رب������ى ج���ب���ل ال�������ش���ه���ام���ة �أع���ت���ل���ي
����ي�����ا
وج����ن����وب����ن����ا ل��������وال ����س���م���ح���ت���م راج� ً
� ٍآه وم��������ا �أدراك ك����ي����ف ج���ن���وب���ن���ا
و�أج������������ود ع������ن �أب�����ط�����ال�����ه م������ا ال �أرى
ل�������وال �����ص����م����ود ج�����ن�����ودن�����ا ال م������ا ب����دا
ت��ي��ه��ا ر����ص���ا����ص���ات الإب����ى
ق���د زغ������ردت
ً
�ب�را
ف���ت���ل���ح���ف���وا وع��������ر اجل������ب������ال ت���������ص� ً
وت��������د ّث��������روا الإمي������������ان ل����ي����ت ت����راه����م
وت���ن���اف�������س���وا ن���ح���و ال�������ش���ه���ادة ح�����س��ب��ه��م
ت���ل���ك اجل�����ن�����ان ����س���م���ت م�����ن�����ازل رف���ع���ة
م�����ن ك���ف���ر����ش���وب���ا ه�����ا �أت�����ي�����ت وع���� ّزت����ي
ك����ن����ا �أوائ��������������ل م������ن ي��������زف م����ق����اوم����ا

املعاون الأول �سلمان �سلمان

زه��������ر
زرع�������������ن ع������ب������ي ومب������رج������ت������ك َّ
اجل�����ن�����دي ،ال����رت����ي����ب ،ال����ق����ائ����د الأك���ب��ر
�إ������س�����م�����ك ب����ج����وه����ر ج���ي�������ش���ن���ا جت���وه���ر
ي�������ا �آب م���ي���ن الإ�������س������م������ك ت�����ذكَّ �����ر
وع�������ا خ����م����ر جم�������دك �أرزن������������ا ب��ي�����س��كِّ ��ر
ي��ت�����س��وك��ر
�أر����������ض ال�����وط�����ن ،ت���ال���ن�����ص�ر
َ
ول������و م�����ا ع���ي���ون���ك ع�����ا الأم���������ن ت�����س��ه��ر
�������رر
�����س����ي����اج����ن����ا حت� َّ
علي يا�سني غامن
واحل����ب����ر م������ن ع����ط����ر ال�����ب��ل��اغ�����ة ي��ع��ب��ق
������دح�������ا ل����ف���������ض����ل �أح�������ب�������ة وي����ع���� ّت����ق
م� ً
ب������ق������ي������ادة احل������ك������م������اء جن�����م�����ه ي��ب��رق
وع������ل������ى ر�ؤى �إل������ه������ام������ه ي��ت��رون�����ق
ك���ا����س���ات وي������ل ل���ل���أع������ادي ق����د ���س��ق��وا
ع���اف���وا ال��ك��ب��ائ��ر وال�����ص��غ��ائ��ر ف��ارت��ق��وا
وب������إ������س�����م�����ه ب��������اب ال����ن����ج����اب����ة ي���ط���رق
(وال���ع�������ش�ت�روت و�أودن����ي���������س) ال��ع��ا���ش��ق
و����ش���ق���ائ���ق ال���ن���ع���م���ان م���ن���ك ���ش��ق��ائ��ق
وق����ل���اع ����ص���ي���دا ب���ال�������ش���وام���خ ت��ب�����س��ق
م�����ن ب����ح����ره����ا ال�������ه������� ّدار جم�������� ًدا ي���ع���رق
دوح ال�����ك�����رام�����ة م�����ن رب�����اه�����م ت�����ورق
ح�������ص���ن ال�����رج�����ول�����ة ل���ل���ب�������س���ال���ة م���ف���رق
م����ن ف���ج���ره���م ���ش��م�����س ال����و�����ض����اءة ت����شرق
وب����ت����ي����ه����ه الأخّ ����������������اذ ق����ل����ب����ي ي�����س�رق
�أن �أ����س���ت���ف���ي�������ض مب�����دح�����ه و�أو ّث�����������ق
م������ن ع���������� ّزه خ��������زي الأع���������������ادي ي���رت���ق
�أين ع����ظ����ي����م وف������ائ������ه������م مل����ح���� ّق����ق
�أم������������ل ب������ع������ ّز �أو ب����ن�������ص�ر ي�������س���ب���ق
وامل������ج������د زفّ ����������ت ب����ال����ف����خ����ار ب����ن����ادق
����رق�����وا
ت����ي� ً
���ه����ا ت������راه������م ل�����ل�����دف�����اع حت� ّ
ي��ت�����س��اب��ق��ون ال��������ذود ك���ي���ف ت�����س��اب��ق��وا
ع������� ّ����ش�����اق م�������وت ل����ل����ح����ي����اة ت�������ش���وق���وا
م������ن يف ����س���ب���ي���ل اهلل ق����ل����ب����ه ي��خ��ف��ق
ف���ب���ه���م ت����ع����ال����وا ي�����ا �أع����������� ّزة واحل����ق����وا
������ورا م�����ان����� ًع�����ا ال ن���زه���ق
ون������ظ������لّ ��������س� ً

ولدي احلبيب ح�سام
�أيها املغوار البطل ،هذه ال�سنة الرابعة التي
تغيب فيها ع��ن عيني ،ف�لا �أراك وال �أ�سمع
�صوتك وال �أ�ستطيع �أن �أ�ضمك �إىل �صدري
و�أ�سمع دقات قلبك ،هذا القلب الكبري الذي
�أحب وطنه حتى ال�شهادة.
كثريا و�إىل
ولدي �أيها الغايل ،ا�شتقت اليك
ً
�سماع �صوتك تناديني – �أمي – مع �أنك تعي�ش
دائما يف قلبي ويف عقلي ويف �أنفا�سي ،يف
معي
ً
يقظتي ويف �أحالمي ،كيف ال و�أن��ت قطعة من
قلبي ال��ذي يذكرك مع كل نب�ضة وكل خفقة
�شوق .لقد �شاء القدر �أن تكون �شهادتك يف �أول
�آب يف عيد اجلي�ش .هذا اليوم العظيم املميز
عيد اجلي�ش اللبناين ،هذا اجلي�ش الذي يقوى
بنا ونقوى به.
ولدي �أعلمك ب�أن جي�شنا لن ين�ساك ولن ين�سى
رفاقك ال�شهداء �أب � ًدا ولو للحظة واح��دة .لقد
تذكاريا يف
ن�صبا
�أقام لكم فوج مغاوير البحر
ً
ً
قعر البحر حيث يزوركم رفاقكم مغاوير البحر
كلما وقع نظرهم على هذا الن�صب .لقد حفروا
�أ�سماءكم على كل �صخرة وو�ضعوها حتت املاء
كما حفروها يف قلوبهم جمي ًعا.
�أق���دم �شكري �إىل ك��ل م��ن فخامة الرئي�س
العماد مي�شال �سليمان و�سيادة قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،و�أمتنى ان يعيد اهلل عليهم
هذا العيد باخلري والربكة وال�صحة والنجاح،
و�إىل قائد ف��وج مغاوير البحر العقيد الركن
عبد الكرمي ها�شم وجميع �ضباط ورتباء و�أفراد
ه��ذا الفوج اجلبار ال�شجاع� .أ�شكر امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية بجميع �ضباطها و�أفرادها وكل من
�ساهم و�ساعد يف ان�شاء هذا الن�صب التذكاري.
و�أدعو من اهلل �أن يعيد عليهم هذا العيد باخلري
والنجاح واالنت�صار على جميع من يقف بوجه
هذا اجلي�ش العظيم ال�صامد ،وان يحفظ لنا
لبنان حرا ً م�ستقالً �إىل الأبد.
والدة النقيب ال�شهيد
املغوار البحري ح�سام بوعرم
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�سيفنا و القلــم
يا بالدي

�إيلي مطر

ق����������������ويل ل������ل������ظ������ل������م ب����ي����ك����ف����ي وع�����������الإع�����������دا ������س����� ِّل�����ي �����س����ي����وف����كْ
اجل�������������رح ك�����ب��ي��ر وراح ي�������ش���ف���ي ج����ي���������ش����ك ي��������ا ب������ل�����ادي ج������روح������كْ
ب����ال���������ش����ه����ادة ب���ت���ع���ط���ي
درو�����������س
مل��������������ا ال������������واج������������ب ب����������ـ ن����������ادي
ّ
ْ
ك�����ب�����ار �����ص����غ����ار م���ن���ح���ن���ي
و�������س ال����ع���������س����ك����ر ح������ام������ي ال������� ِّ����س�����ي�����ادي
ال������ر ْ
ُّ
������������دودك
�أ����������س���������ود ت��������داف��������ع َع�����������ـ ح�
ْ
اجل�������������رح ك�����ب��ي��ر وراح ي�������ش���ف���ي ج����ي���������ش����ك ي��������ا ب������ل�����ادي ج������روح������كْ
ي�ر
ي���������ا ج�����ي�����������ش�����ي ف������ي������ك م����ن����ع����ت���� ّز ال������� َّ����س�����اح�����ة ب��������وج��������ودك ب���ت�������ص� ْ
ق�����ل�����ع�����ة م�������������ش مم������ك������ن ت����ه����ت���� ّز
����ر
َع���������ـ ح�������������دودا وق�������ف�������وا م�����غ�����اوي� ْ
ب���ي���و
ال���������ع���������دوان
َت�����������ـ ي�������رف�������ع ع������� ّن�������ا
ْ
الإب������������ن ا ِّل������ل������ي ا����س���ت�������ش���ه���د ُّ
ل�����ب�����ن�����ان
�������ي��������و ل������ع������ي������ون������ك ع�����������س�����ك�����ر
ْ
ع�����������م ي��������������ص����رخ ه��������������� ِّو وخ� ُّ
ورودك
ب�������������ال������������� َّدم م���������ن���������روي
ْ
اجل�������������رح ك�����ب��ي��ر وراح ي�������ش���ف���ي ج����ي���������ش����ك ي��������ا ب������ل�����ادي ج������روح������كْ
ي����������ا ج�����ي�����������ش�����ي ب��������ع��������رف �إ َّن�������������ك
�����ران
َع�����������ـ �أم�������������ن ب������ل������ادي �������س������ه� ْ
���������ان
وب��������ع��������رف �������ش������و ت��������ق�������� َّدم م���� َّن����ك �أب�����������ط�����������ال حت���������������� ُّدو ال����������زم�
ْ
ال�������وط�������ن
ا ِّل��������ل��������ي ك�����َّب����رَّ �إع�������ج�������اب�������ي ف����ي����كْ خ�������وف�������ك َع������������ـ ق������ل������ب
ْ
���ت���ن
وج ال��������ف�
اهلل ي���������ق���������درن���������ا ن������ك������اف������ي������كْ م�������������������ارد ب������������ـ
ْ
ِّ
�������������ودك
َع�����������ـ ج����ب����ي����ن����و ان������ك������ت������ب وج�
ْ
اجل�������������رح ك�����ب��ي��ر وراح ي�������ش���ف���ي ج����ي���������ش����ك ي��������ا ب������ل�����ادي ج������روح������كْ

انت الأمل
م���������ن �������ش������واط������ي������ن������ا جل��������رودن��������ا
احل��������ام��������ي ت��������راب��������ك ي��������ا ب����ل���ادي
�����������ش���������رف ت���������������ض�������ح�������ي�������ة وف��������ا
ك�����������ل�����������ك ح��������������ن��������������ان ودف�����������������ا
الأر���������������������ض ال�����ف�����ي�����ه�����ا ت����رب����ي����ن����ا
ال������������ه������������ا واج�����������������������ب ع�����ل�����ي�����ن�����ا
م����ه����م����ا ال��������ده��������ر ع����ل����ي����ن����ا ي����ج����ور
م�����ن����رج����������ع م������ن�������������ش������ع������ل ب������خ������ور
ب����ت���������س����ه����ر ب�������ي ع�������ز دي���������ن ال���ب���رد
ب����ت���������س����ت����اه����ل مت���������ش����ي ع������ال������ورد
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عبد الر�ؤوف ال�سعدي
اجل������ي�������������ش ب�����ي�����ح�����م�����ي ح��������دودن��������ا
ه��������م��������ة زن��������������������ود ا���������س��������ودن��������ا
�����������ش����������ع����������ارك ه�����������ي�����������دا ك�����ف�����ا
وان����������������ت ع����������ن����������وان ������ص�����م�����ودن�����ا
وم������������������ا يف غ���������ي��������را ح�����ب�����ي�����ن�����ا
ن��������ق��������دم����ل���ا ورد خ����������دودن����������ا
وم�����ه�����م�����ا ن�����ل�����ف وم�����ه�����م�����ا ن��������دور
ن��������ب��������خ��������ر ف���������ي���������ه ج��������ن��������ودن��������ا
م��������ا ب����ي���ن ال�������������س������اح������ل واجل�����������رد
م����ن����ه����دي����ك ق����ل����وب����ن����ا وورودن��������������ا

عيد اجلي�ش
ع��ي��د اجل��ي�����ش ع��ي��د ال�شعب كلو
ع���ي���د مل����ا ح������دا ب���ي���اخ���د حم��ل��و
ع��ل��م��ن��ا ع������اد ي���خ���ف���ق ب��ج��ن��اح��و
وع����ادوا ال��ن��ا���س بظلو ي�ستظلوا
ال��ق��ل��ب ب��ع��ي��دك��م زاد ان����شراح��و
وع��ل��ي��ك��م ب��ال�����ص��ب��ي��ع ك��ت��ار دل���وا
وق���ال���وا جي�شنا ي�سعد �صباحو
���ص��ب��اح ال���ن���ور م�����ش�رق ع مطلو
ومل�����ا م���وط���ن���ي ب��ل�����س��م ج���راح���و
ط��ل ال��ع��ي��د ي��ا ن��ف��و���س الكرميي
جلي�ش ب�لادن��ا ب��ه��ا ال��ع��ي��د �صلو
ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا ي���ا ه��ل��ن��ا و�أوالدن�������ا
ن��ح��ن دجم��ن��ا ب��ع��ي��دك��م �أع��ي��ادن��ا
ان��ت��وا اخل��م�يره بالعجينة وزادن���ا
وف��ي��ك��م �إل����ه ال��ك��ون ق���وة زادن���ا
رج��ع��ت تبني عال�صخر �أجم��ادن��ا
ال�شاعر اليا�س خطار

يا راحالً للخلد
يا راحالً للخلد �أنا ال �أرتبك
ف�أنت البطل و�أنت الن�شيد،
با�ست�شهادك �ضحك املجد لنا،
وارت�سمت الب�سمة على ثغره
عندما رفعت يا �أنور رايتنا
خفاقة يف ال�سماء
تتوهج وت�شع بدمائك الطاهرة
وبا�سمك مدو ًنا يف �سجل اخللود،
مع الأبرار...
�إىل روح
الرقيب الأول ال�شهيد �أنور اخلطيب
الدركي هيثم اخلطيب

�آب�/أيلول

�إعداد:
نينا عقل خليل

�أخبار ريا�ضية

لقاءات ريا�ضية
ملنا�سبة عيد اجلي�ش

ملنا�سبة عيد اجلي�ش ،نظم امل��رك��ز العايل
للريا�ضة الع�سكرية ع��دة مباريات ،تقابلت
فيها فرق اجلي�ش مع فرق مدنية ،ح�رضها ممثل
العماد قائد اجلي�ش العميد الركن جورج بطر�س
قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية و�ضباط
من خمتلف قطع اجلي�ش والويته.
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ت�ضمنت املباريات التي جرت بتاريخي 29
و 2011/ 7/ 30عدة العاب وجاءت نتائجها
على النحو الآتي:
• كرة القدم:
ال��ت��ق��ى ف��ري��ق��ا اجل��ي�����ش ون�����ادي ط��راب��ل�����س
الريا�ضي يف مباراة جرت على ملعب طرابل�س
البلدي وا�سفرت عن فوز فريق نادي طرابل�س
بنتيجة 3ـ.1
• جودو:
 وزن  60كغ :العريف علي �شومان لواءامل�شاة الثاين ع�رش ،الأول.

 املجند املمددة خدماته ح�سن م�شيك منلواء امل�شاة التا�سع ،الثاين.
 وزن  66كلغ :العريف نا�رص ال�سحمراين منلواء امل�شاة الثاين ع�رش ،الأول.
 املجند ح�سن ب��زون من منطقة ال�شمال،الثاين.
 وزن  72كلغ :املجند �سعد الدين �شاكرمن لواء امل�شاة احلادي ع�رش ،الثاين.
 وزن  80كلغ :العريف ربيع عو�ض منال�رشطة الع�سكرية ،الأول.
 -وزن  90كلغ :الرقيب غ�سان زيتون من

�آب�/أيلول

لواء الدعم ،الثاين.
• تايكواندو:
 وزن  85كلغ :العريف حامت حنا من لواءامل�شاة الثاين ،الثاين.
 وزن  63كلغ :اجلندي ج��ورج غالب مناملركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،الثاين.
 اجلندي ماهر زيدان من لواء امل�شاة الأول،الثاين.
 وزن  75كلغ :امل�ؤهل علي كنعان من لواءامل�شاة الثاين ،الثاين.
 -وزن  80كلغ :الرقيب جورج فار�س من

ال�رشطة الع�سكرية،
الثاين.
• مالكمة:
 وزن 60ك��ل��غ:املعاون الأول عبا�س
طحان من ل��واء امل�شاة
الثاين ع�رش ،الأول.
 اجل������ن������دي حم��م��دغملو�ش من ل��واء امل�شاة

ال�ساد�س الثاين.
 وزن  64ك��ل��غ :ال��ع��ري��ف الأول وائ��ل�شاهني من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
الأول ،والرقيب الأول ح�سن نا�صيف من فوج
املغاوير ،الثاين.
 وزن 69كلغ :اجلندي �أحمد عثمان من فوجاملدرعات الأول ،الأول.
 وزن  81كلغ :العريف جن��د �سلوم منمديرية املخابرات ،الأول.
 -وزن فوق  91كلغ :العريف االول نبيل

�أخبار ريا�ضية

ها�شم من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
الأول.
 اجلندي ربيع طراف من اللواء اللوج�ستي،الثاين.
• مبارزة:
 �سيف املبارزة :العريف الأول فيكتورفيا�ض من فوج التدخل الثاين ،االول.
 العريف الأول جورج فيا�ض من لواء الدعم،الثاين.
 الرقيب الأول �شفيق اخلوري ،الثالث.• �سالح ال�شي�ش :املدنية ريتا �أب��و ج��ودة
(منت�سبة �إىل املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
�ضمن فريق اجلي�ش للمبارزة) الأوىل.
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�أخبار ريا�ضية

 اجلندي حمزة حممود الثاين.• رمي رمح:
 ال��رق��ي��ب الأول حممد م��راد،الثاين.
 الرقيب ماجد طاليع ،الثالث.• رمي كرة حديد:
 العريف بدري عبيد ،الأول. الرقيب الأول حممد اخلطيب،الثاين.
• وثب عال:
 اجل��ن��دي م��ه��دي ال��ع��ي��داوي،الثاين.
• �سباق 3000مرت مواقع:
 اجلندي علي �سويدان ،الأول. العريف ح�سني قي�س ،الثاين.• رمي قر�ص:
 العريف جورج ها�شم ،االول. -اجلندي عالء يو�سف ،الثالث.

• وثب طويل:
 العريف ف�ؤاد يونان ،الثاين. ال��رق��ي��ب ا���س��ام��ة ال���ن���داف،الثالث.
• �سباق 1500مرت:
 املعاون نقوال مرتا ،الأول. اجلندي علي �سويدان ،الثاين.• �سباق 10000مرت:
 اجلندي حمزة حممود ،االول.• �سباق تتابع 100×4مرت:
 ح���لّ ك��ل م��ن ال��ع��ري��ف ف����ؤادي��ون��ان واجل��ن��دي�ين حممد طالب
و�شادي فرحات واملجند املمددة
خ��دم��ات��ه ح��م��زة ح�سن يف امل��رك��ز
الثاين.
• ترتيب الفرق:
 الأول :فريق اجلي�ش بر�صيد 83نقطة.
 ال���ث���اين :ف��ري��ق ع�ب�ر ل��ب��ن��انبر�صيد  51نقطة.
 الثالث :فريق الأن�صار بر�صيد 52نقطة.

• ���س��ب��اق
بطولة لبنان الإفرادية لألعاب القوى
 400مرت:
 اجلندي خالد من�صور ،الثاين.«عرب لبنان لعدائي الطرق» 16
 اجلندي علي الزغبي ،الثالث.ميدالية ذهبية و 7ف�ضيات و8
ب��رون��زي��ات،
• �سباق 1500مرت:
متقدما على فريق
ً
 املعاون نقوال مرتا ،الأول.اجلي�ش الذي ح�صد  8ميداليات
 اجلندي علي �سويدان ،الثاين.ذهبية و 14برونزية وف�ضيات.
 اجل���ن���دي ع�����ص��م��ت غ��زي��ري،وه��ن��ا ال��ن��ت��ائ��ج ال��ت��ي حققها
ال��ع�����س��ك��ري��ون امل�����ش��ارك��ون يف الثالث.
البطولة:
• �سباق 10000مرت:
 الرقيب الأول علي عو�ض،• �سباق 200مرت:
 اجل����ن����دي حم���م���د ���ش��ع��ي��ب ،االول. اجلندي حمزة حممود ،الثاين.الثالث.

 اجلندي بالل عوا�ضة ،الثالث.م�شيا:
• �سباق 10كلم
ً
 ال���رق���ي���ب االول ع��م��ر عبداللطيف ،الثاين.
 ال��رق��ي��ب االول م��ال��ك نا�رص،الثالث.
• وثب طويل:
 العريف ف�ؤاد يونان ،الثاين.• رمي كرة حديد:
 العريف الأول ج��ورج ها�شم،االول.
 الرقيب االول حممد اخلطيب،الثاين.

اجلي�ش يحرز بطولة لبنان العامة للفرق
�أحرز فريق اجلي�ش لقب بطولة
ل��ب��ن��ان ل��ل��ط��رق ب ��أل��ع��اب ال��ق��وى,
التي جرت مبارياتها على ملعبي
ن����ادي اجل��م��ه��ور وم��دي��ن��ة رفيق
احلريري اجلامعية يف احلدث (من
 2011/7/28لغاية  30منه)
يف ح�ضور رئي�س الإحت��اد ال�سيد
عبد اهلل �شهاب ور�ؤ���س��اء الأندية
وم�س�ؤوليها وريا�ضيني.

...ويحقق نتائج جيدة يف
�أقيمت بطولة لبنان الإفرادية
لألعاب القوى التي نظمها الإحتاد
اللبناين لألعاب القوى على مدى
ثالثة �أي��ام (م��ن 2011/7/14
ول��غ��اي��ة  16م��ن��ه) ب�ين ملعبي
اجل��ام��ع��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف احل���دث
ونادي اجلمهور .وقد ح�صد نادي

وق���د ف���از ري��ا���ض��ي��و اجل��ي�����ش يف
املركز الأول بني الأندية امل�شاركة
وذل���ك ب��ر���ص��ي��د  83ن��ق��ط��ة� .أم��ا
النتائج التي حققها الع�سكريون
فقد جاءت على النحو الآتي:
• �إطاحة املطرقة:
 الرقيب الأول حممد اخلطيب،الثاين.
 العريف جورج ها�شم ،الثالث.• وثب ثالثي:
 الرقيب الأول �أ�سامة النداف،الأول.
 العريف ف�ؤاد يونان ،الثاين.•  400م حواجز:
 اجلندي خالد من�صور ،الثاين. اجلندي علي الزغبي ،الثالث.• �سباق  500مرت:
 -اجلندي بالل عوا�ضة ،الأول.
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�أخبار ريا�ضية
للريا�ضة الع�سكرية ،الأول.
اجلي�ش يت�صدر بطولة لبنان يف التجذيف
 العريف الأول ايلي مو�سىت�ص ّدر فريق اجلي�ش ترتيب بطولة لبنان من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،الثاين.
• �سباقات املاء:
ل��ل��ع��ام  2011يف ال��ت��ج��ذي��ف وال��ت��ي نظمها
• فردي وزن خفيف 1000م:
االحت����اد ال��ل��ب��ن��اين للعبة ب��ت��واري��خ 29 ،28
و 2011/7/30يف حو�ض مرف�أ ب�يروت ،يف
 العريف ابراهيم عبود ،الأول.ح�ضور رئي�س الإحت���اد العميد ح�سان ر�ستم
 العريف جورج خمول ،الثاين.و�أع�ضاء الهيئة الإدارية ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء الأندية
• فردي وزن ثقيل:
 العريف الأول ايلي مو�سى ،الأول.املن�ضوية لالحتاد وجمهور.
 املعاون الأول ح�سني حمية ،الثاين.وقد �شارك يف البطولة عدة �أندية منت�سبة �إىل
 الرقيب الأول حممد خالد ،الثالث.االحت��اد ،ويف الت�صنيف النهائي ،حقق فريق
اجلي�ش امل��رك��ز الأول يف �سباق الأرغ��وم��ي�تر
• زوجي وزن خفيف 1000م:
 حل العريفان ابراهيم عبود وروبري جبور يفبر�صيد  33نقطة ،من بني �ستة �أندية م�شاركة،
أول يف �سباقات املاء بر�صيد  76نقطة .املركز الأول.
كما حل � اً
 حل العريفان جورج خمول وري�شار حداد يفوهنا النتائج الفنية للع�سكريني:
املركز الثاين.
• �سباق الأرغوميرت:
• زوجي وزن مفتوح 1000م:
• وزن خفيف 1000م:
 العريف الأول ايلي مو�سى والرقيب مارون العريف ابراهيم عبود من فوج املغاوير،اخلوري يف املركز الأول.
الأول.
 املعاون الأول ح�سني حمية والرقيب الأول العريف روبري جبور من اللواء اللوج�ستي،حممد خالد يف املركز الثاين.
الثاين.
 العريف جورج خمول من لواء امل�شاة الثامن،• رباعي وزن مفتوح 1000م:
حل كل من املعاون الأول ح�سني حمية (قائد
الثالث.
دفة) والرقيب مارون اخلوري والعرفاء :ري�شار
• وزن ثقيل 1000م:
 الرقيب م��ارون اخل��وري من املركز العايل حداد ،جورج خمول وروبري جبور يف املركز الأول.�أح�����رز ���س��ب��اح��و امل���رك���ز ال��ع��ايل
�سباحو اجلي�ش �أوائل �سباق جزيرة �صيدا
ّ
ل��ل��ري��ا���ض��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��راك��ز
الثالثة الأوىل يف �سباق جزيرة �صيدا مل�سافة  750م الذي نظمته ال�شبكة الك�شفية يف البلدة �ضمن
ن�شاطاتها البحرية� .شارك يف ال�سباق ريا�ضيون من عدة �أندية ،وحلّ بنتيجته كل من اجلندي وائل
زيادة من ال�رشطة الع�سكرية يف املركز الأول ،تاله يف املركز الثاين العريف الأول �رشبل نقوال من
قاعدة بريوت البحرية ،ويف املركز الثالث العريف اليا�س كرتا من فوج التدخل الأول.
ويف اخلتام� ،ألقى رئي�س اللجنة الثقافية ال�سيد
كامل كزبر كلمة ن ّوه فيها بالروح الريا�ضية العالية
للم�شاركني يف ال�سباق ،وح� ّ�ي��ا اجلي�ش اللبناين
مبنا�سبة حلول عيده يف الأول من �آب ،و�سلّم من
بعدها الك�ؤو�س �إىل الفائزين.

ويف اخلتام� ،سلمت امليداليات �إىل الفائزين،
وق��د هن�أهم العميد ر�ستم وحثهم على بذل
جهد �إ�ضايف يف متارينهم ،ا�ستعدا ًدا لبطولة
اال�ستقالل ال��ع��ا��شرة ال��ت��ي �ستقام يف ت�رشين
الثاين املقبل ،والتي �ستحدد م�صري امل�شاركة
يف الدورة العربية الريا�ضية (�ستجري يف قطر
خالل �شهر كانون الأول) .كما هن�أ العميد ر�ستم
�شاكرا له دعمه الريا�ضة
اجلي�ش اللبناين بعيده
ً
ب�شكل عام وريا�ضة التجذيف ب�شكل خا�ص ،وال
�سيما القوات البحرية التي ت�ساعد االحتاد يف
ن�شاطاته.

دورة ريا�ضية يف كرة القدم
اجلي�ش يف املركز الأول
�شارك فريق اجلي�ش يف دورة ريا�ضية يف
كرة القدم نظمها نادي التحرير الريا�ضي
اعتبارا من -7-13
يف منطقة كفررمان
ً
 2011ولغاية  30منه .ويف نتيجة الدورة
حلّ اجلي�ش يف املركز الأول وهنا النتائج:
بتاريخ  ،2011 -7-13لعب فريقااجلي�ش ون��ادي �شباب عبا م��ب��اراة انتهت
بالتعادل الإيجابي .2-2
 بتاريخ  ،2011/7/17جرت مباراةب�ين ف��ري��ق��ي اجل��ي�����ش ون����ادي اخل��راي��ب،
انتهت بفوز اجلي�ش بنتيجة � -1صفر.
 بتاريخ  ،2011/7/21تبارى فريقااجلي�ش ونادي الغدير حاروف ،وفاز اجلي�ش
بنتيجة � -2صفر.
 بتاريخ  ،2011/7/26لعب اجلي�شمباراة �ضد نادي �شباب زفتا وفاز بنتيجة
� -3صفر.
 بتاريخ � ،2011/7/30أق��ي��م لقاءبني فريقي اجلي�ش ونادي الغدير حاروف،
وانتهى بفوز اجلي�ش بهدف مقابل ال �شيء
للفريق الآخر.
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اجلي�ش بطل
املرحلة الثانية
لبطولة لبنان
بالرماية
�أحرز فريق اجلي�ش يف الرماية املراكز الثالثة
الأوىل يف املرحلة الثانية م��ن بطولة لبنان
للرماية بامل�س ّد�س ،التي نظّ مها االحتاد اللبناين
للرماية وال�صيد يف ن��ادي مغنوم  -احل��دث
بتاريخي  2011/6/29و.2011/7/1
ح�رض مباراة البطولة ،ممثل النادي امل�ضيف

�أخبار ريا�ضية

ال�����س� ّ�ي��د �أن���ط���وان �أب���و ج���ودة ومم��ث��ل��و الأن��دي��ة
امل�شاركة وجمع غفري من م�شجعي اللعبة ،كما
ومدرب املنتخب الوطني
قادها احلكم الدويل
ّ
ال�سيد لوي�س رعيدي واحلكم
وفريق اجلي�ش
ّ
مارون �سعد .وهنا النتائج:
 -املالزم الأول �رشبل �سماحة من فوج مغاوير

البحر ،الأول ،مبجموع  553نقطة.
 العقيد الركن عبد الكرمي ها�شم قائد فوجمغاوير البحر ،الثاين ،مبجموع  552نقطة.
 العقيد ال��رك��ن فاتك ال�سعدي ،الثالث،مبجموع  535نقطة.

لواء امل�شاة اخلام�س بطل اجلي�ش يف كرة ال�س ّلة
جممع الرئي�س العماد �إميل حل��ود الريا�ضي الع�سكري (بتاريخ
�أقيمت يف
ّ
 ،)2011/7/30نهائيات بطولة اجلي�ش يف لعبة كرة ال�سلّة ،بح�ضور ممثل
قائد اجلي�ش العميد الركن جورج بطر�س قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
و�ضباط من الألوية والوحدات وعدد كبري من الع�سكريني.
املباراة النهائية لهذه البطولة ،والتي جمعت فريقَي ل��واء امل�شاة اخلام�س
واللواء اللوج�ستي� ،أ�سفرت عن فوز فريق لواء امل�شاة اخلام�س بلقب البطولة بعد
�إحرازه نتيجة  57مقابل  54لفريق اللواء اللوج�ستي.
 العريف الأول حممد العجميّ
عمم املركز العايل للريا�ضة نتائج بطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى للمجموعة «ج»
من لواء امل�شاة الثاين ،الثاين.
الع�سكرية ،نتيجة بطولة اجلي�ش
 الرقيب الأول علي عو�ض من فوج التدخليف �أل��ع��اب ال��ق��وى  -للمجموعة «ج» ،والتي اجلمهوري ،الأول.
 املجند املمددة خدماته �شادي فرحات من الثالث ،الثالث.ج��رت مبارياتها (يف  6و )2011\7\7على
ملعبي بريوت البلدي وثكنة يو�سف الأ�سطا يف فوج التدخل الثالث ،الثاين.
• وثب ثالثي:
 ال��رق��ي��ب الأول �أ���س��ام��ة ال��ن��داف م��ن ل��واء اجلندي خالد من�صور من لواء امل�شاة الأول،كفر�شيما.
احلر�س اجلمهوري ،الأول.
وه��ن��ا النتائج ال��ت��ي حقهها الع�سكريون الثالث.
 العريف ف���ؤاد يونان من ال��ل��واء الثالث،امل�شاركون:
• �سباق  10000مرت:
 ال��رق��ي��ب الأول ح�سني ع��وا���ض��ه م��ن ل��واء الثاين.• �سباق  100مرت:
 الرقيب الأول داوود �رسور من لواء احلر�س اجل��ن��دي حممد �شعيب م��ن ل���واء احلر�س احلر�س اجلمهوري ،الأول.اجلمهوري ،الثالث.
• �إطاحة املطرقة:
 الرقيب الأول حممد اخلطيب منلواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.
 ال��ع��ري��ف قا�سم ح���دري م��ن ل��واءامل�شاة الثامن ،الثاين.
 العريف الأول ج��ورج ها�شم منمعهد التعليم ،الثالث.
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�سباقات الأول من �آب
يف املناطق
ملنا�سبة الأول من �آب� ،أقيمت يف املناطق
اللبنانية �سباقات ومباريات نظمتها جمعيات
ري��ا���ض��ي��ة وب��ل��دي��ات و�أن���دي���ة��� ،ش��ارك فيها
ريا�ضيون من قطع اجلي�ش و�ألويته.
• حبو�ش:
نظمت بلدية حبو�ش �سباق عيد اجلي�ش برعاية
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
�شارك يف ال�سباق ع��دا�ؤون من �ألوية امل�شاة:
الأول ،ال�سابع ،الثامن ،التا�سع ،احلادي ع�رش ومن
اللواء اللوج�ستي �إىل جانب فريق اجلي�ش لألعاب
القوى وفرق مدنية.
ويف النتيجة حلّ كل من اجلندي حمزة حمود
يف املركز الأول ،تاله يف املركز الثاين اجلندي
بالل عوا�ضة ،ويف املركز الثالث العريف ح�سني
قي�س ،وجميعهم من لواء امل�شاة الأول.
• كفرزبد:
نظمت بلدية كفرزبد� ،سباقً ا ملنا�سبة عيد
اجلي�ش� ،شارك فيه ع���دا�ؤون من ل��واء امل�شاة
الثالث وم��ن ف��وج التدخل ال��ث��اين �إىل جانب
مدنيني.
وق��د �أح��رز الع�سكريون املراكز الأوىل وهنا
النتائج:
 الرقيب حممد احلاج من لواء امل�شاة الثالث،الأول.
 الرقيب الأول راجي خطار من فوج التدخلالثاين ،الثاين.
 الرقيب عي�سى زي���دان م��ن ف��وج التدخلالثاين ،الثالث.
• �سنبلة اخلري:
�أح���رز اجل��ن��دي علي ���س��وي��دان وكاتيا را�شد
ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
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يف �سباق �سنبلة اخل�ير ال�سنوي الثالث الذي
نظمه ن��ادي العدائني القدامى بالتعاون مع
اجلي�ش وجمعية الأمل للمعوقني واحتاد بلديات
ال�شقيف ،مبنا�سبة عيد اجلي�ش وبرعاية قائده
ممثالً بالعقيد جوزف بطر�س.
بلغت م�سافة ال�سباق  5كلم ،و���ش��ارك فيه

ع��دا�ؤون من �ألوية امل�شاة :الأول،
ال�سابع ،الثامن والتا�سع �إىل جانب
ريا�ضيني ،وانطلق امل�شاركون من
�أمام بلدة ال�شقيف  -يحمر و�صوالً
�إىل �أرنون ،حيث كان يف ا�ستقبالهم
ممثل القائد وعدد من ال�ضباط.
وهنا نتائج الأوائل يف ال�سباق:
• الذكور:
• دون � 13سنة :باولو خياط.
• � 15 -14سنة :رالف غزال.
• � 17 -16سنة :ح�سني علي
قره.
• � 19 -18سنة :ح�سني خليفة.
• � 34 -20سنة :اجلندي علي
�سويدان.
• � 39 -35سنة :املعاون نقوال
مرتا.
• ��� 44 -40س��ن��ة :جو�ستان
�شعراوي.
• � 49 -45سنة :مروان العربي.
• � 55 -50سنة :جوي فاخوري.
• � 59 -56سنة :مي�شال م�سلم.
• � 69 -65سنة :عادل عرقجي.
• فوق � 80سنة :رهيف نعيم.
• الإناث:
• دون � 17سنة� :سريين �سماين.
• � 19 -18سنة :تاال ووريل.
• � 34 -20سنة :كاتيا را�شد.
• � 39 -35سنة :دانيا نا�رص.
• � 49 -40سنة :مرينا خياط.
• فوق � 50سنة :جاكي يونان.
ويف خ��ت��ام ال�سباق ،ق��دم ممثل
قائد اجلي�ش العقيد جوزف بطر�س
الك�ؤو�س �إىل الفائزين.
��م���ع  GAGع�بري��ن-
• جت� ّ
البرتون:
نظّ م
جتمع « »GAGعربين -
ّ
ريا�ضيا ت�ضمن
�وم��ا
ال��ب�ترون ،ي� ً
ً
�سباق ال�ضاحية (ك ��أ���س العميد
فرن�سوا ج��ي��ن��ادري) مل�سافة 10
كلم للفئات العمرية كافة ،وذلك
ب ��إ��شراف االحت���اد اللبناين لألعاب

�آب�/أيلول

جندي من فوج املدرعات الأول.
 ال��ث��ال��ث :املجند امل��م��ددة خ��دم��ات��ه عمارال�سيد ،من فوج املدرعات الأول.
ويف كرة الطاولة ،حلّ يف املركز الأول الرقيب
الأول ربيع جرج�س من فوج املدفعية الأول ،تاله
يف املركز الثاين الرقيب موري�س اليا�س من
فوج التدخل الأول.
ويف اخلتام� ،سلمت الك�ؤو�س �إىل الفائزين،
كما ت�سلّم �ضابط الريا�ضة والرمي املالزم الأول
حممد ترحيني ك� ًأ�سا عربون �شكر ووفاء للجهود
التي بذلها اجلي�ش يف املحافظة على الأمن خالل
الن�شاط.
• بعلبك:
نظمت نقابة �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات واملحال
ال��ت��ج��اري��ة يف ال��ب��ق��اع ���س��ب��اق بعلبك ال���دويل
الثالث مل�سافة  8كلم و 5كلم ،وذلك بتاريخ

القوى ومباراة يف كرة الطاولة.
����ش���ارك يف ال�����س��ب��اق ال�����ذي ج����رى ب��ت��اري��خ
 2011/7/24ع��دا�ؤون من فوجي املدفعية
الثاين واملدرعات الأول ولواء امل�شاة العا�رش� ،إىل
جانب ريا�ضيني ينتمون �إىل ع ّدة �أندية ،وذلك
يف ح�����ض��ور �شخ�صيات
ر�سمية وفعاليات وح�شد
م��ن امل��واط��ن�ين .وج��اءت
نتائج الع�سكريني على
النحو الآتي:
 الأول :املجند املم ّددةخ��دم��ات��ه حم��م��د ال�����س��ي��د
ح�سني من فوج املدرعات
الأول.
 -الثاين :اجلندي ح�سني

 2011/7/17يف مدينة بعلبك  -ر�أ�س العني،
ومب�شاركة عدائني من اللواء اللوج�ستي وامل�شاة
ال�ساد�س واملركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.
وجاءت نتائج العدائني الع�سكريني على النحو
الآتي:

�أخبار ريا�ضية

• �سباق  8كلم:
 اجلندي بالل عوا�ضة ،الأول. اجلندي حمزة حممود ،الثاين. املعاون نقوال مرتا ،الثالث.• �سباق  5كلم:
 الرقيب الأول علي عو�ض ،الأول. اجلندي حممد الوز ،الثاين.• بحمدون:
�أق���ام ن��ادي العـ ّدائني القـدامى ،ب�إ�شـراف
االتـحاد اللبناين لألعاب القوى وبالتعاون مع
ب��ل��دي��ة ب��ح��م��دون� ،سباق
�صيف بحمدون مل�سافة
6و 7ك��ل��م��� ،ش��ارك فيه
ع����������� ّدا�ؤون م����ن ل�����واءي
امل�������ش���اة احل�������ادي ع����شر
واحلر�س اجلمهوري ومن
امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
ال��ع�����س��ك��ري��ة� ،إىل جانب
 300ع������� ّداء وع������� ّداءة
ت���ت���ق��� ّدم���ه���م ال�����س��ف�يرة
ال�بري��ط��ان��ي��ة ال�����س� ّ�ي��دة
فرن�سي�س ماري غاي.
ع�صمت غريزي
ويف نتيجة ال�سباق ،حلّ اجلندي
َ
من لواء امل�شاة احلادي ع�رش يف املركز الأول ،ويف
املركز الثالث الرقيب الأول زياد عون من لواء
احلر�س اجلمهوري.
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اجلي�ش ي�شارك يف بطولة العامل للألعاب الع�سكرية يف الربازيل
���ش��ارك فريقا اجلي�ش يف امل��ب��ارزة و�أل��ع��اب
ال��ق��وى يف بطولة ال��ع��امل اخلام�سة للألعاب
اعتبارا
الع�سكرية التي �أقيمت يف ال�برازي��ل
ً
من  2011– 7-14ولغاية 26منه ،وذلك �إىل
جانب  23دولة.
ت�ألفت البعثة من قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية العميد الركن جورج بطر�س ممثالً
املجل�س الع�سكري ال��دويل للرماية ،والعقيد
جورج الهد من املركز نف�سه وعدد من ال�ضباط
وال��ف��رق امل�شاركة وامل��ع��اون �أحمد ال�سباعي
��درب فريق �أل��ع��اب ال��ق��وى يف البعثة .وهنا
م� ّ
النتائج:
• �سيف املبارزة:
• الت�صنيف الإفرادي:
 الرقيب الأول �شفيقاخل����وري م��ن ل���واء امل�شاة
التا�سع ،يف املركز ال�ساد�س
والع�رشين.
 العريف فيكتور فيا�ضمن فوج التدخل الثاين ،يف
املركز ال�ساد�س والثالثني.
 -ال��ع��ري��ف الأول ج��ورج

فيا�ض م��ن ل���واء ال��دع��م ،يف امل��رك��ز ال�سابع
والثالثني.
• ت�صنيف الفرق :
حلّ فريق اجلي�ش يف املركز احلادي ع�رش من
بني  23دولة م�شاركة يف البطولة.
• �ألعاب القوى:
 �سباق  300م�تر ،م��واق��ع :العريف الأولحممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين ،يف املركز
الع�رشين.
 �سباق  5000مرت :الرقيب �أحمد الدركو�شيمن لواء احلر�س اجلمهوري ،يف املركز اخلام�س
والثالثني.

 ...وي�شارك يف دورة نادي �سالييه

وال�صيد ومب�شاركة فريق اجلي�ش
بيللو
وح�شد من الرماة االحتاديني.
وهنا نتائج الدورة:
• فئة  Aللمحرتفني ،يد واحدة 15 ،ملم:
 ح��لّ امل�لازم الأول �شبيب �أب��ي خر�س منف��وج مغاوير البحر يف امل��رك��ز الأول مبجموع
 187نقطة ،ت�لاه يف امل��رك��ز الثاين
العقيد الركن عبد الكرمي ها�شم قائد
الفوج مبجموع  172نقطة ،ويف املركز
الثالث املالزم الأول �رشبل �سماحة من
الفوج نف�سه مبجموع  169نقطة.
• فئة  Bللهواة:
 ح��لّ نبيل ح��رب يف املركز الأول،جبور ،ويف
تاله يف املركز الثاين طوين ّ
املركز الثالث جوزف عجاقة ،وجميعهم
من نادي �سالييه بيللو.

مبنا�سبة الذكرى ال�ساد�سة لت�أ�سي�س نادي
�سالييه بيللو للرماية  -الدكوانة� ،أقيمت دورة
و ّدية يف اللعبة (امل�س ّد�س  9ملم) للمحرتفني
وال��ه��واة ،ب ��إ��شراف الإحت���اد اللبناين للرماية
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 �سباق  10000مرت :اجلندي عمر عي�سىمن لواء احلر�س اجلمهوري ،يف املركز الثامن
والع�رشين.
 �سباق ماراتون :الرقيب الأول ح�سن عوا�ضةمن لواء احلر�س اجلمهوري ،يف املركز الثالث
والع�رشين.
 رمي كرة حديد :العريف الأول بدري عبيدمن لواء احلر�س اجلمهوري ،يف املركز ال�ساد�س.

بطولة لبنان العامة
يف �سيف احل�سام
���ش��ارك ف��ري��ق اجلي�ش يف بطولة لبنان
للمبارزة (�سيف احل�����س��ام) التي نظّ مها
الإحتاد اللبناين للّعبة يف نادي مون ال�سال
 عني �سعادة ،وح��لّ بنتيجتها الرقيبكروم من فوج التدخل الرابع
الأول رائد بو ّ
يف املركز الثاين ،تاله الرقيب الأول طارق
مهنا م��ن ف��وج التدخل الأول يف املركز
اخلام�س.
ق��اد امل��ب��اري��ات ك��ل م��ن احل��ك��م ال��دويل
العقيد مي�شال يو�سف من منطقة ال�شمال،
واحلكم االحتادي املعاون زياد اجللبوط من
فوج التدخل الثالث.
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400.000
لرية لبنانية

اال�سم:

..........................................................................................................................................................................................................................

العنوان:

.....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

أفقيا:
� ً
 -1نحتفل ب��ه يف ا لأول من
�آب��� ،س��ي��اج ال���وط���ن ،وط��ن��ن��ا
ا حلبيب .
��� -2س��ي��ف ،دول���ة �أوروب��ي��ة،
كامالً وناج ًز ا�َ ،سما وارتفع.
 -3العائ�ش ،رئي�س القوم
وم���ق���دام���ه���م ،ل��ق��ب��ه احل��ك��ي��م،
�إمارة عربية.
 -4خ�����ص��ب ،اع�ترف��ت ،رج��ل
���ض��ع��ي��ف ،ف��ه��د ،ن��ف��خ م��ن��خ��ره
غيظً ا .
حاليا ،ممثلة �أو�سرتالية،
-5
ً
للنفي .
� -6سقي ،عا�صمة كوبا.
 -7ر �أَ ينا ُه  ،يد الثوب ،عملة
اليابان.
����� -8ش����كِ ،ر ب��������اط ،دول����ة
�آ�سيوية ،من املقايي�س.
 -9يق�صدونهُ� ،شجعانَ ،ح ّب
كالقمح ُيطحن غليظً ا.
 -10بلدة يف البقاع ،عا�صمة
ولي ،
طري
ايرلندا ال�شمالية،
ّ
نّ
نهر �أوروبي.
 -11يفرحنا وي�رس ّنا� ،أدي��ب
ولغوي عبا�سي ،عندك.
 -12ن��ق��ي�����ض �آج����ل ،م����أوى
الدجاج� ،إحدى القارات.
 -13م���رف����أ ���ص��ي��ن��ي� ،إ���س��م

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال��ك��ل��م��ات املتقاطعة
ت��ق��دم��ه��ا «اجل��ي�����ش» ل��ق��رائ��ه��ا
وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز
مالية قيمتها اربعماية الف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على
اربعة فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري
مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط
وا�ضح داخل املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• 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 � 15أيلول .2011
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

عمودياً:
 -1مو�سيقار م����صري ،جيو�ش
كثرية.
 -2ي��ف��رح��ون ،ممثلة فرن�سية
ولدت العام .1955
َّ -3
ذل وط�أط�أ ر�أ�سه ،يخ ِّوفو َنهُ،
�رشيعة.
 -4مرف أ� �أو�سرتايل ،عادوا �إلينا
تيب�س.
يف الأمرّ ،
 -5مقدار ،مو�سيقي من�سوي،
�أدركت.
� -6أديب ومفكر لبناين راحل،
تهيّ�أ
فيل�سوف عربي قدمي ،بيتَ ،
للحملة يف احلرب.
ِ
ِ
-7
أرق ال�شعر،
ي�صادف ويرىَّ � ،
� َأ�سد� ،سحقها �سحقًا �شدي ًدا.
�رح و���ش� َّ�ق� ،ضعفَ
ورق،
َّ
 -8ج� َ
مطار يف تاهيتي� ،أغنية م�شهورة

عائلة ا لأديب الفرن�سي �أناتول
فران�س ،بلدة يف ال�شمال.
��� -14ش��ب��ي��ه� ،آل����ة مل��ع��رف��ة
باليد.
�ضغط الهواء� ،أعطَ ت
َ
� -15أطالب بـ ِ ،بع َد ت عن.
... -16
 -17ك���ات���ب وف��ي��ل�����س��وف
فرن�سي راحل� ،أغنية لنجاة من
�أحلان حممد عبد الوهاب.
 -18روائ���ي ���س��وري� ،أع�بر،
قر�ض م�ؤجل.
 -19ممثلة لبنانية ،بلدة يف
ال�شوف ،طائرة مقاتلة.
��ر ك���وه ع��ن��د ،ح��ائ��ط،
 -20ت� َ
�شاعر هندي راحل.
� -21إرت��دى الثياب ،تقابل
وت���ق���ات���ل ،دول�����ة �آ����س���ي���وي���ة،
للت�أوه.

لفريق البيتلز.
 -9يغلبون ويتمكنون م��ن،
ذئب ،بحر من �أبحر ال�شعر.
 -10تناول وبلع الطعام ،مرف�أ
يف الربازيل ،مطربة لبنانية راحلة.
 -11طبيب فرن�سي �إكت�شف
م�سماع فح�ص ال�صدر ،د ّون� ُت��م،
َ
عط�ش.
بحر،
 -12ب��ح��وزت��ي ،ح��ج��ارة �صلبة
تعرف بال�صوان ،ج ّدت وتعبت يف
العمل ،مئة عام.
 -13يتثاقل يف م�شيته ،والية
�أمريكية.
ْ � -14أم����ره����م ،ي��ق��ف��ل ،ملك
روماين �سابق.
ِ -15
خافت و�ضعيف ،املب َتلّ ،
َ
و�شى ،للنهي.
 -16داعبنا ومازحنا ،بلدة يف
اجلنوبِ � ،آجر.
�ب� ،أدي����ب و�شاعر
��� -17س��ح� َ
َب.
لبناين راحل ،ير�ضّ احل ّ
مو�سيقية ،من
َ � -18أجل ،نوتة
ّ
علم وعرف.
�شعراء املهجرَ ،
 -19ال��ذي يحب ذات��ه مع عدم
التفكري يف الغري ،الإ�سم الثاين
لأدي�����ب ل��ب��ن��اين راح�����ل ،م��� َ��ض��ت
وان�رصمت� ،أمرية بريطانية راحلة.
َ
 -20مرف أ� فرن�سي� ،أن�شطَ بعد
فتور ،لقب غَ ربي ،ي ِ
خلّ�صهُ ِمن.
ُ
ْ

الفائزون
• امل�ؤهل ح�سن م�سلم
اللواء التا�سع.

• اجلندي عبا�س دغمان
اللواء الثاين.

• اجلندي روي ا�سطفان
ال�ش�ؤون اجلغرافية.

• داين كميل �سليمان
بعبدا  -ال�رساي.
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الو ّزاين
يف الأ ّول من �آب ،يوم عيد اجلي�ش اللبناين ،توا�صل ح�ضور املدع ّوين �إىل
احلربية حل�ضور االحتفال بالعيد ،وتكحيل العيون بفرحة تخريج
املدر�سة
ّ
الع�سكرية العريقة مراعاة
ال�ضباط اجل��دد .حت ّتم ال ّتقاليد يف تلك املدر�سة
ّ
ّ
التقيد بلحظات الوقت ودقائقه
الأ�صول واحرتام الأنظمة التي ي�أتي يف مق ّدمها
ّ
وثوانيه .و�صل قائد اجلي�ش ،ثم ح�رض وزير الدفاع ،ثم رئي�س احلكومة ،فرئي�س
الع�سكرية تعزف
املجل�س النيابي .وختاما ً رئي�س اجلمهورية .وكانت املو�سيقى
ّ
خالل ذلك مقطوعات اال�ستقبال وال ّتكرمي وال ّتعظيمّ � .أما علم اجلي�ش ،الّذي
بكّ ر يف الو�صول ،فكان يرفرف يف املكان املح ّدد ،زاهيا ً مبتهجا ً ،يغمر اجلميع
ال�ضباط الالمعة
ويتوجه بابت�سامته �إىل التالمذة
بن�صاعته و�سم ّو معانيه،
ّ
ّ
املت�صبب يف
عيونهم يف كنف جباه م�رشقة بالع ّزة والكرامة وجمل ّوة بالعرق
ّ
املتوهج الالهب .الأهل كانوا ينتظرون بني املدع ّوين والوحدات
ذلك اليوم
ّ
خرج ،يوم بزوغ
ّ
أغر :يوم ال ّت ّ
الع�سكرية تت� ّأهب لإحياء اليوم ال ّ
ال�صلبة ال�شّ اخمة.
ال ّنجمة فوق الأكتاف ّ
وال�صمت
وفيما اجلميع �شاخ�ص الب�رص �إىل امللعب الأخ�رض،
ّ
مي � ّد ال��ي��دي��ن �إىل الأف����واه كلها ،مت��ري��را ً لنجاح ال � ّن��داءات
الع�سكرية وت�لاوة مرا�سيم الترّ قيات،
ال ّتمهيدية والأوام��ر
ّ
ال�ضيوف يف
ال�ضيوف مت�أخّ را ً على غري ع��ادات
و�صل �أح��د
ّ
ّ
الر�سميني �أف�سحوا
االحتفاالت الكبرية .العجب كان يف � ّأن ّ
وتلفّ
ت
املن�صة ،وباحرتام.
لل�ضيف املت�أخّ ر يف مق ّدم
فورا ً
ّ
ّ
الر�ضا والإعجاب .مل يكن هناك لوم �أو انتقاد �أو عتب .مل
اجلمهور �إىل ال�ضيف بعني ّ
ينظر �أحد �إىل �ساعة يد ال�ضيف الكبري ليقول على عادته :هه ،ال ميكن للّبناين �أن ي�صل
يف الوقت املح ّدد! مل يح�صل �شيء من ذلك .كال مل يح�رض ال�ضيف الكبري فله مربراته
تخرج �أبنائهم،
الكبرية� .إ ّنه الو ّزاين ،النهر اللبناين الذي مل ي�ستطع م�شاركة الأهل فرحة ّ
فلقد ُ
دورية �إ�رسائيلية عد ّوة حاولت ال ّتقدم �إىل �أر�ض الوطن
�شغل مع جنود بالده بر ّد
ّ
يف يوم اجلي�ش ولبنان ،وكاد �أن يتل ّون ما�ؤه بالقاين لو تطورت الأمور �إىل الأ�سو�أ ،وهو ال
يهابها ،وبوا�سل اجلي�ش لها.
يظن ،و�سقط افرتا�ضه
يف ال ّنهاية خابت �آمال العد ّو ،فهو مل يلقَ �أر�ضا ً مقفرة كما كان
ّ
ا�ضية ،فان�سحب
الع�سكرية ب�أكملها م�شغولة باالحتفال الع�سكري يف
ؤ�س�سة
� ّأن امل� ّ
ّ
الفي ّ
ّ
وابتعد ،وراح ي��ر ّوج ل�سقوط �شهيد من جي�ش لبنان،
حيا ً
ّ
لكن ال�شّ هيد املفرت�ض كان ّ
بال�سالمة مع رفاقه ،وه��و �سيبقى حيا ً بالت�أكيد يف نفو�س ه ��ؤالء لو
يتبادل ال ّتهنئة
ّ
ا�ست�شهد يف �ساحة ال�شرّ ف.
مبهمتني :االحتفال
زين اخليال لإ�رسائيل � ّأن اجلي�ش اللّبناين ال ي�ستطيع القيام
ّ
لقد ّ
وي�سبعها ،و� ّأن
وحماية الأر���ض ،وغاب عن بال قادتها � ّأن هذا اجلي�ش يثلّث املهمات
ّ
جنديه ي�سهر على حماية الوطن بعينني ،وينام ،لو نام يف فرتة النوم ،بعني واح��دة،
ّ
ال�سلم والأمان ،كما يف
تثبت نظرها عند م�صوبة
البندقية ،تنظر وحت ّدق ،يف ّ
ّ
فهناك عني ّ
احلرب واخلطر.
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

