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رئي�س اجلمهورية
يزور قيادة اجلي�ش
ويتحدث اىل ال�ضباط

�أنتم احل�صن الكبري يف الدفاع عن اجلميع

مو�ضوع الغالف

على خطى القائد

�صباح ّ � 29أي��ار املن�رصم ،حيث كان يف ا�ستقباله
وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش ورئي�س الأركان،
� ّأكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان يف
وجهها اىل ال�ضباط� ،أن الرهان هو على دور
كلمة ّ
اجلي�ش على الرغم من الظروف اال�ستثنائيـة ودقة

املهمة امل�سندة �إليه.

يف ذاكرة الوطن

خالل زيارته قيادة اجلي�ش يف الريزة,
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يف «�أمر اليوم» الذي �أ�صدره مبنا�سبة

نوه قائد اجلي�ش ب�أداء
عيد املقاومة والتحريرّ ،

الع�سكريني امل�س�ؤول ،ودعاهم �إىل البقاء كالبنيان

ؤكدا �أن مهمتي الدفاع والأمن تتكامالن
املر�صو�ص ،م� ً

«� ّإن �أي تطاول على �شعبنا و�أر�ضنا لن
مير من دون ثمن»« ...معركة العدي�سة هي مدعاة
ّ
فخر واعتزاز لكل لبنان»...

الف��ت��ات حتمل كلمات وع��ب��ارات لقائد اجلي�ش،
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طبع من هذا العدد 69.000 :ن�سخة

2012

معا يف �سبيل احلفاظ على ال�سيادة الوطنية.
ً
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لرية لبنانية

• اال�������ش���ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل���ب���ن���ان:
• للأفــــــــراد 100.000 :ل�يرة لبنانية

• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ل�يرة لبنانية

• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي

• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• امريكا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي
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رئي�س اجلمهورية
يزور قيادة اجلي�ش
ويتحدث اىل ال�ضباط

ل�ستم بحاجة اىل حمامي دفاع
فعملُكم يدافع عنكم

ال يجب النظر �إىل اجلي�ش على

�أ ّنه خ�صم يف �أي زمان ومكان

�أك�����������د رئ���ي�������س
اجل��م��ه��وري��ة العماد
م��ي�����ش��ال ���س��ل��ي��م��ان
�أن ال��ره��ان ه��و على
دور اجل��ي�����ش على
ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة ودق��ة
املهمة امل�سندة �إليه.
واعترب �أنه بقدر ما يعمل
اجل��ي�����ش ب��ق��در م��ا يخطئ
وامل��واط��ن��ون وال�سيا�سيون
توجه اىل ال�ضباط
يخطئون .و�إذ
ّ
بالقول� ,أنتم ل�ستم بحاجة اىل حمامي
دف��اع ،فعملكم يدافع عنكم ،وقيادتكم حكيمة،
و�سيا�ستكم هي الت�ضحية والوفاء وهي للجميع وللتوافق� ،أكد
�أن معاجلة اخلط�أ تكون بالتحقيق وتطبيق القوانني ،فمناقبية
اجلي�ش وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية كفيلة بت�صحيح �أي خط أ� و�ضبط
تداعياته ،يف �أي مكان ومهما ا�شتدت الظروف ،فالرهان هو
على امل�ؤ�س�سة التي تنعك�س وحدتها على وحدة الوطن.
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زيارة قيادة اجلي�ش
مواقف رئي�س اجلمهورية جاءت يف الكلمة التي القاها يف قاعة العماد
جنيم يف وزارة الدفاع الوطني ,خالل زيارته قيادة اجلي�ش يف ال�يرزة,
�صباح ّ � 29أي��ار املن�رصم ,حيث كان يف ا�ستقباله وزير الدفاع الوطني
فايز غ�صن وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ورئي�س االركان اللواء
الركن وليد �سلمان .عند و�صوله ،عزفت له مو�سيقى اجلي�ش
حلن التعظيم والن�شيد الوطني ،ثم ا�ستعر�ض ثلة من
حر�س ال�رشف ،دخل بعدها اىل قاعة العماد جنيم
حيث ك��ان لقاء ح�رضه الوزير غ�صن والعماد
قهوجي و�أركان القيادة وال�ضباط.
كلمة العماد قهوجي
ب��ع��د الن�شيد ال��وط��ن��ي اللبناين
والوقوف دقيقة �صمت على ارواح
���ش��ه��داء اجل��ي�����ش� ,أل��ق��ى العماد
قهوجي كلمة جاء فيها:
ف��خ��ام��ة رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة
العماد مي�شال �سليمان,
معايل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن,
با�سم �أع�ضاء املجل�س الع�سكري و�أركان القيادة و�ضباط
��وج��ه �إىل فخامتكم بعميق
اجلي�ش وع�سكرييه كافة� ،أت ّ
ال�شكر واالمتنان على زيارتكم الطيبة �إىل قيادة اجلي�ش،
والتي نرى فيها ت�أكي ًدا وا�ض ًحا منكم لدعم امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية واحت�ضانها ،وت�شدي ًدا على دورها الوطني يف هذه الظروف
متر بها البالد.
الدقيقة التي ّ
ِ
ٍ
بكل فخر واعتزاز مواقفكم اليومية الداعية
فخامة الرئي�س ،لقد تابعنا ّ
�إىل االلتفاف حول اجلي�ش ،ووقف حمالت الت�شكيك به من �أي جهة �أتت،
وذلك من منطلق �إميانكم ومعرفتكم العميقة ب�أن هذه امل�ؤ�س�سة متثّل
العمود الفقري للوطن ،وال بديل عن دوره��ا يف �أي ح� ٍ
�ال من الأح��وال،
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وب��روح امل�س�ؤولية الع�سكرية والوطنية التي
تقت�ضيها املرحلة .ف�أعدنا الأم��ن �إىل مدينة
طرابل�س ب���أق��ل اخل�سائر الب�رشية وامل��ادي��ة
املمكنة ،كما �أع��ل� ّن��ا �أ�سفنا حل�صول ح��ادث
الكويخات ،و�أكدنا �أن اجلي�ش هو حتت �سقف
القانون ،مع علمنا امل�سبق ب���أن قوى اجلي�ش

و�أن �أي حم��اول��ة لالنتقا�ص من
هيبتها ،ه��ي حم��اول��ة لالنتقا�ص
عموما ،وبالتايل
من هيبة الدولة
ً
تهديد �إح��دى الركائز الأ�سا�سية
التي يقوم عليها البنيان الوطني
الكبري.
ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي�����س ،يف ال��ف�ترة
الأخرية كما تعلمون ،تلقّى اجلي�ش يف �صدره الكثري من ال�سهام ،وحتدي ًدا
من م�س�ؤولني �سيا�سيني وحزبيني ،يفرت�ض بهم �أن يكونوا الأ�ش ّد
حر�صا
ً
خ�صو�صا خالل
على معنويات اجلي�ش وعلى �أمن املواطنني وا�ستقرارهم،
ً
�أحداث طرابل�س .ويف احلادث امل�ؤ�سف الذي ح�صل يف بلدة الكويخات،
و�صول �إىل
عمد عدد من ال�سيا�سيني �إىل ت�صعيد الته ّجم على اجلي�ش
اً
املطالبة ب�إخراجه من منطقة ال�شمال ،واالقت�صا�ص الفوري من عنا�رص
احلاجز قبل جالء التحقيق.
ٍ
لقد تلقينا كلّ هذه االفرتاءات والتجنيات بطول �صرب ورباطة ج�أ�ش،

يوميا،
املهمات
التي تنفّ ذ مئات
ّ
ً
�سواء يف الدفاع عن اجلنوب �ضد
العدو الإ�رسائيلي �أو يف حفظ الأمن
و�ضبط احلدود ومكافحة اجلرائم
املنظّ مة ،قد تقع �أحيا ًنا يف خط أ� من
هنا �أو هناك ،لكن هذا اخلط أ� غري
مق�صود ،فلي�س هناك ع�سكري
يتعمد ارتكاب اخلط�أ ،بحكم التن�شئة الوطنية واملعنوية التي يتلقاها
ّ
والأنظمة والقوانني املت�ش ّددة يف هذا ال�ش�أن.
فخامة الرئي�س� ،إن ما جرى من �أحداث وتطورات ،ال ميكن يف �أي �شكلٍ
املتجرد مع
من الأ�شكال �أن ي ؤ�ثّر على الدور الوطني للجي�ش ،وتعاطيه
ّ
جميع اللبنانيني من دون �أي تفرقة �أو متييز ،كما ال ميكن �أن ينال من
متا�سكنا و�إ�رصارنا على �صون وحدة الوطن وحماية م�سرية �سلمه الأهلي،
تامة �أنه بف�ضل
كائن ًة ما كانت ال�صعوبات والت�ضحيات ،ونحن على ثقة ّ
امل�ستمرة للم�ؤ�س�سة
حكمتكم ور�ؤيتكم ال�صائبة ،ورعايتكم وتوجيهاتكم
ّ

ما جرى من �أحداث وتطورات لن
ي�ؤثّ ر على الدور الوطني للجي�ش
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الع�سكرية ،التي بذلتم يف
خدمتها ال��ع��رق واجل��ه��د،
وكان لكم دوركم امل�شهود
يف ت���ط���وي���ره���ا و�إع����ل���اء
مداميكها� ،سي�سلم الوطن
ويجتاز هذه املرحلة احلرجة
من تاريخه.

كلمة الرئي�س �سليمان
ا�ستهلّ رئي�س اجلمهورية كلمته بالقول� :سقى اللـه تلك الأيام التي
كانت مليئة بالتعب والعمل والعرق واخلوف واحلزن والتي كانت مليئة
أي�ضا بالفرح .منذ حلظة دخول القادم اىل وزارة الدفاع  -قيادة اجلي�ش،
� ً
ي�شعر بحجم امل�س�ؤولية والدور املطلوب من اجلي�ش اللبناين .وهو ي�شعر
بحجم العمل ال��ذي يبذله �ضباط اجلي�ش واف���راده .فمنذ الت�سعينيات
وقبل ذلك ،يقوم اجلي�ش مبهمات يف جميع �أنحاء البالد .وهو خلية عمل
ال تتوقف يف خمتلف االجتاهات وامليادين االمنية والدفاعية ،واالمنائية
أي�ضا .واليوم� ،إ�ضافة اىل املهمات الدفاعية يف اجلنوب ,لديكم
والوطنية � ً
مهمة كربى ملقاة على عاتقكم ،وم�سارح العمليات �أ�صبحت متعددة
بالن�سبة اليكم .ف�أنتم تواجهون ومتنعون مت ّدد النار من اجلوار ال�سوري
عرب احلدود .كما تت�صدون يف الداخل الحتمال و�صول هذه احلرائق عرب
احل��دود ،من ��شرارات ت�أتي من اخل��ارج او تلك الآتية من الداخل
جتاوبا
ً
مع اخل��ارج �أحيا ًنا ,بقرار واح��د ومهمة واح��دة يريدها املواطنون ،كل
املواطنني� ،أنتم تواجهون هذه ال�صعاب وتنفذون هذه املهمات.
�أنتم تعملون على م�سارح عمليات متعددة ومتنوعة ،وعادة ما تتوىل
اجليو�ش تنفيذ مهمات على م�رسح عمليات واحد .هناك عني على العدو
يف اجلنوب حلفظ �أمن احلدود و�أمن املواطنني ومنع التع ّدي ،ودعم قوات
أي�ضا عني على ال�شقيق النازف ،وهذه
اليونيفيل وحفظ �أمنها .وهناك � ً
للمرة االوىل منذ ن�شوء الدولتني هي من �أ�صعب
املهمة التي تقومون بها ّ
مهماتكم يف الداخل ،حيث �أنكم مل تن�سوا
املهمات .وذلك بالإ�ضافة اىل ّ
يوما عن حما�رصة ب�ؤر الفتنة والتوتر
يوما مكافحة االرهاب ،ومل تتوقفوا ً
ً
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أي�ضا البحث عن �شبكات التج�س�س ،ومطاردة ع�صابات ال�رسقة
االهلي ،و� ً
واخلطف الذي يح�صل �أحيا ًنا.
ف�أنتم دائ ً��م��ا يف املقدمة اىل جانب القوى الأمنية ا ألخ���رى .بالأم�س
أي�ضا ...كل يوم هناك حدث ،واجلي�ش يت�صدى
طرابل�س وعكار والرو�شة � ً
بكل طيبة خاطر له.
مترون بها ،ف�أنتم
وعلى الرغم من الظروف اال�ستثنائية والدقيقة التي ّ
ت�شددون الرهان على دور اجلي�ش ،وهذا الرهان جنح وقد ع�شتموه ،ولكم
الفخر �أنكم اجتزمتوه و�أثبتم ان اجلي�ش هو اجلي�ش الواحد الذي يحمي
وحدة البلد.
و�أ�ضاف رئي�س اجلمهورية قائلاً :
من امل�ؤكد ،وكما قال العماد قائد اجلي�ش �أنه بقدر ما نعمل ،بقدر ما
نخطئ .فمن ال يعمل ال ُيخطئ .وبقدر دقة املهمة يح�صل اخلط�أ ،ويخطئ
أي�ضا القادة وال�سيا�سيون ،و�أخطا�ؤهم �أفظع.
اي�ضا املواطنون ويخطئ � ً
ً
�أنتم ل�ستم بحاجة اىل حمامي دف��اع ،فعملكم يدافع عنكم ،وقيادتكم
حكيمة ،و�سيا�ستكم هي الت�ضحية والوفاء.
اجلميع يريدكم ،يف كافة املهمات الب�سيطة منها وال�صعبة ،حتى انه مل
يعد لديكم الوقت الكايف للتدريب .فاجلميع يريدونكم وال يتغا�ضون
�أب ًدا �إذا ما �أخط�أمت ،فهم يغ�ضبون يف حال خطئكم ،ولكن �سيا�ستكم هي
للجميع ،وتبقى للجميع على الرغم من كل �شيء .ف�سيا�ستكم هي للتوافق
ورمبا تتعار�ض �أحيا ًنا مع �سيا�سة البع�ض ولكنها ثابتة .وحتى من يطلب
م�ساعدتكم �أحيا ًنا ،فتنفيذكم املهمة قد يتعار�ض مع ما يتم ّناه .وهذا
هو العمل ال�صحيح ،والواجب ال�صحيح .ف�إذا ح�صل خط�أ ،وخط�أ كبري كما
ح�صل مع مقتل ال�شيخني يف الكويخات ،ومقتل ال�شاب بالأم�س على ج�رس
املدفون ،يت�أمل اجلي�ش ملثل هذه اخل�سائر �أكرث من غريه ،و�أنا �أعلم ذلك
علم اليقني.
ويا للأ�سف ،اقول �إن اجلي�ش يتمنى �أحيا ًنا �أن ي�سقط �ضحايا او �شهداء
من �صفوفه على �أن ي�سقط من املدنيني .و�أعلم �أن هذا هو �شعور كل
فرد منكم� .إن معاجلة اخلط أ� تكون بالتحقيق وتطبيق القوانني ،و«الأخذ
باخلواطر» وفق التقاليد والعادات اللبنانية.
وعقابا ،ويا ليت ذلك كان موجو ًدا يف جميع
ثوابا
ً
و�أ�ضاف� :إن يف اجلي�ش ً
امل�ؤ�س�سات مثلما هي احلال يف اجلي�ش� ,إ�ضافة اىل �أن الكلمة الف�صل
هي للق�ضاء .فاخلط أ� ال يعبرّ عن �سلوك عام للجي�ش ،او لقيادته ،وهما
جتن .فنتيجة اخلط�أ
جتن ،وما ح�صل يف بع�ض االحيان هو ّ
ال يحتمالن اي ّ
يجب اال ت�ستبدل اب ًدا بتهديد اال�ستقرار االمني ،وال يجب �أن ندع امل�ؤامرة
ت�أخذ يف زمن ال�سلم ،ما مل ت�ستطع �أخذه يف زمن احلرب .فمناقبية اجلي�ش،
وامل�ؤ�س�سة كفيلة بت�صحيح �أي خط أ� و�ضبط تداعياته يف �أي مكان .ومهما
ا�شتدت الظروف ،يبقى الرهان على امل�ؤ�س�سة التي تنعك�س وحدتها على
وحدة الوطن.
�أنا بينكم لأ�ؤكد لكم �أهمية دوركم ,دور التحدي من �أجل وحدة الوطن،
أي�ضا يف موقع
ومن �أجل �أهلكم .ل�ستم يف موقع القمع �إطالقً ا ،ول�ستم � ً
االنكفاء .واجبكم حماية االختالف والتعدد ،وهذه من �أ�صعب
املهمات.
ّ
فاالختالف عند النا�س طبيعي يف ظل وجود اجلي�ش ،ولكن االختالف على
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اجلي�ش م�ؤذ وخطر.
ت�سبب به �رضب اجلي�ش وت�شتيته ،وو�ضعه
�إن انهيار الدولة يف املا�ضي ّ
يف مواجهة جماعات وطوائف.
�أ�ؤكد لكم �أنه ال بديل �أب ًدا عن الدولة التي ال تقوم �إال على امل�ؤ�س�سات
ويف طليعتها اجلي�ش.
فيجب عدم النظر اىل
اجلي�ش على �أنه خ�صم
يف اي مكان او زمان.
لقد �أُ���س��ق��ط اجلي�ش

االث��ن�ين م�� ًع��ا .ل��ق��د ح�صل
خط أ� ولكن مهمتكم كانت
�سامية ووطنية بامتياز.
وع���ل���ى ال���رغ���م م���ن جت���ر�ؤ
البع�ض عليكم ،ف�إن ر ّدكم
ال��وح��ي��د ي��ج��ب �أن ي��ك��ون
التم�سك بقناعاتكم يف مواجهة الفتنة املق ّنعة.
اجلر�أة يف
ّ
�إن القادة اللبنانيني واعون وهم قاموا بواجبهم ،والت ّفوا حول اجلي�ش
وات�صلوا بي ،كما فعلوا يف اثناء حادثتي ال�ضنية ونهر البارد ،وهذا هو
ب��اب االم��ل الكبري يف الو�ضع اللبناين .فعند
االزم����ات يلتف اجل��م��ي��ع ح���ول اجل��ي�����ش ولكن
يجب �أال ننتظر االزمة كي نظهر مدى التفافنا
وت�أييدنا للجي�ش ،ب��ل يجب �أن نلتف حوله
ون�ؤيده يف جميع االوقات.
وهمه
اي�ضا يريدكم انتم بالذات،
وال�شعب
ً
ّ
البحث عن لقمة العي�ش والهناء يف ظل وجودكم،
وعملكم ال�صامت يزيد ثقة املواطنني بكم.
ابتعدوا عن التجاذبات وانبذوا الطائفية وانتم
تفرقوا بني
نبذمتوها ،واعتمدوا التجرد وال
ّ
املواطنني ،ف�أنتم العمود الفقري للم�ؤ�س�سات،
التي تبنى حولكم .ال تتفرقوا اب�� ًدا لأنكم �ستبذلون الغايل والنفي�س
لتجتمعوا الحقًا ,هذا ما ح�صل يف املا�ضي وكنتم �شهو ًدا عليه ،وقد
بذل اجلي�ش الغايل والنفي�س حتى ا�ستعاد وحدته ،كما بذل املواطنون
والزعماء الغايل والنفي�س حتى عادت وحدة اجلي�ش.
أتوجه اليكم ،عن خ�برة ،لتتجاوزوا االتهام ال�سيا�سي ،وتن�سوه,
�أن��ا � ّ
فمحبة ال�شعب اكرب من كل �شيء .وانتم ترون حمبة النا�س يف عيونكم،
دائما
ولو ا�س ُتقطبوا احيا ًنا اىل �شعارات التجني والطائفية� ،إلاّ �أنهم يرون
ً
فيكم االمل ويثقون بكم .يف اجلنوب يريدونكم ،ويف ال�شمال كذلك .وال
حياة لعكار من دون اجلي�ش ،وال وجود للجي�ش من دون عكار .فال �أحد
ي�ستطيع �أن يف�صل اجلي�ش عن عكار او عكار عن اجلي�ش ،فهل ميكن �أن
ننادي بطرد ابنائنا؟ ال .هذا لي�س حقًا لأحد.
لكم علينا واجب الدعم واحلماية ،ال�سيا�سية منها واملعنوية .فعملكم
وت�ضحياتكم ي�ستحقان من اجلميع الدعم املعنوي وال�سيا�سي واملادي.
ت�أكدوا �أن احلكومة تدعمكم ،و�أن رئي�س البالد يدعمكم ويطلب من
اجلميع االقتداء بكم.
ويجب �أن يتجلى الدعم كذلك بعدم �إدخال ال�سيا�سة يف اجلي�ش ،وعدم
�إدخال املحا�ص�صة اىل االدارة ,و�إف�ساح املجال للجي�ش لتطبيق قناعاته
خالل تنفيذ القرار ال�سيا�سي ،وهو كفيل ب�إبقاء امل�ؤ�س�سة للوطن ،ولي�س
للنظام .وقد تبني �أن اجلي�ش اللبناين هو للمواطنني ويف خدمتهم ،وهو
للوطن ولي�س للأنظمة مثل ما تبني خالل ما �سمي بالربيع العربي.
�أحبائي� ،إذا توزع اللبنانيون حماور ،وبقيتم �أنتم املحور اال�سا�سي ،تدور
حولكم �آفاق احللول� ،رشط �أن تبقوا انتم هذا املحور� .إن �سيا�سة الن�أي
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�أنتم احل�صن الكبري يف
الدفاع عن اجلميع:
َمن يتجنى عليكم
ومن ي�صفّق لكم
َ
�سابقًا وقامت جيو�ش ،كجي�ش لبنان احلر واجلي�ش العربي ،وحماوالت
�أخرى ،فماذا ح�صل؟
�إن �رضب اجلي�ش هو مدخل للفنت وامل�ؤامرات والفو�ضى .ولقد جرت
عدة حماوالت ل�رضبه ،من بينها �أحداث نهر البارد ،ووقف جميع اللبنانيني
وخ�صو�صا �أهل عكار الذين دفعوا �أثما ًنا باهظة من �أرواحهم،
�ضدها
ً
أي�ضا اىل جانب اجلي�ش ليمنعوا
وكذلك وقف جميع �أهل ال�شمال وطرابل�س � ً
آالم��ا و�شهداء
�رضبه .وال�شهداء الذين �سقطوا ،كم وفّ ��روا على الوطن � ً
و�ضحايا؟
�إن خروج اجلي�ش من اجلنوب وغيابه عنه �أكرث من ثالثني �سنة كلّف
الوطن
كثريا.
ً
وقال رئي�س اجلمهورية� :إن التحدي هو �أن تبقوا انتم الثابت الوحيد
و�سط التحوالت اخلارجية ,ولن ي�ستطيع �أح��د و�ضعكم يف مواجهة �أي
موحد ،ومركز �صنع القرار يف اجلي�ش هو
طائفة او جماعة �أو فئة .قراركم ّ
جم�س ًدا
واحد ي�شارك فيه اجلميع ،من الأركان اىل قادة القطع والوحدات
ّ
يتهمن احد اجلي�ش بقرار فئوي او طائفي او مناطقي.
روح امل�شاركة .فال
ّ
وهذا �أمر طبيعي لأن البلد ال يحكم �إال بال�رشاكة ،وقد ن�ص الطائف على
مبد�أ ال�رشاكة و�أر�سى مظلة �أمان فوق لبنان ،وانا �أعتقد �أنه مهما ح�صل من
حوادث فالبلد يبقى ب�أمان بف�ضل الطائف واجلي�ش .فاحلوادث تعالج
ويعود الو�ضع اىل طبيعته واىل اال�ستقرار.
�أنتم احل�صن الكبري يف الدفاع عن اجلميع ،من يتجنى عليكم ومن ي�صفق
لكم� ,أنتم تدافعون عن االثنني م ًعا .ورمبا وقع اخلط�أ يف عكار لأنكم كنتم
تدافعون عن االثنني م ًعا ,فالظلم واللوم كانا ليقعا لو مل تدافعوا عن
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بالنف�س ،ال��ت��ي نعتمدها
لي�ست بجديدة ،فهي منذ
ميثاق  1943حيث ن���أى
لبنان بنف�سه عن االنحياز
غ��رب��ا .وم��ب��د�أ �أن
��شرقً ��ا ام
ً

ممرا ورد كذلك ب�شكل �صارم يف البيان الوزاري لأول
مقرا وال ً
لبنان لي�س ً
حكومة ا�ستقاللية .وقد �شهدنا م ًعا �أنه كلما انحاز لبنان اختل التوازن
الداخلي .هذا ما ح�صل العام � 1958أمام املد النا�رصي وم�رشوع �أيزنهاور،
وحلف بغداد .وهكذا ح�صل العام  1969بعدما انق�سم الوطن حول العمل
الفل�سطيني امل�سلح وت�أججت احلرب ابتداء من العام  1975وتبعها
وتورط جميع القوى اخلارجية يف ال�رصاع.
دخول �سوري واجتياح ا�رسائيلي
ّ
�إذا كان الن�أي بالنف�س يق�ضي بعدم التدخل يف �ش�ؤون الآخرين الداخلية،
ف�إنه ال ي�صل اىل حد االبتعاد عن قدر اجلغرافيا ودرو�س التاريخ .نحن
نن�أى بالنف�س لعدم ت�أجيج اخلالفات ولي�س لقطع العالقات مع اال�شقاء.لن
نقبل بجعل لبنان �ساحة �رصاع جمد ًدا ،او قاعدة تخريب او قاعدة ع�سكرية
للتخريب على �سوريا وغري �سوريا .ال لفتح احلدود امام �سالح التهريب
و�أنتم تراقبون ه��ذه احل��دود ب��ج��دارة .وال لإقفالها ام��ام النازحني بل
مل�ساعدتهم وفق القوانني املحلية والدولية ،وت�أمني اقامتهم ال�رشعية
والآمنة وت�شجيع عودتهم اىل بالدهم عندما ت�سنح ظروف �سوريا بذلك.
�سن�ستمر ب�سيا�سة احلياد االيجابي ،وهي �سيا�سة حكيمة ومطلوبة،
وقرارنا وا�ضح وهو تالزم االمن واحلرية ,فلن ينفع قمع الأمن للحريات.
وهذا ما تطبقونه وال حاجة اىل فر�ض �أي �شكل من �أ�شكال حالة الطوارئ
� ا يف عكار� .أنتم يف عكار عند �أهلكم ،ولي�س من �أفق
يف �أي بقعة وخ�صو صً
لال�ستقرار �إال من خالل احلياد الفعلي للدولة جتاه الق�ضايا اخلارجية
ار�ضا و�أم ًنا
واحلياد يف الداخل الذي يتج�سد يف العدالة .فاقت�سام الدولة ً
ح�ص�صا �سيا�سية وطائفية على ح�ساب الكفاءة ،لن
وم�ؤ�س�سات وجعلها
ً
يجلب �إال الفو�ضى وهو ال يوفر العدالة واال�ستقرار.
كذلك ف�إن ا�ستقبال املتغريات االقليمية مبوقف خا�ص لكل طائفة
بعي ًدا من االجماع الوطني ال ي�ؤمن اال�ستقرار.
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�إن اال�ستقرار �شكّ ل قاعدة للتحرير العام  ،2000وهو اال�سا�س يف
الإعمار واالزده��ار والنمو االقت�صادي .وهو جعل لبنان مق�ص ًدا للأخوة
العرب و�أدى اىل زيادة يف الودائع امل�رصفية.
كما ان اال�ستقرار نتج عن حماية احلريات ،وحمايتها متوجبة ك�رشط
اي�ضا من اح�ترام الدميوقراطية ونبذ
ال�ستمرار اال�ستقرار ال��ذي نتج
ً
توافقيا او بالرتا�ضي بني املكونات
التطرف .ف�إذا كان ال�سلم االهلي
ً
التي ت�ؤلف الدولة� ،إال �أن الأم��ن ال يتم بالرتا�ضي �أب�� ًدا ،وعلى اجلميع
�أن يعوا ويعرفوا م�س�ؤولياتهم حلماية ال�سلم االهلي ومتكني القوى
الع�سكرية من �أن تقوم بواجبها كما تن�ص على ذلك قوانينها ومنطق
الدولة وامل�ؤ�س�سات.
نحن اليوم نتجه اىل احلوار ،وهو بالطبع لي�س جمرد حوا ٍر للحوار .فهو
يعبرّ �أولاً عن التالقي بني املرجعيات وال�شخ�صيات التي ات�صل بع�ضها
مرت يف ال�شهر املن�رصم .كما انه
بالبع�ض ا آلخ��ر يف خالل االزم��ات التي ّ
لي�س لإعادة تعريف العقيدة ،فالعدو معروف وانتم تعرفونه واطلقتم
النار عليه ووجهتم �سالحكم �صوبه ،ووجهة ال�سالح معروفة التطبيق عند
قاعدة القوى الع�سكرية ال�رشعية ،كما ح�صل يف العدي�سة وغريها ،حيث
قام اجلي�ش بواجبه وكانت املقاومة م�ستعدة للدعم �إذا طُ لب منها ذلك.
�إن املطروح اليوم يف احلوار هو اال�ستفادة من قدرات قوى �أهلية تولت
راية املقاومة يف مرحلة معينة ،وا�شرتكتم معها انتم ،حيث �سطرمت و�سط
احت�ضان ال�شعب اللبناين البطوالت التي ادت اىل اجناز التحرير العام
 2000و�صد العدوان اال�رسائيلي العام  2006الذي تاله انت�شار اجلي�ش
يف اجلنوب بعد � 35سنة من الغياب.
نحن ل��ن ن��خ��رج م��ن منظومة ال����صراع ال��ع��رب��ي اال��سرائ��ي��ل��ي يف بحثنا
اال�سرتاتيجية الدفاعية ،ولن نب ّدل موقع لبنان االقليمي على خط التما�س
مع الق�ضايا العربية ،واولها الق�ضية الفل�سطينية .فنحن يف �صلب هذه
الق�ضايا ,ولبنان هو الرقم واحد يف الق�ضية العربية املركزية فل�سطني.
لكننا نريد حتديد ظروف عمل املقاومة لدعم اجلي�ش يف الدفاع عن الأر�ض
والت�صدي للعدو اال�رسائيلي ور�سم حدود هذا العمل و�آلياته التن�سيقية،
حتى ن�ستطيع الحقًا حتديد املدى الزمني لهذا العمل والذي نراه
حم�صورا
ً
بالنزاع اللبناين  -اال�رسائيلي.
لن يحيد لبنان عن خطه اال�سرتاتيجي امل ّتبع ال�سرتداد كامل ارا�ضيه
اي�ضا وهو �أن نعمل
ان للحوار
واجبا ً
بحرا وب ً��را .كما ّ
ً
وحت�صيل حقوقه ً
لتجاوز الأزمات املتنوعة من طريق اعتماد احلوار ال�سيا�سي.
لقد مررمت مبراحل كثرية � ّأمنت انتقال الوطن من عهد الدويالت اىل
الدولة ،وواكبتم التحرير العام  2000وحميتم املتظاهرين والتظاهرات
املتقابلة العام  .2005كما هزمتم ا�رسائيل العام  2006مع املقاومة
واقتلعتم االره���اب العام  ،2007وم�ل�أمت ال��ف��راغ ال�سيا�سي واالمني
و�شمال و�رشقً ا،
جنوبا
والد�ستوري ،وانتم م�ستمرون يف الدفاع عن لبنان
اً
ً
ويف حت�صني اال�ستقرار والعي�ش الواحد لتح�صني د�ستور الطائف الذي
نعتز به.
ان جتديد الرهان عليكم م�ستمر ،حماي ًة للربيع اللبناين الذي يتجلى يف
ت�أكيد منوذج العي�ش الواحد على ح ّدي اخلطر واحلرية.
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�إ�ستقباالت الوزير

عقد عدة لقاءات
الوزير غ�صن يدعو �إىل الإ�رساع
يف ت�أمني احتياجات اجلي�ش
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز
غ�صن ،يف مكتبه يف ال���وزارة ،الوزير والنائب
ال�سابق اليا�س �سكاف ال��ذي �أج��رى معه جولة
�أفق تناولت الأو�ضاع العامة.
والتقى الوزير غ�صن ،معاون غبطة بطريرك
�إنطاكيا و�سائر امل�رشق للروم االورثوذك�س
مت عر�ض التطورات يف
املطران لوقا اخلوري ،و ّ
لبنان واملنطقة.
كذلك ،ا�ستقبل مدير عام �أمن الدولة اللواء
ج���ورج ق��رع��ة وب��ح��ث معه يف جممل الأو���ض��اع
الأمنية يف البالد.
�إىل ذل���ك� ،أك���د وزي���ر ال��دف��اع ال��وط��ن��ي� ،أن
«الإج��م��اع على �أهمية دور اجلي�ش اللبناين يف
حماية اال�ستقرار يف البالد ي�ضع جميع املعنيني
�أمام م�س�ؤوليتهم الوطنية املتمثلة بالإ�رساع يف
ت�أمني االحتياجات املالية لهذا اجلي�ش الذي
يعمل وينفق من اللحم احلي».
كالم الوزير غ�صن جاء خالل ا�ستقباله بع�ض
الزوار ،يف مكتبه يف الوزارة ،وقد �ش ّدد على �أن
«الإ�رساع يف ت�أمني امل�ستلزمات املالية للجي�ش
ملح و�رضوري
اللبناين ول�سائر القوى الأمنية �أمر ّ
ليتمكن اجلي�ش من اال�ستمرار يف �أداء املهمات
ال�ضخمة امل��ل��ق��اة على عاتقه وم��واك��ب��ة كل
امل�ستجدات التي ميكن �أن تطر�أ».
كما �أو�ضح �أنه «لن ي�ألو جه ًدا يف العمل على
الإ�رساع لت�أمني االعتمادات الالزمة للجي�ش ،لأن
�أهمية الأمن بالن�سبة اىل املواطن توازي �أهمية
الرغيف ،وال يجوز بالتايل اال�ستخفاف بهذه
الق�ضية املل ّحة التي يجب حتييدها عن �أي
خالفات �أو تباينات».

الوزير والنائب
ال�سابق
اليا�س �سكاف

املطران
لوقا اخلوري

اللواء
جورج قرعة
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�إ�ستقباالت القائد

وزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش يبحثان
�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ومهماتها

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن ،قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،يف مكتبه ،وتناول البحث �ش�ؤو ًنا تتعلق
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ومهماتها.

قائد اجلي�ش
ي�ستقبل
�سفراء
ا�ستقبل قائد
اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،ال�سفري
الروماين ال�سيد
دانيال تاناز يرافقه
كل من القائم
بالأعمال ال�سيد
كالن �إيلي وامللحق
الع�سكري العقيد
ليفيو مي�سيا،
و�سفري اململكة
العربية ال�سعودية
ال�سيد علي عوا�ض
الع�سريي ،وال�سفري
ال�سوري ال�سيد علي
عبد الكرمي علي ،وبحث معهم يف العالقات
الثنائية .كما ا�ستقبل ال�سفري الفل�سطيني
ال�سيد �أ�رشف بدور مع وفد مرافق ،وجرى تداول
ال�ش�ؤون املتعلقة باملخيمات الفل�سطينية.

ال�سفري الروماين

ال�سفري ال�سعودي

ال�سفري ال�سوري

ال�سفري الفل�سطيني

...وم�ساعد وزير اخلارجية الربيطاين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ساعد وزير اخلارجية
الربيطاين ال�سيد �ألي�سرت برت يف ح�ضور ال�سفري الربيطاين ال�سيد طوم
فليت�رش وامللحق الع�سكري املقدم جيلز تايلر .وقد تناول اللقاء التعاون
القائم بني اجلي�شني اللبناين والربيطاين و�سبل تعزيزه.
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حزيران

...وامل�ست�شار الأول لوزير الدفاع
الربيطاين ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط

�إ�ستقباالت القائد

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،امل�ست�شار الأول لوزير الدفاع
الربيطاين ل�ش�ؤون ال�رشق الأو�سط الفريق
�سيمون مايال يرافقه امللحق الع�سكري
الربيطاين .وقد بحث املجتمعون يف ال�ش�ؤون
العامة ويف جماالت تعزيز العالقة الثنائية بني
جي�شي البلدين.

بريطانيا
ع�سكريا
...وقائدا
ً
ً
ً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
قائد عمليات القوات امل�شرتكة الربيطانية
العميد ريت�شارد فيلتون ،يرافقه امللحق
الع�سكري املقدم جيلز تايلر ،وتناول
البحث عالقات التعاون بني جي�شي البلدين
وخ�صو�صا يف جمال التدريب.
ً

...وم�ساعد قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
م�ساعد قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اجلرنال �سانتي بوفانتي يف زيارة
وداعية ملنا�سبة مغادرته لبنان.
وقد �ألقى قائد اجلي�ش كلمة �شكر فيها
املميزة التي
اجلرنال بوفانتي على جهوده
ّ
بذلها خالل تولّيه م�س�ؤوليته يف القوات
الدولية ،و�سلّمه درع اجلي�ش التذكاري.

...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف
الريزة ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
�سيريا وبحث معه يف
يف لبنان اجلرنال باولو
ّ
التطورات على احلدود اجلنوبية ،بالإ�ضافة �إىل
�سبل تعزيز التعاون والتن�سيق بني اجلانبني.

...ووفدا من منظمة الأونروا
ً

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من
منظمة «الأونروا» برئا�سة
ال�سيد �سلفاتوري لومباردو.
وتناول البحث �سبل تعزيز
التعاون بني املنظمة واجلي�ش
يف الن�شاطات الإن�سانية
والإمنائية اخلا�صة باملخيمات
الفل�سطينية.

...واملن�سق اخلا�ص للأمني
العام للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
املن�سق اخلا�ص للأمني العام للأمم املتحدة
يف لبنان ،ال�سيد ديريك بالمبلي ،وبحث معه يف
التطورات على احلدود اجلنوبية.
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�إ�ستقباالت القائد

...ونوابا
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،النواب ال�سادة� :إيلي عون ،خ�رض حبيب ،خالد
زهرمان ،هادي حبي�ش� ،أغوب بقرادونيان ،ريا�ض رحال،
يو�سف خليل ،حممد احلجار ،زياد �أ�سود و�آالن عون.
وقد تناولت اللقاءات �ش�ؤو ًنا عامة وتطورات الأو�ضاع يف
البالد.

النائب
�إيلي
عون

النائب
خ�رض
حبيب

النائب
خالد
زهرمان
مع وفد
مرافق

النائب
هادي
حبي�ش

النائب
�أغوب
بقرادونيان

النائب
ريا�ض
رحال

النائب
يو�سف
خليل
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�إ�ستقباالت القائد
النائب
حممد
احلجار

...والوزير ال�سابق كرمي بقرادوين

النائب
زياد
�أ�سود
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
الوزير ال�سابق كرمي بقرادوين وعر�ض معه
الأو�ضاع العامة.

...ومدير عام الأمن العام

النائب
�آالن
عون

كذلك ،ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،ك�لاً من:
دول��ة نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء ال�سابق اللواء
املتقاعد ع�صام �أبو جمرا ،الوزير بانو�س منجيان،
النائب الوليد �سكرية ،النائب ال�سابق عبداللـه
فرحات ،رابطة قدماء القوات امل�سلحة اللبنانية
برئا�سة العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س� ،أمني
ع��ام اجلل�س الأع��ل��ى اللبناين ال�����س��وري الأ���س��ت��اذ
ن�رصي خ��وري ،القا�ضي ريا�ض �أبو غيدا ،املحامي
�سا�سني �سا�سني ،وفد من جمعية امل�شاريع اخلريية
الإ�سالمية ،املفتي خالد ال�صلح مع وفد مرافق و�آخر
من احتاد بلديات و�سط القيطع  -عكار.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
يف مكتبه يف الريزة ،املدير العام للأمن العام
اللواء عبا�س ابراهيم ،وتباحثا يف �سبل التعاون
امل�شرتك بني امل�ؤ�س�ستني و�ش�ؤو ًنا عامة.
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على خطى القائد

يف ذكرى املقاومة والتحرير
يف «�أمر اليوم» الرقم 62
الذي �أ�صدره مبنا�سبة عيد
نوه قائد
املقاومة والتحريرّ ،
اجلي�ش العماد جان قهوجي ب�أداء
الع�سكريني امل�س�ؤول ودعاهم �إىل
البقاء كالبنيان املر�صو�ص يف
م�شددا على �أن
مواجهة ال�صعاب،
ً
مهمتي الدفاع والأمن املوكلتني
معا يف
�إىل اجلي�ش تتكامالن ً
�سبيل احلفاظ على ال�سيادة
الوطنية وامل�صلحة العليا للبالد.
يف ما يلي ن�ص «�أمر اليوم».

«�أمر اليوم»:

�أحداث ال�شمال ت�ؤكد رهان اجلميع
على دوركم يف و�أد الفتنة
�أيها الع�سكريون
�إثر عدوان متوز ،وبعد �أن انت�رشمت يف موقعكم الطبيعي على احلدود اجلنوبية للوطن ،كان ن�صب
ق�سم يف الدفاع عن �أهلكم و�أر�ضكم يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي ،مبا لديكم
ق�سم وعهد،
�أعينكم
ٌ
ٌ
من �إمكانات وقدرات ،ومن ا�ستعداد للت�ضحية ونكران الذات ،وعه ٌد يف احلفاظ على �إجناز التحرير
�شعبا وجي�شً ا ومقاومة ،هذه الدماء الزكية التي ر�سمت
تخ�ضب بدماء �أبناء الوطن،
التاريخي ،الذي
ّ
ً
حداً فا�صالً بني لبنان امل�ستباح لأطماع العدو يف �أر�ضه ومياهه وخرياته ،وبني لبنان القوي ال�سيد
امل�ستقل ،وال�صخرة ال�صلبة التي تتحطم عليها الفنت وامل�ؤامرات.
�أيها الع�سكريون
�سيما يف موقعتي العدي�سة
لقد كان لأدائكم امل�س�ؤول ،و�شجاعتكم يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي ،ال ّ
العام  2010والوزاين العام � ،2011إىل جانب تالحمكم مع املواطنني وتعاونكم �إىل �أق�صى احلدود
مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان تنفيذاً لقرار جمل�س الأمن الرقم  ،1701بالغ الأثر يف
تر�سيخ ا�ستقرار اجلنوب و�إحباط خمططات العدو الذي طاملا �سعى �إىل ت�صدير رياح الفنت �إىل
لبنان ،وحتينّ الفر�صة تلو الأخرى لإرباك �ساحتنا الداخلية واالنق�ضا�ض على �إجناز التحرير ،وبالتايل
�إ�شاحة النظر عن ا�ستمرار احتالله مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا والق�سم ال�شمايل من بلدة الغجر.
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�أيها الع�سكريون
مهمتان تتكامالن معا ً يف �سبيل احلفاظ
اعلموا �أن مهمتي الدفاع والأمن املوكلتني �إليكم ،هما ّ
على ال�سيادة الوطنية وامل�صلحة العليا للبالد ،فكما ال يجوز على الإطالق ،التفريط بذر ٍة واحدةٍ
ّ
ٍ
وقطرة واحدة من مياهنا وثرواتنا الطبيعية ،كذلك ال يجوز لأي كان العبث
من ترابنا الوطني،
ب�أمن املواطن ورزقه وكرامته ،وا�ستغالل مناخ الدميقراطية واحلريات العامة التي ينعم بها لبنان،
وما يع�صف باملنطقة العربية من �أزمات ،للإيغال يف تهدمي �أركان الدولة وت�صديع وحدة الوطن،
و�رضب مكت�سباته والتالعب مب�صري �أجياله .وقد جاءت �أح��داث منطقة ال�شمال العزيزة بالأم�س
مر ًة �أخرى رهان اجلميع على دوركم يف و�أد الفتنة وفر�ض اال�ستقرار .فكونوا على
القريب ،لت�ؤكد ّ
قدر هذا الرهان ،واحر�صوا �أ�ش َّد احلر�ص على �أرواح �أهلكم ،من خالل �أداء مهماتكم مبنتهى الدقة
وامل�س�ؤولية.
يف الذكرى الثانية ع�رشة للمقاومة والتحرير� ،أدعوكم جمدداً �إىل البقاء كالبنيان املر�صو�ص
يف مواجهة ال�صعاب ،م�ستعدين لبذل العرق والدم تلبي ًة لنداء الواجب .واظبوا بكلّ ٍ
عزم
واندفاع على القيام بواجباتكم ،مت�سلّحني بقوة احلق والإميان ،وبثقة �شعبكم والتفافه
حولكم ،وتطلّعوا دائما ً �إىل الغد بعني الأمل ،فمعكم ال مكان للرتاجع والإحباط ،وبكم
ي�صان �إرث ال�شهداء وت�شمخ راية الكرامة والتحرير.
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رئي�س الأركان يبحث مع زائريه الأو�ضاع العامة و�ش�ؤو ًنا خمتلفة
ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان اللواء الركن وليد
�سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من املنظمة
العاملية حلقوق الإن�سان برئا�سة ال�سفري حممد
�شهيد �أم�ي�ن اخل���ان ي��راف��ق��ه ع�ضو املنظمة
ال�سفري هيثم �أبو �سعيد.

كما ا�ستقبل قن�صل لبنان الفخري يف بو�سطن
ابراهيم حنا ،وبحثا يف �أو�ضاع اجلالية اللبنانية
يف الواليات املتحدة الأمريكية.
والتقى رئي�س الأرك��ان كالً من النواب �إيلي
عون والوليد �سكرية وحممد احلجار ،والوزير

وفد
املنظمة
العاملية
حلقوق
الإن�سان

القن�صل
ابراهيم
حنا

النائب
�إيلي
عون

النائب
الوليد
�سكرية

النائب
حممد
احلجار

الوزير
بانو�س
منجيان

وفد
منظمة
الأونروا

وفد
ع�سكري
�إيطايل
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بانو�س منجيان ،وعر�ض معهم الأو�ضاع
العامة.
ومن زوار اللواء الركن �سلمـــان ،رئي�س
مكتــب التعـــاون الدفاعــي الأمريكي
العقيد ب��ول رو����س ،ووف��د م��ن منظمة
الأون�����روا برئا�سة ال�سيد �سلفاتوري
لومباردو ،بحث معه يف �ش�ؤون املخيمات
وخ�صو�صا خميم نهر البارد.
الفل�سطنية
ً

إ��ستقباالت رئي�س الأركان

وفد ع�سكري
م�رصي

العميد
املتقاعد
مالك عبد
اخلالق

كذلك ،ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ،وف ًدا
إيطاليا برئا�سة الأمريال ديبياز روجريو
ع�سكريا �
ً
ً
املكلف ب�إجراء حمادثات حول تبادل اخلربات

وفد
بلدية
العدي�سة

�ضمن خطة التعاون الثنائية بني اجلي�شني،
���صري��ا م��ن كلية ال��ق��ي��ادة
ووف���� ًدا
ع�سكريا م� ً
ً
والأركـــان يف زيارة �إطالعيـــة ،وحمافـــظ لبنان

اجلنوبي ال�سابق العميد املتقاعد مالك عبد
اخلالق ،بالإ�ضافة �إىل وفدين من م�شايخ عاليه
وحا�صبيا و�آخر من بلدية العدي�سة.

رئي�س الأركان يف جولة بقاعية
التجاذبات ال�سيا�سية حول
العديد من الإ�ستحقاقات
لن ت�ؤثر على اجلي�ش
�أكّ ��د رئي�س الأرك���ان ال��ل��واء الركن وليد
���س��ل��م��ان «ان ال��ت��ج��اذب��ات ال�سيا�سية
ال��ت��ي ت�شهدها ال��ب�لاد ح���ول ال��ع��دي��د من
اال�ستحقاقات ،لن ت�ؤثر ب�أي �شكل من الأ�شكال على معنويات اجلي�ش
وم�س�ؤولياته الوطنية ،كما على ق��راره احلا�سم يف حماية وح��دة الوطن
داعيا الع�سكريني �إىل «التطلع �إىل الغد بعني
وم�سرية �سلمه الأهلي»،
ً
دائما حمط ثقة املواطنني ،واطمئنانهم
الأمل ،لتبقى امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ً
�إىل م�ستقبل �أجيالهم».

كالم رئي�س الأركان جاء خالل تفقده كالً من فوج التدخل الثاين يف البقاع
الأو�سط ولواء امل�شاة ال�ساد�س يف منطقة بعلبك ،وقد جال والوفد املرافق
عمالنيا واطلع على مهماتها ون�شاطاتها املختلفة.
يف املراكز املنت�رشة
ً
والتقى رئي�س الأركان ال�ضباط والع�سكريني ،ونقل �إليهم توجيهات قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،م�شد ًدا على «وجوب مواكبة املرحلة الراهنة،
مب��زي��د م��ن اليقظة واجل��ه��وزي��ة ،للحفاظ
على م�سرية الأم��ن واال�ستقرار ،وحت�صني
الوطن من الأخطار يف ظل ت�صعيد العدو
ال�صهيوين تهديداته �ضد لبنان ،والأو�ضاع
ال�صعبة التي متر بها املنطقة العربية».
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تكرم ال�شهداء وت�ؤكّ د
العدي�سة ّ
التم�سك باملعادلة
من جديد
ّ
التي هزمت العدو

قيادة اجلي�ش:
معا يف ال�رساء وال�رضاء
ً

«� ّإن �أي تطاول على �شعبنا
مي��ر م��ن دون
و�أر���ض��ن��ا ل��ن
ّ
ثمن»...
«معركة العدي�سة هي مدعاة فخر واعتزاز لكل لبنان»...
الفتات حتمل كلمات وعبارات لقائد اجلي�ش ،ارتفعت
يف بلدة العدي�سة التي �أحيت عيد املقاومة والتحرير
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي .والبلدة التي
جديدا ملعادلة اجلي�ش وال�شعب
جت�سيدا
�شهدت �أر�ضها
ً
ً
واملقاومة العام � ،2010أع��ادت العام  2012ت�أكيد
املعادلة يف احتفال تخ ّللته �إىل كلمة راعي الإحتفال،
كلمة لوزير ال�صحة علي ح�سن خليل ،و�أخرى للنائب علي
فيا�ض ،بالإ�ضافة �إىل كلمة رئي�س البلدية ،واختتم
ب�إزاحة ال�ستار عن ن�صب ال�شهداء.
�ش ّددت الكلمات على دعم
اجلي�ش ون��� ّددت باحلمالت
املغر�ضة التي ي�ش ّنها بع�ض
الأط�����راف ع��ل��ى امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وقائدها...

يف ذاكرة الوطن

�إعداد:
ندين البلعة
ت�صوير :اجلندي جو فرن�سي�س

وقائع الإحتفال
ح�رض الإح��ت��ف��ال رئي�س الأرك���ان اللواء
الركن وليد �سلمان ممثالً العماد قائد
اجلي�ش ،ووزراء ون��واب ،وهيئات ر�سمية
و�أمنية ،وعدد من كبار �ضباط القيادة وقادة
الألوية املنت�رشة يف املنطقة ،ور�ؤ�ساء احتادات
وبلديات وخماتري املنطقة وفاعلياتها �إىل
الرقيبني ال�شهي َدين
الأهايل ،وعائالت كل من
َ
روب�ير الع�شّ ي وعبدالـله طفيلي ،وال�صحايف
رح��ال الذين ا�ست�شهدوا
ع�ساف بو ّ
ال�شهيد ّ
يف م��ع��رك��ة العدي�سة يف ،2010/8/3
وال�صحايف علي �شعيب الذي �أ�صيب يف
املعركة نف�سها.
افتتاحا،
الن�شيد الوطني اللبناين
ً
عزفته فرقة من مو�سيقى اجلي�ش
بقيادة املالزم املو�سيقي �أنطون
ع��ون ،ث��م وق��ف احل�ضور دقيقة

تالحم اجلي�ش مع �شعبه ومقاومته
ع�سكري
و�سام يع ّلق على �صدر كل
ّ
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�صمت وف��ا ًء لأرواح ال�شهداء .وا�ستهلّ عريف
عبا�س فتوين ،الكلمات بالرتحيب
احلفل احلاج ّ
باحل�ضور وتوجيه «حتية �إج�ل�ال و�إك��ب��ار �إىل
ال��ث�لاث��ي ح�صانة ال��وط��ن ودع��ام��ت��ه :اجلي�ش
وال�شعب واملقاومة.»...
ثم ترك الكالم لرئي�س البلدية الذي حت ّدث
عن العدي�سة البلدة التي كانت منذ مطلع القرن
م�رسحا ملقاومة الإحتالل الإ�رسائيلي،
الع�رشين
ً
وال��ت��ي دفعت �رضيبة الوطنية �شهداء رووا
�أر�ضها بدمائهم الطاهرة .و���ش�� ّدد على قوة
اجلي�ش وال�شعب واملقاومة يف الت�ص ّدي م ًعا
م�ستذكرا حادثة العدي�سة و�شهدائها،
للعدو
ً

مهديا الن�صب التذكاري رم ًزا متوا�ض ًعا لتخليد
ً
ذكراهم.
مت�سكنا بجي�شنا
فيا�ض :ن� ّؤكد
ّ
ّ
فيا�ض يف كلمته «��ضرورة
�أكّ ��د النائب علي ّ
التم�سك بجي�شنا عماد الأم��ن الوطني وركيزة
ّ
ال�سيادة الوطنية ،يف ه��ذه الأي���ام الع�صيبة
التي
يتعر�ض فيها اجلي�ش ،وبالتايل الوطن،
ّ
والتجر�ؤ ،»...ودعا اجلميع �إىل االلتفاف
للتهديد
ّ
ح��ول��ه ل��ك��ي يبقى ع���ايل اجل��ب�ين وحم���لّ ثقة
املواطنني .كما �ش ّدد على «معادلة التكامل
20
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ب�ين اجلي�ش وال�شعب وامل��ق��اوم��ة يف معركة
ِ
تنته بعد».
�سيادتنا الوطنية التي مل
���ي���ا����ض م���ن ال��ت�����ص��ع��ي��د
وح������ذّر ال���ن���ائ���ب ف ّ
«مت�سكنا
والتحري�ض واللغة الطائفية م�ؤكّ ًدا
ّ
بالوحدة الوطنية راف�ضني الإنزالق يف املواقف
الطائفية والعنف ودرء الفتنة ليبقى الوطن
ال��ذي ال �سيادة له �إالّ بجي�شه الوطني الثابت
والقوي وتكامله مع املقاومة.»...
خليل :خ�صو�صية املكان والزمان
خ�صو�صية
الوزير علي ح�سن خليل تكلّم عن
ّ
البلدة  -نقطة انطالق املواجهة واالنت�صار
تعمدت
يف وج��ه ال��ع��دو الإ��سرائ��ي��ل��ي  -حيث ّ
�أر�ضها بدماء جي�شنا البطل ال��ذي يدافع عن
احلدود متم�سكًا بعقيدته ال�صلبة منفّ ذًا «�أمر
جنوبا باجتاه احلدود ،دافعوا
«توجهوا
اليوم»:
ّ
ً
وا�سقطوا �شهداء فبكم ينت�رص لبنان ويبقى
مني ًعا �صام ًدا.»...

انت�صار كل اللبنانيني» .ورف�ض الوزير خليل
ت�سيي�س هذا االنت�صار و«�رصفه �إالّ مناع ًة وق ّو ًة
ومزي ًدا من التالحم لكل �أبناء الوطن يف وجه
إ�رسائيلية التي ُه ِز َمت بفعل �إرادتكم
الآل��ة ال
ّ
وق ّوتكم وفعلكم املقاوم.»...
«التم�سك بالوحدة الوطنية،
و�أع��اد ت�أكيد
ّ
و�أ�سا�س قوة الوطن ،اجلي�ش اللبناين البطل
الذي يحمي اال�ستقرار الداخلي وال�سلم الأهلي.
ون��ح��ن يف م��وق��ع ال��دف��اع ع��ن اجل��ي�����ش وتب ّني
مواقفه راف�ضني �أي ت�شكيك بدوره و�إخال�صه
لكل اللبنانيني على اختالف انتماءاتهم ،وهو مل
يوما يف الدفاع عن مواقعنا جمي ًعا» .وج ّدد
يبخل ً
الثقة والإل��ت��زام بقيادة اجلي�ش وعلى ر�أ�سها
العماد قهوجي ،ودعا �إىل «االنتقال من الدعم
الكالمي �إىل الدعم الفعلي لتجهيز هذا اجلي�ش
وت�سليحه وت�أمني املقومات
ال�رضورية ل�صموده
ّ
ال�سيا�سية،
يف وجه مزاجية القرارات
فامل�س
ّ
ّ
م�س بهيبة الوطن.»...
بهيبته هو ّ

وتابع« :خ�صو�صية هذا املكان هي بالتالحم
بني اجلي�ش وال�شعب واملقاومة والإع�لام،»...
رحال
ع�ساف �أبي ّ
الف ًتا �إىل � ّأن ال�شهيد ال�صحايف ّ
كان «العني التي ر�صدت �أي حماولة للت�سلّل
ورف��ع ���ص��ورة امل��ق��اوم القاب�ض على الزناد
يدافع عن الوطن.»...
و���ش�� ّدد على خ�صو�صية ال��زم��ان ( 25أ�ي��ار)
«ي���وم انت�صارنا على الإح���ت�ل�ال ،وي���وم ح ّ��رر
ال�شهداء �أر����ض ال��وط��ن ...م��ق��اوم��ون م��ن كل
الإن��ت��م��اءات واالجت���اه���ات يتالحمون ب�صدق
ق�ضية التحرير ...فكان
و�إخال�ص ي�ص ّوبون �إىل
ّ

قائد اجلي�ش :التزام الثوابت
وامل�س ّلمات
اللواء الركن �سلمان �ألقى كلمة قائد اجلي�ش
التي ا�ستهلّها بالقول:
ٍ
«كلّ �شرب من تراب الوطن غال على القلوب،
لكن الأغلى والأ�سمى هو الرتاب املجبول بدم
ال�شهادة ،حيث ت�سطّ ر ال�صفحات املجيدة
م��ن ال��ت��اري��خ ،وت��ف��ت��ح �أم����ام الأج���ي���ال دروب
احلرية والع ّزة والكرامة .فمن هنا ،من �أر�ض
جنوبنا احلبيب ،التي ارتوت طويالً طويالً من
دم��اء ال�شهداء ،والتي طاملا ارجتلت الأبطال
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متاما كما ترجتل �سفوحها وتاللها
امليامني،
ً
اجلداول والزهور ،كانت �أعظم مالحم ال�صمود
والتحدي يف مواجهة العدو الإ�رسائيلي الغا�ضب
الذي ال يعرف �إالّ لغة الغدر والغطر�سة والقوة.
ه��ك��ذا ���ش��اء ه���ذا ال��ع��دو �أن ي��ع�بر بجحافله
وم���ؤام��رات��ه و�أط��م��اع��ه �إىل داخ��ل ال��وط��ن ،م ّ��رة
ومرة العام  ،1982و�أخرى العام
العام ّ 1978
خائبا من حيث �أتى،
مدحورا
 ،2006لكنه عاد
ً
ً
يلملم �أذي��ال هزميته العام  2000ثم العام
 ،2006وبذلك حتقّق انت�صارنا الأكيد».
وتابع قائالً�« :إن بادرتكم �إىل تكرمي كوكبة
من ال�شهداء الع�سكريني واملدنيني ،الذين
�سقطوا يف هذا املكان بالتحديد ،خالل مواجهة
العدو العام  ،2010متثّل �صورة نا�صعة عن
تالحم اجلي�ش م��ع �شعبه ومقاومته ،وتعترب
ع�سكري،
مبنزلة و�سام يعلّق على �صدر كل
ّ
وهي قبل ذلك كلّه ،ت�أكيد منكم للثقة بنهج
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ودورها الوطني .فمواجهة
العدي�سة بظروفها وحيثياتها املعروفة ،مل
تكن �إالّ جت�سي ًدا لقرار اجلي�ش احلا�سم والثابت
م��ن��ذ ان��ت�����ش��اره ع��ل��ى احل����دود ال��ع��ام ،2006
والقا�ضي بحماية �إجن��از التحرير والدفاع عن
لبنان ،بكلّ الإمكانات ومهما بلغت الت�ضحيات.
�إن هذا القرار يف عقيدتنا الع�سكرية هو مزيج

من ال��واج��ب واالمي���ان والإرادة ،وم��ن القناعة
التامة بحتمية انت�صار قوة احلق على حق القوة
يف نهاية املطاف».
و�أ�ضاف« :يف �أج��واء عيد املقاومة والتحرير
خ�ضبوا
ويف ح����ضرة �شهدائنا الأب����رار ال��ذي��ن ّ
بدمائهم الزكية ت��راب هذه الأر���ض الطاهرة،
ت��ع��اه��دك��م ق��ي��ادة اجل��ي�����ش جم����د ًدا التزامها
الثوابت وامل�سلّمات الآتية:
بذرة واحدة من ترابنا الوطني� ،أو
ال تفريط ّالطبيعية ،ف�سيادة
قطرة من مياهنا وثرواتنا
ّ
الوطن خط �أحمر ،وعقارب ال�ساعة لن تعود �إىل
الوراء.
ال تنازل على الإطالق عن حق لبنان امل�رشوعيف توظيف خمتلف طاقاته الوطنية ملواجهة
العدو الإ�رسائيلي ،حتى ا�سرتجاع كامل حقوقنا
امل�رشوعة ،ال �سيما حترير م��زارع �شبعا وتالل
كفر�شوبا والق�سم ال�شمايل من بلدة الغجر.
 ال تهاون مع العابثني با�ستقرار اجلنوبو�أم��ن �أبنائه ،ال�ساعني بني احلني والآخ��ر �إىل
زج
ت�صعيد املوقف وخلط الأوراق ،وبالتايل ّ
لبنان يف �رصاعات خارج التوقيت الوطني ،مبا
ي�ؤ ّدي �إىل تقدمي خدمة جمانية للعدو ،و�إحلاق
ال�رضر بامل�صلحة العليا للوطن.
 -من غري امل�سموح يف �أي حال من الأحوال� ،أن

مرة �أخرى ،مدخالً لإحياء م�شاريع
يعود اجلنوب ّ
التفتيت والتناحر بني �أبناء جمتمعنا الواحد.
 بقاء اجلي�ش �إىل جانب �أهله يف ال�رساء وال�رضّاء،وحر�صه على �إقامة �أف�ضل عالقات التعاون
والتن�سيق مع القوات الدولية وتعزيز الروابط
ب�ين اجلميع ،ل ّأن يف ذل��ك دع ً��م��ا لال�ستقرار،
وتعرية خل��روق��ات ال��ع��دو وا�ستفزازاته �أم��ام
العامل.
��ام��ا ،ب��ا���س��م ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان
خ��ت ً
أتوجه �إليكم ومن خاللكم �إىل �أهلنا
قهوجيّ � ،
يف اجل��ن��وب ،بخال�ص التهنئة مبنا�سبة عيد
املقاومة والتحرير ،كما بال�شكر والتقدير على
�إقامتكم هذا احلفل الناب�ض ب��روح الإخال�ص
والوفاء .وفّ قكم اللـه وبارك جهودكم اخليرّ ة».
يف ختام الإحتفال �أزاح اللواء الركن �سلمان �إىل
جانب رئي�س البلدية ال�ستار عن ن�صب �شهداء
اجلي�ش وال�شعب واملقاومة التذكاري ،حيث
مت �إط�لاق البالونات املل ّونة ب�ألوان املقاومة
ّ
والعلم اللبناين.
وعلى وقع معزوفة ال�شهداء و�ضعا �إكليالً من
مت تبادل الدروع بينهما.
الزهر على الن�صب و ّ
ثم ت�سلّم كل من عائالت ال�شهداء وال�صحايف
تقديرية من قيادة اجلي�ش
دروعا
علي �شعيب
ً
ّ
وبلدية العدي�سة.
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العماد قهوجي:
على ال�سيا�سيني �إطفاء نار الفتنة
عقب التط ّورات التي ت�سارعت يف ال�شمال
خ�ل�ال ال��ف�ترة الأخ��ي�رة و�أ ّدت �إىل ح��ادث
م�ؤ�سف ذه��ب �ضحيته ال�شيخ �أحمد عبد
ال��واح��د ورف��ي��ق��ه حم��م��د ح�سني م��رع��ب،
توجه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ّ
بالتعازي �إىل �أه��ل ال�شيخ عبد الواحد
عموما،
خ�صو�صا و�إىل �أهل عكار
و�أقربائه
ً
ً
طالبا من اجلميع عدم الت�رسّع وا�ستباق
ً
التحقيق .وقال :لي�أخذ القانون جمراه،
داعيا
�ورط�ين،
ّ
ً
و�سيتم توقيف امل��ت� ّ
�أه���ل ع��ك��ار �إىل ع���دم االجن����رار وراء
الفتنة« ،ف ��أب��ن��اء اجلي�ش اللبناين
ه��م �أب��ن��ا�ؤك��م ،وع��ك��ار ه��ي احلا�ضن
واخلزان الب�رشي للم�ؤ�س�سة الع�سكرية».
ويف ح��دي��ث �إىل �صحيفة «اجل��م��ه��وري��ة»
ال�صادرة بتاريخ  ،2012/5/21قال العماد
قهوجي «� ّإن م��ا ح�صل يف ع��ك��ار ه��و نتيجة
الإح��ت��ق��ان ال�سيا�سي امل��وج��ود يف املنطقة»
ودعا «ال�سيا�سيني �إىل �إطفاء نار الفتنة ل ّأن
اللبنانيني ال ي��ري��دون ال��ع��ودة ببالدهم �إىل
ال���وراء ،وه��م يتم�سكون بالدولة وباجلي�ش.
ولكن امل�شكلة هي يف بع�ض اخلطاب الذي
�سببا للتوتري والفتنة».
يكون �أحيا ًنا
ً
و�أ�ضاف« :لن ن�سمح بالفتنة ال يف ال�شمال،
وال يف � ّأي منطقة لبنانية .وما ي�صيب �أهلنا يف

ك�شفت الفتنة عن وجهها الب�شع بو�ضوح ومن دون مواربة �أو حياء .بكل قبحها ونتانتها
م�صممة على زرع النار واحلقد بني الأخ و�أخيه ،بني الأب وابنه ،بني �أفواه
�أعلنت �أنها
ّ
الفقراء ولقمة عي�شهم .بني �أحالم ال�شباب و�إرادتهم .بني اجلي�ش و�أهله ،و�أين؟ يف
عكار؟
عكار التي يف كل بيت من بيوتها �ساعد للجي�ش و�صورة لأحد �شهدائه! �إنه ملن الأ�سهل
ت�صور
ت�صور اجل�سد قابالً للحياة �إن �سلخ عنه جلده ومنع تدفّ ق الدم �إىل �رشايينه ،من
ّ
ّ

ع��ك��ار وط��راب��ل�����س
وك���ل م��دي��ن��ة وق��ري��ة يف لبنان
ي�صيبنا ،واجلي�ش للأهايل ولي�س على الأهايل».
�سبق هذا الكالم للعماد قهوجي كالم �آخر
�إىل �صحيفة «ال�سفري» ()2012/5/18
غداة احلوادث الأمنية التي عا�شتها طرابل�س
و�أ ّدت �إىل �سقوط قتلى وجرحى وا�ست�شهاد
�أحد الع�سكريني.
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال����ذي �أكّ �����د ع���دم ال�����س��م��اح
ب��امل�����س��ا���س بهيبة امل��ؤ���س�����س��ة الع�سكرية،
قال�« :إن م�ست هيبة اجلي�ش فلن يبقى من
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ���ش��يء ،وبالتايل ف��إن
تقوية امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ه��ي الأ�سا�س
الذي يجب �أن يرتكز عليه ال�سيا�سيون ،وقوة

امل�ؤ�س�سة تعني مزي ًدا من االطمئنان
لكل املواطنني».
وحول الو�ضع يف طرابل�س ،قال قائد اجلي�ش
«م�صممة على �إجناز
�إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ّ
مهماتها يف طرابل�س مب��ا ي����ؤدي �إىل �إع��ادة
احلياة �إىل طبيعتها وت�أمني �أم��ن املواطنني
و�إزال����ة ك��ل املظاهر امل�سلحة» .و�أكّ ���د «�إن
الو�ضع احلايل ال بد �أن ينتهي وتعود الأمور
خ�صو�صا كي ال ي�ؤدي
�إىل جمراها الطبيعي،
ً
ا�ستمرار تردي الأو�ضاع �إىل مت ّددها �إىل �أمكنة
�أخرى».
ول��ف��ت ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي االن��ت��ب��اه �إىل �أن
ال��وح��دات الع�سكرية تن ّفذ مهماتها باحل ّد

اجلي�ش وعكار
دم ال�شهداء وعرق ال�رشفاء يف مواجهة الفتنة
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ت�صور عكار يف مواجهة اجلي�ش...
اجلي�ش يف مواجهة عكار� ،أو
ّ
متر الفتنة ولن ي�سمح اجلي�ش لرياح �سمومها بهدم ما بني بالعرق والدم .ولن تكون
لن ّ
ٍ
ما�ض ال يريد العودة �إليه �أي مواطن �صادق
ممرا �إىل دمار جديد وعودة �إىل
حادثة مفجعة ًّ
يف والئه.
اجلي�ش يقوم بواجباته على الأر�ض بكل ما �أوتي من مناقبية و�صرب وجهد وت�صميم
غائبا �أو جمهوالً...
�ضمريا
و�صمت ...يبقى على الآخرين �أن يقوموا بواجبهم .والآخرون لي�سوا
ً
ً

الأع����ل����ى م����ن احل����ر�����ص ع���ل���ى ح��ي��اة
املواطنني ،كما على حياة الع�سكريني ،و� ّإن
الأوامر املعطاة للع�سكريني تق�ضي بالتعامل
بحزم و�ش ّدة لإعادة الأمن واال�ستقرار ،وحماية
املواطنني ،ومن هذا املنطلق تنفّ ذ الوحدات
الع�سكرية مهمتها يف منع املظاهر امل�سلّحة،
انفاذًا لأوامر م�ش ّددة بالت�صدي فقط لكل من
وال��رد على م�صدر
يتعر�ض للجي�ش مبا�رشة
ّ
ّ
�إط�لاق النار على اجلنود مع احلر�ص الكامل
على عدم الت�سبب ب�سقوط �ضحايا يف �صفوف
املواطنني.
و�أكّ ��د العماد قهوجي �أن «اجلي�ش للجميع
من دون ا�ستثناء ،ولي�س مع طرف �ضد طرف
وال ين�رص فئة على �أخ���رى ،فكما �أن الفوج
املجوقل موجود يف جبل حم�سن ،كذلك فوج
املغاوير موجود يف التبانة ،وبالتايل اجلي�ش

ل��ي�����س م��ن��ح��ا ًزا ال
جلبل حم�سن وال للتبانة ،وهو
لن ينحاز لأي منهما على ح�ساب الآخر ،بل هو
منحاز لكليهما م ًعا انطالقً ا من واجبه بحماية
�أمن كل املواطنني و�أرزاقهم وممتلكاتهم».
و�إذ �ش ّدد القائد على تعاون املواطنني مع
توجه �إىل
ال��وح��دات الع�سكرية يف طرابل�س،
ّ
ال�سيا�سيني قائالً:
«هناك مهمة �أ�سا�سية تقع على ال�سيا�سيني
خ�����ص��و� ً��ص��ا �أول���ئ���ك ال��ذي��ن «مي���ون���ون» على
امل�����س��ل��ح�ين ،ع��ل� ً�م��ا ب������أن �أك��ث��ر م���ن ن�صف
امل�سلحني يف طرابل�س تابعون لل�سيا�سيني،
وم�س�ؤولية ه�ؤالء تقت�ضي �سحبهم و�أن يبادروا
�إىل تخفيف ح ّدة اخلطاب ال�سيا�سي وي�ساهموا
يف ت�أمني اال�ستقرار والأم��ن و�إزال���ة الت�شنج
و�أ�سباب التوتر ،و�أن ي�سارعوا �إىل خلق بيئة
حا�ضنة للجي�ش ال��ذي ك��ان و�سيبقى املالذ
الأول والأخري لكل اللبنانيني».

ملء عني الوطن

بيانات التوجيه
يف امل��ق��اب��ل �أ����ص���درت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش -
مديرية التوجيه عدة بيانات حول احلوادث
الأمنية وت��ط��ورات الأو���ض��اع يف طرابل�س،
ومن ثم يف حلبا و�سواها من املناطق.
فقد �صدر يف  2012/5/13بيان جاء
فيه« :على �أثر اال�شتباكات التي ح�صلت
فجر اليوم بني عنا�رص م�سلحني يف منطقة
التبانة  -جبل حم�سن و أ� ّدت �إىل �إ�صابة
ع��دد م��ن امل��واط��ن�ين ،ات��خ��ذت وح��دات
اجلي�ش املنت�رشة يف املناطق تدابري
�أمنية م�����ش� ّددة ،مب��ا يف ذل��ك ت�سيري
دوريات م�ؤللة و�إقامة حواجز مكثفة.
وقد ا�ست�شهد �أح��د الع�سكريني يف
حملة امللولة من جراء تبادل �إطالق
النار بني امل�سلحني وذلك يف �أثناء انتقاله من
مركز عمله يف البقاع �إىل بلدته يف عكار.
ت�ستمر وح��دات اجلي�ش يف تعزيز �إجراءاتها
الأمنية وتعقّب امل�سلحني لإعادة الو�ضع �إىل
طبيعته ب�صورة تامة ،وت��ؤك��د القيادة �أنها
�ستتعامل بكل حزم وقوة مع العابثني ب�أمن
املدينة وا�ستقرارها �إىل � ّأي جهة انتموا».
و�أعقب هذا البيان بيان �آخر يف اليوم نف�سه
�أف��اد �أن��ه «يف �أث��ن��اء قيام دوري��ة من اجلي�ش
بفتح الطريق الرئي�س بني حملتي باب التبانة
وجبل حم�سن ،تعر�ضت لإط�لاق ن��ار من قبل
عنا�رص م�سلحني ما �أدى �إىل ج��رح ع�سكريني
اثنني ،و�إ�صابة بع�ض الآليات بطلقات نارية.
وقد ر ّدت قوى اجلي�ش على م�صادر النريان
ب��امل��ث��ل ،وه���ي تعمل ع��ل��ى م��ع��اجل��ة الو�ضع
ومالحقة الفاعلني».
ويف � 2012/5/15أع��ل��ن��ت ال��ق��ي��ادة �أن
وح��دات اجلي�ش «ا�ستكملت عملية االنت�شار
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ملء عني الوطن

يف املناطق التي �شهدت ا�شتباكات
وخ�صو�صا يف
م�سلّحة يف طرابل�س
ً
�أح��ي��اء ج��ب��ل حم�سن وب���اب التبانة
و���ش��ارع ���س��وري��ا ،و�أع����ادت الو�ضع
�إىل طبيعته وه��ي ت��ق��وم بت�سيري
دوري��ات و�إق��ام��ة حواجز يف �شوارع
امل��دي��ن��ة مل��ن��ع الإخ���ل��ال ب���الأم���ن
ومتكني املواطنني من ممار�سة
حياتهم الطبيعية.
مت ت��ع��زي��ز ق����وى الأم����ن
ك��م��ا ّ
الداخلي يف املدينة للم�ساعدة يف ت�سيري �أمور
املواطنني وحفظ النظام.
� ّإن قيادة اجلي�ش �إذ ت�أ�سف ل�سقوط ال�ضحايا
الربيئة يف �صفوف املدنيني والع�سكريني،
ت�ؤكد �أن فر�ض الأمن هــو حاجة وطنيـة لكل
اللبنانييــن ،و�أن الفو�ضى ل��ن تكــون يف
م�صلحـة �أحــد ،و� ّأن وجود اجليـ�ش يف طرابل�س
�أو يف � ّأي منطقة �أخ��رى هو حلماية اال�ستقرار
فيها ،ولي�س ملواجهـة الأه��ايل �أو اال�شتباك
م��ع��ه��م ،ول��ه��ذه ال��غ��اي��ة ال تعنيه املواقــف
التحري�ضية �أو اال�ستفزازية ال�����ص��ادرة من
هنا �أو هناك ،والتي تدعو اجلي�ش مرة لعدم
التدخل ،ومرة ل�رضب �شعبه وبالتايل توريطه
يف �أو���ض��اع ت�سيء �إىل دوره ،وال تخدم �أم��ن
املواطنني وا�ستقرارهم.
� ّإن قيادة اجلي�ش تراهن جم��د ًدا على وعي
�أه��ل املدينة ووقوفهم �إىل جانب جي�شهم،
وت�ؤكد قرارها احلا�سم ب�إزالة جميع املظاهر
امل�سلّحة من املدينة ،مبا يف ذلك �إط�لاق نار
من دون �إنذار باجتاه �أي م�سلّح فور م�شاهدته،
كما �أنها �ستقوم بكلّ ما من �ش�أنه احلفاظ على
ال�سلم الأهلي ومنع الفو�ضى».
كما �أعلنت القيادة يف بيان الحق �أن وحدة من
اجلي�ش با�رشت �إزالة جميع الد�شم واملتاري�س،
حمذّرة من �أنها �ستتعامل بكل قوة وحزم مع
� ّأي حماولة لإعادة بنائها.
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وج��������اء يف ب���ي���ان
���ص��در يف ال��ي��وم ال��ت��ايل« :ع��ل��ى �أث���ر �إق���دام
عنا�رص م�سلّحني يف مناطق جبل حم�سن والتبانة
والقبة على تبادل �إطالق نار بالأ�سلحة احلربية
اخلفيفة ،قامت وح���دات اجلي�ش ب��ال��ر ّد على
م�صادر �إطالق النار بدقّ ة ،كما ن ّفذت وال تزال
عمليات دهم �رسيعة للمباين التي يجري منها
�إطالق النار ،حيث متكنت من توقيف عدد من
امل�سلّحني و�ضبط الأ�سلحة والذخائر التي كانت
بحوزتهم ،وقد �أ�صيب من جراء اال�شتباكات �أحد
اجلنود بجروح غري خطرة.
ت�شري قيادة اجلي�ش �إىل �أن ما �أورده بع�ض
و�سائل الإع�ل�ام عن ان�سحاب وح��دات اجلي�ش
من �شارع �سوريا �أو �أي مكان �آخر ،هو عار عن
ال�صحة جملة وتف�صيالً ،وهي تهيب بو�سائل
املعنية ،التحلي ب���روح امل�س�ؤولية
الإع�ل�ام
ّ
الوطنية واملهنية ،وتوخي الدقّ ة يف بث الأخبار
املتعلقة باجلي�ش ،والعودة �إىل هذه القيادة
للوقوف على احلقيقة كاملة».
حلبا
ي��وم الأح���د ( )2012/5/20ك��ان اجلي�ش
ي ّتخذ تدابري ا�ستثنائية وم�ش ّددة يف مدينة
�سيا�سيني يف
حلبا بالتزامن مع دعوة طرفني
ّ
املنطقة �إىل �إقامة احتفالني يف الوقت نف�سه
ويف �ساحتني تف�صل بينهما م�سافة قريبة،
وت��ط� ّور الو�ضع ب�شكل دراماتيكي مع مقتل

ال�شيخ عبد ال��واح��د ومرافقه
قرب حاجز اجلي�ش.
مديرية التوجيه �أ�صدرت بيا ًنا حول احلادث
ّ
جاء فيه:
« أ� ّدى حادث م�ؤ�سف قرب حاجز اجلي�ش يف بلدة
الكويخات  -عكار� ،إىل �إ�صابة كل من ال�شيخ
�أحمد عبد الواحد ومرافقه بطلقات نارية ،وما
لبثا �أن فارقا احلياة مت�أثرين بجروحهما.
�إن قيادة اجلي�ش� ،إذ تعبرّ عن �أ�سفها ال�شديد
ل�سقوط
�وج��ه ب��أح��ر م�شاعر
ال�ضحيتني ،وت��ت� ّ
ّ
الت�ضامن والتعازي �إىل ذويهما ،ت�شري �إىل �أنها
ب��ادرت على الفور �إىل ت�شكيل جلنة حتقيق
من كبار �ضباط ال�رشطة الع�سكرية ،وب�إ�رشاف
املخت�ص».
الق�ضاء
ّ
وقالت املديرية يف بيان الحق «� ّإن مف ّو�ض
احلكومة ل��دى املحكمة الع�سكرية القا�ضي
�صقر �صقر ح�رض �إىل منطقة ال�شمال ،وعاين
مكان احل��ادث واطّ لع على الأدل��ة املتوافرة
وب��ا��شر ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع ع��ن��ا��صر ح��اج��ز اجلي�ش
للإطّ الع على ظروف احلادث ومالب�ساته و�إجراء
املقت�ضى القانوين».
اجل��ي�����ش ي��ق��وم ب��واج��ب��ات��ه ،وه��و ل��ن ي�سمح
للفتنة ب�أن تعبث ب�أمن البالد� ،إنه عهد وهو
لطاملا وفى بعهوده ،يبقى �أن يعي الآخرون
�إىل �أي منزلق يقودون البالد� ،إذا مل يقوموا
بواجباتهم ويفوا بعهودهم.

حزيران

�أحيت ال�سفارة الأ�سرتالية
ال�سفارة الأ�سرتالية �أحيت ذكرى �شهدائها
ذك����������رى ال���ع�������س���ك���ري�ي�ن
الأ�سرتاليني الذين ق�ضوا يف لبنان خالل احلرب العاملية الأوىل� .أقيم االحتفال يف مدافن دول
الكومنولث يف ق�صق�ص  -بريوت وح�رضه� ،إىل �سفري �أ�سرتاليا ال�سيد �ألك�س بارتلم ،العميد عثمان
الفتى ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،و�شخ�صيات �أجنبية ،وممثلون عن ق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ووفد من ال�سفارة.
�شاركت يف االحتفال ،مفرزة من مو�سيقى اجلي�ش عزفت مقطوعتني من وحي املنا�سبة.

حمادثات بني اجلي�شني اللبناين والإيطايل
�ضمن خطة التعاون الثنائية

�أخبار ون�شاطات

�إعداد:
نينا عقل خليل

قام وفد ع�سكري �إيطايل بزيارة �إىل لبنان لإجراء حمادثات مع �ضباط من اجلي�ش
اللبناين حول تبادل اخل�برات يف حقل القيادة ونظام «� ،»c2ضمن خطة التعاون
الثنائية بني اجلي�شني.
والتقى الوفد امل�ؤلف من االم�يرال ديبياز روجيريو وثالثة
�ضباط ،وف�� ًدا برئا�سة قائد ل��واء الدعم العميد حممد جانبيه
�ضم �ضباطً ا من �أركان اجلي�ش للعمليات ،مديرية الت�أليل ،فوج
الإ�شارة ومن جهاز ت�أليل عمل الأركان املركزي� ،ضمن اجتماع
أمورا متعلقة بخطة الربنامج وتنفيذه.
عمل ناق�شوا خالله � ً
ك��ذل��ك� ،شملت جولة ال��وف��د زي���ارة �إىل ق��ي��ادة قطاع جنوب
الليطاين ،فوج الإ�شارة ،مديرية الت�أليل ،جهاز ت�أليل عمل الأركان
املركزي ،القوة امل�شرتكة ملراقبة و�ضبط احلدود ال�شمالية.

اجلي�ش يت�س ّلم �شحنة ذخائر
�أمريكية للأ�سلحة اخلفيفة و�أعتدة
يف �إطار التعاون الثنائي بني اجلي�شني اللبناين
والأمريكي ،ومتابعة برنامج امل�ساعدات الع�سكرية
الأمريكية املقررة للجي�ش ،ت�سلّم اجلي�ش �شحنة من
ذخائر الأ�سلحة احلربية اخلفيفة ،و�صلت �إىل مطار
رفيق احلريري الدويل بتاريخ .2012/5/10
وكان اجلي�ش قد ت�سلّم يف ال�شهر نف�سه ،كمية من
الأعتدة اخلا�صة ب�سالح املدفعية.
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�أخبار ون�شاطات

وفد ع�سكري م�رصي يف زيارة
�إطالعية �إىل لبنان

ق��ام وف��د من �ضباط كلية القادة والأرك��ان
امل�رصية برئا�سة العميد الوليد كامل ال�سعيد
عبد الـله ،بزيارة �إىل لبنان ،تخللها لقاء يف قاعة
الإيجاز يف مبنى قيادة اجلي�ش يف ال�يرزة ،مع
نائب رئي�س الأرك��ان للعمليات العميد الركن
رفعت �شكر.
وقد ا�ستمع الوفد خالل اللقاء �إىل �إيجاز حول
�إن�شاء اجلي�ش اللبناين وعقيدته القتالية ونظام
التدريب املعتمد لديه ،وذلك يف ح�ضور �ضباط
من مديرية التعليم وم��ن كلية ف ��ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان والكلية احلربية.
ويف وقت الحق ،زار الوفد كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان ،ثم القوة امل�شرتكة ملراقبة
و���ض��ب��ط احل����دود ال�����ش��م��ال��ي��ة ،وق��ط��اع جنوب
الليطاين ،فقيادة لواء امل�شاة الثاين ع�رش ،حيث
تعرف �إىل مهمات ك��ل منها .وك��ان��ت للوفد
أي�ضا جولة على اخلط الأزرق يف منطقة اجلنوب
� ً
بالإ�ضافة �إىل عدة جوالت �سياحية ثقافية.

خطف مواطنني لبنانيني و�سعوديني بهدف احل�صول على فدية مالية

�أ����ص���درت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف
ق���ي���ادة اجل��ي�����ش ب��ي��ا ًن��ا ب��ت��اري��خ
 2012/4/20ج���اء ف��ي��ه :يف �إط����ار احلملة
الوطنية للتوعية من خماطر الألغام والقنابل
العنقودية والأج�سام امل�شبوهة ،تذكر قيادة
أحجاما
اجلي�ش ب���� ّأن لهذه الذخائر ا�شكاالً و� ً
ع�شوائيا ال �سيما داخل
متن ّوعة ،وبع�ضها منت�رش
ً
الأرا�ضي الزراعية ،كما �أ ّنها قد تكون مم ّوهة
ب�أ�شكال خمتلفة .لذا تدعو القيادة املواطنني

التقيد بالتوجيهات والإر�شادات الآتية:
�إىل
ّ
• عدم االقرتاب من الأماكن امل�شبوهة.
• التزام �إ�شارات التحذير والأ�سالك ال�شائكة
وعدم حماولة اجتيازها �أو نزعها.
• ع��دم مل�س الأل��غ��ام والقنابل العنقودية
والأج�سام امل�شبوهة والذخائر غري املنفجرة �أو
العبث بها.
• جت ّنب �سلوك الطرقات غري الآمنة ،والتزام
املعبدة.
الطرقات
ّ

• التزام احليطة واحل��ذر خالل التنقل ،لأن
عدم وجود دالئل �أو �إ�شارات ال يعني عدم وجود
�أج�سام خطرة.
• الإ�رساع عند م�صادفة �أي ج�سم غريب� ،إىل
�إبالغ �أقرب مركز ع�سكري �أو الإت�صال باملركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام على رقمي
الهاتف� 05/956143 :أو ،05/956193
�أو على الرقم  1701العائد �إىل م��و ّزع قيادة
اجلي�ش.

حتذير

�أع��ل��ن��ت م��دي��ري��ة ال��ت��وج��ي��ه يف ب��ي��ان ���ص��ادر
بتاريخ � 2012/4/20أنه «على �أثر اختطاف
مواطنني �سعوديني بتاريخ ،2012/4/16
من قبل جمهولني ،وطلب فدية مالية مقابل
�إخالء �سبيلهما ،وبنتيجة التحريات التي قامت
بها مديرية املخابرات ،متكنت من توقيف
امل��دع��وة ب��ت��ول دروي�����ش حبيب املن�صوري
(ع����راق����ي����ة اجل���ن�������س���ي���ة) ال��ت��ي
اعرتفت ب�إقدامها على ا�ستدراج

املواطنني املذكورين بطلب من �أحد �أقاربها
�إىل إ�ح���دى ال�شقق ال�سكنية يف حملة دوح��ة
م��ادي��ا,
احل�����ص  -خ��ل��ده ب��ه��دف اب��ت��زازه��م��ا
ً
و�أحيلت املوقوفة �إىل الق�ضاء املخت�ص ،فيما
ي�ستمر العمل لتوقيف باقي املتورطني.
ويف ال�سياق نف�سه� ،أ�صدرت مديرية التوجيه
بيا ًنا �آخر بتاريخ  2012/5/12جاء فيه:
�أقدم جمهولون بتاريخ  ،2012/5/5على
اختطاف امل��واط��ن �أن��دري��ه اليا�س من منزله

الكائن يف بلدة مزيارة ،واملطالبة بفدية مالية
لإطالق �رساحه.
وع��ل��ى ال��ف��ور ،ق��ام��ت م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات
ب�����س��ل�����س��ل��ة حت���ري���ات� ،أ����س���ف���رت ع���ن حت��ري��ر
املوقوف من قبل دوري��ة تابعة للجي�ش بعد
تعقبها اخلاطفني يف ج��رود القموعة ،وقد
بادر اخلاطفون �إىل �إطالق النار باجتاه عنا�رص
الدورية الذين ردوا على م�صادر النار باملثل،
ما �أدى �إىل مقتل �أح��د اخلاطفني وج��رح �آخر
بالإ�ضافة �إىل جرح �أحد الع�سكريني .وقد بو�رش
التحقيق ب�إ�رشاف الق�ضاء املخت�ص.

30
اجلي�ش  -العدد رقم 324

حزيران

التدابري الأمنية م�ستمرة

�أخبار ون�شاطات

توا�صل وح��دات اجلي�ش تنفيذ تدابري �أمنية ا�ستثنائية وم�ش ّددة
وعمليــات ده��م وم��ط��اردة يف مناطــق انت�شارهــا ،وذل��ك يف �إطــار
احلفاظ علــى الأم��ن واال�ستقرار
ومكـافحــة اجلرائــم املنظمـة على
�أنواعها.
وك����ان م���ن �أب�����رز ن��ت��ائ��ج ه��ذه
التدابيـر توقيف عنا�رص م�سلحني
�أط��ل��ق��ـ��ـ��وا ال���ن���ار ع��ل��ى دوري��ـ��ـ��ة
للجي�ش.
ويف هذا الإط��ار� ،أعلنت مديرية
التوجيه بتاريخ 2012/5/8
�أنه يف �أثناء قيام دوري��ة للجي�ش
ب��ت��اري��خ  2012/5/6مبهمة
روتينية يف حملة ح��ور تعال  -بعلبك ،تعر�ضت لإطلــاق ن��ار كثيــف
بالأ�سلحة احلربية اخلفيفة من قبل عنا�رص م�سلحيــن ،ما �أدى �إىل �إ�صابة
ع��دد من الع�سكريني بجــروح خمتلفــة غري خطرة .وق��د �أج��رت قوى
اجلي�ش عمليات دهم ومطــاردة يف املحلة املذكورة واجلرود املحيطة
بها ،حيث �أوقفت عد ًدا من الأ�شخــا�ص امل�شتبــه بهم ،كمــا �ضبطت
كمية من الأ�سلحة والذخائـر احلربية اخلفيفة والأعتــدة الع�سكرية،
بالإ�ضافة �إىل كمية من امل��خ��درات ،وع��دد من ال�سيارات والدراجات
النارية غري القانونية ،فيما ت�ستمر هذه القوى بتعقب باقي املتورطني
يف االعتداء.

ويف بيان �آخ��ر �صدر بالتاريخ
نف�سه� ،أعلنت مديرية التوجيه
�أن «مديرية املخابرات متكنت
م���ن ���ض��ب��ط ك��م��ي��ة م���ن ال��ذخ��ائ��ر
اخل���ا����ص���ة ب��الأ���س��ل��ح��ة احل��رب��ي��ة
اخلفيفة ،يف مرف�أ طرابل�س ،كانت
مو�ضبة داخ��ل �إح��دى ال�سيارات
امل�ستوردة �إىل لبنان» .ويف بيان �صادر بتاريخ � ،2012/5/2أ�شارت
مديرية التوجيه �إىل ان وحدات اجلي�ش نفذت يف مناطق انت�شارها ،ليل
�شخ�صا من
 2012/5/2-1تدابري م�شددة� ،أوقفت بنتيجتها 44
ً
جن�سيات خمتلفة ،بع�ضهم مطلوب للعدالة مبوجب مذكرات توقيف،
والبع�ض الآخ��ر الرتكابه جرائم وخمالفات متعددة ،تتعلق بالتجوال
داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات �رشعية ،وحيازة كميات من
املخدرات والأ�سلحة اخلفيفة ،وقيادة �سيارات ودراجات نارية من دون
�أوراق ثبوتية ،وقد �شملت امل�ضبوطات � 11سيارة و 6دراجات نارية،
وكمية من الأ�سلحة الفردية.

اجلي�ش يعلن عن حاجته اىل تعيني تالمذة رتباء

�أعلنت وزارة الدفاع الوطني
 قيادة اجلي�ش ،عن احلاجة �إىل تعيني تالمذةرتباء مل�صلحة اجلي�ش ،بطريقة املباراة ،من بني
املدنيني والع�سكريني ،ال��ذك��ور فقط ،حملة
ال�شهادة املتو�سطة (الربيفيه) �أو ما يعادلها
ر�سميا� ،أو ال�شهادة التكميلية املهنية (،)BP
ً
على �أن يكون معدل العالمات فيهما 20/12
وم��ا ف���وق� ،أو احل��ائ��زي��ن �شهادة:

الثانوية العامة ،الباكالوريا الفنية (� ،)B.Tأو
الإمتياز الفني ( ،)T.Sمهما كان معدل العالمات
فيها .على الراغبني التعيني ب�صفة تلميذ رتيب،
�شخ�صيا خ�لال �أوق��ات
�أن يتقدموا بطلباتهم
ً
اعتبارا من 2012/5/14
ال���دوام الر�سمي،
ً
لغاية � 2012/6/14ضم ًنا ،وذل��ك ،يف �إحدى

املناطـق الع�سكرية الآتيـة:
 منطقة البقاع :ثكنة �شاكر �أبو �سليمان� ،أبلح. منطقة بريوت :ثكنة هرني �شهاب. منطقة جبل ل��ب��ن��ان :ثكنة �شكري غ��امن،الفيا�ضية.
 مـنطقـة اجلنـوب :ثكنة حممـد زغيـب� ،صيـدا. مـنطـقـة ال�شمـال :ثكـنـة بهجــت غانـم،الـقبـة.
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الطبابة الع�سكرية حتيي
يوم املمر�ضة العاملي
�أقامت الطبابة الع�سكرية حفلة ع�شاء يف نادي
الرتباء املركزي يف الفيا�ضية ،وذلك ملنا�سبة
يوم املمر�ضة العاملي.
تر�أ�س احلفلة رئي�س الطبابة العميد الطبيب
�أ�سامة املعلّم ،وح�رضها ال�ضباط ر�ؤ�ساء الأق�سام
وممر�ضات
ممر�ضني
والفروع بالإ�ضافة �إىل
ّ
ّ
وتقنيني ع�سكريني ومدنيني و�أزواج��ه��م من
خمتلف الأجهزة الطبية يف الطبابة الع�سكرية
ويف طبابات املناطق ،ومدعوين.
وكانت للعميد املعلم كلمة باملنا�سبة:
«�أيها ال�ضباط والع�سكريون واملمر�ضون،
يف ك��لّ زم���ان وم��ك��ان ،ي��ت��ب�� ّو�أ اجل�سم الطبي
املميزة بني �سائر القطاعات العاملة
مكانته
ّ
يف املجتمع ،وذلك انطالقا ً من ارتباطه املبا�رش
ب�سالمة هذا املجتمع و�أف��راده كافة ،فال جمال
ٍ
�شعب �أن ينه�ض وي��ت��ط�� ّور ومي�ضي يف
لأي
حتقيق �أهدافه� ،إذا مل تتوافر لأبنائه ال�رشوط
ال�صحية الالزمة ،املتعارف عليها عامليا ً.
�إن هذه احلاجة الأ�سا�سية ،تبدو �أكرث �إحلاحا ً
يف اجليو�ش ،نظراً لطبيعة امل�س�ؤوليات

امل��وك��ل��ة �إل��ي��ه��ا ،وال��ت��ي تتطلّب
م��ن الع�سكريني ك��اف��ة ،البقاء
يف و�ضع �صحي ونف�سي �سليم،
حتمل م�شقات احلياة
ليتمكنوا من ّ
الع�سكرية و�أعبائها املختلفة،
�سيما ت��ل��ك ال��ت��ي يقت�ضيها
ال
ّ
امليدان».
وقال« :لقد د�أبت قيادة اجلي�ش
وبتوجيهات م�ستمرة من العماد
ج��ان قهوجي ،على �إي�لاء الطبابة
الع�سكرية االه��ت��م��ام الأق�����ص��ى� ،أك����ان على
�صعيد توفري املباين والتجهيزات والأدوي��ة
الالزمة لها� ،أم على �صعيد رفدها بالكوادر
املتخ�ص�صة ذات ال��ك��ف��اءات العالية ،الأم��ر
ال��ذي مكّ ن هذه الطبابة من تقدمي اخلدمات
ال�صحية اجليدة ملئات الآالف من الع�سكريني
وعائالتهم ،و�إجراء عمليات جراحية نوعية متاثل
ما هو قائم يف �أرقى م�ست�شفيات العامل».
و�أ����ض���اف« :يف م��ن��ا���س��ب��ة ع��ي��د املمر�ضني
ال��ع��امل��ي ،ال ب��� ّد يل �أن �أن���� ّوه ب��ج��ه��ود جميع

يكرم مدنيني
...واملغاوير
ّ
كرم فوج املغاوير املدنيني الذين �ساهموا
ّ
بتقدمي ه��ب��ات ل��ه ،باحتفال �أق��ي��م يف ن��ادي
ال�ضباط يف ثكنة غ�سان رمان يف رومية.
ح�رض احل��ف��ل ،مدير التوجيه العميد الركن
ح�سن �أيوب ،وقائد الفوج العميد الركن �شامل
واملكرمون وعدد من �ضباط الفوج.
روكز،
ّ
دروعا تقديرية
وقد �سلّم العميد الركن روكز
ً
وكتب �شكر للم�ساهمني بالتقدميات عربون
وفاء وتقدير.
32
اجلي�ش  -العدد رقم 324

أخ�ص
املن�ضوين حتت راي��ة ه��ذه ال��وح��دة ،و� ّ
امل��م��ر���ض�ين وامل��م��ر���ض��ات ،ه������ؤالء اجل��ن��ود
املجهولني ،الذين ي�صلون الليل بالنهار من
�أجل توفري راحة املر�ضى وامل�صابني ،وتقدمي
امل�ساعدات التقنية والعلمية للأطباء ،ومتابعة
كلّ كبرية و�صغرية للقيام بالواجب على �أكمل
وجه.
العيد عيدكم ،والتهنئة الأوىل لكم ،وكلّ
ال�شكر على جهودكم وت�ضحياتكم .وفقكم
اللـه و�أدام��ك��م عنوانا ً للت�ضامن والإخ�لا���ص
والعطاء».

حزيران

نظمت جمعية �شباب لبنان نحو
لقاءات اجلي�ش وال�شباب م�ستمرة
الوطنية ع��دة ل��ق��اءات توجيهية
خ�ل�ال ���ش��ه��ر �أي����ار امل��ن����صرم ،يف
ح��رم اجلامعة اللبنانية الدولية
« ،»LIUوج��ام��ع��ة
ال���������روح ال���ق���د����س
الك�سليك  -كلية
احل��ق��وق ،ومدر�سة
�ألي�سار ،والثانوية
االن��ك��ل��ي��زي��ة العامة
يف �صور ،حيث �ألقى
���ض��ب��اط م��ن ق��ي��ادة
اجل��ي�����ش حم��ا��ضرات
�شملت موا�ضيعها:
ال���وح���دات اخلا�صة
يف اجلي�ش اللبناين،
دور اجل���ي�������ش يف
ال��دف��اع عن احل��دود
ويف ح��ف��ظ الأم�����ن،
وك��ي��ف��ي��ة ال��ت��ع��ام��ل
مع م�سـرح اجلرمية
ل���ل���ح���ف���ـ���اظ ع��ل��ـ��ى
الأدلة.
وتخلل ال��ل��ق��اءات
ت����ق����دمي ع���رو����ض
ع�����س��ك��ري��ة م��ن قبل
ع�سكريني من فوج
املغاوير.
وب��دع��وة م��ن كلية
العلوم  -احل��دث ،ومدر�سة م��ار يو�سف لراهبات املحبة  -زوق مكايل،
وامل��در���س��ة الثانويــة الأرمنيــة الإجنيلية  -عنجــر ،والثانويــة
الإجنيلية يف زح��ل��ة ،والثانويــة الإنكليزيــة العامليــة ،برج
ال�شمـايل ��� -ص��ور ،ق�� ّدم ع�سكريــون م��ن �أف��ـ��واج :املجوقل
عرو�ضا ع�سكرية ،كما �شارك
واملغاوير والتدخل الثاين
ً
البع�ض منهم يف مباراة ريا�ضية نظمتها الثانوية الإجنيلية
يف زحلة.
ويف وقت الح��ق� ،أم�ضى وفد من طالب العمل الرعوي
��ارا مع ع�سكريني من فوج
اجلامعي يف الـ« »NDUن��ه ً
املغاوير يف مغارة �أفقا ،حيث نفذوا م ًعا ن�شاطات ريا�ضية
�أعقبها غداء وجولة داخل �أرجاء املغارة.

�أخبار ون�شاطات
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«التحديات امل�ستقبلية يف حماربة
الإرهاب ودور القوات اخلا�صة» عنوان
املحا�رضة التي �ألقاها قائد فوج
املغاوير العميد الركن �شامل روكز يف
عمان خالل امل�ؤمتر
فندق «الرويال» يف ّ
الإفتتاحي ملعر�ض .SOFEX

حما�رضات

�إعداد:
رميا �سليم �ضومط

ع�صور اعتقدنا أ� ّنها ولّت منذ زمن طويل».
عرف املحا�رض بالإرهاب ،مو�ض ًحا
بعدها ّ
�أن��ه على الرغم من اختالف مفهومه بني
ال��دول والفقهاء يف القانون ،ف��� ّإن الكل
يجمع على ك��ون��ه ي�سعى �إىل ال��ت���أث�ير يف
وبث الذعر بني النا�س ،و�إىل
حالة املجتمع ّ

حما�رضة لقائد فوج
املغاوير يف م�ؤمتر
SOFEX

امل�ستقبلية يف حماربة الإرهاب ودور القوات اخلا�صة
التحديات
ّ

ماهية الإرهاب
بد�أ العميد الركن روكز حما�رضته م�ست�شه ًدا
بقول لوزير اخلارجية الأمريكي ال�سابق كولني
ت�شن احلرب على الإرهاب على
باول «يجب �أن
ّ
جميع امل�ستويات ،با�ستخدام كل الو�سائل

احلكومية املتاحة وحتى النهاية» .ودعم فكرته
بكالم للرئي�س الفرن�سي ال�سابق جاك �شرياك
ي�ؤكّ د فيه �أ ّنه «�إذا �أطلقنا يد الإرهاب يف �إف�ساد
املجتمعات الدميقراطية وت��دم�ير القواعد
أ�سا�سية للحياة الدولية ف إ� ّنه �سيعيدنا �إىل
ال
ّ

م�شريا �إىل � ّأن
خلق القوة عرب ا�ستخدام الإعالم،
ً
وموجهة نحو
�سيا�سية
�أهدافه هي يف معظمها
ّ
ّ
الإ�ستئثار بال�سلطة ،يف حني � ّأن �ضحاياه هم
املدنيني والأ�شخا�ص ال�� ُع�� َّزل.
يف الغالب من
ّ
و�أ�ضاف � ّأن الإرهاب بالن�سبة �إىل الع�سكريني هو
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حما�رضات

تهديد ا�سرتاتيجي للأمن الوطني الداخلي ،يخلّ
بالتوازن القائم وي�شيع حالة من عدم الإطمئنان
إرهابية
يف املجتمع .وق ّدم �أمثلة عن العمليات ال
ّ
يف العامل ،من بينها هجمات احل��ادي ع�رش من
�أيلول يف نيويورك ووا�شنطن ،تفجريات مدريد
وعمليات قتل يف ت��ول��وز (فرن�سا)،
ول��ن��دن،
ّ
ومبباي (الهند) ،وغريها ،مو�ض ًحا � ّأن الإرهاب ال
دين له ،وال يقت�رص على جمتمع دون �سواه.
دائرة الإرهاب
تناول املحا�رض يف حديثه «دائ��رة الإره��اب»
وعامة ال�شعب ،ب�شكل
م�شريا �إىل � ّأن املجتمع
ّ
ً
ع��ام ،هما اخل�� ّزان الأ�سا�سي ال��ذي ي�ستم ّد منه
���ي���ون ق�� ّوت��ه��م وم��ن��ا��صري��ه��م ،فيبنون
الإره���اب ّ
ونف�سية ،ويدعمونها
دينية
�أ�س�سهم على حوافز
ّ
ّ
بحوافز
ثانوية كالتفاوت الإقت�صادي والفقر
ّ
واحل��رم��ان والإ���ض��ط��ه��اد الديني والنق�ص يف
التمثيل ال�����س��ي��ا���س��ي .ب��ع��ده��ا ت��ق��وم اخل�لاي��ا
إرهابية بالبحث عن الدعم ،فتجده �أحيا ًنا يف
ال
ّ
دول تدعمها ومت ّولها ،وجتد م�لاذات �آمنة يف
دول �أخرى ت�صبح بالتايل مه ّددة ،على الرغم
من امتالكها بع�ض القدرات ملكافحة الإرهاب.
و�أ���ض��افّ � ،أن الإره���اب يتط ّور فينتقل من
خ�صو�صا بعد االت�صال
املحلّي �إىل الإقليمي،
ً
عاملية ،فيط ّور الإرهابيون
ب�شبكات �إرهابية
ّ
�أجهزة القيادة وال�سيطرة لديهم ،ويقيمون
والعمليات ،ويدعمون
مراكز التدريب
عملياتهم
ّ
ّ
وماديا بوا�سطة منظّ مات داعمة .كما
لوج�ستيا
ً
ً
ي�سعى البع�ض منهم �إىل امتالك �أ�سلحة دمار
�شامل ،فيتح ّول الإرهاب من �إقليمي �إىل دويل،
وي�ؤ ّدي جناح العمليات التي ينفّذها �إىل الت�أثري
عملية التجنيد بعد ايجاد
يف املحيط وزي��ادة
ّ
إيديولوجية.
تربيرات لأفكاره ال
ّ
احلرب العاملية على الإرهاب
العاملية على الإره���اب،
يف مو�ضوع احل��رب
ّ
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�أكّ ���د العميد ال��رك��ن روك��ز �أن ال��ع��امل احلديث
خ�ضم هذه احلرب .و�أو�ضح �أن
املتط ّور هو يف
ّ
الإرهاب هو �رصاع عاملي حيث ُت�ستدعى القوات
اخلا�صة لت�أدية دور ه��ام ب�سبب جتهيزاتها
العالية ومناعتها
اجل�سدية
املتط ّورة وقدراتها
ّ
ّ
ومعنوياتها املرتفعة .كما �أكّ د أ� ّنه ال
النف�سية
ّ
ّ
عملية مكافحة الإره��اب �إالّ من
مقاربة
ميكن
ّ
خالل تع ّدديات خمتلفة ت�شمل تع ّددية املحاور
والأوطان والأبعاد.
عملية مكافحة الإره���اب حتتاج
و�أ���ض��اف � ّأن
ّ
أمنية
ع�سكرية
�إىل ع�� ّدة �أدوات
ّ
و�سيا�سية و� ّ
ّ
وا�ستخباراتية� ،إ�ضافة �إىل الأدوات
وحدودية
ّ
ّ
إقت�صادية
إجتماعية وال
والنف�سية وال
املعنوية
ّ
ّ
ّ
ّ
والقانونية ،مع �إعطاء اجلهد الأك�بر ل�ل�أدوات
ّ
الديبلوما�سية.
ّ
املفهوم اللبناين للإرهاب والتهديدات
املحتملة
على �صعيد �آخ��ر ،ح�� ّدد العميد الركن روكز
املفهوم اللبناين للإرهاب� ،أال وهو الإ�ستخدام
املتعمد للعنف �أو التهديد �ضد املدنيني
ّ
الع ّزل خللق حالة رعب وخوف يف املجتمع بغية
وتطرق �إىل
حتقيق أ�ه��داف وغايات �سيا�سية.
ّ
إ�ستخداما وهي احلرق
�أكرث الأ�ساليب الإرهابية �
ً
املتعمد ،التخريب ،اخلطف ،الإغتيال ،ا�ستخدام
ّ
العبوات غري النظامية واملتفجرات� ،إ�ضافة
�إىل الإغ��ارة والكمني ،والإ�ستيالء على الأبنية
وامل�ؤ�س�سات.
وعن التهديدات الإرهابية املحتملة للبنان،
�أ�شار املحا�رض �إىل نوعني منها :خارجية وداخلية.
وتتمثّل الأوىل بعن�رصين� ،أول��ه��م��ا الإره���اب
ال���دويل ،حيث ت�سعى منظمات �إره��اب��ي��ة �إىل
تقوي�ض ال�سلم الأهلي و�إحلاق الأذى باملجتمع،
والثاين هو العدو الإ�رسائيلي الذي ي�سعى �إىل
اخرتاق املجتمع اللبناين وافتعال امل�شاكل فيه
بغية تهديد وجوده.
�أما عن التهديد الداخلي ،ف�أو�ضح املحا�رض �أنه
يتمثّل باجلماعات
املتطرفة التي ت�سعى �إىل
ّ
الإنت�شار يف املناطق حيث يتد ّنى ت�أثري ال�سلطة
ووجودها� ،أو حيث تتكاثر املجموعات الدينية
املتطرفة .و�أ�ضاف �أن بع�ض هذه اجلماعات
ّ
على درجة عالية من التنظيم ولها عالقات مع

ق��وى خارجية ،وبع�ضها الآخ��ر يتميز بتنظيم
ظ��ريف ق��ادر على النمو والتط ّور ما مل يعالج
ب�صورة فورية .و�ش ّدد العميد الركن روكز على
إرهابا.
�أن املقاومة لي�ست � ً
مواجهة الإرهاب
�أ�شار املحا�رض �إىل �أن الإره��اب ال��ذي تعانيه
الدولة اللبنانية ،بد ًءا من �إرهاب الدولة الذي
م���رورا ب��الإره��اب الداخلي،
متار�سه �إ��سرائ��ي��ل
ً
و���ص��والً �إىل املنظمات الأ�صولية ،ي�ستدعي
ت�����ض��اف��ر اجل���ه���ود ع��ل��ى ج��م��ي��ع امل�����س��ت��وي��ات
للتخطيط الإ�سرتاتيجي كما التكتي يف مواجهة
جميع التح ّديات.
و�أ�����ض����اف �أن ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ح���� ّددت
معينة ملكافحة الإره��اب ،معتمدة
ا�سرتاتيجية ّ
على تقنيات خمتلفة كجمع املعلومات واتخاذ
ال��ت��داب�ير ال��وق��ائ��ي��ة
واال�ستباقية� ،إ�ضافة
�إىل ت��ف��ع��ي��ل ع��م��ل
اال�ستخبارات وتعزيز
القوة الع�سكرية مع
املحافظة على قنوات
ديبلوما�سية متينة،
للو�صول �إىل الهدف
النهائي امل��رج��و� ،أال
وه��و احلماية والأم��ن
وال�سيادة.
دور القوات
اخلا�صة
يف حم�������ور �آخ�������ر،
ت��ن��اول��ت امل��ح��ا��ضرة مل��ح��ة ت��اري��خ��ي��ة ع��ن ف��وج
املغاوير� ،أقدم وحدة خا�صة يف اجلي�ش اللبناين،
حيث مت �إن�شا�ؤه العام .1966
و�أ�شار املحا�رض �إىل �أن الفوج امل�ؤلف من 12
متخ�ص�ص يف حرب الع�صابات ومكافحتها،
�رسية،
ّ
ويف القتال اجلبلي ،والقتال يف الأماكن املبنية،
�إ�ضافة �إىل القتال خلف خطوط العدو .وعر�ض
املهمات الرئي�سة التي نفّذها الفوج .
وتطرق �إىل دور القوات اخلا�صة يف لبنان يف
ّ
حماربة الإره��اب ،م�ؤك ًدا �أهميته الكبرية ،كونه
يرتكز �إىل الإرادة ال�سيا�سية وقناعاتها ،ما
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مينحه ال�رشعية والغطاء ال�رضوريني .و�أ�شار �إىل
م�شاركة القوات اخلا�صة اللبنانية يف عمليتني
ال�ضنية العام
كبريتني �ضد الإرهاب يف كل من
ّ
 2000ونهر البارد العام  ،2007مو�ض ًحا �أن
ا�ستخدام الق ّوة اقت�رص حتى الآن على الدفاع
عن النف�س (�أهداف ع�سكرية �أو م�صالح حكومية
تعر�ضت للهجوم �أوالً).
ّ
و�أك���د �أن العمليات اخلا�صة �ضد الإره���اب
��ه��ا
دول��ي��ا ،ك��ون غالبية
يف لبنان ات��خ��ذت وج ً
ً
الإرهابيني الذين �شاركوا يف العمليات هم من
جن�سيات دولية خمتلفة .و�أ�ضاف �أن للقوات
اخلا�صة اللبنانية �أربعة �أدوار �أ�سا�سية يف حماربة
الإره��اب ،وهي ت�شمل ال��رد الداخلي من خالل
جمموعات التدخّ ل التكتية ،والإنت�شار العمالين،
وبناء ال��ق��درات وب��رام��ج التدريب امل�ستمرة،
�إ���ض��اف��ة �إىل ال��ت��وا���ص��ل م��ع املجتمع امل��دين

وحت�ضري ال���ر�أي العام للم�ساهمة يف مكافحة
الإرهاب.
وحتدث املحا�رض عن اخل�صائ�ص التي ت�ساعد
ال��ق��وات اخل��ا���ص��ة اللبنانية يف ح��رب��ه��ا �ضد
الإره���اب ،من ال��ق��درات اجل�سدية العالية �إىل
م�شريا �إىل �أن عنا�رص هذه
املعنويات املرتفعة،
ً
الوحدات يتقنون مهارات تفوق تلك املتوافرة
عند ال��وح��دات ال��ع��ادي��ة ،ي��ت��ج��اوزون �أنف�سهم
با�ستمرار ،لديهم ثقة عالية بالنف�س ،وثقة تامة
بالقدرات ،وخربة عالية ( .وهم ي�سعون ب�شكل
متوا�صل �إىل تطوير قدراتهم عرب التدريب)،

ويعملون كفريق ،ولديهم القدرة على اجتياز
مييز
جميع ال�صعوبات  ،كما �أن �شغفًا فري ًدا ّ
حياتهم الع�سكرية.
�إجراءات �أ�سا�سية �ضد الإرهاب
يف الإط���ار نف�سه ،ق�� ّدم املحا�رض من��اذج عن
تدخّ ل القوات اخلا�صة ملكافحة الإرهاب وذلك
�ضمن الإج���راءات اللبنانية اال�سا�سية يف هذا
املجال ،ف�أ�شار �إىل معركة ال�ضنية ،حيث قامت
الوحدات اخلا�صة اللبنانية بالرد على اعتداء من
منظمة �إرهابية يف جرود ال�ضنية قامت بقتل
ع�سكريني وخطف �ضابط.
و�إىل معركة نهر ال��ب��ارد ،حيث ق��ام تنظيم
فتح الإ�سالم (حواىل  1000مقاتل) بالإعتداء
م�ستخدما خميم الالجئني
على مراكز اجلي�ش،
ً
الفل�سطينيني م�ل�اذًا �آم�� ًن��ا لإط�ل�اق عملياته
الإرهابية ،فانتقلت وحدات فوج املغاوير ،ومن
بعدها وحدات فوجي املجوقل ومغاوير البحر �إىل
بقعة العمليات وق�ضت على التنظيم الإرهابي،
بعد معارك عنيفة دامت حواىل ال��ـ� 107أيام،
�سقط خاللها � 176شهي ًدا للجي�ش اللبناين.
ك��م��ا � ّأن ال��ق��وى الأم��ن��ي��ة م��دع��وم��ة بعنا�رص
وجمموعات من القوات اخلا�صة ،قامت بعمليات
وا�ستباقية ،منها على �سبيل املثال
نوعية
�أمنية
ّ
ّ
ال احل�رص:
جت�س�س �
• القب�ض على �شبكات
إ�رسائيلية.
ّ
ّ
• توقيف خمطّ طي تفجريات طرابل�س.
عمليات
• توقيف املجموعات امل�س�ؤولة عن
ّ
خطف.
حمملة �أ�سلحة.
• اعرتا�ض �سفينة ّ
الأمن الوطني وتر�سيم «املناطق
ال�ساخنة»
تطرق العميد الركن روكز
يف ختام حما�رضتهّ ،
�إىل الأخطار والتهديدات التي يعانيها الكيان
اللبناين ،وقد �رشحها على ال�شكل الآتي:
• اخلطر الإ�رسائيلي :ويجب التمييز بني اخلطر
الع�سكري ال��ذي يتمثّل ب��ال��وج��ود الع�سكري
اللبنانية،
اجلنوبية
الإ�رسائيلي على احل��دود
ّ
ّ
واحتالل جزء من الأرا���ض��ي اللبنانية وانتهاك
يوميا ب�أ�شكال خمتلفة ،وبني اخلطر
ال�سيادة
ّ
الإرهابي الذي ت�شكّ له �إ�رسائيل� :إرهاب الدولة.

حما�رضات

التج�س�س
وي��ق��وم ه��ذا الأخ�ي�ر على عمليات
ّ
امل��ب�رر،
والإغ���ت���ي���االت ،وت��دم�ير امل����دن غ�ير
ّ
املدنيني وا�ستعمال
وا�ستهداف املواطنني
ّ
العنقودية.
القنابل
ّ
الفل�سطينية :ي��ج��ب التمييز
• الق�ضية
ّ
والف�صل بني م�س�ألة الالجئني الفل�سطينيني
الع ّزل واملجموعات امل�سلّحة التي وج�� َدت يف
الفل�سطينية م�ل�اذًا آ�م�� ًن��ا النتهاك
املخيمات
ّ
اللبنانية ،واحتواء املجموعات
�سيادة الدولة
ّ
إرهابية والتخطيط لعملياتها واالنطالق يف
ال
ّ
تنفيذها داخل الأرا�ضي اللبنانية وخارجها.
• امل�س�ألة ال�سورية :نف�صل بني املدنيني
الع ّزل القادمني �إىل لبنان بهدف ايجاد الأمن
واال���س��ت��ق��رار ،وب�ي�ن امل��ق��ات��ل�ين املنطلقني
ال�سورية و�إليها ،بهدف القيام
من الأرا���ض��ي
ّ
ع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل عمليات التهريب
بعمليات
ّ
املختلفة من خمدرات و�أ�شخا�ص و�أ�سلحة.
امل�ستقبلية و�آفاقها
الأدوار
ّ
يف خال�صة امل��ح��ا��ضرة ،ر�أى العميد الركن
روكز � ّأن التهديدات ال�رشق �أو�سطية اخلطرية
إقليميا متي ًنا
ع�سكريا �
ت�ستدعي ت��ع��او ًن��ا
ً
ً
��وح��دة،
ملحاربة الإره���اب بطريقة
من�سقة وم ّ
ّ
بغية خلق منطقة �آمنة .و�أكّ د �أنه من ال�رضوري
معاجلة الأ�سباب التي تولّد الإرهاب من بينها
الفل�سطينية ،وظلم الأنظمة
الفقر ،والق�ضية
ّ
املتطرفة.
إيديولوجيات
احلاكمة ،وال
ّ
ّ
ويف مالحظة حول «الربيع العربي»� ،أو�ضح
املحا�رض � ّأن «القاعدة» حت��اول الظهور �أمام
والقيادية
املحركة
منا�رصيها مبظهر القوة
ّ
ّ
للربيع العربي وهي ت�سعى �إىل تركيز جهودها
امل�ستقرة لتجد لنف�سها فيها
يف البلدان غري
ّ
مالذات �آمنة لل ّتحرك.
وختم مبقولة لكويف أ�ن��ان« :هجوم �إرهابي
الب�رشية
معينة ه��و ه��ج��وم ع��ل��ى
���ض��د دول���ة
ّ
ّ
جمعاء».
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رعى قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن نقوال
مزهر يف قاعة االحتفاالت يف فندق مونرو حفل افتتاح «احلملة الوطنية التذكريية للتوعية
نظمها املركز اللبناين
من خماطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة» ،التي ّ
للأعمال املتع ّلقة بالألغام بالتعاون مع مديرية التوجيه واللجنة الوطنية للتوعية من الألغام
واملكتب الإعالمي الع�سكري التابع للقيادة الو�سطى يف اجلي�ش الأمريكي.

حملة وطنية

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ
ت�صوير :العريف بالل عرب

قائما
اجلهود احلثيثة ح ّدت من خطرها لكنه ما زال
ً
دمرنا �أكرث من � 645ألف لغم ون�صف مليون
احلملة الوطنية التذكرييةّ :
عنقودية ونعد ب� ٍ
أر�ض نظيفة العام 2021

الإفـتتاح
ح�رض االف��ت��ت��اح مم� ّث��ل امل��دي��ر ال��ع��ام لقوى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي ال��ل��واء �أ��ش�رف ري��ف��ي العميد
طارق عبداللـه ،ممثل املدير العام للأمن العام
ال��ل��واء عبا�س ابراهيم العميد منري عقيقي،
ممثل املدير العام لأم��ن الدولة اللواء جورج
من�سى ،ممثل املدير العام
قرعة العميد �إيلي ّ
للجمارك �شفيق مرعي العقيد �أمين ابراهيم،
امل��دي��ر ال��ع��ام ل���وزارة البيئة ب��رج هاجتيان،
املدير العام ل�ل�إدارة يف اجلي�ش اللواء الركن
عبد الرحمن �شحيتلي ،نقيب ال�صحافة حممد
البعلبكي وعدد كبري من ال�ضباط وال�شخ�صيات
ال�سيا�سية والإعالمية والأكادميية.

كلمة العماد قهوجي
�أكّ ��د العماد قهوجي يف كلمته التي �ألقاها
ممثله ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن
نقوال مزهر «التزام اجلي�ش حمو �آث��ار الألغام
والقنابل العنقودية التي خلّفتها الإعتداءات
م�شريا �إىل «تنظيف نحو  55يف
اال�رسائيلية»،
ً
املئة من امل�ساحات امللوثة بالألغام والذخائر
والأج�����س��ام امل�شبوهة ونحو  70يف املئة من
امل�ساحات امللوثة بالقنابل العنقودية».
وج��ه اللواء الركن مزهر
يف م�ستهل الكلمة ّ
«التحية وال�شكر با�سم العماد قهوجي �إىل
جميع الذين �أ�سهموا يف تنظيم احلملة الوطنية
التذكريية للتوعية من خماطر الألغام والقنابل

العنقودية ،من الفريق الإعالمي
ال��ت��اب��ع ل��ل��ق��ي��ادة ال��و���س��ط��ى يف
اجلي�ش الأم�يرك��ي ال�صديق� ،إىل
و�سائل الإع�لام و�رشكات الإع�لان
ال��وط��ن��ي��ة� ،إىل امل��ن��ظّ ��م��ات غري
احلكومية وق��وات الأمم املتحدة
امل��ؤق��ت��ة يف ل��ب��ن��ان ،واجلمعيات
الأهلية النا�شطة يف هذا املجال،
واجل��ام��ع��ات وامل���دار����س و�سائر
اجل���ه���ات والأ����ش���خ���ا����ص ال��ذي��ن
ماديا
�شاركوا يف الإعداد للحملة،
ً
ومعنويا� ،آم�لاً يف �أن ت�شكّ ل هذه
ً
�ستت�ضمنه من
امل���ب���ادرة مب���ا
ّ
برامج �إعالمية وتوجيهية مكثّفة
و���ش��ام��ل��ة� ،إن��دف��اع��ة ج��دي��دة نحو
حتقيق مزيد من التقدم يف م�سار
معاجلة م�شكلة الألغام والقنابل
العنقودية وتداعياتها امل�ستمرة على �أكرث من
�صعيد».
و�أ���ض��اف« :لي�س ب��الأم��ر ال�سهل على وط� ٍ�ن
�صغري كلبنان ،م�ساحة و�إمكانات� ،أن يعاين وجود
ك ٍّم هائل من الألغام والقنابل العنقودية على
�أر�ضه ،نتيجة الأح��داث الداخلية واالعتداءات
الإ�رسائيلية عليه طوال عقود من الزمن ،لك ّنه
لي�س من امل�ستحيل على الإطالق التخلّ�ص من
هذه امل�شكلة� ،إذا ما توافرت الإرادات ال�صادقة
وامل�س�ؤولية الوطنية والإن�سانية ،التي تفرت�ض
من اجلميع الت�ضامن والتكافل يف مواجهة هذا
العدو اخلفي والقاتل ال�صامت .واليوم ،ونحن
نفتتح هذه احلملة� ،إمنا ن�ؤكّ د التزامنا حمو تلك
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الآث��ار ،وا�ستباق نتائجها ،تلك النتائج التي
تقف عائقًا يف وجه موا�صلة الكثريين لأعمالهم
اليومية ،ومتابعة حياتهم العادية ،وهذه حقوق
خ�صو�صا بالن�سبة �إىل
طبيعية للنا�س جمي ًعا،
ً
مواطنني ي ��ؤكّ ��دون ا�ستمرار انت�سابهم اىل
الوطن ،وا�ستعدادهم للحفاظ على �إرث �أهلهم،
وحر�صهم على الإنتقال بهذا الإرث اىل الأبناء
والأحفاد».
وت��اب��ع« :ل��ق��د انطلقت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش يف
معاجلتها للم�شكلة منذ مطلع الت�سعينيات،
وبالتعاون مع املنظمات غري احلكومية وبع�ض
اجليو�ش ال�صديقة واجلمعيات الأهلية ،عرب
ثالثة اجتاهات ،العمل امليداين لنزع الألغام
والقنابل العنقودية والأج�����س��ام امل�شبوهة،
حمالت التوعية والإر�شاد التي �شملت معظم
وخ�صو�صا يف منطقتي
املناطق اللبنانية،
ً
اجلنوب والبقاع الغربي ،م�ساعدة امل�صابني
م��ن خ�لال �إع���ادة ت�أهيلهم على امل�ستويني
اجل�سدي والنف�سي .ونتيجة اجلهود املتوا�صلة،
مت لغاية تاريخه تنظيف نحو  55يف املئة من
ّ
امل�ساحات املل ّوثة بالألغام والذخائر والأج�سام
امل�شبوهة ،ونحو  70يف املئة من امل�ساحات
املل ّوثة بالقنابل العنقودية� ،إ�ضافة �إىل حتقيق
انخفا�ض �سنوي ملمو�س يف عدد الإ�صابات بني
باهرا
�صفوف املواطنني ،وهذا ما يعترب �إجنا ًزا
ً
ي�س ّجل جلميع الذين �شاركوا يف تنفيذ املهمة،
قيا�سا على احلجم الكبري للم�شكلة ،وحمدودية
ً
ٍ
القدرات والإمكانات ،لكن ّنا على ثقة تامة ب�أ ّنه
باملتابعة اجلادة ملا �أجنزناه ،ومبزيد من العزم
وال�صرب والت�ضحية واملبادرات ال�صديقة ،قد
ن�صل بعد ب�ضع �سنوات �إىل نهاية هذا الطريق
ال�شاق ،وتعود �أر���ض لبنان كما عرفها الآب��اء
والأجداد واحة للأمن والأمان واال�ستقرار».
وختم�« :أيها االخوة الأعزاء ،مربوك لكل واحد
منكم جهده املبذول لإجناح هذه احلملة املفعمة
باملعاين والدالالت الوطنية والإن�سانية .واعلموا
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�أن جهدكم هذا لن يذهب �سدى،
فهو يف مكان وزمان ما ،قد ي�سهم
يف منع �سقوط �ضحية �أو �أك�ثر،
وبالتايل جتنيب �أهلنا الكثري من
امل�آ�سي والآالم والدموع.
م�ب�روك للبنان �إن��دف��اع �أبنائه
لتلبية ن���داء ال���واج���ب ،وم�ب�روك
للّبناينّ ،كما لل�شقيق وال�صديق،
روح املحبة والت�ضامن ال�سائدة
بني اجلميع ،فبهاتني القيمتني
الكبريتني ،ينت�رص الوطن ،وترتفع
راية الإن�سانية وال�سالم».
العميد الركن ع�ضيمي
رئي�س امل��رك��ز العميد الركن
ع��م��اد ع�ضيمي �أ���ش��ار يف كلمته
�إىل �أن م�شكلة الأل��غ��ام والقنابل
العنقودية يف لبنان من «�أ�صعب
امل�شاكل ال��داخ��ل��ي��ة ال��ت��ي ت��ؤ ّث��ر
ب�شكل �سلبي ع��ل��ى الو�ضعني
االج��ت��م��اع��ي واالق��ت�����ص��ادي ،وق��د
ت�����س��ب��ب��ت ب�����س��ق��وط ال��ك��ث�ير من
ال�����ض��ح��اي��ا ب�ي�ن ق��ت��ي��ل وج��ري��ح،
وان��ح�����س��ب��ت ه���ذه امل�شكلة على
التو�سع العمراين
احلجر كما الب�رش ف�أعاقت
ّ
�سلبا على
وعطّ لت بناء البنى التحتية و�أ َّث��رت
ً
احلركة ال�سياحية والزراعية وغريها.»...
وع��ر���ض واق���ع امل�شكلة منذ ال��ع��ام 1990
و���ص��والً �إىل ع���دوان مت��وز  2006حيث خلّف
العدو اال�رسائيلي يف اجلنوب والبقاع الغربي،
م�لاي�ين ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة وال��ذخ��ائ��ر غري
املنفجرة والأج�سام امل�شبوهة ،متعم ًدا زرعها
ب�شكل ع�شوائي على م�ساحات �شا�سعة �ضمن
املناطق الآه��ل��ة وال��زراع��ي��ة ،لتطال �أطفالنا
و�أهلنا وتهدد �سالمتهم وحياتهم اليومية.
و�إذ �أ�شار �إىل «اجلهود التي قام بها اجلي�ش
اللبناين لتحقيق ال�برن��ام��ج النموذجي لنزع
الألغام الذي بد�أه العام  ،»1990حت ّدث العميد
ع�ضيمي عن «عمل املركز امل�ستمر يف تنفيذ
جميع اخلطط والعمليات لنزع الألغام» ،مو�ض ًحا
مت لغاية اليوم تدمري �أكرث من � 645ألف
�أنه « ّ
لغم و� 500أل��ف قنبلة عنقودية و�أك�ث�ر من

 500قنبلة طريان من كل الأرا�ضي اللبنانية
ناهيك عن ع�رشات �آالف الذخائر غري املنفجرة
وتنظيف ماليني الأم��ت��ار من �أي اث��ر للتل ّوث
بالألغام والقنابل العنقودية وقد �أعيدت مئات
مت ا�ستثمارها يف
العقارات �إىل �أ�صحابها حيث ّ
حقول �شتى».
وق��ال« :مواكبة لهذا التعاون كانت فكرة
�إطالق احلملة الوطنية التذكريية للتوعية من
خماطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر
غري املنفجرة ،والتي ت�ضاف اىل ما �سبقها من
حمالت ون�شاطات بهدف رفع م�ستوى الوعي
عند املواطن اللبناين ملواجهة هذه الأ�شباح
اخلفية بالوقاية واحل���ذر ،وك��ذل��ك لت�سليط
ّ
ال�ضوء على م�شكلة امل�صابني وعائالتهم،
وع��ر���ض الإجن�����ازات امل��ن � ّف��ذة ،و�إب����راز الدعم
امل�شكور ملنظمة الأمم املتحدة والهيئات
التابعة لها واالحتاد الأوروبي والدول ال�شقيقة
وال�صديقة».
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العميد نا�صيف
قائد فوج الهند�ســة العميــد �إيلي نا�صيــف
حت��� ّدث ع��ن م�شاركة ال��ف��وج ال���ذي يعمل �إىل
جانب مهمـات دعم القتــال الهنــد�سي املنوطة
به يف عمليات ن��زع االلغام لأهــداف ان�سانية
والتي تنفّذ عادة عند انتهاء احلروب واالعمال
وتت�ضمن توعية املواطنني ودرء
الع�سكرية،
ّ
الأخطار عنهم وم�ساعدة ال�ضحايا وت�أهيلهم
لإعادة انخراطهم يف املجتمع.
و�إذ �أ�شــار �إىل �أف�ضليات العمــل يف نزع
االلـغـام و�أهم قدرات الفوج وو�سائله احلالية،

املق ّدم بو مارون
بعدهــا كانت كلمــة للمق ّدم بيار بو مارون
رئي�س امل��رك��ز الإقليمي ل�ل�أع��م��ال املتعلّقة
أرقــاما حول امل�ساحات
بالألغــام ،عــر�ض خاللهــا �
ً
املنظّ فــة من الألغــام التي و�صلت ن�سبتهــا �إىل
مربع،
 53يف املئة �أي ح��واىل  94مليون مرت ّ
والأخــرى املـل ّوثـة بالقــنابل العنقوديــة والتي
و�صلت ن�سبتهــا �إىل  68يف املئــة �أي حـواىل
مربــع ،واملـو ّزعــة بني �أرا� ٍ��ض
 56مليون مرت ّ
زراعية وبنى حتتية ومناطق �سكنية و�أخ��رى
طرق وحماور رئي�سة و� ٍ
أرا�ض جرداء.

عر�ض العميد نا�صيف �أهـم الن�شاطــات التي
ن ّفذها ،ومنهــا ك�شــف وتنظيـف جميـع البقـع
امللغومــة من الو�سـط التجــاري لبريوت ت�سهيالً
لإع��ادة االع��م��ار ،واملواقـع الأثريــة والأماكن
ال�سياحية والأم���اك���ن ذات ال��ط��اب��ع الديني
وال�ترب��وي واملحميات ،وامل��راف��ىء واملرافق
العامــة مع فتح املحــاور والطرقات ،ونـــزع
الألغــام ملواكبــة عملية اعادة املهــجرين �إىل
قراهــم ،ومواكبــة �أعمــال �إعـادة ب�سـط �سلطــة
الدولة على املناطق التي كانــت حتت �سيطرة
الأح���زاب �أو امليلي�شيـات وتـلك التي كانت
حمتلّة من قبل العــدو الإ�رسائيلي يف اجلنوب
والبقاع الغربي� ،إ�ضافة �إىل مواكبـة �أعمـال
اللجنة املكلفة تر�سيـم احل���دود اجلنوبيــة،
وامل�شــاركة ب�أعمـال التوعية وت�سليم �أرا��ٍ�ض
وعقارات منظّ فــة من الألغـام وبقايـا احلروب
�إىل ال�����س��ـ��ل��ط��ات امل��ع��ن��ي��ة �أو اىل ا�صحابها
امل�ستفيدين.

ووعد املق ّدم بومارون بـ«لبنان
خ� ٍ
���ال م���ن ال��ق��ن��اب��ل ال��ع��ن��ق��ودي��ة
بعيد العام  2016وم��ن الألغام
وخملّفات احلرب املتف ّجرة العام
.»2021
ث���م ع����� ّدد ال�����ش�رك���ات امل��ح��ل� ّ�ي��ة
وال���دول���ي���ة ال���ت���ي ت�����ش��ـ��ـ��ارك يف
عمليــات �إزال��ة الألغـــام و�شــرح
كيفــية تناق�ص ع��دد ال�ضحايا
متــوز
ب�شكــل مطّ رد منذ عــدوان ّ
.2006
				
كلمات �أخرى
ختامــا ،كانــت كلمات للمديرين الإقلـيميــني
ً
للجمعيــات واملنظّ مات غري احلكوميــة العاملــة
مت الرتكيــز خاللهـا على
يف ن��زع الأل��غ��ـ��ـ��امّ ،
اجلهود التي تبذل مــن �أج��ل احل�صول علــى
�أف�ضـل النتائــج املرجوة منها.
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ع�ضو «اللجنــة الوطــنية للتــوعيــة من خماطــر
الألغــام» ال�سيد �أحمــد رم�ضــان ،كانــت له كلمــة
نــ ّوه فيها بال�رشاكــة والتكامــل بني القطاعيــن
ال��ر���س��م��ـ��ي والأه��ل��ـ��ـ��ي وامل��ـ��رك��ـ��ز ال��وط��ن��ـ��ـ��ي،
للو�صول �إىل وطن ٍ
خال من الألغــام والقنابــل
العنقوديــة ،ومت ّنى
ال�������س�ل�ام والأم��������ان
للجميع.
ك���ـ���م���ـ���ا ق��� ّدم���ـ���ـ���ت
ال���������س����ي����دة زه������رة
ج���م���ع���ة امل�������ص���اب���ة
ب����إع���اق���ة دائ���م���ة من
ج��ـ��راء ان��ف��ج��ار قنبلة
ع��ن��ق��ودي��ة ���ش��ه��ادة
حيــاة عـن جتربتــهــا
م���ع ع����امل الإع��اق��ـ��ـ��ة
ورح��ل��ت��ه��ـ��ا الطويلة

مع الآالم والعــالج وت�صميمــها على متابعــة
احلياة ب�شكل �شبه طبيعي على الرغــم من كل
ال�صعـوبات.
ويف ختــام احلفل جرى عر�ض �أفالم وثائقية
متت على هذا
عــن املراحل واخلطوات التي ّ
ال�صعيد ،ثم اقيــمت م�أدبة ع�شــاء.
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حزيران

حملة وطنية

ن�شاطات احلملة
احلملة الوطنية التذكريية للتوعية من خماطر
الأل��غ��ام والقنابل العنقودية وال��ذخ��ائ��ر غري
املنفجرة التي انطلقت يف  23ني�سان املا�ضي
ت�ضمنت
وا�ستمرت م��دة � 5أي��ام متوا�صلة،
ّ
ّ
وثائقيا �أع� ّده امل�ؤهل الأول �رشبل ن�رص
فيلما
ً
ً
(م��ن مديرية التوجيه) عن الأل��غ��ام والقنابل
مت عر�ضه على حمطات التلفزة
العنقودية ّ
مت التن�سيق مع و�سائل
ويف دور ال�سينما؛ كما ّ
�ضباط
الإع�لام لتخ�صي�ص وقت ملقابالت مع ّ
من املركز اللبناين وفوج الهند�سة وكان �أولها
م��ع تلفزيون الـ LBCيف برنامج «نهاركم
�سعيد» م��ع العميد ال��رك��ن �إي��ل��ي نا�صيف،
وحديث �إذاع��ي لإذاع��ة النور مع العقيد رويل
فار�س ،ومقابالت مع املق ّدم الإداري ماري
عبد امل�سيح يف حم��ط��ات  OTVو MTVو
 .TLو�ضمن ب��رن��ام��ج «ال��ي��وم غ��� ًدا» �شارك
املق ّدم بيار بو مارون يف ندوة عن املو�ضوع
عينه ،ويف «الأ�سبوع يف �ساعة» حت ّدث النقيب
�رشبل جنيم ،فيما كان النقيب ابراهيم �رشقاوي
�ضيف تلفزيون املنار يف فرتته ال�صباحية.
ك��م��ا ع��ر���ض��ت م�رسحية ت��وع��ي��ة ل�ل�أط��ف��ال يف
العديد من املدار�س؛ و�ألقيت حما�رضات توعية
من خماطر الألغام يف اجلامعة اللبنانية مبختلف
فروعها ويف جامعات الأنطونية ،واللبنانية -
ت�ضمنت تعريفًا
الكندية ،واللبنانية العاملية،
ّ
ب�أهمية برامج التوعية التي ت�سهم بخف�ض
�أعداد �ضحايا املواطنني الناجمة عن انفجارها
نتيج ًة لعدم العلم بوجودها �أو للت�رصفات
واملفاهيم اخلاطئة.
من جهة ثانية ج��رى ت�سليم �أرا�� ٍ��ض وحقول
منظّ فة لأ�صحابها يف مناطق ���س��وق الغرب
وتوال البرتون ،ويف حاروف وال�رشقية يف ق�ضاء
النبطية ،و�آخر يف مدينة النبطية ،ويف القنطرة
 مرجعيون ،ويف تبنني  -بنت جبيل.وع��ل��ى ح��واج��ز اجلي�ش يف خمتلف املناطق
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مت توزيع
ويف ح��رم اجل��ام��ع��ات وامل���دار����سّ ،
ن�رشات توعية للمواطنني ول�صق الفتات على
اجل���دران ،كما انت�رشت مل�صقات ومن�شورات
التوعية على اللوحات الإعالنية.

ويف ال�سياق نف�سه ،و�صلـت خ�لال الأي���ام
الأرب��ع��ة للحملة ر���س��ائ��ل ت��وع��ي��ة م��ن خماطر
الألغام ،عرب الهواتف النقّالة �إىل ح��واىل 52
�ألف م�شرتك.

حزيران

حملة وطنية

�إعداد:
تريز من�صور
ت�صوير :جاك واكيم

نتيجة اجلهود احلثيثة التي بذلها
اجلي�ش و�رشكة د�.سي�.أي ()DCA
بالتعاون مع بلدية عاليه والأهايل،
مت ت�سليم قطعة �أر�ض م�ساحتها 3
ّ
دومنات نزعت منها الألغام يف منطقة
عاليه � -سوق الغرب.
ت�سليم الأر�ض جرى خالل احتفال
بح�ضور النقيب �رشبل جنيم (رئي�س
ق�سم مراقبة النوعية يف املركز
اللبناين للأعمال املتعلقة بنزع
الألغام) ،مدير منظمة امل�ساعدات
الكن�سية الدامناركية ( )DCAال�سيد
كالو�س نيل�سون ،رئي�س بلدية عاليه
ال�سيد وجدي مراد ،وال�سيد بديع
خوري (ع�ضو جمل�س بلدية عاليه
و�شقيق �صاحب الأر�ض) ،وعدد من
�أع�ضاء املجل�س البلدي ،و�أع�ضاء من
اجلمعية.

نزع الألغام والقنابل العنقودية
( ،)Clearance Planح � ّددت
الأ���س��ـ�����س الأ ّول���ي���ة والأول���وي���ات
لعمليات تنظيف الأرا�ضي ،معتم ًدا
يف ذلك املوا�صفات العاملية».
و�أ����ش���ار النقيب جن��ي��م �إىل �أن
«ه���ن���اك ���س��ت م��ن��ظ��م��ات �أه��ل��ي��ة
دولية ت�شارك اجلي�ش اللبناين يف
هذه احلملة الوطنية لنزع الألغام،
وتتلقى التمويل من عدة جهات
دول��ي��ة م��ث��ل الإحت����اد الأوروب�����ي،
�صندوق النقد ال���دويل ،بلجيكا،
�إ�سبانيا و�سلوفينيا.»...
و�أو�ضح �أن عمليات نزع الألغام
مت ت�سليمها
متت يف الأر�ض التي ّ
ّ
يف ع��ال��ي��ه ��� -س��وق ال��غ��رب ب��وا���س��ط��ة ال�سرب
نظرا اىل وع��ورة
والكالب الكا�شفة للألغام،
ً
الأر�ض وكثافة املعادن يف داخلها».
أخ�يرا �أن اجلي�ش اللبناين ب��ات وجهة
و�أك��د � ً
يعتمدها العديد من الدول التي تعاين م�شكلة
الألغام ،والتي تنتدب �ضباطً ا ملتابعة دورات
تدريبية يف لبنان.
ومن جهته �أعرب ال�سيد كالو�س نيل�سون عن
�إعجابه باملهنية العالية التي يتعاطى فيها

بف�ضل ت�ضافر اجلهود وم�شاركة منظمات دولية
النقيب �رشبل جنيم الذي �سلّم �صاحب
العالقة �شهادة ت��ؤك��د خ��ل� ّو الأر����ض من
الألغام واملعادن �أو�ضح
ملجلة «اجل��ي�����ش»�« ،أن
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين ي�ضع
ق�ضية ن���زع الأل���غ���ام يف
�سلّم �أولوياته ،باعتبارها
ق�ضية وطنية ت�ساهم يف
تثبيت اال�ستقرار الداخلي
وال��ت��ن��ي��م��ة االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية .وبناء على
تقنيا
ذل���ك� ،أع��� ّد م�س ًحا
ً
�شمل الأرا�ضي اللبنانية،
وو���ض��ع خ��ط��ة لعمليات
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اجلي�ش ي�س ّلم الأرا�ضي
نظيف ًة لأ�صحابها

اجلي�ش اللبناين مع ق�ضية نزع الألغام ،م�ستن ًدا
�إىل مقارنة بني عمله وعمل �أط��راف �أخ��رى يف
ال��دول التي تنفّذ فيها ال�رشكة عمليات نزع
�ألغام مثل كرواتيا� ،أفغان�ستان وال�صومال...
و�أك��د ال�سيد نيل�سون «�أن �رشكة  DCAهي
واح���دة م��ن �ست ��شرك��ات تقوم بالتعاون مع
اجلي�ش اللبناين بعمليات نزع الألغام يف لبنان
منذ العام  ،2007وال �سيما يف منطقة اجلنوب».
�أما ال�سيد بديع اخلوري ف�شكر اجلي�ش اللبناين
على جهوده احلثيثة من �أجل احلفاظ على �سالمة
املواطنني من خطر الألغام .كما �أ�شار �إىل �أن
هذه الأر�ض م�ص ّنفة منطقة عقارية خا�صة ببناء
الفيالت ،وهي الآن معرو�ضة للبيع.
مت يف منطقة النمريية -
ويف الإط��ار عينهّ ،
النبطية ت�سليم قطعة �أر�ض قامت بتنظيفها
املنظمة ال�سوي�رسية لنزع الألغام ( .)FSDكما
�سلّمت منظمة املجموعة اال�ست�شارية للألغام
( )MAGقطعة �أخ��رى يف ح��اروف  -النبطية،
وقطعة �أخرى �سلّمها فوج الهند�سة يف مدينة
النبطية ،و�أخرى �سلّمتها منظمة  FSDيف حميط
بلدة ال�رشقية  -النبطية� .أم��ا منظمة POD
ف�سلّمت قطعة �أر�ض نظيفة يف منطقة القنطرة
مرجعيون ،كما �سلّمت منظمة  NPAقطعة
�أر�ض يف منطقة بنت جبيل.
مت ت�سليم
ويف منطقة ت���وال  -ال���ب�ت�رون ّ
�أر���ض قامت بتنظيفها منظمة Handicap
 Internationalالفرن�سية.

حزيران

هو�شان ،الدجاجة جي جي ،الكلب كي
يف �إط���ار حملة التوعية ح��ول خماطر
كي ،الغزال غي غي تالمذة و�أ�ستاذهم
الألغام والقنابل العنقودية ،قامت فرقة
امل�رسحية ،يقومون
الثور ،وهم �أبطال
ّ
«امل�رسح اللبناين للأطفال» بجولة �شملت
من خالل الدر�س وال�رشح ،بتعليم الأوالد
ع ّدة مدار�س يف خمتلف املناطق اللبنانية
كيفية الت�رصّف �إذا ما واجهوا �أي ج�سم
ّ
وق ّدمت ،بالتعاون مع قيادة اجلي�ش -
غ��ري��ب وم�����ش��ب��وه .خال�صة ال��درو���س،
املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بنزع
يتم تردادها
الذهبية التي
القاعدة
ّ
ّ
ممي ًزا ه��دف �إىل
م�رسحيا
جي ًدا:
الأل��غ��ام ،عمالً
حتى يحفظها الطالّب ويفهموها ّ
ّ
ً
توعية الأطفال حول الأخطار املحدقة بهم
���ورا»...
«ال ت��ق�ترب ،ال تلم�س ،بلّغ ف� ً
وكيفية جت ّنبها.
يف هذا املجال
ما يعني ع��دم الإق�ت�راب من �أي ج�سم
ّ
ٍ
م�شبوه وعدم مل�سه ،بل تبليغ اجلي�ش
اللبناين الذي ميلك العتاد والقدرات
ال�لازم��ة لتج ّنب خماطر ه��ذه الأج�سام
الغريبة.
التقيد
�ش ّددت امل�رسحية على �أهمية
ّ
تو�ضع يف
بالالفتات والإ�شارات التي
َ
احلقول غري املنظّ فة من الأج�سام غري
املنفجرة ،كالتحذير بعدم الإق�تراب،
وخطر الألغام ...ون�صحت الأوالد باللعب
فقط يف الأماكن التي ي�سمح لهم �أهلهم
بها قرب املنزل� ،أو يف احلدائق العامة
امل�رسحية من ت�أليف و�سيناريو و�إخراج علي فواز
الريا�ضية.
واملالعب
ّ
أي�ضا �أغاين امل�رسحية وحلّنها)ّ � .أما
�شارك يف امل�رسحية عن�رص من املركز اللبناين
فرحات (كتب � ً
مرتديا العتاد
املمثلون فهم رانا جمدالين ،ايهاب حطيط ،مرمي للأعمال املتعلّقة بنزع الألغام،
ً
�سلمان� ،سناء فواز وح�سني جانبني ،ومهند�سة ال�ل�ازم للتنقيب ع��ن الأل��غ��ام ون��زع��ه��ا ،وذل��ك
مت تنفيذ هذا الن�شاط لإنقاذ احلمار هو�شان  -وهو تلميذ ك�سول مل
ال�صوت ماريانا جانبنيّ .
بالتن�سيق مع رئي�سة ق�سم الإعالم والتوعية يف ين�صت جي ًدا للدرو�س  -علق يف حقل �ألغام
املركز اللبناين للأعمال املتعلّقة بنزع الألغام
وعر�ض حياته والآخرين للخطر .تفاعل التالمذة،
ّ
ٍ
املق ّدم ماري عبدامل�سيح.
ال�شخ�صيات بحما�سة وحت��اوروا معها .ويف
مع
ّ
ٍ
ٍّ
امل�رسحية ،ب�شكل
عر�ضت
َ
امل�رسحية �أعاد املمثلّون التذكري بالأ�س�س
فكاهي و�سهل ،ختام
ّ
ّ
املخاطر التي ميكن �أن
امل�رسحية،
تت�سبب بها الأج�سام وال��درو���س التي ا�ستعر�ضوها يف
ّ
ّ
يهتم ب�أمن
الغريبة والقنابل غري املنفجرة والتوجيهات و�شكر اجلميع اجلي�ش اللبناين الذي
ّ
الالزمة حول جت ّنب خماطر هذه الأج�سام .احلمار املواطنني و�سالمتهم .وقد � ِ
أف�سح املجال �أمام

حملة وطنية

�إعداد:
ندين البلعة

«هو�شان» و«جي جي»
و«كي كي» و«غي غي»...
ر�سالة توعية حول
خماطر الألغام والقنابل
العنقودية

التالمذة لطرح بع�ض الأ�سئلة الإ�ستي�ضاحية
التي �أجاب عنها ال�ضباط ممثلّو املركز اللبناين
للأعمال املتعلّقة بنزع الألغام.
امل�رسحية ُعر�ضت يف ع � ّدة م��دار���س� ،أب��رزه��ا:
مدر�سة ال�شهيد حممد �سعد (برج رحال) وم�ؤ�س�سة
الإمام ال�صدر (جل البحر) ،وثانوية ال�شهيد ح�سن
ق�صري (بئر ح�سن) ،وم��در���س��ة �سمارت (حي
ال�سلم) ،وثانوية الكوثر (بئر ح�سن) ،وجممع
التحرير (ال�سلطانية) ومدر�سة الإ�رشاق (عيناتا)،
ونادي النه�ضة الإجتماعي (�شانيه) ،واملدر�سة
الوطنية (حي
إجنيلية
ال
ّ
ّ
امل����ي����دان يف ال��ن��ب��ط��ي��ة)
ومدر�سة الإم���ام احل�سني
(يحمر).
وق��د ح�رض ال��ع��رو���ض يف
املدار�س �ضباط ممثلون
ع����ن امل����رك����ز ال��ل��ب��ن��اين
ل�ل�أع��م��ال املتعلّقة بنزع
الألغام.
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حزيران

خربات وتدريبات

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

�ضباط من الربازيل دورة تدريبية على �إدارة العمليات الإن�سانية للأعمال
تابع �ستة ّ
املتعلقة بالألغام يف املركز الإقليمي املعتمد لهذه الأعمال (ثكنة ع�صام �شمعون يف
النبطية) ب�إدارة املق ّدم بيار بو مارون رئي�س املركز.
ا�ستمرت فرتة �أ�سبوعني كاملني ،تعريفًا
وت�ضمنت مواد التدريب يف ال��دورة التي
ّ
ّ
باملركز و�أق�سامه وواجبات امل�س�ؤولني واملوظفني فيه ،وزي��ارات �إىل حقول نزع �ألغام
وقنابل عنقودية ،بهدف االطالع على �أعمال املراقبة و�ضمان اجلودة والعمليات ف�ضالً عن
امل�سح التقني للبقع امللغومة وامل�شبوهة ،ومناق�شات حول جممل هذه العمليات.
ال�ضباط الربازيليني حيث �ألقى رئي�س املركز الوطني
اختتمت الدورة باحتفال تخريج
ّ

تخريج �ضباط برازيليني
تابعوا دورة يف لبنان
العميد الركن ع�ضيمي:
خربتنا جتذب
العرب والأجانب
وقريبا مدر�سة �إقليمية
ً
للتدريب
ملاذا يتدربون عندنا؟
العميد ال��رك��ن ع��م��اد ع�ضيمي حت��� ّدث �إىل
ً
جيو�شا
«اجلي�ش» ع��ن الأ���س��ب��اب التي تدفع
�درب يف لبنان فقال:
كبرية وعريقة �إىل ال��ت� ّ
«منذ �إن�شاء املركز العام  ،1998ت�سارعت
وترية عملنا ب�شكل مطّ رد ،فقد بد�أنا ن�شارك
بامل�ؤمترات اخلارجية املتخ�ص�صة يف جمال نزع
الألغام والقنابل العنقودية مبعدل  6م�ؤمترات
�سنويا يف خمتلف �أن��ح��اء ال��ع��امل ،مو�ض ًحا �أن
ً
كبريا».
اهتماما
القيادة �أولت الأمر
ً
ً
و�أ���ض��اف ق��ائ�لاً��« :سر ّ جناحنا يكمن يف كرثة
امل�شاكل التي انهالت علينا يف وقت قيا�سي
حيث �أننا مل نكن قد حللنا م�شكلة الألغام ب�شكل
نهائي بعد ،حتى �أمطرنا العدو الإ�رسائيلي بوابل
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املحملة بالقنابل العنقودية،
من ال�صواريخ
ّ
ما �أع��اد جهودنا و�إجنازاتنا �إىل نقطة ال�صفر
وفر�ض علينا �إعادة البدء ب�أعمال النزع التي كنا
قد بد�أناها يف وقت �سابق ،ما �أ ّدى �إىل اكت�سابنا
خ�صو�صا و�أننا
خربة كبرية يف وقت قيا�سي،
ً
بد�أنا العمل ب�إمكانات �ضئيلة �أثبتت فاعليتها
«فاحلاجة �أم الإخرتاع» ،ثم ما لبثت التجهيزات
والآالت �أن ت��ط��ورت لت�صبح �إنتاجيتنا �أك�بر
ووترية عملنا �أ�رسع».
وقال« :كل هذه العوامل �أك�سبتنا «�شهرة»
بني الدول امل�صابة ب�آفة الألغام والدول الأخرى
املانحة ،فانهالت علينا الهبات للم�ساعدة يف
ن��زع الأل��غ��ام والقنابل العنقودية ،والطلبات
للتدرب عندنا الكت�ساب اخل�برات واملهارات
ّ

خ�صو�صا
التي امتلكناها نتيجة الأمر الواقع،
ً
و� ّأن عملية التدقيق ما بعد التنظيف يقوم
بها املركز الوطني ،ما يعطي مانحي الهبات
ثقة بعملنا ويك�سبـنا �صدقية كبيـرة يف هذا
املجال».
�أ�صداء ايجابية
�أو�ضح العميد الركن ع�ضيمي �أنه «�أ�صبح يف
جعبتنا م�ؤمترات خارجية كثرية نعر�ض خاللها
م�شكلتنا على املنابر العاملية فتفتح �أمامنا
�آفاقً ا وا�سعة للم�ساعدة على حلّها .وقد اكت�سب
امل�ؤمتر الذي �أقمناه العام املا�ضي «الإجتماع
ال��ث��اين ل��ل��دول الأط���راف يف �إتفاقية الذخائر
العنقودية» �أهمية كبرية ،حيث �سلّط ال�ضوء

حزيران

للأعمال املتع ّلقة بالألغام العميد الركن عماد ع�ضيمي كلمة با�سم قائد اجلي�ش العماد جان
أكيدا على متانة العالقة التاريخية التي
قهوجي ر�أى خاللها «يف هذا التعاون املثمر ت� ً
وا�ضحا عن ثقة ال�سلطات الربازيلية باجلي�ش
وتعبريا
جتمع �شعبينا وجي�شينا ال�صديقني،
ً
ً
حمي ًيا من خاللهم �سلطات بلدهم واجلي�ش
وتوجه �إىل املتخرجني بالتهنئة
اللبناين».
ّ
ّ
الربازيلي.
املتخرجني� ،إ�ضافة �إىل
بعدها ق ّدم العميد ع�ضيمي �شهادات الدورة التدريبية لل�ضباط
ّ
درعٍ تذكارية با�سم العماد قائد اجلي�ش �إىل نظريه الربازيلي ،و�أخرى با�سم املركزاللبناين.
ويف نهاية احلفل تبادل اجلميع نخب البلدين واجلي�شني.

خربات وتدريبات

ع��ل��ى م�شكلتنا و�إم��ك��ان��ات��ن��ا
وخربتنا ،ما جعل الدول العربية
والأج��ن��ب��ي��ة ت�����س��ارع �إىل امل�����س��اع��دة
يف عملية النزع �أو �إىل �إر���س��ال متدربني
للخ�ضوع ل��دورات يف الأعمال الإن�سانية لنزع
الأل��غ��ام .وق��د بلغ ع��دد املتدربني يف مركزنا
�شخ�صا م��ن ع��دة ب��ل��دان �أب��رزه��ا:
ح���واىل 72
ً
العراق ،ال�سودان ،الربازيل ،الأردن ،كرد�ستان،
واليمن .وتنوعت الدورات بني «�إدارة العمليات
الإن�سانية للأعمال املتعلّقة بالألغام» ،و«نظام
�إدارة املعلومات املتعلّقة بالألغام»« ،وكيفية
معاجلة م�شكلة القنابل العنقودية» ،و«كيفية
التوعية من خماطر الألغام والقنابل العنقودية
وم�ساعدة ال�ضحايا»« ،و�سبل تعزيز الإرادة
والثقة بالنف�س لدعم �ضحايا الأل��غ��ام» ،وقد
كانت �أ�صداء التدريب جيدة يف جميع البلدان،
إيجابا على �صورة لبنان يف املجتمع
ما انعك�س � ً
العاملي و�أعطاه �صفة ر�سمية للتدريب يف هذا
املجال».
وختم العميد الركن ع�ضيمي بالقول�« :إن
جهودنا م�ستمرة على �صعيد الت�سويق لإيجاد
احل��ل��ول العملية مل�شكلة الأل��غ��ام والقنابل
العنقودية و�إزال��ت��ه��ا ب ��أ��سرع وق��ت ممكن مع
خ�صو�صا و�أن هدفنا
�ضمان النوعية ومراقبتها،
ً
هو القيام بالأف�ضل لوطننا و�شعبنا .واجلدير
بالذكر �أن القيادة ب�صدد التح�ضري يف وقت
قريب مل�رشوع بالتن�سيق مع اجلي�ش الفرن�سي
يق�ضي ب�إن�شاء مدر�سة �إقليمية للعمليات
الإن�����س��ان��ي��ة ل��ن��زع الأل��غ��ام وال��ت��ي م��ن املقرر
�أن ت��ك��ون م��ق� ً�را لتدريب وتن�شئة املدنيني
والع�سكريني من اجلن�سيات كافة الراغبني
بت�أهيلهم ملهمات من هذا النوع».
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حزيران

مميزات جي�شنا �أنه
من
ّ
حل حمل معه� ,إىل
�أينما ّ
�إعداد:
ال�شعور بالأمان ،اجلمال
ندين البلعة
وال�ترت��ي��ب وامل��ظ��اه��ر
ت�صوير :روبري مرق�س
احل�ضارية .ففي ج��واره
ت�صبح الأر������ض ال��ب��ور
بهيةّ � .أما الثكنة فبيت
حديقة ،وعلى حواجزه ّ
يتخذ احلديد �ألوا ًنا ّ
مريحا،
الع�سكري ف�ضالً عن كونها مقر عمله ،والبيت يجب �أن يكون
ً
جميالً ،نظيفًا
ومرتبا ،و�إن كان متق�شّ فًا.
ً
�إذا كان هذا حال الثكنة ,فكم باحلري عندما يتع ّلق الأمر بقيادة
منطقة؟

يف ثكناتنا

قيادة منطقة ال�شمال
ور�شة ت�أهيل وترميم

ور�شة يف
قيادة منطقة
ال�شمال
ق��ي��ادة منطقة
ال�����ش��م��ال ت�شهد
��ي���ا ور����ش���ة،
ح���ال� ً
ال��ه��دف م��ن��ه��ا ت�سهيل ق��ي��ام الع�سكريني
بواجباتهم التي يعلم اجلميع مدى �ضخامتها.
دوم���ا ب�صرية كما
ومب��ا � ّأن «ال��ع�ين كانت
ً
كانت اليد ق�صرية» ،ف� ّإن الإمكانات املتاحة
يوما �إىل حجم ال����ضروري املطلوب،
مل ت�صل ً
خ�صو�صا يف ال��ظ��روف الإقت�صادية احلالية.
ً
لكن جهود الع�سكريني مع ّززة مببادرات بع�ض
الأيادي اخليرّ ة ،تقود الأمور نحو الأف�ضل.
ق��ائ��د منطقة ال�شمال الع�سكرية العميد
الركن مروان حالوي يو�ضح لنا �أن امل�شاريع
الع�سكرية يف املنطقة
التي ت�شهدها املراكز
ّ
ِ
ق�سم �إىل ثالثة :ما �أجنز ،وما هو قيد التنفيذ
ُت َ
م�ستقبلية.
وم�شاريع
ّ
مت تعزيز املنطقة وموقع
يف الق�سم الأول ّ
مت
عندقت بالعديد والعتاد
ال�لازم�ين ،كما ّ
َ
ترميم قاعة املحا�رضات (وهي ت ّت�سع حلواىل
� 200شخ�ص) وق��اع��ة ط��ع��ام ن���ادي �ضباط
املنطقة وجتهيزهماّ � .أما على �صعيد القوى
ٍ
مت
املنت�رشة ،فقد �أن�شئت
مبان للّواء العا�رش ،و ّ
ترميم و�إن�شاء مكاتب لفرع خمابرات املنطقة

لت�سهيل �أداء الواجب
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ول�����ف�����وج احل�������دود
الربية الأول.
م�������ش���اري���ع �أخ�����رى
ه���ي ق��ي��د الإن�����ش��اء،
وق��د بلغت املراحل
ال����ن����ه����ائ����ي����ة م���ن
ّ
تنفيذها ،و�أب��رزه��ا:
ت��دع��ي��م مبنى ق�سم
�إدارة ورعاية �ش�ؤون
الع�سكريني ،ال��ذي
يهتم بحواىل � 53ألف �شخ�ص من ع�سكريني
ّ
وم��ت��ق��اع��دي��ن وع���ائ�ل�ات ���ش��ه��داء ،وترميمه
ب�سبب الت�ص ّدع ال��ذي ك��ان ُي��ن� ِ�ذر بانهياره،
وجتهيز مبنى التعبئة املجاور لهُ .ي�ضاف �إىل
ذل���ك� ،إن�����ش��اء مطبخ
ح��دي��ث للمنطقة يف
ث��ك��ن��ة ب��ه��ج��ت غ��امن
ل�ل��إ����س���ت���غ���ن���اء ع��ن
امل���ط���ب���خ امل����ؤق���ت
امل������وج������ود ���ض��م��ن

عمل على ت�أهيل
من�ش�آت مع�سكر عرمان .كما ُي َ
من�ش� ٍآت حول خميم نهر البارد ،وترميم مدخل
مت
ومبنى ق��ي��ادة املنطقة ،وه���ذا امل����شروع ّ
متويله بهبة م��ن احل��ج ر���ض��وان علم الدين.

حزيران

متت
العاجل ،بعد �أن ّ
أهم
املوافقة عليهاّ � .
هذه امل�شاريع:
 ت���رم���ي���م م��ب��ن��ىطبابة منطقة ال�شمال
حيث ق ّدمت جمعية
«ال��ع��زم وال�سعادة»
قي ًما لإمتامه،
مبلغًا ّ
�إذ � ّإن �أك�ثر من ثلث
م�ستفيدي اجلي�ش
(ح����واىل � 120أل��ف
جَ
يعالون
م�ستفيد)
يف ط��ب��اب��ة املنطقة
وامل�����س��ت��و���ص��ف��ات
ال���ت���اب���ع���ة ل���ه���ا يف
طرابل�س وال��ب�ترون
وحلبا وعندقت.
 ترميم وحتديثال����ن����ادي ال�����ص � ّح��ي
وال���ف���ن���دق و���ص��ال��ة
الإ�ستقبال يف نادي
�ضباط املنطقة لرفع
م�ستواه �إىل م��وازاة
ن��وادي الفئة الأوىل.
كما اق�ترح��ت قيادة
امل��ن��ط��ق��ة ت��و���س��ي��ع
مراكز ال�رشطة فيها
و�إ���ض��اف��ة ط��اب��ق �إىل

يف ثكناتنا

حاليا �أمانات �رس ّ املنطقة ،وهو
مبنى ت�شغله
ً
مديرية الهند�سة.
م�رشوع قيد الدرا�سة من قبل
ّ
فاعليات املنطقة
ُيثنـــي العميـــد الركـــن ح�ل�اوي علـــى
تعــــاون فاعليات املنطقة مع اجلي�ش ودعمها
لـــه وم�ساهمتهـــا فـــي عدد مـــن م�شاريعه،
وي�شيـــر �إىل الإهتمـــام الـــذي �أب��داه رئي�س
ب��ل��دي��ة ط��راب��ل�����س بت�سهيل �أع��م��ال ال��ور���ش
واال���س��ت��ع��داد للم�ساعدة يف حت�سني مدخل
ق��ي��ادة املنطقة وال��ط��رق امل��ج��اورة ،وتعبيد
ال��ط��رق الداخلية وتخطيطها وت��أري��ف��ه��ا يف
القريب العاجل.
قائد منطقة ال�شمال ،العميد الركن مروان
حالوي ،يلفت يف اخلتام �إىل � ّأن «هذه امل�شاريع
ضروري��ة لرفع م�ستوى احليطة والأم��ان لدى
�� ّ
القطع املنت�رشة ولتح�سني م�ستوى خدمة
ايجابا على تنفيذ
ع�سكرييها ،مبا ينعك�س
ً
امل��ه��م��ات امل��وك��ل��ة �إل��ي��ه��م وح��م��اي��ة املنطقة
و�أهلها».

القوى املنت�رشة

ك��ذل��ك ي��ج��ري ال��ع��م��ل ع��ل��ى ت��رم��ي��م م�ساكن
تعا�ضد ال�ضباط والرتباء والأف���راد و�إ�صالح
الأعطال فيها.
وث� ّ�م��ة م�شاريع �أخ���رى �ستن ّفذ يف القريب

ع�سكرية مبهمات �ضبط الأمن يف
تقوم ع ّدة قوى
ّ
وت�ضم لوا َءين هما الثاين (مع ّزز ب�رسية من الفوج املجوقل) والعا�رش ،فوج
منطقة ال�شمال،
ّ
التدخّ ل الرابع (مع ّزز ب�رسية من مغاوير البحر) ،القوة امل�شرتكة ل�ضبط احلدود ال�شمالية -
فوج احلدود الربية الأول وفوج املدفعية الثاين� ,إ�ضافة �إىل قطع ثابتة هي موقع عندقت
اجلوية ،مدر�سة
التابع لقيادة املنطقة مبا�رشةً ،مع�سكر عرمان للتدريب ،قاعدة القليعات
ّ
التزلّج ،نادي �ضباط الأرز ونادي الرتباء املركزي  -عرمان.
ِ
هذه القوى تنفّ ذ
ظل �أي
املهمات املوكلة �إليها ب�شكل �صارم ويف ّ
ّ
ٍ
مبديرية العمليات
عمالنيا
عاديا كان �أم طارئًا ،وهي ترتبط
ظرف �أمني،
ً
ّ
ً
ٍ
حاالت
ولوج�ستيا بقيادة املنطقة .ولكن يف
إداري��ا
يف قيادة اجلي�ش ،و� ً
ً
ا�ستثنائية ،وحني ترى قيادة اجلي�ش ��ضرور ًة لذلك ،ت�صبح كل هذه
ّ
القوى حتت الإمرة املبا�رشة لقيادة املنطقة.
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حزيران

ت�������ض���غ���ط ال�����ظ�����روف
الإق��ت�����ص��ادي��ة وامل��ال��ي��ة
�إعداد:
ال�����ص��ع��ب��ة ال���ت���ي مي��ر
تريز من�صور
ب��ه��ا ل��ب��ن��ان على
ت�صوير :امل�ؤهل هاين قازان
امل�����واط�����ن��ي��ن
ب��ق��وة ،م��ا يدفع
الكثريين منهم �إىل الإق�ترا���ض من م�صارف وم�ؤ�س�سات
متويل خا�صة و�رشكات جتارية ،من دون �أن ي�ستطيعوا
�سداد ما اقرت�ضوه يف املهل املحددة.
حال الع�سكريني كحال �سائر املواطنني ،ال بل هي �أكرث �صعوبة
تفرغهم الكامل للخدمة الع�سكرية.
يف ظل ّ

ق�ضايا معي�شية

�إقرار زيادات �أجور وت�أخر دفعها وتفاقم

الأعباء املعي�شية �أثقال كاهل الع�سكريني بالديون
متاهة الإقرتا�ض
ل��ق��د �أث��ق��ل��ت ال���دي���ون ك��اه��ل ال��ع��دي��د من
الع�سكريني ب��ع��د �أن ا�ست�سلموا ملغريات
امل�ؤ�س�سات املقر�ضة ،وب�سبب عجزهم عن ايفاء
مت حجز  30يف املئة من رواتبهم كما
التزاماتهم ّ
حجزت ممتلكات �آخرين ،وه�ؤالء� ،إىل م�شاكلهم
املادية ،باتوا يف و�ضعية خمالفة للقانون ف�ضالً
عن تراجع ادائهم الوظيفي ومعاناتهم م�شاكل
عائلية.
مدير الأفراد العميد الركن ميالد طنو�س يعلّق
على هذا الو�ضع بالقول� ،أن جمتمع اجلي�ش هو
يتخبط
�صورة تعك�س واقع املجتمع اللبناين الذي
ّ
بالأزمة االقت�صادية واملعي�شية ال�ضاغطة.
ويف ه��ذه احلالة يلج�أ امل��واط��ن اللبناين �إىل
العمل يف �أك�ثر من م�ؤ�س�سـة بغية ت�أمني لقمة
العي�ش لأ�رسته وتوفري امل�ستلزمات ال�رضورية
لها .يف املقابل ،ف ��إن الع�سكري ال��ذي يواجه
الظروف الإقت�صادية ال�ضاغطة نف�سها ،ال ميكنه
العمل يف م�ؤ�س�سـات خا�صة لتوفري املال الالزم،
لأن القوانني متنعه من العمل خارج امل�ؤ�س�سـة
الع�سكرية ،التي عليه �أن ي�ضع ك��ل قدراته
وجهوده ووقته يف خدمتها .لذلك لي�س �أم��ام
الع�سكري �سوى انتظار القرارات احلكومية ب�ش�أن
حت�سني ظروف املعي�شة من خالل الزيادات على
52
اجلي�ش  -العدد رقم 324

قيادة اجلي�ش:
بانتظار الفرج
«ق ّد ب�ساطك م ّد رجليك»...

تقر هذه الزيادات ،ي�سارع اىل
الأج��ور .وعندما ّ
االقرتا�ض على �أ�سا�س �أنه �سيتقا�ضى الزيادة
كثريا دفع
والفروقات .يف الأعوام الأخرية ت�أخر
ً
ه��ذه املبالغ (ف��روق��ات  ،)1996ما أ� ّدى �إىل
وقوع العديد من الع�سكريني حتت ثقل الدين،

و�إىل ح��ج��ز روات��ب��ه��م
م��ن �أج���ل ت�سديد دي��ن
امل�ؤ�س�سـات ،الأم���ر ال��ذي
ان��ع��ك�����س ع���ل���ى ن��ف�����س��ي��ة
ه�ؤالء ،وبالتايل على �أدائهم
الوظيفي.
و�أ�����ض����اف�« :إزاء ه��ذا
ال���واق���ع ي��و���ص��ي قائد
اجلي�ش الع�سكريني

وبا�ستمرار ,ب��ال�تر ّوي يف موا�ضيع اال�ستدانة،
والعي�ش بقناعة انطالقً ا من املثل القائل« :على
ق ّد ب�ساطك م ّد رجليك» ،و�أنا �أ�ضيف �إىل ذلك «ما
تقول فول تا ي�صري باملكيول» ،وبالتايل علينا
عدم الت�رصف وفق الفر�ضيات قبل حتققها.

حزيران

�ش�ؤون
الع�سكريني
ل���ل���وق���وف
ع����ل����ى م���زي���د
م��ن التفا�صيل
حول هذه امل�شكلة زرنا
ق�سم �ش�ؤون الع�سكريني اخلا�صة الذي يتوىل
م�ساعدة الع�سكريني وعائالتهم ،واملوظفني
املدنيني ل��دى وزارة ال��دف��اع الوطني ،يف حلّ
النزاعات املت�صلة بحقوقهم وواجباتهم املدنية
العامة� ،سواء كانت تتعلق ب�أ�شخا�ص طبيعيني
�أو معنويني ،ومب�لاح��ق��ة امل��ع��ام�لات العائدة
للع�سكريني وعائالتهم ل��دى �إدارات الدولة
وامل�ؤ�س�سات العامة وامل�صالح امل�ستقلة ،بغية
�إجنازها بال�رسعة املمكنة ويف احلدود امل�رشوعة،
ب�رشط �أال تكون متعلقة برعاية �أوحماية م�شاريع
ا�ستثماريةًّ � ،أيا كان نوعها.
رئي�س الق�سم املركزي العميد حممد الكركي
أق�ساما يف جميع املناطق اللبنانية
يو�ضح �أن ثمة �
ً
تتوىل ت�سهيل �أمور الع�سكريني .وقال« :يت�ألف
الق�سم من عدة فروع (�إدارة ومعاجلة امللفات،
الأح��وال ال�شخ�صية ،اال�ست�شارات واملرافعات

املهجرين ،ملفات الأح��وال ال�شخ�صية �إ�ضافة
�إىل ملفات اخلالفات النا�شئة بني الع�سكري
وحميطه ال�سكني».
يخ�ص امللف املايل مو�ضوع حتقيقنا،
ويف ما
ّ
قال العميد كركي �إن الق�ضية اليوم هي وجود
�أزم���ة �إقت�صادية واجتماعية ت�شمل املجتمع
برمته ،والع�سكري فرد من هذا املجتمع.
اللبناين ّ
و�أ���ض��اف :ي��راوح رات��ب الع�سكري بني 850
�ألف لرية لبنانية (راتب جندي) واملليوين لرية
لبنانية (رات��ب م�ؤهل �أول) .وبالتايل �إذا �أردنا
جتزئة هذا الراتب على الأمور احلياتية الأ�سا�سية
للع�سكري واملو ّزعة بني الإ�سكان ،واملدار�س،
وق�سط التعا�ضد و�أق�����س��اط �أخ����رى ...جن��د �أن
الق�سم الي�سري املتبقي من الراتب ال ي�سمح له
ولعائلته العي�ش بكرامة حتى نهاية ال�شهر .يف
املقابل مينع القانون الع�سكري من القيام ب�أي
عمل م�أجور ي�سانده يف تغطية النفقات� ،إ�سوة
ب��أي مواطن ع��ادي يعمل يف �أك�ثر من م�ؤ�س�سـة
كي ي�ستطيع ال�صمود ومواجهة الأزمة املعي�شية
اخلانقة .ناهيك عن امل�شكلة الأ�سا�س التي تواجه
الع�سكريني وهي عدم متكن معظم زوجاتهم
من العمل ،فواقع خدمة الع�سكري ي�ضطره �إىل
التغيب ع��دة �أي���ام ع��ن امل��ن��زل ،وبالتايل جتد
ال��زوج��ة نف�سها جم�برة على الإع��ت��ن��اء ب���الأوالد
منفردة.
ونتيجة لهذه املعطيات ،يجد الع�سكري نف�سه
�أمام احلل الأ�صعب ،وهو اال�ستدانة من �أي جهة
ك��ان��ت ،لأن متطلبات احل��ي��اة �أ�صبحت كثرية
ومتنوعة كما �أن كرامته ال ت�سمح له بالعي�ش ب�أقل
من جاره املدين.
واجل��دي��ر بالذكر هنا� ،أن امل�ؤ�س�سـات على
اخ��ت�لاف �أن��واع��ه��ا حت���اول �إغ����راء الع�سكريني
بالعرو�ض املتن ّوعة وبجميع الو�سائل ،باعتبار
�أن للع�سكري مرجعية قوية وموثوق بها وهي
قيادة اجلي�ش ،وبالتايل ال ميكنه التخلّف عن
دفع م�ستحقاته.

ال��ق��ان��ون��ي��ة) ،وه��و يعالج :الق�ضايا املالية،
امل�سائل العقارية ،اخلالفات العائلية ،اخلالفات
م��ع ��شرك��ات ال��ت���أم�ين ،ط��ل��ب��ات ن��ق��ل زوج���ات
�در���س��ات ل��دى وزارة الرتبية،
الع�سكريني امل� ّ
ملفات مع وزارة �ش�ؤون املهجرين و�صندوق

متى يحتجز الراتب؟
عن م�سرية املديونية التي يبد�أ بها الع�سكري
و���ص��والً �إىل حجز رات��ب��ه� ،أك��د العميد الكركي
�أنها تبد�أ من قر�ض التعا�ضد الع�سكري ،ت�أتي
اخلطوة الثانية من مكان توطني ال��رات��ب �أي

ق�ضايا معي�شية

امل����صرف ،بحيث يقدم العديد من امل�صارف
للجي�ش الت�سهيالت والعرو�ض ،التي ت�صل يف
مي�رسة قيمتها
معظم الأحيان �إىل حد منح قرو�ض ّ
ت�ساوي  15مرة الراتب (نحو  25مليون لرية).
وق��د عمد بع�ض امل�صارف �إىل دف��ع �سل�سلة
أق���رت ال��ع��ام 1996
ال��رت��ب وال��روات��ب ال��ت��ي � ّ
م�سبقًا ،ولكن ت�أخر الدولة يف دفعها ح ّتم على
الع�سكريني الذين دخلوا «بازار» تلك امل�صارف،
املتوجبة عليهم ،والتي �ساوت
دفع امل�ستحقات
ّ
قيمتها قيمة الراتب ب�أكمله يف معظم الأحيان.
وم���ن ب�ين ال��ع��رو���ض امل��غ��ري��ة ال��ت��ي تقدمها
امل�����ص��ارف للع�سكريني ،ب��ط��اق��ات الإئ��ت��م��ان
وبطاقات الإعتماد ذات الفوائد العالية ،والتي
هي مبثابة دين ال ينتهي �أب ًدا.
وبعد ا�ستنفاد عرو�ض امل�صارف ،جل أ� بع�ض
الع�سكريني �إىل م�ؤ�س�سـات الت�سليف املايل
اخلا�صة ،حيث الت�سليفات ذات الفوائد املرتفعة
علما �أن �إعالنات هذه
( 25يف املئة كحد �أدنى)ً ،
امل�ؤ�س�سـات تغري الع�سكري بت�سهيالت يف
الدفع وغري ذلك...
م�سرية اال�ستدانة عند الع�سكريني ال تقف عند
هذا احلد ،بل وط�أت �أر�ض امل�ؤ�س�سات التجارية
على �أنواعها و�رشكات ال�سيارات ...وبذلك بات
عدد غري قليل من الع�سكريني مدي ًنا مل�رصف
وم�ؤ�س�سة ت�سليف وم�ؤ�س�سة جتارية ...يف الوقت
عينه ،ما جعل الديون ترتاكم عليه.
و�أ�شار العميد كركي �إىل �أن بع�ض ال�رشكات
املالية وامل�ؤ�س�سـات التجارية ال تقر�ض �أح ًدا
�إال بوا�سطة كفيل ع�سكري (لأن راتبه ثابت)،
مطب كفالة
وهكذا وقع بع�ض الع�سكريني يف
ّ
�أخ �أو ق��ري��ب ل��ه �أو ���ص��دي��ق ،على ال��رغ��م من
املذكرات املتكررة ال�صادرة عن قيادة اجلي�ش،
والتي متنع الع�سكري من كفالة �أحد ،مع اتخاذ
الإجراءات الت�أديبية بحقه يف حال فعل ذلك.
وامل�����ش��ك��ل��ة �أن ال��ك��ف��ال��ة ت��ت� ّ�م حت��ت ع��ن��وان
«التكافل والت�ضامن وم��ن دون جتزئة»� ،أي
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�أنه يف حال وقّ ع �أي ع�سكري على ك�شف ح�ساب
�أو قر�ض �سكني او �سند دين او تعهد مايل �أو
�سند �إقامة ...وتخلّف الطرف املدين عن الدفع،
يتوجب على الكفيل (�أي الع�سكري)
عندها
ّ
ت�سديد قيمة ال��دي��ن حت��ت طائلة املالحقة
القانونية ،بحيث ي�صدر احلكم الق�ضائي بحجز
تنفيذي على  30يف املئة من الراتب� ،أو يالحق
مبلفات �شكاوى لدى ق�سم �ش�ؤون الع�سكريني
يتعر�ض لرهن ممتلكات.
اخلا�صة� ،أو
ّ
وهناك �أمور �إ�ضافية تثقل كاهل الع�سكري
ماليا وه��ي ال��ت��زام��ه جت��اه �أه��ل��ه ،باعتبار �أن��ه
ً
يف ح��ال تخلّف عن القيام بواجباته العائلية،
فقد احرتامه �أمام �أبناء قريته .هذا بالإ�ضافة
�إىل نفقات �إ�ضافية يف حال الطالق (للزوجة
والأوالد).
ونتيجة ك��ل م��ا تقدمنا ب��ه� ،أ�صبح العديد
من الع�سكريني مدينني ،يرزحون حتت ثقل
علما
ديونهم وح��ج��ز روات���ب البع�ض منهم،
ً
�أن عدد ملفات ال�شكاوى �ضــد الع�سكريـني
تفاقــم يف الآونـة الأخ�يرة ب�سبب تخلّفهـم عن
الإيفــاء بالديون والتعهدات املالية ،وهذا
ما تثبته �سجالت الق�سم املركزي والأق�سام
الفرعية.
ما احلل؟
�إزاء ه��ذا ال��واق��ع ال�صعب ،ما احل��ل؟ يقول
العميد الكركي ثمة عدة نقاط �أ�سا�سية:
�أوالً :يف ما خ�ص الع�سكريني ،ينبغي عدم
االن�سياق �إىل املغريات التي تقدمها عرو�ض
امل��ؤ���س�����س��ات اخل��ا���ص��ة ،والتنبه �إىل امل����أزق
اخل��ط�ير ال���ذي ي��زج��ون �أن��ف�����س��ه��م ب��ه عندما
خ�صو�صا �أنه
ي�ستدينون من �أك�ثر من جهة،
ً
يف حال مت احلجز على الراتب لت�سديد دين ما
وكان على الع�سكري املدين دين �آخر ،ف�إن هذا
الدين الآخ��ر مع فوائده �سوف يرتاكم ويكرب
حجمه �إىل حني الإنتهاء من ت�سديد الأول� ،إذ ال
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ميكن �إجراء احلجز مرتني على الراتب نف�سه.
ث��ان� ً�ي��ا :يف م��ا يخ�ص ا�ستيفاء ال��دي��ن ،ثمة
طريقتان:
الأوىل تق�ضي ب�إجراء معاملة تنفيذية لدى
الق�ضاء املدين.
�أما الثانية فتق�ضي برفع �شكوى �إىل ق�سم
�ش�ؤون الع�سكريني حيث يتم احلل بالرتا�ضي
وم���ن دون ال��و���ص��ول �إىل ال��ق�����ض��اء امل���دين.
وبالتايل حجز الراتب .وهذا ما ينبغي العمل
عليه حلل م�شاكل الع�سكريني مع الدائنني
وت�سهيل عملية الدفع.
ثالثًا :على الدولة الإ�رساع يف دفع زيادة الأجور
وحت�سني الأو�ضاع املعي�شية للع�سكريني.
راب�� ًع��ا :ت�سهيل ق��رو���ض التعا�ضد ورف��ع
قيمتها ،جت ّن ًبا للجوء الع�سكريني �إىل اجلهات
املدنية.
املقر�ضة
ّ

جتنبا للم�شاكل
ً
عن خطط ق�سم ال�ش�ؤون امل�ستقبلية� ،أ�شار
العميد كركي �إىل �أن« :عمل الق�سم يتلخّ�ص
ي��ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات ال��ق��ان��ون��ي��ة ال�لازم��ة
للع�سكريني وعائالتهم حللّ م�شاكلهم ب�شكل
ا�ستباقي م��ن خ�لال الإ���س��ت��ف��ادة م��ن خ�برات
املحامني ،وذلك عن طريق قيامهم بدرا�سة
يتم توقيعها
العقود واتفاقات البيع التي
ّ
من قبل الع�سكريني ،كما �أن الق�سم ب�صدد

�إن�شاء خدمة ا�ست�شارات قانونية عرب الهاتف
( ،)Hotlineمما يج ّنب الع�سكري الوقوع يف
امل�شاكل ويخفّف عن قيادة اجلي�ش �أعباء حلّ
ق�ضايا ميكن جت ّنبها ،كما �أن��ه �سي�صار �إىل
كتيب حول الأمور الإدارية والقانونية،
�إ�صدار ّ
ال��واج��ب على الع�سكريني ال��ت��زام��ه��ا لتاليف
الوقوع يف الأخ��ط��اء وامل�شاكل القانونية مع
الغري ،وال �سيما يف عمليات �رشاء م�ساكن� ،أو
توقيع عقود �إيجار� ،أو توقيع �سندات الدين...
الكتيب مفاعيل الق�ضايا
و�سوف يت�ضمن هذا
ّ
العائلية من ط�لاق وغ�ير ذل��ك ل��دى املحاكم
الروحية ،وال�رشعية».
وختم العميد الكركي بالقول:
�سيىء
«�إن ال��و���ض��ع امل���ايل للع�سكريني
ّ
للغاية ،ويف ح��ال ا�ستمراره على ه��ذا النحو،
�ستتفاقم م�شكلة اال���س��ت��دان��ة �أك�ثر ف��أك�ثر.

ه���ذا ال���واق���ع ال�����ض��اغ��ـ��ـ��ـ��ط وامل�����س��ت��م��ر على
�سلبـــا على ا�ستقرارهـــم
الع�سكريني ،أ� ّث��ر
ً
العائلي ،فاخلالفات الزوجية وحاالت الطالق
ارتفعت ن�سبتها ب�شكـــل ملحـــوظ ،والهموم
العائلية واملعي�شية �صارت ت�شكل �ضغطً ا
�ب�يرا عليهم ،م��ا دف���ع البع�ض منهم اىل
ك� ً
حماولة العمل �رسًا خارج امل�ؤ�س�سة الع�سكرية،
فتعر�ضوا بالتايل لإج����راءات عقابية زادت
ّ
�أو�ضاعهم �صعوبة».
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دورات تدريبية

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

يف مركز دميت احلرجي (ال�شوف) �أقامت جمعية الرثوة احلرجية والتنمية ()AFDC
ورتيبا
�ضابطا
تدرب خاللها 120
مدربني يف جمال مكافحة حرائق الغابات،
دورات �إعداد
ً
ً
ّ
ّ
من خمتلف �ألوية اجلي�ش وقطعه على خمتلف و�سائل وتقنيات مكافحة حرائق الغابات ،بينما
�ضابطا و 10عنا�رص من الدفاع املدين دورة �أخرى حول نظام «�إدارة حرائق الغابات»
تابع 20
ً
اجلوية.
حية يف قاعدة بريوت
ّ
( )Incident Command System ICSاختتمت مبناورة ّ

مكافحة حرائق الغابات

مدربني
�ضابطا
149
ً
ً
ورتيبا تابعوا دورات �إعداد ّ

اهمية و�سائل املكافحة
ال�سيدة �سو�سن ب��و فخر ال��دي��ن امل��دي��رة
العامة للجمعية حت ّدثت عن امل�رشوع الذي يتم
تنفيذه بالتعاون مع اجلي�ش ،فقالت« :بد�أنا
العمل مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية منذ حواىل �أربع
�سنوات يف برنامج �سنوي متوا�صل تقوم به
اجلمعية بالتعاون مع �رشكائها ،وهو جزء من
برنامج يتم خالله تدريب وجتهيز �ألوية من
اجلي�ش و�أفواجه املنت�رشة يف املناطق احلرجية
املهمة.
ويت�ضمن امل�رشوع تدريب اجلي�ش وجتهيزه
ّ
مب��ع��دات خا�صة مبكافحة احل��رائ��ق بوا�سطة

�ام��ا خ��ا� ً��ص��ا لإدارة احل��رائ��ق مع
لي�صبح ن��ظ� ً
ا�سرتاتيجية خا�صة بلبنان».
و�أ���ش��ارت ال�سيدة ب��و فخر ال��دي��ن �إىل «�أن
ال��ه��دف م��ن ه��ذه التدريبات م��ع اجلي�ش هو
تعزيز ال��ق��درات يف التدخّ ل ال�رسيع ملكافحة
حرائق الغابات يف خمتلف املناطق احلرجية
املعنية
احل�سا�سة ،وتعزيز ق��درات الأج��ه��زة
ّ
ّ
يخ�ص تن�سيق عمليات الإ�ستجابة خالل
يف ما
ّ
مكافحة ح��رائ��ق ال��غ��اب��ات (اجل��ي�����ش ،ال��دف��اع
املدين ،املجتمع املحلّي).
�سيتم جتهيز � 9أل��وي��ة م��ن اجلي�ش
كذلك
ّ
متمركزة يف �أم��اك��ن حرجية مب��ع � ّدات يدوية

«ال���وك���ال���ة الأم�ي�رك���ي���ة للتنمية ال��دول��ي��ة»
( )USAIDع�بر مكتب م�صلحة الغابات
التابع لوزارة الزراعة الأمريكية .و�أو�ضحت �أن
نظام �إدارة الكوارث �أثبت فعاليته يف خمتلف
�أنحاء العامل «ون�سعى �إىل تنفيذه وتطويره

للتدخّ ل وو�سائل للحماية ال�شخ�صية للعنا�رص
خ�لال املكافحة ،وجتهيز � 9سيارات �إطفاء
رب��اع��ي��ة ال��دف��ع ب��امل��ع��دات وال��ع��ت��اد و�أج��ه��زة
الإت�صال وامل�ضخّات الالزمة للتدخّ ل ال�رسيع يف
مكافحة حرائق الغابات».
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ولفتت ال�سيدة بو فخر الدين �إىل �أن مواد
التدريب �شملت ملحة عن حرائق الغابات يف
لبنان ،ومقدمة عن �سلوك النار ،ت�ضاري�س
الأر����ض ،امل��واد القابلة للإ�شتعال ،الأح��وال
�وي��ة ،وتقنيات خ��ط ال��ن��ار ،اخل��ط الأ���س��ود
اجل� ّ
وخ��ط ال�سيطرة ،الإخ��م��اد ومعايري ال�سالمة
و�إدراك املخاطر ،ا�ستخدام �سيارات الإطفاء
ال�صغرية والكبرية ،والإج����راءات الأ�سا�سية
يف الهجوم املبا�رش وغ�ير املبا�رش ،مع طريقة
ا�ستخدام املياه واخلراطيم واملعدات اليدوية
والتقنيات الفردية.
�شهادات وكلمات
اختتمت ال��دورات باحتفال تر�أ�سه العميد
غ�سان �شاهني قائد القوات
الركن الطيار ّ
ورتيبا
مت خالله تخريج � 149ضابطً ا
اجلوية ّ
ّ
ً
من اجلي�ش اللبناين وع�رشة عنا�رص من الدفاع
امل��دين وعن�رص م��ن ال�صليب الأح��م��ر .وح�رض
اجلوية العقيد
االحتفال قائد قاعدة بريوت
ّ
ال��رك��ن ال��ط� ّ�ي��ار ج���ورج غ�صن ورئ��ي�����س ق�سم
الطيار
اجلوية العقيد
املخابرات يف القاعدة
ّ
ّ
ه�شام ذب��ي��ان وم��دي��ر العمليات يف ال��دف��اع
امل���دين ال�سيـد ج���ورج �أب���و م��و���س��ى ،وم��دي��ر
عمليات ال�صليب الأح��م��ـ��ر اللبناين ال�سيـد
جـورج كتـانـي ومديرة مكتب احلد من خماطر
ال��ك��وارث يف رئا�سة جمل�س ال���وزراء ال�سيدة
نتايل زعرور ومدير مكتب الوكالة الأمريكية
للتنمية الدولية  USAIDيف لبنان ال�سيد
 Jim Barnhartوم��دي��ر مكتب امل��ب��ادرة
اللبنانية لتحريج لبنان ال�سيد Richard
 ،Patonوممثل م�صلحة �إدارة الغابات US
 Forest Serviceالتابـعـة لوزارة الزراعة يف
الواليات املتحدة الأمريكيـة ال�سيد Drew
 Gowerوح�شد من ال�ضباط ورتباء اجلي�ش
اللبناين ور�ؤ���س��ـ��اء �أقاليـم الدفـاع املدنـي
اللبنانـي.
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ذروة العطاء
�أل��ق��ى العميد ال��رك��ن �شاهني كلمة حت� ّدث
قمة
خاللها عن «ال�رشف والت�ضحية وال��وف��اء ّ
ال��ت��ف��اين وذروة ال��ع��ط��اء على م����سرح احل��ي��اة،
ومنها تنطلق ر�سالة اجلندية يف �سبيل �إعالء
كلمة احلق اجلريئة ،و�إخماد نار الباطل .وباب
الوطنية وا�سع ج ًدا ي ّت�سع للجميع للم�شاركة
يف ب��ن��اء ��صرح الوطنية ال�شامخ ب��ك��لّ جت� ّ�رد
و�صدق.»...
و�أ�ضاف:
«هذا الإجن��از ما هو �إالّ ثمرة عمل ،ا�ستطاع
أ�س�سا خلطة طويلة
خالل �أيام قليلة� ،أن ي�ضع � ً
الأمد ،من �أجل تعزيز قدرات اجلي�ش اللبناين
وال���دف���اع امل���دين يف جم���ال ال��ت��دخّ ��ل ال�رسيع
ملكافحة حرائق الغابات يف خمتلف املناطق
احلرجية اللبنانية».
وختم العميد الركن �شاهني ب�شكر «كل من
�ساهم و�شارك يف �إجناح هذه الدورة».

وكانت كلمة م�صلحة �إدارة الغابات التابع
ل����وزارة ال���زراع���ة الأم�يرك��ي��ة �أل��ق��اه��ا ال�سيد
تيموثي �ألك�سندر ال��ذي ���ش� ّدد على �أهمية
التعاون بني البلدين مل�صلحة حماية الرثوة
احلرجية يف لبنان.

ثم �ألقى ال�سيد و�سام �أبو غامن رئي�س جمعية
الرثوة احلرجية والتنمية كلمة لفت فيها �إىل
�أن تدريب عنا�رص من اجلي�ش ح��ول تقنيات
مكافحة و�إدارة حرائق الغابات ي�أتي �ضمن
�إطار برنامج جمعية الـ AFDCحلماية املوارد
الطبيعية ب�شكل ع��ام ،و�ضمن اال�سرتاتيجية
الوطنية لإدارة حرائق الغابات ،م�شد ًدا على �أن
«ما يزيد من �أهمية التعاون مع اجلي�ش اللبناين
هو وجوده يف مناطق حرجية مهمة ح�سا�سة يف
خمتلف املناطق اللبنانية ي�صعب الو�صول
�إليها .وبالتايل ،ف�إن تدريبه وجتهيزه ي�ساعد
على ال�سيطرة على النار �إىل حني و�صول فرق
الدفاع املدين».
«ت�ضمن برنامج
و�أ�شار ال�سيد �أبو غامن �إىل
ّ
التدريب ور�شة عمل متخ�ص�صة ح��ول �إدارة
وتن�سيق عمليات ال��ت��دخ��ل ملكافحة ال��ن��ار
وال�سيطرة عليها يف �أ�رسع وقت ممكن وب�أقل
كلفة ممكنة»� ،آم�لاً «�أن يكون هذا التدريب
خطوة �أوىل نحو تطوير نظام خا�ص بلبنان
لإدارة احلوادث وبخا�صة احلرائق».
بعدها مت ت�سليم ال�شهادات �إىل املتخرجني
ثم انتقل احل�ضور لتبادل الأن��خ��اب يف حفل
الكوكتيل الذي �أقيم للمنا�سبة.
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :العريف بالل عرب

الوزير منجيان:

يف منزله يف بلدة بياقوت �إ�ستقبلنا الوزير
العميد الركن املتقاعد بانو�س منجيان بحرارة،
وك�أننا �أعدناه بالذاكرة �إىل �أيام اخلدمة
تزين جدران قاعة
الع�سكرية ...لوحات زيتية
ّ
الإ�ستقبال بري�شة خاله الفنان املقيم يف
�أمريكا .من ال�صفحة الع�سكرية بد�أ احلديث
معه ،ففتح �ألبوم ذكرياته امل� ّؤرخ باليوم
وال�شهر وال�سنة.

«ك�سيا�سي مهما ق ّدمت للجي�ش فال ف�ضل يل يف
بت�رصف جمل�س الوزراء»
ذلك وخربتي الع�سكرية
ّ

من هو؟
الوزير العميد الركن املتقاعد بانو�س منجيان
من مواليد  1952\12\3عنجر  -البقاع.
ي��ق��ول :يف ه���ذه ال��ب��ل��دة ن�����ش ��أت وت��رع��رع��ت
وتعلمت يف مدار�سها الأرم��ن��ي��ة لغاية �صف
الربوفيه .حبي للعلْم دفعني اىل الإنتقال �إىل
بريوت العام  1968حيث تابعت حت�صيلي يف
املدر�سة الأرمنية الإجنيلية العالية  -بريوت
تخرجت حائ ًزا �شهادة البكالوريا اللبنانية
�إىل �أن ّ
الق�سم الثاين.
على الرغم من �إنتقايل �إىل املدينة ،ما زالت
أحب �إىل قلبي فلي فيها ذكريات
بلدة عنجر ال ّ
ال متحى ،كما �أنني �أحب طبيعة �أهلها الذين ما
زالوا يت�رصفون على �سجيتهم .ما زلت �أق�صدها
ك��ل ي��وم �أح���د ل��ل��وق��وف على م�شاكل �أهلها
ولإيجاد فر�ص عمل لأبنائها ال�شباب واحل ّد من
نزوحهم �إىل املدينة .وي�ضيف :ال تخلو الزيارة
يف بع�ض الأحيان من �رسقة بع�ض الوقت لزرع
نبتة �أو ت�شحيل �أغ�صان �شجرة يف حديقة املنزل
فالعمل يف الأر�ض ي�ستهويني.
تطوعت يف اجلي�ش؟ وما هي �أبرز
• متى
ّ
املحطات يف حياتك الع�سكرية ؟
 لقد زرع املرحوم والدي الذي كانرقيبا يف
ً
اجلي�ش (تقاعد العام  ،)1957حب امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف نفو�سنا مذ كنا يافعني ،هذا الأمر
كان يف طليعة العوامل التي دفعتني �إىل دخول
املدر�سة احلربية ،كما �أن ال��ظ��روف املادية
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ال�صعبة يف ذل��ك ال��وق��ت جعلت ه��ذا اخليار
منطقيا .تط ّوعت ب�صفة تلميذ �ضابط �سنة
ً
�أوىل بتاريخ  ،1972\11\12وكنت الأرمني
ال��وح��ي��د ب�ين  220ت��ل��م��ي�ذًا .وب��ت��اري��خ � 1آب
تخرجت برتبة مالزم وبد�أت جولتي يف
ّ 1975
احلياة الع�سكرية يف خمتلف الوظائف القتالية
بد ًءا ب�آمر ف�صيلة� ،آمر �رسية ،م�ساعد قائد كتيبة،
قائد كتيبة ،رئي�س ق�سم يف لواء ،رئي�س �أركان
لواء ،م�ساعد قائد لواء ،قائد اللواء العا�رش بني
العامني  2000و ،2005نائب رئي�س الأركان
للتخطيط م��ا ب�ين العامني  2005و2010
(تاريخ �إحالتي على التقاعد) .يف هذا املن�صب
خدمت ثالث �سنوات مع فخامة الرئي�س مي�شال
�سليمان يوم كان قائ ًدا للجي�ش ،و�سنتني مع
العماد ج��ان قهوجي يف ق��ي��ادة اجلي�ش .كما
تابعت عدة دورات يف لبنان واخل��ارج .وبذلك
يوما.
�أكون قد خدمت يف اجلي�ش � 38سنة وً 20
احلياة الع�سكرية
• كيف
تقيم جتربتك بعد � 38سنة من
ّ
اخلدمة الع�سكرية؟
 من يقول � ّإن احلياة الع�سكرية �سهلة فهوعلى خ��ط��أ ،وم��ن يقول � ّإن احل��ي��اة الع�سكرية
أي�ضا .احلياة الع�سكرية
�صعبة فهو على خط�أ � ً
وم ّرة .حالوتها تتلخّ�ص يف �شعارها� :رشف،
حلوة ُ
ت�ضحية ،وف��اء .ف ��إذا ما طبقنا هذا ال�شعار يف
احلياة الع�سكرية ،ت�سهل علينا احلياة املدنية

بكل �أوجهها.
�أم��ا مرارتها فتكمن يف
الت�ضحيات التي يق ّدمها الع�سكري لتلبية
ن��داء ال��واج��ب .فكم من م��رة يغيب عن ت�أدية
واجباته البيتية والعائلية ل�رضورات اخلدمة!
هذه الت�ضحيات تق ّدرها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
من خالل توفري ال�ضمانات الالئقة حلياة كرمية
للع�سكري ،وال��ت��ي ال جندها يف امل�ؤ�س�سات
املدنية ،كت�أمني الطبابة املجانية له ولعائلته،
النقل امل�شرتك ،التعليم ...وهذه �أب�سط حقوقه
خ�صو�صا يف زمن احلرب� ،أيام احلجز ،وغريها...
ً
خ�صو�صا
�إال � ّأن احل�سد يالحق الع�سكريني
ً
ال�ضباط منهم عندما يتولون منا�صب عليا يف
القيادة ،فكثري من النا�س يتنا�سون ما نق ّدمه
من ت�ضحيات وينظرون فقط �إىل ما يتاح لنا
من �ضمانات.
�شخ�صيا حرمت من زيارة بلدتي
ً
ل��ر�ؤي��ة �أب��ي و�أم���ي على م��دى ��� 8س��ن��وات ،ومل
وتعر�ضت
�أح�رض والدة �أي من �أبنائي الثالثة،
ّ
للإ�صابة...
زاد امل�ؤ�س�سة
• ما هو الزاد الذي خرجت به من امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية؟
 تعلّم الإن�ضباط ب��د�أ يف الرتبية البيتية،كما �سبق وذكرت ،وقد انعك�س على ت�رصفاتنا
وعلى مظهرنا اخلارجي� .أما الزاد الذي منحتني
�إي���اه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية فكبري ج��� ًدا :حب
الوطن والت�ضحية من �أجله واجب على كل واحد
منا ،ال�صدق يف التعامل مع النا�س ،الإخال�ص يف
العمل ،والإخال�ص لرفاق ال�سالح...
باخت�صار ،زادي م��ن امل�ؤ�س�سة ه��و ال�رشف
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والت�ضحية والوفاء.
• بالإنتقال �إىل ال�سيا�سة ،بعد تقاعدك
تقيم
مت اختيارك
من اجلي�ش ّ
وزيرا ،كيف ّ
ً
جتربتك ال�سيا�سية؟
 الفرتة التي �أم�ضيتها يف احلياة ال�سيا�سيةق�صرية ج ًدا ،لذا ال ميكنني �أن �أقول �إ ّنها جتربة
ناجحة �أو فا�شلة .جلّ ما ميكن قوله هو �أنني
مل ولن �أعتاد على الكذب والنفاق ال�سيا�سي
فهذه لي�ست من خ�صائ�ص املجتمع الع�سكري.
ل��ذا ي�صعب علي �أح��ي��ا ًن��ا التعاطي م��ع بع�ض
ال�سيا�سيني ولي�س جميعهم.
• كوزير دولة يف احلكومة ،ما هي مهمتك؟
 مذ عينت وزي� ً�را يف احلكومة ،اطلعت علىمهمات وزي��ر الدولة .ما �أق��وم به قبل انعقاد
�أي جل�سة ملجل�س الوزراء هو در�س بنود جدول
الأعمال بت�أن كما لو �أنني �أ�ضع خطة ع�سكرية،
م��ع العلم �أن ال اخت�صا�ص يل يف غالبيتها،
لكنني �أ�س�أل عن ماهيتها� ،أقوم ب�أبحاث عنها
كي �أك��ون م�ستع ًدا ملناق�شة �أ�صحاب ال�ش�أن
خالل انعقاد جل�سة جمل�س ال��وزراء .الفرق بني
وزير دولة ووزير مع حقيبة ينح�رص
يف املهمات ال��وزاري��ة .يف ما عدا
ذلك ال فرق �إذ ن�شارك يف مناق�شة
الإقرتاحات والت�صويت عليها .هنا
ي�س ّجل يل اعرتا�ضي على اقرتاحات
�أو م�شاريع قوانني خمالفة وهذا
ن��اب��ع م���ن ت��رب��ي��ت��ي ال��ع�����س��ك��ري��ة
الراف�ضة ملخالفة القوانني� .إذا
�أردنا اخت�صار مهمات وزراء الدولة

يف احلكومة فهي مراقبة �أعمال كل ال��وزارات
�إىل جانب م�شاركتهم يف جلان مهمتها در�س
موا�ضيع ال جمال لدر�سها خالل انعقاد جل�سة
جمل�س الوزراء.
• للمجتمع الع�سكري خ�صائ�صه ومميزاته،
ماذا حتمل معك منها �إىل ال�سيا�سة؟
 �أحاول تطبيق ما حملته معي من امل�ؤ�س�سةالع�سكرية بني رفاقي الوزراء .امل�شكلة تكمن
يف ارتباط كل وزير بتياره ال�سيا�سي ،و�أنا واحد
منهم� .أحيا ًنا ي�سايرون نظرتي �إىل الأمور ولو
على ح�ساب قناعاتهم اخلا�صة� ،إال � ّأن الأمور ال
ت�ستقيم بهذه ال�رسعة.
ما زلت العميد...
• م���اذا ق � ّدم��ت��م للجي�ش م��ن موقعكم
ال�سيا�سي؟
 ي��ج��ب ع��ل��ى ك��ل ���ض��اب��ط مهما ت��ق � ّدم يفالوظائف العامة � اّأل يتنكّ ر للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
التي �أعطاها �أجمل �سنني حياته وبادلته العطاء
بالعطاء .ولغاية اليوم ،معظم ال�سيا�سيني يف
جمل�س الوزراء وخارجه يعتقدون �أنني ما زلت
العميد منجيان ولي�س الوزير .ومهما ق ّدمت

للم�ؤ�س�سة الع�سكرية من موقعي ال�سيا�سي فال
ف�ضل يل يف ذلك بعد �أن �أم�ضيت يف رحابها
� 38سنة .اليوم �أنا �أ�ضع هذه اخلربة الع�سكرية
عموما ووزير
الطويلة بت�رصّف جمل�س ال��وزراء
ً
�ث�يرا م��ا �أ�ست�شار يف
ال��دف��اع
ً
خ�صو�صا� ،إذ ك� ً
موا�ضيع تخ�ص وزارة الدفاع وم�ؤ�س�سة اجلي�ش.
على �سبيل املثال ال احل�رص ،كان يل دور �إىل
جانب �آخرين يف جمل�س النواب يف �إقرار �سل�سلة
الرتب والرواتب للع�سكريني ،قانون احلوافز،
العمل على خطة ت�سليح اجلي�ش.
• �أي لقب حتبه �أك�ثر :معايل الوزير �أو
العميد منجيان؟
 �أُ�س�أل هذا ال�س�ؤالكثريا واجلواب هو لقب
ً
العميد منجيان ،لأنه �سريافقني مدى احلياة.
• هل من كلمة �أخرية؟
 �أوالً� ،أمت ّنى مل�ؤ�س�سة اجلي�ش �أن يحميهااهلل من كل مكروه ،ب��د ًءا بالعماد جان قهوجي
قائد اجلي�ش و�صوالً �إىل �آخ��ر ع�سكري يف �آخر
مرورا بكل العاملني يف
موقع �إداري �أو قتايل،
ً
امل�ؤ�س�سة من موظفني وموظفات مدنيني.
أوجه حتية �إىل العماد قهوجي ،ورئي�س
ثانياّ � ،
ً
الأركان اللواء الركن وليد �سلمان الذي ترافقت
و�إي���اه ي��وم ك��ان رئي�س �أرك���ان ال��ل��واء العا�رش،
أي�ضا �إىل �أ�رسة جملة «اجلي�ش» وعنا�رص
وحتية � ً
مديرية التوجيه وعلى ر�أ�سهم مدير التوجيه
العميد الركن ح�سن �أيوب.
قبل املغادرة ،توقفنا �أمام زاوية �صغرية (هذا
ما �سمحت به �ست البيت يقول
�ازح��ا) مزروعة
العميد منجيان م� ً
ب����دروع ت��ذك��اري��ة ل��ه��ا مكانتها
اخل��ا���ص��ة بالن�سبة �إل��ي��ه ،ح�صل
عليها يف منا�سبات عديدة داخلية
وخارجية� .أما اللوحة املميزة فهي
لوحة الرتب الع�سكرية التي ت� ّؤرخ
�درج��ه باخلدمة م��ن رت��ب��ة م�لازم
ت� ّ
ولغاية رتبة عميد.
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جريا على عادته يف كل عام ،ق ّدم الفنان جورج خباز ريع عر�ض من م�رسحيته الكوميدية
ً
دعما مل�ؤ�س�سة
الديب،
جل
تريانون
�شاتو
م�رسح
على
تعر�ض
التي
بال�صف»
أول
«ال
ً
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري.
ح�رض العر�ض مدير التوجيه العميد الركن ح�سن �أيوب وم�ساعده العميد �أنطوان جنيم،
وعدد كبري من �ضباط اجلي�ش و�أ�صدقاء امل�ؤ�س�سة الذين ال يرتددون يف تلبية نداء
الواجب كلما دعت احلاجة.

وقفة وفاء

�إعداد:
جاندارك ابي ياغي

«الأول بال�صف»
دعما لن�شاطات
ً
م�ؤ�س�سة العاقوري
«الأول بال�صف» هو العمل الثامن جلورج خباز
إنتاجا .تدور �أحداث امل�رسحية
إخراجا و� ً
كتابة و� ً
ح��ول الأ�سلوب الرتبوي ال��ذي تتبناه العائلة
واملدر�سة يف ظل �سيطرة النفوذ ال�سيا�سي
على التفا�صيل احلياتية اليومية ،يف قالب
ترفيهي ك��وم��ي��دي يحمل يف طياته ر�سائل
عميقة مليئة باملواقف امل�ضحكة املبكية.
تلقي امل�رسحية ال�ضوء على الفوارق الطبقية
وتغلّب ظاهرتي «الربي�ستيج» والإه��م��ال يف
جمتمع يعاين بع�ضه التفكك الأ�رسي.
مل تكن امل�رسحية لتنجح لوال ت�ضافر جهود
ٍ
نخبة من امل�رسحيني على ر�أ�سهم �سينتيا كرم
وج��وزف �آ�صاف وغ�سان عطية وج��وزف �سالمة
وو�سيم التوم وبطر�س فرح وكري�ستيل فغايل،
نخبة ر�سمت بان�ضباط تام م�ساراً لنجاح جديد
بتوقيع جورج خباز.
يف ختام العر�ض� ،ألقى الفنان ج��ورج خباز
كلمة �أك��د فيها � ّأن هذا العر�ض يت ّوج مو�سم
وحيا م�ؤ�س�سة
م�رسحيته يف عرو�ضها الأخ�يرة.
ّ
وجه
العاقوري على اجلهود التي تقوم بها ،كما ّ
حتية �إىل اجلي�ش اللبناين وقال« :مهما تغريت
الأيام والأحزاب وامليلي�شيات ،يبقى اجلي�ش هو
احلل .فطاملا اجلي�ش بخري ،لبنان ب�ألف خري».
بدوره ،ر ّد العميد �أيوب بكلمة
���ش��ك��ر ف��ي��ه��ا ال��ف��ن��ان ج���ورج
خباز على كل ما يقدمه لأبناء
�شهداء اجلي�ش.
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الع�شاء ال�سنوي ملخرجي ال�صحافة

تكرمي الزميل املخرج ح�سن عا�صي

تكرمي ًا لهم

�أقامت نقابة خمرجي ال�صحافة وم�ص�صمي الغرافيك ع�شاءها ال�سنوي يف فندق «لو رويال» � -ضبيه،
ممثل باملدير العام للوزارة الدكتور ح�سان فلحة ،ملنا�سبة عيد
برعاية وزير االعالم وليد الداعوق
اً
العمال وان�ضمام النقابة اىل اجلمعية الدولية الحتادات م�صممي الغرافيك.
مت خالل احلفل تكرمي وزير اال�شغال العامة والنقل غازي العري�ضي والدكتور فلحة لدعمهما النقابة ،ا�ضافة اىل النقيب جوزيف رعيدي
وعدد من اع�ضاء النقابة :ح�سن عا�صي (املدير الفني يف جملة اجلي�ش)� ،سمري فغايل (�صحيفة الديار) ،ح�سني فتوين (�صحيفة امل�ستقبل)،
تريز رزق اللـه (جملة ماغازين) وهبة كيالين (.)M & C SAATCHI
�شارك يف االحتفال النائب الدكتور عمار حوري ،مدير التوجيه العميد الركن ح�سن ايوب ،نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي ،نائب نقيب
املحررين �سعيد نا�رص الدين ،رئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني ،مديرة «الوكالة الوطنية لالعالم» لور �سليمان �صعب،
وفاعليات �إعالمية.
بعد االفتتاح بالن�شيد الوطني ،القى نقيب
خمرجي ال�صحافة وم�صممي الغرافيك ارن�ست
بعقليني كلمة حتدث فيها عن ت�أ�سي�س النقابة
ملخ�صا ابرز ما حققته
واملراحل التي مرت بها
ً
م�شريا اىل «انت�ساب النقابة ع�ض ًوا
حتى اليوم،
ً
يف اجلمعية الدولية الحتادات م�صممي الغرافيك
 ICOGRADAومقره يف كندا ،وبذلك يكون
لبنان الع�ضو االول والوحيد بني الدول العربية
ال��ذي ين�ضم اىل ه��ذا االحت���اد» ،وم��ؤك� ًدا
«م�لاح��ق��ة ق�ضية ن����شر ا���س��م امل�صمم او
امل��خ��رج الفني على املطبوعة وادخ��ال��ه
كبند ملزم يف قانون االعالم واملطبوعات
اجل��دي��د ،وذل���ك مبقت�ضى ق��ان��ون حماية
امللكية الفكرية واالدبية» ،واع ًدا «بالعمل
بكل عزم لتحقيق اهداف النقابة والو�صول
اىل م�ستوى التطلعات والآمال».
مدير التوجيه ،رئي�سة حترير «اجلي�ش» ،الزميل ح�سن عا�صي،
رئي�س ق�سم املطبوعات
حيا الدكتور فلحة الأنامل املمهورة
بدوره ّ
بعظمة العقل ورهافة االبداع« ،فلمخرجي
ال�صحافة وم�صمميها ف�ضل كبري يف ارتقاء
العمل االعالمي وجودته ورونقه يف �شكل
يجاري امل�ضمون وي�ضاهيه ،ونفاخر به يف
جم��ال ه��ذه املهنة ال��رائ��دة التي تتو�سل
حرية الر�أي والتعبري والقول ،كحق ان�ساين
ووط��ن��ي ع��ظ��ي��م» .ويف ه��ذا االط����ار ،ج � ّدد
الدعوة من اجل «ال�سعي اىل اعادة تنظيم
ال��ع��م��ل االع�لام��ي ب��ك��ل م��راف��ق��ه وتطوير
ت�رشيعاته مبا يتنا�سب مع التطور التقني،
اي�ضا مع عراقة العمل الذي
ومبا يتالءم
ً
املكرم مع �أ�رسة جملة «اجلي�ش»
ّ
يذخر فيه لبنان».

توجه الوزير
وبعد ت�سليم ال��دروع للمكرمنيّ ،
العري�ضي اىل االعالميني بالقول« :ابقوا للكلمة
موقعها� ،صونوا حرمتها وحافظوا عليها ،لأن
الكلمة احلرة ،النقية ،ال�ساطعة هي لبنان ،مبثل
هذا الت�رصف وبحفظ هذه الأمانة نحفظ لبنان».
ويف اخلتام ،ق ّدم مدير التوجيه العميد الركن
ح�سن �أي��وب درع املديرية للنقيب بعقليني،
عربون �شكر وتقدير.

االفتتاح بالن�شيد الوطني

العميد الركن �أيوب يق ّدم الدرع
للنقيب بعقليني
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رجال افريقيا الزرق
�أم «ال�رشفاء
االحرار»؟
الأ�صول واجلذور
قبائل ال��ط��وارق جمموعة �أمازيغية تعي�ش
يف ال�صحراء االفريقية ال��ك�برى يف ال�شمال
الإف��ري��ق��ي ،وه��م يف �أ���س��ل��وب عي�شهم ومنط
حياتهم �أقرب �إىل البدو العرب.
حتتل ال�صحراء الكربى اجلزء الأكرب من �شمال
�أفريقيا ،وهي �أكرب ال�صحارى احلارة يف العامل
مب�ساحة تفوق ال��ـ 9ماليني كلم مربع ،وتكرث
فيها الواحات ،وحقول البرتول.
يف �شمال غرب هذه ال�صحراء �سل�سلة جبال
�أطل�س وهي عبارة عن �سل�سلتني عاليتني من
اجلبال تنب�سط بينهما جمموعة من اله�ضاب
العالية ،كما ترتفع فيها �أي�ضا ً جمموعة من
اجلبال املتفرقة.
وتت�شارك يف هذه ال�صحراء �إحدى ع�رشة دولة
هي :م�رص وال�سودان وليبيا وتون�س واملغرب
واجل��زائ��ر وموريتانيا وت�شاد وم��ايل والنيجر
و�إري�ت�ري���ا وال�����ص��ح��راء ال��غ��رب��ي��ة .ي��خ�ترق هذه
ال�صحراء �أطول انهار العامل (النيل) بروافده
املتعددة وكذلك نهر ال�سنغال .ويحد ال�صحراء
ال��ك�برى م��ن ال�شمال اجل��ب��ل الأخ����ضر يف ليبيا
والبحر املتو�سط يف م�رص ويعترب �سكان منطقة

البدارنة من �أهم ال�سكان الذين ميلكون اخلربة
يف اجتياز ال�صحراء ،ولهم باع كبري يف التعريف
ب�أهم املعامل املوجودة فيها.
الأمازيغ �أو الرببر
ه��م �شعب ي�سكن �شمال �أف��ري��ق��ي��ا اب��ت��دا ًء
م��ن واح��ة �سيوة يف م�رص و���ص��والً �إىل املحيط
الأطل�سي ،ومن البحر الأبي�ض املتو�سط �شماالً
جنوبا.
�إىل نهر النيجر
ً
حت ّدث الرببر عرب التاريخ عد ًدا من اللهجات
فرعا من عائلة اللغات
املختلفة التي ت�شكّ ل م ًعا ً
الأفرو �آ�سيوية� .أما اليوم ،فيتحدثون �إ�ضافة �إىل
اللغة الأمازيغية اللغة العربية
املحكية يف بع�ض البلدان،
وكذلك الفرن�سية (ب�سبب
اال�ستعمار الفرن�سي دول
�شمال �إفريقيا) ،وبع�ض
الإ�سبانية يف املغرب.
ك���ث��رة م�����ن ال�ب�رب���ر
ي�������س���م���ون �أن��ف�����س��ه��م
«الأم����ازي����غ» ،والكلمة
م�أخوذة من «مازي�س»

�إعداد:
د�.أحمد علو
عميد متقاعد

«ال�صحراء ال تنتهي ...و�أنا كذلك»...
(من ترنيمة للطوارق).
«نحن حبة الرمل يف عني الزمن»
(�شاعرة طوارقية ).
بعد االنقالب الع�سكري الذي �أطاح
أخريا ،ظهر
رئي�س جمهورية مايل ونظامهً � ،
ا�سم الطوارق يف واجهة الأحداث ،لي�صبح
وافريقيا
حمليا
حمط اهتمام اعالمي،
ً
ً
وعامليا؛ فمن هم الطوارق؟ و�أين وكيف
ً
يعي�شون؟

( ،)Mazicesوهي �إحدى الت�سميات الرومانية
ل��ل�برب��ر ...ويعترب بع�ض امل�صادر �أن الرببر
هم �سكان اجل��زائ��ر وامل��غ��رب وتون�س وليبيا
الأ�صليون ،الذين يعي�شون يف �شمال �أفريقيا
غربا
من نهر النيل �رشقً ا حتى ج��زر الكناري ً
ومن �ساحل البحر الأبي�ض املتو�سط �شمالاً �إىل
جنوبا .ويف�ضل �سكان �شمال
ال�صحراء الكربى
ً
�أفريقيا اال�صليون ت�سمية �أنف�سهم «الأمازيغ»
والتي تعني االحرار �أو الأ�سياد ،بدلاً
م��ن الت�سمية ال��ي��ون��ان��ي��ة
«ال��ب�رب����ر» وال��ت��ي
تعني الأجانب.
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�أطلق عليهم الأوروبيون ،يف الع�صور الو�سطى
واحلديثة ،ا�سم «املور�س» ( ،)Moorsالذي
رمب��ا ج��اءت منه كلمة موريتانيا .كما �أطلق
عليهم ق��دم��اء امل�رصيني ا�سم «املَ�شو�ش»،
و�سماهم الإغ��ري��ق «امل��ازي�����س»� ،أم��ا امل���ؤرخ
ّ
اليوناين هريودوت ف�أ�شار �إىل الأمازيغ بكلمة
و�سماهم الرومان
ماك�سيي�س (.)Maxyes
ّ
بعدة ت�سميات .كما �أطلق العرب عليهم ت�سمية
«الرببر» و�أحيا ًنا «املغاربة».
وجدير بالذكر �أن كلمة بربر ظهرت لأول مرة
عقب نهاية الإم�براط��وري��ة الرومانية ،واتفق
معظم م�ؤرخي الع�صور القدمية على �أنها مل
ت�ستعمل قبل ذلك العهد.
الطوارق
ينفرد الطوارق با�سمهم املعروف ،والتف�سري
الأك�ثر منطقية ل��دى االوروب��ي�ين والعرب هو
�أن ه��ذا الإ���س��م م�شتق من الكلمة الأمازيغية
«ت��ارج��ة» التي تعني ال�ساقية �أو منبع امل��اء.
ويف�ضل الطوارق ت�سميتهم بـ«امياجغن»� ،أو
«�إميوهاغ» ،ومعناها بالعربية «الرجال ال�رشفاء
الأحرار».
كان العرب يطلقون على االمازيغ ا�سم الرببر
�أو �أهل املغرب� .أما الأوروبيون فقد �صاغوا ما
ا�سما
بني القرنني ال�ساد�س ع�رش والتا�سع ع�رش
ً
جدي ًدا لبالد الأمازيغ هو  Barbaryبالإنكليزية
�أو  Berberieبالفرن�سية �أو Barbarije
بالهولندية .والرببر يف العربية كلمة منقولة عن
اجلذر الالتيني الإغريقي باربار (بالإنكليزية:
 ,)Barbarوهي كلمة ا�ستعملها الالتينيون
لو�صف كل ال�شعوب التي ال تتكلم الالتينية
�أو الإغريقية ،اعتقا ًدا منهم بتفوق احل�ضارتني
اليونانية وال��روم��ان��ي��ة على ك��ل احل�����ض��ارات.
وي��ج��در ب��ال��ذك��ر �أن ل��ق��ب ال�برب��ر وال�ب�راب���رة
أي�ضا على القبائل اجلرمانية
�أطلقه الرومان � ً
والإنكليزية املتمردة عليهم ولي�س فقط على
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القبائل الأمازيغية.
ونفى ع��امل االجتماع اب��ن خ��ل��دون �أن يكون
كل الأمازيغ ينتمون اىل بالد اليمن �أو ال�رشق
الأو�سط .وذكر يف بع�ض م�ؤلفاته ما مفاده �أن
قوة انت�شارهم يف بالد املغرب ال توحي ب�أنهم
هاجروا �إليها من ال�رشق الأو�سط.
• عددهم:
ال ميكن �إع��ط��اء رق��م �صحيح �أو دق��ي��ق عن
عدد الطوارق ،لكن ثمة تقديرات غري ر�سمية
تذهب �إىل �أن عددهم الإجمايل يناهز
 3.5م�ل�اي�ي�ن ٪85 ،منهم
يف م���ايل وال��ن��ي��ج��ر والبقية
موزعة بني اجلزائر وليبيا
وب��ورك��ي��ن��ا ف��ا���س��و .كما
تذهب التقديرات نف�سها
�إىل �أنهم ي�شكلون حواىل
� ٪10إىل  ٪20من �إجمايل
�سكان كل من النيجر ومايل.
يف املقابل ثمة م�صادر
�أخرى تقول �إن عددهم
ي��ن��اه��ر  5.5ماليني
يوجد معظمهم
يف م����ن����اط����ق
�صحراوية متتد
م�����ن اجل����ن����وب
ال���ل���ي���ب���ي ح��ت��ى
����ش���م���ال م���ايل
وجنوب اجلزائر.
وتتميز مناطق
وج��وده��م ب�أنها
الأك��ث��ر ج��ف��افً ��ا
والأق����ل �سكا ًنا
م������ن ����س���واه���ا
يف ال������������دول
املذكورة .وقد ظل الطوارق �إىل عهد قريب
خرباء هذه ال�صحراء الكربى العارفني مب�سالكها
امل� ِّؤمنني حلركة القوافل فيها� ،أعانهم على
ذلك �صربهم و�شجاعتهم ومعرفتهم ب�أماكن
املاء و�إتقانهم االهتداء بالنجوم.
• ثقافتهم:
يتميز ابناء الطوارق عن غريهم من الأمازيغ
باعتزازهم بثقافتهم وحفاظهم على لهجتهم

الأم��ازي��غ��ي��ة (مت��ا���ش��ق) ،وكتابتها بحرفهم
اخلا�ص (تيفيناغ) ،الذي يكتب من اليمني �إىل
ال�شمال .وهم يعي�شون وفق نظام عريق وحمكم
من العادات والتقاليد توارثوه جيلاً بعد �آخر.
اللثام ...تقليد �أم �أ�سطورة؟
غالبا ما
يتميز الطوارق با�ستخدام اللثام� ،إذ
ً
لثاما يبلغ طوله �أحيا ًنا �أربعة �أو
ي�ضع الطوارقي ً
خم�سة �أمتار ،يالزمه يف احلل والرتحال وهو يلفه
ب�إحكام على جميع وجهه فال يظهر منه
�سوى العينان ،وال يرفعه حتى
وغالبا ما
عند تناول الطعام،
ً
يكون اللثام م��ن القما�ش
الأزرق �أو الأ�سود.
وي�����ش�ترك ال���ط���وارق يف
و�ضع هذا اللثام مع بع�ض
امل��ج��م��وع��ات ال�����ص��ح��راوي��ة
م��ث��ل ق��ب��ائ��ل �صنهاجة التي
ع��رف �أهلها بامللثمني،
وقد تعددت تفا�سري
مت�سكهم ب��ال��ل��ث��ام،

ومنها احلياء الغالب على تلك ال�شعوب .وقد
جتا عن الظروف القا�سية
يكون هذا التقليد نا ً
للبيئة ال�صحراوية التي يعي�شون فيها ،لكن له
دالالت ثقافية �أكرب.
ي�سمى اللثام بـ«تاكلمو�ست» ،ذلك �إنه من
العيب على الرجل �أن يظهر فمه للآخرين .ويرجع
بع�ض الأ�ساطري �سبب ذلك �إىل �أن «�أهقار»
وهو �إبن ملكتهم «تني هينان»  -والذي تعرف
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يوما
فر ً
جبال اجلنوب اجلزائري اليوم با�سمه ّ -
هاربا بجي�شه من �أر���ض املعركة ،ويف طريق
ً
العودة تنبه �إىل �أن ما قام به ال يليق مبقام
قائد جي�ش و�إب��ن ملكة ،فبقي مرابطً ا بجي�شه
على م�شارف الديار مدة �شهر كامل ال ي�ستطيع
الدخول خمافة مالمة الن�سوة له ،بعد �أن عرف
لثاما
�أنهن لب�سن ثياب املحاربني وو�ضعن
ً
على وجوههن ووقفن فوق �أ�سوار القلعة التي
عندما هاجمها العدو وجد مقاومة �شديدة منهن
اجربته على الرتاجع .وملا عاد �إبن امللكة ،بعد
�أن نفذ ما معه من زاد� ،أخفى وجهه الذي يحمل
مالمح العار ،وكذلك فعل بقية جنده وبقوا على
تلك احلال طوال حياتهم .وفعل ذلك من جاء
مفرو�ضا �إىل
بعدهم ،حتى �أ�صبح الأمر تقلي ًدا
ً
يومنا هذا.
املر�أة الطوارقية
ل��ل��م��ر�أة مكانة مهمة ل��دى ال���ط���وارق ،فهي
تتمتع با�ستقاللية كبرية ولو كانت متزوجة،
وذلك خالفً ا ملعظم �شعوب العامل التي حتولت
�إىل �شعوب �أب��وي��ة ذك��وري��ة .ال حتجب امل��ر�أة
الطوارقية وجهها وعندما تهرع �إىل اخل��ارج
حاملة �آنية مملوءة بحليب الناقة ،فهذه عالمة
على الرتحيب بالقادم �سواء �أك��ان ف��ر ًدا من
العائلة جاء بعد �سفر �أو �ضيفًا عابر �سبيل.
من �أ�شهر ال�شخ�صيات يف تاريخ الطوارق
امر�أة ا�سمها «تني هنان» وهي زعيمة �أ�س�ست
مملكة هقار يف اجلزائر.
جمتمع الطوارق
ينق�سم املجتمع الطوارقي � -ش�أنه يف ذلك
انق�ساما
�ش�أن املجتمعات البدوية التقليدية -
ً
وظيفيا ،حيث حت��دد مكانة ال�شخ�ص وفق
ً
انتمائه �إىل طبقة م��ن الطبقات الإجتماعية
الآتية:
• �إمياجغن :طبقة ال�سادة.
• �إين�سلمن :الطبقة املهتمة بالتعليم
والتعلم والدين.
• �إميغاد :طبقة �أ�صحاب الأمالك.
• �إينادن :طبقة ال�صناع التقليديني.
• بال�س �أو بزو�س :العبيد املحررون.
• �إكالن :طبقة العبيد.

كبريا
ق�سما
لكن
يعي�ش ال��ط��وارق يف خيم،
ّ
ً
ً
منهم ي�ستقر يف بيوت طينية ،وتوفّ ر هذه اخليم
(ت�صنع من �أثواب خ�شنة تغزل من �شعر املاعز
وت�شد �إىل ركائز تزرع يف باطن الأر�ض) ،م�أوى
�آم ًنا �ضد حر ال�صحراء واملناخ القا�سي .ويبدو
يف و�سط اخليمة دائ� ً�م��ا طاولة �صغرية ل�رشب
عموما لل�ضيوف
ال�شاي ،وطاولة �أطول تخ�ص�ص
ً
وعابري ال�سبيل.
تاريخهم ال�سيا�سي احلديث
قاوم الطوارق اال�ستعمار الفرن�سي بب�سالة،
وقد قتل الفرن�سيون العام  1916رئي�سهم
الأمنوكال ال�شيخ فهرون .منذ ا�ستقالل الدول
التي ُوج��دوا فيها� ،ساد عدم الإن�سجام عالقة
الطوارق بالأنظمة
وخ�صو�صا يف مايل والنيجر.
ً
و�أول حترك �سيا�سي لهم كان العام 1963
يف مايل للمطالبة بحقوقهم ال�سيا�سية� ،إال �أن
حكومة الرئي�س ال�سابق موديبو كيتا قمعتهم
وزجت مبعظم ن�شطائهم يف ال�سجون.
ب�شدة ّ
مع بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي ن�شطت
ح��رك��ات م�سلحة ط��وارق��ي��ة يف م��ايل والنيجر،
وقد قامت اجلزائر بو�ساطة بني مايل وه�ؤالء
امل�����س��ل��ح�ين ،ومت ت��وق��ي��ع ات���ف���اق ���س�لام يف
«مت�نرا���س��ت» جنوب اجل��زائ��ر (ك��ان��ون الثاين
لكن الطرفني املتنازعني مل يحرتماه.
ّ )1991
وقد تزايد العنف بني اجلي�ش امل��ايل وحركة
التمرد ،ما دفع الآالف من الأ�رس اىل اللجوء �إىل
موريتانيا واجلزائر وبوركينا فا�سو .كما قام
طوارق النيجر بهجرة وا�سعة �إىل ليبيا يف عهد
الرئي�س ال�سابق ح�سني كونت�شي ،وبعد وفاته
( )1987حاول خلفه الرئي�س علي �سيبو� ،أن
يت�صالح مع املعار�ضة الطوارقية يف ليبيا،
غري �أن مواجهات دامية بني الطوارق واجلي�ش
النيجري ا�شتعلت بعد القمع ال��دم��وي الذي
تعر�ض له الثوار املعار�ضون على ايدي ال�رشطة
والأمن الداخلي يف النيجر.
وعلى الرغم من رعاية اجلزائر وبوركينا فا�سو
عدة اتفاقات �سالم بني م�سلحي الطوارق وكل
من مايل والنيجر ،ف�إنه مل يتم الو�صول بعد �إىل
ال�سالم  ،فال الطوارق ح�صلوا على احلكم الذاتي
�أو االنف�صال ،وال ا�ستطاعت م��ايل والنيجر
ال�سيطرة على مناطق الطوارق الوا�سعة الأرجاء.

درا�سات و�أبحاث

و�شهدت املناطق ال�شمالية من جمهورية مايل
منذ فرتة وجيزة قتاال
�ضاريا ،واحرز الطوارق
ً
بع�ض االنت�صارات على ال��ق��وات احلكومية،
ومتكنوا من دخول مدينة غاو ،عقب ا�ستيالئهم
على مدينة كيدال ذات املوقع اال�سرتاتيجي يف
ال�شمال.
تنوعا وا�س ًعا من
ت�ضم �صفوف املتمردين
ً
احلركات ومنها حركات ا�سالمية ،لكن الطوارق
ذوي امليول االنف�صالية ي�شكلون الغالبية
العظمى وه��م ينتمون �إىل «احل��رك��ة الوطنية
لتحرير �أزاواد» ،التي اعلنت ا�ستقالل ازاواد يف
 6ني�سان من العام احلايل ( )2012و«حركة
ان�صار ال��دي��ن» التي تفيد معلومات ب�أنها
ترتبط بتنظيم القاعدة يف املغرب.
• الع�صيان يف مايل:
يعترب الع�صيان احل��ايل يف مايل خمتلفًا عن
نظرا �إىل م�ستوى الت�سليح
احلركات ال�سابقة،
ً
ال��ذي يتمتع به ال��ط��وارق .فقد ع��اد كثري من
امل�شاركني يف الع�صيان م��ن ليبيا بعد �أن
���ش��ارك��وا يف القتال يف �صفوف ق���وات معمر
ال��ق��ذايف ويف �صفوف ال��ث��وار املعار�ضني له
على حد �سواء .وقد جلب ه�ؤالء معهم اىل مايل
كميات من اال�سلحة املتطورة ،ما ا�ضفى مزي ًدا
من اخلطورة على الع�صيان .وال يخفي الطوارق
�أن غايتهم من احلرب هي ت�أ�سي�س دولة خا�صة
بهم «�أزاواد» ( .)Azawadويعتقد البع�ض
�أن��ه من ال�صعب �أن ينجحوا يف حتقيق حلمهم
هذا �سواء يف مايل او يف النيجر �أو يف �أي بلـد �آخر
لأ�سباب متعددة.
• املقاتل الطوارقي:
ال���ط���وارق ت��اري��خ� ً�ي��ا �شعب ���ش��دي��د ال�صرب
وال�����ش��ج��اع��ة وم��ق��ات��ل وج��ي��د الت�سليح ،فهم
ي��ح��م��ل��ون م��ع��ه��م يف ت��رح��ال��ه��م ال�����س��ك��اك�ين
وال�سيوف واخل��ن��اج��ر وال��رم��اح .ولي�ست هذه
�أول حركة ع�صيان يقومون بها ،فقد �سبق �أن
انتف�ضوا على حكومات ت�شاد والنيجر وغريها
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اجل���غ���راف���ي���ة وال�����س��ي��ا���س��ي��ة،
م�ستندين �إىل م��وروث عتيق
وخربة يف التنقل عرب ال�صحراء
ال ي�ضاهيهم فيها احد.
�إن قيام كيان �سيا�سي موحد
للطوارق يجمع �أماكن وجودهم
اجليوبوليتيكي من ال�صعوبة
مب���ك���ان ،ذل��ـ��ـ��ك �أن ال����دول
التي ينتمــون �إليـهـا اليوم
تعار�ض ب�شدة اي ا�ستقالل
لهـم� ،أو قيام كيان �سيا�سي
خــا�ص ب��ه��م ،مل��ا ل��ـ��ذل��ك من
انعكا�س �سلبي وتداعيات

مطالبني ب�إنهاء التهمي�ش ال��ذي يتعر�ضون
له ،وباحل�صول على ح�صة اكرب من عوائد بيع
املعادن الثمينة التي تزخر بها دول املنطقة
كاليورانيوم وغريه.
• متبكتو عا�صمة الطوارق التاريخية:
تعترب متبكتو العا�صمة التاريخية للطوارق
وال�سابقة ملايل ،وهي مدينة قدمية يتجاوز
ع��م��ره��ا ��� 1000س��ن��ة ،وت��ق��ع ع��ل��ى حافة
ال�صحراء االفريقية الكربى اجلنوبية اىل
ت
و
ز
ي
ال�شمال من نهر النيجر .وقد �أ�ضفى عليها
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لكن متبكتو املعا�رصة تختلف
من ه��ذه ال��دول هو بع�ض احلكم
ع��م��ا ك���ان���ت ع��ل��ي��ه يف ع����صره��ا
الذاتي ومزيد من العدالة يف توزيع
الذهبي� ،إذ يغلب عليها اليوم طابع الفقر ،كما
ال��ث�روة� ،أو امل��زي��د م��ن الإق��ت��ت��ال
انها �أ�صبحت مهددة بالت�صحر.
ع��ل��ى ال���وح���دة ال�سيا�سية
وال��ت����شرذم والإن��ق�����س��ام و���ص��والً �إىل
لهذه ال��دول ،وملا يختزنه هذا احليز اجلغرايف
و�ضع ي�شبه ما يحدث يف ال�صومال
الطوارق وامل�ستقبل
م��ن م���وارد ثابتة (ك��ال��ي��وران��ي��وم) وامكانات �أو ما حدث ويحدث يف ال�سودان� ،إال �إذا كان يف
�إذا نظرنا �إىل اخلارطــة اجلغرافيــة لأماكــن اقت�صادية واع��دة (كالغاز والنفط والذهب) ،جعبة ال��دول الكربى حلّ �آخ��ر تفر�ضه موازين
وج��ود ال��ط��وارق يف افريقيا ،لوجدنـا �أنهــم ت�ستفيد منها هذه ال��دول ،ومن خلفها بع�ض القوى وامل�صالح.
يتحركون فوق حيز جغرايف واح��د م�شرتك من الدول الكربى.
ال�صحراء ال��ك�برى يقع ب�ين ع��دد م��ن ال��دول
يكاد هذا الو�ضع يف حالة الطوارق ي�شبه حالة
املراجع:
(جنوب اجلزائر �إىل جنوب ليبيا� ،شمال وغرب الأك���راد امل��وزع�ين ب�ين ع��دد م��ن دول ال�رشق
مايل و�شمال بوركينا فا�سو وغربي النيجر) ،الأو�سط (تركيا �إيران العراق و�سوريا) و�سيبقى
• www.youtube.com
�سيا�سيا
وه��م م��وزع��ون
واجتماعيا بني هذه طموح الطوارق ببناء كيان �سيا�سي واحد يجمع
• www.observers.france24.com
ً
ً
الدول ولكنهم يتنقلون بينها وفق خارطتهم ه��ذه ال�شظايا امل��وزع��ة ب�ين بع�ض ال���دول• en.wikipedia.org/Tuareg people ،
ودينيا (التيارات القومية
قوميا
االجتماعية والقبلية ،متجاوزين كل احل��دود واملتناحرة
ال�صحراء الكربى• ar.wikipedia.org/
ً
ً
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احلـرب االلكرتونيـة بيـــــــ

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون
اال�رسائيلية
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تعترب احلرب الإلكرتونية من �أبرز
ثمار ث��ورة تكنولوجيا املعلومات
والإن�ترن��ت .فالف�ضاء االلكرتوين
( )Cyberspaceم�صطلح حديث،
ظهر يف العقود الأخرية نتيجة ثورة
تكنولوجيا املعلومات .وهو ي�شمل
يف م��ا ي�شمل ،جميع احلوا�سيب
وامل��ع��ل��وم��ات ال��ت��ي يف داخ��ل��ه��ا
والأن��ظ��م��ة وال�برام��ج وال�شبكات
املفتوحة ال�ستعمال اجلمهور العام
�أو تلك ال�شبكات التي �صممت
ال���س��ت��ع��م��ال ف��ئ��ة حم����ددة من
امل�ستعملني ومنف�صلة عن
�شبكة الإنرتنت العامة.
ويف �سياق ت��أك��ي��ده �أهمية
امل���و����ض���وع ،ك��ت��ب ال��ك��ات��ب
اال��س�رائ���ي���ل���ي ع���وف���ر ���ش��ي�لاح يف
«معاريف» ما يلي:
«ه��ن��اك م�شكلتان :االوىل هي
ان احل��دي��ث ال ي����دور ع��ن جم��ال
ع�سكري ��صرف ،بل عن منظومات
وطنية بحجم هائل ،من ال�صعب
حت��دي��د �سلم االول���وي���ات فيها،
و���ش��ب��ك��ة ال��ك��ه��رب��اء وامل��ن��ظ��وم��ة
البنكية والبور�صة والطريان هي
جمرد �أمثلة على منظومات ،ميكن
�رضرا هائلاً .
ّ
امل�س ب�إحداها �أن يلحق ً
تقريبا تعتمد على االت�صال
فكلها
ً
املتوا�صل مع اخل��ارج ،االمر الذي
يزيد من �صعوبة حمايتها.
وامل�شكلة الثانية :ه��ي امليل
اال�رسائيلي املعروف �إىل تف�ضيل
الهجوم على الدفاع .ونحن لدينا
ت��اري��خ م��ع��روف م��ن الت�سلل اىل
منظومات «ال��ع��دو» وت�شوي�شها.
لكن ال��دف��اع االل��ك�تروين يرتبط

اي�ضً ا بال�سلوك املن�ضبط واملرتب
ل�ل�أف��راد واملنظمات ،الأم��ر الذي
���ص��ع��ب ع��ل��ى اال��سرائ��ي��ل��ي�ين ان
يتميزوا به حتى اليوم».
وي�����ش�ير اجل��ن�رال يت�سحاق بن
ي�رسائيل ،رئي�س «املجل�س الوطني
للبحث وال��ت��ط��وي��ر»� ،إىل وج��ود
فجوة يف �إ�رسائيل بني االحتياطات
الدفاعية عن البنى التحتية الأمنية،
وبني الدفاع عن بنى حتتية مدنية
ح�سا�سة ومهمة �ضد هجمات يف
الف�ضاء االل��ك�تروين .وي�ضيف �أن
الهجمات يف الف�ضاء االلكرتوين
يوميا و�أن��ه��ا لي�ست ج��ز ًءا
حت��دث
ً
من اخليال العلمي بل هي حقيقة
واقعة .و«ج��زء من هذه الهجمات
ازعاجا ،بينما قد يلحق اجلزء
ي�سبب
ً
أ��ضرارا ج�سيمة .فهناك
الآخر منها �
ً
ال��ك��ث�ير م���ن ال�ب�رام���ج والأن��ظ��م��ة
املتطورة التي ميكن ا�ستعمالها
يف الف�ضاء االل��ك�تروين ،قد ت�شل
عمل م��راف��ق ال��دول��ة الأ�سا�سية
وتعطله».
ويقول بن ي�رسائيل �إن �أحد �أهداف
�إقامة «هيئة ال�سايرب الوطنية» يف
�إ�رسائيل ،التي �أعلن عن ت�أ�سي�سها يف
�أيار  ،2011هو �إن�شاء «احلا�سوب
امل��ت��ط��ور» يف �إح����دى اجل��ام��ع��ات
ب�إ�رسائيل� ،إذ ال متلك �إ�رسائيل مثل
هذا احلا�سوب ،ويحظر بيعه �إليها،
لعدم توقيعها على اتفاقية حظر
انت�شار الأ�سلحة النووية .ويف �سياق
ه��ذا االه��ت��م��ام الإ��سرائ��ي��ل��ي بحرب
الف�ضاء االل��ك�تروين �صدر باللغة
العربية ،يف حزيران  ،2011عن
معهد �أبحاث الأمن القومي التابع

يـــــــن ا�رسائيل وايران
جلامعة ت��ل �أب��ي��ب ،كتاب «ح��رب
ال��ف�����ض��اء االل���ك�ت�روين :اجت��اه��ات
وت�أثريات على �إ�رسائيل» ،للباحثني
�شموئيل ايفن ودافيد بن �سيمان
 طوف ،العاملني يف معهد �أبحاثالأمن القومي ،حيث ي�شريامل�ؤلفان
�إىل �أن الف�ضاء االل��ك�تروين بات
جم��ال قتال جديد ،وان�ضم بذلك
�إىل جم���االت ال��ق��ت��ال الأخ����رى ،يف
الياب�سة والبحر واجل��و والف�ضاء.
ف���ال���دول امل��ت��ط��ورة وجيو�شها
تزيد من ن�شاطاتها و�أبحاثها يف
الف�ضاء االل��ك�تروين ال��ذي �أ�صبح
ي�شكل بالن�سبة �إليها م�صدر قوة
عظيمة ،ولكنه يف ال��وق��ت نف�سه
يك�شف خا�رصتها ال�ضعيفة ،لأن
البنى التحتية التي تقوم عليها
ال����دول احل��دي��ث��ة م��ث��ل الكهرباء
واملياه واملوا�صالت واالت�صاالت
وال��ب��ور���ص��ة وال��ب��ن��وك ،تعتمد يف
عملها على الف�ضاء االل��ك�تروين.
وكذلك �شبكات القيادة وال�سيطرة
وال��ت��ح��ك��م ال��ع�����س��ك��ري��ة وخمتلف
�أن���واع التكنولوجيا املتطورة يف
�ساحات القتال؛ مثل� :أنظمة جمع
املعلومات ،وا�ستعمال الأق��م��ار
ال�صناعية وال��ط��ائ��رات م��ن دون
طيار يف احل���رب ،وامل��ي��زات التي
يتمتع بها الف�ضاء االل��ك�تروين
جذابا لال�ستعمال يف القتال
جتعله
ً
خ�لال احل��رب� ،إىل جانب الأ�سلحة
التقليدية ،مثل ال��ه��ج��وم ال��ذي
تعر�ض له املفاعل النووي الإيراين
العام  ،2009حيث اعترب امل�ؤلفان
أ�سي�سيا
�أن هذا الهجوم كان حدثًا ت�
ً
يف جمال حرب الف�ضاء االلكرتوين،

و�شكل مرحلة ج��دي��دة يف تطور
ا�ستعمال الف�ضاء االل��ك�تروين يف
جمال القتال.
وي��ن��ق��ل ب���ن ك��ا���س��ب��ي��ت ،كبري
املعلقني يف �صحيفة «معاريف»
ع��ن م�صادر ع�سكرية �إ�رسائيلية
قولها �أن لإي��ران م�صلحة وا�ضحة
يف �شن ح��رب �إلكرتونية م�ضادة
ذات �أب���ع���اد ا���س�ترات��ي��ج��ي��ة �ضد
�إ�رسائيل ،وذلك ر ًدا على الهجمات
الإلكرتونية التي تعر�ضت لها،
وات���ه���م���ت �إ��س�رائ���ي���ل ب��ال��وق��وف
خلفها ،وحتدي ًدا توظيف فريو�س
 Stuxnetيف تعطيل �أجهزة الطرد
املركزي االيرانية التي ت�ستخدم
يف تخ�صيب ال��ي��وران��ي��وم ،ع�لاوة
على �شن عدد من الهجمات التي
ا�ستهدفت خم���ازن ���ص��واري��خ يف
�أنحاء متفرقة من �إيران.
وي�ضيف ب��ن كا�سبيت « :لقد

حربا
اخ��ت��ارت �إ��سرائ��ي��ل �أن ت�شن ً
�إلكرتونية على �إي��ران ،وعليها �أن
ت��واج��ه احل���رب نف�سها و�أال تلوم
�سوى نف�سها».
وتمع كل اجلهات ذات العالقة
جُ
بق�ضايا الأمن القومي الإ�رسائيلي،
على �أن �أي حرب �إلكرتونية ت�شن
ع��ل��ى �إ��سرائ��ي��ل مي��ك��ن �أن حت��دث
أ�رضارا ا�سرتاتيجية �أخطر بكثري من
� ً
جمرد امل�س ببطاقات االئتمان.
ويقول متان فلنائي ،وزير اجلبهة
نظرا اىل �أن
الداخلية الإ�رسائيلي �إنه ً
امل�ؤ�س�سات املدنية والع�سكرية
يف �إ�رسائيل توظف �أكرث التقنيات
تقدما ،ف ��إن منظوماتها
احلديثة
ً
تكون �أك�ثر عر�ضة ل�لاخ�تراق من
قبل الأط��راف املعادية .وال�س�ؤال
الذي يطرح نف�سه هنا :ملاذا تعترب
�إيران يف نظر الإ�رسائيليني الطرف
املر�شح لت�أدية ال��دور الأ�سا�سي
يف احلرب الإلكرتونية �ضد الدولة
العربية ،وهل قدرات �إيران ت�سمح
بتنفيذ هجمات �إلكرتونية ذات
بعد ا�سرتاتيجي على �إ��سرائ��ي��ل؟
�إليك�س في�شمان ،كبري املعلقني
الع�سكريني يف �صحيفة «يديعوت

بات الف�ضاء االلكرتوين جمال
قتال جديد ،وان�ضم بذلك �إىل
جماالت القتال الأخرى ،يف
الياب�سة والبحر واجلو والف�ضاء.
فالدول املتطورة وجيو�شها تزيد
من ن�شاطاتها و�أبحاثها يف هذا
املجال الذي �أ�صبح ي�شكل بالن�سبة
�إليها م�صدر قوة عظيمة.

�أح�����رن�����وت» ،ي��ج��ي��ب ب��ق��ول��ه �إن
التجربة ق��د د ّل���ت على �أن لدى
الإي��ران��ي�ين ال��ق��درة على تنفيذ
هجمات �إلكرتونية بالغة اخلطورة،
ويت�ساءل�« :إن كانت �إي���ران قد
ؤخرا من ال�سيطرة على
متكنت م� ً
�أه��م و�أك�ث�ر ال��ط��ائ��رات الأمريكية
بدون طيار �رسية و�أعظمها كلفة عرب
توظيف تقنيات متقدمة ،فهل من
امل�ستهجن �أن يتمكن الإيرانيون
م��ن اخ��ت��راق ب��ط��اق��ات االئ��ت��م��ان
لع�رشات الآالف من الإ�رسائيليني؟».
وي�شري في�شمان �إىل �أن الإيرانيني
ميلكون �سجالً م��ن االجن����ازات يف
جم��ال احل��رب الإل��ك�ترون��ي��ة ،حيث
متكنوا من حتقيق اجناز «مذهل»،
متثل يف �إبطال عمل هيئة القيادة
التي تتحكم يف ت�شغيل وتوجيهها
الطائرات ب��دون طيار الأمريكية
العاملة يف ال��ع��راق ،مع العلم �أن
مقر هذه الهيئة موجود يف قاعدة
ع�سكرية داخل الواليات املتحدة.
و�أو�ضح في�شمان �أن الإيرانيني
متكنوا يف �أواخر ثمانينيات القرن
املا�ضي من فك �شيفرة طائرات
اال�ستطالع الإ�رسائيلية التي كانت
ت�����س��ت��خ��دم يف ع��م��ل��ي��ات ال��ر���ص��د
والت�صوير يف �سماء لبنان ،ومتكنوا
من خاللها ،من مد مقاتلي «حزب
اللـه» باملعلومات التي �أ�سهمت
يف تعقب �أن�شطة الوحدات اخلا�صة
الإ�رسائيلية التي كانت تعمل يف
ج��ن��وب ل��ب��ن��ان اخل��ا���ض��ع يف حينه
لالحتالل الإ�رسائيلي ،الأم��ر الذي
�أ�سفر عن ا�ستدراج وح��دة النخبة
م���ن «امل�����س��ت��ع��رب�ين» يف ���س�لاح
البحرية الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة ،املعروفة
بـ«�شييطيت ،»13اىل فخ مميت
اودى ب��ح��ي��اة ��� 12ش��خ����صً ��ا من
ع��ن��ا��صره��ا ومل ي��ن��ج منهم �سوى
عامل الال�سلكي ال��ذي ك��ان فــي
امل�ؤخـــرة.
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رئي�س اجلمهورية قلّده و�سام الأرز الوطني مـن رتبة فار�س
مكر ًما يف دير مار اليا�س � -أنطليا�س
الأب مارون عطااللـه ّ
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�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

ُعقد يف دير مار اليا�س � -أنطليا�س اللقاء التحية ل�ل�أب مارون
عطااللـه الأنطوين بدعوة من الرهبانية الأنطونية املارونية وجلنة
مت خالله تقليد املحتفى به و�سام الأرز الوطني
�أ�صدقاء عطااللـهّ ،
من رتبة فار�س الذي �سلّمه �إياه الدكتور ايلي ع�ساف ممثالً رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان.
ح�رض الإحتفال راعي �أبر�شية انطليا�س املارونية املطران يو�سف
ب�شارة ،املطران �سمري مظلوم ،الرئي�س العام للرهبانية الأنطونية
املارونية الأباتي داود رعيدي ،املدير العام لوزارة الرتبية فادي
املدبر رميون ها�شم ،الأمني العام للمدار�س
يرق ،رئي�س الدير الأب
ّ
الكاثوليكية الأب بطر�س عازار ،رئي�س رابطة كاريتا�س لبنان الأب

ي�ستنفرنا للعمل ،و�أط��ل��ق يف
حميطنا �رصخة رجاء� .إنه املكلل
ب���إجن��ازات عنوانها واح��د حمبة
الإن�سان ،كل �إن�سان .هو رائ��د التجديد ،ي�ضخ يف املجتمع
ر�ؤى وطموحات وت�ص ّورات يريد بها �أن ينقل املا�ضي �إىل عامل
جديد.»...
ثم �ألقت ندى ال�ش ّعار كلمة ال�شباب ،م�شرية �إىل �أن «الأب عطااللـه
ز ّوده���م خ�لال امل���ؤمت��ر الثاين النتظارات ال�شباب ثالثة �أم��ور هي
والتدرب على
الإميان والأمل واملحبة ،ودفعهم �إىل التعارف واحلوار
ّ
الدميوقراطية وتعزيز مفاهيم احلرية واملواطنة وبناء دولة القانون

�سيمون ف�ضول ،ع�ضو جلنة احل��وار امل�سيحي  -الإ�سالمي ال�سيد
هاين فح�ص ،رئي�س بلدية �أنطليا�س فرحات �أبو جودة ،وعدد كبري
من الأ�صدقاء.
املكرم
إفتتاحا الن�شيد الوطني ،ثم عر�ض فيلم وثائقي عن
�
ً
ّ
حية من �أ�شخا�ص عرفوه عن ق��رب .كلمة اللجنة
ّ
ت�ضمن �شهادات ّ
املنظّ مة �ألقاها املهند�س مي�شال عقل �ش ّدد فيها على �أن «لتكرمي
ٍ
الأب عطاالـله تعبريات
ومعان كثرية ،هو تكرمي للراهب ،املواطن،
املنا�ضل ،العلماين ،املتعدد املواهب ،العابر للطوائف واملذاهب
والأح��زاب واملناطق ول�سائر خطوط التما�س الثقافية واالجتماعية
والدينية ،وهو تنويه بتلك القيم الكربى الإ�سالمية  -امل�سيحية
امل�رشقية ال�سمحة الراف�ضة كل نامو�س و�رشيعة ال يتوافقان مع حقوق
الإن�سان والكرامة الب�رشية».
ب��دوره �أكّ ��د الأباتي رعيدي على« :اننا نلتقي اليوم حول َمن
زرع يف قلوبنا حما�سة ال�شباب ،و�أ�سكن يف �ضمائرنا �صو ًتا

وامل�ؤ�س�سات».
بعد ذلك �ألقى املهند�س ر�شيد اجلمايل كلمة الأ�صدقاء ف�أ�شار �إىل
�أن «الأب عطااللـه ا�ستظل ثقافة البناء والعطاء ،ثقافة ترف�ض �أن
تنحني �أمام املعوقات ،وجتهد لتكون حاف ًزا للإن�سان يغذي توقه �إىل
املعرفة واحلياة والتقدم ،وترى �أن الإن�سان هو �أ�سا�س كل نه�ضة
ومنطلقها و�أداتها وغايتها.»...
وبعدما ت�سلّم الأب عطااللـه الو�سام من ممثل رئي�س اجلمهورية،
�ألقى كلمة �شكر قال فيها« :بف�ضل بلدتي «الليلكة» والرهبانية
ن�ش�أت على اح�ترام الآخ��ر وحبه ،وعلى العمل مع الآخ��ر ،م�ؤم ًنا ب�أن
الـ«نحن» يف تع ّددها ت�سبق «الأنا» ،وب�أن ال �أحد «جزيرة» وب�أننا م ًعا
جنرتح املعجزات ونكون منذ الآن خمل�صني».
تخلـــل الإحتفـــال �أنا�شيـــد جلوقــــة كني�ســـة مار اليا�س  -انطليـــا�س
ب�إدارة �إدغـــار عـــون ،وتقديـــم لوحـــة للمحتفى به بري�شة الفنان
�شارل ب�شري ،و�إهداء احل�ضور كتاب التحية ،ونخب املنا�سبة.
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رعى امل�ؤمتر الدويل التا�سع ع�رش
لالت�صاالت الذي ا�ست�ضافته
جامعة الروح القد�س
قريبا مدن ذكية
�صحناوي:
ً
ورقمية ومدينة �إعالمية

رع��ى وزي��ر الإت�����ص��االت نقوال �صحناوي امل���ؤمت��ر ال���دويل التا�سع ع�رش
للإت�صاالت  ICT 2012الذي ا�ست�ضافته كلية الهند�سة يف جامعة الروح
القد�س  -الك�سليك ،وذلك يف فندق الريجن�سي باال�س � -أدما.
ح�رض الإفتتاح �إىل الوزير �صحناوي العميد �أحمد بدران ممثلاً كلاً من وزير
الدفاع فايز غ�صن وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،العقيد غ�سان �شم�س
الدين ممثلاً وزير الداخلية والبلديات مروان �رشبل ،الأب املدبر يف الرهبانية
اللبنانية املارونية �أيوب �شهوان ،رئي�س اجلامعة الأب هادي حمفوظ ،عميد
كلية الهند�سة الأب مروان عازار ،م�ست�شارون يف وزارة االت�صاالت� ،إىل عدد
كبري من ال�سفراء و�أع�ضاء جمل�س اجلامعة و�إخت�صا�صيني وخرباء يف قطاع
االت�صاالت من لبنان ودول عربية و�أجنبية.
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،تلته كلمة ترحيبية لعريف احلفل ،ثم
حتدثت رئي�سة امل�ؤمتر ورئي�سة ق�سم هند�سة االت�صاالت يف اجلامعة
الربوف�سورة جمانا فرح عن �أهمية قطاع الإت�صاالت يف حياتنا اليومية
وت���أث�يره الكبري فيها ،وال��ث��ورات العديدة التي �شهدناها يف ال�سنوات
الأخرية يف عامل الإت�صاالت والتي �أ َّدت �إىل حدوث تغريات جذرية يف م�سار
التكنولوجيا .واعتربت «�أن هذا امل�ؤمتر ال ي�سعى �إىل القيام بالتبادالت
أي�ضا �إىل حتقيق رواب��ط وثيقة
العلمية والنقا�شات الغنية فح�سب ،بل � ً
و�صداقات .ف�إن هذا النوع من التفاعل هو العن�رص الأ�سا�سي الذي �سيجعل
من هذا امل�ؤمتر �أك�ثر من جم� َّ�رد مداخالت و�سيف�سح املجال خللق نواة
يف �إطار املحا�رضات ال�شهرية
ب��ع��ن��وان «�أث���ر لبنان يف ع�رص
ال��ن��ه�����ض��ة» ال���ت���ي تنظمها
«اجلامعة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا» ( ،)AUSTكان لقاء بعنوان
«لبنانيات رائدات يف النه�ضة»� ،شارك فيه الدكاترة� :إلهام كالّب الب�ساط،
�سامي مكارم ،مي�شال جحا و�صادق مكّ ي ،و�أدار الندوة الدكتور منيف
مو�سى.
الإفتتاح كان مع مو�سى يف مقدمة عن الأدب الن�سوي ،عنوان اللقاء،
ال��ذي «ي�ستح�رض �أديبات و�شاعرات و�صحافيات وثائرات اجتماعيات،
لهن على الأدب ف�سحة �أنثوية لطّ فت �أجواءه و�صبغتها ب�ألوان زاهية
كان ّ
بهية ،فرتكن ب�صمات ناعمة على نه�ضة العرب لونها لون لبنان يف احلرية
ّ
والآداب والعلوم والفنون والثقافة .ب�صمات حرة متحررة وداعية �إىل حترير
املر�أة».
�أما «الريادة الن�سائية مع عفيفة كرم» فكانت عنوان حما�رضة الب�ساط
يف ا�ستعادة لذكرى الأديبة املهجرية عرب «غادة عم�شيت» وهو العنوان
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للبحوث».
�شاكرا
بدوره حتدث عميد كلية الهند�سة يف اجلامعة الأب مروان عازار
ً
للوزير �صحناوي رعايته امل�ؤمتر وجميع الذين عملوا على �إجناحه فر ًدا فر ًدا.
مميز وفريد من نوعه ،وهو ُيعقد للمرة
و�أعرب عن �أن امل�ؤمتر هو حدث َّ
حجرا يف بحرية من املياه ،يختفي
الأوىل يف لبنان .و�أ�ضاف« :عندما نرمي ً
احلجر يف �أعماق املياه لكن ت�أثريه يبقى وا�ض ًحا .فالتموجات التي يخلقها
تكرب تدري ًجا ب�شكل دائري لتبلغ حدود البحرية� .إن �أعمالنا ككائنات ب�رشية
ت�شبه هذه التموجات يف املياه .مهما كانت طبيعة احلجر الذي نرميه ،فله
ت�أثري على العامل برمته .وهذا ما ميكن تطبيقه على كل قطاع على وجه
الأر�ض ...فمن �أجل بناء عامل مرتابط من خالل االت�صاالت ،يجب علينا جمي ًعا
دمج جهودنا من �أجل خري الب�رشية للتمكن من بناء ح�ضارة ال�سالم واملحبة،
ح�ضارة احلياة ،حيث يحظى ك ٌل منا مبكانته و�أهميته وكرامته».
يف ختام الإفتتاح� ،ألقى الوزير �صحناوي كلمة ع ّدد فيها �إجنازات وزارته
على �صعيد الإت�صاالت قائلاً « :حققنا على هذا امل�ستوى خطوات ملمو�سة،
فانتقلنا �إىل اجليل اخللوي الثالث الذي تغطي خدماته لبنان تدري ًجا (مع
حلظ  120حمطة من اجليل الرابع) .كما انتقلنا يف ال�شبكة الثابتة من
احلزمة ال�ضيقة �إىل احلزمة العري�ضة ( )BroadBandوخف�ضنا تعرفة
االنرتنت  %80وزدنا ال�رسعة  8مرات .و�أدى ذلك اىل بدء انت�شار جمموعة
حتما
وا�سعة من اخلدمات القطاعية ،مع فر�ص عمل تلوح بالآالف� ،ستنتج ً
ال�شهري لرواية �أ�صدرتها �سنة
النه�ضة» يف AUST
 1914وو�صلت �أ�صدا�ؤها �إىل
كل بيت .وحتدثت الب�ساط عن
عفيفة كرم منذ والدتها يف عم�شيت العام  1883حتى وفاتها العام .1924
فهي «مل تكتب �إال درا�سات قليلة ومقاالت عابرة .ولكن من خاللها ومن
ا�ستقراء �آثارها الباقية تت�شكّ ل �صورة هذه الأديبة ،الروائية ،واملرتجمة
وخ�صو�صا �صورة هذه ال�شخ�صية التي
وال�صحافية والناقدة واملنا�ضلة،
ً
متيزت بع�صاميتها و�إن�سانيتها ووطنيتها ،وال�سيما مبثابرتها وجر�أتها
الفكرية وثورتها على كل ظلم وظامل».
وحت��دث مكارم عن ثائرتني من ع�رص النه�ضة هما نظرية زين الدين
وعفيفة �صعب .فزين الدين «�ألّفت كتابيها «الفتاة وال�شيوخ» و«ال�سفور
واحلجاب» وهي دون الع�رشين .وكتاباها املذكوران ُي َع ّدان مرج ًعا �أ�س�س
للعالقات بني الرجل وامل��ر�أة يف الإ�سالم� .أما �صعب فقد �أن�ش�أت جملة
«اخلدر» وهي مل تتجاوز التا�سعة ع�رشة ،لتكون �أول جملة تهتم باملر�أة يف
ال�رشق .ثم نراها وهي مل تبلغ اخلام�سة والع�رشين ت�ؤ�س�س يف مدينة عاليه

حزيران

من�صة �إقليمية ال�ستقطاب
من تكبري حجم الإقت�صاد ،ومن حتويل لبنان
ّ
ال�رشكات وت�صدير اخلدمات».
و�أ����ض���اف« :ب��ع��د �إع����ادة �إط�ل�اق م��راك��ز خ��دم��ات ال��زب��ائ��ن (Contact
 ،)Centersيجري التح�ضري لإطالق جمموعة من املدن الذكية �أو الرقمية،
مبدئيا �أن تكون يف الدكوانة .كما اتخذنا �إج��راءات
ومدينة �إعالمية تقرر
ً
لتفعيل �صناعة ا�ستقبال و�إعادة بث الربامج التلفزيونية ،مما جعل لبنان
من�صة رئي�سة لل�رشكات الإقليمية والدولية لإعادة البث منه وعربه ،بالتزامن
مع دعم ال�صناعات الرقمية و�صناعة املحتوى وت�سهيل ت�صديرها .و�سننجز
يف غ�ضون �أ�شهر �أحدث �شبكة من الألياف ال�ضوئية ت�صل �سنرتاالت لبنان
ببع�ضها ،يف موازاة �إطالق ور�شة مل�رشوع الـ � ،FTTXأي الفيربة اىل املنزل».
وع��ن امل�شاريع امل�ستقبلية ق��ال« :بتنا على ق��اب قو�سني من طرح
م�رشوع قانون على جمل�س ال��وزراء يتعلق بامل�ؤ�س�سات ذات اال�ستخدام
العايل لالنرتنت ( .)Heavy Usersوهو م�رشوع طموح يرمي �إىل ال�سماح
ب�شبك امل�ؤ�س�سات احلكومية والإ�ست�شفائية والإعالمية والأكادميية ،على
الألياف الب�رصية العائدة �إىل الدولة ،مبا يتيح لها �أن تتمتع بخدمات حديثة
أح�ض هذه امل�ؤ�س�سات على الإفادة الق�صوى من م�رشوعنا هذا
ومتطورة .و� ّ
الذي �سنعلن عن بع�ض تفا�صيله يف القريب».
ا�سرتاتيجيا بال�رشاكة الناجزة
قرارا
ً
وختم قائالً« :ي�رسين �أن �أعلن �أننا اتخذنا ً
قريبا ج ًدا على م�ستوى
والكاملة مع اجلامعات اللبنانية� ،ستتلم�س مفاعيله
ً
التن�سيق والإ�ستماع �إىل �أولوياتها ومعاجلة همومها وهواج�سها .وغر�ضنا �أن
ت�شكّ ل الوزارة واجلامعات حا�ضنة م�شرتكة يف عامل املعرفة التكنولوجية
والرقمية».

ال��ث��ق��اف��ة املهند�س
ليون� .شارك يف
غابي ّ
ه��ذا ال��ي��وم �أك�ث�ر من
��� 30س��ف��ارة وم��رك � ًزا
مت
أجنبيا حيث ّ
ًّ
ثقافيا � ًّ
عر�ض ثقافة وت��راث
ك���ل ب��ل��د وال��ف��ن��ون
الت�شكيلية لديه ،كما
ّ
���س��اه��م��ت ال��ب��ع��ث��ات
ال���دي���ب���ل���وم���ا����س���ي���ة
امل�شاركة يف تزويد
اجل��م��ه��ور معلومات
����ام����ة ع����ن ب��ل��ده��ا،
ع ّ
وت��وف�ير املعلومات
واملراجع عن املعاهد
الأك��ادمي ّ��ي��ة للتعليم
العالـي للطلاّ ب الراغبيــن فــي متابعة درا�ستهم يف اخل���ارج� ،إ�ضافة
التقليدية ،وامل�شاركة يف الربنامج الفني
�إىل تقدمي بع�ض الأط��ب��اق
ّ
والإ�ستعرا�ضي من خالل رق�صة
فولكلورية �أو �أغنية يقدمها ف ّنان �أو عازف
ّ
�إيقاعي...
كما نظّ م ق�سم التغذية الب�رشية وعلم احلمية يف كلية العلوم الزراعية يف
جامعة الروح القد�س  -الك�سليك مهرجان املطبخ التقليدي العاملي لبلدان
ال�شمال ،الذي �سلّط ال�ضوء على فن الطبخ يف بلدان ال�شمال ،وذلك �ضمن
م�رشوع بحثي يقوم به طالب ال�سنة الثانية يف ق�سم التغذية الب�رشية وعلم
احلمية منذ العام .2004

مدر�سة ال�رصاط لت�صبح يف ما بعد ثانوية ال�رصاط ،وقد � ّأمتها طالبات من
جميع الأقطار العربية».
مداخلة جحا حتدث فيها عن «جوليا طعمه دم�شقية» وجملتها «املر�أة
اجلديدة» ،وهي «ابنة املعلم جرج�س طعمة من املختارة  -ق�ضاء ال�شوف،
م�سيحية بروت�ستانتية من �أ�صول كاثوليكية .كانت رائدة يف احلقلني الأدبي
�سمتها «املر�أة اجلديدة»،
واالجتماعي ،ف�أ�س�ست العام  1921جملة ن�سائية ّ
وبعد فرتة ق�صرية �أ�س�ست جملة للأطفال هي «�سمري ال�صغار» ،ثم جملة
�أدبية هي «الندمي» .انت�رشت جملة «املر�أة اجلديدة» يف لبنان والعامل العربي
دورا بار ًزا يف دعم ق�ضية املر�أة العربية ...بلغ عدد االفتتاحيات التي
و�أ ّدت ً
كتبتها يف جملتها  ،62وكانت تخاطب املر�أة ال�شابة وتر�شدها �إىل م�ستقبل
زاه���ر ل��ت���ؤدي دوره��ا
ك����أم وزوج���ة و�سيدة
تعمل لرتبية الأوالد
وخدمة املجتمع الذي
تعي�ش فيه ،كما �أنها

ت�ستحث املر�أة املثقفة والكاتبة املر�شدة على �أن ت�ساهم معها يف
كانت
ّ
الكتابة يف املجلة وتعاونها على بث روح التوعية والتطور».
�أما مكّ ي فتحدث عن زينب ف�� ّواز بنت البالد العاملية« ،حيث ن�ش�أت،
وتعلمت ،وتثقفت ...ثم انتقلت �إىل دم�شق ،ثم �إىل م�رص ،حيث ا�ستكملت
ثقافتها ،ثم بد�أت عندها مرحلة الإبداع والإنتاج الفكري املرموق الذي كان
حمط تقدير �أهل الثقافة يف تلك الفرتة .كتبت مقاالت ن�رشتها يف ال�صحف
ال�شامية وال�صحف امل�رصية تعالج ال�ش�ؤون االجتماعية واالقت�صادية
كبريا ،ومنه« :الر�سائل
أدبيا
ً
وال�سيا�سية والثقافية .تركت زينب فواز �إرثًا � ً
الزينبية» ،وهو جمموعة مقاالت �شعرية ونرثيةُ « ،ح ْ�س ُن العواقب �أو غادة
الزاهرة» ،وهو رواية مو�ضوعها م�ستمد من البيئة العاملية يف عاداتها
وتقاليدها« ،امللك قورو�ش» وفيها حديث عن املجو�سية ،و«الديانات
املوحدة الثالثة» (رواية تاريخية)« ،ك�شف الإزار عن خمبئات الزار» « ،الدر
املنثور يف طبقات ربات اخلدور» ،وهو من كتب الرتاجم ،يحوي �أربعمائة
و�ست وخم�سني ترجمة حول �سري ن�ساء م�شهورات ( �رشقيات وغربيات)،
وهو �أكرب م�ؤلفاتها و�أهمها.

التنوع الثقايف واملطبخ الدويل
ّ
يف �إطار �آخر ،نظّ مت اجلامعة يوم التن ّوع الثقايف  ،2012برعاية معايل وزير
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حزيران

مهرجانات بيبلو�س الدولية تنطلق يف  25حزيران

من هنا وهناك

«ل��ل�����س��ن��ة ال��ث��ال��ث��ة
ع����شرة ع��ل��ى ال��ت��وايل
تفخر جلنة مهرجانات
بيبلو�س الدولية بتقدمي برناجمها ل�صيف  2012وهو كالعادة حافل
بالربامج املو�سيقية والفنية جلمهور متن ّوع امل�صادر والأعمار ،وقد بلغت
ن�سبة امل�شاهدين العام الفائت خم�سني �أل��ف م�شاهد» .بهذه الكلمات
ا�ستهلّت رئي�سة جلنة مهرجانات بيبلو�س الدولية لطيفة اللقي�س ،امل�ؤمتر
ال�صحايف الذي عقدته اللجنة يف فندق « »Byblos Sur Merيف جبيل ،يف
ليون ورئي�س بلدية
عبود ووزير الثقافة غابي ّ
ح�ضور وزير ال�سياحة فادي ّ
جبيل زياد ح ّواط .و�أ�ضافت « :من �أهداف مهرجانات بيبلو�س« ،حتريك
العجلة االقت�صادية يف مدينة جبيل ويف الق�ضاء بكامله.»...
عبود �أ�شار يف كلمته �إىل �أن الأ�سبوع «كان حافالً ب�إطالق
الوزير فادي ّ
موا�سم املهرجانات الدولية لهذا ال�صيف ،من جونية �إىل بيت الدين وبعلبك
واليوم جبيل ،املدينة العظيمة التي تطبع مهرجاناتها ب�أجواء الفن وال�سهر
واملتعة يف تناغم مميز يعك�س �صورة راقية عن لبنان ال�سياحة واحل�ضارة
مت و�ضع برنامج املهرجانات يف �صحف
والفن» .وك�شف عبود يف كلمته �أنه ّ
الأردن واخلليج وتركيا كنوع من الت�سويق والدعم لهذه املهرجانات .ون ّوه
�شكرا
ووجه
كبريا
بـ«�أهمية دور القطاع اخلا�ص الرائد يف تطوير ال�سياحة»ّ ،
ً
ً
مت
جلميع من يدعمون هذا القطاع وي�ساهمون فيه« ،فعرب هذه اجلهود ّ

�إجازة تعليمية يف العلوم
الإجتماعية للمعاون علي رعد

�إجازة تعليمية يف التاريخ
للعريف حممد الفليطي

بكالوريو�س يف تقنية املعلومات واحلو�سبة
للمجند املمددة خدماته مهدي مظلوم

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة
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ن��ال امل��ع��اون علي يقظان رع��د من
ال�رشطة الع�سكرية� ،إجازة تعليمية من
معهد العلوم الإجتماعية يف اجلامعة
اللبنانية.

ح��از العريف حممد ح�سن الفليطي
من لواء امل�شاة الثامن� ،إجازة تعليمية
يف التاريخ من كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

ن���ال امل��ج��ن��د امل��م�� ّددة
خ���دم���ات���ه م���ه���دي حممد
م�����ظ�����ل�����وم م�������ن ف�����وج
امل����دف����ع����ي����ة ال�����ث�����اين،
�شهادة البكالوريو�س يف تكنولوجيا
املعلومات واحلو�سبة ،م��ن اجلامعة
العربية املفتوحة.

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة
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جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة
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حتقيق عدة �إجن��ازات وما زلنا نطمح لتحقيق املزيد» .و�أعلن يف اخلتام
�أنه لن يدعم بعد اليوم �أي مهرجان دويل ال يتم فيه ا�ست�ضافة الفنانني
اللبنانيني.
كما كانت كلمة لكل من الوزير ليون وحواط.
مت عر�ض تقارير م�صورة عن برنامج املهرجان الذي ينطلق
يف اخلتامّ ،
يف  25ح��زي��ران م��ع بطل الغيتار « ،»SLASHال��ذي ُيعترب م��ن �أب��رز
الفنية التي ت�ص ّدرت العناوين يف ال�سنوات الـ 25الأخرية.
ال�شخ�صيات
ّ
�إىل جوليان لوكلريك املُتمكّ ن من اللون الرومن�سي ،يف  4متوزُ ،ترافقه
الأورك�سرتا الفلهارمونية اللبنانية بقيادة �ستيفان غوبري� .إىل الأ�سطورة
احلية يف مو�سيقى «البلوز» ،»B.B.KING« ،الذي ما زالت �أوتار �صوته
ّ
عاما  ،يف  5متوز .ويف  11متوز
ُتغازل �أ�رش�س الأنغام ُحز ًنا منذ �أكرث من ً 60
لقاء حار مع «الديفا» « »UTE LEMPERوقدرتها على تقدمي �أجمل
�أغاين «الكاباريه» ب�أ�سلوب �أنيق يليق ب�أهم مغنيات امل�رسح اال�ستعرا�ضي
الراقي .املوعد يف  14متوز مع «العا�شق الأبدي» كاظم ال�ساهر ،يف �أم�سية
جماهرييا
تليق باحلب وحلظاته املفاجئة .و�صوالً �إىل فريق الروك الناجح
ً
�سيزين جبيل يف ح�ضوره ال�صاخب يف
« ،»SNOW PATROLالذي
ّ
 17متوز .ويف اخلتام »TINARIWEN« ،الفريق احلائز جائزة «�أميي»
لأف�ضل مو�سيقى للعام  ،2012وال��ذي مي��زج ما بني خمتلف الأمن��اط
املو�سيقية.
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للمج�سمات الع�سكرية
معر�ضا
نظمت �رشكة «�إيليت غروب»
برعاية حمالت ّ Mega Toy Store
ً
ّ
بعنوان  Beirut Model Showيف مبنى
 Virgin Megastoreيف و�سط بريوت ،وذلك
بالتعاون مع جم ّلة  Steel Mastersالفرن�سية.

بني الهواية واالحرتاف

مهارات

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

معر�ض للمج�سمات الع�سكرية يطابق الواقع ويربز دقة العمل
�إ���س��ت��م ّ��ر امل��ع��ر���ض مل���دة ي��وم�ين ،و�شملت
جم�سمات ع�سكرية (دب��اب��ات
امل��ع��رو���ض��ات
ّ
وط���ائ���رات و���س��ف��ن ح��رب��ي��ة) م��ن �صنع ه��واة
حروبا و�أحداثًا تاريخية،
ج�سد بع�ضها
ً
لبنانيني ّ
من بينها الإجتياح الإ�رسائيلي للبنان العام
 ،1982و�سفينة ب�سمارك الأمل��ان��ي��ة التي
ا�ستخدمت يف احل���رب العاملية الثانية مع
الأ�سلحة التي كانت على متنها.
تخلّل امل��ع��ر���ض م�سابقة �أف�����ض��ل
جم�سم،
ّ
متباريا وح��كّ ��ام لبنانيني
مب�شاركة ث�لاث�ين
ً

و�أجانب.
وق��د �أ���ش��ار منظّ م امل��ع��ر���ض ال�سيد �سامر
الق�سي�س اىل �أن املتبارين �أظهروا دقّ ة عالية
املج�سمات التي جاءت مطابقة للواقع
يف �صنع
ّ
الن�سبية،
من حيث ال�شكل واللون والقيا�سات
ّ
ما يدلّ على مهارة واحرتاف يف العمل.
ويف نتائج امل�سابقة حلّ يف املرتبة الأوىل برنار
جم�سم حول احلرب العاملية الثانية،
ب�سو�س عن ّ
قان�ص دروع من نوع  ،Hetzerحتت عنوان
«،»Silhouette of a Troublemaker

�أعقبه يف املرتبة الثانية عماد وجهاد بو انطون
ع��ن جم�سم ح��ول الإج��ت��ي��اح الإ�رسائيلي العام
 ١٩٨٢بعنوان «.»The Deadly Ambush
أي�ضا بجائزة �أف�ضل عر�ض عن
كما ف��ازا � ً
مدمرة « »Bismarckالتي يتجاوز طولها
حمليا
ثالثة �أم��ت��ار ،وق��د ا�ستغرق ت�صنيعها
ً
فرتة �سنتني.
�أم���ا يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة  ،ف��ق��د ح���لّ جهاد
القا�صوف عن جم�سم تناول «حرب ال�سنتني»
(.)1976 -1975
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ت�شيع
قيادة اجلي�ش
ّ
العريف ال�شهيد
في�صل عبداللـه ح�سني
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش العريف
ال�شهيد في�صل عبد اللـه ح�سني ،ال��ذي ا�ست�شهد يف
مدينة طرابل�س من جراء تبادل �إطالق نار بني م�سلحني
يف �أثناء انتقاله من مركز عمله يف البقاع �إىل بلدته يف
عكار بتاريخ .2012/5/13
�شيع اجلي�ش و�أهايل بلدة عني الزيت ال�شهيد يف
وقد ّ
م�أمت مهيب �شارك فيه العقيد �أحمد دياب ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد كبري من ال�شخ�صيات
والفاعليات والأهايل ورفاق ال�شهيد.
انطلق موكب الت�شييع من �أمام م�ست�شفى اخلري ،حيث
حمل جثمان ال�شهيد على الأكف ،وتقدم املوكب حملة
الأكاليل ورف��اق ال��درب و�صوالً �إىل بلدته حيث ووري
الرثى.
وقد القى ممثل قائد اجلي�ش كلمة يف املنا�سبة �أكد
فيها �أنه «من الع�سكريني من ي�سقط �شهي ًدا يف �ساحة
ال�رشف ،ومنهم من ي�سقط يف �ساحة الواجب ،ومنهم من
ي�سقط يف معر�ض اخلدمة ،وعلى ه��ذا الطريق �سقط

�شهيدنا العريف ح�سني ،على يد قافلة من العابثني
بالأمن وامل�ستهرتين ب�أرواح املواطنني وممتلكاتهم».
و�أ�ضاف �أن «قدر امل�ؤ�س�سة �أن تكون احلار�س الأمني
لهذا الوطن ،وقدر �أبنائها منذ حلظة ان�ضوائهم حتت
راية ال�رشف والت�ضحية والوفاء� ،أن يحملوا دماءهم على
الأكف ،لريووا بها تراب الوطن كلما دعت احلاجة».
ويف ما يلي نبذة عن حياة العريف ال�شهيد:
 من مواليد  ،1976/2/4عني الزيت ،ق�ضاء عكار،حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1999/5/17 من عداد فوج التدخل الأول. حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �سبع مرات.
 -مت�أهل وله ولدان.

املعاون الأول
يحيى ح�سن ابراهيم

نعت قيادة اجلي�ش امل��ع��اون الأول
يحيى ح�سن ابراهيم الذي توفيّ بتاريخ
.2012/4/20
 من مواليد  ،1966/2/2الهري،ق�ضاء البرتون ،حمافظة ال�شمال.
 ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب���ت���اري���خ.1984/5/22
 من عداد مقر عام منطقة ال�شمال. حائز:• و�سام اجلرحى.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �سبع
مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  20مرة.
 -مت�أهل وله �ستة �أوالد.

اجلندي
عمر حممد العرب

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي عمر
حم��م��د ال���ع���رب ال�����ذي ت����ويف ب��ت��اري��خ
.2012/4/27
 م���ن م��وال��ي��د ،1982/9/25كفر�شالن ،ق�ضاء املنية  -ال�ضنية،
حمافظة ال�شمال.
 -ت����ط���� ّوع يف اجل���ي�������ش ب���ت���اري���خ

.2009/12/26
 من ع��داد ل��واء امل�شاة ال�ساد�س-الكتيبة .62
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الفوج.
 مت�أهل وله ثالثة �أوالد.83
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�إعداد:
تريز من�صور

�أ�سماء المعة

كاهنة امل�رسح وال�صوت ال�ساحر ،تعيد للأغنية العربية �أحرف ال�رشف اخلا�صة بها .يف زمن
الوهاج ،بالأداء املبهر
تعج بالنغمات احلريرية ،باللحن
�صوتية
أوتارا
ّ
ّ
ّ
الغوغائية ،تهديها � ً
ِ
القوي بدون ميكروفون ،وتهدينا ثقافة على طبق من �شعر وده�شة� .إنها �صاحبة ال�صوت الرخامي
العري�ض الذي ينا�ضل من �أجل الفن الأ�صيل يف الزمن الرديء� ،إنها املجاهدة واملطربة الكبرية
وامللحنة البارعة جاهدة وهبه ،كما �أحب �أن ي�صفها املطرب الكبري وديع ال�صايف.

الفن �أداتها الكت�شاف نف�سها والعامل
جاهدة وهبه :مري�ضة الق�صائد ت�شفى بـغنائها
�صعودا
بني املن�سبط واملرتامي
ً
يف قرية عانا  -البقاع الغربي على امتداد
ال�سهول اخل����ضراء واجل��ب��ال ال�صامدة يف
وجه الرياح ،ولدت املطربة جاهدة وهبه.
�إبنة البقاع �أخذت من �أر�ضه هذا الت�ضاد
اجلامح بني اجلبل وال�سهل بني املنب�سط
واملرتامي �صعو ًدا ...هذا التل ّون الذي
ترتديه ب�ساتني القمح مع املوا�سم...
�أخذت طيبة النا�س ،جتذّرهم بالطّ ني.
«وع���ره ���ص� رّّيرين م��غ��ام��رة ،وان�سيابه
�صيرّ ين حاملة» ...تقول.
84
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وال������ده������ا ال�������ض���اب���ط
ال�����ش��ه��ي��د ج�����ان وه���ب���ه،
ووال��دت��ه��ا ال�سيدة تريز
ع�������س���اف .ك����ان وال���ده���ا
���ص��اح��ب ���ص��وت جميل؛
�أدا�ؤه �أغ���اين �أم كلثوم،
وف��ري��د الأط��ر���ش وودي��ع
ال�صايف ب�صوته ،ك��ان له
ع��ل��ى الأرج�����ح دور كبري
يف �إي��ق��اظ احل�����س الفني
ل���دى ال��ف��ت��اة ال�صغرية.
الوالد �شجعها على الغناء
ودرا�����س����ة امل��و���س��ي��ق��ى،
وك�������ان ي���راف���ق���ه���ا �إىل
«الكون�رسفتوار» الوطني.
اختطفها الغناء وهي يف
بطن �أمها ،كما تقول .منذ
طفولتها ك��ان��ت تطرب

لأغاين عبد الوهاب و�أم كلثوم وتغنيها ،ولكن
ن�شوة الغناء مل متتلكها �إال الحقًا عندما بد�أت
وخ�صو�صا عندما تن�شد � ٍ
أغان من
حتيي احلفالت
ً
ت�أليفها وتلحينها.
نالت جاهدة وهبه دبلوم درا���س��ات عليا يف
التمثيل والإخراج من اجلامعة اللبنانية  -معهد
الفنون اجلميلة ،ومن اجلامعة نف�سها �إجازة يف
علم النف�س الإجتماعي ،و�أخرى يف الغناء ال�رشقي
من املعهد الوطني العايل للمو�سيقى ،حيث
تابعت درا�ستها يف العزف على العود ويف الغناء
الأوب���رايل باللغة العربية ،والإن�شاد ال�رسياين
والبيزنطي والتجويد القر�آين.
هي ع�ضو يف نقابة املو�سيقيني املحرتفني
يف لبنان ورئي�سة جلنة الثقافة وال�برام��ج يف
جمل�س امل ؤ�لّفني واملل ّحنني اللبنانيني ،وع�ضو
اجلمعية الفرن�سية للم�ؤلفني وامللحنني
ونا�رشي املو�سيقى (�سا�سيم)...
وكرمت ب�صوتها عمالقة الغناء العربي،
غنت ّ
ولها ع��دة �أل��ب��وم��ات وت�سجيالت كال�سيكية،
�����ص����وف����ي����ة ووط����ن����ي����ة،
انتقت كلماتها م��ن كبار
���ش��ع��راء ل��ب��ن��ان وال���ع���امل،
الكال�سيكيني واحلديثني،
وا���ض��ع��ة ل��ه��ا امل��و���س��ي��ق��ى
بنف�سها ،كما غ ّنت من �أحلان
كبار املو�سيقيني اللبنانيني،
�أم��ث��ال :ودي��ع ال�����ص��ايف� ،إيلي
���ش��وي��ري ،زاد م��ل��ت��ق��ى ،زي��اد
بطر�س...
يف لبنان واخلارج غ ّنت ال�رشق،
احلب ،الأر�ض واالن�سان ،حميي ًة
الكثري من الأم�سيات ال�شعرية،
من�شد ًة م��ن �أحلانها اب��ن عربي،
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الرومي ،بدر �شاكر
رابعة العدوية ،جالل ال ّدين ّ
ال�سياب ،نازك املالئكة ،جربان ،غوته ،طاغور،
���س��ارت��وري��و���س� ،أدون��ي�����س ،حم��م��ود دروي�����ش،
طالل حيدر � ،سعيد عقل� ،أن�سي احلاج� ،أحالم
م�ستغامني ،احللاّ ج ،لوركا ،املتنبي ،احلمداين،
غونرت غرا�س وغريهم ...ونالت عد ًدا من اجلوائز
والتكرميات.
أدوارا رئي�سة ،غنا ًء ومتثيالً ،يف العديد
�أ ّدت � ً
من امل�رسحيات ب�إدارة كبار املخرجني اللبنانيني
والعرب ،منها م�رسحية «�أيام رباعيات اخليام» -
من �إنتاج مهرجانات بعلبك الدولية و«�أن�شودة
املطر» و«ن�ساء ال�ساك�سوفون» للمخرج العراقي
جواد اال�سدي ،و«�صخرة طانيو�س»  -للمخرج
ج�يرار افيدي�سيان ،كما �شاركت يف فيلمني
�سينمائيني «���ش��وال ك��وه�ين» و«ال��ل���ؤل���ؤة»
للمخرج ف���ؤاد خ��وري ،ويف م�سل�سالت و�أف�لام
عديدة ونالت اجلائزة الأوىل للأفالم اجلامعية
اللبنانية عن فيلمها «ر�صا�صة فارغة».
ت��ع��اون��ت م���ع ��ش�رك���ة «دي������زين» ال��ع��امل��ي��ة
و«فيلملي للإنتاج» يف دبلجة وت�سجيل برامج
غنائية للأطفال.
م��ث��ل��ت ل��ب��ن��ان ر���س��م� ً�ي��ا يف ع���دة م����ؤمت���رات
ومنا�سبات و�شاركت يف العديد من املهرجانات
الدولية منها ،املهرجان الثفايف العربي يف
�أوروب��ا ،مهرجان ال� ّ�رواد العرب برعاية جامعة
ال���دول العربية ،مهرجانات بعلبك الدولية،
مهرجان املو�سيقى العربية يف دار الأوب���را
يف القاهرة ،مهرجان جر�ش الأردين ،مهرجان
�سانتا �شي�شيليا  -روم��ا (وكانت �أول مطربة
عربية تغني على م�رسحه) ،مهرجان فرانكفورت
للكتاب � -أملانيا ،معر�ض �أب��و ظبي ال��دويل
ل��ل��ك��ت��اب« ،م��ل��ت��ق��ى ال��ع��رب��ي��ات امل��ب��دع��ات»
يف ا�سطنبول .وم��ن املهرجانات التي تعت ّز
بامل�شاركة فيها «م��ه��رج��ان ف��ا���س ل�ل�أغ��اين
ال�صوفية والروحية» يف املغرب ،وقد �شاركت
فيه عدة مرات .وهي ت�شري يف هذا املجال �إىل
تفاعل اجلمور املغربي معها لدرجة ال�سلطنة.
كتبتني ...هبني قبلتك
�أن��ت��ج��ت امل��ط��رب��ة ج��اه��دة وه��ب��ه ال��ع��دي��د من
الألبومات ومنها �ألبوم «كتبتني» من �أحلانها
ومن �شعر :غونرت غرا�س� ،أن�سي احل��اج ،طالل

حيدر� ،أمل اجلبوري ،مليعة عمارة ،احلالج � ،أحالم
م�ستغامني و�أب��و فرا�س احلمداين .وحقّق هذا
كبريا حيث احتلّ املراتب الأوىل
جناحا
الألبوم
ً
ً
يف �سوق املبيعات على مدى �أ�شهر.
�أما �ألبومها «�أيها الن�سيان َهبني قُبلتك» الذي
�صدر �ضمن كتاب احالم م�ستغامني «ن�سيان.
ك��م» فهو ث��م��رة جهد م�شرتك ب�ين الكاتبة
ووهبه ،وما زال يت�ص ّدر حتى الآن املبيعات يف
�إحدى �أهم �صاالت البيع يف لبنان واخلارج منذ
اطالقه منذ �أكرث من عامني.
«الأزرق والهدهد»
انتاجها الأخري كان كتاب «الأزرق والهدهد
 ع�شق يف الفاي�سبوك» �صادر عن دار ال�ساقي.ف��ي��ه انتقلت م��ن االح�����س��ا���س ب��ج��م��ال الكلمة
وتلحينها وغنائها �إىل كتابة ه��ذه الكلمة يف
«ن�ص ث��وري جديد ،عتيق يف انزياحات الوله
ّ
الريح ،نحو جذر الألق ،نحو ان�سكاب
نحو با�سق ّ
الده�شة كمطر».
احتلّ املرتبة الأوىل يف مبيعات كتب الأدب
�ضمن معر�ض ب�يروت ال��دويل ،وقيل عنه �إنه
ي�ؤ�س�س لنوع �أدبي جديد� ،سيبد�أ بالظهور مع
والرقمية لهذا الع�رص.
ال��ث��ورة التكنولوجية
ّ
الكتاب حمل �صاحبته �إىل عوا�صم ومدن عربية
وعاملية ،حيث وقّ عته يف �أجواء احتفالية.
الع�رص ربط الأغنية بال�صورة
تغني جاهدة وهبه من خارج ال�سياق ال�سائد
اليوم .جتتهد ب�صدق يف بحثها عن اجلمال يف
الأ�صالة والرقي ،كلمة وحل ًنا و�أداء .لكن من
يغامر اليوم يف توظيف جميع طاقاته يف فن
ألبوما؟
نخبوي ال يطعم خب ًزا وال ينتج � ً
تقول وهبه :يف ما �أقدمه �أبحث عن م�ساحة
لفن خمتلف عما هو �سائد وال �أ ّدعي النخبوية.
�أقدم ما ي�شبهني وال �أ�ستطيع �أن �أكون غري ما
ي�شبهني .امل�شكلة اليوم �أننا نعي�ش يف حال من
اله�سترييا اجلماعية الفنية ،حيث تتداخل كل
االفكار الثورية والرجعية والتحررية وال�سلفية
وكل املو�ضات الع�رصية والالع�رصية مع بع�ضها
البع�ض .وان��ا على يقني �أننا بتنا بحاجة اىل
�إر�ساء �سبل تثقيفية وتعليمية �أ�شمل ،واىل
تعميم حال من الرتبية على اجلمال واملو�سيقى
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وال�سعي �إىل خلق و�ضع من الثقافة امل�ستدامة،
التي قد حتمي جمتمعاتنا ف��ت��در�أ عنها خطر
الإ�صابة بعمى الألوان الغنائية الهابطة.
وت�ضيف :هناك موجة ت�سود العامل العربي
منذ �سنني وهي موجة الغناء اال�ستهالكي� ،إذ
� وتع ّد للبيع
�أ�صبح الغناء يف معظمه �سلعة حت ضرّ
والإجتار ،وتحُ ّمل بكل ما ميكّ نها من ا�ستقطاب
اك�بر ع��دد من امل�شرتين .وامل�شرتون لي�سوا
بال�رضورة من ي�شرتي املنتوج بقدر من هم
خ�صو�صا �رشكات االنتاج التي تتحكم
م�س ّوقوه،
ً
بالذائقة الفنية اليوم ،وحتدي ًدا تلك التي على
ال�شبكة العنكبوتية والتي ت�سعى اىل �سحق
ال�رشكات ال�صغرى من حيث ت�سعري الألبومات
ب ��أ���س��ع��ار م��ت��دن��ي��ة ج���� ًدا ،وا���س��ت��ق��ط��اب �أك�ثر
املغنني �شهرة عرب �إغرائهم باملال الوفري،
وال�سيطرة على برامج �أهم املهرجانات العربية
والف�ضائيات العربية ،و�إقحام �أ�ضخم تقنيات
الت�صوير والإخ��راج يف الفيديوكليبات ،وذلك
للتغطية على ال�ضعف البنيوي للأغاين.
وتت�ساءل وه��ب��ه :يف ظ��ل �أو���ض��اع �سيا�سية
متدهورة وا�ضطرابات �أمنية مقلقة و�إ�شكاليات
معرفية كربى ،كيف �سي�صطلح الفن؟ الفن هو
�إبن البيئة ال�سيا�سية بامتياز ،ف�إذا كانت بيئة
�صاحلة ،ي�ستطيع الفن احلقيقي �أن يزدهر
وينمو.
وت�ضيف :يلهث املغنون واملنتجون ليطبخوا
�أغنية ج��دي��دة ،لأن��ه��م يعرفون �أن اغنيتهم
ال�ضاربة اليوم «�ستن�رضب» غ� ًدا و�سي�رضبها
امل��ت��ل��ق��ون ع��ر���ض احل���ائ���ط ،و�أن ج��دي��ده��م
�دمي��ا يف �شهور ،وه��م بحاجة اىل
�سيم�سي ق� ً
�أغنية «كا�سحة» ترجعهم اىل ال�ساحة الغنائية
املزدحمة ،وطب ًعا هم بحاجة اىل «لوك» جديد
مع كلّ طلّة و«خبطة».
�إن �أغ��اين الزمن اجلميل ما زال��ت حا�رضة يف
ذاكرتنا ويف �أ�سماعنا ودندناتنا ون�سرتجعها كل
يوم ،لأنها �أغ��ان جيدة والأغنية اجليدة حتمل
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مفردات خلودها يف خالياها.
هناك طب ًعا ح�سنات لهذا الع�رص وهي الثورة
التكنولوجية والتقدم ال�سمعي واملرئي ،ولكن
اي�ضا انه ربط االغنية بال�صورة،
من �سيئاته
ً
و�أ�صبحت املفردة او املنظومة امل�شهدية لأي

 وال �أع��رف �إن كانت حميدة �أو �سيئة � -أن�أمر�ض بالق�صائد اجلميلة وال ا�شفى منها �إال
عندما �أغنيها؛ لعلّ اح�سا�س امل�س�ؤولية بالن�ص
ي��ت��و ّل��د م��ن �شغف ال��ف��ن��ان وم��ن حر�صه على
�إعطاء �أبعاد جديدة للمفردات ...رمبا عليه �أن
يعامل الّلغة ك�آخَ ر مرغوب وحمبوب وم�شتهى،
حوا�سه
ك�أنثى من نور ونار� ...أن ُيل ِب�سها خامت
ّ
حوا�سه من الب�صرية والعلم واخلربة،
جمتمعة...
ّ
وتلم�سه مزاج
ومن معاينته جتارب الكبار ،مل�سه
ّ
امل�شهد الغنائي� ،إىل ت��ذ ّوق��ه نكهات الأدب
واجلمال واالبداع.

ق
ا
ل
و
ا
...

«�صوتها متمكّ ن ج ًدا وقوي ،ي�ستطيع ت�أدية �أغنيات الرجال كما
تقنية وحرفة
الن�ساء مبرونة و�إتقان� ،صوت عري�ض مثقَف ذو
َ
املو�سيقية .»...
عالية و�إملام باملقامات
َ
املطرب وديع ال�صايف
«من فريوزتنا اىل جاهدة ،ال خوف على لبنان بعد اليوم ...يحلو
يل �أن �أناديها رنغانا� :إ�سم يحمل كلَ رنني الكون وتردداته».
ال�شاعر �سعيد عقل

�أغنية هي الأهم� ،أي �أن املعادل ال�صوري بات
العامل االبرز يف جناح �أغنية.
من هنا تخلخل �سلم املعايري ...معيار االغنية
الناجحة كان :كلمة جميلة ،حلن غني ومتنوع،
واداء راق وم��ؤث��ر ،اىل ح�ضور ح�سن .ومعيار
االغنية «ال�ضاربة» اليوم ح�ضور «�سوبر» �أخّ اذ
و«روع��ة»� ،أم��ا الكلمات واللحن فعلى طريقة
«خود ايدك واحلقني»  ،تركي  ،يوناين� ،رسقة
يهم.
ال ّ
نحن �أمم �ضعيفة ،والعوملة قد تبتلع ثقافتنا
وهوياتنا احل�ضارية ،اذا مل ِ
نحمها .و�آمل حقا ً �أن
تن�سحب الثورات احلالية على الو�ضع الفني
جذريا وعميقًا.
تغيريا
لتحدث فيه
ً
ً
اللغة ك�آخر مرغوب وحمبوب
تختار وهبه الن�صو�ص والق�صائد بعناية
فائقة وب��ر�ؤي��ة مثقفة ،وت��ق��ول« :الق�صيدة
حتر�ضني على غنائها وت�ستفزين
اجلميلة
ّ
مو�سيقيا ب�صوتي ...ومن عادتي
لإعطائها بع ًدا
ً
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خما�ض اجلمل اللحنية
الفن تقول� ،ضمائري امل ّت�صلة واملنف�صلة
و�أدوات����ي الكت�شاف نف�سي وه��ت��ك ال��ع��امل...
واهتمامي بالفن بكل وجوهه عتيق َّ
يف عتق
متطرف غريزي حاد� ،سعيدة به
وعيي ،وهو ميل
ّ
يو�سع افقي
وال �أ�ستطيع العي�ش من دونه ،كونه ّ
ويجعلني على متا�س مع كينونتي ...وهو ب�ساط
ريح يحملني خارج زماين ومكاين ،ي�رسقني �إىل
انعتاقي �إىل منفاي ،ينت�شلني م��ن العادي
ويرفعني �إىل هواء �أو هوى �ص ّحي ...ي�أخذين �إىل
حالة �أ�صري فيها «جاهدات»� ...أكرث من احتمال
جميل يف الوقت نف�سه.
وعن التلحني والغناء تقول :التلحني عملية
خما�ض كبرية ،يقلق ليلي ،فمن رحمه تولد
اجلمل اللحنية التي تتحر�ش ب��ي� .أم��ا الغناء
فعملية �أ�سهل بكثري ،ت�ساعدين يف العودة �إىل
ذاكرة �سابقة والحقة .الغناء يق�صق�ص جوانح
احلزن ّ
أح�سا�سا �أكرب بوجودي� ،إنه
يف ،ومينحني �
ً
يعطّ ل ال�ضجر يف داخلي»...

«ال��غ��ن��اء ه��و ذري��ع��ت��ي ل��ل��ط�يران �إىل �سدرة
�شاهقـة والنظر بعدهـا بعني الزرقـة وهـو
دليلي �إىل التوهان الأق�صى� ،أمار�سه كفعل
ُطرب لكي
حب � ّ
أحمله قلبي وعندي �أين يجب �أن ا َ
�أُط ِرب.
ل��ذا ترينني �أدخ��ل يف حالة من الن�شوة ،من
الغيبوبة� ،أتفلّت فيها مما ح��ويل �أ�صعد اىل
عوامل �أخرى �أبحث عني يف �أمداء احللم.
يعربين يف رحلتي م��ا ب�صمني وي��ع�برين ما
�سي�أتي و�سيدمغني يخرم�شني ويدميني...
تعربين حياتي ميت�شقني موتي ثم يعفيني.
يقــول��� ،س��وف �أ�ؤج��ـ��ـ��ل حتفك هــذه امل� ّ�رة
�ت يف كل مرة
ويعدين مبيتات �أخــرى .ل��ذا ب� ّ
�أ�صعد فيها اىل امل�رسح� ،أفكر انها قد تكون
املــرة االخرية ،واحاول �أن �أعطي جلّ ما عندي
ول��ع��لّ لأج��ل ذل��ك يكون م��ع اجلمهور �أق�صى
وتوحدي».
«وحدي»
ّ
امل�شاريع امل�ستقبلية
تعمل وهبه على �أل��ب��وم جديد م��ن �أحلانها
لك ّتاب من بينهم :حممود دروي�ش� ،أدوني�س،
�أن�سي احل��اج ،ط�لال حيدر ،الأخ��ط��ل ال�صغري،
�سعاد ال�صباح ،رابعة العدوية و�أحمد رامي ،كما
ّبنانية.
البوما
تع ّد
ً
بالعامية الل ّ
ّ
و�سوف تطلّ من جديد على خ�شبة امل�رسح من
خالل م�رسحية غنائية كبرية مع ال�سيدة ن�ضال
الأ�شقر العام املقبل� ،أما ال�صيف فله يف جعبتها
العديد من املواعيد يف مهرجانات وحفالت.
بيي»
«يا ّ
تعقد جاهدة وهبه والءه��ا للجي�ش اللبناين،
بكل و�ضوح وفخر .هي �إبنة ال�ضابط ال�شهيد
جان وهبه« ،اجلي�ش يف قلبي ودمي» تقول.
و�صورت بع�ضها،
غ ّنت له العديد من الأغاين
ّ
منها «يا بيي» من كلمات و�أحلان �إيلي �شويري،
�إخراج امل�ؤهل الأول �رشبل ن�رص« ،كلنا �إلك» التي
كتب كلماتها ه�نري زغيب وحلّنتها جاهدة
بنف�سها و�أخرجها جو بو عيد.
ويف كلمة �أخ�يرة تقول« :دور اجلي�ش لي�س
حم�صورا فقط بحماية الوطن ،له �أدوار �أخرى
ً
وم��ن��ه��ا ح��م��اي��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن يف املجتمع
والإرتقاء بهما».

حزيران

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�سينما

د
ف
ا
ت
ر
يوم

ية

�شهر ال�سينما
اللبنانية �شهران
يف مرتوبولي�س

�شهدت الأع���وام القليلة الفائتة من� ّ�و ًا
�إبداعياً يف �صناعة ال�سينما اللبنانية على
�صعيدي ال�شكل وامل�ضمون ،حيث عرفت
ملحوظا لأفالم
إنتاجا حم ّل ًيا
ً
�صاالت العر�ض � ً
متنوعة بتوقيع خمرجني لبنانيني ،تطرح
مت�شعبة �ضمن
موا�ضيع �إن�سانية وحياتية
ّ
ر�ؤيا جديدة لل�سينما حتمل روح ال�شباب وتط ّلعاته .من بني هذه الأفالم ما �شارك يف
مهرجانات دولية ونال جوائز تقديرية ،ومنها ما مل تتح له فر�صة العر�ض يف ال�صاالت
اللبنانية باعتباره «غري مربح» وفق اللغة التجارية ال�سائدة.
املغيبة فر�صة للظهور
اللبنانية» ،منحت بع�ض الأفالم
يف «دفاتر يومية� :شهر ال�سينما
ّ
ّ
جدل بني النقّاد.
أي�ضا �إطالق �أفالم لبنانية جريئة �أثارت اً
خالل فرتة �شهدت � ً
اللبنانية
يومية� :شهر ال�سينما
دفاتر
ّ
ّ
يف خ��ط��وة ت��ه��دف اىل دع��م �صناعة الفيلم
جما
اللبناين� ،أطلقت «جمعية مرتوبولي�س» برنا ً
يومية� :شهر ال�سينما
خا�صا حتت عنوان «دفاتر
ً
ّ
اللبنانية» حيث اختارت بالتعاون مع �رشكة �إم.
ّ
�سي .للتوزيع ثمانية �أفالم لبنانية �أنتجت بني
 2010و 2011ومل ت�سنح لها فر�صة العر�ض
التجاري ،وخ�ص�صت �شهرين لعر�ضها يف �صالة
«مرتوبولي�س �أمبري �صوفيل» بد ًءا من الثالث
م��ن �أي���ار امل��ا���ض��ي .وت�ستمر جت��رب��ة «دف��ات��ر
يومية� :شهر ال�سينما اللبنانية» حتى نهاية
و�سيعر�ض كل �رشيط ملدة �أ�سبوعني
حزيران،
ُ
يومية.
مبع ّدل �أربعة عرو�ض
ّ
يوما
33
ً
نوعية للمقاومة ال�سرتداد الأ�رسى
بعد عملية
ّ
اللبنانيني ل���دى ا��سرائ��ي��ل ،ي��ح��اول اجلي�ش
اال�رسائيلي الدخول اىل عيتا ال�شعب بقيادة
العقيد �آيف (بيار داغ��ر) ،الذي يحمل ذكريات
�أليمة مع �أهايل عيتا حيث كان موجو ًدا منذ ما
قبل ان�سحاب اجلي�ش اال�رسائيلي العام .2000
يف اجلهة املقابلة حممد �رسور (با�سم مغنية)
وال��ذي ينتظر مولوده الأ ّول من حنان (ن�رسين
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طاف�ش) ويو�سف دهيني (يو�سف اخلال) الذي
تباغته احل��رب يف يوم زواج��ه من حنان (كندة
علّو�ش) ،يقودان املقاومة ملنع احتالل عيتا.
ق�صة الفيلم م�ستوحاة من �أح���داث موثّقة
وحقيقية وقعت خ�لال ال��ع��دوان الإ�رسائيلي
على لبنان خالل متوز  2006الذي ا�ستمر 33
يوما .الإنتاج ملجموعة ريحانا ،والإخراج جلمـــال
ً
�شورجـــه.
�وم��ا
�إ���س��ت��غ��رق ت�����ص��وي��ر ال��ف��ي��ل��م ت�سعني ي� ً
أن�صارية
والتقطت معظم م�شاهده يف بلدتي �
ّ
رحال .وقد مت بناء �أكرث من خم�سة �آالف
وبرج ّ
دم��رت بالكامل يف م�شاهد ق�صف
مربعّ ،
مرت ّ
عيتا .ك��ذل��ك ،ا�ستخدم يف الفيلم �أك�ث�ر من
آلية للجي�ش اللبناين ،و �شارك فيه �أكرث
ثالثني � ّ
من �ألفي كومبار�س.
بريوت بالليل
احلب وال�سيا�سة وال�رصاع يف «بريوت بالليل»
الفيلم الروائي الثالث للمخرجة اللبنانية دانيال
عربيد الذي �أنتج العام  ،2011تدور �أحداثه يف
املغنية ال�شابة التي
بريوت ،ويق ّدم لنا زهى
ّ
التحرر من زوجها .يف املقابل ،هناك
حت��اول
ّ
ماثيو املحامي الفرن�سي ال��ذي يقوم بزيارة

عمل اىل �سوريا مير خاللها يف لبنان .يلتقي
ماثيو وزهى يف �أحد املالهي الليلية يف
بريوت ،وتتط ّور عالقتهما اىل ق�صة حب.
يف هذه الأثناء ،تتفاقم امل�شاكل بني زهى
وزوج��ه��ا ،فيما ُتثار ال�شكوك ح��ول �ضلوع
ماثيو يف �أعمال جا�سو�سية ،وتبد أ� مطاردته من
�أكرث من جهة ولأ�سباب خمتلفة.
الفيلم من بطولة دارين حمزة (زهى) ورودين
حداد (زوج زهى) و�شارل برلينغ (ماثيو).
كا�ش فلو
من خ�لال كوميديا اجتماعية طريفة ،ينقل
«كا�ش فلو» الفيلم اللبناين «مئة يف املئة»
واق��ع احلياة اليومية للمواطن اللبناين ،وما
ي��واج��ه��ه م��ن ���ض��غ��وط��ات معي�شية وم�شاكل
خمتلفة ،ب�أ�سلوب ظريف وم��رح ا�ستقطب ما
يقارب اخلم�سني �ألف م�شاهد يف ال�شهر الأول
من العر�ض.
«كا�ش فلو» من ت�أليف واخراج �سامي كوجان،
ّبنانية
وبطولة نخبة كبرية من جنوم ال�شّ ا�شة الل ّ
من بينهم كارلو�س عازار ،نادين ن�سيب جنيم،
ط��وين �أب��و ج���ودة ،جويل داغ���ر ،ه�شام ح��داد،
�شادي م��ارون� ،شانت كاباكيان ،تيتا لطيفة،
و���ض��ي��وف ال����شرف :ه��ي��ام �أب���و ���ش��دي��د ،غ�سان
ا�سطفان� ،أنطوان بالبان ،بيار �شمعون ،كلود
خليل ،بالإ�ضافة اىل �إطاللة خا�صة للإعالمي
روبري فرجنية.
تنورة ماك�سي
هو التجربة الأوىل للمخرج جو بو عيد على
�صعيد الأفالم الطويلة بعد �أن كان ا�شتهر يف
ع��دد من �أف�لام الفيديو كليب لفنانني عرب
بارزين .ينقل الفيلم �أجواء احلب و�سط ويالت
علما �أن
احل��رب يف  98دقيقة م��ن العر�ضً ،
تنفيذه ا�ستغرق �أربع �سنوات.
الفيلم ال��ذي �أث��ار ج��دالً لدى النقــاد ب�سبب
م�ضمــونه ،ا�ستوحاه بو عيد من ق�صة حقيقية
نقل وقائعها ب�أ�سلوب �إخ��راج��ي ج��ريء ،رمبا
اعتربه البع�ض م�سيئًا.
يلعب الأدوار الرئي�سة ك��ل م��ن ج��وي كرم
وكارول عبود و�شادي التينة وتامارا �أبو جودة
و�سهام حداد و�سارة حيدر ودوري مكرزل.

بقلم :حممد �سلمان
يوما ولن
• ما ك��ان لبنان
ً
يكون لغري �شعبه ,فوجوده
افرتا�ضيا
لي�س
وطارئا وقابالً
ً
ً
للتق�سيم والإنق�سام ،ولن
يكون بد ًال عن �ضائع يف خارطة
التوطني .ففي قوته ووحدته
�رضورة لذاته ،ويف �إ�ضعافه
وانق�سامه م�رضة لكيانه.
نحن للبنان قوة ،وبه قدوة.
فال قوة من دون ق��دوة ،وال
قدوة من دون قوة.
• ل��ب��ن��ان ل��ي�����س يف منظومة
�أ�شعاره ولوحاته اجلمالية ،قبل
�أن ي��ك��ون يف ان��ت��ظ��ام ال�شعور
والإنتماء الواحد ل�شعبه املوحد
يف البقاء وامل�صري.
لبنان وطن للنجوم يف الأعايل،
ول��ل��ح��رف وال��ك��ل��م��ة وال��ك��ت��اب
وال�سنابل والبيادر

فت�صبح النجوم منارته ،وي�صبح
العلم والعمل مداره وعنوانه.
• ي��ق��ول ال��ب��خ�لاء :ال��وط��ن
نزيل جيوبنا.
وي��ق��ول ال��ك��رم��اء :الوطن
نزيل �أيادينا يف العطاء،
ونزيل قلوبنا و�أفكارنا يف
الوالء له والإنتماء اليه.
• ال����غ����ارق����ون يف الأوه�������ام
�صنو للغارقني يف الت�شا�ؤم،
ف�لا الأوه����ام ت�صنع جم���دا ً ،وال
الت�شا�ؤم يزيدهما .والكاتبون
ع���ل���ى ج�������دار ال�����ري�����اح ���ص��ن��و
لل�سابحني يف ال�رساب ،فالرياح
لي�ست �أوراقً ا للأفكار ،وال�رساب
لي�س ما ًء لليحاة.
• �إث��ن��ان ي��ت�����س��اوي��ان يف
الف�شل هما :من ي�سعى اىل

ال��وج��اه��ة ب��الإ���س��ت��ع�لاء ومن
ي�سعى اىل الظهور بالإنحناء.
ففي الإ�ستعالء هبوط ،ويف
الإنحناء انك�سار.
و�أم���������ران غ��ي�ر ق��اب��ل�ين
للإ�ستعارة والبيع واملقاي�ضة
هما :املوهبة يف التفكري
وال���ه���ي���ب���ة يف احل�������ض���ور.
فاملوهبة �إب����داع ،والهيبة
ارتقاء...
• م���ن ك����ان ال��ك�����س��ل ي��وم��ه،
ف���اجل���وع ح�����ص��اده .وم���ن ك��ان
التملق حديثه ،فالنفاق ل�سانه.
ومن كان احلقد هويته فاحل�سود
ج��اره .ومن كان الهروب دربه،
فالنجاة عدوه.
• كتب اليها يقول:
�أنت املقيمة ما بني القلم
والكلمة وال�سطر.

فال �أقالم من دون الكتابة
اليك وع��ن��ك ،وال كلمات ال
حتمل ا�سمك ،وال �سطور �إن
مل تكن لكلماتك.
وكتبت اليه تقول:
�أن��ت ملعجم الأ�سماء ا�سم،
وللكلمات نفحة عطر ولل�سطور
مر�ساة ع�شق.
• احل����ن��ي�ن اىل ���ض��ي��ع��ت��ي
�شم�سطار هو رحلة مع الذاكرة
اىل مالعب الطفولة ،ومدر�ستي
الأوىل التي ح�ضنتني بكتابها،
واىل حقولها اخل�رضاء ال�صادحة
بهم�س الفرا�شات على �ضفاف
ال�سواقي ،والعابقة برائحة الورد
والبيل�سان ،واىل بيوتها العتيقة
التي تختزن حكايا �أج��داد و�آباء
ع��م��روه��ا ب�����س��واع��د �أق�����وى من
ال�صوان.
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هل ي�ستطيع املواطن
مقا�ضاة جهة ما

�سببتها حفر الطرقات؟
ب�سبب �أ�رضار ّ
حلفر فيها
قد يكون احلديث عن �أو�ضاع الطرقات ال�سيئة يف لبنان وكرثة ا ُ
جدا� ،إال �أن احلديث عن هذا املو�ضوع ت�صاعد يف
من املوا�ضيع القدمية ً
ٍ
الآونة الأخرية نتيجة تردي و�ضع الكثري من الطرقات اىل حد مل يعد
ُيطاق .و�أ�سو�أ ما يف الأمر �أن ال�رضر الناجم عن ذلك قد ال يقت�رص على
النواحي املادية ،بل يتعداها لي�صيب النا�س يف �أرواحهم و�أج�سادهم.
فمن امل�س�ؤول؟ وهل جتوز املطالبة بالتعوي�ض عن الأ��ضرار؟ ومن
هي اجلهة التي ميكن الرجوع �إليها للمطالبة بهذا التعوي�ض؟ ومن هو
املرجع الق�ضائي املخت�ص للحكم بها؟

الأ�رضار التي تقع ب�سبب الأ�شغال العامة
يف الطرقات
يعترب من الأ��ضرار التي تقع ب�سبب الأ�شغال
العامة كل �رضر يت�صل عن قريب �أو عن بعيد
بالأ�شغال العامة ،وكل �رضر كان �سببه املبا�رش �أو
غري املبا�رش �أ�شغال عامة �أو من�ش�آت عامة� ،سواء
حتقق ذل��ك ال�رضر يف �أث��ن��اء القيام بالأ�شغال
العامة �أو بعد االنتهاء منها .كما ت�شمل الأ�رضار
الناجتة عن الأعمال ال�سلبية التي متتنع الإدارة
مفهوما
عن القيام بها ،ذلك �أن للأ�شغال العامة
ً
وا�س ًعا ،فهي ت�شمل الأ�شغال التي قامت بها
الإدارة والأ�شغال املتوجب عليها القيام بها
ومل تقم بها؛ مثل عدم �صيانة الطرقات �أو عدم
القيام ب�سد احلفر الكبرية يف الطرقات ،والتي
ت�سبب وقوع احلوادث� ،أو ت�ؤدي بحد ذاتها اىل
ّ
�أ�رضار باملارة وب�سياراتهم وب�أنف�سهم �أو بالغري.
فتعبري الأ�شغال العامة ي�شمل قانو ًنا ما امتنعت

ال��دول��ة �أو البلدية �أو امل�ؤ�س�سات العامة عن
القيام به من �أ�شغال ،كما ي�شمل ما �أجرته �أو ما
جتريه فيها� ،إذ �إن العربة هي للعمل امللقى على
عاتقها� ،سواء �أقامت به �أم مل تقم.

دعوى التعوي�ض عن الأ�رضار
ُت�سمى هذه الدعوى بـ«دعوى الق�ضاء ال�شامل»،
وهي الدعوى التي يرفعها املدعي بوجه الإدارة
(الدولة �أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو البلديات �أو �أي
�شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون العام) �أمام الق�ضاء
الإداري ،والتي يطالب فيها بحق �شخ�صي مرتتب
له يف مواجهتها .وقد ين�ش�أ هذا احلق ال�شخ�صي
عن عالقة تعاقدية مع الإدارة �أو عن عالقة �شبه
تعاقدية �أو عن م�س�ؤولية تر َّتبت على الإدارة
من ج��راء �أعمال غري تعاقدية .وتعترب الأ��ضرار
التي تقع ب�سبب الأ�شغال العامة والطرقات
والأ�شغال فيها �أو حفرها �أو عدم و�ضع الإ�شارات
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�إعداد:
نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف

الالزمة ،من احلقوق ال�شخ�صية النا�شئة عن
م�س�ؤولية الإدارة غري التعاقدية.
وتعترب طلبات التعوي�ض ع��ن الأ��ض�رار
التي تقع ب�سبب الأ�شغال العامة �أو تنفيذ
امل�صالح العامة م��ن �أه��م دع���اوى الق�ضاء
ال�شامل ا�ستنا ًدا �إىل املادة  61من نظام جمل�س
�شورى الدولة ال�صادر باملر�سوم الرقم 10434
تاريخ .1975/6/14
املرجع الق�ضائي ال�صالح
للنظر بالدعوى
يقت�ضي من جهة �أوىل ،حتديد طبيعة الأعمال
والأ�شغال التي �أدت اىل وق��وع الأ��ضرار ب�سبب
الأ�شغال العامة وحفر الطرقات ،لتحديد املرجع
الق�ضائي املخت�ص للنظر بدعوى التعوي�ض عن
تلك الأ�رضار.
وحيث �إن �أع��م��ال و�أ�شغال تنفيذ الطرقات
و�صيانتها ،تتعلق بتنفيذ �أ�شغال عامة ،حتى و�إن
�شيد يف امللك اخلا�ص العائد للدولة �أو
كانت ُت َّ
للبلدية ،فيكون املرجع املخت�ص للنظر فيها
هو جمل�س �شورى الدولة .وبالتايل ،ف�إن املرجع
الق�ضائي املخت�ص للمطالبة بالتعوي�ض عن
تلك الأ��ضرار هو هذا املجل�س ،لأن تلك الأ�رضار
ناجمة عن احلفر املوجودة يف الطرقات العامة
العائدة ملكيتها للدولة �أو للبلدية وهي متعلقة
بالأ�شغال العامة.
الإجراء الذي ي�سبق اللجوء �إىل الق�ضاء
ين� أش� حق املطالبة بالتعوي�ض عن الأ��ضرار
الناجمة عن احلفر املوجودة يف الطرقات العامة
�أو عن عدم و�ضع الإ���ش��ارات الالزمة ،ما يعطي
املخت�صة امل�س�ؤولة
املت�رضر حق مطالبة اجلهة
َّ
املتوجب له عنها.
عن تلك الطرقات بالتعوي�ض
ّ
املخت�صة هي الدولة
وقد تكون اجلهة الر�سمية
َّ
�أو امل�ؤ�س�سات العامة �أو البلديات �أو �أي �شخ�ص
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�أول دورة تنعقد بعد تقدمي الطلب.
 -2اذا كان بت مو�ضوع الطلب خا�ض ًعا ملهل
قانونية تزيد يف جمموعها عن ال�شهرين فال يع ّد
�ضمنيا بالرف�ض اال بعد
��رارا
ً
�سكوت االدارة ق ً
ان�رصام هذه املهل».
وي��ج��ب ت��وج��ي��ه ال��ط��ل��ب ال��ق��ان��وين امل��ذك��ور،
امل�سمى بعري�ضة رب��ط ال��ن��زاع ،اىل ال�سلطة
املخت�صة فتعطي مق ّدمه بدون نفقة
الإداري��ة
َّ
اي�صاالً يذكر فيه مو�ضوع الطلب وتاريخ ت�سلّمه،
�ضمنيا ،يت� َّأ�س�س عليه
قرارا� ،رصي ًحا �أو
ً
ثم ت�صدر ً
النزاع .ولهذا الطلب ح�سنات كثرية على ال�صعيد
العملي� ،أهمها:
من جهة �أوىل ،حماية الإدارة التي ال يجوز �أن
تقا�ضى �أمام املحاكم قبل �أن تتخذ موقفًا حيال
النزاع املطروح.
ومن جهة ثانية ،:حماية الأف��راد مبنعهم من
تقدمي دعاوى ومراجعات ق�ضائية ال حاجة لهم
املخت�صة على �إ�ستعداد
بها عندما تكون الإدارة
َّ
لإجابة طلبهم.
ومن جهة ثالثة ،حماية القا�ضي بجعل النقا�ش
حم�صورا يف م�ضمون القرار الذي ُيح ّدد النزاع
ً
الواجب ف�صله.

؟

املخت�صة ،فين�ش�أ عن رف�ضها ال�رصيح �أو
هي
َّ
عن �سكوتها مدة �شهرين قرار �رصيح �أو �ضمني
بالرف�ض.
املخت�صة التي متثّل الدولة �أو الإدارة
وال�سلطة
َّ
توجه اليها مذكرة
العامة املركزية ،التي يجب �أن َّ
رب��ط ال��ن��زاع ،هي الوزير بالن�سبة �إىل ال�ش�ؤون
اخلا�صة بوزارته ،ولي�س املدير العام� .أما ال�سلطة
املخت�صة التي متثّل البلدية ،فهي رئي�س
َّ
البلدية الذي يتوىل ال�سلطة التنفيذية فيها� .أما
يف بلدية بريوت ،فتوجه مذكرة ربط النزاع اىل
حمافظ مدينة بريوت لأنه هو من يعترب رئي�س
ال�سلطة التنفيذية للبلدية.

هل ي�ستطيع املواطن
مقا�ضاة جهة ما
�سببتها حـف
أ�رضار
�
ب�سبب
ّ
من �أ�شخا�ص القانون العام ،بح�سب اجلهة التابعة
لها تلك الطرقات .وقد يكون ت�رصّف الإدارة يف
م�س بحقوق
تلك الطرقات نا ً
جتا عن قرار �رصيح َّ
املت�رضر ب�صورة غري م�رشوعة ،فيحق له املطالبة
ب�إبطال هذا القرار والتعوي�ض عن ال�رضر الذي
�أ�صابه من جراء �صدوره وتنفيذه ال�ضار.
�صادرا عن الإدارة �أو
وقد يكون الفعل ال�ضار
ً
عن الأعمال ال�سلبية (امتناع الإدارة عن القيام
مبا يتوجب عليها القيام به ،مثل االمتناع عن
�صيانة الطرقات �أو �سد احلفر فيها) ،وال يكون
منطويا على قرار من الإدارة،
هذا الفعل ال�ضار
ً
متت
بل يقوم على �أعمال مادية �أتتها الإدارة �أو َّ
ب�إ�سمها .ويف هذه احلالة الأخ�يرة ،يتوجب على
املت�رضر من فعل الإدارة الذي يريد رفع دعوى
الق�ضاء ال�شامل ملطالبتها بالتعوي�ض عن
��رارا م�سبقًا
الأ��ضرار الالحقة به� ،أن ي�ست�صدر ق ً
منها يوجه اليه الطعن ،لأن ال��دع��وى ال تقبل
�أمام جمل�س �شورى الدولة �إال طع ًنا بقرار �إداري
ا�ستنا ًدا �إىل املادة  67من نظام جمل�س �شورى
الدولة التي ن�صت على �أنه« :ال يجوز لأحد من
االف��راد �أن يقدم دع��وى ام��ام الق�ضاء االداري
اال ب�شكل مراجعة �ضد قرار �صادر عن ال�سلطة
االدارية».
ون�صت امل��ادة  68من نظام جمل�س �شورى
الدولة على �أنه« :اذا مل تكن ال�سلطة قد �أ�صدرت
��رارا فيتوجب على ذي العالقة ان ي�ست�صدر
ق ً
املخت�صة ،ومن �أجل
��رارا من ال�سلطة
َّ
م�سبقًا ق ً
قانونيا فتعطيه
طلبا
ذلك يق ّدم اىل ال�سلطة
ً
ً
بدون نفقة اي�صاالً يذكر فيه مو�ضوع الطلب
وتاريخ ا�ستالمه .واذا مل ِ
جتبه ال�سلطة على طلبه
اعتبارا من تاريخ ت�سلّمها
خالل مدة �شهرين
ً
الطلب املق ّدم منه ،اعترب �سكوتها مبثابة قرار
رف�ض� ،إال يف احلالتني الآتي ذكرهما:
 -1اذا كانت ال�سلطة االداري��ة من الهيئات
التقريرية التي ال تنعقد اال يف دورات معينة،
فتمدد مهلة ال�شهرين عند االقت�ضاء حتى اختتام
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توجه اليها عري�ضة ربط
اجلهة التي َّ
النزاع
توجه عري�ضة ربط النزاع اىل ال�سلطة
يجب �أن َّ
املخت�صة مبوجب عري�ضة ي�ضمنها
الإداري���ة
َّ
امل�ستدعي طلب التعوي�ض عن الأ�رضار الالحقة
به الناجمة عن احلفر امل��وج��ودة يف الطرقات
العامة �أو عن عدم و�ضع الإ�شارات ال�ضوئية �أو
املرورية الالزمة �أو عن عدم �صيانة الطرقات.
��رارا،
وعلى �أ�سا�س ذلك ت�صدر تلك ال�سلطة ق ً
�ضمنيا ،يت� َّأ�س�س عليه النزاع.
�رصي ًحا �أو
ً
ِ
�أما �إذا ق ُّدمت عري�ضة ربط النزاع اىل �سلطة
غري
خمت�صة ،فال يكون من �ش�أنها ربط النزاع،
َّ
وال يجوز للمت�رضر االعرتا�ض على القرار الذي
���ص��ادرا عن مرجع ال ميلك
رف�ض طلبه لكونه
ً
املخت�صة ،وال
�صالحية �إ�صداره تلتزمه ال�سلطة
َّ
خ�صو�صا عندما تكون
ين�ش�أ عنه �رضر للم�ستدعي،
ً
املخت�صة) غري ُملزمة �إحالة
تلك ال�سلطة (غري
َّ
املخت�صة� .أما �إذا اعتربت
الطلب اىل ال�سلطة
َّ
خمت�صة ،وكانت بالواقع
ال�سلطة نف�سها غري
َّ

�شكل عري�ضة ربط النزاع و�رشوطها
خا�صا
مل ي�شرتط القانون �صيغة معينة �أو �شكالً ً
لربط النزاع ،بل يقت�ضي تقدمي طلب قانوين
املخت�صة مبوجب عري�ضة
اىل ال�سلطة الإداري��ة
َّ
ي�ضمنها امل�ستدعي مطالبه ،وال حاجة اىل تعيني
ّ
مقدار التعوي�ض لأن املطلوب هو �إبالغ الإدارة
بوقوع ال�رضر ووجوب التعوي�ض.
وق��د ا�ستقر اجتهاد جمل�س ���ش��ورى الدولة
على �إعتبار �أن مهلة مرور الزمن على املطالبة
بالتعوي�ض هي ع�رش �سنوات ما مل ين�ص القانون
على مهلة �أخرى ،مثل مهلة مرور الزمن الرباعي
(�أرب��ع �سنوات) على �إ�سقاط الديون املرتتبة
على الدولة ا�ستنا ًدا �إىل املادة  115من قانون
املحا�سبة العمومية ال�صادر باملر�سوم الرقم
.1963/14969
وبالتايل ،ف�إن مرور الزمن على حق املطالبة
بالتعوي�ض عن تلك الأ�رضار هو ع�رش �سنوات تبد أ�
من تاريخ وقوع ال�رضر ،ما مل ينقطع مرور الزمن
�أو يوقف لأ�سباب وق��ف وانقطاع م��رور الزمن
التي يح ّددها القانون ،وبعد حذف املهلة التي
�صدرت فيها قوانني بوقف املهل خاللها.
�����ص��ة م���دة �شهرين
وي��ك��ون ل��ل���إدارة امل��خ��ت َّ
للجواب على عري�ضة ربط النزاع املق َّدمة اليها
إعتبارا من تاريخ ت�سلّمها
من املت�رضر ،ت�رسي �
ً
العري�ضة .ويعترب �سكوتها بعد انق�ضاء هذه
املدة مبثابة قرار �ضمني بالرف�ض( ،املادة 68
من نظام جمل�س �شورى الدولة) .وال تنقطع هذه
املدة ب�أي طلب من الإدارة للم�ستدعي بالرتيث
�أو بطلب بع�ض الإي�ضاحات.

؟

ن

ال�رشوط املتعلقة برافع الدعوى
يجب �أن تتوافر يف امل�ستدعي الذي يتقدم
�أم���ام جمل�س ���ش��ورى ال��دول��ة ب��دع��وى الق�ضاء
ال�شامل للمطالبة بالتعوي�ض عن تلك الأ�رضار،
ال�رشوط املطلوبة للمخا�صمة لدى الق�ضاء ،وهي
�أهلية التقا�ضي (�أن يكون امل�ستدعي بالغًا،
��ارا) ،ويجب �أن يكون امل�ستدعي
عاقالً ،خم��ت ً
طالب التعوي�ض ه��و ال�شخ�ص ال��ذي ل��ه حق
�شخ�صي م�ترت��ب ل��ه جت��اه الإدارة؛ �أي يجب
�أن تكون له ال�صفة القانونية ،و�أن تكون له
م�صلحة قانونية وم����شروع��ة� ،آن��ي��ة� ،شخ�صية
ومبا�رشة ،مادية �أو معنوية �أو �أدبية ،من الأفراد
�أو اجلمعيات �أو الهيئات املعنوية امل�ستق َلّة.

مهلة تقدمي املراجعة و�رشوطها
عند �صدور قرار� ،رصيح �أو �ضمني ،من الإدارة
املخت�صة على عري�ضة ربط النزاع املق َّدمة اليها
َّ
من املت�رضر ،يحق لهذا الأخ�ير تقدمي مراجعة
الق�ضاء ال�شامل للمطالبة بالتعوي�ض عن تلك
الأ�رضار �ضمن املهلة القانونية .ومهلة املراجعة
�شهران تبتدئ من تاريخ ن�رش القرار املطعون
فيه اال اذا كان من القرارات الفردية فتبتدئ
املهلة من تاريخ التبليغ او التنفيذ .واذا كان
جتا عن
قرارا
القرار االداري
�ضمنيا بالرف�ض نا ً
ً
ً
اعتبارا
�سكوت االدارة ،فمهلة ال�شهرين تبتدئ
ً
من انتهاء هذه املهلة� .أما اذا �صدر قرار �رصيح
قبل انتهاء مهلة ال�شهرين املذكورة فت�رسي من
جديد منذ �صدور هذا القرار مهلة املراجعة،
لكنها ال ت�رسي اذا �صدر القرار بعد انق�ضاء
مهلة ال�شهرين .واذا انق�ضت مهلة املراجعة
الق�ضائية وتقدم بعد ذل��ك �صاحب العالقة
مبراجعة اداري���ة اىل ال�سلطة نف�سها او اىل
ال�سلطة التي تعلوها ،ف�إن �إقدام االدارة على
در�س الق�ضية جمد ًدا ال يفتح باب املراجعة اذا
كان القرار ال�صادر بنتيجة هذا الدر�س م�ؤي ًدا
للقرار االول .وال تقبل الدعوى املقدمة بعد
انق�ضاء املهلة.
و�إذا ق ُِّدمت املراجعة �ضمن املهلة القانونية
وا�ستوفت �رشوطها ال�شكلية ،ينظر جمل�س
�شورى ال��دول��ة يف �صحتها وقانونيتها وفق
الأ�صول واالج��راءات القانونية ،وي�صدر قراره
فيها ب��ر ّده��ا �أو بقبولها واحل��ك��م للمت�رضر

بالتعوي�ض .ويعترب هذا القرار من القرارات
التي تتمتع بقوة الق�ضية املحكمة ،حيث ال
تقبل ق��رارات جمل�س �شورى الدولة �أي طريق
م��ن ط��رق امل��راج��ع��ة اال االع�ترا���ض واع�ترا���ض
الغري واع��ادة املحاكمة وطلب ت�صحيح اخلط�أ
املادي (املادة  94وما يليها من نظام جمل�س
�شورى الدولة).
قرارات ق�ضائية بالتعوي�ض عن �أ�رضار
الطرقات
اعترب جمل�س �شورى الدولة يف �أحد قراراته �أن
الإدارة م�س�ؤولة عن تقاع�سها يف �صيانة الطريق
العام بعدم و�ضعها الإ���ش��ارة ال�ضوئية على
جانبه ،و�أن ال�سائق م�س�ؤول بدوره ل�سوق �سيارته
ب�رسعة مما �أدى �إىل تفاقم الأ��ضرار التي حلقت
بزوجته و�سيارته ،وبالتايل تو ّزعت امل�س�ؤولية
منا�صفة بني ال�سائق والدولة .كما اعترب �أن
�سبب انحراف ال�سيارة ب�سبب ال�ضوء العايل
لل�سيارة الأخ��رى امل��ارة من الوجهة املعاك�سة
ال يرفع عن الإدارة م�س�ؤولية ع��دم �صيانتها
للطريق العام .وكان احلادث قد وقع يف �أثناء
انتقال �أحد الأ�شخا�ص ب�سيارته و�صودف مرور
�سيارة من الوجهة املعاك�سة م�ستعملة ال�ضوء
وتفاديا للحادث انحرف �سائق ال�سيارة
العايل،
ً
عن خط �سريه وا�صطدمت ال�سيارة بكومة من
احلجارة مو�ضوعة من قبل م�صلحة ال�صيانة
التابعة لوزارة الأ�شغال العامة والنقل ب�شكل
هرمي بعلو مرتين ون�صف وعر�ض ثالثة �أمتار
ون�صف .وقد نتج عن ذلك �إ�صابة زوجة ال�سائق
بجلوف ور�ضو�ض كما حتطم ق�سم من ال�سيارة.
فتقدم �سائق ال�سيارة وزوجته مبراجعة �أمام
جمل�س �شورى الدولة ا�ستنا ًدا �إىل حتقيقات
الدولة وتقارير اخل�براء امليكانيكيني لإل��زام
ال���دول���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة امل�����س���ؤول��ة ع��ن احل���ادث
بالتعوي�ض .فق�ضى املجل�س بتوزيع امل�س�ؤولية
منا�صفة بني ال�سائق والدولة ،وب�إلزامها دفع
تعوي�ض له عن تلك الأ��ض�رار التي حلقت به
وبزوجته وب�سيارته.
ويف ق�ضية �أخرى اعترب جمل�س �شورى الدولة
�أن جمل�س تنفيذ امل�شاريع ال��ك�برى ملدينة
ب�يروت ق��ام ب�أ�شغال على امتداد ج��ادة ف���ؤاد
�شهاب ،وخ�لال تنفيذ الأع��م��ال �أح���دث حفرة

حـفر الطرقات؟

حزيران

نحن والقانون

مال�صقة جل��دار امل�ستودع اجلنوبي ،ويف ذلك
الوقت انك�رس جمرور احدى الأبنية املجاورة واخذ
أي�ضا
ي�صب يف هذه احلفرة ،التي جتمعت فيها � ً
مياه ال�شتاء .فت�رسبت املياه اىل امل�ستودع
أ��ضرارا .وقد �أج��ري الك�شف على
و�أحدثت فيه �
ً
جمارير البناية فوجدت �سليمة من دون �أي ك�رس.
وتبني �أن هناك �صلة �سببية �أكيدة ومبا�رشة ما
بني ال�رضر امل�شكو منه وب�ين الأ�شغال التي
�أجراها جمل�س تنفيذ امل�شاريع الكربى ملدينة
ب�يروت وال���ذي مل يتخذ االحتياطات الالزمة
ملنع ت�رسب امل��ي��اه ال��ق��ذرة وغ�ير ال��ق��ذرة اىل
علما �أن الأ��ض�رار احلا�صلة تفوق
امل�ستودع.
ً
حتمله من جراء
بكثري االنزعاج العادي الواجب ّ
الأ�شغال العامة .وق�ضى جمل�س �شورى الدولة
بالزام جمل�س تنفيذ امل�شاريع الكربى ملدينة
بريوت دفع التعوي�ض املطالب به مع الفائدة
القانونية املرت ّتبة من تاريخ تقدمي الدعوى
لدى املحكمة االدارية اخلا�صة.
املراجع:
 جمل�س �شورى ال��دول��ة اللبناين،1995 ،،1967 ،1964 ،1962 ،1961 ،1960
 ،1984املجموعة الإدارية.
 -2د .حم��ف��وظ �سكينة :ال��ق��ان��ون الإداري
العام ،بريوت.1995 ،
 -3ا�ستئناف اجلنوب املدنية ،غ  ،2قرار رقم
 ،2003/80تاريخ  ،2003/1/29املرجع
حمورابي االلكرتوين الرقم .37898
 -4مت��ي��ي��ز م����دين ،غ  ،5ال���ق���رار ال��رق��م
 ،2010/63تاريخ  ،2010/10/26غري
من�شور.
 -5جمل�س �شورى الدولة اللبناين ،قرار رقم
 ،97/160ت��اري��خ  ،1997/12/11جملة
الق�ضاء الإداري يف لبنان� ،سنة ،1998/1997
عدد � ،13ص202؛ املرجع حمورابي االلكرتوين
الرقم .37722
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حزيران

ت�أمالت

�إعداد:
العقيد الركن ح�سن جوين
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

ث
ق
ا
ف

�إ ّن��ك بذلك ال تثق مبن امامك �أو خلفك وال
بال�صف كله ،انها حالة من الفو�ضى العبثية
حيث اجلميع يخاف من اجلميع� ،أوج��دك القدر
ِّ
خ�ضمها ،كل �شيء فيها مهدد ،ي�سودها
يف
القلق والتوتر ...اال�ستقرار النف�سي معدوم
والإ�شتباك قاب قو�سني �أو �أدنى!
دورك ينتهك كل حلظة والقاعدة ال�سارية
ه��ي التقاتل وال��ت��داف��ع ،والغلبة للفاجرين
بع�ضا لأن
والعاهرين الذين يقتلون بع�ضهم
ً
�رشيعة ال��غ��اب ه��ي �سيدة
امل���وق���ف� .أم����ا اذا جن��وت
بنف�سك ل�سبب او لآخ��ر
إيالما هو
فالأكرث م��رار ًة و� ً
�أن ترى الظلم واملظلومني من دون �أن تتمكن
من فعل �شيء.
�شعور القلق يرتب�ص ب��ك وبعائلتك التي
تنتظرك وه��ي ت��ع��رف �أن���ك يف م��غ��ام��رة ق��د ال
تنجو منها ،دورك منتهك ،حقك غري م�صان،
ال قواعد تنظم املجتمع ،ال �آداب لل�سلوك ،ال
ِ
ٍ
مطمئن ،ال ا�ستقرار يف احلا�رض وال �أمل يف
ما�ض

ة
االنتظام
يف
ا
ل
�
ص
ف
.
.
 .واملجت

!

�إن م�شهد االنتظام والوقوف
ٍ
ٍ
م�رصف
�صف �أمام متج ٍر �أو
يف
�أو �أي م�ؤ�س�سة عامة �أو خا�صة
هو �أبلغ تعب ٍ
ري عن ح�ضارة
ال�شعوب ورقيها .واذا �أردنا
حتليل الأب��ع��اد النف�سية
والإجتماعية لهذا امل�شهد
لوجدنا ما يلي:
اوالً :ب�شكل عام يخت�رص هذا
امل�شهد حال ًة من االن�ضباط
ال��ع��ام م��ن �ش�أنها �أن ت�سهل ���ش ��ؤون احلياة
للجميع ،وت�سمح لكل �شخ�ص بالقيام بعمله
ٍ
منظومة دقيقة ومن�سقة.
بال�شكل الالزم يف
ث��ان��ي�اً� :إن ه���ذا االن��ت��ظ��ام يحفظ ح��ق كل
�شخ�ص منتظم فيه مهما كان ترتيبه ،في�شعر
تقربه من م��راده ،و�أن احداً
�أن كل حلظة مترّ ،
لن يتجاوزه او ي�أخذ مكانه ،و�أن من يقف امامه
يتقدمه بفعل القدم الزمني وه��ي اف�ضلية
م�رشوعة ،ومن يليه �سيبقى خلفه ولن يتقدم
عليه مهما عال �ش�أنه ،ويف ذلك ا�ستقرار نف�سي
ثمني ي�سود فرتة االنتظار.
ثالثاً� :إن العالقة بني املنتظمني �ستكون
�أف�ضل و�أك�ثر تعا�ضداً ،لن ي�شوبها خالف �أو
ان لكل منهم دوره
كره �أو حقد �أو �ضغينة� ،إذ ّ
املقد�س ،و�سيد املوقف هو الإنتظام ولي�س
الت�سابق والت�شاجر والتناحر� .إذًا ال ��ضرورة
للخالف والتقاتل ،بل ميكن التحادث والت�شاور

والتخاطب االيجابي
ورمبا املزاح الراقي ،ما ي�ساعد على
م��رور الوقت من دون ال�شعور ب�أي
ملل او �إنزعاج ،لي�صل ك ٌل اىل مراده
ثم يعود اىل بيته �أو عمله او �أي مكان
�آخ��ر يكمل حياته ال�سعيدة ب�أع�صاب
ه��ادئ��ة ونف�سية م��رت��اح��ة ،فكل �أم���ور احلياة
منتظمة وت�سري كما عقارب ال�ساعة.
يف املقابل تعالوا نحلل الأبعاد ذاتها مل�شهد
الفو�ضى وع���دم االن��ت��ظ��ام بغ�ض النظر عن
ٍ
�صف متوتر حتكمه
املكان .تخيل �أن تقف يف
الفو�ضى ويحركه التدافع والتناحر فتتملّكك
حالةٌ من القلق والتوتر ،وتبحث عن طريقة
لتحفظ حقك من دون �أن تتورط مبا يحرجك
فيخرجك عن �أدبياتك.
قريبا م��ن م���رادك ثم
تخيل �أن��ك ق��د تكون
ً
ّ
ي�أتي من يبعدك عنه بقوة الت�شبيح ،فيكون
دورك مهد ًدا ،ل�ست مطمئ ًنا ملن خلفك ،الذي
قد يتقدمك بقوة غري �رشعية� ،أو قد ي�أتي من
هو لي�س من ال�صف ا�صالً لي�سقط امامك بقوة
عهرا
قهرا وينظر �إليك
اجلاذبية فيتقدمك
ً
ً
وغالبا ما تكون
وعيناه تقول «روح بلّط البحر».
ً
وجوه ه�ؤالء ال�سيئني �أكرث ب�شاع ًة من �سلوكهم،
فتكتمل عنا�رص القرف والتقي�ؤ...

مع

امل�ستقبل.
�إنها لي�ست جم��رد فكرة االنتظام يف �صف
�أمام متجر �أو م�رصف �أو م�ؤ�س�سة ،فهي تن�سحب
على انتظام جمتم ٍع بكامله ،انتظامه يف حياته
اليومية ،يف ال�شوارع واال���س��واق ،يف املدار�س
واجلامعات ،يف املالعب واالندية ،يف كل مكان
تلتقي فيه النا�س.
�إنها لي�ست جمرد فكرة االنتظام يف �صف بقدر
ما هي فكرة التزام القانون ،والقبول بحلول
املنطق للم�شكالت ،وااليجابية يف التعاطي مع
الواقع ،وفكرة بناء االن�سان ذي القيمة والقيم،
وفكرة تطوير الذات املجتمعية وتطهريها من
فريو�سات الفو�ضى والتخلف ،وفكرة تنظيم
الب�رش قبل جتميل احلجر!
�إنها ثقافة ٍ
حياة راقية ملجتم ٍع ٍ
راق� ...أع�ش ُق �أنا
�شخ�صيا ً البحث عنه والعي�ش فيه!...
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�سيفنا و القلــم
راجع جمد فخر الدين

العميد املتقاعد اليا�س �أبو خليل

ل�����ب�����ن�����ان ي��������ا ل�����ب�����ن�����ان �إن�������������ت م�ي�ن ي����ل����ل����ي وج�������������ودك ب���������ّش��رّ ال����ت����ك����وي����ن
م�����ن ي�������وم م�����ا ع�����اخل�����ارط�����ة ر����س���م���وك داخ ال���ق���ل���م م�������دري ال�������س���ح���ر ت��خ��م�ين
والدك َع مم���ل���ك���ة ال�����ذك�����ا رف����ع����وك وف�����وق ال�����ش��م�����س ي���ا م���ا اب��ت�����س��م اجل��ب�ين
ع��ط��ي��ت ال������دين �أ�����ض����ع����اف م����ا ع��ط��ي��وك وا����س���م���ك ر�����س����م ل��ل��ت�����ض��ح��ي��ة ع���ن���اوي���ن
�����ب������وك �أو ك����ره����وك زرع�����������ت امل�����ح�����ب�����ة ع�����ط�����ر وري������اح���ي��ن
ب����ق����ل����وب ِل ح� ّ
ت������������آم�����������روا ،وب�������غ�������دره�������م ك�����اف�����وك غ������در الأف������اع������ي ب���ع�������ش احل�������س���ا����س�ي�ن
�����ش����اف����وك ����ص���رت ك����ب��ي�ر م�����ا ف���ه���م���وك ق����ل����ب����ك ب����ع����ل����ب����ك ،ج���ب���ه���ت���ك ���ص��ن�ين
����م�����ك ف��ل�����س��ط�ين
�����ش����اف����وك ����ص���رت احل����ل����م م�����ا ق���ب���ل���وك روح���������ك ك�������رام�������ة ،ه� ّ
ج������اب������وا ال�����������س��ل��اح وب�����������ص���راع دي������وك ق�������س���م���وا اخل���ل���ي���ق���ة والأر�����������ض وال���دي���ن
ب����اع����وا ال�����ض��م�ير ووقّ �����ع�����وا َع ���ص��ك��وك ب�����ل�����ون ال������������دوالر وري������ح������ة ال���ب���ن���زي���ن
������ص�����اروا ع���ل���ى ع����ر�����ش اخل���ي���ان���ة م��ل��وك «م����ل����وك ل����ط����واي����ف» ،ت���اج���ه���م م����ن ط�ين
ق�������س���م���وا احل�����ج�����ارة ب�������س م����ا ق�����س��م��وك و َع ق�������س���م���ت���ك ق����دي���������ش م��ت��ف��ق�ين
���ب����وك وب�����ح�����ل�����ف ب������������اهلل :ك�����ث��ي��ر ك�����ذاب��ي��ن
وح����ل����ف����وا «ب������دي���ن��ن» �إن�����ه�����م ح� ّ
وم�����ن ب���ع���د م����ا اف����ت����ك����روا ان�����ن ق��ت��ل��وك ك����ت����ب����وا ال�����ت�����ع�����ازي مب���ط���ب���ع���ة ق���اي�ي�ن
ن�������س���ي���وا ب����ث����ال����ث ي�������وم ل�����و دف����ن����وك ط���ي��ر ال����ف����ي����ن����ي����ق ب����ي����ه����زم ال���ت���ن�ي�ن
ان���������ت ب������ط������ل ،ان���������ت اب���������ن م���������ردوك «���س��ل��ي��م��ان» ي��ل��ل��ي ح��ك��م��ت��وا م���ن �سنني
�������رج��������وك ب��������احل�������� ّزة ت���اي���ن���ت���خ���ب���وك ت�������رج�������وك وت��������رج��������وك ح�����ت�����ى ت���ل�ي�ن
ت� ّ
ق���ب���ل���ت ال����ت����ح����دي وم������ا ك���ن���ت مم���ل���وك ك�����ن�����ت امل������ل������ك ع�����ق�����ل�����وب امل��ل��اي��ي��ن
وه�����زم�����ت�����ه�����م ب������رغ������م م��������ا حت��������دوك ����س�ل�اح���ك ����ش���ع���ب م����ع ج���ي�������ش م��ت��ح��دي��ن
ومل������ا ال��������ش��رف وال���ت�������ض���ح���ي���ة ي����ن����ادوك روح ال������وف������ا ب�����ت�����ج�����اوب وب����ت����ق����ول
ي�����ا ن����ا�����س راج�������ع جم�����د ف���خ���ر ال���دي���ن

يا طري

العقيد توفيق يزبك

�شعب الإباء
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ط�����لّ ال���رب���ي���ع وزه������ر امل��ن��ت��ور
ون����������� ّوار غ��ي��ر ل�������ون ح��ق��ل��ت��ن��ا
وفلّ الربد عن جونا ولفيوا الطيور
زي�������ن ك�����ل م��رج��ت��ن��ا
وال����������ورد ّ
حترك من جمودو بال�رسور
وقلبي ّ
وراح ال���وج���ع واحل�����ب ف��رح��ت��ن��ا
وح����لّ الأم�����ل م���ع دخ��ن��ة ال��ب � ّخ��ور
ي��ج��ل��ي ب�����س��م��ا الإل����ه����ام حرقتنا
دخ��ل��ك ي��ا �أللهّ �سلّط علينا ال� ّن��ور
وخ��� ّل���ي ال���� ّ�س��ل��م ي��ح��ك��م �إرادت���ن���ا
فجر ال��وط��ن م��ن عتمة ال� ّدي��ج��ور
ب����ال����ك����ون ب���ي���ث���ب���ت ه��� ّوي���ت���ن���ا
وب�ي�رج���ع���وا ال��غ��ي��ات ع��امل��ع��م��ور
وم��ن��ل��ت��ق��ي م����ن ب���ع���د ف��رق��ت��ن��ا
وب��رج��ع �أن����ا ع��ا �ضيعة امل��زم��ور
ح��ت��ى ال���ب���در ي�����ض��وي ع قبوتنا
ي��ا �شم�س �ضلّي زي��ن��ي ه��ال � ّدور
رج�����ع جم���د ���ض��ي��ع��ت��ن��ا..
رب ّ
ي���ا ّ
بيي خالد بقلب الدهور
�...شعرك يا ّ
وب��ع��دو ���ص��دى �صوتك ب�ساحتنا

حممد عادل ال�سيد  /برجا  -ال�شوف

ي������ا ط���ي��ر �����ش����و ح����ل����وي����ن ري�������ش���ات���ك و�أح������ل������ى م������ن ال����ري���������ش����ات ن���غ���م���ات���ك
ال���������ص����ي����اد ع������ا ح���ي���ات���ك
ب���ت�������ض���لّ خ���ل���ف ال���غ�������ص���ن ي����ا م�����س��ك�ين خ�����اي�����ف م������ن
ّ
وب����ت���������ض����لّ حت����ك����ي وت����ن�������ش�ر ت�ل�اح�ي�ن وم�������ا يف ح�������دا ب���ي���ف���ه���م ع�����ا ح��ك��ي��ات��ك
دم�����ات�����ك
وم�������ن خ����ل����ف م���� ّن����ك ن����ا�����س ط��م��ع��ان�ين ع������م ي������ه������درو ع��������الأر���������ض ّ
وي�������ن ال���������ش����ج����ر والأرز وال�������ش�رب��ي�ن وي��������ن ال������ك������رز ع������ا �����س����ف����وح ت��ل�اّت����ك
م������ا ع��������اد ف���ي���ه���ا الأر��������������ض ف��ل�اّح��ي�ن ي�����ر�� ّ����ش�����و ب�������ص���ح���ن ال�����������دار خ���ب���زات���ك
ي�����ا ط��ي��ر ������ص�����ارو ال����ن����ا�����س ف��ج��ع��ان�ين ع������م ي�������س�رق����و م������ن ال������ك������رم ع���ن���ب���ات���ك
مي����ك����ن ع������ا ك��������وز ال�����ت��ي��ن ف����زع����ان��ي�ن ومي������ك������ن لأن������������و ك������ت������ار رزق������ات������ك
ج������اي������ي ع������ب������ايل ق������ ّل������ك م�������ن ����س���ن�ي�ن
ح�����ب�����ي�����ت ك��������ل ال�����ط�����ه�����ر ج������� ّوات�������ك
ّ
��ه���ي���ي ط���ع���م���ت���ك ي�����ا ط�ير
ول��������و م������ا �إل������ه������ي ذاك�����������رك ب���ال���دي���ن ول�������و م�����ا ����ش� ّ
م��������ا ح������ ّل������ل������و ل����ل����أك��������ل حل����م����ات����ك
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حل الأمل...
ّ

ب���ورك���ت �أر�� ً���ض����ا ت��ن��ت��ج ال���ث���وار
مل ت���ر����ض �إال ع��ي�����ش��ة الأح������رار
���ي����ا ط���اه���را ً
ب���ورك���ت ج��ي���� ً�ش��ا �أب� ً
ٍ
�شعب ي�ستحق ال��وق��ار
و�صمود
بوركت يوما ً دحرنا فيه املعتدي
يف اخل��ام�����س وال��ع����شري��ن م��ن �أي��ار
ب��ورك��ت ي��ا �أر����ض اجل��ن��وب ب��أم� ٍ�ة
ت����������زدان ب����ال����ع����زة وال����ف����خ����ار
ب��ورك��ت ي��ا �شعب الإب����اء معم ًدا
ب����دم ال�����ش��ه��ادة ع��اب��قً��ا ب��ال��غ��ار
املجند املمددة خدماته
ح�سن حماده

�سيفنا و القلــم
حبك يف دمي
كغجري ٍة ,ت�أتني من ال�ضباب
ّ
يف زحمة الليل
وال�صقيع �سيبريي،
تخرتقني �أفكاري
بزجاجة فودكا رو�سية املعاين...
الرنج�سية
يا �سيدة العيون
ّ
يحرقني ال�شوق لر�ؤياك
و�إىل التفاتة عينيك املا�سية،
ف�أ�صدق �أكاذيب علم الأفالك
حني يقولون عنك �أجمل الأ�شياء
وال �أ�صدقهم �أبدا ً
حني ي�شككون بجمال عينيك,
كي ال تتوتر بيننا العالقات...
يا �سيدة ال�شفاه اخلمرية
تتوق وجنتاي
ل��ت��ط��ب��ع��ي ع��ل��ي��ه��م��ا ق��ب�لات��ك
املرجانية...
ّ

الرائد حمد نور الدين
وجتتاحي ذكرياتي و�أحالمي
فقلبي قلعة مهزومة
ت�ستطيعني دخولها ب�سالم
و�أمريها بحبك
ٍ
كذئب ,مك�سور واق ٍع يف ال�شباك
كن�رسٍ ,غا�ضب لي�س له مكان يف
ال�سماء
ٍ
كقدي�س ,درب���ه م��زروع��ة ب���الآالم
والأ�شواك
يا �سيدتي...
يا غجريتي ال�سمراء
ليلة امليالد
ن�ساء اململكة ت�صلي من �أجلي
إحداهن
كي �أحب �
َّ
منهن...
كي �أع�شق واحدة
ّ
و�أنا ليلة القدر
�أركع �أمام �صليب النجاة

لبنان

أتو�سل
�أ�صلي و� ّ
َّ
لعل اهلل بحبك ي�ستجيب لدعائي...
يا �سيدتي
�إن حاولت للحظاتٍ
أحترر من قيدك
�أن � ّ
�أو حاولت �أن �أفتت حبك
القابع يف قلبي,
�سيكون ذلك
كاملطر املت�ساقط على ال�صخر...
�إن حاولت �أن �أنتزع حبك من قلبي
�سيكون ذلك
كغرف مياه البحر...
�صعب جداً �أن �أن�ساك
وم�ستحيل �أن حتيا خ��ارج املياه
الأ�سماك...
يا غجريتي
�أنت ال�سفينة التي تبحر يف دمي

عبد الر�ؤوف ال�سعدي

لبنان مهد احل�����ض��ارة وملتقى الأدي���ان
وجي�ش با�سل ب��وج��ودوا ال��وط��ن من�صان

ع���ل���م وحم���ب���ة و�أل����ف����ة ال������رب ع��اط��ي��ه��ا
وق����ائ����د ح��ك��ي��م ب��ح��ك��م��ت��و ه����و ح��ام��ي��ن��ا

وج������ن������دي ح�����ام�����ل الأم�����������ن ع���ك���ت���اف���و
ع��ام��ل ج��ع��ب��ت��و خم���دت���و ،و���س�لاح��و حل��اف��و

ب���ي���ق���ول �أن��������ا �����س����ه����ران ال ت���خ���اف���وا
������س�����ه�����ران ط��������ول ال����ل����ي����ل راع����ي����ن����ا

وه���ون���ي���ك ج���ن���دي ع��ل��ى ح�����دود ال��وط��ن
ح��ام��ي الأر�����ض �إل��ل��ي على ت��راب��ه��ا ائتمن

حت����ت ال�����ش��ت��ي وال���ت���ل���ج م��ت��ح��م��ل حم��ن
ع����ن����د احل����ق����ي����ق����ة ب�����دم�����و ب���ي���ف���دي���ن���ا

واب�����ط�����ال ال���ب���ح���ر م���ه���م���ا ي���ع�ل�ا ال���ن���و
وب���ي���ك���ف���ي���ك يف ع����ن����دك ن�������س���ور اجل���و

ب��ت�����ش��ك ال ف����رق ع��ن��دا ب�ي�ن ع��ت��م و���ض��و
مل���������ا حت�������� ّل��������ق ي���������ا رب جن���ي���ن���ا

ه�������ي�������دا ������ش�����رف ال ك��������ل ل����ب����ن����اين
واجل���ي�������ش م���در����س���ة� ،أب����ط����ال م��ل��ي��اين

ي������ك������ون ع������ن������دو ج����ي���������ش م���ت���ف���اين
ك������ا�������س الأم���������������ن ه��������و ����س���اق���ي���ن���ا

كما تبحر �سفن الهند يف املحيطات
يخرتق �رشاعك �رشاييني
وتنجرح يف داخلي الأوردة
ولكنك
ت�ستمرين يف �إبحارك
يف كلّ ج�سدي
حتى اخر �أطرايف,
ّ
فيخاوي دمي حبك
و�أدخ����ل����ه ����ص���دري ,ع��ن��د تلفظ
�أنف�سي...
�أمعقول هذا؟!
�أن تعتقلي تفكريي!
�أمعقول� ,أن يف هذا الزمن
�إمر�أة ,رقيقة ,ت�ستعبد فكر �إن�سان
�أم �أنها ح�ضارة بداية القرن...
متتلك فيها ن�ساء احلب
قلوب الرجال
العلني
وتبيعهن باملزاد
َّ
َّ
ٍ
ِّ
عجمي
ك�سجاد
ٍّ
قزويني
ككفيا ٍر
ٍّ
إ�سكتلندي
�أو خم ٍر �
وب�أغلى الأثمان...
يا �سيدتي
يا غجريتي ال�سمراء
حبي لك ,لي�س �إحلاداً
ولي�س كفراً بالأديان...
�إن حبي لك ,لي�س �شعوذ ًة
�أو حال ًة من اجلنون
�أو حتى نوعا ً من الهذيان...
�إمنا حبي لك
ٍ
ٍّ
قطري
ع�شق
ق�صة
ي��ن��م��و ب��داخ��ل��ي م��ن��ذ ب��داي��ة
تكويني
و�سيبقى �رصاطا ً,
روحا ً,
رمزاً للع�شق
مر الأزمان...
على ّ
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حزيران

جل�س را�ضي يف �رسيره ،و�أدار التلفاز لي�ستمع
أن�صت �إىل
�إىل ن�رشة �أخ��ب��ار امل�ساء .وبعدما �
َ
�زر الأحمر يف
املوجز� ،ضغط بع�صبية على ال� ّ
الرميوت كونرتول قبل �أن ُي�صاب بالغثيان
ووج��ع ال��ر�أ���س اللذين �سيح�صل على الكثري
منهما ه��ذه الليلة .ث��م ت��ن��اول ع��ن من�ضدة
�صغرية �إىل جانبه كتابا ً ك��ان ق��د �أت��ى على
�أك�ثره يف ليلتني اثنتني ،وفتحه وراح يقر�أ
�صفحاته الأخرية ،وينظر بني الفينة والأخرى
�إىل ال�ساعة الكبرية املعلّقة يف �أعلى اجلدار
متم ّنيا ً لو ان عقاربها تتوقّ ف عن الدوران
وال ت��أت��ي ال�ساعة التا�سعة ،موعد
خروجه وزوج��ت��ه من البيت يف
ه���ذا امل�����س��اء ،لأن���ه يكره
امل��ط��اع��م وال�����س��ه��رات
خ�صو�صا
ال�صاخبة،
ً
يف � ّأي�����ام الأع���ي���اد.
ل���ك���ن ال���ع���ق���ارب
ودارت،
دارت
ف�أخذ را�ضي ن َف ً�سا
ع���م���ي��� ًق���ا ك���ال���ذي
����ب�����اء
ي�����ص��ف��ه الأط� ّ
للمر�ضى يف �أوق���ات
ال�ضيق وال�ش ّدة ،وانزلق
ع���ن ��س�ري���ره ب���ب���طء ،وم�شى
���ص��وب خ��زان��ة مالب�سه بقدمني
قمي�صا
ثقيلتني ،وفتحها ،و�أخرج منها
ً
هرا لبطن وبط ًنا لظهر ،وت� ّأمله
قلّبه بني يديه ظَ ً
مليا ،ثم خرج ينادي زوجته ،ويبحث عنها من
ًّ
غرفة �إىل غرفة.
 مل ت� ِأت بعد� .أجابت الإبنة باتري�سيا. مل ت� ِأت بعد! قال را�ضي وهو ي ّتجه ناحيةم�صدر ال�صوت ،ويفكّ ر كيف ت�ستطيع امر�أة
�أن تهدر من وقتها �ساعتني وثالثا ً يف �صالون
احل�لاّق لي�أتي دوره��ا وت�سلم ر�أ�سها و�شعرها
لي َد ْين �ستقب�ضان ثمن العبث بهما وتخريبهما.
ثم خطرت يف باله فج�أة فكرة قدمية كان ينتظر
لتنفيذها فر�صة منا�سبة ،وها هي الفر�صة قد
�أت��ت .ولكَم كانت مفاج�أته كبرية عندما وجد
ابنته جال�سة على الأريكة وبني يديها بنطلون
ت�شويها ومتزيقًا لناحية
جينز جديد تمُ عن فيه
ً
ال�ساقني وفوق الركبتني.

 ماذا تفعلني يا بنت!تو�سع
 �إنها املو�ضة يا �أب��ي� .أجابت وهيّ
باملق�ص ومن غري �أن ترفع ب�رصها
مزقً ا �أحدثته
ّ
�إىل �أبيها.
 ملاذا ال تلب�سني البنطلون العتيق �إذًا! لأن���ه عتيق ك��م��ا ق��ل��ت .ث��م �إن مالب�سيتخ�صني �أنا .و�أنا �أريد �أن �أفعل بها ما يحلو يف
ّ
عيني ويف عيون النا�س.
را�ضيا رغبة جاحمة
يف تلك اللحظة متلّكت
ً

ق�صة ق�صرية

بقلم:
العميد الركن �إميل منذر

أحب �أن �أرتدي الليلة هذا القمي�ص
ومكويا ً
ّ
� ِّ
ِ
كيه �أم ال؟
املرة بيديك �أنت� .أت�ستطيعني ّ
هذه ّ
 �أ�ستطيع يا �أبي� ...أ�ستطيع� .أجابت ب�صوتال حياة فيه ،وقامت تبحث عن املكواة �إىل �أن
الكهربائي،
بالتيار
اهتدت �إليها؛ ف�أم ّدتها
ّ
ّ
وجعلت مت� ّ�رره��ا على القمي�ص من
غ�ير نتيجة .و�إذ ر�آه���ا والدها
ك��ي��ف ت��ف��ع��ل ،ق�����ال :لن
ّ
تر�شي
تنجحي �إن مل
على القمي�ص بع�ض
املاء.
 ماء! �أج���ل� .أمل تري� ّأمك تفعل ذلك من
قبل؟ �س�أل را�ضي
مكرا.
وعيناه تلمعان ً
 وه����ل � ّأم������ي َم��ني���ك���وي ال���ث���ي���اب! ه��ك��ذا
�أج����اب����ت ول��ع��ن��ت يف ��سرّه��ا
اخلادمة التي طلبت يف هذا اليوم
�إجازة تق�ضيها يف زيارة �أختها املري�ضة
يف بيت خمدومها يف بريوت ،وحتى ال�ساعة مل
ت ُعد.
 ال تلومي � ّأم���ك ،ف �� ّإن لديها �أع��م��االً �أخ��رىكثرية تقوم بها .هناك �إعداد الطعام ،و�صنع
والتب�ضع من ال�سوق.
احللويات � ّأيام الأعياد،
ّ
وال تن�سي زيارات الأ�صحاب ،ومتارين الريا�ضة
يف النادي.
ع��ن��دئ� ٍ�ذ ن��ظ��رت باتري�سيا �إىل وال��ده��ا غري
عارفة �إن كان يتكلّم جا ًّدا �أم
�ساخرا .ثم م�ضت
ً
و�أح����ضرت بع�ض امل��اء ّ
ر�شته على القمي�ص،
وع��ادت ُتعمل مكواتها فيه وت��زي��ده طعوجا ً
يتهي أ� للبكاء،
كمن
فوق طعوج .فابت�سم والدها َ
ّ
متري
وقال :الأزرار لي�ست بحاجة �إىل ّ
كي؛ فال ّ
باملكواة فوقها.
� -أتعرف يا �أبي؟ �أرى �أنك ت�سخر مني.

د م عة ند م
يف �أن ينتزع البنطلون من يد ابنته ومي ّزقه
ناظريها ،ويرميه يف وجهها.
إرب���ا �أم��ام
إرب���ا � ً
� ً
َ
لكنه متالك نف�سه وع ّد للع�رشة ،فابنته مل تعد
ي�صح �أن
�صغرية .لقد دخلت اجلامعة .وما عاد
ّ
يت�رصّف معها بخ�شونة .لذلك ف�إن كلّ ما فعله
هو �أنه بلع ريقه ،وقال :ح�س ًنا .ما دامت � ّأمك
مل ت ُعد بعد� ،أت�ستطيعني �أن تكوي يل هذا
القمي�ص؟
 �أنا! �أجل �أنتِ.ٍ
عندئذ رفعت باتري�سيا ر�أ�سها ونظرت �إىل
�أبيها نظرة طويلة فارغة من ك��لّ معنى .ثم
�س�ألته� :أال ت�ستطيع �أن تنتظر حتى تعود � ّأمي،
قمي�صا غريه؟
�أو تلب�س
ً
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أتيت من دون الن�ساء ،قال جوليان �ضاحكًا ف�أ�ضحك
جت � ُ
�أجد وظيفة مبر ّتب حمرتم ،و�إن تز ّو ُ
بخادمة كالتي عندنا فتقوم بكلّ هذه الأعمال اجلميع.
ال�سخيفة؟
الطيبة ،قالت
 �إن��ه بالفعل مطعم اللقمةّ
ِ
ِ
ِ
تتلمظ وحت��اول �أن حتافظ على
 حتى لو كان لك خادمة يا ابنتي ،عليك �أنت مريفت وهيّ
�أن تكوي قمي�ص زوجك بيدك من وقت لآخر� ،أحمر �شفتيها .تذ ّوقوا هذا ال�صحن ما �أطيبه.
يحبه ،و�أن...
فما كان من فرجيني �إال �أن غم�ست يف ال�صحن
و�أن ُتع ّدي بنف�سك الطعام الذي ّ
ِ
 �أتعرفني يا ابنتي؟ �أرى � ِر�سبت يف
أن��ك
علي لقمة �صغرية ثم دفعتها داخ��ل فمها�« :إن��ه
 كفى يا �أب��ي ،كفى �أرج��وك� .إن كان ِّ
االم��ت��ح��ان .لقد
غ�سلت القمي�ص ب��امل��اء وما �أن �أعمل يف وظيفتي ثم �أعود لأختم نهاري يف لذيذ ح ًقّا .لكن ما هو من �شغل البيت �أل ّذ منه
ِ
كويته .هاتي املكواة من ي��دك ،وانظري �إ ّ
يل عمل البيت ،فلن �أتز ّوج� .أتقبلني �ضيفة دائمة بكثري».
كيف �أفعل.
يف بيتك؟
أف�ضل الـ  ،deliveryطعام
 �أنا ،من جهتيّ � ،وم��ا م�ضت دقيقتان من الوقت حتى كان
 �ضيفة! ق��ال را���ض��ي ،و�أح���اط عنق ابنته ط� ّ�ي��ب ،خفيف نظيف .قالت مريفت رافع ًةِ
واقتناعا.
ت�سليما
مت؛ فرفع را�ضي القمي�ص �أمام عينيه بذراعيه ،و�أ�ضاف� :أنت ابنتي .حبيبتي .فلذة يديها
الأمر قد ّ
ً
ً
وت� ّأمله�« :أن��ظ��ري .لقد �أ�صبح
مكويا ،لكن ال م��ن ك��ب��دي .ول��ك��ن لتعلمي �أن م��ك��ان امل���ر�أة
 �أما �إنه خفيف ،فهو كذلك� ،أجاب را�ضي،ًّ
ِ
ميكن ارتدا�ؤه .يجب ن�رشه حتى ال�صباح ليجفّ ».
الطبيعي هو البيت .و� ّأي جناح خارجه �سينعك�س ل ْأن لي�س �أن��ت َمن يحمله �إىل البيت .و�أم��ا �إنه
ّ
ودخل را�ضي ،واختار من اخلزانة
قمي�صا �آخر .تق�صريا ً وخلالً يف مو�ضع ما داخله.
يتوجع» كما
نظيف ،فـ «عني ال ترى ،قلب ال
ً
ّ
وما و�ضع ربطة العنق حول ياقته �أمام املر�آة،
 هل �أ�ستطيع �أن �أر ّد على هاتفي ون� ّؤجل يقول املثَل.ِ
ِ
زر �أحد
الكمني يكاد �أن ي�سقط؛ هذا البحث �إىل وقت �آخر ،لأن رفيقتي تطلبني؟
 �أنت ذقت كعكات العيد عندي يا مريفت.َّ
حتى الحظ �أن ّ
ِ
ذراع��ي �أبيها عن
مرة ثانية :قالت باتري�سيا وهي ترفع
بربك هل ذقت بنكهتها عند �أحد؟
َ
ّ
فخلع القمي�ص ،وخرج ليمتحن ابنته ّ
الزر؟».
كتفيها ،وتنه�ض ،وتخرج ،بينما �أخذ را�ضي
 ك��ع��ك��ات � ّأم���ي ل��ذي��ذة ال��ط��ع��م .امللعونة«� ّ
أتثبتني يل هذا ّ
 �أترى �أنه �سي�سقط؟زر القمي�ص بنف�سه.
ح�صتي مع �أختي.
«�شاطرة» .لقد �أر�سلت يل ّ
يعالج ّ
معة ندم
 لو �سقط و�ضاع ملا �أمكن العثور على �آخر وم��ا ه��ي غ�ير حل��ظ��ات حتى دخ��ل��ت مريفت � -أر�أيتم؟ قال را�ضي .زوجتي حتارب ب�سالحة ندم ددم دمع
جماعة.ة ن
عائد ًة من عند احل�لاّق بت�رسيحة �شعر و�صباغ � ّأمها .هذه ك�أ�س حماتي ديام دمع
ب�شكله وحجمه ولونه.
فرفع الكلّ
دمعة ن
م
ؤو�سهم،ندو��ضرب��وا بع�ضها ببع�ض ،و�رشبوا
 ح�س ًنا ...هاته .هكذا قالت خمافة �أن تر�سب جعال را�ضيا ً ي�ستعيذ يف �رسّه بالـله من ال�شيطان كم� دمعةقبل �أن جت��رب .لكنها يف هذه امل��رة مل تلعن الرجيم ،ويلعن من �أطلق على احلالّق لأولدم د
مرعةة ن و�ضحكوا .وبعد ذلك �صدحت املو�سيقى ،وما
َ
معة ند ّم
ّ
ّ
ّ
د
م
د
املزين .دمعة ن
أي�ضا .ثم ا�سم
عاد �أحد ي�سمع �أح ًدا .حتى املغ ّنية التي انتفخت
اخل��ادم��ة لوحدها ،بل لعنت � ّأم��ه��ا � ً
ّ
معة ندم
وهمت ب�شكّ ر�أ�س الإبرة يف ندم-د�
أيعجبكَ �شكل �شعري يا عزيزي؟ �إنها �آخر �أوداجها ونفرت عروق رقبتها من كرثة ال�ش ّد،
جاءت ب�إبرة وخيطّ ،
م دمعة
د
ن
مو�ضع قدرت �أنه
كانة من �أبيها �إال مو�ضة.
�ضاع �صوتها بني الطبل والزمر� .أال رحم اهلل
�صحيح؛مفمادمع
ّ دمعة ند
طرف اخليط وعقده« :لن تكوين قد
هلمي نخرج .لقد ت�أخّ رنا على �أ�صدقائنا.
الرومي وتلك التي كانت «تغ ّني ك�أنها ال
ابن
التقط ندم
 ّّ
�مأندمعة
دمعة ند
ِ
فعلت �شيئا ً �إن مل تعقديه هكذا».
***
تغ ّني».
وعادت باتري�سيا حتاول مترير ر�أ�س الإبرة يف
يف املطعم جل�س الزوجان قبالة �صديقيهما
وفيما ك��ان اجلميع يتناولون الطعام بلذّة
الزر عرب القمي�ص ،فلم تنجح �إال بعد عدة جوليان وزوجته فرجيني حول طاولة بعيدة ل ّأن و�شهية ،ك��ان را���ض��ي يلتقط بال�شوكة من
ثقب ّ
حماوالت .وملا جنحت� ،أ�صاب ر�أ�س الإبرة ر�أ�س
اخل�س .و�إذ
را�ضيا تزعجه �أغاين «طرب �آخر زمان» والتي �صحن ال�سلطة بع�ض وريقات من
ً
ّ
حبة
�إ�صبعها ،ف�رصخت و�ألقت القمي�ص من يديها ،ي�ستطيع ك��لّ �إن�سان �أن ي� ؤ� ّل��ف ويل ّحن ع�رشًا ر�أى على �إحداها حلزو ًنا ذا �ص َدفة بحجم ّ
وم�سحت دمعتني يف عينيها.
ا�ستقرت
على �شاكلتها يف كلّ ي��وم .وعندما
اق�شعر بدنه وكاد �أن
احلم�ص،
يتقي أ� ما كان
ّ
ّ
ّ
ّ
 ها قد ت�أكّ د لك �أنني ال �أع��رف من �أعمال ال��ك ��ؤو���س و���س��ط امل��ائ��دة و�أخ����ذت ال�صحون قد دخل جوفه؛ فو�ضع ال�شوكة فوق ال�صحن،البيت �شيئًا� .ألي�س هذا ما كنت تريده؟
تتوافد وتتو ّزع يف كلّ مكان ،قال را�ضيَ :من و�أخذ ك�أ�سه بيده .وعندما �س�ألوه ملاذا ال ي�أكل،
ِ
 �أنا كنت �أعرف .وما �أردته هو �أن تعريف �أنت .ي�ؤكّ د �أن هذه اللحوم لي�ست من تلك الأطنان �أجاب ب�أنه ي�شعر ب�أمل ب�سيط يف معدته. �أنا �أعرف �شيئًا واح ًدا ،وهو �أين ال �أريد �أن الفا�سدة التي �ضبطتها قوى الأمن؟***
وق�صت
�أعرف من هذه الأعمال � ّأي �شيء ،قالت،
 كبرّ عقلك يا �شيخ ،قالت فرجيني .هذاب َعيد منت�صف الليل توقّ ف ال�ضجيج� ،أعني
ّ
اخليط ،و�أع��ادت الإب��رة �إىل علبتها ،و�أطبقت مطعم حمرتم .ثم �إن �أ�سعاره توجع ،فال يعقَل املو�سيقى .وانتهت ال�سهرة ،لكنها مل تنتهِ
عليها الغطاء بق ّوة ،و�أ�ضافتَ :
مل تراين �أتعلّم �أن يكون مثل غريه.
على خري .فما و�صل را�ضي وزوجته �إىل البيت
يف اجلامعة؟ �ألي�س من �أجل �أن �أنال �شهادة ،ثم
 -هذا هو الوجع الوحيد الذي ي�صيب الرجال وب��� ّدال مالب�سهما وا���س��ت��ق� ّ�را يف ال����سري��ر ،حتى
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و�ضعت مريفت يدها على بطنها ت�ش ّد عليه
وتقي�أت وغ�سلت وجهها
متوجعة .ثم خرجت
ّ
ّ
��رق .وك���ان �أن ا�ستيقظت اخل��ادم��ة
م��ن ال���ع� َ
عما
�سيدتها ت�س�ألها ّ
من نومها فهرعت �إىل ّ
تريدها �أن تفعله لها .لكن مريفت مل تجُ ب
لأن الأمل خنق يف حنجرتها كلّ �صوت �إال الأنني.
ٍ
عندئذ ا�ستوىل الو�سوا�س على را�ضي ،فرفع
زوجته عن ال�رسير ونقلها على جناح ال�رسعة �إىل
امل�ست�شفى.

أحب �أن ت�شاركيني الطعام يا حلوتي.
� ّ ب�إمكاين �أن �أجل�س �إىل جانبك ريثما تنهيغداءك.
ورفع را�ضي بع�ض الطعام بامللعقة �إىل فمه.
و�إذ �ألفاه كثري امللح عدمي النكهة ،ازدرده،
وان�رصف عنه �إىل اجلبنة واخل�ضار والزيتون.
 َمن الذي �أع ّد هذا الطعام� ،أنت �أم اخلادمة؟ �أنا .ملاذا؟ �أمل يعجبك؟ -ب�رصاحة ...ال.
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 ما الأمر! �أال تر ّدين التحية؟ ملاذا �رضبت البنت؟رت
 كان يجب �أن �أ�رضبها قبل اليوم .لقد ت�أخّ ُاحلق عليها وحدها،
كثريا .على � ّأي حال ،لي�س
ّ
ً
عليك �أن� ِ
ِ
أ�صبحت
ك�برت و�
أي�ضا ...لقد
بل
�ت � ً
ْ
ْ
ة ندم د
ّ
�صبية ومل تعلّميها من �أعمال البيت �شيئا ً.دم دمع
البيت!م دم
الزمنعةتغنيرّ يا
أعمال
�
ّم
ل
تتع
وملاذا
دمعة ند
م
العزيز.ة ند
املر�أة اليوم ت�شتغل ب�شهادتها
زوجيم دمع
دمعة ند
مثل الرجل� .أما الطبخ والنفخ وغ�سل ال�صحون
معة ندم
ة ندم د
وتنظيف الأر�ض فهي من �ش�أن اخلدم.
دم دمع
دمعة ن
 �إ�سمعي يا عزيزتي� .أن��ا �أري��د البنتي �أنمعة ندم
ة ندم د
أي�ضا .هذه
خريجة جامعة
و�ست بيت � ً
دم دمع
ّ
تكون ّ
دمعة ن
قناعتي ولو خالفني الر� َأي ك ّ ُل النا�س.
معة ندم
ة ندم د
دم دمع
 ح�س ًنا ،ح�س ًنا .غ ًدا تتعلّم.دمعة ن
م
عاما
 متى غدا ً؟ لقد �أ�صبح عمرها ت�سعة ع�رش ًوما زالت ال تعرف �أن تقلي بي�ضة.
 �أوه .ه ّون عليك يا عزيزي .االنفعال ي�رض ّبال�ص ّحة.
أتهمك �ص ّحتي �إىل ه��ذا احل��� ّد! ...ح�س ًنا،
� ّيف امل�ست�شفى �أخرب را�ضي طبيب الطوارئ
املرة �س�أعمل بن�صيحتك من الآن ف�صاع ًدا.
 ب�إمكانك �إذاً �أن تطلبه من اخلادمة يف ّ�سهل عليه اكت�شاف العلّة؛ ف�أجرى ملريفت القادمة.
وعاد را�ضي �إىل البيت حزين القلب مهزوم
ما ّ
ٍ
اال�سعافات العاجلة ،ث��م طم�أنها �إىل �أن ما
�ساعتئذ مل ي�ستطع را�ضي �أن ُيكمل الع ّد �إىل النف�س .وملا دخل وقع ب�رصه على �صورة ل ّأمه
�أ�صابها
ق�صي يف
ت�سمم ب�سيط �سوف تتعافى منه يف الع�رشة كما فعل �أم�س ،فرفع يده و�صفع ابنته كانت زوجته قد «نفتها» �إىل ركن
ّ
ّ
وق��ت ق��ري��ب .وبينما ع��اد را���ض��ي �إىل البيت على خ ّدها
املطلي بامل�ساحيق .لكن باتري�سيا ال�صالون ،فرفع ال�صورة و�أخذ يت� ّأملها والدمعة
ّ
�أم�����ض��ت م�يرف��ت ليلتها يف �ضيافة مالئكة مل ِ
ِ
تبك ومل تخف�ض ر�أ�سها ،بل نظرت �إىل �أبيها ملء عينه�« :أال رحمك اللـه يا � ّأم��ي ،ورحم كلّ
كنت قديرة جبارة ،عم ِ
ِ
الرحمة.
رت
بعينني جامدتني غري م�ص ّدقة �أن والدها ،الذي ن�ساء ذلك الزمان.
ّ
ّ
ِ
وطلع �صباح اليوم الثاين ،وارت��دى را�ضي مل يرفع عليها يداً من قبل ،قد �رضبها .وبعد البيت بتعبك وح�سن تدبريك .كنت تعملني يف
ثياب العمل .وقبل �أن يخرج �س�أل ابنته �إن �أن ا�ستفاقت من ذهولها ،قامت عن
الكر�سي البيت وتلحقني ب�أبي �إىل الكروم والب�ساتني
ّ
ِ
تتذمرين �أو ت�شكني� .أما ن�ساء اليوم
كان با�ستطاعتها �أن تع ّد طعام الغداء ريثما وخرجت من البيت ور ّدت الباب بعنف وراءها .وما كنت
ّ
يعود .لكن باتري�سيا عقدت حاجبيها ،و�أ�شاحت �أما را�ضي فرتك طعامه ،ودخل غرفته ،ورفع فكلّ �شيء متوافر لهن ،لكن ال �شيء يعجبهن».
بنظرها ،ومل تر ّد.
كفّ ه التي �صفع بها ابنته �أم��ام وجهه ينظر
***
ورجع را�ضي ب َعيد الظهر؛ فقامت باتري�سيا �إليها بعينني غارقتني بالدمع.
وتخرجت باتري�سيا من
ومرت ال ّأي��ام �رسيعةً.
ّ
ّ
طعاما يف �صحن واحد ،ودعت والدها
و�سكبت
ق َُبيل املغيب ق�صد امل�ست�شفى
ليطمئن اجلامعة .وم�ضى الزمن الذي قالت مريفت �أن
ّ
ً
�إىل املائدة.
�إىل �ص ّحة زوج��ت��ه .ومل��ا دخ��ل غرفتها و�ألقى ابنتها �ستتعلّم فيه �شغل البيت ،وما تعلّمت.
 و� ِِ
أي�ضا؟
ويحبها،
حتبه
التحية عليها� ،أ�شاحت بوجهها عنه غري راغبة وجاء ذوو ع�صمت،
أنت؟ �أال ت�سكبني �صح ًنا لك � ً
ّ
ّ
ال�شاب الذي ّ
 ل�ست جائعة.يف احلديث �إليه.
يطلبون يدها من ذويها ،وي�ستعجلونهم عقد
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الكثري منهم ،قال ع�صمت مبت�سما ً وهو يلقي
 طالق ،طالق ،طالق .خذي حقيبة مالب�سك�ساع َديه على كتف زوجته.
و�شهادتك اجلامعية و�شهادة الكفاءة التي
 واخلادمة؟�أعطتك � ّإياها � ّأمك ،وعودي �إىل بيتك.
 م��ا حاجتنا بها ال��ي��وم! ت�ستطيعني �أن�صعقت باتري�سيا مب��ا �سمعت؛ فمكثت
ُ
ِ
ت�ستعيني بها متى
�شئت مل�ساعدتك يف �إجناز لدقيقة جامدة مثل �صنم .ثم نه�ضت بع�صبية،
الأع��م��ال ال�صعبة� .أم��ا متى �أ�صبح لنا �أوالد ،ومن غري �أن تقول كلمة ،فتحت الباب وخرجت.
القران لأن ك��لّ �شيء جاهز :البيت وحاجاته ف�س�آتيك بها من غري �أن ت�س�أيل يا حبيبتي.
خ��رج��ت مثل ل��ب��وءة غ�ضبى .لكنها عندما
ِ
ٍ
ال�شاب
ون َعم اهلل كلّها .فوافق �أهل باتري�سيا لأن
�أدركت باتري�سيا
�ساعتئذ �أنها خ�رست اجلولة .دخلت بيت � ّأمها ،كانت مثل ع�صفورة مهي�ضة
ّ
�ضمتها �إىل �صدرها وم�سحت
ق��ررت �أنها �ستحاول يف جولة ثانية ،اجل��ن��احّ � .أم��ه��ا
ّ
«�إب���ن ن��ا���س» حم�ترم�ين ،و�سريته و�سريتهم لكنها ّ
مما دموعها بيدها ،و�س�ألتها مئة �س�ؤال قبل �أن
ببيا�ض ثلج �ص ّنني .وا ّت�صلوا بولدهم امل�سافر و���س�ترب��ح .وب���د�أت اجل��ول��ة الثانية �أب��ك��ر ّ
جوابا واح ًدا.
يدعونه �إىل املجيء حل�ضور زفاف �أخته؛ فجاء توقّ عت باتري�سيا �أو مت ّنت ،ذل��ك �أن زوجها تتلقّى
ً
بعد � ّأيام قليلة.
ع��اد م��ن العمل يف �إح���دى الأم��ا���س��ي ،وجل�س
 �أنا عدت �إىل البيت يا � ّأمي.ُ
ِ
وحلّ املوعد املنتظَ ر .و أ�قيم للعرو�سني حفل لتناول طعام الع�شاء وتذ ّ ُوق �أحد الأطباق الذي
 ماذا تعنني ب�أنك عدت �إىل البيت يا باتي!زفاف قلّ نظريه قبل �أن يغادرا لق�ضاء �شهر طلبه من زوجته منذ ع ّدة � ّأي��ام وكانت يف كلّ ���س��أل��ت م�يرف��ت وب����د أ� قلبها ي����ضرب جنبات
تعده ثم ُت ِ
الع�سل خارج البالد� .أما ماجد �شقيق باتري�سيا مرة ِ
خلف الوعد .وما و�ضع ع�صمت �صدرها.
ّ
فبقي يف لبنان ،بعد زفاف �أخته ،مل ّدة �أ�سبوع لقمة يف فمه ،حتى تق ّززت نف�سه ،فبلع اللقمة
 زوجي طلّقني.�أم�ضاه بني �أ�صدقاء ُج ُدد وقدماء .وبعد �أربع غ�صبا ً عنه ،وقلب �شفته« :ما هذا! هل تذ ّو ِ
ِ
قت
يحب غريك؟
 ماذا! كيف يفعل هذا بك! هل ّوع�رشين �ساعة على �إق�لاع طائرته من �أر���ض الطعام و� ِ
أنت تع ّدينه يا عزيزتي؟».
يا حلقارته! يا لدناءة نف�سه!
 �أ�سكتي يا �أم��ي� ،أرج� ِ�وك ا�سكتي� .رصخت م دمعة
را�ضيا خرب ك�رس خاطره،
املطار يف بريوت ،بلغ
 �أمل يعجبك؟ً
ّ
دمعة ند
م
بل ظهره ،و�أودى به �إىل امل�ست�شفى يف احلال
خفت �أن �آكل �أ�صابعي معه.
 واللـهباتري�سيا وه��ي تتهالك علىم أ�ع ّوةلندمقعد� .أنا
ُ
ة ندم د
ع
�إثر نوبة قلبية حا ّدة؛ ذلك �أن جهاز �أمن املطار
 هل ت�سخر مني؟فا�شلةم الد �مأ���س��اوي �شيئًا .ال �أن��ا تعلّمت
ام��رد�أةمعة ند
م
ِ
ِ
ِ
د
يف �أوروب��ا �ألقى القب�ض على ماجد ملحاولته
 هكذا فعل �أ�صدقائي اليومنظرواة ن وال �أن��ت علّمتني .كنت تدافعني عني دائما ً،
عندما دمع
معة ندم
ِ
أنظريد �م د
كمية من املخ ّدرات.
إليه� .أترينه
�إىل قمي�صي
مكويا يا وت��ق��ول�ين لأب���ي غ���دا ً ت��ت��ع� ّل��م .ل��ق��د �أحببتني
ًّ
تهريب ّ
هذا.م�عة ن
د
م
د
ِ
ن
يف امل�ست�شفى ندب را�ضي حظّ ه
عزيزتي؟
يائ�سا من م دمعة
أحبني فقتل ُته .جميعنا قتلناه،
فقتلتني .و�أبي � ّ
ًدمعة ند
ِ
ربيته
حياته« :ي��ا ل�ضياع
 �أنا ال �أ�ستطيع �أن �أفعل �أكرث.إبنية نال�دم
�أن��ا و�أخ��ي و�أن���ت�...آه يا �أب��ي! هل ت�ستطيع �أن
�ذي ّ
تعبي! �دمع
م
د
ن
ِ
و�سهريدمع َّة
مهرب خم ّدرات.
 �أما �أنك ال ت�ستطيعني ،ف�شيء .و�أما �أنك ال ت�ساحمنا بعد؟» .هكذا قالت باتري�سيا ،وفتحت�شب لي�صبح ّ
بعرقيعة ندم
ِ
عة ندم�آخديام قلبي� ،آخ» .تلك كانت الكلمات الأخرية تريدين ،ف�شيء �آخرّ � .أي الأمرين �أنت تعنني يا الباب وخرجت ،وق�صدت قرب �أبيها ،وارمتت
دم
التي لفظها را�ضي مغ�سول ًة بدمعتني حارقتني ترى؟
�إزاءه على ركبتيها ،وحنت ر�أ�سها حتى الم�س
قبل �أن يفارق احلياة.
 �إ�سمع يا عزيزي� .أنا مل �أُخلَق لعمل البيت .الأر�ض ،وبكت« :كم �أفتقدك يف هذه اللحظةقطعت باتري�سيا رحلتها ،وع��ادت وزوجها وال �أ�ستطيعه ،وال �أريده .هذا تقوم به اخلادمة .يا �أبي! ها قد جئت �إليك �أ�ستغفرك ،و�أعرتف
حل�ضور جنازة والدها ،ولتبد�أ رحلة من املعاناة �أم��ا �أن��ا ف ��أري��د وظيفة� .أري���د �أن �أخ���رج و�أرى لك ب�أنني كنت حمقاء وعنيدة ،و�أقول �إين الآن
مل تكن حت�سب لها
ح�سابا .هذه الرحلة بد�أت النا�س.
نادمة من كلّ قلبي على كلّ كلمة قل َتها ومل
ً
ي��وم طلبت م��ن زوج��ه��ا �أن ي�أتيها بخادمة،
أدرت
 �أما �أنا ،فيا �سبحان اللـه� ،أريد العك�س� .أريد �أ�سمعها ،وعلى كلّ ن�صيحة ق ّدم َتها يل و� ُوي�ساعدها يف العثور على وظيفة تنا�سب �أن تكوي ثيابي زوجتي ،وتع ّد طعامي زوجتي ،لها الأذُن
الت �ساع َة ندم؛ فيا
ال�صماء .ولكن َ
ّ
�شهادتها.
وتربي �أوالدي زوجتي ،ال اخلادمة.
ليتك �آنذاك �صفعتني و�أوجعتني �أكرث� .صفعة
ّ
 وظيفة! َمل الوظيفة يا حبيبتي! �أنا �أريد �أن
يدي .ت�أ�رسين ...تقتلني.
واح��دة ما كانت كافية لرتدعني عن طي�شي.
تكبل ّ
 �إنك بذلك ِّ
�سيدة بيتها ال عاملة حتت �أيادي
مما
تكون زوجتي ّ
حتبني �أك�ثر ّ
 �أتعرفني؟ �أنت امر�أة جميلة وحتمل �شهادة ما كانت كافية لأع��رف �أن��ك ِّ
النا�س و�أوامرهم.
��ب نف�سي ،وت��ري��د اخل�ير يل» .وب��ع��د ذلك
فح�سب .وغري ذلك ال �شيء� .أن��ت ،يا ام��ر�أة ،ال �أح� ّ
ُ
ِ
ِ
رب��ة منزل .لذلك �أن��ا �أحلُّك اختنق �صوت باتري�سيا يف حنجرتها ،فلم تعد
والعلم الذي ّ
ح�صلته� ،أال يجب �أن �أ�ستفيد ت�صلحني لتكوين ّ
ِ
منه يف وظيفة!
حريتك� .أن��ت ...طالق .ت�ستطيع كالما ً؛ فبكت كثرياً .ولكنها مل تعرف
من قيودك و�أعيد لك ّ
ِ
ِ
 ت�ستطيعني �أن توظّ في علمك يف تدبري �أت�سمعني؟ �أنت طالق.�أن عظام �أبيها كانت هي �أي�ضا ً حتت الرتاب
�ش�ؤون بيتك ،وغدا ً يف تعليم �أوالدك� .إين �أريد
 ماذا!تبكي.

ق�صة ق�صرية

ند

م
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�إعداد:
غري�س فرح

رحلة يف الإن�سان

قد ي�ضيق بنا الوقت وترتاكم الأعباء
على كاهلنا ،فنعد �أنف�سنا ب�شد العزم
وت�أدية ما يلزم بال�رسعة الق�صوى .وقد
يتطلب العمل املوكل �إلينا �إمتام مهمات
خمتلفة يف وقت واحد ،فهل ن�ستطيع
حتقيق ذلك خالل املهلة املحددة ،وهل
منلك فعالً كب�رش الطاقة الالزمة لهذه
الغاية؟

ر�أي الباحثني
ح�سب ر�أي الباحثني� ،إن الأ�شخا�ص املوهوبني
وخ�صو�صا املعقدة
�أو امل�ؤهلني جلمع املهمات،
ً
منها ،وت�أديتها م ًعا ،هم حتى الآن غري موجودين
ي�سمى
�إالّ يف الأ�ساطري ،والأم��ر ينطبق على ما َّ
اليوم بجيل القدرات الفائقة �أو جيل الكومبيوتر،
وعلى الطيارين
املتميزين بطاقة تركيز وا�سعة.
ّ
فجيل الكومبيوتر الذي ن�ش�أ وبني يديه �ألعاب
��درب منذ ال�صغر على ا�ستخدام
الفيديو ،وت� ّ
الإلكرتونيات املعقدة ،مل يتمكن حتى الآن
من ت�سجيل تق ّدم ملحوظ على نطاق االنتباه.
الطيارين املتدربني على تلقّي معلومات
وحتى
َّ
مكثّفة يف �أثناء القيادة ،ف�شلوا بح�سب نتائج
الدرا�سات يف التف ّوق على �سواهم لناحية اجلمع
بني املهمات املختلفة ،والدليل زيادة حوادث
ال��ط�يران غ�ير املرتبطة ب�أعطال ميكانيكية،
وخ�صو�صا بعد تزايد تعقيدات الطريان يف الآونة
ً
الأخرية.
علينا �أن نعرف حدودنا
هذه احلقائق ن�رشتها جملة العلوم الأمريكية
مت خاللها ط��رح نظرية ت�شدد على
يف درا�سة ّ
�ضيق جمال طاقة االنتباه الب�رشية ،وهي نظرية
اعتمدت نتيجة �أبحاث وفحو�صات دقيقة واكبت
�أداء �أدمغة الأ�شخا�ص الذين كلفوا ب�أكرث من
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التكنولوجيا وتط ّور قدرات
الدماغ الب�رشي!
عمل يف الوقت نف�سه .وقد تبني بنتيجة ذلك �أن
عمالً واحداً مينع االنتباه من الرتكيز على �سواه.
وال�سبب �أن االنتباه يطيل مدى بع�ض املوجات
الكهربائية الدماغية ،ومينع �سواها من العمل
وهذه العملية قد تكون املكبح الذي ي�ضخّم حجم
املنبهات ويكبح �أداء امل�ؤثرات الدخيلة.
بع�ض
ّ
لذا ميكننا القول �أن برجمة االنتباه وح�رصه بعمل
اجليد.
واحد هو مفتاح املعرفة ال�صحيحة والأداء ّ
حذار الهاتف النقال �أثناء القيادة
وامل�شي
من �أجل ت�أكيد النظرية امل�شار �إليها� ،أجرت
املراجع املخت�صة اختبارات على �أدمغة ال�سائقني
وامل�شاة ل��دى ا�ستخدامهم الهواتف النقّالة،
وكانت النتيجة مماثلة للنتائج ال�سابقة .فالأداء
يتدهور ب�رسعة لدى ا�ستخدام الهواتف النقالة يف
يعر�ض ال�سائقني
�أثناء القيادة وامل�شي ،وهو ما ّ
حل��وادث �سري كان بالإمكان تفاديها ،ويعمي
ب�صرية امل�شاة فيتعرثون �أو ي�صطدمون بعوائق
يعجز ب�رصهم عن ر�ؤيتها لت�شتت انتباههم.
ك�شف هذه احلقائق مل يكن بحاجة �إىل عناء بالغ،
فقد الحظ الباحثون الذين واكبوا االختبارات
على ال�سائقني وامل�شاة املتكلمني عرب الهواتف
النقّالة ،واملثقلة ر�ؤو�سهم بالأقطاب الكهربائية
ال�لاق��ط��ة مل��وج��ات ال��دم��اغ� ،أن ه����ؤالء ك�شفوا
ع��ن �أنف�سهم م��ن خ�لال عيونهم الزائغة قبل
�إلتقاط املختربين موجات �أدمغتهم الكهربائية
امل�ضطّ ربة والالفت يف الأمر �أنهم جمي ًعا ف�شلوا
يف ر�ؤية املعرقالت التي و�ضعت يف طريقهم.

هل ميكننا القيام
بعدة �أعمال يف
الوقت نف�سه؟
ال�رشود ي�شتت الذاكرة
ك���ان���ت الأب����ح����اث ال���ت���ي �أج����ري����ت على
املجموعات ذاتها وللغاية نف�سها� ،أكّ دت
�أن امل�شاركني الذين طُ لب �إليهم التحديق
مليا بالأ�شياء التي ي�صادفونها يف طريقهم،
ً
وخ�صو�صا على جوانب الطرقات كامل�شاة
ً
والأع��م��دة و�سواها ،ف�شلوا الحقًا يف تذكّ ر
وجودها لت�شتت ذاكرتهم بفعل ا�ستخدام
مت اال�ستنتاج �أن ال�رشود
الهاتف النقال .من هنا ّ
ال��ذي حتدثه معرقالت االنتباه مينع الذاكرة
من حفظ تفا�صيل املعلومات� ،أو �إعادة �رسدها
بح�سب �أهميتها.
ولأن الهواتف النقّالة ه��ي يف مق ّدمة هذه
املعرقالت ،عمدت معظم حكومات ال��دول �إىل
منع ا�ستخدامها يف �أثناء القيادة خلطرها على
ال�سالمة العامة.
على كل ،يرى الباحثون �أن ن�سبة ال�رشود التي
يت�سبب بها الهاتف النقال لي�ست مت�ساوية لدى
جميع ال�سائقني .فعندما يكون ال�سائق وحي ًدا يف
ال�سيارة ،يخف انتباهه مقارنة مع كونه مرافقًا
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رحلة يف الإن�سان

م��ن ال��زم�لاء �أو
الركاب .فه�ؤالء يعمدون �إىل تنبيهه يف اللحظات
احلرجة من ًعا ل�رشوده.
كذلك ،ف�إن ن�سبة �رشوده خالل حديثه مع الرفاق
ال�سيارة تنخف�ض باملقارنة مع حديثه على
يف
َّ
الهاتف الن َقّال.
هل يكفي التدريب ملنع ال�رشود؟
يعتقد البع�ض �أن ال�سائقني املدربني على
انتباها من
ا�ستخدام الهاتف النقّال هم �أك�ثر
ً
املدربني .لكن الدرا�سة امل�شار �إليها كانت
غري
ّ
قد �أج��رت مقارنة بني الفئتني ،ونتيجة لذلك
تبينّ �أن املدربني على القيام بعملني م ًعا هم

ن�سبة �ضئيلة مل تتجاوز الواحد �أو الإثنني باملئة.
مت �إخ�ضاعهم للإختبارات ،تبينّ �أنهم
وعندما ّ
يتميزون بفوارق جلهة عمل الذاكرة واجلبهة
الدماغية الأمامية (.)pre frontal cortex
مع ذلك فهم �أخفقوا كما لوحظ الحقًا يف ت�أدية
�أعمال �أكرث �صعوبة.
�إ�شارة هنا اىل �أن ج��ودة عمل الذاكرة تعترب
مهمة ،لكنها غري كافية من �أجل تفعيل طاقة
االنتباه ،حتى ولو جهد املتدربون يف ذلك.
مزيد من املعلومات
مل��ع��رف��ة امل��زي��د م��ن �أ���س��ب��اب ال���ف���وارق بني
حاليا درا�سة
الفئتني امل�شار �إليهما ،تتم
ً

التوا�صل بني خاليا �أدمغة كل منهما �إ�ضافة
�إىل جيناتهم الوراثية ،الأمر الذي �سي�ؤدي �إىل
مزيد من الدرا�سات الأكرث فعالية .لهذا ال�سبب
�أخ�ضعت القلة املنتقاة والتي �سبق و�أ�رشنا �إليها
الختبارات �إ�ضافية ،ومن خاللها تبني �أن �أفرادها
يتميزون عن �سواهم بعدد �أكرب من الأنزميات
ّ
امل�س�ؤولة عن رفع م�ستوى هرمون الدوبامني يف
الدماغ ،وامل�س�ؤول بدوره عن توا�صل الأع�صاب
يف اجلبهة الأمامية .ولتو�سيع رقعة الدرا�سات
حاليا عن املزيد من الأ�شخا�ص الأكرث
يتم البحث ً
حاليا على درا�سة
وعيا
ً
وانتباها .ويركّ ز الباحثون ً
ً
الطيارين ،وكذلك الطباخني املحرتفني
أدمغة
�
ّ
لتميزهم ب�رسعة حت�ضري الوجبات املتعددة.
وه��م مل ين�سوا العبي ك��رة ال��ق��دم واجل��راح�ين
املتخ�ص�صني باجلراحة الدقيقة .مع ذلك تدور
ال�شكوك حول �إمكان و�صول ن�سبة كبرية من
بني امل�شار �إليهم �إىل قمة الرتكيز ،لأنهم جمي ًعا
يقومون مبهماتهم باالعتماد على فريق م�ساعد.
على ك��ل ف���إن اجل��زم يف ه��ذا املو�ضوع يبقى
حتى الآن قيد الدرا�سة لدقته وتعقيده .لكن
حاليا ا�ستق�صاء
ُعرف �أن الأبحاث اجلارية ت�شمل
ً
�أ�سباب نق�ص االنتباه املقرتن باحلركة الزائدة
لدى البع�ض ،والذي تظهر بوادره خالل �سنوات
الطفولة االوىل.
...ومزيد من الأمل
بالعودة �إىل ما يتعلق بقدرة الإن�سان على
ت�أدية �أك�ثر من عمل يف الوقت نف�سه ،ي�أمل
ال��ع��ل��م��اء يف ح�����ص��ول ت��ط � ّور م�ستقبلي على
م�ستوى عمل الدماغ الب�رشي ،وهو �أمر يعترب
حمتوما .فالتق ّدم الإل��ك�تروين الهائل الذي
ً
�شهدته ال��ع��ق��ود الأخ��ي��رة ،وال����ذي يوا�صل
تطوره� ،سيزيد بدون �شك من �رسعة توا�صل
اخلاليا الع�صبية الدماغية ،ورمبا يخلق �أجياالً
فائقة ال��ق��درة ،الأم��ر ال��ذي قد يرفع اجلن�س
الب�رشي �إىل م�ستويات ي�صعب ت�ص ّورها.
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يكت�سب الأطفال
من عمر � 6أ�شهر �إىل �أربع
�سيئة
�سنوات عادات ّ
ميار�سها من يحيطون
غالبا ما
بهم ،هذه العادات
ً
ت�ستمر معهم �إذا مل تعالج
ّ
يف مرحل ٍة مب ّكرة.
وامل�ؤ�سف يف هذا
اخل�صو�ص � ّأن هذه العادات
ال�سيئة تو ّلد لدى الآخرين
ّ
�سيئة.
انطباعات
ّ

لغة اجل�سد

ت�شوهها
قد
ّ

�سيئة
عادات ّ
واملعاجلة

املبكرة �أف�ضل
احللول

بعي ًدا م��ن اجلهد ال��ذي يتطلبه
التخلّ�ص م��ن ه��ذه ال��ع��ادات عند
الأط���ف���ال ،يو�ضح الإخت�صا�صي
يف لغة اجل�سد حبيب اخل���وري � ّأن
من يجال�سون �أبناءنا يف غيابنا �أو
حتى يف ح�ضورنا من �أهلنا (اجل ّد
�در���س�ين
واجل������ ّدة)� ،إخ��وت��ن��ا ،امل� ّ
واخلدم ،ينقلون �إىل ه�ؤالء الأطفال
الكثري من احلركات التي ت�صبح
�سيئة فرناهم مثالً:
عادات ّ
و�ضعية
• يك ّتفون �أيديهم يف
ّ
تفر�ضها امل��دار���س عليهم
ع��ادة ،ويحملونها معهم حتى
ع��ن��دم��ا ي���ك�ب�رون ،ويف لغة
الو�ضعية تعك�س
اجل�سد هذه
ّ
حالة دفاع عن النف�س وتو ّتر.
• يل ّفون �أق��دام��ه��م وذل��ك
لأن����ه����م ي������رون � ّأم���ه���ات���ه���م
وخاالتهم ومعلّماتهم يقمن
بذلك ،وه��ي ع��ادة مقلقة �إذ
أي�ضا توحي
�أن هذه
الو�ضعية � ً
ّ
للآخرين ب� ّأن ال�شخ�ص يف حالة
دفاع عن النف�س.
• يغطّ ون �أفواههم عندما
ي��ت��ك� ّل��م��ون ح��ت��ى ل��و مل تكن
حالة �أ�سنانهم ت�ستدعي منهم
القيام بهذه اخلطوة ،وذلك
لأن���ه���م ي����رون م���ن ي��ك�بره��م
�س ًّنا يقومون بهذه احلركة
ٍ
خلجل ينجم عن و�ضعهم
� ّإم��ا
ملق ّومات الأ�سنان �أو لإخفاء �ضعف
�شخ�صيتهم.
يف
ّ
• يرفعون �سبابتهم تهدي ًدا حني
يتكلّمون ،وه��ذه العادة ترافقهم
ع��ن��دم��ا ي��ك�برون �أي��� ً��ض��ا وت�شكّ ل
بح�سب اخلوري �أكرث العادات التي
تتطلّب جه ًدا كي يتخلّ�ص الطفل
منها.
• يق�ضمون �أظافرهم ،وي�ضعون
�أ�صابعهم يف �أفواههم ويف �أنوفهم,
وهي حركات يقوم بها املتو ّترون
والغا�ضبون من الرا�شدين ويت�أثر

بها الأطفال على ح ّد �سواء.
ويف هذا ال�سياق يذكر اخلوري
م��ث��االً ع��ن واح����دة م��ن احل���االت
التي متثّلت بحكّ طفل �أنفه
ثم رفعه
ب�أطراف �أ�صابعه ومن ّ
�إىل �أعلى ،وبعد ا�ستماع مط ّول
ل��وال��دت��ه وت��دق��ي��ق يف حياته
ال�شخ�صية ،اكت�شف اخلوري � ّأن
ّ
هذا الطفل مت�أثّر بالعامل الأجنبي
الذي ي�ساعد والده يف حمطّ ة الوقود
�رارا
التي ميلكها وال���ذي يقوم م� ً
بهذه احلركة ،والطفل يك ّ ُن له
خا�صة .عالج هذه احلالة
حمبة
ّ
ّ
مت وفق مرحلتني :يف املرحلة
ّ
مت تخلي�ص العامل من
الأوىل ّ
هذه العادة ،للو�صول يف مرحلة
الحقة �إىل حترير الطفل بدوره
منها.
يف �إط������ار م�����ش��اب��ه تعبث
�شعرهن
الفتيات بخ�صالت
َّ
أنهن متوترات ،ولي�س
لي�س ل ّ
أنهن
يحاولن ك�سب �إعجاب
ل َّ
َ
ّرن
هن يت�أث َ
الرجال طب ًعا ،بل لأ ّن َّ
باملقربات
منهن عندما يقمن
َّ
بهذه العادة.
وي�شبك الأط���ف���ال ال��ذك��ور
�أ�صابعهم وي�ضعون �أيديهم يف
لعدائية يك ّنونها
جيوبهم لي�س
ّ
لأح��د الأ�شخا�ص ،ولي�س لقلّة
اهتمام بحديث مثار بل لأنهم ر�أوا
مدر�سيهم
�آب��اءه��م �أو �إخوتهم �أو ّ
ال��ذي��ن يكربونهم �س ًنا يقومون
بذلك.
وث� ّ�م��ة م��ن ي��رم�����ش��ون بعيونهم
ب��وت�يرة م��طّ ��ردة وه��ي ع��ادة نراها
بن�سبة  %70عند الأوالد الذين
يعانون اخلوف والقلق ل ّأن �أهلهم
ي����صرخ��ون عندما يت�شاجرون من
جهة ،وي�ؤ ّنبونهم ب�صوت مرتفع من
جهة ثانية.
وهناك �آخرون يحملون �أغطيتهم
معهم �أينما ذهبوا يف املنزل وحتى

نحن والآخرون

�إعداد:
ليال �صقر

خ��ارج��ه ،وه��ي ح��ال��ة تعك�س خوف
ه�ؤالء ل�سبب ما ،ينبغي على الأهل
اكت�شافه لتحرير �أبنائهم من القلق
ال��ذي يحوطهم ويدفعهم للقيام

بهذه احلركة.
أخريا ي�شري اخلوري �إىل � ّأن وجود
� ً
�سيئة عند الأط��ف��ال مرتبط
ع��ادة ّ
مبا�رشة مب��دى تعلّقهم ب�أهلهم،
وب�صورة �أو�ضح مبن يتماهون به
من ال��وال� َدي��ن ،ف����إذا ت��أ ّث��ر الطفل
ال��ذك��ر ب��وال��دت��ه �أك�ث�ر م��ن وال���ده،
أنثوية
تطغى على حركاته تلك ال ّ
(طريقة م�شيته ،ل��فّ قدميه.)...
� ّأم���ا �إذا ت ��أث��رت الطفلة بوالدها
�أكرث من والدتها ،فتميل حركاتها
�وري��ة (ط��ري��ق��ة امل�شي
�إىل ال��ذك� ّ
واجللو�س.)...
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يف كل بيت

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�أذى ج�سدي ومعنوي
املتعمدة
التنمر �شكل من �أ�شكال الإ�ساءة
ّ
ّ
املتكررة التي يرتكبها �أحد
�أو امل�ضايقات
ّ
(املتنمر) بحق تلميذ �أ�ضعف منه
التالمذة
ّ
معنويا ،وهو يتخذ مظاهر خمتلفة
ج�سديا �أو
ً
ً
م��ن بينها الأذى اجل�سدي كال�رضب واللكم
والركل� ،أو الأذى املعنوي كالإغاظة والتهكّ م
و�إلقاء الألقاب على �سبيل الإ�ستهزاء .ويف ع�رص
التكنولوجيا بات
أي�ضا من خالل
التنمر ممك ًنا � ً
ّ
ر�سائل قدح وذم عرب الربيد الإلكرتوين.
التنمر
�ضحايا
ّ
التنمر يف ال�صفوف الإبتدائية ،لي�صبح
يبد�أ
ّ
�شيوعا يف ال�صفوف املتو�سطة ،ثم
�أك�ث�ر
ً
يرتاجع ب�شكل ملحوظ يف ال�صفوف الثانوية،
وهو يطال ال�صبيان والبنات على ح ّد �سواء.
املتنمرون فهم يف الغالب من املتكربين
�أما
ّ
والرنج�سيني الذين يحاولون الهيمنة وفر�ض
ال�سيطرة على ال�ضحايا ال�ضعيفة .ويبحث
ه�ؤالء عن �أهداف �سهلة من بني التالمذة الذين
لي�ست لديهم ق��درات ظ��اه��رة� ،أو اخلجولني
اجتماعيا� ،أو ذوي البنية ال�ضعيفة،
واملنعزلني
ً
�أو العاطفيني وال�رسيعي الت�أثّر الذين ي�سهل
املتنمرات
تتوجه الفتيات
ا�ستفزازهم .وفيما
ّ
ّ
املتنمرين
نحو الأذى النف�سي ،ي�شمل �أذى
ّ
ال��ذك��ور الناحيتني النف�سية واجل�����س��دي��ة يف
التنمر عند الفتيات
الوقت عينه .ومن مظاهر
ّ
إجتماعيا عرب اق�صائها
عزل الفتاة – ال�ضحية �
ً
ع��ن املجموعة وا�ستبعادها ع��ن ن�شاطاتها،
�إ���ض��اف��ة اىل التعامل معها ب�أ�سلوب فوقي
املتنمر ،ف�إنه ال
�أو ال�سخرية منها� .أما الفتى
ّ
يتوانى عن دفع �ضحيته بعنف لي�شق طريقه
يف الردهة ،وقد ال يكتفي بذلك بل ينعت الآخر
ب�أ�سماء و�صفات غري حميدة .اىل ذلك ي�شرتك
التنمر ع�بر االن�ترن��ت
ال�صبيان وال��ب��ن��ات يف
ّ
حيث ين�رشون ال�شائعات واال�ساءات عرب غرف
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التنمر �أو الإ�ستقواء
ّ
(� )Bullyingسلوك
انت�شارا يف
عدائي يزداد
ً
املدار�س ،الأمر الذي يه ّدد
ال�صحة النف�سية واجل�سدية
ّ
لعدد كبري من الأطفال.
ملا كان ال�صغار يف العادة
و ّ
للتنمر
تعر�ضهم
يخفون �أمر
ّ
ّ
خوفـــًا من �سخرية الآخرين،
فمن ال�رضوري ان ينتبه
الأهل اىل وجود امل�شكلة
مل�ساعدة الطفـــل يف
مواجهتها.

انت�شارا
«التنمر» املدر�سي ظاهرة تزداد
ّ
ً
ندرب �أوالدنا على حماية �أنف�سهم؟
كيف ّ

الدرد�شة� ،أو يبعثون الر�سائل امل�ؤذية عرب
ال�بري��د االل��ك�تروين للأ�شخا�ص ال��راغ��ب�ين يف
ايذائهم.
التنمر
�أ�سباب
ّ
للتنمر
ي�شري الباحثون اىل وجود عدة �أ�سباب
ّ
املتنمر نف�سه عر�ضة
م��ن بينها �أن ي��ك��ون
ّ
للإ�ساءة يف منزله� ،أو �أن يفتقر اىل ال�شعور
تعبريا عن الغرية �أو
بالأمان ،وقد يكون �سلوكه
ً
تنفي�سا للإحباط الذي يعي�شه نتيجة ظرف ما.
ً
التنمر عن رغبة الطفل يف
كذلك ميكن �أن ينتج
ّ
لفت االنتباه �إليه.
أي�ضا يف ه��ذه الظاهرة ،من
وي�سهم الأه��ل � ً
خ�لال ت�شجيع طفلهم على ��ضرب من ي�رضبه،
�أو م��ن خ�لال ا�ستخدامهم ال����ضرب كو�سيلة
ملعاقبته .كذلك ،ف�إن م�شاهدة الكثري من �أفالم
أي�ضا �إىل الت�رصفات العدائية،
العنف ت��ؤدي � ً
كما ي�ساهم يف تزايدها ت�ساهل �إدارة املدر�سة
يف ات��خ��اذ الإج�����راءات النظامية �ضد الطالب
واملتنمرين.
العدوانيني
ّ

الآثار ال�سلبية تطال الطرفني
آث��ارا �سلبية على كل من
يخلّف الإ�ستقواء � ً
التنمر ميكن �أن
ال�ضحية واملعتدي .ف�ضحايا
ّ
يعانوا م�شاكل عاطفية و�سلوكية على املدى
الطويل ،ب�سبب �شعورهم بالوحدة واالكتئاب
والقلق والرتاجع يف تقدير الذات .كذلك ميكن
�أن يتعر�ضوا يف امل�ستقبل للأمرا�ض املرتبطة
بال�ضغط النف�سي والتي ميكن �أن ت ��ؤدي يف
معينة �إىل االنتحار.
ظروف ّ
أي�ضا
�أما بالن�سبة اىل
املتنمرين ،فهم يعانون � ً
ّ
على املدى البعيد ويكونون �أكرث عر�ضة �إىل
تناول الكحول �أو الإدمان .وت�ؤكد الدرا�سات �أنه
اذا مل يتم الت�صدي لل�سلوك

حزيران

وي�����ش�يرون اىل ع��دة خطوات
مي��ك��ن ال��ق��ي��ام ب��ه��ا يف ه��ذا
الإطار ،بد ًءا من رفع معنويات
ال�ضحايا وت��ع��زي��ز قدراتهم
يف م��واج��ه��ة امل��ت��ن� ّ�م��ري��ن ،اىل
املتفرجني من الأوالد
ت�شجيع
ّ
تنمر
على الإبالغ عن �أي حادثة ّ
وعدم التغا�ضي عنها� ،إ�ضافة
اىل خلق �أج��واء مدر�سية متنع

العدواين يف الطفولة ،فهناك خطر يف �أن ي�صبح
اعتياديا .وت�شري الأدل��ة �إىل �أن الت ّنمر
�سلوكً ا
ً
خ�لال مرحلة الطفولة ي�ضع الأط��ف��ال يف خطر
ال�سلوك الإج��رام��ي والعنف املنزيل يف مرحلة
البلوغ.
دور الأهل واملدر�سة
ي�ؤكد املتخ�ص�صون يف ال�ش�أن الرتبوي �أن
التنمر م�شكلة قابلة للحل �إذا ما ت�ضافرت
ّ
ج��ه��ود امل��در���س��ة والأ���س��رة لو�ضع
ح���د ل��ه��ا،

وقوع �أعمال
التنمر �أو تعاقب
ّ
عليها ب�رصامة .وي�شري اخلرباء اىل �أن احلد من
ر ّدات الفعل العدائية داخل الأ��سرة كالـ�رصاخ
أي�ضا من
يف وجه الأوالد �أو �صفعهم يخفّـف � ً
التنمر يف املدر�سة.
�سلوكيات
ّ
يف ال�سياق نف�سه ،ين�صح اخل�ب�راء الأه��ل
التكيف الإجتماعي للطفل يف
ب�رضورة مراقبة
ّ
املدر�سة عرب التح ّدث معه عن رفاقه و�صفّه
وع��ن طريقة اللعب مع الآخ��ري��ن� ،إ�ضافة اىل
يتعر�ض
عما اذا ك��ان
���س��ؤال��ه ب�شكل مبا�رش ّ
ّ
للتعنيف اجل�سدي �أو النف�سي من قبل الغري.
ويق ّدم الإخت�صا�صيون بع�ض الن�صائح اىل
التنمر ،وت�شمل
الأهل الذين يعاين �أوالدهم
ّ
النقاط الآتية:
 ت�شجيع ال��ط��ف��ل ع��ل��ى ال��ت��ح��دث عنمعاناته ،وال��ت��ح��اور معه ب�أ�سلوب و ّدي
لكي ي�شعر بتعاطف �أ�رسته� ،إ�ضافة اىل
عدم اهمال قلقه واظهار ج ّدية تامة يف
ال�سعي حلل امل�شكل.

يف كل بيت

التنمر
 عدم لوم الطفل وحتميله م�س�ؤوليةّ
على افرتا�ض �أن��ه فعل �شيئًا ليثري عدوانية
الآخرين �ضده ،و�إمن��ا الأخ��ذ بر�أيه حول الطرق
التي يراها منا�سبة لوقف التع ّدي.
 عدم ت�شجيع االنتقام ،وتعليم الطفل يفاملقابل مهارات الأمان ،مبا يف ذلك اللجوء �إىل
املعنيني من معلّمني �أو �إداريني يف املدر�سة.
 تعليم الطفل الثقة بالنف�س ،واملرونة،وكيفية تطوير مهاراته االجتماعية ليقلل من
للمتنمرين ،وقد ي�ساعده يف
كونه هدفا ً �سهالً
ّ
ذلك �إ�شرتاكه يف ن�شاطات املدر�سة كالريا�ضة
�أو املو�سيقى الذي يرفع من تقديره لذاته.
 ت�شجيع الطفل على مالزمة �صديق قويوحم�ترم ،يف حافلة املدر�سة ،والكافيترييا،
وب�ي�ن احل�����ص�����ص ،واحل��ر���ص ع��ل��ى التوا�صل
مع الزمالء ال��ودودي��ن والداعمني له ،والذين
�سي�شملونه بن�شاطاتهم.
مهارات املواجهة
�إ���ض��اف��ة اىل ذل���ك ين�صح اخل��ب�راء االه���ايل
بتعليم اوالدهم مهارات املواجهة عرب توجيه
الطفل كالآتي:
للمتنمرين ،فهم ي�ست�سلمون
 ال ت�ستجبّ
اهتماما.
عندما ال يجدون
ً
 ال تبادر اىل ال�شجار والقتال.�درب على ال��رد بحزم كمثل� :أري��دك �أن
 ت� ّتوقف هذا العمل فوراً.
 �أظهر الثقة بالنف�س ،وتكلّم ور�أ�سك مرفوعللأعلى.
ويفرت�ض بالأهل جمع �أك�بر ق��در ممكن من
يتعر�ض له
املعلومات حول الإ�ستقواء الذي
ّ
طفلهم ،والطلب �إليه و�صف كيفية حدوثه،
ومعرفة املتورطني فيه ،وم��ن ثم التوا�صل
مع �إدارة املدر�سة حللّ امل�شكلة ،مع الإ�شارة
اىل عدم الإت�صال ب�أهل املتنمر ،و�إمنا ال�سماح
منا�سبا.
للمدر�سة مبعاجلة الو�ضع مبا تراه
ً
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�إعداد:
ليال �صقر

�أطايب ال�شيف

�سمك ال�سلمون مع بطاطا بوالجنري
املكونات:
•
ّ
 ���س��ل��م��ون ط�����ازج 500 :غ����رام (ومي��ك��نا�ستبدالها بقطع الدجاج �أو اللحم).
 ب�صل �أحمر :عدد واحد. بطاطا :عدد .2 م��رق��ة ال�����س��م��ك :ك���وب واح��د(ميكن ا�ستبدالها مبرقة الدجاج
�أو اللحم ح�سب املك ّون الأ�سا�سي).
 ب�صل �أخ�رض :عدد .1 زيت زيتون :ربع كوب. بابريكا. فلفل �أ�سود. �شومر �أخ�رض للزينة. خلّ بل�سمي. ملح ح�سب الرغبة.• طريقة التح�ضري:

تون�سية
�سلطة
ّ
املكونات:
•
ّ
 بطاطا 3 :ر�ؤو����س كبرية تقطع بوا�سطةال�سكّ ني اخلا�صة لت�صبح على �شكل ،noisette
�أو ن�صف كلغ بطاطا �صغرية.
 ب�صل �أخ�رض :عدد .1ف�صان.
 ثومّ :كرزية 100 :غرام .
 بندورةّ
 كزبرة :ربع باقة. ج���وز م��ك����ّسررّ وحم� ّ�م�����ص:ملعقة كبرية.
 �صنوبر :ملعقة110
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الأطايب من خمتلف
مطابخ العامل على
�صفحات

«اجلي�ش»

 متلّح قطع ال�سلمون وير�ش عليها الفلفلالأ�سود وامللح.
�صغرية.
 ع�صري حام�ض :ربع كوب. زيت زيتون :ن�صف كوب. فلفل �أ�سود.كمون.
 ّ -ملح.

 تقطع البطاطا �رشائح رقيقةو ُت�����ص��فّ يف وع���اء زج��اج��ي مقاوم
ل��ل��ح��رارة وت�ضاف فوقها �رشائح
الب�صل الأح��م��ر ،امل��ل��ح والفلفل
الأ�سود.
 ت�سكب م��رق��ة ال�سمك فوق�رشائح البطاطا والب�صل.
 يو�ضع الوعاء الزجاجي يف فرنحرارته  180درجة مئوية ملدة 10
دقائق ثم يغطّ ى بورقة �ألومينيوم
حتى تن�ضج املكونات.
حتمر قطع ال�سلمون
 ّمع الب�صل الأخ�رض حتى تن�ضج.
• طريقة التح�ضري:
 ت�سلق حبات البطاطا ال�صغرية ،noisetteثم تو�ضع يف وعاء جانبي وت�ضاف �إليها حبات
ّ
البندورة الكرزية املقطّ عة �إىل ن�صفني.
 يقطع الب�صل الأخ����ضر وال��ث��وم والكزبرةوي�ضاف �إىل البطاطا والبندورة.
 ي�����ض��اف اجل�����وز امل��ح� ّ�م�����صوال�صنوبر �إىل املزيج.
 ّير�ش الكمون ،الفلفل الأ�سود،
امللح وي�ضاف ع�صري احلام�ض
وزيت الزيتون.
يزين طبق تقدمي ال�سلطة
 ّب���ال�������ش���وم���ر وال��ب�����ص��ل
الأخ�رض.

حزيران

�أطايب ال�شيف

هواة املائدة الأنيقة مدعوون
�إىل جتربة �أ�صناف مميزة
مع ال�شيف

ري�شار اخلوري
�صل�صة ال�سمك

املكونات:
•
ّ
 ع�صري حام�ض :ن�صف كوب. زبدة :ملعقة كبرية. كرمي حيواين :ن�صف كوب. ن�شاء م��ذ ّوب يف ربع كوب من امل��اء :ملعقةكبرية.
 فلفل �أ�سود.• طريقة التح�ضري:
 ي�س َخّن ع�صري احلام�ض على ال��ن��ار حتىالغليان وي�ضاف �إليه الن�شاء امل��ذ ّوب يف املاء
ويحرك حتى يتما�سك املك ّونان.
ّ
 ي�����ض��اف �إىل امل��زي��ج ال��ك��رمي احل��ي��واين،الزبدة والفلفل الأ�سود مع الإ�ستمرار بتحريك
املكونات.
• طريقة التقدمي:
تو�ضع �رشائح البطاطا والب�صل يف وعاء التقدمي،
ت�صفّ فوقها قطع ال�سلمون ،الب�صل الأخ�رض،
وتزين
وي�ضاف �إليها مزيج ال�صل�صة
ّ
بال�شومر الأخ�رض واخللّ البل�سمي.

Choco
Orange Cake
املكونات:
•
ّ
 زبدة :كوب واحد �أو  200غرام. �سكّ ر بودرة :كوب واحد. طحني :كوب واحد. كاكاو :ملعقتان كبريتان. بايكنغ باودر :ملعقة �صغرية. بي�ض :عدد .4 فانيلياّ :ر�شة.
• طريقة التح�ضري:
جي ًدا يف اخلالط
 تخلط الزبدة مع ال�سكر ّالكهربائي.
 ي�ضاف �إليها البي�ض ،الفانيليا ،الطحني،الكاكاو والبايكنغ ب��اودر .تخلط على �رسعة
متو�سطة حتى تتما�سك املكونات.
 يو�ضع مزيج الكيك يف قوالب �صغريةيف ف��رن حرارته  180درج��ة مئوية
ملدة تقارب  15دقيقة.

املعدنية
• ن�صيحة ال�شيف :لتنظيف الأواين
ّ
امل�صنوعة م��ن ال�ستاينلي�س (Stainless
 ،)steelين�صح ال�شيف بغلي هذه الأواين باملاء
وقليل من م�سحوق الغ�سيل.
• ال�شيف ري�شار اخلوري خمت�ص يف الأطباق
الفرن�سية والعاملية.

�صل�صة الربتقال
املكونات:
•
ّ
 ع�صري برتقال :ن�صف كوب. �سكر خ�شن :ربع كوب. زبدة :ملعقة كبرية. بر�ش برتقالة.• طريقة التح�ضري:
 ت�سخن ال��زب��دة على النار وي�ضاف �إليهابر�ش الربتقال ،ويقلّب املك ّونان جي ًدا.
 يف قدر �آخر ،يغلى ع�صري الربتقال املحلّىملدة ع�رش دقائق حتى يتما�سك قليلاً  ،وعندما
يربد ي�ضاف اليه مزيج بر�ش الربتقال والزبدة
ويحرك جي ًدا.
ّ

�صل�صة ال�شوكوال مع الربتقال
املكونات:
•
ّ
 ع�صري برتقال :ن�صف كوب. كرمي حيواين :ن�صف كوب. �شوكوال �أ�سود مربو�ش :كوبان. بر�ش برتقالة.• طريقة التح�ضري:
 ي�سخّن الكرمي احليواين ،ي�ضاف �إليه ع�صريويحرك حتى تتجان�س مك ّوناته.
الربتقال،
ّ
 ي�ضاف امل��زي��ج �إىل ال�شوكوال املربو�شويحرك حتى يذوب ال�شوكوال ،ثم ي�ضاف بر�ش
ّ
الربتقال.
�ب�رد �صل�صة ال�����ش��وك��وال
 ي��ف��� ّ��ض��ل �أن ت� ّوتتما�سك قبل �أن ت�سكب فوق قطع الكيك.
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ح��ق��ق ف��ري��ق اجلي�ش
يف لعبة امل��ب��ارزة ف��و ًزا
�إعداد:
كا�سحا يف بطولة لبنان،
ً
روجينا خليل ال�شختورة
وك����سر ال��ع��ري��ف الأول
بدري عبيد بالرقم الذي
حققه (17،17م) رقم
�صنف فريق كرة
لبنان (17،07م) يف رمي الكرة احلديد ،كما ُ
م�شاركا و�صعد �إىل
الطاولة يف املركز الأول من بني  38فريقًا
ً
م�صاف �أندية الدرجة الأوىل.
على هام�ش هذه االنت�صارات ،حتدثنا �إىل رئي�س املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن �أ�سد الها�شم الذي تناول �أبرز
مذك ًرا
ما حققته فرق الريا�ضة يف اجلي�ش خالل ال�سنوات الأخرية،
ّ
ٍ
مبا�ض جميد لها يف �أكرث من لعبة.

بطوالت ريا�ضية

لعبة املبارزة
يذكر العميد الركن الها�شم ب�أن فريق اجلي�ش
يف لعبة امل��ب��ارزة د�أب على حتقيق النتائج
منذ ت�أ�سي�سه العام  1956على يد امل��درب
الفرن�سي ال���دويل ال��راح��ل غ��ي داري��ك��و .فقد
�شارك هذا الفريق يف بطوالت حملية وعربية
ودول��ي��ة وح��ق��ق نتائج ب����ارزة ،منها :املركز
الأول يف البطولة العربية الأوىل ( )1953يف
الإ�سكندرية ،واملركز الثاين يف بطولة العامل
الع�سكرية يف الرنوج ( .)1969وتتالت النتائج
على هذه ال�صورة مب�شاركات عديدة.
و�أ���ض��اف ق��ائ�لاً :يف املا�ضي القريب� ،أعيد
تفعيل منتخب اجلي�ش مبدربني وحكام وفق
التقنيات احلديثة ،فقد تابعوا ع��دة دورات
دول��ي��ة يف اخل����ارج ون��ذك��ر م��ن��ه��م امل��درب�ين
الدوليني ،املعاون الأول حممود علي �أحمد،
والرقيب الأول بهيج �رشانق واحلكم ال��دويل
املعاون الأول زي��اد اجللبوط ،الذين ت�سلموا
مهمات التدريب والتحكيم يف فريق اجلي�ش
واملنتخبات الوطنية ،ما �أ�سفر عن حتقيق نتائج
دول��ي��ة وعربية وحملية ب���ارزة ،منها :املركز
الثاين يف البطولة العربية يف �سوريا (،)2009
واملركز ال�ساد�س يف بطولة العامل الع�سكرية يف
رومانيا مب�شاركة  24دولة العام نف�سه.
يف ما يتعلق بالبطوالت على ال�صعيد املحلي،
�أحرز فريق اجلي�ش بطولة لبنان العامة يف �سيف
املبارزة و�سيف احل�سام ،و�أحرز ع�سكريوه على
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الريا�ضة يف اجلي�ش

النتائج التي حققها ريا�ضيو اجلي�ش العام
 ،2010حيث �أحرز ع�سكريوه املركز الثاين يف

جمموعـة نتائـج واعـدة خـالل ال�سنـوات الأخيـرة
مزيدا
و 2012يحمل
بطولة �سالح ال�شي�ش (الرقيب الأول رائد بو
ً
كروم) واملركز الثالث (املعاون الأول حممود
من النجاح والت�ألق
علي �أحمد والرقيب الأول طارق مهنا).

ال�صعيد الفردي املراكز الأوىل.
ففي �سيف امل��ب��ارزة ،احتل العريف الأول
ج��ورج فيا�ض املركز الأول ،وامل��ع��اون الأول
حممود علي �أحمد املركز الثاين ،والرقيب الأول
�شفيق اخلوري والعريف فيكتور فيا�ض املركز
الثالث.
ويف �سيف احل�سام ،حل املعاون الأول حممود
علي �أحمد يف املركز الأول ،والرقيب الأول
طارق مهنا يف املركز الثاين والرقيبان الأوالن
جان �صبيح ورائد بو كروم يف املركز الثالث.
كما �شارك فريق اجلي�ش ببطولة لبنان يف
�سالح ال�شي�ش حمر ًزا املركزين الأول (العريف
فيكتور فيا�ض) والثالث (العريف الأول جورج
فيا�ض).
وت��اب��ع العميد ال��رك��ن الها�شم ا�ستعرا�ض

وال��ع��ام نف�سه� ،أح��رز الرقيبان الأوالن جان
�صبيح و�شفيق اخلوري املركزين الأول والثاين
يف م�سابقة �سيف احل�سام ،بينما حلّ الرقيبان
الأوالن ط��ارق مهنا ورائ��د بو ك��روم يف املركز
الثالث.
العام � ،2011شارك الفريق ببطولة لبنان
وح�صد املراكز الثالثة الأوىل يف �سيف املبارزة
(الرقيب الأول �شفيق اخلوري والعريف الأول
جورج فيا�ض والعريف فيكتور فيا�ض) ،كما
حقق نتائج جيدة يف م�سابقة �سيف احل�سام.
العبون جدد
�أ�شار العميد الركن الها�شم �إىل �أنه بعد �صدور
تعليمات �إنت�ساب �أبناء الع�سكريني اىل املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية �ضمن فرق اجلي�ش
الريا�ضية ،ب��رز ع��دة العبني
خ�صو�صا �ضمن
ً
فريق اجلي�ش للمبارزة.
ففي البطولة العربية للأ�شبال والنا�شئني
التي �أقيمت يف لبنان العام � ،2010أحرزت ريتا

حزيران

�أبو جودة �إبنة العميد الركن اليا�س ابو جودة
ثماين ميداليات (ذهبية – ف�ضيتان – خم�س
برونزيات) ،و�أحرزت كارن اجلميل ابنة العقيد
الركن خليل اجلميل ،ميدالية برونزية.
م�شاركتهن بالبطولة
والعام  ،2011وخالل
ّ
العربية للأ�شبال والنا�شئني التي �أقيمت يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،وببطولة لبنان
ل�سيف امل��ب��ارزة حتت � 20سنة� ،أح���رزت ريتا
�أب��و ج��ودة ثماين ميداليات ( �أرب��ع ذهبيات –
ف�ضيتان – برونزيتان ) ،وكارن اجلميل� ،ست
ميداليات ( ذهبيتان – ف�ضيتان – برونزيتان)،
و�ساندرا معو�ض (ابنة املعاون الأول ندى ابو
يون�س) ،برونزية واحدة.
 :2012مزيد من الت�ألق
�شارك فريق اجلي�ش ببطولة لبنان ل�سيف
املبارزة واحل�سام للعام  2012واحتل �أربعة من

ع�سكرييه املركز الأول (الرقيب الأول �شفيق
اخل���وري ،الرقيب الأول ط��ارق مهنا ،العريف
فيكتور فيا�ض واملعاون الأول زياد اجللبوط)،
ويف املركز الثاين ،حل �أربعة �آخ��رون (الرقيب
الأول رائد بو كروم ،املعاون الأول حممود علي
�أحمد ،الرقيب الأول بهيج �رشانق والرقيب الأول
جان �صبيح).
بينما برزت �أ�سماء العبني يعتربون من العنا�رص
ال��واع��دي��ن (اجل��ن��دي طانو�س النجار ،اجلندي
ح�سني م�شيك واجلندي طانو�س عطاالـه).
وب��ذل��ك ،يكون فريق اجلي�ش اللبناين بطل
لبنان يف لعبة امل��ب��ارزة للعام  ،2012مما
�سيخوله متثيل بالده يف بطولة الأندية العربية
التي �ستقام يف دولة الكويت يف �أواخر �شهر �أيار،
وهو كان قد �شارك على ال�صعيدين الفردي
واجلماعي ،يف عدة بطوالت عربية وعاملية وحقق
خاللها نتائج جيدة.
�أم��ا يف بطولة لبنان ل�سالح ال�شي�ش فح�صد

بطوالت ريا�ضية

الع�سكريون املركزين الأول والثالث.
كرة الطاولة
قبل �أن ننهي اللقاء� ،أ���ش��ار العميد الركن
الها�شم �إىل التقدم الذي حققه فريق اجلي�ش
لكرة الطاولة الذي �أحرز بطولة لبنان لهذا العام،
و�صعد �إىل م�صاف �أندية الدرجة االوىل.
يت�ألف الفريق من :امل�ؤهل الأول علي حيدر
احمد ،الرقيب الأول موري�س اليا�س ،الرقيب
الأول وائل �سيف الدين ،الرقيب الأول م�صطفى
الدقدوقي والرقيب الأول ربيع جرج�س .كما
�أ�شار �إىل تقدم يحققه فريق الكرة الطائرة.
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بطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى اللقاء الأول للمجموعة «�أ»
نظّ م املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية اللقاء
الأول م��ن املجموعة «�أ» لبطولة اجلي�ش يف
�ألعاب القوى للعام  ،2012وذلك خالل �أيام
18و 19و 2012/4/20على ملعب بريوت
البلدي.
نتائج ت�صنيف الأفراد جاءت على النحو الآتي:
• رك�ض  200مرت:
 اجلندي �شادي فرحات من ف��وج التدخلالثالث ،الأول.
 العريف �أحمد حم�سن من لواء الدعم ،الثاين. اجل��ن��دي ع��ل��ي ال��زع��ب��ي م��ن ل���واء احل��ر���ساجلمهوري ،الثالث.
• رك�ض  800مرت:
 اجلندي لقمان خ�رض من فوج مغاوير البحر،الأول.
 اجلندي خالد ال�ضناوي من ل��واء امل�شاةالأول ،الثاين.
 اجلندي ع�صمت غريزي من ل��واء امل�شاةاحلادي ع�رش ،الثالث.
• رك�ض  3000مرت:
 ال��رق��ي��ب الأول ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن ل��واءاحلر�س اجلمهوري ،الأول.
 الرقيب حممد العجمي م��ن ل��واء امل�شاةالثاين ،الثاين.
 امل��ع��اون الأول نقوال مرتا م��ن مقر عاماجلي�ش ،الثالث.

• وثب عال:
 اجلندي الأول علي الديراين من لواء امل�شاةاحلادي ع�رش ،الأول.
 اجل��ن��دي مهديال��ع��ي��داوي م��ن ل��واء
امل�������ش���اة ال���ث���ام���ن،
الثاين.
 اجل����ن����دي داينل���ب���و����س م�����ن ل�����واء
احل��ر���س اجل��م��ه��وري،
الثالث.
• رمي كرة حديد:
 ال��ع��ري��ف الأولب��دري عبيد من لواء
احل��ر���س اجل��م��ه��وري،
الأول.
 ال��ع��ري��ف الأولج������ورج ه���ا����ش���م م��ن
م���ع���ه���د ال��ت��ع��ل��ي��م،
الثاين.
 اجلندي الأول ربيع اجلندي من لواء امل�شاةاخلام�س ،الثالث.
• رمي رمح:
 اجلندي عبد الرحمن احلالين من لواء امل�شاةالأول ،الأول.
 -الرقيب الأول ماجد �صاليع من لواء امل�شاة

�أخبار ريا�ضية

�إعداد:
نينا عقل خليل

اخلام�س ،الثاين.
 اجلندي خالد �رشيتح من لواء امل�شاة ال�سابع،الثالث.
�أما ت�صنيف الفرق فجاء على النحو الآتي:
 لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول. لواء امل�شاة الأول ،الثاين. -لواء امل�شاة احلادي ع�رش ،الثالث.

لواء احلر�س اجلمهوري بطل اجلي�ش يف كرة القدم
بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي،
العميد الركن �أ�سد الها�شم قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية و�ضباط الريا�ضة يف الألوية والوحدات ،جرت
املباراة النهائية لبطولة اجلي�ش يف كرة القدم للعام
.2012
�أقيمت املباراة يف  2012/5/7على ملعب بريوت
البلدي  -الطريق اجلديدة ،وهي جمعت فريقي لواء
احلر�س اجلمهوري واللواء اللوج�ستي ،وانتهت بفوز
فريق ل��واء احلر�س اجلمهوري بنتيجة خم�سة �أه��داف
مقابل هدف للواء اللوج�ستي ،واحرازه لقب البطولة.
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بطولة «حتدي الرماة» يف

ن��ظ��م ن����ادي اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين
للرماية بطولة «حت��دي الرماة»
للرماية بامل�سد�س  9ملم (رج��ال و�سيدات) ،وذل��ك يف جممع الرئي�س
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري يف مار روكز.
�شارك يف البطولة �أبطال اجلي�ش �إىل جانب العبني مدنيني ،وح�رضها
مدير نادي « »JOSONSال�سيد نزيه �سمعان وعدد من ال�ضباط ومن
حمبي اللعبة وممثلي الأندية امل�شاركة.

ويف النتيجة ،حل امل�لازم الأول
الرماية بامل�سد�س  9ملم
جميل �سعادة يف امل��رك��ز الثاين
مبجموع  182نقطة ،وح��ل امل�لازم الأول �آالن عقل يف املركز الثالث
مبجموع  177نقطة ،واملقدم فادي بو حيدر يف املركز الرابع مبجموع
 174نقطة ،وجميعهم من لواء احلر�س اجلمهوري.
ويف ختام البطولة ،مت تقدمي اجلوائز للفائزين من قبل ال�سيد نزيه
�سمعان والعقيد جورج الهد.

الع�سكريون يت�ألقون وينالون �شهادات يف بطولة
الدول العربية وغرب �آ�سيا يف ال�سامبو

فريق اجلي�ش يحرز بطولة لبنان للدرجة الثانية
يف كرة الطاولة ويت�أهل �إىل الدرجة الأوىل

نظم االحت���اد اللبناين للجودو،
بطولة الدول العربية ودول غرب
�آ�سيا لل�سامبو ،وذلك يف نادي بودا
 �أدما بتاريخ .2012/4/22����ش���ارك يف ال��ب��ط��ول��ة ك���ل من
الرقيب الأول زي��ن ال��دي��ن مترة
من فوج التدخل الرابع الذي �أحرز
امل��رك��ز ال��ث��اين (وزن حت��ت 100
كلغ) ،والرقيب و�سيم عبيد من قاعدة جونية البحرية ال��ذي حل يف
املركز الثالث (وزن فوق  100كلغ) .وقد نال امل�شاركان �شهادتي
تقدير من االحتاد العربي وغرب �آ�سيا لل�سامبو.

ت������أه�����ل ف���ري���ق
اجل���ي�������ش يف ك���رة
ال��ط��اول��ـ��ـ��ـ��ة �إلـــى
�أنديـــة الدرجـــة
الأول����ـ����ـ����ـ����ى ،ب��ع��د
م�شاركته يف بطولة
ل���ب���ن���ان ل���ل���درج���ة
ال��ث��ان��ي��ة ال��ت��ـ��ـ��ـ��ي
جرت يف نادي املـــون ال�ســـال  -عني �سعادة (بني  23و 28ني�سان
املا�ضي و�شـــارك فيها  38فريقًا) .وقد حل فريق اجلي�ش يف املركز
الأول وارتقى �إىل م�صاف �أندية الدرجة الأوىل ،فت�سلم ك�أ�س البطولة.

بطولة لبنان يف الكرة الطائرة وكرة ال�سلة

بطولة بريوت الدولية اخلام�سة يف ال�شطرجن

�شارك فريق اجلي�ش يف الكرة الطائرة يف بطولة ك�أ�س لبنان ،التي
اعتبارا من  2012/4/9ولغاية  19منه،
�أقامها االحتاد اللبناين للعبة
ً
على ملعب نادي املون ال�سال  -عني �سعادة.
ويف النتيجة النهائية للبطولة ،حل فريق اجلي�ش يف املركز الرابع من
ناديا م�شاركً ا.
�أ�صل ً 15
كذلك� ،شارك فريق اجلي�ش يف بطولة ك�أ�س لبنان لكرة ال�سلة ،والتي
ناديا �إىل اجلي�ش.
انطلقت مبارياتها مطلع العام احلايل ،مب�شاركة ً 16
ويف الت�صنيف النهائي ،حل فريق اجلي�ش يف املركز ال�ساد�س.

�أقيمت يف مدر�سة نوتردام  -فرن ال�شباك ،بطولة بريوت الدولية
اخلام�سة يف لعبة ال�شطرجن ،التي نظّ متها رابطة قدامى املدر�سة ب�إ�رشاف
اعتبارا من  2012/4/11ولغاية  19منه.
االحتاد اللبناين للعبة وذلك
ً
العبا من بينهم العبو فريق اجلي�ش.
�شارك يف البطولـة ً 84
ويف النتيجة النهائيـة ح��لّ امل�لازم الأول جمال ال�شاميـة من فوج
التدخل الأول يف املركز الرابع ع�رش مبجموع �ست نقاط ،تاله املعاون
الأول مروان �رشبل من مو�سيقى اجلي�ش فـي املركز التا�سـع والع�رشين
مبجموع خم�س نقاط.
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بطولتا لبنان
يف �سيف املبارزة واحل�سام

�شارك فريق اجلي�ش يف بطولتي لبنان ل�سيف
امل��ب��ارزة واحل�����س��ام ،اللتني نظّ مهما االحت��اد
اللبناين للعبة بتاريخ  ،2012/4/21يف جممع
الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري،
وذلك �إىل جانب �ستة �أندية.
ويف النتيجة النهائية للبطولة ،حل كل من
امل��ع��اون الأول زي���اد اجل��ل��ب��وط ،والرقيبني
الأولني �شفيق اخلوري وطارق مه ّنا ،والعريف
فيكتور ف��ي��ا���ض ،يف امل��رك��ز الأول .وح��ل يف
املركز الثاين كل من :املعاون الأول حممود
علي �أحمد ،والرقباء الأول :رائد �أبو كروم ،بهيج
�رشانق وجان �صبيح.

ريتا �أبو جودة وكارن اجلميل ت�شاركان يف بطولة �سيف احل�سام
�شاركت يف بطولة لبنان ل�سيف احل�سام
(فئة الإن���اث) ،ريتا ابنة العميد الركن
ال��ي��ا���س �أب���و ج���ودة ال��ت��ي �أح���رزت املركز
الأول ،وك��ارن ابنة العقيد الركن خليل
اجلميل وقد حلت يف املركز الثالث.
واجلدير بالذكر� ،أن ريتا وكارن تنت�سبان
�إىل ف��ري��ق امل���رك���ز ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���ض��ة
الع�سكرية.

ك�أ�س الربيع لل�سباحة
�أقيمت بطولة ك�أ�س الربيع يف ال�سباحة للعام
 ،2012التي نظمها االحت��اد اللبناين للعبة
بتاريخ  2012/4/22يف م�سبح ال�سربينغ
هيلز  -املن�صورية.
وقد �شارك فريق اجلي�ش يف البطولة �إىل جانب
عدة �أندية ،وجاءت النتيجة الفنية للع�سكريني
على النحو الآتي:
 ح��ل ال��ع��ري��ف وائ����ل زي����ادة م��ن ال����شرط��ةالع�سكرية يف املركز الثاين يف �سباق  400مرت حرة،
تاله العريف اليا�س كرتا من فوج التدخل الأول يف
املركز الثالث.
 -حل املعاون رفعات اخلطيب من فوج التدخل

�أخبار ريا�ضية

ك�أ�س الربيع الريا�ضي
بني الكلية احلربية
واجلامعة الأمريكية
للثقافة والتعليم
���ش��ارك��ت ال��ك��ل��ي��ة احل��رب��ي��ة يف
ك���أ���س ال��رب��ي��ع ال��ري��ا���ض��ي ال��ذي
نظّ مته اجلامعة الأمريكية للثقافة
اعتبارا من
والتعليم ()AUCE
ً
 2012/4/19ولغاية  26منه،
على مالعبها يف منطقة احلدث.
ت�ضمن اللقاء الريا�ضي مباريات
يف :ك��رة اليد ،ك��رة الطاولة وكرة
القدم امل�صغّرة ،وكانت النتائج
على النحو الآتي:
• كرة اليد :ف��از فريق الكلية
على فريق اجلامعة بنتيجة -19
.11
• كرة الطاولة :حل فريق الكلية
يف املركز الثاين على �صعيد الفرق.
• ك��رة ال��ق��دم امل�صغرة :فاز
فريق الكلية على فريق اجلامعة
بنتيجة .1-5

دورة �إعداد و�صقل
حكام يف ال�سباحة

الثاين يف املركز الرابع يف �سباق  50مرت فرا�شة،
تاله العريف وائل زيادة يف املركز اخلام�س.
 حل اجلندي �أحمد �شوا من فوج التدخل الثاين يفظهرا.
املركز اخلام�س يف �سباق  100مرت
ً

ح��از امل��ع��اون ف����ؤاد عكا�شة من
فوج املغاوير �شهادة من االحتاد
العاملي لل�سباحة ،بتقدير جيد ج ًدا،
وذل��ك بعد متابعته دورة �إع��داد
و�صقل حكام يف ال�سباحة.
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�سباقات يف �صيدا و�صور وبرجا
الع�سكريون ي�شاركون ويت�ألقون
�شاركت ف��رق م��ن قطع اجلي�ش و�أل��وي��ت��ه يف
عدة �سباقات نظّ متها جمعيات ريا�ضية ،وذلك
�إىل جانب ريا�ضيني من ق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة ،ومن النوادي االحتادية وريا�ضيني.
•  6كلم يف �صيدا:
نظمت جمعية بريوت ماراتون ،و�ضمن برنامج
�سباقات الرك�ض للعام �« ،2012سباق �صيدا
مل�سافة  6كلم» وذلك بتاريخ ،2012/4/22
انطالقً ا من ملعب �صيدا البلدي وو�صوالً �إىل
القلعة ثم العودة .وقد �شارك يف ال�سباق عدا�ؤون
من �ألوية امل�شاة الأول ،ال�سابع والثاين ع�رش� ،إىل
جانب ريا�ضيني من عدة �أندية ومدار�س.
• ماراتون الربيع الأول يف برجا:
�أقام نادي اللواء الريا�ضي يف برجا ،وبالتعاون
م��ع جمعية ب�يروت م��ارات��ون �سباق «م��ارات��ون

مهرجان الربيع يف امل�صارعة
���ش��ارك ف��ري��ق اجل��ي�����ش يف م��ه��رج��ان الربيع
للم�صارعة الذي نظّ مه النادي املعني الريا�ضي
يف �صيدا ،بتاريخ  2012/4/15على ملعبه.
حقق الع�سكريون املراكز الأوىل يف امل�صارعة
الرومانية وامل�صارعة احل��رة ،وقاد املباريات
ك��ل م��ن احل��ك��م ال���دويل ال��رائ��د ف���ادي الكبي
واحل��ك��ام االحت��ادي�ين :امل��ع��اون �أحمد اخلالد،
العريف الأول هيثم �شم�ص (كالهما من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية) ،والرقيب الأول
�سليمان كرمة (من فوج التدخل الرابع) .ويف ما
يلي النتائج الفنية للع�سكريني الذين حلوا يف
املراكز الأوىل:
• م�صارعة رومانية:
 وزن  55كلغ :اجلندي �سعيد ال�شامي من118
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الربيع الأول مل�سافة  5كلم» ،وذل��ك بتاريخ
 2012/4/29ان��ط�لاقً ��ا م��ن م��در���س��ة برجا
مرورا بجب الغربا وو�صوالً �إىل امللعب
الر�سمية
ً
البلدي� .شارك يف ال�سباق ع�سكريون من �ألوية
امل�شاة الأول ،ال�سابع والثاين ع�رش وعدا�ؤون من
املدار�س الر�سمية واخلا�صة ومواطنون.
ويف النتيجة النهائية لل�سباق ،حل العريف
خالد عيا�ش من لواء امل�شاة الثاين ع�رش يف املركز
الأول ،تاله الرقيب ح�سن حيدر يف املركز الثاين
والرقيب عبد ال���رزاق عيد يف املركز الثالث،
وكالهما من لواء امل�شاة ال�سابع.
• «نرك�ض من �أجل ال�سالم»:
بتاريخ  ،2012/4/15نظم نادي فينيقيا
 ���ص��ور �سباق ال�ضاحية مل�سافة  10كلم،حتت عنوان «نرك�ض من �أجل ال�سالم» ،ب�إ�رشاف
االحت��اد اللبناين لألعاب القوى وبرعاية قائد
القطاع الغربي وال��وح��دة الإيطالية يف قوات
الـ«يونيفيل» ،وبح�ضور العميد الركن �رشبل
�أبو خليل قائد لواء امل�شاة اخلام�س ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي وممثلني عن قادة
الأجهزة الأمنية و�شخ�صيات وفعاليات وممثلي
الأندية الريا�ضية واالجتماعية و�أهايل املنطقة.
�شارك يف ال�سباق �أكرث من  350عداء وعداءة
من اجلي�ش اللبناين ومن الأجهزة الأمنية والقوات
الدولية والأندية املدنية .انطلق ال�سباق من �أمام

مرورا بالهوب�س،
مدخل امل�ضمار الأوملبي البلدي
ً
امل�ست�شفى اللبناين الإي��ط��ايل ،ال�شعيتية ثم
العودة.
ويف النتيجة النهائية لل�سباق ،حل كل من
العريف ح�سني قي�س من لواء امل�شاة الأول يف
املركز الثالث ،والعريف نادر دروي�ش من لواء
امل�شاة اخلام�س يف املركز ال�سابع ،واجلندي
حممد علي الوز من اللواء اللوج�ستي يف املركز
ال��راب��ع ع�رش ،واجل��ن��دي ح�سني م�شيك م��ن ل��واء
امل�شاة احلادي ع�رش يف املركز ال�سابع ع�رش.

املراكز الأوىل للجي�ش
لواء امل�شاة الثاين ،الأول.
 وزن  60كلغ :املجند املمددة خدماته زياداخلطيب من فوج املدفعية الأول ،الأول.
 وزن  66كلغ :العريف تامر عبيد من فوجاملدرعات الأول ،الأول.
 وزن  74كلغ :اجلندي عبد علي �شم�ص منلواء امل�شاة التا�سع ،الأول.
 وزن  84كلغ :العريف �أحمد قمحية من فوجاحلدود الربية الثاين ،الأول.
 وزن  96كلغ :املجند املمددة خدماته حممداحلجار من لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.
 وزن  120كلغ :املجند املمددة خدماتهالهادي حمية من لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول.
حرة:
• م�صارعة ّ

 وزن  66كلغ :العريف تامر عبيد من فوجاملدرعات الأول ،الأول.
 وزن  74كلغ :الرقيب كمال اخلطيب منلواء امل�شاة ال�سابع ،الأول.
 وزن  84كلغ :الرقيب رودي ن�رص من لواءاحلر�س اجلمهوري ،الثاين.
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400.000
لرية لبنانية

اال�سم:

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

العنوان:

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

الهاتف:

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

�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  25حزيران .2012
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

أفقيا:
� ً
 -1رب الأ�رسة ،الطم�أنينة ،الفرح وال�رسور.
 -2مرف�أ يف الأرجنتني ،ي�ستعمل للكتابة ،اال�سم الثاين لر�سام بلجيكي راحل
ر�سم برجله �أجمل اللوحات.
 -3ابتدع ال�شيء ،ق�ضاء لبناين ،دولة �آ�سيوية.
 -4مدرك ،مدينة تف�صل بني قارتي �أوروبا و�آ�سيا� ،أنظر ،اال�سم الثاين ملمثل
�أو�سرتايل.
� -5سقي ،قلب ،ال�ضامن لـِ ،مدينة �أوكرانية م�شهورة مب�ؤمترها.
 -6مدينة يف الواليات املتحدة ،ي�شتاق �إىل ،زاجر ،لفظة هجاء �أجنبية.
 -7مطار يف لندن ،عا�صمة �أفريقية.
 -8ممثل م�رصي ثانوي راحل� ،ضد �أكرث ُه.
 -9حاجة� ،سقطت ومل تنجح ،فيل�سوف يوناين� ،سال.
ؤخرا ،ان�رصامه.
 -10مدينة �أملانية ،مطربة عربية توفيت م� ً
 -11فرحت ،ثقب الإبرة.
 -12رجعنا ،ملك فرن�سي تويف بالطاعون.
إبي�ضُ ،د ّر ،يظهر.
� -13أ�صل البناءَ � ،
 -14مو�سيقي جمري ،تكرث العطاء.
ِ
 -15جماعة� ،شاعر لبناين مهجري راحل لقب بـ» ال�شاعر القروي» ،بعد اليوم.
� -16أ�سد �شديد ،قائد �شهري يف التاريخ،
للنفي ،عهد.
�سيدة� ،أديب لبناين راحل.
ال�شعوب،
 -17من
ّ
 -18جملة عربية ،طعام ،طينّ احلائط� ،أقر�أ.
 -19حاد عن ،جعله مييل �إىل ر�أيي ،دواء ،عمله
املبدع.
 -20رتبة ع�سكرية ،كاتب �أمريكي راحل نال
جائزة نوبل.
 -21ممثلة م�رصية ،من �أع�ضاء اجل�سم ،جتمعه
وت�ضمه.
ّ

عموديا:
ً
 -1دولة يف �أمريكا اجلنوبية ،م�صيف لبناين� ،شقيق الأب.
 -2قائد و�سيا�سي فرن�سي قدمي ،رتبة ع�سكرية ،يدفع �شدي ًدا ،نهر يف
�سوي�رسا.
 -3ممتلئ ،ممثل وخمرج �أمريكي ،ب�رش ،ال�رشيف الن�سب.
� -4أنزل اللقمة من حلقومه �إىل جوفه ،مدينة بلجيكية ،اال ّت�ساع يف الكالم،
حرف جر.
 -5االخرتاع واالبتداع ،قذفت احلجر.
 -6مقبل ،خمرج م�رصي راحل تويف العام .2000
� -7أمر�ضها احلب� ،أحد ال�شهور ،نهر �أوروبي.
 -8طائر غريد ،دولة على البلطيق ،قطع احلبل ،عملة عربية.
 -9مواجه لـِ ،طعام� ،سيل املع�رصة.
ر�سام عاملي راحل ،ي�صادفني ويراين.
 -10اال�سم الثاين ملطربة لبنانيةّ ،
 -11و�شى ،جاع ،مرف�أ �سعودي� ،سيفي.
 -12ثرى ،بيت ،مت�شابهان ،نوتة مو�سيقية ،عا�صمة �أفريقية.
� -13أنواع ،عا�صمة �أوروبية ،يخ�صنا ،هينّ .
�صوري.
 -14اال�سم الثاين لأديبة �سويدية راحلة نالت نوبل ،حيطانُ ،
� -15أحفظ ،مقيا�س ،يخترب وميتحن ،دخول� ،شبيه.
 -16والية �أمريكية� ،إ�شتد الأمر ،ت�ض ًوع
الطيب.
ق�صتي،
العبودية،
من
أخرج
�
بالوعد،
ترب
ّ
ّ -17
بلدة لبنانية.
� -18أقفــا�ص عظيمة ،وجعهُ ،خرز �أ�سود،
ت�رض ّ ُع.
ن�سقوها ونظّ موها ،زعيم ورئي�س
 -19عائلةّ ،
وزراء م�رصي راحل ،بحر.
�صبي،
�سنة،
راحـل،
أمريكي
 -20ممثــل �
ّ
منازل.

الفائزون
• العريف و�سام بول�س
قيادة القوات اجلوية.

• العريف ح�سن العوطة
فوج احلدود الربية الأول.

اجلندي خ�رض قان�صوه
فوج امل�ضاد للدروع.

�ألي�سا مطانيو�س �سابا
بيت مالت  -عكار.
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ال�شعب
الأر�ض وال�شعب عن�رصان رئي�سان يف بناء الأوطان �إىل جانب عنا�رص �أخرى
توثق العالقة ،وت� ّؤ�س�س للغد املوعود .الأمور تخ�ضع للنقا�ش يف ما يتعلق
�رد
بتلك العنا�رص ،وحتتاج �إىل تفا�صيل خمتلفة يح�رض فيها الأخ��ذ وال� ّ
عن�رصي الأر�ض وال�شعب ال يغيبان يف ذلك كله ،وال ي�رسي
لكن
با�ستمرار،
ّ
َ
عليهما خالف .فكيف للأر�ض �أن ت�ؤكد مواطنيتها من دون مواطن ،وكيف
لل�شعب �أن يعلن وجوده من دون تراب يزرعه ويحميه ،وي�سرتيح عليه ويرقد
فيه؟ هل يف منطق الدنيا �أن ت�ستقدم �أر�ض ما �شعبها من مكان �آخر� ،أو
أر�ضه ب�أكيا�س من ف�ضة وذهب؟ لو ح�صل ذلك،
ي�شرتي �شعب من ال�شعوب � َ
واعتبارا من �أي فرتة �سي� ّؤرخ هذا
كم �سيكون عمر ال�شعب يف يوم ال�رشاء،
ً
ال�شعب لرتاثه وعاداته وتقاليده؟
�صحيح �أن جمتمعنا ،لفرط وفائه ملا�ضيه ،واعتزازه ب�إجنازات �أجداده ،يغايل
يف �إط�لاق الأرق��ام على تاريخه ،ويعيد بداية عالقته مع
الدنيا �إىل حمطة موغلة يف الزمن البعيد� ،إ ّال �أن ال�شعب
متنوع
الذي يتكون منه هذا املجتمع عريق بالقول والفعل،
ّ
وا�ستمر
مت�ضامن ،ن� أش� على حب احلرية
�ساعيا �إليها ،عاملاً
ً
ّ
دفاعا عنها،
يف �أر�ضها� ،صارفً ا الأعمار يف الن�ضال واملقاومة
ً
وكانت عالقته مع اجلي�ش را�سخة قوية منذ البداية وما زالت.
متاما كما
فاجلي�ش عمل هو الآخر يف هذه الأر�ض وحماها،
ً
فعل ال�شعب ،من هنا ف�� ّإن �أحدهما مل ينف�صل عن الآخر،
ا�ستمر الثاين يف التوجه �إىل �رصوح
ل�ضم �شبابه �إليه ،كما
داعيا الثاين
فا�ستمر الأول
ّ
ً
ّ
ّ
واختياراً � .إذا ،كيف لهذه العروة �أن
ا
طوع
رايتها
حتت
واالن�ضواء
إعالئها
�
بهدف
الأول
ً
ً
تنف�صم ،وكيف لأحد الركنني �أن ينف�صل عن الآخ��ر� ،أو �أن يقاطعه ويبتعد عنه؟ كيف
للجندي �أن ينت�رص يف معركته من دون �أن يرى خلفه مواط ًنا ي�سانده ويدعم خطواته،
ي�ستقر نظره على
وكيف للمواطن �أن مي�شي �إىل حقله وم�صنعه� ،آم ًنا مطمئ ًنا ،من دون �أن
ّ
جندي عند جانب الطريق ،يحميه ويطمئنه اىل م�صريه واىل �سالمة عائلته ،ويفهمه
ر�ؤية
ّ
مكونات الوطن
بال�سرية واملمار�سة �أنه يعمل يف �سبيل البالد ب�أ�رسها ،و� ّإن م�صلحة �أحد
ّ
املكونات ،وهو ال ي�ستطيع التم�سك بهذه
قد تختلف ب�شكل �أو ب�آخر عن م�صلحة غريه من
ّ
واالبتعاد عن تلك.
موحد ،لك ّنه غري حمكوم بال�شمولية وال بالر�أي الواحد،
�صحيح � ّأن الوطن ،يف جمموعه ،واحد ّ
وامل�صلحة العليا ت�شمل اخلطوط العامة للم�صالح ب�أ�رسها ،و�إذا خرجت �أي جمموعة عن حدود
التف�سري ال�صحيح للأمور ،وافرت�ضت وجود غربة ما عن اجلي�ش يف بع�ض احلاالت ،ف� ّإن
خ�صو�صا حني يرى احلذرون واخلائفون � ّأن العمل
ال�صورة ال بد �أن تعود �إىل �صفائها،
ً
حرية
مل�صلحة املجموعة لن يكون على قيا�س الأفراد وال على ح�سابهم ،و�أ ّنه ،كما تنتهي
ّ
حرية الآخرين ،ف� ّإن م�صلحته ال ت�صح �إ ّال يف حدود تطابقها مع م�صاحله،
الفرد عند حدود
ّ
ن�سميه امل�صلحة امل�شرتكة التي هي امل�صلحة العليا ،والتي و�إن مل تنفع النا�س
من هنا ما
ّ
فردا ،ف�إنها �ستفيدهم جماعة كبرية متكاملة.
فردا
ً
ً
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

