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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

متوز

� ّأكد رئي�س جمل�س الوزراء جنيب ميقاتي «�أن التوجهات التي يعمل اجلي�ش اللبناين يف
هديها هي ترجمة دقيقة لقرار الن�أي بالنف�س ،فبقدر ما نتم�سك ب� اّأل تكون �أر�ضنا م�ستباحة
و�أمننا خمرتقً ا ،لن ن�سمح وبالقدر نف�سه ب�أن ت�ستعمل االرا�ضي اللبنانية ،او �أجزاء منها،
معربا لتهريب ال�سالح او امل�س ّلحني� ،أو لإقامة منطقة عازلة� ،أو بيئة ينمو فيها الإرهاب �أو
ً
يتفرع عنهما».
وما
التطرف
ّ
و�شدد يف خالل زيارته وزارة الدفاع الوطني على «�أن قوة اجلي�ش لي�ست يف ال�سالح
اي�ضا وقبل كل �شيء بالوحدة الوطنية وبوقوف اللبنانيني اىل جانبكم» .ور�أى «�أن احلوار الذي ا�ست�ؤنفت
الذي حتملون فح�سب ،بل
ً
جل�ساته ،يبقى اخليار الوحيد لالتفاق بني اللبنانيني على املوا�ضيع التي تتباين وجهات نظرهم حيالها».
وكان رئي�س جمل�س الوزراء و�صل اىل مقر وزارة الدفاع الوطني حيث ا�ستقبله وزير الدفاع الوطني فايز غ�صن وقائد اجلي�ش
اجتماعا مع الوزير غ�صن وقائد اجلي�ش يف
العماد جان قهوجي .وقد �أقيمت للرئي�س ميقاتي مرا�سم اال�ستقبال الر�سمية ،ثم عقد
ً
مكتب وزير الدفاع .بعد ذلك انتقل الرئي�س ميقاتي والوزير غ�صن والعماد قهوجي اىل قاعة املحا�رضات ،حيث عقد لقاء �شارك
فيه كبار �ضباط اجلي�ش.

زيارة ر�سمية

دولة رئي�س جمل�س الوزراء يزور قيادة اجلي�ش
الرئي�س ميقاتي:

قوة اجلي�ش لي�ست يف ال�سالح فح�سب بل

بالوحدة الوطنية وبوقوف اللبنانيني اىل جانبه
قائد اجلي�ش
بداية �ألقى قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
كلمة قال فيها:
«�إنها ملدعاة �رشف واعتزاز لقيادة اجلي�ش� ،أن
حتظى بزيارتكم الكرمية �إليها ،وهي مبا حتمل
ٍ
معان كثرية ورمزية يف الزمان واملكان،
من
تعب يف خال�صة الأم��ر عن عمق حمبتكم
�إمن��ا رّ
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وثقتكم بدورها الوطني
�سيما يف هذه املرحلة املف�صلية
الطليعي ،وال ّ
ف�شكرا لكم و�أهالً و�سهالً بكم
من تاريخ الوطن،
ً
يف �أح�ضان م�ؤ�س�سة ال�رشف والت�ضحية والوفاء.
متاما حجم التحديات وامل�صاعب
�إننا ندرك
ً
ال��ت��ي تواجهها ال��ب�لاد��� ،س��واء على ال�صعيد
ال��داخ��ل��ي� ،أم على �صعيد انعكا�س الأزم���ات
وخ�صو�صا من اجلار الأقرب
اخلارجية على لبنان،
ً
�إليه �أي �سوريا ،وبني هذا التحدي وذاك ،يربز
ٍ
حتد �آخر ،يتمثل بوجوب احلر�ص على التوازنات
القيمني
اللبنانية الدقيقة ،والتي تفرت�ض من ّ
على الدولة ،التعاطي معها بكثري من احلكمة

والوعي وامل�س�ؤولية ،لأن �أي م�سا�س بها قد
يعر�ض م�سرية ال�سلم الأهلي ،والوحدة الوطنية
ّ
لأخطار ج�سيمة ال حتمد عقباها».
وق����ال�« :إن��ن��ا ك��ذل��ك ،وم���ن خ�ل�ال موقعنا،
ومواكبتنا امل�ستمرة للأو�ضاع بكلّ جديدها

وتفا�صيلها ،ندرك حجم اجلهود التي تبذلونها
جنبا �إىل جنب م��ع فخامة رئي�س اجلمهورية
ً
خ�صو�صا يف ما يتعلق
العماد مي�شال �سليمان،
ً
با�ستئناف احل���وار ب�ين الفرقاء اللبنانيني،
مت�سلّحني باملعهود لديكم من رحابة �صدر
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متوز

زيارة ر�سمية

وط��ول �أن��اة وانت�صا ٍر على ال���ذات ،للت�صدي
للأزمات وتداعياتها ،واحلفاظ على مكت�سبات
ال��وط��ن التي حتققت ب��دم��اء �أبنائه وعرقهم
و�سعيا �إىل الن�أي بلبنان عن �أحداث
وتعبهم،
ً
اخلارج ،وهي ال�سيا�سة احلكيمة التي انتهجتم
من موقع حر�صكم على ركائز امليثاق الوطني،

ومعرفتكم العميقة مب��دى خ��ط��ورة �أي خيار
�آخ��ر ،و�آث��اره ال�سلبية يف امل��دى املنظور وغري
املنظور ،على مناعة جمتمعنا وبنيانه الوطني
الواحد».
وق��ال�« :إن قيادة اجلي�ش ت�شاطركم �أهمية
االرتقاء �إىل �أعلى درجات امل�س�ؤولية الوطنية
ملواجهة �أعباء املرحلة .ومن على هذا املنرب
جن � ّدد الت�أكيد لدولتكم� ،أن جي�شنا املرتكز
على ثوابت وطنية و�إن�سانية و�أخالقية را�سخة،
متر�س على التجارب القا�سية يف ما
وال��ذي ّ
مرة ،لن ينحني
م�ضى ،وخرج منت�رصًا منها يف كلّ ّ
�أمام ال�صعاب ،ولن يرتاجع قيد �أمنلة عن دوره
الوطني� ،سواء يف الدفاع عن الوطن �ض ّد العدو
الإ�رسائيلي� ،أو يف حفظ الأم��ن واال�ستقرار يف
ال��داخ��ل ومكافحة اجل��رائ��م املنظمة و�ضبط
احلدود بكلّ ما لديه من قدرات و�إمكانات».
6
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ا�ضاف« :كونوا على ثقة تامة ب �� ّأن اجلي�ش
�سيبقى حتت �سقف القانون ،ولن يعمل �إالّ يف
�إطار توجيهات رئي�س البالد وقرارات حكومتكم
امل���وقّ ���رة و���ص�لاح��ي��ات��ه املن�صو�ص عنها يف
القانون .كما �أن �أداءه العمالين ،لن يخرج عن
ركيزتني اثنتني ،فر�ض الأمن واال�ستقرار من
جهة ،واحلفاظ على �أرواح املواطنني من جهة
�أخ��رى ،وبهذا النهج واجهنا الفتنة يف مدينة
طرابل�س ،على الرغم من كلّ ما قيل ويقال،
و�سن�ستمر م�ستقبالً باقتالع �أ�شواك املجرمني
والعابثني ب��الأم��ن �أينما كانوا و�إىل �أي جهة
انتموا ،فاجلي�ش هو من �صلب ه��ذا ال�شعب،
ويعمل يف خدمة جميع �أبنائه من دون �أي تفرقة
�أو متييز».
وختم بالقولّ �« :إن ا�ستعدادنا للت�ضحية
بالغايل والنفي�س يف �سبيل لبنان ،هو بحجم

�إمي��ان��ن��ا ال��را���س��خ ب��ه��ذا ال��وط��ن ال���ذي �أعطانا
الكثري ،ونحن على يقني تام ،أ� ّنه بف�ضل توحيد
و�ضم اجلهود املخل�صة� ،سنتمكّ ن
الإرادات
ّ
من اجتياز هذه املرحلة احلرجة ب�أقلّ الأ��ضرار
املمكنة ،ونعرب بوطننا احلبيب �إىل �شاطئ الأمن
وال�سالم».
الرئي�س ميقاتي
الرئي�س ميقاتي �ألقى الكلمة الآتية:
«لقد حر�صت على �أن تكون زيارتي اليوم
اىل قيادة اجلي�ش غداة االجتماع الأول لـ«هيئة
احل���وار ال��وط��ن��ي» ،ك��ي �أن��ق��ل ال��ي��ك��م ،قيادة
و�ضباطً ا ورت��ب��اء وع�سكريني ،املوقف الذي
���ص��در ب ��إج��م��اع اع�����ض��اء الهيئة ح��ول اجلي�ش
وماديا ،ب�صفته
معنويا
ودوره ،و�رضورة دعمه
ً
ً
امل�ؤ�س�سة ال�ضامنة لل�سلم الأهلي واملج�سدة

متوز

زيارة ر�سمية

اي�ضا
ل��ل��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة ،وك���ي �أق����ول ل��ك��م ً
ان ت�ضحياتكم ه��ي مو�ضع تقدير وامتنان
ّ
اللبنانيني الذين اختربوا يف املا�ضي نتائج
غياب القوى االمنية ،وال �سيما اجلي�ش ،عن
القيام مب�س�ؤولياتها ،و�أدرك��وا �أن ال بديل عن
امل�ؤ�س�سات الأمنية الوطنية ،عماد الدولة
القوية والقادرة ،التي حتت�ضن جميع ابنائها
وتعاملهم بعدالة وم�ساواة وجتعلهم يحرتمون
القوانني ويطبقونها.
واذا كانت ه��ذه املهمة ال�سامية ي�شوبها
�أحيا ًنا بع�ض اخللل ،فهذا ا�ستثناء ،لأن القاعدة
هي �أن اجلي�ش ي�سهر على حماية اجلميع من
دون متييز او حماباة ،منفّ ذًا بذلك تعليمات
القيادة التي متح�ضها ال�سلطة ال�سيا�سية ثقة
كاملة يف تنفيذ املهمات املوكلة اليها ،والتي
�أثبت اجلي�ش اللبناين �أن��ه جدير بها .وطاملا
ان القوانني واالنظمة ه��ي التي ترعى عمل
اجلي�ش ،كما �سائر امل�ؤ�س�سات الأمنية الأخرى،
ف�إن ت�صويب الأداء ال ميكن �أن يتم � اّإل من خالل
هذه ال�ضوابط واملعايري القانونية التي حتفظ
احلقوق وحتدد الواجبات».
و�أ�ضاف:
«ايها ال�ضباط ،انا اعرف ان الظروف الدقيقة
مر بها لبنان خالل االع��وام املا�ضية وال
التي ّ
يزال ،والتي ت�ضاعفت دقتها وخطورتها نتيجة
ما يجري حولنا من احداث ،و�سّ عت م�س�ؤوليات
اجلي�ش ،فتجاوزت مهمته حماية احل���دود يف
اجلنوب ومنع العدو من االعتداء على ال�سيادة
اللبنانية ،لتت�ضمن مهمات �إ�ضافية يف حفظ

�أمن الداخل ،وقد تولىّ اجلي�ش هذه املهمات
مبناقبية عالية وجترد وحياد ،ما �أك�سبه اكرث
ف ��أك�ثر ث��ق��ة اللبنانيني ،واح��ت�رام ال�شقيق
دعما باملعدات واخلربات
وال�صديق ،وانعك�س ً
من هذه الدول.
لقد ركزت احلكومة منذ ت�شكيلها على العمل
على ت�أمني حاجات اجلي�ش� ،آخ��ذة يف االعتبار
الإمكانات املحدودة املتوافرة لديها .ولعلّ
االعتمادات التي تقررت قبل �أي��ام يف جمل�س
�اوب��ا مع طلب معايل وزي��ر الدفاع
ال���وزراء جت� ً
والقيادة ،وم��ا �سيليها يف اجلل�سات املقبلة
هي الدليل على االهتمام الكبري الذي توليه
حكومتنا للجي�ش يف جميع امليادين ،مبتابعة
و�إ��شراف مبا�رشين من فخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان .وكلنا �أمل يف ان نتمكن
تباعا من التجاوب مع متطلبات اجلي�ش والقوى
ً
الأم��ن��ي��ة الأخ����رى ،لتكون ق���ادرة على القيام
باملهمات املوكلة اليها على م�ستوى الوطن».
وق���الّ �« :إن ال�صعوبات التي حتيط بنا مل
يوما دون تلبيتكم ن��داء ال��واج��ب� ،سواء
حتل ً
على احل���دود او يف ال��داخ��ل حيث جنحتم يف
حماية اهلكم وال�سهر على �سالمتهم كما يحمي
كل ف��رد اف��راد عائلته ،فحافظتم على الأم��ن
واال���س��ت��ق��رار ،وت�صديتم ل�ل�إره��اب وقدمتم
�شهداء للوطن ،وك�شفتم �شبكات جت�س�س
وتخريب ،ما حال دون ا�ستمرار اخرتاق العدو
م�ؤ�س�ساتنا وجمتمعنا ...كل ذل��ك غري �آبهني
ب�صعوبات م��ن هنا ،واع�ترا���ض��ات م��ن هناك،
لأنكم ادركتم ان م�ؤ�س�ستكم الوطنية م�صونة

وحم�صنة وم�سيجة مبحبة جميع اللبنانيني لأنها
من كل لبنان ولكل لبنان».
و�أردف ق��ائ�ًلااً « :مل �آت لأ�شغلكم بالهموم
ال�سيا�سية وال بامل�صاعب التي تواجه عمل
امل�ؤ�س�سات ،وال بتعقيدات احلياة اليومية...
لكن �أج��د من واجبي �أن �ألفتكم اىل � ّأن لبنان
يواجه حتديات كثرية وخطرية وهمومه كبرية
ومت�شعبة ،لكننا يف مواجهة هذا الواقع ال ب ّد من
الت�أكيد على �سل�سلة ثوابت ،يجدر بنا التم�سك
بها لتمكني لبنان م��ن جت���اوز ه��ذه املرحلة
الدقيقة من تاريخه.
�أوىل ه��ذه احلقائق� ،أهمية املحافظة على
اال�ستقرار يف اجلنوب من خالل تطبيق القرار
 1701بكل مندرجاته ،لأن هذا اال�ستقرار هو
دائما الهاج�س الذي ال يجوز �أن نن�شغل عنه لأنه
ً
مفتاح اال�ستقرار يف منطقة ال�رشق الأو�سط التي
لن يعود اليها الأمن والأمان � اّإل من خالل �سالم
عادل ودائم و�شامل لن يحققه  -يف مفهومنا -
تطبيق القرارات الدولية التي حتفظ لل�شعب
الفل�سطيني حقه يف تقرير م�صريه والعودة اىل
�أر�ضه و�إقامة دولته امل�ستقلة ،وعدم توطينه
يف لبنان...
ث��اين ه��ذه احلقائق�� ،ضرورة املحافظة على
وح��دت��ن��ا ال��داخ��ل��ي��ة وال��ت�����ض��ام��ن يف م��ا بيننا
والت�صدي ،جمتمعني ،لأي ت�رصف من �ش�أنه
�رضب اال�ستقرار و�إح��داث فنت ،ولعل احلكمة
ال��ت��ي م��ي��زت ت����صرّف اجل��ي�����ش ،يف الأ���س��اب��ي��ع
املا�ضية ،حالت و�ستحول  -ب�إذن اهلل  -دون �أي
ممار�سات ي�ستغلها �أعداء لبنان لتحقيق م�آربهم
و�أطماعهم� .أما االختالف يف الر�أي فهو �أمر جائز
و�رضوري ،لكن ال ميكن التعبري عنه � اّإل بالكلمة
وامل��وق��ف وامل��ظ��اه��ر الدميوقراطية ،ولي�س
بال�سالح ال��ذي اختربنا يف املا�ضي خماطره
و�سلبياته ما جعل الأ�صوات ترتفع جمد ًدا لنزعه
من املدن والقرى والأحياء وال�شوارع.
ثالث هذه احلقائق ،ان احلوار الذي ا�ست�ؤنفت
7
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متوز

زيارة ر�سمية

جل�ساته بالأم�س ،يبقى اخليار الوحيد لالتفاق
بني اللبنانيني على املوا�ضيع التي تتباين
وجهات نظرهم حيالها ،وواجب اجلميع ت�سهيل
ا�ستمرار هذا احلوار مهما كانت الظروف ،لأن
البديل هو اقتتال وتباعد وح��دود م�صطنعة
ُر�سمت احيا ًنا كثرية بالدم� .إن التجربة اللبنانية
يف احلوار واالتفاق التي اثمرت اتفاق الطائف
منوذجا
الذي نتم�سك بتطبيقه كاملاً  ،ت�شكل
ً
ُيحتذى ،ذلك � ّأن العنف مهما ا�شتد وتن ّوع ،لن
حلول م�ستدامة ،بل ي�ؤ�س�س ملزيد من
يقدم
اً
تدمري ال��ذات ،ويف�سح يف املجال ام��ام تنامي
ظواهر ال ت�أتلف مع توق ال�شعوب اىل احلرية
والتعددية والتنوع.
راب��ع ه��ذه احلقائق� ،أن ال بديل عن الدولة
ال��ق��وي��ة ال���ق���ادرة وال��ع��ادل��ة وال��ت��ي ت�ستمد
اول ،وفعالية
قدراتها من �إرادة موحدة لأبنائها اً
م�ؤ�س�ساتها الد�ستورية وتعاونها وتوازنها
ثانيا ،وق��وة جي�شها ال��ذي يتعاون مع �سائر
ً
القوى الأمنية االخرى لتوفري احلماية لها ثالثًا،
حماية ٌ تبدو بدهية  -ال بل �رضورية  -للنهو�ض
باالقت�صاد وق��ط��اع��ات الإن��ت��اج وبال�سياحة،
وحتقيق الإمن����اء امل��ت��وازن وت ��أم�ين العدالة
الإجتماعية.
خام�س ه��ذه احل��ق��ائ��ق ،ب��ق��اء لبنان م�ساحة
ل�لال��ت��ق��اء وواح����ة ل��ل��ح��ري��ة وال��دمي��وق��راط��ي��ة،
واملكان الطبيعي للتفاعل الثقايف واحل�ضاري،
وللتخاطب الراقي وتبادل الآراء على تنوعها،
و�أن م��ن م��ه��م��ات اجل��ي�����ش� ،أي��ه��ا ال�����ض��ب��اط،
املحافظة على ه��ذه ال�����ص��ورة ال��ت��ي للبنان
�وذج��ا ُيحتذى
يف اذه���ان اجلميع م��ا جعله من� ً
يف مم��ار���س��ة ال��دمي��وق��راط��ي��ة بكل مفاهيمها
ووجوهها ،وقد �أعطت التجربة اللبنانية قيمة
م�ضافة ميكن لأوط��ان �أخ��رى �أن تعي�شها على
نحو يح ّد من اجلنوح نحو التطرف ويحمي الدولة
املدنية التي يبقى دعاة قيامها �أكرب بكثري من
اولئك ال�ساعني اىل تقوي�ضها ،جماعات كانوا
8
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احزابا او تيارات...
ام
ً
�ساد�س هذه احلقائق ،موقف لبنان مما يجري
يف �سوريا :نتمنى ل�سوريا و�شعبها ما نتمناه
لوطننا من ا�ستقرار وازدهار و�أمان ،ولن منكّ ن
اح ًدا من ا�ستدراجنا اىل تبديل موقفنا بالن�أي
بالنف�س ،كما لن ت�ؤثر ال�ضغوط التي ميكن
واقت�صاديا
وامنيا
�سيا�سيا
ان متار�س علينا،
ً
ً
ً
يف دف��ع��ن��ا اىل م��واق��ف وخ���ط���وات تتناق�ض
مع قناعاتنا وم��ا يجتمع اللبنانيون حوله من
ثوابت».
وقال�« :إن التوجهات التي يعمل اجلي�ش يف
هديها� ،سواء على احلدود ال�رشقية وال�شمالية،
او يف الداخل ،هي ترجمة دقيقة لقرار الن�أي
بالنف�س ،فبقدر ما نتم�سك ب�� اّأل تكون ار�ضنا
م�ستباحة و�أمننا خمرتقً ا ،لن ن�سمح وبالقدر
نف�سه ب�أن ت�ستعمل الأرا�ضي اللبنانية ،او �أجزاء
معربا لتهريب ال�سالح او امل�سلحني� ،أو
منها،
ً
لإقامة منطقة عازلة� ،أو بيئة ينمو فيها الإرهاب
او التطرف وما يتفرع عنهما.
لقد نفّذ اجلي�ش ،وال يزال ،ق��رارات ال�سلطة
ال�سيا�سية واملجل�س الأعلى للدفاع ،ب�أمانة
والتزام ،ممي ًزا بني ما هو م�سلح ،وبني ما هو
ان�ساين ،فمنع كل ما يت�صل باملظاهر امل�سلحة
و�سهل كل
من تهريب او ت�سلل او جتمعات،
ّ
موفرا بذلك
ما يت�صل باالعتبارات الإن�سانية
ً
الأم���ان وال��راح��ة وال�سالمة ل�ل�أخ��وة ال�سوريني
النازحني الذين ا�ضطرتهم الأحداث اىل مغادرة
�أر�ضهم ،ما مكّ ن الهيئات الإن�سانية الر�سمية
والأه��ل��ي��ة م��ن ت��ق��دمي امل�����س��اع��دات الغذائية
واالجتماعية والرتبوية وال�صحية ،و�أنا على ثقة
ب�أن اجلي�ش اللبناين ال�ساهر على امن احلدود
وا�ستقرارها� ،سيوا�صل حماية النازحني اىل �أن
ت�سمح الظروف بعودتهم �ساملني اىل وطنهم

و�أر�ضهم.
قبل �أن �أختم ال بد يل �أن �أحيي ذكرى �شهداء
هذه امل�ؤ�س�سة الوطنية ،الذين رووا بدمائهم
دفاعا عن �سيادته وا�ستقالله ،ف�إىل
�أر�ض لبنان
ً
ه�ؤالء ال�شهداء ،حتية وفاء و�إكبار».
وخ��ت��م ب��ال��ق��ول« :ث��ق��وا �أن��ك��م يف تنفيذكم
توجهات ال�سلطة ال�سيا�سية يف كل املهمات،
ّ
ال���دائ���م���ة م��ن��ه��ا وال���ط���ارئ���ة ،الأم���ن���ي���ة منها
واالجتماعية والإن�سانية� ،إمن��ا تعطون للدولة
دورها وهيبتها ،اذ ال دولة من دون جي�ش قوي
وق��ادر ،وال جي�ش فاعلاً من دون دولة موحدة
ومتما�سكة وم�ستهابة.
�أق���ول لكم وم��ن خاللكم للبنانيني كافة،
حتمل
�أننا ع��ازم��ون معكم وم��ن خاللكم ،على
ّ
م�س�ؤوليتنا كاملة ،يف حماية وطننا و�أر�ضنا
و�سيادتنا .ال ت�أبهوا للأ�صوات امل�شككة ،وال
تقلقوا من ت�رصيح من هنا �أو بيان من هناك ،من
موقف انفعايل او من ردة فعل غرائزية .ركزوا
على �أن يف وحدتنا خال�صنا ،ويف �أن �سالمة كل
�سالما لكل
�شرب وحي وبلدة ومدينة يف لبنان،
ً
الوطن وجلميع ابنائه.
اخريا �أن قوة اجلي�ش لي�ست
�أريدكم ان تثقوا
ً
اي�ضا وقبل
يف ال�سالح الذي حتملون فح�سب ،بل ً
كل �شيء بالوحدة الوطنية وبوقوف اللبنانيني
اىل جانبكم ،وق��د برهنتم �أن اجلي�ش جت��اوز
كل اخلالفات الداخلية واالعتبارات املذهبية
والطائفية والفوارق االجتماعية ،وكان جي�شً ا
وط��ن� ً�ي��ا ب��ك��ل م��ا يف الكلمة م��ن م��ع��ن��ى ،وه��و
�سي�ستمر كذلك ب�إذن اهلل .و�أعدكم ان زيارتي
هذه لن تكون يتيمة ...بل �ستتكرر كلما دعت
احل��اج��ة ،والتوا�صل بني القيادة ال�سيا�سية
م�ستمر ملا فيه خري لبنان
والقيادة الع�سكرية
ّ
واللبنانيني».

متوز

�إ�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني :اجلي�ش يقوم بواجبه على �أكمل وجه
وعلى ال�سيا�سيني �إزالة العوائق من �أمامه

ال�سفري الفرن�سي
ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز
غ�صن ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري فرن�سا ال�سيد
باتري�س باويل وعر�ض معه التطورات الراهنة يف
لبنان واملنطقة .وقد ن ّوه ال�سفري الفرن�سي بدور
اجلي�ش اللبناين يف حماية اال�ستقرار ،م�ؤك ًدا دعم
خ�صو�صا يف �ضوء التطورات التي
بالده لبنان،
ً
ت�شهدها املنطقة.
كما ا�ستقبل الوزير غ�صن� ،سفرية النم�سا
ال�����س��ي��دة اور����س���وال فاهرينغر وع��ر���ض معها
العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تعزيزها،
بالإ�ضافة �إىل الأو�ضاع العامة.
وا�ستقبل نظريه ال�برازي��ل��ي ال�سيد �سل�سو
�أم��وري��ن ال��ذي �أج���رى معه جولة �أف��ق تناولت
الأو�ضاع العامة و�آفاق التعاون بني البلدين ال
�سيما على امل�ستوى الع�سكري.
وق��د وج��ه ال��وزي��ر ال�برازي��ل��ي دع���وة ر�سمية
للوزير غ�صن لزيارة الربازيل ،كما منحه و�سام
اال�ستحقاق للدفاع.
أي�ضا ،وف � ًدا من كتلة
والتقى الوزير غ�صن � ً
ال��وف��اء للمقاومة برئا�سة النائب حممد رعد,
والنائب �إميل رحمة وعر�ض معه الأو�ضاع على
ال�ساحة الداخلية وامل�ستجدات.
كما ا�ستقبل قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
�سيريا وبحث معه التطورات
اجل�ن�رال ب��اول��و
ّ
على احل��دود اجلنوبية والتن�سيق القائم بني
الطرفني.
�إىل ذل��ك ،ا�ستقبل ال��وزي��ر غ�صن وف��� ًدا من
اللجنة املنظمة للم�ؤمتر الإقليمي الثاين حول
«ال�رشق الأو�سط ما بعد العام  ،2011التحوالت
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اجل���ي���و����س���ي���ا����س���ي���ة
واالق����ت���������ص����ادي����ة
والأمنية» الذي انعقد
يف ب�ي�روت .وق��د ن� ّوه
الوزير غ�صن ،بانعقاد
امل�����ؤمت����ر يف ل��ب��ن��ان
م����ؤك��� ًدا �أن اجلي�ش
يحت�ضن يف �صفوفه
�أ���ص��ح��اب فكر وعلم
وع���ق���ي���دة را����س���خ���ة
بالوطن .كما ت�سلّم م��ن ال��وف��د ال��ذي تر�أ�سه
العميد الركن خالد حمادة درع امل�ؤمتر.
من جهة �أخرى� ،أكد وزير الدفاع الوطني� ،أن
«الثقة الكبرية التي منحها اللبنانيون جلي�شهم
جعلت منه ح�صن الوطن املنيع الذي ال تقوى
عليه رياح االنق�سام والفنت».
كالم الوزير غ�صن جاء خالل ت�رصيح �أدىل به
�أمام بع�ض الزوار ونقلته و�سائل الإعالم ،ومما
قال فيه:
«�إن اجلي�ش يقوم بدوره يف خمتلف املناطق وال
�سيما يف ال�شمال على �أكمل وجه ،و�إن املطلوب
من ال�سيا�سيني ت�سهيل قيامه مبهماته ،و�إزالة
العوائق التي حتول دون �إمتام عمله».
ورح���ب ال��وزي��ر غ�صن «ب��ق��رار رف��ع الغطاء
ّ
ال�سيا�سي عن امل�سلحني العابثني بالأمن لأن من
�ش�أن هذه اخلطوة امل�ساهمة ب�إعادة اال�ستقرار
�إىل مدينة طرابل�س ،التي يرف�ض �أهلها االجنرار
�إىل فنت ومعارك ال طائل منها �سوى املزيد من
الأرواح».

�سفرية النم�سا

وزير الدفاع الربازيلي
كما �أ�شار �إىل «�أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قد
�أث��ب��ت��ت يف �أك�ث�ر م��ن حمطة وع��ن��د ك��ل مفرتق
طرق �أنها ما زال��ت ال�ضمانة احلقيقية جلميع
اللبنانيني الذين �سكنهم اليوم هاج�س اخلوف
خ�صو�صا �أن املنطقة متر
من عودة االقتتال،
ً
مبخا�ض ع�سري و�أن لبنان لب�س مبن�أى عما يدور
من حوله».
و�أ�ضاف« :يف ظل االنق�سام ال�سيا�سي احلا�صل،
ف�إن املطلوب من جميع الفرقاء العمل على �إعادة
الثقة �إىل امل��واط��ن اللبناين من خ�لال اعتماد
احلوار �سبيالً وحي ًدا لإزالة اخلالفات والتباينات،
وع��دم ت�سعري اخل��ط��اب الطائفي واملذهبي،
وااللتفاف حول اجلي�ش ودعمه ،وعدم �إقحامه يف
زواريب ال�سيا�سة والت�صويب عليه».
ويف بيان له ،عبرّ الوزير غ�صن عن «ارتياحه
لال�ستقرار ال��ذي ظلّل ال�ساحة الداخلية بعد
إيجابا
انعقاد هيئة احلوار الوطني ،كما انعك�س � ً
على نفو�س املواطنني» ،م�ؤك ًدا �أن «ال بديل
عن التحاور بني مك ّونات ال�شعب اللبناين� ،إذ ال

متوز

املتاري�س حتل اخلالفات وال املواقف ال�صاخبة
تزيل التباينات ،ولذلك ف�إن الأج��واء الإيجابية
التي عمت لبنان بعد انعقاد هيئة احلوار الوطني
كانت كفيلة ب�إعادة الطم�أنينة �إىل النفو�س ،وهذا
خ�صو�صا �أن
ما ن�أمل �أن ي�ستمر يف الأيام املقبلة،
ً
هذه الأجواء ترافقت مع انطالقة عجلة احلكومة
إيجابا على جممل الأو�ضاع
جمد ًدا مما �سينعك�س � ً
ال �سيما االقت�صادية واملعي�شية».
كما �أو�ضح�« ،أن االنطالقة احلكومية اجلديدة
لن تتوقف و�ست�ستمر» .ودعا اىل «مواكبة العمل
احلكومي باملزيد من التكاتف والت�ضامن ال
بو�ضع الع�صي يف الدواليب والت�صويب على

موازاة ذلك حا�رضة على م�ستوى الوطن ملواكبة
كل التطورات والتفاعل مع �أي م�ستجد قد يطر�أ».
و�شدد على «�أن عيون اجلي�ش �ساهرة على �أمن
البلد وحماية �أبنائه والوقوف �س ًدا مني ًعا بوجه �أي
عابث بالأمن الوطني وال�سلم الأهلي».
كذلك تابع وزير الدفاع فايز غ�صن يف مكتبه
بالوزارة التقارير ال��واردة �إليه حول التطورات
التي �شهدها بع�ض املخيمات يف الآونة الأخرية.
ويف بيان �أ�صدره �أكد وزير الدفاع �أن «ما ح�صل
يف خميمي نهر ال��ب��ارد وع�ين احل��ل��وة ،ي�شكل
حماولة من قبل البع�ض اال�ستفادة من الواقع
ال�سيا�سي امل��أزوم واالنق�ضا�ض على الأمن يف

�إ�ستقباالت الوزير

�إط�لاقً ��ا يف م�صلحة الأ�شقاء الفل�سطينيني»،
تعر�ض لل�شعب
معتربا �أن
ً
«التعر�ض للجي�ش هو ّ
ّ
خ�صو�صا �أن اجلي�ش اللبناين لديه
اللبناين
ً
ح�صانة من دولته و�شعبه ،ويحظى ب�إجماع وطني
وت�أييد لدوره ودعم لكل اخلطوات التي يقوم
بها ،وهو ما مت الت�أكيد عليه �رصاحة يف جمل�س

النائب اميل رحمة

وفد من كتلة الوفاء للمقاومة

قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

وفد اللجنة املنظمة للم�ؤمتر الإقليمي الثاين

احلكومة وعملها».
�أم��ا يف ال�ش�أن الأمني فقد ر�أى وزي��ر الدفاع
الوطني� ،أن «الأح��داث الأخ�يرة التي مرت بها
البالد� ،أنتجت قناعة ل��دى اجلميع مفادها �أن
ال بديل عن اجلي�ش الوطني يف ه��ذه الظروف
الدقيقة التي متر بها املنطقة .و�إن احلكمة
واملنطق وامل�س�ؤولية الوطنية ت�ستدعي املزيد
م��ن ال��دع��م لهذه امل�ؤ�س�سة التي حتمل على
عاتقها وزر حماية البلد بكل مكوناته ،وهي يف

خ�صو�صا
املخيمات والعبث باال�ستقرار ال�سائد،
ً
�أن الأحداث الأخرية �أعقبت لقاءات عقدت بني
قيادة اجلي�ش والف�صائل الفل�سطينية ،وانتهت
�إىل تفاهم يق�ضي بتعزيز العالقة بني اجلي�ش
والأخ��وة الفل�سطينيني ،مما ي�سهل �أو�ضاعهم
احلياتية من جهة ،ويحافظ على ا�ستقرار الو�ضع
الأمني من جهة �أخرى».
ور�أى ال��وزي��ر غ�صن �أن «االع��ت��داء على مراكز
خطريا وال ي�صب
اجلي�ش اللبناين ي�شكل عمالً
ً

الوزراء ويف اجتماع هيئة احلوار الوطني».
نبه وزير الدفاع الوطني �إىل خطورة حماوالت
كما ّ
البع�ض ا�ستح�ضار املا�ضي الأليم الذي عا�شه
خميم نهر البارد ،و�شدد من ناحية �أخ��رى على
«�أهمية ال��دور الوطني ال��ذي يجب �أن ت�ؤديه
و�سائل الأع�لام ،والتي يقع على عاتقها واجب
ت�صويب الأمور ونقل احلقائق �إىل الر�أي العام،
فيكون لها بالتايل م�ساهمة بارزة يف حت�صني
ال�ساحة اللبنانية وحماية اال�ستقرار».
11
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متوز

�إ�ستقباالت القائد
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متوز

قائد اجلي�ش

وزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش
يبحثان يف �ش�ؤون
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وامل�ستجدات
زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�صن،
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه يف
ال�يرزة ،حيث جرى بحث يف التطورات الأمنية
و�ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وقد �أكد وزير
الدفاع �أنه ال بديل عن دور اجلي�ش يف خمتلف
معربا عن تقديره البالغ
الظروف والأوق���ات،
ً
للت�ضحيات اجل�����س��ام ال��ت��ي يبذلها يف ه��ذه
املرحلة الدقيقة ،للحفاظ على الوحدة الوطنية
وم�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد.
ويف �إط���ار التن�سيق امل�شرتك ب�ين اجلي�ش
والأجهزة الأمنية ملواكبة الأو�ضاع الراهنةُ ،عقد
يف مكتب العماد قائد اجلي�ش ،اجتماع �أمني
�ضم �إىل العماد قهوجي ،مدير عام قوى الأمن
ّ
الداخلي اللواء �أ�رشف ريفي ،ومدير عام الأمن
العام اللواء عبا�س ابراهيم ،ومدير عام �أمن
الدولة اللواء ج��ورج قرعة ،ومدير املخابرات
العميد ال��رك��ن �إدم���ون فا�ضل ،ورئي�س فرع
املعلومات العميد و�سام احل�سن ،وقد عر�ض
مت التوافق
املجتمعون امل�ستجدات الأمنية ،و ّ
على اتخاذ �سل�سلة من الإج���راءات امل�شرتكة
لطم�أنة املواطنني �إىل �أمنهم وا�ستقرارهم يف
خمتلف املناطق اللبنانية.

وزير الدفاع وقائد اجلي�ش

اجتماع مع قادة الأجهزة الأمنية

13
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متوز

�إ�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

ال�سفري الفل�سطيني

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سفري
الفل�سطيني ال�سيد �أ�رشف دبور يرافقه ال�سيد عزام الأحمد وبحث معهما
ال�ش�ؤون املتعلقة باملخيمات الفل�سطينية.
كما ا�ستقبل �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيدة مورا كونيللي
يرافقها امللحق الع�سكري العقيد بول رو�س ،وال�سفري الفرن�سي ال�سيد
باتري�س باويل يرافقه امللحق الع�سكري العقيد فيليب برتيل ،وال�سفري
القطري ال�سيد �سعد علي هالل املهندي ،وال�سفري ال�سوداين ال�سيد
�إدري�س م�صطفى .وقد بحثت خالل اللقاءات م�ستجدات الأو�ضاع الأمنية
املحلية والعالقات الثنائية.

�سفرية الواليات املتحدة الأمريكية

ال�سفري الفرن�سي

ال�سفري القطري

ال�سفري ال�سوداين

14
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متوز

...ووزير الدفاع الربازيلي

...ونائبة رئي�س احلزب الليربايل الأملاين

�إ�ستقباالت القائد

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
وزير الدفاع الربازيلي ال�سيد �سل�سو �أمورين
على ر�أ�س وفد مرافق .تناول اللقاء التعاون
وخ�صو�صا يف جمال
بني جي�شي البلدين
ً
التدريب ،وقد قلّد الوزير ال�ضيف العماد قهوجي و�سام ا�ستحقاق الدفاع الربازيلي،
تقديرا جلهوده يف جمال تعزيز العالقات بني اجلانبني.
ً
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف
مكتبه يف الريزة ،نائبة رئي�س
احلزب الليربايل الأملاين،
ع�ضو الربملان الأملاين وجلنة
العالقات اخلارجية ال�سيدة
بريجيت هومربغ ،يف ح�ضور
ال�سفرية الأملانية ال�سيدة
بريجيتا ايربيل ،وتناول اللقاء
الأو�ضاع العامة.

...واملمثل ال�شخ�صي للأمم املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،املمثل
ال�شخ�صي للأمم املتحدة
ديريك بالمبلي ،وتداول معه
�ش�ؤو ًنا عامة.

...وامللحقني الع�سكريني
االيطايل وال�صيني
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
امللحق الع�سكري االيطايل العقيد مي�شيل
�ساندري وبحث معه �سبل تعزيز التعاون
الع�سكري بني جي�شي البلدين.
كما ا�ستقبل امللحق الع�سكري ال�صيني
العقيد  Chen Yongيف زيارة وداعية قدم
خاللها خلفه العقيد .Guan Aibing
امللحق الع�سكري االيطايل

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

امللحق الع�سكري ال�صيني
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متوز

�إ�ستقباالت القائد

...ونوابا
ً

ا�ستقبل ق��ائ��د اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي ،يف
مكتبه يف ال�ي�رزة ،النواب
ال�������س���ادة رئ���ي�������س ج��ب��ه��ة
الن�ضال الوطني وليد جنبالط ونعمة طعمة ،رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة
�ضم النائبني علي عمار وعلي املقداد واحلاج وفيق
حممد رعد مع وفد ّ
�صفا .كما ا�ستقبل النواب ،قا�سم عبد العزيز ،هادي حبي�ش� ،صالح اخلري،
اميل رحمه ،خالد زهرمان ون�ضال طعمة ،و�سامي اجلميل.
نوق�شت خالل الزيارات الأو�ضاع العامة وامل�ستجدات الأمنية يف البالد.
وقد �أع��رب اجلميع عن ثقتهم ب��دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وتقديرهم
اجلهود التي تبذلها لطم�أنة املواطنني واحلفاظ على م�سرية ال�سلم
الأهلي يف البالد .كذلك ا�ستقبل العماد قهوجي ،النائب ال�سابق م�صباح
الأحدب وبحثا ال�ش�ؤون العامة.

وفد نواب كتلة الوفاء للمقاومة

النائب هادي حبي�ش

النائبان خالد زهرمان ون�ضال طعمة
16
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النائبان وليد جنبالط ونعمة طعمة

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب �صالح اخلري

النائب اميل رحمه

النائب �سامي اجلميل

متوز

النائب ال�سابق
م�صباح الأحدب

...ووزراء

�إ�ستقباالت القائد

وزير ال�ش�ؤون الإجتماعية

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير ال�ش�ؤون
الإجتماعية وائل �أبو فاعور على ر�أ�س وفد من جمل�س قيادة احلزب
التقدمي الإ�شرتاكي ،ووزير االت�صاالت نقوال �صحناوي ،ووزير الرتبية
والتعليم العايل الدكتور ح�سان دياب.
وقد بحث املجتمعون ال�ش�ؤون العامة ،وم�ستجدات الأو�ضاع الأمنية
املحلية.
وزير االت�صاالت

...ورئي�س ديوان املحا�سبة
القا�ضي عوين رم�ضان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س ديوان املحا�سبة القا�ضي عوين
رم�ضان.

وزير الرتبية والتعليم العايل

...ورئي�س اجلامعة اللبنانية
الوزير ال�سابق
عدنان ال�سيد ح�سني
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س اجلامعة اللبنانية
الوزير ال�سابق عدنان ال�سيد ح�سني على ر�أ�س وفد من الأ�ساتذة.
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متوز

�إ�ستقباالت القائد

...وم�شايخ

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،مفتي �صور وجبل عامل ال�شيخ
ح�سن عبداهلل ،كما ا�ستقبل ال�شيخني راجح عبد اخلالق وحمزة كوكاج.

ال�شيخ ح�سن
عبداهلل
ال�شيخان راجح عبد اخلالق وحمزة كوكاج

...ووفدا
ً
�شماليا
ً
ا�ستقبل العماد جان
قهوجي ،يف مكتبه يف
�شماليا
الريزة ،وف ًدا
ً
���ض� ّ�م ك�لا ًّ م��ن رئي�س
امل���ج���ل�������س ال��ب��ل��دي
مل���دي���ن���ة ط��راب��ل�����س
ال�سيد نادر غزال يرافقه كل من نقيبة �أطباء الأ�سنان الدكتورة راحيل دويهي ،ونقيب
املهند�سني املهند�س بيرت ذوق ،ونقيب الأطباء الدكتور فواز البابا ،ورئي�س غرفة
التجارة ال�سيد توفيق دبو�سي ،ونقيب املعلمني ال�سيد طوين حمفو�ض وعدد من
فعاليات املدينة.
وقد عبرّ الوفد عن كامل ثقته بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ودعمه الإجراءات التي اتخذها
اجلي�ش لإعادة فر�ض الأمن والإ�ستقرار يف املدينة.
كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،كال ًّ من :النائب ال�سابق اميل اميل حلود،
رئي�س حمكمة التمييز القا�ضي حامت ما�ضي ،قا�ضي التحقيق الأول �رشفً ا
ر�شيد مزهر ،قا�ضي التحقيق الع�سكري الأول ريا�ض بو غيدا ،املدير العام
ال�سابق لقوى الأمن الداخلي اللواء املتقاعد �أحمد احلاج ،املحامي �سا�سني
�سا�سني ،املحامي والكاتب ال�سيا�سي جوزيف �أبو فا�ضل ،الأ�ستاذ مي�شال
مع ّو�ض ،قائد الوحدة الكورية العاملة �ضمن القوات الدولية ،رئي�س جمل�س
�إدارة �رشكة «�ألفا» الأ�ستاذ مروان حايك ،مدير عام �رشكة «»MTC Touch
املهند�س كلود با�سيل� ،أمني الهيئة القيادية حلركة «املرابطون» العميد
املتقاعد م�صطفى حمدان ،الأ�ستاذين روجيه مطر وايلي فغايل ،رئي�س
حترير جريدة «اجلمهورية» جورج �صوالج ،وفد من ملتقى اجلمعيات الأهلية
يف مدينة طرابل�س ،وفد من بلدة ر�أ���س بعلبك �ضم ال�سيد ح�سام الب�رشاوي
وال�سيدة نايلة دو فريج رئي�سة جلنة مهرجانات بعلبك.
18
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...ووفدا من اجلماعة الإ�سالمية
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف ال�ي�رزة ،وف��� ًدا من
اجلماعة الإ�سالمية برئا�سة رئي�س املكتب ال�سيا�سي الأ�ستاذ
عزام الأيوبي .و�أعرب الوفد عن ثقته بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وتقديره جلهود املبذولة يف احلفاظ على الأمن واال�ستقرار.

...ووفدا من ر�ؤ�ساء بلديات وخماتري عكار
ً

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وف ًدا من ر�ؤ�ساء
بلديات بع�ض قرى ق�ضاء عكار وخماتريها ،الذين عبرّ وا عن
اطمئنانهم للتدابري الأمنية التي اتخذها اجلي�ش يف املنطقة.

متوز

حذّر قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي من
م�شددا
«التوترات املفتعلة واملتنقلة»،
ً
على �أن اجلي�ش لن ي�سمح ب�إ�شغاله وحرفه
ان «الو�ضع دقيق،
عن مهمته ،م� ً
ؤكدا ّ
وكل اللبنانيني على اختالف مواقعهم
وم�ستوياتهم �رشكاء يف مهمة الإنقاذ».

على خطى القائد

حذّر من التوترات املفتعلة
العماد قهوجي:

لن ن�سمح ب�إ�شغال اجلي�ش وحرفه عن مهمته
يف حديث ل�صحيفة «ال�سفري» ال�صادرة بتاريخ  19حزيران
جلر
املن�رصم� ،أع��رب عن خ�شيته من «حم��اوالت جتري هنا وهناك ّ
ال��داخ��ل اللبناين �إىل �أزم��ة ال ح�رص لآث��اره��ا ال�سلبية ،وذل��ك ربطً ا
بالأحداث املحيطة بلبنان» ،م�ضيفًا �« :إن الوحدات الع�سكرية تقوم
وخ�صو�صا
باملهمات املنوطة بها على خمتلف الأرا�ضي اللبنانية،
ً
يف منطقة ال�شمال وعلى احلدود ،لكن املريب هو الأعمال الأمنية
التي يتم افتعالها بني حني و�آخر ،ويتم االنتقال بها من منطقة
�إىل �أخ��رى ،بحيث ما �أن يطفئ اجلي�ش حريقًا يف مكان حتى ي�أتي
من ي�شعل احلريق يف مكان �آخر ،وهذا ما ح�صل يف الآونة الأخرية،
يحرك الأم��ور يف اخلفاء ،والهدف وا�ضح
وك�أن هناك «ماي�سرتو» ّ
وهو �إ�شغال اجلي�ش يف حوادث ومعارك جانبية وهام�شية ،وبالتايل
�إبقاء فتيل التوتر م�شتعلاً وقابلاً لالنفجار».
امللح،
ولفت العماد قهوجي �إىل �أن «حماية البلد م�س�ؤولية اجلميع ،واملطلوب ،ال بل
ّ
هو التحلي ب�أعلى درجات امل�س�ؤولية الوطنية» ،م�ؤك ًدا «رف�ض امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أي
حماولة حلرف اجلي�ش عن مهمته الوطنية ،لأنه �سيبقى �أمام هذه املحاوالت م�رصًا على قيادة
ال�سفينة الأمنية �إىل بر الأمان ،و�سي�رضب بيد من حديد كل من يحاول النيل من هذه املهمة،
�أو الإخالل با�ستقرار البلد وتهديد �أمن املواطنني و�أمانهم».
و�أكّ د قائد اجلي�ش �أن «الو�ضع دقيق ،وكل اللبنانيني على اختالف مواقعهم وم�ستوياتهم �رشكاء يف مهمة
متا« :ما
الإنقاذ،
خ�صو�صا �أن اخلراب من حول لبنان ي�ستوجب الكثري من التب�رص و�أخذ العرب من معانيه» ،خا ً
ً
يجري حول لبنان خطري ج ًدا ،وعلى كل احلري�صني �أن ي ّتعظوا مما يجري ،ومن حجم الدمار الذي ح�صل ،وبالتايل �أن
خ�صو�صا �أن لنا يف لبنان جتربة مريرة ،وهنا امل�س�ؤولية
يلتقوا على منع ا�ستجرار هذا اخلطر �إىل الداخل اللبناين،
ً
ال تقع على فرد من دون �آخر �أو على طرف من دون �آخر ،بل على اجلميع ،مواطنني وقيادات ،وكذلك على
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي تبقى على جهوزيتها الدائمة حلفظ �أمن البلد وا�ستقراره».
ويف حديث �آخر ل�صحيفة «الأخبار» وبالتاريخ نف�سه� ،أكّ ��د قهوجي �أن «هناك من يحرك احلوادث
املتنقلة من منطقة �إىل �أخرى» ،وا�صفًا املرحلة بـ«ال�صعبة».
ملتزما حدو ًدا معينة يف التعامل مع احلوادث
ودعا اجلميع �إىل «التهدئة» ،قائالً �إن «اجلي�ش ال يزال
ً
على الأر�ض».
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متوز

�إعداد:
جان دارك ابي ياغي

تكرمي

وزير الداخلية

منح وزير الداخلية والبلديات مروان �رشبل ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ميدالية
اجلدارة ،خالل احتفال دعا اليه يف الوزارة ،ح�رضه املدير العام لقوى الأمن الداخلي
اللواء ا�رشف ريفي ،املدير العام للأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم ،رئي�س الأركان يف
اجلي�ش اللواء الركن وليد �سلمان ،املدير العام لالدارة اللواء الركن عبد الرحمن �شحيتلي،
ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن نقوال مزهر ،املفت�ش العام اللواء الركن مي�شال منري،
مدير املخابرات العميد الركن ادمون فا�ضل ،مدير التوجيه العميد الركن ح�سن ايوب.
كذلك ح�رض املدير العام للدفاع املدين العميد رميون خطار ،املدير العام لل�ش�ؤون

منح قائد اجلي�ش ميدالية اجلدارة

الوزير �رشبل :امل�ؤ�س�سات الأمنية هي
ال�ضامنة للتوافق الفعلي بني ال�سيا�سيني
العماد قهوجي :لن ن�سمح بالإخالل بالأمن
�أو التعر�ض لكرامة اجلي�ش و�شهدائه
الوزير �رشبل
�وج��ه فيها اىل
ال��وزي��ر ��شرب��ل �أل��ق��ى كلمة ت� ّ
املحتفى به�« :إن ت�رشيفكم اىل هذه الوزارة التي
ت�شارككم م�س�ؤولية االمن الوطني والقومي،
وم�س�ؤولية الدفاع عن الوطن واملواطن ،هو
زي��ارة لداركم حيث بيت اجلي�ش وبيت قوى
الأمن الداخلي واحد يف منا�سبة منحكم ميدالية
تقديرا لكفاءتكم العالية ،واخلدمات
اجلدارة
ً
اجلليلة التي بذلتموها يف �سبيل هذه الوزارة،
وج��ه��ودك��م امل��م��ي��زة ال��ت��ي �أدت اىل تطوير
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وم�ؤازرتكم القوى الأمنية
يف مهماتها».
و�أ�ضاف« :يطول احلديث وتكرث امللفات عما
هو م�شرتك بني قيادة اجلي�ش اللبناين ووزارة
الداخلية والبلديات على خمتلف امل�ستويات،
خ�����ص��و� ً��ص��ا ل��ن��اح��ي��ة ال��ت��ع��اون والتن�سيق يف
املجاالت الأمنية لتوفري �شبكة �أمان حقيقية
للو�ضع على ال�ساحة اللبنانية ،ومنع حتويلها
اىل �ساحة �رصاعات وت�صفية احل�سابات .واذا
كان مثل هذا احلديث يدخل يف اطار امل�س�ؤولية
�أم���ام �أهلنا يف ك��ل املناطق اللبنانية ،ف��إن
ل�شخ�صكم الكرمي مرتبة خا�صة يف العالقة مع
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وزارة الداخلية ،وهي مرتبة القائد ال�شجاع يف
ظروف التحدي واملحنة ،وهي مرتبة االطمئنان
اىل قيادة جي�شنا البا�سل ،وهو يتم�سك بالتزامه
على م�ستوى عقيدته الوطنية ،وعلى م�ستوى
حر�صه على االنتظام العام داخل امل�ؤ�س�سة،
ويف عالقتها مع كل اللبنانيني ،وه��ي مهمة
يحوطها بع�ض ال�صعوبات يف ه��ذه الظروف
الدقيقة ،لكننا م��ت��أك��دون م��ن �أن��ك��م و�سائر
معاونيكم يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية قادرون على
جتاوز كل ال�صعاب ورد كل التحديات».
وتابع« :لقد ا�ستحق ابن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
الوطنية ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي بكل ج���دارة،
هذه امليدالية لت�أديته خدمات جليلة وبذله
جهو ًدا كبرية يف م�ؤازرة الوزارة للقيام بدورها
الفاعل على ال�صعد كافة ،وال �سيما يف تر�سيخ
اال���س��ت��ق��رار االم��ن��ي ،و���ض��م��ان اح�ت�رام حقوق
االن�����س��ان ،واملحافظة على احل��ري��ات العامة،
أي�ضا بكل اعتزاز لنزاهته واخال�صه
وا�ستحقها � ً
وعطائه وت�ضحيته ووفائه وحمايته العي�ش
امل�شرتك وار�ض لبنان و�شعبه وم�ؤ�س�ساته من
كل اعتداء وبخا�صة من قبل العدو اال�رسائيلي،
اي�ضا بكل فخر لأن هذه امل�ؤ�س�سة
وا�ستحقها ً

هي يف خدمة املواطنني من دون متييز ،ويف
خدمة امل�صلحة الوطنية العليا ولي�ست يف خدمة
اي�ضا بكل �صدق لأن هذه
ال�سلطة ،وا�ستحقها ً
امل�ؤ�س�سة ت�سلّحت بوحدتها واميانها بالقيم
االن�سانية وت�صديها للإرهاب بكل �أ�شكاله،
اي�ضا �شكر وتقدير وزارة الداخلية
وا�ستحق
ً
على تعزيز التعاون بني االجهزة االمنية بعي ًدا
عن التناف�س وح�سابات الربح واخل�سارة».
ونا�شد ال�سيا�سيني وق��ادة ال���ر�أي «العمل
ال�����د�ؤوب ع��ل��ى ت��ه��دئ��ة اخل��ط��اب ال�سيا�سي
وتغليب منطق احل��وار ،لتدعيم ركائز م�سرية
اال���س��ت��ق��رار رح��م��ة ب�شعبنا الطيب و�أجيالنا
خ�صو�صا �أن ال م�صلحة لأح��د يف �أي
الطالعة،
ً
توتر �أمني لأن اجلميع خا�رس» ،م�ؤك ًدا �أن «اجلي�ش
والأجهزة الأمنية �ضمان الوحدة والثقة بغدنا
الواعد ،ولن تت�أخر يف القيام بواجبها يف حماية
لبنان ،وجتنيبه كل املخاطر التي تهدده يف
وخ�صو�صا اذا كان
ه��ذه ال��ظ��روف الدقيقة،
ً
هناك مناخ ت��واف��ق فعلي ب�ين ال�سيا�سيني
لفظيا ،لأن امل�ؤ�س�سات الأمنية هي
ولي�س
ً
ال�ضامنة لهذا التوافق الذي يكفل اال�ستقرار
و�أمن املواطنني».

متوز

ال�سيا�سية والالجئني العميد اليا�س اخلوري ،قائد جهاز �أمن املطار العميد جان طالوزيان
وعدد من كبار ال�ضباط.
بداية ،تال الوزير �رشبل القرار الرقم  847الذي �أ�صدره ،وق�ضى مبنح قائد اجلي�ش
ميدالية اجلدارة لل�سبب الآتي�« :ضابط عام منذ تو ّليه قيادة اجلي�ش اللبناين ،برهن
ومتيز بعمله
عن خربات قيادية بارزة وكفاءة عالية يف معاجلة ال�ش�ؤون الوطنية والأمنية
ّ
ايجابا على تطوير
الد�ؤوب الذي ات�سم بالدقة واملو�ضوعية واخلربة ،الأمر الذي انعك�س
ً
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية واملحافظة على ال�سلم الأهلي ،فا�ستحق التقدير».

وخاطب قائد اجلي�ش« :ثق ايها الرفيق �أن
�أح ًدا ال ي�ستطيع ان يفرق بني وزارتي الدفاع
والداخلية ،فكما وزارة الداخلية �سياج الوطن
وحيا وزير
كذلك وزارة الدفاع درعه وحاميه»ّ ،
الدفاع الوطني فايز غ�صن الذي «ن�شهد ان
والتزاما يف
قيادة اجلي�ش برعايته زادت قوة
ً
رفع التحديات التي يواجهها بلدنا».
العماد قهوجي
العماد قهوجي �ألقى كلمة قال فيها« :قيل
�سابقًا �إن تكرمي االن�سان هو اعرتاف من الآخر
مبيزاته �أو ب�إجنازاته ،وم��ن جهتي �أق��ول� :إن
املكرم قبل �سواه ،لأنه
التكرمي هو ميزة يف
ِّ
يعرب ع��ن الثقة وال��وف��اء ،وم��ن دون هاتني
القيمتني الأ���س��ا���س��ي��ت�ين يف ك��ل جم��ت��م��ع ،ال
ي�ستقيم جهد �أو ت�ضحية �أو عطاء .ف�ألف �شكر
لكم معايل الوزير  -رفيق ال�سالح ،على ثقتكم
وحمبتكم� ،سواء على امل�ستوى ال�شخ�صي �أو
على م�ستوى امل�ؤ�س�سة ككل ،التي بدورها
تبادلكم ،وتبادل كل �أف��راد الأج��ه��زة االمنية
والعاملني يف وزارة الداخلية التحية وال�شكر
باملثل».

و�أ�ضاف:
«م��ن��ذ ات��خ��ذن��ا ال���ق���رار جمي ًعا
باالنت�ساب اىل اجلي�ش و�سائر
الأج��ه��زة الأمنية ،و�ضعنا ن�صب
اع��ي��ن��ن��ا � ّأن دون �أداء ر���س��ال��ة
اجل��ن��دي��ة ،الكثري م��ن امل�صاعب
والأخطار والت�ضحيات ،وال �سيما
�أننا ننتمي اىل وطن ميثل جتربة
فريدة يف التنوع الديني والثقايف
واحل�ضاري ،وما يقت�ضي ذلك من
ح�سابات وت��وازن��ات دقيقة على
�أكرث من �صعيد.
ل��ق��د ���ش��ه��د وط��ن��ن��ا ع�ب�ر ت��اري��خ��ه احل��دي��ث
واملعا�رص الكثري من الأزمات اخلطرية ،بع�ضها
ناجم عن اع��ت��داءات ا�رسائيل املتكررة عليه
واطماعها وم��ؤام��رات��ه��ا امل��ع��روف��ة ،وبع�ضها
الآخر ناجم عن خالفات �أبناء جمتمعنا الواحد،
حول هوية الوطن ونظامه الد�ستوري ودوره
االقليمي ،لكنه يف كل م��رة ك��ان اخلال�ص يف
اللجوء �إىل احلوار والتوافق ،ويف الرهان على
اجلي�ش والأجهزة الأمنية التي ت�شكل ببنيتها
ودوره���ا ال��وط��ن اجل��ام��ع ،ع�صب وح��دة لبنان
و�ضمان �أمنه وا�ستقراره».
وتطرق اىل الأو�ضاع على ال�ساحة اللبنانية،
ف��أ���ش��ار اىل �أن «ت��ق��اط��ع ال�شحن ال�سيا�سي
والفئوي م��ع الق�ضايا االجتماعية ال�شائكة
التي يعانيها املواطنون ،قد �أدى خالل الفرتة
الأخ�ي�رة اىل ح�صول �أح���داث �أمنية يف مدينة
طرابل�س وبع�ض املناطق الأخرى ،و�صولاً اىل
خميمي نهر البارد وعني احللوة ،وكنا باملر�صاد
لهذه الأح��داث حيث تعاطينا معها من موقع
املدرك �أبعادها وتفا�صيلها ،واحلري�ص على
�أرواح املواطنني ،وعلى عدم جعل االمور تنزلق
اىل م�ستويات خطرية ال حتمد عقباها ،وكان

تكرمي

بنتيجة ذلك� ،إع��ادة فر�ض الأم��ن واال�ستقرار
ب�أقل الأ�رضار اجل�سدية واملادية املمكنة».
و�أكّ د �أن «ال عودة لعقارب ال�ساعة اىل الوراء
بالن�سبة اىل ما ح�صل يف خميمي نهر البارد
وعني احللوة ،ولن ن�سمح �أن تتحول الق�ضايا
الإن�سانية املحقة للإخوة الفل�سطينيني والتي
عملنا ج��اه��دي��ن وال ن���زال ع��ل��ى الإ���س��ه��ام يف
معاجلتها ،اىل �سبب للإخالل بالأمن �أو التعر�ض
لكرامة اجلي�ش و�شهدائه مهما كان الثمن».
و�شدد على �أن «�أكرث ما نحتاج اليه يف هذه
املرحلة الع�صيبة كلبنانيني ،حيث تزداد حدة
التجاذبات ال�سيا�سية يف الداخل ،مع ت�سارع
وخ�صو�صا يف
الأح���داث الإقليمية يف اخل��ارج
ً
���س��وري��ا ،ه��و ال��ع��ودة اىل �أ�صالتنا الوطنية
واال���س��ت��ف��ادة م��ن خال�صة درو���س��ن��ا وجتاربنا
ال�سابقة ،وعلى ر�أ�سها �أن م�صلحة الوطن فوق
كل اعتبار ،و�أن ا�ستقواء �أي فئة باخلارج �ضد
�أي فئة �أخ���رى ه��و مبثابة جلد ل��ل��ذات ،ففي
ال��وح��دة الوطنية ق��وة للجميع ،ويف الت�رشذم
�ضعف للجميع».
واعترب �أن «�أكرث ما نحتاج اليه كع�سكريني
و�أم��ن��ي�ين ه��و م�ضاعفة اجل��ه��ود واالرت���ق���اء
ب�أنف�سنا اىل �أعلى درجات امل�س�ؤولية ،فنحن �أم
ال�صبي ،وبالتايل ال مكان يف عقيدتنا للإحباط
وال�تراج��ع ،وال ا�ستقالة من دورن��ا وواجباتنا
الوطنية ،كائنة ما كانت الظروف والتحديات».
وتوجه العماد قهوجي اىل الوزير �رشبل قائلاً :
ّ
«�إننا نتطلع بكل فخر واعتزاز اىل مواقفكم
الوطنية امل�رشفة واجنازاتكم على ر�أ�س الوزارة،
طبيعيا مل�سريتكم
والتي نعتربها ام��ت��دا ًدا
ً
الأم��ن��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة امل�����ش��ه��ود ل��ه��ا بالنزاهة
واال�ستقامة والتجرد ،والتفاين يف خدمة الوطن
وابنائه ،وفقكم اهلل و�سدد خطواتكم يف خدمة
لبنان».
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متوز

«الأ�سد املت�أهب يف الأردن»
للتدرب على مواجهة تهديدات
 19دولة جتتمع
ّ
تقليدية واجلي�ش اللبناين ي�شارك بفعالية
غري
ّ

تتبعها قيادة اجلي�ش
ّ
تركز ال�سيا�سة التدريبية التي ّ
على تطوير ال��ق��درات الدفاعية والأمنية ملواجهة
التحديات امل�ستحدثة والتي ته ّدد الأمن وال�سلم الإقليميني،
ويف هذا الإطار ت�أتي م�شاركة اجلي�ش اللبناين يف ع ّدة متارين
أقيمت يف بلدان �شقيقة و�صديقة.
م�شرتكة � َ
هذه امل�شاركة اقت�رصت يف ال�سابق على وجود اجلي�ش اللبناين
تطورت يف ما بعد ،حيث �شاركت وحدات خا�صة
كمراقب ،لكنها
ّ
وفردا) يف فعاليات مترين «الظافر املبكر
ورتيبا
�ضابطا
(70
ً
ً
ً
 »2010يف اململكة الأردنية الها�شمية .والعام � 2011شاركت
وحدات من القوات اخلا�صة ومديرية املخابرات بقوة قوامها 100
مهمات تتعلق مبكافحة الإرهاب والقتال يف
عن�رص يف تنفيذ ع ّدة ّ
الأماكن املبنية وعمليات دهم متفرقة.
وات�سع دور اجلي�ش
وتطور يف مترين «الأ�سد املت�أهب »2012
ّ
ّ
مت �إعداد �سيناريو
الذي جرى يف اململكة الأردنية الها�شمية ،وقد ّ
التمرين خالل اجتماعات م�شرتكة بني القيادة الو�سطى يف
اجلي�ش االمريكي ومديرية التعليم يف قيادة اجلي�ش اللبناين،
حيث بحث يف التخطيط لعمليات خلف خطوط العدو وعمليات

مناورات

�إعداد:
ندين البلعة

دهم �سفن و�إخالء طبي .كما �شارك ال�ضباط اللبنانيون
يف غرف العمليات العائدة للوحدات اجلوية والبحرية
والربية واخلا�صة املنفّذة .وكان حجم امل�شاركة حواىل 170
عن�رصا
ً
من فوج التدخل الثالث ،فوج املغاوير ،الفوج املجوقل ،فوج
مغاوير البحر ،الطبابة الع�سكرية ،القوات البحرية ،القوات اجلوية
وفريق عمل من مديرية التوجيه.
حتاكي التمارين املنفذة الأخطار والتهديدات العابرة للحدود
والتي تتطلب ت�ضافر جهود جميع الدول ال�صديقة ملواجهتها
والتعامل معها بهدف:
 تعزيز عالقات ال�صداقة والتعاون بني الدول امل�شاركة. امل�ساهمة يف تبادل اخلربات الع�سكرية. تعزيز التعاون والتن�سيق بني القوات امل�شاركة يف التمرين. رفع م�ستوى اجلاهزية لهذه القوات.وقد �أت��ت م�شاركة اجلي�ش اللبناين لت�صب يف خانة مواجهة
ظل الأزمات ال�سيا�سية التي تع�صف
الأخطار املحدقة بلبنان يف ّ
مبنطقة ال�رشق الأو�سط ،واملرتافقة مع �أحداث �أمنية وا�ضطرابات
تنتقل من بلد �إىل �آخر .وقد �أثبت امل�شاركون من �ضباط ورتباء
و�أفراد جدارتهم وقدراتهم املتقدمة على الرغم من حمدودية
�إمكانات اجلي�ش اللبناين.
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ما هو الأ�سد املت�أهب؟
«الأ�سد املت�أهب »2012
مترين متعدد اجلن�سيات
مت ت��ن��ف��ي��ذه ب�ين  6و28
�أي����ار امل��ا���ض��ي يف م��واق��ع
تدريب خمتلفة يف اململكة
الأردنية الها�شمية (مدينة
ح�سني الطبية ،مركز امللك عبد اهلل الثاين لتدريب العمليات اخلا�صة،
جبال البرتاء ومركز تدريب اجلمارك)� .شارك يف هذا التمرين حواىل 11
�ألف عن�رص ٍ من  19دولة وهي� :أ�سرتاليا ،البحرين ،بروناي ،م�رص ،فرن�سا،

مناورات

�إيطاليا ،العراق ،الأردن ،اململكة العربية ال�سعودية ،الكويت ،لبنان،
الباك�ستان ،قطر� ،إ�سبانيا ،رومانيا� ،أوكرانيا ،اململكة املتحدة ،الإمارات
العربية املتحدة والواليات املتحدة الأمريكية.
�شاركت يف هذا التمرين ال�سنوي القوات امل�سلّحة مبختلف �أنواعها
(الربية ،البحرية واجلوية) بهدف تعزيز عالقات التعاون بني القوات
الع�سكرية امل�شاركة من خالل مقاربة جتمع الوكاالت احلكومية وخمتلف
�أجهزة ال�سلطة الوطنية ،بغية الت�ص ّدي للتحديات احلالية وامل�ستقبلية
التقليدية املتعلقة بالأمن القومي ،كالأزمات الناجتة
والتهديدات غري
ّ
عن �أي هجوم �إره��اب��ي بوا�سطة امل��واد الكيميائية �أو البيولوجية �أو
الإ�شعاعية �أو النووية �أو املتف ّجرات.
التمرد و�أم��ن احل��دود ومكافحة
يرتكز التمرين على عمليات مكافحة
ّ
الإرهاب والدعم اجلوي القريب وعمليات النقل اال�سرتاتيجي واالت�صاالت
اال�سرتاتيجية ،والتدرب على تنفيذ العمليات احلربية امل�شرتكة الليلية
ّ
والنهارية.
تت�ضمن :التدريب
ي�ستند التدريب �إىل �سيناريوهات حرب �شاملة
ّ
الطبي على عمليات معاجلة الإ�صابات ،التعامل مع احلوادث الناجتة عن
الأ�سلحة الكيميائية ،تطبيق القتال باملناطق املبنية ومكافحة الإرهاب،
التدريب البحري ،مكافحة القر�صنة وعمليات �أمن احلدود� ،إ�ضافة �إىل
تعزيز الوعي الثقايف من خالل امل�شاركات الدولية والزيارات ال�سياحية.
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�أهداف التمرين والتح�ضريات
يهدف هذا التمرين ال�شامل �إىل تطوير التدريب بني قوات الدول
�سيما يف املناطق اجلبلية .كما يركّ ز على جمع املعلومات
امل�شاركة ال ّ
اال�ستخباراتية وحتليلها وحت�ضري �أر���ض املعركة ( .)IPBوهو
ي�ساعد هذه القوات على الوقاية والتخفيف من حدة الأزمة الناجتة
عن الهجمات الإرهابية �أو الكوارث الطبيعية �أو التي هي من �صنع
الإن�سان.
أي�ضا على� :أهمية تن�سيق الإ�سناد الذي تق ّدمه
ي�ش ّدد التمرين � ً
الوكاالت واملنظمات الدولية واملنظمات غري احلكومية للقوات
امل�سلحة يف �أثناء العمليات ،تنفيذ االت�صاالت الإ�سرتاتيجية وعمليات
�إدارة املعلومات (الإع�ل�ام وال�ش�ؤون العامة) ،حت�سني العمليات
البحرية والربمائية واجلوية لقوات ال��دول امل�شاركة ،تنفيذ عمليات
البحث والإنقاذ خالل القتال ( ،)CSARومعاجلة املتفجرات والذخائر
العمياء (.)EOD/IED
بد�أ التح�ضري ملناورة «الأ�سد املت�أهب  »2012منذ متوز  2011حني
ُعقد �إجتماع التخطيط الأويل ومن ثم با�رشت القوات امل�سلّحة الأردنية
مهد لتمرين � .2012شارك اجلي�ش
والقوات الأمريكية متري ًنا
ثنائيا ّ
ً
تقريباّ � ،أم��ا ه��ذا العام فكانت
اللبناين الـعام  2011بعديد ف�صيلة
ً
م�شاركته فاعلة ووا�سعة �إذ �شملت �أف���واج املغاوير ومغاوير البحر
واملجوقل والتدخل الثالث� ،إىل جانب الطبابة الع�سكرية والقوات البحرية
مديرية التوجيه.
واجلوية وفريق من
ّ
ال�سيناريو
ثالث دول تدخل �ضمن هذا ال�سيناريو الذي قام حول مهمة قوة م�شرتكة
لدعم دولة �صديقة مهددة تطلب امل�ساعدة على ال�صعيد الدويل ،وهو
م�شرتك بني خمتلف العنا�رص .ويفرت�ض ال�سيناريو قيام إ�ح��دى الدول
الثالث باجتياح دول��ة �أخ��رى بهدف ال�سيطرة على أ�ح��د �آب��ار البرتول
املكت�شفة حديثا ً ،فتقوم قوة الواجب امل�شرتكة بهجوم معاك�س ل�ص ّد
إرهابيون
العدوان وطرد العدو (مكان الهجوم جبال البرتاء) .كما يت�سلّل �
ّ
من الدولة املهاجمة �إىل الدولة املعتدى عليها ،عرب دولة ثالثة جماورة

متوز

إرهابية متق ّدمة فيها .يهرب املواطنون من
لهما ،بهدف �إقامة قواعد �
ّ
ويقام لهم خميم (قرب احلميمة).
املعارك ُ
من جهة �أخرى ي�سيطر قرا�صنة على �سفينة جتارية ميكن ا�ستخدامها
لعدة �أغرا�ض ،و ُتقام عمليات البحث والإنقاذ من على منت طائرة قوات
ال��واج��ب امل�شرتكة ،وتنفّ ذ عمليات �إخ�لاء الدبلوما�سيني يف �سفارة
الـ«كا�سوتك» (.)KASOTC
قيادة التمرين
بد�أ التمرين بالتدريب امل�شرتك ملدة �أ�سبوع ،ثم انتقل امل�شاركون �إىل
مرحلة التنفيذ التي دامت �أ�سبوعني.

الإع��ت�را�����ض وال��ت��ف��ت��ي�����ش
ال��ب��ح��ري� ،إن��ق��اذ الرهائن،
مكافحة الإره���اب البحري،
وع����م����ل����ي����ات ال����ق����ي����ادة
امل���������ش��ت�رك����ة .و����ش���م���ل
ت��دري��ب ال��ق��وات البحرية
الهجوم البحري ملكافحة
القر�صنة ،العمليات الربمائية ،عمليات جمموعة الهجوم اال�ستك�شافية
ودعم عمليات �إخالء غري املقاتلني .كما تخلّل التمرين عدد من الندوات
تتم تغطيتها يف التدريب
التدريبية وور�شات العمل للموا�ضيع التي مل ّ
ّ
امليداين كالعمليات املدنية  -الع�سكرية ،ال�ش�ؤون العامة ،معاجلة
الدينية ،العمليات النف�سية و�أمن احلدود.
الذخائر العمياء ،ال�ش�ؤون
ّ

مناورات

فريق التوجيه
مديرية التوجيه يف اجلي�ش اللبناين �ضمن
�شارك �ضباط وعنا�رص من
ّ
فاعليات املكتب الإع�لام��ي للتمرين (يف ال��ـ  ،)KASOTCوالتي
املن�سقة
ت�ضمنت جل�سات وم�ؤمترات وحما�رضات حول احلمالت الإعالمية
ّ
ّ
عموما ،والتي تدخل يف �إطار مفهوم
التي تواكب هذا التمرين واحلرب
ً
اال�سرتاتيجية .كما قام الفريق الإعالمي اللبناين بتغطية
االت�صاالت
ّ
خمتلف ن�شاطات القطع امل�شاركة وكل املناورات التي ُنفِّ ذَت� ،إىل جانب

�س ّميت جمموعة ال�سيطرة امل�شرتكة
�أدارت التمرين قيادة ّ
موحدة ُ
(مركزها يف ال��ـ  ،)KASOTCوم��ن داخ��ل غرفة عمليات يديرها
ممثلون عن الوحدات الرئي�سة والقيادة املركزية وخمتلف الوحدات
والأجهزة وامل�ؤ�س�سات احلكومية امل�شاركة� ،إ�ضافة �إىل قيادة قوة
الواجب امل�شرتكة.
وكان على ر�أ�س هذه القيادة ،اللواء الركن الأردين عوين العدوان
رئي�س هيئة العمليات والتدريب يف القوات امل�سلحة الأردنية� ،إىل
جانب اللواء الأمريكي كني توفو قائد العمليات اخلا�صة يف اجلي�ش
الأمريكي.
عمالنيا ً� ،أن�شئت قيادات تابعة تولت كل منها م�س�ؤولياتها ح�سب
لي�صار �إىل معاجلة
اخت�صا�صها (قوى جوية ،بحرية ،برية ،وقوات خا�صة)ُ ،
املعلومات اخلا�صة بكل �أق�سام التمرين يف القيادة مبا ي�ضمن ر�ؤية
يتم التخطيط له.
وا�ضحة حول ما يجري وما ّ
التدريبات
متحورت تدريبات القوات الربية ح��ول الهجوم املعاك�س ،عمليات
الطوارئ الإن�سانية ،عمليات �إخ�لاء غري املقاتلني ،عملية �إدام��ة القطع
تدربت القوات
وتزويدها ،الدعم اجلوي ،وعمل الأ�سلحة امل�شرتكة .يف حني ّ
اخلا�صة على العمل املبا�رش ،اال�ستطالع اخلا�ص ،البحث والإنقاذ القتايل،

ال�صحافة العربية والأجنبية.
كيفية التعامل
مت ت�شكيل مركز �إعالمي م�شرتك يتوىل الإ�رشاف على
وقد ّ
ّ
مع و�سائل الإع�لام وكيفية ت�رسيب الأخبار ،مع الإ��شراف على التدريب
الإعالمي للم�شاركني وو�ضع خطة �إعالمية ملختلف جمريات التمرين.
القوات اجلوية
�شارك عقـيد ركن طيار من القوات اجلوية اللبنانيـة يف جممـوعــة القيادة
وال�سيطرة اجلويـة لقوى التحالــف ( 86طائـرة م�شاركــة) كم�سـاعد ملديــر
مركز العمليات اجلوية (املناوبة النهارية) يف املرحلة الأوىل ،وكمدير
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مناورات

للمركز (امل��ن��اوب��ة الليلية) يف املرحلة
مهمتـه تنظيم مواعيد
الثانية .واقت�ضت
ّ
طلعات الطائرات واحل��ر���ص على �سالمة
احلركة اجلوية ،بالإ�ضافة
�إىل ت���أم�ين املتطلبات
ال�لازم��ة للمهمة اجلوية
(دعم جوي قريب و�إخالء
جوي و�سواها).
وق�����د �أل����ق����ى ال��ع��ق��ي��د
ال���رك���ن ال���ط���ي���ار �أح��م��د
ال����ه����ادي اي����ج����ا ًزا �أم����ام
امل��ل��ك ع��ب��داهلل ال��ث��اين يف
مركز  KASOTCحول
دوره يف التمرين و�أهمية
م�شاركة اجلي�ش اللبناين
فيه.

تطبيقية على منت ال�سفينة الأمريكية « .»USS Gunston Hallوقد
متمي ًزا يف التدريبات والتمارين
�أبدى الفريق اللبناين تعاو ًنا ملحوظً ا و�أدا ًء
ّ
مع الفريق الأمريكي.
الطبابة الع�سكرية
ح�رض فريق من الطبابة الع�سكرية امل�ؤمتر الطبي اخلا�ص بالتمرين يف
مدينة احل�سني الطبية يف عمان ،وقد �ألقت ال�ضابط امل�س�ؤول عن الفريق
حما�رضة بعنوان «العوار�ض املر�ضية لنهر البارد ،»Sandfly Disease
وت�سلّم امل�شاركون يف امل�ؤمتر �شهادات تقدير.
بعدها انتقل الفريق �إىل خميم القوات اجلوية الأمريكية يف منطقة
متت
يجوز  -جبال البرتاء ،وق ّدم خربته حول عملية الإخالء الطبي التي ّ
يف نهر البارد .وقد ُنفِّ ذت جميع التمارين العملية يف امل�ست�شفى امليداين
ي�ضم :عيادة الفرز ،ق�سم احلاالت امل�ؤجلة ،ق�سم اجلراحة،
الأردين الذي
ّ
ق�سم احلاالت الطارئة ،ق�سم الإخالء وق�سم احلاالت امل�ستع�صية (خيمة
ال�شهداء).
تركّ زت التدريبات على عملية التعقيم يف حاالت الإ�صابات الكيميائية
التعرف �إىل �إمكانات الفرق
والبيولوجية ،التعامل مع احلاالت النف�سية،
ّ
امل�شاركة بالتمرين واملتعلّقة بالإخالء الطبي ...ويف التطبيق الفعلي
ملناورة «الأ�سد املت�أهب» ا�ستجاب الفريق الطبي اللبناين لع ّدة حوادث
كيفية العناية ب�أعداد كبرية من امل�صابني ،الأمر الذي �أ�ضاء
تركّ زت على
ّ
املميز.
على قدرات هذا الفريق و�أدائه
ّ
فوج التدخل الثالث
تابع  32عن�رصًا من فوج التدخل الثالث (�ضباط ،رتباء و�أفراد) تدريبات

القوات البحرية
متركز فريق القوات البحرية اللبنانية يف منطقة العقبة يف خميم للقوات
اخلا�صة امل�شاركة� ،ضمن قاعدة تابعة للقوات البحرية امللكية الأردنية.
وعلى منت ال�سفينة الأمريكية « »USS New Yorkنفّ ذ التدريبات
كيفية التعامل مع ال�سفن غري املتعاونة والدهم ،والإنتقال
التي �شملت
ّ
التكتي ،والقتال املتقارب على منت ال�سفن� ،إ�ضافة �إىل تنفيذ متارين
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�أ�سلحة يف حوزتهم� ،إقامة
ح����واج����ز ت��ف��ت��ي�����ش ع��ل��ى
امل�سالك امل�ؤدية للمخيم
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال��دوري��ات
والكمائن.
هدفت كل هذه التمارين
�إىل تنمية القدرة الع�سكرية
والبدنية للع�سكريني ورفع الروح املعنوية لديهم ،فكانت خربة من نوع
جديد لع�سكريي الفوج من حيث القتال وتنفيذ املهمات يف ال�صحراء
�ضمن ظروف مناخية �صعبة.
ٍ
املهنية
وكان �أداء عنا�رص فوج التدخل الثالث على م�ستوى عال من
ّ
والدقّ ة ،فحازوا �إعجاب الفرق العربية والأجنبية التي �شاركت معهم.

مناورات

يوما ،مع املارينز والقوات الأردنية وبع�ض املنظمات
م�شرتكة ملدة ً 17
الدولية� ،شملت خمتلف �أنواع الرمايات� ،إ�ضافة �إىل درو�س يف الإ�سعافات
الأولية ومناورات التق ّدم نحو العدو ،حتقيق التما�س ،الإلتفاف ،القتال

مغاوير البحر
ت�ضمنت تدريبات قوة مغاوير البحر التي كانت بحجم ف�صيلة (32
ّ
ورتيبا وفر ًدا) ،عمليات ع�سكرية م�شرتكة مع البحرية الأمريكية
�ضابطً ا
ً
 Navy Sealsتتعلّق بالعمليات البحرية والربية اخلا�صة ،وذل��ك يف
القاعدة البحرية امللكية الأردنية� .شملت التدريبات رمايات بالذخرية
دهما يف الأماكن الآهلة ،تخلي�ص رهائن ،عمليات دهم �سفن نقل
احلية،
ً
ّ
و�شحن بوا�سطة الزوارق املطاطية والطوافات...
ركّ ز التدريب على تبادل اخلربات والتعاون بني اجليو�ش ،الأمر الذي
ي ؤ� ّدي �إىل زيادة ثقة الع�سكريني ب�أنف�سهم .وقد �أظهر ع�سكريو مغاوير
البحر م�ستوى
عاليا حاز تقدير القيادات العليا.
وتقنيا
بدنيا
ً
ً
ً

امل�شرتك (م�شاة  -م��درع��ات) وال��دف��اع .وق��د توجت ه��ذه التدريبات
باال�شرتاك مبناورة الهجوم املعاك�س.
�إىل جانب هذه التدريبات ،ن ّفذ عنا�رص فوج التدخل الثالث مهمة حماية
ت�ضمنت:
خميم الالجئني التي
ّ
ت�أمني احلماية اخلارجية للمخيم ،منع التحركات منه و�إليه من دون
ت�رصيح ،الت�أكد من هويات الالجئني وتفتي�شهم للت�أكد من عدم وجود

املغاوير واملجوقل
أي�ضا بقوى بحجم ف�صيلة لكل منهما،
فوجا املغاوير واملجوقل �شاركا � ً
وتابعا تدريبات مت�شابهة يف الــ.KASOTC
املبنية (ليلية
ت�ضمن الربنامج ،عمليات دهم وقتال يف الأماكن
وقد
ّ
ّ
ونهارية) ،تفجريات (فتح ثغرة) ،دوريات راجلة (على �صعيد ف�صيلة
ليلية (با�ستعمال املناظري
وح�ضرية ورهط) ،رمايات نهارية ،رمايات
ّ
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متوز

مناورات

الليلية و�أجهزة الليزر) ،رمايات خمتلفة واجتياز حواجز ،عمليات جموقلة
يف ع�� ّدة م��واق��ع �ضمن الأرا���ض��ي الأردن��ي��ة با�ستعمال ط��واف��ة Black
 Hawkو�إخالء �صحي .وقد ُنظِّ َمت مباريات يف نهاية الدورة بني خمتلف
الدول امل�شاركة (ال��دول الع�رش املوجودة يف الـ  ،)KASOTCتطبيقًا
للتدريبات ،فحلاّ يف املرتب َتني الثالثة والرابعة.
� ّإن التحديات الأمنية التي تواجه العامل اليوم مت�شابهة �إىل ح ٍّد كبري،
ف�شبكات الإرهاب والتهريب واالجتار باملمنوعات على �أنواعها� ،أ�صبحت
عابرة للحدود ،الأمر الذي ي�ستلزم درجة عالية من التعاون والتن�سيق
على م�ستوى �إقليمي ،وقد �شكّ لت هذه املناورة فر�صة لتبادل اخلربات
وا�ستثمار عالقات ال�صداقة خالل الأزمات �أو يف امل�ستقبل.

ما هو الـ KASOTC؟
متركـــزت غرفـــة �إدارة التمرين يف «مركز امللك عبداهلل
الثاين لتدريب العمليات اخلا�صة» KASOTC - King
Abdullah II Special Operations Training Center
أي�ضا مدينة �أمنوذجية للتدريب على القتال يف
ال��ذي
�ضم � ً
ّ
املبنية.
الأماكن
ّ
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متوز

ع�سكريون يف ال�سيا�سة

حوار :جان دارك �أبي ياغي
ت�صوير :اجلندي هاين قازان

من هو؟
النائب ج��ان �أوغا�سبيان من مواليد مدينة
بريوت يف � 17شباط العام  .1954تلقّى علومه
الإبتدائية والثانوية يف
مدر�سة ال�شانفيل ،قبل
�أن ينتفل �إىل املدر�سة
احلربية كتلميذ �ضابط.
ق ّدم �إ�ستقالته من اجلي�ش العام  2000بهدف
ّ
نائبا
الرت�شح للإنتخابات النيابية ،فانتخب
ً
عن بريوت  -دائرة زقاق البالط ثالث دورات
متتالية ( 2005 ،2000و ) 2009على
عي
الئحة الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري .نّ
ع�ض ًوا يف ع ّدة جلان :البيئة ،الدفاع والداخلية
والبلديات ،اخلارجية ،الإقت�صاد ،ويف املجل�س
الأعلى ملحاكمة الر�ؤ�ساء وال���وزراء ،ويف جلان
ال�صداقة الربملانية اللبنانية مع عدة دول .كما
عي وزير دولة ل�ش�ؤون التنمية الإدارية يف متوز
نّ
العام  ،2005ووزير دولة يف حكومتي العامني
 2008و ،2009وك��لّ��ف مب��ل��ف ال��ع�لاق��ات
اللبنانية  -ال�سورية.
�شارك يف العديد من الن�شاطات واملحا�رضات
الثقافية والتعليمية ،وهو ي�ؤمن بلبنان الوطن
املوحد املبني على �صيغة العي�ش امل�شرتك
بني جميع الطوائف على قاعدة الدميقراطية
امليثاقية .ينتمي اليوم �إىل كتلة امل�ستقبل
النيابية .م��ن م�ؤلفاته كتاب «�أم���ن وحماية
ال�شخ�صيات» ال��ذي و�ضعه ي��وم ك��ان برتبة
مقدم يف لواء احلر�س اجلمهوري �أيام الرئي�س
الراحل اليا�س ال��ه��راوي ،عالج فيه ب�أ�سلوب
علما من العلوم
علمي م�ش ّوق
ً
مو�ضوعا ب��ات ً
تدر�س يف املعاهد والكليات الع�سكرية يف
التي ّ
عدد من الدول.
تطوعت يف اجلي�ش؟ وما هي �أبرز
• متى
ّ
املحطات يف حياتك الع�سكرية؟
 -دخ��ل��ت امل��در���س��ة احلربية ال��ع��ام 1974

جان �أوغا�سبيان
تدرج يف �صفوف امل�ؤ�س�سة
نائب
ّ
الع�سكرية قبل �أن يدخل ميادين
ال�سيا�سة.
النائب الذي ا�ستقبلنا يف مكتبه يف
جمل�س النواب ،يقول« :برمو�ش العني
نحمي اجلي�ش».

النائب جان �أوغا�سبيان:

اجلي�ش خط �أحمر نحميه برمو�ش العني
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وتخرجت منها برتبة مالزم العام 1977
ّ
حيث ب��د�أت خدمتي الع�سكرية يف اللواء
ال�ساد�س ،ومن ثم ع ّدت �إىل املدر�سة احلربية.
بداية العام � 1983شكلت �إىل ل��واء احلر�س
اجل��م��ه��وري يف عهد الرئي�س �أم�ي�ن اجلميل.
وبتاريخ � 1985\1\1إنتقلت �إىل اللواء الثامن
حيث اكت�سبت خربة قتالية وبقيت فيه حتى
نهاية العام  .1990ثم عدت �إىل لواء احلر�س
اجلمهوري برتبة عقيد كم�ساعد لقائده وبقيت
فيه � 9سنوات حل�ين ت��ق��دمي �إ�ستقالتي يف
ّ
الرت�شح للإنتخابات
�شباط العام  2000بهدف
النيابية� .إىل جانب اخل��دم��ة ،تابعت دورات
ع�سكرية يف لبنان ،الأردن ،فرن�سا� ،أملانيا
والواليات املتحدة.
احلياة الع�سكرية
تقيم جتربتك الع�سكرية بعد 25
• كيف
ّ
�سنة خدمة؟
أولّ � ،أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية كانت
 �أ�ؤك��د � اًمبنزلة عائلتي الثانية .ث��ان� ً�ي��ا ،ك��ل املراكز
التي تبو�أتها يف ال�سيا�سة هي نتيجة اخلربات
وامل���ع���ارف ال��ت��ي اكت�سبتها يف امل�ؤ�س�سة
خ�صو�صا يف مرحلة وجودي يف احلر�س
الع�سكرية
ً
اجل��م��ه��وري يف عهد الرئي�س ال��راح��ل اليا�س
الهراوي .قربي منه يف مرحلة معينة �سمح يل
بالتعرف �إىل العديد من ال�سيا�سيني من بينهم
ّ
الرئي�س الراحل ال�شهيد رفيق احلريري الذي
اختارين يف ما بعد (العام � )2000ضمن لوائحه

الإنتخابية� .شبكة العالقات العامة مل تقت�رص
على الداخل فح�سب� ،إمن��ا طاولت اخل��ارج من
خالل تنظيم الرحالت الرئا�سية والتن�سيق مع
املعنيني يف الدول العربية والغربية.
من جهة �أخ���رى� ،أ�شعر �أن ثمة وق ًتا هدرته
خ�صو�صا
خالل وجودي يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ً
�أوقات الفراغ التي كان من الأف�ضل الإ�ستفادة
وعلميا ...هنا ال ب ّد من ذكر �ضابط
ثقافيا
منها
ً
ً
�أدخ��ل مفهوم الثقافة والعلوم املدنية �إىل
احلياة الع�سكرية هو املرحوم العميد فران�سوا
كثريا يف حتليل املنطق
جنادري ،الذي �ساعد
ً
الع�سكري واجلمع بني الأديان ،لكن احلرب يف
ما بعد ن�سفت كل املفاهيم.
��صراع��ا م��ع ذات���ي (ال عالقة
�أع��ي�����ش ال��ي��وم
ً
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية به وبعي ًدا عن ال�سيا�سة)،
�إذ �أت�أ�سف ملرحلة احلرب الأهلية التي �شهدت
متاري�س وجبهات قتال والتي �شاركت مبعظمها
منذ دخويل املدر�سة احلربية ...لذا �أكره منطق
القوة وال�سالح ،والأ�سو أ� �أننا مل نتعلم من احلرب
ً ِ
ربا.
درو�سا وع ً
• ما هي �أبرز الإجنازات التي حققتها؟
 عندما �شكلت �إىل لواء احلر�س اجلمهوري،طلب مني �آنذاك �إن�شاء كتيبة �سميت «كتيبة
الأم��ن واحلماية» �أ�صبح عديدها اليوم حواىل
 500عن�رص مهمتها حماية �أم��ن الرئي�س يف
الإنتقال وال�سكن� ،إىل �أمن وتنظيم زيارة كل
الر�ؤ�ساء وامللوك �إىل لبنان.

متوز

املحطة الأبرز
• من هي ال�شخ�صية التي زارت لبنان
أثرا يف حياتك الع�سكرية؟
وتركت � ً
 �أهم �شخ�صيـة بالن�سبة ا ّيل زارت لبنان وكان
يل �رشف مرافقتها هي البابا يوحنا بول�س الثاين
الذي توليت �شخ�صيـًا �أمنه اخلا�ص وكنت معه
يف ال��ـ«ب��اب��ا موبيلي» ط��وال فتـرة وج���وده يف
لبنان.
واللوحة املعرو�ضة يف �ساحة بكركي اخلارجية
تخلي ًدا للزيارة متثل قدا�سة البابا �إىل جانبه
البطريرك �صفري و�أنا خلفهما .وكان البطريرك
�صفري ميازحني كلما زرت بكركي قائـالً« :لقد
دخلت تاريخ املوارنة».
لقد تركت هذه الزيارة الأثر البالغ يف حياتي
أ�سا على عقب.
ال�شخ�صية وقلبتها ر� ً
ل���ق���د حت���� ّول����ت م����ن �إن�������س���ان م�����ؤم����ن �إىل
م ��ؤم��ن ومم��ار���س وغ�ي�ر متع�صب لطائفتي
الأرثوذك�سية� ،إذ �أ�شارك يف القدا�س يوم الأحد
لدى كل الطوائف .كما �أقوم ،مرتني يف ال�سنة،
ب�سياحة دينية �أزور فيها كل الأماكن املقد�سة
يف لبنان .يف النهاية ،الإميان باهلل وحده ي�شعر
الإن�سان باحلماية.
• هل حماية الر�ؤ�ساء مت�شابهة �أم تختلف
من رئي�س �إىل �آخر؟
 من حيث القواعد الأ�سا�سية ال تختلف.الإختالف يكمن يف درج��ة املخاطر التي تهدد
البلد ،من هي ال�شخ�صية املطلوب حمايتها
معر�ضة للخطر.
و�إىل اي درجة هي ّ
يف الدول الغربية مثلاً  ،ي�ص ّنفون ال�شخ�صيات
ويعتربون حاكم امل�رصف املركزي ال�شخ�صية
الأك�ث�ر عر�ضة للخطر .م��ن هنا ،ثقافة الأم��ن
تختلف من بلد �إىل �آخر .تعتمد الدول الغربية
على العمليات الإ�ستباقية ،على العمل الأمني
الإ�ستعالمي الإ�ستق�صائي ،وعلى �ضبط العملية
قبل حدوثها ،ويدعمون عملهم بو�سائل تقنية
متط ّورة ج ًدا.
يف لبنان ويف الدول العربية ،يعتمدون على
�ضخامة املوكب (ال يقل عن � 15سيارة)� ،أي
على العدد ،وعلى ر ّدة الفعل ...يف �أملانيا ويف
فرن�سا �أكرب موكب م�ؤلف من � 3سيارات ومر ّد
ذلك �إىل �أن الأر�ض مم�سوكة.

زاد امل�ؤ�س�سة
• ما هو الزاد الذي خرجت به من امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية؟
خ�صو�صا
 عندما دخلت املعرتك ال�سيا�سي،ً
وزي����را ،متنيت ل��و �أن��ن��ي حائز
عندما عينت
ً
���ش��ه��ادات جامعية كانت �ساعدتني �أك�ثر يف
درو�سا
�أدائي كوزير� .إال �أنني اجتهدت وتابعت
ً
مكثّفة حتى �أتقنت اللغة ال�سيا�سية .من هنا،
�أمنيتي لكل �ضابط �أن ي�ستفيد من كل حلظة يف
حياته لتو�سيع �آفاق معلوماته يف �أي اخت�صا�ص
ي��خ��ت��اره فيكت�سب خ�برة ومنطقًا يف كيفية
التعاطي مع الآخرين.
�أم����ا ال�����زاد ،فيمكنني ال��ق��ول � ّإن م��ب��ادئ
نوعا من املناعة
احلياة الع�سكرية �أك�سبتني ً
والإ�ستقامة وال�شفافية والت�ضحية واح�ترام
حتمل اللعبة
ال��ذات والآخ��ري��ن ،والقدرة على
ّ
ال�سيا�سية التي ت�أخذ �أحيا ًنا بع ًدا غري �رشيف.
• بالإنتقال �إىل ال�سيا�سة ،بعد تقدمي
نائبا،
مت انتخابك
ا�ستقالتك من اجلي�ش ّ
ً
تقيم جتربتك يف ال�سيا�سة؟
كيف
ّ
 لو مل �أق ّدم ا�ستقالتي يف ذلك الوقت لكانبقي يل يف اجلي�ش � 12سنة� ،أي كنت تقاعدت
ه��ذا العام� .إال �أنني اكتفيت ،لأنني وب�سبب
انتمائي املذهبي ،مل يكن مبقدوري �أن �أ�صل
�إىل رتبة �أعلى.
دورا م��ن موقعي
يف ال�سيا�سة ،لقد �أدي���ت
ً
كنائب ووزي���ر ،ف�أنا ممثل للطائفة الأرمنية
يف هيئة احل���وار ،كما كلفت مبعاجلة ملفات
�سيا�سية خ�����ص��و� ً��ص��ا يف م��وا���ض��ي��ع الإدارة،
العالقات اللبنانية  -ال�سورية� ،إع��ادة النظر
بالإتفاقيات (� 42إتفاقية تو�صلنا �إىل تعديل
 30منها) ،التفاو�ض مع ال�سلطات ال�سورية
ح���ول امل��خ��ط��وف�ين اللبنانيني يف ال�سجون
ال�سورية...
• للمجتمع الع�سكري خ�صائ�صه ومميزاته،
ماذا حتمل معك منها �إىل ال�سيا�سة؟
 ل��ق��د ح��م��ل��ت م��ع��ي �أخ�ل�اق���ي���ات املجتمعالع�سكري ومميزاته ،القيم الع�سكرية التي
تنعك�س على �أدائ��ي ال�سيا�سي ،قول احلقيقة
مهما ك��ان��ت ���ص��ع��ب��ة ...وه���ذا نتيجة الرتبية
الع�سكرية.

ع�سكريون يف ال�سيا�سة

• وماذا حتمل �إليه ال�سيا�سة؟
 ال�سيا�سة جرثومة من الأف�ضل �أن يبقىاملجتمع الع�سكري بعي ًدا منها� .أذك��ر عندما
طالب بع�ض النواب يف �إح��دى جل�سات جمل�س
النواب مب�شاركة اجلي�ش يف الإنتخابات النيابية،
كارثيا بالن�سبــة ايلّ .لــذا ،يجب �أن
يوما
كان ً
ً
نن�أى باجلي�ش عن ال�سيا�ســة والعك�س �صحيح.
اجلي�ش خط �أحمر
• م���اذا ق � ّدم��ت��م للجي�ش م��ن موقعكم
ال�سيا�سي؟
 على الرغم من الظروف ال�صعبة املحيطةبلبنان واملنطقة ،وبعي ًدا من منطق املزايدات،
م��ا يهمنا ال��ي��وم ه��و كيف نحمي امل�ؤ�س�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ال��ت��ي ه��ي ���ض��م��ان��ة ب��ق��اء لبنان
وا�ستمراره ،وحاميته ال�رشعية .و�أ�ضاف قائالً:
اجلي�ش خط �أحمر ممنوع امل�س بقيادته حتى لو
جاء ذلك من زمالء ينتمون �إىل التيار ال�سيا�سي
ال��ذي �أنتمي �إل��ي��ه .و�إذا ك��ان لأح��د موقف ما
من اجلي�ش فليوجهه �إىل احلكومة ال�سيا�سية
إداري��ا عن هذه امل�ؤ�س�سة .يجب �أن
امل�س�ؤولة � ً
نحمي هذه امل�ؤ�س�سة برمو�ش العني وندافع
عنها يف كل املحافل ،معها وبها نحمي الوفاق
ال�سيا�سي وال�سلم الأهلي .من هنا ،واجب علينا
توفري كل ما حتتاج �إليه ه��ذه امل�ؤ�س�سة من
�أ�سلحة ومعدات وجتهيزات �رضورية ...والأهم
ت�أمني الغطاء ال�سيا�سي لدورها الوطني �إذ ال
يجوز ترك اجلي�ش لوحده يف املعركة.
من هنا ،ومن موقعي ال�سيا�سي الب�سيط� ،أعمل
على مقاربة م�س�ألة اجلي�ش انطالقً ا من حر�صي
على هذه القيمة املعنوية الكربى التي �إ�سمها
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
أح��ب �إىل قلبك :العقيد �أو
• �أي لقب � ّ
النائب �أو الوزير جان �أوغا�سبيان؟
 ال تعنيني الألقاب � ًأيا كانت« .الكرا�سي مابتعمل نا�س �إمنا النا�س بتعبي الكرا�سي».
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متوز

قيادة اجلي�ش
تكرم جمل�س العمل اللبناين يف الإمارات
ّ
�أقامت قيادة اجلي�ش يف النادي الع�سكري املركزي  -املنارة ،حفالً
تقديرا لإ�سهامه يف
تكرمييا ملجل�س العمل اللبناين يف دولة الإم��ارات،
ً
ً
متويل م�رشوع مكننة الطبابة الع�سكرية ،يف ح�ضور ع�ضو املجل�س الع�سكري

اللواء الركن نقوال مزهر ممثالً قائد اجلي�ش جان قهوجي ،القائم ب�أعمال
�سفارة دولة الإمارات العربية املتحدة �سامل اجلابري ،وعدد من ال�ضباط.
حتية قائد اجلي�ش اىل
تخلل احلفل كلمة للواء الركن مزهر نقل خاللها ّ
�شاكرا له مبادرته
رئي�سا و�أع�ضا ًء،
جمل�س العمل اللبناين  -الإماراتي
ً
ً
املتكررة لدعم اجلي�ش اللبناين بد ًءا من معركة نهر البارد �ضد الإرهاب
ّ
و�صوالً �إىل م�ساهمته الف ّعالة يف متويل م�رشوع مكننة الطبابة الع�سكرية،
والتي �سيكون لها م��ردود �إيجابي كبري على �أداء الطبابة الع�سكرية
وبالتايل على �أفراد امل�ؤ�س�سة وعائالتهم.

كما �ألقى رئي�س املجل�س
املحامي جوزف نهرا كلمة
�أ����ش���اد ف��ي��ه��ا بت�ضحيات
�إعداد:
امل���ؤ���س�����س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة
رميا �سليم �ضوميط
للحفاظ على وح��دة لبنان
وح���م���اي���ة م�����س�يرة �سلمه
الأهلي.
وكان �سبق الكلمات عر�ض مل�رشوع مكننة الطبابة الع�سكرية ،ق ّدمه
رئي�س الت�أليل يف اللواء الطبي العقيد املهند�س غ�سان حلو ،و�أوجز خالله
م�شريا �إىل
املراحل اخلم�س لتنفيذ امل�رشوع الذي انطلق العام ،2006
ً
الأه��داف التي حتققت على �صعيد املرحلة الأوىل ،و�أبرزها �ضبط حق
الإ�ستفادة من الطبابة الع�سكرية من خالل البطاقة املمغنطة ،و�ضبط
عملية ت�سليم الأدوية وتوزيعها يف ال�صيدليات الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل
العمال ،ومكننة عمليات املحا�سبة
حت�سني جودة اخلدمة ومراقبة �إنتاجية ّ
�سهل عملية ال ِّإط�لاع على
يف ال�صيدليات الفروع .و�أ�ضاف �أن الربنامج ّ
م��وج��ودات امل��خ��زن ،ومراقبة خم��زون ال�صيدليات �إىل مالحقة تاريخ
�صالحية الأدوية ملنع الهدر.
ّ
كذلك �أ�شار �إىل االجن��ازات التي حتققت يف املرحلة الثانية ،و�أبرزها
املبا�رشة يف تكوين ملف طبي متكامل لكل م�ستفيد ،وتقلي�ص فرتة
الطبية� ،إ�ضافة �إىل اال�ستعا�ضة عن
الإنتظار للح�صول على اخلدمة
ّ
التدوين اليدوي باملكننة يف العمل الإداري ،وت�سهيل �إ�صدار اجلدول
ونوعيتها.
الإح�صائي حول عدد املعاينات
ّ
و�أو�ضح العقيد املهند�س حلو �أن �إمت��ام امل�رشوع يق�ضي با�ستكمال
ربط امل�ستو�صف بالطبابة (�سلكي وال�سلكي) التي �أجنز ق�سم منها يف
املرحلتني الأوىل والثانية ،ومن ثم جتهيز امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
ب�أجهزة كمبيوتر وطابعات يف املرحلتني الثالثة والرابعة ،قبل الإنتقال
�إىل املرحلة اخلام�سة املتعلقة بالتكنولوجيا الطبية.
ودروعا تذكارية
يف ختام احلفل ،قدم اللواء الركن مزهر �شعار اجلي�ش
ً
لرئي�س جمل�س العمل اللبناين و�أع�ضائه.

ن�شاطات القيادة
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متوز

�أخبار ون�شاطات

�إعداد:
نينا عقل خليل

زار وف��د من الف�صائل الفل�سطينية قيادة
اجتماعا مع مدير املخابرات العميد
اجلي�ش وعقد
ً
الركن ادم��ون فا�ضل يف مكتبه يف ح�ضور عدد
من ال�ضباط .تخلّل اللقاء عر�ض لظروف احلادث
امل�ؤ�سف الذي وقع عند �أحد مداخل خميم نهر
البارد ،حيث �أبدى العميد الركن فا�ضل با�سم
العماد قائد اجلي�ش �أ���س��ف القيادة ل�سقوط
�إ���ص��اب��ات م��ن الع�سكريني والفل�سطينيني.
كما وع��د بك�شف مالب�سات احل���ادث م��ن خالل

وفد الف�صائل
الفل�سطينية
يزور
قيادة اجلي�ش
حتقيق �رسيع لتحديد
امل�س�ؤوليات وجتنب
تكرار ما ح�صل.
ب����دوره �أك���د الوفد
الزائر عمق العالقة التي تربط ال�شعبني اللبناين
والفل�سطيني ،وحتدي ًدا العالقة االيجابية مع
اجلي�ش اللبناين ،وطالب بتخفيف الإجراءات حول
املخيم لتعزيز الثقة و�إزالة الت�شنج مع مراعاة
املهمة الأمنية التي يقوم بها اجلي�ش.

مفت�ش
اجليو�ش
الفرن�سية
يزور
املفت�شية
العامة

قام مفت�ش عام اجليو�ش الفرن�سية اجلرنال هرييف جيوم مع وفد مرافق،
بزيارة �إىل لبنان تخلّلها لقاء مع املفت�ش العام اللواء الركن مي�شال منيرّ
ومعاونيه .جرى خالل اللقاء بحث يف موا�ضيع تتعلق بتبادل اخل�برات بني
اجلي�شني اللبناين والفرن�سي ،والتعرف عن كثب على اخلربة اللبنانية يف
جمال التفتي�ش .و�شمل برنامج الزيارة جولة للوفد على املرافق ال�سياحية
اللبنانية.
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أي�ضا� ،أهمية اال�ستقرار الأمني
و�أكد الطرفان � ً
و�رضورة قطع الطريق على التوظيف ال�سيا�سي
ل��ل��ح��ادث ،وال�سعي �إىل االي��ق��اع ب�ين اجلي�ش
و�سكان املخيم من خ�لال عمليات التحري�ض
وال�شحن التي ال تخدم ال�شعبني ال�شقيقني.

�سفريا �إيطاليا وبلجيكا
جنوبا
يعاينان الأعمال املتعلقة بالألغام
ً
زار �سفريا �إيطاليا وبلجيكا ،يرافقهما وفد من برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي « ،»UNDPاملركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام يف النبطية ،بهدف الإط�لاع على مراحل العمل اجلاري
ودرا�سة امل�شاريع امل�ستقبلية.
تخلل الزيارة �إيجاز قدمه رئي�س املركز املقدم بيار بو مارون،
يف ح�ضور قائد املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام العميد
الركن عماد ع�ضيمي و�ضباطه ،بالإ�ضافة �إىل جولة يف حقول
تقوم جمعية امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية « »NPAبتنظيفها
من القنابل العنقودية.

متوز

من�سق امل�ساعدات
تكرمي ّ
الع�سكرية الأملانية

�أخبار ون�شاطات

املجمع الع�سكري يف جونية ،حفل تكرميي على
�أقيم يف
ّ
من�سق امل�ساعدات الع�سكرية الأملانية العقيد بيرت
�رشف ّ
تقديرا جلهوده املبذولة يف ت�سهيل امل�ساعدات يف
الجنر
ً
احلكومة الأملانية مل�صلحة القوات البحرية.
تر�أ�س احلفل قائد القوات البحرية العميد البحري نزيه بارودي ،وح�رضه امللحق الع�سكري الأملاين وقائد
واملن�سق اجلديد للم�ساعدات الع�سكرية الأملانية
جمموعة الزوارق الأملانية العاملة �ضمن القوات الدولية
ّ
العقيد رالف موللر و�ضباط من اجلانبني اللبناين والأملاين .وللمنا�سبة ،منح العميد البحري بارودي با�سم
العماد قائد اجلي�ش ،و�سام التقدير الع�سكري مع براءته �إىل العقيد الجنر.

امليدالية الع�سكرية الربازيلية الأرفع
لقائد القوات البحرية
تقديرا للتعاون الوثيق واجلهود
ً
امل�ستمرة بني البحريتني اللبنانية
والربازيلية يف تنفيذ القرار ،1701
وبقرار من الرئي�س الربازيلي ،قلد
وزير الدفاع الربازيلي ال�سيد �سل�سو
�أم��وري��ن ،وخ�لال زي��ارة ق��ام بها �إىل
لبنان خالل �شهر �أيار املن�رصم ،قائد القوات البحرية العميد البحري
نزيه ب��ارودي امليدالية الع�سكرية (ORDEM DOMERITO
 )DA DEFESAوهي الأرفع يف وزارة الدفاع الربازيلية.،
�أقيم احلفل على منت �سفينة قيادة القوة البحرية وح�رضه �سفري

الربازيل ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن �صادق طلي�س ،قائد قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة ،قائد القوة البحرية الدولية الأمريال �سميث
و�شخ�صيات لبنانية و�أجنبية و�ضباط من قيادة اجلي�ش والقوات
البحرية.

ب��داي��ة ،وبعد الن�شيدين الوطنيني
عتادا من ال�سلطات الإيطالية
�أقيم يف القاعدة اللوج�ستية الثابتة اجلي�ش ت�س ّلم
ً
ال��ل��ب��ن��اين والإي���ط���ايل� ،شكر العميد
ل��ل��وح��دة الإي��ط��ال��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ق��وات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،حفل مبنا�سبة ت�سلّم عتاد من ال�سلطات الركن �أبو حيدر ب�إ�سم قائد اجلي�ش العماد قهوجي ال�سلطات الإيطالية
على تعاونها الدائم وحر�صها على دعم اجلي�ش اللبناين ،و�سلم ال�سفري
الإيطالية كهبة �إىل القوات اجلوية يف اجلي�ش اللبناين.
ح�رض االحتفال ال�سفري الإي��ط��ايل ال�سيد  Giuseppe Morabitoالإيطايل كتاب �شكر جاء يف ن�صه« :نتوجه �إىل �سعادتكم ،ومن خاللكم �إىل
عاليا الدور
وامللحق الع�سكري الكولونيل  ،Michel saadriوعن اجلي�ش اللبناين ال�سلطات الإيطالية بخال�ص ال�شكر واالمتنان ...و�إننا �إذا نثمن ً
نائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن نبيل �أبو حيدر ممثلاً العماد البارز لدولتكم يف دعم لبنان وجي�شه ،نتطلع �إىل تعزيز عالقة التعاون بني
قهوجي وقائد القوات اجلوية العميد الركن الطيار غ�سان �شاهني ،وعدد جي�شنا ،ونتمنى لبلدكم ال�صديق املزيد من التقدم وال�سالم».
من جهة �أخرى ،وقّ ع العميد الركن �أبو حيدر وامللحق الع�سكري الإيطايل
من ال�ضباط كما ح�رض عدد من الإعالميني
االتفاقية التقنية يف جمال الدفاع بني اجلي�شني
درعا تذكارية لكل
اللبناين والإيطايل ،وق ّدم
ً
من ال�سفري وامللحق الع�سكري الإي��ط��ايل يف
لبنان عربون �شكر وتقدير.
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متوز

�أخبار ون�شاطات

قيادة اجلي�ش �أحيت
ذكرى املقاومة والتحرير

مبنا�سبة الذكرى الثانية ع�رشة للمقاومة
والتحرير� ،أقيم احتفال ع�سكري رمزي
يف باحة وزارة الدفاع الوطني يف الريزة،
ح�رضه رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ممثالً قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ،وق��ادة الأج��ه��زة وال��وح��دات التابعة للقيادة و�ضباطها،
واملوظفون املدنيون.
وجرت خالل االحتفال مرا�سم رفع العلم وتالوة «�أمر اليوم» الذي وجهه
قائد اجلي�ش �إىل الع�سكريني باملنا�سبة.
ويف الإطار نف�سه� ،أقيمت احتفاالت �أخرى يف قيادات املناطق واملعاهد
واملدار�س ،والقوات اجلوية والبحرية ،و�سائر الوحدات الكربى ،تخللتها
تالوة «�أمر اليوم» وعرو�ض ع�سكرية رمزية ،كما زارت وفود من قيادة
اجلي�ش الوحدات املنت�رشة يف منطقة اجلنوب وقدمت لها التهنئة مبنا�سبة
العيد.
ال��رف��ات �إىل م��داف��ن البلدة وج��رت مرا�سم
ا�ستعادت بلدة درب ال�سيم -ق�ضاء �صيدا،
النقيب ال�شهيد جورج ن�رصاللـه
الدفن ليعود بعدها امل�شاركون �إىل �ساحة
رف��ات ابنها النقيب ال�شهيد ج��ورج ن�رصاهلل
�إىل تراب درب ال�سيم
الن�صب حيث �ألقيت كلمات ا�ستهلّها كاهن
الذي ا�ست�شهد بتاريخ  13ت�رشين الأول من
الرعية الأب غازي خوري ،تاله رئي�س البلدية
العام  1990ودف��ن يف منطقة املطيلب -
كرمت ال�شهيد بن�صب تذكاري �أقامته البلدية بالتعاون مارون جحا الذي قال« :يعود النقيب ال�شهيد جورج ن�رصاللـه اليوم برفاته
ك�رسوان .البلدة ّ
أحبها وعلّمته حب الوطن ،اىل ح�ضن �أم �أر�ضعته الرجولة فكان
مع قيادة اجلي�ش .وقد جرى احتفال يف املنا�سبة رعاه قائد اجلي�ش العماد اىل �أر�ض � ّ
جان قهوجي ممثالً بالعقيد الركن حليم عامر ،وتخلّله قدا�س �إلهي تر�أ�سه لل�رشف عنوا ًنا وللت�ضحية مثاالً وللوفاء موئالً.»...
توجهت
راعي �أبر�شية �صيدا ودير القمر للروم امللكيني الكاثوليك املطران ايلي
و�ألقت كلمة العائلة �شقيقة ال�شهيد ال�سيدة مرمر ن�رصاللـه التي ّ
حداد ،يف ح�ضور عدد من ال�شخ�صيات تق ّدمهم �إىل ممثل قائد اجلي�ش ،بال�شكر �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وعلى ر�أ�سها قائد اجلي�ش العماد جان
ممثل رئي�س جمل�س النواب الدكتور �أحمد مو�سى ،نواب وممثلون عن قهوجي و�إىل املطران حداد وبلدية درب ال�سيم و�إىل احل�ضور ،وقالت:
«�إن��ك يا �أخ��ي على �صورة الوطن
القوى الأمنية والتيار الوطني احلر
ال���ذي ع��ان��ق ال�شموخ� ،أن���ت على
وح��زب اللـه وحركة �أم��ل ،ورئي�س
م��ث��ال��ه م��ت��م� ّ�رد ث��ائ��ر ،ع�ين على
بلدية درب ال�سيم ال�سيد مارون
اجلي�ش ،قلب ينب�ض بالوطنية
جحا وعدد كبري من فاعليات و�أبناء
ودم يروي الرتاب .هذا ما ن�شهده
البلدة واجلوار.
على ج��ب��اه ال��ذي��ن ���ش��ه��دوا للحق
ب��داي��ة �أدت ثلة م��ن ت�رشيفات
فا�ست�شهدوا يف �ساحة ال�رشف».
اجلي�ش يتق ّدمها العلم اللبناين،
بعد ذل��ك �أزي � َح��ت ال�ستارة عن
التحية لل�شهيد على مدخل البلدة،
ال��ن�����ص��ب ال���ت���ذك���اري لل�شهيد
وم���ن ه��ن��اك ���س��ار امل�����ش��ارك��ون
ن�رصاللـه ،ثم و�ضع العقيد الركن
يتق ّدمهم النع�ش ب��اجت��اه منزل
ع���ام���ر �إك���ل���ي�ل� ًا م���ن ال���زه���ر على
عائلته ومن ثم �إىل و�سط البلدة
الن�صب با�سم قائد اجلي�ش العماد
حيث �أق��ي��م الن�صب ال��ت��ذك��اري.
قهوجي ،ليرت�أ�س بعدها املطران
وعلى وقع عزفة املوتى والن�شيد
القدا�س الإلهي.
الوطني ملو�سيقى اجلي�ش ،نقل
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�أخبار ون�شاطات

تكرم
الليونز
ّ
قدامى ع�سكريي
منطقة البقاع
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش
ال���ع���م���اد ج�����ان ق��ه��وج��ي
مم���ث�ل� ًا ب��ال��ع��م��ي��د ع��ل��ي
زع��ي�تر ،وح�����ض��ور حاكمة
�أندية الليونز يف املنطقة
 351اللّيون وف��ا خوري
وع���دد م��ن ال�شخ�صيات
وال��ل��ي��ون��زي�ين� ،أق��ام��ت
�إدارة �أندية الليونز حفالً
ت��ك��رمي� ً�ي��ا للع�سكريني
ال���ق���دام���ى يف حم��اف��ظ��ة
ال��ب��ق��اع وذل����ك يف ن��ادي
الرتباء املركزي يف املنطقة.
ب��داي��ة ،ع��زف��ت مو�سيقى اجل��ي�����ش الن�شيد
الوطني اللبناين ،ثم كلمة رئي�س جلنة التعاون
مع اجلي�ش العميد الركن املتقاعد منري ع�ساف
البجاين ال���ذي �أ���ش��اد بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ومما قاله:
وبقيادتهاّ ،
«� ّإن ه��ذا الإحتفال هو تقدير واع�ت�راف م ّنا
ب��ال��دور الوطني ال�رشيف وامل��ه��م ج�� ًّدا جلميع
الع�سكريني يف اخلدمة الفعلية ،وملن �سبقهم
عاما وحتى اليوم يف تنفيذ
منذ �أكرث من �سبعني ً

املهمات الوطنية الدقيقة ويف امل�ساهمة يف
بناء جي�ش الإ�ستقالل ،جي�ش ال�رشف والت�ضحية
والوفاء .فمن جي�ش وحدات «القنا�صة اللبنانية»
يف بداية الأربعينيات �إىل جي�ش �أفواج و�ألوية،
وبحرية
برية
ّ
ومدار�س ومعاهد وكليات ،وقوى ّ
طبية واجتماعية و�سواها.
وجوية وم�ؤ�س�سات
ّ
ّ
ح�صل ك���لّ ذل���ك ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن امل��ن��اخ��ات
ال�سيا�سية التي مل تكن يف معظم الأحيان مالئمة،
ومع الأ�سف �أنها ال تزال كذلك».
ب��دوره �ألقى العميد علي زعيرت كلمة �شكر
فيها �إدارة �أندية الليونز على مبادرتها
وثقتها ،وق��ال« :بكل فخر واع��ت��زاز،
�أنقل �إليكم حتية قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،و�شكره العميق لأندية
الليونز� ،إدار ًة ونا�شطني ،على �إقامة
ه��ذا الإح��ت��ف��ال ،ال���ذي ي��ع�ّب�رّ ع��ن نبل
م�شاعركم الوطنية ،وخال�ص حمبتكم
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أبنائها ،هذه
امل�ؤ�س�سة التي ت�ستمر يف �أداء واجبها
ال��وط��ن��ي ،وف��ي��ة للر�سالة والق�سم،
�ساهرة على �إرث �شهدائها� ،أمينة على
�إجنازات رجالها املخل�صني».
و�أ���ش��ار ممثل قائد اجلي�ش �إىل «�أن
ل��ب��ن��ان ت��ع� ّ�ر���ض يف امل��ا���ض��ي البعيد

والقريب للكثري من املحن والأزمات ،لكن اميان
اللبنانيني الرا�سخ بهذا الوطن ،و�إرادة احلياة
واالنت�صار يف نفو�سهم ،كانت الأقوى والأم�ضى،
ف�إذا به كطائر فينيق ينه�ض جم ّد ًدا من حتت
ع�صيا
الرماد ،حملقًا يف �سماء املجد واخللود،
ً
على املوت والفناء.»...
وق����ال�« :إن ال��ف�����ض��ل يف ذل����ك ،ي��ع��ود �إىل
ثبات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف نهجها القومي،
ومت�سكها بدورها الوطني اجلامع� ،إىل جانب
ت�ضحيات �أج��ي��ال��ه��ا امل��ت��ع��اق��ب��ة ،ح��ي��ث ك��ان
للع�سكريني احلا�رضين بيننا اليوم ،ح�صة وافرة
من تلك الت�ضحيات ،وب�صمات وا�ضحة ال تزال
مطبوعة يف �صفحات ت��اري��خ ه��ذه امل�ؤ�س�سة
و�إجنازاتها الكبرية.
أي�ضا �إىل ثقة ال�شعبة
كما �أن الف�ضل يعود � ً
اللبناين بجي�ش بالده والتفافه حوله ،واندفاع
نخب جمتمعنا الفكرية واالجتماعية والثقافية
�إىل م�ؤازرته ،وخري دليل على ذلك �أندية الليونز،
التي �أعطت املثل يف الت�ضامن معه وتقدمي
ومنويا».
ماديا
الدعم له
ً
ً
وختم بالقول:
«�أي��ه��ا الأخ���وة الأع���زاء يف �أن��دي��ة الليونزّ � ،إن
مبادرتكم الطيبة جتاه الع�سكريني املتقاعدين،
الذين بذلوا زهر ال�شباب و�أغلى �سنوات العمر
تكرميا منكم للجي�ش،
يف خدمة الوطن ،نعتربها
ً
ال��ذي ب��دوره يحر�ص ك��لّ احلر�ص على الوفاء
لرجاله القدامى ،الذين �ساهموا بالروح والعقل
وال�����س��اع��د �إىل ج��ان��ب رف��اق��ه��م يف �إع�ل�اء �رصح
هذه امل�ؤ�س�سة ،ويف العمل على تطويرها نحو
الأف�ضل والأكمل.
با�سم ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي،
�أتوجه بال�شكر �إىل �أندية الليونز على التفاتتها
الكرمية جتاه م�ؤ�س�سة �شعارها ال�رشف والت�ضحية
والوفاء ،وعهدها العطاء بال م ّنة �أو ح�ساب� .أدام
اهلل م�ساعيكم اخليرِّ ة ،و�أم ّدكم مبزيد من العزم
والإميان يف خدمة الوطن والإن�سان».
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مناورة «ال�رضبة القا�ضية»
ومتارين قتالية يف جمال
الدعم اجلوي

حت��ت ع��ن��وان «ال����ضرب��ة القا�ضية»
جهوزيتها
ويف �إطار عملية التكامل والتن�سيق بني وحدات اجلي�ش ،والتحقّق من
ّ
امليدانية ،نفّ ذت وحدات من لواء امل�شاة ال�ساد�س مب�شاركة وحدات من القوات
ّ
اجلوية وفوج املغاوير ،مناورة قتالية يف حقل رماية الطيبة.
ح�رض املناورة عدد من كبار �ضباط القيادة وق��ادة الوحدات الكربى والأف��واج
امل�ستقلّة� ،إىل عدد من امللحقني الع�سكريني والأجانب .ونفّذت خاللها رمايات
احلية من الطوافات والدبابات واملدافع الثقيلة والأ�سلحة املتو�سطة.
بالذخرية
ّ
ويف �إطار التعاون بني اجلي�شني اللبناين والأمريكي ،نفذت وحدات من القوات
اجل��وي��ة و�أف����واج :امل��غ��اوي��ر وم��غ��اوي��ر البحر وامل��ج��وق��ل وف��رع مكافحة الإره���اب
متخ�ص�ص ،متارين قتالية
والتج�س�س ،ب��الإ���ش�تراك مع فريق تدريب �أم�يرك��ي
ّ
ا���س��ت��م��رت ل��ع � ّدة �أي��ام
يف جمال الدعم اجلوي
القريب وتقنياته.
وقد تخلّل التمارين،
ع����م����ل����ي����ات �إن����������زال
جم���وق���ل���ة ورم����اي����ات
حية ب�أ�سلحة الهاون
ّ
ورم���اي���ات �أخ�����رى من
الطوافات بال�صواريخ
والر�شا�شات الثقيلة.

تخلّل احلفل الذي �أقيم يف مق�صف
احتفلت مديرية التوجيه بتخريج
تخريج الدفعة الثانية من دورة �ضابط توجيه
كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان،
دورة �ضابط توجيه (الدفعة الثانية)
ت�سليم ال�����ش��ه��ادات �إىل ال�ضباط
يف ح�ضور مديرها العميد الركن
حث فيها ال�ضباط على الإ�ستفادة
ح�سن �أي��وب ،قائد كلية ف��ؤاد �شهاب للقيادة والأرك��ان العميد الركن
املتخرجني وكلمة للعميد الركن �أيوب ّ
ّ
املدربني والأ�ساتذة املدنيني وقادة قطع ال�ضباط من الدرو�س التي تابعوها ،م�ؤك ًدا � ّأن م�سرية العلم يف اجلي�ش م�سل�سل من
وال�ضباط
علي مكّ ه
ّ
ّ
�سعيا �إىل بلوغ املعرفة.
الإجتهاد امل�ستمر
املتخرجني.
ً
ّ
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اجلي�ش يتحقق من ع�رش نقاط حدودية عند اخلط الأزرق

�أخبار ون�شاطات

�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ  ،2012/6/14ويف �إطار مهمة �إعادة تعليم اخلط الأزرق ،وا�صلت اللجنة
التقنية التابعة للجي�ش اللبناين باال�شرتاك مع فريق طوبوغرايف تابع لقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،العمل عند
مت �إجراء القيا�سات
اخلط املذكور ،حيث ّ
الطوبوغرافية لع�رش نقاط حدودية تقع
بني منطقتي كفركال و�إب��ل القمح ،وقد
تبني بنتيجة التنفيذ تطابق القيا�سات
لدى الفريقني .وجتري متابعة املو�ضوع
لإجناز عملية التحقيق النهائي وتثبيت
املعامل على النقاط املذكورة.

حملة ت�شجري يف �سوق الغرب
برعاية بنك لبنان واملهجر
يف ح�ضور نائب رئي�س الأرك��ان للعمليات
العميد الركن رفعت �شكر وعدد من ال�ضباط،
�إىل جانب رئي�س جمل�س �إدارة بنك لبنان
واملهجر ومديره العام ال�سيد �سعد الأزهري
وعدد من �أهايل بلدة �سوق الغرب ،نظم بنك
لبنان واملهجر وبالتعاون مع املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام ،زي��ارة �إىل �أح��د حقول البلدة التي جرى
تنظيفها من الألغام مب�ساهمة من البنك املذكور.
وقد مت خالل الزيارة الإع�لان عن م�رشوع ت�شجري امل�ساحة املنظمة

ب�شتول ال�صنوبر والزيتون .وت�أتي ه��ذه امل��ب��ادرة يف �إط��ار برنامج
دعما لعمليات نزع الألغام
بطاقة عطاء التي �أطلقها البنك ،وذلك
ً
يف لبنان.

يف �إط������ار امل���ه���م���ات ال��ت��ي طوافات تكافح ح�رشة ال�سونة ووحدات تت�ص ّدى للحرائق والأع�شاب الياب�سة.
وكانت مديرية التوجيه قد
ينفّ ذها اجلي�ش ،وبالتن�سيق مع
وزارة الزراعة ،قامت طوافات تابعة للقوات اجلوية ّ
بر�ش مبيدات خا�صة �أ�صدرت بيا ًنا يف هذا ال�سياق ،بتاريخ  ،2012/5/26جاء فيه:
مع بداية ف�صل ال�صيف واحتمال اندالع حرائق يف الأحراج واملزروعات
مبكافحة ح�رشة ال�سونة ،فوق حقول القمح التابعة لعدد من البلدات
نتيجة عوامل طبيعية وب�رشية متعددة ،وحفاظً ا على امل�ساحات اخل�رضاء
البقاعية.
عمالنيا ،وبالإ�شرتاك املتبقية يف لبنان ،تدعو قيادة اجلي�ش جميع املواطنني� ،إىل اتخاذ
ويف ال�سياق نف�سه ،قامت وحدات اجلي�ش املنت�رشة
ً
وخ�صو�صا ما يتعلق
مع عنا�رص الدفاع املدين ،ب�إخماد عدة حرائق ن�شبت يف �أكرث من منطقة ،التدابري الوقائية الق�صوى للحد من ح�صول احلرائق،
ً
منا من الأ�شجار املثمرة واحلرجية ب�إ�شعال النريان يف الغابات ورمي النفايات امل�سببة لها ،كما تدعوهم �إىل
و�أتت على م�ساحات قدرت بنحو  61دو ً
امل�ساهمة يف �إطفاء احلرائق ،واملبادرة ب�صورة
فورية �إىل االت�صال مبراكز الدفاع املدين وفوج
الإطفاء واملراكز الع�سكرية القريبة.
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اجلي�ش ي�شارك يف تنفيذ م�رشوع ال�شعاب البحرية الإ�صطناعية
�شاركت القوات البحرية واللواء اللوج�ستي ومفرزة من قيادة منطقة
ال�شمال ،يف تنفيذ م�رشوع الأحياد/ال�شعاب البحرية الإ�صطناعية وذلك
اعتبارا من  2012/6/15ولغاية  17منه .انطلقت املهمة من مرف�أ
ً
طرابل�س ،حيث قام رهط غط�س تابع للقوات البحرية وبوا�سطة ون�ش
مثبت على ماعونة مدنية وزورق قطر ،بتحميل الآل��ي��ات على منت
مركب الإن��زال �صور ،ومن ثم و�ضعها يف املاء يف املنطقة املقابلة
ملخيم نهر البارد.

وخ����ل����ال ت��ن��ف��ي��ذ
امل�رشوع� ،أبحر على منت املركب �صور كل من رئي�س الغرفة الع�سكرية
العميد الركن ف�ؤاد هيدمو�س ،الرائد الركن البحري اليا�س �صياح،
الدكتور منال مي�شال �شلهوب من جامعة البلمند ووفد تابع جلمعية
�أندية الليونز وروتاري الدولية .وقد �أقيم احتفال يف مرف�أ طرابل�س،
ح�رضه القيمون على امل�رشوع وقائد القوات البحرية العميد البحري
نزيه بارودي و�ضباط من اجلي�ش ومن قوى الأمن الداخلي.

«حملة الأزرق الكبري»
جددت موعدها هذا العام
يوما
نظّ مت جمعية «حملة الأزرق الكبري»
ً
وطنيا لتنظيف ال�شاطئ برعاية رئي�س جمل�س
ً
ال���وزراء ممثالً ب��وزي��ر الإع�ل�ام وليد ال��داع��وق،
وبح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العقيد الركن
ابراهيم ال��ب��اروك ،وع��دد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والع�سكرية� .شارك يف احلملة التي انطلقت
من مقابل �صخرة الرو�شة ،اجلي�ش وال�صليب الأحمر وال�ضمان االجتماعي وجمعية الإ�سعاف ال�شعبي
وبلديات ،بالإ�ضافة �إىل متطوعني من تالمذة مدار�س وطالب جامعات وجمعيات �أهلية وبيئية .وقد تو ّزع
�ساحليا ،وقام ع�سكريون من فوج املغاوير والقوات البحرية ،بالتن�سيق مع
امل�شاركون على  55موق ًعا
ً
�آخرين من فوجي الأ�شغال امل�ستقلة والهند�سة واملركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،ونوادي
غط�س متخ�ص�صة وزوارق �صيد وغريها ،بتنظيف قعر البحر و�سطح املياه واملنحدرات ال�صخرية.
كذلك� ،شاركت يف احلملة ،القوة الدولية ،يف منطقة الناقورة.

افتتاح املو�سم ال�صيفي يف نادي ال�ضباط يف جونيه
افتتح نادي ال�ضباط يف جونيه مو�سمه ال�صيفي ،بحفلة فنية ح�رضها العميد
موري�س حداد رئي�س النادي وح�شد من ال�ضباط مع عائالتهم.
�أحيا احلفلة الفنانون :معني �رشيف ،غدي ،مي �سليمان ،ربيع دبو�سي وفدا ،كما
فنيا.
قدمت الفرقة اال�ستعرا�ضية «»Black and white
ً
عر�ضا ً
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النار على عنا�رص احلاجز الذين ر ّدوا
يف �إطار �سهر اجلي�ش على حفظ
مهمات
باملثل ،ما �أدى �إىل �إ�صابة ع�سكري
الأم��ن واال�ستقرار نفّذت وحداته
بجروح وت�رضر �آلية ع�سكرية ومقتل
امل��ن��ت����شرة يف خم��ت��ل��ف امل��ن��اط��ق
وبيانات
�أحد امل�سلّحني وتوقيف �آخر ،وقد
اللبنانية تدابري �أمنية ا�ستثنائية
حمملة بكمية
تبينّ �أن ال�سيارة
وعمليات دهم �أ�سفرت عن توقيف
ّ
كبرية من الأ�سلحة والذخائر واملتفجرات.
العديد من املخالفني واملطلوبني.
تعر�ض بع�ض العنا�رص يف
تولّت ال�رشطة الع�سكرية التحقيق يف ظروف
وبتواريخ خمتلفةّ ،
�أثناء قيامها بواجبها �إىل �إط�لاق ن��ار من قبل احلادث ومالب�ساته ب�إ�رشاف الق�ضاء املخت�ص».
ويف الإط���ار نف�سه ،نفذت ال��وح��دات تدابري
م�سلحني مند�سني ،مم��ا ا�ضطرها �إىل ال��رد
ا�ستثنائية� ،شملت ده��م �أم��اك��ن مطلوبني
باملثل ،ومالحقة امل�شتبه بهم.
ويف ما ي�أتي العمليات والتدابري الأمنية التي للعدالة ،و�إقامة حواجز ثابتة وظرفية ،وت�سيري
دوري����ات راج��ل��ة وم ��ؤل��ل��ة ،حيث متكنت هذه
نفذها اجلي�ش خالل الآونة الأخرية:
�شخ�صا من جن�سيات
بتاريخ � ،2012/5/18أ���ص��درت مديرية الوحدات من توقيف 53
ً
التوجيه بيا ًنا ج��اء فيه� ،أن��ه «على �إث��ر توافر خمتلفة ،بع�ضهم مطلوب للعدالة مبوجب
معلومات ع��ن ف��رار ع��دد م��ن املطلوبني من م��ذك��رات ت��وق��ي��ف ،والبع�ض الآخ���ر الرتكابه

ت�سليم املوقوفني مع امل�ضبوطات �إىل املراجع
املخت�صة لإجراء الالزم.
�أ������ص�����درت م���دي���ري���ة ال���ت���وج���ي���ه ب��ت��اري��خ
 2012/5/19بيا ًنا جاء فيه:
«تذكّ ر قيادة اجلي�ش مب�ضمون القرار رقم
/1199ود ال�صادر عن وزارة الدفاع الوطني
بتاريخ  ،2011/11/1وق��رار متديده رقم
/349ود تاريخ  2012/4/5املعمول به
لغاية  2012/5/31والقا�ضيني بتجميد

خميم ع�ين احل��ل��وة �إىل جهة جمهولة،
ع��ززت وح���دات اجلي�ش �إج��راءات��ه��ا حول
املخيم املذكور واملداخل امل�ؤدية �إليه،
كما �أقامت العديد من احلواجز يف مناطق
خمتلفة».
هذه الإجراءات �أدت �إىل «توقيف �سيارة
حمملة بالأ�سلحة والذخائر من عيارات
ّ
خمتلفة ،كانت متجهة �إىل �إحدى املناطق
اللبنانية ،وقد �أوقف �سائقها وال�شخ�ص الذي
ك��ان بانتظارها ،كما ح�رض اخلبري الع�سكري
وبو�رش التحقيق».
مرت
و�أ���ض��اف البيان �إ ّن��ه يف التاريخ نف�سه ّ
�سيارة مدنية على �أحد احلواجز يف منطقة م�شاريع
القاع من دون �أن ميتثل �سائقها لإ�شارة عنا�رص
احلاجز بالتوقف ،ف�أطلقت النار جتاه عجالت
ال�سيارة ،عندها بادر من كان بداخلها �إىل �إطالق

مفعول تراخي�ص حمل الأ�سلحة� ،صفة
خا�صة ،ح��ي��ازة �أو اقتناء على خمتلف
الأرا���ض��ي اللبنانية ،مع الإ���ش��ارة �إىل ما
يلي:
 ت�ستثنى تراخي�ص حمل الأ�سلحةب�صفة دبلوما�سية ،وتراخي�ص مرافقي
ال���وزراء وال��ن��واب احلاليني وال�سابقني
ور�ؤ�ساء الأح��زاب ،عندما يكونون برفقة
ال�شخ�صيات امل��ذك��ورة فقط ،بالإ�ضافة �إىل
نقابتي جتار املجوهرات وال�رصافني.
 ك��ل خمالفة لأح��ك��ام ه��ذا ال��ق��رار تعر�ضمرتكبها لأ���ش��د العقوبات وخا�ص ًة املالحقة
الق�ضائية.
وت�ؤكد هذه القيادة الت�ش ّدد يف تطبيق القرار
�سيما يف ظل الظروف الأمنية امل�ستج ّدة
�أعاله ال ّ
التي ي�شهدها بع�ض املناطق اللبنانية.

ج��رائ��م وخمالفات متعددة ،تتعلق بالتجول
يف داخ��ل الأرا���ض��ي اللبنانية من دون �إقامات
��شرع��ي��ة ،واع��ت��داء على امل��واط��ن�ين ،والقيام
ب�أعمال تهريب ،وحيازة �أ�سلحة حربية بالإ�ضافة
�إىل قيادة �سيارات ودراج���ات نارية من دون
�أوراق ثبوتية ،وقد �شملت امل�ضبوطات12 :
�سيارة و  4دراجات نارية ،وكمية من الأ�سلحة
الفردية اخلفيفة والذخائر العائدة لها .مت

�أخبار ون�شاطات
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خربات

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

تبادل خربات لبناين � -أمريكي
يف اللواء اللوج�ستي
عقدت حلقة درا�سية لتبادل اخلربات
بني فريق تدريب من القيادة الو�سطى
الأمريكية وفريق من اللواء اللوج�ستي.
و�ضم الوفد الأمريكي �ضابطني برتبة
ّ
نقيب ورتيبني برتبة م�ؤهل ،فيما ت�أ ّلف
�ضباط و12
الفريق اللبناين من �أربعة ّ
وركزت احللقة على موا�ضيع تتع ّلق
رتيباّ ،
ً
يتفرع عنها
وما
العتاد
م�ساعفة
بعمليات
ّ
من �أعمال �إدارية وتنظيمية.

نظام اللوج�ستية يف اجلي�ش
يف البداية عقد الوفد الزائر لقاء مع قائد اللواء
العميد الركن يو�سف ال�سبعلي بح�ضور العقيد
الإداري حممد ال�شيخ رئي�س الفريق اللبناين ،ثم
متت خالله مناق�شة فل�سفة
عقد لقاء يف قاعة الإيجاز ّ
�رشحا للنظام
اللوج�ستية ،حيث ق ّدم الوفد الأمريكي ً
اللوج�ستي وو�سائل التموين وطريقة العمل الإداري
املعتمدة يف اجلي�ش الأمريكي ،وكيفية تط ّور نظام
العمل اللوج�ستي من �أرب��ع مراحل �إىل مرحلتني
بهدف ت�رسيع عملية م�ساعفة العتاد وامل��ع��دات
و�ضمان جودة النوعية.
�رشحا عن نظام اللوج�ستية املعتمد
يف املقابل عر�ض الفريق اللبناين ً
لدى اجلي�ش اللبناين وت�سل�سل العمل الإداري لعملية م�ساعفة العتاد
واملعدات (م�ستوى الرعيلني الرابع واخلام�س) والق�سائم التي يتم
تنظيمها ،كما جرت مناق�شة �أوج��ه الت�شابه والإخ��ت�لاف بني النظامني
و�أهمية الف�صل بني املحا�سبة واخلزن.
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جولة
يف جولة على �أق�سام ال��ل��واء ،زار الفريقان مديرية تنظيم و�إدارة
مت��ت مناق�شة
امل��ع��دات ،مديرية امل��خ��ازن ،ومديرية امل�شاغل ،بعدها ّ
النتائج واملقرتحات بالإ�ضافة �إىل عملية تقومي للزيارة .ويف اخلتام جرى
حفل ت�سليم ال�شهادات للم�شاركني من الفريق اللبناين.

متوز

امل�رشف يف تدريبات دورة مغوار� ،أقيم يف قيادة مدر�سة القوات اخلا�صة
بعد جناحهم
ّ
 حامات ،حفل تخريج تالمذة دورة مغوار ال�سابعة والأربعني ،با�سم النقيب املغوارال�شهيد �سيمون جرجي.
ممثل قائد اجلي�ش
ح�رض احلفل قائد املدر�سة املقدم الركن جان نهرا
اً
العماد جان قهوجي ،وعدد من ال�ضباط واملدعوين من رجال دين ور�ؤ�ساء
بلديات وعمداء جامعات ،و�أهايل املتخرجني...

تخريج دورة مغوار
ال�سابعة والأربعني

املقدم الركن نهرا:

«قدركم
�أن ت�ضحوا
مبباهج العي�ش
و�شغف احلياة لتزرعوا الأمل
والطم�أنينة يف نفو�س �أبناء الوطن»
ق�سم اليمني
مت ق�سم اليمني وت�سمية
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد املغاويرّ ،
املدربون
الدورة ب�إ�سم النقيب املغوار ال�شهيد �سيمون جرجي ،ثم قلّد
ّ
مت ت�سليم درع الدورة
املتخرجني �شارة مغوار و�سلّموهم �شهاداتهم ،كما ّ
�إىل عائلة ال�شهيد.
و �ألقى ممثل قائد اجلي�ش املقدم الركن نهرا كلمة باملنا�سبة ،ن ّوه فيها
املدربني ،م�شد ًدا على دور الوحدات اخلا�صة يف
مب�ستوى الدورة وجهود
ّ
تنفيذ املهمات اال�ستثنائية خالل الظروف الدقيقة واحلرجة.
ومما جاء فيها�« :أهلاً بكم يف ميدان ال�رشف والت�ضحية والوفاء ،رجالاً
ا�ش ّداء ي�شخ�صون �إىل العلى ،ويت ّوجون هامة جي�شهم بغ�صون الفخر

دورات وتدريبات

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

والعنفوان ،معاهدين اهلل والوطن ،على
�صون �أمانة ال�شهداء ،وبذل امل�ستحيل
يف �سبيل احلفاظ على لبنان جوهرة
احل�����ض��ارة وم��وط��ن احل��ري��ة وال��ك��رام��ة
واالن�سان.
خ�ضتم
�أيها املغاوير ال�شجعان ،لقد ّ
خالل هذه ال��دورة �أهم �أن��واع التدريب
االح��ت��رايف امل��ت��خ�����ص�����ص ،ومت� ّ�ر���س��ت��م
يف فنون القتال و�أ���ص��ول ا�ستخدام
التقنيات احلديثة مبهارة عالية ،وواجهتم الكثري من امل�صاعب التي
�أك�سبتكم املزيد من املعارف والتجارب ولذة املثابرة وم�ضاعفة اجلهود
لتحقيق النجاح املطلوب ،لكن هذا التدريب ال يكتمل �إال بوعيكم ملبادىء
ر�سالة اجلندية ،وج�سامة امل�س�ؤوليات والت�ضحيات امللقاة على عاتق كل
واحد منكم.
فقدركم �أن ت�ضحوا مبباهج العي�ش و�شغف احلياة لتزرعوا الأم��ل
والطم�أنينة يف نفو�س �أبناء الوطن جمي ًعا.
�أيها املتخرجون ،دورتكم هي دورة النقيب ال�شهيد �سيمون جرجي،
طاهرا على مذبح الدفاع عن وحدة الوطن و�سيادته
الذي بذل حياته قربا ًنا
ً
ونربا�سا ت�ستمدون منه نبل
هديا لكم،
ً
وا�ستقراره .فلتبق م�آثره البطولية ً
العطاء ومعاين الت�ضحية.»...
ومن ثم جرى عر�ض ع�سكري رمزي ن ّفذته وحدات من مدر�سة القوات
ت�ضمن بع�ض التمارين التي
عر�ضا
اخلا�صة ،وق ّدم الطالب املتخرجون
ً
ّ
نفّ ذوها خالل التدريبات ،وقد �أ ّدوها باحرتافية ودقة عاليتني .ويف اخلتام
جرى تبادل الأنخاب و�أخذ ال�صور التذكارية.
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ك��ل��ي��ة ف�������ؤاد ���ش��ه��اب
يف
ّ
للقيادة والأرك��ان �ألقى اللواء
الركن عدنان مرعب �أمني عام
املجل�س الأعلى للدفاع حما�رضة
بعنوان «دور املجل�س الأعلى
للدفاع يف تفعيل التعاون
ب�ين امل ��ؤ���س��� ّ��س��ات والأج��ه��زة
احلكومية يف �إط���ار ال��دف��اع
والأم���ن الوطني» ،يف ح�ضور
العميد الركن علي مكي
قائد الكلية ممثالً العماد
جان قهوجي قائد اجلي�ش
وطالّب دورة الأركان وعدد
ال�ضباط املدعوين.
من
ّ

خا�صة للتعبئة الدفاعية التي تتناول الق�ضايا
الأ���س��ا���س��ي��ة ك��اخل��دم��ة الع�سكرية والتجنيد
االج��ب��اري ،والتعبئة الرتبوية وتعبئة الن�شاط
االقت�صادي وال�ص ّحي والطبي ،والتعبئة العامة
وخ�صو�صا الدفاع املدين،
للدولة واملواطنني
ً
وتعبئة ن�شاطات االر�شاد والتوعية� .أم��ا يف ما
خ�ص �صالحيات رئي�س املجل�س الأعلى للدفاع
ّ
فهو يدعو املجل�س للإجتماع ويعر�ض الق�ضايا
التي ا�ستوجبت الدعوة لي�صار �إىل اتخاذ القرار

املجل�س الأعلى للدفاع
يف حما�رضة ل ّلواء الركن مرعب

ا�ستهلّ اللواء الركن مرعب حما�رضته بالتح ّدث
مت مبوجبه �إن�شاء
عن املر�سوم الإ�شرتاعي الذي ّ
املجل�س الأعلى للدفاع وال��ذي ير�أ�سه رئي�س
نائبا
اجلمهورية وي��ك��ون فيه رئي�س ال���وزراء
ً
للرئي�س ،ووزراء الدفاع ،واخلارجية ،واملالية،
وال��داخ��ل��ي��ة وال��ب��ل��دي��ات ،واالق��ت�����ص��اد �أع�ضاء،
يحق لرئي�س املجل�س �أن ي�ستدعي
و�أو�ضح �أ ّنه ّ
مم��ن تق�ضي طبيعة �أعمال املجل�س
من ي�شاء ّ
ح�ضورهم ،فيما ي��ق��وم الأم�ي�ن ال��ع��ام مبهمة
�أمانة ال�رس ،كما �أن املديرية العامة لأمن الدولة
هي مبوجب املر�سوم خا�ضعة ل�سلطة املجل�س
وتابعة لرئي�سه ونائبه.
��رق امل��ح��ا��ضر �إىل ق������رارات املجل�س
وت���ط� ّ
و�صالحياته ،فهو يقرر الإجراءات الالزمة لتنفيذ
ال�سيا�سة الدفاعية كما ح ّددها جمل�س الوزراء،
�رسية ف�إ ّنه يويل �أهمية
ويف حني تبقى مقرراته ّ

امل��ن��ا���س��ب .و�أ����ض���اف� ،أن من
مهمات نائب الرئي�س ال�سهر
على تنفيذ مقررات املجل�س،
وترتبط به مبا�رشة �أمانة عامة
ت��ت �ولىّ ج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات من
ال��دوائ��ر املخت�صة وحت�ضري
امل����ل����ف����ات امل���ك��� ّل���ف���ة ب��ه��ا
والدرا�سات التي يحتاج اليها
املجل�س وتبليغ مقرراته �إىل
الإدارات املعنيـة م��ع �إط�لاع
�أع�����ض��ائ��ه ع��ل��ى ���س�ير تنفيذ
املقررات املتخذة.
و�ألقى املحا�رض ال�ضوء على تفا�صيل مهمات
الأمني العام للمجل�س الأعلى للدفاع و�صالحياته
وهو الرئي�س املبا�رش يف نطاق القوانني والأنظمة
جلميع الدوائر وجميع املوظفني الع�سكريني
واملدنيني التابعني له ،وميار�س بالإ�ضافة اىل
�صالحيات رئي�س م�ؤ�س�سة ،ال�صالحيات املالية
والإدارية التي ميار�سها املدير العام يف الإدارات
العامة ،ويتوىل ب�صورة خا�صة جمع املعلومات
وا�ستكمالها م��ن ال��دوائ��ر املخت�صة وو�ضع
ال��درا���س��ات والتقارير التي متكّ ن ال�سلطات
امل�س�ؤولة من اتخاذ القرارات املنا�سبة ،وح�ضور
اجتماعات املجل�س و�إعداد م�رشوع �أعماله ،وت�أمني
تبليغ ج��دول الأعمال اىل الأع�ضاء ،مع تنظيم
حما�رض اجلل�سات وتبليغها عند الإقت�ضاء اىل
وخ�صو�صا متابعة تنفيذ
امل��راج��ع املعنية،
ً

حما�رضات

�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

املقررات لدى الإدارات املعنية واطالع املجل�س
واملرجع املخت�ص على مراحل التنفيذ.
و�أ�ضاف �أن الأم�ين العام هو يف الوقت عينه
ع�ضو يف املجل�س الع�سكري الذي ير�أ�سه قائد
اجلي�ش ورئي�س الأرك��ان نائبه مع �أربعة �أع�ضاء
(املدير العام للإدارة ،املفت�ش العام� ،أمني عام
املجل�س الأعلى للدفاع ،و�ضابط ع��ام) ،والذي
يجتمع ب�صورة دورية وفق نظام يح ّدده رئي�س
ا�ستثنائيا
املجل�س كما يجوز �أن يجتمع املجل�س
ً
بنا ًء على طلب وزير الدفاع �أو دعوة من رئي�س
املجل�س الع�سكري �أو طلب من ن�صف �أع�ضائه،
وتت�سم مناق�شاته وقراراته بطابع ال�رسية التامة.
وتطرق �إىل �إجتماعات املجل�س الأعلى للدفاع
ّ
بتواريخ متفرقة منذ العام  2010حيث بحثت
يف العديد من املوا�ضيع منها خطة لت�سليح
والبحرية ومنع
الربية
اجلي�ش ل�ضبط احل��دود
ّ
ّ
تهريب الأ���س��ل��ح��ة ،واال���س��ت��م��رار بالتعاون مع
ق���وات اليونيفيل وحماية تنقالتها ،و�إدارة
حركة النازحني من �سوريا وتقدمي امل�ساعدات
الإن�سانية لهم ،والتهديدات التي تطال اجلالية
اللبنانية من جراء احلرب التي اندلعت يف �ساحل
العاج وكيفية م�ساعدتهم ،بالإ�ضافة �إىل الأو�ضاع
الأمنية .وقد كان الإجتماع الأخري يف الثالث ع�رش
من �أيار املا�ضي.
وختم اللواء الركن مرعب حما�رضته بتفنيد
املهمات التي كلّف بها الأمني العام للمجل�س
الأع��ل��ى للدفاع يف �إط���ار تفعيل التعاون بني
تت�ضمن
امل�ؤ�س�سات والأجهزة احلكومية ،والتي
ّ
متابعة مو�ضوع احل���دود ،وو�ضع خطة لإدارة
الكوارث مع اقرتاح �إن�شاء غرفة عمليات دائمة،
والتن�سيق مع الأجهزة الأمنية ملتابعة الأو�ضاع
وتقدمي تقارير دورية لنائب رئي�س املجل�س.
ويف نهاية املحا�رضة طرح احل�ضور الأ�سئلة على
درعا
اللواء الركن مرعب ،ثم ق ّدم له العميد مكّ ي ً
تذكاريا عربون �شكر وتقدير على املعلومات
ً
القيمة التي ق ّدمها خالل حما�رضته.
ّ
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�ألقى الدكتور كميل حبيب عميد
كلية العلوم االقت�صادية و�إدارة
الأعمال يف اجلامعة اللبنانية حما�رضة
�إعداد:
يف الكلية احلربية بعنوان «ال�رشق
روجينا خليل ال�شختورة
الأو�سط يف الر�ؤية ال�صهيونية»،
تناول فيها ال�سعي ال�صهيوين �إىل
العبث بطبيعة ال�رصاع العربي الإ�رسائيلي ،واالنتقا�ص من الق�ضية الفل�سطينية.
ح�رض املحا�رضة قائد الكلية احلربية العميد �رشبل فغايل ممثالً قائد اجلي�ش ،و�ضباط من
القيادة والكلية احلربية بالإ�ضافة �إىل �ضباط دورة �آمر �رسية وتالمذة �ضباط ال�سنة الثالثة.

حما�رضات

«ال�رشق الأو�سط يف الر�ؤية ال�صهيونية»
حما�رضة للدكتور كميل حبيب يف الكلية احلربية
ب��داي �ةً ،الن�شيد الوطني اللبناين ،ثم كلمة
العقيد الركن �صالح جانبني  -رئي�س ق�سم
الدرو�س والعمليات يف الكلية احلربية  -الذي
رحب باحل�ضور وق ّدم املو�ضوع واملحا�رض.
ّ
يف م�ستهل ح��دي��ث��ه ،ع��رف ال��دك��ت��ور حبيب
بالق�ضية الفل�سطينية وت���ن���اول املخطط
ال�صهيوين الذي يهدف �إىل « العبث بطبيعة
ال�رصاع العربي  -اال�رسائيلي احلقيقية ،ونزع
ال��ه��وي��ة العربية ع��ن ال�شعب الفل�سطيني،
واالنتقا�ص من الق�ضية كق�ضية عربية مركزية،
نزاعا
وت�صوير ال�رصاع على �أن��ه ال يعدو كونه
ً
عقاريا».
ً
وقال�« :رصاعنا مع ال�صهيونية ال يجوز تقزميه
لي�صبح جمرد تنازع على احلدود �أو على م�ساحات
حم���دودة م��ن الأر�����ض ،ب��ل �إن��ه ��صراع ح��اد بني
الإرادات ،كما �أنه �رصاع على احلا�رض وامل�ستقبل.
لقد متيز �رصاعنا مع ال�صهيونية ب�أنه �رصاع
م�صريي ،فالطرف الإ�رسائيلي املعتدي ي�سعى
ّ
�إىل �إلغاء هوية ال�شعب العربي يف فل�سطني،
وتدمري �أمنه القومي ،ونفيه خارج كيانه الذاتي
مو�ضع امل�صادمة .وقد �شكّ ل هذا ال�رصاع يف
�رصاعا بني الثقافة واحل�ضارة
بع�ض جوانبه
ً
العربية من جهة ،والرببرية ال�صهيونية ذات
االنتماء الغربي من جهة اخرى»...
ثم ا�ستعر�ض املحا�رض املحاوالت الأمريكية
احلثيثة لتفريغ ق�ضية ال�شعب العربي يف
فل�سطني من بعديها الوطني والقومي وذلك
حت��ت ع���ن���وان�« :أم�ي�رك���ا وف��ل�����س��ط�ين :تعدد
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امل�شاريع و�أحادية الهدف».
وتناول يف هذا ال�سياق تناغم موقف الواليات
املتحدة جتاه فل�سطني مع الهدف ال�صهيوين
املعلن منذ العام  ،1897واملتمثل ب�إن�شاء
وطن لليهود يف «�أر�ض امليعاد» ،ومن ثم كل
امل�شاريع والقرارات الدولية ذات ال�صلة والتي
مل تكن لت�أتي على ذكر فل�سطني ،حتى باال�سم،
�أو مل تكن لت�شري �إىل ال�شعب العربي الفل�سطيني
يف �أدبياتها الر�سمية وغري الر�سمية.
وع� ّدد يف هذا الإط��ار «وعد بلفور (،)1917
ال��ذي ج��اء على �شكل ر�سالة بعث بها وزي��ر
خارجية ج�لال��ة امل��ل��ك ال�بري��ط��اين �إىل ال��ل��ورد
روت�شيلد ،و�أ���ش��ار فيها �إىل الفل�سطينيني
العرب «بالطوائف غري اليهودية املقيمة الآن
يف فل�سطني» ...وموافقة ع�صبة الأمم ()1924
على اتفاقية �سان رميو ( )1920التي جاءت
لتكر�س االن��ت��داب الربيطاين على فل�سطني
ّ
بهدف ت�أ�سي�س «وطن قومي لليهود» هناك،
و�إقرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة ()1947
تو�صية جلنتها اخلا�صة لتق�سيم فل�سطني
�إىل دولتني يهودية وعربية ...ليبد�أ بعد ذلك
م�سل�سل ت�صفية الق�ضية الفل�سطينية بالكامل،
والأمثلة على ذلك عديدة  -كما قال املحا�رض،
ومنها �إ�صدار القرار الرقم  194للجمعية العامة
ل�ل�أمم املتحدة العام  ،1948ال��ذي �أ�شار �إىل
حق عودة «الالجئني» الراغبني يف العودة �إىل
ديارهم والعي�ش ب�سالم مع جريانهم ،من دون
الإ�شارة �إىل حقهم ك�شعب فل�سطيني يف تقرير

م�صريهم و�إقامة دولتهم امل�ستقلة .كما مل تتم
الإ�شارة �إىل ذلك يف قرارات جمل�س الأمن الدويل
ذات ال�صلة...
وتط ّور املوقف الأمريكي املعادي للق�ضية
العربية ،وب�شكل دراماتيكي ،على �أثر انعقاد
م�ؤمتر بلتيمور ال�صهيوين يف نيويورك (ما بني
قرارا دعا فيه
9و� 11أيار  )1942الذي اتخذ
ً
�إىل «حتقيق الهدف النهائي لوعد �آرثر بلفور
و�صك االنتداب ،وهو االعرتاف بعالقة ال�شعب
ال��ي��ه��ودي التاريخية بفل�سطني .»...والعام
نف�سه� ،أ�صدر الكونغر�س الأمريكي مذكرة يف
الذكرى اخلام�سة والع�رشين لوعد بلفور ت�ؤيد
�إن�شاء الوطن القومي اليهودي يف فل�سطني»...
و�أ�سهب الدكتور حبيب بال�رشح حتت عنوان
�آخر« :ال�رشق الأو�سط الأمريكي ...عنوان ت�صفية
عروبة فل�سطني» ،وقال:
«نظريا ،تنوعت ت�سميات امل�شاريع الأمريكية
ً
املعادية لعروبة فل�سطني بني ال�رشق الأو�سط
الكبري ،ال�رشق الأو�سط اجلديد ،وال�رشق �أو�سطية،
ولكنها مبجملها اجتمعت على هدف ا�سرتاتيجي
واحد وهو �إن�شاء نظام �إقليمي تكون �إ�رسائيل
حم��وره االقت�صادي والع�سكري لطم�س هوية
فل�سطني العربية ومنع �إ�ضفاء الطابع العربي
على ال�رشق الأو�سط.
عمليا ،فقد حاولت وا�شنطن يف ابان احلرب
�أما
ً
الباردة ت�صوير ال�رصاع حول فل�سطني وك�أنه
�رصاع بني �إ�رسائيل «الدميقراطية» واملنظومة
ال�شيوعية� ،أو �أن��ه ��صراع بني املجتمع ال��دويل
«املحب لل�سالم» و«الإره���اب الفل�سطيني»،
و�صولاً �إىل اعتبار � ّأن املجابهة الفل�سطينية -
الإ�رسائيلية على �أر�ض فل�سطني ال تعدو كونها
«نزاعا» حمدو ًدا يف الزمان واملكان».
ً
و�أ�شار �إىل � ّأن «م�صطلح ال�رشق الأو�سط قد مت
تداوله من قبل الدوائر الغربية لطم�س مفهوم
العامل العربي و�إنكار وجوده كوحدة جيو�سيا�سية
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لها �إ�سهاماتها احل�ضارية وموقعها الرائد يف
الرتاث الإن�ساين».
وذك��ر يف ه��ذا ال�سياق ق��ول �أب��ا �أي��ب��انّ �« ،إن
ال�رشق االو�سط والعامل العربي لي�سا مت�ساويني
�أو متطابقني ...وهناك �رشق �أو�سط غري عربي

ميتد من تركيا و�إيران عرب �إ�رسائيل �إىل �أثيوبيا.
و�إذا و�سعنا املنطقة لت�شمل �أفغان�ستان
وباك�ستان ،ف�إن ذلك �سوف يزيد من و�ضوح
�سمة «ال�لاع��رب» الغالبة على املنطقةّ � .إن
ال�رشق الأو�سط مل يكن يف املا�ضي وال يف احلا�رض
خا�صا
وال ميكن ان يكون يف امل�ستقبل ملكًا
ً
للعرب».
ومن حيث ا�ستخدام امل�صطلح ،فقد اعتمد
تعبري ال�رشق الأو�سط لأول مرة العام  1902من
قبل �ضابط بحري �أمريكي (�ألفرد ماهان) من
دون �أن يذكر ال��دول التي ي�شملها املفهوم.
وع��ن��دم��ا كتب فالنتاين ���س��ت�يرول يف العام
نف�سه ع��دة م��ق��االت حت��ت ع��ن��وان «امل�س�ألة
ال�رشق �أو�سطية» ،كان يتناول مو�ضوع الهند.
والعام � ،1921أن�ش�أ ون�ستون ت�رش�شل وزير
امل�ستعمرات الربيطاين �آن���ذاك� ،إدارة ال�رشق
الأو���س��ط لت�رشف على �ش�ؤون فل�سطني و�رشق
الأردن وال��ع��راق وم�رص� .أم��ا ال��ر�ؤي��ة الأمريكية
لل�رشق الأو���س��ط ف�ترم��ي �إىل تثبيت الكيان
رئي�سا مهيم ًنا يف �أي نظام
ال�صهيوين طرفً ا
ً
�إقليمي يف ال����شرق الأو���س��ط ورب��ط امل�ستقبل
االقت�صادي العربي به.»...
و«بعد حرب ت�رشين ( ،)1973ر�أت الدوائر
الأم�يرك��ي��ة وال�صهيونية �أن ال��وق��ت ق��د حان
الفل�سطينية من الوجدان
لنزع مركزية الق�ضية
ّ
ال��ع��رب��ي ،وجعلها ق�ضية �أخ���رى م��ن ق�ضايا

املنطقة .فكانت احل��رب الأهلية العبثية يف
لبنان ( )1975وال��دور الأمريكي والإ�رسائيلي
يف ترتيب اتفاق � 17أيار  1983الذي هدف �إىل
�سلخ لبنان عن عمقه القومي .ثم برزت ق�ضية
ال�صحراء الغربية ( )1976التي �أف�ضت �إىل
القطيعة ب�ين اجل��زائ��ر واململكة
امل��غ��رب��ي��ة .ب��ع��د ذل���ك ا�شتعلت
احل����رب االي���ران���ي���ة  -ال��ع��راق��ي��ة
ا�ستمرت
( )1988-1980والتي
ّ
بفعل �سيا�سة «الإحتواء املزدوج»
أخريا ،الغزو
الأمريكية� .إىل �أن جاءً � ،
العراقي للكويت يف � 2آب 1990
وم���ا ن��ت��ج ع��ن��ه م��ن ت��دم�ير كامل
للنظام الإقليمي العربي».
كما تناول معاهدات واتفاقيات
ال�سالم العربية  -الإ�رسائيلية� ،إذ
�إنه و«بعد امل�صافحة يف حديقة البيت الأبي�ض
بني عرفات وراب�ين (� 13أيلول  )1993بد�أ
بريي�س بالتفكري ببناء «��شرق �أو���س��ط جديد
يحمل ال�سالم وال��رخ��اء �إىل �شعوب املنطقة
كافة» .ويف ر�أيه �أن «املفتاح للحفاظ على نظام
�إقليمي �آمن وعادل يكمن يف النواحي ال�سيا�سية
والإق��ت�����ص��ادي��ة �أك�ث�ر م��ن��ه يف ام��ت�لاك ال��ق��وة
الع�سكرية» .ويقول يف هذا املجال�« :إن ت�أمني
م�ستوى معي�شي عادل يف عاملنا اليوم يتطلب
عالقات جتارية تناف�سية مفتوحة واعتما ًدا على
العلوم والتكنولوجيا» .يذهب بريي�س �إىل �أبعد
من ذلك معل ًنا �أن «ال�رصاع يف ال�رشق الأو�سط
قد انتقل من اجلبهة �إىل اجلامعة� ،أي بعي ًدا من
اال�سرتاتيجية الع�سكرية �إىل الذخرية ال�سيا�سية
ّ
واالقت�صادية اخل�صبة».
وباخت�صار �شديد ف�إن «ال�سالم ح�سب املفهوم
الإ�رسائيلي هو �سلم ا�رسائيلي م�سلّح ي�سعى �إىل
فر�ض هيمنته على العامل العربي وبو�سائل
ع�سكرية واقت�صادية لإ�سقاط احلواجز التي
تقوم بني املغت�صب وال�ضحية .وا�ست�شهد
بقول انعام رع��د يف ه��ذا ال�صدد :ال يوجد �أي
فرق بني امل�رشوع التلمودي لإ�رسائيل الكربى
وامل����شروع ال�رشق �أو�سطي لإ�رسائيل العظمى،
فكالهما م����شروع �صهيوين لل�سيطرة يه ّدد
وجودنا باخلطر ال�ساحق� .إذ � ّأن ال�سلم الذي
يفر�ض قيود الإذالل للكرامة والنهب للرثوات

حما�رضات

وتغييب الهوية هو �أخطر وجوه احلرب».
وقد ختم الدكتور حبيب حما�رضته قائالً« :ال
يعتقدن �أحد �أن م�رشوع ال�رشق الأو�سط الكبري
ّ
هو نهاية املطاف يف م�سل�سل ال�رصاع العربي
مع ال�صهيونية .فنظرة �أمريكا �إىل فل�سطني
كق�ضية �رشق �أو�سطية هي يف جوهرها �إمتداد
للم�رشوع ال�صهيوين الأ�سا�سي الهادف �إىل �إلغاء
كل ما هو عربي :رابطة ،وجامعة ،و�سوقً ا و�أم ًنا.
واعرتاف ا�رسائيل مبنظمة التحرير الفل�سطينية
ج��اء على خلفية تخلي املنظمة عن ميثاقها
و�أه��داف��ه��ا الوطنية .و�إ��سرائ��ي��ل ل��ن متانع يف
دخول جامعة الدول العربية �رشط �إلغاء �إ�سمها
وميثاقها ومقررات م�ؤمترات القمة العربية.
فال�رشق �أو�سطية متثل ت�سويقًا جدي ًدا لنهج
�إ�رسائيلي ثابت يف العمل على تق�سيم املنطقة
مرورا بال�سودان ،حتى �آخر دولة
بد ًءا بالعراق،
ً
عربية .ول�سوف ي�أتي اليوم الذي �سيواجه فيه
قرارا من جمل�س الأمن وحمكمة
كل قطر عربي
ً
دولية لت�سهيل املقاي�ضة بني النظام والأر�ض،
وك��ل ذل��ك حلماية �إ��سرائ��ي��ل .ف�إ�رسائيل ،ومن
وراءها هم من جلب كل هذا الويل على �أمتنا».
ب��ع��د ذل��ـ��ك� ،أج����اب امل��ح��ـ��ا��ضر ع��ن �أ�سئلـة
احلا�رضين ،ثم كانت كلمة ملمثل قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي تخللها �شكر للمحا�رض،
و�أعقبها تقدمي درع الكلية احلربية له عربون
تقدير واحرتام.
250
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درا�سات و�أبحاث

التحول اجليو�سرتاتيجي
الأمريكي يف �رشق �آ�سيا وجنوبها
«مثلما كان القرن
الع�رشون هو قرن
املحيط الأطل�سي،
ف�إن القرن احلادي
والع�رشين هو قرن
املحيط الهادئ،
بالن�سبة �إىل الواليات
املتحدة».
(هيالري كلينتون،
نهاية )2011

�إعداد:
د�.أحمد علو
عميد متقاعد

هبت بقوة يف الآونة االخرية عوا�صف الكالم عن االهتمام الأمريكي مبنطقة جنوب �رشق
َّ
�آ�سيا وغربي املحيط الهادئ ،ال �سيما بعد �إعالن الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما ،عزمه
على زيادة الوجود الع�سكري الأمريكي يف جنوب و�رشق �آ�سيا.

هل يبقى
هادئا؟
املحيط الهادئ
ً

عودة الواليات املتحدة
اىل �رشق �آ�سيا؟
ج��اء ح��دي��ث �أوب��ام��ا ه��ذا خالل
زي���ارت���ه �أو���س�ترال��ي��ا يف ت�رشين
الثاين  ،2011والتي �أعقبت م�شاركته يف قمة
زعماء رابطة دول جنوب �رشق �آ�سيا (�آ�سيان)
يف مدينة «بايل» الإندوني�سية ،ثم �إ�صداره بعد
ا�سرتاتيجيا جدي ًدا لوزارة الدفاع
توجيها
ذلك
ً
ً
الأمريكية (كانون )2012 2بعنوان «احلفاظ
على القيادة العاملية� ،أولويات الدفاع للقرن
احلادي والع�رشين» ،ي�ؤكد فيه حيوية الإقليم

بالن�سبة �إىل امل�صالح االقت�صادية والأمنية
الأمريكية ،و�رضورة تعزيز ال�رشاكة اال�سرتاتيجية
م��ع حلفاء ال��والي��ات املتحدة يف منطقة �رشق
�آ�سيا وبحر ال�صني اجلنوبي .الأمر نف�سه �أ�شار
�إليه وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا يف �أثناء
زيارته اىل الهند (مطلع �شهرحزيران املا�ضي)،
�إذ قال �إن ا�سرتاتيجية بالده اجلديدة تهدف

�إىل« :تو�سيع �رشاكتنا الع�سكرية
وتواجدنا يف القو�س الذي ميتد
من غرب املحيط الهادىء و�رشق
�آ�سيا �إىل منطقة املحيط الهندي
وجنوب �آ�سيا» .ويرى امل�س�ؤولون ال�صينيون
يف حت� ّول الرتكيز االمريكي اىل �آ�سيا حماولة
لتطويق ال�صني و�إحباط طموحاتها يف املناطق
البحرية املحيطة بها ،بحيث تكون وا�شنطن يف
موقع ميكّ نها من قطع خطوط �إمدادات ال�صني
مبوارد الطاقة ،وحتجيم طموحاتها ال�سيا�سية
واالقت�صادية يف االقليم والعامل.
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و�ضع ينبغي احلفاظ عليه
بعد انتهاء احلرب الباردة بد�أ بع�ض اخلرباء
اجل��ي��و���س�ترات��ي��ج��ي�ين الأم�يرك��ي�ين ي��ن��ظِّ ��رون
لأهمية االحتفاظ بالو�ضع الفريد الذى خرجت
به ال��والي��ات املتحدة باعتبارها القوة الأوىل
وال��وح��ي��دة ف��ى ال��ع��امل ،وم��ن��ع �أي ق��وة �أخ��رى
م��ن مناف�ستها يف ذل���ك ،و بخا�صة ال�صني.
ع�َّب� ع��ن وج��ه��ة ال��ن��ظ��ر ه��ذه
ول��ع��ل �أك�ث�ر م��ن رَّ
ه��و زبيغنيو بريجن�سكي ح�ين ع��ال��ج و�ضع
ال�صني �ضمن «قارة �أورا�سيا» التى اعتربها
«رق��ع��ة ال�شطرجن ال��ك�برى» (the Grand
 ،)Chessboardوالقارة احلا�سمة يف ما يتعلق
عامليا
مبحافظة الواليات املتحدة على تفوقها
ً
واحليلولة دون ظهور قوى �أخ��رى تتحداها �أو
ت�ضعفها .وقد اعترب بريجن�سكي ان ال�صني من
الالعبني اجليو�سرتاتيجيني (Geostrategic
 )Playersالذين ميلكون ال��ق��درة والإرادة
الوطنية على ممار�سة ال��ق��وة والنفوذ يف ما
وراء ح��دود دول��ه��م ،من �أج��ل تغيري الأو���ض��اع
اجليوبوليتيكية القائمة .ويرى هرني كي�سنجر
�أن حت��ول م��وازي��ن ال��ق��وى يف ال��ق��رن احل��ادي
وال��ع����شري��ن ،يف امل��ج��ال االق��ت�����ص��ادي ،ورمب��ا
ال�سيا�سي-الع�سكري ،من الغرب �إىل ال�رشق،
ميهد الطريق للحرب العاملية الثالثة ،التي
ّ
�سيكون طرفاها رو�سيا وال�صني م��ن جهة،
والواليات املتحدة من جهة �أخرى.
دوافع التغيري يف اال�سرتاتيجية
االمريكية
يذهب بع�ض الباحثني اال�سرتاتيجيني اىل
ان ا�سباب التغيرّ يف ال�سيا�سة االمريكية يعود
اىل اع��ادة ترتيب يف �سلم االولويات بالن�سبة
اىل الأمن واالقت�صاد والتفوق االمريكي ،اكرث
منه اىل تغريات جذرية وبخا�صة بعد االزم��ة
االقت�صادية العاملية ،وتخفي�ضات ميزانية
ال��دف��اع وت��ه��دي��دات االره����اب و���ص��ع��ود قوى
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ج��دي��دة يف �آ���س��ي��ا ق��د تهدد
امل�����ص��ال��ح االم�يرك��ي��ة
وزع��ام��ت��ه��ا العاملية
ع�����ل�����ى امل�����دي��ي��ن
القريب واملتو�سط،
ومي��ك��ن ه��ن��ا �إدراج
الدوافع الآتية:
 -1حماولة احتواء
ال�����ص��ع��ود ال�صيني
إقليميا.
�
ً
 -2االلتفاف على
التحالفات الآ�سيوية
امل���ن���اوئ���ة ل���ل���والي���ات
املتحدة كمنظمة �شنغهاي،
وغريها.
 -3املحافظة على الأمن البحري وبخا�صة
يف ب��ح��ر ال�����ص�ين اجل��ن��وب��ي وم�����ض��ي��ق م��االق��ا،
واملحيط الهندي ،و�صوالً اىل اخلليج العربي
الفار�سي.
 -4العمل على مكافحة االرهاب يف املنطقة.
� -5ضبط االنت�شار النووي يف االقليم وبخا�صة
يف كوريا ال�شمالية ومراقبته.
يف الواقع ي�شهد الإقليم الذي تهتم الواليات
املتحدة به ،العديد من النزاعات وامل�شاكل
الأمنية والإقت�صادية ،كالنزاع القدمي امل�ستمر
بني ال�صني وتايوان ،والنزاع امل�ستجد يف بحر
ال�صني اجلنوبي ،ولي�ست الواليات املتحدة
ببعيدة عن هذه النزاعات .لكن ال بد من الإ�شارة
هنا �إىل �أن ت�شابك امل�صالح الدولية يجعل من
الأزمات يف �أي �إقليم يف العامل ،غري منف�صلة عن
�سواها من الأزمات يف �أقاليم �أخرى.
بني ال�صني وتايوان
يقول املثل ال�صيني «ال�صياد ي�رضب الطائر
الذي يحب الربوز».
تقع جزيرة تايوان يف الر�صيف القاري على
�سواحل جنوب ��شرق ال�صني ،وتبعد عن الرب
ال�صيني حواىل  140كلم ،وم�ساحتها الإجمالية
ترا م��رب � ًع��ا ،وع��دد
ح���واىل  35.966ك��ي��ل��وم� ً
�سكانها الإج��م��ايل يزيد قليال عن  23مليون
ن�سمة (تقديرات العام .)2012
كانت ت��اي��وان ج��ز ًءا من ال�صني حتى العام

 1895حيث �ضمت �إىل الإمرباطورية اليابانية
وف��ق معاهدة «�شيمونو�سكي» التي انهت
احل��رب اليابانية ال�صينية الأوىل (-1894
 .)1895وبعد �أن هزمت اليابان يف احلرب
العاملية الثانية تنازلت عن اجلزيرة لل�صني
العام .1945
وب��ع��د ��� 4س��ن��وات ان��ت��ه��ت احل���رب الأه��ل��ي��ة
ال�صينية ( )1949-1927ب�سقوط جميع
الأرا�ضي التي ي�سيطر عليها رئي�س احلكومة
الوطنية �شياجن ك��اي �شيك بيد ال�شوعيني،
فنقل حكومته �إىل تايوان التي اطلق عليها
ا�سم «جمهورية ال�صني الوطنية» ،على الرغم
من �أن حدود �سيطرته كانت ال تتعدى جزيرة
تايوان.
ا�ستمرت عالقات ال�صني وتايوان معقدة لأن
ّ
كالً منهما تطالب بال�سيادة على عموم �أرا�ضي
ب�لاد ال�صني ،وال تعرتف �أي منهما بالأخرى.
وعلى الرغم من وجود عالقات اقت�صادية بني
اجلمهوريتني ف ��إن حكومة جمهورية ال�صني
ال�شعبية تقاطع � ّأي دول��ة تعرتف بجمهورية
ال�صني الوطنية (تايوان) .لذلك ف�إن غالبية
دول العامل تتبادل مع تايوان بعثات اقت�صادية
بدل من بعثات ديبلوما�سية ر�سمية.
اً
مثلت تايوان ال�صني حتى مطلع ال�سبعينيات
من القرن الع�رشين يف غالبية املنظمات الدولية
�إذ ف�ضلت ال��والي��ات املتحدة االع�ت�راف بها
�دل م��ن االع�ت�راف باجلمهورية ال�شعبية .يف
ب� اً
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الأزمة ،بحيث ال يكون هناك حرب �أو ا�ستقالل
�أو توحيد نهائي.
وعلى الرغم من �أن الواليات املتحدة كانت
تز ّود تايوان التجهيزات الع�سكرية قبل نهاية
احلرب الباردة ف�إن تعهدات وا�شنطن �أ�صبحت
�أك�ث�ر �أه��م��ي��ة يف الع�رشية الأخ��ي�رة م��ن القرن
الع�رشين .وخالل االنتخابات الرئا�سية التايوانية
العام  ،1996ر ّدت الواليات املتحدة الأمريكية
على املناورات الع�سكرية ال�صينية بن�رش اثنتني
م��ن ح��ام�لات ال��ط��ائ��رات يف م�ضيق ت��اي��وان،

�أوائ����ل ال�سبعينيات م��ن القرن
الع�رشين قررت الواليات املتحدة
االع���ت���راف ب��ج��م��ه��وري��ة ال�����ص�ين
ال�شعبية والإن��ف��ت��اح عليها و�إع���ادة
الدفء اىل العالقات معها .ونتيجة لذلك
مت �إب��ع��اد ت��اي��وان م��ن هيئة الأمم املتحدة
ال��ع��ام 1971ح��ي��ث حلت جمهورية ال�صني
ال�شعبية حملها .وتايوان اليوم ع�ضو يف بع�ض
املنظمات الدولية مثل اللجنة الأوملبية الدولية
ومنظمة التجارة العاملية حتت �أ�سماء متعددة،
مثل «تايبيه ال�صينية» �أو �أي ا�سم �آخر ،وميتنع
من الإ�شارة �إليها كدولة م�ستقلة.
العالقة احلالية بني ال�صني وتايوان
وموقف الواليات املتحدة
رف�����ض��ت ال�����ص�ين ب���ق���وة حم�����اوالت ح��رك��ة
«ا�ستقالل تايوان» االنف�صالية ،و�أحبطت فكرة
«ا�ستقالل تايوان القانوين».
وق��د �ضاعف م��ن �شدة ه��ذا امل����أزق الأمني
ا�ستجابة الواليات املتحدة للمطالب ال�صينية
(التايوانية) بتعزيز تر�سانتها الع�سكرية حيث
تعهدت وا�شنطن بحماية ت��اي��وان .وق��د �رصّح
الرئي�س االمريكي ال�سابق جورج دبليو بو�ش
�أن الواليات املتحدة ت�ساعد يف الدفاع الذاتي
عن تايوان وتوا�صل ذلك مهما كلفها الأم��ر.
وخ�صو�صا
ومت �إر�سال �إ�شارة وا�ضحة لل�صني
ً
للأحزاب املتواجدة فيها والتي تريد �أطالة هذه

وب���ررت ذل��ك ب��احل��رب على الإره����اب .كذلك
�ضاعفت الواليات املتحدة روابطها الدفاعية
مع اليابان منذ  1997والتي تت�ضمن تو�سيع
الدعم اللوج�ستي الياباين للعمليات الع�سكرية
الأمريكية وه��ذا ما ف�رسته بكني ب�أنه جتديد
التفاقية الدفاع اليابانية  -الأمريكية و�ضم
تايوان اليها.
غري �أن هذا الو�ضع تفاقم �أكرث بفعل �سيا�سة
الواليات املتحدة احلالية التي زادت من حجم
مبيعات الأ�سلحة لتايوان ،ودعم ح�صولها على
الغوا�صات .وقد وافقت الواليات املتحدة على
�صفقات ت�سلح لتايوان بقيمة 12مليار دوالر
( .)2010كذلك ن�صبت تايوان �أكرث من 500
�صاروخ كروز باجتاه النقاط احل�سا�سة على الرب
ال�صيني ،ما �أثار ا�ستياء ال�صني وزاد خماوفها
من تغيري الو�ضع القائم.
يف ك��ان��ون ال��ث��اين � 2012أع��ي��د ان��ت��خ��اب
ال��رئ��ي�����س ال��ت��اي��واين م��اي��ن��غ ج��ي��و ال���ذي ك��ان
قد ��صرح ان��ه ينوي توقيع معاهدة �سالم مع
ال�صني خالل ع�رش �سنوات ،ولكن بكني التي
مل تكن مرتاحة لفوزه ما زالت ترى يف الدعم
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الأمريكي لتايوان ،عائقًا �أمام حت�سن عالقاتها
و�سببا يف دفع االزمة اىل
مع الواليات املتحدة،
ً
م�ستويات التوتر العايل ورمبا اىل الإنفجار.
م�شكلة بحر ال�صني اجلنوبي
بحر ال�صني اجلنوبي هو ممر بحري
�إ���س�ترات��ي��ج��ي ب�ين ع���دة دول يف
جنوب �رشق �آ�سيا �أهمها :ال�صني،
الفيليبني� ،إندوني�سيا ،ماليزيا،
�سنغافورة ،بروناي ،وفييتنام.
وت��ق��در م�ساحته ب��ح��واىل ثالثة
ماليني وخم�سمائة �ألف كيلومرت
مربع ،تتوزع بني املنطقة الواقعة
جنوبا
من �سنغافورة وم�ضيق مالقا
ً
وم�ضيق تايوان �شماالً ،وتنت�رش فيه �أكرث
م��ن مئتي ج��زي��رة .ويعترب ه��ذا البحر طريقًا
رئي�سا يعربه ثلث �أعداد �سفن ال�شحن البحري
ً
تقريبا ،وبحجم جتاري يقدر بخم�سة
عرب العامل
ً
�سنويا .كذلك ف�إن �أعماق هذا
تريليونات دوالر
ً
البحر حتوي م�صادر واعدة للطاقة �أهمها النفط
والغاز .وتطالب فييتنام والفيليبني وتايوان
وماليزيا وبروناي مبناطق من هذا البحر وتدعو
�إىل التفاو�ض حل�سم هذه املطالب العالقة ،غري
قائما ب�ش�أن
�أن رف�ض ال�صني يبقي اخل�لاف
ً
ال�سيادة على مياهه وجزره وثرواته.
�أ�سباب اخلالف
دع��ا الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك �أوب��ام��ا مطلع
حزيران � 2012إىل و�ضع قواعد وا�ضحة حلل
اخل�لاف��ات البحرية يف بحر ال�صني اجلنوبي
وك��ل �أن��ح��اء املحيط ال��ه��ادىء .وق���ال �أوب��ام��ا
ل��ل�����ص��ح��اف��ي�ين ب��ع��د ا���س��ت�����ض��اف��ت��ه ال��رئ��ي�����س
الفيليبيني بنينو اكينو يف املكتب البي�ضوي
يف وا�شنطن�« ،إن من املهم تفادي ت�صاعد
ال�رصاعات ب�ش�أن املمرات املائية اال�سرتاتيجية
والطرق املالحية».
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وا���ض��اف «مل نناق�ش الق�ضايا الع�سكرية
اي�ضا الق�ضايا
واالقت�صادية فح�سب وامن��ا
ً
االقليمية ،وعلى �سبيل املثال حماولة الت�أكد
من انه توجد لدينا �سل�سلة قوية من املعايري
والقواعد الدولية املنظمة للخالفات البحرية
يف املنطقة» .وت�ساعد وا�شنطن الفيليبني يف
تعزيز قدراتها الع�سكرية يف مواجهة ال�صني
التي تختلف معها على ملكية بع�ض اجل��زر
املرجانية (هواجنيان) يف بحر ال�صني اجلنوبي،
علما �أن �أ�سباب التوتر الرئي�سة فيه تعود
ً
اىل اخل�ل�اف ح��ول ج��زر �أرخبيلي «بارا�سيل»
و«�سرباتلي» الغنية بالغـاز والنفط والأ�سماك.
وت��ت��ن��ازع ال�صني وفييتنام وت��اي��وان على
االرخبيل االول ،بينما ت�شكل الفيليبني وبروناي
وماليزيا وفييتنام وال�صني �أطراف النزاع على
الأرخبيل الثاين وتتداخل يف هذا النزاع وقائع
اجلغرافيا وحقائق التاريخ املحلي واحليازة
العملية واملتزامنة ،وقواعد واتفاقيات القانون
الدويل للبحار ،و�رصاع امل�صالح والنفوذ يف عامل
يعيد بناء التوازن بني قواه الكربى.
�أمن البحر �أم �رصاع على ال�سيادة
االقليمية ؟
تتابع الواليات املتحدة هذا امللف باهتمام
كبري وتعترب ان حماية االم��ن يف منطقة متر
عربها الطرق التجارية الدولية الكربى هو من
«م�صلحتها القومية».
يف املقابل تعترب ال�صني ان الواليات املتحدة
ت�شجع بع�ض ه���ذه ال����دول وت��دف��ع��ه��ا لتقف
بوجهها وحت��اول ان�شاء حلف «ناتو �آ�سيوي»
لعرقلة �صعودها و�إب��ط��اء من ّوها وازده��اره��ا،
وت�شتيت االنتباه عن حقيقة النوايا االمريكية
يف منع ال�صني من التحول اىل دولة عظمى
تناف�س ال��والي��ات املتحدة وذل��ك يف
املجاالت االقت�صادية والع�سكرية
وال�سيا�سية.
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هل يبقى املحيط الهادئ هادئاً؟
«�إن ال�شجرة تف�ضل ال��ه��دوء ولكن الريح
ت�ستمر يف الهبوب» (مثل �صيني).
ي��رى البع�ض �أن ال��والي��ات املتحدة حت��اول
ا�ستغالل م�شاكل املنطقة للحفاظ على وجودها
الفاعل يف االقليم مبا يخدم م�صاحلها االمنية
واالقت�صادية واال�سرتاتيجية .ويذهب بع�ض
الباحثني اال�سرتاتيجيني اىل ان ال��والي��ات
املتحدة ت�سعى يف ا�سرتاتيجيتها ه��ذه جتاه
جنوب �آ�سيا و�رشقها اىل االنتقال من �سيا�سة
االحتواء االقت�صادي« ،والدبلوما�سية الذكية»،
التي تقوم على التقارب والتفاهم مع ال�صني
ال�����ص��اع��دة ،اىل حم��اول��ة االح��ت��واء الع�سكري
للتحديات التي باتت تهدد ه��ذه املنطقة
وت�شكل خ��ط� ً�را على �أم���ن املحيط ال��ه��ادئ،
وبالتايل على �أمن الواليات املتحدة نف�سها.
وتقوم هذه اال�سرتاتيجية على تعزيز وجودها
الع�سكري يف املنطقة بتفعيل قواعدها يف
اليابان وكوريا اجلنوبية ,ودييغو غار�سيا يف
علما انها عززت متركزها يف
املحيط الهنديً ،
�شمال او�سرتاليا ( 2500جندي من املارينز).
كما �أنها تتفاو�ض مع فييتنام ال�ستعادة احدى
قواعدها القدمية هناك ،كذلك تتفاو�ض مع
الفيليبني و�سنغافورة القامة قواعد بحرية
فيها ،ت�سمح لها بالتدخل املبا�رش وال�رسيع
عند ال�رضورة ،ا�ستنا ًدا اىل ر�ؤية وزارة الدفاع
الأم�يرك��ي��ة اجل��دي��دة ح��ول «م��ف��ه��وم ال��ول��وج
العملياتي امل�شرتك» ( )JOACال��ذي �صدر
مطلع العام .2012
كذلك ت�سعى الواليات املتحدة �إىل اخرتاق
امل��ج��ال احل��ي��وي ال�صيني ب��اق��ام��ة حتالفات
ع�سكرية جديدة «كابحة» مع دول املنطقة
املحيطة بال�صني ،وبخا�صة الهند عرب زيادة
�صادرات الأ�سلحة اليها .كما انها تعمل ب�شكل
د�ؤوب لإقامة �رشاكة �إقليمية بني هذه الدول

ع�بر االغ���راء بالتعاون االقت�صادي والتجارة
احل��رة �أو معاهدات ال�صداقة .وال�س�ؤال الذي
ي��ط��رح نف�سه هنا  -وق��د ط��رح��ه بع�ض دول
املنطقة على نف�سه  -هو هل �ستقبل هذه
م�رسحا لأي �رصاع قادم
الدول الآ�سيوية ان تكون
ً
�أو حمتمل ،بني ال�صني وال��والي��ات املتحدة؟
االكرثية جتيب بالرف�ض ،ورمبا هذا ما �سيعيق
ا�سرتاتيجية الواليات املتحدة اجلديدة يف �رشق
�آ�سيا وجنوبها ،فدول االقليم باتت �أقرب �إىل
خيك
تبني مقولة املثل« :ج��ارك القريب وال َّ
البعيد» .فال�صني ال�صاعدة تبقى بالن�سبة
اقت�صاديا
�إىل دول �آ�سيا اجلار الأقرب املفيد
ً
وجيوبوليتيكيا ...وهناك من بني دول االقليم
ً
من ج� َّ�رب وعانى �سابقا ً مفاعيل «ال�صداقة
واالح�لاف» مع الواليات املتحدة ،ويرف�ض ان
يكون بيدقا ً �آخر يف لعبة ال�شطرجن الكربى على
امل�رسح الآ�سيوي والتي حتدث عنها بريجن�سكي
�أو وق�����و ًدا حل���رب ع��امل��ي��ة ث��ال��ث��ة ك��م��ا توقع
كي�سنجر.»...
املراجع:
• جملة ال�سيا�سة ال��دول��ي��ة ،ال��ع��دد ،188
ابريل.2012
• www.siyassa.org.eg
• www.bbc.co.uk/news/worldasia
هام�ش:
• احت��اد دول جنوب ��شرق �آ�سيا املعروف
اخت�صارا با�سم �آ�سيان (بالإنكليزيةASEAN :
ً
�ارا ل��ـ the Association of the
اخ��ت�����ص� ً
 )South East Asian Nationsهو منظمة
اقت�صادية ت�ضم  10دول يف جنوب �رشق �آ�سيا.
ت�أ�س�س االحت��اد يف � 8آب  1967يف بانكوك
عا�صمة تايالند ،وي�ضم االحت��اد اليوم الدول
االتية :تايالند� ،إندوني�سيا ،ماليزيا ،الفيلبني،
�سنغافورة ،بورما (ميامنار) ،بروناي ،كمبوديا،
الو�س ،فييتنام.
• لدى الآ�سيان �شعار وهو:
«ر�ؤية واحدة
هوية واحدة
جماعة واحدة».

الوجود اال�رسائيلي يف

�إعداد:
�إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون
اال�رسائيلية
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العام  1982الذي ح�صل خالله
االجتياح اال�رسائيلي الكبري للبنان،
او م��ا �سمي ح��رب لبنان االوىل،
حدد اجلرنال ارييل �شارون كوزير
للدفاع� ،أمام جلنة اخلارجية والأمن
التابعة للكني�ست ،دائرة املجال
احل��ي��وي لإ��سرائ��ي��ل ع��ل��ى النحو
الآت��ي« :هي املنطقة التي ت�ضم
م�صالح �إ�رسائيل الإ�سرتاتيجية،
وت�����ش��م��ل ج��م��ي��ع م��ن��اط��ق ال��ع��امل
ال��ع��رب��ي امل��ت��اخ��م��ة ،ع��ل�اوة على
�إيران وتركيا وباك�ستان و�شمال
�أف��ري��ق��ي��ا وح��ت��ى زمي��ب��اب��وي
جنوبا .وقد
وجنوب �أفريقيا
ً
ت��و���س��ع��ت ه����ذه ال����دائ����رة يف
الت�سعينيات لتمتد من ال�ساحل
��رب���ا� ،إىل
ال����شرق��ي ل�ل�أط��ل�����س��ي غ� ً
�إيران وباك�ستان �رشقا ً ،ومن دول
�آ�سيا الو�سطى الإ�سالمية �شماالً
�إىل كيب ت��اون بجنوب �أفريقيا
جنوبا».
ً
ه���ذا ال��ك�لام ج���اء م��ت��ط��اب��ق�ا ً مع
ن��ظ��ري��ة «���ش��د االط������راف» ال��ت��ي
ابتدعها دافيد بن غوريون اول
رئي�س حكومة ا�رسائيلية (العام
 )1949والتي تعني التغلغل يف
ال���دول املحيطة بالعامل العربي
وجتنيدها �ضده بناء حل�سابات
ب��راغ��م��ات��ي��ة ت��ق��وم ع��ل��ى ت��ب��ادل
امل�صالح واملنافع ،وهي ال تزال
حاليا مع نتنياهو
�سارية املفعول
ً
وليربمان .هذه النظرية �صيغت
من اجل الإجابة عن �س�ؤال م�صريي

يواجه الدولة النا�شئة يف حينه �إذ
يقول بن غوريون« :كيف ميكن
حتقيق الأمن ل�شعب قليل العدد
يعي�ش يف دولة �صغرية امل�ساحة
حم���دودة امل����وارد حم��اط��ة بكرثة
ع��ددي��ة م���ع���ادي���ة؟» ،وي�ضيف:
«نحن ال منلك القدرة على الدخول
فى مواجهة جبهوية مع كل الدول
العربية ،لكننا منلك اخل��ي��ارات
الأخ�����رى لإ���ض��ع��اف ه���ذه ال���دول
وا���س��ت��ن��زاف طاقتها وق��درت��ه��ا،
من خالل عالقتها مع دول اجلوار
�أو اجلماعات والأقليات العرقية
وال��ط��ائ��ف��ي��ة ال��ت��ى تعي�ش على
التخوم».
على ه��ذا الأ�سا�س ج��اء التحرك
الإ�رسائيلي �إىل القارة االفريقية
وال �سيما املنطقة املطلة على
ال��ب��ح��ر االح��م��ر وامل��ت��اخ��م��ة مل�رص
وال�������س���ودان وف���ق ه��واج�����س بن
غ��وري��ون ال��ت��ي ع�بر عنها بقوله
اي�ضا« :ل��و متكنا م��ن ال�سيطرة
ً
على مواقع حيوية يف البحر الأحمر
ف�إننا �سنتمكن من اخ�تراق �سور
احل�صار العربي ،بل واالنق�ضا�ض
عليه وهدمه من اخل��ل��ف» .وعلى
الرغم من �أن �أفريقيا كانت قارة
جمهولة بالن�سبة �إىل العاملني
يف وزارة اخلارجية الإ�رسائيلية يف
خم�سينيات ال��ق��رن املا�ضي� ،إال
�أن التفكري اال�سرتاتيجي جتاهها
كان موجو ًدا ،وقد �أخذ يتعزز بقوة
خ�صو�صا بعد نيل ال��ع��دي��د من
ً

يف

افريقيا وتداعياته
دول القارة ا�ستقالله ،مما �أعطاها
�أه��م��ي��ة ك��ب�يرة يف الأمم املتحدة
نتيجة لكرثة عدد �أ�صواتها .ويف
ه��ذا امل��ج��ال يقول ب��ن غ��وري��ون:
«�إن الدول الإفريقية لي�ست قوية
ولكن �صوتها م�سموع يف العامل،
و�أ�صواتها يف املنظمات الدولية
ت�ساوي يف قيمتها �أ�صوات الدول
ال��ك�برى ،فال�صداقة الإ�رسائيلية
 الإف��ري��ق��ي��ة ت��ه��دف �إىل حتييد�إف��ري��ق��ي��ا يف ال�����ص�راع ال��ع��رب��ي -
الإ��س�رائ���ي���ل���ي ،ك��م��ا ت���ه���دف �إىل
�ضمان م�ساندة �إفريقيا للموقف
الإ��سرائ��ي��ل��ي»  .وبالفعل طبقت
ا�رسائيل هذه االفكار والتوجهات
ح���ت���ى ق���ف���ز ع�����دد امل��م��ث��ل��ي��ات
ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة اال��سرائ��ي��ل��ي��ة يف
افريقيا من  6بعثات العام 1960
�إىل  23بعثة العام  1961واىل
 32بعثة العام  .1972وقد تزايد

ه��ذا ال��ع��دد بعد توقيع اتفاقية
ك��ام��ب داي��ف��ي��د ( ،)1978وبلغ
مداه بعد توقيع اتفاقيتي �أو�سلو
ووادي عربة ( 1993و)1994
حتى �صار اليوم لإ�رسائيل عالقات
دبلوما�سية مع 46دول��ة �أفريقية
م���ن ا���ص��ل  53م��ن��ه��ا 11دول����ة
بتمثيل مقيم وبدرجة �سفارة.
ل��ق��د ج���اء الإدراك الإ��سرائ��ي��ل��ي
أثرا،
لأهمية ال��ق��ارة ال�سمراء مت� ً
ق��ب��ل �أي ���ش��يء �آخ����ر ،بالطبيعة
اال�سرتاتيجية لل�رصاع العربي -
الإ�رسائيلي ،وعلى ه��ذا اال�سا�س
جاء التطلع ال�صهيوين لال�ستفادة
من ال��دور الإفريقي ال��ذي كانت
ت�سيطر عليه م����صر يف املا�ضي
بامتياز حتى توقيع اتفاقية كامب
ديفيد (.)1978
يف هذا ال�سياق العدواين يت�ضح
ان ل��وج��ود ال��ع��دو اال��سرائ��ي��ل��ي يف

افريقيا �أهدافً ا ا�سرتاتيجية ثابتة
ودائ���م���ة ال مي��ك��ن��ه احل��ي��اد عنها
وميكن تلخي�صها كما يلي:
• ت��ف��ت��ي��ت ال������دول ال��ع��رب��ي��ة
ومتزيقها اىل دويالت �ضعيفة �أو
م�شيخات متخلفة ومتناحرة.
• �إقامة الدولة اليهودية النقية
(العظمى) على �أك�ب�ر رق��ع��ة من
الأر���ض العربية املحتلة ومع �أقل
عدد ممكن من غري اليهود.
• حت��وي��ل �إ��سرائ��ي��ل �إىل قلعة
�صناعية م��ت��ط��ورة يف املجالني
امل���دين وال��ع�����س��ك��ري واىل دول��ة
خدمات �سياحية من الطراز االول.
• رب��ط االقت�صاد العربي وفق
مبد�أ التبعية والزبائنية باالقت�صاد
الإ�رسائيلي.
• ال�سيطرة على القد�س الكربى
وحت��وي��ل��ه��ا �إىل عا�صمة عاملية
م�رصفية و�صناعية و�سياحية.
ومن �أج��ل حتقيق هذه االه��داف
ال��ق��وم��ي��ة ك���ان ال ب���د ملخططي
ال�سيا�سة الإ�رسائيلية من حتديد
�سبل تنفيذها ،وهو ما مت بالفعل
على م�ستويني :امل�ستوى الأعلى
ع����رف ب��اخل��ط��ة الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة

يقول بن غوريون« :كيف ميكن حتقيق الأمن ل�شعب قليل
العدد يعي�ش يف دولة �صغرية امل�ساحة حمدودة املوارد
حماطة بكرثة عددية معادية؟» ،وي�ضيف« :نحن ال منلك
القدرة على الدخول فى مواجهة جبهوية مع كل الدول
العربية ،لكننا منلك اخليارات الأخرى لإ�ضعاف هذه الدول
وا�ستنزاف طاقتها وقدرتها ،من خالل عالقتها مع دول
اجلوار �أو اجلماعات والأقليات العرقية والطائفية التى
تعي�ش على التخوم».

الكربى� ،أما امل�ستوى الثاين فعرف
باخلطة الإ�سرتاتيجية ملعاجلة
م�شاكل الأم��ن اجل��اري .ومن خالل
ه���ذه اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة ي��ت��ب�ين �أن
ح�سابات ا��سرائ��ي��ل الإفريقية يف
املح�صلة امنا تدخل �ضمن اخلطة
الكربى التي ت�سعى اىل حتقيق
االهداف الآتي ذكرها:
 - 1ت��ط��وي��ق م����صر وال�����س��ودان
من خ�لال ال�سيطرة على النطاق
اجلغرايف املحيط بهما.
 -2ك�����س�ر ح���ل���ق���ات احل�����ص��ار
واملقاطعة العربية املفرو�ضة
على ا�رسائيل مبختلف ا�شكالها
واك��ت�����س��اب ال����شرع��ي��ة ال��دول��ي��ة،
وحم��اول��ة الظهور مبظهر الدولة
ال���ق���ادرة ع��ل��ى حم��ارب��ة الإره����اب
والأ�صولية الإ�سالمية ،من خالل
قدرتها اال�ستخباراتية والأمنية
وعالقاتها الوثيقة مع الواليات
املتحدة.
� -3إ�شعال اخلالفات بني دول
منبع ن��ه��ر ال��ن��ي��ل ودول م�صبه،
وم��ن هنا حر�ص ال��دول��ة العربية
ع��ل��ى تكثيف وج��وده��ا يف جميع
دول امل��ن��ب��ع الإف���ري���ق���ي���ة مثل
�أثيوبيا و�إريرتيا وكينيا والكونغو
الدميقراطية (زائري).
 -4ت�أمني م�ستوردات املا�س
و�سائر اخلامات املعدنية الثمينة
والنادرة الأ�سا�سية.
��� -5ض��م��ان ��س�ري���ان عمليات
ت�صدير اال�سلحة وعقود التدريب
الع�سكري واال�ستخباري مع جيو�ش
دول املنطقة وقياداتها ،مع ما
يعني ذل��ك من اكت�ساب النفوذ
االمني وال�سيا�سي واحل�صول على
اال�ستثمارات يف جم��االت الزراعة
والغذاء وال�سياحة والتنمية.
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متوز

ترجمات

خيارات �إ�رسائيل
واحتمال الرد الإيراين
ص�رح رئي�س ال����وزراء الإ��سرائ��ي��ل��ي بنيامني
�� ّ
نتانياهو �أم���ام امل ��ؤمت��ر ال�سنوي ملجموعات
�ضغط جل��ن��ة ال�����ش ��ؤون ال��ع��ام��ة الأم�يرك��ي��ة -
الإ�رسائيلية املوالية لإ�رسائيل يف مطلع �شهر
�آذار ،ب�أن املتاح لإيقاف الربنامج النووي لإيران
بد�أ ينفد ،م�ضيفًا« :انتظرت �إ�رسائيل �أن جتدي
العقوبات نف ًعا ومل يعد مبقدورها االنتظار
رئي�سا ل��ل��وزراء ،لن
لفرتة �أط���ول .وب�صفتي
ً
�أترك �شعبي يعي�ش يف ظل هاج�س الإب��ادة .لن
ترتك الدولة اليهودية �أولئك الذين ي�سعون

يف عددها ال�صادر يف � 7آذار املا�ضي� ،أ�صدرت
ن�رشة  IHS Jane’sالدفاعية مقاالً للخبريين �سكوت
جون�سون و�إميلي ك��وريل يناق�شان فيه احتمال
قيام ا�رسائيل منفردة بتوجيه �رضبة ع�سكرية �إىل
املن�ش�آت الإيرانية النووية ،وال�صعوبات اجلوهرية
التي قد تعرت�ضها يف ذلك.
يف ما يلي ترجمة املقال.

هل توجه ا�رسائيل منفردة �رضبة �إىل من�ش�آت ايران النووية؟
�إىل تدمريها ،يحققون غر�ضهم .فعلى الربنامج
النووي الإيراين �أن يتوقف».
وفيما ي�تردد الرئي�س ب��اراك �أوب��ام��ا ،ومعه
املخابرات واجلي�ش الأمريكي ،يف توجيه �رضبة
ع�سكرية �إىل �إي���ران ،فمن غ�ير املحتمل �أن
تنتظر ا�رسائيل �إىل ما ال نهاية للح�صول على
املوافقة الأمريكية ،وتف�ضل احل�صول على
دعم �أمريكي ل�شن عمل ع�سكري �ضد �إيرا ن.
يف ���ض��وء ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات وف��ي��م��ا ينق�سم
املراقبون حول ما �إذا كانت �إ�رسائيل �ست�شن
ف��ع�لاً عملية ع�سكرية م��ن��ف��ردة تلحق ال�رضر
املطلوب باملن�ش�آت النووية يف �إي��ران ،تنظر
هذه الدرا�سة باخليارات الإ�رسائيلية املتعلقة
بتوجيه �رضبة �أح��ادي��ة على املن�ش�آت النووية
الإي��ران��ي��ة ،وب��ق��درة �إي���ران على الت�صدي لها.
وت�ستبعد الدرا�سة احتمال تورط حلفاء �إ�رسائيل،
على غ���رار ال��والي��ات امل��ت��ح��دة وق��ي��ام �إي���ران
بهجوم معاك�س ،وذلك للتقليل من التوقعات
والرتكيز �أكرث على ال�صعوبات اجلوهرية التي
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 :IHS Jane’sعملية حمفوفة باملخاطر
لكن ا�رسائيل قد تقدم عليها
قد تواجهها �إ�رسائيل �إذا ما قررت توجيه ال�رضبة
مبفردها.
القوات اجلوية الإ�رسائيلية
تتمتع القوات الإ�رسائيلية بقدرات متطورة
وحديثة .وتتمثل نقطة �ضعفها الأبرز باملدى
القتايل املحدود لطائرتها احلربية .ومع ذلك،
ميكنها ا�ستخدام الطائرات التي هي مبثابة
�صهاريج جوية لتزويد الطائرات الوقود يف
اجلو .متلك �إ�رسائيل  30طائرة خمتلفة� ،أبرزها
ما يقارب  25طائرة مقاتلة من طراز «F- 15

( »Iتعرف بـ«رعد») ،وما يناهز املئة طائرة
مقاتلة متعددة الأدوار «( »F – 16 Iتعرف
بـ«العا�صفة»).
تت�ألف قمرة ال��ق��ي��ادة يف ط��ائ��رة «F – 16
 »Iم��ن مقعدين ،وت�شبه ط��ائ��رة «»F – 16
املتطورة من ط��راز « »25التي ت�شتمل على
خزانات وق��ود وجهاز رادار مركب على فتحة
ا�صطناعية .كذلك ،ف�إن الطائرة مزودة �أنظمة
�إن��ذار �إلكرتونية ت�شري �إىل اق�تراب �صواريخ
�أو ردارات و�أج��ه��زة ت�شوي�ش .وبالتايل ف��إن
الطائرة املذكورة ت�ستطيع �إحلاق �أ�رضار ج�سيمة

متوز

باملن�ش�آت الإيرانية الظاهرة فوق �سطح الأر�ض
�شن هجوم عليها.
يف حال ّ
نظريا ،ت�رضب طائرات «� »F – 16 Iأهدافها
ً
من م�سافة بعيدة م�ستخدمة �صواريخ «Popeye
 »1و« »popeye 2م���ن ��شرك��ة راف��اي��ي��ل
اال�رسائيلية مبديي  75و 70كلم على التوايل،
مما يجعل من�صة الإط�لاق يف من�أى عن �أنظمة
الدفاع اجلوية الإيرانية التي حتوط باملن�ش�آت
النووية الإيرانية الأ�سا�سية .هنا يجدر بالإ�شارة
�أن � ًأيا من �صواريخ جو � -أر�ض الإ�رسائيلية ،مبا
فيها « ،»popeyeتكون فعالة �ضد املن�ش�آت
املوجودة فوق �سطح الأر���ض فح�سب .ويحمل
ال�صاروخان الر�أ�س احلربي « »800-Iبقدرة
 352كلغ ،امل�صمم ل�رضب الأه��داف املوجودة
فوق �سطح الأر�ض والذي يحتوي على  77كلغ
من املواد ال�شديدة االنفجار.
�أم��ا ط��ائ��رة « »F-15 Iرع��د ،فهي الن�سخة
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة ل��ط��ائ��رة «F – 15 E Strike

جمهزة
 »Eagleمبقعدين من بوينغ ،وه��ي
ّ
بنظام �إل��ك�تروين �إ��سرائ��ي��ل��ي م��دم��ج «– Sps
 »2100ي�شتمل على �أنظمة ت�شوي�ش ،رادار
و�إنذار من ال�صواريخ.
تبلغ حمولتها الق�صوى من ال�سالح 11113
موجها
كلغ وميكنها �أن تنقل �صاروخً ا خارقً ا
ً
ب��ال��ل��ي��زر م��ن ن���وع « »GBU – 28/Bي��زن
 2075كلغ ،وهو الأك�ثر ق��درة على االخ�تراق
رتا
يف الرت�سانات الإ�رسائيلية� ،إذ يخرتق  30م ً
يف الأر�ض و� 6أمتار يف الإ�سمنت وبالتايل ،ف�إنه
قادر على �إحلاق �رضر كبري مبن�ش�آت التخ�صيب
املوجودة حتت �سطح الأر���ض يف «ناطانز» ،ال
�سيما يف حال توجيه �رضبات متتالية.
ف�ضالً عن ذلك ،ميكن �أن ت�ستخدم �إ�رسائيل
قذيفة االخرتاق وال�سحب البطيء Pb-500A
ب��زن��ة �أل���ف ب��اون��د امل�صنعة م��ن ق��ب��ل �رشكة
ال�صناعات الع�سكرية الإ�رسائيلية والقادرة على
اخرتاق مرتين من الإ�سمنت.
يف حال وجود �سيناريو لتوجيه �رضبة� ،ستحدد
معرفة الأه��داف ،الأ�سلحة ونوع االعتداء الذي
�ست�شنه �إ�رسائيل ،و�ست�شكل ق��درات االخرتاق
والتفجري يف كل ذخ�يرة من الذخائر �أ�سا�س
احل�سابات الع�سكرية .وب�سبب التعزيزات
التي �أحيطت باملن�ش�آت النووية يف «ناطانز»
و«ف�������وردو» ،م��ن ال�����ض�روري ج��م��ع معلومات
ا�ستخباراتية عالية ال��دق��ة ع��ن �أم��اك��ن وج��ود
العنا�رص احل�سا�سة والنقاط التي �ست�ستهدف،
بغر�ض توجيه �رضبة ناجحة ،ال �سيما �أن من�ش�أة
«ف��وردو» للتخ�صيب قد تكون مدفونة حتت
الأر����ض على عمق كبري وبالتايل ،لن تتمكن
�صواريخ �إ�رسائيل من تدمريها.
هنا ي�شار �إىل �أن �إ�رسائيل تن�رش ثالثة �أ�رساب من
و�رسبا �آخر
« »F-16Iيف قاعدة «رامون» اجلوية
ً
يف «هاتزارمي» حيث ينت�رش كذلك �رسب من «F-
.»15 I
مدى �صواريخ الطائرات
ما من تفا�صيل متوافرة عن هذا املو�ضوع،
ولكن ميكن تكوين فكرة عنه �إذا ما جربنا مقارنة
بني طائرات « »F-16 Cطراز « »50وطائرات
« »F-15 Eعلى علو  1270و 1565م عند
التحليق بخزانات وقود متطابقة ،خزانات وقود

ترجمات

خارجية ،قذيفتي  907كلغ ،و�صاروخي جو-
جو مبفتاح تدوير جانبي .وللتذكري ف�إن املدى
يختلف بح�سب االرتفاع ،وينخف�ض عند التحليق
على م�ستويات �أدن��ى ،ب�سبب تزايد ا�ستهالك
الوقود يف جو �أكرث كثافة.
و�إذا م��ا �أخ���ذ ب��احل�����س��ب��ان ح��اج��ة ال��ط��ائ��رات
الإ�رسائيلية �إىل توجيه �رضبات مفيدة بقدرة
اخ�تراق كبرية والعمل على م�ستوى منخف�ض
ل��ت��ف��ادي ال������رادارات واال���س��ت��ع��داد ملواجهة
الطائرات و�أنظمة ال��دف��اع اجلوية املعادية،
ف��إن امل��دى املقدر ل�صواريخ الطائرات تلك
يجعل الأهداف الأ�سا�سية يف �إيران خارج نطاق
ا�ستهداف الطائرات الإ�رسائيلية التي ال ميكن
تزويدها الوقود يف اجلو.
�إعادة تزويد الطائرات الوقود
ثمة ح��اج��ة �إىل ط��ائ��رات «خ���زان���ات» ،تعيد
تزويد الطائرات الإ�رسائيلية الوقود عرب �أي
م�سار اعتداء تتبعه من الأرا�ضي الإ�رسائيلية.
وثمة اعتقاد ب��أن �إع��ادة التزود الوقود يجب
�أن حت�صل قبل �أن تدخل الطائرات الإ�رسائيلية
الأج���واء الإيرانية ويف طريق عودتها ،بعد �أن
تخرج من �إيران .وهذا يعني �أن العملية يجب �أن
حت�صل على علو متو�سط �أو مرتفع ،على الأرجح
ف��وق ال��ع��راق ،حيث التهديدات �أدن���ى .فهل
تختار �إ�رسائيل �أن ت�ضعف �أنظمة الدفاع اجلوية
الإيرانية قبل توجيه �رضبة جوية ،ومن ثم تقمع
طائرات حماية الأجواء املعادية �أو ما يعرف بـ
SEAD؟
مع �أن ذلك يخفف من عن�رص املفاج�أة ،غري �أن
من �ش�أن �رضبة ت�ستهدف �أنظمة الدفاع اجلوي
�أن ت�ضعف قدرة الإيرانيني على ال��رد .وذلك
كبريا من الطائرات �سي�شارك يف
يعني �أن عد ًدا
ً
املهمة ،ما يزيد من تعقيدها وخماطرها.
وبالنظر �إىل ع��دد الأه���داف املبعرثة يف كل
جمة .متلك
اجتاه ،تعترب التعقيدات واملخاطر ّ
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ترجمات

�إ�رسائيل �رسبي طائرات « »F-16 Dمبقعدين،
مكّ لفة مبهمة حماية الأجواء « ،»SEADومزودة
���ص��اروخً ��ا م�ضا ًدا للإ�شعاعات «AGM-M
نظريا ،ت�شغل �إ�رسائيل من بعد
.»HARM
ً
طائرات حتمل رادارات و�أجهزة ت�شوي�ش على
االت�����ص��االت ،ب��ه��دف دع��م مهمة
هجوم �إ�رسائيلية ،على الرغم من �أن
املدى املحدود قد يح ّد من دورها
يف نوع كهذا من املهمات.
م�سارات االعتداء املحتملة
يف �أي �سيناريو ل�رضبة جوية
�ضد �إي��ران� ،ستحتاج �إ�رسائيل �إىل
ا�ستخدام م�سار طريان غري مبا�رش
لتفادي �أنظمة الدفاع اجلوي التي
�ستعرت�ضها ،مم��ا يعزز احتمال
احلاجة �إىل عملية ت�� ّزود الوقود
للعمليات الهجومية املنطلقة
من داخل �إ�رسائيل .ولعل امل�سار
امل��ب��ا��شر م��ن �إ��سرائ��ي��ل للو�صول
�إىل الأه���داف املحددة يف �إي��ران،
���س��ي��ك��ون ع�بر الأردن وم���ن ثم
العراق ولكن يف هذا ال�سيناريو،
من غري املرجح �أن متنح الأردن
موافقتها على هكذا مهمة.
�إذا ما مت اختيار م�سار جنوبي،
ف�سيكون ع�بر اململكة العربية
ال�����س��ع��ودي��ة ،ال��ت��ي متلك �أنظمة
ال��دف��اع اجل���وي الأك��ث�ر ق���درة يف
ال����شرق الأو����س���ط .وتظهر عملية
تقييم لأنظمة الدفاع اجلوي ومواقع احلروب
الإلكرتونية يف املنطقة� ،أن م�سار الطريان الذي
�سي�شهد املقاومة الأق��ل �سيكون عرب الأردن
(البقاء جنوب عمان لتفادي �أنظمة �صواريخ
ار�ض -جو « )»HAWKومن ثم عرب اململكة
العربية ال�سعودية (جمد ًدا جنوب مكان وجود
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أخريا عرب العراق ،حيث ميكن
« ،)»HAWKو� ً
ت��زوي��د ال��ط��ائ��رات ال��وق��ود ب ��أم��ان ،قبل بلوغ
احلدود الغربية لإيران.
اعتماد امل�سار ال�شمايل عرب تركيا غري حمتمل
ب�سبب تدهور العالقات بني �أنقرة وتل �أبيب
يف ال�سنوات الأخرية .ومن غري املرجح �أن تقبل
تركيا بتحليق فوق �أرا�ضيها يف ظروف مماثلة
لق�صف مفاعل نووي م�شبوه يف الكُرب يف �سوريا
يف ال�ساد�س من �أيلول  ،2007حني ت�أكد خالل
ا�ستعمال طائرات « »F15الإ�رسائيلية �أج��واء
�إقليم حتاي الرتكي ،و�أن �إ�رسائيل ا�ستخدمت

م�سار طريان فوق تركيا ل�شن العملية من دون
موافقة �أن��ق��رة عل ًنا .يف ه��ذا ال�سياق ،ذكرت
�إحدى ال�صحف الرتكية �أن �أنقرة ن�رشت �أنظمة
دفاع جوي �إ�ضافية يف حتاي ،مبا فيها بطارية
�صاروخ �أر�ض-جو «.»HAWK-1
ثمة خيار �آخر بالتحليق فوق �سوريا والعراق،

�إال �أن ذل��ك �سيواجه مبقاومة �سورية وه��ذه
املقاومة ترتبط بقدرة دم�شق على الرد على �أي
توغل �إ�رسائيلي يف ظل اال�ضطرابات احلا�صلة يف
البلد.
نظريا �أن تتبع الطائرات
ف�ضالً عن ذلك ميكن
ً
م�سارا ي�صل �إىل البحر الأحمر ،عرب
الإ�رسائيلية
ً
خليج عدن ويف حميط اخلليج العربي ،ما يعني
اال�ستفادة �إىل �أق�صى حد من الف�ضاء اجلوي
الدويل.غري �أن ذلك امل�سار يعترب �شبه م�ستحيل
بالنظر �إىل امل�سافات الكبرية واحل��اج��ة �إىل
الكثري من طائرات الوقود ،ما يعني �أن قيام

الواليات املتحدة الأمريكية بتقدمي امل�ساعدة
أ�سا�سيا يف خيار كهذا.
�سيعترب �رشطً ا �
ً
خيار �صواريخ «�( »Jerichoأريحا)
ثمة خيار �آخ��ر متوافر �أم��ام ا�رسائيل يتمثل
با�ستخدام �صواريخ بال�ستية �ضد املن�ش�آت

متوز

النووية الإيرانية .ف�صاروخا «»jerricho2
و« »jericho3البال�ستيان املتو�سطا املدى
الإ�رسائيليان « »IRBMق���ادران على �رضب
ب��ع�����ض امل���واق���ع امل�����س��ت��ه��دف��ة يف �إي�����ران .يف
الواقع يبلغ امل��دى الأق�صى ل�صــــــــــــــاروخ
« 1500 »jericho2كلم ،لكن حجم ال�صاروخ
يوحي باحتمال التو�صل �إىل م��دى �أك�بر يبلغ
 3500كلم ،ما يجعل كل الأهداف املحددة يف
مرماه� ،رشط �أن يطلق من من�صة �إ�رسائيلية قريبة
من «�سيدوت مي�شا» ،جنوب �رشق تل ابيب.
�أما حمولة « »jericho2فيعتقد ب�أنها 1500
كلغ وبالتايل ،من الناحية النظرية ،قد حتمل
نوويا مبفعول تدمري قد ي�صل �إىل
حربيا
أ�سا
ر� ً
ً
ً
 1ميغا طن .ويعتقد ب�أن �إ�رسائيل متلك حواىل
� 90صاروخً ا من نوع « ،»jericho2ف�ضالً عن
ذلك ،يعتقد ب�أن �صاروخ « »jericho3اجلديد
ن�سبيا ،بد�أ ت�شغيله العام  2011وال يتوافر منه
ً
للإ�ستعمال �سوى �صاروخني �أو خم�سة �صواريخ.
ميكن لهذا ال�صاروخ �أن يحمل ما بني ر�أ���س
حربي واحد �أو ثالثة ر�ؤو�س حربية وي�صل مداه
�إىل  4800كلم (ثمة توقع ب�أن ي��زداد املدى
يف النموذج الذي �سيطور �إىل ما يقارب 6500
كلم).
غ�ير �أن ا���س��ت��خ��دام ���ص��واري��خ «»Jericho
امل���زودة ر�ؤو��ً�س��ا ن��ووي��ة �ضد �أه���داف �إيرانية
غري مرجح ب�شكل كبري .فبالإ�ضافة �إىل كون
الطائرات ق��ادرة على ا�ستخدام ذخائر ذات
دقة عالية متخ�ص�صة ،ف�إن �أي ا�ستخدام وقائي
للأ�سلحة النووية من قبل �إ�رسائيل� ،سيكون
كارثيا من الناحية اجليو�سيا�سية.
ً
قد ي�شكل ا�ستخدام ال�صواريخ التي تطلق
متاحا
�ارا �آخ���ر
ً
م��ن غ��وا���ص��ات « »SLCMخ��ي� ً
�أم���ام �إ��سرائ��ي��ل ال�ستهداف �إي����ران .ف�إ�رسائيل
تتمتع باخلربة والتقنية الالزمة لن�رش �صواريخ
« »SLCMولكن م��ا م��ن معلومات متوافرة
لت�أكيد وجود هكذا برنامج �أو �إنكاره.
حاليا ثالث غوا�صات
متلك البحرية الإ�رسائيلية ً
من ط��راز « »Dolphinوثمة غوا�صتان قيد
الإن�شاء و�ساد�سة يتم التفاو�ض على �إب��رام
عقد �إن�شائها .وت�شري تقارير من الت�سعينيات
�إىل �أن �إ��سرائ��ي��ل كانت ت��أم��ل باحل�صول على
�صواريخ « »SLCMمن طراز «UGM-109

� »Tomahawkأمريكية ال�صنع ،ولكن احلكومة
الأمريكية رف�ضت املوافقة على ت�صديرها �إىل
�إ�رسائيل .كذلك� ،أ�شارت تقارير الحقة �إىل �أن
بع�ضا من �صواريخ «»SLCM
�إ�رسائيل ع ّدلت
ً
من نوع «»UGM 84 SUBHARPOON
ؤو�سا حربية
مبدى  130كلم ،عرب تزويدها ر� ً
�أ�صغر
حجما� ،أو ط��ورت �صواريخ «»SLCM
ً
ؤو�سا نووية.
خا�صة بها مزودة ر� ً
نظرا �إىل �أن امل�سافة بني خليج عمان وطهران
ً
تقريبا ،ف����إن �إط�لاق
ت�صل �إىل  1300كلم
ً
نوويا مبدى 130
�سالحا
�صاروخ �إ�رسائيلي مزود
ً
ً
كلم خيار غري ٍ
جمد.
ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��ط��وي��ر �إ��سرائ��ي��ل ���ص��اروخ
« »SLCMلتجهز ب��ه غوا�صاتها م��ن ط��راز
«� ،»Dolphinإال �أن مدى هذا ال�صاروخ بقي
غري معروف .ويف كل الأح���وال ،يف حال حدوث
�أي اعتداء على املن�ش�آت النووية الإيرانية ،من
غ�ير امل��رج��ح ا�ستخدام �صواريخ «»SLCM
مزودة �أ�سلحة نووية �أو �صواريخ «»Jericho
البال�ستية� ،إذ �أن التفكري بالنتائج احلقيقية
وال�سيا�سية �سيكون �أكرث مرارة بعد .ف�ضالً عن
ذلك ،ف�إن هكذا اعتداء ،ال يتوافق مع ال�رضبة
التجميلية التي تتغنى بها �إ��سرائ��ي��ل .ويبدو
جليا� ،إذا ما �أخذنا بالإعتبار الأدوات الأ�سا�سية
ً
الإ��سرائ��ي��ل��ي��ة ال���س��ت��ه��داف امل��ن�����ش��آت النووية
الإي��ران��ي��ة� ،أن اخل��ي��ار الأف�ضل يبقى ال�رضبة
اجل��وي��ة ،ب��ال��ت��ايل ،م��ن املفيد درا���س��ة �أنظمة
الدفاع اجلوية الإيرانية.
مت��ل��ك �إي����ران �شبكة دف���اع ج���وي متو�سطة
الفعالية ت�شمل �أنظمة �صواريخ ج��و� -أر���ض
« »SAMو« »S-200ال�سوفياتية ال�صنع
و« »HAWKالأمريكية .وهي تقوم ب�إدخال
حتديثات على تلك ال�صواريخ تتمثل مبكونات
رادار رقمية جديدة ل�صواريخ « »S200و�أنظمة
«مر�صاد» جديدة املجهزة ب�صواريخ «�شاهني»
(ط����راز حم�����س��ن ع��ن � ،)HAWKإىل جانب
�أح��دث �صاروخ «� »SAMإي��راين ،يعرف با�سم
«.»Shalamche
الدفاعات اجلوية الأر�ضية الإيرانية
ثمة جمموعة من الدفاعات الثابتة املن�شورة
ا�سرتاتيجيا يف حميط املواقع النووية الإيرانية
ً

ترجمات

الأ�سا�سية.فقد مت حتديد وجود �صاروخ «S-
 »200وث�لاث��ة �صواريخ « »HAWKت�ؤمن
التغطية ملفاعل بو�شهر النووي� ،صاروخ «S-
 »200و�صاروخ  »HAWKملركز �أ�صفهان
للتكنولوجيا النووية ،ومثّلهما ملركز «�سمنان»
ال��ف�����ض��ائ��ي ،و���ص��اروخ��ا « »S-200ملجمع
«�أرق ال��ن��ووي» .كذلك ف��إن من�ش�آت تخ�صيب
ال��ي��وارن��ي��وم يف �إي�����ران حم��م��ي��ة ب�شكل جيد
ب�صاروخ « ،»S-200و�صاروخي «»HAWK
حلماية «فوردو» (�ضمن منظومة الدفاع اجلوي
لطهران) ،وعلى الأق��ل نظام « »KUBواحد
و�أربعة �صواريخ « »HAWKلت�أمني حماية
«ن��اط��ان��ز» ون�رش نظام «»Tor-M1 SAM
تطورا.
الأكرث
ً
ف�ضالً عن ذلك  ،متلك �إيران عد ًدا من �أ�سلحة
الدفاع اجل��وي الق�صرية امل��دى النقالة ،على
غرار الر�شا�شات امل�ضادة للطائرات «ZU-
 »2-23التي ميكن ن�رشها لتعزيز احلماية حول
امل��واق��ع الأ�سا�سية ،عند احل��اج��ة .كذلك ف�إن
�أنظمة الإن��ذار املبكرة م�ؤمنة يف �إي��ران يف كل
املواقع التي تعترب �أهدافً ا �إ�رسائيلية.
الدفاعات اجلوية الإيرانية من اجلو
�إىل جانب الدفاعات اجلوية الأر�ضية ،متلك
�إيران طائرات دفاعية جوية ح�صلت عليها من
الواليات املتحدة (قبل الثورة الإيرانية) ومن
رو�سيا .ولعل �أب��رزه��ا و�أك�ثره��ا ق��درة يتمثل
ب��ط��ائ��رات « »F-14 A tomcatوط��ائ��رات
« »MIG-29 fulcrumعلى الرغم من �أن تلك
الطرازات القدمية العهد ال ت�ضاهي الأنظمة
ٍ
متبق
الإ�رسائيلية (تعترب �إي���ران �آخ��ر م�شغل
لطائرات « ،)»F-14كذلك ،متلك �إيران الكثري
من طائرات «Mcdonnell-douglas F-4
 »phantom IISوط��ائ��رات «Northrop
 »F-5 tiger IISوال��ك��ث�ير م��ن ط��ائ��رات
«�( »Dassault MIRAGE F1sأكرث من 24
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طائرة من نوع « »Mirage F1 EQSومن نوع
«� »F1EQSإىل جانب طائرات «»Mig-29s
ال��ت��ي ك��ان��ت م��ن ب�ين �أك�ث�ر م��ن  100ط��ائ��رة،
معظمها �سوفياتية ال�صنع� ،أخليت من العراق
خ�لال ح��رب اخلليج ال��ع��ام  1991واحتفظت
�إيران بها).

 »9وط��ائ��رة « »minin-AWACSوهي
حاليا على  30طائرة م�شغلة ،ويقدر عدد
تبقي
ً
طائراتها القابلة للت�شغيل بـ � 45أو  50طائرة.
تبذل �إيران جهو ًدا مكثفة لت�أمني �صيانة �رسب
طائراتها ،وتعترب �أنظمة ال��ردارات الأ�سا�سية
لديها قابلة للت�شغيل حتى ال��ع��ام ،2015
�رسبا جدي ًدا من طائرات
عندما �ستخترب �إي��ران ً
« »Antonov An- 140 AEWالتي تنتجها
مبوجب ترخي�ص ،غري �أن هذا احلل الطويل الأمد
ال يالئم التهديد املبا�رش الذي متثله �أي غارة
�إ�رسائيلية.
ويبدو �أن �إيران ت�ستخدم ،للتعوي�ض عن نقاط

اال�ستنتاج
�إن امل�سافات الطويلة وخ�صائ�ص املن�ش�آت
النووية الإيرانية جتعل �أي �رضبة جوية مفاجئة
�شاملة �أح���ادي���ة ،عملية حم��ف��وف��ة باملخاطر
بالن�سبة �إىل �إ�رسائيل.
نتيجة لذلك ت�سعى الأخ�يرة للح�صول على
دعم الواليات املتحدة الأمريكية لها ل�شن �أي
عمل ع�سكري ي�ستهدف �إي��ران ،ولو جاء الدعم
على �شكل عملية ت�سهيل وت��وف�ير الذخائر
لتدمري املخابئ.
وعلى الرغم من �أي اعتداء ناجح على �إي��ران
�سي�شكل انتكا�سة للن�شاطات النووية يف البلد

يعترب ال��دف��اع ع��ن الف�ضاء الإي����راين مليئًا
بالتحديات بالنظر �إىل م�ساحة البالد الهائلة
وجغرافيتها اجلبلية ،ال��ت��ي تفر�ض الدمج
ب�ين حمطات ال�����رادارات الأر���ض��ي��ة ،ووح���دات
و�شبكات �أنظمة �إنذار مبكرة حممولة «»SAM
خللق �صورة رادار متكاملة وملء الفراغات يف
تغطية كل بقاع الأر�ض .ت�ستخدم �إيران طائرات
« »F-14Aاملجهزة ب�أنظمة رادار «AWG-

�ضعفها يف �أنظمة دفاعها اجلوية ،ا�سرتاتيجية
دفاعية تق�ضي با�ستخدام �أنظمة الدفاع الأكرث
ق��وة املنت�رشة ح��ول امل��راك��ز الإ�سرتاتيجية
الأ�سا�سية مثل طهران� ،أ�صفهان ،جزيرة خرق،
بندر عبا�س وبو�شهر .وت�ؤمن احلماية ال�سطحية
لتلك املناطق �شبكات حملية متكاملة من
ط���ائ���رات االع�ت�را����ض و���ص��واري��خ «»SAM
الأر�ضية.

لفرتة من الزمن ،غري �أنه لن يقو�ض الطموح
النووي الإيراين لفرتة طويلة.
وفيما �ستمتنع �إ�رسائيل عن القيام ب�أي عمل
من �ش�أنه تعزيز الدعم لقيادة حممود �أحمدي
جناد وحتويل مفاعيل الربيع العربي يف �إيران،
ف��إن فكرة �أن تكون �إي��ران على و�شك امتالك
ال�سالح النووي �ستدفع بالإ�رسائيليني �إىل تنفيذ
عمل ع�سكري.

ترجمات
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ن�صية �أو مواد
املعرفية� ،سواء كانت
يق�صد باملحتوى الرقمي جميع املعلومات �أو املواد
ّ
ّ
حتى برامج ،متاحة على �شبكة الإنرتنت.
م�سموعة �أو مرئية� ،أ�شكاالً �أو ّ
يتم تداولها؟ وما
ا�ستعمال هذا املحتوى يجعل منه �سلعة .ولكن وفق �أي معايري
ّ
هي املعلومات واملواد املعرفية التي ي�شملها قانون امللكية الفكرية؟ و�أين �أ�صبحت
اال�ستثمارات العربية يف جمال املحتوى الرقمي؟

عندما يتح ّول املحتوى الرقمي �إىل �سلعة
من يتوىل حمايتها؟

و�أين لبنان والعامل العربي من هذه
اال�ستثمارات؟

حاجة يومية
ي�������ش���م���ل امل���ح���ت���وى
ال��رق��م��ي يف الإن�ت�رن���ت
ب�شكل ع���ام ال��ك��ث�ير م��ن امل��ع��ل��وم��ات التي
اليومية،
يحتاج �إليها الفرد يف �ش�ؤون حياته
ّ
مب��ا يف ذل��ك العلوم وامل��ع��رف��ة ،الإقت�صاد،
املال ،ال�صحة ،التعليم ،ال�سيا�سة ،االجتماع،
الريا�ضة وال�ترف��ي��ه .ه��ذا املحتوى الرقمي
الهائل موجود يف بنوك للمعلومات ،مواقع
حكومية ،هيئات ومنظمات غري ربحية �رشكات،
جامعات ،مكتبات ،مراكز �أبحاث وغري ذلك.
ي��ت� ّ�م قيا�س املحتوى الرقمي للغة م��ا يف

الإن��ت��رن�����ت ،م���ن خ�لال
م�ؤ�رشات منها ،عدد ال�صفحات
البحثية
واملواقع وحمركات البحث والأد ّل���ة
ّ
املتاحة بتلك اللغة على �شبكة الإن�ترن��ت،
مدى ا�ستعمال املواقع ومدى وجود حمركات
بحثية متاحة بتلك اللغة� ،إ�ضاف ًة
بحث و�أدلّة
ّ
�إىل امل�ؤ�رشات التي تعتمد على عوائد الدعاية
والإعالن.
وم��ن �أب���رز م��وا���ص��ف��ات امل��ح��ت��وى الرقمي،
الإ�ستمرارية ،النفاذية (�سهولة الو�صول)،
و�إعادة الإ�ستخدام.
ول��ق��د ك��ان م��ن الطبيعي �أن ت�تراف��ق هذه

�إقت�صاد ومال

�إعداد:
تريز من�صور

العملية اال�ستثمارية املتقدمة م��ع ور�شة
قانونية عاملية حتمي امللكية الفكرية لهذا
املحتوى.
يف لبنان حماية و�أحكام ق�ضائية
يحمي القانون الرقم  99/75امللكية الفنية
والأدبية يف لبنان� ،أي كل املنتجات الفكرية،
ومنتجات احل��ا���س��وب (ب��رام��ج الكومبيوتر)
وقواعد البيانات ( ،)Data Baseمن كل غ�ش
وقر�صنة وانتهاك حقوق .وي�ؤكد اخلبري يف
�ش�ؤون امللكية الفكرية يف وزارة االقت�صاد
ال�سيد و�سام العميل �أن «بع�ض م��واد هذا

القانون هو يف طور التعديل يف جمل�س النواب،
ن��ظ� ً�را �إىل ال����ضرورة التي يقت�ضيها تطبيق
القانون بعد �إن�ضمام لبنان العام � 2010إىل
معاهدتي ،الوايبو (املنظمة العاملية للملكية
الفكرية املنبثقة عن الأمم املتحدة)  -الأوىل
هي الـ ،WCTوتتعلق بحق امل�ؤلف ،والثانية
هي الـ WPPTاملتعلقة ب��الأداء والت�سجيل
ال�صوتي .هذا بالإ�ضافة �إىل ��ضرورة ان�سجام
ه���ذا ال��ق��ان��ون م��ع امل��ع��اه��دات والإت��ف��اق��ات
الدولية ال �سيما �إتفاقية  TRIPSاملتعلقة
بتجارة امللكية الفكرية.
و�أ���ض��اف العميل« :ب��امل��ب��د�أ �إن �أي مالك
69
اجلي�ش  -العدد رقم 325

متوز

�إقت�صاد ومال

خدمات و�أرقام

�أدب���ي �أو فني ل��ه ح��ق مبلكيته ،ولكن من ًعا
قانونيا ،عليه ت�سجيل
للقر�صنة وحلماية حقه
ً
هذه امللكية يف م�صلحة امللكية الفكرية يف
وزارة الإقت�صاد والتي ت�شمل امللكية الأدبية
والفنية وامللكية ال�صناعية.
وثمة مئات الت�سجيالت ملالكي منتجات
�أدب��ي��ة وفنية و�صناعية يف امل�صلحة التي
ق��ام مراقبوها مبالحقة ع��دة ح��االت قر�صنة،
وال �سيما تلك املتعلقة ب��الأغ��اين والأف�ل�ام
وبرامج الكومبيوتر وا�ستن�ساخ كتب ،و�أحالوا
ال�شكاوى على النيابة العامة ،بحيث �أ�صدرت
أحكاما بحق املقر�صنني،
املحاكم التجارية �
ً
راوح��ت بني الغرامات املالية (ثالثة ماليني
علما ان هكذا نوع من القر�صنة
لرية) وال�سجنً ،
يتم يف خمتلف دول العامل».
ّ
و�أك��د العميل �أن «تعديل القانون �سوف
ي�ساعد يف احل ّد من القر�صنة ويف اتخاذ �أحكام
رادعا
�أكرث �رصامة من قبل الق�ضاء ،كي تكون
ً
للمعتدين على ملكية الغري .فعملية احل ّد من
القر�صنة �سل�سلة متكاملة ،تبد�أ من �أ�صحاب
�رورا ب��ال��وزارات املعنية واملحاكم
احلقوق م� ً
و�صوالً �إىل ال�شعب الذي يحتاج �إىل التوعية
والإر�شاد».
مت ت�سجيلها يف
وع��ن حجم الطلبات التي ّ
م�صلحة امللكية الفكرية والتي لها طابع
ا���س��ت��ث��م��اري� ،أ����ش���ار �إىل
�أن�����ه «ال مي��ك��ن م��ع��رف��ة
حجم اال�ستثمار يف هذه

القطاعات يف لبنان باعتبار �أنه لكل تلفزيون
�أو �صحيفة �أو دار ن����شر ...احل���ق يف ملكية
الأر�شيف اخلا�ص بها ،ولكن ميكننا الت�أكيد
مت ت�سجيل نحو 250
�أنه خالل العام ّ 2011
�أل��ف طلب خا�ص بربامج الكومبيوتر ،فيما
بلغ عدد الطلبات املتعلقة بالكتب والربامج
التلفزيونية والأغاين نحو � 350ألف طلب».
وتابع العميل�« :إن منظمة الوايبو ب�صدد
�إعداد درا�سة عن حجم قطاع برجمة الكومبيوتر
يف لبنان وق��واع��د البيانات .وهدفنا اليوم
تطوير الت�رشيعات مب��ا ي��ت�لاءم واملعاهدات
الدولية ،مما ي�شجع امل�ستثمرين الأجانب على
اال�ستثمار يف لبنان ،كما ي�ساعد اللبنايني على
االنتاج الأدبي والفني وال�صناعي ،ويح ّد من
هجرة الأدمغة».
توجه عربي نحو �إقت�صاد املحتوى
ّ
الرقمي
مع من ّو �سوق االعالنات على الإنرتنت وزيادة
الإ�ستثمارات بقوة يف الوطن العربي ،حر�صت
دول عديدة على الإ�ستفادة واحل�ضور بقوة
على ال�شبكة العنكبوتية ،وبالتايل ظهرت
قيم
ح��اج��ة ملحة �إىل ت��ق��دمي حم��ت��وى ع��رب��ي ّ
وثري باملعلومات املوثوقة .و�أ�صبحت �صناعة
املحتوى يف ه��ذا ال�سياق �صناعة �أ�سا�سية
خ�صو�صا و�أن���ه من
للنهو�ض م��ن ال��ت��خ� ّل��ف،
ً
املتوقع �أن يقفز عدد امل�ستخدمني يف العامل
العربي �إىل  100مليون م�ستخدم خالل العام
احلايل.

يقف م���زودو خ��دم��ات الإت�صاالت
ال��ي��وم �أم���ام مهمة ج��دي��دة باعتبارهم
بث جمموعة وا�سعة من املحتوى
م�س�ؤولني عن ّ
لعمالئهم ،وتوفّ ر خدمات املحتوى من�صة �صلبة للتميز يف هذه احلقبة
اجلديدة التي تت�سم بتحرير �سوق االت�صاالت.
وت�شري التوقعات �إىل �أنه العام  ،2015من املتوقع �أن ي�صل عدد ال�سكان
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�أطلقت وزارة االت�صاالت امل�رصية مبادرة
املحتوى العربي الرقمي العام  ،2005وذلك
بغية �إثراء املحتوى العربي بجميع �أنواعه ،ويف
الأردن �أطلق امللك عبداللـه مبادرة املحتوى
الرقمي العربي العام  .2007ويف البحرين
�أن�����ش��ئ امل��رك��ز ال��ع��رب��ي ل��ت��ط��وي��ر امل��ح��ت��وى
الإلكرتوين ،كما نظّ م يف �سوريا العام 2009
امل ��ؤمت��ر ال��وط��ن��ي الأول ل�صناعة املحتوى
الرقمي العربي.
وت�ؤدي كل من قطر ،عمان والإمارات العربية
دورا ب��ار ًزا يف �إث��راء املحتوى الرقمي
املتحدة ً
العربي عرب تنظيم امل�سابقات ودعم امل�شاريع.
�أم���ا بالن�سبة �إىل ق��ط��اع التلفزة يف العامل
ال��ع��رب��ي ،فهو ميتلك �إم��ك��ان��ات هائلة على
�صعيد تطوير املحتوى الرقمي ،خ�صو�صا ً يف
ظلّ الطلب القوي عليه.
حتالف �إعالمي تقني بخربة �آ�سيوية
�أطلق حتالف ثالثي بني �رشكتني �سعوديتني
وثالثة ماليزية بغية تقدمي خدمات املحتوى
املرئي عرب و�سائل الإت�صال املتنوعة (اجلوال،
وت�ضم قائمة م�ؤ�سـ�سي
الهاتف ،الإن�ترن��ت).
ّ
ال�رشكة اجلديدة« :املجموعة ال�سعودية للأبحاث
ال�سعودية»
والت�سويق» و»�رشكة الإت�صاالت
ّ
و«جمموعة �أ�سرتو» املاليزية ،بر�أ�س مال يبلغ
 280مليون ريال ( 74.6مليون دوالر).
وا�ستحوذت «�رشكة الإت�صاالت ال�سعودية»
على  51يف املئة من ر�أ�س مال ال�رشكة الوليدة،
ما مينحها حق القرار الإداري يف ال�رشكة اجلديدة،
ح�صة املجموعة املاليزية �إىل 29
فيما و�صلت ّ
يف املئة ،وبلغت ح�صة «املجموعة ال�سعودية
للأبحاث والت�سويق» 20يف املئة.
تع ّد «املجموعة ال�سعودية للأبحاث
وال��ت�����س��وي��ق» �أب�����رز جم��م��وع��ات الن�رش

�إىل  7.2مليار ن�سمة ،كما �سريتفع العدد الإجمايل
للأجهزة القابلة لالت�صال باالنرتنت �إىل  7مليارات
جهاز ،و�سي�صل عدد الأجهزة الكومبيوترية �إىل  50مليار.
ويتم حتميل فيديوهات عرب الإنرتنت بحجم زمني يقارب � 35ساعة
ّ
على موقع «يوتيوب» يف الدقيقة الواحدة .كما توقع بحث �أجري حديثًا ،من ّو
عائدات خدمات الفيديو من طراز «�أو.تي.تي» من مليار دوالر العام 2010
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املتكاملة يف منطقة ال�رشق الأو���س��ط و�شمال
�أف��ري��ق��ي��ا ،فيما تعترب «��شرك��ة الإت�����ص��االت
ال�سعودية» امل���زود الوطني الأول خلدمات
ال�سعودية ،والأكرب على م�ستوى
الإت�صاالت يف
ّ
ال�رشق الأو�سط� ،أما «�أ�سرتو» املاليزية فهي
��شرك��ة رائ����دة يف ت��ق��دمي خ��دم��ات ال��و���س��ائ��ط،
ولها عمليات ت�شغيلية يف ماليزيا وبروناي
و�إندوني�سيا والهند.
و�ستقوم ال����شرك��ة اجل��دي��دة بتغطية جميع
الن�شاطات املتعلقة ب�سل�سلة قيمة املحتوى،
بداية من حيازته و�إنتاجه وتقدميه �إىل طالبي
اخلدمة وامل�ستفيدين منها من عمالء الهاتف
واجلوال والإنرتنت.
العاملية �إىل ال�سوق
دخول «ياهو»
ّ
العربي
دخلت �رشكة «ياهو» العاملية (يزور �صفحات
�شبكة ياهو  650مليون زائ��ر يوميا ً) بقوة
�إىل ال�����س��وق ال��ع��رب��ي ،بعد ا�ستحواذها على
�رشكة «مكتوب» يف �أواخر العام ( 2009موقع
«مكتوب» من �أول املواقع العربية التي وفرت
خدمة الربيد الإلكرتوين العام  ،1997ويحظى
بنحو  17.5مليون م�ستخدم عربي) بهدف
التو�سع يف ال�سوق العربية التي تنمو ب�شكل
ّ
مت�صاعد .وت�سعي «ياهو» �إىل توفري حمتوى
وخدمات باللغة العربية ،بالإ�ضافة �إىل ن�سخات
عربية خلدمتي «ياهو م�سنجر» ()Messenger
و«بريد ياهو» .كما �أطلقت ال�رشكة �أي�ضا ً ،ن�سخة
من حمرك البحث اخلا�ص بها باللغة العربية
م��ن خ�لال ب��واب��ة موقع «مكتوب» الأم���ر ال��ذي
�سيحدث طفرة كبرية يف املحتوى.
�ي��را ب����شراء ��شرك��ات
ك��م��ا ق��ام��ت «ي���اه���و» �أخ� ً
متخ�ص�صة يف تقدمي املحتوى يف بع�ض الدول،
وه��ي تتبع ا�سرتاتيجية من �ش�أنها �أن تع ّزز

قدرتها على توفري حمتوى عايل اجل��ودة ،ملا
يزيد عن  600مليون م�ستخدم وع�رشات �آالف
املعلنني (و�صل االنفاق الإع�لاين العربي �إىل
 13,7مليار دوالر العام .)2010
كذلك قامت كل من �رشكتي «ياهو» و«�إنتل»،
بتطوير برنامج ي�سمح للم�ستخدمني بالو�صول
�إىل �صفحات الويب ال�شهرية �إىل جانب الربامج
التي ي�شاهدونها .وتعمل «ي��اه��و» حاليا ً مع
العديد من �رشكات ت�صنيع �أجهزة التلفزيون
م��ث��ل «���س��ام�����س��وجن»����« ،س���وين»�« ،إل ج��ي»
و«فيزنو» ،بهدف توفري حمتوى الإنرتنت يف
وثمة اتفاق بني «ياهو»
�أجهزة التلفزيون.
ّ
و��شرك��ة روت��ان��ا لعر�ض حم��ت��وى ق��ن��وات هذه
الأخرية .ومن �ش�أن هذه ال�صفقة �أن ت�ؤدي �إىل
تغيري منط التفكري لدى امل�ستثمرين العرب
ولفت انتباههم �إىل �إمكان حتقيق �أرباح جمزية
من خالل اال�ستثمار يف حمتوى االنرتنت العربي،
خ�صو�صا مع
ال��ذي ال ي��زال يف مرحلة املهد،
ً
توقّ ع منو كبري يف ع��دد م�ستخدمي الإنرتنت
خالل ال�سنوات اخلم�س القادمة.
يعترب املحتوى العربي الآن الإ�ستثمار الأمثل
لرجال ال�صناعة� ،إذ �أنه ي��ؤدي ب�صورة مبا�رشة
�إىل تنمية امل���وارد الب�رشية ،وتعميق البحث
والتطوير التكنولوجي .لكن ال ب ّد من الإ�شارة
�إىل �أن حتقيق الإ�ستفادة الق�صوى من املحتوى
يرتبط بوجوب ت�صنيفه ،فكلما كان املحتوى
متخ�ص�صا كلما زادت الفائدة منه وارتفعت
ً
قيمته.
�إن عملية بناء جمتمع معلومات عربي متكامل
ال ميكن �أن تتم بالفعل �إال من خ�لال تعظيم
اال�ستفادة م��ن نظم تكنولوجيا االت�صاالت
واملعلومات ،و�إق��ام��ة �صناعة عربية يف هذه
امل��ج��االت امل��ه��م��ة ،وم��ن ال��ب��ده��ي �أن ي�شكل
ذلك دعما ً للتنمية االجتماعية واالقت�صادية

�إىل  20مليار دوالر العام .2014
ومن �أجل توفري حمتوى متميز يف �أي وقت ومن �أي مكان وعرب �أي جهاز
مت�صل ،يتطلب من��وذج العمل الناجح �إقامة �رشكات ات�صاالت و�رشكات
�إعالمية وبائعي مكونات �أجهزة كومبيوتر.
كما �أن بناء ال�رشاكات بني الالعبني الأ�سا�سيني يف �صناعة املحتوى
الإعالمي والإ�ستثمار يف التكنولوجيا ال�صحيحة والبنية التحتية� ،سيلبي

�إقت�صاد ومال

امل�ستدامة.
ومن العوامل املطلوبة لتحقيق هذا الهدف
و���ض��ع من���اذج اقت�صادية خل��دم��ات املحتوى
العربي املرئي وال�سمعي واملعريف والفني،
وو�ضع �آليات تنظيمية ل�ضمان جمتمع معلومات
�آمن ،ثم العمل على خلق �سوق تناف�سي ملجتمع
املعلومات يف ظل تلك ال�سيا�سات والت�رشيعات،
بحيث يجري العمل على عدد من املحاور هي
على ال��ت��وايل :البنية التحتية لتكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات ،تنمية �صناعة املحتوى
الرقمي العربي وخدماته ،خدمات تكنولوجيا
االت�����ص��االت واملعلومات ،بناء الثقة والأم��ن
(حماية امللكية الأدبية والفنية) يف ا�ستخدام
املعارف التكنولوجية.
املراجع:
 -1د عارف ،وليد� ،صناعة املحتوى الرقمي
العربي.
« -2التقنيات احلديثة �ست�شكل م�صدر
�إلهام لإبتكار حلول �
إعالمية جديدة»،2011 ،
ّ
موقع البوابة.
 -3حت��ال��ف �إع�لام��ي تقني ب��خ�برة �آ�سيوية
لتقدمي خدمات املحتوى� ،2008 ،صحيفة
ال�رشق الأو�سط ،العدد .10927
 -4حممد ع���ادل ،م���ازن ،م�ستقبل �صناعة
املحتوى يف الوطن العربي.
 -5الكردي� ،أحمد 2010 ،التنمية عرب بناء
جمتمع املعلومات العربي.

الطلب املتزايد على املحتوى عرب االنرتنت ويوفره للم�ستخدمني ب�شكل
�أ�رسع.
�أما دور الأقمار ال�صناعية يف هذه العملية فيكمن يف توفري اخلدمات على
نطاق وا�سع ،وي�شار هنا �إىل قيام �أبو ظبي ب�إطالق �أول قمر �صناعي يخدم
الغر�ضني التجاري والع�سكري خالل هذا العام� ،إ�ضافة �إىل قمر ٍ
ثان �سيطلق
نهاية العام.
250
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�سليم احل�ص مُينح جائزة جان �سامله الأدبية

من هنا وهناك

ب��دع��وة م��ن الأدي����ب اللبناين ال�شاعر جان
�سامله� ،أقيم يف نقابة ال�صحافة اللبنانية حفل
تكرميي لرئي�س احلكومة الأ�سبق �سليم احل�ص
تقديرا
منح خالله «جائزة جان �سامله الأدبية»
ً
لعطاءاته املتعددة يف املعرتك ال�سيا�سي ويف
خ�صو�صا �أن يف ر�صيده �أربعة
احلقل الثقايف,
ً
ع�رش م�ؤلفًا.
ح�رض احلفل �إىل املحتفى به ،رئي�س جمل�س
اخلدمة املدنية الوزير ال�سابق الدكتور خالد
ق��ب��اين مم��ث�ًل�اً رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء جنيب
ميقاتي ،نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي،
العقيد �أمني العرم ممثلاً قائد اجلي�ش ،العقيد
جوزف كال�س ممثلاً املدير العام لقوى الأمن

فخاطبت احل�ص قائلة�« :أن��ت من طرحت يف
�أول جل�سة عقدها جمل�س الوزراء يف �أول حكومة
تر�أ�ستها العام � 1976إلغاء الألقاب لدى ذكر
الر�ؤ�ساء .و�إننا و�إي��اك �أيها الرئي�س احلبيب،
ننتظر بزوغ ذلك اليوم الذي تغيب فيه ترهات
الأل��ق��اب العثمانية م��ن دواوي��ن��ن��ا الر�سمية،
وتتال�شى يف خماطباتنا ومرا�سالتنا واجتماعاتنا
تهريجات ال�سخافة واملذلة».
كلمة روح��ي البعلبكي ،اغتنت با�ستعرا�ض
ال�سرية ال�سيا�سية واملناقبية وال�ضمريية
للح�ص ،ثم ع ّدد امل�سائل اجلوهرية الأربع التي
يت�شدد فيها احل�ص وهي:
�� -1ض�رورة املحا�سبة وامل�����س��اءل��ة لتعزيز

كلمته بالقول« :عندما كنا يف زيارة الدكتور
�سليم احل�ص ،مع �أع�ضاء من جلنتنا ،قال له
الأدي��ب جوزيف مهنا «ي��ا دول��ة الرئي�س ،قد
ت��وح��ي املظاهر ب�أننا نحن ال��ذي��ن نكرمكم.
فيما احلقيقة هي �أن التكرمي هو لنا من قبل
دولتكم» .و�شكر �سامله املنتدين واحل�ضور،
مطالبا رئي�س اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد مي�شال
ً
�سليمان بو�ضع حجر الأ���س��ا���س للأكادميية
اللبنانية على مثال الأكادميية الفرن�سية.

الداخلي ،العميد جوزف عبيد ممثلاً املدير العام
للأمن العام ،بالإ�ضافة �إىل عدد كبري من �أهل
ال�سيا�سة والفكر والإعالم والثقافة و�أ�صدقاء
املكرم.
ّ
بد�أ احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين ،فكلمة
تقدمي من الإعالمية نعمت عازوري �أو�سي التي
�أدرك��ت �أن احلديث عن قيمة يف ح�ضورها هو
�أمر كثري ولي�س بالقليل ..ف�صاحبها الدكتور
احل�ص ما عرفت �سيا�سته �إال النظافة.
رحب نقيب ال�صحافة حممد البعلبكي
من ثم ّ
�شاكرا
م�شريا �إىل �أنهم «يف دارهم»،
باحل�ضور
ً
ً
جلان �سامله تكرمي العباقرة يف لبنان يف خمتلف
املجاالت.
ثم حتدثت نقيبة املحامني ال�سابقة �أمل حداد

الدميوقراطية.
 -2حماذرة الوقوع يف فخ الإنفالت والفو�ضى
نتيجة لإ�ساءة ا�ستعمال احلرية.
 -3جت��اوب احلكومات مع تطلعات ال�شعب
وتوجهات الر�أي العام ب�شفافية و�صدقية.
 -4اجتثاث �آف��ة الطائفية التي ج� ّ�رت على
لبنان ويالت الإنق�سام والتجاذب والال�إنتماء
للوطن.
ثم القى ال�صحايف الدكتور ف��اروق اجلمال
كلمة ق��ال فيها« :ه��و من جيل مل يغرف من
بحر بل نحت طريقه يف ال�صخر و�شق طموحه
عرب ركام احلجر .حياته ق�صة كفاح يف �أ�سمى
معانيها .وطريقه كانت من �أ�صعب الطرق
را�ضيا يف �سبيل
و�أكرثها م�شقة .لكنه م�شاها
ً
دائما الأخالق والعلم».
الهدف الأ�سمى
ً
�صاحب اجلائزة الأدي��ب جان �ساملة ا�ستهل

ب���دوره �شكر احل�ص اللجنة ورئي�سها على
ذاهبا
�شاكرا تلطّ ف احلا�رضين،
مبادرة التكرمي
ً
ً
�إىل القول�« :إنني �إذ �أمثل اليوم بينكم �أ�ستح�رض
الكثري م��ن ال��ذك��ري��ات ال��ت��ي طبعت حياتي
بلغت من العمر  83حوالً� ،أنفقت
العامة .لقد
ُ
اجلزء الأك�بر منها ،على امتداد �ست وثالثني
�سنة ،يف املعرتك ال�سيا�سي .ال �أ�ستطيع القول
�إنني مل �أخطئ ،جلّ من ال يخطئ ،فلقد �أخط�أت
كثريا يف �أدائي ملهماتي� ،إال �أنني �أزعم �أنني مل
ً
�أرتكب خطايا يف حق موقع امل�س�ؤولية �أو يف حق
وطني ،لذا �أ�شعر �أنني خرجت من هذه التجربة
ال�صعبة ،مرتاح ال�ضمري».
يف خ��ت��ام احل��ف��ل ،منح الأدي���ب ج��ان �سامله
الرئي�س احل�ص درع اجلائزة.

�إعداد:
جاندارك ابي ياغي
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ن�شاطات متنوعة
يف جامعة
الروح القد�س
يف الك�سليك

مكر ًما
�شكيب خوري ّ
ومعر�ض خمطوطات وم�ؤمتر طبي
مكر ًما و�سط زمالئه و�أ�صدقائه
حلّ الفنان والأديب واملخرج �شكيب خوري ّ
يف حفل دعا �إليه املركز الأعلى للبحوث يف جامعة الروح القد�س  -الك�سليك،
بالتعاون مع مكتب �ش�ؤون الطالب فيها ،حتت عنوان «يوم �شكيب خوري،
تكرمي الفنان ورجل الآداب» ،وذلك يف ح�ضور املدير العام لوزارة الثقافة
حنا العميل وع��دد من امل�س�ؤولني والأك��ادمي��ي�ين والفنانني والطالب
املكرم.
و�أ�صدقاء
َّ
كلمة الإفتتاح �ألقاها الأب يوحنا عقيقي نائب رئي�س اجلامعة للبحوث
ورئي�س املركز الأعلى للبحوث يف اجلامعة ،ثم عر�ض الأ�ستاذ نعمة اهلل �أبي
نقديا لإحدى روايات �شكيب خوري
را�شد من جامعة �سرتا�سبورغ حتليلاً
ً
(� .)L’Antiochienأعقب ذلك مداخلة لكل من الربوف�سور هدى نعمه
عميدة كلية الفل�سفة والعلوم الإن�سانية ،الأ�ستاذ بول زغيب �أمني ال�رس ّ
الأكادميي يف كلية الفنون اجلميلة والتطبيقية وال�سيدة لينا جربان �أ�ستاذة
حما�رضة يف الكلية نف�سها.
عر�ضا لفيلم
وت��اب��ع احل��ا��ضرون
ً
ق�����ص�ير ت���ن���اول م�����س�يرة �شكيب
خوري الفنية مع م�شاهد من �أعماله
امل�رسحية من �إع��داد طالب الفنون
امل�رسحية .وانتهى الق�سم الأول
من الربنامج مع غ��ادة �شبري التي
�أن�شدت ق�صائد ل�شكيب خ��وري،
ورافقها على البيانو فادي ها�شم.
�أم��ا الق�سم الثاين من الربنامج
�صا مل�سابقة �شكيب
فكان
خم�ص ً
ّ
خوري التي مت �إطالقها يف اجلامعة
يف �شهر ت�رشين الأول م��ن العام
 2011ل��ل��ط�لاب ال���ذي���ن �أن��ه��وا
�سنتهم الدرا�سية الثالثة .الهدف
باملكرم
م��ن امل�سابقة التعريف
َّ
وب ��أع��م��ال��ه وت��ع��زي��ز روح البحث
والإن��ت��اج الفردي �ضمن املعايري
الأك���ادمي���ي���ة ال�����ص��ارم��ة .وخ�ل�ال
الإحتفال اختارت جلنة امل�سابقة
�أرب��ع��ة �أع��م��ال مم��ي��زة اح��ت��لّ فيها
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باملرتبة الأوىل كل من جاد غامن و�إيلي حردان من كلية املو�سيقى ،واملرتبة
الثانية كل من �إليان حداد ومارك بو �سجعان من كلية الفنون اجلميلة.
وقُدمت جائزة مالية للفائزين وميدالية تذكارية جلميع امل�شاركني.
ويف اخلتام� ،ألقى �شكيب خوري كلمة ،وانتقل بعدها اجلميع ل�رشب نخب
املنا�سبة .وقد �أقيم للمنا�سبة معر�ض لأعمال �شكيب خوري الفنية يف باحة
كلية املو�سيقى.
�إىل ذل��ك �أق��ام مركز فينيك�س للدرا�سات اللبنانية واملكتبة العامة
بزمار البطريركي ،ومركز
يف اجلامعة نف�سها وبالتعاون مع دير �سيدة ّ
القدي�س غريغوار الناريكي للأبحاث ،ال��دورة الثامنة ملعر�ض «الكتب
واملحفوظات واملخطوطات القدمية» .وكانت باكورة فعاليات هذه الدورة
�إفتتاح معر�ض بعنوان :م�سرية احل��روف والأ���ض��واء� :آث��ار �أمة وب�صماتها
( ،)2012-1512برعاية وح�ضور
الكاثوليكو�س البطريرك نر�سي�س
بيدرو�س التا�سع ع�رش ،بطريرك
كيليكيا للأرمن الكاثوليك ،وذلك
مبنا�سبة م���رور � 500سنة على
���ص��دور «� »Ourpatakirkأ ّول
كتاب طبع باللغة الأرمنية.
كما نظمت جامعة الروح القد�س
طبيا حت��ت ع��ن��وان «علم
م ��ؤمت� ً�را ً
الأع�صاب والتكنولوجيا احليوية:
التقدم يف البحوث والآفاق».
ب���ح���ث امل������ؤمت�����ر ع���ل���ى م���دى
�أرب����ع ج��ل�����س��ات �أع��ق��ب��ت كلمات
�وح��د
الإف���ت���ت���اح م��وا���ض��ي��ع :ال��ت� ّ
والتخلف العقلي ،علم الأمرا�ض
الع�صبية ،الت�صوير اجلزيئي
واخللوي يف علم الأع�صاب ،وعلم
الأع�صاب اليوم ،وذلك مب�شاركة
�إخت�صا�صيني من جامعات لبنانية
و�أجنبية.

متوز

مدعوون �إىل الإقتداء بـ«فوار�س جي�شنا البا�سل»
اللبنانية
متخرجا يف «دورة �شهداء ال�صحافة» يف اجلامعة
324
ً
ّ
برعاية رئي�س اجلامعة اللبنانية الدكتور
ع��دن��ان ال�سيد ح�سني وح�ضور ممثل العماد
جان قهوجي قائد اجلي�ش العميد الركن علي
خرجت كلية الإعالم والتوثيق يف اجلامعة
مكّ يّ ،
اللبنانية ،بفرعيها الأول والثاين ،دفعة جديدة
ت�ضم  324م��ن طالبها (م��ن ال��ع��ام 2005
ّ
وح���ت���ى ،)2011حملت ا���س��م «دورة �شهداء

وتوجيها وهدفً ا .وما ي�شهده
خربا و�صوغً ا
ً
الأول ً
العامل اليوم من تغريات ،ال نغايل �إذا قلنا �إن
م�سببه...
الإعالم هو حمركه وقد يكون
ّ
توجه فيها
بعدها كانت كلمة للدكتور عبيد ّ
املتخرجني« :ب�أيديكم �سالح الكلمة ووطننا
�إىل
ّ
أم�س احلاجة �إىل هذا ال�سالح ...كونوا فوار�س
يف � ّ
الكلمة ومتاثلوا مع ف��وار���س جي�شنا البا�سل

ال�صحافة».
ح�رض الإحتفال الذي �أقيم يف قاعة امل�ؤمترات
يف مدينة الرئي�س رفيق احلريري اجلامعية -
احلدث ،عدد كبري من ال�شخ�صيات الأكادميية
والإعالمية والع�سكرية �إىل ذوي الطالب.
افتتاحا ،فن�شيد اجلامعة
الن�شيد الوطني
ً
رحبت عريفة احلفل الدكتورة
اللبنانية ،ثم ّ
جمانة �شومان باحل�ضور وحت ّدثت من بعدها
الطالبة ايفا الدب�س با�سم طالب الفرع الثاين
املتخرجون
الفت ًة �إىل ال�صعوبات التي يواجهها
ّ
يف ���س��وق ال��ع��م��ل .ومت � ّن��ت �أن «ت��ك��ون نقابة
املحررين اجلديدة الوعاء الذي يحت�ضن جميع
ّ
�أبناء هذه املهنة»...
ال��ط��ال��ب علي ال�����ص��ويل ،م��ن ال��ف��رع الأول،
�ش ّدد يف كلمته على الوحدة الوطنية ،واالميان
نهائيا جلميع �أبنائه ،وحرية الر�أي
بلبنان وط ًنا
ً
والتعبي ...وطرح العديد من الت�سا�ؤالت حول
نظام  LMDوال�شهادات و�سوق العمل وهجرة
الأدمغة وغريها.
واعترب ممثل �أ�ساتذة الكلية الدكتور جوزف
املتخرجني هم ع�صب الإعالم وحمركه
�شليطا � ّأن
ّ

املقدام والعامل �أب� ًدا على �صون
الوحدة الوطنية».
واع��ت�بر الدكتور ك�لاّ���س ب��دوره
امل��ت��خ� ّ�رج�ين «�صفحة جلية من
���س�يرة اجل��ام��ع��ة اللبنانية التي
يجب �أن تبقى ال�سلطة الفكرية
أكادميية الأرقى.»...
واملرجعية ال
ّ
و�أ���ض��اف« :و�صية �أ�ساتذتكم
و�أنتم على مدارج احلياة �أال تعتزلوا الك ّد واجل ّد
يف �سبيل احلقيقة .لبنان يف حاجة �إىل �أقالمكم
فوظفوها يف خ��دم��ة احل���ق .م��ار���س��وا ع�صبية
الإنتماء �إىل اجلامعة اللبنانية ،ال ت�صدقوا �أن
الإعالم �سلطة فت�سيئوا ا�ستخدامها ،بل ت�رصفوا
انطالقً ا من كون الإعالم م�س�ؤولية وحتملوا كلفة
احلقيقة».
كلمة اخلتام كانت لراعي الإحتفال الدكتور
ال�سيد ح�سني ال���ذي ل��ف��ت �إىل �أن اجلامعة
اللبنانية «م ��ؤمت��ن��ة مب��وج��ب امل����ادة الأوىل
من قانونها ،على الإعتبارات الإن�سانية بني
امل��واط��ن�ين .ون��ح��ن يف امل��م��ار���س��ة م��دع � ّوون
�إىل ط��رد بع�ض �أفكارنا املمجوجة وعاداتنا

من هنا وهناك

املوروثة التي ق�سمت اللبنانيني.»...
ولفت �إىل �أن كلية الإعالم والتوثيق مطالبة
بتطوير براجمها ملواجهة حت��دي��ات الع�رص،
فثورة املعلوماتية والتقنية املعا�رصة ت�سري
ب��وت�يرة غ�ير م�سبوقة .ل��ذا نحن م��دع��وون �إىل
وتطبيقيا ،و�إع��ادة النظر يف
نظريا
مواكبتها
ً
ً
براجمنا وتو�سيع «امل��ا���س�ترات» وتعزيزها
م�شريا �إىل �أن
وفتحها على �أ���س��واق العمل...
ً
أ�سا�سيا يف لبنان واملنطقة
دورا �
ً
لهذه الكلية ً
العربية وبع�ض دول العامل.
كما �أ���ش��ار �إىل �أن «دورة �شهداء ال�صحافة

تفر�ض علينا ال��وف��اء لل�شهداء الأب����رار ،فلم
دفاعا عن لبنان».
ي�سقط �أي واح��د منهم �إال
ً
ودعا يف اخلتام «�أهل اجلامعة و�أهايل الطالب،
ان ي��ت��ذك��روا ،يف ه��ذه ال��ف�ترة الع�صيبة التي
متر بها منطقة ال�رشق الأو�سط�� ،ضرورة حماية
ّ
جامعتنا وعربها لبنان الوطن والدولة».
وجتمعوا
املتخرجون �شهاداتهم
بعدها ت�سلّم
ّ
ّ
لل�صورة التذكارية.
يجدر بالإ�شارة � ّأن الزميل َتني ندين البلعة
(دورة  )2006-2005وروجينا خليل �شختورة
(دورة  )2007-2006من جملّة «اجلي�ش»،
تخرجتا �ضمن «دورة �شهداء ال�صحافة» هذه،
ّ
فمربوك.
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من هنا وهناك

حمرتف را�شيا»
يكرم عارف �أبو لطيف
ّ

تقديرا مل�سريته الفنية يف النحت على
ً
كرمت «جمعية حمرتف
عقود،
خم�سة
مدى
ّ
الفن الت�شكيلي للثقافة والفنون» -
را�شيا وبالتعاون مع
«جتمع البيوتات
ّ
الثقافية يف لبنان» و«جامعة جويا للتكنولوجيا» ،الفنان اللبناين عارف �أبو لطيف يف
ح�ضور رئي�س اجلمعية �شوقي دالل ومدير اجلامعة و�أ�ساتذتها وطالبها ومهتمني.
باملكرم و�إ�سهاماته يف �إعالء
بداية �ألقى رئي�س اجلمعية �شوقي دالل كلمة �أ�شاد فيها
ّ
تدر�س للأجيال وقال« :لقد اعتمد الفنان على مواد الطني الطبيعي وح ّولها جم�سمات ناب�ضة باحلياة حتمل يف
فن النحت وتكري�س منط �أ�ضحى مدر�سة ّ
طياتها رائحة تراث جبالنا و�أهلنا املمزوجة ب�أ�صالة التاريخ وحكايات النا�س يف البلدات والقرى».
من جهته� ،شكر �أبو لطيف «جمعية حمرتف را�شيا» ورئي�سها الفنان على املبادرة التي تركت �أثرها يف القلب والوجدان ،و�أعلن عن عزمه تعليم هذا الفن
لطالب اجلامعات كي يبقى وي�ستمر.
ويف اخلتام ،قدم دالل واحل�ضور الدرع التكرميي لـ �أبو لطيف الذي قام ب�صناعة جم�سم من الطني لإمر�أة يف العقد الثامن من العمر �أمام احل�ضور.

حية
مناورة ّ
لـ«يازا» يف
 AUSTمع
ال�صليب الأحمر
والدفاع املدين
ن��ظ��م��ت اجل���ام���ع���ة الأم�ي�رك���ي���ة
للعلوم والتكنولوجيا ()AUST
– ق�سم اللغة الفرن�سية – و«جتمع
ال�شباب للتوعية الإجتماعية» -
«ي��ازا» ،حملة توعية حول ال�سالمة املرورية
وال��وق��اي��ة م��ن ح���وادث ال�سري ب��ال��ت��ع��اون مع
ال�صليب الأحمر اللبناين والدفاع املدين.
احل��م��ل��ة ال��ت��ي �أق��ي��م��ت يف ح���رم اجل��ام��ع��ة يف
الأ��شرف��ي��ة ،ب���د�أت مبعر�ض ���ص��ور ي����شرح عمل
«ال��ي��ازا» ال��ذي يهدف �إىل احل � ّد م��ن ح��وادث
ال�سري ،من خالل مل�صقات مبتكرة للتنبيه من
خطورة القيادة غري الآمنة ونتائجها .ا�ستمر
امل��ع��ر���ض ي��وم�ين ،وتخلله حم��ا��ضرة �أل��ق��اه��ا
م�ؤ�س�س «اليازا» ورئي�سها ال�سيد
زياد عقل ،حتدث فيها عن ن�ش�أة
اجلمعية و�أه��داف��ه��ا وعملها يف
لبنان واخل���ارج ،كما ��شرح تط ّور
اجلمعية منذ قيامها حتى اليوم
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والنتائج امللمو�سة التي ا�ستطاعت الو�صول
وتطرق �إىل
�إليها يف احل ّد من حوادث ال�سري.
ّ
�إح�صاءات «اليازا» ل�ضحايا حوادث ال�سري يف
لبنان التي ُتع ّد مرتفعة مقارنة بدول العامل،
وذلك لغياب التوعية وثقافة القيادة الآمنة.
رئ��ي�����س «اجل��م��ع��ي��ة اللبنانية ل��ل��وق��اي��ة من
احل���وادث املدر�سية» « -ال���س��ا» ال�سيد جو
ت�ضمن �شهادات
م�صورا،
تقريرا
دكا�ش عر�ض
ّ
ً
ً
حية لأنا�س فقدوا �أحد �أبنائهم �أو �أحد رفاقهم
ّ

يف حادث �سري ،وحتدثوا عن
جتربتهم ال�صعبة .ثم ُعر�ض
وث��ائ��ق��ي �إع��ل��اين ع���ن �أح���د
احلوادث وما ت�ؤدي �إليه من �أ�رضار
ج�سيمة �إذا ك��ان ال�سائق حتت
ت�أثري الكحول �أو �إذا كان ال يطبق
�رشوط ال�سالمة لقيادة �آمنة.
حية
يف اخل��ت��ام ،ج��رت م��ن��اورة ّ
يف ال��ب��اح��ة اخل��ارج��ي��ة للجامعة
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال�صليب الأح��م��ر
ال��ل��ب��ن��اين وال���دف���اع امل�����دين ،يف
ح�����ض��ور ج��م��ع ك��ب�ير م��ن ال��ط�لاب والهيئتني
حي
الإداري��ة والتعليميةُ ،ق ّدم خاللها منوذج ّ
عن كيفية الو�صول ال�رسيع �إىل امل�صاب مع
�رشح و�إر�شاد عن طريقة التعاطي معه وكيفية
تقدمي الإ�سعاف الأويل له �إىل حني قـــدوم
ال�صليـــب الأحمـــر لإ�سعافـــه .بدورهم ،ق ّدم
حية �أخرى حول
عنا�رص الدفاع املدين مناورة ّ
�إطفاء احلريق الذي ي�شب يف ال�سيارة نتيجة
احلوادث.

متوز

«جدلية الريف واملدينة يف كتابات �أ�سعد خمول»
ر�سالة دبلوم درا�سات عليا للطالبة كالرا بو جرجي

«من اجلندية
�إىل الدبلوما�سية»
كتاب بتوقيع
اللواء الركن �أحمد احلاج
وقّ ��ع ال��ل��واء الركن ال�سفري �أحمد احلاج
كتابه ال�صادر حديثًا عن دار النهار للن�رش
«م��ن اجلندية �إىل الدبلوما�سية» ،ال��ذي
يتناول حقبة بالغة الدقة من تاريخ لبنان،
عمل خاللها احل��اج يف احلقلني الع�سكري
والدبلوما�سي مع �ستة ر�ؤ���س��اء جمهورية
(ف������ؤاد ���ش��ه��اب��� ،ش��ارل ح��ل��و� ،سليمان
فرجنية ،اليا�س �رسكي�س� ،أم�ين اجلميل
واليا�س الهراوي).
حفل التوقيع ج��رى يف ق�رص الأوني�سكو
(� 31أيار املا�ضي) ،وقد ح�رضه عدد كبري
من ال�سيا�سيني والدبلوما�سيني والق�ضاة
وال�ضباط والإعالميني واملهتمني.

حت��ت ع��ن��وان «ج��دل��ي��ة ال��ري��ف وامل��دي��ن��ة يف
كتابات �أ�سعد خم��ول» ناق�شت الطالبة كالرا
بو جرجي ر�سالة دبلوم درا�سات عليا يف اللغة
العربية و�آدابها ،وذلك يف كلية الآداب والعلوم
الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.
اللجنة ال��ت��ي ت��ول��ت املناق�شة ت��أل��ف��ت من
رئي�سا ،الدكتور جورج
الدكتور نبيل اخلطيب،
ً
زك��ي احل���اج ،م����شرفً ��ا ،وال��دك��ت��ور �أنطونيو�س
بطر�س ،ع�ض ًوا.
ق��دم��ت ال��ط��ال��ب��ة م��داخ��ل��ت��ه��ا ال��ت��ي عر�ضت

�أخبار ثقافية

فيها �أ���س��ب��اب اختيارها
امل����و�����ض����وع ،و��ش�رح���ت
املنهجية التي اعتمدتها
يف ال��ع��م��ل ،م��ث��ن��ي��ة على
�أ���س��ل��وب �أ���س��ع��د خم��ول
ال��ف��ري��د يف ت��ع��اط��ي��ه مع
الطبيعة والريف� ،إذ كتب
عنهما كما مل يكتب �سواه يف كتابيه «عبارتي»
و«املزراب».
ب��ع��ده��ا ت���واىل �أع�����ض��اء اللجنة ع��ل��ى ال��ك�لام
وتركّ زت مناق�شاتهم على العمل اجلدي الذي
قامت به الطالبة ،وعلى �أهمية املو�ضوع الذي
وتق�صيها مكنونات ا�سعد خمول
تناولته،
ّ
املت�سمة بالعفوية على �أناقة يف التعبري.
وبعد التداول ،نالت الطالبة تقدير جيد ج ًدا،
مع العالمة الق�صوى لهذه الفئة من التقدير
وهي .20/17

بعد «ال�شعر �سالحي»
حبك» لل�شاعر جورج عميد من�صور
«�سهم ّ
بعد كتابه الأول «ال�شعر �سالحي»� ،أ�صدر ال�شاعر
ال�شاب ج��ورج من�صور� ،إب��ن امل�ؤهل املتقاعد عميد
حبك» .وقد هدف ال�شاعر
من�صور كتابه الثاين «�سهم ّ
يف كتابه هذا اىل منح ال�شعر حقه بني �أبناء جيله،
بعدما اكت�شف �أن �سبب �سماعهم ال�شعر �أو عدمه،
عائد �إىل �أي مدى ي�شبههم هذا ال�شعر مب�ضامني
موا�ضيعه وطريقة كتابته و�إلقائه.
�ضم ه��ذا الكتاب جمموعة ج��دي��دة من
وق��د
ّ
ق�صائد ال�شعر احلر ،و�أخ��رى على بع�ض �أوزان الزجل
اللبناين ،على �أمل حتقيق املبتغى ،وهو ان يبقى ال�شعر رمز اخللود .ومن
حبك»« ،ما ربحو عليي»« ،حب �ضايع وهربان»« ،ع�صفور»« ،الرحلة
بني هذه الق�صائد «�سهم ّ
اجلامعيي» ،و«اال�ستقالل»...
ّ
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ت���ن���م���ي���ة امل����واه����ب
املو�سيقية هدف يعمل
�إعداد:
ع��ل��ى حتقيقه ال��ن��ائ��ب
جان دارك �أبي ياغي
غ�سان خميرب م��ن خالل
�إن�شاء «اجلمعية اللبنانية
ل���ن�����ش�ر امل��و���س��ي��ق��ى
الأورك�سرتالية» ( )LeBAMالتي ت�ش ّكل رافعة ثقافية واجتماعية
لكل ال�شباب وال�صبايا اللبنانيني الذين تراوح �أعمارهم بني 12
و� 18سنة ،عرب تدريبهم على فن املو�سيقى الأورك�سرتالية جما ًنا
ون�رشه يف كل لبنان من خالل مراكز �إقليمية.
املراهقون ال�صغار جمعتهم «الأورك�سرتا الوطنية ال�شبابية
للآالت الهوائية والإيقاعية» التي ت�شمل �آالت النفخ اخل�شبية
والنحا�سية لت ؤ� ّلف ما يعرف بالـ  symphonic bandوبالفرن�سية
 .Orchestre d'harmonieوللإ�ضـــاءة �أكثـــر علـــى ن�شاطـــات
اجلمعية والنتائج التي حققتـــها لغاية اليوم ،جملة «اجلي�ش»
�إلتقت م�ؤ�س�سها النائب غ�سان خميرب.

م�شاريع و�أفكار

الأورك�سرتا الوطنية ال�شبابية للآالت

حتقيق الأحالم يبد�أ
بخطوة
��ب النائب
منذ ���ص��غ��ره� ،أح� ّ
غ�����س��ان خم��ي�بر امل��و���س��ي��ق��ى
�إذ ك����ان ي���ع���زف ع��ل��ى �آل���ة
مو�سيقية� ،إال �أ ّنه علّق درا�سته
امل��و���س��ي��ق��ي��ة يف امل��ع��ه��د
الوطني ال��ع��ايل للمو�سيقى
ب�سبب ان�شغاالته اجلامعية
ومن ثم املهنية وال�سيا�سية.
ويف ال��وق��ت ال��ذي و�ضع فيه
الآل��ة يف اخل��زان��ة ،راوده حلم
العزف �ضمن �أورك�سرتا .ويف الوقت الذي كان
قرر
فيه البلد
ً
مق�سوما واملظاهرات ّ
تعم لبنانّ ،
ا�ستغالل الو�ضع جلعل النا�س يتوا�صلون مع
بع�ضهم البع�ض من خالل املو�سيقى ،انطالقً ا
تفرق .وعندما
من مبد�أ � ّأن املو�سيقى جتمع وال ّ
ات�صل مبدير الكون�رسفاتوار الوطني الراحل
الدكتور الوليد غلمية ،وبنا�رش جريدة «النهار»
ِ
مطل ًعا �إياهما
الراحل الأ�ستاذ غ�سان تويني،
على فكرته ،القى كل الت�شجيع منهما للإنطالق،
فت�أ�س�ست «اجلمعية اللبنانية لن�رش املو�سيقى

الهوائيـة والإيقاعيـة

ا لأورك�سرتالية»
ال���ع���ام .2008
ت�����ض� ّ�م اجلمعية
كبريا
اليوم عد ًدا
ً
م����ن ال��ع��ام��ل�ين
وال���ن���ا����ش���ط�ي�ن
�إ������ض�����اف�����ة �إىل
الأم�����������ه�����������ات
امل���ت���ط��� ّوع���ات...
وب��ات��ت معروفة
يف ل�����ب�����ن�����ان
واخل�����ارج با�سم
« ،»LeBAMفتحقيق الأحالم يبد�أ بخطوة.

النائب
غ�سان خميرب:

حتقيق الأحالم

يبد�أ بخطوة
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البداية
تخطى عدد التالمذة املئة يف البداية ،قبل �أن
ي�ستقر على �سبعني (بني  12و� 18سنة) �إذ كان
كل ثالثة طالب يتمرنون على �آلة واح��دة قبل
غربلتهم وفق معايري تقنية .وعلى يد �أ�ساتذة
�أجانب من املعهد الوطني العايل للمو�سيقى
متخ�ص�صا وحمرتفً ا،
تدريبا
تلقّى التالمذة
ً
ً
ف�شكّ لوا بتف ّوقهم الأورك�سرتا الوطنية ال�شبابية

للآالت الهوائية والإيقاعية ،وهي �أول جمموعة
�أورك�سرتالية يعزف فيها عازفون لبنانيون
خمتلف املقطوعات املو�سيقية من الفال�س �إىل
اجلاز والفولكلور اللبناين� .أما اللقاء الأول لهم،
فكان يف ثانوية بيت مري الر�سمية حيث مركز
اجلمعية الأم .ملاذا بيت مري؟ ال يعتقد خميرب
�سببا حمد ًدا ،لكنه يردف بالقولّ �« :إن
� ّأن هناك ً
�أهم �صفات اجلمعية هو ابتعادها عن ال�سيا�سة.
ممنوع عليها �أن تعزف يف منا�سبات �سيا�سية،
«بلديا» على الطريقة
حتى لو �أخ��ذت طاب ًعا
ً
اللبنانية».
الطبقات املعدومة
النائب املعروف بن�شاطه الالفت ،ي�سعى �إىل
�أن ت�ضم اجلمعية عازفني من جميع الطبقات
إقت�صاديا .فهو ي�صبو
خ�صو�صا تلك املعدمة �
ً
ً
نه�ضويا
دورا
�إىل جعل املو�سيقى ت����ؤ ّدي
ً
ً
حقيقيا ،وحتدي ًدا حيث يعم الفقر .وي�ضيف:
ً
«�إن النجاح الذي ت�شهده الأورك�سرتا ال�شابة
ُم��ر�� ٍ�ض� ،إذ بعد افتتاح ف��رع�ين للجمعية يف
ب�سكنتا وجديدة امل�تن ،نطمح �إىل �إن�شاء 10
فروع �أخرى ت�شمل خمتلف الأرا�ضي اللبنانية،

متوز

الأورك�سرتا يعزفون
�أحل������ا ًن������ا خم��ت��ل��ف��ة،
وتزاوج الأحلان ينتج
�صو ًتا جميلاً  ،كذلك
ال���ت���زاوج ب�ين �أن���واع
الآالت املو�سيقية
امل�ستخدمة ،وبذلك
ي��ك��ت�����ش��ف ال��ت�لام��ذة
ال���غ���ن���ى واجل����م����ال
ال��ل��ذي��ن يختزنهما
التن ّوع.

ليكون هناك �أورك�سرتا �أو �أك�ثر يف املنطقة
الواحدة.
تعليم املو�سيقى جما ًنا
ت�ضم اجلمعية اليوم وبعد م�ضي � 4سنوات
على ت�أ�سي�سها حواىل  200تلميذ ،وهي تعمل
على ن�رش املو�سيقى والتعريف عنها يف لبنان
بجميع الو�سائل املتاحة ،وال �سيما عرب تعليم
العزف على الآالت املو�سيقية املختلفة جما ًنا،
تنظيم االوركي�سرتات (بد ًءا بالآالت النفخية)
و�إدارتها يف خمتلف املناطق اللبنانية� ،إ�صدار
الكتب والن�رشات واملطبوعات الدورية وغري
الدورية وتوزيعها ...كما ت�سعى اجلمعية مع
وزارة الرتبية لتطوير برامج تعليم املو�سيقى
لت�صبح �إلزامية يف جميع املدار�س اللبنانية� .أما
الهدف من هذا امل�رشوع فيلخ�صه خميرب بثالث
وظائف �أ�سا�سية:
الوظيفة الأوىل هي التعاون ،فاملو�سيقي ال
ي�ستطيع �أن يقوم بالعزف وحده يف الأورك�سرتا.
والوظيفة الثانية هي الدقة «فينا نحكي فرن�سي
�أو �إنكليزي ن�ص ن�ص ب�س مو�سيقى ما فينا».
�أما الثالثة فهي احرتام التن ّوع فالعازفون يف

قدرات
�أذهلت ال�سوي�رسيني
يف هذا الإط��ار يقول النائب خميرب:
«امل�رشوع مكلف ج ًدا ويتم التمويل من خالل
الأ���ص��دق��اء وال����شرك��ات وامل��ؤ���س�����س��ات ،وكلما
تو�سعنا ب��امل����شروع كلما زادت حاجتنا �إىل
ّ
التمويل .وحل�سن احلظ �أننا توا�صلنا مع بلدية
مدينة جنيف التي �أر�سلت على م��دى ثالث
�سنوات املال الكايف ل�رشاء الآالت املو�سيقية،
أي�ضا
كما تعاو ّنا مع جمعية �أمريكية �ساهمت � ً
يف الأمر نف�سه وهو ال�شق الأكرث كلفة يف هذا
امل�رشوع».
وتابع« :احل��دث الأب��رز اليوم هو �أن رئي�س
بلدية جنيف زارن��ا لالطالع على النتيجة بعد
م���رور ��� 3س��ن��وات على ب��دء امل����شروع وتفاج�أ
بالنتيجة لأن التالمذة عزفوا بطريقة تفوق
ق���درات �أق��ران��ه��م يف �سوي�رسا وذل��ك يف وقت
وتقديرا لهذه املواهب ،دعا 45
ق�صري ج ًدا.
ً
تلميذًا للعزف يف �أج��م��ل قاعة مو�سيقية يف
جنيف وهي قاعة « »Victoria Hallمب�شاركة
جمعيتني �سوي�رسيتني هما»L'Ondine« :
و« ،»Les Cadetsاللتان ت�شبهان جمعية «Le

م�شاريع و�أفكار

 »Bamلكنهما ت�أ�س�ستا منذ مئة ع��ام .وقد
ق�سم العر�ض �إىل ثالثة �أق�سام :عر�ض منفرد
ّ
لكل جمعية على حدة ،لينتهي بعزف م�شرتك
بني اجلمعيات الثالث ،وبالتايل اجتمع 150
ع��ازفً ��ا على امل����سرح وق � ّدم��وا مقطوعة «راج��ع
يتعمر لبنان» للفنان زكي نا�صيف».
ّ
خميم مو�سيقي
�إىل ج��ان��ب تعليم املو�سيقى،
ن��ظّ ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة ث�لاث��ة خميمات
�صيفية ف��ري��دة م��ن نوعها يف لبنان
وال��وط��ن العربي� ،شارك فيها تالمذة
و�أ���س��ات��ذة من خ��ارج لبنان ،وه��ي با�رشت
بتنظيم املخيم الرابع الذي يبد�أ �أواخر �شهر
متوز وي�ستمر اىل �شهر �آب.
���درب يف امل��خ��ي��م ع���دد �أك�ب�ر من
و���س��وف ي� ّ
الأ�ساتذة على طريقة تعليم املو�سيقى وقيادة
�أورك�سرتا ،لأن اجلمعية يف كل يوم حتقق خطوة
جديدة.
أخ�يرا حتقق حلمي» ،يقول النائب خميرب
«و� ً
لأن «املو�سيقى لي�ست ترفً ا وال ترافق الع�شاء.
علينا ا�سرتجاع الثقافة املو�سيقية كي نتمكن
من �صنعها .لذلك نعلّم العزف �ضمن �أورك�سرتا
�رادي��ا .يف الأورك�����س�ترا مدر�سة من
ولي�س �إن��ف� ً
التعاون والتن ّوع والإختالف والدقة وال�سالم،
مما يجيز ل�ل�أوالد تفجري مواهبهم وا�ستهالك
وقتهم يف ن�شاط مفيد».
ووجه دعوة عربجملة «اجلي�ش» لكل املهتمني
ّ
بزيارة املوقع على �شبكة االنرتنت www.
 lebam.orgوال��ت��وا���ص��ل معهم لت�سجيل
ال��ط�لاب �أو ل��ت��ق��دمي ال��ه��ب��ات وامل�����س��اع��دات
«لأننا نحتاج اىل كل م�ساعدة مالية ولوال هذه
امل�ساعدات ملا متك ّنا من اال�ستمرار».
ال�صور من �أر�شيف
جمعية «»Le Bam
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وقفة وفاء

�إعداد:
جان دارك ابي ياغي
ت�صوير :معهد التعليم  -بعلبك
م�ؤ�س�سة العاقوري

مرة جديدة تنربي م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري �إىل ا�ستنها�ض امل�شاريع
ّ
الإمنائية يف خمتلف املناطق اللبنانية من دون متييز .هذه املرة كان اللقاء يف مدينة
ال�شم�س بعلبك ويف بلدة جزين حيث حت ّلق
حوله حديقتني الأهايل والأطفال الذين ترى
وجها م�رشقً ا لغد �أف�ضل.
امل�ؤ�س�سة فيهم
ً

بعلبك
برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
ممثلاً بالعميد الركن غابي احلم�صي� ،إفتتحت
م�ؤ�س�سة امل��ق��دم امل��غ��وار ال�شهيد �صبحي
العاقوري بالتعاون مع مطرانية الروم امللكيني
الكاثوليك يف بعلبك حديقة القدي�سة بربارة
جهزتها بالألعاب الالزمة.
للأطفال ،بعد �أن ّ
رح��ال راعي
ح�رض الإحتفال املطران اليا�س ّ
�أبر�شية بعلبك للروم امللكيني الكاثوليك،
ممثل النائب �إميل رحمه ال�سيد جورج معلوف،
ممثل مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعه
العقيد ف��ادي ح���داد ،ممثل مدير ع��ام الأم��ن
العام ال��ل��واء عبا�س �إبراهيم املقدم يو�سف
مركيز ،رئي�س بلدية بعلبك ها�شم عثمان،
رئي�س بلدية دير الأحمر ميالد العاقوري ،وعدد
كبري من ال�ضباط و�أه��ايل املنطقة و�أ�صدقاء
م�ؤ�س�سة العاقوري.
ب��داي��ة الن�شيد الوطني اللبناين ،ث��م كلمة
عريف الإحتفال املحامي طوين
ترحيب من ّ
�ألوف� ،ألقى بعدها رئي�س بلدية بعلبك ها�شم
عثمان كلمة ن � ّوه فيها بافتتاح
احلديقة يف بعلبك بالتعاون مع
م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
�صبحي العاقوري �شهيد اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين ومم���ا ق��ال��ه« :ت��واري��خ
ال�شعوب العظيمة تكتبها دماء
ال�شهداء .ونحن نفتخر ب�شهدائنا
الذين بدمائهم الطاهرة افتدوا
ال��وط��ن .فكيف �إذا ك���ان ه����ؤالء
ال�����ش��ه��داء ه��م ���ش��ه��داء م�ؤ�س�سة
اجلي�ش اللبناين ،هذه امل�ؤ�س�سة
التي نفتخر بها ونعتز ،وه��ي ما
زال���ت ت��ق � ّدم ال�����ش��ه��داء ك��ل ي��وم
على كل الأرا�ضي اللبنانية .فهي
ال�ضامن الوحيد لوحدة هذا البلد
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يف هذا الزمن الظامل.»...
رحب مبمثل
رح��ال ّ
راعي الأبر�شية املطران ّ
�رب��ا عن
ق��ائ��د اجل��ي�����ش يف م��دي��ن��ة بعلبك ،م��ع� ً
افتخاره بهذه امل�ؤ�س�سة احلامية واملدافعة
عن احل��دود يف وجه الأع��داء ،والتي تقف �س ًّدا
مني ًعا يف الداخل يف وجه من ت�س ّول له نف�سه
امل�س بالأمن والإعتداء على املواطنني .وقال:
ّ
«نكرم اليوم ال�شهيد �صبحي العاقوري الذي
ّ
�ض ّحى مع �إخوة له بحياتهم للذود عن الوطن...
وحاربوا لكي يحافظ لبنان على وحدته.»...
كلمة رئي�س رابطة كاريتا�س لبنان �ألقاها
رئي�س �إقليم بعلبك حكمت عاد الذي اعترب �أن
�أعمال اخلري مثل رائحة البخور ...وقال« :هذه
احلديقة �أجنزتها رابطة كاريتا�س بالتعاون مع
رحال بعد عدوان متوز ،2006
املطران اليا�س ّ
وجاءت اليوم م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد
�صبحي العاقوري لتجهيزها م�شكورة ب�ألعاب
للأطفال.»...
كلمة م�ؤ�س�سة العاقوري �ألقتها رئي�ستها ليا
العاقوري التي قالت« :يحتار املرء �أي �شيء

م�ؤ�س�سة العاقوري
جتهز حديقتني
ّ
للأطفال يف
بعلبك وجزين

يهدي بالعيد لأحبائه؟ اليوم هو عيد ال�شهداء،
عيدك �أيها احلبيب الغائب ع ّنا احلا�رض بيننا.
فماذا نهديك؟ �أنهديك باقة ورد تو�ضع على
�رضيح فار�س �سطّ ر ب�شهادته مالحم بطولية؟
دموعا تذرف على ذكرى والد �شاب
�أنهديك
ً
مل يعطه ال��ق��در ف��ر���ص��ة الإ���س��ت��م��ت��اع ب��ر�ؤي��ة
ف��ل��ذات كبده ي��ك�برون �أم���ام���ه؟ ...لقد كانت
ه��ذه احل��ي��اة الق�صرية الفانية قا�سية معك
ومعنا .فاختطفك املوت من بيننا لكن رحمة
روحيا لكل طفل
ال�سماء �شاءت �أن جتعلك � ًأبا
ً
احت�ضنته م�ؤ�س�س�ستك بعطفها وحنانها من
خ�لال ن�شاطات ترفيهية وم�شاريع �إمنائية
ترعاها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�شخ�ص قائدها
العماد ج��ان قهوجي ،ومت ّولها �أي���اد بي�ضاء
�سخية ،وينفّذها فريق عمل �آمن
كما �آمنت بالعائلة والوطن ،و�صار
هدفه الإن�����س��ان يف ك��ل بقعة من
لبنان.»...
و�ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة
«مرة تلو
القيادة التي جاء فيهاّ :
الأخ���رى ،ت��ب��ادر م�ؤ�س�سة املقدم
ال�شهيد �صبحي العاقوري ،ومعها
ال��ع��دي��د م���ن ه��ي��ئ��ات جمتمعنا
امل����دين� ،إىل ال��ق��ي��ام مب�شاريع
متن ّوعة ،حتمل يف طياتها الكثري
من الدالالت الوطنية والإن�سانية،
ح��ي� ًن��ا للتذكري مب ��آث��ر ال�شهداء
الأب��ط��ال و�إجن��ازات��ه��م اخل��ال��دة يف
معارك الدفاع عن لبنان ،وحي ًنا

متوز

�آخر لرت�سيخ انتماء املواطن �إىل �أر�ضه وهويته،
وتعميق اعتزازه بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،التي
متثّل يف �أذه��ان اجلميع ،رم � ًزا لوحدة الوطن
و���س��ي��ادت��ه وا���س��ت��ق�لال��ه ،وح�صنه امل��ن��ي��ع يف
مواجهة امل�صاعب والأخطار».
و���ش��ك��ر يف اخل���ت���ام ،ب��ا���س��م ق��ائ��د اجل��ي�����ش،
م�ؤ�س�سة العاقوري ومطرانية الروم امللكيني
الكاثوليك واملجل�س البلدي ملدينة بعلبك،
وجميع الذين �أ�سهموا يف �إن�شاء احلديقة.
تخلل الإحتفال معزوفات وطنية ملو�سيقى
اجلي�ش بقيادة امل�ل�ازم املو�سيقي �أن��ط��وان
عون ،وتقدمي دروع تذكارية ،وانتقل اجلميع
الفتتاح و�إزاحة ال�ستار عن اللوحة التذكارية،
وقاموا بجولة يف �أرج��اء احلديقة ،و�رشبوا نخب
ق�ص ال�رشيط.
املنا�سبة بعد ّ
جزين
يف ج��زي��ن ت��ر�أ���س الإح��ت��ف��ال ال���ذي �أق��ي��م يف
الق�رص البلدي بالتعاون مع بلدية جزين  -عني
جمدلني ،العميد الركن ري�شار احللو ممثلاً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي  ،يف ح�ضور النقيب
جورج جربان ممثال وزير الداخلية مروان �رشبل،
النقيب �أنطوان �أبو رجيلي ممثلاً مدير عام �أمن
الدولة اللواء جورج قرعة ،املالزم الأول �رشبل
عون ممثلاً مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س
ابراهيم ،ال�سيد مارون املقنزح ممثالً مدير عام
الدفاع املدين العميد رميون خطار ،قائمقام
جزين الدكتورة هويدا الرتك ،رئي�سة و�أع�ضاء
م�ؤ�س�سة �صبحي ال��ع��اق��وري وع��دد كبري من
فعاليات املنطقة و�أهلها.
ب��د�أ الإحتفال بالن�شيد الوطني ،ثم �ألقت
عريفة الإحتفال ج��ان دارك �أب��ي ياغي كلمة
ّ
م�ؤ�س�سة العاقوري قالت فيها« :فعل املحبة
ال��ذي يجمع ال��ي��وم م�ؤ�س�سة امل��ق��دم املغوار
ال�شهيد �صبحي العاقوري وكل �أبناء املنطقة
على اختالف انتماءاتهم ،هو فعل �إميان بهذا
الوطن الذي نريده وط ًنا جام ًعا لكل �أبنائه».
رحب رئي�س بلدية جزين ال�سيد وليد
بعدهاّ ،
احللو باحل�ضور وق��ال« :الطفولة ال�سعيدة
ت�شكّ ل املدماك الأ�سا�س لبلوغ �شباب منفتح
ونا�ضج ،واهتمامنا ب�أطفالنا ينبع من قناعاتنا
وم�س�ؤوليتنا يف بناء املواطن ال�صالح املتم�سك

وقفة وفاء

بانتمائه لوطنه واحلري�ص على �أر�ضه وترابه».
ثم �ألقى ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
ري�شار احللو كلمة القيادة ق��ال فيها« :يف
جزين عرو�س ال�شالل ،هذه الزمردة اللبنانية
 اجلنوبية ،املعلّقة بني الأر����ض وال�سماء،ال�شاخمة ب�أبنائها ،مواطنية وت��را ًث��ا و�أ�صالة
و�إباء ،نحتفل اليوم بافتتاح حديقة للأطفال،
مببادرة طيبة من قبل م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد
�صبحي العاقوري ،وهي امل�ؤ�س�سة التي د�أبت
منذ �سنوات على �إط�لاق م��ب��ادرات كهذه ،يف
�إط��ار عملها الوطني والإن�ساين ال��ذي يغطي
العديد من املناطق».
ول��ف��ت �إىل �أن «االه��ت��م��ام ب��أط��ف��ال لبنان،
هو م�س�ؤولية وطنية �شاملة ،بد ًءا من العائلة
��رورا باملجتمع امل��دين وهيئاته
ال�صغرية ،م� ً
ونخبه الفكرية والثقافية ،و�صوالً �إىل الدولة
مبختلف م�ؤ�س�ساتها ،فه�ؤالء هم �أمل الوطن

وجيله ال�صاعد ،ال��ذي على عاتقه �ستقع يف
مقبل الأي���ام ،م�س�ؤولية �صون �أمانة الأج��داد
والآباء ،و�إكمال م�سريتهم يف الدفاع عن لبنان
وحمايته من الأخطار،
والعمل على تطويره،
ليبقى كما عرفناه،
درة ع���ل���ى ج��ب�ين
ّ
الإن�سانية جمعاء».
وتابع�« :إنطالقً ا من
ذل���ك ك��ل��ه ،مل تغب
�وم��ا
ع�ي�ن اجل��ي�����ش ي� ً
ع��ن �أط��ف��ال ال��وط��ن،
���س��واء ع��ل��ى �صعيد
امل�����ش��ارك��ة بفاعلية
يف امل�شاريع واملبادرات التي تعنى ب�ش�ؤونهم
الرتبوية والإجتماعية والطبية� ،أم على �صعيد
النظر اليهم ك�أغرا�س فتية يف حقول الوطن،
�ستتفتح وتنمو لت�ستحيل يف يوم من الأي��ام،
أ�صالبا يف �ساحات لبنان ويف ميدان
أ�شجارا �
�
ً
ً
ال�رشف والت�ضحية والوفاء».
�شاكرا با�سم قائد اجلي�ش
وختم العميد احللو
ً
م�ؤ�س�سة املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري،
كذلك املجل�س البلدي يف بلدة جزين ،وجميع
الذين �أ�سهموا يف ت�شييد هذه احلديقة.
يف اخلتام ،ق ّدمت رئي�سة م�ؤ�س�سة العاقوري
درع���ا م�شرتكً ا لقائد اجلي�ش
وبلدية جزين
ً
عربون �شكر وتقدير على رعايته الإحتفال
ت�سلّمه العميد الركن احللو ،كما ق ّدم رئي�س
درعا �آخر لل�سيدة ليا العاقوري.
البلدية ً
ثم انتقل اجلميع �إىل الباحة اخلارجية حيث
احلديقة و�أزاحوا ال�ستار عن اللوحة التذكارية،
وق����ام����وا ب��ج��ول��ة يف
�أرجائها.
تخلل احلفل عر�ض
مل��و���س��ي��ق��ى اجلي�ش
وكوكتيل باملنا�سبة.
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يف بع�ض احللقات
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة مع
«�أب�����و م��ل��ح��م»� .أم���ا
عطيه
والدته �أوديت
ّ
أي�ضا يف عدة
فمثّلت � ً
وخ�صو�صا
م�رسحيات،
ً
يف املهرجانات التي
كانت ُت��ق��ام
�سنويا
ً

�إ�ستثنائي بظرفه
وقدراته

جورج خباز� :أمتنى �أن تكون

�سطع جنمه على �شا�شات التلفزة
وا�سعا
جمهورا
وخ�شبات امل�سارح ،وجذب
ً
ً
من كل الأعمار والفئات؛ ا�ستثنائي
بظرفه وطرافته وح�ضوره؛ اجلمهور
املتوافد حل�ضور م�رسحياته ،خري دليل
على مدى قدرته على زرع الفرح يف
قلوب النا�س� .إنه الفنان الكوميدي،
الكاتب ،املخرج ،املنتج ،امل�ؤ ّلف
خباز.
املو�سيقي ،واملمثل املبدع جورج ّ

والدة الفرح
خباز (5
يف مدينة البرتون ولد الفنان جورج ّ
ت�رشين الثاين  ،)1974يف كنف عائلة معظم
خباز
�أف���راده���ا م��ن ال��ف��ن��ان�ين ،ف��وال��ده ج���ورج ّ
مثّل يف ع��دة م�رسحيات مثل «�سهرية» لزياد
الرحباين ،وبرامج تلفزيونية ،منها «الب�ؤ�ساء»،
«ر�صيف باري�سيانا»�« ،شباب  ،»73كما �شارك

�أعمايل ب�صمة

�أ�صيلة م�رشقة

خ�لال �شهر �أيلول يف كني�سة م��ار تقال ،بقنايا
– جل ال��دي��ب .وجل��ورج �شقيق واح��د نيكوال،
أي�ضا.
و�شقيقتان ،الرا ولورا والأخرية هي ممثلة � ً
تلقى علومه يف مدر�سة القلبني الأقد�سني يف
البرتون ،ثم انتقل �إىل جامعة الروح القد�س يف
الك�سليك ،حيث در�س العلوم املو�سيقية من
جهة وامل�رسح والإخ���راج من جهة �أخ��رى ،لينال
���ش��ه��ادة امل��ا���س�تر يف «امل����سرح املو�سيقي»
(.)Comédie musicale
ورث ج���ورج املوهبة م��ن عائلته ،وك���ان يف
للمرة الأوىل على
الرابعة من عمره ،عندما وقف ّ

�إعداد:
تريز من�صور

خ�شبة امل�رسح يف املدر�سة م�شاركً ا يف م�رسحية
«حياة القدي�س مارون» ،ولكن منذ العام 1994
باتت وقفته على اخل�شبة وقفة حمرتف مبدع
متيز يف جميع الأعمال امل�رسحية التي ق ّدمها.
ّ
موهبة وت�ألق
على ال��رغ��م م��ن � ّأن ج���ورج خباز ب���د�أ مبا�رشة
بالتمثيل الكوميدي� ،إال �أن طاقاته الوا�سعة
واملتنوعة جعلته ينجح يف جميع الأدوار ،وقد
�شارك يف �أك�ثر من م�سل�سل درام��ي كـ «ن�ساء
يف العا�صفة» و«�سنابل احلب» و«�إىل ي��ارا»...
يف�ضل التمثيل الكوميدي� ،إذ يعترب
لكنه
ّ
الكوميديا «ر�سالة» ،و�أ��سرع و�سيلة لإي�صال
الر�سائل االجتماعية والإن�سانية ،وخللق �أجواء
ال��ف��رح وامل���رح يف النفو�س ،و�سط ال�شدائد
وال�صعوبات احلياتية الراهنة.
يعمل با�ستمرار على تطوير �أدائ��ه و�صقل
�شخ�صيته وتنمية مواهبه امل��ت��ع��ددة ،التي
تقابلها غ����زارة يف االن���ت���اج� ،إذ ي��ف��وق ع��دد
امل�رسحيات التي نفّذها ال��ـ 20و�إن مل تكن
جميعها من ت�أليفه.
فقد �أدى �أدوار البطولة يف ع���دة �أع��م��ال
م�رسحية منها« :هاملت يف ورطة»« ،لو بيحكي
البحر»« ،طق رير عامل�رسح»« ،الكهف»« ،غادة
الكاميليا»� ،إعادة «بالن�سبة لبكرا �شو ؟» لزياد
الرحباين وغريها...
إخراجا
�أما الأعمال التي حتمل توقيعه ت�أليفًا و� ً
�اج��ا وب��ط��ول��ة ف��ه��ي« :م�صيبة ج��دي��دة»،
و�إن��ت� ً
«كذاب كبري»« ،هلّق وقتا»�« ،شو الق�ضية؟»،
ّ
«عالطريق» « ،الربوف�سور» و«الأول بال�صف».
يف ال�سينما مثّل يف فيلم «حتت الق�صف» مع
امل��خ��رج فيليب عرقتنجي (�إن��ت��اج فرن�سي-
لبناين) ،و�أدى دور امللك يف فيلم «�سيلينا»
(كتابة من�صور الرحباين� ،إخراج حامت علي و�إنتاج
نادر الأتا�سي).
ومن الأعمال التلفزيونية التي �ألّفها وقام
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ب����أداء دور البطولة فيها« ،ف��ادي ورا���ض��ي»،
«�ساعة باالذاعة» و«عبدو وعبدو».
ويف�ضله على التلفزيون،
خباز امل�رسح
ّ
يهوى ّ
ف��الأول ي�ضعه يف توا�صل مبا�رش مع اجلمهور،
يعاين ردات فعله التي و�إن بدت �أحيا ًنا �إ�شارات
ب�سيطة ،ف���إن مفعولها كبري ،يف بناء عالقة
االحرتام والثقة بني الطرفني.
املمثل امل��ح�ترف القدير مي��ار���س تدري�س
التمثيل امل�رسحي يف جامعة القدي�س يو�سف
( - )USJف��رع ال�شمال ،لكنه م��ا زال يعترب
التمثيل هواية له« ،فمن يعمل يف �سبيل ك�سب
املال فقط من دون �شغف مبهنته ،يف�شل� .أما
ممار�سا �إياها
أحبها
ً
�إذا �أعطى موهبته حقّها و� ّ
كهواية ف�إنه يكون قد

مواهب متعددة
�أبرز �أعماله التلفزيونية:
• «�شباب وب��ن��ات» (،)1995
م�سل�سل على .Disney Chanel
• «�أ�صابع من ذهب» (.)1996
• «ب�سمات وطن» (من 1997
�إىل .)2001
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معها .املوهبة نعمة لك ّنها ال ت�صنع ممثالً
قديرا� ،إن مل تتط ّعم بالثقافة
ً
الفنية �أوالً ،بالذكاء
واحل�������������ض������ور
ث��ان��ي��ا
ال����ق����وي
ً
وب��ـ«ال��ه�����ض��ام��ة»
ثالثًا.
ج����������ورج خ���ب���از
ق�����ارئ ج���ي���د ،فقد
ق��ر�أ تاريخ الفن كله
وتاريخ لبنان وتاريخ
ال�����س��ي��ا���س��ة وت���اري���خ
ال��ث��ق��اف��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة.
يتميز عن غريه مبواهبه
ّ

وجد مفتاح النجاح»،
وفق ما يقول.
ي����رى خ���ب���از يف
التمثيل عمالً
و�صعبا
�شاقً ا
ً
ج���� ًدا ،كونه
ي�ستهلك

الأع�����ص��اب ،الفكر ،ال��روح
واجل�سد ،وي�شغّل حوا�س الإن�سان اخلم�س ليبينّ
طاقاته .م��ن هنا ال
ي�ستطيع كل
م�������ن �أح�������ب
ال���ت���م���ث���ي���ل
�أن ي��ك��ون
قديرا،
ممثالً
ً
�إن مل تولد معه
امل��وه��ب��ة .فاملمثل
القدير هو من امتلك
امل��وه��ب��ة وا���س��ت��ط��اع
تطويع فكره ودجمه

• «ن�ساء يف العا�صفة» (.)1997
• «طالبني القرب» (.)1998
• «�سنابل احلب» (.)1999
• «جميل وجميلة» (.)2001
• «ع��ب��دو وع��ب��دو» (- 2003
.)2004
• «�ساعة بالإذاعة» (.) 2005
• «فادي ورا�ضي» (.)2006
�أبرز �أعماله امل�رسحية:

املتعددة ،فهو يتوىل بنف�سه
كتابة الن�ص و�إخراجه واختيار املو�سيقى
وال��ت��م��ث��ي��ل وي��ن��ف��ق م��ن ج��ي��ب��ه اخل��ا���ص على
الإنتاج .ويقول« ،خاطرت يف فرتة من الفرتات
واق�تر���ض��ت م��ن البنك حتى اق���وم ب��الإن��ت��اج،
ولكنني جنحت لأنني �أ�ؤمن ب�أعمايل.
أوجه هنا نداء اىل كل ال�شباب الطموحني،
وانا � ّ

• �إعادة متثيل بع�ض
م��ن م����سرح��ي��ات ل��زي��اد ال��رح��ب��اين:
«ن��زل ال����سرور» و«بالن�سبة لبكرا
�شو».
• م�رسحية «غ���ادة الكاميليا»
جليزال ها�شم زرد (.)1996
• «هاملت يف ورطة» (.)1997
• «طق .)1998( »RIRE
• «م�صيبة جديدة» (.)2005

• «كذاب كبري» (.)2006
• «الأول بال�صف» ( .)2012
كتابات �شعرية:
جلورج خباز عدة كتابات �شعرية:
• «حكاية وطن».
• «�صديقي ال�شهيد».
• «حلظة وفا».
• «حتية اىل عا�صي».
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ب ��أن ال يخافوا ويخاطروا حتى ي�صلوا �إىل ما
فكريا».
يطمحون اليه
ً
�أ�سماء يف حياته الفنية
ت�أثّر الفنان جورج خباز ببع�ض الأ�سماء املبدعة
ال��ت��ي ت�شكل ج���ز ًءا م��ن ثقافته الفنية ،وهو
ي�ستلهم منها من دون �أن يطغى �أي منها على
�شخ�صيته الفنية اخلا�صة .من هذه الأ�سماء:
��راب الكوميديا يف العامل،
ت�شاريل �شابلن ع� ّ
وودي �أل���ن ،دري���د حل���ام ،الأخ��وي��ن الرحباين،
�شو�شو ككاتب وممثل ،فرقة �أبو �سليم  ،وزياد
الرحباين الذي يعترب م�رسحه الأحب �إىل قلبه.
إيجابيا على حياته،
أثريا �
ً
يعترب �أن لل�شهرة ت� ً
ويظن �أنها مفتاح لت�سهيالت عديدة متنحه
الثقة بالنف�س وامل�صاحلة مع الذات ،كما تدفعه
�إىل العمل بجهد �أكرب.

جو

ائز

النا�س لأنها ال ت��راه .لذلك علينا الدمج بني
الواقع واخليال ،حتى ي�صبح عندنا �شيء ا�سمه
م�رسح».
�أع��م��ال الأخ��وي��ن ال��رح��ب��اين ،وزي���اد الرحباين
ودري������د حل�����ام� ،ستبقى
بر�أيه بعد � 150سنة،
لأنها الم�ست الواقع
الإن�������س���ان���ـ���ـ���ـ���ي،
م��ـ��ن دون �أن
ت����دخ����ل يف

�أ�سماء المعة

ميزة تفا�ضلية
خباز التمثيلية ،ال يح ّدها �شيء،
قدرات ّ
ومتيز
ويف كل دور جديد ،تف ّوق
ّ
عن ال��ذي قدمه �سابقا ً.
يخاطب اجلمهور

نال
الفنان جور
ج
خ
با
ز
ع
د
ة جوائز ت
 جاقد ً
ئزة أ�ف�ضل
يرا لأعماله
ا
مم
ث
مل
ل
م
ي
ز
يف
ة
ّ واملب
«حتت
مهرجان ر
دعة ومنها:
الق�صف».
وتردام لل�
س
ي
ن
ما
يف
هولن
 جادا عن فيلم
ئزة «مورك
�
س
د
و
ر
»
(
عن م�
ex d’or
 )Murلأف
سل�سل «عبد
و
�
ض
و
ل
عب
بر
د
و
نا
»
م
ال
ج وا
 جاعام .2003
ف�ضل مم ّثل
ئزة «مورك
�
س
د
و
ر
»
(d’or
م�رسحية
)Murex
«كذّاب كب
ل
أ
ري
ف
»
�
ا
ض
ل
ل
عا
م
ع
مل
.2005
م�رسحي عن

ت�شكّ ل عائلته ال�سند احل�صني
وال��دع��م القوي يف حياته ،وق��د �ساعدته على
تخطي جميع ال�صعوبات والعوائق التي واجهته.
يعترب �أن �رس جناحه هو ال�صدق واالح�تراف،
ال�صدق ينبع من املوهبة ،فيما ينبع االحرتاف
من اخلربة ،ومن دونهما ال ينجح عمل فني.
أ�رسارا وراء �ضحكته
هو �إن�سان �ش ّفاف ال يخبئ � ً
امل�رشقة ،بل يتقبل احلياة بوجهيها :الفرح
دوم��ا النظر �إىل اجلهة
واحل��زي��ن ،لكنه يحاول ً
املليئة يف الكوب.
يج�سد ج��ورج خباز �أر���ض الواقع على خ�شبة
ّ
امل����سرح ،ويعترب �أن «ث� ّ�م��ة ت��واز ًن��ا يجب �أن
ي��ت��واف��ر ب�ين ال��واق��ع واخل��ي��ال يف العمل
امل�رسحي ،فالواقع على امل�رسح من دون
خيال «نا�شف» ،واخليال لوحده ال يعني

ال���زواري���ب ال�سيا�سية �أو الإجتماعية
ال�ضيقة.
ّ
بالن�سبة لبكرا �شو؟
بينما ي�ستمرعر�ض م�رسحيته «الأول بال�صف»،
يح�ضرّ ج��ورج خباز مل�سل�سل «القناع» (بطولة
كارمن لب�س وجورج �شلهوب و�إخراج �شارل �شالال
وجربان �ضاهر) ،ودوره يف امل�سل�سل جديد عليه
واي�ضا جديد على الدراما العربية ،كما يقول،
ً
وال�شخ�صية تدور حول �شخ�ص متزن يف املجتمع
ولديه مر�ض نف�سي ...كما يح�ضرّ لفيلم �سينمائي
�إ�سمه «غدي» هو من كتابته واخراج امني �رضّة
خمرج «�شنكبوت» ومن انتاج �رشكة «تويك�س».

����س���م��� ًع���ا
وب�������������ص���رًا،
وي����أ��س�ره ط��وال
فرتة العر�ض.
ي�ستوحي �أعماله من
املجتمع لأنه مر�آة �صادقة ونا�صعة،
ولأن امل�����س�رح ه���و م��ن�بر ت��وا���ص��ل��ي
وت��ف��اع��ل��ي يعك�س ه��واج�����س النا�س
وم�شاكلهم�« .إن��ن��ا ال ن��ط��رح انف�سنا
كم�صلحني �إجتماعيني ،لأننا ل�سنا مع�صومني
عن اخلط�أ ،لكن على املمثل امل�رسحي �أن يقول
كلمة احل��ق على ال�صعيد االجتماعي ،و�أن���ا ال
اتكلم بال�سيا�سة لأنها رخي�صة يف بلدنا ،واخللل
ال�سيا�سي �سببه اخللل االجتماعي».
هدفه يف احلياة �أن يجعل الدراما الكوميدية
اللبنانية ت�صل �إىل م�ستوى العاملية �رشط
احلفاظ على لبنانيتها وجذورها وعاداتها .وهو
يتمنى �أن يرتك ب�صمة م�رشقة �أ�صيلة يف �أر�شيف
وخ�صو�صا يف ال�سينما.
امل�رسح والتلفزيون،
ً
�أمنيته الأخرية تبقى «�أن يحل ال�سالم يف لبنان»
فكل ما تبقى يتفرع منها.
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كبار من بالدي

�إعداد:
هليل
اجلندي �أمري ّ

ال

�شا
ع
ر
و
ال
ف
ي
ل
�
سوف
روب
ري
غ
امن

يطل علينا من �ص ّنينه ،يتفقّدنا ،ليعود
ّ
حيث �شم�سه .يعمل حتى يف ال��ن��وم ،ي��زور
احدا .وعندما
«الهنالكات» و«مدائن البال» وال ي�صطحب معه ً
يعود ،تر�سم كلماته طريقًا ،وتدعونا للزيارة .روبري غامن الذي
�أم�ضى مع احلرب «�سنوات احلزن» ،ما زالت كلماته ...ت�أكل كلماته.

�شم�س ب�سكنتا يل وفل�سفتي:
موجودا لأف ّكر»
«ل�ست
ً
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�إ�شارات

بحار يف بحر احلرب
ّ
• �إب��ن العائلة الأدب��ي��ة الكبرية ،وال��دك
ال�شاعر عبد اهلل غامن ،وعالقاته الأدبية �سمحت
لك بلقاء الكثريين ،ومنهم الكبري ميخائيل
نعيمة الذي تدعوه
«عمي خمايل».
ّ
م����اذا ع��ن ال��ب��داي��ات وت����أث���رك بهذه
العالقات؟
 الإلتفات �إىل الطفولة يعود بي اىل ال َنبع،َنبع والدي عبد اهلل غامن .يف هذه الفرتة جابهتني
كتب كثرية كنت �أراها على مكتب والدي ،كتب
لأع�لام كبار ،مثل ميخائيل نعيمة ،اليا�س �أبو
�شبكة� ،صالح لبكي� ،سعيد عقل ،ال�شيخ عبد اهلل
العاليلي ،بول�س �سالمة� ،أمني نخلة ،ر�شيد نخلة،
�شفيق املعلوف ...يف هذا اجلو النوراين ن�ش�أت،
وترعرعت بني الإبداع واملبدعني منذ �صغري.
وميخائيل نعيمة ،نا�سك ال�شخروب ،مل يكن
يرتك �شخروبه �إالّ لزيارة والدي عبد اهلل غامن،
«عمي خمايل» .كنت �أرى
ومن هنا مناداتي له ّ
هذه الأ�سماء الكبرية جمتمعة مع والدي ،و�أ�سمع
تب�شان
�أ�صوا ًتا تقول ع ّني له :هذا ال�شاب عيناه رّ
كبريا يف بحر احلرب،
ب�شيء ما ،و�سي�صبح ب ّح ًارا
ً
فتح ّولت العالقة معهم �إىل حميمية �إبداعية،
«عمي»
و�أ�صبحوا كلّهم كوالدي ،ومناداتهم
ّ
لأنهم �أهلي مبعرفتي املبتدئة .وحتى اليوم ما
املربي
زالت ت�سكنني روح عبد اهلل غامن ،الوالد
ّ

وامل���ف���كّ ���ر ،ب��ط�� ّل��ت��ه
ال��ك��ب�يرة ،وبانتمائه
�إىل �ص ّنني وب�سكنتا،
حيث كنت �أعترب �أن
ال�شم�س التي ت�رشق
من عندنا هي ملكي
�أنا وحدي.

• ولد يف ب�سكنتا العام .1939
كلية
• ا�ستاذ جامعي لعدة اعوام يف اجلامعة اللبنانية ّ -
االعالم والتوثيق.
• ميار�س ال�صحافة منذ عدة عقود.
• �أ�صدر جملّة «مرايا» الأدبية الفكرية.
• �ساهم يف اكت�شاف عدد من ال�شعراء والك ّتاب والف ّنانني
و�إطالقهم.
• ُترجم الكثري من �أعماله �إىل عدة لغات.
• ُر ّ�شح جلائزة نوبل للآداب العام .2009

خارج �أي معادلة
• ب��ع��د جتربتك
الطويلة ،من �أعطى
أهم:
�أك�ثر� ،أو من � ّ
عبد اهلل غامن ،جورج
غ����امن� ،أو روب�ي�ر
غامن؟
م����را ق��ب��ل��ي يف بيتنا.
 ���ش��اع��ران ك��ب�يران ّالوالد و�أخي جورج ،وهذا �شيء ال ي�ستهان به،
وال�صعوبة ال�صعوبة ب�أن ي�أتي بعدهما روبري.
هذا يعني �أنني مل � ِأت من فراغ .مررت مبراحل
وبعدها ت��ف ّ��ردت .ففي فل�سفتي ودواوي��ن��ي
تفرد ي�سمح يل بالقول �إنني �أ�صبحت
ال�شعرية ّ
خ��ارج �أي معادلة� .أن��ا اخرتقت كل الف�سحات
الزمنية من خالل قراءتي كبار العامل وخرجت
منها :روبري غامن.
• م��اذا ع��ن عالقة ال�شاعر والفيل�سوف

بزوجته� ،إبنه ،حفيده؟ والفيل�سوف الذي
يعي�ش القلق ،هل عليه االرتباط ب�شخ�ص
�آخر� ،أو عليه العي�ش وحده؟
هوية لها ،ورمبا
 تعي�ش يف داخلي �شعوب ال ّهويتها �أنا� .أنا وحدي ول�ست وحدي� .أنا م�سافر
ّ
إيكارية �سامية تنقلني
خيالية �
دائ��م ب�أجنحة
ّ
ّ
�إىل مدن غري هذه املدن امللمو�سة ،و�إىل عوامل
ما زال��ت يف البال ،وال حتديد لها لأنها داخل
�شهياتي الفل�سفية
الزمان الكبري ،و�أغرف منها
ّ
وال�شعرية .الزواج ،ل�ست �ض ّده ،ولك ّني ال �أقبل

متوز

بيولوجيا من ام��ر�أة ،ما ،وهذا �شيء مرعب .واكت�شفت �رسعة جديدة
بالزواج �سج ًنا� .أنا متز ّوج
ً
وقيما �إبداعية وهي �أهم من �رسعة ال�ضوء يف العامل ،هي �رسعة
ابتكارا
أي�ضا
ولك ّني م��ت��ز ّوج � ً
ً
ً
أحالما كبرية .وبالن�سبة �إىل الأوالد والأحفاد ،الفكر ،هذه ال�رسعة ت�ستطيع نقلك اىل �أمكنة ال
و� ً
فهم �شيء رائع ،واعترب ابني الوحيد «مي�شال» �أ�سماء لها ،وهكذا ت�ستطيع �أن تعترب الإن�سان
�أجمل دي��وان ِ
مهما يف الوقت نف�سه.
ل��دي .مل �أ�صل بعد اىل ما �شيئًا
�شعر
ً
ّ
تافها و�شيئًا ً
م�سودة لإن�سان
عمرا �أو حياة .جاء ديكارت
• الإن�سان بحالته احلا�رضةَّ ،
يجذّرين يف ما ندعوه ً
ٍ
جديد �آت؟ وم��اذا
���س��ت��ك��ون الن�سخة
• �سنوات احلزن.1968 ،
اجلديدة؟
�صدر
���ري���ة
• �صديقتي الثورة.1980 ،
 ه������ذه ن���ظ ّغامن
لروبري
«الن�شوء واالرت��ق��اء»
• يا حرب جاء احلب.1987 ،
ول��ك��ن��ي ل�ست ثاب ًتا
• الع�صيان.1996 ،
���ري���ة.
• �أبعد من الفل�سفة.2007 ،
ع���ل���ى �أي ن���ظ ّ
�أن���ا م��زي��ج م��ن جميع
• ميتافيزيق.2010 ،
النظريات .و�أنا �أكيد
• ترجمة «غرام �سوان» ملار�سيل برو�ست.1982 ،
ّ
أي�ضا �أن الإن�سان مل
• «روبري غامن� ،شاعر املعرفة والزمن» لوفيق غريزي.
� ً
• ِ
يكن هكذا ،لقد تط ّور
«�شعر وفل�سفة روبري غامن جتربة �إىل املطلق والالمتناهي»
م����ع ال����وق����ت.
جلان نعوم طنو�س.
وق��ال�« :أن��ا �أفكّ ر �إذًا أ�ن��ا موجود» ،وبعده �أتى
هايدغر وعك�سها�« :أن��ا موجود �إذًا �أن��ا �أفكّ ر».
وهذا �أنا بعد هايدغر �أطلق الكوجيتو الغامني:
«ل�ست موجو ًدا لأفكّ ر».
فل�سفة الوجود!
أ�شك بوجودي» ،هكذا تقول.
• «�أنا وهم ،و� ّ
ت�شك بوجودك
م��اذا عن احلوا�س؟ كيف
ّ
واحلوا�س ت�شعر بكل �شيء ،وهل ن�ستطيع
احلا�سة الأقوى عند روبري
ال�شك
�أن ندعو
ّ
ّ
غامن؟
 �أكيد �أ�شكّ ب�أين موجود ،وهذا �شيء ملمو�سيف كل كتاباتي� .أعترب املوجود هو الثابت� .أنا
ل�ست ثاب ًتا �إذ �أين �س�أموت .الدين يقول يل
يوما ما يف امللكوت .ولكن
�إين �س�أ�صبح ثاب ًتا ً
لنفرت�ض �أن املوت كجميع الأمرا�ض يف العامل،
قابل لل�شفاء ،م��اذا ن�صبح عندها؟ واحلوا�س
عندي زادتني �شكًّا ،لأن ما ت�شعر به حوا�سنا
ممكن �إلغا�ؤه ،من �أمل وحزن وحتى الفرح .و�أنا
�أطلب من �أي �أح��د �إعطائي دليالً واح��� ًدا على
الوجود؟ ِعلم ما وراء ِعلم النف�س يقول لنا �إن
يوما ما �أو يف حلظة
كل ما مير يف البال يتحقَّق ً

وت�ستطيع �أن تراقب
ال�شبه بني الكائن الب�رشي (الإن�سان)
و�أي كائن �آخر ،هذا ي�شبه الطري ،وهذا ال�ضبع،
ذرات ما �آتية من
وه��ذا النم�س ..مل��اذا؟ لأن ّ
ماليني ال�سنني حتقّقت يف هذا الكائن .وال�شبه
الذرات
بني الكائنات دليل على ذلك ،توارثت ّ
و�أو�صلت بيولوجية الزمن من كائن اىل كائن.
وال �أ�ستطيع القبول ب�أن هذا الإن�سان هو الن�سخة
النهائية ،نحن م�س َّودة ب�سيطة ،ون ّتجه نحو
�إن�سان �أكمل بكثري.

كبار من بالدي

«�أبعد من الفل�سفة»
• �أعلنت نهاية الفل�سفة وبدايتها يف
ثالثيتك «�أبعد من الفل�سفة»؟
 نعم ،ك��ل فل�سفات الأر����ض و�صلت �إىلطريق م�سدود� .أمام املعرفة ت�صبح الفل�سفات
ناق�صة .الفل�سفة اجلديدة تبد�أ مع نهاية كل
الفل�سفة ،ومن هنا �شعاريّ �« :أيها النا�س �أعلن
لكم نهاية الفل�سفةّ � ،أيها النا�س �أعلن لكم بداية
الفل�سفة»� .أنا مل �أ�صل بعد ،ما زلت يف رحلتي
العظيمة .ومع احرتامي جلميع الفال�سفة ،وحتى
الكبري �أر�سطو ،اجلميع ب��د�أ من العدم� .أم��ا �أنا
فبد�أت من قبل العدم .ماذا يوجد قبل العدم؟
الهيوىل؟ ال�سدمي؟ وعلى ماذا ارتكزوا؟ �إرتكزوا
عل الزمان الأول املبدع الذي هو اخلالق.
• ث���ل��اث ف�����ض��ائ��ل
م�شرتكة بني الأديان
ال�سماوية ،الإمي���ان،
ال��رج��اء ،واملحبة .م��اذا
ي��ن��ق�����ص الإن�������س���ان ومل
ي�ستطع الدين ت�أمينه بعد؟
 �أن��ا مع الإمي���ان ،وم��ع الرجاءالذي من دونه كارثة كبرية ،ومع
كمية الكره
املحبة و�أبعد منها .الحظ ّ
يف العامل اليوم ،ال �شفاء �إالّ باملحبة.
ب�شت باخلري
وك��ل الأدي���ان ال�سماوية رّ
واملحبة .ولكن �إىل جانب هذه الف�ضائل
عليك �أن تزيد احللم ،واحللم هو اخلَيال،
و�أنا �س�أظل �أحلم حتى �آخر الرحلة� .إن�سان من
دون خَ يال ،لي�س �إن�سا ًنا ،ومن دون احللم �أنا
�أنطفىء.
ِ
• بني الدين ،الفل�سفة ،والعلم ،ماذا علينا
�أن نختار؟
 �أن��ا �أخ��ت��ار ال��ث�لاث��ة .ولكنه جم��رم ي�ستحقالإع���دام م��ن يقف �أم���ام ت��ط�� ّور ِ
العلم ال��ذي ال
يتعار�ض �أب�� ًدا مع الدين .و�إع��دام هذا املجرم
يتح ّول اىل ق�صيدة عظمى.
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�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

�سينما

ب��ع��د رح��ل��ة يف ت��اري��خ ال�سينما
العاملية ،عر�ضت خاللها خمتارات
م��ن روائ���ع الأف�ل�ام الكال�سيكية،
قررت جمعية مرتوبولي�س ومكتب
ال�����س��ي��اح��ة اللبنانية يف باري�س
الغو�ص يف ذاك��رة مدينة بريوت
ونب�ش ع�رصها الذهبي م��ن خالل
ا�ستعادة لأفالم لبنانية �أنتجت يف
ال�ستينيات وال�سبعينيات تعك�س
و�ضع ال�سينما يف تلك املرحلة،
وتكرم وجهني من وجوهها ،هما
�صباح و�إح�سان �صادق.
الإ�ستعادة التي حملت عنوان
«�أجمل �أي��ام حياتي» ت�ضم ثالث
دورات ،انطلقت الأوىل منها يف
�سينما «مرتوبولي�س ام��ب�ير» يف
بريوت يف الثالث ع�رش من حزيران
املا�ضي وا�ستمرت حتى الثاين
وال��ع����شري��ن م��ن��ه .وق���� ّدم الأف��ل�ام
للجمهور نقاد و�صحافيون وهواة
�سينما ع��اي�����ش��وا ت��ل��ك امل��رح��ل��ة
ومن بينهم الناقد اللبناين اميل
�شاهني.
يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي �سبق
الإف��ت��ت��اح� ،أك���دت رئي�سة جمعية
«مرتوبولي�س» هانية مروة �أن هذه
خ�صو�صا اىل �إح�سان
الدورة مهداة
ً
�صادق ال��ذي ب��د�أ م�شوار ال�سينما
اللبنانية من �أمام الكامريا وخلفها،
وكذلك اىل الفنانة �صباح حيث
�سيعر�ض فيلمان من بطولتها.
�أم��ا نقيب الفنانني املحرتفني
ال�سابق ال��ف��ن��ان اح�����س��ان �صادق
فيلما
ال���ذي ���ش��ارك يف نحو 28
ً
لبنانيا ،ف�أ�شار اىل «انها
�سينمائيا
ً
ً
مبادرة جيدة يتعرف اجلمهور من
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«�أجمل �أيام حياتي»
ال�سينما اللبنانية خالل «موا�سم العز»
يف بريوت
خاللها على ال�صفحات املا�ضية
م��ن حياتنا الفنية ،وه��ي فر�صة
نناق�ش فيها الأف�لام مع اجلمهور
اعمال قد �شاهدها
الذي �سي�سرتجع
اً
البع�ض يف املا�ضي ،و�سيكت�شف
اجل���ي���ل اجل���دي���د ع�ب�ره���ا كيفية
االن��ت��اج �سابقًا م��ق��ارن��ة باليوم،
انها مبادرة تقيم توا�صلاً ما بني
االم�س واليوم» .ور�أى �صادق�« :أن
ال�سينما اللبنانية كانت ت�سري يف
�شكل جيد وتنتج مبعدل 20
فيلما
ً
�سنويا .وهذا رقم مهم بالن�سبة اىل
ً
بلد �صغري .لكن مع الأ�سف اليوم
ثمة م�شكلة يف احلركة ال�سينمائية
التي تبدو رم��زي��ة .ثمة خمرجون
يحققون ذواتهم يف بع�ض الأفالم
لكن لي�س م��ن �صناعة قائمة».
ور�أى �أن��ه من العوامل التي ادت
اىل ازده���ار ال�سينما اللبنانية يف
تلك الفرتة مرحلة الت�أميم التي
�شهدتها م�رص ،اذ ان معظم الأفالم
يف تلك احلقبة ك��ان��ت م��ن انتاج
م�شرتك ما بني م�رص ولبنان».
اف��ت��ت��ح��ت اال���س��ت��ع��ادة بتكرمي
الفنان �إح�سان �صادق وبعر�ض يف
الأم�سية نف�سها لفيلم «ب�يروت
����ص���ف���ر »11م���ن ان���ت���اج 1967
للمخرج ان��ط��وان رمي��ي وه��و من
بطولة �إح�����س��ان ���ص��ادق والفنانة
���ص��ب��اح ،وي����روي ظ���روف اختفاء
متثال اث��ري وت�صارع ع�صابتني
على احل�صول عليه.
وخالل الإ�ستعادة ،عر�ضت اربعة
�أف�ل�ام للمخرج حممد �سلمان من
بينها «اجل��اك��وار ال�����س��وداء» من
انتاج  1965وهو فيلم باالبي�ض

واال���س��ود م��ن بطولة
اح���������س����ان �����ص����ادق
وطروب ور�شيد عالمة
و�سمري �شم�ص .اما
فيلم «غيتار احلب»
من انتاج  1974ف�أ�سند �سلمان
بطولته �إىل �صباح وجورجينا رزق
وعمر خور�شيد وناديا جمال .وحمور
ق�صة الفيلم �سلوى التي ت��ؤدي
دوره��ا �صباح وهي �شابة فقرية،
تبيع ال����ذرة امل�����ش��وي��ة ع��ل��ى اح��د
�شواطئ لبنان ،وترف�ض با�ستمرار
الزواج من رجل يكربها �س ًنا.
ويجمع «�أه�لا باحلب» ()1970
فريد �شوقي و�صباح ،ويتناول
ق�صة ح�سني املتوا�ضع الذي يحلم
ب�أن يعي�ش بني الأغنياء ،ي�ستعري
مالب�س م��ن �صديقه وي��ذه��ب اىل
احلفالت ويت�رصف على �أ�سا�س �أنه
ينتمي اىل الطبقة الرثية ،وهناك
يتعرف �إىل املغنية دينا التي تقع
فى غرامه وت�صدم حني تكت�شف
حقيقته.
كذلك عر�ض فيلم «ب��دوي��ة يف
باري�س» ( )1966ملحمد �سلمان
مع �سمرية توفيق ور�شدي �أباظة،
عن فتاة بدوية ت�سافر للمرة االوىل
اىل باري�س ،ويف مدينة اال���ض��واء
تكت�شف �أنها تتمتع مبوهبة باهرة.
أي�ضا لقاء مع
وك��ان للجمهور � ً
«ع�صابة ن�ساء» من انتاج 1970
الذي �أخرجه فاروق عجرمة وقامت
ببطولته �صباح وطروب اىل جانب
ا�سماعيل يا�سني وفريد �شوقي
ويو�سف وه��ب��ي ،ع��ن �صحافيني
تركيني يع ّدان يف بريوت حتقيقًا

مثريا يكت�شفان عربه مقر ع�صابة
ً
من اجلن�س اللطيف.
وع��ر���ض يف اال�ستعادة فيلمان
للمخرج هرني بركات هما «اجمل
اي��ام حياتي» ( )1974مع جنالء
ف��ت��ح��ي وح�����س�ين ف��ه��م��ي و�سمري
�شم�ص ،ت��دور ق�صته ح��ول فتاة
ثرية مدللة ،والدها يرف�ض زواجها
من �شاب حتبه ،فتهرب �إىل لبنان
عن طريق البحر متنكرة بزي رجل
�شابا على منت ال�سفينة
وتلتقي
ً
وي�صبحان ا���ص��دق��اء و��سرع��ان ما
يكت�شف انها فتاة.
�أما «نغم يف حياتي» (من منت�صف
ال�سبعينيات) م��ع م�يرف��ت �أم�ين
وف��ري��د االط��ر���ش وح�سني فهمي
فيتناول ق�صة حنان ،فتاة جذابة
وج��م��ي��ل��ة ،تعمل ���س��ك��رت�يرة ل��دى
املطرب ممدوح ،ولكنها تدخل يف
عالقة مع حم�سن ينتج عنها حمل
فتت�أزم املواقف.
يقتب�س فيلم «الع�سل امل��ر»
ال��ذي انتج العام  1964للمخرج
ر�ضا مي�رس رواية كتبها الربيطاين
توما�س هرني هول وهو من بطولة
�سمري �شم�ص وكواكب و�سواهما.
�أما فيلم « �إنرتبول يف بريوت»
ال���ذي عر�ض باالبي�ض واال���س��ود
( )1966ف��ه��و لكو�ستانتني
كو�ستانوف م��ع ط��روب وريا�ض
غلمية وحممد عبد الوهاب ،يروي
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ق�����ص��ة م��ي��ك��ان��ي��ك��ي ي��ق��ع �ضحيه
ع�صابة ت��ورط��ه يف ق��ت��ل ام����ر�أة،
وعندما يخرج م��ن ال�سجن يكون
ه��دف��ه ال��وح��ي��د ال��ب��ح��ث ع��ن ه��ذه
الع�صابة.
وخ�ص�صت ا�ستعادة «اجمل ايام
حياتي» �أم�سية لعر�ض فيلمني
وثائقيني ق�صريين عن ال�سينما
اللبنانية هما «ل��ب��ن��ان م��ن خالل
ال�سينما» للمخرج هادي زكاك من
انتاج � ،2003سلط ال�ضوء على
فيلما
50
روائيا مت انتاجها من
ً
ً
اخلم�سينيات حتى  ،2001و«هاوي
ال�سينما» حل�سيب �شم�س من انتاج
 2011ع��ن ال�سينمائي اللبناين
حبيب �شم�س ،تبعهما عر�ض فيلم
«اجل��ب��اب��رة» حلبيب �شم�س وهو
�رشيط باالبي�ض واال�سود من انتاج
 1963ومن بطولة املغنية طروب
وامل�صارعني جان واندريه �سعادة.
الأفالم التي عر�ضتها الإ�ستعادة
تنقلنا اىل زمن «العي�ش املي�سور،
والإق��ت�����ص��اد امل���زده���ر ،واحل��ي��اة
الثقافية الغنية» ،تلك احلقبة
ال��ت��ي احتلت «م��ك��ان��ة خا�صة يف
الذاكرة اجلماعية للبنانيني» كما
�أكد القائمون مب�رشوع الإ�ستعادة.

�أحد عمالقة

ال�شا�شة يف

م�شاهري

القرن املا�ضي

املن�صة» فيتوريو غا�سمان من كبار الفن ال�سابع
«وح�ش
ّ
عاما يف ال�سينما الإيطالية
تربع على عر�ش ال�شهرة طوال خم�سني ً
ممثل �سينمائي وم�رسحيّ ،
والعاملية� ،أدى خاللها ع�رشات الأدوار وبرع يف ما ق ّدم فا�ستحق اجلوائز العاملية ولقّب
كرمته ال�سينما
بـ«وح�ش
ّ
املن�صة» .فيتوريو غا�سمان ( )2000-1922من كبار الفن ال�سابعّ ،
اللبنانية خالل ال�شهر املا�ضي بعر�ض جمموعة من �أفالمه �ضمن «ا�ستعادة �إيطالية» ،ف�أتاحت
للتعرف اىل �أحد عمالقة ال�شا�شة يف القرن املا�ضي.
الفر�صة �أمام هواة ال�سينما
ّ

دخل غا�سمان معرتك الفن
م�س ّل ًحا ب�����ش��ه��ادة درا���س��ي��ة
م���ن الأك���ادمي���ي���ة الوطنية
للفنون امل�رسحية يف روم��ا،
وب�����د�أ ال��ع��م��ل امل����سرح��ي يف
م��ي�لان��و يف ال���ع���ام 1943
م��ع ف��رق��ة (�أل����دا بوريللي)
 .A.Borelliوبعد �أن �أثبت
جن��اح��ه على خ�شبة امل����سرح،
انتقل يف العام � 1946إىل
العمل ال�سينمائي ف�شارك يف
فيلم «بادرة حـب»  ،ثـم يف
فيلم «دانيدلـي كورتـ�س»
( )1947ل��ل��م��خ��رج م��اري��و
�سولداتي .M. Soldati
وا�صل غا�سمان ن�شاطه الف ّني ما بني ال�سينما وامل�رسح ،و�أدى �أدوراً يف
�أفالم املغامرات واملبارزات ،ثم بد أ� جنمه بال�سطوع بعد م�شاركته يف �أدوار
كال�سيكية ،وقد �ساهم جمال مظهره اخلارجي وموهبته الوا�ضحة يف اختياره
لعدد من الأفالم الرومان�سية.
العام � 1949أتيحت له الفر�صة الكربى بالعمل مع املخرج «جوزيبي دي
�سانتي�س» .يف فيلم «الأرز املر»  ،Riso amaroمن روائع الأفالم الإيطالية
الواقعية الذي نال الأو�سكار ومنح املمثل الإيطايل �شهرة عاملية� .أ ّدت
الدور الرئي�س �أمامه النجمة الإيطالية �سيلفانا مانغانو ،وقد �أدى جناحهما
م ًعا اىل م�شاركتهما البطولة جم ّد ًدا يف فيلم « آ� ّنا» العام .1951
تنقل غا�سمان من جناح �إىل �آخر بعمله حتت �إ�رشاف خمرجني كبار �أمثال
لوكينو في�سكونتي و�ألربتو التوادا .كما ط ّور عمله امل�رسحي فك ّون فرقته
امل�رسحية اخلا�صة مع املخرج امل�رسحي الكبري لويجي �سكوارتزينا .والعام
 ،1953وقّ ع غا�سمان عقداً مع �رشكة الإنتاج العاملية «مرتو غولدوين ماير».

وبرز من �أفالمه الناجحة لتلك املرحلة فيلم «حرب و�سالم» ( ،)1955عن
رواية الأديب تول�ستوي من �إخراج «كينغ فيدور» ،و«�أجمل امر�أة يف العامل»
( )1955للمخرج «روبري ليونارد».
م ّدد غا�سمان دائرة ن�شاطاته ،فعمل يف التلفزيون مم ّثالً ومقدم برامج،
ونال �شهرة وا�سعة يف �إيطاليا والعامل ،ملا يتمتع به من ح�ضور مميز ،و�أداء
نظرا �إىل م�ساحة �صوته وقوته،
فريد ،حتى انه لقّب بـ«وح�ش املن�صة»ً ،
ولفظه ال�سليم.
حلما راوده ،فكتب ق�صة فيلم «كني»
العام  ،1956نفّ ذ غا�سمان ً
الذي يتناول حياة املمثل الربيطاين �إدمون كني ،وقام ببطولته و�إخراجه
بالتعاون مع املخرج فرن�شي�سكو روزي.
مواهب غا�سمان الالحمدودة حملته باجتاه الكوميديا ليت�ألق �شيئا ً ف�شيئا ً
كبريا يف الفيلم الإيطايل
جناحا
ب�أداء �صار معروف ب�إ�سمه .وقد �أ�صاب ً
عامليا ً
ً
«املجهولون ذاتهم» للمخرج ماريو موني�شيلّي باال�شرتاك مع العمالقة
ممي ًزا يف فيلم «احلرب
مارت�شيلو ما�سرتوياين وتوتو .كما عرف ت�ألقًّا ّ
العظمى» ( )1959للمخرج نف�سه .ومع بداية ال�ستينيات �صار غا�سمان
�أحد رموز ما ي�سمى «الكوميديا على الطريقة الإيطالية» �إىل جانب رموز
�سينمائية �أخرى �أمثال ما�سرتوياين ،و�سوردي ،و�أوغو تونيات�سي وغريهم.
يف عودة اىل الإخراج ال�سينمائي ،ق ّدم غا�سمان فيلم «التهمة» (.)1966
والعام  ،1972جنح خمرجا ً وممثالً يف فيلم «من دون عائلة بحثا ً عن احلنان
من دون جدوى» باال�شرتاك مع املمثل الإيطايل باولو فيالجو.
وعاد غا�سمان �إىل �أداء �أدوار �أكرث عمقا ً ،وقدم دوراً ال ين�سى يف فيلم «لقد
كنا يوما ً متحابني جداً» ( ،)1974ثم تبعه يف العام نف�سه بفيلم «عطر
امر�أة» الذي �أحرز عليه جائزة �أف�ضل ممثل يف مهرجان كان ال�سينمائي للعام
.1975
أعمال خالدة من بينها م�رسحية «ماكبث»
حملت حقبة الثمانينيات لغا�سمان � اً
ل�شك�سبري ،و«لطافة» للكاتب واملخرج بيار باولو بازوليني.
العام  ،1981ن�رش غا�سمان م�ؤلفا ً عن مذكراته بعنوان «م�ستقبل حافل
وراء الظهر» ،كما ن�رش م�ؤلفا ً �آخر «مذكرات حتت ال�سلم» العام .1990
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جي�ش العلم والثقافة

درا�سات عليا يف �إدارة الأعمال للنقيب
عدي يو�سف بو ذياب
حاز النقيب عدي يو�سف بوذياب من لواء
احلر�س اجلمهوري ،دبلوم درا�سات عليا
يف �إدارة الأعمال من جامعة الآداب والعلوم
والتكنولوجيا يف لبنان.

�إجازة يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية
للم�ؤهل الأول نبيل يو�سف عبدو
حاز امل�ؤهل الأول نبيل يو�سف عبدو من
منطقة اجلنوب� ،إجازة يف العلوم ال�سيا�سية
والإداري�������ة م��ن ك��ل��ي��ة احل��ق��وق وال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

املالزم حممد بدر الدين ي�صنف �أو ًال يف
دورة ت�أ�سي�س مدفعية يف الأردن
�ص ّنف امل�ل�ازم حممد ب��در ال��دي��ن م��ن فوج
امل��دف��ع��ي��ة ال���ث���اين ،الأول ب�ين ط�ل�اب دورة
ت�أ�سي�س مدفعية لل�ضباط تابعها يف اململكة
اعتبارا من 2011/7/28
الأردنية الها�شمية
ً
ولغاية .2012/2/9
وق��د ن��ال امل�لازم ب��در الدين معدل عالمات
 ،100/96و�ص ّنف طليع الدورة التي �ضمت
� 30ضابطً ا من �أربع دول عربية.

احتفل الرقيب
الأول مازن كرامه
بعقد خطوبته على
الآن�سة زهرة كرامه.
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اجلي�ش
�صاحب الدار وحار�س الديار

مل ي�ألف اللّبنانيون �أو ي�سمعوا وي�ستمعوا �إىل ٍ
وبدائية
لغة هجينة
ّ
ومذهبية ،تطالب بخروج
وتق�سيمية وميلي�شيوية
إنف�صالية
و�
ّ
ّ
ّ
�أو �إخ��راج اجلي�ش من ه��ذه املنطقة �أو تلك ،بكلّ مفردات اخلط�أ
الع�سكرية امل�ؤمتنة على وحدة الأر�ض
بحق امل� ّؤ�س�سة
واخلطيئة
ّ
ّ
وال�شعب وامل� ّؤ�س�سات ،واحلا�ضنة يف مواقفها ونقاط �إنت�شارها كلّ
واملوحد يف امل�صري
�أطياف وطوائف ومذاهب ال�شعب اللّبناين الواحد
ّ
وثقافة الإخاء.
طائفية
ه��ذه املطالبة ب��اخل��روج ،تر�سم خريطة �إىل كانتونات
ّ
مذهبية ودوي�لات متحاربة ،يكون لكلّ منها د�ستورها
و�إم���ارات
ّ
اخلارجية ،وهذا م�رشوع
وطقو�سها و�شعاراتها وحدودها وارتباطاتها
ّ
لبنانيا بامتياز.
�إ�رسائيلي بامتياز ،ومرفو�ض
ً
ميدانية وا�ستنتاج منطقي ملراحل
ففي ا�ستعرا�ض �شامل وقراءة
ّ
ومير بها لبنان اليوم ،ف� ّإن النتيجة هي:
مر
ّ
الأزمات ال�ساخنة التي ّ
� ّأن اجلي�ش كان وما زال و�سيبقى الق ّوة القادرة على حماية الأمن
الوطنية من
امليلي�شيوية ،وحماية الوحدة
القومي والإ�ستهدافات
ّ
ّ
الفتنوية ،واحل�ؤول دون ن�شوء دويالت الأمر
الإخرتاقات
ّ
الواقع يف ال�شوارع والزواريب املتقابلة

بقلم :حممد �سلمان
باملتاري�س والد�شم واخلنادق ،وما �شابه من مظاهر وحاالت م�سلّحة
تفتك بال�سلم الأهلي وتق ّو�ض م� ّؤ�س�سات ال ّدولة ،وتعود بالأو�ضاع
العامة �إىل املزيد من القهقرى والإه��ت��زاز ،والإرب���اك بكلّ �شيء،
ّ
�سلبا على الإدارات وقطاعات الإنتاج واخلدمات
وانعكا�س ذلك
ً
اليومية للنا�س.
واحلياة
ّ
فاعلية اجلي�ش يف تعطيل خمطّ طات وم�شاريع
وم��ن هنا تظهر
ّ
الفاعلية من قدرات
�إ�ضعاف الدولة وا�ست�ضعافها بكلّ ما حتمل هذه
ّ
الع�سكرية وال�شعب ،وفق
وتفاعالت الثقة والتعاون بني امل� ّؤ�س�سة
ّ
معادلةّ � :إن اجلي�ش من كلّ ال�شعب وكلّ ال�شعب مع اجلي�ش ،وال�شعب
واجلي�ش يف خدمة لبنان.
وتت�أكّ د هذه املعايري من خالل امل ��ؤازرة اجلامعة بني امل� ّؤ�س�سة
ي�صب يف
الع�سكرية واملواطنني يف الت�ص ّدي لكلّ ما من �ش�أنه �أن
ّ
ّ
خانة الفو�ضى والإقتتال وحماوالت الإ�صطدام بني ال�شعب واجلي�ش،
كالذي ج��رى ويجري يف طرابل�س وعكّ ار وب�يروت� ،إذ ف�شلت هذه
نظرا �إىل التما�سك
املحاوالت يف حتقيق �أهدافها القريبة والبعيدةً ،
القائم يف هذا املجال بني اجلي�ش ومواطنيه ،الأمر الذي يقفل العديد
من م�سارب الفتنة بني املواطنني ويع ّزز التالحم بينهم وبني اجلي�ش.
اجلمهورية العماد م�شال �سليمان من ّو ًها
وهذا ما ي�ؤكّ ده رئي�س
ّ
الع�سكرية
داعيا �إىل تعميقه ،ومق ّد ًرا حر�ص امل� ّؤ�س�سة
بهذا التالحم
ّ
ً
و�سهرها الدائم على �أمن الوطن واطمئنان املواطنني
�إىل يومهم وغدهم.
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العميد الركن
املتقاعد
عبد احلليم كنج
نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن املتقاعد عبد
احلليم كنج الذي تويف بتاريخ .2012/6/19
 من مواليد العام  ،1935ال�شياح ،ق�ضاء بعبدا. تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط بتاريخ.1954/10/1
 رقّ ي لرتبة مالزماعتبارا من ،1957/9/20
ً
وتدرج يف الرتقية حتى رتبة عميد ركن
اعتبارا من
ً
ّ
.1984/7/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
الف�ضي بالأقدمية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
ّ

• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية
(ف�ضي ذو ال�سعف).
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الأوىل
بالقدم.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط بالقدم.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج. -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

اجلندي رميون جان �أدوي�شو
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي رمي��ون جان �أودي�شو ال��ذي تويف
بتاريخ .2012/5/23
 من مواليد  ،1992/5/18يف قام�شلي� ،سوريا. تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .2009/12/15 من عداد مع�سكر عرمان للتدريب. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

92
اجلي�ش  -العدد رقم 325

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
املعاون الأول دنيا �إدمون
عيد التي توفيت بتاريخ
.2012/6/1
 م����������ن م������وال������ي������د ،1972/7/15م��زرع��ة
ال�����ض��ه��ر ،ق�����ض��اء ال�����ش��وف،
حمافظة جبل لبنان.
 ت��ط�� ّوع��ت يف اجل��ي�����شبتاريخ .1991/11/15
 م����ن ع������داد ال��ط��ب��اب��ةالع�سكرية.
 حائزة:• و�سام التقدير الع�سكري.

املعاون الأول دنيا �إدمون عيد

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من

الدرجة الرابعة برونزي.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من الدرجة الثالثة
ف�ضي.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش �ست مرات.
• ت��ه��ن��ئ��ة ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش  19مرة.
• تهنئة قائد اللواء الطبي
مرتني.
• تهنئة رئي�س الطبابة
الع�سكرية �سبع مرات.
• تهنئة رئي�س العيادات
املركزية.

املج ّند املم ّددة خدماته
عي�سى نبيل دغمان

املج ّند املمددة خدماته
رامي �أيوب مالك

نعت قيادة اجلي�ش املج ّند املم ّددة خدماته
ع��ي�����س��ى ن��ب��ي��ل دغ���م���ان ال����ذي ت����وفيّ ب��ت��اري��خ
.2012/5/29
 من مواليد  ،1992/10/1مدينة النبطية،حمافظة اجلنوب.
اعتبارا من .2010/2/16
 م ّددت خدماتهً
 من عداد لواء امل�شاة  - 12الكتيبة .122 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 -عازب.

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش امل��ج�� ّن��د امل���م��� ّددة
خدماته رام��ي �أي��وب م�لاك ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2012/6/14
 من مواليد  ،1993/9/29ح��ارة جندل،ال�شوف.
اعتبارا من .2012/1/24
 م ّددت خدماتهً
 من عداد لواء امل�شاة ال�سابع  -الكتيبة .71 -عازب.
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�سيفنا و القلــم
لكل لبنان
جي�ش لبنان ّ
لكل وطن عزته وا�ستقالله ورجاالته اخللّ�ص
امليامني وبناته و�أبنا�ؤه املخل�صون و�شهدا�ؤه
الأحياء!
ويف طليعة ه�ؤالء جي�ش لبنان الذي منا على
قيادات وعنا�رص عنى كال ًّ منها املتنبي� ،إذا قال:
«كل يريد رجاله حلياته
يا من يريد حياته لرجاله»
و�أ�ضف ...لوطنه ولكل املواطنني!
فن�ش�أ يف بوتقه الغريية ،والت�ضحية ،والوفاء،
وال�رشف!
لبيك لبيك! جي�شنا! ومنا �إل��ي��ك ،حتية والء
وفخار ،وعرفان جميل!
ح��ب��ذا ل��و ا�ستقينا م��ن ح�ضن م�ؤ�س�ستك
الع�سكرية حب الوطن ،وال��ذود عن حيا�ضه،
واف��ت��داء �شعبه ...لغدونا ،على غ��رار كل فرد
منكم ،حجارة الزاوية تنادت من كل قرية وبلدة
ومدينة ،و�شكلت ف�سيف�ساء الوطن ون�سجت
لوحته املتما�سكة املتنا�سقة املتناغمة!
حبذا لو ترعرنا على كتاب التن�شئة الوطنية
يف مدر�سة اجلندية ،لك ّنا االطمئنان ،والثقة،
والأبناء الربرة لذوينا ،ولوطننا .وقد �صقلناهما
وحوارا
م ًعا ...حمب ًة وع�صامي ًة و�إبا ًء ،وعزة نف�س
ً
ي�ستوعب ت��ع��دد الآراء وال��ع��ق��ائ��د ،و�شتى
النظرات �إىل �س�ؤدد الأوطان وكراماتها.
ولك ّنا �أح�س ّنا بالغة ال�صمت على جراح ،والعمل
بال �ضجة و�صخب ،وال�ض ّجة واجللبة واخلطب
خ�يرا ،واخل�ير ال يحدث م ّنه
اجلوفاء ال حت��دث
ً
تعاليا وت�شاوفً ا ومهاترات!
و�ضجة ،وال
ً
ول�سادت لغة الأدب واللياقة واللباقة وح�سن
التخاطب الوطني ،على كل �صعيد!
ولقلّمنا م��ا نت�أ م��ن �أغ�صاننا ،وتباهى من
غطر�ساتنا ،ولقطعنا م��ا نبا ،و���س��اء ،وق�سا،
واغتباب ،وتكاذب ،من �أحاديثنا وت�رصيحاتنا
ووعودنا والآمال! ولق ّومنا كل اعوجاج ،وانت�رصنا
عاليا دون
على نزوات و�أهواء! ولرفعنا ال�صوت ً
انحناء ر�ؤو���س ،والتل ّفت ميينةً ،وي�رسةً ،و�رشقً ا
وغربا ،ورددنا يف كل ظرف ومكان ،و�أ ّنى كان
ً

الدكتور بديع �أبو جودة
ال�سامعون  :لبيك! لبيك لبنان!
و�سمعنا �صوت ال��وط��ن� ،أبينا جمي ًعا ،عرب
الأزمان والدهور ،يهدر مرد ًدا:
�أن���ا �أب��وك��م جمي ًعا��� ،س� ّ�ي��ان ع��ن��دي فقريكم
وال��غ��ن��ي ،ذراع���اي مفتوحتان للجميع ...ولو
مت��ادى بع�ضكم ،ولو �ضلّ �آخ���رون ...ال بد من
عودة �إىل ح�ضن الأبوة...
الأرزة اخل�رضاء� :أمكم ،و�إرث لكم ممن �أجنبتكم
أحرارا ،مرفوعي القامة واجلباه!...
� ً
وطنكم� :أبوكم ،م�سقط ر�أ�سكم� ،صخرتكم،
لبنان ،ز ّنروه مبا لذ وطلب من املكارم وامل�آثر
وح�سن ال�صنيع ...وكل اخ�رضار!
حمافظتكم :املحافظة على احلرية وال�سيادة

�إىل قريتي ح�صارات...

واال�ستقالل!
ق�ضا�ؤكم :الق�ضاء على كل دناءة وذل وخنوع
ور�شوة ومتاجرة مبقد�سات وثواب وم�سلّمات
وقيم!
فئة دم��ك��م :واح���دة م��وح��دة ،ولبنانية مائة
باملئة!
تربتكم :ح��اف��ظ��وا عليها نظيفة ،تلفحها
�شم�سكم الطاهرة ،وتت�شابك �أغ�صان �أ�شجارها
ظاهرا وباط ًنا :تعاو ًنا،
وجذورها ،ف�ضا ًء و�أعماقً ا،
ً
آخيا ،وع�شقًا للأر�ض وما
وتعا�ض ًدا،
ًّ
وحتابا وت� ً
�ضمت ،و�ش ًّدا للعلياء ...وما �سمت!
ّ
كوفئت يا حار�سي ،يا جي�شي الأمني!
ونعم ما تقوم به ذو ًدا عني وعن �أبنائي!
العقيد توفيق نعيم يزبك

ي�������ا ل�����ي�����ل ع������ ّت������م واجن�������ل�������ي ب����كّ ��ي�ر ي�����ا ط�����ي�����ور غ�����لّ�����وا ب���ق���ل���ب غ���ارت���ن���ا
ب�����ك�����را ال����ف����ج����ر ب����ي����ب���� ّع����د ال��� ّت���ع���ت�ي�ر ون�����������ور الأم��������������ل ب����ي����ل����ف ح����ارت����ن����ا
ي���ا �أخ���ت���ي ان�������ش���اهلل ب��ي��خ��ل�����ص ال��ت��ه��ج�ير وم����ن����ل����ت����ق����ي ع�������ا حل�������ن وح����دت����ن����ا
ن����ح����ن����ا ان������زرع������ن������ا �أ ّول ب����واك��ي�ر وط��������لّ احل����ل����ى ع�����ا �����ص����وت ن��غ��م��ت��ن��ا
ي����ا ���ض��ي��ع��ت��ي مل����ا ب���ت���ع���ريف ال�� ّت��ق��ت�ير �إن���������ت ال������ك������رم ط�����اف�����ح ع م���ي���دت���ن���ا
غ������ط������ى ك�������ل ����س���اح���ت���ن���ا
رج���ع���ن���ا �إل��������ك ي�����ا ج����وه����ر وي������ا خ��م��ر وال�������ع�������ز
ّ
ي����ا ري�����ت ب���رج���ع ع «ب�������س���ت���ان���ك» زغ�ي�ر و ّزع ال�����������ض�����ح�����ك�����ة ل������وال������دي������ي
و����ص�ي�ر ب�����س��م��ة ت����ف����ا�ؤل ف����وق دي��رت��ن��ا

تعملق يا جي�ش بالدنا

حممد عادل ال�سيد

ت���ع���م���ل���ق ي�����ا ج���ي�������ش ب��ل��ادن�����ا ت��ع��م��ل��ق و�إرف�����������ع ب�������إي������دك ل���ل�������س���م���ا ال�ب�ري���ق
وم���ه���م���ا ع����ا �أر�����ض����ك مي���رح���و الأ����ش���رار ال ي�����ف�����ك�����رو ل�����ب�����ن�����ان رح غ�����رق
ل���ب���ن���ان �أر����������ض ال�����وح�����ي والأ�����ش����ع����ار م����ت����ل����وا ب����ك����ل ال�����ك�����ون م�����ا ب��ي��خ��ل��ق
م����ه����د احل�����������ض�����ارة وق����ب����ل����ة ال����������ز ّوار وت�����اري�����خ ���ش��ع��ب��و م����ن ال����زم����ن اع��ت��ق
ي�����ام�����ا حت���������� ّدا ال����ظ����ل����م والأخ�������ط�������ار وب���ق���ي���ت ج���ب���ال���و ع���ال�������س���م���ا ت�����ش��ه��ق
وخ����ل���اّ غ���������ص����ون الأرز ل����ي����ل ن���ه���ار ع������ا ك������ل �����ص����خ����رة جم������د ت��ت��ع��م�����ش��ق
��ب���ق
م���� ّن����ي ر������س�����ايل جل���ي�������ش���ن���ا امل����غ����وار ي����ل���� ّل����ي ال����ن����ظ����ام ب�����أر�����ض����ن����ا ط� ّ
ن���ح���ن���ا �إل���������ك ي�����ا ج���ي�������ش���ن���ا �أن���������ص����ار ي�����ا ت���اج���ن���ا امل����ر�����ص����وف ب���ال���ي���اق���وت
و�إالّ �إل����������ك ه�����ال�����ت�����اج م������ا ي��ل��ب��ق
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�سيفنا و القلــم
�شهر العز

�أي�����������ار ����ش���ه���ر ال�����ع�����ز �أي�������ار
ك�����م ذك������ري������ات م������رة رح���ل���ت
��ام���ا وال����ذئ����اب هنا
ع�����ش�رون ع� ً
من �شوهوا يف الأر�ض كم خدعوا
ل��ب��ن��ان �أن�����ت ال��ط��ه��ر والأم�����ل
ط��وف��ان��ن��ا ق���د �أط����ف�����أ ال��ل��ه��ب
�أم ت�����ن�����ادي ف����ل����ذة ال���ك���ب���د
ال�����ش��وك �أدم�����ى ع�ي�ن م��وط��ن��ن��ا
م���ا خ��ط��ب��ك؟ الأي�������ام ت�سبقنا
�أي����ن امل���واوي���ل ال��ت��ي �صدحت
�أي����ن ال��ق��ن��ادي��ل ال��ت��ي �سطعت
�أر�����ض����ي ب��ل�اد ال��ع��ل��م وال��ق��ل��م
ال�����ع�����ز ي�����زه�����و يف م���راب���ع���ن���ا
احل����رف م���ن �أر����ض���ي ح��ب��ا ط��ف�لاً
ث��رن��ا ف�����ص��اح اجل����رح ي��ا وطني
�أم�����س��ى ت���راب الأر�����ض عا�صفة
منتف�ضا
ج��ي���� ٌ�ش غ���دا ك��ال��ل��ي��ث
ً
وال�������ش���ع���ب ل�����ون ال���ع���ز راي���ت���ه
ٍ
م��ق��اوم��ة
وال���ف���خ���ر �أم�������س���ى يف

اجلار
الويف

حممد عبد
الرحمن دمج
برجا ال�شوف
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النقيب ح�سني �شكر

يف م�����وط�����ن �إك����ل����ي����ل����ه غ����ار
ع��������زٌ وف������خ������رٌ ������ص�����ار ن������وار
�آث��������اره��������م اجل���������رح وال�����ن�����ار
ه����م �أه���ل���ه���ا والأه��������ل �أغ���ي���ار
وال����ق����ل����ب ب������الإمي������ان ف������ ّوار
ل����ن ي���وق���ف ال����ط����وف����ان ج����زار
�إن���ه�������ض وث�����ر ف��ال��ب��ح��ر ه����دار
����اب و�أظ����ف����ار
وال�������ش���وك �أن�����ي� ٌ
م����ا ب����ال����ك؟ الأح�����ل����ام ت��ن��ه��ار
ل���ب���ن���ان ي����ا ذا ال����ع����زم ج��ب��ار
���ش � ّع��ت ع��ل��ى الأك�������وان �أق���م���ار
�أج�������دادن�������ا ط����ه����رٌ و�أط�����ه�����ار
ت����اري����خ����ن����ا �أر ٌز وج����ل����ن����ار
ح��ت��ى ت�����ض��يء الأر��������ض �أن�����وار
ق����وم����وا ف�������إن ال����ن����وم �إق������رار
م����ن دم���ع���ة الأي�����ت�����ام �إع�������ص���ار
ع����������زم و�إ�������ص�����رار
�إمي�������ان�������ه
ٌ
ل��ل�����ص�بر يف الإن�������س���ان م��ق��دار
��������وج و�أن�����ه�����ار
�أب������ن������ا�ؤه������ا م�
ٌ

ي��ا ج���اري ي��ا مغّلي ال��دار
احل���م���داهلل احل��ب��وك كتار

وح��اف��ظ حل��ق��وق اجل�يري
���ري����ح �أه�����ل ال���دي���ري
وم� ّ

ب��ال��ع��ون��ه م�����س��اع��د ج��ارك
�سعيك م�����ش��ك��ور م��ب��ارك

��م���ر ب���احل���ب دي�����ارك
ت���ع� ّ
وع��ن��دك خ��ي�رات كتريي

متلك خمل�ص ما من�شوف
وال�صبايا �صفوف �صفوف

ب��ت��ح��ب ال��ك��ل وم��ل��ه��وف
م��ات��وا عليك م��ن الغريي

عرفتك ي��ا ج��اري �إن�سان
بت�شكر رب���ك ه��ال��دي��ان

وق��ل��ب��ك ع��ام��ر ب���الإمي���ان
و�إمي���ان���ك ن��ع��م��ة ك��ب�يري

بتوعد ما بتخلف بالوعد
ع��اوج��ك من�شوف ال�سعد

وم��ا يف م��ره خنت العهد
ال���رزق���ه ���ص��ارت وف�يري

م���ا ب��ع��م��رك �آذي منله
ان�شاهلل تعي�ش وت�سلملي

وب���ت���ط���ل���ع ق����د احل��م��ل��ه
وتبقى بقلبي و�ضمريي

م���ن ن����زف ج��ف��ن اجل����رح ننت�رص
���ض��اع��وا ف��ه��اج��ت يف م��راك��ب��ه��م
�أب���ط���ال���ن���ا �أدم���������وا ع��ن��اك��ب��ه��م
�أ����س���ط���ور ٌة ه���� ّدت ف��م��ا �صمدت
ي��ا ���ش��ع��ب �إ��سرائ��ي��ل �سائ�سكم
��ان رغ����م ق��درت��ك��م
���ش��ع��ب ج���ب� ٌ
ٌ
�إج����رام����ك����م �أغ����ن����ى جم���ازرك���م
ك���م ح���طّ ���م الأط����ف����ال ك��ال��ل��ع��ب
مل ت��ت��رك�����وا � ًأم���������ا وال ول������ ًدا
ح���ت���ى ج���ن���ي���ن���ا يف ق���دا����س���ت���ه
ح����ت����ى ب����ي���روت اللهّ دم����ره����ا
ل����ل�������ش�ر �إ����س��رائ������ي������ل ع����ن����وان
ال�������ش�ر ي���ن���م���و يف �أظ����اف����رك����م
الآخ ����ص���ارت ن��ب�����ض ع��ا���ص��ف� ٍ�ة
�أب�����ط�����ال ج��ي�����ش م����ع م��ق��وام��ة
ي����ا م���وط���ن���ي ي����ازه����رة ال���زم���ن
ل�����و ك������ان ل�����ل������إذالل �أج���ن���ح���ة
ف���احل���ق ال ي���ر����ض���ى ب��غ��ا���ص��ب��ه
�أي����������ار يف ت����اري����خ����ن����ا ���ش��م��م
ب���ال���ن�����ص�ر وال���ت���ح���ري���ر ن��ح��ت��ف��ل

كلنا
جنود

عبد الر�ؤوف
ال�سعدي
�شبعا

����ن ال����ع����دا يف �أم����رن����ا ح�����اروا
ج� ّ
�أم������واج������ن������ا واجل������������رح ب��� ّح���ر
�أجم�������اده�������م زي��������فٌ و�إب����������دار
ف���ال���ن�����ص�ر ل���ل����أ����ش���رار ت����ذك����ار
غ������������دار وال������ت������ن���ي��ن غ�������دار
راي�����ات�����ك�����م ال���������ذل وال�����ع�����ار
ن������������ار واحل��������ق��������د �أم������ط������ار
ٌ
ك�����م �����ش���رّع الإج������������رام �أج����ب����ار
م����ن ق���ه���رك���م وال���ع���ن���ف ه����� ّدار
�إغ�����ت�����ال�����ه ب����احل����ق����د �أ�����ش����رار
�إره����اب����ك����م ،وال�����غ�����در م�����درار
ل����ل����ذل يف ����ص���ه���ي���ون �آث�������ار
ف���ك����أن���ك���م يف ال���ب���ح���ر د ّوار
يف ق��ب�����ض��ة امل���ظ���ل���وم حت��ت��ار
�أجم�������اده�������م ف�����خ�����رٌ و�إي�����ث�����ار
ي���ن���م���و ب���ق���ل���ب ال�����زه�����ر ث�����وار
ك���ان ال���ع���دا يف خ��زي��ه��م ط���اروا
وال���������ذل ال ي����ر�����ض����اه �أح�������رار
�أي�����������ار يف ت����اري����خ����ه����م ع����ار
م�����ي��ل��ادن�����ا ي������ا ك��������ون �أي��������ار

من يوم خلقت هالدين لبنا ّنا موجود
دول�����ة و����س���ي���ادة وخ����ارط����ة وح����دود
و���ش��ع��ب ع���ن���دو اللهّ ول���ب���ن���ان وب�����س
وجي�شنا مدر�سة �أ�شبال كلها �أ�سود
ع��ن��د ال����شرق وال��غ��رب يف �إل��ن��ا �صدى
مرن�ضى للجميع اخلري ما مرن�ضى الردى
وم���ا م�نر���ض��ى مي�����س ب�سيادتنا ح��دا
ع��ن��د احل��ق��ي��ق��ة ل��ل��وط��ن ك��ل��ن��ا ج��ن��ود
واجلي�ش م��ع��روف ع ّنو ع��ا م��ر الزمان
وج�����ودو ع��ن��د ال��ك��ل ���ص��م��ام الأم����ان
م����ا ب���ي���ف���رق �إن�������س���ان ع����ن �إن�������س���ان
ه��ي��دي ر���س��ال��ت��و ع��ل��ى م���ر ال��ع��ه��ود
م��ه��م��ا ب��ي��ب��ع��د م����ن ح�����دي اجل���ن���دي
ع���ن���د ال�������ص���ع���اب ب�������ش���وف���و ع��ن��دي
ح���ام���ي ال���وط���ن ول��ل�����ش��ع��ب ���س��ن��دي
وع����ن����د ال������ل������زوم ب����دم����و ب���ي���ج���ود

�سيفنا و القلــم
خم�س �سنوات على حرب الإرادة...
مطلع ربيع العام  2007وبينما جي�شنا الوطني يقوم بواجبه
دائما ويتابع تطوير قدراته والإ�ستعداد ملواجهة العدو،
كما
ً
ويف ظلمات الليل احلالك �إمتدت �إليه يد الغدر فكانت حرب
نهر البارد .لبى جي�شنا النداء ،فخا�ض احلرب مت�سل ًحا بعقيدته
الوطنية �صاحبة ال��والء الأول والأخ�ي�ر لوطن الآب���اء والأج���داد
والأح��ف��اد وطن العزة والكرامة والعنفوان بوجه قوى العتمة
والظالم ،قوى الكفر والإحلاد ،قوى ال�رش وال�ضاللة ،قوى الإلغاء
والتدمري.
�إ�ستمرت احلرب عدة �أ�شهر ا�ست�شهد خاللها الع�رشات من �ضباط
ورتباء و�أفراد جي�شنا ،ق�ضوا على مذبح الوطن بكل فخر و�إعتزاز

امل�سن
بني ريتا كرمية العقيد الركن كميل
ّ
ريتا
وعيون �أهلها وحمبيها حكم القدر الغادر.
عاما توفيت يف
ال�صبية احللوة �إبنة الع�رشين ً
حادث م�أ�سوي .الدموع يف عيون كل من عرفها ،وهنا دمعتان الأوىل
امل�سن والثانية من ال�شاعر �إميل نون.
من ال�شاعر يو�سف
ّ
زنبقة نوار
ي�����ا ري����ت����ا ي�����ا زن���ب���ق���ة ن������ ّوار
م��ن��ك رب���ي���ع ال�����ورد ك����ان ي��غ��ار

امل�سن
يو�سف
ّ
رب�����ي
ل���ي�������ش ع����م����رك ق�������ّص��ررّ و ّ
����ص���دق وج���م���ال وع���ل���م وحم� ّ�ب��ي

رب���ن���ا ال��ن��م��ن��ا ع��ل��ى زن���دك
ي���ا ّ
ان��ك��ن��ك ب��ح��اج��ة ل���ل���ورد ع��ن��دك

ل���ي�������ش ن��� ّق�������ص���ت احل���ل��ا م��� ّن���ا
ن���ح���ن���ا ب���ح���اج���ة ل�����ل�����ورد ع��� ّن���ا

ي����ا ري����ت����ا ل����و ح���� ّدن����ا ب��ق��ي��ت��ي
زي�����اح ال����دين جيتي
���ش��م��ع��ة ع ّ

���ض��ل ال���ف���رح ب��ق��ل��وب��ن��ا م��رت��اح
�زي��اح
ودب��ت��ي قبل م��ا يخل�ص ال� ّ

ف����ج�����أة ت���رك���ت���ي���ن���ا ب��ل�ا ان������ذار
ال�����ص��ورة الرتكتيها لنا تذكار

ع�شنا م��ع ال�����ص��دم��ة وم�آ�سيها
ب�����س��م��ات وج�����ك ب���اق���ي���ة ف��ي��ه��ا

مبارح مرق عيدك ،خنقنا العيد
ك��ل م��ا ن��ذك��ر ا�سمك م��ن جديد

ع��ي��دك ب�لاك��ي ���ش��و �أل����و معنى
م��ن��ح���� ّ�س ب���ع���دك ع��اي�����ش��ي معنا

حر�صا على بقاء الوطن كله� ،إذ كانت احلرب بالن�سبه له حرب
ً
م�سار وم�صري ،م�صري الوطن وم�سار بناء الدولة الواحدة املوحدة
جلميع بنيها بوجه التفتيت والتق�سيم والتجزئة وامل�شاريع
امل�شبوهة ،ف�إنت�رصت �إرادة جي�شنا و�شعبنا ،وهزم الإرهاب ،وظهر
ٍ
قليلة �إمتدت يد الغدر لتنال من
جليا .ولكن بعد �أ�شهر
احلق ً
علم من �أعالمه ،بط ٌل من �أبطاله� ،إنه
فار�س من فر�سان جي�شناٌ ،
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج الذي روى الأر���ض بدمائه
ودماء رفاقه ال�شهداء ليحيا لبنان ولتثمر تلك الدماء الطاهرة
ٍ
�سالم �إىل العامل �أجمع.
وردة عزة وكرامة وبيارق
املجند املمددة خدماته مو�سى احلاج ح�سن
فوج التدخل الأول

م�ش هون مملكتك ،قلت :م�ش هون
�إن��ت��ي �سبقتينا ع��ا ت���اين ك��ون

ه��ون��ي��ك مم��ل��ك��ت��ك ب�ل�ا م��دام��ي��ك
وك��� ّل���ن���ا رح ن��ل��ت��ق��ي ه��ون��ي��ك

�إميل نون
...مبطلع الع�رشين
ريتا امل�سن مبطلع الع�رشين عام ك��ان حكم امل��وت ع��ا عمرا �رسيع
م�صيبه كبريه عا كميل وعا هيام والأخ��ت واخليني يف ح��ادث مريع
حمياها ال�سالم وباجلامعة م�ستقبله زهور الربيع
ريتا امل�سن العا
ّ
و�أخالق حلوه وقلب �أودع من حمام مرمي العذرا بال�سما لنف�سا ال�شفيع
ي��ا �آل امل�����س��ن الأح���ب���اء ال��ك��رام جرياننا وت��اري��خ هاجلريه منذيع
يف ل��ك��ن ب��ق��ل��وب��ن��ا ك���ل اح��ت�رام و�ضباطكنباجلي�شيفحملاحل�سام
تقديرن بخدمة وط ّنا من اجلميع...
والعميد الركن يف جنوب وبقاع ع��ا ح��دود ب�لادن��ا احل�صن املنيع
ريتا �ضحية وم��ا بينفعنا املالم وبال�سمر والقانون ما يف �إلتزام
احلكم ملح الأر�ض يا �أهل النظام وهال�صبية اجل��ام��ع� ّ�ي��ه الطاهرة
يف جامعتها ع��ا درو���س��ا �ساهرة و�أج���م���ل الأي������ام ك���ان���ت ن��اط��رة
راحت �ضحية بالظروف القاهرة و���ش��و بينفعنا ن�ت�ر ّدد مب��ا ح��رام
ولأميتى ما يف جميب وال �سميع...
ي��ا ريتا يف �شهر م��رمي وال���ورود و�شفيعتك عيدا على �أقرب حدود
ام����ن����ا م���رمي منطلب الراحه لنف�سك بدار اخللود
ن��ح��ن��ا م���ع���ا وم�����ع ّ
��رم
ول���ل���أه������ل ك����� ّل�����ن م���ن���ت���ق��� ّدم ب���ال���ت���ع���زي���ه وال� ّ
��������رب ي���ت���ك� ّ
ع����ا ج�������روح ال����ك����ل ب��ال��ب��ل�����س��م ومي�سح الدمعات عن كل اخلدود
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�سيفنا و القلــم
ر�سالة �إىل �أخي ال�شهيد
طول.
وه� ّل��ق �صار دوري �أن��ا ي��ا خيي .متل م ّنك
�شايف ،كل �سنة بكرب بفقدلك �أك�تر و�أك�تر
وبفهم معنى ال�شهادة و�شو يعني الواحد
ي�سقط �شهيد ف��دى وط��ن��و ورف��اق��و ،يعني
بيرتك بيتو و�أه��ل��و وب�ض ّحي ب��روح��و كرمال
الباقيني...
خيي ،دور لبنان،
هلّق �إج��ا دور الوطن يا ّ
داميا �شاغل بالك،
لبناننا العظيم اللي كان
ً
لبنان اللي حامل ر�سالة كبرية و�صعبة بهال�رشق
خيي بالرغم من
وبالعامل كلّو .بعدو م�ستمر يا ّ
كل ال�صعوبات وال����صراع��ات ،وبعدو اجلي�ش

خيي «رورو»
ّ
�أنا عم عيطلك بالإ�سم اللي تع ّودت عيطلك
دامي���ا عيطلك
ي��اه م��ن �أن���ا و���ص��غ�يرة ..كنت
ً
«رورو» م�ش «مارون» ورح �ضل عيطلك هيك
لآخر يوم من عمري حتى �إلتقي فيك باحلياة
الأبدية...
خيي ،نعم .خم�س �سنني!!!
خم�س �سنني يا ّ
يعني �س ّتني �شهر ،يعني � 240أ�سبوع ،يعني
ب�ساووا �أل��ف�ين و 824ي��وم ،يعني � 43أل��ف
و� 776ساعة .يعني ب�����س��اووا ك��م��ان مليون
كري�ستني
�شقيقة النقيب ال�شهيد
مية و 57مليون
و 626و 560دقيقة .يعني ّ
و� 593أل��ف و 600ثانية� ،إل��ك غايب ع ّنا يا
مارون الليطاين
خيي.
ّ
ع���م ن��ح�����س��ب ال���وق���ت ب��ال��ي��وم
وبال�ساعة وبالدقيقة وبالثانية.
�إىل روح املعاون الأول املرحوم يحيى ابراهيم
�شيخ الأوادم
وبعد مرور هالوقت ما بعرف قلّك
امل�ؤهل الأول وليد جريج
�إالّ �إنو ا�شتقنالك! ..ا�شتقنالك...
مقر عام منطقة ال�شمال
ا�شتقنالك كتري.
�����ض����ي����ع����ة ال�������ب���ي���رة ب����ك����ي����ت ح�����ج�����ارا ل�������ش���ي���خ الأوادم ف����ت����ح����ت ب����واب����ا
وال��ي��وم نحنا ه���ون جمتمعني
ب����اجل���������س����م ب���������� ّدا ت����خ���������ض ب������و ح�����س��ن م������ن ط���ي���ب���ت���و ب��������دو ي������ب������ارك ت����راب����ا
ت��ن�����ض�� ّوي ال�����ش��م��ع��ة اخل��ام�����س��ة
لوجودك بال�سما يا خيي.
ع������ا ق������د م������ا ح���ب���ي���ت ب���ي���ت���ك ال����ث����اين ����ص���رت ����ش���ه���ي���د ال������واج������ب الإن���������س����اين
ومثل ما ت��ع� ّودت كل �سنة رح
ب���ق���ام���و����س���ك م�����ا يف ل����ل����زع����ل م���ط���رح ب����������ش��رع امل�����ح�����ب�����ة م����ن���������ض����ل �أح�����ب�����اب�����ا
خربك عن �أحوالنا.
املاما بعدا على حالتا .وممنوع
«����ش���و ف��ي��ه��ا ال������دين» وت��ق��ول��ه��ا بغ�صة وم��������ع ك������ل رف�����ق�����ات�����ك �إل����������ك ق����� ّ��ص���ة
�ي
ح���دا ي��ف��ت��ح خ��زان��ت��ك غ�ي�را ه� ّ
ت����رك���������ض ت�����ـ ت����خ����دم ق�����د م�����ا ب���ت���ق���در و�إ�����ص����اب����ة را��������س م����ا حت�������س���ب ح�����س��اب��ا
تتب ّو�س تيابك وت�شم ريحتك.
وكل يوم بت�صلي وبتطلب من اللهّ
���ش��و ����ص���ار ت���ـ رح���ل���ت م��ث��ل احل���ل���م بكري م������ا ح��������دا م����� ّن�����ا ت������وقّ ������ع ه���امل�������ص�ي�ر
حتى ت�شوفك ولو باملنام ،وعيونا
ع������م ن���ل���م���ح���ك ج�����اي�����ي ب�������ش���ع���ل���ة ن����ور ت�����اق�����ل�����وب احل�����ال�����ك�����ة ت����ف����ت����ح ب����واب����ا
م�سمرة على �صورتك.
عطول
ّ
خيي متل العادي.
� ّأم��ا البابا يا ّ
وع�������ا ب�������اب ال������ن������ادي ت����ن���� ّغ����م ال����دقّ ����ة وت��������رن��������دح ������ص�����ب�����اح اخل����ي����ر ب�����رقّ �����ة
�سكوتوا الدائم بيخرب وبعبرّ عن
وم���ع ب�سمة ر���ض��ا ت�����س ��أل «ك��ي��ف احل���ال»؟ و«مت�����������ام» ت����ق����ول م�����ا ت���ن���ط���ر ج����واب����ا
حزنو.
خيي كمان حطّ النجمة
مايك يا ّ
��ي���ه
ب���������س ع�����������ذروين يف ع�����ن�����دي
التاين ع كتفو وعم يحقق حلمك
و����ص���ي���ة ل��������والدي ال�������س���ب���ع���ة ومل����رت����ي ال���وف� ّ
ّ
الإن���������س����ان ف������اين وك�������لّ ����ش���ي م��ط��رح��و �إذك����������روين ب����اخل��ي�ر ي����ا ح���ب���اب���ي ف���رح���وا
بهالأر�ض .ب�س هو �أكيد �إنك �أنت
وب����ي����ع����وا م�����آ�����س����ي ه�����ال�����دين وع����ذاب����ا
النجمة الأ�سا�سية اللي م�شع�شعة
بال�سما اللي عم تن ّورلو درب��و ع
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هو العب الدور الأ�سا�سي بهالر�سالة ،بالرغم
ك��م��ان م��ن ك��ل الإف��ت�راءات وامل��خ��اط��ر ،بعدو
حامل م�شعل ال�شهادة اللي و�صل ع �إيدك وعم
ينتقل من �إيد لإيد ،وعم تكرت الت�ضحيات حتى
يبقى لبنان وطن احلرية والكرامة وال�سالم.
واي��اك ورفاقك
خيي نحنا ّ
واليوم من�صلي يا ّ
للهّ
اللي بال�سما وكل املوجودين حتى ا يخلّ�ص
لبنان ويحميه ويحمي جي�شو و�شعبو.

متوز

لبنان يا وطني ال�ضائع� ...أين �أجدك؟
�س�أبقى �أبحث عنك ،عن حقيقتك ،يف زحمة
ال�رصاعات االقليمية والدولية ،بني الو�صايات
والهيمنات واالجتياحات والتدخالت ...و�س�أجدك
حتما لأنك احلقيقة.
ً
�أنت يا وطني احلبيب احلقيقة املطلقة يف هذا
الكون ،احلقيقة التي ر�سختها معادالت املوت
عرب قوافل ال�شهداء من كل �أط��ي��اف الوطن،
والتي ر�سمت بدمائها حدود الوطن يف �أخاديد
ال�صخور .من يعتقد ان هذا البلد �ضعيف هو
وال فكيف عا�ش هذا الوطن �آالف
حتما اّ
ٌ
خمطئ ً
ال�سنني ودحر كل الغزاة على مر التاريخ؟
فوطن كهذا هو �أقوى من عوا�صف االيام لأن
م�سار ال�سنني وال�شهور
م�سار القرون يغلب
َ
َ
ويطغى عليه .وان احل��الَ يف ق��رون هي احلال
الدائمة والطبيعية وحال ال�سنني هي اال�ستثناء.
اذا ً ف�إن حقيقة وجود لبنان ت�ستمد ثباتها من
حقيقة ا�ستمراره على مدى الع�صور و�صموده
اال�سطوري �ضد جميع الغزاة على مر التاريخ.
ع�ضوي منه،
�أنا انتمي اىل وطني ،بل � يِّإن جز ٌء
ٌ
قد �أعاين ب�سبب ظروفه االقت�صادية او االمنية
ال��راه��ن��ة ،وق��د �أي ��أ���س م��ن مناخاته ال�سيا�سية
املتو ّترة ،ولكني لن �أخرج من هويتي ولن تخرج
هويتي مني لأننا واحد.
ٍ
نف�سي كبري ليتحرر
قد يحتاج املرء اىل جهد
ٍّ
ِ
تقوقعه من خالل حوار يقيمه مع ذاته ،ورمبا
من
�رصاع بني امل�شاعر القبلية وامل�شاعر الوطنية
الكامنة بداخل ك� ٍ�ل منا .ان��ه جه ٌد ي�ستحق ان
يبذلَ يف �سبيل حترير ال��ذات من انغالقها كي
َ
تعي�ش املواطني َة احلقّة ،وحتيا امل�شاعر الوطنية
ال�صادقة ،فت�ستحق عندها �صفة االنتماء للوطن،
واجلدير بالذكر ان االنتما َء للوطن لي�س انتما ًء
حل� ٍ
�زب او زع��ي� ٍم ،ان��ه انتما ٌء اىل هوية االج��داد
و�أر�ض االجداد �أي انتماء املرء اىل ذاته احلقيقية
لي�س اّال.
ِ
ِ
�صدقوين ..من يرتق اىل هذا ال�شعور ف�إنه يع�ش
ِك ا يف ِ
ذاته ويفخر ب�شعوره هذا امام �أبنائه ،ويف
برَ ً
يحق له ان يعت َّز بنف�سه عند
هذه احلالة فقط
ُّ
ِ
�سماعه مو�سيقى الن�شيد اللبناين الذي يخرتق
ي�شعر
الوجدان الوطني ،وهنا فقط يحق له �أن
َ
ويحق لروحه �أن
معني بكل كلمة من كلماته
انه
ُّ
ٌّ
ترق�ص على �أنغام مو�سيقاه!
َ

�أم��ا م��ن ِ
�ش التقوق َع واالن��غ�لاق ويرف�ض
يع ْ
ي�شجع �أبنا َءه على
هذا النقا�ش يف داخله ،ومن
ِّ
االنتماء اىل االحياء والزواريب ،فهو خارج هذه
تنت�شي
الثقافة الوطنية وال يحق لروحه �أن
َ
على �أنغام الن�شيد الوطني اللبناين ..و�سي�أتي
اليوم الذي يتمرد فيه �أوال ُده عليه فيخرجوا من
� ِ
إرث الزواريب ويدخلوا يف بوابة الوطن وثقافة
االنتماء الوطني ...واالنتماء الوطني لي�س حم ُل
ٍ
لبنانيا ذلك يعني:
هوية او جواز �سفر ،ف�أن تكون
ً
�أن تت�أمل ب�صدق لوجع �أي لبناين �آخر.
� َّأن وطنكَ �أهم من حزبكَ وطائفتكَ وع�شريتك.
� َّأن �أي لبناين �آخر كائ ًنا من كان هو �أقرب اليك
من �أي �شخ�ص �آخر كائ ًنا من كان ..معادلة ب�سيطة
ِ
وعمق ِه.
تخت�رص مفهوم املواطنة

وطني

و�إين �أراك يا وطني غري الآخرين:
يرو َنكَ �سلط ًة ومغامن� ،أكرثية و�أقلية ،منا�صب
ومقاعد ...ح�سابات ،جتاذبات ،تق�سيمات �إدارية،
تقا�سم م�صالح...
لبنان �أرزة �شاخمة يف جبل الأرز العظيم،
�أرى
َ
تعلو فوق جميع الر�ؤو�س ،ت�سمو فوق التفا�صيل،
جتمع �صفحات االزمنةَ ،ت ِ
�صل ما�ضيها البعيد
بحا�رضها وتبقى ملالقاة م�ستقبلها.
لبنان �سنديانة �شاخمة يف جبل عامل
�أرى
َ
ٍ
ِ
ٍ
ٍ
م�ستندة اىل جلمود �صخر ثابت �ضارب يف �أعماق
الأر�ض ،ال حتركه رياح وال تهزه زالزل.
�سهول مرتامية بني بقاعه و�شماله،
لبنان
�أرى
اً
َ
مربعات متال�صقة من احلقول اخل�رضاء املمتدة
مدى بعيد ال تدرك اطرافه الأب�صار ،حقولٌ
اىل ً
ت�ستنبت اخلري من
طيبة حترثها �سواع ُد �سمراء
ُ
ليعم اجلميع.
باطن االر�ض
َّ
هذه ال�سواعد املباركة واملقاتلة يف �آن ،ت�شكل
خزان قوة الوطن ،مت ُّده بالدماء الطاهرة التي
ترخ�ص للدفاع عنه ،عن كلٍّه ،عن جنوبه و�شماله

ت�أمالت

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

درة ال�رشقني...
وبقاعه وعا�صمته وبحره وبره َّ
تلك االرزة ال�شاخمة تطل ب�أغ�صانها على �سهل
ِ
لتطمئ َّن اىل حقولها
البقاع وحدائق ال�شمال
اخل�رضاء املعطاء ،كما تطل على ال�ساحل ال�ساحر
تتلم�س رياح البحر الآتية من الغرب ،فتبت�سم
لها وترحب بها ما دام��ت حتمل عبق التطور
واحلداثة ،وحتملُها �سحر ال�رشق هدية اىل بالدها،
فتتم عملية التفاعل العظيمة التي اراده��ا اهلل
بني خلقه جميعا ً.
تلك الأرزة ال�شاخمة تخاطب �سنديانة جبل عامل
�صباح وم�ساء ،ت�س�ألُها عن ِ
ٍ
حال جلمودها ..هل
كل
ما زال �صام ًدا امام الرياح العاتية؟ فتطمئنها
ال�سنديانة ب�أنها �ستبقى مان ًعا عني ًدا لدخول تلك
ِ
رحاب الوطن مهما غلت الت�ضحيات!
الرياح اىل
النقي من
وت�س�ألها بدورها عن الب�ساط الأبي�ض
ّ
حتتها ،هل دن�سته اقدام الغرباء؟ فتجيبها االرز ُة
غبار عابرة!
�أن نقاء الثلج يف لبنان لن ت�شوِّ َهه ٌ
�إن لبنا َ
ين هو تلك االرزة ال�سيدة ،رمز الوطن،
و�سهول اخل�ير اخل����ضراء بني ال�شمال والبقاع
و�سنديانة جبل عامل الع�صية وملتقى اجلميع يف
بريوت.
�إن لبنا َ
ين هو ذلك اخلفري ال�صامت املتجول
�دي��ا ب��زت��ه املرقطة
ب�ين ه����ؤالء وح��ول��ه��م ،م��رت� ً
امل�ستمدة �ألوانها من تلك الأ�شجار واحلقول،
اللون املرقط ..ذلك اللون الرائع ،جام ُع االلوان
قائم على تنوُ ٍع من
لون
فني رقيقٌ ،
ٌ
بان�سياب ّ
االل���وان املختلفة ،املتجان�سة املتداخلة بل
املتعانقة ،هذا هو لوين املف�ضّ ل بل الوحيد
ولون كل رفاقي يف اجلندية ،يف اخلدمة الفعلية
�أو يف التقاعد �أو حتى يف القبور! هو لون �أر�ضنا
و�أرزنا و�سندياننا و�سهولنا ،هو لون دمائنا التي
جتري يف عروقنا ،ال ن�ستبدله ب�أي ٍ
لون �آخر مهما
زاهيا ،لأن �أي لون �آخر لن يرتقي �أب� ًداً �إىل
كان
ً
وعذرا من كل
مرتبة ال�رشف والت�ضحية والوفاء...
ً
الألوان.
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متوز

كانت ال�شم�س قد غابت
والليل ك� ّد���س ك��لّ عتمته
ع��ل��ى ال�����س��ف��وح وال���ت�ل�ال،
بقلم:
�ت �إىل ال�رشفة
العميد الركن �إميل منذر
عندما خ��رج� ُ
وجل�ست
املطلّة على البحر
ُ
�أت��� ّأم��ل حينا ً نهر ال�لُ� َج� نْْين
ال����ذي ر���س��م��ه ال��ق��م��ر على
�صفحة املياه بني الأفق وال�شاطئ ،و�أرف��ع ر�أ�سي �أحيا ًنا ل ْأر ُق��ب النجوم
أزرارا من ذهب.
امل�شكوكة يف قمي�ص الليل � ً
يف تلك الأثناء خرجت ابنتي ،وجل�ست بقربي ،ورفعت ب�رصها �إىل ال�سماء
ثمة ب�شرَ ًا وحيا ًة يف كوكب �آخر من كواكب هذا الكون
مثلي ،وقالت� :أترى � ّأن ّ
يا �أبي؟
 بالت�أكيد ال. بالت�أكيد ال! قالت وهي حت ّدق يف وجهي حماول ًة �أن تتبينّ فيه مالمحوعدت �أنظر �إىل البحر بعينني
خف�ضت ر�أ�سي
ِج ّد �أو مزاح .وملا ر�أتني قد
ُ
ُ
تائه َتني ،قالت :كيف ت�ستطيع �أن تكون مت�أكّ ًدا! �أما �سمعت بال�صحون
الطائرة التي قيل �إنها مراكب ف�ضائية ملخلوقات ت�شبهنا ،ورمبا كانت
� ًا!
علما وحت ضرّ
�أكرث منا ً
 هذه كلّها �أ�ساطري ال �أ�سا�س لها من ال�ص ّحة .احلياة هي هنا فقط علىالطيب يا ابنتي.
�سطح هذا الكوكب
ّ
لكن العلماء يج ّدون يف �سرب �أغوار الكون بحثًا عن كوكب م�أهول �أو
 ّ�صالح للحياة .لذلك �أر�سلوا �إىل الف�ضاء مركبة لن تعود �إىل الأر�ض ،وهي
مفت�ض وجودهم يف كوكب ما،
حتمل كتابات ور�سائل �صوتية �إىل ب�رش رَ َ
ليعرفوا �أنهم لي�سوا وحدهم يف هذا الكون.
 �أ�ؤكّ د ِلك �أن املركبة �ستظلّ ت�سبح يف الف�ضاء ،ولن ت�صادف �إال النجوم
والأجرام التي ي�سكنها املوت والعدم.
فلم
 أ� ُع ْدنا �إىل لغة الت�أكيد يا �أبي! ...ح�س ًنا� .إن كان الأمر كما تعتقد؛ َو�شمو�سا وكواكب
جمرات
ً
خلق اهلل �إذًا هذا الكون الذي ال نهاية له ،ثم زرعه ّ
ال ح�رص لها وال َع ّد! �أيكون كلّ ذلك يف خدمة الأر�ض التي هي من الكون
مبثابة نقطة مياه من املحيط ،ورمبا �أ�صغر!
نية اهلل ،عندما خلق الكون� ،أن يجعل
 ال ،لي�س الأمر كذلك .لقد كان يف ّالطيبة.
�شبيها بهذه الأر�ض
كلّ كوكب
ً
ّ
مرتني؛ فما احلكاية يا �أبي؟
و�صفت الأر�ض
 لقدَ
ّ
بالطيبة ّ
 �إ�سمعيها �إذاً.مغمورا باملياه �إال بقع ًة جعل فيها الأنهار
كوكبا
يف البدء خلق اهلل الأر�ض
ً
ً
�سماها اجل ّنة .وفيها
والأ�شجار والع�صافري واحليوانات الأليفة .هذه البقعة ّ
خلق �آدم وح ّواء ،و�سلّطهما على كلّ خملوقاته ،و�أعطاهما �أن ي�أكال من ثمار
كلّ �شجرة �إال واحدة ،كما تعلمني.
املحرمة.
 نعم .هي التي ُعرفت بال�شجرةّ
ُ
أحب حتى املالئكة الذين من حوله.
أحب اهلل �آدم وح ّواء �أكرث ّ
مما � ّ
 �أجل ...و� ّاالتاهات ال�س ّتة لي�ضع على كلّ
لذلك خلق كلّ هذه الأجرام ،ونرثها يف جّ
جبل �أ ّول حفنة تراب،
منها تو� َأمني لآدم وح ّواء ال
َ
أر�ضيني .لكن عندما َه َّم يف ْ

ق�صة ق�صرية
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الكوكب
ح������دث م�����ا مل
ي��ك��ن ي���رغ���ب فيه
الب ّتة.
زي������ن
 ل����ق����د ّال�����ش��ي��ط��ان حل���� ّواء
�أن ت���ق���ط���ف ث���م���رة
م��ن ال�شجرة امل��ح� ّ�رم��ة؛
فقطفتها ،و�أع��ط��ت �آدم
ٍ
عندئذ غ�ضب
ف�أكل منها.
اهلل ،وطردهما من اجل ّنة.
 وع��رف اهلل � ّأن يف خملوقَ يهعيبا؛ فرتاجع عن م�رشوعه الكبري،
ً
وترك الكواكب املزروعة يف �أرجاء
الكون قاحلة ال حياة فيها� .أما الأر�ض
فحب�س مياهها يف ب��ح��ار وحميطات
مرة
أنبت على اليبا�س �
ماحلة .و� َ
ً
أ�شجارا ّ
الثمار ،ونباتات ح���ا ّدة الأ���ش��واك .وخلق
ال��وح��و���ش ال�����ض��اري��ة ،وال��ط��ي��ور اجل��ارح��ة،
واحل�رشات امل�ؤذية .و�أما الأفعى التي لب�سها
ال�شيطان يوم اخلروج من اجل ّنة ،ف�أمرها اهلل �أن
تزحف على بطنها مدى الدهر ،وتكون و�أوالد
ح ّواء يف حرب ال تنتهي .هي تلدغ �أعقابهم ،وهم
يدو�سون ر�أ�سها ب�أقدامهم.
إن�سان على خطاياه وهو
 ولكن �أي�سائل اهلل ُ الَ
خملوقه ال�ضعيف يا �أبي!
أنبت يف كلّ �شوكة زهرة.
 لذلك عاد اهلل ّورق قلبه .وم ّد �إىل الأر�ض يده .و� َ
ع�صفورا
وزرع بجانب كلّ عو�سجة �أقحوانة .وخلق مقابل كلّ طري جارح
ً

متوز

اجلبار.
اهلل قائلة :يا خالقي ّ
حملت الإن�سان طويالً،
لقد
ُ
وم��ا ع��اد با�ستطاعتي �أن
دم���رين
�أح��م��ل �أك��ث�ر .ل��ق��د ّ
ب���ح���روب���ه ،و����ش��� ّوه وج��ه��ي
بح�ضارته الزائفة� .أنا �أطلب
�أن ترحمني فرتيحني منه
وجت ّنبني �رشوره.
حزن اهلل لمِ ا �أ�صاب الأر�ض من �أذى؛ ففكّ ر يف ا�ستجابة طلبها .لذلك جمع
القمر ،اجلار الأقرب �إىل الأر�ض:
الكواكب من حوله .وحينما اجتمعت� ،س�أل
َ
�أيها القمر .هل تقبل بالإن�سان �ضيفًا عليك؟ فابت�سم القمر ك�أنه يبكي،
�ساهرا حتى الفجر �إىل
وه ّز ر�أ�سه« :كيف �أقبله يا �أهلل و�أنا �أراه يف كلّ ليلة
ً
طاولة القمار� ،أو يف حانات املجون ينادم الك�أ�س و�صحبة ال�سوء� ،أو قابعا ً
رب.
يدبر املكائد ويحوك الد�سائ�س والفنت! ال يا ّ
خلف الأبواب املغلَقة ّ
أحتمل ر�ؤية �أفعاله الب�شعة بعي َنني
ف�أنا ال �أ�ستطيع �أن �أقبل به .ح�سْ بي �أنني � ّ
ال تغيبان عنه وال تغم�ضان».
ٍ
املريخ ،و�س�أله :هل تقبل بالإن�سان
عندئذ عقد اهلل حاجبيه حز ًنا ،ونظر �إىل ّ
�سمعت ح ّواء القدمية لل�شيطان يف اجلنة ،ولها
�ضيفًا عليك؟ ف�أجاب :لقد
ْ
�سمع �آدم القدمي و�أكل الت ّفاحة من يدها .لكن ال�شياطني ما زالت حتى
وهن ما زلن يغوين �أبناء �آدم الناق�صي
اليوم تو�سو�س يف �آذان بنات ح ّواءّ .
عذرا يا �أهلل .ف�أنا ال
العقول ،فيقعون يف الأفخاخ ،ويجنون اخليبات والندمً ...
�أ�ستطيع �أن �أقبل هذا اجلن�س من املخلوقات.
ِ
املريخ يقول كلمة �أخرى لأنه �أعطاه ما مل يعط غريه
وانتظر اهلل قليالً لعلّ ّ
من الكواكب .و�إذ �أدرك املريخ ما يدور يف خَ لَد اهلل ،خف�ض ر�أ�سه ،وا�صطبغ
عرف بالكوكب الأحمر .لكنه
وجهه ب ُحمرة اخلجل؛ ف�أ�صبح من ذلك احلني ُي َ
الذ بال�صمت ومل يقًل �شيئا ً.
�سمعت � ّأن
ونظر اهلل �إىل عطارد ،و�س�أله ما �س�أل �أخويه قبله؛ ف�أجاب :لقد
ُ
رب� ،أجاب« :ال
قايني قتل هابيل بعدما م أل احل�سد قلبه .و�إذ �س�أل َته عنه يا ّ
�أعلم� .
أحار�س �أنا لأخي!» .وما زال �أبناء قايني يقتلون �أوالد هابيل يف كلّ
ٌ
أذية ...معذر ًة يا �أهلل� .أنا ال �أ�ستطيع �أن
يوم ،لكن ب�أدوات �أ�ش ّد فتكًا و�أكرث � ّ
�أقبل بهذا اجلن�س من املخلوقات.
 و� ِأنت �أيتها الزهرة؟
�سمعت �أن �أبناء يعقوب باعوا �أخاهم الأ�صغر يو�سف �إىل الت ّجار،
 لقدُ
خ�ضبوا قمي�صه بالدم وعادوا به �إىل �أبيهم .وملا �س�ألهم �أبوهم عنه،
ثم ّ
العلي� .أنا ال �أ�ستطيع �أن �أقبل هذا الذي
ذئبا افرت�سه ...ال �أيها
قالوا له � ّإن ً
ّ
ا�سمه الإن�سان ،ما دام الأخ حتى اليوم يتاجر بدم �أخيه ،واالبن يكذب حتى
على �أبيه.
 و�أنت �أيها امل�شرتي؟�سمعت� ،أيها القدير� ،أن��ه قام يف بني الب�رش ملك مغرور ا�سمه
 لقدُ
عظيما ليت�سلّقه �إىل ال�سماء متح ّد ًيا خالق
برجا
النمرود ،وبنى يف بابل ً
ً
ٍ
بلبلت يا �أهلل �أل�سنة النا�س؛ فما عاد �أحد منهم يفهم لغة �أحد.
عندئذ
الكون.
َ
لكن الإن�سان مل ي ّتعظ ،ومل يقف عند ح ّده؛ فبقي غروره ومنردته وعظمة
ّ
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الطيـــب
ّ
��ر ًدا ،وك��لّ
م���غ� ّ
ٍ
وح�����ش ����ض���ار ح��م�لاً
ودي ًعا .و�أخ��رج من املحيطات املاحلة
مياها عذبة وت�سيل �أنهاراً ال جتفّ  .ونظر �إىل �آدم
غيوما جعلها تنهمر
ً
ً
التائهني يف الربية ،ف�أر�شدهما كيف يقتاتان ويكت�سيان وي�أمنان
وح ّواء
َ
اتها ،وميينه معهما حيث حالّ.
املخاطر ،وجعل عينه عليهما �أينما جّ
ذر ّية �آدم وح ّواء الأر�ض .وركب الإن�سان البحار ،وا�ست�صلح
وملأت ّ
القفار ،وبنى امل�ساكن ،وقهر كلّ قوى الطبيعةَ .
و�شغَل عقله يف
اخرتاع ما ي� ّؤمن رفاهيته ويحقّق رغد عي�شه .لكنه ر�أى �أن ال �سبيل
أذية �أخيه وانتزاع لقمة العي�ش
�إىل الرفاهية ورغد العي�ش �إال ب� ّ
يتورع عن �أكل قر�ش اليتيم و�رسقة
من فم جاره وقريبه .ومل
ّ
فل�س الأرملة .وهكذا �أ�صبحت الدنيا ملَن غلب ،والبقاء ملَن
ت�سلّح بالناب واملخلب.
و�إذ ر�أى اهلل ال�رش َّ يف الأر�ض قد قوي �صوته وا�شت ّدت
يده ،واخلري بارت حقوله وندر َف َع َل ُته� ،أر�سل �إىل بني
الب�رش الأنبياء يهدونهم وير ّدونهم عن دروب ال�ضالل
لكن الب�رش قتلوا
�إىل م�سالك التقوى والف�ضيلة.
ّ
واملر�سلني ،وا�ضطهدوا الرعاة ال�صاحلني،
الأنبياء
َ
و�أقاموا لإله املال يف قلوبهم �أعظم الهياكل.
عظيما؛ ف�أر�سل الطوفان ،و�أح��رق َ�سدوم
غ�ضبا
وغ�ضب اهلل من جديد
ً
ً
وعمورة ،و�أغرق يف رمال ال�صحراء عاد وثَمود .لكن االن�سان مل ي ّتعظ ومل
َ
ِ
ِ
فا�ستمر يف غ ّيه و�ضالله وجحود نعمة خالقه لأنه اعتقد ،وما زال� ،أن
يرعو؛
َ
ّ
مبكرا حتى ُتظلم ال�شم�س وتنطفئ النجوم وجتيء الدينونة.
الوقت ما زال
ً
رحيما
غفورا
ولأنه يعرف �أنه ،حتى يف هذا اليوم الأخري ،ف�إن اهلل �سيكون
ً
ً
طاملا كان هكذا يف كلّ زمان.
وكان يوم �ض ّجت الأر�ض فيه من هذا املخلوق الذي ا�سمه الإن�سان ،ومل
فر َن ْت نحو ال�سماء وكلّمت
ت ُعد ت�ستطيع �أن حتمل ثقله وم�ساوئ �أفعاله؛ َ
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جنونه �إىل اليوم ت�ش ّد ب�أنفه
�إىل فوق ،و�شهوة ال�سلْطة
وت�سيل لعابه.
ُتلهب دمه
ّ
كم �إكليل غ��ار يف التاريخ
ٍ
تيجان
�ض ِفر ثم ُن�ثر! وكم
ُ
ؤو����س���ا ك��ب�يرة ثم
َع��لَ��ت ر� ً
ت��دح��رج��ت! وك���م ع��رو���شٍ
طالت ال�سحاب ثم ُدكّ ��ت! ...م�سكني هذا الإن�سان .هو ال يعلم بعد �أنه
بد�أ حفنة من تراب ،و�إىل مثلها �سيعود .وهو مل ي�ص ّدق بعد � ّأن امللك،
وال�سيد ،والعبد �سيقفون يف نهاية املطاف �أم��ام ميزان
واململوك،
ّ
واحد ،و� ّأن «�أ ّولني ي�صريون �آخرين ،و�آخرين ي�صريون أ� ّولني» ....ال يا
رب� .أنا ال �أ�ستطيع �أن �أقبل الإن�سان.
ّ
 و�أنت يا �أورانو�س؟ كم �أك��ون ممت ًّنا لو �أعطيتني ،ب��دالً من الب�رش ،كلّ وحو�شالغابات! فالذئب ال يفرت�س �أخاه الذئب ،والأ�سد ال يعتدي على
�أخيه الأ�سد� .أما الإن�سان ف�إنه ي�أكل �أخاه ،وين�صب له الكمائن
لينق�ض عليه يف كلّ فر�صة ت�سنح.
ّ
�سميناه وح�شً ا.
والوح�ش ال يهاجم الإن�سان �إال ليدافع عن نف�سه .ومع ذلك ّ
ماهرا ...ال يا
�صيا ًدا
�أما الإن�سان فيقتن�ص الوح�ش طم ًعا بجلده،
ّ
فن�سميه ّ
ً
أي�ضا ال �أ�ستطيع �أن �أقبل بالإن�سان.
رب� .أنا � ً
ّ
 و�أنت يا نبتون؟رب� .أعطني الطيور اجلارحة وال َت ْبلُني بالإن�سان .فالن�رس ي�أكل من
 يا ّالفري�سة حتى ي�شبع .ومتى �شبع تركها للغربان وال�ضباع وبنات
�آوى� .أما الإن�سان فطمعه يجعله يف جوع دائ��م� .إنه ي�أكل
ويجمع ويك ّد�س .يا ليته يعرف �أن ت��ن��ا ُول الطعام
الف�ضة.
مبلعقة احلديد له م��ذاق الطعام مبلعقة
ّ
والنوم على �رسير الذهب ال ُيريح �أكرث من النوم
رب� .أعطني الكوا�رس
على �رسير اخل�شب ...ال يا ّ
و َد ْعني من هذا الإن�سان.
ٍ
عندئذ حزن اهلل حز ًنا �شدي ًدا .ومتلّكه الغ�ضب
على الكواكب كلّها وهي من �صنع يديه .فالتفت
أختكن الأر���ض،
أنكن مل ت�شفقن على �
ّ
�إليها ،وق��ال :ل ّ
تدب
يكن
ّ
فال ْ
فيكن حياة �إىل الأبد� .ست�شتهني حتى ح�رش ًة ّ
على ال�تراب ،وع�شب ًة �صغرية تنبت يف �صخر ،وقطرة ماء
لكن �شيئًا من هذا لن يكون،
واحدة تلمع حتت �أ�ش ّعة ال�شم�سّ .
أ�صم ،والرتاب
لأين لن �
ّ
أعطيكن غري ال�صخر ال ّ
ِ
اجلن يف
الياب�س ،والرياح ُت ْعول عويل
ّ
ِ
ال�شعاب والوديان.
ِ
و� ِ
عليك
الطيبة،
أنت �أيتها الأر�ض
ّ
فتتحملي ما
�أن تقبلي بن�صيبك،
ّ
تتحملني �إىل �أن يجيء اليوم الذي
ّ
ِ
ِ
ُي َ
رفع هذا احلمل عنك .وحتى ذلك
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احل��ي�ن ���س��أج��ع��ل
عيني دائمة النظر �إليكِ،
ِ
ِ
يدهمك وال
أحميك؛ فال خطر بعد ذلك
و�
ِ
�أذى ي�صيبك .وتابع اهلل يخاطب الأر�ض بقوله :و�س�ألقي
ِ
مزينة بالزهور العطرة .و�أف ّجر
عليك لثالثة �أ�شهر من كلّ �سنة حلّة خ�رضاء ّ
من �صخورك الينابيع العذبة .و�أطلق يف مروجك الفرا�شات املل ّونة
املغردة .و�أ�رسّح يف وديانك الن�سمات البليلة.
والع�صافري
ّ
وم ّد اهلل يده �إىل الأر���ض وباركها؛ فخف�ضت ر�أ�سها
طاعةً ،و�سالت من بني �أجفانها دمعتان �صامتتان
ان�سابتا نهرين عظيمني ،واح ًدا يف ال�رشق والثاين
يف الغرب.
وب ّر اهلل بوعده .فمنذ ذلك احلني ،ما زال الربيع
َ
ي��زور الأر���ض لثالثة �أ�شهر يف ال�سنة .والأر���ض ما
برحت ت��دور حول نف�سها لتو ّزع على خملوقات اهلل
نور ال�شم�س ودفئها .وت��دور حول ال�شم�س لت�ستقبل
ف�صل الربيع .لكنها كانت ،وما زال��ت ،ت�ضيق ذرع �ا ً ،بني
احلني واحل�ين ،ب�رشور الإن�سان و�آثامه؛ فتلتهب �أح�شا�ؤها،
وتثور براكني وزالزل ،وتر�سل ال��ري��اح ت�رصخ� :إرحمني يا
�أهلل .وكلّما حدث هذا م� ّ�رةَ ،ر َن��ت ال�سماء �إليها ،ور َث��ت حلالها،
�ارا غزيرة،
و�أر�سلت دموعها �أم��ط� ً
ونرثت ثلوجها على قمم اجلبال
لتربد براكينها .فتهد�أ الأر�ض،
وت�ستمر
وت�سكن ث��ورت��ه��ا،
ّ
م�سبح ًة اهلل،
�سابحة يف الف�ضاء
ّ
ورا�ضي ًة مبا كتبه منذ البدء لها.

متوز

نحن والقانون

�إعداد:
نادر عبد العزيز �شايف
دكتوراه دولة يف احلقوق
حمام بالإ�ستئناف
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من هو الطفل يف نظر
القانون؟
ن�صت املادة الأوىل من الإتفاقية
َّ
الدولية اخلا�صة بالطفل للعام
� ،1989أن الطفل هو كل �إن�سان
مل يتجاوز الثامنة ع�رشة من عمره،
ما مل يبلغ �سن الر�شد قبل ذلك
عاما مبني على
مبوجب القانون املنطبق عليه .فتحديد �سن ال��ـ ً 18
وعاطفيا ،وبلغ درجة
وعقليا
ج�سديا
افرتا�ض �أن يكون الطفل قد تط َّور
ً
ً
ً
ٍ
�سن �أ�صغر من
من الر�شد واالكتمال .لكن هذا ال مينع �أي دولة من اعتماد ّ
ال�سن املذكور يتنا�سب مع العوامل الطبيعية والعرقية واالجتماعية فيها،
والتي ت�سهم يف منو الطفل وبلوغه �سن الر�شد .و�إذا كان القانون اللبناين
مل ُيح ّدد تعريفًا للطفل ب�شكل عام ،ف�إن قانون حماية الأحداث املخالفني
ن�ص يف مادته الأوىل
للقانون واملعر�ضني للخطر الرقم ّ 2002/422
على �أن احلدث هو ال�شخ�ص الذي مل يتم الثامنة ع�رشة من عمره �إذا ارتكب
معر�ضا للخطر.
معاقبا عليه يف القانون� ،أو كان
جرما
ً
ً
ً

والعام � 2003صدر عن اللجنة العاملية الإ�سالمية للمر�أة والطفل
«ميثاق حقوق الطفل يف الإ���س�لام» ،وقد ورد يف ن�ص امل��ادة  28منه،
بعنوان احلماية من امل�سا�س بال�رشف وال�سمعة� ،أن «للطفل احلق يف احلماية
جن�سيا �أو �أي
من جميع �أ�شكال اال�ستغالل� ،أو انتهاك اجلن�س �أو التحر�ش به
ً
م�سا�س غري قانوين ب�رشفه وعفّته».
خ�صو�صا ال��دول الغربية ،وبع�ض
جترم ت�رشيعات العديد من ال��دول،
ً
ّ
ال��دول العربية ،مثل م�رص ولبنان والأردن ،التحر�ش اجلن�سي بالأطفال
وت�ص ّنفه كجرمية منف�صلة وم�ستقلة عن باقي اجلرائم اجلن�سية �أو جرائم
الآداب يف حق الطفل.

الت�رشيعات الدولية والوطنية حلماية الطفل
اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف جل�ستها املنعقدة بتاريخ
« 1989/11/20االتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل» ،وقد حظيت
هذه االتفاقية بت�صديق  191دولة من �أ�صل  ،193وهو عدد مل حتظَ به
أقر املجتمعون يف م�ؤمتر القمة العاملي من
�أي �إتفاقية دولية �أخرى .كما � َّ
�أجل الطفل يف مقر الأمم املتحدة يف نيويورك بتاريخ 1990/10/30
«االعالن العاملي لبقاء الطفل وحمايته ومن ّوه».
ن�صت االتفاقية الدولية اخلا�صة بحقوق الطفل على العديد من
وقد ّ
هذه احلقوق ،ال �سيما ما ورد يف املادة  19منها ويتعلق بحق الطفل يف
احلماية من جميع �أ�شكال العنف �أو ال�رضر �أو الإ�ساءة البدنية �أو العقلية �أو
النف�سية �أو الإهمال �أو اال�ستغالل.
ثم جاءت وثيقة �ستوكهومل (العام  )1996لت�ؤكد �رضورة حماية الطفل
من التجارة اجلن�سية وا�ستخدامه يف الدعارة واملواد الإعالمية الإباحية� .إال
�أن الت�رشيعات الدولية مل تكن ت�شري اىل جترمي التحر�ش اجلن�سي بالطفل،
حتى انعقد االجتماع العاملي يف �شهر �أيلول من العام  2001يف يوكوهاما
جن�سيا ،وهو ما عرف بتعهد يوكوهاما
ب�ش�أن جتارة الطفل وا�ستغالله
ً
العاملي ،الذي �أ�شار لأول مرة اىل ظاهرة التحر�ش اجلن�سي بالطفل.

جترمي التحر�ش اجلن�سي بالأطفال يف القانون اللبناين
يعترب قانون العقوبات اللبناين �أن �أفعال التحر�ش اجلن�سي بالأطفال
وارتكاب الفح�شاء �أو الأفعال املنافية للح�شمة �ضدهم جرائم جزائية
ت�ستوجب املالحقة وامل�ساءلة واملعاقبة .كما يعترب �أن حمل الأطفال على
ارتكاب الفح�شاء �أو الأفعال املنافية للح�شمة جرمية يعاقب عليها القانون.
وتقت�ضي جرمية التحر�ش اجلن�سي �أن يلج�أ اجلاين �إىل ا�ستعمال و�سائل
معينة� ،أهمها �إ�صدار الأوامر �أو التهديد �أو الإكراه �أو ممار�سة ال�ضغوط،
بق�صد �إجبار ال�ضحية على اال�ستجابة لرغبات جن�سية.
فكل من �أكره قا�رصًا مل يتم اخلام�سة ع�رشة من عمره ،بالعنف والتهديد
ٍ
مناف للح�شمة عوقب بالأ�شغال ال�شاقة مدة ال
على مكابدة �أو �إجراء فعل
تنق�ص عن � 6سنوات (املادة  507عقوبات).
منافيا للح�شمة �أو
ومن ارتكب بقا�رص دون اخلام�سة ع�رشة من عمره فعالً
ً
حمله على ارتكابه ،عوقب بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة .وال تنق�ص العقوبة
عن �أرب��ع �سنوات �إذا مل يتم الولد الثانية ع�رشة من عمره (امل��ادة 509
عقوبات)ّ � .أما يف حال كان اجلاين من �أ�صول املجني عليه �أو �أ�صهاره �أو
ميار�س عليه �سلطة �رشعية ...فالعقوبة بالأ�شغال ال�شاقة ترتفع �إىل مدة ال
تزيد عن ع�رش �سنوات يف حال كان القا�رص بني الـ 15و 18من عمره (املادة
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 510عقوبات).
كما ُترفع العقوبة �إذا كان املجرم موظفًا �أو رجل دين �أو مدير مكتب
ا�ستخدام �أو عامالً فيه ،فارتكب الفعل م�سيئًا ا�ستعمال ال�سلطة �أو
الت�سهيالت التي ي�ستمدها من وظيفته (املادة  511عقوبات).
و ُت�ش َّدد العقوبة على اجلرائم املذكورة �أعاله� ،إذا اقرتفها �شخ�صان �أو
�أكرث ا�شرتكوا يف التغلب على مقاومة املعتدى عليه �أو تعاقبوا على �إجراء
الفح�ش به� ،أو �إذا �أ�صيب املعتدى عليه مبر�ض زهري �أو ب�أي مر�ض �آخر �أو
�أذى ،ما أ� ّدى �إىل تعطيل تزيد مدته عن ع�رشة �أيام� ،أو كانت املعتدى عليها
بكرا ف�أزيلت بكارتها� ،أو �إذا �أدت �إحدى اجلنايات ال�سابق ذكرها �إىل موت
ً
املعتدى عليه ومل يكن الفاعل قد �أراد هذه النتيجة ،فالعقوبة يف هذه

العقوبة عن خم�س �سنوات
�إذا كان املجني عليه دون
ال��ث��ان��ي��ة ع����شرة م��ن ع��م��ره.
مت
�أما �إذا كان القا�رص قد �أ َّ
اخلام�سة ع�رشة من عمره ومل
يتم الثامنة ع�رشة ،فالعقوبة
ت���������راوح ب��ي��ن ���ش��ه��ري��ن
و�سنتني حب�س.
كما ن�صت امل��ادة  506من القانون نف�سه على �أنه �إذا كان من جامع
�رشعيا كان
قا�رصًا بني اخلام�سة ع�رشة والثامنة ع�رشة من عمره� ،أحد �أ�صوله
ً
�أو غري �رشعي� ،أو �أحد �أ�صهاره جلهة
الأ�صول ،وكل �شخ�ص ميار�س عليه
�سلطة �رشعية �أو فعلية �أو كان �أحد
خدم �أولئك الأ�شخا�ص ،فالعقوبة
تكون بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة.
ويق�ضى بالعقوبة نف�سها �إذا كان املجرم موظفًا �أو رجل دين �أو كان مدير
ُ
مكتب ا�ستخدام �أو عامالً فيه ،فارتكب الفعل م�سيئًا ا�ستعمال ال�سلطة �أو
الت�سهيالت التي ي�ستمدها من وظيفته.

نحن والقانون

اجلن�سي والأعمال املنافية للح�شمة بحق الأطفال؟
احلالة ال تنق�ص عن �إثنتي ع�رشة �سنة (املادة  512عقوبات).
كما تعاقب امل��ادة  519من قانون العقوبات كل من مل�س �أو داعب
ب�صورة منافية للحياء قا�رصًا دون اخلام�سة ع�رشة من عمره ،ذك ً��را كان
�أو �أنثى �أو امر�أة �أو فتاة لهما من العمر خم�س ع�رشة �سنة دون ر�ضاهما،
باحلب�س مدة ال تتجاوز ال�ستة �أ�شهر.
أي�ضا بهتك العر�ض ،كل
ويعترب الفعل املنايف للح�شمة ،والذي يعرف � ً
عمل يقع على عورات الغري ومن �ش�أنه ان يخد�ش عاطفة احلياء للمجنى
عليه ،وان االفعال التي تقع على اجزاء اجل�سم من دون ان يكون لها طابع
الفح�ش ،ومن دون مالم�سة عورات الغري ،تعترب من االفعال الفا�ضحة او
املنافية للحياء ،اذ ان معيار التفريق بني الفعلني يكمن يف اعتماد �ضابط
اجل�سامة للفعل من اجل حتديد النتائج القانونية املرتتبة على ذلك.
وقد �صدرت عن الق�ضاء اللبناين عدة �أحكام ق�ضائية تجُ ّرم وتعاقب
أعمال منافية للح�شمة
الأ�شخا�ص الذين ارتكبوا �أعمال حتر�ش جن�سي �أو � اً
بحق �أطفال وقا�رصين.
غري �أنه ال بد من الإ�شارة اىل �أن م�س�ألة الإثبات يف جرمية التحر�ش اجلن�سي
تبقى من �أ�صعب امل�سائل على الإطالق ،حيث يواجه �إثباتها عدة �إ�شكاالت،
�إذ �إن ت�رصيحات املجنى عليه ال تكفي لإقامة الدليل �إن مل تكن هذه
الت�رصيحات م�صحوبة ب�شهادة ال�شهود ،ت�ؤيدها معاينات مو�ضوعية ،مثل
معاينة الطبيب ال�رشعي املخت�ص.
اغت�صاب الأطفال
جن�سيا كامالً من دون ر�ضاها.
االغت�صاب هو ات�صال رجل ب�إمر�أة ات�صاالً
ً
وتعترب جرمية االغت�صاب من اجلرائم املا�سة ب�أمن املجتمع ،ومن �أ�شد
جرائم االع��ت��داء على العر�ض وعلى احلرية العامة وعلى ح�صانة ج�سم
االن�سان و�رشفه .وت�شتد فظاعة هذه اجلرمية عندما تقع على طفل بريء.
وقد عاقبت امل��ادة  505من قانون العقوبات اللبناين كل من جامع
قا�رصًا دون اخلام�سة ع�رشة من عمره بالأ�شغال ال�شاقة امل�ؤقتة .وال تنق�ص

د�ستور يحكم ال�سلوك
يف اخلتام ال بد من القول �إن وجود الن�صو�ص القانونية حلماية براءة
الطفل والطفولة ال تكفي لت�أمني ه��ذه احلماية ،بل يجب و�ضع تلك
الن�صو�ص مو�ضع التطبيق وتعزيز الرت�سانة القانونية من خالل تطوير
قانون العقوبات وت�رسيع املحاكمات وت�شديد العقوبات مبا ي�سمح بردع
هذه اجلرائم.
كما ينبغي على جميع ال�رشكاء يف ال�سلطات ال�سيا�سية والت�رشيعية
والق�ضائية وامل�ؤ�س�سات الأمنية والر�سمية والأهلية والدينية والتعليمية
والإعالمية والثقافية وجميع م�ؤ�س�سات املجتمع املدين وعنا�رصه  ،تكثيف
اجلهـــود ملحاربة هذه اجلرمية وغريها من اجلرائم الب�شعة بحق الطفولة
واملجتمع واالن�سانية ،انطالقً ا من الرتبية اجلن�سية ال�سليمة للطفل .وذلك
ل�ضمان بنية اجتماعية و�أخالقية متما�سكة ،وليت�سنى للطفل �إدراك �أن للآخر
حرمة عليه �أال يتعداها ،و�إن جل�سده حرمة يجب �أال يتعدى عليها �أحد ،ابتداء
و�صول �إىل �أي كان يف العامل ،وليعلم ويتعلَّم بالتايل �أن املجتمع
من �أبويه
اً
أخالقيا يحكم
د�ستورا �
قيده يف �سلوكياته وقيد اجلميع من �أجله ،و�أن هناك
َّ
ً
ً
�سلوك الإن�سان وهذا ما ي�شكل �أكرب �ضمان لأن يعي�ش املجتمع يف نطاق
الف�ضيلة ويحارب الإباحية والفح�ش بجميع �صورهما.
املراجع:
 املحامي انطوان كريوز :حقوق الطفل ،بريوت.1998 ، جنايات جبل لبنان ،قرار تاريخ  ،1999/1/11امل�صنف ال�سنوي يفالق�ضايا اجلزائية للقا�ضي د .عفيف �شم�س الدين ،بريوت.1999 ،
 املرجع االلكرتوين حمورابي الرقم .30983105
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لعمته عن «الأفعال» التي يطلبها
عاما) ّ
بعد عامني من املعاناة ال�صامتة ،اعرتف �سامر (ً 11
ت�سوق الوالدة.
معا ل�ساعات يف �أثناء
منه ال�سائق عند بقائهما ً
ّ
عاما) للطبيب النف�سي عن الإعتداء ال�شاذ الذي تعر�ضت
ويف ال�سياق نف�سه اعرتفت لينا (ً 24
مرارا يف طفولتها حني كانت ترتك يف عهدة �أحد الأقارب ريثما تعود الوالدة من عملها!
له
ً
يرتب�ص بالأطفال يف �أكرث الأماكن �أما ًنا (املنزل ،املدر�سة ،امل�ؤ�س�سات
التحر�ش اجلن�سي وح�ش
ّ
ّ
الك�شفية ،)...وهو م�أ�ساة يعي�شها عدد كبري من الأوالد ب�صمت �إما ب�سبب اخلجل �أو اخلوف من
العقاب� .أما احلل فيكمن يف الوقاية عرب التوعية يف خمتلف الأعمار.

يف كل بيت

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

ي�شري الإخت�صا�صيون يف العالج النف�سي
�أن���ه ميكن للطفل التعر�ض للتحر�ش منذ
�سنوات الطفولة املبكرة م��ن قبل �أي من
الأ�شخا�ص الذين يختلط بهم من دون رقابة،
من الأ�صدقاء واجلريان والأقارب واملعلّمني
وال�سائقني واخل���دم .ويو�ضحون �أن �إغ��واء
م�صحوبا بالرتغيب( ،املال
الطفل قد يكون
ً
وخ�صو�صا
�أو الهدايا �أو احللوى) �أو التهديد
ً
برتهيبه من عقاب الوالدين �إذا علما بالأمر.
�آثار �سلبية دائمة
�دم��رة من
��ارا م� ّ
يخلّف التحر�ش اجلن�سي �آث� ً
الناحيتني النف�سية والإجتماعية� .أم��ا �أب��رز

غالبا ما يرتدون ثياب احلمالن
وحو�ش التحر�ش اجلن�سي ً
�سلوك �شاذ
التحر�ش اجلن�سي هو فعل �أو �سلوك غري
ّ
�ال جن�سية ت��راوح ما
مرحب به
يت�ضمن �أف��ع� اً
ّ
ّ
ب�ين الإن��ت��ه��اك��ات الب�سيطة وامل�ضايقات
كالميا كمثل
احل���ادة .وه��و ميكن �أن يكون
ً
ب�رصيا
إباحية� ،أو
ًّ
ا�ستخدام �ألفاظ جن�سية �أو � ّ
كتعري�ض الطفل مل�شاهد فا�ضحة �أو �صور
كتعمد
ج�سديا
جن�سية .كما ميكن �أن يكون
ّ
ً
مالم�سة �أع�ضائه التنا�سلية �أو حثّه على مل�س
�أع�ضاء ال�شخ�ص املعتدي ،وقد ي�صل اىل حد
املمار�سة اجلن�سية �أو ا�ستخدام ال�ضحية يف
الإ�ستمناء.

ك
ي
ف
ن
ح
م
ي
أ
�
و
الدنا

الت�سبب ب�إفاقة جن�سية للطفل
�أخطاره فهي
ّ
مبعنى �أن ي�صبح لديه ن�شاط جن�سي زائ��د.
وعلى الرغم من �أن الطفل ال يعرف امليول
اجلن�سية باملعنى امل��ف��ه��وم ل���دى ال��ك��ب��ار،
لكنه ي��ق��وم ب��ت����صرف��ات جن�سية يف �إط���ار ما
ي�سمى بال�سلوك ال�سيئ ال��ذي يفعله مق ّل ًدا
ّ
جمربا من دون غريزة حقيقية لديه ،وهنا
�أو
ً
تكمن اخلطورة ،ف�إذا مل يتم عالج الطفل من
تلك العواقب والآث��ار فقد ميار�س هو نف�سه
التحر�ش اجلن�سي عندما يكرب.
و�سيلة التخاطب مع الأوالد
ت ��ؤك��د الإخت�صا�صية يف ال��ع�لاج
النف�سي ال�سيدة ك��ارول احل��اج �أن
الوقاية من التحر�ش اجلن�سي تبد�أ
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يف كل بيت

وتتوجه اىل الأطفال يف
بالتوعية يف املنزل
ّ
عمر مبكّ ر �أي بد ًءا من �صفوف احل�ضانة .وكما
يعلّم الأهل �أطفالهم خماطر الكهرباء والنار
التحر�ش
وغريها ،يجب توعيتهم اىل خماطر
ّ
اجلن�سي بالأ�سلوب الذي ينا�سب �س ّنهم.
وت�ؤكد ال�سيدة احلاج �أن احلوار املنفتح بني
الأهل والأطفال هو املفتاح الرئي�س لتفادي
الوقوع يف �أي من امل�شاكل التي تواجههم يف
مرحلتي الطفولة واملراهقة ،م�شرية اىل �أن
لكل �سن و�سيلة التخاطب اخلا�صة به.
فخالل مراحل الطفولة الأوىل (� 6-3سنوات)،
ميكن اعتماد الأمثلة والق�ص�ص امل�ص ّورة
ل�رشح فكرة م��ا .ميكن مثلاً ا�ستخدام ق�صة
ليلى والذئب ل�رشح موقف الذئب (املعتدي)
الذي كان ي�ستدرج ليلى (ال�ضحية) ليلتهمها
(التطرق اىل فكرة الإعتداء اجل�سدي مبختلف
ّ
�أنواعه) ،مع �رشح �أهمية طلب ليلى امل�ساعدة
م��ن الأك��ب�ر ���س � ًّن��ا للتخلّ�ص م��ن امل��ع��ت��دي.
وت�ضيف �أنه بد ًءا من هذه املرحلة يجب توعية
الطفل حول التالم�س غري املقبول وت�شجيعه
على قول كلمة «ال» عند تعر�ضه لأي �سلوك
ي�سبب له عدم الإرتياح �أو اخلجل �أو الأمل ،مع
ّ
�رضورة نقل احلادثة املزعجة اىل الأهل.

�أخطاء يجب تفاديها
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اجلي�ش  -العدد رقم 325

يف م��رح��ل��ة الح��ق��ة (��� 9-6س��ن��وات) ميكن
أي�ضا لتعريف الطفل على
ا�ستخدام الكتب � ً
ج�سم الإن�����س��ان ب�شكل ع��ام وال��ت��وع��ي��ة حول
الأج���زاء اخلا�صة التي يجب �أن حتافظ على
خ�صو�صيتها.
�أم��ا بالن�سبة اىل الأط��ف��ال ال��ذي��ن جت��اوزوا
ال�سنوات الع�رش ،فيمكن احلوار معهم ب�صورة
�أو�ضح و�أ�شمل حول خمتلف التغيريات التي
يتعر�ض لها ج�سم الإن�سان ،مع الإ�شارة اىل
ّ
العالقات ال�سليمة وال�صحية التي �ست�صادفهم
يف امل�ستقبل ،وال��ت��ط� ّ�رق اىل ال�سلوك غري
ال�سوي وكيفية مواجهته ورف�ضه.
ّ
احلوار املنفتح والب ّناء
ت�شري ال�سيدة احل��اج اىل �أن �أ�سا�س جناح
الأه���ل يف توجيه �أب��ن��ائ��ه��م يكمن يف احل��وار
املفتوح بني الطرفني ،وحت ّدد بع�ض العوامل
التي ت ��ؤدي اىل ح��وار ب ّناء و�أب��رزه��ا الإ�صغاء
التام ،فمن ال�رضوري �أن ي�شعر الطفل باهتمام
دائما اىل
ذويه ملا يقوله وب�أنهم موجودون
ً
جانبه يف كل ما يقوم به .وتو�ضح �أن مناق�شة
الأم��ور املدر�سية مع الطفل يجب �أن ت�صبح
عادة يومية يف املنزل .وعلى احلوار �أن يكون
���ش��ام�ًلااً بحيث ي��ت��ن��اول اىل ج��ان��ب مو�ضوع
الدر�س ،ن�شاطات الولد يف املدر�سة وعالقته
مع رفاقه ومعلّميه ،وبهذه الطريقة ميكن
مالحظة �أي تغيري يطر�أ على الروتني اليومي
للحياة املدر�سية.
وت�ضيف �أن��ه من املهم ا�ستغالل الفر�ص
املنا�سبة لإعطاء الطفل الدرو�س والتوجيهات.

ت�شري ال�سيدة احلاج اىل �أخطاء �سلوكية يقع فيها الأهل ميكن �أن
تط ّور احل�س اجلن�سي عند الأطفال .وحتدد يف هذا الإطار عد ًدا من
املمنوعات التي اعتاد البع�ض ممار�ستها يف احلياة اليومية:
 م�شاركة الأبناء فرا�ش الأبوين. �إ�ستحمام الأطفال م ًعا. تبديل املالب�س والظهور بالعري �أمام الأطفال. مداعبة الأبناء يف الأماكن احل�سا�سة. جلو�س الطفلة يف ح�ضن �أحد الأقارب الذكور.� -رضب الطفل على م�ؤخّ رته.

فاحلياة اليومية متنح الأهل الكثري من الأمثلة
احلية التي ميكن �أن ت�ساعدهم يف �رشح وجهة
ّ
نظرهم لأوالده���م يف مو�ضوع م��ع� نّّين .كذلك
يجب اخ��ت��ي��ار اللحظات املنا�سبة لإي�صال
الر�سالة بو�ضوح ،مع �رضورة الإنتباه اىل عدم
در�سا طويلاً ومملاًّ .
جعل التوعية
ً
وت�ش ّدد ال�سيدة احل��اج على �أهمية احل��وار
املنفتح ح��ول خ�صو�صية اجل�سد و�سالمته،
م�شرية اىل ��ضرورة التو�ضيح للأطفال ،ومنذ
�سن مبكرة ،عن املالم�سات الربيئة والأخ��رى
ال�سيئة مع حتديدها بو�ضوح .فكل تالم�س
يتع ّدى ال�سالم باليد �أو الرتبيت على الكتف
�أو ال�شعر� ،أو العناق اخلفيف وال�رسيع ،هو غري
مقبول ويجب رف�ضه بو�ضوح.
ك��ذل��ك ،يجب �أن يتعلّم الطفل �أن هناك
�أم���اك���ن خ��ا���ص��ة يف ج�����س��م الإن�����س��ان ال يجوز
لأي ك��ان �أن يراها �أو يالم�سها ،مع تو�ضيح
الإ�ستثناءات املتعلقة ب��الأم والأب اللذين
يحق لهما م�ساعدة �أطفالهم يف الإ�ستحمام
وارت���داء املالب�س ،ال��خ ..يف املقابل ،ال يحق
لأي كان مبن يف ذلك املعلمني واملعلمات �أو
الأقارب �أو �أي �شخ�ص نا�ضج �أو مراهق �أو �أي
من الرفاق ،بالطلب اىل الطفل �أن يرى الأجزاء
اخلا�صة املذكورة �أو يلم�سها.
ويف ه��ذا الإط���ار ت�شري ال�سيدة احل���اج اىل
�رضورة مراقبة عالقة اخلادمة بالأطفال داخل
الأ���س�رة ،وه��ي تن�صح الأم��ه��ات بح�رص عملها
قدر امل�ستطاع بالأعمال املنزلية ،والتعاطي
�شخ�صيا يف الأمور اخلا�صة بالأطفال ال �سيما
ً
جلهة الإ�ستحمام والعناية بالنظافة ال�شخ�صية.

متوز

جن�سيا؟
من هو املتحر�ش
ًّ

تعزيز الثقة بالنف�س
اىل ج��ان��ب احل����وار ،تن�صح ال�سيدة احل��اج
الأه��ل مب�ساعدة الطفل يف تكوين املهارات
الإج��ت��م��اع��ي��ة ال��ت��ي ت ��ؤه��ل��ه ت��ق��دي��ر امل��واق��ف
والت�رصف وفق ما تقت�ضيه احلاجة وذلك من
خالل الطرق الآتية:
 تنمية ثقته بذاته من خالل ت�شجيعه علىالدفاع عن نف�سه �أو عن ر�أي��ه ،وبذلك ي�صبح
من ال�سهل لديه �أن يعبرّ عن رف�ضه بو�ضوح
جت��اه �أي عمل ي��ؤذي��ه �أو يزعجه .فاملتحر�ش
جن�سيا يختار �ضحيته يف الإج��م��ال م��ن بني
ً
الأطفال اخلجولني والذين يفتقرون اىل الثقة
بالنف�س ويخ�شون املواجهة.
 ت�سليمه القيادة يف املواقف التي ت�سمحبذلك كي يتعلّم عدم اخل�ضوع للآخرين على
الرغم من م�شيئته.
 تعليمــه احرتام م�شاعــر الآخرين �شـرط �أنأي�ضــا م�شاعــره.
يحتــرم الآخــرون � ً
فرتبيــة ال��ول��د على الإن�صياع
للكبيــر ه��ـ��ـ��ي خ��ط��ـ��ـ��أ ج�سيــم،
وذلك �أن الإحرتام يجب �أن يكون

عاطفيا وتربيته على ع ّزة
 حت�صني الولدً
النف�س كي ال يقع فري�سة الإبتزاز العاطفي
�أو الإغ��راء املادي .فالولد املحروم من عطف
الأبوين ي�صبح �ضحية �سهلة للمعتدي الذي
يغريه بحنانه املزعوم .وكذلك يقع الطفل
فري�سة الإغراء املادي (الألعاب �أو ال�سكاكر)
ما مل يكن مز ّو ًدا توجيهات �صارمة لعدم قبول
�أي هدية من �أي نوع ومن �أي كان من دون علم
الأهل.
اىل ذل��ك تن�صح ال�سيدة احل���اج بتن�شئة
الطفل على مناق�شة خمتلف املواقف التي
يواجهها مبا فيها القرارات غري ال�صائبة �أو
ال�سلوك اخلاطىء من دون خوف من عقاب �أو
زج��ر .كذلك تدعو اىل مراقبته وتوجيهه من
بعيد ،ل�ضمان عدم تعر�ضه لأي م��واد حتفّز
الإث���ارة ���س��واء يف الو�سائل الإع�لام��ي��ة �أو من
خ�لال الو�سط املحيط،
مع ��ضرورة ع��دم لفت
ان��ت��ب��اه��ه اىل �أن���ه
م������راق������ب .وه���ي
تن�صح مبواكبة

يف كل بيت

ب��ال�����ص�بر و�إظ���ه���ار م�����ش��اع��ر احل���ب وال��ت��ف� ّ�ه��م
ل��ط��ف��ل��ه��م ،وت���ق���دمي م���ا �أم���ك���ن م���ن ال��دع��م
وامل�����س��ان��دة .وي�����ش�يرون اىل ��ض�رورة عر�ضه
على طبيب نف�سي ي�ساعده على ا�سرتجاع
هذه التجربة امل�ؤملة بالتف�صيل ،كي ال تظل
خمتزنة يف داخله خملّفة �آثارها ال�سلبية .كما
يراقب الطبيب ت�ص ّور الطفل لهذا احلادث،
وت���أث�يره عليه ،وم���دى ���ش��ع��وره ب��ال��ذن��ب �أو
الغ�ضب �أو حتى ال�شعور باملتعة م��ن ج��راء
تكراره ورغبته يف معاودته مرة �أخرى؛ لأن كل
نف�سيا خمتلفًا،
عالجا
حالة من ذلك ت�ستدعي
ً
ً
ف�إذا كان ال�شعور بالذنب هو امل�سيطر
(وه��و م��ا يح�صل يف معظم
الأح��ي��ان) ،يجب التو�ضيح

يف معر�ض تو�ضيح الأ�سباب الرئي�سة لتك ّون
جن�سيا ،تو�ضح ال�سيدة احلاج
�شخ�صية املعتدي
ً
تعر�ضوا
�أن  30يف املئة من املعتدين هم ممن ّ
يف طفولتهم اىل اعتداء جن�سي ،و 51يف املئة
عقليا ،يف ح�ين �أن
ه��م مم��ن يعانون خللاً
ً
ومهم�شني يف
الن�سبة الباقية هم ممن كانوا مرذولني
ّ
عاطفيا �شدي ًدا وكب ًتا م�ؤملًا.
نق�صا
طفولتهم وعانوا
ً
ً

متبادل ،و�إذا �أخط�أ املعلّم مثلاً جتاه التلميذ
اً
يحق للأخري بال�شكوى �ضده لإدارة املدر�سة.
 ت��ق��دمي امل��ث��ل ال�صالح يف التعامل معالآخ��ري��ن م��ن خ�لال �أ���س��ل��وب التعاطي داخ��ل
الأ��سرة .ف�أ�سلوب القمع والتعاطي اخلاطىء
مع الأطفال ،ال �سيما جلهة ا�ستخدام ال�رضب
يجعل منهم فري�سة �سهلة للمعتدي ،وذلك
�أن ال�رضب انتهاك حلرمة اجل�سد و�إهانة كبرية
للطفل الذي يفقد احرتامه جل�سده ويعتربه
م�ستباحا لرغبات الآخرين امل�ؤذية.
ً

الأعمال الوقائية والتوعية اجلن�سية
بغر�س القيم الإن�سانية وال���روادع الأخالقية
والأ�س�س الدينية ال�صحيحة يف نف�س الطفل ما
حم�ص ًنا جتاه �أي اعتداء من �أي نوع كان.
يجعله
ّ
التعاطي مع الإعتداء
يحذّر اخلرباء الأهل الذين يتعر�ض طفلهم
ل�لاع��ت��داء اجلن�سي ،م��ن التعامل بغ�ضب �أو
ع�صبية مفرطة معه لأن ذلك �سيزيد املوقف
���س��و ًءا وتعقي ًدا ،وي ��ؤك��دون ��ض�رورة التحلي

للطفل �أنه ال�ضحية ولي�س اجلانـــي وعالجـــه
مبا يقت�ضي.
�أم���ا جلهة ال�شعور بالغ�ضـــب فيجب �أن
موجه :للأهـــل املطلوب منهم
يعرف ملن هو ّ
حماية الطفل �أم للمعتدي؟ وما هي جتلياته
يف نف�سه؟ وهل �سي�ؤدي به ذلك �إىل الرغبة يف
االعتداء على الآخرين واالنتقام منهم مثلاً ؟
و�إذا كان هناك �شعــــور باملتعــــة فيجــــب
تو�ضيــــح �شــــذوذ هذه العالقـــة ،للتخلّـــ�ص
مـــن هـــذا ال�شعــــور.
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متوز

�إعداد:
ليال �صقر

�أطايب ال�شيف

الأطايب من خمتلف
مطابخ العامل على

�صفحات «اجلي�ش»

هواة املائدة

الأنيقة مدعوون

�إىل جتربة �أ�صناف
مميزة مع ال�شيف
ري�شار اخلوري

110
اجلي�ش  -العدد رقم 325

كرات اللحم مع اجلبنة
و�صل�صة الطماطم
• كرات اللحم:
 حلمة مفرومة ناعم :ن�صف كيلو.كوبان.
 معكرونة �صدف م�سلوقةَ : جبنة موزاريال 200 :غرام. بطاطا مربو�شة :كوب. كعك مطحون :ن�صف كوب. بقدون�س :ن�صف كوب. ب�صل :ن�صف كوب. ملح و  7بهارات.• طريقة التح�ضري:
 تو�ضع جميع املك ّونات با�ستثناء اجلبنة يفجي ًدا.
اخلالط الكهربائي وتخلط حتى تتما�سك ّ
 تقطع جبنة املوزاريال �إىل مربعات �صغرية.ت��ر���ص كمية م��ن اللحم
 يف راح���ة ال��ي��دّ
حبة جوز) ،ويو�ضع مك ّعب من
املفروم (بقدر ّ
جبنة املوزاريال يف و�سطها ،ثم تقولب لت�صبح
كروية ال�شكل.
 تو�ضع ك��ري��ات اللحم يف وع���اء زجاجيمقاوم للحرارة يف ف��رن ح��رارت��ه  180درجة
مئوية ملدة تراوح بني  12و�إىل  15دقيقة.
• �صل�صة الطماطم:
• املكونات:
 -ب�صل :ن�صف كوب.

�سلطة الزيتون باللوز مع الزعرت
• املكونات:
 زيتون حم�شو باللوز500 :غرام. ب�صل �أخ�رض :ن�صف كوب. بندورة :عدد .2بري :ربع باقة.
 زعرت ّ فليفلة خ�رضاء :عدد .1رمان :ملعقتان كبريتان.
 دب�س ّ خ�س للزينة ،ملح وفلفل �أ�سود.• طريقة التح�ضري:
 تو�ضع حبات الزيتون املح�شوةيف وعاء وت�ضاف �إليها الفليفلة

ف�صان.
 ثومّ : بندورة مطحونة 500 :غرام. مكعب من مرقة اخل�ضار. حبق� ،أوريغانو ،ملح وفلفل �أ�سود.• طريقة التح�ضري:
 يو�ضع القليل من الزيت النباتي على نارمتو�سطة ،ي�ضاف �إليه الب�صل ويقلّب حتى
أي�ضا
يذبل ،ثم ي�ضاف الثوم املفروم
ناعما � ً
ً
ويقلّب بدوره حتى يذبل.
 ت�ضــاف كمية البنـدورة املطحونــة ،احلبقاملفروم ،الأوريغانـو ،الفلـفل الأ�سود وامللح.
جي ًدا حتى الغليان ثم
 حترك املكونات ّال�صدفية امل�سلوقة.
ت�ضاف �إليها املعكرونة
ّ
• طريقة التقدمي:
 فــي طبــق التقديـــم ،ت�سكـــب كميــةمــن املعكرونــة م��ع �صل�صة الطماطــم،
وعلى جــوانبــهــا تــقــ ّدم كـــرات اللــحــم
��ـ��ـ��زي��ـ��ـ��ن الطبــق
ب��امل��ـ��وزاري��ـ�لا ،وي ّ
باحلبـــق الطازج.
املقطعة �إىل ���ش��ع�يرات ،الب�صل املقطع
الربي،
�إىل حلقات م�ستديرة� ،أوراق الزعرت ّ
والبندورة املقطعة �إىل مربعات.
 ت�ضاف ملعقتا زيت الزيتون وملعقتا دب�سالرمان والفلفل الأ�سود وامللح.
جي ًدا ،وت�سكب يف طبق
 تخلط املكونات ّاخل�س.
التقدمي ،وتزين ب�أوراق
ّ

متوز

Forêt Noire

دقيقة يف فرن حرارته 180
درجة مئوية.
 عندما يربد ،يقطع الكيك�إىل  3طبقات مت�ساوية ت�رشّب
بالـ .Sirop de Genoise
 تخفق الكرمية بدورها يفاخلالط الكهربائي وميكن �أن

�أطايب ال�شيف

• املكونات:
 بي�ض :عدد .7 طحني 3/4 :كوب. �سكّ ر 3/4 :كوب. كاكاو :ملعقتان كبريتان. -فانيليا :ر�شة.

• معلومة« :الفوريه نوار» من �أنواع
الكيك الإ�سفنجي ويقت�ضي جناحها
ع���دم خ��ف��ق ال��ط��ح�ين م��ع امل��ك�� ّون��ات
الأخ����رى ،ب��ل االك��ت��ف��اء بتقليبه معها
بوا�سطة امللعقة ،وباجتاه واحد.

 كرمية اخلفق 600 :غرام. علبة �سلطة فاكهة. ف��واك��ه ط��ازج��ة لل ّزينة ( ف��ري��ز ،كيوي،�أنانا�س.)...
 � Vermicelleشوكوال.• طريقة التح�ضري:
 يخفق البي�ض وال�سكر والفانيليا يف اخلالطال��ك��ه��رب��ائ��ي مل���دة  10دق��ائ��ق ح��ت��ى ت�صبح
املكونات كالـ .Mousse
 يطف�أ اخلالط الكهربائي وي�ضاف الطحنيبكم ّيات قليلة ويقلب بوا�سطة امللعقة حتى
ّ
تتجان�س املكونات.
 تو�ضع يف �أ�سفل قالب الـكيك ورقة زبدةق�صها على �شكل
(ّ )Papier Beurre
مت ّ
القالب.
 -يخبز امل��زي��ج مل��دة 50 - 45

ي�ضاف �إليها ن�صف كوب من ال�سكّ ر.
 تدهن الكرميا بني طبقات الكيك وتو�ضعفوقها �سلطة الفاكهة املعلّبة امل�صفّاة،
� ّأم��ا الطبقة الأخ�يرة فتدهن مع جوانب الكيك
وت���زي���ن بالـ«»Vermicelle
ب��ال��ك��رمي��ا
ّ
وبالفاكهة الطازجة املقطّ عة.
• مكونات :Sirop de Genoise
 ماء� 3 :أكواب. ع�صري ليمون :ن�صف كوب. �سكر :كوب واحد.• طريقة التح�ضري:
 يغلى امل��اء وع�صري الليمون وال�سكر معاال�ستمرار بالتحريك ملدة خم�س دقائق ،ويرتك
ليربد قبل �سكبه على الكيك ال�ساخن،
�أو ي�سكب ���س��اخ�� ًن��ا ع��ل��ى الكيك
البارد.

• ن�صيحة ال�شيف:
ل��ت��ن��ظ��ي��ف الأواين
��ا���س��ي��ة ،ت��ف��رك
ال��ن��ح
ّ
ب���وا����س���ط���ة ق��ط��ع��ة
م��ن ال�سيف الناعم
م��غ��م�����س��ة ب��ح��ام�����ض
ّ
الليمون �أو الـ citric
 acidث���م ُت�شطف
جي ًدا باملاء.
ّ
• ال�����ش��ي��ف ري�����ش��ار
اخل����وري خم��ت�����ص يف
الأط���ب���اق الفرن�سية
والعاملية
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متوز

قائد املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية
ي�شارك يف اجتماعات
املجل�س الدويل

انتدب العميد الركن �أ�سد الها�شم قائد املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية �إىل �أوغندا حل�ضور اجتماعات املجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية ،حيث مت عر�ض البطوالت التي �ستقام خالل الأعوام
عر�ضا ال�ست�ضافة بطولة
 .2015 ،2014 ،2013وقدم لبنان
ً
العامل الع�سكرية يف العدو الريفي خالل �شهر �آب .2014

�أخبار ريا�ضية

�إعداد:
نينا عقل خليل

�سباق «ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش ال�سنوي الأول»
يف بعدران
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي،
مم���ث�ل� ًا ب���ق���ائ���د امل���رك���ز
ال������ع������ايل ل���ل���ري���ا����ض���ة
الع�سكرية العميد الركن
�أ�سد الها�شم ،ويف ح�ضور
���ش��خ�����ص��ي��ات ر���س��م��ي��ة
و�إعالمية وريا�ضية وممثلني عن الأجهزة الأمنية
وح�شد م��ن امل��واط��ن�ين ،نظم «ن���ادي الإيليت
الريا�ضي» ،وبتاريخ �« ،2012/6/10سباق
ك�أ�س العماد قائد اجلي�ش» يف الرك�ض مل�سافة
 10كلم ،يف منطقة بعدران يف ال�شوف.

�شاركت يف ال�سباق فرق ريا�ضية من اجلي�ش
وقوى الأمن الداخلي والأندية املحلية ،بالإ�ضافة
ذكورا و�إناثًا.
�إىل ريا�ضيني لبنانيني و�أجانب،
ً
ويف اخلتام ،جرى توزيع الك�ؤو�س واجلوائز على
الفائزين.
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متوز

�أخبار ريا�ضية

�ضمن بطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى للعام
احل���ايل� ،أق��ي��م اللقاء ال��ث��اين للمجموعة «�أ»،
والذي جرى على ملعبي بريوت البلدي وثكنة
اعتبارا من
يو�سف الأ�سطا كفر�شيما وذل��ك
ً
 2012/5/9ولغاية  12منه.
نتائج ت�صنيف الأفراد جاءت على النحو الآتي:
• �سباق  200مرت:
 اجلندي �شادي فرحات من ف��وج التدخلالثالث ،الأول.
 اجلندي حمزة ح�سن من لواء امل�شاة الأول،الثاين.
 العريف �أحمد حم�سن من لواء الدعم ،الثالث.• �سباق  800مرت:
 اجلندي لقمان خ�رض من فوج مغاوير البحر،الأول.
 اجلندي �أحمد علي من اللواء اللوج�ستي،الثاين.
 الرقيب �أحمد علي ميداين من لواء امل�شاةاحلادي ع�رش ،الثالث.
• �سباق  3000مرت:

بطولة لبنان ال�شتوية
يف ال�سباحة
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي،
�أقيمت بطولة لبنان ال�شتوية بال�سباحة (بطولة
ال�شهيد يحي ال��ع��رب ال��ث��ام��ن��ة) ال��ت��ي نظمها
الإحتاد اللبناين للعبة ،يف احلو�ض املقفل لنادي
ال��ـ «�سربينغ هيلز» يف ع�ين ���س��ع��ادة ،وذل��ك
بتاريخي  19و.2012/5/20
وقد �شارك فريق اجلي�ش يف البطولة �إىل جانب
ثمانية فرق وحل يف النتيجة النهائية يف املركز
الرابع.
وهنا النتائج الفنية التي حققها الع�سكريون:
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بطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى
نتائج اللقاء الثاين للمجموعة «�أ»
 الرقيب حممد العجمي م��ن ل��واء امل�شاةالثاين ،الأول.
 امل��ع��اون الأول نقوال مرتا م��ن مقر عاماجلي�ش ،الثاين.
 اجل��ن��دي علي ���س��وي��دان م��ن ل���واء امل�شاةال�سابع ،الثالث.
• وثب عال:
 اجلندي الأول علي الديراين من لواء امل�شاةاحلادي ع�رش ،الأول.
 اجلندي مهدي العيداوي من لواء امل�شاةالثامن ،الثاين.
 اجلندي حممد طالب من لواء امل�شاة احلاديع�رش ،الثالث.
• رمي كرة حديد:
 العريف الأول بدري عبيد من لواء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 ال��ع��ري��ف الأول ج���ورج ها�شم م��ن معهدالتعليم ،الثاين.
 اجلندي يو�سف احل�سن من ل��واء امل�شاةاخلام�س ،الثالث.
• رمي رمح:

 اجلندي عبد الرحمن احلالين من لواء امل�شاةالأول ،الأول.
 اجلندي خالد �رشيتح من لواء امل�شاة ال�سابع،الثاين.
 الرقيب الأول �أ�سامة نداف من لواء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
ويف ت�صنيف الفرق جاءت النتائج على النحو
الآتي:
 لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول. لواء امل�شاة احلادي ع�رش ،الثاين. -لواء امل�شاة الأول ،الثالث.

رتا ظهر :اجلندي �أحمد �شوا ،الثالث.
•  50م ً
•  100مرت �صدر :الرقيب الأول جاك خمايل،
الثاين ،والرقيب الأول رباح رباحي ،الثالث.
•  100مرت متنوع :الرقيب الأول جاك خمايل،
الثالث.
•  800مرت ح��رة :العريف الأول �رشبل نقوال،
الثالث.
•  400مرت حرة :العريف وائل زيادة ،الثالث.
•  100مرت حرة :العريف وائل زيادة ،الثالث.
رتا �صدر :الرقيب الأول جاك خمايل،
•  50م ً
الثالث.
رتا بدل :حل كل من امل�ؤهل الأول
•  50*4م ً
علي زيعور واملعاونني رفعات اخلطيب وف�ؤاد
عكا�شة والعريف اليا�س كرتا يف املركز الثالث.

متوز

اجلي�ش ي�شارك يف
بطولة لبنان لألعاب
القوى لفئة ال�شباب
ويف لقاء ودي

�أخبار ريا�ضية

• وثب ثالثي:
 الرقيب الأول �أ�سامة نداف من لواء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
• وثب طويل:
 ال��ع��ري��ف ف����ؤاد ي��ون��ان م��ن ل���واء امل�شاةالثالث ،الأول.
 اجلندي حممد ابراهيم طريجي من لواءامل�شاة العا�رش ،الثالث.
• رمي كرة حديد:
 العريف الأول بدري عبيد من لواء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 -العريف الأول جورج ها�شم ،الثاين.

�أق��ي��م��ت على ملعب ن��ادي
اجل���م���ه���ور ،ب���ط���ول���ة ل��ب��ن��ان
لأل�����ع�����اب ال����ق����وى  -ف��ئ��ة
ال�شباب ،التي نظمها الإحتاد
ال��ل��ب��ن��اين ل��ل��ع��ب��ة ب��ت��اري��خ��ي
1 2و ،2 0 1 2 /5 /1 3
و�شارك فيها فريق اجلي�ش
�إىل جانب عدة �أندية.
 الرقيب الأول حممد مراد من فوج التدخلوحــــل بنتيجـــة البطولة املجند املمدة اخلام�س ،الثالث.
• رمي قر�ص:
خ��دم��ات��ه ن��ور ال��دي��ن ح��دي��د م��ن ل���واء امل�شاة
 ال��ع��ري��ف الأول ج���ورج ها�شم م��ن معهدالتا�سع  ،يف املركز الثاين يف م�سابقة الـ 400
مرت حواجز ويف املركز الثالث يف �سباق الـ التعليم ،الأول.
 200مرت.
ك����ذل����ك����� ،ش����ارك ف��ري��ق
املقدم الإداري مازن زهرة بطل اجلي�ش يف كرة امل�رضب
اجل��ي�����ش يف ل���ق���اء ودي يف
 املقدم الإداري مازن زهرة من نادي ال�ضباط-�أحرز املقدم الإداري مازن زهرة ،بطولة اجلي�ش يف
�أل���ع���اب ال��ق��وى �أق��ي��م على
ملعب اجلامعة اللبنانية يف
لعبة كرة امل�رضب ،التي �أقيمت على ملعب اجلامعة الأرز ،الأول.
 الرقيب الأول م�صطفى الدقدوقي مناعتبارا من 2012/5/15
اللبنانية-احلدث
احل���دث مب�����ش��ارك��ة ف���رق من
ً
ولغاية  18منه ،ب�إ�رشاف جلنة عامة ومب�شاركة  12مو�سيقى اجلي�ش ،الثاين.
ع��دة �أن��دي��ة.وج��اءت النتائج
 النقيب فرا�س القويق من لواء احلر�سالعبا.
ال��ت��ي حققها الع�سكريون
ً
�أما النتائج فقد جاءت على النحو الآتي:
على النحو الآتي:
اجلمهوري ،الثالث.
• رك�ض  200مرت:
 اجل��ن��دي ���ش��ادي فرحاتم��ن ف���وج ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث،
الثالث.
• رمي رمح:
 اجل���ن���دي ع��ب��دال��رح��م��ناحل��ل��اين م���ن ل�����واء امل�����ش��اة
الأول ،الثاين.

ك�أ�س لبنان يف كرة الطاولة والكرة
�شارك فريق اجلي�ش يف كرة الطاولة يف بطولة
ك�أ�س لبنان ،التي نظمها الإحتاد اللبناين للعبة
بتاريخ  2012/5/12على ملعب نادي املون

الطائرة ال�سال  -عني �سعادة ومب�شاركة
العبا من عدة �أندية .وقد
164
ً
حل الرقيب الأول وائل �سيف الدين يف املركز
اخلام�س ،والرقيب الأول م�صطفى الدقدوقي
يف املركز الثامن وكالهما من مو�سيقى اجلي�ش.

كذلك� ،شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان
للدرجة الأوىل يف الكرة الطائرة ،التي �أقامها
اعتبارا من مطلع العام
الإحت��اد اللبناين للعبة
ً
�ادي��ا ،وح��ل فريق
احل��ايل ،و�شارك فيها  13ن� ً
اجلي�ش يف املركز ال�ساد�س.
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متوز

�أخبار ريا�ضية

�شطرجن �رسيع ملتخرجي
الإحتاد ال�سوفياتي وفريق
اجلي�ش يحل ثالثًا

�إحيا ًء لذكرى �شهداء اجلي�ش اللبناين يف نهر البارد� ،أقام نادي متخرجي جامعات
معاهد الإحت��اد ال�سوفياتي لل�شطرجن دورة ودي��ة يف ال�شطرجن ال�رسيع بتاريخ
 2012/5/12وذلك يف مركز النادي املذكور يف �شارع الأوني�سكو وب�إ�رشاف
الإحتاد اللبناين للعبة.
ح�رض الدورة �ضباط من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،امللحق الع�سكري
ل�سفارة رو�سيا الإحتادية ال�سيد فالدميري ماركون وريا�ضيون ،و�شارك فيها فريق
اجلي�ش �إىل جانب �أندية :الأن�صار ،خريجي اجلامعة العربية واملعاهد الرو�سية.ويف
النتيجة النهائية ،حل نادي الأن�صار يف املركز الأول ،تاله نادي خريجي املعاهد
الرو�سية يف املركز الثاين وفريق اجلي�ش يف املركزالثالث.

بطولة لبنان بال�شطرجن اخلاطف

�شارك فريق اجلي�ش يف بطولتي لبنان للفردي وللفرق يف ال�شطرجن اخلاطف ،والتي
نظمها الإحتاد اللبناين للعبة بتاريخي  6و.2012/5/20
يف بطولة لبنان للفردي ل�شطرجن اخلاطف ،والتي �أقيمت يف مدر�سة ال�صالحية الأيوبية
التابعة لنادي امل�شاريع – بريوت ،ح�رض املباريات رئي�س فريق اجلي�ش العقيد الركن ح�سن
اجلوين ،رئي�س نادي امل�شاريع ال�سيد عماد �أبو خليل وعدد من ر�ؤ�ساء الأندية ،و�شارك فيها
العبا.ويف النتيجة النهائية ،حل املالزم الأول جمال ال�شامية من فوج التدخل الأول يف
ً 71
املركز احلادي ع�رش (مبجموع �ست نقاط) ،تاله املعاون الأول مروان �رشبل من مو�سيقى
اجلي�ش يف املركز الثاين ع�رش ،والنقيب �أ�سامة جوهر من فوج الأ�شغال امل�ستقل يف املركز
ناديا حل
ال�سابع ع�رش .ويف بطولة الفرق ،والتي جرت يف بلدية �صيدا ،و�شارك فيها 16
ً
فريق اجلي�ش يف املركز الرابع.

لواء امل�شاة اخلام�س بطل
اجلي�ش يف كرة ال�سلة

حقّق لواء امل�شاة اخلام�س بطولة اجلي�ش يف
كرة ال�سلة للعام  ،2012بعد فوزه يف املباراة
النهائية على فريق ل��واء احلر�س اجلمهوري
بنتيجة .61-77
�أقيمت املباراة بتاريخ  ،2012/5/31يف جممع الرئي�س العماد �إميل
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حلود الريا�ضي الع�سكري-مار روكز ،وح�رضها
العميد ال��رك��ن �أ���س��د الها�شم ق��ائ��د املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية ممثالً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي� ،إىل جانب عدد كبري من �ضباط الريا�ضة يف الألوية
والوحدات وع�سكريني.

متوز

بطولة غرب �آ�سيا ل�سيف
املبارزة و�سالح ال�شي�ش
ريتا �أبو جودة حترز
ذهبية وبرونزية

�أخبار ريا�ضية

علي الأيوبي
يفوز يف
بطولة لبنان
للجودو
����ش���ارك ع��ل��ي اب���ن ال��رائ��د
ب��ا���س��م الأي���وب���ي يف بطولة
ل��ب��ن��ان ل��ل��ج��ودو (وزن 30
ك��ل��غ) ل��ل��ع��ام احل����ايل ،التي
جرت يف نادي بودا � -أدما ،وحقق املركز الأول.

• بتاريخ � ،2012/5/8شاركت الكلية
احل��رب��ي��ة يف امل���ه���رج���ان ال��ري��ا���ض��ي بلعبة
ك��رة ال�سلة ال��ذي نظمته جمعية الأ���ص��دق��اء
اجلامعيني على ملعب اجلامعة اللبنانية-كلية
ال�صحة -ال��ف��رع اخلام�س يف �صيدا ،وف��ازت
الكلية بنتيجة .25-39
• بتاريخي  1و� ،2012/6/3شارك فريق
ل��واء امل�شاة ال�ساد�س يف لقاءين ودي�ين يف

ك��رة القدم امل�صغرة ،وف��از يف اللقاء الأول
على ف��ري��ق ال�ضهرية بنتيجة  ،4-12ويف
اللقاء الثاين على فريق الناقورة بنتيجة -11
.6
• بتاريـــخ  ،2012/5/19تبـــارى فريـــق
وديا
اجليـــ�ش فـــي كـــرة القـــدم امل�صغـــرة
ً
�ضد فريق الثانوية الإجنيلية  -زحلة على
ملعب الأخري وفاز بنتيجة �-2صفر.

�إليا ماريا عبداللـه حترز بطولة الأن�شطة للجمباز الفني

�شاركت ريتا ابنة العميد
ال��رك��ن ال��ي��ا���س �أب���و ج���ودة يف
ب��ط��ول��ة غ���رب �آ���س��ي��ا ل�سيف
املبارزة و�سالح ال�شي�ش و�أحرزت امليدالية الذهبية يف الأوىل والربونزية يف الثانية.
واجلدير بالذكر �أن ريتا تنت�سب �إىل املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.

���ش��ارك��ت �إل��ي��ا م��اري��ا اب��ن��ة امل ��ؤه��ل
الأول ال��ي��ا���س ع���ب���داهلل م���ن م��دي��ري��ة
التوجيه ،يف بطولة الأن�شطة للجمباز
الفني ،التي �أقيمت يف بريوت بتاريخ
 ،2012/5/13و�أحرزت املركز الأول.

• بتاريـــــخ  ،2012/5/6نظـــــم ن��ادي
الإيليــــت الريا�ضــــي �سباــــق ليبــــا فــــول
ت��ري��ات��ل��ـ��ـ��ـ��ـ��ون ،ب����إ��ش�راف الإحت������اد ال��ل��ب��ن��اين
ل��ل�تري��ات��ل��ون ،ومب�����ش��ارك��ة ف���رق م��ن فوجي
امل��غ��اوي��ر وم��غ��اوي��ر البحر �إلــــى جانب عدة
�أندية.ت�ضمن ال�سباق �سباحة و�سباق درجات
هوائية ،واختتم بحفل توزيع الك�ؤو�س على
الفائزين.
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�أخبار ريا�ضية

• البرتون :يف �إطار برنامج �سباقات
الرك�ض للعام  ،2012التي تنظمها جمعية
ب�يروت م��ارات��ون� ،شارك ع���دا�ؤون من لواء
امل�شاة العا�رش وم��ن فوجي مغاوير البحر
واملدرعات الأول يف �سباق البرتون مل�سافة
 10كلم ،الذي جرى بتاريخ 2012/6/3
انطالقً ا من �أمام فندق �سان �ستيفانو.
�أما النتائج فجاءت على النحو الآت��ي :حل
الرقيب الأول مهدي �شبلي من فوج مغاوير
البحر يف املركز الثالث عن فئة الرجال -35
� 39سنة ،وحل اجلندي �أحمد ف�ضل اهلل طالب
من الفوج نف�سه يف املركز الرابع عن فئة
الرجال � 24-19سنة.
• يف ال��ك��ورة� :شارك ع���دا�ؤون من ل��واءي
امل�شاة الثاين والعا�رش ومن فوج املدفعية
ال��ث��اين ،يف �سباق م��ارات��ون الربيع التا�سع
ال���ذي نظمه جمل�س �إمن���اء ال��ك��ورة بتاريخ
� 2012/5/20إىل جانب عدائني من عدة
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وبقاعا
جنوبا و�شما ًال
ال�سباقات
ً
ً
�أندية ومواطنني.
وق��د �أح��رز اجلندي حيدر عبد احل�سني
م��ن ل���واء امل�����ش��اة ال��ث��اين امل��رك��ز الأول
بتوقيت ��� 6,15,15س ،ت�لاه اجلندي
حممد املرعبي من اللواء نف�سه يف املركز
الثاين ،واجلندي حممد �إدري�س من لواء
امل�شاة العا�رش يف املركز الثالث.
• ن��رك�����ض م � ًع��ا-زح��ل��ة� :أق��ي��م �سباق
م���ارات���ون «ن��رك�����ض م � ًع��ا» ال���ذي نظمه
ن��ادي النجوم الريا�ضي يف زحلة بتاريخ
 ،2012/5/17انطالقً ا من �أمام مدخل
مدينة زحلة-عنقود العنب ،و�شارك فيه
عدا�ؤون من اجلي�ش �إىل جانب ريا�ضيني
من ع��دة �أندية وم��دار���س وجمعيات.ويف
نتيجة �سباق ال��ـ  7كلم ،حل فريق لواء
امل�شاة ال�ساد�س يف املركز الأول ،كما حل
فريقه يف املركز الثاين يف �سباق الـ 12
كلم.
•  4ك���ل���م يف ب���ع���ل���ب���ك :ب���ت���اري���خ
 ،2012/5/18ن��ظ��م��ت اجل��م��ع��ي��ة
اللبنانية للدرا�سات والتدريب� ،سباق
بعلبك مل�سافة  4كلم ،انطالقً ا من
�أمام �سيار الدرك يف املنطقة وو�صوالً
�إىل تقاطع الأح��زاب ر�أ���س العني.وقد
���ش��ارك يف ال�سباق ع����دا�ؤون م��ن ل��واء
امل�شاة ال�ساد�س وفريق اجلي�ش �إىل جانب
عدائني من الأندية املدنية واملدار�س يف
املنطقة.
ويف النتيجة النهائية لل�سباق ،حل
الرقيب الأول ح�سني عوا�ضة م��ن ل��واء
احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول ،تاله
امل��ع��اون الأول نقوال مرتا م��ن مديرية
امل��خ��اب��رات يف امل��رك��ز ال��ث��اين ،واجلندي
ب�لال عوا�ضة م��ن ل��واء امل�شاة الأول يف
املركز الثالث.
• فينيقيا ال�����دويل :ب��رع��اي��ة رئي�س
جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه ب��ري ،نظم
ن��ادي «فينيقيا �صور» ال�سباق ال��دويل
ال��ث��اين حت��ت ع��ن��وان «ع��اي�����ش�ين ���س��وا..

مرنك�ض �سوا» يف مدينة �صور وذلك بتاريخ
 ،2012/5/27و�شارك فيه نحو 2500
ع��داء وع��داءة من جميع الفئات من بينهم
فريق اجلي�ش.
ويف ال��ن��ت��ي��ج��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة للع�سكريني
امل�����ش��ارك�ين ،حقق الرقيب الأول ح�سني
عوا�ضة املركز الأول يف �سباق الـ  10كلم،
يف حني حل اجلندي �أحمد ميداين يف املركز
الأول يف �سباق الـ  5كلم.
• ن�صف ماراتون طرابل�س الدويل :بتاريخ
 ،2012/5/13نظّ مت جمعية « لبنان»
�سباق ن�صف ماراتون طرابل�س الدويل الذي
جمع الآالف من خمتلف الأق�ضية ال�شمالية
واملناطق اللبنانية ومن خمتلف الأعمار من
بينهم فريق اجلي�ش.
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400.000
لرية لبنانية

اال�سم:
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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  25متوز .2012
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
عموديا:
ً

أفقيا:
� ً

 -1رئي�سة وزراء هندية راحلة ،ل�ؤل�ؤة.

 -1قطعة خدماتية يف اجلي�ش� ،إحدى القارات.

طري� ،شاعر مهجري لبناين راحل.
-2
ّ

 -2عا�صمة �أفريقية ،ملكة هولندية راحلة� ،شاعر جمري له ملحمة م�شهورة.

 -3عا�صمة عربية ،التنب.

� -3أوعية �ضخمة لل�سوائل ،عا�صمة �أوروبية� ،إقليم يف �شمال الربازيل على

حدود فنزويال وغويانا.

 -4مدينة �أملانية ،ملك �إجتاح ايطاليا وخلع �آخر الأباطرة الرومان ،بحرية �أوروبية.
 -5رج َع ،ينتجها الفرن� ،ص َّوت الذباب ،رج َع �إىل ،جاه ِ
وغ َنى ،برية.

 -4دولة يف �أمريكا ال�شمالية ،اعتقاد ووجهة نظر يف الأمر ،قابلتني.

� -6آلة مو�سيقية ،ذريعة ،الإ�سم الثاين لفيزيائي �سوي�رسي �ساهم يف ا�ستك�شاف

�ضاق.
و�صياح ،دواء،
 -5بكاء
َ
َ
َ
عط�ش.
 -6تعلّقَ بـِ،

الأعماق البحرية.

ِ
أقر�ض املال.
 -7نهد،
�ضامنيَ � ،

� -7أحد ال�شهور.
 -8من الفواكة.

� -8أ�صناف من النا�س ،يغطّ النائم� ،أ�صلح ال�صدع ،حكم على.

 -9ثالث مدن يابانية.

� -9شكل وهيئة ،مرف�أ يف �شمال فييتنام ،مدينة فرن�سية.

يفهم الكالم م�شافهةً.
 -10مدينة م�رصية على النيل ،خ َزف� ،ضمري منف�صلّ ،

 -10فنانة م�رصية �شقيقة فنانة ،يرفع �صوته بالبكاء� ،آلة طرب ،ورد �أبي�ض

 -12مطر �شديد� ،سالَ ،ك َتبت.

 -11نوتة مو�سيقية� ،أ�صل البناء ،يدق ويجر�شِ ،
قادم ،خا�صتك بالأجنبية.

 -11يقيم باملكان ،ممثلة لبنانية.

عطري الرائحة.

 -12الإ�سم الثاين لفنانة م�رصية راحلة ،م َن َح ،عا�صمة عربية.

 -13م�ؤرخ وريا�ضي وعامل قدمي �صديق �إبن �سينا� ،صار الوقت ،ن َدى.

عمرناها� ،أرجعوا.
 -13الإ�سم الثاين َّ
لر�سام لبناينّ ،

� -14أ�ضا َء� ،شاعر �أملاين.
فرق الإبل.
 -15ك ِريهَّ ،

 -14الإ�سم الثاين لرئي�س بولوين �سابق ،يف الفم ،ه َدمت.

 -16قلب.

 -15مدينة �أملانية ،دولة �أفريقية ،يقرتب ،حقد وعداوة.

 -17رئي�س عربي تويف العام  ،1970عامل

� -16إ�سم للهري�سة ،وحدة وزن ،اجلماعة من

حرك وه َّز.
 -18دولة �آ�سيوية ،يعتمد علىَّ ،

� -17أ�شاهد ُه ،عا�صمة �آ�سيوية ،يحزن.

فيزيائي انكليزي نال نوبل.

النا�س.

 -18الإ�سم الثاين ل�شاعر برتغايل ،الإ�سم الثاين

ألهب النار ،جن�س ن�سـور كبري
� -19أوق َد و� َ
احلجم ،مطلع �أغنية لأم كلثوم من �أحلان ريا�ض

لأديب ودبلوما�سي فرن�سي راحل �صاحب «م�صري

 -20والية �أمريكية ،ممثلة �سويدية مثّل يف �أحد

 -19عملة �آ�سيوية ،ي�ستعمل للكتابة ،مرف�أ يف

نه�ض بجهد وم�شقة ،تعتبون
 -21بلدة لبنانية،
َ

 -20خمرج �أمريكي راحل ولد يف ا�ستنبول لأ�رسة
يونانية ،مادة خمدرة ،رقَّ ق وح�سن ِ
ال�شعر.
َّ

الب�رش».

ال�سنباطي.

غرب فرن�سا.

�أفالمها الفنان اللبناين �إح�سان �صادق ،عائلة.
عليه.

الفائزون
• املعاون �سلطان القا�ضي
لواء احلر�س اجلمهوري.

• الرقيب الأول يو�سف �شبيب
فوج الهند�سة.

اجلندي حممد باكي�ش
فوج املدفعية الثاين.

ماري ا�سحق
رماح  -ال�شمال.
ّ
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الثقة امل�ستمرة
مرت هيئات الإح�صاء مبجال�س ال�شعب والنا�س واملجتمع� ،سائلة بال�صوت
لو ّ
املرتفع :هل تثقون باجلي�ش؟ لتدافعت الأجوبة �إىل �صندوقة الت�صويت :نعم.
ولو طرحت تلك الهيئات �س�ؤالها على ال�شم�س املط ّلة عند كل �صباح ،لقالت هي
الأخرى :نعم ،وذلك قبل �أن متيل بوجهها امل�رشق نحو اجلنود وهم يرفعون
مر ال�س�ؤال ب�أ�شجار الأرز وال�سنديان ،النت�صبت
�أعالمهم على �سواري ال�ساحات .ولو ّ
هي الأخرى ،و�أوقفت لهوها مع الن�سيم العابر عند ال�سفوح ،و�أ�شارت �إىل غ�صونها
أي�ضا :نحن هنا بفعل �سواعد
ب�أن تنقل اجلواب �إىل ذوي ال�ش�أن :نعم ،ولأ�ضافت � ً
اجلنود ه�ؤالء ،لقد �أر�سلوا جذورنا يف الأر�ض قبل �سنني و�سنني ،فنبتنا حتت
�أنظارهم ،و�رشبنا و�إياهم من مر�ضعات املاء التي يحملون ،والآن ،ال طلب لنا
طلبا للراحة والظل ،فعندنا حنو ويفء ال
عندهم �إال �أن
حر ال�صيف ً
ميروا بنا يف ّ
ّ
ميكن �أن ي�ؤتى بهما من �أي مكان.
يحمل اجلي�ش لبنان فوق كاهله ،لبنان كاملاً  ،ومي�ضي به من منطقة �إىل �أخرى،
ومن حد �إىل حد ،ي�ستطلع الأمكنة ،ويطمئن و�إياه �إىل �سالمة
الأحوال .باملقابل ،يحاول البع�ض �أن يحمل اجلي�ش على ظهره،
أي�ضا ،وحمل الوطن
من دون �أن يدري �أنه بذلك �إمنا يحمل لبنان � ً
ي�ستحيل على بع�ض من دون بع�ض ،وعلى فريق من دون �آخر� ،إال
على اجلي�ش لأنه ميثل كل فريق ،ولأنه يجمع القوى كاملة من
�رشق ومن غرب ،ومن �شمال ومن جنوب.
دائما  -مبقارنة تفيد �أن و�ضع البالد
ويطلع علينا بع�ض الإعالم  -وحرية التعبري م�صونة
ً
اليوم هو و�ضعها العام  ،1975من حيث اخلطورة واحتماالت التطاحن املفتوح وال�رصاع
املجنون� ،إال �أن الفرق هو يف �أن الثقة باجلي�ش كانت �أرفع و�أقوى �آنذاك .ال �شك يف �أن
ردوا عليه� ،سواء عرب الإعالم نف�سه �أو يف نفو�سهم
الكثريين �سمعوا ذلك ،و�أن الكثريين ّ
مب�رشا باحلرب واالقتتال ب�أي حال ،ولي�س كل
وعقولهم وقناعاتهم ،ولي�س كل الأ�صوات
ً
ناكرا على اجلي�ش دوره الرئي�س يف تعزيز الثقة بالوطن ،ومواجهة الفتنة ،وتثبيت
الآراء
ً
الأمن ،وحماية الوحدة الوطنية ،والتوفيق بني اجلميع .وال �أحد على الإطالق ،هنا ويف كل
مكان ،يجهل ما احلجم الذي ت�شمله كلمة «جميع» عندنا ،من طوائف ومذاهب وفرق و�أحزاب
وتيارات واجتاهات وجمعيات وجتمعات وخاليا وحلقات ...ومن ا�ستعدادات لإن�شاء جمموعات
جديدة� .أما عن املقارنة مبا جرى العام  ،1975وما تاله ،وافرتا�ض العودة �إىل هناك ،فهذا
مما ال ميت �إىل الواقع ب�أي و�صل ،فمعظم اللبنانيني الذي اختربوا ذلك ،وعا�شوا حتت رحمة
قذائفه و�شظاياه ،وعلى مر�أى من �أهواله وم�آ�سيه ،ال يزال على قيد احلياة ،وال يزال الدر�س
حا�رضا يف �أذهانه ،وبذلك ،فهو لن يجر �إىل حتفه ثانية ،ويف فرتة زمنية متقاربة احللقات،
ً
كما �أنه �سوف يعمل ،ال بل �سوف يجهد النف�س ،يف الت�صدي ملحاوالت �سوقه اىل جتديد
تلك امل�أ�ساة امللهاة .وبعد ذلك ،ف�إن يف �أولويات القيادة ،ويف ر�أ�س �شعاراتها ،كما جرى
تعر�ض له اجليل ال�سابق يجب �أال نورثه
الإعالن والتكرار :الرجوع �إىل الوراء ممنوع ،وما
ّ
للجيل احلايل ،ومهما كانت الت�ضحيات يف �سبيل مواجهة خمطط م�شبوه كهذا ،ف�إنها لن تكون
بحجم اخل�سارة التي قد تنتج عن جناحه ،فيما لو جنح ،ولن ينجح.
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بقلم:
العميد الركن
ح�سن �أيوب
مدير التوجيه

