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وجه قائد
يف الذكرى احلادية وال�سـبـعني ال�ستـقالل لبنانّ ،
اجلي�ش العماد جان قهوجي �إىل الع�سكريني «�أمر اليوم»،
الذي دعاهم فيه �إىل تلبية نداء اللبنانيني يف كل حني،
م� ّؤكدً ا � ّأن دماء ال�شهداء واجلرحى �أحبطت «حلم �إقامة
�إمارة ظالمية من احلدود ال�شرقية للوطن �إىل البحر.»...

احتفاالت اال�ستقالل

28

يف ذكرى اال�ستقالل ،قام قائد اجلي�ش يرافقه رئي�س
الأركان وعدد من كبار �ضباط �أجهزة القيادة ،بو�ضع
�إكليلٍ من الزهر على ن�صب �شهداء اجلي�ش يف وزارة الدفاع
ميا لأرواحهم الطاهرة ،وتقدي ًرا لت�ضحياتهم
الوطني ،تكر ً
الكبرية يف احلفاظ على وحدة الوطن وا�ستقالله.

ملف العدد

52

مر�سوما
بعدما �أف�شل اجلي�ش املخطط الإرهابي الذي كان
ً
لعا�صمة ال�شمال ،طرابل�س ،وبات مي�سك بزمام الأمور،
� ّأكد العماد جان قهوجي �أن اجلي�ش لن يرتاجع عما بد�أه
مهما كان حجم الت�ضحيات ،وهو ما�ض يف ّ
تعقب فلول
الإرهابيني و�صولاً �إىل اجتثاث جذورهم...

يف ذكرى
اال�ستقالل

ملنا�سبة الذكرى احلادية وال�سبعني ال�ستقالل لبنان� ،أ�صدر نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني
ريا اىل انت�صاراته الباهرة التي حمت
�سمري مقبل بيا ًناّ ،نوه فيه باجلي�ش رافع لواء ال�شرف والت�ضحية والوفاء ،م�ش ً
ؤكدا �أ ّنه هو خ�شبة اخلال�ص.
البالد وحفظت ال�سلم الأهلي ،م� ً
هنا ن�ص البيان.

وزير الدفاع الوطني ي�شيد بحماة اال�ستقالل وببطوالتهم
تغيب االحتفاالت هذه
ال�سنة بذكرى اال�ستقالل
ن���ظ��� ًرا اىل ���ش��غ��ور ���س��دة
الرئا�سة الأوىل ،وهذا �أمر
ال يليق ببلد اع��ت��اد �أن
�وذج��ا يحتذى
يكون من� ً
بتطبيق الدميوقراطية،
وال��ت��ي م��ن �أب���رز �سماتها
تداول ال�سلطة.
يف م���ن���ا����س���ب���ة ع��ي��د
اال���س��ت��ق�لال ال ب���د من
التنويه والإ���ش��ادة بحماة
اال�ستقالل املدافعني عن
�أر������ض ال���وط���ن ،عنيت
ب��ه��م ���ض��ب��اط اجل��ي�����ش
اللبناين البا�سل ورتباءه
و�أف��راده .هذا اجلي�ش رافع لواء ال�شرف والت�ضحية والوفاء
التي ج�سدها �أعمالاً بطولية يف كل املعارك التي خا�ضها
ً
حفاظا على �أرواح الأبرياء �ضد
على امتداد تراب الوطن،
وفيا
املعتدين واملخلني بالأمن واملرتب�صني �ش ًرا بهذا الوطنً ،
َ
لق�سمه من دون تردد �أو منّ ة ،ترعاه قيادة حكيمة حري�صة
على �أمن جميع عنا�صره و�سالمتهم مبن فيهم اجلنود
املختطفني .وقد �شهد العامل لكفاءة هذا اجلي�ش وجدارته
وعزمه .وعلى الرغم من افتقاره �إىل العدة والعتاد الالزمني،
فقد ّ
حقق انت�صارات باهرة حمت البالد وحفظت ال�سلم
عارما من جميع
أييدا
الأهلي .وقد جاءت ثمرة جناحاته ت� ً
ً
الفرقاء ملا حققه وملا ينتظر �أن يحققه ،وبات اجلميع على
قناعة را�سخة ب�أنه هو خ�شبة اخلال�ص.
�وح��د يف الت�صدي للإرهابيني
� ّإن امل��وق��ف اللبناين امل� ّ
م�شرتكا يدفع
جامعا
والتكفرييني ينبغي �أن ي�شكل
ً
ً
معا �إىل طاولة ح��وار ،التخاذ خطوات
الفرقاء للجلو�س ً
بعيدا عن املزايدات الكالمية
عملية داعمة للجي�ش
ً

�أو الت�شكيك باجنازاته ،لكي يتمكن من املجابهة
وال�صمود ،كما عليهم �إيجاد احللول املالئمة لت�أمني
اال�ستحقاقات االنتخابية الرئا�سية والنيابية على ال�سواء،
لت�أمني ح�سن �سري عمل الإدارات الر�سمية وت�أمني اخلدمات
املطلوبة للمواطنني.
بد من توجيه كلمة �شكر
ويف جمال حماربة الإرهاب ال ّ
�إىل جميع ال��دول التي �ساهمت وت�ساهم يف م�ساعدات
ع�سكرية للجي�ش اللبناين وباقي الأجهزة الأمنية ،من
عدة وعتاد وتدريب ،كما نحيي قوات الأمم املتحدة التي
ونقدر الدور الذي تقوم به.
تتعاون مع اجلي�ش يف اجلنوب ّ
�إن اجلي�ش مبحاربته الإره���اب ال ي��داف��ع ع��ن لبنان
وح�سب� ،إمنا يدافع � ً
أي�ضا عن الدول التي وعت مدى خطورة
هذا الإرهاب.
يف هذه الذكرى ويف ظل الظروف الع�صيبة التي مير بها
وطننا ،لنا ملء الثقة بوطنية اللبنانيني و�إدراكهم ملعنى
اال�ستقالل احلقيقي...
347
العدد 354

188
5

ا�ستقباالت
الوزير

�سفريا اليونان وايران وبالمبلي وبورتوالنو لدى وزير الدفاع الوطني

ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر الدفاع الوطني
الأ�ستاذ �سمري مقبل ،يف مكتبه يف ال�يرزة� ،سفرية اليونان
ال�سيدة كاترين بورا يرافقها امللحق الع�سكري الكولونيل
�ود ًع��ا ملنا�سبة
ق�سطنطينو�س كارام�سيني�س ال��ذي ح�ضر م� ّ
درع��ا من وزارة الدفاع
مغادرته لبنان نهائي ًا ،وق��دم لدولته ً
اليونانية عربون تقدير.
وج��رى خ�لال ال��زي��ارة عر�ض ل�ل�أو���ض��اع الراهنة واملخاطر
املحدقة يف املنطقة من جراء الأعمال الإرهابية التي يقوم بها
�سيما ق�ضية الع�سكريني املخطوفني.
التكفرييون ،وال ّ
كما ا�ستقبل الوزير مقبل� ،سفري جمهورية �إيران الإ�سالمية
ال�سيد حممد فتح علي ،يرافقه امللحق الع�سكري العقيد
الركن حممد ر�ضا مريزاين .وقد تخلل اللقاء بحث يف الأو�ضاع
الراهنة و�آخر امل�ستجدات.
املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة يف لبنان
والتقى الوزير مقبل،
ّ
ال�سيد ديريك بالمبلي ،وبحث معه يف مو�ضوع الهبة الإيرانية

�سيما املادة اخلام�سة من
يف �ضوء ق��رارات الأمم املتحدة ،وال ّ
تطرق البحث �إىل الأو�ضاع الراهنة املحلية
القرار  .1747كما ّ
والإقليمية ،ومو�ضوع حماربة الإرهاب وم�ساعدة لبنان يف هذا
املجال.
كذلك ،ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني ،قائد ق��وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اللواء لوت�شيانو بورتوالنو مع وفد مرافق،
واطلع منه على الأو�ضاع الأمنية يف اجلنوب �ضمن القطاع
التي ت�شرف عليه القوات الدولية .كما جرى بحث يف �أهمية
التن�سيق والتعاون القائم مع قيادة اجلي�ش اللبناين ملعاجلة
اخلروقات والتجاوزات اجلوية والربية والبحرية للقرار  ،1701ال
�سيما جلهة الأبراج التي يقيمها العدو الإ�سرائيلي للمراقبة
ّ
والت�شوي�ش خلف اخلط الأزرق.
وقد �شدد الوزير مقبل خالل اللقاء ،على وج��وب معاجلة
اخل��روق��ات الإ�سرائيلية الإلكرتونية التي تطاول القطاع
امل�صريف.

�سفرية اليونان ال�سيدة كاترين بورا
يرافقها امللحق الع�سكري الكولونيل ق�سطنطينو�س كارام�سيني�س

�سفري جمهورية �إيران الإ�سالمية ال�سيد حممد فتح علي
يرافقه امللحق الع�سكري العقيد الركن حممد ر�ضا مريزاين

املن�سق اخلا�ص للأمم املتحدة
ّ
يف لبنان ال�سيد ديريك بالمبلي

قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اللواء لوت�شيانو بورتوالنو مع وفد مرافق
العدد 354
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ا�ستقباالت
القائد

وزير الدفاع الوطني
وقائد اجلي�ش
ا�ستعر�ضا ال�ش�ؤون الأمنية
ومو�ضوع الهبات الع�سكرية

زار نائب رئي�س جمل�س ال���وزراء وزي��ر
الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل،
وبتواريخ خمتلفة ،قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي يف مكتبه يف ال�ي�رزة،
ال��ت��ط��ورات الأم��ن� ّ�ي��ة
وت��ن��اول ال��ب��ح��ث
ّ
والإج����راءات التي ينفّ ذها اجلي�ش يف
ت�صديه للجماعات الإرهابية ،ول�ضبط
الأم��ن والإ�ستقرار يف البالد .كما متّ
التداول يف مو�ضوع الهبات الع�سكرية
املرتقبة مل�صلحة اجلي�ش.
وخ�لال العمليات الع�سكرية التي
نفّ ذها اجلي�ش اللبناين يف ال�شمال ،زار
الوزير مقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي
ال��ذي انتقل و�إي���اه �إىل غرفة عمليات
قيادة اجلي�ش ،حيث �أطلعه على �سري
العمليات الع�سكرية التي نفّ ذتها قوى
اجلي�ش �ضد اجلماعات الإره��اب��ي��ة يف
منطقة طرابل�س وحميطها ،والإجنازات
التي ّ
حققتها على هذا ال�صعيد.
وق��د ن� ّ�وه وزي��ر ال��دف��اع ب����أداء الوحدات
امل��ن��فّ ��ذة و���س��رع��ة ح�سمها امل��ع��ارك،
وحر�صها الكبري على تفادي �إيقاع
الإ�صابات يف �صفوف املواطنني.

قائد اجلي�ش
يزور ال�سعودية

زار قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي على ر�أ�س ٍ
وفد ع�سكري مرافق ،اململكة العربية ال�سعودية
املقدمة من اململكة
حيث �شارك يف حفل توقيع اجلانبني ال�سعودي والفرن�سي على اتفاقية الهبة
ّ
مل�صلحة اجلي�ش اللبناين.
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ا�ستقباالت
القائد
قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء
والبحث يتناول الأو�ضاع يف املنطقة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيد دايفيد هيل،
و�سفري رو�سيا ال�سيد الك�سندر زا�سيبكني ،و�سفري دولة كوريا
اجلنوبية ال�سيد  ،Choi Jong ILو�سفري اجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية ال�سيد حممد فتح علي يرافقه امللحق الع�سكري
العقيد حممد ر�ضا مرزاين.
وجرى خالل اللقاءات البحث يف الأو�ضاع العامة يف لبنان
واملنطقة ،والعالقات الثنائية بني لبنان وك��ل من ال��دول
املذكورة.
كذلك ،ا�ستقبل العماد قهوجي القائم بالأعمال بالإنابة يف
�سفارة مملكة بلجيكا ال�سفري  Alex Lenartsوبحث معه
�ش�ؤو ًنا عامة وعالقات التعاون بني جي�شي البلدين.
وا�ستقبل � ً
أي�ضا� ،سفري لبنان يف دولة الإمارات العربية املتحدة
ال�سيد ح�سن �سعد.
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�سفري الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيد دايفيد هيل

�سفري رو�سيا ال�سيد الك�سندر زا�سبيكني

�سفري دولة كوريا اجلنوبية
ال�سيد Choi Jong IL

�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد حممد فتح علي
يرافقه امللحق الع�سكري العقيد حممد ر�ضا مرزاين

ال�سفري Alex Lenarts

�سفري لبنان يف دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سيد ح�سن �سعد
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 ...وع�ضو الكونغر�س الأمريكي

ا�ستقبل ال��ع��م��اد ق��ه��وج��ي ،يف مكتبه يف ال��ي�رزة ،ع�ضو
الكونغر�س الأمريكي ال�سيد  Mike Pompeoيف ح�ضور
ال�سفري الأمريكي ال�سيد دايفيد هيل ووفد مرافق.

 ...ورئي�س �أركان الدفاع الربيطاين

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،رئي�س �أرك��ان الدفاع الربيطاين
اجلرنال  ،Nicholas Houghtonعلى ر�أ�س وفد ع�سكري،
وذلك يف ح�ضور ال�سفري الربيطاين ال�سيد .Tom Fletcher

�سيما برنامج
وتناول البحث عالقات التعاون بني اجلانبني ،ال ّ
املقررة للجي�ش اللبناين ،وامل�ساعدات
امل�ساعدات الربيطانية
ّ
املقرتحة يف �ضوء احتياجاته الراهنة.

...ونوا ًبا
ّ

النائب
به ّية
احلريري

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،ال��ن� ّ�واب ال�سادة:
بهية احلريري ،دوري �شمعون� ،أحمد فتفت وحممد كبارة
ّ
وخالد زهرمان .وقد بحث الزائرون مع العماد قائد اجلي�ش
التطورات الراهنة والأو�ضاع الأمنية يف خمتلف املناطق،
يف
ّ
�سيما يف منطقة ال�����ش��م��ال .كما ق� ّ�دم��وا ل��ه التعزية
ال ّ
ت�صديه
منوهني ب��دور اجلي�ش يف
بالع�سكريني ال�شهداء،
ّ
ّ
إرهابية ،و�إع��ادة الأمن والإ�ستقرار �إىل مدينة
للجماعات ال
ّ
طرابل�س ومنطقة ال�شمال.

النائب
دوري
�شمعون
النواب �أحمد فتفت وحممد كبارة وخالد زهرمان
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�إ�ستقباالت
القائد

...ووزراء

ً
كال من وزير ال�صحة العامة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش،
النائب وائل �أبو فاعور ،وزير االت�صاالت النائب بطر�س حرب،
التطورات الراهنة.
والوزير ال�سابق وئام وهاب ،وبحث معهم يف
ّ

وزير االت�صاالت النائب بطر�س حرب

 ...ومدير عام �أمن الدولة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،مدير عام �أم��ن الدولة اللواء جورج
أمنية و�سبل تعزيز الإجراءات
قرعه ،وبحث معه يف
التطورات ال ّ
ّ
امل�شرتكة بني امل�ؤ�س�ستني.

وزير ال�صحة العامة النائب وائل �أبو فاعور

الوزير ال�سابق وئام وهاب

 ...ونائب رئي�س املجل�س ال�شرعي الإ�سالمي الأعلى

ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،نائب رئي�س املجل�س ال�شرعي
الإ�سالمي الأعلى الوزير ال�سابق عمر م�سقاوي يرافقه وفد من
قدموا له التعزية بالع�سكريني
م�شايخ دار الفتوى ،حيث ّ
التطورات الراهنة.
ال�شهداء وبحثوا معه يف
ّ

ووفدا من حزب الوطنيني الأحرار
ً ...

وفدا من حزب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزةً ،
الوطنيني الأحرار.
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جوالت
القائد

قائد اجلي�ش ّ
يتفقد الوحدات يف ال�شمال
ويعزّ ي بالع�سكريني ال�شهداء

املميزة ،وت�ضحياتهم اجل�سام خالل املعركة لطم�أنة
القيادية
ّ
املواطنني وتر�سيخ الأمن واال�ستقرار يف منطقة ال�شمال».
أكد العماد قهوجي �أن «دماء ال�شهداء واجلرحى لن تذهب
و� ّ
ه��د ًرا ،و�أن��ه ال م�ساومة وال مهادنة مع قتلة الع�سكريني وال
اتفاقات �سرية على دم ال�شهداء ،و�أن كل من اعتدى على
عنا�صر اجلي�ش هو �إرهابي ،و�سيالحق �أينما وجد حتى توقيفه
وت�سليمه للق�ضاء مهما طال الزمن».
و�أ�ضاف «�إن دماء ال�ضباط والع�سكريني التي �سالت فوق �أر�ض
ال�شمال ،حمت وحدة لبنان من م�شاريع الفتنة والفو�ضى التي
كان يخطط لها الإرهابيون».

ّ
تفقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وح��دات اجلي�ش
املنت�شرة يف منطقة طرابل�س وحميطها ،حيث ج��ال يف
مراكزها ،واطلع على �إجراءاتها امليدانية املتخذة ،لرت�سيخ
عموما .ثم اجتمع
الأم��ن واال�ستقرار يف طرابل�س وال�شمال
ً
وقدم لهم التعزية با�ست�شهاد
بقادة الوحدات وع�سكرييها ّ
املميزة ،ومز ّو ًدا �إياهم
منو ًها بكفاءتهم وجهودهم
ّ
رفاقهمّ ،
التوجيهات الالزمة للمرحلة املقبلة.
توجه قائد اجلي�ش العماد قهوجي �إىل بلدتي
من جهة �أخرىّ ،
قدم تعازيه
من�صورية بحمدون وامل�شرفة يف ق�ضاء عاليه ،حيث ّ
لأف��راد عائلتي الرائد ال�شهيد جهاد الهرب والنقيب ال�شهيد
فرا�س احلكيم .كما زار ورئي�س الأركان اللواء الركن وليد
�سلمان ،عائلة امل�لازم �أول ال�شهيد ندمي �سمعان يف �صالون
قدما � ً
أي�ضا تعازيهما
كني�سة مار تقال بقنايا  -املنت ،حيث ّ
اىل �أفراد العائلة.
ويف الزيارتنيّ ،نوه العماد قهوجي «مبناقبية ال�شهداء و�صفاتهم

عائلة الرائد ال�شهيد جهاد الهرب

عائلة النقيب ال�شهيد فرا�س احلكيم

عائلة املالزم �أول ال�شهيد ندمي �سمعان
العدد 354
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ي�ستقبل �سفري بلجيكا
ونوا ًبا ووفو ًدا ع�سكر ّية

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،القائم
بالأعمال بالإنابة يف �سفارة مملكة بلجيكا ال�سفري  ،Alex Lenartsوبحث
معه يف الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون بني اجلي�شني اللبناين والبلجيكي.
ال�سفري Alex Lenarts
وا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �سلمان ،قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو ،وبحث معه يف الأو�ضاع على احلدود اجلنوبية
وعالقات التعاون بني اجلانبني.
رفيعا (وفد ال�صداقة الع�سكرية) برئا�سة الفريق
�صينيا
وفدا
كذلك ،ا�ستقبل ً
ً
ً
ليو �شاجني رئي�س الإدارة العامة اللوج�ستية يف القوات امل�سلحة ال�صينية ،والذي
يقوم بزيارة لبنان �ضمن �إطار تبادل زيارات ال�صداقة والتعاون بني اجلي�شني ،وقد
جرى البحث يف �سبل تفعيل التعاون بني اجلي�شني اللبناين وال�صيني وتطويره.
وا�ستقبل رئي�س الأركان � ً
أي�ضا،
وزي���ر ال�صحة النائب وائ���ل �أب��و
فاعور وبحث معه �ش�ؤو ًنا عامة،
اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو
كما ا�ستقبل يف الإطار نف�سه،
النواب ال�سادة :الوليد �سكرية،
�أنطوان �سعد و�أمني وهبه.
ومن ز ّوار رئي�س الأركان ،مديرة الربنامج الوطني للوقاية من الإدمان يف وزارة
ال�ش�ؤون الإجتماعية ال�سيدة �أمرية نا�صر الدين ،يرافقها ال�سيد �أنطوان الربمكي
رئي�س جمعية �شبيبة ّلبيك لبنان .وقد جرى التداول بالنتائج املتوخاة من
الربنامج املذكور على �صعيد الوطن ،وانعكا�سه على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وفد ال�صداقة الع�سكرية ال�صينية

وزير ال�صحة
النائب وائل
�أبو فاعور

النائب
الوليد
�سكرية

النائبان
�أنطوان �سعد
و�أمني وهبه

ال�سيدة �أمرية
نا�صر الدين
يرافقها ال�سيد
�أنطوان الربمكي
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�أمر اليوم

قائد اجلي�ش للع�سكريني
يف «�أمر اليوم»
دماء رفاقكم ال�شهداء واجلرحى
ً
يهدد لبنان
�أحبطت
خمططا ّ
يف ال��ذك��رى احل��ادي��ة
وال�سـبـعــني ال�ستـقــالل
وجه قائد اجلي�ش
لبنانّ ،
العماد جان قهوجي �إىل
الع�سكريني «�أمر اليوم» الرقم
 ،142الذي دعاهم فيه �إىل تلبية نداء اللبنانيني
يف كل حيـن ،م� ّؤك ًدا � ّأن دماء ال�شهداء واجلرحى
�أحبطت «حلم �إقامة �إمارة ظالمية من احلدود
ال�شرقية للوطن �إىل البحر.»...
يف ما يلي ن�ص «�أمر اليوم».
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�أيها الع�سكريون
للمرة الثانية على التوايل ،يفر�ض علينا ال�شغور يف موقع
رئا�سة اجلمهورية� ،إلغاء احتفالٍ وطني عزيز على قلوب �أبناء
جميعا ،ففي الأول من �آب اعتذرنا للبنانيني عن عدم
الوطن
ً
�إجراء احتفال تقليد ال�سيوف لل�ضباط املتخرجني ،واليوم �ألغينا
�إقامة العر�ض املركزي ملنا�سبة عيد اال�ستقالل� ،آملني �أن ت�شهد
البالد انتخا ًبا لرئي�س اجلمهورية يف �أ�سرع وقت ممكن ،ما
ّ
بكل ت�أكيد ،يف انتظام عمل امل�ؤ�س�سات الد�ستورية
ي�سهم
وعودة احلياة الوطنية �إىل م�سارها الطبيعي.
�أيها الع�سكريون
ّ
مهدد بكيانه يف �أخطر
تطل ذكرى الإ�ستقالل ،ولبنان
ّ
ّ
خمطط �إرهابي ت�شهده املنطقة جمعاء .فبالأم�س القريب
�أنتم من �أف�شل هذا املخطط بدماء رفاقكم ال�شهداء واجلرحى
الأبطال ،و�أنتم من �أحبط حلم �إقامة �إم��ارة ظالمية من
احلدود ال�شرقية للوطن �إىل البحر ،والتي لو ح�صلت ،ل ّأدت �إىل
مدمرة ت�شمل لبنان ب�أ�سره ،ولدخلنا يف دوامة
�أحداث مذهبية ّ
ت�صديكم
مما
يت�صوره البع�ض .فكان ّ
حرب �أهلية هي �أخطر ّ
ّ
ثم
للتنظيمات الإرهابية وعزلكم لها يف منطقة عر�سالّ ،
�إنهاء وجودها ال�شاذ يف مدينة طرابل�س وحميطها ب�سرعة

ّ
حمط تقدير اللبنانيني و�إعجاب دول العامل .واعلموا
قيا�سية،
ّ
م�ستمرة ،فال
�ضد هذه التنظيمات
�أن قرارنا وا�ضح� :إن احلرب َّ
ّ
هوادة وال ا�ستكانة يف قتال الإرهابيني ،حتى اقتالع جذورهم
تدخر
من لبنان .و� ّإن القيادة �ستوا�صل بذل �أق�صى اجلهود ولن ّ
و�سيلة ،يف �سبيل حترير رفاقكم املخطوفني لدى هذا االرهاب،
وعودتهم �إىل م�ؤ�س�ستهم وعائالتهم.
�أيها الع�سكريون
يف موازاة مواجهتكم البطولية للإرهاب ،كونوا على �أمتّ
اال�ستعداد ملواجهة العدو الإ�سرائيلي الذي يعمل على ا�ستغالل
الظروف الإقليمية للإمعان يف خروقاته واعتداءاته ،واحر�صوا
على التزام القرار  1701ومندرجاته بالتن�سيق والتعاون مع
القوات الدولية ،وحماية املياه الإقليمية من حماولة هذا العدو
ا�ستحداث منطقة بحرية عازلة ،وواظبوا على حماية م�سرية
ال�سلم الأهلي يف البالد.
�إن الأخ��ط��ار التي حت��دق بالوطن ترتّ ب عليكم �أعباء
ج�ساما ،يواكبها �سهر القيادة على تطوير قدراتكم وتوفري
ً
�سيما من خالل الهبات
احتياجاتكم من ال�سالح والعتاد ،ال ّ
قدمتها دول �شقيقة و�صديقة .وهذه الأخطار
الع�سكرية التي ّ
ّ
تتطلب منكم املزيد من اليقظة واجلهوزية
والتحديات
والتم�سك بالثوابت الوطنية.
ّ
�أيها الع�سكريون
بوحدتكم و�إميانكم بر�سالتكم والتفاف اللبنانيني
حولكم� ،أثبتّ م �أ ّال م�ستحيل �أمام اجلي�ش .ويف الذكرى احلادية
ّ
�سياجا للوطن
يتطلع ال�شعب �إليكم،
وال�سبعني لال�ستقالل،
ً
ورمزًا ل�سيادته وا�ستقالله ،وحما ًة لعي�شه امل�شرتك ،الذي ّ
ميثل
فلبوا نداء �شعبكم يف ّ
كل حني،
جوهر وثيقة الوفاق الوطنيّ .
دائما ،نب�ض �أمله ،وج�سر عبوره �إىل
وكونوا له كما عهدكم ً
رحاب الأمان واال�ستقرار.
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وتبقى
الذكرى
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ع�شية عيد الإ�ستقالل ويف �صبيحة العيد� ،أقيمت احتفاالت على
�أ�ضرحة رجال اال�ستقالل جر ًيا على العادة املتبعة �سنو ًيا .فقد زار وزراء
ونواب �أ�ضرحة رجال اال�ستقالل
حيث و�ضعوا �أكاليل من الزهر
ب�إ�سم اجلمهورية اللبنانية ،و�سط
مرا�سم التكرمي التي �شاركت
فيها مو�سيقى اجلي�ش وال�شرطة
الع�سكرية يف ح�ضور �ضباط م ّثلوا
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

لبنان
يكرم رجال
ّ
الإ�ستقالل

احتفاالت و�أكاليل �أمام �أ�ضرحتهم
�أقيمت االحتفاالت �أمام �أ�ضرحة كل من :الرئي�س ب�شارة
اخل��وري (مدافن ر�أ���س النبع) ،الرئي�س كميل �شمعون (دير
القمر) ،الرئي�س اللواء ف ��ؤاد �شهاب (غزير) ،الرئي�س ريا�ض
ال�صلح (الأوزاع��ي) ،الرئي�س �صائب �سالم (ق�صق�ص) ،الرئي�س
�صربي حماده (الهرمل) ،الأمري جميد ار�سالن (خلده) ،عبد
احلميد كرامي (طرابل�س) ،حبيب �أبو �شهال (مار اليا�س-
بطينا)� ،سليم تقال (زوق مكايل) ،بيار اجلميل (بكفيا)،

ع��ادل ع�سريان (�صيدا) ،حميد فرجنية (�إه���دن) وعدنان
احلكيم (البا�شورة).
كذلك �شملت الزيارات يف املنا�سبة ،قلعة را�شيا ،وبيت
اال�ستقالل يف ب�شامون .و�أقيم احتفال تكرميي �أمام اللوحة
التذكارية الغتيال الرئي�س ال�شهيد رينه معو�ض (الظريف)،
و�آخ��ر �أم��ام �ضريح الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري (�ساحة
ال�شهداء).
لاً
كما و�ضع وزير الدفاع �إكلي من الزهر �أمام متثال الأمري
فخر ال��دي��ن (مدخل
وزارة الدفاع الوطني).
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احتفاالت
اال�ستقالل

يف ذكرى اال�ستقالل

اجلي�ش يجدد عهوده �أمام العلم وال�شهداء ...ويف امليدان
مرت منا�سبة عيد اال�ستقالل ولبنان
ّ
يعي�ش ف�ترة حرجة ،تراكمت فيها
�أخطار و�أزم��ات وهموم كثرية .كان
من الطبيعي �أن تغيب االحتفاالت
امل��ع��ه��ودة يف ه��ذه ال��ظ��روف ،وه���ذا ما
ح�صل.
لكن الذكرى تظل �شعلة متوهجة
ودع���وة للعمل على تخطي الأزم���ات
ومواجهة الأخطار ،على �أن يعمل كل
من موقعه ودوره.
ع�سكريونا الذين عاهدوا الوطن على
الت�ضحية ب�شرف ووفاء� ،أحيوا عهودهم
جمد ًدا يف منا�سبة اال�ستقالل.
يف وزارة الدفاع الوطني ،كما يف قيادات املناطق ومقر قيادتي القوات البحرية واجلوية ،ويف املواقع والثكن ،انتظموا �صفوفاً
ً
را�سخا،
قاطعا ،وعهدهم
وكرموا رفاقهم ال�شهداء ،وعادوا �إىل مهماتهم .ويف امليدان كان وعدهم
كرموا العلم،
ً
ّ
مرتا�صةّ ،
قبل العيد ويوم العيد وبعده ،ويف كل يوم.
فبمنا�سبة الذكرى احلادية وال�سبعني لال�ستقالل ،قام قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يرافقه رئي�س الأركان اللواء الركن
ٍ
إكليل من الزهر على ن�صب �شهداء اجلي�ش يف وزارة الدفاع الوطني،
وليد �سلمان وعدد من كبار �ضباط �أجهزة القيادة ،بو�ضع �
تكرميا لأرواحهم الطاهرة ،وتقدي ًرا لت�ضحياتهم الكبرية يف احلفاظ على وحدة الوطن وا�ستقالله.
ً
ً
ّ
ممثال قائد اجلي�ش ،و�أركان
وللمنا�سبة عينها �أقيم يف باحة وزارة الدفاع الوطني احتفال رمزي ح�ضره رئي�س الأركان
القيادة وقادة الوحدات و�ضباطها واملوظفون املدنيون التابعون لها ،حيث جرت مرا�سم رفع العلم وتالوة «�أمر اليوم».
وتكرر امل�شهـد نف�سه يف جميع قيادات املناطق ويف قيادتي القوات البحرية واجلوية.
ويف طرابل�س وعكار وعر�سال و�سواها،
ك��ان��ت ال���وح���دات ت��ت��اب��ع مهمات
مالحقة االرهابيني واملطلوبني وحتفظ
الأم���ن ،جم��ددة عهودها بالدم حينً ا
وبالعرق والتعب امل�ستمر يف كل حني.
28
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منا�سبة

يف الذكرى
املـئـويــة
الندالع احلرب
العاملية الأوىل

تر�أ�س �سفري فرن�سا ،ال�سيد باتري�س باويل ،احتفالاً �أقيم يف ق�صر ال�صنوبر نهار الثالثاء  11ت�شرين
حدا
الثاين  2014ملنا�سبة �إحياء ذكرى هدنة احلادي ع�شر من ت�شرين الثاين  ،1918التي و�ضعت ً
للحرب العاملية االوىل ،والتي تزامنت مع الذكرى املئوية الندالع هذه احلرب.
هذه احلرب ،التي بد�أت يف �أوروبا� ،سرعان ما جتاوزت حدود �أوروبا لت�صبح حر ًبا عاملية.
وبالتايل ،وقع ال�شرق الأدنى هو � ً
أي�ضا �ضحية �أهوال هذه احلرب .يف �صيف العام  ،1917مت
ت�شكيل املفرزة الفرن�سية لفل�سطني و�سوريا التي كانت ت�ضم  7000ع�سكري ،من بينهم العديد
من املتطوعني املحليني .وقد ان�ضمت هذه املفرزة �إىل القوات الربيطانية التابعة للقوة امل�سماة
 Egyptian Expeditionary Forceو�شاركت يف حملة امل�شرق يف خريف العام ،1918
وهي حملة �أنهتها يف لبنان لدى دخولها �إىل بريوت بتاريخ  7ت�شرين الأول  .1918وقد دفع ال�شعب
اللبناين الثمن غال ًيا خالل هذه احلرب ،ال �سيما ب�سبب املجاعة القاتلة التي اجتاحت لبنان بني
العامني  1915و.1918

هل يحفظ الأبناء �إرث الأجداد ويتحقق ال�سالم؟
هل يعيد التاريخ نف�سه؟

مرت وانق�ضت� .إنها لفرتة طويلة
 ...2014 – 1914مئة عام ّ
ٍ
ما�ض بعيد .ولكن يجب �أال نفقد الذاكرة مع
تعود بنا �إىل
مرور الزمن و�أال نن�سى العرب امل�ستخل�صة من هذه املحن الرهيبة
والال�إن�سانية .علينا �أال نن�سى الدرو�س التي ّ
خطتها دماء ماليني
ال�ضحايا الذين �سقطوا� ،سواء يف �صفوف املدنيني �أو الع�سكريني.
ّ
تعلمنا هذه الدرو�س �أنه لدى مواجهة الأخطار الكربى ،لي�س
بو�سع �أية دولة �أن تقاتل وتقاوم وت�ستمر وتنت�صر �إال �إذا اجتمعت
معا ،يف جبهة
جميع القوى فيها
وتوحدت لتواجه الأخطار ً
ّ
واحدة ،وتعالت عن امل�صالح اخلا�صة �أو احلزبية.
ّ
تعلمنا ه��ذه ال��درو���س � ً
أي�ضا �أن ال�سالم مير عرب الغفران
ً
بع�ضا
وامل�صاحلة ،حتى بني الدول التي كانت تقاتل بع�ضها
ب�شرا�سة .فقد �أعاد ال�سيد باتري�س باويل �إىل الذاكرة
امل�شهد الذي جمع هلموت كول وفران�سوا ميرتان،
يدا بيد� ،أمام �ساحة
يف العام  ،1984يف حلظة ت�أملً ،
معركة فردان ،كرمز لأوروب��ا وهي تعي�ش ب�سالم
وق��د ا�ستعادت وحدتها و�أعيد �إعمارها بعد �أن
ودمرتها.
وق�سمتها ّ
اجتاحتها احلرب ّ
ّ
تعلمنا هذه الدرو�س � ً
أي�ضا �أن ال �شيء �أثمن من
ال�سالم و�أنه يجب الدفاع عنه كل يوم ،ال �سيما
�أن اندالع احلرب جمد ًدا �أمر ممكن على الدوام يف
عاملنا هذا ،كما تدل على ذلك الأحداث اجلارية
حاليا يف �أوروبا وال�شرق الأدنى.
ً
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�إرث الأجداد

خ�لال ه��ذا االحتفال ،ق��ام ع��دد من التالميذ اللبنانيني
والفرن�سيني ،القادمني من خمتلف فروع اللي�سيه الفرن�سية
يف لبنان ،بقراءة ق�صائد �شعرية كتبها املحاربون الفرن�سيون
الذين �شاركوا يف احلرب العاملية الأوىل وفيها يروون ق�ص�ص
حربهم وعذاباتهم.
امل�ضحى
وجهوا التحية اىل هذا اجليل
�إن ه�ؤالء التالميذ� ،إذ ّ
ّ
به ،قاموا بواجب الذكرى �إزاء �أجدادهم.
بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،إن ه�ؤالء ال�شباب ،الذين �أبقوا ذكرى هذه
حية فيهم ،يحاربون اليوم من �أجل الدفاع
الت�ضحيات املريعة ّ
عن ال�سالم و�ضمان امل�ستقبل.

ت�ضامن فرن�سا مع لبنان

يف ما يتعلق بالدفاع عن ال�سالم� ،إن فرن�سا مت�ضامنة مع
وجه �سعادة ال�سفري التحية �إىل
لبنان وتقف �إىل جانبه .لقد ّ
الأجهزة الأمنية اللبنانية ،وبخا�صة القوات امل�سلحة اللبنانية
وقائدها ال��ذي ّ
مثله العميد الركن ح�سن يا�سني يف هذا
حيا ذكرى اجلنود ورج��ال ال�شرطة الذين
االحتفال .كما ّ

رايز ،رئي�س �أركان اليونيفيل ،بالإ�ضافة �إىل عدد من اجلنود
الفرن�سيني املن�ضوين يف قوة االحتياط التابعة للقائد العام
لليونيفيل ( )Force Commander Reserveالتي ير�أ�سها
الكولونيل بونوا �أومونييه .وقد قام اجلرنال هوتكلوك-رايز
بتقليد الأو�سمة للعديد من اجلنود الفرن�سيني خالل االحتفال،
كمكاف�أة على ب�سالتهم خالل العمليات يف جمهورية
�أفريقيا الو�سطى.

تكرمي وتقدير

دفاعا عن ال�سالم وعن ال�شعب
ا�ست�شهدوا يف الأ�شهر االخرية
ً
اللبناين .وانحنى �أمام ذكرى �ضحايا االعتداءات الإرهابية
هزت لبنان خالل العام املا�ضي.
التي ّ
وال �شك يف � ّأن اجلنود الفرن�سيني العاملني يف �إط��ار قوات
اليونيفيل ،الذين يناهز عددهم  850جند ًيا ،هم خري دليل
على ت�ضامن فرن�سا مع لبنان يف خدمة ال�سالم فيه.
�شارك يف هذا االحتفال اجلرنال الفرن�سي ايريك هوتكلوك-

يف اخلتام� ،أقام ال�سيد باتري�س باويل حفل ا�ستقبال
يف �صالونات ق�صر ال�صنوبر.
يف هذه املنا�سبة ،حر�صت فرن�سا على �أن متنح
مكاف�أة ر�سمية للعديد من اجل�نراالت وال�ضباط
اللبنانيني الرفيعي امل�ستوى ،وكذلك �إىل مواطنَني
لبنانيينَ  ،مانحة �إياهم �أو�سمة فرن�سية تقدي ًرا
خل��دم��ات��ه��م العظيمة حت��ت ال��ع��ل��م الفرن�سي
وخلدماتهم امللحوظة يف �إطار التعاون بني بلدينا يف
جمايل الدفاع والأمن.
ونذكر من بني ه���ؤالء ال�سيد ج��ورج �أب��و ب��درا،
وهو من قدامى القوات الفرن�سية احلرة ،الذي متّ منحه و�سام
اال�ستحقاق الوطني برتبة �ضابط تقدي ًرا لب�سالته خالل املعارك
التي �شارك فيها من �أجل حترير فرن�سا ،من �ضمن الكتيبة
املد ّرعة الثانية ال�شهرية ،بني �شهر �آب من العام  1944و�شهر
ني�سان من العام  ،1945وهو التاريخ الذي �أ�صيب فيه �إ�صابة
بالغة خالل مهمة ا�ستطالعية على احلدود االملانية ،على
�ضفاف نهر الرين.
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�إعداد :نينا عقل خليل
تر�أ�س قائد ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال
ثالثيا عقد يف ر�أ���س الناقورة،
إجتماعا
لوت�شيانو بورتوالنو �
ً
ً
من�سق
يف ح�ضور وف��د من �ضباط اجلي�ش اللبناين برئا�سة
ّ
احلكومة اللبنانية لدى هذه القوات العميد الركن حممد
جانبيه.
وناق�ش املجتمعون (وف��ق بيان قياة اجلي�ش )2014/11/13
«ق�ضايا ذات �صلة بتطبيق قرار جمل�س الأمن الدويل ،1701
واحل���وادث احلا�صلة يف ال��ف�ترة الأخ�ي�رة يف منطقة جنوب
وركز اجلانب اللبناين على النقاط الثالث الآتية:
الليطاينّ .
 -1حادث �إطالق النار من قبل اجلي�ش الإ�سرائيلي و�إ�صابة
جندي لبناين بتاريخ  ،2014/10/5حيث �أجرى مقارنة بني هذه
احلادثة التي تعاطى معها اجلانب الإ�سرائيلي بعدم جدية،
وبني حادثة �إطالق النار من قبل جندي لبناين يف ر�أ�س الناقورة

ال�سفارة
الربيطانية
حتيي ذكرى
�شهدائها

اجتماع ع�سكري يف الناقورة
ناق�ش املوا�ضيع املتع ّلقة بتطبيق القرار 1701
بتاريخ  ،2014/12/15التي تعاطى اجلانب اللبناين معها بجدية
حر�صا منه على املحافظة على الهدوء والإ�ستقرار.
عالية
ً
 -2اخلروقات واال�ستفزازات الإ�سرائيلية على طول اخلط الأزرق
ويف البحر بالقرب من خط الطفافات ،حيث ت�ؤ�شر �أعمال
نية لديه لإقامة منطقة عازلة من اجلهة
العدو الإ�سرائيلي �إىل ّ
و�شدد على �أن خط الطفافات احلايل غري �شرعي،
اللبنانيةّ .
وطالب بو�ضع خط �آخر يتوافق مع وجهة النظر اللبنانية،
ّ
اخلطني.
لي�صار بعدها �إىل مناق�شة ترتيبات �أمنية بني
ّ
املحتل على احل��دود مع
 -3احل��وادث احلا�صلة يف اجل��والن
لبنان عند منطقة �شبعا� ،إذ حذّ ر من حماوالت ت�سهيل عبور
ّ
ّ
و�شدد على
امل�سلحة من اجلوالن
املجموعات
املحتل �إىل �شبعاّ ،
�أن خطر هذه املجموعات ال ينعك�س فقط على لبنان بل
يطال دول اجلوار ّ
كلها.

�أحيت ال�سفارة الربيطانية ممثلة ب�سفري بالدها ال�سيد توم فليت�شر ذكرى
�شهداء دول الكومنولث الذين ق�ضوا خالل احلربني العامليتني ،وذلك يف املدافن
الع�سكرية يف منطقة ق�صق�ص يف بريوت.
ح�ضر الإحتفال ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن �أنطوان احللبي وعدد من
�أركان ال�سفارة الربيطانية و�سفراء وملحقون ع�سكريون ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني
عن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وحماربني قدامى فل�سطينيني.
وللمنا�سبة ،و�ضع ال�سفري الربيطاين فليت�شر �إكليلاً من الزهر على الن�صب
اً
إجالل لأرواح ال�شهداء� ،ألقى كلمة من
التذكاري ،وبعد الوقوف دقيقة �صمت �
وحي املنا�سبة.
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مترين تكتي م�شرتك بني
القوات البحر ّية والفرقاطة
الفرن�سية «»Guepratte

يف �إطار التعاون الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي ،وبح�ضور ال�سفري
الفرن�سي ال�سيد باتري�س باويل و�ضباط� ،إىل جانب وفد من �أع�ضاء ال�سفارة ،نفذت
وحدات من القوات البحرية بالإ�شرتاك مع الفرقاطة الفرن�سية «،»Guepratte
تكتيا يف عر�ض البحر قبالة �شاطئ بريوت ،حول دهم �سفينة م�شبوهة
مترينً ا
ً
متيز التمرين باحلرفية العالية للوحدات والعنا�صر ،وح�سن
وتفتي�شها .وقد
ّ
التن�سيق بني خمتلف القوى امل�شاركة بالتنفيذ.

معدات لإدارة احلدود
اجلي�ش ت�س ّلم ّ

 ...ودفعات من الذخائر الأمريكية
�ضمن �إط���ار برنامج امل�����س��اع��دات الأمريكية
املقررة للجي�ش اللبناين ،والإلتزامات والإتفاقيات
ّ
ّ
ّ
املوقعة بني اجلانبني ،ت�سلم اللواء اللوج�ستي عرب
مطار رفيق احلريري ال��دويل ،وبتواريخ 21 ،14 ،12
املتنوعة،
و 2014/10/23دفعات جديدة من الذخائر
ّ
وذل��ك بح�ضور �ضباط من اجلي�ش وم��ن مكتب
التعاون الدفاعي الأمريكي يف لبنان.
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�أقيم يف مقر جلنة احلدود و�ضبطها يف مبنى العماد
ابراهيم طنو�س يف الريزة ،احتفال تكرميي ملنا�سبة
ّ
مقدمة هبة من
ت�سلم معدات خا�صة ب�إدارة احلدودّ ،
ّ
منظمة الهجرة الدولية ( )IOMمل�صلحة اجلي�ش.
حمود نائب
ح�ضر االحتفال العميد الركن علي ّ
رئي�س الأرك��ان للعمليات ممثلاً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،ال�سيد ف��وزي الزيود ممثلاً
ّ
املنظمة يف لبنان وعدد من �ضباط اجلي�ش والأجهزة
الأمنية.
حمود كتاب �شكر با�سم
وقد تال العميد الركن ّ
ّ
العماد قائد اجلي�ش ّ
و�سلمه ّ
ملمثل املنظمة ال�سيد
وقدم له درع اجلي�ش التذكاري.
الزيودّ ،

زوار يف املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام
ّ

يف ح�ضور �سفري �سلوفانيا ال�سيد  Milan Jazberووفد من
ّ
املتعلقة
ال�سفارة ،ا�ستقبل رئي�س املركز اللبناين للأعمال
بالألغام العميد الركن عماد ع�ضيمي مدير �صندوق النقد
الإئتماين لتعزيز الأمان الإن�ساين ( )ITFال�سيد Damjan
 Bergantترافقه ال�سيدة .Barbara Mali
كما ا�ستقبل امل�ست�شار التقني جلمعية امل�ساعدات الكن�سية
الدامناركية ( )DCAال�سيد ،Jorzen Norman Bach
ووفدا من االحتاد الأوروب��ي يتقدمه ال�سيد .Robert Keely
ً
وقد جرى عر�ض �سري العمل يف املركز واملراحل التي قطعها
الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام ،ومناق�شة �سبل
ت�أمني الدعم املايل للمنظمات غري احلكومية العاملة يف
هذا املجال .كما ُعر�ضت �أمام الوفود تقارير موجزة حول
االجنازات املحققة .ثم كانت زيارات �إىل املركز الإقليمي
ّ
املتعلقة بالألغام يف النبطية .وقد ا�ستمع الزائرون
للأعمال
�إىل �شروحات حول املهمات والإجن��ازات املحققة يف املركز،
وجالوا يف ور�ش ملعاجلة القنابل العنقودية يف بلدات :الربغلية،
جعيتا ،زغرين ،ر�أ�س احلرف ،عاريا ،حردين ،يانوح ،ب�سو�س،
والتي تعمل على تنظيفها فرق من جمعية امل�ساعدات

وفد من االحتاد الأوروبي

وفد من مركز جنيف الدويل للعمليات الإن�سانية

مدير �صندوق النقد الإئتماين لتعزيز الأمان الإن�ساين
الكن�سية الدامناركية ( )DCAوجمعية امل�ساعدات
ّ
منظمة هانديكاب
ال�شعبية الرنوجية ( )NPAوف��رق
العاملية (.)HI
كذلك زار املركز ال�سيد  Jurz Hugمن مركز جنيف
ال��دويل للعمليات الإن�سانية للأعمال املتعلقة بالألغام
( ،)GICHDوالتقى العميد ال��رك��ن ع�ضيمي وعر�ض
معه عمل املركز ونظام �إدارة املعلومات املتعلقة بالألغام
(� ،)IMSMAإ�ضافة �إىل كيفية الإ�ستفادة من خربات مركز
جنيف يف هذا املجال .كما التقى ال�سيد  Hugرئي�س املركز
ّ
املتعلقة بالألغام يف النبطية املقدم بيار بو
الإقليمي للأعمال
مارون ،وعقد اجتماعات مع ممثلي كل من برنامج الأمم
املتحدة الإمنائي ومنظمة « »MAGوجمعيتي امل�ساعدات
ال�شعبية الدامنركية والرنوجية.
وا�ستقبل العميد الركن ع�ضيمي يف الإط��ار نف�سه ،مدير
املنظمة الدولية «لروح كرة القدم» ال�سيد  ،Scott Leeيرافقه
املدير الإقليمي للمنظمة ال�سيد حممد طاهر ر�ؤوف ،وتناول
البحث �سبل متويل م�شروع توعية الأط��ف��ال من خماطر
االلغام من خالل لعبة كرة القدم يف لبنان وتنفيذه.
ّ
املتعلقة بالألغام
�إىل ذلك ،زار املركز الإقليمي لالعمال
يف النبطية ،وفد من جمعية امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية
تطور
( ،)NPAاطلع على مراحل عمل
ّ
اجلمعية وعلى مدى ّ
برنامج نزع الألغام يف لبنان .وقد عر�ض رئي�س املركز �إيجازًا
يف هذا الإطار ،كما رافق الوفد يف جولة على ور�ش معاجلة
القنابل العنقودية مع بلدة البوي�ضة.

وفد من جمعية امل�ساعدات ال�شعبية الرنوجية
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خربات لبنانية –
كولومبية يف جمال نزع الألغام
يف �إط��ار تبادله اخل�برات مع العديد من دول العامل التي
تعاين م�شكلة الألغام والقنابل العنقودية ،ا�ستقبل املركز
ّ
�ضم ال�سيد
وفدا
اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام ً
ً
كولومبيا ّ
و�ضباط
�أو�سكار جنيت من الربنامج الرئا�سي ملكافحة الألغام ّ
متخ�ص�صني بنزع الألغام من اجلي�ش الكولومبي .وقد اطلع
ّ
الزائرون على برنامج عمل املركز ،وبحثوا يف كيفية ا�ستفادة
كل طرف من خربات الآخر.
و�ضمن برنامج الزيارة التي ا�ستمرت خم�سة �أيام ،ا�ستمع الوفد
قدمها �ضباط من املركز ،متحورت
�إىل �سل�سلة حما�ضرات ّ
حول برنامج العمل والعمليات والتوعية من خماطر الألغام
وم�ساعدة ال�ضحايا .كما كانت زيارة �إىل قيادة فوج الهند�سة
وعدد من حقول الألغام التي يقوم الفوج بتنظيفها ملعاينة
كيفية العمل.
ّ
ويف ختام الزيارة� ،أقامت �سفرية كولومبيا حفل ع�شاء على

�شرف الوفد ،ح�ضره قائد املركز العميد الركن عماد ع�ضيمي
و�ضباط مع عقيالتهم وم��دع� ّ�وون .وق��د �شكرت ال�سفرية
ّ
الكولومبية ال�سيدة جورجني خليل ال�شاعر اجلي�ش اللبناين
منوهة باحرتاف املركز الذي
على اهتمامه بالوفد الزائرّ ،
�أ�صبح قدوة للدول يف خرباته.

حتت �إ�شراف املركز اللبناين للأعمال
حلقات تدريب تذكريية يف جمال التوعية من خماطر الألغام
ّ
ّ
املتعلقة بالألغام ،نظمت جامعة البلمند
بالتن�سيق مع وزارة الرتبية والتعليم العايل ،وبدعم من الإحتاد
للمن�سقني وامل�شرفني يف
الأوروب��ي ،حلقات تدريب تذكريية
ّ
ال�صحيني يف املدار�سة الر�سمية.
ال�صحية واملر�شدين
الرتبية
ّ
ّ
حلقات التدريب التي �شملت  500مدر�سة من خمتلف املناطق
اللبنانية كانت يف ّ
�شقني :نظري وعملي ،وهدفت �إىل �إعداد
ال�صحي ،ليقوموا بدورهم بن�شر
خمت�صني يف املجال
�أ�ساتذة
ّ
ّ
التوعية من خماطر الألغام بني تالمذة مدار�سهم ،عرب �إقامة
حلقتي توعية خالل العام الدرا�سي .كما متّ تزويد ه�ؤالء
مب�ساعدات التدريب الالزمة ومواد التوعية املنوي توزيعها على
التالمذة.
�صنّ ف النقيب و�سيم لوي�س من �أركان اجلي�ش
�ألف مربوك...
ّ
املتعلقة
للعمليات – املركز اللبناين للأعمال
مبعدل  %99,72يف دورة معاجلة
بالألغام ،الأ ّول
ّ
املعدل هو
ملدة � 10أ�شهر .هذا
العبوات
ّ
النظامية التي تابعها يف البحرية الأمريكية ّ
ّ
كلية معاجلة الذخائر والعبوات يف الواليات املتحدة الأمريكية،
الأعلى منذ ت�أ�سي�س
ّ
�سجلوا �إجن��ازات
وبح�صوله عليه ان�ضم النقيب لوي�س �إىل الئحة �ضباطنا الذين ّ
�أكادميية باهرة يف دول العامل .ف�ألف مربوك.
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التدريب النوعي م�ستمر
مناورة قتالية بالذخرية احل ّية يف حامات

يف �إطار خطة التدريب النوعي التي و�ضعتها قيادة اجلي�ش
للت�أكد من جهوز ّية الوحدات ،وا�ستعدادها للتدخل ال�سريع
والفاعل يف خمتلف الظروف القتالية ،نفّ ذ فوج مغاوير البحر
بالإ�شرتاك مع وحدات من القوات اجلو ّية والبحر ّية وفوجي
الهند�سة واملد ّرعات الأول والطبابة الع�سكرية ،مناورة قتالية
احلية يف منطقة حنو�ش – حامات ال�ساحلية.
بالذخرية
ّ
ح�ضر املناورة عدد من كبار �ضباط القيادة وقادة الوحدات
ّ
امل�ستقلة .بعد الن�شيد الوطني اللبناين كانت
الكربى والأفواج
يتح�صن فيها
مبنية
كلمة لقائد فوج مغاوير البحر املقدم الركن حممد امل�صطفى عمليات جموقلة ودهمت �أماكن
ّ
ّ
إرهابيون ،طاردت جمموعات منهم يف عر�ض البحر بوا�سطة
�أو�ضح فيها �أن هذا التمرين امل�شرتك هو من �ضمن التدريبات �
ّ
ّ
امل�ستمرة للفوج ،الهادفة اىل �صقل كفاءات الع�سكريني الزوارق ال�سريعة .كما تخللت التمرين رمايات بالطوافات
ّ
خ�صو�صا يف هذه املرحلة حيث يواجه اجلي�ش والدبابات ومدافع الهاون والأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة،
وتعزيز قدراتهم،
ً
ّ
بالإ�ضافة �إىل �إخ�لاء م�صابني من حقل املعركة بوا�سطة
منظمات �إرهابية خطرة.
احلية ،ونفّ ذت القوى الطوافات و�آليات الإ�سعاف.
ا�ستخدمت خالل التمرين الذخرية
ّ

دورتا تن�شئة مغوار
يف مدر�سة
القوات اخلا�صة
ّ

�أقيم احتفال تخريج دورتي تن�شئة مغوار (الدفعتان  51و )52يف مدر�سة القوات اخلا�صة يف
ّ
كل من املالزم �أول املغوار ال�شهيد جورج بو �صعب واملعاون �أول املغوار ال�شهيد
حامات ،با�سم
�صالح �سكرية.
لاً
خمول قائد املدر�سة ممث قائد اجلي�ش العماد جان
ح�ضر االحتفال العقيد الركن فادي
ّ
قهوجي ،وعدد من ال�ضباط �إىل جانب �أع�ضاء فريقي التدريب الأمريكي والربيطاين ،وعدد
خمول
املتخرجني .وقد �ألقى العقيد الركن
املدعوين وذوي
من
ّ
ّ
ّ
م�شددا على
كلمة ّنوه فيها مب�ستوى الدورتني وجهود املد ّربني،
ً
«دور الوحدات اخلا�صة يف تنفيذ املهمات اال�ستثنائية خالل
للمتخرجني،
الظروف احلرجة» .ثم جرى ت�سليم ال�شهادات
ّ
وتقدمي درع الدورتني لعائلتي ال�شهيدين.
املتخرجة ً
عر�ضا ع�سكر ًيا
ويف ختام الإحتفال نفّ ذت الوحدات
ّ
متنوعة.
ومتارين قتالية
ّ
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مناورة للواء امل�شاة العا�شر والقوى الأمن ّية يف زغرتا

�أجرت وحدات لواء امل�شاة العا�شر مناورة
تدريبية بالتعاون مع كل من املديرية
ّ
العامة لقوى الأم��ن الداخلي ،املديرية
العامة للأمن العام ،املديرية العامة
لأم��ن الدولة ،املديرية العامة للدفاع
املدين وال�صليب الأحمر وفوج الإطفاء،
على �أر����ض م��در���س��ة «ن���ورث ليبانون
كولدج» يف زغرتا ،حتت عنوان «و�ضع
خطة �إخالء �سلمية در ًءا للأخطار التي
ميكن �أن تواجهها �إح��دى املدار�س
خالل �إ�ضطرابات �أمنية».
ح�ضر املناورة �ضباط من �أجهزة القيادة
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وم��ن ال��وح��دات والأف����واج امل�ستقلة،
ّ
وممثلون ع��ن الأج��ه��زة الأمنية �إىل
مدعوين مدنيني.
ّ
وكانت حما�ضرة لرئي�س �أركان اللواء
العميد الكن رميون عازار ا�ستهلها
ب�شكر املدر�سة على ا�ست�ضافة هذا
احل��دث الأم��ن��ي ،ث��م ���ش��رح للوحدات
امل�شاركة مهماتها يف ع��زل م�سرح
اجلرمية ورف��ع الأدل��ة و�إط��ف��اء احلريق
و�إنقاذ اجلرحى وامل�صابني و�إخالئهم،
متفجرات �أخ��رى قد
والك�شف على
ّ
تكون م��وج��ودة ...كما �أ�شار �إىل �أن

للإرهاب ن�شاطات متعددة ،واجلي�ش
يعمل على ا�ستدراكها عرب التخطيط
ً
خامتا بالإ�شارة �إىل �ضرورة
والتوعية،
الت�صرف مع الأه��ايل
معرفة �أ�سلوب
ّ
املفجوعني.
و�شملت املناورة فر�ضية ح�صول انفجار
ّ
وتخللتها عمليات �إخ�لاء
�إره��اب��ي،
للجرحى وامل�صابني� ،إ�ضافة �إىل تعليم
الأ���س��ت��اذة وال��ط�لاب والأه�����ايل ط��رق
التعامل مع هكذا ح��وادث يف حال
ح�صولها بغية املحافظة على ال�سالمة
العامة.

برعاية قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ممثلاً برئي�س
ج��ه��از ال���رع���اي���ة وال�������ش����ؤون
الإج��ت��م��اع��ي��ة للع�سكريني
القدامى العميد الركن اليا�س
�أب��و ج���ودة ،وبح�ضور ممثلني
عن اجلهات الداعمة� ،أقامت
جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات
�أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين،
تكرميا لعائالت
حفل غداء
ً
الع�سكريني ال�شهداء ،وذلك
يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي يف
الفيا�ضية.

كتب من
CIMIC
ملدار�س ر�سم ّية
يف طرابل�س

غداء تكرميي لعائالت الع�سكريني ال�شهداء

ت��خ� ّ�ل��ل��ت احل��ف��ل ن�شاطات
متنوعة وتقدمي م�ساعدات
ّ
قيمة لنحو  500من �أبناء
ماد ّية ّ
توجهت اللجنة
ال�شهداء .وقد ّ
بال�شكر �إىل ق��ي��ادة اجلي�ش
على م�ساندتها املتوا�صلة
جلهودها ،كما �إىل جميع
�أ�صحاب الأيادي البي�ضاء على
وقفتهم املعنو ّية وامل��اد ّي��ة �إىل
جانب �أف���راد ه��ذه العائالت
ال��ذي��ن تقا�سموا وال�����ش��ه��داء
الت�ضحيات الكربى يف �سبيل
الوطن.

يف �إط��ار برنامج التعاون الع�سكري – املدين ( ،)CIMICاملدعوم من وزارة الدفاع
الأمريكية ،قامت وحدات من اجلي�ش بالإ�شرتاك مع �أع�ضاء من ال�سفارة الأمريكية يف
كميات من الكتب التثقيفية باللغات الإنكليزية والفرن�سية والعربية
لبنان ،بتوزيع
ّ
على ع�شر مدار�س ر�سمية� ،ضمن مدينة طرابل�س .وهذه املدار�س مو ّزعة على مناطق:
التبانة ،جبل حم�سن ،امليناء ،الزاهرية وحي �أمني املقدم ،وذلك مبعدل  250كتا ًبا لكل
مدر�سة.
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ل�شهدائنا املجد واخللود
مك ّللون مبجد �شهادتهم
مي�ضون...
أ�صم ا�شتاق لدمائهم جمد ًدا .وك� ّأن مواكب الت�شييع
وك� ّأن هذا اجلرد ال ّ
ت�أبى مغادرة ال�ساحات والطرق .فال يغيب واحد منها �إال ليطل �آخر.
ي�شح تدفقه ،و�إن
وك� ّأن الأبطال املر�صودة �أقدارهم لل�شهادة ،نهر ال ّ
ويبا�سا.
�شحا
كانت املوا�سم كلها ً
ً
ّ
مع مطلع كانون اطلت كوكبة منهم ،جديدة ،يف جرود ر�أ�س بعلبك
�أ�شرقت �شهادة �ستة من الع�سكريني الأنقياء تعر�ضت دوريتهم لكمني
�إرهابي غادر.
ً
ً
بعيدا من تلك الإ�شراقة ،مكانا وزمانا ،كان �شهيد �سابع ي�ؤكد
ولي�س ً
عهوده وي�سقط بينما هو يف �صدد تفكيك عبوة غادرة �أخرى...
�إىل جوار ر ّبهم ينتقلون مك ّللني مبجد �شهادتهم .مي�ضون وتبقى
العهود ،كما يبقى الوفاء �شيمة الرجال حتى �آخر رع�شة من حياة.

املعاون ال�شهيد
حممود علي نور الدين

 من مواليد  1985/1/1يفكفر رمان ،ق�ضاء النبطيه،
حمافظة النبطيه.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2005/4/23
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةالثامن كتيبة الدعم.
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
خم�س ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرات.
ثالث ّ
• تهنئة رئي�س الأرك��ان
مرة واحدة.
• تهنئة قائد اللواء �أرب��ع
مرات.

 مت�أهل من دون �أوالد. ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/12/3
 ُرق���ي ل��رت��ب��ة �أع��ل��ى بعدالإ���س��ت�����ش��ه��اد وم��ن��ح و���س��ام
احلرب ،و�سام اجلرحى ،و�سام
التقدير الع�سكري ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

ال تبكه فاليوم بدء حياته

اجلندي ال�شهيد
حممد علي �سليمان

 م��ن مواليد 1989/10/1يف ح��ن��ي��در ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2014/9/13
 م��ن ع���داد ف��وج احل��دودالرب ّية الثاين.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/12/2 ُرقي لرتبة �أعلى بعد الإ�ست�شهاد ومنح و�سام احلرب ،و�ساماجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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املجنّد ال�شهيد
املمددة خدماته
حممد ح�سني �سليم

 من مواليد 1992/9/26يف ب����وداي ،ق�����ض��اء بعلبك،
حمافظة البقاع.
م��ددت خدماته بتاريخ
ّ
.2012/11/29
 م��ن ع���داد ف��وج احل��دودالرب ّية الثاين.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/12/2 ُرقي لرتبة �أعلى بعد الإ�ست�شهاد ومنح و�سام احلرب ،و�ساماجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

الرقيب ال�شهيد
علي �سعدو يزبك

 من مواليد 1981/4/15يف �شم�سطار ،ق�ضاء بعلبك،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2001/4/19
 م��ن ع���داد ل���واء امل�شاةاخل��ام�����س  -الكتيبة ،55
مف�صول �إىل فوج احلدود الرب ّية
الثاين.
 حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
خم�س ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرات.
خم�س ّ

اجلندي ال�شهيد
م�شهد عبا�س �شرف الدين

• تهنئة قائد الكتيبة.
 مت�أهل وله ولد واحد. ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/12/2
 ُرق���ي ل��رت��ب��ة �أع��ل��ى بعدالإ���س��ت�����ش��ه��اد وم��ن��ح و���س��ام
احلرب ،و�سام اجلرحى ،و�سام
التقدير الع�سكري ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

 من مواليد 1988/4/12يف امل��ع� ّ�ل��ق��ة ،ق�����ض��اء زح��ل��ة،
حمافظة البقاع.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.2012/2/27
 م��ن ع���داد ف��وج احل��دودالرب ّية الثاين.
 حائز:• ت��ه��ن��ئ��ة ال��ع��م��اد ق��ائ��د
اجلي�ش.
 مت�أهل وله ولد واحد. ا���س��ت�����ش��ه��د ب��ت��اري��خ.2014/12/2
ُ -رق���ي ل��رت��ب��ة �أع��ل��ى بعد

الإ���س��ت�����ش��ه��اد وم��ن��ح و���س��ام
احلرب ،و�سام اجلرحى ،و�سام
التقدير الع�سكري ،وتنويه
العماد قائد اجلي�ش.

� ّإن ال�شهيد يعي�ش يوم مماته

املجنّد ال�شهيد
املمددة خدماته
ربيع ح�سني هدى

 من مواليد 1994/9/28يف ع��ي��ات ،ق�����ض��اء ع��ك��ار،
حمافظة ال�شمال.
م��ددت خدماته بتاريخ
ّ
.2014/7/15
 م��ن ع���داد ف���وج احل���دودالرب ّية الثاين.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/12/2 ُرقي لرتبة �أعلى بعد الإ�ست�شهاد ومنح و�سام احلرب ،و�ساماجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

املجنّد ال�شهيد
املمددة خدماته
علي �أحمد حممد

 من مواليد 1994/12/7يف حب�شيت ،ق�ضاء عكار،
حمافظة ال�شمال.
م��ددت خدماته بتاريخ
ّ
.2014/7/1
 م��ن ع���داد ف��وج احل��دودالرب ّية الثاين.
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2014/12/2 ُرقي لرتبة �أعلى بعد الإ�ست�شهاد ومنح و�سام احلرب ،و�ساماجلرحى ،و�سام التقدير الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.
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يوميات
�أمنية

من طرابل�س �إىل
فبقاعا وجنو ًبا
عكار...
ً

�إعداد :نينا عقل خليل

التطورات الأمن ّية التي �شهدتها
عقب
ّ
منطقة ال�شمال �أواخ��ر ت�شرين الأول
وحتديدا بعد توقيف قوة من
املا�ضي،
ً
اجلي�ش املطلوب �أحمد ميقاتي يف عملية
نوع ّية يف بلدة عا�صون يف ق�ضاء ال�ضنية
وقتل ثالثة �إرهابيني ،ح�صل ما كان يف
احل�سبان ودخلت طرابل�س يف دائرة النار
املرة من دون جولة
والدمار .ولكن هذه ّ
عنف تقليدية بني باب الت ّبانة وجبل
حم�سن ،بل يف مواجهة مفتوحة بني
أياما وانتهت
اجلي�ش والإرهاب
ا�ستمرت � ً
ّ
ّ
باقتالع جمموعات م�سلحة لطاملا عبثت
ب�أمن املدينة و�أهلها.
ويف هذا الإطار ،اعرتف الإرهابي �أحمد
امليقاتي يف التحقيقات اجلارية معه� ،أنه
كان ي�سعى �إىل احتالل قرى :بخعون -
عا�صون � -سري ال�ضنية  -بقاع�صفرين،
متهيدا لإعالنها منطقة �آمنة ورفع
ً
رايات «داع�ش» فوقها ومبايعة «�أبو بكر
البغدادي» ،ما يجعلها مال ًذا �آم ًنا للمقاتلني
والثائرين على الظلم ،وللع�سكريني الذين
�سين�شقون عن اجلي�ش .واعرتف ب�أن هذه
اخلطوة كانت �سترتافق مع �أعمال �أمنية
يف مدينة طرابل�س وحميطها لت�سهيل
تنفيذها .وعليه �ستكون املرحلة الأوىل
من املخطط الأكرب القا�ضي بربط القلمون
ال�سورية بال�ساحل اللبناين .و�أكد ان �شادي
املولوي و�أ�سامة من�صور كانا يعلمان بهذا
املخطط .و�أف��اد �أن عالقة تربطه بكل
من :ال�شيخ كمال الب�ستاين وال�شيخ خالد
حبل�ص وال�شيخ طارق خياط ،واملوقوفني
يف �سجن رومية :فايز عثمان وغ�سان
ال�صليبي.
وي�شار �إىل �أن ميقاتي اعرتف بخربته
املتفجرات،
الوا�سعة يف جمال ت�صنيع
ّ
وكان �سيعمد �إىل ت�صنيع عبوات نا�سفة
ال�ستخدامها يف خمططاته .وق��د قام
بتجربة �إحدى عبواته منذ حواىل ال�سنة يف
منطقة زغرتا.

اجلي�ش �ضرب بيد من حديد
ّ
وفكك �أو�صال ال�شبكات الإرهاب ّية

امل�س ّلحون

انهاروا واملوقوفون باملئات
تطور الأحداث
ّ

• م�ساء  24ت�شرين الأول املا�ضي ،عملت
قوى الإرهاب على زعزعة الو�ضع الأمني
يف مدينة طرابل�س و�إثارة الفنت والتحري�ض
املذهبي .وق��د قامت ه��ذه القوى بن�شر
ّ
م�سلحة يف حملة الزاهرية يف
عنا�صر
عملية
ردا على
حت��رك��ات اع��ت�برت ً
ّ
عا�صون التي كان اجلي�ش قد نفّ ذها.
تدخلت قوى اجلي�ش املنت�شرة يف املنطقة
وا�شتبكت م��ع امل�سلحني بالأ�سلحة
اخلفيفة وامل��ت��و���س��ط��ة .وعملت على
تطويقهم داخل الأ�سواق العتيقة .نتج
عن الإ�شتباكات �إ�صابة  8ع�سكريني
ب��ي��ن��ه��م ���ض��اب��ط.
كما �أ�صيب عدد
من املدنيني (بيان
ق���ي���ادة اجل��ي�����ش –
مديرية التوجيه يف
.)2014/10/25
• ���ش��ه��د ي����وم 25
ت�شرين الأول 2014
ا�شتباكات �ضارية،
وت��اب��ع��ت ال��وح��دات
ال���ع�������س���ك���ري���ة
ت�����ض��ي��ي��ق اخل��ن��اق

ّ
امل�سلحة ودهم املباين
على املجموعات
امل�شتبه بها .ويف ه��ذا الإط���ار ،دهمت
منزل الإره��اب��ي امل��وق��وف ل��دى اجلي�ش
احمد �سليم ميقاتي ،و�ضبطت بداخله
كمية كبرية من املتفجرات .كما
دهمت منزل الإره��اب��ي املطلوب ربيع
ال�شامي يف حملة دفرتدار ،حيث �أوقفته،
كميات من الأ�سلحة
و�ضبطت يف املنزل
ّ
والذخائر و�أجهزة الإت�صال ،بالإ�ضافة �إىل
طبية ،كان
خمزن يحتوي على معدات ّ
ّ
امل�سلحون ي�ستخدمونه ملعاجلة امل�صابني
منهم.
تابع اجلي�ش عملياته و�سط اجواء ت�أييد
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يوميات
�أمنية
ودع��م ل��ه ،ج�سدتها مواقف فعاليات
حيت
املدينة و�أبنائها .قيادة اجلي�ش ّ
قدما يف
ه��ذه الوقفة و�أك��دت م�ضيها
ً
عملياتها الع�سكرية حتى الق�ضاء على
ّ
ّ
امل�سلحة
امل�سلحني ومنع جميع املظاهر
متهيدا لعودة الأه��ايل �إىل
يف طرابل�س،
ً
حياتهم الطبيعية .ويف بيان �صادر عنها
( )2014/10/25دعت القيادة املواطنني
�إىل التجاوب مع الإجراءات التي ينفّ ذها
اجلي�ش ،و�إىل �إبالغ املراكز الع�سكرية
عن �أي حاالت م�شبوهة.
متيزت عمليات اجلي�ش باحلزم والدقة
ّ
ما �أدى �إىل ال�سيطرة على الو�ضع ب�سرعة،
بحيث �أعلنت قيادة اجلي�ش يف اليوم
نف�سه �أن الوحدات الع�سكرية �أنهت
انت�شارها يف حملة الزاهرية – طرابل�س ويف
الأ�سواق القدمية (�سوق النحا�سني� ،سوق
العري�ض� ،سوق ال�سمك� ،شارع الراهبات،
وحي كني�سة ال�سريان) .وقد متكنت
عملياتها من توقيف عدد من
خالل
ّ
ّ
امل�سلحني و�إيقاع عدد من الإ�صابات يف
كميات
�صفوفهم ،بالإ�ضافة �إىل �ضبط
ّ
واملتفجرات
م��ن الأ�سلحة وال��ذخ��ائ��ر
ّ
ّ
امل�سلحون الباقون
بحوزتهم .وفيما الذ
بالفرار �إىل خ��ارج هذه املناطق ،قامت
وحدات اجلي�ش بتعقبهم لتوقيفهم.
املحمرة  -عكار ا�شتبكت
• يف حملة
ّ
ّ
ق��وى اجلي�ش م��ع جمموعة م�سلحة
حاولت قطع الطريق العام ،ف�أعادت فتح
الطريق ،وقامت مبالحقة عنا�صرها
الذين ف��روا باجتاه الب�ساتني امل��ج��اورة،
عددا من الإ�صابات يف �صفوفهم.
و�أوقعت ً
وق��د �سقط للجي�ش خ�لال الإ�شتباك
�شهيدان وعدد من اجلرحى.
• يف تلك الأثناء وبينما كانت وحدات
اجلي�ش توا�صل عملياتها الع�سكرية
يف منطقة باب التبانة – طرابل�س ويف
تعر�ضت �إحدى وحداته
املنية وحميطهاّ ،
املحمرة ملكمن م�سلح
يف حملة �ضهور
ّ
نفذته جمموعة �إرهابية ،فا�شتبكت
46
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معها و�أوقعت عد ًدا
م���ن الإ����ص���اب���ات
يف �صفوفها ،وقد
ا�ست�شهد خ�لال
اال�شتباك �أربعة
ع�سكريني بينهم
�ضابطان( .بيان
.)2014/10/26
تطور الو�ضع يف بحنني حيث هاجمت
ّ
ق��وة م��ن اجلي�ش جمموعة �إره��اب��ي��ة
ّ
متح�صنة يف مدر�سة
م�سلحة كانت
ّ
��ددا من
ال�سالم  -بحنني ،و�أوق��ع��ت ع� ً
الإ�صابات يف �صفوف عنا�صرها ،و�أوقفت
عد ًدا �آخر منهم ،فيما الذ الباقون بالفرار،
ّ
كميات من الأ�سلحة
خملفني وراءهم
ّ
املتنوعة ،كما �ضبطت يف
والذخائر
ّ
حميط املدر�سة �سيارتني ن��وع «رابيد»
و«مر�سيد�س» مفخختني بكميات من
املتفجرات والقذائف ال�صاروخية( .بيان
لقيادة اجلي�ش يف .)2014/10/26
• قالت القيادة يف بيان الحق يف اليوم
نف�سه� ،إن «قوى اجلي�ش تتابع عمليات
ّ
امل�سلحني
الدعم والتفتي�ش ومالحقة
يف منطقة بحنني ،حيث �ضبطت فيها
�سيارة مفخخة ثالثة وخمز ًنا يحتوي على
كميات من اال�سلحة والذخائر والأعتدة
الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل  50عبوة نا�سفة
�ه��زة للتفجري» .جن��ح اجلي�ش يف
جم� ّ
ّ
فر امل�سلحون
ال�سيطرة على امل�سجد بينما ّ
�إىل الب�ساتني املجاورة باجتاه منطقة �ضهور
بحنني القريبة من منطقة عني ال�سمك
يف ال�ضنّ ية .و�أ�سفرت الإ�شتباكات عن
ا�ست�شهاد �أربعة ع�سكريني بح�سب بيان
اجلي�ش (.)2014/10/26

مالحقة فلول امل�س ّلحني

• بتاريخ  ،2014/10/27كان اجلي�ش
ق��د ح�سم معركته �ضد املجموعات
موقعا �أ���ض��را ًرا
الإرهابية يف طرابل�س،
ً
ّ
ومعيدا
ج�سيمة يف �صفوف امل�سلحني،
ً
املدينة �إىل كنف ال�شرعية .حيث
متكنت الوحدات الع�سكرية من دخول
ّ

ّ
امل�سلحة
�آخر معقل للجماعات الإرهابية
يف التبانة ،واعتقلت عد ًدا منهم ،فيما
متكن �آخ��رون من الفرار م�ستفيدين
ّ
من طبيعة املباين ال�سكنية ،بعدما
زرع��وا عبوات وتفخيخات يف الأحياء
(خ�صو�صا يف حميط م�سجد
ال�سكنية
ً
عبد الله بن م�سعود) ،عمل اجلي�ش على
تفكيكها ،وقد متّ العثور على خمازن
�أ�سلحة ومعمل لت�صنيع املتفجرات.
القيادة �أو�ضحت يف البيان ال�صادر عنها
يف ذلك اليوم �أنه متّ تعزيز وحدات اجلي�ش
با�ستقدام ق��وى ج��دي��دة لتعقب بقايا
املجموعات الإره��اب��ي��ة وده��م املناطق
امل�شبوهة.
• يف بيان الحق ،دعت القيادة «فلول
ّ
امل�سلحة الفارين� ،إىل ت�سليم
اجلماعات
�أنف�سهم للجي�ش اللبناين ،ال��ذي لن
يتهاون يف ك�شف خمابئهم �أو يرتاجع
عن مطاردتهم حتى توقيفهم و�سوقهم
ونبهت ه�ؤالء العنا�صر الذين
�إىل العدالة»ّ .
مما
باتوا معروفني لديها «�إىل �أخذ العربة ّ
ح�صل ،حيث ال بيئة حا�ضنة لهم وال
غطاء للجميع �سوى الدولة والقانون».
• الح� ً�ق��ا� ،أعلنت القيادة �أن «قوى
اجلي�ش توا�صل تعزيز انت�شارها يف حملة
باب التبانة وجميع الأحياء التي �شهدت
مواجهات بني اجلي�ش والإرهابيني»،
و�أن وح��دات��ه��ا «تنفّ ذ عمليات دهم
وا�سعة يف جرود منطقة عكار ً
بحثا عن
ّ
امل�سلحني الفارين من الإ�شتباكات،
ويف حملة بحنني حيث ا�شتبكت مع
ّ
م�سلحة ما �أدى �إىل �إ�صابة
جمموعة
�ضابط بجروح طفيفة» .ولفتت �إىل �أنه
«بنتيجة العمليات الع�سكرية التي
نفّ ذها اجلي�ش �إعتبا ًرا من 2014/10/24

ولغلية  ،2014/10/27بلغ عدد املوقوفني
الإره��اب��ي�ين لديه  162م��وق� ً
�وف��ا ،يجري
التحقيق معهم ب���إ���ش��راف الق�ضاء
املخت�ص».
• بتاريخ  ،2014/10/28جنح اجلي�ش
اللبناين يف �ضرب البنى الع�سكرية
املتطرفة يف طرابل�س ويف
للمجموعات
ّ
م�صادرة �سالحها والدخول �إىل مناطق
يف التبانة ،وقد وا�صلت وحداته وفق بيان
مديرية التوجيه« ،تعزيز انت�شارها يف
مناطق باب التبانة والأ�سواق القدمية
يف مدينة طرابل�س ،كما قامت بتنفيذ
عمليات دهم يف مناطق :املنية وبرك
اً
و�صول �إىل �أح��راج عكار
عني ال�سمك
ً
العتيقة و�أكروم والنبي يو�شع ،بحثا عن
ّ
امل�سلحني الفارين .وق��د �أوقفت خالل
�شخ�صا من امل�شتبه بانتمائهم
ذلك 33
ً
�إىل اجلماعات الإرهابية».
ّ
كثف اجلي�ش �إجراءاته
• كذلك،
بتاريخ  2014/10/29يف خمتلف �أرج��اء
املنطقة ،و�سيرّ دوري���ات راجلة وم�ؤللة
وقام بحملة دهم وا�سعة يف العديد من
اً
ا�ستكمال حلملة ّ
تعقب
البلدات ،وذلك
املجموعات الإرهابية.
ّ
كما الحق اجلي�ش امل�سلحني وراقب
�أم��اك��ن انت�شار النازحني ال�سوريني.
ويف هذا ال�سياق� ،أعلنت قيادة اجلي�ش
(� )2014/10/29أنه نتيجة موا�صلة قوى
اجل��ي�����ش تكثيف عمليات ال��ده��م
والتفتي�ش ً
بحثا عن الإرهابيني الفا ّرين،

�أق�����دم ك���ل من
امل��دع��وي��ن نا�صر
ّ
حم��م��ود البح�صة
وعزام را�شد طالب
و����ص�ل�اح حممد
عبد احل��ي ،على
ت�سليم �أنف�سهم
علما � ّأن
لقوى اجلي�ش يف منطقة ال�شمالً ،
ه�ؤالء كانوا مطلوبني حلملهم ال�سالح
واال�شرتاك مع �آخرين يف الإ�شتباك مع
وحدات اجلي�ش يف بلدة بحنني وجوارها.
• ك��ذل��ك ،ت��اب��ع اجلي�ش حمالت
ال��ده��م يف طرابل�س ،ف��ده��م يف حملة
�أبي �سمرا ،عد ًدا من الأماكن امل�شتبه
ّ
م�سلحني فيها ،حيث �أوقف
باختباء
ثمانية �أ�شخا�ص ،بينهم ثالثة من
التابعية ال�سورية ،و�ضبط يف �أح��د هذه
الأم��اك��ن ث�لاث ب��ن��ادق حربية نوع
«ك�لا���ش��ن��ك��وف» وق����اذف «�آر .ب��ي.
جي ».وع�شر قنابل يدوية ،بالإ�ضافة �إىل
كمية من الذخائر والأعتدة الع�سكرية
ّ
املتنوعة .كما دهمت قوة من اجلي�ش
ّ
خميمات النازحني ال�سوريني يف
عددا من
ً
ّ
منطقة املنية ،و�أوقفت ثمانية �أ�شخا�ص
لال�شتباه يف عالقتهم باجلماعات
ّ
امل�سلحة».
• بتاريخ  ،2014/10/30وبنتيجة موا�صلة
قوى اجلي�ش تكثيف عمليات الدهم
ً
ّ
امل�سلحني الفارين،
بحثا عن
والتفتي�ش
�أق���دم ك��ل م��ن امل��دع� ّ�وي��ن (وف��ق بيان
املديرية بتاريخه):
«���ش��ع��ي��ب ع��م��ر
����ص���ع���ب ،ع��ب��د
ال��رح��ي��م �أح��م��د
ح�������س���ن ،ع��ل��ي
�أحمد �سعد على
ت�سليم �أنف�سهم
لوحدات اجلي�ش يف
منطقة ال�شمال.
كما �أوقفت هذه
ال���وح���دات �أرب��ع��ة
�أ�شخا�ص �آخرين

لال�شتباه يف عالقتهم باملجموعات
ّ
امل�سلحة ،بالإ�ضافة �إىل توقيف املدعو
نبيل خ�ضر املري املطلوب لت�أليفه ع�صابة
�سلب بقوة ال�سالح».
• كذلك ،دهمت ق��وة من اجلي�ش
بالتاريخ نف�سه ،ع��د ًدا من الأماكن
ّ
امل�سلحني �إليها يف بلدات:
امل�شتبه بلجوء
حمود،
املنية ،م�شتى ح�سن ،م�شتى
ّ
ويف خم� ّ�ي��م��ات ال��ن��ازح�ين ال�سوريني يف
بلدة بحنني – ال�شمال ،حيث �أوقفت
م�شتبها بهم ،بينهم
�شخ�صا
خم�سني
ً
ً
ت�سعة لبنانيني وفل�سطيني واحد والباقي
م��ن ال�سوريني ،و�ضبطت يف �أح��د هذه
الأم���اك���ن ،ك� ّ�م��ي��ات م��ن الأ�سلحة
احلربية والقذائف ال�صاروخية ،بالإ�ضافة
كميات من الأعتدة الع�سكرية
�إىل
ّ
املتنوعة وك��ام�يرات الت�صوير و�أجهزة
ّ
الإت�صاالت.
• بتاريخ  ،2014/10/31تابع اجلي�ش
الإجراءات امليدانية يف طرابل�س� ،إ�ضافة
ّ
تتعلق
�إىل قيامه مبهمات �إ�ضافية
مب�ساعدة املواطنني يف الكثري من الأمور
التي يحتاجونها ،وذلك بناء لتوجيهات
العماد قائد اجلي�ش خ�لال جولة قام
بها �إىل املنطقة ،حيث �شدد على �ضرورة
ت�سهيل م�صالح النا�س والتعاطي الإيجابي
معهم وم�ساعدتهم بكل الإمكانات
املتوافرة.
• يف عمليات الدهم� ،أوق��ف اجلي�ش
ثمانية لبنانيني متّ همني ب ��إط�لاق
النار على مراكزه ورم��ي قنابل يدوية
باجتاهها يف �أوقات �سابقة ،كما �أوقف
ولتجولهم
�ستة �سوريني للإ�شتباه بهم
ّ
داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون �أوراق
ثبوتية.
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يوميات
�أمنية
• كذلك ،دهمت ق��وة من اجلي�ش
عد ًدا من الأماكن امل�شبوهة يف حملة
ومتكنت من �ضبط خمازن
�أبي �سمرا،
ّ
حت��ت��وي على ك� ّ�م��ي��ات م��ن البنادق
الفردية والر�شا�شات والقذائف ال�صاروخية
والقنابل اليدوية والذخائر ،بالإ�ضافة
�إىل كميات من املتفجرات والأعتدة
الع�سكرية املتنوعة.
• يف حملة �أب��ي �سمرا � ً
أي�ضا ،ر�صدت
ق��وة م��ن اجلي�ش حت��رك��ات م�شبوهه
لأ�شخا�ص يقومون بنقل �صناديق جمهولة
فتمت مداهمة
املحتوى وبطريقة مريبةّ ،
امل��ك��ان ح��ي��ث ع�ثر ع��ل��ى كميات
كبرية من الأ�سلحة املختلفة ،وقواذف
«�آر .ب���ي .ج���ي» ،وق��نّ ��ا���ص��ات وذخ��ائ��ر
متنوعة .وبنتيجة التحقيق تبينّ �أنها
ّ
عائدة للمدعو بالل دقماق.
• بتاريخه � ً
أي�ضا ،تك�شفت خطط كان
ّ
امل�سلحون يف حال �صمدوا ،وجنحوا
ي�ضعها
يف ا�ستدراج اجلي�ش �إىل حرب �شوارع� ،إذ
قوة من اجلي�ش يف �أثناء قيامها
عرثت ّ
بدورية تفتي�ش يف حملة �سوق اخل�ضار يف
مدينة طرابل�س ،على �صاروخ عيار 107
ملم مفخخ ،وخم�س عبوات نا�سفة معدة
قدرت زتنها بحوايل
للتفجري عن بعدّ ،
ّ
 23كلغ ،وكان امل�سلحون قد و�ضعوها
ال�ستهداف وحدات اجلي�ش �أثناء تنفيذ
العمليات الع�سكرية الأخرية يف املدينة.
ووا�صلت الوحدات الع�سكرية عمليات
التم�شيط والبحث عن املطلوبني يف بلدة
اً
و�صول �إىل منطقة
بحنني ومنطقة املنية
عيون ال�سمك والطرقات امل�ؤدية �إليها
جلهة ال�ضنية وع��ك��ار .كما ّ
متت
مداهمة عدد من املنازل يف بلدة فنيدق
ويف ذوق احلبال�صة يف عكار.
• ب��ت��اري��خ  ،2014/11/1ده��م��ت قوى
اجلي�ش خمز ًنا لل�سالح يف م�سجد حربا
يف التبانة ،و�صادرت كمية كبرية من
الأ�سلحة ( 25بندقية حربية ،ر�شا�ش
وكمية
 ،BKCقاذف «�آر .بي .جي»،
ّ
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املتنوعة والقنابل وال�صواريخ
من الذخائر
ّ
والأع��ت��دة الع�سكرية) .كما �أوقفت
خالل العملية نف�سها �أحد الأ�شخا�ص
امل�شتبه بهم.
• وبالتاريخ نف�سه� ،أفادت قيادة اجلي�ش
يف بيان �آخر� ،أن قوة من اجلي�ش �أوقفت
املدعو غايل حدارة يف منطقة ال�شمال،
لقيامه بت�شكيل خ� ّ�ل��ي��ة �إره��اب��ي��ة
ن�سقت مع املوقوف �أحمد �سليم ميقاتي
ّ
يعد
و�آخرين ،لتنفيذ املخطط الذي كان ّ
ملنطقة ال�شمال .و�أ�شارت �إىل �أن املدعو
فر �إىل باب التبانة بعد قيام
ح��دارة قد ّ
قوى اجلي�ش مبداهمة مكان متركز
جمموعته االرهابية يف بقاع�صفرين ،ثم
حاول الفرار من باب التبانة بعد الأحداث
الأخرية �إىل �أن متّ توقيفه.
كما �أوقفت قوى اجلي�ش املطلوب داين
الدن�ش بجرم الإ���ش�تراك مع �آخرين يف
�إطالق النار بتاريخ  2014/5/20على دورية
تابعة للجي�ش ،و�إلقاء رمانات يدوية � ّأدت
�إىل �إ�صابة بع�ض الع�سكريني ،ومل�شاركته
يف �أحداث طرابل�س الأخ�يرة .وقد �أوقف
الدن�ش يف �أثناء حماولته الفرار من باب
م�ستخدما بطاقة هوية لأحد
التبانة
ً
�أ�شقائه.
• كذلك ،وا�صل اجلي�ش عمليات
الدهم بالتاريخ نف�سه ،يف منطقة املنية
– بحنني ،و�أوق��ف ع��د ًدا من ال�سوريني
امل�شتبه بهم ،كما �ألقى القب�ض على
املدعوين توفيق حممد عكو�ش وحممد
ّ
�أحمد عكو�ش ال�شرتاكهما مع �آخرين
يف �إط�لاق النار على عنا�صر اجلي�ش يف
منطقة بحنني خالل الأحداث الأخرية.
و�أعلنت القيادة يف بيان �آخر �أن قوى
أمنية
اجلي�ش توا�صل تنفيذ الإجراءات ال ّ
يف �أحياء طرابل�س ومنطقة عكار ،حيث
«قامت بتنفيذ عملية دهم وا�سعة يف
خميم البداوي ً
بحثا عن ّ
م�سلحني
حميط ّ
ومطلوبني ،كما نفّ ذت عمليات دهم
عدة مناطق م�شبوهة .كذلك
�أخرى يف ّ
�سيرّ ت دوري��ات و�أقامت حواجز تفتي�ش
ظرفية ونقاط ر�صد ومراقبة يف خمتلف

هذه املناطق».
• يف تاريخ � ،2014/11/3أوق��ف��ت قوى
اجلي�ش يف حملة براد البي�سار – طرابل�س
امل��دع��و �أح��م��د �أح��م��د خلف املطلوب
لإقدامه يف �أوقات �سابقة على �إطالق النار
ورمي قنابل يدوية باجتاه مراكز اجلي�ش
ما �أدى �إىل �إ�صابة عدد من الع�سكريني
بجروح ،كما �أوقفت يف املحلة نف�سها
لبنانيا مطلو ًبا بجرم �إطالق نار،
مواطنً ا
ً
وخم�سة �أ�شخا�ص من التابعية ال�سورية
لدخولهم الأرا�ضي اللبنانية من دون �أوراق
قانونية.
• كذلك ،قامت وحدات من اجلي�ش
( )2014/11/4بدهم منازل مطلوبني يف
بلدة بحنني – عكار ،و�أوق��ف��ت كلاً
من ابراهيم حممد مل�ص ،خ�ضر �سعيد
مل�ص ،عالء خالد الدين ،حممد خالد
�شاكر وال�سوري مهيدي �صالح احلميد،
للإ�شتباه ب�إطالقهم النار على عنا�صر
اجلي�ش ،و�أوقفت يف وقت الحق �أحمد
حممود دروي�ش لل�سبب نف�سه.
ّ
كثف اجلي�ش
• بتاريخ ،2014/11/5
عمليات التم�شيط يف منطقة عيون
ال�سمك ،وو�ضع كل الطرق التي تربط
تلك املناطق بعكار وال�ضنيه حتت
املراقبة ال�شديدة ،بهدف ت�ضييق اخلناق
ّ
امل�سلحني ومنعهم من التحرك
على
�أو القيام بعملية ع�سكرية .وكان
قد �أوقف يف جرود ال�ضنية �ستة لبنانيني
و���س��ور ًي��ا ،ي�شتبه بتورطهم بالإنتماء
ّ
منظمات �إرهابية ،بعد العثور يف
�إىل
هواتفهم اخلليوية على �صور �إرهابيني
ّ
تتعلق بالتحري�ض على
وحم��ادث��ات
حترك دورياته .كذلك
اجلي�ش ومراقبة ّ
�ضبط بالتاريخ نف�سه ،يف منطقة �سري
ال�ضنية ،كميات من الأ�سلحة والعتاد
الع�سكري يف منزل املدعو عدنان ح�سني
عبدالله خ�ضر ،من دون العثور عليه.
• بتواريخ  7 ،6و ،2014/11/11نفّ ذت قوى
اجلي�ش حملة دهم وا�سعة �شملت معظم
مناطق عكار ،و�أفيد عن توقيف كل
من اللبنانيني ،خالد حممد ال�شمايل،

حم��م��د ح�����س�ين م��و���س��ى� ،أح��م��د ف��رج
ال�شمايل وفرج حممد ال�شمايل ،حممود
م�صطفى مل�ص ،حممد م�صطفى مل�ص،
مل�شاركتهم يف �إطالق النار على عنا�صر
اجلي�ش .كما �أوقفت اللبنانيني بالل
ح�سني امل�صري وحممد معت�صم العرت
املطلوب بجرم �إط�لاق النار والت�سبب
ب�إ�صابة مواطن وع�سكري .ويف زغرتا،
�أوقفت الوحدات ،ع�شرة �سوريني لدخولهم
الأرا�ضي اللبنانية بطريقة غري �شرعية.
ك��ذل��ك� ،ضبطت يف حملة الزاهرية
�سيارة نوع «جيب مي�سوبي�شي» كان قد
ّ
امل�سلحون وعرثت بداخلها
ا�ستخدمها
على �صاعق كهربائي.

توقيف جمرمي بحنني

• بتاريخ  ،2014/11/13كان اجلي�ش
يوا�صل ر�صد قياديني يف املجموعات
الإرهابية التي اعتدت على مراكزه يف
ال�شمال ويعمل على توقيفهم .وتابعت
وح��دات��ه حمالت ال��ده��م يف طرابل�س
ومناطق عكار ،حيث �أوقفت الإرهابيني
�أمين عبد احلميد حمي�ش و�أ�سامة يحيى
بخا�ش اللذين قاد كل منهما جمموعة
من الإرهابيني.
ويف هذا الإطار� ،أعلنت قيادة اجلي�ش � ّأن
متكنت من توقيف
«مديرية املخابرات
ّ
الإرهابي �أمين عبد احلميد حمي�ش الذي
كان يقود جمموعة �إرهابية �أقدمت
بتاريخ  2014/10/25على حماولة خطف

ع�سكريني على ج�سر بحنني ،و�إطالق
قذيفة باجتاه �آلية ع�سكرية يف �أثناء
تدخلها لإنقاذ ه�ؤالء الع�سكريني ،مما
�أدى �إىل �إ�صابة عدد ممن كان بداخل
الآلية .وقد �أوقف معظم �أفراد املجموعة
الإرهابية املذكورة».
• ك���ذل���ك� ،أوق���ف���ت ق���وى اجلي�ش
( )2014/11/14امل��دع��و ع��ل��ي ح�سني
عكو�ش يف بحنني � ً
أي�ضا ،ال�شرتاكه
مع الآخرين ب�إطالق النار على عنا�صر
اجلي�ش.

البقاع :ا�ستهداف �آلية للجي�ش يف
عر�سال وحملة دهم

• �شهدت منطقة عر�سال �أج��واء توتر
مع انفجار عبوة نا�سفة ا�ستهدفت �آلية
ع�سكرية للجي�ش ،مما �أدى �إىل �إ�صابة
ثالثة ع�سكريني بينهم �ضابط بجروح.
و�أ�����ص����درت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش ب��ي��ا ًن��ا
( )2014/11/14حول الإعتداء قالت فيه
«� ّإن �آلية ع�سكرية تابعة للجي�ش ،ويف

�أثناء انتقالها يف حميط بلدة عر�سال،
تعر�ضت النفجار عبوة نا�سفة كانت
ّ
مزروعة �إىل جانب الطريق ،ما �أدى �إىل
توجه
�إ�صابة ثالثة �ضباط بجروح .وعند ّ
دوري��ة �أخ��رى برفقة اخلبري الع�سكري
تعر�ضت
للك�شف على موقع الإنفجارّ ،
ّ
م�سلحني يف جرود
لإط�لاق نار من قبل
ف��ردت عنا�صرها على م�صادر
البلدة،
ّ
ال��ن�يران باملثل ،وق��ام��ت مبالحقتهم
ف��روا باجتاه التالل واملرتفعات
حيث ّ
املحيطة بالبلدة.
اتخذت وح��دات اجلي�ش املنت�شرة يف
املنطقة التدابري امليدانية املنا�سبة ،فيما
تو ّلت ال�شرطة الع�سكرية التحقيق يف
احلادث».
ٍ
بيان الح��ق ،قالت قيادة اجلي�ش
ويف
متكنت م��ن �ضبط
�إن ق��وى اجلي�ش
ّ
عبوتني �أخريني يف املكان نف�سه ،زنة
الواحدة منهما حواىل  15كلغ من املواد
املتفجرة...
ّ
• يف اليوم التايل ( )2014/11/15نفّ ذت
ال��وح��دات الع�سكرية معززة بالآليات
والأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة ،حملة دهم
وا�سعة �شملت معظم مناطق بعلبك
ّ
وخملني
وقراها للبحث عن مطلوبني
تعر�ض الآلية
ب��الأم��ن ،ال ّ
�سيما بعد ّ
الع�سكرية يف عر�سال لعبوة نا�سفة.
وقد �شملت عمليات الدهم بلدات:
بريتال ،دار الوا�سعة ،ال�شراونة ،الكني�سة
و�إي��ع��ات .و�أ���س��ف��رت ه��ذه ال��ت��داب�ير عن
توقيف �شخ�صني م�شتبه بهما ،و�ضبط
خمزن لل�سالح يف بلدة بريتال يحتوي
كميات م��ن البنادق احلربية
على
ّ
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يوميات
�أمنية
والأ�سلحة الر�شا�شة والقذائف
ال�����ص��اروخ��ي��ة وال���ذخ���ائ���ر،
كميات من
بالإ�ضافة �إىل
ّ
املتنوعة.
الأعتدة الع�سكرية
ّ
كما �ضبطت يف ب��ل��دة دار
م�ستودعا يحتوي
الوا�سعة
ً
على حمولة �أرب��ع �شاحنات
من املخدرات.
• يف منطقة عر�سال � ً
أي�ضا،
ق��وة م��ن اجلي�ش (ب��ي��ان �صادر
�أوق��ف��ت ّ
بتاريخ  ،)2014/11/9اللبناين خالد حيدر
احلجريي الذي كان يقود �سيارة «بيك
�أب» نوع «�شيفروليه» ،من دون �أوراق
ثبوتية وبرفقته ال�سوري عبد الله ح�سني
ّ
الرفاعي (ح�سب �إدعائه) ،وذلك ملحاولة
املدعو احلجريي تهريب املدعو الرفاعي
باجتاه جرود املنطقة .وقد �ضبطت بحوزة
و�صرح ب�أنه
الأخري هو ّية لبنانية م��ز ّورةّ ،
«ينتمي �إىل �أح��د التنظيمات ال�سورية
ّ
امل�سلحة» .كما �أوقفت ق��وى اجلي�ش
يف منطقتي عر�سال وحربتا كلاً من
ال�سوريني جمرك طعان جمرك وعبد
الرحيم ديب �أبو زيد للإ�شتباه بهما.
• ك��ذل��ك ،ا�شتبهت ق��وى اجلي�ش
بتاريخ  ،2014/11/10ب�سيارة نوع «فان
�سانغ يونغ» بي�ضاء اللون متوقفة على
طريق اجلمال  -عر�سال .فتبينّ �أنها
حتتوي على عبوة نا�سفة زنتها  2كلغ
مو�صولة بفتيل �صاعق وبطارية  9فولت
وجهاز حتكم عن بعد ،حيث عمل
على تفكيكها ونقلها �إىل مكان
�آم��ن ،فيما تو ّلت ال�شرطة الع�سكرية
التحقيق يف املو�ضوع.
• وب�أوقات خمتلفة� ،أوقفت قوى اجلي�ش
يف ق�ضاء را�شيا – البقاع ويف منطقة
امل�صنع – البقاع ،ع��د ًدا من ال�سوريني،
للإ�شتباه بانتمائهم �إىل جمموعات
�إره��اب��ي��ة وقتالهم اجلي�ش يف �أح��داث
عر�سال �أو لدخولهم الأرا�ضي اللبنانية
بطريقة غري �شرعية.
50

العدد 354

اجلنوب :توقيف مطلوبني بالإرهاب
يف �صيدا

• يف م����وازاة الأح�����داث يف ال�شمال،
ك�شفت الإعرتافات التي �أدىل بها �أحد
�أف��راد ال�شبكة الإرهابية التي تنتمي
�إىل ال�شيخ �أحمد الأ�سريّ � ،أن ال�شبكة
كانت ب�صدد تنفيذ هجمات �صاروخية
بقذائف الـ«�أر.بي .جي» ومن ثم بعبوات
نا�سفة و�إطالق ر�صا�ص على مقر اجلي�ش
يف ميناء �صيدا.
وق��د �سيرّ اجلي�ش على الأث��ر ،دور ّي��ات
راج��ل��ة وم���ؤل��ل��ة يف خم��ت��ل��ف �أح��ي��اء
امل��دي��ن��ة ،وق��ام��ت وح���دة م��ن اجلي�ش
بدهم منزل الفل�سطيني �أحمد عدنان
�شرف ( ،)2014/10/27ك��ان يخطط
ملهاجمة مركز تابع للجي�ش يف منطقة
اجل��ن��وب .ويف ح�ين �أن���ه مل يعرث على
املطلوب� ،ضبطت داخل منزله بندقية
كال�شنكوف وقذائف «�أر.بي .جي» مع
 17قذيفة عائدة لها ،بالإ�ضافة �إىل عبوتني
معدتني للتفجري زنة كل منهما كلغ
ّ

ون�صف ،و�صواعق
ك���ه���رب���ائ���ي���ة
و�أعتدة ع�سكرية
خمتلفة .كذلك
متّ ده����م م��ن��زل
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي
م���ال���ك الآغ������ا،
حيث متّ توقيفه،
و���ض��ب��ط��ت داخ��ل
م��ن��زل��ه ب��ن��دق��ي��ة
«كال�شنكوف»
���ي����ة م��ن
وك����م� ّ
ال��ذخ��ائ��ر العائدة
ل���ه���ا ،وج����ه����ازًا
ال�سلكيا و�أعتدة
ً
ع���������س����ك����ري����ة
متنوعة.
ّ
• ك����ذل����ك،
ده����م����ت وح����دة
م������ن اجل���ي�������ش
( )2 0 1 4 /1 0 /2 9
اً
منزل مهجو ًرا يف حملة �سريوب – �صيدا،
و�ضبطت بداخله بنادق حربية وذخائر
عائدة لها وع��ت��ا ًدا ع�سكر ًيا وم�شغل
�آليات (عدد  .)6كما نفّ ذت الوحدات
عمليات دهم يف منطقة التعمري قرب
ً
بحثا عن
م�ست�شفى �صيدا احلكومي
مطلوبني.
• يف �صيدا � ً
أي�ضا� ،ضبطت دورية تابعة
ملديرية املخابرات ( )2014/11/2يف منطقة
�سيد
ح��ارة �صيدا بالقرب من
ّ
جممع ّ
معدة للتفجري عن
ال�شهداء ،عبوة نا�سفة ّ
بعد حتتوي على  500غرام من مادة الـ
 ،TNTومو�صولة �إىل رمانة يدوية و�صاعق
كهربائي .وقد ح�ضر اخلبري الع�سكري
�إىل املكان وعمل على تفكيك العبوة،
فيما بو�شر التحقيق باملو�ضوع.
ك��م��ا �أوق�����ف يف امل��ن��ط��ق��ة نف�سها
( )2014/11/5الفل�سطيني حممود حممد
ده�شان واللبناين حممد �إ�سماعيل
النقيب ،النتمائهما ملجموعات ّ
م�سلحة
والتح�ضري للقيام ب�أعمال �إرهابية.

ملف العدد

يف
ي
ا
العوا
و
ط

ن

كما يطلع الفجر كل يوم
يطلعون يف وجه كل خطر
وفيما هم يفعلون،
ي�سقط منهم ،بطل ،اثنان ،خم�سة ،ع�شرة و�أكرث...
بقاعا ،وجنو ًبا.
تنبت �أزهار دمائهم� ،شما ًالً ،
ت�ستعيد احلياة م�ساحة من نقاء.
تتطهر �أر�ض بدموع �أمهات ودماء رجال.
يو ّدع الرفاق �أبطا ًال
ي�شتاق بع�ضهم �إىل قليل من الوقت
تفح�ص اجلراح.
�إىل جمرد ف�سحة تتيح ّ
جمد ًدا.
يطل الوح�ش ّ
جمد ًدا يطلعون يف وجه اخلطر.
ّ
ومي�ضون �إىل البطولة
ويف �شرايينهم نبتت دماء الرفاق.
ت�ستعيد احلياة م�ساحة من نقاء.
وتتطهر �أر�ض بدموع ودماء...
ّ
العوايف يا �أبطال اجلي�ش،
يف طرابل�س،
يف عر�سال،
بقلم:
ويف كل �شرب من بالدي.
العوايف يا وطن.
�إلهام ن�صر تابت
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العوايف يا �أبطال اجلي�ش
معركة حا�سمة �أ�سقطت «�إمارة» الفتنة
والع�سكريون خا�ضوها ب�أرواحهم قبل ال�سواعد
هل يحدث �أن تخرج روح من ج�سد �صاحبها وتقاتل عنه؟
هذا ما حدث يف �أفران لبنان اخل�ضراء،
وعلى الأرجح يف �أماكن �أخرى كثرية.
ً
وهذا ما تفعله رفقة ال�سالح ،حيث الرفيق ي�صبح �أخا ،و�أ ًبا وعائلة...
و�إذا ا�ست�شهد يف معركة ما ي�شعر الرفاق ب� ّأن �أرواحهم تندفع �أمامهم
للقتال.
بوركت همم الرجال ،بوركت �شهادة الأنقياء.
بوركت �سواعدكم يا من خ�ضتم معركة طرد الإرهابيني من
طرابل�س ،والحقتم فلولهم يف الأوكار واملخابىء...

يف هذا امللف �شهادات وتفا�صيل عن معركة �أف�شل اجلي�ش خاللها
ّ
يهدد لي�س عا�صمة ال�شــمال وحدهــا ،و� مّإنــا
خمط ًطا �إرهاب ًيا ّ
لبنــان.
مندوبو «اجلي�ش» قاموا بجولة �شملت القطع التي �شاركت يف املعركة.
الزميلة جان دارك �أبي ياغي قابلت العميد الركن زياد احلم�صي مدير
توجهت �إىل فوج املغاوير،
العمليات ،والزميلة ندين البلعة خريالله ّ
بينما �شملت جولة الرقيب �سامر حميدو الألوية :الثاين ،العا�شر والثاين
ّ
التدخل الأول
ع�شر ،وكانت للجندي جيهان جبور جولة يف فوجي
ومغاوير البحر.
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ملف العدد
مر�سوما لعا�صمة
بعدما �أف�شل اجلي�ش املخطط الإرهابي الذي كان
ً
ال�شمال ،طرابل�س ،وبات مي�سك بزمام الأمورّ � ،أكد قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي �أن اجلي�ش لن يرتاجع عما بد�أه مهما كان حجم الت�ضحيات ،وهو ما�ض يف ّ
تعقب فلول
الإرهابيني و�صولاً �إىل اجتثاث جذورهم ...الوحدات الع�سكرية التي �شاركت يف معركة طرابل�س وعكار،
بالء ح�س ًنا وحققت جناحات عمالنية يف ظروف ميدانية بالغة ال�صعوبة.
�أبلت ً
ّ
مدير العمليات يف اجلي�ش العميد الركن زياد احلم�صي ي�ضعنا يف �صورة العملية الع�سكرية التي نفذها
اجلي�ش والتي �أ�سفرت عن طرد الإرهابيني من طرابل�س ومالحقة بقايا خالياهم.

عني اجلي�ش

يف غرفة العمليات التي تعترب عني
اجلي�ش ال�ساهرة بحيث ال يغم�ض لها
جفن على مدى �ساعات النهار الأربع
والع�شرين� ،شرح لنا العميد الركن
احلم�صي كيف كانت تتم متابعة
معركة طرابل�س حلظة بلحظة.
ه��ذه الغرفة ه��ي يف �سباق دائ��م مع
نف�سها ملواكبة ما يجري �أ ّو اًل ب�أ ّول عرب
�شا�شات �ضخمة وذكية (SMART
 )TVب��ع��د �إجن����از ن���وع م��ن ال�تراب��ط
( )LINKبني كل الأج��ه��زة الأمنية
امل��ع��ن��ي��ة��� ،س��واء ك���ان الأم����ر يتعلق
ب�أحداث �أمنية �أو بغريها ،من الأحداث
وامل��وا���ض��ي��ع ال��ط��ارئ��ة وال�ساخنة .ترد
كم
املعطيات �إىل الغرفة وق��د ي�صل
ّ
ال��ورق ال��وارد �إليها للمعاجلة �إىل 1200
وثيقة يف اليوم الواحد ،وي�صار �إىل �إطالع
ق��ائ��د اجلي�ش عليها �إذا ل��زم الأم���ر،
ليعطي توجيهاته.
و�إذ ي�شرح العميد الركن احلم�صي
�آلية العمل التي تعتمدها الغرفة عند
حدوث خلل �أمني يهدد �سالمة الوطن،
ي�شري �إىل �أنها الوحيدة على م�ستوى
�ه��زة ب���أح��دث التقنيات
ل��ب��ن��ان امل��ج� ّ
وال�شا�شات الذكية .وهذا ما ي�سمح لها
بت�أدية دور بالغ الأهمية يف �أي معركة
ومنها معركة طرابل�س.

معظم الإرهابيني الذين قاتلهم
اجلي�ش يف ال�شمال غري لبنانيني

ن�س�أل مدير العمليات:
56
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مدير العمليات
يف اجلي�ش
عن معركة
طرابل�س

ما قبلها لي�س كما بعدها...
وما يحققه اجلي�ش ير�سم م�ستقبل لبنان
 م��اذا مت ّثل معركة طرابل�س وعكار يف�ضد الإرهاب؟
احلرب التي يخو�ضها اجلي�ش ّ
اً
قائل:
فيجيبنا
• ال ميكننا �أن ن�ضع معركة طرابل�س
وعكار �إال يف �سياق املخطط الإرهابي
حتدث عنه قائد اجلي�ش العماد
الذي
ّ
قهوجي ،وال��ذي يهدف �إىل ال�سيطرة
على مدينة طرابل�س بعد عر�سال لفتح
منفذ على البحر ،مع العلم �أن املنية
حيث دارت �أع��ن��ف امل��ع��ارك ،و�سقط
لنا �شهداء ،تقع على البحر مبا�شرة.
ولكننا بف�ضل ق��رار العماد قهوجي،
وقدرة العنا�صر وكفاءتهم العالية على
الأر�ض ،متكنّ ا من �إحباط خمططهم
و�إن كلفنا ذل��ك خ�يرة من ال�ضباط
والعنا�صر.
و�أ���ض��اف :نحن هنا ل�سنا مبواجهة
ّ
م�سلحني من �أبناء املنطقة كما
مع
يف اجل��والت ال�سابقة ،بل �إننا نحارب
�إره���اب���ي�ي�ن خ���ارج�ي�ن ع���ن ال��ق��ان��ون
معظمهم غ�ير لبنانيني (ح���و�إىل 70
�إىل  )%80ح�سب ما تبني من خالل
التحقيق مع املوقوفني .مع الإ�شارة �إىل
�أن ن�سبة � 50إىل  %60من الع�سكريني
الذين �شاركوا يف معركة طرابل�س هم
من منطقة ال�شمال خ�صو صً� ا عنا�صر
اللواء الثاين ،واللواء  ،12وفوج التدخل

تعر�ض له اجلي�ش
الأول� .أما الغدر الذي ّ
يف عكار ف�أجزم ب�أن �أبناء عكار منه
براء ،وهو من �صنع بع�ض النازحني �إىل
ّ
يت�سلحون بخلفيات
عكار ال��ذي��ن
دينية مت�شددة �إرهابية.
لقد برهن اجلي�ش يف ه��ذه املعركة
� ّأن وحدة �صفوفه وحكمة قيادته هما
�ضد الإرهاب.
ر�أ�س احلربة يف املعركة ّ

عمليات الدهم
ّ
وتعقب اخلاليا ال�صغرية

 هل ميكن مقارنة معركة طرابل�س احلاليةباجلوالت التي �شهدتها املدينة يف ال�سابق؟
• ال ميكن مقارنة معركة طرابل�س
الأخرية باجلوالت ال�سابقة التي �شهدتها
منطقة ب��اب التبانه وجبل حم�سن،
�إذ كانت حم�صورة يف ثالثة �شوارع
م�سرحا لعمليات الإرهابيني،
�شكلت
ّ
ً
وحتديدا حيث يقيم الالجئون ال�سوريون
ً
دروعا ب�شرية.
بكرثة ،وقد ا�ستعملوهم
ً
 ما الذي �أ�سفرت عنه املعركة وما �أعقبهامن عمليات دهم ّ
وتعقب للم�س ّلحني؟
• � ّإن عمليات الدهم مل تنته حتى
هذه اللحظة ،ومتابعتها تعترب �أهم
بحد ذاتها .فنحن ب�صدد
من املعركة
ّ
ّ
تعقب اخلاليا ال�صغرية لإجبارها على
اال�ست�سالم بعد الق�ضاء على الر�ؤو�س

الكبرية وت�شرذمها.
�أم��ا بالن�سبة �إىل ال�صيد الثمني الذي
ح�صل عليه اجلي�ش خالل عمليات
الدهم ،فمن الأف�ضل انتظار انتهاء
التحقيقات لتحديد حجمه مع العلم
�أن املو�ضوع تداولته و�سائل الإع�لام،
ولكننا نكتفي بالبيانات ال�صادرة
عن مديرية التوجيه يف هذا املو�ضوع.

القوى امل�شاركة

 من هي القوى التي �شاركت يف هذهاملعركة وما كان دور كل منها؟
• لقد �شارك يف املعركة �أك�ثر من
اً
مثل قاتل
جمموعة .ففي طرابل�س
عنا�صر فوج التدخل الأول الذين واجهوا
ّ
امل�سلحني الذين خرجوا من باب التبانه
وت��وزع��وا يف ���ش��وارع الأ���س��واق القدمية
والأث��ري��ة لطرابل�س (خ��ان ال�صابون،
�سوق النحا�سني� ،سوق ال�سمك� ،سوق
الدهب)� .أما اختيارهم لهذه الأ�سواق
فرمبا كان �سببه رغبتهم يف ال�سيطرة
على �إيراداتها لتمويل حملتهم.
ه��ن��ا ن��فّ ��ذ اجل��ي�����ش عملية متقنة
ّ
م�سلحي الأ���س��واق يف طرابل�س
و�أج�بر
على االنكفاء واخل��روج منها ملتابعة
املعركة على املحاور املعتادة يف التبانة
مع اللواء  12ي��ؤازره فوج مغاوير البحر.
وق��د �شهدت املنطقة �أعنف املعارك
و�أق�ساها ،خ�صو�صً ا يف حميط املربع
الأمني لباب التبانه �أو ما ي�سمى منطقة
ج��ام��ع عبدالله ب��ن م�سعود ،حيث
كانت تتمركز جماعة �شادي املولوي

و�أ�سامه من�صور.
�أم��ا يف عكار فكان
ال����ل����واء ال���ث���اين ال���ذي
تعر�ضت �آلية ع�سكرية
ّ
ت���اب���ع���ة ل����ه ل��ك��م�ين
م�����س� ّ�ل��ح ،م��ا � ّأدى �إىل
م���ع���ارك ط��اح��ن��ة يف
منطقة املنية  -املحمرة
 بحنني� ،آزره فيها فوجامل��غ��اوي��ر ،ف��وج مغاوير
البحر ،اللواء  12وف��وج التدخل الأول.
وقد �سقط للجي�ش يف هذه املعركة 11
�شهيدا وع��دد من اجلرحى غالبيتهم
ً
ّ
ميدانيا.
متت معاجلتهم
ً
و�أ�ضاف :لقد وجدنا يف حميط جامع
اً
مثل و�سائل رهيبة من
ب��ن م�سعود
التفخيخ يعتمد عليها الإرهابيون
�أكرث من �أي و�سيلة �أخرى يف حربهم.
لقد وجدنا على �سطح هذا اجلامع زنة
 300كلغ من الـ«تي ان تي» كانت
معدة للتفخيخ.
ّ

رائعا
رائعا ً
رائعا ً
ع�سكرنا كان ً

 كيف تق ّيمون �أداء الع�سكريني يف املعركة؟• �أنا �شهادتي جمروحة وال ميكننا
رائعا
�إال القول ب ��أن ع�سكرنا ك��ان
ً
رائعا (قالها مرا ًرا وتكرا ًرا وبثقة
رائعا ً
ً
تامة) .والدليل على ذلك �سرعة ح�سم
امل��ع��رك��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف
ال�صعبة.
يف �أي حال معلوم �أن جي�شنا يحارب
ب�����الإرادة ال�صلبة ول��ي�����س بالأ�سلحة
الفتّ اكة ،لذلك يكون عدد ال�شهداء
ريا.
كب ً
 وكيف ت�صفون تعامل اجلي�ش مع املدنينييف ظل ا�ضطراره �إىل خو�ض معركة قا�سية يف
منطقة كثيفة ّ
ال�سكان؟
• يجب �أن ت�س�أيل امل��دن��ي�ين ...من
�ج��ل ب��اع��ت��زاز م�ستوى
ناحيتنا ن�����س� ّ
االن�ضباط ال��ذي �أظهره الع�سكريون،
وتعاطفهم مع املواطنني ال�ساكنني
يف الأح��ي��اء التي �شهدت ا�شتباكات

وم�ساعدتهم على اخلروج منها حلني
ان��ت��ه��اء امل��ع��رك��ة .ومل تقت�صر ه��ذه
املعاملة على امل��واط��ن�ين فقط �إمن��ا
ّ
امل�سلحني الذين يقعون
ان�سحبت على
اً
جرحى يف قب�ضة اجلي�ش ،عمل بحقوق
الإن�سان والإتفاقات الدولية التي ترعى
احلروب.
لقد كان ب�إمكان اجلي�ش ح�سم �أي
معركة ب�سرعة �أكرب وخ�سائر �أقل لوال
�أخذه بعني الإعتبار املواطنني املدنيني
وح��ر���ص��ه ال��دائ��م ع��ل��ى ع��دم تعري�ض
�سالمتهم وممتلكاتهم لل�ضرر قدر
الإمكان.
ن�سجل ت��ع��اون الأه���ايل
يف امل��ق��اب��ل
ّ
ّ
ذرعا بامل�سلحني و�أر�شدوا
الذين �ضاقوا
ً
اجلي�ش �إىل �أمكنة تواجدهم ونا�شدوه
اخلال�ص .باخت�صار ،اجلي�ش له ملء
الثقة بالأهايل ف�أكرث من  % 50منهم
ع�سكريون متقاعدون� ،أو �أبناء �أو �أخوة
لع�سكريني.

دائما
اجلي�ش م�ستعد ً

يف ختام اللقاء� ،أ�شار مدير العمليات
دائما ملواجهة
�إىل �أن اجلي�ش م�ستعد
ً
كل االحتماالت ولإحباط كل اخلطط
ال��ت��ي يحوكها الإره��اب��ي��ون للبلد،
أكد �أن ما قبل املعركة لي�س
ولكنّ ه � ّ
ّ
كما بعدها من حيث �أن امل�سلحني
فقدوا حرية املناورة ،والنا�س ينا�شدون
اجلي�ش اخلال�ص.
ووج���ه �إىل ال��وح��دات املنت�شرة على
ّ
الأر�ض ر�سالة �شكر ودعاهم �إىل املزيد
ور�ص ال�صفوف اللتني بهما
من الوحدة ّ
ينت�صر لبنان.
ّ
دائما بالأمل
كما نا�شدهم الت�سلح
ً
والتفا�ؤل والثقة بقرارات القيادة .وجزم
�أن هذه الأح��داث وما يحققه اجلي�ش
يف حربه �ضد الإره��اب هي التي تر�سم
م�ستقبل لبنان اجلديد.
ت�صوير:
طالل عامر
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اللواء الثاين:
يد واحدة
رجاله ٌ
و�شهدا�ؤه
افتدوا لبنان

دقت �ساعة
احل�سم ،وها هم
رجال الوطن
مت�أهبون� .أرواحهم
لي�ست ملكهم.
فالت�ضحية هي �أ�سمى
عالمات ال�شرف
التي متيز اجلندي،
واجلي�ش برهن يف
كل الأحداث �أنه �أهل
حلمل �شعار ال�شرف
والت�ضحية والوفاء.

املالزم �سمعان
�سحب رفاقه حتت النريان و�سار على دربهم �أب ًيا
بداية املعركة

الكتيبة  23يف اللواء الثاين �إح��دى القطع التي �شاركت
يف معركة بحنني ،اجلميع ي�ؤكدون �أنهم كانوا جاهزين
ملواجهة اخلطر الإرهابي الذي ير�سم ملنطقة عكار وجوارها،
خمططات م�شبوهة ترمي �إىل �ضرب اجلي�ش والعمل على
خطف بع�ض الع�سكريني من �أج��ل ال�ضغط على امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
يقول �ضابط من الكتيبة :تلقينا الأوامر ملعاجلة الو�ضع بعد
تعر�ضت لإطالق نار على ج�سر لبنان
�أن �أفدنا �أن �آلية ّللواء ّ
وتوجهنا ب�أربع �آليات
الأخ�ضر ،فجهزنا �سرية تدخل باملالالت
ّ
لل�سرية  232ب�إمرة ال�شهيد البطل النقيب الهرب .عند و�صولنا
ّ
امل�سلحون قد �أوقفوا با�صً ا لنقل الركاب و�أنزلوا منه
كان
تعر�ضنا لإطالق نار كثيف،
بع�ض الع�سكريني وخطفوهمّ .
و�شكلنا حول املكان منطقة دفاع دائري
فردينا على امل�صادر
ّ
ّ
ّ
وفر امل�سلحون نحو الب�ساتني واحتمى بع�ضهم داخل
باملالالتّ .
همنا االول كان حترير املخطوفني
�أف��ران لبنان الأخ�ضرّ .
تعر�ضنا لقذيفة
الع�سكريني ،ولدى حماولتنا اقتحام املكان ّ
�آر .ب��ي .ج��ي .حيث ا�ست�شهد معنا اجلندي حممد يا�سني
وفر ا�ستطعنا
و�أ�صيب خم�سة عنا�صر ،وبعد عمليات
كر ّ
ّ
حترير الع�سكريني.

مباذا تختلف هذه املعركة عن �سواها؟

يقول ال�ضابط :هذه املرة اختلفت ا�سرتاتيجية املعركة ،ف�أنت
تقاتل عد ًوا جمهو ًال ،اال�صعب كان �أننا تعر�ضنا لإطالق نار
ّ
امل�سلحون كدروع
من داخل منازل املدنيني الذين ا�ستخدمهم
ب�شرية .كانت الر�ؤية �صعبة بالن�سبة �إلينا ،بينما ا�ستطاع
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الإرهابيون التخفي يف الب�ساتني ،وكانوا يتحركون ب�شكل
�سهل داخل البيوت .وبالتايل مل تكن عملية حتديد الأهداف
ّ
امل�سلحني يف
�سهلة ،ولكن �سالح اجلو �ساعدنا ،فالحقنا
الأحراج واجربناهم على الرتاجع �إىل مناطق �أخرى ما �سهل
علينا �ضربهم ،ف�أوقعنا يف �صفوفهم خ�سائر و�أوقفنا العديد
منهم.
ا�ستطاع ع�سكريونا النفاذ �إىل داخل �أفران لبنان الأخ�ضر
الذي كان من �أ�شد املحاور �سخونة� ،أعطيت الأمر باحل�سم الذي
ال بد منه ،واو�صيتهم بال�صرب والثبات ،فاملعركة معركتنا ولن
نخ�سرها .املعنويات كانت مرتفعة يف �صفوف الع�سكريني،
ّ
امل�سلحني.
الذين خا�ضوا ا�شتباكات مبا�شرة و�ضارية مع

عندما تخرج الروح لتقاتل قبل ال�ساعدين...

ال�شهادة واجب مقد�س ،لكن ما الذي ي�شعر به الع�سكري
حلظة م�شاهدته زميله وهو ي�ست�شهد �أمام عينيه؟
ً
قائال :ال�شهيد النقيب جهاد
يرد ال�ضابط على هذا ال�س�ؤال
مندفعا وك��ان ع�سكريوه يحبونه ويبادلونه
الهرب ك��ان
ً
االح�ت�رام ،وك��ان قياد ًيا من ال��درج��ة الأوىل يحرتم عمله
ويخل�ص له� ،إنه �صديقي ورفيق �سالحي ،كان خرب ا�ست�شهاده
�صدمة يل ولكن علينا �أن نتع�إىل على اجلراح من �أجل �إجناح
املهمة .اجلرح واحد وكلنا م�شاريع �شهداء .ال �أ�ستطيع و�صف
امل�شهد .عندما ترى رفيقك ي�ست�شهد امامك يتملكك
اندفاع غريب وت�شعر �أن روحك تخرج من ج�سدك لتقاتل
�سام
قبل يديك ،ال�شهادة وخ�صو�صً ا بالن�سبة �إىل اجلندي �أمر ٍ
جدا.
ً
وي�ضيف :عندما ا�ست�شهد املالزم �سمعان كانت ال�صدمة

يف عينه« :كنا يف عملية دهم لأحد خميمات
الالجئني ال�سوريني ،وكنا ح�ضرية واحدة� ،شعرت
تعر�ضنا الطالق نار
بحركة غريبة ،وبعد دقائق ّ
رمي القنابل باجتاه �آلية تابعة لفرع
كثيف ومت ّ
املخابرات ،عمدنا �إىل امل�ساندة بالنار ،وا�ست�شهد
معنا النقيب الهرب والرقيب �سلهب واجلندي
تعر�ضنا
احلالين .ولدى حماولتنا �سحب ال�شهداء ّ
الطالق نار من الفرن .كان املالزم �سمعان رحمه
الله م�ص ًرا على �سحب ال�شهداء ،وك�أنه كان يعرف
تقرب خطر
�أنه �سي�ست�شهد .قلت له�« :سيدنا ما ّ
ً
قائال« :ميكن حدا بعدو عاي�ش �أو
فرد
كبري»ّ .
جمروح من رفقاتنا» ...وكانت حلظة ال�شهادة.
خالل عملية �سحب ال�شهداء �ساندتنا وحدة من
املغاوير فا�ست�شهد عن�صر منها ،وكانت النريان
الغزيرة والقنابل تنهمر علينا من كل زاوي��ة.
�أود �أن �أقول كلمة �أخرية �إىل رفاقي ال�شهداء :لن
�أن�ساكم ودما�ؤكم �أمانة يف �أعناقنا.

ً
حديثا من الكلية احلربية ،كان
تخرج
كبرية ،فهو الذي ّ
مندفعا .ولدى تقدمينا واجب العزاء �شاهدنا العزمية يف
�صلبا
ً
ً
عيون والده ،فالوالد ع�سكري يف اجلي�ش .وقد قال لنا �إن ابنه
فردا فر ًدا
افتدى اجلي�ش ليحيا لبنان� ،أما والدته فقد عانقتنا ً
بكل فخر على الرغم من الغ�صة التي تعت�صر قلبها .من
جميعا :كلنا �سمعان...
جهتنا قلنا لها
ً

رفيقك� :أبوك ،و�أمك ،و�أخوك

هنا ّ
يعقب �أحد الع�سكريني بالقول« :زميلك و�صديقك
الذي ت�شاركه جميع �أمورك يف ال�سراء وال�ضراء ي�صبح من دون
علمك �أب��اك و�أم��ك و�أخ��اك .يف الثكنة نتقا�سم «احللوة
معا ،فرفقة ال�سالح �أم�تن من �أي
معا ونحزن ً
وامل��رة» نفرح ً
عالقة �أخرى.
�أح��د اجلنود عاي�ش اللحظة ال�صعبة بكل معانيها فقد
ا�ست�شهد رفيقه �أمام عينيه وا�ست�شهد رئي�سه� .إنه لأمر �صعب
�أن حتافظ على رباطة ج�أ�شك عندما تفقد عزيزًا �أو � ًأخا وهذا
اجلندي فقد الرفيق «الأخ» والقائد «الأب» .يقول والدمعة

ما بعد املعركة

يخربنا �آم���ر ال�سرية � 231أن عمليات ال��ده��م م�ستمرة
والتوقيفات م�ستمرة ،والع�سكريون يف جهوزية تامة يف �أي
دائما للدورات من �أجل احلفاظ على
وقت ،وهم يخ�ضعون
ً
الروحية القتالية وخو�ض �أي معركة حمتملة.
اللواء الثاين كما �سواه من وحدات اجلي�ش �سيبقى العني
ال�ساهرة لرد �أي عمل عدواين يطال كرامة لبنان وجي�شه ،ولن
ٍ
عا�ص على الإرهابيني
تزعزعنا رياح الفنت والإرهاب .واجلي�ش
التكفرييني بتما�سك رجاله وحكمة قيادته.
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�إنه ل�شرف كبري �أن تكون يف �ضيافة الع�سكريني الذين
خا�ضوا معارك طرابل�س ،وحموا املدينة واهلها من اخلطر
املتغلغل يف احيائها .رجال اجلي�ش من اللواء الثاين ع�شر
نفذوا بكفاءة مهمة �صعبة وخرجوا منها م�ؤكدين �أنهم �سيوا�صلون حماية طرابل�س واهلها ولقمة
عي�شهم.
خالل املعارك التي كانت تدور بني منطقتي التبانة وجبل حم�سن كان اجلي�ش يعالج الأو�ضاع
مانعا الو�صول �إىل اال�سو�أ ،ما دفع البع�ض �إىل حماولة �ضرب امل�ؤ�س�سة من خا�صرة
بكل حكمة ودقة ً
وت�صوره على �أنه يعمل لفئة
حتر�ض على اجلي�ش،
ّ
ثانية ،عرب زرع بع�ض الب�ؤر والأ�صوات التي ّ
خ�صو�صا ،يدركون �أن اجلي�ش وحده
حمددة .ولكن كل املحاوالت باءت بالف�شل ،ف�أهل طرابل�س
ً
هو الأمني الأول والأخري على �أرواحهم وكراماتهم وممتلكاتهم.

لواء امل�شاة الثاين ع�شر

�أج�برن��ا على التق�شف يف ا�ستعمال
ّ
امل�سلحون
ال��ن�يران .يف املقابل ا�ستغل
الأبنية والأزقة ال�ضيقة وكانوا جمهزين
بالقنا�صات وق��اذف��ات ال�صواريخ .و�إذ
ا���ش��ار �إىل وج���ود ن�ساء م��ق��ات�لات مع
الإرهابيني� ،أو�ضح �أن اخل�سائر كانت
حمدودة بني املدنيني لأن اجلي�ش حر�ص
على حتييدهم ،و�إن على ح�ساب ّ
تلقي
عنا�صره املزيد من الإ�صابات.
كنا نتوقع هذه املعركة «وناطرين
�ساعة ال�صفر» يقول ال�ضابط ،وي�ضيف:

ح�سمنا و�سنوا�صل
حماية املدينة
ولقمة عي�ش اهلها
الثاين ع�شر على خط الهجوم

تعر�ض
يف اخلام�سة والن�صف ف��ج� ًراّ ،
اجلي�ش لهجوم من ثالثة حماور وذلك
بعد انتهاء معركة الأ�سواق التي خا�ضها
فوج التدخل الأول وح�سمها.
الإرادة ال�شعبية �أعطت للجي�ش الغطاء
ودعته لتخلي�صها من الإرهابيني .يف
املقابل اعطت القيادة الأوام��ر للقيام
بعملية هجومية لإزالة البقعة الأمنية
التي يتح�صن فيها الإرهابيون .ودارت
املعارك على ثالثة حماور:
 حم���ور ال��ب��ي��ك��ـ��ـ��ادل��ـ��ي (�ســاحةالأ�ســمر).
 حمور الأهرام. حمور الربغ�شة.هدفنا الأول يقول �ضابط من اللواء،
ك��ان ال��و���ص��ول �إىل م�سجد عبدالله
ّ
امل�سلحون.
بن م�سعود الذي يلج�أ �إليه
اجلي�ش �أخ��ذ ال��ق��رار بالت�صدي مهما
كانت الأثمان ،وهذا ما ح�صل.
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وي�ضيف :يف اجل��والت ال�سابقة كنا
نعتمد نقاط ف�صل بني منطقة التبانة
وج��ب��ل حم�سن� ،أم���ا معركتنا هذه
ّ
امل�سلحني م��ن جعل
ف��ك��ان��ت مل��ن��ع
ط��راب��ل�����س �إم�����ارة خ��ا���ص��ة وح��ا���ض��ن��ة
للإرهابيني.

مقاتالت يف �صفوف الإرهابيني

ّ
م�سلحني
واجه اجلي�ش يف هذه املعركة
غ��رب��ا ًء م�ستوردين من اخل���ارج ،كنا
ٍ
ث��ان ولكن
نتخوف من ح��دوث ب��ار ٍد
اجلي�ش ح�سم املعركة .لقد واجهنا
ً
حمرتفا ،كانت
تدريبا
مقاتلني مدربني
ً
املعارك يف �شوارع طرابل�س و�أحيائها
ال�ضيقة واملكتظة بال�سكان ،مما

جهزنا ع�سكريينا ودرب��ن��اه��م على
جميع الأ�سلحة وقمنا مبناورات حول
العمليات امل�شرتكة يف �أماكن مبنية،
وكذلك بالن�سبة �إىل عمليات الإخالء
ال�سريع.
و�أ���ض��اف :كانت عيون الإره��اب��ي�ين
على املدينة ،وقد ر�صدنا توا�صل بع�ض
ّ
امل�سلحني املوجودين يف مناطق جرود
ّ
م�سلحني يف
عر�سال ب�شكل يومي مع
طرابل�س .لذلك كان ال بد من احل�سم.

�سري املعركة

تاما بني قيادة اللواء
كان التن�سيق ً
وف��رع خمابرات ال�شمال بالإ�ضافة �إىل
فوجي مغاوير البحر ومغاوير الرب .وكان

الروح العالية واالندفاع لدى
الع�سكريني

لكل كتيبة م��ن ال��ق��وى امل�شاركة
غرفة عمليات متقدمة ولكل وحدة
حم��ور خا�ص .ل��واء امل�شاة الثاين ع�شر
ّ
ت�سلم حمورين وكان على كل منهما
وح���دات م��ن امل�شاة ودب��اب��ات .و�سالح
الدبابــات ح�ســم املعركــة علــى
الأر�ض.
تقدم امل�شاة على ثالثة حماور بهدف
ّ
الو�صول �إىل �أق��رب نقطة من امل�سجد،
تعر�ضوا لها ،جعلت
كثافة النريان التي ّ
ملحة للرمي بالدبابات ،يو�ضح
احلاجة
ّ
�أحد ال�ضباط.
ً
م�لازم �أول ك��ان م�س�ؤوال عن حمور
تقدم مع �سرية م�شاة باجتاه
الأه��رامّ ،
م�سجد عبدالله بن م�سعود ،يروي لنا �سري

الأم��ور يف حلظات حرجة ،يقول :عند
تقدمنا دارت ا�شتباكات مبا�شرة مع
ّ
ّ
امل�سلحني بني املباين ،كان لدينا �إ�صابة
كل ع�شر دقائق نظ ًرا �إىل غزارة النريان
التي كنا نتعر�ض لها ،مع ذلك اجلميع
يف ال�سرية كان م�ص ًرا على �إنهاء املهمة
من دون تلك�ؤ .وكانت املواجهة يف
وجها لوجه ،كنا نقاتل
�أكرث الأحيان
ً
ّ
م�سلحني م��درب�ين ،ونوعية �سالحهم
ممتازة.
ويـ�ضـيــف :بـعــد ح�ســم املـعـركــة
قمنــا بدهــم املنــازل وكـان بـعـ�ضـهــا
مد�شما وحم�صنً ا وه���ذا م��ا �أك���د �أن
ً
ّ
امل�����س��ل��ح�ين ك��ان��وا ي��ح�����ض��رون لهذه
املعركـة.

ال�����س��ائ��ق ي��ق��ود وي��رم��ي ،الع�سكري
امل�صاب يعا َلج ويعود �إىل املعركة ،هذه
ال�شجاعة املقرونة باخلربة� ،ساعدت يف
ح�سم املعركة ب�أقل اخل�سائر .والفخر
ّ
يتملك كل جندي وه��و يدافع
ال��ذي
عن وطنه ،عبرّ عنه الع�سكريون الذين
التقيناهم.
عريف يف الكتيبة �( 124سائق دبابة)
يقول ،يف اجلوالت ال�سابقة مل ت�ستعمل
الدبابات ،وكنت �أمتنى �أن �أ�شارك يف
القتال لأن ذلك من واجب الع�سكري،
و�شرف اجلندي يف ت�ضحيته.
�صداقة الدم� ،صداقة اخلبز ،هي رابط
�أق��وى من �أي راب��ط �آخ��ر ،وفق ر�أي �أحد
الع�سكريني الذي ي�ؤكد :من ال�صعب �أن
يدرك ذلك من ال يعي�شه.
رق��ي��ب م���ن ال��ك��ت��ي��ب��ة  121يعقب
ً
قائال :الرتاجع يف�شل املهمة ،وعندما
تكون الروابط بني الرفاق قوية ،ف�إنهم
يتحركون كرجل واحد وال يرتاجعون.
ي�ؤكد املقولة نف�سها جندي من ال�سرية
 1240بالقول :لدينا ا�ستعداد ملعركة
اكرب من هذه� .إ�صابتي مل متنعني من
العودة �إىل القتال لأن رفاقي بحاجة �إيل.
بدوره يقول جمند من ال�سرية  ،1211كنا
نتدرب با�ستمرار واملعارك التي خ�ضناها
ً
�سابقا �ساعدتنا يف معركتنا الأخرية.
ودم �شهداء ال�سرية كان دافعي الأول يف
املعركة ،كما �أن اندفاع الر�ؤ�ساء كان
حافزًا لنا كع�سكريني.
يف ختام جولتنا ي�ؤكد لنا قائد احدى
الكتائب يف اللواء� ،أن ق�ضية اجلي�ش
ّ
امل�سلحني،
بعد تخلي�ص طرابل�س من
هي حماية �أمن املدينة وحماية ارزاق
�أهلها وممتلكاتهم .فهذه املدينة
العزيزة عانــت الكثيــر ،و�آن لها �أن
تعــود كما يريدهــا ابنا�ؤهــا وجميــع
املخل�صــني :مدينة التالقي والتعاي�ش
وال�سالم.
العدد 354

65

ملف العدد

التدخل الأول
ومغاوير البحر

«الزوادة» ،وفيها من خري
مرة �أخرى ،يدفع اجلي�ش �ضريبة الدم الباهظة ...خرجوا حاملني
ّ
ّ
العدة
تراب الوطن و�شرف ال�سالح وقوة العزمية ،ما يكفي ملواجهة جبال من ال�صعوبات ..ه ّي�أوا ّ
وه ّبوا �إىل امليدان �أباة ال ير�ضون الهوان .ت�س ّلحوا بالعزمية وال�شجاعة فا�ستحقوا بجدارة و�سام
الفخر واالعتزاز .إ� ّنهم �أبطال جي�ش بالدي� ،أ�صحاب القلوب املمتلئة بالعنفوان ،والعقيدة القومية
ت�شربوا البطولة من ثديي � ّأمهاتهم،
والإرادة القوية .ي�شهد ل�صالبتهم الوعر والثلج والبحر ،فقد ّ
ومن �أجدا ٍد �صنعوا احل�ضارات.

تزودوا ما يكفي ملواجهة جبال من ال�صعوبات
رجال ّ
فجر جديد عند مغاوير البحر

ها هي خيوط ال�شم�س قد �أ�سدلت ال�ستار عن �سواد ليال
تفجعت بالظلم واخلوف لتعلن جميء يوم جديد .ومع بزوغ
ّ
الفجر ،بد أ� م�شوارنا �إىل طرابل�س التي كان اجلي�ش يوا�صل
عملياته فيها لتنظيفها من فلول الإرهابيني عقب معركة
�شر�سة ّ
ك�سر اجلي�ش
�سطر الع�سكريون خاللها بطوالت.
ّ
ومرة جديدة ،دافع ن�سوره
�أنياب الإرهاب بقب�ضة من حديدّ ،
عن الأمانة وهم الذين �أق�سموا على حماية الوطن وبذل

الغايل والرخي�ص يف �سبيله حتت �شعار «�شرف ،ت�ضحية وفاء».
ّ
متعط�شة للقاء �أولئك
يف طريقي �إىل طرابل�س ،كنت
وتوج �شموخ العز والكرامة
ال�شجعان الذين ع�شقوا تراب لبنان ّ
هاماتهم.
ونيف من االنطالق ،القهوة كانت جاهزة
و�صلنا بعد �ساعة ّ
لدى مغاوير البحر .حكاية ن�صرهم باللحم احلي.
حتت �أ�شعة ال�شم�س التي متلأ الأرجاء باحليوية والن�شاط،

قررنا اجللو�س حيث ا�ستقبلنا مالزم �أ ّول من الفوج ،يف عينيه
بريق العزم وعلى حمياه تبدو مالمح الفخر واالعتزاز ،والأمل.

«نحن نع�شق ال�سالم ...لكننا ال نخاف احلرب»

ً
مما ح�صل« :كانت املهمة الأ�سا�سية
يروي لنا ال�ضابط
ف�صال ّ
الو�صول �إىل م�سجد �آل عبدالله بن �سعود يف التبانة و�إلقاء
املتح�صنة يف الداخل وجمع
القب�ض على املجموعات الإرهابية
ّ
ما ميلكونه من �أعتدة ع�سكرية ومتفجرات عرب اتباع
م�سلك ثكنة القبة �شارع �سوريا ،مرو ًرا
ب�شارعي برغ�شة واحلرا�س».
ويتابع :كثافة ال�سكان يف طرابل�س
ال�ضيقة
وك�ثرة ال��زواري��ب ب�ين امل��ب��اين
ّ
�صعبت
امللت�صقة بع�ضها ببع�ض
ّ
املهمة علينا .كانت د�شم الإرهابيني
حم�صنة ،والألغام التي زرعوها تنت�شر
ّ
داخ��ل املباين وعلى ر�أ���س كل �شارع.
دروعا ب�شرية،
اتخذوا من املدنيني العزل
ً
ومنذ اندالع املعركة ،كان هاج�سنا
الأك�بر حماية الأه���ايل وت��أم�ين مالذ
�آمن لهم خارج الأحياء التي تدور فيها
اال�شتباكات.
«ن��ح��ن نع�شق ال�����س�لام ،لكننا ال
لبينا النداء،
نخاف احلرب فمتى دعتنا ّ
ٍ
معتد �أر�ض الكرامة» ،كلمات
كي ال يد ّن�س �أي غا�صب �أو
قالها امل�لازم أ� ّول بت�صميم وثقة ،ليخربنا بعدها � ّأن اخلربة
مكنته من
التي اكت�سبها اجلي�ش يف معركة نهر البارد ّ
ّ
توقع كيفية حت� ّ�رك الإره��اب��ي�ين .لكن يف طرابل�س متّ
ّ
�إدخال مالالت للجي�ش �إىل ال�شوارع حتت نريان الإرهابيني
الكثيفة ،ويف �أي حلظة كان ممكنً ا �أن تنفجر ماللة وتودي
بالكثري من ال�شهداء ،مع ذلك تقدمنا بثبات وما قمنا به
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عمل بطويل ال يقوم به �أي
جي�ش يف ال���ع���امل ...على
ّ
كل العوائق وال�صعوبات التي كنّ ا نواجهها تابعنا
الرغم من
التقدم ،فاملعركة كانت معركة «قاتل �أو مقتول».

ّ
فن �إدارة املعارك

مهمة وال ن�سمات الهواء الباردة التي
عقارب ال�ساعة مل تعد
ّ
تتالعب ب�شعري جنحت يف ت�شتيت تركيزي ،فحما�سة املالزم
�أ ّول ،جعلتنا نعي�ش �أجواء املعركة.
ُ
مل ي�سقط لفوجنا �أي �شهيد � ،مّإنا �أ�صيب البع�ض �إ�صابات
طفيفة مل حتل دون متابعتهم القتال .وي�ضيف � ّأن الفوج
ويتميز بدرجة عالية من االحرتاف،
فن �إدارة املعارك،
يجيد ّ
ّ
والكفاءة ،والقوة ورباطة اجل�أ�ش.
دع�سات �أق��دام ت�شتت تركيزي� ،ألتفت �إىل ال��وراء ،ف�أملحه
ً
مقبال بخطوات ثابتة ،إ� ّنه مالزم �أول �آخر من الفوج ،بطل
�آخر من �أرز بالدي ،و�شاهد �آخر على �شرا�سة املعركة� ،أقف
�إجال ًال النت�صاره ،أُ�حييه و�أنا امتلىء بالفخر� ،أهنئه بال�سالمة
فاملعركة تركت �أث ًرا يف قدمه الي�سرى.
ّ
«املعركة مل تكن بال�سهلة لكنّ ها تكللت بالنجاح
خالل وقت ق�صري وقد �سيطر اجلي�ش على خم��ازن �أ�سلحة
يف التبانة وبحنني واملنية ودخلنا �إىل �أماكن مل ي�صل �إليها
اجلي�ش وال الدولة من قبل .املواطنون كانوا داعمني لنا
فقد تبينّ جلميع اللبنانيني �أنهم مدرجون يف بنك �أهداف
الإرهاب ،و� ّأن «الآخر» أ� ًيا يكن انتما�ؤهُ ،مباح دمه وم�ستباحة
حياته».
ن�س�أله :ما الذي ي�ؤرقكم �أكرث الآن ،فيقول :نخ�شى �أن يعمد
متفجرة يف املناطق اللبنانية وقرب
الإرهابيون �إىل زرع عبوات
ّ
ثكنات اجلي�ش ،و�إىل ا�ستهدافه بعمليات انتحارية و�إطالق
�شرارة الفتنة ،لكننا واعون للخطر ونحن له باملر�صاد.

هدف ،فاحتفال فهدف �آخر...

ً
قائال :العدو مل يكن جمموعة واحدة بل
ويتابع كالمه
وتطوق
جمموعات خمتلفة تنت�شر على جميع اجلهات
ّ
حتركاتنا ،لكنّ نا مع ذلك ح�سمنا املعركة ...ترت�سم
ّ
ٍ
ثوان عند
ابت�سامة على وجهه ،ويخربنا :كنا نحتفل لب�ضع
ً
هدفا �آخر.
نحدد
ثم ّ
�إ�صابة هدف ّ
حتدث بكثري من احلزن
ح�صة يف اللقاءّ ،
كان للمعاون �أ ّول ّ
والأ�سى عن رفاق �سالح له من لواء امل�شاة الثاين ع�شر �سقطوا
�شهداء يف �شارع حربا (منطقة التبانة ) ،غري � ّأن ا�ست�شهادهم
وعزما و�شرا�سة .لكن من قاتل ب�شجاعة يف املعركة
قوة
ً
زاده ّ
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ومل يرهبه خطر ،وقف �صامتً ا �أمام عائالت الرفاق ال�شهداء.
فال�صمت هو خري موا�ساة للعائلة والكلمات تعجز عن
التعبري يف هذا املوقف املهيب.
ختام اللقاء كان مع جندي �أعطته املعركة املزيد من
االميان ب� ّأن لبنان هو وطن نهائي جلميع �أبنائه مبختلف
أهبة
طوائفهم .اجلندي يدعو رفاق �سالحه لأن يظلوا على � ّ
اال�ستعداد للدفاع عن �أر���ض الوطن مهما كانت الأثمان
وختاما يقول :لل�شهداء املجد ،ولعائالتهم ال�صرب
باهظة.
ً
وال�سلوان ،ووعدنا لهم مبتابعة م�سرية الن�ضال حتت جناح
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ّ
ّ
التدخل الأ ّول.
املحطة الثانية مع الأبطال كانت مع فوج
مهمة �إي�صالنا �إىل قيادة
وقد �أخذ فوج املغاوير على عاتقه
ّ
الفوج التي تقع على بعد نحو ربع �ساعة.
خالل انتقالنا �إىل نقطة اللقاء الثانية ،ت�ستوقفنا جمموعة
يتجول نظرنا مع
من الأوالد لتلقي التحية على مغاوير البحر،
ّ
النا�س يف ال�شوارع حيث احلياة ت�ستعيد ايقاعها الطبيعي.
�ضجيج حافالت وازدح��ام �سيارات ،ومواطنون ي�سعون �إىل
رزقهم.

التدخل الأول :ال�سرعة احلا�سمة

ها قد و�صلنا �إىل قيادة التدخل الأ ّول الذي �ساهمت �سواعد
�شجعانه بتحرير طرابل�س ،مدينة العي�ش امل�شرتك ،من قب�ضة
الإره��اب .رائحة ال�شهادة واال�ستب�سال ب�شرف التي تعبق يف
مقر الفوج تتغلغل �إىل روحي لتوقظ يف داخلي الرغبة
جنبات ّ
بالن�ضال �إىل جانب رفاقي بال�سالح.
ّ
تدخل فوج التدخل الأ ّول ح�سمت املعركة داخل
�سرعة
طرابل�س ،التي كانت تعرف بـ«دولة املطلوبني ،كان رهان
جديدا،
واقعا
الإرهابيني جعلها
ً
أمنيا يفر�ضون عليه ً
ً
مربعا � ً
وردت بق�سوة على
�إ ّال � ّأن قواتنا فاج�أت املجموعات الإرهابية ّ
اعتداءاتها و�أوقعت العديد من القتلى واجلرحى يف �صفوف
ّ
مقدم من الفوج حديثه
التكفرييني ،بهذه الكلمات
ا�ستهل ّ
عن معركة طرابل�س.
ميتد يف
املقدم � ّأن القطاع الذي كان يتواله الفوج
ويو�ضح
ّ
ّ
منطقة الزاهرية والأ�سواق القدمية بالإ�ضافة �إىل خط متا�س
ً
كا�شفا � ّأن ال�صعوبة كانت ت�أمني احلماية
مع باب التبانة،
لأه���ايل طرابل�س املحتجزين داخ��ل امل��ب��اين التي اتخذها
الإرهابيون �ساحة للقتال ،واملحافظة على الأبنية يف املنطقة
الأثرية ،وجتنّ ب �إ�صابتها بالأ�ضرار قدر االمكان.
املقدم باحرتاف الفوج ومهارته
بكثري من الثقةُ ،ي�شيد
ّ
ومت� ّ�ي��زه مب�ستوى ع��الٍ من ال��ق��درات القتالية والتكتيك

الع�سكري .وي�ضيف« :يللي عملو فوج التدخل الأول عمل
جبار بطويل .»...رنني الهاتف ي�ستوقف حوارنا ،ف�أغتنم
ّ
املقدم:
الفر�صة لأ�شبع ظم�أي قبل �أن نعاود احلديث .ويقول
ّ
حاليا ب���أن تكون ثمة خاليا نائمة يف
يكمن اخلطر
ً
طرابل�س ت�ستيقظ لتعيد ظالم الإرهاب �إىل املنطقة ،فنحن
ك�سبنا جولة يف حربنا على الإره��اب ،وقد تكون هناك
دوما يف جهوزية عالية.
معارك �أخرى .لذلك نحن ً
ويف كلمة �أخرية يعرب عن �إميانه الرا�سخ ب� ّأن ال�شهادة هي
عز و�شموخ وكربياء ،وجت�سيد لل�شرف ،ال
قيمة القيم ،هي ّ
يعلوه �شيء يف مراتب الت�ضحية والفداء...

الع�سكري يكت�شف قدراته يف امليدان

ها قد ّ
حل الظهر ب�شم�س ت�شرين الدافئة التي تداعب ن�سيم

طرابل�س العليل .جولة يف ح��رم فوج
التدخل برفقة العنا�صر التي �شاركت
يف ا�شتباكات طرابل�س بدت �أكرث من
منا�سبة .هناك يروي رقيب �أول من �سرية
التدخل امل�ؤللة الثالثة وقائع اللحظة
الأك�ثر حراجة يف املعركة :وقعنا يف
كمني و�أُ�صيب �ضابط ال�سرية� ،سارعت
لإبعاده عن النريان يف تلك اللحظة بدا
املوت حمتّ ًما لكننا جنونا...
و�إذ �أع���رب ع��ن ثقته التامة بقدرة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،أو�ضح � ّأن التدريبات
دائما على
متوا�صلة ومكثفة ليكونوا ً
دق ناقو�س اخلطر،
جهوزية تامة متى ّ
«فالرياحة» ،بح�سب قوله ،ت ��ؤدي �إىل
اخلمول.
يف ���س��ري��ة امل��درع��ات نلتقي جم��نّ � ً�دا
كانت معركة طرابل�س أ� ّول معركة
يخو�ضها ،وف��ي��ه��ا «ت��ع� ّ�م��د» مقاتلاً
حقيقيا .يقول :املعركة كانت قا�سية
ً
مع كثافة نريان معادية ،كنا ندر�س
ونن�سق حتركاتنا
خطواتنا ب��ح��ذر
ّ
نتقدم .دخلنا
مع �آمر ال�سرية قبل �أن
ّ
�ضيق يف طرابل�س،
كح�ضرية يف �شارع ّ
�أ�صابتني ر�صا�صة يف وجهي �إال �أنني
تابعت القتال �إىل �أن ان��ه��ارت ق��واي،
فتم �إخ��راج��ي م��ن املعركة .طلبت
ّ
ب�إحلاح من �آمر ال�سرية �إعادتي �إىل �أر�ض
املعركة ،بعد �أن ّ
تلقيت اال�سعافات ال�ضرورية ،غري �أ ّنه رف�ض».
وباندفاع يكمل املجنّ د« :يكت�شف الع�سكري قدراته يف
يهزه
بقوة هائلة يف تلك اللحظة ،فال خوف ّ
امليدان ،في�شعر ّ
غ�صة فدمعة حب�سها
تردد ّ
وال ّ
يهدده» .نربته القوية قاطعتها ّ
بني رمو�شه« ،وجه �أمي مل يفارقني خالل املعركة ،ف�أنا �أدرك
تتحمل خ�سارتي.»...
مدى �صعوبة �أن
ّ

حكاية جمد تُروى وا�ستقالل يُن�شد

عقارب ال�ساعة تنذرنا بانتهاء اللقاء مع عنا�صر الفوج.
بح�سرة �أغادر على �أمل لقاء �آخر مع حماة الوطن ،هم الذين
مهددة،
جابهوا الإرهاب وعلى �أكتافهم �أثقال دولة ركائزها
ّ
جديدا .وما بني فوهة بنادقهم وعني
ف�أعطوا للبطولة معنى
ً
الإرهاب ،حكاية جمد تُروى وا�ستقالل ُين�شد.
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مرة جديدة ّ
ينفذ فوج املغاوير بثقة واندفاع و�إ�صرار،
ّ
دعما لقطع �أخرى من اجلي�ش يف طرابل�س
مهمة دقيقة ً
ّ
املهمة كان �ضمان �أمن املواطنني و�سالمتهم ومواجهة الإرهابيني
وعكار .العنوان الرئي�س لهذه ّ
أي�ضا و� ً
دروعا ب�شر ّية .لقد �أثبت جي�شنا � ً
أي�ضا �أنه �أكرث
واملخ ّلني بالأمن ،الذين اتخذوا من ال�سكان
ً
ً
فهمه الأ�سا�سي هو حماية املواطنني والق�ضاء
ينجر وراء �إرادة ه�ؤالء �إىل �إ�شعال الفتنةّ ،
فطنة من �أن ّ
م�ستعد لبذل الغايل والنفي�س.
على كل ما ومن يعبث ب�أمنهم و�أمانهم ،ومن �أجلهم هو
ّ

املغاوير :ال تخافوا و�سط غبار املعارك
فاجلي�ش �أقوى رفقة �سالح و�إلفة ومعنويات
مما تظنون
بكثري ّ

احل�سم بالتالقي

«ك���ان ال��ق��رار
ح�سم املعركة
�ضد الإرهابيني و«الزعران» يف التبانة
ب�أقل خ�سائر ممكنة ّ
و�شوارع طرابل�س» ...بهذه الكلمات و�صف قائد فوج املغاوير
العميد الركن �شامل روكز هذه املعركة .وعن طبيعة هذه
املنطقة وتنفيذ العمليات فيها يقول« :هذه املنطقة دقيقة
جدا نظ ًرا �إىل اكتظاظها بال�سكان ،وب�سبب و�ضع املباين
ً
واملحمرة فالعمليات
والبنى التحتية فيهاّ � .أم��ا يف بحنني
ّ
كانت خمتلفة لأنها كانت جت��ري يف ب�ساتني ومناطق
حق املعرفة منذ معركة نهر البارد ...ولكن
متباعدة نعرفها ّ
وحا�سما».
�سريعا
يف احلالتَني كان التعامل
ً
ً
وي�شدد العميد الركن روكز على �أن القوة التي تواجدت يف
ّ
حترك �أو هروب للإرهابيني واملجموعات
عكار مل ت�سمح ب�أي ّ
ّ
املخلة ب�أمن ه��ذه املناطق« .والأه���م هو �أن احل�سم كان
خزان
بالتالقي بني اجلي�ش والأهايل كون منطقة عكار هي ّ
أكدت فعاليات املنطقة كما �أهلها التعاون
اجلي�ش ،فقد � ّ
ّ
تعر�ض
معنا لإنهاء هذه احلالة
ال�شاذة .ونحن ال ولن ن�سمح ب�أي ّ
ًّ
ت�شكل خطا
وخ�صو�صا يف عكار ،التي
للجي�ش يف �أي مكان
ّ
ً
�أحمر بالن�سبة لنا».
وع��ن �أداء الع�سكريني ي��ق��ول ق��ائ��د ال��ف��وج« :ل��ق��د كان
املهمة ،فغالبيتهم من ال�شمال
ع�سكر ّيونا مرتاحني يف هذه
ّ
ّ
وا�ستطاعوا �أن يكونوا حازمني حا�سمني حيث تطلب الأمر،
أخوة وتعاطف مع الأهايل حيث يجب .وقد ا�ستعدنا
ّ
وت�صرفوا ب� ّ
جنبا �إىل جنب مع �أه��ايل ال�شمال ،من �أيدي
زم��ام الأم��ور
ً
وم�سببي امل�شاكل والتوتّ ر والويالت لأهله،
العابثني ب�أمنه
ّ
رح ًبا به،
إيجابيــا
من هنا كــان وجود اجليــ�ش �
ً
ومريحــا ُ
وم َّ
ً
ويظهــر ذلــك من خــالل ردود فعل املواطــنني وم�ســاعدتهم
لنــا».
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حمددة
عملية ّ
ودقيقة

مب����اذا تختلف
ه�������ذه امل���ه���م���ة
ع��ن غ�يره��ا من

املهمات التي اعتاد فوج املغاوير تنفيذها؟
�س�ؤال ال بد �أن نعرف جوابه من �ضباط وعنا�صر الفوج الذين
ما �إن يناديهم الواجب حتى ي�سارعوا �إىل الإلتحاق مبراكز
همهم الوحيد الق�ضاء على كل
عملهم بكل اندفاع ور�ضىّ ،
يهدد �أمن الوطن.
ما ّ
�آمر �سرية من فوج املغاوير ي�شرح �أن هذه املعركة مل تكن
��ددة ،ب��ل ج��رت يف منطقة �صديقة
على جبهة ح��رب حم� ّ
ً
و�سكانها لي�سوا هم العدو ،العدو كان متغلغال بني املواطنني
بح�سم ع�سكري بل كانت عملية
لذا مل ن�ستطع التعامل
ٍ
ممتدة على قطاع وا�سع
حمددة ودقيقة .لقد كانت العملية
ّ
ّ
�شمل جميع القرى العكارية وج��رود ال�ضنية ووادي جهنّ م
وت�ضمنت حتركات يف الأماكن املبنية وامل�أهولة،
وطرابل�س،
ّ
ق�سمني انطالقاً
املهمة �إىل
حد �سواء .وانق�سمت
ويف اجلرود على ّ
َ
ّ
من طبيعة م�سرح العمليات :الق�سم الأول كان عبارة عن
ك ِّلف الفوج مت�شيط نقاط
عملية بحث عن العدو حيث ُ
م�شبوهة ،والق�سم الثاين ارتكز على مالحقة الفا ّرين
والإرهابيني يف اجلرود.
طبقنا كل الأ�س�س والتدريبات التي نتابعها با�ستمرار ولكن
ّ
ُ
مع مراعاة خ�صو�صية املنطقة ...ف�إذا �أطلق علينا النار من
مبنى معينّ  ،كان علينا حتديد النقطة واملنزل الذي �أُط ِل َقت
ّ
بكل ّ
�شددت
منه النار،
دقة ،حتى ال تقع خ�سائر مدنية .وقد ّ
القيادة يف ه��ذا املجال على احلفاظ على �أم��ن املواطنني
و�سالمتهم ،الأم��ر ال��ذي ُيعترب يف �أ�سا�س �أخالقيات اجلي�ش
اللبناين.
املهمة كان
و ُيجمع عنا�صر الفوج على �أن الأ�صعب يف هذه
ّ
وجود املدنيني� ،أوالد البلد ،يف مكان اال�شتباكات وحر�ص
«مهمتنا كانت
اجلي�ش على �سالمتهم وعلى عدم �أذ ّيتهم.
ّ
وف�ض الإ�شكاالت واملخالفات فيها»،
ا�ستعادة ا�ستقرار املدينة ّ
يقول رقيب �أول من �سرية الدعم« .كنا يف منطقة د ّوار �أبو علي

حيث ّ
ب�صد �أي هروب �أو هجوم من قبل
كلفنا ّ
الإرهابيني وبتوقيف املطلوبني».
املهمة التي
رتيب �آخ��ر من الفوج �شارك يف
ّ
ُن� ِّ�ف��ذَ ت يف ج��رود عكار ،يقول« :كنا ننفّ ذ
الدوريات امل�ؤللة ونقوم باملداهمات ومالحقة
ّ
يتكلم بكل ه��دوء وثقة
ال��ف��ا ّري��ن» .ك��ان
وك�أن املهمة دورية يف نهار عادي ...من جهتنا
كنا نعلم �أن الكفاءة واخلربة والإندفاع هي ما
ً
�سهال له�ؤالء الع�سكريني...
جتعل ال�صعب يبدو
تن�سق مع ال�سي�سنا للمراقبة،
�سرية اال�ستطالع كانت
ّ
متخ�ص�صة لهذه املهمة ،وقد كان
وكانت ت�ستخدم �أجهزة
ّ
والتوجهات
دورها ت�أمني �أماكن متركز ال�سرايا وحتديد الهدف
ّ
واملحيط يف وادي جهنّ م ،بالإ�ضافة �إىل ت�أمني التوا�صل بني
خمتلف ال�سرايا وت�أمني االت�صال عند انقطاعه .وهذا ما �ساهم
يف جناح املهمة وحتقيق املطلوب.

تعاون مدين وا�ضح

�إب��ن الأرب��ع �سنوات كان يقول «الله يحمي اجلي�ش»...
والده يد ّلنا على �أحد امل�شبوهنيّ � ...أمه تدعو للجي�ش لينت�صر
ّ
ّ
كلها د ّل��ت على
ويخل�صنا من ه ��ؤالء الفالتني ...مظاهر
الرتبية التي ن�ش�أ عليها �أهل املنطقة والتي ت�أبى �إ ّال �أن تدعم
مهماته التي تهدف حلمايتهم.
اجلي�ش يف
ّ
�إنه خري مثالٍ للإجابة على �س�ؤالٍ عن مدى التعاون الذي مل�سه
ع�سكر ّيو فوج املغاوير عند �أهل طرابل�س والقرى العكارية مع
اجلي�ش« .لقد كان الق�سم الأكرب متعاو ًنا معنا ،يطيع الأوامر
التجول �أو �ضرورة الإخالء ،والقليلون القليلون
وميتثل حلظر
ّ
هم الذين مل يتعاونوا معنا العتبارات ونزعات �شخ�صية .لقد
مرح ً
ّ
بة بوجود اجلي�ش على
كلها
كانت القرى ال�شمالية
ّ
مهمتنا ...حتى � ّأن البع�ض ا�ستقبلنا
�سهل
الأر�ض وهذا الأمر ّ
ّ
ّ
قدموا لنا الع�سل!».
بر�ش الأرز ،و�آخرون ّ
انطباعا و�شعو ًرا عند املدنيني ب�أن
«لقد �أعطى وج��ودن��ا
ً
الدولة حا�ضرة بهيبتها «ف�أخذوا روح» كما ُيقال باللهجة
اللبنانية ...مل يح�ضنوا الإرهابيني وكانوا يد ّلوننا على
�أماكن تواجدهم ّ
وتنقلهم وخمازن �سالحهم ونقاط متركز
قنّ ا�صيهم .وكما � ّأن اجلي�ش اعتاد تنفيذ مثل هذه املهمات،
كذلك �أ�صبح لل�سكان خربة ،فبادروا �إىل الإخ�لاء عندما
ّ
وتفهموا �ضرورة حجزهم يف منازلهم من
تطلب الو�ضع ذلك،
ّ
دون �أي اعرتا�ض ،حتى ميكننا القول �أن  %60من جناح املهمة
كان بف�ضل تعاونهم .وقد تبينّ �أن الإرهابيني مل يكونوا
لبنانيني مبعظمهم ،بل من جن�سيات �أخرى وبخا�صة من
ويتم ا�ستغاللهم
الالجئني ال�سوريني الرازحني حتت الفقر والعوز ّ
ماد ًيا لغايات �سيا�سية وطائفية» ،يخربنا �ضابط من الفوج.

حزم ولباقة

�آمر �سرية من الفوج ي�شيد ب�أداء الع�سكريني الذين التحقوا
قيا�سية عندما متّ ا���س��ت��دع��ا�ؤه��م من
باخلدمة ب�سرعة
ّ
م�أذونياتهم ،ما ّ
مهمة.
يدل على جهوز ّيتهم التامة لتنفيذ �أي
ّ
والأهم �أنهم ينفّ ذون املهمات بحزم ولباقة ،فع�سكر ّيو فوجنا
�أ�صبحوا يتمتّ عون بخربة قتالية عالية والدليل على ذلك عدد
الإ�صابات القليل الذي يقع يف �صفوفنا ويف �صفوف املدنيني � ً
أي�ضا،
على الرغم من ّ
دقة املعارك التي نخو�ضها يف املدن وال�شوارع
ّ
ال�ضيقة .نقاتل املخلني بالأمن ويف الوقت عينه ن� ّؤمن حماية
ّ
التعر�ض لهم ،ون� ّؤمن � ً
أي�ضا
املواطنني والالجئني وانتقالهم وعدم
ّ
يتعر�ضوا
انتقال الع�سكريني املتواجدين يف املنطقة كي ال
ّ
للخطف �أو االعتداء.
ّ
متنوعة ،وتطلبت
لقد جمعت هذه املعركة خربات قتالية
ّ
يوما ،وعلى الرغم
بقاء الع�سكريني يف اخلدمة لأكرث من ً 12
ؤكدون �أنهم ال ي�أبهون
من ذلك ف��إن ع�سكريي الفوج ي� ّ
للتعب ،يفرحون بتنفيذ املهمات والتعاي�ش مع كل الظروف،
وم�ستعدون للبقاء
فهم م�ؤمنون ب�أ ّنهم ينفّ ذون �أوامر القيادة
ّ
على �أمت ا�ستعداد للدفاع عن �أر�ضنا ومواطنينا حتى لو بقينا
املهمة! نحن مع اجلي�ش حتى �آخر نقطة دم ،وننفّ ذ
� 12سنة يف
ّ
تلك�ؤ .عقيدتنا هي
كل ما ُيطلب منّ ا من دون �أي تراجع �أو ّ
وهمنا �أن يعي�ش النا�س ب�سالم حتى لو ا�ست�شهدنا!
الوطن ّ

رفقة ال�سالح و«غربة» املعارك

جديدا ،فرفقة ال�سالح هي
لقد �أعطى اجلي�ش لل�صداقة معنً ى
ً
معا
�أعمق من كل �أنواع ال�صداقة ،نعي�ش ومن�ضي من الوقت ً
مما نعي�ش يف بيوتنا ،وهذا الأمر يخلق بيننا وحدة حال
�أكرث ّ
و«غربة معارك» واندماج و�ألفة ...هكذا يفهم ع�سكر ّيو
ً
وانطالقا من هذا املفهوم ،ف� ّإن
فوج املغاوير معنى ال�صداقة،
ً
ا�ست�شهاد �أحد رفاق ال�سالح يكون م ؤ�ملا ولكن...
املهمات،
املرة الأوىل التي ننفّ ذ فيها مثل هذه
ّ
هذه لي�ست ّ
و�شهدا�ؤنا الذين ي�سقطون فدا ًء للوطن و�أهله هم حمفّ ز لنا،
ً
�شرا�سة ...نت� ّأثر با�ست�شهادهم
ي�ضاعفون معنو ّياتنا فنزداد
ولكن ذلك يدفعنا لأن نكون �أكرث �إ�صرا ًرا على الق�ضاء على
الإرهابيني والإنتقام لدمائهم .وحني نقابل �أهاليهم ن�شعر
يحملنا م�س�ؤولية كبرية
وك أ� ّنهم ر�أوا �أوالدهم يف وجوهنا وهذا ّ
جتاههم وجتاه عائالتهم.
وا�ستنا ًدا �إىل �أقوال القائد ،يعيد العميد الركن روكز الت�أكيد:
تهتموا ،فاجلي�ش �أقوى
«نقول لل�شعب اللبناين ال تخافوا وال
ّ
تت�صورون ،وعندما نخفّ ف زخمنا يف املعارك
مما
بكثري ّ
ّ
ً
�ضعفا بل مدارا ًة لأقل خ�سائر ممكنة...
ف�إن ذلك ال يكون
ولكننا لن نقبل ب� ّأي تع ٍّد على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وال�شعب
اللبناين ،فوجودنا هو لراحة ال�شعب يف كل املناطق اللبنانية».
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ملف العدد
�أحالم البع�ض يف ف�صل عا�صمة ال�شمال تبددت حتت
وط�أة �ضربات اجلي�ش .وهذه ال�ضربات �سبقتها عملية
نوعية يف عا�صون كانت مبثابة �ضربة قا�ضية حيث جنح اجلي�ش يف تفكيك خلية ارهابية خطرة.
لواء امل�شاة العا�شر �شارك يف عملية الدهم التي ّ
مكنت اجلي�ش من القب�ض على �أخطر املطلوبني
والق�ضاء على اثنني �آخرين.

لواء امل�شاة العا�شر
يف دهم عا�صون

مهدت للح�سم يف طرابل�س
العمل ّية التي ّ
ك�شف خطط خطرية

يف قيادة الكتيبة  ،101التقينا �آمر
�إح��دى ف�صائل اللواء التي �شاركت يف
عملية عا�صون  -ال�ضنية.
بداية يقول :كانت خمابرات اجلي�ش
تالحق الإره��اب��ي�ين وت��دك �أوك��اره��م
�أينما وج��دواّ .
تلقينا �أم � ًرا ومعلومات
عن �إحدى اخلاليا التي تعمل يف جرود
ال�ضنية وتقوم بتحركات م�شبوهة يف
املنطقة .ال�ساعة الثانية والن�صف فج ًرا
�أعطينا �أوام��رن��ا بو�ضع حواجز معززة
وجهزنا ال�سرية التي �ستدهم ال�شقة التي
يتمركز فيها الإرهابيون .تو ّلت القوة
ّ
ثم دهم نحو 42
ال�ضاربة تفجري
ال�شقة ّ
عن�ص ًرا من ال�سرية املكان.
دارت ا�شتباكات بيننا وبني املجموعة
ّ
اخلطة كانت دقيقة
االرهابية .لكن
وحمكمة فتمكنّ ا من ال�سيطرة على
الو�ضع .وبنتيجة الطوق الذي فر�ضناه
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حول املباين املحيطة وتفتي�شها� ،ضبطنا
ع��د ًدا من الذخائر والأ�سلحة اخلفيفة
وبع�ض املواد املتفجرة.
العملية
و�أ���ض��اف :لقد كانت تلك
ّ
بالغة الأهمية �إذ � ّإن التحقيقات مع
ً
وخططا
�إرهابيي اخللية ك�شفت �أمو ًرا
خطرية ،ما �أ�سهم يف ال�سيطرة على
الو�ضع ب�سرعة يف طرابل�س.

وظيفتنا الأوىل والأخرية
حماية الوطن

وخ�صو�صا تلك التي
عمليات الدهم
ً
ت�ستهدف جمموعات ارهابية ال تخلو
من اخلطر ،فمـاذا يقــول الع�ســكريون؟
ي��ج��م��ع ع��ن��ا���ص��ر ال�����س��ري��ـ��ة ال��ـ��ذي��ن
التقيناهم على � ّأن العمل خ�لال �أي
مهمة يتطلب دقة ،وعلى الع�سكريني
جت��اوز عامل اخل��وف وال�سيطرة على
�أي �أمر طارئ .وظيفتنا الأوىل والأخرية

ه��ي حماية ال��وط��ن وال��دف��اع عنه ولو
كلفنا ذلــك �أغلــى ما منلــك ،يقول
�أحدهــم.
ً
ويردف رفيق له قائال :جهزنا كامل
عتادنا لت�أمني حمايتنا ال�شخ�صية
وحماية �أمن باقي املجموعة وكنّ ا على
توا�صل دائم مع �آمر املهمة .وامل�شكلة
التي نعانيها يف �أي عملية ده��م هي
التعر�ض لهجوم مباغت من
احتمال
ّ
منا�صرين للإرهابيني ،وهذا ما حدث
معنا يف عا�صون ولكننا ا�ستطعنا من
خ�لال ال��ط��وق امل�شدد على امل��ك��ان،
ال�سيطرة على الو�ضع ،والنتيجة كانت
�إيجابية �إذ متّ توقيف ال�شخ�ص املطلوب
ب�أقل الأ�ضرار.

ليبقى لبنان

وجم��ددا ،يثبت �أن��ه احلامي
اجلي�ش،
ً
الأول للوطن ،و�أن رجاله �إىل �أي قطعة
انتموا� ،أق�سموا اليمني على الوالء بالدم
وه��م يقدمون �أرواح��ه��م قرابني ليبقى
لبنان.

درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

ي�ؤكد التاريخ � ّأن الفكر املنغلق
على فئة قليلة تتو�سل العنف
للو�صول �إىل اهدافها ،ال يعي�ش
طويلاً  .والفكر ال�سلفي التكفريي
الذي ي�ستخدم الإرهاب لبلوغ
اهدافه ،يحمل بذور فنائه
يف داخله ،فمعظم امل�سلمني
يرف�ضون هذا الفكر امل�سي�س
للدين ،ويرف�ضون ممار�ساته
الدموية .و�إذا كانت املواجهة
ً
مفروغا منه
الع�سكرية �أم ًرا
الجتثاث املنظمات الإرهابية
التي بات خطرها م�ست�شر ًيا ،ف�إن
املواجهة تقت�ضي ً
اي�ضا ا�ستخدام
و�سائل اخرى...

امل�شروع التكفريي
وكيفية مواجهته
جتفيف منابع الدعم التي يتغذى
منها ماد ًيا و�سيا�س ًيا واجتماع ًيا وب�شر ًيا
الظاهرة ال�سلفية

ال�سلف �أو الأ�سالف ،م�صطلح �إ�سالمي
ي�شري �إىل امل�سلمني الذين عا�شوا يف القرون
الثالثة الأوىل من الإ�سالم.
�أما م�صطلح ال�سلف ال�صالح فهو تعبري
يق�صد به امل�سلمون الأوائل من ال�صحابة
والتابعني وتابعيهم على اعتبار �أنهم
القدوة ال�صاحلة.
ن�ش�أت مدار�س �إ�سالمية تدعو �إىل اتباع
نهج ال�سلف ال�صالح يف كل �ش�ؤون احلياة
من م�أكل وملب�س ومعاملة وطريقة
حياة ،وتدعو �إىل حماربة اجلديد يف الدين
على �أنه بدعة .اتباع هذه املدار�س ميزوا
يف البدعة ،كون البدعة كتعريف :هي
الأمر امل�ستحدث والذي مل يكن من قبل.
ولهذا ف�إن البدع التي لي�س لها عالقة
بالدين مباحة ،ك�صنع ال�سيارة والطائرة

وغريها� ،أما البدع التي كان ال�سلف
يحذر منها ،فهي بدع تخ�ص ال�شريعة
الإ�سالمية ولي�س الدنيوية .وال�سلفيون
�أو ال�سلفية هم الذين يعتقدون معتقد
ال�سلف ال�صالح وينتهجون منهجه يف
فهم الكتاب وال�سنة وتطبيقهما.
وامل��ذه��ب �أو املعتقد ال�سلفي ،هو ما
ك��ان عليه ال�صحابة والتابعون لهم
و�أئمة الدين ممن �شهد لهم بالإمامة
وعرف عظيم �ش�أنهم .ومن ه�ؤالء الأئمة
�أ�صحاب امل��ذاه��ب الأرب��ع��ة :احلنفية،
املالكية ،ال�شافعية واحلنبلية.
تعترب ال�سلفية �أحد التيارات الإ�سالمية
العقائدية يف مقابل الفرق الإ�سالمية
الأخرى ،وهي متثل مدر�سة من املدار�س
الفكرية احلركية ال�سنية التي تهدف
�إىل �إ�صالح �أنظمة احلكم واملجتمع

عموما مبا يتوافق
واحلياة
ً
مع النظام ال�شرعي الإ�سالمي
بح�سب م��ا ي��رون��ه .وق��د ب��رزت
ال�سلفية مب�صطلحها هذا على يد
ال�شيخ �أحمد ابن تيمية يف القرن
الثامن الهجري (1328 – 1263م)،
وقام ال�شيخ حممد بن عبد الوهاب
(1791 – 1703م) ب�إحياء هذا امل�صطلح
من جديد يف منطقة جند  -اجلزيرة
العربية يف القرن الثاين ع�شر الهجري,
وكانت احلركة الوهابية التي �أ�س�سها
من �أبرز مراجع هذه املدر�سة يف الع�صر
احلديث.

يف البعد التاريخي لل�سلفية

يعتقد البع�ض ب ��أن ال�سلفية ما هي
�إال امتداد ملدر�سة �أه��ل احلديث والأث��ر
الذين برزوا يف القرن الثالث الهجري يف
مواجهة «املعتزلة» يف الع�صر العبا�سي
بقيادة �أحمد بن حنبل �أحد �أئمة ال�سنّ ة
الأربعة.
يف ال��ق��رن ال��راب��ع ال��ه��ج��ري ظهرت
جماعة من �أهل احلديث تن�سب �آرائها
البن حنبل يف �إثبات بع�ض �صفات لله
بدعوى �أن الله �أثبتها لنف�سه يف القر�آن
وال�سنة .ثم �أق��ر ه��ذا ال���ر�أي كمنهج
ر�سمي للدولة العبا�سية  433هـ (1042م)
يف زمن اخلليفة القادر بالله.
�شهدت ال�سلفية بعد ذلك انح�سا ًرا
ً
ملحوظا بعد انق�سام
و�سيا�سيا
�شعبيا
ً
ً
الفقهاء الإ�سالميني و�أهل احلديث �إىل
حنابلة و�أ�شعرية.
بعيد �سقوط ب��غ��داد عا�صمة الدولة
العبا�سية يف منت�صف القرن ال�سابع
الهجري ( 656هجرية1258 -م) على ايدي
املغول ظهر ابن تيمية (1328 – 1263م)
الذي عمل على �إحياء الفكر ال�سلفي
وقام ب�شن حملة على من اعتربهم �أهل
البدع ،و�أفتى بهدر دم بع�ض الطوائف
اللبنانية يف جبل لبنان وال�شمال (�شيعة
وم��وارن��ة) لأ���س��ب��اب �سيا�سية ،وحر�ض
املماليك على �شن ح���روب عليهم
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درا�سات
و�أبحاث
ا�ستمرت من العام  1292وحتى العام
�شردهم من بالدهم.
1305حتى ّ
انح�سرت ال�سلفية مرة �أخ��رى ،لتعاود
الظهور من جديد يف القرن الثامن ع�شر
امليالدي متمثلة يف دعوة ال�شيخ حممد
بن عبد الوهاب ( )1791 – 1703يف �شبه
اجلزيرة العربية ،والتي تبناها االمري
حممد ب��ن �سعود امللقب ب��الإم��ام ،يف
�سعيه لبناء دولة يف �شبه اجلزيرة العربية.
�أح��دث��ت ه��ذه ال��دع��وة بلبلة وا�سعة يف
ً
ولغطا
خمتلف �أنحاء العامل الإ�سالمي،
ريا بني م�ؤيديها ومعار�ضيها .ويف
كب ً
ال��ع��ام  1760اعلنت ال��دول��ة ال�سعودية
الوهابية الأوىل وعا�صمتها الدرعية،
وبقيت الدرعية عا�صمة للدولة ال�سعودية
حتى �سقطت ال��ع��ام  1818على يدي
�إبراهيم با�شا ابن حممد علي با�شا وايل
وج��ه حمالت متعددة �إىل
م�صر ،ال��ذي َّ
و�سط اجلزيرة العربية ،وبدعم من الدولة
العثمانية ،ب�سبب بع�ض املمار�سات
الدينية التي متثلت بهدم الأ�ضرحة
واملقامات يف مكة واملدينة ،والنجف،
من قبل معتنقي املذهب الوهابي من
�أتباع �إبن �سعود ،والتي �أثارت �ضجة يف
العامل الإ�سالمي وه��ددت �شعائر احلج
وموا�سمه .وقد ا�ستطاعت هذه احلمالت
الو�صول �إىل الدرعية عا�صمة الدولة
وتدمريها بعد معارك عديدة.

ال�سلفية اجلهادية

ب��رز م�صطلح ال�سلفية اجلهادية يف
ثمانينيات القرن الع�شرين عند الرموز
الأ�سا�سيني الذين يحملون لواء هذا اخلط
الفكري وميثلونه على �أعلى م�ستوى
تنظريي ،مثل �أبو حممد املقد�سي ،عبد
القادر عبد العزيز� ،أبو قتادة الفل�سطيني،
�أب��و م�صعب ال�سوري� ،أمي��ن الظواهري.
ويرى البع�ض �أن �صياغاته النظرية الأوىل
قد متت يف م�صر يف ال�ستينيات على يدي
�سيد قطب بعد انقالبه الفكري املعروف
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يف العهد النا�صري ،ابتداء من العام ،1957
يف ظل م�سارات ال�صراع بني الإخ��وان
امل�سلمني والرئي�س جمال عبد النا�صر،
وبفعل ت ��أث�ير ك��ت��اب��ات �أب���ي الأع��ل��ى
املودودي ،وبخا�صة كتابيه «امل�صطلحات
الأربعة يف القر�آن» ،و«اجلاهلية».
ومن ناحية �أخرى �ساهم عبد الله عزام
�أثناء وج��وده يف �أفغان�ستان يف الت�أ�صيل
لبع�ض الأ�سا�سيات الفكرية التي تقوم
عليها ال�سلفية اجل��ه��ادي��ة ،ويعترب
الدكتور ر�ضوان ال�سيد (م�ؤرخ ا�سالمي
معا�صر) �أن عزام هو �أول من ا�ستخدم
ه��ذا امل�صطلح ( )1987بهدف توحيد
�صفوف ال�سلفيني العرب وغ�ير العرب
يف �أفغان�ستان ع�شية خروج ال�سوفيات
منها.

تعريف اجلهادية التكفريية
(الفرقة الناجية)

تعرف ال�سلفية اجلهادية ب�أنها تيار
�أيديولوجي وم�شروع حتمله جماعات
تكفريية حركية مناه�ضة ب�شكل
مطلق لكل ما هو قائم من �أنظمة
اجتماعية و�سلطات �سيا�سية وثقافية
�سائدة وعالقات دولية .وهي �أيديولوجية
ت�����ش��ك��ل ال�����ص��ي��غ��ة الأك��ث��ر ج��ذري��ة
لتق�سيم الب�شرية على �أ�سا�س ديني،
وتقدم يف الوقت ذات��ه ال�صيغة الأك�ثر
ج��ذري��ة لت�سيي�س ال��دي��ن ،وتتعامل
معه ك�إيديولوجيا �صدامية ال تقف
عند ه��دف ا�ستعادة النظام ال�سيا�سي
الإ�سالمي يف ف�ضائه التاريخي اجلغرايف
املعروف ،و�إمنا تتجاوزه �إىل اجلهاد �ضد
«الطاغوت» و«اجلاهلية» (اي الذين
يحكمون بال�ضالالت) يف كل مكان
م��ن ال��ك��رة الأر���ض��ي��ة ،وال��ع��م��ل على
�إقامة دولة «خالفة عاملية»� ،أي حكم
الإ�سالم للعامل باكمله.
�شكل التيار ال�سلفي املعتنق �أفكار
ّ
هذه املدر�سة ،اجلناح الثالث من �أجنحة
ال�صحوة الإ�سالمية يف ال�سبعينيات
التي جمعته مع تيارين �آخرين ،الأول

«�إخ����واين» ذو ط��اب��ع �أزه���ري وال��ث��اين»
�شيعي» اثنا ع�شري .وعلى الرغم من
قوة التيار امل�ستمدة من �سعة انت�شاره �إال
�أنه ف�شل يف حتقيق ما جنح فيه التيار
ال�شيعي ،وهو التحول �إىل ث��ورة �شعبية
متخ�ضت عن �إقامة نظام ميثل مبادىء
التيار وم�شروعه (ايران).
ع��ل��ى عك�س الإخ�����وان امل�سلمني
الذين ا�ستمروا على نهجهم يف التغيري
متعاطني مع العمل ال�سيا�سي ولعبة
ال��دمي��ق��راط��ي��ة ،ف��ق��د ت��ع��ر���ض ال��ت��ي��ار
ال�سلفي للإنق�سام الفكري والتنظيمي
بحيث ن�ش�أت اجتاهات �سلفية متعددة
اختلفت يف م��ا بينها ح��ول املوقف
من ق�ضايا فكرية كـ «احلاكمية»
و»اجلاهلية» واجلهاد والعمل ال�سيا�سي
واملوقف من احلكام ،والأم��ر باملعروف
والنهي عن املنكر ،وم�سائل �أخ��رى،
وكان من نتائج هذا االنق�سام �أن ن� أش�
التيار ال�سلفي اجلهادي.
كانت ن�ش�أة ال�سلفية اجلهادية مبثابة
خروج عن اخلط ال�سلفي التقليدي الذي
التزمه �أ�صحابه ال�سعوديون منذ �أن ق�ضى
عبد العزيز �آل �سعود على مترد حركة
«�إخوان من �أطاع الله» ،ولعل ما ي�ؤكد
ذلك ت�صريحات وزير الداخلية ال�سعودي
يف العام  2002حيث اعترب �أن جميع
م�شكالت ال�سعودية هي من �إف��رازات
الإخ��وان امل�سلمني .فقد �أدى ت�أثر بع�ض
ال�سلفيني امل�صريني يف �سبعينيات القرن
املا�ضي ب���آراء �سيد قطب و�أب��ي الأعلى
امل��ودودي وكتاباتهما� ،إىل ن�شوء فكر
تنظيميا يف عدة
�سلفي جديد ت��أط��ر
ً
جماعات �أهمها «جماعة اجلهاد»
التي ك��ان منظرها الدكتور �أمي��ن
الظواهري.
انتقل هذا الفكر �إىل �ساحة اجلهاد
الأفغاين واكتملت معامله بدخول عبد
ّ
منظ ًرا لفكرة
الله ع��زام على اخل��ط
اجل��ه��اد ك ��أه��م ف��ر���ض م��ن «ف��رو���ض
العني» ،وهي التي كان امل�صري حممد
عبد ال�سالم فرج قد �أ�شار �إىل �أهميتها يف

كتابه ال�شهري «الفري�ضة الغائبة».
بانتهاء التجربة الأفغانية كانت تلك
اجلماعات قد اكت�سبت خربة قتالية
عالية وبرزت منها قيادات على م�ستوى
عالٍ من اخلربة ،وجدت يف ب�ؤر التوتر يف
العامل الإ�سالمي كالبو�سنة ،وال�شي�شان،
متنف�سا جهاد ًيا تن�شط من
وغريهما
ً
مزيدا من الأن�صار.
خالله وتكت�سب
ً
بني  1990و� 1991شكلت �أزمة اخلليج
واحل����رب ال��ت��ي ح�صلت ف��ي��ه ،نقطة
االنطالق احلقيقية لهذا اخلط الفكري
حيث برز يف البداية كتعبري عن الهزة
العنيفة التي تعر�ض لها احلقل الديني يف
اململكة العربية ال�سعودية نتيجة القرار
الذي اتخذه امللك فهد بن عبد العزيز
(�آب 1990م) با�ستقدام ق��وات �أجنبية
(قوات التحالف) لتحرير الكويت من
االحتالل العراقي والدفاع عن اململكة
يف حال �أقدم العراق على اجتياحها.
و�ضع ه��ذا القرار النظام احلاكم يف
ال�سعودية يف م ��أزق مع هذه اجلماعة،
و�أثار �إ�شكالية دينية مزدوجة ال ميكن
اال�ستهانة بها يف بيئة ثقافية حتكمها
ذهنية �أ�صولية .هذه الإ�شكالية تتمثل
يف مدى �شرعية ا�ستعانة دول��ة م�سلمة
(ال�سعودية) بدولة «كافرة» (الواليات
املتحدة الأمريكية) لقتال دولة م�سلمة
(ال��ع��راق) .وتتمثل من جهة ثانية يف
م��دى �شرعية تواجد ق��وات ع�سكرية
�أجنبية لأول مرة يف تاريخ الإ�سالم على
�أر�ض جزيرة العرب.
حددت هذه الإ�شكالية حلظة الربوز
الأوىل لل�سلفية اجلهادية يف الت�سعينيات
ك��خ��ط ف��ك��ري ي��ق��وم ع��ل��ى م��واق��ف

وم��ق��والت حم��ددة مرتبطة ب�سياقات
�صراع النفوذ يف منطقة اخلليج وعليها.
بعد ذلك تو�سعت م�شاريعها وانت�شرت
�أفكارها ومقوالتها يف كل �أنحاء العامل
ب�سبب ارتباطها الع�ضوي بتجربة تنظيم
القاعدة .وك��ان �أ�سامة بن الدن �أحد
املعار�ضني للتدخل االمريكي وموقف
ال�سعودية منه ممثل هذا اخلط ال�شرعي،
حيث ا�ستند �إىل منظومته الفكرية
ال�صدامية لت�أطري م�سارات املواجهة التي
بد�أها منذ منت�صف الت�سعينيات� ،سواء
مع نظم احلكم القائمة يف البلدان
العربية والإ�سالمية« ،العدو القريب»،
�أو م��ع ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
وحلفائها من ال��دول الغربية« ،العدو
البعيد» .وكانت حلظة الذروة تفجريات
� 11أي��ل��ول  2001يف ال���والي���ات املتحدة
الأمريكية وم��ا تالها من تفاعالت
دولية ما تزال تردداتها تتواىل يف املنطقة
والعامل حتى اليوم.

مبادئ الفكر ال�سلفي التكفريي

 احلاكمية :املبد أ� الأول الذي ميثل جوهرةال��ق�لادة يف الفكر ال�سلفي ه��و مبد�أ
«احلاكمية لله» ،ويعني �أن تكون
مرجعية الت�شريع الوحيدة يف الد�ستور
والقوانني هي ال�شريعة الإ�سالمية .ف�أي
�إ�ضافة �أو �إباحة للأخذ من مرجعية
�أخرى بجانب ال�شريعة الإ�سالمية تعترب
«�شركا وكف ًرا» بالله اخلالق.
ً
 ال��والء وال�براء :مبد�أ «ال��والء وال�براء»يعني �أن تكون ال��دول��ة قائمة على
�أ�سا�س �إ�سالمي ديني ولي�س �شعوبي قومي،
وتتبنى الإ�سالم يف �سيا�ستها الداخلية.
ويف ال�سيا�سة اخلارجية ،هدفها �إقامة
دول��ة �إ�سالمية عاملية ق��وي��ة ،معادية
للأنظمة غري ال�شرعية (وف��ق النظام
ال�شرعي م��ن وجهة النظر الفقهية
ال�سلفية �إما �أن تكون الدولة� ،إ�سالمية
حتكم بال�شريعة �أو ذمية تدفع اجلزية �أو
معاهدة) ،وحتميل النا�س واجب الرباءة
م��ن احل��ك��ام الكافرين و�أع��وان��ه��م،

وم��ن قوانينهم الو�ضعية ،مب��ا فيها
اال���ش�تراك��ي��ة وال��دمي��وق��راط��ي��ة و�سائر
كفرهم ،و�إظهار العداوة لهم.
 جهاد الأن��ظ��م��ة� :أي «اجل��ه��اد �ضدالأن��ظ��م��ة» غ�ير ال�شرعية ،وبخا�صة
الأنظمة احلاكمة يف الدول الإ�سالمية،
واجل��ه��اد �ضد ال���دول املحتلة ،وال���دول
الداعمة لالحتالل ،والأنظمة العميلة.
وقد �شكل �إعالن جاهلية املجتمعات
املعا�صرة املقدمة يف تكفري احلكام،
والتنظري ال�شرعي خللعهم وتغيري
�أنظمتهم� ،أما اخللع والتغيري وفق فقه
ال�سلفية اجلهادية فال يكونان �إال اً
قتال.

�آراء يف الفكر ال�سلفي اجلهادي

يرى البع�ض �أن هذه الأفكار تتفق مع
اخل�صائ�ص التي جتعل من الطرح ال�سلفي
ً
ً
مفارقا ل�سواه
خطا فكر ًيا
اجلهادي
من اخلطوط الفكرية التي تتحرك
�ضمن التيار ال�سلفي ذاته .فيالحظ �أن
ما مييز ال�سلفية اجلهادية عن غريها
من ال�سلفيات لي�س �إعالنها جاهلية
املجتمعات امل��ع��ا���ص��رة كلها ولي�س
ادعاءها كفرانية النظم التي ال حتكم
مبا �أنزل الله ،بل �إعالنها ال�صريح �أن
اجلهاد امل�سلح �سبيل �أوح��د للتغيري.
لذلك هي ترف�ض �أي طريق �آخر لإقامة
نظام اخلالفة الإ�سالمية كالدخول
يف الربملانات �أو الرتبية والتثقيف والثورة
اجلماهريية ال�سلمية �أو �إ�شاعة الوعي
الإ�سالمي.
وينظر �آخ��رون �إىل م�صطلح ال�سلفية
اجل��ه��ادي��ة على �أن���ه م�صطلح جديد
ك��ل اجل���دة وف��ري��د يف امل��ح��ت��وى حني
يعرب م�ضمونه عن �إج��م��ايل التيارات
اجلهادية التي غ��دت ت�ؤمن بالإ�سالم
العاملي املقاتل� .أما اجلدة يف هذا الطرح
فتكمن يف �أن اجلهاد مل يعد يعرب عن
حمتوى �أيديولوجي ذي نزعة تنظيمية
قطرية حمدودة ،بقدر ما بات يقدم على
�أنه عبادة وفري�ضة مبعزل عن �إمكان
تطبيقها على جميع الأمة الإ�سالمية.
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درا�سات
و�أبحاث
ا�سباب تف�شي الظاهرة

وتعجب
ت��ط��رح ع�لام��ات ا�ستفهام
ّ
عديدة حول �سرعة تف�شي هذه الظاهرة،
التي يرى البع�ض �أنها ا�ستفادت لتنفيذ
م�شروعها ال�سيا�سي ،م��ن اللحظة
التاريخية بعد �سقوط االحتاد ال�سوفياتي
( )1991وم��ا ت�لاه من ح��روب ال�سيطرة
الغربية يف املنطقة ،وف�شل الدول العربية
الإ���س�لام��ي��ة� ،أو ت��واط ��ؤه��ا ،بعد ترنح
م�شروعها القومي والعلماين يف اقامة
انظمة حكم عادلة ،وال�صراع على
النفوذ والرثوات واملوارد وال�سلطة...
� ّأما البع�ض الآخر فيعتقد �أن احلركات
اجلهادية ال�سلفية هي �إح��دى ادوات
ال�صراع الدويل و�صناعته ،و�أحد منتجات
العوملة ال�سيا�سية واالقت�صادية و�شركاتها
العابرة للحدود .بع�ضها انقلب على
انتقاما ،والبع�ض الآخ��ر يباع
�صانعه
ً
�أو ي�ست�أجر ،باال�ضافة �إىل من ي�ستثمر
لتحقيق اهداف بع�ض الدول الإقليمية
وم�صاحلها ،و�سيا�سات بع�ض ال��دول
الكربى العاملة على �ضرب اال�سالم
بنف�سه ،وم��ن داخ��ل��ه ،عرب مكوناته
الإتنية واملذهبية والعقائدية ،وذلك
بتفجري �صراع طويل ي�ستنفد طاقات
املنطقة وامكاناتها ومواردها املادية
والب�شرية ويعيدها �إىل ع�صور اجلاهلية
ويفقدها هويتها القومية �أو الدينية.
وب��ال��ت��ايل تغيري االن��ظ��م��ة امل��ع��ار���ض��ة
وا�سقاطها ال�ستبدالها ب�أنظمة اكرث
طواعية ،لر�ؤية الدول الكربى مل�ستقبل
العامل يف القرن احلايل.
�إن تفتيت املنطقة �إىل كيانات
طائفية ومذهبية تت�صارع يف ما بينها
ي ��ؤم��ن ل��ه��ذه ال���دول التدخل يف ���ش��ؤون
املنطقة ،ويتيح لها الهيمنة والو�صول �إىل
موارد الطاقة وا�سواق اال�ستهالك بطريقة
�سل�سة ورخي�صة ،لإنعا�ش اقت�صاداتها
املتعرثة و�أ�سواقها املالية من خالل بيع
اال�سلحة ومنتوجاتها املختلفة .كما
80

العدد 354

�أن��ه ي�ؤمن التربير العقائدي واال�ستقرار
الأمني للكيان اال�سرائيلي ،مبا يعزز
حججه ومطالبته ب����أن ي��ك��ون دول��ة
اليهود يف العامل.

كيف نواجه الظاهرة؟

تكون هذه الظاهرة،
�إن معرفة ا�سباب
ّ
وفهم بنيتها العقائدية ،و�سلوكها
الفكري وخطها ال�سيا�سي وعملها
الع�سكري ومم��ار���س��ات��ه��ا العدوانية
والإلغائية واللإن�سانية �ضد كل من ال
يوافق ر�أيها وم�شروعها ،على م�سرح
بع�ض دول االقليم من ليبيا �إىل م�صر
والعراق �إىل �سوريا ولبنان وما يحيط بها
وحتى خمتلف دول العامل ،قد ي�ؤدي اىل
ت�صور ا�سرتاتيجي ي�سهم يف تكوين
ف�ضاء معريف مل�شروع مواجهة متعدد
االبعاد يقف بوجه امل�شروع اجلهادي
التكفريي .فكيف يكون ذلك؟
يف البداية ال ب��د م��ن توحيد النظرة
الفكرية والدولية للظاهرة واالتفاق
على التو�صيف وامل�صطلحات.
وذلك باعتبار �أن هذه الظاهرة واقعية
وقائمة بحد ذاتها كما هي ،ومن دون
اعطائها تو�صيفات العمالة واالرتباط
ردا
هنا وهناك� ،أو االعتبار �أنها وجدت ً
على م�شروع مذهبي �آخ��ر .وهنا من
املفرت�ض �أن تتوافق جميع ال���دول يف
ر�ؤيتها وتو�صيفها وحتديدها للم�شكلة
وكيفية مواجهتها وفق ا�سرتاتيجية
واحدة ومن دون اق�صاء �أحد.
�إن مواجهة هذا امل�شروع التكفريي
تفر�ض و���ض��ع ا�سرتاتيجيات قريبة،
ومتو�سطة ،وبعيدة امل���دى ،وا�ستخدام
«و�سائل �صلبة» و�أخرى «ناعمة».
• الو�سائل ال�صلبة:
 الو�سائل الع�سكرية والأمنية املبا�شرةيف الت�صدي لكل عمل ع�سكري تقوم
به املجموعات االرهابية التكفريية
وردعها عرب ا�ستخدام ان��واع اال�سلحة
املختلفة.
 -التحري ال��دائ��م وجمع املعلومات

ومراقبة كل فرد ميت ب�صلة مبا�شرة �أو
غري مبا�شرة �إىل هذه املجموعات ،على
�أن تو�ضع جميع الأجهزة الأمنية حتت
قيادة واحدة وتعمل بتن�سيق م�ستمر� .إن
دعم اجلي�ش واالجهزة الأمنية بالعنا�صر
الب�شرية والأج��ه��زة وامل��ع��دات القتالية
احلديثة ،وتدريبها على القتال �ضد
الع�صابات والإرهاب� ،سيعزز من جناعة
امل��واج��ه��ة م��ع امل�����ش��روع التكفريي،
وي�شكل حلاً غري مبا�شر ،ويعالج بع�ض
الأ�سباب التي تدفع بال�شباب �إىل الإرمتاء
يف �أح�ضان التيار التكفريي.
ويف �إطار الو�سائل ال�صلبة غري املبا�شرة،
ينبغي:
 القيام بعمليات �أمنية وع�سكريةا�ستباقية ملنع اي عمل ارهابي و�ضرب
اخلاليا النائمة والتجمعات املحتملة
التي تخطط للقيام بعمل ع�سكري �أو
ارهابي.
 تفعيل و�إثارة الروح الوطنية يف �صفوفال�شعب وتدريبه ليقف بقوة مع اجلي�ش
للدفاع عن الوطن ،واملجتمع والتنديد
بالروح االنهزامية �أو التربيرية وامل�صالح
اخلا�صة عند بع�ض ال�سيا�سيني.
• الو�سائل الناعمة:
 جتفيف منابع الفكر ال�سلفيالهدام امل�ستند على مغالطات تاريخية
وف��ك��ري��ة م�����ش��ب��وه��ة ،وف��ت��ح احل���وار
الفكري واحل�ضاري بني التيارات الدينية
واملذهبية وال�سيا�سية املتناحرة و�إر�ساء
ف�ضاء توافقي لتخفيف حدة ال�صراعات
الداخلية ،و�إيجاد �أر�ضية �صلبة للتالقي
حترم امل�شروع التكفريي من البيئات
احل��ا���ض��ن��ة ال��ت��ي ت��دع��م اجل��م��اع��ات
االرهابية وحتميها.
 جتفيف م�صادر التمويل والدعم(اال�شخا�ص والدول وغريهم) فلم يكن
لهذا امل�����ش��روع التكفريي �أن يتبلور
ويتج�سد بقواه املادية والع�سكرية على
ار�ض الواقع لو مل يت�أمن له ما يكفي
من الدعم امل��ايل واللوج�ستي واملعدات
الع�سكرية الكبرية وامل��ت��ط��ورة على

م�ستوى الدول.
�إن من اب�سط بديهيات العمل لتحجيم
الفعل التكفريي والوقوف بوجه هذا
امل�����ش��روع ه��و وق���ف دع���م اجل��م��اع��ات
التكفريية االرهابية من قبل بع�ض
الهيئات �أو اجلمعيات �أو ال��دول باملال
وال�سالح والرجال ،ورفع الغطاء ال�سيا�سي
والدعم االجنبي لها.
كذلك من ال�ضروري �أن تلتزم بع�ض
الدول ال�شفافية ال�سيا�سية ومتتنع عن
تقدمي الت�سهيالت ال�سيا�سية والأمنية
والإعالمية لبع�ض هذه اجلماعات.
� -ضبط (�أو وق��ف) بع�ض املحطات

التلفزيونية واالذاع��ي��ة والف�ضائيات،
حتر�ض على الفتنة
وبخا�صة تلك التي ّ
والقتل والتفرقة حتت عناوين خمتلفة.
وتوجيه الو�سائل االعالمية نحو بث ما
يجمع ويقدم ال�صورة ال�سمحة واحلقيقية
للدين ،و�إحياء الرتاث اال�سالمي ال�صحيح
ون�شر امل�صادر واملراجع الإ�سالمية املتفق
عليها عند كبار العلماء.
 �إقامة م��ؤمت��رات ون��دوات للتقريببني املذاهب اال�سالمية املختلفة على
م�ستوى القمة يف العامل اال�سالمي ،من
الأزهر �إىل مكة ،ومن قم �إىل النجف،
ومن دم�شق �إىل ا�سطنبول .وفتح باب
احل��وار بني التيارات الدينية املختلفة
على م�ستويات عليا من املرجعيات
الفقهية والعلمائية ،ل�شرح الأ�صول
وال��ف��روع وغ�يره��ا و�إث��ب��ات ب��ط�لان ،وال
عقالنية �أو �شرعية الفكر التكفريي،

وع��دم ا�ستناده �إىل واق��ع مو�ضوعي �أو
معطى ديني ،وافتقاره �إىل �أي بعد ثقايف،
ان�ساين� ،أو امي��اين ،فهو فكر م�شبوه
وم�شوه) ،ودخيل على الإ�سالم.
(م�شوه
ِّ
َّ
 ال�سعي �إىل خلق ق��ي��ادة �إ�سالميةجامعة وواحدة تعيد الفكر اال�سالمي �إىل
منابعه الأ�صيلة ومتحو �صفحات املذاهب
والبدع وحت�صرها �ضمن حوار الأفكار
العلمائية والنخبوية الثقافية فقط .ويف
احلقيقة يحتاج العامل اال�سالمي �إىل
ثورة فكرية على امل�ستوى النظري تعيده
�إىل امل�سار الطبيعي الذي ر�سمه القر�آن
والنبي ،وتزيل ال�شوائب والأدران واالهواء
والع�صبيات التي
علقت به خالل
�صريوته التاريخية
ال��ب�����ش��ري��ة .ث���ورة
تعيده �إىل �أ�صالته
و���س��م��و ر���س��ال��ت��ه،
ت�أخذ من املا�ضي
ما ينفع احلا�ضر
وي����ت����واف����ق م��ع
امل�ستقبل يف اعالء
�صوت العقل الذي
يدل االن�سان �إىل الطريق ال�صحيح ،لأن
الأدي���ان �إمن��ا وج��دت خلدمة االن�سان
ولي�س العك�س.
 خلق فر�ص عمل لل�شباب العاطلعن العمل ،فالبطالة املتف�شية يف او�ساط
ال�شباب وتفاوت ن�سبة الفر�ص بني دولة
واخرى يف املنطقة� ،أو بني منطقة و�أخرى
يف الوطن ال��واح��د ،تدفع بع�ضهم �إىل
االرمت���اء يف اح�ضان �إغ���راء بع�ض هذه
اجلماعات رغبة يف االرتزاق والك�سب
ال�سريع.
 تفعيل ال�ترب��ي��ة ع��ل��ى املواطنيةوالواجبات ،فاالن�سان كائن اجتماعي
يت�أثر بالبيئة وباملجتمع ال��ذي يعي�ش
ف��ي��ه ،ل��ذل��ك على ال���دول �أن ت�ضع يف
ً
خططا لت�أهيل ابنائها
ا�سرتاتيجياتها
واخالقيا ،مبا يخدم
ووطنيا
اجتماعيا
ً
ً
ً
املثل العليا يف احلياة ويرفع من قيمة

الإن�����س��ان .وم��ن هنا ���ض��رورة التدريب
على بناء مواطنني يعرفون حقوقهم
وواجباتهم يف جمتمع يكون الدين
و�سلوكيا ح ًرا لهم،
إميانيا
فيه خيا ًرا �
ً
ً
ً
مفرو�ضا يف تفا�صيل
�سلوكا
ولي�س
ً
احلياة ال�سيا�سية واالجتماعية وحتى
االقت�صادية ،فتلك االمور تعود �إىل الدولة
كناظم وم�س�ؤول عن ادارة �ش�ؤونهم
احلياتية.
 عدم زج الدين يف �آليات ال�سيا�سةوال�سلطة واحلكم يف ال��دول��ة ب�شكل
مبا�شر ،فا�ستخدام الأدي��ان واملذاهب يف
ال�صراعات الداخلية لأه��داف �سيا�سية
وزجها يف �آليات
�أو م�صلحية� ،أو �إداري��ة ِّ
عمل الدولة� ،أدى وي�ؤدي �إىل ا�صطفافات
اجتماعية و�سيا�سية ومذهبية ودينية
ت�ؤثر على ح�سن �أداء الدولة كم�ؤ�س�سة
جامعة وعادلة ،وت�أخذها �إىل الإنهيار.
وب��ال��ت��ايل ف�����إن امل��ج��ت��م��ع ي��ن��ح��و �إىل
وا�سعا لدخول
التفكك ،ما يفتح الباب
ً
التيارات املتطرفة التي ت�ستغل هذه
الثغرات لتع�ش�ش وتنمو وت�شكل خط ًرا
كامنً ا �أو مبا�ش ًرا على الدولة واملجتمع.
لذلك م��ن املفرت�ض بال�سيا�سيني �أن
يبتعدوا يف خطابهم وممار�ساتهم عن
اخلطاب الديني واملذهبي ال��ذي يفرق،
و�أن يركزوا فقط على البعد الوطني
والإجتماعي واحل��زب��ي ال�سيا�سي الذي
يجمع.
�أما «الو�سائل الناعمة» غري املبا�شرة
فتتمثل بـ:
 �إق���ام���ة �أن��ظ��م��ة ح��ك��م ر���ش��ي��دةودميوقراطية ،فالأديان تدل على الطريق
ال�سليم يف احل��ي��اة ،ولكنها ال حترم
االن�سان حريته� ،أو ت�ستعبده .وطبيعة
االجتماع الب�شري اليوم وبعد التطور
ال��ه��ائ��ل يف خمتلف م��ي��ادي��ن املعرفة
والفكر والعلم ونظريات الدولة وال�سلطة
واحل��ري��ة وجت��ارب��ه��م��ا ،ب��ات��ت تفر�ض
على ه��ذا االن�سان �أن يختار الطريقة
املنا�سبة لتنظيم �ش�ؤونه االجتماعية
واحل��ي��ات��ي��ة و�إدارت���ه���ا ع�بر امل�ؤ�س�سات
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درا�سات
و�أبحاث
املختلفة ،والتي تعترب الدولة احلديثة
احدى �أهم جتلياتها العملية ،واالداة
الف�ضلى لت�أمني احلقوق وفر�ض الواجبات
م��ع م��راع��اة م��ب��ادىء امل�����س��اواة وال��ع��دل
واحلرية للفرد.
�إن �إقامة �أنظمة حكم ر�شيدة ت�ؤمن
ال��ع��دل واحل��ري��ة وامل�����س��اواة ب�ين ابنائها
وحتفظ حقوق الإن�سان هي �أجنع الطرق
لتاليف وجود هذه اجلماعات .واملطلوب
�أنظمة حكم تعامل النا�س كمواطنني
ول��ي�����س ك��رع��اي��ا ،ودول حت�ت�رم فيها
الدميوقراطية مب�ضمونها ومعناها ولي�س
ب�شكلها ومظهرها.
 تنمية املناطق الفقرية� ،إذ ت�شريمعظم الدرا�سات �إىل �أن الفقر هو عامل
�أ�سا�س وفاعل يف تكوين هذه اجلماعات،
وهو العمود الفقري يف بنيتها الع�سكرية
الب�شرية .فاحلاجة تدفع الكثريين �إىل
التفتي�ش عن و�سيلة للعي�ش.
ً
�إن املناطق الفقرية ت�شكل خزانا يرفد
االره���اب بالعنا�صر الب�شرية وي�شكل
ً
منطلقا
بالتايل بيئة حا�ضنة ل��ه� ،أو
لأعمال تخل ب�أمن النا�س والدولة ،لذلك
ف�إن و�ضع خطط من قبل الدولة لتنمية
ه��ذه ال��ب���ؤر ،يح�صنها �ضد تدخالت
الآخرين و�إغراءاتهم املادية.
 التعليم وال��ت��وع��ي��ة ،اجل��ه��ل �آف��ةاجتماعية قاتلة واذا �أ�ضيفت �إىل الفقر
والبطالة والظلم ،تنتج الإجرام ب�أ�شكاله
املتنوعة وحتت عناوين خمتلفة .واذا
عرفنا �أن نحو ربع �سكان العامل العربي،
وكذلك �أكرث من ربع �سكان العامل،
هم من الأميني والفقراء� ،أدركنا حجم
امل�شكلة.
�إن ت�أمني التعليم الإلزامي وامل�ستمر
للجميع ،والإن����اث قبل ال��ذك��ور ،يف
املجتمعات العربية واال�سالمية وغريها،
�سي�شكل حلاً
متقدما يجنب م�ستقبل
ً
الأج��ي��ال القادمة م��ن �آف���ات كثرية.
كذلك ف��إن انتهاج �سيا�سات تربوية
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وتعليمية ودينية خللق جيل قادر على
التحليل واملناق�شة ا�ستنا ًدا �إىل العقل
واملنطق والواقع ،ولي�س ارتكازًا على
الع�صبية والعواطف واالفكار امل�سبقة،
�سيتيح لهذه املجتمعات القدرة على
التفكري واملحاكمة العقلية اً
بدل من
االرمت��اء الأعمى يف �أح�ضان الع�صبيات
املذهبية والإم�ل�اءات الدينية املعلبة
واملغلقة التي تولد الأف��ك��ار املظلمة
والإرهاب.

خال�صة

وج��دت الأدي��ان خلدمة الإن�سان ورفع
قيمته ومعناه يف ه��ذه احلياة ،ودعت
�إىل مكارم الأخالق والرحمة واملحبة،
لتح�سني حياته ال�شخ�صية ومتتني
عالقته بالآخر املختلف عرب التعرف
ً
حتقيقا لالهداف االلهية
�إليه وحواره،
والدينية النبيلة.
لقد �أر�ست الأدي��ان عرب عقود طويلة
وقيما رفيعة ،واجتازت
قواعد �سلوك
ً
م��راح��ل ال�صراع يف داخلها� ،أو يف ما
بينها ،ومازالت موجودة لتذكر الإن�سان
بهذه القيم ،ولكنها يف املقابل حثته
على ا�ستخدام العقل ال��ذي منحه �إياه
ال��ل��ه لي�ساعده يف تخطي م�صاعب
احلياة ،وكو�سيلة للتعامل بني الب�شر،
واداة معرفية لتقريب االن�سان من �أخيه
االن�سان ،وملعرفة الله.
�إن ح��رك��ة الأف���ك���ار يف ال��ت��اري��خ
و�صريورتها تدل �أن الفكر املنغلق على
فئة قليلة ،تتو�سل العنف للو�صول
�إىل اهدافها ال يعي�ش طويال .والفكر
ال�سلفي التكفريي احلايل يحمل بذور
فنائه يف داخله ،و�أكرب دليل على ذلك
اال�سالم ذاته وتاريخه .فلو كان اال�سالم
عند ظهوره كما يدعي التكفرييون
�أو كما يفكرون وميار�سون اليوم ،ملا
انت�شرت الر�سالة وعا�شت ط��وال هذه
املدة .كما �أن معظم م�سلمي اليوم يف
العامل يرف�ضون هذا الفكر التكفريي
«امل�سي�س للدين» وممار�ساته الدموية،

ويعتربونه من خملفات الع�صور الظالمية
واجلاهلية فهو يتو�سل بع�ض الن�صو�ص
الدينية الإ�شكالية �أو املزيفة �أو الدخيلة
على الدين وال�سنة النبوية .كما �أنه
يتو�سل بع�ض ال��ف��ت��اوى القدمية التي
حتتاج �إىل حتقيق وتدقيق ومرجعيات
م�ؤهلة و�صحيحة ،وهي فتاوى �أطلقها �أو
يطلقها بع�ض رجال الدين رغبة يف جاه
طمعا يف مال �أو ً
تزلفا حلاكم ،لتحقيق
�أو
ً
�أه��داف �سيا�سية و�سلطوية م�شبوهة.
وبالتايل فهي مرتبطة مب�صالح البع�ض
و�ستزول بزوال هذه ال�سيا�سات �أو امل�صالح
�أو �إف�شالها .ومن هنا ب��د�أت الدعوات
ترتفع لو�ضع اخلطط وال�سرتاتيجيات
للوقوف بوجه هذا امل�شروع ال��ذي ي�شوه
�صورة الإ�سالم احلقيقي ،اال�سالم الداعي
�إىل الرحمة واملحبة.
�إن مواجهة امل�شروع التكفريي تقوم
على �ضرب الأ�س�س التي قام عليها وهي:
تفكيك الفكر ال�سلفي املتع�صب
املنغلق باالنفتاح على الآخر املختلف
واحلوار الديني العقالين احلر ،وجتفيف
منابع الدعم التي يتغذى منها ماد ًيا
واجتماعيا وب�شر ًيا.
و�سيا�سيا
ً
ً
املراجع:
 � ar.wikipedia.org/wikiسلفية. � ar.wikipedia.org/wikiسلفية_جهادية.
 جملة الدفاع الوطني – العدد 63تاريخ  :2008-1-1ال�سلفية اجلهادية �أو
الفرقة الناجية ،د .عبد الغني عماد.

ق�ضايا
�إقليمية

�إعداد� :إح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية

كيف ت�ستفيد ا�سرائيل من داع�ش؟

ت�ستفيد ا�سرائيل من ت�صرفات داع�ش
بحيث �أن��ه��ا تقوم بتعزيز عالقاتها
وم��د ج�سور ات�صال
ببع�ض دول اجل��وار
يقر املح ّلل الع�سكري اال�سرائيلي رون بن ب�شاي يف موقع �صحيفة «يديعوت �أحرونوت» ب�أن
ّ
ّ
مع الأنظمة العربية املتهالكة ،وقد
تنظيمات ما ي�سمى اجلهاد العاملي ال ت�ستهدف حال ًيا �إ�سرائيل ،و�أن حربها الآن هي مع الأنظمة
ورد ذل��ك على ل�سان وزي��ر اخلارجية
العربية .وقد ات�ضح �أن الهدف الرئي�س من ظهور هذه اجلماعات التكفريية املتطرفة يف منطقة
ال�صهيوين �أفيغدور ليربمان ،عرب الدعوة
ال�شرق الأو�سط ،مع اندالع الأزمة ال�سورية وبعدها العراقية ،هو ال�سعي لتفتيت الدول العربية
لت�شكيل حتالف عربي �-إ�سرائيلي،
و�إ�ضعاف جيو�شها ،الأمر الذي يعترب من �أبرز الأهداف التي ت�سعى الدوائر الع�سكرية ال�صهيونية
ملواجهة اجلماعات املتطرفة ،على
اىل حتقيقه منذ ن�شوئها.
حد قوله!! .و�أكدت �صحيفة «يديعوت
�أح��رون��وت» كذلك �أن و�صول داع�ش
للعراق والأعمال التي تنفّ ذها هناك
�ضد الأقليات الدينية من قتل وتهجري،
ّ
قد �ساهم يف تعزيز العالقات الأمنية مع الأردن ب�شكل خا�ص.
�أوجه الت�شابه بني داع�ش و�إ�سرائيل
يف واقع احلال ،نحن اليوم �أمام عراق ممزق ،و�سوريا م�ستنزفة وا�ستفادت �إ�سرائيل ً
اي�ضا من احلرب على �سوريا ،لأنها تدمر
ّ
وت�شرد �أهله .وبينما �سلم النظام
ولبنان قلق وم�ضطرب ،والق�ضية الفل�سطينية من�سية ومهم�شة ،هذا البلد وت�ستنزف جي�شه
ّ
هناك �أ�سلحته اال�سرتاتيجية للغرب ،تقيم �إ�سرائيل الآن
وكذلك هي حال اليمن وليبيا وال�سودان.
وثمة خريطة جديدة للعامل العربي �ضاعت فيها الأوط��ان «حزامها الأمني» و«منطقتها العازلة» يف اجلوالن على طريقة
واجتاحتها وحو�ش القبائل والطوائف واملذاهب ،والواقع امليداين اجلدار الطيب يف جنوب لبنان (العام  ،)1978كما �أنها متار�س
على الأر�ض ،حيث القتل والذبح و�أكل القلوب ،هو من ير�سم �ضغطها على �إيران وتبتزها يف برناجمها النووي� ،إن لناحية
�ضد ما حترزه
امل�ستقبل البائ�س ل�شعوب هذه املنطقة .وما من �شك يف �أن اغتيال علمائها �أو لناحية حتري�ض ال�شرق والغرب ّ
الدوائر ال�سيا�سية ال�صهيونية ،بح�سها االنتهازي املعروف ،هي من جناحات وا�ضحة يف هذا املجال .وهي ت�ضغط على �أمريكا
ملنع االتفاق مع �إيران حول امل�شروع النووي لأنها تريد تفكيك
امل�ستفيد االكرب.
كليا.
وعلى هذا ال�صعيد ن�شر موقع «فيرتان�س توداي» البحثي تقري ًرا هذا امل�شروع
ً
له حول �أوجه الت�شابه بني داع�ش و�إ�سرائيل ،وقال �إن �إ�سرائيل
الدعاية والإعالم يف احلرب على الإرهاب!
تدعي �أنها الدولة اليهودية كما �أن داع�ش ت�صف نف�سها ب�أنها
واعالميا
دعائيا
ت�ستفيد ا�سرائيل من احلرب على الإرهاب
الدولة الإ�سالمية ،ولكن تلك الكيانات الإرهابية تعرف
ً
ً
نف�سها من حيث االيديولوجيات الطائفية العن�صرية ال�صارمة .لتنفي التهمة عن نف�سها وتقول �إن «االرهاب» موجود على
ّ
امل�سلحة
وي�ضيف املوقع �أن كلاً من داع�ش و�إ�سرائيل يعي�شان على �أر�ض ابوابها ويتمثل يف منظمات املقاومة الفل�سطينية
م�سروقة ويدو�سان بوح�شية ال�شعوب التي يرونها �أقل منهم قوة ،على انواعها ،ولذلك ال بد من نزع �سالحها قبل �إعمار غزة،
كما �أنهما يفخران بارتكاب الفظائع الرهيبة .فداع�ش وال بد من تدمري الأنفاق ،وال بد من اتخاذ كل االحتياطات
معا ،ولهذا الأمنية و�إطالق يد �إ�سرائيل يف الدفاع عن �أمنها وم�صاحلها
و�إ�سرائيل كيانان �إرهابيان ميكنهما العمل ً
ال�سبب هناك مئات الإرهابيني من تنظيمي داع�ش والن�صرة اال�سرتاتيجية من دون �أي لوم �أو عتاب .ويف اخل��ارج ،تقول
تتم معاجلتهم والعناية بهم �إىل اق�صى حد يف امل�ست�شفيات ا�سرائيل �إن الإره��اب على بابها يف اجل��والن ،وعلى احلدود
الأردنية ،ويف ما يواجهه النظام هناك من حتديات وخماطر
الإ�سرائيلية.
ويختتم موقع «فيرتان�س توداي» بقوله :يوجد بني �إ�سرائيل وعلى احلدود امل�صرية يف �سيناء ،وبالتايل ال بد من توفري كل
وداع�ش الكثري من القوا�سم امل�شرتكة ،مبا يف ذلك الطائفية احلمايات لها ويف كل االجتاهات.
والأخطر اليوم هو ما تقوم به ا�سرائيل من مناورات �سيا�سية
وجرائم احلرب وزعزعة ا�ستقرار الدول املجاورة ،والعي�ش على
�أر���ض م�سروقة ،وعليهما االندماج يف كيان واح��د ،فذلك للتخل�ص والتحلل من موجبات ما تفر�ضه انتهاكاتها
منا�سبا للأ�شخا�ص الذين ن�ش�أوا وتربوا على القانونية اال�ستيطانية يف ال�ضفة الغربية والقد�س وذلك بناء
الكيان �سيكون
ً
الكراهية ،وبالتايل فهم ي�ستمتعون ب�إطالق النار على على ما جاء على ل�سان نتنياهو�« :إن املبادرة العربية ال�صادرة
عن اجلامعة العربية يف العام  ،2002مل تعد ذات �صلة بال�شرق
الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن والأ�سرى.
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الأو�سط بعد �أن �شهدت املنطقة تغيريات كثرية ،تبد أ� من
قطاع غزة ،ومتر ب�سوريا والعراق وت�صل �إىل �إيران .واملبادرة �أعدت
بالأ�سا�س ملرحلة �سابقة وخمتلفة وذلك قبل �سيطرة حما�س
على غ��زة ،وا�ستيالء داع�ش على �أج��زاء من �سوريا والعراق
والتفكك الفعلي للبلدين ،و� ً
أي�ضا قبل �أن ت�سرع �إيران وترية
برناجمها النووي ،وي�سيطر تنظيم القاعدة على اجلوالن ،وهذا
هو جوابي على املبادرة وما تن�ص عليه من ان�سحاب �إ�سرائيلي
من اجل��والن .توجد حقيقة هنا وهي اع�تراف �أكرثية دول
ال�شرق الأو�سط ب�أن �إ�سرائيل مل تعد عدوها الأبدي ،وعلى �أقل
تقدير هي حليف حمتمل يف الت�صدي للتحديات امل�شرتكة»!

ذريعة االحتياجات الأمنية

ي�ستغل الرئي�س ال�سابق ملجل�س الأمن القومي ،عوزي ديان،
الأحداث القائمة ليربر احتالل املزيد من الأرا�ضي الفل�سطينية
وممار�سة املزيد من البط�ش والإرهاب �ضد الفل�سطينيني بقوله
�إنه «يف حالة انعدام يقني كهذه ،ينبغي العمل وفق قاعدتني:
جهز نف�سك وفق قدرات العدو ،ولي�س وفق نواياه ،وحافظ بحر�ص
ّ
�شديد على كنوزك اال�سرتاتيجية ،وبخا�صة احلدود الآمنة.
ً
ا�سرتاتيجيا يف
عمقا
وينبغي �أن توفر احلدود الآمنة لإ�سرائيل
ً
مواجهتها لتهديدات تقليدية �أو هجمات �إرهابية» .واعترب
ديان �أن حدو ًدا �آمنة كهذه موجودة يف اجلبهة الإ�سرائيلية
اجلنوبية بف�ضل جعل �سيناء منزوعة ال�سالح ،مبوجب
اتفاقيات كامب ديفيد ،ويف جبهتنا ال�شمالية بف�ضل امتناع
�إ�سرائيل عن ت�سليم مرتفعات اجلوالن �إىل �سوريا .و�أو�ضح ديان
�أنه يف اجلبهة ال�شرقية مع الأردن توجد حدود �أمنية ت�ستجيب
لالحتياجات الأمنية الإ�سرائيلية وهي غور الأردن حيث �أن
معدل امل�سافة بني نهر الأردن والبحر املتو�سط هو  64كيلومرتًا،
حدا �أدنى من العمق اال�سرتاتيجي ،و�أن غور الأردن
وهي ت�شكل ً
من النهر �إىل اجلبال املطلة عليه ،هو حيز دفاعي ال بديل
ً
دفاعيا �ضد ن�شوء كيان معاد يف ال�ضفة
غالفا
عنه ،وي�شكل
ً
الغربية ،و�ضد �أي هجمات خارجية حمتملة .وخل�ص ديان �إىل
�أن الر�سالة قد و�صلت من العراق و�سوريا ،ومفادها �أن ال�سيطرة
الإ�سرائيلية الكاملة على غور الأردن كله ،كمنطقة �أمنية
ت�ستند �إىل نهر الأردن كخط حدود ...هي فقط التي �ستوفر
الأمن للدولة العربية ،على حد زعمه.

التكفري والتدمري ...لتمرير امل�شاريع

كتب املحلل الع�سكري يف �صحيفة «ه�آرت�س» ،عامو�س
هارئيل �أن ثمة �أفكا ًرا ت��راود الإ�سرائيليني على �أثر «فورة
داع�ش» يف العراق� ،أهمها تلك التي تتعلق بالرتتيبات الأمنية
التي يبقيها الأمريكيون وراءهم .وقال املحلل :علينا �أن ال
ّ
ن�سلم ذقوننا للواليات املتحدة ،ونعتمد عليها يف تغطية ال�شق

الأمني والع�سكري يف ما يتعلق ب�أي اتفاق �سالم حمتمل مع
خ�صو�صا و�أن انهيار اجلي�ش العراقي هو الثاين
الفل�سطينيني،
ً
من نوعه لقوة ع�سكرية �أقيمت على �أيدي الأمريكيني يف
ال�سنوات الأخرية .وكان قد �سبقه يف ال�شهر نف�سه من العام
� ،2007إنهيار قوات ال�سلطة الفل�سطينية يف غزة يف �أيام معدودة،
حتت هجوم كا�سح نفذته حما�س .وتابع املحلل قائلاً �إنه
ح�سن الأمريكيون م�ستوى قوات الأمن يف
منذ ذلك احلنيّ ،
ال�ضفة الغربية ،وعلى الرغم من ذلك ،من حقنا �أن نطرح
ال�س�ؤال :ماذا �سيحدث يف ال�ضفة عندما تن�سحب �إ�سرائيل منها
وتبقى ال�سلطة الفل�سطينية وحدها لإدارة �ش�ؤونها! وهو ي�شري
هنا �إىل قا�سم م�شرتك بني اجلي�ش العراقي و�أجهزة ال�سلطة
الأمنية ،فاجلرنال الأمريكي املتقاعد جيم�س جونز هو نف�سه
الذي �شارك يف و�ضع اخلطة الع�سكرية التي �أعدتها الواليات
املتحدة لكليهما .من هنا ن�ستطيع �أن ندرك كيف تعمل
ا�سرائيل لال�ستفادة من ظاهرة داع�ش واخواتها من قوى
التكفري والتدمري لأق�صى درجة يف مترير م�شاريعها وتربيرها،
امل��رة بذريعة اخلطر الأمني ولي�س بالهاج�س الأمني
وه��ذه ّ
ً
كما كان �سابقا� .أما �أمريكا والغرب في�ستفيدون يف جمال
ا�ستثمار خريات املنطقة من برتودوالر ونفط وغاز ومواد خام
جدا ،ومن ت�صدير الأ�سلحة واملنتجات
ب�أ�سعار متدنية وزهيدة ً
اال�ستهالكية ب�أ�سعار خيالية...

«طلبنة» العراق و�سوريا!

من الأق���وال امل ��أث��ورة للزعيم الربيطاين ال��راح��ل ،ون�ستون
ت�شرت�شل�« :إن الأمريكيني لن ي�ستخدموا الطرق ال�صحيحة
حلل امل�شاكل �إال بعد �أن ي�ستنفدوا جميع الطرق اخلاطئة».
وهو قول تثبت التطورات �صحته اليوم .ف�إقدام بو�ش الإبن على
�سحق العراق وتفكيك م�ؤ�س�ساته جاء يف �إطار جتريب الطرق
اخلاطئة .والآن يعود الرئي�س الأمريكي باراك �أوباما �إىل املربع
الأول� ،أي �إىل الطرق اخلاطئة يف التعامل مع منظمة داع�ش
الإرهابية واخواتها يف العراق و�سوريا ،واملق�صود هو التجربة التي
مار�ستها �أمريكا يف �أفغان�ستان يف دعمها للقاعدة وطالبان
وغريهما من �أتباع اجلهادية ال�سلفية والتي انتهت بكارثة
 11ايلول  2001على قاعدة �أن طابخ ال�سم �آكله .وما يجري الآن
هو «طلبنة» العراق و�سوريا ،ورمبا حماولة جر ذلك �إىل لبنان،
طلبا �إىل الكونغر�س
�إذ ن�سمع هذه الأيام عن تقدمي �أوباما
ً
الأمريكي بتخ�صي�ص ن�صف مليار دوالر لدعم «اجلي�ش ال�سوري
ّ
�ست�سلم هذه الأ�سلحة
وت�سليحا ،بينما يف احلقيقة
تدريبا
احلر»
ً
ً
�إىل داع�ش ،لأن ال وجود للجي�ش ال�سوري احلر على �أر�ض الواقع
العملي يف �سوريا ،و�إمن��ا املوجود هو املجموعات الإ�سالمية
الإرهابية ،داع�ش وجبهة الن�صرة وغريهما من قوى التخريب
ّ
والتخلف والإجرام.
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حتت ال�ضوء
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

املقاتالت
الكرديات
يف مواجهة
«داع�ش»
و«الن�صرة»

بطوالت تُلهم الرفاق
ّ
وتبث الرعب يف نفو�س الإرهابيني
لعل �أكرث ما ّ
يبث الرعب يف قلب �إرهابيي «داع�ش» و«الن�صرة» ،هو
مواجهة «اجلنديات» الكرديات على �أر�ض املعركة .قد يبدو الأمر
غري ًبا ،لكن «متى ُعلِم ال�سبب ُ
بطل العجب»؛ وال�سبب �أن ه�ؤالء
الإرهابيني يعتقدون أ� ّنهم لن يدخلوا اجلنّة �إذا ُقتلوا على �أيدي الن�ساء،
وال�سبب � ً
أي�ضا �أن املقاتالت الكرديات �أظهرن �شجاعة وقدرة فائقتني
يف ميدان املعركة...

َمن ُه ّن؟

رفعت املقاتالت الكرديات �شعار «�إما
ا�ستعادة الأر���ض �أو املوت عليها» ،بعد
دفاعا
توجهن �إىل �ساحات املعارك
ً
�أن ّ
عن حق ال�شعب الكردي يف العي�ش
بكرامة على �أر�ضه.
�سجلت املقاتالت الكرديات
وق��د
ّ
�شجاعة ن��ادرة وحرفية قتالية عالية
امل�����س��ت��وى ،ح��ت��ى بِ�ت�ن م���دع���اة فخر
واعتزاز ،بحيث يتناقل الأكراد ق�ص�ص
بطوالتهن التي �ألهمت الآالف ،والتي
حتدثت عنها ب�إعجاب و�سائل الإعالم
ّ
العاملية.
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تنخرط الن�ساء
ال�����ك�����ردي�����ات
يف وح�����������دات
ع�������س���ك���ري���ة
ك���ردي���ة خا�صة
تتكون من �أربع �سرايا وهيئة
باملر�أة،
ّ
�آم��ر ال��ف��وج� .أم��ا ال��رت��ب ف��ت��ت��د ّرج من
رتبة �ضابط (رتبة عقيد هي الأعلى
وحتملها «�آم���رة ال��ف��وج») و���ص� اً
�ول �إىل
م�ستوى جنديات.
�م��ا
وت��تّ ��خ��ذ امل��ق��ات��ل��ة ال��ك��ردي��ة �إ���س� ً
ح��رك� ً�ي��ا وال يك�شف ع��ن ا�سمها
احلقيقي �إال بعد ا�ست�شهادها �أو عند
ال�ضرورة الق�صوى .وتزيد �أخبار املعارك
التي ترد عن معاملة م�سلحي تنظيم
داع�ش للن�ساء ،من قوتهن وعزميتهن
يف مواجهة هذا التنظيم الإرهابي الذي
يعتمد �أ�سـاليب وح�شـية.

�شهد تاريخ الأكراد احلديث عمليات
جتنيد الفتيات والن�ساء اللواتي ترواح
�ن
�ام��ا .وك� ّ
�أع��م��اره��ن ب�ين  16و 40ع� ً
جنبا �إىل جنب مع الرجال؛ ويف
يقاتلن
ً
العام  2012متّ الف�صل بينهن ،و�أن�شئت
وح��دة حماية امل���ر�أة بعد ازدي���اد عدد
املتطوعات ب�شكل الفت.
دخلت ه��ؤالء الن�سوة معرتك احلياة
الع�سكرية لتكري�س فكرة احلكم
ال��ذات��ي ل�ل�أك��راد على �أر����ض ال��واق��ع
ومواجهة التهديدات التى تواجه هذه
الفكرة ،ب�إقامة دولة م�ستقلة جتمع
�شتات �شعب مو ّزع بني تركيا والعراق
إليهن ،ف�إن
و�سوريا و�إي��ران .وبالن�سبة �
ّ
اجلهاد م�س�ألة حياة �أو م��وت لدرجة
�أنهن يهربن من عائالتهن لاللتحاق
ت�صميما على
بجبهات القتال .وقد زدن
ً
قتال «داع�ش» لالنتقام من التنظيم

على ما اقرتف من جرائم بحق الن�ساء
والفتيات اللواتي وقعن يف �أ�سره.

التدريبات القا�سية

ك���ان ال���داف���ع لت�أ�سي�س ج�سمني
ع�سكريني كرديني منف�صلني ،جتاوز
بع�ض القيود وامل��خ��اوف االجتماعية
يف املجتمع ال��ك��ردي ،فعلى الرغم
من �أن املقاتالت يخ�ضن املواجهات
الع�سكرية يف خندق واحد مع الرجال،
� اّإل �أ ّنهما منف�صالن من حيث الإدارة
وال�سكن والتدريب.
ي�شكل عدد الن�ساء يف وحدات حماية
ّ
ال�شعب نحو  %35من جمموع القوات،
ّ
يتلقـني
�أي ح��واىل � 7آالف مقاتلـة،
أ�سا�سيا ي�ستمر خم�سة �أ�سابيع،
تدريبا �
ً
ً
وي�شمل �إ�ضافة �إىل التدريب الع�سكري
درو�سـا تثقـيفية يف ال�سيا�سـة والتاريـخ،
ً

وال تخـتلـف تدريباتهن
عن تدريبات الرجال؛
ي�ستيقظن يف الرابعة
فج ًرا يف خميم للتدريب
ي�����ؤدي����ن ال��ت��م��اري��ن
الريا�ضية والع�سكرية
والقتالية ،وي�شاركن
يف الدرو�س النظرية على
ال�سالح ،قبل امل�شاركة
يف م����ن����اورات ح��ي��ة،
خ�صو�صا
ُي�ستخدم فيها
ً
الـ «كال�شينكوف»،
والـ«�آر بي جي»� ،إىل القنابل
الفردية ،والأل��غ��ام والعبوات
النا�سفة .كما يخ�ضعن
لدورات «�صاعقة» من �أجل
تنفيذ عمليات ع�سكرية
خ���ا����ص���ة ،ول�������دورات على
الأ�سلحة الر�شا�شة املتو�سطة
والثقيلة.
وي��ت��م تق�سيم امل��ق��ات�لات
الكرديات� ،إىل ثالث فئات:
ذوات اخل�ب�رة ف��ى ممار�سة
را
ال��ق��ت��ال ،امل��ج��نّ ��دات ح��دي� ً�ث��ا و�أخ��ي� ً
املجنّ دات ال�صغريات (بد ًءا من عمر 12
عاما) اللواتي يتولني مهمات الطهي
ً
والأع��م��ال املنزلية ف��ى امل��ق��ام الأول،
ف�ضلاً عن متابعة التدريب �إىل جانب
زميالتهن الأكرب �سنً ا.
خالل فرتة التدريب يتو ّزعن ب�شكل
عام يف جمموعات من �أربع مقاتالت،
لكن عند ان��دالع املعارك ينف�صلن
وينت�شرن �إىل ج��ان��ب ال��رج��ال على
جبهات خمتلفة.
وعلى الرغم من معاناة املقاتالت
ال���ك���ردي���ات م���ن ق��ل��ة الأ���س��ل��ح��ة
ومطالبتهن املجتمع ال��دويل مبد يد
ّ
العون ملواجهة تنظيم «داع�����ش»� ،إال
�أن خرباتهن فى تكتيكات حرب
الع�صابات واحل��ف��اظ على االن�ضباط
والتن�سيق بني الوحدات الع�سكرية،

جعلتهن يوا�صلن اجلهاد بثبات.

بطوالت وق�ص�ص

ذاع �صيت امل��ق��ات�لات ال��ك��ردي��ات
وتناقل النا�س �أخبار �أعمالهن البطولية؛
ومنها ب�شكل خا�ص �أخبار القيادية
الكردية �أرين مريكان .فقد اقتحمت
هذه املقاتلة ال�شجاعة �صفوف م�سلحي
وفجرت
تنظيم «داع�ش» يف عني العرب ّ
بهم م��ا حتمله م��ن قنابل ،قبل �أن
تفجر نف�سها بقنبلة؛ كانت تلك �أول
ّ
عملية انتحارية تنفّ ذها امر�أة كرد ّية،
وقد � ّأدت �إىل مقتل �أكرث من ع�شرين
إرهابيا.
م�سلحا �
ً
ً
�ام��ا) ،قاتلت
جيالن �أوزاب ( 19ع� ً
ّ
امل�سلحني حتى نفذت ذخريتها،
بدورها
مف�ضلة املوت
فانتحرت ب�آخر طلقة،
ّ
على الوقوع يف �أيدي عنا�صر التنظيم.
ويف ر���س��ال��ة �أخ��ي�رة م��ن اجل��ب��ه��ة عرب
ج��ه��ازه��ا ،ق��ال��ت ال�شابة ال�شجاعة
«وداعا».
ً
وق���د ا�ستطاعت �إح���دى امل��ق��ات�لات
الكرديات �أ�سر مقاتلني من الإرهابيني
�أك�ثر من م��رة ،ونقلت عنها و�سائل
الإع�لام �أن �أح��د الأ�سرى ،وعند �سوقه
مكبلاً �إىل مكان االحتجاز ،طلب
ك�أ�س ماء .وعندما �أعطيت له ،و�ضعها
�أمامه ثم ّ
فك من �سل�سلة يف رقبته،
ّ
تقريبا وغط�سه
مفتاحا بطول � 20سم
ً
ً
يف ق��دح امل���اء ،و�أخ��رج��ه لثالث م��رات
متتالية ،ثم �شرب حمتوى الك�أ�س؛
بعدها نه�ض ،و�أدار ظهره وم�شىُ ،
فط ِلب
منه التوقف فلم ي � ُر ّد؛ عندها ّ
لقمت
ّ
فتوقف ،ثم
�إحدى املقاتالت بندقيتها،
التفت �سائلاً هل تق�صدون �أن �أتوقف؟
وعند ال��رد بالإيجاب ،ب��دت عالمات
هام�سا:
الده�شة على حمياه ،وق��ال
ً
هل ت�ستطيعون ر�ؤيتي الآن؟ ...كان
امل�سكني يعتقد ب�أنه ومن خالل غط�س
املفتاح يف املاء و�شربه �سي�صبح غري مرئي
ّ
امل�ضللون.
كما �أخربه ر�ؤ�سا�ؤه
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وجهة نظر
بقلم:
جورج علم
جاء يطالبني بـ«عنزة الإ�ستقالل!».
اخلارجية واملغرتبني .الزمان ،مطلع ت�شرين
املكان ،وزارة
ّ
الثاين من العام .1974
منهمكا مبطالعة ال�صحف،
كنت يف �صبيحة ذلك اليوم،
ً
�أدقق يف ما ن�شرته عن ن�شاطات الوزارة ،والوزير .وفج�أة يدخل
مدفوعا با�ستغراب وح�شرية :يا �أ�ستاذ ..هناك رجل
احلاجب
ً
على املدخل يريد مقابلتك.
 ما ا�سمه؟ يقول �أنه من عائلة العلم.�أخذتني الده�شة« ،من تراه يكون؟!»� .أهو واحد
من الأقارب؟ وملاذا يف هذا الوقت؟! �أ�سئلة وا�ستنتاجات
ال ت�ستند اىل �أي معلومات م�سبقة.
مرت ثوان من احلرية ،قبل �أن �أجيب بعفوية قلقة« :دعه
ّ
يدخل!».
رجل يف العقد ال�ساد�س من العمر ،مديد القامة ،عري�ض
خرطومية
املنكبني� .شاربان معكوفان ،ور�أ�س تعلوه ّلبادة
ّ
كوفية من احلرير الأ�سود تنهدل فوق عباءة
ال�شكل ،تز ّينها
ّ
متقنة بجودتها ،تغطي اجلزء الأبرز من �شروال كحلي اللون،
اللون ،ويف
ّ
بني ّ
مطرز بخيوط من ذهب ،وحذاء طويل ال�ساقّ ،
بالف�ضة،
ومطعمة
يده ع�صا غليظة من ال�سنديان ،متقنة،
ّ
ّ
�شربات من اجللد الأ�سود الذي كانت ت�شتهر به
وتخرتقها ّ
دباغات لبنان.
ّ
�شخ�صية ف��والذ ّي��ة ،م��ق��دودة م��ن ���ص��وان اجل��ب��ل ،تفر�ض
ّ
احرتامها ووقارها فور ح�ضورها� .أهال و�سهال ،وبعد التحية
عرفني عن نف�سه ،من ب�سكنتا ،ومن
وال�سالم والرتحيبّ ،
قطيعا من املاعز ،ويتعاطى ال�ش�أن
عائلة العلم ،ميلك
ً
لاً
العام على م�ستوى البلدة واملحيط ،كما ميلك حم جتار ًّيا
الغــذائيـة ،متزوج ،و�أب ل�سبعة �شباب
لبيع احلبوب ،واملــواد
ّ
جيد
وخم�س بنات ،قارىء �شغوف لل�صحف واملجالت ،ومتابع ّ
إقليمية ،وهذا ما �أتاح له التعرف اىل
املحلية وال
للتطـورات
ّ
ّ
مد ج�سور التوا�صل ،وا�ستعان ببع�ض الزمالء الذين
�إ�سمي ،فقرر ّ
«خابزوه وماحلوه» بحكم ال�صداقة ،ف�أهدوه اىل عنواين...
�س�ألته :مباذا �أ�ستطيع �أن �أخدمك؟
أبدا� ،أعتذر � اًأول لأين ق�صدتك من دون موعد،
أبداً � ..
 ً � ...�شخ�صيا
أتعرف �إليك
وثانيا جئت
ً
ً
ًّ
مدفوعا ب�شعور غريزي ،ل ّ
كونك من �آل العلم ،ولأين معجب مبا تكتب .وثالثاً
أح�ضك على �إثارة مو�ضوع على م�ستوى الر�أي العام يتناول
ل ّ
ً
تراثية ،ومرتبط بجذور وطنية متتد عميقا يف تربة
خلفية
ّ
ّ
لبنان ،وجبله ال�شامخ...
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«عنزة ..ولو طارت!»
ال�صوان
�إنها الرمز جلبال ّ
 ما هو؟..ّ
 وا�ستطرد ...وك�أنه مل ي�سمع ال�س�ؤال� :أحوايل واحلمد للهعلي ربي �أكرث مما �أ�ستحق ،وجنحت يف �أن �أر�سم
ومن
جيدةّ ،
ّ
كر�س حياته للخدمة الإن�سانية
خارطة طريق لأوالدي ،واحد ّ
الروحية التي انت�سب اليها ،والثاين اىل
من خالل امل�ؤ�س�سة
ّ
اجلي�ش ليخدم الوطن من خ�لال امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية،
وجهته الأر���ض ،واالهتمام بالعقارات ،والب�ساتني،
والثالثّ ،
واملوا�سم ،واخلريات ،واملا�شية التي منلك� ،أما الأربعة الآخرون
احلرة.
فللتجارة ،واملهن
ّ
معا م�شهدية رمز ّية ،ال تزال
و�أ�ضاف :ق�صدتك اليوم لنناق�ش ً
ً
عميقا يف ذاكرتي ،وتثري �أ�شجاين ،على �أمل �أن تقوم
حتفر
إعالميا مبا ميليه عليك ال�ضمري الوطني لكي ت�ستعاد،
�
ًّ
وي�ستعاد ذلك امل�شهد املعبرّ ؟!
 ما هي؟ �أتذكر العنزة؟ �أية عنزة؟ تلك التي و�ضعها (الرئي�س) ب�شارة اخلوري ،و(الرئي�س)مقدمة العر�ض
ري��ا���ض ال�صلح ،ورج���االت الإ�ستقالل ،يف
ّ
الع�سكري الذي كان يقام �سنو ًّيا احتفاء بذكرى  22ت�شرين
الثاين .كانت البيارق والأعالم يف املقدمة ،ثم العنزة التي
كانت «تتغندر» على وقع مو�سيقى اجلي�ش ،وبعدها �سائر
الفرق ،والوحدات امل�شاركة.

ً
عميقا ،قبل �أن يتابع« :العنزة
نف�سا
ي�صمت هنيهة ،وي�أخذ ً
�شيء مهم ،لقد افتقدناها منذ �سنوات ،ومل نعد ن�شاهدها
وتدب مغناجة ،غري عابئة بت�صفيق احل�شود
تت�صدر العر�ض،
ّ
التي كانت تتقاطر من خمتلف املناطق للت�صفيق لع�سكر
لبنان ،ولوحدات اجلي�ش اللبناين امل�شاركة!».
وي�ضيف مت�أث ًرا« :العنزة ،كانت ّ
رائعا يا �إبني،
متثل
ً
م�شهدا ً
�إنها رمز اجلبل اللبناين ال�شامخ ،رمز عنفوانه ،و�صعوبة
م�سالكه ،واخ�ضرار �أدميه ،حيث غابات العف�ص وال�سنديان،
وامللول وال���و ّزال ،حيث ال�صنوبر وال�شربني ،والأي���ادي ال�سمر
التي تزرع وال تقطع ،وعرق اجلبني املجبول بالرتاب ،حيث
الربي.»...
البنف�سج ،والأقحوان ،والورد ّ
ً
ً
�صر على �سرد مداخلته،
حاولت �أن �أقاطعه ،لكن عبثا� ،إذ أ� ّ
مت�سائلاً � :أتعرف الن�شيد الوطني؟
طبعا ،لقد ّ
تعلمته يف املدر�سة.
ً
 جاء يف الن�شيد الوطني اللبناين�« :سهلنا واجلبل ،منبتللرجال» .العنزة يف مقدمة العر�ض ترمز اىل ه��ذا اجلبل
ّ
وتت�سلق مرتفعاته بدالل وعنفوان،
حتديدا ،ت�سلك معارجه،
ً
وال ت�أكل �إال من ر�أ�س الطربون ،وال ت�شرب � اّإل من ر�أ�س النبع ،او
فم املزراب� .صمدت مع �أجدادنا يف هذا اجلبل ،عا�شت معهم
«احللو وامل��ر» ،وعانت ما عانوه من ج��وع ،وفقر ،و�شظف
عي�ش ،ومن ب�ؤ�س وا�ضطهاد يف زمن االحتالالت ،والهيمنات،
من ال�سلطنة العثمانية ،اىل االنتداب الفرن�سي!� .إعتمدوا

فتحول القطيع اىل قطعان،
على الزراعة ،وتربية املوا�شي،
ّ
�ضرفية ،ومزاريب من ذهب...
واحلليب اىل زبدة ،ولنب ،وجبنة
ّ
  ..طيب ..هذا مفهوم ..ولكن ما املطلوب منّ ي فعله؟! �أن تكتب. �أكتب ماذا؟اً
ّ
حتتل
مقال من «كعب الد�ست» يعيد العنزة كي
مكانها يف العر�ض.
 و�إن فعلت ..وكتبت ..ومل يح�صل ما ترجوه وتتمناه؟ نكون قد ر�ضينا �ضمرينا ،وقمنا مبا ميليه عليناجدا لل�ضيافة ،واملودة،
الواجب! ..على كل حال �أنا ممنت ًّ
ت�شرفنا ،وتزور بيتك ،وعائلتك،
وح�سن اال�ستقبال ..و�آمل �أن ّ
و�أهل ع�شريتك يف بك�سنتا!...
 �شك ًرا� ..شك ًرا ..ما العنوان؟!�أج��اب�« :أبو ال�شباب ..مني ما �س�ألت بب�سكنتا عن �أبو
ال�شباب ،بيد ّلوك عالبيت� ،إننا يف انتظارك!».
------------ّودعته مت�أث ًرا حتى الباب الرئي�س للوزارة ،ويف خاطري كالم
إبتدائية:
حفظته من كتاب الإن�شاء ،و�أن��ا يف املرحلة ال
ّ
«خريطة ه��ذا ال��وط��ن ت�صنعها ي��د و�ضعت كفّ ها على
املحراث ..و�أخرى على القلم� ..أما حدوده فرت�سمها ال�سواعد
زودا عن وطني..
املفتولة واجلباه ال�سمر التي �أق�سمت اليمني ً
لبنان!».
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يف ما يلي �صفحات كلماتها
حب وحروفها افتخار� .شع ًرا
ون�ث ً
را كتبوا ،ووثقوا م�ساحة
اجلي�ش يف وجدان الوطن ...و�إن
كانت املنا�سبة عيد اال�ستقالل،
ففي جميل الكالم حتية تفي�ض
ف��وق ح��ف��ايف الأي���ام وح��دود
املنا�سبات...

�شعراء� ،أدباء،
وكتّاب...
يف حتية �إىل
جي�شنا البطل
هامات تقول لل�صخر � ِ
أف�سح

ُ
تقول لل�صخرِ:
الهامات
ما هذه
ُ
«� ِ
أف�س ْح يف املجالِ لنا
ِ
ُ
البطوالت والغد
جي�ش
نحن
ُ
َ
نحن �أعمد ُة الفدا ِء واجلنى
ُ
ِ
جمدنا
لبنان اخللود
و�إ َّنا رجال
َ
ُ
ِم ْن �س�ؤد ِد الأرزِ و ِم ْن هنا
ُ
وال�شعب
حيث
الرتاب عزيزٌ
ُ
ُ
كرمي وال ُ
أر�ض لنا
أبي
ٌ
� ٌّ
ِ
ن�سقيها باجلهد والد ِم
ْ
ُ
الروح والأعنيَ
ونب ُذل دونها
َ
ْ
فتغدو ِم َ
ِ
ال�شم�س لآيل َء
ثل
ٍ
فاتنات من �سنا
رُ ُ
فوق ذرى الأيا ِم �أنوا ًرا
تنث َ
ٍ
�ساطعات ِم ْن ُ�صن ِعنا
َ
يعلم
التاريخ فهو
ا�س�ألوا
ُ
ُ
الزمن
�سد ال نهاب
َ
�أننّ ا الأ ُ
ُ
ِ
احلرب والوغى
نخو�ض ِغما َر
ُ
ِ
ِ
ُ
وننقذ من �سواد الظلمة امل ُد َن
100

العدد 354

أجنم
نرفع رايا ِتنا يف
ُ
الريح تعلو كال ِ
ِ
ِ
ندنا
فالن�ص ُر ع َ
ري ال�شذا يف الزه ِر �أو كما
نظ َ
ال�شج ُر الأخ�ض ُر على دربنا
عيد الكرام ِة والإبا ِء
عيدنا ُ
ُ
ُ
عيد الوفا ِء والرخا ِء واملنى».
ُ
القا�ضي مارون زخور

يف عني اخلوف ويف جفن الردى

كلنا يحمل الوطن يف حنايا الروح،
�أما اجلي�ش فهو يف �أول الفعل وال�سياج
الذي يحمي ويذود.
كلنا يخاف على الوطن� ،أما اجلي�ش
فيم�شي يف عني اخلوف ،ويف جفن الردى
ويرد ال�ضيم عن الوطن و�أهله.
كلنا يحلم بالوطن برفعته وغناه
وازدهاره وتقدمه وذروة قممه� ،أما اجلي�ش
فيعي�ش احللم ليل نهار ك�أنه غاية

الوجود ومربره وفحواه.
احرتاما و�سم ًوا� ،أما
كلنا يقف للعلم
ً
اجلي�ش فيبذل يف �سبيله الدم والروح.
كلنا ينام يف بيته يف �آخ��ر النهار،
�أما اجلي�ش فيبقى �ساه ًرا حتى ال نفقد
الأمان وال ي�ضيع املعنى.
كلنا يي�أ�س من �أو���ض��اع البلد� ،أما
اجلي�ش فيبدد الي�أ�س وينه�ض للأمل
حيا يف القلوب والأرواح.
ويبقيه ً
كلنا نظن �أننا نعطي للوطن� ،أما
اجلي�ش فهو العطاء احلق وب��ذل الذات
بدون قيد وال �شرط ومبجانية مطلقة.
كلنا للوطن� ،أما اجلي�ش فهو للوطن
كي يبقى الوطن ،ونبقى كلنا للوطن.
الأديب �سليمان بختي

�أغنية ...للفداء...

ُ
موكب الأبطالِ
جي�شنا يا
َ

حرا�س عزّ تنا
ّ
حب َ
ّ
ك يف قلبي ويف
خل ُ
دت ّ
كبدي
�ب ال��روح ،كي يحيا بها
يا واه� َ

جنوما ت�ضا ُء يف كل بال
يا
ً
رب �إمياننا بكلِ
�شعاع
ٍ
ع َ
ِ
بالقلوب نحو الأعايل...
�صعدت
ْ
جمد بالدي
كم روى بالفدا ِء
َ
طار ًدا بالورو ِد َن نْ َ
ت الأعادي...
الت�صدي
دروع
وطني يرتدي
َ
ِّ
ِ
كان ثو ُب ُه للحداد...
بعد �أن
َ
ُر َّب � ٍ
ِ
ٍ
بحق
أيد على الزناد
الهدي يف �ضمري ال�ضاللِ ...
تزرع
ُ
َ
ُ
موكب الأبطال
جي�شنا يا
َ
ِ
تذوب انتظا َر
عند ُ�شباكها
ُ
ُ
ِ
� ُأم َم ْن يف � ْأفقِ اخللود توارى
ً
لبنان � ًأما
�صارخا �أفتدي ِه
َ
مهدا خلطوي امل�سا َر
و�أ ًبا َّ
�شئتُني يف قناط ِر ال�شرقِ �ضو ًءا
ِ
كتاب الليايل
يكتب الفج َر يف
ُ
ُ
مواكب الأبطال...
جي�شنا يا
َ
ال�شاعرة با�سمة بطويل

بلدي
َ
له
لبنان ،هذا
جي�ش
يا
ال�شعب � َ
َ
أنت ُ
ُ
�أغلى من الروح ،والأموالِ  ،والولدِ
َ
حب� ،صغتُها ُدر ًرا
ُخذْ ها
بطاقة ٍّ
الزمان ،وال تفنى مدى الأبدِ.
يفنى
ُ
وح�صن
�أيها الأبطال ،يا حما َة احلرية،
َ
ودرع اال�ستقاللِ ...
الكرامة،
َ
ٌ
ْ
عند خطاكم
نقب َل
قليل
َ
قليلْ � ،أن ّ
ّ
املعط َر بدماء ال�شهداء
ت��راب الوطن،
َ
الأبطال
َ
أه��داب،
القلوب وال
نفر�ش لكم
و� ْأن
َ
َ
َ
وفا ًء واعتزازًا ،و�أنتم ترفعون راية لبنان
خفّ ً
ني ال�شم�س.
اقة فوق جب ِ
ّ
وج��م��ي� ٌ
ن�سطر ف��وق
�ل ج��م��ي� ْ�لْ � ،أن
َ
أكاليل املجد والغار،
جبينكم العايل� ،
ُ
ّ
أروع مالحم البطولة،
و�أنتم ت�سطرون � َ
لبنان
�شعب
وتفتدون ب�أغلى ال��دم��اء
َ
َ
َ
العظيم وجمد �أرزه اخلالد.
َ
رياح عاتية،
همْ � ،أن
تع�صف ٌ
وما َّ
ُ
ُ
وجه الأف ْق،
يربد ُ
و� ْأن ّ
فلن جتري املقادي ُر �إلاّ مبا �شئتم،
ي�شرق فج ُر احلرية
ولن
َ
�إلاّ من �سواعدكم،
ُ
اع وحدتنا� ،آمال � َّأمتنا
�صنّ ُ
ِّ
ِ
ِ
ا�س عزَّ تنا ،من كل عدوانِ
ُح ّر ُ
َ
فتحية �إكبا ٍر وحمبة،
لك يا جي�شنا الغايل،
وال�شعب معك،
املجد لك،
ُ
ُ
والله نا�ص ُرك.
ُ
املحامي ال�شاعر �صالح الد�سوقي

اجلي�ش

عيدك ،اليوم ،يا جي�شنا الغايل
ي�سلم اليوم اللي حمل عيدك
ْ ...و ْ
ِ
ِ
وج البِط ْل َخ ْرط�ش ْبواريدك
ْب ّ
ّ
بي�ضل َع العايل
ري َقك
ب َ

...وِتْ َل ّوحلو ْبوقفة �شرف �إيدك.
بدو ّ
ي�ضل مرجع للجميع
اجلي�ش ّ
وهوي اللأ
القرار...هوي الإي
ُه ّوي
ّ
ّ
ِ
وملا الكرا بمْ و�سم الفو�ضى ت�ضيع
بي�ضرب بِ�سيف احلق،
ما بي�ضرب احلق.
ِ
َح ّب الأر�ض م�ش من عدا وال �شرب
وحب الب�شر م�ش من عدا �إن�سان
ّ
قدم حياتو ملجد �أهلو ندر
ْم ّ
و ِْبهيك ب�س ْبينْ حمى لبنان.
�شو اجلي�ش؟! يعني ال�شعب َع �سالحو
هيك كنّ ا بع�صر فخر الدين
ّ
الكل ِمتحدين
م�سلم م�سيحي...
ت�ضحية و�شرف ووفا
ولو وين ما راحو
عيونن ما بتدوق الغفا
حتّ ى ي�شوفو �أهلن ارتاحو
اجلي�ش �أهلي اللي بيحموين
وك نُ
رامت بِفَ ّية جناحو
ْ
كرامتي ...،وعيونن عيوين
كر ِه ّْن مفتاحو.
وبيتي ا ْمل َ�س ّ
ال�شاعر رفيق روحانا

الإ�ستقالل

مية �سني لبنان
كان من ّ
خا�ضع حتت �سلطة بني عثمان
ال كان وقتا رزقنا �إلنا
وال معترب �إن�ساننا �إن�سان
كانت م�صاحلنا ومنازلنا
حتت نري الظلم واحلرمان
حتولنا
ومن بعدما راحوا ّ
مركب ورق والأجنبي ّربان
وبالإنتداب الأجنبي دخلنا
ب�إيدن احلكم و�شعبنا منهان
وب�أر�ضنا يا ما تبهدلنا
خواريف كنّ ا والغرب رعيان
ومن جهلنا ومن �ضعفنا قبلنا
يفرقونا مذاهب و�أديان
ّ
كملنا
ولوال بهاك الو�ضع ّ
كان انهدم عا رو�سنا البنيان
و�صلنا
و ّملا لأق�سى حال ّ
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ِ
اجلي�ش جم ُد اال�ستقالل
راي ُة

من اجلور والتعتري والطغيان
م�شينا عا درب احلق وحملنا
بعد التعب راية الإ�ستقالل
و�صرنا وطن من �أجمل الأوطان
و�شو قيمتو �إلنا الإ�ستقالل
ولي�ش الب�شر بتموت كرمالو
وبي�ساحتو بي�ست�شهدوا الأبطال
تا يحرروا من الأجنبي جبالو
هوي الكرامي املجد والآمال
ّ
هوي الرزق واخلري وغاللو
ّ
هوي فدى الدم ل ع�أر�ضو �سال
ّ
هوي الوطن وزنود �أبطالو
ّ
قدي�ش ما حمال الغريب تقال
ّ
وم�سكره �أبوابك بغالو
ّ
بيتمرد بيتجبرّ بيغتال
ّ
بيطوف �ساللو
ومن رزقتك
ّ
ّ
بيخليلك وال مال
ال خري
ّ
بيفقرك تا تزيد �أموالو
والرجال
وحدو الأمر واحلكم
ّ
بيعي�ش عيالو
من خزنتك
ّ
بدو ال�شعب عا هاحلال
وقدي�ش ّ
ّ
ي�صرب وي�شكي �سوء �أحوالو
ّ
بيحطم الأغالل
ال�شعب الأبي
بيطرد بعزمو للي غت�صب �أر�ضو
وبيقوتو بياخد ا�ستقاللو
ّ
اجلبار
ويا ابن لبنان القوي ّ
بقوة رجالك
بعيدك
ّ
اعتز ّ
من يوم ما فارقوا الغرب الدار
مبجد الوطن حققت �آمالك
من يومها ّ
طل الربيع و�صار
تزهر ورود املجد َعتاللك
ّ
عيد جي�شك املغوار
واليوم ِّ
وهنّ ي الوطن بيهالنهار وقول
مربوك يا �شعبي ا�ستقاللك.
ال�شاعر وليم ح�سواين
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يبتك ُر ال��ع� ُ
لينطلق يف
�امل حريتَه
َ
ِّ
رحاب الف�ضا ِء ن�س ًرا ِّ
ِ
ليعطي
ويحل ُق
يحل ُق
َ
كنه ُه اجلميل.
الوجود
َ
ِ
ِ
ري العامل برمته وراء ال��راي��ة ،راية
ي�س ُ
ِ
التحدي ،راي��ة االبتكار ،وراي��ة البهاء
ّ
ِ
يكون لال�ستقاللِ معنى
امل�ستعر ،كي
َ
ُ
�صرح
احل��ري��ة ،وك��ي ت��ك��ون احل��ري��ة
َ
يدم ُج الأحالم
الفداء ،املا�ضي �إىل عري ِن ِه ُ
الكبرية ،ويعطيها ما ت�شا ُء من املعاين
الوارفة.
ِ
ري راي�ة اجلي�ش� ،إنه احلامي
ال راية غ ُ
دما
والفادي وال�ضوء امل�ستمر يف خاليانا ً
ودما ُ
يبث يف ال�شرايني بها َء احلياة.
يجدد ً
ُ
ِ
جمد اال�ستقالل الذي
اجلي�ش هي
راية
ُ
ُ
وقع رجالِ الله املا�ضني �إىل
ينتف�ض على ِ
بريق احلرية،
مينح الأر�� َ��ض
حتفهم،
َ
ُ
جمدا وغ��ا ًرا ،ولكي
إن�سان
وليكلل ال
َ
ً
ُ
ل ّول
مرتا�سنا الأ ّول ووجو َدنا ا أ
اجلي�ش
يبقى
َ
و�صعو َدنا الأ ّول �إىل ذلك البها ِء املنتظر.
ٌ
جي�ش
ال ا�ستقالل �إن مل يكن وراء ُه
قوي ق��ادر .اجلي�ش هو الإ�ستقالل ،وهو
الذهاب امل�ستمر �إىل العرين
الوطن ،وهو
ُ
الذي ال يحت�ضن �إال الأ�سود.
لكن العيد ه��ذا ال��ع��ام ج��اء ملوثاً
باحلزن امل�ضني والغدر الكاوي واخلوف
ٍ
ي�صعد
وطن
املريع والقلق الكبري على
ُ
ؤكد ح�ضو َره
من حتت الركام ،ال لي� ّ
لي�ستعيد امل��ب��ادرة وال��دور
فح�سب ،بل
َ
ِّ
ً
ِ
وليم�ضي �إىل ف�ضائه حملقا ك��أ ّن��ه
َ
ميتلك املدى ب�أ�سره.
ال�شاعر المع احلر

عِ زّ ة حياتي!!..

عزة حياتي
«يا لبنان» يا ّ
ملجدك من بعد �ألله َ�صالتي
ب ِْحيا ِم ْن جديد بعود �أَكرب
�إذا بيكون َع ترابك مَماتي
عدك
«يا لبنان» ال قبلك ..ال َب َ
هالك ْون َوحدك
الر ّب يف
َ
�أر�ض َّ
ُ
اجلو �أ ْ�سد الغاب ُجندك
ُ
ن�سور ّ

ِحميوا ّ
ال�شماتي
اللي �صانوا �أرزنا و ُ
عزة حياتي
«يا لبنان» يا ّ
يا «جي�ش بالدنا» ْمالحم جِ هادك
أَ�نا�شيد الوفا ْب ِحكمة ِعمادك
ال�ص ّم ِت�شحد من ْعنادك
ال�صخور ُّ
ُّ
ِ
ِ
عليك ْوعيت وا ْنبنْ يت �صفَ اتي
عزة حياتي
«يا لبنان» يا ّ
د .مي�شال جحا

جي�شنا البطل

طوبى ملن ا�ست�شهدوا بفرح و�إباء
طوبى ملن رحلوا ُهم َب َقوا ونحن �إىل فناء
ّربي � ْإح ِم ُ
احلماةَ ،ق ِّد�س َد ْع َوت َُهم،
هم البهاء
�أ ّيها القائد العماد جان قهوجي،

ما من ر�سالة دون ُم َع ِّلم ،دحرج احلجر
� ِ
معنى للموت ،للفداء
إعط
ً
� ْإ�ش َهر �سيف العدل،
هو الغمد من ِ�ش َي ِم اجلبناء
و�أنت ِ
�صنْ َت الكرامة والإ�ستقالل
ُ
جي�شنا البطل مملكة ال�شرفاء.
هو
الدكتورة كلوديا �شمعون �أبي نادر
رئي�سة جمل�س الفكر

�أنتم فر�سان البطوالت

يا جنود جي�شنا يف �أيامنا �أيام الال حب
و�أي��ام ت�ضع�ضع الكيان و�أي��ام احلرمات
اخلائبة وامل�ستباحة.
يف �أيامنا هذه �أنتم املنا�ضلون ،وال�شهداء
منكم وفيكم وحولكم.

�أن��ت��م فر�سان البطوالت �أن��ت��م حماة
الهيكل وحرا�سه� ،أنتم عنوان الكيان
ال�صامد.
�أقول لكم هذا وقلبي مثقل بال�شعور
بالتق�صري.
مق�صرة �أنا يف دعمكم ،مق�صرة �أنا يف
تفعيل حبي لكم.
فحبكم �أو�سع من حب قلبي.
و�أنتم حتملون ق��د ًرا مب�ساحة �أر�ضنا
و�أحالمنا و�شغف كرامتنا.
�أنتم الأبناء والإخوة والآباء و�أنتم فوق
كل هذا معلمو الوفاء ال�صحيح الذي
ي�ستقوي على املوت.
لكنه وف��اء يخاف من الهزمية لأن
الهزمية تف�سد ال��دم الزكي وال�شهادة
تخ�صب �أر�ض الوطن.

�أنا ولدت يوم عيدكم يف مطلع �آب.
ولقد �شرفني اخلالق بذلك.
و�أنا يل بينكم وليد عائلتنا.
هذا اللواء التزم �شرف اخلدمة مذ قر أ�
�أبجدية الوطنية بكامل حروفها ،وتدرج
�صعو ًدا حتى الأركان.
الوليد فخرنا وال �شك يف �أن اجلي�ش
�سيبقى فخر �أيامه كلها.
يف عيد اال�ستقالل نحن حولكم ندعو
لكم مبا يليق بقيادتكم ال�شجاعة
واحلكيمة وبكم فوق �ساحة الوحدة
وال�صمود.
ً
و�أي ح��ب �أك�ث�ر ح�ل�اال م��ن حبنا
لكـم؟!
الأديبة نور �سلمان
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خ ّليك با�سط
يدك
عالأر�ض ّ

جورج بو �أنطون
نقيب �شعراء الزجل

ي����ا ����ش���ع���ر ي���ل���ل���ي ح����روف����ك ب��ت��ن�����ش� ّ�م
ال��ل��ي ا�ست�شهدوا م��ن اجلي�ش ك��م وكم
���م
ج�����اي�����ي وح������ام������ل ع ك�����ت�����ايف ه� ّ
دم
ال���ل���ي ا���س��ت�����ش��ه��د
ّ
وق�������دم لأر������ض�����و ّ

����ض���ل���وع���ي ع���ل���ى ح���م���ل ال����وج����ع ّ
رق����و
ط���ل���ع���وا ع���ل���ى ب�������واب ال�������س���م���ا ّ
دق�����و
�������د م ال����ك����ل����م����ات ي��ت��ن��ق��و
ع������ا ق� ّ
ب��������أي�������ا ح���ب���ر رح ي�����ن�����وف�����ا ح� ّ
���ق����و

ي���ا �إب����ن ه��اجل��ي�����ش ال��ل��ي درب����ك ان��ت�����ص��ار
�������دك ت�������ض���ل امل���رج���ع���ي���ه وال�����ق�����رار
ب� ّ
وي��ل��ل��ي �إج�����و ب��ع��ت��م ال���ل���ي���ايل ع��ال��دي��ار
���س��ي��وف��ن ب��ت��ق��ت��ل ن���ا����س وب��ت��ه��دم ع��م��ار

��دا امل�������ص���اع���ب وامل���ح���ن
وم���ع���ت���اد ت���ت���ح� ّ
ّ
وب�������دك ت�����ض��ل ت����دف����ع الإع���������دا ث��م��ن
ّ
ت���ا ي���زرع���و ب���ه���ال�ل��أر����ض �أح����ق����اد وف�تن
و���س��ي��ف��ك ب���ح���رر ���ش��ع��ب وب��ي��ح��ف��ظ وط��ن

��ز
اجل���ن���دي ال�����ش��رب ب���احل���رب ك���ا����س امل� ّ
��ز
وب����ع����دو ب�������س���اع���ة م����ا احل���ق���ي���ق���ة حت� ّ
وك���ل م���ا ق�����ش��ع��ت ج��ن��دي ع درب ال��ع��ز
���م���������ش ب����ي����دي����ي رز
ب���ب���ل�������ش ب����ك� ّ

ح����اف����ظ ع���ك���ل ال����ع����ن����دك وع���ن���دي
ب����ي����ك����ون وح��������دو ل����ل����وط����ن ����س���ن���دي
ح����������ارب ب������زن������دو ت������ا رح��������م زن������دي
ت������ا ر�����ش����ه����ن ع ب�����دل�����ة اجل����ن����دي

وي�����ا ���ش��ه��ي��د ال���ك���ن���ت ل���ب���ن���اين ع��ن��ي��د
ح��ت��ى ع���ن الإمي�������ان ���ش��ع��ره م���ا حتيد
وه� ّ
��ل���ق �إذا رج���ع���وا امل���ع���ارك ع���ن ج��دي��د
وب��ت�����ش��ق ���ص��در الأر�������ض وب��ت��ل��وي احل��دي��د

وك���ل م���ا ال���وط���ن ن�����اداك ب��ت��ل� ّ�ب��ي ال��ن��دا
وق���دم���ت ن��ف�����س��ك ف��دا
ق��ب��ل��ت ال�����ش��ه��اده
ّ
ب��ت�رج����ع ت���ل���م���ل���م ت�����راب�����ك ع���ال���ه���دا
وب���ت���ق���ول ع ل���ب���ن���ان م����ا ب���ي���دخ���ل ح���دا

وي������ا ج���ي�������ش ل���ب���ن���ان ال����ق����وي اجل���ب���ار خ� ّ
ق�����دك
���ل����ي����ك �����ص����ام����د م�����ا ح�������دا
ّ
ح������دك
ال���ن���ا����س ل��ع��ل��ى غ�������ص���ون الأرز ب��ت��غ��ار ب����ق����ل����وب����ه����ا و�أرواح����������ه����������ا
ّ
����دك
وك����ل����ن����ا ح�
����رب ع���ل���ى ح� ّ
ّ
���������دك ع خ������ط ال����ن����ار ت�����ا م�����ا ح������دا ي�����ق� ّ
وت�����ا الأر���������ض ت��ب��ق��ى م��ن��ب��ت الأح�������رار وت�����ا ال�����ش��ع��ب ي��ب��ق��ى ل��ل��أم����ن م���رت���اح
ّ
ي���دك
خ��ل��ي��ك ب��ا���س��ط ع����الأر�����ض ّ
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على الرغم
من الظروف

على الرغم من الظروف التي حالت دون �إقامة عر�ض اال�ستقالل
املركزي يف العيد الـ 71ال�ستقالل لبنان ،ف� ّإن ال�شعب اللبناين مل
َ
يتوان يف خمتلف املناطق عن االحتفال من خالل حمالت
وم�سريات وزيارات �إىل املراكز الع�سكرية ون�شاطات عديدة،
تثمي ًنا لهذه الذكرى وتقدي ًرا لدور اجلي�ش الأ�سا�سي يف حماية
اال�ستقالل والدفاع عن �أمن املواطنني و�سالمتهم.

اللبنانيون يحتفلون
ّ
ويكرمون جي�شهم
• �أقيم احتفال ملنا�سبة عيد اال�ستقالل عند بوابة مزارع
�شبعا قبالة املراكز الإ�سرائيلية ،رفع يف خالله العلم اللبناين
يف حديقة الأرز يف ظ��ل انت�شار اجلي�ش اللبناين وعنا�صر
املتحدثون يف االحتفال على �ضرورة ارتقاء
و�شدد
ّ
اليونيفيلّ .
مير به الوطن،
اجلميع اىل �أعلى درج��ات الوعي يف ظل ما ّ
ؤكدين �أن اال�ستقالل لن يكتمل �إ ّال بتحرير مزارع �شبعا
م� ّ
وتالل كفر�شوبا.

توجه وفد من «اجلمعية اللبنانية لتحريج
• �إىل قلعة را�شيا ّ
لبنان» يف ح�ضور رئي�س «جمعية حمرتف الفن الت�شكيلي
للثقافة والفنون» -را�شيا ال��وادي ،ورئي�س نقابة املزارعني يف
تكرميا للجي�ش ملنا�سبة عيد
اجلمعيتَني،
لبنان و�أع�ضاء
ً
ّ
اال�ستقالل ،حيث قاموا بغر�س �شجرة �أرز يف باحة قلعة را�شيا،
على ا�سم �شهدائه.
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• يف «بيت اال�ستقالل» يف بلدة ب�شامون -ق�ضاء عاليه� ،أقيم
حفل من تنظيم البلدية والأهايل ،بعد �أن متّ ترميم البيت،
ح�ضره وزير ال�سياحة مي�شال فرعون وممثل قائد اجلي�ش العقيد
فايز م�شمو�شي وممثل رئي�س الأرك��ان الرائد ح�سام هدير،
بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن خمتلف القوى الأمنية وفاعليات
روحية وحزبية وتربوية وح�شد من املواطنني وطالب مدار�س
املنطقة.

• بدورها ّ
نظمت جمعية «فرح العطاء» ونقابة املحامني
م�سرية �إىل حميط الق�صر اجلمهوري يف بعبدا ملنا�سبة اال�ستقالل
بعنوان «لغيتو الإحتفال ،ب�س نحنا اال�ستقالل» ،حيث مل
التجمع ،ف�أح�ضرت البا�صات
متنعهم غ��زارة الأمطار من
ّ
املدر�سية التالمذة من خمتلف املناطق اللبنانية وحملوا
الأع�لام اللبنانية و�سيرّ ت �سيارات حتمل مكربات �صوتية
وتبث الأنا�شيد الوطنية.

• �سباق اال�ستقالل ال�سنوي لل�سباحة �أق��ي��م يف النادي
الع�سكري -جونية ،كما �أقيم حفل انتخاب ملك وملكة
اال�ستقالل يف مطعم نهر الأ�سرار يف نهر الكلب.

• على طريق ب�سكنتا -باكي�ش �أقيم حفل افتتاح م�شروع
حتريج غابة « »Forever Baskintaب��الأرز بح�ضور حمافظ
جبل لبنان ف���ؤاد فليفل وب��دع��وة من جمعية «Forever
 »Lebanonبالتعاون مع بلدية ب�سكنتا ومدار�س البلدة ويف
ح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد حليم
عامر ،بالإ�ضافة �إىل فاعليات بلدية وعدد من �أع�ضاء اجلمعية
وطالب املدار�س.

• جمعية «را�شيا ماراثون» ّ
نظمت � ً
أي�ضا ن�شاطها ال�سنوي
بعنوان «كلنا م��ع��ك» �شاركت فيه ع�شرات امل��دار���س
وامل�ؤ�س�سات الرتبوية برعاية العماد قائد اجلي�ش واحتاد بلديات
جبل ال�شيخ وقلعة اال�ستقالل والعرقوب .واختتم املهرجان
الريا�ضي باحتفال ح�ضره ممثل قائد اجلي�ش الذي �ألقى كلمة
للمنا�سبة ،ومتّ من بعدها توزيع امليداليات والك�ؤو�س على
الفائزين.
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ً
وعرو�ضا ع�سكرية� ،إذ
• �شهدت املدار�س يف خمتلف املناطقة اللبنانية احتفاالت وزيارات
�أحيت ثانوية ال�سيدة للراهبات الأنطونيات يف النبطية هذا العيد بحفل ح�ضره ممثل الأمني
العام للأمم املتحدة يف لبنان �إىل جانب ممثل قائد اجلي�ش وفاعليات.
كذلك� ،أقامت مدر�سة لي�سيه حناويه احتفا ًال يف باحة املدر�سة ح�ضره ممثل قائد اجلي�ش .كما ّ
نظم احتفال يف مدر�سة لبعا،
وقدمت عرو�ض قتالية لفوج التدخل الرابع يف ثانوية اجلنة -النبطية ،وزار ممثل قائد اجلي�ش مدر�سة الراهبات يف جبيل .وقام
ّ
وفدان من ثانويتَي املانر �سكول والب�شائر بزيارة �إىل معهد التعليم.
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�إقت�صاد
ومال

�إعداد:
تريز من�صور

�أ�سعار النفط
والذهب تت�أرجح

ال�سيا�سة واالقت�صاد
ي�أخذان الربميل
دوالرا
�إىل عتبة 75
ً
� ّأما
الأون�صة
ف�أحوالها «حتى
الآن متام»...
لأ�سعار النفط والذهب دور هام وم�ؤ ّثر يف
املجاالت النقدية واالقت�صادية واملالية .وقد
اكت�سبت �أ�سعارهاتني ال�سلعتني ح�سا�سية جتاه
املتغيرّات ال�سيا�سية واالجتماعية ،ف�ضلاً عن
الأزمات االقت�صادية واملالية وال�سيا�سية التي
جتتاح العامل.
لذلك تعترب �أ�سواق الذهب والنفط يف كثري
من الدول ذات ت�أثري بالغ على املتغريات
االقت�صادية الرئي�سة مثل اال�ستهالك والإدخار
والإ�ستثمار ...وهذا هو واقع احلال اليوم،
م�سجلة
بعد �أن �شهدت الأ�سعار تق ّلبات حادة ّ
�إنخفا�ضات كبرية ،اخلرباء املعنيون يف العامل،
يرت ّقبون ويح ّللون الأ�سباب والتداعيات.

�أ�سعار النفط يف الإقت�صاد وال�سيا�سية

�سرق هبوط �أ�سعار النفط الأ�ضواء من
الرتاجع الكبري لأ�سعار الذهب .وقد
كان للمملكة العربية ال�سعودية اليد
التحركات الأخ�يرة لأ�سعار
الطوىل يف
ّ
النفط التي �ستوا�صل تراجعها لفرتة
�إ�ضافية مع امتناع منظمة �أوبك عن
اتخاذ � ّأي ق��رار بخف�ض الإن��ت��اج .ومن
ّ
حدها
املتوقع �أن ت�صل هذه الأ�سعار يف ّ
الأدنى �إىل  75.84دوال ًرا للربميل مقارنة

مع �أكرث من  110دوالرات قبل �أ�شهر.
وبالتايل تراجع ال�سعر خالل خم�سة
�أ�شهر فقط  25يف املئة ومن املتوقع �أن
يبقى يف حدود الـ 90دوال ًرا للربميل خالل
املدى املنظور ،وذلك باال�ستناد �إىل �آليات
العر�ض والطلب ،حيث تغرق ال�سوق
بالنفط ال�سيا�سي من اخلليج وبالنفط
ال�صخري احلديث من الواليات املتّ حدة.
يف خطوة مفاجئة� ،أقدمت اململكة
العربية ال�سعودية على خف�ض �أ�سعار
النفط ال��ذي تبيعه للواليات املتحدة
الأمريكية ،ما � ّأدى اىل ّ
تقلبات �أقوى
يف الأ�سعار .وعلى الرغم من اعتقاد
الكثريين ب�� ّأن اململكة قامت بهذه
اخل��ط��وات لتحافظ على ح�صتها يف
الأ�سواق العاملية ،فتبقى الدولة الأكرب
ومبيعا للنفط يف العامل� ،إلاّ � ّأن
إنتاجا
� ً
ً
ت�صب يف اجتاهني،
نتائج هذه ال�سيا�سة
ّ
الأول �إقت�صادي عاملي والثاين �سيا�سي.
يف الإقت�صاد� ،سوف ي�ساهم تخفي�ض
النمو
�أ���س��ع��ار النفط يف تعزيز ن�سبة
ّ
االقت�صادي العاملي وال �سيما يف الواليات
املتحدة الأمريكية ويف �أوروب��ا واليابان،
وكذلك ت�ستفيد ال�صني كونها ثاين
�أكرب م�ستورد للنفط يف العامل� .أما على
فت�صب تخفي�ضات
امل�ستوى ال�سيا�سي
ّ
الأ�سعار يف خانة ال�ضغوط على رو�سيا،
�آخ��ذة بجريرتها �شريكتها فنزويال،
ف��ال��دول��ت��ان منتجتان للنفط ،لكن
بكلفة مرتفعة ،وي�ؤدي ذلك اىل �إحلاق
�ضرر كبري بهما.
� ّإن �إنخفا�ض �أ�سعار النفط ُينقذ الإقت�صاد
العاملي ،على الرغم من ّادع��اء البع�ض
� ّأن هذا الإنخفا�ض هو لعنة ،لأنه �سي� ّؤثر
�صدرة و�سيزيد من عجز
�سلبا على الدول ا ُمل ّ
ً
ميزانيتها� .إلاّ � ّأن ما تنا�ساه هذا البع�ض
ووف��ق املحللني ،هو � ّأن ال��دول ا ُملتطورة
والتي تُ�شكل اقت�صادياتها
�أكرث من ثلثي الإقت�صاد
العاملي ،بحاجة �إىل �سعر
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�إقت�صاد
ومال
نفط منخف�ض لكي تنمو �إقت�صاد ًيا.

تاريخ البرتول يف االقت�صاد

يف ثالثينيات القرن املا�ضي ،كان
البرتول حمور اهتمام الدول الكربى نظ ًرا
اىل �أهميته على ال�صعيد الع�سكري،
خ�صو�صا خالل احلرب العاملية الأوىل.
ً
و ُبعيد احل��رب العاملية الثانية� ،أخ��ذ
بالتمدد يف جميع �أنحاء
ا�ستعمال النفط
ّ
العامل.
اليوم ،وبعد كل املحاوالت لتخفيف
الإعتماد على هذه ال�سلعة كم�صدر
للطاقة ،يبقى البرتول �أ ّول م�صدر لها،
ي�شكل  35يف املئة من الطاقة
بحيث �أ ّنه
ّ
العاملية.
لذلك تعتمد البنى التحتية ب�شكل
�أ�سا�سي على البرتول ،الذي حتتل جتارته
عامليا م��ن ناحيتي احلجم
ال�����ص��دارة
ً
والقيمة.
ويرى بع�ض اخلرباء � ّأن الأ�ضرار الناجتة
ع��ن ارت��ف��اع �سعر ال��ب�ترول ه��ي �أك�ثر
ب��ك��ث�ير م��ن الأ����ض���رار ال��ن��اجت��ة عن
أمريكيا
انخفا�ضه .فارتفاع  15دوال ًرا �
ً
يف ف�ترة ق�صرية ق��د يق�ضي على عدة
اقت�صادات متطورة ،لها وزنها الإقت�صادي
العاملي .يف حني � ّأن انخفا�ض  25يف املئة
�سي�ؤدي �إىل عجز يف موازنة الدول املنتجة
للبرتول بقيمة  10يف املئة من ناجتها
املحلي الإجمايل.
� ّإن احل��دي��ث ع��ن خ�سائر وع��ج��ز يف
م��وازن��ات ال���دول ا ُملنتجة ل��ل��ب�ترول هو
لكن ت�صوير هذا العجز ب�أنه
�صحيح،
ّ
�سيق�ضي على اقت�صادات ال��دول هو �أمر
خ�صو�صا � ّأن جلوء الدول �إىل
مبالغ فيه،
ً
اً
الإ�ستدانة مل يعد خيا ًرا �سهل مع ارتفاع
الديون ال�سيادية وعجز الدول ا ُملتطورة عن
ً
واحدا
هام�شا
�سداد هذه الديون ،ما يرتك
ً
لتحفيز النمو عرب خف�ض كلفة البرتول.
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الذهب« :حتى الآن
كل �شيء متام»

ما زال الذهب ميار�س دوره يف النظام
النقدي ال��دويل باعتباره عملة عاملية،
يتم اللجوء �إليه
ومال ًذا ا�ستثمار ًيا �آمنً ا ّ
يف فرتات الأزمات ،بالإ�ضافة �إىل �أن دولاً
كثرية ما زالت ت�ستخدم الذهب كجزء
م��ن احتياطاتها ،كما ي�ستخدمه
أف�����رادا
ال��ك��ث�ير م��ن امل�ستثمرين (�
ً
وم�ؤ�س�سات) كجزء مهم من حمافظهم
اال�ستثمارية.
وي�شهد ه��ذا امل��ع��دن منذ �أك�ثر من
تراجعا م�ستم ًرا ،غري �أن��ه يبدو
عامني
ً
متجها �صوب م�سار �صعودي وفق املراقبني
ً

�إج���م���الاً  ،وع��ل��ى ت��راج��ع ال��ت��ذب��ذب يف
ال�سوق �إىل م�ستويات قيا�سية ،ي�شكل
ُ�شكل فر�صة
عوامل تدعم الذهب وت ّ
للم�ستثمرين ل�شرائه ومراكمته يف
حمافظهم .ووفق تقرير املجل�س ،يتبينّ
�أنه خالل الن�صف الأول من العام اجلاري
جتاوز الطلب العاملي على الذهب حاجز
امل�سجل خالل
طن؛ �صحيح �أنه دون
�ألفي ّ
ّ
الفرتة نف�سها من العام ال�سابق ،غري �أنه
يبقى عند م�ستوى عال بح�سب خرباء
املجل�س.
يرتكز �أكرث من  53يف املئة من الطلب
ّ
على الذهب يف جمال املجوهرات والزينة.
�سجل تراجع بن�سبة  30يف املئة،
وهنا ُي ّ

يف جمل�س الذهب العاملي ،ال��ذي ُيعترب
عراب املعدن الأ�صفر.
ّ
�سجله يف �آب
لدى املقارنة بالأوج الذي ّ
 ،2011عندما بلغ �سعر الأون�صة الواحدة
 1827دوال ًرا ،يكون �سعر الذهب اليوم قد
هوى بن�سبة تفوق  36يف املئة .مع ذلك
جليا تفا�ؤل جمل�س الذهب العاملي،
يبدو
ً
�شدد يف التقرير الأخري الذي �أ�صدره
الذي ُي ّ
عن �أف��ق اال�ستثمار يف الذهب خالل
الفرتة املقبلة ،على � ّأن ارتفاع وترية
ً
معطوفا
حاليا
�إ�صدار ال�سندات املالية
ً
على �ضعف العوائد على �سندات الدين

ورمبا يعود هذا الأمر �إىل �إعادة النظر يف
مكانة الذهب كعن�صر زينة �أ�سا�سي
وخ�صو�صا � ّأن
يف العديد من املجتمعات،
ً
املنتجات التكنولوجية �أ�ضحت بديلاً
جذا ًبا للإهداء.
ويدخل الطلب على هذا املعدن � ً
أي�ضا
يف جمال التكنولوجيا ،بحيث ُي�ستخدم
يف ال�صناعات الإل��ك�ترون��ي��ة ويف طب
الأ�سنان ،ويف املجال اال�ستثماري �سواء
يتم
كان عبارة عن �سبائك حقيقية ّ
نقلها �إىل ال�شاري �أو عرب طلب ال�صناديق
حدد ال�سعي �إىل الأرباح
اال�ستثمارية التي ُي ّ

ت�سجلها .وال
حركة البيع وال�شراء التي
ّ
ميكن �إغفال �شهية امل�صارف املركزية
على طلب املعدن الأ�صفر ومراكمته يف
خزناتها ،باعتباره عامل ثقة ا�ستقرار
نقدي ممتاز ،يدعم العملة ويف الوقت
نف�سه يمُ كن ت�سييله للح�صول على
العمالت ال�صعبة.

و�أ�ضاف �أن الذهب م�ستمر يف اجتذاب
اهتمام امل�ستثمرين وال�صناديق ال�سيادية
حول العامل وما زال ينظر �إليه ك��أداة
ّ
تقلبات �أ���س��واق الأ�سهم
حت��وط �ضد
م�ستفيدا من ارتفاع الناجت
وال�سندات،
ً
املحلي االجمايل لبع�ض الدول ال�صناعية
والنامية ال�سيما يف منطقة �شرق ا�سيا.
و�أو�ضح �أن التوقعات بحلول «كارثة»
يف �أ�سعار الذهب لن تكون �صائبة لعدة
�أ�سباب �أهمها ،ا�ستمرار ن��زول الفائدة
الأمريكية والأوروبية مل�ستويات تقرتب
م��ن ال�صفر م��ا ي����ؤدي �إىل ت�����س��ا�ؤل لدى
امل�ستثمرين عن م�صري االقت�صاد العاملي
اذا ارتفعت ا�سعار الفائدة وهو ما يجعلهم

�أطلقها املحللون بداية .2014
وت� ّ
�وق��ع التقرير ارت��ف��اع �سعر الذهب
على امل���دى ال��ط��وي��ل على ال��رغ��م من
االنخفا�ضات احلالية ب�سبب عدم وجود
�أي م�ؤ�شر ل�صعود معدل الفائدة الأوروبية �أو
الأمريكية على املدى املنظور.
مرتفعا
واعترب التقرير �أن الذهب ما زال
ً
بن�سبة  3.3يف املئة منذ بداية العام احلايل
ً
خمالفا
حتى �شهر ت�شرين الأول الفائت
ّ
املحللني ال��ذي��ن ّ
توقعوا �أن ينزل
�آراء
ب�شكل حاد وقوي حتت م�ستوى  1200دوالر
�أمريكي للأون�صة هذا العام.

يحتاطون بالذهب على الرغم من كل
ّ
التقلبات التي �أ�صابته.
تلك
وف�سر التقرير ع��دم ن��زول الذهب �إىل
ّ
م�ستويات متد ّنية حتت م�ستوى 1200
دوالر للأون�صة ،ب�أن التوقعات التي كانت
ت�شري �إىل ذلك مل ت�أخذ باحل�سبان �أن
�سعر املعدن الأ�صفر قد احتوى ومنذ نهاية
 2013الت�أثري الناجت عن �أي توقف يف
عملية «التي�سري الكمي» الذي تقوم به
الواليات املتحدة الأمريكية.
ور�أى التقرير �أن املحللني الأكرث ت�شا� ًؤما
حول �أ�سعار الذهب كانوا مت� ّأثرين ب�شدة

تقرير جمل�س الذهب العاملي

ت�صدرت تقرير جمل�س الذهب العاملي
ّ
عن واقع �أ�سعار الذهب عبارة« :حتّ ى
ّ
كل �شيء مت��ام»! وهو يو�ضح �أن
الآن،
ً
طفيفا و� ّأن
ارتفاعا و�إن
�سجلت
ً
الأ�سعار ّ
الذهب غلب التوقعات امل�أ�ساوية التي

باالرتفاع احلاد لأ�سواق الأ�سهم العاملية
يف بداية العام احلايل ،لكن فاتهم �أن
اً
طويل «وبالفعل
�صعود الأ�سهم لن ي�ستمر
ن�شهد الآن هبوط �أ�سعار الأ�سهم يف
بور�صات �أوروبا و�آ�سيا».
وبينّ تقرير جمل�س الذهب العاملي �أنه
ثمة �أربعة مفاهيم رئي�سية يجب �أن
ّ
حاليا ،وهي
يركز عليها امل�ستثمرون
ً
التي تدعوهم �إىل �إعادة النظر يف الذهب
ك�أداة مهمة يف حمافظهم اال�ستثمارية:
• املفهوم الأول ،يتمثل يف �أن منو
االقت�صاد العاملي ال ي�شكل �أي تهديد
لأ�سعار الذهب بل بالعك�س من ذلك،
اً
ؤيدا
ف�إن مثل هذا النمو يعترب
عامل م� ً
الرتفاع �أ�سعار املعدن الأ�صفر على املدى
الطويل.
• املفهوم الثاين الواجب معرفته ،هو
عامليا ،ال
�أن �أي �صعود لأ�سعار الفائدة
ً
يعني بال�ضرورة نزول �أ�سعار الذهب لأنه
يت�أثر بعوامل �أخرى يف هذه احلالة �أهمها
زي��ادة الطلب من ال�صناديق ال�سيادية
والبنوك املركزية� ،إ�ضافة اىل زي��ادة
الطلب ال�صناعي والتجاري عليه.
• املفهوم الثالث ،وحموره �أن تكاليف
الإ���س��ت��ث��م��ار ب��ال��ذه��ب ه��ي الأق���ل لدى
التحوط
مقارنتها بنظرياتها من �أدوات
ّ
الأخ��رى ،ذلك �أن املعدن الأ�صفر ميتاز
عن غريه ب�سرعة الت�سييل عند وجود �أية
خماطر اقت�صادية عاملية.
• املفهوم الرابع� ،إن القيود على انتاج
املناجم �سوف ت�ؤثر على تدوير الذهب
يف الأ�سواق وبالتايل فهي تخدم احلفاظ
على توازن ال�سوق يف املدى الطويل.
وك��ل تلك املفاهيم ت�ؤكد �أهمية
اال�ستثمار يف الذهب كمالذ �آمن �ضد
�أخطار الإقت�صاد العاملي.
يذكر �أن الذهب ا�ستقر عند 1194.8
دوال ًرا ل�ل�أون�����ص��ة لغاية
كتابة هذا املقال (19
ت�شرين الثاين .)2014
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اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد:
تريز من�صور

عالقة دعم ووفاء تربط فرن�سبنك بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية� ،إميا ًنا
منه ب�أن �صمود اجلي�ش اللبناين هو من �صمود لبنان واقت�صاده.
ف�إ�ضافة �إىل اخلدمات �أو املنتجات التي ّ
يوفرها لعنا�صر هذه
إن�ضم امل�صرف يف
امل�ؤ�سـ�سة كافة منذ ت�سعينيات القرن املا�ضيّ � ،
الفرتة الأخرية �إىل امل�صارف التي ت� ّؤمن خدمة قر�ض ال�شهيد.
نائب املدير العام ورئي�س دائرة ال�صريفة يف التجزئة و�شبكة الفروع ال�سيد فيليب احلاج� ،أو�ضح
ملجلة «اجلي�ش» طبيعة العالقة التي تربط امل�صرف بامل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية.

�ست �سنوات وتخفي�ض الفائدة .واجلدير
بالذكر �أننا نحت�سب قيمة ق�سائم
املحروقات من �أ�صل الراتب ليت�سنّ ى
لل�ضابط احل�صول على قيمة قر�ض
�أعلى.
�أما لناحية القرو�ض ال�سكنية ،ف�إن
ي�سهل عملية الإقرتا�ض عرب
فرن�سبنك ّ
�سيما
امل�ؤ�سـ�سة العامة للإ�سكان ،وال ّ
للع�سكريني غري املنت�سبني �إىل جهاز
�إ�سكان الع�سكريني ،وتغطي قيمة
القرو�ض �أحيا ًنا  90يف املئة من �أ�صل

فرن�سبنك يف الئحة خدمات خا�صة بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية

• كيف ت�صف العالقة بني
فرن�سبنك وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية؟
 ي ��ؤم��ن فرن�سبنك �أن��هثمة م�ؤ�س�ستني �أ�سا�سيتني
ّ
يف ل���ب���ن���ان ،الأوىل ه��ي
البنك امل��رك��زي ال��ذي �ساهم يف دعم
ومتيز بني
القطاع املايل وثبات اللرية،
ّ
امل�صارف املركزية العربية والعاملية
حد �سواء� ،أما امل�ؤ�سـ�سة الثانية،
على ّ
فهي امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية ال�صامدة
تقدم
بب�سالة يف وجه امل��ؤام��رات والتي ّ
�أغلى الت�ضحيات يف �سبيل املحافظة
على منع �إنهيار لبنان .وبالتايل ف�إن
يوما يف تغطية قرو�ض
امل�صرف مل
يرتدد ً
ّ
إكراما لدمائهم
الع�سكريني ال�شهداء �
ً
التي �سفكت على �أر����ض ال�شهادة،
علما �أنه على الرغم من وجود تغطية
ً
معينة لكل قر�ض� ،إال �أن
ت�أمينية
ّ
�شركـات الت�أميــن تغطــي حالــة
الوفاة الطبيعيــة فقــط ،يف حني �أنهــا
متتنع عن ذلــك يف حالــة الوفــاة
�أثنــاء احلــروب.
• ما هي �أبرز م�شاريع فرن�سبنك لدعم
امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية؟
 ت�سود عالقة متينة بني فرن�سبنكوامل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية منذ ت�سعينيات
ال��ق��رن امل��ا���ض��ي� ،إث���ر ال��ب��دء بعملية
توطني الرواتب و�إن�شاء جهاز �إ�سكان
ً
وانطالقا من حاجات
الع�سكريني.
الع�سكريني املادية والإجتماعية ،قام

إطارا للتعامل
الوفاء والإميان � ً

ت�سهل
متنوعة
امل�صرف ب�إعداد خدمات
ّ
ّ
احلياة �أمام �ضباط امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية
و�سائر عنا�صرها.
فمن الناحية الإجتماعية �ساهم
امل�صرف يف دع��م جلنة تن�سيق ودع��م
�أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين ،وذلك
من خالل تقدمي هدايا نقدية بوا�سطة
بطاقة �إلكرتونية� ،إ�ضافة �إىل الكتب
يف العام  .2013كما �ساهم يف �إقامة
منحوتة «�سفرة احل��رف الأول» ون�صب
تذكاري يف باحة وزارة الدفاع الوطني.
ومتّ تركيب جهاز �سحب �أموال �آيل يف
الوزارة.
و�أ���ض��اف :بعد ال��ب��دء بعملية توطني
روات���ب الع�سكريني يف ال��ع��ام ،1997
توجه امل�صرف �إىل تطوير منتجات
كان ّ
ج��دي��دة وخ��دم��ات م�صرفية خا�صة
بالع�سكريني .ففي العام � ،2007أدخل
مميزة مع كل
فرن�سبنك خدمات
ّ
عملية ت��وط�ين� ،شملت �إي��داع��ات
نقدية رمزية ،و�سائل للتدفئة و�أجهزة
كومبيوتر حممولة و�أي��ب��اد «.»Ipad
�سهل امل�صرف عملية اقرتا�ض
كما ّ
الع�سكريني ،بحيث متّ رف��ع قيمة
القر�ض ال�شخ�صي مع متديد مدته �إىل

ثمن امل�سكن املنوي �شراءه ،بينما يف
املبد�أ ال تتخطى الـ  70يف املئة من قيمة
هذا الثمن.
ويف هذا الإط��ارّ ،
وق��ع فرن�سبنك مع
جهاز �إ�سكان الع�سكريني بروتوكولاً
(يف ال�ساد�س من �آب من العام املن�صرم)،
يتعلق بقر�ض ال�شهيد ،ما يف�سح �أمام
عائالت �شهداء اجلي�ش جمال احل�صول
مي�سرة بفائدة 1.6
على قرو�ض �سكنية
ّ
يف املئة .ولقد ر�صد امل�صرف لهذه الغاية
ً
مبلغا قدره ع�شرة مليارات لرية لبنانية.
• هل من م�شاريع م�ستقبلية �سوف ّ
تنفذ
بالتن�سيق والتعاون مع امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية؟
 يدر�س امل�صرف يف هذه الفرتة عدةم�شاريع تهدف �إىل توطيد التعاون
القائم بينه وبني امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية
وت�سهيل �أمور �أفرادها.
واع��ت�بر �أن «ال��ع�لاق��ة م��ع اجلي�ش
عدة عناوين ،فهي
اللبناين تندرج حتت ّ
عالقة �صداقة وعالقة حمبة وتقدير...
ولقد �أثمرت هذه العالقة �إلغاء احلواجز
يف ما بينهما ،وبالتايل ف ��إن امل�صرف
على �أمتّ الإ�ستعداد لتقدمي امل�ساعدة
والدعم لأف��راد ه��ذه امل�ؤ�سـ�سة كافة،
يف خمتلف الظروف واحل��االت ،و�إيجاد
احللول جلميع م�شاكلهم ،لأننا نعترب
�أن �صمود اجلي�ش اللبناين هو من �صمود
لبنان واقت�صاده».
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�إعداد:
العطاء خبز
تريز من�صور
الإبداع ووليمته
خمرجا وممث ً
ومقتب�سا...
ال
�أنطوان ملتقى
ً
ً
مبدع و�ضع امل�سرح الراقي بني يدي اجلمهور
الرواد الأوائل يف امل�سرح اللبناين ،ومن م� ّؤ�سـ�سي الأ�صالة امل�سرحية يف لبنان.
من �أبرز ّ
�إ ّنه املخرج واملمثل �أنطوان ملتقى الذي �أ�ضاف �إىل امل�سرح نكهة فل�سفية جميلة وهادفة .م�سريته
معا على
الطويلة كانت مب�شاركة مناف�سته الأكادميية ورفيقة دربه لطيفة �شمعون ملتقى� ،إذ عمال ً
�إر�ساء قواعد و�أ�س�س للم�سرح اجلاد الذي �شهد حركة مباركة� ،أ ّدت اىل خلق جمهور كبري تفاعل
معهما و�شاركهما �إبداعهما وع�شقهما الالحمدود للم�سرح الطليعي.

بني بريوت ووادي �شحرور

ولد املخرج واملمثل �أنطوان ملتقى ،يف
ب�يروت يف  9حزيران  ،1933وال��ده زخيا
ملتقى ،ووالدته ال�سيدة جمال باروكي،
حتملت م�س�ؤولية العائلة بعد �أن تركها
ّ
الزوج ،فلج�أت �إىل بيع احلليب واللنب
الطازج ،لرتبية �أوالدها الإثنني وتعليمهم
يف �أف�ضل املدار�س.
�أم�ضى �أن��ط��وان ملتقى طفولته بني
ب�ي�روت وق��ري��ت��ه وادي ���ش��ح��رور ،حيث
الطبيعة اخلالبة ب�أ�شجارها والتي ز ّينها
نهر الغدير وعني الزيكان .جماليات
خميلته.
هذه ال�صور �شاركت يف �صنع
ّ
�أوىل بواكري �أعماله كانت م�سرحية
«ال���زي���ر» ال��ت��ي اقتب�سها ع��ن فولتري
وعر�ضت يف �ساحة كني�سة مار يوحنا
املعمدان ،فنالت ا�ستح�سان �أهايل القرية
والقرى امل��ج��اورة ،يومها لعب الطبيب
نبيه خري (�صديق ملتقى) دور الفتاة يف
امل�سرحية.
ّ
تلقى علومه الإبتدائية يف مدر�سة
اخلوري يو�سف بو را�شد يف وادي �شحرور ،ثم
انتقل �إىل مدر�سة احلكمة يف بريوت،
حيث تابع درو�سه التكميلية والثانوية
ونال �شهادة البكالوريا  -الق�سم الأول.
ب�سبب ظروفه املادية ال�صعبة ،كان
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تقدم بطلب تعليم
م�ضط ًرا �إىل العملّ .
�إىل وزارة الرتبية ،فعينّ مد ّر ً�سا يف مدر�سة
وادي �شحرور العليا الر�سمية جلميع
ثم عينّ مدي ًرا لها .طموحه
املواد ،ومن ّ
حر للح�صول
دفعه �إىل
ّ
التقدم بطلب ّ
على �شهادة البكالوريا  -الق�سم الثاين،
مب�ساعدة رئي�س املدر�سة الأب غناطيو�س
مارون .كان يد ّر�س يف النهار ويف الليل،
وا�ضعا رجليه يف املاء البارد كي يبقى
ً
ً
م�ستيقظا.
يف العام  1952نال �شهادة الفل�سفة ،مع
العلم �أنه كان يرغب يف احل�صول على
ولكن ذلك كان
�شهادة يف الريا�ضيات،
ّ
ً
م�ستحيال على اعتبار �أن الريا�ضيات
حتتاج �إىل احل�ضور واملتابعة.
�إنت�سب �إىل الأك��ادمي��ي��ة اللبنانية
للفنون اجلميلة ( )A.L.B.Aون��ال
�إج��ازة يف الفل�سفة ( ،)1956وبعد ذلك
دبلوما يف امل�سرح ،من جامعة باري�س
نال
ً
.)1972( VIII
بطلب من الهيئة الطالبية كانت
ل���ه ع����دة �أع���م���ال م�����س��رح��ي��ة خ�لال
درا�سته اجلامعية ،ومنها «ماكبث»
ل�شك�سبري ،و«حت��ت ظالل الزيزفون»
لل�شاعر اليا�س �أبو �شبكه.
يروي �أنطوان ملتقى� ،أنه كان يع�شق

ارتياد ال�سينما وم�شاهدة الأفالم برفقة
�صديقه الدكتور نبيه خ�ير ،وق��د ت� ّأثر
بفيلم «ماكبث» ،فا�شرتى جمموعة
�أعمال �شك�سبري ،ويف ما بعد بات يعرف
بـ«ممثل �شك�سبري يف لبنان» ،فن�صو�ص
الكاتب الإنكليزي رافقته يف معظم
�أعماله.

عود على بدء

ً
ا�ستاذا يف ثانوية فرن
يف العام  1958عينّ
عدة مواد
ال�شباك الر�سمية ،وبد�أ بتدري�س ّ
أحب �إىل
بينها الفل�سفة والريا�ضيات ال ّ
قلبه ،وبات من �أ�شهر �أ�ساتذة الريا�ضيات
يف لبنان.
ا�ستمر �أنطوان ملتقى يف التعليم الثانوي
ّ
من العام � 1957إىل العام  ،1966كما
مار�س التدري�س يف اجلامعة اللبنانبة منذ
�إن�شاء معهد الفنون اجلميلة ()1965
�سر
ولغاية تقاعده ( ،)1996وتر�أّ�س �أمانة ّ
هذا املعهد ( ،)1972-1967وق�سم التمثيل
فيه (.)1996-1965
جمددا برفيقة دربه
يف العام 1955التقى
ً
املخرجة واملمثلة لطيفة �شمعون ملتقى
يف مدر�سة وادي �شحرور ال�سفلى ،حيث
عينت للتعليم فيها ،بينما كان هو
ّ
مدي ًرا ملدر�سة وادي �شحرور العليا .قبل

ذلك كانت املناف�سة الأكادميية قد
جمعتهما وهما على مقاعد الدرا�سة،
(هو يف مدر�سة احلكمة وهي يف مدر�سة
راه��ب��ات العائلة املقد�سة امل��ارون��ي��ة-

«كوميديا الأخطاء» (�شك�سبري) ،يف
مهرجان را�شانا (�إخراج بريج فازليان)،
و«�أرت�يرو �أوي» لـ«بري�شت» ،على م�سرح
الأ�شرفية (�إخراج جالل خوري).

�أنطوان ولطيفة:
دروب احلياة وامل�سرح

كما يف احلياةَ ،
ت�شارك �أنطوان
ولطيفة ملتقى يف الأعمال امل�سرحية
وكر�سا حياتهما من �أجل حركة
ّ
م�سرحية رائ��دة ت�ضاهي احلركات
معا على
امل�سرحية العاملية .عمال ً
�إر�ساء قواعد و�أ�س�س للم�سرح اجلاد
يف لبنان ،ف�إذ بامل�سرح عندنا ي�شهد
عربين .وبعد �سنوات من احلب اجلارف
ّ
�شيقة ،تزوجا يف
تخللتها مغامرات ّ
معا،
العام 1959
وق��ررا متابعة امل�سرية ً
ّ
ورزق���ا �صبيني وب��ن��تً ��ا :جيلبري ،حائز
دكتوراه يف الفيزيا النظرية من جامعة
Montpellier؛ زاد ،متخ�ص�ص يف العزف
الكال�سيكي على البيانو ،م�ؤلف
ور���س��ام ،ت��خ� ّ�رج م��ن املعهد
مو�سيقيّ ،
العايل للمو�سيقى يف باري�س؛ جهان،
حتمل دكتوراه يف الفيزياء الفلكية
من جامعة .Jussieu

امل�سرح واالحرتاف

يف ال��ع��ام  1960ق��رر �أن��ط��وان ملتقى
اح�تراف امل�سرح ف�أن�ش�أ معهد التمثيل
احلديث باال�شرتاك مع منري �أبو دب�س،
وبالتعاون مع جلنة مهرجانات بعلبك.
عدة م�سرحيات عاملية وترجمها
اقتب�س ّ
ملكا»،
�إىل العربية مثل «�أودي����ب
ً
«�أنتيغون»« ،ماكبث»« ،ال��ذب��اب»،
«ري��ت�����ش��ارد ال��ث��ال��ث»« ،ع��ر���س ال���دم»،
«كاليغوال»...
وكانت له جتربة يف الإنتاج امل�سرحي،
ع��دة م�سرحيات قامت
بحيث �أن��ت��ج
ّ
بتمثيلها فرقة حلقة امل�سرح اللبناين
التي يديرها ،ويف ه��ذا الإط���ار كانت

خ�شبة م�سرح تلفزيون لبنان ثم عرب
�شا�شته ،وهي من �إخراج منري �أبو دب�س.
قدما
ويف ث��اين م��ه��رج��ان��ات را���ش��ان��اّ ،
م�سرحية «ج��رمي��ة وع��ق��اب» ()1963
التي �أخرجها �أن��ط��وان ملتقى بينما
قامت لطيفة ب��دور �سونيا ،كما قام
رمي��ون جباره ب��دور را�سكولنيكوف.
وقد عر�ضت هذه امل�سرحية على �شا�شة
تلفزيون لبنان وامل�شرق (�إخراج انطوان
رمي��ي) .يف العام نف�سه �أخ��رج �أنطوان
ملتقى «الذباب» (عن ن�ص لـ جان بول
�سارتر) الذي ّ
مثل فيها �إىل جانب زوجته،
وت��وال��ت �أعمالهما امل�شرتكة حيث
عمال جم��د ًدا يف «عر�س ال��دم» (ن�ص لـ
غار�سيا لوركا .)1964 -

ن�شاطات ت�أ�سي�سـية

حركة مباركة ،وب�شهادة ّ
النقاد ،ولد
جمهور عري�ض متذ ّوق للم�سرح .هذا
اجلمهور ن�ش�أ وت��رع��رع يف ظل �أعمال
�أنطوان ولطيفة ملتقى ،فكرب وتفاعل
معهما و�شاركهما �إبداعهما وع�شقهما
الالحمدود للم�سرح الطليعي.
اع��ت��م��د �أن���ط���وان ول��ط��ي��ف��ة ملتقى
مل�سرحهما برناجمني ت��و�أم�ين ،م�سرح
�أطفال دائم و�آخر للرا�شدين.
وم���ن �أول ال��ن�����ش��اط��ات امل�سرحية
والتلفزيونية امل�شرتكة بينهما و�أبرزها
مت��ث� ً
إخ���راج���ا :مقتطفات من
�ي�لا و�
ً
م�سرحية «م��اك��ب��ث» لـ�شك�سبري،
عر�ضت على �شا�شة تلفزيون لبنان
وامل�شرق �إث��ر انطالقته يف العام ،1959
و«ليلة �إغريقية» ( )1960عر�ضت على

ع��ن��دم��ا ب����د�أ �أن���ط���وان
ملتقى ن�شاطه امل�سرحي،
ك����ان ل��ب��ن��ان يفتقر
�إىل معاهد وحم�ترف��ات
لتدري�س م���ادة امل�سرح،
وك���ان هاج�سه العمل
�سد هذه الثغرة .ويف
على ّ
ذات يوم من العام ،1960
وب���دع���وة م��ن��ه ،اجتمع
يف منزله يف ع�ين ال��رم��ان��ة ،ع��دد من
وقرروا �إطالق حركة م�سرحية
املثقفني ّ
مبنية على �أ�س�س جديدة ت�أخذ بعني
تو�صل �إليه العامل يف ممار�سة
الإعتبار ما ّ
الفن امل�سرحي ،فولدت «حلقة امل�سرح
�ضمت �أنطوان ملتقى
اللبناين» التي
ّ
(رئي�سا)� ،إدوار �أ .الب�ستاين ،ناظم جربان،
ً
فران�سوا خوري ،جوزف بو �شاهني ،مي�شال
ب�صبو�ص ولطيفة ملتقى.
�ه��زة
مل ي��ك��ن ع��ن��دن��ا ���ص��االت جم� ّ
للم�سرح يف لبنان ،يقول« ،فر�أت احللقة
�أن تبد�أ �أعمالها امل�سرحية يف الهواء
قدم مي�شال ب�صبو�ص الأر�ض يف
الطلقّ .
وحولته «احللقة» �إىل م�سرح
را�شانا،
ّ
تقليدي ،معروف يف الغرب بـ«امل�سرح
الطلياين».
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وه��ك��ذا متّ �إن�شاء حلقة
امل�سرح اللبناين ،مع حمرتف
لتدريب املمثلني ،تابع لها يف
عني الرمانة ،ومن ثم ()1962
كان مهرجان را�شانا (�أول
مهرجان للم�سرح يف لبنان)
ال��ذي ا�ضطلع ب��دور ب��ارز يف
احلركة امل�سرحية والثقافية
اللبنانية .ويف العام  1965متّ
�إن�شاء �أوىل ���ص��االت امل�سرح
ال��دائ��م يف ب�ي�روت (م�سرح
الأ�شرفية) ،ويف العام 1967
متّ �إن�شاء �أول �صالة للم�سرح
الإخ��ت��ب��اري (التابع حللقة
امل�����س��رح ال��ل��ب��ن��اين) ،حيث
تتم يف
كانت التدريبات
ّ
م��رك��ز «احل��ل��ق��ة» (ع�ين
لتقــدم الأعمال
الرمانة)،
ّ
�ســنو ًيا يف ال�صيف على
م�ســرح را�شــانا.

م�سرح خمتلف

تقدي ًرا لعطائهما امل�سرحي،
تكرمي و�أو�سمة
متّ تكرمي �أنطوان ولطيفة
ملتقى من قبل عدة جمعيات وحركات:
 «جمعية الإعمار والتنمية» يف وادي �شحرور،حيث ّ
قلدهما وزي��ر الثقافة حممد يو�سف
بي�ضون ،با�سم رئي�س اجلمهورية ،و�سامي الأرز
برتبة فار�س(.)1999
 «رابطة �أ�ساتذة اجلامعة اللبنانية» (.)2000 «جمعية ال جوكوند» يف زوق مكايل (.)2001 «احلركة الثقافية�-أنطليا�س»« :تكرمي �أعالمالثقافة يف لبنان» (.)2002
 بلدية �ساقية امل�سك -بحر�صاف ،ودير مار يو�سف(.)2003
 تلفزيون الـ.)2004( NBN معهد الفنون اجلميلة – اجلامعة اللبنانية (.)2004كرم �أنطوان ملتقى يف مهرجان القاهرة الدويل
ّ
��دا حلركة امل�سرح التجريبي
للم�سرح باعتباره رائ� ً
(.)2006
 .)2006( Murex d’Or الهيئة العربية للم�سرح (.)2011 -جامعة الـ .)2012( NDU

ً
انطالقا من عدة
قام امل�سرح الإختباري
�أ�سئلة منها� ،شكل امل�سرح وو�ضعية كل
من املمثلني واجلمهور فيه .وبالنتيجة
متّ و���ض��ع اخل�شبة يف و���س��ط امل��ك��ان
املفتوح حيث يحتل اجلمهور جهتني
متقابلتني ،بينما اجلهتان الأخريان
كوالي�س للممثلني.
ويقول ملتقى�« :إقت�ضى ذل��ك �إلغاء
احل��واج��ز بني اجلمهور واملمثل� :إلغاء
ال�ستارة� ،إل��غ��اء الديكور والإكتفاء
بعنا�صر �إيحائية� ،إميا ًنا منّ ا بوجوب
بت�صور املكان
ترك احلرية للم�شاهد
ّ
الذي يبنيه لنف�سه عندما ي�شاهد احلدث
في�شارك يف �صنعه».
وي�ضيف« :يف البداية ،اعتمدنا اللغة
الف�صحى الب�سيطة والقريبة من العامية
لت�سهيل التوا�صل ال��ع��ف��وي وال�سريع
مع اجلمهور مبختلف فئاته ،كما
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اعتمدنا لغة اجل�سد (اليوغا)».
عن هذه التجربة كتب حممود �أمني
العامل ،رئي�س امل�سرح القومي يف م�صر،
يف كتابه« :الوجه والقناع ،يف امل�سرح
ً
قائال:
اللبناين العربي املعا�صر»،
«...ويف الليلة التالية ذه��ب��ت �إىل
م�سرح الأ�شرفية ،لأ�شاهد حلقة امل�سرح
اللبناين .و�أع�ت�رف منذ البداية �أنني
وج��دت نف�سي �أم��ام مدر�سة فنية جادة
تقدم
�راج��ا و�أداء .كانت احللقة
�إخ� ً
ّ
م�سرحية مقتب�سة عن الكاتب الأملاين
كالي�ست هي م�سرحية «انك�سرت
اجل����رة» .اقتب�س امل�سرحية الأ���س��ت��اذ
ّ
و�سماها
خال ًقا
اقتبا�سا
�إدوار الب�ستاين
ً
ّ
«�ضاعت الطا�سة»� .أح�س�ست ك�أمنا
لبنانيا م� ً
ؤلفا ،يرتقي احلوار
ن�صا
ً
�أ�شاهد ًّ
العامي فيه �إىل م�ستوى ال�شعر تركيزًا
ً
مت�صال
وح���رارة وي��ك��اد يوحي �إي��ح��اء
بواقع احلياة اللبنانية .وامل�سرحية تدور
جرة ،وحماكمة للم�س�ؤول
حول ك�سر ّ

ع���ن ك�����س��ره��ا ،ولكنها
يف احل��ق��ي��ق��ة حم��اك��م��ة
ل��ل��ع��دال��ة ن��ف�����س��ه��ا ،لنظام
الق�ضاء ،بل للنظام الفا�سد
كله .ومنذ اللحظة الأوىل
للم�سرحية حتى اللحظة
الأخ�ي�رة ،كانت امل�سرحية
متمــا�سكــة ،متجــان�ســــة،
يوحدها �إيقاع معبرّ مدرو�س
وت��وزي��ع دق��ي��ق و�أداء ب��ارع.
كانت امل�سرحية �شحنة حا ّرة
ّ
خ�لا ًق��ا يف
تن�صب ان�صبا ًبا
ّ
الوجدان».

امل�سرح واجلمهور

متيز امل�سرح الإختباري
لقد ّ
مب�شاركة اجل��م��ه��ور ،وال��ت��وا���ص��ل مع
امل�شاهدين ،والوقوف عند ر�أيهم ملعرفة
ن�سبة ال��ت��ف��اع��ل م��ع امل��وا���ض��ي��ع التي
يطرحها.
ف��ب��ع��د ك���ل ع��ر���ض ك��ان��ت جت��رى
مناق�شة ،بني امل�شاهدين وبيننا يقول
ملتقى ،بهدف تو�ضيح كل عنا�صر
العمل امل�سرحي الذي �شاهدوه .وي�ضيف:
ارت�أينا ،يف �سبيل خلق جو حميمي،
تقدمي ك�أ�س من النبيذ ،و�صحن من
البطاطا املقلية لكل م�شاهد يف �أثناء
املناق�شة� .إىل ذل��ك ،عمدنا �إىل توزيع
ي�سجل امل�شاهد فيها �آراءه
�إ�ستمارات،
ّ
ح��ول امل�سرحية ،م��ن حيث :الف�ضاء
امل�سرحي اجلديد ،املو�ضوع ،الإخ��راج،
الأداء ،الإ���ض��اءة ،املالب�س ،املو�سيقى،
الو�سـيلة الإعالمية التي قادتــه �إىل
م�شاهدة امل�سـرحية ،وامل�ســرحيات
�أو املوا�ضيع امل�سرحية التي يرغب يف
ً
الحقا...
م�شاهدتها

�سيفنا والقلم
زينة ديار ال�سما
العقيد توفيق نعيم يزبك
املقدم ال�شهيد
�إىل روح ّ
ابراهيم ج ّبور

حكاية الإ�ستقالل

ال�شاعر
حممد عبد الرحمن دمج
برجا  -ال�شوف

يدك قلم مت�ضي بريدك كنت نار على علم
حملت الأمل ما تركت من ّ
ال�سما ابراهيم كنت كبري وحفظت القيم
ال��ل��ه اخ���ت���ارك زي��ن��ة دي����ار ّ
وب ��إل��ت��زام��ك ���ص��رت ق� ّ�ي��م عاحلمى �ضحيت بالأغلى وم��ا خنت الق�سم
ل��ب��ن��ان ي��ا اب��راه��ي��م باملتلك �سما فوق النجوم جبني �أعلى من القمم
ب�����س ال���ق���در غ����دار ب��ال�����ص��در ارمت���ى واج��ه��ت ب��الإمي��ان ي��ا �شيخ الهمم
ّ
وع��نّ ��ا ال���ّ��ص��ل��ى ���س� ّ�م��ي ال��ن��ب��ي ج� ّ�ب��ور وما زال يف باجلي�ش متلك يا ابراهيم
م��ن��واج��ه الأخ���ط���ار منطفي احلمم

رح خربك يا ابني حكاية عنفوان
ح���ك���اي���ه م�����ض��ى ع��ل��ي��ه��ا زم���ن
�أح�������������������������رار م�����������ن ع������نّ ������ا
ت�������ي���������������ض�������ل م��������وط��������نّ ��������ا
ع��ا���ش��وا ك��ب��ار وق����اوم����وا ال���ع���دوان
���دم
ع�����م�����دوا ا����س���ت���ق�ل�ال���ن���ا ب����ال� ّ
ّ
����رط�����وا ب��ح��ب��ه م����ن ت���راب���و
م����ا ف� ّ
زرع������������وا ال������ف������رح ب���ق���ل���وب���ن���ا
ه��������نّ ��������ي ال������ف������خ������ر �إل������ن������ا
اح���ف���ظ���ه���ا ي�����ا اب����ن����ي وق���ول���ه���ا
ب�����ع�����ر������ض ال�����������دين وط����ول����ه����ا

العريف حممود حمود
�إىل �أخي ال�شهيد
الرقيب حممد حمود
الذي ا�ست�شهد بتاريخ 1984/1/16

�آخر م�شوار
ي����ا ����ش���اي���ل�ي�ن ال���ت���اب���وت
��ي���ي ،امل���وت
ال ت�����ش��م��ت��و ف� ّ
راح وب����ك����ت ل��ب��ي��وت
م��ب��ك��ر ي���ا ورق ال��ت��وت
ّ
ي���ام���ا ����س���ه���رت م���زت���وت
م���ع� ّ
��ل���ق �أم�������ل ب��خ��ي��وط
�أن�����ط�����ر جت�����ي وت����ف����وت

ّ
�صف الع�سكر
كانت بنت زغريي كتري
عم ترك�ض خلف فرا�شي
�شافت ّ
�صف الع�سكر ما�شي
�صدور كبريي...
وقلب كبري
بتهد جبال
ودع�ساتن
ّ
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حم���ب���وب ال���ق���ل���ب غ���ايف
����ش���ل���ت���و ع���ل���ى ك���ت���ايف
ع �أك���ت��ر ق���ل���ب ���ص��ايف
ت�������دب�������ل ع�����احل�����ف�����ايف
ب���ل���ي���ل ال����ق����م����ر ط����ايف
���م����ك ح���ن���ى ك��ت��ايف
وه� ّ
وق����ل����ب����ي �أن��������ا ����ض���ي���ايف

اب��ط��ال��ه��ا م���ن ه����ون م���ن ل��ب��ن��ان
ورغ�����������م امل�������آ�������س������ي وامل�����ح�����ن
������ض�����ح�����وا ب�������أغ������ل������ى ث���م���ن
م�������ات�������وا ت����ي����ح����ي����ا ال�����وط�����ن
وح���ب ال��وط��ن ع��ن��دن م��ن الإمي���ان
ال��ت��م
و���ش��م��ل��ن ب��را���ش��ي��ا الأب����ي����ه
ّ
ّ
ع���ل���م���وا �إال م����ن ك��ت��اب��و
وم�����ا
ر��������ش�������وا ال�������ن�������دي ب�������ورودن�������ا
�أح�����������������������������رار م�������وط�������نّ �������ا
ع��������ا م���������س����م����ع الأزم����������������ان
غ�������������ايل ا����������س���������م ل�����ب�����ن�����ان

ت���������ودي ال�������ص���وت
و ّمل��������ا
ّ
تتبو�سك ���ش��ف��ايف اخل��وت
ي����ا ح�������س���رة ع��ل��ب��ي��م��وت
ت��ب��� ّ��س��م ي���ا م��ل��ك امل���وت

وبيا معهنّ ...
�صف رجال
ّ
�صدور كبريي ...وقلب كبري...
قالتلو« :يا بابا لوين؟»
قلاّ « :يا بنتي ال تخايف
رايح جبلك �ألف فرا�شي
وزهور ّ
ورف ع�صافري
بلبل و�سنونو وكنار...

�����ب������ي ال�������ن�������دا ح�����ايف
ل� ّ
وم������نّ ������و ع��������ذر ك����ايف
وح������ب������اب������و ب����ي����ج����ايف
ي���ع���ط���ي���ك �أل�������ف ع���ايف

وتبقي لو �صار اللي �صار
ّ
كل ما �شفتي فرا�شي حلوي
لون جناحا تياب الع�سكر
قوليال لون جناحاتك
�صرنا نحبو �أكرت� ...أكرت
بحبو عم يكرب»
ولبنان ّ
وكمل �صف الع�سكر ما�شي
ّ

�أ�سمى معاين العيد
ي���ا ع��ي��د مل���ا ع���ا ال���وط���ن بتطل
بتحمل لكل لبناين �أل��ف وردة فل
بتعطي ل�شعبك �أ�سمى معاين العيد
اللي ب��دم جي�شك حت��رر م��ن ال��ذل
الإ�ستقالل حروف مر�صعة بدم رجالها
بالت�ضحية بدمها الب�شر بتنالها
ال�شعوب ال��ل��ي بتتحرر ي��ا نيالها
مل��ا ال��غ��ا���ص��ب ع��ن �أر���ض��ه��ا بيفل
�إن�شاء الله بتبقى كل �سنة يا عيد
ت���ط���ل ع����ب��ل�ادي ب���ت���وب ج��دي��د
وي���ع���م ال�������س�ل�ام رب���وع���ن���ا وي��ظ��ل
�شامخ علمنا يرفرف فوق را�س الكل
واجل��ن��دي يللي حقق ا�ستقاللنا
وحامي �ساحلنا و�سهلنا وجبالنا
ب��ك��ل ف��خ��ر ف��ي��ه منق�شع حالنا
م��ن��ف��دي��ه ب��روح��ن��ا ودم��ن��ا ومبالنا
ومن�شل اليد اللي عاجي�شنا بتدل
عبد الر�ؤوف ال�سعدي

بطل مغوار بالتحديد
م��ن �شم�س ت�شرين ط��ل فجر جديد
ي���ز ّي���ن ����س���اح ال���وط���ن ا���س��ت��ق�لال��ن��ا
وع������ن ب���ط���ل م����غ����وار ب��ال��ت��ح��دي��د
ي����روي رج���ول���ة ع�����س��ك��رن��ا و�أب��ط��ال��ن��ا
***
امل���ج���د ع��اج��ي�����ش��ن��ا م���نّ ���و ج��دي��د
م�������س� ّ
��ط���ر ب�����دم وذه�������ب �أف���ع���ال���ن���ا
ي�شق جبال
نهر رجالّ ...
ي�شق تالل
ي�شق �سهولّ ...
ّ
ّ
عم يتطلع �صوب الأبعد
مطرح ما الدنيي عم ترعد
غيمات ت�شتّ ي ويالت...
ّ
و�صف الع�سكر ما�شي ...ما�شي...
ويا الله� ...صار اللي �صار

علي خليل احلج علي

قِف يف رباه
رب عن جي�ش الإبا
ح� ّ�دث ق��وايف ُ
الع َ
حماكيا
كي تعتلي قمم اجلبال
ً
ف��ج��ب��ال ل��ب��ن��ان ال��ك��ب�ير و���ش��ع��ب��ه
قف يف رب��اه كي تخاطب ع�سك ًرا
أن��ا���ش��ي��دا ي��ب��اه��ي حلنها
واك��ت��ب �
ً
وا���ص��دح ب��أج��را���س الكنائ�س مرتل
ف��اجل��ي�����ش يف ل��ب��ن��ان ���س� ّ�ي��ج �أر���ض��ه
ف��ل��أ ّن����ه ب���ط���ل ي���ج���وب ب�����س��اح��ة
فاع�شو�شبت ب�ين ال���رب���وع �شهادة
فحمى �شهيد اجل��ي�����ش فيها رب���و ًة
ّمل����ا رم����ى �أه�����ل اجل���رمي���ة �أر���ض��ن��ا
ف��ت��ز ّي��ن ال��وط��ن اجل��م��ي��ل بع�سكر
ف��ع��ل��ى ت���خ���وم ج��ن��وب��ن��ا وب��ق��اع��ن��ا
ف���رم���وا ج��م��وع امل��ع��ت��دي��ن ب�ضربة
وت����ق����دم����وا ب���ب�������س���ال���ة م���ع���ه���ودة
ّ
ف��ا���ش��ت� ّ�د ع���زم امل���ؤم��ن�ين بجي�شهم
امل��ح��ب��ة ب��ال�����ش��ذا
ف������ازدان ل��ب��ن��ان
ّ
م����د �أر�������ض ب�ل�اده
ط���وب���ى جل��ي�����ش
ّ
فاجلي�ش يبقى ل��ل��م��واط��ن ح�صنه
الإم ت���زغ���رد وت���ق���ول �إب���ن���ي �شهيد
وبعر�س ال�شهيد ترق�ص ف��رح �أطاللنا
***
ب��ح��رب مت����وز اجل��ي�����ش روح����و ق� ّ�دم��ا
وبنهر البارد كان جي�شنا حامي احلمى
بال�سما
وب��ع�برا رف��ع��ن��ا ع��ل��م ل��ب��ن��ان
ّ
وع��ر���س��ال��ن��ا ع��ر���س ال��ب��ط��ول��ة وامل��ج��د
دح���رن���ا ال���ع���دا وم����ا ح����دا ب��ط��ال��ن��ا
***
ب�آخر حلظة �شاف فرا�شي
قلاّ  :برتوحي لهونيك
يف بنت زغريي عم تلعب
موديني
قوليال البابا ّ
ّ
ملب�سني تيابو تاقلك:
ّ
ّ
�إنيّ  ،يا بابا ،ا�شتقتلك...
لكن رح �إبقى �إبعتلك
خدا
كلما زهرا ّلون ّ

ج��ه��ز م��وك��ب��ا
ول��ع��ب��ق��ر الأ����ش���ع���ار
ّ
ج��ي��� ً��ش��ا ب��ع��زم ج��ن��وده ���ص��ان ال��رب��ى
ّ
زف�����وا ����ش� ً
��ذا م��ن��ه اجل���م���ال ت�����ش� ّ�رب��ا
ي��ح��ي��ا ب�����س��اح��ات ال���وغ���ى م��ت� ّ
�وث��ب��ا
حل��نً ��ا ل��ه الأف��ل�اك ���ص��ارت مركبا
ت��ق��رب��ا
�آي�������ات اح���م���د وامل�������س���ي���ح
ّ
بدماء من خا�ض احل��روب وم��ا كبا
����ص���ارت ل���ه ي����وم امل���ع���ارك ملعبا
دم�����ا م��ن��ه ال���ت��راب ت� ّ
ّ
�رط��ب��ا
زف�����ت ً
ب��رب��وع��ه��ا ح���ام���ي ال���ب�ل�اد ت���د ّرب���ا
أب����ي ل��ك��ي ي��ب��اري الأ�صعبا
ه� ّ
��ب ال ّ
ق�����ض��وا م�����ض��اج��ع جم���رم ق���د �أذن��ب��ا
ّ
خا�ضوا الغمار ب�سيف ع��دل �أرعبا
م��دم��اك��ه��ا ف���وج ب�����س�لاح��ه �أل��ه��ب��ا
م��ن ع��زم��ه��ا ع��ب��ق ال���ف���داء ّ
تع�شبا
ح��ت��ى غ���دا ل��ع��م��وم ���ش��ع��ب��ه مطلبا
ّمل�����ا ���ش��ه��ي��ده ب���ال���دم���اء ت��خ���ّ��ض��ب��ا
ب�����ش��ه��ادة م��ن��ه��ا الأري�������ج ت��ط� ّ�ي��ب��ا
مهما ال��زم��ان ع��ل��ى ال��ب�لاد ّ
تقلبا
ي���ا ق���ائ���د م���غ���وار �إن�����ت ال���ل���ه معك
وي����ن م����ات����روح ع���امل���وت منتبعك
�شربنا ال��ع��ن��ف��وان وال��ع��ز م��ن منبعك
����رب وج��ي�����ش��ن��ا ح��ام��ي الأرز
جم���د ال� ّ
����ش���رف ت�����ض��ح��ي��ة ووف������اء ر���س��م��ال��ن��ا
امل�ؤهل نايف �أبو �سعد
قطاع جنوب الليطاين

وكلما �شرقت �شم�س جديدي
فرا�شي حلوي ما
بتتهدا
ّ
جناحاتا من تياب الع�سكر
قوليال :لون جناحاتك
نحبو �أكرت� ...أكرت
�صرنا ّ
بحبو عم يكرب...
ولبنان ّ
يو�سف اخلوري
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جي�ش العلم
والثقافة
درا�سات عليا
يف علوم �إت�صال امل�ؤ�س�سات
للعميد املتقاعد يو�سف حوماين

نال العميد املتقاعد يو�سف علي
ح��وم��اين دب��ل��وم درا���س��ات عليا يف
علوم �إت�صال امل�ؤ�س�سات (مهني) ،من
ّ
كلية الإعالم والتوثيق يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة يف احلقوق
للمالزم �أول
عمر علي �أبو طه

نال املالزم �أول عمر علي �أبو طه من
لواء امل�شاة الثامن� ،إجازة يف احلقوق
من ّ
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف الفيزياء العامة
للمالزم �أول
حازم ن�صر الدين

حاز املالزم �أول حازم نزار ن�صر الدين
من ل��واء امل�شاة ال�سابع� ،إج���ازة يف
الفيزياء العامة من ّ
كلية العلوم يف
اجلامة اللبنانية.

ماج�ستري يف �إدارة الأعمال
للمالزم �أول الإداري
جورج عي�سى

ن���ال امل��ل�ازم �أول الإداري ج��ورج
جرج�س عي�سى ماج�ستري يف �إدارة
الأع��م��ال (ال��ت��م��وي��ل) م��ن جامعة
ال�شرق الأو�سط.
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دبلوم درا�سات عليا يف
العالقات الدولية والدبلوما�سية
للمقدم الركن من�صور �أ�شتي

ح���از امل��ق��دم ال��رك��ن من�صور
�سليمان �أ�شتي من ل��واء امل�شاة
الثاين دبلوم درا���س��ات عليا يف
العالقات الدولية والدبلوما�سية،
م��ن ك� ّ�ل��ي��ة احل��ق��وق وال��ع��ل��وم
ال�سيا�سية والإداري���ة يف اجلامعة
اللبنانية.

بكالوريو�س يف �إدارة الأعمال
للرقيب
بالل بو ن�صر الدين

حاز الرقيب بالل وفاء بو ن�صر
ال��دي��ن ب��ك��ال��وري��و���س يف �إدارة
الأع��م��ال م��ن جامعة الآداب
والعلوم والتكنولوجيا يف لبنان.

�إجازة فن ّية
يف الإلكرتونيك
للرقيب جان الدهام

�إجازة فنّية يف علوم
خمتربات الأ�سنان
للعريف حممد حجازي

�إجازة يف التاريخ
للعريف
عبدالله خدوج

نال الرقيب جان مي�شال الدهام
فنية
من مقر عام اجلي�ش� ،إجازة ّ
يف الإلكرتونيك (ال�صناعي) من
املديرية العامة للتعليم املهني
والتقني.

ن���ال ال��ع��ري��ف حم��م��د قا�سم
ح��ج��ازي� ،إج���ازة فنّ ية يف علوم
خمتربات الأ�سنان ،من املديرية
العامة للتعليم املهني والتقني.

ح��از ال��ع��ري��ف عبدالله خالد
خ��دوج م��ن ال��ل��واء اللوج�ستي،
�إج��ازة جامعية يف التاريخ من
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
ّ
يف اجلامعة اللبنانية.
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نحن والقانون
�إعداد :د .نادر عبد العزيز �شايف
حمام بالإ�ستئناف

الأحكام
القانونية لديون
املتوفى وحقوق
دائنيه

�إنتهاء ال�شخ�صية القانونية للمتوفى
وانتقال تركته للورثة

عندما يتوفى الإن�سان تنتهي �شخ�صيته
القانونية ،وبالتايل تنتهي ملكيته
لأمواله وممتلكاته ،وتنتقل �إىل ورثته،
بحيث يخلف �شخ�ص ال���وارث �شخ�ص
امل��ورث يف ماله خالفة عامة �إجبارية،
دائما يف
�أي خالفة يتحقق فيها الإرث
ً
كامل الرتكة �أو يف ح�صة منها بقوة
القانون ،من دون �أي ت�أثري لإرادة املورث
�أو �إرادة ال��وارث يف ذل��ك .والرتكة هي
جمموع ما يرتكه الإن�سان بعد �أن يتوفاه
الله ،من مال �أو حقوق مالية ،ما يعني
�أن الرتكة هي الذمة املالية بعنا�صرها
االيجابية وال�سلبية.
�سببا الكت�ساب الورثة
ويعترب الإرث
ً
ملكية جميع �أم��وال امل��ورث ،بحيث
تنتقل اليهم جميع احلقوق املالية التي
ً
حقوقا �شخ�صية
كانت له� ،سواء كانت
ً
حقوقا عينية .ويعترب
مادية �أو معنوية �أو
مالكا قبل الت�سجيل يف ال�سجل
الوارث
ً
العقاري ،كما �أن عدم ت�سجيل اكت�ساب
ملكية العقار املوروث يف ال�سجل العقاري
ال يحول دون انتقال احلق املوروث ،بحيث
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من �أ�صعب امل�شاكل التي تعرت�ض الدائنني ،م�شكلة وفاة املدين،
و�إ�شكالية الطرق املمكنة لتح�صيل ديونهم
بعد الوفاة.
فما هي االحكام القانونية يف هذا املجال؟

تنتقل �أموال الرتكة �إىل ذمة الوارث فور
وفاة املورث من دون احلاجة �إىل �أي �إجراء
�آخر ليتم هذا االنتقال .ولكن الوارث ال
ميكنه الت�صرف بالعقارات املكت�سبة
�سندا
بطريقة الوراثة� ،إال بعد الت�سجيل
ً
للمادتني  204و 229من قانون امللكية
العقارية.

�إ�ستقاللية �شخ�صية الوارث عن
�شخ�صية املورث املتوفى جتاه الدائنني

وفق القانون اللبناين ،ت�ستقل ال�شخ�صية
القانونية للوارث عن ال�شخ�صية القانونية
للمورث ،قبل وفاته وبعدها .ويتفق ذلك
مع قاعدة «ال �إرث قبل وفاء الدين» �أو «ال
تركة �إال بعد �سداد الدين» .وهذا على
عك�س ما هي عليه احلال يف القانون
الفرن�سي الذي ي�أخذ مببد�أ م�ستمد من
القانون الروماين مفاده �أن �شخ�صية الوارث
تعترب امتدا ًد ل�شخ�صية املورث ،فتكون
ل��ل��وارث حقوق امل���ورث كما �أن��ه يلزم
بديونه� ،أي تختلط ذمة املورث ،بعنا�صرها
االيجابية وال�سلبية بذمة الوارث.
وتنح�صر م�س�ؤولية ال��وارث يف القانون
اللبناين عن دي��ون امل��ورث يف ح��دود ما

تلقاه م��ن ام���وال ال�ترك��ة (امل����ادة 76
موجبات وعقود) .فطاملا �أن �شخ�صية
الوارث ال تعترب امتدا ًدا ل�شخ�صية املورث،
ف�إن �ضمان دائني املورث يظل حم�صو ًرا يف
�أموال الرتكة ،وتكون م�س�ؤولية الوارث
عن ديون املورث يف حدود هذه االموال.
ف�إذا كانت �أموال الرتكة غري كافية
للوفاء بحقوق دائني امل��ورث ،ف�إنه لي�س
له�ؤالء التنفيذ على �أموال الوارث اخلا�صة.
ومن املبادىء امل�ستقرة يف القانون اللبناين
�أنه ال يجوز للدائنني التنفيذ على �أموال
املورث اخلا�صة ولو كانت الرتكة غري
ا�ستنادا
كافية للوفاء بديون مورثهم
ً
�إىل مبد�أ ا�ستقاللية �شخ�صية الورثة عن
�شخ�صية املورث.

حقوق دائني املتوفى

�إهتم القانون اللبناين بحماية حقوق
دائني املورث من مزاحمة دائني الوارث
�أو من ت�صرف الوارث ،ف�أقر ب�صحة متلك
ه��ذا االخ�ير ع��ق��ارات ال�ترك��ة املدينة
وب�صحة ت�صرفه يف عقارات هذه الرتكة،
�ضمن عدد من القيود:
� -1سقوط �أجل الديون بوفاة املدين:
�إن وفاة املديون جتعل كل ما عليه من
املوجبات ذات الأجل م�ستحقة الإيفاء ما
عدا الديون امل�ضمونة بت�أمينات عينية
(املادة  114موجبات وعقود).
� -2سريان العقود بوجه ورثة املدين املتويف:
ت�شمل العقود الذين نالوا على وجه عام
حقوق املتعاقدين وتكون مفاعيلها
يف الأ���س��ا���س لهم �أو عليهم �إم��ا ح� اً
�ال
(كالدائنني) و�إما بعد وفاة املتعاقدين �أو
�أحدهم (كالورثة واملو�صى لهم مبجموع
الرتكة �أو بجزء منها على وجه عام)
(املادة  114موجبات وعقود).

 -3وجود ت�أمني مل�صلحة الدائن قبل وفاة
املدين:
�إن ال��دائ��ن ال��ذي ح�صل قبل ال��وف��اة،
وخالل حياة املورث ،على ت�أمني عيني
(ع���ق���اري) ي��ك��ون ق��د ح��ف��ظ حقه.
فالت�أمني االجباري ال��ذي يقيد مل�صلحة
الدائن قبل الوفاة يعطيه حق الأف�ضلية
وحق التتبع ،ويكون هذا الدائن مبن�أى
يهدد حقه ،فحق الأف�ضلية
عن �أي خطر ّ
يخوله التقدم يف ا�ستيفاء دينه �أو حقه من
حمل بالت�أمني
املقابل النقدي للعقار ا ُمل َّ
على الدائنني التالني له يف املرتبة وبقية
الدائنني العاديني للرتكة .وحق التتبع
حمل بالت�أمني
يخول الدائن تتبع العقار ا ُمل َّ
�إذا ح�صل الت�صرف فيه �إىل �أية يد �إنتقلت
�سندا للمادتني 120
اليه بعد قيد الت�أمني ً
و 4/138من قانون امللكية العقارية.
ويكون لهذا الدائن � ً
أي�ضا جميع احلقوق
التي تعود للدائن العادي �إذا مل يكفِ
حمل بالت�أمني ل�سداد دينه
العقار ا ُمل َّ
فيت�ساوى مع الدائنني العاديني الآخرين
بن�سبة ما بقي من دينه� ،إذا مت التنفيذ
على مال �آخر يف الرتكة.
 -4قيد ت�أمني مل�صلحة الدائن بعد وفاة املدين:
للدائنني وللمو�صى لهم �أن يحفظوا
حقوقهم يف فرز الرتكات مبوجب قيد
�إجباري يدون يف �أثناء ال�ستة ا�شهر التي
تلي افتتاح الرتكة.
وب��ذل��ك ،يتم ت ��أم�ين حماية حقوق
دائني املورث من مزاحمة دائني الوارث
لهم يف ا�ستيفاء ديونهم من الرتكة
بو�سيلة الت�أمني االج��ب��اري ال��ذي يعقد
على عقاراتها �ضما ًنا لفرزها عن �أموال
ال��وارث .فالت�أمني الإجباري هو الت�أمني
حكما� ،سواء �أكان بر�ضى
الذي ي�سجل
ً
�صاحب العقار �أم بغري ر�ضاه ،ويف الأحوال
املعينة يف القانون.
�أم��ا ال��دائ��ن��ون ال��ذي��ن �أهملوا �ضمان
حقوقهم ومل يتقدموا ب�أي طلب خالل
املهلة املذكورة فال ي�ستفيدون من ذلك،
وبالتايل ف�إن الدائنني امل�ستفدين من قيد
الت�أمني يحتجون به مبواجهة دائني

ال��وارث ال�شخ�صيني ،ومبواجهة دائني
املورث الذين اهملوا �ضمان حقوقهم.
 -5حماية الدائن من ت�صرف الوارث ب�أموال
الرتكة بعد وفاة املدين:
املبد�أ القانوين �أن��ه يحق للوارث ،بعد
ت�سجيل ملكيته للعقار امل��وروث� ،أن
يت�صرف ب��ه و�أن ي�سجل ه��ذا الت�صرف
يف ال�سجل ال��ع��ق��اري .وي��ك��ون ت�صرفه
ً
ت�صرفا �صاد ًرا
وقانونيا باعتباره
�صحيحا
ً
ً
عن مالك ،رغم �أن الرتكة مدينة� ،أي
تتعلق بها حقوق دائني املورث .ونكون
بذلك �أمام م�صالح متعار�ضة :م�صلحة
الوارث وم�صلحة املت�صرف �إليه وم�صلحة
دائن املورث.
ف�إذا كان دائن املورث قد �ضمن حقه
ب�أن �أج��رى الت�أمني االجباري يف ال�سجل
ال��ع��ق��اري ،ف����إن ح��ق��ه ي��ظ��ل م�ضمو ًنا
وي�ستطيع تتبعه واقت�ضاءه� ،شرط �أن
يكون ت��اري��خ قيد الت�أمني االج��ب��اري
ً
�سابقا لتاريخ ت�سجيل ت�صرف الوارث يف
ال�سجل العقاري .كما �أن امل�شرتي من
امل��ورث مبوجب عقد ع��ادي مل ي�سجل
قبل الوفاة يعترب مبثابة دائن للمورث،
ويف�ضل على امل�شرتي من ال��وارث �شرط
قيد الت�أمني االجباري قبل تاريخ ت�سجيل
ت�صرف ال��وارث .وكذلك االمر بالن�سبة
للمو�صى له بعقار يف الرتكة وال��ذي مل
ي�سجل الو�صية.
 -6حقوق الدائن العادي بعد وفاة املدين:
يحق للدائن الذي �أهمل قيد الت�أمني
االجباري �ضمن مهلة ال�ستة �أ�شهر� ،أن
يلج�أ �إىل طريق التنفيذ العادي بوجه
الورثة ،واحلجز على �أموال الرتكة التي
ال تزال على �إ�سم املدين املتوفى ،واقت�ضاء
حقه من الثمن الناجت عن البيع باملزاد
العلني.
و�إذا ك��ان ال���وارث قد ت�صرف ب�أموال
الرتكة كلها �أو بع�ضها ،بحيث مل
تعد كافية ل�سداد الدين ،ف�إن الدائن
املهمل ميكنه �أن يعود على ال��وارث
ب�أمواله ال�شخ�صية ،بحيث يتزاحم مع
دائني ال��وارث ،هذا �إذا مل يتمكن من

الطعن بت�صرف الوارث� .إال �أن الدائن ال
ي�ستطيع �أن يطالب الوارث ب�أكرث مما
ع��اد لهذا االخ�ير م��ن ال�ترك��ة (امل��ادة
 2/76موجبات وعقود) .فحقوق دائن
املورث تظل متعلقة بالرتكة ،و�إن كان
ميكنه �أن يطالب ال��وارث بالتعوي�ض،
�إذا كان �سيء النية ،وا�ستطاع (الدائن)
�إثبات �سوء نيته.
الأ�صل هو �أن دائن امل��ورث ال ميكنه
مالحقة الورثة على �أموالهم اخلا�صة؛ �إذ
�أن املطالبة يجب �أن تقت�صر على احل�صة
التي تعود لهم من الرتكة.
ويقع على عاتق الدائن اثبات وجود
الرتكة وتعيني �أعيانها وعنا�صرها.
ف��اذا كان هذا االم��ر متي�س ًرا بالن�سبة
للعقارات بالنظر لو�ضوح وحجية قيود
ال�سجل العقاري� ،إال �أن��ه يبدو متعذ ًرا
ا�ستنادا �إىل احلجة
بالن�سبة للمنقوالت
ً
التي �أقرتها املـادة �/306أ.م.م .ب�أن احليازة
�سندا للملكية.
يف املنقول تعد ً
وبالتايل ،ف�إن �إثبات دخول اموال الرتكة
يف ذمة الورثة قبل وفاء الدين يقع على
عاتق الدائن الذي عليه �أن يقيم الدليل
على ذل��ك بدعوى �أ�صلية عرب اللجوء
�إىل الو�سيلة املتو�سطة التي متهد �سبيل
التنفيذ بحق ارتهان الدائن املذكورة يف
املـادة  275من قانون املوجبات والعقود،
وهي حق التفريق بني �أموال املورث و�أموال
الوارث.
واذا ثبت �أن ال��ورث��ة ت�صرفوا ب��أم��وال
الرتكة قبل وفاء الدين وخالفوا قاعدة
«ال �إرث قبل وفاء الدين» ،ف�إنه ميكن
التنفيذ على اموالهم ال�شخ�صية مبقدار
ما دخل عليها من اموال الرتكة.
و�إذا مل يكن للمدين املتوفى �أية �أموال
�أو تركة ،فال ُيلزم �أحد بدفع ديونه التي
ت�صبح غري قابلة للتح�صيل ،وال يحق
للدائن مطالبة ورثته �أو غريهم بتلك
الديون �إال يف حالة الكفالة �أو الت�ضامن،
ملزما دفع تلك الديون
فيكون ال�شخ�ص
ً
ً
بو�صفه كفيلاً �أو مديونا مت�ضامنً ا ،ولي�س
بو�صفه وار ًثا.
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يف �سجل
اخللود
نعت قيادة اجلي�ش العميد
ال��رك��ن املتقاعد ج��وزف
�سليم حبيقه ال���ذي تويف
بتاريخ .2014/10/27
 من مواليد 1951/3/25يف بريوت.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة
 ّتلميذ �ضابط �إعتبا ًرا من
.1972/11/13
 ّرق�����ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم
�إع��ت��ب��ا ًرا م��ن ،1975/8/1
تد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد رك��ن اعتبا ًرا من
.2002/1/1

العميد الركن املتقاعد جوزف �سليم حبيقه
 حائز:• و�سام الأرز الوطني من
رتبة فار�س.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الثالثة.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و����س���ام الإ���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الثانية.
• و�سام التقدير الع�سكري
من الدرجة الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من

رتبة �ضابط.
• و���س��ام الإ���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة
الأوىل.
• و�سام الفخر الع�سكري
الف�ضية.
من الدرجة
ّ
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة كومندور.
• و�����س����ام م��ك��اف��ح��ة
الإرهاب.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
مرات.
اجلي�ش �ست ّ
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
مرة.
اجلي�ش ثمانـي ع�شرة ّ

العميد الإداري املتقاعد
ح�سن قبي�سي

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العميد الإداري
املتقاعد ح�سن قبي�سي الذي ّ
تويف بتاريخ
.2014/10/22
 من مواليد  1940/2/10يف الغبريي،ق�ضاء بعبدا.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّ�إعتبا ًرا من .1960/10/3
رق���ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم �إع��ت��ب��ا ًرا من
ّ
 ،1964/7/1وت��د ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد �إعتبا ًرا من .1990/1/1
 حائز:• و�سام  1961/12/31التذكاري.
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• و�ســام الأرز الـوطـنــي مـن رتـبــة
فــار�س.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الأوىل.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
مرتني.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئــة العمــاد قــائد اجليــ�ش 8
مــرات.
ّ
عدة دورات درا�سية يف الداخل ويف
 تابع ّاخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

• تهنئة ن��ائ��ب رئي�س
مرات.
الأركان ثالث ّ
كلية
• تهنئة ق��ائ��د
ّ
مرات.
ثالثة ّ
• تهنئة قائد لواء.
عدة دورات درا�سية
 تابع ّيف الداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

امل�ؤهل �سامر حمزه

املعاون �أول
طوين كوزال

العميد املتقاعد يا�سر اخلطيب

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د يا�سر
ّ
تويف بتاريخ
اخلطيب الذي
.2014/11/6
 من مواليد ،1951/9/27يف حارة حريك ،بعبدا.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة
 ّتلميذ �ضابط �إعتبا ًرا من

.1974/10/1
طيار
رقي لرتبة مالزم ّ
 ّ�إعتبا ًرا من ،1977/7/1
وت���د ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد �إعتبا ًرا من
.2007/1/1
 حائز:• و����س���ام الإ���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الثالثة.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري
من الدرجة الف�ضية.

• و�سام الأرز الوطني من
رتبة فار�س.
• و����س���ام الإ���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة
الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من
رتبة �ضابط.
• و�سام الفخر الع�سكري
من الدرجة الف�ضية.
• و����س���ام الإ���س��ت��ح��ق��اق
اللبناين من الدرجة الأوىل.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
مرات.
اجلي�ش �أربع ّ
• تنويه املدير العام لقوى

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل �سامر �أمني
حمزه الذي ّ
تويف بتاريخ .2014/10/9
 م��ن م��وال��ي��د  ،1974/5/25يفبعقلني ،ق�ضاء ال�شوف ،حمافظة
جبل لبنان.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1996/2/1
 من عداد مديرية الت�أليل. حائز:• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة الف�ضي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست
مرات.
ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 13
 -عازب.

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش امل��ع��اون �أول
طوين نبيه كوزال الذي ّ
تويف بتاريخ
.2014/9/30
 م��ن م��وال��ي��د  1976/4/15يفالأ�شرفية ،ق�ضاء ب�يروت ،حمافظة
بريوت.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.1993/10/13
 م���ن ع����داد ف��ـ��وج ال��ت��دخ��ـ��ـ��لاخلامــ�س.

 حائز:• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.
 -مت�أهل وله ولدان.

الأمن الداخلي.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
الـجـيــ�ش �ســت وع�شــريــن
مرة.
ّ
• تهنئة ن��ائ��ب رئي�س
مرات.
الأركان ثالث ّ
• تهنئة قائد الكلية
مرتني.
احلربية ّ
• تهنئة ق��ائ��د امل��رك��ز
ال������ع������ايل ل���ل���ري���ا����ض���ة
الع�سكرية.
عدة دورات درا�سية
 تابع ّيف الداخلب ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

اجلندي
عالء الدين
فوزي
العويك
ن��ع��ت ق��ي��ادة
اجل�����ي�����������ش
اجلندي عالء
ال���دي���ن ف���وزي
ّ
العويك الذي تويف بتاريخ .2014/10/7
 من مواليد  1984/1/1يف حارة��وار ،ق�����ض��اء زغ��رت��ا ،حمافظة
ال���ف� ّ
ال�شمال.
��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
 ت���ط� ّ.2009/12/26
 من عداد فوج التدخل الأول. حائز:• تنويه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجليــ�ش
مرتـني.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة مدير العمليات.
 -عازب.
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يكتبها:
العميد الركن �إميل منذر
«ع�ساف» باب متجره
رفع
ّ
احلديدي يف ال�صباح الباكر
ّ
رب ،يا ر ّزاق،
وهو يقول« :يا ّ
مق�سم الأرزاق ارزقنا» .ثم
يا
ّ
دخل و�أدار التلفاز ليقر�أ على
ال�شا�شة يف ن��ب� أ� ع��اج��ل �أن
طائرة حتمل مئة وخم�سني
م�ساف ًرا �سقطت بعد دقائق
قليلة على �إق�لاع��ه��ا من
مطار العا�صمة ،و ُيخ�شى �أن
ركابها قد
يكون جميع ّ
الق���وا حتفهم .ع��ن��د ذاك
ع�ساف ،وق��ال« :ما
ابت�سم ّ
�أ�سرع ا�ستجابتك يا الله!».
�ن ابت�سامته انقلبت
ل��ك� ّ
وتقطيبا عندما قر�أ
وجوما
ً
ً
ً
ملحقا للنب�أ يقول �إن الطائرة
�سقطت يف البحر على بعد ب�ضعة �أميال
من ال�شاطئ .الآن عرف �أنه لن يرتزق
من ه��ذا احل��ادث ب�شيء .لذلك �أطف�أ
التلفاز ،وول��ج با ًبا �آخ��ر �إىل م�ستودع
ف�سيح ،و�أخذ يجول بني النعو�ش املر�صوفة
�صفّ ني عن اليمني وعن الي�سار ،وفيها
ّ
كل الأحجام والألوان و ...الأثمان.
من
ّ
يتوقف �إال قبالة تلك التي يف �آخر
ومل
امل�ستودع تنتظر الأثرياء والوجهاء؛ فهذه
�صنعها لهم بعناية بالغة ومن اخل�شب
الثمني الذي يليق بهم .ثم راح يت� ّأملها
بعينني ماكرتني« :موتوا �أيها النا�س؛
ف�أنا �أ�ضمن لكم بهذه النعو�ش اجلميلة
نزهة �آمنة �إىل القبور .ومن هناك ف�إىل
جهنّ م وبئ�س امل�صري» .هكذا ق��ال،
كمن �أ�صابه
و�ضحك .ثم راح يقهقه
َ
م�س من اجلنون.
ّ
و�إنه لكذلك ،دخل عليه رجل امتلأ
قلبه حز ًنا ففا�ض �إىل وجهه وعينيه،
ً
ل�صبية ابنة ت�سعة
نع�شا
ع�ساف
ّ
و�س�أل ّ
ربيعا.
ع�شر ً
ع�ساف.
� -أقريبة لك هي؟ �س�أل ّ

 ال� .أجاب ،وقدخرجت الكلمة
غ�صبا عنها من بني �شفتيه ،وط�أط�أ
ً
ر�أ�سه.
ً
َ
احلد إ�ذا؟!
 ومل �أنت حزين �إىل هذاّ
 �أب��وه��ا �صديقي منذ زم��ن بعيد...م�سكينة .فتاة مثل القمر ،رمت نف�سها
�إىل ال�شارع من الطبقة الرابعة؛ فق�ضت
على الفور.
 ما حكايتها؟ انف�صل �أبواها عن بع�ضهما منذ زمنعرفت �أنها ر�سبت
غري بعيد .والبارحة
ْ
يف االمتحانات الر�سمية بعدما كانت
ّ
ترتقب النجاح ب�أمل كبري.
ّ
لكل �إن�سان على
 بنت �شجاعة...وج��ه الأر����ض مئة �سبب و�سبب ليقتل
ّ
فلعلة
نف�سه ويرتاح .و�إن كنا ال نفعل،
اجلنب التي فينا� .إننا ال جنر�ؤ .لكنني
ممن يخافون املوت وال يخافون
�أعجب ّ
احلياة ،كما قال بول فالريي.
مل ّ
ع�ساف
يعلق الرجل على كالم ّ
بكلمة .لكن ابتاع النع�ش ورحل به.

ع�ساف فدخل
�أما ّ
م�����ش��غ��ل��ه حيث
يعمل منذ �أ ّي���ام يف �صنع نع�ش �صغري
يطليه ،بعد الفراغ منه ،بالأبي�ض .و�إذ
حانت منه التفاتة �إىل الألواح اخل�شبية
املكد�سة يف الزاوية ،الحظ عند �أقدام
ّ
متجمعة .وملا
�أحدها وجود بع�ض ُنقارة
ّ
ثمة ح�شرة
دنا و�أمعن النظر� ،أدرك �أن ّ
وتخريبا.
�سو�س تعمل يف خ�شبه نخ ًرا
ً
فهز ر�أ�سه وق��ال�« :أيتها احل�شرة كم
ّ
ت�شبهينني! �أن��ا و�أن���ت نعي�ش كالنا
من خ�شب التوابيت ...نحيا بف�ضل
امل��وت .لكنني لن �أدع��ك تقا�سمينني
رزقي وت�سابقينني �إىل لقمتي» .ثم جاء
مبحلول قاتل ،وحقن الثقب به« :و� ِ
أنت
� ً
أي�ضا �إىل اجلحيم �أيتها اللعينة».
مر يومان من العمل الد�ؤوب ،و�إذا النع�ش
ّ
ال�صغري جميل ال�شكل المع الطالء؛
ل�صبي م��ات يف عمر
فجاء َم��ن ي��ري��ده
ّ
الرياحني.
ً
ا�شتدت
 م�سكني .ق�ضى غرقا يف بحرّ
�أنوا�ؤه وعمقت ّ
جلته .قال الرجل.
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ْ
وقل له �إننا واملائدة ننتظره.
ال�سماعة ،وطلب
 ح�سنً ا .قال ،و�أخذّ
رقم هاتف �أخيه ّ
النقال ،وقال له �إن ت� ّأخر
طيبات مائدة
يف املجيء فلن يجد من ّ
� ّأمه ما ي�أكله؛ ف�ضحك «حكمت»،
وقال �إنه � ٍآت.
يف ه��ذه الأث��ن��اء خرجت ِ
«ه� َب��ة» بنت
ع�ساف من غرفتها بثياب �أنيقة بي�ضاء،
ّ
وطوقت
ورمت نف�سها يف ح�ضن �أبيهاّ ،
عنقه بذراعيها النحيلتني.
ِ
جئت تطلبني حاجة؛
 �أراه��ن �أنكَف َ�سلي ما تريدين ،و�أنا �سميع جُميب.
ي�ضم ابنته بحنان،
ع�ساف وه��و
ّ
ق��ال ّ
ّ
ومي�شط �شعرها الطويل الأ�شقر ب�أ�صابعه.
 �أت�سمح يل بالذهاب �إىل بيت رفيقتيلق�ضاء بع�ض الوقت عندها؟
ُ
ّ
ِ
معا ،ثم �أقلك.
 نتناول طعام الع�شاء ً ال داعي لأن ّتقلني يا �أبي .لقد جاءت
رفيقتي و�أخ��وه��ا لي�صطحباين� .إنهما
ال�سيارة عند �أ�سفل املبنى.
ينتظرانني يف ّ
 ح�سنً ا ،اذه��ب��ي .وال تت� ّأخري حتىتعودي.
أحبك.
أحبك يا �أبي .حتى املوت � ّ
� ّهكذا قالت ،وقفزت من ح�ضن �أبيها
ك��الأرن��ب ال�صغري ،وخرجت ،وطلبت
ع�ساف
امل�صعد ،وانتظرت ،فيما بقي
ّ
يف مقعده ينظر �إىل ال ���ش��يء بعينني
ويفكر يف كلمات ابنته
من زج��اج،
ّ
ذاه�ًل�اً عن ك� ّ�ل ما حوله .مل��اذا قالت
أحبك حتى امل��وت؟» .ملاذا نطقت
لهّ �« :
�شفتاها بلفظة املوت الآن؟ هذه الأفكار
دفعته �إىل النهو�ض كاملجنون و�إدراك
ابنته قبل �أن تنزل؛ ف�أدركها ،و�أخذها
مرة
بني ذراعيه،
ّ
و�ضمها كما مل يفعل ّ
من قبل .ثم �أخرج من حمفظته ورقة
نقدية دفع بها �إليها« :خذي يا حبيبتي.
ا�شرتي ِ
لك �شيئً ا بها» .ف�أجابت ِهبة وقد
ٌ
ك ّم
َع َلت ثغ َرها
ك ُ
ابت�سامة بريئة فبدا َ
بنف�سجة ي�ستقبل �شروق ال�شم�س« :ال
حاجة بي �إىل امل��ال حيث �أن��ا ذاهبة يا
ع�ساف يده ببطء ،وفتح
�أب��ي» .ف�أعاد ّ
البنته امل�صعد .و ّملا نزلت ،عاد �إىل الداخل

ينتظر �أخاه.
 لقد ت� ّأخر �أخي يا � ّأمي .كعادته قال�إنه � ٍآت ومل ي� ِ
أت.
 الغائب عذره معه ،كما يقولون .والجراح ال ميلك
َ
تن�س � ّأن �أخاك طبيب ّ
وقته.
ج��راح .قال
ج��راح ،طبيب
 طبيبّ
ّ
م��ت�� ّأف� ً�ف��ا .مل���اذا ال ي�ترك �أخ���ي املر�ضى
أطباء
يرتاحون من �أوجاعهم! ملاذا يريد ال ّ
وامل�ست�شفيات �إطالة �أوجاع َمن ال رجاء
ِ
�سمعت باملوت الرحيم
بال�شفاء لهم! �أما
يا � ّأمي؟!
أحبه.
 �سمعت به ،وال � ّ الأط� ّ�ب��اء ،و�أخ��ي منهم ،يريدون �أنّ
حمل الله خالق الكون
ُي ِح ّلوا �أنف�سهم
وواهب احلياة.
 �أ�ستغفر الله .ما هذا الكالم الذيتتفوه به! �صاحت ال ّأم م�ستاءة.
ّ
 ملاذا ال يرتكون الله يق�ضي مبا ي�شاء!�إذا �أراد احلياة لنفْ �سّ ،ردها من املوت .و�إن
ينجيها منه.
�شاء لها املوت ،فال ما ّ
 ال ّ�شك يف قدرة الله ،وال اعرتا�ض على
ق�ضائه وم�شيئته يا ابني .لكن على
الطب �أن يحاول ،وعلى احلياة �أن جتاهد
ّ
وجتالد.
ّ
 كلما جاهدت احلياة و�صمدت،ّ
الطب
وكلما ح��اول
��ز ْت لقمتي.
ع� ّ
ّ
يت �أن
�شح مورد رزقي .كم متنّ ُ
وجنحّ ،
يكون �أخي �صاحب مهنة ال عالقة لها
بالطب حتى �أدعو له بالنجاح والتوفيق!
ّ
�أم��ا وهو طبيب ينقذ النا�س ،فكيف
ِ
�سمعت بامل َثل القائل :قطع
�أدعو له؟! �أما
الأرزاق مثل قطع الأعناق ،يا � ّأمي؟
 �ألله يرزق حتى الدودة التي يف ال�صخر�ق ب��ه؛ فعلى ب��ي��ادره حنطة
يا ابنيَ .ث� ْ
للجميع.
ثم كان �أن دخل حكمت ،وقد بدا
ّ
ف�سلم ،وجل�س �إىل املائدة
عليه التعب؛
قبالة �أخيه و� ّأمه .وما و�ضع لقمة يف فيه
ّ
النقال؛ فرفع
رن جر�س هاتفه
حتى ّ
الهاتف �إىل �أذنه ،و�أجاب :نعم.
 -دكتور حكمت ح�ضرتك ج� ّ�راح

قيقان الششقيقان الششقيقان ال
قيقان الشش
ان الشش
لششقيق
ا
ح�سن �أنه غرق يف البحر طفلاً قبل �أن
ٌ
املتحركة
يكرب ويغرق يف رمال احلياة
ّ
وم�ستنقعاتها املوحلة.
 كم ثمنه؟ �س�أل الرجل. �ألف دوالر. �ألف دوالر!!! َخ ْف َّربك يا رجل .ماهو �إال ب�ضعة �أل���واح خ�شبية ي�أكلها
ال�سو�س والعفن يف القرب خالل يومني.
 �إنه لمَ ِن اخلري �أن تُ�ص َرف الأم��وال يف�شراء �أخ�شاب حتمل �أ�صحابها �إىل القبور،
من �أن تُ�ص َرف يف �شراء عقاقري ال تُطيل
الأعمار �إال لتطول رحلة العذاب يف هذه
احلياة.
ُ
 �أما من حاجات �أ َخر ي�ستطيع املرءً
عي�شا ْ
رغ ًدا ،ويحيا
�شراءها مباله فيعي�ش
حياة �سعيدة!!!
 ال�سعادة وه��م و���س��راب يا �صاحبي.واحل��ي��اة ك��ذب��ة ك��ب�يرة .حقيقتها
الوحيدة هي � ْأن ال �سعادة فيها .ال�سعادة
التحرر م��ن ن�ير احلياة
احل� ّ�ق��ة ه��ي يف
ّ
واللجوء �إىل �أح�ضان املوت.
علي �أن �أذه���ب الآن� .أال
 ح�سنً ا.ّ
لاً
تخفّ �ض يل ال�سعر قلي ؟
أنظر �إليه ما
 وحياتك ال �أ�ستطيعْ � .�أروع���ه! فهنيئً ا ملَ��ن �سريقد فيه .قال،
وافرتّ ت �شفتاه عن ابت�سامة عري�ضة.
عندما مالت ال�شم�س نحو املغيب� ،أقفل
ع�ساف متجره ،وعاد �إىل منزله؛ ف�أخذت
ّ
� ّأم��ه العجوز تعمل يف �إع��داد الع�شاء له.
هذا ما د�أبت عليه بعد وفاة زوجة ابنها
خمل ً
ّ
فة له بنتً ا وحيدة مل تكمل عامها
العا�شر بعد.
 �أتنتظر �أخ���اك حتى ي��رج��ع منع�ساف وهي تلتفت
عيادته؟ �س�ألت � ّأم ّ
ّ
�إىل عقارب ال�ساعة املعلقة يف احلائط.
 وه��ل لأح���د �أن ي��ع��رف متى يجيءمرة قال �إنه � ٍآت ومل ي� ِ
أت!
�أخ��ي!! كم ّ
جراح �سرقه منا .وحتى
عمله كطبيب ّ
ي�سرقه من نف�سه.
ّ
احلق يا ابني� .إتّ ْ
�صل به،
كل
 لديكّ
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ّ
يحث اخلطى �إىل غرفة
وارت���داه وه��و
ع�ساف اللحاق به،
العمليات .وملا حاول ّ
املمر�ضون؛ فوقف عند الباب ،ثم
منعه
ّ
هبط �إىل الأر�ض ،و�أ�سند ظهره ور�أ�سه �إىل
قوة.
اجلدار ال حول له وال ّ
ع�ساف قول � ّأمه:
يف تلك اللحظة ذكر ّ
الطب �أن يحاول ،وعلى احلياة �أن
«على
ّ
كمن
جتاهد»؛ ف�أخذ يبكي ويتمتم
َ
يهذي�« :أجل .عليك يا �أخي �أن حتاول
من �أجلي ،من �أج��ل ِهبة ،من �أجل
رب ،ولت�أخذْ
لت�شفق
احلياة...
ْ
علي يا ّ
ّ
بيد �أخي لتنجو ابنتي».
ِ
ان�ضم �إىل
مت�ض دقائق قليلة حتى
مل
ّ
اخت�صا�صي يف جراحة
حكمت طبيب
ّ
العظم ،ثم ان�ضم �إليهما ثالث .وكان
املمر�ضون يدخلون ويخرجون يف حركة
ّ
وع�ساف ينظر �إليهم بعيون
ال تهد�أ،
ّ
متو�سلة.
مت�سائلة ،بل
ّ
ع�ساف عند
�ساعات طويلة ق�ضاها ّ
ب��اب غرفة العمليات قبل �أن يخرج
حكمت ج���ا ًّرا قدميه كامل�صارع
باكيا
وانكب على عنق �أخيه
املهزوم؛
ً
ّ
وا�سرتد الله
ك��الأوالد .لقد ماتت هبة،
ّ
وجدتها
وعمها ّ
�أمانته .فبكاها والدها ّ
تقرحت من الدموع م�آقيهم.
حتى
ّ
ويف اليوم الثاين م�شوا يف موكب حزين
خلف النع�ش ال�صغري الأب��ي�����ض ال��ذي
ع�ساف بيديه ،وقال« :هنيئً ا ملَن
�صنعه ّ
�سريقد فيه».
ع�ساف ،وغيرّ نظرته
موت هبة غيرّ
ّ
ع�ساف
�إىل احلياة وامل���وت .لقد رح��ل ّ
القدمي الذي كان يحزن لفرح النا�س،
ويحزن لأفراحهم ،ويتمنّ ى املوت لهم
ليبيع النعو�ش التي ي�صنعها .وج��اء
ع�س ٌ
اف جديد ّ
ي�صلي يف ال�صباح وامل�ساء.
ّ
يحب النا�س ،ويتمنّ ى اخلري لهم .لذلك
ّ
باع النعو�ش التي يف م�ستودعه بثمن
أحد �صنّ اعها واملتاجرين بها
كلفتها ل ّ
يف املدينة .وح� ّ�ول متجره حانو ًتا يبيع
فيه �سالل الأزهار يف الأعرا�س واملنا�سبات
ال�سعيدة� .أم��ا املنا�سبات احلزينة فلم
يكن له �ش�أن بها.
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شقيقان
يقان الش
يقان الششق
ن الششقيقان الششق
ن الششقيقا
الطوارئ لهذه الليلة� ،ألي�س كذلك؟
املمر�ضني املناوبني.
قالت رئي�سة فريق ّ
 �أوتعتقدين �أنني ٍنا�س!!
 �إذن �أرج���و ح�����ض��ورك يف احل���ال لو�سمحت.
 ح�ضوري يف احلال! ما الأمر؟ نقلت �إح���دى ���س� ّ�ي��ارات الإ�سعاف�إىل م�ست�شفانا طفلة بحالة اخلطر،
وحتتاج �إىل عملية جراحية عاجلة.
و�سببت لها ك�سو ًرا
لقد �صدمتها ّ
�سيارةّ ،
بالغة.
 ما ا�سمها؟ ...م��اذا تقولني!! �س�ألحكمت وه��و يقف م�سلوب القوى،
و�أ���ض��اف« :ه� ّ�ي��ئ��وا غرفة العمليات،
احا يكون �إىل جانبي ،و�أنا
جر ً
وا�ستدعي ّ
� ٍآت على الفور».
�ألقى حكمت اللقمة الثانية من
يده ،وقال ب�صوت مهزوم�« :أنا عائد �إىل
امل�ست�شفى».
 وه���ل ع��ل��ي��ك �أن ت���ع���ود!؟ ���س ��ألع�ساف ،و�أ�ضاف�« :أما من طبيب �آخر
ّ
ّ
ي�ستطيع احللول حملك!� ...إن��ك يف
هذا امل�ست�شفى لأ�شبه بطنّ و�س الذي يف
اجلي�ش» .ق��ال و�ضحك .ومل��ا مل تقع
موقعا ح�سنً ا،
دعابته يف نف�س �أخيه
ً
قال« :ليكن كما تريد .لكن تناول
ع�شاءك ،ثم اذهب».
 -عليك �أن ت�أتي معي.

 �آتي معك! ملاذا؟! ق��م الآن��� .ص��رخ حكمت وك��ادمن�صاعا .وخرج
ع�ساف
ً
يبكي .فنه�ض ّ
ت�شيعهما � ّأمهما واجفة
برفقة �أخيه
ّ
القلب .وعندما دخال امل�صعد ،هبطت
عند الباب على ركبتيها ،ورفعت نحو
ال�سماء عينني باكيتني.
ل�سيارته العنان
�أط��ل��ق حكمت
ّ
مكفهر الوجه من حزن و�أ�سى .ف�س�أله
ّ
ثمة �أمر عليه �أن يقلق
ع�ساف �إن كان ّ
ّ
هو � ً
أي�ضا ب�ش�أنه .لكنه بقي �صامتً ا .وملا
ع�ساف على �أن يعرف وقد انتابه هذه
� ّ
أ�صر ّ
املرة خوف من اجلواب ،قال حكمت:
ّ
«�إنها ابنتك يا �أخي» .وم�سح دمعتني
بظاهر يده ،و�أردف« :لكن ال تقلق .هي
تعر�ضت حلادث ب�سيط ،وحتتاج
بخريّ .
�إىل عملية جراحية �صغرية».
 ي��ا �إل��ه��ي كيف ح��دث ه��ذا! مل��اذاابنتي!� ...أرج��وك يا �أخي ُقل يل �إنها
�ستنجوِ .هبة يا حبيبتي .ها � ّإن �أباك
قادم � ِ
بربك يا �أخي �أ�سرع قليلاً ؛
إليكّ .
جدا.
ال�سيارة بطيئة ًّ
فهذه ّ
ه��ك��ذا ك��ان ع���ّ��س��اف ي��ق��ول دام��ع
املقلتني مرجتف القلب ،وهو ال يعي �أن
ال�سيارة تطري يف الف�ضاء ال ت�سري على
ّ
الأر�ض.
عندما بلغا امل�ست�شفى ،هرعا �إىل
الداخل؛ فتناول حكمت ثوبه الأبي�ض،
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رحلة
يف الإن�سان

م�سببات العنف الزوجي
املر
والواقع ّ

�إعداد:
غري�س فرح

خ��ل�ال ال��ع��ق��د امل��ا���ض��ي،
تق�صى بع�ض الباحثني يف
ّ
املجالني النف�سي والإجتماعي
الأ���س��ب��اب وال��ع��وام��ل امل ��ؤدي��ة
تفجر العنف ال��زوج��ي
�إىل
ّ
ب��ن��وع��ي��ه .ونتيجة ل��ذل��ك،
ثبت �أن ع�شرين باملئة من
ال��زي��ج��ات ،ت�شهد خالفات
تكون فيها امل���ر�أة �ضحية
ال���رج���ل� .إىل ذل����ك ع��رف
�أن ه��ذا ال��ن��وع م��ن العنف
يطاول العالقات احلميمة
خارج نطاق ال��زواج .وح�سب
م��ا ذك��رت��ه جم��ل��ة العلوم
الأمريكية ،ف ��إن الباحثني
ح�صلوا على معطيات بهذا
ال�ش�أن من الأم��اك��ن التي
تلج�أ �إليها الن�ساء املت�ضررات
العالقة الزوجية لي�ست كما هو معروف� ،شهر ع�سل دائم� .إنها عالقة بني �شخ�صني يتقا�سمان احلياة
من العنف ،كامل�ست�شفيات
من خالل ر�ؤية متفاوتة للأمور .وهي حالة طبيعية �إذا ما �أخذنا بعني الإعتبار �شخ�صيتي الزوجني
ومراكز ال�شرطة .ومن خالل
اللتني تعك�سان اختالف تربية كل منهما والبيئة التي ن�ش�أ فيها.
حت��ل��ي��ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات،
على كل ،فالدرا�سة التي نحن الآن ب�صددها لي�ست معن ّية باخلالفات الروتين ّية بني الزوجني بل
تو�صلوا �إىل القول �أن بع�ض
بتلك امل�ؤدية �إىل العنف ،و�إحلاق الأذى ب�أحد الطرفني �أو كليهما .وال�س�ؤال املطروح :ماذا ي�ؤجج العنف
ّ
الرجال املعا�صرين يفتعلون
الزوجي وكيف ينظر �إليه الإخت�صا�صيون وما هي احللول املقرتحة؟
الأجواء امل�ؤدية �إىل العنف من
�أجل �إر�ضاء ميلهم الفطري
معا� ،إىل ال�سيطرة و�إر���ض��اء ال���ذات .وكما
�أنواع العنف الزوجي
تخرج ع��ن �سيطرة ال�شريكني ً
بح�سب ال��ن��م��اذج ال��ت��ي �صنّ فتها وحت� ّ�ول ال��زواج �إىل مراحل من ال�شجار ت�ؤكد نتائج الدرا�سات بهذا ال�صدد ،ف�إن
الدرا�سات منذ �سبعينيات القرن املا�ضي ،والعراك امل�ؤذي على ال�صعيدين ،اجل�سدي الهيمنة الذكورية املعا�صرة هي ح�صيلة
�أمر طبيعي – �إجتماعي ،هي أ� الرجال
متّ الت�أكيد �أن العنف الزوجي نوعان :واملعنوي.
ي��ج��در ب��الإ���ش��ارة ه��ن��ا �أن الباحثني منذ القدم ال�ستخدام القوة من �أجل
النوع الأول هو العنف اللحظوي من
اً
طرف واحد ،ويت�سبب به �أحد ال�شريكني الإجتماعيني والنف�سيني ينق�سمون اقتحام ال�صعاب ،و�صول �إل م�صادر القوت.
لناحية ترجيح كفة �أحد نوعي العنف ومع تقدم املجتمعات التي �أمنت �سهولة
(الزوج �أو الزوجة).
ومع �أن العنف الذي ت�ستخدمه املر�أة على الآخر .فمنهم من يرى �أن العنف العي�ش ،و�أف�سحت املجال �أم��ام عمل
وحتديدا من قبل الزوج الن�ساء ،بقيت النزعة ال�سلطوية را�سخة
�ضد الرجل� ،أ�صبح اليوم حالة �شائعة ،من جانب واحد،
ً
�شيوعا ،بينما يعتقد البع�ض يف ذاكرة الرجال الفطرية ،ومتثلت لدى
فجميع املعطيات ت�ؤكد �أن غالبية هو الأكرث
ً
حاالت هذا النوع من العنف يت�سبب الآخر �أن العنف امل�شرتك هو املهيمن البع�ض بامليل �إىل �إخ�ضاع املر�أة ب�أنواع
بها الرجل لأ�سباب ن�أتي على ذكرها ح��ال� ً�ي��ا ع��ل��ى املجتمعات امل��ع��ا���ص��رة .العنف اجل�سدي واللفظي.
ً
وك���ان���ت ال��ب��اح��ث��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة
وهذا يعود �إىل م�شاركة املر�أة يف احلياة
الحقا.
أكدت
�أما النوع الثاين ،فهو العنف امل�شرتك ،العائلية والعملية ،الأمر الذي �أدى �إىل الربيطانية ربيكا �أمري�سون قد � ّ
يف كتاب �أ�صدرته العام � ،1979أن الرجال
�أي ال��ذي ينجم عن انفعاالت فطرية تقلي�ص هيمنة الذكور.

العالقة الزوجية

بني جنة احلب وجحيم العنف
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الذين ميار�سون العنف �ضد زوجاتهم،
يعي�شون يف الواقع املوا�صفات احل�ضارية
التي عرفتها املجتمعات منذ ن�ش�أتها،
وهي موا�صفات التي قوامها الهيمنة
الذكورية واخل�ضوع الأنوي.
هذا لناحية العنف من جانب واحد،
لكن ماذا ب�ش�أن العنف امل�شرتك الذي
�سبق و�أ�شرنا �إليه؟

التعامل معها .ويف حال متّ
التعرف �إىل
ّ
الدوافع امل�ؤدية �إىل تفجري الإنفعاالت،
ي�صبح ب ��إم��ك��ان املعنيني معاجلة
مقدمها،
الو�ضع بالطرق املنا�سبة ويف
ّ
عدم اخل��وف من التعبري عن امل�شاعر
جتاه ال�شريك اً
بدل من كبتها .وعدم
تكرار الأخطاء املفجرة للإنفعاالت،
كالت�صرفات الع�شوائية غري الالئقة،
والكالم اجلارح.

�أ�شارت الدرا�سات التي �أجريت يف غري
مكان من العامل� ،إىل �أن ن�سبة كبرية
من املتز ّوجني ،يتفاعلون بطريقة بالغة
مقدمها
العنف ،لأ�سباب عديدة ،يف
ّ
كبت امل�شاعر ،وعدم التعبري عنها يف
الوقت املنا�سب ،وبالأ�ساليب املنطقية.
وه��و م��ا ي��رف��ع ن�سبة التوتر ل��دى �أح��د
معا ،ويت�سبب
الفريقني �أو كليهما ً
ب��الإن��ف��ج��ار اخل����ارج ع��ن ال�سيطرة.
وه��ذا الأم��ر يعود �إىل طبيعة �شخ�صية
ال��زوج�ين والأح����داث امل�لازم��ة ل��ل��زواج،
وطرق �إ�ستيعابها ،بالإ�ضافة �إىل ن�سبة
ال�ضغوط املواكبة ل��ل��زواج ،وكيفية

العنف الزوجي والواقع احل�ضاري

العنف امل�شرتك واملجتمعات احلديثة

يف ال��واق��ع� ،إن الأزواج ال��غ��ارق�ين يف
يودون لو يتمكنون
م�ستنقعات العنفّ ،
من �ضبط انفعاالتهم والعي�ش بوئام.
فهم يدركون بعمق �أهمية العالقة
ال���زوج���ي���ة ال��ن��اج��ح��ة ع��ل��ى جميع
امل�ستويات.
�إىل ذل��ك ،فاجلميع يعلم �أن عالج
العنف ال��زوج��ي يكمن يف كيفية
ال�سيطرة عليه قبل انفجاره ،من خالل
ّ
وتعلم �سبل التعبري عن
�ضبط النف�س،
منعا لرتاكمها
امل�شاعر حلظة بلحظة ً
وت�شكيلها قنبلة موقوتة .وه��ذا ال

يتحقق �إال من خالل معاي�شة الواقع
احل�ضاري ،والتخل�ص قدر امل�ستطاع من
حتكم امل�شاعر الفطرية بهم.
ّ
ّ
احلل يكمن
ما �سبق ذكره يعني �أن
يف تروي�ض الذات� ،أو التد ّرب على �ضبط
تعزز فورتها الذاكرة
الإنفعاالت التي ّ
عموما
البدائية ،وهي انفعاالت تفجرها
ً
م�شاعر كالغرية ،وال�شعور بالنق�ص،
�أو حب ال�سيطرة وال�بروز ،و�سواهما من
امل�شاعر املمكن �إخ�ضاعها ل�سلطة
العقل.
و�إذا م��ا متعن امل��ت���أذون م��ن العنف
الزوجي ،بالفوائد املمكن جنيها من
اً
و�صول �إىل �صفاء العالقة
�ضبط النف�س،
الزوجية ،ي�صبح ب�إمكانهم التد ّرب
تدريجا على ا�ستخدام العقل ،وكبح
ً
جماح امل�شاعر.
�أما يف حال وجود عوامل تعيق الرجوع
�إىل العقل ،ك�إدمان الكحول واملخدرات
و�سواها ،في�صبح من ال�ضروري ا�ست�شارة
�إخت�صا�صيني ،واخل�ضوع لربامج ت�أهيل
تعيد �إىل احلياة الزوجية �صفاءها.
املهم �إذن هو تروي�ض الوح�ش البدائي
يف ال���ن���ف���و����س،
والإمي�����������������ان
املطلق بالواقع
احل�����������ض�����اري،
ه���ذا ب��الإ���ض��اف��ة
�إىل م��ع��اجل��ة
ال�ضغوط الع�صرية
ب����ال����و�����س����ائ����ل
امل����ت����اح����ة .ويف
ح����ال ال��و���ص��ول
�إىل هذه املرحلة
م���ن الإرت���ق���اء،
ي�صبح ب�إمكان
ال��زوج�ين �إح�لال
النقا�ش العقالين
مكان الإنفعال
اً
و�صول
الفطري،
�إىل عالقة �أكرث
ا�ستقرا ًرا و�سعادة.
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موا�سم
وخريات

�إعداد :د.ح�سني حمود
اجلامعة اللبنانية  -كلية الزراعة

الأكواز امل�ستديرة املغلقة
على حبيبات تتوهج المعة
بلونها الأحمر �أو الوردي ،باتت على الئحة
جدا ،لي�س فقط لطعمها
الفواكه املطلوبة ً
اللذيذ و�إمنا لفوائدها الغذائية والعالجية...
فمنذ �سنوات ك�شفت الأبحاث �أهمية الرمان
يف الوقاية من ال�سرطان ومكافحته� ،إىل جملة
من الفوائد الأخ��رى� .أكرث من ذلك زراعة
خ�صو�صا �أنه ال يحتاج الكثري
الرمان مربحة
ً
من التعب والعناية.

�شجرة تواجه تق ّلبات املناخ

الرمان يف مناطق جنوب
تنت�شر زراعة ّ
غرب �آ�سيا وحو�ض البحر املتو�سط ،ويعتقد
ب�أنها ن�ش�أت يف �إي��ران ،ثم انتقلت �إىل
ال�شرق العربي ومنه �إىل �شمال �أفريقيا
والأن��دل�����س م��ع ال��ف��ت��وح��ات العربية
إ�سالمية ،وبدورهم نقل الإ�سبان هذه
ال
ّ
ال��زراع��ة �إىل �أم�يرك��ا .وتنت�شر زراع��ة
�رم��ان يف الوقت احلا�ضر على نطاق
ال� ّ
جت��اري يف دول �إ�سبانيا وقرب�ص ولبنان
و�سوريا والعراق وم�صر وال�سعودية وبع�ض
الواليات الأمريكية اجلنوبية.
الرمان ما بني  3و5
يراوح ارتفاع �شجرة ّ
�أمتار ،وهي مت�ساقطة الأوراق ،كثرية
الأفرع .تبد�أ ال�شجرة يف الإزهار من ال�سنة
اً
حم�صول جتار ًيا
الثانية �أو الثالثة ،وتعطي
معمرة.
بعد ال�سنة الثامنة ،وهي �شجرة ّ
تتحمل
�رم��ان م��ن النباتات التي
ال� ّ
ّ
144

العدد 354

الدرا�سات
احلديثة تعيد
�إىل الرمان اعتباره
فوائده كبرية
ومردوده ج ّيد
ورعايته �سهلة
أ�شعة ال�شم�س
جيد اجلفاف و� ّ
ب�شكل ّ
تتحمل يف الوقت
وحرارتها الالفحة ،كما
ّ
نف�سه انخفا�ض احلرارة يف �أ�شهر ال�شتاء
حتى  15-13درجة حتت ال�صفر .وميكن
زراعته حتّ ى يف املناطق التي ت�صل فيها
�أدنى درجات احلرارة �إىل  25درجة حتت
الرمان
ال�صفر .يف املقابل
تتحمل �شجرة ّ
ّ
ارتفاع احلرارة �إىل ما يزيد عن  40درجة
عدة �أنواع من الرتبة
مئوية ،وتت�أقلم مع ّ
تف�ضل
غنية ،وهي ّ
�سواء كانت فقرية �أم ّ
واجليدة
الرملية العميقة
الطينية
الأتربة
ّ
ّ
ّ
ّ
ال�صرف ،كما �أ ّنها ال تت�أثر بامللوحة وال
الكل�سية .من ناحية �أخرى،
بالأتربة
ّ
�رم��ان لتعطي ثما ًرا
حتتاج �أ���ش��ج��ار ال� ّ
جيدة �إىل �صيف طويل (حواىل خم�سة
ّ
�أ�شهر) ،وينا�سبها ال�صيف احلار واجلاف،
حتمل
وبكلمة واحدة ،ال يفوق ّ
الرمان يف ّ
الظروف القا�سية �إ ّال النخيل والتني.

الرمان
�أنواع ّ

هناك نوعان �أ�سا�سيان من فاكهة
ال��رم��ان ،احللو واحل��ام�����ض .ويف لبنان
ّ
املحلية
الرمان
و�سوريا العديد من �أ�صناف ّ
ّ
ال�سكري والهاجوجي
أهمها:
ّ
وامل�ستوردة و� ّ
وثمارها حلوة امل��ذاق ،ت�ؤكل مبا�شرة
احلبة
علما �أن وزن
وت�صلح للع�صري،
ً
ّ
الواحدة ي�صل �إىل كيلوغرام �أو �أكرث.
وهناك ال��وردي �أو امل��اوردي حيث الثمرة
كبرية وم�ستديرة ال�شكل وي�صل قطرها
�إىل �أكرث من � 10سم وطعمها حلو خال
من احلمو�ضةّ .
وامللي�سي وثماره متو�سطة
احلجم ،م�ستديرة ال�شكل حلوة الطعم،
واللفاين الكثري احلمو�ضة ،وهذه امليزة
ً
الرمان
جعلته
�صاحلا ال�ستخراج دب�س ّ
منه.

اخل�صائ�ص والفوائد

�رم��ان باختالف
تختلف خ�صائ�ص ال� ّ
ال�سكر
�أن��واع��ه .فاحللو يحتوي على
ّ
بن�سبة  %10-7واملاء بن�سبة  %81والربوتني
( )%0.6والدهون ( ،)%0.3كما يحتوي
على �أل��ي��اف بن�سبة  %2وعلى حم�ض
الليمون ( )%1وعلى ن�سبة �ضئيلة من

املطهرة للدم ،كما
الفواكه
ّ
ّ
منظف ملجاري التنف�س
�أ ّن��ه
وي�شفي التهابات احللق وع�سر
اله�ضم والإ�سهال املزمن .وهو
ي�ساعد يف �إزالة ح�صى الكلى
وخف�ض احلمو�ضة يف البول
والدم.
ّ
الأم�لاح املعدنية كاحلديد والفو�سفور
وال��ك�بري��ت والكل�سيوم وال��ب��وت��ا���س
واملنغنيز ،ون�سبة عالية من الفيتامني .C
للرمان احلام�ض فتنخف�ض
� ّأما بالن�سبة
ّ
ال�سكر وترتفع ن�سبة حم�ض
فيه ن�سبة
ّ
الليمون حتّ ى  ،%2وهذا يعني �أنه �أغنى
م��ن الليمون نف�سه ب��ه��ذا احلم�ض،
كذلك ترتفع يف بذوره ن�سبة الربوتني �إىل
الرمان بقيمة
 %9والد�سم �إىل  .%7ويتمتّ ع ّ
متد
غذائية عالية ،فكل  100غرام منه ّ
اجل�سم بقرابة � 160سعرة حرارية ،كما
الرمان
ت�صل ن�سبة الفيتامني  Cيف ع�صري ّ

البلدي �إىل حواىل  10ملغ يف كل  100غرام
من الع�صري.
طبية حديثة �أن
وق��د �أف���ادت بحوث
ّ
و�صحي للقلب،
�رم��ان مفيد
ّ
ع�صري ال� ّ
يوميا
وت��ن��اول ك��وب من ه��ذا الع�صري
ً
ميكن �أن يعيق �أو حتى مينع عوامل
ت���ؤدي �إىل نوبات قلبية� .أ�ضافت هذه
مقو للقلب ،يكافح
البحوث �أن ّ
الرمان ّ
الأورام يف الأغ�شية املخاطية و�أ ّن��ه من

للرمان
الإ�ستخدامات الطب ّية ّ

للرمان �إ�ستخدامات كثرية يف جمال
ّ
الطب �أهمها:
 الوقاية من ال�سرطان وعالجه :ثبت �أنطبيعيا
ت�سبب مو ًتا
�رم��ان
ً
خال�صة ال� ّ
ّ
للخاليا ال�سرطانية من دون �أن ت�ؤثر على
اخلاليا ال�سليمة ،وقد ا�ستخدم بنجاح يف
عالج �سرطان الثديني.
 عالج �أمرا�ض القلب والأوعية الدموية:الرمان العالية كم�ضاد
ثبتت فعالية
ّ
ّ
لت�صلب ال�شرايني وكم�ساعد يف ا�ستعادة
ع�ضلة ال��ق��ل��ب امل�ضطربة وظائفها
الطبيعية.
 مكافحة الإلتهاباتوامل��ي��ك��روب��ات :لقد
ت��ب�ّي�نّ �أن����ه ف� ّ�ع��ال
ج������دا ك��م�����ض��اد
ًّ
ل����ل����ف��ي�رو�����س����ات
وال����ب����ك����ت��ي�ري����ا
والإل����ت����ه����اب����ات،
وكم�ضاد للعوامل
امل�سببة للت�شوهات
ّ
وكمقو
ال��وراث��ي��ة،
ّ
جلهاز املناعة.
 م��ن��ع ه�شا�شةاكدت عدة �أبحاث �أن تناول
العظام :لقد ّ
�صحة العظام
الرمان مينع تدهور ّ
ع�صري ّ
والغ�ضاريف.
الرمان
 خف�ض الكول�سرتول :يعمل ع�صري ّعلى تخفي�ض كمية الكول�سرتول يف
الدم.
ّ
ال�سكري :ميكن �أن
 منع خماطر�رم��ان �إىل تقليل
ي���ؤدي �شرب ع�صري ال� ّ
ال�سكري وتقليل خماطر
خماطر مر�ض
ّ

الإ�صابة بالأمرا�ض امل�صاحبة له مثل
ّ
ت�صلب ال�شرايني .حيث �أثبتت درا�سة
�أن الأ���ش��خ��ا���ص ال��ذي��ن ت��ن��اول��وا ع�صري
ّ
ت�صلــب
الرمان انخف�ض لديهم م�ستوى
ّ
ال�شــرايني.
�إىل ذلك ت�ؤكد الأبحاث العلمية �أن
الرمان حتتوي على ن�سب عالية
ق�شرة ّ
من م�ضادات الأك�سدة ،و�أن هذه الق�شرة
املجفّ فة ت�ستعمل لعالج قرحة اجلهاز
اله�ضمي ،كما ي�ستخدم م�سحوق الق�شرة
وال�ساق واجلذور يف عالج الإ�سهال وقتل
اجلراثيم وامت�صا�ص ال�سموم اجلرثومية،
الرمان يف
كذلك ي�ستخدم نقيع ق�شرة ّ
طرد الديدان ال�شريطية وقتل عدد كبري
من الطفيليات ويف عالج البوا�سري.

الرمان يف لبنان
م�ستقبل زراعة ّ

خالل العقود الثالثة الأخرية ،وب�سبب
م��ردوده القليل ،ورغبة منهم بزراعات
ربحا �أوفر� ،أقدم عدد كبري
بديلة تعطي ً
من املزارعني يف لبنان على ا�ستئ�صال
الرمان من ب�ساتينهم وحدائقهم
�أ�شجار ّ
وا�ستبدلوها ب�أنواع �أخرى من الفاكهة،
كالتفاح والإجا�ص والد ّراق واللوز وغريها
ريا بوجه
من الأنواع التي مل ت�صمد كث ً
عوامل الطبيعة التي ال ترحم ،بينما
ظل ما ّ
�صامدا.
الرمان
ً
تبقى من �أ�شجار ّ
هذه احلقيقة �أدركها الكثريون ويبقى
الآن على الدولة �أن تقوم بدورها وت�ؤدي
واجبها من حيث تقدمي امل�ساعدات
املطلوبة للمزارعني وت�شجيعهم على
الرمان من خالل ت�أمني �أ�صناف
زراعة ّ
مالئمة ومطلوبة وت�أمني ت�صريف الإنتاج
ً
حديثا
يف الأ���س��واق العاملية .ولقد تبينّ
�أن هناك ج��دوى �إقت�صادية من زراعة
اجليدة
فمتو�سط �إنتاج ال�شجرة
الرمان،
ّ
ّ
ّ
يقارب حدود املئتي كيلوغرام .وبالتايل
ف�إن احلقل املزروع بخم�سني غر�سة من
الرمان يعطي ما يقارب ع�شرين مليون
ّ
باملفرق
لرية يف ال�سنة �إذا بيع املح�صول
ّ
و�أق��ل من ن�صف املبلغ بقليل �إذا بيع
باجلملة.
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قواعد
التغذية

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

النيء او املطبوخ؟
ّ
لكل طعام مقام ونظام وعواقب

ال�صرعة الغذائ ّية
اجلديدة  -القدمية

النيء منذ
اكت�شفت حمية الطعام
ّ
ع��ام��ا ،ف���أل�برت
�أك�ث�ر م��ن ع�شرين
ً
�آن�شتاين ،ول��ي��ون��اردو دافن�شي ،وحتى
الرئي�س الأم�يرك��ي الأ�سبق �أب��راه��ام
لنكولن كانوا من �أتباعها ،وكان
ّ
ّ
حلل
يتطلع
طب ًّيا،
هدفها الأ�سا�سي ّ
م�شاكل ارتفاع �ضغط الدم ومعاجلة
�أم��را���ض القلب والكليتني والكبد
و�أوجاع الر�أ�س ...وها هي اليوم تعود �إىل
الواجهة بعد �أن �أ�صبحت واحد ًة من ّ
كل
وبريطانيات
ع�شر مراهقات �أمريكيات
ّ
مهوو�سات بالر�شاقة يعتمدن عليها
وزن��ه��ن وللح�صول ،كما
لتخفيف
ّ
يزعمن ،على ف��وائ��د ع��دي��دة للج�سم
148
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حتولت هذه
يطارد �شبح الر�شاقة الن�ساء واملراهقات ،بحيث ّ
ريا للقلق .وقد ظهرت منذ ب�ضع �سنوات �صرعة
الظاهرة ً
هو�سا مث ً
النيء» الذي يرتكز
تبنّتها النجمات العامليات هي ريجيم «الطعام ّ
على ا�ستهالك الغذاء غري املطبوخ ،على �أ�سا�س �أ ّنه ي�ضمن تخفيف
الوزن و�صحة اجل�سم والذهن على حدٍّ �سواء ...فما �صحة هذه
الأمر ،وهل يوافق الر�أي الطبي االخت�صا�صي على ترويجها؟

ّ
تتمثل يف ن�ضارة الب�شرة و�إبعاد عالمات
تقدم ال�سن ...فال عجب كيف تتجه
ّ
جنمات هوليوود اليوم على مثال دميي
م��ور ،دون��ا ك��اران وغوينيث بالرتو �إىل
التقيد بها.
ّ
ال�صرعة الغذائية ه��ذه تدعو �إىل �أن
يتكون ال��غ��ذاء اليومي من  %70من
ّ
��يء ال��ط��ازج والع�ضوي الذي
الطعام ال��ن ّ
يتعر�ض لأي ح��رارة� ،أو ل ّأي
ال يجب �أن
ّ
نوع من �أنواع الإ�ضافات �أو الت�صنيع �أو
التدخل الب�شري .فهو ي�شمل الكثري
م��ن الفاكهة ،واخل�����ض��ار ،واحل��ب��وب،
والأع�شاب ،والنباتات ،وثمار البحر،
وم�شتقات احلليب والبي�ض ...لكن
ي�صرون
املتع�صبني لهذه احلمية
بع�ض
ّ
ّ
تتكون من %100
على �أن ال بد لها �أن
ّ

من الغذاء الطبيعي بحالته «اخل��ام»،
وي�سمونه «الطعام احلي» على اعتبار � ّأن
ّ
الطهي يقتل الطعام ويهدر الأنزميات
ٍ
بن�سبة
املهمة املوجودة فيه
الغذائية
ّ
ّ
ت��راوح بني  30و ،%85م�شريين �إىل � ّأن
ي�صعب عملية اله�ضم ويجعل
الطهو
ّ
ق���درة اجل�سم على امت�صا�ص ال��غ��ذاء
�أ�ضعف.

احلمية الن ّيئة بني م�ؤ ّيدٍ ...

النيئة على أ� ّنها
يتم الرتويج للحمية ّ
تعطي الطاقة للج�سم ،في�شعر من
يتبعونها بطاقة �أك�ثر من � ّأي وقت
م�ضى ،كونها خالية من املواد احلافظة
وال�سكريات امل�صنّ عة ،ولذلك ،ال ي�شعر
ه�ؤالء بالك�سل واخلمول .كما �أ�شارت
درا���س��ات عديدة �إىل � ّأن االن��زمي��ات يف
النيء تفرز يف الفم خالل امل�ضغ،
الطعام ّ
وتختلط ب�أنزميات اجل�سم مل�ساعدتها
عملية اله�ضم .حتى � ّأن
على �إمت��ام
ّ
اخت�صا�صي التغذية الأم�يرك��ي يوري
�إلكيم يف كتابه «الأك��ل من �أجل

حد اعتبار
الطاقة احليو ّية» ذهب �إىل ّ
ّ
كل ما هو طبيعي مثايل ،قائلاً « :نحن
ال نرى حيوانات بر ّية م�صابة بالبدانة،
ّ
تف�شت بني
�أو ب�سل�سلة الأمرا�ض التي
الب�شر ب�سبب �أ�سلوب احل�ضارة احلديثة
و�أ�سلوب التغذية املعتمد على الطعام
املطهو وامل�صنّ ع واملليء بالكيماويات،
مثل الربو ال�شعبي والروماتيزم وه�شا�شة
العظام و�أمرا�ض نق�ص املناعة والإكزميا
ّ
فكل هذه
وال�سرطان و�أمرا�ض ال�سمنة.
الأم��را���ض ال ت��وج��د يف الطبيعة وبني
ً
ر�شيقة قو ّية
احليوانات الرب ّية � ،مّإنا نراها
ت�ستمتع باحليو ّية والطاقة ،وال�سبب
هو اعتمادها على تناول الأغ��ذي��ة يف
�شكلها الطبيعي من دون �أي حت�ضري �أو
ّ
تدخل.»...
يف �إطا ٍر م�شابه ،ال ّ
ان هذه الظاهرة
�شك ّ
للنباتيني الذين مييلون
مثالية
الغذائية
ّ
ّ
النباتية البعيدة
�إىل ا�ستهالك الأنظمة
ّ
ومما ال ّ
�شك فيه � ً
أي�ضا � ّأن
عن اللحومّ ،
�أن��واع الأطعمة امل�ستخدمة يف احلمية
النيئة غنية بحم�ض الفوليك والألياف
ّ
وامل���ع���ادن ك��امل��اغ��ن��ي��زي��وم واحل��دي��د،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م�����ض��ادات الأك�����س��دة
(امل��ع��روف��ة ب��ق��درت��ه��ا ع��ل��ى م��ق��اوم��ة
ال�سرطانات املختلفة) ،وه��ي ق��ادرة
على تقليل م�ستوى الكول�ستريول يف
الدم بالفعالية نف�سها التي تتمتع بها
الأدوية املعتمدة ملعاجلة �أمرا�ض القلب
ّ
ت�صلب ال�شرايني ،وارتفاع
املرتافقة مع
�ضغط ال���دم ...وتبطئ احلمية النيئة
كذلك عالمات تقدم ال�سن من خالل
ّ
حتقق
ترطيبها اجل�سم ،كما �أ ّن��ه��ا
التوازن النف�سي وال�صفاء الذهني...
�إىل ما �سبق ،يعترب تخفيف الوزن من
إ�ضافية لهذه احلمية ،ف�إذا
الفوائد ال
ّ
كان ال�شخ�ص بدينً ا واتبعها ،ف�سيفقد
حتما بع�ض الكيلوغرامات الزائدة.
ً

...ومعار�ض

مع كل هذه احلما�سة التي يبديها
م�ؤ ّيدو ومتّ بعو هذه احلمية� ،إال � ّأن هناك

االخت�صا�صيون
حماذير كثرية يطرحها
ّ
ي�شددون على �ضرورة
يف هذا ال�صدد .فهم ّ
أكد من �سالمة كل نوع غذائي
الت� ّ
النيئة
و�صالحيته للأكل يف احلالة
ّ
ّ
يتعر�ض للحرارة .فمثالاً
�أي من دون �أن
ّ
ولي�س ح�ص ًرا ،يتحتّ م على احلليب �أن
يتم من
يب�سرت ،وال ّ
بد لهذا الغر�ض �أن ّ
خالل احل��رارة ،و� اّإل فلن يبلغ مرحلة
بعيدا من
التعقيم التي تتيح �شربه
ً
خطر الت�سمم ،وهو �أمر ينطبق كذلك
على البي�ض وال��ك��اج��و ب�شكلهما
النيء...
ّ

حذار امل�ضاعفات!

ٍ
جهة �أخرى� ،أثبتت درا�سة �أجريت
من
العام ّ � ،2005أن معظم م�ؤ ّيدي احلمية
النيئة ي�صابون بعد �أع��وام قليلة من
اتّ باعها بنق�ص يف ال��وزن ،ويف خمزون
مما ي�سفر عن
املعادن و�أبرزها احلديد ّ
الإ���ص��اب��ة بفقر ال���دم ،وبنق�ص ح��اد يف
ال�بروت�ين والكال�سيوم ال��ذي يقود �إىل
الإ���ص��اب��ة برتقق ال��ع��ظ��ام ،ف�ضلاً عن
أهمها
النق�ص بالفيتامينات ال
أ�سا�سية و� ّ
ّ
مما ي�ؤدي �إىل التوتّ ر
فيتامني ب ،12وبّ 6
ومما ي�سمح
و�إ�ضعاف ع�ضالت اجل�سمّ ،
للت�شنّ جات املختلفة �أن ت���أخ��ذ لها
مكا ًنا يف �أنحائه.
وي�شري الر�أي الطبي يف هذا اخل�صو�ص،
�إىل � ّأن هذا النظام الفقري بال�سعرات
كمية
احل��راري��ة يبعث على �إنقا�ص
ّ
أهمية يف عملية تالحم
الدهون ذات ال ّ
�أع�ضاء اجل�سم يف ما بينها ،والذي ي�سري
ت��ره��ل مناطق
نق�صها مبا�شر ًة نحو
ّ
الإب��ط�ين والبطن واالف��خ��اذ .كما � ّأن
لهذا النمط ال��غ��ذائ��ي املنحرف �صلة
مبا�شرة ومثبتة بانقطاع الطمث عند
�سن مبكرة ،وبرتاجع �صحة
الن�ساء يف ّ
الفم و�سالمة الأ���س��ن��ان .لذلك يحذر
الأطباء واالخت�صا�صيون الن�ساء احلوامل،
ال�صحية
امل��راه��ق��ات وذوي امل�شاكل
ّ
من خماطر الإجن��رار وراء هذه ال�صرعة
امل�ستحدثة يف عامل الغذاء.
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

�سلطة
الني�سواز

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

املكونات:
بي�ض م�سلوق :عدد .2
بطاطا م�سلوقة :حبتان.
لوبية خ�ضراء م�سلوقة :كوب واحد.
بندورة مقطعة �إىل �شرائح :حبتان.
تونا ّ
معلبة :عدد .1
زي��ت��ون �أ���س��ود م��ن��زوع ال��ن��واة :ن�صف

تورتيليني ب�صل�صة البي�ستو

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

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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املكونات:
معكرونة تورتيليني بنكهة اجلبنة:
 500غرام.
جبنة بارميزان مربو�شة :ن�صف كوب.
فلفل �أحمر :عدد .1
روكا :باقة واحدة.
كرميا طازجة :كوب واحد.
مكونات �صل�صة البي�ستو:
�أوراق حبق طازجة :كوب واحد.
حمم�ص :ربع كوب.
�صنوبر مقلي �أو
ّ

فوائد الزيتون:

الزيتية
يعترب الزيتون من النباتات
ّ
املعمرة
الدائمة اخل�ضرة ،وهو من الأ�شجار ّ
ذات الفوائد الإقت�صادية والبيئية العديدة.
لأ�شجار الزيتون القدرة على ال�صمود
يف الظروف البيئية القا�سية �إذ تتحمل
املتعمق
اجلفاف نظ ًرا لنظام جذورها
ّ
تف�ضل
البعلية .غري �أنها
يف ال��زراع��ة
ّ
ّ
بطبيعتها ال�سفوح ال�صخرية القريبة من
ال�ساحل ومناخ البحر املتو�سط ،حيث
ي�أتي  %95من حب الزيتون يف العامل من
هذه املنطقة على وجه التحديد .وي�شري

كوب.
زيت زيتون 5 :مالعق كبرية.
خردل ديجون :ملعقة كبرية.
�أوريغانو :ملعقة �صغرية.
ّ
خل �أبي�ض :ملعقتان كبريتان.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
جبنة بارميزان مربو�شة :ربع كوب.
ف�صان.
تومّ :
زيت زيتون :ن�صف كوب.
ملح :ح�سب الرغبة.
طريقة التح�ضري:
ت�سلق التورتيليني يف امل���اء املغلي
ّ
واململح ملدة ع�شر دقائق ،ثم ترفع عن
ثم
النار ،ت�صفّ ى وتغ�سل باملاء ال��ب��اردّ ،
جانبا.
ت�صفّ ى جمد ًدا وتو�ضع
ً
حت�ضر �صل�صة البي�ستو ،وتخلط ن�صف
ّ
الكمية مع التورتيليني وت�ضاف �إليها
وحت����رك .ي��ز ّي��ن
ال��ك��رمي��ا ال��ط��ازج��ة
ّ
الإخت�صا�صيون� ،إىل � ّأن �أ�شجار الزيتون
ال تعطي زيتو ًنا �أ�سود ،فالزيتون الأخ�ضر
تدريجيا من الأخ�ضر �إىل
يتحول لونه
ً
الأ�سود ّ
كلما ت�أخر قطفه.
زي��ت ال��زي��ت��ون امل�ستخرج م��ن ثمار
الزيتون باهظ الثمن مقارنة مع
�أنواع الزيوت الأخرى ،وهو مفيد
ج���دا للإن�سان وقيمته
ً
الغذائية مرتفعة
كونه غني

طريقة التح�ضري:
يف وع��اء ال�سلطة ،تو�ضع مكعبات
البطاطا واللوبية اخل�ضراء امل�سلوقة،
ّ
ومتلح وت�ضاف �إليها ر�شة الأوريغانو
والفلفل الأ�سود ،التونة امل�سلوقة و�شرائح
البندورة والبي�ض امل�سلوق.
يف وعاء جانبي يخلط خردل ديجون
ّ
وكمية زيت
اخلل الأبي�ض،
وملعقتا
ّ
الزيتون.
طريقة التقدمي:
ت�ضاف ال�صل�صة �إىل املكونات ال�سابقة
وحت ّ��رك برفق ،وتز ّين بحبات الزيتون
وتقدم.
الأ�سود املنزوعة النواة
ّ

ّ
املجففة
كاتو بالفاكهة
املكونات:
�سكر ناعم :كوبان ون�صف.
ّ
طحني :كوبان.
بي�ض :عدد .5
زبدة :كوب واحد.
بايكينغ باودر :ملعقة �صغرية.
ع�صري ليمون :ن�صف كوب.
فانيليا :ر�شة.
بر�ش حام�ض :ر�شة.
زبيب :ح�سب الرغبة.
كرز �أحمر جمفّ ف :ح�سب الرغبة.
كمية ال��ب��ارم��ي��زان امل�برو���ش��ة
وتقدم.
ّ

طبق التقدمي ب���أوراق الروكا اخل�ضراء،
وت�سكب فوقها معكرونة التورتيليني.
تقطع حبة الفليفلة احلمراء �إىل �شرائح
رفيعة ،وتنرث فوق الطبق وت�ضاف �إليها
بالكربوهيدرات ،والربوتني ،والأم�لاح
املعدنية ،وال�سيلولوز ،بالإ�ضافة �إىل
الفيتامينات ( Aو ،)Eوالأح��م��ا���ض
ال��ده��ن��ي��ة غ�ي�ر امل�����ش��ب��ع��ة ،وامل���ع���ادن
(كالبوتا�سيوم واحل��دي��د والفو�سفات
واملاغنيزيوم) وم�ضادات الأك�سدة...

طريقة حت�ضري �صل�صة البي�ستو:
يف اخلالط الكهربائي ،تو�ضع
�أوراق احل��ب��ق ال��ط��ازج��ة وامللح
وكمية
ف�صا الثوم
وي�ضاف �إليها ّ
ّ
تتكون
ال�صنوبر وت�ضرب حتى
ّ
بوريه ناعمة .ي�ضاف زيت الزيتون
�إليها �شيئً ا ف�شيئً ا ،ومن ثم جبنة
ال��ب��ارم��ي��زان وامل��ل��ح ،وت�ت�رك حتى
يتجان�س اخلليط.

احل�����د من
ف��ي�����س��اع��د ب���ذل���ك ع��ل��ى
ّ
ال�سرطانات املختلفة و�أمرا�ض القلب من
خالل تنظيم م�ستوى الكول�ستريول يف
اجل�سم و�إبعاد خطر اجللطات القلبية.
وه��و مفيد أ�ي ً
�����ض��ا يف معاجلة �أم��را���ض
اجلهاز اله�ضمي والإ�ضطرابات املعو ّية

م�شم�ش جمفّ ف:
ح�سب الرغبة.
خوخ جمفّ ف :ح�سب الرغبة.
طريقة التح�ضري:
 تخفق الزبدة مع الفانيليا وال�سكرملدة خم�س دقائق يف اخلالط الكهربائي
وي�ضاف �إليها البي�ض ،بي�ضة تلو الأخرى،
ثم البايكينغ ب��اودر والطحني وبر�ش
احلام�ض ون�ستمر باخلفق حتى ت�صبح
العجينة طر ّية متما�سكة.
 يف وعاء جانبي ينقع الزبيب بع�صريثم ي�صفّ ى.
الربتقال ملدة  40دقيقةّ ،
 تقطع الفواكه املجفّ فة ،وتخلطم��ع ملعقتني م��ن الطحني والزبيب
امل�صفّ ى ّ
جيدا.
وتقلب
ً
 تدهن �صينية اخلبز بالزيت �أو بالزبدةبوا�سطة الفر�شاة اخلا�صة �أو يدو ًيا ،وينرث
فوقها الطحني وت�ضرب باليد من الأ�سفل
حتى تزال بقاياه.
 تو�ضع عجينة الكيك يف �صينيةاخلبز ،وتدخل �إىل فرن حرارته  180درجة
ي�شقر �سطحه.
ملدة  45دقيقة حتى
مئوية ّ
ّ
كالإم�ساك ،كما �أنه مرتبط ب�إجناح
ومن��و
من��و �شبكة �أع�����ص��اب الأج��نّ ��ة
ّ
�أدمغتها قبل الوالدة وبعدها .بالإ�ضافة
�إىل ما �سبق ،يبعد زيت الزيتون �شبح
ه�شا�شة العظام و�أعرا�ض �شيخوخة اجللد
من خالل تغذيته الب�شرة وترطيبها.

ن�صيحة ال�شيف
ين�صح ال�شيف ري�شار اخل��وري ب��زي��ادة الطحني �إىل
الفاكهة املجففة �أو �أي نوع من املك�سرات (�شرط
نقعها بع�صري الفاكهة كالربتقال مثلاً ) وذلك للح�ؤول دون نزولها
�إىل قعر القالب خالل اخلبز.
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�سباق
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة
رقما قيا�س ًيا يف عدد امل�شاركني
حقق �سباق ماراتون بريوت للعام ً 2014
عداء وعداءة من  94دولة عربية و�أجنبية.
الذي بلغ 37153
ً
وكانت م�شاركة الفتة لرئي�س اجلمهورية ال�سابق العماد مي�شال
�سليمان ،كما ح�ضرت ال�سيدة ملى �سالم ممثلة رئي�س احلكومة متام
�سالم وال�سيدة منى اليا�س الهراوي ،ونادر احلريري ممثلاً الرئي�س �سعد
احلريري ،ووزير ال�شباب والريا�ضة عبد املطلب حناوي ،ووزير الرتبية
والتعليم العايل �إليا�س بو �صعب ،ووزير البيئة روين عريجي ،ووزير
الإعالم رمزي جريج ،ووزير ال�سياحة مي�شال فرعون ،والنائبان �سيمون
�أبي رميا وغ�سان خميرب ،وعدد من الوزراء والنواب ال�سابقني.

ً
ممثلة حاكم م�صرف لبنان ريا�ض
كما �شاركت ال�سيدة ماريان حويك
�سالمة ،وحمافظ بريوت القا�ضي زياد �شبيب ،وممثل مدير عام قوى
الأمن الداخلي اللواء �إبراهيم ب�صبو�ص العقيد ح�سني خ�شفة.
ومن بني ال�شخ�صيات الأجنبية امل�شاركة �سفرية الإحتاد الأوروبي وعدد
جميعا يف �سباق البدل مل�سافة  42كيلومرتًا،
من ال�سفراء ،وقد �شاركوا
ً
كذلك �شارك قائد اليونيفيل يف جنوب لبنان اجل�نرال لوت�شيانو
بورتوالنو ،والأمني العام للجنة الأوملبية العميد ح�سان ر�ستم ممثلاً
رئي�س اللجنة جان همام� ،إىل رئي�س الإحتاد اللبناين لألعاب القوى
روالن �سعادة ،ورئي�سة جهاز الإ�سعاف والطوارئ يف ال�صليب الأحمر
اللبناين روزي بول�س.
ومتيز ال�سباق هذا العام بوجود �ضيف ا�ستثنائي هو العداء الإثيوبي
الأ�سطوري ال�سابق هايلي جربي�سيال�سي ،كذلك ح�ضرت الفنانة
التون�سية لطيفة.

ماراثون بريوت للعام 2014

رقم قيا�سي على �صعيد امل�شاركة واجلي�ش يت�أ ّلق من جديد
تت�صدر املاراتون
�إثيوبيا
ّ
واجلي�ش يت�ألق يف ال�سباقات

النتائج الفنية لل�سباق بن�سخته الـ12
جاءت �إثيوبية النكهة ،بعدما ت�صدرت
�إثيوبيا فئتي الرجال وال�سيدات يف حني
اكتفت كينيا -التي كانت ت�صدرت
ال��ع��ام امل��ا���ض��ي -باملركز الثالث عند
الرجال وباملركز الثاين عند ال�سيدات.
�أما يف �سباق الرجال اللبنانيني ،فقد
ت�أ ّلق اجلي�ش بع�سكرييه امل�شاركني،
ّ
وحل يف املركز الأول العريف عمر عي�سى
من احلر�س اجلمهوري كما يف العام
املا�ضي ،تاله يف املركز الثاين املعاون �أول
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نيقوال مرتا من مديرية املخابرات.
ّ
ح��ل اجلندي
ويف �سباق ال��ـ  10كلم،
علي �سويدان من اللواء ال�سابع يف املركز
الأول ،تبعه املجند دروي�ش حديد من
اللواء الثاين يف املركز الثاين ،واجلندي
�أول عالء ال�سيد من اللواء اخلام�س يف
املركز الثالث.
وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
• �سباق املاراثون  195.42كيلومرتًا (الفئة
املفتوحة):
 فئة الرجال: -1الإثيوبي فيكادو غريما بتوقيت
� 2:12:28ساعة.

 -2الإثيوبي �أب��دي�لا غ��ودان��ا بتوقيت
.2:13:28
 -3الكيني ف�ستو�س النغات بتوقيت
.2:17:31
 فئة ال�سيدات: -1الإثيوبية ملهابت بتوقيت .2:29:12
 -2الكينية مونيكا جبكويت�ش
بتوقيت .2:30:49
 -3الإثيوبية �سايدة كدير بتوقيت
.2:34:21
• فئة الإحتياجات اخلا�صة:
 فئة الرجال: -1ال��ب��ول��ن��دي راف���ال وي��ل��ك بتوقيت

.1:08:27
 -2اللبناين �إدوار معلوف بتوقيت
.1:16:12
 -3الإ�سباين فيكتور روت��ارو بتوقيت
.1:18:36
 فئة ال�سيدات: -1الإ�سكتلندية ك��اري��ن دارك
بتوقيت .1:29:10
 -2ال��رو���س��ي��ة �سفتالنا مو�سوفيت�ش
بتوقيت .1:30:29
 -3الربيطانية �إليزابيث ماكتريما
بتوقيت .1:47:14
• �سباق املاراثون للبنانيني واللبنانيات
( 42.195كلم):
 فئة الرجال: -1عمر عي�سى (اجلي�ش اللبناين)
بتوقيت .2:34:57
 -2نيقوال مارتا (اجلي�ش اللبناين)
بتوقيت .2:37:51

 -3داوود م�صطفى
(م����ع����ا ل��ب��ن��ان)
ً
بتوقيت .2:40:41
 فئة ال�سيدات:� -1شريين جنيم
(ال�������ش���ان���ف���ي���ل)
بتوقيت .3:09:32
� -2صونيا ون�سة
حنا (�إنرت ليبانون)
بتوقيت .3:09:36
 -3نيكول �إليا�س
(�إيليت) بتوقيت .3:25:43
• �سباق الـ  10كلم:
 فئة الرجال: -1علي �سويدان (اجلي�ش اللبناين)
بتوقيت .33:54
 -2دروي�ش حديد (اجلي�ش اللبناين)
بتوقيت .34:57
 -3ع�لاء ال�سيد (اجلي�ش اللبناين)

بتوقيت .35:55
 فئة ال�سيدات: -1اللبنانية ليا ا�سكندر (ن��ادي
اجلمهور) بتوقيت .41:20
 -2الرو�سية ماريا ميلف�سكايا بتوقيت
.41:33
 -3العراقية زينب �صحيب بتوقيت
.44:15
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�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

20
21

اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان:

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها «اجلي�ش»
لقرائها وتخ�ص�ص للفائزين فيها جوائز مالية
قيمتها اربعماية الف لرية لبنانية ،توزع
بوا�سطة القرعة على اربعة فائزين.

اال�سم:

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

الهاتف:

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

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

• 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  25كانون الأول .2014
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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� -1أغنية وطنية ،حفظوا،
�أفق ًيا:
وطننا احلبيب.
� -2سنّ ور ،ميناء ���س��وداين على البحر
الأحمر ،مدينة فرن�سية� ،سنّ ور.
� -3أديب لبناين راحل من رواد ال�صحافة
العربية الأوائل� ،أبلغت و�أعلمت.
 -4ي�سمن غاية ال�سمن ،ع��اد ،نبات
ميتنع املاعز عن �أكله.
 -5يفي بالوعد� ،أح��د ال�شهور ،لقب
هندي.
� -6صقل ال�سيف� ،أح��د �أ�صغري امل��رء،
حجر كرمي.
 -7ممثل لبناين� ،ضمري مت�صل.

 -8بلدة يف اجلنوب ،طبيب وفيل�سوف
قدمي ّ
لقب بـ»جالين�س العرب».
� -9أعطيتها ال�����ش��يء ب��ال��ي��د� ،أح��رف
مت�شابهة� ،ضعف.
 -10مدينة ليبية ،طريق ال ينفذ� ،أ�ضاءت
وتلألأت.
 -11اال�سم الثاين لرئي�س �أمريكي راحل،
اال�سم الثاين ملمثل م�صري راحل.
 -12م��ط��رب��ة ل��ب��ن��ان��ي��ة ا���ش��ت��ه��رت يف
ال�ستينيات منحت و�سام اال�ستحقاق،
�أ�صل� ،ضمن.
 -13يربد اليوم.
 -14ثالث مدن لبنانية ،عا�صمة جزر

�ساموا الغربية.
 -15كاتب وروائي م�صري راحل.
 -16النوع ،تبدل ،دولة �آ�سيوية.
ج�ص ،بلدة يف عكار ،تقرع الباب،
ّ -17
الأنباء.
 -18والي��ة �أم�يرك��ي��ة ،ق��ان��ط� ،إ�شتهر
ب�صربه ،مر�شد.
 -19غالم ،يجتاز ،ت�صدر عن الرئا�سة،
م�صارع وممثل �أمريكي.
� -20أمنع عن ،بيت الظبي ،مدينة يف
الواليات املتحدة.
 -21دول��ة يف �أم�يرك��ا اجلنوبية ،بيت
العنكبوت ،فنانة لبنانية.

� -1سيارات نقل املاء والنفط ،الطريق الوا�ضح يف  -12نهر يف رو�سيا ،ما يتداوى بها من النبات.
عمود ًيا:
ولي،
التعليم� ،إتّ فقوا على.
 -13اال�سم الثاين لالعبة تن�س �أمريكية ،فقرة ،طري نّ
�صالح و�سامل.
� -2سرور ،من الطيور ،ارخبيل ا�سباين.
 -3مذيعة ومقدمة برامج لبنانية ،مدينة يف اليمن.
 -14عودتها ،عا�صمة اوروبية.
احلداد ،قرع اجلر�س� ،ضد �أخالف ،من يتثاقل ويتوانى
� -4أقام باملكان� ،إ�ضطرم ،لغة ،بلدة يف ال�شوف.
 -15كري ّ
عما ال ينبغي �أن يتوانى عنه ،ي�أكل.
 -5ديك ،عا�صمة �آ�سيوية ،اناء ممتلئ وفائ�ض� ،سن.
ّ
تنبه لـ ،مدينة يف �سو�سريا ،جال�سوا على ال�شراب.
� -6ألقى الثوب عنه� ،أقوياء ،رفع �صوته بالبكاء ،دولة غربية -16 .ملكيّ ،
� -17سفن كبرية للقتال ،منطقة يف افريقيا ت�شمل عدة دول،
 -7هزم� ،سئموا� ،إتّ عاظ بـ.
 -8دولة كربى ،حرف جزم ،من الطيور ،خرق يف احلائط.
يحتاج ويفتقر �إىل ،من �أع�ضاء اجل�سم.
م��ادة مطهرة
 -9جزيرة خليجية ،اال�سم الثاين لعامل نف�س �أمريكي ،عندي -18 ،عطا�ؤها ،ه��رب ال��رج��ل ،يب�س النبات،
ّ
ت�ستعمل بكرثة يف الطب.
وكالة �أنباء عربية.
 -10وافقت و�ساملت ،فطنةّ ،
�شدة  -19مدينة �سعودية ،بلدة يف اجلنوب ،نّلي ،نهر بني من�شوريا
رقق
وح�سن ال�شعر� ،شتّ ،
ّ
وكوريا.
وحمنة.
حل العدد ال�سابق
 -20ن���واج���ه ال���ق���ادم،
 -11م��ق��ي��ا���س غ��رب��ي،
ينت�سب� ،أ�ضاء ،مل ي�صب
ع���ا����ص���م���ة �أوروب�����ي�����ة،
ال�سهم.
لال�ستدراك ،مظلم.

الـفـائـزون

الـفـائـزون

• املعاون جاك غامن
مديرية الأفراد.

• العريف علي ال�سيد
فوج التدخل الأول.

• الرقيب �أول حممد �أيوب
اللواء اللوج�ستي.

• جاك بطر�س �أبي�ض
زحلة  -حو�ش الزراعنة.
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�صعبة احلل

�سهلة احلل

احلل بني يديك

• �ألربت ميكل�سون:
ف��ي��زي��ائ��ي �أم�يرك��ي
( .)1931 – 1852له
ابحاث يف �سرعة النور
���س��اع��دت اين�شتاين
على اكت�شاف مبد أ�
الن�سبية .ن��ال نوبل
.1907
• �أل�ساندو فولتا:
فيزيائي ايطايل (1745
–  .)1827اكت�شف
اخل���زان الكهربائي
امل��ع��روف با�سمه عام
.1800
• انريكو فرمي:
فيزيائي ايطايل (1901
– � .)1954ساهم يف
�صنع القنبلة الذرية
الأمريكية .نال نوبل
.1938

الكلمة ال�ضائعة

الكلمة ال�ضائعة من ت�سعة حروف :دولة افريقية.

�إ�ستقالل
اكوادور
انكلرتا
ال�شارقة
الأردن
باري�س
برنامج
ب�صر
ت�شيكيا
حتاليل
تقارير
متارين
جذور
جمعيات
جماهري
حقوق
حدث

خ�صر
خندق
ديانا
داروين
روايات
زند
زمهرير
�سوي�سرا
�ش�ص
�شعوب
�صعود
طوكيو
طق�س
طائرات
ظهور
عقاقري
عز

فندق
فرنك
فوتبول
فخ
قرا�صنة
كلوديل
لبنان
جمد
مواكبة
حمادثات
ناريتا
نروج
هومريو�س
هيرثو
واحات.

قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
�إلاّ �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
حماولاً �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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عبارة
العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

اال�ستقالل
مل يكن الطق�س العا�صف الذي رافق عيد اال�ستقالل ،ليحول دون م�سارعة العماد
معد ًدا م�آثرهم يف
قائد اجلي�ش �إىل الوقوف �أمام ن�صب ال�شهداء يف جوار مبنى القيادةّ ،
مقد ًرا ت�ضحياتهم ،معلنً ا يف �صمته ،الذي هو من �صمت
نف�سه ،مفتخ ًرا ببطوالتهمّ ،
لتبدل حال الوطن ،وانهارت �أعمدة
م�ؤ�س�سته� ،أنه لوال اندفاعاتهم يف �ساحات الوغىّ ،
واحدا تلو الآخر ،ف�ضاع ما�ضيه ،واهتز حا�ضره ،وغمر ال�ضباب م�ستقبله،
هيكله
ً
ب�ش ًرا وحج ًرا وم� ّؤ�س�سات.
لاً
مته  ،وهو يت�أمل الن�صب الذي تغمره ال�صور والدالالت واملعاين،
بدا القائد �أكرث
ّ
لاً
معبة ،وكان املوقف جل � .سيول املطر لي�ست بغزارة انهمار الدم
كانت اللحظات رّ
الذي فا�ض من �أج�ساد ال�شهداء ،وعمق الذّ كرى يف النف�س لن يكون بطول بقائها
�ضحوا
يف التاريخ ،هذا التاريخ الذي ولدت حقيقته املعا�صرة يف العام  1943مع رجال ّ
ٍ
وطن م�ستقل ،يتولىّ �أبنا�ؤه من دون غريهم
يف �سبيل االنتقال بالكيان اللبناين �إىل
وي�شرع الأبواب �أمام التبادل احل�ضاري
وحتمل م�س�ؤولياته ،يعرتف به العامل
�إدارة �ش�ؤونه
ّ
ّ
ً
معه يف ال�سيا�سة واالقت�صاد و�ش�ؤون املعرفة كاملة �شاملة .و ّملا كان اال�ستقالل
ً
الزمان
مرتبطا باحلياة ،حياة الوطن وحياة املواطنني ،فهو إ� ًذا موكب
متحرك يف ّ
ّ
بد من
واملكان ،يخ�ضع ل�سنّ ة
التطور ويتطلب الكفاح يف �سبيل بقائه وتقدمه ،وال ّ
ّ
ومن غري ال�شهداء للتعبري عن
حمايته والدفاع عنه .هنا تظهر ر�سالة اجلي�ش ودورهَ ،
الدور؟
الر�سالة وحتميات ذلك ّ
مقت�ضيات تلك ّ
�صحيح � ّأن الظروف هذا العام وعلى اختالفها ،مل ت�سمح با�ستقبال اال�ستقالل وفق
الأ�صول االحتفالية املعروفة� ،إلاّ � ّأن وحداتنا الع�سكر ّية هي�أت لهذه املنا�سبة الوطنية،
الفعالة ،وحتقيقها الإجن��ازات الباهرة يف مواجهة الإرهاب،
بتكثيفها اجلهود
ّ
ّ
املخلني بالأمن ،و�إف�شال املخططات التخريبية يف �أكرث من مكان ،الأمر
وتوقيف
الذي �أ�شاع الأثر الطيب يف نفو�س املواطنني القلقني على م�صريهم وم�صري وطنهم،
املتفرقة على طريقتهم ،يف
فما كان منهم �إلاّ �أن انطلقوا لتنفيذ االحتفاالت
ّ
وال�ساحات ،وقد امتدت هذه الن�شاطات �إىل خارج الوطن ،فلبنان
املدار�س والأندية ّ
يحن �إىل اجلذور ويخل�ص للمبادئ ،ومواطنونا الذين يعملون ويحيون يف
املغرتب
ّ
ويجددون الثقة ب�أن
م�ستقرة ،يحر�صون على ا�ستقاللهم الأم،
�أوطان بعيدة م�ستقلة
ّ
ّ
يتهدده من �أخطار.
تبقى عيون جي�شهم �ساهرة عليه ،دائمة اليقظة على ما
ّ
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