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احتفاالت اال�ستقالل

يف الذكرى احلادية وال�سـبـعني ال�ستـقالل لبنان، وّجه قائد 

اليوم«،  »اأمر  الع�سكريني  اإىل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

حني،  كل  يف  اللبنانيني  نداء  تلبية  اإىل  فيه  دعاهم  الذي 

اإقامة  »حلم  اأحبطت  واجلرحى  ال�سهداء  دماء  اأّن  موؤّكًدا 

اإمارة ظالمية من احلدود ال�سرقية للوطن اإىل البحر...«.

رئي�ش  يرافقه  اجلي�ش  قائد  قام  اال�ستقالل،  ذكرى  يف 

بو�سع  القيادة،  اأجهزة  �سباط  كبار  من  وعدد  االأركان 

اإكليٍل من الزهر على ن�سب �سهداء اجلي�ش يف وزارة الدفاع 

لت�سحياتهم  وتقديًرا  الطاهرة،  الأرواحهم  تكرمًيا  الوطني، 

الكبرية يف احلفاظ على وحدة الوطن وا�ستقالله.

الذي كان مر�سوًما  االإرهابي  املخطط  اأف�سل اجلي�ش  بعدما 

االأمور،  بزمام  مي�سك  وبات  طرابل�ش،  ال�سمال،  لعا�سمة 

بداأه  عما  يرتاجع  لن  اجلي�ش  اأن  قهوجي  جان  العماد  اأّكد 

فلول  تعّقب  يف  ما�ش  وهو  الت�سحيات،  حجم  كان  مهما 

االإرهابيني و�سواًل اإىل اجتثاث جذورهم...
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يف ذكرى 

اال�ستقالل
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وزير الدفاع الوطني ي�سيد بحماة اال�ستقالل وببطوالتهم

الوطني  الدفاع  الوزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س  اأ�سدر  لبنان،  الذكرى احلادية وال�سبعني ال�ستقالل  ملنا�سبة 

�سمري مقبل بياًنا، نّوه فيه باجلي�س رافع لواء ال�سرف والت�سحية والوفاء، م�سرًيا اىل انت�ساراته الباهرة التي حمت 

البالد وحفظت ال�سلم االأهلي، موؤكًدا اأّنه هو خ�سبة اخلال�س.

هنا ن�س البيان.

هذه  االحتفاالت  تغيب 

ال�سنة بذكرى اال�ستقالل 

���س��دة  ���س��غ��ور  اىل  ن���ظ���ًرا 

اأمر  وهذا  االأوىل،  الرئا�سة 

اأن  اع��ت��اد  ببلد  يليق  ال 

يحتذى  من��وذًج��ا  يكون 

الدميوقراطية،  بتطبيق 

�سماتها  اأب���رز  م��ن  وال��ت��ي 

تداول ال�سلطة.

ع��ي��د  م���ن���ا����س���ب���ة  يف 

من  ب���د  ال  اال���س��ت��ق��الل 

بحماة  واالإ���س��ادة  التنويه 

عن  املدافعني  اال�ستقالل 

عنيت  ال���وط���ن،  اأر������ض 

ب��ه��م ���س��ب��اط اجل��ي�����ض 

ورتباءه  البا�سل  اللبناين 

والوفاء  والت�سحية  ال�سرف  لواء  رافع  اجلي�ض  هذا  واأف��راده. 

التي ج�سدها اأعمااًل بطولية يف كل املعارك التي خا�سها 

�سد  االأبرياء  اأرواح  على  حفاًظا  الوطن،  تراب  امتداد  على 

املعتدين واملخلني باالأمن واملرتب�سني �سًرا بهذا الوطن، وفًيا 

لَق�سمه من دون تردد اأو مّنة، ترعاه قيادة حكيمة حري�سة 

اجلنود  فيهم  و�سالمتهم مبن  اأمن جميع عنا�سره  على 

املختطفني. وقد �سهد العامل لكفاءة هذا اجلي�ض وجدارته 

وعزمه. وعلى الرغم من افتقاره اإىل العدة والعتاد الالزمني، 

ال�سلم  وحفظت  البالد  باهرة حمت  انت�سارات  فقد حّقق 

االأهلي. وقد جاءت ثمرة جناحاته تاأييًدا عارًما من جميع 

الفرقاء ملا حققه وملا ينتظر اأن يحققه، وبات اجلميع على 

قناعة را�سخة باأنه هو خ�سبة اخلال�ض.

لالإرهابيني  الت�سدي  يف  امل��وّح��د  اللبناين  امل��وق��ف  اإّن 

يدفع  م�سرتًكا  جامًعا  ي�سكل  اأن  ينبغي  والتكفرييني 

خطوات  التخاذ  ح��وار،  طاولة  اإىل  مًعا  للجلو�ض  الفرقاء 

الكالمية  املزايدات  عن  بعيًدا  للجي�ض  داعمة  عملية 

املجابهة  من  يتمكن  لكي  باجنازاته،  الت�سكيك  اأو 

لتاأمني  املالئمة  احللول  اإيجاد  عليهم  كما  وال�سمود، 

ال�سواء،  على  والنيابية  الرئا�سية  االنتخابية  اال�ستحقاقات 

لتاأمني ح�سن �سري عمل االإدارات الر�سمية وتاأمني اخلدمات 

املطلوبة للمواطنني.

ويف جمال حماربة االإرهاب ال بّد من توجيه كلمة �سكر 

م�ساعدات  يف  وت�ساهم  �ساهمت  التي  ال��دول  جميع  اإىل 

من  االأمنية،  االأجهزة  وباقي  اللبناين  للجي�ض  ع�سكرية 

عدة وعتاد وتدريب، كما نحيي قوات االأمم املتحدة التي 

تتعاون مع اجلي�ض يف اجلنوب ونقّدر الدور الذي تقوم به.

لبنان  ع��ن  ي��داف��ع  ال  االإره���اب  مبحاربته  اجلي�ض  اإن 

ا عن الدول التي وعت مدى خطورة  وح�سب، اإمنا يدافع اأي�سً

هذا االإرهاب.

بها  التي مير  الع�سيبة  الظروف  ويف ظل  الذكرى  يف هذه 

واإدراكهم ملعنى  اللبنانيني  الثقة بوطنية  لنا ملء  وطننا، 

اال�ستقالل احلقيقي...





الوطني  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  ا�ستقبل 

اليونان  �سفرية  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري  االأ�ستاذ 

الكولونيل  الع�سكري  امللحق  يرافقها  بورا  كاترين  ال�سيدة 

ملنا�سبة  م��وّدًع��ا  ح�سر  ال��ذي  كارام�سيني�ض  ق�سطنطينو�ض 

الدفاع  وزارة  من  درًع��ا  لدولته  وق��دم  نهائيًا،  لبنان  مغادرته 

اليونانية عربون تقدير. 

واملخاطر  الراهنة  ل��الأو���س��اع  عر�ض  ال��زي��ارة  خ��الل  وج��رى 

املحدقة يف املنطقة من جراء االأعمال االإرهابية التي يقوم بها 

التكفرييون، وال �سّيما ق�سية الع�سكريني املخطوفني. 

كما ا�ستقبل الوزير مقبل، �سفري جمهورية اإيران االإ�سالمية 

العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه  علي،  فتح  حممد  ال�سيد 

الركن حممد ر�سا مريزاين. وقد تخلل اللقاء بحث يف االأو�ساع 

الراهنة واآخر امل�ستجدات. 

لبنان  يف  املتحدة  لالأمم  اخلا�ض  ق  املن�سّ مقبل،  الوزير  والتقى 

ال�سيد ديريك بالمبلي، وبحث معه يف مو�سوع الهبة االإيرانية 

من  اخلام�سة  املادة  �سّيما  وال  املتحدة،  االأمم  ق��رارات  �سوء  يف 

القرار 1747. كما تطّرق البحث اإىل االأو�ساع الراهنة املحلية 

واالإقليمية، ومو�سوع حماربة االإرهاب وم�ساعدة لبنان يف هذا 

املجال. 

االأمم  ق��وات  قائد  الوطني،  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل  كذلك، 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء لوت�سيانو بورتوالنو مع وفد مرافق، 

القطاع  �سمن  اجلنوب  يف  االأمنية  االأو�ساع  على  منه  واطلع 

التي ت�سرف عليه القوات الدولية. كما جرى بحث يف اأهمية 

ملعاجلة  اللبناين  اجلي�ض  قيادة  مع  القائم  والتعاون  التن�سيق 

ال   ،1701 للقرار  والبحرية  والربية  اجلوية  والتجاوزات  اخلروقات 

للمراقبة  االإ�سرائيلي  العدو  يقيمها  التي  االأبراج  جلهة  �سّيما 

والت�سوي�ض خلف اخلط االأزرق. 

معاجلة  وج��وب  على  اللقاء،  خالل  مقبل  الوزير  �سدد  وقد 

القطاع  تطاول  التي  االإلكرتونية  االإ�سرائيلية  اخل��روق��ات 

امل�سريف.

ا�ستقباالت 

الوزير

7 العدد 354

�سفريا اليونان وايران وبالمبلي وبورتوالنو لدى وزير الدفاع الوطني 

�سفرية اليونان ال�سيدة كاترين بورا 

يرافقها امللحق الع�سكري الكولونيل ق�سطنطينو�س كارام�سيني�س

�سفري جمهورية اإيران الإ�سالمية ال�سيد حممد فتح علي 

يرافقه امللحق الع�سكري العقيد الركن حممد ر�سا مريزاين

قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان اللواء لوت�سيانو بورتولنو مع وفد مرافق

ق اخلا�س لالأمم املتحدة  املن�سّ

يف لبنان ال�سيد ديريك بالمبلي





ا�ستقباالت 

القائد
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وزير الدفاع الوطني

وقائد اجلي�س

ا�ستعر�سا ال�سوؤون االأمنية

ومو�سوع الهبات الع�سكرية

وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ض  رئي�ض  نائب  زار 

مقبل،  �سمري  االأ�ستاذ  الوطني  الدفاع 

العماد  اجلي�ض  قائد  خمتلفة،  وبتواريخ 

ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي  ج��ان 

وت��ن��اول ال��ب��ح��ث ال��ت��ط��ّورات االأم��ن��ّي��ة 

يف  اجلي�ض  ينّفذها  التي  واالإج����راءات 

ول�سبط  االإرهابية،  للجماعات  ت�سديه 

مّت  كما  البالد.  يف  واالإ�ستقرار  االأم��ن 

الع�سكرية  الهبات  مو�سوع  يف  التداول 

املرتقبة مل�سلحة اجلي�ض.

التي  الع�سكرية  العمليات  وخ��الل 

زار  ال�سمال،  يف  اللبناين  اجلي�ض  نّفذها 

الوزير مقبل قائد اجلي�ض العماد قهوجي 

عمليات  غرفة  اإىل  واإي���اه  انتقل  ال��ذي 

�سري  على  اأطلعه  حيث  اجلي�ض،  قيادة 

قوى  نّفذتها  التي  الع�سكرية  العمليات 

يف  االإره��اب��ي��ة  اجلماعات  �سد  اجلي�ض 

منطقة طرابل�ض وحميطها، واالإجنازات 

التي حّققتها على هذا ال�سعيد.

وق��د ن��ّوه وزي��ر ال��دف��اع ب���اأداء الوحدات 

امل��ع��ارك،  ح�سمها  و���س��رع��ة  امل��ن��ّف��ذة 

اإيقاع  تفادي  على  الكبري  وحر�سها 

االإ�سابات يف �سفوف املواطنني.

قائد اجلي�س

يزور ال�سعودية

ال�سعودية  العربية  راأ�ض وفٍد ع�سكري مرافق، اململكة  العماد جان قهوجي على  زار قائد اجلي�ض 

حيث �سارك يف حفل توقيع اجلانبني ال�سعودي والفرن�سي على اتفاقية الهبة املقّدمة من اململكة 

مل�سلحة اجلي�ض اللبناين.



ا�ستقباالت 

القائد
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قائد اجلي�س ي�ستقبل �سفراء

والبحث يتناول االأو�ساع يف املنطقة 

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  ا�ستقبل 

الريزة، �سفري الواليات املتحدة االأمريكية ال�سيد دايفيد هيل، 

دولة كوريا  و�سفري  زا�سيبكني،  الك�سندر  ال�سيد  رو�سيا  و�سفري 

اجلنوبية ال�سيد Choi Jong IL، و�سفري اجلمهورية االإ�سالمية 

الع�سكري  امللحق  يرافقه  علي  فتح  حممد  ال�سيد  االإيرانية 

العقيد حممد ر�سا مرزاين.

لبنان  يف  العامة  االأو�ساع  يف  البحث  اللقاءات  خالل  وجرى 

ال��دول  من  وك��ل  لبنان  بني  الثنائية  والعالقات  واملنطقة، 

املذكورة.

كذلك، ا�ستقبل العماد قهوجي القائم باالأعمال باالإنابة يف 

�سفارة مملكة بلجيكا ال�سفري Alex Lenarts وبحث معه 

�سوؤوًنا عامة وعالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

املتحدة  العربية  االإمارات  دولة  لبنان يف  ا، �سفري  اأي�سً وا�ستقبل 

ال�سيد ح�سن �سعد.

�سفري الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيد دايفيد هيل

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

�سفري اجلمهورية الإ�سالمية الإيرانية ال�سيد حممد فتح علي 

يرافقه امللحق الع�سكري العقيد حممد ر�سا مرزاين

�سفري دولة كوريا اجلنوبية 

Choi Jong IL ال�سيد

Alex Lenarts سفري لبنان يف دولة الإمارات العربية املتحدة ال�سيد ح�سن �سعدال�سفري�
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النواب اأحمد فتفت وحممد كبارة وخالد زهرمان

النائب 

دوري 

�سمعون

النائب 

بهّية 

احلريري

... وع�سو الكونغر�س االأمريكي

ع�سو  ال����ريزة،  يف  مكتبه  يف  ق��ه��وج��ي،  ال��ع��م��اد  ا�ستقبل 

ح�سور  يف   Mike Pompeo ال�سيد  االأمريكي  الكونغر�ض 

ال�سفري االأمريكي ال�سيد دايفيد هيل ووفد مرافق.

الربيطاين  الدفاع  اأرك��ان  رئي�ض  اجلي�ض،  قائد  ا�ستقبل 

ع�سكري،  وفد  راأ�ض  على   ،Nicholas Houghton اجلرنال 

 .Tom Fletcher ال�سيد  الربيطاين  ال�سفري  ح�سور  يف  وذلك 

وتناول البحث عالقات التعاون بني اجلانبني، ال �سّيما برنامج 

وامل�ساعدات  اللبناين،  للجي�ض  املقّررة  الربيطانية  امل�ساعدات 

املقرتحة يف �سوء احتياجاته الراهنة.

... ورئي�س اأركان الدفاع الربيطاين

...ونّواًبا

ال�سادة:  ال��ن��ّواب  قهوجي،  العماد  اجلي�ض  قائد  ا�ستقبل 

كبارة  وحممد  فتفت  اأحمد  �سمعون،  دوري  احلريري،  بهّية 

اجلي�ض  قائد  العماد  مع  الزائرون  بحث  وقد  زهرمان.  وخالد 

املناطق،  خمتلف  يف  االأمنية  واالأو�ساع  الراهنة  التطّورات  يف 

التعزية  ل��ه  ق��ّدم��وا  كما  ال�����س��م��ال.  منطقة  يف  �سّيما  ال 

ت�سّديه  يف  اجلي�ض  ب��دور  منّوهني  ال�سهداء،  بالع�سكريني 

مدينة  اإىل  واالإ�ستقرار  االأمن  واإع��ادة  االإرهابّية،  للجماعات 

ال�سمال. طرابل�ض ومنطقة 



اإ�ستقباالت 

القائد

العدد 12354

...ووزراء

العامة  ال�سحة  وزير  من  كاًل  اجلي�ض،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

بطر�ض حرب،  النائب  االت�ساالت  وزير  فاعور،  اأبو  وائل  النائب 

والوزير ال�سابق وئام وهاب، وبحث معهم يف التطّورات الراهنة.

... ومدير عام اأمن الدولة

جورج  اللواء  الدولة  اأم��ن  عام  مدير  اجلي�ض،  قائد  ا�ستقبل 

قرعه، وبحث معه يف التطّورات االأمنّية و�سبل تعزيز االإجراءات 

امل�سرتكة بني املوؤ�س�ستني.

... ووفًدا من حزب الوطنيني االأحرار

حزب  من  وفًدا  الريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�ستقبل 

الوطنيني االأحرار.

وزير ال�سحة العامة النائب وائل اأبو فاعور

الوزير ال�سابق وئام وهاب وزير الت�سالت النائب بطر�س حرب

... ونائب رئي�س املجل�س ال�سرعي االإ�سالمي االأعلى

ال�سرعي  املجل�ض  رئي�ض  نائب  العماد جان قهوجي،  ا�ستقبل 

وفد من  يرافقه  ال�سابق عمر م�سقاوي  الوزير  االأعلى  االإ�سالمي 

بالع�سكريني  التعزية  له  قّدموا  حيث  الفتوى،  دار  م�سايخ 

ال�سهداء وبحثوا معه يف التطّورات الراهنة.







جوالت 

القائد

15 العدد 354

قائد اجلي�س يتفّقد الوحدات يف ال�سمال 

ويعّزي بالع�سكريني ال�سهداء

اجلي�ض  وح��دات  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  تفّقد 

يف  ج��ال  حيث  وحميطها،  طرابل�ض  منطقة  يف  املنت�سرة 

لرت�سيخ  املتخذة،  امليدانية  اإجراءاتها  على  واطلع  مراكزها، 

اجتمع  ثم  عموًما.  وال�سمال  طرابل�ض  يف  واال�ستقرار  االأم��ن 

با�ست�سهاد  التعزية  لهم  وقّدم  وع�سكرييها  الوحدات  بقادة 

اإياهم  ومزّوًدا  املمّيزة،  وجهودهم  منّوًها بكفاءتهم  رفاقهم، 

التوجيهات الالزمة للمرحلة املقبلة. 

من جهة اأخرى، توّجه قائد اجلي�ض العماد قهوجي اإىل بلدتي 

من�سورية بحمدون وامل�سرفة يف ق�ساء عاليه، حيث قّدم تعازيه 

ال�سهيد  والنقيب  الهرب  جهاد  ال�سهيد  الرائد  عائلتي  الأف��راد 

فرا�ض احلكيم. كما زار ورئي�ض االأركان اللواء الركن وليد 

�سالون  يف  �سمعان  ندمي  ال�سهيد  اأول  امل��الزم  عائلة  �سلمان، 

تعازيهما  ا  اأي�سً قّدما  املنت، حيث   - بقنايا  تقال  مار  كني�سة 

اىل اأفراد العائلة. 

ويف الزيارتني، نّوه العماد قهوجي »مبناقبية ال�سهداء و�سفاتهم 

القيادية املمّيزة، وت�سحياتهم اجل�سام خالل املعركة لطماأنة 

املواطنني وتر�سيخ االأمن واال�ستقرار يف منطقة ال�سمال«. 

واأّكد العماد قهوجي اأن »دماء ال�سهداء واجلرحى لن تذهب 

وال  الع�سكريني  قتلة  مع  مهادنة  وال  م�ساومة  ال  واأن��ه  ه��دًرا، 

على  اعتدى  من  كل  واأن  ال�سهداء،  دم  على  �سرية  اتفاقات 

عنا�سر اجلي�ض هو اإرهابي، و�سيالحق اأينما وجد حتى توقيفه 

وت�سليمه للق�ساء مهما طال الزمن«.

واأ�ساف »اإن دماء ال�سباط والع�سكريني التي �سالت فوق اأر�ض 

ال�سمال، حمت وحدة لبنان من م�ساريع الفتنة والفو�سى التي 

كان يخطط لها االإرهابيون«.  

عائلة الرائد ال�سهيد جهاد الهرب

عائلة املالزم اأول ال�سهيد ندمي �سمعان عائلة النقيب ال�سهيد فرا�س احلكيم





رئي�س االأركان ي�ستقبل �سفري بلجيكا

ونواًبا ووفوًدا ع�سكرّية

ا�ستقبل رئي�ض االأركان اللواء الركن وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، القائم 

باالأعمال باالإنابة يف �سفارة مملكة بلجيكا ال�سفري Alex Lenarts، وبحث 

معه يف االأو�ساع العامة وعالقات التعاون بني اجلي�سني اللبناين والبلجيكي.

وا�ستقبل قائد اجلي�ض بالنيابة اللواء الركن �سلمان، قائد قوات االأمم املتحدة 

املوؤقتة اجلرنال لوت�سيانو بورتوالنو، وبحث معه يف االأو�ساع على احلدود اجلنوبية 

وعالقات التعاون بني اجلانبني.

كذلك، ا�ستقبل وفًدا �سينًيا رفيًعا )وفد ال�سداقة الع�سكرية( برئا�سة الفريق 

والذي  ال�سينية،  امل�سلحة  القوات  اللوج�ستية يف  العامة  االإدارة  رئي�ض  ليو �ساجني 

يقوم بزيارة لبنان �سمن اإطار تبادل زيارات ال�سداقة والتعاون بني اجلي�سني، وقد 

جرى البحث يف �سبل تفعيل التعاون بني اجلي�سني اللبناين وال�سيني وتطويره.

ا،  اأي�سً وا�ستقبل رئي�ض االأركان 

اأب��و  وائ���ل  النائب  ال�سحة  وزي���ر 

عامة،  �سوؤوًنا  معه  وبحث  فاعور 

نف�سه،  االإطار  يف  ا�ستقبل  كما 

�سكرية،  الوليد  ال�سادة:  النواب 

اأنطوان �سعد واأمني وهبه.

ومن زّوار رئي�ض االأركان، مديرة الربنامج الوطني للوقاية من االإدمان يف وزارة 

ال�سوؤون االإجتماعية ال�سيدة اأمرية نا�سر الدين، يرافقها ال�سيد اأنطوان الربمكي 

من  املتوخاة  بالنتائج  التداول  جرى  وقد  لبنان.  لّبيك  �سبيبة  جمعية  رئي�ض 

الربنامج املذكور على �سعيد الوطن، وانعكا�سه على املوؤ�س�سة الع�سكرية.

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

17 العدد 354

Alex Lenarts ال�سفري

اجلرنال لوت�سيانو بورتولنو

وزير ال�سحة 

النائب وائل 

اأبو فاعور

النائب 

الوليد 

�سكرية

النائبان 

اأنطوان �سعد

واأمني وهبه

ال�سيدة اأمرية 

نا�سر الدين

يرافقها ال�سيد 

اأنطوان الربمكي

وفد ال�سداقة الع�سكرية ال�سينية







اأمر اليوم

العدد 20354

قائد اجلي�ش للع�سكريني 

يف »اأمر اليوم«

دماء رفاقكم ال�شهداء واجلرحى 

اأحبطت خمطًطا يهّدد لبنان

احل��ادي��ة  ال��ذك��رى  يف 

ال�شت�ق��الل  وال�ش�ب�ع��ني 

اجلي�ش  قائد  وّجه  لبنان، 

اإىل  قهوجي  جان  العماد 

الرقم  اليوم«  »اأمر  الع�شكريني 

اللبنانيني  نداء  تلبية  اإىل  فيه  دعاهم  الذي   ،142

اأّن دماء ال�شهداء واجلرحى  يف كل حي�ن، موؤّكًدا 

احلدود  من  ظالمية  اإمارة  اإقامة  »حلم  اأحبطت 

ال�شرقية للوطن اإىل البحر...«.

يف ما يلي ن�ش »اأمر اليوم«.
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اأيها الع�شكريون

موقع  يف  ال�شغور  علينا  يفر�ض  التوايل،  على  الثانية  للمرة 

رئا�شة اجلمهورية، اإلغاء احتفاٍل وطني عزيز على قلوب اأبناء 

الوطن جميًعا، ففي الأول من اآب اعتذرنا للبنانيني عن عدم 

اإجراء احتفال تقليد ال�شيوف لل�شباط املتخرجني، واليوم األغينا 

اإقامة العر�ض املركزي ملنا�شبة عيد ال�شتقالل، اآملني اأن ت�شهد 

اأ�شرع وقت ممكن، ما  لرئي�ض اجلمهورية يف  انتخاًبا  البالد 

الد�شتورية  املوؤ�ش�شات  عمل  انتظام  يف  تاأكيد،  بكّل  ي�شهم 

وعودة احلياة الوطنية اإىل م�شارها الطبيعي.

اأيها الع�شكريون

اأخطر  يف  بكيانه  مهّدد  ولبنان  الإ�شتقالل،  ذكرى  تطّل 

القريب  فبالأم�ض  جمعاء.  املنطقة  ت�شهده  اإرهابي  خمّطط 

اأنتم من اأف�شل هذا املخطط بدماء رفاقكم ال�شهداء واجلرحى 

من  ظالمية  اإم��ارة  اإقامة  حلم  اأحبط  من  واأنتم  الأبطال، 

احلدود ال�شرقية للوطن اإىل البحر، والتي لو ح�شلت، لأّدت اإىل 

اأحداث مذهبية مدّمرة ت�شمل لبنان باأ�شره، ولدخلنا يف دوامة 

حرب اأهلية هي اأخطر مّما يت�شّوره البع�ض. فكان ت�شّديكم 

ثّم  عر�شال،  منطقة  يف  لها  وعزلكم  الإرهابية  للتنظيمات 

ب�شرعة  وحميطها  طرابل�ض  مدينة  يف  ال�شاذ  وجودها  اإنهاء 

قيا�شّية، حمّط تقدير اللبنانيني واإعجاب دول العامل. واعلموا 

اأن قرارنا وا�شح: اإن احلرب �شدَّ هذه التنظيمات م�شتمّرة، فال 

هوادة ول ا�شتكانة يف قتال الإرهابيني، حتى اقتالع جذورهم 

اأق�شى اجلهود ولن تّدخر  القيادة �شتوا�شل بذل  واإّن  من لبنان. 

و�شيلة، يف �شبيل حترير رفاقكم املخطوفني لدى هذا الرهاب، 

وعودتهم اإىل موؤ�ش�شتهم وعائالتهم.

اأيها الع�شكريون

اأمّت  لالإرهاب، كونوا على  البطولية  مواجهتكم  موازاة  يف 

ال�شتعداد ملواجهة العدو الإ�شرائيلي الذي يعمل على ا�شتغالل 

واحر�شوا  واعتداءاته،  لالإمعان يف خروقاته  الإقليمية  الظروف 

مع  والتعاون  بالتن�شيق  ومندرجاته   1701 القرار  التزام  على 

القوات الدولية، وحماية املياه الإقليمية من حماولة هذا العدو 

م�شرية  حماية  على  وواظبوا  عازلة،  بحرية  منطقة  ا�شتحداث 

ال�شلم الأهلي يف البالد.

اأعباء  عليكم  ترّتب  بالوطن  حت��دق  التي  الأخ��ط��ار  اإن 

وتوفري  قدراتكم  تطوير  القيادة على  �شهر  يواكبها  ج�شاًما، 

احتياجاتكم من ال�شالح والعتاد، ل �شّيما من خالل الهبات 

الأخطار  وهذه  و�شديقة.  �شقيقة  دول  قّدمتها  التي  الع�شكرية 

واجلهوزية  اليقظة  من  املزيد  منكم  تتطّلب  والتحديات 

ك بالثوابت الوطنية. والتم�شّ

اأيها الع�شكريون

اللبنانيني  والتفاف  بر�شالتكم  واإميانكم  بوحدتكم 

حولكم، اأثبّتم اأّل م�شتحيل اأمام اجلي�ض. ويف الذكرى احلادية 

وال�شبعني لال�شتقالل، يتطّلع ال�شعب اإليكم، �شياًجا للوطن 

ورمًزا ل�شيادته وا�شتقالله، وحماًة لعي�شه امل�شرتك، الذي ميّثل 

جوهر وثيقة الوفاق الوطني. فلّبوا نداء �شعبكم يف كّل حني، 

وكونوا له كما عهدكم دائًما، نب�ض اأمله، وج�شر عبوره اإىل 

رحاب الأمان وال�شتقرار.







وتبقى 

الذكرى

العدد 24354

لبنان 

يكّرم رجال 

الإ�ستقالل

على  احتفاالت  اأقيمت  العيد،  �شبيحة  ويف  االإ�شتقالل  عيد  ع�شية 

اأ�شرحة رجال اال�شتقالل جرًيا على العادة املتبعة �شنوًيا. فقد زار وزراء 

اال�شتقالل  رجال  اأ�شرحة  ونواب 

الزهر  من  اأكاليل  و�شعوا  حيث 

و�شط  اللبنانية،  اجلمهورية  باإ�شم 

�شاركت  التي  التكرمي  مرا�شم 

وال�شرطة  اجلي�ش  مو�شيقى  فيها 

مّثلوا  �شباط  ح�شور  يف  الع�شكرية 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
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ب�شارة  الرئي�ض  من:  كل  اأ�شرحة  اأمام  الحتفالت  اأقيمت 

)دير  �شمعون  كميل  الرئي�ض  النبع(،  راأ���ض  )مدافن  اخل��وري 

ريا�ض  الرئي�ض  )غزير(،  �شهاب  ف��وؤاد  اللواء  الرئي�ض  القمر(، 

الرئي�ض  )ق�شق�ض(،  �شالم  �شائب  الرئي�ض  )الأوزاع��ي(،  ال�شلح 

ار�شالن )خلده(، عبد  الأمري جميد  )الهرمل(،  �شربي حماده 

اليا�ض-  )مار  �شهال  اأبو  حبيب  )طرابل�ض(،  كرامي  احلميد 

بطينا(، �شليم تقال )زوق مكايل(، بيار اجلميل )بكفيا(، 

وعدنان  )اإه���دن(  فرجنية  حميد  )�شيدا(،  ع�شريان  ع��ادل 

احلكيم )البا�شورة(.

وبيت  را�شيا،  قلعة  املنا�شبة،  يف  الزيارات  �شملت  كذلك 

اللوحة  اأمام  احتفال تكرميي  واأقيم  ب�شامون.  ال�شتقالل يف 

)الظريف(،  معو�ض  رينه  ال�شهيد  الرئي�ض  التذكارية لغتيال 

)�شاحة  احلريري  رفيق  ال�شهيد  الرئي�ض  �شريح  اأم��ام  واآخ��ر 

ال�شهداء(.

كما و�شع وزير الدفاع اإكلياًل من الزهر اأمام متثال الأمري 

)مدخل  ال��دي��ن  فخر 

وزارة الدفاع الوطني(.

احتفاالت واأكاليل اأمام اأ�شرحتهم







احتفاالت 

اال�ستقالل

العدد 28354

ولبنان  ال�شتقالل  عيد  منا�شبة  مّرت 

فيها  تراكمت  حرجة،  ف��رتة  يعي�ض 

كان  كثرية.  وهموم  واأزم��ات  اأخطار 

الحتفالت  تغيب  اأن  الطبيعي  من 

امل��ع��ه��ودة يف ه��ذه ال��ظ��روف، وه���ذا ما 

ح�شل. 

متوهجة  �شعلة  تظل  الذكرى  لكن 

الأزم���ات  تخطي  على  للعمل  ودع���وة 

ومواجهة الأخطار، على اأن يعمل كل 

من موقعه ودوره. 

ع�شكريونا الذين عاهدوا الوطن على 

اأحيوا عهودهم  ووفاء،  ب�شرف  الت�شحية 

جمدًدا يف منا�شبة ال�شتقالل.

يف وزارة الدفاع الوطني، كما يف قيادات املناطق ومقر قيادتي القوات البحرية واجلوية، ويف املواقع والثكن، انتظموا �شفوًفا 

مرتا�شة، كّرموا العلم، وكّرموا رفاقهم ال�شهداء، وعادوا اإىل مهماتهم. ويف امليدان كان وعدهم قاطًعا، وعهدهم را�شًخا، 

قبل العيد ويوم العيد وبعده، ويف كل يوم.

فبمنا�شبة الذكرى احلادية وال�شبعني لال�شتقالل، قام قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي يرافقه رئي�ض الأركان اللواء الركن 

وليد �شلمان وعدد من كبار �شباط اأجهزة القيادة، بو�شع اإكليٍل من الزهر على ن�شب �شهداء اجلي�ض يف وزارة الدفاع الوطني، 

تكرمًيا لأرواحهم الطاهرة، وتقديًرا لت�شحياتهم الكبرية يف احلفاظ على وحدة الوطن وا�شتقالله.

واأركان  اجلي�ض،  قائد  ممّثاًل  الأركان  رئي�ض  ح�شره  رمزي  احتفال  الوطني  الدفاع  وزارة  باحة  يف  اأقيم  عينها  وللمنا�شبة 

القيادة وقادة الوحدات و�شباطها واملوظفون املدنيون التابعون لها، حيث جرت مرا�شم رفع العلم وتالوة »اأمر اليوم«.

وتكرر امل�شه�د نف�شه يف جميع قيادات املناطق ويف قيادتي القوات البحرية واجلوية.

و�شواها،  وعر�شال  ويف طرابل�ض وعكار 

مهمات  ت��ت��اب��ع  ال���وح���دات  ك��ان��ت 

وحتفظ  واملطلوبني  الرهابيني  مالحقة 

حيًنا  بالدم  عهودها  جم��ددة  الأم���ن، 

وبالعرق والتعب امل�شتمر يف كل حني.

اجلي�ش يجدد عهوده اأمام العلم وال�شهداء... ويف امليدان

يف ذكرى ال�ستقالل
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منا�سبة
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هل يحفظ االأبناء اإرث االأجداد ويتحقق ال�شالم؟

يف الذكرى 

املـئـويــة 

لندلع احلرب 

العاملية الأوىل

تراأ�ش �شفري فرن�شا، ال�شيد باتري�ش باويل، احتفااًل اأقيم يف ق�شر ال�شنوبر نهار الثالثاء 11 ت�شرين 

الثاين 2014 ملنا�شبة اإحياء ذكرى هدنة احلادي ع�شر من ت�شرين الثاين 1918، التي و�شعت حًدا 

للحرب العاملية االوىل، والتي تزامنت مع الذكرى املئوية الندالع هذه احلرب.  

عاملية.  حرًبا  لت�شبح  اأوروبا  حدود  جتاوزت  ما  �شرعان  اأوروبا،  يف  بداأت  التي  احلرب،  هذه 

مت   ،1917 العام  �شيف  يف  احلرب.  هذه  اأهوال  �شحية  ا  اأي�شً هو  االأدنى  ال�شرق  وقع  وبالتايل، 

العديد  بينهم  من  ع�شكري،   7000 ت�شم  كانت  التي  و�شوريا  لفل�شطني  الفرن�شية  املفرزة  ت�شكيل 

امل�شماة  للقوة  التابعة  الربيطانية  القوات  اإىل  املفرزة  هذه  ان�شمت  وقد  املحليني.  املتطوعني  من 

العام 1918،  امل�شرق يف خريف  و�شاركت يف حملة   Egyptian Expeditionary Force
وهي حملة اأنهتها يف لبنان لدى دخولها اإىل بريوت بتاريخ 7 ت�شرين االأول 1918. وقد دفع ال�شعب 

اللبناين الثمن غالًيا خالل هذه احلرب، ال �شيما ب�شبب املجاعة القاتلة التي اجتاحت لبنان بني 

العامني 1915 و1918. 

هل يعيد التاريخ نف�شه؟

طويلة  لفرتة  اإنها  وانق�شت.  مّرت  عام  مئة   ...2014  –  1914

الذاكرة مع  نفقد  األ  ولكن يجب  بعيد.  اإىل ما�ٍض  بنا  تعود 

مرور الزمن واأل نن�شى العرب امل�شتخل�شة من هذه املحن الرهيبة 

والالاإن�شانية. علينا األ نن�شى الدرو�ض التي خّطتها دماء ماليني 

ال�شحايا الذين �شقطوا، �شواء يف �شفوف املدنيني اأو الع�شكريني.

تعّلمنا هذه الدرو�ض اأنه لدى مواجهة الأخطار الكربى، لي�ض 

بو�شع اأية دولة اأن تقاتل وتقاوم وت�شتمر وتنت�شر اإل اإذا اجتمعت 

جبهة  يف  مًعا،  الأخطار  لتواجه  وتوّحدت  فيها  القوى  جميع 

واحدة، وتعالت عن امل�شالح اخلا�شة اأو احلزبية. 

الغفران  عرب  مير  ال�شالم  اأن  ا  اأي�شً ال��درو���ض  ه��ذه  تعّلمنا 

ا  بع�شً بع�شها  تقاتل  كانت  التي  الدول  بني  حتى  وامل�شاحلة، 

ب�شرا�شة. فقد اأعاد ال�شيد باتري�ض باويل اإىل الذاكرة 

امل�شهد الذي جمع هلموت كول وفران�شوا ميرتان، 

يف العام 1984، يف حلظة تاأمل، يًدا بيد، اأمام �شاحة 

ب�شالم  تعي�ض  وهي  لأوروب��ا  كرمز  فردان،  معركة 

اأن  بعد  اإعمارها  واأعيد  وحدتها  ا�شتعادت  وق��د 

متها ودّمرتها.  اجتاحتها احلرب وق�شّ

من  اأثمن  �شيء  ل  اأن  ا  اأي�شً الدرو�ض  هذه  تعّلمنا 

�شيما  ل  يوم،  كل  عنه  الدفاع  يجب  واأنه  ال�شالم 

اأن اندلع احلرب جمدًدا اأمر ممكن على الدوام يف 

عاملنا هذا، كما تدل على ذلك الأحداث اجلارية 

حالًيا يف اأوروبا وال�شرق الأدنى.

اإرث االأجداد

اللبنانيني  التالميذ  من  ع��دد  ق��ام  الحتفال،  ه��ذا  خ��الل 

الفرن�شية  اللي�شيه  فروع  خمتلف  من  القادمني  والفرن�شيني، 

الفرن�شيون  املحاربون  كتبها  �شعرية  ق�شائد  بقراءة  لبنان،  يف 

ق�ش�ض  يروون  وفيها  الأوىل  العاملية  احلرب  يف  �شاركوا  الذين 

حربهم وعذاباتهم.

اإن هوؤلء التالميذ، اإذ وّجهوا التحية اىل هذا اجليل امل�شّحى 

به، قاموا بواجب الذكرى اإزاء اأجدادهم.

بالإ�شافة اإىل ذلك، اإن هوؤلء ال�شباب، الذين اأبقوا ذكرى هذه 

الت�شحيات املريعة حّية فيهم، يحاربون اليوم من اأجل الدفاع 

عن ال�شالم و�شمان امل�شتقبل. 



ت�شامن فرن�شا مع لبنان

مع  مت�شامنة  فرن�شا  اإن  ال�شالم،  عن  بالدفاع  يتعلق  ما  يف 

اإىل  التحية  ال�شفري  �شعادة  وّجه  لقد  جانبه.  اإىل  وتقف  لبنان 

الأجهزة الأمنية اللبنانية، وبخا�شة القوات امل�شلحة اللبنانية 

هذا  يف  يا�شني  ح�شن  الركن  العميد  مّثله  ال��ذي  وقائدها 

الذين  ال�شرطة  ورج��ال  اجلنود  ذكرى  حّيا  كما  الحتفال. 

ال�شعب  ال�شالم وعن  الأ�شهر الخرية دفاًعا عن  ا�شت�شهدوا يف 

الإرهابية  العتداءات  �شحايا  ذكرى  اأمام  وانحنى  اللبناين. 

التي هّزت لبنان خالل العام املا�شي. 

قوات  اإط��ار  يف  العاملني  الفرن�شيني  اجلنود  اأّن  يف  �شك  ول 

دليل  خري  هم  جندًيا،   850 عددهم  يناهز  الذين  اليونيفيل، 

على ت�شامن فرن�شا مع لبنان يف خدمة ال�شالم فيه.

�شارك يف هذا الحتفال اجلرنال الفرن�شي ايريك هوتكلوك-

اجلنود  اإىل عدد من  بالإ�شافة  اليونيفيل،  اأركان  رئي�ض  رايز، 

العام  للقائد  التابعة  الحتياط  قوة  يف  املن�شوين  الفرن�شيني 

يراأ�شها  التي   )Force Commander Reserve( لليونيفيل 

هوتكلوك-رايز  اجلرنال  قام  وقد  اأومونييه.  بونوا  الكولونيل 

بتقليد الأو�شمة للعديد من اجلنود الفرن�شيني خالل الحتفال، 

جمهورية  يف  العمليات  خالل  ب�شالتهم  على  كمكافاأة 

اأفريقيا الو�شطى. 

تكرمي وتقدير

يف اخلتام، اأقام ال�شيد باتري�ض باويل حفل ا�شتقبال 

يف �شالونات ق�شر ال�شنوبر.

متنح  اأن  على  فرن�شا  حر�شت  املنا�شبة،  هذه  يف 

وال�شباط  اجل��رنالت  من  للعديد  ر�شمية  مكافاأة 

اإىل مواطَنني  امل�شتوى، وكذلك  الرفيعي  اللبنانيني 

تقديًرا  فرن�شية  اأو�شمة  اإياهم  مانحة  لبنانينَي، 

الفرن�شي  ال��ع��ل��م  حت��ت  العظيمة  خل��دم��ات��ه��م 

وخلدماتهم امللحوظة يف اإطار التعاون بني بلدينا يف 

جمايل الدفاع والأمن.

ب��درا،  اأب��و  ج��ورج  ال�شيد  ه��وؤلء  بني  من  ونذكر 

و�شام  مّت منحه  الذي  احلرة،  الفرن�شية  القوات  قدامى  وهو من 

ال�شتحقاق الوطني برتبة �شابط تقديًرا لب�شالته خالل املعارك 

التي �شارك فيها من اأجل حترير فرن�شا، من �شمن الكتيبة 

و�شهر   1944 العام  من  اآب  �شهر  بني  ال�شهرية،  الثانية  املدّرعة 

اإ�شابة  فيه  اأ�شيب  الذي  التاريخ  وهو   ،1945 العام  من  ني�شان 

على  الملانية،  احلدود  على  ا�شتطالعية  مهمة  خالل  بالغة 

�شفاف نهر الرين. 
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اجلرنال  لبنان  يف  امل�ؤقتة  املتحدة  الأمم  ق���ات  قائد  تراأ�س 

الناق�رة،  راأ���س  يف  عقد  ثالثًيا  اإجتماًعا  ب�رت�لن�  ل�ت�شيان� 

ق  من�شّ برئا�شة  اللبناين  اجلي�س  �شباط  من  وف��د  ح�ش�ر  يف 

حممد  الركن  العميد  الق�ات  هذه  لدى  اللبنانية  احلك�مة 

جانبيه.

 )2014/11/13 اجلي�س  قياة  بيان  )وف��ق  املجتمع�ن  وناق�س 

 ،1701 الدويل  الأمن  جمل�س  قرار  بتطبيق  �شلة  ذات  »ق�شايا 

جن�ب  منطقة  يف  الأخ���رة  ال��ف��رة  يف  احلا�شلة  واحل����ادث 

الليطاين. ورّكز اجلانب اللبناين على النقاط الثالث الآتية:

واإ�شابة  الإ�شرائيلي  اجلي�س  قبل  من  النار  اإطالق  حادث   -1

جندي لبناين بتاريخ 2014/10/5، حيث اأجرى مقارنة بني هذه 

جدية،  بعدم  الإ�شرائيلي  اجلانب  معها  تعاطى  التي  احلادثة 

وبني حادثة اإطالق النار من قبل جندي لبناين يف راأ�س الناق�رة 

بتاريخ 2014/12/15، التي تعاطى اجلانب اللبناين معها بجدية 

ا منه على املحافظة على الهدوء والإ�شتقرار. عالية حر�شً

2- اخلروقات وال�شتفزازات الإ�شرائيلية على ط�ل اخلط الأزرق 

اأعمال  ت�ؤ�شر  حيث  الطفافات،  خط  من  بالقرب  البحر  ويف 

العدو الإ�شرائيلي اإىل نّية لديه لإقامة منطقة عازلة من اجلهة 

�شرعي،  احلايل غر  الطفافات  اأن خط  و�شّدد على  اللبنانية. 

اللبنانية،  النظر  وجهة  مع  يت�افق  اآخر  خط  ب��شع  وطالب 

لي�شار بعدها اإىل مناق�شة ترتيبات اأمنية بني اخلّطني.

مع  احل��دود  على  املحتّل  اجل���لن  يف  احلا�شلة  احل���ادث   -3

لبنان عند منطقة �شبعا، اإذ حّذر من حماولت ت�شهيل عب�ر 

املجم�عات امل�شّلحة من اجل�لن املحتّل اإىل �شبعا، و�شّدد على 

بل  لبنان  على  فقط  ينعك�س  ل  املجم�عات  هذه  خطر  اأن 

يطال دول اجل�ار كّلها.

اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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اجتماع ع�سكري يف الناقورة 

ناق�ش املوا�سيع املتعّلقة بتطبيق القرار 1701

ال�سفارة 

الربيطانية 

حتيي ذكرى

 �سهدائها

ذكرى  فليت�شر  ت�م  ال�شيد  بالدها  ب�شفر  ممثلة  الربيطانية  ال�شفارة  اأحيت 

العامليتني، وذلك يف املدافن  �شهداء دول الك�من�لث الذين ق�ش�ا خالل احلربني 

الع�شكرية يف منطقة ق�شق�س يف بروت.

اأنط�ان احللبي وعدد من  الركن  العميد  قائد اجلي�س  الإحتفال ممثل  ح�شر 

اأركان ال�شفارة الربيطانية و�شفراء وملحق�ن ع�شكري�ن، بالإ�شافة اإىل ممثلني 

عن ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان وحماربني قدامى فل�شطينيني.

الن�شب  على  الزهر  من  اإكلياًل  فليت�شر  الربيطاين  ال�شفر  و�شع  وللمنا�شبة، 

التذكاري، وبعد ال�ق�ف دقيقة �شمت اإجالًل لأرواح ال�شهداء، األقى كلمة من 

وحي املنا�شبة.



جي�شنا
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مترين تكتي م�سرتك بني 

القوات البحرّية والفرقاطة 

»Guepratte« الفرن�سية

ال�شفر  وبح�ش�ر  والفرن�شي،  اللبناين  اجلي�شني  بني  الع�شكري  التعاون  اإطار  يف 

الفرن�شي ال�شيد باتري�س باويل و�شباط، اإىل جانب وفد من اأع�شاء ال�شفارة، نفذت 

 ،»Guepratte« وحدات من الق�ات البحرية بالإ�شراك مع الفرقاطة الفرن�شية

البحر قبالة �شاطئ بروت، ح�ل دهم �شفينة م�شب�هة  متريًنا تكتًيا يف عر�س 

وح�شن  والعنا�شر،  لل�حدات  العالية  باحلرفية  التمرين  متّيز  وقد  وتفتي�شها. 

التن�شيق بني خمتلف الق�ى امل�شاركة بالتنفيذ.

اأقيم يف مقر جلنة احلدود و�شبطها يف مبنى العماد اجلي�ش ت�سّلم معّدات لإدارة احلدود

ابراهيم طن��س يف الرزة، احتفال تكرميي ملنا�شبة 

ت�شّلم معدات خا�شة باإدارة احلدود، مقّدمة هبة من 

منّظمة الهجرة الدولية )IOM( مل�شلحة اجلي�س.

ح�شر الحتفال العميد الركن علي حّم�د نائب 

اجلي�س  قائد  ممثاًل  للعمليات  الأرك��ان  رئي�س 

ممثاًل  الزي�د  ف���زي  ال�شيد  قه�جي،  جان  العماد 

املنّظمة يف لبنان وعدد من �شباط اجلي�س والأجهزة 

الأمنية.

وقد تال العميد الركن حّم�د كتاب �شكر با�شم 

ال�شيد  املنّظمة  ملمّثل  و�شّلمه  اجلي�س  قائد  العماد 

الزي�د، وقّدم له درع اجلي�س التذكاري.

... ودفعات من الذخائر الأمريكية

الأمركية  امل�����ش��اع��دات  برنامج  اإط���ار  �شمن 

والإتفاقيات  والإلتزامات  اللبناين،  للجي�س  املقّررة 

عرب  الل�ج�شتي  الل�اء  ت�شّلم  اجلانبني،  بني  امل�ّقعة 

 21  ،14  ،12 وبت�اريخ  ال��دويل،  احلريري  رفيق  مطار 

املتنّ�عة،  الذخائر  من  جديدة  دفعات  و2014/10/23 

مكتب  وم��ن  اجلي�س  من  �شباط  بح�ش�ر  وذل��ك 

التعاون الدفاعي الأمركي يف لبنان.



من  ووفد   Milan Jazber ال�شيد  �شل�فانيا  �شفر  ح�ش�ر  يف 

املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  رئي�س  ا�شتقبل  ال�شفارة، 

النقد  �شندوق  مدير  ع�شيمي  عماد  الركن  العميد  بالألغام 

 Damjan ال�شيد   )ITF( الإن�شاين  الأمان  لتعزيز  الإئتماين 

.Barbara Mali ترافقه ال�شيدة Bergant
كما ا�شتقبل امل�شت�شار التقني جلمعية امل�شاعدات الكن�شية 

 ،Jorzen Norman Bach ال�شيد   )DCA( الدامناركية 

 .Robert Keely ال�شيد  يتقدمه  الأوروب��ي  الحتاد  من  ووفًدا 

قطعها  التي  واملراحل  املركز  يف  العمل  �شر  عر�س  جرى  وقد 

�شبل  ومناق�شة  بالألغام،  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  الربنامج 

يف  العاملة  احلك�مية  غر  للمنظمات  املايل  الدعم  تاأمني 

ح�ل  م�جزة  تقارير  ال�ف�د  اأمام  ُعر�شت  كما  املجال.  هذا 

الإقليمي  املركز  اإىل  زيارات  كانت  ثم  املحققة.  الجنازات 

الزائرون  ا�شتمع  وقد  النبطية.  يف  بالألغام  املتعّلقة  لالأعمال 

املركز،  يف  املحققة  والإجن��ازات  املهمات  ح�ل  �شروحات  اإىل 

وجال�ا يف ور�س ملعاجلة القنابل العنق�دية يف بلدات: الربغلية، 

جعيتا، زغرين، راأ�س احلرف، عاريا، حردين، يان�ح، ب�ش��س، 

امل�شاعدات  جمعية  من  فرق  تنظيفها  على  تعمل  والتي 

امل�شاعدات  وجمعية   )DCA( الدامناركية  الكن�شية 

هانديكاب  منّظمة  وف��رق   )NPA( الرنوجية  ال�شعبية 

.)HI( العاملية

جنيف  مركز  من   Jurz Hug ال�شيد  املركز  زار  كذلك 

بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  الإن�شانية  للعمليات  ال��دويل 

وعر�س  ع�شيمي  ال��رك��ن  العميد  والتقى   ،)GICHD(

بالألغام  املتعلقة  املعل�مات  اإدارة  ونظام  املركز  عمل  معه 

)IMSMA(، اإ�شافة اإىل كيفية الإ�شتفادة من خربات مركز 

جنيف يف هذا املجال. كما التقى ال�شيد Hug رئي�س املركز 

الإقليمي لالأعمال املتعّلقة بالألغام يف النبطية املقدم بيار ب� 

مارون، وعقد اجتماعات مع ممثلي كل من برنامج الأمم 

امل�شاعدات  وجمعيتي   »MAG« ومنظمة  الإمنائي  املتحدة 

والرنوجية. الدامنركية  ال�شعبية 

مدير  نف�شه،  الإط��ار  يف  ع�شيمي  الركن  العميد  وا�شتقبل 

املنظمة الدولية »لروح كرة القدم« ال�شيد Scott Lee، يرافقه 

وتناول  روؤوف،  طاهر  حممد  ال�شيد  للمنظمة  الإقليمي  املدير 

خماطر  من  الأط��ف��ال  ت�عية  م�شروع  مت�يل  �شبل  البحث 

اللغام من خالل لعبة كرة القدم يف لبنان وتنفيذه.

بالألغام  املتعّلقة  لالعمال  الإقليمي  املركز  زار  ذلك،  اإىل 

الرنوجية  ال�شعبية  امل�شاعدات  جمعية  من  وفد  النبطية،  يف 

)NPA(، اطلع على مراحل عمل اجلمعّية وعلى مدى تطّ�ر 

برنامج نزع الألغام يف لبنان. وقد عر�س رئي�س املركز اإيجاًزا 

معاجلة  ور�س  على  ج�لة  يف  ال�فد  رافق  كما  الإطار،  هذا  يف 

القنابل العنق�دية مع بلدة الب�ي�شة.
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زّوار يف املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام

مدير �سندوق النقد الإئتماين لتعزيز الأمان الإن�ساين

وفد من الحتاد الأوروبي

وفد من جمعية امل�ساعدات ال�سعبية الرنوجية وفد من مركز جنيف الدويل للعمليات الإن�سانية



التي  العامل  دول  من  العديد  مع  اخل��ربات  تبادله  اإط��ار  يف 

املركز  ا�شتقبل  العنق�دية،  والقنابل  الألغام  م�شكلة  تعاين 

اللبناين لالأعمال املتعّلقة بالألغام وفًدا ك�ل�مبًيا �شّم ال�شيد 

اأو�شكار جنيت من الربنامج الرئا�شي ملكافحة الألغام و�شّباط 

اطلع  وقد  الك�ل�مبي.  اجلي�س  الألغام من  بنزع  �شني  متخ�شّ

الزائرون على برنامج عمل املركز، وبحث�ا يف كيفية ا�شتفادة 

كل طرف من خربات الآخر.

و�شمن برنامج الزيارة التي ا�شتمرت خم�شة اأيام، ا�شتمع ال�فد 

متح�رت  املركز،  من  �شباط  قّدمها  حما�شرات  �شل�شلة  اإىل 

الألغام  خماطر  من  والت�عية  والعمليات  العمل  برنامج  ح�ل 

وم�شاعدة ال�شحايا. كما كانت زيارة اإىل قيادة ف�ج الهند�شة 

ملعاينة  بتنظيفها  الف�ج  يق�م  التي  الألغام  حق�ل  من  وعدد 

كيفّية العمل.

ويف ختام الزيارة، اأقامت �شفرة ك�ل�مبيا حفل ع�شاء على 

�شرف ال�فد، ح�شره قائد املركز العميد الركن عماد ع�شيمي 

ال�شفرة  �شكرت  وق��د  وم��دع��ّ�ون.  عقيالتهم  مع  و�شّباط 

اللبناين  اجلي�س  ال�شاعر  خليل  ج�رجني  ال�شيدة  الك�ل�مبية 

الذي  املركز  باحراف  منّ�هة  الزائر،  بال�فد  اهتمامه  على 

اأ�شبح قدوة للدول يف خرباته.

جي�شنا
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خربات لبنانية – 

كولومبية يف جمال نزع الألغام

لالأعمال حلقات تدريب تذكريية يف جمال التوعية من خماطر الألغام اللبناين  املركز  اإ�شراف  حتت 

املتعّلقة بالألغام، نّظمت جامعة البلمند 

بالتن�شيق مع وزارة الربية والتعليم العايل، وبدعم من الإحتاد 

يف  وامل�شرفني  قني  للمن�شّ تذكرية  تدريب  حلقات  الأوروب��ي، 

الربية ال�شّحية واملر�شدين ال�شحّيني يف املدار�شة الر�شمية.

حلقات التدريب التي �شملت 500 مدر�شة من خمتلف املناطق 

اإعداد  اإىل  وهدفت  �شّقني: نظري وعملي،  اللبنانية كانت يف 

بن�شر  بدورهم  ليق�م�ا  ال�شّحي،  املجال  يف  ني  خمت�شّ اأ�شاتذة 

الت�عية من خماطر الألغام بني تالمذة مدار�شهم، عرب اإقامة 

ه�ؤلء  تزويد  مّت  كما  الدرا�شي.  العام  خالل  ت�عية  حلقتي 

مب�شاعدات التدريب الالزمة وم�اد الت�عية املن�ي ت�زيعها على 

التالمذة.

األف مربوك...
�شّنف النقيب و�شيم ل�ي�س من اأركان اجلي�س 

املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز   – للعمليات 

معاجلة  دورة  يف   %99،72 مبعّدل  الأّول  بالألغام، 

املعّدل ه�  اأ�شهر. هذا   10 ملّدة  الأمركية  البحرية  تابعها يف  التي  النظامّية  العب�ات 

الأعلى منذ تاأ�شي�س كلّية معاجلة الذخائر والعب�ات يف ال�ليات املتحدة الأمركية، 

اإجن��ازات  �شّجل�ا  الذين  �شباطنا  لئحة  اإىل  ل�ي�س  النقيب  ان�شم  عليه  وبح�ش�له 

اأكادميية باهرة يف دول العامل. فاألف مربوك.



اجلي�س  قيادة  و�شعتها  التي  الن�عي  التدريب  خطة  اإطار  يف 

ال�شريع  للتدخل  وا�شتعدادها  ال�حدات،  جه�زّية  من  للتاأكد 

البحر  ف�ج مغاوير  نّفذ  القتالية،  الظروف  والفاعل يف خمتلف 

وف�جي  والبحرّية  اجل�ّية  الق�ات  من  وحدات  مع  بالإ�شراك 

قتالية  مناورة  الع�شكرية،  والطبابة  الأول  واملدّرعات  الهند�شة 

بالذخرة احلّية يف منطقة حن��س – حامات ال�شاحلية.

ال�حدات  وقادة  القيادة  �شباط  كبار  من  عدد  املناورة  ح�شر 

الكربى والأف�اج امل�شتقّلة. بعد الن�شيد ال�طني اللبناين كانت 

كلمة لقائد ف�ج مغاوير البحر املقدم الركن حممد امل�شطفى 

اأو�شح فيها اأن هذا التمرين امل�شرك ه� من �شمن التدريبات 

الع�شكريني  كفاءات  �شقل  اىل  الهادفة  للف�ج،  امل�شتمّرة 

ا يف هذه املرحلة حيث ي�اجه اجلي�س  وتعزيز قدراتهم، خ�ش��شً

منّظمات اإرهابية خطرة.

الق�ى  ونّفذت  احلّية،  الذخرة  التمرين  خالل  ا�شتخدمت 

فيها  ن  يتح�شّ مبنّية  اأماكن  ودهمت  جم�قلة  عمليات 

ب�ا�شطة  البحر  منهم يف عر�س  اإرهابّي�ن، طاردت جمم�عات 

بالط�افات  رمايات  التمرين  تخّللت  كما  ال�شريعة.  الزوارق 

واخلفيفة،  املت��شطة  والأ�شلحة  الهاون  ومدافع  والدبابات 

ب�ا�شطة  املعركة  حقل  من  م�شابني  اإخ��الء  اإىل  بالإ�شافة 

الط�افات واآليات الإ�شعاف.
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التدريب النوعي م�ستمر

مناورة قتالية بالذخرية احلّية يف حامات

دورتا تن�سئة مغوار 

يف مدر�سة 

القّوات اخلا�سة

اأقيم احتفال تخريج دورتي تن�شئة مغ�ار )الدفعتان 51 و52( يف مدر�شة الق�ات اخلا�شة يف 

حامات، با�شم كّل من املالزم اأول املغ�ار ال�شهيد ج�رج ب� �شعب واملعاون اأول املغ�ار ال�شهيد 

�شالح �شكرية.

ح�شر الحتفال العقيد الركن فادي خمّ�ل قائد املدر�شة ممثاًل قائد اجلي�س العماد جان 

قه�جي، وعدد من ال�شباط اإىل جانب اأع�شاء فريقي التدريب الأمركي والربيطاين، وعدد 

من املدعّ�ين وذوي املتخّرجني. وقد األقى العقيد الركن خمّ�ل 

كلمة نّ�ه فيها مب�شت�ى الدورتني وجه�د املدّربني، م�شدًدا على 

خالل  ال�شتثنائية  املهمات  تنفيذ  يف  اخلا�شة  ال�حدات  »دور 

للمتخّرجني،  ال�شهادات  ت�شليم  جرى  ثم  احلرجة«.  الظروف 

وتقدمي درع الدورتني لعائلتي ال�شهيدين. 

ا ع�شكرًيا  ويف ختام الإحتفال نّفذت ال�حدات املتخّرجة عر�شً

ومتارين قتالية متنّ�عة.



جي�شنا

العدد 40354

مناورة للواء امل�ساة العا�سر والقوى الأمنّية يف زغرتا

اأجرت وحدات ل�اء امل�شاة العا�شر مناورة 

املديرية  بالتعاون مع كل من  تدريبّية 

املديرية  الداخلي،  الأم��ن  لق�ى  العامة 

العامة  املديرية  العام،  لالأمن  العامة 

للدفاع  العامة  املديرية  الدولة،  لأم��ن 

الإطفاء،  وف�ج  الأحمر  وال�شليب  املدين 

ليبان�ن  »ن����رث  م��در���ش��ة  اأر����س  على 

ك�لدج« يف زغرتا، حتت عن�ان »و�شع 

خطة اإخالء �شلمية درًءا لالأخطار التي 

املدار�س  اإح��دى  ت�اجهها  اأن  ميكن 

خالل اإ�شطرابات اأمنية«.

ح�شر املناورة �شباط من اأجهزة القيادة 

امل�شتقلة،  والأف�����اج  ال���ح��دات  وم��ن 

اإىل  الأمنية  الأج��ه��زة  ع��ن  وممّثل�ن 

مدعّ�ين مدنيني.

وكانت حما�شرة لرئي�س اأركان الل�اء 

ا�شتهلها  عازار  رمي�ن  الكن  العميد 

هذا  ا�شت�شافة  على  املدر�شة  ب�شكر 

لل�حدات  ���ش��رح  ث��م  الأم��ن��ي،  احل��دث 

م�شرح  ع��زل  يف  مهماتها  امل�شاركة 

احلريق  واإط��ف��اء  الأدل��ة  ورف��ع  اجلرمية 

واإخالئهم،  وامل�شابني  اجلرحى  واإنقاذ 

قد  اأخ��رى  متفّجرات  على  والك�شف 

اأن  اإىل  اأ�شار  كما  م���ج���دة...  تك�ن 

واجلي�س  متعددة،  ن�شاطات  لالإرهاب 

التخطيط  ا�شتدراكها عرب  يعمل على 

�شرورة  اإىل  بالإ�شارة  خامًتا  والت�عية، 

الأه��ايل  مع  الت�شّرف  اأ�شل�ب  معرفة 

املفج�عني.

انفجار  فر�شية ح�ش�ل  املناورة  و�شملت 

اإخ��الء  عمليات  وتخّللتها  اإره��اب��ي، 

تعليم  اإىل  اإ�شافة  وامل�شابني،  للجرحى 

الأ���ش��ت��اذة وال��ط��الب والأه�����ايل ط��رق 

حال  يف  ح���ادث  هكذا  مع  التعامل 

ال�شالمة  على  املحافظة  بغية  ح�ش�لها 

العامة.



العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

برئي�س  ممثاًل  قه�جي  جان 

ج��ه��از ال���رع���اي���ة وال�������ش����ؤون 

للع�شكريني  الإج��ت��م��اع��ي��ة 

القدامى العميد الركن اليا�س 

ممثلني  وبح�ش�ر  ج����دة،  اأب��� 

عن اجلهات الداعمة، اأقامت 

ن�شاطات  ودعم  تن�شيق  جلنة 

اللبناين،  اجلي�س  �شهداء  اأبناء 

لعائالت  تكرمًيا  غداء  حفل 

وذلك  ال�شهداء،  الع�شكريني 

يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي يف 

الفيا�شية.

ن�شاطات  احل��ف��ل  ت��خ��ّل��ل��ت 

م�شاعدات  وتقدمي  متنّ�عة 

مادّية قّيمة لنح� 500 من اأبناء 

اللجنة  ت�ّجهت  وقد  ال�شهداء. 

اجلي�س  ق��ي��ادة  اإىل  بال�شكر 

املت�ا�شلة  م�شاندتها  على 

جميع  اإىل  كما  جله�دها، 

على  البي�شاء  الأيادي  اأ�شحاب 

اإىل  وامل��ادّي��ة  املعن�ّية  وقفتهم 

العائالت  ه��ذه  اأف���راد  جانب 

وال�����ش��ه��داء  تقا�شم�ا  ال��ذي��ن 

�شبيل  يف  الكربى  الت�شحيات 

ال�طن.
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غداء تكرميي لعائلت الع�سكريني ال�سهداء

كتب من 

CIMIC
ملدار�ش ر�سمّية

يف طرابل�ش

الدفاع  وزارة  من  املدع�م   ،)CIMIC( املدين   – الع�شكري  التعاون  برنامج  اإط��ار  يف 

الأمركية، قامت وحدات من اجلي�س بالإ�شراك مع اأع�شاء من ال�شفارة الأمركية يف 

لبنان، بت�زيع كمّيات من الكتب التثقيفية باللغات الإنكليزية والفرن�شية والعربية 

م�ّزعة على مناطق:  املدار�س  وهذه  ر�شمية، �شمن مدينة طرابل�س.  على ع�شر مدار�س 

التبانة، جبل حم�شن، امليناء، الزاهرية وحي اأمني املقدم، وذلك مبعدل 250 كتاًبا لكل 

مدر�شة.



ه�ؤالء هم

�شهدا�ؤنا

املعاون ال�سهيد

حممود علي نور الدين 

يف   1985/1/1 م�اليد  من   -

النبطيه،  ق�شاء  رمان،  كفر 

حمافظة النبطيه.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّ�ع   -

.2005/4/23

امل�شاة  ل����اء  ع���داد  م��ن   -

الثامن كتيبة الدعم.

- حائز: 

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• تن�يه العماد قائد اجلي�س 

خم�س مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
ثالث مّرات.

الأرك��ان  رئي�س  تهنئة   •
مرة واحدة.

اأرب��ع  الل�اء  قائد  تهنئة   •
مرات.

- متاأهل من دون اأولد.

ب��ت��اري��خ  ا���ش��ت�����ش��ه��د   -

.2014/12/3

بعد  اأع��ل��ى  ل��رت��ب��ة  ُرق���ي   -

الإ���ش��ت�����ش��ه��اد وم��ن��ح و���ش��ام 

و�شام  اجلرحى،  و�شام  احلرب، 

وتن�يه  الع�شكري،  التقدير 

العماد قائد اجلي�س.

اجلندي ال�سهيد

حممد علي �سليمان

 1989/10/1 م�اليد  م��ن   -

عكار،  ق�شاء  ح��ن��ي��در،  يف 

حمافظة ال�شمال.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّ�ع   -

.2014/9/13

- م��ن ع���داد ف���ج احل��دود 

الربّية الثاين.

- عازب.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2014/12/2.

و�شام  و�شام احلرب،  الإ�شت�شهاد ومنح  اأعلى بعد  لرتبة  ُرقي   -

اجلرحى، و�شام التقدير الع�شكري، وتن�يه العماد قائد اجلي�س.

املجّند ال�سهيد

 املمددة خدماته

حممد ح�سني �سليم

 1992/9/26 م�اليد  من   -

بعلبك،  ق�����ش��اء  ب�����داي،  يف 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  خدماته  م��ّددت   -

.2012/11/29

- م��ن ع���داد ف���ج احل��دود 

الربّية الثاين.

- عازب.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2014/12/2.

و�شام  و�شام احلرب،  الإ�شت�شهاد ومنح  اأعلى بعد  لرتبة  ُرقي   -

اجلرحى، و�شام التقدير الع�شكري، وتن�يه العماد قائد اجلي�س.

العدد 42354

ال تبكه فالي�م بدء حياته

وكاأّن هذا اجلرد الأ�سّم ا�ستاق لدمائهم جمدًدا. وكاأّن مواكب الت�سييع 

اآخر.  ليطل  اإل  منها  واحد  يغيب  فل  والطرق.  ال�ساحات  مغادرة  تاأبى 

واإن  تدفقه،  ي�سّح  ل  نهر  لل�سهادة،  اأقدارهم  املر�سودة  الأبطال  وكاأّن 

ا. كانت املوا�سم كلها �سًحا ويبا�سً

مع مطلع كانون اطّلت كوكبة منهم، جديدة، يف جرود راأ�ش بعلبك 

لكمني  دوريتهم  تعر�ست  الأنقياء  الع�سكريني  من  �ستة  �سهادة  اأ�سرقت 

اإرهابي غادر.

ولي�ش بعيًدا من تلك الإ�سراقة، مكاًنا وزماًنا، كان �سهيد �سابع يوؤكد 

عهوده وي�سقط بينما هو يف �سدد تفكيك عبوة غادرة اأخرى...

وتبقى  مي�سون  �سهادتهم.  مبجد  مكّللني  ينتقلون  رّبهم  جوار  اإىل 

العهود، كما يبقى الوفاء �سيمة الرجال حتى اآخر رع�سة من حياة.

ل�سهدائنا املجد واخللود

مكّللون مبجد �سهادتهم 

مي�سون...



الرقيب ال�سهيد

علي �سعدو يزبك 

 1981/4/15 م�اليد  من   -

بعلبك،  ق�شاء  �شم�شطار،  يف 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّ�ع   -

.2001/4/19

امل�شاة  ل����اء  ع���داد  م��ن   -

 ،55 الكتيبة   - اخل��ام�����س 

مف�ش�ل اإىل ف�ج احلدود الربّية 

الثاين.

- حائز: 

• و�شام احلرب.
• و�شام التقدير الع�شكري.

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• تن�يه العماد قائد اجلي�س 

خم�س مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 
خم�س مّرات.

• تهنئة قائد الكتيبة.
- متاأهل وله ولد واحد.

ب��ت��اري��خ  ا���ش��ت�����ش��ه��د   -

.2014/12/2

بعد  اأع��ل��ى  ل��رت��ب��ة  ُرق���ي   -

الإ���ش��ت�����ش��ه��اد وم��ن��ح و���ش��ام 

و�شام  اجلرحى،  و�شام  احلرب، 

وتن�يه  الع�شكري،  التقدير 

العماد قائد اجلي�س.

املجّند ال�سهيد 

املمددة خدماته

علي اأحمد حممد

 1994/12/7 م�اليد  من   -

عكار،  ق�شاء  حب�شيت،  يف 

حمافظة ال�شمال.

بتاريخ  خدماته  م��ّددت   -

.2014/7/1

- م��ن ع���داد ف���ج احل��دود 

الربّية الثاين.

- عازب.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2014/12/2.

و�شام  و�شام احلرب،  الإ�شت�شهاد ومنح  اأعلى بعد  لرتبة  ُرقي   -

اجلرحى، و�شام التقدير الع�شكري، وتن�يه العماد قائد اجلي�س.

املجّند ال�سهيد 

املمددة خدماته

ربيع ح�سني هدى

 1994/9/28 م�اليد  من   -

يف ع��ي��ات، ق�����ش��اء ع��ك��ار، 

حمافظة ال�شمال.

بتاريخ  خدماته  م��ّددت   -

.2014/7/15

- م��ن ع���داد ف����ج احل���دود 

الربّية الثاين.

- عازب.

- ا�شت�شهد بتاريخ 2014/12/2.

و�شام  و�شام احلرب،  الإ�شت�شهاد ومنح  اأعلى بعد  لرتبة  ُرقي   -

اجلرحى، و�شام التقدير الع�شكري، وتن�يه العماد قائد اجلي�س.

اجلندي ال�سهيد

م�سهد عبا�ش �سرف الدين 

 1988/4/12 م�اليد  من   -

يف امل��ع��ّل��ق��ة، ق�����ش��اء زح��ل��ة، 

حمافظة البقاع.

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّ�ع   -

.2012/2/27

- م��ن ع���داد ف���ج احل��دود 

الربّية الثاين.

- حائز:

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ه��ن��ئ��ة   •
اجلي�س.

- متاأهل وله ولد واحد.

ب��ت��اري��خ  ا���ش��ت�����ش��ه��د   -

.2014/12/2

بعد  اأع��ل��ى  ل��رت��ب��ة  ُرق���ي   -

الإ���ش��ت�����ش��ه��اد وم��ن��ح و���ش��ام 

و�شام  اجلرحى،  و�شام  احلرب، 

وتن�يه  الع�شكري،  التقدير 

العماد قائد اجلي�س.

43 العدد 354

اإّن ال�شهيد يعي�ش ي�م مماته





اإعداد: نينا عقل خليل

ي�ميات 

اأمنية

45 العدد 354

�سهدتها  التي  الأمنّية  التطّورات  عقب 

الأول  ت�سرين  اأواخ��ر  ال�سمال  منطقة 

من  قوة  توقيف  بعد  وحتديًدا  املا�سي، 

عملية  يف  ميقاتي  اأحمد  املطلوب  اجلي�ش 

ال�سنية  ق�ساء  يف  عا�سون  بلدة  يف  نوعّية 

يف  كان  ما  ح�سل  اإرهابيني،  ثلثة  وقتل 

النار  دائرة  يف  طرابل�ش  ودخلت  احل�سبان 

جولة  دون  من  املّرة  هذه  ولكن  والدمار. 

وجبل  التّبانة  باب  بني  تقليدية  عنف 

بني  مفتوحة  مواجهة  يف  بل  حم�سن، 

وانتهت  اأياًما  ا�ستمّرت  والإرهاب  اجلي�ش 

باقتلع جمموعات م�سّلحة لطاملا عبثت 

باأمن املدينة واأهلها.

اأحمد  الإرهابي  ويف هذا الإطار، اعرتف 

اأنه  معه،  اجلارية  التحقيقات  يف  امليقاتي 

 - بخعون  قرى:  احتلل  اإىل  ي�سعى  كان 

بقاع�سفرين،   - ال�سنية  �سري   - عا�سون 

ورفع  اآمنة  منطقة  لإعلنها  متهيًدا 

بكر  »اأبو  ومبايعة  فوقها  »داع�ش«  رايات 

البغدادي«، ما يجعلها ملًذا اآمًنا للمقاتلني 

والثائرين على الظلم، وللع�سكريني الذين 

�سين�سقون عن اجلي�ش. واعرتف باأن هذه 

اأمنية  اأعمال  مع  �سترتافق  كانت  اخلطوة 

لت�سهيل  وحميطها  طرابل�ش  مدينة  يف 

الأوىل  املرحلة  �ستكون  وعليه  تنفيذها. 

من املخطط الأكرب القا�سي بربط القلمون 

ال�سورية بال�ساحل اللبناين. واأكد ان �سادي 

بهذا  يعلمان  كانا  من�سور  واأ�سامة  املولوي 

بكل  تربطه  علقة  اأن  واأف��اد  املخطط. 

خالد  وال�سيخ  الب�ستاين  كمال  ال�سيخ  من: 

واملوقوفني  خياط،  طارق  وال�سيخ  حبل�ش 

وغ�سان  عثمان  فايز  رومية:  �سجن  يف 

ال�سليبي.

بخربته  اعرتف  ميقاتي  اأن  اإىل  وي�سار 

املتفّجرات،  ت�سنيع  جمال  يف  الوا�سعة 

نا�سفة  عبوات  ت�سنيع  اإىل  �سيعمد  وكان 

قام  وق��د  خمططاته.  يف  ل�ستخدامها 

بتجربة اإحدى عبواته منذ حواىل ال�سنة يف 

منطقة زغرتا.

من طرابل�س اإىل 

عكار... فبقاًعا وجنوًبا

امل�سّلحون 

انهاروا واملوقوفون باملئات

اجلي�ش �سرب بيد من حديد

وفّكك اأو�سال ال�سبكات الإرهابّية 

تطّور الأحداث

• م�شاء 24 ت�شرين الأول املا�شي، عملت 
ق�ى الإرهاب على زعزعة ال��شع الأمني 

يف مدينة طرابل�س واإثارة الفنت والتحري�س 

بن�شر  الق�ى  ه��ذه  قامت  وق��د  املذهبي. 

يف  الزاهرية  حملة  يف  م�شّلحة  عنا�شر 

عملّية  على  رًدا  اع��ت��ربت  حت��رك��ات 

عا�ش�ن التي كان اجلي�س قد نّفذها.

تدخلت ق�ى اجلي�س املنت�شرة يف املنطقة 

بالأ�شلحة  امل�شلحني  م��ع  وا�شتبكت 

على  وعملت  وامل��ت������ش��ط��ة.  اخلفيفة 

نتج  العتيقة.  الأ�ش�اق  داخل  تط�يقهم 

ع�شكريني   8 اإ�شابة  الإ�شتباكات  عن 

ب��ي��ن��ه��م ���ش��اب��ط. 

عدد  اأ�شيب  كما 

)بيان  املدنيني  من 

ق���ي���ادة اجل��ي�����س – 

يف  الت�جيه  مديرية 

.)2014/10/25

 25 ي�����م  ���ش��ه��د   •
 2014 الأول  ت�شرين 

�شارية،  ا�شتباكات 

وت��اب��ع��ت ال���ح��دات 

ال���ع�������ش���ك���ري���ة 

ت�����ش��ي��ي��ق اخل��ن��اق 

املباين  ودهم  امل�شّلحة  املجم�عات  على 

دهمت  الإط���ار،  ه��ذا  ويف  بها.  امل�شتبه 

اجلي�س  ل��دى  امل���ق���ف  الإره��اب��ي  منزل 

بداخله  و�شبطت  ميقاتي،  �شليم  احمد 

كما  املتفجرات.  من  كبرة  كمية 

ربيع  املطل�ب  الإره��اب��ي  منزل  دهمت 

ال�شامي يف حملة دفردار، حيث اأوقفته، 

و�شبطت يف املنزل كمّيات من الأ�شلحة 

اإىل  بالإ�شافة  الإت�شال،  واأجهزة  والذخائر 

خمزن يحت�ي على معدات طّبية، كان 

امل�شابني  ملعاجلة  ي�شتخدم�نه  امل�شّلح�ن 

منهم.

تابع اجلي�س عملياته و�شط اج�اء تاأييد 



ي�ميات 

اأمنية

العدد 46354

فعاليات  م�اقف  ج�شدتها  ل��ه،  ودع��م 

حّيت  اجلي�س  قيادة  واأبنائها.  املدينة 

يف  قدًما  م�شيها  واأك��دت  ال�قفة  ه��ذه 

عملياتها الع�شكرية حتى الق�شاء على 

امل�شّلحني ومنع جميع املظاهر امل�شّلحة 

اإىل  الأه��ايل  لع�دة  متهيًدا  طرابل�س،  يف 

حياتهم الطبيعية. ويف بيان �شادر عنها 

امل�اطنني  القيادة  دعت   )2014/10/25(

اإىل التجاوب مع الإجراءات التي ينّفذها 

الع�شكرية  املراكز  اإبالغ  واإىل  اجلي�س، 

عن اأي حالت م�شب�هة.

متّيزت عمليات اجلي�س باحلزم والدقة 

ما اأدى اإىل ال�شيطرة على ال��شع ب�شرعة، 

الي�م  يف  اجلي�س  قيادة  اأعلنت  بحيث 

اأنهت  الع�شكرية  ال�حدات  اأن  نف�شه 

انت�شارها يف حملة الزاهرية – طرابل�س ويف 

�ش�ق  النحا�شني،  )�ش�ق  القدمية  الأ�ش�اق 

العري�س، �ش�ق ال�شمك، �شارع الراهبات، 

متكنت  وقد  ال�شريان(.  كني�شة  وحي 

من  عدد  ت�قيف  من  عملّياتها  خالل 

يف  الإ�شابات  من  عدد  واإيقاع  امل�شّلحني 

اإىل �شبط كمّيات  �شف�فهم، بالإ�شافة 

واملتفّجرات  وال��ذخ��ائ��ر  الأ�شلحة  م��ن 

الباق�ن  امل�شّلح�ن  لذ  وفيما  بح�زتهم. 

قامت  املناطق،  هذه  خ��ارج  اإىل  بالفرار 

وحدات اجلي�س بتعقبهم لت�قيفهم.

• يف حملة املحّمرة - عكار ا�شتبكت 
م�شّلحة  جمم�عة  م��ع  اجلي�س  ق���ى 

حاولت قطع الطريق العام، فاأعادت فتح 

عنا�شرها  مبالحقة  وقامت  الطريق، 

امل��ج��اورة،  الب�شاتني  باجتاه  ف��روا  الذين 

واأوقعت عدًدا من الإ�شابات يف �شف�فهم. 

الإ�شتباك  خ��الل  للجي�س  �شقط  وق��د 

�شهيدان وعدد من اجلرحى.

• يف تلك الأثناء وبينما كانت وحدات 
الع�شكرية  عملياتها  ت�ا�شل  اجلي�س 

ويف  طرابل�س   – التبانة  باب  منطقة  يف 

املنية وحميطها، تعّر�شت اإحدى وحداته 

املحّمرة ملكمن م�شلح  يف حملة �شه�ر 

فا�شتبكت  اإرهابية،  جمم�عة  نفذته 

معها واأوقعت عدًدا 

م���ن الإ����ش���اب���ات 

وقد  �شف�فها،  يف 

خ��الل  ا�شت�شهد 

اأربعة  ال�شتباك 

ع�شكريني بينهم 

)بيان  �شابطان. 

.)2014/10/26

تطّ�ر ال��شع يف بحنني حيث هاجمت 

اإره��اب��ي��ة  جمم�عة  اجلي�س  م��ن  ق���ة 

مدر�شة  يف  نة  متح�شّ كانت  م�شّلحة 

من  ع���دًدا  واأوق��ع��ت  بحنني،   - ال�شالم 

واأوقفت  �شف�ف عنا�شرها،  الإ�شابات يف 

عدًدا اآخر منهم، فيما لذ الباق�ن بالفرار، 

الأ�شلحة  وراءهم كمّيات من  خمّلفني 

يف  �شبطت  كما  املتنّ�عة،  والذخائر 

»رابيد«  ن���ع  �شيارتني  املدر�شة  حميط 

من  بكميات  مفخختني  و»مر�شيد�س« 

)بيان  ال�شاروخية.  والقذائف  املتفجرات 

لقيادة اجلي�س يف 2014/10/26(.

الي�م  القيادة يف بيان لحق يف  • قالت 
نف�شه، اإن »ق�ى اجلي�س تتابع عمليات 

امل�شّلحني  ومالحقة  والتفتي�س  الدعم 

يف منطقة بحنني، حيث �شبطت فيها 

�شيارة مفخخة ثالثة وخمزًنا يحت�ي على 

كميات من ال�شلحة والذخائر والأعتدة 

نا�شفة  عب�ة   50 اإىل  اإ�شافة  الع�شكرية، 

يف  اجلي�س  جن��ح  للتفجر«.  جم��ّه��زة 

ال�شيطرة على امل�شجد بينما فّر امل�شّلح�ن 

اإىل الب�شاتني املجاورة باجتاه منطقة �شه�ر 

بحنني القريبة من منطقة عني ال�شمك 

عن  الإ�شتباكات  واأ�شفرت  ال�شّنية.  يف 

ا�شت�شهاد اأربعة ع�شكريني بح�شب بيان 

اجلي�س )2014/10/26(.

ملحقة فلول امل�سّلحني 

اجلي�س  كان   ،2014/10/27 بتاريخ   •
املجم�عات  �شد  معركته  ح�شم  ق��د 

اأ���ش��راًرا  م�قًعا  طرابل�س،  يف  الإرهابية 

ومعيًدا  امل�شّلحني،  �شف�ف  يف  ج�شيمة 

حيث  ال�شرعية.  كنف  اإىل  املدينة 

متّكنت ال�حدات الع�شكرية من دخ�ل 

اآخر معقل للجماعات الإرهابية امل�شّلحة 

واعتقلت عدًدا منهم، فيما  التبانة،  يف 

م�شتفيدين  الفرار  من  اآخ��رون  متّكن 

بعدما  ال�شكنية،  املباين  طبيعة  من 

الأحياء  يف  وتفخيخات  عب�ات  زرع���ا 

م�شجد  حميط  يف  ا  )خ�ش��شً ال�شكنية 

عبد الله بن م�شع�د(، عمل اجلي�س على 

تفكيكها، وقد مّت العث�ر على خمازن 

اأ�شلحة ومعمل لت�شنيع املتفجرات.

القيادة اأو�شحت يف البيان ال�شادر عنها 

يف ذلك الي�م اأنه مّت تعزيز وحدات اجلي�س 

بقايا  لتعقب  ج��دي��دة  ق���ى  با�شتقدام 

املناطق  وده��م  الإره��اب��ي��ة  املجم�عات 

امل�شب�هة.

»فل�ل  القيادة  بيان لحق، دعت  يف   •
اجلماعات امل�شّلحة الفارين، اإىل ت�شليم 

لن  ال��ذي  اللبناين،  للجي�س  اأنف�شهم 

يراجع  اأو  يتهاون يف ك�شف خمابئهم 

عن مطاردتهم حتى ت�قيفهم و�ش�قهم 

اإىل العدالة«. ونّبهت ه�ؤلء العنا�شر الذين 

بات�ا معروفني لديها »اإىل اأخذ العربة مّما 

ول  لهم  حا�شنة  بيئة  ل  حيث  ح�شل، 

غطاء للجميع �ش�ى الدولة والقان�ن«.

»ق�ى  اأن  القيادة  اأعلنت  لح��ًق��ا،   •
انت�شارها يف حملة  تعزيز  ت�ا�شل  اجلي�س 

باب التبانة وجميع الأحياء التي �شهدت 

والإرهابيني«،  اجلي�س  بني  م�اجهات 

دهم  عمليات  »تنّفذ  وح��دات��ه��ا  واأن 

وا�شعة يف جرود منطقة عكار بحًثا عن 

الإ�شتباكات،  من  الفارين  امل�شّلحني 

مع  ا�شتبكت  حيث  بحنني  حملة  ويف 

اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما  م�شّلحة  جمم�عة 

اأنه  اإىل  ولفتت  طفيفة«.  بجروح  �شابط 

التي  الع�شكرية  العمليات  »بنتيجة 

 2014/10/24 من  اإعتباًرا  اجلي�س  نّفذها 



امل�ق�فني  عدد  بلغ   ،2014/10/27 ولغلية 

يجري  م���ق���ًف��ا،   162 لديه  الإره��اب��ي��ني 

الق�شاء  ب��اإ���ش��راف  معهم  التحقيق 

املخت�س«.

اجلي�س  جنح   ،2014/10/28 بتاريخ   •
الع�شكرية  البنى  �شرب  يف  اللبناين 

ويف  طرابل�س  يف  املتطّرفة  للمجم�عات 

مناطق  اإىل  والدخ�ل  �شالحها  م�شادرة 

يف التبانة، وقد وا�شلت وحداته وفق بيان 

يف  انت�شارها  »تعزيز  الت�جيه،  مديرية 

القدمية  والأ�ش�اق  التبانة  باب  مناطق 

يف مدينة طرابل�س، كما قامت بتنفيذ 

وبرك  املنية  مناطق:  يف  دهم  عمليات 

عكار  اأح��راج  اإىل  و�ش�ًل  ال�شمك  عني 

العتيقة واأكروم والنبي ي��شع، بحًثا عن 

خالل  اأوقفت  وق��د  الفارين.  امل�شّلحني 

بانتمائهم  امل�شتبه  من  ا  �شخ�شً  33 ذلك 

اإىل اجلماعات الإرهابية«.

اإجراءاته  اجلي�س  كّثف  كذلك،   •
اأرج��اء  خمتلف  يف   2014/10/29 بتاريخ 

وم�ؤللة  راجلة  دوري���ات  و�شّر  املنطقة، 

من  العديد  يف  وا�شعة  دهم  بحملة  وقام 

البلدات، وذلك ا�شتكماًل حلملة تعّقب 

املجم�عات الإرهابية.

وراقب  امل�شّلحني  اجلي�س  لحق  كما 

ال�ش�ريني.  النازحني  انت�شار  اأم��اك��ن 

اجلي�س  قيادة  اأعلنت  ال�شياق،  هذا  ويف 

ق�ى  م�ا�شلة  نتيجة  اأنه   )2014/10/29(

ال��ده��م  عمليات  تكثيف  اجل��ي�����س 

والتفتي�س بحًثا عن الإرهابيني الفاّرين، 

اأق�����دم ك���ل من 

نا�شر  امل��دع��ّ�ي��ن 

البح�شة  حم��م���د 

طالب  را�شد  وعزام 

حممد  و����ش���الح 

على  احل��ي،  عبد 

اأنف�شهم  ت�شليم 

لق�ى اجلي�س يف منطقة ال�شمال، علًما اأّن 

ه�ؤلء كان�ا مطل�بني حلملهم ال�شالح 

الإ�شتباك مع  يف  اآخرين  وال�شراك مع 

وحدات اجلي�س يف بلدة بحنني وج�ارها.

حمالت  اجلي�س  ت��اب��ع  ك��ذل��ك،   •
حملة  يف  ف��ده��م  طرابل�س،  يف  ال��ده��م 

امل�شتبه  الأماكن  من  عدًدا  �شمرا،  اأبي 

اأوقف  حيث  فيها،  م�شّلحني  باختباء 

من  ثالثة  بينهم  اأ�شخا�س،  ثمانية 

هذه  اأح��د  يف  و�شبط  ال�ش�رية،  التابعية 

ن�ع  حربية  ب��ن��ادق  ث��الث  الأم��اك��ن 

ب��ي.  »اآر.  وق����اذف  »ك��ال���ش��ن��ك���ف« 

اإىل  بالإ�شافة  يدوية،  جي.« وع�شر قنابل 

كمّية من الذخائر والأعتدة الع�شكرية 

ق�ة من اجلي�س  املتنّ�عة. كما دهمت 

عدًدا من خمّيمات النازحني ال�ش�ريني يف 

اأ�شخا�س  ثمانية  واأوقفت  املنية،  منطقة 

باجلماعات  عالقتهم  يف  لال�شتباه 

امل�شّلحة«.

• بتاريخ 2014/10/30، وبنتيجة م�ا�شلة 
الدهم  عمليات  تكثيف  اجلي�س  ق�ى 

الفارين،  امل�شّلحني  عن  بحًثا  والتفتي�س 

اأق���دم ك��ل م��ن امل��دع��ّ�ي��ن )وف��ق بيان 

بتاريخه(:  املديرية 

»���ش��ع��ي��ب ع��م��ر 

����ش���ع���ب، ع��ب��د 

ال��رح��ي��م اأح��م��د 

ح�������ش���ن، ع��ل��ي 

على  �شعد  اأحمد 

اأنف�شهم  ت�شليم 

ل�حدات اجلي�س يف 

ال�شمال.  منطقة 

هذه  اأوقفت  كما 

ال����ح���دات اأرب��ع��ة 

اآخرين  اأ�شخا�س 

باملجم�عات  عالقتهم  يف  لال�شتباه 

املدع�  ت�قيف  اإىل  بالإ�شافة  امل�شّلحة، 

نبيل خ�شر املر املطل�ب لتاأليفه ع�شابة 

�شلب بق�ة ال�شالح«.

اجلي�س  من  ق���ة  دهمت  كذلك،   •
الأماكن  من  ع��دًدا  نف�شه،  بالتاريخ 

امل�شتبه بلج�ء امل�شّلحني اإليها يف بلدات: 

حّم�د،  م�شتى  ح�شن،  م�شتى  املنية، 

يف  ال�ش�ريني  ال��ن��ازح��ني  خم��ّي��م��ات  ويف 

اأوقفت  حيث  ال�شمال،   – بحنني  بلدة 

بينهم  بهم،  م�شتبًها  ا  �شخ�شً خم�شني 

ت�شعة لبنانيني وفل�شطيني واحد والباقي 

هذه  اأح��د  يف  و�شبطت  ال�ش�ريني،  م��ن 

الأ�شلحة  م��ن  ك��ّم��ي��ات  الأم���اك���ن، 

بالإ�شافة  ال�شاروخية،  والقذائف  احلربية 

الع�شكرية  الأعتدة  من  كّميات  اإىل 

واأجهزة  الت�ش�ير  وك��ام��رات  املتنّ�عة 

الإت�شالت.

اجلي�س  تابع   ،2014/10/31 بتاريخ   •
اإ�شافة  طرابل�س،  يف  امليدانية  الإجراءات 

تتعّلق  اإ�شافية  مبهمات  قيامه  اإىل 

مب�شاعدة امل�اطنني يف الكثر من الأم�ر 

التي يحتاج�نها، وذلك بناء لت�جيهات 

قام  ج�لة  خ��الل  اجلي�س  قائد  العماد 

بها اإىل املنطقة، حيث �شدد على �شرورة 

ت�شهيل م�شالح النا�س والتعاطي الإيجابي 

الإمكانات  بكل  وم�شاعدتهم  معهم 

املت�افرة.

اجلي�س  اأوق��ف  الدهم،  عمليات  يف   •
ب��اإط��الق  مّتهمني  لبنانيني  ثمانية 

يدوية  قنابل  ورم��ي  مراكزه  على  النار 

اأوقف  اأوقات �شابقة، كما  باجتاهها يف 

ولتجّ�لهم  بهم  لالإ�شتباه  �ش�ريني  �شتة 

اأوراق  دون  من  اللبنانية  الأرا�شي  داخل 

ثب�تية.
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اجلي�س  من  ق���ة  دهمت  كذلك،   •
حملة  يف  امل�شب�هة  الأماكن  من  عدًدا 

�شبط خمازن  �شمرا، ومتّكنت من  اأبي 

البنادق  م��ن  ك��ّم��ي��ات  على  حت��ت���ي 

ال�شاروخية  والقذائف  والر�شا�شات  الفردية 

بالإ�شافة  والذخائر،  اليدوية  والقنابل 

والأعتدة  املتفجرات  من  كميات  اإىل 

الع�شكرية املتن�عة.

ر�شدت  ا،  اأي�شً �شمرا  اأب��ي  حملة  يف   •
م�شب�هه  حت��رك��ات  اجلي�س  م��ن  ق���ة 

لأ�شخا�س يق�م�ن بنقل �شناديق جمه�لة 

املحت�ى وبطريقة مريبة، فتّمت مداهمة 

ع��ل��ى كميات  ع��ر  امل��ك��ان ح��ي��ث 

وق�اذف  املختلفة،  الأ�شلحة  من  كبرة 

وذخ��ائ��ر  وق��ّن��ا���ش��ات  ج���ي«،  ب���ي.  »اآر. 

اأنها  تبنّي  التحقيق  وبنتيجة  متنّ�عة. 

عائدة للمدع� بالل دقماق.

ا، تك�شفت خطط كان  • بتاريخه اأي�شً
ي�شعها امل�شّلح�ن يف حال �شمدوا، وجنح�ا 

اإذ  �ش�ارع،  اإىل حرب  ا�شتدراج اجلي�س  يف 

قيامها  اأثناء  يف  اجلي�س  من  قّ�ة  عرت 

بدورية تفتي�س يف حملة �ش�ق اخل�شار يف 

 107 عيار  �شاروخ  على  طرابل�س،  مدينة 

ملم مفخخ، وخم�س عب�ات نا�شفة معدة 

بح�ايل  زتنها  قّدرت  بعد،  للتفجر عن 

امل�شّلح�ن قد و�شع�ها  23 كلغ، وكان 

تنفيذ  اأثناء  اجلي�س  وحدات  ل�شتهداف 

العمليات الع�شكرية الأخرة يف املدينة.

ووا�شلت ال�حدات الع�شكرية عمليات 

التم�شيط والبحث عن املطل�بني يف بلدة 

بحنني ومنطقة املنية و�ش�ًل اإىل منطقة 

اإليها  امل�ؤدية  والطرقات  ال�شمك  عي�ن 

مّتت  كما  وع��ك��ار.  ال�شنية  جلهة 

مداهمة عدد من املنازل يف بلدة فنيدق 

ويف ذوق احلبال�شة يف عكار.

ق�ى  ده��م��ت   ،2014/11/1 ب��ت��اري��خ   •
حربا  م�شجد  يف  لل�شالح  خمزًنا  اجلي�س 

و�شادرت كمية كبرة من  التبانة،  يف 

ر�شا�س  حربية،  بندقية   25( الأ�شلحة 

وكّمية  جي«،  بي.  »اآر.  قاذف   ،BKC

من الذخائر املتنّ�عة والقنابل وال�ش�اريخ 

اأوقفت  كما  الع�شكرية(.  والأع��ت��دة 

الأ�شخا�س  اأحد  نف�شها  العملية  خالل 

امل�شتبه بهم.

• وبالتاريخ نف�شه، اأفادت قيادة اجلي�س 
يف بيان اآخر، اأن ق�ة من اجلي�س اأوقفت 

ال�شمال،  منطقة  يف  حدارة  غايل  املدع� 

اإره��اب��ي��ة  خ��ّل��ي��ة  بت�شكيل  لقيامه 

قت مع امل�ق�ف اأحمد �شليم ميقاتي  ن�شّ

واآخرين، لتنفيذ املخطط الذي كان يعّد 

املدع�  اأن  اإىل  واأ�شارت  ال�شمال.  ملنطقة 

قيام  بعد  التبانة  باب  اإىل  فّر  قد  ح��دارة 

متركز  مكان  مبداهمة  اجلي�س  ق�ى 

جمم�عته الرهابية يف بقاع�شفرين، ثم 

حاول الفرار من باب التبانة بعد الأحداث 

الأخرة اإىل اأن مّت ت�قيفه.

كما اأوقفت ق�ى اجلي�س املطل�ب داين 

يف  اآخرين  مع  الإ���ش��راك  بجرم  الدن�س 

اإطالق النار بتاريخ 2014/5/20 على دورية 

تابعة للجي�س، واإلقاء رمانات يدوية اأّدت 

اإىل اإ�شابة بع�س الع�شكريني، ومل�شاركته 

اأوقف  وقد  الأخ��رة.  طرابل�س  اأحداث  يف 

باب  من  الفرار  حماولته  اأثناء  يف  الدن�س 

لأحد  ه�ية  بطاقة  م�شتخدًما  التبانة 

اأ�شقائه.

عمليات  اجلي�س  وا�شل  كذلك،   •
املنية  نف�شه، يف منطقة  بالتاريخ  الدهم 

ال�ش�ريني  من  ع��دًدا  واأوق��ف  بحنني،   –
على  القب�س  األقى  كما  بهم،  امل�شتبه 

املدعّ�ين ت�فيق حممد عك��س وحممد 

اأحمد عك��س ل�شراكهما مع اآخرين 

يف  اجلي�س  عنا�شر  على  النار  اإط��الق  يف 

منطقة بحنني خالل الأحداث الأخرة.

ق�ى  اأن  اآخر  بيان  يف  القيادة  واأعلنت 

اجلي�س ت�ا�شل تنفيذ الإجراءات الأمنّية 

يف اأحياء طرابل�س ومنطقة عكار، حيث 

يف  وا�شعة  دهم  عملية  بتنفيذ  »قامت 

حميط خمّيم البداوي بحًثا عن م�شّلحني 

دهم  عمليات  نّفذت  كما  ومطل�بني، 

اأخرى يف عّدة مناطق م�شب�هة. كذلك 

تفتي�س  ح�اجز  واأقامت  دوري��ات  �شّرت 

خمتلف  يف  ومراقبة  ر�شد  ونقاط  ظرفية 

هذه املناطق«.

ق�ى  اأوق��ف��ت   ،2014/11/3 تاريخ  يف   •
اجلي�س يف حملة براد البي�شار – طرابل�س 

املطل�ب  خلف  اأح��م��د  اأح��م��د  امل��دع��� 

لإقدامه يف اأوقات �شابقة على اإطالق النار 

ورمي قنابل يدوية باجتاه مراكز اجلي�س 

الع�شكريني  اإ�شابة عدد من  اإىل  اأدى  ما 

نف�شها  املحلة  يف  اأوقفت  كما  بجروح، 

م�اطًنا لبنانًيا مطل�ًبا بجرم اإطالق نار، 

ال�ش�رية  التابعية  من  اأ�شخا�س  وخم�شة 

لدخ�لهم الأرا�شي اللبنانية من دون اأوراق 

قان�نية.

• كذلك، قامت وحدات من اجلي�س 
يف  مطل�بني  منازل  بدهم   )2014/11/4(

كاًل  واأوق��ف��ت  عكار،   – بحنني  بلدة 

�شعيد  خ�شر  مل�س،  حممد  ابراهيم  من 

خالد  حممد  الدين،  خالد  عالء  مل�س، 

احلميد،  �شالح  مهيدي  وال�ش�ري  �شاكر 

عنا�شر  على  النار  باإطالقهم  لالإ�شتباه 

اأحمد  لحق  وقت  يف  واأوقفت  اجلي�س، 

حمم�د دروي�س لل�شبب نف�شه.

اجلي�س  كّثف   ،2014/11/5 بتاريخ   •
عي�ن  منطقة  يف  التم�شيط  عمليات 

تربط  التي  الطرق  كل  وو�شع  ال�شمك، 

حتت  وال�شنيه  بعكار  املناطق  تلك 

ال�شديدة، بهدف ت�شييق اخلناق  املراقبة 

التحرك  من  ومنعهم  امل�شّلحني  على 

وكان  ع�شكرية.  بعملية  القيام  اأو 

لبنانيني  �شتة  ال�شنية  جرود  يف  اأوقف  قد 

بالإنتماء  بت�رطهم  ي�شتبه  و���ش���رًي��ا، 

يف  العث�ر  بعد  اإرهابية،  منّظمات  اإىل 

اإرهابيني  �ش�ر  على  اخللي�ية  ه�اتفهم 

على  بالتحري�س  تتعّلق  وحم��ادث��ات 

اجلي�س ومراقبة حتّرك دورياته. كذلك 

�شر  منطقة  يف  نف�شه،  بالتاريخ  �شبط 

والعتاد  الأ�شلحة  من  كميات  ال�شنية، 

الع�شكري يف منزل املدع� عدنان ح�شني 

عبدالله خ�شر، من دون العث�ر عليه.

• بت�اريخ 6، 7 و2014/11/11، نّفذت ق�ى 
اجلي�س حملة دهم وا�شعة �شملت معظم 

مناطق عكار، واأفيد عن ت�قيف كل 

ال�شمايل،  حممد  خالد  اللبنانيني،  من 

ي�ميات 

اأمنية
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حم��م��د ح�����ش��ني م������ش��ى، اأح��م��د ف��رج 

حمم�د  ال�شمايل،  حممد  وفرج  ال�شمايل 

م�شطفى مل�س، حممد م�شطفى مل�س، 

مل�شاركتهم يف اإطالق النار على عنا�شر 

بالل  اللبنانيني  اأوقفت  كما  اجلي�س. 

العر  معت�شم  وحممد  امل�شري  ح�شني 

والت�شبب  النار  اإط��الق  بجرم  املطل�ب 

زغرتا،  ويف  وع�شكري.  م�اطن  باإ�شابة 

اأوقفت ال�حدات، ع�شرة �ش�ريني لدخ�لهم 

�شرعية.  غر  بطريقة  اللبنانية  الأرا�شي 

الزاهرية  حملة  يف  �شبطت  ك��ذل��ك، 

�شيارة ن�ع »جيب مي�ش�بي�شي« كان قد 

بداخلها  وعرت  امل�شّلح�ن  ا�شتخدمها 

على �شاعق كهربائي.

توقيف جمرمي بحنني

اجلي�س  كان   ،2014/11/13 بتاريخ   •
املجم�عات  يف  قياديني  ر�شد  ي�ا�شل 

مراكزه يف  اعتدت على  التي  الإرهابية 

وتابعت  ت�قيفهم.  على  ويعمل  ال�شمال 

طرابل�س  يف  ال��ده��م  حمالت  وح��دات��ه 

ومناطق عكار، حيث اأوقفت الإرهابيني 

اأمين عبد احلميد حمي�س واأ�شامة يحيى 

بخا�س اللذين قاد كل منهما جمم�عة 

من الإرهابيني.

ويف هذا الإطار، اأعلنت قيادة اجلي�س اأّن 

»مديرية املخابرات متّكنت من ت�قيف 

الإرهابي اأمين عبد احلميد حمي�س الذي 

اأقدمت  اإرهابية  جمم�عة  يق�د  كان 

بتاريخ 2014/10/25 على حماولة خطف 

واإطالق  بحنني،  ج�شر  على  ع�شكريني 

اأثناء  يف  ع�شكرية  اآلية  باجتاه  قذيفة 

تدخلها لإنقاذ ه�ؤلء الع�شكريني، مما 

بداخل  كان  ممن  عدد  اإ�شابة  اإىل  اأدى 

اأفراد املجم�عة  اأوقف معظم  الآلية. وقد 

الإرهابية املذك�رة«.

اجلي�س  ق����ى  اأوق���ف���ت  ك���ذل���ك،   •
ح�شني  ع��ل��ي  امل��دع���   )2014/11/14(

ل�شراكه  ا،  اأي�شً بحنني  يف  عك��س 

النار على عنا�شر  باإطالق  الآخرين  مع 

اجلي�س.

البقاع: ا�ستهداف اآلية للجي�ش يف 

عر�سال وحملة دهم

ت�تر  اأج���اء  عر�شال  منطقة  �شهدت   •
اآلية  ا�شتهدفت  نا�شفة  عب�ة  انفجار  مع 

اإ�شابة  اإىل  اأدى  للجي�س، مما  ع�شكرية 

ثالثة ع�شكريني بينهم �شابط بجروح.

واأ�����ش����درت ق���ي���ادة اجل��ي�����س ب��ي��اًن��ا 

فيه  قالت  الإعتداء  ح�ل   )2014/11/14(

ويف  للجي�س،  تابعة  ع�شكرية  اآلية  »اإّن 

عر�شال،  بلدة  حميط  يف  انتقالها  اأثناء 

كانت  نا�شفة  عب�ة  لنفجار  تعّر�شت 

اإىل  اأدى  ما  الطريق،  جانب  اإىل  مزروعة 

ت�ّجه  اإ�شابة ثالثة �شباط بجروح. وعند 

الع�شكري  اخلبر  برفقة  اأخ��رى  دوري��ة 

للك�شف على م�قع الإنفجار، تعّر�شت 

جرود  يف  م�شّلحني  قبل  من  نار  لإط��الق 

م�شادر  على  عنا�شرها  ف��رّدت  البلدة، 

مبالحقتهم  وق��ام��ت  باملثل،  ال��ن��ران 

واملرتفعات  التالل  باجتاه  ف��ّروا  حيث 

املحيطة بالبلدة.

يف  املنت�شرة  اجلي�س  وح��دات  اتخذت 

املنطقة التدابر امليدانية املنا�شبة، فيما 

يف  التحقيق  الع�شكرية  ال�شرطة  ت�ّلت 

احلادث«.

اجلي�س  قيادة  قالت  لح��ق،  بياٍن  ويف 

�شبط  م��ن  متّكنت  اجلي�س  ق���ى  اإن 

زنة  نف�شه،  املكان  يف  اأخريني  عب�تني 

ال�احدة منهما ح�اىل 15 كلغ من امل�اد 

املتفّجرة...

نّفذت   )2014/11/15( التايل  الي�م  يف   •
بالآليات  معززة  الع�شكرية  ال���ح��دات 

والأ�شلحة الثقيلة واملت��شطة، حملة دهم 

بعلبك  مناطق  معظم  �شملت  وا�شعة 

وخمّلني  مطل�بني  عن  للبحث  وقراها 

الآلية  تعّر�س  بعد  �شّيما  ل  ب��الأم��ن، 

الع�شكرية يف عر�شال لعب�ة نا�شفة.

بلدات:  الدهم  عمليات  �شملت  وقد 

بريتال، دار ال�ا�شعة، ال�شراونة، الكني�شة 

واإي��ع��ات. واأ���ش��ف��رت ه��ذه ال��ت��داب��ر عن 

و�شبط  بهما،  م�شتبه  �شخ�شني  ت�قيف 

يحت�ي  بريتال  بلدة  يف  لل�شالح  خمزن 

احلربية  البنادق  م��ن  كمّيات  على 
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والقذائف  الر�شا�شة  والأ�شلحة 

ال�����ش��اروخ��ي��ة وال���ذخ���ائ���ر، 

من  كمّيات  اإىل  بالإ�شافة 

الأعتدة الع�شكرية املتنّ�عة. 

دار  ب��ل��دة  يف  �شبطت  كما 

يحت�ي  م�شت�دًعا  ال�ا�شعة 

�شاحنات  اأرب��ع  حم�لة  على 

من املخدرات.

ا،  اأي�شً عر�شال  منطقة  يف   •
�شادر  )ب��ي��ان  اجلي�س  م��ن  ق��ّ�ة  اأوق��ف��ت 

بتاريخ 2014/11/9(، اللبناين خالد حيدر 

»بيك  �شيارة  يق�د  كان  الذي  احلجري 

اأوراق  دون  من  »�شيفروليه«،  ن�ع  اأب« 

الله ح�شني  ال�ش�ري عبد  وبرفقته  ثب�تّية 

اإدعائه(، وذلك ملحاولة  الرفاعي )ح�شب 

الرفاعي  املدع�  تهريب  احلجري  املدع� 

باجتاه جرود املنطقة. وقد �شبطت بح�زة 

باأنه  و�شّرح  م��زّورة،  لبنانية  ه�ّية  الأخر 

ال�ش�رية  التنظيمات  اأح��د  اإىل  »ينتمي 

اجلي�س  ق���ى  اأوقفت  كما  امل�شّلحة«. 

من  كاًل  وحربتا  عر�شال  منطقتي  يف 

وعبد  جمرك  طعان  جمرك  ال�ش�ريني 

الرحيم ديب اأب� زيد لالإ�شتباه بهما.

اجلي�س  ق���ى  ا�شتبهت  ك��ذل��ك،   •
»فان  ن�ع  ب�شيارة   ،2014/11/10 بتاريخ 

على  مت�قفة  الل�ن  بي�شاء  ي�نغ«  �شانغ 

اأنها  فتبنّي  عر�شال.   - اجلمال  طريق 

زنتها 2 كلغ  نا�شفة  حتت�ي على عب�ة 

ف�لت   9 وبطارية  �شاعق  بفتيل  م��ش�لة 

عمل  حيث  بعد،  عن  حتكم  وجهاز 

مكان  اإىل  ونقلها  تفكيكها  على 

الع�شكرية  ال�شرطة  ت�ّلت  فيما  اآم��ن، 

التحقيق يف امل��ش�ع.

• وباأوقات خمتلفة، اأوقفت ق�ى اجلي�س 
منطقة  ويف  البقاع   – را�شيا  ق�شاء  يف 

ال�ش�ريني،  من  ع��دًدا  البقاع،   – امل�شنع 

جمم�عات  اإىل  بانتمائهم  لالإ�شتباه 

اأح��داث  يف  اجلي�س  وقتالهم  اإره��اب��ي��ة 

اللبنانية  الأرا�شي  لدخ�لهم  اأو  عر�شال 

بطريقة غر �شرعية.

اجلنوب: توقيف مطلوبني بالإرهاب 

يف �سيدا

ال�شمال،  يف  الأح�����داث  م�����ازاة  يف   •
اأحد  اأدىل بها  ك�شفت الإعرافات التي 

تنتمي  التي  الإرهابية  ال�شبكة  اأف��راد 

ال�شبكة  اأّن  الأ�شر،  اأحمد  ال�شيخ  اإىل 

كانت ب�شدد تنفيذ هجمات �شاروخية 

بقذائف ال�»اأر.بي. جي« ومن ثم بعب�ات 

نا�شفة واإطالق ر�شا�س على مقر اجلي�س 

يف ميناء �شيدا.

دورّي��ات  الأث��ر،  على  اجلي�س  �شّر  وق��د 

راج��ل��ة وم���ؤل��ل��ة يف خم��ت��ل��ف اأح��ي��اء 

م��ن اجلي�س  وح���دة  وق��ام��ت  امل��دي��ن��ة، 

عدنان  اأحمد  الفل�شطيني  منزل  بدهم 

يخطط  ك��ان   ،)2014/10/27( �شرف 

ملهاجمة مركز تابع للجي�س يف منطقة 

على  يعر  مل  اأن���ه  ح��ني  ويف  اجل��ن���ب. 

بندقية  منزله  داخل  �شبطت  املطل�ب، 

كال�شنك�ف وقذائف »اأر.بي. جي« مع 

17 قذيفة عائدة لها، بالإ�شافة اإىل عب�تني 

معّدتني للتفجر زنة كل منهما كلغ 

و�ش�اعق  ون�شف، 

ك���ه���رب���ائ���ي���ة 

ع�شكرية  واأعتدة 

خمتلفة. كذلك 

م��ن��زل  ده����م  مّت 

ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي 

م���ال���ك الآغ������ا، 

حيث مّت ت�قيفه، 

و���ش��ب��ط��ت داخ��ل 

م��ن��زل��ه ب��ن��دق��ي��ة 

»كال�شنك�ف« 

وك����م����ّي����ة م��ن 

العائدة  ال��ذخ��ائ��ر 

ل���ه���ا، وج����ه����اًزا 

واأعتدة  ل�شلكًيا 

ع���������ش����ك����ري����ة 

متنّ�عة.

ك����ذل����ك،   •
ده����م����ت وح����دة 

م������ن اجل���ي�������س 

 )2 0 1 4 /1 0 /2 9 (

منزًل مهج�ًرا يف حملة �شروب – �شيدا، 

وذخائر  حربية  بنادق  بداخله  و�شبطت 

وم�شغل  ع�شكرًيا  وع��ت��اًدا  لها  عائدة 

ال�حدات  نّفذت  كما   .)6 )عدد  اآليات 

قرب  التعمر  منطقة  يف  دهم  عمليات 

عن  بحًثا  احلك�مي  �شيدا  م�شت�شفى 

مطل�بني.

تابعة  دورية  �شبطت  ا،  اأي�شً �شيدا  يف   •
ملديرية املخابرات )2014/11/2( يف منطقة 

�شّيد  جمّمع  من  بالقرب  �شيدا  ح��ارة 

ال�شهداء، عب�ة نا�شفة معّدة للتفجر عن 

ال� مادة  من  غرام   500 على  حتت�ي  بعد 

TNT، وم��ش�لة اإىل رمانة يدوية و�شاعق 
الع�شكري  كهربائي. وقد ح�شر اخلبر 

اإىل املكان وعمل على تفكيك العب�ة، 

فيما ب��شر التحقيق بامل��ش�ع.

نف�شها  امل��ن��ط��ق��ة  يف  اأوق�����ف  ك��م��ا 

)2014/11/5( الفل�شطيني حمم�د حممد 

اإ�شماعيل  حممد  واللبناين  ده�شان 

النقيب، لنتمائهما ملجم�عات م�شّلحة 

والتح�شر للقيام باأعمال اإرهابية.
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كما يطلع الفجر كل يوم

يطلعون يف وجه كل خطر

وفيما هم يفعلون،

ي�شقط منهم، بطل، اثنان، خم�شة، ع�شرة واأكرث...

تنبت اأزهار دمائهم، �شمااًل، بقاًعا، وجنوًبا.

ت�شتعيد احلياة م�شاحة من نقاء.

تتطهر اأر�ض بدموع اأمهات ودماء رجال.

يوّدع الرفاق اأبطااًل

ي�شتاق بع�شهم اإىل قليل من الوقت

اإىل جمرد ف�شحة تتيح تفّح�ض اجلراح.

يطل الوح�ض جمّدًدا.

جمّدًدا يطلعون يف وجه اخلطر.

ومي�شون اإىل البطولة

ويف �شرايينهم نبتت دماء الرفاق.

ت�شتعيد احلياة م�شاحة من نقاء.

وتتطّهر اأر�ض بدموع ودماء...

العوايف يا اأبطال اجلي�ض،

يف طرابل�ض،

يف عر�شال،

ويف كل �شرب من بالدي.

العوايف يا وطن.

بقلم:

اإلهام ن�شر تابت

العوايف يا وطن



العوايف يا اأبطال اجلي�ش

معركة حا�شمة اأ�شقطت »اإمارة« الفتنة

والع�شكريون خا�شوها باأرواحهم قبل ال�شواعد

هل يحدث اأن تخرج روح من ج�شد �شاحبها وتقاتل عنه؟

هذا ما حدث يف اأفران لبنان اخل�شراء،

وعلى االأرجح يف اأماكن اأخرى كثرية.

وهذا ما تفعله رفقة ال�شالح، حيث الرفيق ي�شبح اأًخا، واأًبا وعائلة... 

اأمامهم  تندفع  اأرواحهم  باأّن  الرفاق  ي�شعر  ما  معركة  يف  ا�شت�شهد  واإذا 

للقتال.

بوركت همم الرجال، بوركت �شهادة االأنقياء. 

من  االإرهابيني  طرد  معركة  خ�شتم  من  يا  �شواعدكم  بوركت 

طرابل�ض، والحقتم فلولهم يف االأوكار واملخابىء...

اأف�شل اجلي�ض خاللها  امللف �شهادات وتفا�شيل عن معركة  يف هذا 

واإّنــا  وحدهــا،  ال�شــمال  عا�شمة  لي�ض  يهّدد  اإرهابًيا  خمّطًطا 

لبنــان.

مندوبو »اجلي�ض« قاموا بجولة �شملت القطع التي �شاركت يف املعركة. 

الزميلة جان دارك اأبي ياغي قابلت العميد الركن زياد احلم�شي مدير 

املغاوير،  فوج  اإىل  توّجهت  خريالله  البلعة  ندين  والزميلة  العمليات، 

بينما �شملت جولة الرقيب �شامر حميدو االألوية: الثاين، العا�شر والثاين 

االأول  التدّخل  فوجي  يف  جولة  جبور  جيهان  للجندي  وكانت  ع�شر، 

ومغاوير البحر.
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مدير العمليات 

يف اجلي�ش 

عن معركة 

طرابل�ش

بعدما اأف�شل اجلي�ض املخطط االإرهابي الذي كان مر�شوًما لعا�شمة 

اجلي�ض  قائد  اأّكد  االأمور،  بزمام  مي�شك  وبات  طرابل�ض،  ال�شمال، 

العماد جان قهوجي اأن اجلي�ض لن يرتاجع عما بداأه مهما كان حجم الت�شحيات، وهو ما�ض يف تعّقب فلول 

االإرهابيني و�شواًل اإىل اجتثاث جذورهم... الوحدات الع�شكرية التي �شاركت يف معركة طرابل�ض وعكار، 

اأبلت بالًء ح�شًنا وحققت جناحات عمالنية يف ظروف ميدانية بالغة ال�شعوبة. 

نّفذها  التي  الع�شكرية  العملية  �شورة  يف  ي�شعنا  احلم�شي  زياد  الركن  العميد  اجلي�ض  يف  العمليات  مدير 

اجلي�ض والتي اأ�شفرت عن طرد االإرهابيني من طرابل�ض ومالحقة بقايا خالياهم.

ما قبلها لي�ض كما بعدها... 

وما يحققه اجلي�ض ير�شم م�شتقبل لبنان

عني اجلي�ض

عني  تعترب  التي  العمليات  غرفة  يف 

ال�ساهرة بحيث ال يغم�ض لها  اجلي�ض 

جفن على مدى �ساعات النهار االأربع 

الركن  العميد  لنا  �سرح  والع�سرين، 

متابعة  تتم  كانت  كيف  احلم�سي 

معركة طرابل�ض حلظة بلحظة.

مع  دائ��م  �سباق  يف  ه��ي  الغرفة  ه��ذه 

باأّول عرب  اأّوالاً  يجري  ما  ملواكبة  نف�سها 

 SMART( وذكية  �سخمة  �سا�سات 

ال��راب��ط  م��ن  ن���وع  اإجن����از  ب��ع��د   )TV
االأمنية  االأج��ه��زة  كل  بني   )LINK(

يتعلق  االأم����ر  ك���ان  ���س��واء  امل��ع��ن��ي��ة، 

باأحداث اأمنية اأو بغريها، من االأحداث 

ترد  وال�ساخنة.  ال��ط��ارئ��ة  وامل��وا���س��ي��ع 

كّم  ي�سل  وق��د  الغرفة  اإىل  املعطيات 

 1200 اإىل  للمعاجلة  اإليها  ال��وارد  ال��ورق 

وثيقة يف اليوم الواحد، وي�سار اإىل اإطالع 

االأم���ر،  ل��زم  اإذا  عليها  اجلي�ض  ق��ائ��د 

توجيهاته. ليعطي 

احلم�سي  الركن  العميد  ي�سرح  واإذ 

عند  الغرفة  تعتمدها  التي  العمل  اآلية 

حدوث خلل اأمني يهدد �سالمة الوطن، 

م�ستوى  على  الوحيدة  اأنها  اإىل  ي�سري 

التقنيات  ب��اأح��دث  امل��ج��ّه��زة  ل��ب��ن��ان 

وال�سا�سات الذكية. وهذا ما ي�سمح لها 

اأي معركة  االأهمية يف  بالغ  دور  بتاأدية 

ومنها معركة طرابل�ض.

معظم االإرهابيني الذين قاتلهم 

اجلي�ض يف ال�شمال غري لبنانيني

ن�ساأل مدير العمليات:

يف  وعكار  طرابل�ض  معركة  متّثل  مــاذا   -

احلرب التي يخو�شها اجلي�ض �شّد االإرهاب؟

: قائالاً فيجيبنا 

• ال ميكننا اأن ن�سع معركة طرابل�ض 
االإرهابي  املخطط  �سياق  يف  اإال  وعكار 

العماد  اجلي�ض  قائد  عنه  حتّدث  الذي 

ال�سيطرة  اإىل  يهدف  وال��ذي  قهوجي، 

لفتح  بعد عر�سال  على مدينة طرابل�ض 

املنية  اأن  العلم  مع  البحر،  على  منفذ 

و�سقط  امل��ع��ارك،  اأع��ن��ف  دارت  حيث 

مبا�سرة.  البحر  على  تقع  �سهداء،  لنا 

قهوجي،  العماد  ق��رار  بف�سل  ولكننا 

العالية على  العنا�سر وكفاءتهم  وقدرة 

االأر�ض، متكّنا من اإحباط خمططهم 

ال�سباط  من  خ��رية  ذل��ك  كلفنا  واإن 

والعنا�سر.

مبواجهة  ل�سنا  هنا  نحن  واأ���س��اف: 

كما  املنطقة  اأبناء  من  م�سّلحني  مع 

نحارب  اإننا  بل  ال�سابقة،  اجل��والت  يف 

اإره���اب���ي���ني خ���ارج���ني ع���ن ال��ق��ان��ون 

 70 )ح���واإىل  لبنانيني  غ��ري  معظمهم 

خالل  من  تبني  ما  ح�سب   )%80 اإىل 

اإىل  االإ�سارة  املوقوفني. مع  التحقيق مع 

الع�سكريني  من   %60 اإىل   50 ن�سبة  اأن 

الذين �ساركوا يف معركة طرابل�ض هم 

عنا�سر  ا  خ�سو�ساً ال�سمال  منطقة  من 

التدخل  وفوج   ،12 واللواء  الثاين،  اللواء 

اجلي�ض  له  تعّر�ض  الذي  الغدر  اأما  االأول. 

اأبناء عكار منه  باأن  يف عكار فاأجزم 

اإىل  النازحني  بع�ض  �سنع  وهو من  براء، 

بخلفيات  يت�سّلحون  ال��ذي��ن  عكار 

دينية مت�سددة اإرهابية.

املعركة  ه��ذه  يف  اجلي�ض  برهن  لقد 

هما  قيادته  وحكمة  �سفوفه  وحدة  اأّن 

راأ�ض احلربة يف املعركة �سّد االإرهاب.

الدهم عمليات 

وتعّقب اخلاليا ال�شغرية

- هل ميكن مقارنة معركة طرابل�ض احلالية 

باجلوالت التي �شهدتها املدينة يف ال�شابق؟

• ال ميكن مقارنة معركة طرابل�ض 
االأخرية باجلوالت ال�سابقة التي �سهدتها 

حم�سن،  وجبل  التبانه  ب��اب  منطقة 

�سوارع  ثالثة  يف  حم�سورة  كانت  اإذ 

االإرهابيني،  لعمليات  ا  م�سرحاً �سّكلت 

ا حيث يقيم الالجئون ال�سوريون  وحتديداً

ا ب�سرية. بكرثة، وقد ا�ستعملوهم دروعاً

اأعقبها  وما  املعركة  عنه  اأ�شفرت  الذي  ما   -

من عمليات دهم وتعّقب للم�شّلحني؟

حتى  تنته  مل  الدهم  عمليات  اإّن   •
اأهم  تعترب  ومتابعتها  اللحظة،  هذه 

ب�سدد  فنحن  ذاتها.  بحّد  املعركة  من 

على  الإجبارها  ال�سغرية  اخلاليا  تعّقب 

الروؤو�ض  على  الق�ساء  بعد  اال�ست�سالم 
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وت�سرذمها. الكبرية 

الذي  الثمني  ال�سيد  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

عمليات  خالل  اجلي�ض  عليه  ح�سل 

انتهاء  انتظار  االأف�سل  فمن  الدهم، 

العلم  مع  حجمه  لتحديد  التحقيقات 

االإع��الم،  و�سائل  تداولته  املو�سوع  اأن 

ال�سادرة  بالبيانات  نكتفي  ولكننا 

عن مديرية التوجيه يف هذا املو�سوع.

امل�شاركة القوى 

هذه  يف  �شاركت  التي  القوى  هي  من   -

املعركة وما كان دور كل منها؟

من  اأك��رث  املعركة  يف  �سارك  لقد   •
قاتل  مثالاً  طرابل�ض  ففي  جمموعة. 

عنا�سر فوج التدخل االأول الذين واجهوا 

امل�سّلحني الذين خرجوا من باب التبانه 

القدمية  االأ���س��واق  ���س��وارع  يف  وت��وزع��وا 

ال�سابون،  )خ��ان  لطرابل�ض  واالأث��ري��ة 

�سوق  ال�سمك،  �سوق  النحا�سني،  �سوق 

االأ�سواق  لهذه  اختيارهم  اأما  الدهب(. 

ال�سيطرة  فرمبا كان �سببه رغبتهم يف 

على اإيراداتها لتمويل حملتهم.

متقنة  عملية  اجل��ي�����ض  ن��ّف��ذ  ه��ن��ا 

طرابل�ض  يف  االأ���س��واق  م�سّلحي  واأج��رب 

ملتابعة  منها  واخل��روج  االنكفاء  على 

التبانة  املعتادة يف  املحاور  املعركة على 

البحر.  مغاوير  فوج  ي��وؤازره   12 اللواء  مع 

املعارك  اأعنف  املنطقة  �سهدت  وق��د 

املربع  حميط  يف  ا  خ�سو�ساً واأق�ساها، 

االأمني لباب التبانه اأو ما ي�سمى منطقة 

حيث  م�سعود،  ب��ن  عبدالله  ج��ام��ع 

املولوي  �سادي  جماعة  تتمركز  كانت 

واأ�سامه من�سور.

فكان  عكار  يف  اأم��ا 

ال����ل����واء ال���ث���اين ال���ذي 

ع�سكرية  اآلية  تعّر�ست 

ت���اب���ع���ة ل����ه ل��ك��م��ني 

اإىل  اأّدى  م��ا  م�����س��ّل��ح، 

م���ع���ارك ط��اح��ن��ة يف 

املحمرة  املنية -  منطقة 

- بحنني، اآزره فيها فوج 

مغاوير  ف��وج  امل��غ��اوي��ر، 

االأول.  التدخل  وف��وج   12 اللواء  البحر، 

 11 املعركة  هذه  يف  للجي�ض  �سقط  وقد 

غالبيتهم  اجلرحى  من  وع��دد  ا  �سهيداً

ا.  مّتت معاجلتهم ميدانياً

جامع  حميط  يف  وجدنا  لقد  واأ�ساف: 

من  رهيبة  و�سائل  مثالاً  م�سعود  ب��ن 

االإرهابيون  عليها  يعتمد  التفخيخ 

حربهم.  يف  اأخرى  و�سيلة  اأي  من  اأكرث 

زنة  لقد وجدنا على �سطح هذا اجلامع 

كانت  تي«  ان  ال�»تي  من  كلغ   300

للتفخيخ.  معّدة 

ع�شكرنا كان رائًعا رائًعا رائًعا

- كيف تقّيمون اأداء الع�شكريني يف املعركة؟

ميكننا  وال  جمروحة  �سهادتي  اأنا   •
ا  رائعاً ك��ان  ع�سكرنا  ب��اأن  القول  اإال 

وبثقة  ا  وتكراراً ا  مراراً )قالها  ا  رائعاً ا  رائعاً

�سرعة ح�سم  ذلك  والدليل على  تامة(. 

امل��ع��رك��ة ع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ال��ظ��روف 

ال�سعبة.

يحارب  جي�سنا  اأن  معلوم  حال  اأي  يف 

باالأ�سلحة  ول��ي�����ض  ال�سلبة  ب�����االإرادة 

ال�سهداء  عدد  يكون  لذلك  الفّتاكة، 

ا. كبرياً

- وكيف ت�شفون تعامل اجلي�ض مع املدنيني 

قا�شية يف  اإىل خو�ض معركة  ا�شطراره  يف ظل 

ال�شّكان؟  منطقة كثيفة 

من  امل��دن��ي��ني...  ت�ساأيل  اأن  يجب   •
م�ستوى  ب��اع��ت��زاز  ن�����س��ّج��ل  ناحيتنا 

الع�سكريون،  اأظهره  ال��ذي  االن�سباط 

ال�ساكنني  املواطنني  مع  وتعاطفهم 

ا�ستباكات  �سهدت  التي  االأح��ي��اء  يف 

حلني  منها  اخلروج  على  وم�ساعدتهم 

ه��ذه  تقت�سر  ومل  امل��ع��رك��ة.  ان��ت��ه��اء 

اإمن��ا  فقط  امل��واط��ن��ني  على  املعاملة 

يقعون  الذين  امل�سّلحني  على  ان�سحبت 

جرحى يف قب�سة اجلي�ض، عمالاً بحقوق 

ترعى  التي  الدولية  واالإتفاقات  االإن�سان 

احلروب.

اأي  اجلي�ض ح�سم  باإمكان  لقد كان 

معركة ب�سرعة اأكرب وخ�سائر اأقل لوال 

املدنيني  املواطنني  االإعتبار  بعني  اأخذه 

تعري�ض  ع��دم  ع��ل��ى  ال��دائ��م  وح��ر���س��ه 

قدر  لل�سرر  وممتلكاتهم  �سالمتهم 

االإمكان.

االأه���ايل  ت��ع��اون  ن�سّجل  امل��ق��اب��ل  يف 

واأر�سدوا  بامل�سّلحني  ا  ذرعاً �ساقوا  الذين 

ونا�سدوه  تواجدهم  اأمكنة  اإىل  اجلي�ض 

ملء  له  اجلي�ض  باخت�سار،  اخلال�ض. 

% منهم   50 فاأكرث من  باالأهايل  الثقة 

ع�سكريون متقاعدون، اأو اأبناء اأو اأخوة 

لع�سكريني.

اجلي�ض م�شتعد دائًما

العمليات  مدير  اأ�سار  اللقاء،  ختام  يف 

ملواجهة  ا  دائماً م�ستعد  اجلي�ض  اأن  اإىل 

كل االحتماالت والإحباط كل اخلطط 

للبلد،  االإره��اب��ي��ون  يحوكها  ال��ت��ي 

لي�ض  املعركة  قبل  ما  اأن  اأّكد  ولكّنه 

امل�سّلحني  اأن  حيث  من  بعدها  كما 

ينا�سدون  والنا�ض  املناورة،  حرية  فقدوا 

اجلي�ض اخلال�ض.

على  املنت�سرة  ال��وح��دات  اإىل  ووّج���ه 

املزيد  اإىل  ودعاهم  �سكر  ر�سالة  االأر�ض 

بهما  اللتني  ال�سفوف  ور�ّض  الوحدة  من 

لبنان. ينت�سر 

باالأمل  ا  دائماً الت�سّلح  نا�سدهم  كما 

وجزم  القيادة.  بقرارات  والثقة  والتفاوؤل 

اجلي�ض  يحققه  وما  االأح��داث  هذه  اأن 

تر�سم  التي  هي  االإره��اب  �سد  حربه  يف 

م�ستقبل لبنان اجلديد.

ت�صوير:

طالل عامر
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اللواء الثاين: 

رجاله يٌد واحدة 

و�صهداوؤه 

افتدوا لبنان

املالزم �شمعان

�شحب رفاقه حتت النريان و�شار على دربهم اأبًيا

دقت �شاعة 

احل�شم، وها هم 

رجال الوطن 

متاأهبون. اأرواحهم 

لي�شت ملكهم. 

فالت�شحية هي اأ�شمى 

عالمات ال�شرف 

التي متيز اجلندي، 

واجلي�ض برهن يف 

كل االأحداث اأنه اأهل 

حلمل �شعار ال�شرف 

والت�شحية والوفاء.

بداية املعركة

�ساركت  التي  القطع  اإح��دى  الثاين  اللواء  يف   23 الكتيبة 

جاهزين  كانوا  اأنهم  يوؤكدون  اجلميع  بحنني،  معركة  يف 

ير�سم ملنطقة عكار وجوارها،  الذي  االإرهابي  ملواجهة اخلطر 

على  والعمل  اجلي�ض  �سرب  اإىل  ترمي  م�سبوهة  خمططات 

املوؤ�س�سة  على  ال�سغط  اأج��ل  من  الع�سكريني  بع�ض  خطف 

الع�سكرية.

يقول �سابط من الكتيبة: تلقينا االأوامر ملعاجلة الو�سع بعد 

لبنان  ج�سر  على  نار  الإطالق  تعّر�ست  لّلواء  اآلية  اأن  اأفدنا  اأن 

االأخ�سر، فجهزنا �سرية تدخل باملالالت وتوّجهنا باأربع اآليات 

و�سولنا  الهرب. عند  النقيب  البطل  ال�سهيد  باإمرة   232 لل�سرية 

منه  واأنزلوا  الركاب  لنقل  ا  با�ساً اأوقفوا  قد  امل�سّلحون  كان 

نار كثيف،  الإطالق  تعّر�سنا  الع�سكريني وخطفوهم.  بع�ض 

فرّدينا على امل�سادر و�سّكلنا حول املكان منطقة دفاع دائري 

باملالالت. وفّر امل�سّلحون نحو الب�ساتني واحتمى بع�سهم داخل 

املخطوفني  حترير  كان  االول  هّمنا  االأخ�سر.  لبنان  اأف��ران 

لقذيفة  تعّر�سنا  املكان  اقتحام  حماولتنا  ولدى  الع�سكريني، 

يا�سني  حممد  اجلندي  معنا  ا�ست�سهد  حيث  ج��ي.  ب��ي.  اآر. 

ا�ستطعنا  وفّر  كّر  عمليات  وبعد  عنا�سر،  خم�سة  واأ�سيب 

حترير الع�سكريني.

مباذا تختلف هذه املعركة عن �شواها؟

يقول ال�سابط: هذه املرة اختلفت ا�سراتيجية املعركة، فاأنت 

نار  تعر�سنا الإطالق  اأننا  اال�سعب كان   ، ا جمهوالاً تقاتل عدواً

من داخل منازل املدنيني الذين ا�ستخدمهم امل�سّلحون كدروع 

ا�ستطاع  بينما  اإلينا،  بالن�سبة  �سعبة  الروؤية  كانت  ب�سرية. 

ب�سكل  يتحركون  وكانوا  الب�ساتني،  يف  التخفي  االإرهابيون 

�سهل داخل البيوت. وبالتايل مل تكن عملية حتديد االأهداف 

يف  امل�سّلحني  فالحقنا  �ساعدنا،  اجلو  �سالح  ولكن  �سهلة، 

اأخرى ما �سهل  اإىل مناطق  االأحراج واجربناهم على الراجع 

العديد  واأوقفنا  خ�سائر  �سفوفهم  يف  فاأوقعنا  �سربهم،  علينا 

منهم.

االأخ�سر  لبنان  اأفران  داخل  اإىل  النفاذ  ع�سكريونا  ا�ستطاع 

الذي كان من اأ�سد املحاور �سخونة، اأعطيت االأمر باحل�سم الذي 

ال بد منه، واو�سيتهم بال�سرب والثبات، فاملعركة معركتنا ولن 

الع�سكريني،  �سفوف  يف  مرتفعة  كانت  املعنويات  نخ�سرها. 

الذين خا�سوا ا�ستباكات مبا�سرة و�سارية مع امل�سّلحني.

عندما تخرج الروح لتقاتل قبل ال�شاعدين...

الع�سكري  به  ي�سعر  الذي  ما  مقد�ض، لكن  واجب  ال�سهادة 

حلظة م�ساهدته زميله وهو ي�ست�سهد اأمام عينيه؟

جهاد  النقيب  ال�سهيد   : قائالاً ال�سوؤال  هذا  على  ال�سابط  يرد 

ويبادلونه  يحبونه  ع�سكريوه  وك��ان  ا  مندفعاً ك��ان  الهرب 

عمله  يحرم  االأوىل  ال��درج��ة  من  ا  قيادياً وك��ان  االح���رام، 

ويخل�ض له، اإنه �سديقي ورفيق �سالحي، كان خرب ا�ست�سهاده 

�سدمة يل ولكن علينا اأن نتعاإىل على اجلراح من اأجل اإجناح 

املهمة. اجلرح واحد وكلنا م�ساريع �سهداء. ال اأ�ستطيع و�سف 

يتملكك  امامك  ي�ست�سهد  رفيقك  ترى  عندما  امل�سهد. 

لتقاتل  ج�سدك  من  تخرج  روحك  اأن  وت�سعر  غريب  اندفاع 

�ساٍم  اأمر  اجلندي  اإىل  بالن�سبة  ا  وخ�سو�ساً ال�سهادة  يديك،  قبل 

ا. جداً

ال�سدمة  كانت  �سمعان  املالزم  ا�ست�سهد  عندما  وي�سيف: 



ا من الكلية احلربية، كان  الذي تخّرج حديثاً كبرية، فهو 

ا. ولدى تقدمينا واجب العزاء �ساهدنا العزمية يف  ا مندفعاً �سلباً

عيون والده، فالوالد ع�سكري يف اجلي�ض. وقد قال لنا اإن ابنه 

ا  ا فرداً اأما والدته فقد عانقتنا فرداً افتدى اجلي�ض ليحيا لبنان، 

من  قلبها.  تعت�سر  التي  الغ�سة  من  الرغم  على  فخر  بكل 

ا: كلنا �سمعان... جهتنا قلنا لها جميعاً

رفيقك: اأبوك، واأمك، واأخوك

و�سديقك  »زميلك  بالقول:  الع�سكريني  اأحد  يعّقب  هنا 

الذي ت�ساركه جميع اأمورك يف ال�سراء وال�سراء ي�سبح من دون 

»احللوة  نتقا�سم  الثكنة  يف  واأخ��اك.  واأم��ك  اأب��اك  علمك 

اأي  من  اأم��ن  ال�سالح  فرفقة  ا،  معاً ونحزن  ا  معاً نفرح  وامل��رة« 

عالقة اأخرى.

فقد  معانيها  بكل  ال�سعبة  اللحظة  عاي�ض  اجلنود  اأح��د 

اإنه الأمر �سعب  اأمام عينيه وا�ست�سهد رئي�سه.  ا�ست�سهد رفيقه 

ا وهذا  ا اأو اأخاً اأن حتافظ على رباطة جاأ�سك عندما تفقد عزيزاً

والدمعة  يقول  »االأب«.  والقائد  »االأخ«  الرفيق  فقد  اجلندي 

خميمات  الأحد  دهم  عملية  يف  »كنا  عينه:  يف 

�سعرت  واحدة،  ح�سرية  وكنا  ال�سوريني،  الالجئني 

نار  الطالق  تعّر�سنا  دقائق  وبعد  غريبة،  بحركة 

لفرع  تابعة  اآلية  باجتاه  القنابل  رمّي  ومت  كثيف 

وا�ست�سهد  بالنار،  امل�ساندة  اإىل  عمدنا  املخابرات، 

واجلندي  �سلهب  والرقيب  الهرب  النقيب  معنا 

تعّر�سنا  ال�سهداء  �سحب  حماولتنا  ولدى  احلالين. 

الطالق نار من الفرن. كان املالزم �سمعان رحمه 

ا على �سحب ال�سهداء، وكاأنه كان يعرف  الله م�سراً

خطر  تقّرب  ما  »�سيدنا  له:  قلت  �سي�ست�سهد.  اأنه 

اأو  عاي�ض  بعدو  حدا  »ميكن   : قائالاً فرّد  كبري«. 

جمروح من رفقاتنا«... وكانت حلظة ال�سهادة.

�ساندتنا وحدة من  ال�سهداء  خالل عملية �سحب 

النريان  وكانت  منها،  عن�سر  فا�ست�سهد  املغاوير 

زاوي��ة.  كل  من  علينا  تنهمر  والقنابل  الغزيرة 

لن  ال�سهداء:  رفاقي  اإىل  اأخرية  اأقول كلمة  اأن  اأود 

اأن�ساكم ودماوؤكم اأمانة يف اأعناقنا.

ما بعد املعركة

م�ستمرة  ال��ده��م  عمليات  اأن   231 ال�سرية  اآم���ر  يخربنا 

اأي  يف  تامة  جهوزية  يف  والع�سكريون  م�ستمرة،  والتوقيفات 

على  احلفاظ  اأجل  من  للدورات  ا  دائماً يخ�سعون  وهم  وقت، 

الروحية القتالية وخو�ض اأي معركة حمتملة.

العني  �سيبقى  اجلي�ض  وحدات  من  �سواه  كما  الثاين  اللواء 

ال�ساهرة لرد اأي عمل عدواين يطال كرامة لبنان وجي�سه، ولن 

تزعزعنا رياح الفن واالإرهاب. واجلي�ض عا�ٍض على االإرهابيني 

التكفرييني بتما�سك رجاله وحكمة قيادته.
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الثاين ع�شر على خط الهجوم

تعّر�ض  ا،  ف��ج��راً والن�سف  اخلام�سة  يف 

وذلك  حماور  ثالثة  من  لهجوم  اجلي�ض 

بعد انتهاء معركة االأ�سواق التي خا�سها 

فوج التدخل االأول وح�سمها.

االإرادة ال�سعبية اأعطت للجي�ض الغطاء 

يف  االإرهابيني.  من  لتخلي�سها  ودعته 

للقيام  االأوام��ر  القيادة  اعطت  املقابل 

االأمنية  البقعة  الإزالة  هجومية  بعملية 

ودارت  االإرهابيون.  فيها  يتح�سن  التي 

املعارك على ثالثة حماور:

)�س��احة  ال��ب��ي��ك��������ادل�����ي  حم���ور   -

االأ�س��مر(.

- حمور االأهرام.

- حمور الربغ�سة.

اللواء،  من  �سابط  يقول  االأول  هدفنا 

عبدالله  م�سجد  اإىل  ال��و���س��ول  ك��ان 

امل�سّلحون.  اإليه  يلجاأ  الذي  م�سعود  بن 

مهما  بالت�سدي  ال��ق��رار  اأخ��ذ  اجلي�ض 

كانت االأثمان، وهذا ما ح�سل.

كنا  ال�سابقة  اجل��والت  يف  وي�سيف: 

التبانة  منطقة  بني  ف�سل  نقاط  نعتمد 

هذه  معركتنا  اأم���ا  حم�سن،  وج��ب��ل 

جعل  م��ن  امل�سّلحني  مل��ن��ع  ف��ك��ان��ت 

ط��راب��ل�����ض اإم�����ارة خ��ا���س��ة وح��ا���س��ن��ة 

لالإرهابيني.

مقاتالت يف �شفوف االإرهابيني

واجه اجلي�ض يف هذه املعركة م�سّلحني 

كنا  اخل���ارج،  من  م�ستوردين  غ��رب��اءاً 

ولكن  ث��اٍن  ب��ارٍد  ح��دوث  من  نتخوف 

واجهنا  لقد  املعركة.  ح�سم  اجلي�ض 

ا، كانت  ا حمرفاً مقاتلني مدربني تدريباً

واأحيائها  طرابل�ض  �سوارع  يف  املعارك 

مما  بال�سكان،  واملكتظة  ال�سيقة 

ا�ستعمال  يف  التق�سف  على  اأج��ربن��ا 

امل�سّلحون  ا�ستغل  املقابل  يف  ال��ن��ريان. 

االأبنية واالأزقة ال�سيقة وكانوا جمهزين 

واإذ  ال�سواريخ.  وق��اذف��ات  بالقنا�سات 

مع  م��ق��ات��الت  ن�ساء  وج���ود  اإىل  ا���س��ار 

كانت  اخل�سائر  اأن  اأو�سح  االإرهابيني، 

اجلي�ض حر�ض  الأن  املدنيني  بني  حمدودة 

على حتييدهم، واإن على ح�ساب تلّقي 

عنا�سره املزيد من االإ�سابات.

»وناطرين  املعركة  هذه  نتوقع  كنا 

وي�سيف:  ال�سابط،  يقول  ال�سفر«  �ساعة 

على  ودرب��ن��اه��م  ع�سكريينا  جهزنا 

حول  مبناورات  وقمنا  االأ�سلحة  جميع 

العمليات امل�سركة يف اأماكن مبنية، 

اإىل عمليات االإخالء  وكذلك بالن�سبة 

ال�سريع. 

االإره��اب��ي��ني  عيون  كانت  واأ���س��اف: 

بع�ض  توا�سل  ر�سدنا  وقد  املدينة،  على 

جرود  مناطق  يف  املوجودين  امل�سّلحني 

يف  م�سّلحني  مع  يومي  ب�سكل  عر�سال 

طرابل�ض. لذلك كان ال بد من احل�سم.

�شري املعركة

اللواء  قيادة  بني  ا  تاماً التن�سيق  كان 

اإىل  باالإ�سافة  ال�سمال  خمابرات  وف��رع 

فوجي مغاوير البحر ومغاوير الرب. وكان 
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لواء امل�صاة الثاين ع�صر

ح�شمنا و�شنوا�شل 

حماية املدينة 

ولقمة عي�ض اهلها

الذين  الع�شكريني  �شيافة  يف  تكون  اأن  كبري  ل�شرف  اإنه 

خا�شوا معارك طرابل�ض، وحموا املدينة واهلها من اخلطر 

ع�شر  الثاين  اللواء  من  اجلي�ض  رجال  احيائها.  يف  املتغلغل 

نفذوا بكفاءة مهمة �شعبة وخرجوا منها موؤكدين اأنهم �شيوا�شلون حماية طرابل�ض واهلها ولقمة 

عي�شهم.

خالل املعارك التي كانت تدور بني منطقتي التبانة وجبل حم�شن كان اجلي�ض يعالج االأو�شاع 

بكل حكمة ودقة مانًعا الو�شول اإىل اال�شواأ، ما دفع البع�ض اإىل حماولة �شرب املوؤ�ش�شة من خا�شرة 

لفئة  يعمل  اأنه  على  وت�شّوره  اجلي�ض،  على  حتّر�ض  التي  واالأ�شوات  البوؤر  بع�ض  زرع  عرب  ثانية، 

ا، يدركون اأن اجلي�ض وحده  حمددة. ولكن كل املحاوالت باءت بالف�شل، فاأهل طرابل�ض خ�شو�شً

هو االأمني االأول واالأخري على اأرواحهم وكراماتهم وممتلكاتهم.



امل�ساركة  ال��ق��وى  م��ن  كتيبة  لكل 

وحدة  ولكل  متقدمة  عمليات  غرفة 

ع�سر  الثاين  امل�ساة  ل��واء  خا�ض.  حم��ور 

ت�سّلم حمورين وكان على كل منهما 

و�سالح  ودب��اب��ات.  امل�ساة  م��ن  وح���دات 

عل��ى  املعرك��ة  ح�س��م  الدباب��ات 

االأر�ض.

بهدف  حماور  ثالثة  على  امل�ساة  تقّدم 

امل�سجد،  من  نقطة  اأق��رب  اإىل  الو�سول 

كثافة النريان التي تعّر�سوا لها، جعلت 

بالدبابات، يو�سح  للرمي  احلاجة ملّحة 

اأحد ال�سباط.

حمور  عن  م�سوؤوالاً  ك��ان  اأول  م��الزم 

باجتاه  م�ساة  �سرية  مع  تقّدم  االأه��رام، 

م�سجد عبدالله بن م�سعود، يروي لنا �سري 

عند  يقول:  حرجة،  حلظات  يف  االأم��ور 

مع  مبا�سرة  ا�ستباكات  دارت  تقّدمنا 

امل�سّلحني بني املباين، كان لدينا اإ�سابة 

ا اإىل غزارة النريان  كل ع�سر دقائق نظراً

التي كنا نتعر�ض لها، مع ذلك اجلميع 

ا على اإنهاء املهمة  يف ال�سرية كان م�سراً

يف  املواجهة  وكانت  تلكوؤ.  دون  من 

ا لوجه، كنا نقاتل  اأكرث االأحيان وجهاً

�سالحهم  ونوعية  م��درب��ني،  م�سّلحني 

ممتازة.

امل�ع�رك��ة  ح�س��م  ب�ع��د  وي��س�ي��ف: 

ب�ع��س�ه��ا  املن��ازل وك�ان  قمن��ا بده��م 

اأن  اأك���د  م��ا  وه���ذا  ا  وحم�سناً ا  مد�سماً

لهذه  ي��ح�����س��رون  ك��ان��وا  امل�����س��ّل��ح��ني 

املعرك�ة.

الروح العالية واالندفاع لدى 

الع�شكريني

الع�سكري  وي��رم��ي،  ي��ق��ود  ال�����س��ائ��ق 

هذه  املعركة،  اإىل  ويعود  يعاَلج  امل�ساب 

يف  �ساعدت  باخلربة،  املقرونة  ال�سجاعة 

والفخر  اخل�سائر.  باأقل  املعركة  ح�سم 

يدافع  وه��و  جندي  كل  يتمّلك  ال��ذي 

عن وطنه، عرّب عنه الع�سكريون الذين 

التقيناهم.

دبابة(  الكتيبة 124 )�سائق  عريف يف 

ت�ستعمل  مل  ال�سابقة  اجلوالت  يف  يقول، 

يف  اأ�سارك  اأن  اأمتنى  وكنت  الدبابات، 

الع�سكري،  القتال الأن ذلك من واجب 

و�سرف اجلندي يف ت�سحيته.

رابط  هي  اخلبز،  �سداقة  الدم،  �سداقة 

اأحد  راأي  وفق  اآخ��ر،  راب��ط  اأي  من  اأق��وى 

الع�سكريني الذي يوؤكد: من ال�سعب اأن 

يدرك ذلك من ال يعي�سه.

يعقب   121 ال��ك��ت��ي��ب��ة  م���ن  رق��ي��ب 

وعندما  املهمة،  يف�سل  الراجع   : قائالاً

فاإنهم  قوية،  الرفاق  الروابط بني  تكون 

يتحركون كرجل واحد وال يراجعون.

يوؤكد املقولة نف�سها جندي من ال�سرية 

ملعركة  ا�ستعداد  لدينا  بالقول:   1240

اكرب من هذه. اإ�سابتي مل متنعني من 

العودة اإىل القتال الأن رفاقي بحاجة اإيل. 

بدوره يقول جمند من ال�سرية 1211، كنا 

نتدرب با�ستمرار واملعارك التي خ�سناها 

االأخرية.  معركتنا  يف  �ساعدتنا  ا  �سابقاً

االأول يف  دافعي  ال�سرية كان  �سهداء  ودم 

املعركة، كما اأن اندفاع الروؤ�ساء كان 

ا لنا كع�سكريني. حافزاً

احدى  قائد  لنا  يوؤكد  يف ختام جولتنا 

اجلي�ض  ق�سية  اأن  اللواء،  يف  الكتائب 

امل�سّلحني،  من  طرابل�ض  تخلي�ض  بعد 

ارزاق  وحماية  املدينة  اأمن  حماية  هي 

املدينة  فهذه  وممتلكاتهم.  اأهلها 

اأن  لها  واآن  الكثي��ر،  عان��ت  العزيزة 

وجمي��ع  ابناوؤه��ا  يريده��ا  كما  تع��ود 

والتعاي�ض  التالقي  مدينة  املخل�س��ني: 

وال�سالم.
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فجر جديد عند مغاوير البحر

ليال  �سواد  عن  ال�ستار  اأ�سدلت  قد  ال�سم�س  خيوط  هي  ها 

تفّجعت بالظلم واخلوف لتعلن جميء يوم جديد. ومع بزوغ 

يوا�سل  اجلي�س  كان  التي  طرابل�س  اإىل  م�سوارنا  بداأ  الفجر، 

عملياته فيها لتنظيفها من فلول الإرهابيني عقب معركة 

اجلي�س  ر  ك�سّ بطولت.  خاللها  الع�سكريون  �سّطر  �سر�سة 

ن�سوره  دافع  جديدة،  ومّرة  حديد،  من  بقب�سة  الإرهاب  اأنياب 

وبذل  الوطن  حماية  على  اأق�سموا  الذين  وهم  الأمانة  عن 

الغايل والرخي�س يف �سبيله حتت �سعار »�سرف، ت�سحية وفاء«.

اأولئك  للقاء  متعّط�سة  كنت  طرابل�س،  اإىل  طريقي  يف 

ال�سجعان الذين ع�سقوا تراب لبنان وتّوج �سموخ العز والكرامة 

هاماتهم.

و�سلنا بعد �ساعة ونّيف من النطالق، القهوة كانت جاهزة 

لدى مغاوير البحر. حكاية ن�سرهم باللحم احلي.

والن�ساط،  باحليوية  الأرجاء  متالأ  التي  ال�سم�س  اأ�سعة  حتت 

قررنا اجللو�س حيث ا�ستقبلنا مالزم اأّول من الفوج، يف عينيه 

بريق العزم وعلى حمياه تبدو مالمح الفخر والعتزاز، والأمل.

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

يروي لنا ال�سابط ف�ساًل مّما ح�سل: »كانت املهمة الأ�سا�سية 

واإلقاء  التبانة  يف  �سعود  بن  عبدالله  اآل  م�سجد  اإىل  الو�سول 

نة يف الداخل وجمع  القب�س على املجموعات الإرهابية املتح�سّ

اتباع  عرب  ومتفجرات  ع�سكرية  اأعتدة  من  ميلكونه  ما 

م�سلك ثكنة القبة �سارع �سوريا، مروًرا 

ب�سارعي برغ�سة واحلرا�س«.

طرابل�س  يف  ال�سكان  كثافة  ويتابع: 

ال�سّيقة  امل��ب��اين  ب��ني  ال��زواري��ب  وك��رة 

�سّعبت  ببع�س  بع�سها  امللت�سقة 

الإرهابيني  د�سم  كانت  علينا.  املهمة 

تنت�سر  زرعوها  التي  والألغام  نة،  حم�سّ

�سارع.  كل  راأ���س  وعلى  املباين  داخ��ل 

العزل دروًعا ب�سرية،  اتخذوا من املدنيني 

هاج�سنا  كان  املعركة،  اندلع  ومنذ 

مالذ  وت��اأم��ني  الأه���ايل  حماية  الأك��رب 

التي تدور فيها  اآمن لهم خارج الأحياء 

ال�ستباكات.

ل  لكننا  ال�����س��الم،  نع�سق  »ن��ح��ن 

نخاف احلرب فمتى دعتنا لبّينا النداء، 

اأر�س الكرامة«، كلمات  اأو معتٍد  اأي غا�سب  كي ل يدّن�س 

اخلربة  اأّن  بعدها  ليخربنا  وثقة،  بت�سميم  اأّول  امل��الزم  قالها 

من  مّكنته  البارد  نهر  معركة  يف  اجلي�س  اكت�سبها  التي 

مّت  طرابل�س  يف  لكن  الإره��اب��ي��ني.  حت��ّرك  كيفية  توّقع 

الإرهابيني  نريان  حتت  ال�سوارع  اإىل  للجي�س  ماّللت  اإدخال 

الكثيفة، ويف اأي حلظة كان ممكًنا اأن تنفجر ماللة وتودي 

به  وما قمنا  بثبات  تقدمنا  ال�سهداء، مع ذلك  بالكثري من 
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التدخل الأول 

ومغاوير البحر

خري  من  وفيها  »الزّوادة«،  حاملني  خرجوا  الباهظة...  الدم  �سريبة  اجلي�ش  يدفع  اأخرى،  مّرة 

تراب الوطن و�سرف ال�سالح وقوة العزمية، ما يكفي ملواجهة جبال من ال�سعوبات.. هّياأوا العّدة 

و�سام  بجدارة  فا�ستحقوا  وال�سجاعة  بالعزمية  ت�سّلحوا  الهوان.  ير�سون  ال  اأباة  امليدان  اإىل  وهّبوا 

الفخر واالعتزاز. اإّنهم اأبطال جي�ش بالدي، اأ�سحاب القلوب املمتلئة بالعنفوان، والعقيدة القومية 

اأّمهاتهم،  ثديي  من  البطولة  ت�سّربوا  فقد  والبحر،  والثلج  الوعر  ل�سالبتهم  ي�سهد  القوية.  واالإرادة 

ومن اأجداٍد �سنعوا احل�سارات. 

رجال تزّودوا ما يكفي ملواجهة جبال من ال�سعوبات
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اأي  به  يقوم  ل  بطويل  عمل 

على  ال���ع���امل...  يف  جي�س 

الرغم من كّل العوائق وال�سعوبات التي كّنا نواجهها تابعنا 

التقدم، فاملعركة كانت معركة »قاتل اأو مقتول«.

فّن اإدارة املعارك

عقارب ال�ساعة مل تعد مهّمة ول ن�سمات الهواء الباردة التي 

تتالعب ب�سعري جنحت يف ت�ستيت تركيزي، فحما�سة املالزم 

اأّول، جعلتنا نعي�س اأجواء املعركة. 

اإ�سابات  البع�س  اأُ�سيب  اإّنا  �سهيد،  اأي  لفوجنا  ي�سقط  مل 

الفوج  اأّن  وي�سيف  القتال.  متابعتهم  دون  حتل  مل  طفيفة 

اإدارة املعارك، ويتمّيز بدرجة عالية من الحرتاف،  يجيد فّن 

والكفاءة، والقوة ورباطة اجلاأ�س.

فاأملحه  ال��وراء،  اإىل  األتفت  تركيزي،  ت�ستت  اأق��دام  دع�سات 

بطل  الفوج،  من  اآخر  اأول  مالزم  اإّنه  ثابتة،  بخطوات  مقباًل 

اأقف  املعركة،  �سرا�سة  على  اآخر  و�ساهد  بالدي،  اأرز  من  اآخر 

اإجالًل لنت�ساره، اأُحييه واأنا امتلىء بالفخر، اأهنئه بال�سالمة 

فاملعركة تركت اأثًرا يف قدمه الي�سرى. 

بالنجاح  تكّللت  لكّنها  بال�سهلة  تكن  مل  »املعركة 

اأ�سلحة  خم��ازن  على  اجلي�س  �سيطر  وقد  ق�سري  وقت  خالل 

اإليها  ي�سل  مل  اأماكن  اإىل  ودخلنا  واملنية  وبحنني  التبانة  يف 

لنا  داعمني  كانوا  املواطنون  قبل.  من  الدولة  ول  اجلي�س 

اأهداف  بنك  يف  مدرجون  اأنهم  اللبنانيني  جلميع  تبنّي  فقد 

الإرهاب، واأّن »الآخر« اأًيا يكن انتماوؤه، ُمباح دمه وم�ستباحة 

حياته«.

ن�ساأله: ما الذي يوؤرقكم اأكر الآن، فيقول: نخ�سى اأن يعمد 

الإرهابيون اإىل زرع عبوات متفّجرة يف املناطق اللبنانية وقرب 

واإطالق  انتحارية  بعمليات  ا�ستهدافه  واإىل  اجلي�س،  ثكنات 

�سرارة الفتنة، لكننا واعون للخطر ونحن له باملر�ساد.

هدف، فاحتفال فهدف اآخر...

بل  واحدة  جمموعة  يكن  مل  العدو  قائاًل:  كالمه  ويتابع 

وتطّوق  اجلهات  جميع  على  تنت�سر  خمتلفة  جمموعات 

ترت�سم  املعركة...  ح�سمنا  ذلك  مع  لكّننا  حتّركاتنا، 

ابت�سامة على وجهه، ويخربنا: كنا نحتفل لب�سع ثواٍن عند 

اإ�سابة هدف ثّم نحّدد هدًفا اآخر.

ة يف اللقاء، حتّدث بكثري من احلزن  كان للمعاون اأّول ح�سّ

والأ�سى عن رفاق �سالح له من لواء امل�ساة الثاين ع�سر �سقطوا 

�سهداء يف �سارع حربا )منطقة التبانة (، غري اأّن ا�ست�سهادهم 

زاده قّوة وعزًما و�سرا�سة. لكن من قاتل ب�سجاعة يف املعركة 

ال�سهداء.  الرفاق  اأمام عائالت  ومل يرهبه خطر، وقف �سامًتا 

عن  تعجز  والكلمات  للعائلة  موا�ساة  خري  هو  فال�سمت 

التعبري يف هذا املوقف املهيب.

من  املزيد  املعركة  اأعطته  جندي  مع  كان  اللقاء  ختام 

مبختلف  اأبنائه  جلميع  نهائي  وطن  هو  لبنان  باأّن  الميان 

اأهّبة  على  يظلوا  لأن  �سالحه  رفاق  يدعو  اجلندي  طوائفهم. 

الأثمان  كانت  مهما  الوطن  اأر���س  عن  للدفاع  ال�ستعداد 

ال�سرب  ولعائالتهم  املجد،  لل�سهداء  يقول:  وختاًما  باهظة. 

جناح  حتت  الن�سال  م�سرية  مبتابعة  لهم  ووعدنا  وال�سلوان، 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.

الأّول.  التدّخل  فوج  الأبطال كانت مع  الثانية مع  املحّطة 

قيادة  اإىل  اإي�سالنا  مهّمة  عاتقه  على  املغاوير  فوج  اأخذ  وقد 

الفوج التي تقع على بعد نحو ربع �ساعة. 

خالل انتقالنا اإىل نقطة اللقاء الثانية، ت�ستوقفنا جمموعة 

من الأولد لتلقي التحية على مغاوير البحر، يتجّول نظرنا مع 

الطبيعي.  ايقاعها  ت�ستعيد  احلياة  حيث  ال�سوارع  يف  النا�س 

اإىل  ي�سعون  ومواطنون  �سيارات،  وازدح��ام  حافالت  �سجيج 

رزقهم.

التدخل االأول: ال�سرعة احلا�سمة

�سواعد  �ساهمت  الذي  الأّول  التدخل  قيادة  اإىل  و�سلنا  قد  ها 

�سجعانه بتحرير طرابل�س، مدينة العي�س امل�سرتك، من قب�سة 

يف  تعبق  التي  ب�سرف  وال�ستب�سال  ال�سهادة  رائحة  الإره��اب. 

جنبات مقّر الفوج تتغلغل اإىل روحي لتوقظ يف داخلي الرغبة 

بالن�سال اإىل جانب رفاقي بال�سالح. 

داخل  املعركة  ح�سمت  الأّول  التدخل  فوج  تدّخل  �سرعة 

رهان  كان  املطلوبني،  ب�»دولة  تعرف  كانت  التي  طرابل�س، 

جديًدا،  واقًعا  عليه  يفر�سون  اأمنًيا  مربًعا  جعلها  الإرهابيني 

اأّن قواتنا فاجاأت املجموعات الإرهابية ورّدت بق�سوة على  اإّل 

�سفوف  يف  واجلرحى  القتلى  من  العديد  واأوقعت  اعتداءاتها 

التكفرييني، بهذه الكلمات ا�ستهّل مقّدم من الفوج حديثه 

عن معركة طرابل�س. 

يف  ميتّد  الفوج  يتوله  كان  الذي  القطاع  اأّن  املقّدم  ويو�سح 

متا�س  خط  اإىل  بالإ�سافة  القدمية  والأ�سواق  الزاهرية  منطقة 

تاأمني احلماية  ال�سعوبة كانت  اأّن  التبانة، كا�سًفا  مع باب 

اتخذها  التي  امل��ب��اين  داخ��ل  املحتجزين  طرابل�س  لأه���ايل 

الإرهابيون �ساحة للقتال، واملحافظة على الأبنية يف املنطقة 

الأثرية، وجتّنب اإ�سابتها بالأ�سرار قدر المكان.

ومهارته  الفوج  باحرتاف  املقّدم  ُي�سيد  الثقة،  من  بكثري 

والتكتيك  القتالية  ال��ق��درات  من  ع��اٍل  مب�ستوى  ومت��ّي��زه 



عمل  الأول  التدخل  فوج  عملو  »يللي  وي�سيف:  الع�سكري. 

فاأغتنم  حوارنا،  ي�ستوقف  الهاتف  رنني  بطويل...«.  جّبار 

املقّدم:  ويقول  احلديث.  نعاود  اأن  قبل  ظماأي  لأ�سبع  الفر�سة 

يف  نائمة  خاليا  ثمة  تكون  ب��اأن  حالًيا  اخلطر  يكمن 

فنحن  املنطقة،  اإىل  الإرهاب  ظالم  لتعيد  ت�ستيقظ  طرابل�س 

هناك  تكون  وقد  الإره��اب،  على  حربنا  يف  جولة  ك�سبنا 

معارك اأخرى. لذلك نحن دوًما يف جهوزية عالية. 

ويف كلمة اأخرية يعرب عن اإميانه الرا�سخ باأّن ال�سهادة هي 

ل  لل�سرف،  وجت�سيد  وكربياء،  و�سموخ  عّز  هي  القيم،  قيمة 

يعلوه �سيء يف مراتب الت�سحية والفداء...

الع�سكري يكت�سف قدراته يف امليدان

ها قد حّل الظهر ب�سم�س ت�سرين الدافئة التي تداعب ن�سيم 

فوج  ح��رم  يف  جولة  العليل.  طرابل�س 

�ساركت  التي  العنا�سر  برفقة  التدخل 

يف ا�ستباكات طرابل�س بدت اأكر من 

منا�سبة. هناك يروي رقيب اأول من �سرية 

اللحظة  وقائع  الثالثة  املوؤللة  التدخل 

يف  وقعنا  املعركة:  يف  حراجة  الأك��ر 

�سارعت  ال�سرية،  �سابط  واأُ�سيب  كمني 

لإبعاده عن النريان يف تلك اللحظة بدا 

املوت حمّتًما لكننا جنونا... 

بقدرة  التامة  ثقته  ع��ن  اأع���رب  واإذ 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، اأو�سح اأّن التدريبات 

متوا�سلة ومكثفة ليكونوا دائًما على 

اخلطر،  ناقو�س  دّق  متى  تامة  جهوزية 

اإىل  ت��وؤدي  قوله،  بح�سب  »فالرياحة«، 

اخلمول.

جم��ّن��ًدا  نلتقي  امل��درع��ات  ���س��ري��ة  يف 

معركة  اأّول  طرابل�س  معركة  كانت 

مقاتاًل  »ت��ع��ّم��د«  وف��ي��ه��ا  يخو�سها، 

حقيقًيا. يقول: املعركة كانت قا�سية 

ندر�س  كنا  معادية،  نريان  كثافة  مع 

حتركاتنا  ق  ونن�سّ ب��ح��ذر  خطواتنا 

دخلنا  نتقّدم.  اأن  قبل  ال�سرية  اآمر  مع 

طرابل�س،  يف  �سّيق  �سارع  يف  كح�سرية 

اأنني  اإل  وجهي  يف  ر�سا�سة  اأ�سابتني 

ق��واي،  ان��ه��ارت  اأن  اإىل  القتال  تابعت 

طلبت  املعركة.  م��ن  اإخ��راج��ي  فتّم 

باإحلاح من اآمر ال�سرية اإعادتي اإىل اأر�س 

املعركة، بعد اأن تلّقيت ال�سعافات ال�سرورية، غري اأّنه رف�س«. 

يف  قدراته  الع�سكري  »يكت�سف  املجّند:  يكمل  وباندفاع 

امليدان، في�سعر بقّوة هائلة يف تلك اللحظة، فال خوف يهّزه 

ة فدمعة حب�سها  ول ترّدد يهّدده«. نربته القوية قاطعتها غ�سّ

بني رمو�سه، »وجه اأمي مل يفارقني خالل املعركة، فاأنا اأدرك 

مدى �سعوبة اأن تتحّمل خ�سارتي...«.

حكاية جمد تُروى وا�ستقالل يُن�سد

الفوج.  عنا�سر  مع  اللقاء  بانتهاء  تنذرنا  ال�ساعة  عقارب 

بح�سرة اأغادر على اأمل لقاء اآخر مع حماة الوطن، هم الذين 

جابهوا الإرهاب وعلى اأكتافهم اأثقال دولة ركائزها مهّددة، 

بنادقهم وعني  وما بني فوهة  للبطولة معنى جديًدا.  فاأعطوا 

الإرهاب، حكاية جمد ُتروى وا�ستقالل ُين�سد.
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واإ�سرار،  واندفاع  بثقة  املغاوير  فوج  ينّفذ  جديدة  مّرة 

طرابل�ش  يف  اجلي�ش  من  اأخرى  لقطع  دعًما  دقيقة  مهّمة 

اأمن املواطنني و�سالمتهم ومواجهة االإرهابيني  الرئي�ش لهذه املهّمة كان �سمان  العنوان  وعكار. 

اأنه اأكرث  ا  ا واأي�سً اأي�سً اأثبت جي�سنا  واملخّلني باالأمن، الذين اتخذوا من ال�سكان دروًعا ب�سرّية. لقد 

فطنًة من اأن ينجّر وراء اإرادة هوؤالء اإىل اإ�سعال الفتنة، فهّمه االأ�سا�سي هو حماية املواطنني والق�ساء 

على كل ما ومن يعبث باأمنهم واأمانهم، ومن اأجلهم هو م�ستعّد لبذل الغايل والنفي�ش.

املغاوير: ل تخافوا 

فاجلي�ش اأقوى 

بكثري مّما تظنون

و�سط غبار املعارك 

رفقة �سالح واإلفة ومعنويات

احل�سم بالتالقي

»ك���ان ال��ق��رار 

املعركة  ح�سم 

التبانة  يف  و»الزعران«  الإرهابيني  �سّد  ممكنة  خ�سائر  باأقل 

و�سوارع طرابل�س«... بهذه الكلمات و�سف قائد فوج املغاوير 

العميد الركن �سامل روكز هذه املعركة. وعن طبيعة هذه 

دقيقة  املنطقة  »هذه  يقول:  فيها  العمليات  وتنفيذ  املنطقة 

املباين  و�سع  وب�سبب  بال�سكان،  اكتظاظها  اإىل  نظًرا  جًدا 

فالعمليات  واملحمّرة  بحنني  يف  اأّم��ا  فيها.  التحتية  والبنى 

ومناطق  ب�ساتني  يف  جت��ري  كانت  لأنها  خمتلفة  كانت 

متباعدة نعرفها حّق املعرفة منذ معركة نهر البارد... ولكن 

يف احلالَتني كان التعامل �سريًعا وحا�سًما«.

التي تواجدت يف  القوة  اأن  الركن روكز على  العميد  وي�سّدد 

عكار مل ت�سمح باأي حتّرك اأو هروب لالإرهابيني واملجموعات 

كان  احل�سم  اأن  هو  »والأه���م  املناطق.  ه��ذه  باأمن  املخّلة 

بالتالقي بني اجلي�س والأهايل كون منطقة عكار هي خّزان 

التعاون  اأهلها  كما  املنطقة  فعاليات  اأّكدت  فقد  اجلي�س، 

معنا لإنهاء هذه احلالة ال�ساّذة. ونحن ل ولن ن�سمح باأي تعّر�س 

ا  ا يف عكار، التي ت�سّكل خطًّ للجي�س يف اأي مكان وخ�سو�سً

اأحمر بالن�سبة لنا«.

كان  »ل��ق��د  ال��ف��وج:  ق��ائ��د  ي��ق��ول  الع�سكريني  اأداء  وع��ن 

ع�سكرّيونا مرتاحني يف هذه املهّمة، فغالبيتهم من ال�سمال 

الأمر،  اأن يكونوا حازمني حا�سمني حيث تطّلب  وا�ستطاعوا 

وت�سّرفوا باأخّوة وتعاطف مع الأهايل حيث يجب. وقد ا�ستعدنا 

اأيدي  من  ال�سمال،  اأه��ايل  مع  جنب  اإىل  جنًبا  الأم��ور  زم��ام 

لأهله،  والويالت  والتوّتر  امل�ساكل  وم�سّببي  باأمنه  العابثني 

به،  ًبا  وُمرحَّ ومريًح��ا  اإيجابًي��ا  اجلي���س  وجود  من هنا ك��ان 

املواط��نني وم�س��اعدتهم  ردود فعل  ويظه��ر ذل��ك من خ��الل 

لن��ا«.

عملية حمّددة 

ودقيقة

تختلف  مب����اذا 

ه�������ذه امل���ه���م���ة 

ع��ن غ��ريه��ا من 

املهمات التي اعتاد فوج املغاوير تنفيذها؟

اأن نعرف جوابه من �سباط وعنا�سر الفوج الذين  �سوؤال ل بد 

مبراكز  الإلتحاق  اإىل  ي�سارعوا  حتى  الواجب  يناديهم  اإن  ما 

عملهم بكل اندفاع ور�سى، هّمهم الوحيد الق�ساء على كل 

ما يهّدد اأمن الوطن.

اأن هذه املعركة مل تكن  املغاوير ي�سرح  اآمر �سرية من فوج 

�سديقة  منطقة  يف  ج��رت  ب��ل  حم���ّددة،  ح��رب  جبهة  على 

و�سكانها لي�سوا هم العدو، العدو كان متغلغاًل بني املواطنني 

عملية  كانت  بل  ع�سكري  بح�سٍم  التعامل  ن�ستطع  مل  لذا 

حمّددة ودقيقة. لقد كانت العملية ممتّدة على قطاع وا�سع 

جهّنم  ووادي  ال�سنية  وج��رود  العكارية  القرى  جميع  �سمل 

واملاأهولة،  املبنية  وطرابل�س، وت�سّمنت حتركات يف الأماكن 

ويف اجلرود على حّد �سواء. وانق�سمت املهّمة اإىل ق�سَمني انطالًقا 

عن  عبارة  كان  الأول  الق�سم  العمليات:  م�سرح  طبيعة  من 

نقاط  مت�سيط  الفوج  ف  ُكلِّ حيث  العدو  عن  بحث  عملية 

الفاّرين  مالحقة  على  ارتكز  الثاين  والق�سم  م�سبوهة، 

والإرهابيني يف اجلرود.

طّبقنا كل الأ�س�س والتدريبات التي نتابعها با�ستمرار ولكن 

من  النار  علينا  اأُطلق  فاإذا  املنطقة...  خ�سو�سية  مراعاة  مع 

اأُطِلَقت  مبنى معنّي، كان علينا حتديد النقطة واملنزل الذي 

منه النار، بكّل دّقة، حتى ل تقع خ�سائر مدنية. وقد �سّددت 

املواطنني  اأم��ن  على  احلفاظ  على  املجال  ه��ذا  يف  القيادة 

اجلي�س  اأخالقيات  اأ�سا�س  يف  ُيعترب  ال��ذي  الأم��ر  و�سالمتهم، 

اللبناين.

وُيجمع عنا�سر الفوج على اأن الأ�سعب يف هذه املهّمة كان 

وحر�س  ال�ستباكات  مكان  يف  البلد،  اأولد  املدنيني،  وجود 

اجلي�س على �سالمتهم وعلى عدم اأذّيتهم. »مهّمتنا كانت 

واملخالفات فيها«،  الإ�سكالت  وف�ّس  املدينة  ا�ستقرار  ا�ستعادة 

يقول رقيب اأول من �سرية الدعم. »كنا يف منطقة دّوار اأبو علي 
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حيث كّلفنا ب�سّد اأي هروب اأو هجوم من قبل 

الإرهابيني وبتوقيف املطلوبني«. 

التي  املهّمة  يف  �سارك  الفوج  من  اآخ��ر  رتيب 

ننّفذ  »كنا  يقول:  عكار،  ج��رود  يف  ��َذت  ُن��فِّ

ومالحقة  باملداهمات  ونقوم  املوؤللة  الدوريات 

وثقة  ه��دوء  بكل  يتكّلم  ك��ان  ال��ف��اّري��ن«. 

وكاأن املهمة دورية يف نهار عادي... من جهتنا 

كنا نعلم اأن الكفاءة واخلربة والإندفاع هي ما 

جتعل ال�سعب يبدو �سهاًل لهوؤلء الع�سكريني... 

للمراقبة،  ال�سي�سنا  مع  ق  تن�سّ كانت  ال�ستطالع  �سرية 

كان  وقد  املهمة،  لهذه  �سة  متخ�سّ اأجهزة  ت�ستخدم  وكانت 

دورها تاأمني اأماكن متركز ال�سرايا وحتديد الهدف والتوّجهات 

بني  التوا�سل  تاأمني  اإىل  بالإ�سافة  جهّنم،  وادي  يف  واملحيط 

خمتلف ال�سرايا وتاأمني الت�سال عند انقطاعه. وهذا ما �ساهم 

يف جناح املهمة وحتقيق املطلوب.

تعاون مدين وا�سح

اجلي�س«...  يحمي  »الله  يقول  كان  �سنوات  الأرب��ع  اإب��ن 

لينت�سر  للجي�س  تدعو  اأّمه  امل�سبوهني...  اأحد  يدّلنا على  والده 

على  دّل��ت  كّلها  مظاهر  الفالتني...  ه��وؤلء  من  ويخّل�سنا 

اأن تدعم  اإّل  تاأبى  والتي  اأهل املنطقة  التي ن�ساأ عليها  الرتبية 

اجلي�س يف مهّماته التي تهدف حلمايتهم. 

اإنه خري مثاٍل لالإجابة على �سوؤاٍل عن مدى التعاون الذي مل�سه 

ع�سكرّيو فوج املغاوير عند اأهل طرابل�س والقرى العكارية مع 

اجلي�س. »لقد كان الق�سم الأكرب متعاوًنا معنا، يطيع الأوامر 

القليلون  والقليلون  الإخالء،  �سرورة  اأو  التجّول  حلظر  وميتثل 

ونزعات �سخ�سية. لقد  الذين مل يتعاونوا معنا لعتبارات  هم 

على  اجلي�س  بوجود  مرّحبًة  كّلها  ال�سمالية  القرى  كانت 

ا�ستقبلنا  البع�س  اأّن  �سّهل مهّمتنا... حتى  الأمر  الأر�س وهذا 

بر�ّس الأرز، واآخرون قّدموا لنا الع�سل!«.

باأن  املدنيني  عند  و�سعوًرا  انطباًعا  وج��ودن��ا  اأعطى  »لقد 

باللهجة  ُيقال  كما  روح«  »فاأخذوا  بهيبتها  حا�سرة  الدولة 

على  يدّلوننا  وكانوا  الإرهابيني  يح�سنوا  مل  اللبنانية... 

اأماكن تواجدهم وتنّقلهم وخمازن �سالحهم ونقاط متركز 

قّنا�سيهم. وكما اأّن اجلي�س اعتاد تنفيذ مثل هذه املهمات، 

عندما  الإخ��الء  اإىل  فبادروا  خربة،  لل�سكان  اأ�سبح  كذلك 

تطّلب الو�سع ذلك، وتفّهموا �سرورة حجزهم يف منازلهم من 

دون اأي اعرتا�س، حتى ميكننا القول اأن 60% من جناح املهمة 

يكونوا  مل  الإرهابيني  اأن  تبنّي  وقد  تعاونهم.  بف�سل  كان 

من  وبخا�سة  اأخرى  جن�سيات  من  بل  مبعظمهم،  لبنانيني 

الالجئني ال�سوريني الرازحني حتت الفقر والعوز ويتّم ا�ستغاللهم 

مادًيا لغايات �سيا�سية وطائفية«، يخربنا �سابط من الفوج.

حزم ولباقة

التحقوا  الذين  الع�سكريني  باأداء  ي�سيد  الفوج  من  �سرية  اآمر 

من  ا���س��ت��دع��اوؤه��م  مّت  عندما  قيا�سّية  ب�سرعة  باخلدمة 

ماأذونياتهم، ما يدّل على جهوزّيتهم التامة لتنفيذ اأي مهّمة. 

والأهم اأنهم ينّفذون املهمات بحزم ولباقة، فع�سكرّيو فوجنا 

اأ�سبحوا يتمّتعون بخربة قتالية عالية والدليل على ذلك عدد 

ا،  الإ�سابات القليل الذي يقع يف �سفوفنا ويف �سفوف املدنيني اأي�سً

وال�سوارع  املدن  التي نخو�سها يف  املعارك  دّقة  الرغم من  على 

ال�سّيقة. نقاتل املخّلني بالأمن ويف الوقت عينه نوؤّمن حماية 

ا  املواطنني والالجئني وانتقالهم وعدم التعّر�س لهم، ونوؤّمن اأي�سً

يتعّر�سوا  ل  كي  املنطقة  يف  املتواجدين  الع�سكريني  انتقال 

للخطف اأو العتداء.

لقد جمعت هذه املعركة خربات قتالية متنّوعة، وتطّلبت 

بقاء الع�سكريني يف اخلدمة لأكر من 12 يوًما، وعلى الرغم 

ياأبهون  ل  اأنهم  يوؤّكدون  الفوج  ع�سكريي  ف��اإن  ذلك  من 

للتعب، يفرحون بتنفيذ املهمات والتعاي�س مع كل الظروف، 

للبقاء  وم�ستعّدون  القيادة  اأوامر  ينّفذون  باأّنهم  موؤمنون  فهم 

على اأمت ا�ستعداد للدفاع عن اأر�سنا ومواطنينا حتى لو بقينا 

12 �سنة يف املهّمة! نحن مع اجلي�س حتى اآخر نقطة دم، وننّفذ 

كل ما ُيطلب مّنا من دون اأي تراجع اأو تلّكوؤ. عقيدتنا هي 

الوطن وهّمنا اأن يعي�س النا�س ب�سالم حتى لو ا�ست�سهدنا!

رفقة ال�سالح و»غربة« املعارك

لقد اأعطى اجلي�س لل�سداقة معًنى جديًدا، فرفقة ال�سالح هي 

اأعمق من كل اأنواع ال�سداقة، نعي�س ون�سي من الوقت مًعا 

اأكر مّما نعي�س يف بيوتنا، وهذا الأمر يخلق بيننا وحدة حال 

ع�سكرّيو  يفهم  هكذا  واألفة...  واندماج  معارك«  و»غربة 

فاإّن  املفهوم،  هذا  من  وانطالًقا  ال�سداقة،  معنى  املغاوير  فوج 

ا�ست�سهاد اأحد رفاق ال�سالح يكون موؤمًلا ولكن...

املهّمات،  هذه  مثل  فيها  ننّفذ  التي  الأوىل  املّرة  لي�ست  هذه 

لنا،  حمّفز  هم  واأهله  للوطن  فداًء  ي�سقطون  الذين  و�سهداوؤنا 

با�ست�سهادهم  نتاأّثر  �سرا�سًة...  فنزداد  معنوّياتنا  ي�ساعفون 

ولكن ذلك يدفعنا لأن نكون اأكر اإ�سراًرا على الق�ساء على 

ن�سعر  اأهاليهم  نقابل  وحني  لدمائهم.  والإنتقام  الإرهابيني 

وكاأّنهم راأوا اأولدهم يف وجوهنا وهذا يحّملنا م�سوؤولية كبرية 

جتاههم وجتاه عائالتهم.

وا�ستناًدا اإىل اأقوال القائد، يعيد العميد الركن روكز التاأكيد: 

اأقوى  فاجلي�س  تهتّموا،  ول  تخافوا  ل  اللبناين  لل�سعب  »نقول 

املعارك  يف  زخمنا  نخّفف  وعندما  تت�سّورون،  مّما  بكثري 

فاإن ذلك ل يكون �سعًفا بل مداراًة لأقل خ�سائر ممكنة... 

وال�سعب  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تعدٍّ على  باأّي  نقبل  لن  ولكننا 

اللبناين، فوجودنا هو لراحة ال�سعب يف كل املناطق اللبنانية«.
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حتت  تبددت  ال�سمال  عا�سمة  ف�سل  يف  البع�ش  اأحالم 

عملية  �سبقتها  ال�سربات  وهذه  اجلي�ش.  �سربات  وطاأة 

نوعية يف عا�سون كانت مبثابة �سربة قا�سية حيث جنح اجلي�ش يف تفكيك خلية ارهابية خطرة. 

لواء امل�ساة العا�سر �سارك يف عملية الدهم التي مّكنت اجلي�ش من القب�ش على اأخطر املطلوبني 

والق�ساء على اثنني اآخرين.

لواء امل�شاة العا�شر 

يف دهم عا�شون

العملّية التي مّهدت للح�سم يف طرابل�ش

ك�سف خطط خطرية

اآمر  التقينا   ،101 الكتيبة  قيادة  يف 

يف  �ساركت   التي  اللواء  ف�سائل  اإح��دى 

عملية عا�سون - ال�سنية.

اجلي�س  يقول: كانت خمابرات  بداية 

اأوك��اره��م  وت��دك  الإره��اب��ي��ني  تالحق 

ومعلومات  اأم��ًرا  تلّقينا  وج��دوا.  اأينما 

جرود  يف  تعمل  التي  اخلاليا  اإحدى  عن 

يف  م�سبوهة  بتحركات  وتقوم  ال�سنية 

فجًرا  والن�سف  الثانية  ال�ساعة  املنطقة. 

معززة  حواجز  بو�سع  اأوام��رن��ا  اأعطينا 

وجهزنا ال�سرية التي �ستدهم ال�سقة التي 

القوة  توّلت  الإرهابيون.  فيها  يتمركز 

 42 نحو  دهم  ثّم  ال�سّقة  تفجري  ال�ساربة 

عن�سًرا من ال�سرية املكان.

دارت ا�ستباكات بيننا وبني املجموعة 

الرهابية. لكن اخلّطة كانت دقيقة 

ال�سيطرة على  وحمكمة فتمكّنا من 

فر�سناه  الذي  الطوق  وبنتيجة  الو�سع. 

حول املباين املحيطة وتفتي�سها، �سبطنا 

اخلفيفة  والأ�سلحة  الذخائر  من  ع��دًدا 

وبع�س املواد املتفجرة.

العملّية  تلك  كانت  لقد  واأ���س��اف: 

مع  التحقيقات  اإّن  اإذ  الأهمية  بالغة 

اأموًرا وخطًطا  اإرهابيي اخللية ك�سفت 

على  ال�سيطرة  يف  اأ�سهم  ما  خطرية، 

الو�سع ب�سرعة يف طرابل�س.

وظيفتنا االأوىل واالأخرية

حماية الوطن

التي  تلك  ا  وخ�سو�سً الدهم  عمليات 

تخلو  ل  ارهابية  جمموعات  ت�ستهدف 

من اخلطر، فم�اذا يق��ول الع�س��كريون؟ 

ي��ج��م��ع ع��ن��ا���س��ر ال�����س��ري�����ة ال�����ذي��ن 

اأي  خ��الل  العمل  اأّن  على  التقيناهم 

الع�سكريني  مهمة يتطلب دقة، وعلى 

على  وال�سيطرة  اخل��وف  عامل  جت��اوز 

والأخرية  الأوىل  وظيفتنا  طارئ.  اأمر  اأي 

ولو  عنه  وال��دف��اع  ال��وط��ن  حماية  ه��ي 

اأغل��ى ما نل��ك، يقول  كلفنا ذل��ك 

اأحده��م.

كامل  جهزنا  قائاًل:  له  رفيق  ويردف 

ال�سخ�سية  حمايتنا  لتاأمني  عتادنا 

وحماية اأمن باقي املجموعة وكّنا على 

وامل�سكلة  املهمة.  اآمر  مع  دائم  توا�سل 

هي  ده��م  عملية  اأي  يف  نعانيها  التي 

من  مباغت  لهجوم  التعّر�س  احتمال 

حدث  ما  وهذا  لالإرهابيني،  منا�سرين 

من  ا�ستطعنا  ولكننا  عا�سون  يف  معنا 

امل��ك��ان،  على  امل�سدد  ال��ط��وق  خ��الل 

ال�سيطرة على الو�سع، والنتيجة كانت 

اإيجابية اإذ مّت توقيف ال�سخ�س املطلوب 

باأقل الأ�سرار.

ليبقى لبنان

احلامي  اأن��ه  يثبت  وجم��دًدا،  اجلي�س، 

قطعة  اأي  اإىل  رجاله  واأن  للوطن،  الأول 

اأق�سموا اليمني على الولء بالدم  انتموا، 

ليبقى  قرابني  اأرواح��ه��م  يقدمون  وه��م 

لبنان. 
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يوؤكد التاريخ اأّن الفكر املنغلق 

على فئة قليلة تتو�سل العنف 

للو�سول اإىل اهدافها، ال يعي�ش 

طوياًل. والفكر ال�سلفي التكفريي 

الذي ي�ستخدم االإرهاب لبلوغ 

اهدافه، يحمل بذور فنائه 

يف داخله، فمعظم امل�سلمني 

يرف�سون هذا الفكر امل�سي�ش 

للدين، ويرف�سون ممار�ساته 

الدموية. واإذا كانت املواجهة 

الع�سكرية اأمًرا مفروًغا منه 

الجتثاث املنظمات االإرهابية 

التي بات خطرها م�ست�سرًيا، فاإن 

ا ا�ستخدام  املواجهة تقت�سي اي�سً

و�سائل اخرى...

امل�شروع التكفريي 

وكيفية مواجهته

جتفيف منابع الدعم التي يتغذى 

منها مادًيا و�سيا�سًيا واجتماعًيا وب�سرًيا

الظاهرة ال�سلفية

اإ�سالمي  الأ�سالف، م�سطلح  اأو  ال�سلف 

ي�سري اإىل امل�سلمني الذين عا�سوا يف القرون 

الثالثة الأوىل من الإ�سالم.

اأما م�سطلح ال�سلف ال�سالح فهو تعبري 

يق�سد به امل�سلمون الأوائل من ال�سحابة 

اأنهم  اعتبار  على  وتابعيهم  والتابعني 

القدوة ال�ساحلة.

ن�ساأت مدار�س اإ�سالمية تدعو اإىل اتباع 

نهج ال�سلف ال�سالح يف كل �سوؤون احلياة 

وطريقة  ومعاملة  وملب�س  ماأكل  من 

حياة، وتدعو اإىل حماربة اجلديد يف الدين 

على اأنه بدعة. اتباع هذه املدار�س ميزوا 

يف البدعة، كون البدعة كتعريف: هي 

الأمر امل�ستحدث والذي مل يكن من قبل. 

عالقة  لها  لي�س  التي  البدع  فاإن  ولهذا 

بالدين مباحة، ك�سنع ال�سيارة والطائرة 

ال�سلف  كان  التي  البدع  اأما  وغريها، 

ال�سريعة  تخ�س  بدع  فهي  منها،  يحذر 

وال�سلفيون  الدنيوية.  ولي�س  الإ�سالمية 

معتقد  يعتقدون  الذين  هم  ال�سلفية  اأو 

يف  منهجه  وينتهجون  ال�سالح  ال�سلف 

فهم الكتاب وال�سنة وتطبيقهما.

ما  هو  ال�سلفي،  املعتقد  اأو  وامل��ذه��ب 

لهم  والتابعون  ال�سحابة  عليه  ك��ان 

بالإمامة  لهم  �سهد  ممن  الدين  واأئمة 

وعرف عظيم �ساأنهم. ومن هوؤلء الأئمة 

احلنفية،  الأرب��ع��ة:  امل��ذاه��ب  اأ�سحاب 

املالكية، ال�سافعية واحلنبلية.

تعترب ال�سلفية اأحد التيارات الإ�سالمية 

الإ�سالمية  الفرق  مقابل  يف  العقائدية 

املدار�س  مدر�سة من  وهي متثل  الأخرى، 

الفكرية احلركية ال�سنية التي تهدف 

واملجتمع  احلكم  اأنظمة  اإ�سالح  اإىل 

يتوافق  مبا  عموًما  واحلياة 

الإ�سالمي  ال�سرعي  النظام  مع 

ب��رزت  وق��د  ي��رون��ه.  م��ا  بح�سب 

ال�سلفية مب�سطلحها هذا على يد 

القرن  يف  تيمية  ابن  اأحمد  ال�سيخ 

1328م(،   –  1263( الهجري  الثامن 

الوهاب  عبد  بن  حممد  ال�سيخ  وقام 

امل�سطلح  هذا  باإحياء  1791م(   –  1703(

اجلزيرة   - جند  منطقة  يف  جديد  من 

الهجري،  ع�سر  الثاين  القرن  يف  العربية 

اأ�س�سها  التي  الوهابية  وكانت احلركة 

الع�سر  يف  املدر�سة  هذه  مراجع  اأبرز  من 

احلديث. 

يف البعد التاريخي لل�سلفية

هي  ما  ال�سلفية  ب��اأن  البع�س  يعتقد 

والأث��ر  احلديث  اأه��ل  ملدر�سة  امتداد  اإل 

يف  الهجري  الثالث  القرن  يف  برزوا  الذين 

العبا�سي  الع�سر  يف  »املعتزلة«  مواجهة 

بقيادة اأحمد بن حنبل اأحد اأئمة ال�سّنة 

الأربعة.

ظهرت  ال��ه��ج��ري  ال��راب��ع  ال��ق��رن  يف 

جماعة من اأهل احلديث تن�سب اآرائها 

لله  �سفات  بع�س  اإثبات  يف  حنبل  لبن 

القراآن  لنف�سه يف  اأثبتها  الله  اأن  بدعوى 

كمنهج  ال���راأي  ه��ذا  اأق��ر  ثم  وال�سنة. 

)1042م(  ه�   433 العبا�سية  للدولة  ر�سمي 

يف زمن اخلليفة القادر بالله. 

انح�ساًرا  ذلك  بعد  ال�سلفية  �سهدت 

انق�سام  بعد  ملحوًظا  و�سيا�سًيا  �سعبًيا 

اإىل  احلديث  واأهل  الإ�سالميني  الفقهاء 

حنابلة واأ�سعرية. 

الدولة  عا�سمة  ب��غ��داد  �سقوط  بعيد 

ال�سابع  القرن  منت�سف  يف  العبا�سية 

الهجري )656 هجرية- 1258م( على ايدي 

املغول ظهر ابن تيمية )1263 – 1328م( 

ال�سلفي  الفكر  اإحياء  على  عمل  الذي 

وقام ب�سن حملة على من اعتربهم اأهل 

الطوائف  بع�س  دم  بهدر  واأفتى  البدع، 

اللبنانية يف جبل لبنان وال�سمال )�سيعة 

وحر�س  �سيا�سية،  لأ���س��ب��اب  وم��وارن��ة( 

عليهم  ح���روب  �سن  على  املماليك 
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العام  وحتى   1292 العام  من  ا�ستمرت 

1305حتى �سّردهم من بالدهم.

لتعاود  اأخ��رى،  مرة  ال�سلفية  انح�سرت 

الظهور من جديد يف القرن الثامن ع�سر 

ال�سيخ حممد  دعوة  متمثلة يف  امليالدي 

�سبه  1791( يف   –  1703( الوهاب  بن عبد 

المري  تبناها  والتي  العربية،  اجلزيرة 

يف  ب��الإم��ام،  امللقب  �سعود  ب��ن  حممد 

�سعيه لبناء دولة يف �سبه اجلزيرة العربية. 

يف  وا�سعة  بلبلة  ال��دع��وة  ه��ذه  اأح��دث��ت 

ولغًطا  الإ�سالمي،  العامل  اأنحاء  خمتلف 

ويف  ومعار�سيها.  موؤيديها  بني  كبرًيا 

ال�سعودية  ال��دول��ة  اعلنت   1760 ال��ع��ام 

الدرعية،  وعا�سمتها  الأوىل  الوهابية 

وبقيت الدرعية عا�سمة للدولة ال�سعودية 

يدي  على   1818 ال��ع��ام  �سقطت  حتى 

اإبراهيم با�سا ابن حممد علي با�سا وايل 

اإىل  متعددة  حمالت  ��ه  وجَّ ال��ذي  م�سر، 

و�سط اجلزيرة العربية، وبدعم من الدولة 

املمار�سات  بع�س  ب�سبب  العثمانية، 

الأ�سرحة  بهدم  متثلت  التي  الدينية 

والنجف،  واملدينة،  مكة  يف  واملقامات 

من  الوهابي  املذهب  معتنقي  قبل  من 

يف  �سجة  اأثارت  والتي  �سعود،  اإبن  اأتباع 

احلج  �سعائر  وه��ددت  الإ�سالمي  العامل 

وموا�سمه. وقد ا�ستطاعت هذه احلمالت 

الدولة  عا�سمة  الدرعية  اإىل  الو�سول 

وتدمريها بعد معارك عديدة.

ال�سلفية اجلهادية

يف  اجلهادية  ال�سلفية  م�سطلح  ب��رز 

الرموز  عند  الع�سرين  القرن  ثمانينيات 

الأ�سا�سيني الذين يحملون لواء هذا اخلط 

م�ستوى  اأعلى  على  وميثلونه  الفكري 

عبد  املقد�سي،  حممد  اأبو  مثل  تنظريي، 

القادر عبد العزيز، اأبو قتادة الفل�سطيني، 

الظواهري.  اأمي��ن  ال�سوري،  م�سعب  اأب��و 

ويرى البع�س اأن �سياغاته النظرية الأوىل 

قد متت يف م�سر يف ال�ستينيات على يدي 

�سيد قطب بعد انقالبه الفكري املعروف 

يف العهد النا�سري، ابتداء من العام 1957، 

الإخ��وان  بني  ال�سراع  م�سارات  ظل  يف 

النا�سر،  عبد  جمال  والرئي�س  امل�سلمني 

الأع��ل��ى  اأب���ي  ك��ت��اب��ات  ت��اأث��ري  وبفعل 

املودودي، وبخا�سة كتابيه »امل�سطلحات 

الأربعة يف القراآن«، و»اجلاهلية«.

ومن ناحية اأخرى �ساهم عبد الله عزام 

التاأ�سيل  يف  اأفغان�ستان  يف  وج��وده  اأثناء 

تقوم  التي  الفكرية  الأ�سا�سيات  لبع�س 

ويعترب  اجل��ه��ادي��ة،  ال�سلفية  عليها 

ا�سالمي  )موؤرخ  ال�سيد  ر�سوان  الدكتور 

ا�ستخدم  من  اأول  هو  عزام  اأن  معا�سر( 

توحيد  بهدف   )1987( امل�سطلح  ه��ذا 

العرب  وغ��ري  العرب  ال�سلفيني  �سفوف 

ال�سوفيات  خروج  ع�سية  اأفغان�ستان  يف 

منها.

تعريف اجلهادية التكفريية

)الفرقة الناجية(

تيار  باأنها  اجلهادية  ال�سلفية  تعرف 

جماعات  حتمله  وم�سروع  اأيديولوجي 

ب�سكل  مناه�سة  حركية  تكفريية 

اأنظمة  من  قائم  هو  ما  لكل  مطلق 

وثقافية  �سيا�سية  و�سلطات  اجتماعية 

اأيديولوجية  �سائدة وعالقات دولية. وهي 

ت�����س��ك��ل ال�����س��ي��غ��ة الأك�����ر ج��ذري��ة 

ديني،  اأ�سا�س  على  الب�سرية  لتق�سيم 

الأك��ر  ال�سيغة  ذات��ه  الوقت  يف  وتقدم 

وتتعامل  ال��دي��ن،  لت�سيي�س  ج��ذري��ة 

تقف  ل  �سدامية  كاإيديولوجيا  معه 

ال�سيا�سي  النظام  ا�ستعادة  ه��دف  عند 

اجلغرايف  التاريخي  ف�سائه  يف  الإ�سالمي 

�سد  اجلهاد  اإىل  تتجاوزه  واإنا  املعروف، 

الذين  )اي  و»اجلاهلية«  »الطاغوت« 

يحكمون بال�ساللت( يف كل مكان 

م��ن ال��ك��رة الأر���س��ي��ة، وال��ع��م��ل على 

اأي حكم  اإقامة دولة »خالفة عاملية«، 

الإ�سالم للعامل باكمله.

اأفكار  املعتنق  ال�سلفي  التيار  �سّكل 

هذه املدر�سة، اجلناح الثالث من اأجنحة 

ال�سبعينيات  يف  الإ�سالمية  ال�سحوة 

الأول  اآخرين،  تيارين  مع  جمعته  التي 

»اإخ����واين« ذو ط��اب��ع اأزه���ري وال��ث��اين« 

من  الرغم  وعلى  ع�سري.  اثنا  �سيعي« 

اإل  انت�ساره  �سعة  امل�ستمدة من  التيار  قوة 

التيار  فيه  جنح  ما  حتقيق  يف  ف�سل  اأنه 

�سعبية  ث��ورة  اإىل  التحول  وهو  ال�سيعي، 

متخ�ست عن اإقامة نظام ميثل مبادىء 

التيار وم�سروعه )ايران(.

امل�سلمني  الإخ�����وان  عك�س  ع��ل��ى 

التغيري  يف  نهجهم  على  ا�ستمروا  الذين 

ولعبة  ال�سيا�سي  العمل  مع  متعاطني 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة، ف��ق��د ت��ع��ر���س ال��ت��ي��ار 

والتنظيمي  الفكري  لالإنق�سام  ال�سلفي 

متعددة  �سلفية  اجتاهات  ن�ساأت  بحيث 

املوقف  ح��ول  بينها  م��ا  يف  اختلفت 

»احلاكمية«  ك�  فكرية  ق�سايا  من 

ال�سيا�سي  والعمل  واجلهاد  و«اجلاهلية« 

باملعروف  والأم��ر  احلكام،  من  واملوقف 

اأخ��رى،  وم�سائل  املنكر،  عن  والنهي 

ن�ساأ  اأن  النق�سام  هذا  نتائج  وكان من 

التيار ال�سلفي اجلهادي.

كانت ن�ساأة ال�سلفية اجلهادية مبثابة 

خروج عن اخلط ال�سلفي التقليدي الذي 

التزمه اأ�سحابه ال�سعوديون منذ اأن ق�سى 

حركة  مترد  على  �سعود  اآل  العزيز  عبد 

»اإخوان من اأطاع الله«، ولعل ما يوؤكد 

ال�سعودي  الداخلية  وزير  ت�سريحات  ذلك 

جميع  اأن  اعترب  حيث   2002 العام  يف 

اإف��رازات  من  هي  ال�سعودية  م�سكالت 

بع�س  تاأثر  اأدى  فقد  امل�سلمني.  الإخ��وان 

القرن  �سبعينيات  يف  امل�سريني  ال�سلفيني 

الأعلى  واأب��ي  قطب  �سيد  ب��اآراء  املا�سي 

فكر  ن�سوء  اإىل  وكتاباتهما،  امل��ودودي 

عدة  يف  تنظيمًيا  ت��اأط��ر  جديد  �سلفي 

اجلهاد«  »جماعة  اأهمها  جماعات 

اأمي��ن  الدكتور  منظرها  ك��ان  التي 

الظواهري.

اجلهاد  �ساحة  اإىل  الفكر  هذا  انتقل 

واكتملت معامله بدخول عبد  الأفغاين 

لفكرة  منّظًرا  اخل��ط  على  ع��زام  الله 

اجل��ه��اد ك��اأه��م ف��ر���س م��ن »ف��رو���س 

حممد  امل�سري  كان  التي  وهي  العني«، 

عبد ال�سالم فرج قد اأ�سار اإىل اأهميتها يف 
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كتابه ال�سهري »الفري�سة الغائبة«.

بانتهاء التجربة الأفغانية كانت تلك 

قتالية  خربة  اكت�سبت  قد  اجلماعات 

عالية وبرزت منها قيادات على م�ستوى 

التوتر يف  بوؤر  عاٍل من اخلربة، وجدت يف 

العامل الإ�سالمي كالبو�سنة، وال�سي�سان، 

من  تن�سط  جهادًيا  ا  متنف�سً وغريهما 

خالله وتكت�سب مزيًدا من الأن�سار.

اخلليج  اأزمة  �سكلت  و1991   1990 بني 

نقطة  ف��ي��ه،  ح�سلت  ال��ت��ي  واحل����رب 

النطالق احلقيقية لهذا اخلط الفكري 

حيث برز يف البداية كتعبري عن الهزة 

العنيفة التي تعر�س لها احلقل الديني يف 

اململكة العربية ال�سعودية نتيجة القرار 

العزيز  عبد  بن  فهد  امللك  اتخذه  الذي 

اأجنبية  ق��وات  با�ستقدام  1990م(  )اآب 

من  الكويت  لتحرير  التحالف(  )قوات 

الحتالل العراقي والدفاع عن اململكة 

يف حال اأقدم العراق على اجتياحها.

يف  احلاكم  النظام  القرار  ه��ذا  و�سع 

اجلماعة،  هذه  مع  م��اأزق  يف  ال�سعودية 

واأثار اإ�سكالية دينية مزدوجة ل ميكن 

ال�ستهانة بها يف بيئة ثقافية حتكمها 

تتمثل  الإ�سكالية  اأ�سولية. هذه  ذهنية 

م�سلمة  دول��ة  ا�ستعانة  �سرعية  مدى  يف 

)الوليات  »كافرة«  بدولة  )ال�سعودية( 

املتحدة الأمريكية( لقتال دولة م�سلمة 

يف  ثانية  جهة  من  وتتمثل  )ال��ع��راق(. 

ع�سكرية  ق��وات  تواجد  �سرعية  م��دى 

الإ�سالم على  تاريخ  اأجنبية لأول مرة يف 

اأر�س جزيرة العرب.

الربوز  حلظة  الإ�سكالية  هذه  حددت 

الأوىل لل�سلفية اجلهادية يف الت�سعينيات 

ك��خ��ط ف��ك��ري ي��ق��وم ع��ل��ى م��واق��ف 

ب�سياقات  مرتبطة  حم��ددة  وم��ق��ولت 

�سراع النفوذ يف منطقة اخلليج وعليها. 

وانت�سرت  م�ساريعها  تو�سعت  ذلك  بعد 

اأفكارها ومقولتها يف كل اأنحاء العامل 

ب�سبب ارتباطها الع�سوي بتجربة تنظيم 

اأحد  لدن  بن  اأ�سامة  وك��ان  القاعدة. 

وموقف  المريكي  للتدخل  املعار�سني 

ال�سعودية منه ممثل هذا اخلط ال�سرعي، 

الفكرية  منظومته  اإىل  ا�ستند  حيث 

ال�سدامية لتاأطري م�سارات املواجهة التي 

�سواء  الت�سعينيات،  منت�سف  منذ  بداأها 

البلدان  يف  القائمة  احلكم  نظم  مع 

القريب«،  »العدو  والإ�سالمية،  العربية 

الأمريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  م��ع  اأو 

»العدو  الغربية،  ال��دول  من  وحلفائها 

البعيد«. وكانت حلظة الذروة تفجريات 

املتحدة  ال���ولي���ات  يف   2001 اأي��ل��ول   11

تفاعالت  من  تالها  وم��ا  الأمريكية 

دولية ما تزال تردداتها تتواىل يف املنطقة 

والعامل حتى اليوم.

مبادئ الفكر ال�سلفي التكفريي

- احلاكمية: املبداأ الأول الذي ميثل جوهرة 

مبداأ  ه��و  ال�سلفي  الفكر  يف  ال��ق��الدة 

تكون  اأن  ويعني  لله«،  »احلاكمية 

الد�ستور  يف  الوحيدة  الت�سريع  مرجعية 

فاأي  الإ�سالمية.  ال�سريعة  هي  والقوانني 

مرجعية  من  لالأخذ  اإباحة  اأو  اإ�سافة 

تعترب  الإ�سالمية  ال�سريعة  بجانب  اأخرى 

»�سرًكا وكفًرا« بالله اخلالق.

وال��رباء«  »ال��ولء  الببوالء والببرباء: مبداأ   -

على  قائمة  ال��دول��ة  تكون  اأن  يعني 

اأ�سا�س اإ�سالمي ديني ولي�س �سعوبي قومي، 

الداخلية.  �سيا�ستها  يف  الإ�سالم  وتتبنى 

اإقامة  هدفها  اخلارجية،  ال�سيا�سة  ويف 

معادية  ق��وي��ة،  عاملية  اإ�سالمية  دول��ة 

النظام  )وف��ق  ال�سرعية  غري  لالأنظمة 

الفقهية  النظر  وجهة  م��ن  ال�سرعي 

ال�سلفية اإما اأن تكون الدولة، اإ�سالمية 

حتكم بال�سريعة اأو ذمية تدفع اجلزية اأو 

الرباءة  واجب  النا�س  وحتميل  معاهدة(، 

واأع��وان��ه��م،  الكافرين  احل��ك��ام  م��ن 

فيها  مب��ا  الو�سعية،  قوانينهم  وم��ن 

و�سائر  وال��دمي��وق��راط��ي��ة  ال���س��رتاك��ي��ة 

كفرهم، واإظهار العداوة لهم.

�سد  »اجل��ه��اد  اأي  االأنببظببمببة:  جهاد   -

وبخا�سة  ال�سرعية،  غ��ري  الأن��ظ��م��ة« 

الأنظمة احلاكمة يف الدول الإ�سالمية، 

وال���دول  املحتلة،  ال���دول  �سد  واجل��ه��اد 

العميلة.  والأنظمة  الداعمة لالحتالل، 

املجتمعات  جاهلية  اإعالن  �سكل  وقد 

احلكام،  تكفري  يف  املقدمة  املعا�سرة 

وتغيري  خللعهم  ال�سرعي  والتنظري 

اأما اخللع والتغيري وفق فقه  اأنظمتهم، 

ال�سلفية اجلهادية فال يكونان اإل قتاًل.

اآراء يف الفكر ال�سلفي اجلهادي

يرى البع�س اأن هذه الأفكار تتفق مع 

اخل�سائ�س التي جتعل من الطرح ال�سلفي 

ل�سواه  مفارًقا  فكرًيا  خًطا  اجلهادي 

تتحرك  التي  الفكرية  اخلطوط  من 

اأن  فيالحظ  ذاته.  ال�سلفي  التيار  �سمن 

ال�سلفية اجلهادية عن غريها  ما مييز 

جاهلية  اإعالنها  لي�س  ال�سلفيات  من 

ولي�س  كلها  امل��ع��ا���س��رة  املجتمعات 

ادعاءها كفرانية النظم التي ل حتكم 

اأن  ال�سريح  اإعالنها  بل  الله،  اأنزل  مبا 

للتغيري.  اأوح��د  �سبيل  امل�سلح  اجلهاد 

لإقامة  اآخر  طريق  اأي  ترف�س  هي  لذلك 

كالدخول  الإ�سالمية  اخلالفة  نظام 

والثورة  والتثقيف  الرتبية  اأو  الربملانات  يف 

الوعي  اإ�ساعة  اأو  ال�سلمية  اجلماهريية 

الإ�سالمي.

ال�سلفية  م�سطلح  اإىل  اآخ��رون  وينظر 

جديد  م�سطلح  اأن���ه  على  اجل��ه��ادي��ة 

ك��ل اجل���دة وف��ري��د يف امل��ح��ت��وى حني 

التيارات  اإج��م��ايل  عن  م�سمونه  يعرب 

بالإ�سالم  توؤمن  غ��دت  التي  اجلهادية 

الطرح  اأما اجلدة يف هذا  املقاتل.  العاملي 

فتكمن يف اأن اجلهاد مل يعد يعرب عن 

تنظيمية  نزعة  ذي  اأيديولوجي  حمتوى 

قطرية حمدودة، بقدر ما بات يقدم على 

اإمكان  عن  مبعزل  وفري�سة  عبادة  اأنه 

تطبيقها على جميع الأمة الإ�سالمية.



درا�سات 

واأبحاث

العدد 80354

ا�سباب تف�سي الظاهرة

وتعّجب  ا�ستفهام  ع��الم��ات  ت��ط��رح 

عديدة حول �سرعة تف�سي هذه الظاهرة، 

لتنفيذ  ا�ستفادت  اأنها  البع�س  يرى  التي 

اللحظة  م��ن  ال�سيا�سي،  م�سروعها 

ال�سوفياتي  التاريخية بعد �سقوط الحتاد 

ال�سيطرة  ح��روب  من  ت��اله  وم��ا   )1991(

الغربية يف املنطقة، وف�سل الدول العربية 

ترنح  بعد  ت��واط��وؤه��ا،  اأو  الإ���س��الم��ي��ة، 

اقامة  يف  والعلماين  القومي  م�سروعها 

على  وال�سراع  عادلة،  حكم  انظمة 

النفوذ والروات واملوارد وال�سلطة...

اأّما البع�س الآخر فيعتقد اأن احلركات 

ادوات  اإح��دى  هي  ال�سلفية  اجلهادية 

ال�سراع الدويل و�سناعته، واأحد منتجات 

العوملة ال�سيا�سية والقت�سادية و�سركاتها 

على  انقلب  بع�سها  للحدود.  العابرة 

يباع  الآخ��ر  والبع�س  انتقاًما،  �سانعه 

ي�ستثمر  من  اإىل  بال�سافة  ي�ستاأجر،  اأو 

الإقليمية  الدول  بع�س  اهداف  لتحقيق 

ال��دول  بع�س  و�سيا�سات  وم�ساحلها، 

ال�سالم  �سرب  على  العاملة  الكربى 

مكوناته  عرب  داخ��ل��ه،  وم��ن  بنف�سه، 

وذلك  والعقائدية،  واملذهبية  الإتنية 

طاقات  ي�ستنفد  طويل  �سراع  بتفجري 

املادية  ومواردها  وامكاناتها  املنطقة 

اجلاهلية  ع�سور  اإىل  ويعيدها  والب�سرية 

الدينية.  اأو  القومية  هويتها  ويفقدها 

امل��ع��ار���س��ة  الن��ظ��م��ة  تغيري  وب��ال��ت��ايل 

اكر  باأنظمة  ل�ستبدالها  وا�سقاطها 

مل�ستقبل  الكربى  الدول  لروؤية  طواعية، 

العامل يف القرن احلايل.

كيانات  اإىل  املنطقة  تفتيت  اإن 

بينها  ما  يف  تت�سارع  ومذهبية  طائفية 

���س��وؤون  يف  التدخل  ال���دول  ل��ه��ذه  ي��وؤم��ن 

املنطقة، ويتيح لها الهيمنة والو�سول اإىل 

موارد الطاقة وا�سواق ال�ستهالك بطريقة 

اقت�ساداتها  لإنعا�س  ورخي�سة،  �سل�سة 

بيع  خالل  من  املالية  واأ�سواقها  املتعرة 

كما  املختلفة.  ومنتوجاتها  ال�سلحة 

وال�ستقرار  العقائدي  التربير  يوؤمن  اأن��ه 

يعزز  مبا  ال�سرائيلي،  للكيان  الأمني 

دول��ة  ي��ك��ون  ب���اأن  ومطالبته  حججه 

اليهود يف العامل.

كيف نواجه الظاهرة؟

اإن معرفة ا�سباب تكّون هذه الظاهرة، 

و�سلوكها  العقائدية،  بنيتها  وفهم 

وعملها  ال�سيا�سي  وخطها  الفكري 

العدوانية  ومم��ار���س��ات��ه��ا  الع�سكري 

ل  من  كل  �سد  والالإن�سانية  والإلغائية 

م�سرح  على  وم�سروعها،  راأيها  يوافق 

م�سر  اإىل  ليبيا  من  القليم  دول  بع�س 

وما يحيط بها  ولبنان  �سوريا  اإىل  والعراق 

اىل  يوؤدي  قد  العامل،  دول  وحتى خمتلف 

تكوين  يف  ي�سهم  ا�سرتاتيجي  ت�سور 

متعدد  مواجهة  مل�سروع  معريف  ف�ساء 

اجلهادي  امل�سروع  بوجه  يقف  البعاد 

التكفريي. فكيف يكون ذلك؟

النظرة  توحيد  م��ن  ب��د  ل  البداية  يف 

والتفاق  للظاهرة  والدولية  الفكرية 

على التو�سيف وامل�سطلحات.

واقعية  اأن هذه الظاهرة  وذلك باعتبار 

دون  ومن  ذاتها كما هي،  بحد  وقائمة 

والرتباط  العمالة  تو�سيفات  اعطائها 

رًدا  اأنها وجدت  اأو العتبار  هنا وهناك، 

من  وهنا  اآخ��ر.  مذهبي  م�سروع  على 

يف  ال���دول  جميع  تتوافق  اأن  املفرت�س 

للم�سكلة  وتو�سيفها وحتديدها  روؤيتها 

ا�سرتاتيجية  وفق  مواجهتها  وكيفية 

واحدة ومن دون اق�ساء اأحد.

التكفريي  امل�سروع  هذا  مواجهة  اإن 

قريبة،  ا�سرتاتيجيات  و���س��ع  تفر�س 

وا�ستخدام  امل���دى،  وبعيدة  ومتو�سطة، 

»و�سائل �سلبة« واأخرى »ناعمة«.

ال�سلبة: • الو�سائل 
- الو�سائل الع�سكرية والأمنية املبا�سرة 

تقوم  ع�سكري  عمل  لكل  الت�سدي  يف 

التكفريية  الرهابية  املجموعات  به 

ال�سلحة  ان��واع  ا�ستخدام  عرب  وردعها 

املختلفة.

املعلومات  وجمع  ال��دائ��م  التحري   -

اأو  ومراقبة كل فرد ميت ب�سلة مبا�سرة 

املجموعات، على  اإىل هذه  مبا�سرة  غري 

اأن تو�سع جميع الأجهزة الأمنية حتت 

قيادة واحدة وتعمل بتن�سيق م�ستمر. اإن 

دعم اجلي�س والجهزة الأمنية بالعنا�سر 

القتالية  وامل��ع��دات  والأج��ه��زة  الب�سرية 

�سد  القتال  على  وتدريبها  احلديثة، 

�سيعزز من جناعة  والإرهاب،  الع�سابات 

التكفريي،  امل�����س��روع  م��ع  امل��واج��ه��ة 

وي�سكل حاًل غري مبا�سر، ويعالج بع�س 

الأ�سباب التي تدفع بال�سباب اإىل الإرمتاء 

يف اأح�سان التيار التكفريي.

املبا�سرة،  ال�سلبة غري  الو�سائل  اإطار  ويف 

ينبغي:

وع�سكرية  اأمنية  بعمليات  القيام   -

و�سرب  ارهابي  عمل  اي  ملنع  ا�ستباقية 

املحتملة  والتجمعات  النائمة  اخلاليا 

اأو  ع�سكري  بعمل  للقيام  تخطط  التي 

ارهابي.

- تفعيل واإثارة الروح الوطنية يف �سفوف 

اجلي�س  بقوة مع  ليقف  وتدريبه  ال�سعب 

والتنديد  واملجتمع  الوطن،  عن  للدفاع 

وامل�سالح  التربيرية  اأو  النهزامية  بالروح 

اخلا�سة عند بع�س ال�سيا�سيني.

الناعمة: • الو�سائل 
ال�سلفي  الفكر  منابع  جتفيف   -

تاريخية  مغالطات  على  امل�ستند  الهدام 

وف��ك��ري��ة م�����س��ب��وه��ة، وف��ت��ح احل���وار 

الفكري واحل�ساري بني التيارات الدينية 

واإر�ساء  املتناحرة  وال�سيا�سية  واملذهبية 

ال�سراعات  حدة  لتخفيف  توافقي  ف�ساء 

للتالقي  اأر�سية �سلبة  واإيجاد  الداخلية، 

البيئات  من  التكفريي  امل�سروع  حترم 

احل��ا���س��ن��ة ال��ت��ي ت��دع��م اجل��م��اع��ات 

الرهابية وحتميها.

والدعم  التمويل  م�سادر  جتفيف   -

والدول وغريهم( فلم يكن  )ال�سخا�س 

يتبلور  اأن  التكفريي  امل�����س��روع  لهذا 

على  والع�سكرية  املادية  بقواه  ويتج�سد 

يكفي  ما  له  يتاأمن  مل  لو  الواقع  ار�س 

واملعدات  واللوج�ستي  امل��ايل  الدعم  من 

على  وامل��ت��ط��ورة  الكبرية  الع�سكرية 
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م�ستوى الدول.

اإن من اب�سط بديهيات العمل لتحجيم 

هذا  بوجه  والوقوف  التكفريي  الفعل 

امل�����س��روع ه��و وق���ف دع���م اجل��م��اع��ات 

بع�س  قبل  من  الرهابية  التكفريية 

باملال  ال��دول  اأو  اجلمعيات  اأو  الهيئات 

وال�سالح والرجال، ورفع الغطاء ال�سيا�سي 

والدعم الجنبي لها.

بع�س  تلتزم  اأن  ال�سروري  من  كذلك 

عن  ومتتنع  ال�سيا�سية  ال�سفافية  الدول 

والأمنية  ال�سيا�سية  الت�سهيالت  تقدمي 

والإعالمية لبع�س هذه اجلماعات.

املحطات  بع�س  وق��ف(  )اأو  �سبط   -

والف�سائيات،  والذاع��ي��ة  التلفزيونية 

الفتنة  على  حتّر�س  التي  تلك  وبخا�سة 

والقتل والتفرقة حتت عناوين خمتلفة. 

ما  بث  نحو  العالمية  الو�سائل  وتوجيه 

يجمع ويقدم ال�سورة ال�سمحة واحلقيقية 

للدين، واإحياء الرتاث ال�سالمي ال�سحيح 

املتفق  الإ�سالمية  واملراجع  امل�سادر  ون�سر 

عليها عند كبار العلماء.

للتقريب  ون��دوات  م��وؤمت��رات  اإقامة   -

على  املختلفة  ال�سالمية  املذاهب  بني 

من  ال�سالمي،  العامل  يف  القمة  م�ستوى 

النجف،  اإىل  اإىل مكة، ومن قم  الأزهر 

باب  وفتح  ا�سطنبول.  اإىل  دم�سق  ومن 

املختلفة  الدينية  التيارات  بني  احل��وار 

املرجعيات  من  عليا  م�ستويات  على 

الأ�سول  ل�سرح  والعلمائية،  الفقهية 

وال��ف��روع وغ��ريه��ا واإث��ب��ات ب��ط��الن، ول 

التكفريي،  الفكر  �سرعية  اأو  عقالنية 

اأو  مو�سوعي  واق��ع  اإىل  ا�ستناده  وع��دم 

معطى ديني، وافتقاره اإىل اأي بعد ثقايف، 

م�سبوه  فكر  فهو  امي��اين،  اأو  ان�ساين، 

ه(، ودخيل على الإ�سالم. ه وم�سوِّ )م�سوَّ

اإ�سالمية  ق��ي��ادة  خلق  اإىل  ال�سعي   -

جامعة وواحدة تعيد الفكر ال�سالمي اإىل 

منابعه الأ�سيلة ومتحو �سفحات املذاهب 

الأفكار  حوار  �سمن  وحت�سرها  والبدع 

ويف  الثقافية فقط.  والنخبوية  العلمائية 

اإىل  ال�سالمي  العامل  يحتاج  احلقيقة 

ثورة فكرية على امل�ستوى النظري تعيده 

القراآن  ر�سمه  الذي  الطبيعي  امل�سار  اإىل 

والهواء  والأدران  ال�سوائب  وتزيل  والنبي، 

التي  والع�سبيات 

خالل  به  علقت 

التاريخية  �سريوته 

ال��ب�����س��ري��ة. ث���ورة 

اأ�سالته  اإىل  تعيده 

و���س��م��و ر���س��ال��ت��ه، 

املا�سي  من  تاأخذ 

احلا�سر  ينفع  ما 

وي����ت����واف����ق م��ع 

امل�ستقبل يف اعالء 

الذي  العقل  �سوت 

لأن  ال�سحيح،  الطريق  اإىل  الن�سان  يدل 

الن�سان  خلدمة  وج��دت  اإن��ا  الأدي���ان 

ولي�س العك�س.

العاطل  لل�سباب  عمل  فر�س  خلق   -

عن العمل، فالبطالة املتف�سية يف او�ساط 

دولة  بني  الفر�س  ن�سبة  وتفاوت  ال�سباب 

واخرى يف املنطقة، اأو بني منطقة واأخرى 

اإىل  بع�سهم  تدفع  ال��واح��د،  الوطن  يف 

هذه  بع�س  اإغ���راء  اح�سان  يف  الرمت���اء 

والك�سب  الرتزاق  يف  رغبة  اجلماعات 

ال�سريع. 

املواطنية  ع��ل��ى  ال��رتب��ي��ة  تفعيل   -

اجتماعي  فالن�سان كائن  والواجبات، 

يعي�س  ال��ذي  وباملجتمع  بالبيئة  يتاأثر 

يف  ت�سع  اأن  ال���دول  على  ل��ذل��ك  ف��ي��ه، 

ابنائها  لتاأهيل  خطًطا  ا�سرتاتيجياتها 

يخدم  مبا  واخالقًيا،  ووطنًيا  اجتماعًيا 

قيمة  من  ويرفع  احلياة  يف  العليا  املثل 

التدريب  ���س��رورة  هنا  وم��ن  الإن�����س��ان. 

حقوقهم  يعرفون  مواطنني  بناء  على 

الدين  يكون  جمتمع  يف  وواجباتهم 

لهم،  حًرا  و�سلوكًيا  اإميانًيا  خياًرا  فيه 

تفا�سيل  يف  ا  مفرو�سً �سلوًكا  ولي�س 

وحتى  والجتماعية  ال�سيا�سية  احلياة 

القت�سادية، فتلك المور تعود اإىل الدولة 

�سوؤونهم  ادارة  عن  وم�سوؤول  كناظم 

احلياتية.

ال�سيا�سة  اآليات  يف  الدين  زج  عدم   -

ب�سكل  ال��دول��ة  يف  واحلكم  وال�سلطة 

يف  واملذاهب  الأدي��ان  فا�ستخدام  مبا�سر، 

�سيا�سية  لأه��داف  الداخلية  ال�سراعات 

اآليات  يف  ها  وزجِّ اإداري��ة  اأو  م�سلحية،  اأو 

ا�سطفافات  اإىل  ويوؤدي  اأدى  الدولة،  عمل 

ودينية  ومذهبية  و�سيا�سية  اجتماعية 

كموؤ�س�سة  الدولة  اأداء  ح�سن  على  توؤثر 

الإنهيار.  اإىل  وتاأخذها  وعادلة،  جامعة 

وب��ال��ت��ايل ف����اإن امل��ج��ت��م��ع ي��ن��ح��و اإىل 

التفكك، ما يفتح الباب وا�سًعا لدخول 

هذه  ت�ستغل  التي  املتطرفة  التيارات 

خطًرا  وت�سكل  وتنمو  لتع�س�س  الثغرات 

اأو مبا�سًرا على الدولة واملجتمع.  كامًنا 

اأن  بال�سيا�سيني  املفرت�س  م��ن  لذلك 

عن  وممار�ساتهم  خطابهم  يف  يبتعدوا 

يفرق،  ال��ذي  واملذهبي  الديني  اخلطاب 

الوطني  البعد  على  فقط  يركزوا  واأن 

الذي  ال�سيا�سي  واحل��زب��ي  والإجتماعي 

يجمع.

املبا�سرة  غري  الناعمة«  »الو�سائل  اأما 

فتتمثل ب�:

اأن��ظ��م��ة ح��ك��م ر���س��ي��دة  اإق���ام���ة   -

ودميوقراطية، فالأديان تدل على الطريق 

حترم  ل  ولكنها  احل��ي��اة،  يف  ال�سليم 

وطبيعة  ت�ستعبده.  اأو  حريته،  الن�سان 

التطور  وبعد  اليوم  الب�سري  الجتماع 

املعرفة  م��ي��ادي��ن  خمتلف  يف  ال��ه��ائ��ل 

والفكر والعلم ونظريات الدولة وال�سلطة 

تفر�س  ب��ات��ت  وجت��ارب��ه��م��ا،  واحل��ري��ة 

الطريقة  يختار  اأن  الن�سان  ه��ذا  على 

الجتماعية  �سوؤونه  لتنظيم  املنا�سبة 

املوؤ�س�سات  ع��رب  واإدارت���ه���ا  واحل��ي��ات��ي��ة 
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احلديثة  الدولة  تعترب  والتي  املختلفة، 

والداة  العملية،  جتلياتها  اأهم  احدى 

الف�سلى لتاأمني احلقوق وفر�س الواجبات 

م��ع م��راع��اة م��ب��ادىء امل�����س��اواة وال��ع��دل 

واحلرية للفرد.

توؤمن  ر�سيدة  حكم  اأنظمة  اإقامة  اإن 

ابنائها  ب��ني  وامل�����س��اواة  واحل��ري��ة  ال��ع��دل 

وحتفظ حقوق الإن�سان هي اأجنع الطرق 

واملطلوب  اجلماعات.  هذه  وجود  لتاليف 

اأنظمة حكم تعامل النا�س كمواطنني 

فيها  حت���رتم  ودول  ك��رع��اي��ا،  ول��ي�����س 

الدميوقراطية مب�سمونها ومعناها ولي�س 

ب�سكلها ومظهرها.

ت�سري  اإذ  الفقرية،  املناطق  تنمية   -

معظم الدرا�سات اإىل اأن الفقر هو عامل 

اأ�سا�س وفاعل يف تكوين هذه اجلماعات، 

وهو العمود الفقري يف بنيتها الع�سكرية 

الب�سرية. فاحلاجة تدفع الكثريين اإىل 

التفتي�س عن و�سيلة للعي�س.

اإن املناطق الفقرية ت�سكل خزاًنا يرفد 

وي�سكل  الب�سرية  بالعنا�سر  الره���اب 

منطلًقا  اأو  ل��ه،  حا�سنة  بيئة  بالتايل 

لأعمال تخل باأمن النا�س والدولة، لذلك 

فاإن و�سع خطط من قبل الدولة لتنمية 

تدخالت  �سد  يح�سنها  ال��ب��وؤر،  ه��ذه 

الآخرين واإغراءاتهم املادية.

اآف��ة  اجل��ه��ل  وال��ت��وع��ي��ة،  التعليم   -

الفقر  اإىل  اأ�سيفت  واذا  اجتماعية قاتلة 

والبطالة والظلم، تنتج الإجرام باأ�سكاله 

واذا  خمتلفة.  عناوين  وحتت  املتنوعة 

عرفنا اأن نحو ربع �سكان العامل العربي، 

وكذلك اأكر من ربع �سكان العامل، 

هم من الأميني والفقراء، اأدركنا حجم 

امل�سكلة.

وامل�ستمر  الإلزامي  التعليم  تاأمني  اإن 

يف  ال��ذك��ور،  قبل  والإن����اث  للجميع، 

املجتمعات العربية وال�سالمية وغريها، 

�سي�سكل حاًل متقدًما يجنب م�ستقبل 

كثرية.  اآف���ات  م��ن  القادمة  الأج��ي��ال 

تربوية  �سيا�سات  انتهاج  ف��اإن  كذلك 

قادر على  ودينية خللق جيل  وتعليمية 

العقل  اإىل  ا�ستناًدا  واملناق�سة  التحليل 

على  ارتكاًزا  ولي�س  والواقع،  واملنطق 

امل�سبقة،  والفكار  والعواطف  الع�سبية 

على  القدرة  املجتمعات  لهذه  �سيتيح 

من  بدًل  العقلية  واملحاكمة  التفكري 

الع�سبيات  اأح�سان  يف  الأعمى  الرمت��اء 

املعلبة  الدينية  والإم���الءات  املذهبية 

املظلمة  الأف��ك��ار  تولد  التي  واملغلقة 

والإرهاب.

خال�سة

ورفع  الإن�سان  خلدمة  الأدي��ان  وج��دت 

ودعت  احلياة،  ه��ذه  يف  ومعناه  قيمته 

واملحبة،  والرحمة  الأخالق  مكارم  اإىل 

ومتتني  ال�سخ�سية  حياته  لتح�سني 

التعرف  عرب  املختلف  بالآخر  عالقته 

اللهية  لالهداف  حتقيًقا  وحواره،  اإليه 

والدينية النبيلة.

طويلة  عقود  عرب  الأدي��ان  اأر�ست  لقد 

واجتازت  رفيعة،  وقيًما  �سلوك  قواعد 

ما  يف  اأو  داخلها،  يف  ال�سراع  م��راح��ل 

بينها، ومازالت موجودة لتذكر الإن�سان 

حثته  املقابل  يف  ولكنها  القيم،  بهذه 

اإياه  منحه  ال��ذي  العقل  ا�ستخدام  على 

م�ساعب  تخطي  يف  لي�ساعده  ال��ل��ه 

الب�سر،  بني  للتعامل  وكو�سيلة  احلياة، 

واداة معرفية لتقريب الن�سان من اأخيه 

الن�سان، وملعرفة الله.

ال��ت��اري��خ  يف  الأف���ك���ار  ح��رك��ة  اإن 

املنغلق على  الفكر  اأن  و�سريورتها تدل 

للو�سول  العنف  تتو�سل  قليلة،  فئة 

والفكر  طويال.  يعي�س  ل  اهدافها  اإىل 

بذور  يحمل  احلايل  التكفريي  ال�سلفي 

فنائه يف داخله، واأكرب دليل على ذلك 

ال�سالم ذاته وتاريخه. فلو كان ال�سالم 

التكفرييون  يدعي  كما  ظهوره  عند 

ملا  اليوم،  وميار�سون  يفكرون  كما  اأو 

هذه  ط��وال  وعا�ست  الر�سالة  انت�سرت 

يف  اليوم  م�سلمي  اأن معظم  املدة. كما 

التكفريي  الفكر  هذا  يرف�سون  العامل 

الدموية،  وممار�ساته  للدين«  »امل�سي�س 

ويعتربونه من خملفات الع�سور الظالمية 

الن�سو�س  بع�س  يتو�سل  فهو  واجلاهلية 

الدينية الإ�سكالية اأو املزيفة اأو الدخيلة 

اأنه  كما  النبوية.  وال�سنة  الدين  على 

التي  القدمية  ال��ف��ت��اوى  بع�س  يتو�سل 

ومرجعيات  وتدقيق  حتقيق  اإىل  حتتاج 

موؤهلة و�سحيحة، وهي فتاوى اأطلقها اأو 

يطلقها بع�س رجال الدين رغبة يف جاه 

اأو طمًعا يف مال اأو تزلًفا حلاكم، لتحقيق 

م�سبوهة.  و�سلطوية  �سيا�سية  اأه��داف 

البع�س  مب�سالح  مرتبطة  فهي  وبالتايل 

امل�سالح  اأو  ال�سيا�سات  هذه  بزوال  و�ستزول 

الدعوات  ب��داأت  هنا  ومن  اإف�سالها.  اأو 

وال�سرتاتيجيات  اخلطط  لو�سع  ترتفع 

ي�سوه  ال��ذي  امل�سروع  هذا  بوجه  للوقوف 

�سورة الإ�سالم احلقيقي، ال�سالم الداعي 

اإىل الرحمة واملحبة.

تقوم  التكفريي  امل�سروع  مواجهة  اإن 

على �سرب الأ�س�س التي قام عليها وهي:

املتع�سب  ال�سلفي  الفكر  تفكيك 

املختلف  الآخر  على  بالنفتاح  املنغلق 

وجتفيف  احلر،  العقالين  الديني  واحلوار 

مادًيا  منها  يتغذى  التي  الدعم  منابع 

و�سيا�سًيا واجتماعًيا وب�سرًيا.

املراجع:

- ar.wikipedia.org/wiki �سلفية.
�سلفية_  ar.wikipedia.org/wiki  -

جهادية.

 63 العدد   – الوطني  الدفاع  جملة   -

اأو  اجلهادية  ال�سلفية   :2008-1-1 تاريخ 

الفرقة الناجية، د. عبد الغني عماد.













اأوجه الت�سابه بني داع�ش واإ�سرائيل 

يف واقع احلال، نحن اليوم اأمام عراق ممزق، و�سوريا م�ستنزفة 

ولبنان قلق وم�سطرب، والق�سية الفل�سطينية من�سية ومهم�سة، 

وكذلك هي حال اليمن وليبيا وال�سودان.

الأوط��ان  فيها  �ساعت  العربي  للعامل  جديدة  خريطة  وثمة 

واجتاحتها وحو�ش القبائل والطوائف واملذاهب، والواقع امليداين 

على الأر�ش، حيث القتل والذبح واأكل القلوب، هو من ير�سم 

اأن  يف  �سك  من  وما  املنطقة.  هذه  ل�سعوب  البائ�ش  امل�ستقبل 

هي  املعروف،  النتهازي  بح�سها  ال�سهيونية،  ال�سيا�سية  الدوائر 

امل�ستفيد الكرب.

وعلى هذا ال�سعيد ن�سر موقع »فيرتان�ش توداي« البحثي تقريًرا 

اإ�سرائيل  اإن  وقال  واإ�سرائيل،  داع�ش  بني  الت�سابه  اأوجه  له حول 

تدعي اأنها الدولة اليهودية كما اأن داع�ش ت�سف نف�سها باأنها 

تعرف  الإرهابية  الكيانات  تلك  ولكن  الإ�سالمية،  الدولة 

نف�سها من حيث اليديولوجيات الطائفية العن�سرية ال�سارمة. 

وي�سيف املوقع اأن كاًل من داع�ش واإ�سرائيل يعي�سان على اأر�ش 

م�سروقة ويدو�سان بوح�سية ال�سعوب التي يرونها اأقل منهم قوة، 

فداع�ش  الرهيبة.  الفظائع  بارتكاب  يفخران  اأنهما  كما 

ولهذا  مًعا،  العمل  ميكنهما  اإرهابيان  كيانان  واإ�سرائيل 

والن�سرة  الإرهابيني من تنظيمي داع�ش  ال�سبب هناك مئات 

امل�ست�سفيات  يف  حد  اق�سى  اإىل  بهم  والعناية  معاجلتهم  تتم 

الإ�سرائيلية.

اإ�سرائيل  بني  يوجد  بقوله:  توداي«  »فيرتان�ش  موقع  ويختتم 

وداع�ش الكثري من القوا�سم امل�سرتكة، مبا يف ذلك الطائفية 

على  والعي�ش  املجاورة،  الدول  ا�ستقرار  وزعزعة  احلرب  وجرائم 

فذلك  واح��د،  كيان  يف  الندماج  وعليهما  م�سروقة،  اأر���ش 

الكيان �سيكون منا�سًبا لالأ�سخا�ش الذين ن�ساأوا وتربوا على 

على  النار  باإطالق  ي�ستمتعون  فهم  وبالتايل  الكراهية، 

الأطفال والن�ساء وكبار ال�سن والأ�سرى.

كيف ت�ستفيد ا�سرائيل من داع�ش؟

داع�ش  ت�سرفات  من  ا�سرائيل  ت�ستفيد 

عالقاتها  بتعزيز  تقوم  اأن��ه��ا  بحيث 

ات�سال  ج�سور  وم��ّد  اجل��وار  دول  ببع�ش 

وقد  املتهالكة،  العربية  الأنظمة  مع 

اخلارجية  وزي��ر  ل�سان  على  ذل��ك  ورد 

اأفيغدور ليربمان، عرب الدعوة  ال�سهيوين 

-اإ�سرائيلي،  عربي  حتالف  لت�سكيل 

على  املتطرفة،  اجلماعات  ملواجهة 

»يديعوت  �سحيفة  واأكدت  قوله!!.  حد 

داع�ش  و�سول  اأن  كذلك  اأح��رون��وت« 

هناك  تنّفذها  التي  والأعمال  للعراق 

�سّد الأقليات الدينية من قتل وتهجري، 

قد �ساهم يف تعزيز العالقات الأمنية مع الأردن ب�سكل خا�ش. 

تدمر  لأنها  �سوريا،  على  احلرب  من  ا  اي�سً اإ�سرائيل  وا�ستفادت 

النظام  �سّلم  وبينما  اأهله.  وت�سّرد  جي�سه  وت�ستنزف  البلد  هذا 

الآن  اإ�سرائيل  تقيم  للغرب،  ال�سرتاتيجية  اأ�سلحته  هناك 

»حزامها الأمني« و»منطقتها العازلة« يف اجلولن على طريقة 

اجلدار الطيب يف جنوب لبنان )العام 1978(، كما اأنها متار�ش 

لناحية  اإن  النووي،  برناجمها  يف  وتبتزها  اإيران  على  �سغطها 

اغتيال علمائها اأو لناحية حتري�ش ال�سرق والغرب �سّد ما حترزه 

من جناحات وا�سحة يف هذا املجال. وهي ت�سغط على اأمريكا 

ملنع التفاق مع اإيران حول امل�سروع النووي لأنها تريد تفكيك 

هذا امل�سروع كلًيا. 

الدعاية والإعالم يف احلرب على الإرهاب!

ت�ستفيد ا�سرائيل من احلرب على الإرهاب دعائًيا واعالمًيا 

اإن »الرهاب« موجود على  وتقول  نف�سها  التهمة عن  لتنفي 

امل�سّلحة  الفل�سطينية  املقاومة  منظمات  يف  ويتمثل  ابوابها 

على انواعها، ولذلك ل بد من نزع �سالحها قبل اإعمار غزة، 

ول بد من تدمري الأنفاق، ول بد من اتخاذ كل الحتياطات 

وم�ساحلها  اأمنها  عن  الدفاع  يف  اإ�سرائيل  يد  واإطالق  الأمنية 

تقول  اخل��ارج،  ويف  عتاب.  اأو  لوم  اأي  دون  من  ال�سرتاتيجية 

احلدود  وعلى  اجل��ولن،  يف  بابها  على  الإره��اب  اإن  ا�سرائيل 

النظام هناك من حتديات وخماطر  يواجهه  ما  ويف  الأردنية، 

توفري كل  بد من  وبالتايل ل  �سيناء،  امل�سرية يف  وعلى احلدود 

احلمايات لها ويف كل الجتاهات.

والأخطر اليوم هو ما تقوم به ا�سرائيل من مناورات �سيا�سية 

انتهاكاتها  تفر�سه  ما  موجبات  من  والتحلل  للتخل�ش 

بناء  وذلك  والقد�ش  الغربية  ال�سفة  يف  ال�ستيطانية  القانونية 

على ما جاء على ل�سان نتنياهو: »اإن املبادرة العربية ال�سادرة 

عن اجلامعة العربية يف العام 2002، مل تعد ذات �سلة بال�سرق 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�سان مرت�سى �إقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 88354

يقّر املحّلل الع�سكري ال�سرائيلي رون بن ب�ساي يف موقع �سحيفة »يديعوت اأحرونوت« باأن 

تنظيمات ما ي�سمى اجلهاد العاملي ل ت�ستهدف حالًيا اإ�سرائيل، واأن حربها الآن هي مع الأنظمة 

العربية. وقد ات�سح اأن الهدف الرئي�ش من ظهور هذه اجلماعات التكفريية املتطرفة يف منطقة 

ال�سرق الأو�سط، مع اندلع الأزمة ال�سورية وبعدها العراقية، هو ال�سعي لتفتيت الدول العربية 

واإ�سعاف جيو�سها، الأمر الذي يعترب من اأبرز الأهداف التي ت�سعى الدوائر الع�سكرية ال�سهيونية 

اىل حتقيقه منذ ن�سوئها.



من  تبداأ  كثرية،  تغيريات  املنطقة  �سهدت  اأن  بعد  الأو�سط 

قطاع غزة، ومتر ب�سوريا والعراق وت�سل اإىل اإيران. واملبادرة اأعدت 

حما�ش  �سيطرة  قبل  وذلك  وخمتلفة  �سابقة  ملرحلة  بالأ�سا�ش 

والعراق  �سوريا  من  اأج��زاء  على  داع�ش  وا�ستيالء  غ��زة،  على 

وترية  اإيران  اأن ت�سرع  ا قبل  واأي�سً للبلدين،  الفعلي  والتفكك 

برناجمها النووي، وي�سيطر تنظيم القاعدة على اجلولن، وهذا 

هو جوابي على املبادرة وما تن�ش عليه من ان�سحاب اإ�سرائيلي 

دول  اأكرثية  اع��رتاف  وهي  هنا  حقيقة  توجد  اجل��ولن.  من 

اأقل  وعلى  الأبدي،  تعد عدوها  اإ�سرائيل مل  باأن  الأو�سط  ال�سرق 

تقدير هي حليف حمتمل يف الت�سدي للتحديات امل�سرتكة«!

ذريعة الحتياجات الأمنية

ديان،  عوزي  القومي،  الأمن  ملجل�ش  ال�سابق  الرئي�ش  ي�ستغل 

الأحداث القائمة ليربر احتالل املزيد من الأرا�سي الفل�سطينية 

وممار�سة املزيد من البط�ش والإرهاب �سد الفل�سطينيني بقوله 

اإنه »يف حالة انعدام يقني كهذه، ينبغي العمل وفق قاعدتني: 

جّهز نف�سك وفق قدرات العدو، ولي�ش وفق نواياه، وحافظ بحر�ش 

الآمنة.  احلدود  وبخا�سة  ال�سرتاتيجية،  كنوزك  على  �سديد 

يف  ا�سرتاتيجًيا  عمًقا  لإ�سرائيل  الآمنة  احلدود  توفر  اأن  وينبغي 

واعترب  اإرهابية«.  هجمات  اأو  تقليدية  لتهديدات  مواجهتها 

الإ�سرائيلية  اجلبهة  يف  موجودة  كهذه  اآمنة  حدوًدا  اأن  ديان 

مبوجب  ال�سالح،  منزوعة  �سيناء  جعل  بف�سل  اجلنوبية 

اتفاقيات كامب ديفيد، ويف جبهتنا ال�سمالية بف�سل امتناع 

اإ�سرائيل عن ت�سليم مرتفعات اجلولن اإىل �سوريا. واأو�سح ديان 

اأنه يف اجلبهة ال�سرقية مع الأردن توجد حدود اأمنية ت�ستجيب 

اأن  حيث  الأردن  غور  وهي  الإ�سرائيلية  الأمنية  لالحتياجات 

معدل امل�سافة بني نهر الأردن والبحر املتو�سط هو 64 كيلومرًتا، 

وهي ت�سكل حًدا اأدنى من العمق ال�سرتاتيجي، واأن غور الأردن 

بديل  ل  دفاعي  حيز  هو  عليه،  املطلة  اجلبال  اإىل  النهر  من 

عنه، وي�سكل غالًفا دفاعًيا �سد ن�سوء كيان معاد يف ال�سفة 

الغربية، و�سد اأي هجمات خارجية حمتملة. وخل�ش ديان اإىل 

اأن الر�سالة قد و�سلت من العراق و�سوريا، ومفادها اأن ال�سيطرة 

الإ�سرائيلية الكاملة على غور الأردن كله، كمنطقة اأمنية 

�ستوفر  التي  فقط  هي  حدود...  كخط  الأردن  نهر  اإىل  ت�ستند 

الأمن للدولة العربية، على حد زعمه.

التكفري والتدمري... لتمرير امل�ساريع

عامو�ش  »هاآرت�ش«،  �سحيفة  يف  الع�سكري  املحلل  كتب 

»فورة  اأثر  على  الإ�سرائيليني  ت��راود  اأفكاًرا  ثمة  اأن  هارئيل 

داع�ش« يف العراق، اأهمها تلك التي تتعلق بالرتتيبات الأمنية 

ل  اأن  علينا  املحلل:  وقال  وراءهم.  الأمريكيون  يبقيها  التي 

ن�سّلم ذقوننا للوليات املتحدة، ونعتمد عليها يف تغطية ال�سق 

الأمني والع�سكري يف ما يتعلق باأي اتفاق �سالم حمتمل مع 

الثاين  العراقي هو  انهيار اجلي�ش  واأن  ا  الفل�سطينيني، خ�سو�سً

يف  الأمريكيني  اأيدي  على  اأقيمت  ع�سكرية  لقوة  نوعه  من 

العام  نف�سه من  ال�سهر  �سبقه يف  قد  الأخرية. وكان  ال�سنوات 

2007، اإنهيار قوات ال�سلطة الفل�سطينية يف غزة يف اأيام معدودة، 

اإنه  قائاًل  املحلل  وتابع  حما�ش.  نفذته  كا�سح  هجوم  حتت 

الأمن يف  قوات  الأمريكيون م�ستوى  ن  منذ ذلك احلني، ح�سّ

نطرح  اأن  حقنا  من  ذلك،  من  الرغم  وعلى  الغربية،  ال�سفة 

ال�سوؤال: ماذا �سيحدث يف ال�سفة عندما تن�سحب اإ�سرائيل منها 

ي�سري  وهو  �سوؤونها!  لإدارة  وحدها  الفل�سطينية  ال�سلطة  وتبقى 

ال�سلطة  واأجهزة  العراقي  اجلي�ش  بني  م�سرتك  قا�سم  اإىل  هنا 

الأمنية، فاجلرنال الأمريكي املتقاعد جيم�ش جونز هو نف�سه 

الوليات  اأعدتها  التي  الع�سكرية  الذي �سارك يف و�سع اخلطة 

املتحدة لكليهما. من هنا ن�ستطيع اأن ندرك كيف تعمل 

قوى  من  واخواتها  داع�ش  ظاهرة  من  لال�ستفادة  ا�سرائيل 

التكفري والتدمري لأق�سى درجة يف مترير م�ساريعها وتربيرها، 

الأمني  بالهاج�ش  ولي�ش  الأمني  اخلطر  بذريعة  امل��ّرة  وه��ذه 

كما كان �سابًقا. اأما اأمريكا والغرب في�ستفيدون يف جمال 

خام  ومواد  وغاز  ونفط  برتودولر  من  املنطقة  خريات  ا�ستثمار 

واملنتجات  الأ�سلحة  ت�سدير  ومن  جًدا،  وزهيدة  متدنية  باأ�سعار 

ال�ستهالكية باأ�سعار خيالية...

»طلبنة« العراق و�سوريا!

ون�ستون  ال��راح��ل،  الربيطاين  للزعيم  امل��اأث��ورة  الأق���وال  من 

ال�سحيحة  الطرق  ي�ستخدموا  لن  الأمريكيني  »اإن  ت�سرت�سل: 

اأن ي�ستنفدوا جميع الطرق اخلاطئة«.  اإل بعد  حلل امل�ساكل 

وهو قول تثبت التطورات �سحته اليوم. فاإقدام بو�ش الإبن على 

�سحق العراق وتفكيك موؤ�س�ساته جاء يف اإطار جتريب الطرق 

اخلاطئة. والآن يعود الرئي�ش الأمريكي باراك اأوباما اإىل املربع 

داع�ش  منظمة  مع  التعامل  يف  اخلاطئة  الطرق  اإىل  اأي  الأول، 

الإرهابية واخواتها يف العراق و�سوريا، واملق�سود هو التجربة التي 

وطالبان  للقاعدة  دعمها  يف  اأفغان�ستان  يف  اأمريكا  مار�ستها 

اأتباع اجلهادية ال�سلفية والتي انتهت بكارثة  وغريهما من 

11 ايلول 2001 على قاعدة اأن طابخ ال�سم اآكله. وما يجري الآن 

هو »طلبنة« العراق و�سوريا، ورمبا حماولة جر ذلك اإىل لبنان، 

الكونغر�ش  اإىل  طلًبا  اأوباما  تقدمي  عن  الأيام  هذه  ن�سمع  اإذ 

الأمريكي بتخ�سي�ش ن�سف مليار دولر لدعم »اجلي�ش ال�سوري 

احلر« تدريًبا وت�سليًحا، بينما يف احلقيقة �ست�سّلم هذه الأ�سلحة 

اإىل داع�ش، لأن ل وجود للجي�ش ال�سوري احلر على اأر�ش الواقع 

الإ�سالمية  املجموعات  هو  املوجود  واإمن��ا  �سوريا،  يف  العملي 

التخريب  الن�سرة وغريهما من قوى  الإرهابية، داع�ش وجبهة 

والتخّلف والإجرام.

89 العدد 354







َمن ُهّن؟

رفعت املقاتالت الكرديات �سعار »اإما 

بعد  عليها«،  املوت  اأو  الأر���ش  ا�ستعادة 

دفاًعا  املعارك  �ساحات  اإىل  توّجهن  اأن 

العي�ش  يف  الكردي  ال�سعب  حق  عن 

بكرامة على اأر�سه.

الكرديات  املقاتالت  �سّجلت  وق��د 

عالية  قتالية  وحرفية  ن��ادرة  �سجاعة 

ِب���ن م���دع���اة فخر  امل�����س��ت��وى، ح��ت��ى 

ق�س�ش  الأكراد  يتناقل  بحيث  واعتزاز، 

والتي  الآلف،  األهمت  التي  بطولتهن 

الإعالم  و�سائل  باإعجاب  حتّدثت عنها 

العاملية.

الن�ساء  تنخرط 

ال�����ك�����ردي�����ات 

وح�����������دات  يف 

ع�������س���ك���ري���ة 

خا�سة  ك���ردي���ة 

وهيئة  �سرايا  اأربع  من  تتكّون  باملراأة، 

اآم��ر ال��ف��وج. اأم��ا ال��رت��ب ف��ت��ت��دّرج من 

الأعلى  هي  عقيد  )رتبة  �سابط  رتبة 

اإىل  و���س��وًل  ال��ف��وج«(  »اآم���رة  وحتملها 

م�ستوى جنديات. 

وت��ّت��خ��ذ امل��ق��ات��ل��ة ال��ك��ردي��ة اإ���س��ًم��ا 

ا�سمها  ع��ن  يك�سف  ول  ح��رك��ًي��ا 

عند  اأو  ا�ست�سهادها  بعد  اإل  احلقيقي 

املعارك  اأخبار  وتزيد  الق�سوى.  ال�سرورة 

تنظيم  م�سلحي  معاملة  عن  ترد  التي 

للن�ساء، من قوتهن وعزميتهن  داع�ش 

يف مواجهة هذا التنظيم الإرهابي الذي 

اأ�س�اليب وح�س�ية. يعتمد 

�سهد تاريخ الأكراد احلديث عمليات 

ترواح  اللواتي  والن�ساء  الفتيات  جتنيد 

وك��ّن  ع��اًم��ا.  و40   16 ب��ني  اأع��م��اره��ن 

يقاتلن جنًبا اإىل جنب مع الرجال؛ ويف 

واأن�سئت  بينهن،  الف�سل  مّت   2012 العام 

عدد  ازدي���اد  بعد  امل���راأة  حماية  وح��دة 

املتطوعات ب�سكل لفت. 

احلياة  معرتك  الن�سوة  ه��وؤلء  دخلت 

احلكم  فكرة  لتكري�ش  الع�سكرية 

ال��واق��ع  اأر����ش  ل��الأك��راد على  ال��ذات��ي 

هذه  تواجه  التى  التهديدات  ومواجهة 

جتمع  م�ستقلة  دولة  باإقامة  الفكرة، 

والعراق  تركيا  بني  موّزع  �سعب  �ستات 

فاإن  اإليهّن،  وبالن�سبة  واإي��ران.  و�سوريا 

لدرجة  م��وت  اأو  حياة  م�ساألة  اجلهاد 

اأنهن يهربن من عائالتهن لاللتحاق 

بجبهات القتال. وقد زدن ت�سميًما على 

التنظيم  من  لالنتقام  »داع�ش«  قتال 

اإرهابيي »داع�ش« و»الن�سرة«، هو  الرعب يف قلب  يبّث  اأكرث ما  لعل 

الأمر  يبدو  قد  املعركة.  اأر�ش  على  الكرديات  »اجلنديات«  مواجهة 

هوؤلء  اأن  وال�سبب  العجب«؛  بُطل  ال�سبب  ُعِلم  »متى  لكن  غريًبا، 

الإرهابيني يعتقدون اأّنهم لن يدخلوا اجلّنة اإذا ُقتلوا على اأيدي الن�ساء، 

فائقتني  وقدرة  �سجاعة  اأظهرن  الكرديات  املقاتالت  اأن  ا  اأي�سً وال�سبب 

يف ميدان املعركة...

حتت �ل�ضوء

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بومارون

العدد 92354

املقاتالت 

الكرديات 

يف م�اجهة 

»داع�ش« 

و»الن�سرة«

بطولت تُلهم الرفاق

وتبّث الرعب يف نفو�ش الإرهابيني



على ما اقرتف من جرائم بحق الن�ساء 

والفتيات اللواتي وقعن يف اأ�سره.

القا�سية التدريبات 

ج�سمني  لتاأ�سي�ش  ال���داف���ع  ك���ان 

جتاوز  منف�سلني،  كرديني  ع�سكريني 

الجتماعية  وامل��خ��اوف  القيود  بع�ش 

الرغم  فعلى  ال��ك��ردي،  املجتمع  يف 

املواجهات  يخ�سن  املقاتالت  اأن  من 

الع�سكرية يف خندق واحد مع الرجال، 

الإدارة  حيث  من  منف�سالن  اأّنهما  اإّل 

والتدريب. وال�سكن 

ي�سّكل عدد الن�ساء يف وحدات حماية 

القوات،  جمموع  من   %35 نحو  ال�سعب 

يتلّق�ني  مقاتل�ة،  اآلف   7 ح��واىل  اأي 

اأ�سابيع،  خم�سة  ي�ستمر  اأ�سا�سًيا  تدريًبا 

الع�سكري  التدريب  اإىل  اإ�سافة  وي�سمل 

والتاري�خ،  ال�سيا�س�ة  يف  تثق�يفية  �ا  درو�سً

ول تخ�تل�ف تدريباتهن 

الرجال؛  تدريبات  عن 

الرابعة  يف  ي�ستيقظن 

فجًرا يف خميم للتدريب 

ي����وؤدي����ن ال��ت��م��اري��ن 

والع�سكرية  الريا�سية 

وي�ساركن  والقتالية، 

يف الدرو�ش النظرية على 

ال�سالح، قبل امل�ساركة 

ح��ي��ة،  م����ن����اورات  يف 

ا  ُي�ستخدم فيها خ�سو�سً

ل�»كال�سينكوف«،  ا

القنابل  اإىل  جي«،  بي  وال�»اآر 

والعبوات  والأل��غ��ام  الفردية، 

يخ�سعن  كما  النا�سفة. 

اأجل  من  »�ساعقة«  لدورات 

ع�سكرية  عمليات  تنفيذ 

على  ول�������دورات  خ���ا����س���ة، 

املتو�سطة  الر�سا�سة  الأ�سلحة 

والثقيلة.

امل��ق��ات��الت  تق�سيم  وي��ت��م 

الكرديات، اإىل ثالث فئات: 

ممار�سة  ف��ى  اخل���ربة  ذوات 

ال��ق��ت��ال، امل��ج��ّن��دات ح��دي��ًث��ا واأخ����رًيا 

 12 عمر  من  )بدًءا  ال�سغريات  املجّندات 

الطهي  مهمات  يتولني  اللواتي  عاًما( 

الأول،  امل��ق��ام  ف��ى  املنزلية  والأع��م��ال 

جانب  اإىل  التدريب  متابعة  عن  ف�ساًل 

زميالتهن الأكرب �سًنا.

ب�سكل  يتوّزعن  التدريب  فرتة  خالل 

عام يف جمموعات من اأربع مقاتالت، 

ينف�سلن  املعارك  ان��دلع  عند  لكن 

على  ال��رج��ال  ج��ان��ب  اإىل  وينت�سرن 

جبهات خمتلفة. 

املقاتالت  معاناة  من  الرغم  وعلى 

ال���ك���ردي���ات م���ن ق��ل��ة الأ���س��ل��ح��ة 

يد  مبد  ال��دويل  املجتمع  ومطالبتهّن 

اإل  »داع�����ش«،  تنظيم  ملواجهة  العون 

حرب  تكتيكات  فى  خرباتهن  اأن 

الن�سباط  على  واحل��ف��اظ  الع�سابات 

الع�سكرية،  الوحدات  بني  والتن�سيق 

جعلتهن يوا�سلن اجلهاد بثبات.

بطولت وق�س�ش

ال��ك��ردي��ات  امل��ق��ات��الت  �سيت  ذاع 

وتناقل النا�ش اأخبار اأعمالهن البطولية؛ 

القيادية  اأخبار  خا�ش  ب�سكل  ومنها 

الكردية اأرين مريكان. فقد اقتحمت 

ال�سجاعة �سفوف م�سلحي  املقاتلة  هذه 

تنظيم »داع�ش« يف عني العرب وفّجرت 

اأن  قبل  قنابل،  م��ن  حتمله  م��ا  بهم 

اأول  تفّجر نف�سها بقنبلة؛ كانت تلك 

عملية انتحارية تنّفذها امراأة كردّية، 

ع�سرين  من  اأكرث  مقتل  اإىل  اأّدت  وقد 

اإرهابًيا.  م�سلًحا 

قاتلت  ع��اًم��ا(،   19( اأوزاب  جيالن 

بدورها امل�سّلحني حتى نفذت ذخريتها، 

املوت  لة  مف�سّ طلقة،  باآخر  فانتحرت 

التنظيم.  عنا�سر  اأيدي  يف  الوقوع  على 

اأخ����رية م��ن اجل��ب��ه��ة عرب  ر���س��ال��ة  ويف 

ال�سجاعة  ال�سابة  ق��ال��ت  ج��ه��ازه��ا، 

»وداًعا«.

امل��ق��ات��الت  اإح���دى  ا�ستطاعت  وق���د 

الكرديات اأ�سر مقاتلني من الإرهابيني 

و�سائل  عنها  ونقلت  م��رة،  من  اأك��رث 

�سوقه  وعند  الأ�سرى،  اأح��د  اأن  الإع��الم 

طلب  الحتجاز،  مكان  اإىل  مكباًل 

كاأ�ش ماء. وعندما اأعطيت له، و�سعها 

رقبته،  يف  �سل�سلة  من  فّك  ثم  اأمامه 

وغّط�سه  تقريًبا  �سم   20 بطول  مفتاًحا 

م��رات  لثالث  واأخ��رج��ه  امل���اء،  ق��دح  يف 

الكاأ�ش؛  حمتوى  �سرب  ثم  متتالية، 

بعدها نه�ش، واأدار ظهره وم�سى، فُطِلب 

لّقمت  عندها  ي��ُرّد؛  فلم  التوقف  منه 

اإحدى املقاتالت بندقيتها، فتوّقف، ثم 

اأتوقف؟  اأن  تق�سدون  هل  �سائاًل  التفت 

عالمات  ب��دت  بالإيجاب،  ال��رد  وعند 

ا:  هام�سً وق��ال  حمياه،  على  الده�سة 

كان  الآن؟...  روؤيتي  ت�ستطيعون  هل 

امل�سكني يعتقد باأنه ومن خالل غط�ش 

املفتاح يف املاء و�سربه �سي�سبح غري مرئي 

كما اأخربه روؤ�ساوؤه امل�سّللون.
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جاء يطالبني ب�»عنزة الإ�ستقالل!«.

ت�سرين  مطلع  الزمان،  واملغرتبني.  اخلارجّية  وزارة  املكان، 

الثاين من العام 1974. 

كنت يف �سبيحة ذلك اليوم، منهمًكا مبطالعة ال�سحف، 

اأدقق يف ما ن�سرته عن ن�ساطات الوزارة، والوزير. وفجاأة يدخل 

احلاجب مدفوًعا با�ستغراب وح�سرية: يا اأ�ستاذ.. هناك رجل 

على املدخل يريد مقابلتك.

- ما ا�سمه؟

- يقول اأنه من عائلة العلم.

واحد  اأهو  يكون؟!«.  تراه  »من  الده�سة،  اأخذتني 

من الأقارب؟ وملاذا يف هذا الوقت؟! اأ�سئلة وا�ستنتاجات 

ل ت�ستند اىل اأي معلومات م�سبقة.

مّرت ثوان من احلرية، قبل اأن اأجيب بعفوية قلقة:  »دعه 

يدخل!«.

عري�ش  القامة،  مديد  العمر،  من  ال�ساد�ش  العقد  يف  رجل 

خرطومّية  لّبادة  تعلوه  وراأ�ش  معكوفان،  �ساربان  املنكبني. 

ال�سكل، تزّينها كوفّية من احلرير الأ�سود تنهدل فوق عباءة 

متقنة بجودتها، تغطي اجلزء الأبرز من �سروال كحلي اللون، 

مطّرز بخيوط من ذهب، وحذاء طويل ال�ساق، بنّي اللّون، ويف 

ة،  بالف�سّ ومطّعمة  متقنة،  ال�سنديان،  من  غليظة  ع�سا  يده 

به  ت�ستهر  كانت  الذي  الأ�سود  اجللد  من  �سّربات  وتخرتقها 

دّباغات لبنان.

تفر�ش  اجل��ب��ل،  ���س��وان  م��ن  م��ق��دودة  ف��ولذّي��ة،  �سخ�سّية 

التحية  وبعد  و�سهال،  اأهال  ح�سورها.  فور  ووقارها  احرتامها 

ومن  ب�سكنتا،  من  نف�سه،  عن  عّرفني  والرتحيب،  وال�سالم 

ال�ساأن  ويتعاطى  املاعز،  من  قطيًعا  ميلك  العلم،  عائلة 

ا  العام على م�ستوى البلدة واملحيط، كما ميلك حماًل جتاريًّ

�سباب  ل�سبعة  واأب  متزوج،  الغ��ذائّي�ة،  وامل��واد  احلبوب،  لبيع 

وخم�ش بنات، قارىء �سغوف لل�سحف واملجالت، ومتابع جّيد 

اىل  التعرف  له  اأتاح  ما  وهذا  والإقليمّية،  املحلّية  للتط�ورات 

اإ�سمي، فقرر مّد ج�سور التوا�سل، وا�ستعان ببع�ش الزمالء الذين 

عنواين...   اىل  فاأهدوه  ال�سداقة،  بحكم  وماحلوه«  »خابزوه 

�ساألته: مباذا اأ�ستطيع اأن اأخدمك؟

اأوًل لأين ق�سدتك من دون موعد،  اأعتذر  اأبًدا،   اأبًدا..   ... -

ا  �سخ�سيًّ اإليك  لأتعّرف  غريزي،  ب�سعور  مدفوًعا  جئت  وثانًيا 

وثالًثا  تكتب.  مبا  معجب  ولأين  العلم،  اآل  من  كونك 

يتناول  العام  الراأي  م�ستوى  على  مو�سوع  اإثارة  على  ك  لأح�سّ

تربة  يف  عميًقا  متتد  وطنية  بجذور  ومرتبط  تراثّية،  خلفّية 

لبنان، وجبله ال�سامخ...

- ما هو؟..

لّله  اأحوايل واحلمد  ال�سوؤال:  وا�ستطرد... وكاأنه مل ي�سمع   -

جيدة، ومّن علّي ربي اأكرث مما اأ�ستحق، وجنحت يف اأن اأر�سم 

خارطة طريق لأولدي، واحد كّر�ش حياته للخدمة الإن�سانية 

اىل  والثاين  اليها،  انت�سب  التي  الروحّية  املوؤ�س�سة  خالل  من 

الع�سكرّية،  املوؤ�س�سة  خ��الل  من  الوطن  ليخدم  اجلي�ش 

والب�ساتني،  بالعقارات،  والهتمام  الأر���ش،  وّجهته  والثالث، 

واملوا�سم، واخلريات، واملا�سية التي منلك، اأما الأربعة الآخرون 

فللتجارة، واملهن احلّرة.

واأ�ساف: ق�سدتك اليوم لنناق�ش مًعا م�سهدية رمزّية، ل تزال 

تقوم  اأن  اأمل  اأ�سجاين، على  وتثري  ذاكرتي،  حتفر عميًقا يف 

ت�ستعاد،  لكي  الوطني  ال�سمري  عليك  ميليه  مبا  ا  اإعالميًّ

وي�ستعاد ذلك امل�سهد املعرّب؟!

- ما هي؟

- اأتذكر العنزة؟

- اأية عنزة؟

و)الرئي�ش(  اخلوري،  ب�سارة  )الرئي�ش(  و�سعها  التي  تلك   -

العر�ش  مقّدمة  يف  الإ�ستقالل،  ورج���الت  ال�سلح،  ري��ا���ش 

ا احتفاء بذكرى 22 ت�سرين  الع�سكري الذي كان يقام �سنويًّ

التي  العنزة  ثم  املقدمة،  يف  والأعالم  البيارق  كانت  الثاين. 

�سائر  وبعدها  اجلي�ش،  مو�سيقى  وقع  على  »تتغندر«  كانت 

الفرق، والوحدات امل�ساركة.

وجهة نظر

بقلم:

جورج علم

العدد 96354

»عنزة.. ول� طارت!«

اإنها الرمز جلبال ال�سّوان 
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ا عميًقا، قبل اأن يتابع: »العنزة  ي�سمت هنيهة، وياأخذ نف�سً

ن�ساهدها  نعد  ومل  �سنوات،  منذ  افتقدناها  لقد  مهم،  �سيء 

احل�سود  بت�سفيق  وتدّب مغناجة، غري عابئة  العر�ش،  تت�سدر 

التي كانت تتقاطر من خمتلف املناطق للت�سفيق لع�سكر 

لبنان، ولوحدات اجلي�ش اللبناين امل�ساركة!«.

وي�سيف متاأثًرا: »العنزة، كانت متّثل م�سهًدا رائًعا يا اإبني، 

و�سعوبة  عنفوانه،  رمز  ال�سامخ،  اللبناين  اجلبل  رمز  اإنها 

م�سالكه، واخ�سرار اأدميه، حيث غابات العف�ش وال�سنديان، 

ال�سمر  والأي���ادي  وال�سربني،  ال�سنوبر  حيث  وال���وّزال،  وامللول 

حيث  بالرتاب،  املجبول  اجلبني  وعرق  تقطع،  ول  تزرع  التي 

البنف�سج، والأقحوان، والورد الرّبي...«. 

حاولت اأن اأقاطعه، لكن عبًثا، اإذ اأً�سّر على �سرد مداخلته، 

مت�سائاًل: اأتعرف الن�سيد الوطني؟

- طبًعا، لقد تعّلمته يف املدر�سة.

منبت  واجلبل،  »�سهلنا  اللبناين:  الوطني  الن�سيد  يف  جاء   -

اجلبل  ه��ذا  اىل  ترمز  العر�ش  مقدمة  يف  العنزة  للرجال«. 

حتديًدا، ت�سلك معارجه، وتت�سّلق مرتفعاته بدلل وعنفوان، 

ول تاأكل اإل من راأ�ش الطربون، ول ت�سرب اإّل من راأ�ش النبع، او 

فم املزراب. �سمدت مع اأجدادنا يف هذا اجلبل، عا�ست معهم  

و�سظف  وفقر،  ج��وع،  من  عانوه  ما  وعانت  وامل��ر«،  »احللو 

عي�ش، ومن بوؤ�ش وا�سطهاد يف زمن الحتاللت، والهيمنات، 

اإعتمدوا  الفرن�سي!.  النتداب  اىل  العثمانية،  ال�سلطنة  من 

قطعان،  اىل  القطيع  فتحّول  املوا�سي،  وتربية  الزراعة،  على 

واحلليب اىل زبدة، ولنب، وجبنة �سرفّية، ومزاريب من ذهب...

- .. طيب.. هذا مفهوم.. ولكن ما املطلوب مّني فعله؟!

- اأن تكتب.

- اأكتب ماذا؟

حتتّل  كي  العنزة  يعيد  الد�ست«  »كعب  من  مقاًل   -

مكانها يف العر�ش.

- واإن فعلت.. وكتبت.. ومل يح�سل ما ترجوه وتتمناه؟

علينا  ميليه  مبا  وقمنا  �سمرينا،  ر�سينا  قد  نكون   -

واملودة،  لل�سيافة،  ا  جدًّ ممن  اأنا  حال  كل  على  الواجب!.. 

وح�سن ال�ستقبال.. واآمل اأن ت�سّرفنا، وتزور بيتك، وعائلتك، 

واأهل ع�سريتك يف بك�سنتا!...

- �سكًرا.. �سكًرا.. ما العنوان؟!

اأبو  عن  بب�سكنتا  �ساألت  ما  مني  ال�سباب..   »اأبو  اأج��اب: 

ال�سباب، بيدّلوك عالبيت، اإننا يف انتظارك!«.

-------------

وّدعته متاأثًرا حتى الباب الرئي�ش للوزارة، ويف خاطري كالم 

الإبتدائّية:  املرحلة  يف  واأن��ا  الإن�ساء،  كتاب  من  حفظته 

على  كّفها  و�سعت  ي��د  ت�سنعها  ال��وط��ن  ه��ذا  »خريطة 

ال�سواعد  اأما حدوده فرت�سمها  القلم..  واأخرى على  املحراث.. 

وطني..  زوًدا عن  اليمني  اأق�سمت  التي  ال�سمر  واجلباه  املفتولة 

لبنان!«.
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�شعر�ء، �أدباء، 

وكّتاب...

يف حتية �إىل 

جي�شنا �لبطل

كلماتها  �شفحات  يلي  ما  يف 

�شعًر�  �فتخار.  وحروفها  حب 

م�شاحة  ووثقو�  كتبو�،  ونثثًر� 

و�إن  �لوطن...  �جلي�ش يف وجد�ن 

�ال�شتقالل،  عيد  �ملنا�شبة  كانت 

تفي�ش  حتية  �لكالم  جميل  ففي 

فثثوق حثثفثثايف �الأيثثثام وحثثدود 

�ملنا�شبات...

ح هامات تقول لل�شخر �أف�شِ

ما هذه الهاماُت تقوُل لل�صخِر:

»اأف�ِصْح يف املجاِل لنا

نحُن جي�ُش البطوالِت والغد

نحُن اأعمدُة الفداِء واجَلنى

ا رجال لبناَن اخللوِد جمُدنا واإنَّ

ِمْن �صوؤدِد االأرزِ وِمْن هنا 

حيُث الرتاُب عزيٌز وال�صعُب

اأبيٌّ كرمٌي واالأر�ُش لنا

قيها باجلهِد والدِم ن�صْ

ونْبُذُل دونها الروَح واالأعنَي

فتغدو ِمثَل ال�صم�ِش الآيلَء

فاتناٍت من �صنا

تنُثُ فوَق ذرى االأياِم اأنواًرا

نِعنا �صاطعاٍت ِمْن �صُ

ا�صاألوا التاريَخ فهو يعلُم

اأنّنا االأُ�صُد ال نهاب الزمَن

نخو�ُش ِغماَر احلرِب والوغى

وننقُذ من �صواِد الظلمِة امُلُدَن

نرفُع راياِتنا يف الريِح تعلو كاالأجنِم 

فالن�صُر ِعنَدنا

نظرَي ال�صذا يف الزهِر اأو كما

ال�صجُر االأخ�صُر على دربنا

عيُدنا عيُد الكرامِة واالإباِء

عيُد الوفاِء والرخاِء وامُلنى«.

�لقا�شي مارون زخور

يف عني �خلوف ويف جفن �لردى

الروح،  حنايا  يف  الوطن  يحمل   كلنا 

وال�صياج  الفعل  اأول  يف  فهو  اجلي�ش  اأما 

الذي يحمي ويذود.

كلنا يخاف على الوطن، اأما اجلي�ش 

فيم�صي يف عني اخلوف، ويف جفن الردى 

ويرد ال�صيم عن الوطن واأهله.

وغناه  برفعته  بالوطن  يحلم  كلنا 

وازدهاره وتقدمه وذروة قممه، اأما اجلي�ش 

غاية  كاأنه  نهار  ليل  احللم  فيعي�ش 

الوجود ومربره وفحواه.

كلنا يقف للعلم احرتاًما و�صمًوا، اأما 

اجلي�ش فيبذل يف �صبيله الدم والروح.

النهار،  اآخ��ر  يف  بيته  يف  ينام  كلنا 

نفقد  ال  �صاهًرا حتى  فيبقى  اجلي�ش  اأما 

االأمان وال ي�صيع املعنى.

اأما  البلد،  اأو���ص��اع  من  يياأ�ش  كلنا 

للأمل  وينه�ش  الياأ�ش  فيبدد  اجلي�ش 

ويبقيه حًيا يف القلوب واالأرواح. 

اأما  للوطن،  نعطي  اأننا  نظن  كلنا 

الذات  وب��ذل  احلق  العطاء  فهو  اجلي�ش 

بدون قيد وال �صرط ومبجانية مطلقة.

كلنا للوطن، اأما اجلي�ش فهو للوطن 

كي يبقى الوطن، ونبقى كلنا للوطن.

�الأديب �شليمان بختي

�أغنية... للفد�ء...

نا يا موكَب االأبطاِل جي�صُ
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يا جنوًما ت�صاُء يف كل بال

عرَب اإمياننا بكِل �صعاٍع

�صعدْت بالقلوِب نحو االأعايل...

كم روى بالفداِء جمَد بلدي

طارًدا بالوروِد َنْتَ االأعادي...

ي  وطني يرتدي دروَع الت�صدِّ

بعد اأن كاَن ثوُبُه للحداِد...

ُربَّ اأيٍد على الزناِد بحٍق

تزرُع الهدَي يف �صمري ال�صلِل...

نا يا موكَب االأبطال جي�صُ

عند �ُصباِكها تذوُب انتظاَر

اأُم َمْن يف اأْفِق اخُللوِد توارى

�صارًخا اأفتديِه لبناَن اأًما

دا خلطوي امل�صاَر واأًبا مهَّ

�صئُتني يف قناطِر ال�صرِق �صوًءا 

يكتُب الفجَر يف كتاِب الليايل

نا يا مواكَب االأبطال... جي�صُ

�ل�شاعرة با�شمة بطويل

حّر��ش عّزتنا

ويف  قلبي  يف  حّبَك  خّلدُت 

كبدي

ال��روح، كي يحيا بها  واه��َب  يا 

بلدي

يا جي�َش لبناَن، هذا ال�صعُب اأنَت لُه

اأغلى من الروح، واالأمواِل، والولِد

، �صغُتها ُدرًرا ُخْذها بطاقَة حبٍّ

يفنى الزماُن، وال تفنى مدى االأبِد.

اأيها االأبطال، يا حماَة احلرية، وح�صَن 

الكرامة، ودرَع اال�صتقلِل...

خطاكم  عنَد  نقّبَل  اأْن  قليْل،  قليٌل 

ال�صهداء  بدماء  املعّطَر  الوطن،  ت��راَب 

االأبطال 

واالأه��داَب،  القلوَب  لكم  نفر�َش  واأْن 

لبنان  رايَة  ترفعون  واأنتم  واعتزاًزا،  وفاًء 

خّفاقًة فوق جبنِي ال�صم�ش.

ف��وق  ن�صّطر  اأْن  ج��م��ي��ْل،  وج��م��ي��ٌل 

جبينكُم العايل، اأكاليَل املجد والغار، 

البطولة،  ملحم  اأروَع  ت�صّطرون  واأنتم 

لبناَن  �صعَب  ال��دم��اء  باأغلى  وتفتدوَن 

العظيم وجمد اأرزه اخلالد.

، اأْن تع�صَف رياٌح عاتية، وما همَّ

واأْن يربّد وجُه االأُُفْق،

فلن جتري املقاديُر اإاّل مبا �صئتم،

ولن ي�صرَق فجُر احلرية

اإاّل من �صواعدكم،

تنا �صّناُع وحدتنا، اآماُل اأمَّ

ِتنا، من كلِّ عدواِن ُحّرا�ُش ِعزَّ

فتحيَة اإكباٍر وحمبة،

لك يا جي�صنا الغايل،

املجُد لك، وال�صعُب معك،

واللُه نا�صُرك.

�ملحامي �ل�شاعر �شالح �لد�شوقي

�جلي�ش

عيدك، اليوم، يا جي�صنا الغايل

لم اليوم اللي حمل عيدك ...ْوي�صْ

ْبوّج الِبِطْل َخْرِط�ش ْبواريدك

برَيَقك بي�صّل َع العايل

...وِْتَلّوحلو ْبوقفة �صرف اإيدك.

اجلي�ش بّدو ي�صّل مرجع للجميع

ُهّوي القرار...هّوي االإي وهوّي اللأ

وملا الكرا مْبو�ِصم الفو�صى ت�صيع

بي�صرب ِب�صيف احلق،

ما بي�صرب احلق.

َحّب االأر�ش م�ش من عدا وال �ِصرب

وحّب الب�صر م�ش من عدا اإن�صان

ْمقّدم حياتو ملجد اأهلو ندر

وِْبهيك ب�ش ْبيْنحمى لبنان.

�صو اجلي�ش؟! يعني ال�صعب َع �صلحو

هيك كّنا بع�صر فخر الدين

م�صلم م�صيحي... الكّل ِمتحدين

ت�صحية و�صرف ووفا

ولو وين ما راحو

عيونن ما بتدوق الغفا

حّتى ي�صوفو اأهلن ارتاحو

اجلي�ش اأهلي اللي بيحموين

وْكرامُت ِبَفّية جناحو

كرامتي،... وعيونن عيوين

ّكر ِهّنْ مفتاحو. وبيتي امْل�صَ

�ل�شاعر رفيق روحانا

�الإ�شتقالل

كان من مّية �صني لبنان                                     

خا�صع حتت �صلطة بني عثمان

ال كان وقتا رزقنا اإلنا 

 وال معترب اإن�صاننا اإن�صان

كانت م�صاحلنا ومنازلنا                                     

حتت نري الظلم واحلرمان

ومن بعدما راحوا حتّولنا                                    

مركب ورق واالأجنبي رّبان

وباالإنتداب االأجنبي دخلنا                                  

باإيدن احلكم و�صعبنا منهان

وباأر�صنا يا ما تبهدلنا

خواريف كّنا والغرب رعيان

ومن جهلنا ومن �صعفنا قبلنا                               

يفّرقونا مذاهب واأديان

ولوال بهاك الو�صع كّملنا                                   

كان انهدم عا رو�صنا البنيان  

لنا ومّلا الأق�صى حال و�صّ
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من اجلور والتعتري والطغيان

م�صينا عا درب احلق وحملنا                               

بعد التعب راية االإ�صتقلل

و�صرنا وطن من اأجمل االأوطان

و�صو قيمتو اإلنا االإ�صتقلل                                  

ولي�ش الب�صر بتموت كرمالو

وبي�صاحتو بي�صت�صهدوا االأبطال                              

تا يحرروا من االأجنبي جبالو

هّوي الكرامي املجد واالآمال                               

هّوي الرزق واخلري وغللو

هّوي فدى الدم ل عاأر�صو �صال                            

هّوي الوطن وزنود اأبطالو

قّدي�ش ما حمال الغريب تقال                               

وم�صّكره اأبوابك بغالو

بيتمّرد بيتجرّب بيغتال

ومن رزقتك بيطّوف �صللو

ال خري بيخّليلك وال مال                                  

بيفّقرك تا تزيد اأموالو

وحدو االأمر واحلكم والرّجال                              

من خزنتك بيعّي�ش عيالو

وقّدي�ش بّدو ال�صعب عا هاحلال                           

ي�صرب وي�صكي �صوء اأحوالو

ال�صعب االأبي بيحّطم االأغلل                            

بيطرد بعزمو للي غت�صب اأر�صو

وبيقّوتو بياخد ا�صتقللو    

ويا ابن لبنان القوي اجلّبار                               

بعيدك اعتّز بقّوة رجالك

من يوم ما فارقوا الغرب الدار                            

مبجد الوطن حققت اآمالك

من يومها طّل الربيع و�صار                             

تزّهر ورود املجد َعتللك

د جي�صك املغوار                                واليوم عيِّ

وهّني الوطن بيهالنهار وقول

مربوك يا �صعبي ا�صتقللك.     

�ل�شاعر وليم ح�شو�ين     

    ر�يُة �جلي�ِش جمُد �ال�شتقالل

يف  لينطلَق  حريَته  ال��ع��امُل  يبتكُر 

ُق ليعطَي  ُق ويحلِّ رحاِب الف�صاِء ن�صًرا يحلِّ

الوجود كنَهُه اجلميل.

راية  ال��راي��ة،  وراء  برمِتِه  العامل  ي�صرُي 

البهاء  وراي��ِة  االبتكار،  راي��ة  التحّدي، 

امل�صتِعر، كي يكوَن لل�صتقلِل معنى 

احل��ري��ة، وك��ي ت��ك��ون احل��ري��ُة �صرَح 

الفداء، املا�صي اإىل عريِنِه يدُمُج االأحلم 

الكبرية، ويعطيها ما ت�صاُء من املعاين 

الوارفة.

احلامي  اإنه  اجلي�ش،  راي��ِة  غرُي  راية  ال 

دًما  خليانا  يف  امل�صتمر  وال�صوء  والفادي 

يجدد ودًما يبُث يف ال�صرايني بهاَء احلياة.

الذي  اال�صتقلل  اجلي�ِش هي جمُد  رايُة 

ينتف�ُش على وقِع رجاِل الله املا�صني اإىل 

احلرية،  بريَق  االأر����شَ  مينُح  حتفهم، 

ولكي  وغ��اًرا،  جمًدا  االإن�صاَن  وليكلل 

يبقى اجلي�ُش مرتا�َصنا االأّول ووجوَدنا االأّول 

و�صعوَدنا االأّول اإىل ذلك البهاِء املنتظر.

جي�ٌش  وراءُه  يكن  مل  اإن  ا�صتقلل  ال 

وهو  االإ�صتقلل،  هو  اجلي�ش  ق��ادر.  قوي 

الوطن، وهو الذهاُب امل�صتمر اإىل العرين 

الذي ال يحت�صن اإال االأ�صود.

ملوًثا  ج��اء  ال��ع��ام  ه��ذا  العيد  لكن 

واخلوف  الكاوي  والغدر  امل�صني  باحلزن 

ي�صعُد  وطٍن  على  الكبري  والقلق  املريع 

ح�صوَره  ليوؤّكد  ال  الركام،  حتت  من 

وال��دور  امل��ب��ادرة  لي�صتعيَد  بل  فح�صب، 

ك��اأّن��ه  ًقا  حملِّ ف�صائِه  اإىل  وليم�صَي 

ميتلك املدى باأ�صره.

�ل�شاعر المع �حلر

ِعّزة حياتي..!!

»يا لبنان« يا عّزة حياتي                                      

لتي ملجدك من بعد األله �صَ

ِبْحيا ِمْن جديد بعود اأَكرب                                   

اإذا بيكون َع ترابك َماتي

»يا لبنان« ال قبلك.. ال َبعَدك                                

ّب يف هالَكْون َوحدك اأر�ش الرَّ

د الغاب ُجندك                                �صْ
ور اجلّو اأُ ن�صُ

ماتي     اللي �صانوا اأرزنا وحِمُيوا ال�صّ

»يا لبنان« يا عّزة حياتي

يا »جي�ش بلدنا« ْملحم ِجهادك                             

اأَنا�صيد الوفا ْبِحكمة ِعمادك  

ّم ِت�صحد من ْعنادك                            خور ال�صُّ ال�صُّ

عليك ْوِعيت واْنبْنيت �ِصَفاتي

»يا لبنان« يا عّزة حياتي

د. مي�شال جحا

جي�شنا �لبطل

طوبى ملن ا�صت�صهدوا بفرح واإباء

طوبى ملن رحلوا ُهم َبَقوا ونحن اإىل فناء

�ش َدْعَوَتُهم، رّبي اإْحِم احُلماة، َقدِّ

هم البهاء

اأّيها القائد العماد جان قهوجي،



م، دحرج احلجر  ما من ر�صالة دون ُمَعلِّ

اإعِط معنًى للموت، للفداء

َهر �صيف العدل، اإ�صْ

هو الغمد من �ِصَيِم اجلبناء

واأنت �ِصْنَت الكرامة واالإ�صتقلل

نا البطل ملكة ال�صرفاء. هو جي�صُ

�لدكتورة كلوديا �شمعون �أبي نادر

رئي�شة جمل�س �لفكر

�أنتم فر�شان �لبطوالت

يا جنود جي�صنا يف اأيامنا اأيام الل حب 

احلرمات  واأي��ام  الكيان  ت�صع�صع  واأي��ام 

اخلائبة وامل�صتباحة.

يف اأيامنا هذه اأنتم املنا�صلون، وال�صهداء 

منكم وفيكم وحولكم.

حماة  اأن��ت��م  البطوالت  فر�صان  اأن��ت��م 

الهيكل وحرا�صه، اأنتم عنوان الكيان 

ال�صامد.

بال�صعور  مثقل  وقلبي  هذا  لكم  اأقول 

بالتق�صري.

اأنا يف  اأنا يف دعمكم، مق�صرة  مق�صرة 

تفعيل حبي لكم.

 فحبكم اأو�صع من حب قلبي.

اأر�صنا  مب�صاحة  ق��دًرا  حتملون  واأنتم 

واأحلمنا و�صغف كرامتنا.

فوق  واأنتم  واالآباء  واالإخوة   االأبناء  اأنتم 

الذي  ال�صحيح  الوفاء  معلمو  هذا  كل 

ي�صتقوي على املوت.

الأن  الهزمية  من  يخاف  وف��اء  لكنه   

وال�صهادة  الزكي  ال��دم  تف�صد  الهزمية 

تخ�صب اأر�ش الوطن.

اأنا ولدت يوم عيدكم يف مطلع اآب.

 ولقد �صرفني اخلالق بذلك.

واأنا يل بينكم وليد عائلتنا.

قراأ  مذ  اخلدمة  �صرف  التزم  اللواء  هذا 

اأبجدية الوطنية بكامل حروفها، وتدرج 

�صعوًدا حتى االأركان.

اجلي�ش  اأن  يف  �صك  وال  فخرنا  الوليد 

�صيبقى فخر اأيامه كلها.

يف عيد اال�صتقلل نحن حولكم ندعو 

ال�صجاعة  بقيادتكم  يليق  مبا  لكم 

الوحدة  �صاحة  فوق  وبكم  واحلكيمة 

وال�صمود.

حبنا  م��ن  ح���لاًل  اأك���ث  ح��ب  واأي 

لك�م؟!

�الأديبة نور �شلمان
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بطاقة حب

خّليك با�شط 

عاالأر�ش يّدك

جورج بو �أنطون

نقيب �شعر�ء �لزجل

ي����ا ����ص���ع���ر ي���ل���ل���ي ح����روف����ك ب��ت��ن�����ص��ّم

وكم ك��م  اجلي�ش  م��ن  ا�صت�صهدوا  ال��ل��ي 

ه����ّم ك�����ت�����ايف  ع  وح������ام������ل  ج�����اي�����ي 

دّم الأر������ص�����و  وق�������ّدم  ا���ص��ت�����ص��ه��د  ال���ل���ي 

 

ي���ا اإب����ن ه��اجل��ي�����ش ال��ل��ي درب����ك ان��ت�����ص��ار

ب��������ّدك ت�������ص���ل امل���رج���ع���ي���ه وال�����ق�����رار

وي��ل��ل��ي اإج�����و ب��ع��ت��م ال���ل���ي���ايل ع��ال��دي��ار

���ص��ي��وف��ن ب��ت��ق��ت��ل ن���ا����ش وب��ت��ه��دم ع��م��ار

 

اجل���ن���دي ال�����ص��رب ب���احل���رب ك���ا����ش امل���ّز

وب����ع����دو ب�������ص���اع���ة م����ا احل���ق���ي���ق���ة حت���ّز

ال��ع��ز درب  ع  ج��ن��دي  ق�����ص��ع��ت  م���ا  وك���ل 

رز ب����ي����دي����ي  ب����ك����ّم���������ش  ب���ب���ل�������ش 

 

وي�����ا ���ص��ه��ي��د ال���ك���ن���ت ل���ب���ن���اين ع��ن��ي��د

ح��ت��ى ع���ن االإمي�������ان ���ص��ع��ره م���ا حتيد

ج��دي��د ع���ن  امل���ع���ارك  رج���ع���وا  اإذا  وه���ّل���ق 

وب��ت�����ص��ق ���ص��در االأر�������ش وب��ت��ل��وي احل��دي��د

 

وي������ا ج���ي�������ش ل���ب���ن���ان ال����ق����وي اجل���ب���ار

ب��ت��غ��ار االأرز  غ�������ص���ون  ل��ع��ل��ى  ال���ن���ا����ش 

ال����ن����ار خ������ط  ع  ح����������ّدك  وك����ل����ن����ا 

وت�����ا االأر���������ش ت��ب��ق��ى م��ن��ب��ت االأح�������رار

خ��ّل��ي��ك ب��ا���ص��ط ع����االأر�����ش ي���ّدك

����ص���ل���وع���ي ع���ل���ى ح���م���ل ال����وج����ع رّق����و

ط���ل���ع���وا ع���ل���ى ب�������واب ال�������ص���م���ا دّق�����و

ي��ت��ن��ق��و ال����ك����ل����م����ات  م  ق��������ّد  ع������ا 

ح����ّق����و ي�����ن�����وف�����ا  رح  ح�������رب  ب�������اأي�������ا 

 

وم���ع���ت���اد ت���ت���ح���ّدا امل�������ص���اع���ب وامل���ح���ن

وب�������ّدك ت�����ص��ل ت����دّف����ع االإع���������دا ث��م��ن

ت���ا ي���زرع���و ب���ه���ال���لأر����ش اأح����ق����اد وف��ت

و���ص��ي��ف��ك ب���ح���رر ���ص��ع��ب وب��ي��ح��ف��ظ وط��ن

 

ح����اف����ظ ع���ك���ل ال����ع����ن����دك وع���ن���دي

ب����ي����ك����ون وح��������دو ل����ل����وط����ن ����ص���ن���دي

ح����������ارب ب������زن������دو ت������ا رح��������م زن������دي

اجل����ن����دي ب�����دل�����ة  ع  ر�����ص����ه����ن  ت������ا 

 

وك���ل م���ا ال���وط���ن ن�����اداك ب��ت��ل��ّب��ي ال��ن��دا

ق��ب��ل��ت ال�����ص��ه��اده وق���ّدم���ت ن��ف�����ص��ك ف��دا

ب����رتج����ع ت���ل���م���ل���م ت�����راب�����ك ع���ال���ه���دا

ب���ي���دخ���ل ح���دا ل���ب���ن���ان م����ا  وب���ت���ق���ول ع 

 

خ����ّل����ي����ك �����ص����ام����د م�����ا ح�������دا ق�����ّدك

ب����ق����ل����وب����ه����ا واأرواح����������ه����������ا ح������ّدك

ت�����ا م�����ا ح������دا ي�����ق�����ّرب ع���ل���ى ح�����ّدك

وت�����ا ال�����ص��ع��ب ي��ب��ق��ى ل����لأم����ن م���رت���اح
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على �لرغم من �لظروف �لتي حالت دون �إقامة عر�ش �ال�شتقالل 

�للبناين مل  �ملركزي يف �لعيد �لث71 ال�شتقالل لبنان، فاإّن �ل�شعب 

حمالت  خالل  من  �الحتفال  عن  �ملناطق  خمتلف  يف  يتو�َن 

عديدة،  ون�شاطات  �لع�شكرية  �ملر�كز  �إىل  وزيار�ت  وم�شري�ت 

تثميًنا لهذه �لذكرى وتقديًر� لدور �جلي�ش �الأ�شا�شي يف حماية 

�ال�شتقالل و�لدفاع عن �أمن �ملو�طنني و�شالمتهم.

على �لرغم 

من �لظروف

�للبنانيون يحتفلون 

ويّكرمون جي�شهم

مزارع  بوابة  عند  اال�صتقلل  عيد  ملنا�صبة  احتفال  اأقيم   •
�صبعا قبالة املراكز االإ�صرائيلية، رفع يف خلله العلم اللبناين 

وعنا�صر  اللبناين  اجلي�ش  انت�صار  ظ��ل  يف  االأرز  حديقة  يف 

ارتقاء  �صرورة  على  االحتفال  يف  املتحّدثون  و�صّدد  اليونيفيل. 

الوطن،  به  ميّر  ما  ظل  يف  الوعي  درج��ات  اأعلى  اىل  اجلميع 

�صبعا  مزارع  بتحرير  اإاّل  لن يكتمل  اال�صتقلل  اأن  موؤّكدين 

وتلل كفر�صوبا.

•  اإىل قلعة را�صيا توّجه وفد من »اجلمعية اللبنانية لتحريج 
الت�صكيلي  الفن  حمرتف  »جمعية  رئي�ش  ح�صور  يف  لبنان« 

يف  املزارعني  نقابة  ورئي�ش  ال��وادي،  را�صيا  والفنون«-  للثقافة 

عيد  ملنا�صبة  للجي�ش  تكرمًيا  اجلمعّيَتني،  واأع�صاء  لبنان 

اال�صتقلل، حيث قاموا بغر�ش �صجرة اأرز يف باحة قلعة را�صيا، 

على ا�صم �صهدائه.

•  يف »بيت اال�صتقلل« يف بلدة ب�صامون- ق�صاء عاليه، اأقيم 
اأن مّت ترميم البيت،  حفل من تنظيم البلدية واالأهايل، بعد 

ح�صره وزير ال�صياحة مي�صال فرعون ومثل قائد اجلي�ش العقيد 

هدير،  ح�صام  الرائد  االأرك��ان  رئي�ش  ومثل  م�صمو�صي  فايز 

وفاعليات  االأمنية  القوى  اإىل مثلني عن خمتلف  باالإ�صافة 

مدار�ش  وطلب  املواطنني  من  وح�صد  وتربوية  وحزبية  روحية 

املنطقة.
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•  على طريق ب�صكنتا- باكي�ش اأقيم حفل افتتاح م�صروع 
حمافظ  بح�صور  ب��االأرز   »Forever Baskinta« غابة  حتريج 

 Forever« جمعية  من  وب��دع��وة  فليفل  ف��وؤاد  لبنان  جبل 

ويف  البلدة  ومدار�ش  ب�صكنتا  بلدية  مع  بالتعاون   »Lebanon
ح�صور مثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد حليم 

عامر، باالإ�صافة اإىل فاعليات بلدية وعدد من اأع�صاء اجلمعية 

وطلب املدار�ش.

املحامني  ونقابة  العطاء«  »فرح  جمعية  نّظمت  بدورها   •
م�صرية اإىل حميط الق�صر اجلمهوري يف بعبدا ملنا�صبة اال�صتقلل 

مل  حيث  اال�صتقلل«،  نحنا  ب�ش  االإحتفال،  »لغيتو  بعنوان 

البا�صات  فاأح�صرت  التجّمع،  من  االأمطار  غ��زارة  متنعهم 

وحملوا  اللبنانية  املناطق  خمتلف  من  التلمذة  املدر�صية 

�صوتية  مكربات  حتمل  �صيارات  و�صرّيت  اللبنانية  االأع��لم 

وتبث االأنا�صيد الوطنية.

ال�صنوي  ن�صاطها  ا  اأي�صً نّظمت  ماراثون«  »را�صيا  جمعية   •
امل��دار���ش  ع�صرات  فيه  �صاركت  م��ع��ك«  »كلنا  بعنوان 

واملوؤ�ص�صات الرتبوية برعاية العماد قائد اجلي�ش واحتاد بلديات 

املهرجان  واختتم  والعرقوب.  اال�صتقلل  وقلعة  ال�صيخ  جبل 

الريا�صي باحتفال ح�صره مثل قائد اجلي�ش الذي األقى كلمة 

على  والكوؤو�ش  امليداليات  توزيع  بعدها  من  ومّت  للمنا�صبة، 

الفائزين.

النادي  يف  اأق��ي��م  لل�صباحة  ال�صنوي  اال�صتقلل  �صباق   •
الع�صكري- جونية، كما اأقيم حفل انتخاب ملك وملكة 

اال�صتقلل يف مطعم نهر االأ�صرار يف نهر الكلب.
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اإذ  ع�صكرية،  ا  وعرو�صً وزيارات  احتفاالت  اللبنانية  املناطقة  خمتلف  يف  املدار�ش  �صهدت   •
االأمني  العيد بحفل ح�صره مثل  النبطية هذا  االأنطونيات يف  للراهبات  ال�صيدة  ثانوية  اأحيت 

العام للأمم املتحدة يف لبنان اإىل جانب مثل قائد اجلي�ش وفاعليات.

كذلك، اأقامت مدر�صة لي�صيه حناويه احتفااًل يف باحة املدر�صة ح�صره مثل قائد اجلي�ش. كما نّظم احتفال يف مدر�صة لبعا، 

وقّدمت عرو�ش قتالية لفوج التدخل الرابع يف ثانوية اجلنة- النبطية، وزار مثل قائد اجلي�ش مدر�صة الراهبات يف جبيل. وقام 

وفدان من ثانويَتي املانر �صكول والب�صائر بزيارة اإىل معهد التعليم.
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�أ�شعار �لنفط 

و�لذهب تتاأرجح

�ل�شيا�شة و�القت�شاد 

ياأخذ�ن �لربميل

�إىل عتبة 75 دوالًر�

�أّما 

�الأون�شة 

فاأحو�لها »حتى 

�الآن متام«...

�أ�شعار �لنفط يف �الإقت�شاد و�ل�شيا�شية

من  االأ�صواء  النفط  اأ�صعار  هبوط  �صرق 

وقد  الذهب.  الأ�صعار  الكبري  الرتاجع 

اليد  ال�صعودية  العربية  كان للمملكة 

الأ�صعار  االأخ��رية  التحّركات  يف  الطوىل 

لفرتة  تراجعها  �صتوا�صل  التي  النفط 

عن  اأوبك  منظمة  امتناع  مع  اإ�صافية 

ومن  االإن��ت��اج.  بخف�ش  ق��رار  اأّي  اتخاذ 

حّدها  يف  االأ�صعار  هذه  ت�صل  اأن  املتوّقع 

مقارنة  للربميل  دوالًرا   75.84 اإىل  االأدنى 

مع اأكث من 110 دوالرات قبل اأ�صهر.

خم�صة  خلل  ال�صعر  تراجع  وبالتايل 

اأن  املتوقع  ومن  املئة  يف   25 فقط  اأ�صهر 

يبقى يف حدود ال�90 دوالًرا للربميل خلل 

املدى املنظور، وذلك باال�صتناد اإىل اآليات 

ال�صوق  تغرق  حيث  والطلب،  العر�ش 

وبالنفط  اخلليج  من  ال�صيا�صي  بالنفط 

ال�صخري احلديث من الواليات املّتحدة.

اململكة  اأقدمت  مفاجئة،  خطوة  يف 

اأ�صعار  خف�ش  على  ال�صعودية  العربية 

املتحدة  للواليات  تبيعه  ال��ذي  النفط 

اأقوى  تقّلبات  اىل  اأّدى  ما  االأمريكية، 

اعتقاد  من  الرغم  وعلى  االأ�صعار.  يف 

بهذه  قامت  اململكة  ب��اأّن  الكثريين 

يف  ح�صتها  على  لتحافظ  اخل��ط��وات 

االأكرب  الدولة  فتبقى  العاملية،  االأ�صواق 

اأّن  اإاّل  العامل،  يف  للنفط  ومبيًعا  اإنتاًجا 

اجتاهني،  ت�صّب يف  ال�صيا�صة  نتائج هذه 

االأول اإقت�صادي عاملي والثاين �صيا�صي.

تخفي�ش  ي�صاهم  �صوف  االإقت�صاد،  يف 

النمّو  ن�صبة  تعزيز  يف  النفط  اأ���ص��ع��ار 

الواليات  يف  �صيما  وال  العاملي  االقت�صادي 

واليابان،  اأوروب��ا  ويف  االأمريكية  املتحدة 

ثاين  كونها  ال�صني  ت�صتفيد  وكذلك 

اأكرب م�صتورد للنفط يف العامل. اأما على 

تخفي�صات  فت�صّب  ال�صيا�صي  امل�صتوى 

رو�صيا،  على  ال�صغوط  خانة  يف  االأ�صعار 

فنزويل،  �صريكتها  بجريرتها  اآخ��ذة 

لكن  للنفط،  منتجتان  ف��ال��دول��ت��ان 

بكلفة مرتفعة، ويوؤدي ذلك اىل اإحلاق 

�صرر كبري بهما.

اإّن اإنخفا�ش اأ�صعار النفط ُينقذ االإقت�صاد 

البع�ش  اّدع��اء  من  الرغم  على  العاملي، 

االإنخفا�ش هو لعنة، الأنه �صيوؤّثر  اأّن هذا 

�صلًبا على الدول امُل�صّدرة و�صيزيد من عجز 

ميزانيتها. اإاّل اأّن ما تنا�صاه هذا البع�ش 

امُلتطورة  ال��دول  اأّن  هو  املحللني،  ووف��ق 

والتي ُت�صكل اقت�صادياتها 

اأكث من ثلثي االإقت�صاد 

العاملي، بحاجة اإىل �صعر 

الأ�شعار �لنفط و�لذهب دور هام وموؤّثر يف 

�ملجاالت �لنقدية و�القت�شادية و�ملالية. وقد 

�كت�شبت �أ�شعارهاتني �ل�شلعتني ح�شا�شية جتاه 

�ملتغرّي�ت �ل�شيا�شية و�الجتماعية، ف�شاًل عن 

�الأزمات �القت�شادية و�ملالية و�ل�شيا�شية �لتي 

جتتاح �لعامل. 

لذلك تعترب �أ�شو�ق �لذهب و�لنفط يف كثري 

من �لدول ذ�ت تاأثري بالغ على �ملتغري�ت 

�القت�شادية �لرئي�شة مثل �ال�شتهالك و�الإدخار 

و�الإ�شتثمار... وهذ� هو و�قع �حلال �ليوم، 

بعد �أن �شهدت �الأ�شعار تقّلبات حادة م�شّجلة 

�إنخفا�شات كبرية، �خلرب�ء �ملعنيون يف �لعامل، 

يرتّقبون ويحّللون �الأ�شباب و�لتد�عيات.



نفط منخف�ش لكي تنمو اإقت�صادًيا.

تاريخ �لبرتول يف �القت�شاد

كان  املا�صي،  القرن  ثلثينيات  يف 

البرتول حمور اهتمام الدول الكربى نظًرا 

الع�صكري،  ال�صعيد  على  اأهميته  اىل 

االأوىل.  العاملية  احلرب  خلل  ا  خ�صو�صً

اأخ��ذ  الثانية،  العاملية  احل��رب  وُبعيد 

ا�صتعمال النفط بالتمّدد يف جميع اأنحاء 

العامل. 

لتخفيف  املحاوالت  كل  وبعد  اليوم، 

كم�صدر  ال�صلعة  هذه  على  االإعتماد 

لها،  م�صدر  اأّول  البرتول  يبقى  للطاقة، 

بحيث اأّنه ي�صّكل 35 يف املئة من الطاقة 

العاملية.

ب�صكل  التحتية  البنى  تعتمد  لذلك 

الذي حتتل جتارته  البرتول،  اأ�صا�صي على 

احلجم  ناحيتي  م��ن  عاملًيا  ال�����ص��دارة 

والقيمة. 

الناجتة  االأ�صرار  اأّن  اخلرباء  بع�ش  ويرى 

ال��ب��رتول ه��ي اأك��ث  ع��ن ارت��ف��اع �صعر 

ب��ك��ث��ري م��ن االأ����ص���رار ال��ن��اجت��ة عن 

اأمريكًيا  دوالًرا   15 فارتفاع  انخفا�صه. 

عدة  على  يق�صي  ق��د  ق�صرية  ف��رتة  يف 

اقت�صادات متطورة، لها وزنها االإقت�صادي 

املئة  انخفا�ش 25 يف  اأّن  العاملي. يف حني 

الدول املنتجة  اإىل عجز يف موازنة  �صيوؤدي 

ناجتها  من  املئة  يف   10 بقيمة  للبرتول 

املحلي االإجمايل.

يف  وع��ج��ز  خ�صائر  ع��ن  احل��دي��ث  اإّن 

هو  ل��ل��ب��رتول  امُلنتجة  ال���دول  م��وازن��ات 

باأنه  العجز  هذا  ت�صوير  لكّن  �صحيح، 

اأمر  هو  ال��دول  اقت�صادات  على  �صيق�صي 

اإىل  الدول  جلوء  اأّن  ا  خ�صو�صً فيه،  مبالغ 

االإ�صتدانة مل يعد خياًرا �صهًل مع ارتفاع 

الديون ال�صيادية وعجز الدول امُلتطورة عن 

ا واحًدا  �صداد هذه الديون، ما يرتك هام�صً

لتحفيز النمو عرب خف�ش كلفة البرتول.

�لذهب: »حتى �الآن 

كل �شيء متام«

النظام  يف  دوره  ميار�ش  الذهب  زال  ما 

عاملية،  عملة  باعتباره  ال��دويل  النقدي 

اإليه  اللجوء  يتّم  اآمًنا  ا�صتثمارًيا  وملًذا 

اأن دواًل  اإىل  يف فرتات االأزمات، باالإ�صافة 

كثرية ما زالت ت�صتخدم الذهب كجزء 

ي�صتخدمه  كما  احتياطاتها،  م��ن 

)اأف�����راًدا  امل�صتثمرين  م��ن  ال��ك��ث��ري 

وموؤ�ص�صات( كجزء مهم من حمافظهم 

اال�صتثمارية.

من  اأك��ث  منذ  امل��ع��دن  ه��ذا  وي�صهد 

يبدو  اأن��ه  غري  م�صتمًرا،  تراجًعا  عامني 

متجًها �صوب م�صار �صعودي وفق املراقبني 

ُيعترب  ال��ذي  العاملي،  الذهب  جمل�ش  يف 

عّراب املعدن االأ�صفر. 

اآب  يف  �صّجله  الذي  باالأوج  املقارنة  لدى 

الواحدة  االأون�صة  �صعر  بلغ  عندما   ،2011

1827 دوالًرا، يكون �صعر الذهب اليوم قد 

املئة. مع ذلك  بن�صبة تفوق 36 يف  هوى 

يبدو جلًيا تفاوؤل جمل�ش الذهب العاملي، 

اأ�صدره  الذي  التقرير االأخري  ُي�صّدد يف  الذي 

خلل  الذهب  يف  اال�صتثمار  اأف��ق  عن 

وترية  ارتفاع  اأّن  على  املقبلة،  الفرتة 

معطوًفا  حالًيا  املالية  ال�صندات  اإ�صدار 

الدين  �صندات  على  العوائد  �صعف  على 

اإج���م���ااًل، وع��ل��ى ت��راج��ع ال��ت��ذب��ذب يف 

ي�صكل  قيا�صية،  م�صتويات  اإىل  ال�صوق 

فر�صة  وُت�صّكل  الذهب  تدعم  عوامل 

يف  ومراكمته  ل�صرائه  للم�صتثمرين 

يتبنّي  املجل�ش،  تقرير  ووفق  حمافظهم. 

اأنه خلل الن�صف االأول من العام اجلاري 

جتاوز الطلب العاملي على الذهب حاجز 

األفي طّن؛ �صحيح اأنه دون امل�صّجل خلل 

الفرتة نف�صها من العام ال�صابق، غري اأنه 

خرباء  بح�صب  عال  م�صتوى  عند  يبقى 

املجل�ش. 

يرتّكز اأكث من 53 يف املئة من الطلب 

على الذهب يف جمال املجوهرات والزينة. 

املئة،  يف   30 بن�صبة  تراجع  ُي�صّجل  وهنا 

النظر يف  اإعادة  اإىل  االأمر  ورمبا يعود هذا 

اأ�صا�صي  زينة  كعن�صر  الذهب  مكانة 

اأّن  ا  وخ�صو�صً املجتمعات،  العديد من  يف 

بديًل  اأ�صحت  التكنولوجية  املنتجات 

جذاًبا للإهداء.

ا  اأي�صً املعدن  هذا  على  الطلب  ويدخل 

يف جمال التكنولوجيا، بحيث ُي�صتخدم 

طب  ويف  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال�صناعات  يف 

�صواء  اال�صتثماري  املجال  ويف  االأ�صنان، 

يتّم  حقيقية  �صبائك  عن  عبارة  كان 

نقلها اإىل ال�صاري اأو عرب طلب ال�صناديق 

اال�صتثمارية التي ُيحّدد ال�صعي اإىل االأرباح 

اإقت�ساد
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حركة البيع وال�صراء التي ت�صّجلها. وال 

ميكن اإغفال �صهية امل�صارف املركزية 

على طلب املعدن االأ�صفر ومراكمته يف 

ا�صتقرار  ثقة  عامل  باعتباره  خزناتها، 

الوقت  ويف  العملة  يدعم  متاز،  نقدي 

على  للح�صول  ت�صييله  مُيكن  نف�صه 

العملت ال�صعبة. 

تقرير جمل�ش �لذهب �لعاملي

العاملي  الذهب  جمل�ش  تقرير  ت�صّدرت 

»حّتى  عبارة:  الذهب  اأ�صعار  واقع  عن 

اأن  يو�صح  وهو  مت��ام«!  �صيء  كّل  االآن، 

واأّن  طفيًفا  واإن  ارتفاًعا  �صّجلت  االأ�صعار 

التي  املاأ�صاوية  التوقعات  غلب  الذهب 

اأطلقها املحللون بداية 2014.

الذهب  �صعر  ارت��ف��اع  التقرير  وت��وّق��ع 

من  ال��رغ��م  على  ال��ط��وي��ل  امل���دى  على 

وجود  عدم  ب�صبب  احلالية  االنخفا�صات 

اأي موؤ�صر ل�صعود معدل الفائدة االأوروبية اأو 

االأمريكية على املدى املنظور.

واعترب التقرير اأن الذهب ما زال مرتفًعا 

بن�صبة 3.3 يف املئة منذ بداية العام احلايل 

خمالًفا  الفائت  االأول  ت�صرين  �صهر  حتى 

ينزل  اأن  توّقعوا  ال��ذي��ن  املحّللني  اآراء 

ب�صكل حاد وقوي حتت م�صتوى 1200 دوالر 

اأمريكي للأون�صة هذا العام.

اجتذاب  يف  م�صتمر  الذهب  اأن  واأ�صاف 

ال�صيادية  وال�صناديق  اهتمام امل�صتثمرين 

ك��اأداة  اإليه  ينظر  زال  وما  العامل  حول 

االأ�صهم  اأ���ص��واق  تقّلبات  �صد  حت��وط 

الناجت  ارتفاع  من  م�صتفيًدا  وال�صندات، 

املحلي االجمايل لبع�ش الدول ال�صناعية 

والنامية ال�صيما يف منطقة �صرق ا�صيا.

»كارثة«  بحلول  التوقعات  اأن  واأو�صح 

اأ�صعار الذهب لن تكون �صائبة لعدة  يف 

الفائدة  ن��زول  ا�صتمرار  اأهمها،  اأ�صباب 

تقرتب  مل�صتويات  واالأوروبية  االأمريكية 

لدى  ت�����ص��اوؤل  اإىل  ي���وؤدي  م��ا  ال�صفر  م��ن 

العاملي  االقت�صاد  م�صري  عن  امل�صتثمرين 

اذا ارتفعت ا�صعار الفائدة وهو ما يجعلهم 

يحتاطون بالذهب على الرغم من كل 

تلك التقّلبات التي اأ�صابته.

اإىل  الذهب  ن��زول  ع��دم  التقرير  ر  وف�صّ

 1200 م�صتوى  حتت  متدّنية  م�صتويات 

دوالر للأون�صة، باأن التوقعات التي كانت 

اأن  باحل�صبان  تاأخذ  مل  ذلك  اإىل  ت�صري 

�صعر املعدن االأ�صفر قد احتوى ومنذ نهاية 

يف  توقف  اأي  عن  الناجت  التاأثري   2013

عملية »التي�صري الكمي« الذي تقوم به 

الواليات املتحدة االأمريكية.

وراأى التقرير اأن املحللني االأكث ت�صاوؤًما 

حول اأ�صعار الذهب كانوا متاأّثرين ب�صدة 

العاملية  االأ�صهم  الأ�صواق  احلاد  باالرتفاع 

اأن  العام احلايل، لكن فاتهم  يف بداية 

�صعود االأ�صهم لن ي�صتمر طويًل »وبالفعل 

يف  االأ�صهم  اأ�صعار  هبوط  االآن  ن�صهد 

بور�صات اأوروبا واآ�صيا«.

اأنه  العاملي  الذهب  جمل�ش  تقرير  وبنّي 

اأن  يجب  رئي�صية  مفاهيم  اأربعة  ثّمة 

وهي  حالًيا،  امل�صتثمرون  عليها  يركز 

التي تدعوهم اإىل اإعادة النظر يف الذهب 

كاأداة مهمة يف حمافظهم اال�صتثمارية:

منو  اأن  يف  يتمثل  االأول،  املفهوم   •
تهديد  اأي  ي�صكل  ال  العاملي  االقت�صاد 

بالعك�ش من ذلك،  بل  الذهب  الأ�صعار 

موؤيًدا  يعترب عامًل  النمو  مثل هذا  فاإن 

اأ�صعار املعدن االأ�صفر على املدى  الرتفاع 

الطويل.

هو  معرفته،  الواجب  الثاين  املفهوم   •
ال  عاملًيا،  الفائدة  الأ�صعار  �صعود  اأي  اأن 

الأنه  الذهب  اأ�صعار  نزول  بال�صرورة  يعني 

يتاأثر بعوامل اأخرى يف هذه احلالة اأهمها 

ال�صيادية  ال�صناديق  من  الطلب  زي��ادة 

زي��ادة  اىل  اإ�صافة  املركزية،  والبنوك 

الطلب ال�صناعي والتجاري عليه.

• املفهوم الثالث، وحموره اأن تكاليف 
االإ���ص��ت��ث��م��ار ب��ال��ذه��ب ه��ي االأق���ل لدى 

التحّوط  اأدوات  مقارنتها بنظرياتها من 

ميتاز  االأ�صفر  املعدن  اأن  ذلك  االأخ��رى، 

عن غريه ب�صرعة الت�صييل عند وجود اأية 

خماطر اقت�صادية عاملية.

• املفهوم الرابع، اإن القيود على انتاج 
الذهب  تدوير  على  توؤثر  �صوف  املناجم 

احلفاظ  تخدم  فهي  وبالتايل  االأ�صواق  يف 

على توازن ال�صوق يف املدى الطويل. 

اأهمية  توؤكد  املفاهيم  تلك  وك��ل 

�صد  اآمن  كملذ  الذهب  يف  اال�صتثمار 

اأخطار االإقت�صاد العاملي.

 1194.8 عند  ا�صتقر  الذهب  اأن  يذكر 

لغاية  ل��لأون�����ص��ة  دوالًرا 

 19( املقال  هذا  كتابة 

ت�صرين الثاين 2014(.
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بني  العالقة  ت�صف  كيف   •
الع�صكرية؟ وامل�ؤ�ص�صة  فرن�صبنك 

�أن��ه  فرن�سبنك  ي���ؤم��ن   -

�أ�سا�سيتني  م�ؤ�س�ستني  ثّمة 

ه��ي  �لأوىل  ل���ب���ن���ان،  يف 

دعم  يف  �ساهم  �ل��ذي  �مل��رك��زي  �لبنك 

بني  ومتّيز  �للرية،  وثبات  �ملايل  �لقطاع 

و�لعاملية  �لعربية  �ملركزية  �مل�سارف 

�لثانية،  �مل�ؤ�س��سة  �أما  �س��ء،  حّد  على 

�ل�سامدة  �لع�سكرية  �مل�ؤ�س��سة  فهي 

تقّدم  و�لتي  �مل���ؤ�م��ر�ت  وجه  يف  بب�سالة 

�ملحافظة  �سبيل  يف  �لت�سحيات  �أغلى 

فاإن  وبالتايل  لبنان.  �إنهيار  منع  على 

قرو�ض  تغطية  يف  ي�ًما  يرتدّد  مل  �مل�سرف 

لدمائهم  �إكر�ًما  �ل�سهد�ء  �لع�سكريني 

�ل�سهادة،  �أر����ض  على  �سفكت  �لتي 

�أنه على �لرغم من وج�د تغطية  علًما 

�أن  �إل  قر�ض،  لكل  معّينة  تاأمينية 

حال��ة  تغط��ي  �لتاأمي��ن  �سرك�ات 

�أنه��ا  حني  يف  فق��ط،  �لطبيعي��ة  �ل�فاة 

�ل�ف��اة  حال��ة  يف  ذل��ك  عن  متتنع 

�أثن��اء �حل��روب.

لدعم  فرن�صبنك  م�صاريع  اأبرز  هي  ما   •
الع�صكرية؟ امل�ؤ�صـ�صة 

فرن�سبنك  بني  متينة  عالقة  ت�س�د   -

ت�سعينيات  منذ  �لع�سكرية  و�مل�ؤ�س��سة 

بعملية  �ل��ب��دء  �إث���ر  �مل��ا���س��ي،  �ل��ق��رن 

�إ�سكان  جهاز  و�إن�ساء  �لرو�تب  ت�طني 

حاجات  من  و�نطالًقا  �لع�سكريني. 

قام  و�لإجتماعية،  �ملادية  �لع�سكريني 

�مل�سرف باإعد�د خدمات متنّ�عة ت�سّهل 

�لع�سكرية  �مل�ؤ�س��سة  �أمام �سباط  �حلياة 

و�سائر عنا�سرها.

�ساهم  �لإجتماعية  �لناحية  فمن 

ودع��م  تن�سيق  جلنة  دع��م  يف  �مل�سرف 

وذلك  �للبناين،  �جلي�ض  �سهد�ء  �أبناء 

ب���سطة  نقدية  من خالل تقدمي هد�يا 

�لكتب  �إىل  �إ�سافة  �إلكرتونية،  بطاقة 

�إقامة  يف  �ساهم  كما   .2013 �لعام  يف 

ون�سب  �لأول«  �حل��رف  »�سفرة  منح�تة 

�ل�طني.  �لدفاع  وز�رة  باحة  تذكاري يف 

�آيل يف  �أم��ل  ومّت تركيب جهاز �سحب 

�ل�ز�رة.    

ت�طني  بعملية  �ل��ب��دء  بعد  و�أ���س��اف: 

 ،1997 �ل��ع��ام  يف  �لع�سكريني  رو�ت���ب 

كان ت�ّجه �مل�سرف �إىل تط�ير منتجات 

خا�سة  م�سرفية  وخ��دم��ات  ج��دي��دة 

�أدخل   ،2007 �لعام  ففي  بالع�سكريني. 

كل  مع  ممّيزة  خدمات  فرن�سبنك 

�إي��د�ع��ات  �سملت  ت���ط��ني،  عملية 

و�أجهزة  للتدفئة  و�سائل  رمزية،  نقدية 

 .»Ipad« و�أي��ب��اد  حمم�لة  ك�مبي�تر 

�قرت��ض  عملية  �مل�سرف  �سّهل  كما 

قيمة  رف��ع  مّت  بحيث  �لع�سكريني، 

�إىل  مدته  متديد  مع  �ل�سخ�سي  �لقر�ض 

و�جلدير  �لفائدة.  وتخفي�ض  �سن��ت  �ست 

ق�سائم  قيمة  نحت�سب  �أننا  بالذكر 

ليت�سّنى  �لر�تب  �أ�سل  من  �ملحروقات 

قر�ض  قيمة  على  �حل�س�ل  لل�سابط 

�أعلى.

فاإن  �ل�سكنية،  �لقرو�ض  لناحية  �أما 

فرن�سبنك ي�سّهل عملية �لإقرت��ض عرب 

�سّيما  ول  لالإ�سكان،  �لعامة  �مل�ؤ�س��سة 

جهاز  �إىل  �ملنت�سبني  غري  للع�سكريني 

قيمة  وتغطي  �لع�سكريني،  �إ�سكان 

�أ�سل  من  �ملئة  يف   90 �أحياًنا  �لقرو�ض 

يف  بينما  �سر�ءه،  �ملن�ي  �مل�سكن  ثمن 

�ملبد�أ ل تتخطى �ل� 70 يف �ملئة من قيمة 

هذ� �لثمن.

مع  فرن�سبنك  وّق��ع  �لإط��ار،  هذ�  ويف 

بروت�ك�ًل  �لع�سكريني  �إ�سكان  جهاز 

)يف �ل�ساد�ض من �آب من �لعام �ملن�سرم(، 

�أمام  يف�سح  ما  �ل�سهيد،  بقر�ض  يتعلق 

�حل�س�ل  جمال  �جلي�ض  �سهد�ء  عائالت 

رة بفائدة 1.6  على قرو�ض �سكنية مي�سّ

�لغاية  لهذه  �مل�سرف  ر�سد  ولقد  �ملئة.  يف 

مبلًغا قدره ع�سرة مليار�ت لرية لبنانية.           

تنّفذ  �ص�ف  م�صتقبلية  م�صاريع  من  هل   •
الع�صكرية؟ امل�ؤ�صـ�صة  والتعاون مع  بالتن�صيق 

عدة  �لفرتة  هذه  يف  �مل�سرف  يدر�ض   -

�لتعاون  ت�طيد  �إىل  تهدف  م�ساريع 

�لع�سكرية  �مل�ؤ�س��سة  وبني  بينه  �لقائم 

وت�سهيل �أم�ر �أفر�دها.

�جلي�ض  م��ع  »�ل��ع��الق��ة  �أن  و�ع��ت��رب 

�للبناين تندرج حتت عّدة عناوين، فهي 

وتقدير...  عالقة �سد�قة وعالقة حمبة 

�إلغاء �حل��جز  �أثمرت هذه �لعالقة  ولقد 

�مل�سرف  ف��اإن  وبالتايل  بينهما،  ما  يف 

�مل�ساعدة  لتقدمي  �لإ�ستعد�د  �أمّت  على 

كافة،  �مل�ؤ�س��سة  ه��ذه  لأف��ر�د  و�لدعم 

و�إيجاد  و�حل��الت،  �لظروف  خمتلف  يف 

�حلل�ل جلميع م�ساكلهم، لأننا نعترب 

�أن �سم�د �جلي�ض �للبناين ه� من �سم�د 

و�قت�ساده«. لبنان 

اإعداد:

تريز من�ص�ر

اجلي�ش 

واملجتمع

115 �لعدد 354

عالقة دعم ووفاء تربط فرن�صبنك بامل�ؤ�ص�صة الع�صكرية، اإمياًنا 

منه باأن �صم�د اجلي�ش اللبناين ه� من �صم�د لبنان واقت�صاده. 

هذه  لعنا�صر  ي�ّفرها  التي  املنتجات  اأو  اخلدمات  اإىل  فاإ�صافة 

امل�ؤ�صـ�صة كافة منذ ت�صعينيات القرن املا�صي، اإن�صّم امل�صرف يف 

الفرتة الأخرية اإىل امل�صارف التي ت�ؤّمن خدمة قر�ش ال�صهيد.

نائب املدير العام ورئي�ش دائرة ال�صريفة يف التجزئة و�صبكة الفروع ال�صيد فيليب احلاج، اأو�صح 

ملجلة »اجلي�ش« طبيعة العالقة التي تربط امل�صرف بامل�ؤ�صـ�صة الع�صكرية.

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

ال�فاء والإميان اإطاًرا للتعامل







اأ�سماء المعة

اإعداد:

تريز من�ص�ر 

�لعدد 118354

�لعطاء خبز

�لإبد�ع ووليمته

ا... اأنط�ان ملتقى خمرًجا وممثاًل ومقتب�صً

مبدع و�سع امل�سرح الراقي بني يدي اجلمه�ر

ـ�صي الأ�صالة امل�صرحية يف لبنان.  من اأبرز الرّواد الأوائل يف امل�صرح اللبناين، ومن م�ؤ�صّ

اإّنه املخرج واملمثل اأنط�ان ملتقى الذي اأ�صاف اإىل امل�صرح نكهة فل�صفية جميلة وهادفة. م�صريته 

الط�يلة كانت مب�صاركة مناف�صته الأكادميية ورفيقة دربه لطيفة �صمع�ن ملتقى، اإذ عمال مًعا على 

اإر�صاء ق�اعد واأ�ص�ش للم�صرح اجلاد الذي �صهد حركة مباركة، اأّدت اىل خلق جمه�ر كبري تفاعل 

معهما و�صاركهما اإبداعهما وع�صقهما الالحمدود للم�صرح الطليعي.

بني بريوت ووادي �صحرور

يف  ملتقى،  �أنط��ن  و�ملمثل  �ملخرج  ولد 

زخيا  و�ل��ده   ،1933 حزير�ن   9 يف  ب��ريوت 

باروكي،  �ل�سيدة جمال  وو�لدته  ملتقى، 

حتّملت م�س�ؤولية �لعائلة بعد �أن تركها 

و�للنب  �حلليب  بيع  �إىل  فلجاأت  �لزوج، 

�لطازج، لرتبية �أولدها �لإثنني وتعليمهم 

يف �أف�سل �ملد�ر�ض.

بني  طف�لته  ملتقى  �أن��ط����ن  �أم�سى 

حيث  ���س��ح��رور،  و�دي  وق��ري��ت��ه  ب���ريوت 

�لطبيعة �خلالبة باأ�سجارها و�لتي زّينها 

جماليات  �لزيكان.  وعني  �لغدير  نهر 

هذه �ل�س�ر �ساركت يف �سنع خمّيلته.

 �أوىل ب��كري �أعماله كانت م�سرحية 

ف�لتري  ع��ن  �قتب�سها  �ل��ت��ي  »�ل���زي���ر« 

ي�حنا  مار  كني�سة  �ساحة  يف  وعر�ست 

�ملعمد�ن، فنالت ��ستح�سان �أهايل �لقرية 

�لطبيب  لعب  ي�مها  �مل��ج��اورة،  و�لقرى 

�لفتاة يف  دور  )�سديق ملتقى(  نبيه خري 

�مل�سرحية. 

مدر�سة  يف  �لإبتد�ئية  عل�مه  تلّقى 

�خل�ري ي��سف ب� ر��سد يف و�دي �سحرور، ثم 

بريوت،  يف  �حلكمة  مدر�سة  �إىل  �نتقل 

و�لثان�ية  �لتكميلية  حيث تابع درو�سه 

ونال �سهادة �لبكال�ريا - �لق�سم �لأول.

كان  �ل�سعبة،  �ملادية  ظروفه  ب�سبب 

تقّدم بطلب تعليم  �لعمل.  �إىل  م�سطًر� 

ا يف مدر�سة  �إىل وز�رة �لرتبية، فعنّي مدّر�سً

جلميع  �لر�سمية  �لعليا  �سحرور  و�دي 

لها. طم�حه  مديًر�  ثّم عنّي  ومن  �مل��د، 

للح�س�ل  حّر  بطلب  �لتقّدم  �إىل  دفعه 

على �سهادة �لبكال�ريا - �لق�سم �لثاين، 

مب�ساعدة رئي�ض �ملدر�سة �لأب غناطي��ض 

مارون. كان يدّر�ض يف �لنهار ويف �لليل، 

يبقى  كي  �لبارد  �ملاء  يف  رجليه  و��سًعا 

م�ستيقًظا.

يف �لعام 1952 نال �سهادة �لفل�سفة، مع 

�أنه كان يرغب يف �حل�س�ل على  �لعلم 

�سهادة يف �لريا�سيات، ولكّن ذلك كان 

�لريا�سيات  �أن  �عتبار  على  م�ستحياًل 

حتتاج �إىل �حل�س�ر و�ملتابعة. 

�للبنانية  �لأك��ادمي��ي��ة  �إىل  �إنت�سب 

ون��ال   )A.L.B.A( �جلميلة  للفن�ن 

ذلك  وبعد   ،)1956( �لفل�سفة  يف  �إج��ازة 

نال دبل�ًما يف �مل�سرح، من جامعة باري�ض 

.)1972( VIII
كانت  �لطالبية  �لهيئة  من  بطلب 

ل���ه ع����دة �أع���م���ال م�����س��رح��ي��ة خ��الل 

»ماكبث«  ومنها  �جلامعية،  در��سته 

�لزيزف�ن«  ظالل  و»حت��ت  ل�سك�سبري، 

لل�ساعر �ليا�ض �أب� �سبكه.

يع�سق  �أنه كان  ملتقى،  �أنط��ن  يروي 

برفقة  �لأفالم  وم�ساهدة  �ل�سينما  �رتياد 

تاأّثر  وق��د  خ��ري،  نبيه  �لدكت�ر  �سديقه 

جمم�عة  فا�سرتى  »ماكبث«،  بفيلم 

�أعمال �سك�سبري، ويف ما بعد بات يعرف 

ب�»ممثل �سك�سبري يف لبنان«، فن�س��ض 

معظم  يف  ر�فقته  �لإنكليزي  �لكاتب 

�أعماله.

ع�د على بدء

يف �لعام 1958 عنّي ��ستاًذ� يف ثان�ية فرن 

�ل�سباك �لر�سمية، وبد�أ بتدري�ض عّدة م��د 

�إىل  �لأحّب  و�لريا�سيات  �لفل�سفة  بينها 

قلبه، وبات من �أ�سهر �أ�ساتذة �لريا�سيات 

يف لبنان. 

��ستمّر �أنط��ن ملتقى يف �لتعليم �لثان�ي 

كما   ،1966 �لعام  �إىل   1957 �لعام  من 

مار�ض �لتدري�ض يف �جلامعة �للبنانبة منذ 

 )1965( �جلميلة  �لفن�ن  معهد  �إن�ساء 

�سّر  �أمانة  وتر�أّ�ض   ،)1996( تقاعده  ولغاية 

هذ� �ملعهد )1967-1972(، وق�سم �لتمثيل 

فيه )1996-1965(. 

 يف �لعام 1955�لتقى جمدًد� برفيقة دربه 

�ملخرجة و�ملمثلة لطيفة �سمع�ن ملتقى 

حيث  �ل�سفلى،  �سحرور  و�دي  مدر�سة  يف 

ه�  كان  بينما  فيها،  للتعليم  عّينت 

قبل  �لعليا.  �سحرور  و�دي  ملدر�سة  مديًر� 



قد  �لأكادميية  �ملناف�سة  كانت  ذلك 

�لدر��سة،  مقاعد  على  وهما  جمعتهما 

)ه� يف مدر�سة �حلكمة وهي يف مدر�سة 

�مل��ارون��ي��ة-  �ملقد�سة  �لعائلة  ر�ه��ب��ات 

عربين. وبعد �سن��ت من �حلب �جلارف 

يف  تزوجا  �سّيقة،  مغامر�ت  تخّللتها 

مًعا،  �مل�سرية  متابعة  وق��ّرر�   1959 �لعام 

حائز  جيلبري،  وب��ن��ًت��ا:  �سبيني  ورزق���ا 

دكت�ر�ه يف �لفيزيا �لنظرية من جامعة 

Montpellier؛ ز�د، متخ�س�ض يف �لعزف 
م�ؤلف  �لبيان�،  على  �لكال�سيكي 

�ملعهد  م��ن  ت��خ��ّرج  ��ام،  ور���سّ م��سيقي، 

جهان،  باري�ض؛  يف  للم��سيقى  �لعايل 

�لفلكية  �لفيزياء  يف  دكت�ر�ه  حتمل 

.Jussieu من جامعة

امل�صرح والحرتاف

ملتقى  �أن��ط����ن  ق��رر   1960 �ل��ع��ام  يف 

�لتمثيل  معهد  فاأن�ساأ  �مل�سرح  �ح��رت�ف 

دب�ض،  �أب�  منري  مع  بال�سرت�ك  �حلديث 

وبالتعاون مع جلنة مهرجانات بعلبك. 

�قتب�ض عّدة م�سرحيات عاملية وترجمها 

ملًكا«،  »�أودي����ب  مثل  �لعربية  �إىل 

»�ل��ذب��اب«،  »ماكبث«،  »�أنتيغ�ن«، 

»ري��ت�����س��ارد �ل��ث��ال��ث«، »ع��ر���ض �ل���دم«، 

»كاليغ�ل«...

وكانت له جتربة يف �لإنتاج �مل�سرحي، 

قامت  م�سرحيات  ع��ّدة  �أن��ت��ج  بحيث 

�للبناين  �مل�سرح  حلقة  فرقة  بتمثيلها 

كانت  �لإط���ار  ه��ذ�  ويف  يديرها،  �لتي 

يف  )�سك�سبري(،  �لأخطاء«  »ك�ميديا 

مهرجان ر��سانا )�إخر�ج بريج فازليان(، 

م�سرح  على  ل�»بري�ست«،  �أوي«  و»�أرت��ريو 

�لأ�سرفية )�إخر�ج جالل خ�ري(. 

اأنط�ان ولطيفة:

دروب احلياة وامل�صرح

�أنط��ن  ارك  ت�سَ �حلياة،  يف  كما 

ولطيفة ملتقى يف �لأعمال �مل�سرحية 

حركة  �أجل  من  حياتهما  وكّر�سا 

�حلركات  ت�ساهي  ر�ئ��دة  م�سرحية 

على  مًعا  عمال  �لعاملية.  �مل�سرحية 

�جلاد  للم�سرح  و�أ�س�ض  ق��عد  �إر�ساء 

ي�سهد  عندنا  بامل�سرح  فاإذ  لبنان،  يف 

ولد  �لنّقاد،  وب�سهادة  مباركة،  حركة 

هذ�  للم�سرح.  متذّوق  عري�ض  جمه�ر 

�أعمال  ظل  يف  وت��رع��رع  ن�ساأ  �جلمه�ر 

وتفاعل  ولطيفة ملتقى، فكرب  �أنط��ن 

معهما و�ساركهما �إبد�عهما وع�سقهما 

�لالحمدود للم�سرح �لطليعي. 

ملتقى  ول��ط��ي��ف��ة  �أن���ط�����ن  �ع��ت��م��د 

م�سرح  ت����أم��ني،  برناجمني  مل�سرحهما 

�أطفال د�ئم و�آخر للر��سدين. 

�مل�سرحية  �ل��ن�����س��اط��ات  �أول  وم���ن 

و�أبرزها  بينهما  �مل�سرتكة  و�لتلفزي�نية 

من  مقتطفات  و�إخ���ر�ًج���ا:  مت��ث��ي��اًل 

ل��سك�سبري،  »م��اك��ب��ث«  م�سرحية 

لبنان  تلفزي�ن  �سا�سة  على  عر�ست 

 ،1959 �لعام  يف  �نطالقته  �إث��ر  و�مل�سرق 

على  عر�ست   )1960( �إغريقية«  و»ليلة 

عرب  ثم  لبنان  تلفزي�ن  م�سرح  خ�سبة 

�أب� دب�ض.  �إخر�ج منري  �سا�سته، وهي من 

قّدما  ر����س��ان��ا،  م��ه��رج��ان��ات  ث��اين  ويف 

 )1963( وع��ق��اب«  »ج��رمي��ة  م�سرحية 

بينما  ملتقى  �أن��ط����ن  �أخرجها  �لتي 

قام  كما  �س�نيا،  ب��دور  لطيفة  قامت 

ر��سك�لنيك�ف.  ب��دور  جباره  رمي���ن 

�سا�سة  على  �مل�سرحية  هذه  عر�ست  وقد 

�نط��ن  )�إخر�ج  و�مل�سرق  لبنان  تلفزي�ن 

�أنط��ن  �أخ��رج  نف�سه  �لعام  يف  رمي��ي(. 

ملتقى »�لذباب« )عن ن�ض ل� جان ب�ل 

�سارتر( �لذي مّثل فيها �إىل جانب زوجته، 

حيث  �مل�سرتكة  �أعمالهما  وت����ل��ت 

ل�  )ن�ض  �ل��دم«  »عر�ض  يف  جم��دًد�  عمال 

غار�سيا ل�ركا - 1964(.

ن�صاطات تاأ�صي�صـية

ع��ن��دم��ا ب����د�أ �أن���ط�����ن 

�مل�سرحي،  ن�ساطه  ملتقى 

يفتقر  ل��ب��ن��ان  ك����ان 

وحم��رتف��ات  معاهد  �إىل 

�مل�سرح،  م���ادة  لتدري�ض 

�لعمل  هاج�سه  وك���ان 

ويف  �لثغرة.  هذه  �سّد  على 

 ،1960 �لعام  من  ي�م  ذ�ت 

�جتمع  م��ن��ه،  وب���دع����ة 

من  ع��دد  �ل��رم��ان��ة،  ع��ني  يف  منزله  يف 

�ملثقفني وقّررو� �إطالق حركة م�سرحية 

بعني  تاأخذ  جديدة  �أ�س�ض  على  مبنية 

ل �إليه �لعامل يف ممار�سة  �لإعتبار ما ت��سّ

�مل�سرح  »حلقة  ف�لدت  �مل�سرحي،  �لفن 

ملتقى  �أنط��ن  �سّمت  �لتي  �للبناين« 

ا(، �إدو�ر �أ. �لب�ستاين، ناظم جرب�ن،  )رئي�سً

فر�ن�س�� خ�ري، ج�زف ب� �ساهني، مي�سال 

ب�سب��ض ولطيفة ملتقى.

مل ي��ك��ن ع��ن��دن��ا ���س��الت جم��ّه��زة 

للم�سرح يف لبنان، يق�ل، »فر�أت �حللقة 

�له��ء  يف  �مل�سرحية  �أعمالها  تبد�أ  �أن 

يف  �لأر�ض  ب�سب��ض  مي�سال  قّدم  �لطلق. 

م�سرح  �إىل  »�حللقة«  وحّ�لته  ر��سانا، 

ب�»�مل�سرح  �لغرب  يف  معروف  تقليدي، 

�لطلياين«. 
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حلقة  �إن�ساء  مّت  وه��ك��ذ� 

�مل�سرح �للبناين، مع حمرتف 

لتدريب �ملمثلني، تابع لها يف 

عني �لرمانة، ومن ثم )1962( 

)�أول  ر��سانا  مهرجان  كان 

لبنان(  يف  للم�سرح  مهرجان 

يف  ب��ارز  ب��دور  ��سطلع  �ل��ذي 

و�لثقافية  �حلركة �مل�سرحية 

مّت   1965 �لعام  ويف  �للبنانية. 

�مل�سرح  ���س��الت  �أوىل  �إن�ساء 

)م�سرح  ب���ريوت  يف  �ل��د�ئ��م 

 1967 �لعام  ويف  �لأ�سرفية(، 

للم�سرح  �سالة  �أول  �إن�ساء  مّت 

حللقة  )�لتابع  �لإخ��ت��ب��اري 

�ل��ل��ب��ن��اين(، حيث  �مل�����س��رح 

يف  تتّم  �لتدريبات  كانت 

م��رك��ز »�حل��ل��ق��ة« )ع��ني 

�لأعمال  لتق��ّدم  �لرمانة(، 

على  �ل�سيف  يف  �س��ن�ًيا 

م�س��رح ر��س��انا.

م�صرح خمتلف

قام �مل�سرح �لإختباري �نطالًقا من عدة 

�أ�سئلة منها، �سكل �مل�سرح وو�سعية كل 

وبالنتيجة  فيه.  و�جلمه�ر  �ملمثلني  من 

�مل��ك��ان  و���س��ط  يف  �خل�سبة  و���س��ع  مّت 

جهتني  �جلمه�ر  يحتل  حيث  �ملفت�ح 

�لأخريان  �جلهتان  بينما  متقابلتني، 

ك��لي�ض للممثلني.

�إلغاء  ذل��ك  »�إقت�سى  ملتقى:  ويق�ل 

�إلغاء  و�ملمثل:  �جلمه�ر  بني  �حل����ج��ز 

و�لإكتفاء  �لديك�ر  �إل��غ��اء  �ل�ستارة، 

ب�ج�ب  مّنا  �إمياًنا  �إيحائية،  بعنا�سر 

�ملكان  بت�سّ�ر  للم�ساهد  �حلرية  ترك 

�لذي يبنيه لنف�سه عندما ي�ساهد �حلدث 

في�سارك يف �سنعه«.

�للغة  �عتمدنا  �لبد�ية،  »يف  وي�سيف: 

�لعامية  و�لقريبة من  �لب�سيطة  �لف�سحى 

و�ل�سريع  �ل��ع��ف���ي  �لت���سل  لت�سهيل 

كما  فئاته،  مبختلف  �جلمه�ر  مع 

�عتمدنا لغة �جل�سد )�لي�غا(«.

�أمني  �لتجربة كتب حمم�د  عن هذه 

م�سر،  يف  �لق�مي  �مل�سرح  رئي�ض  �لعامل، 

�مل�سرح  يف  و�لقناع،  »�ل�جه  كتابه:  يف 

�للبناين �لعربي �ملعا�سر«، قائاًل:

�إىل  ذه��ب��ت  �لتالية  �لليلة  »...ويف 

�مل�سرح  حلقة  لأ�ساهد  �لأ�سرفية،  م�سرح 

�أنني  �لبد�ية  منذ  و�أع���رتف  �للبناين. 

جادة  فنية  مدر�سة  �أم��ام  نف�سي  وج��دت 

تقّدم  �حللقة  كانت  و�أد�ء.  �إخ��ر�ًج��ا 

م�سرحية مقتب�سة عن �لكاتب �لأملاين 

»�نك�سرت  م�سرحية  هي  كالي�ست 

�لأ���س��ت��اذ  �مل�سرحية  �قتب�ض  �جل����رة«. 

و�سّماها  خاّلًقا  ا  �قتبا�سً �لب�ستاين  �إدو�ر 

كاأمنا  �أح�س�ست  �لطا�سة«.  »�ساعت 

�حل��ر  يرتقي  م�ؤلًفا،  لبنانًيا  ا  ن�سًّ �أ�ساهد 

تركيًز�  �ل�سعر  م�ست�ى  �إىل  فيه  �لعامي 

مت�ساًل  �إي��ح��اء  ي�حي  وي��ك��اد  وح���ر�رة 

تدور  و�مل�سرحية  �للبنانية.  �حلياة  ب��قع 

للم�س�ؤول  وحماكمة  جّرة،  ك�سر  ح�ل 

ولكنها  ك�����س��ره��ا،  ع���ن 

حم��اك��م��ة  �حل��ق��ي��ق��ة  يف 

لنظام  ن��ف�����س��ه��ا،  ل��ل��ع��د�ل��ة 

�لفا�سد  للنظام  بل  �لق�ساء، 

�لأوىل  �للحظة  ومنذ  كله. 

�للحظة  حتى  للم�سرحية 

�مل�سرحية  كانت  �لأخ���رية، 

متج��ان�س����ة،  متم��ا�سك��ة، 

مدرو�ض  معرّب  �إيقاع  ي�حدها 

ب��ارع.  و�أد�ء  دق��ي��ق  وت���زي��ع 

كانت �مل�سرحية �سحنة حاّرة 

يف  خ��اّلًق��ا  �ن�سباًبا  تن�سّب 

�ل�جد�ن«.

امل�صرح واجلمه�ر

�لإختباري  �مل�سرح  متّيز  لقد 

مع  و�ل��ت�������س��ل  �جل��م��ه���ر،  مب�ساركة 

ملعرفة  ر�أيهم  عند  و�ل�ق�ف  �مل�ساهدين، 

�لتي  �مل�������س��ي��ع  م��ع  �ل��ت��ف��اع��ل  ن�سبة 

يطرحها.

ف��ب��ع��د ك���ل ع��ر���ض ك��ان��ت جت��رى 

يق�ل  وبيننا  �مل�ساهدين  بني  مناق�سة، 

عنا�سر  كل  ت��سيح  بهدف  ملتقى، 

وي�سيف:  �ساهدوه.  �لذي  �مل�سرحي  �لعمل 

حميمي،  ج�  خلق  �سبيل  يف  �رتاأينا، 

من  و�سحن  �لنبيذ،  من  كاأ�ض  تقدمي 

�أثناء  يف  م�ساهد  لكل  �ملقلية  �لبطاطا 

ت�زيع  �إىل  عمدنا  ذل��ك،  �إىل  �ملناق�سة. 

�آر�ءه  فيها  �مل�ساهد  ي�سّجل  �إ�ستمار�ت، 

�لف�ساء  حيث:  م��ن  �مل�سرحية،  ح���ل 

�لإخ��ر�ج،  �مل��س�ع،  �جلديد،  �مل�سرحي 

�مل��سيقى،  �ملالب�ض،  �لإ���س��اءة،  �لأد�ء، 

�إىل  قادت��ه  �لتي  �لإعالمية  �ل��س�يلة 

و�مل�س��رحيات  �مل�س�رحية،  م�ساهدة 

يف  يرغب  �لتي  �مل�سرحية  �مل���سيع  �أو 

م�ساهدتها لحًقا...

اأ�سماء المعة

�لعدد 120354

تقديًر� لعطائهما �مل�سرحي، 

ولطيفة  �أنط��ن  تكرمي  مّت 

ملتقى من قبل عدة جمعيات وحركات: 

- »جمعية �لإعمار و�لتنمية« يف و�دي �سحرور، 

ي��سف  حممد  �لثقافة  وزي��ر  قّلدهما  حيث 

�لأرز  و�سامي  �جلمه�رية،  رئي�ض  با�سم  بي�س�ن، 

برتبة فار�ض)1999(.

- »ر�بطة �أ�ساتذة �جلامعة �للبنانية« )2000(.

- »جمعية ل ج�ك�ند« يف زوق مكايل )2001(.

�أعالم  »تكرمي  �لثقافية-�أنطليا�ض«:  »�حلركة   -

�لثقافة يف لبنان« )2002(. 

ي��سف  مار  ودير  بحر�ساف،  �مل�سك-  �ساقية  بلدية   -

.)2003(

.)2004( NBN�تلفزي�ن �ل -

- معهد �لفن�ن �جلميلة – �جلامعة �للبنانية )2004(. 

�لدويل  �لقاهرة  مهرجان  يف  ملتقى  �أنط��ن  كّرم   -

�لتجريبي  �مل�سرح  حلركة  ر�ئ���ًد�  باعتباره  للم�سرح 

.)2006(

.)2006( Murex d’Or -

- �لهيئة �لعربية للم�سرح )2011(.

.)2012( NDU �جامعة �ل -

تكرمي واأو�صمة





كانت بنت زغريي كتري

عم ترك�ض خلف فر��سي

�سافت �سّف �لع�سكر ما�سي

�سدور كبريي...

وقلب كبري

ودع�ساتن بتهّد جبال

وبّيا معهن... �سّف رجال

�سدور كبريي... وقلب كبري...

قالتل�: »يا بابا ل�ين؟«

قاّل: »يا بنتي ل تخايف

ر�يح جبلك �ألف فر��سي

وزه�ر ورّف ع�سافري

بلبل و�سن�ن� وكنار...

وتبقي ل� �سار �للي �سار

كّل ما �سفتي فر��سي حل�ي

ل�ن جناحا تياب �لع�سكر

ق�ليال ل�ن جناحاتك

�سرنا نحب� �أكرت... �أكرت

ولبنان بحّب� عم يكرب«

وكّمل �سف �لع�سكر ما�سي

�سيفنا والقلم

زينة ديار ال�صما

�لعدد 122354

حكاية الإ�صتقالل 

اآخر م�ص�ار

�صّف الع�صكر

حملت �لأمل ما تركت من يّدك قلم

ما �ل�سّ دي����ار  زي��ن��ة  �خ���ت���ارك  �ل��ل��ه 

عاحلمى ق��ّي��م  ���س��رت  وب��اإل��ت��ز�م��ك 

�سما باملتلك  �ب��ر�ه��ي��م  ي��ا  ل��ب��ن��ان 

ب�����ضّ �ل���ق���در غ����د�ر ب��ال�����س��در �رمت���ى

��ل��ى ���س��ّم��ي �ل��ن��ب��ي ج��ّب���ر وع��ّن��ا �ل�����سّ

علم على  نار  كنت  بريدك  مت�سي 

�بر�هيم كنت كبري وحفظت �لقيم

�لق�سم خنت  وم��ا  بالأغلى  �سحيت 

�لقمم من  �أعلى  جبني  �لنج�م  ف�ق 

�لهمم �سيخ  ي��ا  ب��الإمي��ان  و�ج��ه��ت 

�بر�هيم يا  ز�ل يف باجلي�ض متلك  وما 

�حلمم منطفي  �لأخ���ط���ار  م��ن����ج��ه 

العقيد ت�فيق نعيم يزبك

اإىل روح املقّدم ال�سهيد

ابراهيم جّب�ر

ال�صاعر 

حممد عبد الرحمن دمج

برجا - ال�س�ف

عنف��ن حكاية  �بني  يا  خربك  رح 

ح���ك���اي���ه م�����س��ى ع��ل��ي��ه��ا زم���ن

�أح�������������������������ر�ر م�����������ن ع������ّن������ا

ت�������ي���������������س�������ل م���������ط��������ّن��������ا

ع��ا���س���� ك��ب��ار وق����اوم������ �ل���ع���دو�ن

ع�����ّم�����دو� �����س���ت���ق���الل���ن���ا ب����ال����ّدم

م����ا ف�����ّرط������� ب��ح��ب��ه م����ن ت���ر�ب����

زرع�������������� �ل������ف������رح ب���ق���ل����ب���ن���ا

ه��������ّن��������ي �ل������ف������خ������ر �إل������ن������ا

�ح���ف���ظ���ه���ا ي�����ا �ب����ن����ي وق����ل���ه���ا

ب�����ع�����ر������ض �ل�����������دين وط�����ل����ه����ا

�ب��ط��ال��ه��ا م���ن ه�����ن م���ن ل��ب��ن��ان

ورغ�����������م �مل������اآ�������س������ي و�مل�����ح�����ن

������س�����ح������� ب������اأغ������ل������ى ث���م���ن

م�������ات��������� ت����ي����ح����ي����ا �ل������ط�����ن

وح���ب �ل���ط��ن ع��ن��دن م��ن �لإمي���ان

و���س��م��ل��ن ب��ر����س��ي��ا �لأب����ي����ه �ل��ت��ّم

ك��ت��اب��� م����ن  �إل  ع���ّل���م�����  وم�����ا 

ر��������س��������� �ل�������ن�������دي ب��������رودن�������ا

�أح�����������������������������ر�ر م��������ط�������ّن�������ا

ع��������ا م���������س����م����ع �لأزم����������������ان

غ�������������ايل �����������س���������م ل�����ب�����ن�����ان

العريف حمم�د حم�د

اإىل اأخي ال�سهيد 

الرقيب حممد حم�د

�لذي ��ست�سهد بتاريخ 1984/1/16
ي����ا ����س���اي���ل���ني �ل���ت���اب����ت

�مل����ت ف���ّي���ي،  ت�����س��م��ت���  ل 

ل��ب��ي���ت وب����ك����ت  ر�ح 

�ل��ت���ت ورق  ي���ا  م��ب��ّك��ر 

ي���ام���ا ����س���ه���رت م���زت����ت

م���ع���ّل���ق �أم�������ل ب��خ��ي���ط

�أن�����ط�����ر جت�����ي وت����ف�����ت

حم���ب����ب �ل���ق���ل���ب غ���ايف

����س���ل���ت���� ع���ل���ى ك���ت���ايف

���س��ايف ق���ل���ب  �أك������رت  ع 

ت�������دب�������ل ع�����احل�����ف�����ايف

ب���ل���ي���ل �ل����ق����م����ر ط����ايف

وه����ّم����ك ح���ن���ى ك��ت��ايف

وق����ل����ب����ي �أن��������ا ����س���ي���ايف

ومّل��������ا ت����������ّدي �ل�������س����ت

�خل���ت ���س��ف��ايف  تتب��سك 

ي����ا ح�������س���رة ع��ل��ب��ي��م���ت

��م ي���ا م��ل��ك �مل����ت ت��ب�����سّ

ل������ّب������ي �ل�������ن�������د� ح�����ايف

وم������ّن������� ع��������ذر ك����ايف

وح������ب������اب������� ب����ي����ج����ايف

ي���ع���ط���ي���ك �أل�������ف ع���ايف



نهر رجال... ي�سّق جبال

ي�سّق �سه�ل... ي�سّق تالل

عم يتطّلع �س�ب �لأبعد

مطرح ما �لدنيي عم ترعد

غيمات ت�سّتي ويالت...

و�سّف �لع�سكر ما�سي... ما�سي...

ويا �لله... �سار �للي �سار

باآخر حلظة �ساف فر��سي

قاّل: برتوحي له�نيك

يف بنت زغريي عم تلعب

ق�ليال �لبابا م�ّديني

ملّب�سني تياب� تاقّلك:

�إيّن، يا بابا، ��ستقتّلك...

لكن رح �إبقى �إبعتلك

كلما زهر� لّ�ن خّد�

وكلما �سرقت �سم�ض جديدي

فر��سي حل�ي ما بتتهّد�

جناحاتا من تياب �لع�سكر

ق�ليال: ل�ن جناحاتك

�سرنا نحّب� �أكرت... �أكرت

ولبنان بحّب� عم يكرب...
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ِقف يف رباه اأ�صمى معاين العيد

بطل مغ�ار بالتحديد

بتطل �ل����ط���ن  ع���ا  مل���ا  ي���ا ع��ي��د 

�لعيد معاين  �أ�سمى  ل�سعبك  بتعطي 

�لإ�ستقالل حروف مر�سعة بدم رجالها

نيالها ي��ا  بتتحرر  �ل��ل��ي  �ل�سع�ب 

عيد يا  �سنة  كل  بتبقى  �لله  �إن�ساء 

وي���ع���م �ل�������س���الم رب����ع���ن���ا وي��ظ��ل

��ستقاللنا حقق  يللي  و�جل��ن��دي 

حالنا منق�سع  ف��ي��ه  ف��خ��ر  ب��ك��ل 

فل وردة  �أل��ف  لبناين  لكل  بتحمل 

�ل��ذل م��ن  حت��رر  جي�سك  ب��دم  �للي 

بتنالها �لب�سر  بدمها  بالت�سحية 

�أر���س��ه��ا بيفل �ل��غ��ا���س��ب ع��ن  مل��ا 

ت���ط���ل ع����ب����الدي ب���ت����ب ج��دي��د

�سامخ علمنا يرفرف ف�ق ر��ض �لكل

وجبالنا و�سهلنا  �ساحلنا  وحامي 

ومبالنا ودم��ن��ا  ب��روح��ن��ا  م��ن��ف��دي��ه 

بتدل عاجي�سنا  �للي  �ليد  ومن�سل 

عبد الروؤوف ال�صعدي

�لإبا  جي�ض  عن  �لُعرَب  ق����يف  ح��ّدث 

حماكًيا �جلبال  قمم  تعتلي  كي 

ف��ج��ب��ال ل��ب��ن��ان �ل��ك��ب��ري و���س��ع��ب��ه

ع�سكًر� تخاطب  كي  رب��اه  يف  قف 

حلنها ي��ب��اه��ي  �أن��ا���س��ي��ًد�  و�ك��ت��ب 

مرتال �لكنائ�ض  ب��اأج��ر����ض  و����س��دح 

�أر���س��ه ف��اجل��ي�����ض يف ل��ب��ن��ان ���س��ّي��ج 

ف����الأّن����ه ب���ط���ل ي���ج����ب ب�����س��اح��ة

�سهادة �ل���رب����ع  ب��ني  فاع�س��سبت 

رب����ًة فيها  �جل��ي�����ض  �سهيد  فحمى 

مّل����ا رم����ى �أه�����ل �جل���رمي���ة �أر���س��ن��ا

بع�سكر �جل��م��ي��ل  �ل���ط��ن  ف��ت��زّي��ن 

ف��ع��ل��ى ت���خ����م ج��ن���ب��ن��ا وب��ق��اع��ن��ا

ب�سربة �مل��ع��ت��دي��ن  ج��م���ع  ف���رم����� 

وت����ق����ّدم������ ب���ب�������س���ال���ة م���ع���ه����دة

بجي�سهم �مل���ؤم��ن��ني  ع���زم  ف��ا���س��ت��ّد 

ف������ازد�ن ل��ب��ن��ان �مل��ح��ّب��ة ب��ال�����س��ذ�

ط����ب���ى جل��ي�����ض م����ّد �أر�������ض ب���الده

ح�سنه ل��ل��م����ط��ن  يبقى  فاجلي�ض 

ول��ع��ب��ق��ر �لأ����س���ع���ار ج��ّه��ز م���ك��ب��ا

��ا ب��ع��زم ج��ن���ده ���س��ان �ل��رب��ى ج��ي�����سً

زّف������� ����س���ًذ� م��ن��ه �جل���م���ال ت�����س��ّرب��ا

ي��ح��ي��ا ب�����س��اح��ات �ل����غ���ى م��ت���ّث��ب��ا

���س��ارت مركبا �لأف����الك  ل��ه  حل��ًن��ا 

�آي�������ات �ح���م���د و�مل�������س���ي���ح ت��ق��ّرب��ا

كبا وم��ا  �حل��روب  خا�ض  من  بدماء 

ملعبا �مل���ع���ارك  ي�����م  ل���ه  ����س���ارت 

زّف�����ت دًم�����ا م��ن��ه �ل������رت�ب ت��رّط��ب��ا

ب��رب���ع��ه��ا ح���ام���ي �ل���ب���الد ت���دّرب���ا

�لأ�سعبا ي��ب��اري  ل��ك��ي  �لأب����ّي  ه���ّب 

���� م�����س��اج��ع جم���رم ق���د �أذن��ب��ا ق�����سّ

�أرعبا ع��دل  ب�سيف  �لغمار  خا�س�� 

م��دم��اك��ه��ا ف����ج ب�����س��الح��ه �أل��ه��ب��ا

با تع�سّ �ل���ف���د�ء  ع��ب��ق  ع��زم��ه��ا  م��ن 

مطلبا ���س��ع��ب��ه  ل��ع��م���م  غ���د�  ح��ت��ى 

��ب��ا مّل�����ا ���س��ه��ي��ده ب���ال���دم���اء ت��خ�����سّ

ب�����س��ه��ادة م��ن��ه��ا �لأري�������ج ت��ط��ّي��ب��ا

تقّلبا �ل��ب��الد  ع��ل��ى  �ل��زم��ان  مهما 

علي خليل احلج علي

امل�ؤهل نايف اأب� �صعد

قطاع جن�ب الليطاين

جديد فجر  ط��ل  ت�سرين  �سم�ض  م��ن 

ي���زّي���ن ����س���اح �ل����ط���ن ����س��ت��ق��الل��ن��ا

وع������ن ب���ط���ل م����غ������ر ب��ال��ت��ح��دي��د

ي����روي رج����ل���ة ع�����س��ك��رن��ا و�أب��ط��ال��ن��ا

***

�مل���ج���د ع��اج��ي�����س��ن��ا م���ّن���� ج��دي��د

م�������س���ّط���ر ب�����دم وذه�������ب �أف���ع���ال���ن���ا

�سهيد �إب���ن���ي  وت���ق����ل  ت���زغ���رد  �لإم 

�أطاللنا ف��رح  ترق�ض  �ل�سهيد  وبعر�ض 

***

ب��ح��رب مت�����ز �جل��ي�����ض روح����� ق��ّدم��ا

وبنهر �لبارد كان جي�سنا حامي �حلمى

ما بال�سّ ل��ب��ن��ان  ع��ل��م  رف��ع��ن��ا  وب��ع��رب� 

وع��ر���س��ال��ن��ا ع��ر���ض �ل��ب��ط���ل��ة و�مل��ج��د

دح���رن���ا �ل���ع���د� وم����ا ح����د� ب��ط��ال��ن��ا

***

�إن�����ت �ل���ل���ه معك ي���ا ق���ائ���د م���غ�����ر 

منتبعك ع���امل����ت  م����ات����روح  وي����ن 

منبعك م��ن  و�ل��ع��ز  �ل��ع��ن��ف����ن  �سربنا 

�لأرز ح��ام��ي  وج��ي�����س��ن��ا  �ل�����ّرب  جم���د 

����س���رف ت�����س��ح��ي��ة ووف������اء ر���س��م��ال��ن��ا

ي��صف اخل�ري
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والثقافة
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درا�صات عليا 

يف عل�م اإت�صال امل�ؤ�ص�صات

للعميد املتقاعد ي��صف ح�ماين 

علي  ي��سف  �ملتقاعد  �لعميد  نال 

در����س��ات عليا يف  دب��ل���م  ح���م��اين 

عل�م �إت�سال �مل�ؤ�س�سات )مهني(، من 

كّلية �لإعالم و�لت�ثيق يف �جلامعة 

�للبنانية.

اإجازة يف احلق�ق 

للمالزم اأول 

عمر علي اأب� طه

نال �ملالزم �أول عمر علي �أب� طه من 

�حلق�ق  �إجازة يف  �لثامن،  �مل�ساة  ل��ء 

من كّلية �حلق�ق و�لعل�م �ل�سيا�سية 

و�لإد�رية يف �جلامعة �للبنانية.

اإجازة يف الفيزياء العامة

للمالزم اأول 

حازم ن�صر الدين

حاز �ملالزم �أول حازم نز�ر ن�سر �لدين 

يف  �إج���ازة  �ل�سابع،  �مل�ساة  ل����ء  من 

�لفيزياء �لعامة من كّلية �لعل�م يف 

�جلامة �للبنانية.

ماج�صتري يف اإدارة الأعمال 

للمالزم اأول الإداري 

ج�رج عي�صى

ج���رج  �لإد�ري  �أول  �مل����الزم  ن���ال 

�إد�رة  يف  ماج�ستري  عي�سى  جرج�ض 

م��ن جامعة  )�ل��ت��م���ي��ل(  �لأع��م��ال 

�ل�سرق �لأو�سط.

دبل�م درا�صات عليا يف 

العالقات الدولية والدبل�ما�صية 

للمقدم الركن من�ص�ر اأ�صتي

بكال�ري��ش يف اإدارة الأعمال 

للرقيب 

بالل ب� ن�صر الدين

ن�سر  ب�  وفاء  بالل  �لرقيب  حاز 

�إد�رة  يف  ب��ك��ال���ري������ض  �ل��دي��ن 

�لآد�ب  جامعة  م��ن  �لأع��م��ال 

و�لعل�م و�لتكن�ل�جيا يف لبنان.

من�س�ر  �ل��رك��ن  �مل��ق��دم  ح���از 

�مل�ساة  ل����ء  من  �أ�ستي  �سليمان 

يف  عليا  در����س��ات  دبل�م  �لثاين 

و�لدبل�ما�سية،  �لدولية  �لعالقات 

م��ن ك��ّل��ي��ة �حل��ق���ق و�ل��ع��ل���م 

�جلامعة  يف  و�لإد�ري���ة  �ل�سيا�سية 

�للبنانية.
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اإجازة فنّية 

يف الإلكرتونيك

للرقيب جان الدهام

اإجازة فّنية يف عل�م 

خمتربات الأ�صنان

للعريف حممد حجازي

اإجازة يف التاريخ

للعريف 

عبدالله خدوج

نال �لرقيب جان مي�سال �لدهام 

من مقر عام �جلي�ض، �إجازة فنّية 

يف �لإلكرتونيك )�ل�سناعي( من 

�ملهني  للتعليم  �لعامة  �ملديرية 

و�لتقني.

قا�سم  حم��م��د  �ل��ع��ري��ف  ن���ال 

عل�م  يف  فّنية  �إج���ازة  ح��ج��ازي، 

�ملديرية  من  �لأ�سنان،  خمترب�ت 

�لعامة للتعليم �ملهني و�لتقني.

خالد  عبد�لله  �ل��ع��ري��ف  ح��از 

�لل�ج�ستي،  �ل��ل����ء  م��ن  خ��دوج 

من  �لتاريخ  يف  جامعية  �إج��ازة 

�لإن�سانية  و�لعل�م  �لآد�ب  كلّية 

يف �جلامعة �للبنانية.



نحن والقانون

اإعداد: د. نادر عبد العزيز �صايف

حمام باالإ�ستئناف

�لعدد 128354

الأحكام 

القان�نية لدي�ن 

املت�فى وحق�ق 

دائنيه

اإنتهاء ال�صخ�صية القان�نية للمت�فى 

وانتقال تركته لل�رثة

عندما يت�فى �لإن�سان تنتهي �سخ�سيته 

ملكيته  تنتهي  وبالتايل  �لقان�نية، 

ورثته،  �إىل  وتنتقل  لأم��له وممتلكاته، 

�سخ�ض  �ل�����رث  �سخ�ض  يخلف  بحيث 

�إجبارية،  عامة  خالفة  ماله  يف  �مل���رث 

يف  د�ئًما  �لإرث  فيها  يتحقق  خالفة  �أي 

بق�ة  منها  ح�سة  يف  �أو  �لرتكة  كامل 

�مل�رث  لإر�دة  تاأثري  �أي  دون  من  �لقان�ن، 

هي  و�لرتكة  ذل��ك.  يف  �ل����رث  �إر�دة  �أو 

جمم�ع ما يرتكه �لإن�سان بعد �أن يت�فاه 

�أو حق�ق مالية، ما يعني  �لله، من مال 

بعنا�سرها  �ملالية  �لذمة  هي  �لرتكة  �أن 

�ليجابية و�ل�سلبية.

�ل�رثة  لكت�ساب  �سبًبا  �لإرث  ويعترب 

بحيث  �مل���رث،  �أم����ل  جميع  ملكية 

تنتقل �ليهم جميع �حلق�ق �ملالية �لتي 

كانت له، �س��ء كانت حق�ًقا �سخ�سية 

مادية �أو معن�ية �أو حق�ًقا عينية. ويعترب 

�ل�سجل  �لت�سجيل يف  �ل��رث مالًكا قبل 

�لعقاري، كما �أن عدم ت�سجيل �كت�ساب 

ملكية �لعقار �مل�روث يف �ل�سجل �لعقاري 

ل يح�ل دون �نتقال �حلق �مل�روث، بحيث 

تنتقل �أم��ل �لرتكة �إىل ذمة �ل��رث ف�ر 

وفاة �مل�رث من دون �حلاجة �إىل �أي �إجر�ء 

�آخر ليتم هذ� �لنتقال. ولكن �ل��رث ل 

�ملكت�سبة  بالعقار�ت  �لت�سرف  ميكنه 

�سنًد�  �لت�سجيل  بعد  �إل  �ل�ر�ثة،  بطريقة 

�مللكية  قان�ن  من  و229   204 للمادتني 

�لعقارية.

اإ�صتقاللية �صخ�صية ال�ارث عن 

�صخ�صية امل�رث املت�فى جتاه الدائنني

وفق �لقان�ن �للبناين، ت�ستقل �ل�سخ�سية 

�لقان�نية لل��رث عن �ل�سخ�سية �لقان�نية 

للم�رث، قبل وفاته وبعدها. ويتفق ذلك 

مع قاعدة »ل �إرث قبل وفاء �لدين« �أو »ل 

على  وهذ�  �لدين«.  �سد�د  بعد  �إل  تركة 

�لقان�ن  يف  �حلال  عليه  هي  ما  عك�ض 

من  م�ستمد  مببد�أ  ياأخذ  �لذي  �لفرن�سي 

�لقان�ن �لروماين مفاده �أن �سخ�سية �ل��رث 

فتك�ن  �مل�رث،  ل�سخ�سية  �متد�ًد  تعترب 

يلزم  �أن��ه  كما  �مل����رث  حق�ق  ل��ل����رث 

بدي�نه، �أي تختلط ذمة �مل�رث، بعنا�سرها 

�ليجابية و�ل�سلبية بذمة �ل��رث.

�لقان�ن  يف  �ل����رث  م�س�ؤولية  وتنح�سر 

ما  �مل���رث يف ح��دود  دي���ن  �للبناين عن 

 76 )�مل����ادة  �ل��رتك��ة  �م�����ل  م��ن  تلقاه 

�سخ�سية  �أن  فطاملا  وعق�د(.  م�جبات 

�ل��رث ل تعترب �متد�ًد� ل�سخ�سية �مل�رث، 

فاإن �سمان د�ئني �مل�رث يظل حم�س�ًر� يف 

�ل��رث  م�س�ؤولية  وتك�ن  �لرتكة،  �أم��ل 

�لم��ل.  هذه  حدود  يف  �مل�رث  دي�ن  عن 

�لرتكة غري كافية  �أم��ل  فاإذ� كانت 

لي�ض  فاإنه  �مل���رث،  د�ئني  بحق�ق  لل�فاء 

له�ؤلء �لتنفيذ على �أم��ل �ل��رث �خلا�سة. 

ومن �ملبادىء �مل�ستقرة يف �لقان�ن �للبناين 

�أم��ل  �لتنفيذ على  �أنه ل يج�ز للد�ئنني 

غري  �لرتكة  كانت  ول�  �خلا�سة  �مل�رث 

��ستناًد�  م�رثهم  بدي�ن  لل�فاء  كافية 

�ل�رثة عن  ��ستقاللية �سخ�سية  �إىل مبد�أ 

�سخ�سية �مل�رث.

حق�ق دائني املت�فى

حق�ق  بحماية  �للبناين  �لقان�ن  �إهتم 

�ل��رث  د�ئني  مز�حمة  من  �مل�رث  د�ئني 

�أو من ت�سرف �ل��رث، فاأقر ب�سحة متلك 

�ل��رتك��ة �ملدينة  ه��ذ� �لخ��ري ع��ق��ار�ت 

وب�سحة ت�سرفه يف عقار�ت هذه �لرتكة، 

�سمن عدد من �لقي�د:

1- �صق�ط اأجل الدي�ن ب�فاة املدين:

�إن وفاة �ملدي�ن جتعل كل ما عليه من 

�مل�جبات ذ�ت �لأجل م�ستحقة �لإيفاء ما 

عينية  بتاأمينات  �مل�سم�نة  �لدي�ن  عد� 

)�ملادة 114 م�جبات وعق�د(.

2- �صريان العق�د ب�جه ورثة املدين املت�يف:

ت�سمل �لعق�د �لذين نال�� على وجه عام 

مفاعيلها  وتك�ن  �ملتعاقدين  حق�ق 

ح��اًل  �إم��ا  عليهم  �أو  لهم  �لأ���س��ا���ض  يف 

)كالد�ئنني( و�إما بعد وفاة �ملتعاقدين �أو 

�أحدهم )كال�رثة و�مل��سى لهم مبجم�ع 

عام(  وجه  على  منها  بجزء  �أو  �لرتكة 

)�ملادة 114 م�جبات وعق�د(.

من اأ�صعب امل�صاكل التي تعرت�ش الدائنني، م�صكلة وفاة املدين، 

واإ�صكالية الطرق املمكنة لتح�صيل دي�نهم

بعد ال�فاة.

فما هي الحكام القان�نية يف هذا املجال؟
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وفاة  قبل  الدائن  مل�صلحة  تاأمني  وج�د   -3

املدين:

�ل���ف��اة،  قبل  ح�سل  �ل��ذي  �ل��د�ئ��ن  �إن 

عيني  تاأمني  على  �مل�رث،  حياة  وخالل 

ي��ك���ن ق��د ح��ف��ظ حقه.  )ع���ق���اري( 

مل�سلحة  يقيد  �ل��ذي  �لجباري  فالتاأمني 

�ل�فاة يعطيه حق �لأف�سلية  �لد�ئن قبل 

وحق �لتتبع، ويك�ن هذ� �لد�ئن مبناأى 

عن �أي خطر يّهدد حقه، فحق �لأف�سلية 

يخ�له �لتقدم يف ��ستيفاء دينه �أو حقه من 

بالتاأمني  ل  �مُلحمَّ للعقار  �لنقدي  �ملقابل 

وبقية  �ملرتبة  له يف  �لتالني  �لد�ئنني  على 

�لتتبع  وحق  للرتكة.  �لعاديني  �لد�ئنني 

ل بالتاأمني  يخ�ل �لد�ئن تتبع �لعقار �مُلحمَّ

�إذ� ح�سل �لت�سرف فيه �إىل �أية يد �إنتقلت 

�لتاأمني �سنًد� للمادتني 120  �ليه بعد قيد 

�لعقارية.  �مللكية  قان�ن  من  و4/138 

ا جميع �حلق�ق  ويك�ن لهذ� �لد�ئن �أي�سً

يكِف  مل  �إذ�  �لعادي  للد�ئن  تع�د  �لتي 

دينه  ل�سد�د  بالتاأمني  ل  �مُلحمَّ �لعقار 

�لآخرين  �لعاديني  �لد�ئنني  مع  فيت�ساوى 

�إذ� مت �لتنفيذ  بن�سبة ما بقي من دينه، 

على مال �آخر يف �لرتكة.

4- قيد تاأمني مل�صلحة الدائن بعد وفاة املدين:

يحفظ��  �أن  لهم  وللم��سى  للد�ئنني 

حق�قهم يف فرز �لرتكات مب�جب قيد 

�لتي  ��سهر  �ل�ستة  �أثناء  يف  يدون  �إجباري 

تلي �فتتاح �لرتكة. 

حق�ق  حماية  ت��اأم��ني  يتم  وب��ذل��ك، 

�ل��رث  د�ئني  مز�حمة  من  �مل�رث  د�ئني 

�لرتكة  من  دي�نهم  ��ستيفاء  يف  لهم 

يعقد  �ل��ذي  �لج��ب��اري  �لتاأمني  ب��سيلة 

على عقار�تها �سماًنا لفرزها عن �أم��ل 

�لتاأمني  ه�  �لإجباري  فالتاأمني  �ل����رث. 

�لذي ي�سجل حكًما، �س��ء �أكان بر�سى 

�ساحب �لعقار �أم بغري ر�ساه، ويف �لأح��ل 

�ملعينة يف �لقان�ن. 

�سمان  �أهمل��  �ل��ذي��ن  �ل��د�ئ��ن���ن  �أم��ا 

خالل  طلب  باأي  يتقدم��  ومل  حق�قهم 

�ملهلة �ملذك�رة فال ي�ستفيدون من ذلك، 

وبالتايل فاإن �لد�ئنني �مل�ستفدين من قيد 

د�ئني  مب��جهة  به  يحتج�ن  �لتاأمني 

د�ئني  ومب��جهة  �ل�سخ�سيني،  �ل����رث 

�مل�رث �لذين �همل�� �سمان حق�قهم.

باأم�ال  ال�ارث  الدائن من ت�صرف  5- حماية 

الرتكة بعد وفاة املدين:

بعد  لل��رث،  يحق  �أن��ه  �لقان�ين  �ملبد�أ 

�أن  �مل���روث،  للعقار  ملكيته  ت�سجيل 

�لت�سرف  ه��ذ�  ي�سجل  و�أن  ب��ه  يت�سرف 

ت�سرفه  وي��ك���ن  �ل��ع��ق��اري.  �ل�سجل  يف 

�سادًر�  ت�سرًفا  باعتباره  وقان�نًيا  �سحيًحا 

�أي  �أن �لرتكة مدينة،  عن مالك، رغم 

تتعلق بها حق�ق د�ئني �مل�رث. ونك�ن 

م�سلحة  متعار�سة:  م�سالح  �أمام  بذلك 

وم�سلحة  �إليه  �ملت�سرف  وم�سلحة  �ل��رث 

د�ئن �مل�رث.

�مل�رث قد �سمن حقه  فاإذ� كان د�ئن 

�ل�سجل  يف  �لجباري  �لتاأمني  �أج��رى  باأن 

م�سم�ًنا  ي��ظ��ل  ح��ق��ه  ف���اإن  �ل��ع��ق��اري، 

�أن  �سرط  و�قت�ساءه،  تتبعه  وي�ستطيع 

�لج��ب��اري  �لتاأمني  قيد  ت��اري��خ  يك�ن 

يف  �ل��رث  ت�سرف  ت�سجيل  لتاريخ  �سابًقا 

من  �مل�سرتي  �أن  كما  �لعقاري.  �ل�سجل 

ي�سجل  مل  ع��ادي  عقد  مب�جب  �مل���رث 

للم�رث،  د�ئن  مبثابة  يعترب  �ل�فاة  قبل 

�سرط  �ل����رث  من  �مل�سرتي  على  ويف�سل 

قيد �لتاأمني �لجباري قبل تاريخ ت�سجيل 

بالن�سبة  �لمر  وكذلك  �ل����رث.  ت�سرف 

مل  و�ل��ذي  �لرتكة  يف  بعقار  له  للم��سى 

ي�سجل �ل��سية.

6- حق�ق الدائن العادي بعد وفاة املدين:

�لتاأمني  قيد  �أهمل  �لذي  للد�ئن  يحق 

�أن  �أ�سهر،  �ل�ستة  مهلة  �سمن  �لجباري 

ب�جه  �لعادي  �لتنفيذ  طريق  �إىل  يلجاأ 

�لتي  �لرتكة  �أم��ل  و�حلجز على  �ل�رثة، 

ل تز�ل على �إ�سم �ملدين �ملت�فى، و�قت�ساء 

حقه من �لثمن �لناجت عن �لبيع باملز�د 

�لعلني.

باأم��ل  ت�سرف  قد  �ل�����رث  ك��ان  و�إذ� 

مل  بحيث  بع�سها،  �أو  كلها  �لرتكة 

�لد�ئن  فاإن  �لدين،  ل�سد�د  كافية  تعد 

�ل����رث  على  يع�د  �أن  ميكنه  �ملهمل 

مع  يتز�حم  بحيث  �ل�سخ�سية،  باأم��له 

من  يتمكن  �إذ� مل  هذ�  �ل����رث،  د�ئني 

ل  �لد�ئن  �أن  �إل  �ل��رث.  بت�سرف  �لطعن 

باأكرث مما  �ل��رث  �أن يطالب  ي�ستطيع 

ع��اد لهذ� �لخ��ري م��ن �ل��رتك��ة )�مل��ادة 

د�ئن  فحق�ق  وعق�د(.  م�جبات   2/76

�مل�رث تظل متعلقة بالرتكة، و�إن كان 

بالتع�ي�ض،  �ل����رث  يطالب  �أن  ميكنه 

�إذ� كان �سيء �لنية، و��ستطاع )�لد�ئن( 

�إثبات �س�ء نيته.

ميكنه  ل  �مل���رث  د�ئن  �أن  ه�  �لأ�سل 

مالحقة �ل�رثة على �أم��لهم �خلا�سة؛ �إذ 

�أن �ملطالبة يجب �أن تقت�سر على �حل�سة 

�لتي تع�د لهم من �لرتكة. 

وج�د  �ثبات  �لد�ئن  عاتق  على  ويقع 

وعنا�سرها.  �أعيانها  وتعيني  �لرتكة 

بالن�سبة  متي�سًر�  �لم��ر  هذ�  كان  ف��اذ� 

قي�د  وحجية  ل��س�ح  بالنظر  للعقار�ت 

متعذًر�  يبدو  �أن��ه  �إل  �لعقاري،  �ل�سجل 

�حلجة  �إىل  ��ستناًد�  للمنق�لت  بالن�سبة 

�لتي �أقرتها �مل�ادة 306/�أ.م.م. باأن �حليازة 

يف �ملنق�ل تعد �سنًد� للملكية.

وبالتايل، فاإن �إثبات دخ�ل �م��ل �لرتكة 

يقع على  �لدين  وفاء  قبل  �ل�رثة  ذمة  يف 

عاتق �لد�ئن �لذي عليه �أن يقيم �لدليل 

�للج�ء  عرب  �أ�سلية  بدع�ى  ذل��ك  على 

�سبيل  متهد  �لتي  �ملت��سطة  �ل��سيلة  �إىل 

�لتنفيذ بحق �رتهان �لد�ئن �ملذك�رة يف 

و�لعق�د،  �مل�جبات  قان�ن  من   275 �مل�ادة 

وهي حق �لتفريق بني �أم��ل �مل�رث و�أم��ل 

�ل��رث.

ب��اأم����ل  ت�سرف��  �ل���رث��ة  �أن  ثبت  و�ذ� 

قاعدة  وخالف��  �لدين  وفاء  قبل  �لرتكة 

�إرث قبل وفاء �لدين«، فاإنه ميكن  »ل 

�لتنفيذ على �م��لهم �ل�سخ�سية مبقد�ر 

ما دخل عليها من �م��ل �لرتكة. 

و�إذ� مل يكن للمدين �ملت�فى �أية �أم��ل 

�أو تركة، فال ُيلزم �أحد بدفع دي�نه �لتي 

يحق  ول  للتح�سيل،  قابلة  غري  ت�سبح 

بتلك  غريهم  �أو  ورثته  مطالبة  للد�ئن 

�لدي�ن �إل يف حالة �لكفالة �أو �لت�سامن، 

فيك�ن �ل�سخ�ض ملزًما دفع تلك �لدي�ن 

ب��سفه كفياًل �أو مدي�ًنا مت�سامًنا، ولي�ض 

ب��سفه و�رًثا.
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العميد الركن املتقاعد جوزف �سليم حبيقه

العميد الإداري املتقاعد

ح�سن قبي�سي

نعت قيادة اجلي�ش العميد 

ج��وزف  املتقاعد  ال��رك��ن 

تويف  ال���ذي  حبيقه  �سليم 

بتاريخ 2014/10/27.

 1951/3/25 مواليد  من   -

يف بريوت.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�سفة 

من  اإعتباًرا  �سابط  تلميذ 

.1972/11/13

م���ازم  ل��رت��ب��ة  رّق�����ي   -

 ،1975/8/1 م��ن  اإع��ت��ب��اًرا 

رتبة  حتى  الرتقية  يف  تدّرج 

من  اعتباًرا  رك��ن  عميد 

.2002/1/1

- حائز:  

من  الوطني  الأرز  و�سام   •
رتبة فار�ش.

ال���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الثالثة.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

الإ���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الثانية.

• و�سام التقدير الع�سكري 
من الدرجة الف�سية.

من  الوطني  الأرز  و�سام   •

رتبة �سابط.

الإ���س��ت��ح��ق��اق  و���س��ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة 

الأوىل.

• و�سام الفخر الع�سكري 
من الدرجة الف�سّية.

من  الوطني  الأرز  و�سام   •
رتبة كومندور.

م��ك��اف��ح��ة  و�����س����ام   •
الإرهاب.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش �ست مّرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش ثمان�ي ع�سرة مّرة.

رئي�ش  ن��ائ��ب  تهنئة   •
الأركان ثاث مّرات.

كلّية  ق��ائ��د  تهنئة   •
ثاثة مّرات.

• تهنئة قائد لواء.
- تابع عّدة دورات درا�سية 

يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

الإداري  العميد  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

املتقاعد ح�سن قبي�سي الذي تويّف بتاريخ 

.2014/10/22

الغبريي،  يف   1940/2/10 مواليد  من   -

ق�ساء بعبدا.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�سفة تلميذ �سابط 

اإعتباًرا من 1960/10/3.

- رق���ّي ل��رت��ب��ة م���ازم اإع��ت��ب��اًرا من 

رتبة  حتى  الرتقية  يف  وت��دّرج   ،1964/7/1

عميد اإعتباًرا من 1990/1/1.

- حائز:

• و�سام 1961/12/31 التذكاري.

رت�ب��ة  م�ن  ال�وط�ن��ي  الأرز  و�س��ام   •
ف��ار�ش.

• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة 
الثالثة.

• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة 
الثانية.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة �سابط.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من الدرجة 

الأوىل.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

الدرجة  من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •
الف�سية.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش مّرتني.
 8 اجلي���ش  ق��ائد  العم��اد  تهنئ��ة   •

م��ّرات.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل ويف 

اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

املوؤهل �سامر حمزه

املعاون اأول 

طوين كوزال
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العميد املتقاعد يا�سر اخلطيب

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

يا�سر  امل��ت��ق��اع��د  ال��ع��م��ي��د 

بتاريخ  تويّف  الذي  اخلطيب 

.2014/11/6

- من مواليد 1951/9/27، 

يف حارة حريك، بعبدا.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�سفة 

من  اإعتباًرا  �سابط  تلميذ 

.1974/10/1

- رقّي لرتبة مازم طّيار 

 ،1977/7/1 من  اإعتباًرا 

حتى  الرتقية  يف  وت���دّرج 

من  اإعتباًرا  عميد  رتبة 

.2007/1/1

- حائز:

الإ���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
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�سية.

من  الوطني  الأرز  و�سام   •
رتبة فار�ش.

الإ���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال���درج���ة 

الثانية.

من  الوطني  الأرز  و�سام   •
رتبة �سابط.

الع�سكري  الفخر  و�سام   •
من الدرجة الف�سية.

الإ���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
اللبناين من الدرجة الأوىل.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش اأربع مّرات.

لقوى  العام  املدير  تنويه   •

الأمن الداخلي.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
ال�ج�ي���ش �س��ت وع�س��ري��ن 

مّرة.

رئي�ش  ن��ائ��ب  تهنئة   •
الأركان ثاث مّرات.

الكلية  قائد  تهنئة   •
احلربية مّرتني.

امل��رك��ز  ق��ائ��د  تهنئة   •
ال������ع������ايل ل���ل���ري���ا����س���ة 

الع�سكرية.

- تابع عّدة دورات درا�سية 

يف الداخلب ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.

نعت قيادة اجلي�ش املوؤهل �سامر اأمني 

حمزه الذي تويّف بتاريخ 2014/10/9.

يف   ،1974/5/25 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  ال�سوف،  ق�ساء  بعقلني، 

جبل لبنان.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.1996/2/1

- من عداد مديرية التاأليل.

- حائز:

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الرابعة الربونزي.

من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الثالثة الف�سي.

�ست  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 13 مّرة.
- عازب.

املعاون اأول 

طوين كوزال

اجلندي

عالء الدين 

فوزي 

العويك

ن��ع��ت ق��ي��ادة 

اجل�����ي�����������ش 

عاء  اجلندي 

ال���دي���ن ف���وزي 

العويك الذي تويّف بتاريخ 2014/10/7.

حارة  يف   1984/1/1 مواليد  من   -

حمافظة  زغ��رت��ا،  ق�����س��اء  ال���ف���ّوار، 

ال�سمال.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.2009/12/26

- من عداد فوج التدخل الأول.

- حائز:

اجلي���ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تنويه   •
مّرت�ني.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة مدير العمليات.

- عازب.

اأول  امل��ع��اون  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

بتاريخ  تويّف  الذي  نبيه كوزال  طوين 

.2014/9/30

يف   1976/4/15 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  ب��ريوت،  ق�ساء  الأ�سرفية، 

بريوت.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.1993/10/13

ال��ت��دخ��������ل  - م���ن ع����داد ف�����وج 

اخلام���ش.

- حائز:

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• و�سام التقدير الع�سكري.

من  اللبناين  الإ�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الرابعة.

من  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الثالثة.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.

- متاأهل وله ولدان.





متجره  باب  اف«  »ع�سّ رفع 

الباكر  ال�سباح  يف  احلديدّي 

رّزاق،  يا  رّب،  »يا  يقول:  وهو 

ثم  ارزقنا«.  الأرزاق  م  مق�سّ يا 

على  ليقراأ  التلفاز  واأدار  دخل 

اأن  ع��اج��ل  ن��ب��اأ  يف  ال�سا�سة 

وخم�سني  مئة  حتمل  طائرة 

دقائق  بعد  �سقطت  م�سافًرا 

من  اإق��اع��ه��ا  على  قليلة 

اأن  وُيخ�سى  العا�سمة،  مطار 

قد  رّكابها  جميع  يكون 

ذاك  ع��ن��د  حتفهم.  لق���وا 

»ما  وق��ال:  اف،  ع�سّ ابت�سم 

الله!«.  يا  ا�ستجابتك  اأ�سرع 

انقلبت  ابت�سامته  ل��ك��ّن 

قراأ  عندما  وتقطيًبا  وجوًما 

ملحًقا للنباأ يقول اإن الطائرة 

اأميال  �سقطت يف البحر على بعد ب�سعة 

يرتزق  لن  اأنه  عرف  الآن  ال�ساطئ.  من 

اأطفاأ  لذلك  ب�سيء.  احل��ادث  ه��ذا  من 

م�ستودع  اإىل  اآخ��ر  باًبا  وول��ج  التلفاز، 

ف�سيح، واأخذ يجول بني النعو�ش املر�سوفة 

وفيها  الي�سار،  وعن  اليمني  عن  �سّفني 

من كّل الأحجام والألوان و... الأثمان. 

اآخر  يف  التي  تلك  قبالة  اإل  يتوّقف  ومل 

امل�ستودع تنتظر الأثرياء والوجهاء؛ فهذه 

اخل�سب  ومن  بالغة  بعناية  لهم  �سنعها 

الثمني الذي يليق بهم. ثم راح يتاأّملها 

النا�ش؛  اأيها  »موتوا  ماكرتني:  بعينني 

فاأنا اأ�سمن لكم بهذه النعو�ش اجلميلة 

فاإىل  القبور. ومن هناك  اإىل  اآمنة  نزهة 

ق��ال،  هكذا  امل�سري«.  وبئ�ش  جهّنم 

اأ�سابه  كَمن  يقهقه  راح  ثم  و�سحك. 

م�ّش من اجلنون.

امتاأ  واإنه لكذلك، دخل عليه رجل 

وعينيه،  وجهه  اإىل  ففا�ش  حزًنا  قلبه 

ت�سعة  ابنة  ل�سبّية  ا  نع�سً اف  ع�سّ و�ساأل 

ع�سر ربيًعا.

اف. - اأقريبة لك هي؟ �ساأل ع�سّ

- ل. اأجاب، وقد 

الكلمة  خرجت 

وطاأطاأ  �سفتيه،  بني  من  عنها  غ�سًبا 

راأ�سه.

- ومَل اأنت حزين اإىل هذا احلّد اإًذا؟!

بعيد...  زم��ن  منذ  �سديقي  اأب��وه��ا   -

م�سكينة. فتاة مثل القمر، رمت نف�سها 

اإىل ال�سارع من الطبقة الرابعة؛ فق�ست 

على الفور.

- ما حكايتها؟

- انف�سل اأبواها عن بع�سهما منذ زمن 

ر�سبت  اأنها  عرفْت  والبارحة  بعيد.  غري 

كانت  بعدما  الر�سمية  المتحانات  يف 

ترتّقب النجاح باأمل كبري.

على  اإن�سان  لكّل  �سجاعة...  بنت   -

ليقتل  و�سبب  �سبب  مئة  الأر����ش  وج��ه 

نف�سه ويرتاح. واإن كنا ل نفعل، فلعّلة 

لكنني  جنروؤ.  ل  اإننا  فينا.  التي  اجلنب 

يخافون  ول  املوت  يخافون  اأعجب مّمن 

احلياة، كما قال بول فالريي.

اف  ع�سّ كام  على  الرجل  يعّلق  مل 

بكلمة. لكن ابتاع النع�ش ورحل به. 

اف فدخل  اأما ع�سّ

حيث  م�����س��غ��ل��ه 

�سغري  نع�ش  �سنع  يف  اأّي���ام  منذ  يعمل 

واإذ  بالأبي�ش.  منه،  الفراغ  بعد  يطليه، 

الألواح اخل�سبية  اإىل  التفاتة  حانت منه 

اأقدام  عند  لحظ  الزاوية،  يف  املكّد�سة 

وملا  متجّمعة.  ُنقارة  بع�ش  وجود  اأحدها 

ح�سرة  ثّمة  اأن  اأدرك  النظر،  واأمعن  دنا 

وتخريًبا.  نخًرا  خ�سبه  يف  تعمل  �سو�ش 

كم  احل�سرة  »اأيتها  وق��ال:  راأ�سه  فهّز 

كانا  نعي�ش  واأن���ت  اأن��ا  ت�سبهينني! 

بف�سل  نحيا  التوابيت...  خ�سب  من 

تقا�سمينني  اأدع��ك  لن  لكنني  امل��وت. 

جاء  ثم  لقمتي«.  اإىل  وت�سابقينني  رزقي 

مبحلول قاتل، وحقن الثقب به: »واأنِت 

ا اإىل اجلحيم اأيتها اللعينة«. اأي�سً

مّر يومان من العمل الدوؤوب، واإذا النع�ش 

الطاء؛  لمع  ال�سكل  جميل  ال�سغري 

عمر  يف  م��ات  ل�سبّي  ي��ري��ده  َم��ن  فجاء 

الرياحني.

- م�سكني. ق�سى غرًقا يف بحر ا�ستّدت 

اأنواوؤه وعمقت جّلته. قال الرجل.

ق�سة ق�سرية

يكتبها:

العميد الركن اإميل منذر
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- ح�سٌن اأنه غرق يف البحر طفًا قبل اأن 

املتحّركة  احلياة  رمال  يف  ويغرق  يكرب 

وم�ستنقعاتها املوحلة.

- كم ثمنه؟ �ساأل الرجل.

- األف دولر.

ما  يا رجل.  ك  ربَّ َخْف  دولر!!!  األف   -

ياأكلها  خ�سبية  األ���واح  ب�سعة  اإل  هو 

ال�سو�ش والعفن يف القرب خال يومني.

يف  الأم��وال  ُت�سَرف  اأن  اخلري  مَلِن  اإنه   -

�سراء اأخ�ساب حتمل اأ�سحابها اإىل القبور، 

�سراء عقاقري ل ُتطيل  ُت�سَرف يف  اأن  من 

العذاب يف هذه  اإل لتطول رحلة  الأعمار 

احلياة.

املرء  ي�ستطيع  اأَُخر  اأما من حاجات   -

ا رْغًدا، ويحيا  �سراءها مباله فيعي�ش عي�سً

حياة �سعيدة!!!

�ساحبي.  يا  و���س��راب  وه��م  ال�سعادة   -

حقيقتها  ك��ب��رية.  ك��ذب��ة  واحل��ي��اة 

ال�سعادة  اأْن ل �سعادة فيها.  الوحيدة هي 

احلياة  ن��ري  م��ن  التحّرر  يف  ه��ي  احل��ّق��ة 

واللجوء اإىل اأح�سان املوت.

األ  الآن.  اأذه���ب  اأن  علّي  ح�سًنا.   -

تخّف�ش يل ال�سعر قليًا؟

ما  اإليه  اأنظْر  اأ�ستطيع.  ل  وحياتك   -

قال،  فيه.  �سريقد  ملَ��ن  فهنيًئا  اأروع���ه! 

وافرّتت �سفتاه عن ابت�سامة عري�سة.

عندما مالت ال�سم�ش نحو املغيب، اأقفل 

اف متجره، وعاد اإىل منزله؛ فاأخذت  ع�سّ

له.  الع�ساء  اإع��داد  يف  تعمل  العجوز  اأّم��ه 

هذا ما داأبت عليه بعد وفاة زوجة ابنها 

خمّلفًة له بنًتا وحيدة مل تكمل عامها 

العا�سر بعد. 

من  ي��رج��ع  حتى  اأخ���اك  اأتنتظر   -

تلتفت  وهي  اف  ع�سّ اأّم  �ساألت  عيادته؟ 

اإىل عقارب ال�ساعة املعّلقة يف احلائط. 

يجيء  متى  ي��ع��رف  اأن  لأح���د  وه��ل   -

ياأِت!  ومل  اآٍت  اإنه  قال  مّرة  كم  اأخ��ي!! 

عمله كطبيب جّراح �سرقه منا. وحتى 

ي�سرقه من نف�سه.

- لديك كّل احلّق يا ابني. اإّت�سْل به، 

وقْل له اإننا واملائدة ننتظره.

ال�سّماعة، وطلب  واأخذ  - ح�سًنا. قال، 

رقم هاتف اأخيه النّقال، وقال له اإن تاأّخر 

مائدة  طّيبات  من  يجد  فلن  املجيء  يف 

»حكمت«،  ف�سحك  ياأكله؛  ما  اأّمه 

وقال اإنه اآٍت.

الأث��ن��اء خرجت »ِه��َب��ة« بنت  يف ه��ذه 

اف من غرفتها بثياب اأنيقة بي�ساء،  ع�سّ

وطّوقت  اأبيها،  ح�سن  يف  نف�سها  ورمت 

عنقه بذراعيها النحيلتني.

حاجة؛  تطلبني  جئِت  اأنك  اأراه��ن   -

ُميب.  �سميع  واأنا  تريدين،  ما  لي  َف�سَ

بحنان،  ابنته  ي�سّم  وه��و  اف  ع�سّ ق��ال 

ط �سعرها الطويل الأ�سقر باأ�سابعه. ومي�سّ

- اأت�سمح يل بالذهاب اإىل بيت رفيقتي 

لق�ساء بع�ش الوقت عندها؟

- نتناول طعام الع�ساء مًعا، ثم اأُِقّلك.

- ل داعي لأن تقّلني يا اأبي. لقد جاءت 

اإنهما  لي�سطحباين.  واأخ��وه��ا  رفيقتي 

ينتظرانني يف ال�سّيارة عند اأ�سفل املبنى.

حتى  تتاأّخري  ول  اذه��ب��ي.  ح�سًنا،   -

تعودي.

- اأحّبك يا اأبي. حتى املوت اأحّبك.

هكذا قالت، وقفزت من ح�سن اأبيها 

وطلبت  وخرجت،  ال�سغري،  ك��الأرن��ب 

اف  ع�سّ بقي  فيما  وانتظرت،  امل�سعد، 

بعينني  ���س��يء  ل  اإىل  ينظر  مقعده  يف 

ابنته  كلمات  يف  ويفّكر  زج��اج،  من 

قالت  مل��اذا  حوله.  ما  ك��ّل  عن  ذاه��ًا 

نطقت  ملاذا  امل��وت؟«.  »اأحّبك حتى  له: 

�سفتاها بلفظة املوت الآن؟ هذه الأفكار 

واإدراك  كاملجنون  النهو�ش  اإىل  دفعته 

واأخذها  فاأدركها،  تنزل؛  اأن  قبل  ابنته 

بني ذراعيه، و�سّمها كما مل يفعل مّرة 

ورقة  حمفظته  من  اأخرج  ثم  قبل.  من 

نقدية دفع بها اإليها: »خذي يا حبيبتي. 

ا�سرتي لِك �سيًئا بها«. فاأجابت ِهبة وقد 

َعَلت ثغَرها ابت�سامٌة بريئة فبدا َكُكّم 

»ل  ال�سم�ش:  �سروق  ي�ستقبل  بنف�سجة 

يا  ذاهبة  اأن��ا  حيث  امل��ال  اإىل  بي  حاجة 

وفتح  ببطء،  يده  اف  ع�سّ فاأعاد  اأب��ي«. 

لبنته امل�سعد. ومّلا نزلت، عاد اإىل الداخل 

ينتظر اأخاه.

- لقد تاأّخر اأخي يا اأّمي. كعادته قال 

اإنه اآٍت ومل ياأِت.

- الغائب عذره معه، كما يقولون. ول 

جّراح ل ميلك  اأخاك طبيب  اأّن  تن�َش 

وقته.

قال  ج��ّراح.  طبيب  ج��ّراح،  طبيب   -

املر�سى  اأخ���ي  ي��رتك  ل  مل���اذا  م��ت��اأّف��ًف��ا. 

يرتاحون من اأوجاعهم! ملاذا يريد الأطّباء 

رجاء  ل  َمن  اأوجاع  اإطالة  وامل�ست�سفيات 

بال�سفاء لهم! اأما �سمعِت باملوت الرحيم 

يا اأّمي؟!

- �سمعت به، ول اأحّبه.

اأن  يريدون  منهم،  واأخ��ي  الأط��ّب��اء،   -

اأنف�سهم حمّل الله خالق الكون  ُيِحّلوا 

وواهب احلياة.

الذي  الكام  هذا  ما  الله.  اأ�ستغفر   -

تتفّوه به! �ساحت الأّم م�ستاءة.

- ملاذا ل يرتكون الله يق�سي مبا ي�ساء! 

اإذا اأراد احلياة لنْف�ش، رّدها من املوت. واإن 

�ساء لها املوت، فا ما ينّجيها منه.

- ل �سّك يف قدرة الله، ول اعرتا�ش على 

على  لكن  ابني.  يا  وم�سيئته  ق�سائه 

الطّب اأن يحاول، وعلى احلياة اأن جتاهد 

وجتالد.

و�سمدت،  احلياة  جاهدت  كّلما   -

الطّب  ح��اول  وكّلما  لقمتي.  ع���ّزْت 

اأن  رزقي. كم متّنيُت  �سّح مورد  وجنح، 

يكون اأخي �ساحب مهنة ل عاقة لها 

بالطّب حتى اأدعو له بالنجاح والتوفيق! 

فكيف  النا�ش،  ينقذ  طبيب  وهو  اأم��ا 

اأدعو له؟! اأما �سمعِت باملَثل القائل: قطع 

الأرزاق مثل قطع الأعناق، يا اأّمي؟

األله يرزق حتى الدودة التي يف ال�سخر   -

حنطة  ب��ي��ادره  فعلى  ب��ه؛  َث��ْق  ابني.  يا 

للجميع.

بدا  وقد  حكمت،  دخل  اأن  كان  ثم 

املائدة  اإىل  وجل�ش  ف�سّلم،  التعب؛  عليه 

قبالة اأخيه واأّمه. وما و�سع لقمة يف فيه 

فرفع  النّقال؛  هاتفه  جر�ش  رّن  حتى 

الهاتف اإىل اأذنه، واأجاب: نعم.

ج��ّراح  ح�سرتك  حكمت  دكتور   -
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كذلك؟  األي�ش  الليلة،  لهذه  الطوارئ 

قالت رئي�سة فريق املمّر�سني املناوبني.

- اأوتعتقدين اأنني نا�ٍش!!

لو  احل���ال  يف  ح�����س��ورك  اأرج���و  اإذن   -

�سمحت.

- ح�سوري يف احلال! ما الأمر؟

الإ�سعاف  ���س��ّي��ارات  اإح���دى  نقلت   -

اخلطر،  بحالة  طفلة  م�ست�سفانا  اإىل 

عاجلة.  جراحية  عملية  اإىل  وحتتاج 

لقد �سدمتها �سّيارة، و�سّببت لها ك�سوًرا 

بالغة.

�ساأل  تقولني!!  م��اذا  ا�سمها؟...  ما   -

القوى،  م�سلوب  يقف  وه��و  حكمت 

العمليات،  غرفة  »ه��ّي��ئ��وا  واأ���س��اف: 

وا�ستدعي جّراًحا يكون اإىل جانبي، واأنا 

اآٍت على الفور«.

من  الثانية  اللقمة  حكمت  األقى 

اإىل  »اأنا عائد  ب�سوت مهزوم:  وقال  يده، 

امل�ست�سفى«.

���س��األ  ت���ع���ود!؟  اأن  ع��ل��ي��ك  وه���ل   -

اآخر  طبيب  من  »اأما  واأ�ساف:  اف،  ع�سّ

يف  اإن��ك  حمّلك!...  احللول  ي�ستطيع 

يف  الذي  بطّنو�ش  لأ�سبه  امل�ست�سفى  هذا 

تقع  مل  ومل��ا  و�سحك.  ق��ال  اجلي�ش«. 

ح�سًنا،  موقًعا  اأخيه  نف�ش  يف  دعابته 

قال: »ليكن كما تريد. لكن تناول 

ع�ساءك، ثم اذهب«.

- عليك اأن تاأتي معي.

- اآتي معك! ملاذا؟!

وك��اد  حكمت  ���س��رخ  الآن.  ق��م   -

اف من�ساًعا. وخرج  يبكي. فنه�ش ع�سّ

واجفة  اأّمهما  ت�سّيعهما  اأخيه  برفقة 

هبطت  امل�سعد،  دخا  وعندما  القلب. 

عند الباب على ركبتيها، ورفعت نحو 

ال�سماء عينني باكيتني.

العنان  ل�سّيارته  حكمت  اأط��ل��ق 

واأ�سى. ف�ساأله  الوجه من حزن  مكفهّر 

اف اإن كان ثّمة اأمر عليه اأن يقلق  ع�سّ

ا ب�ساأنه. لكنه بقي �سامًتا. وملا  هو اأي�سً

اف على اأن يعرف وقد انتابه هذه  اأ�سّر ع�سّ

املّرة خوف من اجلواب، قال حكمت: 

دمعتني  وم�سح  اأخي«.  يا  ابنتك  »اإنها 

بظاهر يده، واأردف: »لكن ل تقلق. هي 

وحتتاج  ب�سيط،  حلادث  تعّر�ست  بخري. 

اإىل عملية جراحية �سغرية«.

اإل��ه��ي كيف ح��دث ه��ذا! مل��اذا  - ي��ا 

اإنها  يل  ُقل  اأخي  يا  اأرج��وك  ابنتي!... 

اأباك  اإّن  ها  حبيبتي.  يا  ِهبة  �ستنجو. 

قادم اإليِك. برّبك يا اأخي اأ�سرع قليًا؛ 

ا. فهذه ال�سّيارة بطيئة جدًّ

��اف ي��ق��ول دام��ع  ه��ك��ذا ك��ان ع�����سّ

املقلتني مرجتف القلب، وهو ل يعي اأن 

على  ت�سري  ل  الف�ساء  يف  تطري  ال�سّيارة 

الأر�ش.

اإىل  هرعا  امل�ست�سفى،  بلغا  عندما 

الداخل؛ فتناول حكمت ثوبه الأبي�ش، 

غرفة  اإىل  اخلطى  يحّث  وه��و  وارت���داه 

اف اللحاق به،  العمليات. وملا حاول ع�سّ

منعه املمّر�سون؛ فوقف عند الباب، ثم 

هبط اإىل الأر�ش، واأ�سند ظهره وراأ�سه اإىل 

اجلدار ل حول له ول قّوة.

اف قول اأّمه:  يف تلك اللحظة ذكر ع�سّ

»على الطّب اأن يحاول، وعلى احلياة اأن 

كَمن  ويتمتم  يبكي  فاأخذ  جتاهد«؛ 

يهذي: »اأجل. عليك يا اأخي اأن حتاول 

اأجل  من  ِهبة،  اأج��ل  من  اأجلي،  من 

ولتاأخْذ  رّب،  يا  علّي  لت�سفْق  احلياة... 

بيد اأخي لتنجو ابنتي«.

مل مت�ِش دقائق قليلة حتى ان�سّم اإىل 

حكمت طبيب اخت�سا�سّي يف جراحة 

وكان  ثالث.  اإليهما  ان�سم  ثم  العظم، 

املمّر�سون يدخلون ويخرجون يف حركة 

بعيون  اإليهم  ينظر  اف  وع�سّ تهداأ،  ل 

لة. مت�سائلة، بل متو�سّ

عند  اف  ع�سّ ق�ساها  طويلة  �ساعات 

يخرج  اأن  قبل  العمليات  غرفة  ب��اب 

كامل�سارع  قدميه  ا  ج���ارًّ حكمت 

املهزوم؛ وانكّب على عنق اأخيه باكًيا 

الله  وا�سرتّد  لقد ماتت هبة،  ك��الأولد. 

اأمانته. فبكاها والدها وعّمها وجّدتها 

ماآقيهم.  الدموع  من  تقّرحت  حتى 

ويف اليوم الثاين م�سوا يف موكب حزين 

ال��ذي  الأب��ي�����ش  ال�سغري  النع�ش  خلف 

اف بيديه، وقال: »هنيًئا ملَن  �سنعه ع�سّ

�سريقد فيه«.

نظرته  وغرّي  اف،  ع�سّ غرّي  هبة  موت 

اف  ع�سّ رح��ل  لقد  وامل���وت.  احلياة  اإىل 

النا�ش،  لفرح  يحزن  كان  الذي  القدمي 

لهم  املوت  ويتمّنى  لأفراحهم،  ويحزن 

وج��اء  ي�سنعها.  التي  النعو�ش  ليبيع 

وامل�ساء.  ال�سباح  ي�سّلي يف  اٌف جديد  ع�سّ

يحّب النا�ش، ويتمّنى اخلري لهم. لذلك 

بثمن  م�ستودعه  يف  التي  النعو�ش  باع 

كلفتها لأحّد �سّناعها واملتاجرين بها 

يبيع  حانوًتا  متجره  وح��ّول  املدينة.  يف 

فيه �سال الأزهار يف الأعرا�ش واملنا�سبات 

فلم  احلزينة  املنا�سبات  اأم��ا  ال�سعيدة. 

يكن له �ساأن بها. 
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رحلة 

اإعداد:يف الإن�سان

غري�س فرح

العالقة الزوجية

بني جنة احلب وجحيم العنف

العالقة الزوجية لي�ست كما هو معروف، �سهر ع�سل دائم. اإنها عالقة بني �سخ�سني يتقا�سمان احلياة 

الزوجني  �سخ�سيتي  الإعتبار  بعني  اأخذنا  ما  اإذا  طبيعية  حالة  وهي  لالأمور.  متفاوتة  روؤية  خالل  من 

اللتني تعك�سان اختالف تربية كل منهما والبيئة التي ن�ساأ فيها.

بل  الزوجني  بني  الروتينّية  باخلالفات  معنّية  لي�ست  ب�سددها  الآن  نحن  التي  فالدرا�سة  كل،  على 

بتلك املوؤدية اإىل العنف، واإحلاق الأذى باأحد الطرفني اأو كليهما. وال�سوؤال املطروح: ماذا يوؤجج العنف 

الزوجي وكيف ينظر اإليه الإخت�سا�سيون وما هي احللول املقرتحة؟

اأنواع العنف الزوجي

�سّنفتها  ال��ت��ي  ال��ن��م��اذج  بح�سب 

الدرا�سات منذ �سبعينيات القرن املا�سي، 

نوعان:  الزوجي  العنف  اأن  التاأكيد  مّت 

من  اللحظوي  العنف  هو  الأول  النوع 

طرف واحد، ويت�سبب به اأحد ال�سريكني 

)الزوج اأو الزوجة(. 

املراأة  ت�ستخدمه  الذي  العنف  اأن  ومع 

�سائعة،  حالة  اليوم  اأ�سبح  الرجل،  �سد 

غالبية  اأن  توؤكد  املعطيات  فجميع 

يت�سبب  العنف  من  النوع  هذا  حالت 

ذكرها  على  ناأتي  لأ�سباب  الرجل  بها 

لحًقا.

اأما النوع الثاين، فهو العنف امل�سرتك، 

فطرية  انفعالت  عن  ينجم  ال��ذي  اأي 

مًعا،  ال�سريكني  �سيطرة  ع��ن  تخرج 

ال�سجار  من  مراحل  اإىل  ال��زواج  وحت��ّول 

والعراك املوؤذي على ال�سعيدين، اجل�سدي 

واملعنوي.

الباحثني  اأن  ه��ن��ا  ب��الإ���س��ارة  ي��ج��در 

ينق�سمون  والنف�سيني  الإجتماعيني 

لناحية ترجيح كفة اأحد نوعي العنف 

اأن العنف  على الآخر. فمنهم من يرى 

من جانب واحد، وحتديًدا من قبل الزوج 

هو الأكرث �سيوًعا، بينما يعتقد البع�ش 

املهيمن  هو  امل�سرتك  العنف  اأن  الآخر 

امل��ع��ا���س��رة.  املجتمعات  ع��ل��ى  ح��ال��ًي��ا 

احلياة  يف  املراأة  م�ساركة  اإىل  يعود  وهذا 

اإىل  اأدى  الذي  الأمر  والعملية،  العائلية 

تقلي�ش هيمنة الذكور.

م�سببات العنف الزوجي 

والواقع املّر

خ����ال ال��ع��ق��د امل��ا���س��ي، 

يف  الباحثني  بع�ش  ى  تق�سّ

املجالني النف�سي والإجتماعي 

الأ���س��ب��اب وال��ع��وام��ل امل��وؤدي��ة 

ال��زوج��ي  العنف  تفّجر  اإىل 

ل��ذل��ك،  ونتيجة  ب��ن��وع��ي��ه. 

من  باملئة  ع�سرين  اأن  ثبت 

خافات  ت�سهد  ال��زي��ج��ات، 

�سحية  امل���راأة  فيها  تكون 

ع��رف  ذل����ك  اإىل  ال���رج���ل. 

العنف  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن 

احلميمة  العاقات  يطاول 

وح�سب  ال��زواج.  نطاق  خارج 

العلوم  م��ل��ة  ذك��رت��ه  م��ا 

الباحثني  ف��اإن  الأمريكية، 

بهذا  معطيات  على  ح�سلوا 

التي  الأم��اك��ن  من  ال�ساأن 

املت�سررات  الن�ساء  اإليها  تلجاأ 

كامل�ست�سفيات  العنف،  من 

ومراكز ال�سرطة. ومن خال 

حت��ل��ي��ل ه���ذه امل��ع��ط��ي��ات، 

بع�ش  اأن  القول  اإىل  لوا  تو�سّ

يفتعلون  املعا�سرين  الرجال 

الأجواء املوؤدية اإىل العنف من 

الفطري  ميلهم  اإر�ساء  اأجل 

وكما  ال���ذات.  واإر���س��اء  ال�سيطرة  اإىل 

توؤكد نتائج الدرا�سات بهذا ال�سدد، فاإن 

الهيمنة الذكورية املعا�سرة هي ح�سيلة 

الرجال  هياأ  اإجتماعي،   – طبيعي  اأمر 

اأجل  من  القوة  ل�ستخدام  القدم  منذ 

اقتحام ال�سعاب، و�سوًل اإل م�سادر القوت. 

ومع تقدم املجتمعات التي اأمنت �سهولة 

عمل  اأم��ام  املجال  واأف�سحت  العي�ش، 

را�سخة  ال�سلطوية  النزعة  الن�ساء، بقيت 

يف ذاكرة الرجال الفطرية، ومتثلت لدى 

باأنواع  املراأة  اإخ�ساع  اإىل  بامليل  البع�ش 

العنف اجل�سدي واللفظي.

وك���ان���ت ال��ب��اح��ث��ة الإج��ت��م��اع��ي��ة 

اأّكدت  قد  اأمري�سون  ربيكا  الربيطانية 

يف كتاب اأ�سدرته العام 1979، اأن الرجال 
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زوجاتهم،  �سد  العنف  ميار�سون  الذين 

احل�سارية  املوا�سفات  الواقع  يف  يعي�سون 

ن�ساأتها،  منذ  املجتمعات  عرفتها  التي 

الهيمنة  قوامها  التي  موا�سفات  وهي 

الذكورية واخل�سوع الأنوي.

واحد،  جانب  من  العنف  لناحية  هذا 

الذي  امل�سرتك  العنف  ب�ساأن  ماذا  لكن 

�سبق واأ�سرنا اإليه؟

العنف امل�سرتك واملجتمعات احلديثة

غري  يف  اأجريت  التي  الدرا�سات  اأ�سارت 

مكان من العامل، اإىل اأن ن�سبة كبرية 

من املتزّوجني، يتفاعلون بطريقة بالغة 

مقّدمها  يف  عديدة،  لأ�سباب  العنف، 

يف  عنها  التعبري  وعدم  امل�ساعر،  كبت 

املنطقية.  وبالأ�ساليب  املنا�سب،  الوقت 

اأح��د  ل��دى  التوتر  ن�سبة  ي��رف��ع  م��ا  وه��و 

ويت�سبب  مًعا،  كليهما  اأو  الفريقني 

ال�سيطرة.  ع��ن  اخل����ارج  ب��الإن��ف��ج��ار 

�سخ�سية  طبيعة  اإىل  يعود  الأم��ر  وه��ذا 

ال��زوج��ني والأح����داث امل��ازم��ة ل��ل��زواج، 

ن�سبة  اإىل  بالإ�سافة  اإ�ستيعابها،  وطرق 

وكيفية  ل��ل��زواج،  املواكبة  ال�سغوط 

اإىل  التعّرف  التعامل معها. ويف حال مّت 

الإنفعالت،  تفجري  اإىل  املوؤدية  الدوافع 

معاجلة  املعنيني  ب��اإم��ك��ان  ي�سبح 

مقّدمها،  ويف  املنا�سبة  بالطرق  الو�سع 

امل�ساعر  عن  التعبري  من  اخل��وف  عدم 

وعدم  كبتها.  من  بدًل  ال�سريك  جتاه 

لاإنفعالت،  املفجرة  الأخطاء  تكرار 

الائقة،  غري  الع�سوائية  كالت�سرفات 

والكام اجلارح.

العنف الزوجي والواقع احل�ساري

يف  ال��غ��ارق��ني  الأزواج  اإن  ال��واق��ع،  يف 

م�ستنقعات العنف، يوّدون لو يتمكنون 

بوئام.  والعي�ش  انفعالتهم  �سبط  من 

العاقة  اأهمية  بعمق  يدركون  فهم 

جميع  ع��ل��ى  ال��ن��اج��ح��ة  ال���زوج���ي���ة 

امل�ستويات.

عاج  اأن  يعلم  فاجلميع  ذل��ك،  اإىل 

كيفية  يف  يكمن  ال��زوج��ي  العنف 

ال�سيطرة عليه قبل انفجاره، من خال 

عن  التعبري  �سبل  وتعّلم  النف�ش،  �سبط 

امل�ساعر حلظة بلحظة منًعا لرتاكمها 

ل  وه��ذا  موقوتة.  قنبلة  وت�سكيلها 

الواقع  معاي�سة  خال  من  اإل  يتحقق 

من  امل�ستطاع  قدر  والتخل�ش  احل�ساري، 

حتّكم امل�ساعر الفطرية بهم.

ما �سبق ذكره يعني اأن احلّل يكمن 

�سبط  على  التدّرب  اأو  الذات،  تروي�ش  يف 

الذاكرة  فورتها  تعّزز  التي  الإنفعالت 

البدائية، وهي انفعالت تفجرها عموًما 

بالنق�ش،  وال�سعور  كالغرية،  م�ساعر 

من  و�سواهما  وال��ربوز،  ال�سيطرة  حب  اأو 

ل�سلطة  اإخ�ساعها  املمكن  امل�ساعر 

العقل.

العنف  م��ن  امل��ت��اأذون  متعن  م��ا  واإذا 

من  جنيها  املمكن  بالفوائد  الزوجي، 

العاقة  �سفاء  اإىل  و�سوًل  النف�ش،  �سبط 

التدّرب  باإمكانهم  ي�سبح  الزوجية، 

وكبح  العقل،  ا�ستخدام  على  تدريًجا 

جماح امل�ساعر.

اأما يف حال وجود عوامل تعيق الرجوع 

اإىل العقل، كاإدمان الكحول واملخدرات 

ا�ست�سارة  ال�سروري  من  في�سبح  و�سواها، 

تاأهيل  لربامج  واخل�سوع  اإخت�سا�سيني، 

تعيد اإىل احلياة الزوجية �سفاءها.

البدائي  الوح�ش  تروي�ش  هو  اإذن  املهم 

ال���ن���ف���و����ش،  يف 

والإمي�����������������ان 

بالواقع  املطلق 

احل�����������س�����اري، 

ه���ذا ب��الإ���س��اف��ة 

م��ع��اجل��ة  اإىل 

الع�سرية  ال�سغوط 

ب����ال����و�����س����ائ����ل 

ويف  امل����ت����اح����ة. 

ح����ال ال��و���س��ول 

املرحلة  هذه  اإىل 

م���ن الإرت���ق���اء، 

باإمكان  ي�سبح 

ال��زوج��ني اإح��ال 

النقا�ش العقاين 

الإنفعال  مكان 

و�سوًل  الفطري، 

اإىل عاقة اأكرث 

ا�ستقراًرا و�سعادة.
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موا�سم 

اإعداد: د.ح�سني حمودوخريات

اجلامعة اللبنانية - كلية الزراعة

العدد 144354

الدرا�سات 

احلديثة تعيد

اإىل الرمان اعتباره
الأكواز امل�ستديرة املغلقة 

لمعة  تتوهج  حبيبات  على 

لئحة  على  باتت  الوردي،  اأو  الأحمر  بلونها 

لطعمها  فقط  لي�س  جًدا،  املطلوبة  الفواكه 

اللذيذ واإمنا لفوائدها الغذائية والعالجية...

فمنذ �سنوات ك�سفت الأبحاث اأهمية الرمان 

يف الوقاية من ال�سرطان ومكافحته، اإىل جملة 

زراعة  ذلك  من  اأكرث  الأخ��رى.  الفوائد  من 

الكثري  يحتاج  ل  اأنه  ا  خ�سو�سً مربحة  الرمان 

من التعب والعناية.

�سجرة تواجه تقّلبات املناخ

الرّمان يف مناطق جنوب  زراعة  تنت�سر 

غرب اآ�سيا وحو�ش البحر املتو�سط، ويعتقد 

اإىل  انتقلت  ثم  اإي��ران،  يف  ن�ساأت  باأنها 

اأفريقيا  �سمال  اإىل  ومنه  العربي  ال�سرق 

العربية  ال��ف��ت��وح��ات  م��ع  والأن��دل�����ش 

هذه  الإ�سبان  نقل  وبدورهم  الإ�سامّية، 

زراع��ة  وتنت�سر  اأم��ريك��ا.  اإىل  ال��زراع��ة 

نطاق  على  احلا�سر  الوقت  يف  ال��رّم��ان 

ولبنان  وقرب�ش  اإ�سبانيا  دول  يف  جت��اري 

وبع�ش  وال�سعودية  وم�سر  والعراق  و�سوريا 

الوليات الأمريكية اجلنوبية.

يراوح ارتفاع �سجرة الرّمان ما بني 3 و5 

كثرية  الأوراق،  مت�ساقطة  وهي  اأمتار، 

الأفرع. تبداأ ال�سجرة يف الإزهار من ال�سنة 

الثانية اأو الثالثة، وتعطي حم�سوًل جتارًيا 

بعد ال�سنة الثامنة، وهي �سجرة معّمرة.

تتحّمل  التي  النباتات  م��ن  ال��رّم��ان 

ال�سم�ش  واأ�سّعة  اجلفاف  جّيد  ب�سكل 

وحرارتها الافحة، كما تتحّمل يف الوقت 

ال�ستاء  اأ�سهر  يف  احلرارة  انخفا�ش  نف�سه 

حتى 13-15 درجة حتت ال�سفر. وميكن 

التي ت�سل فيها  املناطق  زراعته حّتى يف 

حتت  درجة   25 اإىل  احلرارة  درجات  اأدنى 

الرّمان  �سجرة  تتحّمل  املقابل  يف  ال�سفر. 

ارتفاع احلرارة اإىل ما يزيد عن 40 درجة 

مئوية، وتتاأقلم مع عّدة اأنواع من الرتبة 

ل  �سواء كانت فقرية اأم غنّية، وهي تف�سّ

الأتربة الطينّية الرملّية العميقة واجلّيدة 

ول  بامللوحة  تتاأّثر  اأّنها ل  ال�سرف، كما 

اأخرى،  ناحية  من  الكل�سّية.  بالأتربة 

ثماًرا  لتعطي  ال��رّم��ان  اأ���س��ج��ار  حتتاج 

خم�سة  )حواىل  طويل  �سيف  اإىل  جّيدة 

اأ�سهر(، وينا�سبها ال�سيف احلار واجلاف، 

وبكلمة واحدة، ل يفوق الرّمان يف حتّمل 

الظروف القا�سية اإّل النخيل والتني.

اأنواع الرّمان

فاكهة  من  اأ�سا�سيان  نوعان  هناك 

لبنان  ويف  واحل��ام�����ش.  احللو  ال��رّم��ان، 

و�سوريا العديد من اأ�سناف الرّمان املحلّية 

وامل�ستوردة واأهّمها: ال�سّكري والهاجوجي 

مبا�سرة  توؤكل  امل��ذاق،  حلوة  وثمارها 

احلّبة  وزن  اأن  علًما  للع�سري،  وت�سلح 

اأكرث.  اأو  كيلوغرام  اإىل  ي�سل  الواحدة 

الثمرة  حيث  امل��اوردي  اأو  ال��وردي  وهناك 

كبرية وم�ستديرة ال�سكل وي�سل قطرها 

اإىل اأكرث من 10 �سم وطعمها حلو خال 

من احلمو�سة. واملّلي�سي وثماره متو�سطة 

احلجم، م�ستديرة ال�سكل حلوة الطعم، 

امليزة  وهذه  احلمو�سة،  الكثري  واللفاين 

الرّمان  دب�ش  ل�ستخراج  �ساحًلا  جعلته 

منه.

اخل�سائ�س والفوائد

باختاف  ال��رّم��ان  خ�سائ�ش  تختلف 

ال�سّكر  على  يحتوي  فاحللو  اأن��واع��ه. 

والربوتني  بن�سبة %81  واملاء  بن�سبة %10-7 

يحتوي  كما   ،)%0.3( والدهون   )%0.6(

حم�ش  وعلى   %2 بن�سبة  األ��ي��اف  على 

من  �سئيلة  ن�سبة  وعلى   )%1( الليمون 

فوائده كبرية 

ومردوده جّيد 

ورعايته �سهلة



والفو�سفور  كاحلديد  املعدنية  الأم��اح 

وال��ب��وت��ا���ش  والكل�سيوم  وال��ك��ربي��ت 

 .C واملنغنيز، ون�سبة عالية من الفيتامني

فتنخف�ش  احلام�ش  للرّمان  بالن�سبة  اأّما 

ن�سبة حم�ش  وترتفع  ال�سّكر  ن�سبة  فيه 

اأغنى  اأنه  يعني  وهذا   ،%2 الليمون حّتى 

احلم�ش،  ب��ه��ذا  نف�سه  الليمون  م��ن 

كذلك ترتفع يف بذوره ن�سبة الربوتني اإىل 

9% والد�سم اإىل 7%. ويتمّتع الرّمان بقيمة 

غذائية عالية، فكل 100 غرام منه متّد 

كما  حرارية،  �سعرة   160 بقرابة  اجل�سم 

ت�سل ن�سبة الفيتامني C يف ع�سري الرّمان 

البلدي اإىل حواىل 10 ملغ يف كل 100 غرام 

من الع�سري.

اأن  حديثة  طبّية  بحوث  اأف���ادت  وق��د 

للقلب،  و�سّحي  مفيد  ال��رّم��ان  ع�سري 

يومًيا  الع�سري  ه��ذا  من  ك��وب  وت��ن��اول 

اأو حتى مينع عوامل  يعيق  اأن  ميكن 

هذه  اأ�سافت  قلبية.  نوبات  اإىل  ت��وؤدي 

البحوث اأن الرّمان مقّو للقلب، يكافح 

من  واأّن��ه  املخاطية  الأغ�سية  يف  الأورام 

الفواكه املطّهرة للدم، كما 

التنف�ش  ملجاري  منّظف  اأّن��ه 

وي�سفي التهابات احللق وع�سر 

اله�سم والإ�سهال املزمن. وهو 

ي�ساعد يف اإزالة ح�سى الكلى 

البول  يف  احلمو�سة  وخف�ش 

والّدم.

الإ�ستخدامات الطبّية للرّمان

مال  يف  كثرية  اإ�ستخدامات  للرّمان 

الطب اأهمها:

اأن  ثبت  وعالجه:  ال�سرطان  من  الوقاية   -

طبيعًيا  موًتا  ت�سّبب  ال��رّم��ان  خا�سة 

للخايا ال�سرطانية من دون اأن توؤثر على 

اخلايا ال�سليمة، وقد ا�ستخدم بنجاح يف 

عاج �سرطان الثديني.

الدموية:  والأوعية  القلب  اأمرا�س  عالج   -

كم�ساد  العالية  الرّمان  فعالية  ثبتت 

لت�سّلب ال�سرايني وكم�ساعد يف ا�ستعادة 

وظائفها  امل�سطربة  ال��ق��ل��ب  ع�سلة 

الطبيعية.

- مكافحة الإلتهابات 

لقد  وامل��ي��ك��روب��ات: 

ت��ب��نّي اأن����ه ف��ّع��ال 

ا ك��م�����س��اد  ج������دًّ

ل����ل����ف����ريو�����س����ات 

وال����ب����ك����ت����ريي����ا 

والإل����ت����ه����اب����ات، 

للعوامل  وكم�ساد 

للت�سوهات  امل�سّببة 

وكمقّو  ال��وراث��ي��ة، 

جلهاز املناعة.

ه�سا�سة  م��ن��ع   -

العظام: لقد اّكدت عدة اأبحاث اأن تناول 

ع�سري الرّمان مينع تدهور �سّحة العظام 

والغ�ساريف.

- خف�س الكول�سرتول: يعمل ع�سري الرّمان 

يف  الكول�سرتول  كمية  تخفي�ش  على 

الدم.

اأن  ميكن  ال�سّكري:  خماطر  منع   -

تقليل  اإىل  ال��رّم��ان  ع�سري  �سرب  ي��وؤدي 

خماطر  وتقليل  ال�سّكري  مر�ش  خماطر 

مثل  له  امل�ساحبة  بالأمرا�ش  الإ�سابة 

درا�سة  اأثبتت  حيث  ال�سرايني.  ت�سّلب 

ع�سري  ت��ن��اول��وا  ال��ذي��ن  الأ���س��خ��ا���ش  اأن 

ت�سّل��ب  م�ستوى  لديهم  انخف�ش  الرّمان 

ال�س��رايني.

اأن  العلمية  الأبحاث  توؤكد  ذلك  اإىل 

عالية  ن�سب  على  حتتوي  الرّمان  ق�سرة 

من م�سادات الأك�سدة، واأن هذه الق�سرة 

اجلهاز  قرحة  لعاج  ت�ستعمل  املجّففة 

اله�سمي، كما ي�ستخدم م�سحوق الق�سرة 

وقتل  الإ�سهال  عاج  يف  واجلذور  وال�ساق 

اجلرثومية،  ال�سموم  وامت�سا�ش  اجلراثيم 

الرّمان يف  ق�سرة  نقيع  ي�ستخدم  كذلك 

طرد الديدان ال�سريطية وقتل عدد كبري 

من الطفيليات ويف عاج البوا�سري.

م�ستقبل زراعة الرّمان يف لبنان

وب�سبب  الأخرية،  الثاثة  العقود  خال 

بزراعات  منهم  ورغبة  القليل،  م��ردوده 

بديلة تعطي ربًحا اأوفر، اأقدم عدد كبري 

ا�ستئ�سال  على  لبنان  يف  املزارعني  من 

اأ�سجار الرّمان من ب�ساتينهم وحدائقهم 

وا�ستبدلوها باأنواع اأخرى من الفاكهة، 

كالتفاح والإجا�ش والدّراق واللوز وغريها 

من الأنواع التي مل ت�سمد كثرًيا بوجه 

بينما  ترحم،  ل  التي  الطبيعة  عوامل 

الرّمان �سامًدا.  اأ�سجار  تبّقى من  ظل ما 

هذه احلقيقة اأدركها الكثريون ويبقى 

وتوؤدي  بدورها  تقوم  اأن  الدولة  على  الآن 

امل�ساعدات  تقدمي  حيث  من  واجبها 

على  وت�سجيعهم  للمزارعني  املطلوبة 

اأ�سناف  تاأمني  خال  من  الرّمان  زراعة 

مائمة ومطلوبة وتاأمني ت�سريف الإنتاج 

حديًثا  تبنّي  ولقد  العاملية.  الأ���س��واق  يف 

زراعة  من  اإقت�سادية  ج��دوى  هناك  اأن 

اجلّيدة  ال�سجرة  اإنتاج  ط  فمتو�سّ الرّمان، 

يقارب حدود املئتي كيلوغرام. وبالتايل 

غر�سة من  بخم�سني  املزروع  احلقل  فاإن 

الرّمان يعطي ما يقارب ع�سرين مليون 

باملفّرق  املح�سول  بيع  اإذا  ال�سنة  يف  لرية 

بيع  اإذا  بقليل  املبلغ  ن�سف  من  واأق��ل 

باجلملة.
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ال�صرعة الغذائّية 

اجلديدة - القدمية

منذ  النّيء  الطعام  حمية  اكت�شفت 

فبباألببرت  عبباًمببا،  ع�شرين  مببن  اأكبببر 

وحتى  دافن�شي،  ولببيببونبباردو  اآن�شتاين، 

اأبببراهببام  الأ�شبق  الأمببركببي  الرئي�س 

وكان  اأتباعها،  من  كانوا  لنكولن 

حلّل  يتطّلع  ا،  طّبيًّ الأ�شا�شي  هدفها 

ومعاجلة  الدم  �شغط  ارتفاع  م�شاكل 

والكبد  والكليتني  القلب  اأمببرا�ببس 

واأوجاع الراأ�س... وها هي اليوم تعود اإىل 

الواجهة بعد اأن اأ�شبحت واحدًة من كّل 

ع�شر مراهقات اأمركيات وبريطانّيات 

عليها  يعتمدن  بالر�شاقة  مهوو�شات 

كما  وللح�شول،  وزنببهببّن  لتخفيف 

للج�شم  عببديببدة  فببوائببد  على  يزعمن، 

واإبعاد عالمات  الب�شرة  ن�شارة  يف  تتمّثل 

ال�شن... فال عجب كيف تتجه  تقّدم 

مثال دميي  اليوم على  جنمات هوليوود 

اإىل  بالرتو  وغوينيث  كبباران  دونببا  مببور، 

التقّيد بها.

اأن  اإىل  تدعو  هببذه  الغذائية  ال�شرعة 

من   %70 من  اليومي  الببغببذاء  يتكّون 

الذي  والع�شوي  الببطببازج  الببنببّيء  الطعام 

لأّي  اأو  حببرارة،  لأي  يتعّر�س  اأن  يجب  ل 

اأو  الت�شنيع  اأو  الإ�شافات  اأنواع  نوع من 

الكثر  ي�شمل  فهو  الب�شري.  التدخل 

واحلبببببوب،  واخلبب�ببشببار،  الفاكهة،  مببن 

البحر،  وثمار  والنباتات،  والأع�شاب، 

لكن  والبي�س...  احلليب  وم�شتقات 

ي�شّرون  احلمية  لهذه  بني  املتع�شّ بع�س 

 %100 اأن تتكّون من  لها  اأن ل بد  على 

قواعد 

اإعداد:التغذية

ليال �صقر الفحل

يطارد �صبح الر�صاقة الن�صاء واملراهقات، بحيث حتّولت هذه 

ا مثرًيا للقلق. وقد ظهرت منذ ب�صع �صنوات �صرعة  الظاهرة هو�صً

تبّنتها النجمات العامليات هي ريجيم »الطعام النّيء« الذي يرتكز 

على ا�صتهالك الغذاء غري املطبوخ، على اأ�صا�س اأّنه ي�صمن تخفيف 

الوزن و�صحة اجل�صم والذهن على حدٍّ �صواء... فما �صحة هذه 

االأمر، وهل يوافق الراأي الطبي االخت�صا�صي على ترويجها؟

النّيء او املطبوخ؟

لكل طعام مقام ونظام وعواقب
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»اخلببام«،  بحالته  الطبيعي  الغذاء  من 

وي�شّمونه »الطعام احلي« على اعتبار اأّن 

الأنزميات  ويهدر  الطعام  يقتل  الطهي 

بن�شبٍة  فيه  املوجودة  املهّمة  الغذائّية 

اأّن  اإىل  م�شرين  و%85،   30 بني  تببراوح 

ويجعل  اله�شم  عملية  ي�شّعب  الطهو 

الببغببذاء  امت�شا�س  على  اجل�شم  قبببدرة 

اأ�شعف.

احلمية النّيئة بني موؤّيٍد...

اأّنها  النّيئة على  للحمية  الرتويج  يتم 

من  في�شعر  للج�شم،  الطاقة  تعطي 

وقت  اأّي  من  اأكببر  بطاقة  يتبعونها 

م�شى، كونها خالية من املواد احلافظة 

ي�شعر  ل  ولذلك،  امل�شّنعة،  وال�شكريات 

اأ�شارت  واخلمول. كما  بالك�شل  هوؤلء 

يف  النببزميببات  اأّن  اإىل  عديدة  درا�ببشببات 

الطعام النّيء تفرز يف الفم خالل امل�شغ، 

مل�شاعدتها  اجل�شم  باأنزميات  وتختلط 

اأّن  حتى  اله�شم.  عملّية  اإمتببام  على 

يوري  الأمببركببي  التغذية  اخت�شا�شي 

اأجل  من  »الأكببل  كتابه  يف  اإلكيم 

اعتبار  حّد  اإىل  ذهب  احليوّية«  الطاقة 

كّل ما هو طبيعي مثايل، قائاًل: »نحن 

بالبدانة،  م�شابة  برّية  حيوانات  نرى  ل 

بني  ت  تف�شّ التي  الأمرا�س  ب�شل�شلة  اأو 

احلديثة  احل�شارة  اأ�شلوب  ب�شبب  الب�شر 

الطعام  على  املعتمد  التغذية  واأ�شلوب 

بالكيماويات،  واملليء  وامل�شّنع  املطهو 

وه�شا�شة  والروماتيزم  ال�شعبي  الربو  مثل 

العظام واأمرا�س نق�س املناعة والإكزميا 

هذه  فكّل  ال�شمنة.  واأمرا�س  وال�شرطان 

وبني  الطبيعة  يف  تببوجببد  ل  الأمببرا�ببس 

احليوانات الرّية، اإّنا نراها ر�شيقًة قوّية 

وال�شبب  والطاقة،  باحليوّية  ت�شتمتع 

يف  الأغببذيببة  تناول  على  اعتمادها  هو 

�شكلها الطبيعي من دون اأي حت�شر اأو 

تدّخل...«.

يف اإطاٍر م�شابه، ل �شّك اّن هذه الظاهرة 

الغذائية مثالّية للنباتّيني الذين مييلون 

اإىل ا�شتهالك الأنظمة النباتّية البعيدة 

اأّن  ا  اأي�شً اللحوم، ومّما ل �شّك فيه  عن 

احلمية  يف  امل�شتخدمة  الأطعمة  اأنببواع 

والألياف  الفوليك  بحم�س  النّيئة غنية 

واملبببعبببادن كبباملبباغببنببيببزيببوم واحلببديببد، 

الأكبب�ببشببدة  مبب�ببشببادات  اإىل  بببالإ�ببشببافببة 

)املببعببروفببة بببقببدرتببهببا عببلببى مببقبباومببة 

قببادرة  وهببي  املختلفة(،  ال�شرطانات 

يف  الكول�شترول  م�شتوى  تقليل  على 

بها  تتمتع  التي  نف�شها  بالفعالية  الدم 

القلب  اأمرا�س  ملعاجلة  املعتمدة  الأدوية 

وارتفاع  ال�شرايني،  ت�شّلب  مع  املرتافقة 

النيئة  احلمية  وتبطئ  البببدم...  �شغط 

كذلك عالمات تقدم ال�شن من خالل 

حتّقق  اأّنببهببا  كما  اجل�شم،  ترطيبها 

التوازن النف�شي وال�شفاء الذهني...

اإىل ما �شبق، يعتر تخفيف الوزن من 

فاإذا  احلمية،  لهذه  الإ�شافّية  الفوائد 

ف�شيفقد  واتبعها،  بديًنا  ال�شخ�س  كان 

حتًما بع�س الكيلوغرامات الزائدة.

...ومعار�س

يبديها  التي  احلما�شة  هذه  كل  مع 

موؤّيدو ومّتبعو هذه احلمية، اإل اأّن هناك 

حماذير كثرة يطرحها الخت�شا�شّيون 

يف هذا ال�شدد. فهم ي�شّددون على �شرورة 

غذائي  نوع  كل  �شالمة  من  التاأّكد 

النّيئة  احلالة  يف  لالأكل  و�شالحّيته 

فمثاًل  للحرارة.  يتعّر�س  اأن  دون  اأي من 

اأن  احلليب  على  يتحّتم  ح�شًرا،  ولي�س 

من  يتّم  اأن  الغر�س  لهذا  بّد  ول  يب�شرت، 

مرحلة  يبلغ  فلن  واإّل  احلببرارة،  خالل 

من  بعيًدا  �شربه  تتيح  التي  التعقيم 

خطر الت�شمم، وهو اأمر ينطبق كذلك 

ب�شكلهما  والببكبباجببو  البي�س  على 

النّيء...

حذار امل�صاعفات!

من جهٍة اأخرى، اأثبتت درا�شة اأجريت 

احلمية  موؤّيدي  معظم  اأّن   ،2005 العام 

من  قليلة  اأعببوام  بعد  ي�شابون  النيئة 

خمزون  ويف  الببوزن،  يف  بنق�س  اّتباعها 

عن  ي�شفر  مّما  احلديد  واأبرزها  املعادن 

يف  حبباد  وبنق�س  البببدم،  بفقر  الإ�ببشببابببة 

اإىل  يقود  الببذي  والكال�شيوم  الببروتببني 

عن  ف�شاًل  الببعببظببام،  برتقق  الإ�ببشببابببة 

النق�س بالفيتامينات الأ�شا�شّية واأهّمها 

فيتامني ب12، وب6 مّما يوؤدي اإىل التوّتر 

ي�شمح  ومّما  واإ�شعاف ع�شالت اجل�شم، 

لها  تبباأخببذ  اأن  املختلفة  للت�شّنجات 

مكاًنا يف اأنحائه.

اخل�شو�س،  هذا  يف  الطبي  الراأي  وي�شر 

بال�شعرات  الفقر  النظام  هذا  اأّن  اإىل 

كمّية  اإنقا�س  على  يبعث  احلببراريببة 

الدهون ذات الأهمّية يف عملية تالحم 

والذي ي�شر  اأع�شاء اجل�شم يف ما بينها، 

مناطق  تببرّهببل  نحو  مبا�شرًة  نق�شها 

اأّن  كما  والفببخبباذ.  والبطن  الإبببطببني 

�شلة  املنحرف  الببغببذائببي  النمط  لهذا 

عند  الطمث  بانقطاع  ومثبتة  مبا�شرة 

�شحة  وبرتاجع  مبكرة،  �شّن  يف  الن�شاء 

يحذر  لذلك  الأ�ببشببنببان.  و�شالمة  الفم 

الأطباء والخت�شا�شيون الن�شاء احلوامل، 

ال�شحّية  امل�شاكل  وذوي  املببراهببقببات 

ال�شرعة  هذه  وراء  الإجنببرار  خماطر  من 

امل�شتحدثة يف عامل الغذاء.
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اأطايب 

اإعداد:ال�شيف

ليال �صقر الفحل

• ال�شيف ري�شار خمت�س
يف الأطباق الفرن�شية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �شفحات 

»اجلي�س«

هواة املائدة 

االأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�صناف 

مميزة مع ال�صيف

ري�صار اخلوري

�صلطة 

الني�صواز

املكونات:

بي�س م�شلوق: عدد 2.

بطاطا م�شلوقة: حبتان.

لوبية خ�شراء م�شلوقة: كوب واحد.

بندورة مقطعة اإىل �شرائح: حبتان.

تونا معّلبة: عدد 1.

الببنببواة: ن�شف  اأ�ببشببود مببنببزوع  زيببتببون 

كوب.

زيت زيتون: 5 مالعق كبرة.

خردل ديجون: ملعقة كبرة.

اأوريغانو: ملعقة �شغرة.

خّل اأبي�س: ملعقتان كبرتان.

ملح وفلفل اأ�شود: ح�شب الرغبة.

فوائد الزيتون:

الزيتّية  النباتات  من  الزيتون  يعتر 

الدائمة اخل�شرة، وهو من الأ�شجار املعّمرة 

ذات الفوائد الإقت�شادية والبيئية العديدة.

ال�شمود  على  القدرة  الزيتون  لأ�شجار 

تتحمل  اإذ  القا�شية  البيئية  الظروف  يف 

املتعّمق  جذورها  لنظام  نظًرا  اجلفاف 

ل  تف�شّ اأنها  غر  البعلّية.  الببزراعببة  يف 

بطبيعتها ال�شفوح ال�شخرية القريبة من 

حيث  املتو�شط،  البحر  ومناخ  ال�شاحل 

ياأتي 95% من حب الزيتون يف العامل من 

وي�شر  التحديد.  وجه  املنطقة على  هذه 

الزيتون  اأ�شجار  اأّن  اإىل  الإخت�شا�شيون، 

الأخ�شر  فالزيتون  اأ�شود،  زيتوًنا  تعطي  ل 

اإىل  الأخ�شر  من  تدريجًيا  لونه  يتحول 

الأ�شود كّلما تاأخر قطفه.

ثمار  مببن  امل�شتخرج  الببزيببتببون  زيببت 

مع  مقارنة  الثمن  باهظ  الزيتون 

اأنواع الزيوت الأخرى، وهو مفيد 

وقيمته  لالإن�شان  جبببًدا 

الغذائية مرتفعة 

غني  كونه 

تورتيليني ب�صل�صة البي�صتو

املكونات:

معكرونة تورتيليني بنكهة اجلبنة: 

500 غرام.

جبنة بارميزان مرو�شة: ن�شف كوب.

فلفل اأحمر: عدد 1.

روكا: باقة واحدة.

كرميا طازجة: كوب واحد.

مكونات �صل�صة البي�صتو:

اأوراق حبق طازجة: كوب واحد.

�شنوبر مقلي اأو حمّم�س: ربع كوب.

جبنة بارميزان مرو�شة: ربع كوب.

ان. توم: ف�شّ

زيت زيتون: ن�شف كوب.

ملح: ح�شب الرغبة.

طريقة التح�صري:

املغلي  املببباء  يف  التورتيليني  ت�شلق 

عن  ترفع  ثم  دقائق،  ع�شر  ملدة  واملمّلح 

ثّم  البببببارد،  باملاء  وتغ�شل  ت�شّفى  النار، 

ت�شّفى جمدًدا وتو�شع جانًبا.

ن�شف  وتخلط  البي�شتو،  �شل�شة  ر  حت�شّ

اإليها  وت�شاف  التورتيليني  مع  الكمية 

الببكببرميببا الببطببازجببة وحتببببّرك. يببزّيببن 
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ن�شيحة ال�شيف

التح�صري: طريقة 

مكعبات  تو�شع  ال�شلطة،  وعبباء  يف 

امل�شلوقة،  اخل�شراء  واللوبية  البطاطا 

الأوريغانو  ر�شة  اإليها  وت�شاف  ومتّلح 

و�شرائح  امل�شلوقة  التونة  الأ�شود،  والفلفل 

البندورة والبي�س امل�شلوق.

ديجون  خردل  يخلط  جانبي  وعاء  يف 

زيت  وكمّية  الأبي�س،  اخلّل  وملعقتا 

الزيتون.

التقدمي: طريقة 

ت�شاف ال�شل�شة اإىل املكونات ال�شابقة 

الزيتون  بحبات  وتزّين  برفق،  وحتببّرك 

الأ�شود املنزوعة النواة وتقّدم.

والأمببالح  والروتني،  بالكربوهيدرات، 

اإىل  بالإ�شافة  وال�شيلولوز،  املعدنية، 

والأحببمببا�ببس   ،)Eو  A( الفيتامينات 

الببدهببنببيببة غبببر املبب�ببشبببببعببة، واملبببعبببادن 

والفو�شفات  واحلببديببد  )كالبوتا�شيوم 

الأك�شدة...  وم�شادات  واملاغنيزيوم( 

فببيبب�ببشبباعببد ببببذلبببك عببلببى احلبببببّد من 

ال�شرطانات املختلفة واأمرا�س القلب من 

يف  الكول�شترول  م�شتوى  تنظيم  خالل 

القلبية.  اجللطات  خطر  واإبعاد  اجل�شم 

اأمببرا�ببس  معاجلة  يف  ببا  اأيبب�ببشً مفيد  وهببو 

املعوّية  والإ�شطرابات  اله�شمي  اجلهاز 

باإجناح  مرتبط  اأنه  كما  كالإم�شاك، 

ونببّو  الأجببّنببة  اأعبب�ببشبباب  �شبكة  نببو 

بالإ�شافة  وبعدها.  الولدة  قبل  اأدمغتها 

�شبح  الزيتون  زيت  يبعد  �شبق،  ما  اإىل 

ه�شا�شة العظام واأعرا�س �شيخوخة اجللد 

من خالل تغذيته الب�شرة وترطيبها.

اخل�شراء،  الروكا  ببباأوراق  التقدمي  طبق 

وت�شكب فوقها معكرونة التورتيليني. 

تقطع حبة الفليفلة احلمراء اإىل �شرائح 

اإليها  وت�شاف  الطبق  فوق  وتنر  رفيعة، 

املببرو�ببشببة  البببببارمببيببزان  كمية 

وتقّدم.

طريقة حت�صري �صل�صة البي�صتو:

تو�شع  الكهربائي،  اخلالط  يف 

وامللح  الببطببازجببة  احلبببببق  اأوراق 

الثوم وكمّية  ا  ف�شّ اإليها  وي�شاف 

تتكّون  حتى  وت�شرب  ال�شنوبر 

بوريه ناعمة. ي�شاف زيت الزيتون 

جبنة  ثم  ومن  ف�شيًئا،  �شيًئا  اإليها 

البببببارمببيببزان واملببلببح، وتبببرتك حتى 

يتجان�س اخلليط.

اإىل  الطحني  بببزيببادة  اخلببوري  ري�شار  ال�شيف  ين�شح 

)�شرط  املك�شرات  من  نوع  اأي  اأو  املجففة  الفاكهة 

الفاكهة كالرتقال مثاًل( وذلك للحوؤول دون نزولها  نقعها بع�شر 

اإىل قعر القالب خالل اخلبز.

كاتو بالفاكهة املجّففة

املكونات:

�شّكر ناعم: كوبان ون�شف.

طحني: كوبان.

بي�س: عدد 5.

زبدة: كوب واحد.

بايكينغ باودر: ملعقة �شغرة.

ع�شر ليمون: ن�شف كوب.

فانيليا: ر�شة.

بر�س حام�س: ر�شة.

زبيب: ح�شب الرغبة.

كرز اأحمر جمّفف: ح�شب الرغبة.

جمّفف:  م�شم�س 

ح�شب الرغبة.

خوخ جمّفف: ح�شب الرغبة.

طريقة التح�صري:

وال�شكر  الفانيليا  الزبدة مع  - تخفق 

ملدة خم�س دقائق يف اخلالط الكهربائي 

وي�شاف اإليها البي�س، بي�شة تلو الأخرى، 

وبر�س  والطحني  ببباودر  البايكينغ  ثم 

ت�شبح  حتى  باخلفق  ون�شتمر  احلام�س 

العجينة طرّية متما�شكة.

- يف وعاء جانبي ينقع الزبيب بع�شر 

الرتقال ملدة 40 دقيقة، ثّم ي�شّفى.

وتخلط  املجّففة،  الفواكه  تقطع   -

والزبيب  الطحني  مببن  ملعقتني  مببع 

امل�شّفى وتقّلب جيًدا.

- تدهن �شينية اخلبز بالزيت اأو بالزبدة 

وينر  يدوًيا،  اأو  اخلا�شة  الفر�شاة  بوا�شطة 

فوقها الطحني وت�شرب باليد من الأ�شفل 

حتى تزال بقاياه.

�شينية  يف  الكيك  عجينة  تو�شع   -

اخلبز، وتدخل اإىل فرن حرارته 180 درجة 

مئوية ملّدة 45 دقيقة حتى ي�شقّر �شطحه.
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حقق �صباق ماراتون بريوت للعام 2014 رقًما قيا�صًيا يف عدد امل�صاركني 

الذي بلغ 37153 عداًء وعداءة من 94 دولة عربية واأجنبية.

مي�صال  العماد  ال�صابق  اجلمهورية  لرئي�س  الفتة  م�صاركة  وكانت 

متام  احلكومة  رئي�س  ممثلة  �صالم  ملى  ال�صيدة  ح�صرت  كما  �صليمان، 

الرئي�س �صعد  الهراوي، ونادر احلريري ممثاًل  اليا�س  �صالم وال�صيدة منى 

الرتبية  ووزير  حناوي،  املطلب  عبد  والريا�صة  ال�صباب  ووزير  احلريري، 

ووزير  عريجي،  روين  البيئة  ووزير  �صعب،  بو  اإليا�س  العايل  والتعليم 

االإعالم رمزي جريج، ووزير ال�صياحة مي�صال فرعون، والنائبان �صيمون 

اأبي رميا وغ�صان خميرب، وعدد من الوزراء والنواب ال�صابقني.

كما �صاركت ال�صيدة ماريان حويك ممثلًة حاكم م�صرف لبنان ريا�س 

قوى  عام  مدير  وممثل  �صبيب،  زياد  القا�صي  بريوت  وحمافظ  �صالمة، 

االأمن الداخلي اللواء اإبراهيم ب�صبو�س العقيد ح�صني خ�صفة.

ومن بني ال�صخ�صيات االأجنبية امل�صاركة �صفرية االإحتاد االأوروبي وعدد 

كيلومرًتا،   42 مل�صافة  البدل  �صباق  يف  جميًعا  �صاركوا  وقد  ال�صفراء،  من 

لوت�صيانو  اجلننرال  لبنان  جنوب  يف  اليونيفيل  قائد  �صارك  كذلك 

ممثاًل  ر�صتم  ح�صان  العميد  االأوملبية  للجنة  العام  واالأمني  بورتوالنو، 

القوى  الألعاب  اللبناين  االإحتاد  رئي�س  اإىل  همام،  جان  اللجنة  رئي�س 

االأحمر  ال�صليب  يف  والطوارئ  االإ�صعاف  جهاز  ورئي�صة  �صعادة،  روالن 

اللبناين روزي بول�س.

االإثيوبي  العداء  هو  ا�صتثنائي  �صيف  بوجود  العام  هذا  ال�صباق  ومتيز 

الفنانة  ح�صرت  كذلك  جربي�صيال�صي،  هايلي  ال�صابق  االأ�صطوري 

التون�صية لطيفة.

�شباق

اإعداد:

روجينا خليل ال�صختورة
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ماراثون بريوت للعام 2014

رقم قيا�صي على �صعيد امل�صاركة واجلي�س يتاأّلق من جديد

اإثيوبيا تت�صّدر املاراتون

واجلي�س يتاألق يف ال�صباقات

الب12  بن�شخته  لل�شباق  الفنية  النتائج 

جاءت اإثيوبية النكهة، بعدما ت�شدرت 

حني  يف  وال�شيدات  الرجال  فئتي  اإثيوبيا 

ت�شدرت  -التي كانت  اكتفت كينيا 

عند  الثالث  باملركز  املببا�ببشببي-  الببعببام 

الرجال وباملركز الثاين عند ال�شيدات.

فقد  اللبنانيني،  الرجال  �شباق  يف  اأما 

امل�شاركني،  بع�شكرييه  اجلي�س  تاأّلق 

وحّل يف املركز الأول العريف عمر عي�شى 

العام  يف  كما  اجلمهوري  احلر�س  من 

املا�شي، تاله يف املركز الثاين املعاون اأول 

نيقول مرتا من مديرية املخابرات. 

اجلندي  حببّل  كلم،   10 الببب  �شباق  ويف 

علي �شويدان من اللواء ال�شابع يف املركز 

من  حديد  دروي�س  املجند  تبعه  الأول، 

واجلندي  الثاين،  املركز  يف  الثاين  اللواء 

يف  اخلام�س  اللواء  من  ال�شيد  عالء  اأول 

املركز الثالث.

وقد جاءت النتائج على النحو الآتي:

)الفئة  كيلومرًتا   195.42 املاراثون  �صباق   •
املفتوحة(:

- فئة الرجال: 

بتوقيت  غرما  فيكادو  الإثيوبي   -1

2:12:28 �شاعة. 

بتوقيت  غببودانببا  اأبببديببال  الإثيوبي   -2

 .2:13:28

بتوقيت  لنغات  ف�شتو�س  الكيني   -3

 .2:17:31

- فئة ال�صيدات:

1- الإثيوبية ملهابت بتوقيت 2:29:12. 

جبكويت�س  مونيكا  الكينية   -2

بتوقيت 2:30:49.

بتوقيت  كدير  �شايدة  الإثيوبية   -3

.2:34:21

• فئة االإحتياجات اخلا�صة:
- فئة الرجال: 

بتوقيت  ويببلببك  رافبببال  البببببولببنببدي   -1



.1:08:27

بتوقيت  معلوف  اإدوار  اللبناين   -2

 .1:16:12

بتوقيت  روتببارو  فيكتور  الإ�شباين   -3

 .1:18:36

- فئة ال�صيدات: 

دارك  كبباريببن  الإ�شكتلندية   -1

بتوقيت 1:29:10.

مو�شوفيت�س  �شفتالنا  الببرو�ببشببيببة   -2

بتوقيت 1:30:29.

ماكترما  اإليزابيث  الريطانية   -3

بتوقيت 1:47:14. 

واللبنانيات  للبنانيني  املاراثون  �صباق   •
)42.195 كلم(:

- فئة الرجال:

اللبناين(  )اجلي�س  عي�شى  عمر   -1

بتوقيت 2:34:57.

اللبناين(  )اجلي�س  مارتا  نيقول   -2

بتوقيت 2:37:51.

داوود م�شطفى   -3

)مببببًعببببا لبببببنببان( 

بتوقيت 2:40:41.

- فئة ال�صيدات: 

جنيم  �شرين   -1

)الببب�بببشبببانبببفبببيبببل( 

بتوقيت 3:09:32.

ون�شة  �شونيا   -2

حنا )اإنرت ليبانون( 

بتوقيت 3:09:36.

3- نيكول اإليا�س 

)اإيليت( بتوقيت 3:25:43.

الن 10 كلم: • �صباق 
- فئة الرجال:

اللبناين(  )اجلي�س  �شويدان  علي   -1

بتوقيت 33:54.

اللبناين(  )اجلي�س  حديد  دروي�س   -2

بتوقيت 34:57.

اللبناين(  )اجلي�س  ال�شيد  عببالء   -3

بتوقيت 35:55.

- فئة ال�صيدات:

)نببادي  ا�شكندر  ليا  اللبنانية   -1

اجلمهور( بتوقيت 41:20.

2- الرو�شية ماريا ميلف�شكايا بتوقيت 

.41:33

بتوقيت  �شحيب  زينب  العراقية   -3

.44:15
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم: ......................................................................................................................................     الهاتف: ...............................................................................

العنوان: ........................................................................................................................................................................................................................................

م�شابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها »اجلي�س« 

لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها جوائز مالية 

قيمتها اربعماية الف لرية لبنانية، توزع 

بوا�شطة القرعة على اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« -  

»م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف ثكن  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 كانون االأول 2014.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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1- �سيارات نقل املاء والنفط، الطريق الوا�سح يف 

التعليم، اإّتفقوا على.

2- �سرور، من الطيور، ارخبيل ا�سباين.

3- مذيعة ومقدمة برامج لبنانية، مدينة يف اليمن.

4- اأقام باملكان، اإ�سطرم، لغة، بلدة يف ال�سوف.

5- ديك، عا�سمة اآ�سيوية، اناء ممتلئ وفائ�ض، �سن.

6- األقى الثوب عنه، اأقوياء، رفع �سوته بالبكاء، دولة غربية.

7- هزم، �سئموا، اإّتعاظ بـ.

8- دولة كربى، حرف جزم، من الطيور، خرق يف احلائط.

9- جزيرة خليجية، اال�سم الثاين لعامل نف�ض اأمريكي، عندي، 

وكالة اأنباء عربية.

�سّدة  �ست،  ال�سعر،  ن  وح�سّ رّقق  فطنة،  و�ساملت،  وافقت   -10

وحمنة.

ــي،  ــرب غ ــض  ــا� مــقــي  -11

ـــــة،  ـــــي عـــا�ـــســـمـــة اأوروب

لال�ستدراك، مظلم.

12- نهر يف رو�سيا، ما يتداوى بها من النبات.

ولّي،  طري  فقرة،  اأمريكية،  تن�ض  لالعبة  الثاين  اال�سم   -13

�سالح و�سامل.

14- عودتها، عا�سمة اوروبية.

15- كري احلّداد، قرع اجلر�ض، �سد اأخالف، من يتثاقل ويتوانى 

عّما ال ينبغي اأن يتوانى عنه، ياأكل.

16- ملكي، تنّبه لـ، مدينة يف �سو�سريا، جال�سوا على ال�سراب.

17- �سفن كبرية للقتال، منطقة يف افريقيا ت�سمل عدة دول، 

يحتاج ويفتقر اإىل، من اأع�ساء اجل�سم.

مطهرة  ــاّدة  م النبات،  يب�ض  الــرجــل،  هــرب  عطاوؤها،   -18

ت�ستعمل بكرثة يف الطب.

من�سوريا  بي  نهر  لّي،  اجلنوب،  يف  بلدة  �سعودية،  مدينة   -19

وكوريا.

ـــادم،  ـــق ال ـــه  ـــواج ن  -20

ي�سب  مل  اأ�ساء،  ينت�سب، 

ال�سهم.
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1- اأغنية وطنية، حفظوا، 

وطننا احلبيب.

البحر  على  �ــســوداين  ميناء  �سّنور،   -2

االأحمر، مدينة فرن�سية، �سّنور.

3- اأديب لبناين راحل من رواد ال�سحافة 

العربية االأوائل، اأبلغت واأعلمت.

نبات  عــاد،  ال�سمن،  غاية  ي�سمن   -4

ميتنع املاعز عن اأكله.

لقب  ال�سهور،  ــد  اأح بالوعد،  يفي   -5

هندي.

املــرء،  اأ�سغري  اأحــد  ال�سيف،  �سقل   -6

حجر كرمي.

7- ممثل لبناين، �سمري مت�سل.

وفيل�سوف  طبيب  اجلنوب،  يف  بلدة   -8

قدمي لّقب بـ«جالين�ض العرب«.

ــرف  اأح بــالــيــد،  الــ�ــســيء  اأعطيتها   -9

مت�سابهة، �سعف.

10- مدينة ليبية، طريق ال ينفذ، اأ�ساءت 

وتالأالأت.

11- اال�سم الثاين لرئي�ض اأمريكي راحل، 

اال�سم الثاين ملمثل م�سري راحل.

يف  ا�ــســتــهــرت  لــبــنــانــيــة  مــطــربــة   -12

اال�ستحقاق،  و�سام  منحت  ال�ستينيات 

اأ�سل، �سمن.

13- يربد اليوم.

جزر  عا�سمة  لبنانية،  مدن  ثالث   -14

�ساموا الغربية.

15- كاتب وروائي م�سري راحل.

16- النوع، تبدل، دولة اآ�سيوية.

17- ج�ّض، بلدة يف عكار، تقرع الباب، 

االأنباء.

اإ�ستهر  قــانــط،  اأمــريكــيــة،  واليــة   -18

ب�سربه، مر�سد.

الرئا�سة،  عن  ت�سدر  يجتاز،  غالم،   -19

م�سارع وممثل اأمريكي.

يف  مدينة  الظبي،  بيت  عن،  اأمنع   -20

الواليات املتحدة.

بيت  اجلنوبية،  اأمــريكــا  يف  ــة  دول  -21

العنكبوت، فنانة لبنانية.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

حل العدد ال�شابق

• املعاون جاك غامن
مديرية االأفراد.

اأيوب اأول حممد  • الرقيب 
اللواء اللوج�ستي.

• العريف علي ال�شيد
فوج التدخل االأول.

اأبي�س • جاك بطر�س 
زحلة - حو�ض الزراعنة.
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�سعبة احلل�سهلة احلل

احلل بني يديك

اإ�ستقالل

اكوادور

انكلرتا

ال�سارقة

االأردن

باري�ض

برنامج

ب�سر

ت�سيكيا

حتاليل

تقارير

متارين

جذور

جمعيات

جماهري

حقوق

حدث

خ�سر

خندق

ديانا

داروين

روايات

زند

زمهرير

�سوي�سرا

�س�ض

�سعوب

�سعود

طوكيو

طق�ض

طائرات 

ظهور

عقاقري

عز

فندق

فرنك

فوتبول

فخ

قرا�سنة

كلوديل

لبنان

جمد

مواكبة

حمادثات

ناريتا

نروج

هومريو�ض

هيرثو

واحات.

ة
ع

ائ
�ش

ال
ة 

م
كل

ال

•  األربت ميكل�شون:
ــي  ــريك فــيــزيــائــي اأم

له   .)1931  –  1852(

النور  �سرعة  ابحاث يف 

اين�ستاين  �ــســاعــدت 

مبداأ  اكت�ساف  على 

نوبل  ــال  ن الن�سبية. 

.1907

•  األ�شاندو فولتا:
فيزيائي ايطايل )1745 

اكت�سف   .)1827  –
الكهربائي  اخلـــزان 

عام  با�سمه  املــعــروف 

.1800

•  انريكو فرمي:
 1901( ايطايل  فيزيائي 

يف  �ساهم   .)1954  –
الذرية  القنبلة  �سنع 

االأمريكية. نال نوبل 

.1938

قامو�س �شغري
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإاّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها،  على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماواًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية االأ�سكال 

الثالثية 

االأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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مل يكن الطق�س العا�سف الذي رافق عيد اال�ستقالل، ليحول دون م�سارعة العماد 

قائد اجلي�س اإىل الوقوف اأمام ن�سب ال�سهداء يف جوار مبنى القيادة، معّدًدا ماآثرهم يف 

نف�سه، مفتخًرا ببطوالتهم، مقّدًرا ت�سحياتهم، معلًنا يف �سمته، الذي هو من �سمت 

موؤ�س�سته، اأنه لوال اندفاعاتهم يف �ساحات الوغى، لتبّدل حال الوطن، وانهارت اأعمدة 

ال�سباب م�ستقبله،  هيكله واحًدا تلو االآخر، ف�ساع ما�سيه، واهتز حا�سره، وغمر 

�سات. ب�سًرا وحجًرا وموؤ�سّ

واملعاين،  والدالالت  ال�سور  تغمره  الذي  الن�سب  يتاأمل  وهو  اأكرث متّهاًل،  القائد  بدا 

كانت اللحظات معّبة، وكان املوقف جلاًل. �سيول املطر لي�ست بغزارة انهمار الدم 

الذي فا�س من اأج�ساد ال�سهداء، وعمق الّذكرى يف النف�س لن يكون بطول بقائها 

يف التاريخ، هذا التاريخ الذي ولدت حقيقته املعا�سرة يف العام 1943 مع رجال �سّحوا 

يف �سبيل االنتقال بالكيان اللبناين اإىل وطٍن م�ستقل، يتوىّل اأبناوؤه من دون غريهم 

اإدارة �سوؤونه وحتّمل م�سوؤولياته، يعرتف به العامل وي�سّرع االأبواب اأمام التبادل احل�ساري 

اال�ستقالل  كان  ومّلا  �ساملة.  كاملًة  املعرفة  و�سوؤون  واالقت�ساد  ال�سيا�سة  يف  معه 

الّزمان  اإًذا موكب متحّرك يف  مرتبًطا باحلياة، حياة الوطن وحياة املواطنني، فهو 

واملكان، يخ�سع ل�سّنة التطّور ويتطلب الكفاح يف �سبيل بقائه وتقدمه، وال بّد من 

حمايته والدفاع عنه. هنا تظهر ر�سالة اجلي�س ودوره، وَمن غري ال�سهداء للتعبري عن 

مقت�سيات تلك الّر�سالة وحتميات ذلك الّدور؟

�سحيح اأّن الظروف هذا العام وعلى اختالفها، مل ت�سمح با�ستقبال اال�ستقالل وفق 

االأ�سول االحتفالية املعروفة، اإاّل اأّن وحداتنا الع�سكرّية هياأت لهذه املنا�سبة الوطنية، 

االإرهاب،  مواجهة  يف  الباهرة  االإجن��ازات  وحتقيقها  الفّعالة،  اجلهود  بتكثيفها 

وتوقيف املخّلني باالأمن، واإف�سال املخططات التخريبية يف اأكرث من مكان، االأمر 

القلقني على م�سريهم وم�سري وطنهم،  املواطنني  االأثر الطيب يف نفو�س  اأ�ساع  الذي 

يف  طريقتهم،  على  املتفّرقة  االحتفاالت  لتنفيذ  انطلقوا  اأن  اإاّل  منهم  كان  فما 

فلبنان  الوطن،  اإىل خارج  الن�ساطات  امتدت هذه  وقد  احات،  وال�سّ واالأندية  املدار�س 

يف  ويحيون  يعملون  الذين  ومواطنونا  للمبادئ،  ويخل�س  اجلذور  اإىل  يحّن  املغرتب 

اأوطان بعيدة م�ستقلة م�ستقّرة، يحر�سون على ا�ستقاللهم االأم، ويجّددون الثقة باأن 

تبقى عيون جي�سهم �ساهرة عليه، دائمة اليقظة على ما يتهّدده من اأخطار.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

اال�صتقالل

عبارة

العدد 162354
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