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العوايف يا وطن

20
عما ي�سود ال�ساحة ال�سيا�سية من غليان ،وما ت�شهده
بعيدً ا ّ
من مواقف ونقا�شات وجدل ،يعتمد اجلي�ش لغة خا�صة
ريا .فاملفردات هنا خطوات حثيثة يف
به� ،أكرث بالغة وتعب ً
وح�شة الليل ويف و�ضح النهار ...جنود يتقنون ر�صد اخلطر
ومواجهته ،ويربهنون �أنهم جديرون بحفظ الأمانة.

حتقيق ع�سكري

35
فوج التدخل الثالث هو من الأفواج اخلا�صة التي يُعتمد
خ�صو�صا يف احلاالت الطارئة ويف الظروف ال�صعبة.
عليها،
ً
تدرج منه �ضابط مقدام يف امل�س�ؤولية لي�صبح عماد
فوج
هو
ّ
اجلي�ش وقائده ،ومنه � ً
أي�ضا �ضابط مقدام �آخر كان له ف�ضل
الت�أ�سي�س والرعاية� ،إىل �أن �أ�ضحى رم ًزا للبطولة والت�ضحية.
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ا�ستقباالت
الوزير

وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل �سفراء
فرن�سا و�سوي�سرا وقرب�ص

ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني
الأ�ستاذ �سمري مقبل �سفري فرن�سا ال�سيد .Patrice Paoli
تركز حول ت�سليح
و�أو�ضح الوزير مقبل �أن «البحث
ّ
متكنه من ال�صمود
فعالة وعتاد حديث
ّ
اجلي�ش ب�أ�سلحة ّ
أكد ال�سفري باويل «موقف فرن�سا
واملواجهة .يف املقابل � ّ
خ�صو�صا �أن��ه يحمي ال��وط��ن ووحدته
ال��داع��م للجي�ش
ً
الوطنية».
كما ا�ستقبل الوزير مقبل� ،سفري �سوي�سرا ال�سيد فرن�سوا
بارا�س يف زي��ارة بروتوكولية ،ج��رى خاللها البحث يف
مو�ضوع االتفاقية املربمة بني لبنان و�سوي�سرا يف العام
ّ
واملتعلقة ب�إزالة الألغام التي زرعها العد ّو الإ�سرائيلي
،2007
�ضحيتها عدد من الأبرياء.
يف منطقة اجلنوب وذهب
ّ
والتقى وزير الدفاع الوطني �سفري قرب�ص ال�سيد هومري
مافروماتي�س يرافقه مدير مكتب وزير الدفاع القرب�صي
ووفد ع�سكري ،وذلك مبنا�سبة ت�سليم عتاد ع�سكري
يت�صدى
ي�سهم يف تلبية احتياجات اجلي�ش اللبناين الذي
ّ
إرهابية على احلدود اللبنانية.
خلطر املجموعات ال
ّ

�سفري
�سوي�سرا

�سفري
قرب�ص
ووفد
ع�سكري

نائب وزير
الدفاع
يف �سلطنة
بروناي
ووفد
مرافق

النائب
البطريركي
العام
املطران
�سمري
مظلوم

 ...و�شخ�صيات

التقى وزير الدفاع الوطني � ً
أي�ضا ،النائب البطريركي العام
امل��ط��ران �سمري مظلوم م��وف� ً�دا من قبل غبطة البطريرك
املاروين مار ب�شاره بطر�س الراعي .وقد نقل املطران مظلوم �إىل
وزير الدفاع دعم غبطته وتنويهه بقدرات اجلي�ش اللبناين
ّ
ي�سجله من بطوالت يف مواجهة اجلماعات
وب�صموده ،وما
الإرهابية التكفريية».
من جهة �أخ��رى ،ا�ستقبل الوزير مقبل نائب وزير الدفاع
يف �سلطنة بروناي ال�سيد داتو بادوكا م�صطفى �سريات على
�ضم نائب الأمني الدائم يف الوزارة حاج �أزهر �أحمد
ر�أ�س وفدّ ،
4

�سفري
فرن�سا
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ّ
امل�سلحــة امللكيــة يف برونــاي العقيــد حمــزة
وقائد القوات
�ساحات وكبــار املعنيني يف الوزارة .كمــا رافــق الوفــد قائــد
القــوات امل�شرتكــة املاليزيــة عمــر علي .وجــرى خــالل
اللقــاء ،البحث يف جمــاالت التعــاون الع�سكــري بني
البلديــن ودعــم اجليــ�ش اللبنانــي يف مواجهــة الإرهــاب،
�إ�ضافــة �إىل عمــل قــوات الأمم املتّ حــدة امل�ؤقتة وما تقوم به
�سيمــا � ّأن ال�سلطنــة من الــدول امل�شاركــة
من ن�شاطــات ،وال ّ
يف هــذه القــوات.
وا�ستقبل الوزير مقبل � ً
اجلميل
أي�ضا ،النائب ال�شيخ �سامي
ّ
وبحث معه يف الأو�ضاع ال�سيا�سية والأمنية على ال�ساحتني

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش
بحثا �ش�ؤو ًنا �أمنية وع�سكرية
زار نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
�سمري مقبل ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه
يف الريزة ،وجرى البحث يف الأو�ضاع الأمنية يف البالد ومهمات
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وحاجاتها املختلفة.
ويف لقاء �آخ��ر ،عقد يف مكتب الوزير مقبل ،جرى عر�ض
�سيما
للأو�ضاع الأمنية يف خمتلف املناطق اللبنانية ،ال ّ
يف منطقة جرود عر�سال ور�أ���س بعلبك و�سواها من املناطق

ّ
الت�سلل �أو
يت�صدى اجلي�ش لكل حم��اوالت
احلدودية ،حيث
ّ
االقتحام ومي�سك باملواقع اال�سرتاتيجية.
تطرق البحث �إىل بع�ض ال�ش�ؤون الإداري��ة يف امل�ؤ�س�سة
كما
ّ
الع�سكرية� ،إ�ضافة �إىل مو�ضوع ت�سليح اجلي�ش واحتياجاته.

ا�ستقبل الوزير مقبل ،املمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة
...واملمثل ال�شخ�صي لأمني عام الأمم املتحدة
ال�سيدة �سيغريد ك��اغ وعر�ض معها الأو���ض��اع العامة يف لبنان
واملنطقة .وقد �أعربت ال�سيدة كاغ عن رغبتها يف «زيارة املواقع الع�سكرية
لالطالع عن كثب على الو�ضع القائم ،ونقل �صورة عن واقع احلال ملجل�س
املعنية على الإ�سراع يف تقدمي امل�ساعدات الالزمة �إىل
الأمن وبخا�صة الدول
ّ
مهماته يف ظروف �صعبة وب�إمكانات حمدودة».
اجلي�ش اللبناين الذي ي�ؤدي
ّ
كما دعت يف ختام اللقاء �إىل «ت�سريع ودعم املطلوب للجي�ش اللبناين،
«عددا من
من خالل التدريب وتوفري املعدات التقنية الالزمة» ،الفتة �إىل �أن
ً
الدول ،مثل فرن�سا والواليات املتحدة الأمريكية واململكة العربية ال�سعودية،
�سباقة يف دعمها ويجب �أن نحر�ص على ا�ستمرار هذا الدعم».
كانت ّ

النائب ال�شيخ �سامي اجلم ّيل

رئي�س املحكمة الع�سكرية وقا�ضي التحقيق الأول
ومف ّو�ض احلكومة لدى املحكمة

إقليمية .كما التقى يف الإطار نف�سه وزير ال�شباب
اللبنانية وال
ّ
والريا�ضة العميد املتقاعد عبد املطلب حناوي.
واجتمع الوزير مقبل ب�أوقات خمتلفة ،مع رئي�س املحكمة
الع�سكرية العميد الركن خليل ابراهيم ,وقا�ضي التحقيق
ومفو�ض احلكومة لدى املحكمة
الأول ريا�ض �أب��و غيدا,
ّ
القا�ضي �صقر �صقر ،واطلع منهم على �سري العمل يف املحكمة
وما �أجنزته من حتقيقات وقرارات اتّ
هامية و�أحكام ،يف ظل
ّ
ازدياد املوقوفني املحالني �إليها ،والبت يف م�صريهم بال�سرعة

وفد من جمعية امل�شاريع اخلري ّية
الإ�سالمية

املرعية الإجراء.
املمكنة ووفق القوانني
ّ
ومن ز ّواره � ً
أي�ضا ،وفد من جمعية امل�شاريع اخلري ّية الإ�سالمية
�ضم نائب رئي�س اجلمعية ال�شيخ الدكتور عبد الرحمن
ّ
عما�ش يرافقه النائب ال�سابق عدنان طرابل�سي واملهند�س
�أ�سعد العجوز والدكتور بدر الطب�ش .وقد �أع��رب الوفد عن
دعم موقف اجلي�ش و�صموده يف مواجهة الإرهابيني ودحرهم،
ً
وحماية
ويقدمه من ت�ضحيات فدا ًء للوطن
قدمه
ّ
والإ�شادة مبا ّ
لل�سلم الأهلي.
العدد 358
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ا�ستقباالت
القائد
العامة
ت�سليح اجلي�ش والأو�ضاع ّ
يف لقاءات العماد قهوجي مع ال�سفراء
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري الواليات املتّ حدة الأمريكية ال�سيد ،David Hale
يرافقه ملحق الدفاع الأمريكي يف لبنان العقيد Antonio
 .Banchsوجرى التداول يف الأو�ضاع العامة وبرنامج امل�ساعدات
املقررة للجي�ش اللبناين.
ال
ّ
أمريكية ّ
وا�ستقبل قائد اجلي�ش� ،سفري فرن�سا ال�سيد Patrice Paoli
يرافقه امللحق الع�سكري وبحث معهما يف االتفاقية اللبنانية
املقدمة
الفرن�سية لت�سليح اجلي�ش اللبناين ،يف �إطار الهبة
–
ّ
ّ
من اململكة العربية ال�سعودية.
كما التقى العماد قهوجي� ،سفرية هولندا ال�سيدة Hester
 ،Somsenو�سفري �أو�سرتاليا ال�سيد  ،Glen Milesو�سفري كوريا
ال�سيد  Choi Jong ILيرافقه امللحق الع�سكري
اجلنوبية
ّ
ّ
الثنائية
املقدم  ،Gonjbo Baikوجرى البحث يف العالقات
ّ
والأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.
وا�ستقبل العماد قهوجي يف الإطار نف�سه� ،سفري الأردن ال�سيد
نبيل م�صاروه.

�سفري فرن�سا

�سفرية هولندا

�سفري �أو�سرتاليا

�سفري كوريا اجلنوب ّية

�سفري الأردن

�سفري الواليات املتّحدة الأمريكية
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ا�ستقباالت
القائد

القائد ي�ستقبل
رئي�س �أركان الدفاع الإيطايل
مع وفد مرافق

...ونوا ًبا
ّ

النّائب �شانت جنجنيان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س �أرك��ان الدفاع الإي��ط��ايل الأم�ي�رال Luigi Binelli
 Mantelliعلى ر�أ���س وفد مرافق ،وذل��ك يف ح�ضور امللحق
الع�سكري العميد  .Pietro Luigi Monteduroوتناول
البحث �سبل تطوير العالقات الثنائية بني جي�شي البلدين يف
مهمة الوحدة الإيطالية
الراهنة ،بالإ�ضافة �إىل
�ضوء
ّ
التطورات ّ
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل� ّؤقتة يف لبنان.
العاملة �ضمن ّ

النّائب قا�سم عبد العزيز

 ...واملمثل ال�شخ�صي
للأمني العام للأمم املتّحدة

ّ
املمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم
ا�ستقبل العماد قهوجي،
املتّ حدة ال�سيدة  ،Cigrid Kaagوعر�ض معها الأو�ضاع يف لبنان
واملنطقة.
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اجلميل ،وعماد
النواب ال�سادة� :شانت جنجنيان ،قا�سم عبد العزيز ،هادي حبي�ش ،ال�شيخ �سامي
ّ
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ّ
الراهنة و�آخر
احلوت يرافقه رئي�س املكتب ال�سيا�سي للجماعة الإ�سالمية ال�سيد ّ
عزام الأيوبي ووفد .وقد تناول البحث الأو�ضاع ّ
امل�ستجدات يف خمتلف املناطق.
ال�سياق نف�سه ،النائب ال�سابق خمايل ال�ضاهر.
كذلك ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش يف ّ

النّائب هادي حبي�ش

النّائب ال�شيخ �سامي اجلم ّيل

النّائب عماد احلوت
يرافقه رئي�س املكتب ال�سيا�سي للجماعة الإ�سالمية

النّائب ال�سابق خمايل ال�ضاهر

 ...ونائب
حاكم م�صرف لبنان

ا�ستقبل العماد قهوجي ،نائب حاكم م�صرف لبنان ال�سيد
رائد �شرف الدين يرافقه ال�سيد مازن حمدان.
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ا�ستقباالت
القائد

 ...و�أمني عام املجل�س
الأعلى اللبناين _ ال�سوري

ا�ستقبل قائد اجلي�ش� ،أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين_
ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خ��وري ،وبحث معه يف الأو�ضاع على
احلدود اللبنانية – ال�سورية.

 ...والقا�ضي �صقر �صقر

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
مفو�ض احلكومة لدى املحكمة الع�سكرية القا�ضي �صقر
ّ
ً
ق�ضائية.
�صقر وبحثا �ش�ؤونا
ّ

 ...ورئي�س جمل�س �إدارة
«جمال تر�ست بنك»
م�صرف ّ

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،رئي�س جمل�س �إدارة م�صرف
اجلمال.
«جمال تر�ست بنك» ال�سيد �أنور
ّ
ّ

 ...ووفدين من عائلتي ال�شهيدين �أحمد طبيخ وندمي �سمعان
عائلة
املالزم
� ّأول
ال�شهيد
ندمي
�سمعان

عائلة
املالزم
� ّأول
ال�شهيد
�أحمد
طبيخ

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفدين من عائلتي املالزمني �أ ّولني ال�شهيدين �أحمد طبيخ وندمي �سمعان .وقد ّ
اطلع
العماد قهوجي على �أو�ضاع العائلتني ّ
توجهتا بال�شكر �إىل قيادة اجلي�ش على رعايتها الدائمة لذوي الع�سكريني ال�شهداء،
اللتني ّ
ومتابعتها �ش�ؤونهم املختلفة.
10
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

رئي�س
الأركان
يف زيارة
ر�سم ّية
�إىل
جمهورية
ت�شيكيا

زار رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �سلمان على ر�أ�س وفد ع�سكري،
وجهت �إليه ولالطالع على
جمهورية ت�شيكيا بنا ًء على دعوة
ر�سمية ّ
ّ
ال�صناعات احلربية.
ا�ستهلت الزيارة بلقاء مع نائب
وزير الدفاع الت�شيكي ال�سيد توما�س
كو�شتا ،ج��رى خالله البحث يف
�سبل تفعيل التعاون الع�سكري
ب�ين ال��دول��ت�ين .و�أع��ق��ب ذل��ك لقاء
مع رئي�س هيئة الأرك��ان العامة
الت�شيكية الفريق �أول بيرت بافيل،
بحثت خالله �إمكانات ا�ستفادة
اجلي�ش اللبناين م��ن ال�صناعات
احلربية الت�شيكية.
ّ
تخللت الزيارة ع� ّ�دة جوالت
وقد
على امل�صانع احل��رب��ي��ة املنت�شرة
يف ج��م��ه��وري��ة ت�شيكيا ،اطلع
خاللها اللواء الركن �سلمان والوفد
تو�صلت �إليه
املرافق على �أحدث ما ّ
ال�صناعات احلربية الت�شيكية.
13
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 ...وي�ستقبل
وفو ًدا و�شخ�صيات
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،نائب
وزير الدفاع يف �سلطنة بروناي ال�سيد داتو
بادوكا م�صطفى �سريات على ر�أ�س وفد
مرافق.
وت��ن��اول البحث العالقات الثنائية،
�إ�ضافة �إىل مهمة ال��وح��دة الربوناوية
العاملة يف �إط��ار ق��وات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان.
وا�ستقبل ال��ل��واء ال��رك��ن �سلمان،
النائب كاظم اخلري وا�ستعر�ض معه
الأو�ضاع العامة.
ك��م��ا ا���س��ت��ق��ب��ل م��دي��ر التخطيط
ّ
امل�سلحة
اال���س�ترات��ي��ج��ي يف ال��ق��وات
الأردن��ي��ة اللواء املهند�س نايل الرقاد،
يرافقه مدير م�شاغل احل�سني الرئي�سة
العميد املهند�س خالد الدبوبي .وقد
�أع���رب ال��ل��واء ال��رك��ن �سلمان �أم��ام
الوفد الزائر عن �شكر اجلي�ش اللبناين
قدمه له اجلي�ش الأردين،
للدعم الذي ّ
م��ن خ�لال ال��ه��ب��ات؛ كما �أ���ش��ار �إىل
�سيما
التعاون امل�شرتك بني اجلي�شني ال ّ
على �صعيد التدريب.
ً
والتقى رئي�س الأرك����ان ك�لا من
امللحق الع�سكري ال��ي��ون��اين العقيد
 ،Ella Nouil Peteinarakisوامللحق
الع�سكري الأمريكي العقيد Antonio
 ،Banchsوامل���ل���ح���ق ال��ع�����س��ك��ري
الأوك��راين العقيد �أن��دره لوكيانيت�س

نائب وزير الدفاع يف �سلطنة بروناي

النائب كاظم اخلري

مدير التخطيط اال�سرتاتيجي يف القوات امل�س ّلحة الأردنية

امللحق الع�سكري الأوكراين
يرافقه وفد من �شركة UKRSPEC
واملتخ�ص�صة يف
 Exportالأوك��ران��ي��ة
ّ
ال�صناعات احلربية الثقيلة.

امللحق الع�سكري الأمريكي

املقدم يف قوى الأمن الداخلي ابراهيم �أنطون
كما ا�ستقبل نائب رئي�س احل��زب
التقدمي اال�شرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي
ن�صار.
والقا�ضي �سمرندا ّ

ومن ز ّواره � ً
أي�ضا ،املقدم يف قوى الأمن
ّ
الداخلي ابراهيم �أنطون ال��ذي �سلمه
�أطروحة دكتوراه.
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معا يف مواجهة
ً
التحديات

�إعداد:
تريز من�صور

ت�س ّلم اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو مهماته كرئي�س لبعثة الأمم
املتحدة العاملة يف جنوب لبنان وقائد عام لها منذ �أ�شهر .وعلى
الرغم من � ّأن الو�ضع القائم يف لبنان ويف املنطقة قد يحمل خماطر
«جد �إيجابية وممتعة،
و�صعوبات ،ف�إن بورتوالنو يعترب �أن جتربته
ّ
خ�صو�صا يف ّ
ن�ص حديث
ً
ظل التعاون مع اجلي�ش اللبناين» .يف ما يلي ّ
�أجرته جملة «اجلي�ش» مع قائد قوات الأمم املتحدة يف لبنان ،تزامن
مع الذكرى ال�سابعة والثالثني لإن�شاء «اليونيفل».

طبيعة امل�س�ؤوليات

عدة �أ�شهر ،كيف ت�شرح
• لقد م�ضى على ت�س ّلمكم مهمتكم يف لبنان ّ
لنا جتربتكم خالل هذه الفرتة؟
ّ
 ميكنني القول �إن جتربتي منذ ت�سلمي مهماتي يف  24متوزجد �إيجابية وممتعة ،و�إمنا ت�شوبها بع�ض املخاطر� .إنها
ّ ،2014
ّ
التجربة الأوىل من نوعها يف حياتي الع�سكرية ،ف�أنا �أت�سلم
م�س�ؤوليات ع�سكرية ولكنها ذات طابع دبلوما�سي و�سيا�سي
ً
قائال :كانت روزنامة �سلفي اجلرنال
يف الوقت عينه .و�أ�ضاف
�سيريا حافلة بالن�شاطات واملواعيد ،وكان من ال�ضروري
باولو
ّ
عك�س يل
�أن �أتابع املهمات بكل تفا�صيلها ،هذا الأم��ر
َ
ب�سرعة قيا�سية ال�صورة احلقيقية لطبيعة م�س�ؤولياتي يف لبنان،
وطبيعة الأر�ض التي �أوكلت �إلينا حمايتها ،و�أنواع املخاطر
�سيما الأحداث الأمنية
التي �ستواجهنا عرب اخلط الأزرق ،وال ّ
املتالحقة التي ح�صلت يف �شهري ت�شرين الأول وكانون الثاين
وخ�صو�صا يف
املن�صرمني� ،إ�ضافة �إىل التوتر الأمني يف �سوريا،
ً
جبهة اجلوالن على احلدود ال�سورية الإ�سرائيلية.

�سالمة ال�سكان �أولوية ق�صوى

• يف ّ
ظل الو�ضع القائم تواجهكم �صعوبات وخماطر ،فكيف
تتعاملـون معها؟
 كما هو معلوم� ،أن «اليونيفل» هي قوة حلفظ ال�سالم ،و�أيمهمة ع�سكرية �أمنية ،ت�شوبها خماطر خمتلفة ،فكيف
باحلري يف لبنان؟ وهنا علينا تقدمي ال�شكر للجي�ش اللبناين
وعلى ر�أ�سه العماد جان قهوجي ،وكذلك لقائد قطاع جنوب
الليطاين العميد الركن �شربل �أبو خليل ،والتنويه بالتعاون
بد من
املثمر القائم بني اجلي�ش اللبناين و«اليونيفل» .وال ّ
الإ���ش��ارة �إىل �أن ع��دة اجتماعات تعقدها اللجنة الثالثية
ملناق�شة التوتّ ر الذي يح�صل يف منطقة عمليات «اليونيفل».
معا تذليل العقبات ون�سعى �إىل منع �أي ت�صعيد
ونحن نحاول ً
دائما على
ين�صب
�أمني يف منطقة عملياتنا؛ فرتكيزنا
ً
ّ
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يف حديث خا�ص
اىل «اجلي�ش»
بورتوالنو:
جتربتنا �إيجابية
وممتعة
و�إن كانت مهمتنا
م�شوبة باملخاطر
جنبا �إىل جنب مع
تنفيذ قرار جمل�س الأم��ن ال��دويل ،1701
ً
اجلي�ش اللبناين .وبالإ�ضافة �إىل مهماتها تنظر «اليونيفل» �إىل
�سالمة ال�سكان املحليني وخريهم باعتبارهــا �أولويــة ق�صــوى
بالن�سبــة اليها.

لبنان ملتزم بقوة قرار جمل�س الأمن 1701

• �إثر االعتداء اال�سرائيلي الأخري على لبنان الذي �أ ّدى �إىل ا�ست�شهاد
عن�صر من الكتيبة الإ�سبانية ،اتهمت ا�سرائيل اليونيفل بعدم الإبالغ
عن اخلروقات من اجلهة اللبنانية ،ما هو ر ّدكم على ذلك؟
 بداية �إننا ن�أ�سف ال�ست�شهاد العريف يف الكتيبة الإ�سبانيةاملنت�شرة يف القطاع ال�شرقي من منطقة عمليات «اليونيفل»
فران�سي�سكو خافيري �سوريا توليدو ،والذي قتل يف موقع للأمم
املتحدة قرب قرية الغجر يف حادث �إطالق نار وقع على اخلط
الأزرق .و�إين �أ�ؤكد �أننا نر�سل التقارير الدائمة التي ت�شرح تفا�صيل
كل اخلروقات التي حت�صل على هذا اخلط� ،إثر حدوثها ،وذلك
ً
تطبيقا للقرار .1701
و�أ�ضاف« :احلكومة اللبنانية تدعم «اليونيفل» ب�شدة،
ولبنان ملتزم بقوة قرار جمل�س الأمن  .1701ويف اجتماعاتي مع
يتم الرتكيز على امل�سائل الأمنية وتطبيق
امل�س�ؤولني اللبنانيني ّ
القرار  1701والو�ضع على طول اخلط الأزرق �إىل الو�ضع العام يف
املنطقة التي تخ�ضع لنطاق عملنا ،وهذا الأمر ي�شمل �سالمة
ً
وانطالقا
ال�سكان املحليني و�سالمة «اليونيفل» وعنا�صرها.
من االت�صاالت التي �أجريتها مع ممثلي احلكومة اللبنانية،
اجتماعا مميزًا
م�شج ًعا .ولقد عقدت
كالما
فقد �سمعت
ً
ً
ّ
مع قائد اجلي�ش اللبناين العماد جان قهوجي يف مركزنا يف
الناقورة .وال �أملك يف الوقت الراهن �أي �إ�شارة ّ
تدل على �أن ما
متدد
يح�صل يف ال�شمال قد يتكرر يف اجلنوب ،لكن احتمال ّ
ي�شكل م�صدر قلق للبنان ككل وكذلك
النزاع ال�سوري
ّ
بالن�سبة �إىل «اليونيفل» .ونحن على ات�صال وثيق مع اجلي�ش
اللبناين والقوى الأمنية ،ونراقب الو�ضع يف منطقة عملياتنا.

معنويات «اليونيفل»
وا�ست�شهاد العريف الإ�سباين

• كيف تق ّيمون معنويات جنود اليونيفل يف
لبنان؟ وهل هم مقتنعون بخدمتهم يف لبنان؟
 من الطبيعي �أن يقتنع كل جندي منت�سب �إىل قواتحفظ ال�سالم ب�أن العامل بحاجة �إىل ال�سالم والطم�أنينة ،و�أن
فعا ًال يف تعزيز هذا ال�سالم .وبالتايل ف�إن كل جندي
له دو ًرا ّ
يخدم يف لبنان ،مقتنع ب�ضرورة احلفاظ على �سالمة اللبنانيني
و�أمن �أر�ضهم ،وعلى �ضرورة بناء عالقة �سالم مع املواطنني يف
منطقة «اليونيفل» ،على الرغم من ال�صعاب واملخاطر التي قد
ثمة �ضرورة ب�أن يقتنع النا�س بدور
تواجهه .ومن ناحية �أخرى ّ
هذه القوة يف احلفاظ على �أمنهم و�سالمتهم.
• نرجو �أن تخربونا عن التحقيقات يف ا�ست�شهاد العريف اال�سباين،
وملاذا ا�ستغرقت وقتًا طو ًيال؟
 �إننا ندين ب�شدة هذا االنتهاك اخلطري لقرار جمل�س الأمنالدولــي  1701واالنتهاكــات املماثلــة .كمــا �أن «اليونيفل»
ً
حتقيقــا لتحديــد وقائــع احلــادث ومالب�ساتــه.
قد فتحــت
ومن الطبيعــي �أن ت�أخــذ عمليــة التحقيــق بعــ�ض الوقــت
جلمــع الأدلــة والرباهــني ،و�ســوف نعلــن النتــائج فــور
التو�صــل �إليهــا.
ّ

مهمة ت�شوبها املخاطر

• منذ �إن�شائها خ�سرت اليونيفل �أكرث من  300عن�صر حلفظ ال�سالم،
ماذا تقولون حول ذلك؟
 كما �سبق وذك��رت �أن كل عملية �أمنية وع�سكريةم�شوبة باملخاطر وبالعمليات العنفية ،وبالتايل �أنه من الطبيعي
�أن ي�سقط �شهداء من عنا�صر قوات حفظ ال�سالم �أثناء ت�أدية
واجبهم الأمني الع�سكري .كما �أن بع�ض الوفيات ناجتة عن
ً
مثال...
�أ�سباب غري عنفية كحوادث ال�سري
وكخال�صة� ،إننا نواجه خماطر �إ�سوة بباقي جيو�ش العامل
وعلينا مواجهتها.
دائما تو�صف عالقة اليونيفل باجلي�ش اللبناين باال�سرتاتيجية،
•
ً
ا�شرح لنا �أكرث عن املو�ضوع؟
 نحن حري�صون على التزام القرار الدويل  1701وعلى العملّ
مظلته ،وهذا القرار يدعو �إىل �ضرورة التن�سيق مع الأطراف
حتت
اللبنانية كافة وبناء عالقات تعاون وتن�سيق مع القوى
تكونت العالقة اال�سرتاتيجية
الأمنية .ومن هذا املنطلق
ّ
بيننا وبني اجلي�ش اللبناين ،على اعتبار �أننا ال نعمل من �أجل
ثمة
اجلي�ش اللبناين ،بل نعمل معه ً
جنبا �إىل جنب .وبالتايلّ ،
عالقة ا�سرتاتيجية ممتازة تربطنا بقائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي وبال�ضباط املعنيني و�صو ًال �إىل جميع العنا�صر .و�إنني
أثمن �آلية االرتباط والتن�سيق الفريدة القائمة بيننا وبني اجلي�ش
� ّ

والتي �أثبتت حيويتها لناحية
منع التوتر واحلوادث� ،إ�ضافة
�إىل جلم الو�ضع يف اللحظات
احلرجة .نحن نتابع عملنا
ب�شكل وثيق مع اجلي�ش اللبناين ،وعملنا الأ�سا�ســي هو
احلفــاظ على اخلــط الأزرق ومراقبــة التــزام وقــف الأعمال
العدائية.

دعم القوات امل�س ّلحة اللبنانية

• كلنا نعلم � ّأن وجود «اليونيفل» يف لبنان مهم لال�ستقرار الأمني
واالقت�صادي وحفظ ال�سالم ،ماذا تقول لنا عن هذا املو�ضوع؟ و�إىل �أي
مدى ا�ستطاعت تر�سيخ عالقات متينة مع ال�سكان املحل ّيني؟
 منذ ت�أ�سي�س «اليونيفل» يف العام  1978كقوة حلفظ ال�سالميف جنوب لبنان ،وهي ت�ؤدي واجبها من �أجل حفظ الأمن ،وهي
اليوم تعمل وفق القرار  1701وتنفّ ذ البنود ذات ال�صلة ،مبا يف
ذلك مراقبة الو�ضع على طول اخلط الأزرق وتعليمه� ،إ�ضافة
�إىل مراقبة اخلروقات اجلوية والربية ومتابعة م�س�ألة ان�سحاب
القوات الإ�سرائيلية من �شمايل بلدة الغجر .وت�سعى اليونيفل
ّ
امل�سلحة اللبنانية ،و�إىل �إن�شاء �أطيب العالقات
�إىل دعم القوات
التعرف �إىل عاداتهم
مع املواطنني اجلنوبيني ،من خالل
ّ
وتقاليدهم وحاجاتهم واال�ستماع �إىل مطالبهم ،وذلك بوا�سطة
ر�ؤ�ساء البلديات الذين ب�إمكانهم �إر�سال الر�سائل الوا�ضحة
وال�صريحة حول كل ما له عالقة ببيئة ال�شعب اجلنوبي .وقد
�ساعدنا هذا الأمر يف حتديد نوعية امل�شاريع والن�شاطات التي
ّ
تنظمها «اليونيفل» على خمتلف ال�صعد �سواء كانت تربوية،
�أو �صحية �أو اجتماعية �أو بنى حتتية.
�إىل ذل��ك ،ميكن لقوات حفظ ال�سالم يف لبنان والبالغ
عددها ع�شرة �آالف عن�صر امل�ساهمة يف دعم االقت�صاد الوطني
من خالل ما ينفقه ه�ؤالء على حاجاتهم املختلفة� ،أو ارتياد
املطاعم ...ومن ناحية �أخرى ت�ساهم «اليونيفل» يف ت�أمني
الوظائف للبنانيني ،فـ 70يف املئة من موظفيها املدنيني هم
املخت�صة
لبنانيون .ويجب �أن ال نن�سى عمل وحدة «»CIMIC
ّ
بالتعاون الع�سكري  -املدين وبرنامج ن�شاطها احلافل� ،إذ �أنها
تعمل مع البلديات يف م�شاريع الت�شجري وتوزيع امل�ساعدات
العينية ...وميكن اعتبار م�ساندة «اليونيفل» كقطعة
تكمل اللوحة الإمنائية الإقت�صادية
«� »Puzzleصغرية
ّ
الكبرية.
ويف ختام احلديث متنّ ى اجلرنال بورتوالنو لـ«اليونيفل» دوام
اال�ستمرار يف عيدها ال�سابع والثالثنيً � ،
ّ
حتقق املزيد
آمال �أن
من العالقات اجليدة مع ال�سكان املحليني ومع ال�سلطات
اللبنانية ،كما متنّ ى املزيد من اال�ستقرار وال�سالم واالزدهار
لل�شعب اللبناين.
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العوايف
يا وطن
�إعداد:
�إلهام ن�صر تابت

بعيدا من كل
عما ي�سود ال�ساحة ال�سيا�سية من غليان ،وما ت�شهده من مواقف ونقا�شات وجدلً ،
ً
بعيدا ّ
ذلك يعتمد اجلي�ش لغة خا�صة به ،وهو لطاملا اتقنهاّ .
لكن خطورة املرحلة وما حتمله من تداعيات
ريا .فاملفردات هنا خطوات حثيثة يف وح�شة الليل ويف
وا�ستحقاقات ،جتعل هذه اللغة �أكرث بالغة وتعب ً
والتح�سب لربيع
و�ضح النهار .على اجلرود ويف ال�شوارع والأزقة ...جنود يتقنون ر�صد اخلطر ومواجهته،
ّ
احلي� ،أنهم جديرون بحفظ الأمانة.
� ٍآت �أو ل�صيف يعد باللهب ،ويربهنون كل يوم ،بالإجناز ّ

على اجلرود
ويف ال�شوارع والأزقة

جنود يتقنون ر�صد اخلطر ومواجهته
�أواخر �آذار �أتى اخلرب من امليدان ،من
جرود ال�سل�سلة ال�شرقية:
«نفّ ذت وحدات من اجلي�ش فجر اليوم
( )2015/3/27عملية ع�سكرية �سريعة
وخ��اط��ف��ة يف منطقة ج���رود عر�سال،
متكنت بنتيجتها م��ن ال�سيطرة
ّ
التامة على بع�ض املواقع التي كانت
ت�ستخدمها التنظيمات الإرهابية بني
ّ
للت�سلل واالعتداء على
احلني والآخ��ر
م��واق��ع اجلي�ش .وق��د مت��رك��زت قوى
اجلي�ش يف هذه املواقع ،وبا�شرت تنفيذ
الإج��راءات امليدانية لت�أمني حمايتها
وربطها مع �سائر املراكز الع�سكرية
املوجودة يف املنطقة.»...
اخلرب املخت�صر ال يذهب �إىل تف�صيل
املواقع وال �إىل كيفية �سري العمليات
ال�سرية .غري
التي تظل �ضمن دائ��رة
ّ
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� ّأن ما ميكن �إ�ضافته هو �أن وحدات
اجل��ي�����ش ت��ق� ّ�دم��ت ب��اجت��اه اجل����رود يف
ال�سل�سلة ال�شرقية ،لتتابع ما �أجنز منذ
�أ�سابيع يف �إطار ال�سيطرة على املواقع
اال�سرتاتيجية ،واحتالل نقاط جديدة
ك��ان الإرهابيون يتمركزون فيها.
وبذلك � ّأمن اجلي�ش خط حماية ح�صينً ا
ّ
ّ
امل�سلحني �إىل القرى
ت�سلل
يحول دون
املحاذية ،ودون مهاجمتهم املراكز
الع�سكرية ،بعد �أن متركز يف النقاط
وعزز عديد عنا�صره فيها.
املهمة ّ
فجر �آخ��ر �أي���ام الأ���س��ب��وع الأول من
مزيدا من الأخبار الطيبة:
ني�سان حمل
ً
«�إث����ر ت��واف��ر م��ع��ل��وم��ات ع��ن قيام
جمموعات �إرهابية بتح�ضريات قتالية
ولوج�ستية على جبل املخريمة واملرتفع
 1564يف �أعايل جرود ر�أ�س بعلبك ،نفّ ذت

ق� ّ�وة من اجلي�ش عملية �إغ��ارة نوعية
�ضد املجموعات امل��ذك��ورة،
وخاطفة
ّ
حيث ا�شتبكت معها مبختلف �أنواع
الأ�سلحة ،و�أوقعت يف �صفوف الإرهابيني
وكبدتهم خ�سائر
 3قتلى و 4جرحى،
ّ
ج�سيمة يف الأ�سلحة والعتاد بينها
تدمري مدفعني وع��دد من الر�شا�شات
الثقيلة والآل���ي���ات .وق��د ع���ادت قوى
اجلي�ش �إىل مراكزها من دون ت�سجيل
� ّأي �إ�صابات يف �صفوفها.»...
ه��ذا يف اجل���رود ال��ت��ي ي��ع��رف وعرها
�صالبة جنودنا املنت�شرين فيها ،من
دون �أن نعرف نحن حتى �أ�سماء تاللها
ووديانها...
� ّأم��ا يف الداخل وعلى خط م��وازٍ ،فقد
ح� ّ�ق��ق��ت عمليات ال��ر���ص��د واملتابعة
�إجن����ازات ت�ضاهي �إجن����ازات التقدم

امليداين يف �أعايل اجلرود� ،إذ قب�ض اجلي�ش
على عدة مطلوبني خطرين .وها هي
االعرتافات تك�شف ب�شاعة �أعمالهم
وحجم جرائمهم بحق الوطن وجي�شه.
فمن �أعمال االغتيال والذبح والتفخيخ

�إىل عمليات التفجري و�سواها ،جمرمون
كبار باتوا يف قب�ضة العدالة.
��دا �سوف يكون �آخ���رون مثلهم
وغ� ً
يف قب�ضتها لينالوا اجلزاء العادل ،فقد
حتما � ٍآت.
يت�أخر الق�صا�ص لكنه
ً

كما �أن ال�صقيع قد يطول ،لكن
حتما � ٍآت...
الربيع
ً
يتقدمون يف
فبوركت خطوات من
ّ
اجلرود ،وبوركت عيون من ي�سهرون يف
الداخل ...والعوايف يا وطن.
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جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

هبة هولند ّية
لـ«برنامج التعاون
الع�سكري املدين»
ال�سيدة
ّوقع كل من �سفرية هولندا
ّ
 Hester Somsenوقائد اجلي�ش
اتفاقية
العماد جان قهوجي م�شروع
ّ
ب�ين اجل��ان��ب�ين ،ت��ق� ّ�دم مبقت�ضاها
هولندا هبة مل�صلحة برنامج التعاون
الع�سكري  -املدين (.)Cimic
جرى التوقيع يف ال�يرزة ،يف ح�ضور
عدد من �أركان ال�سفارة الهولندية
وكبار �ضباط القيادة.
ّ
وتخلل االح��ت��ف��ال ال��ذي �أق��ي��م يف
املنا�سبة �إيجاز ح��ول طبيعة عمل
الربنامج والإجن��ازات التي ّ
حققها،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م�شاريعه املرتقبة
للمرحلة املقبلة.

متحرك �أملاين مل�صلحة القوات البحرية
...وم�شغل �إلكرتوين
ّ

�أق��ي��م يف ق��اع��دة ب�ي�روت البحرية احتفال
ّ
متحرك،
ت�سلم م�شغل �إلكرتوين
مبنا�سبة
ّ
قدمته ال�سلطات الأملانية مل�صلحة القوات
ّ
البحرية اللبنانية.
ح�ضر االحتفال العميد الركن البحري نزيه
ً
ممثال قائد
اجلبيلي قائد القوات البحرية
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،نائب ال�سفري
الأمل��اين ال�سيد  ،Meyer Wiefhausenوعدد
م��ن �ضباط اجلي�ش و�أع�����ض��اء م��ن ال�سفارة
الأملانية.
وتال العميد الركن البحري اجلبيلي كتاب
�شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش ّ
و�سلمه لل�سيد
درعا تذكارية،
قدم له ً
 ،Wiefhausenكما ّ
تقدي ًرا جلهود ال�سلطات الأملانية املتوا�صلة يف
دعم اجلي�ش اللبناين.
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هبة �أردن ّية للجي�ش

ّ
ت�سلم اجلي�ش هبة ع�سكرية من ال�سلطات الأردنية� ،شملت
 30ناقلة جند من ن��وع « »M113و 12حاملة مدفع عيار
 155ملم ،وذلك يف احتفال �أقيم يف قاعدة بريوت البحرية،
بح�ضور نائب رئي�س الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ومدير
كرجيان
ّ
القوات امل�سلحة الأردنية اللواء نايل
التخطيط اال�سرتاتيجي يف ّ
الرقاد� ،إىل جانب عدد من ال�ضباط.
وتوجه العميد الركن كرجيان بـ«ال�شكر �إىل ال�سلطات
ّ
ّ
وها «بالتعاون الع�سكري
قواتها امل�سلحة» ،منّ ً
الأردنية وقيادة ّ
امل�ستمر ملواجهة
القائم بني اجلي�شني ال�شقيقني ،وبالتن�سيق
ّ
خ�صو�صا خطر
والتحديات امل�شرتكة،
خمتلف الأخ��ط��ار
ّ
ً
الإرهاب».
قدم ممثل القائد درع اجلي�ش التذكــاري �إىل
ويف اخلتام ّ
اللــواء الرقاد.

 ...و�سيارات
�إ�سعاف من
اليونيفيل

ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان
يف ح�ضور قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �شربل �أبو خليل
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو و�ضباط� ،أقيم يف بلدة الناقورة
قهوجي ،وقائد ّ
حفل ّ
القوات املذكورة هبة للجي�ش.
ت�سلم ثالث �سيارات �إ�سعاف ّ
مقدمة من ّ
منو ًها
وبعد ا�ستعرا�ض ال�سيارات� ،شكر العميد الركن �أبو خليل قيادة القوات الدولية على امل�ساعدةّ ،
تقدمه للجي�ش اللبناين.
بالدعم اللوج�ستي
امل�ستمر الذي ّ
ّ

�إنهاء قيا�س
�سبع نقاط
جديدة على
اخلط الأزرق
24
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التقنيـة التابعة للجـي�ش اللبناين بالتـعاون
يف �إطـار �إعادة تعليم اخلط الأزرق� ،أنهت اللجنة
ّ
مع فريق طوبوغرايف تابع لقوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان ،خالل الأ�سبوع الأول من �شهر
�آذار ،قيا�س �سبـع نقاط جديدة بني منطقتي
ً
إ�ضافة �إىل التحقق من قيا�س
الظهرية ويارين� ،
ث�لاث نقاط وتثبيت امل��ع��امل عليها ب�صورة
نهائية .وبذلك تكون اللجنة قد �أجن��زت
التحقق النهائي من  217نقطة على اخلط
املذكور.

مناورة ليل ّية للجي�ش يف حامات

يف ح�ضور عدد من كبار �ضباط اجلي�ش ،وقادة الوحدات
ّ
امل�ستقلة ،و�أع�ضاء من فرق التدريب
الكربى والأف���واج
الأمريكية والربيطانية العاملة يف لبنان ،نفّ ذت وحدات
من مدر�سة القوات اخلا�صة ولواء امل�شاة الثاين وفوج املدفعية
الثاين وال��ق��وات اجلوية والبحرية ،مناورة قتالية ليلية
احلية يف حقل رماية حنو�ش – حامات.
بالذخرية
ّ
مو�ضوع املناورة كان الق�ضاء على جمموعة �إرهابية
ّ
تخللت املناورة رمايات
مبنية .وقد
متح�صنة يف �أماكن
ّ
ّ
باملدفعية وال��دب��اب��ات وال��ط� ّ�واف��ات والأ�سلحة املتو�سطة
واخلفيفة� ،إ�ضافة �إىل فتح ثغرات باملتفجرات.

نفّ ـــذت وحدات من اجليـ�ش ،باال�شتـــراك
قوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة
«العا�صفة الفوالذية» مع ّ
قوات الأمــم املتّ حـدة امل�ؤقـتـة
مع وحدات مـن ّ
يف لبنان ،رم��اي��ات بالر�شا�شات الثــقيلـة
واملتو�سطة يف منطقة الناقـورة ،حتــت عنوان «العا�صفة
الفوالذيـة» ،حـ�ضرها ع��دد من �ضبـاط اجليـ�ش ومن
القوات املذكورة.
وت�أتي هذه الرماية يف �إطار تفعيل التعاون امليداين بني
اجلانبني ،ورفع م�ستوى جهوزية الوحدات الع�سكرية.
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مغاوير البحر
يحتفل بتخريج
ثالث دورات

مبنا�سبة تخريج  3دورات (رتيب �آمر ف�صيلة،
مغوار بحر وغطا�س ق��ت��ال)� ،أقيم احتفال
يف قيادة فوج مغاوير البحر يف ثكنة ميالد
النداف ،تر�أ�سه العقيد الركن حممد امل�صطفى
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان
قائد الفوج
قهوجي ،وح�ضره عدد من ال�ضباط واملدنيني
والع�سكريني املحتفى بهم.
بعد و�ضع �إكليل من الزهر على ن�صب
ال�شهداء يف الفوج ،و�أداء ميني الق�سم وت�سليم

للمتخرجني� ،ألقى العقيد الركن
ال�شهادات
ّ
أكد فيها «�أن الدورات التي
امل�صطفى كلمة � ّ
تابعها الع�سكريون وحققوا يف نهايتها نتائج
مميزة ،ال بد �أن تنعك�س �إيجا ًبا على �أداء
ّ
خ�صو�صا يف هذه الظروف احلرجة .ودعا
الفوج،
ً
املتخرجني �إىل املثابرة على اجل��ر�أة والإق��دام
ّ
ميزت �أداءه��م ط��وال ال��دورات،
واملهارة التي ّ
فهم جزء من رجال النخبة يف اجلي�ش ،الذين
ال مكان يف نفو�سهم للرتدد».

م�ؤ�س�سة العاقوري ما�ضية يف تقدمياتها :غرفة عمليات لفوج مغاوير البحر
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش
ال���ع���م���اد ج����ان ق��ه��وج��ي
مم��ث�ًل�اً بالعقيد الركن
امل��غ��وار حممد امل�صطفى،
وبدعم من م�ؤ�س�سة املقدم
امل���غ���وار ال�شهيد �صبحي
ال���ع���اق���وري ،متّ اف��ت��ت��اح
غ��رف��ة عمليات جمهزة
ب���أح��دث الكمبيوترات
26
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و�أج��ه��زة الإت�����ص��ال يف فوج
مغاوير البحر -عم�شيت،
وبح�ضور قادة الأف��واج وعدد
كبري من ال�ضباط و�أع�ضاء

امل�ؤ�س�سة.
ب��ع��د ال��ن�����ش��ي��د ال��وط��ن��ي
اللبناين� ،ألقى ممثل قائد
اجلي�ش كلمة ن� ّ�وه فيها

ب�إجنازات م�ؤ�س�سة العاقوري،
و�شكرها على التقدمة
ال�سخية ال��ت��ي �ساهمت
ّ
تخلل احلفل
بها للفوج.
ع��ر���ض ق��دم��ه ع�سكريو
الفوج وو�ضع �إكليل على
ن�صب �شهدائه ،كما مت
قطع قالب حلوى احتفا ًء
باملنا�سبة.

جي�شنا
بروتوكول تعاون جديد
املتطوعني
بني جهاز �إ�سكان الع�سكريني
ّ
و«بنك الإعتماد امل�صريف»
ممث ً
ّ
ال برئي�سه
املتطوعني
ّوقع جهاز �إ�سكان الع�سكريني
ّ
لاً
العميد نبهان نبهان و«بنك االعتماد امل�صريف» ممث بنائب
املدير العام ال�سيد �إيلي خوري وم�ساعدته ال�سيدة هنادي �سعد،
بروتوكول تعاون جديد بغية منح الع�سكريني املنت�سبني �إىل
ً
قرو�ضا �سكنية ل�شراء م�ساكن يف �أبنية قيد الإن�شاء
اجلهاز
تبنيها �شركة احلجار انرتبراي�سز كومباين �ش.م.ل.)HEC( .
و�ألقى العميد نبهان كلمة �أ�شاد فيها بدور القطاع امل�صريف يف
دعم اجلي�ش ،و�شكر «بنك االعتماد امل�صريف» على مبادرته،
متمنّ ًيا النجاح لهذا امل�شروع واملزيد من التعاون.

ّ
امل��وق��ع ،ي��ق��وم اجلهاز
ي��ذك��ر �أن���ه مب��وج��ب ال�بروت��وك��ول
با�ستكمال الإجراءات القانونية ،وحت�ضري امل�ستندات والعقود
الالزمة لل�سري بالعملية خ�لال ف�ترة وجيزة ،بهدف توفري
جدا تنا�سب
امل�ساكن الالئقة للع�سكريني وب�أ�سعار مقبولة ً
�أو�ضاعهم.

�صالة جديدة يف نادي ال�ضباط – جونية
املعراوي
رعى العميد كابي ّ
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي حفل افتتاح ال�صالة
اجلديدة لنادي ال�ضباط – جونية ،يف ح�ضور عدد من كبار
ومدعوين
�ضباط �أجهزة القيادة ،ور�ؤ�ساء النوادي الع�سكرية
ّ
مدنيني.
العميد الركن امل��ع� ّ�راوي ال��ذي �أزاح ال�ستار عن اللوحة
التذكارية ،جال مع احل�ضور يف �أرجاء ال�صالة اجلديدةّ ،
واطلع
من رئي�س النادي ال�سابق العميد موري�س احلداد على ما متّ
تنفيذه من �أعمال يف �إطار حت�سني خدمات النادي.
و�ألقى ممثل العماد قائد اجلي�ش كلمة �أ�شاد فيها باجلهود
احلثيثة التي بذلت يف �إن�شاء هذا امل�شروع ،الذي ي�أتي �ضمن
�سياق خطة عمل جهاز �إدارة النوادي – �أركان اجلي�ش للعديد.
و�أ�ضاف�« :إن لقاءنا اليوم مبنا�سبة افتتاح �صالة جديدة يف نادي
يج�سد �إرادة التطوير والنهو�ض بامل�ؤ�س�سة
ال�ضباط – جونية � ،مّإنا
ّ
متر بها البالد
على الرغم من الأو�ضاع اال�ستثنائية التي ّ
واملهمات اجل�سام امللقاة على عاتق هذه امل�ؤ�س�سة ،كما �أنه
ّ
ٌ
ي�أتي يف �سياق حتقيق الأهداف التي �أن�شئت يف �سبيلها النوادي

مقدمها،
الع�سكرية ،ويف
ّ
متتني الروابط االجتماعية بني ال�ضباط و�أف��راد عائالتهم،
وتعزيز التوا�صل بني اجلي�ش واملجتمع املدين».
ّ
حتية �شكر وامتنان للذين
ويف اخلتامّ ،
وجه ممثل القائد ّ
خ�ص
�ساهموا مع اجلي�ش يف �إن�شاء ال�صالة وت�صميمها ،وقد
ّ
مديرية الهند�سة يف �أرك���ان اجلي�ش للتجهيز و�أ�صحاب
الأيادي البي�ضاء� :شركة معلوف� ،شركة � ،APAVEشركة
� ،DALAL STEELشركة بركة� ،شركة انرتالين� ،شركة
 OECزياد عبيد – �شركة �سوبرة ،مدير املطاعم يف فندق
فيني�سيا الدكتور �سيمون �سعادة واملهند�سة فرح اجلارودي.
كما هنّ �أ الع�سكريني واملوظفني املدنيني يف النادي ،ويف
مقدمهم رئي�سه ال�سابق العميد موري�س احلداد« ،فه�ؤالء هم
ّ
جنودنا املجهولون الذين يثابرون على عملهم ب�صمت والتزام
وجدية.»...
ان�ضم اجلميع �إىل حفل ع�شاء رفع احل�ضور خالله
بعدها
ّ
نخب الوطن وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أفرادها ،ونخب كل من
�أ�سهم يف �إمتام العمل الناجح.
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جي�شنا
وداع املقدم روفايل
�سماحة يف بتغرين
ّودع��ت قيادة اجلي�ش وبلدة بتغرين
املقدم روفايل ابراهيم �سماحة الذي توفيّ
بتاريخ  2015/3/5نتيجة مر�ض ع�ضال.
�شيع مب�أمت مهيب ح�ضره وفد من
وقد ّ
يتقدمه العميد الركن
قيادة اجلي�ش
ّ
ً
نبيل �أب��و �صالح ممثال قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي ،و�أه���ايل البلدة
ورفاق ال�سالح .وبعد �إقامة ال�صالة على
جثمانه يف كني�سة القدي�س جاورجيو�س
يف بلدته بتغرين� ،أل��ق��ى ممثل قائد
اجلي�ش كلمة قال فيها:
«على وقع خطى الرفاق و�سيل دموع
الأه��ل والأ�صدقاء ،يعود فقيدنا الغايل
امل��ق��دم روف��ائ��ي��ل �إىل بلدته احلبيبة
بتغرين ،هذه البلدة العزيزة التي تت�شارك
اليوم وجي�ش الوطن يف توجيه حتية
تقدير وعرفان �إىل روحه الطاهرة ،وقد
�شاءت يد القدر �أن يرحل عن هذه احلياة
الدنيا نتيجة مر�ض ع�ضال � ّ
تاركا
أمل به،
ً
يف �ساحات م�ؤ�س�سته التي وهبها ربيع
ريا من اخلري
العمر وزهر ال�شباب ،زا ًدا وف ً
ي�ضاف �إىل ح�صاد رجالها املخل�صني».
و�أ�ضاف« :لقد ّ
حط املوت رحاله عندك
تاركا
يا روفائيل لرتتفع �إىل جوار الله،
ً
جراحات نازفة يف قلوب رفاقك وذويك
وحم��ب��ي��ك� ،أي كلمات ميكن �أن
تفيك حقك �أيها الفقيد العزيز ،ومهما

�أ�سهبنا يف تعداد مزاياك
وخ�����ص��ال��ك احل��م��ي��دة،
ف��م�����س�يرة ح��ي��ات��ك هي
اخ��ت�����ص��ار ل��ك��ل القيم
وامل���ب���ادئ ال��ت��ي ن�����ش ��أت
عليها يف كنف عائلة
�أبية �أ�صيلة ،فحملتها
يف مطلع ال�شباب �إىل
م�ؤ�س�سة ال�شرف والت�ضحية
والوفاء ،التي طاملا �آمنت
بها ،ور�أي��ت فيها املق�صد
الوحيد الذي يلبي طموحك و�آمالك يف
خدمة لبنان.
لن نن�سى �إخال�صك ووفاءك للم�ؤ�س�سة،
و�إجنازاتك التي حققتها باجلهد والعرق
والتعب ،كما لن نن�سى �سريتك العطرة
بالتوا�ضع والتفاين ون��ك��ران ال��ذات،
وحمبة الر�ؤ�ساء والرفاق واملر�ؤو�سني.»...

املقدم روفايل
ويف ما يلي نبذة عن حياة
ّ
�سماحة:
 من مواليد  1967/11/18يف بتغرين،ق�ضاء املنت.
الكلية احلربية ب�صفة تلميذ
تطوع يف
ّ
 ّ�ضابط اعتبا ًرا من .1993/1/4
 ّرقي لرتبة مالزم اعتبا ًرا من ،1996/8/1
وت��د ّرج يف الرتقية حتى رتبة مقدم اعتبا ًرا
من .2014/7/1

ّ
نظمت جمموعة «�أ�صدقاء فوج
عب عن حبك بنقطة دم
رّ
جمعية
املغاوير» بالتن�سيق مع
ّ
تربع بالدم ل�صالح اجلي�ش اللبناين ،حتت �شعار
«عطاء بال مقابل» حملة ّ
دم»� .شملت احلملة جميع
«بعيد احلب عبرّ عن حبك جلي�شك بنقطة ّ
املحافظات اللبنانية ،وجتاوب معها املواطنون الذين تهافتوا بعدد كبري
حبهم وتقديرهم للجي�ش.
من املناطق
للتربع ،تعب ً
ريا عن ّ
ّ
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 من عداد الطبابة الع�سكرية. حائز:• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثالثة.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الثانية.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ 8
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 13
مرتني.
• تهنئة قائد اللواء ّ
• تهنئة قائد الكتيبة.
 تابع دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج. -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

ا�ست�شهاد اجلندي حممد ح�سني �شبكة
ا�ست�شهد اجل��ن��دي حممد ح�سني
�شبكة فجر  2015/3/3يف �أثناء قيام
دوري���ة م��ن اجلي�ش مبالحقة �أح��د
املطلوبني اخلطرين يف بلدة بحنني
–عكار .فخالل قيام الدورية بدهم
م��ك��ان وج���ود املطلوب ال��ف��ار عبد
الرحمن �أحمد تامر يف بلدة بحنني -
عكار ،بادر الأخري �إىل �إطالق النار
عليها من �سالح حربي ،ما �أ�سفر
رد
عن ا�ست�شهاد اجلندي �شبكة .وقد ّ
عنا�صر الدورية على النار باملثل ما � ّأدى
�إىل مقتل املطلوب.
يذكر � ّأن املطلوب عبد الرحمن
�أح��م��د ت��ام��ر ينتمي �إىل جمموعة
ال�شيخ خالد حبل�ص الإرهابية التي
ّ
م�سلح لدورية
قامت بتنفيذ كمني
من اجلي�ش يف حملة �ضهور املحمرة
 املنية يف  24ت�شرين الأول من العاماملا�ضي ،ما �أدى �إىل ا�ست�شهاد �أربعة
ً
ف�ضال
ع�سكريني بينهم �ضابطان،
ً
الحقا بخو�ض مواجهة
عن قيامها
ع�سكرية مع اجلي�ش.
�شيعت ق��ي��ادة اجلي�ش و�أب��ن��اء
وق��د ّ
حملة باب الرمل -طرابل�س اجلندي
ال�شهيد �شبكة ،يف ح�ضور ح�شد
من الأه��ايل ورفاق ال�سالح ،ثم ووري
يف الرثى يف م�أمت �شارك فيه العقيد
ً
ممثال وزير
املهند�س حممد �شميطلي
الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل
وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.
وقد متّ تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحى
وال��ت��ق��دي��ر الع�سكري م��ن ال��درج��ة
الربونزية.

وبعد ال�صالة التي �أقيمت لراحة
نف�سه يف م�سجد طينال – باب الرمل،
�أل��ق��ى العقيد �شميطلي كلمة يف
النقية
املنا�سبة قال فيها�« :إن الدماء
ّ
الطاهرة التي �سكبها �شهيدنا البطل
حممد فوق تراب �شمالنا احلبيب ،هي
ّ
ّ
يتطلع �إىل العي�ش
لكل مواطن
فداء
بكرامة و�أم��ان وا�ستقرار ،يف كنف
ال���دول���ة وح��م��ى
ال��ق��ان��ون ،وه��ي
انت�صار لقوافل
�شهدائنا الأب��رار
الذين ارتفعوا يف
�ساحات الواجب،
خ�لال مواجهة
الإره�����������������اب
وع�������ص���اب���ات���ه
الإجرامية».
و�أ�ضاف�« :إن ما
جرى اليوم ي�ؤكد
������رة �أخ�������رى،
م� ّ
قدما يف الق�ضاء على
م�ضي م�ؤ�س�ستنا ً
ّ
الإره��اب وك�سر �أ�شواكه اخلبيثة،
ّ
فحقنا يف الدفاع عن �أر�ضنا و�سالمة
�شعبنا ووحدة وطننا ،هو حق مقد�س
نفرط
مل ن��ف� ّ�رط ب��ه يف املا�ضي ،ول��ن ّ
ً
م�ستقبال ،كائنة م��ا كانت
ب��ه
امل�صاعب والت�ضحيات».
ويف ما يلي نبذة عن حياة ال�شهيد:
 من مواليد  1983/8/8يف مدينةطرابل�س ،ق�ضاء طرابل�س ،حمافظة
ال�شمال.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش اع��ت��ب��ا ًرا من.2007/8/10
 -م��ن ع���داد ل���واء امل�شاة ال��ث��اين –

الكتيبة .23
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 عازب. ّرقي �إىل رتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد،
ومنح و�سام احل��رب ،و�سام اجلرحى
وو�سام التقدير الع�سكري وتنوية العماد
قائد اجلي�ش.
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يوميات
�أمنية

الإجراءات
م�ستمرة
الأمنية
ّ
يف خمتلف املناطق
اجلي�ش يحيل �إىل الق�ضاء
�إرهابيني خطريين

�إعداد:
نينا عقل خليل

وا�صل اجلي�ش اللبناين تنفيذ
ت��داب�يره الأم��ن � ّي��ة يف خمتلف
ت�صديه
املناطق� ،إىل جانب
ّ
للم�س ّلحني يف ج��رود ال�سل�سلة
ال�شرقية .وقد �شملت الإجراءات
ّ
املنفذة عمليات دهم لأماكن
امل�س ّلحني و�إقامة حواجز ثابتة
وظرفية وت�سيري دوريات ،ما �أ�سفر
خطرين
عن توقيف �إرهاب َّيني
َ
ينتميان �إىل تنظيمات �إرهابية،
و�شاركا يف معارك �ضد اجلي�ش.

ح�سن غوريل

يف ب��ي��ان �أ���ص��درت��ه ق��ي��ادة
اجلي�ش – مديرية التوجيه
بتاريخ � ،2015/3/6أعلنت
«�أن م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات
�أحالت على الق�ضاء املوقوف
ال�سوري ح�سن غوريل امللقب
بـ�أبو ح��ارث الأن�صاري الذي
ينتمي لأح���د التنظيمات
الإرهابية».
ووف��ق البيان ال�����ص��ادر عن
القيادة� ،أوقف املدعو غوريل
بتاريخ  ،2015/3/2مل�شاركته
يف االعتداءات على مراكز
اجلي�ش يف ج��رود عر�سال يف
ال��ث��اين م��ن �شهر �آب العام
 ،2014ويف ّ
تلة احلمرا – ر�أ�س
بعلبك يف  23من �شهر �شباط
املن�صرم ،حيث �أ���ص��ي��ب يف
املعارك».
أك���د البيان «�أن غوريل
و� ّ
تابع دورات ع�سكرية لدى
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره��اب��ي��ة،
و���ش��ارك يف معاركها على
ّ
م�سلحة
ر�أ�����س جم��م��وع��ة
ب��اي��ع��ت تنظيم «داع�����ش»
الإره��اب��ي يف متوز من العام
امل��ا���ض��ي ،وات���خ���ذت ق����را ًرا

مبهاجمة مراكز اجلي�ش
�إث��ر توقيف الإره��اب��ي عماد
جمعة ،حيث ج��رى بعده
االع��ت��داء على مركز وادي
احل�صن التابع للجي�ش».
وت����اب����ع ال���ب���ي���انّ �« :إن
املوقوف غوريل ىّ
تول حرا�سة
ال��ع�����س��ك��ري�ين املخطوفني
لدى «داع�ش» ،ونقلهم من
م��ك��ان �إىل �آخ����ر ،وك��ان
���ش��اه� ً�دا على ذب��ح العريف
ال�شهيد علي العلي .كما
ك�شف عن هو ّية من �أقدم
ع��ل��ى ذب����ح ال��ع�����س��ك��ري�ين
ال�����ش��ه��ي��دي��ن ع��ل��ي ال�سيد
وعبا�س م��دل��ج� ،إ�ضافة �إىل
م��ع��ل��وم��ات ح���ول طبيعة
عمل التنظيمات الإرهابية
وقادتها».

 ...وح�سن حممد جميل
حربا

�صيد ث��م�ين �آخ���ر وق���ع يف
�شباك اجلي�ش .فغداة �إعالن
القيادة عن �إحالة الإرهابي
ال�سابق «�أبو حارث الأن�صاري»
�إىل الق�ضاء� ،أحالت مديرية
املخابرات �إىل الق�ضاء � ً
أي�ضا
املوقوف ال�سوري ح�سن حممد
جميل ح��رب��ا ،وال���ذي �أوق��ف
بتاريخ  ،2015/2/27النتمائه
�إىل ت��ن��ظ��ي��م��ات �إره��اب��ي��ة
وقيامه مع �آخرين باالعتداء
على مراكز اجلي�ش.
وبح�سب ال��ب��ي��ان ال�����ص��ادر
عن القيادة (،)2015/3/7
أكدت الإعرتافات التي �أدىل
� ّ
بها املوقوف خالل التحقيق
معه ،انتمائه �إىل التنظيمات
الإرهابية وتر�ؤ�سه جمموعة
ّ
ّ
تتنقل بني
م�سلحة كانت

ج��رود فليطا وبلدة عر�سال
وجرودها.
وتبينّ � ً
أي�ضا �أن املوقوف حربا
قد �شارك مع جمموعته يف
االع��ت��داء على حاجز وادي
احل�صن ،ويف تقدمي الدعم
للمجموعات الأخ��رى التي
كانت ت�ستهدف املراكز
الع�سكرية ،وب��ع��د خطف
الع�سكريني حاول على ر�أ�س
جمموعته ال�سيطرة على
حميد وف�شل،
حاجز وادي
ّ
كما �شارك ع� ّ�دة م� ّ�رات يف
الهجوم على حاجزي وادي
حميد التابعني
�سويد ووادي
ّ
للجي�ش.
ويف �أي���ل���ول امل��ا���ض��ي بايع
املدعو حربا �أحد التنظيمات
وع��ي��ن��ه ه��ذا
الإره���اب���ي���ة،
ّ
اً
أمنيا داخل
التنظيم م�س�ؤول � ً
عر�سال .ومتّ جتهيزه ب�آلية
و�أجهزة ات�صال و�سبع عبوات
ّ
ك��ل منها 3
نا�سفة ت��زن
ّ
ك��ل��غ ،وق���د ك��ل��ف ب��زرع
ه��ذه العبوات عند مراكز
اجل��ي�����ش ،ح��ي��ث ق���ام مع
جمموعته ب��زرع عبوة على
ط��ري��ق امل�صيدة وتفجريها
يف اليوم التايل ،وزرع عبوة
ق��رب م�ستو�صف احل��ري��ري
متكن اخلبري
داخل عر�سال
ّ
الع�سكري يف اجلي�ش من
تفكيكها .كما زرع مع
جمموعته عبوة �أخرى على
طريق وادي عطا ولكنّ ها
مل تنفجر ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ّ
مفخخة
قيامه بركن �سيارة
يف حميط ب��ل��دة عر�سال مل
تنفجر � ً
لتمكن وحدات
أي�ضا
ّ
اجلي�ش من �ضبطها.
كما اعرتف املوقوف حربا

مبحاولته ا�ستهداف �شخ�ص
م��ن �آل الفليطي بوا�سطة
�سيارة ّ
مفخخة داخل عر�سال،
وب�إقدامه على ت�صفية عدد
من ال�سوريني يف جرود البلدة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل اع�تراف��ات
مهمة �أدىل بها حول هو ّية
ّ
وم��ك��ان الأ�شخا�ص الذين
بعمليات تفخيخ
يقومون
ّ
أمنية
ال�سيارات ،ومعلومات � ّ
ّ
تتعلق بن�شاط املجموعات
إرهابية.
ال
ّ

 ...ومئات يف قب�ضة
اجلي�ش

و�أعلنت القيادة (وفق بيان
�صادر بتاريخ (� )2015/3/4أنه
أمنية التي
«نتيجة التدابري ال ّ
اتخذتها وح��دات اجلي�ش يف
خمتلف املناطق اللبنانية
خالل �شهر �شباط املن�صرم،
�أوق��ف��ت ه��ذه ال��وح��دات نحو
جن�سيات
�شخ�صا من
945
ً
ّ
خمتلفة ،ل��ت��و ّرط بع�ضهم
يف جرائم �إرهابية و�إط�لاق
نار واعتداء على مواطنني،
واالجت��ار باملخدرات والقيام
ب���أع��م��ال ت��ه��ري��ب وح��ي��ازة
�أ����س���ل���ح���ة ومم���ن���وع���ات،
وارت��ك��اب بع�ضهم الآخ��ر
متعددة.
خمالفات
ّ
و�شملت امل�ضبوطات 209
���س��ي��ارات ،زورق �صيد ،و68
د ّراج��ة نارية ،بالإ�ضافة �إىل
ك��م��ي��ات م���ن الأ���س��ل��ح��ة
ّ
والذخائر والأعتدة الع�سكرية
املتنوعة واملخدرات.
ّ
متّ ت�سليم امل��وق��وف�ين مع
امل�����ض��ب��وط��ات �إىل امل��راج��ع
املخت�صة لإجراء الالزم».
ّ
كذلك ،ويف �أثناء قيام دورية

م��ن اجلي�ش ()2015/2/26
مب�لاح��ق��ة امل���دع���و �أح��م��د
حممد �سليم جعفر على
ط��ري��ق ع��ام دار الوا�سعة –
اليمونة ،وال��ذي ك��ان يقود
�سيارة نوع جيب «�شريوكي»
من دون لوحات( ،مطلوب
مبوجب ع� ّ�دة وثائق)� ،أقدم
على �إط�ل�اق ال��ن��ار باجتاه
ردت على النار
الدورية التي ّ
باملثل ،ما �أدى �إىل �إ�صابته
بجروح ،ومتّ توقيفه ونقله
�إىل �أحد م�ست�شفيات املنطقة
ل��ل��م��ع��اجل��ة .وق���د �ضبطت
ق��وى اجلي�ش داخ��ل ال�سيارة
امل��ذك��ورة ،بندقية حربية
وكمية
نوع كال�شنكوف
ّ
م���ن ال���ذخ���ائ���ر اخل��ف��ي��ف��ة،
كمية من
بالإ�ضافة �إىل
ّ
مادة ح�شي�شة الكيف.

معدة
تفكيك عبوة ّ
للتفجري يف عكار

�أ���ص��درت ق��ي��ادة اجلي�ش –
مديرية التوجيه بيا ًنا جاء
فيه« :بتاريخ  2015/3/14متّ
اال�شتباه بحقيبة مو�ضوعة
على �إح��دى الطرق الرتابية
يف حملة العبودية – عكار.
وع��ل��ى ال��ف��ور ح�����ض��رت ق��وة
ً
طوقا
من اجلي�ش وفر�ضت
ح��ول امل��ك��ان ،كما ح�ضر
اخلبري الع�سكري املخت�ص
ال���ذي ق��ام بالك�شف على
احلقيبة ،وتبينّ �أنها حتتوي
ع��ل��ى ع��ب��وة ن��ا���س��ف��ة م��ع� ّ�دة
للتفجري زن��ت��ه��ا  20كلغ
املتفجرة ،حيث
م��ن امل���واد
ّ
عمل على تفكيكها .وقد
بو�شر التحقيق يف املو�ضوع
لك�شف هو ّية الفاعلني».
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�إعداد:
ندين البلعة خريالله

خ�صو�صا يف احلاالت الطارئة ويف الظروف ال�صعبة.
هو من الأفواج اخلا�صة التي يُعتمد عليها،
ً
وهو � ً
تدرج
أي�ضا فوج ي�شعر ع�سكر ّيوه بكثري من الفخر وامل�س�ؤولية .فمن هذا الفوج �ضابط مقدام ّ
مر بها لبنان .ومن هذا
يف امل�س�ؤولية لي�صبح عماد اجلي�ش وقائده يف واحدة من �أخطر املراحل التي ّ
الفوج � ً
أي�ضا �ضابط مقدام �آخر كان له ف�ضل الت�أ�سي�س والرعاية ومن ثم م�س�ؤوليات كربى� ،إىل �أن
�أ�ضحى رم ًزا للبطولة والت�ضحية.
ّ
الأول هو العماد جان قهوجي والثاين هو اللواء ال�شهيد فرن�سوا احلاج ،وكالهما ت�سلما قيادة
الفوج ،فوج التدخل الثالث.

و�سام

تقدم هو مبثابة و�سام على �صدر
ما ّ
الفوج وفق ما يقول قائده اليوم العميد
ال��رك��ن غ���ازي ع��ام��ر ،ال���ذي ي�ضيف:
دائما على حتقيق
«هذا الو�سام يحفّ زنا ً
م�شد ًدا على �أن��ه «ال جمال
الأف�ضل»،
ّ

حتمل امل�س�ؤولية امللقاة على
للتخاذل يف ّ
عاتقنا».
قبل البدء بالتعريف بالفوج ،كان ال
املهمة التي
التطرق مع قائده �إىل
بد من
ّ
ّ
ّ
ينفّ ذها يف الآون��ة الأخ�يرة يف جرود ر�أ�س
بعلبك ،م�ؤاز ًرا القوى املنت�شرة يف املنطقة.
ك ِّلف برتكيز �سرية يف جرود ر�أ�س
فقد ُ
بعلبك اعتبا ًرا من  2015/1/26لتح�صني
امل��واق��ع على ت�لال احل��م��را� -أم خالد
والت�صدي للإرهابيني.
واجلر�ش،
ّ
املهمة يقول قائد الفوج« :عند
عن هذه
ّ
بدء الأحداث يف هذه املناطق البقاعية،
باملهمة ،كنّ ا قد �أعددنا
وقبل تكليفنا
ّ
يتم
ّ
ال��ع��دة لها ،فنحن نعلم �أن��ه ق��د ّ
ا�ستدعا�ؤنا يف �أي حلظة مل�ؤازرة باقي القوى،
خارج منطقة بريوت -بقعة انت�شارنا.
قمنا بتجهيز الع�سكريني وتدريبهم
ردات الفعل يف ال��دوري��ات وعند
على ّ

بني العا�صمة واجلرود

دائما
فوج التدخل الثالث:
ّ
م�ستعدون ً
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تعر�ض املراكز لأي اعتداء ،بالإ�ضافة
ّ
ال�صعيدين
�إىل �أ�ساليب القتال على
َ
ال��ف��ردي واجلماعي .وبتوجيهات من
قيادة اجلي�ش ،قمنا با�ستطالع املناطق
اجلردية على احلدود اللبنانية -ال�سورية
للتعرف �إىل طبيعة الأر���ض ومناخها
ّ
وكيفية القتال فيها ،ثم
و�صعوباتها
ّ
انتقلنا للتمركز يف ه��ذه اجل���رود يف
مهمة قتالية».
ّ

تدريبات مك ّثفة

وتخلي�ص رهائن مب�شاركة قوى
�أخرى.
خ�ضعت ال�سرايا � ً
أي�ضا بالتتابع
ل���دورات تدريب على القتال يف
َ
فريقي
الأم��اك��ن املبنية م��ع
ت��دري��ب (�أم�يرك��ي وبريطاين)
يف مدر�سة ال��ق��وات اخلا�صة يف
حامات.
ً
و�أ�����ض����اف ق���ائ�ل�ا« :ي��خ�����ض��ع
الع�سكر ّيون � ً
أي�ضا لدورات تدخل
يف ب��اق��ي الأف�����واج ،و�إىل دورات
تخ�ص�ص بح�سب توجيهات
ّ
التعليم امل��ع ّ��م��م��ة م��ن ق��ي��ادة
اجلي�ش».

ب��الإ���ض��اف��ة �إىل ال����دورات والتدريبات
ومتا�شيا م��ع متطلبات
االعتيادية،
ً
املهمات اال�ستثنائية التي تطر�أ على
توكل �إىل فوج
عموما والتي
اجلي�ش
َ
ً
�����ص��و���ص��ا ،عملت
ال��ت��دخ��ل ال��ث��ال��ث خ
ً
قيادة الفوج على ت�سليح ع�سكرييها

ي�شيد ق��ائ��د ف���وج ال��ت��دخ��ل الثالث
مبهارات �ضباطه وع�سكرييه ،ويذكر
يف هذا ال�سياق فريق ال�صيانة الذي قام،

باملهارات القتالية ال�ضرورية من خالل
متر�س �شملت ردود الفعل من
دورات
ّ
م�ستوى امل��ق��ات��ل ال��ف��ردي �إىل م�ستوى
ال�سرية .كما تابع الع�سكر ّيون دورات
التمر�س اخلا�صة بالقتال يف الأماكن
ّ
املبنية ون��فّ ��ذوا مت��اري��ن تكتية حول
مداهمة �إره��اب��ي�ين يف �أم��اك��ن �آهلة

ب�إ�شراف ع��دد من ال�ضباط ،بت�صميم
جم�سم طوافة هيليكوبرت وتنفيذه،
ّ
ال�ستخدامه يف تدريب الع�سكريني من
داخل الفوج وخارجه ،على الهبوط من
ّ
تتعلق
الطوافة �ضمن التدريبات التي
مبختلف �أ���ش��ك��ال ال��ه��ب��وط ،وذل��ك
للتخفيف م��ن ا�ستهالك ط��واف��ات
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مهارات تفوق التو ّقعات

القوات اجلوية.
وي�����ش�ير العميد ال��رك��ن ع��ام��ر �إىل
يتــم
�أن��ه بالتعاون مع �ضباط الفوج،
ّ
ال�ترك��ي��ـ��ـ��ز ع��ل��ى �صقــل م��ه��ـ��ـ��ارات
الع�سكــريني وخرباتهــم الع�سكريــة

يف خمتــلف املجاالت (بح ًرا وب ًرا وج ًوا)،
حت�س ًبا لأي طارئ.
ّ

قطاع دقيق

ينت�شر الفوج يف قطاع دقيق يف ر�أ�س
ي�ضم غالبية م�ؤ�س�سات الدولة
ب�يروت،
ّ
وم��ن �ضمنها جمل�س النواب وال�سراي

احلكومي ،بالإ�ضافة �إىل مراكز كبار
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية والقيادية...
يف ه��ذا الإط���ار ي�شرح قائـد الفـوج:
مهمتنا ب��ال ّ
��دق��ة يف التنفيذ
«تتّ �سم
ّ
عاليا م��ن القيادة
وتتطلب م�ستوى
ً
وال�����س��ي��ط��رة» .وه���و ي�شيد مبناقبية
ّ
يتحلون بقد ٍر
ع�سكر ّيي الفوج «الذين

احل�س بهذه امل�س�ؤولية الكبرية
عالٍ من
ّ
املوكلة �إليهم».

ومهمات
تاريخ
ّ

�أن�شئ ف��وج التدخل الثالث بتاريخ
 1992/8/1ومتركز كاحتياط للقيادة
يف ثكنة الكرنتينا للم�ساهمة يف

حفظ الأم����ن .ث��م ّ
تنقل ب�ين عاليه
وبريوت والبقاع وال�شمال واجلنوب ،وهو
حاليا ينت�شر يف مدينة بريوت.
ً
بعدة
���ش��ارك ال��ف��وج منذ ت�أ�سي�سه
ّ
م��ه��م��ات يف ب�ي�روت وامل��ن��اط��ق .فهو
ّ
عدة فرتات
عمل على حفظ الأمن يف ّ
حرجة ح�صلت فيها تظاهرات كبرية
واعت�صامات (.)...2005 ،1993 ،1992
املهجرين
كما �شارك يف ت�أمني عودة
ّ
�إىل اجلبل وتدعيم م�سرية الوفاق الوطني
( ،)1994ويف حفظ �أمن زيارة البابا �إىل
لبنان ( 1996و ،)2012والقمة العربية
والقمة الفرنكوفونية ...وكانت له
م�شاركة يف املهمات الإمنائية حيث
عمل على تنظيف الأماكن الأثرية يف
تواريخ خمتلفة .ويف متوز  2006كان من
ت�صدت للعدوان الإ�سرائيلي،
القوى التي
ّ
كذلك �شارك يف معركة نهر البارد
ّ
وتدخل لإنهاء
�ضد الإرهاب (،)2007
ّ
م��ع��ارك ب���اب ال��ت��ب��ان��ة -جبل
حم�سن يف طرابل�س (...)2008
تعر�ض
�إىل ذل��ك ،وعلى �أث��ر ّ
بع�ض املراكز الع�سكرية يف
ال�شمال لهجمات �إرهابية،
نفّ ذ الفوج ع ّ��دة عمليات دهم
واق��ت��ح��ام وا�شتبك خاللها مع
جمموعات �إرهابية ما � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد
ع��دد من ع�سكرييه وج��رح �آخرين.
م�شددة
كما نفّ ذ الفوج تدابري �أمنية
ّ
عدة منا�سبات ويف مناطق خمتلفة
يف ّ
(ب�يروت ،بعلبك ،الهرمل ،طرابل�س،
البقاع الأو�سط )...للحفاظ على الأمن
ومنع الإخالل بال�سلم الأهلي.
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ن�شاطات خمتلفة

يويل الفوج �أهمية كبرية للن�شاطات
واملهمات،
الريا�ضية �إىل جانب التدريبات
ّ
وقد �شارك ع�سكر ّيوه يف �سباقات عديدة
و�أح��رزوا نتائج ممتازة .وبينما يتمتّ ع
فريق كرة اليد لديه مبهارات عالية،
حاليا على ت�شكيل فريق
يعمل الفوج
ً
كرة قدم.

روح قتالية و�إميان

ّ
واملتـ�شعبـة
املهمات الكثرية
ظـل
يف
ّ
ّ
التي ينفّ ذها ع�سكر ّيو الفوج وبخا�صة
املهمة الأخ�ي�رة التي � ِ
أوك��ل��ت �إليهم
ّ
يف ج���رود ر�أ�����س بعلبك ،ن�����س���أل عن
ٍ
بثقة
معنوياتهم ،فيجيب قائد الفوج
تامة�« :إن الروح املعنوية العالية موجودة
أ�سـا�ســا يف نفــو�س ع�ســكر ّيينا،
� ً
ولكننــا ن��ق��وم بتغذيتها مل�ضاعفة
اندفاعهم وحما�ستهم .و�إىل ال��روح
القتالية امل��ت��ج��ذّ رة يف نفو�سهم ،هم
م�ؤمنون بر�سالتهم الوطنية ،ويتفانون يف
�أدائها».
من ناحية �أخ��رى ،يعترب قائد الفوج
املتطوع مل�صلحة الفوج
«�أن الع�سكري
ّ
نف�سيا
هو �أمانة ،وبالتايل علينا جتهيزه
ً
وتدريبيا لي�صبح جند ًيا مقاتالً
وج�سد ًيا
ً
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�شعار الفوج وهيكل ّيته
�شعار فوج التدخل الثالث �سهم و�سيف وبرق :فال�سهم يرمز
ّ
التدخل ال�سريع وحتقيق الهدف مبا�شر ًة ،وال�سيف يرمز
�إىل
حده الفا�صل ،والربق يرمز �إىل ال�سرعة يف
�إىل احلزم
والقوة يف ّ
ّ
املهمات.
تنفيذ
ّ
وخام�سا للت�أليل ،بالإ�ضافة �إىل
ي�ضم الفوج �إىل قيادته �أربعة فروع
ً
ّ
ّ
التدخل امل�ؤ ّللة فهي
�سرية للقيادة واخلدمة و�أخرى للدعمّ � ،أما �سرايا
� ً
أي�ضا �أربع.

ً
وحم�ترف��ا ،يعرف
ك���ي���ف ي��ح��م��ي
ن��ف�����س��ه ورف���اق���ه.
ويف ه��ذه املرحلة
م��ط��م��ئ��ن
�أن�������ا
ّ
�إىل ج���ه���وز ّي���ة
ّ
للتدخل
وقتاليا
ع�سكريي الفوج معنو ًيا
ً
مهمة توكلها �إلينا القيادة
ولتنفيذ �أي
ّ
يف �أي منطقة من لبنان».
و�أ�ضاف« :الدليل القاطع على التزام
ع�سكريينا وحفاظهم على معنوياتهم
أي��ام يف العراء،
العالية ،هو �صمودهم ل ٍ
يواجهـون ال�صعوبات احلياتية واملناخية
ب�إرادتهم ال�صلبة ومن دون �أي �شكوى �أو
تعر�ض مركزنا يف ّ
تلة احلمرا
ّ
تذمر .لقد ّ
لق�صف الإرهابيني ،ولكنّ نا �صمدنا ومل
نتكبد �أي �إ�صابات ب�شرية وال لوج�ستية،
ّ

وذل���ك نتيجـة للتح�صـني والتنظيم
ٍ
ٍ
دقيق
ب�شكل
وتوزيع الآليات والأف��راد
ومدرو�س».
ويختم قائد الفوج الفخور بع�سكر ّييه
لدرجة االحرتافية التي و�صلوا �إليها
وامل�ستمرة
نتيجة التدريبات احلثيثة
ّ
ً
ما�سة اىل �سالح
قائال« :بتنا بحاجة
ّ
ٍ
ومتطور ند ّرب ع�سكر ّيينا على
جديد
ّ
تقنية ا�ستخدامه .وم��ع ذل��ك ،ف�إننا
�سنلبي نداء الوطن والقيادة� ،أينما دعانا
ّ
الواجب لنخدم.»...

وجهة نظر
�إعداد:
جورج علم

لبنان يف مواجهة الإرهاب..

وحترك مك ّثف
دينامية ن�شطة..
ّ

حكامها وحكوماتها،
خرجت املجتمعات الغربية على
ّ
ت��راج��ع ب�ساط االنفتاح �أم���ام م� ّ�د التطرف ،اخ��ت� ّ�ل امليزان
االجتماعي ،ظهرت بواكري العن�صر ّية من جديد ،وطفت على
ال�سطح عناوين جديدة يتناولها الإعالم الغربي ،من اليمني
املتطرف يف فرن�سا� ،إىل «النازيني اجلدد» يف �أملانيا،
�إىل «املحافظني القوميينّ » يف ال��دامن��اراك،
اال�سكاندينافية الأخرى.
هولندا ،و�سائر الدول
ّ
احلكام �إىل ال�شارع ،من الرئي�س الفرن�سي
نزل
ّ
فرن�سوا هوالند� ،إىل امل�ست�شارة الأملانية �أجنيال
مريكيل� ،إىل الرئي�س الربيطاين دايفيد كامريون ،وغريهم
لتهدئة اخل��واط��ر ،وال��دف��اع عن �سيا�سة االنفتاح ،و�إقناع
مواطنيهم ب�أن الإرهاب ال يقت�صر على دين �أو جماعة ،لكن
بعد فوات الآوان ،لأن ثقافة قطع الر�ؤو�س ،وحرق الب�شر وهم
رعبا ،ال بل حتّ �ولاً جذر ًيا داخل البيئات
�أحياء قد �أحدثت
ً
الغربية� ،ستظهر نتائجهما عند �أي انتخابات
االجتماعية
ّ
مقبلة قد حت�صل يف �أي بلد �أوروب��ي ،ورمبا جاءت مبتطرفني،
وبقوميينّ مت�شددين �إىل مراتب عليا.
فتحول
كان الرهان على «اال�ستثمار يف معاناة الآخرين،
ّ
�إىل االهتمام مبنع الآخرين من اال�ستثمار يف جمتمعاتهم».
تغيرّ ت الثقافة ،واملقاربات � ً
جمرد �إعالن
أي�ضا ،مل يعد الإرهاب
ّ
ترويجي ت�ستخدمه الدول النافذة لت�سويق م�صاحلها يف املنطقة،
بقدر ما �أ�صبح عبئً ا على الغرب يفر�ض ثقافته على ح�ساب
الدميوقراطية واالنفتاح والتنوع.
ّ

ال يدافع عن نف�سه بل يحمي �أوروبا
الدم القاين يف ال�شرق الأو�سط»
«اال�ستثمار يف �أ�سواق ّ

وافق لبنان الأمني والق�ضائي على االنخراط �أكرث ف�أكرث يف
أوروبية ملكافحة الإرهاب ،ومطاردة املقاتلني
اال�سرتاتيجية ال ّ
أوروبيا للقتال يف
الأجانب الذين يتدفقون من حواىل ً 12
بلدا � ً
�سوريا والعراق.
جوهرية �أدخلها الغرب على
وت�أتي هذه املوافقة بعد تعديالت
ّ
ا�سرتاتيجيته .لقد جاء بطائراته وخمابراته �إىل كل من العراق
ً
انطالقا من �أن �أمنه
و�سوريا حتت �شعار مكافحة الإرهاب،
م�ستتب ،واقت�صاده يف حركة نهو�ض ،وجمتمعه على قدر كبري
من الثقافة الدميوقراطية .و�إذ به يكت�شف فج�أ ًة ب�أن الألوف
املتطرفة يف ال�شرق الأو�سط،
من �شبابه يلتحقون باجلماعات
ّ
وي�شكلون حالة ارتداد ّية خطرية ظهرت طالئعها يف االعتداء
ّ
الذي ا�ستهدف جملة «�شاريل �إيبدو» الفرن�سية ،الأمر الذي دفع
املخت�صة �إىل �إعادة النظر يف الإج��راءات املتخذة ،و�إىل
بالدوائر
ّ
�إدخال تعديالت جذر ّية على ال�سيا�سة املتبعة .وذلك وفق الآتي:
�أولاً  :ت�شديد الإجراءات الأمنية املتخذة ملراقبة حركة احلدود
واملطارات واملعابر.
ثانيا :مراقبة اخلاليا النائمة �ضمن البيئات احلا�ضنة يف
ً
أوروبية.
املجتمعات ال ّ
ً
ثالثا :مراقبة التحويالت املالية وامل�صرفية.
رابعا :الت�شدد يف مراقبة الف�ضاء الإلكرتوين ،وو�سائل التوا�صل
ً
االجتماعي.
خام�سا :تو�سيع دائرة التعاون اال�ستخباراتي مع العديد من
ً
الدول والأنظمة ،حتى تلك التي ال تبادل للتمثيل الدبلوما�سي
معها.
�ساد�سا� :إعادة النظر بالدينامية املتبعة من خالل اجتماع
ً
ّ
كل �شهر على م�ستوى الأجهزة لتقييم املوقف،
دوري �إلزامي
واجتماعات طارئة كلما دعت احلاجة ،ومراجعات م�ستمرة
للإجراءات املتخذة ،ومدى فاعليتها .فالإرهاب مل يعد على
الأبواب ،بل �أ�صبح يف �صحن الدار ،ومل يعد «اال�ستثمار يف �أ�سواق
عملية مربحة بعدما بد�أ ال�سحر
الدم القاين يف ال�شرق الأو�سط»
ّ
ّ
ينقلب على ال�ساحر.
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و�سط هذا املناخ من تعبئة اجلهود وا�ستنفار الهمم ،ا�ست�ضافت
ب�يروت يف الآون��ة الأخ�يرة ور�شة عمل �أوروب� ّ�ي��ة – دولية حول
مكافحة الإره��اب� ،شارك فيها عدد من كبار امل�س�ؤولني
اخلارجية
من وزارة الدفاع الوطني – قيادة اجلي�ش ،ووزارات
ّ
واملغرتبني ،والعدل ،والداخلية والبلديات ،واملدير ّية العامة لقوى
الأمن الداخلي ،واملديرية العامة للأمن العام ،واملديرية العامة
لأمن الدولة ،وهيئة التحقيق اخلا�صة يف م�صرف لبنان .و�شارك
من�سق �سيا�سات مكافحة الإرهاب جيل
عن اجلانب الأوروبي ّ
دو كور�شيف ،وممثلون عن جهاز العمل اخلارجي الأوروبي،
واجلهاز الع�سكري لالحتاد ،و�سفراء وممثلون عن ال��دول
الأع�ضاء فيه.
اخلارجية
عقدت هذه الور�شة عقب اجتماع جمل�س وزراء
ّ
الأوروبيينّ يف � 9شباط ،وكذلك عقد اجتماع ر�ؤ�ساء احلكومات
وال��دول يف  12منه ،وجنمت عن االجتماعني ق��رارات تتناول
مكافحة الإره��اب ب�شقني :داخلي ي�شمل االحتاد الأوروب��ي،
ال�سيا�سية التي �أبدتها املفو�ضة العليا
وخارجي يعك�س الرغبة
ّ

اخلارجية والأمن يف االحتاد فريدريكا موغريني يف
لل�ش�ؤون
ّ
أمنيا �أكرث ف�أكرث يف جواره املبا�شر.
انخراط االحتاد الأوروبي � ً
عمليا يف ت�أ�سي�س �شركات �أمنية و�أخرى
وهذه الرغبة ترتجم
ً
ملكافحة الإره��اب بالتعاون مع دول املتو�سط ،ومن �ضمنها
لبنان.
أهمية
وكان الغر�ض الأ�سا�سي من ور�شة العمل الت�شديد على � ّ
ً
انطالقا من التوجه
بريوت اخلا�صة يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة
حتمل تداعيات
الأوروبي �إىل تعزيز مناعة لبنان ،وم�ساعدته يف ّ
ّ
عدة
الأزمة يف
كل من العراق و�سوريا .وتناولت ور�شة العمل ّ
حماور.
ركز املحور الأول على حماية ال�سجون اللبنانية من التطرف،
ّ
الراديكالية فيها ،و�إعادة ت�أهيل امل�ساجني،
وتفادي ا�ست�شراء
ّ
وحماربة «داع�ش» يف الإعالم ،وعرب و�سائل التوا�صل االجتماعي
عرب بث ر�سائل تف�ضح ت�ضليلها ،وت�شجيع �أعمال معينة حيال
ّ
املحلي لف�ضح �أي عنا�صر
ال�شباب ،واملجتمع املدين على النطاق
�إرهابية حمتملة.
وي�شمل املحور الثاين �إدارة احل��دود و�ضبطها ،حيث انخرط
االحت��اد الأوروب���ي بربامج يف هذا املجال بالتعاون مع القوى
أمنية.
ال ّ
ويت�ضمن املحور الثالث العمل والتعاون مع الق�ضاء ،واملحاكم
ّ
اجلنائية وفق متطلبات الأمم املتحدة ،وال
لتطوير القوانني
ّ
�سيما القرار  2178ال��ذي يطلب من الأنظمة الق�ضائية يف
البلدان
املعنية �إدخ��ال تعديالت بغية مالحقة الإرهابيينّ
ّ
وحماكمتهم ،وم�ساعدة الق�ضاة اللبنانيني يف �إدارة امللفات
ّ
املتعلقة بالإرهاب ،ف�ضلاً عن حماية احلدود ،وم�ساعدة الأمن
خ�صو�صا يف مطار بريوت ،ودعم القوى امل�سلحة
العام واجلمارك،
ً
اللبنانية يف جمع الأد ّل��ة ب�شكل �أف�ضل حني تواجه �أحداثاً
معينة.
ويركز املحور الرابع على العمل مع النافذين يف جمال
ّ
املخابرات وال�شرطة لتح�سني التعاون يف جمال تبادل املعلومات،
وكذلك مع «الأوروبول».
بحيز كبري من املناق�شات،
املحور اخلام�س ال��ذي ا�ست�أثر
ّ
ً
�شمل م�س�ألة منع متويل الإرهاب انطالقا من قرارات الأمم
وحتديدا القرار  2199الذي يطلب �إىل الدول ب�أن تكون
املتحدة،
ً
�أكرث فاعلية يف مراقبة بع�ض القطاعات التي ي�ستفيد منها
الإرهابيون مثل البرتول ،والآثار ،والفديات ،والهبات الآتية من
ي�سهلون
اخلارج� ،إ�ضافة �إىل حماولة جتميد �أ�صول �أولئك الذين ّ
�أمور �شبكات املقاتلني الأجانب.
يتوج�س
وتناولت مناق�شات املحور ال�ساد�س �أمن الطريان حيث
ّ
إيديولوجيا
خ�صو�صا من «جبهة الن�صرة» املرتبطة �
أوروبيون
ً
ً
ال ّ
بتنظيم «القاعدة» ،والتي حتاول العثور على مقاتلني �أوروبيني
�شرعية للقيام بتفجري طائرات �آتية من
يحملون وثائق �سفر
ّ

اوروبا� ،أو ي�ستطيعون العودة �إىل اوروبا ال�ستهداف الطائرات عرب
ا�ستثنائية.
و�سائل
ّ
أك��دت ور�شة العمل �أهمية التعاون بني الأجهزة الأمنية
و� ّ
أوروبية (منها «�أوروب��ول»« ،و�سيبوا»،
اللبنانية مع الأجهزة ال ّ
�ستطور العالقة مع لبنان عرب تكثيف
و«اوروجو�ست») ،التي
ّ
ت��ب��ادل املعلومات واخل��ب�رات .وك��ان ت�شديد م��ن اجلانب
أهمية ت�شجيع احلوار الداخلي بني املجموعــات
الأوروبي على � ّ
اللبنانيــة ،فلبنان ينظر �إليه على �أنه وطن احلوار وخمتبــر
احل�ضــارات.

لبنان يدافع عن نف�سه..وعن الآخرين

من�سق �سيا�سات مكافحة الإره����اب جيل دو
و�أ���س��ه��ب
ّ
كور�شيف يف �شرح التدابري التي تتخذها اوروبا ملحاربة الإرهاب
والراديكالية ،وقال� :أتابع ملف الإرهاب منذ العام  2013وقد
متّ و�ضع تدابري ملنع الإرهابيني من اخلروج من البلدان التي
ينت�سبون �إليها للقتال يف �سوريا �أو العراق ،ولإيجاد العالجات
حاليا
لهم حني يعودون ،لكننا �أحيا ًنا ال ننجح ،لذلك نعتمد
ً
الر�صد امل�سبق .وا�ست�شهد بخربة ر�ؤ�ساء البلديات يف هذا ال�ش�أن،
مقد ًرا ب�أن عدد املقاتلني الأجانب يف �صفوف تنظيم «داع�ش»
ّ
أوروبيا
يزيد عن � 4آالف �إرهابي ،يتدفقون من حواىل ً 12
بلدا � ً
للقتال يف �سوريا �أو العراق.
ونفى امتالكه معلومات عن �إن�شاء خالفة «لداع�ش» يف
لبنان ،وقال« :ال معلومات لدي بهذا اخل�صو�ص ،لكن �أعتقد
�أن «داع�ش» ال�شام يريد زعزعة اال�ستقرار يف لبنان ،والأردن،
وال�سعود ّية ،وبالتايل ف�إن االحتاد الأوروبي ي�سهم يف منع ذلك
�ضد هذا التنظيم».
عرب ا�سرتاتيجيته ّ
مقررات جمل�س
وتندرج ور�شة العمل هذه يف �سياق متابعة
ّ
ال�شراكة بني لبنان واالحتاد الأوروبي ،الذي انعقد يف بروك�سل
يف � 9شباط  ،2015كما ت�أتي ترجمة لقرار جمل�س وزراء اخلارجية
الأوروبي (بتاريخ  ،)2014/12/15الذي �شدد على �إدراك االحتاد
الأوروبي التحديات الأمنية الهائلة املرتتبة على متدد الإرهاب
يف املنطقة ،وب�شكل خا�ص على لبنان ،وعلى �أهمية ا�ستمرار
دعمه ملواجهة تلك التحديات.
يف اجلل�سة االفتتاحية ا�ستعر�ض ممثل وزارة اخلارجية
واملغرتبني �أ�سباب عقد الندوة �شاك ًرا االحت��اد الأوروب��ي على
دعمه القائم وامل�ستمر للبنان ،وبخا�صة يف جمال مكافحة
الإره��اب .ثم حتدثت رئي�سة بعثة االحتاد الأوروب��ي يف بريوت
ال�سفرية �أجنلينا �إيخهور�ست عن التعاون القائم بني االحتاد
وف�صل مدير امل�سائل
مقررات جمل�س ال�شراكةّ .
ولبنان ،وتطبيق ّ
ؤكدا
الدولية يف االحتاد الأوروبي �ستيفان �آور� ،أهداف الور�شة ،م� ً
�أن لبنان حني ينخرط يف مكافحة الإره��اب ،ال يدافع عن
نف�سه فح�سب ،بل هو يحمي �أوروبا � ً
أي�ضا؟!.
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�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

يف نهاية اال�سبوع االول من �شهر �شباط املا�ضي� ،أعلنت ا�سرتاتيجية جديدة للواليات املتحدة
الأمريكية �سم ّيت اال�سرتاتيجية الع�سكرية الوطنية NATIONAL SECURITY( 2015
 ،)STRATEGY 2015وقد �شرح الرئي�س باراك �أوباما يف هذه الوثيقة امل�شكالت والتحديات
التي تواجهها الواليات املتحدة و�أمنها القومي ،منذ العام  2010تاريخ و�ضع ا�سرتاتيجيته ال�سابقة.

مع االع�تراف ب��أن ا�سرتاتيجية الأمن
ال��ق��وم��ي ال��ذك��ي ال ت�ستند فقط �إىل
القوة الع�سكرية .وق��د �أ���ش��ارت �إىل �أن
الإدارة الأمريكية �ستعمل على مدى
ال�سنتني املقبلتني املتبقيتني من والية
احلد من
الرئي�س �أوباما الثانية ،على
ّ
قدرات «داع�ش» وهي �ستمار�س «ال�صرب

اال�سرتاتيجية
الأمريكية
بني 2010
و2015

نحن
نقود العامل
اال�سرتاتيجي» يف مواجهتها كما يف
مواجهة ما و�صفته بـ«عدوان رو�سيا».
لكن هذا ال يدل على �أي تغيري جذري
يف ا�سرتاتيجية وا�شنطن كما يرى بع�ض
املراقبني.

ما هي اال�سرتاتيجية اجلديدة ؟

ال تغيري...

ال تت�ضمن هذه اال�سرتاتيجية � ّأي تغيري
قيا�سا على �سابقتها ،وهي ت�شدد
جذري
ً
على مواجهة التحديات املتجددة يف
العامل وعلى تعزيز القوة الأمريكية
�سيا�سيا وع�سكر ًيا واقت�صاد ًيا ،وت�ؤكد
ً

احلفاظ على ا�ستمرار القيادة الأمريكية
للعامل.
عر�ضت الإدارة الأمريكية يف وثيقتها
هذه �أولويات وا�شنطن ،من النزاعات
ّ
امل�سلحة �إىل الأم���ن الف�ضائي ،م��رو ًرا
بكل التحديات التي يواجهها العامل،

يف ��� 6ش��ب��اط � 2015أع��ل��ن��ت ال�سيدة
�سوزان راي�س م�ست�شارة الرئي�س �أوباما
للأمن القومي� ،أمام احل�ضور يف «معهد
بروكينغز» -وا�شنطن ،اال�سرتاتيجية
الأم�يرك��ي��ة اجل��دي��دة ال��ت��ي ارت��ك��زت
ت�شكل مفاتيح
على �أربعة عناوين
ّ
تدعم ا�ستمرار قيادة الواليات املتحدة
الأمريكية للعامل.
وهذه العناوين هي :الأمن ،الإقت�صاد،
اح�ترام القيم ،واحلفاظ على النظام
وال�سالم يف العامل.
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• الأمن:
���ش� ّ�ددت اال�سرتاتيحية على متابعة
تعزيز �أمن الواليات املتحدة ومواطنيها
وحلفائها و�شركائها ،وذلك من خالل:
 احل��ف��اظ على دف��اع وطني م��د ّربوجاهز على �أرفع م�ستوى ،مي�سك القوة
يف العامل.
 تعزيز الأمن الوطني الداخلي حلمايةالأمريكيني من هجمات الإرهابيني
ومن الكوارث الطبيعية.
عامل خالٍ من الأ�سلحة
 ال�سعي نحوٍ
النووية ،والت�أكد من عدم و�صول هذه
الأ�سلحة �إىل الأيدي اخلط�أ.
 تطوير امكانات وق���درات عامليةملنع التهديدات البيولوجية (كوباء
«الإي����ب����وال» م���ث�ًل�ااً ) ،واك��ت�����ش��اف��ه��ا،
واال�ستجابة لها ،وذل��ك بجعلها من
�ضمن الربنامج الأمني العاملي لل�صحة.
• االقت�صاد:
مت ال�ترك��ي��ز ع��ل��ى ال��دف��ع ب��اجت��اه
اقت�صاد �أمريكي متقدم مبتكر ونام ٍ
يف نظام اقت�صاد دويل مفتوح وحر .ور�أت
اال�سرتاتيجية �أنه لتحقيق ذلك يجب:
 تعزيز �أمن الطاقة الأمريكي وزيادةخطوط الإمداد الكونية للح�صول على
طاقة موثوقة ب�أ�سعار معقولة بهدف دعم
النمو االقت�صادي الأمريكي والعاملي.
 دف���ع ب��رن��ام��ج ال��ت��ج��ارة العامليةوم��ن �ضمنها ال�شراكة ع�بر املحيط
البا�سفيكي ،والتجارة عرب الأطل�سي،
وه���و م��ا يخلق ف��ر���ص ع��م��ل ج��دي��دة
للأمريكيني وي�سهم يف ازدهارهم.
 قيادة اجلهود لتقلي�ص م�ستوياتالفقر ،وتوفري الأم��ن الغذائي ،وخف�ض
ن�سبة ال��وف��ي��ات ،وذل����ك م��ن خ�لال
مبادرات كمبادرة «تغذية امل�ستقبل»� ،أو
كم�شروع الرئي�س لعالج مر�ضى ال�سيدا
والتخفيف عنهم.
• احرتام القيم:
حتدثت الوثيقة عن
يف ه��ذا الإط���ار
ّ
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احل�ض على احرتام القيم العاملية
�ضرورة
ّ
يف الواليات املتحدة ويف �أنحاء العامل ،عرب
اخلطوات الآتية:
 املحافظة على العي�ش وف��ق �أعلىم�ستويات املعايري املمكنة للقيم يف
داخل البالد ،والقيام بكل ما هو �ضروري
حلماية املواطنني وجعل احللفاء يف �أمان.
 اع��ط��اء امل��ث��ل وال���ق���دوة اجل��ي��دة يفمواجهة الف�ساد ،وذلك بالتزام تطبيق
معايري املحا�سبة واحل��ك��م ال�شفاف

وال�صالح.
 قيادة املجتمع الدويل ملنع االعتداءعلى ح��ق��وق الإن�����س��ان ،واحل�����ض على
والرد على االعمال
احرتام هذه احلقوقّ ،
الوح�شية �ضد الب�شر ،على العنف،
والإعتداء اجلن�سي ،والتمييز �ضد املثليني.
• احلفاظ على النظام وال�سالم يف العامل:
حتقيق هذا الهدف ي�ستوجب وفق ما
جاء يف اال�سرتاتيجية ،الدفع نحو نظام
دويل يعزز ال�سالم والأم��ن والفر�ص من

خالل تعاون �أقوى ،ما ي�ستلزم:
 تعزيز قوة احللفاء وال�شركاء يف العاملوزيادة عددهم.
 متابعة العمل لإقامة �شرق �أو�سطو�شمال �أفريقيا م�ستقرين ،وذلك باحتواء
الإرهاب ،ومنع �إيران من امتالك �سالح

رو�سيا حت ّلل

اع��ت�برت اال�سرتاتيجية الأمريكية
اجلديدة �أن رو�سيا والرئي�س بوتني من
االخ��ط��ار الرئي�سة التي تهدد الأم��ن
القومي الأمريكي وامل�صالح احليوية لها.
ور ًدا على ذلك �أعلن �سكرتري جمل�س

ن��ووي ،وتخفي�ض النزاعات املحتملة �أو
الكامنة.
 تعزيز االزدهار والدميقراطية والأمنيف الن�صف الغربي من الكرة الأر�ضية
وذل��ك بتو�سيع التكامل بني دولها،
واالنفتاح على كوبا.
كذلك قالت راي�س �إن قيادة الواليات
املتحدة امل�ستندة على قوتها والتي ال
توازيها قيادة اخرى يف العامل ،متتلك
ال��ر�ؤي��ا وو���ض��وح ال��ه��دف .و�أ���ض��اف��ت �أن
التحديات التي تواجه الواليات املتحدة
كثرية وكبرية ،والتقدم �إىل الأمام لن
�سريعا« ،ولكننا نعاهد �أنف�سنا
يكون
ً
بالو�صول �إىل امل�ستقبل ال���ذي يتبدى
خلف الأزمات الراهنة ،ومبتابعة النظر
�إىل العامل كما هو وكما يجب �أن
يكون».

الأمن الرو�سي نيكوالي باترو�شيف �أن
ّ
�سيحلل التهديدات املحتملة يف
املجل�س
ا�سرتاتيجية الأمن القومي الأمريكي.
وقال« :يتعني علينا ك�شف التهديدات
املحتملة مل�صالح رو�سيا القومية الكامنة
يف ا�سرتاتيجية الواليات املتحدة وحتليلها
وتقييمها».
و�أ���ض��اف ب��ات��رو���ش��ي��ف« :ل��ق��د تنبهنا
املحدثة للأمن
بالطبع �إىل اال�سرتاتيجية
ّ
قدمها رئي�س
القومي الأمريكي التي ّ
الواليات املتحدة للكونغر�س» ،م�ؤكداً
�أن جهاز الأمن القومي الرو�سي «يدر�س
حاليا ه��ذه الوثيقة ،و�ستحدد
بعناية
ً
بعدها النتائج».
وكان باترو�شيف قد �أعلن �أنه يتعني
على الواليات املتحدة �أ ّال تن�سى درو�س
التاريخ قبل �أن تقدم على مواجهة مع

ريا �إىل �أن الأخ�يرة �صمدت
رو�سيا ،م�ش ً
يف وج��ه جميع الأع���داء الذين حاولوا
�إخ�ضاعها .وق��ال «�إن رو�سيا دول��ة ذات
�سيادة ،وهي حرة يف خياراتها وقادرة على
الدفاع عن م�صاحلها».
يرد على
هذا الكالم �إ�ضافة �إىل كونه ّ
اال�سرتاتيجية الأمريكية،
ف ��إ ّن��ه يعترب � ً
أي�ضا ر ًدا على
خطاب الرئي�س �أوباما الذي
اعترب �أن��ه بف�ضل ال��والي��ات
املتحدة متّ عزل رو�سيا وتدمري
اقت�صادها.
كما �صنّ ف رو�سيا ك�أحد
�أه���م الأخ��ط��ار ال��ت��ي تهدد
ال���ع���امل ،ح��ي��ث و���ض��ع��ه��ا يف
املرتبة الثانية على قائمة
الأخطار بعد فريو�س «�إيبوال»،
وق��ب��ل الإره����اب كما جاء
يف خطابه يف الأمم املتحدة
�أواخر �شهر �أيلول .2014

«داع�ش»� ..أو الفو�ضى
حتت ال�سيطرة

ٍ
تعليق على ذكر داع�ش
يف
يف اال�سرتاتيجية االمريكية
اجلديــدة ،ق��ال باترو�شيف �إن داعـ�ش
�أوج���دت���ه ال���والي���ات امل��ت��ح��دة لزعزعة
اال�ستقرار ون�شر ما ي�سمى «فو�ضى حتت
ال�سيطرة» يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،لتتمكن من مترير
خمططاتها ب�سهولة .و�إن ه��ذا النوع
من الفو�ضى جرى حتقيقه مب�ساهمة
وا�شنطن يف ع��دد م��ن ال��ب��ل��دان حتت
م�سمى الربيع العربي.

بني  2010و 2015

�إن املقارنة ال�سريعة بني الوثيقة ال�صادرة
ه��ذا العام ووثيقة ا�سرتاتيجية الأم��ن
القومي ال�صادرة يف العام  ،2010تظهر
�أن �أوب��ام��ا ف�شل يف حتقيق التقارب
مع رو�سيا� ،أو يف دف��ع الرئي�س الرو�سي
بوتني للم�شاركة يف حل م�شكالت
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درا�سات
و�أبحاث
دولية ،ولكنّ ه جنح يف �إخ��راج اجليو�ش
الأمريكية من العراق ( ،)2011ويف �إخراج
معظمها من �أفغان�ستان ( )2014كما
وعد يف وثيقة العام .2010
ويبدو � ً
جناحا يف
أي�ضا �أن �أوباما حقق
ً

نظرة من الداخل

ت��ؤك��د ا�سرتاتيجية الرئي�س �أوب��ام��ا
ا�ستمرار قيادة �أمريكا للعامل ،فهذه
القيادة وفق راي�س هي اال�سا�س يف بناء
ال�سالم واالزده����ار يف ال��ع��امل ،وبدونها
�سيكون �أ�سو أ� بكثري مما هو عليه
اليوم .و�أ�ضافت راي�س �أن وب��اء الإيبوال

وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل جلو�س �إيران
�إىل طاولة املفاو�ضات ملناق�شة ملفها
النووي...
وع��ل��ى عك�س راي�����س ،اع��ت�بر بع�ض
املحللني اال�سرتاتيجيني الأمريكيني
وغريهم �أن هذه اال�سرتاتيجيا اجلديدة
تطرح �أ�سئلة �أك�ثر مما توفر �أجوبة
ملواجهة التحديات يف العامل ،بل يذهب
البع�ض �إىل �أنها ما زالت �ضبابية وت�ؤدي
�إىل ت�شتيت الهدف الأ�سا�س وهو الق�ضاء
على الإرهاب.

ال�صرب اال�سرتاتيجي
�أو ا�سرتاتيجية ال�صرب...

تنفيذ وعده بتجاوز الأزمة املالية وحالة
الك�ساد� ،إذ ترافق �إعالن وثيقة  2015مع
بوادر انتعا�ش اقت�صادي.
خ�ص وع��ده بو�ضع ال�شرق
�أم��ا يف ما
ّ
الأو���س��ط على الطريق نحو م�ستقبل
�أف�ضل ،فلم يكن الأمر كذلك.
وق���د ع� ّ�ل��ق حملـل �أم�يرك��ي
على هــذا املو�ضــوع بقـوله «�إن
العــرب ه��م ال��ذي��ن �أجه�ضوا
ح��ل��م �أوب����ام����ا و�أح��ب��ط��ـ��ـ��وا
ه� ً
مهما مـن �أه���داف
�دف��ا
ً
ا�سرتاتيجية الأم��ن القومي
الأمريكي».
ك�������ذل�������ك مي���ك���ن
�إ���ض��اف��ة ف�شل �أوب���ام���ا يف
نقل حم��ور ال�ترك��ي��ز يف
ال�����س��ي��ا���س��ة اخل��ارج��ي��ة
الأمريكية من �أوروب��ا
والأط��ل�����س��ي �إىل �شرق
�آ�سيا والبا�سيفيكي
وبخا�صة ال�صني.
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كان �سينت�شر يف افريقيا والعامل لوال
عمل الواليات املتحدة على احتوائه.
ريا
و�أن رو���س��ي��ا ك��ان��ت �ستعاين كث ً
لتدخلها يف �أوكرانيا ،وكذلك فبدون
الواليات املتحدة مل يكن ليقوم حتالف
دويل مل��ح��ارب��ة «داع�����ش» واح��ت��وائ��ه��ا،
وال ك��ان االتفاق على مفهوم عاملي
للتغري املناخي ليتم،

�سيا�سة «ال�صرب اال�سرتاتيجي» كما
تلق َق اً
بول
و�صفتها الإدارة الأمريكية مل َ
من احلزب اجلمهوري الأمريكي ،وقال
ال�سيناتور اجلمهوري ليند�سي غراهام
«�إن �إ���ض��اف� َ�ة امل��زي��د م��ن ال�صرب على
�سيا�سة �أوب��ام��ا اخلارجية لن ي ��ؤدي �إ ّال
�إىل �إطالة ف�شل هذه ال�سيا�سة» .واعترب
بع�ض املراقبني ال�سيا�سيني العامليني
�أن �سيا�سة» ال�صرب اال�سرتاتيجي» هي
«ا�سرتاتيجية �أمريكية بحد ذاتها»،
و تعني �إط��ال��ة �أم��د الأزم���ات لإف�ساح
املجال �أمام الواليات املتحدة ومنحهــا
املزيد من الوقت للت�أثيــر يف الوقائــع
والأحداث �أو تغيريهــا ،ولتطويع «�أذرع»
اخل�صوم بالتدخل املبا�شــر وغيــر املبا�شــر
يف العالــم مب��ا يخــدم �سيا�ساتهــا
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ات��ه��ـ��ـ��ا
وم�صاحلهــا.
املراجع:
www.whitehouse.
gov/... /2015/.../
presidents-obamas..national strategy
 جمل�س الأم��ن القوميالرو�سي :نحلل التهديدات
الأمريكية املحتملة ,جريدة
البناء.

قانون دويل
�إعداد :د�.أحمد �سيف الدين
�ضابط متقاعد

؟

قدمت ال�سلطة الفل�سطينية طل ًبا لالن�ضمام �إىل املحكمة الدولية اجلنائية الدائمة
عندما ّ
(نظام روما)ُ ،ج ّن جنون �سلطات العدو الإ�سرائيلي؛ ومل يكتف م�س�ؤولوه باملوقف
ال�سيا�سي ,بل عمدوا �إىل حجز ر�صيد ال�سلطة من عائدات ال�ضرائب والر�سوم ،وهددوا
إيالما يف امليادين ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية.
باتخاذ خطوات �أكرث � ً
ان�ضمت فل�سطني ر�سم ًيا اىل املحكمة ...فما الذي تخ�شاه
يف مطلع ني�سان احلايل،
ّ
�إ�سرائيل؟

ملاذا تخ�شى ا�سرائيل ان�ضمام
فل�سطني اىل املحكمة الدولية
اجلنائية الدائمة (نظام روما)؟

�أ�سباب املوقف
الإ�سرائيلي العنيف

ت��ع��ود ّردة ف��ع��ل ال��ع��دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي
العنيفة �إىل و���ض��ع امل�س�ألة يف نطاق
القانون ال��دويل .فعلى خلفية ال�صراع
العربي  -الإ�سرائيلي �صدرت عن الأمم
املتحدة مئات التو�صيات والقرارات التي
جتاهلتها �إ�سرائيل ,ومل تنفّ ذ �أ ًيا منها.
ب��ل �إن��ه��ا �أعلنت بوقاحة � ّأن «قانون
بلدية القد�س �أهم من جميع القوانني
والقرارات الدولية».
وقد ُ�صنّ فت �إ�سرائيل كدولة خارجة
عن ال�شرعية الدولية (قرار جمل�س الأمن
الرقم  )1967/237من دون �أن يردعها
ويحد من ممار�ساتها العدوانية.
ذلك
ّ
�إ ّال � ّأن خ�شيتها من املحكمة الدولية
الدائمة ومن التدويل ميكن �إيجازها
بالآتي:
 � ّإن و�ضع جرائم �إ�سرائيل يف هذا الإطار�سيحد من نفوذها عندما
من البعد الدويل
ّ
تطرح هذه الق�ضية يف حمافل ق�ضائية
وقانونية دولية ال جمال فيها ال�ستخدام

ر ّد �إ�سرائيل وحلفائها
على طلب االن�ضمام

ولوحوا
حلفاء �إ�سرائيل �أي��دوا موقفها ّ
مب��ن��ع امل�����س��اع��دات االق��ت�����ص��ادي��ة عن
ال�سلطة ،عرب الت�أثري على م�ؤ�س�سات
النقد الدولية واجلهات املانحة ...كما
با�شــرت بعــ�ض املحاكــم النظــر يف
ممــن
دعــاوى �أقامهــا �إ�سرائيليــون
ّ
�ضــد
يحملــون جن�سيــات مزدوجــة
ّ
فل�سطينيني ،بينمــا عمــدت ال�سلطــة
يف �إ�ســرائيــل �إىل ا�ستنفار و�سائل ال�ضغط
الدويل.
يف املقابل اتّ خذت ال�سلطة الفل�سطينية
ق��را ًرا بوقف التن�سيق الأمني مع العد ّو
والذي كان يجري برعاية �أمريكية ,وفق
تطبق.
اتفاقيات �أو�سلو التي مل ّ
مل���اذا اتّ ��خ��ذت ا���س��رائ��ي��ل ه��ذا املوقف
العنيف حيال طلب فل�سطني الإن�ضمام
�إىل املحكمة الدولية اجلنائية الدائمة؟
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وما الذي تخ�شاه وهي التي �ضربت عر�ض
احلائط مئات القرارات الدولية ال�صادرة
�ضدهــا؟ ومــا هــي هــذه الوقائع التي
ّ
�أث��ارت املوقــف اال�سرائيلــي وخيــارات
ال�سلطــة الفل�سطينيــة والبدائــل
املتاحــة �أمامهــا ملقا�ضــاة ا�سرائيــل
علــى جرائمهــا؟

�سالح النق�ض (الفيتو) ،حيث تقت�صر
و�سائل امل�ساندة على ال�ضغوط املادية.
مل ي�سبق للفل�سطينني �أن �أعطوا البعد
الدويل والق�ضائي مداه املثمر ,فمحاوالتهم
بالرتدد .وما يثري قلق
ال�سابقة اتّ �سمت
ّ
ا�سرائيل الآن لي�س فقط املحاكمات ,بل
اخل�شية من �أن تذهب الأمور �إىل تقرير

بحد ذاته ،وهذا
مدى �شرعية وجود دولتها ّ
ما كانت تتحا�شاه مبختلف الو�سائل.
 تدرك �إ�سرائيل � ّأن ال�سري بهذا الإجتاهغري م�ضمون النتائج ,وهي ال تريد �أن
تغامر باجنازاتها ال�سابقة.
�شرعية
 تخ�شى �إ�سرائيل يف ظل عدمّ
�أعمالها وتعنّ تها الدائم� ,إع��ادة طرح
عقيدتها ال�سيا�سية للنقا�ش وو�سمها
بالعن�صرية وفق تو�صية اجلمعية العامة
ال�صادرة يف  ،1975 -11-10والتي �ألغيت قبل
م�ؤمتر مدريد بتو�صية م�شابهة يف -16
( 1991 -12م�ؤمتر ديربان الدائم ملناه�ضة
العن�صرية).
 ويف حال عدم طرح �شرعية الكيان �أو�إعادة و�سمه بالعن�صرية ,تخ�شى �إ�سرائيل
التحول الدويل نحو ا�ستحقاق تنفيذ
من
ّ
ال��ق��رارات الدولية دفعة واح���دة ،وه��ذه
العملية ال ميكن و�صفها ب�أقل من
�إنتحار �سيا�سي لهذه الدولة.

الدولية التابعة للأمم املتحدة والتي تنظر
بالق�ضايا بني ال���دول ,وغ�ير املحكمة
الوظيفية
الإداري���ة التي تنظر ب��االم��ور
ّ
للعاملني يف الأمم املتحدة.
�أن�شئت هذه املحكمة يف العام 1998
وبد�أ نظامها بالنفاذ يف  ,2002-7-1وهي
تالحق الأ�شخا�ص على �أ�سا�س امل�س�ؤولية
اجل��زائ��ي��ة ال��ف��ردي��ة ع��ن ارتكابهم
اجل��رائ��م الأ���ش��د خ��ط � ًرا على الإن�سان
واملتمثلة بجرائم احلرب وجرائم العدوان
وجرائم الإب��ادة اجلماعية واجلرائم �ضد
الإن�سانية .وت�شمل �صالحيتها الإقليمية
الدول الأطراف يف نظامها� ،أو التي تقبل
االع�تراف ب�صالحيتها .ومبا � ّأن ذلك
ال ينطبق على �إ�سرائيل ,ف� ّإن �صالحية
املحكمة الإقليمية ت�صبح �شاملة
فقط� ،إذا �أحال �إليها جمل�س الأمن حالة
بقرار يتخذه ا�ستنا ًدا للف�صل ال�سابع ,وهذا
اخليار م�ستبعد يف ظل جهوزية الفيتو
الدائمة.
فاملحكمة تنظر بالدعاوى املحالة
�إليها :من دولة طرف� ,أو من املدعي العام

امل��ح��اك��م ال��دول��ي��ة مكملة للق�ضاء
الوطني.
ويف م���ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ج��رمي��ة ال���ع���دوان
فاملحكمة ال تنظر بها حلني تعريفها.
وقد اتفقت ال��دول االط��راف يف اجتماع
كمباال ( )2010على الأخ���ذ بتعريف
اجلمعية العامة ال�صادر بتو�صيتها الرقم
 1974/3314على �أن يبد�أ النظر فيها يف
مطلع العام .2017
�إىل ذلــك يحــق ملجلــ�س الأمــن
وفــق املــادة  16من النظــام وبقــرار
ا�ستنــادا للفـ�صــل ال�سابــع،
يتخــذه
ً
جتميــد �أي حتقيــق �أو مقـا�ضــاة يــرى
�أن ا�ســتمرارهــا ي�شــكــل خطــ ًرا علــى
ال�ســالم الـدولــي.
ّ
يحققه
� ّإن االجن��از ال��ذي ميكن �أن
ان�ضمام دول��ة فل�سطني �إىل املحكمة
ّ
يتمثل يف و�ضع �إج���رام ا�سرائيل حتت
املجهر الدويل وبت�صرف الر�أي العام العاملي
وب�أر�شفة ه��ذه اجل��رائ��م غري اخلا�ضعة
املدعي العام
للتقادم ،وذلك يف حال با�شر ّ
بالتحقيق.

ويعزز مكانتها
ير�سخ �شرعيتها الدولية ّ
ّ
�شجعت عليه
ال��ق��ان��ون��ي��ة ,وه���ذا م��ا ّ
ّ
املنظمات الدولية.
واملحكمة الدولية اجلنائية الدائمة
(نظام روم��ا) هي تنظيم دويل م�ستقل
يرتبط باتفاقية تن�سيق م��ع الأمم
امل��ت��ح��دة ,وه��ي غ�ير حمكمة العدل

لدى علمه بح�صول جرمية ما� ,أو � ّإما عن
طريق جمل�س الأمن .ويف ظل الو�ضع الذي
تعي�شه دول��ة فل�سطني وما ت�شهده من
ً
معطوفا على التوجه
انق�سام داخلي,
الدويل لعدم التفريق بني �أعمال املقاومة
�سالحا
والإره��اب� ،أ�صبح الق�ضاء الدويل
ً
ذو حدين ,مع التذكري ب�أن �صالحية

البدائل املتاحة
�أمام دولة فل�سطني

�صالحيات املحكمة

� ّإن ان�ضمام الدولة �إىل املعاهدات الدولية

ّ
تتطلب البدائل املتاحة للفل�سطينني
ا�ستنفاد جميع الن�صو�ص والوثائق الدولية
وا�ستثمارها:
يف املجال الق�ضائي ،ميكن اعتماد
اخلطوات الآتية:
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قانون دويل
االدع���اء على �سلطات االحتالل
– ّ
�أمام املحكمة الدولية اجلنائية الدائمة
وال�سري بالدعاوى مع �إظهارها للر�أي العام
حلني ّ
توقف النظر بهذه الدعاوى ب�إحدى
الطرق املن�صو�ص عنها يف النظام .و�إذا
تعذّ ر ا�ست�صدار �أحكام بهذه الدعاوى
ف�إنها على الأقل تك�شف للر�أي العام
الدويل فظاعة جرائم االحتالل.
 اال�ستفادة الق�صوى من الفر�ص التيت�ؤمنها املحاكم الوطنية ذات ال�صالحية
ال�شاملة ,والعمل لدى الدول العربية على
االقل على تعديل انظمة املحاكم فيها
للنظر بهذه اجلرائم.
 العمل على ان�شاء حماكم دوليةج��زائ��ي��ة خم��ت���ّ��ص��ة ك��م��ا ح�����ص��ل يف
يوغو�سالفيا ال�سابقة ورواندا وغريها ،عن
طريق جمل�س الأمن ،واذا تعذّ ر ذلك فعن
طريق اجلمعية العامة للأمم املتحدة،
�صعبا فهو لي�س
وه��ذا الأم��ر �إن ك��ان
ً
مب�ستحيل.
 ا�ستثمار ال��ت��ج��ارب ال�سابقة مثلاعمال جلان التحقيق �أو الفتاوى كفتوى
ّ
املتعلقة بق�ضية
حمكمة العدل الدولية
اجلدار العازل الذي �أقامته ا�سرائيل على
االرا�ضي الفل�سطينية.
يف االن�����ض��م��ام اىل امل��ع��اه��دات� ،أم��ام
الفل�سطينيني العديد من اخليارات مثلاً :
 ان�ضمام ال�سلطة �إىل اتفاقياتجنيف االربعة والتي ت�شكل ركيزة

القانون الدويل الإن�ساين ،يتيح لها اعادة
احياء طــرق املالحقــة املن�صــو�ص عنهــا
يف هذه االتفاقيــات ،والتــي �أهملــت
ً
�سابقــا.
 املطالبة الدائمة بتطبيق املعاهداتالدولية والأع���راف ال�سارية وااللتزامات
املرتتبة على �سلطات االحتالل حلماية
املدنيني ،باعتبار هذه املعاهدات � ً
أعرافا
دولية م�ستقرة وملزمة.
 املطالبة ب�إنهاء االحتالل بقرار مناجلمعية العامة يف ح��ال ا�ستمر عجز

مراجع:
-1جريدة احلياة ال�سعودية ال�صادرة بتاريخ  ,2015-3-9العدد
الرقم .19866
 – 2املوقع االلكرتوين للأمم املتحدة .www.un.org/ar
 – 3اتفاقيات او�سلو على موقع جريدة ال�سفري اللبنانية.
 -4عندما اجربت ا�سرائيل على االن�سحاب من لبنان يف العام
 2000نتيجة املقاومة ,ادعت ان ان�سحابها جاء تطبيقا لقرار
جمل�س الأمن رقم  1978/425والذي كان قد م�ضى على �صدوره
ع�شرات ال�سنني.
 -5راجع فتوى حمكمة العدل ال�صادرة يف متوز  2004على
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جمل�س الأم���ن ع��ن ات��خ��اذ مثل هذا
القرار .والعمل على طرد ا�سرائيل من
الأمم املتحدة ,وتعريتها �أمام الر�أي العام
ال���دويل ,بو�صفها ال��دول��ة الوحيدة التي
قبلت ع�ضويتها بناء على �شرطني� :إعادة
الالجئني وتطبيق قرار التق�سيم .وهي
لغاية الآن مل تنفذ �أ ًيا منهما.
� ّإن هذه البدائل هي �أمثلة قليلة عن
ً
�سابقا,
كثري من الفر�ص مل ت�ستنفد
والتي تطلب وجود ا�سرتاتيجية �شاملة
ملواجهة االحتالل ورف�ضه.

موقع املحكمة .www.icj.org/ar
 -6راجع كتابنا جمل�س الأمن ودوره يف حماية ال�سالم الدويل,
من�شورات احللبي احلقوقية ,بريوت ,طبعة االوىل� 2012 ,ص .180
 – 7د� .شفيق امل�صري ,لبنان وال�شرعية الدولية ,دار العلم
للماليني ,بريوت ,طبعة اوىل� ,ص .77
 -8راج��ع تقرير الأم�ين العام ل�ل�أمم املتحدة على الوثيقة
(.)2000/A154
 -9د .حممد املجذوب ،التنظيم ال��دويل ,من�شورات احللبي
احلقوقية ,بريوت ,طبعة اوىل � 2005ص .141

ق�ضايا
�إقليمية

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

باتت ق�ضية اال�ستيطان ال�صهيوين
�أزمة لإ�سرائيل نف�سها ،ويعود ذلك
�إىل العوامل الآتي ذكرها:
� )1صمود الفل�سطينيني ومقاومتهم
لالحتالل واال�ستيطان؛ واالنتفا�ضات
املتعاقبة خري تعبري عن ذلك.
 )2تنامي خماطر ما ي�سمى «القنبلة
الدميغرافية» الفل�سطينية ،التي
ت��ه��دد بتقوي�ض ال��ط��اب��ع اليهودي
العن�صري للدولة ،وتفتح � ً
أفقا للتحول
نحو دولة «ثنائية القومية».

ّ
�شكل اال�ستيطان الإ�سرائيلي منذ احتالل ال�ضفة الغربية يف العام  1967ممار�سة غري قانونية وغري
�شرعية ،مل يعرتف بها حتى العديد من حلفاء �إ�سرائيل املقربني .وكان اال�سرائيليون قد تالعبوا بهذه
الأرا�ضي املحتلة حدي ًثا من خالل طم�س هويتها .فقد �سموها يف احلقبة االوىل من االحتالل الأرا�ضي
املدارة� ،أي التي يديرها احلاكم الع�سكري ال�صهيوين ،وبعد فرتة من الزمن �سموها الأرا�ضي املتنازع
اً
ا�ستكمال
علما � ّأن هذا التحرير �إمنا �شكل
عليها ،وبعد فرتة �أخرى بد�أوا بت�سميتها الأرا�ضي املحررةً ،
حلرب .1948

بني �سيا�سة اال�ستيطان والت�سوية ال�سلمية
ماذا تريد ا�سرائيل؟
�أين خارطة الطريق؟

ً
مطلقا بفعل توقيع �إتفاق �أو�سلو
مل يتوقف اال�ستيطان
االنتقايل يف العام  1993بني منظمة التحرير الفل�سطينية
و�إ�سرائيل ،والذي ولدت مبوجبه ال�سلطة الفل�سطينية .وقد دفع
رئي�س احلكومة اال�سرائيلية ا�سحاق رابني حياته ثمن وعده
عرفات بالتنازل عن بع�ض الأرا�ضي املحتلة حتت �شعار االر�ض
ن�صا
ت�ضمن ً
يف مقابل ال�سالم ،على الرغم من � ّأن ذلك االتفاق ّ
يقول بعدم ت�أثريه على ق�ضايا احلل النهائي ،واال�ستيطان �أحد
عنا�صرها الأ�سا�سية.
ومل يتوقف اال�ستيطان � ً
أي�ضا بفعل خارطة الطريق التي
قدمتها �إدارة بو�ش االبن ،ووافق عليها الطرفان الإ�سرائيلي
ّ
والفل�سطيني .وبدل التزام عدم فر�ض وقائع جديدة على الأر�ض،
ا�ستمرت �إ�سرائيل يف بناء امل�ستوطنات وتو�سيعها ،ما �ضاعف
عما كان عليه عند توقيع اتفاق �أو�سلو،
عدد امل�ستوطنني ّ
فو�صل �إىل �أكرث من ن�صف مليون م�ستوطن يقيم � 200ألف
منهم يف القد�س ال�شرقية.

ال�سحر ينقلب على ال�ساحر!

جلب اال�ستيطان م�شكالت عديدة لإ�سرائيل� ،إذ ف�ضح
حقيقتها كدولة ا�ستعمارية ،تو�سعية ،وعن�صرية .كما
� ّأن الأن�شطة اال�ستيطانية وردات الفعل الفل�سطينية �ضدها
و�سيا�سيا رفعت كلفة االحتالل ،من النواحي
ع�سكر ًيا
ً
الأمنية والب�شرية واملادية ،و�أ�ضعفت �شرعية �إ�سرائيل على
ال�صعيد الدويل ،وعززت التعاطف مع ال�شعب الفل�سطيني .فقد
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 )3تزايد ال�ضغوط الدولية والإقليمية على �إ�سرائيل لو�ضع حد
للتو�سع اال�ستعماري اال�ستيطاين ،ومترير ا�ستحقاقات الت�سوية
مع الفل�سطينيني ،وبالتايل معاجلة امللفات الأخرى يف املنطقة.
�سيما على خلفية
 )4خالفات التيارات الإ�سرائيلية ،ال ّ
تكون جمموعات متطرفة تهدد اال�ستقرار ،وال تن�صاع حتى
ّ
للقوانني الإ�سرائيلية ال�سارية املفعول ،باعتبارها اال�ستيطان يف
ال�ضفة خارج النقا�ش ،ما يهدد �سلطة الدولة و�سمعتها.

التحرر والتو�سع
بني
ّ

�إن حجم التناق�ض بني امل�شروع الوطني الفل�سطيني التحرري
وبني امل�شروع ال�صهيوين التو�سعي� ،أكرب و�أعظم من عملية
ت�سوية ،ي�ستخدمها ال�صهاينة كبالونات اختبار ،يتم
ا�ستن�سابيا من �أجل ت�ضليل ال��ر�أي العام العاملي
حتريكها
ً
وتخدير احلركة الوطنية الفل�سطينية و�أ�شاعة االنق�سام بني
�صفوفها وتعميق �صعود النخب الفا�سدة واالنتهازية فيها.
لقد اختار العرب يف الأ�سا�س الذهاب �إىل الت�سوية يف حلظة
مييل فيها ميزان القوى لغري م�صلحتهم ،ف�صارت الت�سوية
جمرد نوع من قبول التنازالت واال�ست�سالم للر�أي الآخر بفعل
الفارق الكبري يف موازين القوى .وحتولت �إىل جمرد ت�سويف
�إ�سرائيلي البتزاز العرب وجعلهم يلهثون خلف لقاء على

طاولة �أو وراء الكوالي�س.
هكذا متّ �إرج��اع الق�ضية الفل�سطينية وجتميدها عند
نقطة ال�صفر ب�صرف النظر عن ترويج الأوه���ام ،ف�إ�سرائيل
ت�سيطر على كامل �أر�ض فل�سطني التاريخية ،والفل�سطينيون
�إما الجئون �أو حتت �سيطرة االحتالل واحل�صار(كما يف ال�ضفة
وغزة) �أو يخ�ضعون لل�سيا�سات العن�صرية التمييزية يف الداخل
اال�سرائيلي.
و�إ�سرائيل اليوم بغطر�ستها ووقاحتها و�ضربها عر�ض احلائط
�شرعة حقوق االن�سان و�سائر املعاهدات الدولية املنبثقة عن
احلربني العامليتني � ،مّإن��ا تريد من الفل�سطينيني� ،أي من
�ضحاياها املبا�شرين� ،أن يعرتفوا بها ح�ص ًرا كدولة قومية

يهودية ،ولي�س كدولة عادية لكل مواطنيها كما يدعو
بع�ض الفل�سطينيني .وهذا يعني �إلغاء حق العودة للفل�سطينيني
امل�شردين ،و�إن��ك��ار حقوق من ي�سمون بعرب ا�سرائيل �أو
ّ
عرب الداخل ،واالعرتاف برواية ا�سرائيل التاريخية والدينية
ّ
وبحقها يف الوجود على هذا الأ�سا�س الباطل ،الذي
والعن�صرية،
ي�ضمن �إزاحة الفل�سطينيني من املكان والزمان ،وحرمانهم
الوطن والهوية وامتهانهم .ورمبا هي تريد منهم � ً
أي�ضا ،حتى
االع��ت��ذار عن تعكري �صفاء عي�شها ببقاء بع�ضهم فيها
ً
تطبيقا لق�صة الذئب واحلمل املعروفة يف
ومبقاومتهم لها،
الأدب العاملي.

ت�سوية �سلمية؟!

�إن ا�سرائيل لو كانت جادة يف التعامل مع ق�ضية الت�سوية
ال�سلمية� ،إذا �صح التعبري ،لكانت �أنهت التو�سع اال�ستيطاين
ال�سرطاين �أو ل ّأجلت ولو لفرتة معينة البناء يف امل�ستوطنات وفق
ما طلبته منها االدارة الأمريكية كما املجتمع الدويل �أكرث
من مرة ومن دون جدوى.
�أكرث من هذا �أعلنت ا�سرائيل يف الفرتة الأخرية عزمها على
تكثيف بناء امل�ستوطنات يف جميع �أرج��اء ال�ضفة الغربية
والقد�س املحتلة لإحباط �أي فر�صة لتحقيق ت�سوية �سيا�سية

لل�صراع مع ال�شعب الفل�سطيني .وبالتايل فال�سالم الذي تريده
ا�سرائيل هو �سالم الدولة املتحكمة باملنطقة كلها وهو
وتطبيعا كاملاً
ً
ودينيا،
تاريخيا
اعرتافا
ال�سالم الذي يعطيها
ً
ً
ً
يف العالقات ال�سيا�سية والدبلوما�سية واالقت�صادية والأمنية مع
ثانيا .وال�سالم الذي
دول املنطقة �أولاً  ،ومع دول العامل ب�أ�سره ً
تريده هو ذاك الذي يعطيها وحدها حق التفوق الع�سكري
الكامل يف املجالني التقليدي وغري التقليدي .وهذه الر�ؤية هي
وتو�ضح �سيا�سة
تف�سر لنا كل حروب �إ�سرائيل هنا وهناكّ ،
التي ّ
وخ�صو�صا مع اجلانب
القوة املفرطة التي تنتهجها يف املنطقة
ً
الفل�سطيني.

العالقات الفل�سطينية العربية

مراقبا يف الأمم
قد تكون عملية االعرتاف بفل�سطني ع�ض ًوا
ً
املتحدة عاملاً
م�ساعدا لر�سم عالقات فل�سطينية وعربية
ً
مع غالبية دول العامل ولل�ضغط على �إ�سرائيل وارغامها على
تندد بالقرارات
االن�صياع للقرارات الدولية .فغالبية دول العامل ّ
الإ�سرائيلية املتتالية ،واملت�سارعة والرامية �إىل ان�شاء �آالف
الوحدات ال�سكنية اجلديدة يف عمق ال�ضفة الغربية ،وب�شكل
خا�ص يف مدينة القد�س.
وي��ل��ح��ظ امل��ت��اب��ع��ون �أن ح��ك��وم��ة نتنياهو ،وكعقاب
مراقبا يف
للفل�سطينيني ،بعد االعرتاف الدويل بفل�سطني ع�ض ًوا
ً
الأمم املتحدة يوم  29كانون الأول  ،2012قد زادت من ن�شاطاتها
اال�ستيطانية لفر�ض �أمر واقع تهويدي ي�صعب الفكاك منه،
ومل تخرج اعتداءات اجلي�ش الإ�سرائيلي وامل�ستوطنني املتكررة
على �سكان املدن الفل�سطينية عن الأجواء املذكورة.
يف هذا ال�سياق نقل موقع �صحيفة «ه�آرت�س» اال�سرائيلية عن
جتمد البناء يف
وزير الإ�سكان �أوري �أرئيل قوله «�إن �إ�سرائيل لن ّ
امل�ستوطنات بحال من الأحوال ،ونحن لن ّ
ن�سلم بوجود عوائق
ميكن �أن ت�ؤثر على موا�صلة البناء يف �أرجاء يهودا وال�سامرة
(ال�ضفة الغريبة) فهذه �أر�ضنا ولنا حق البناء فيها» .و�أ�ضاف:
«لن تكون بني نهر الأردن والبحر الأبي�ض املتو�سط �إال دولة
تق�سم و�ستبقى عا�صمة
واحدة فقط ،هي �إ�سرائيل ،والقد�س لن ّ
�إ�سرائيل املوحدة �إىل �أبد الآبدين».
يف ال�سياق نف�سه ،دعا نائب وزير الدفاع الإ�سرائيلي والقيادي
يف حزب «الليكود» داين دانون �إىل تكثيف البناء يف القد�س
املحتلة لقطع الطريق على �أي حماولة لطرح م�صريها على
طاولة املفاو�ضات مع الفل�سطينيني.
�أما اوري��ت �سرتوك (من حزب البيت اليهودي امل�شارك يف
االئتالف) فطالبت ب�ضم كل الكتل اال�ستيطانية ،وبتوجيه
ر�سالة وا�ضحة ت�ؤكد موت م�سرية �أو�سلو لأنها كانت مبثابة
ّ
كلفت اثما ًنا
انحراف عن اخلط ال�صهيوين الأ�صيل ،وهي
باهظة ونحن نريد العودة �إىل الو�ضع ال�سليم!!.
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متاحف
يف بالدي

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

متحف الهجرة اللبنانية
يف جامعة �سيدة اللويزة

تاريخ حافل بال�صور
والوثائق عن املهاجرين
�إىل الربازيل وكولومبيا
واملك�سيك والأرجنتني...

�أن يكون للبنان متحف يروي تاريخ الهجرة اللبنانية ،فهذا �أب�سط الأمور
يوما منذ هجرة �أول مواطن لبناين يف
ملا لهذا الوطن من �سجل حافل مع الهجرة التي مل تتوقف ً
منت�صف القرن الثامن ع�شر .و�أ ًيا كانت �أ�سباب الهجرة ،ظروفها ،تواريخها ،و�أ ًيا كانت وجهتها،
ال ميكننا التغا�ضي عن وجهها الإيجابي وانعكا�سها �صورة م�شرقة للبناين يف اخلارج من خالل
�إجنازاته و�إبداعاته.
من �أجل احلفاظ على هذا الإرث ،بات اليوم للهجرة اللبنانية �صرح يحفظ ذاكرتها ،بف�ضل
مركز درا�سات االنت�شار اللبناين يف جامعة �سيدة اللويزة الذي �أخذ على عاتقه مبادرة �إحياء ذاكرة
الإغرتاب والهجرة اللبنانية بكل مكوناتها ومدوناتها وحفظها يف متحف ّ
ي�شكل مبا يحويه
قائما بذاته.
كتا ًبا ً
بد من
لالطالع على ذاكرة الهجرة اجلماعية بكل مراحلها وت�شعباتها ،كان ال ّ
زيارة املتحف يف جامعة �سيدة اللويزة وا�ستك�شاف مكنوناته.

مهاجرو اجليل اخلام�س ما زالوا
يحتفلون بعيد اال�ستقالل ويدمعون
ّ
كلما �سمعوا فريوز
ر�ؤية مركز درا�سات االنت�شار اللبناين

تـ�أ�س�س مركز درا�سات الإنت�شار اللبناين
مببادرة �أكادميية من جامعة �سيدة
اللويزة يف ني�سان العام  2003كنتيجة

لوعي اجلامعة �أهمية الإنت�شار اللبناين
وم�ساهمة املغرتبني يف �أر�ض �أجدادهم ويف
البلدان التي اختاروها موطنهم اجلديد.
يهدف املركز �إىل �أن ي�صبح مركز

أهم لالنت�شار
الأبحاث ا أ
ل ّول والأر�شيف ال ّ
اللبناين يف ال��ع��امل .وه���و ي�سعى �إىل
القيام بالأبحاث ،بالتعاون مع مراكز
�أخ��رى وباحثني �آخرين ،عن املغرتبني
اللبنانيني واملتحدرين من �أ�صل لبناين
يف جميع �أنحاء العامل ،كما ي�ؤدي دور
امل�ست�شار للمنظمات احلكومية وغري
احلومية املت�صلة مبجال عمله وتت�سع
الئحة �أهداف هذا املركز لت�شمل :و�ضع
نظام قاعدة بيانات جلمع املعلومات
وحتليلها� ،إن�شاء مكتبة متخ�ص�صة
بالإنت�شار مبختلف اللغات (عربي،
ياباين ،رو�سي� ،إنكليزي� ،إ�سباين،)...
ت�ضم الكتب ،وامل��ج�لات ،والأق��را���ص
امل���دجم���ة ،وغ�ي�ره���ا م���ن امل��ن�����ش��ورات
امل��ك��ت��وب��ة والإل���ك�ت�رون���ي���ة ،تنظيم
امل���ؤمت��رات وال��ن��دوات ،تطوير «برنامج
�شفهي» وط��ب��اع��ة امل��ذك��رات
ت��اري��خ
ّ
الفردية حول جتارب الإغرتاب ،املطالبة
بربنامج خا�ص ل�شهادة املاج�ستري يف
درا���س��ات الإنت�شار ،مع الرتكيز على
الإنت�شار اللبناين ودعمه� ،إقامة معار�ض
ون�شاطات فنية و�أدبيةّ ...
(نظم املركز
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متاحف
يف بالدي
�أول معر�ض فني عن الهجرة اللبنانية يف
العام  2010يف قاعة الدوم-بريوت ،كان
الهدف منه تبيان ر�ؤية الفنان اللبناين
ملو�ضوع الهجرة ،وكيفية جت�سيدها عرب
مواد غري ن�صية) ،و�إن�شاء �شبكة لإر�سال
ّ
املتعلقة
وا�ستقبال املعلومات والبيانات
باملجموعات اللبنانية يف لبنان واخلارج.

جولة يف �أرجاء املتحف

�إفتتح متحف لبنان والهجرة يف كانون
الأول م��ن ال��ع��ام  2005بح�ضور ر�سمي
واجتماعي وثقايف .وهو مبحتوياته يفتح
نافذة على جتربة املغرتبني يف بلدان
املهجر العديدة يف املا�ضي واحلا�ضر .بف�ضل
ال�صور ،والأع��م��ال الفنية وامل�ستندات
املختلفة والأغ��را���ض الثقافية املتنوعة
امل��وزع��ة يف �أرج����اء امل��ت��ح��ف ،ميكن
ّ
االط�ل�اع على التفا�صيل ال�شخ�صية
اخلا�صة باملجتمعات والعائالت اللبنانية
يف ب�لاد املهجر .كما تعر�ض �أغرا�ض
نادرة من �أر�شيف مركز درا�سات الإنت�شار
وعينات من الأر�شيف الوطني
اللبناينّ ،
اللبناين ومن الأر�شيف البطريركي.
ي�ضم املتحف جمموعة كبرية من
ّ
املعلقة ملهاجرين لبنانيني �إىل
ال�صور
ّ
ب�شقيها ال�شمايل
القارة الأمريكية،
والالتيني� ..صور للبنانيني على منت
بواخر الهجرة مطلع القرن الع�شرين،
�صور توثق كيفية �إحياء املهاجرين
الأعياد الوطنية� ،إىل �صور لوثائق وهويات
ت�ؤكد لبنانية املهاجرين �إىل الربازيل،
كولومبيا ،املك�سيك ،الأرجنتني
و�أمريكا...
ما كان املتحف ليب�صر النور لوال تالقي
مبادرتني اثنتني :مبادرة مركز درا�سات
الإنت�شار اللبناين ،وم��ب��ادرة ع��دد من
ال�سفراء اللبنانيني ال�سابقني واملهاجرين
املتحدرين من �أ�صل لبناين يف تقدمي
جمموعاتهم للمتحف.
�أول جمموعة عر�ضت يف املتحف عن
56
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ال���ه���ج���رة
اللبنانية �إىل
الربازيل تقدمة
امل�ست�شار الثقايف
ال�����س��اب��ق يف ���س��ف��ارة
الربازيل والباحث وامل�س�ؤول
ع��ن ال��ع�لاق��ات ال��ع��ام��ة مع
�أمريكا الالتينية يف املركز ،روبريتو
خطلب .وت�ضم املجموعة �صور عدد من
اللبنانيني الأوائل يف الربازيل� ،إىل جانب
جمموعة من الطوابع الربيدية ،الكتب
وامل��ج�لات ال�����ص��ادرة باللغتني العربية
والربتغـــاليـة لأ�صحابـهـا اللبنانيــني،
�إىل وثائق وم�ستندات وبطاقات هوية
وجوازات �سفر.
وت�ضيف جمموعة القن�صل الفخري
يف الربازيل املغفور له �ألبري نعمة التي
عدا للهجرة
وهبتها العائلة للمتحف ُب ً
اللبنانية �إىل الربازيل� ،إذ تت�ضمن �إىل �صور
منا�سبات لبنانية يف عدة مدن برازيلية،
جمموعة من املرا�سالت الدبلوما�سية
تعود �إىل العام  1949والن�صف الأول من
خم�سينيات القرن املا�ضي ،من بينها
ر�سائل موجهة من القن�صل الفخري �ألبري

نعمة �إىل رئي�س اجلمهورية
�آن��ذاك كميل �شمعون� .أما
ال�صور املعرو�ضة ،فت�ؤ ّرخ الحتفاالت
املهاجرين اللبنانيني الوطنية (عيد
الإ�ستقالل) والإجتماعية ،ويجاورها
ق�صا�صات اجلرائد التي ّ
غطت املنا�سبات
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ل��ت��ت��وج ه���ذه املجموعة
مبخطوطة ي��روي فيها القن�صل نعمة
رحلته �إىل الربازيل.
وت�ضم جمموعة ل��ودي براي�س رئي�سة
اجلمعية الثقافية اللبنانية -الربازيلية،
�صو ًرا وجمالت وطوابع و�أوراق يان�صيب
ومل�صقات� ...أما جمموعة حم�سن ميني
فعبارة عن �صور مهاجرين من �إهدن
وزغرتا ب�شكل �أ�سا�سي.
لوحة الر�سام الدكتور ر�ؤوف رفاعي
جت�سد املغرتب
قدمها اىل املتحف،
التي ّ
ّ
اللبناين ،وقد �أراد الفنان من خاللها �أن
يبني الت�ضارب يف نظرة الغرب لنا ،فتارة
يرانا كبحاثة ،ك�أطباء م�شهورين،
كرجال �أعمال ناجحني ،وط��و ًرا يرانا
ّ
كمتخلفني �أو ك�إرهابيني...

الهجرة �إىل
�أفريقيا

�أما العنوان الثاين يف هذا املتحف فهو
«هجرة اللبنانيني �إىل نيجرييا يف القارة
الأف��ري��ق��ي��ة» ،التي وثقتـها جمموعة
املغرتب اللبناين �إيلي نبهان -امل�س�ؤول
يف مركز درا���س��ات الإنت�شار اللبناين
الذي مل ي�ستعد جن�سيته اللبنانية بعد،
ه��ذه املجموعة غنية بالوثائق وال�صور
وق�صا�صات اجلرائد وامل��واد الثقافية� ،إىل
الأزي���اء التقليدية التي ك��ان يرتديها
اللبنانيون يف املنا�سبات الوطنية منذ
عاما .ي�ضاف �إىل ذلك
�أكرث من �ستني ً
قطع زينة من العاج ،واللوحات الفنية

التي اعتاد
امل���غ�ت�رب���ون
اللبنانيون على
إ�ح�����ض��اره��ا معهم
من بلدان �أفريقيا...
يت�صدر حجر املرجان
فيما
ّ
ه���ذه امل��ج��م��وع��ة ،ذل���ك �أن
النيجرييني �أطلقوا على اللبنانيني
ا�سم «ك��ورا» ن�سبة �إىل حجر املرجان
الذي كان يتاجر به املهاجر اللبناين يف
�أفريقيا.

جمموعة جامعة �سيدة اللويزة

املعرو�ض من جمموعة جامعة �سيدة
اللويزة اخلا�صة وال��ت��ي ابتاعتها من
م�صادر متعددة وخمتلفة ،هو منوذج
عما حتفظه يف امل�ستودعات .وت�ضم
�إىل بطاقات هوية بع�ضها من الزمن
العثماين ،مرا�سالت بني الدولة اللبنانية
و�سفراء لبنان يف عدد من الدول ،مرا�سالت
عائلية ،جرائد يومية قدمية �صادرة
يف الربازيل باللغة العربية ،من بينها
جريدة حتمل ا�سم «بريوت».
يف أ�ح��د �أع��داد هذه اجلريدة( ،ال�صادر

بتاريخ  7ك��ان��ون الأول  ،)1947نقر أ�
افتتاحية العدد بقلم �سعيد تقي الدين،
تربع اجلالية اللبنانية
والتي يعلن فيها ّ
يف الفيليبني مببلغ � 20ألف دوالر يف �سبيل
الدفاع عن فل�سطني .ويف العدد نف�سه
نكت�شف �أقدمية الإنت�شار اللبناين يف
بعيدا عن اجلريدة،
الفيليبني .ولي�س
ً
وثيقة �أخ���رى ت�برز �إر���س��ال املهاجرين
�أم���واال �إىل عائالتهم يف لبنان خالل
احلرب العاملية الأوىل« ...فما �أ�شبه اليوم
بالأم�س» �إذ ال ي��زال املغرتب واملهاجر
اللبناين ع�صب الدورة املالية يف وطنه الأم
مبا ير�سله �إىل عائلته من �أم��وال ي�صل
جمموعها �سنو ًيا �إىل ما يزيد عن ال�ست
مليارات دوالر.
وم��ن كولومبيا ،جمموعة �ضخمة
من الكتب الأدبية واملجالت اللبنانية
ال�صادرة باللغة الإ�سبانية ،من �ضمنها
جمموعة الأدي��ب��ة وال�شاعرة من �أ�صل
ل��ب��ن��اين م�ي�را دي��ل��م��ار� ،إىل جمموعة
م�ؤلفات الأدي��ب املهجري فرناندو داغر
�شديد ،وجمموعة امل�ؤلف املو�سيقي فرنكو
جاكوبو(يعقوب) .واجلناح الكولومبي
مبا يحوي من م�ؤلفات �أدبية و�شعرية
�صادرة باللغة الإ�سبانية يثبت مدى غزارة
الإنتاج الثقايف اللبناين ،و�إ�سهامه يف �إثراء
ال�ساحة الثقافية الكولومبية.

ال�صحافة املهجرية

حتتل جرائد االغرتاب اللبناين -الهجرة
القدمية م�ساحة وا�سعة يف املتحف ،وهي
مف�صلة عن عالقة اللبناين
تقدم ملحة
ّ
ّ
�أينما وجد بالكلمة ومهنة البحث عن
املتاعب .من هذه اجلرائد مثلاً جريدة
اال�ستقالل ال�صادرة يف ريو دي جانريو-
الربازيل ( ،)1921جريدة احلقيقة ()1933
ل�صاحبها ورئي�س حتريرها الدكتور
اليا�س عبدالله اخل���وري وال��ت��ي كان
ي�ساعده يف حتريرها الدكتور جنيب
�سليمان مع�ضاد ،جريدة «الإ���ص�لاح»
ال�صادرة يف �أوليفايرا منيا�س -الربازيل
( )1921ل�صاحبيها �سعيد مطر وجنيب
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متاحف
يف بالدي
ال��ع�����س��راوي ،ج��ري��دة «اجل��ال��ي��ة» يف �ساو
باولو ( )1922ل�صاحبها ورئي�س حتريرها
�سامي يواكيم الرا�سي وجريدة «الوطن»
ل�صاحبها ورئي�س حتريرها ابراهيم
فرح ال�صادرة يف �ساوباولو -الربازيل � ً
أي�ضا
( ...)1919وغريها من ال�صحف واملجالت
ت�صدرت �صفحاتها الأوىل
املهجرية التي
ّ
ؤكد عمق
يف حينه �أخبار لبنان ،ما ي� ّ
ارتباط لبنان املغرتب بلبنان املقيم.

يا حجل �صنني...

للأر�شيف املهجري املرئي وامل�سموع
م��ك��ان��ة يف امل��ت��ح��ف و�إن ك���ان غري
معرو�ض .فالكومبيوتر �سمح بال ّإطالع
عليه بال�صوت وال�����ص��ورة ،م��ن بينها
مثال حفلة �أقامتها اجلالية اللبنانية
يف الأرجنتني ملنا�سبة عيد الإ�ستقالل
�أحيتها فرقة الأرز الأرجنتينية� ،أبرزت
مدى ّ
املتحدرين من �أ�صل لبناين
تعلق
ّ
باجلذور اللبنانية .فه�ؤالء وعلى الرغم
من عدم �إتقانهم اللغة العربية ،وال حتى
فهمها« ،تقوم قيامتهم» عند �سماع
�أغنية «يا حجل �صنني» لل�سيدة فريوز،
علما �أن الهجرة اللبنانية �إىل الأرجنتني
ً
توقفت بعد احلرب العاملية الثانية .ومع
املتحدر من
ذلك ،ال يزال اجليل اخلام�س
ّ
ّ
متعل ًقا باملنا�سبات الوطنية،
�أ�صل لبناين
ويدمع عند �سماع فريوز.
وال�لاف��ت �أن الأر�شيف غري املعرو�ض
حاليا ،ي�ضم � ً
أي�ضا جمموعة �أدبية ملا
ً
يعرف بـ«�أدب املهجر» كمجموعة �أهم
�شاعرة يف �أمريكا اجلنوبية من �أ�صل
لبناين من عائلة احلب�ش ...و�إىل هذه،
جمموعة مو�سيقية مل�ؤ ّلفني وعازفني
من �أ�صل لبناين� ...إىل �أعمال مو�سيقية
بتوقيع �أجنبي ت��� ّؤدي التحية لعظماء
من لبنان ،من بينها قطعة مو�سيقية
للم�ؤلفة وع��ازف��ة البيانو الأمريكية
مينوتا كي�سلر التي و�ضعت مو�سيقاها
على كــالم جلبــران خليل جربان
58
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العام  1962و�أدتهــا يف حينــه ال�سوبرانــو
لي�ســلي هوملز.

متحف و�صرح تربوي

�أخ����ذت ج��ام��ع��ة ���س��ي��دة ال��ل��وي��زة
ق��را ًرا بتخ�صي�ص قطعة �أر���ض داخل
ح��رم اجلامعة لبناء متحف يكون
�صرحا تربو ًيا مفتوحة
يف الوقت نف�سه
ً
�أب��واب��ه للمدار�س واجلامعات والعموم
وامل���ه���اج���ري���ن ،ع��ل��ى غ����رار متحف
املهاجرين على جزيرة «�ألي�س �أيالند»
الأمريكية.
�أما عن �سبب اختيار حرم اجلامعة مق ًرا
للمتحف ،فتو�ضح مديرته الدكتورة
غيتا ح��وراين�« :أن اجلامعة تقع على
خط �سياحي يف قلب ك�سروان يبد�أ من
�آث��ار نهر الكلب م��رو ًرا مبغارة جعيتا
و�صولاً �إىل �آثار فقرا التاريخية ،وهي بذلك
ت�شكل حمطة �أ�سا�سية
ّ
للتوقف عندها وزيارة
للتعرف على
املتحف
ّ
�أوجه الهجرة املتعددة».
وعن �أهمية املتحف
تقول« :تخزين ذاكرة
الهجرة اللبنانية عمل
�صعب ،ولكن بف�ضل التعاون الوثيق
والتوا�صل امل�ستمر بيننا وبني اجلمعيات
املهجرية واملنظمات العاملية اللبنانية
وغ�ير اللبنانية التي تعنى بالإغرتاب
ب�شقيه اللبناين والعاملي ،ك��ان هذا
املتحف .مع العلم �أن املتحف مهتم
� ً
أي�ضا بكل ما له عالقة بال�شخ�صيات

عامليا،
اللبنانية امل�شهورة
ً
ك��ل يف جم��ال اخت�صا�صه� ،إذ
ّ
ي�سلط ال�ضوء عليهم
�سيخ�ص�ص جناح
وعلى دورهم يف العامل ولبنان».
وت�ضيف حوراين�« :أهمية هذا املتحف
ً
حافظا
�أنه الأول من نوعه يف لبنان و�أردناه
لي�س فقط لذاكرة الهجرة للبنانيني �إمنا
� ً
أي�ضا للهجرة باجتاه لبنان من عدد من
دول �آ�سيا».
ؤكد الدكتورة حوراين �أن جمموعة
ت� ّ
الأغ��را���ض اخلا�صة باالنت�شار اللبناين
ت�شكل جوهر ر�سالة
ّ
تقدم
املركز� ،إذ �إنها
ّ
�سجلاً
أ�سا�سيا
تاريخيا �
ً
ً
قيمة للباحثني
وم�صادر ّ
الأك�������ادمي�������ي���ي���ن
وامل���ت���خ�������ص�������ص�ي�ن يف
ال�سالالت.
توجه ر�سالة �إىل الذين ميتلكون
وهي ّ
ً
أغرا�ضا من �ش�أنها احلفاظ
م�ستندات و�
على هذا التاريخ ويرغبون م�شاطرتها
مع الآخرين ،بالتعاون مع املركز �إذ �إن
اخت�صا�صيي الأر�شفة فيه �سيعتنون بها �أو
يقومون بت�صويرها حلفظها يف الأر�شيف
الإلكرتوين و�إعادتها لهم.

خواطر
بقلم:
العقيد الركن ح�سن جوين
�إىل ذل��ك اخلفري البطل ،املتمركز
على مرتفعات ال�سل�سلة ال�شرقية جلبال
لبنان ويف ثغورها� ،أق���ول ...و�إىل كل
�ضم ٍ
حي يف هذا الوطن الغايل.
ري ّ
�أيها البطل ال�صامد يف وجه الوح�ش
والتوح�ش الذي ما فتىء يحاول مرة بعد
اخرتاق حدود قرانا الهادئة وتدني�س
مرة
َ
ترابنا الطاهر وتلويث هوائنا النقي مبا
ّ
ّ
وتخلف.
ميثله من قذارة
املتم�سك ب�أ�سنان ال�صخور
�أيها البطل
ِّ
ِ
ِ
حدتها وق�ساوتها،
وبنتوءاتها ،على
َّ
بيديك َّ
َ
قبلتهما � ُّأمك �ألف مرة
اللتني َّ
اً
أ�صبحت
ومرة حني كنت
طفل حتى � َ
ونعم
رج�ًل� كما �أن��ت عليه ال��ي��وم،
َ
اً
الرجال!
�أيها البطل املم�سك ب�سالح ال�شرف
إ�صبع َ
أبدا
ك جاهزٌ � ً
والت�ضحية والوفاء و� ُ
َ
وعيناك �شاخ�صتان باجتاه
على الزناد
ال�شرق بثبات ،ال تطرفان حلظة ،و�أنت
تراقب امل��دى والفراغ املخيف وتن�صت
بحذر �إىل هدوئِ ِه املقلق!
�أيها البطل ،هل تعلم �أنك بوقف ِت َ
ك
ال�شاخمة هذه وب�صمودك الأُ�سطوري هذا،
ِّ
واقيا لكل ال�شعب
درعا
�إمنا
ت�شك ُل ً
ً
اللبناين ،ب��ل للجمهورية اللبنانية
مب��ف��ه��و ِم��ه��ا ال��د���س��ت��وري ،وببعديها
التاريخي واجلغرايف؟
ه��ل تعلم �أن��ك بوقفتك ه��ذه �إمن��ا
ت�سكن وجدان جميع اللبنانيني على
اختالف مذاهبهم و�أل��وان��ه��م؟ و�أنهم
�إذا م��ا ن��ام��وا وغفت عيونهم وعيون
اطفالهم يف م�ضاجعها ،فلأنهم يثقون
َ
بك وبيقظ ِت َ
َ
وببندقيتك وبنريانك؟
ك
ولوال ثقتهم هذه ملا متكنوا من النوم
ً
حلظة واح��دة ويف خميلتهم �صو ٌر عن
ٍ
َّ
ليبث
يتعم ُد الإره��اب ن�ش َرها
وح�شية
َّ

�أطلق نريانك ...ال ترحم

رعبه يف النفو�س .على الرغم من هذه
ال�صور املرعبة وهذا القلق وهذا التحدي
للم�شاعر الإن�سانية� ،إنهم ينامون ملء
جفونِهم �إىل جانب اطفالهم الذين
ٍ
ٍ
جميل يف وط� ٍ
�ن
مب�ستقبل
يحلمون
جميل .وهل تعلم �أن هذا احللم الربيء
ك َ
بتم�س ِ
ك �أن��ت بهذه
مير حتقيقه
ُّ
ُّ
َ
ال�صخور وبت�صلبِك يف ال��دف��اع عنها
وبثبا ِت َ
ك بوجه ه�ؤالء اال�شرار؟
هل تعلم� ،أنك بوجو ِدك على حدود
مدافعا عنه ،تكرب
الوطن ،حار�سً ا له
ً
اً
جدا يف عني املواطن و�أن��ت �أ�صل فيها
ً
كبري؟ و�أنك تكرب يف �أعني االمهات
يقلقن عليك كما تقلق
اللواتي
َ
كل ا�سر ٍة لبنانية جمتمعةٍ
� ُّأم َ
ّ
ك؟ و�أن
حول مائدة الع�شاء �أو حول التلفاز �إمنا
ت�شعر ب ��أن �أح��د اف��راده��ا لي�س بينها،
لأنه يف مكان ما يحر�س �أمنها؟ هذه
ِّ
املتحلقة حول املدف�أة ت�شعر
العائالت
َ
عظامك و�أنت
تقتحم
ب��ال�برود ِة التي
ُ
َ
ال�صامد ال�صاب ُر ال ت�أبه وال تهتز ،وعند
ُ
تناولها لذيذ الطعام ،ت�شعر بطعم
علب ِة التونا التي تتقا�سمها
�أن����ت م��ع رف���ا ِق� َ
��ك،
على ُ�سفر ٍة ميدانية
ي�����س��ت�����ض��ي��ف��ه��ا ج��زء
ٍم�سطح من �صخر ٍة �صلبة
ٍ
ٍ
ِ
��د َم الن�ضال يف هذا
قدمية ق َ
الوطن ولأج ِل ِه� .صخرة «تتو ّن�س»
وت�����س��ر ،ومعكم
ب��وج��ودك��م
ّ
تت�ضامن.
�أي���ه���ا ال���ب���ط���ل ...ورف���اق���ك
الأب��ط��ال ...نعم �إىل ه��ذا احلد
مقد�سة! ف�أنت الآن
مهمتك
ّ
الق�ضية وحمورها و�أول الق�صة
��اق� َ
و�آخ���ره���ا ،و�أن����ت ورف� ُ
��ك

اً
أ�سا�سيا م��ن تاريخ
ف�صل �
تكتبون
ً
ً
لبنان ،ف�صل جديد ال يقل �أهمية عن
ف�صل اال�ستقالل� .أنت الآن ل�ست على
ح��دود عر�سال �أو ر�أ����س بعلبك �أو �أي
جر ٍد من جرود جبالنا وقرانا فح�سب،
ب��ل على ح��دود اخلريطة اللبنانية.
ٌ
ٍ
ٌ
حقد
قادمة من
ممحاة قذرة،
و�أمامك
ٌ
ٍ
و�إج���رام ،مكونة من ذرات مرتا�صة
اخلطرين ومن
من اجلهل والتخلف
ْ
ٍ
طبقات مرتاكمة من ُ�شذّ اذ الآف��اق،
لفظتهم جمتمعاتُهم وطردتهم
الذين
ُ
احل�ضار ُة.
ي�شكلون تلك املمحاة التي
ه ��ؤالء
ّ
ت��ق�ترب م��ن ح����دود خ��ري��ط��ة ال��وط��ن
لتمحوها ومتحو كل معامل احل�ضارة
والإن�سانية ،التي تعاقبت على بنائها
ٌ
اجيال متتالية من الب�شرية.
يتوق َ
َّ
ف �ش ُّرها �إلاّ
تلك املمحاة لن
َ
ثبت مكا َنك �أيها البطل،
�إذا �أن��ت
ّ
ِ
باجتاهها ،و�أفرغت
أطلقت نريانك
و�
َ
ِ
بج�سدها العفن،
ذخ�ير َت��ك
َ
وف��ج��ر َت��ه��ا �أي ت��ف��ج�ير...
ل��ت��ت��ن��اث��ر ذرات �صغرية
وت��ن��دث��ر ...و�إال فهي
قادمة �إلينا لتمحو
ك��ل ���ش��يء يف هذا
الوطن بد ًءا من
ح�����دوده م����رو ًرا
بجبال ِ ِه وم��دنِ� ِه
اً
و�صول �إىل بحرِه.
�أيها البطل...
ال ل����ن ت�����س��م��ح
لهذه املمحاة �أن
رب ولن ت�سمح لها �أن
تع َ
ً
تعو َد �ساملة لتمحو ح�ضارة
�أخرى يف مكان �آخر!
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جي�ش العلم
والثقافة

�إجازة يف �إدارة الأعمال للنقيب ر�شاد غندور
ن������ال ال��ن��ق��ي��ب
ر����ش���اد ك��ب��ـ��ري��ال
غ��ن��ـ��دور م��ن فـوج
ال��ه��ن��د���س��ة� ،إج���ازة
يف �إدارة الأع��م��ال
 اخ���ت�������ص���ا����صمعلوماتية �إداري��ة،
من كلية العلوم
االقت�صادية و�إدارة
الأعمال يف اجلامعة
اللبنانية.

�إجازة فنية يف العناية التمري�ضية
للرقيب �أول
ح�سني
دروي�ش
ح��از الرقيب �أول
ح�������س�ي�ن حم���م���ود
دروي�����ش م��ن طبابة
منطقة اجل��ن��وب،
�إج��������ازة ف��ن��ي��ة يف
اخت�صا�ص العناية
التمري�ضية ،من املديرية العامة للتعليم املهني
والتقني.
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حمطات
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

اجلي�ش هويتي ودمي
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يخربنا امل�ؤهل �أ�سعد �أنه خالل خدمته يف اجلي�ش
لعدة خماطر من معارك نهر البارد �إىل
تعر�ض ّ
ّ
معارك عر�سال و�سواها من مهمات ...جتارب
ً
والت�صاقا بها.
كثرية زادته ثقة مب�ؤ�س�سته الأم
فاجلي�ش «�أ�صبح هويتي وال��دم ال��ذي ي�سري يف
عروقي» يقول ،وي�ضيف« :تربيت على حب الوطن
واجلي�ش ،وهذا الإرث الغايل �أ�ضعه �أمانة يف �أعناق �أوالدي.
امتدادا يل يف اجلي�ش و�سيحمل الأمانة».
�أحمد �سيكون
ً

منذ �أب�صرت النور

�أحمد الذي بد�أ دورة �أغرار يف
عرمان فتح عينيه ،كما
بزة اجلي�ش حتمله
يقول ،على ّ
وحتت�ضنه وتُ�شعره بالطم�أنينة
واحل��ن��ان؛ فع�شقها وق��رر �أن
ت�صبح هويته يف �أقرب وقت.
وبالفعل فعند بلوغه الثامنة
ع�����ش��رة ،ان��خ��رط �أح��م��د يف
ّ
وحقق حلمه بارتداء
اجلي�ش
بزة الكرامة والرجولة.

ما يجمعنا ي�صهرنا يف بوتقة
واحدة

يتابع �أحمد دورة الأغ��رار
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ب���ان���دف���اع وح��م��ا���س��ة
��دث ع���ن الأج������واء
وي���ت���ح� ّ
الأخ��وي��ة ب�ين ال��رف��اق ،على
الرغم من اختالف البيئات
التي ي�أتون منها ،ويقول :ما
يجمعنا ال��ي��وم �أك�ب�ر مما
يفرقنا؛ فاالندفاع يف قلوبنا،
ّ
والوطنية يف عروقنا ،واملناقبية
يف عقولنا ،ت�صهرنا يف بوتقة
واحدة.
ويختم �أحمد بالقول :لقد
خدم �أبي يف هذه امل�ؤ�ســ�ســة
عاما وت��رك �أطيب الأثر
32
ً
بني رفاقه ويف م�ؤ�س�سته ،وهذا
ما �أمتنى �أن �أكون عليه...

يف �سجل
اخللود

• و�سام الأرز
حمود
العميد الركن املتقاعد رفيق علي ّ
ال��وط��ن��ي من
رتبة كومندور.
• و�سام احلرب.
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجلي�ش
العميد الركن املتقاعد
• و�����س����ام ال��ت��ق��دي��ر
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق
رفيق علي ح� ّ�م��ود ال��ذي ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة الع�سكري من الدرجة
الثالثة.
توفيّ بتاريخ .2015/2/28
الف�ضية.
ّ
• و�سام الفخر الع�سكري
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق
 من مواليد 1952/7/15الف�ضية.
يف حومني الفوقا ،ق�ضاء ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة من الدرجة ّ
الثانية.
• و����س���ام م��ك��اف��ح��ة
النبطية.
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق الإرهاب.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّ• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
ب�����ص��ف��ة ت��ل��م��ي��ذ �ضباط ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة
الأوىل.
مرات.
اعتبا ًرا من .1973/10/1
اجلي�ش �سبع ّ
 ّ• تهنئة العماد قائد
• و�سام الوحدة الوطنية.
رق����ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم
اجلي�ش ت�سع وع�شرين
• و�سام فجر اجلنوب.
اعتبا ًرا من ،1976/7/1
وت���د ّرج يف الرتقية حتى
مرة.
• و�سام الأرز الوطني من
ّ
• ت���ه���ن���ئ���ة رئ��ي�����س
رتبة عميد ركن اعتبا ًرا رتبة فار�س.
• و�سام الأرز الوطني من الأركان.
من .2003/1/1
• تهنئة قائد املنطقة
 حائز:رتبة �ضابط.

املعاون �أول
م�شهور خليل
�صوفان

نعت قيادة اجلي�ش
املعاون �أول م�شهور
خ��ل��ي��ل ���ص��وف��ان
ال���ذي ت���ويف بتاريخ
.2015/2/12
تطوع يف اجلي�ش
 ّبتاريخ .1983/12/19
 م��ن ع���داد �أرك����ان اجلي�شللعمليات – مديرية العمليات.
 حائز:مرتني.
• و�سام احلرب ّ
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من

ال��درج��ة الثالثة
الف�ضي.
• امل��ي��دال��ي��ة
الع�سكرية.
• و�������س������ام
م���ك���اف���ح���ة
الإرهاب.
• تنويه العماد
ق���ائ���د اجل��ي�����ش
مرات.
ت�سع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 21
مرة.
ّ
• تهنئة نائب رئي�س الأرك��ان
مرات.
للعمليات ثالث ّ
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكلية احلربية.
• تهنئة ق��ائ��د ج��ه��ـ��از �أمــن
املطـــار.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

مرتني.
ّ
الكلية.
• تهنئة قائد
ّ
• تهنئة قائد لواء الدعم
مرتني.
ّ
• تهنئة ق��ائ��د ال��ل��واء
مرات.
ثالث ّ
 ت��اب��ع ع����دة دوراتدرا���س��ي��ة يف ال��داخ��ل ويف
اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
�سامي خالد علي

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش املجنّ د
املمددة خدماته �سامي خالد علي
ّ
الذي تويف بتاريخ .2015/3/6
 م��ن م��وال��ي��د  1995/1/1يفكامد اللوز ،البقاع الغربي.
 م� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرا من.2013/12/4
 من ع��داد كتيبة احلرا�سةواملدافعة عن مطار رفيق احلريري
الدويل.

العدد 358

67

منا�سبة
�إعداد:
جان دارك ابي ياغي
مبنا�سبة عيد الأم� ،أقامت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري حفل
غداء على �شرف �أمهات �شهداء اجلي�ش وزوجاتهم يف مطعم BAIE ROSE
 الك�سليك .ح�ضر االحتفال مم ّثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميدالركن اليا�س رحال ،امللحق الع�سكري الإيطايل يف لبنان اجلرنال PIETRO
� ،MONTEDUROسفري ال�ش�ؤون القانونية واحلقوقية يف ال�شرق الأو�سط
املحامي زياد بيطار ،الفنان جورج خباز ،و�شخ�صيات اجتماعية وثقافية تقف
دائما �إىل جانب م�ؤ�س�سة العاقوري.
ً

بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،ثم
عريفة االحتفال الإعالمية
كلمة
ّ
جان دارك �أبي ياغي التي قالت« :هو
عيدكن يجمعنا كل عام ،عيد الأم
ّ
الر�سولة التي �إليها اطم� ّأن الإله يف رعاية
خلقه ...ر�سولة ال كلمات تن�صفها
وتفيها ّ
حقها ،فكيف اذا كانت �أم
�شهيد وقد ّربت �أوالدها على حب الوطن
واال�ست�شهاد يف �سبيله.»...
وقالت رئي�سة م�ؤ�س�سة املقدم املغوار
ال�شهيد �صبحي العاقوري ليا العاقوري يف
الكلمة التي �ألقتها �إن «عيد الأمهات
ّ
جمة،
يطل والوطن ما زال مهد ًدا ب�أخطار ّ
لكن �أبطال اجلي�ش اللبناين جاهزون
ّ
م�شددة
للذود عن حدوده وحفظ �أمنه»،
ّ
على �أن «الأمهات والزوجات �شريكات
وحتمل �أعبائها».
يف �صنع ال�شهادة
ّ
�أما �سفري ال�ش�ؤون القانونية واحلقوقية يف
ال�شرق الأو�سط املحامي زياد بيطار ف�أ�شار
«توكله كمحام
يف كلمته �إىل �أن
ّ
لالدعاء على الإرهابيني الذين اعتدوا
ّ
68
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قيادة اجلي�ش لأمهات
ال�شهداء يف تكرمي م�ؤ�س�سة
العاقوري ّ
لهن
احلياة وامل�صري رابط يجمعنا

على اجلي�ش ،هو واجب وطني
ملتابعة ق�ضية ال�شهداء الذين
�سقطوا من �أجل الدفاع عن
وتوجه �إىل الأمهات
لبنان».
ّ
قائلاً « :من منطلق �إمياننا
بالقانون والعدالة نقول لأهايل
�شهداء اجلي�ش �أن ّ
حقهم لن
ميوت.»...
ثم �ألقى ممثل قائد اجلي�ش العميد
الركن اليا�س رحال كلمة القيادة التي
�شددت على � ّأن «بني امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ّ
و�أمهات الوطن ،عالقة حياة وم�صري،
فالإجنازات الكربى التي حققتها هذه
امل�ؤ�س�سة يف الدفاع عن لبنان واحلفاظ
على وحدته و�سيادته وا�ستقالله ،مل
تكن لتب�صر النور يف �أي مرحلة من
املراحل ،لوال ا�ستب�سال جنودنا يف �ساحات
الواجب ،وبذلهم الت�ضحيات اجل�سام
حتى ال�شهادة.»...
و�أ�ضاف« :من هنا ،ف�إن قيادة اجلي�ش
ّ
تتطلع �إىل �أمهات ال�شهداء وزوجاتهم

وجميع �أف���راد عائالتهم ،كجزء ال
يتجز أ� من امل�ؤ�س�سة ،تفتخر بهم ،وتقف
وال�ضراء ،وتعتربهم
ال�سراء
ّ
�إىل جانبهم يف ّ
مبنزلة ال�شهود الأح��ي��اء على عظمة
ه ��ؤالء الأب��ط��ال ،الذين ن��ذروا �أنف�سهم
للوطن فكانوا على العهد والق�سم».
ويف اخلتام جرى ت�سليم دروع تذكارية
لأمهات ال�شهداء (تقدمة ال�سفري زياد
ب��ي��ط��ار) ،وكتب �شكر با�سم قيادة
اجلي�ش لكل م��ن :العميد الركن
املتقاعد ن�صر �شموين ،وحركة �شباب
لبنان املوحد ،وبرملان ال�شباب العاملي،
وم�ؤ�س�سة العاقوري.

..ومن ال�شمال
مكانة الأم يف م�ؤ�س�ستنا هي الأ�سمى

�إعداد :اجلندي جيهان جبور

م�ست�شهدا ،فبكت دمعتني ووردة ومل تنزوي يف ثياب
�أجمل الأمهات التي انتظرت ابنها وعاد
ً
احلداد ...بالغار ك ّللته وبزغاريد الفخر و ّدعته وراحت �إىل ال�صرب ،تعالج حزنها وحتر�س ذكرى
بطل حملته ،وحمل ق�ضية وطن...
اجلمعية اللبنانية اخلريية للإ�صالح والت�أهيل جعلت من عيد الأم منا�سبة لتكرمي �أمهات
الع�سكريني ال�شهداء يف منطقة ال�شمال وزوجاتهم ،وذلك يف احتفال يف غرفة التجارة وال�صناعة
والزراعة  -طرابل�س.
افتتاحا عزفته
الن�شيد الوطني اللبناين
ً
فرقة من مو�سيقى اجلي�ش مع عر�ض �صور
ل�شهداء اجلي�ش ،فتحية جلي�شنا اللبناين
و�شهدائه الأبطال الذين ّ
تعلمنا منهم
درو�سا ال تُن�سى يف الإخال�ص والكرامة
ً
والعنفوان.
كلمة العماد قائد اجلي�ش �ألقاها
العميد املهند�س يو�سف ج��اب��ر ،وق��ال
فيها�« :إذا كانت الأم تتبو�أ هذه املكانة
ال�سامية يف الوجدان العام ،ف� ّإن مكانتها

يف وج��دان م�ؤ�س�ستنا الع�سكرية تبقى
الأعظم والأ�سمى ،كيف ال ،وهي التي
تدفع ب�أبنائها عن ر�ضى وقناعة لالن�ضواء
حتت راية هذه امل�ؤ�س�سة ،على الرغم من
�إدراك��ه��ا امل�سبقّ � ،أن طريق اجلندية
ومعبد
حمفوف ب��الأ���ش��واك وامل��خ��اط��ر،
ّ
اً
و�صول �إىل اال�ست�شهاد يف
بجمر الت�ضحية
�سبيل لبنان».
من جانبها ،قالت املحامية كالدي�س
ّ
زخور ،زوجة املعاون ال�شهيد نزيه من�صور

...وتكرمي من «�صوت الطفل»

�أقامت جمعية «�صوت الطفل» حفلاً يف بيت الطبيب -فرن ال�شباك ،دعت �إليه �أطفال �شهداء
اجلي�ش اللبناين و� اً
أطفال من فرن ال�شباك ،ال�شياح وبرج الرباجنة ،بالإ�ضافة �إىل �آخرين من
اجلمعيات الأهلية ودور الأيتام وذوي االحتياجات اخلا�صة .ح�ضر احلفل العميد الركن عامر
عرب ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،إ�ضافة �إىل ممثلني عن كل من رئي�س الرابطة
املارونية ،رئي�س املجل�س العام املاروين ،رئي�س بلدية فرن ال�شباك ،رئي�س بلدية �صربا -اجلنوب
وفعاليات روحية ،وع�سكرية ،وثقافية ،واجتماعية و�إعالمية ور�ؤ�ساء جمعيات وممثلي بلديات.
رحبت
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ّ
ال�سيدة
رئي�سة جمعية «�صوت الطفل»
ّ
ً
ّ
قائلة :يف زمن
نيلي ال�شدياق باحل�ضور
ال�ضباب والأح���داث املحزنة واملوح�شة،

جمعيتنا �إقامة حفل مو�سيقي
ارت ��أت
ّ
لتكرمي �أط��ف��ال و�أم���ه���ات لبنان يف
عيديهم ،وب�شكل خا�ص �أطفال �شهداء
َ
اجلي�ش ،لنقول للعامل �إننا �أبناء احلياة...
ب��ع��د ذل���ك ق��دم��ت ف��رق��ة
م���ن م��و���س��ي��ق��ى اجل��ي�����ش،
بقيادة امل�ؤهل خ�ضر حامية،
م��ع��زوف��ات وطنية �أبهجت
احل�ضور فرافقوها غنا ًء.

يف كلمتها :لي�س لال�ست�سالم مكان
�ضحى �أحبا�ؤنا ب�أرواحهم،
عندنا ...لقد ّ
ون��ح��ن ن��وا���ص��ل الت�ضحية م��ن خالل
مت�سكنا بالإميان بهذ الوطن وارتباطنا
ّ
باجلي�ش ،وباال�ستمرار يف تربية �أبنائنا
وتن�شئتهم على خطى �شهدائنا الأبرار.
رئي�سة اجلمعية اللبنانية اخلريية
للإ�صالح والت�أهيل ال�سيدة فاطمة بدرا
يقدم
� ّ
أكدت �أ ّنه لوال جي�شنا البا�سل الذي ّ
ال�شهيد تلو ال�شهيد ،ملا ا�ستطعنا �أن
نلتقي هنا اليوم ،معتربة �أن ال خوف على
لبنان وجي�شه بوجود �أمهات وزوج��ات
كن للت�ضحية عنوا ًنا...
ّ
قدم ممثل قائد اجلي�ش
يف ختام احلفل ّ
دروعا تقديرية لأمهات
ورئي�سة اجلمعية ً
ال�شهداء وزوج��ات��ه��م ،قبل �أن ين�ضم
اجلميع �إىل حفل كوكتيل.

�إعداد :ندين البلعة خريالله
ال�شعر � ً
أي�ضا كان حا�ض ًرا يف احلفل،
حيث ق� ّ�دم ال�شاعر وج��دي يون�س ثالث
ق�صائد كل منها «وردة» مهداة �إىل الأم
والطفل وجي�شنا اللبناين احلبيب...
�أعقب ذل��ك ع��زف م�ؤثر على البيانو
للعازف النا�شئ م��ارك �أن��ط��وين ّ
حل��ود.
ثم ا�ستمتع احل�ضور ب� ٍ
قدمها
أغان ّ
ومن ّ
املو�سيقي ف�ؤاد �صالح (من الكون�سرفاتوار
ال��وط��ن��ي) ،وف��رق��ة ال��دك��ت��ورة �إي��زاب��ي��ل
كايانيان (اجلامعة اللبنانية  -كلية
الرتبية ،ق�سم الرتبية املو�سيقية).
يف اخل��ت��ام ،ق��دم��ت جمعية «�صوت
درعا تقدير ّية ملمثل العماد قائد
الطفل» ً
اجلي�ش ،و�آخ��ر ملو�سيقى اجلي�ش ،كما
قدمت هدايا تذكارية للأمهات ودعي
ّ
اجلميع �إىل حفل غداء.
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�سيفنا والقلم
حتية �إىل روح العميد الركن رفيق حمود
على �أنغام ناي حزين ،مك�سور اخلاطر مهي�ض اجلناح،
ا�سرت�سلت يف التفكري .كان الناي يتلعثم يف حلنه ،ثم
غادرين لينفرد بالبكاء .عجبت لربهة قبل �أن �أ�ستدرك �أن
الدموع ت�سيل من حماجر الوجود كله.
ّ
مت�شحا بال�سواد،
كلما تقع عليه عيناي،
ك��ان
ً
مظلم املعامل ،بار ًدا ،نظرت نحو ال�ساعة ،فر�أيت عقربني
م�ست�سلمني ،وقد �أ�ضناهما الأمل .لقد �شاء الزمن �أن يوقف
دوران ذاته.
ٍ
تخدرت
يدب يف �أو�صايل ،حتى
و�إذ بي �أ�شعر
ّ
بوهن غريب ّ
ّ
كل نواحي اجل�سد ،ما عدا القلب .نظرت �إليه ،فوجدته
مذبوح الأوردة ،يتخبط يف اخل�ضاب الأحمر ،يرجتف من
ّ
يتقلب
الربد الذي �أطبق على العامل بنابيه .كان ف�ؤادي
مينة وي�سرة� ،س�ألته ما به ف�أجاب من دون �أن ي�ستخدم يف
اللغة �صو ًتا »: ،لقد غادر الرفيق».
ٍ
مقلتي
رهبة مقيتة ،و�أخذ ذلك الغ�شاء يغزو
�ساد �صمت ذو
ّ
علي �أن �أحب�س الدمع على من مل
عز
حتى �أعمى الب�صرّ .
ّ
يوما .و�إذ بجرح القلب هذا يكرب ،رغبت
يحب�س كرمه ً
من �شدة الأمل �أن �أكون املغادر التايل.
�إال �أنه ال �سلطة وال مونة للب�شر على ذلك النّ �صل الهواين

�أجمل هدية

امل�ؤهل الأول املتقاعد
عون عون

الأعمى ،امل�سمى وقتً ا ،ولو كان الأم��ر عك�س ذلك ملا
موعدا للرحيل.
اخرتنا �أ ًي��ا من النهايات .ومل��ا و�ضعنا
ً
فالرحيل ،كما املجيء ،حتمي.
جرح يف روحه،
لي�س ملثلنا ،نحن الب�شر� ،أن يحيا دومنا
ٌ
احلب يف جوارحه،
أحبها ...ولوال
ّ
ي�أتي من فقدان قلوب � ّ
ملا �أ�صبح الإن�سان �إن�سا ًنا .فنحن ن�ستمد وجودنا من وجود
الذين نحبهم ،وبفقدانهم يغرق الوجود بالوح�شة.
ّ
ّ
ّ
ٍّ
وكل
يف
حمب،
نعم لقد ق�صم غيابه ظهر كل
كل و ٍ
ٍ
خمل�ص للحاج �أبو علي .نعم� ،إنها خل�سارة فادحةّ � ،أما
العزاء ف�أجده يف �سريته� .سرية �أ�ستمد منها القوة والثقة
والتوا�ضع والعزمية وال�صدق والرفق والكرامة والعزة واملروءة
والنخوة وال�شرف والت�ضحية والوفاء� .إنيّ �أ�شكر الله �شك ًرا
ٍ
بنعمة فريد ٍة
جزيلاً  ،و�أحمده بكر ًة و�أ�صيلاً  ،و�أتفاخر
ٍ
عائلي
برباط
منحني �إياها ،متثلت بربطي ،بـ�أبو علي،
ّ
روحي مقد�س.
ّ
جاد علي ال�سلمان
�إبن العقيد الطبيب حممد ال�سلمان

ب��ع��رف ح��ي��اة الأم م��ل��ي��اين ع���ذاب
ان ع�����ص��ف��ت ري�����اح ال�������ش���اردة ثلج

رح��ل��ة ط��وي��ل��ة ع��ا ط��ري��ق اجللجلة
و�ضباب بدها على م�صفاة قلبك تنجلي

الأم ح��ال��ة ح��ا���ض��رة م�����ش ذك��ري��ات
وتكرميها امل��ف��رو���ض ع��ا قيد احلياة
الأم ي��ع��ن��ي «�أم» خ��ل��ق��ت ل��ل��وع��ي
وج��د ال�سعي
اللي بعدها عالت�ضحية
ّ

وان�����ص��اف��ه��ا ب��امل��ج��ت��م��ع تقييمها
م�����ش ب��ال��وف��اة ب��ي��ع��ل��ن��وا تكرميها
وي���ن م��ا ت��ك��ون ال��ع��ي��د ب���دو يطالها
وي��ل��ل��ي ان��ت��ق��ل��ت ع��ال�����س��م��ا نيالها

ّ
وب��ق��ل��ه��ا
ب���ه���نّ ���ي االم ب���ع���ي���ده���ا،
ي��ا زارع����ة ال��ك��ل��م��ة ���ص�لا مبحلها
ي���ا �صانعة الأج���ي���ال ن�صف م��أ ّل��ه��ة

ي��ا حاملة ع��ا ج��وان��ح��ك جم��د ال��دين
ي��ل��ي ���ض��م�يرك م��ت��ل ���ص��وت امل��ي��دن��ة
�أم ال��ف��ق�ير ب���ن���اظ���ري و�أم ال��غ��ن��ي

ي���ا ري����ت ي���ا ه�����الإم ب��ال��ك ي�سرتيح
امل���ع���وق واجل���ري���ح
�أم ال�����ش��ه��ي��د �أم
ّ
و�أم ايل ب��ع��دو ب��الأ���س��ر غ��اي��ب �صحيح
ان�شالله ب�����ص�لاة حم��م��د ودم امل�سيح
و�أج���م���ل ه��دي��ة

ّ
وي��ب��ط��ل��وا ع��ي��ون��ك م���آ���س��ي ي��دم��ع��وا
تلوعوا
ب�صفوف جي�ش ب�لادن��ا ال��ل��ي ّ
وع��اي�����ش��ة ع���ا ح��ل��م ت��ت�لاق��ى معو
ّ
ت��ن��ح��ل يف ع��ر���س��ال �أزم�����ة جي�شنا
«�أم» مل���ا ب�يرج��ع��وا
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معر�ض

ن� ّ
��ظ���م ال��ف��ن��ان
النحـات
الت�شكيـلي
ّ
�صالح نبا بالتعاون مع احتاد بلديات املنت الأعلى وبلدية
ر�أ�س املنت ،وبالتن�سيق مع بلدية عاليه واجلمعيات الأهلية،
�سيمبوزيوم ر�أ�س املنت للر�سم والنحت واملوزاييك واخلط
والت�صوير ،مب�شاركة ثالث مئة وخم�سني فنا ًنا لبنان ًيا وعامل ًيا
عدد كبري منهم من اجلامعات يف لبنان.
رعى احلفل وزير الثقافة اال�ستاذ رميون عريجي ممثلاً
بال�شاعر الأ�ستاذ نعيم تلحوق ،يف ح�ضور ممثل قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،العميد الركن علي ح�سن ،وفاعليات
�سيا�سية و�أمنية ،وفنانني وجمعيات �أهل ّية� ،إىل ح�شد من
املواطنني.

�سمبوزيوم ر�أ�س املنت

موع الأم��ل و ُنط ِف ُئ
يف �أن « ُن�ضي ُء
َ
بع�ض ُ�ش ِ
ِ
ِ
ِ
ً
ب�شعب هذا
مل التي ُتل ّم
بع�ضا من ُحرقة الأ ِ
الوطنِ الغايل...
كلمة رئي�س احتاد بلديات املنت الأعلى
الأ�ستاذ كرمي �سركي�س �ألقاها الأ�ستاذ ب�سام
�أبو جوده ،الذي اعترب أ� ّنه ال عجب ب�أن يح�صل هذا اللقاء يف بلدة
ر�أ�س املنت ،قلب املنت الذي �أنبتت ربوعه رجال فكر و�أدب وفن...
أكد رئي�س جمعية الفنانني اللبنانيني للر�سم والنحت
بدوره � ّ
واع ،نبيل� ،إن�ساين ،معريف،
الدكتور اليا�س ديب �أن الفن حترك ٍ
يحر�ص على احلياة والتقدم ويرفع الإن�سان باجتاه الأخالق
والقيم العليا.
� ّأما رئي�س اللجنة الثقافية يف املجل�س املذهبي ال�شيخ �سامي
ابي املنى ،فقد �أ�شار �إىل �أن هدف اللقاء هو احت�ضان ر�سالة الفن
وجتددها.
الراقية وت�أكيد ا�ستمرارها
ّ
يف اخلتام� ،ألقى ال�شاعر الأ�ستاذ نعيم تلحوق كلمة راعي
الإحتفال ،وقال« :هو الفن مالذ كل الأقوياء
يف نفو�سهم ,ال��ذي��ن يرف�ضون النمط الواحد
واللون الواحد والفكرة الواحدة ،ويعملون على
توفري مناخ الر�ؤيا التي ال تكون �إال من خالل
والتكيف مع
مزج الأل��وان وتفاعل الأفكار,
ّ
الإختالف...
يف نهاية احلفل ،مت توزيع الدروع وال�شهادات
الرمزية على امل�ؤ�س�سات واجلامعات امل�شاركة يف
قدم رئي�س بلدية ر�أ�س املنت الأ�ستاذ
املعر�ض .كما ّ
درع��ا تقدير ًيا للفنّ ان ال�شيخ
ع�صام مكارم ً
�صالح نبا ّ
منظم ال�سمبوزيوم.
ت�ضمن لوحات
تال ذلك افتتاح املعر�ض الذي
ّ
فنية ،واختتم بحفل كوكتيل.
ومنحوتات ّ

 350فنا ًنا ي�شاركون يف تغاريد اللون وال�شكل
افتتاحا ،عزفت مو�سيقى اجلي�ش الن�شيد الوطني اللبناين،
ً
تاله وقوف دقيقة �صمت عن �أرواح ال�شهداء .وبعد كلمة تقدمي
للفنان القدير جهاد الأطر�ش ،تتالت الكلمات التي �أجمعت
و�شددت على ن�شر
على �أهمية الفن يف ظل الظروف الراهنة ّ
الثقافة.
ّ
أهم َّيةِ
يف كلمتهّ ،
�شدد منظم الإحتفال �صالح نبا على � ّ
ّ
ٍ
ٍ
ك ِّل َم ِ
ريا �إىل �أن املعرِ�ض
ت�شجيع ُ
ِ
وهبة خال َقة و�إبرازِها ،م�ش ً
ٍ
ُ
قدموا لوحات من
ي�ض ُّم هذا
العام �أكرث من ثالثمئة فنّ ان ّ
َ
َ
ِ
قدم جزيل
ِ
الر�سم والنحت واملوزاييك وف ِّن اخلط الت�صويري .و�إذ ّ
ّ
لكل من دعم و�ساهم يف �إجناح االحتفال� ،أبدى �أمله
ال�شكر
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تراث
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
لل�شعر الزجلي ف�ضل كبري يف �صياغة الذائقة الفنية
لدى اللبنانيني ،ويف تنمية ح�سهم اجلمايل.
فهذا ال�شعر الذي ارتقى ب�صياغاته و�صوره
من دون �أن يرتك ن�ضارته وعفويته،
ّ
حل يف الذاكرة ال�شعبية والت�صق بها
لي�ساهم يف ت�شكيلها.

بعدما الت�صق
بالذاكرة ال�شعبية
ول ّونها باجلمال

الزجل اللبناين �إىل ذاكرة العامل
كانوا زغار...

م��ع مبدعني مثل الأخ��وي��ن رحباين
ومي�شال طراد و«الأ�سعدين» (ال�سبعلي
و�سابا) ،وعبد اجلليل وهبي وطانيو�س
احلمالوي ،و�آخرين ي�صعب ح�صرهم،
بات الزجل مادة مغناة حملتها �أ�صوات
ا�ستثنائية اجلمال و�أخذتها �إىل كل �أذن
وقلب .من ين�سى اً
مثل �صوت فريوز وهو
يحفر يف القلب:
كانوا زغار وعمرهن بعدو طري
ال مني عرِف بهمن وال مني دري
ّ
يقال بجيب الريح َت تلعب معك
وبكتب عيونك َع ال�شتي َت تكربي
لريد وديع ال�صايف:
ّ
ك��ـ��ـ��ان يــا مــا ك��ـ��ـ��ان يف بنــت
و�صبــي...
هذا منوذج الرتقاء الزجل �إىل م�صاف
ال�شعر املت�ألق �صو ًرا وت� اً
اً
وجمال
أمل ون�ضار ًة
وب�ساطة.

املهدد
احلي �أو
�إرث الب�شرية غري املادي
َّ
ّ
ب���ال���زوال» و�أو���ص��ت «ب��ات��خ��اذ التدابري
ال�ضرورية لت�أمني ا�ستمراره وانتقاله من
جيل �إىل جيل» .وبني العامني  2009و2014
�سجلت الأون�سكو  314عن�ص ًرا على
ّ
هذه «الالئحة التمثيلية للب�شرية»،
و�أع��ل��ن��ت (ب��ق��راره��ا ال��رق��م -10/9
 )25دخ��ول الزجل اللبناين على
تلك «الالئحة» على �أنه «نوع
م��ن ال�شعر ال�شعبي اللبناين
امللقى �أدا ًء �أو املغنَّ ى ت ��أدي� ً�ة،
جماعيا ،يف منا�سبات
فرد ًيا �أو
ً
اج��ت��م��اع��ي��ة �أو ع��ائ��ل��ي��ة ،ويف
م��ب��ارزات �شعرية مبا�شرة �أم��ام
اجلمهور ،تتجلى فيها جماالت
لبنان وقيم الت�سامح واحلوار واحلق يف
االختالف».
و���ش� َّ�ددت الأون�سكو على �أن الزجل
«�صمام �أم���ان ذو دور رئي�س
اللبناين
َّ
يف امل�����س��اع��دة على متتني التما�سك
االجتماعي».

�إىل ذاكرة العامل

اليوم بات الزجل اللبناين على الئحة
الرتاث العاملي بعدما �أدرجته الأون�سكو
�ضمن «تُ���راث الب�شر َّية ال��ث��ق� ّ
�ايف غري
املادي» .فبعد � 30سنة ( )1984من �إدراج
ّ
خم�سة م��واق��ع م��ن لبنان (بعلبك،
عنجر ،بيبلو�س� ،صور ،وادي قادي�شا)
على الئحة «ال�ت�راث العاملي الثقايف
الطبيعي» ،ها هي منارة لبنان ت�شع يف
العامل من جديد ،وهذه املرة بنور الزَّ جل،
غنيا
الفن اللبناين املكتنز �إر ًثا �شف ًو ًيا
ً
حيزه املحلي،
ينتقل �إىل العاملية من ّ
مع �أعالم موهوبني يلقونه يف منا�سبات
ّ
حمل ّية� ،أو مع جوقات زجلية تغنيه
على منرب يف �ساحة �ضيعة� ،أو يف ب�ضعة
ً
�شكال
كتب ت�صدح م�ضمو ًنا وتتلعثم
ً
وكتابة بالأحرف العربية.
أقرت الأون�سكو البحث عن «الرتاث
� َّ
ال�شفوي» العام  ،1990و�أطلقته «حلفظ

أأمري الزجل الششاعر

رششيد نخلة

وورد يف خ��ت��ام ال���ق���رار �أن «ال��زَّ ج��ل
اللبناين منت�شر على جميع الأرا�ضي
اللبنانية ،وي�سهم يف تر�سيم الهوية
الثقافية وا�ستدامتها بني �صفوف ال�شعب
اللبناين» ،وبهذه ال�صفة �أدخلته املنظمة
�إىل «الرتاث احلي يف دول املتو�سط».
ي��ت��ف� ّ�رد ل��ب��ن��ان ب��ه��ذا ال��ف��ن امل��دم��وغ
��واع ،وتعدد
بعبقرية ارجت���الٍ  ،ووف��رة �أن� ٍ
� ٍ
أوزان ،و�إبداعات �شعراء ،واملوثق بالآثار
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تراث
املطبوعة وامل�سموعة واملرئية ،ودخوله
العاملية حافز لإدخاله مناهجنا الرتبوية
الر�سمية .وهو ميكن �أن يدخل هذه
مواد �سمعية يتوافر منها
املناهج �شع ًرا �أو ّ
كم من الكنوز ب�أ�صوات فريوز ووديع
ّ
ال�صايف و�صباح ون�صري �شم�س الدين...
وب��ذل��ك ينتقل ه��ذا الإرث اللبناين
اجلميل �إىل �أجيالنا اجلديدة.

تاريخ الزجل اللبناين

الزجل هو فن من فنون الأدب ال�شعبي
و�شكل تقليدي من �أ�شكال ال�شعر
العربي باللغة املحكية.
وتعني كلمة زجل بالعربية «ال�صوت»
ارجت��ال��ي��ا ،يف �شكل
وي��ك��ون ع����اد ًة
ً
الزجالني (�شعراء
مناظرة بني عدد من
ّ
ارجتال الزجل) م�صحو ًبا ب�إيقاع حلني
مب�ساعدة بع�ض الآالت املو�سيقية.
وينت�شر الزجل ب�شكل كبري يف لبنان
وغرب �سورية.
و�شعر الزجل من روائع الكالم يدخل
�إىل القلب بي�سر ويتقبله ال�سامع حلالوة
كلماته و�شفافيته .وي�صف ج�بران
خليل جربان الزجل ب�أنه مثل باقة من
الرياحني قرب رابية من احلطب.
الزجال ب�سرعة بداهته ،وقوته
يتميز
ّ
يف االرجتال والتعبري .وهو يتناول الأجماد
والوطن والطبيعة واجلمال ...فالزجل
ه��و م�سرح احل��ي��اة اليومية بجميع
موا�ضيعها.
بداية الزجل املكتوب واملد ّون كانت
يف القرن الثاين ع�شر للميالد ،عندما
ن�شر �سليمان الأ�شلوحي (،)1335 - 1270
من بلدة �أ�شلوح يف عكار ،ق�صيدته عن
نكبة طرابل�س ،التي �سقطت يف �أيدي
املماليك العام  ،1228ويقول مطلعها:
يا حزن قلبي ،وما ّ
يخلي من �أحزاين
والقلب من احلزن �شاعل بنرياين...
بعد العام ( ،1450ما بني التاريخني رمبا
كتبت ق�صائد كثرية ،لكنها غري
ُ
76
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الششاعر أأمني أأيوب

الششاعر الياسس قهوجي

تعرفنا �إىل جربائيل القالعي
مد ّ َونة)َّ ،
( .)1516 -1450هذا املطران الذي كتب
مو�ضوعا وت� ً
أريخا حتت عناوين
الزجل
ً
خمتلفة ،وق��د بلغت زجلياته �أكرث
تتعدى �أبياتها اخلم�سة
مطولة،
من 25
َّ
َّ
تطرق فيها
�آالف بيت من ال�شعر ،وقد
َّ
�إىل املوا�ضيع الدينية واالجتماعية
والت�أريخية والوطنية ،كما ج��اء يف
«مو�سوعة ال�شعر العامي اللبناين»
لل�شاعر روبري خوري (.)2006
ويف منت�صف ال��ق��رن الثامن ع�شر،
نتعرف �إىل �أ�سماء كبرية كتبت
بد�أنا
ّ
ال��زج��ل ،على �سبيل املثال ال احل�صر:
رومانو�س حنيني ( ،)1845 - 1800وردة
الرتك ( ،)1874 - 1797حممد �سلطان
( ،)1829يو�سف احل��اج متى املعلوف
الفران (،)1921 - 1825
( ،)1835اليا�س ّ
من�صور �شاهني الغر ّيب (،)1920 - 1848
وغ�ي�ره���م ...و���ص� اً
�ول �إىل ر�شيد نخله
«�أم�ير الزجل اللبناين»� ،أ�سعد اخلوري
الفغايل َّ
امللقب بـ«�شحرور الوادي» (1894
  ،)1937خليل روكز (،)1962 - 1922والعديد من ال�شعراء الذين ملعوا يف تلك
الفرتة ،و�سواهم من ال�شعراء احلاليني.

البيان فالزجل يتميز بفتنة النغم».
وق��د �أو���ض��ح �أن «يف الزجل �أ�سلوبني:
املنفلت من الإيقاع وهو «نرث النغمات»
مو�سيقيا فيه وال التزام بحدود
ال ان�ضباط
ً
الوزن وقواعده ،و«نظم النغمات» وهو
املتّ بع قواعد النظم وبحوره و�أ�صولها.
الأدي��ب وال�شاعر ج��وزف �أب��ي �ضاهر،
وهو �صاحب مو�سوعة و�سل�سلة م�ؤلفات
ع��ن ال��زج��ل و�أع�لام��ه ،ي�صف «الغزل
اً
متناول ح�ضور املر�أة يف هذا
يف الزجل»،
الفن ال�تراث��ي منذ مطالعه ،وكيف
ظهرت فيه ملهمة وحبيبة وعا�شقة
حركت امل�شاعر والعواطف...
ّ
واخ��ت��ار �أب���ي �ضاهر م��راح��ل زمنية
�أعقبت البدايات ،يف �أبيات من الأمري
ب�شري ال�شهابي ف�أمني الريحاين وجربان
اً
و�صول
ونا�صيف اليازجي و�سعيد �شقري،
�إىل مرحلة التجديد يف ال��زج��ل مع
«�أم�يره» ر�شيد نخلة ،وبعده عبد الله
غامن ،مي�شال طراد� ،أ�سعد �سابا ،عا�صي
ومن�صور الرحباين ،غابي حداد� ،إيليا �أبو
�شديد ،خليل روكز ،طانيو�س احلمالوي
وطانيو�س عبده.
ثمة �أنواع خمتلفة من الزجل ،وح�سب
ال�شاعر مو�سى زغيب �أبرز هذه الأنواع:
املعنى ،القرادي ،الق�صيد ،امل�ستحيالت،
املجزم ،املخم�س املردود ،الدلعونا ،العتابا،
امليجانا ،الهوارة ،احلداء ،وال�شروقي.
يعترب ال�شعر الزجلي ،ال�شعر الأكرث
�شعبية يف لبنان� ،أو على الأق��ل هذه
مكانته املفرت�ضة ،وهكذا كانت
حاله منذ الثالثينيات مع ال�شعراء
امل�ؤ�س�سني مثل� :شحرور ال��وادي ،ور�شيد

الزجل ب�أقالمهم

الدكتور عدنان حيدر ،ال��ذي و�ضع
ك��ت��ا ًب��ا ب��الإن��ك��ل��ي��زي��ة ع��ن ال��زج��ل
قريبا ل��دى من�شورات
اللبناين (ي�صدر
ً
ج��ام��ع��ة ك���م�ب�ردج يف �إن��ك��ل�ترا)،
يعرف الزجل كما اعتمدته منظمة
ّ
الأون�سكو ب��أن��ه «ف��ن ك�سائر فنون
ال�شعر ،و�إذا كان ال�شعر يتميز بفتنة

الششاعر ح ّنا موسسى

الششاعر خليل روكز

نخلة ،ومع اجليل الثاين والثالث مثل:
�أني�س فغايل ،وزغلول الدامور (جوزيف
الها�شم) ،وزي��ن �شعيب (�أب���و علي)،
وحممد م�صطفى ،وج��ان رع��د ،ومو�سى
زغيب ،وخليل روكز ،وطليع حمدان،
و�إدوار حرب ،وجري�س الب�ستاين و�أ�سعد
�سعيد وغريهم..

ح�سب و�صية ال�شحرور ال�شاعر �أميل
رزق الله ،وبقيت اجلوقة حمافظة على
�أع�ضائها �إىل تاريخ وفاة ال�شاعر علي
احلاج العام  ،1971وكانت نواة ت�أ�سي�س
اجلوقات.
 .2جوقة بلبل الأرز :ت�ألفت �سنة 1928
و�أ�س�سها وليم �صعب امللقب ببلبل
الأرز ،وكان حينها يف ال�ساد�سة ع�شر
من عمره ،وبقيت حتى العام .1937
بعد وفاته توقفت عن ن�شاطها الزجلي
وحتولت �إىل الن�شاط التمثيلي.
 .3جوقة كروان الوادي :ت�ألفت العام ،1931
وكان ير�أ�سها ال�شاعر كميل خليفة
و�ضمت عبا�س
امللقب بكروان الوادي،
ّ
احلوميني ،جورج �سعادة حرب ،واليا�س
جنيب اخل���وري ،وك��ان��ت يف مناف�سة
�شديدة مع جوقة ال�شحرور .ويف منت�صف
اخلم�سينيات اجته الكروان لت�أ�سي�س
جملة «كروان الوادي» وتوقفت اجلوقة
نهائيا يف
عن �إحياء احلفالت الزجلية
ً
بداية ال�ستينيات.
 .4فرقة زغلول كفر�شيما :ت�ألفت يف العام
 1932وكانت برئا�سة مي�شال القهوجي
امللقب بزغلول كفر�شيما ،ويف العام

�أ�شهر اجلوقات الزجلية يف لبنان

� ّأ�س�س ال�شعراء جوقات زجلية وتر�أ�سوها
للداللة على مكانتهم ال�شعرية يف
املجتمع ،وق��د حققت ه��ذه اجلوقات
جدا ومنها ما هو م�ستمر
�شهرة كبرية ً
حتى يومنا هذا.
 .1جوقة �شحرور ال��وادي :كانت جوقة
�شحرور ال��وادي (ال�شاعر �أ�سعد اخل��وري
الفغايل) �أوىل اجل��وق��ات ،وال��ن��واة التي
انطلقت منها جوقات �أخرى .ت�أ�س�ست
و�ضمت يف بدايتها �إىل
يف العام ،1928
ّ
ال�شحرور� :أمني �أي��وب ،يو�سف عبد الله
الكحالة� ،إليا�س القهوجي ،ثم ان�ضم
�إليها بعد ذلك علي احل��اج ،طانيو�س
عبده ،و�أني�س روحانا.
بعد وفاته ان�ضم �إىل اجلوقة

جوقة �شحرور الوادي

 1938ا�ستبدل ا�سمها لت�صبح فرقة
الزغلول ،وبقيت حتى العام  1965حيث
اعتزل املنرب وتوجه �إىل جملته «الأدب
ال�شعبي» .ويف العام  1944كانت �أول
فرقة تد�شن �إذاع��ة لبنان بحفلة عن
اال�ستقالل دامت ن�صف �ساعة ،وكانت
فرقة زغلول كفر�شيما مناف�سة جلوقتي
�شحرور الوادي والكروان.
 .5جوقة ن�سر املزرعة :ت�أ�س�ست العام
 1934من ال�شعراء �أم�ين �أي��وب واليا�س
الد َرزي.
القهوجي و�سليم الفران ومرتي َ
 .6الرابطة العاملية :ت�ألفت الرابطة
العاملية الزجلية يف العام  1943برئا�سة
ال�شاعر علي احلاج البعلبكي وع�ضوية
ال�سيد حممد امل�صطفى ،عبداجلليل
وهبه� ،أ�سعد �سعيد وعبداملنعم فقيه.
 .7جوقة �أه��ل الإذاع���ة :ت�أ�س�ست يف
مطلع �أي���ار  1955وق��دم��ت حفلتها
الأوىل من الإذاع��ة اللبنانية مبنا�سبة
عيد ال�شهداء ،وكانت ت�ضم طانيو�س
احلمالوي� ،أ�سعد ال�سبعلي ،عبداجلليل
وهبة و�أ�سعد �سابا.
 .8جوقة الأرز� :أ�س�سها ال�شاعر حنا
مو�سى العام  1944وكانت ت�ضم ال�شعراء
���ش��ح��ادة الفغاـلي و�أن��ي��ـ�����س الفغايل
(ت��رك��ه��ا �أن��ي�����س بعد ف�ترة ليلتحق
بالتدري�س) ،وخليل روكـز وزين �شعيـب
ودامت ثالث �سنوات .تعاقبت الأ�سماء
وتبدلت خ�لال عمر اجل��وق��ة� ،إىل �أن
انتهت يف العام  1997حيث �أودى حادث
�سري �أليم برئي�سها حنا مو�سى وهو يف
طريقه لإحياء حفلة زجلية يف �شويت –
املنت الأعلى.

جوقة كروان الوادي
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تراث
 .9جوقة زغلول الدامور� :أ�س�سها ال�شاعر
جوزيف الها�شم امللقب بزغلول الدامور
يف العام  1944وكانت ت�ضم جوزيف
اخل��وي��ري ،وطانيو�س احل���اج وواك��ي��م
�سعادة .وهي ال ت��زال حتى يومنا هذا،
مع تبدل �أ�سماء ال�شعراء فيها
من وقت لآخر ،فيخرج منها
�شاعر ليدخلها �آخ��ر .عرفت
هذه اجلوقة الكثري من ال�شعراء
امل�شهورين نذكر منهم على
�سبيل امل��ث��ال ال احل�صر :خليل
روك��ز ،زين �شعيب ،جان رعد،
�أ�سعد �سعيد ،جوزيف اخلويري،
ف��رح��ان العري�ضي ،طانيو�س
احلاج ،مو�سى زغيب ،كميل
زيادة� ،أنطوان با�سيل ،كميل
�شلهوب ،طليع حمدان� ،إدوار حرب،
اليا�س خليل� ،أدي��ب حما�سب ،فايز
املغربي� ،سمري عبدالنور ،وغريهم.
وقد خا�ضت مباراة امل�شرف يف �أيلول
 1970التي �سجلت �أكرب ح�ضور حا�شد
مل�ستمعي الزجل ،ومن ثم مباراة القلعة
– بيت م��ري يف مت��وز  ،1971وبعدها
مهرجانات املدينة الريا�ضية يف حزيران
 ،1972كما �شاركت يف حفالت يف
ب�لاد االغ��ت�راب ،ويف مهرجانني من
مهرجانات ج��ر���ش ،ومل تتوقف عن
ً
�صيفا وال �شتا ًء ومل
�إحياء احلفالت ال
تزل حتى اليوم.
 .10جوقة اجلبل :ت�أ�س�ست العام 1953
برئا�سة فرحان العري�ضي وع�ضوية ال�شعراء
�أن��ط��وان ع��ي��د ،حنينة �ضاهر ،مزيد
حمزة و�شارك يف بع�ض حفالتها رفعت
مبارك .مل حتيي الكثري من احلفالت
لكنها كانت ذات ح�ضور �إعالمي.
 -11جوقة خليل روك��ز :على �أث��ر وفاة
ال�شاعر خليل روكز يف العام  ،1962قرر
�أع�ضاء الفرقة وهم مو�سى زغيب وجري�س
الب�ستاين و�أني�س الفغايل وبطر�س ديب،
تغيري ا�سم فرقة اجلبل التي كانت
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دقت على �صدري وقالتلي :افتحو
ت�شوف قلبي ان كان بعدو مطرحو
ِان َ�ص ّح ظني ِ
رفاق
و�شفتلو عندك
ْ
و ْ
ِّ
بِ�سرتجعو وما ْبعود خليك تلمحو
عبدالله غامن
الششاعر طانيوسس احلمالوي

�شحرور الوادي وعلي احلاج و�أني�س روحانا
برئا�سة خليل روك��ز و�إط�ل�اق ا�سمه
تخليدا ل��ذك��راه .وق��د كانت
عليها
ً
ً
اجلوقة الأكرث ن�شاطا �إذ �أحيت يف �شهر
�آب من العام  30 1969حفلة زجلية
مبعدل حفلة كل ليلة.
 -12جوقة القلعة :يف ت�شرين الثاين من
العام � ،1972أي بعد ع�شر �سنوات على
وف��اة ال�شاعر خليل روك��ز ،ت�أ�س�ست
جوقة القلعة تيمنً ا مبباراة القلعة.
وا�ستمرت هذه اجلوقة يف ت�ألقها ال�شعري
جزئيا
وحتدياتها املنربية �إىل �أن توقفت
ً
يف ال��ع��ام  1975ب�سبب الأح����داث ،ثم
عادت وا�ست�أنفت ن�شاطها يف العام ،1990
وما زالت حتى اليوم يف طليعة اجلوقات.

من كنوز الزَّجل اللبناين

�إن بكيتي
الكون من �أجلك بكي
هز عر�ش اململكه
و�إن ْ�ض ِحكتي ا ْن ّ
ّ
وكل �شي ربي َخ َلق ُل ْطف وجمال
�أعطى الب�شر قرياط..
كلو ل ِ ِ
والباقي ّ
كي
ر�شيد نخله

ليلى عرو�س �شعري َخ َلقها ّْربها
بعد ما
وك�سر القالب م� ْ
�ن ْ
َّ
َ�ص ّْبها
ْ
�ت ْ
دخلك
َق� ّ�ل��ي و�صفها ق��ل� ْ
ِع ْيفني
أو�صفها �إلك وتحْ ْبها
ْبخاف � ُ
رامز الب�ستاين
لم ْي منها لحْ ا ْلها
تب�س ْ
مت ْل َ
َّ
�ت حتى ���ش� ْ
�وف �شو فيه
ق� َّ�رب� ْ
ْقبا ْلها
َ
بيحب
ال�سمك بامل ّي
ّ
ت��اري َّ

احللو
ال�س ْمكات حول ْخيالها
وتجْ َّمعو َّ
طانيو�س عبدو
ما ّ
�ضل عا�شق من �صدودك َت ِ�شكي
ِ
حم ّجر ما ْيلنيْ لمْ ِ ْ�شتكي
وقلبِك َ
ْ
َع �سالمتو يلي َ�ش َمط قلب ْ
ِك وراح
َت ّ
يعل ِمك يا ظامله كيف البِكي
اليا�س احلويك
بكاين ال�سفر
واقفي َع �شط البحر ّ
َ
تلوع ...ومتلي َنطر
مني ّ
قدي ّ
مع كل موجه رايحه ببعت �سالم
ومع كل موجه راجعه بنطر خرب
طانيو�س احلمالوي
ق��د يكون غناء �صباح لهذا امل��وال
واح� ً�دا من �أ�سباب الت�صاقه بالذاكرة
ال�شعبية اللبنانية .لكن مواويل �أخرى
وق�صائد ،ما فتئت تكرج من جيل �إىل
جيل ،تر�ش فيها عطر الكلمة ورونق
ال�صورة ،و�إن طغى عليها �أحيا ًنا كثرية
طابع التحدي و«العنرتيات».

خدمات
دوت كوم

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

 Whatsappعلى جهاز الكمبيوتر

http://www.
/retrojam
يقدم ه��ذا املوقع
ّ
خ��دم��ة اال�ستماع
�إىل امل��و���س��ي��ق��ى
املو�سيقية التي ت�أخذك
مميزة .فهو ي�شبه �آلة الزمن
بطريقة
ّ
ّ
�إىل املا�ضي .كل ما عليك القيام به� ،إدخال تاريخ ميالدك
املحددة ،و�سوف يقوم املوقع ب�إن�شاء قائمة ت�شغيل
يف اخلانة
ّ
عامليا منذ تاريخ
خا�صة بك ،ويعر�ض لك �أبرز الأغاين امل�شهورة
ً
والدتك وحتى ال�ساعة.

« »Whatsapp webع��ب��ارة ع��ن �آل� ّ�ي��ة تتيح لك
ا�ستخدام ح�ساب «وات�ساب» اخلا�ص بهاتفك على
جهاز الكمبيوتر ،حيث ميكنك الإط�لاع على
ّ
املتلقاة �أو املر�سلة على اجلهازين يف الوقت
الر�سائل
نف�سه.
حاليا جلميع م�ستخدمي
«وات�ساب وي��ب» متوافر
ً
�أجهزة «�أندرويد»« ،ويندوز فون» و«بالك بريي» وبع�ض
هواتف «نوكيا» القدمية من �سل�سلة «�إ�س  »60على
ً
الحقا اىل �أجهزة ً � ios
أي�ضا.
�أن ت�صل اخلدمة
ال�ستخدام «وات�ساب ويب» ،ي�شرتط حتديث تطبيق
«وات�ساب ما�سنجر» ،ثم فتح راب��ط «وات�ساب ويب»
 web.whatsapp.comعلى الكمبيوتر من مت�صفح
� Google Chromeأو � Mozilla Firefoxأو ،Opera
واتباع التعليمات التي تظهر على ال�شا�شة.

...وزمن جميل

للتج�س�س
«�آبل» و«غوغل» عر�ضة
ّ

�آلة زمن
مو�سيق ّية

www.facebook.com/Music.Love.Tune
عبق املا�ضي وذكرياته مع �أغاين «الزمن اجلميل» الذي ينقل
العربية والألبومات والأغاين واحلفالت
مقاطع من املو�سيقى
ّ
وال�صور املرتبطة بالزمن الرائع.

�إغالق �آيل للكمبيوتر

http://cc.x2plastic.com
تلقائيا وفق
برنامج ظريف يعمل على �إغ�لاق حا�سوبك
ً
ً
م�سبقا ،وبذلك ميكنك اال�ستماع �إىل
حتدده
الزمن الذي
ّ
املو�سيقى واال�سرتخاء �أو النوم من دون احلاجة �إىل القلق حول
ً
عامال طوال الليل.
بقاء جهاز الكمبيوتر

و�صفات
طعام
منوعة
ّ

http://
shahiya.
/com/ar
واملنوعة من املطبخني
يقدم املوقع �آالف الو�صفات ال�سهلة
ّ
ّ
ال�صحة
ال�شرقي والغربي .كما يعر�ض ن�صائح ومقاالت عن
ّ
الغذائية.
والأنظمة
ّ

اكت�شف باحثون ثغرة �أمنية �أُطلق عليها ا�سم
ت�سببت يف ترك املاليني من النا�س
«ّ ،»Freak Attack
عر�ضة للقر�صنة يف �أثناء ت�صفّ ح الإنرتنت على نظامي
«�آبل» و«غوغل».
�رد باحثون �أمنيون ذل��ك �إىل �سيا�سة حكومية
وي� ّ
�أمريكية قدمية ،تفر�ض على �صانعي الربجميات يف
الواليات املتحدة ا�ستخدام تقنيات �أمنية �أ�ضعف يف
برامج الت�شفري التي تباع للخارج ب�سبب خماوف على
الأمن القومي ،مما يعني �أن املنتجات التي يتم بيعها
خارج الواليات املتحدة تعاين عيوب يف نظام احلماية.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن �إل��غ��اء ه��ذه ال�سيا�سة يف نهاية
الت�سعينياتّ ،
ظلت ال�شركات ت�صنع �أجيالاً خمتلفة
من �أجهزتها بدرجة حماية �أقل ،ما جعل الأجهزة
عر�ضة للقر�صنة.
و�أ�شارت ال�صحيفة �إىل �أن «الهاكرز» ي�ستطيعون
اخرتاق �أجهزة الكومبيوتر بعدما متكنوا بالفعل من
معرفة الطريقة التي تت�صل بها �أجهزة باملواقع امل� ّؤمنة
على الإنرتنت عن طريق تبادل الكلمة ال�سرية مع
املوقع للتعريف عن اجلهاز �أو م�ستخدمه .ومن هنا
ميكنهم �سرقة كلمات ال�سر وح�سابات امل�ستخدمني.
وحاليا ف��إن ثلث املواقع امل� ّؤمنة عر�ضة لالخرتاق
ً
بح�سب ما د ّلت االختبارات ،ولي�س هناك من طريقة
متكن القرا�صنة من ا�ستغالل نقاط
ملعرفة �إىل �أي مدى
ّ
ال�ضعف هذه.
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نا�س وحقوق
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

لقاء ت�شاوري
مع الإعالميني
حول
الزواج املبكر
يتعر�ض ال���زواج كنظام لبع�ض
التحوالت والتغريات التي �أدت �إىل بروز
طائفة من امل�شكالت الإجتماعية
تتمثل ب�صورة رئي�سية ب��ال��زواج
املبكر .وهي تعد واحدة من الظواهر
االجتماعية املنت�شرة يف جمتمعنا.
�إن كرثة حاالت الزيجات املبكرة
�سواء كانت لبنانية �أو غري لبنانية ،والتي
�شهدها املجتمع اللبناين يف الآونة
الأخرية ،هو ما ا�سرتعى انتباه رجال
القانون وو�سائل الإع�لام وهيئات
املجتمع امل��دين ودفعها �إىل طرح
امل�شكلة على طاولة البحث للت�صدي
لها وتفاديها .فلزواج القا�صرين
خ�صو�صا عواقب
عموما والقا�صرات
ً
ً
جمة �سواء على
وانعكا�سات اجتماعية ّ
م�ستوى الفرد �أو على م�ستوى املجتمع
ب�أ�سره� .أما طريقة معاجلة املو�ضوع
فتختلف بني ال�شرع والقانون والعرف
الإجتماعي.
من هنا دعا املجل�س الأعلى للطفولة
 وزارة ال�ش�ؤون الإجتماعية ،واملجل�سالن�سائي اللبناين �إىل لقاء ت�شاوري مع
الإعالميني حول «خماطر الزواج
املبكر» بحث فيه الإط��ار القانوين،
و�إط��ار الأح��وال ال�شخ�صية والإطار
االجتماعي ،لهذه املع�ضلة.

يف البداية ،ا�ستعر�ضت ال�سيدة رميا بربر
اتفاقية حقوق الطفل التي تتكون
من  54م��ادة وقعت عليها  193دول��ة،
وتت�ضمن العديد من النقاط القانونية
خ�صو�صا
ومعايري الدفاع عن الأطفال
ً
يف ظروف احلروب واالنتهاكات ،كما
حل���ظ���ت ال�������ش���رع���ة
ث�لاث م�ستويات من
م�س�ؤولية
امل�س�ؤولية:
الأط��ف��ال ،وم�س�ؤولية
الأب���وي���ن ،وم�س�ؤولية
احل��ك��وم��ات .كما
ت��ط��رق��ت �إىل حقوق
الطفل وف��ق ال�شرعة
القانونية و�أبرزها احلق
يف ال�����ص��ح��ة واحل��ي��اة
الآم����ن����ة واحل���م���اي���ة
وال��ت��ع��ل��ي��م وال��رع��اي��ة
اخل��ا���ص��ة للمعوقني،
�إىل احل��ق يف احلماية
م���ن ال��ت��م��ي��ي��ز ،وم��ن
اال����س���ت���غ�ل�ال ،وم���ن
الأعمال ال�شاقة.
بدورها عددت ال�سيدة
�أم���ال وه��ب��ي امل��ب��ادىء
ال���ع���ام���ة «ل�����ش��رع��ة
ال��ت��ع��ام��ل الإع�لام��ي
م���ع ال��ط��ف��ل» وال��ت��ي
رك���زت على اح�ترام
ّ
كرامته وخ�صو�صيته
وحماية
ال�شخ�صية
م�صاحله الف�ضلى .كما تطرقت �إىل
املعايري القانونية التي تناولتها ال�شرعة
جلهة ا�ست�شارة الطفل وامل�س�ؤولني عنه
قبل التحدث �إليه يف و�سائل الإع�لام،
واالنتباه �إىل طريقة �إذاعة الأخبار و�إعداد
التقارير الإعالمية حول م�سائل تتعلق
ب��الأط��ف��ال .وبح�سب ال�شرعة ال يجوز

العمل على �إ�ضافة املزيد من الو�صم
االجتماعي لأي طفل ،وع��دم التطرق
�إىل ح�سا�سية القيم الثقافية وطبيعة
الطفل وتكوينه ،وغري ذلك من املعايري
واحليثيات القانونية التي ت�ضمنتها
ال�شرعة.
ث��م ع��ر���ض امل��دع��ي ال��ع��ام ل��دى دي��وان
امل��ح��ا���س��ب��ة ال��ق��ا���ض��ي ف����وزي خمي�س
الإج��راءات الق�ضائية حلماية الأطفال،
وتناولت الدكتورة �إقبال دوغان رئي�سة

جلنة امل��ر�أة يف نقابة املحامني الأح��وال
ال�شخ�صية لدى كل الطوائف ،وحتدث
النقيب ك��ارل��و���س ح��م��ات��ي ع��ن دور
قوى الأم��ن الداخلي يف مكافحة �سوء
ا�ستغالل ال���زواج املبكر ال��ذي يدخل
يف �إط��ار االجت��ار بالأ�شخا�ص ،و�إلزامية
التبليغ عن اجلرائم.
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هو وهي
�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط
يخطىء الزوجان عندما يعتقدان �أن
زواجهما هو من امل�س ّلمات ،و�أن عالقة
احلب التي جتمع بينهما �سوف ت�ستمر
�إىل الأبد من دون بذل �أي جهد لإبقاء
ال�شعلة مت� ّأججة .وقد يتنا�سيا يف زحمة
الأ�شغال ومتط ّلبات احلياة� ،أهم ّية
الرومان�سية يف حياتهما ،لي�ستفيقا بعد
معا على فتور
�سنوات طويلة من العي�ش ً
يف امل�شاعر وركود يف العالقة الزوج ّية:
فهل مات احلب؟

 حاوال �أن ت�سرقاال���وق���ت لإح���ي���اء
�شعلة الرومان�سية
ب����ي����ن����ك����م����ا،
ف���ه���ذا الأم������ر ال
يغني عالقتكما وح�سب ،و�إمن��ا يعود
ال�صحية � ً
أي�ضا.
عليكما بالفوائد
ّ
حم���دد يف ك� ّ�ل
 �إت��ف��ق��ا ع��ل��ى ي���ومّ
�أ�سبوع للخروج �سو ًّيا يف «موعد غرامي»
ت�ستمتعان خالله برفقة بع�ضكما
اليومية
بعيدا عن هموم احلياة
البع�ض
ً
ّ

يف االهتمام ،ك�أن يقوم �أحد الزوجني
«بجل�سة تدليك» للآخر يف ختام يوم
من العمل امل�ضني ،فهذا املجهود الإ�ضايف
الب�سيط ينقل ر�سائل �إيجابية لل�شريك،
ال�سلبية.
ويزيل تعب النهار وروا�سبه
ّ
ّ
ك��ل منكما على �أن
 فليعمليكون جذّ ا ًبا يف نظر ال�شريك .كوين
ّ
القطنية
تخلي عن البيجاما
مغرية،
ّ
ال���ف�������ض���ف���ا����ض���ة،
وا�ستعيدي مالب�س
النوم اجلريئة التي
اع��ت��دت ارت���داءه���ا
يف �شهر الع�سل� .إ�ضحكي بدالل على
النكات ال��ت��ي ي��روي��ه��ا ،وامل�سي يديه
بنعومة .و�أنت �أيها الرجل ،حافظ على
بع�ض عنا�صر الرومان�سية الب�سيطة
كالزهور ،ال�شوكوال الفاخر ،املو�سيقى
الهادئة ،التي ت�سعد امل��ر�أة من وقت اىل
�آخر.

العالقات الزوج ّية بعد عمر طويل
ال ميوت احلب ّ
لكن غبار الإهمال يخفي وهجه
�إليكم ما يعيد له الربيق!
ال ت�ست�سلموا
للم�شاعر الفاترة

إخت�صا�صية يف
ؤك��د ال
ت��� ّ
ّ
علم النف�س ،ال�سيدة �إنغريد
القزي �أن احلب ك�أي عالقة
ّ
إن�سانية ،بحاجة �إىل الرعاية
�
ّ
والإهتمام لكي ينمو وين�ضج.
وت���دع���و الأزواج �إىل ع��دم
الإ�ست�سالم للم�شاعر الفاترة
ؤكدة �أن احلب ال ميوت مبرور الزمن،
م� ّ
و�إمن��ا هو يقبع حتت طبقة من غبار
الإهمال ،وما على ال�شريكني �سوى نف�ض
حبهما بريقه.
الغبار لكي ي�ستعيد ّ
القزي يف هذا الإطار بع�ض
وتقدم ال�سيدة ّ
ّ
الن�صائح التي تعيد الرومان�سية �إىل حياة
الزوجني ،وت�ساعدهما يف �إع��ادة �إحياء
اليومية
�شغف اللقاء الأول يف حياتهما
ّ
بعد مرور �سنوات طوال على زواجهما.
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و���ض��غ��وط��ات��ه��ا .ال
ت�سمحا لأي عامل
خ��ارج��ي (عمل،
�أ�صدقاء ،مواعيد
طارئة )...ب�إف�ساد
موعدكما.
ث�����اب�����را ع��ل��ى
التزام هذا املوعد
ب�����ش��ك��ل دائ����م،
وكيفا جدول �أعمالكما كي يتنا�سب
ّ
معه ،ولي�س العك�س.

مل�سات...

العاطفية
 �أدخ�لا بع�ض اللم�ساتّ
يف روتني حياتكما .تعانقا م�سا ًء قبل
اخللود �إىل النوم ،وكذلك يف ال�صباح قبل
تقوي
مغادرة الفرا�ش .فهذه الأمور ال�صغرية ّ
التوا�صل العاطفي .وال �ضري من الإ�سرت�سال

�أحالم الطفولة

 �إ�سعيا �إىل �إعادة التوا�صل بينكما.فالإن�سان يف تغيرّ م�ستمر ،وكذلك هي
معا
رغباته و�آم��ال��ه و�أح�لام��ه� .إجل�سا ً
وحتدثا عن �أحالمكما املتغيرّ ة ،فهذا
ّ
ت�صرفات
ي�ساعد كل منكما على فهم ّ
الآخر ودوافعه ب�شكل �أف�ضل.
 فلين�صت كل منكما ،بني احلنيوالآخر� ،إىل �صوت الطفل يف داخله� .إتبعا
تردد �أو خجل! �أنف�ضا الغبار
هذا ال�صوت بال ّ
عن الدراجات القدمية ،وقوما بنزهة
بعيدا عن ال�شوارع املزدحمة .و�إذا
ريا�ضية
ً
ّ
حمبي ال�شاطىء� ،ستجدان
كنتما من
ّ
معا على الرمل،
متعة كبرية يف ال�سري ً

واال�ستمتاع بهدير البحر وهوائه العليل.
مل��زي��د م��ن امل��غ��ام��رة ،ميكنكما �أن
تق�صدا املنتزه واللعب بالأراجيح ،وال ب�أ�س
�إن كنتما �أ�ضحوكة الآخرين لبع�ض
الوقت!
الت�صرف
يف جميع الأحوال� ،إحر�صا على
ّ
�سجيتكما.
بعفو ّية ،وك��ون��ا على
ّ
اكت�شفا هوايات ميكنكما القيام
ت�رددا يف ال�شروع بها.
بها م� ً�ع��ا ،وال ت� ّ
�أطلقا م�شاعر الفرح والده�شة املكبوتة
داخلكما ،وال ت�سمحا للعمر ب�أن يقف
حاجزًا يف طريق املرح واللهو ،فالإن�سان
الذي ال يعي�ش الفرح ال ميكنه �أن ينقله
�إىل الآخر.

�شغف الأيام اخلوايل

الزوجية
 �أع��ي��دا �إىل عالقتكماّ
احلميمة �شغف «الأيام اخلوايل» .فمن
اجلن�سية بني الزوجني
املعروف �أن العالقة
ّ
تعاين رك���و ًدا بعد �سنوات طويلة من
ّ
اململ.
الزواج ب�سبب وقوعها يف الروتني
 �أك�سرا الروتني! تلذّ ذا بع�شاء منزيلوخ�ص�صا لهذه املنا�سبة
على �ضوء ال�شموعّ ،
العطر املثري واملالب�س الأنيقة ،ف�أنتما
بحبكما ،ومن ال�ضروري �أن
حتتفالن
ّ
ّ
تظهرا بحلة الإحتفال كي ت�شعرا ب�سحر
املنا�سبة.
 كخيار �آخر ،ميكنكما اال�ستمتاعمعا مب�شاهدة فيلم رومان�سي ،يف جل�سة
ً
منزلية هادئة .ومهما كان خياركما،
ّ
املهم �أن ي�شعر كل منكما بدفء الآخر
مليا يف عيني بع�ضكما
وحنانه .ت� ّأمال ًّ
البع�ض ،وتبادال كلمات احلب والغزل .ال
ترتددا يف �إطالق العنان مل�شاعركما كي
ّ
تقودكما يف لقاءاتكما اخلا�صة!
 ا�ستعيدا ب�ين احل�ين والآخ���ر متعةّ
ومت�شيا
�أيام اخلطوبة� .أ�شبكا الأي��دي،
معا.
حتت �ضوء القمر� ،أو ت� ّأمال الغروب ً
حب ق�صرية
�أر�سال �إىل بع�ضكما ر�سائل ّ
على الهاتف ،وليفاجىء كل منكما
ّ
متوقعة ومن دون � ّأي
�شريكه بهد ّية غري
وتذكرا �أن لبع�ض الهدايا ربح
منا�سبة.
ّ

م�شرتك ،كمثل بطاقات الدعوة حل�ضور
حفل ما� ،أو بطاقات الإ�ستمتاع بجل�سة
تدليك م�شرتكة� ،أو حتى بطاقات
ال�سفر ل�شخ�صني �إذا �سمحت الظروف.

مغامرات وذكريات

�شفهيا
حبكما
ًّ
 ال تن�سيا التعبري عن ّب�شكل دائم ،حتى ولو كان ذلك �أم ًرا
بديهيا بنظركما .لأن هذه العبارت
ً
مزيدا
جتدد احلب ،حتفّ ز العالقة وت�ضفي
ً
ّ
من الرومان�سية عليها.
 ال مت�ضيا �أي��ام العطل يف املنزل بلً
م�شروعا للخروج .اختربا
م�سبقا
�أع� ّ�دا
ً
معا
بني احل�ين والآخ���ر ،متعة املغامرة ً
م��ن خ�ل�ال ن�شاط
ً
م�سبقا،
مل تخترباه
ك������أن ت�����س��ت ��أج��را
د ّراج���ة دف��ع رباعي
( )ATVللقيام يف
نزهة يف اجلبال� ،أو
مركبا
�أن ت�ست�أجرا
ً
م���ع���ا يف
ل���ل���ه���رب ً
رحلة بني الأم��واج.
فالإنخراط يف �أن�شطة
جديدة ي�ساعدكما
على ر�ؤية بع�ضكما
ال��ب��ع�����ض مب��ن��ظ��ار
جديد ،واكت�شاف قدرات جديدة لكل
منكما والإعجاب بها.
معا على نب�ش ذكريات املا�ضي
 �إعمال ًاجلميل ،فقد ال تكون عالقتكما
بحاجة �إىل تذكري ب�سيط لت�ستعيد
�شرارتها .قوما بفتح الألبومات وت� ّأمال يف
تلك ال�صور القدمية التي حتمل ذكريات
معا ال�صفات
وقوعكما يف احلبّ .
تذكرا ً
التي جذبتكما �إىل بع�ضكما البع�ض.
مليا يف حلظات امل��رح التي
ثم ّ
فكرا ًّ
معا ما
معا بعفو ّية ،واكت�شفا ً
ع�شتماها ً
تفتقر �إليه عالقتكما اليوم.

ّ
املحطة
القطار ما زال يف

معا لب�ضعة �أيام
 ّفكرا ّ
جد ًيا يف ال�سفر ً

يف رحلة ا�ستجمام �إذا كانت ظروفكما
ت�سمح بذلك .و�إذا تعذّ ر ال�سفر ،حاوال
رومان�سية
حجز عطلة نهاية �أ�سبوع
ّ
يف مكان جميل ،ف�أنتما بحاجة �إىل
بعيدا عن جميع
معا
ً
ق�ضاء بع�ض الوقت ً
اخلارجية.
امل� ّؤثرات
ّ
 حاوال عدم ن�سيان املنا�سبات اخلا�صةكعيد زواجكما وذك��رى مولد كل
منكما ،وعيد احلب� ،إل��خ ...احتفال
بطريقة مم� ّ�ي��زة .فالإحتفال ال يتيح
لكما ق�ضاء وقت ممتع فح�سب ،بل
ينقل �إىل ال�شريك � ً
حب
أي�ضا ر�سالة
ّ
وتقدير.
تفكرا للحظة واحدة �أن القطار
 الّ

قد فاتكما .فاحلب ال يعرتف بالعمر
غدا .احتفال
وال بالوقت .انطلقا اليوم ال ً
بحبكما ،وا�سعيا �إىل ت�أكيده بجميع
ّ
ال��ط��رق وال��و���س��ائ��ل� .أع��ي��دا ال��رون��ق �إىل
تفوتا منا�سبة
عالقتكما
ّ
الزوجية ،وال ّ
إيجابية.
للبوح بامل�شاعر ال
ّ

يف اخلتام...

يف اخل��ت��ام ،نتمنّ ى لكم دوام احلب
وال�سعادة ،و�سل�سلة رتب وروات��ب جديدة
ت�سهم يف تغطية نفقات �إ�شعال الغرام...
ّ
و�إلاّ
كل منّ ا و�سائل تعبريه
فليكيف
ّ
وتي�سر .م�شوار على
حبه مبا توافر
عن ّ
ّ
ً
«درب العني» قد يفي باملطلوب �أحيانا،
تبولة» � ً
أي�ضا...
و«�صحن ّ
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رحلة يف
الإن�سان

�إعداد:
غري�س فرح

من الطبيعي �أن تتناق�ض م�شاعرنا �أحيا ًنا
مع م�شاعر من ي�سعى �إىل اكت�ساب و ّدنا .وهذا
يعني �أننا قد نخذله ب�شكل �أو ب�آخر من دون
اهتماما .لكن من يتابع �سري
�أن نعري الأمر
ً
جيدا �أن الكثريين ال يتق ّبلون
الأمور ،يعلم ً
فكرة الرف�ض مبو�ضوعية حتفظ لهم ماء
الوجه ،وجتنّبهم ال�شعور بالدونية .وهو ما
حدتها
قد يت�سبب لهم با�ضطرابات تختلف ّ
بح�سب ا�ستعدادهم ال�شخ�صي.
فكيف نتعامل مع الرف�ض باعتباره حالة
اجتماعية طبيع ّية؟ وكيف نق ّيم م�سببات
احل�����س��ا���س��ي��ة امل��ف��رط��ة
جت���اه���ه ،ون��واج��ه
�سلبياتها؟

الأ�سا�سي لطريقة تعاطيه مع الغري.
عموما من
ويرى لريي �أن تقدير ال��ذات االجتماعية ينبع
ً
للتقرب منّ ا ب�سبل خمتلفة.
قبول الآخرين لنا ،و�سعيهم
ّ
وهو ي�صف هذا النوع من تقدير الذات بالرادار ال�ضمني� ،أي
الآلية الداخلية التي تتولىّ القيام مب�سح �شامل للبيئة
االجتماعية ،وتقييم الذات من خالل كيفية
التفاعل معها.
ّ
فعندما ير�صد هذا الرادار �أدنى �إ�شارة تقلل
من �ش�أننا يف نظر الغري ،ير�سل على الفور
�إ���ش��ارات دم��اغ� ّ�ي��ة تنعك�س ب�شكل
مقدمها ال�شعور
�سلبية ،يف
م�شاعر
ّ
ّ
بالنق�ص ،وبالتايل الإحباط واالكتئاب
والعزلة.

الإن�سان
بطبعه مييل
�إىل التوا�صل
مع الآخرين..

فما حال الذات التي يجرحها رف�ضهم؟

خيبة الأمل

من املعروف �أن معظم الأحداث ال�سلبية يف حياتنا ،ترتبط
عموما بتناق�ض م�شاعرنا مع م�شاعر من يحيط بنا من �أهل
ً
و�أ�صدقاء وزمالء عمل.
فعندما ال يبدي ال�شخ�ص الذي نوليه اهتمامنا ،الرغبة نف�سها
يف التوا�صل معنا ،ن�شعر بخيبة قد تزول مع الوقت� ،أو ترت�سخ
ح�سا�سية �ضد الرف�ض.
لتنمي يف داخلنا،
ّ
ّ
احل�سا�سية ،بح�سب االخت�صا�صيني النف�سيني ،هي حالة
هذه
ّ
اجتماعية طبيعية ،تنبع من امليل الب�شري الفطري �إىل �إقامة
ّ
الروابط مع الغري .لذا ،فعندما نف�شل كب�شر به ،ي�صبح من
وخ�صو�صا
الطبيعي �أن ن�شعر بالإحباط ،و�أن نعاين ت�أثرياته،
ً
ّ
يتعلق الأمر بالعالقات ال�شخ�صية احلميمة.
عندما

«تقدير الذات» هو املقيا�س الأ�سا�سي

ح�سب الباحث النف�سي الأمريكي مارك لريي ،والذي �أجرى
يف جامعة ديوك الأمريكية �أبحا ًثا يف جمال ت�أثري الرف�ض
ّ
كل منّ ا لذاته يف الواقع ،املقيا�س
على ال�شخ�صية ،ف� ّإن تقدير
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ّ
متجذر يف جيناتنا
التوا�صل االجتماعي

هذا الواقع ال��ذي ي�شمل الأجنا�س الب�شرية
ّ
كافة ،يعود �إىل جذور ن�ش�أتنا على الأر�ض .فتاريخنا
ح�ضرنا منذ القدم للعي�ش يف جمموعات
كب�شر ،قد ّ
بدائية �صغرية ،واالعتماد عليها ملواجهة املخاطر .لذا،
وح�سب هذا املفهوم املربمج للتوا�صل االجتماعي ،ف�إن عدم
تقبل الغري لنا ،يعترب يف الوعينا �إ�شارة �إنذار تهدد كياننا .ومن
ردات الفعل ال�سلبية جتاه الرف�ض االجتماعي �أو العالئقي.
هنا ّ
واملعروف �أن ردات الفعل هذه قد تت�سع لت�شمل – عدا ال�شعور
إجتماعيا،
بالدونية – الغرية املفرطة من الأ�شخا�ص الناجحني �
ً
والذين ي�ستقطبون اهتمام الغري .وهي م�شاعر قد تزيد من
تقوقع املعنيني بها ،ومن ف�شلهم على ال�صعيد االجتماعي
والعالئقي.

اخلوف من الرف�ض يف املجتمعات احلديثة

ح��دة يف
احل�سا�سية جت��اه الرف�ض ت���زداد
م��ن امل�لاح��ظ �أن
ّ
ّ
ً
املجتمعات احلديثة ،وترتافق �أحيانا مع ظهور �أمرا�ض نف�سية
حدتها من �شخ�ص �إىل �آخر .وعلى الرغم من اعرتاف
تختلف ّ
الباحثني بوجود ا�ستعداد وراثي ملعظم هذه الأمرا�ض� ،إ ّال �أنهم
ال ي�ستبعدون دور املجتمعات احلديثة يف ت�أجيجها لأ�سباب
خمتلفة ،منها ،التغريات التي طر�أت منذ عقود على طرق
التعامل مع الأطفال.
ٍ
واملربون على حد �سواء �أ�صبحوا يبالغون يف تقييم �أداء
فالأهل ّ

الطفل ،و�إحاطته باملديح لأدنى خطوة ناجحة يخطوها .وهو
ما يدفعه �إىل الرتكيز الزائد على ذاته وانتظار تقييم النا�س
وخ�صو�صا خالل
له ب�شكل ايجابي ،و�إ�شادتهم ب�أعماله،
ً
املراحل الأوىل للبلوغ .والأهم �أنه قد يزيد من ح�سا�سيته جتاه
انتقاد الغرباء ل�سلوكه� ،أو عدم االهتمام الزائد بوجوده .يجب
تت�سبب بعدم �شعوره
الإ�شارة هنا �إىل �أن املبالغة يف تقدير الطفل
ّ
باالطمئنان .وهذا يعود �إىل كونه ميتلك ،ك�سواه ،ردا ًرا
داخليا يعمل على تقييمه.
ً
جمرد تقييده ب�صفات ال تتالءم ومعطياته ،يجعله
لذا ف�إن
ّ
ً
يت�ساءل �ضمنً ا« :هل يحبني النا�س حقا؟ وهل �أنا مقبول يف
حميطي االجتماعي؟» ،وهي �أ�سئلة تدفعه مع الوقت �إىل
ّ
ال�شك بقدراته واخلوف من رف�ض النا�س له.
ٍ
كل ف��إن انتقاد املبالغة يف تقييم الطفل ،ال يجيز
على
�إف�ساح املجال �أمام �إهماله �أو توبيخه بعنف .فالطفل الذي
وخ�صو�صا خالل �سنواته الأوىل ،ينمو
يواجه المباالة الأه��ل،
ً
ويف �أعماقه � ً
أي�ضا خوف من الرف�ض وعدائية جتاه املجتمع.
املوبخ .والأهم �أن الإثنني قد
والأمر نف�سه ينطبق على الطفل ّ
يواجهان عجزًا يف الت�أقلم واالن�صهار يف �أجواء الدرا�سة والعمل
واحلياة االجتماعية.

زوال الروابط االجتماعية

من جهة ثانية ،يوجد �سبب رئي�س �آخر لهذا ال�شعور املتنامي
يف املجتمعات احلديثة ،وهو تناق�ص الروابط االجتماعية �أو
حتى زوالها .فهذه الروابط التي طغت يف املا�ضي على حياة
الأفراد ،منحتهم ال�شعور بالأمان والثقة بالنف�س.
�ضيقة ت� ّؤمن
اليوم ،مل تعد العائالت تعي�ش يف جمتمعات ّ
التوا�صل بني �أفرادها ،وهو واقع �أجرب الكثريين على �إعادة
�صهر ذواتهم يف �أطر اجتماعية معقدة� .أطر قوامها غرباء

التقرب منهم ،الأم��ر الذي ينمي
ي�صعب التفاعل معهم �أو
ّ
واحل�سا�سية املفرطة جتاهه.
اخلوف من الرف�ض
ّ

�إ ّنه �أمل حقيقي

بينت درا�سة �أجرتها الباحثة الأمريكية جريالدين دوين� ،أن
ّ
يتحول �إىل �أمل حقيقي يعذّ ب املعنيني
اخلوف من رف�ض الغري قد
ّ
ّ
ويتمثل ب�أ�شكال من الهلع االجتماعي .وعلى الرغم
به،
من �أن جهاز الإن�سان الدفاعي م�صمم ،بح�سب الباحثني،
لت�صحيح العالقات االجتماعية ،ا ّال �أن��ه يعجز يف بع�ض
الأحيان عن �إخفاء االنفعاالت العدائية لدى الأ�شخا�ص الذين
احل�سا�سني
ي�شعرون باملهانة لأتفه الأ�سباب .واللاّ فت هنا �أن
ّ
جتاه الرف�ض ال يتوقفون عن التفكري بحلول متنحهم املقدرة
تعقيدا ويجعل التعاي�ش
على املواجهة ،الأمر الذي يزيد و�ضعهم
ً
معهم يف غاية ال�صعوبة.

ّ
احلل :الدعم االجتماعي والعاطفي

ّ
احلل لهذه امل�شكلة ال يبدو ظاهر ًيا �سهل التحقيق .فالذين
يعانونها هم على العموم �ضحايا تراكمات مزمنة من
الأحداث ال�سلبية الكامنة �أطيافها يف الوعيهم ،مع ذلك يرى
ّ
تعرف املعنيون
االخت�صا�صيون �أن
احلل ي�صبح ممكنً ا يف حال ّ
�إىل روا�سب م�شكلتهم و�أبعادها .وهذا يح�صل بداية مب�ساعدة
�إخت�صا�صيني� ،أو �أ�شخا�ص مقربينّ جديرين بالثقة .وهنا ين�صح
بالتحلي بالوعي والإدراك ال�صحيح لإبعاد �شبح اخلوف
ه�ؤالء
ّ
االجتماعي املتجذر يف نفو�سهم .ومع ال��زوال التدريجي لهذا
اخلوف ،ي�صبحون م�ؤهلني لبناء �شبكة �صداقات وعالقات
قادرة على م�ساعدتهم يف خمتلف جماالت حياتهم .وال نن�سى
دور العالقات العاطفية الناجحة ،فال�شريك املتفهم واملتجاوب
مع امل�شكلة ،قادر على القيام باملعجزات.
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�صحة ووقاية
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

تك ّي�س املبي�ض لدى املر�أة
�شعر زائد ،وزن زائد ...وم�شاكل قد
ت�سبب � ً
أمرا�ضا خطرية �إذا ت� ّأخر العالج
واح��د ٌة من خم�سة ع�شر ام��ر�أة
ت�صيبها متالزمة تك ّي�س املبي�ض التي
غال ًبا ما تبد�أ �أعرا�ضها بالظهور يف ّ
�سن
املراهقة .ومن �أبرز هذه الأعرا�ض
ال�شعر الزائد وانخفا�ض كثافة �شعر
الر�أ�س وعدم انتظام الدورة ال�شهرية...
ال��دك��ت��ور توفيق ا�سكندر نكد
(�إخت�صا�صي يف اجلراحة الن�سائية
والتوليد وتقنيات الإخ�صاب واجلراحة
يتحدث عن هذا املر�ض
التنظريية)،
ّ
ال�شائع وطرق عالجه.

تعريف املر�ض

��رف ال��دك��ت��ور ن��ك��د م��ت�لازم��ة
ي���ع� ّ
تكي�س املبي�ض (Polycystic Ovary
ّ
 )Syndromعلى �أ ّنها م�شكلة �سببها
خلل يف توازن الهرمونات لدى املر�أة ،وقد
ي ��ؤدي �إىل م�شاكل يف ال��دورة ال�شهرية،
احلد من قدرة امل��ر�أة على احلمل،
و�إىل
ّ
بالإ�ضافة �إىل تغريات غري مرغوب فيها
على �صعيد ال�شكل .وعدم معاجلتها،
قد ت��ؤدي مع مرور الوقت �إىل تداعيات
خطرية ،مثل �أمرا�ض ال�سكري والقلب.

الأعرا�ض

تكي�س
تتميز �أع��را���ض م��ت�لازم��ة
ّ
املبي�ض ،يف مراحلها الأولية ،بكونها
ً
أعرا�ضا طفيفة ،يف الغالب .منها �أ ّو ًال
�
اخللل يف ال���دورة ال�شهرية (م��ن عمر
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امل��راه��ق��ة)؛ ووف��ق
م��������ا ي����و�����ض����ح
الدكتور نكد ،تنمو يف الو�ضع الطبيعي
ل��دى امل����ر�أة ،ح���واىل خم�سة جريبات
( )Folliculesخالل ال��دورة ال�شهرية،
ويحرر اجلريب الواحد بوي�ضة نا�ضجة
عندما حتني الإبا�ضة .لكن يف حالة
املتكي�س ،ين�ضج ما ال ّ
يقل عن
املبي�ض
ّ
�ضعف ذلك نظ ًرا لوجود جريبات �أكرث
من املعتاد ،ويكرب معظمها وين�ضج
من دون حترير � ّأي بوي�ضة .من هنا تت�أخر
الدورة ال�شهرية (� )Olygo-ovulationأو
نهائيا (.)Unovulation
حتى تنقطع
ً
ث���اين الأع����را�����ض ،اخل��ل��ل يف ت���وازن
الهرمونات اجلن�سية ،ما قد ي ��ؤدي �إىل
حب ال�شباب ،ومنو ال�شعر على
ظهور
ّ
الوجه وال�صدر واجلزء الأ�سفل من البطن،
وانخفا�ض كثافة ال�شعر على الر�أ�س.
كذلك ،ف� ّإن ارتفاع م�ستوى هرمون

الأن�سولني يف �أك�ثر من %50
م���ن احل�����االت ،ه���و م��ؤ���ش��ر
الحتمال الإ�صابة باملر�ض.
وارتفاع م�ستوى هذا الهرمون
ي�ؤثر يف عمل املباي�ض وي��ؤدي
�إىل ا���ض��ط��راب ا�ستجابتها
للإ�شارات الهرمونية ال�صادرة
عن ال��دم��اغ وامل�س�ؤولة عن
تكون البوي�ضات ،فيتوقف
ّ
من� ّ�وه��ا وت��ب��ق��ى يف املباي�ض
على �شكل �أكيا�س �صغرية
م��ت��ج��اورة .ي�ضاف �إىل ذلك
اكت�ساب الوزن الزائد وعدم القدرة على
خ�سارته من جديد.
تكي�س
عامليا � ّأن متالزمة
وي��ق� ّ�در
ً
ّ
املبي�ض ت�صيب ما بني  10و 15باملئة من
�سن الإجن��اب ،ويعتقد �أ ّنها
الن�ساء يف ّ
�شيوعا لدى الن�ساء الآ�سيويات.
�أكرث
ً

امل�شاكل

تختلف امل�شاكل الناجمة عن هذا
املر�ض من مري�ضة �إىل �أخ��رى ،فت�أثريه
على ام��ر�أ ٍة ال تريد الإجناب لي�س نف�سه
على م��ن ت��رغ��ب يف �أن ت�صبح � ًّأم���ا.
ً
مثال
�سن الـ 19
�إجماال الفتاة املراهقة يف ّ
ّ
وتتمثل
م�شكلتها جمالية حم�ضة،
يف الإزع���اج ال��ذي ي�سببه ال�شعر الزائد
وحب ال�شباب وعدم انتظام الطمث...
� ّأم��ا امل��ر�أة املتزوجة التي تريد الإجن��اب

وتكوين عائلة ،فم�شكلتها تكمن
يف �صعوبة احلمل ،وبالتايل ف� ّإن العالج
يختلف بني احلالتني.

الت�شخي�ص

ت�شخي�ص املر�ض بح�سب الدكتور نكد،
لي�س بالأمر ال�صعب؛ واخلطوة الأوىل التي
يقوم بها الطبيب هي طرح �أ�سئلة عن
التاريخ الطبي للمري�ضة ،الأعرا�ض التي
ثم
تعانيها ،وال���دورة ال�شهرية لديهاّ .
فح�صا �سرير ًّيا للك�شف
يجري
ً
عن �أعرا�ض املتالزمة (وجود
�شعر زائد ،ارتفاع �ضغط الدم)،
ويفح�ص الطول وال��وزن ،كي
يت�أكد من � ّأن كتلة اجل�سم
ط��ب��ي��ع��ي��ة (Body Mass
 .)Index - BMIيعقب
ذلك �إجراء فحو�صات خمربية
لقيا�س م�ستوى ال�سكر يف
ال���دم ،الأن�سولني وم�ستويات
ال���ه���رم���ون���ات ال���ذك���ري���ة،
احل���ل���ي���ب ،الأ�����س��ت�راداي����ول
والأ�سرتون .ففح�ص الهرمونات
ي�ساعد على الت�أكد من عدم
وج��ود خلل يف الغدة الدرقية
(� ،)Thyroid glandأو يف
الغدد االخ��رى ،والتي ميكن
ً
أعرا�ضا م�شابهة
�أن ت�سبب �
تكي�س املبي�ض.
لأعرا�ض
ّ
ت�صوير احل��و���ض ب��امل��وج��ات
فوق ال�صوتية ( )Ultrasoundهو � ً
أي�ضا
من تقنيات الت�شخي�ص ،وقد ال يكون
دائما لكن �إجراءه ي�ساعد على
�ضرور ًيا ً
نفي وجود �أمرا�ض �أخرى.

العالج

تكي�س
ينطلق العالج املعتمد يف حال
ّ
املبي�ض من و�ضعية املري�ضة .فعالج الفتاة
العزباء يقت�صر على ا�ستخدام حبوب منع
وحتد
احلمل التي تنظم الدورة ال�شهرية
ّ

من منو ال�شعر ال��زائ��د .ويف ح��ال كان
ً
جدا وخ�شنً ا ،يتم و�صف
ال�شعر
كثيفا ً
حبوب م�ضادة للهرمون ال��ذك��ري –
بالإ�ضافة �إىل حبوب منع احلمل -لفرتة
حمددة .وين�صح الدكتور نكد با�ستخدام
الطرق الأخرى لإزالة ال�شعر مثل الكي
ّ
كحل م�ؤقت بانتظار �أن يكون
بالليزر
العالج قد ّ
حل امل�شكلة .لكنّ ه ي�ؤكد
يف املقابل � ّأن امل�شكلة �ستبقى قائمة �إذا
طبيا.
مل تعالج ً

الأن�سولني يف ال��دم التي ت�ساعد على
انتظام هرمونات اجل�سم وتخفّ ف من
ح� ّ�دة املر�ض وتزيد يف الوقت نف�سه من
ا�ستجابة املباي�ض للعالجات املن�شطة.
يجب اال�ستمرار بهذا العالج ملدة تراوح
ب�ين  3و� 12شه ًرا؛ وذل��ك وف��ق م�ستوى
هرمون الأن�سولني .وي�ساعد هذا العالج
على عدم حدوث ا�ستجابة مفرطة عند
ا�ستخدام �إبر �أو حبوب تن�شيط املباي�ض،
وين�صح با�ستخدامـه �أي��� ً��ض��ـ��ا خ�لال

يف احلاالت التي تبينّ فيها الفحو�صات
ارتفاع ن�سبة الأن�سولني يف ال��دم والتي
ترتافق عاد ًة مع زيادة يف ال��وزن ،ين�صح
ب��ات��ب��اع حمية غ��ذائ��ي��ة ومبمار�سة
التمارين الريا�ضية ،بالإ�ضافة �إىل تناول
حبوب تنطم عمل الأن�سولني يف الدم
«.»Insulin Sensitizer
�أم���ا ع�لاج��ات احل��ال��ة ال��ت��ي ي�صعب
تكي�س
فيها على املر�أة احلمل ب�سبب
ّ
املبي�ض ،فتقوم يف الدرجة الأوىل على
ت����ن����اول ح��ب��وب
ت��ن��ظ��ي��م ع��م��ل

الأ�شهـر الأوىل من احلمل لتقليل ن�سبـة
الإ�سـقاط.
يف ال��درج��ة الثانية ،يعطي الطبيب
هرمونات حتري�ض الإبا�ضة �إم��ا على
�شكل حبوب �أو �إبر مع املراقبة الدقيقة
للمباي�ض وحت��دي��ـ��د �أي��ـ��ام الإب��ا���ض��ـ��ة،
فتكون ن�سبة احل��م��ل عند ح��دوث
الإبا�ضة حواىل .%40
و�إذا باءت ّ
كل هذه العالجات بالف�شل،
يختم الدكتور نكد ،نلج أ� كخيار
�أخ�ير �إىل العالج اجلراحي ال��ذي ت�صل
ن�سبة جناحه �إىل .%70
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موا�سم
وخريات

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

«�شجرة اخلري» فاكهة ال�شتاء

�شجرة �سخية حتب ال�شم�س والأعايل
الك�ستناء يف لبنان :موا�سم واعدة
ي�ستهلك لبنان �سنو ًّيا �أكرث من � 6آالف طن من الك�ستناء ي�ستوردها من اخلارج .فهذه الزراعة
حديثة عندنا و�إنتاجها ال يتجاوز الـ  100طن �سنو ًّيا .لكن املردود املرتفع الذي ّ
توفره زراعة الك�ستناء
اً
خ�صو�صا �أن �أ�شجارها ال حتتاج �إىل كثري من اجلهد والعناية مقابل
م�ستقبل،
يفتح لها �آفا ًقا وا�سعة
ً
غ ّلتها ال�سخية.
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الإ����س���م ال��ع��ل��م��ي ل��ل��ك�����س��ت��ن��اء هو
« ،»Aesculus Hippocastanumوقد
عرفت يف املا�ضي با�سم «�شجرة اخلري»
و«فاكهة ال�شتاء» و«�أبو فروة» وغريها
من الت�سميات.
قبل اكت�شاف القمح ا�ستخرج القدماء
من ثمارها الدقيق الطيب املذاق فخبزوه
واقتاتوا منه ،وقد ّ
ظلت الك�ستناء الغذاء
الرئي�س لكثري من ال�شعوب� ،إىل �أن متّ
اكت�شاف البطاطا وانت�شرت زراعتها يف
�أوروبا يف القرن الثامن ع�شر.
الك�ستناء م��ع��روف��ة منذ ال��ق��دم يف
ال��ي��ون��ان ،وي��ق��ول البع�ض �أن موطنها
تركيا ،بينما يرى �آخ��رون �أن موطنها
الأ�صلي ه��و �إي���ران ومنه انتقلت �إىل
اليونان.
تنت�شر �أ�شجار الك�ستناء يف تركيا
و�أرمينيا وجورجيا و�أذرب��ي��ج��ان و�إي��ران
و�أفغان�ستان وباك�ستان ،ويف �سوريا
وق�بر���ص ول��ب��ن��ان وفل�سطني واليمن
وعمان ،كما تنت�شر يف بع�ض دول �أوروبا
كاليونان والبلقان و�إيطاليا وفرن�سا
وبريطانيا ،ويف ال�صني واليابان و�أمريكا
ودول �شمال �أفريقيا.
تعيــ�ش �شجــرة الك�ستنــاء ب�صــورة
طبيعيــة يف املناطــق اجلبليــة لأنهــا
تتحمــل البــرد وال�صقيـع والثلــوج يف
ّ
تتحمل �أ�شعة
فتــرة ال�سكون ،كما
ّ
ال�شم�س واحل��رارة العالية .وهي �شجرة
مت�ساقطة الأوراق ،مقاومة للجفاف
وال��رط��وب��ـ��ة ،و�إىل ح��د م���ا ،للآفــات
الزراعية.

�أ�صناف الك�ستناء
وال�شروط البيئية املنا�سبة لزراعتها

تنتمي �شجرة الك�ستناء �إىل جمموعة
�أ�شجار اجلوزيات مثل البندق والف�ستق
وتتميز
احللبي واللوز واجل��وز والبلوط.
ّ
ثمارها بغالفها اخل�شبي .وهي تتو ّزع
على � 4أ�صناف رئي�سة :الأوروبية وال�صينية
علما �أن ال�صنف
واليابانية والأمريكية،
ً
الأوروبي هو الأف�ضل لأنه مقاوم للجفاف
والآف���ات ويت�أقلم ب�سرعة مع طبيعة
بالدنا وتربتها.
حتتاج �أ�شجار الك�ستناء �إىل فرتة
�سكون يف ف�صل ال�شتاء ال تقل عن �أربعة
�أ�شهر يرافقها �صقيع وثلوج وانخفا�ض
درجات احلرارة �إىل �أقل من  5فوق ال�صفر،
تتحمل درجة حرارة منخف�ضة حتى
وهي
ّ
 30درجة مئوية حتت ال�صفرّ � .أما يف ف�صل
الربيع ،حني تكون ال�شجرة يف طور
تفتّ ح الرباعم ،ف�إن ال�صقيع ي�ؤذيها .وهي
تنمو وتنتج ب�شكل �أف�ضل يف ال�سنوات

ً
�صيفا.
احلارة
ّ
تتطلب زراع��ة
الك�ستناء تربة
ع��م��ي��ق��ة وغنية
ب��امل��واد الغذائية
وذات رط���وب���ة
ن�سبيا،
مرتفعة
ً
ج���ي���دة ال�����ص��رف
وقليلة احلمو�ضة.
وتنا�سبها الرتبة
ال����رم����ل����ي����ة �أو
ال�صوانية ،بخالف
ال���ك���ل�������س���ي���ة
والقلوية وقليلة
العمق.
خ�ص ال�ضوء
يف ما ّ
حت���ت���اج �أ���ش��ج��ار
ال��ك�����س��ت��ن��اء �إىل
�أ���ش��ع��ة ال�شم�س
امل��ب��ا���ش��رة ول��ذل��ك
يجب �أن تكون
ن�سبيا،
متباعدة
ً
كي ال تت�شابك �أغ�صانها ومتنع و�صول
�أ�شعة ال�شم�س �إليها بالقدر الكايف ،ما
يحد بالتايل من �إنتاجها.
ّ
ال����ري ،ف�أ�شجار
�أم���ا بالن�سبة �إىل
ّ
معدل �أمطار �سنوي
الك�ستناء حتتاج �إىل ّ
ال يقل عن  800ملم .وحيث ال ي�صل
املعدل ،يجب
ت�ساقط الأمطار �إىل هذا
ّ
ر ّيها يف ف�صل ال�صيف.
حتتاج الك�ستناء � ً
أي�ضا �إىل الت�سميد
ويف�ضل الع�ضوي منه (ال�سماد احليواين
ّ
املخمر على �أنواعه) والنباتي (النباتات
ّ
واحلم�ص
القرنية كالفول وال��ع��د���س
ّ
وال��ب��ازي�لا وال�بر���س��ي��م وغ�ي�ره���ا) .ه��ذه
الأ�سمدة احليوانية والنباتية ،ت�ساهم �إىل
جانب الآزوت ،يف احلفاظ على رطوبة
الرتبة ويف تكاثر البكترييا النافعة
ّ
وحتللها
تفكك امل��واد الغذائية
التي
ّ
فتمت�صها جذور الأ�شجار .تو�ضع
وحتولها
ّ
ّ
هذه الأ�سمدة خالل ف�صل اخلريف حول
جذع ال�شجرة على م�سافة متوازية مع

تفرع �أغ�صانها ،يف خندق يحفر بعمق
ّ
قريبا من
� 30سم لي�صبح هذا ال�سماد
ً
ال�شعريات املا�صة جل��ذور ال�شجرة� .أما
ا�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية فيقت�صر
على و�ضع الع�شرينات التي تذوب يف مياه
علما �أن حاجة �شجرة
الري (بالتنقيط)،
ً
متو�سطة احلجم وبعمر حواىل
الك�ستناء
ّ
عاما هي  500غرام من هذا ال�سماد.
ً 40

ال�شتول والغالل

حبة
ميكن زراع��ة الك�ستناء من ّ
الك�ستناء نف�سها لكن ال�شجرة يف هذه
احلالة ال تثمر ب�صورة منتظمة �إال بعد
بلوغها عمر � 25سنة� .أم��ا �إذا كانت
مطعمة ومن ال�صنف الأوروب��ي
الأ�شجار
ّ
( ،)Castanea Sativaف��ه��ي تثمر
علما �أن ال�شتول
بانتظام بعد � 4سنوات،
ً
متوافرة يف خمتلف امل�شاتل.
ال تختلف زراعة الك�ستناء عن زراعة
�أي �شجرة مثمرة �أخ��رى� ،إال �أ ّن��ه يجب
�أن تتوافر يف احلديقة �أكرث من �شجرة
ل�ضمان تلقيح الأزه��ار .وال حتتاج هذه
ال�شجرة �إىل �أي خدمات خا�صة ،فهي
�شجرة قوية ،ما �أن ت�ستقر جذورها يف
الأر���ض حتى تبد أ� بالنمو بوترية قوية.
وح�سب رئي�س بلدية تر�شي�ش (رئي�س
اجلمعية الزراعية يف هذه البلدة) ال�سيد
خ�ص�صت قطعة �أر���ض
غابي �سمعان،
ّ
يف تر�شي�ش لت�أ�صيل �شتول الك�ستناء
وتطعيمها وفق �أحدث الطرق الأوروبية،
حتى بات الإنتاج املحلي ي�ضاهي بجودته
امل�ستورد من اخلارج .ويو�ضح �سمعان �أن
ومعمرة ،تنتج
الك�ستناء �شجرة معطاء،
ّ
حواىل  500كلغ يف املو�سم بعد اكتمال
فحبات
منوها ،وجمع ثمارها �سهل
ّ
الك�ستناء تت�ساقط على الأر���ض عند
ن�ضوجها من دون احلاجة �إىل عمال
للقطاف.
ريا ين�صح �سمعان املزارعني باعتماد
�أخ ً
هذه الزراعة املتدنية الكلفة ،والتي ال
حتتاج �إال القليل من ال�سماد الع�ضوي
والكيميائي.
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

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

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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الزانيا بال�سبانخ

• املكونات:
عجينة الالزانيا 200 :غرام.
حليب �سائل :ن�صف ليرت.
زبدة 50 :غرام.
طحني :ربع كوب.
كرمي �سائل :ن�صف كوب.
جبنة بارميزان 50 :غرام.
جبنة موزاريال 150 :غرام.
مكعب الدجاج :عدد .1
�سبانخ م�سلوق :كيلو.
جوزة الطيبّ :
ر�شة.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري والتقدمي:
 تذ ّوب الزبدة على النار وي�ضاف �إليهاوحترك حتى متتزج املكونان
الطحني،
ّ
ج��ي��دا.ي�����ض��اف احل��ل��ي��ب ال�����س��اخ��ن،
ً
مكعب مرقة
ال��ك��رمي��ة ال�سائلة،
ّ

ونحرك
ثم امللح والفلفل الأ�سود،
الدجاج ّ
ّ
ثم
جي ًدا حتى يذوب
ّ
مكعب الدجاج ّ
ّ
ن�ضيف ّ
ر�شة ج��وزة الطيب عند �إطفاء
ث��م ن�ضيف ال�سبانخ امل�سلوق
ال��ن��ار.
ّ
جيدا حتى تتجان�س املكونات.
ونحرك
ً
 يف وع��اء زج��اج��ي م��ق��اوم للحرارة،ٌ
قليل
يدهن قليل من الزبدة ،ثم ي�ضاف
ّ
ت�صف قطع
ثم
من ال�صل�صة ال�سابقةّ ،
وتتكرر العملية نف�سها حتى
الالزانيا
ّ
ي�صل ع��دد الطبقات �إىل ث�لاث ،وتنرث
جبنتا البارميزان واملوزاريال على الطبقة
الأخرية.
 تو�ضع الالزانيا يف فرن حرارته 180درجة مئوية وترتك ملدة � 20إىل  25دقيقة،
تقدم �ساخنة.
ثم ّ

�سلطة املوزاريال الطازجة باخل�ضار

• املكونات:
جبنة موزاريال طازجة 200 :غرام.
حبتان.
بندورةّ :
خيار :عدد .2
طحني :ن�صف كوب.
ن�شاء :ربع كوب.
زبدة :ملعقة كبرية.
زيتون منزوع النواة :حفنة.
نعناع ياب�س :ر�شة.
زيت زيتون :ملعقتان كبريتان.
خل بل�ساميك :ملعقتان كبريتان.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري والتقدمي:
وتلت
 تقطع جبنة املوزاريال الطازجةّ
جانبا.
بالطحني وترتك
ً
 -يف مقالة حتمى الزبدة وت�ضاف �إليها

قطع املوزاريال وتقلى من اجلانبني.
 يقطع اخليار والبندورة ،وي�ضاف �إليهاالزيتون املنزوع النواة ،النعناع الياب�س،
زي��ت الزيتون ،امللح والفلفل الأ���س��ود،
ثم ت�سكب يف �صحن التقدمي.
وحترك ّ
ّ
 ترفع امل��وزاري�لا املقلية عن النار،وتو�ضع يف و�سط �صحن التقدمي ،وتنرث
فوقها كمية اخلل البل�ساميك.

الدونات�س

املكونات:
• ّ
حليب فاتر ¾ :كوب.
ماء فاتر :ربع كوب.
خمرية فور ّية :ملعقة كبرية.
�سكر :كوب واحد.
ّ
ملح :ن�صف ملعقة �صغرية.
بي�ض :عدد واحد.
زبدة بحرارة الغرفة :ربع كوب.
طحني� 3 :أكواب.
زيت نباتي :للقلي.
املكونات املطلوبة لتزيني الدونات�س:
�شوكوال 100 :غرام.
�سكر ناعم :كوبان ون�صف.
ملون :ن�صف كوب.
ّ Vermicelle
• طريقة التح�ضري والتقدمي:
 تخلط اخلمرية الفورية مع املاء الفاتروحت��رك
واحلليب وال�سكر والبي�ضة
ّ
ثم ت�ضاف �إليها الزبدة الطر ّية
ً
جيداّ .
كمية الطحني وت�ضرب باخلالط
ون�صف
ّ
الكهربائي ،ت�ضاف بعدها كمية

الطحني املتبقية وت�ضرب جمد ًدا باخلالط
حتى ت�صبح العجينة متما�سكة.
 يف وع���ا ٍء م��ده� ٍ�ون ب��ال��زي��ت ،تو�ضع
العجينة وتقلب بحيث ي�صبح �أ�سفلها
ّ
يغطى
ثم
املدهون بالزيت �إىل الأعلىّ ،
ملدة �ساعة
الوعاء بورق النايلون ويرتك ّ
ون�صف ليت�ضاعف حجمه يف ح��رارة
الغرفة.
�سطح نرث عليه
ُرق العجينة على
ت ٍّ
ث��م تقطع �إىل دوائ��ر
بع�ض الطحنيّ ،
تقريبا بوا�سطة
قطرها � 6سنتيمرتات
ً
قطاعة الدونات�س املعدنية (التي �سبق
�أن ُر�� ّ�ش عليها الطحني) ،التي تقطع
بدورها من الو�سط بوا�سطة القطاعة
ال�صغرية لتتخذ �شكل الدونات النهائي.
ملدة  40دقيقة ،حتى
وترتك القطع
جمد ًدا ّ
ّ
ّ
يت�ضاعف حجمها ،من دون �أن تغطى
تتكون ق�شرة على �سطحها.
بحيث
ّ
ويف�ضل
يحمى الزيت على ال��ن��ار،
ّ
ّ
كميته واف���رة ،ث� ّ�م ت�ضاف
�أن تكون
ّ
ت�شقر
حبات الدونات�س وتقلب حتى
ّ

جي ًدا حتى
من اجلهتني ،ترفع وت�صفّ ى ّ
ّ
نتخل�ص من الزيت الإ�ضايف.
يك�سر ال�شوكوال �إىل قطع �صغرية،
ّ
وي��ذ ّوب على طريقة الـ ،Bain Marie
ثم ترفع
وتغم�س حبات الدونات�س فيها ّ
ّ
جانبا حتى جتمد.
وترتك
ً
 لإع��داد الدونات�س بال�سكر ،ي��ذ ّوبال�سكر الناعم بربع كوب من املاء املغلي
ّ
لتتكون �صل�صة بي�ضاء
جي ًدا
ويحرك ّ
ّ
ّ
ومل�ساء تغم�س فيها حبات الدونات�س
جانبا لتربدّ � ،أما الدونات�س التي
وترتك
ً
فنغم�سها
نريد تزيينها بالـ ،vermicelle
ّ
ثم
ب�صل�صة ال�سكر الناعم وامل��اء ومن ّ
بكمية الـ  vermicelleاملو�ضوعة يف
ّ
جانبا.
�صحن ،وترفع وترتك
ً

فوائد ال�سبانخ
ال�سبانخ من اخل�ضروات الورقية املعروفة يف عاملنا العربي،
وتعترب بالد فار�س املوطن الأ�صلي لها .حتتفل بع�ض الدول
ر�سمية ،كما يحدث يف �أفغان�ستان يف عيد النريوز فيتناولها �سكان
بال�سبانخ يف �أعياد
ّ
كابول مع الأرز تفا�ؤال بخ�صوبة العام اجلديد ،كما يحتفل الإ�سبانيون بعيد ال�سبانخ
املتنوعة.
ال�سنوي ويقدمون الفطائر ب�أ�شكالها
ّ
اخت�صا�صيو التغذية �أ ّنه يحتوي على عنا�صر
� ّأما عن قيمة ال�سبانخ الغذائية ،فيقول
ّ
غذائية تفيد اجل�سم الب�شري ،وذلك لغناه باحلديد والكال�سيوم واملاغنيزيوم والبوتا�سيوم
ّ
املتعددة والبيتاكاروتني وحم�ض الفوليك(املفيد
واملنغنيز .بالإ�ضافة �إىل الفيتامينات
ّ
طبيعيا
أمينية التي حتافظ على اخلاليا
ًّ
للحوامل)� ،إىل م�ضادات الأك�سدة والأحما�ض ال ّ
�سرطانية .لذلك ،ي�ساعد ال�سبانخ على بناء �أن�سجة اجل�سم،
حتولها �إىل خاليا
ّ
ومتنع ّ
ً
مبعدا عنها التلف
�صح ّية
ً
ويحافظ على �سالمة العني من خالل حمافظته على بنيتها ّ
ال�سن.
الذي ميكن �أن ي�ضرب �شبكتها يف حاال التقدم يف
ّ
يخفّ �ض ال�سبانخ � ً
أي�ضا ن�سب الدهون والكولي�ستريول يف الدم ،وهو يقي من الإم�ساك
الحتوائه على ن�سب عالية من الألياف ،وهو يحافظ على عظام قوية من خالل عمله
لتك�سرها.
منعا
على تن�شيط خاليا العظام وتكثيفها ً
ّ
ؤكد خرباء التغذية �أهمية ال�سبانخ يف معاجلة فقر الدم حيث ي�ؤدي تناول 100غرام
وي� ّ
اليومية للحديد
(ن�صف كوب) منه فقط باليوم �إىل ت�أمني  25باملئة من حاجة اجل�سم
ّ
مما ي�ؤدي �إىل �إنتاج كريات الدم احلمراء.
ّ

ن�صيحة ال�شيف
ي��ن�����ص��ح ال�����ش��ي��ف
ري�������ش���ارد اخل����وري
ب�إ�ضافة بر�ش جوزة
ال��ط��ي��ب يف نهاية
�إع�����داد الأط���ب���اق،
ل ّأن احل����رارة ت���ؤدي
�إىل �إف��ق��اده طعمه.
ك����م����ا ي��ن�����ص��ح
ب��ت��ن��اول ال�لازان��ي��ا
بعد  15دقيقة من
حت�����ض�يره��ا ،ولي�س
مبا�شر ًة بعد االنتهاء
من طهيها ،بحيث
تكت�سب طعمها
النهائي بعد هذه
الفرتة.
العدد 358

101

ريا�ضة
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
اً
ممثل بقائد مدر�سة التزلج
قهوجي
العميد خالد حمود ،وبدعوة من االحتاد
اللبناين للتزلج� ،أقيم يف مطعم امل�صاعد
– الأرز حفل افتتاح الأ�سبوع الدويل الـ24
لريا�ضة التزلج الأل��ب��ي ،بح�ضور رئي�س
االحت���اد ال�سيد �شربل �سالمة ،وع��دد
من ممثلي �أندية التزلج ،و�شخ�صيات
دبلوما�سية وريا�ضية حملية و�أجنبية.
ً
كلمة باملنا�سبة
�ألقى العميد حمود
توجه فيها بال�شكر �إىل االحتاد اللبناين
ّ
للتزلج على تعاونه مع اجلي�ش ،خ�صو�صً ا
يف جماالت ت�أهيل مناطق التز ّلج وتوفري
الأعتدة والتجهيزات وتدريب الكوادر
الب�شرية ،وانتداب البعثات �إىل اخلارج،
ؤكدا �إي�لاء اجلي�ش اللبناين �أهمية
م� ً
ق�صوى لهذا القطاع الريا�ضي احليوي،
ي�شكل �إح��دى ال�ثروات الوطنية
ال��ذي
ّ

الأ�سبوع الدويل الـ  24للتز ّلج الألبي

ً
انطالقا من توافر
لل�شعب اللبناين،
العوامل اجلغرافية واملناخية املنا�سبة
ً
خالفا ملعظم البلدان يف املنطقة
ل��ه،
العربية.
التعرج
ت�ضمن الأ���س��ب��وع �سباقات
ّ
ّ
الطويل والق�صري مب�شاركة فرق لبنانية

(م��ن بينها فريق اجلي�ش  -مدر�سة
التز ّلج) و�أخرى �أجنبية.
ويف ختامهّ ،
�سلمت الك�ؤو�س واجلوائز
ّ
مل�ستحقيها ومتّ تبادل الدروع التذكارية
خالل حفل �أقيم يف فندق «لو نوتر» -
الأرز.

�شطرجن
���ش��ارك اجل��ي�����ش يف دورة لل�شطرجن
العادي ّ
نظمها االحت��اد اللبناين للعبة
يف ن��ادي الفرير – فرن ال�شباك ،حيث
ّ
حل النقيب جمال ال�شامية من اللواء
التا�سع يف املركز الأول.
كذلك ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،بطولة اجلي�ش يف ال�شطرجن
العادي التي �أقيمت يف جممع الرئي�س
العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري،
و�أ�شرف عليها االحتاد اللبناين لل�شطرجن
واحلكم الدويل العميد الركن اليا�س
�أبو جودة واحلكم االحتادي الأ�ستاذ
�أحمد جنار ،وقد جاءت النتائج على

النحو الآتي:
 النقيب جمال ال�شامية من اللواءالتا�سع يف املركز الأول.
 -املعاون �أول عيد فار�س من مديرية

املخابرات يف املركز الثاين.
 العقيد الركن ح�سن ج��وين منكلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
يف املركز الثالث.
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التعرج الطويل والق�صري ..وال�سنوبورد
بطولتا لبنان يف ّ

التعرج الطويل والق�صري التي �أقيمت يف حمطة املزار –
�شاركت مدر�سة التز ّلج – الأرز يف بطولة لبنان يف �سباق
ّ
كفردبيان ،ويف بطولة ال�سنوبورد يف اللقلوق ،حيث ّ
حل اجلندي �أنطونيو�س طوق يف املركز اخلام�س من بني 15
ً
مت�سابقا.

 ...وبطولة اجلي�ش
ّ
نظمت مدر�سة التز ّلج – الأرز ،بطولة
اجلي�ش يف التزلج للعام  ،2015والتي
ت�ضمنت ���س��ب��اق��ات ال��ع��م��ق وال��ت��ع� ّ�رج
ّ
(الطويل والق�صري) مب�شاركة �ضباط
ورتباء و�أفراد من خمتلف قطع اجلي�ش
ووحداته.
�أم��ا النتائج فقد ج��اءت على النحو
الآتي:
• فئة ال�ضباط:
• �سباق العمق:
 النقيب عطية �أب��و حيدر من فوجاملغاوير يف املركز الأول.
التعرج الق�صري:
• �سباق ّ
 النقيب رغيد �شلهوب من الغرفةالع�سكرية يف املركز الأول.
 النقيب عطيه �أب��و حيدر من فوجاملغاوير يف املركز الثاين.
 النقيب البحري �أنطوين كنعان منقاعدة بريوت البحرية يف املركز الثالث.
التعرج الطويل:
• �سباق ّ

 ال���ن���ق���ي���بال��ب��ح��ري �أن��ط��وين
كنعان يف املركز
الأول.
 ال���ن���ق���ي���بطانيو�س جرج�س
من فوج املغاوير يف
املركز الثاين.
 ال��رائ��د ج��ورجفريفر من فوج املجوقل يف املركز الثالث.
• فئة الرتباء والأفراد:
• �سباق العمق:
 ال��ع��ري��ف م���ارون اخل���وري حنا منمدر�سة التزلج – الأرز يف املركز الأول.
 املعاون �أحمد كنعان من مدر�سةالتزلج – الأرز يف املركز الثاين.
 امل�ؤهل ح�سني علي من فوج املغاويريف املركز الثالث.
التعرج الق�صري:
• �سباق ّ
 -املعاون �أول �أن��دري جنم من مدر�سة

التزلج – الأرز يف املركز الأول.
 اجلندي �أنطونيو�س طوق من مدر�سةالتزلج – الأرز يف املركز الثاين.
 امل��ؤه��ل �أول كامل ع��درا من فوجاملغاوير يف املركز الثالث.
التعرج الطويل:
• �سباق ّ
 املعاون �أول �أندري جنم يف املركز الأول. اجلندي �أنطونيو�س طوق يف املركزالثاين.
 العريف �أول بطر�س طوق من مدر�سةالتزلج – الأرز يف املركز الثالث.

ك�أ�س لبنان يف كرة القدم لل�صاالت
ّ
حل فريق اجلي�ش يف املركز الثاين يف بطولة
ك�أ�س لبنان لكرة القدم لل�صاالت .وقد نال
اللقب فريق بنك بريوت بنتيجة  ،1 -5وذلك يف
جممع الرئي�س العماد
مباراة جرت على ملعب
ّ
�إميل حلود الريا�ضي الع�سكري وبح�ضور قائد
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بالوكالة
العميد جورج الهد.
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�سباق يف الذكرى ال�سنوية لت�أ�سي�س املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية
برعاية العماد ج��ان قهوجي قائد
اجلي�ش ممثالً بالعميد ج��ورج الهد
قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
بالوكالة ،ومبنا�سبة الذكرى ال�سنوية
لت�أ�سي�س املجل�س ال����دويل للريا�ضة
الع�سكرية (ّ ،)CISM
نظم املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية �سباق رك�ض
ً
�ط�لاق��ا م��ن ثكنة
مل�سافة  5كلم �إن�
ميالد ال��ن��داف (ف��وج مغاوير البحر –
عم�شيت) و�صو ًال �إىل احلديقة العامة يف
جبيل.
ح�ضر ال��ن�����ش��اط مم��ث��ل��ون ع��ن ق��ادة
الأجهزة الأمنية وق��وات الأمم املتحدة
امل��ؤق��ت��ة يف لبنان ( )UNIFILوف��وج

الإط��ف��اء ،وق��ائ��د ف��وج مغاوير البحر،
وممثلون ع��ن الإحت����ادات الريا�ضية
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ،ورئ��ي�����س��ا بلديتي جبيل
وعم�شيت� ،إىل �ضباط الريا�ضة والرمي
يف اجلي�ش والعميد الركن املتقاعد
�أ�سد الها�شم قائد املركز العايل للريا�ضة
ً
�سابقا.
الع�سكرية
�شارك يف ال�سباق ح��واىل  1400ع� ّ�داء
���داءة م��ن قطع اجلي�ش والأج��ه��زة
وع� ّ
الأمنية وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان ( )UNIFILوالإحت��ادات والأندية
ً
إ�ضافة �إىل طالب جامعات
الريا�ضية� ،
ومدار�س من جبيل وك�سروان وال�شمال.
يف ال��ب��داي��ة ُع���زف الن�شيد الوطني

اللبناين ،تاله ن�شيد املجل�س
ال���دويل للريا�ضة الع�سكرية
( ،)CISMث��م كانت �إ���ش��ارة
االنطالق التي �أعطاها ممثل قائد
اجلي�ش العميد الهد لفئة الع�سكريني،
وتالها انطالق املدنيني ب�إ�شارة من مدير
ال�سباق املقدم بول �صليبا.
�أما النتائج ،فقد جاءت على النحو
الآتي:
• فئة الع�سكريني الرجال:
 امل��ع��اون ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن ل��واءاحلر�س اجلمهوري يف املركز الأول.
 اجلندي �أول علي �سويدان من اللواءال�سابع يف املركز الثاين.
 الرقيب ح�سني قي�س من اللواء الأوليف املركز الثالث.
• فئة الع�سكريني ال�سيدات:
 الرقيب منى فح�ص يف املركز الأول. ال��رق��ي��ب ل���ودي يعقوب يف املركزالثاين.
 ال��رق��ي��ب ف���رح ك��ات��ور يف امل��رك��زالثالث.
(جميعهن من املديرية العامة لقوى
ّ
الأمن الداخلي).
• فئة الع�سكريني (�سيدات :)UNIFIL
 �سولنيري يف املركز الأول.• فئة الع�سكريني (رجال :)UNIFIL
 �ستيفان لوبيتزر يف املركز الأول. �سومان �شري�ستا يف املركز الثاين. رينود فويري يف املركز الثالث.عداء:
• فئة �أكرب ّ
 ن�صرالله عطوي من نادي الإيليت(� 85سنة).
ّ
يف اخلتام �سلم العميد ج��ورج الهد
الك�ؤو�س وامليداليات للفائزين ،وقدم
دروع����ا ت��ذك��اري��ة لكل م��ن العميد
ً
الركن املتقاعد �أ�سد الها�شم ورئي�سي
بلديتي جبيل وعم�شيت ،عربون �شكر
وتقدير.
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ّ
نظم االحت���اد اللبناين
لأل���ع���اب ال��ق��وى بطولة
لبنان الخرتاق ال�ضاحية
حت��ت ع��ن��وان «ك���أ���س
ميالين فريحة» على م�ضمار مدر�سة
�سيدة اجلمهور ،مب�شاركة حواىل 300
عداء وع��داءة ميثلون  15ناد ًيا احتاد ًيا،
وم��ن بينهم فريق اجلي�ش ال��ذي �أح��رز
ّ
حل
ع�سكريوه امل��راك��ز الأوىل .فقد
العريف بالل عوا�ضة يف املركز الأول،
ت�لاه الرقيب ح�سني قي�س يف املركز
ال��ث��اين (كالهما م��ن ال��ل��واء الأول)،
واجلندي �أول علي �سويدان من اللواء
ال�سابع يف املركز الثالث.

اجلي�ش يت�أ ّلق يف «ك�أ�س ميالين فريحة»

م
ربو
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�شارك عدد من �أبناء �ضباط اجلي�ش يف بطولة
لبنان للجودو لل�شباب وال�شابات للعام  ،2015التي
ّ
نظمها االحتاد اللبناين للعبة ،وجاءت نتائجهم،
ّ
كل بح�سب فئته ،على النحو الآتي:
• يف املركز الأول (ميدالية ذهبية):
 جويل �إبنة العميد الركن ابراهيم الباروك ،حال �إبنةالعقيد الركن حممد مو�سى ،كلوي �إبنة الرائد خالد
�أرنا�ؤط ،ويو�سف �إبن العميد املتقاعد حممد جعفر.
• يف املركز الثاين (ميدالية ف�ضية):
 عماد �إبن العميد املتقاعد حممد جعفر.• يف املركز الثالث (ميدالية برونزية):
 زينب �إبنة العميد املتقاعــد �سعـدالله املوىل� ،أحمد�إبن العميد الركن الإداري علي �سامل حالوي ،جو �إبن
العميد الركن ابراهيم ال��ب��اروك ،وك��رمي �إب��ن الرائد

عجاج كيوان.
جميعهم يتدربون يف املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
ب�إ�شراف امل��درب الوطني واحلكم ال��دويل الرقيب زهري
فيا�ض.

�سباق

التجمع
ّ

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة
مت�سابق� ،شاركوا يف �سباق «�إغارة الأرز» الذي ّ
نظمه فوج املغاوير برعاية قائد اجلي�ش العماد
1800
ٍ
مزيدا من النجاح والإقبال.
عاما بعد عام ً
جان قهوجي ،لل�سنة ال�سابعة على التوايل ،والذي يحقق ً
�شارك يف هذا ال�سباق نحو  367ع�سكر ًيا ،من اجلي�ش والأجهزة الأمنية وقوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان ،بالإ�ضافة �إىل ريا�ضيني مدنيني من :لبنان ،الأردن ،الواليات املتحدة الأمريكية،
كندا ،فرن�سا ،بريطانيا� ،أ�سرتاليا ،بلجيكا� ،سوي�سرا ،الأرجنتني ،الفيليبني و�أملانيا.

جتمع امل�شاركون ،كما جرت العادة
ّ
ي��وم ال�سبت ،يف منطقة ح��دث اجلبة،
ث��م انتقلوا �إىل �أرز تنورين (مكان
قدم العميد الركن
االنطالق) ،حيث ّ
�شامل روكز قائد فوج املغاوير ،ال�شروحات
ثم
الالزمة عن ال�سباق و�شروطه و�أهدافهّ ،
دعاهم �إىل ق�ضاء �سهرة ممتعة حول النار
تناولوا خاللها الع�شاء ،يف �أجواء لطيفة
طغى عليها املرح.

االنطالق

«�إغارة الأرز»
ال�سابع

مزيد
من
النجاح

عند ال�ساد�سة من فجر الأحد� ،أعلنت
ال��ط��ل��ق��ات ال��ن��اري��ة �إن��ط�لاق ال�سباق
(بنوعيه «راكيت» و«راندونيه») الذي
جرى على ثالثة م�سالك 18 :كلم30 ،
كلم و 45كلم.
هذا العام � ً
أي�ضا كانت الظروف املناخية
�صعبة مما زاد التحديات �أمام املت�سابقني
لكن عنا�صر
(ثلج ،برد ومرتفعات،)...
ّ
فوج املغاوير كانوا ينت�شرون على جميع
امل�سالك لت�أمني امل�ساعدة ومعاجلة � ّأي
طارئ .وقد � ّأدت الإجراءات االحرتازية �إىل
ي�سجل � ّأي حادث يذكر.
�سري الأمور على ما يرام ،من دون �أن ّ

الو�صول والنتائج

نقطة الو�صول كانت يف غابة �أرز ب�شري حيث متّ ت�سليم
ً
ممثال قائد
اجلوائز وامليداليات للرابحني بح�ضور العميد روكز
اجلي�ش ،وقد �أثنى يف كلمة مقت�ضبة على ال��روح الريا�ضية
العالية التي ّ
وتوجه
حتلى بها املت�سابقون ّ
ّ
كل من �ساهم يف �إجناح
بال�شكر �إىل
هذا اللقاء ،وختم مهنئً ا الرابحني الذين
جاءت نتائجهم على النحو الآتي:

�سباق الـ  18كلم «راكيت»

• الع�سكريون:
 الرقيب �أول ابراهيم ال�شيخ ،اجلنديحمزة حمود ،واجلندي حممود �أحمد يف
املركز الأول.
 اجلندي �أول �أحمد �صلح ،اجلندي �أولحيدر م�صطفى ،واجلندي علي رزق يف
املركز الثاين.
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 اجلندي �أول عبد الفتاح نعمان ،اجلندي �أحمد عبدو،واجلندي كمال حمية يف املركز الثالث.
• املدنيون:
• الذكور:
 �سامر �سليم ،فادي �صالح ،و�سمري ال�سلمان يف املركز الأول. يو�سف غربيال ،كرمي رم�ضان ،و�إيليا خ��وري يف املركزالثاين.
 كرم املوىل ب�سيوين ،ابراهيم �سنتينا ،ومالك �أبو زيد يفاملركز الثالث.
• الإناث:
 نورا ذياب ،هيام خويري ،مريال روزاليا يف املركز الأول.  Eyer Myrtille, Goetz Anne, Clara Grossiordيفاملركز الثاين.
 -وردة غربيال ،كلود عبد الله ،وماريا ع�شي يف املركز الثالث.

�سباق الـ  18كلم «راندونيه»

• الع�سكريون:
 امل�ؤهل ح�سني علي ،اجلندي حممد الطح�ش ،واجلندي ح�سام�أبو زور يف املركز الأول.
 -العريف حممد نا�صر الدين ،العريف حممد البزال ،واجلندي

�أول ح�سن امل�سمار يف املركز الثاين.
 الرقيب ح�سني ا�سماعيل ،اجلندي نزار ياغي ،واجلندي طارقدندل يف املركز الثالث.
• املدنيون:
• الذكور:
 عبا�س عويك ،ح�سني نعمة ،و�سعد فران يف املركز الأول. طوين عبد الله ،كرمي الرفاعي ،وفيليب عربتجي يفاملركز الثاين.
 و�سام �شعيا� ،سامر �شعيا ،وربيع درزي يف املركز الثالث.• الإناث:
 با�سكال قماطي ،كلوي قماطي ،ومرينا عقل يف املركزالأول.
� -شرين كرم ،مينى الأ�سمر ،وبرتي�سيا هيبي يف املركز الثاين.

�سباق الـ  30كلم «راندونيه»

• الع�سكريون:
 الرقيب �أول علي �أبو بكر ،الرقيب هادي �سرايا ،واجلندي�سمري �شدراوي يف املركز الأول.
 الرقيب حممد �صوفان ،الرقيب ح�سن مو�سى ،واجلنديم�صطفى حمو�ضى يف املركز الثاين.
 اجلندي حممد عبدو ،اجلندي �أحمد العلي ،والرقيب عبدال�ستار علم الدين يف املركز الثالث.
• املدنيون:
 ليندو�س �ضو� ،إدغار �صعب ،وجورج خمايل يف املركز الأول. Tankrete de la Morinerie, Marcos Hado, Raja Saadeيف املركز الثاين.
 -رواد خميرب� ،سامر �ضو ،وغابي قرداحي يف املركز الثالث.

�سباق الـ  45كلم «راندونيه»

 Carin Stephane, Malange Christophe, Marg Verienvincentيف املركز الأول.
 العريف �أك��رم غ��ازي ،العريف خ�ضر اخلليل ،والعريف�سلطان مغام�س يف املركز الثاين.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
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�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

20
21

 400.000لرية لبنانية

العنوان:

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

�شــروط امل�سابقة

اجلائزة

اال�سم:

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

الهاتف:

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

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

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة« - ،م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات وتر�سل • با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكن اجلي�ش يف جميع املناطق.
ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش • �آخر موعد لقبول احللول  25ني�سان .2015
 الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش»• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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 -1م��ن �أف����واج اجلي�ش
ال���ل���ب���ن���اين ،ال�����ش��ج��اع

 -7من الأزهار ،عملتنا ،يقرع الباب.
 -8من الأقم�شة.
 -9ممثلة م�صرية راحلة ،منطقة يف
�إيطاليا ،نهر يف �إيطاليا.
�شدة وقوة،
� -10إ�سم مو�صول ،عا�صمتناّ ،
مت�شابهان.
 -11جزيرة �سورية ،فيلم من بطولة فريد
�شوقي ،النباتات الع�شبية التي يتغذى بها
الإن�سان.
 -12ما يتلألأ� ،أترك ،برغي.
 -13ق�صد املكان ،غري مطبوخ ،بحرية
رو�سية.
حترك
 -14ممثلة م�صرية ولدت ّ ،1962

وزاغ.
 -15العز وعلو املنزلة ،لال�ستفهام ،نوتة
مو�سيقية.
� -16آلة طرب� ،ضمري مت�صل ،مطار يف
لندن.
... -17
 -18مطلع ن�شيدنا.
 -19مدينة م�صرية على النيل ،قريبتي،
�أفعال.
ال�صيادون ،فرد.
 -20للنهي ،يفرح،
ّ
 -21بلدة يف ك�سروان� ،أ�سود ،نن�سى ،ميل
ورجوع �إىل.

� -1أدي���ب فرن�سي راح��ل
عمود ًيا:
�صاحب غادة الكاميليا،
ثمر النخل قبل �أن ين�ضج.
 -2للنفي ،منزل ،من الطيور.
 -3ت�شرتونها� ،أديب وناقد �إنكليزي راحل
بحار وم�ستك�شف
يحمل نف�س �إ�سم ّ
�إنكليزي.
� -4أر�شد ،من جزر اخلليج ،حياكة.
 -5ممثل م�صري ولد  ،1950مدينة هندية،
ماركة �سيارات.
ِ -6م��ق��ول ،طعم احلنظل ،مدينة يف
�إي��ران� ،صنف من النا�س،
للتمني.
 -7هيئة املالب�س� ،سرب،
ي�صيب الر�أ�س ،غري نا�ضج،

�صرها.
ّ
 -8مرف�أ يف قرب�ص ،يقطعان� ،صار الوقت،
�إجتهد.
و�صب ال�ت�راب ،رب��ع من كل
 -9ه��ال
ّ
�شيء� ،صنتها وحفظتها ،وحدة وزن.
 -10م�ؤرخ عربي قدمي �صاحب اللباب،
ن�ضجر.
 -11والد �أبي ،فنانة ومغنية لبنانية مثلت
يف م�سل�سل حلوة وكذابة.
 -12غني ،ثغري� ،صنوبر.
أع��م��ر ،ممثلة لبنانية �شقيقة
ّ � -13

ممثل ،ديك.
� -14أح��د ب��روج احل��ظ ،نوتة مو�سيقية،
ر�سام عاملي راحل ،مغنية لبنانية.
 -15قليلة الوجود ،يعاونونه ،ف�ضاء.
 -16يعي�ش يف املاء ،حب� ،شدة وحمنة.
� -17أديب و�صحفي لبناين راحل ،و�صل
�إىل� ،أذاع اخلرب ،ذئب.
 -18م��ن �أع�����ض��اء اجل�����س��م ،غ��رائ��ب
الكالم ،قد وقامة� ،أخو الأب.
 -19عا�صمة �آ�سيوية ،رتبة ع�سكرية،
دواء� ،أحد هدايف ك�أ�س العامل.
 -20م��ن ال��ط��ي��ور ،مدينة
ب��اك�����س��ت��ان��ي��ة ،ن���وع من
البلوط.

�أفق ًيا:

ال�شريف.
 -2عامل فلكي وريا�ضي فرن�سي ،فوالذ،
ولد النعام� ،ساحة القتال.
ّ -3
تعلق بـ ومل يفارق ،فنان وكاتب
فكاهي لبناين راحل ،تعب.
� -4شقيقة �شهرزاد ال�صغرى ،زاد وكرث،
�أح�صل العطية.
 -5ممثلة �أمريكية حائزة على جائزتي
�أو�سكار ،للتمني.
� -6شالالت يف �أوغندا ،ينبت حتت �أنف
الرجل.

حل العدد ال�سابق

الـفـائـزون

الـفـائـزون

• امل�ؤهل مارون �ص ّباغ
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.

• اجلندي نور فخري
مديرية الأفراد.

• املعاون �أول بطر�س خوري
الفوج املجوقل.

• بتول ح�سني ملك
�صفري.
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�صعبة احلل

�سهلة احلل
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• برناردو هو�ساي:
طبيب �أرجنتيني
(.)1971 – 1887
نال جائزة نوبل عام
 1947على درا�سته
الغدد ذات الإفرازات
الداخلية.
• بيار فلورن�س:
طبيب فيزيولوجي
فرن�سي (– 1794
 .)1867اكت�شف
وظيفة املخيخ
تكون
وكيفية
ّ
العظام.
• كارل الند�شتايرن:
عامل بيولوجي
من�ساوي (-1868
 .)1943اكت�شف
فئات الدم املختلفة.
نال نوبل .1930

الكلمة ال�ضائعة

الكلمة ال�ضائعة من �ستة حروف  :دولة �أوروبية

�أعياد
�أهاليل
ا�ستماع
انت�شار
�إيطاليا
الربازيل
بريوت
با�سق
بلغاريا
بوق
باري�س
تلفزيون
متثيلية
ثمر
ثقافة
ثلوج
ثوب
جنوى

عنوان
غانا
غجر
فوز
فولتري
قبطان
كور�سيكا
كريت
كولورادو
مائدة
معمول
مارغو
جمد
ناغازاكي
نقابة
ن�شاط

5
4

7

احلل بني يديك

حواء
حديد
حرية
خليج
خط
دانوب
ذهب
رينوار
رياح
�سهل
�شحرور
�صوم
�صخر
طرب
طروادة
طريدبا
عجيب
عوا�صف
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قامو�س �صغري
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو خمب�أ يف
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
�إلاّ �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
حماولاً �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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عبارة
العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

بني الثلج والربيع
لنا مع الثلج موعد ،ومع الربيع موعد ،كالهما �شقيق لأر�ضنا ،مال�صق لها،
ولي�س لنا يف � ّأي منهما خطر .اخلطر هو الإره��اب الذي يطمع برتابنا ،ويبيت
ويتحي الفر�ص لالعتداء على
ويهيىء الفتنة ل�شعبنا،
ال�شر ال�ستقرار وطننا و�أمنه،
نّ
ّ
جي�شنا .
ً
ً
نحن نحب الثلج ومنيل �إليه لونا و�صفاء ومبعثا للخري ،لكننا ال نقيم من حباته
نرد بوا�سطتها �سهام العدو ،فلدينا ال�صخر نبني به ال�سواتر والقالع،
البي�ض دريئة ّ
ِ
ُ
ن�شد بها الأزر ونحيي الهمم ،ولدينا العلم والتدريب وال�سالح.
ولدينا الإرادة ّ
عما ميكن �أن يح�صل بعد انح�سار الثلج عن
لقد كرثت التوقعات وتوالتّ ،
جبالنا ،وانب�ساط الربيع على مدى �سفوحنا و�أوديتنا .معارك ،هجمات� ...إىل ما
هنالك من �أخبار.
�صحيحا �أو مل يكن ،ف�إن اجلي�ش دائم اال�ستعداد للقيام
و�سواء كان ذلك
ً
مرة م�س�ألة
ّ
باملهمات على اختالفها ،وللدفاع عن �أر�ضه ،ومل تغب عن قيادته ّ
درا�سة هذه الأر�ض وح�سن التعامل مع طق�سها ومناخها ،واجلهوزية الكاملة
ملواجهة االحتماالت �شتّ ى ،فكيف لنا �أن نهمل الربد واحلر والثلج واملطر وال�صحو
ّ
وكلنا يعرف �أن موقعها اجلغرايف
واجلفاف ،وبالدنا معتادة على حركة الف�صول،
ي�ضم البحر وال�سهول واجلبال يف �آن؟
ّ
ّ
يتفقد االخ�ضرار يف
�إن ح�ساباتنا قائمة وا�ستعداداتنا متوا�صلة ،وهذا هو جي�شنا
وتكد�س الثلج ،وها هم مواطنونا ينطلقون �إىل حقولهم
�أر�ضه بعد في�ض املطر
ّ
على مقربة من وحداتهم الع�سكرية التي ت�ستقبل ال�شم�س فوق التالل ،فخورين
بت�ضحياتها وم�آثر �شهدائها ،ومطمئنني �إىل �إجراءاتها امليدانية ،وعقدها العزم
على حمايتهم ،كائنة ما كانت الأخطار والت�ضحيات.
جي�شنا ال يعرف التعب والكلل ،ويف يقينه � ّأن خطر الإرهاب حمدق ومتوا�صل،
جانبا يف الزوايا الدافئة
فال نحن ُنطبق الأجفان يف الف�صل املاطر وال نحن ننتحي
ً
وخلف الدريئات الواقية .ل�سنا نرتاد الأوكار واملغاور ،ول�سنا نتجنّ ب النور �إن �سطع،
فمهماتنا وا�ضحة اخلطوط و�سواعدنا بادية العزم ،ولينعم �أبناء بالدنا بالربيع
وليندحر الإرهاب...
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