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ا�ستقباالت
الوزير
وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل نظريته
الإيطالية بينوتي:
معا ملحاربة الإرهاب
نعمل ً

ا�ستقبل نائب رئي�س جمل�س الوزراء
وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ،يف
مكتبه يف الوزارة ،نظريته الإيطالية
ال�سيناتور روبرتا بينوتي على ر�أ�س وفد
مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري الإيطايل
ما�سيمو ماروتي وامللحق الع�سكري.
ج���رى خ�ل�ال ال��ل��ق��اء ،ال��ب��ح��ث يف
التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة والعالقات الثنائية
ّ
تقدمها �إيطاليا
بني البلدين� ،إ�ضافة �إىل امل�ساعدات التي ّ
للجي�ش اللبناين ،وال��دور الذي ت�ؤديه الكتيبة الإيطالية
العاملة �ضمن القوات الدولية يف اجلنوب.
وق��د �أعربت ال��وزي��رة بينوتي عقب ال��زي��ارة عن �سرورها
«بالعمل املمتاز الذي يقوم به اجلي�ش اللبناين ،وبتعاونه
مع اجلي�ش الإيطايل يف �إطار اليونيفيل التي ير�أ�سها قائد

ينوه ب�شجاعة اجلي�ش اللبناين
 ...وفلت�شر ّ

ا�ستقبل وزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل �سفري
بريطانيا ال�سيد ت��وم فلت�شر يرافقه امللحق الع�سكري،
��ي���ة ملنا�سبة ان��ت��ه��اء مهماته يف لبنان.
يف زي����ارة وداع� ّ
وقد �أعرب ال�سفري فلت�شر ،عقب الزيارة ،عن افتخار بالده
بالوقوف �إىل جانب اجلي�ش اللبناين يف حربه �ضد الإرهاب.

�إيطايل».
و�أ�ضافت« :نحن م�سرورون ج� ً�دا بالعمل امل�شرتك بني
بلدينا ،من خالل �إن�شاء مركز لتدريب اجلي�ش اللبناين يف
جنوب لبنان .كما �إننا على يقني ب�أن جمابهة الإرهاب
التزاما لكلينا ،فالتهديد ال يطاول �أمن
ت�شكل
والتطرف
ّ
ً
ّ
لبنان فح�سب ،بل � ً
أي�ضا �أمن العامل ب�أ�سره ،لذا يجب �أن
معا من �أجل حماربة هذه الظاهرة».
نعمل ً

وق��ال�« :إن اجلي�ش مم�سك بزمام الأم���ور يف حربه �ضد
ّ
املنظمات الإره��اب��ي��ة ،وه��و ال ي� ّ
�وف��ر ج��ه� ً�دا لإب��ق��اء داع�ش
ومثيالتها خ��ارج لبنان .فخالل ال��زي��ارات التي قمت بها
�إىل الأفواج املنت�شرة على احلدود� ،شهدت على ما يتمتّ ع به
ٍ
ٍ
وتفان وخربة ومهارة على الأر�ض .نحن
�شجاعة
اجلي�ش من
جدا بال�شراكة القائمة بيننا وبالوقوف �إىل جانب
فخورون ً
اجلي�ش اللبناين .و�أن��ا على دراي��ة مبدى افتخار
ال�شعب اللبناين � ً
أي�ضا بجي�شه» .وختم قائلاً :
«بافتخار �سن�ستمر يف دع��م اجلي�ش يف عمله
اجل�سور والد�ؤوب ملا �أبداه من ب�سالة ومرونة وخربة
على الأر�ض».
بدوره� ،أعلن الوزير مقبل �أن «ال�سفري فلت�شر �أكد
خ�صو�صا جلهة
متابعته العمل مل�صلحة لبنان،
ً
دعم اجلي�ش وتقويته وتعزيز �صموده يف مواجهة
التحديات القائمة».
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ا�ستقباالت
الوزير
التحديات التي تواجه اجلي�ش مع �سفراء
 ...وبحث يف
ّ

ا�ستقبل الوزير مقبل كلاً من� :سفري �إيطاليا ال�سيد ما�سيمو ماروتي،
�سفري فرن�سا ال�سابق ال�سيد باتري�س باويل� ،سفرية كندا ال�سيدة مي�شال
كامرون� ،سفري الربتغال املعتمد لدى اجلمهورية اللبنانية واملقيم يف
قرب�ص ال�سيد جان بر�سرتلو ،و�سفري العراق الدكتور علي عبا�س بندر
العامري.
ّ
وتخلل ال��زي��ارات الربوتوكولية البحث يف الأو���ض��اع الع�سكرية
والتحديات التي تواجه اجلي�ش اللبناين ،كما متّ البحث يف �سبل دعم
�ضد الإرهاب ويف مواجهة الأخطار املحدقة به .وقد اطلع
لبنان يف حربه ّ
الزائرون على مدى حاجة اجلي�ش لل�سالح والعتاد الالزمني واملالئمني
لتعزيز �صموده ،ومتكينه من دحر املعتدين.

�سفرية كندا

 ...وكاغ تبدي حر�صها على دعمه

التقى الوزير مقبل ب�أوقات خمتلفة ،املمثلة
ال�شخ�صية ل�ل�أم�ين ال��ع��ام ل�ل�أمم املتحدة يف
ّ
لبنان ال�سيدة �سيغريد كاغ يف زيارة عمل ،متّ
تهم
خاللها «التداول يف خمتلف الق�ضايا التي ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،يف �ضوء ما عر�ضه دولته
عن اجلهوزية التامة للجي�ش يف حماية احلدود
والت�صدي لأية خروقات ،عند احلدود اللبنانية
ّ
ال�سورية».
و�أعلن الوزير مقبل «�أن ال�سيدة كاغ �أبدت
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�سفري �إيطاليا

�سفري فرن�سا ال�سابق

�سفري الربتغال

�سفري العراق

حر�صها ال�شديد واهتمامها ب�إجراء االت�صاالت الالزمة لدعم
اجلي�ش وتعزيز �صموده ومتكينه من مواجهة التحديات
و�صد هجمات الإرهابيني والتكفرييني على كامل احلدود
ّ
اللبنانية».
مميز مع معايل
من جهتها ،قالت كاغ« :كان يل لقاء
ّ
جدا بالن�سبة � ّ
إيل كممثلة للأمني العام
وزير الدفاع .من املهم ً
تطورات الو�ضع الأمني الدقيق الذي
للأمم املتحدة� ،أن �أواكب ّ
يواجهه لبنان واحلكومة اللبنانية واجلي�ش اللبناين على
أهمية الدور
جدا �أن
حد �سواء .ومن املهم ً
ّ
ن�ستمر يف ر�ؤية مدى � ّ
ّ
الذي ي�ضطلع به اجلي�ش اللبناين من خالل انت�شاره يف كل

املناطق اللبنانية ،ومواجهته التحديات ،ورفع حالة الت�أهب
با�ستمرار بهدف حماية املدنيني متى لزم الأمر».
و�أ�ضافت�« :أود الت�أكيد �أننا نحر�ص كمجتمع دويل على
�أن يح�صل اجلي�ش اللبناين على كل ما يحتاج �إليه يف الوقت
نقدم بيا ًنا موجزًا �إىل جمل�س الأمن عن
الذي يريد� ،سوف ّ
الو�ضع الأمني يف لبنان .و�ستكون �أمامنا فر�صة لالطالع من
معايل الوزير مبا�شرة على احتياجات اجلي�ش.»...
خ�صو�صا يف هذا الوقت
جدا،
أكدت �أن «لبنان مهم
و� ّ
ومميز ً
ً
ّ
ّ
الع�صيب الذي تواجهه املنطقة ،لذا ،لن نوفر �أي جهد ،يف
م�ؤازرة احلكومة اللبنانية من �أجل �ضمان �أمنه».
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ا�ستقباالت
الوزير

وفد من مطارنة
الروم الأورثوذك�س
يف االغرتاب

 ...ولقاءات مع وفود روحية وق�ضائية

وفدا من مطارنة الروم
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ً
�ضم مطران املك�سيك
الأورثوذك�س يف االغ�ترابّ ،
و�أمريكا الالتينية �أنطوان �شدراوي ،مطران كندا
و�أمريكا ال�شمالية جوزيف زح�لاوي ومطران �شيلي
�سرجيو �آب��اد .وتناول البحث �أو�ضاع الأورثوذك�س يف
�سيما يف �أمريكا ال�شمالية وكندا.
االغرتاب
ً
عموما ،ال ّ
مفو�ض احلكومة لدى
واجتمع ال��وزي��ر مقبل مع
ّ
املحكمة الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر ،وهيئة
املحكمة برئا�سة العميد الركن خليل ابراهيم
وامل�ست�شارين لدى هذه املحكمةّ ،
واطلع منهم على
�سري العمل فيها.

وفد
ق�ضائي

الوزير مقبل ّ
يتفقد القاعدة البحرية
يف بريوت

ّ
تفقد وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل القاعدة البحرية يف مرف أ�
بريوت ،وكان يف ا�ستقباله قائد القوات البحرية العميد الركن
البحري نزيه اجلبيلي ورئي�س فرع خمابرات بريوت العميد
املغوار جورج خمي�س وال�ضباط العاملون يف القاعدة.
اجتماعا عقد يف مكتب قائد القوات
وقد تر�أ�س الوزير مقبل
ً
البحرية ،حيث ّ
اطلع من املعنيني على �سري العمل يف هذه
القاعدة ،و�أثنى على ن�شاطهم وجهودهم.
و�أ�شاد وزير الدفاع الوطني يف كلمة �ألقاها خالل االجتماع
�سيما
بـ«اجلي�ش
ً
عموما وبقيادته احلكيمة وال�شجاعة ،ال ّ
الراب�ضني عند احلدود اللبنانية يف جرود عر�سال ور�أ�س بعلبك
متكنهم من
ملا يتمتّ عون به من جهوزية ومعنويات عالية
ّ
م�شد ًدا على «�ضرورة ت�سليح
�صد االعتداءات ودحر املعتدين»،
ّ
ّ
اجلي�ش بالعتاد الالزم واملالئم لهذه املرحلة من دون �إبطاء».
ويف نهاية االجتماع ،ق� ّ�دم العميد الركن اجلبيلي درع
القوات البحرية للوزير مقبل �شاك ًرا «اهتمامه والدور الذي يقوم
به يف وزارة الدفاع».
توجه احل�ضور لتفقد البوابة ال�شمالية املزمع تعديل
بعدها ّ
موقعها ،ولفت الوزير مقبل �إىل �أن «�أي تعديل يجب �أن يتم
بالتن�سيق مع وزارة الدفاع وقيادة اجلي�ش لت�أمني ال�ضرورات
�سيما املحافظة على الطريق التي
العمالنية والأمنية ،ال ّ
تربط مرف�أ بريوت بالقاعدة البحرية يف ظل الأو�ضاع الأمنية
القائمة».
8
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ن�شاطات
القيادة

وزير الدفاع
الوطني يجول
معايدا
يف الريزة
ً
ويبحث
مع قائد اجلي�ش
�ش�ؤو ًنا �أمن ّية
زار نائب رئي�س جمل�س
الوزراء وزير الدفاع الوطني
�سمري مقبل قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي،
ورئي�س الأرك���ان اللواء
ال��رك��ن ول��ي��د �سلمان،
ثم انتقل برفقتهما �إىل
غرفة عمليات القيادة،
حيث التقى ّنواب رئي�س
الأرك��ان وكبار �ضباط
ؤكدا
�أجهزة القيادة ،م� ً
جميعا يراهنون على دور اجلي�ش يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ البالد».
لهم �أن «اللبنانيني
ً
و�أنهى الوزير مقبل اجلولة يف مديرية املخابرات مبعايدة مديرها العميد الركن �إدمون فا�ضل و�ضباطها.
ويف وقت �آخر ،اجتمع نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل ،يف مكتبه يف الوزارة ،مع قائد
�سيما على اجلبهات
اجلي�ش العماد جان قهوجي الذي �أطلعه على الأو�ضاع الأمنية يف كل املناطق اللبنانية ،ال ّ
التي ت�شهد حماوالت ّ
أكد العماد قهوجي �أن «اجلي�ش مم�سك بزمام الأمن ويتمتّ ع
ت�سلل واعتداءات متوا�صلة .وقد � ّ
والت�صدي».
بجهوزية كاملة للمجابهة
ّ
أي�ضا ،على التدابري التي يتّ خذها اجلي�ش للم�ساهمة يف فتح الطرقات ،وت�أمني ّ
و�أطلع قائد اجلي�ش الوزير مقبل � ً
تنقالت
املواطنني يف خمتلف املناطق ،يف ّ
ظل التحركات املرافقة لأزمة النفايات.
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ا�ستقباالت
القائد
ال�سفري
الربيطاين

 ...قائد اجلي�ش يرت�أ�س
اجتماعني يف الريزة لبحث
امل�ساعدات الربيطان ّية والهولند ّية

اجتماع
يف قاعة
الإيجاز

ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سفري الربيطاين
ال�سيد ط��وم فلت�شر على ر�أ����س وفـد من
اجتماعا
ال�سفارة ،ثم عقد والوفد الربيطاين
ً
يف قاعة الإيجاز يف ح�ضور جلنة الإ�شراف
العليا على برنامج امل�ساعدات الربيطانية
املقررة للجي�ش اللبناين ،و�أع�ضاء فريق العمل
ّ
املكلف �إدارة
اللبناين – الربيطاين امل�شرتك
الربنامج املذكور .وا�ستعر�ض املجتمعون
ّ
املتعلقة بتجهيز
امل�ساعدات الربيطانية
بع�ض وح��دات اجلي�ش وتدريبها يف جمال
�ضبط احل���دود .و�أع��ق��ب االجتماع �إج��راء
جتربة على بع�ض التجهيزات املقرتحة يف
ّ
يت�سلمها
هذا املجال والتي من املرتقب �أن
ً
الحقا.
اجلي�ش
ك��ذل��ك ،ا�ستقبل العماد ق��ائ��د اجلي�ش
ال�����س��ف�يرة ال��ه��ول��ن��دي��ة ال�����س��ي��دة Hester
 ،Somsenوتناول البحث عالقات التعاون
بني جي�شي البلدين .ثم عقد قائد اجلي�ش
اجتماعا يف قاعة الإي��ج��از م��ع ال�سفرية
ً
 Somsenو�أع�ضاء اللجنة العليا لإدارة
م�شروع التعاون الع�سكري املدين ،CIMIC
والفريق اللبناين الهولندي امل�شرتك ،متّ
خالله ا�ستعرا�ض امل�ساعدات الهولندية
وجماالت التعاون امل�ستقبلية يف �إطار امل�شروع
املذكور.

ال�سفرية
الهولندية

اجتماع
يف قاعة
الإيجاز
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ا�ستقباالت
القائد

 ...وي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة� ،سفري الواليات املتحدة الأمريكية ال�سيد David Hale
يرافقه امللحق الع�سكري العقيد ،Richard j. Quirk IV
وتطرق البحث �إىل الأو�ضاع العامة وعالقات التعاون بني
ّ
ً
جي�شي البلدين .والتقى العماد قائد اجلي�ش �أي�ضا� ،سفرية
وداعية،
االحتاد الأوروبي ال�سيدة �أجنيلينا �إيخهور�ست يف زيارة
ّ
و�سفري فرن�سا ال�سيد  Patrice Paoliيف زيارة مماثلة مبنا�سبة
الدبلوما�سية يف لبنان.
مهماته
انتهاء
ّ
ّ
ويف ال�سياق نف�سه ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش �سفري �إيطاليا ال�سيد
 ،Giuseppe Morabitoثم التقى يف وق��ت الح��ق خلفه
ال�سيد  Massimo Marottiيرافقه امللحق الع�سكري العميد
 ،Pietro Luigi Monteduroيف زيارة تعارف ،جرى خاللها
التداول يف �أو�ضاع لبنان واملنطقة.
ً
كذلك ،ا�ستقبل العماد قهوجي كال من� :سفري �أو�سرتاليا
ال�سيد  Glen Milesترافقه امللحق الع�سكري العقيد Kathrin
� ،Stewartسفري رو�سيا ال�سيد  Alexander Zaspikinيرافقه
امللحق الع�سكري اللواء � ،Ravil Kurmashovسفري دولة
الربازيل ال�سيد جورج جريالدو قادري يرافقه امللحق الع�سكري
العقيد كلوديو غريللي� ،سفري قرب�ص ال�سيد Homer A.
العربية املتحدة
� ،Mavrommatisسفري دول��ة الإم���ارات
ّ
ال�سيد حمد �سعيد ال�شامزي ،وال�سفري ال�سوري ال�سيد علي عبد
الكرمي علي.

�سفري رو�سيا
14

�سفري الواليات املتحدة الأمريكية

�سفري �إيطاليا ال�سابق

�سفري الربازيل
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�سفرية االحتاد الأوروبي

�سفري فرن�سا ال�سابق

�سفري �إيطاليا اجلديد

�سفري قرب�ص

�سفري �أو�سرتاليا

�سفري دولة الإمارات العرب ّية املتحدة
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ا�ستقباالت
القائد
 ...وال�سيناتور الأمريكي �سام زاخم

ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سيناتور الأمريكي من �أ�صل لبناين
ال�سيد �سام زاخ��م وبحث معه يف الأو���ض��اع العامة يف لبنان
واملنطقة.

 ...وقائد قوات الدفاع املاليزية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،قائد قوات الدفاع
املاليزية اجل�نرال Tan sri dato sri haji zulkifeli bin
 ،mohd zinعلى ر�أ�س وفد مرافق .وتناول البحث �سبل تعزيز
ومهمة الوحدة املاليزية
عالقات التعاون بني جي�شي البلدين،
ّ
العاملة يف �إطار قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

 ...وقائد القوات البحر ّية الأمريكية

التقى العماد قهوجي قائد القوات البحر ّية يف القيادة الو�سطى
الأمريكية اجلرنال جون ميلر الذي زاره على ر�أ�س وفد ،وبحث
خ�صو�صا
معه يف العالقات الثنائية بني جي�شي البلدين،
ً
التعاون يف جمال تدريب القوات البحرية وجتهيزها ،وذلك يف
ح�ضور ال�سفري الأمريكي ال�سيد دايفيد هيل.
16
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 ...واملم ّثلة ال�شخ�صية للأمني
العام للأمم املتّحدة

ا�ستقبل العماد قهوجي املمثلة ال�شخ�صية للأمني العام للأمم
املتّ حدة ال�سيدة  Cigrid kaagوعر�ض معها الأو�ضاع العامة.

 ...ووفد ًا �أوروب ًيا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش املدير العام ملنطقة ال�شرق الأو�سط
واجلوار اجلنوبي يف جهاز العمل اخلارجي الأوروبي ال�سيد هوغ
مينغاريللي ،ورئي�س ق�سم ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف بعثة االحتاد
الأوروبي لدى لبنان ال�سيد مات�شي غولو بيف�سكي على ر�أ�س وفد
مرافق .وتناول البحث الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة� ،إ�ضافة
�إىل عالقات التعاون بني اجلي�ش اللبناين واجليو�ش الأوروبية.

رئي�س
مكتب
التعاون
الدفاعي
الأمريكي

 ...وملحقني ع�سكريني

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،وب�أوقات خمتلفة ،رئي�س
مكتب التعاون الدفاعي الأمريكي العقيد
 Richard J.Quirk IVوبحث معه يف العالقات
الثنائية بني جي�شي البلدين .كما التقى
ّ
امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد Olivier
قدم خاللها خلفه
 Labrosseيف زيارة
وداعيةّ ،
ّ
العقيد .Christian Louis Herrou

وزير ال�صحة العامة

امللحق
الع�سكري
الفرن�سي

وزير الزراعة مع وفد مرافق

 ...ووزراء

الوزير ال�سابق خليل الهراوي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،وزير ال�صحة العامة النائب وائل �أبو
فاعور ،وبحث معه يف تطوير التعاون بني اجلي�ش وال��وزارة يف
إن�سانية.
الطبية وال
جمال اخلدمات
ّ
ّ
كما ا�ستقبل وزير الزراعة النائب �أكرم �شهيب والنائبني ف�ؤاد
ال�سعد وفادي الهرب ،يرافقهم وفد من ر�ؤ�ساء بلديات منطقة
أمنية التي
عالية وفعالياتها .وبحث املجتمعون يف الإجراءات ال ّ
يتّ خذها اجلي�ش يف املنطقة .ومن ز ّوار العماد قهوجي � ً
أي�ضا الوزير
ال�سابق خليل الهراوي.
العدد 363/362
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ا�ستقباالت
القائد

 ...ونوا ًبا
النواب ال�سادة:
ا�ستقبل العماد قهوجي يف مكتبه يف الريزةّ ،
بهية احلريري� ،إيلي ماروين،
ن�ضال طعمة ،خالد زهرمان،
ّ
�إميل رحمة ،عاطف جمدالين ،وهادي حبي�ش على ر�أ�س وفد
من جلنة مهرجانات القبيات.

النائبان ن�ضال طعمة وخالد زهرمان

النائب به ّية احلريري

النائب عاطف جمدالين

النائب هادي حبي�ش على ر�أ�س وفد

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

ا�ستقبل العماد قهوجي� ،أمني عام املجل�س الأعلى اللبناين
ال�سوري الأ�ستاذ ن�صري خ��وري ،وبحث معه يف الأو�ضاع على
احلدود اللبنانية  -ال�سورية.

20
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�ضما
كما ا�ستقبل وفدين من كتلة امل�ستقبل
النيابية ّ
ّ
النواب� :أحمد فتفت ،جمال اجل� ّ�راح ،زياد القادري ،ريا�ض
ّ
رح��ال� ،أم�ين وهبي ،قا�سم عبد العزيز وكاظم اخل�ير .وقد
التطورات الراهنة يف البالد ،واالجراءات
بحثت يف اللقاءين
ّ

ّ
ت�سلل
ال�شرقية ،ملنع
التي نفّ ذها اجلي�ش على احل���دود
ّ
الإرهابيني باجتاه الأرا�ضي اللبنانية ،واحلفاظ على �سالمة
�أهايل القرى والبلدات احلدودية.

النائب �إيلي ماروين

النائب �إميل رحمة

وفدان من كتلة امل�ستقبل النياب ّية

 ...ورئي�س جمموعة الأزمات الدول ّية يف لبنان

ا�ستقبل العماد قهوجي رئي�س جمموعة الأزمات الدولية يف
لبنان ال�سيد  Jean Marie Guehenoعلى ر�أ�س وفد مرافق،
وجرى البحث يف ال�ش�ؤون العامة.
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ا�ستقباالت
القائد

 ...ووفو ًدا دين ّية

وفدا من مطارنة الروم الأرثوذوك�س يف االغرتاب اللبناين�ّ ،ضم مطران املك�سيك و�أمريكا الالتينية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ً
حتية اجلاليات
�أنطوان �شدراوي ،مطران كندا و�أمريكا ال�شمالية جوزف زحالوي ومطران ت�شيلي �سرجيو عبد .وقد نقل الوفد ّ
اللبنانية للجي�ش اللبناين وثقتها الكاملة بدوره الوطني ،يف ّ
متر بها منطقة ال�شرق الأو�سط.
ظل الأو�ضاع اخلطرية التي ّ
كما ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�س الرهبنة الأنطونية الأباتي داود رعيدي يرافقه الأب مارون رحال.

وفد من مطارنة الروم الأرثوذوك�س يف االغرتاب اللبناين

وفد من الرهبنة الأنطونية

القا�ضي
ريا�ض
�أبو غيدا

 ...وق�ضاة

ا�ستقبل ق��ائ��د اجل��ي�����ش ق��ا���ض��ي التحقيق
الع�سكري الأول ريا�ض �أبو غيدا ،وبحث معه يف
�ش�ؤون ق�ضائية.
كما ا�ستقبل رئي�س الهيئة العليا للت�أديب
القا�ضي مروان عبود.

22
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القا�ضي
مروان
عبود

 ...وقادة �أجهزة �أمن ّية

ا�ستقبل العماد قهوجي مدير عام �أمن الدولة اللواء جورج قرعة وقائد الدرك العميد جوزف احللو ،وبحث معهما يف التعاون
أمنية.
القائم بني امل�ؤ�س�سات ال ّ

مدير عام �أمن الدولة

قائد الدرك

 ...ورئي�س اجلامعة اللبنانية مع وفد

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�س اجلامعة اللبنانية الوزير ال�سابق
الدكتور عدنان ال�سيد ح�سني على ر�أ�س وفد من اجلامعة،
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية الدكتور نبيل
�ضم :عميد
ّ
ّ
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية والإداري��ة
اخلطيب ،عميد
ّ
لاّ
الدكتور كميل حبيب ،والدكتور جورج ك �س .وتناول
البحث �سبل تطوير عالقات التعاون بني اجلي�ش واجلامعة
اللبنانية.

...ووفدا من ر�ؤ�ساء بلديات ق�ضاء بعبدا
ً

وفدا من ر�ؤ�ساء بلديات ق�ضاء
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ً
ال�سادة� :أنطون را�ضي� ،إدمون غاريو�س ،جان �أ�سمر
بعبداّ ،
�ضم ّ
وبيار بجاين ،عر�ض معه جماالت التعاون الإمنائي والبيئي بني
اجلي�ش وبلديات املنطقة.
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ا�ستقباالت
القائد

...و�إعالم ّيني

ا�ستقبل العماد قهوجي ع��د ًدا من امل�س�ؤولني عن املواقع
إعالمية� ،إ�ضافة �إىل عدد من
الإلكرتونية يف امل�ؤ�س�سات ال
ّ
العاملني يف جمال ال�صحافة الإلكرتونية والنا�شطني على مواقع
التوا�صل االجتماعي ،وعر�ض معهم �أ�ساليب ا�ستخدام ّ
املنظمات
املن�صات لن�شر �أفكارها وترهيب النا�س.
ال
إرهابية هذه ّ
ّ
كيفية مواجهة
وناق�ش العماد قهوجي مع احلا�ضرين
ّ
ّ
ّ
إرهابية .و�أعلن
للمنظمات ال
امل�ضللة
إعالمية
احلمالت ال
ّ
ّ
توجهه للم�شاركة يف م�ؤمتر حول مواجهة الأخطار
ع�شية ّ
الإره��اب� ّ�ي��ة «ع��زم اجلي�ش على موا�صلة العمل على كل
اجلبهات ،وم��ن �ضمنها �شبكات التوا�صل االجتماعي

...ووفو ًدا

ل�صد كل حم��اوالت الإره��اب��ي�ين ت�ضليل النا�س
والإن�ترن��ت
ّ
وترهيبهم �أو ترغيبهم».

وفدا من فعاليات منطقة عر�سال،
ا�ستقبل العماد قهوجي ً
�أعرب عن �شكره لقيادة اجلي�ش على الإجراءات اال�ستثنائية
التي يتّ خذها اجلي�ش للحفاظ على �أمن البلدة وجوارها .كما
وفدا �آخر من رجال الأعمال ّ�ضم ال�سيدين �أديب ووليد
التقى ً
ب�ساتنة .وعر�ض مع ال�سيد مي�شال احلاج على ر�أ�س وفد من

اجلمعية يف احلقلني الوطني
جمعية �أن�صار الوطن ن�شاطات
ّ
ّ
واالجتماعي.
كذلك ،التقى العماد قائد اجلي�ش رئي�سة جلنة مهرجانات
بعلبك الدولية ال�سيدة نايلة دو فريج ،ترافقها ال�سيدة �ألغا طراد
وال�سيد جورج ع�سيلي ،حيث �أطلع الوفد قائد اجلي�ش على
برنامج الن�شاطات الفنّ ية لهذا العام.

وفد من فعاليات منطقة عر�سال

وفد رجال �أعمال

وفد من جمع ّية �أن�صار الوطن

وفد من جلنة مهرجانات بعلبك الدولية
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جوالت
القائد

ّ
يتفقد
قائد اجلي�ش
الوحدات يف الزهراين:
حتما
�سننت�صر ً
�شدد قائد اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
ّ
ّ
بكل
الت�صدي
على «قرار اجلي�ش احلازم يف
ّ
ؤكدا
قوة لأي حماولة لزعزعة اال�ستقرار» ،م� ً
ّ
ً
حتما كما انت�صر �سابقا».
�أنه «�سينت�صر
ً
كالم العماد قهوجي جاء خالل ّ
تفقده
الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف منطقة
الزهراين ،حيث جال يف مراكزها ّ
واطلع
امليدانية و�أو�ضاعها املختلفة.
على �إجراءاتها
ّ
وقد ّنوه العماد قهوجي خالل اجتماعه
بال�ضباط والع�سكريني بـ«جهود قوى اجلي�ش
وت�ضحياتها للحفاظ على م�سرية ال�سلم
ريا �إىل �أن «اال�ستقرار الأمني
الأهلي» ،م�ش ً
قيا�سا
يف لبنان ال يزال الأف�ضل يف املنطقة
ً
على ما يجري من �أحداث خطرية يف العديد
ؤكده الن�شاطات
من بلدانها ،وهذا ما ت� ّ
الثقافية وال�سياحية التي ت�شهدها البالد هذا
ال�صيف ،على الرغم من ا�ستمرار التجاذبات
أكد قائد
ال�سيا�سية وامل�صاعب الداخلية» .و� ّ
«مت�سك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية بدورها
اجلي�ش
ّ
الوطني يف احلفاظ على وحدة لبنان والعي�ش
امل�شرتك بني �أبنائه ،و�أن جميع حماوالت
الت�شوي�ش على هذا ال��دور لن تنجح على
الإطالق».
و�أ�ضاف العماد قهوجي�« :إن ما جرى منذ
عام وحتى اليوم ،قد �أثبت ب�شكل قاطع
�أن تكاتف اجلي�ش مع ال�شعب �أقوى من
يبيتها العدو
ك� ّ�ل امل ��ؤام��رات والفنت التي ّ
�ضد الوطن».
الإ�سرائيلي والإرهاب ّ
داعيا الع�سكريني �إىل مزيد من
وختم
ً
اليقظة واجلهوزية ملواجهة خمتلف الأخطار
والتحديات املرتقبة.
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جوالت
القائد

ّ
متفق ًدا الوحدات الع�سكرية يف عر�سال وبريتال
قائد اجلي�ش :زمام املبادرة بيدنا

ت��ف� ّ�ق��د ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان
ق��ه��وج��ي ،ال����وح����دات ال��ع�����س��ك��ري��ة
املنت�شرة يف منطقتي عر�سال وبريتال،
ح��ي��ث ج����ال يف م���راك���زه���ا واط��ل��ع
على �أو�ضاعها و�إج��راءات��ه��ا امليدانية
ل�ضبط احل���دود وم��واج��ه��ة اجلماعات
الإرهابية ،ومالحقة املطلوبني للعدالة،
ث���م ال��ت��ق��ى ال�����ض��ب��اط والع�سكريني
ّ
م��ن��و ًه��ا ب��ج��ه��وده��م وت�ضحياتهم،
ّ
وم����ز ّو ًدا �إي��اه��م التوجيهات ال�لازم��ة.
�شدد قائد اجلي�ش على اال�ستمرار
وقد ّ

للت�صدي
يف حتقيق اجلهوزية الدائمة،
ّ
ٍ
ّ
ّ
ن�شاط تخريبي� ،أو ت�سلل
بكل قوة ل ّأي
للإرهابيني باجتاه املناطق احلدودية
ؤك� ً�دا �أن زم��ام امل��ب��ادرة يف
ال�شرقية ،م�� ّ
متاما،
حماية احلدود �أ�صبح بيد اجلي�ش
ً
ي�شكل �صمام �أم��ان للوطن
وه��ذا ما
ّ
ب�أكمله .و�أ�ضاف �أن الإجنازات الدفاعية
التي ّ
يوميا على احلدود،
يحققها اجلي�ش
ً
تتكامل مع الإجنازات الأمنية الأخرى
ّ
يحققها يف الداخل بالتعاون مع
التي
ريا
الأجهزة الأمنية ،والتي �أ�سفرت �أخ ً

عن توقيف �أخطر الإرهابيني املعتدين
على اجلي�ش ،وال�ضالعني بعمليات
تفجري �إره��اب��ي��ة ا�ستهدفت امل��راك��ز
الع�سكرية واملواطنني ،وهذا ما �أثبت مبا
مفر من يد العدالة
ال يقبل ال�شك� ،أن ال ّ
لأي جمرم �أو �إرهابي مهما طال الزمن.
ؤك� ً�دا �أن
وختم العماد قهوجي ،م �� ّ
التجاذبات ال�سيا�سية التي ت�شهدها
ً
إطالقا يف �أداء اجلي�ش
البالد ،لن ت� ّؤثر �
وق��راره احل��ازم يف احلفاظ على م�سرية
ال�سلم الأهلي وحماية اال�ستقرار الوطني.
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جوالت
القائد

القائد يف جولة ّ
تفقدية
يف بريوت واحلدود ال�شمالية:
حرية التظاهر ال�سلمي للجميع
ّ
لكن ال�شغب ممنوع
أكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
� ّ
�أن اجلي�ش يلتزم احلفاظ على اال�ستقرار
وحماية امل�ؤ�س�سات ،وهو يف الوقت عينه
يتعهد حماية حق اجلميع يف التعبري عن
ّ
مواقفهم و�آرائهم.
أك����ده ال��ع��م��اد قهوجي
ه��ذا امل��وق��ف � ّ
خالل لقائه ال�ضباط والع�سكريني يف فوج
التدخل الثالث وعلى احل��دود ال�شمالية،
وذلك �إثر التظاهرات التي �شهدتها بريوت
يف الأ�سبوع الأخري من �آب الفائت.
يف ف��وج التدخل الثالثّ ،
اطلع العماد
قهوجي على التدابري الأمنية املتّ خذة يف
�شدد على
�ضوء
التطورات الأخرية ،حيث ّ
ّ
اجلهوز ّية الكاملة للحفاظ على ا�ستقرار
مدينة بريوت وحماية امل� ّؤ�س�سات الد�ستور ّية
وم��ن��ع االع��ت��داء على �أرواح املواطنني
ٍ
ظرف �أو �شعار.
وممتلكاتهم حتت �أي
أكد يف الوقت عينه ،حماية التظاهرات
و� ّ
ال�سلمية وحق اجلميع يف حر ّية التعبري عن مواقفهم
ّ
و�آرائهم ،يف �إطار القانون والنظام .كما لفت العماد
ّ
املخلني بالأمن
قهوجي �إىل � ّأن اجلي�ش لن يتهاون مع
املند�سني بني املتظاهرين الذين ي�سعون �إىل حرف
�أو
ّ
ال�سلمية عن م�سارها احلقيقي ومطالبها
التظاهرات
ّ
أمنية،
امل�شروعة ،بهدف النيل من هيبة القوى ال ّ
متهيدا لإثارة مناخات الفتنة والفو�ضى يف البالد.
ً
ويف وق���ت الح���ق ،ت��ف� ّ�ق��د ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��وح��دات
الع�سكرية املنت�شرة على احلدود ال�شمالية ،حيث جال
يف مراكزها ّ
واطلع على �أو�ضاعها و�إجراءاتها الأمنية
ّ
الت�سلل باالجتاهني.
ل�ضبط احل��دود ومنع عمليات
منو ًها بجهودهم
ّ
ثم اجتمع بال�ضباط والع�سكرينيّ ،
وت�ضحياتهم ومز ّو ًدا �إياهم التوجيهات الالزمة.
وقد دعا قائد اجلي�ش �إىل تعزيز اال�ستعدادات امليدانية،
املهمات الأمنية
ؤك ًدا � ّأن
وحتقيق اجلهوزية
التامة ،م� ّ
ّ
ّ
30
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التي ينفّ ذها اجلي�ش يف الداخل يف ّ
ظل الأو�ضاع الراهنة،
ً
إطالقا عن حماية حدود
وبخا�صة يف بريوت ،لن ت�شغله �
ّ
وقوة للتنظيمات الإرهابية.
والت�صدي
الوطن
ّ
بكل حزم ّ
أك��د العماد قهوجي جم��د ًدا ،التزام اجلي�ش ت�أمني
و� ّ
والتجمعات ال�شعبية كجزء ال
حماية التظاهرات
ّ
يتجز�أ من حر ّية التعبري التي كفلها الد�ستور اللبناين،
بالتعدي على
وذلك يف موازاة عدم ال�سماح ل ّأي كان،
ّ
�أرواح املواطنني وممتلكاتهم ،وعلى امل�ؤ�س�سات العامة
واخلا�صة.
وقال� ،إن اجلي�ش لن ي�سمح للخارجني على القانون
تهدد
با�ستدراج هذه التظاهرات �إىل فو�ضى �أمنية،
ّ
جميعا ،الفتً ا
املكت�سبات الوطنية ،وم�صالح اللبنانيني
ً
املقد�سات التي
�إىل �أن اال�ستقرار الأمني يف البالد ،هو من ّ
ال يجوز التالعب بها ،كونه املدخل الوحيد للعبور
بالوطن �إىل � ّأي �إ�صالح �أو تطوير من�شود.

ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ي�ستقبل
وزراء ونوا ًبا و�شخ�صيات ووفو ًدا
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وزير ال�صحة العامة

وزير الزراعة مع وفد مرافق

النائب �أنطون �سعد

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب الوليد �سكرية

مدير عام الأونروا
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ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
وليد �سلمان ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير
ال�صحة العامة النائب وائل �أبو فاعور،
ووزير الزراعة النائب �أكرم �شهيب مع
وفد مرافق.
وا�ستقبل رئي�س الأرك����ان ال��ن��واب
ال�سادة� :أنطون �سعد ،وقا�سم عبد العزيز،
والوليد �سكرية ،ال��ذي��ن ا�ستعر�ضوا معه
والتطورات الراهنة يف املنطقة.
الأو�ضـاع العامة
ّ
كذلك ،التقى رئي�س الأركان مدير عام الأونروا
ال�سيد  Matthias Schmaieيف ح�ضور املحامية ماري �شبلي
ووفد مرافق ،وجرى البحث يف �سبل تفعيل التعاون بني اجلي�ش
والأون��روا .وا�ستقبل اللواء الركن �سلمان � ً
أي�ضا ،كلاً من
امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد Olivier Labrosse

امللحق الع�سكري الفرن�سي

ال�سيد ريا�ض قهوجي

ي��راف��ق��ه خلفه العقيد Christian
 ،Louis Herrouوامللحق الع�سكري
ال�ترك��ي العقيد Kamil Gunler
م��ق��د ًم��ا خ��ل��ف��ه ال��ع��ق��ي��د Ercan
ّ
.Ataydin
كما ا�ستقبل املدير التنفيذي مل�ؤ�س�سة
 Inegmaال�سيد ريا�ض قهوجي ،وبحث
ّ
�ستنظمه امل�ؤ�س�سة
معه م�شروع املعر�ض التي
يف لبنان يف الأ�شهر املقبلة.
ومن ز ّواره � ً
أي�ضا ،عائلة اللواء الركن حممود طي

�أبو �ضرغم.
كذلك ،ا�ستقبل رئي�س الأركان رئي�س نقابة عمال قطاع
النفط ال�سيد �سليمان حمدان ،يرافقه املغرتب �سليمان
ريدان.

امللحق الع�سكري الرتكي

عائلة اللواء الركن حممود طي �أبو �ضرغم
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
ومن زوار رئي�س الأرك��ان ،وفد من نقابة املو�سيقيني و�آخر
يتقدمه الأب فادي �ضو .كما زاره وفد من
من م�ؤ�س�سة �أديان
ّ
خريجي اجلامعة اللبنانية ،ورابطة �سيدات اجلبل،
رابطة ّ
ال�صحايف الأ�ستاذ حممد �سالم ،رئي�س بلدية ال�شويفات ال�سيد

ملحم ال�سوقي مع وفد مرافق ،وفد من عائالت الكحالة،
والفنان زياد برجي .وقد �أعربت الوفود عن تقديرها دور اجلي�ش
اللبناين وت�ضحياته ،بالإ�ضافة �إىل دعم جهوده يف احلفاظ
على الأمن واال�ستقرار يف البالد.

وفد من نقابة املو�سيقيني

وفد من من م�ؤ�س�سة �أديان

خريجي اجلامعة اللبنانية
وفد من رابطة ّ

ال�صحايف الأ�ستاذ حممد �سالم

وفد من بلدية ال�شويفات

وفد من عائالت الكحالة
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�أمر اليوم

قائد اجلي�ش
للع�سكريني
يف «�أمر اليوم»

ت�صنعون يف كل يوم
عيد ال�شرف
والكرامة والعنفوان
ولكم �أن تعتزوا
مبا �أجنزته م�ؤ�س�ستكم
مبنا�سبة العيد ال�سبعني
وجه قائد
للجي�ش ّ
اجلي�ش العماد جان
قهوجي �إىل الع�سكريني،
«�أمر اليوم» داع ًيا �إ ّياهم
�إىل تر�سيخ �إميانهم
ربا �أن لهم
بالوطن ،معت ً
احلق باالعتزاز مبا
�أجنزته م�ؤ�س�ستهم التي
حمت لبنان وحافظت
على وجهه احل�ضاري.
يف ما يلي ن�ص «�أمر
اليوم».
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�أيها الع�سكريون

�إذا ك���ان الأول م��ن �آب
هو العيد الر�سمي لت�أ�سي�س
اجلي�ش اللبناين ،ف�إنكم
ت�����ص��ن��ع��ون يف ك� ّ
����ل ي���وم
ع��ي��د ال�����ش��رف وال��ك��رام��ة
ّ
وتطـل الذكــرى
والعنـفــوان.
ال�سبعون ه��ذه ،ونحن على
م�سافة عام من اعتداءات
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة
ع��ل��ى م���راك���ز اجل��ي�����ش يف
م��ن��ط��ق��ة ع���ر����س���ال ،تلك
ت�صديتم
االع��ت��داءات التي
ّ
ّ
بكل �شجاعة وبطولة،
لها
وقدمتم خاللها قافلة من
ّ
رفاقكم ال�شهداء واجلرحى
واملخطوفني الأبطال ،الذين

ح�صنوا بت�ضحياتهم لبنان،
ّ
وح��م��وا جميع اللبنانيني
م��ن خم��ط��ط��ات �إره��اب��ي��ة
غ��ادرة ،ا�ستهدفت امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،العمود الفقري
للوطن ،بغية ال�سيطرة على
بقع جغرافية ،و�إ�شعال فنتٍ
ب�ين امل��واط��ن�ين ت��ه� ّ�دد وح��دة
الوطن و�سيادته وا�ستقالله.

�أيها الع�سكريون

ل��ق��د ت��اب��ع��ت��م ال��ت�����ص� ّ�دي
ل��ل��إره����اب ع��ل��ى احل����دود
ال�����ش��رق��ي��ة ب��ل�ا ه������وادة،
ف��ح��اف��ظ��ت��م ع��ل��ى �أم���ان���ة
جم�سدين
�شهدائنا الأبطال،
ّ
�أ����س���م���ى م���ع���اين ال�����ش��رف

والت�ضحية وال��وف��اء ،كما
تابعتم ا�ستئ�صال اخلاليا
التخريبية يف ال��داخ��ل ويف
بعيدا
كثري من الأح��ي��ان
ً
ع���ن الأ�����ض����واء ،وق���د بلغ
اجلي�ش اللبناين يف مواجهته
ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة
م�ستوى
وب�شهادات العامل،
ً
م��ن االح��ت��راف ي��رق��ى �إىل
م�ستوى اجليو�ش الكربى.
فكونوا على �أمتّ اال�ستعداد
ملواجهة ه ��ؤالء الإرهابيني،
ك��م��ا ال���ع���د ّو الإ���س��رائ��ي��ل��ي
ال��ذي ال ي��زال ميعن يف خرق
ال�����س��ي��ادة اللبنانية بطرق
و�أ���س��ال��ي��ب خمتلفة ،منها
�سقوط طائرتي جت�س�س منذ

ف�ترة وج��ي��زة ف��وق منطقتي
�صغبني ومرف�أ طرابل�س ،الأمر
الذي ي�ؤكد ب�شكل وا�ضح ما
يبيته هذا العدو جتاه املنطقة
عامة وبخا�صة جت��اه لبنان
من خمططات خبيثة ونيات
ب��ات��ت مك�شوفة ،تتالقى
مع خمططات الإره���اب يف
ا�ستهداف ال�صيغة اللبنانية
الفريدة� ،إىل جانب �أطماعه
التاريخية ب�أر�ضنا ومياهنا
وثرواتنا الطبيعية.

�أيها الع�سكريون

اع���ل���م���وا �أن الأزم������ات
امل�ستع�صية التي ّ
تلف املنطقة
ال��ع��رب��ي��ة ب���أ���س��ره��ا وع���دم

وج��ود �آف� ٍ
�اق وا�ضحة للخروج
منها يف امل��دى القريب� ،إىل
جانب ا�ستمرار االنق�سامات
ال�سيا�سية اللبنانية ،التي
ت�سببت بال�شغور الرئا�سي
ّ
وح��ال��ت جم���د ًدا دون �إقامة
العر�ض الع�سكري واالحتفال
بتقليد ال�سيوف لل�ضباط
املتخرجني ،كلها عوامل
ّ
تتطلب منكم �أك�ثر من
� ّأي ٍ
ر�ص ال�صفوف
وقت م�ضىّ ،
واجل����ه����وزي����ة ال��ك��ام��ل��ة
للحفاظ على وح��دة الوطن
و���س�لام��ة �أرا���ض��ي��ه وم�سرية
�سلمه الأهلي ،وا�ضعني ن�صب
قوة م�ؤ�س�ستكم
العيون � ّأن ّ
ت���ك���م���ن يف وح���دت���ه���ا

ومتا�سكها ،ويف بقائها على
م�سافة واحدة من اجلميع،
ب��ع��ي� ً�دا ع��ن � ّأي ���س��ج��االت
�ضيقة،
داخ��ل��ي��ة وم�صالح
ّ
ك��م��ا يف ال��ت��ف��اف ال�شعب
ح��ول��ه��ا ،وال��ت��زام��ه��ا مبادئ
وثيقة ال��وف��اق الوطني التي
�أج��م��ع عليها اللبنانيون
مكوناتهم
على اختالف
ّ
الطائفية واملذهبية.

�أيها الع�سكريون

يف ال����ذك����رى ال�����س��ب��ع�ين
لت�أ�سي�س اجلي�ش ،لكم �أن
تعتزوا ب�إجنازات هذه امل�ؤ�س�سة
التي حمت لبنان وحافظت
ً
خالفا
على وجهه احل�ضاري،

مل��ا راه���ن عليه ك��ث�يرون.
وجندد يف هذا العيد الت�أكيد
ّ
�أن ع�سكريينا املخطوفني
لدى التنظيمات الإرهابية
���ام����ا ،هم
م��ن��ذ ���س��ن��ة مت� ً
�أم��ان��ة يف �أعناقنا �إىل حني
حتريرهم من اخلطف و�إنهاء
معاناتهم و�إعادتهم �ساملني
�إىل عائالتهم و�أحبائهم
وجي�شهم ،و�إنني �أدعوكم
اليوم �إىل تر�سيخ �إميانكم
بهذا الوطن ،ف�أنتم حماته
من �أق�صى ال�شمال �إىل �أق�صى
اجل��ن��وب ،وم���ن ال��ب��ح��ر �إىل
احلدود ال�شرقية� .أنتم نب�ض
عنفوانه و�أمله و�ضمانة غده
الواعد.
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مقابلة

العماد
جان قهوجي
يف حديث �إىل
«برنامج
اجلندي» مبنا�سبة
عيد اجلي�ش:

رجالنا ثابتون
ك�صخر اجلبال
نفرط بثقة
ولن ّ
اللبنانيني الغالية
من �أجل الأر�ض اللبنانية،
ومن �أجل م�ستقبل �أبنائنا.
من �أجل كرامة احلياة.
من �أجل دموع �أمهات ال�شهداء.
من �أجل ّ
كل الوطن ،من الناقورة �إىل
عكار ،ومن البحر �إىل عر�سال.
�صامدا يف وجه
يبقى اجلي�ش اللبناين
ً
خطر الإره��اب على حدودنا ال�شرقية،
ويف وجه دولة الإرهاب – �إ�سرائيل على
حدودنا اجلنوبية.
يف بزّ ة ال�شرف والعنفوان التي يرتديها
ّ
ونتن�شق رائحته.
جنودنا ،نرى طبيعة لبنان
و�إىل ه����ؤالء اجل��ن��ود ،وم��ن جميع
توجه قائد اجلي�ش العماد جان
اللبنانيني ّ
قهوجي عرب «برنامج اجلندي» ,بتحية
من القلب.
خ�ص به
ن�ص احلديث الذي ّ
يف ما يلي ّ
العماد قهوجي «برنامج اجلندي» مبنا�سبة
العيد ال�سبعني للجي�ش اللبناين.
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حتية من القلب

• ح�ضـرة العماد جـان قهـوجي � ،اً
أهل
اً
و�سهل بك.
 �شك ًرا لكم ،وحتية من القلب �إىلكل جنود اجلي�ش اللبناين و�أبناء �شعبنا
احلبيب.
• لل�سنة الثانية على التوايل ،يغيب احتفال
تقليد ال�سيوف لل�ضباط املتخرجني من الكلية
احلربية ب�سبب الفراغ الرئا�سي ،كيف �سيت�س ّلم
املتخرجون �أمانة احلفاظ على الوطن؟
 اليوم نحتفل بالعيد ال�سبعني لت�أ�سي�ساجلي�ش ،ه��ذه امل�ؤ�س�سة هي �أك�بر منّ ا
جميعا ،ونب�ض احلياة فيها ال يتوقف
ً
و�سيتوجهون
�سيتخرجون،
أبدا� .ضباطنا
� ً
ّ
ّ
ّ
مهماتهم.
�إىل امل��ي��دان ويت�سلمون
ّ
مهم
� ّإن اح��ت��ف��ال تقليد ال�����س��ي��وف
ّ
بالت�أكيد ،لكن يف حال عدم ح�صوله،
ل��ن ي��ت��غ�ّي�رّ ���ش��يء يف ال���ت���زام ال�ضباط
املتخرجني و�شعورهم بامل�س�ؤولية ،ل ّأن
ّ
�أمانة احلفاظ على الوطن هي واجب
مقد�س .ه�ؤالء ال�ضباط الفتيان هم الدم
ّ
�سي ّ
�ضخ يف ع��روق اجلي�ش
اجلديد ال��ذي ُ
ويك�سبه املزيد من القوة والزخم.

تر�سيخ الإميان بلبنان

• الع�سكريون ينتظرون بلهفة �سماع �صوتك
يف عيد اجلي�ش من خالل «برنامج اجلندي»،
وينتظرون تهنئتك وتوجيهاتك اجلديدة ،ماذا
تقول لهم؟
ّ
كلما �ألتقي بهم خ�لال جوالتي
يف الوحدات والقطع� ،أرى يف وجوههم
عالمات التعب والت�ضحية ،لكنني يف

املقابل� ،أرى يف عيونهم الإ�صرار
والتحدي والثقة بامل�ستقبل� .أنا
ّ
�ام��ا م��ا ي��ب��ذل��ون من
�أع���رف مت� ً
جبارة للقيام بواجباتهم
جهود ّ
خ�صو�صا
على �أك��م��ل وج���ه،
ً
امل���وج���ودون منهم يف امل��راك��ز
الأمامية على احل��دود ال�شرقية
واجلنوبية .قيادة اجلي�ش تقف
�شخ�صيا
دائما �إىل جانبهم ،و�أنا
ً
ً
�أ�سهر على �أو�ضاعهم و�أتوا�صل
�م��ا معهم .توجيهاتي �إليهم �أن
دائ� ً
ير�سخوا �إميانهم بلبنان ،ويحافظوا
ّ
عليه وطنً ا واح� ً�دا جلميع �أبنائه ،و�أن
ّ
يرتفعوا عن ال�سيا�سة ويلتزموا نهج
امل�ؤ�س�سة ور�سالة ال�شرف والت�ضحية والوفاء.

حماية الوطن �أولوية

• يف احلرب على الإره��اب ،مل�سنا تطو ًرا
ريا ونوع ًيا يف �أداء اجلي�ش من خالل
كب ً
�إم�ساكه بزمام املبادرة ،وهناك اختالف بني
ما كان عليه الو�ضع الأمني قبل عام وما
هو حال ًيا ،كيف تق ّيم ح�ضرة العماد جهود
امل�ؤ�س�سة يف مواجهة الإرهاب ،واحلفاظ على
م�سرية الأمن واال�ستقرار؟
 ب��ال��ت��أك��ي��د ،ه��ن��اك ف���ارق كبريمل�صلحتنا بني الو�ضع احلايل والو�ضع قبل
عام ،لكن هذه احلقيقة ال تعني زوال
ٍ
ب�شكل نهائي ،فاملنطقة العربية
اخلطر
ب�أ�سرها ال تزال حتت وقع الزلزال ،ولبنان
هو ج��زء من ه��ذه املنطقة ،يت� ّأثر بها
يهمنا بالدرجة
ويتفاعل مع �أزماتها .ما ّ
الأوىل هو حماية هذا الوطن من امتداد
احلرائق الإقليمية �إىل داخله ،ومن �أجل
ذل��ك ،عمدنا �إىل �إق��ام��ة خ� ّ
دفاعي
�ط
ٍّ
متني على احلدود ال�شرقية ،كما قمنا
بتعزيز الإجراءات امليدانية وتثبيت املزيد
من املراكز الأمامية .لقد ا�سرتجعنا
امل���ب���ادرة يف ال��ع��م��ل��ي��ات الهجومية،
فحررنا العديد من التالل اال�سرتاتيجية
ّ
يف منطقتي عر�سال ور�أ����س بعلبك،
ّ
الت�سلل
و�أحبطنا جميع حم���اوالت
التي قامت بها التنظيمات الإرهابية،

وا�ستطعنا الق�ضاء على معظم
عنا�صرها .عملنا م��درو���س
م�ستمرة
ودق��ي��ق ومراقبتنا
ّ
وردات
للحدود من الأر�ض واجلوّ ،
فعلنا �سريعة وقوية ج� ً�داّ � .أما
حت�سن الو�ضع
يف الداخل فقد
ّ
متكن
يرا بعد
ّ
الأم��ن��ي ك��ث� ً
اجلي�ش م��ن تفكيك ع��ددٍ
كبري من اخلاليا الإرهابية
يف �إط���ار الأم���ن الوقائي ال��ذي
ً
أهمية ق�صوى ،ونحن على تن�سيق
نوليه �
ّ
كل
م�ستمر مع �أجهزة الدول ال�صديقة.
ّ
ذل��ك ه��و ح�صيلة وع��ي �أج��ه��زة قيادة
اجلي�ش ،و�شجاعة �ضباطنا وجنودنا.

�سر النجاح
ّ

• ال ّ
�شك يف �أن للو�ضع ال�سيا�سي والفراغ
ّ
لكن
ريا على عمل اجلي�ش،
الرئا�سي ت�أث ً
ّ
اجلي�ش �أثبت حتى الآن قدرته على تخطي
ال�صعوبات ،ف�إىل متى �ستبقى هذه القدرة؟
 بالت�أكيد ،لو كان الو�ضع ال�سيا�سي�أف�ضــل وامل�ؤ�س�ســات الد�ستــوريــة تعمل
ب�����ش��ك� ٍ
�ي ،الن��ع��ك�����س ذل��ك
�ل ط��ب��ي��ع� ٍّ
�إيجا ًبا على عمل امل�ؤ�س�سات الأمنية
والع�سكرية ،لكنّ ي �أطمئن اللبنانيني
ّ
وقوة
ب�� ّأن اجلي�ش �سيم�ضي
بكل حزم ّ
يف �أداء واجباته مهما ح�صل ،و�سي�صون
الوحدة الوطنية والعي�ش امل�شرتك ،ولن
ً
إطالقا �أمام ال�صعوبات .اجلي�ش
يرتاجع �
ه��و م��ن ك� ّ
ّ
ومي��ث��ل جميع
��ل ل��ب��ن��ان
مكوناته ،وه��و على م�سافة واح��دة
ّ
من اجلميع ،ولي�س لديه �أي متييز بني
طائفة �أو �أخ��رى �أو مذهب و�آخ��ر ،وهنا
�سر جناحهّ � .إن ق��رار اجلي�ش
يكمن ّ
وا�ضح وحازم مبنع انفالت الأمور ،وعدم
امل�س باال�ستقرار مهما ّ
كلف ذلك من
ّ
ت�ضحيات.

�ضد الإرهاب
حرب ّ

تطو ًرا نوع ًّيا
• مل�سنا يف الفرتة الأخ�يرة ّ
ريا على �صعيد قدرة اجلي�ش القتالية� ،أين
وكب ً
�أ�صبحت جهوزيته اليوم؟

امل�ستويات ،كما �أن اال�ستقرار
الداخلي �أك�ثر م��ن مقبول،
قيا�سا على ما يجري يف بلدان
ً
املنطقة.

�إرادتنا �أكرب من التحديات

 ال �أح��د ي�ستثمر يف م�شروع خا�سر،ف��ال��دول ال��ت��ي �أق��دم��ت على م�ساعدة
اجلي�ش وال تزال � ،مّإنا تثق بدوره الوطني
أه���م من
وبكفاءته الع�سكرية ،وال ّ
ذلك� ،إدراكها ب� ّأن احلرب التي يخو�ضها
دفاعا عن
�ضد الإرهاب لي�ست
ً
اجلي�ش ّ
لبنان فح�سب ،ب��ل � ً
�اع��ا عن
أي�ضا دف� ً
الأمن الإقليمي والدويل ،من هنا ن�شهد
ّ
تدفق امل�ساعدات الع�سكرية للجي�ش
من ال��دول ال�صديقة ،وق��د و�صلت منذ
فرتة دفعة من ال�سالح الفرن�سي يف �إطار
ً
الحقا
الهبة ال�سعودية ،و�ست�ستكمل
وف��ق االتفاقيات امل� ّ
�وق��ع��ة ،الأم���ر ال��ذي
لاً
�سي�سمح للجي�ش م�ستقب ببناء قدرات
قتالية عاليةّ � .إن ما حققناه ونرتقب
حتقيقه يف املراحل املقبلة هو ثمرة ثقة
املجتمع الدويل باجلي�ش وجهود ال�سلطة
ال�سيا�سية اللبنانية ،وث��ق��ة ال�شعب
اللبناين بهذه امل�ؤ�س�سة والتفافه حولها،
ت�شكل القاعدة ال�صلبة
فهذه الثقة
ّ
املهمات
لدينا التي ننطلق منها لتنفيذ
ّ
ّ
بكل ر�ضى وقناعة.
وبذل الت�ضحيات
• هل يعني ذلك �أن م�ستقبل اجلي�ش �سيكون
واعدا؟
ً
 ثقتنا بقدرة اجلي�ش ال تتزعزع هذهالثقة كانت موجودة يف املا�ضي وهي
ت�ستمر يف احلا�ضر ،فامل�سرية هي امتداد
ّ
حمطة،
وا�ستمرارية ،ال تتوقف عند � ّأي
للتطور
وال ينق�ص هذه امل�ؤ�س�سة �أي �شيء
ّ
وال��ت��ق� ّ�دم .ال��و���ض��ع يف منطقة جنوب
الليطاين على �أف�ضل ما يرام ،والتن�سيق
ق��ائ��م م��ع اليونيفيل على خمتلف

• �شهداء اجلي�ش ،عائالتهم،
والع�سكريون املخطوفون ،كيف
تع ّيدهم ح�ضرة العماد جان
قهوجي؟
 �أنبل و�أ���ش��رف ما يبذله الع�سكريهو اال�ست�شهاد يف �سبيل الوطن ،و�أكرب
ت�ضحية ت��ق� ّ�دم��ه��ا عائلته ه��و ه��ذه
ال�شهادة ،فال�شهداء م�ضوا �إىل عامل املجد
وو�صيتهم لنا
واخللود يلفّ هم علم لبنان،
ّ
�أن نحفظ الأمانة ونكمل الطريق.
ه��م �شم�س احلقيقة ال��ت��ي �ست�شرق
���دا ف��وق �أر����ض ل��ب��ن��ان ،ف�ل�أرواح��ه��م
�أب� ً
الطاهرة �أل��ف حتية �إك��ب��ار و�إج�لال،
أبية �أقول� :أنتم �أ�صحاب
ولعائالتهم ال ّ
بالعزة والفخار ،وجلنودنا
املتوج
العيد
ّ
ّ
املخطوفني� ،أق��ول� :أنتم يف القلب و�أنا
�أتابع ق�ضيتكم با�ستمرار ،و�إن �شاء الله
قريبا تكونون بني �أهلكم ورفاقكم.
ً
• كلمة �أخ�يرة للع�سكريني واللبنانيني
باملنا�سبة؟
جميعا م��ن خمتلف
 �أح� ّ�ي��ي��ك��مً
الرتب ويف � ّأي موقع كنتم تدافعون
عن الوطن� ،إن �شاء الله يعود عليكم
العيد بال�صحة والعافية ،وكلمتي لكم
يف ه��ذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا:
ال�صعوبات والتحديات �أمامنا كبرية
لكن �إرادتنا �أك�بر ،ال تبخلوا يف بذل
ّ
�أي ت�ضحية م��ن �أج���ل لبنان ،ف�أنتم
�أم��ل النا�س و�ضمانة بقاء هذا الوطن.
�أم��ا اللبنانيون ف�أقول لهم :ال تخ�شوا
على م�صري لبنان وم�ستقبل �أبنائكم،
فاجلي�ش ه��و منكم ول��ك��م ورج��ال��ه
قوة
ثابتون ك�صخر اجلبال ،ي���زدادون ّ
بدعمكم وحمبتكم .ثقتكم غالية
نفرط بها.
ولن ّ
ّ
كل عام واجلميع ب�ألف خري».
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تخريج
ال�ضباط

�إعداد:
تريز من�صور

ٍ
ال�سيوف ملعت يف وجه ّ
معتد...
كل
لل�سنة الثانية على التوايل يغيرّ ال�شغور الرئا�سي م�شهدية
احتفال عيد اجلي�ش يف الأول من �آب ،حيث غاب االحتفال
الكبري الذي تقيمه الكلية احلربية .ال �صليل لل�سيوف يف
ال�ساحة ،وال زغاريد �أمهات ت�صدح يف الأجواء ،وال طوافات
ع�سكرية تقوم بعرو�ض رائعة فوق امللعب الأخ�ضر .لكن
العهود كانت حا�ضرة بكل قوتها و�صدقها ،املتخرجون
�أق�سموا ميني القيام بالواجب كام ً
ال ،واحتفلوا بحمل لواء
م�س�ؤولية احلفاظ على الوطنً ،
�سيفا يف وجه كل معتدٍ  ...ثم
زودهم توجيهاته
كان لهم لقاء مع العماد قائد اجلي�ش الذي ّ
قبيل انطالقهم �إىل �ساحات اخلدمة.
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قائد اجلي�ش
للمتخرجني:

هدفنا
�إبقاء الفتنة
خارج احلدود

ووحدتكم هي التي حتقق الهدف
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تخريج
ال�ضباط
الوقائع

اقت�صر االحتفال على تخريج �أجرته
الكلية احلربية برئا�سة قائدها العميد
ً
ممثال العماد
الركن بطر�س جربائيل
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،ويف ح�ضور �ضباطها
ومد ّربيها.
يف �ساحة ال�شرف متركزوا بكامل
ج��ه��وزي��ت��ه��م ...امل��ت��خ��رج��ون ال���ـ305
ورفاقهم يف ال�سنتني الأوىل والثانية.
مع و�صول العلم اللبناين بد�أ االحتفال
بالن�شيد الوطني اللبناين على وقع
�أنغام فرقة من مو�سيقى اجلي�ش بقيادة

املالزم �أول �أنطون عون .وبعد ا�ستعرا�ض
ممثل القائد القوىّ ،
�سلم طالب ال�سنة
الثالثة ب�يرق الكلية لطالب ال�سنة
الثانية ،ثم �أق�سم طليع الدورة املالزم
�أحمد ال�سمروط (قوى الأمن الداخلي)
188
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اليمني .خروج البريق والعلم اللبناين
من ال�ساحة ،كانا �إيذا ًنا باالنتقال �إىل
الق�سم الأخ�ير من االحتفال ،العر�ض
الع�سكري الرمزي وقد تر�أ�سه العميد
الركن عماد فواز.

توجيهات العماد قهوجي

توجه
بعد العر�ض الع�سكري الرمزيّ ،
ال�ضباط املتخرجون �إىل القاعة الكربى
الكلية ،حيث كانوا على موعد
يف
ّ
مع قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي

يودعهم قبل �أن يلتحقوا
الذي �أبى �إ ّال �أن ّ
بقطعهم الع�سكرية ،م���ز ّو ًدا �إياهم
التو�صيات والتوجيهات ال�ضرورية ،وذلك
يف ح�ضور ك��ل م��ن رئي�س الأرك���ان
اللواء الركن وليد �سلمان ،مدير عام
العدد 363/362

188
45

تخريج
ال�ضباط
ق��وى الأم��ن الداخلي اللواء
�إبراهيم ب�صبو�ص ،مدير عام
الأم���ن ال��ع��ام ال��ل��واء عبا�س
ابراهيم� ،أمني عام املجل�س
الأع���ل���ى ل��ل��دف��اع ال��ل��واء
ال��رك��ن حممد خ�ير ،مدير
املخابرات العميد الركن
�إدمون فا�ضل ،مدير التوجيه
العميد علي قان�صو ،وعدد

كبري من �ضباط القيادة.
بداية ،هنّ �أ القائد ال�ضباط اجلدد على
ّ
املتعلق
ملو ًحا بيده باملر�سوم
ّ
تخرجهمّ ،
برتقيتهم �إىل رتبة م�لازم ،وال��ذي متّ
توقيعه يف ال�ساعات الأخ�يرة من ليل
ؤكدا �أنه «حق مكت�سب
 31متوز ،م� ً
لل�ضباط بعد م�ضي ثالث �سنوات من
ال��ت��دري��ب وال��ت��ع��ب وال�سهر وحت�صيل
املعرفة ،ولي�س منّ ة من �أحد ،وال يحق
لأي كان �سلب اجلي�ش اللبناين هذا
احلق �أو امل�ساومة عليه».
وقال العماد جان قهوجي يف كلمته
�إىل املتخرجني« :ل��ق��د انت�سبتم �إىل
ال��ك��ل��ي��ة احل��رب��ي��ة و�أن���ت���م يف رب��ي��ع
ال�����ش��ب��اب ،وب��ع��د ث�ل�اث ���س��ن��وات من
46
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حتولتم من �شباب ال حدود
التدريب
ّ
لن�شاطهم وان��دف��اع��ه��م �إىل �ضباط
ر�صينني من�ضبطني ،و�إىل حماة للوطن
بكل ما يف الكلمة من معنى».

ً
ق��ائ�لا« :ل��ل�����ض��اب��ط مكانة
وت��اب��ع
مرموقة يف املجتمع ،لكن ويف املقابل،
ثمة عمل كثري ينتظره ،وت�ضحيات
ّ
وجمة عليه تقدميها� .أنتم
كبرية
ّ
اليوم �أمل لبنان وم�ستقبله ،و�أنتم الدم
اجلديد يف اجلي�ش ال��ذي يكرب بكم،
وبف�ضلكم تزداد مناعته ،وتت�ضاعف
قوته وقدرته على ال�صمود.
ّ
ّ
ظ��ل �أزم���ات كبرية
�إن��ن��ا نعي�ش يف
ومتغيرّ ات كثرية يف منطقتنا العربية،
وكذلك يف لبنان ،فال تنتهي �أزم��ة
�إال وتبد�أ �أخرى .وامل�ؤ�ســ�سة الع�سكرية
هي الوحيدة التي ما زال��ت تعمل بني
م�ؤ�سـ�سات الدولة .فمن هذه امل�ؤ�سـ�سات
ما هو متوقف عن العمل ومنها ما

ي���ؤدي �إىل ك�سر وحدتكم
وت�����ض��ام��ن��ك��م .ق��وت��ك��م
تكمن يف وح��دت��ك��م ويف
والئكم لدولتكم .فاحر�صوا
��م���ا ع��ل��ى و���ض��ع �شعار
دائ� ً
اجلي�ش ن�صب �أعينكم.
لقد م� ّ�ر اجلي�ش ب�صعوبات
ك��ب�يرة وا�ستطاع اخل��روج
منها منت�ص ًرا ،وا�ستطاع
�إنقاذ لبنان لأنه التزم �شعار
«�شــرف ،ت�ضحيــة وفــاء».

هو �شبه م�شلول� ...إن اجلي�ش اللبناين
هو العمود الفقري للدولة ،و�إذا انك�سر
ينهار الهيكل بالكامل».
و�أ�ضاف العماد قهوجي�« :أنتم اليوم
�أمام م�س�ؤولية كبرية ،عليكم الثبات
والتحديات
�أم��ام ال�صعوبات والأزم��ات
ّ
التي تواجهكم .لقد �أثبت اجلي�ش
الت�صدي
جمددا قدرته ،عندما ا�ستطاع
ً
ّ
ل�ل�إره��اب و�إب��ع��اد الفتنة ع��ن احل��دود
ال�شمالية وال�شرقية ،وحماية احل��دود
اجلنوبية� .إن هدفنا هو �إبقاء الفتنة
خ���ارج احل���دود اللبنانية ،وميكن
حتقيق ه��ذا ال��ه��دف ب��وح��دة اجلي�ش
وب��ت��م��ا���س��ك��ه ،ف��ب��ال��وح��دة ميكننا
ّ
التغلب على كل امل�ؤامرات.

واح����دا وال ت�سمحوا
ك��ون��وا ق��ل� ً�ب��ا
ً
لأنف�سكم يف يوم من الأيام باالجنراف
خلف تيارات �سيا�سية �أو طائفية �أو
ع��ق��ائ��دي��ة ،وال ت�سمحوا ب����أي موقف

ويف �إط������ار ت���رك���ي���زه ع��ل��ى وح���دة
اجلي�ش ،ت��ط� ّ�رق العماد قهوجي �إىل
جتربة انق�سام امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية
يف ال��ع��ام  ،1976وك����ان ي��وم��ه��ا هو
ورئ��ي�����س الأرك������ان ب��رت��ب��ة م��ل�ازم.
«تعر�ض ال�ضباط والع�سكريون
فقال:
ّ
ل��ل���إذالل ي��وم��ه��ا ،و�أق�����س��م �أن تلك
املرحلة ،ال ميكن �أن تتكرر ،و�أن
اجلي�ش اللبناين �سيظل قو ًيا بوحدته
وب�شعبه و�سيظل اجلامع امل�شرتك لكل
الأل���وان وال��ت��ي��ارات» .ودع��ا ال�ضباط يف
جميع الأجهزة الأمنية �إىل املحافظة
على هيبة ال��دول��ة وع��ل��ى وحدتها.
وقال العماد قهوجي�« :إن �ضباط اجلي�ش
وعنا�صره مثال للمناقبية والأخ�لاق
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تخريج
ال�ضباط
الرفيعة ،ولقد متتع اجلي�ش طوال هذه
ال�سنوات مبحبة �شعبه وح��از اح�ترام
جمتمعه ،مقابل الت�ضحيات التي
ً
ً
وان�ضباطا .كما �أنه
وعرقا
دما
بذلها ً
ّ
جنح يف ر�سم �صورة جملية له يف اخلارج
وبني �أرقى جيو�ش العامل و�أعظمها...
النقية
حافظوا على ذلك ،وكونوا املر�آة
ّ
التي تعك�س هذه ال�صورة ...اجتهدوا
وال تتكا�سلوا ،فالعلوم والتدريبات التي
حزمتوها يف الكلية احلربية وح�صلتم
ع��ل��ى �إج����ازة يف ال��ع��ل��وم الع�سكرية
بف�ضلها ،ما هي �إال نقطة البداية يف
م�سرية حياتكم الع�سكرية ،فاح�سبوا
�أنف�سكم يف ال�صف االبتدائي وتابعوا
التدريبات ال�ضرورية و�صقل معرفتكم
بالعلوم امل��ت��ط��ورة ،فمن ���ش ��أن ذلك
م�ساعدتكم يف مواجهة التحديات
وال�����ص��ع��اب ال��ت��ي ���س��وف تواجهكم
ً
م�ستقبال ».
وحر�ص القائد يف هذا اللقاء الأخري
يف الكلية احلربية على توجيه بع�ض
ً
قائال:
الن�صائح لل�ضباط املتخرجني
ا�ستعدوا لالن�ضمام �إىل رفاقكم يف �ألوية
اجلي�ش وقطعه بعد الإج��ازة الق�صرية،
اجلمة
فالعمل الكبري والت�ضحيات
ّ
يف انتظاركم ،كونوا على قدر الثقة
وامل�س�ؤولية والآمال التي و�ضعتها بكم
ال��ق��ي��ادة ،واح��ر���ص��وا على �أن تكونوا
م��ث��ال ال�����ض��ب��اط امل��ن��دف��ع�ين ال��ق��ادري��ن
أدق املهمات و�أ�صعبها يف
على ت�أدية � ّ
قطعكم ،بنجـاح وب�إتقان وبتفان،
فبذلك تر�سمون �صــورة م�ستقبلكــم
وم�سريتكــم و�سمعتكم يف اجليــ�ش...
وخ��ت��م العمــاد قهـوجـي بتهنئـة
�����ددا ،م��ت��م��نّ � ً�ي��ا لهم
ال�����ض��ب��ـ��اط جم� ً
امل�����س��ت��ق��ب��ل ال�����زاه�����ر ،ول��ل��ج��ي��ـ�����ش
امل��زي��د م��ن ال��ت��ط��ور ،ول��ل��ب��ن��ان امل��زي��د
ال���ع���زة وال���ك���رام���ة والأم������ان.
م���ن
ّ
ويف اخلتام التقطت ال�صور التذكارية،
وتوجه اجلميع ل�شرب نخب املنا�سبة.
ّ
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املتخرجون
ّ

مب���وج���ب امل���ر����س���وم ال���رق���م 2152
(ّ )2015/7/31
رق��ي �إىل رتبة م�لازم يف
املتخرجني الآتية
اجلي�ش ك��ل م��ن
ّ
�أ�سما�ؤهم:
داين طربيه ،جميل الدنف ،ع�صام
فرحا ،ح�سني ايال احلاج يو�سف ،انطوين
ن�صار ،ايلي �شدراوي ،طوين الناطور ،احمد
ّ
امللحم ،ايلي الغزيري ،يو�سف �سليمان،
وليد ها�شم� ،سامر �سابا ،حممد خالد
العيالين ،جورج عيد� ،سامي ابراهيم،
�شربل نعمان ،جورج بو عبدالله ،وليد
ابو ملهم ،ه�شام �سليمان ،مر�شد جنم،
روبري �صقر ،ركان عبد ال�صمد ،جورج
قندلفت ،جوزيف يو�سف� ،شربل اال�سد،
بطر�س �سكر ،علي ح�سون ،كمال
يحي ،امري غريزي ،حمزه جعفر ،مارك
انطون ،ايلي رزق ،كري�ستوفر بو ملهم،
ح�سني م�شيك ،يحي ال�صايغ ،م�صطفى
�سلوم ،فيليب ال�صو�ص ،روين طانيو�س،
عمر مرعب ،ح�سن ح��ج��ازي ،حممد
ابراهيم ،ريكاردو روك�س ،م�صطفى
خليفه ،جان ابو �صالح� ،سامي يو�سف،
حممد ���س��راج ،رودي م��ع��و���ض ،حممد
�سلوم ،جيف طوبيا� ،صالح جفال،
انطوان بو جرج�س ،اليا�س زياده ،ايهاب
ابو لطيف ،عالء زكريا ،طارق احللبي،
ابراهيم الهندي ،يو�سف ح�سني� ،شربل
ب��ط��ر���س ،ح��م��زه ن���ور ال���دي���ن ،حممد
اخلطيب ،علي �شاهني ،مي�شال �شاهني،
طوين حبيقه ،عبدالله ال�صدي ،رودريغو
نقوال داود ،اي��ف ق�شوع ،ن��زار احمد،
ماهر عويدات ،ريبال عيد ،رايف �ضاهر،
�سابا فار�س� ،شربل عويجان ،با�سل ابو
قن�صور ،بالل اخلطيب ،قا�سم ابو �صالح،
ايلي اخل��وري ،حممد �سمري حميدان،
رودري��ك احل��اج ،حممد ق��اروط ،فرن�سوا
�شيبوب ،ابراهيم عا�صي ،احمد ها�شم،
ايلي كللو ،ج��وين احلا�صباين ،تامر
برباري ،جورج عريرو ،حممد دري�س ،جو
اجلرج�س ،ايهم ابو خليل ،علي رمال،
بول�س عو�ض ،با�سل كليب ،غربيال

حبيب ،اح��م��د ام�ي�ن ،ب�لال ق�شوع،
ايلي العلم ،فرا�س ع��وي��دات ،ح�سني
زين الدين ،ح�سني قا�سم ،ري�شار حداد،
حممد قرياين ،ح�سني عائ�شه ،طوين
رزق ،و�سيم رم�ضان ،رودي لوند ،عبد
الكرمي حليحل ،رافت نوفل ،جوزيف
ال�شيخاين ،غابي احلم�صي ،احمد �صالح
الدين� ،سركي�س مو�سي� ،سعد كامل،
ب�شار خليل ،احمد الدعا�س ،حممد
ابو �ضاهر ،ح�سن حمود ،يو�سف جنيد،

عبد احل�سن �شعبان ،ج��ورج بول�س،
هادي بو غامن ،معن ا�سماعيل ،مارون
اخلوري حنا ،حممد عبا�س ،حممد علي
احلاج ،بكر اجلواد� ،سامر خالد ،علي
عبدالله ،منري عالمه ،حمزه ابراهيم،
رواد �شليويط ،طوين عيد ،احمد ها�شم،
�شربل البيطار ،مايكل طنو�س ،حممد
العاكوم ،مي�شال حداد ،عالء املو�سوي،
عدي مر�ضه ،عماد عبود� ،سيمون حنا،
بهاء علم الدين ،حممد م�شــيك� ،سامر

�سلوم ،ج��وزي��ف متى ،جنيب جريج،
ع��ل��ي ال��زغ��ب��ي ،حم��م��د ع����واد ،احمد
ا�سعد ،ح�سني فيا�ض ،رامي القرب�صي،
ح�سني �سلمان ،جهاد دح���دح ،وائ��ل
�سليمان ،حممد مقبل ،جورج �سعاده،
خري قعزان ،انطوين خمايل ،ابراهيم
احل��ج��ار ،ا���ش��رف ن�صر ال��دي��ن ،ح�سن
�صالح ،طارق ا�سطنبويل ،ح�سني احلاج
ح�سن� ،سعد �سعد ،ه��ادي احلويك،
اليا�س الب�ستاين ،انطوين كرم ،حممد

عوده ،موفق كرمي ،يو�سف ال�سمعان،
جوزف با�سيل ،ا�صالن احللبي ،اجنلو
حرب ،جوليان بول�س ،ح�سني بركات،
ف��ادي ها�شم ،ه��ادي اب��ي ن��ادر ،كنان
حممود ،من�صور  -اليا�س «من�صور»،
ان��ط��وان نعمه ،ج��وزي��ف ح��ن��ا� ،ساري
�سقالوي ،ح�سن حرقو�ص ،احمد بردان،
مازن عاد� ،سامر بو زيد ،مي�شال جريج،
احمد دعكور ،حممد عمرو الربيع،
ح�سني اجلباوي ،حممد عويدات.
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العوايف
يا وطن

بقلم:
الهام ن�صر تابت

ماذا نقول يف عيدكم؟

يف �أعايل اجلرود وعلى م�شارف اخلطر
يقيمون.
�أ�سابيع� ،أ�شهر� ،سنة...
معركة ،معارك...
�شهداء� ،أ�سرى ،بطوالت...
وعر...
قرّ ،
حرّ ،
ّ
وهم هناك .ال زند يلتوي .ال �إرادة
تنك�سر ،وال عزمية ت�ضعف.
بني �شقوق ال�صخور يت�صبب عرقهم
فتنبت ازهار طرية.
على جماد ال�صقيع حتفر خطواتهم
درو ًبا جديدة.
يف عتمة الليل تلمع عيونهم وتهدي
ً
ومي�ضا
النجوم ال�شاحبة خلف الغيم،
ً
وبريقا.
هم هناك .زادهم الإميان ،خبزهم
املودة ،نهارهم والليل تعب ور�ضى.
بالتعاون ين�سجون �سياج الأمان حول
مراكزهم ،ي�صبح الزند ع�شرة زنود،
مئة ،ورمبا اكرث.
يكرب العطاء وينك�سر اخلطر.
ينتهي نهار ،ي�أتي ليل ،وت�ستمر
احلكاية.
مير �شتاء ،يطل ربيع ف�صيف ،وت�ستمر
ّ
احلكاية.
جنود ت�سري حياتهم على �إيقاع واحد
�إ�سمه الواجب� ،أ ًيا كان الإيقاع يف
�ساحات ال�سيا�سة واالقت�صاد وامل�شاكل
واحللول وحفالت اجلنون.
وك�أنهم يف عامل �آخر ،وك�أنهم من
�صنف �آخر.
ماذا منلك �أن نقول لهم يف عيدهم،
ويف ا�ست�شهادهم ،ويف �أي يوم ومنا�سبة؟!
العوايف يا وطن...
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الأول
من �آب

�إعداد:
نينا عقل خليل

احتفاالت رمزية يف باحة وزارة
الدفاع الوطني ويف املناطق
ملنا�سبة عيد اجلي�ش� ،أحيت القيادة ذك��رى ال�شهداء،
حيث �أقيم احتفال رم��زي يف باحة وزارة ال��دف��اع الوطني
يف ال��ي�رزة ،ح�ضره رئي�س الأرك����ان ال��ل��واء ال��رك��ن وليد
�سلمان مم� ً
�ث�لا ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج���ان قهوجي،
��واب رئي�س الأرك���ان وق���ادة الأج��ه��زة التابعة للقيادة.
ون� ّ
ّ
وجهه قائد اجلي�ش
تخلل االحتفال تالوة «�أمر اليوم» الذي ّ
التحية من قبل الوحدات
�إىل الع�سكريني ،و�أعقبه عر�ض
ّ
املتمركزة يف مبنى القيادة.
و�أمام ن�صب اخلالدين يف الريزة ،و�ضع قائد املقر العام العميد
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الركن جورج كيوان ممثلاً قائد اجلي�ش العماد قهوجي،
�إكليلاً من الزهر ،يف ح�ضور عدد من ال�ضباط وعلى وقع معزوفة
ثم الزمة ن�شيد ال�شهداء.
املوتى والزمة الن�شيد الوطني اللبناين ّ
كذلك� ،أقيمت يف قيادات املناطق الع�سكرية وقيادتي
ّ
تخللها و�ضع
القوات اجلو ّية والبحر ّية ،احتفاالت مماثلة
ّ

وزيارات
ت
ه
ن
ئ
ة
ل
ل
ع
�
س
كريني

�أكاليل من الزهر على الن�صب التذكار ّية لل�شهداء وتالوة «�أمر
اليوم» ،وتقدمي م�ساعدات لعائالت الع�سكريني ال�شهداء.
ر�سمية
�شخ�صيات
ح�ضر االحتفاالت اىل جانب ذوي ال�شهداء،
ّ
ّ
واجتماعية و�ضباط متقاعدون من رابطة قدماء القوى
وروحية
ّ
ّ
ّ
اللبنانية.
امل�سلحة
ّ

ملنا
�سبة الأول
م
ن
آ
�
كب
ب ،زارت
ار ال�ضباط
ق
ي
وف �ود من
ا
دا
ت
والق
املناطق ال
وات اجل ّوي
ة
و
ع�سكر ّية
ال
ب
ح
ر
واملوا
ّية واملدار�
قع والألوي
ة
س واملعاهد
وا
ل
أ
ف
وا
ال�ت�ا
ج امل�ستق ّل
ب�ع�ة ل�ه�ا
ة والقطع
يف
أ
�
م
�
��
ا
وقد
ك���ن ان�ت
ّ م الزائرون
ال
����ش�اره�ا.
ت
ه
ا
ين
كما
�إىل الع
نقلوا �
إل
ي
�سكريني،
ه
م
ت
وجيها
للمرحل
ة املقبلة.
ت القيادة
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الأول
من �آب

�إكليل على �ضريح الرئي�س اللواء ف�ؤاد �شهاب )غزير(

تكرمي
قادة اجلي�ش الراحلني

مبنا�سبة الذكرى ال�سبعني لعيد اجلي�ش،
قامت وف��ود ع�سكرية انتدبتها القيادة،
بو�ضع �أكاليل من الزهر با�سم قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي ،على �أ�ضرحة قادة
ّ
املتوفني وه��م :الرئي�س
اجلي�ش ال�سابقني
ال��ل��واء ف���ؤاد �شهاب (غ��زي��ر) ،العماد جان
جنيم (كفرتيه) ،اللواء عادل �شهاب (ر�أ�س
النبع) ،العماد �إميل الب�ستاين (حارة �صخر)،
العماد ا�سكندر غامن (�صغبني) ،العماد
حنا �سعيد (القليعة – مرجعيون) والعماد
�إبراهيم طنو�س (القطلبة – القبيات).

 ...وعلى �ضريح العماد جان جنيم )كفرتيه(

 ...وعلى �ضريح العماد �إميل الب�ستاين )حارة �صخر(

 ...وعلى �ضريح العماد ا�سكندر غامن )�صغبني(

 ...وعلى �ضريح العماد حنا �سعيد )القليعة  -مرجعيون(
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الأول
من �آب

القا�سم
امل�شرتك

اجلامع
امل�شرتك

مبنا�سبة العيد ال�سبعني للجي�ش،
ع��ر���ض مل�صقان للتعبري عن
بع�ض خ�صائ�ص ال�شعب اللبناين
ودور اجلي�ش وثوابته يف ّ
ظل هذه
اخل�صائ�ص ،الأول حتت عنوان:
ال��ق��ا���س��م امل�����ش�ترك ،وال��ث��اين:
اجلامع امل�شرتك.
يت�ضمن املل�صق الأول خم�سة
ّ
�أل�����وان :الأ���ص��ف��ر ،الأخ�����ض��ر،
ال�برت��ق��ايل ،الأزرق ،الأح��م��ر،
وترمز �إىل حر ّية املعتقد والتعبري
والتنوع الثقايف والفكري يف
ّ
لبنان ال���ذي ي�صل يف بع�ض
حد االختالف،
الأحيان �إىل ّ
وهذه الأمور هي من �سمات
ال�شعب اللبناين التي طاملا
متيز بها عن �سائر �شعوب
ّ
العامل.
ويت�ضمن املل�صق الثاين
ّ
الأل���وان نف�سها مر�سومة
ّ
مرقط ،ما يرمز
ب�شكل
�إىل اجلي�ش اللبناين الذي
واحلريات
التنوع
يحمي
ّ
ّ
ع���ل���ى اخ���ت�ل�اف���ه���ا يف
�إط��ار الد�ستور والقوانني
والوحدة الوطنية ،والذي
يعك�س يف بنيته الب�شرية التي ّ
متثل جميع
اللبنانيني واملناطق اللبنانية �إىل جانب دوره الوطني اجلامع،
املوحد ب�أر�ضه و�شعبه وم�ؤ�س�ساته.
�صورة عن لبنان الواحد ّ
متاما اجلي�ش اللبناين ال��ذي يف
و«اجل��ام��ع امل�شرتك» هو
ً
ّ
تتح�صن الدولة وتن�شط الأح��زاب ،وتتعدد الآراء
ظل حمايته
ّ

والأف��ك��ار .ويف النهاية ه��و ع�صبة
مم�سوكا ،وطنً ا
متما�سكا
اللحمة التي تبقي لبنان
ً
ً
جلميع اللبنانيني ،فيه م�ساحة يلتقون فيها� ،إنها اجلامع
امل�شرتك :اجلي�ش اللبناين.
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الأول
من �آب

الأول من �آب
الـ� 50ألف يف �إ�صدار خا�ص مبنا�سبة عيد اجلي�ش

يف الذكرى ال�سبعني لت�أ�سي�س اجلي�ش اللبناين،
وتكرميا لعطاءاته� ،أ���ص��در م�صرف لبنان
ً
املركزي ورقة نقدية جديدة من فئة الـ50000
ل.ل .حتمل �شعار اجلي�ش اللبناين.
ويف املنا�سبة ،زار قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،دول��ة رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري يف عني التينة ،ودولة رئي�س جمل�س الوزراء
متام �سالم يف الق�صر احلكومي ،والبطريرك
امل��اروين الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي
يف ال�صرح البطريركي ال�صيفي (الدميان) ،وحاكم
قدم
م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة يف مكتبه يف بريوت .وقد ّ
العماد قهوجي لكل منهم الورقة النقدية اجلديدة كهدية
تذكارية.
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يذكر �أن م�صرف لبنان كان قد �أ�صدر بيا ًنا
حول ورقة الـ 50000ل.ل .اجلديدة ،جاء فيه �أ ّنه
و�ضع يف التداول اعتبا ًرا من تاريخ 2015/8/1
� ً
أوراقا نقدية جديدة من فئة اخلم�سني �ألف
لرية لبنانية ،وذلك مبنا�سبة ذكرى مرور
عاما على ت�أ�سي�س اجلي�ش اللبناين.
�سبعني ً
موا�صفات الأوراق النقدية اجلديدة:
تاريخ الإ�صدار� 1 :آب .2015
حاليا
القيا�س :قيا�س الأوراق النقدية املتداولة
ً
من الفئة عينها.
اللون :الغالب هو الأزرق.
تو�ضع الأوراق النقدية اجلديدة يف التداول �إىل جانب الأوراق
حاليا من الفئة ذاتها.
املتداولة
ً

الأول
من �آب

تكرم
قيادة اجلي�ش ّ
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
ّ

لقوات الأمم
مبنا�سبة عيد اجلي�ش� ،أقيم يف مطعم ا�سرتاحة �صور ال�سياحية ،حفل تكرمي ّ
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،ح�ضره نائب رئي�س الأركان للعمليات العميد الركن حممد جانبيه
ً
القوات املذكورة اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو،
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وقائد ّ
والروحية.
الر�سمية
والفعاليات
وعدد من ال�ضباط
ّ
ّ
ّ
وقد �ألقى قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �شربل �أبو خليل كلمة باملنا�سبة �أثنى
الدولية ،وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش يف �إطار تنفيذ القرار  ،1701والذي انعك�س �إيجا ًبا على ا�ستقرار
القوات
ّ
فيها «على ت�ضحيات ّ
مهماته على امتداد م�ساحة الوطن».
اجلنوب ،ودور اجلي�ش يف تنفيذ
ّ
بدوره� ،ألقى اجلرنال بورتوالنو كلمة �أ�شاد فيها «بجهود اجلي�ش اللبناين للحفاظ على وحدة لبنان و�سيادته وا�ستقالله ،يف ظل
جنبا �إىل
الدولية بر�سالة ال�سالم التي �أتت من �أجلها ،والعمل
القوات
ؤكدا
متر بها املنطقة» ،م� ً
ً
ّ
الظروف الدقيقة التي ّ
«مت�سك ّ
ّ
جنب مع اجلي�ش اللبناين واملواطنني اجلنوبيني لتعزيز فر�ص اال�ستقرار واالزدهار يف املنطقة».
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وفاء لهم
ً

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

قيادة اجلي�ش يف تكرمي
ج�سدوا الت�ضحية
من ّ
وانت�صروا على الأمل:
يف ال�شدائد واملحن
يُعرف الرجال الرجال
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تقدي ًرا منها جلهود من انربوا �إىل العطاء خدمة للوطن
كرمت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ذوي االحتياجات
و�أهله،
ّ
اخلا�صة من الع�سكريني (ال��ذي��ن ما زال��وا يف اخلدمة
الفعلية واملتقاعدين) ،ف�أقيم يف نادي الرتباء املركزي
 الفيا�ضية احتفال لهذه الغاية ،تر�أ�سه العميد الركنّ
ممثلاً قائد اجلي�ش
ب�سام عيد رئي�س نادي الرتباء املركزي
العماد جان قهوجي.
وق��د �ألقى العميد الركن عيد كلمة خاطب فيها
ومم��ا قاله�« :أنتم ال�شهود الأحياء على
الع�سكريني،
ّ
عظمة جي�شكم ،وتاريخه املجيد احلافل بالبطوالت
والت�ضحيات ،مذ حمل ع�سكريوه الأوائل �شعلة ال�شرف
والت�ضحية والوفاء �إىل يومنا ه��ذا ،»...و�أ�ضاف« :لطاملا
ّ
تعلمنا من مدر�سة اجلند ّية � ّأن ف�ضيلة ال�صدق هي �أم
الف�ضائل� .إ ّنها الأ�صل واجل��ذور ،ومن دونها ال ميكن
�أن ندرك احلقيقة ،ومن دون هذه احلقيقة ال ميكننا
الإهتداء �إىل طريق احلق والأمان .و�أنتم �أيها الأحباء ،خري
من عبرّ عن هذه الف�ضيلة ،من خالل �صدقكم مع
ج�سدها يف
الذات ،مع الله والوطن وامل�ؤ�س�سة ،وخري من ّ
�أفعال ،بالت�ضحية التي ال تعرف حدو ًدا ،وباالنت�صار على
�آالم اجلراح ،ال بل حتويل هذه الآالم �إىل �شعلة �أمل ورجاء
يف قلوب الآخرين».
و�إذ �أ�شار �إىل الظروف ال�صعبة التي يعي�شها لبنان يف هذه
املرحلة املف�صلية من تاريخه ،قال« :يف �أوقات ال�شدائد
ّ
تتجلى �إرادة ال�شعوب ويعرف الرجال الرجال...
واملحن،
وه��ذا م��ا �أثبتته م�ؤ�س�ستكم الع�سكرية م��ن خالل
تعمدت بدماء
انت�صاراتها املتوا�صلة على الإرهاب ،والتي ّ
ثم دعا
قوافل ال�شهداء واجلرحى من رفاقكم الأبرار»ّ .
ّ
التيقن � ّأن لت�ضحياتهم اجل�سام وجلهود
احلا�ضرين �إىل
كل فرد من �أف��راد امل�ؤ�س�سة ،بالغ الأث��ر يف حتقيق هذه
�شعبا لديه
الإجنــازات التي �أثبتــت للعــامل �أجمع ب� ّأن
ً
�إرادة ال�صمــود والت�ضحيــة ،وي�ستب�ســل يف الدفــاع عن
بــد �أن ينت�صــر يف
ّ
الــحق ،هــو �شعــب جدير باحليــاة ،وال ّ
نهايــة املطــاف.
أك��د العميد الركن عيد � ّأن قيادة اجلي�ش تعاهد
و� ّ
وفية لهم ولعائالتهم ،كما
املحتفى بهم على البقاء ّ
احلياتية
وعدهم ب�أ ّنها �ستبقى �ساهرة على �ش�ؤونهم
ّ
واملعي�شية ،وج��اه��زة لتلبية كل ما يحتاجون �إليه.
ّ
ً
وختم قائال« :ندعوكم �إىل موا�صلة درب العطاء ،و�أن
أ�شداء يف �ساحات الوطن».
دائما جنو ًدا � ّ
تكونوا ً
أعد
ريا �شرب اجلميع نخب امل� ّؤ�س�سة يف كوكتيل � ّ
�أخ ً
ّ
املكرمون هدايا رمزية من قيادة
للمنا�سبة ،وت�سلم
ّ
اجلي�ش.
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من امليدان
�إعداد:
ندين البلعة خريالله
َ
عميقني .فاملنا�سبة هي � ً
أي�ضا الذكرى
غ�صةٍ وجرح
يرتافق العيد ال�سبعون للجي�ش مع ّ
ّ
الأوىل ملعركة عر�سال التي ا�ستب�سل فيها جي�شنا ،و�أف�شل خمططات الإرهابيني ،لكنه دفع
ثم ًنا ً
باهظا من �أرواح �أبطاله ،ودماء جرحاه وحرية خمطوفيه.
يف هذه الذكرى الأوىل للمعركةّ � ،
أقل ما ميكن �أن ن�س�أله لكل من �أبطالها ال�صامدين يف
وتوجهنا �إىل اجلرود لالطمئنان عنهم و�إليكم
اجلرود «كيفك يا وطن؟» حملنا ال�س�ؤال ّ
اجلواب.

يف احلريق والغريق ووعر الطريق...

مل تعد اللبوة وعر�سال مناطق غريبة
�أو بعيدة بالن�سبة �إلينا ،فقد اعتدنا
عدة م� ّ�رات من
امل�سلك بعد �أن زرناها ّ
خ�ضم
ق��ب��ل يف
ّ
الأح�����داث التي

ك��ان��ت ت���دور ف��ي��ه��ا .ولكننا ال��ي��وم
ن�سلكها ،ال ملعلومات ع�سكرية وال
للتعرف �إىل �أماكن انت�شار الوحدات
ّ
ّ
لتفقد الع�سكريني،
ومهماتها ،بل
ّ

فه�ؤالء الذين �أم�ضوا ال�شتاء يف اجلرود ما
أ�شعة ال�شم�س احلارقة.
زالوا هناك حتت � ّ
الغريب يف هذه املنطقة� ،أنها بي�ضاء على
مدار ال�سنة :يف ال�شتاء ّ
تغطيها الثلوج،
ويف ال�صيف يك�سوها الغبار الأبي�ض
وال��رم��ل ب�سبب طبيعتها ال�صحراوية.
مهما لع�سكريي
ك��ل ذل��ك ال يبدو
ً
الألوية والأفواج املنت�شرة يف هذا القطاع.
فاملراكز باتت اليوم �أف�ضل على م�ستويي
التح�صني واخل��دم��ات ،والع�سكريون
باتوا يعرفون امل�سالك والتعرجات ،الأمر
ال��ذي زاده��م ً
وب��دد عامل اخل��وف.
ثقة ّ
يف جولة على بع�ض مراكز اللوا َءين
الثامن وال�ساد�س وفوج التدخل اخلام�س،
جمعنا درد�شات
وخ����ب���ري��������ات

يفك يا وطن؟»
سسنة على املعركة «ك

جي�شنا

أأقوى وأأثبت وب أألف خري
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من امليدان
طم�أنتنا ...جي�شنا ب�ألف خري،
�أقوى و�أثبت من ذي قبل ،و«�أينما
ّ
ح��ل ،يقف رج��ال��ه ك�صخور ال
تهزها رياح».
ّ

«�إذا راحت البدلة راح الوطن»!

يف قيادة اللواء الثامن يف اللبوة،
ا�ستقبلنا العميد الركن الديك
رئي�س الق�سم الثاين يف اللواء.
ً
حافال :و�سائل
وكان ذلك اليوم
متهيدا
تن�سق مع اللواء
ً
الإعالم ّ
للبث املبا�شر من مراكز اجلي�ش
يف جرود عر�سال ،يف لفتة تقدير
للع�سكريني يف عيدهم .وقد
��رة الأوىل التي
كانت تلك امل� ّ
ي��دخ��ل ف��ي��ه��ا الإع��ل��ام امل��دين
خ�ضم هذه
املتقدمة .ويف
�إىل املراكز
ّ
ّ
ّ
توجهنا بوا�سطة �آلية للواء �إىل
«املعمعة» ّ
بع�ض املراكز املنت�شرة يف القطاع وقابلنا
الع�سكر ّيني وق��د ب��ات��ت ه��ذه الأر����ض
بيتهم الذي يعي�شون فيه وي�ستب�سلون يف
حمايته.
الطريق ما زالت نف�سها ،وعرة
خ�صو�صا تلك امل� ّؤدية
وحمفّ رة،
ً
�إىل املراكز الع�سكرية الأمامية
على اجلبهة ،والتي ا�ستحدثها
ً
ملهماته .الفارق
ت�سهيال
اجلي�ش
ّ
الوحيد ه��و � ّأن امل��دن� ّ�ي�ين باتوا
ّ
يتنقلون بحرية و�أمان ،فالطرقات
مل تعد خالية ب�سبب اخل��وف
وال��رع��ب ال���ذي ك��ان ي�سكن
قلوبهم .وعلى طول الدرب� ،أنا�س
يلقون التحية على الع�سكري
�سائق الآلية وك��� ّأن معظمهم
يعرفه.
ّ
توقفنا عند �أ ّول حاجز للجي�ش،
متر ب�سال�سة
كانت ال�سيارات
ّ
���رة املا�ضية،
ع��ل��ى عك�س امل� ّ
يلقي ال�سائقون التحية ويتابعون
طريقهم ...هي املعركة الأوىل
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التي خا�ضها اجلندي عالء من الكتيبة
�ضد الإره��اب
 83على جبهة يف حرب ّ
تطوعه يف ال��ع��ام  .2010ال يخفي
منذ
ّ
�شعور اخلوف الذي انتابه يف البدايةّ � ،أما
اليوم وبعد مرور �سنة على وجوده يف هذه
نحم نحن
املنطقة ،فهو يقول�« :إن مل
ِ
الوطن ،من �سيحميه؟» ،ويتابع القول:

ً
أفكر ب�أي �أمر حني
«مل �أعد
خائفا وال � ّ
�أكون على اجلبهة �سوى بواجبي ...ف�إن
نحن �سقطنا لن يبقى ال �أر�ض وال وطن وال
عائلة .نبقى يف ّ
ترق ٍب دائم ،ال نت�ساهل
غدار وال ميكن �أن
وال
ّ
نتلك أ� لأن العدو ّ
نغفل عنه ،حتى يف الأيام الهادئة التي ال
حتركات».
ت�شهد ّ

يوما
مل
ّ
يفكر ع�لاء ً
ب��االن��ت��ق��ال �إىل مركز
خ��دم��ة خمتلف« :هنا
فهمت ً
حقا معنى �شعار
اجلي�ش ،ال�شرف والت�ضحية
وال����وف����اء ،ال��ن��اب��ع من
�صمودنا على اجلبهات يف
ٍ
معتد ...ال جمال
وجه �أي
للرتدد ف�إذا راحت البدلة
ّ

راح الوطن!».
يف �أوق���ات فراغه يهوى
ع��ل�اء ال��ط��ب��خ ف��ي��ق��ول
ممازحا« :عاملني ن�سوان
ً
ً
و�أح���ي���ان���ا ����ش���ع���راء،»...
� ّأم���ا ق�صائده فللجي�ش
والوطن.

يف الد�شمة:
ي�صد 50
رجل ّ

ت��اب��ع��ن��ا ال��ط��ري��ق نحو
مراكز �أخ���رى ،وكانت
الأخبار والق�ص�ص تتواىل

على ل�سان ال�سائق« :كلنا �شاركنا
يف املعركة ...حني انتقلنا �إىل عر�سال
تقريبا ،مل نكن نعرف طبيعة
منذ عام
ً
امل��ن��ط��ق��ة ،وجت��ه��ي��زات��ن��ا وحت�صيناتنا
كانت حم��دودة وغري كافية ملواجهة
ّ
املخطط لها.
العمليات الإره��اب��ي��ة
نثبت
ولكننا ا�ستطعنا بفرت ٍة وجيزة �أن ّ
ٍ
ب�شكل
حم�صنني
وجودنا ،فبتنا اليوم
ّ
َ
متقن ،وبات على العدو �أن يح�سب �ألف
ح�ساب قبل التفكري باالعتداء علينا.

حم�صنً ا يف
�أ�صبح كل ع�سكري منّ ا
ّ
وحمميا داخل
نقطة املراقبة اخلا�صة به،
ً
ي�صد  50رجالً
د�شمة ي�ستطيع منها �أن
ّ
بخد�ش واحد� .إ�ضافةً
ٍ
من دون �أن ُي�صاب
�إىل ذل��ك ،حفظنا املنطقة بطرقاتها
وت�ضاري�سها وتاللها واجلبال ،وهذا الأمر
�أ�شعرنا بالثقة والراحة �أكرث».
وي���ع� ّ
��ق���ب م���راف���ق���ه ع��ل��ى ك�لام��ه
ق� ً
ل��دي �سريري اخلا�ص،
�ائ�لا�« :أ�صبح
ّ
أ�شعة
و�أ�صبحت
ً
حمميا من ال�شتاء ومن � ّ
ال�شم�س ،وهذا ي�شعرين بالراحة �أكرث.
والتح�صينات التي قمنا بها يف املراكز

رف��ع��ت م��ن م��ع��ن��وي��ات الع�سكريني
وبددت اخلوف من قلوبنا .وعلى الرغم
ّ
من بع�ض النواق�ص اللوج�ستية� ،إ ّال �أننا
ّ
نت�سلح بال�شجاعة وقوة القلب ،نقاتل
نرتدد».
حتى �آخر نف�س وال ّ

ثكنات م�ستحدثة

لقد حلظت قيادة اجلي�ش وقيادة اللواء
املتقدمة
�صعوبة االت�صاالت يف املراكز
ّ
لتوا�صل الع�سكريني مع عائالتهم �أو
فخ�ص�صت
للإبالغ عن �أي طارئ،
ّ
خ��ط��وط ه��ات��ف
ملثل هذه املواقع،
يتم ا�ستخدامها
ّ
عند ال�ضرورة .وهي
�رك��زة يف بع�ض
م� ّ
املتقدمة،
النقاط
ّ
وك��ل م��ن يحتاج
لالت�صال يجد من
ي��ق� ّ�ل��ه �إىل �أق����رب
ن���ق���ط���ة ل����ذل����ك.
فال�ضباط ي��راع��ون
ظ��روف الع�سكريني
وي��������ح��������اول��������ون
ال��ت��خ��ف��ي��ف عنهم
وت�سهيل �أم��وره��م.
وال�ل�اف���ت �أن ال��ل��واء
الثامن ا�ستطاع خالل
ه��ذا العام ا�ستحداث
نقاط متركز �إ�ضافية
ف��ق��د ارت��ف��ع ع���دد امل��راك��ز م��ن 12
�إىل  56مركزًا على امتداد القطاع،
جمهزة جميعها باملاء والكهرباء
وهي
ّ
و�ضرورات العي�ش.
هنا يف مركز الكتيبة  82على �أحد
عما كان
التالل ،تغيرّ الو�ضع كث ً
ريا ّ
مر .بتنا ن�شعر
عليه خالل العام الذي ّ
وك�أننا يف ثكنة ع�سكرية ثابتة ال يف
م�ستحدث فر�ضت وجوده الظروف
مركز
َ
حت�سنت �أماكن
وامل�ستجدات .لقد
ّ
ّ
املنامة اخلا�صة بالع�سكريني :غرف
جاهزة متّ ا�ستقدامها ،و�أخرى بنتها زنود
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من امليدان
الع�سكريني وحر�صت على جتميلها
ل��رف��ع امل��ع��ن��وي��ات .ويف و���س��ط ال�ساحة
ُث ِّبتت �سارية للعلم كما يف الثكنات
الع�سكرية العاديةّ � ،أما الفارق فهو يف
مهمات احلرا�سة واملراقبة التي ت�أتي يف
املرتبة الأوىل من حيث الأهمية بالن�سبة
�إىل املتمركزين هنا ،وتتبعها املهمات
الروتينية الإدارية وغريها.

عما ك��ان عليه ،الأه��ايل
ً
كليا ّ
يتّ �صلون بنا ،ويتعاونون معنا ويبلغون
ّ
امل�سلحني �أو
ع��ن �أم��اك��ن وج���ود
الفا ّرين .الق�سم الأكرب من �أهايل
ّ
التخل�ص من هذه
عر�سال يرغب يف
الظاهرة الإرهابية التي �أحلقت ال�ضرر
مب�صاحلهم و�أمنهم و�أرزاقهم .فقد
خ�سر �أه��ايل املنطقة يف ه��ذا العام
ً
مثال ،حم�صول امل�شم�ش والكرز يف
إرهابيون.
اجلرود ،الذي �سرقه ال
ّ

ماذا يفعلون حني تكون اجلبهة هادئة؟

مهارات م�ضاعفة

يجيب اجلندي حممد من مركز قيادة
الكتيبة  82عن هذا ال�س�ؤال بالقول:
مهماتنا الع�سكرية و�أعمالنا
نتابع
ّ
الروتينية ،نوبات احل��ر���س ،وال��دوري��ات
والتح�صينات لتح�سني ظروف اخلدمة.
ً
خندقا هنا ونبني د�شمة هناك...
نحفر
وحني نحظى بوقت لال�سرتاحة ن�سرتيح
ببزاتنا لنبقى جاهزين لأي طارئ.
ّ
وي�ضيف العريف ح�سن من الكتيبة
نف�سها« :يف اخلدمة ن�شعر ب�أ ّننا بني
�أهلنا .هذا الأمر يزيد �شعورنا باالطمئنان
خ�صو�صا بعد التعزيزات التي
والثقة،
ً
ا�ستُق ِد َمت وزي���ادة ع��دد الع�سكريني.
لقد اعتاد واحدنا على الآخر ولكننا ال
جند الكثري من الوقت للجلو�س بهدوء
ب�سبب كرثة املهمات و�ضرورات احليطة
والأمان».
• وهل تك ّيف �أهاليكم مع الو�ضع كما
تك ّيفتم �أنتم معه؟
 من الطبيعي �أن ي�شعر الأهل باخلوفوالقلق على �أوالدهم ،لكنهم باتوا على
دراية ب�أهمية ثبات اجلي�ش وانت�صاره يف
هذه املعركة .وي�ضيف العريف :و�ضعنا
حم�صنة ،ومنذ فرتة
جيد وم��راك��زن��ا
ّ
ّ
وجيزة �أح�ضر �أحد ال�ضباط عائلته وجال
معها يف املراكز ،ك�إثبات على زوال
اخلطر ،فالتح�صينات والتدابري كافية
حلمايتنا .كما � ّأن تعاون �أهايل املنطقة
مهمتنا وجعلنا ن�شعر بقدر
�سهل
معنا ّ
ّ
�أكرب من الأمان .الو�ضع اختلف اليوم
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يف ق��ي��ادة ف��وج التدخل اخلام�س
ّ
ك�لا���س ،وقبل
ا�ستقبلنا امل��ق� ّ�دم
�أن ن�س�أل عن معنويات ال�شباب
�أتانا اجل��واب :لقد نفّ ذوا يف الآون��ة
الأخ�يرة ع� ّ�دة عمليات هجومية
هي �أقرب �إىل عمليات الوحدات
جيدة،
اخلا�صة ،وكانت النتائج ّ
ف��ق��د ك��ب��دوا ال��ع��دو الإره���اب���ي
جمة .نحن مل نعد يف
خ�سائر ّ
م��وق��ع ال��دف��اع ف��ق��ط ،ب��ل بتنا
ننفّ ذ عمليات مهاجمة داخل
خطوط العدو (�إغارة) ّ
بدقة واحرتاف.
لقد بات الع�سكر ّيون قادرين على ر�صد
�أي حركة للعدو على اجلبهة والرمي
ّ
للت�سلل من داخل
و�صد �أي حماولة
عليه ّ
عر�سال �إىل اخلارج ،ومن اجلرود �إىل داخل
البلدة .ومن خالل اال�ستطالع واملراقبة
ا�ستطعنا �أن نحفظ كل ت�ضاري�س الأر�ض
حترك الإرهابيني،
و�أن نر�صد �أماكن
ّ
وبالتايل لقد اكت�سب الع�سكري خربة
وا�ضحا يف الأداء.
كبرية وب��ات الفرق
ً
ّ
وتخطينا الكثري من
زادت ثقتنا
ال�صعوبات« ...يف ال�صيف حريق ويف
قو ًة
ال�شتاء غريق ومع ذلك نحن نزداد ّ
وخرب ًة وحت�صينً ا .ن�سبة اجلهوزية لدينا ال
ّ
حت�س ًبا لأي طارئ .و�سوف
تقل عن %75
ّ
نقاتل حتى �آخر نف�س.»...
يف الفوج نف�سه ،يخربنا العريف �شادي
ريا بف�ضل
� ّأن معنوياته ارتفعت كث ً
التجربة واخل�برة على الأر����ض .فكل

ً
�سابقا من
ما تد ّربنا عليه
طبقناه
خالل الدرو�س النظرية واملناوراتّ ،
فعليا ،وهذا الأمر زادنا خرب ًة وقدر ًة على
ً
املواجهة .لقد ت�أقلمنا مع طبيعة الأر�ض
ال��ت��ي تختلف ك��ل االخ��ت�لاف عن
�أماكن متركزنا ال�سابقة يف بريوت،
كما � ّأن املهمة تختلف بطبيعة احلال.
يف الأيام الهادئة ،نقوم ب�أعمال التح�صني
والتمر�س على الأ�سلحة
والتنظيف
ّ
وتعهدها والتدريبات.
ّ
• هل من وقت للت�سلية؟
ّ
 ع��ن��دم��ا ت�سمح ال��ظ��روف نت�سلىبالأحاديث ،العمل ،اخلدمة ،العائلة...
يخ�صنا ،فالعالقة
نتحدث يف كل ما
ّ
ّ
جدا بني رفاق ال�سالح.
وطيدة ً

ال ي�صيبنا �إ ّال ما كتبه الله لنا...

• هل تتمنى �أن تغادر �إىل مركز �آخر؟
 -كل �شخ�ص يتمنّ ى �أن يكون مركز

يف حلظات ال�ضعف
والقوة...
ّ

قريبا
عمله
ً
من منزله� ،أنا �أ�سكن يف ال�شوف،
ولكنني اعتدت الأم��ر وت�أقلمت مع
ظروف احلياة الع�سكريةُ ،بعد امل�سافات
مل يعد �أم ًرا ي�شغل بايل .ف�أمام املهمات
تو�صلت
الكبرية ال وقت للتفا�صيل .وقد ّ
�إىل قناعة مفادها �أ ّن��ه ال ي�صيبنا �سوى
ما كتبه الله لنا �أكان على اجلبهة
�أو قرب املنزل ،لذا فال �ضرورة للخوف وال
دائما على الله.
ّ
للرتدد واتكالنا ً
�وج��ه �إىل اجلندي
ن� ّ
��ودع العريف ون��ت� ّ
ابراهيم ال��ذي اع��ت��اد تنفيذ مهمات
حفظ �أمن روتينية وقد بات اليوم مع
رفاقه يف مواجهة املجموعات الإرهابية،
يقول :خو�ض املعارك هنا ب� ّ�دد اخلوف
لدينا وزادنا ً
ثقة ب�أنف�سنا وبقدراتناّ � .أما
عن احلياة اليومية فيقول� :إذا طر�أ �أي
غالبا ما تراعى ظروفنا.
و�ضع عائلي
ً

يف الأوق��������ات
ّ
كل منا الآخ��ر ،ويف
ال�صعبة ،يدعم
ّ
�أوق��ات الهدوء نتحادث ،نقر�أ« ،جملة
ّ
املتنقل
اجلي�ش» ت�ؤن�سنا ،بيت اجلندي
أ�سا�سية ،حتى �أننا
يلبي حاجاتنا ال
ّ
ّ
ً
دائما
�أحيانا ،ن�شاهد التلفاز ...ولكننا ً
على �أهبة اال�ستعداد...

ّ
«ف�شة خلق»

ً
متاما على كل
موافقا
يبد ال�سائق
مل ُ
ً
ما �سمعه من الرفاق ،لكنه مل يعرت�ض،
انتظر �إىل �أن �أ�صبحنا يف ال�سيارة لنكمل
�سرينا باجتاه قيادة فوج التدخل اخلام�س
ً
ّ
قائال« :الله ي�ساعد
«ليف�ش خلقه»
ّ
يتذمر ،هل
الع�سكري ...ال يت�أفف ،ال
ّ
أ�سبوعا
ي�ستطيع �أي �شاب �أن مي�ضي هنا �
ً
ً
مثال؟».
خميم ك�شفي
فقط يف
ّ

غ��ادرن��ا ق��ي��ادة التدخل
اخل����ام���������س و���س��ل��ك��ن��ا
طريق ال��ع��ودة ،عند اللبوة
التقينا الرقيب �سامر �أحد
ع�سكر ّيي الكتيبة 63
وق��د ك��ان بانتظار الآل��ي��ة
ّ
لتقله �إىل مركز
الع�سكرية
ثمة �آلية
خدمته .يخربنا �أنه ّ
ّ
تقل الع�سكر ّيني الذاهبني يف
م�أذونية ،من مراكز انت�شارهم
يف اجل����رود �إىل �أق����رب نقطة
يجدون فيها و�سائل تنقلهم �إىل
منازلهم ،كما ّ
تقل الداخلني
م��ن امل����أذون���ي���ات �إىل م��راك��ز
خدمتهم.
يتذكر �سامر كيف متركزت
ّ
�سر ّيته منذ عام يف وادي عطا وعني
ال�شعب ملنع املجموعات الإرهابية
م��ن ال��ت��ق� ّ�دم ب��اجت��اه ال��ل��ب��وة...
متر
ي�ستعيد الأح���داث وك�أنها
ّ
الآن �أم���ام ن��اظ � َري��ه :لقد كان
من الطبيعي �أن ن�شعر باخلوف،
بالن�سبة � ّ
إيل كانت �أول معركة
حقيقية �أ�شارك فيها .كل �شيء
جديد والعدو ال يرحم ،ولكن حتى
والرتدد ،كان
كنت �أ�شعر باخلوف
حني
ُ
ّ
وج��ود ال��رف��اق �إىل جانبي يخفّ ف من
ومي��دين باالندفاع
وط���أة ه��ذه امل�شاعر
ّ
ّ
وال�شجاعة .كنا كلما �ضعف فرد منّ ا
يجد الآخرين �إىل جانبه ،وكلما احتاج
�إىل �شيء وجد من ي� ّؤمنه له .وهذا ما زادنا
وقو ًة و�إرادة يف الدفاع عن �أر�ضنا.
ً
تعا�ضدا ّ
تلك كانت �آخ��ر كلمات رافقتنا
يف طريق ال��ع��ودة ،عدنا �إىل ب�يروت ويف
بالنا �صورهم وكلماتهم ،وعهودهم
للوطن ،ل�ل�أه��ل ،ول��ل��رف��اق ...الرفاق
املزروعني يف تلك اجلرود ،الرفاق الذين
باتوا يف دنيا اخللود ،والرفاق الذيــن مــا
ّ
�ستظل
زالــوا �أ�ســرى ...عهد واحد :رايتنا
مرفوعة.
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من امليدان
�إعداد:
اجلندي جيهان جبور

�إىل «�أم خالد» و«احلمرا»

مرة �أخرى وبكل �سرور:
ّ
ماذا يقولون يف عيدهم؟
معا ن�ستك�شف ونعرف ونتعلم ...هل خطر ببال �أحد منّا �أن علبة
ه ّيا ً
«مرتديال» تفتح بحجر لتكون وليمة لـ«�سيدنا ال�ضابط و�أنا»...
متقدمة للجي�ش يف جرود
ع�شية عيد اجلي�ش كانت لنا زيارة �إىل مواقع ّ
را�س بعلبك.
زيارتنا ال�سابقة لهم كانت يف عزّ الثلج .وامل�شقة التي كابدناها ذها ًبا
و�إيا ًبا ،كانت كافية جلعل �أي عاقل ّ
مرة قبل �أن
يفكر �ألف ّ
الكرة ،لكننا عدناها بكل �سرور وطيبة خاطر،
يعيد ّ
ويف عزّ «ال�شالهيب»...

يف الطريق كانت
الأ�سئلة تدور وتدور...

ماذا يقول الع�سكري الراب�ض يف �أعايل
يقيم الو�ضع
التالل يف عيده؟ كيف ّ
منذ �سنة حتى اليوم؟ ماذا يعني له العيد
وهو الذي جعل من مركزه بيته الدائم؟
وكيف يتدبر الع�سكريون �أمور حياتهم
اليومية؟
البداية كانت لدى فوج احلدود الربية
ال��ث��اين ال��ذي �أخ��ذ على عاتقه مهمة
اي�صالنا �إىل تلة «�أم خالد» ،يف �آلية كانت
تنقل � ً
وفدا من اخلرباء الربيطانيني
أي�ضا ً
يق�صد املنطقة للك�شف على عتاد
ً
حديثا.
متطور متّ تركيزه
مراقبة
ّ
ّ
منذ و�صولنا �إىل التلة الحظنا � ّأن الو�ضع
عما كان عليه .ن�س�أل ،في�أتي
يختلف ّ
اجلواب من العريف زيتون الذي ي�ؤكد
� ّأن الو�ضع قد تغيرّ نحو الأف�ضل ،فقد
اتّ خذ اجلي�ش �سل�سلة �إج���راءات على
وخ�صو�صا عند النقاط واملعابر التي
احلدود
ً
ّ
ميكن �أن ينفذ منها امل�سلحون �إىل
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عندما ي�سهر الع�سكري و�سط ال�صخور
القا�سية م� ّؤمنً ا نوبة احلرا�سة يف موقع
خطر ،م��ا ه��ي الأف��ك��ار التي ت���راوده؟
خميلته؟
وما هي ال�صور التي ترت�سم يف
ّ
يقول العريف� ،أف��ك��ار كثرية و�صور
يلح
خمتلفة ل��ك��ن امل�����ش��ه��د ال����ذي ّ
�م��ا ،هو م�شهد رفاقي
على خيايل دائ� ً
الأ���س��رى ي��ع��ودون م��ن خلف ال��ت�لال...
ن�شعر بعمق الأ�سى يف العيون ،ننتقل �إىل
مو�ضوع �آخر.

العيد للبنان ولنا الواجب

ن�س�أل اجلندي ر�ستم ماذا يعني له عيد
اجلي�ش وهو يف هذا املوقع؟ يقول :عيد
اجلي�ش هو عيد لبنان الواحد ،القوي.
واجبنا واح��د هنا �أو يف �أي موقع �آخر.
ت�أقلمنا مع جميع الظروف املناخية
�شخ�صيا ال �شيء
واحلياتية وامليدانية.
ً
يخيفني �أو يخفّ ف من عزميتي ،لقد
�أ�صبحنا جز ًءا من هذه التالل...

الداخل� :أق��ام حواجز وحت�صينات على
طول احلدود ،و�أقفل املعابر غري ال�شرعية
ّ
امل�سلحة حتت مرمى
لتُ�صبح املجموعات
نريانه .وبكل ثقة وعزم يقول العريف:
املنطقة باتت اليوم يف قب�ضة اجلي�ش
وحتت �سيطرته الكاملة.

��ودع ال�شباب نتمنى لهم العافية
ن� ّ
وال�سالمة و�أعيا ًدا عديدة ،ونتابع جولتنا
لن�صل اىل نقطتنا الثانية :مركز تلة
جدا
احلمرا الذي يعترب مركزًا
متقد ًما ً
ّ
جلهة احل��دود اللبنانية ال�سورية .وهو
امل��رك��ز ال��ذي �شهد حكايات بطولة
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من امليدان
ّ
�سطرها اجلي�ش بدمه منذ �أ�شهر.
ي�شري عنا�صر من ال�سرية اىل الد�شم التي
ا�ستحدثوها و�إىل التح�صينات التي جعلت
ع�صيا على �أي حماوالت خلرقه.
املركز
ً
• ماذا عن الأو�ضاع احلياتية يف املركز؟
 ي�ضحك ال��رق��ي��ب حم��م��د وي��ق��ول:«يف ال�شتاء كنا نذيب الثلج لن�شرب
ولن�ستحم ،الآن مل يعد لدينا م�شكلة
فامل�ستلزمات احلياتية من ماء و�أكل
كليا وب�شكل يومي».
م�ؤمنة
ً
ً
جيدا مع الظروف؟
• ن�س�أل� :إذا تك ّيفتم ً
«طبعا والأه��م �أننا
 ف�يردف قائلاً :ً
التمر�س واخل�برة
مزيدا من
اكت�سبنا
ً
ّ
خ�صو�صا الرمي
يف ا�ستخدام ال�سالح،
ً
بوا�سطة «الهاون»».

�سيدنا و�أنا...

�ازح��ا ،يخربنا املجنّ د الأي��وب��ي �أ ّن��ه
مم� ً
املرات �شعر باجلوع ومل يكن
يف �إحدى ّ
جمهزًا بامل�ستلزمات احلياتية
املركز
ّ
ّ
بعد .كل ما توفر حينها كان علبة
�شكلت وج��ب��ة ال��غ��داء
«م��رت��دي�لا»
ّ
ل�شخ�صني�« :سيدنا ال�ضابط و�أنا» ،يقول،
وي�شرح :ا�ستعنا بحجر لفتحها ،و�أكلنا
معا« ،لقمة �إيل لقمة ل�سيدنا».
ً

الإج����رام والغــدر ،والعيــد بالن�سبــة
�إلينــا جتديــد لعهدنا مبحاربــة
الإره��ـ��ـ��اب ب�أ�شكالــه املختلفــــة
حتــى ال��رم��ق الأخ��ي�ر م��ن حياتنــا
وحتــى �آخــر نقطــة دم يف عروقنــا».
وي�ضيف« :الوفاء بالعهود من �شيمنا وهو
نطور قدراتنا وخرباتنا ب�شكل
يقت�ضي �أن ّ
م�ستمر وه���ذا م��ا نفعله م��ن خ�لال
التدريب املتوا�صل».

برجك عيد

نحمي وندعم

ت�صل �إىل م�سامعنا �أ���ص��داء الأغ��اين
الوطنية ت�صدح يف �سماء املنطقة .لعيد
اجلي�ش وقعه اخلا�ص ونكهته املميزة يف

ونتوجه �إىل �سرية اال�ستطالع،
نودعه
ّ
ّ
هناك نلتقي الرقيب �أول ال�صالح الذي
يك�شف لنا � ّأن مهمته الأ�سا�سية هي

الرجال � ً
أي�ضا يبكون

ال��رق��ي��ب ع��ل��ي ك��ان��ت ل��ه حكاية
�أخ���رى ،فهو ال���ذي �سحب رف��اق��ه ال��ذي
عدة
ا�ست�شهدوا يف الكمني الغادر منذ ّ
�أ���ش��ه��ر« ،بكيتهم كالطفل ،كنا
نت�شارك اخلطر وال�سهر وال�صحن وفنجان
القهوة ،»...ي�صمت قليلاً قبل �أن يتابع
ب�إ�صرار :يف عيد اجلي�ش ،عهد علينا �أن
ّ
نظل �شجعا ًنا �أوفياء لتظل هذه امل�ؤ�س�سة
بكل �ألويتها ووح��دات��ه��ا ،ب�ضباطها
ورتبائها وجنودها ،امل�لاذ الآم��ن لكل
اللبنانيني والبنية الأ�سا�س لدولة متقدمة،
نريدها �أن متتلك كل عنا�صر اال�ستقرار
واالزدهار والأمن.
ن�صعد �إىل نقطة حرا�سة حيث يتمركز
املجند الأيوبي .معنويات «مثل النار»،
قوة قلب وثقة بالنف�س وبال�سالح .يطلعنا
املجند على مهمته الأ�سا�سية« :احلرا�سة
وامل��راق��ب��ة ع�بر مناظري نهارية وليلية
و�صد
والقيام مبهمات ا�ستك�شافية
ّ
ّ
الت�سلل املحتملة»« .املركز
حم��اوالت
بيتي» يقول ،وعن عنا�صر ال�سرية« :نحنا
متل عيلة هون كل واحد بيخاف على
التاين وبيحميه بعيونو».
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املجوقل الذي بد�أ باالحتفال منذ ال�صباح
الباكر ،وعند و�صولنا �إىل مركزه كانت
بانتظارنا «حلوينة العيد» ...وكذلك
ع�صري التوت البارد.
قدمنا
يف غ��رف��ة عمليات امل��ج��وق��ل ّ
رحبوا
التهاين بالعيد للع�سكريني الذين ّ
بنا بحرارة .نقرتب من عن�صر من ال�سرية
ون�س�أله:
• ماذا يعني لك العيد هذه ال�سنة؟
 ي��ج��ي��ب ال��رق��ي��ب �أول حم��م��د من�سرية ال��دع��م« :ل��ق��د ا�ست�شهد ال��رائ��د
ربيع كحيل قبل العيد ووق��ع �ضحية

املراقبة الدقيقة ودرا�سة اخلرائط وحتديد
ؤكدا
�أهداف العدو ونقاط التمركز ،م� ً
� ّأن املجوقل يف جهوزية تامة وهو يقوم
مبهمتني �أ�سا�سيتني :الأوىل حفظ احلدود
والثانية ت�أمني الغطاء الأمني والدعم
الناري للوحدات املنت�شرة.
وبثقة ي�ؤكد« :املجوقل قادر �أن يح�سم
�أي معركة حمتملة بعد ب�ضعة دقائق
من ّ
تدخله ،والويل للعدو �إذا هجم �أ�سود
املجوقل وزغردت هوانينه.»...
ينتهي م�شوارنا ،ونعود حاملني يف قلوبنا
حكاية �أمل...

حتقيق
ع�سكري

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

القوات اجلوية
�سالح الدقة
واحل�سم
القوات اجلوية هي �أحد الأذرع الرئي�سة لكل
اجليو�ش .يف لبنان ،ومع تطور الأحداث منذ
العام  2000واحلرب غري املتماثلة التي يقودها
واملتطرفني ،كان للقوات
جي�شنا �ضد الإرهاب
ّ
اجلوية الأثر الكبري يف ح�سم معظم املعارك
التي وقعت منذ تاريخه و ّملا تزل.
قائد القوات اجلوية العميد الركن الطيار
غ�سان �شاهني ي�ضيء على مهماتها وواقعها
وعلى اخلطة املو�ضوعة لتطويرها.

القوات اجلوية ومهماتها

ب��داي��ة ,يو�ضح قائد ال��ق��وات اجلوية
العميد ال��رك��ن �شاهني �أن الأج���واء
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة منطقـة ج��وي��ة واح���دة
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ت���ت���ب���ع ل��ق��ائ��د
ال����ق����وات اجل���وي���ة وت��ت��م
ال�����س��ي��ط��رة عليها م��ن ق��ب��ل ق��ي��ادة
القوات اجلوية والقواعد اجلوية (رياق
 ب�ي�روت  -ح��ام��ات  -القليعات).و�إ���ض��اف��ة �إىل ال��ق��واع��د اجل��وي��ة ،تتبع
للقوات اجلوية وحدات �أخرى ،ومنها:
 مدر�سة القوات اجلوية ،وهي القطعةامل�س�ؤولة عن تدريب الطيارين واملالحني
واملراقبني والفنيني و�إعدادهم.
 م�صلحة عتاد اجلو ،وهي القطعةاللوج�ستية التي تهتم بتح�ضري موازنة
ال��ق��وات اجل��وي��ة ال�����س��ن��وي��ة ،وب���إع��داد
طلبات لقطع الغيار املطلوبة والعدة
الالزمة لذلك.
 كتيبة الرادار ،وهي القطعة امل�س�ؤولةعن ت�شغيل ال���رادارات واالت�صاالت يف
القوات اجلوية.
وقد �أحلق يف الفرتة الأخ�يرة بالقوات

اجلوية كتيبة احلرا�سة
وامل���داف���ع���ة ع���ن م��ط��ار رف��ي��ق
عمالنيا تتبع
احلريري الدويل لكنها
ً
جلهاز �أمن املطار.
يف املقابل تنت�شر �أ���س��راب الطائرات
والطوافات يف القواعد اجلوية وتنفّ ذ
املهمات الآتية:
 املحافظة على �سالمة املجال اجلويالوطني عرب مراقبة الأجواء الوطنية.
 ت��ق��دمي ال��دع��م اجل���وي للوحداتالربية واجلوية ال�صديقة (دعم ناري -
عمليات جموقلة.)...
 تنفيذ مهمات �أخ��رى وه��ي على�سبيل املثال ال احل�صر:
مكافحة التهريب اجل��وي وال�بري،
تنفيذ عمليات بحث و�إن��ق��اذ بري
وج��وي ،وم�ساندة ال��وزارات املختلفة يف
تنفيذ مهماتها (�إطفاء حرائق  -ر�ش
مبيدات  -ت�صوير ج��وي  -مواكبة
�شخ�صيات  -امل�ساعدة عند ح��دوث
كوارث طبيعية.)...

مهمات دقيقة
يف احلرب على الإرهاب

يف العــام � ،2000شــاركت القوات
اجل��وي��ة مب��ا ع���رف مب��ع��رك��ة ج��رود
ال�ضنية ،حيث نفّ ذت �إنزاالت لعنا�صر
ال��ف��وج املجوقل وم��غ��اوي��ر البحر قرب

م��راك��ز امل�����س� ّ�ل��ح�ين ،مما
���س��اع��د ع��ل��ى تطويقهم
وال��ق�����ض��اء عليهم ،كما
كانت لها مهمات متعددة
يف ذلك التاريخ.
�أم���ا �أه���م امل��ع��ارك التي
���ش��ارك��ت ف��ي��ه��ا ال��ق��وات
اجل��وي��ة ح��دي� ً�ث��ا ،فكانت
معركة نهر البارد (،)2007
وق��د ك��ان للقوات اجلوية
الدور احلا�سم يف �إنهاء هذه
املعركة عرب تدمري مراكز
الإرهابيني وابتكار طرق
ج��دي��دة للق�صف بوا�سطة
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حتقيق
ع�سكري
امل��روح��ي��ات ب�صورة دقيقة،
الأمر الذي �أ�شادت به القوات
العربية والأجنبية ال�صديقة.
وم��ن��ذ ذل��ك ال��ت��اري��خ تعمل
ال����ق����وات اجل���وي���ة ب�����ص��ورة
م��ت��وا���ص��ل��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر

قدراتها و�إمكاناتها ،وزيادتها ،حتى
با�ستعمال الأ�سلحة القدمية العائدة
للطائرات النفاثــة ،على الطوافــات.

تطور م�ستمر
يف ّ

ؤكـد العميد الركن �شاهني � ّأن
ي� ّ
التطور ال��ذي �شهده ا�ستخدام الطريان
يف احلروب اجلديدة� ،أخذ مداه � ً
أي�ضا يف
القوات اجلوية اللبنانية بد ًءا من العام
 ،2009وذل��ك بف�ضل ا�ستخدام طائرات
املراقبة احلديثة Cessna Caravan
والتي ب�إمكانها مراقبة �سري املعارك
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�أول طائرة ّ
حلقت يف �سماء لبنان ،كانت فرن�سية
حمطات تاريخية
وهبطت يف بريوت يف  25كانون الأول  1913بقيادة
الطيار فيدرين� .أما الطائرة الثانية فكانت تركية
ّ
ّ
بقيادة ال�ضابطني فتحي و�صادق وحلقت يف �سماء لبنان يف � 13شباط .1914
ّ
ت� ّأ�س�س �سالح اجلو يف الأول من حزيران  1949يف قاعدة رياق اجلوية وكلف
املقدم �إميل الب�ستاين بقيادته.
رفدت القوات اجلوية منذ ن�ش�أتها ب�أنواع عديدة من الطائرات والطوافات،
عيدا للقوات اجلوية ،وذلك بعد �أن
واعترب تاريخ  20حزيران من كل عام
ً
�شاركت هذه القوات يف احتفال يف ح�ضور رئي�س اجلمهورية يف العام 1955
وقامت بعرو�ضات مميزة.

لفرتات طويلة ونقل ال�صور
مبا�شرة �إىل مراكز القيادة
وال�سيطرة ،و�ضرب الأهداف
جدا (�أ�سلحة
ب�صورة دقيقة ً
دقة عالية).
ت�����ش��ارك ال��ق��وات اجلوية
بجميع و�سائلها اجلوية من
طائرات ا�ستطالع وطائرات
م�سيرّ ة عن بعد وطوافات
ق��ت��ال��ي��ة (غ���ازي���ل وب��وم��ا
ّ
حمليا) يف الت�صدي
م�سلحة
ً

ل��ه��ج��م��ات امل��ج��م��وع��ات
الإره��اب��ي��ة امل�����س� ّ�ل��ح��ة ،ويف
ّ
دك م���راك���ز امل�����س� ّ�ل��ح�ين
ومطاردتهم �أينما وجدوا.
ّ
وت��دخ��ل ال��ق��وات اجل��وي��ة
يف بع�ض امل��راح��ل ،يكون
حا�سما يف املعركة ،وهذا ما
ً
ّ
حدث يف تلة احلمرا يف جرود
ر�أ���س بعلبك .ومعلوم �أن
�سالح اجلو اللبناين �شارك
يف معركة عر�سال وجرودها
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حتقيق
ع�سكري

منذ اليوم الأول الندالعها (� 2آب ،)2014
وكذلك الأمر بالن�سبة �إىل جرود ر�أ�س
بعلبك.
ويقول قائد القوات اجلوية �إن خطة
تطوير ه��ذه ال��ق��وات تق�ضي باحل�صول
على �أ�سلحة جديدة عرب الهبة املقدمة
من اململكة العربية ال�سعودية .وت�شمل
هذه الأ�سلحة� :سبع طوافات جديدة من
نوع « ،»Cougarورادارات للمراقبة
والإن����ذار تغطي الأرا���ض��ي اللبنانية،
�إ�ضافة �إىل رادارات مالحية للقواعد
اجل��وي��ة ،و�شبكة �صواريخ �أر���ض -جو
ق�صرية املدى ،ومدافع م�ضادة للطائرات،
و�شبكة ات�صاالت م�شفّ رة.
ومب���وج���ب اخل��ط��ة �أي���� ً���ض���ا ،حت�صل
القوات اجلوية على �أ�سلحة �أمريكية
جديدة قوامها �ست طائرات «Super
ّ
م�سلحة للدعم اجل��وي
»Tucano
القريب ،وثمان طوافات قتالية خفيفة
ن��وع «ب��ل» ،وذل��ك �ضمن هبة املليار
دوالر الإ�ضافية التي قدمتها اململكة
العربية ال�سعودية.
ويف اخلتام ،يعقد قائد القوات اجلوية
�آما ًال كبرية على العن�صر الب�شري املميز
يف هذه القوات ،وي�ؤكد �أن ال م�شكلة
����دا يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ع��ت��اد اجل��دي��د،
�أب� ً
فالطيارون والفنيون على درجة عالية
جدا من الكفاءة وااللتزام ،مما ي�ؤمن
ً
اال�ستخدام الأم��ث��ل لأ�سلحة القوات
اجلوية.
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�شعار القوات اجلوية

يف العام  2014مت تغيري �شعار
وب�ي�رق ال��ق��وات اجل��وي��ة وراي���ات
القطع والقواعد اجلوية لت�صبح
على ال�شكل الآتي:
• ر�أ�س الأفعى « :»Viper
يرمز �إىل ال�سرعة والدقة والقدرة
على التمويه اجليد واحلنكة
يف التعامل م��ع ال��ع��دو وال��ق��درة
على تنفيذ ال�ضربات اال�ستباقية
ال�شر�سة.

• بريق القوات اجلوية:
 اخللفية الزرقاء :ترمز �إىل �سماء لبنان. �إكليل الغار :يرمز �إىل ال�شموخ والإباء. الن�سر :يرمز �إىل التحليق عالي ًا والعنيالثاقبة.
 الدائرة احلمراء بداخلها مثلث �أبي�ضيتو�سطه دائرة خ�ضراء «دلتا» :ترمز �إىل ال�شعار العاملي للطريان.
 الأرزة اخل�ضراء :متثل �أرز لبنان ال�شامخ. -ال�شريط الأحمر والأبي�ض :يرمز �إىل العلم اللبناين.

• ر�أ�س الغزال:
يرمز �إىل الدقة يف حتديد
ال���ه���دف وال�����س��رع��ة يف
التنفيذ واخلفة واملرونة يف
املناورة.

• التنني:
يرمز �إىل القوة وال�سيطرة،
واللهب الأحمر يرمز اىل
غزارة النريان.

• العقرب:
ي��رم��ز �إىل ال���وج���ود يف
منطقة نائية ذات طبيعة
ق��ا���س��ي��ة ووع�����رة ،كما
يرمز للمادة ال�سامة التي
ت�ستخدم ل��ل��دف��اع عن
النف�س وملحاربة يد الغدر.

• الطائرة والكرة الأر�ضية:
ترمز الطائرة الع�سكرية
�إىل م�صلحة عتاد اجلو
التي تبحث على كامل
الكرة االر�ضية لت�أمني
الدعم اللوج�ستي للقوات
اجلوية.

• الرادار:
يرمز �إىل
مهمة الكتيبة الأ�سا�سية يف حماية الأج��واء
اللبنانية والبحث والإن���ذار املبكر عن العدو
اجلوي وتدمريه.

• الن�سر:
يرمز �إىل عامل الطريان فهو يقود بعزم نحو
حتقيق �أهدافه و�صقل مهاراته وينق�ض على
العلم واملعرفة وينهل منهما.
• الكتاب:
يرمز اىل متابعة العلم واملعرفة على ال�صعيدين
الأر�ضي واجلوي.
• الطوافة:
ت��رم��ز اىل ال��ط��ي��اري��ن والفنيني ال��ذي��ن يتم
تخريجهم من املدر�سة.
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�إعداد:
نينا عقل خليل

اجتماع ثالثي يف الناقورة
بحث يف اخلروقات
الإ�سرائيلية
عقد اجتماع ثالثي يف ر�أ���س الناقورة
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
برئا�سة قائد ّ
يف لبنان اجل�نرال لوت�شيانو بورتوالنو،
وح�ضور وفد من �ضباط اجلي�ش اللبناين
من�سق احلكومة اللبنانية
برئا�سة
ّ
لدى هذه القوات العميد الركن حممد
جانبيه .ونوق�شت يف االجتماع موا�ضيع
ّ
متعلقة بتطبيق القرار  1701واحلوادث
احلا�صلة يف الفرتة الأخ�يرة يف منطقة
جنوب الليطاين.
وع��ر���ض ال��وف��د ال��ل��ب��ن��اين اخل��روق��ات
الإ�سرائيلية الرب ّية والبحر ّية واجلو ّية،
و�شدد على «�ضرورة
وطالب بوقفها فو ًراّ ،
و�ضع ترتيبات خا�صة باملناطق التي
حتفّ ظ عليها لبنان يف العام  ،2000وذلك
بانتظار عودتها �إىل ال�سيادة اللبنانية»،
�شدد على «�ضرورة معاجلة احلوادث
كما ّ
امليدانية ،و�إن كانت ب�سيطة ملنعها من
والت�سبب بحوادث كبرية كما
التطور
ّ
ّ
ح�صل يف العدي�سة يف الثالث من �شهر �آب
.»2010
و�شدد اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو على
ّ
«�ضرورة ا�ستخدام �آلية التن�سيق واالرتباط
مع قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان،
القوات ب�شكل م�سبق عن � ِّأي
و�إفادة هذه ّ
و�شجع
ن�شاط بالقرب من اخلط الأزرق»ّ .
التو�صل �إىل ترتيبات
اجلانبني على
ّ
ميدانية لتحقيق خطوات عملية يف
ّ
ً
تطبيق القرار  ،1701وذلك حفاظا على
اال�ستقرار يف منطقة عمليات قوات
اً
و�صول �إىل اخلط الأزرق،
الأمم املتحدة
خ�صو�صا يف ظ� ّ�ل الأو���ض��اع امل��ت��وتّ ��رة يف
ً
�سيما يف منطقة
املناطق املحيطة ،ال ّ
اجلوالن.

تكرمي املقدم الفرن�سي موران
ّ
املكلف متثيل اجلانب
ملنا�سبة انتهاء عمل املقدم الفرن�سي جريوم موران
الفرن�سي يف مو�ضوع متابعة الإن�شاء والتدريب يف املدر�سة الإقليمية لنزع الألغام
ّ
املتعلقة بالألغام يف
لأهداف �إن�سانية يف لبنان� ،أقام املركز اللبناين للأعمال
تكرمييا له بح�ضور العميد
ثكنة �شكري غامن – الفيا�ضية حفل تبادل �أنخاب
ً
لاً
الركن حممد جانبيه نائب رئي�س الأركان للعمليات بالوكالة ممث العماد
قائد اجلي�ش ،ورئي�س و�ضباط املركز املذكور وعدد من �ضباط القيادة وامللحق
الع�سكري الفرن�سي يف لبنان ،حيث ّ
�سلم العميد الركن جانبيه املحتفى به
�شعار اجلي�ش التذكاري مع براءته.

ت�س ّلم هبة
يابانية
�أق��ي��م يف بلدة
زغ���ري���ن حفل
ت�سليم معدات
ل��ن��زع الأل���غ���ام
مقدمة كهبة
ّ
م���ن ال�����س��ف��ارة
ال����ي����اب����ان����ي����ة
�إىل ج��م��ع��ي��ة
امل�ساعدات الدامناركية ( )DCAالعاملة حتت �إ�شراف املركز اللبناين للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام ،والتي يقوم �أحد فرقها بتنظيف حقل �ألغام يف البلدة املذكورة،
وذلك بح�ضور ال�سفري الياباين يف لبنان ال�سيد  Seiichi Otsukaعلى ر�أ�س وفد
من ال�سفارة والعميد الركن ح�سن فقيه رئي�س املركز بالوكالة ،وال�سيد Iztok
 Hocevarمدير اجلمعية املذكورة.
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متابعة دولية
لنزع الألغام

الفيا�ضية
زار املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام يف ّ
ال�سيد  David Sassoliالنائب يف الربملان الأوروب��ي ،يرافقه
النائب اللبناين مي�شال مو�سى وال�سيدة مارغريت جاكوب
م�س�ؤولة ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف بعثة االحت��اد الأوروب��ي ومرا�سم
جمل�س النواب.
كما زار املركز ال�سيد  Stephen Wayne Robinsonخبري
تلوث الأ�سلحة يف اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر على ر�أ�س
ّ
من�سقة
وفد من اللجنة ،وال�سيدة ّ Tamar Szeps – Znaider
الدامناركية
الكن�سية
جمعية امل�ساعدات
برنامج لبنان لدى
ّ
ّ
ّ
( )DCAم��ن ال��دامن��ارك ،بالإ�ضافة �إىل العقيد Marc
 Boileauمن قوات اليونيفيل ،وال�سيد  Steinar Essenمدير
ق�سم العمليات الإن�سانية لإزالة الألغام لدى جمعية امل�ساعدات
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ورح��ب رئي�س املركز العميد
ال�شعبية الرنوجية (ّ ،)NPA
الركن �إيلي نا�صيف بالزائرين ،و�أطلعهم على عمل املركز
ومراحل تنفيذ الربنامج اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.

عتاد �صيني للجي�ش
ج��رى يف ق��ي��ادة ال��ل��واء اللوج�ستي،
ّ
كمية من الأ�سلحة
ت�سلم
احتفال
ّ
مقدمة هبة من ال�سلطات
والذخائر
ّ
ال�صينية �إىل اجلي�ش اللبناين.
ّ
ح�ضر االحتفال نائب رئي�س الأركان
للتجهيز العميد ال��رك��ن مانويل
كرجيان ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
ج���ان ق��ه��وج��ي ،و���س��ف�ير ج��م��ه��وري��ة
ال�صني ال�شعبية يف لبنان ال�سيد Jiang

 Jiangوامللحق
ال���ع�������س���ك���ري
ال��ع��ق��ي��د Yang
 Junو�أع�������ض���اء
م���ن ال�����س��ف��ارة،
�إىل ج��ان��ب ع��دد
من ال�ضباط .وللمنا�سبة ،تال العميد
ال��رك��ن ك��رج��ي��ان ك��ت��اب �شكر
با�سم العماد قهوجــي ّ
و�سلمــه لل�سفري

 ،Jiangكمــا ق� ّ�دم له وللعقيد Jun
درع����ا ت��ذك��ار ًي��ـ��ـ��ا ع��رب��ـ��ـ��ون �شكــر
ً
وتقديــر.

افتتاح خمترب ل ّلغة الفرن�سية يف الطبابة الع�سكر ّية
رع��ى العميد الإداري مي�شال �أب��و �سرحال رئي�س الطبابة
الع�سكرية ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،حفل
مقدم هبة من قبل �شركة توتال
افتتاح خمترب ّللغة الفرن�سية ّ
الفرن�سية ،بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان.
�أقيم االحتفال يف مبنى الطبابة الع�سكرية – بدارو ،وح�ضره
ممثل �شركة توتال ال�سيد �آالن من�صور ،وعدد من �أع�ضاء ال�سفارة
ومن �ضباط اجلي�ش.
وقد �ألقى العميد الإداري �أبو �سرحال كلمة� ،أ�شار فيها �إىل �أن
هذا املخترب و�سائر املختربات املماثلة املوجودة يف اجلي�ش� ،إمنا
دما بالتعاون الثقايف بني
تعبرّ عن الإرادة امل�شرتكة للدفع ُق ً
خ�صو�صا يف جمال
اجلي�شني ال�صديقني ،والتعاون القائم بينهما،
ً
التدريب.
أكد فيها
من جهته� ،ألقى ال�سيد من�صور كلمة باملنا�سبةّ � ،

خ�صو�صا يف املجال
عزم ال�شركة على تعزيز التعاون مع اجلي�ش،
ً
ً
انطالقا من �أهمية احلفاظ على العالقات التاريخية
الثقايف،
التي جتمع ال�شعبني ال�صديقني.

ثياب وجتهيزات مدر�س ّية
من CIMIC
ملواطنني يف طرابل�س واجلنوب
يف �إطار برنامج التعاون الع�سكري – املدين (،)cimic
أمريكية قامت وحدات من
املدعوم من وزارة الدفاع ال
ّ
اجلي�ش بتوزيع نحو  6000قطعة من الألب�سة على املواطنني
يف منطقة التبانة – طرابل�س ،كما و ّزعت وحدات �أخرى
جتهيزات مدر�سية على مدار�س ر�سمية يف بلدات كفر�شوبا
واملاري ومرج الزهور.
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تخريج دورة «تن�شئة مغوار»

القوات اخلا�صة يف حامات ،بتخريج
احتفلت قيادة مدر�سة ّ
ال��دورة الـخام�سة واخلم�سني لتن�شئة مغوار ،والتي حملت
ا�سم النقيب املغوار ال�شهيد �أحمد طبيخ .ح�ضر االحتفال
قائد املدر�سة العقيد الركن فادي خمول ممثلاً قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي ،وع��دد كبري من ال�ضباط �إىل جانب
املتخرجني
�أع�ضاء فريقي التدريب الأمريكي والربيطاين ،وذوو
ّ
ومدعوون.
ّ
وقد �ألقى العقيد الركن خمول كلمة باملنا�سبةّ ،نوه فيها
ومما قاله« :لقد خ�ضعتم
مب�ستوى ال��دورة وبجهود املد ّربني،
ّ

أهم نوع من �أنواع
خالل هذه الدورة ل ّ
فتمر�ستم
تدريب الوحدات اخلا�صة،
ّ
لكن هذا التدريب وعلى
بحرفية و�شجاعة ورباطة ج�أ�ش،
ّ
ّ
دائما
أهميته ،ال يكتمل
ويحقق �أهدافه املن�شودة � اّإل �إذا اقرتن ً
� ّ
بالتزامكم ر�سالة اجلندية ،وبوعيكم ج�سامة امل�س�ؤوليات
ّ
كل واحد منكم ،فقدركم
والت�ضحيات امللقاة على عاتق
ت�ضحوا مبباهج العي�ش و�شغف احلياة ،لتزرعوا الأمل
�أن
ّ
جميعا».
والطم�أنينة يف نفو�س �أبناء الوطن
ً
للمتخرجني ،وتقدمي درع الدورة
ثم جرى ت�سليم ال�شهادات
ّ
ً
عر�ضا ع�سكر ًيا
املتخرجة
�إىل عائلة ال�شهيد ،ونفّ ذت الوحدات
ّ
متنوعة.
ومتارين قتالية
ّ

�ضمت �سودان ّيني
 ...ودورة «جموقل» ّ

�أقيم يف ثكنة الفوج املجوقل
يف غو�سطا ،احتفال تخريج دورة
املجوقل اخلام�سة ع�شرة با�سم الرقيب �أول ال�شهيد حممد نا�صر
ت�ضم يف �صفوفها �إىل جانب ع�سكريي الفوج،
الدين ،والتي
ّ
عد ًدا من الع�سكريني ال�سودانيني املتد ّربني.
ح�ضر االحتفال قائد الفوج العقيد الركن جان نهرا ممثلاً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،ووفد ع�سكري من القوات
ّ
واجتماعية ،وعدد من
ر�سمية
امل�سلحة ال�سودانية ،و�شخ�صيات
ّ
ّ
املتخرجني.
ال�ضباط وذوو الع�سكريني
ّ
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وبعد و�ضع �إكليل من الزهر
على ن�صب �شهداء الفوج� ،ألقى
العقيد الركن نهرا كلمة باملنا�سبة ن� ّ�وه فيها «بجهود
املد ّربني ،وكفاءة عنا�صر الدورة» ،م�شد ًدا على «�أهمية التدريب
النوعي الذي تتلقاه الوحدات اخلا�صة يف اجلي�ش جلعلها �أكرث
املهمات اال�ستثنائية».
فعالية وقدرة على تنفيذ
ّ
للمتخرجني ،وتقدمي درع
ويف اخلتام ،متّ ت�سليم ال�شهادات
ّ
تذكاري �إىل عائلة ال�شهيد ،كما جرى عر�ض ع�سكري
املتخرجة.
�شاركت فيه الوحدات
ّ

مناورات ومتارين
يف �إطار خطة التدريب النوعي التي و�ضعتها القيادة للت�أكد من جهوز ّية
الوحدات الع�سكرية ،وا�ستعدادها للتدخل ال�سريع والفاعل يف خمتلف
عدة مناورات ومتارين تكت ّية ح�ضرها عدد من
الظروف القتاليةّ ،نفذت ّ
كبار ال�ضباط يف القيادة وقادة الوحدات الكربى والأفواج امل�ستق ّلة� ،إىل
املدعوين وفرق التدريب الأمريك ّية.
جانب عدد من
ّ

القوات البحرية باال�شرتاك مع
نفّ ذت
ّ
• بحث وانقاذ:
وح��دات من :فوج مغاوير البحر ،القوات
والقوة البحرية العاملة يف �إطار
اجلوية ،الطبابة الع�سكرية
ّ
القوات الدولية ،مناورة بحث و�إنقاذ يف البقعة البحرية املقابلة
ّ
ّ
للتدخل الفاعل
ل�ساحل طربجا ،بغية رفع م�ستوى اجلهوزية
خالل الأحداث الطارئة يف البحر.

يف منطقة ج��رود ال��ع��اق��ورة ،نفّ ذت
• مناورة العاقورة:
وحدات من �أفواج :املغاوير ،املد ّرعات
والقوات اجلوية،
الأول ،املدفعية الثاين ،الهند�سة ،امل�ضاد للدروع
ّ
إرهابية
فر�ضية مهاجمة جمموعات �
مناورة قتالية حول
ّ
ّ
منت�شرة يف اجلرود ،وحتاول التمدد اىل البلدات والقرى املجاورة.
وق��د �شاركت يف امل��ن��اورة ط��واف��ات نقل وق��ت��ال وط��ائ��رات
ا�ستطالع ،وا�ستخدمت خاللها رمايات باملدفعية الثقيلة
وال�صواريخ امل�ضادة للدروع و�صواريخ جو– �أر���ض� ،إ�ضافة �إىل
الأ�سلحة املتو�سطة واخلفيفة .كما متّ ا�ستخدام كا�سحات
طبي
�ألغام لتنظيف البقع امل�شبوهة ،وتنفيذ عمليات �إخالء ّ
من حقل املعركة.

• متارين م�شرتكة مع الفرقاطة الفرن�سية :Aconit

ملنا�سبة زي��ارة الفرقاطة الفرن�سية  Aconitلبنان ،نفّ ـذت
وحدات من القوات البحرية باال�شرتاك مع جمموعات من
الفرقاطة املذكورة ،متارين بحرية قبالة مرف�أ بريوت� ،شملت
عمليات غط�س وتفتي�ش �سفن م�شبوهة ،وذلك يف �إطار التعاون
الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.
وقوات الأمم املتحدة
ح�ضر التمارين عدد من �ضباط اجلي�ش ّ
امل�ؤقتة يف لبنان.
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جي�شنا

خم ّيم تدريبي
جلمعية �أن�صار الوطن
يف لواء امل�شاة العا�شر
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجيّ ،
جمعية �أن�صار
نظمت
ّ
الوطن باال�شرتاك مع ل��واء امل�شاة
خمي ًما يف منطقة حدث
العا�شر
ّ
�شخ�صا.
اجلبة� ،شارك فيه حواىل 250
ً
ّ
املخيم بلقاء مع
ا�ستهلت ن�شاطات
ّ
رحب بامل�شاركني
قائد اللواء الذي ّ
��دا �أن «ث��ك��ن��ات اجلي�ش
م����ؤك� ً
ومراكزه هي لكل اللبنانيني» .ويف
تعرف النا�شطون �إىل هيكلية
حني ّ
ومهماته وتدريباته،
اللواء وتنظيمه
ّ
ت��ع� ّ�رف الع�سكريون �إىل �أع��م��ال
اجلمعية ون�شاطاتها.
ون��فّ ��ذ النا�شطون والع�سكريون
ً
و�سباقا يف
مترين �سري ( 10كلم)
الرك�ض ( 150م�ترًا) ،بالإ�ضافة �إىل
�سباق دراجات هوائية ( 2كلم).
املخيم باحتفال ح�ضره
واختتم
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
يو�سف �سالمة الذي ّ
�سلم امليداليات
والك�ؤو�س للنا�شطني الفائزين يف
توجه
ال�سباقني ،ثم �ألقى كلمة
ّ
يف م�ستهلها بتحية �إك��ب��ار �إىل
ال�سيد مي�شال احل��اج ،رئي�س
روح
ّ
جمعية �أن�صار ال��وط��ن ،ال��ذي زرع
ّ
حمبة
يف نفو�س الآخ��ري��ن �أغ��را���س
ّ
مقد ًما املثال
الوطن والوفاء جلي�شه،
ّ
يف العمل ال��وط��ن��ي اجل���اد واملثمر.
و�أ���ض��اف� :سبعون �سنة م�ضت على
ت�أ�سي�س اجلي�ش ،والأم��ان��ة ال تزال
يف �أي� ٍ�د �أمينة ،ي�صونها رجال �أ�شداء
عاهدوا الله والوطن على حماية
لبنان ،وا�ضعني ن�صب العيون � ّأن ما
�أراده الأجداد والآباء دونه الكثري من
الت�ضحيات والدماء...
104
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ميدالية ال�سفينة ال�شراعية للتلميذ ال�ضابط البحري طارق الها�شم
ن���ال التلميذ ال�����ض��اب��ط البحري
ط��ارق الها�شم ميدالية «ال�سفينة
ال�شراعية – »Gorch Fock Medal
لفوزه باملرتبة الأوىل يف دورة التن�شئة
ّ
الكلية
البحرية التي تابعها يف
البحرية الأملانية.
ّ
وللمنا�سبة �أقيم احتفال يف الكلية
ّ
ت�سلم خالله التلميذ
امل��ذك��ورة،
ال�ضابط الها�شم ميدالية وذل��ك يف
ح�ضور رف��اق ال���دورة من جمهورية
�أملانيا ومن دول خمتلفة.

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

حاز امل�ؤهل �أول عماد غريل من لواء امل�شاة احلادي ع�شر دكتوراه
يف الآداب من جامعة بريوت العربية.

دبلوم
درا�سات
عليا يف
التاريخ
للم�ؤهل �أول
بهاء هاين
نال امل�ؤهل �أول بهاء هاين دبلوم درا�سات عليا
يف التاريخ احلديث واملعا�صر من كلية الآداب
والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة فنية
يف املحا�سبة
للرقيب
جهاد الثوم
حاز الرقيب جهاد الثوم من اللواء اللوج�ستي
فنية يف املراجعة واخلربة يف املحا�سبة من
�إجازة ّ
املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.
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دكتوراه يف الآداب
للم�ؤهل �أول عماد غريل
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يوميات
�أمنية

�إعداد:
نينا عقل خليل

ت�صديه للمجموعات
بينما يوا�صل اجلي�ش
ّ
امل�س ّلحة يف جرود عر�سال ور�أ�س بعلبك ،تتابع
وحداته ّ
تعقب الإرهابيني واملطلوبني اخلطرين.
كذلك ،توا�صل الوحدات تدابريها اال�ستثنائية
يف جمال حفظ الأمن.
التطورات الأمنية خالل
يف ما يلي عر�ض لأبرز
ّ
�شهري متوز والن�صف الأول من �آب.

البقاع

يف عملية �أمنية نوعية� ،ضبطت دورية
تابعة ملديرية املخابرات (،)2015/7/15
عملية تهريب طائرة من نوع Flying
ّ
م�سلحني موجودين
 ،Camمل�صلحة
على احلدود ال�شرقية ،بهدف ا�ستعمالها
جت�س�س على مواقع للجي�ش
يف �أعمال
ّ
ال��ل��ب��ن��اين .وق��د ب��و���ش��رت التحقيقات
لتحديد م�صدر بيع الطائرة والأ�شخا�ص
املتو ّرطني يف العملية.
و�أ�شارت قيادة اجلي�ش يف البيان ال�صادر
«تنبه
عنها ح��ول املو�ضوع �إىل �أنها
ّ
امل�ؤ�س�سات والأف��راد الذين يقومون ببيع
مثل هذه الطائرات� ،إىل �ضرورة الت�أكد
من هوية امل�شرتين ووجهة اال�ستعمال،
كما دعت الأ�شخا�ص الذين ميلكون
ه��ذا النوع من الطائرات �إىل وجوب
اال�ستح�صال من القيادة على تراخي�ص
قبل ا�ستعمالها� ،أ ًيا كانت وجهة هذا
اال�ستعمال ،وذلك حتت طائلة امل�س�ؤولية
ومنعا لتورطهم يف �أعمال �إرهابية».
ً
ويف بلدة بريتال وحميطها ،نفذت
ق��وى اجلي�ش عمليات ده��م وا�سعة
( )2015/8/7ب��ح� ً�ث��ا ع��ن مطلوبني
متكنت خاللها من توقيف
للعدالة،
ّ
�ستة مطلوبني بجرائم خمتلفة ،منها،
احتجاز مواطنني بقوة ال�سالح ،و�أعمال
ّ
خملة بالأمن و�سلب و�سرقة و�إطالق نار
من �أ�سلحة حربية يف �أوق��ات خمتلفة.
و�ضبطت خالل عمليات الدهم كمية
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�إرهابيون
ومطلوبون يف
قب�ضة اجلي�ش
من الأ�سلحة احلربية والذخائر اخلفيفة،
و�سيارة جيب م�سروقة نوع «راجن روفر»
بداخلها مبلغ من املال ،بالإ�ضافة �إىل
عدد من �أجهزة االت�صال الال�سلكية
وك��م��ي��ة م��ن الأم��ت��ع��ة الع�سكرية
املتنوعة.
وق���د ت��ع� ّ�ر���ض��ت ه���ذه ال��ق��وى يف �أث��ن��اء
تنفيذ مهمتها �إىل �إطالق نار من قبل
ّ
فردت على م�صادر النار باملثل
م�سلحنيّ ،
من دون ت�سجيل �إ�صابات يف �صفوف
الع�سكريني.
ك��م��ا �أوق��ف��ت ق���وى اجل��ي�����ش خ�لال
عمليات دهم نفّ ذتها بتواريخ خمتلفة،
اللبنانيني :ح�سني خالد ع��ز الدين،
ح�سن حممد �شاهني ،جعفر �شفيق
احلاج ح�سن� ،شادي حممد خري كرنبي
�إىل جانب العديد من املطلوبني من
التابعية ال�سورية لال�شتباه بعالقتهم
بتنظيمات �إرهابية ،وم�شاركة البع�ض
منهم يف مهاجمة م��راك��ز اجلي�ش
خالل �أحداث عر�سال يف العام املن�صرم.
يف � ،2015/8/7أوقفت قوة من اجلي�ش
يف حملة ب��ري��ت��ال – بعلبك امل��واط��ن
فرحات علي فرحان ا�سماعيل املطلوب
بجرائم احتجاز �أ�شخا�ص خالل العام
 2014بقوة ال�سالح ،وامل�شاركة يف �أعمال
�إرهابية و�سرقة ،و�إطالق النار من �أ�سلحة
حربية ،و�ضبطت بحوزته بندقية حربية
وم�سد�سا وكمية من الذخائر
نوع M4
ً
اخلفيفة.

و�أعلنت مديرية التوجيه يف بيان الحق
�أ�صدرته بتاريخ ّ � ،2015/8/11أن مديرية
امل��خ��اب��رات �أح��ال��ت امل��وق��وف فرحات
ا�سماعيل على الق�ضاء املخت�ص ،النتمائه
ّ
م�سلحة تقوم بعمليات
�إىل جمموعة
خطف بقوة ال�سالح مقابل فدية مالية،
ومنها عملية خطف ال�صيديل و�سام
اخلطيب.
كما ق��ام امل��وق��وف ب��اال���ش�تراك مع
�آخرين ،باقتحام م�ست�شفى دار احلكمة
و�سلب �سالح عائد لع�سكريني مكلفني
بحرا�سة �أح��د اجل��رح��ى م��ن املوقوفني
اخلطرين وحتريره بقوة ال�سالح.
وامل��وق��وف ا�سماعيل مطلوب � ً
أي�ضا
مبذكرات توقيف وق��د �صدرت بحقه
خال�صات �أحكام لتو ّرطه يف �إط�لاق
النار على مراكز للجي�ش وقوى الأمن يف
منطقة بعلبك ،وقيامه بعمليات تزوير
وا�ستعمال املزور.
وق���د �ضبطت ب��ح��وزت��ه كمية من
الأ�سلحة والذخائر.

جبل لبنان

كذلك� ،أف��ادت مديرية التوجيه يف
بيان �أ���ص��درت��ه ،ب���أن ق��وة م��ن اجلي�ش
متكنّ ت بتاريخ  2015/8/7من توقيف
املطلوب الفار منجد ح�سني زعيرت يف
حملة الفنار – الزعيرتية.
يت�صدر الئحة املطلوبني
واملدعو زعيرت
ّ
بالعديد من مذكرات التوقيف لإقدامه
على �إطالق النار على دوريات للجي�ش
وقوى الأمن وحماولته قتل ع�سكريني،
و�إقدامه � ً
أي�ضا على رمي رمانات يدوية
على بع�ض املنازل و�إط�لاق النار باجتاه
مواطنني و�إ�صابة بع�ضهم ،ف�ضلاً عن

قيامه برتويج املخدرات وتعاطيها.

ال�شمال

ّ
كثفت وحدات
يف منطقة ال�شمال،
للحد
اجلي�ش �إجراءاتها الأمنية امل�شددة
ّ
من حتركات اخلارجني عن القانون
ّ
واملخلني بالأمن .وبتاريخ ،2015/7/30
�أ�صدرت مديرية التوجيه بيا ًنا �أعلنت
فيه �أن قوة من اجلي�ش دهمت �أماكن
مطلوبني يف حملة الزاهرية – طرابل�س،
و�أوق��ف��ت اللبنانيني عبدالله حممود
م�سعود و�شقيقه ع���زام ،وعلي �أحمد
ال��ع��ب��دو وع���دي �أح��م��د العبيد .كما
كمية من البنادق
�ضبطت بحوزتهم
ّ
وامل�سد�سات احلربية والأ�سلحة والذخائر
والأعتدة الع�سكرية.
ويف حملة التبانة – طرابل�س� ،أوقفت
القوى ( )2015/7/10املدعو �أمري �أحمد
من�صور املطلوب توقيفه النتمائه �إىل �أحد
التنظيمات الإرهابية ،كما �أوقفت يف
حملتي البح�صا�ص والزاهرية ،ويف مناطق
�أك��روم ،والكورة ،وط��ورزا ،العديد من
ال�سوريني مل�شاركتهم يف االعتداء على
عنا�صر اجلي�ش يف الأحداث الأخرية التي
جرت يف بلدة عر�سال� ،أو لتجوالهم داخل
الأرا�ضي اللبنانية من دون �أوراق ثبوتية.

�أحيلوا على الق�ضاء

�أحالت مديرية املخابرات ()2015/7/31
على الق�ضاء املخت�ص ،اللبناين املوقوف
خالد قا�سم العجمي ،امل��ع��روف با�سم
«خالد رحومة» ،وامللقب بـ«�أبي م�صعب»
و«�أب��و املجد» و«�أب��و عائ�شة اللبناين»،
وال���ذي ك��ان ق��د �أوق���ف النتمائه اىل
تنظيمات �إرهابية وتو ّرطه منذ العام

 2012مع جمموعة
امل����وق����وف م����راد
حمزة ،يف التح�ضري
لتنفيذ �أع��م��ال
�أم��ن��ي��ة ،ولتعاونه
م����ع �إره���اب���ي�ي�ن
مطلوبني داخ��ل
الأرا���ض��ي اللبنانية وخارجها ،يف �إطار
تنظيم «ب�شائر الن�صر» املرتبط بتنظيم
«ك��ت��ائ��ب عبد ال��ل��ه ع����زام» .وك��ان
ر�سميا بالتنظيم
امل��وق��وف قد التحق
ً
الأخري يف �آذار  ،2013وخطط من خالله
ال���س��ت��ه��داف ���س��ج��ن روم��ي��ة وخ��ط��ف
ع�سكريني بغية حت��ري��ر �إره��اب��ي�ين
موقوفني .ويف العام نف�سه التحق املدعو
العجمي بـ«جبهة ال��ن�����ص��رة» �ضمن
جمموعة «املرابطون» ب�إمرة �أبو «دجانة
احلم�صي» و�شارك يف املعارك التي قام
بها التنظيم.
وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه ،اع��ت�رف �أي��� ً��ض��ا
بالتخطيط للقيام بعمليات خطف
مقابل فدية مالية ،وحماولة احل�صول
على جواز �سفر مز ّور للمغادرة �إىل خارج
لبنان� ،إىل �أن متّ ر�صده وتوقيفه.
يف ال�سياق نف�سه� ،أحالت املديرية على
الق�ضاء ( )2015/8/8امل��واط��ن حممد
ط�لال ���ص��ادق ،النتمائه اىل جمموعة
ّ
م�سلحة ،وا�ستح�صاله على
�إرهابية
جواز �سفر لبناين ،يحمل �صورة �شم�سية
للإرهابي امل��وق��وف ابراهيم بركات،
وذلك بغية ت�سهيل حركة هذا الأخري
قبل توقيفه من قبل املديرية.
كذلك� ،أف��ادت مديرية التوجيه يف
بيان �أ�صدرته بتاريخ  2015/8/10ب�أنه
«بنا ًء على معلومات �سابقة توافرت
ملديرية املخابرات عن قيام املدعو عبد
الرحمن ط��ارق ال��ك��ي�لاين ،يف �أثناء
وج��وده يف اخل��ارج ،بتجنيد انتحاريني
لتنفيذ عمليات �إرهابية� ،أوقف املدعو
الكيالين فور عودته �إىل لبنان ،و�أخ�ضع
للتحقيق ،حيث اع�ت�رف بانتمائه
اىل جمموعة الإره��اب��ي �أ�سامة من�صور

وم�شاركته معها يف االعتداءات على
مراكز اجلي�ش التي ح�صلت يف طرابل�س.
كما اع�ترف ب���أن ب�لال ب��در و�شادي
املولوي ّ
كلفاه ،خالل وجوده يف اخلارج،
با�ستقطاب عدد من املطلوبني املراهقني
وجتنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية
�ضد مراكز اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي.
وق��د جن��ح امل��وق��وف يف جتنيد ثالثة
لبنانيني ،اعرتفوا بعد توقيفهم ب�أنهم
كانوا ب�صدد تنفيذ املخطط املر�سوم،
وب�أنهم قاموا بعمليات الر�صد الالزمة
لتنفيذه ،وذل��ك مب�شاركة �آخرين ال
يزالون متوارين عن الأنظار.
�أح���ي���ل امل���وق���وف���ون ع��ل��ى ال��ق�����ض��اء
الع�سكري ،فيما يجري العمل على ر�صد
املتورطني الآخرين لتوقيفهم».

توقيف ع�صابات خطف

يف �إط���ار احل��ف��اظ على الأم���ن � ً
أي�ضا
متكنت
ومالحقة مطلوبني للعدالة،
ّ
مديرية املخابرات ،وبنتيجة التق�صي
والتحريات حول عملية خطف املواطن
حممد عثمان �أبو جخ يف منطقة البقاع
بتاريخ  ،2015/7/13من حتديد مكان
وج��وده يف حملة بريتال ،حيث نفّ ذت
�سل�سلة عمليات ده��م �أ�سفرت عن
حتريره م�ساء .2015/7/16
وق��د بو�شر التحقيق معه لك�شف
م�لاب�����س��ات عملية اخل��ط��ف ،فيما
جتري مالحقة اخلاطفني لتوقيفهم.
ك��ذل��ك� ،أوق��ف��ت مديرية املخابرات
( )2015/7/22كلاً من ال�سوريني ق�صي
مو�سى ع��وي��ر ،ويو�سف في�صل احلمد،
والفل�سطيني ي��و���س��ف ط��ه ال���زاي���دة،
لإقدامهم بتاريخ  ،2015/7/21ويف حملة
املدينة الريا�ضية على خطف الطفل
ً
الحقا
ال�سوري حمزة يا�سر هجاج ،وقتله
ورمي جثته يف خراج بلدة ب�شامون بعد
رف�ض وال��ده دف��ع فدية مالية ،وق��د متّ
العثور على جثة الطفل يف املكان امل�شار
�إليه ،فيما ت�ستمر التحقيقات مع �أفراد
الع�صابات ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص.
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تدريب
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

يدرب يف اجلنوب
فريق �إيطايل ّ
«�شرف لنا
�أن ن�ضع خرباتنا
ت�صرف
يف ّ
اجلي�ش اللبناين»

ال�سماعية يف �صور ،فريق �إيطايل
يف بلدة
ّ
ي�ستمتع ب�شم�س اجلنوب فيما ي�ؤدي مهمته
التدريبية مل�صلحة اجلي�ش اللبناين ،متمن ًيا �أن
تظل العالقة را�سخة بني لبنان و�إيطاليا.
توجهنا جنو ًبا ملقابلة ه�ؤالء
ومن بريوت ّ
اخلرباء الذين �شغفوا بلبنان وب�أهله ،وباملهمة
التي ي�ؤدونها.

�إن�شاء املركز وجتهيزه

بعد ع��دة لقاءات تن�سيق بني وزارت��ي
الدفاع اللبنانية والإيطالية� ،صدر القرار
الرقم ( 3120بتاريخ  )2014/6/16والذي
�أن�شئ مبوجبه مركز تدريب م�ؤقت يف
ال�سماعية ب�إ�شراف فريق تدريب
مركز
ّ
�إي��ط��ايل .عمل املركز يرتبط مبا�شرة
مبديرية التعليم ،وقد متّ اختيار موقعه
بح�سب املوا�صفات املطلوبة لتحقيق
�أف�ضل النتائج من الدورات.
حت��دث عن
قائد ال��وح��دة الإيطالية
ّ
امل�شروع و�آل��ي��ة تنفيذه ،وع��ن مراحله
ومد ّربيه ونتائجه ،قال :بد�أنا العمل على
التدريب يف هذا املركز يف �آذار املا�ضي،
وكنا حواىل ع�شرة �أ�شخا�ص .وبتمويل
من وزارة الدفاع الإيطالية ،قمنا برتميم
املبنى وجت��ه��ي��زه بكل امل�ستلزمات
امل��ط��ل��وب��ة ،امل�����س��ت��ل��زم��ات احل��ي��ات��ي��ة
(حمامات ،باركيه ،ف��وب�لاف��ون)...
والأجهزة التدريبية (طاوالت ،مكاتب،
.)...LCD Projector ،White board
ت�ضم املباين الأربعة،
و�أ���ض��اف قائلاً :
ّ
التابعة لنا يف هذه الثكنة ،املكاتب
الإداري���ة للم�س�ؤولني وامل��د ّرب�ين و�صفوف
التدريب وامل�ستودعات ،ونحن ن�سعى
لإق��ام��ة حمطة لتوليد الطاقة لت�أمني
ّ
وكل امل�ستلزمات احليوية
الكهرباء،
للوحدة.
بالن�سبة �إىل التدريبات ،يتوىل الفريق
متخ�ص�صني
الإيطايل ا�ستقدام مد ّربني
ّ
على �أعلى امل�ستويات من معهد خا�ص
يف �إيطاليا .وه��ؤالء يتم اختيارهم وفق
علما �أن الدورات ت�شمل
مو�ضوع الدورة،
ً
ع�سكريني من اجلي�ش اللبناين من
خمتلف ال��رت��ب ،ت��خ��ت��اره��م ال��ق��ي��ادة
بح�سب حاجتها لالخت�صا�صات .تراوح
مدة الدورة بني �أ�سبوعني و�ستة �أ�سابيع،
وت�ضم نحو  25متدر ًبا ،ويف نهايتها مينح
الناجحون �شهادات.

امتحانات ونتائج باهرة

ي��و���ض��ح رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة :ق��ب��ل ال��ب��دء
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لكن الطالب اللبنانيني حققوا نتائج
ّ
باهرة �إذ بلغت ن�سبة النجاح  99باملئة.
وعن �أنواع الدورات التدريبية و�أماكن
تنفيذها ،يفيدنا �أحد �أع�ضاء البعثة ب�أنه
مت تنفيذ تدريبات يف جماالت متعددة
منها :مكافحة ال�شغب ،الوقاية من
�أ�سلحة الدمار ال�شامل ،الإ�سعاف امليداين
يف �أثناء القتال ،العمليات النف�سية،
مكافحة القن�ص ،التعاون الع�سكري –
املدين  ،CIMICوحماية القوى .ويو�ضح
�أن حت��دي��د �أم��اك��ن ال��ت��دري��ب يرتبط
يتم �ضمن قطاع
بنوعية الدرو�س على �أن ّ
جنوب الليطاين حيث تتمركز البعثة.
فعالة
هذه البعثة �صغرية
ً
ن�سبيا لكنّ ها ّ
ج��دا ،وف��ق ما يخربنا �أح��د �أع�ضائها،
ً
عديدها حواىل ع�شرين مدر ًبا ،الثابتون
منهم ع�����ش��رة� ،أم���ا ال��ب��اق��ون فتتغري
�أعدادهم بح�سب نوعية الدورات.

� 500ساعة تعليم خالل � 6أ�شهر

ب��ال��ت��دري��ب ،جن���ري ام��ت��ح��ان دخ���ول
للمتدربني ملعرفة م�ستواهم ،ون�ستخدم
يف االمتحان املعايري املعتمدة يف تدريبات
اجلي�ش الإي��ط��ايل ذات��ه��ا ،وعند نهاية

التدريب يخ�ضع امل�شاركون يف ال��دورة
(ن��ظ��ري وع��م��ل� ّ�ي)،
الم��ت��ح��ان نهائي
ّ
ملعرفة مدى ا�ستيعابهم املعلومات .هذا
قا�سيا بع�ض ال�شيء،
االمتحان ،يعترب
ً

خ�لال الأ���ش��ه��ر ال�ستة املا�ضية ،قام
مدتها
املد ّربون الإيطاليون بتنفيذ دورات ّ
� 500ساعة تعليم تابعها  132متد ّر ًبا
ً
رتيبا و 65جند ًيا) من
�ضابطا و44
(13
ً
خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته .وقد �أتت
النتائج مميزة جلهة نوعية التدريب
وم�ستواه ،حيث ب��ذل فريق التدريب
ولوج�ستيا
أكادمييا
جهدا �
املذكور
ً
ً
ً
ريا لرفع م�ستوى الطالب وقدراتهم
كب ً
الفكرية واجل�سدية.
ويف اخلتام قال رئي�س البعثة� :إ ّنه �شرف
لنا �أن نكون يف لبنان ون�ضع خربتنا
ً
تاريخا من
بت�صرف اجلي�ش اللبناين ،ل ّأن
ّ
العالقات يجمع بني لبنان و�إيطاليا لي�س
فقط من الناحية الدفاعية ،بل � ً
أي�ضا
من الناحية التاريخية والثقافية .و�إذا
دعت احلاجة ،نحن جاهزون لتو�سيع
تدريباتنا وجتهيزاتنا وتطويرها ،فنحن
بعثة م�� ّؤق��ت��ة ،م��ا يعني �أن اتفاقيتنا
عاما تلو الآخر ،وفق ما تطلبه
تتجدد
ً
ّ
وزارة الدفاع الوطني اللبنانية وبح�سب
حاجة اجلي�ش اللبناين.
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مظلوم ،وعاونه الأبوان ايلي ن�صر
�إعداد:
وجان عقيقي ،وتولت جوقة مزار
نينا عقل خليل
�سيدة لبنان بقيادة منال نعمة
خدمة القدا�س ،يف ح�ضور العميد
ك��ان عيدهم نار
اً
الركن حممد رحال ممثل قائد
وغ��ار ...كوكبة من
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي
ال�ضباط والع�سكريني
واجتماعية،
أمنية
و�شخ�صيات
الأبطال ا�ست�شهدوا العام املا�ضي على معظم مفا�صله لهذه الذكرى.
ّ
ر�سمية و� ّ
ّ
ّ
ورئي�س جمعية «�أن�صار ال��وط��ن» نادر
وفيما ي�ستمر رفاقهم يف حمل الأمانة
م�شارف عيد اجلي�ش ،ليثبتوا �أن للعيد يف
اً
اً
حنينة ،وعائالت الع�سكريني ال�شهداء،
قامو�سهم معاين ال�شرف والت�ضحية والوفاء يف اجلرود و�سائر املناطق �ساحل وجبل،
وح�شد كبري من الأهايل.
�أقيمت احتفاالت ورفعت �صلوات على
قبل �أي معنى �آخر.
تطرق يف عظته �إىل
املطران مظلوم
ذكراهم خالدة يف القلوب وال�ساحات ،ا�سم من ا�ست�شهدوا ليبقى الوطن وليبقى
ّ
م�شيدا بالعمل الد�ؤوب
عظمة ال�شهادة
والأول من �آب هذه ال�سنة كان مر�صو ًدا يف للبنانيني �أعياد وم�ساحات فرح.
ً
على التقارب ب�ين اجلي�ش واملجتمع
املدين ،وبناء الدميوقراطية ال�صحيحة،
البعيدة عن امل�صالح اخلا�صة وروح التفرقة
ّ
الطائفية �أو املذهبية �أو الإيديولوجية والذي مثلته م�سرية
نظمت جمعية «�أن�صار
قدا�سا يف بازيليك �سيدة لبنان  -حري�صا لراحة �أنف�س اجلمعية.
الوطن»،
ً
ب���دوره� ،أل��ق��ى ممثل قائد اجلي�ش كلمة باملنا�سبة قال
�شهداء اجلي�ش الذين �سقطوا يف �ساحات ال�شرف ،وملنا�سبة
فيها« :مببادرة طيبة من قبل جمعية «�أن�صار الوطن» التي
الذكرى ال�سنوية الأوىل للت�صدي للإرهاب يف عر�سال.
عودتنا على ت�ضامنها الدائم مع اجلي�ش ،نلتقي اليوم على
تر�أ�س الذبيحة الإلهية النائب البطريركي املطران �سمري
ّ

وكان عيدهم نار وغار...

تقدي�س ال�شهادة ،يف هذا ال�صرح امل�شرق بنور املحبة والإميان،
وا�سرتجاع ما تت�ضمن من معاين ال�شجاعة والبطولة والت�ضحية
الالحمدودة ،يف �سبيل بقاء هذا الوطن ،كما �أراده الأجداد
اً
م�ستقلّ � .إن للت�ضحية
�سيدا
والآباء ،وكما نريده نحن ،ح ًرا
ً
الق�صوى التي بذلها �شهدا�ؤنا الأبرار يف املوقعات البطولية التي
خا�ضها اجلي�ش �ضد التنظيمات الإرهابية ،قبل نحو عام يف
منطقة عر�سال ،الأثر الكبري يف ت�أكيد قدرة اجلي�ش على
مواجهة ال�شدائد التي تع�صف بالوطن ،هذه القدرة التي �أثبتها
�أبطال ميامني ،حر�صوا على كرامتهم وكرامة مواطنيهم
ور�أوا انها ت�ستحق �أغلى ما يكون �أال وهي احلياة.»...
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�ساحة يف بريوت
على ا�سم
العقيد ال�شهيد
نور الدين اجلمل
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،وملنا�سبة الذكرى ال�سنوية
الأوىل ال�ست�شهاد العقيد املغوار
الت�صدي
نور الدين اجلمل يف �أثناء
ّ
للإرهاب يف عر�سال� ،أقيم احتفال
�أزيحت خالله ال�ستارة عن لوحة
تذكارية لل�شهيد الذي �أطلق ا�سمه
على ال�ساحة املقابلة جلامع عبد
النا�صر يف منطقة كورني�ش املزرعة.
ح�ضر احلفل النائب عمار حوري
اً
ممثل الرئي�س �سعد احلريري ،العميد
اً
ممثل قائد اجلي�ش
�أ�سامة العط�شان
العماد جان قهوجي ،و�شخ�صيات
ر�سم ّية وف��ع��ال � ّي��ات �سيا�سية
واجتماعية واقت�صادية وع�سكرية
وريا�ضية� ،إىل عائلة ال�شهيد وعدد
كبري من ال�ضباط ورف��اق ال�سالح
ووفود �شعبية.
بعد الن�شيد الوطني وحلن املوتى
عزفتهما فرقة مو�سيقى اجلي�ش،
ودقيقة �صمت عن �أرواح �شهداء
اجلي�ش اللبناين ،عر�ض فيلم وثائقي
عن حياة ال�شهيد املغوار نور الدين
اجلمل و�إجنازاته امليدانية ومناقبيته
ثم �أزيحت ال�ستارة عن
الع�سكريةّ .
الن�صب التذكاري ّ
ومت و�ضع �إكليلني
من الزهر با�سم قائد اجلي�ش
وب��ا���س��م رئ��ي�����س
املجل�س البلدي يف
بريوت.
116

العدد 363/362

عائلة ال�شهيد

تخلل االحتفال كلمات من وحي
املنا�سبة .وك��ان��ت الكلمة الأوىل
لرئي�س املجل�س الثقايف الإمنائي ملدينة
بريوت حممد �أحمد خمتار العا�صي الذي
اعترب «�أن اجلي�ش هو احلامي والقا�سم
امل�شرتك ...واجلامع امل�شرتك».
ثم �ألقت عقيلة ال�شهيد �سناء اجلمل
كلمة العائلة ،ف�شكرت احل�ضور،
و�أك����دت �أن «ت�ضحيات ن��ور اجلمل
ورفاقه لن تذهب هد ًرا ،وبدماء
ال�شهداء انت�صر لبنان
على امل�ؤامرات».
وق����ال����ت� :إن��ه��ا

م�شيئة الأقدار التي تتالعب بنا تالعب
الريح ب����أوراق اخلريف فتفرقها .لقد
حملتك رياح املجد والعز �إىل حيث ال
وجع وال �أمل وال حزن� ،إىل جنان اخللد
لتهن أ� مع رفاقك ال�شهداء الذين بذلوا
الروح لت�سلم �أرواح الآخرين...
رمب��ا كنت الوحيد ال��ذي مل يخلط
بني واجباته الوطنية الع�سكرية وبني
واجباته العائلية اميا ًنا منه ب�أن العائلة
ه��ي �أ�سا�س ال��وط��ن ،فمن رب��ى عائلة
متما�سكا.
متما�سكة رب��ى وط��نً ��ا
ً
لقد كنت نعم املقدم يف عائلتك ويف
الوطن ،وحني خيرّ ت بني الوطن والعائلة
اخرتت الوطن واخرتت الق�سم ،فماتت

با�سم ال�شهيد العقيد املغوار نور الدين
اجلمل ب��ق��رار م��ن املجل�س البلدي يف
مدينة بريوت و�إزاحة ال�ستارة عن الن�صب
التذكاري ،لي�س �ساعة للحزن بل �ساعة
للتاريخ الذي ي�ؤرخ م�آثر ال�شرفاء ومواقف
الأبطال الذين وقفوا يف اللحظة احلرجة
كي يقولوا لن ينك�سر وطن فيه رجال
ك�شهيدنا نور الدين اجلمل».

قيادة اجلي�ش

الأنانية الفردية ،كربنا بك وكرب بك
الوطن...
وتابعت قائلة :ما ت�شعر به عائلتك
ي�شعر به رفاق دربك من الع�سكريني
الذين كنت ترعاهم رعايتك لأوالدك،
لقد ا�ست�شهدت لت�ؤمن لهم احلياة،
فكنت نعم القائد ال��ذي مي�شي �أمام
جنوده يف املعركة ال الذي ي�صدر الأوامر
عن بعد .فتحية لك ولكل اجلي�ش
ً
و�ضباطا وجنو ًدا ،وك�أين
اللبناين قيادة
�أ���س��م��ع �صوتك م��ن عليائك ينادي
ال�شعب ،وكل ال�شعب ب�أن يتوحد وراء
جي�شه� ،أمام املخاطر التي حتف بنا من
كل جانب...

بلدية بريوت

و�أل��ق��ى ال��دك��ت��ور ب�لال حمد رئي�س
حيا فيها ممثل
بلدية بريوت كلمة ّ
قائد اجلي�ش وعائلة ال�شهيد البطل
و�أع�ضاء املجل�س البلدي يف بريوت وقال:
«يف عيدك �أيها البطل ،عيد اجلي�ش
نتذكر ك��ل الأب��ط��ال ال��غ� ّ�ر امليامني،
ونتوجه �إىل روحك الطاهرة و�إىل �أرواح
ّ
كل �شهداء اجلي�ش اللبناين بالتحية
الدائمة ،فالأبطال ال�شهداء هم قوة
الأر���ض ودما�ؤهم الزكية رمز العنفوان
وا�ست�شهادهم �شهادة للحق واالعتدال يف
وجه كل تطرف وا�ستبداد».
وقال« :احتفالنا اليوم الفتتاح �ساحة

العميد عط�شان ال��ذي �ألقى كلمة
ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي
�أك��د �أن قيادة اجلي�ش ال ت�ساوم على
دم��اء ال�شهداء وه��ذه ال��دم��اء هي النور
الذي �سطع يف �سماء لبنان وك�سر كل
امل ��ؤام��رات .ثم تال ن�ص الكتاب الذي
وجهه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ّ
�إىل رئي�س بلدية بريوت والذي �أعرب فيه
عن خال�ص ال�شكر واالمتنان للمبادرة
الكرمية.
ويف اخلتام �شكر �شقيق ال�شهيد العميد
حممود اجلمل احل�ضور ،وق���ال« :من
امل�ؤمنني رج� ٌ
�ال �صدقوا ما عاهدوا الله
عليه فمنهم من ق�ضى نحبه ومنهم من
اً
تبديل .هنيئً ا لك �أيها
ينتظر وما بدلوا
كبري
ال�شهيد ،خلودك يف عليائك.
ٌ
تربعك �أعلى درجات يف اجلنة
�أنت يف ّ
�إىل جانب الر�سل والأولياء وال�صديقني.
لن نبكيك يا نور لأنه يف ا�ست�شهادك
تبد أ� حياة اخللود� .أمل نتعلم �أن ال�شهيد
يعي�ش يوم مماته».
و�أ�ضاف« :يف ختام هذا اليوم ال ي�سعنا
كعائلة و�آل ال�شهيد �إال �أن نتقدم
بال�شكر اجلزيل لقيادة اجلي�ش على
رعايتها هذه املنا�سبة ولل�ضباط والأفراد
كافة على ت�ضحياتهم امل�ستمرة يف
الذود عن تراب الوطن وحدوده.
ال�شكر اجل��زي��ل لكل م��ن �ساهم
و�ساعد يف �إجن���از ه��ذا العمل الكبري
إكراما ل�شهيد الوطن».
�
ً
درع��ا تقديرية
ثم ق� ّ�دم ممثل القائد ً
لأ�سرة ال�شهيد.
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ذكراهم
خالدة

…وقدا�س لراحة نف�س العقيد ال�شهيد داين حرب

مبنا�سبة مرور �سنة على ا�ست�شهاد العقيد داين جوزف
حرب� ،أقيم يف كاتدرائية مار جرج�س يف بريوت ،قدا�س
عن راحة نف�سه ،تر�أ�سه مطران بريوت للموارنة بول�س مطر
وعاونه املطران طانيو�س اخل��وري ولفيف من الكهنة.
ّ
وممثلو القيادات
ر�سمية
ح�ضر القدا�س �شخ�صيات
ّ
الأمنية والع�سكرية والهيئات االجتماعية ،وعائلة
ال�شهيد ورف��اق��ه م��ن ال�ضباط وال��رت��ب��اء والع�سكريني.
بعد الإجن��ي��ل ،ت�لا امل��ط��ران مطر ب��رك��ة ر�سولية من
البطريرك املاروين الكاردينال مار ب�شارة بطر�س الراعي،
ت�ضمنت موا�ساته لزوجة ال�شهيد وطفليه ووالدته و�أ�شقائه
ت�ضمنت �شهادة
و�سائر ذويهم ،ولقيادة اجلي�ش .كما
ّ
بـ«احلبيب داين املخل�ص واملتفاين يف اخلدمة.»...
ث����م �أل����ق����ى امل����ط����ران م���ط���ر ع���ظ���ة اع���ت�ب�ر ف��ي��ه��ا
�أن «ع���ي���د اجل���ي�������ش» ه����و ����ش���ه���ادت���ه ال��ق�����ص��وى

وا���س��ت��ع��داده ل��ل��ذود ع��ن ك��رام��ة ال��وط��ن و���س��ي��ادت��ه...
وق��ال« :ال كرامة لنا من دون �سيادة الوطن ،واجلي�ش
يحمي هذه ال�سيادة وي�صونها وي�ؤمن كرامة كل �إن�سان
منا �أمام نف�سه و�أمام التاريخ ،لذلك جي�شنا عزيز علينا
مثل الوطن ،هذه �أمثولة نحفظها يف قلبنا� .أما الفداء،
فقد ّ
علمنا ال��رب ي�سوع قيمته عندما ق��ال م��ا من
حب �أعظم من هذا� .أن يبذل الإن�سان نف�سه فداء عن
�أحبائـه».
و�أ�ضاف« :الوطن يفتدى لأنه مقد�س ،فهو ذاتنا الكلية
اً
وم�ستقبل،
ما�ضيا وحا�ض ًرا
و�شرفنا ،هو نحن اجلماعية
ً
كما تفتدى العائلة ،كما يفتدى الأوالد والأحبة ،هذا
نحيي كل �إن�سان يدخل يف اجلي�ش
الوطن يفتدى ،ونحن ّ
والقوى الع�سكرية ،لأنه يعلن مبجرد دخوله �أنه يقبل
املوت فداء عن وطنه .وعندما ي�صل �إىل قمة الفداء ،ي�صل

�إىل قمة احلب.»...
مت�ضرعني
و�ألقى ولدا الفقيد ريان ورواد نوايا القدا�س،
ّ
�إىل الله ليكون والدهما ال��ذي يفخران به بني الأب��رار
والقدي�سني.
كذلك� ،ألقت �أرملة الفقيد �إليانور كلمة توجهت
فيها بال�شكر والتعزية �إىل ك��ل �أم �شهيد وزوجــة
�شــهيد...
و�أ�ضافت�« :أ�سمى التحيات للم�ؤ�س�سة الع�سكرية قيادة
ً
و�ضباطا ورتبا َء و�أف���را ًدا ،والتي ما زال كل جندي فيها
يحمل يف نف�سه �إرادة البذل والعطاء وروح ال�شهادة التي
حملها داين ب�شهادته ،ونخ�ص بالذكر قائد هذه امل�ؤ�س�سة
العماد جان قهوجي.»...
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�إعداد :ندين البلعة خريالله

...و� ً
أي�ضا لراحة نف�س الرائد ال�شهيد داين خريالله

مبنا�سبة ذكرى مرور �سنة على ا�ست�شهاد الرائد
داين خريالله يف معركة عر�سال� ،أقامت عائلته يف
قدا�سا لراحة نف�سه يف كني�سة مار
الأول من �آب،
ً
جرج�س -عني الرمانة بح�ضور ممثل العماد قائد
اجلي�ش العميد هرني ابراهيم ،وقائد فوج التدخل
اخلام�س العميد الركن رام��ز خمي�س ،وقائده
ال�سابق العميد الركن ح�سيب عبده� ،إىل عدد من �ضباطه ورفاق دورة ال�شهيد .كما �شارك يف الذكرى النائب قا�سم
ها�شم ،ورئي�س بلدية ال�شياح -عني الرمانة الأ�ستاذ �إدمون غاريو�س وح�شد من �أبناء املنطقة.
القدا�س بفيلم ق�صري عن حياة ال�شهيد منذ ان�ضمامه �إىل �صفوف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أ ّيامه يف الكلية
ا�ستُهِ ّل ّ
ً
احلربية ،وتد ّرجه وخدمته و�صفاته ،و�صوال �إىل ا�ست�شهاده.
وحتدث يف عظته عن ميزات
احتفل بالذبيحة الإلهية الأب �سليم خملوف الذي هنّ �أ اجلي�ش بعيده ال�سبعني،
ّ
ً
قائال�« :أخاطبك اليوم يا داين بعد �سنة على ا�ست�شهادك لأخربك � ّأن �شيئً ا مل يتغيرّ  .فهذا
توجه �إليه
ثم ّ
ال�شهيدّ ،
ٍ
�شباب هم النخبة».
الوطن ما زال يف خطر ،و�أبطاله ما زالوا يفدونه ب�أرواحهم لتزيد الئحة ال�شهداء ال�شرفاء �أ�سماء
يوميا على مذبح
توجه بالتعزية �إىل عائلة ال�شهيد وكل عائالت ال�شهداء الذين �سقطوا وما زالوا ي�سقطون
ً
كما ّ
هذا الوطن.
ٍ
قدمته عائلة ال�شهيد للكني�سة وفا ًء لروحه ،حتى يذكره اجلميع
القدا�س� ،أزيح ال�ستار عن
ن�صب ديني ّ
يف ختام ّ
قدمت الدروع التقدير ّية لكل من ممثل قائد اجلي�ش ،ورئي�س البلدية ،وجلنة وقف رعية مار
يف �صلواتهم .كما ّ
�صمم الن�صب ونفّ ذه.
ميخائيل  -ال�شياح ،والأب �سليم خملوف ،واملهند�س مي�شال الغ�صني الذي ّ
درعا تذكار ًيا من الفوج لعائلة ال�شهيد.
قدم قائد فوج التدخل اخلام�س ً
وبدوره ّ
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�شهدا�ؤنا

قيادة اجلي�ش
يف وداع الرائد ال�شهيد ربيع كحيل
�سنتابع اجلرمية النكراء حتى حتقيق العدالة

ّودعت قيادة اجلي�ش وحملة اخلندق الغميق يف بريوت ،الرائد
ال�شهيد ربيع جميل كحيل الذي ا�ست�شهد بتاريخ ،2015/7/29
مت�أث ًرا بجروح خطرية من ج��راء �إق��دام �أح��د املجرمني على
�إطالق النار باجتاهه ،يف �أثناء مروره يف منطقة بدادون بتاريخ
.2015/7/26
�شيع الرائد ال�شهيد كحيل مب�أمت مهيب ،حيث � ّأدت
وقد ّ
وح��دات من اجلي�ش مرا�سم التكرمي الالزمة لدى �إخ��راج
جثمانه من امل�ست�شفى الع�سكري املركزي يف ب��دارو ،وجرى
تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
ويف ح�سينية حملة اخلندق الغميق� ،أقيمت ال�صالة على
جثمان ال�شهيد الطاهر ،يف ح�ضور ممثل وزير الدفاع الوطني
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الأ����س���ت���اذ �سمري
م���ق���ب���ل وق���ائ���د
اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
ج�����ان ق��ه��وج��ي
ال��ع��م��ي��د �أ���س��ام��ة
ال����ع����ط���������ش����ان
و�شخ�صيات ر�سمية ووطنية ورفاق ال�سالح والأهايل.
وبعد تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من
الدرجة الف�ضية� ،ألقى العميد العط�شان كلمة قال فيها:
ً
�ضابطا من
ن�شيع يف هذا اليوم احلزين،
أ�سى ومرارةّ ،
«بكل � ً
خرية �ضباط اجلي�ش� ،شاءت الظروف �أن ي�ست�شهد على يد
�آثمة جمرمة يف الداخل ،فيما كان طوال حياته الع�سكرية،
يح�سب نف�سه م�شروع �شهيد يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي
دفاعا عن حيا�ض الوطن و�سيادته و�أمن مواطنيه
والإرهاب،
ً
جميعا .ت�شهد على ذلك املعارك البطولية التي خا�ضها ورفاقه
ً
�ضد التنظيمات الإرهابية يف �أكرث من زمان ومكان ،مظه ًرا
ّ
دائما للت�ضحية بالغايل والنفي�س يف
�شجاعة فائقة ،وا�ستعدا ًدا ً
مهماته على �أكمل وجه».
�سبيل �إجناز
ّ
تفرط قيد �أمنلة
و�أ�ضاف�« :إن قيادة اجلي�ش وكعادتها ،لن ّ
بدماء �شهداء اجلي�ش يف �أي موقع كان ،و�ستتابع اجلرمية
النكراء ،حتى توقيف القاتل ،و�إحالته على الق�ضاء لتحقيق
العدالة كاملة من دون نق�صان ،فال تهاون مع �أي معتد على
اجلي�ش و�أفراده ،كما على املواطنني الأبرياء يف �أي بقعة من
بقاع الوطن».
ً
ع�صاميا
وتوجه �إىل ال�شهيد بالقول« :لقد افتقدناك �ضابطا
ً
ّ
واملناقبية ودماثة
متميزًا باالن�ضباط
م�ستقيما كحد ال�سيف،
ً
ّ
ّ
اخللق .افتقدناك رفيق �سالح ،يحظى ب��اح�ترام وتقدير
ّ
كل من حوله ،يندفع يف تنفيذ املهمات �إىل �أق�صى احلدود،
ّ
وامل�شقات برحابة �صدر .افتقدناك ابن عائلة
ويتحمل ال�صعاب
ّ
كرمية� ،أ�صيلة املنبت� ،أجنبت خرية الأبناء و�أن�ش�أتهم على
والتم�سك بالقيم والف�ضائل احلميدة».
حمبة اجلي�ش والوطن
ّ
ويف ما يلي نبذة عن حياة الرائد كحيل:
 من مواليد  1971/9/14يف بريوت.احلربية ب�صفة تلميذ �ضابط اعتبا ًرا من
الكلية
تطوع يف
ّ
ّ
 ّ.1993/1/4
 من عداد فوج التدخل اخلام�س. ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا من  ،1996/8/1وتد ّرج يف الرتقية

املمددة خدماته
ا�ست�شهاد املج ّند ّ
�أحمد عبد الرزاق حبل�ص

قائد اجلي�ش يزور
عائلة الرائد ال�شهيد كحيل معز ًيا
زار قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �أف��راد عائلة
ح�سينية حملة اخلندق
الرائد ال�شهيد ربيع كحيل ،يف
ّ
الغميق يف ب�يروت ،حيث ق� ّ�دم واج��ب التعزية لهم،
أكد
منو ًها مبناقبية ال�شهيد وم�سريته الع�سكرية .و� ّ
ّ
ق�ضيته حتى
خالل الزيارة «�إ�صرار اجلي�ش على متابعة
ّ
توقيف املجرم و�إحالته على الق�ضاء املخت�ص».
حتى رتبة رائد اعتبا ًرا من .2010/7/1
 حائز:الف�ضية.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �سبع ع�شرة ّ
• تهنئة رئي�س الأركان.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
• تهنئة قائد منطقة.
• تهنئة قائد ّ
كلية.
• تهنئة قائد مع�سكر.
مرات.
• تهنئة قائد لواء �سبع ّ
مرتني.
• تهنئة قائد فوج ّ
• تهنئة قائد كتيبة.
 مت�أهل وله ولد واحد.عدة دورات درا�سية يف الداخل واخلارج.
 تابع ّ ّرقي �إىل رتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ،ومنح و�سام احلرب ،و�سام
اجلرحى وو�سام التقدير الع�سكري وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

ا�ست�شهد امل��ج��نّ ��د امل��م� ّ�ددة
خدماته �أحمد عبد ال��رزاق
حبل�ص بتاريخ 2015/7/30
يف �أث���ن���اء ق��ي��ام��ه ب��واج��ب��ه
الع�سكري.
�شيعت قيادة اجلي�ش
وق��د ّ
و�أبناء بلدة البح�صة – عكار
املجنّ د ال�شهيد ،حيث �أجريت له مرا�سم التكرمي
ال�لازم��ة �أم���ام م�ست�شفى ال��ب�ترون احل��ك��وم��ي ،ومتّ
تقليده �أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري
من الدرجة الربونزية ،يف ح�ضور الأهايل ورفاق ال�سالح.
وق��د ووري ال�شهيد ال�ثرى يف م ��أمت �شارك فيه العقيد
اً
ممثل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري
توفيق يزبك
مقبل وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وكانت له
كلمة باملنا�سبةّ ،نوه فيها مبزايا ال�شهيد الع�سكرية
والأخالقية ،وبالتزامه الواجب الع�سكري.
ويف ما يلي نبذة عن حياة ال�شهيد:
 من مواليد  1993/7/7يف ذوق احل�صنية – عكار.مددت خدماته اعتبا ًرا من .2013/5/21
 ّ من عداد مديرية املخابرات. عازب. ّرقي �إىل رتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ،ومنح و�سام
احلرب ،و�سام اجلرحى وو�سام التقدير الع�سكري وتنويه
قائد اجلي�ش.
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من جيل
�إىل جيل

�إعداد:
روجينا ال�شختورة

ال��ذي ي�ساهم يف بناء اللحمة وتر�سيخ
الوحدة ومبادئ العي�ش امل�شرتك.

كي ال تتكرر التجارب الأليمة

ترتبط ال�شهادة من �أجل الوطن ب�أ�سمى امل�شاعر الإن�سانية و�أنبلها ،ويرتقي ذكر ال�شهداء يف
م�سره :كيف نبني اال�ستقرار
ويت�ساءل
ّ
الوجدان اجلماعي �إىل مرتبة القدا�سة .لذلك تقام لتكرميهم االحتفاالت وتخ ّلد ذكراهم الن�صب وال�سلم الأهلي الثابت ون�ضمن دور لبنان
والتماثيل التي ت�شهد لت�ضحياتهمّ .
خ�صو�صا بالن�سبة اىل الأجيال
لكن التكرمي الفعلي لل�شهداء ال يكون فقط ب�إقامة ال�شعائر ،ور�سالته
ً
و�إمنا بحفظ ت�ضحياتهم من خالل روايتها وتناقلها من جيل �إىل جيل ،لتكون عن�ص ًرا من عنا�صر القادمة؟ �إن احلروب التي �شهدها لبنان
حماية اال�ستقرار وال�سلم الأهلي ،ومنع تكرار التجارب الأليمة.
لكن
�أ�صابت من عاي�شوها ب�صدمة،
ّ
هذه ال�صدمة عززت وعيهم دور اجلي�ش
كحام لل�سلم الأهلي واال�ستقرار� .أما
ٍ
بالن�سبة اىل �شباب اليوم و�أبنائهم فلي�س
ؤكد �أن ما حدث لن
لدينا �ضمانة ت� ّ
يتكرر ،فما العمل؟
اجلي�ش يف املجتمع املتعدد
بد من بناء الذاكرة لتح�صني
ويتابع :ال ّ
من خالل درا�ساته العديدة
جيل ال�شباب لكي ال تعود التجارب
كباحث وك�أ�ستاذ جامعي،
الأليمة .والذاكرة ال تتكون فقط عرب
م�سره
كتب التاريخ وتعليمه ...ع��ادة ما
ي�ؤكد الدكتور �أنطوان ّ
(ع�ضو يف املجل�س الد�ستوري،
ي�ستقي الإن�سان ذاكرته التاريخية من
ورئي�س كر�سي الأوني�سكو
حميطه ومن الأحداث .ويف لبنان لدينا
فجوة بني التاريخ املكتوب يف الكتب
ل��درا���س��ة الأدي�����ان امل��ق��ارن��ة
والو�ساطة واحل��وار يف جامعة
وبني الذاكرة املعيو�شة ،بالتايل يجب
القدي�س يو�سف) �أهمية دور
ردم الهوة بني االث��ن�ين .ينق�صنا علم
اجلي�ش يف املجتمع املتعدد،
الذاكرة .الذاكرة اجلماعية هي التي
كحام لل�سلم الأهلي .ففي
حتمي �سوي�سرا اليوم .فتاريخها يعك�س
ٍ
املجتمعات املتنوعة البنية
كلفة ال��ن��زاع��ات وف��وائ��د الت�ضامن
وامل��ه� ّ�ددة باحلرب الأهلية ثمة عنا�صر توحيدية ،واجلي�ش وخطورة التدخالت اخلارجية .وي�ضيف :اجلي�ش معني مبا�شرة
ً
انطالقا
احد �أهم هذه العنا�صر .فلكي يكون الن�سيج االجتماعي بال�سلم الأهلي وببناء ذاك��رة جماعية م�شرتكة
عددا
ت�ضم
متما�سكا ،يحتاج �إىل نظام ي�ؤمن الدفاع عنه يف مواجهة من دوره التوجيهي الرتبوي .فامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ً
ً
ّ
ريا من املواطنني من جميع املناطق والطوائف ،وبالتايل
التدخالت اخلارجية التي تهدف �إىل تفكيكه .لذلك ف�إن كب ً
�آليات ال�شرذمة والتق�سيم واحل��رب الداخلية يف املجتمعات فهي ت�ستطيع �إنتاج مناذج مميزة ورائدة يف الثقافة املدنية.
املتنوعة ،تبد�أ ّ
ب�شل اجلي�ش الوطني حامي الوحدة.
وللجي�ش جتارب غنية لكنّ ها غري مروية ،يجب الإف�صاح
ّ
ووظيفة اجلي�ش
كحام لل�سلم االهلي ولال�ستقرار ال ترتبط عنها لت�ساهم يف بناء ذاكرة جماعية للبنانني ،وت�ضحيات
ٍ
فقط بفر�ضه الأم��ن من خالل قوة ال��ردع التي يتمتع بها ،اجلي�ش و�شهدائه جزء �أ�سا�سي من هذه الذاكرة.
و�إمن��ا تتعداها �إىل ما ميثله يف �إدراك املواطنني كتج�سيد
م�سره :تكرمي �شهداء اجلي�ش ال يكون فقط
ريا يقول
واخ ً
ّ
لفكرة النظام ،و�إىل �إ�سهامه يف عملية التن�شئة االجتماعية .باالحتفاالت ،بل يجب �أن يتعداه �إىل ت�صريح يعلنه املواطنون
�سيما بعد ما عا�شه من
فامل�ؤ�س�سة الع�سكرية متار�س عملية التن�شئة داخل �صفوفها ،ب�صوت واحد« :جي�شنا هو دفاعنا» ،ال ّ
وتنقلها �إىل املجتمع عرب الع�سكريني واملجندين ،وعرب و�سائل معاناة وجتارب حلماية ال�سلم الأهلي .وهذه يجب �أن تنتقل
�إىل الأجيال القادمة .يجب � ً
الإعالم.
أي�ضا �أن يعود نظام خدمة العلم،
ويذكر الدكتور
م�سره يف هذا الإطار جتربة خدمة العلم يف و�أن ي�صار �إىل �إجراء درا�سات و�أبحاث تن�شر من خاللها خربات
ّ
ثم توقف العمل بها من دون ايجاد اجلي�ش املحفوفة بامل�صاعب والدماء والت�ضحية والوفاء ،و�أن
لبنان ،التي اعتمدت لفرتةّ ،
ّ
بديل .وهو يرى �أنه من ال�ضروري العودة �إىل نظام خدمة العلم تخلد يف متاحف للذاكرة.

حت�صن الوطن...
وب�شهادتهم تبنى ذاكرة ّ
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نوافذ
مفتوحة

�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط

وربا
قد تختلف طرق ا�ستذكار اجلنود ال�شهداء بني دولة و�أخرى ،مّ
تتنوع طقو�س الإحتفال بح�سب عادات كل دولة � ،اّإل �أن الثابت
ّ
وامل�شرتك يف جميع االحتفاالت التذكارية� ،أنها ت�سعى �إىل تكرمي
�أولئك الذين جتاوزوا �أنف�سهم ،وت�ساموا بعطاءاتهم فوق امل�صالح
فقدموا �أرواحهم فدية عن مواطنيهم كي تنعم �أوطانهم
اخلا�صةّ ،
باحلرية والأمن واال�ستقرار.
ّ
بال�صلوات و�أكاليل الورد والت ّربعات واالحتفاالت الر�سمية يُك َّرمون
يف خمتلف دول العامل ،لأن لهم كل احلق يف التكرمي و�إن كان
ا�ست�شهادهم بحد ذاته �أعظم تكرمي نالوه عن ا�ستحقاق وجدارة.

من �أوروبا
�إىل �آ�سيا و�أفريقيا

احتفاالت تكرمي ال�شهداء:

قد يختلف ال�شكل
�أما اجلوهر فواحد

ال�صني

حتتفل حكومة ال�صني وجي�شها بعيد
ال�شهداء يف  30ايلول من كل �سنة.
ويحت�شد املواطنون يف هذا اليوم لو�ضع
باقات الورود على قبور ال�شهداء وتقدمي
حتية �إجالل اىل �أبطال البالد.

كما ي��زور امل�����س��ؤول��ون احلكوميون
والع�سكريون ن�صب �أبطال ال�شعب يف
�ساحة تيان امنني ،حيث يقف القادة
بوقار فيما يتم عزف الن�شيد الوطني
ال��ذي ين�شده جميع احلا�ضرين .يلي
ذلك و�ضع �أكاليل الورود �أمام الن�صب
تكرميا لأرواح �أبطال
بعد دقيقة �صمت
ً
ال ّأمة .يف اليوم التايل ،تقام االحتفاالت
يف كل �أرجاء ال�صني مع تنظيم عرو�ض
ع�سكرية يف املدن الرئي�سية مبا فيها
مميز يف العا�صمة بكني.
عر�ض
ّ

ت��ك��رم ال�����ص�ين �شهداءها
ك��ذل��ك
ّ
يف عيد اجلي�ش يف الأول مـن �آب .يف
هذا اليـوم ،يذهب اجلـنود �إىل منتـزه
ال�شهداء وي�ضعون �أكاليل من الزهور
لتكرمي �إجن���ازات �شهدائهم ،ويتلو
القادة الوطنيون خطابـات يف كل �أرجاء
البالد.
كما تقيم القوى املحلية والع�سكرية
ً
وعرو�ضا م�سرحية
م��ؤمت��رات �صحفية
لتعميق التفاهم والتوا�صل بني �أف��راد
ال�شعب.
العدد 363/362

127

نوافذ
مفتوحة
�إيطاليا

حتتفل �إي��ط��ال��ي��ا بـ«عيد
ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة» و«ع��ي��د
القوات امل�سلحة» يف الرابع
من ت�شرين ال��ث��اين� ،إحيا ًء
لذكرى نهاية احلرب العاملية
الأوىل .يف ذل��ك ال��ي��وم من
العام  ،1918انتهت «احلرب
العظمى» مع دخول اجلنود
الإيطاليني �إىل مدينتي ترنتو
وتريي�ستي بعد ح��وايل ثالث
�سنوات ون�صف من القتال.
يف تخليد ذكرى اجلنود الذين �سقطوا
�اع��ا عن الوطن الأم ،ي�ضع رئي�س
دف� ً
اجلمهورية الإيطايل برفقة وزير الدفاع
اً
إكليل م��ن ال��غ��ار على ق�بر اجلندي
�
املجهول .اجلدير بالذكر� ،أن الن�صب
برا
اخل��ا���ص باجلندي املجهول ي�ضم ق� ً
�شيد بعد احلرب
مع �شعلة خالدة وقد ّ
العاملية الأوىل حتت متثال �آلهة روما،
بنا ًء على فكرة طرحها اجلرنال جوليو
دوه��ي��ت .ومت اخ��ت��ي��ار ج�سد اجلندي
املجهول يف العام  1921من بني بقايا �أحد
اً
جمهول .وقامت باالختيار
ع�شر جند ًّيا
ماريا برغاما�س ،وهي ام��ر�أة قتل ابنها
الوحيد خالل احلرب العاملية الأوىل ،ومل
يعرثعلى جثته .وحتتوي قبور اجلندي
املجهول يف �إيطاليا ع��ادة على بقايا
ٍّ
متوف جمهول الهو ّية (�أو «ال
جندي
يعرفه �إ ّال الله» كما هو حمفور على
احل��ج��ارة) .ويعترب ذل��ك رم��زًا لتخليد
ذك��رى املوتى املجهولني �أينما �سقطوا
خالل احلرب.

�إ�سبانيا

ُيحتفل بعيد اجلي�ش الإ�سباين يف يوم
ال�سبت الأقرب اىل تاريخ � 30أيار ،وذلك
�رمي��ا للملك ف��ردي��ن��ان��د الثالث
ت��ك� ً
املعروف ب�إجنازاته الع�سكرية ،وال��ذي
ي�صادف ذكرى وفاته يف هذا التاريخ.
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وعلى الرغم من �أن هذا اليوم لي�س
ر�سمية � ،اّإل �أ ّنه عيد ُيحتفل
يوم عطلة
ّ
به يف كل �أرجاء البالد .فاحلدث الذي
ب���د أ� با�ستعرا�ض ع�سكري بحت يف
العام � ،1978أ�صبح على مر ال�سنوات
ّ
تتخلله عرو�ض ع�سكر ّية
�شعبيا
حد ًثا
ًّ
ر�سمية واحتفاالت.
وخطابات
ّ

فنلندا

حتيي فنلندا يف الأح���د الثالث من
�شهر �أيار من كل عام ذكرى �شهدائها
الذين �سقطوا يف حرب ا�ستقالل وطنهم
يف العام  ،1917واجلنود الذين �سقطوا
يف �أثناء خدمتهم �ضمن ق� ّ�وات حفظ
وتت�ضمن التقاليد
ال�سالم خارج بالدهم.
ّ
تكرمي ال�شهداء من خالل زيارة املقابر
ّ
املحلية بعد �إقامة قدادي�س عن راحة
حملية
�أنف�سهم .كما تقام احتفاالت
ّ
�إح��ي��ا ًء ل��ل��ذك��رى يف خمتلف �أرج���اء
فنلندا.
يتم االحتفال ب��ذك��رى ال�شهداء يف
فنلندا منذ العام  1940عندما �أمر بذلك
املار�شال كارل غو�ستاف مانريهامي .وقد
أقرت احلكومة هذا العيد كمنا�سبة
� ّ
وطنية يف العام .1946
ّ

�إيرلندا

يف �إيرلنداّ ،
تخلد ذكرى الرجال والن�ساء
الإي��رل��ن��دي�ين ال��ذي��ن �سقطوا يف ح��روب

قوات
�سابقة �أو خالل خدمتهم �ضمن ّ
الأمم املتحدة ،يف يوم الأحد الأقرب �إىل
احل��ادي ع�شر من مت��وز ،وه��و الذكرى
ال�سنو ّية للهدنة التي مت توقيعها يف العام
 1920والتي انتهت مبوجبها معركة
اال�ستقالل.
يقام االحتفال املركزي ب�إحياء ذكرى
ال�����ش��ه��داء يف م�ست�شفى كيلمنهام
امل��ل��ك��ي يف دب��ل��ن .وي�تر�أ���س��ه رئي�س
اجلمهور ّية يف ح�ضور رئي�س جمل�س
الوزراء و�أع�ضاء من احلكومة ،بالإ�ضافة
�إىل �أع�ضاء الربملان الإيرلندي ،وجمل�س
الدولة ،والكيان الدبلوما�سي ،وال�سلطة
الق�ضائية .كما ي�شارك يف االحتفاالت
�أقرباء قادة العام  ،1916و�أقرباء من �سقطوا
خ�لال خدمتهم م��ع الأمم املتحدة،
وممثلون عن �إيرلندا ال�شمالية� ،إىل
تت�ضمن
�شريحة كبرية من املجتمع
ّ
جنو ًدا متقاعدين.

جمهورية كوريا

حتيي ك��وري��ا ذك���رى �شهدائها يف
ال�ساد�س من حزيران ،وهو يوم عطلة
ر�سمية يذكر من خالله ال�شعب جميع
الذين خ�سروا حياتهم يف املا�ضي خالل
�اع��ا عن الوطن،
عمليات القتال دف� ً
�م��ا �أن ال��ت��ك��رمي لي�س حم�����ص��و ًرا
ع��ل� ً
بالع�سكريني ،و�إمن��ا هو يطال جميع
«ال�شهداء الوطنيني» من رجال ون�ساء

قدموا حياتهم من �أجل �إنقاذ بالدهم.
ّ
يف هذه املنا�سبة ،يقام احتفال يرت�أ�سه
رئي�س كوريا اجلنوبية ،لكن اجلدير
بالذكر� ،أن تكرمي ال�شهداء يف كوريا
ال يقت�صر على يوم واحد ،و�إمنا ي�ستمر
طوال �شهر حزيران ،حيث يرفع العلم
عدة
ن�صف رفعة يف هذا ال�شهر ،وتقام ّ
احتفاالت على ال�صعيدين الع�سكري
واملدين.

ماليزيا

حتتفل ماليزيا بيوم املحاربني يف 31
مميز ّ
تخلد
متوز من كل عام وهو يوم
ّ
فيه ذكرى اجلنود الذين �سقطوا خالل
احلربني العامليتني وال��ط��وارئ املاليزية.
وي�شمل التكرمي � ً
أي�ضا كل من خ�سروا
حياتهم يف اخلدمة خالل تاريخ ماليزيا.
ب��د�أ االحتفال باليوم التذكاري منذ
العام  ،1963وقد مت اختيار هذا التاريخ
ّ
ميثل ال��ذك��رى ال�سنوية لنهاية
لأن��ه
الطوارئ املاليزية يف العام .1960
خ�ل�ال االح��ت��ف��ال ،ي��ق��ام ع��ر���ض يف
ال�ساحة الوطنية يف و�سط ك��واال ملبور،
يح�ضره ملك ماليزيا وملكتها ورئي�س
الوزراء ونائب رئي�س الوزراء.
ٌّ
كل من اجلنود،
ي�شارك يف العر�ض
وط��اق��م ال�����ش��رط��ة واجل��ي��و���ش واجل��ن��ود
ال�سابقني والقدامى .ويلقي �أحد اجلنود

ق�صيد ًة باملنا�سبة لتذكري املواطنني
و�ضحوا بحياتهم
باجلنود الذين �سقطوا
ّ
من �أجل البالد.
ريا
ي�ستقطب هذا االحتفال عد ًدا كب ً
من احل�ضور يف كل عام ،وي�صبح نقطة
جذب لل�سياح.

غانا

يتم االحتفال بتخليد ذكرى اجلنود
الذين قاتلوا من �أجل ا�ستقالل غانا يف
الثامن والع�شرين من ت�شرين الثاين من
كل عام .ويقام االحتفال على مفرتق
ط��رق يف �ساحة مت تخ�صي�صها لهذه
املنا�سبة.

�سريالنكا

ّ
تخلد �سريالنكا ذكرى �أبطال احلرب
ّ
امل�سلحة ،وال�شرطة ،وقوات
من القوات
عدة احتفاالت.
الدفاع املدين يف ّ
تكرمهم يف ذكرى اال�ستقالل يف
فهي
ّ
الرابع من �شباط� ،ضمن احتفال كبري
يرعاه رئي�س اجلمهورية.
ً
عر�ضا ع�سكر ًيا
ويت�ضمن االحتفال
ّ
ثقافيا .وي��ق��ف �ضيف ال�شرف
و�آخ���ر
ًّ
وال�ضيوف الآخرين تقدي ًرا عندما تدخل
املعوقني �إىل
جمموعة من �أبطال احلرب ّ
العر�ض.
تكرم �سريالنكا جنودها
كذلك
ّ

ال�شهداء يف عيد اجلي�ش يف
العا�شر من ت�شرين الأول من
كل عام.
خم�ص�ص لتقدمي
فهذا العيد
ّ
التحية للجنود ال�شجعان
ّ
���ض��ح��وا بحياتهم
ال���ذي���ن
ّ
م���ن �أج����ل ح��م��اي��ة ال��ب�لاد
و�سكانها.
ً
عر�ضا
يت�ضمن عيد اجلي�ش
ّ
كتحية
يتخلله رفع العلم
ّ
�إج��ل��ال لأب���ط���ال احل���رب.
يتم �إلقاء �أنا�شيد
�إىل ذلكّ ،
و�صلوات حلماية اجلنود طوال
الليل يف املعابد البوذية ،ويلي
ذلك حفل توزيع ال�صدقات يف ال�صباح
التايل.
كما يتم و�ضع �أكاليل من ال��ورود
ع��ل��ى ال��ن�����ص��ب ال��ت��ذك��ار ّي��ة لأب��ط��ال
احل��رب ال�شهداء من القوات امل�سلحة
مب�شاركة �أفراد عائالتهم .وي�سبق عيد
اجلي�ش �سل�سلة من الطقو�س الدينية يف
املعابد البوذية والإ�سالمية والهندو�سية
وامل�سيحية.

تانزانيا

حتيي تانزانيا «عيد البطل الوطني»
يف اخلام�س والع�شرين من متوز ،بح�ضور
رئي�س جمهوريتها الذي هو � ً
أي�ضا قائد
ّ
امل�سلحة.
القوات
ر�سمية،
تعترب ه��ذه املنا�سبة عطلة
ّ
ي�شارك يف �إحيائها اجلي�ش وال�سلطات
يكرمون
املدنية وامل��واط��ن��ون ،حيث
ّ
ّ
كر�سوا
جميع الرجال والن�ساء الذين
ّ
حياتهم لتحرير البالد واحلفاظ على
�سيادتها وحماية ال�سالم وحفظه �إ�ضافة
�إىل حفظ الأم��ن وال�سالم يف �أفريقيا
والعامل.
يحتفى بعيد البطل عرب ا�ستعرا�ض
حداد خا�ص ت�شارك فيه وحدات ال�شعب
الدفاعية وال�شرطة وق��وة ال�سجن وقوة
اخلدمة الوطنية .خالل هذا االحتفال،
يقوم القادة بو�ضع الأ�سلحة التقليدية
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نوافذ
مفتوحة
على �أبراج «�أوه��ورو» (قبور الأبطال) يف
منطقتي كاغريا وروفوما ،كما يتلو
رجال الدين ال�صلوات.

الهند

ي�شكل عيد اجلي�ش يف الهند منا�سبة
ّ
لتقدمي حتية �إج�لال �إىل الع�سكريني
�ضحوا بحياتهم حلماية البالد
الذين
ّ
وال�شعب .يحتفل بالعيد يف  15كانون
ّ
ت�سلم
الثاين من كل عام وهو تاريخ
ً
(والحقا امل�شري) كاريابا قيادة
الفريق
ّ
القوات امل�سلحة الهندية من اجلرنال
ال�سري فران�سي�س بوت�شر القائد الربيطاين
الأخري للجي�ش يف الهند يف العام .1949
يحتفل بعيد اجلي�ش عرب �إقامة عرو�ض
ع�سكرية وغ�يره��ا م��ن االحتفاالت
الع�سكرية يف العا�صمة نيودلهي كما
يف كل املقرات املركزية.

�إندوني�سيا

ت�أ�س�س اجلي�ش االندوني�سي يف  5ت�شرين
الأول من العام  ،1945ومنذ ذاك الوقت
يقام االح��ت��ف��ال �سنو ًيا يف مقر قيادة
اجلي�ش الإندوني�سي مب�شاركة جنود
من كل قطع اجلي�ش والقوات البحرية
اجلوية.
يح�ضر االح��ت��ف��ال رئي�س جمهورية
�إندوني�سيا ك�ضيف �شرف لكونه � ً
أي�ضا
ّ
امل�سلحة الإندوني�سية ،كما
قائد القوات
يح�ضر �ضباط من القوى الرب ّية والبحرية
وال��ق��وات اجلوية والعديد من ال�ضيوف
البارزين.
احل����دث الأب������رز خ�ل�ال ال��ن��ه��ار هو
يقدمه اجلنود �إ�ضافة
اال�ستعرا�ض الذي ّ
ّ
�إىل ا�ستعرا�ض الآليات امل�سلحة والأ�سلحة
واملروحيات الع�سكرية.

�أ�ستونيا

يعترب تاريخ ا�ستقالل �أ�ستونيا حديث
ن�سبيا (�أق��ل من � 100سنة) ،لذلك ف�إن
ًّ
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تقاليد تخليد ذك��رى �شهدائها هي
نوعا ما ،حيث يعود بع�ضها �إىل
جديدة ً
العام  2013فقط.
تختلف ط��رق �إح��ي��اء ذك��رى اجلنود
ال�شهداء يف �أ�ستونيا .فهناك � اًأول تكرمي
ّ
كل ح�سب
�ردي تقوم به ال��وح��دات،
ف� ّ
تقاليدها .وي�شمل ع���اد ًة احتفاالت
ّ
م�صغرة تقام يف «يوم املوتى» مب�شاركة
رفاق ال�شهداء يف ال�سالح.
ويف حال �سمحت الظروف ،يزور ه�ؤالء
قبور رفاقهم ال�شهداء برفقة �أقربائهم.
�أما تكرمي املحاربني القدامى وال�شهداء
الأخوة يف ال�سالح فيتم يف «يوم القدامى»
يف �شهر ني�سان و«يوم قوات الدفاع» يف
ت�شرين الثاين.
كرم جميع اجلنود
يف  23ني�سانُ ،ي َّ
قدموا ت�ضحيات للبالد .ويعترب هذا
الذين ّ
ن�سبيا حيث بد�أ يف العام
جديدا
التقليد
ً
ً
 ،2013وقد مت اختيار عيد مار جرج�س
لت�سليط ال�ضوء على دور القدامى .يف هذا
اليوم ،يتم االحتفال على م�ستوى الدولة
ب�أ�سرها ،وتقام احلفالت واملنا�سبات
اخل�يري��ة يف جميع �أرج���اء ال��ب�لاد قبل
�أ�سابيع من تاريخ �إحياء الذكرى .من
�أب��رز مظاهر االحتفال ،حملة «نحن
نحيي!» التي يتم خاللها بيع �آالف
ّ
الدبابي�س ال�صغرية ب�أ�شكال ال��ورود

وب��الأل��وان الوطنية ،بهدف جمع املال
للجنود اجلرحى وامل�صابني.

النيبال

يحتفل اجلي�ش النيبايل بعيد جي�شه يف
كل عام يف يوم «ماها �شيفاراتري» منذ
العام  1991وما بعد .و«ماها �شيفاراتري»
هو يوم ديني يحتفل خالله بعيد الآلهة
�شيفا وي�صادف العيد عادة يف �شهر �شباط
�أو �آذار.
يقام االحتفال يف  army pavilionيف
منطقة  tudinelيف كامتاندو ،ويح�ضره
القائد الأعلى للجي�ش النيبايل ورئي�س
النيبال ك�ضيفي �شرف� ،إ�ضافة اىل عدد
من امل�س�ؤولني و�ضيوف رفيعي امل�ستوى من
أجنبية.
دول �
ّ
عند و�صوله �إىل  army pavilionي�ضع
اً
إكليل من الورود على الن�صـب
الرئي�س �
التذكاري لل�شهداء.
ً
عرو�ضا
وي��ق��دم اجل��ن��ود النيباليون
ّ
متعددة مثل حتليق الطائرات و�إطالق
النار بالبنادق واملدافع وعر�ض الو�شوم
الع�سكرية وعرو�ض ع�سكرية مذهلة
�إىل عـزف لفرقـة مو�سيـقـى اجلي�ش
وع���رو����ض ال���ق���ف���زات احل��ـ��رة
والألعاب النارية.

وقفة وفاء
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
بدعوة من قيادة فوج التدخل ال�ساد�س يف منطقة الزهراين
خميما لأبناء �شهداء اجلي�ش،
مرة
ً
ا�ست�ضافت منطقة اجلنوب ولأول ّ
وذلك بالتن�سيق والتعاون مع م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
العاقوري.
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي فاج�أ اجلميع بزيارة للمخيم
كانت مبنزلة زيارة الأب لأبنائه.
حتدثوا �إليه ،ومن جهته ،عانقهم� ،أجاب
هناك جتمهروا حولهّ ،
دائما يف القلب.»...
عن �أ�سئلتهم ،وخاطبهم بالقول�« :أنتم ً

اجلنوب يحت�ضن
خميم �أبناء �شهداء اجلي�ش

القائد يف زيارة لهم:
دائما يف القلب
«�أنتم ً
وال ميكن �أن تُ ْن َ�سوا»
اليوم الأول

ق��ي��ادة ف��وج ال��ت��دخ��ل ال�����س��اد���س التي
ا�ست�ضافت املخيم ،كانت قد �أع� ّ�دت
ال��ع��دة ال�ستقبال ال��زائ��ري��ن وو�ضعت
وتثقيفيا
ترفيهيا
برناجما
للمنا�سبة
ً
ً
ً
�شمل �أبرز املعامل ال�سياحية يف اجلنوب.
يف �صباح اليوم الأول و�صل امل�شاركون
�شخ�صا (من
يف املخيم وقوامهم 77
ً
عمر � 10سنوات لغاية � 18سنة) �إىل قيادة
الفوج ،حيث كان يف ا�ستقبالهم قائده
و�ضباطه وعنا�صره .ترحيب حار �أعقبته
توجيهات قائد الفوج العميد الركن
م��روان عي�سى التي ق�ضت بتوفري كل
�أ�ساليب الراحة للزائرين.
ٌ
ك��ل �إىل خيمته.
�وج��ه اجلميع
ت� ّ
يف باحة قيادة الفوج حيث ن�صبت اخليم
و�ضع ال��زائ��رون �أغرا�ضهم ال�شخ�صية
وتعرفوا �إىل املكان ،ثم انطلقوا يف �أول
ّ
جولة لهم ،وكانت وجهتهم مقر قيادة
ال��وح��دة الإيطالية يف القطاع الغربي
لليونيفيل (منطقة �شمع) .هناك �أم�ضوا
«يوما من العمر» بني القبعات الزرقاء،
ً
تعرفوا �إىل عادات الإيطاليني وتقاليدهم
ّ
وجالوا يف املكان ...و�شاركوا يف �صنع
البيتزا الإيطالية لينالوا �شهادة م�شاركة
من «خمترب البيتزا» مذ ّيلة ب�إم�ضاء قائد
العدد 363/362

147

وقفة وفاء
القطاع الغربي يف اليونيفيل اجلرنال
�سالفاتوري كووت�شي.

اليوم الثاين

يف اليوم الثاين ،ا�ستقبلت مدينة �صور
�أبناء ال�شهداء يف �ساحة ميناء ال�صيادين
حيث رفعت الأعالم اللبنانية و�أعالم
�رح��ب��ة .وك��ان
اجلي�ش واليافطات امل� ّ
يف اال�ستقبال املجل�س البلدي ،ونقيب
ال�صيادين خليل طه مع عدد كبري من
ال�صيادين� ،إىل �أهايل املدينة وفعالياتها.
فني �أحياه الفنان
تخلل الزيارة احتفال ّ

يحيى الدادا بباقة من الأغاين الوطنية،
ورح��ل��ة ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م�تن م��راك��ب
ال�صيادين.
من�سق االحتفال يف �صور ح�سني حمود
�أ�شار �إىل �أن احت�ضان املدينة �أبناء ال�شهداء
الأبرار هو ت�أكيد لوقوفها بكل فئاتها
وم�شاربها ومذاهبها م��ع اجلي�ش...
ختام زيارة �صور كان غدا ًء على �شرف
�أب��ن��اء ال�شهداء يف مطعم كال�سيك
تريو�س نظمته جمعية .R J LIBAN
يف اليوم الثالثّ ،لبى �أبناء ال�شهداء
دعوة العقيد علي �سبيتي (من مديرية

اليو
م
ا
لأول
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اليوم الثالث

اليو
م
ا
ل
ث
اين

اجلمارك) لق�ضاء
ي���وم ت��رف��ي��ه��ي يف
منتجع ليطانيا
الواقع يف قعقعية
اجل�سر  -النبطية.
وق�����د ا���س��ت��م��ت��ع
اجلميع مبمار�سة
ال�سباحة ومن ثم
ب��غ��داء يف مطعم
املنتجع.

«�أنتم هاج�س
القيادة ونقطة
�ضعفها»

اليو
م
ا
ل
ثال

ث

الي

وم
الراب

ع

ال���ي���وم ال���راب���ع
ي��وم��ا غري
ك���ان ً
ب��اق��ي الأي������ام يف
املخيم ال��ذي زاره
ق����ائ����د اجل��ي�����ش
ال����ع����م����اد ج���ان
ق��ه��وج��ي� .أب��ن��اء
ال�شهداء ا�ستقبلوه
ك���م���ا ك���ان���وا
ي�ستقبلون �آباءهم
عندما يعودون من
اخلدمة .فعندما
و�صل �إىل الباحة
اخل��ارج��ي��ة علت
املرحبة
ال�صيحات
ّ
ون�ثر الأرز وال��ورود،
وت��ه��اف��ت الأوالد
ل��ل��ح�����ص��ول على
غ��م��رة وق��ب��ل��ة...
حل����ظ����ات ت����أث���ر
عا�شها القائد مع
الأب��ن��اء �أعقبتها
كلمة عفوية،
كلمة �أب .قال
لهم�« :أن��ت��م من
�أعز ما للجي�ش...
��دم
�إن م����ن ي���ق� ّ
حياته للجي�ش،
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وقفة وفاء
نقدم له كل ما عندنا� .أ�ؤكد
علينا �أن ّ
لكم �أن��ك��م يف ك��ل حلظة هاج�س
القيادة ونقطة �ضعفها .»...وبعد �أن
�شكر ال�سيدة ليا ال��ع��اق��وري و�أع�ضاء
ِّ
املنظمة على جهودهم اجلبارة،
اللجنة
دائما يف القلب وال
ختم بالقول�« :أنتم
ً
ُن�سوا».
ميكن �أن ت َ
ثم دار حوار بينه وبني �أحد �أبناء ال�شهداء
الذي �س�أله:
ولدا من
عددنا يف هذا املخيم حواىل ً 77
�أبناء ال�شهداء .فهل بالإمكان احلد من
�سقوط املزيد من ال�شهداء والعمل على
تطوير اجلي�ش؟
لاً
فرد العماد قهوجي قائ :
ّ
«ن�سعى جاهدين للدفاع عن امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وت��ط��وي��ر تقنية القتال.
ولكن هذا لن مينع �سقوط �شهداء».
وا�ست�شهد بقول للعميد فران�سوا جنادري
قائدا للمدر�سة احلربية،
عندما كان
ً
ً
تلميذا
وك��ان يومها العماد قهوجي
فيها« :الإ�ستقالل �شجرة ،فروعها يف
ال�سماء وجذورها يف الأر�ض ،وال ي�سقيها
�إال الدماء .كي تبقى م�ستقلاً  ،عليك
�أن تدفع املزيد من ال�شهداء».
أكد العماد �أن الع�سكر على جهوزية
و� ّ
تامة ويف ا�ستنفار دائم للدفاع عن الوطن
و�أبنائه .وختم قائلاً « :هذا هو قدرنا وقدر
احلرة».
كل ال�شعوب ّ
ختام اللقاء كان كلمة ابن ال�شهيد
با�سم كل �أبناء ال�شهداء مبنا�سبة عيد
توجه بها �إىل العماد
اجلي�ش الـ ،70وقد ّ
قهوجي قائلاً « :كل عيد و�أنتم ب�ألف
خ�ير ،ان�شالله ت�ضل ف��وق را�سنا وحمل
بينا».
ّ
بعد مغادرة القائد املخيمّ ،لبى �أبناء
ال�شهداء دع��وة ال�سيدين وليد مو�سى
و�سمري �سعد لق�ضاء وقت ممتع مع وجبة
غ��داء يف منتجع الرميله RESORT
حيث ا�ستمتعوا ب�أ�شعة ال�شم�س ومار�سوا
ريا�ضة ال�سباحة.
150

العدد 363/362

يف م

نتج
ع
ا
ل
رم

يله

يف م�����س��اء ال��ي��وم الأخ��ي�ر� ،أق��ي��م ع�شاء
�شكر وتقدير
تكرميي يف قيادة الفوج تخلله كلمة
لقائد الفوج �شكر فيها كل من �ساهم يف
وقدم مع رئي�سة م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
�إجناح املخيمّ .
دروعا تقديرية
العاقوري ال�سيدة ليا با�سم قيادة اجلي�ش وبا�سم امل�ؤ�س�سة ً
وكتب �شكر عربون امتنان ،ملمثل الكتيبة الإيطالية� ،صاحب
مطعم كال�سيك تريو�س ال�سيد علي ا�سماعيل� ،صاحب منتجع
ليطانيا العقيد علي �سبيتي� ،صاحب منتجع الرميله ال�سيد وليد
مو�سى ،ال�سيد �سمري �سعد� ،صاحب مطعم �أبو طوين ال�سيد عبود عبود،
وال�سيد ح�سن �صفاوي.

امل�شاركون يف املخيم

����ش���ارك يف ت��ن��ط��ي��م امل��خ��ي��م
والإ����ش���راف عليه ف��ري��ق عمل
م�ؤلف� ،إىل �ضباط وعنا�صر فوج
التدخل ال�ساد�س ،من ال�سادة:
��وا ،ران��ي��ا ف��ار���س زوج��ة
ف��ادي ح� ّ
الرائد ال�شهيد معني عويدات،
ميالده �سعد زوج��ة الرقيب �أول
ال�شهيد حبيب م��ارون ،عايده
ال�سيد زوجة العريف ال�شهيد ر�ضا
فقيه ،امل�ؤهل �أول �إدمون من�صور،
وجوزف عي�سى.

ال
يوم
ا
خلام�

س

«�إيدي و�إيدك عالوادي»

كان لريا�ضة امل�شي ح�صة يف برنامج
امل��خ��ي��م ،فخ�ص�ص ال���ي���وم اخل��ام�����س
ال�ستك�شاف وادي ب�سري يف ق�ضاء جزين
ريا على الأق��دام .يف قلب الوادي الذي
�س ً
يعترب من �أه��م الأودي��ة يف لبنان ب�آثاره
ال��روم��ان��ي��ة ال��ق��دمي��ة وي�شكل نقطة

و�صل بني جبل لبنان واجلنوب ،كما
�أفادنا خمتار خربة ب�سري ال�سيد �شفيق
عيد ،م�شى ال�شباب وال�صبايا حواىل
 5كلم بكــل عــزم ون�شـاط و�سط
طبيعة خالبة ،يرافقهــم �ضباط الفــوج
وعنا�صـره و�أع�ضــاء امل�ؤ�س�سة.
يف نهاية املطاف ،كانت اال�سرتاحة

الي
وم ا
أ
ل
خري

�شهيا على �ضفاف النهر يف مطعم
غداء
ً
ال�سيد عبود عبود الذي �أراد من خالل
دع��وت��ه الإع����راب ع��ن عميق حمبته
خ�صو�صا.
للجي�ش ،ولعائالت �شهدائه
ً
على هام�ش الغداء� ،أو�ضح م�ساعد قائد
فوج التدخل ال�ساد�س العقيد عبدالله
ون�سه �أن «املخيم �أتى يف الذكرى ال�سنوية
الأوىل لت�أ�سي�س ال��ف��وج ،لذلك ق��ررت
قيادته ا�ست�ضافة �أبناء �شهداء اجلي�ش
يف رحابها ،وهي املرة الأوىل التي يزورون
فيها اجلنوب .وقال :منذ ّ
حلوا يف ديارنا
والكل م�ستنفر يف خدمة �أبناء رفاق
ال�سالح الذين �سقطوا �شهداء يف �سبيل
الوطن».
و�شكر العقيد ون�سه كل من ا�ست�ضاف
�أبناء ال�شهداء و�ساهم يف �إجناح املخيم
من �أ�شخا�ص وم�ؤ�س�سات.

اليوم الأخري

يف اليوم الأخ�ير ق�صد امل�شاركون يف
املخيم حقل الرماية الوهمي (virtual
 )shooting fieldيف ثكنة ال�صاحلية
 كفرفالو�س حيث رم��وا على مدى���س��اع��ت�ين م��ن ال��وق��ت ع��ل��ى �أه����داف
متحركة ع�بر �شا�شة ع��م�لاق��ة ،ما
�أك�سبهم م��رون��ة وخ�برة يف الرماية.
ثم ع��ادوا �إىل قواعدهم �ساملني ،و�ضبوا
حمملني
�أغرا�ضهم وغ���ادروا املكان
ّ
بذكريات ال تُن�سى.
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الع�شاء
ال�سنوي
مل�ؤ�س�سة
العاقوري
دعما
ً
لن�شاطاتها
برعاية قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ممثلاً بالعميد
الركن الطيار دي غول �سعد،
�أقامت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار
ال�شهيد �صبحي ال��ع��اق��وري
ع�شاءها ال�سنوي ال��ذي يعود
ريعه لدعم ن�شاطاتها ،وذلك
يف ك��ازي��ن��و ل��ب��ن��ان� -صالة
ال�����س��ف��راء .ح�ضر االحتفال
النائب �إميل رحمه ،حمافظ
بعلبك -الهرمل ب�شري خ�ضر،
ال�سفري الدكتور زياد بيطار،
قائد ف��وج التدخل ال�ساد�س
ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن م����روان
عي�سى ،قائد الفوج املجوقل
العقيد الركن ج��ان نهرا،
قائد فوج مغاوير البحر العقيد
ال��رك��ن حممد امل�صطفى،
م��دي��ر امل��ط��اع��م يف كازينو
لبنان �إدي م��ع��ل��وف ،وع��دد
من ال�ضباط ور�ؤ�ساء و�أع�ضاء
ال��ب��ل��دي��ات ،راب��ط��ة ق��دام��ى
املغاوير� ،إىل جانب �أ�صدقاء
امل�ؤ�س�سة و�أع�ضائها.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين،
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�أل��ق��ت ع� ّ�ري��ف��ة االح��ت��ف��ال
الإعالمية ج��ان دارك �أبي
ياغي كلمة قالت فيها:
«نعم ،هذا هو جي�شنا الذي
ت�صدى وما ي��زال ،العتداءات
ّ
التنظيمات الإرهابية على
م���راك���زه ب��ك��ل �شجاعة
وب���ط���ول���ة ،وح���م���ى ل��ب��ن��ان
و���ش��ع��ب��ه م���ن امل��خ��ط��ط��ات
الإرهابية .»...و�أ�ضافت« :يف
الذكرى ال�سبعني لـت�أ�سي�س
اجل��ي�����ش ،ال ي�سعنا �إال �أن

نعتز ونفخر ب ��إجن��ازات هذه
ّ
امل�ؤ�س�سة» .و�س�ألت« :هل من
جامع م�شرتك لبناين �أكرث
ً
ور�سوخا من اجلي�ش
و�ضوحا
ً
اللبناين؟».
ث���م �أل���ق���ى مم��ث��ل ق��ائ��د
اجلي�ش كلمة باملنا�سبة
ثمن فيها فعل ال�شهادة،
ّ
ال��ذي ي�صنعه ال�شهداء بحرب
ال��دم ،تلبية لنداء الواجب.
ومما قاله« :لقد كان من
ح�سن االختيار� ،أن تتّ خذ

م��ؤ���س�����س��ة امل��ق��دم ال�شهيد
�صبحي العاقوري ،الت�ضامن
مع عائالت �شهداء اجلي�ش
عنوا ًنا مل�سريتها منذ حلظة
ت�أ�سي�سها .وه��ا نحن اليوم
ن����رى ب������ ّأم ال��ع�ين احل�����ص��اد
الكبري لهذه امل�سرية امل�شرقة،
وا�سعا م��ع اجلي�ش،
تعاو ًنا
ً
ً
وتر�سيخا مل��ع��اين ال�شهادة
�م��ا لعائالت ال�شهداء،
ودع� ً
�م��ا ب���أن ال
مع الت�أكيد دائ� ً
قدمه ال�شهداء
�شيء يوازي ما ّ

وذووه��م من �أج��ل �أن
نبقى ون�ستمر ،ويبقى
ل��ن��ا وط���ن ن��ع��ت� ّ�ز به
�أم���ام وج��ه ال�شم�س،
ونفخر ب�أننا �أب��ن��ا�ؤه
املخل�صون».
ث���م ت��اب��ع احل�����ض��ور
عر�ض فيلم وثائقي
ي��ل� ّ
�خ�����ص ن�����ش��اط��ات
امل�ؤ�س�سة منذ حلظة
ت�أ�سي�سها لغاية اليوم،
ومفاج�آت �سا ّرة.
���ش��ارك يف ال�سهرة
الفنان منري خليفه
حبه
ال��ذي ع�ّب�رّ ع��ن ّ
اجل���ي�������ش ب���أج��م��ل
الأغ������اين ال��وط��ن��ي��ة
معطرة ب� ٍ
أغان لل�سيدة فريوز،
ف�أطرب احل�ضور.
ث��م اع��ت��ل��ى جن��م ال�سهرة
الفنان ه�شام احلاج امل�سرح
ال��ذي خ��دم العلم �سنة من
ع���م���ره ،ل��ي��ت��ج��نّ ��د للوطن
ك��ل ع��م��ره ،ف�صدح �صوته
ب��أج��م��ل م��ا غ��نّ ��ى للجي�ش
والوطـن ين�شدهما ويعليهـما
�ج��ده��م��ا ع��ل��ى مذبـح
ومي� ّ
الفن.
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حديقة با�سم املالزم �أول ال�شهيد جورج فهد يف القبيات

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثلاً بقائد فوج التدخل ال�ساد�س العميد الركن
املغوار مروان عي�سى ،وبالتعاون والتن�سيق بني م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
العاقوري وبلدية القبياتّ ،
مت افتتاح حديقة املالزم �أول ال�شهيد جورج فهد ،وذلك يف
احتفال على م�سرح مدر�سة �سيدة ال�سالم لراهبات املحبة  -القبيات.

بداية االحتفال

ح�ضر االحتفال �شخ�صيات �سيا�سية
و�أمنية واجتماعية وتربوية و�إعالمية،
�إىل ذوي ال�شهيد ورئي�سة م�ؤ�س�سة العاقوري
ليا ال��ع��اق��وري والأع�����ض��اء .بعد الن�شيد
عريف االحتفال
الوطني اللبناينّ ،
رحب ّ
الأ�ستاذ جوزف خطار باحل�ضور.
ثم كانت كلمة رئي�س البلدية ال�سيد
عبدو عبدو الذي قال�« :إننا نعاهدكم،
ب����أن تبقى القبيات ،بكل �أبنائها
وفية للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
وهيئاتها ّ
وداعمة لها بكل ما متلك من قوة
و�إم��ك��ان��ات .ون��ح��ن ل��ن نن�سى دم��اء
�شهدائنا التي روت �أر�ض الوطن».

كلمة القيادة

يف كلمته ،و�صف ممثل قائد اجلي�ش
منطقة عكار مبقلع رج��ال اجلي�ش
�وذج��ا للوحدة الوطنية،
واعتربها من� ً
وال�ضراء،
ال�سراء
ورفيقة دائمة للجي�ش يف
ّ
ّ
ومما قاله« :نفتتح هذه احلديقة الرائعة
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حي ال يزال بينكم
اجلبني� ،أو �شهيد ّ
�سريعا
ال��ي��وم� ،أو م�صاب مللم جراحه
ً
مهماته �إىل جانب رفاقه.
وعاد ليتابع
ّ
ه ��ؤالء الرجال الأبطال ال�شجعان� ،أتوا

جميعا �إىل م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،من بيوتات
ً
وطنية �شاخمة ،ك��أرز الأع��ايل و�صخور
اجلبال ،بعد �أن ترعرعوا فيها �صغا ًرا
على حمبة ال��وط��ن وجميل ال�سلوك
و�شبوا على خبز احلرية
واخل�صال ،وكربوا ّ
والكرامة والعنفوان».
لاً
وتوجه �إىل ال�شهيد قائ « :ن�ستذكرك
ّ
اليوم وك� ّ�ل ي��وم بقلوب مل�ؤها الفخر
واالعتزاز .ومن هنا ،من �أح�ضان بلدتك

با�سم �أح��د �أبطال اجلي�ش ،امل�لازم �أول
ال�شهيد ج��ورج فهد� ،إح��ي��ا ًء لذكرى
ماردا
هذا ال�شهيد البطل الذي تعملق
ً
يف مواجهة الإره��اب الغادر يف معركة
�شهيدا
نهر البارد ،ومل ينحنِ �سيفه �إ ّال
ً
كرميا على مذبح لبنان».
ً
لاً
وتابع قائ �« :أنتم أ� ّيها الأخوة يف بلدة
أبية� ،أكرث من يدرك معاين
القبيات ال ّ
ال�شهادة التي يقبل عليها جنودنا،
را���ض�ين قانعني،
ك� ّ
���ل����م����ا دع����ا
الداعي وعال نفري
ال��واج��ب ،كيف
نادانا الواجب ل ّبينا
ال ،وعائالتكم
الرا�سخة هنا يف
الأغنية من كلمات و�أحلان طوين ال�صيفي ،ومن �أداء فريا
وهال فار�س ،بيار �أنطون ،وطوين ال�صيفي ،ويقول مطلعها:
الأر��������ض ،ر���س��وخ
لبنان على امتداد
التاريخ ،ال تخلو
حبينا
نادانا الواجب ّلبينا بالروح �أر���ض��ك ي��ا ب�ل�ادي ّ
ب�������ال�������دم اف����ت����دي����ن����ا ن������ح������ن������ا ل�����ب�����ن�����ان
من �شهيد م�ضى
�إىل عامل اخللود،
مل��ا �سمعنا ���ص��وت ال��رع��د ط������ل������و الأب���������ط���������ال
�شامخ الر�أ�س عايل
تنده بالعايل ج��ورج فهد ب������ط������ل الأب��������ط��������ال

الوفية ،التي حتت�ضن ج�سدك الطاهر،
ّ
و�أمام هذه احلديقة التي �سيفي�ض عطر
ممتزجا بعطر
وروده��ا يف الغد القريب،
ً
أب��دي ،نعاهدك ب��أن ن�صون
ال�شهادة ال ّ
املبادئ والقيم التي �سرت عليها ،و�أ ّال
ٍ
بعرق وجهد
نبخل يف � ّأي يوم من الأيام،

ودم من �أجل لبنان الذي �أحببت و�ضحيت
يف �سبيله حتى ال�شهادة».

تقدمة متوا�ضعة

مل تغب �أح��داث معركة نهر البارد
عن كلمة رئي�سة م�ؤ�س�سة العاقوري

حيث ا�ست�شهد زوجها املغوار وامل�لازم
�أول جورج فهد ،ومما قالتــهّ �« :إن هذه
احلديقــة التي �أردناهــا على ا�ســم
امل�لازم �أول ال�شهيــد جــورج فهد هي
تقدمــة متوا�ضعــة من م�ؤ�س�ستنـا لبلدة
يوما يف تقدمي �أغلى ما لديها
مل تبخل ً
للوطن» .وتابعت�« :إن هذه احلديقة هي
ك�شقيقاتها من احلدائق التي زرعناها
يف خمتلف �أرج�����اء ال���وط���ن� ،صغرية
مب�������س���اح���ت���ه���ا
كبرية مبحتواها
وما ترمز �إليه من
جت�����س��ي��د حل��ي��اة
اجلندي ،والهدف
تن�شئة الأط��ف��ال
على حب الوطن.
م��ن هنا كانت
لعبة جولة املقاتل
قدمها ونفّ ذها
وقد ّ
ف������وج امل���غ���اوي���ر
م�شكو ًرا».

جمدا
على ا�سم من �أعطى ً

�شقيق ال�شهيد فهد فهد �ألقى كلمة
الأه���ل ومم��ا ق��ال فيها« :ب��ع��د ثمان
أبية ،لنزرع
�سنوات ،ن�أتي �إىل القبيات ال ّ
جمدا
حديقة با�سم من �أعطى القبيات
ً
وعزًا ي�ضاف �إىل �أجماد عديدة كتبتها

هذه البلدة عرب التاريخ .هذه احلديقة
ّ
م�صغر حللم �صبحي وج��ورج ،حلم
هي
�أن تكون القبيات ،ال بل كل الوطن،
حدائق غنّ اء وواحة �سالم و�أمان ونربا�س
ثقافة وعلم لكل ه��ذا ال�شرق» .ثم
�شكر بلدية القبيات وم�ؤ�س�سة العاقوري
على بادرتهما ،وق��ائ��د اجلي�ش على
رعايته االحتفال.
قدم رئي�س البلدية
ويف نهاية االحتفالّ ،
دروع �شكر وتقدير لقائد اجلي�ش ورئي�سة
م�ؤ�س�سة العاقوري وقائد فوج مغاوير البحر.
قدمت رئي�سة م�ؤ�س�سة العاقوري
بدورهاّ ،
درعا لرئي�س البلدية عربون �شكر وتقدير
ً
للتعاون يف �إجناز احلديقة.
تخلل االحتفال ق�صائد �شعر و�أغنية
خا�صة باملنا�سبة بعنوان «نادانا الواجب
لبينا» ،حتية من �شباب القبيات �إىل
املالزم �أول ال�شهيد جورج فهد .ثم انتقل
اجلميع �إىل مكان احلديقة لإزاح��ة
ال�ستار عن اللوحة التذكارية ،وجالوا يف
�أرجائها ،و�شربوا نخب املنا�سبة.
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�إعداد:
با�سكال معو�ض بومارون

حان وقت اال�ستك�شاف

ان��ت��ه��ى اال���س��ت��ق��ب��ال وح�����ان وق��ت
اال���س��ت��ك�����ش��اف ...ع��ل��ت ال�صيحات
وفا�ضت احلما�سة وانطلق امل�ستك�شفون
ال�صغار برفقة الفريق العامل يف احلديقة.
تكرب الده�شة �أم���ام قف�ص الأ���س��د،
ف��ال��دب والنمر والفهد والتم�ساح...
بع�ضهم �سبق �أن زار تلك احلديقة ،وبع�ضهم كان يزورها للمرة الأوىل.
بع�ضهم � ّ
خم�ص�صة للقامات عالمات اخلوف تبدو على البع�ض لكن
أطل بالهندام الع�سكري بكامل م�ستلزمات �أناقته ،و�إن كانت البزّ ة
ّ
«�أ�صحاب اخل�برة» ممن زاروا املكان
ال�صغرية ،وبع�ضهم لب�س ثياب العيد.
ً
�سابقا ي�ساهمون يف تقدمي ال�شروحات
يف كل الأحوال ،اجلميع كانوا موعودين بنها ٍر حافل من الفرح واملغامرة ،وهذا ما
ّ
وتبديد اخلوف.
حتقق لهم بني حديقة احليوانات ومغارة جعيتا...
وت�ستمر
وي�ستمر التجوال يف املكان
ّ
التعجب
الده�شة يف العيون ،وعالمات
ّ
وود �أم��ام الع�صافري
على ال��وج��وه
اللجنة مرة �أخرى
تتحول �إىل مالمح �إلفة ّ
ّ
يهز ذنبه؛
بدعوة من جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء وال�سالحف ال�صغرية ،وحتى �أم��ام احل�صان وه��و
ّ
اجلي�ش اللبناين ،زار حديقة احليوانات يف وادي نهر الكلب «ال�سيد طاوو�س» املتباهي ا�ستوقف «املعجبني» � ً
أي�ضا وا�ستعر�ض
نحــو � 500شخــ�ص مــن عائــالت �شهــداء اجليــ�ش ،حيــث �ألوانه الزاهية �أمامهم.
ّ
تخللــه غــداء والكثيــر مــن اللهو
ممتعــا
�أم�ضوا نهــا ًرا
ً
 ...وقت اللعب
والت�سليــة.
انتهت اجلولة ،مل تفرت حما�سة الأوالد ومل ي�شعروا بالتعب،
ال��زائ��رون وف��دوا من خمتلف املناطق اللبنانية وق��د تولت
كان املجال يتّ �سع بعد ملزيد من اللهو قبل االجتماع على
البا�صات الع�سكرية نقلهم ذها ًبا و�إيا ًبا.

من حديقة احليوانات اىل مغارة جعيتا!

متى املوعد املقبل؟

اال�ستقبال اجلميل ال��ذي الق��اه ال���ز ّوار علــى وق��ع الأحل��ان
الع�سكريــة والأغانــي الوطنيــة تعزفها مو�سيقى اجلي�ش،
ك��ان بوابة وا�سعة للعبور �إىل �ساعات من الفرح واملتعة.
«الع�سكريون ال�صغار» � ّأدوا التحية للع�سكريني الذين كانوا
يف املكان �إىل جانب �أع�ضاء اللجنة جاهزين لالهتمام
ب�ضيوفهم.
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مائدة الغداء� .صدرت «التوجيهات»� :إىل الألعاب د ّر...
يف ناحية الأل��ع��اب اكتمل «النقل بالزعرور» ،جمموعة
املنوعة املتوافرة يف املكان ،تكفّ لت مبزيد من الفرح
الألعاب ّ
واللهو� ،إىل �أن �صدرت توجيهات جديدة� :إىل الغداء...
غداء �شهي ،فوداع ،وعيون تلمع بالفرح وال�شكر ،وتتمنّ ى �أن
بعيدا.
ال يكون املوعد املقبل
ً

يف مغارة جعيتا:
�صيحات الده�شة والإعجاب

فلبوا النداء ،وتوافدوا من خمتلف
املغارة كانت بانتظارهم ّ
املناطق اللبنانية ...كانوا حواىل � 700شخ�ص ا�ست�ضافتهم
مغارة جعيتا ب�صواعدها وهوابطها و ُبركها ومناظرها
اخللاّ بة.
على مدخل املغارة ،ا�ستقبلت جلنة تن�سيق ودعم عائالت
�شهداء اجلي�ش اللبناين التي تر�أ�سها ال�سيدة جوانا قهوجي
ح�ضرت لهذا اليوم املميز ،بالتعاون مع مدير
مدلج ،والتي
ّ
امل�شروع الدكتور نبيل احل��داد� ،أبناء ال�شهداء وعائالتهم
لتم�ضية يوم ترفيهي �ضمن هذا امل�شروع ال�سياحي الرائع.
بعد اال�ستقبال احلا ّر الذي القوه ،جال الزائرون يف �أنحاء املغارة
برفقة الأدالء ال�سياحيني ،الذين �أطلعوهم على تاريخها
و�شرحوا �أهميتها الطبيعية والبيئية ومراحل تكوينها عرب
ماليني ال�سنني.
وعلى الأدراج يف املغارة العليا ،ويف قوارب املغارة ال�سفلى ،متتّ ع
اجلميع بنهار �سياحي بامتياز� ،شاهدوا خالله �أجمل عجائب
الطبيعة التي نحتت ال�صخور �أ�شكا ًال هند�سية رائعة تعجز
الأل�سنة عن و�صفها ...بحيث مل يكن ي�سمع داخل املغارة �إال
�صرخات الإعجاب والده�شة.
ّ
ومن القطار الأحمر �إىل التلفريك املعلق مرو ًرا بالقارب املائي،
كانت احلما�سة تكرب �شيئً ا ف�شيئً ا ،وتت�ضاعف مع كل
ّ
الكل
ال�شيقة ،التي �أجمع
مرحلة جديدة من هذه املغامرة
ّ
على �أنها جتربة ال تو�صف.
ويف نهاية الزيارة �أوملت اللجنة امل�ضيفة لعائالت ال�شهداء يف
مطعم املغارة ،وغادروا على �أمل اللقاء القريب كالعادة.
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وقفة وفاء
القطاع الغربي يف اليونيفيل اجلرنال
�سالفاتوري كووت�شي.

اليوم الثاين

يف اليوم الثاين ،ا�ستقبلت مدينة �صور
�أبناء ال�شهداء يف �ساحة ميناء ال�صيادين
حيث رفعت الأعالم اللبنانية و�أعالم
�رح��ب��ة .وك��ان
اجلي�ش واليافطات امل� ّ
يف اال�ستقبال املجل�س البلدي ،ونقيب
ال�صيادين خليل طه مع عدد كبري من
ال�صيادين� ،إىل �أهايل املدينة وفعالياتها.
فني �أحياه الفنان
تخلل الزيارة احتفال ّ

يحيى الدادا بباقة من الأغاين الوطنية،
ورح��ل��ة ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م�تن م��راك��ب
ال�صيادين.
من�سق االحتفال يف �صور ح�سني حمود
�أ�شار �إىل �أن احت�ضان املدينة �أبناء ال�شهداء
الأبرار هو ت�أكيد لوقوفها بكل فئاتها
وم�شاربها ومذاهبها م��ع اجلي�ش...
ختام زيارة �صور كان غدا ًء على �شرف
�أب��ن��اء ال�شهداء يف مطعم كال�سيك
تريو�س نظمته جمعية .R J LIBAN
يف اليوم الثالثّ ،لبى �أبناء ال�شهداء
دعوة العقيد علي �سبيتي (من مديرية

اليو
م
ا
لأول
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اليوم الثالث

اليو
م
ا
ل
ث
اين

اجلمارك) لق�ضاء
ي���وم ت��رف��ي��ه��ي يف
منتجع ليطانيا
الواقع يف قعقعية
اجل�سر  -النبطية.
وق�����د ا���س��ت��م��ت��ع
اجلميع مبمار�سة
ال�سباحة ومن ثم
ب��غ��داء يف مطعم
املنتجع.

«�أنتم هاج�س
القيادة ونقطة
�ضعفها»

اليو
م
ا
ل
ثال

ث

الي

وم
الراب

ع

ال���ي���وم ال���راب���ع
ي��وم��ا غري
ك���ان ً
ب��اق��ي الأي������ام يف
املخيم ال��ذي زاره
ق����ائ����د اجل��ي�����ش
ال����ع����م����اد ج���ان
ق��ه��وج��ي� .أب��ن��اء
ال�شهداء ا�ستقبلوه
ك���م���ا ك���ان���وا
ي�ستقبلون �آباءهم
عندما يعودون من
اخلدمة .فعندما
و�صل �إىل الباحة
اخل��ارج��ي��ة علت
املرحبة
ال�صيحات
ّ
ون�ثر الأرز وال��ورود،
وت��ه��اف��ت الأوالد
ل��ل��ح�����ص��ول على
غ��م��رة وق��ب��ل��ة...
حل����ظ����ات ت����أث���ر
عا�شها القائد مع
الأب��ن��اء �أعقبتها
كلمة عفوية،
كلمة �أب .قال
لهم�« :أن��ت��م من
�أعز ما للجي�ش...
��دم
�إن م����ن ي���ق� ّ
حياته للجي�ش،
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لبنان
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�إعداد :نينا عقل خليل
ندين البلعة خريالله

يف عيدهم...
لهم الأرز والدم وكل احلب
• ا�ستكما ًال للم�شروع الذي كان قد ُبدئ العمل به بالتعاون
مع جمعية �شباب لبنان نحو الوطنيةّ ،
نظم فوج املغاوير حفل
تكرمي ل�شهداء �ساحة ال�شرف يف الفوج ،الذين ا�ست�شهدوا
بعد معركة عربا ،وذلك يف ح�ضور قائد الفوج العميد الركن
�شامل روكز وعدد من �ضباطه و�أهايل ال�شهداء� .أقيم احلفل يف
ّ
وتخلله زرع �أرزة با�سم كل �شهيد ،وتاله حفل غداء للمنا�سبة.
غابة اللقلوق،
• ب��ادرت جمموعة «»Forever Lebanon
�إىل دعوة عائالت الع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا
العامني  2012و ،2015حل�ضور حفل تكرميي
بني
َ
بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العقيد الإداري فادي
وهبهّ ،
تخلله و�ضع لوحة با�سم كل �شهيد على
وجه ممثل قائد
�شجرة �أرز يف بلدة ب�سكنتا .وقد ّ
اجلي�ش كتاب �شكر للمجموعة املذكورة
تقدي ًرا ملبادرتها هذه.

ريا
• يف بع�ض املناطق كان
التربع بالدم تعب ً
ّ
عن دعم اجلي�ش .فقد ّ
نظمت مفو�ضية البقاع
التابعة جلمعية الك�شاف اللبناين -زحلة،
تربع بالدم مل�صلحة اجلي�ش بالتعاون
حملة ّ
مع م� ّؤ�س�ستَي «الر�ؤية العاملية» و«Donner
 »Sang Compterوم�ست�شفى تل �شيحا وبلدية
زحلة ّ -
املعلقة وتعنايل ،وذلك يف �سوق زحلة.
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• �ضمن مهرجانات �صيف  2015وعيد املغرتبني،
ّ
نظمت بلدية �ضهور ال�شوير -عني ال�سنديانة عيد
ً
ممثال بالعميد
اجلي�ش برعاية قائد اجلي�ش
امل��غ��وار ج��ورج خمي�س ،ويف ح�ضور ممثلني عن
ر�ؤ�ساء الأح��زاب وعدد من ال�شخ�صيات ال�سيا�سية
واالجتماعية والدينية والثقافية والريا�ضية
والوجوه الإعالمية.
افتتح احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين الذي عزفته فرقة
من مو�سيقى اجلي�ش ،وبدقيقة �صمت عن �أرواح �شهداء
اجلي�ش.
ّ
و�ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة �شكر فيها املنظمني
• قامت جمموعة «�أ�صدقاء فوج
بالتربع بالدم مل�صلحة
املغاوير»
ّ
الطبابة الع�سكرية تبعتها حفلة
مو�سيقية يف �ساحة ال�شهداء -
و�سط بريوت بالتعاون مع «جمعية
وج��ه
العطاء ب�لا م��ق��اب��ل» .وق��د ّ
ممثل قائد اجلي�ش كتا َبي �شكر
للجمعيتني امل��ذك��ور َت�ين على
مبادر َتيهما.
• �أقامت بلدية زحلة  -املعلقة
وتعنايل ،وجلنة العمل البلدي يف
ت�ضامنيا
حي الرببارة ،احتفا ًال
ً
مع اجلي�ش اللبناين يف �ساحة
اجل��ي�����ش يف ال�ب�رب���ارة ،برعاية
رئي�س الكتلة ال�شعبية اليا�س
�سكاف ،وبح�ضور ممثل قائد
اجلي�ش العميد روج��ي��ه حلو،
ومم��ث��ل ق��ائ��د منطقة البقاع
الرائد جوزف عبدو� ،إىل فعاليات
�سيا�سية ودينية و�أمنية وتربوية
وح�شد من املواطنني .وقد و�ضع
�إك��ل��ي��ل ع��ل��ى ن�صب �شهداء
اجل��ي�����ش ،وك��ان��ت كلمات
ثمنت ت�ضحيات اجلي�ش.
ّ
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منو ًها باحت�ضانهم م�ؤ�س�سة اجلي�ش ،ومعلنً ا ا�ستمرار امل�ؤ�س�سة
ّ
الع�سكرية بالقيام بواجباتها حافظة الر�سالة ...وكان لفرقة
منوع
فني ّ
مو�سيقى اجلي�ش معزوفات وطنية تبعها برنامج ّ
اختتمه النجم زين العمر.

ال�سيد
• �أزاح
ّ
ج����ورج اخل��ل��ي��ل،
رئ���ي�������س ب��ل��دي��ة
�شدرا ،ال�ستار عن
ن�����ص��ب ت��ذك��اري
تخليدا لذكرى
ً
�شهداء اجلي�ش ،يف
ح�ضور ممثل قائد
اجل��ي�����ش العقيد
عطيه حنا من
�أم��ان��ة الأرك���ان.
وقد �أعقب احلفل
غداء للمنا�سبة يف مطعم ديوان الوادي -مار �شليطا يف القبيات.
• احتفلت بلدية بنت جبيل ومدر�سة ال�شهيد راين بزي الفنية بعيد اجلي�ش
ال�سبعني يف باحة مدر�سة بنت جبيل ،حيث و�ضع �إكليل من الزهر على ن�صب
ال�شهداء يف ح�ضور
مم����ث����ل ق���ائ���د
اجل��ي�����ش و�ضباط
م��ن اليونيفيل
وع��������������دد م���ن
الفعاليات ،وقد
�ألقيت كلمات
و�أقيم حفل غداء
للمنا�سبة.

• �أحيت احلركة الثقافية يف رمي�ش ،ذكرى
ّ
التجلي ،يف ح�ضور ممثل
�شهداء الق�ضاء يف كني�سة
قائد اجلي�ش العميد توفيق �أبو ابراهيم وقائد
القطاع الغربي يف قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اجلرنال �سالفاتور كوت�شي� ،إىل �ضباط
من اليونيفيل وفعاليات �سيا�سية ودينية و�أمنية
وثقافية وح�شد من املدعوين.
• بطريقة غري اعتيادية ،احتفلت الهيئة الإدارية يف رابطة �أبناء بريوت ،بالتعاون مع نادي «ليبانون رايدرز» بعيد اجلي�ش،
ً
انطالقا من ق�صق�ص و�صو ًال �إىل الريزة والعودة ،مع و�ضع �أكاليل على ن�صب ال�شهداء.
مب�سرية وعر�ض للدراجات النارية
• ّ
ال�سيد ح�سيب ذبيان رئي�س جمعية
نظم
ّ
بيئيا
ك�شفيا
يوما
«ك�شافة اللي�سيه نا�سيونال» ً
ً
ً
ملجموعة من �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين ،يف
املدينة الك�شفية يف عني زحلتا (ق�ضاء ال�شوف).
ّ
عدة ن�شاطات �أبرزها زي��ارة �إىل
تخلل هذا اليوم ّ
حممية �أرز ال�شوف يف جبل ال��ب��اروك -غابة
�شهداء اجلي�ش اللبناين ،وبرنامج ترفيهي
داخل املدينة الك�شفية وغداء وزيارة �إىل مدينة
املالهي.

ً
تكرمييا لأبناء �شهداء اجلي�ش ،برعاية قائد اجلي�ش
حفال
• �أقام فندق برمانا بالتعاون مع م�ؤ�س�سة دعم اجلي�ش اللبناين،
ً
ً
ممثال بالعقيد الركن املهند�س ابراهيم درنيقة ،ويف ح�ضور فاعليات �سيا�سية واجتماعية واقت�صادية� .شارك �أبناء ال�شهداء
يف ن�شاطات ترفيهية ،ثم عزفت فرقة مو�سيقى اجلي�ش الن�شيد الوطني و�ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة قال فيها�« :أن
تكرموا �أبناء ع�سكريينا ال�شهداء فهو تكرمي
ّ
للجي�ش وللوطن ،وهو � ً
أي�ضا تكرمي لكم لأنكم
تدركون معنى ال�شهادة ودوره��ا يف احلفاظ على
ّ
يتجلى الت�ضامن الوطني
الوطن ،وبهذا الإدراك
والإن�ساين بني اجلي�ش و�أهله ،فتزداد م�ؤ�س�ستنا
قوة ومناعة يف مواجهة املحن وال�شدائد ،و�إ�صرا ًرا
على موا�صلة �أداء ر�سالتها الوطنية ،ر�سالة
ال�شرف والت�ضحية والوفاء».
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ً
ممثال بقائد منطقة جنوب
• رعى قائد اجلي�ش
الليطاين العميد الركن �شربل �أبو خليل ،حفل
�إزاح��ة ال�ستار عن منتزه بلدة عني �إبل يف ق�ضاء
بنت جبيل ،والذي �أقامه املجل�س البلدي يف ذكرى
عيد اجلي�ش ،وقد حمل ا�سم «منتزه العماد
قهوجي».
ج��رى االح��ت��ف��ال يف ح�ضور رئي�س البلدية
و�أع�ضاء املجل�س البلدي وفاعليات دينية واجتماعية و�أهايل املنطقة ،واختتم بتد�شني بئر ارتوازي عام للبلدة .كذلك
ً
ّ
فنيا للمنا�سبة �أحيته فرقة الفر�سان الأربعة ،ورفع خالله �أكرب �شعار للجي�ش اللبناين.
نظمت البلدية
حفال ً

• زارت حركة حماة الديار -الوالء للوطن ،قيادة
يوما
الفوج املجوقل يف غو�سطا ،حيث �أم�ضت ً
ً
ّ
ا�ستهلت الزيارة
كامال برفقة عنا�صر الفوج.
بالن�شيد الوطني ثم كلمة لقائد الفوج العقيد
ومهماته،
الركن جان نهرا عن تاريخ الفوج
ّ
�أج��اب من بعدها على �أ�سئلة الزائرين .ثم
جال الزائرون يف متحف �شهداء الفوجّ ،
واطلعوا
على �أ�سلحته وتد ّربوا على الرماية ،واختتمت
الزيارة بحفل غداء.

• قامت جمعية ق��دام��ى البزن�سون -بعبدا
بتنظيم حملة حتت �شعار «ل�نروي الوطن»،
م��ن خ�لال ت��وزي��ع ع��ب��وات مياه لل�شرب على
الع�سكريني املتمركزين على احل��واج��ز يف
مناطق بعبدا ،الفيا�ضية ،عني الرمانة وطريق
املطار.

• احتفلت جمعية �أبناء عاريا اخلريية االجتماعية
بالعيد على طريقتها حتت عنوان «حتى تتعرف عليه ،ع�ش
يوما معه» ،بهدف جعل هذا اليوم م�ساحة وطنية ثقافية
ً
لأبناء البلدة و�إ�شراكهم يف ن�شاطات �إىل جانب اجلي�ش.
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ّ
تخلل احلفل ن�شاط ريا�ضي ع�سكري نفّ ذته ال�شبيبة ،و�أعقبه
غداء وعر�ض �أفالم وثائقية للتعريف بامل�ؤ�س�سة� ،إ�ضافة �إىل
وختاما كان قدا�س على نية
كلمات وق�صائد عن اجلي�ش،
ً
�شهداء اجلي�ش وع�سكر ّييه.

لبنان
يحتفي بجي�شه

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

عيد اجلي�ش على مواقع التوا�صل
لبنان و ّ
يف جلي�شه ،ويف
االجتماعي ويف الإعالم

عيدها ال�سبعني كانت
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وكما
دوما:
عهدها اللبنانيون ً
«اجلامع امل�شرتك».
مواقع التوا�صل االجتماعي
عك�ست هذا الواقع بو�ضوح.
وحتولت مبنا�سبة العيد
ّ
�إىل مواقع داعمة للجي�ش
ح�صدت ن�س ًبا عالية من
امل�شاركة.
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«مل ي�س�ألني �إن كنت قري ًبا
له ...لك ّنه دافع عني»

تويرت :كلنا معك

ّ
حقق الها�شتاغ #كلنا_معك والذي
�أطلقه الفنان راغ���ب ع�لام��ة لدعم
اجلي�ش يف عيده ال�سبعني ن�سبة مرتفعة
من التغريدات .وت�ضامن امل�شاركون مع
امل�ؤ�س�سة اجلامعة املحافظة على ا�ستقرار
الوطن وهيبة الدولة .م�شاهري وفنانون
و�شعراء وم�صممو �أزي���اء و�شركات...
ٍ
مطلق للجي�ش.
دعم
جميعا عن
عبرّ وا
ٍ
ً
وغردت الفنانة جنوى كرم قائلة «لأ ّنك
ّ
داميا معنا ,الزم عطول نكون معك..
ً
ّ
كلنا معك».
من جهتها ن�شرت الفنانة نان�سي
عجرم �صورتها على التويرت ويف
مع�صمها ع�صبة م��ن علم
اجلي�ش .وتكرر هذا امل�شهد
م��ع العديد م��ن �أه��ل
الفن :وائل كفوري،
ع��ا���ص��ي احل�ل�اين،
�سريين عبد النور...
يف الإط���ار نف�سه،
ن�شرت الفنانة نوال
الزغبي مقطع فيديو
لها م��ن «�أوب��ري��ت عيد
اجل��ي�����ش» وع� ّ�ل��ق��ت قائلة
«ينعاد عليك يا جي�ش لبنان
يا جدع».
ب��دوره��ا ،ن�شرت كر�ستينا �صوايا
ملكة جمال لبنان ال�سابقة �صورة
لها ولأوالده���ا ،مرتدين قبعة اجلي�ش
ّ
املمثلني ماغي بو غ�صن
اللبناين� ،أما
وي��و���س��ف اخل����ال ف��ب��ارك��وا للجي�ش
بعيده من خ�لال ن�شر �صورهم بالبزة
الع�سكرية ،التي ارتداها � ً
أي�ضا كثريون.

...فاي�سبوك ي�ستذكر �شهداء اجلي�ش
ويتعاطف مع �أهايل املخطوفني

بينما ن�شر ذوو ال�ضباط والع�سكريني ال�شهداء عرب فاي�سبوك
�صو ًرا لأبنائهم بالبزات الع�سكرية وا�ستذكروهم بعبارات
امتزجت فيها م�شاعر احلنني مب�شاعر الفخر واالعتزاز ،ن�شر
أكيدا منهم على
�آخرون �صو ًرا لأبناء ال�شهداء وبناتهم ت�
ً
عزم ه�ؤالء على ال�سري يف اخلط عينه ،خط ال�شرف والت�ضحية
والوفاء.
احليز الأك�بر على هذا
التعليقات املت�ضامنة �أخ��ذت
ّ
املوقع � ً
أي�ضا ،ف�أعرب �آالف اللبنانيني عن حمبتهم للجي�ش
بال�صور املن�شورة �أو مبقاطع من � ٍ
أغان رفع بها عمالقة من
عاليا احتفالاً بلبنان
لبنان �صوتهم
ً
وجي�شه .فكتب البع�ض «كيف ما
ل�يرد �آخ��رون بـ«ت�سلم
كنت بحبك»
ّ
يا ع�سكر لبنان» ،فيما ذهب �آخرون
�إىل ال�شعر واخل��واط��ر ت�ضامنً ا فقيل:
ّ
بتعلمنا �إنو الإميان
«يف مدر�سة واحدة
هو م�صدر القيم واملبادىء بحياتنا...
ّ
بتعلمنا ن�آمن ب�أر�ض لبنان،
وهاملدر�سة
وال مرة �س�ألنا �أي عن�صر باجلي�ش اللبناين
�إذا نحنا منقربو ليدافع عنا �أو نحنا من
طائفتو� ...أخ��ذ هالدور عنّ ا كلنا...
ّ
وحط دمو عح�سابنا ...مدر�سة
من دون ا�ستئذان وال �س�ؤال
الإمي���ان ...بغريها ما بقالنا �إمي��ان» .فيما ن�شر �آخ��رون
املف�ضلة قائلني:
تعليقاتهم امل�ؤيدة لأفواجهم الع�سكرية
ّ
«�إع���زف يا ر�شا�ش حلن ذك��ران��ا ،نحن املجوقل والكل
يخ�شانا» ،نحن ال نكتب ال�شعر /ال�شعر يكتبنا ،نحن �أبناء
اجلي�ش والكل بيعرفنا .را�سي عنيد وقلبي حديد باملخت�صر
املفيد� ،أنا جموقل من الوريد للوريد».

الفتات دعم وت�ضامن

وحمبوه وم�ؤ ّيدوه من النا�شطني
كذلك ،دعا �أ�صدقاء اجلي�ش
ّ
على مواقع التوا�صل �إىل وقفات ت�ضامنية مع الع�سكريني يف
عيدهم ،فرفعوا يف خمتلف املناطق الفتات م�ؤيدة و�شعارات

ت�ؤكد ت�ضامن �أبناء الوطن مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية التي
جتمعهم على خمتلف انتماءاتهم ال�سيا�سية والطائفية
حتت مظلتها.
وعرب ان�ستاغرام وفاي�سبوك ،عايدت ال�شركات وامل�ؤ�س�سات
اجلي�ش ب�صور وعبارات من وحي اخت�صا�صها� .إحدى �شركات
املجوهرات ّ
علقت على جنمة ذهبية على كتف �ضابط
و�أرفقت ال�صورة بعبارة «ّ � .»The Jewel Of Our Countryأما
�شركة طريان ال�شرق الأو�سط فهتفت «ب�شيلك ع جناحي
بوج العتمة» ،و«اعتمادنا ّ
وبطري» .وقيل � ً
كلو
أي�ضا� 70« :سنة ّ
عليك» .وعلى فنجان قهوة برزت عبارة« :مرافقنا ليل
نهار».
مل�صقا اجلي�ش «القا�سم امل�شرتك»
ّ
حققا انت�شا ًرا
و«اجل��ام��ع امل�شرتك»
وا�سعا عرب الإع�لام بو�سائله املتعددة.
ً
وب� ّ�ث��ت امل��ح��ط��ات التلفزيونية حفل
« »One Lebanonالذي تنادى ع�شرات
ٍ
كتحية للجي�ش .وقد
الفنانني لإحيائه
ح�ضر احلفل الذي �أقيم يف فوروم بريوت
� 10آالف �شخ�ص ،ومن بني الفنّ انني الذين
�شاركوا يف �إحيائه :اليا�س الرحباين،
ملحم زين� ،ألني حلود ،نقوال الأ�سطا...
مل تبخل و�سائل الإع�ل�ام املكتوب
ف�شكل مو�ضوع
وامل�سموع واملرئي يف مواكبة هذه املنا�سبة،
ّ
اجلي�ش وت�ضحياته املحور الأ�سا�سي لتحقيقاتها ومقاالتها
وبراجمها احلوار ّية.

 ...وخم�سون �ألف حتية للجي�ش يف عيده

ريا ،و�ضع م�صرف لبنان يف التداول اعتبا ًرا من الأ ّول من
�أخ ً
ً
�آب من العام  2015ومبنا�سبة عيد اجلي�ش �أوراقا نقدية جديدة
من فئة اخلم�سني �أل��ف لرية لبنانية ،حتمل �صورة العلم
اللبناين ،و�شعار اجلي�ش «�شرف ،ت�ضحية ،وفا ًء بالإ�ضافة �إىل
�صورة ع�سكريني.
كما عر�ضت املحطات العديد م��ن ال�برام��ج اخلا�صة
باملنا�سبة .وكذلك فعلت الإذاعات وال�صحف...

العدد 363/362

169

احتفاالت
فنية

جمموعة من
الف ّنانني حتيي عيد اجلي�ش

يف النادي الع�سكري
املركزي

ملنا�سبة عيد اجلي�شّ ،
نظمت قيادة اجلي�ش – مديرية
عدة حفالت فن ّية ح�ضرها ال�ضباط والرتباء
التوجيه ّ
إكراما
وعائالتهم ،و�شارك يف �إحيائها فنّانون � ً
للجي�ش وتقدي ًرا لت�ضحيات ع�سكرييه وجهودهم.

يف النادي الع�سكري املركزي� ،أم�ضى ال�ساهرون �ساعات من الفرح يف
احلفلة التي �أحياها الفنّ انون :وديع مراد� ،سيلفيا قبالن ،ميالد رزق ،رميون
�صليبا� ،شربل ا�سكندر ،هاين امل�صري واملمثل يو�سف حداد.
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احتفاالت
فنية
جمموعة من الف ّنانني حتيي عيد اجلي�ش
يف نادي ال�ضباط
جونيه
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يف نادي ال�ضباط  -جونيه� ،أحيا ال�سهرة الفنّ انون :عالء زلزيل ،غ�سان خليل،
�أن�س �صباح فخري و�إليانا �سامل ،كما كان لل�ساهرين ن�صيب وافر من املرح برفقة
املونولوجي�ست جو عيد.

جمموعة من الف ّنانني حتيي عيد اجلي�ش
يف نادي الرتباء

يف ن��ادي الرتباء املركزي يف الفيا�ضية ،كان
لل�ساهرين موعد مع الفنان عا�صي بيطار والفنانة
ليال عبود.
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احتفاالت
فنية
جمموعة من الف ّنانني حتيي عيد اجلي�ش
تكرمي
الفنانني
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كرم��ت قي��ادة اجلي���ش الفنّ ان�ين ودعته��م �إىل ع�ش��اء �أقيم يف
ّ
ّ
ن��ادي ال�ضباط – الريزة ،ح�ض��ره �ضباط من مديرية التوجيه وتخلله
منحهم دروع تقديرية.

اجلي�ش
دوت كوم

ت�سعة ماليني
يتداولون
«ها�شتاغ»
«كلنا جي�ش
�ضد االرهاب»
ّ
تطبيق جديد
مبنا�سبة الأول
من �آب
�أحدث التطور الهائل
يف عامل التكنولوجيا ،ثورة
حقيقية ونقلة نوعية يف
جمال الإعالم واالت�صاالت،
مل
�إذ �أ�صبح الفرد يعي�ش يف عا ٍ
وجمتمع افرتا�ضي،
تقني
ٍ
ي�ستحوذ على ح ّي ٍز كبري من
وقته وف��ك��ره واهتماماته
التقدم
املختلفة .ومع هذا
ّ
احل��ا���ص��ل ،ب���رزت مواقع
التوا�صل االجتماعي التي
اكت�سبت �أه��م��ي� ً
�ة ك�برى،
وا�ستقطبت فئات املجتمع
كافة وخ��ا���ص� ً
�ة ال�شبابية
كمن�صةٍ لتبادل الآراء
منها،
ّ
والأف��ك��ار وامل��واق��ف يف ما
بينها ،بالإ�ضافة �إىل دورها
املهم يف نقل الأخبار وتغطية
الأحداث من خمتلف �أنحاء
العامل.
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«في�سبوك» و«تويرت»

دف��ع التطور التكنولوجي اجلي�ش
�إىل تعزيز ح�ضوره على مواقع التوا�صل
االج��ت��م��اع��ي ،وق��د حت� ّ�ق��ق ذل���ك ،من
خ�لال �إط�لاق �صفحته الر�سمية على
«فاي�سبوك» وح�سابه الر�سمي على
موقع «تويرت»� ،إذ يعمل هذان احل�ساب
وال�صفحة على نقل الأخبار والبيانات
وتو�ضيح احلقائق ،وت�سليط ال�ضوء على
ت�صديها
�إجنازات امل�ؤ�س�سة الع�سكر ّية يف
ّ
للعدو الإ�سرائيلي والإره���اب وحفاظها
على الأم��ن واال�ستقرار يف الداخل من
جهة ،و�إب��راز دوره��ا احل�ضاري والإن�ساين
والإمن���ائ���ي م��ن ج��ه��ة �أخ����رى ،وذل��ك
عرب التوا�صل والتفاعل مع ال��ر�أي العام
اللبناين ومع اللبنانيني يف بالد الإغرتاب
بهدف تر�سيخ انتمائهم للوطن الأم.
هذه اخلطوة �أف�سحت �أم��ام اللبنانيني
جم��ال متابعة اجلي�ش اللبناين على
مزيدا من
مواقع التوا�صل ،و�أتاحت لهم
ً
�سبل التعرف �إليه والتوا�صل معه بفعالية
�أكرث ،بهدف خدمة لبنان وفق ما �أ�شار
�إليه العماد جان قهوجي.
ويذكر �أن �صفحة اجلي�ش على موقع
ع�شية ذكرى
«فاي�سبوك» التي �أطلقت
ّ
الإ�ستقالل يف العام  ،2014كانت قد القت

الكثري من االع��ج��اب ،كذلك ف �� ّإن
ح�ساب اجلي�ش الذي �أُن�شىء يف منت�صف
حزيران املا�ضي ،ي�شهد هو الآخر �إقبالاً
ً
كثيفا .فمنذ اللحظة الأوىل لإن�شائه،
ق��ام النا�شطون على م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي بالتعبري من خالله عن
دعمهم اجلي�ش وتدوين التغريدات امل�ؤيدة
له.
وق��د حقق و�سم (ها�شتاغ) بعنوان
«كلنا جي�ش �ضد الإرهاب» الذي �أطلقه
اجلي�ش على «تويرت» ،ن�سبة تداول عالية
و�صلت �إىل �أك�ثر م��ن ت�سعة ماليني
�شخ�ص ،ويف ذلك ت�أكيد � ّأن هذا احل�ساب
ّ
ميثل �إحدى و�سائل مواجهة التنظيمات
الإره��اب��ي��ة ال��ت��ي تن�شر ال��ك��ث�ير من
الهدامة من �ضمن
الأ�ضاليل ،وال�شائعات ّ
عملياتها النف�سية املدرو�سة للت�أثري يف
الروح املعنوية للمواطنني.

تطبيق «»LAF Hero

مبنا�سبة الأول من �آب �أطلق اجلي�ش
ً
جديدا بعنوان ،LAF Hero
تطبيقا
ً
ميكن حتميله على الهواتف املحمولة
التي تعمل وف��ق نظام �أن��دروي��د .يتيح
التطبيق مل�ستخدميه ا�ستك�شاف
م��ه��م��ات اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين الطويلة

وال�شاقة ،ب��د ًءا من التدريب و�صولاً �إىل
املواجهات على خط الدفاع الأخري.
يت�ضمن التطبيق �سل�سلة �أل��ع��اب
ترفيهية ومعلومات تفاعلية ،وذلك وفق
الآتي:
 ينطلق امل�ستخدم يف اللعبة كجنديويتدرج �إىل رتبة عميد.
 ي�شارك امل�ستخدم اجلي�ش اللبناينومن خالل �ألعاب ترفيهية مفيدة يف:
التد ّرب على الرماية ،التمارين اخلا�صة
باللياقة ال��ب��دن��ي��ة ،و�إق��ام��ة احل��واج��ز
الأمنية ،و�صولاً �إىل الدفاع عن �أر���ض
الوطن.
 يخترب امل�ستخدم من خالل � 4ألعابرماية خمتلفة ،دقته ،وردة فعله ،وقدرته
على اتخاذ القرار ال�صائب ب�سرعة.
 ينتقل ال�لاع��ب م��ن مرحلة �إىل�أخ��رى يف كل لعبة وي��راك��م النقاط.

ويذكر �أن التطبيق يت�ضمن:
 ميزات خا�صة بالفائزين ،و�إمكانالتناف�س بني الأ�صدقاء.
 �سل�سلة من حقائق «هل تعلم؟»متعلقة باجلي�ش اللبناين.
 م�سابقة الخ��ت��ب��ار م���دى معرفةامل�ستخدم عن اجلي�ش اللبناين.
� -آخر �أخبار اجلي�ش اللبناين.

تنبيه وحتذير!

للح�صول على معلومات �إ�ضافية،
ميكن زي��ارة املوقع الر�سمي للجي�ش
اللبناين:
/http://www.lebarmy.gov.lb
وق��د �أعلنت قيادة اجلي�ش – مديرية
التوجيه �إلغاء جميع احل�سابات غري
الر�سمية على التويرت والتي حتمل عنوان
 ،Lebanesearmyو� ّأن عنوان احل�ساب

الر�سمي الوحيد للجي�ش اللبناين هو
.Twitter/@Lebarmyofficial
و�أو�ضحت القيادة� ،أن اجلي�ش ميتلك
خا�صا به يف متجري
الكرتونيا
ح�سا ًبا
ً
ً
 ،Google Store/App Storeو�أن كل
التطبيقات اخلا�صة به موجودة داخل
هذين املتجرين ح�ص ًرا .كما حذّ رت من
ا�ستخدام عبارات «اجلي�ش اللبناين» �أو
ّ
امل�سلحة اللبنانية» يف �أي لغة �أو
«القوات
تطبيق �أو منتج الكرتوين ،وذلك حتت
طائلة امل�س�ؤولية القانونية.
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�إقت�صاد مال
�إعداد:
تريز من�صور
بد�أت �أزمة الديون اليونانية يف ت�شرين الأول من
العام  ،2010ولكن هذه امل�شكلة تفاقمت اليوم ،مع
ت�صاعد املواجهة بني «ترويكا كبار دائني اليونان»
(املفو�ضة الأوروبية� ،صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل) ،وبني احلكومة اليونانية اجلديدة برئا�سة
�ألك�سي�س ت�سيربا�س الذي ّ
مت انتخابه يف كانون الثاين
 .2015والأخري هو زعيم حزب الي�سار الراديكايل
«�سرييزا» ،الذي خا�ض حملته االنتخابية حتت
�شعار «وقف �سيا�سة ّ
التق�شف» .وقد بد�أت املواجهة
�إثر رف�ض ت�سيربا�س ت�س ّلم الدفعة الأخرية من حزمة الإنقاذ النقدي التي كان يفرت�ض �أن
تت�س ّلمها اليونان وقيمتها  7.2مليار يورو ،كما رف�ض متديد العمل بربنامج الإنقاذ (الداعي
ّ
علما �أن الرتويكا كانت
للتق�شف القا�سي) بعد نهاية �شهر �شباط ً ،2015
قد منحت اليونان حزمتي �إنقاذ نقدي ،الأوىل يف العام  ،2011والثانية يف
العام .2012
ولقد �أعلن ت�سيربا�س �أن احلكومة ال�سابقة ز ّيفت احل�سابات القومية،
و�أن حكومته تعاين عج ًزا يف امليزانية بن�سبة  13.6يف املئة ،و�أن ديونها
تبلغ  174يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل.

اجلذور

تعود ج��ذور امل�شكلة �إىل
�سنوات �سابقة حيث كان
الأداء االقت�صادي لليونان �سيئً ا
قبل ان�ضمامها �إىل منطقة
دائما
اليورو ،وكانت تعاين
ً
م�شكلة امل��ح��اف��ظ��ة على
م��ع� ّ�دالت النمو االقت�صادي
وال���رف���اه���ي���ة مل��واط��ن��ي��ه��ا،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل م�شكلة
ال�سيطرة على النفقات العامة
وزيادة الديون .وان�ضمامها �إىل
املجموعة الأوروبية يف العام
�شجعها على املزيد من
ّ ،1981
االقرتا�ض ،وبالتايل �أ�صبحت
قيمة ال��دي��ون عالية ج� ً�دا،
وب���ات م��ن ال�صعب عليها
ت�سديدها .ومع تفاقم الأزمة
ال��ي��وم ،ب��ات خ��روج اليونان
من منطقة اليورو حمتملاً

وهذا الأمر الذي يراه البع�ض
�ام��ا ،يقول
ً
م�ستبعدا مت� ً
البع�ض الآخر �إنه وارد ،يف حال
رف�ضت اليونان م��زي� ً�دا من
ّ
التق�شف.
قمة االحت��اد الأوروب���ي التي
عقدت يف بروك�سل يف  12متوز
املا�ضي لبحث الأزمة اليونانية
مل ت���خ���رج ب��ح��ل ج����ذري.
والأجواء القامتة جعلت من
الرئي�س الأم�يرك��ي ب��اراك
منعا
�شخ�صيا
�أوباما يتدخل
ً
ً
لدخول طرف �آخر (كال�صني
ّ
خ��ط الأزم���ة
ورو���س��ي��ا) على
اليونانية .وقد ات�صل بزعيمي
ال��ي��ون��ان و�أمل��ان��ي��ا ،وكانت
ر�سالته وا�ضحة�« :أي ّ
حل ،ب� ّأي
ثمن ،لكن مع بقاء اليونان
يف منطقة اليورو».
وب���ع���د ن��ح��و ال�����ش��ه��ر من

تقدر بنحو 86
على حزمة
ّ
مليار يورو ( 95مليار دوالر )،
ومتتد خلم�س �سنوات.
ل��ك��ن م��ا ه��و املنحى
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امل���ف���او����ض���ات
ال�صعبة (يف � 15آب ،)2015
اتفق وزراء مالية دول منطقة
ال��ي��ورو ع��ل��ى م��ن��ح ال��ي��ون��ان
حزمة �إنقاذ مايل ثالثة بعد
���س��اع��ات م��ن دع���م �أث��ي��ن��ا
خلطة امل�ساعدات ،بح�سب
ما �أعلنت املفو�ضية الأوربية
وجمموعة اليورو .وقال رئي�س
املفو�ضية جان كلود يونكر
�إن االت��ف��اق �أر���س��ل ر�سالة
وا�ضحة وب�صوت عالٍ مفادها
ّ
«�ستظل �ضمن
�أن اليونان
االحتاد الأوروبي».
وت�شمل خطة الإنقاذ املايل
ّ
التق�شف،
مزيدا من
الثالثة،
ً
�أي زيادة يف ال�ضرائب وتخفي�ض
الإنفاق العام مقابل احل�صول

ال���ذي �ست�ؤول
�إليه �أزم��ة الديون اليونانية
ً
م�ستقبال؟ جملة «اجلي�ش»
التقت ال��دك��ت��ور عبدالله
جنار (�أ�ستاذ حما�ضر يف كلية
ال��ع��ل��وم االق��ت�����ص��ادي��ة و�إدارة
الأعمال – اجلامعة اللبنانية
 الفرع الثاين) وك��ان لهامعه حوار حول املو�ضوع.

الدين وواقع الأزمة
حجم َ

• ما هو حجم الدين احلقيقي
لليونان ،وكيف ت�صف واقع
الأزمة اليوم؟
 يبلغ حجم الدين العامال��ي��ون��اين ن��ح��و  342مليار
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�إقت�صاد مال
ي��ورو �أي ما يعادل  380مليار
دوالر �أمريكي .ي�ضاف �إليها
دي���ون البنوك وال�شركات
التي ت�صل �إىل نحو  160مليار
ي��ورو �أي ما يعادل  175مليار
تقريبا .فيكون دين
دوالر
ً
اليونان الإجمايل حواىل 500
مليار يورو� ،أي ما يعادل 550
مليار دوالر �أم�يرك��ي� .أم��ا

(كانون الثاين  )2015وو�صول
زعيمه �إىل رئا�سة احلكومة
اجل��دي��دة ،ارتفعت الفوائد
على ال��دي��ون وعلى �سندات
اخلزينة العائدة لليونان ،من
 14.6يف املئة لت�صل �إىل نحو 18
يف املئة».
ونتيجة اال�ستفتاء ال�شعبي
العام ال��ذي ج��رى يف حزيران
املا�ضي� ،أ ّيدت ن�سبة  61يف املئة
من الأ�صوات دعوة ت�سيربا�س

الدكتور عبدالله جنار
�أهم اجلهات الدائنة فتتمثل
ب��ـ«ال�تروي��ك��ا» امل�ؤلفة من:
املفو�ضية الأوروبية 130( ،مليار
يورو)� ،صندوق النقد الدويل (20
مليار يورو) والبنك الدويل 53
مليار يورو.
و�أ�ضاف« :يف اجتماع رئي�س
ال��وزراء اليوناين ،وامل�ست�شارة
الأمل��ان��ي��ة �أجن��ي�لا مريكل،
متّ االتفاق على �أن تتقدم
اليونان باقرتاحات جديدة
ّ
حل��ل الأزم����ة ،وع��ل��ى �إق��ف��ال
ً
البنوك خوفا من ال�سحوبات
الطائلة التي �سوف تخلق
�أزمة كبرية للبالد ،ومتديد
الإق��ف��ال �إذا ق�ضت احلاجة.
فمنذ ف��وز ح��زب «�سرييزا»
املمثل للي�سار الراديكايل
يف االن��ت��خ��اب��ات ال�برمل��ان��ي��ة
196
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ّ
التق�شف،
�إىل وقف �سيا�سة
والتي كان يعتمدها احلزب
ال�����س��اب��ق ،و�أظ���ه���رت ه��ذه
النتائج بالتايل موقف ال�شعب
اليوناين الراف�ض للتق�شف.
ول��ك��ن ه���ذه امل��ع��ادل��ة قد
�سيما بعد
تغيرّ ت اليوم ،ال ّ
منحى
�أن اتخذت الق�ضية
ً
�سيا�سيا ،فحزب ت�سيربا�س
ً
انق�سم �إىل ق�سمني ،الق�سم
الأول م�ؤّ ّيد لرئي�س احلكومة
يف قراراته التي يتخذّ ها والتي
ق��د ت��ك��ون مغايرة للوعود
التي قطعها يف �أثناء حملته
الإنتخابية� ،أما الق�سم الثاين
ّ
التق�شف.
فما زال �ضد
بد من الإ�شارة �إىل �أن �إقرار
وال ّ
حزمة الإنقاذ الثالثة اليوم،
ج��اء مقابل ثمن �سيا�سي

مما
باهظ دفعه �سيربا�سّ ،
قد ي�ؤدي �إىل �إجراء انتخابات
مبكرة.

�أ�سباب الأزمة!

• ما هو واقع االقت�صاد اليوناين
الذي �أ ّدى �إىل هذه الأزمة ؟
 ت���ق���ع ال���ي���ون���ان ع��ل��ى�أط����راف ال��ق��ارة الأوروب���ي���ة،
قوتها االقت�صادية
وتتمركز ّ
يف القطاع ال�سياحي ،ويف
النقل البحري .ويعترب حجم
ريا نظ ًرا �إىل
اقت�صادها �صغ ً
غياب امل�ؤ�س�سات التجارية
وال�صناعية العمالقة .وقد
ب���د�أت م�شكلتها املالية
بالتفاقم� ،إثر حدوث الأزمة
املالية العاملية ( ،)2008وذلك
ب�سبب الركود االقت�صادي.
ن�سبة البطالة فيها تبلغ
ن��ح��و  27يف امل��ئ��ة ،وت��ط��ال
نحو  50يف املئة من الفئات
العمرية ال�شابة .وه��ذا الأمر
يعترب م�ؤ�ش ًرا يف غاية اخلطورة
اقت�صاد ًيا .ففي حني ي�ضطر
البع�ض �إىل العمل يف ال��دول
الأوروب���ي���ة ،ويهاجر البع�ض
الآخر �إىل �أمريكا و�أو�سرتاليا،
ترتفع ن�سبة �أعمال العنف،
وتت�سع �شريحة الفقراء التي
ت�شكل ن��ح��و  40يف امل��ئ��ة،
معظمهم من ال�شباب.
يف ما يتعلق بالناجت املحلي
( )BNPاليوناين فهو حواىل
 242مليار ي��ورو �أي ما يعادل
تقريبا من
 265مليار دوالر
ً
م��ع��دل ال��دي��ن ال���ع���ام .وق��د
ّ
انخف�ض هذا الناجت بن�سبة
تقريبا منذ العام
 26يف املئة
ً
 2010ولغاية العام � .2014أما
ن�سبة الدين العام �إىل الناجت
املحلي فقد ارتفعت من 100

يف املئة ( )2008لت�صل �إىل 174
يف املئة يف الن�صف الأول من
علما �أن م�ؤ�شر
العام ،2015
ً
الدين العام الأوروبي يجب �أن
يتعدى ال��ـ  60يف املئة من
ال
ّ
الناجت املحلي.
مو�ضحا:
و�أ�ضاف د .عبدالله
ً
ّ
التق�شفية
�أدت ال�سيا�سة
امل��ع��ت��م��دة يف ال��ي��ون��ان منذ
العام � ،2010إىل ّ
تقل�ص حجم
امل�����س��اع��دات االجتماعية،
وال��ت��ق��دمي��ات امل��خ���ّ��ص�����ص��ة
ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ول�����ض��م��ان
ال�شيخوخة .وعندما ّ
ت�سلمت
احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ���س� ّ�دة
امل�س�ؤولية قامت بعدة خطوات
على هذا ال�صعيد �أبرزها:
 اتخاذ �إج���راءات مل�صلحةفقراء احلال ،الذين يرف�ضون
ّ
التق�شف.
باملطلق �سيا�سة
 �إعادة الكهرباء �إىل مئاتاملنازل قطعت عنها ،ب�سبب
ّ
التخلف عن دفع الفواتري �أو
غريها من الأ�سباب.
����د الأدن�����ى
 حت���دي���د احل� ّللأجور.
 �إع��ادة الوظائف �إىل عددكبري من امل�صروفني منها.
 �إلغاء �شروط اخل�صخ�صة. منع بيع املرافىء البحرية.ب��د م��ن الإ���ش��ارة
لكن ال ّ
هنا �إىل �أنه متّ هروب ن�سبة
ك��ب�يرة م��ن ر�ؤو����س الأم���وال
ال�ضخمة م��ن ال��ي��ون��ان� ،إث��ر
ّ
�سدة
ت�سلم الرئي�س احل��ايل ّ
امل�س�ؤولية.

خوف يف بلدان �أخرى

• كيف تقر�أ الأجواء اليونانية
والأوروبية على حدٍّ �سواء ،بعد
�أن رف�ض ال�شعب اليوناين �سيا�سة
ّ
التق�شف يف اال�ستق�صاء العام الذي

جرى يف �شهر حزيران الفائت؟
ي��ع��م اخل����وف ال��ي��وم يف
ّ
م��ع��ظ��م ال�����دول الأوروب����ي����ة
ك��ال�برت��غ��ال� ،إ���س��ب��ان��ي��ا،
�إيطاليا� ،إيرلندا و� ً
أي�ضا فرن�سا،
�سيما بعد التجربة اليونانية
ال ّ
لناحية رف�ض ال�شعب ل�سيا�سة
ّ
التق�شف .واخل��وف يكمن
يف احتمال ن�شوء حركات
حد
احتجاجية ت�صل �إىل
ّ
الثورة ،الأم��ر الذي من �ش�أنه
فتح ملف �إع��ادة النظر (�أو
التغيري) يف عدة بنود مالية
معتمدة يف الإحتاد الأوروبي.
• هل ال��ق��رار ب��اخل��روج من
الإحتاد الأوروب��ي �صائب مال ًيا،
وكيف ال�سبيل �إىل تعومي امل�صارف
وخزينة الدولة والتخ ّل�ص من
الديون؟
 ي��واج��ه االحت���اد الأوروب���ياليوم م��أزق ّ
حل �أزم��ة الديون
اليونانية ،على اعتبار �أنه �إما
القبول ب�إعالن �إفال�س اليونان
واخل��روج من منطقة اليورو،
فتتكبد بذلك امل�ؤ�س�سات
ّ
الدائنة اخل�سارة الكربى ،و�إما
دعمها جم��د ًدا و�إب��ق��ا�ؤه��ا يف
املنطقة ،لكن الأزمة �ستعود
بعد �سنتني ورمب��ا �أق� ّ
��ل من
ذلك.
ل��ق��د ب����د�أت م��ع��اجل��ة �أزم���ة
منحى
الديون اليونانية ت�أخذ
ً
�سيا�سيا ،بد ًال من املنحى املايل
ً
واالق��ت�����ص��ادي ،وبينما جتري
امل��ف��او���ض��ات ب�ين احلكومة
ال��ي��ون��ان��ي��ة و�إدارة االحت���اد
وا�ضحا الإ�صرار
الأوروب��ي ،يبدو
ً
ال��دويل على ح� ّ�ل الأزم��ة من
ق��ب��ل ع���دة �أط����راف �أهمها
الواليات املتحدة الأمريكية
ورو�سيا وال�صني.
وميكن القول� ،إن��ه مهما

ك��ان��ت نتيجة املفاو�ضات
ّ
واملعقدة ،ف�إنها �سوف
ال�صعبة
تكون مبثابة ح� ّ�ل م�ؤقت،
على اعتبار �أن �أزم��ة الديون
اليونانية م�ستع�صية ،وتكرب
�سنو ًيا ككرة الثلج .وبالتايل
جتدد الأزمة
ف�إن احتماالت
ّ
واردة ،مبا يف ذل��ك �إمكان
ال��ع��ودة �إىل البحث يف خروج
اليونان من منطقة اليورو.

ماذا �إذا تركت اليونان
منطقة اليورو؟

• ما هي الإنعكا�سات التي
�سيحدثها خ��روج اليونان من
منطقة اليورو �إذا ح�صل ذلك؟
 بالن�سبة �إىل اليونان� ،إنخروجها من منطقة اليورو،
�سوف ي�ستتبع الآتي:
 �إعالن الإفال�س. العودة �إىل العملة الأ�سا�سية«دراخ���م���ا» ()Drachma
ليتم بعد
وتخفي�ض قيمتها
ّ
ذلك تخفي�ض قيمة الدين،
وجدولة املبالغ املتفق عليها
مع الدائنني بالعملة الوطنية.
 -حتديد املبلغ ال��ذي �سوف

ت��دف��ع��ه ال��ي��ون��ان للدائنني،
تالفيا لعدم حجز �أمالكها
ً
يف اخلارج.
 �إع���ادة الإع��ان��ات ،ودعمالأجور وتعوي�ضات املتقاعدين،
وم�������س���اع���دة ال�����ص��ن��اع��ي�ين
مي�سرة.
واملزارعني بقرو�ض ّ
 �إ����س���ت���ع���ادة ال���ي���ون���انا�ستقالليتها املالية ،ا�سوة
ببع�ض ال���دول الأوروب��ي��ة غري
املنتمية ملنطقة اليورو.
 اللجوء �إىل ال�صني ورو�سياو�أي��� ً��ض��ا �أم�يرك��ا للإقرتا�ض
تعذر
بالعملة الأجنبية �إذا ّ
ه���ذا الأم����ر م��ن ال�تروي��ك��ا
(.)troika
 تخفي�ض قيمة العملةال���وط���ن���ي���ة «دراخ�����م�����ا»
(.)Drachma
�أم���ا بالن�سبة �إىل االحت��اد
الأوروب���ي والدائنني ف ��إن �أب��رز
ن��ت��ائ��ج خ���روج ال��ي��ون��ان من
منطقة اليورو هي:
ق�سما من
 خ�سارة الدائننيً
املتوجبة على اليونان.
املبالغ
ّ
 احتمال قيام بع�ض الدولاملنتمية �إىل االحتاد الأوروبي،

ذات امل�����ش��اك��ل امل��ال��ي��ة،
باخلطوة نف�سها وعودتها �إىل
العمالت الوطنية الأ�سا�سية
(ال�برت��غ��ال �إي��رل��ن��دا و�إيطاليا
وغريها.)...
 ح��دوث بلبلة يف الأ�سواقاملالية وعملة اليورو.
را ،ي��ع��ت�بر ال��دك��ت��ور
�أخ���ي�� ً
جنار �أنه من الأف�ضل لليونان
العودة �إىل اال�ستقاللية املالية،
ب�����ش��رط ات��خ��اذ االج�����راءات
ال�ضرورية الالزمة لإزالة جميع
امل��خ��ال��ف��ات والأخ���ط���اء التي
ارتكبت يف ال�سنوات املا�ضية،
والتي � ّأدت �إىل الأزم��ة املالية
واالق��ت�����ص��ادي��ة امل�ستع�صية.
فخروج اليونان من منطقة
اليورو ح�سب ر�أي��ه ،ي�شكل
اخلطوة الأوىل يف ّ
حل �أزمتها
املالية امل�ستع�صية واملعقدة،
وا�ستعادة ا�ستقالليتها املالية،
ومع �إعالن �إفال�سها ،تكون
اخل��ط��وة ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��اب��ت��ة
لبناء هيكليتها املالية،
جمد ًدا على �أ�س�س
واالنطالق
ّ
مالية واق��ت�����ص��ادي��ة �سليمة
و�صحيحة.
العدد 363/362

197

ق�ضايا دولية
بقلم:
جورج علم

وقوة التحديات
قوة االحتادّ ..
ّ
ي�ستمر التفاعل ما بني التاريخ واجلغرافيا
على وقع ال�ضرورات التي ّ
تتحكم بحركات
ال�شعوب .قد تكون الدوافع اقت�صادية،
فت�ستوجب يف مرحلة من املراحل قيام
من�سقة بني العديد من الدول،
وحدة ّ
لتحقيق م�ستويات عالية من الأمن
االقت�صادي ،االجتماعي ،املعي�شي .ورمبا
تكون �أمن ّية� ،أو �سيا�س ّية متليها ظروف
واعتبارات داهمة� ،أو افرتا�ض ّية ت�ستوجب
التحوط ،واليقظة .ورمبا تكون قوم ّية
ّ
ّ
حت�ض على التقارب واالحتاد ،وهذا
على الأقل ،ما ا�ستند اليه ّ
املفكر الفرن�سي
فيكتور هوغو عندما �أطلق يف العام 1851
موحدة من خالل التعاون
نظرية «�أوروبا ّ
وامل�ساواة يف الع�ضو ّية» .لكن نظريته
تلك ،مل حتظ بفر�ص م�ؤاتية جادة نحو
التطبيق ،ل ّأن ما كان يباعد� ،أكرث مما
ويوحد .
يقربّ ،
كان ّ
قبل هوغو ونظريته ،جرت حماوالت
لتوحيد �أوروبا ،الأوىل كانت يف ع�صر
الأمرباطور ّية الرومان ّية التي تفاهمت
قبل انهيارها مع �أمرباطور ّية �شارملان
الفرنكوفون ّية على جعل م�ساحات
موحدة،
�شا�سعة من الأرا�ضي حتت �إدارة ّ
لكن عندما انهارت الأمرباطوريتان،
بقيت الأر�ض ،وانتهى احللم .وحاول
نابوليون بونابرت يف القرن التا�سع
ع�شر ،لكن حماولته مل تتجاوز الطابع
ال�شكلي واملرحلي نظ ًرا �إىل الفروقات،
ال بل التناق�ضات الكبرية ما بني اللغات
والثقافات واخل�صو�صيات الأوروب ّية
املتباينة .وكرر رودولف هتلر املحاولة يف
�أربعينيات القرن الع�شرين ،لكنّه انتهى
منتح ًرا.
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امل�صيبة جتمع

�إن��ت��ه��ت احل����رب ال��ع��امل� ّ�ي��ة الثانية
�إىل ك����وارث ب�����ش��ر ّي��ة ،واق��ت�����ص��اد ّي��ة،
أوروب���ي���ون ب � أ� ّن��ه ال ب��دي��ل عن
و�شعر ال
ّ
الت�صالح والتعاون والتعاي�ش ال�سلمي
بعد ال��وي�لات ال��ت��ي عاي�شوا �أوق��ات��ه��ا
احلرجة .واق�ترح رئي�س وزراء بريطانيا
ون�ستون ت�شر�شل يف العام  1946ت�أ�سي�س
أوروبية» .و�أطلقت
«الواليات املتحدة ال ّ
أمريكية يف العام
الواليات املتحدة ال
ّ
« 1948خطة مار�شال» لإعمار �أوروب��ا،
ودع��م متا�سكها ،يف الوقت ال��ذي بد�أ
فيه امل�ست�شار الأمل��اين كونراد �أديناور
يف ال�سري ب��اجت��اه االنتماء الوثيق مع
املجتمع الغربي .ويف اخلام�س من �أيار
 1949متّ ت�أ�سي�س «املجل�س الأوروب��ي» يف
�سرتا�سبورغ لي�صبح �أقدم منظمة جتمع
بني الدول الدميوقراطية يف �أوروبا.
ّ
ويحل التا�سع من �أيار من العام ،1950
خارجية فرن�سا �آنذاك،
حيث اقرتح وزير
ّ
روب��رت �شومان ،على العدو الأمل��اين (يف
حينه) ال��ت��ع��اون امل�شرتك م�ستقبلاً
يف جم��ال �صناعة ال��ف��ح��م ،واحل��دي��د،
وال�صلب ،بعدما لعبت هذه امل��واد دو ًرا
العاملية الثانية.
هاما يف �أثناء احلرب
ًّ
ّ
بعد �سنة (� )1951أ�س�ست فرن�سا ،و�أملانيا،
و�إيطاليا ،وبلجيكا ،واللوك�سمبورغ،
أوروبية للفحم،
وهولندا« ،املجموعة ال ّ
واحلديد ،وال�صلب» ،وبات التا�سع من
موعدا لالحتفال بيوم
�أيار من كل عام
ً
تخليدا لذكرى الفكرة اجلريئة
�أوروبا،
ً
للوزير �شومان.
وتتدحرج كرة الثلج باجتاه الوحدة،
�وم��ا بعد ي���وم ،حيث �شهد
وت��ك�بر ي� ً
اخلام�س والع�شرين من �آذار من العام
ّ
كل من فرن�سا ،و�أملانيا،
 1957توقيع

و�إيطاليا ،وبلجيكا ،واللوك�سمبورغ،
وه��ول��ن��دا ع��ل��ى م��ع��اه��دت�ين يف روم���ا،
الأوىل :ت�أ�سي�س «املجموعة االقت�صاد ّية
أوروبية» .والثانية :ت�أ�سي�س «املجموعة
ال ّ
���ي����ة للطاقة ال���ذر ّي���ة» .و�أدت
الأوروب� ّ
االتفاقات ح��ول «املجل�س الأوروب���ي»،
أوروبية» �إىل
و«املجموعة االقت�صاد ّية ال ّ
أوروب��ي��ة» يف العام
قيام «املجموعة ال
ّ
 ،1967ثم �إىل قيام «االحتاد الأوروبي» يف
العام .1993

من العداوة� ..إىل ال�صداقة

يف الثاين والع�شرين من كانون الثاين
 ،1963اتفق الزعيمان الفرن�سي �شارل
دي��غ��ول ،والأمل���اين �أدي��ن��اور على توقيع
اتفاقية «التعاون امل�شرتك» ،والتي �أطلق
ّ
وحتول
عليها لقب «معاهدة الأليزيه»،
ّ
�أع��داء الأم�س �إىل �أ�صدقاء اليوم ،ومنذ
ذلك التاريخ يلتقي الزعماء يف البلدين
مرتني يف ال�سنة ب�شكل متبادل لت�أكيد
ّ
ال�����ش��راك��ة الوثيقة بينهما ،ويعترب
هذا التعاون املحفّ ز لعملية االندماج
يف �أوروب��ا ،وقد �شهد العام  2003احتفالاً
عاما على هذه
�ضخما مبنا�سبة مرور ً 40
ً
املعاهدة.

معاهدة ما�سرتخت

يف الأول من كانون الأول من العام
 1991التقى عدد من الزعماء الأوروبيينّ
يف مدينة ما�سرتخت الهولند ّية ،وتوافقوا
على اخلطوط العري�ضة لقيام «االحتاد
الأوروب������ي»ّ ،
ووق��ع��وا يف � 7شباط 1992
معاهدة حملت ا�سم املدينة امل�ضيفة،
وعرفت بـ«معاهدة ما�سرتخت» .دخلت
حيز التنفيذ يف الأول من
هذه املعاهدة ّ
و�شكلت �أ�سا�س
ت�شرين الثاين ،1993
ّ

الد�ستور الأوروب��ي الذي متّ االتفاق عليه
ً
الحقا يف العام  ،2004و�أطلقت العملة
املوحدة (اليورو) ،وو�ضعت �أط ًرا ل�سيا�سات
ّ
�وح��دة ،مبا يف ذلك ال�سيا�سة
العمل امل� ّ
واالجتماعية ،والتعليم،
االقت�صاد ّية،
ّ
وال�صحة .وبف�ضل هذه املعاهدة ،بد�أت
منطقة «اليورو» يف موعدها يف كانون
الثاين من العام  ،1999و�أدخلت �إجراءات
هامة ،مثل توحيد
اجتماعية
حماية
ّ
ّ
قانونية
وقت العمل الأوروب��ي ،وحماية
ّ
�أكرث �صرامة للعاملني بالدوام اجلزئي،
وكذلك احلق يف احل�صول على �إجازة
الدميوقراطية
�أبو ّية ،و�إدخال تدابري لدعم
ّ
مبكان العمل ،كمجل�س الأعمال
الأوروبي.
بعد هذه امل�سرية الطويلة من املحاوالت،
ومن التفاعل ما بني التاريخ واجلغرافيا،
ي�ضم
�أب�صر االحت��اد الأوروب��ي النور ،وهو
ّ
حاليا  28دولة ،كانت �آخرها كرواتيا
ًّ
التي ان�ضمت يف الأول من مت��وز .2013
ومن �أهم مبادئه نقل �صالحيات الدول
أوروبية،
القومية �إىل امل�ؤ�س�سات
الدولية ال ّ
ّ
ّ
على �أن تبقى هذه امل�ؤ�س�سات حمكومة
مبقدار ال�صالحيات املمنوحة من كل
دول��ة على ح��دة ،لذا ال ميكن اعتبار
يتفرد
فدراليا»� ...إنه
االحت��اد «احت��ا ًدا
ً
ّ
بنظام �سيا�سي فريد من نوعه يف العامل.
وله ن�شاطات عديدة �أهمها �سوق موحد ذو
عملة واحدة (اليورو) تبنّ ت ا�ستخدامها
 19دول��ة من �أ�صل ال��ـ 28الأع�ضاء ،وله
زراعية م�شرتكة ،و�سيا�سة �صيد
�سيا�سة
ّ
موحدة.
بحري ّ

�صعوبات وحتد ّيات

طور االحتاد �آليات عمله ،وا�ستحدث
ّ
م�ؤ�س�سات �إدار ّية منها:
ويتكون
• جمل�س االحت��اد الأوروب���ي:
ّ
من وزراء حكومات ال��دول الأع�ضاء،
ّ
كل
ويعقد اجتماعاته وفق احلاجة يف
من بروك�سيل ولوك�سمبورغ ،ويتمتع
ب�صالحيات وا�سعة �ضمن امل��ج��االت
اخلارجية امل�شرتكة،
املتعلقة بال�سيا�سة
ّ

والتعاون الأمني.
����ي�����ة :م��ق� ّ�ره��ا
• امل��ف��و���ض� ّ�ي��ة الأوروب� ّ
بروك�سيل ،ت�شرف على تنفيذ القوانني
امل�شرتكة ،يحق لها تقدمي مقرتحات
قوانني ،وتقوم بو�ضع امليزانية العامة
ل�لاحت��اد ،وب��الإ���ش��راف على تنفيذها،
كما تتوىل متثيل االحتاد يف املفاو�ضات
الدولية ،وتوقيع االتفاقيات ،وتتمتع
ّ
ب�صالحيات وا�سعة بقبول �أع�ضاء جدد.
• الربملان الأوروبي :يعترب اجلهاز الرقابي
واال�ست�شاري يف االحتاد الأوروب��ي ،ميلك
الت�شريعية ،يراقب
بع�ض ال�صالحيات
ّ
املفو�ضية ،ويوافق على �أع�ضائها،
عمل
ّ
كما ي�شارك بو�ضع القوانني ،وي�صادق
الدولية ،وعلى ان�ضمام
على االتفاقيات
ّ
�أع�ضاء جدد ،وميلك �صالحيات وا�سعة
ّ
بامليزانية امل�شرتكة.
يتعلق
يف م��ا
ّ
يتكون من  785ع�ض ًوا موزعني على
ّ
ال��دول الأع�ضاء ب�شكل يتنا�سب وعدد
مقره �سرتا�سبورغ ،ويجتمع
�سكانها،
ّ
� ً
أي�ضا يف بروك�سيل ،ولوك�سمبورغ.
• املجل�س الأوروب��ي :ي�ضم ر�ؤ�ساء الدول
واحلكومات يف الدول الأع�ضاء ،بالإ�ضافة
أوروبية ،يعقد ما بني
�إىل رئي�س
املفو�ضية ال ّ
ّ
اجتماعني وثالثة اجتماعات يف العام،
التخاذ القرارات ال�سيا�سية واالقت�صاد ّية
الهامة ،ور�سم �سيا�سة االحتاد.
وال�شفافية
وعلى الرغم من اجلد ّية
ّ
التي حتكم عمل هذه امل�ؤ�س�سات ،ف�إن
االتحّ اد مل ي�صل بعد اىل املوقع الذي ي�ؤهله
منزهة
دولية متما�سكة ّ
�أن يكون قوة ّ
م��ن ال��ث��غ��رات ،وال��ع��ي��وب ،وال�شوائب.
اليونانية لتك�شف
وجاءت �أزمة الديون
ّ
الكثري من نقاط ال�ضعف التي ت�ستوطن
ج�سمه املكتنز:
• �أو ًال ،التمايز يف الع�ضو ّية� :صحيح �أن
 28دولة مت�ساوون وفق القوانني والأعراف
امل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل االحت�����اد ،لكن
الفروقات وا�ضحة بني ال��دول الكبرية،
والأخ��رى ال�صغرية� ،إذ هناك مناخ من
الطبقية ،والفئو ّية.
ّ
غنية و�أخ���رى
• ث��ان� ً�ي��ا :ه��ن��اك دول
ّ

فقرية ،هناك من يعطي ،وهناك من
ي�ستجدي.
• ً
ثالثا :ت�شعر الدول الفقرية ب�أنها تعمل
حل�ساب ال��دول الغنية ،وكل جهدها،
ت�صب يف خانة
واقت�صادها ،وم��وارده��ا
ّ
ت�سديد فوائد الديون املرتاكمة على
كاهل �شعوبها.
رابعا :التباينات العميقة يف الدين،
• ً
واللون ،والعرق ،واللغة ،وال�سلوكيات،
ت�شكل
والعادات والتقاليد ،والتي ال تزال
ّ
ح�سا�سيات متفاقمة بني �شعوب االحتاد.
خام�سا� :شعرت جمتمعات ال��دول
•
ً
ال�صغرية� ،أو الفقرية ،ب�أن البطالة ال تزال
مرتفعة يف �صفوف �شبابها ،و�أن الو�ضع
االقت�صادي االجتماعي املعي�شي مل يتغيرّ
نحو الأف�ضل ،بل على العك�س� ،إنه
�سيىء �إىل �أ�سو�أ.
يتد ّرج من ّ
�ساد�سا :ي�شعر بع�ض زعماء ال��دول
•
ً
ب�أنه فقد الكثري من هام�ش حريته
��رك���ه ،و�أن����ه م��ق� ّ�ي��د ب�سيا�سات
وحت� ّ
والتزامات �أوروب� ّ�ي��ة عليا قد ال تتوافق
وم�صالح بلده.
إمنائية
�سابعا� :إن ال�سيا�سات ال
•
ً
ّ
خ�صو�صا الفقرية
اخلا�صة بالدول الأع�ضاء
ً
م��ن��ه��ا ،مل حت� ّ�ق��ق ن�سبة ع��ال��ي��ة من
النجاح ،وبالتايل ف�إن قطار الإمناء يراوح
مكانه� ،أو مل يبلغ بعد ،وبال�سرعة
املطلوبة ،حمطة �أخرى �أكرث � ً
إ�شراقا.
لهذه الأ�سباب وغريها وجد الكبار
يف االحت��اد الأوروب���ي ب ��أن �أزم��ة اليونان
�ضيق،
ك�شفت ك��م �أن ال��ه��ام�����ش ّ
واخليارات حمدودة :ف�إما اال�ست�سالم �إىل
املطالب وفق دفرت �شروط مرن يتوافق
والإم��ك��ان��ات امل��ت��اح��ة� ،أو الت�سليم
بالطالق .ويف ه��ذه احل��ال ل��ن تقت�صر
املغادرة على اليونان ،بل �سيحذو حذوها
العديد من الأع�ضاء الآخرين ،وعندها
ي�صبح االحت���اد يف دائ���رة اخلطر عملاً
مببد�أ النظرية القائلة ب�أن «التفاعل
دائما
ما بني التاريخ واجلغرافيا م�ستمر ً
على وقع ال�ضرورات التي متليها م�صالح
ال�شعوب؟!».
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درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

«�إن عدم االتفاق النووي مع �إيران يعني مواجهة حرب جديدة يف ال�شرق الأو�سط».
الرئي�س الأمريكي �أوباما  -يف � 5آب 2015
بعد مفاو�ضات ماراثونية معقدة و�صعبة بني �إيران من جهة وجمموعة الدول  1+5وممثل االحتاد
تو�صل الطرفان املتفاو�ضان �إىل اتفاق نهائي حول امللف النووي الإيراين،
الأوروبي من جهة ثانيةّ ،
ّ
ومت التوقيع عليه ( 14متوز  )2015يف العا�صمة النم�ساوية فيينا.
هذا االتفاق جاء ثمرة مفاو�ضات ا�ستمرت ما يزيد على عقد من الزمن (� 12سنة) ،وهي الأطول
يف التاريخ الدبلوما�سي للواليات املتحدة الأمريكية .وقد ا�ستخدمت فيها الو�سائل الدبلوما�سية
و�أ�ساليب ال�ضغط االقت�صادية والع�سكرية املبا�شرة وغري املبا�شرة.

تاريخي» يف العالقات الدولية املعا�صرة
والعمل الدبلوما�سي الأمريكي ،بل هو
«اخليار الأف�ضل وال�ضروري للأمن القومي
الأم�ي�رك���ي» ،ك��م��ا اع��ت�بر �أن ع��دم
توقيعه من قبل الكونغر�س �سي�شكل
خط�أً
تاريخيا وخط ًرا �أكرب على ال�سالم
ً
يف ال�شرق الأو�سط والعامل .ومن جهتها
ر�أت القيادة الإيرانية فيه ،انت�صا ًرا حلقها
ً
وطريقا
ومكت�سباتها الوطنية والقومية،
لالنفتاح على العامل و�إح�لال ال�سالم
وا�سعا
فيه .كذلك ،لقي االتفاق
ترحيبا ً
ً
من قبل ال�شعب الإي���راين .و�إذ و�صفته
�صحيفة «التلغراف» الربيطانية ب�أنه

من الكبا�ش
النووي
�إىل االتفاق
ايران والغرب:
مفاو�ضات الرابحني
ملحة �سريعة

يق�ضي االتفاق النهائي بالتزام �إي��ران التوقف عن متابعة
الأبحاث و�أعمال التطوير املتعلقة بتخ�صيب اليورانيوم يف من�ش�أة
«فوردو» عند ن�سبة حمددة ال ت�سمح ب�إنتاج �سالح نووي (ملدة 15
�سنة على الأقل) ،وتخفي�ض عدد �أجهزة الطرد املركزي فيها
تقريبا ،و�إخ�ضاع برناجمها النووي
�إىل ثلث عددها احل��ايل
ً
ال�سلمي ملراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ،لقاء رفع تدريجي
للعقوبات الدولية املفرو�ضة عليها.

رابحان

منوذجا ال�سرتاتيجية ربح  -ربح (– Win
هذا االتفاق يعترب
ً
� ،)Win Strategyإذ خرج اجلميع من املفاو�ضات وك�أن كلاً
منهم قد ح�صل على ما يريد.
فالرئي�س الأمريكي �أوباما اعترب هذا االتفاق �أف�ضل «حدث
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«�أ�سو أ� اتفاق يف تاريخ الواليات املتحدة الدبلوما�سي» ،ف�إن معظم
دول العامل وال�صحف الأمريكية والأجنبية والإيرانية ر�أت فيه
تاريخيا� .أما رئي�س وزراء الكيان الإ�سرائيلي بنيامني
�إجنازًا
ً
نتنياهو ،فو�صفه ب�أنه «خط�أ تاريخي».

جمل�س الأمن :موافقة دولية

يف ما يتعلق به ،وافق جمل�س الأمن على االتفاق بالإجماع
( 20متوز  )2015وذلك يف قراره الرقم  .2231ومبوجب هذا القرار
(وهو خارج البند ال�سابع) ي�صادق جمل�س الأمن على «اتفاق
فيينا» ويحث على تطبيقه بالكامل وفق اجل��دول الزمني
الذي �أعده املفاو�ضون ،ويدعو الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة �إىل
ت�سهيل تنفيذه ،وقد اعترب الرئي�س الأمريكي �أن قرار جمل�س
الأمن مبثابة موافقة دولية على هذا الإجناز التاريخي ،ودعا
ال�شعب الأمريكي �إىل ت�أييده.

ومبوجب هذا القرار ،يكلف جمل�س الأمن الوكالة الدولية
للطاقة الذرية بالقيام بعمليات التحقق واملراقبة ال�ضرورية
احلد من
لاللتزامات النووية التي وافقت عليها �إي��ران ،مثل
ّ
عدد �أجهزة الطرد املركزي وخف�ض خمزون املواد االن�شطارية،
والتعاون التام مع الوكالة.
وعند ّ
ت�سلم املجل�س تقري ًرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية
�سلميا بالكامل ،يتم
ي�ؤكد �أن الربنامج النووي الإيراين بات
ً
�إلغاء القرارات ال�سبعة التي اتخذتها الأمم املتحدة منذ العام
تلقائيا
 2006بفر�ض عقوبات على �إيران ،على �أن يعاد فر�ضها
ً
يف حال خالفت �إيران أ� ًيا من التزاماتها .وتق�ضي هذه القرارات
بحظر بيع �إيران معدات �أو خدمات ترتبط ب�أن�شطتها النووية،
وجتميد �أموال �شخ�صيات و�شركات �إيرانية ،وفر�ض حظر على
الأ�سلحة التقليدية وال�صواريخ البال�ستية.

موقف الكونغر�س

ماذا يح�صل �إذا رف�ض الكونغر�س الت�صديق على االتفاق الذي
اعتربه الرئي�س �أوباما �أف�ضل املمكن يف ال�سيا�سة كبديل عن
احلرب؟
على الكونغر�س (امل��ؤل��ف من جمل�سي ال�شيوخ والنواب)
�أن ي�صوت على االتفاق قبل نهاية �أيلول اجل��اري .ويف حال
�ضد �إق��راره ف�� ّإن للرئي�س �أوباما وفق الد�ستور
كان الت�صويت ّ
حق نق�ض قرار الكونغر�س .و�إذا ا�ستخدم هذا احلق (الفيتو)
�ضد «فيتو» الرئي�س ،الأمر
ي�صبح الكونغر�س مدع ًوا للت�صويت ّ
الذي يلزمه ثلثي الأ�صوات ،وهو غري متوافر وفق التحليالت
واالح�صاءات الأمريكية.

مفاعيل االتفاق ال�سيا�سية

يعترب االتفاق بحد ذاته وثيقة اعرتاف دولية ت�سمح لإيران

بالعودة �إىل امل�سرح ال�سيا�سي واالقت�صادي يف العامل ،وقبولاً بدورها
الطبيعي يف املنطقة كدولة كربى ،بعد عقود من معاملتها
كدولة «مارقة» وداعمة لـ«حمور ال�شر» و«حركات الإرهاب»
يف الإقليم والعامل ،وفق التو�صيف الغربي لها .وقد ّ
جتلى هذا
االعرتاف باحلركة الدبلوما�سية التي �شهدتها طهران ،وزيارات
امل�س�ؤولني الغربيني لها ُبعيد الإعالن عن االتفاق ،وت�صريحاتهم
الداعية �إىل فتح �صفحات جديدة يف العالقة معها ،والتي متهد
النفتاح يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�صادية والتجارية والثقافية.
كما �أن الإدارة الأمريكية �سعت وما زالت ت�سعى للت�أكيد
�أن الإتفاق مع �إيران �سيكون عاملاً حيو ًيا يف تر�سيخ الأمن
واال�ستقرار ،يف اخلليج وال�شرق الأو�سط ،ويف تخفيف حدة التوتر
القائم بني دول املنطقة.

ح�سابات االقت�صاد

ريا مبا�ش ًرا وفور ًيا
لن يحدث االتفاق تغي ً
يف و�ضع �إيران االقت�صادي والتنموي على
الأرج��ح ،ذلك �أنها حتتاج �إىل �سنوات
عديده قبل بلوغ املكانة التي ت�صبو
�إليها كدولة متلك القدرات الب�شرية
وامل��وارد الطبيعية الهائلة .ف�إيران التي
متتد على م�ساحة مليون و 648كلم،2
ت�شكل
ويقدر �شعبها بنحو  80مليو ًنا،
ّ
ّ
�سوقي انتاج وا�ستهالك وا�سعني ،ومركز
جذب لال�ستثمار يف قطاعات متعددة.
و�إذا �أجرينا مقارنة بني الإمكانات واملوارد
يف كل من �إيران وكوريا اجلنوبية مثلاً ،
وحاولنا تطبيق جتربة الثانية على الأوىل
مع بع�ض التعديالت ،لأمكننا ّ
توقع
لي�شكل
م�ستقبل �إي��ران االقت�صادي الذي ميكن �أن يتطور
ّ
معجزة �أخرى يف ال�شرق الأو�سط .ورمبا ن�سمع بعد فرتة تعبري
 2+5بدلاً من � 1+5أو جمموعة  G10للداللة على جمموعة الدول
�صاحبة االقت�صادات الأقوى يف العامل ،والتي �ستكون �إيران من
�ضمنها.
�إن رفع العقوبات االقت�صادية والتجارية واملالية عن �إيران
كمقابل لوقف برناجمها النووي ،كما ن�ص االتفاق �سي�ؤدي �إىل
النتائج الآتية:
املجمدة يف اخلارج منذ عقود
 حترير ر�ؤو�س الأموال الإيرانيةّ
(تقدر بع�شرات املليارات من ال��دوالرات) وعودتها �إىل الدورة
ّ
االقت�صادية الإيرانية ،مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع يف دخلها القومي
والفردي.
 زيادة يف انتاج النفط ويف ت�صديره .ومن املعروف �أن �إيران تعتربت�صدر
الدولة الرابعة يف العامل يف انتاج النفط واحتياطه ،وكانت ّ
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درا�سات
و�أبحاث
يقدر بنحو  4ماليني برميل
ما ّ
يوميا قبل فر�ض العقوبات
ً
عليها ،وهي ت�أمل �أن تعود
�إىل هذا الرقم.
 زيادة ت�صدير الغاز ،وبخا�صة�إىل �أوروبا وال�صني والهند .و�إيران
هي الدولة الثانية يف العامل يف
احتياط الغاز وانتاجه بعد
رو�سيا االحتادية وفق معظم امل�صادر املتعلقة ب�إنتاج الطاقة.
 تطوير القطاعات الإنتاجية وال�صناعية ،وذلك نتيجة ازديادالدخل القومي وفتح ال�سوق الإيرانية �أمام اال�ستثمارات ور�ؤو�س
الأموال الأجنبية التي بد�أت تتدافع حلجز مواطىء �أقدام لها
يف ال�سوق الإيرانية الوا�سعة .ف�إيران ،وبعد �سنوات طويلة من
احل�صار والعقوبات وال�ضغط ،حتتاج �إىل تطوير معظم قطاعاتها
ال�صناعية وحتديثها وبخا�صة قطاع الطاقة وال�صناعات
النفطية.
ا�ستريادا وت�صدي ًرا ،فاملنتوجات
 زيادة حجم التجارة الإيرانيةً

الإيرانية ذات اجلودة العالية حتتاج �إىل ا�سواق جديدة لت�صريفها
كما �أن املنتوجات الغربية اجليدة مطلوبة بكرثة يف الأ�سواق
الإيرانية.
 تطوير الأ�سطول التجاري الإي��راين اجلوي من خالل �شراءطائرات مدنية حديثة �أو بناء م�صانع يف �إي��ران وفق املعايري
ً
�سوقا ا�ستثمارية
الدولية ،مما �سيتيح لل�شركات العاملية
وتناف�سية وا�سعة ،وي�سمح لإيران بزيادة حركتها الإنتاجية
والتجارية العاملية ،ويرفع من حركة ال�سياح منها واليها.
 حتديث الأ�سطول اجلوي الع�سكري ،مما �سيفتح البابامام تناف�س دويل جتاري لبيع �إيران ما حتتاجه من طائرات
ع�سكرية متطورة ،مع ما ي�ستتبع ذلك من عقود والتزامات
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وتعهدات اقت�صادية ومالية ورمبا �سيا�سية �أو ع�سكرية.
 تطوير الأ�سطول البحري وتزويده ال�سفن املختلفة الأحجامل�ضمان نقل الغاز والنفط ،منها و�إليها ،وهذا ً
اي�ضا �سيكون
له انعكا�ساته الإيجابية يف حركة التجارة العاملية وزيادة
اال�ستثمارات.

يف اخلال�صات

�إن ما تواجهه املنطقة اليوم من حركات �إرهابية وتكفريية
وح�شية متعن يف �شرذمة الدول والنا�س وتهدد �أخطارها كل
ال��ع��امل ،ب��ات يفر�ض ح� ً�دا �أدن��ى من العمل امل�شرتك ال��دويل
احلقيقي وال�شفاف ال�ستئ�صال هذه الظاهرة وجتفيف منابعها،
وه��ذا ما ي�ستلزم توظيف كل االمكانات املادية واملعنوية
اجلدي �ضد
و�إيجاد م�ساحات دولية م�شرتكة للعمل الع�سكري
ّ
قوى التطرف وح�صرها .وكذلك ا�ستخدام و�سائل الت�أثري املعنوية
وال�سيا�سية لإيجاد حلول �سيا�سية لبع�ض الأزمات الإقليمية.
و�إي��ران ،بعد االتفاق معها ،قادرة على الإ�سهام بقوة يف لعب
هذين الدورين...
املراجع:
• www.telegraph.co.uk/News/World News/
Middle East/Iran.
• www.theguardian.com/World/Irans nuclear
programme.
• america.aljazeera.com/topics/topic/issue/usiran-diplomacy.html
• www.theatlantic.com/international/
archive/201507//iran...
• www.bbc.com/news/world-middle-east
33537634.
• Globalsecurity.org.
http://www.radiosawa.com/content/iransecurity-council-nuclear-deal-sanctions/275517.

ق�ضايا
�إقيمية

مركبة
ح��ال� ً�ي��ا ك��ظ��اه��رة
�إعداد� :إح�سان مرت�ضى
ّ
ّ
ومعقدة ،وكتعبري عن حالة
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
الفراغ احل�ضاري وال�سيا�سي
الذي عا�شته املنطقة العربية
مر �إثر �سقوط امل�شاريع القومية
لي�ست مفارقة �أن جتمع �صور الإرهاب وو�سائله و�أهدافه بني العديد من التنظيمات واحلركات على ّ
الع�صور� ،إمنا املفارقة �أن يتخذ بع�ض التنظيمات من الأديان ال�سماوية ،ذريعة لتنفيذ براجمه وغاياته ،ب�أدوات والإ���س�لام��ي��ة ال��ك�برى التي
وطرق ال عالقة لها بروح هذه الأديان ال من قريب وال من بعيد .واملفارقة الأدهى �أن يجتمع تنظيمان ط��رح��ت نف�سها كبديل
�إرهابيان متوح�شان كال�صهيونية والداع�شية يف منطقة هي الأ�شد ح�سا�سية بني �أ�صقاع الأر�ض ،حيث مهبط بعد اختفاء دول��ة اخلالفة
الر�ساالت ال�سماوية ومكان انطالقها .و�إذا كان الت�سرت وراء الدين و�سيلة ي�ستعملها الطرفان لتربير وجودهما العثمانية وتق�سيم املنطقة
وا�ستمرارهما ،ف�إنهما يجاهران ب�إقامة الدولة الدينية ،بالإرهاب والعنف والتنكيل والرتهيب يف وجه كل من وف����ق م���ع���اه���دات غ��رب��ي��ة
(�سايك�س بيكو) ،تلك
يت�صدى لهما ،ما يعيدنا �إىل حمالت التتار واملغول يف القرون الو�سطى.
امل�شاريع التي وعدت بالوحدة
العربية وب��إ���س��ق��اط احل��دود
امل�����ص��ط��ن��ع��ة وال��ت��ق�����س��ي��م��ات
الغربية من دون �أن تنجح يف
حتقيق ذلك.
ويف هذا ال�سياق عبرّ ت داع�ش مبظاهر
�إىل ال�شرق ،حيث ا�ستخدمت ال�شعارات
من البداية:
والأ�ساطري الدينية ،لتغطية احل�سابات همجيتها ووح�شيتها عن �سقوط العرب
خداع وت�ضليل وم�صالح دول كربى
وامل�سلمني يف فخ تقدي�س تراثهم املا�ضي
لقد برزت ظاهرة ما �سمي «املجاهدون والأهداف اجليو�سيا�سية.
يف هذا الإط��ار من اخل��داع والت�ضليل امل��ت��ن��ازع عليه ،وع��ن �إخ��ف��اق��ه��م يف
ال��ع��رب» �أث��ن��اء ال��ت��دخ��ل ال�سوفياتي
الع�ســكري يف �أفغان�سـتــان
يف حــرب دام��ـ��ـ��ت عـ�شــر
���س��ن��ـ��ـ��وات (.)1989-1979
وك���ان ال��ه��دف م��ن تلك
احل�����رب دع����م احل��ك��وم��ة
الأفغانية ال�صديقة لالحتاد
ال�سوفياتي ،وال��ت��ي كانت
تعاين م��ن ج��راء هجمات
ال����ث����وار امل���ع���ار����ض�ي�ن ل��ه��ا
واملدعومني من جمموعة من
ال��دول املناوئة لل�سوفيات يف
حينه.
�شكل املقاتلون ،الذين
ّ
ً
�سموا الحقا بـ«العرب الأفغان» ،اجلذر متت عملية اال�ستيطان ال�صهيونية اال�ستفادة من نقاط القوة الكامنة فيه،
ّ
الأ�سا�سي للظاهرة الداع�شية احلالية ،التي ه��ي يف جوهرها ت�صدير لإح��دى حتى � ّأن جمرد �إعالن اخلالفة ب�شكل
بعد �أن كانوا عبارة عن فائ�ض ب�شري م�شاكل �أوروب��ا االجتماعية (امل�س�ألة اعتباطي من قبلها �أ�صبح لدى �شرائح
وخ��ط��ر ا�سرتاتيجي على �أم���ن ال��دول اليهودية) �إىل ال�شرق ،فيهود �أوروب��ا ،كبرية من امل�سلمني التائهني اليائ�سني
كافيا
تع�صبا وع�صبية،
الغربية لعقدين من الزمن .هذا الفائ�ض بح�سب النظرة الغربية� ،شكلوا جمرد امل�ستنفرين
ً
ً
ّ
حلل �أو لطم�س كل م�شاكل املنطقة
متّ حتويله �إىل منطقة ال�شرق الأو�سط فائ�ض ب�شري ال نفع منه داخل �أوروب��ا،
تعد وال حت�صى يف املجاالت الرتبوية
بعد اتخاذ القرار الأمريكي باالن�سحاب لكن ميكن توظيفه يف فل�سطني التي ال ّ
من العراق ( ،)2011يف عملية ت�شبه �إىل نقطة تقاطع امل�صالح الغربية املتناق�ضة .والتعليمية وال�صحية واالقت�صادية
يف املقلب الآخر تربز ظاهرة الداع�شية والبيئية واالجتماعية والأمنية...
حد بعيد عملية حتويل الفائ�ض اليهودي

�أهداف ال�صهيونية على «طبق من داع�ش»
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والواقع �أن داع�ش مل تكن �سوى �إحدى
نتائج حالة التخريب والت�شويه التي
حلقت ب�صورة الإ�سالم الأ�صيل القائم يف
الأ�سا�س على الغفران والت�سامح والعدالة
واحرتام النف�س الب�شرية .وفل�سفة احلرب
التي تعتمدها لي�ست جم��رد عقيدة
ع�سكرية ,بل هي � ً
أي�ضا عقيدة فكرية
لها مرجعيتها الفقهية اخلا�صة التي
تربر لها كل هذا العنف املمنهج جتاه
ان كل ما
كل ما عداها ،فهي تعترب ّ
هو خارج �إطارها كفر �أو ردة حم�ضة �أو
ف�سق وا�ضح �أو �ضالل وبدعة و�أ�صحابها
ي�ستحقون القتل والإبادة.

وحتى ال�سنة املخالفني لها .ومل يتوقف
الت�شابه عند هذا احلد ،فاذا متت درا�سة
كيف ا�ستطاع الكيان ال�صهيوين
بناء ق��وة ع�سكرية خا�صة ب��ه ،جند
�أنه ا�ستفاد من خربات ال�ضباط اليهود
الذين �شاركوا يف احلرب العاملية الأوىل
متاما
والثانية ،وق��ام با�ستقدامهم،
ً
كما فعلت داع�ش عندما ا�ستقدمت
ً
�ضباطا من القوقاز وال�شي�شان بالإ�ضافة
�إىل اال�ستعانة ب�ضباط اجلي�ش العراقي
املنحل .وهذا الت�شابه ي�صل �إىل ما ا�سمته
داع�ش «الدولة اال�سالمية» التي تقوم
على ا�سا�س ديني مذهبي �صرف من
دون �أدن��ى حد من قبول التعاي�ش مع
متاما كما
املكون الآخر يف املنطقة،
ً
ّ
ّ
ي��رى منظرو الفكر ال�صهيوين الذين
يدعون �إىل «نقاء الدولة اليهودية» �أي
�إق��ام��ة دول��ة يهودية خال�صة ال عرب
فيها .ويف ه��ذا الإط���ار يقول احلاخام
�شلومو �أفنري�« :إن احتالل الأر�ض و�إقامة

�صلب وقطع ر�ؤو����س وتفجري واغتيال
وب��ق��ر ب��ط��ون احل��وام��ل وت�سميم املياه
وح���رق امل��ح��ا���ص��ي��ل ال��زراع��ي��ة و�سرقة
املوا�شي والتهجري وانتهاك الأعرا�ض
واحلرمات ...و�صولاً �إىل طرد ال�سكان
وت��ه��ج�يره��م ب�شكل مم��ن��ه��ج .فما
فعلته املنظمات ال�صهيونية يف فل�سطني
تكرره الآن داع�ش يف حق امل�سيحيني
ّ
والأكراد والأيزيديني والعلويني وال�شيعة

امل�ستوطنات �أمر يفوق كل االعتبارات
الأخالقية والإن�سانية� ،إنه يفوق احلقوق
القومية له�ؤالء الكفّ ار املوجودين على
�أر�ضنا» ،يف حني اعترب احلاخام يعقوب
م��دان � ّأن ح��رب  1967ت�شكل ج��ز ًءا
�سماه
الربانية لتطهري ما ّ
من الأوام��ر ّ
«مرياث �إبراهيم و�إ�سحاق ويعقوب من
�سيطرة ق��وى ال�شر التي ا�ستولت على
هذه الأر���ض» .وقد حر�صت املرجعيات

التطابق احلا ّد

على �ضوء هذا امل�شهد يت�أكد التطابق
احل��اد بني داع�ش وال�صهيونية لناحية
دعوتهما �إىل قتل ك��ل م��ن يعرت�ض
طريقهما وا�ستخدامهما كل و�سائل
الرتويع والتنكيل بحق املخالفني ،من

الدينية اليهودية على تعبئة اجلمهور
الإ�سرائيلي �ضد �أي ح��زب يوافق على
امل�شاركة يف حكومة تتبنى الت�سوية
مع العرب كخيار حلل ال�صراع ،وبالتايل
ف�إن �أي مراقب ي�ستطيع �أن يلحظ �أن
ظروف ن�ش�أة الكيان ال�صهيوين ت�شبه
متاما ظروف ن�ش�أة ما ي�سمى بداع�ش،
ً
وكالهما ي�سعى �إىل ع��دم اال�ستقرار
وفر�ض قوانينه القهرية يف املناطق التي
يكون موجو ًدا فيها ،من دون �أي مراعاة
للقوانني الدولية �أو الإن�سانية .ومبتابعة
الأخ��ب��ار ال��ق��ادم��ة م��ن قلب الكيان
الإ�سرائيلي ،ننده�ش من �شدة التطابق
بني �أفكار املتطرفني اليهود احلريدمي
املتع�صبني ،مع �أفكار داع�ش ،بد ًءا من
ي�سمونه
نبذ الآخرين و�أفكارهم وما
ّ
«االغيار» وو�صولاً �إىل فتاوى احلاخامات
اليهود بقتل و�إزالة كل معار�ض تطاله
�أيديهم من ب�شر �أو حجر .وما يقوم به
املتطرفون اليوم من امتثال
امل�ستوطنون
ّ
ل��ف��ت��اوى ح��اخ��ام��ات��ه��م من
ه��دم بيوت الفل�سطينيني
وتهجريهم وقتلهم ،ال يبتعد
را ع��ن ف��ت��اوى م�شايخ
ك��ث�ي ً
داع�ش من قتل من �أ�سموهم
«الكفار» ال�شبيه مب�صطلح
«الأغ����ي����ار» ل���دى ال��ي��ه��ود.
وامللفت �أنه منذ ظهور داع�ش
وحتى الآن ،مل تعلن الدوائر
تخوفها من
الإ�سرائيلية عن ّ
ّ
هذه اجلماعات امل�سلحة ومل
تقل �أنها تهدد وجود الكيان
ال�صهيوين ،بل � ّإن التقارير
الإ�سرائيلية يف هذا اخل�صو�ص �أ�شارت
�إىل �أن وجود هذه اجلماعات بحد ذاته
يخدم م�صالح �إ�سرائيل ويعزز عالقاتها
مع دول املنطقة ،وي�ؤدي �إىل تفتيت الدول
العربية و�إ�ضعاف جيو�شها ،وهذا من �أبرز
الأهداف التي �سعت الدوائر الع�سكرية
يف ت��ل �أب��ي��ب لتحقيقه منذ �سنـوات
طــوال وقد اتاهــا جما ًنــا على «طبــق
من داع�ش».
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حتت ال�ضوء
�إعداد :د� .أحمد �سيف الدين
�ضابط متقاعد
يف العام  1974انت�شرت قوات الأندوف يف اجلوالن املحتل ،مبوجب
تعر�ضت
اتفاقية ف�ض اال�شتباك بني �سوريا وا�سرائيل؛ هذه القوات ّ
متكررة مزدوجة من قبل العدو الإ�سرائيلي وجماعات
العتداءات
ّ
الن�صرة الإرهابية ،ما �أ ّدى �إىل ان�سحابها من معظم مراكزها .فما الذي
معا �إىل ا�ستهداف هذه القوات الدولية التي تعمل
يدعو الن�صرة وا�سرائيل ً
ً
تنفيذا لقرار جمل�س الأمن؟
حتت غطاء دويل

ملاذا ا�ستهدفت نريان ا�سرائيل والن�صرة الأندوف يف اجلوالن؟
اال�ستهداف املزدوج

�شهدت بقعة عمليات ق���وات ف�ض
اال�شتباك التابعة للأمم املتحدة (املعروفة
اخت�صا ًرا بقوات االن���دوف) العاملة يف
اجلوالن ال�سوري املحتل ،تطورات خطرية
خالل العامني املا�ضيني �أدت �إىل ان�سحاب
نهائيا،
ق�سم من هذه القوى من املنطقة
ً
فيما �أج�ب�ر ق�سم �آخ���ر ع��ل��ى �إخ�ل�اء
معظم مراكزه من اجلانب ال�سوري يف
بقعة الف�صل ،واالنتقال� ،إىل اجلانب
الإ�سرائيلي( .)1وقد � ّأدت االنتهاكات
اليومية والتجاوزات املتكررة �إىل تغيري
ج���ذري يف ال��واق��ع ال��ق��ان��وين وال��ق��واع��د
علما �أ ّنها بلغت ذروتها خالل
الدولية،
ً
�شهر حزيران من العام  2013باختطاف
عدد من اجلنود الدوليني .هذه التغيريات
تعر�ض
امليدانية التي ح�صلت ،جاءت بعد ّ
قوة املراقبني العتداءات خطرية ومبا�شرة
ومزدوجة من قبل �إ�سرائيل واجلماعات
ّ
امل�سلحة التابعة لتنظيم
التكفريية
القاعدة الإرهابي ،والتي تعرف بـ «جبهة
الن�صرة»(.)2
ا�ستهدف ال��ع��دو الإ�سرائيلي مراكز
الأن��دوف وق�صفها بالطريان وباملدفعية
الثقيلة وغ�يره��ا م��ن الأ���س��ل��ح��ة يف
�أث���ن���اء ال��رم��ي ع��ل��ى م��راك��ز اجلي�ش
ال�سوري القريب منها ،وتزامنت هذه
االعتداءات مع الهجمات التي قامت
ّ
امل�سلحة والتي �شملت
بها اجلماعات
212
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�إط�لاق النار وخطف اجلنود الدوليني
واحتجازهم ،و�سلب �آلياتهم� ،أو تخريبها
وتعطيلها وعرقلة عملها ،ومنعها من
ّ
املكلفة بها ،مبا يف
تنفيذ املهمات
ذلك مراقبة اخلروقات الربية واجلوية
املتكررة و�شبه اليومية التي ترتكبها
ّ
امل�سلحة يف بقعة
قوات العدو واجلماعات
ف�ض اال�شتباك(.)3
هذه املمار�سات اخلطرية دفعت بع�ض
الدول امل�ساهمة بقوة االندوف �إىل �سحب
نهائيا من
جنودها العاملني يف هذه القوة
ً
ً
املنطقة (النم�سا وكرواتيا مثال).

احل�صانة الدولية للأندوف

�إن ال�صفة التي حتملها ه��ذه القوة
(الأن����دوف) بو�صفها ق��وة �سالم دولية،
واحل�صانة التي تتمتع بها كقوة تابعة
ل�ل��أمم امل��ت��ح��دة ،مل مت��ن��ع �إ���س��رائ��ي��ل
ّ
التعر�ض لها
امل�سلحة من
واجلماعات
ّ
واالعتداء عليها .كذلك مل ت�شفع لها
مهمة ال�سالم التي تقوم بها بغطاء دويل
ً
تنفيذا لقرارات جمل�س الأمن ،وب�إ�شراف
الأمم املتحدة و�أمانتها العامة ،والقا�ضية
بالف�صل بني اجلي�ش ال�سوري وقوات العدو
ومراقبة ف�ض اال�شتباك(.)4
وقوة الأن��دوف هذه كانت قد �أن�شئت
يف �أعقاب حرب ت�شرين يف العام 1973
(حرب يوم الغفران) بني اجلي�ش ال�سوري
وقوات االحتالل ،وبعد �صدور قرار جمل�س

الأمن الرقم  22( 338ت�شرين الأول )1973
ن�ص على وقف �إطالق النار الفوري
والذي ّ
بني اجلانبني.
وقد انت�شرت قوات الأندوف يف اجلوالن يف
بقعة الف�صل بني طريف النزاع بعد توقيع
اتفاقية الف�صل بني �سوريا و�إ�سرائيل (يف 31
�آيار  )1974والتي ّوقع عليها � ً
أي�ضا مندوبون
عن الأمم املتحدة واالحتاد ال�سوفياتي يف
حينه والواليات املتحدة الأمريكية.

�إتفاقية ف�ض اال�شتباك

ت�ضمنت اتفاقية ف�ض اال�شتباك عدة
بنود �أهمها على الإطالق ،وقف �إطالق
نار تام و�شامل ودائم بني �سوريا و�إ�سرائيل،
واالم��ت��ن��اع ع��ن ال��ق��ي��ام ب ��أي��ة �أع��م��ال
ع�سكرية من قبل الدولتني .و�أرفقت
مف�صلة،
االتفاقية مبالحق وخرائط
ّ
ت�ضمنت �إن�شاء بقعة ف�صل عازلة بني
ّ
الطرفني ،وحتديد نوع القوى والأ�سلحة
على جانبي البقعة العازلة ،وعديدها
و�أ�سلحتها� ،إىل تفا�صيل تتعلق بال�سلطة
واملدنيني وغريها(.)5

التن�سيق بني
�إ�سرائيل واجلماعات التكفريية

كان الفتً ا لالنتباه توقيت االعتداءات
على اجل��ن��ود ال��دول��ي�ين وت��زام��ن��ه��ا مع
ان����دالع اال���ش��ت��ب��اك��ات ب�ين اجلي�ش
ّ
امل�سلحة على
ال�����س��وري واجل��م��اع��ات

اجلانب ال�سوري .وقد عمدت اجلماعات
متكنها من �إيجاد
التكفريية ف��ور
ّ
موطئ قدم لها يف اجلهة ال�سورية من بقعة
الف�صل� ،إىل االعتداء على القوات الدولية.
وتد ّرجت االعتداءات من �إطالق نار �إىل
ق�صف بالأ�سلحة الثقيلة �إىل عمليات
احتجاز وخطف و�سلب وتعديات خمتلفة
وا�ستهدافات متعددة(.)6
جميع هذه االعتداءات جرت بتن�سيق
ّ
امل�سلحة وقوات
تام ما بني اجلماعات
االح��ت�لال ،وق��د تعاونت الأخ�ي�رة مع
ّ
امل�سلحني و�أمنت لهم احلماية والدعم
العمالين واللوج�ستي والإخ�لاء ال�صحي
وغريه ،وهو ما جاهر به قادة العدو ،وما
أكدته ت�صريحاتهم العلنيةّ ،
ووثقته
� ّ
التقارير الف�صلية التي ترفعها قوة الف�صل،
حتدث
وغريها من الوثائق الدولية ،كما ّ
عنه موظفو الأمم املتحدة ،وتناولته
ب��إ���س��ه��اب و���س��ائ��ل الإع��ل�ام مب��ا فيها
الإ�سرائيلية.
ّ
وتت�ضمن التقارير املوثقة التي يرفعها
الأمني العام �إىل اجلمعية العامة وجمل�س
الأمن وتو ّزع على الأع�ضاء اخلم�سة ع�شر
فيه ،ح��ول مهمة الأن���دوف يف اجل��والن
ما يكفي لتوجيه االتهام لقوات العدو
ّ
وللم�سلحني باالنتهاك ال�سافر التفاقية
ف�صل القوات( .)7وقد بذلت الأمم املتحدة
ج��ه��و ًدا م�ضنية لت�أمني �سالمة القوة
الدولية وحمايتها وتوفري القدرة لها على
العمل ،من دون �أن تنجح يف ذلك.
ك��ذل��ك ت��ق� ّ�دم��ت ���س��وري��ا ب�شكاوى
ركزت
ور�سائل كثرية �إىل الأمم املتحدةّ ،
فيها على �أن اجلوالن ال�سوري املحتل جزء
ال يتجز أ� من �أرا�ضي اجلمهورية العربية
ال�سورية ،وحذّ رت من اخلطر الناجم عن
وجود املجموعات الإرهابية قرب منطقة
الف�صل ،وال��ذي يهدد �سالمة
هذه القوات.

�أ�سباب ا�ستهداف الأندوف

ث��م��ة �أ����س���ب���اب خمتلفة
ال����س���ت���ه���داف �إ����س���رائ���ي���ل

واجلماعات التكفريية قوة الأن��دوف،
فاجلماعات التكفريية التي �سعت �إىل
�إيجاد قاعدة لها تنطلق منها ملحاربة
اجلي�ش ال�سوري ،ال تخفي حقدها على
قوات الأمم املتحدة لتن�سيقها الدائم مع
�سوريا بو�صفها الدولة �صاحبة ال�سيادة.
من جهة �أخرى ف�إن هذه اجلماعات ال
تخفي حتالفها مع العدو ،وهي �أعلنت
�أن م�ساندته لها يف حتقيق م�شروعها
القا�ضي ب�إ�سقاط الدولة ال�سورية� ،سيقابله
تنازلها عن اجل��والن املحتل مل�صلحة
هذا العدو الذي �سبق �أن �أ�صدر قانون �ضم
اجلوالن �إىل دولة �إ�سرائيل.
و�أما من جهة �إ�سرائيل ،فيمكن �إيجاز
الأ�سباب على ال�شكل الآتي:
� -1إف��راغ املنطقة من الوجود الدويل،
وبالتايل التخل�ص من املراقبة الدولية
لت�صرفاتها العدوانية ،وما يرتّ به ذلك من
ّ
ك�شف نواياها وخمططاتها.
 -2ال�سعي الدائم �إىل �إيجاد حزام �أمني،
ت�شكل
حتت �سيطرة قوات موالية لها،
ّ
�شر القتال واملواجهة.
ً
درعا ب�شرية تقيها ّ
� -3إبعاد اجلنود الأوروبيني عن بقعة
الف�صل ،وبالتايل �إغما�ض العني الأوروبية،
التي تنقل �صورة اعتداءات �إ�سرائيل �إىل
املجتمع الأوروب����ي ،ف�إ�سرائيل تخ�شى
من انقالب الر�أي العام الأوروبي �ضدها،
خ�صو�صا بعد �أن برزت حركات تدعو
ً
ملقاطعتها يف عدة بلدان �أوروبية.
 -4رغبة �إ�سرائيل بالتدخل يف ال�ش�ؤون
مقعدا يف �أي
ال�سورية الداخلية لتحجز
ً
م�ؤمتر دويل حلل الأزم��ة ال�سورية ،مما
يتيح لها جني بع�ض املكا�سب ويجنّ بها
ً
الحقا،
مرارة ك�أ�س الت�سوية مع �سوريا
واالن�سحاب �إىل ما وراء خط وقف �إطالق
النار ما قبل .1967/6/6

 -5املراهنة على تق�سيم �سوريا �إىل
دوي�لات ،وهذا امل�شروع يتيح لإ�سرائيل
العي�ش ب ��أم��ان بحيث ت�صبح ال��دول��ة
املحورية يف املنطقة.
� -6سعي �إ�سرائيل �إىل �إحراز مكا�سب
اقت�صادية وم�ساعدات لوج�ستية من
تقره الدول مل�صلحة
�أي م�شروع م�ساعدة ّ
ت�سليح اجلماعات التكفريية وتدريبها.

الهوام�ش:

• كلمة �أندوف :هي اخت�صار وتعريف
للعبارة الإنكليزية United Nations
Disengagement observe force
وتعني ق��وة الأمم املتحدة ملراقبة ف�ض
اال�شتباك.
 -1قناة العربية ،تقرير زياد احللبي حول
الو�ضع يف اجلوالن بتاريخ  12حزيران .2013
 -2ورد بتقرير الأم�ين العام امل���ؤرخ يف
 2014/6/2تفا�صيل العدوان الذي قامت
به �إ�سرائيل وا�ستهدافها مقر قيادة قوات
الأمم املتحدة يف مع�سكر نبع الفوار
(فقرة  13من التقرير).
 -3راجع امل��ادة  105فقرة  2من ميثاق
الأمم املتحدة (حول حق متتّ ع موظفي
الأمم املتحدة باحلماية).
 -4راج���ع تفا�صيل ات��ف��اق��ي��ة ف�ض
اال�شتباك بني �إ�سرائيل و�سوريا على موقع
الأندوف .undof.unmissions.org
 -5راج��ع تقرير الأم�ين العام للأمم
املتحدة ح��ول ال��ف�ترة م��ا ب�ين � 12أيلول
و 3ك��ان��ون الأول  2013يف الوثيقة
.S/2013/716
 -6ت�ضمن تقرير الأمني العام يف الوثيقة
� S/2014/859إ�سقاط �إ�سرائيل طائرة
علما �أنها
�سورية داخل الأرا�ضي ال�سورية
ً
مل تتجاوز خط الف�صل.
� -7صحيفة ه�آرت�س ال�صادرة
يف فل�سطني املحتلة ،العدد
ال�صادر بتاريخ ،2014/9/7
م���ق���ال ل��ل��ك��ات��ب ب����اراك
رافيو بعنوان «تعاون ما بني
�إ�سرائيل والن�صرة».
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ملفات
و إ��شكاليات

�إعداد:
املقدم �سعد الدين احلاج

�أعاد اكت�شاف النفط يف املياه اللبنانية
م�شكلة احل��دود البحرية �إىل الواجهة،
و�أعاد النزاع بني لبنان وا�سرائيل �إىل نقطة
ر�سم حدوده البحرية وفق
ال�صفر .فالعدو ّ
مبد أ� القوة ،ومبا ينا�سب م�صاحله متجاهلاً
كعادته الأعراف والقوانني الدولية.

�أهمية ملف النفط و�ضرورة تر�سيم
احلدود البحرية

تعترب املرحلة التي مي��ر بها لبنان
من الأ�صعب يف تاريخه احلديث ،فبعد
�أن عانى �سنوات طويلة �صعوبة تر�سيم
حدوده الربية مع ا�سرائيل ،ونتج عن ذلك
عدة نزاعات بني الطرفني ،من دون �أن
يتم الرت�سيم ب�شكل نهائي حتى وقتنا
ّ
هذا ،ظهرت م�شكلة احلدود البحرية
�إىل الواجهة بعد اكت�شاف النفط والغاز
يف املياه اللبنانية .ف�إذا كانت احلدود
�شكلت
الربية بني لبنان وا�سرائيل قد ّ
ذرائ���ع ل�ل�أخ�يرة م��ن �أج��ل �شن ح��روب
على لبنان بهدف �سرقة املياه والياب�سة،
فكيف �سيكون احلال مع اكت�شاف
النفط بالن�سبة �إىل العدو الإ�سرائيلي الذي
�سيحاول بجميع الو�سائل تر�سيم حدوده
البحرية وفق م�صاحله و�سرقة ما يريد من
ح�صة لبنان النفطية؟
ويعترب ملف النفط من اب��رز امللفات
العالقة املرتبطة برت�سيم احلدود البحرية،
حيث ي�صعب ا�ستخراج النفط من بع�ض
احل��ق��ول م��ن دون تر�سيم ه��ذه احل��دود
ب�شكل كامل ودقيق ،كما �أن عدم
اً
عامل غري م�شجع
الرت�سيم ي�شكل
لل�شركات الأجنبية التي ال ينا�سبها
العمل يف مكان متنازع عليه.
لقد �شغلت حقول النفط والغاز التي
اكت�شفت يف البحر املتو�سط العامل،
طابعا دول� ً�ي��ا
وه���ذا م��ا يعطي ال��ن��زاع
ً
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نفط لبنان
و�إ�شكالية تر�سيم
حدوده البحرية
ٍ
حتد من
ب�إمتياز ،ويجعل لبنان ام��ام
اكرب التحديات التي تواجهه يف الع�صر
أمنيا .وي�ضاف �إىل
احلديث
�سيا�سيا و� ً
ً
ذل��ك التحدي الإقت�صاي� ،إذ � ّأن لبنان
بحاجة ما�سة �إىل موارد تتيح له �إنعا�ش
اقت�صاده املنهار ،وبالتايل يجب ف�ض
النزاع بال�سرعة الق�صوى .لكن كيف
ميكن وقف متدد ا�سرائيل باجتاه املياه
اللبنانية ومنعها من �سرقة احلقوق
النفطية اللبنانية؟ وهل يوجد �أفق حلل
النزاع �أم �أنه �سيبقى م�ستم ًرا؟

لبنان وتر�سيم حدوده البحرية

ب���د�أ لبنان تر�سيم ح���دوده البحرية
ّ
كلفت
اعتبا ًرا من العام  2002حني
احلكومة اللبنانية مركز �ساوثم�سون
لعلوم املحيطات بالتعاون مع املكتب
الهيدروغرايف الربيطاين ،ب�إعداد درا�سة
لرت�سيم حدود مياهه الإقليمية واملنطقة
االقت�صادية اخلال�صة ،وذلك بغية �إجراء
عملية م�سح جيولوجي للتنقيب عن
النفط والغاز يف هذه املنطقة .وقد واجه
هذا املركز عدة �صعوبات يف الرت�سيم
ب�سبب عدم توافر خرائط بحرية دقيقة
ووا�ضحة ملنطقة جنوب لبنان و�شمال
فل�سطني امل��ح��ت��ل��ة ،وب���ذل���ك ك��ان
الرت�سيم غري دقيق .يف العام  2006عادت
احلكومة وبناء على طلب وزارة الأ�شغال
العامة وال��ن��ق��ل ،بتكليف املكتب
الهيدروغرايف الربيطاين ب�إجراء درا�سة

جديدة لرت�سيم احل��دود البحرية للدولة
اللبنانية ،وكانت هذه الدرا�سة عبارة
عن حتديث لتلك التي �سبقتها.
يف ّ ،2007/1/17وقع لبنان مع قرب�ص
اتفاقية ح��ول تعيني ح���دود املنطقة
االقت�صادية اخلال�صة ،وذلك بهدف توطيد
عالقات ح�سن اجل��وار والتعاون يف ما
بينهما ال�ستثمار الرثوات النفطية .ومتّ
حتديد خط حدود بحري ما بني النقطة
( )1جنو ًبا والنقطة (� )6شمالاً  ،مع
تو�ضيح مفاده �أن النقطتني املذكورتني
غري نهائيتني بانتظار التفاو�ض مع
الدول املعنية.
ا�ستندت هذه االتفاقية �إىل القوانني
املرعية الإجراء يف اتفاقية الأمم املتحدة
لقانون ال��ب��ح��ار .ومتّ حت��دي��د املنطقة
اخلال�صة بني لبنان وقرب�ص على ا�سا�س
خط الو�سط .ولكن الدولة اللبنانية مل
تربم االتفاقية مع قرب�ص التي ّوقعت
اتفاقية اخرى مع العدو الإ�سرائيلي ()2010
لتحديد املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
بينهما ،متجاهلة ما متّ االتفاق عليه
مع لبنان ،وهذا ما �أدى �إىل خ�سارة لبنان
م�ساحة مائية تزيد على  860كلم 2من
دون وجه حق.
�شكلت احلكومة
يف ال��ع��ام ،2008
ّ
اللبنانية جلنة م�شرتكة ت�ضم ممثلني
عن الوزارات املعنية يف الدولة لو�ضع تقرير
مف�صل حول حدود املنطقة االقت�صادية
اخل��ال�����ص��ة .رف��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��اري��خ
 2009/4/29تقريرها املتعلق بتعيني
احل��دود البحرية ال�شمالية مع �سوريا
واجلنوبية مع فل�سطني املحتلة ،ومت
ربط هذه احلدود مع خط الو�سط للحدود
الربية واملن�صو�ص عنه يف االتفاقية بني

لبنان وقرب�ص .وقد �أ�ضافت الدرا�سة التي
قامت بها هذه اللجنة نحو  375كلم2
�إىل امل�ساحة التي وردت يف درا�سة املكتب
الهيدروغرايف الربيطاين (� .)2006أعقب
ذلك �إي��داع احداثيات احلدود البحرية
اللبنانية اجلنوبية لدى الأمم املتحدة
( 2010/7/9و.)2010/10/11

قانون حتديد و�إعالن املناطق البحرية
اللبنانية وما �أعقبه

بتاريخ � 2011/8/18صدر قانون حتديد
و�إع��ل��ان امل��ن��اط��ق ال��ب��ح��ري��ة التابعة
للجمهورية اللبنانية ،وج��اء يف امل��ادة
الأوىل منه �أن الدولة اللبنانية حددت
مياهها الداخلية وبحرها الإقليمي
واملنطقة املتاخمة واملنطقة االقت�صادية
ً
تطبيقا
اخل��ال�����ص��ة واجل����رف ال���ق���اري،
لأحكام اتفاقية الأمم املتحدة لقانون
البحار  .1982وق��د ح��دد ه��ذا القانون
حقوق الدولة اللبنانية يف هذه املناطق ال
�سيما حق ا�ستك�شاف املوارد الطبيعية
احلية وغري احلية يف املنطقة االقت�صادية
اخلال�صة وا�ستغاللها.
بتاريخ � 2011/10/1صدر مر�سوم حتديد
ح��دود املنطقة االقت�صادية اخلال�صة
ت�ضمن لوائح احداثيات
اللبنانية ،وقد
ّ
النقاط اجلغرافية حلدود هذه املنطقة
من اجلهات الثالث :اجلنوبية والغربية
ً
�سابقا اللجنة
وال�شمالية كما حددتها
امل�شرتكة يف العام  .2008و�أعقب ذلك
ّ
املتعلق ب�إن�شاء
�صدور املر�سوم رقم 7968
هيئة ادارة قطاع البرتول (.)2012/4/7

�إ�شكالية الرت�سيم مع العدو الإ�سرائيلي

�أدى توقيع العدو الإ�سرائيلي اتفاقية

م���ع ج��م��ه��وري��ة
ق�ب�ر����ص لتعيني
احل����دود بينهما
( )2 0 1 1 /1 2 /1 7
�إىل خ�����س��ارة �أو
ق�����ض��م م�����س��اح��ة
م�����ن امل��ن��ط��ق��ة
االقت�صادية اخلال�صة اللبنانية حتتوي
كميات كبرية من النفط والغاز .وقد
�أودع العدو الإ�سرائيلي لدى الأمني العام
علما
للأمم املتحدة بنود هذه االتفاقيةً ،
�أن نقاط حدوده البحرية ال�شمالية الواردة
فيها تقع جميعها داخل امل�ساحة املائية
اللبنانية ،وقد تبينّ �أن هذا العدو قام
بق�ضم م�ساحة مائية تقدر بـ 860كلم2
من املنطقة االقت�صادية اخلال�صة.
�أك�ب�ر ح��ق��ول ال��غ��از الطبيعي التي
اكت�شفها العدو الإ�سرائيلي بالقرب من
احلدود البحرية اللبنانية ،وابرزها حقال
ليفيثان ومت��ار .يقع حقل «ليفيثان»
على م�سافة تقدر بحواىل  75اً
ميل بر ًيا
غ��رب ر�أ���س الناقورة (مت اكت�شافه يف
وتقدر كمية الغاز داخله
حزيران )2010
ّ
بنحو  17تريليون قدم مكعبة.
�أما حقل «متار» فيقع على م�ساحة
حواىل  55اً
ميل بحر ًيا غرب ر�أ�س الناقورة،
ومت ا�ستك�شافه يف العام  ،2009وتقدر
كمية الغاز داخله بنحو  9.7تريليون
قدم مكعبة.
وكذلك يقع حقل كاري�ش جنوب
خط احلدود الربية املعلن من قبل الدولة
اللبنانية بنحو  4كلم ،ويحوي حواىل 3
تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي
ومت ا�ستك�شافه يف �آذار .2013
وقد بد�أ العدو الإ�سرائيلي بتلزمي حقول
اً
متجاهل ا�شكالية تر�سيم
النفط والغاز
ح��دوده البحرية من اجلهة ال�شمالية،
يعر�ض حقوق لبنان النفطية �إىل
ما ّ
خ�صو�صا يف احلقول القريبة من
ال�سرقة،
ً
احل��دود البحرية اللبنانية ،ما مل يتم
ت�سوية النزاع وتر�سيم احل��دود البحرية
ب�شكل نهائي.

وي��ج��در ب��الإ���ش��ارة هنا �إىل �إن وزارة
وج��ه��ت بتاريخ
اخل��ارج��ي��ة وامل��غ�ترب�ين ّ
 2011/9/3كتا ًبا �إىل الأمني العام للأمم
املتحدة تعرت�ض فيه على الإحداثيات
التي و�ضعها العدو الإ�سرائيلي ،وتطلب
من الأمم املتحدة التدخل لر�سم خط
يتنا�سب مع احل��دود البحرية اللبنانية
املعلنة .لكن جواب الأمني العام للأمم
املتحدة � 2011/10/18أفاد ب�أن هذه الأخرية
ال ميكنها التدخل يف مو�ضوع احلدود
بني دولتني �إال بناء على طلب هاتني
الدولتني.

كيف نواجه؟

مم��ا ال �شك فيه �أن لبنان يواجه
حتديات كبرية يف هذا امللف الذي يعترب
من �أكرب و�أ�ضخم امللفات امللقاة على
عاتق الدولة اللبنانية .والتحدي الأكرب
يكمن يف كيفية املواجهة واختيار
�أف�ضل احللول .فهل �ستفي الأمم املتحدة
بالغر�ض وتنهي هذا النزاع مبا يتالءم
علما �أنها اعتذرت عن
مع حق لبنان،
ً
التدخل يف تر�سيم حدود بني دولتني �إال
بناء على طلب منهما؟ ويف هذه احلال
هل �ستوافق ا�سرائيل على تفوي�ض الأمم
املتحدة حلل النزاع ،مع العلم �أن التاريخ
خ�ص
حافل والأمثلة كثرية� ،سواء يف ما ّ
جت��اه��ل ا�سرائيل ال��ق��وان�ين والأع���راف
خ�ص ف�شل الأمم املتحدة
الدولية� ،أم يف ما ّ
يف حل العديد من النزاعات.
وهل �سيتم اللجوء �إىل حماكم خا�صة
حلل هذا النزاع �أ�سو ًة ببع�ض الأمثلة
يف دول ال��ع��امل؟ وه��ل �سيكون لهذه
املحاكم قوة تلزم العدو الإ�سرائيلي؟
�أم �سيكون احل� ّ�ل باللجوء �إىل و�سيط
(كالواليات املتحدة اً
مثل)؟
وهل �سيتمكن لبنان من املواجهة يف
ظل غليان يف ال�شرق الأو�سط ي�ؤثر على
جميع امللفات التي قد تبقى عالقة �إىل
�أجل غري معروف؟
يف �أي حال يجب �أن ال نن�سى �أن �إ�سرائيل
ت�ستغل كل حلظة متر مل�صلحتها.
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وجهة نظر
يكتبها:
جورج علم

تدمري الذاكرة:
«ما بني املجرى واملغارة
انبثقت احل�ضارة»
ّ
يوناين قدمي يرمز �إىل الإن�سان الأول الذي جاور الأنهر ،والينابيع ،وجماري املياه
مثل
ّ
قدرا من
قر ال�صيف ،وزمهرير ال�شتاء ،وتوفر له ً
حيث م�أواه جوف �صخر� ،أو مغارة تقيه ّ
بعيدا من احليوانات املفرت�سة ،نظ ًرا �إىل م�سالكها ال�صعبة.
الطم�أنينةً ،

اللبنة الأوىل

البدائية اللبنة
�شكلت هذه البيئة
ّ
ّ
تنوعت
الأوىل يف تاريخ احل�ضارة ،حيث ّ
الأ�ساليب ،وال�سلوكيات ،وال��ع��ادات،
وال��ت��ق��ال��ي��د ب�ي�ن ت��ل��ك اجل��م��اع��ات
ال��ت��ي ت��زاوج��ت وت��ك��اث��رت وحت��ارب��ت
وت�صاحلت ,و�صعدت ّ
�سلم االرتقاء من
الع�صر احلجري �إىل الع�صر اخل�شبي� ،إىل
الربونزي� ،إىل ع�صور املعرفة التي توالت
وت��ط� ّ�ورت مع تطور اللغات والأل�سن،
نحو بحور العلوم ،واملعارف ،والآداب...
واحت�ضنت املغارة التفاعل االجتماعي
ّ
الرتقي
من بداياته وبدائياته ،و�صو ًال �إىل
واالرت��ق��اء �إىل م�صاف احلياة الع�صر ّية،
واملعا�صرة .واحتلت املكانة املرموقة يف
دائما
�سرد التفاعل احل�ضاري ،فكانت
ً
املكان ،واملنطلق ،من مغارة الإن�سان
الأنيوليتي الأول� ،إىل مغارة �آلهة احلب،
ادوني�س وع�شرتوت �إىل مغارة بيت حلم،
�إىل م��غ��ارة جعيتا املو�صوفة ب��إح��دى
عجائب الدنيا .وما بني املجرى واملغارة،
و�ضعت احل�ضارة الب�شر ّية مولودها الأول:
ر�سوم ،و�أ�شكال ،ورم��وز على اجل��دران،
منها انطلق نهر التاريخ ك�شاهد على
حركات ال�شعوب خالل ع�صور انق�ضت،
و�أقفلت عليها الأبواب الدهر ّية.

الت�صنيف ..والتو�صيف

يتّ فق كبار امل�ؤرخني على ترتيب الأثر
الب�شري �ضمن جمموعات خم�س:
 الآث���ار التي تعك�س �صراع البقاءواال�ستمرار ،وحمورها الأدوات التي كانت
ت�ستخدم للدفاع عن النف�س.
 املجموعات التي تعك�س طبيعةاليومية� ،أدوات الأكل ،وال�شرب،
احلياة
ّ
واملنامة ...والتي ت ��ؤرخ ع�صو ًرا ،و�أزمنة
التقدم،
غابرة ،وتعك�س �سلوكيات
ّ
ّ
التطور.
والرتقي يف مدارج
ّ
 الفنون ،من خطوط يف البدايات� ،إىلر�سوم ،ورموز� ،إىل ري�شة ،ولون ،ولوحة ،و�آلة
مو�سيقية...
ّ
 ال��ت��ط��ور االج��ت��م��اع��ي ،م��ن ال��ف��رد�إىل العائلة �إىل الع�شرية ،والقبيلة،
واجل���م���اع���ة ...و����ص���ولاً �إىل ال����دول،
والكيانات ،والأنظمة.
التطور الثقايف من احلرف امل�سماري،
ّ
�إىل اللغة ،فالكتابة ،فالت�أليف ،فنقل
املعرفة.
ومنذ قيام الثورة ال�صناعية يف �أوروب��ا،
وفتح الأب��واب و�سيعة �أمام �صروح العلم
واجل��ام��ع��ات ،وال��ك��ل� ّ�ي��ات ،وامل��دار���س،
الغربية تعتني
ب��د�أت مراكز الأبحاث
ّ
بتطور اجلن�س الب�شري ،من املغاور حتى

املدنية احلديثة بكامل �إيجابياتها
ّ
العلمية
وتداعياتها ،وانطلقت البعثات
ّ
ّ
خ�صو�صا يف
كل اجت��اه،
املتخ�ص�صة يف
ً
منطقة ال�شرق الأو�سط ،تقوم ب�أعمال
ال��ت��ن��ق��ي��ب ،وجت���ري الأب���ح���اث ،وت��ع� ّ�د
الدرا�سات ،ب��د ًءا من جمجمة الإن�سان
تطور الهيكل العظمي� ،إىل
الأول� ،إىل
ّ
البحث يف �أ�سرار اخللق والوجود.
وم��ع ب��داي��ات ال��ق��رن التا�سع ع�شر،
ثنائية« :املتحف واملخترب»،
ظهرت
ّ
يف ال�شرق متاحف ،كما يف الغرب،
م��ع ف��ارق �أن الباحث الغربي يتمتع
بكامل احلر ّية يف �إخ�ضاع ما يختار
من املتحف �إىل جتاربه و�أبحاثه ،مع
ا�ستثناءات حمدودة ،يف حني � ّأن املتحف
ال�شرقية،
مقد�س يف مع�شر احل�ضارة
�شبه ّ
ّ
خ�صو�صية املجتمعات
ان�سجاما مع
رمبا
ً
ّ
وتنوعها الطائفي ،واملذهبي،
املحافظةّ ،
اجتماعية
احرتاما لقواعد
والفئوي� ،أو
ً
ّ
�صارمة� ،أو للميل الفطري نحو جماالت
وثقافية �أخرى.
علمية
واهتمامات
ّ
ّ
�شكلت بريوت وجامعاتها اال�ستثناء،
ّ
ففتحت الأب��واب و�سيعة �أم��ام مراكز
الأبحاث والدرا�سات ،والطالب ،و�أهل
وتخرج علماء ،و�أ�ساتذة
االخت�صا�ص،
ّ
على مكانة مرموقة من املعرفة واخلربة
واالك��ت�����ش��اف ،ولكن كانت �صروح
ً
جاذبا ملعظم ه��ذه الكفاءات
الغرب
وامل��ه��ارات ،ن��ظ� ًرا �إىل حجم املغريات
أمنية،
ونوعيتها من جهة ،وللظروف ال ّ
واالجتماعية ال�صعبة التي
واالقت�صاد ّية
ّ
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وجهة نظر
كانت �سائدة �آنذاك يف ال�شرق من جهة
اً
جيل
�أخرى ،حتى �أ�صبح املثل املتوارث
بعد جيل خري عنوان لتلك احلقبة:
«ال�سلطان �شاطر بتطبيق الفرمان...
ب�س م�ش �شاطر باحرتام الإن�سان؟!».

ّ
منظمات ..ومرجعيات دول ّية

ثقافية ،ومل
�سجل القرن الع�شرون ثورة
ّ
ّ
تعد الآث��ار جم� ّ�رد �شواهد على حقبات
تاريخية متنوعة ،وال كنوزًا يف متاحف
ّ
م�صانة وحمرو�سة ب��أج��ه��زة ،وب��أح��دث
دينامية
التقنيات ،ب��ل حت� ّ�ول��ت �إىل
ّ
عاملية يتفاعل فيها البعد التاريخي،
ّ
م��ع ال��ث��ق��ايف ،م��ع العلمي ،وتتداخل
أمنية،
فيها العوامل
ال�سيا�سية ،وال ّ
ّ
والثقافية ،وهذا
والتجار ّية ،واالقت�صاد ّية،
ّ
ما دفع بقادة الدول �إىل �إطالق يد الأمم
املتحدة لو�ضع ال�ضوابط ،وا�ستحداث
ال�����روادع ،وحت��دي��د امل��ع��اي�ير ال��ت��ي من
�ش�أنها �ضبط االنفال�ش والفو�ضى التي
تنتهك حرمات الأمم وال�شعوب والدول
التاريخية والوطنية ،فكانت
وذاكرتها
ّ
منظمة الأوني�سكو للعلوم والثقافات،
وكانت هناك منظمات رديفة مماثلة
ثقافية
على م�ستوى دول وجمموعات
ّ
مت�شابهة� ،أو على م�ستوى الإقليم،
العربية
كما هو ح��ال جامعة ال��دول
ّ
التي ا�ستحدثت منظمة متخ�ص�صة.
إ� ّال �أن «ال�ترف امل�ؤ�س�ساتي» مل يقطع
حدا «لأخطبوط
دابر الفو�ضى ،ومل ي�ضع ًّ
تتحكم به
عمالق» متعدد الأرج��ل،
ّ
غرف �سوداء ،وتديره عقول مفتونة على
«الإبحار عك�س التيار».
وال�ضالعون يف ه��ذا امل�ضمار ي�ؤكدون
على خم�سة من العيوب وامل�آخذ:
• الأول :ه��ن��اك ���ص��راع م�ستمر ما
املتمكنة ،وال��دول
ب�ين ال���دول القو ّية
ّ
ال�ضعيفة ،هدفـه الهيمنـة واالبتــزاز
حتـى يف النطاق الثقايف ،وعالـم الآثار
يف الطليعة .هذا ال�صراع كان منذ �أن
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ان��ط��ل��ق موكب
ال��ب�����ش��ر ّي��ة ،وه��و
م�����س��ت��م��ر ح��ت��ى
ال���ن���ه���اي���ة ،وال
مي���ك���ن جل��م��ه
ال ع����ن ط��ري��ق
امل����ن����ظ����م����ات،
وامل����ؤ����س�������س���ات
امل��ت��خ�����ص�����ص��ة،
وال ع���ن ط��ري��ق
القوانني القائمة �أو امل�ستحدثة.
واملميز
• الثاين� :سرقة النوعي ،والنادر،
ّ
من الآثار عند ال�شعوب الفقرية املغلوب
على �أم��ره��ا� ،أو تلك العائدة �إىل دول
نامية يرى حاكمها �أن «كم�شة من
آنيات،
امل��ال» ت�ساوي ما يف دولته من � ّ
ومت��اث��ي��ل ،وخ����زف ...ه��ذا ال��ل��ون من
«التجارة املحرتفة» قد ن�شط مع نهاية
القرن املا�ضي ومطلع القرن الواحد بعد
الع�شرين.
• ال��ث��ال��ث :اح��ت��ك��ار بع�ض ال���دول
املتمكنة �أبحا ًثا مهمة يف
والعوا�صم
ّ
جمال احل�ضارات الإن�سانية .وامل�ؤ�سف يف
هذا املجال �أن دولاً ال عالقة لها بالإرث
التاريخي الإن�ساين ،لكنّ ها على وفرة من
املال والرثوات ،قد �أقدمت على ا�ستحداث
وجماليا ،وعلى
هند�سيا
املتاحف الرائعة
ً
ًّ
واملميز من
�شراء� ،أو ا�ستئجار النوعي
ّ
إعالمية ،و�إطالق
�ضجة �
الآثار لإحداث ّ
ّ
�سياحية م�ستقطبة.
حيو ّية
ّ
• ال��راب��ع� :إ���ش��راك امل����وروث الثقايف
ال��ت��اري��خ��ي ك��ج��زء م��ك� ّ�م��ل مل�شروع
ا�ستثماري اقت�صادي �ضخم عند الدول
املتمكنة ،والتي ت�ست�ضيف «اللوبيات»
ّ
العمالقة (هولدينغ) من رجال الأعمال
وامل�ستثمرين واملقاولني .وهناك جماالت
تخ�ص�ص يف هذا امل�ضمار ،ومتخ�ص�صون
رهنوا حياتهم وم�ستقبلهم للإبداع يف
هذا االحرتاف.
الوطنية عند
• اخلام�س :حمو الذاكرة
ّ
ال�شعوب والأمم ال�ضعيفة امل�ستباحة
املغلوب على �أمرها .وهنا يح�ضر التاريخ

ً
ً
منده�شا
حانقا
مبهابته وجالله ليقف
يف ح�ضرة هذا الزمن الذي تتزاحم فيه
االنتفا�ضات وال��ث��ورات ،حت��ت عنوان
التغيري ،والفرار من قف�ص املا�ضي �إىل
قب�ضة امل�ستقبل املجهول!.

الدرا�سات املخجلة

ّ
لعل الالفت لالهتمام يف هذا املجال ما
الدولية املتخ�ص�صة
ي�صدر عن املنظمات
ّ
من ر�سائل ودرا���س��ات يندى لها اجلبني
الثقافية املفتعلة وامل�ستمرة
حول املجزرة
ّ
لاً
التي ت�ستهدف دو �شرق �أو�سطية عريقة
بتاريخها وتراثها ،وم�آثرها ،كان لها
دوما مكان يف هامة احل�ضارة.
ً
�إح��دى هذه ال��دول متلك ما يزيد عن
نوعا من الآث��ار ،و�أكرث من 1300
ً 4679
م��وق��ع ،وع��ل��ى م�ساحات م��ن الأر����ض
ت��ت��ج��اوز مبجملها م�ساحة لبنان.
هذه الدولة تتعر�ض �إىل ما ي�شبه الإبادة
الرتاثية على م��ر�أى وم�سمع
الثقافية
ّ
ّ
املتح�ضر ،وال��دول الكربى التي
العامل
ّ
ّ
تنظر بالقيم واملثاليات .وعلى مقربة
تتعر�ض �آثارها ملا تتعر�ض
«جارة» �أخرى
ّ
له الأوىل من حتطيم وتنكيل وتدمري
و���س��رق��ة وا���س��ت��ب��اح��ة ،وال م��ن ي��ح� ّ�رك
�ساكنً ا ،با�ستثناء بع�ض ق�صي�صات الورق
التي حتمل عبارات اال�ستنكار والإدانة،
والتي ت�صدر عن بع�ض املنظمات الدولية
املتخ�ص�صة لتذكري الر�أي العام على �أنها
وحية ترزق.
ال تزال موجودةّ ،
وم��ن املفارقات امل�ضحكة املبكية
أوروبية عريقة حجزت م�ساحة
�أن دولة � ّ

واملرئي
يف و�سائل الإع�ل�ام ،املكتوب
ّ
وامل�سموع ،للحديث عن �إع��ادة قطعة
عربية كربى كانت قد
�أثر ّية �إىل دولة
ّ
�سرقت منها خالل ف�صول املواجهات
واال�ضطرابات ،يف الوقت ال��ذي كانت
متعن جماعات الظالم فيه ب�أعظم
وته�شيما من
هدما
مرفق �أث��ري عربي
ً
ً
يحرك �أحد يف العامل �ساكنً ا!.
دون �أن ّ

الأبعاد واخللفيات الكارث ّية

بعيدا من ال�سيا�سية ،ويف �سياق مت�صل
ً
بد من التذكري
بهذا البحث ال�سردي ،ال ّ
باملبادرة التي �أطلقتها اجلامعة العربية
باجتاه الأمم املتحدة ،وجمل�س الأمن،
ومنظمة الأوني�سكو ،يف �آذار املا�ضي،
يتعر�ض لها
لوقف االنتهاكات التي
ّ
العربية
الرتاث الثقايف التاريخي يف الدول
ّ
من نهب ،و�سرقة ،وحتطيم للتماثيل
وال�شواهد ،وته�شيم للمعامل الأث��ر ّي��ة
العريقة ،والتحف النادرة.
حتركها �إىل
وا�ستندت اجلامعة يف
ّ
نقاط �سبع و�ضعتها يف ر�أ���س الأولويات

وااله���ت���م���ام���ات
لوقف ما �أ�سمته
ب������ـ«امل������ج������زرة
املفتعلة» بحق
ال�ت�راث التاريخي
العربي:
• الأوىل :اعتربت
اجل����ام����ع����ة �أن
م���ا ي��ح�����ص��ل من
ان��ت��ه��اك مربمج
ل��ل���آث�����ار� ،إمن����ا
�ك��ل وح���دة
ي�����ش� ّ
متكاملة مل�شروع
وا���ض��ح ب ��أه��داف��ه
وي��رم��ي �إىل حمو
الذاكرة الوطنية
والقومية ،والق�ضاء
ّ
مت��ام��ا،
ع��ل��ي��ه��ا
ً
وب�شكل متزامن
م����ع امل����ح����اوالت
ال��رام��ي��ة �إىل ت�صفية ���ش��ع��وب ،ودول،
عربية ،حتت �شعار التغيري!.
وكيانات
ّ
ً
الثانية� :إن امل�س�ألة ترتبط ارتباطا
•
ّ
ً
وجوها
وثيقا بال�صراع الثقايف الذي يتخذ
ً
أبعادا عديدة ،و�إ ّال فلماذا تقت�صر �أعمال
و� ً
النهب ،والتدمري املمنهج للآثار على
ال�شرق الأو�سط من دون غريه من مناطق
إ�سالمية
العربية وال
العامل ،وعلى الدول
ّ
ّ
يحرك املجتمع
حت��دي� ً�دا ،من دون �أن
ّ
الدويل �ساكنً ا على الرغم من حماوالت
ال�شجب واال���س��ت��ن��ك��ار ال��ت��ي يقودها
املثقفون ،و�أهل االخت�صا�ص من خمتلف
اجلن�سيات؟!.
ّ
• الثالثة� :إن املخطط معروف ،وكذلك
املمول ،واملنفّ ذ ،وامل�ستفيد .ومع ذلك
ّ
ه��ن��اك جتهيل للفاعل ،ومماطلة،
وغ�����ض ط����رف ،ح��ت��ى �أن املنظمات
للتحرك،
املتخ�ص�صة التي �أبدت ا�ستعدا ًدا
ّ
والقيام مبا ميكن �أن متليه التزاماتها
القانونية واملعنو ّية ،قد ا�صطدم حراكها
ّ
وبريوقراطية
�سيا�سية
مبوانع وعوائق
ّ
ّ
�آث��رت ع��دم الك�شف عن م�صادرها،

العنكبوتية
وع��ن ال��دول وال�شبكات
ّ
التي تقف وراءها.
• الرابعة :تخ�شى اجلامعة �أن يكون
الهدف من املخطط �أبعد من الأهداف
املعروفة واملعلنة .الهدف ته�شيم وهدم
�إرث ثقايف تاريخي يف مدينة الديانات
ال�سماوية الثالث ال�ستكمال م�شروع
عدواين قدمي؟!.
• اخلام�سة� :إن ال��وج��ه الب�شع من
الهدامة ،يحمل مالمح
حملة املعاول
ّ
إ�سالمية ،ويف ذل��ك تخطيط
عربية و�
ّ
ّ
متعمد للإ�ساءة �إىل ح�ضارة معينة،
ّ
وثقافة حمددة ،ويف ذلك اعتداء مزدوج،
وافرتاء مو�صوف.
• ال�ساد�سة� :إن املثقفني العرب قاموا
ويقومون مبحاوالت لإنقاذ هذا الرتاث
دولية
الثقايف التاريخي مع مرجعيات
ّ
و�إق��ل��ي��م� ّ�ي��ة ،لكن م��ن دون ج��دوى،
ح��ت��ى �أن ال��ع��دي��د منهم ق��د �أ�صيب
بالإحباط القتناعه ب� ّأن ما يح�صل �إمنا
يدخل �ضمن خمطط حمكم الإع��داد
والتنفيذ والإخ���راج ال�ستهداف بع�ض
�شعوب دول املنطقة مبا�ضيها وحا�ضرها
وم�ستقبلها� .إن���ه فعل �إب����ادة بكل
م��ا حتمل الكلمة م��ن رم��وز ومعـان
و�أبعــاد!.
• ال�سابعة� :إن التغيري الدميوغرايف الذي
عربية ال يقت�صر
تتعر�ض له كيانات
ّ
على الفو�ضى اخل�لاق��ة ،واال�ستباحة
املجانية للتاريخ ،والقيم ،وال�شواهد ،بل
ّ
حليز وا�سع،
ينال من الكرامة املعنوية ّ
ومكون �أ�سا�سي من ح�ضارة املنطقة،
ّ
بحيث ي�ضع ال�شرق الأو�سط على حافة
انفجار كبري ،طاملا �أن الهدف الذي
العربية يف مقر
اجتمعت حوله ال��دول
ّ
اجلامعة وا�ضح ،وغري قابل للطم�س،
�أو امل�ساومة« :من ال ما�ضي له ،ال حا�ضر
العربية ،وفق
له ،وال م�ستقبل؟!» ،والدول
ّ
مد ّونة اجلامعة «هي املا�ضي واحلا�ضر
وامل�ستقبل ،يف هذه املنطقة احليو ّية من
ال��ع��امل ...وا�ستمرار النفخ يف النار قد
يوما؟!».
يحرق اجلميع ً
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يف �سجل
اخللود

امل�ؤهل �أول طالل عبا�س عوده

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل �أول طالل عبا�س عوده الذي تويف
بتاريخ .2015/7/19
 من مواليد  1977/3/1يف اخل�ضر ،ق�ضاء بعلبك ،حمافظةبعلبك – الهرمل.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .1997/5/2
 ّ من عداد فوج التدخل الثاين. حائز:• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة برونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة ف�ضي.

امل�ؤهل و�سام ح�سني م�صطفى

املعاون اول
حنا يو�سف الب�شراوي

نعت قيادة اجلي�ش امل�ؤهل
و�سام ح�سني م�صطفى الذي
تويف بتاريخ .2015/7/10
 من مواليد  1974/5/20يفخارج لبنان (ليبيا).
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ
ّ
.1996/2/1

 م���ن ع�����داد ال��ط��ب��اب��ةال��ع�����س��ك��ري��ة  -ل��ف��ي��ف
اللوج�ستية واملدافعة.
 حائز:• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة برونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثالثة ف�ضي.
• و�سام التقدير الع�سكري.

• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
خم�س مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 13مرة.
• تهنئة رئي�س الطبابة
مرات.
الع�سكرية خم�س ّ
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش املعاون
�أول حنا يو�سف الب�شراوي الذي
تويف بتاريخ .2015/6/29
 م��ن مواليد 1964/9/5يف ال���ق���اع ،ق�����ض��اء بعلبك
حمافظة بعلبك-الهرمل.
 ت����ط����وع يف اجل��ي�����ش.1983/3/21
ب���ت���اري���خ
م��ن ع���داد �أرك���ان اجلي�ش
للعمليات.

 حائز:• و�سام احلرب �سبع مرات.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة برونزي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثالثة ف�ضي.
• و�سام اجلرحى.

• و�سام الفخر.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
 14مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 24مرة.
• تهنئة قائد اللواء خم�س
مرات.
 -مت�أهل بدون �أوالد.

اجلندي داين جوزيف اجلامو�س
نعت قيادة اجلي�ش اجلندي داين جوزيف
اجلامو�س الذي تويف بتاريخ .2015/7/20
 -من مواليد  1993/8/25يف مغدو�شة،
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• و���س��ام مكافحة
الإرهاب.
• و����س���ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش خم�س ّ
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 12
مرات.
• تهنئة قائد الفوج ثالث ّ
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

ق�ضاء �صيدا ،حمافظة اجلنوب.
��وع يف اجل��ي�����ش اع���ت���ب���ا ًرا من
 ت���ط� ّ.2014/6/24
 من عداد منطقة اجلنوب.-عازب.

اجلندي
مهدي ح�سني �سماحة

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجل��ن��دي مهدي ح�سني
�سماحة الذي توفيّ بتاريخ .2015/7/18
 من مواليد  1989/10/20يف ط��اري��ا ،ق�ضاءبعلبك حمافظة بعلبك -الهرمل.
 تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2011/12/24 من عداد لواء امل�شاة احلادي ع�شر  -الكتيبة.112
 حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 -متاهل وله ولد واحد.

اجلندي علي كامل املذبوح

اجلندي �شادي زهري احل�سنيه

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي علي
كامل املذبوح ال��ذي تويف بتاريخ
.2015/7/25
 من مواليد  1991/9/1يف عليالنهري ،ق�ضاء زح��ل��ة ،حمافظة
البقاع.
م��ددت خدماته اعتبا ًرا من
ّ
.2009/3/30
 نقل �إىل اخلدمة الفعلية بتاريخ.2013/7/30
 من عداد فوج املدفعية الثاين. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي �شادي
زه�ير احل�سنيه ال��ذي ت �وفيّ بتاريخ
.2015/7/22
 من مواليد  1991/5/21يف عنيوزين ،ق�ضاء ال�شوف ،حمافظة جبل
لبنان.
م��ددت خدماته اعتبا ًرا من
ّ
.2009/9/12
 نقل �إىل اخلدمة الفعلية بتاريخ.2014/5/8
 من عداد فوج املدفعية الأول. حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرتني.
ّ
 -مت�أهل بدون �أوالد.

املجند
املمددة
ّ
خدماته
حممود
عمر
حكوم
ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش املجند
امل��م��ددة خدماته حممود عمر
ح��ك��وم ال����ذي ت����وفيّ ب��ت��اري��خ
.2015/7/19
 م��ن م��وال��ي��د  1991/12/1يفالقليعات  -عكار.
 من عداد لواء امل�شاة العا�شر -الكتيبة .102
 م� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرا من.2013/12/4
 -عازب.

املجند
املمددة
ّ
خدماته
علي
ن�صر الله
م�شورب
ن�����ع�����ت
ق��ي��ادة اجلي�ش املجنّ د امل��م� ّ�ددة
خدماته علي ن�صر الله م�شورب
الذي ّ
تويف بتاريخ .2015/6/19
 م��ن مواليد  1995/7/21يفالبي�سارية – �صيدا.
 م� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرا من.2014/11/20
 من عداد فوج احلدود الرب ّيةالثاين.
 -عازب.
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ّ
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ادة

�إىل الأخوين الكرميني �إيلي ونقوال �شاتيال� ،أطيب التحيات
وبعد� ...أر�سل ر�سالتي هذه با�سمي وبا�سم عائلتي ،بعدما
ريا عن
ت��ع��ذّ رت علينا ر�ؤيتكما �أو الإتّ �صال بكما ،تعب ً
ٍ
قدمتماه لنا من م�ساعدة ،هي
خال�ص �شكرنا وتقديرنا ملا ّ
طيبا يف نفو�سنا.
و�إن كانت مادية �إال �أنها تركت �أث ًرا معنو ًيا ً
ٍ
معرفة �سابقة بيننا ،و�أن يتّ �صل بي
ف�أن ت�ساعدانا مع عدم وجود
ً
قدم لنا ب�صفتنا عائلة �شهيد
�أحد الأ�شخا�ص ليخربين �أن مبلغا ّ
يف اجلي�ش اللبناين� ،إ ّنها لغاية النبل والوطنية!
ٌ
رج��ل على ال�صعيد ال�شخ�صي
� ّإن �أغ��ل��ى م��ا ق��د ميلكه
أخ��وي ،هو ابن له ّرب��اه بدموع العني ،و�أنفق عمره لرياه
يا �
ّ
ي�شرق على احلياة بروحه املندفعة ،ولكن عندما ي�صل
الأم���ر �إىل ال��دف��اع ع��ن ال��وط��ن امل��ه� ّ�دد ،فنحن ق��د جبلت
طينتنا بحب الأر�����ض ور���ض��ع �أب��ن��ا�ؤن��ا ع�شق الت�ضحية،
فبذلوا العمر قربا ًنا على تالل لبنان كي يبقى �أخ�ضر...
حب الوطن �أجمل احلب و�أرقاه ،فيه قد ّ
ترفعنا عن �أنانيتنا
ّ
وتوقنا للحياة ،و� ّأي حياة لنا بدون وطن؟!
ٍ
جمد وعزة �أرويها لأحفادي
�سيبقى ولدي ال�شهيد حكاية
تخ�ضب بدمه وقاتل حتى �آخر نب�ض ،مل
ولكل الأجيال ،لقد
ّ
ً
يفر ،مل يخف �أو يرتاجع! ظل كجبال بالدي را�سخا يف
يهن �أو ّ
الأر�ض يناجي ال�سماء ،ورفع جبيني وجبني ّ
عاليا..
كل لبناين
ً
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ٍ
طيبة جاهدت هي � ً
أي�ضا وبدون
�س�أحكي لهم عن
نفو�س ّ
�سالح! حني بلغ ال�شوق م��داه ،و�سافر طائر احلنني يف �سماء
الأرواح ،يبحث عن طيف ولدي لي�شكو له �أمل الفراق والفقدان،
عزة وفخ ًرا ،وتربهن لنا � ّأن
كانت وقفتهم �إىل جانبنا تزيدنا ّ
عرفونا بال�شهادة
الدماء
الزكية مل تذهب هد ًرا ،بل ثمة � ٌ
ّ
أنا�س ّ
التي �أ�صبحت و�سامنا! فلي�س �أجمل من �أن تكون هذه
ال�شهادة وهذا البذل ،ج�سر الو�صل بني قلوب �أبناء الوطن،
ملكا لطائفة �أو مذهب ،هو وطن
هذا الوطن ال��ذي لي�س
ً
التعاي�ش ،وطن ن�سمع فيه �آذان امل�سجد مع جر�س الكني�سة...
نرفع �صلواتنا لله ب�أن يحفظكما �أع� ّ�زاء ،ويغدق عليكما
م��ن بركاته ورحمته ،ه��و احل��نّ ��ان ال��ذي ال ي��أخ��ذ منّ ا �إال
ليعو�ضنا ويزيدنا ،ا�سرتجع �أمانة
ليعطينا ،وال يحرمنا �إال
ّ
نقية كقلبيكما،
ال��روح يف ول��دي ،فوهبني العزة وقلو ًبا ّ
ً
�شوكا يريد الله
م�صيبة يف الدنيا لي�س �سوى
�إن ما ن��راه
ً
م��نّ ��ا �أن جن��ت��ازه ،على ط��ري��ق اجل��ن��ة واحل��ي��اة الأب���دي���ة...
رزقنا الله و�إياكما خري الدنيا والآخرة ،وال�سالم عليكما �أيها
العزيزان الكرميان.
علي وهبه
والد ال�شهيد ح�سن وهبه

اجلي�ش
ب�أقالمهم

�إعداد:
هيام كريوز

للجي�ش عند املواطنني اللبنانيني تقدير واحرتام ومهابة ،وقد ترجمها الأدباء
وال�شعراء بق�صائد ون�صو�ص ت�ستقي مفرداتها من الأقانيم الثالثة التي يقوم عليها
وجوده� :شرف ،ت�ضحية ،وفاء.

ن�صو�ص للجي�ش ويف اجلي�ش
فجر ي�شرق من دم �شهدائه وكلمات تبحث عن حرب
مع الفجر يعود ال�شهداء
ال�شاعر رميون عازار

بني االرجتال والبالغة
يف م��زاوج��ة ف��ذّ ة ب�ين ال�شعبي املرجتل
ّ
املحلقة يف
الإن�����ش��ائ��ي ،وب�ين ال��ب�لاغ��ة
ال��ك��ل��م��ة ،ت��ت��ج ّ��ل��ى ب��ط��والت اجلي�ش
ي�شكل مادة
وت�ضحياته كعن�صر جوهري
ّ
للإبداع الأدبي والفني ،وي�شتعل حما�سة
يف ف�سيف�ساء متناغمة.
بع�ض الق�صائد تعاىل �إىل م�ستويات راقية
التعبري ،وجتاوز مهمات اجلي�ش اجل�سام،
�إىل �أهميته وم��دى ارت��ب��اط وج��ود لبنان
بوجوده.
و�إذا كانت هذه الن�صو�ص تفي اجلي�ش
بع�ضا من ّ
ً
حقه ،ف�إ ّنها تكت�سب

�أه��م��ي��ة م�����ض��اف��ة م��ن ك���ون اجلي�ش
نبع �إل��ه��ام ال ين�ضب ،وط��اق��ة ت�ستثري
وتتجــدد يف تراكمــات
الفكر والـروح،
ّ
الذاكــرة.
� ّإن هذا النتاج الأدبي والفني هو رديف
دور اجلي�ش يف �صقل انتمائنا �إىل الوطن،
ّ
ي��ت��وق��ف ،ل ّأن ال��ت��ف��اع��ل مع
وه���و ل��ن
أدبيا ،يفتتح كل
ت�ضحياته يولد �
ً
إ�شعاعا � ً
يوم على �أفق رحب ،وميتد امتداد لبنان
يف الزمن...
يف ما يلي بع�ض الن�صو�ص �شع ًرا ون�ثراً
وزجلاً ...

أح�س الأر�ض يف وطني
� ّ
متيد
متزقه القبائل
ّ
والعبيد
يثريون احلروب على ترابي
فال �أفنى
ويغمرين اخللود.
تهدمني القذائف
ّ
ال �أبايل
ّ
تقطعني ال�سيوف
وال �أحيد
�أذود
ف�إن ق�ضيت فذاك جمدي
و�إن �أحيا
احلي ال�شهيد.
�أنا
ّ
�إذا �أحرقتم ج�سدي و�أر�ضي
فمن خالل الرماد
ي�شع وم�ضي
ّ
احلق يع�صمني
ويبقى
ّ
ونب�ضي
وي�شرق من دمي
فجر جديد.
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اجلي�ش
ب�أقالمهم

له ال�سالح
ال�شاعر رميون �شبلي

يا جي�ش لبنان
ال�شاعر جورج بو �أنطون

هامات تقول لل�صخر �إف�سح
القا�ضي مارون زخور

244

العدد 363/362

ل��ه ال�����س�لاح ...ادف��ن��وا التنني ،ال ت�سلوا:
ال ب����ن����دق����ي����ة �إال ب���ن���دق���ي���ت���ه
ل��ب��ي��ك ي��ا وط��ن��ي،
حت��م��ي ك���رام���ت���هّ ...

وب��ع��د؟ :ق��ول��وا كفى! فليطفىء اخلبل!
ت��ب��ن��ي ال�������س�ل�ام ت��ع��ل��ي��ه ف��ي��ك��ت��م��ل
مت���ت���د �أو ت�������ص���ل...
ي�����د
وال �إل����ي����ك
ٌ
ّ

ق����ائ����دا ب��ط�ًلً
ل���ب���ن���ان ،ج��ي�����ش��ك ق��ل��ه
ً
ال�����س��ي��ف يف ي����ده ���س��ي��ف��ان ،بع�ضهما
ّ
وق���ل���ه ت�����ض��ح��ي��ة ت�����س��م��و ع���ل���ى ���ش��رف
وال�����ش��ع��ب ي��ه��ت��ف :ال ح���ر ّي���ة ان��ت�����ص��رت
م�����س��ي��ج��ة
ال ع����ن����ف����وان وال �أر���������ض
ّ
والأر�����ض تغ�ضب :ال ل��ل��ط��ارئ�ين! كفى!

ع��ل��ى خ��ط��اه ي�����س�ير ال��ع�����س��ك��ر البطل
ٌ
ٌّ
ح������ده ال��نّ ��ب��ل
وع�������دل وب���ع�������ض
ح�����ق
ّ
وف����������اء ي����ن����ادي����ه ف��ي��م��ت��ث��ل
وق��������ل:
ٌ
ب������دون ج���ي�������ش ،وال �أم������ن وال �أم����ل
وال ازده����������ار وال م�����س��ت��ق��ب��ل ج��ل��ل
م��ا غ�ير جي�شك ي��ا ل��ب��ن��ان ،اح��ت��م��ل...

ل��ب��ن��ان ،جي�شك ع� ٌ
وي����د...
ي�ن مل ت��ن��م،
ٌ
ول���ي���ط���م���ئ���ن زم�������ان �����ص����ار ذاك�������رة،
ّ
غ�����د ...ل���ن ي��ن��ح��ن��ي وط��ن��ي
ول��ي��ط��م��ئ��ن
ّ
ٌ

ال�����زرق واجل��ب��ل
��ن ال�����ش��واط��ي
ف��ل��ت��ط��م��ئ ّ
ّ
ع�����اب�����ر ي���ن���ت���اب���ه ال���وج���ل
وح����ا�����ض����ر
ٌ
ٌ
ّ
ك�����ل �����ش��ب�رٍ ،ي�����ش��ت��ع��ل
واجل���ي�������ش ،يف

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

ط���ل���ع���وا ع���ل���ى ب������واب ال�����س��م��ا ّ
دق�����وا
ع�����اق�����د َم ال����ك����ل����م����ات ي���ت���ن���تّ ���وا
ّ
ّ
ح����ق����و؟
ب�������أي������ا ح���ب��ر رح ي����ن����وف����ا

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

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

ق�����دك
خ����ل����ي����ك �����ص����ام����د م�����اح�����دا
اجل���ب���ار
وي�����ا ج��ي�����ش ل���ب���ن���ان ال����ق����وي
ّ
ّ
ّ
ح������دك
ن���ا����س ال���ع���ل���ى غ�������ص���ون الأرز ب��ت��غ��ار ب���ق���ل���وب���ه���ا و�أرواح���������ه���������ا
ّ
ّ
ح����دك
ي����ق����رب ع���ل���ى
خ�������ط ال����ن����ار ت����ا م����ا ح������دا
ح��������دك ع
وك����ل����ن����ا
ّ
ّ
ّ
وت����ا الأر��������ض ت��ب��ق��ى م��ن��ب��ت الأح������رار وت����ا ال�����ش��ع��ب ي��ب��ق��ى ل�ل��أم���ن م��رت��اح
ّ
يدك
خليك با�سط عالأر�ض ّ
ما هذه الهامات تقول
لل�صخر:
«�إف�سح يف املجال لنا
نحن جي�ش البطوالت والغد
نحن �أعمدة الفداء واجلنى
و�إنا رجال لبنان اخللود
جمدنا
من �س�ؤدد الأرز ومن هنا
حيث الرتاب عزيز
أبي كرمي
وال�شعب � ّ

والأر�ض لنا
ن�سقيها باجلهد والدم
ونبذل دونها الروح والأعني
فتغدو مثل ال�شم�س لآىلء
فاتنات من �سنا
تنرث فوق ذرى الأيام �أنوا ًرا
�ساطعات من �صنعنا
�إ�س�ألوا التاريخ فهو يعلم
�أننا الأ�سد
ال نهاب الزمن

نخو�ض غمار احلرب والوغى
وننقذ من �سواد الظلمة املدن
نرفع راياتنا يف الريح تعلو
كالأجنم
فالن�صر عندنا
نظري ال�شذا يف الزهر
�أو كما
ال�شجر الأخ�ضر على دربنا
عيدنا عيد الكرامة والأباء
عيد الوفاء والرخاء واملنى.

حرا�س عزّ تنا
ّ
والر�سامة با�سمة بطويل
ال�شاعرة ّ
ّ
خلدت حبك يف قلبي ويف كبدي
يا واهب الروح ،كي يحيا بها بلدي
يا جي�ش لبنان ،هذا ال�شعب �أنت له
�أغلى من الروح ،والأموال ،والولد
حب� ،صغتها در ًرا
خذها بطاقة ّ
يفنى الزمان ،وال تفنى مدى الأبد.

يف عني اخلوف
ويف جفن الردى
الأديب �سليمان بختي
كلنا يحمل الوطن يف حنايا الروحّ � ،أما
اجلي�ش فهو يف �أ ّول الفعل وال�سياج الذي
يحمي ويذود .كلنا يخاف على الوطن،
� ّأم��ا اجلي�ش فيم�شي يف عني اخل��وف،
ويرد ال�ضيم عن الوطن
ويف جفن الردى ّ
و�أه��ل��ه .كلنا يحلم بالوطن برفعته
وغناه وازدهاره وتقدمه وذروة قممهّ � ،أما
اجلي�ش فيعي�ش احللم ليل نهار ك�أ ّنه
غاية الوجود ومربره وفحواه .كلنا يقف
احرتاما و�سم ًواّ � ،أما اجلي�ش فيبذل
للعلم
ً
يف �سبيله ال��دم وال���روح .كلنا ينام يف
بيته يف �آخر النهارّ � ،أما اجلي�ش فيبقى
�ساه ًرا حتى ال نفقد الأم��ان وال ي�ضيع
املعنى .كلنا يي�أ�س من �أو�ضاع البلد،
فيبدد الي�أ�س وينه�ض للأمل
� ّأما اجلي�ش
ّ
حيا يف القلوب والأرواح .كلنا
ويبقيه ً
نظن �أ ّننا نعطي للوطنّ � ،أم��ا اجلي�ش
فهو العطاء احل��ق وب��ذل ال���ذات ب��دون
قيد وال �شرط ومبجانية مطلقة .كلنا
للوطنّ � ،أم��ا اجلي�ش فهو للوطن كي
يبقى الوطن ،يبقى الوطن ،ونبقى كلنا
للوطن.

يبتكر العامل حريته لينطلق يف رحاب
راية اجلي�ش
ّ
الف�ضاء ن�س ًرا ّ
ويحلق ليعطي الوجود
يحلق
جمد اال�ستقالل
كنهه اجلميل .ي�سري العامل برمته وراء
التحدي ،راية االبتكار ،وراية
الراية ،راية
ّ
ال�شاعر المع احلر
البهاء امل�ستعر ،كي يكون لال�ستقالل
معنى احلرية ،وكي تكون احلرية �صرح
الفداء املا�ضي �إىل عرينه يدمج الأحالم الكبرية ،ويعطيها ما ت�شاء من املعاين
الوارفة .ال راية غري راية اجلي�ش� ،إنه احلامي والفادي ،وال�ضوء امل�ستمر يف خاليانا
ودما ّ
يبث يف ال�شرايني بهاء احلياة .راية اجلي�ش يف جمد اال�ستقالل
دما
يجدد ً
ً
ّ
الذي ينتف�ض على وقع �أقدام رجال الله املا�ضني �إىل حتفهم ،ليمنح الأر�ض بريق
ّ
جمدا وغا ًرا ،ولكي يبقى اجلي�ش مرتا�سنا الأ ّول ووجودنا
وليكلل الإن�سان
احلرية،
ً
الأ ّول و�صعودنا الأ ّول �إىل ذلك البهاء املنتظر .ال ا�ستقالل �إن مل يكن وراءه جي�ش
قوي قادر .اجلي�ش هو اال�ستقالل ،وهو الوطن وهو الذهاب امل�ستمر �إىل العرين الذي
ال يحت�ضن �إال الأ�سود.

اجلي�ش
ال�شاعر مو�سى زغيب
كان الزمان م�سر�سب وتعبان
ال�سر واملجهر
وقاعد ...ما بني ّ
ال�صوان
ّ
يخزق ورق ...يحفر على ّ

لون الكرامه ببدلة الع�سكر
ويقول ...يا جي�ش الوطن عط�شان
و�أنت الرجا .والنبع والكوثر
غريك ...عاطاولة الورق �سهران
و�إنت ...على حفظ الأمن عمت�سهر
ومن جرحك على �صخرة الإميان
بتكتب كرامتنا .بحرب �أحمر
تغيرّ وجوه كتار ...يف لبنان
ووجهك حقيقي ...ما بيتغي
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أغان
� ٍ
يف البال

�إعداد:
هيام كريوز

يف �آخر �أيام العام  1971وقفت فريوز على م�سرح �سينما الكابيتول  -بريوت و�صدح
قدمها الأخوان رحباين يف «يوم
�صوتها حماك ًيا املجد يف مغناة «عودة الع�سكر» ،التي ّ
الوفاء للجي�ش» .تلك كانت �أوىل �إطالالت فريوز من بريوت بعد بعلبك ودم�شق ،ومن
ال�شدة وما �أكرثها،
يومها ما زالت «عودة الع�سكر» ،حتفر يف الوجدان وتتوهج � ًألقا .يف �أيام ّ
ن�ستعري من فريوز «�شلحات احلرير» ،ويف انتظار �أخبار الأبطال يف امليدان ي�أتي �صوت
ن�صري «الله حميي ع�سكرنا» ،وحني ّ
يطل �أبطالنا ترتفع راياتنا على وقع «هلي عالريح»
و«معافى يا ع�سكر لبنان« »...عودة الع�سكر» ،كلمة ،وحل ًنا و�صو ًتا ،وم�شهدية ،منوذج
للتعبري الفني الراقي عن موا�ضيع البطولة واال�ست�شهاد وما يت�صل بهما من م�شاعر وطنية،
وهي �أ�صلاً قدمت مبثابة حتية �إىل اجلي�ش اللبناين.

اجلي�ش والبطولة
واال�ست�شهاد
يف اعمال الأخوين
رحباين وفريوز

«عودة الع�سكر»

منوذجا
ً

راية الوطن

يف «ع���ودة الع�سكر» ،الح��ت راي��ة
العلية م��ن رح��م اال�ست�شهاد
ال��وط��ن
ّ
ع�سكر
يف معركة ا�سبت�سل فيها
ٌ
«ق�ل�ال ...ب�س رج���ال» ،و�أ���ش��رق نهاره
من «ن�ص ٍر قاطع» ...جتري احلكاية
يتم و�صفه
يف القرية .وه��ي مكان ال ّ
مبا�شرة ،لكن احل��وار الغنائي ي�شري
�إليه ب�صورة جميلة« :هدايا مغازلنا،
�شلحات احل��ري��ر ،م��واق��د ن��ارن��ا ،حرير
من ال��زوق ،م�شالح عكارية ،خناجر
جزينية وخوابي زحالوية» ،ما يجعل
ّ
احلكاية مرتبطة بحقبة معينة متنح
امل�شهد خ�صو�صيته .لكنها حقبة
مفتوحة على �أف��ق وط��ن��ي و�إن�����س��اين،
لتكون �أحداثها قابلة لأن جتري يف �أي
زمان ومكان ولت�ؤكد بالتايل ،ب�أ�سلوب
جميل وغ�ير مبا�شر� ،أن املا�ضي هو
احلا�ضر.
�شغلت احل��ري��ة اه��ت��م��ام الأخ��وي��ن
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ال��ب��ط��ل ال����ذي �صنع
وي�صنع جم��د لبنان
وب��ف�����ض��ل��ه �ستبقى
ّ
تهل
«راي��ت��ه عالية
عالريح».

كنز للأجيال

أ�سا�سيا يف
و�شكلت حم��و ًرا �
رحباين،
ّ
ً
معظم �أعمالهما .يف «عودة الع�سكر»
مل ي�ضعا الق�ضية يف �إط��ار فل�سفي ،بل
عمال على ا�ستنها�ض ال�شعور الوطني
م��ن خ�ل�ال و���ص��ف م��ع��رك��ة ت�شهد
بطولة ج��ن��ود «�إل��ه��ن امل�لاع��ب وقهر
يتوجه
نف�سا ثور ًيا
ّ
امل�صاعب» ،ويطلقان ً
�إىل امل�شاهدين ب�سح ٍر ومرونة من دون
الفجة:
احلاجة �إىل اعتماد املبا�شرة
ّ
«و�صار ال�سيف يقارع �سيف ،وي�سكر
جمد وي�سكرنا».
و�صف فيه م��ن الكثافة ال�شعرية
والغنائية العذبة ما يجعله الأن�سب
الحت�ضان تلك احلكاية ،بينما تقف
القوى املعتدية يف الطرف الآخ��ر غري
الظاهر ،الذي ي�أخذ �شكله بالكلمة
وال�ضمري الغائب« :عالإعدا كرتنا».

�سامل الرمز

«ع����ودة الع�سكر» ن�����ص يخلو من

ويوجه بغنائية �ساحرة حتية
احلبكة،
ّ
�إىل اجلي�ش اللبناين .وقد � ّأدت الأ�سئلة
وينوي
ذات الإيقاع احلزين�« :سامل...
ّ
�سامل؟؟» «م�ش راجع؟؟»« ...عاطول»؟
دوره���ا ال��درام��ي يف ر�سم الإط���ار العام
للحكاية وا�ستح�ضار �سامل «الغائب».
كما �أن الإجابات على تلك الأ�سئلة:
ّ
«ومغطى
«ال م�ش راجع» «�إيه..عاطول»
قدما
بعلم لبنان» ...دفعت باللوحة
ً
متكنت
وطورتها ،وبكلمات ب�سيطة
ّ
من �صياغة اال�ست�شهاد حقيقة تهدر
وحتول �سامل ال�شهيد �إىل رمز
كال�شالل،
ّ
لكل جندي بذل نف�سه يف �سبيل الوطن.
يهيمن التفا�ؤل على ختام العر�ض
الفنية،
بان�سجام مع معطيات البنية
ّ
وير�سم مالمح الأم���ل« :وتتغاوى �أرزة
لبنان فوق جبال احلرية»« ...برجك
عيد بالبيارق طاير» ...وينتهي الن�شيد
بالت�أكيد �أن الكنز الأكرب هو احلرية
التي ي�صونها جي�ش لبنان ،اجلي�ش

هذه اللوحة الغنائية
امل���ح���م���ل���ة ب��ط��اق��ة
ّ
���ش��ع��ري��ة م��ك ّ��ث��ف��ة،
ّ
تقل
ومب��و���س��ي��ق��ى ال
اً
��ك��ن��ت
ج���م���ال ،مت ّ
مب�ضمونها الوطني
العايل ،من �ضخ مادة
وج��دان��ي��ة �ساهمت
يف ت���أ���س��ي�����س عالقة
وطيدة بني املواطنني
وج���ي�������ش���ه���م ،ويف
تر�سيخ �شعور االعتزاز
باالنتماء �إىل لبنان،
و�إىل �أرزت���ه «اخل�ضرا
العتيقة» .ولقد �أبدع
الأخ��وان رحباين يف �إبراز هذه امل�ضامني
التي �صاغها �صوت فريوز جواهر يزداد
بريقها كلما مرت ال�سنوات ،وتتوارثها
الأجيال كن ًزا من اجلمال والرقي.
هوام�ش
• «ع��ودة الع�سكر» ،لوحة غنائية
قدمها الأخوان عا�صي ومن�صور الرحباين
ّ
وف�يروز كتحية للجي�ش اللبناين ،يف
«يوم الوفاء» ،وذلك بناء على طلب من
جلنة مهرجانات بعلبك.
• متّ عر�ض هذه اللوحة للمرة الأوىل
على م�سرح �سينما الكابيتول يف بريوت
يف  ،1961/12/29ثم �أعيد ت�صويرها يف
تلفزيون لبنان وامل�شرق.
���ش��ارك يف «ع���ودة الع�سكر» ن�صري
حداد
�شم�س الدين ووليم ح�سواين وهدى ّ
والفرقة ال�شعبية اللبنانية .وبعد عر�ضها
�أق��ام��ت ق��ي��ادة اجلي�ش حفل تكرمي
لفريق العمل يف النادي الع�سكري.
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�أفالم يف
الذاكرة

�إعداد:
تريز من�صور

من «والدي
�أنا فخور بك»
�إىل «براعم ن ّوار»
و�أفالم �أخرى

الكامريا تروي
�أ�صعب املهمات
و�أجمل اللحظات
بحب واحرتاف

خ�لال �ستينيات القرن
جتولت كامريا املخرج
املا�ضي ّ
جورج ن�صر ،يف قطع اجلي�ش
اللبناين وبني ع�سكرييه ،را�صدة
ن�شاطاته ودوره على ال�صعيدين
الع�سكري وامل���دين .وكانت
النتيجة ع��دة �أف�لام ق�صرية
�أنتجتها مديرية التوجيه� .أحد
ن��وار»
ه��ذه الأف�لام «براعم ّ
م ّثل لبنان ر�سم ًّيا يف مهرجان
«فر�ساي» لل�سينما الع�سكرية.
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والدي �أنا فخور بك

وحتديدا يف
يف �ستينيات القرن املا�ضي،
ً
العام  ،1967طلب النقيب جان خوري
(مديرية التوجيه) من املخرج جورج ن�صر
�إعداد �أفالم ق�صرية عن اجلي�ش اللبناين،
و�إبراز دوره الع�سكري وكذلك الإمنائي
يف املجتمع اللبناين .ا�ستمر هذا التعاون
بني الطرفني نحو ثمان �سنوات وكانت
باكورته الفيلم الق�صري ( 20دقيقية)
«وال��دي �أن��ا فخور ب��ك» ال��ذي متحورت
ق�صته حول رقيب يف اجلي�ش اللبناين
ي���ؤدي خدمته الع�سكرية على احلدود
اللبنانية  -الفل�سطينية ،و�إبنه املراهق
عاما) يرا�سله ب�صورة م�ستمرة .ومن
(ً 14
يتم
خالل كتابة الر�سائل ّ
والرد عليهاّ ،
ا�ستعرا�ض ن�شاطات اجلي�ش الع�سكرية
والإمنائية ،و�أهمية دوره يف
املجتمع اللبناين.
ن���ه���اي���ة

ال��ف��ي��ل��م
كانت اللقاء امل�ؤثرّ
جدا بني الأب الع�سكري
ً
والإب���ن وق��د � ّأدى دور الإب��ن �إيلي
النمري �إب��ن املمثلة القديرة الراحلة
عليا النمري التي كانت ت�ساعد ابنها
ق�سما من
يف كتابة الر�سائل ،كما �أن
ً
�صور يف منزلها.
�أحداث هذا الفيلم ّ

معمودية النار

يف العام  1968متّ �إعداد فيلم «معمودية

النار» (ع�شر دقائق) ،الذي ّ
�سلط ال�ضوء
على تفا�صيل وقائع معمودية النار.
�أبطاله عنا�صر من اجلي�ش اللبناين
�صور يف
من خمتلف القطع والوحداتّ ،
�أحد حقول الرماية الع�سكرية ،واعترب
ج��دا ،ملا �أظهره من احرتافية
مميزًا
ً
ّ
عالية لدى اجلي�ش اللبناين ومن دقة
ب�إطالق النار فور �صدور الأوامر.

رجل �أمام دبابة

يف العام  1969كان فيلم «رجل �أمام
دب��اب��ة»� ،أبطاله عنا�صر م��ن اجلي�ش
ق�صته
اللبناين .مل ت�ستغرق �أح���داث ّ
�أكرث من خم�س دقائق ،بحيث �أنها
مت��ح��ورت ح��ول ع�سكري يجل�س يف
ّ
حفرة ويحمل بيده قنبلة مولوتوف
( ،)Molotofوعند و�صول �إحدى دبابات
العدو �إىل نقطة حمددة ،رمى الع�سكري
خزان
القنبلة على م� ّؤخرتها ،حيث ّ
الوقود ،فا�شتعلت بالكامل.
�أظهر هذا الفيلم دقة عنا�صر
اجلي�ش اللبناين يف

ال���ت�������ص���وي���ب ع��ل��ى
الأهداف ،وما ميكن �أن يقوم به رجل
واحد يف مواجهة دبابة.

رادار

«رادار» ( ،)1974فيلم ق�صري (ع�شرون
دقيقة) ،تدور ق�صته حول رادار اجلي�ش
الذي كان موقعه يف �أعلى ّ
تلة يف منطقة
ركز الفيلم على التقنيات
الباروك .وقد ّ
متيز بها
والتجهيزات العالية التي
ّ
ال��رادار ،الذي كان ّ
ميثل قيمة دفاعية
عالية ت�شمل �سبعة مواقع ع�سكرية،
وي�صل مدى �إحداثياته �إىل  1500مرت.
ومعلوم� ،أن طائرات العدو الإ�سرائيلي،
ق�صفت هذا الرادار لكنها ا�ضطرت �إىل
االرتفاع  2كيلو مرت يف اجلو لتتمكن
من التقاط ذبذباته وق�صفه.
متّ الت�صوير داخل موقع ال��رادار ولفرتة
جدا ،نظ ًرا لدقة عمله ،واختتم
وجيزة ً
الفيلم بلقطة رائ��ع��ة ع��ن��د مغيب
ال�شم�س.

براعم ّنوار

ن�����وار» م��ن �أه����م الأف��ل�ام
«ب���راع���م ّ
أع��ده��ا املخرج ج��ورج ن�صر
التي � ّ

و�أنتجتها مديرية التوجيه ،وقد ّ
مثل هذا
ر�سميا يف مهرجان فر�ساي
الفيلم لبنان
ًّ
لل�سينما الع�سكرية ،ونال �إعجاب جلنة
التحكيم و�إعجاب ال�ضباط الأجانب
احلا�ضرين .وعدم ح�صوله على �أي من
اجلوائز الثالث كان مفاج�أة كبرية.
وبعد انتهاء احلفل ات�ضحت الأ�سباب،
فقد قال رئي�س جلنة التحكيم للمقدم
ن���وار» ه��و م��ن �أف�ضل
خ���وري« :ب��راع��م ّ
الأف��ل�ام ال��ت��ي عر�ضت يف امل��ه��رج��ان،
ولكن مراعاة للح�سا�سية املوجودة يف
منطقة ال�شرق الأو�سط ،مل يح�صل على
�أي جائزة.
الهدف من هذا الفيلم �إبراز الدور الذي
ي�ضطلع به اجلي�ش خ�لال الكوارث
الطبيعية .وت���دور �أح��داث��ه يف منطقة
بقاعكفرا ،حيث � ّأدت عا�صفة ثلجية
ّ
تدخل اجلي�ش
قوية �إىل عزل املنطقة.
لفتح الطرقات وت�أمني امل��واد الغذائية
للمواطنني� ،إ�ضافة �إىل �أجهزة للتدفئة
وبطانيات ...ولكن الو�ضع ّ
تعقد مع
�شعور امر�أة ب�آالم

ّ
احلل بنقلها �إىل �إحدى
املخا�ض .وكان
طوافة
م�ست�شفيات املنطقة بوا�سطة ّ
ع�سكريةّ � .أدت دور املر�أة احلامل عليا
النمري.

�أفالم �أخرى

ع��دة
أع���د امل��خ��رج ج���ورج ن�صر ّ
لقد � ّ
�أفالم �أخرى عن اجلي�ش �أحدها كان
مو�ضوعه فوج املغاوير بتدريباته القا�سية
التي ت� ّؤهله ملواجهة التحديات وتك�سبه
قدرات قتالية عالية .كما تناول يف فيلم
�آخ��ر احتفال تقليد ال�سيوف لل�ضباط
املتخرجني من املدر�سة احلربية يف الأول
فيلما عن �سالح الطريان
أعد
من �آب ،و� ّ
ً
يف اجلي�ش ،يظهر التناغم والتن�سيق يف
�أداء قطعه املختلفة (املدفعية ،البحرية،
�سالح اجلو ،وف�صائل الألوية املقاتلة)،
خالل تنفيذ �أي مهمة (�إن��ق��اذ ،دفاع
�أو عملية ع�سكرية خا�صة) .ويقول
ج��ورج ن�صر �إن ه��ذا الفيلم ك��ان من
�أ�صعب الأفــالم التــي نفّ ذهــا مل�صلحــة
اجليــ�ش.
�إن������������دالع احل������رب
اللبنانية يف ال��ع��ام
حدا
 ،1975و�ضع ً
لهذه التجربة
ال��ت��ي يعتربها
مميزة
ن�صر جتربة
ّ
وم�شرفة يف م�سريته
ّ
ال�سينمائية.
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�سيفنا والقلم
�أنا جندي
لبناين �أنا...
وبقلبي انر�سم لبناين
وع جبني ال�شم�س مكاين
ما بعمري كنت مغرور
وال مبايل بنيت ق�صور
�أنا الوردة
�أنا الب�سمة
�أنا فار�س...
�أنا جندي...
من بوا�سل اجلي�ش اللبناين.
جهاد رزق  /عني قانا  -اجلنوب

هالبدلة حلب ّيتا كتري
حل��ب��ي��ت��ا كتري
ه��ال��ب��دل��ة
ّ
ّ
�����س����ل����م����ت����ا ب������إي�����د ّي�����ي
ق��ل��ب��ي م��ع��ه��ا ع���م بيطري
م���ع ن�����س��م��ات ال�����ص��ب��ح ّ��ي��ة
ي���ا رف���اق���ي وال���ل���ه م�شتاق
ل����ل����خ����دم����ة ..ل����ل����دور ّي����ة
ق��ل��ب��ي داب م���ن الأ����ش���واق
ف��ي��ي
ل��ل��ج��ي�����ش ل�����س��اك��ن ّ
م�����ش ق�����ادر �إط���ل���ع منها
ف���ي���ي
ح����ب����ا م���ت���غ���ل���غ���ل ّ
ّ
وم���ا ب�لاق��ي �أ����ش���رف منها
�إ ّي�������ام�������ي ب����اجل����ن����د ّي����ة
ب��ك�ير
ع���م ن����ام و�أوع�������ى ّ
ي��وم��ي��ة
و�أح����ل����ق دق���ن���ي
ّ
نعمها كتري ...كتري
وعم ّ
راي�������ح ع��ال��ع�����س��ك��ر ّي��ة
وف����ج�����أة!! ن��ف�ير ال�����ض��م�ير
ب��دي��ن��ي��ي
ب��ي�����ض��رب ���ص��وت��و
ّ
ما انتهى حلمك الكبري؟!
ع��ي��ن��ي��ي...
ت�����س��رح��ت ي���ا
ّ
ّ
امل�ؤهل �أول املتقاعد وليد جريج
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ّ
ج�����ف ح��ب��ري ي����ا م����دام����ي ب��ال��ق��ل��م
�إن����ن����ي �أل����ق����ي ����س�ل�اح���ي يف ال���ع���دم
ث���ل���ج و���س��م��اء
ك����م ب��ق��ي��ت ب��ي�ن
ٍ
احلرب دماء
�أك����ت����ب احل���ب��ر دم��������ا ًء ل��ل��ق�����س��م
للق�سم
ل���ل���رف���اة
ب����ال����دم����اء
ت�������ض���ح���ي���ات
ّ
ّ
ت��رب��ة الأر�����ض غ���دت «ع��ر���ش» ال��رمم
ٌ
م��ل��ح��م��ة
م����وط����ن����ي� ،أن�����������ش�����ودة،
ّ
م��ن��ذ �أن خ���ط���ت ي���د ال���ل���ه ال��ق��ي��م
العقيد
ح�����ر ًة
توفيق دم���ع���ت���ي يف احل������زن ت��ب��ق��ى
ّ
نعيم يزبك 			 ت����رج����ع ل���ل���ب���ال ذ ّي���������اك احل���ل���م

الأر�ض قد�سك
�����ص����ارم ب���تّ ���ار
ل���ب���ن���ان ج��ي�����ش��ك
ٌ
ٌ
ال�����ردى
أب�������اة ال ي���ه���اب���ون
���ص��ي��د �
ٌ
ّ
ٌ
ٌ
إق����������دام �إذا
�����ش����رف وت�����ض��ح��ي��ة و�
ٌ
الأم����ن ي�صنعه ال���رج���ال بجي�شنا
حم��ب ٍ
ّ
��ة
ك����ل
اجل���ن���دي
ل���ك أ� ّي���ه���ا
ّ
ّ
وم��اج��د
أب�����ي ع��ل��ى احل����دود
ٌ
�أن����ت ال ّ
ب��ع��زةٍ
�أق�����س��م��ت �أن حت��م��ي ال��ب�لاد
ّ
أب�������ي حت��ي��ةً
ي���ا ق���ائ���د اجل��ي�����ش ال
ّ
�إح��ر���ص على �أر����ض اجل���دود ف�إ ّنها
ّ
ك���ل ال��ع��ي��ب �أن تبقى ي ٌ��د
ال��ع��ي��ب
ال ت����رك��ن�نّ
ٍ
ظ����امل
خل����ائ����ن �أو
ٍ
امل���ج���د ي���ك�ب�ر ب���اجل���ن���ود وط���امل���ا
ي��ا ح��ار���س الأوط����ان نهجك يف دمي
ب��اجل��ي�����ش نحمي �أر���ض��ن��ا وح��دودن��ا

فايز دقدوق
ٌ
�����س����ادة �أح������رار
وج����ن����ود ���ش��ع��ب��ك
ٍ
ّ
ن�����ازل�����ة ه����م الأخ����ي����ار
ك�����ل
يف
خ���ط���ب � ّ
أمل ون����اب����ت الأخ����ط����ار
ٌ
والأر���������ض ي��ح��م��ي ت��رب��ه��ا الأب������رار
ٍ
وك�����رام�����ة م���نّ ���ا ف�����أن����ت ���ش��ع��ار
ّ
ٍ
م����واط����ن وف���خ���ار
ك�����ل
يف ق���ل���ب
ف����الأر�����ض ق��د���س��ك وال���ت��راب ب���ذار
�أن����ت ال�����ض��م�ير وج���ن���دك الأن�����ص��ار
���ش��رف ال���ب�ل�اد وح�����ص��ن��ه��ا الأط���ه���ار
ال���ف���ج���ار
ل��ل��م��ج��رم�ين ي���ق���وده���ا
ّ
ف����احل����ر ي��ب��ن��ي جم�����ده الإك����ب����ار
ّ
ال����غ����دار
ل���ق���ي ال�����ه�����وان ع�����د ّون�����ا
ّ
�أن������ت ال���دل���ي���ل ل���درب���ن���ا ،امل���غ���وار
ّ
ف����ج����ر وال������ف������داء ث��م��ار
ل���ي���ظ���ل
ٌ

�إ�سمك حاملو مثل املظلة
ن���ده���ل���ي الأرز ي����������ا ل���ب���ن���ان ق��ل��ي
ح��م��ل��ن��ي ب���راي���ت���و �إمي������ان �أك�ب�ر
ق��ل��ت ي���ا �أرز ف��ي��ك ال�����رب �أخ�ب�ر
وت�����ش��م��خ ع��ال��ف�لا ,ت��ع�لا وت��ك�بر
ت��ذك��ر
�أن�����ا ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا م��ن��ك،
ّ
ْالن����ك ل��ل��وط��ن ���ص��رت املع�سكر
حم��ل��ك ب��اجل��ب��ل ي���ا �أرز �أخ�����ض��ر
ي���ا ج��ي�����ش ايل ن��زف��ت ال����دم �أح��م��ر
ح���ت���ى   ت���ظ���ل ي����ا ل���ب���ن���ان منرب

اف��ت��خ��ر ب��اجل��ي�����ش ع��ن��وان التجلي
ت���ل���ة ق���ب���ال ّ
زرع����ن����ي جم����د ّ
ت��ل��ة
ب أْ
ّ
ح��ط��ك ت���ا ّ
تعلي
����ر����ض ل��ب��ن��ان
وت��ل��ب�����س م���ن خ��ل��ود ال���ده���ر ح ّ��ل��ة
ّ
امل��ظ��ل��ة
ا����س���م���ك ح���ام���ل���و م���ث���ل
ّ
ج���ام���ع ك����ل دي�����ن وك�����ل م��ل��ة
و�أن����ا ح��ار���س ع��ل��ى كعبك حملي
ح��ت��ى ا ْالر�����ض م����ا ت��ع��ي�����ش مب��ذ ّل��ة
وم�������س���رح ل���ل���ت�ل�اق���ي ب���دون ّ
ع��ل��ة

َ�س ْبعو َن َك َ
اجل ْي ْ�ش

بجاين
َندى نعمه ّ

ِ
ِجاالت ال َو َطنِ ،
نان�َ ،ص ِّف ْق يا َع َل ُمَ ،ويا ر
َه ِّل ْل ُل ْب ُ
طوالت َ
ِ
اجل ْي ِ
الر�شي ِد
�أَ�شيدي ِب ُب
�ش َّ
َ
هاك َ
اجل ْي ُ
ال�صنادي ِد
�ش امل ِ ْق ُ
دام َق ْد َ�س َّط َر ،مجَ ْ َد ال ْأبطالِ َّ
َو�أَ ْ�ش َر َق ْت َعلى َ
حامَ ،وتَوحي ِد.
اجلب ِ
ئامَ ،وا ْل ِت ٍ
ني َ�س ْبعو َن ُه ،يف ا ْل ِت ٍ
َ�س ْبعو َن َ
ك َّف َ
ك �أَ ُّيها َ
اجل ْي ُ
احلدي ِد
�شَ ،و ْقفَ ُة ِع ٍّز ت َُه ُّز �أَ ُ
َ�س ْبعو َن َ
�ص َّي ُة �أَ ْهلِ َ
ك َو ِ
احل ِّق،
ال�س ْع ِي َ
احلمي ِد.
ت َْغتَني ب َِق ْم ِع الفِتنَ ِ َو َّ
َ
َفيا َق�صائِ َد ِّ
ِ
�ض ،ز ََه ْت ،ب َِج ْي�شها ُع ُ
ال�ش ْع ِر ميدي ،يف �أ ْر ٍ
رو�ش
التَّ ْمجي ِد
الده ُر َج ِّد ْد� ،إىل الأَ َب ِد ِعزَّ ت َُه،
َويا �أَ ُّيها َّ
اكت ُْب ُه ،ب ِِحبرْ ِ ال َوري ِد.
ال�صمو ِدَ ،و ْ
ِ�سام الإبا ِءَ ،ق ِّل ْد ُه و َ
َق ِّل ْد ُه و َ
ِ�سام ُّ
ي�ش َ
نان ال َأ�ش ُّمَ ،ج ُ
العتي ِد
�إي ِه ُل ْب ُ
ال�ص ْدرِ َ
كَ ،و ْ�ش ٌم َعلى َّ
َج ْي ُ�ش َ
ظيم ُم�ؤتمَ َ ٌنِ ،
ناع َة املَ ْج ِدَ ،و َ�ص ْو َن الأَ ْر ِ
�ض،
�ص َ
الع ُ
ك َ
الع ْر ِ
�ضَ ،وال َولي ِد.
َو َ
ُ
وماَ ،ت ِئ ُّنِ ،م ْن �أَلمَ ٍ َوئيدِ،
لوب َي ً
�إذا ا ْلق ُ
َ
َ
عيد َب ْه َجةَ
ري اجل ْي ِ
�شُ ،ي َ�ض ِّم ُدهاَ ،و ُي ُ
ت ُْطوى اجل ُ
ِراحَ ،وما غ ُ
العي ِد.
قال..؟ َم ْن َ
َم ْن ْ
قال ِع ْ�ش ُق الترُّ ِ
ماد ٌة ،تَنْ تَهي
اب َّ
ِ
ِ
العديدِ
َ
ك َ�صالح ّيات َ
َ
ُ
ٌ
ٍ
َ
موخ َبنيهِ
نان غا َية ،ت َْغ ُد ُر ُه �أ ْيدَ ،وت َْ�سبي�ُ ،ش َ
َم ْن قال ل ْب ُ
الأَجاوي ِد.
ك يا َع َل ُم ،ر ُ
واحل ْز ِمَ ،و َّ
�أَ ْبطا ُل َ
الع ْز ِمَ ،
الل ْونِ ال َوحي ِد
ِجال َ

َلطالمَ ا تَوا َل َد ْت فيهِ ِم الهِ َم ُمَ ،وتَغاوى ،بِهِ ِم َ
الق َ�س ُم،
ك ْم�َ ،س ِ
ال�ش َر ِ
يادين َّ
فَ ،و َلطالمَ ا
ك َر ْت ِب ِدمائِهِ ْمَ ،م
ُ
َ
ا�ست َْب َ�سلوا
ْ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
العنيدِ.
لك ْنَ ،ه ْيهات �أ ْن َينال ،ال ُّر ُ
عاعِ ،م ْن َم ْقلعهِ ِم َ
يا َج ْي ً�شاُ ،تز َْغ ِر ُد َمدا ِف ُع ُه ب�أَ ْبهى الأَنا�شي ِد
ت ،أُ� ْ�س ٌد ت ُ
يف َر ْه َب ِة املَ ْو ِ
العمي ِد
َداف ُع ُه ْم َ
كالزَّ مانِ َ
ؤوك ْم ،با ِ
حل ْق ِد ال َب ِ
غي�ض
�إذا جا� ُ
َ
ال�شديدِ
ِ
ب َّ
كالغ َ�ض ِ
ال�صواعقِ َ ،
كونوا َ
ك َّ
َ
ْ
َ
ِ
ِ
ك ْم بالنّ ارِ� ،أطلقوا �أ ْل�سنَة َّ
ال�ش َررِ،
َو� ْإن َر َم ْو ُ
ُ
الرعاديدِ،
َ�شتِّ توا الجْ نْ َد َّ
الد ْنياِ ،عقا َب ُهمَ ،حتّ ى الأَ َم ِد ال َبعيدِ
َو ْلت َْ�ش َه ِد ُّ
روع ُه
َوحا�شا! حا�شا يا أَ� ْر
َ
كان ال َو َطنِ َ ،و ُد َ
ك ْمْ � ،أن َي ْ�أ ُف َلَ ،و َي ْعترَ ي ِه َه ْو ُل التَّ ْهدي ِد
حا�شا لمِ ِث ِل ُ
ك ُّل التَّ أْ�يي ِد.
ك ْم ُ
ك ْمَ ،و َل ُ
ك ْمَ ،واملَ ْج ُد َل ُ
َفالأم ُر َل ُ
َن ُ
ك ْمُ ،جنو َد ال َو َطنِ
قول
�سالما َع َل ْي ُ
ً
ال�صغ ِ
فيك ْم
ري
ُ
الما َعلى َ
َ�س ً
الكبريَِ ،و َّ
ُ
ُ
وت
أَ� ْنت ُُم الحْ ل ُم ا ّلذي ال يمَ ُ
طاب َلها َ
اخللو ُد
ك أ� ْر َز ٍة
َ
َ
َ
َ
والك ْم ،ما كا َن ْت لنا الأ ْر ُ
�ض
َل ُ
الع ْي ُ
�ش..
َوال َحال َلنا َ
ال�سعي ِد
َفب َِح ِّق َ
الك َ
رام ِةَ ،وب َِح ِّق هذا َ
اليو ِم َّ
ِ
البا�س َل،
العزائِ َم َج ْي َ�شنا
ُ�ش ِّد َ
َ
ِ
�ض َعلى ُد ِ
روب النَّ ْ�ص ِر ال َو ِ
كتائ َبكَ ،و ْام ِ
مي�ض
�إ ِْ�سر ِْج َ
ك ْم َ�ض َر ِ
أَ� ْح ِ
بات التَّ ْ�سديدِ،
اج َع ْل را َيت َ
َك اً
كفَ نِ َّ
ال�شهي ِد.
�شال َف َ
وقَ ،
َو ْ

امل�ؤهل اْول املتقاعد عون عون
زه���ر ت���ا ي��ب��ق��ى جي�شنا ���ض��ام��ن �أم��ل��ن��ا
ال��ك��رام��ة ع���ا ت���راب���ك م���رج ّ
ّ
ع��ا م��ذب��ح ه��ال��وط��ن ارك���ع و�صلي
ي��ا جي�ش ايل ر�صيدي م��ن ر�صيدك حم���ب���ة وت�����ض��ح��ي��ة ال���ل���ه ي���زي���دك
�أن���ت ���ص��ان��ع م�صانع م�����ش �سهولة ق���دمي���ك م���اه���ر وب���اه���ر ج��دي��دك
�أن�����ت ح���ام���ي وحم���ام���ي للطفولة ال��ق�����س��اوة وال����ط����راوة م���ن ع��دي��دك
ال���ف���ت���وة وال���ك���ه���ول���ة وال���رج���ول���ة زن������ودك م���ن ج���ن���ودك ل��ع��م��ي��دك
ّ
ّ
ب���دق���ة ن�شيدك
م��ن امل��ف��رو���ض خ��و���ض وت�سمحويل ب��ع��ي��دك ي��ف��رح��وا
ال��زع��م��ا ي��ح�����ض��روا ع��ر���ض البطولة وع��ن��ه��م ينف�ضوا غ��ب��ار ال�سيا�سة
وي��ت��ل��ق��وا ال���ت���ه���اين ب���ي���وم ع��ي��دك
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من الذاكرة
�إعداد:
د� .ألك�سندر �أبي يون�س
يف العام � 1964أوقفت الدولة اللبنانية ترامواي بريوت ،فا�شرتت ال�صني عد ًدا من
حتول �إىل مطاعم...
حافالته وذهب بع�ضها الآخر �إىل جتار اخلردة� ،أو ّ
الرتامواي الذي عرفه اللبنـانيون يف مطلع القرن الع�شـرين ،كـان �شريـان
التنظيم املديني الأ�سا�سي يف بريوت ،وكان طريقها �إىل
احلداثة ،فما هي ق�صته؟

أبدا ،وبتزويد بريوت بالإنارة.
عنه � ً
ك���ان ال��ت�رام����واي ي�����ص��ل الأح���ي���اء
البريوتية بع�ضها ببع�ض ،ومبنطقة فرن
ال�شباك ،النقطة احلدودية الفا�صلة
�آنذاك بني مت�صرفية جبل لبنان ووالية
بريوت ،وذلك ت�سهيلاً
ّ
لتنقل ال�سكان
بني «الواليتني» ،كما كان ي�صل �أبناء
املدينة مبحطتني للقطار يف مار خمايل
واملرف�أ لت�سهيل حركة الب�ضائع .كان
الرتامواي ينقل �سنو ًيا ماليني املواطنني
من خمتلف الطبقات من منازلهم
�إل�����ـ�����ى م���راك���ز

ترامواي بريوت:
رزق الله عالعربيات...

اقت�صرت و�سائل النقل الأوىل يف لبنان قبل بداية
القرن الع�شرين على ال��دواب من �أح�صنة وبغال وحمري،
تطور النقل لي�صبح
جترها اخليول .بعدها
والعربات التي
ّ
ّ
بوا�سطة عربات ت�سري بقوة البخار ،ومن ثم الكهرباء التي
ّ
حمطات مركزية ،على �سكك حديد ممدودة يف
تتو ّلد يف
�شوارع املدن و�ضواحيها.
يف العام  1908ا�ستح�صلت �شركة بلجيكية م�ؤلفة من
ر�أ�سماليني عثمانيني وبلجيكيني ،على امتيا ٍز من ال�سلطنة
العثمانية لت�سيري ترامواي كهربائي يف بريوت بدل املقطورات
جترها البغال والأح�صنة .وكان االمتياز يق�ضي
التي كانت ّ
بت�شغيل الرتام على القوة الكهربائية �شرط �أن ال تنقطع

عملهم وبالعك�س.
ووف�����ق خ���ط ����س�ي�ره ك���ان���ت تبنى
امل�ست�شفيات ،وامل��دار���س ،واجلامعات،
ودور ال�سينما ،وامل��ق��اه��ي ،والأ���س��واق
التجارية والدوائر الر�سمية .فالرتامواي كان
�شريان التنظيم املديني الأ�سا�سي ،وهو الذي كان
طريق بريوت �إىل احلداثة.

احلافالت ،اً
�شكل وعد ًدا

جنحت ال�شركة البلجيكية بت�سيري  13حافلة يف البداية،
ثم ارتفع العدد يف العام � 1912إىل  52حافلة .وخالل عهد
ّ
االن��ت��داب الفرن�سي ( )1943-1920زادت العربات ،فو�صل
عددها �إىل  112يف الـ ،1928و�إىل  124يف الـ 1932ليبلغ يف الـ1934
ال��ـ .212غري �أن معظم �أ�سهم ال�شركة البلجيكية نقلت
�إىل �شركة فرن�سية ،و�أ�صبحت العربات التي جترها اخليول
تُعرف ب�إ�سم « ،»Hippomobileوعربات «ال ّأف��ورة» ب�إ�سم
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من الذاكرة
«.»Motocycle
اختلف �شكل ال�ترام��واي
ٍ
�سنة و�أخ��رى .ففي بداياته ،كان النا�س يخافون من
بني
�شكله .وك��ان��وا ي�صفونه ب���دوالب ال�شيطان �أو باحلارة
املتنقلة .لقد كان � اًأول على �شكلني؛ منها املغلق والكبري
راكبا ويبلغ وزن��ه �سبعة �أطنان،
والوا�سع يت�سع خلم�سني
ً
راكبا ووزنه �أربعة
ومنها ال�شكل الو�سطي الذي يت�سع لثالثني
ً
�أطنان.
وكان م� ً
ؤلفا من ق�سمني ،ق�سم لل�سيدات و�آخر للرجال،
ويتم ال�صعود �إليه
يف�صل بني املقاعد املتقابلة عمود حديدي،
ّ
بوا�سطة حافة.

اخلطوط

رب��ط ال�ترام��واي مت�صرفية جبل لبنان بوالية ب�يروت عرب
منطقة فرن ال�شباك حيث متّ تركيز املحطة املركزية .ويف
�أواخر عهد ال�سلطنة العثمانية ( )1918-1908كان هناك
خم�سة خطوط:
• اخل��ط الأول :ف��رن ال�شباك  -ب��اب ادري�����س  -اجلامعة
الأمريكية  -ر�أ�س بريوت -املنارة.
• اخلط الثاين� :ساحة احلميدية (�ساحة ال�شهداء اليوم) -
طريق بريوت دم�شق  -فرن ال�شباك.
• اخلط الثالث� :ساحة االحتاد (�ساحة ريا�ض ال�صلح اليوم)
 الب�سطة  -احلر�ش.• اخلط الرابع :فرن ال�شباك � -شارع فو�ش � -شارع املرف�أ -
حمطة القطار.
• اخلط اخلام�س :فرن ال�شباك  -الربج  -النهر  -الدورة.
طور الفرن�سيون خطوط الرتامواي وجعلوها يف االجتاهني
ّ
وو�سعوا الطرقات
(ذها ًبا و�إيا ًبا) بعد �أن كانت باجتاه واحدّ ،
ت�شكل خط ًرا على ال�سالمة العامة.
يف الأماكن التي ال
ّ

ترامواي طرابل�س :م�شروع مل يتحقق

جرت حماولة لتعميم جتربة ترامواي بريوت على طرابل�س
�سنة � ،1933إذ حاولت �شركة كهرباء قادي�شا �شراء �شركة
الرتامواي يف طرابل�س وت�سيري عرباتها بوا�سطة الكهرباء
جترها البغال) .لكن هذا امل�شروع مل ينفذ لأن
(كانت
ّ
�سلطات االنتداب الفرن�سية كانت راغبة يف متليك هذه
ال�شركة مل�ستثمرين فرن�سيني.

املحطات والأ�سماء والتذاكر والزعني...

ُعرفت بع�ض املحطات ب�أ�سماء �أ�شخا�ص لأ�سباب خمتلفة.
ً
ن�سبة �إىل العامل عبد
فمحطة «النويري» �سميت كذلك
القادر النويري الذي كان من �أوائل العاملني يف الرتامواي ،وقد
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اما حمطة
�أطلقت ال�شركة ا�سمه على �أحد �شوارع الب�سطةّ .
ف�سميت كذلك
«غراهام» (قرب �سور اجلامعة الأمريكية)
ّ
ً
ن�سبة �إىل �أ�ستاذ يف كلية الطب يف اجلامعة نف�سها ،وهو
كان ميلك عياد ًة هناك .ومن �أجل الدعاية لها ،كان
يعطي اجلباة كل يوم اً
مال (جميدية) ليهتفوا با�سمه عند
ّ
توقف الرتام �أمام عيادته .وهكذا �أ�صبح املكــان ُيعــرف
با�سمــه.
يف ال��ع��ه��د ال��ع��ث��م��اين ك���ان ث��م��ن ال��ت��ذك��رة ي����راوح بني
 30و 40ب��ارة للدرجة الأوىل ،و 20ب��ارة للدرجة الثانية ،و10
ب��ارات ل�ل�أوالد بني  5و� 10سنوات ،وجما ًنا للأطفال ما دون
اخلم�س �سنوات �شرط �أن يجل�سوا يف �أح�����ض��ان �أهلهم.
خالل عهد االنتداب الفرن�سي وبداية اجلمهورية اللبنانية،
راوح الثمن بني قر�ش وقر�شني ون�صف لعامة ال�شعب .ثم
�أ�صبح خم�سة قرو�ش يف مقاعد «ال�سوكوندو» ()secondo
�أو الدرجة الثانية ذات املقاعد اخل�شبية ،وع�شرة قرو�ش يف
مقاعد «الربميو» (�)Primoأو الدرجة الأوىل ذات املقاعد
ّ
املق�ش�شة .وك��ان��ت ال�شركة متنح بطاقات جمانية يف
هذه الدرجة لوجهاء البلد ال�سيا�سيني .كما �أنها خ�ص�صت
ت��ذك��رة «ب��ا���س» (� )Passسنوية ،للطالب وامل��وظ��ف�ين.
وحني ا�ستملكت الدولة اللبنانية الرتامواي يف  2حزيران
ا�ضطرت �إىل رفع
وجددت الق�سم الأكرب من عرباته،
،1954
ّ
ّ
ثمن تذكرة عامة ال�شعب من قر�شني ون�صف �إىل خم�سة
قرو�ش من دون �أن مت�س بثمن تذكرة الدرجة الأوىل! الأمر
الذي �أدى �إىل انتفا�ضة �شعبية ومقاطعة «�أبو الفقري» ،ف�أن�شد
عند ذاك ال�شاعر ال�شعبي عمر الزعني« :حفروا قربك وانت
حي ،حالك حال يا ترامواي».
ّ

ب�أمرك يا بيك

من املتاعب التي واجهت الفرن�سيني يف �إدارة الرتامواي ،الأمرا�ض
طبيبا لكل
خ�ص�صوا
ً
التي يحملها الركاب معهم ،لذلكّ ،
حافلة وكان يتوىل فح�ص الركاب ومنع امل�صابني بالأمرا�ض
املعدية من الركوب يف ال�ترام��واي .كما عينّ الفرن�سيون
مراقبني لفر�ض القوانني داخ��ل الرتامواي وقطع التذاكر.
يف عهد اجلمهورية اللبنانية ،كانت من�ش�آت الرتامواي

وح���اف�ل�ات���ه ت��ت��ع��ر���ض
ّ
فكلف
ل��ل��ت��ع��دي��ات،
اجل���ي�������ش ب��ح��م��اي��ت��ه
ومنع قطع الكهرباء
عن عرباته ،لكن
ه����ذا ل��ي�����س بكل
�شيء ...فقد كان
ال�ترام��واي م�ضط ًرا
للخ�ضوع لرغبات
ال���زع���م���اء و�إال
ح��رم «رعايتهم
مير
وحمايتهم» .فعندما كان
ّ
من �أم��ام بيت «راك��ب �إك�سرتا» ،كان عليه
لاً
ّ
ليعرج على منزله قلي .
بالتوقف
االمتثال �إذا رغب الأخري
ّ

من بريوت �إىل ال�صني!

اتخذت احلكومة اللبنانية يف �صيف  1964قرا ًرا بوقف العمل
ٍ
أ�سباب (جتارية ،و�سيا�سية ،ودميوغرافية)،
لعدة �
يف الرتامواي ّ
وا�ستبداله باحلافالت التي تعمل على البنزين .وقد عر�ضت
معظم العربات يف املزاد العلني من �أجل ت�سديد الدفعة الأوىل
قدر بـ 14مليون لرية لبنانية! فا�شرتت
من ثمن البا�صات الذي ّ
ق�سما �آخر جتّ ار اخلردة على
ق�سما ،وا�شرتى
ال�صني ال�شعبية
ً
ً
حتولت بع�ض املقطورات الباقية �إىل
�أنه �أنقا�ض حديدي ،كما ّ
مطاعم (يف منطقة �شوران البريوتية).
�إرت�أت احلكومة �آنذاك �ضرورة ا�ستبدال الرتامواي بحافالت
الركاب الكربى لأن من�ش�آته ومعداته وعرباته �أ�صبحت
مقيد بخطوط ثابتة ،وبالتايل
قدمية ،ولأن البا�ص غري
ّ
فاعتماده يخفف من �أزمة ال�سري! لكن البا�صات اجلديدة
الـ 150عملت على اخلطوط نف�سها التي كان الرتامواي يعمل
عليها ،وخلقت م�شكلة مع �سائقي ال�سيارات العمومية،
بخا�صة حني عملت خارج نطاق �سري الرتامواي وبد�أت تزيد
من خطوطها الداخلية.
بفقدان ال�ترام��واي ،خ�سر اللبنانيون وبخا�صة الطبقة
العاملة ،و�سيلة نقل منا�سبة لهم� ،إذ كانوا ي�ستخدمونه من

ال�ساعة ال�ساد�سة
��اح���ا ح��ت��ى
����ص���ب� ً
منت�صف ال��ل��ي��ل،
كما خ�سروا و�سيلة
ومعلما
توا�صل بينهم
ً
ح�ضار ًيا ،تعتمده الدول
ال��ك�برى يف ���ض��واح��ي
م���دن���ه���ا امل��ك��ت��ظ��ة.
يف ظل النمو الدميوغرايف
واالكتظاظ الذي ت�شهده
امل�����دن رمب����ا ك����ان م��ن
املنا�سب اعتماد ال�ترام��واي
يف جميع امل��دن اللبنانية.
فهذا ال��ن��وع م��ن املوا�صالت
جدا ملحدودي الدخل ،وللطالب ،وحتى للمي�سورين،
�ضروري ً
فهو يخفف عن كاهلهم الأعباء املالية ،ويجنّ بهم التنقل
ب�سياراتهم وارتكاب خمالفات �سري وما ي�ستتبع ذلك من
ٍ
�ضبط بحقهم.
حما�ضر
�أ�صبح الرتامواي من الآثار القدمية يف لبنان «فرزق الله على
ترامواي بريوت �أبو الفقري» .واترامواياه ،ليتك تعود �إىل العمل.
املراجع
 فراجيل ،بطر�س دي« :الرتامواي الكهربائي» ،امل�شرق،عدد .)1906( 16
- Eléftériadès, Eleuthère: Les chemins de fer
en Syrie et au Liban, Imprimerie Catholique,
Beyrouth, 1944.
- Nammour, Edgard: «Une histoire du tramway
électrique de Beyrouth à travers le bimensuel
Lisan-al-Hal», Chronos, V.6(2002).
- Mckay, John: Tramways and trolleys; the rise
of urban mass transport in Europe, Princeton
University Press, Princeton, 1976.
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تراث
معماري

�إعداد:
املالزم �أول املهند�س �صالح زعيرت

يف البدء كان الطني ،ثم �أتت القناطر لتز ّين الواجهات،
و�أعقبها القرميد لت�صبح ال�سطوح حمراء مزهوة بلونها
وجاللها ،وبالع�صافري ت�أوي �إليها ...فهند�سة البيت اللبناين
هي نتاج تفاعل ح�ضاري بني �سكان املنطقة الأ�صليني،
وبني ح�ضارات ال�شعوب التي كان لها دور فيه خالل
مراحل متعاقبة من التاريخ.

امل�ستطيل من �أيام الفينيقيني

تناولت الدرا�سة التي �أعدتها املعمارية اللبنانية �سمر مكي
حيدر (�أ�ستاذة يف معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية)،
مر بها البيت اللبناين ،ف�أ�شارت � اًأول� ،إىل
�أبرز املراحل التي ّ
البيت الكنعاين الفينيقي ما قبل الألف الثالث قبل امليالد،
الذي كان م�ستطيلاً قليل العر�ض ،جدرانه مبنية من حجارة
منعا لاللتواء ،يرتكز
ع�شوائيا ،قليلة االرتفاع
جمعت
ً
ً
عليها �سقف م�ؤلف من �شرائح �صخرية كبرية.
يف مرحلة الحقة ،ازداد ارتفاع اجل��دران ،و�أ�صبحت مبنية
اً
إجمال .وكانت واجهاتها
بحجارة منتقاة ب�أ�شكال منتظمة �
الداخلية واخلارجية تغطى �أحيا ًنا بالطني ،واقت�صر دورها على
حتديد الفراغ الداخلي الذي بقي م�ستطيلاً وازدادت �أبعاده .وزرع
خ�شبيا
داخل هذا الفراغ عمود خ�شبي (�أو �أكرث) يحمل ج�س ًرا
ً
رئي�سا تتعامد عليه ج�سور فرعية �صغرية ،فطبقة من ق�صب
ً
مر�صوف تعلوها �أخرى من البالن (نبات بري �شائك �صلب)،
مهدا لطبقة من الطني املر�صو�ص .والنتيجة املهمة
ت�شكل
ّ
ً
امل�ستخل�صة من هذا الإن�شاء هو التو�صل �إىل مبد�أ «امل�سطح
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البيت اللبناين:
من الطني �إىل
القناطر والقرميد...
املوروث يتناغم مع
املقتب�س يف خ�صو�صية
ر�شيقة ومتوازنة
احلر» باللغة املعمارية احلديثة� ،إذ ان ال�سقف بات
اً
حممول على الأعمدة واجل�سور اخل�شبية مبعزل عن
اجلدران التي بات ممكنً ا حتريكها يف الداخل
بح�سب الرغبة واحلاجة.
يف مرحلة ثالثة ،حافظ امل�سطح على �شكله
امل�ستطيل ،لكن م�ساحته ات�سعت ،و�أ�صبح ي�ضم
به ًوا مركز ًيا يحيط به عدد من الغرف املت�صلة
باخلارج عرب نوافذ تتيح اال�ستفادة من اعتدال
املناخ وجمال الطبيعة .واعتدال املناخ هو ما جعل
اللبنانيني يبتعدون عن اعتماد منوذج بيت الفناء
الداخلي واملتميز ب�إطاللته على الداخل ،واملنت�شر يف تلك
املرحلة بني بالد ما بني النهرين وبالد الإغريق .وقد ا�ستعملت
ال�صخور املق�صبة لبناء اجل��دران ،وو�ضعت يف الزوايا احلجارة
الكبرية ال�صلبة التي حملت ال�سقف ،ومن هنا الحت يف �أفق
البيت اللبناين فكرة العمود احلجري.

البيت العبا�سي

مع �إطاللة القرن الثامن امليالدي ،جاء العبا�سيون و�شجعوا
القبائل العربية على الهجرة �إىل لبنان ،بعدما كان الأمويون
قد اتخذوا من مدينة عنجر يف البقاع عا�صمة �صيفية لهم،
ف�أعادوا ا�ستعمال ال�صحن الداخلي املك�شوف ،وادخلوا نظام
اخل�شبية احلاملة .وقد
القناطر ليحل مكان الأعمدة واجل�سور
ّ
املتحدر من
أ�سا�سا بالتقليد الفار�سي
ّ
ت�أثر البيت العربي العبا�سي � ً
البيت احلريي (ن�سبة �إىل احلرية يف العراق) ،من حيث احتوائه
على الإيوان الذي �أ�صبح يعرف بالليوان ،وهو عبارة عن غرفة
مفتوحة على اخلارج ب�شكل قبوة مهدية تتو�سط غرفتني
�سكنيتني.

يف ال�صيف ي� ّؤمن الليوان ف�سحة منع�شة لطيفة ل�سكان
البيت ،ويف ال�شتاء يتحول �إىل مدخل م�سقوف يف�ضي �إىل
الغرفتني ال�سكنيتني .وقد حافظ البيت العبا�سي على ال�شكل
امل�ستطيل ،غري �أن فخامته و�أهميته اختلفتا باختالف حال
�أ�صحابه .فالبيت املتوا�ضع ذو ال�سقف الطيني للفقراء ،والبيت
الكبري امل�ؤلف من تقاطع م�ستطيلني متعامدين �أمامهما
�صحن و�سطي للمي�سورين .والتطور النوعي البارز الذي �شهده
ّ
امل�صلبة التي
هذا البيت هو دخول القبوات املهدية والعقود
ّ
حلت حمل اجل�سور والأعمدة اخل�شبية يف البيت القدمي �أو
مكان القناطر يف البيت الأموي.

ً
�سابقا بدرج خارجي� .أما الف�سحة اخلارجية  -الداخلية،
كان
�إذا �صح التعبري ،فتحولت �إىل جمال م�شرتك بني عدة كتل
�أ�شبه باحلو�ش.
مل يغب ت�أثري االنتداب الفرن�سي يف الربع الثاين من القرن
الع�شرين عن البيت اللبناين ،وتفيد درا�سة �سحر حيدر التي
�سبق �أن �أ�شرنا �إليها� ،إىل �أنه مع التطور االجتماعي البنيوي الذي
ح�صل نتيجة االنفتاح على النظم االجتماعية االقت�صادية
الغربية ،تو ّلدت نزعة اال�ستقاللية لدى �أفراد العائلة الواحدة
حتت عنوان اخل�صو�صية ،فخف لقا�ؤهم يف البهو ،وانعك�س
تقل�صا يف حجمه ،فتحول �إىل مدخل ب�سيط يقوم
هذا احلال
ً
بدور املو ّزع ملختلف غرف املنزل.

ثمة تطور �آخ��ر ح�صل يف البيت اللبناين ،متثل بالت�أثري
اململوكي ،حيث عاد ال�صحن الداخلي ليجد مكانه �ضمن
�إطار ما ي�سمى بـ«اخلان».
واخلان هو �أكرث من م�ساحة �سكنية فهو جمموعة من
خاليا �سكنية وحمال تطل على �صحن داخلي ،وي�ستدل من
معدا لعائلة واحدة.
حجمه �أنه لي�س ً
ً
وقد �شاع هذا الطراز يف لبنان وجتذّ ر عميقا يف عمارته ،وحتول
خا�صة يف امل�سكن الروماين
ال�صحن الداخلي من ف�سحة
ّ
القدمي �إىل ف�سحة عامة فيه ،وانبثق من هذا الطراز البيت
ً
الذي يت�ضمن ً
م�سقوفا على واجهته قناطر ،فبدا ك�أنه
رواقا
املناخية
ج��زء من خ��ان .وتفاعل ه��ذا البيت مع العوامل
ّ
اللبنانية ،فحجب ال�شم�س �ضمن هذا ال��رواق عن امل�ساحة
املخ�ص�صة لال�ستعمال ال�صيفي ،و� ّأمن احلماية للأبواب والنوافذ
من الأمطار.

املوروث واملقتب�س يف �أ�سلوب لبناين

اخلان

الت�أثري الأوروبي

مع قيام الإمارة املعنية يف لبنان يف القرن ال�ساد�س ع�شر ،ت�أثر
البيت اللبناين بالفن املعماري التو�سكاين كنتيجة لالنفتاح
ّ
م�سطح البيت البهو الداخلي
على احل�ضارة الإيطالية .فعاد �إىل
الذي ينتهي بثالث قناطر اً
بدل من القنطرة الواحدة املوجودة يف
مقدمة الليوان .ا�ستمر هذا الطراز حتى القرن التا�سع ع�شر،
ومع و�صول الأم�ير ب�شري الثاين ال�شهابي �إىل �سدة احلكم،
�أ�ضيف القرميد امل�ستورد من مر�سيليا يف فرن�سا ،وتر�سخت �صورة
هذا البيت يف خميلة النا�س حتى بات يرمز �إىل البيت اللبناين.
يف نهاية القرن التا�سع ع�شر ،ومطلع القرن الع�شرين ،وعلى
ٍ
خط موا ٍز مع بيت القرميد ،ظهرت عنا�صر زخرفية حتت ت�أثري
املرحلة العثمانية املت�أخرة من جهة ،والكال�سيكية املحدثة
على م�ستوى الواجهة من جهة �أخرى ،وذلك من دون امل�سا�س
الفعلي بالت�أليف امل�سطح للبيت .فاتّ �صال الطبقتني يف املنزل
الواحد� ،أ�صبح بدرج داخلي يف البهو املركزي ،ومل يعد كما

ً
ر�شيقا
مزيجا
�شكل البيت اللبناين يف مراحل تطوره،
لقد ّ
ً
من امل��وروث واملقتب�س .و�إذا �أخذنا بقول املهند�س واملعماري
الفرن�سي ال�شهري لوكوربوزيه «البيت �آلة للمعي�شة» ،ف�إن
البيت اللبناين ،يف بداية تكوينه وت�شكليه ،ومنذ جرى
كليا
الكالم عنه للمرة الأوىل باملفهوم ال�شعبي العام البعيد
ً
ج�سد
عن املفهوم العلمي الهند�سي املتعارف عليه
ً
عاملياّ ،
�أيام حكم الإمرباطورية العثمانية ،و�صو ًال �إىل خروج االنتداب
الفرن�سي .لكن ت�أثر عمارة البيت اللبناين مبا حملته �إىل
�أر�ضنا احل�ضارات املتعاقبة مل يكن جمرد ا�ستن�ساخ .ويف هذا
ال�سياق يقول نقيب املهند�سني اللبنانيني ال�سابق ع�صام �سالم
يف كتابه «الإعمار وامل�صلحة العامة يف العمارة واملدينة» �إن
و�صريحا،
وا�ضحا
«الأ�سلوب املعماري اللبناين يف املا�ضي كان
ً
ً
ً
خمططا للبيت �أ�صبح اتّ باعه فري�ضة .وا�ستعملنا
فقد �أوجدنا
روحا �شخ�صية ،واقتب�سنا
احلجر ال�صلب للبناء ف�أتقنّ اه و�أعطيناه ً
مما دخل علينا بوا�سطة جتارتنا وعالقاتنا مع البلدان الغربية
من البحر املتو�سط ،ومزجناه مبا ورثناه عن الفن العربي،
�صحيحا انت�شر ا�ستعماله عند
لبنانيا
و�أوجدنا بذلك �أ�سلو ًبا
ً
ً
جميع الطبقات ،و�أ�س�سنا تلك املدر�سة اللبنانية التي متتاز
بر�شاقتها و�سعتها وح�سن ارتباطها وتوازن �أع�ضائها بع�ضها
ببع�ض».
ً
قدميا وحديثا ،كان اجلدار يف
وكما يف كل بيوت الدنيا،
ً
البيت اللبناين الرتاثي اخلط املعماري الأول ،وذلك على م�ستوى
�شكله كما يف توافقه مع املناخ والظروف وو�سائل العمل
واخلربة الإن�سانية والتطور االجتماعي والطوبوغرايف واجلغرايف.
وه��ذه العوامل ح��ددت خا�صية البيت ك��وح��دة �سكنية
متكاملة ومتالئمة مع الطقو�س اللبنانية و�أعرافها وقيمها،
ومع طبيعة الإن�سان اللبناين و�إح�سا�سه الروحي واملجتمعي
والنف�سي واجل��م��ايل ،وبالتايل ح��ددت امل��ادة التي دخلت يف
تركيبته.
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�أ�سماء
ووجوه

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

عمر ال�شريف:
�أ�سطورة النجومية والرتحال

ثمة �أ�سماء ووجوه ال ي�ستطيع
ّ
الزمن �أن ينال من توهجها
يوما
و�ألقها ،بل �إ ّنه ي�ؤكد �أ�صالتها ً
بعد �آخر.
عمر ال�شريف الذي غادر منذ
ّ
�ستظل
لنجم
ب�ضعة �أ�سابيع ا�سم
ٍ
�صورته ع�ص ّية على الن�سيان.
يف «لوران�س العرب»� ،أو يف
«دكتور زيفاكو» و�سواهما من
�أفالم عاملية� ،صنع عمر ال�شريف
�أ�سطورة جنوميته.
من م�صر �إىل هوليوود ،مرو ًرا
جناحا
ب�أوروبا ,كانت م�سريته
ً
يرحتل من مكان �إىل �آخر� ،شهرة
و�أ�ضواء ،و�س ّيدة وحيدة ،كانت
�إىل جانبه يف جزء من حياته ،ويف
قلبه ّ
كل حياته.
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من «�شط» ا�سكندرية

عمر ال�شريف عمالق الفن
ً
حمققا
الذي و�صل �إىل هوليوود
عاملية ،هو مي�شال
جنومية
ّ
دمييرتي �شلهوب ،الذي ولد يف
مدينة الإ�سكندرية يف العام
 ،1932يف �أ�سرة مي�سورة احلال
لأب (ج���وزي���ف �شلهوب)
يعمل بتجارة الأخ�شاب و�أم
(كلري �سعادة) هاجرا �إىل
م�صر يف �أوائل القرن الع�شرين.
بعد الدرا�سة الثانوية ،دخل
جامعة القاهرة حيث در�س
الريا�ضيات والفيزياء .وعقب
تخرجه ِ
عمل مدة � 5سنوات
ّ
بتجارة الأخ�شاب مع والده
قبل �أن يقرر درا�سة التمثيل
يف «الأك��ادمي��ي��ة امللكية
للفنون الدرامية» يف لندن؛
جاءته الفر�صة للتمثيل حني
عر�ض عليه املخرج يو�سف
���ش��اه�ين ال��ف��ر���ص��ة لبطولة
فيلمه اجل��دي��د «���ص��راع يف
ال���وادي» يف العام � 1954أم��ام
فاتن حمامة ،يومها �أ�صبح
ا�سمه ُعمر ال�شريف.

�أيام حلوة

خالل ت�صوير الفيلم وقع يف
غ��رام فاتن حمامة وتزوجا
معا
بعد �سنة واح��دةّ ،
وقدما ً
� 5أف�لام �أخ��رى هي�« :أيامنا
احللوة» و«�صراع يف امليناء»
و«ال �أن��ام» و«�سيدة الق�صر»
و«ن���ه���ر احل������ب» .ل���ه من
زواج��ه منها �إب��ن واح��د هو
طارق ،ومع هذا الإبن �أم�ضى
�آخ���ر �أي���ام ع��م��ره يف م�صر.
ت�صاعدت جنوميته ب�سرعة،

ف�������ش���ارك ب��ي�ن ال��ع��ام�ين
 1954و 1962يف �أك�ث�ر من
�سينمائيا.
فيلما
ع�شرين
ً
ً
اتجّ ه �إىل �أوروبا يف العام 1965
حيث عمل يف العديد من
الأف�ل�ام الكبرية؛ ترحاله
م��ن بلد �إىل بلد � ّأث���ر على
زواج����ه م��ن ف��ات��ن حمامة
و� ّأدى �إىل انف�صالهما ()1966
ثم طالقهما ب�شكل نهائي
( ،)1974لكنّ ه مل يكن
حبهما.
نهاية ّ

�أبرزها «الدكتور زيفاغو»،
الفيلم من �إخراج ديفيد لني
وعنه ف��از بجائزة «الغولدن
غ���ل���وب» ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة
لأف�ضل ممثل يف دور رئي�س.
ك� ّ�رت �سبحة الأف�لام التي
ك��ر���س��ت ع��م��ر ال�����ش��ري��ف
ّ
��م���ا« :ف���ت���اة ط��ري��ف��ة»،
جن� ً
«م��اي��رل��ي��ن��غ»« ،م��اي��ري��غ»،
«ال���رول���ز روي�������س»« ،غ��ري��ن
�آي�س» ،و«ذا ال�ست فايل»...
و�سواها من الأف�لام العاملية

�شارك يف م�سابقة البندقية
(كرمه املهرجان االيطايل
ّ
يف منا�سبة م���رور خم�سني
��ام���ا ع��ل��ى ان��ط�لاق��ت��ه)
ع� ً
و«ح�سن ومرق�ص» ( )2008مع
عادل �إمام ،و«روك الق�صبة»
للمغربية ليلى مراك�شي.
قرر قبل وفاته ب�أ�شهر قليلة
اال���س��ت��ق��رار مب�صر ،بعد �أن
رح��ل �صديق ع��م��ره �أحمد
رمزي ومديرة �أعماله املخرجة
�إينا�س بكر.

النجومية والرتحال

م���ن ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات حتى
ّ
ظل
ب��داي��ة الت�سعينيات،
مقيما خارج
عمر ال�شريف
ً
م�صر؛ وقد كان العام 1962
موعده مع ال�شهرة العاملية
ل��ل��م��رة الأوىل ،ح�ي�ن وق��ع
اختيار املخرج العاملي دافيد
لني عليه لبطولة «لوران�س
العرب» ،ما ّ
حقق نقلة غري
عادية يف حياته؛ فقد اعترب
الفيلم ف���ور �إن��ت��اج��ه �أح��د
�أف�ضل الأعمال ال�سينمائية
ال��ع��امل��ي��ة وم���ن �أف�����ض��ل ما
�أنتجته ال�سينما الربيطانية
على الإط��ل�اق .كما حاز
�أداء عمر ال�شريف هذا الدور
تر�شيحا جلائزة الأو�سكار
ً
لأف�ضل ممثل يف دور م�ساعد،
وفاز عن الدور نف�سه بجائزة
«الغولدن غلوب» يف العام
�شرع له
 .1963باخت�صار ،دو ٌر ّ
�أبواب ال�سينما وجعل حياته
تنقلب ر�أ� ً��س��ا على عقب.
ت���وال���ت ب��ع��ده��ا �أع��م��ال��ه
ال�سينمائية العاملية وكان

(الأم�يرك��ي��ة والأوروب���ي���ة)،
ق���دم خ�لال��ه��ا �أدوا ًرا
ال��ت��ي
ّ
ومتنوعة بني احلربي
كثرية
ّ
وال����درام����ي وال��ك��وم��ي��دي.
كما ظهر خ�لال م�سريته
يف حواىل ع�شرة م�سل�سالت
�أمريكية ،ثم عاد �إىل م�صر
يف نهاية الت�سعينيات بفيلم
«الأراغوز».

فاتن �أنا � ٍآت...

� ّ
أطل يف ال�سنوات الأخرية من
ٍّ
كل من «امل�سافر»
حياته يف
( )2008لأح��م��د ماهر ال��ذي

�أ�صيب مبر�ض الزهامير،
وت���ويف يف العا�شر م��ن ّ
مت��وز
املا�ضي �إثر �أزمة قلبية يف �أحد
م�ست�شفيات القاهرة ،ودفن
يف مقابر ال�ست نفي�سة بعد
�شيعه كبار جنوم الفن.
�أن ّ
وكانت وفاته بعد �أ�شهر
م��ع��دودة م��ن رح��ي��ل فاتن
حمامة ،ال�سيدة التي عا�ش
م��ع��ه��ا واح�����دة م���ن �أك�ث�ر
�صخبا يف احلياة
ق�ص�ص احلب
ً
وعلى ال�شا�شة ،ومل يتزوج من
بعدها ،ويف اع�تراف��ه ان��ه مل
يحب �سواها.
ّ
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�صحة ووقاية
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

ت�ص ّلب �شرايني القلب...
يف العجلة �سالمة قلبك
� ّإن ت�صلب �شرايني القلب هو ال�سبب الأول للوفاة والإعاقة يف
الكثري من البلدان ،املتقدمة منها والنامية على ال�سواء .ففي
الواليات املتحدة الأمريكية مث ً
ال ،يح�صد هذا املر�ض حواىل ن�صف
مليون �شخ�ص �سنو ًيا� ،أي ما يعادل ن�صف عدد الوفيات الكلي
تقري ًبا .وحجم هذه امل�شكلة يف بالدنا ال يقل عن حجمها يف
الدول الأخرى ،ف�أكرث من  %75من احلاالت القلبية التي تعالج
يف ق�سم القلب يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي ناجتة عن
ت�صلب ال�شرايني .فما هي الأ�سباب الأ�سا�سية التي ت�ؤدي �إىل
هذا املر�ض؟ وما هي �أعرا�ضه ،وعالجاته و�سبل الوقاية منه؟
عن هذه الأ�سئلة و�سواها يجيبنا م�ساعد رئي�س امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي االخت�صا�صي يف عالج �أمرا�ض القلب وال�شرايني ،العقيد الطبيب عبدالله عالوة.

وظيفة القلب وال�شرايني

�ذك��ر العقيد ع�لاوة
ب��داي� ً�ة ،ي� ّ
� ّأن �شبكة الأوع��ي��ة الدموية
ال��ت��ي ت��غ��ذّ ي ع�ضلة ال��ق��ل��ب،
ُ�سمى ال�شرايني التاجية،
والتي ت ّ َ
وتعرف � ً
أي�ضا ب�شرايني القلب ،قد
للت�ضيق ب�سبب تراكم
تتعر�ض
ّ
ّ
�صفيحة م��ن الكولي�ستريول
والرت�سبات الدهنية والكال�سيوم
وم��واد �أخ��رى ،عندها يحدث ما
ّ
«ت�صلب �شرايني القلب
ي�سمى
ّ
ّ
التاجية» .ه��ذا الت�صلب ي �� ّؤدي
ّ
�إىل حدوث �آالم يف ال�صدر �أو ثقل
ي�سمى «خنّ اق �صدري»
وهو ما
ّ
(ّ � .)Anginaأما ان�سداد �أحد هذه
ال�شرايني بالكامل في�ؤدي �إىل ما يعرف
بالذبحة� ،أو اجللطة �أو النوبة القلبية
( ،)Infractionالتي حتتـاج �إىل ّ
تدخل
طبي �سريع لإنقاذ ع�ضلة القلب وجتنّ ب
ّ
ال�سكتـة القلبيـة.
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مبر�ضي ال�سكري وارتفاع
�ضغط ال��دم� ،أو التدخني� ،أو
عائلي
ال�سمنة �أو وجود تاريخ
ُ
ّ
للإ�صابة ب�أمرا�ض القلب.
ي�ضاف �إىل ذل��ك ،التقدم بالعمر وقلة
الن�شاط البدين ،والتعب وال�ضغط النف�سي.
وقد يزداد خطر الإ�صابة مبر�ض ال�شريان
�سن
التاجي عند ال�سيدات يف مرحلة ّ
الي�أ�س � ً
أي�ضا.

�أعرا�ضه

�أ�سباب الإ�صابة باملر�ض

ترتفع درج��ة خطر الإ�صابة مبر�ض
ال�����ش��ري��ان ال��ت��اج��ي ،بح�سب العقيد
الطبيب ع�لاوة ،لدى الأ�شخا�ص الذين
ّ
يتمثل بارتفاع
مر�ضي
لديهم تاريخ
ّ
م�ستويات الكولي�ستريول �أو الإ�صابة

تتّ �سم الأزم���ات القلبية بالغمو�ض
�أحيا ًنا ،حتى � ّأن املري�ض نف�سه قد ال يعرف
� ّأن ما يعانيه هو �أزمة قلبية .والأعرا�ض
ال�شائعة ملر�ض ال�شرايني التاجية ،والتي
ّ
التنبه �إليها،
كل �شخ�ص
يجب على
ّ
هيٌ � :
أمل غري حمتمل يف ال�صدر ي�صعب
حتديد مكانه داخل القف�ص ال�صدري،
ي�شعر املري�ض معه بال�ضغط والثقل على
�صدره ،و�أحيا ًنا ي�صفه باالعت�صار واحلريق

ميتد �إىل الأطراف العليا
امل�ؤمل الذي قد
ّ
وق��د ي�صل �إىل الر�سغ واليد والأ�صابع،
�شيوعا �إ�صابة اجلهة الي�سرى
والأك�ثر
ً
�أكرث من اليمنى وقد يرتافق الأمل مع
والتعرق ال�شديد.
�شعور بالدوخة والغثيان
ّ
و�شدتها من
تتفاوت حدة هذه الأعرا�ض ّ
ٍ
مري�ض لآخر ،وقد يزداد الأمل عند ممار�سة
ً
املري�ض ن�شاطا ما ويزول �إذا ارتاح .كما
� ّأن ال�ضغوط النف�سية والعاطفية ت�ؤدي دو ًرا
ريا يف تنبيه الأمل وحتفيزه.
كب ً
مدة ال�شعور بالأمل تراوح بني الـ  30دقيقة
العالجات و�سبل الوقاية
ّ
ميكن �إدارة مر�ض ال�شريان التاجي
وال�ساعات ،ف�إذا زال الأمل بعد حواىل 30
عالجيا وذل��ك من خالل تغيري منط
دقيقة من الراحة ،نكون �أم��ام بداية
ً
ّ
ت�صلب يف ال�شرايني �أي حالة اخلناق احلياة ،و�أداء بع�ض التمارين الريا�ضية،

ال�صدري ،والتي يجب عدم اال�ستخفاف
امتد
بها ومراجعة طبيب
خمت�صّ � .أما �إذا ّ
ّ
ٍ
لوقت �أط��ول فنكون �أم��ام ذبحة
الأمل
قلبية ،قد ت�ؤدي �إىل ال�سكتة القلبية.
وهنا ين�صح العقيد الطبيب عالوة املري�ض
بطلب امل�ساعدة فو ًرا والتوجه �إىل ق�سم
الطوارئ يف �أقرب م�ست�شفى مع الإ�شارة
�إىل عدم قيادة املري�ض �سيارته بنف�سه.

الت�شخي�ص

بالإ�ضافة �إىل �إج���راء تخطيط �سريع
للقلب عند و�صول املري�ض �إىل امل�ست�شفى،
ف �� ّإن معاينة حالته ،وو�صفه للعوار�ض
ريا
ال��ت��ي ي�شعر ب��ه��ا ،ي�ساهمان كث ً
يف ت�شخي�ص امل��ر���ض� .إذا احتاج الأم��ر

لأك�ث�ر م��ن ذل���ك ،يطلب الطبيب
االخت�صا�صي �إجراء فحو�صات دم� ،صورة
�صوتية للقلب واختبا ًرا للجهد (يف حالة
اخلناق ال�صدري)� ،أو قد ينقل املري�ض
ب�صورة م�ستعجلة �إىل خمترب متييل
القلب لإج���راء ���ص��ورة ملونة ل�شرايني
القلب (متييل �شراييني القلب) .وبذلك
ميكنه حتديد العالج الذي �سيخ�ضع له
املري�ض.

يتم ه��ذا الإج��راء
لفتح االن�سداد .وق��د ّ
اجل��راح��ي با�ستخدام البالون فقط� ،أو
يتعداه لو�ضع دعامة �أو ما يعرف
قد
ّ
بالرو�سور .ومن ح�سنات هذه التقنية � ّأن
املري�ض يتعافى ب�سرعة ويكاد يكون
ً
ف�ضال عن � ّأن املري�ض
معدوما،
الأمل
ً
لاً
ال ميكث طوي يف امل�ست�شفى ويعود
�إىل حياته بن�شاط وحيوية مع املثابرة
على تناول الأدوية املنا�سبة التي ي�صفها
الطبيب.
يف ح��ال وج��ود ان�سداد كبري يف عدة
�شرايني ال ميكن تو�سيعها عرب الق�سطرة
وو�ضع الدعامات ،يقت�ضي العالج حتويل
م�سار ال�شريان التاجي� ،أو م��ا يعرف

�صحي ،بالإ�ضافة
واتباع نظام غذائي
ّ
�إىل العالج الذي يو�صي به الطبيب وفق
�شدة املر�ض .ف�إذا تبينّ من الت�شخي�ص � ّأن
ً
طفيفا ،يعطى
ت�ضي ًقا
ال�شرايني تعاين
ّ
عالجا بالأدوية (امل�سيلة للدم
املري�ض
ً
واخلاف�ضة لن�سبة الكولي�ستريول)...
لتو�سيعهاّ � ،أما �إذا كان االن�سداد �أكرب،
فيجب عندها القيام بتقومي الأوعية.
يتم يف
وهذا التقومي هو �إج��راء جراحي ّ
امل�ست�شفى لفتح ال�شرايني امل�سدودة عرب
ي�سمى الق�سطرة -
�إدخال �أنبوب رفيع -
ّ
ثم
يف �أحد ال�شرايني يف الفخذ �أو الذراعّ ،
يتم متريره داخل هذا ال�شريان و�صو ًال �إىل
ّ
ويتم عندها النفخ ببطء
موقع االن�سدادّ .
يف بالون دقيق موجود يف طرف الق�سطرة

يتم �أخذ
بجراحة القلب املفتوح ،حيث ّ
�شرايني �أو �أوردة من منطقة �أخ��رى من
اجل�سم ال�ستخدامها يف تغيري م�سار الدم
وتخطي ال�شرايني امل�سدودة يف القلب.
ختاما� ،أ�شار العقيد الطبيب عالوة
ً
�إىل �سبل الوقاية من ح��دوث اجللطة
القلبية وهي بالدرجة الأوىل :الإق�لاع
عن التدخني ،وال�سيطرة على م�ستويات
�ضغط الدم وم�ستويات الكولي�ستريول،
بالإ�ضافة �إىل �إجراء الفحو�صات الطبية
با�ستمرار ،وممار�سة التمارين الريا�ضية
بانتظام واتّ ��ب��اع نظام غ��ذائ��ي �صحي
للقلب ب��ع��ي� ً�دا ع��ن ال��ده��ون وامل��ل��ح،
�صحي� ،إىل التخفيف
واحلفاظ على وزن ّ
من التوتر والقلق والإجهاد...
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وقفة
مع اللغة

�إعداد:
دموع يو�سف احلالق

ّ
كتب ب�شكلني:
يحتوي على كتابة م��زدوج��ة
متثل ن�ص ُ
الكتابة الهريوغليفية والكتابة الدميوطيقية ،مع ترجمة
باللغة الإغريقية لهاتني الكتابتني .ومبا
�أن الكتابة الدميوطيقية هي التي كانت
تُ�ستخدم يف احلياة اليومية يف م�صر ،فقد ّوفر
هذا احلجر املفتاح الذي ُفتحت به ا�سرار م�صر
القدمية.

الرتجمة يف بدايات الإ�سالم

تنبه العرب لأهمية الرتجمة منذ الع�صر
ّ
اجلاهلي عندما كانت تربطهم عالقات
جتارية واقت�صادية بال�شعوب املحيطة بهم،
كالفر�س وال��روم والأحبا�ش .وكان الع�صر
الإ�سالمي ،ع�صر النبي حممد (عليه ال�صالة
ج��دا للرتجمة.
مهما
وال�����س�لام) ع�ص ًرا
ً
ً
ت�ؤدي الرتجمة دو ًرا �أ�سا�س ًيا يف التفاعل بني
ال�شعوب واحل�ضارات ،فمن خاللها ن�ستطيع
معرفة تراث الأمم وما �أنتجته من فكر و�أدب
وعلم ،واال�ستفادة منه .تاريخ الرتجمة موغل
يف القِ دمّ ،
ولعل �أقدم ما و�صلنا عنها هو
�أ�سطورة «بابل».

الأ�سطورة

من �أ�سطورة
بابل �إىل مدر�سة
الأل�سن يف م�صر

جاء يف �سفر التكوين من كتاب العهد القدمي �أن �أبناء �سام
بن نوح �سكنوا �أر�ض �شنعار وكانوا ينطقون لغة واحدة ،و�أرادوا
�أن يبنوا مدينة وفيها برج تالم�س قمته ال�سموات ،كما �أرادوا
ا�سما لكي ال يت�شتتوا يف �أرج��اء الأر���ض .وبعد
�أن يتّ خذوا لهم ً
�أن ارتفعوا بالربج ،نزلت عليهم لعنة من الآلهة ،فجعلتهم
ّ
ّ
نواح خمتلفة .ومن
يتكلمون
كل بلغة خمتلفة و�شتّ تتهم يف ٍ
هنا جاء ا�سم «بابل» �أي بلبلة الل�سان وتفرقة الأل�سن .وبعد
�صعب على البابليني �أن يتخاطبوا
االختالف والتباين يف اللغاتُ ،
ويتفاهموا ،ف�شرعوا بالرتجمة.
ُيقال � ّإن ب��وادر الرتجمة ظهرت يف الأل��ف الثالث قبل امليالد
حني �أراد امللك الآ�شوري �سرجون الأ ّول �أن ين�شر �أخبار انت�صاراته
وغنائمه بلغات كثرية ،يف �أرجاء امرباطوريته .وقد وجد ق�سط
من �أعمال الرتجمة هذه ،باال�ضافة �إىل ترجمة املرا�سيم ال�صادرة
عن امللوك �آنذاك ،على لوائح طينية يف مواقع �أثرية خمتلفة.
ومن هذه اللوائح «حجر الر�شيد» ( ،)Rosetta Stoneالذي يعود
�إىل القرن الثاين قبل امليالد ،وهو �أ�شهر عمل ترجمة و�صل �إلينا
من العامل القدمي .وقد اكت�شف يف القرن الثامن ع�شر وكان
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الرتجمة �أداة
للتفاعل احل�ضاري

تنبه �إىل �أهمية التوا�صل مع ال�شعوب املجاورة مثل اليهود
فقد ّ
ّ
والرومان ،ف�أمر ال�صحابيني زيد بن ثابت و�سلمان الفار�سي بتعلم
ال�سريانية والعربية ليرتجما له ما يرده من ملوك ال�شعوب املجاورة.
ومطلبا،
وبعد الفتوحات الإ�سالمية �أ�صبحت الرتجمة حاجة
ً
فكان اخللفاء الرا�شدون وخلفاء الدولة الأموية والدولة العبا�سية
بحاجة �إىل و�سطاء بينهم وبني غري العرب للتوا�صل .لكن ال
بد من الإ�شارة هنا �إىل �أنه مع � ّأن الفتح الإ�سالمي ت�أ�س�س على
ّ
ن�شر الدعوة الإ�سالمية التي ّ
متثلت بن�شر تعاليم الدين الإ�سالمي
املن�صو�ص عنها يف القر�آن الكرمي ،فقد نهى امل�سلمون ترجمته.

يف الع�صر الأموي

يف الع�صر الأم��وي حظيت الرتجمة باالهتمام وخطت �أوىل
ّ
خطواتها يف املجال العلميّ ،
املتعلقة
ومتت ترجمة الكتب
بالفلك والطب والكيمياء وفن العمارة .وكان الأمري الأموي
�شجع على الرتجمة� ،إذ �أمر
خالد بن يزيد بن معاوية �أ ّول من ّ
جماعة من فال�سفة اليونان الذين كانوا يعي�شون يف م�صر
برتجمة عدد من الكتب من اليونانية والقبطية �إىل العربية.
ولأن الأمري خالد كان ي�سعى �إىل حتويل املعدن �إىل ذهب كانت

معظم الكتب املنقولة �إىل العربية يف علم الكيمياء� .أما يف
الطب ،فنُقل أ� ّول كتاب طبي �إىل العربية يف زمن مروان بن
طبيبا عا�ش يف اال�سكندرية يف زمن
احلكم .وكان كاتبه
ً
هرقل وهو اهرن الق�س بن �أعني الذي أ� ّلف كتا ًبا باليونانية
ثم قام طبيب ب�صري ُيدعى
وترجمه بنف�سه �إىل ال�سريانيةّ ،
ما�سرجويه بنقله �إىل العربية .ومن �أ�شهر مرتجمي ذاك الع�صر،
يعقوب الرهاوي الذي نقل كتب الإلهيات اليونانية.

الع�صر العبا�سي

مع حلول الع�صر العبا�سي ،لقيت الرتجمة ت�شجيع اخللفاء
والوزراء ،وكانت تخ�ضع �إىل الكثري من التدقيق والت�صحيح.
وقد ا�ستطاع الفال�سفة والعلماء العرب وامل�سلمون �أن ي�ستوعبوا
املعارف املرتجمة ب�سرعة ،و�أن ي�صححوا ما فيها من �أخطاء
عن طريق النظر العقلي واملنطقي والتجربة العلمية ،و�أ�ضافوا
الكثري من نظرياتهم و�أفكارهم ،ليجعلوا املادة املرتجمة
منا�سبة للبيئة وللمجتمع العربيني.
مرت الرتجمة يف الع�صر العبا�سي مبرحلتني:
ّ
ب��د�أت املرحلة الأوىل يف عهد اخلليفة العبا�سي الثاين �أبي
جعفر املن�صور ،وكان من �أ�شهر مرتجمي تلك احلقبة يحيى
بن البطريق ،جورجيو�س بن جربئيل الطبيب وعبد الله بن
املقفع .ومن الكتب التي تُرجمت �آن��ذاك :كتاب الأدب
ال�صغري وكتاب الأدب الكبري ،وكالهما من الأدب الفار�سي،
وكذلك كتاب املنطق لأر�سطو وغريها .كان هذا اخلليفة
ً
�شغوفا بالطب والهند�سة والفلك والنجوم ،لذلك را�سل
العبا�سي
طالبا منه كتب احلكمة ،فبعث �إليه الأخري
ملك ال��روم
ً
كتاب �إقليد�س وبع�ض كتب الطبيعيات .جمع اخلليفة
و�شجعهم
حوله نخبة من العلماء يف خمتلف نواحي املعرفة ّ
ثم �أن�ش�أ ديوا ًنا للرتجمة.
على ترجمة العلومّ ،
اهتم ه��ارون الر�شيد � ً
وو�سع دي��وان
أي�ضا برتجمة الكتب ّ
الرتجمة .وبعد احتالله «عمورية» (منطقة بيزنطية) ،طلب
من البيزنطيني ت�سليمه املخطوطات الإغريقية القدمية .و�أ�شهر
الكتب التي تُرجمت يف عهده كتاب املج�سطي لبطليمو�س،
ومعناه :الرتتيب يف الفلكُ .يع َرف هذا الكتاب بالأطروحة
يتكون من  13ف�صلاً ،
عد �أقدم م�ؤ َّلف يف الفلك،
ُ
الكربى و ُي ّ
ّ
ُخ�ص�ص كل منها لناحية من نواحي الكون ،وظهرت فيه
�أول فكرة حول مركزية الكون جعلت من الأر�ض مركزه،
وبقيت هذه الفكرة �سائدة �إىل �أن نقدها كوبرينيكو�س يف
القرن ال�ساد�س ع�شر ميالدي .ترجم هذا الكتاب ا�سحق بن
حنني �إىل العربية ومنها تُرجم �إىل الالتينية وباقي اللغات.
�أما املرحلة الثانية ،فبد�أت يف عهد اخلليفة العبا�سي ال�سابع
امل�أمون �إذ �أن� أش� يف بغداد« ،بيت احلكمة» الذي و�ضع �أ�سا�سه
اخلليفة العبا�سي اخلام�س ،هارون الر�شيد .انتع�شت الرتجمة

يف عهد امل�أمون وبالتايل انتع�شت �أح��وال املرتجمني ،الذين
عملوا على املنطق والطب والفل�سفة والطبيعة وال�سيا�سة...
ومن الكتب املرتجمة �آن��ذاك ،كتاب ال�شفاء من الأمرا�ض
وكتاب القوى الطبيعية ،كالهما جلالينو�س ،و�أ�صول الهند�سة
لإقليد�س وال�سيا�سة لأفالطون وغريها .تبينّ لنا هذه ال�شواهد
التاريخية مدى �شغف العرب بالعلم واهتمامهم بالوقوف على
قرر الأوروبيون يف ع�صر
العلوم الأخرى وحماولة تطويرها ،فحني ّ
النه�ضة نقل الفل�سفة اليونانية ،احتاروا بني ترجمتها ب�صورتها
طورها العرب.
اليونانية �أو ب�صورتها العربية بعد �أن ّ

انح�سار فازدهار من جديد

بعد غ��زو املغول ال��ع��راق و�سقوط بغداد (1285م ).على يد
هوالكو ،انقلبت املقايي�س وانح�سرت الرتجمة مع انح�سار
وعم اجلهل معظم
البحث العلمي وان�شغل النا�س باحلروب،
ّ
�أ�صقاع الوطن العربي� ،إىل �أن بد�أت الرتجمة تعود لالزدهار يف
مطلع القرن التا�سع ع�شر.
ك��ان للرتجمة �أث��ر ثقايف داخ��ل الوطن العربي وخارجه.
فقد حفظ العرب ،على �أ�سا�س ما قدمته الرتجمة ،علوم
و�صححوا ما احتاج �إىل ت�صحيح و�أ�ضافوا الكثري
من �سبقهم
ّ
ً
مما اكت�شفوه وخربوه ،مثال يف الريا�ضيات والفلك والطب.
تزامن ازدهار العلوم واملعارف عند العرب مع انت�شار اجلهل يف
ت�سربت �إليه
�أوروبا .وقد بد أ� الغرب ينهل من الثقافة العربية التي ّ
من م�صر و�سوريا يف احلروب ال�صليبية ،ثم من جنوبي ايطاليا
والأندل�س .ومن �أقدم ناقلي امل�ؤلفات العربية ق�سطنطني الذي
جاب البلدان الإ�سالمية ،وجريارد الكرميوين.
بعد االنحطاط وانح�سار احلركة الفكرية ،ظهرت اليقظة يف
م�صر وال�شام و�أدرك املفكرون العرب الطاحمون �إىل اال�ستقالل
وال�سيادة القومية و�صون الثقافة العربية� ،أن��ه من الواجب
جمددا يف طريق التقدم العلمي،
ا�ستئناف ما انقطع وال�سري
ً
بعد �أن �أيقنوا �أن العلم هو م�صدر القوة و�أن اوروب��ا امتلكت
القوة املادية وال�صناعية والع�سكرية بف�ضل تقدم علومها .فقد
ريا من العلماء الذين
�أح�ضر نابوليون معه �إىل م�صر عد ًدا كب ً
ثم جاء حممد علي الذي بد�أت
علميا
جممعا
�أ�س�سوا
ً
ً
ً
فرن�سياّ .
معه النه�ضة ف�أ�س�س مدار�س للعلوم الع�سكرية والطب الب�شري
والبيطري والهند�سة والزراعة وغريها ...ومن بني هذه املدار�س
«مدر�سة الأل�سن» املخ�ص�صة للرتجمة.
�شهدت الرتجمة ازدها ًرا مل ي�سبق له مثيل يف الق�سم الثاين من
القرن الع�شرين ،فقد ازداد عدد املرتجمني والرتجمات ،وات�سعت
دائرة التوا�صل واالت�صال بني ال�شعوب .وقطع العامل � ً
أ�شواطا كبرية
�ضخما من
كما
ً
يف حقول العلوم والتكنولوجيا ،الأمر الذي و ّلد ً
املعلومات التي مل يكن من املمكن ح�صرها �ضمن احلدود
الإقليمية الواحدة.
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قوانني
قدمية

�إعداد:
د�.شادية عالء الدين

عقوبات �أيام زمان :الويل ّ
للغ�شا�شني...
ّ
الغ�ش وينزل
يعاقب القانون على
مبرتكبيه عقوبات تراوح بني الغرامة
وال�سجن وذل��ك مبا يتنا�سب مع
تو�صيف الق�ضاء للجرم الذي اقرتفه
الغ�شا�س .يف املا�ضي كانت «اجلر�صة»
م��ن �أب���رز العقوبات التي ت��ردع
الغ�شا�شني ،لكنّها مل تكن العقوبة
الوحيدة .يف ما يلي مناذج ملا كان
ينتظر ه�ؤالء يف لبنان وبالد ال�شام ويف
م�صر.

يا �شيخ امل�شايخ...

عرفت املجتمعات القدمية يف لبنان
أنواعا خمتلفة من
كما يف بالد ال�شام � ً
التنظيمات احلرفية� ،أهمها تعيني
رئي�س للحرفيني ي�سمى «�شيخ م�شايخ
احلرف وال�صنائع» .وكان هذا ال�شيخ
يتمتع ب�صالحيات ملحا�سبة تاجر �أو
حريف خالف �أ�صول املهنة وارتكب فعلاً
منافيا للمبادىء التي ترعاها .وكان
ً
مبقدوره �أن يلقي القب�ض على املذنب
وي�ضعه يف ال�سجن �أو �أن يقرر بحقه اجلزاء
املنا�سب من تكبيل و�ضرب بالع�صي وما
�إىل ذلك.
وميكن ح�صر �أ�ساليب الق�صا�ص التي
كانت معتمدة يف حق احلرفيني الذين
يخالفون �أ�صول املهنة ويرتكبون الغ�ش
بثالثة:
� اًأول :طرد ّ
و�شن ما
الغ�شا�ش من حرفتهّ ،
ي�شبه احلرب عليه للح�ؤول دون مزاولته
عمله.
ّ
بالغ�شا�ش لي�صبح عربة
ثانيا :الت�شهري
ً
لغريه.
ً
ثالثا� :إغالق دكان من يعترب «خائنً ا»
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للحرفة� ،إىل �أن يك�سب جم��د ًدا ر�ضا
«رئي�س» هذه احلرفة ،و�أهلها.
ومن العقوبات الطريفة يف هذا املجال،
ق�ص خ�صلة من �شعر ّ
الغ�شا�ش� ،أو �إجباره
ّ
على �إقامة وليمة تعادل ما كان ينبغي
�أن يدفعه كجزاء نقدي .ومن و�سائل
ّ
الغ�شا�ش على
الت�شهري املعتمدة� ،إجبار
ركوب احلمار باملقلوب (بحيث يكون
وجهه لناحية م�ؤخرة احلمار) ،ودهن
وجهه بالأ�سود ،وتعليق الأداة التي ّ
غ�ش
بها على �صدره .ومن ثم التجوال به لرياه
النا�س يف املنطقة كلها ...هذا الأ�سلوب
العقابي الذي عرف «بالتجري�ص» رمبا
وجي»
كان من روا�سبه عبارة
«�سوديل ّ
ّ
«ت�سود وجنا» ،التي ما زلنا ن�ستعملها
�أو
ّ
لدى �شعورنا بالإحراج من ح�صول �أمر
نخجل به.

م�صر :الويل
للمتالعبني بالأ�سعار والأوزان...

راقبت املجتمعات القدمية يف م�صر
مقايي�س التجار وموازينهم يف الأ�سواق
وامل��ت��اج��ر ،وك���ان املعنيون يعاقبون
بال�ضرب امل�برح �أو باجللد وعلى الفور،
كل تاجر يغ�ش.
وكان املحت�سب (امل�س�ؤول عن الأمن)
يتجول يف الأ�سواق وبني املتاجر ،يرافقه
ّ
ً
يرا ويتبعه
رج��ل يحمل م��ي��زان��ا ك��ب� ً
ج �ّل��اّ دون وخ����دم ك���ث�ي�رون .ومهمة
املحت�سب مراقبة م��وازي��ن ومقايي�س
�أ���ص��ح��اب جميع امل��ح�لات وجتريبها
للت�أكد من دقتها ومعرفة �أ�سعار ال�سلع
يف املتاجر ،كما كان ي�س�أل الزبائن
�أو امل��ارة يف ال�شارع عن ثمن ال�سلعــة
لتوهــم وعن
الغذائيــة التــي ا�شرتوهــا ّ

ّ
والغ�شا�شني.
وزنهــا ،ملعاقبــة املتالعبـني

اخلبز باخلبز...

من العقوبات التي كانت معتمدة،
هذه النماذج:
 يعاقب اخلباز الذي باع خبزًا ناق�صالوزن بو�ضع حلقة يف �أنفه ّ
تعلق فيها
بوا�سطة خيط ,قطعة خبز �سميكة
ويجرد
�سماكة الأ�صبع وبعر�ض م�تر.
ّ
اخلباز ّ
الغ�شا�ش � ً
أي�ضا من ثيابه �إال قطعة
ّ
ويثبت
م��ن الكتّ ان عند خا�صرته،
ّ
ويداه مربوطتان �إىل حديد �إحدى النوافذ
القائمة يف �شارع العا�صمة الرئي�س ثالث
���س��اع��ات ،على م���ر�أى م��ن اجلماهري
املحت�شدة وحتت �أ�شعة ال�شم�س امللتهبة.
ّ
الغ�شا�شون � ً
أي�ضا
��زارون
 يعاقب اجل� ّبو�ضع خطاف (ال�شنكل الذي تعلق به
ّ
وتعلق به قطعة
قطعة حلم) يف �أنوفهم
حلم.
 ي���ع���اق���ب ت���اج���ر ق���ن���اين امل���ي���اهال��ف��خ��اري��ة ال��غ��� ّ��ش��ا���ش ب��ك�����س��ر كل
ق��ن��ي��ن��ة م��غ�����ش��و���ش��ة ع��ل��ى ر�أ����س���ه.
ّ
الغ�شا�شني
واعتمدت يف ح��ق التجار
� ً
أي�ضا و�سائل تعذيب �أخ��رى �أكرث ق�سوة
ووح�شية ،كت�شويه �أذن التاجر �أو تعريته
وحرقه ب�شكل مروع.
ن��ع��م ،رمب��ا ك��ان��ت بع�ض �أ�ساليب
قدميا وح�شية ،ولكن
العقاب املعتمدة
ً
بع�ض �أنواع الغ�ش ال�سائدة يف ع�صرنا ،قد
جتعلنا نقول :كانوا على حق...
املراجع:
• �إدوارد وليم الي��ن :ع��ادات امل�صريني
املحدثني وتقاليدهم ،مكتبة مدبويل
ّ
القاهرة.1991 ،
• عبد الغني عماد :جمتمع طرابل�س
يف زمن التحوالت العثمانية ،دار االن�شاء
للطباعة والن�شر ،طرابل�س .2002
• �شادية عالء الدين :الإدارة العثمانية
يف مدينة طرابل�س ال�شام ،1914 _ 1840 ،دار
مكتبة االميان ،طرابل�س _ لبنان .2011

اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

�سباق «من ثكنة �إىل
ثكنة» ال�سابع
م�شاركة مدنية وع�سكرية هدفها
التالحم بني ال�شعب واجلي�ش
عاما بعد عام
والعدد يزداد ً

لل�سنة ال�سابعة على التوايل ،وبرعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجيّ ،
نظم فوج املغاوير �سباق «من ثكنة �إىل ثكنة» (من اللقلوق
�إىل الأرز  -ب�شري) ،الذي جمع لبنان ّيني و�أجانب ،ع�سكريني
ً
م�شاركا .وجديد ال�سباق هذه
ومدنيني ،و�صل عددهم �إىل 1889
ال�سنة كان الدراجات الهوائ ّية التي ا�ستمتع هواة ركوبها مبغامرة
�ش ّيقة.
من �أمريكا ،فرن�سا� ،أملانيا ،هنغاريا ،هر�سك� ،أ�سرتاليا ،و�أثيوبيا...
ومن جميع املناطق اللبنانية ،توافد امل�شاركون بكرثة ليكونوا على
التجمع كان ع�ش ّية موعد
املوعد وبكامل جهوز ّيتهم وحما�ستهم.
ّ
ال�سباق يف ثكنة ال�صقور -اللقلوق ،حيث ا�ستقبل عنا�صر فوج
ورحبوا بهم.
املغاوير امل�شاركني ّ
قائد الفوج العميد الركن �شامل روكز عر�ض �إيجا ًزا عن ال�سباق
املحددة
ت�ضمن تعليمات اال�شرتاك وامل�سالك املتّبعة والفئات
ّ
ّ
(�سباق ق�صري ( 12كلم) ،متو�سط ( 23كلم) ،وطويل ( 40كلم)
بالإ�ضافة �إىل �سباق الدراجات الهوائية).
بعد ا ّت�ضاح ال�صورة دعا العميد الركن روكز
امل�شاركني �إىل «مائدة املغاوير امليدانية»:
ع�شاء قروي و�سهرة نار� ،أطايب ،و�أحاديث
و�أنا�شيد و�أغانٍ  ،ومن ثم �إىل املبيت وتخزين
الطاقة لالنطالق مع الفجر.

م�سار ال�سباق

يف اخلام�سة فج ًرا ،انطلق ال�سباق من
اللقلوق باجتاه مترطيبة ثم �سهلة الرهوة
مقابل مار �سمعان ،و�صو ًال �إىل �أرز الرب
يف ب�شري .هناك متّ ت�سليم الك�ؤو�س
وامليداليات وال�شهادات للفائزين ،و�ألقى
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اجلي�ش
واملجتمع

• فئة  40كلم:

 -الع�سكريون:

العميد الركن روك��ز كلمة �شكر
فيها امل�شاركني وك� ّ�ل من �ساهم يف
متويل هذا الن�شاط و�إجناحه.

النتائج

النتائج جاءت على النحو الآتي:

اال�سم وال�شهرة

عبد الكرمي �شهاب
زين العابدين الب�ستاين
�أحمد نا�صر
علي عو�ض
كمال حميه
�أحمد عبدو
�سامر م�صطفى
�أحمد الب�ضن
ل�ؤي الري�س

 -املدن ّيون (ذكور):

اال�سم وال�شهرة

�سامر �سليم
مروان عربي
فادي �صالح
علي برجاوي
علي مكي
�سريج �شوبوريان
�شكري نخول
يو�سف نا�ضر
�أفادي�س قالباكليان
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التوقيت
3.40.13
3.40.13
3.40.13
4.15.10
4.15.10
4.15.10
4.25.20
4.25.20
4.25.20

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث

الرتبة

عريف
عريف
جمند
معاون �أول
جندي
جندي �أول
رقيب
عريف
عريف

التوقيت
3.33.08
3.33.08
3.33.08
3.42.38
3.42.38
3.42.38
3.55.58
3.55.58
3.55.58

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث

اال�سم وال�شهرة

• فئة  23كلم:
 -الع�سكريون:

عماد جزيني
علي خزعل
و�سام حديفي
عبد القادر حمزه
نزار م�صطفى
حممد �شكر
رميون �سمعان
عماد �أحمد
�أجمد حماد

الرتبة

قوى �أمن
قوى �أمن
قوى �أمن
عريف
عريف
عريف
معاون �أول
رقيب �أول
جمند

التوقيت
2.12.00
2.12.00
2.12.00
2.12.50
2.12.50
2.12.50
2.23.00
2.23.00
2.23.00

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث
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اجلي�ش
واملجتمع
 -املدن ّيون (ذكور):

اال�سم وال�شهرة

فادي كرم
كرمي رم�ضان
�سمري �سليمان
مو�سى �أ�سعد
م�صطفى خليل
�أحمد بدران
يون�س الرفاعي
يو�سف ياغي
مروان احلاج ح�سني

التوقيت
2.13.38
2.13.38
2.13.38
2.28.30
2.28.30
2.28.30
2.30.28
2.30.28
2.30.28

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث

 -املدن ّيون (�إناث):

اال�سم وال�شهرة
ايليز حجار
�سمرية متى
جومانا عزام
منى فح�ص
رودي يعقوب
فرح كتور
�سمر حداد
كوالت حداد
جويل معو�ض

التوقيت
3.50.00
3.50.00
3.50.00
4.10.00
4.10.00
4.10.00
4.40.00
4.40.00
4.40.00

الت�صنيف
الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث

• فئة  12كلم:
اال�سم وال�شهرة

ح�سام عقيل
ح�سن عقيل
ح�سني مرت�ضى
عماد �أبي يون�س
توفيق �أبي يون�س
رغيد �أبي رميا
عادل عب�سي
جو �صعب
�أنطوين �صعب
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التوقيت

الت�aصنيف

1.52.00
1.52.00
1.52.00
1.57.00
1.57.00
1.57.00
2.08.00
2.08.00
2.08.00

الأول
الأول
الأول
الثاين
الثاين
الثاين
الثالث
الثالث
الثالث

• فئة الدراجة الهوائية:
 -الع�سكريون:

اال�سم وال�شهرة

�سلطان مغام�س
خ�ضر خليل
كري�ستيان فهد

الرتبة

رقيب
رقيب
قوى �أمن

التوقيت
4.13.08
4.41.00
4.41.10

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

 -املدنيون (ذكور):

اال�سم وال�شهرة
اليا�س �أبو ر�شيد
زاهر احلاج
رفيق عبيد

التوقيت
2.31.14
2.36.42
2.44.21

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

 املدنيون (�إناث):اال�سم وال�شهرة

التوقيت

جوال �ضو
اليان ع�ساكر
�سهام ق�صري

3.45.42
5.29.43
5.38.22

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث

اجلي�ش
واملجتمع

�إعداد:
الرقيب �سامر حميدو

«مغوار لنهار»

املوعد يتجدد وكذلك الفرح
�شارك املئات من املواطنني يف �سباق
«ك��ون م��غ��وار لنهار» ال��ذي ّ
نظمه فوج
املغاوير بالتعاون مع احتاد بلديات جزين.
امل�شاركون الذين توافدوا �إىل جزين من
رائعا
نهارا ً
خمتلف املناطق اللبنانية� ،أم�ضوا ً
انتهى «بفوز» اجلميع برفقة املغاوير يف م�شوار
رمبا مل يكن �سهلاً لكثريين ،لكن الأكيد �أنه
ممتعا.
كان ً

التجمع واالنطالق

�أق��ي��م ال�سباق برعاية قائد اجلي�ش
ً
ممثال بالعقيد
العماد جان قهوجي،
ال��رك��ن �إدوار ابراهيم رئي�س الق�سم
الرابع يف ل��واء امل�شاة الأول ،ويف ح�ضور
�ضباط من القوى الأمنية وممثلني عن
فاعليات املجتمع املدين ور�ؤ�ساء بلديات
وخماتري� ،إ�ضافة �إىل و�سائل الإعالم والتي
نقل بع�ضها وقائع احلدث مبا�شرة على
الهواء .وكعادته يف كل ن�شاط مماثل،
كان العميد الركن �شامل روكز قائد
فوج املغاوير بني املت�سابقني.
بعد الن�شيد الوطني ،قدمت ثلة من
لواء امل�شاة الأول الت�شريفات ملمثل قائد
اجلي�ش الذي كان يف ا�ستقباله رئي�س
بلدية جزين ال�سيد خليل حرفو�ش.
وب ��إ���ش��ارة م��ن العميد ال��رك��ن روك��ز
انطلق امل�شاركون بكثري من احلما�سة
واالن��دف��اع .من جزين م��رو ًرا بالوادي،
فغابة بكا�سني ،وحيطورة ،وعني طغرة،
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وع�ين ال��زع��رور ،واحل���وارة فنبع جزين،
�سار امل�شاركون و�سط طبيعة خالبة
م�سافة  18كلم .وعلى الرغم من وعورة
امل�سلك كان ال�سباق متعة حقيقية
ورحلة ال تن�سى.

ر�سائل وانطباعات

وجه التحية
رئي�س بلدية جزين الذي ّ

وال�شكر �إىل قائد اجلي�ش على دعمه
هذا الن�شاط� ،أعرب عن �سعادته بعدد
امل�شاركني هذه ال�سنة وق��ال :جزين
اليوم حتت�ضن اللبنانيني من ال�شمال
واجلنوب وبريوت وجبل لبنان ،هدفنا
توجيه ر�سالتني ،الأوىل �إىل اجلي�ش
اللبناين وله منا كل التقدير على
جهوده وت�ضحياته من �أجل الدفاع

عن الوطن� ،أما الر�سالة الثانية فهي
�إىل املواطنني الذين يتحملون م�س�ؤولية
يف احلفاظ على البيئة.
ووج��ه حرفو�ش ال�شكر �إىل جميع
ّ
م�شريا �إىل �أن
الأن��دي��ة امل�شاركة،
ً
�صعبا يف بدايته �أ�صبح
امل�سلك الذي بدا
ً
ً
�سهال يف مراحل �أخ��رى ،وهو متنوع
جدا بني غابات ال�سنديان وال�صخور
ً

ومنظر مطل على البحر وعلى اجلبل.
ً
قائال« :كل ال�شكر لرجال
وختم
امل��غ��اوي��ر ع��ل��ى تنظيمهم الدقيق
وامل���ذه���ل ،ول���رج���ال ال���دف���اع امل��دين
وال�صليب الأحمر على مواكبتهم
امل�شاركني خطوة بخطوة».
امل�����ش��ارك��ون يف الن�شاط مت��نّ ��وا لو
�أن نهارهم مل ينته ،معربني عن
دعمهم الالمتناهي اجلي�ش ورجاله.
�أول الوا�صلني كان ميالد �أبي غامن
الذي �أنهى ال�سباق يف مدة �ساعتني.
دائما يف ال�سباقات
ق��ال� :أن��ا �أ�شارك
ً
التي ّ
ينظمها اجلي�ش� ،شاركت مع
املغاوير يف ال�شوف وم��ع املجوقل يف
رائعا على
كفردبيان ،امل�سار كان
ً
الرغم من �صعوبته.
ور�أت جوليانا «�أن اجل��و جميل،
و�صعوبة امل�سلك جعلتنا نندفع �أكرث
و�أكرث ومن خاللها مل�سنا على �أر�ض
ً
قليال من معاناة اجلي�ش.»...
الواقع
�أحمد الآتي من اجلنوب قال« :جئت
لأدع��م اجلي�ش يف ال��ظ��روف ال�صعبة
ولأقدم ولو نقطة عرق من �أجل ه�ؤالء
الرجال ووقفتهم العظيمة يف وجه
الإرهاب» .وعن امل�سلك قال« :امل�شي
بدو �إرادة مغوار».
اليوم هون كان ّ
عمر وعبدالله �آتيان من منطقة
الطريق اجلديدة يف بريوت ،يقول الأول:
حت�س حالك مغوار ولو
«�أعظم �شي
ّ
لنهار ،اليوم عم ن�شوف �أجمل �صورة
عم ير�سمها اجلي�ش ،كلنا �إيد وحدة
من كل املناطق والطوائف» .ويردف
�صديقه�« :صح امل�شوار بعيد وتعبنا،،
ن�سانا تعب
ب�س وجودنا مع املغاوير ّ
الطريق وم�شاكل بلدنا.»...
�ساعات م�شاها املت�س�سابقون حتت
�شم�س جزين ويف جبالها ،وانتهى
ال�سباق بفوز اجلميع بجائزة «رفقة
املغاوير».
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�سباق ك�أ�س العماد
قائد اجلي�ش
الع�سكريون
يف الطليعة

برعاية قائد اجلي�شّ ،
نظم نادي الإيليت للرك�ض �سباق ك�أ�س
�إعداد:
العماد قائد اجلي�ش ال�سنوي الرابع يف الرك�ض مل�سافة  16كلم وذلك
روجينا خليل ال�شختورة
ً
انطالقا من �آخر بلدة الباروك طريق معا�صر ال�شوف ،باجتاه قرية
خريبة ال�شوف ،و�صولاً �إىل �ساحة العماد جان قهوجي يف بعدران.
�شارك اجلي�ش يف هذا ال�سباق وحقق ع�سكريوه املراكز الأوىل؛ �إذ ّ
حل يف الت�صنيف
العام املعاون ح�سني عوا�ضه من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول ،تاله العريف
بالل عوا�ضه من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين ،واملجند املمددة خدماته زاهر زين
الدين من لواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.
� ّأما يف الت�صنيف بح�سب الفئات العمرية ،فقد جاءت النتائج على النحو الآتي:
• � 19 – 18سنة :املجند املمددة خدماته خالد �شحود من فوج التدخل ال�ساد�س يف املركز
الثاين.
• � 34 – 20سنة :العريف بالل عوا�ضه من لواء امل�شاة الأول يف املركز الأول ،املجند
املمددة خدماته زاهر زين الدين من لواء
امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين ،والرقيب
ح�سني قي�س من لواء امل�شاة الأول يف املركز
الثالث.
• � 39 – 35سنة :املعاون مالك ن�صر من لواء
امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين ،والعريف
�أول ب�شري خليل من لواء الدعم يف املركز
الثالث.
• � 49 - 40سنة :املعاون ح�سني عوا�ضه من
ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول،
وامل�ؤهل علي طه من لواء امل�شاة ال�سابع يف
املركز الثاين.
• � 54 – 50سنة :املعاون �أول رميون �سمعان
من فوج التدخل الثالث يف املركز الثاين.

الكلية احلربية بطلة اجلامعات
يف امل�صارعة احلرة والرومانية
بدعو ٍة من جامعة بريوت العربية وب�إ�شراف
االحت��اد اللبناين للم�صارعة� ،أقيمت بطولة
اجلامعات يف امل�صارعة يف قاعة اجلامعة امل�ضيفة
مب�شاركة ّ
كل من الكلية احلربية ،اجلامعة
اللبنانية ،جامعة الروح القد�س  -الك�سليك،
اجلامعة الأنطونية ،جامعة  ،AUSTوجامعة
 .ULFوقد ّ
الكلية احلربية يف املركز
حلت
ّ
الأول بر�صيد  76نقطة.
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بطولة لبنان العامة يف املالكمة
اجلي�ش �أو ًال يف الدرجة الأوىل وثان ًيا يف الدرجة الثالثة

�أقيمت يف مدينة كميل
�شمعون الريا�ضية بطولة
لبنان العامة املفتوحة يف
املالكمة للعام  2015ب�إ�شراف
االحتاد اللبناين للعبة� .شارك
اجلي�ش يف البطولة وت�أ ّلق يف
الدرجتني الأوىل والثالثة� ،إذ
ّ
حقق املركز الأول من �أ�صل
�ستة �أندية م�شاركة يف بطولة
الدرجة الأوىلّ ،
وحل يف املركز
الثاين من �أ�صل �أربعة �أندية
م�شاركة يف الدرجة الثانية.
� ّأم��ا النتائج الإف��رادي��ة فقد
جاءت على النحو الآتي:
اال�سم وال�شهرة
حممد غملو�ش

الوزن

 52كلغ
 60كلغ
 64كلغ
 69كلغ
 75كلغ
 81كلغ
فوق  91كلغ

الوزن

 52كلغ
 64كلغ
 75كلغ
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عبا�س طحان
حكمت �سعد
ح�سن طحان
حبيب جنم
�أحمد عثمان
ح�سن نا�صيف
جند �سلوم
�أحمد النابو�ش
ربيع طراف
خ�ضر دكرمنجي

اال�سم وال�شهرة
علي م�صطفى

ميكال بطر�س
نقوال �شاهني
العدد 363/362

الرتبة
جمند (م.خ)
جندي
جندي

يف الدرجة الأوىل
الرتبة
جندي

م�ؤهل �أول
معاون
عريف
جندي
عريف
معاون �أول
رقيب �أول
معاون �أول
جندي
رقيب �أول

القطعة
لواء امل�شاة ال�ساد�س

منطقة بريوت – فرع املخابرات
فوج املغاوير
فوج املغاوير
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املدرعات الأول
فوج املغاوير
مديرية املخابرات
فوج التدخل الثالث
اللواء اللوج�ستي
مدر�سة القوات اخلا�صة

يف الدرجة الثالثة
القطعة
لواء امل�شاة الأول

الت�صنيف
الأول
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول
الثالث
الثاين
الثالث
الثاين
الثالث

مالحظات
الت�صنيف
مت ترفيعه �إىل الدرجة الثانية
الثاين
مت ترفيعه �إىل الدرجة الثانية
الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
مت ترفيعه �إىل الدرجة الثانية
الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية

بطولة لبنان ال�شتوية يف ال�سباحة

برعاية العماد قائد اجلي�شّ ،
نظم
االحتاد اللبناين لل�سباحة بطولة لبنان
ال�شتوية للعام  2015يف م�سبح ن��ادي
ّ
وحل
اجلمهور ،حيث �شارك اجلي�ش
يف املركز الثالث من �أ�صل  12فريقاً
م�شاركا.
ً
يف النتائج الإف��رادي��ة ،ح� ّ�ل يف املركز
الثالث كل من :اجلندي لوي�س داغر من
اللواء اللوج�ستي ( 50مرتًا ظهر) ،املعاون
جاك خمايل من فوج الأ�شغال امل�ستقل
( 50م�ترًا �صدر) ،العريف اليا�س كرتا
من فوج التدخل الأول ( 800مرت حرة)،
العريف اليا�س ك�ترا ،اجلندي حممد
العجمي من لواء الدعم ،الرقيب وائل
زيادة من ال�شرطة الع�سكرية ،اجلندي
لوي�س داغر؛ جميعهم ( 50 x 4مرت حرة).

املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطل اجلي�ش يف الكرة الطائرة

يف ح�����ض��ور ق��ائ��د
امل����رك����ز ال���ع���ايل
للريا�ضة الع�سكرية بالوكالة العميد
جورج الهد ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي و�ضباط الريا�ضة والرمي
يف قطع اجلي�ش ووح��دات��ه� ،أح��رز فريق
امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية
بطولة اجلي�ش يف الكرة الطائرة للعام
ّ
تغلبه على فريق
 ،2015وذل���ك بعد
ل��واء احل��ر���س اجلمهوري بنتيجة 2×3
يف املباراة النهائية التي �أجريت على
ملعب جممع الرئي�س العماد اميل حلود
ّ
حل اللواء
الريا�ضي الع�سكري .كما
ّ
اخلام�س يف املركز الثالث بعد تغلبه يف
مباراة حتديد املركز الثالث والرابع على
فريق القوات البحرية.

اخلما�سي الع�سكري لفوج مغاوير البحر
يف �إطار �إقامة الن�شاطات الريا�ضية للعام � ،2015أقيمت بطولة
اجلي�ش يف اخلما�سي الع�سكري مب�شاركة خمتلف قطع
ت�صدر منهم يف الرتتيب الإجمايل ،فوج
اجلي�ش ووحداته .وقد
ّ
مغاوير البحر يف املركز الأول ،تاله اللواء اللوج�ستي يف املركز

الثاين ،ولواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.
� ّأما يف التـرتيـب الإفـرادي ،فقـد ّ
حل املعاون �أول وليـد ح�سن
مـن لــواء احلـر�س اجلمـهـوري يف املـركـز الأول ،تبـعـه املعاون
�أول مو�سى �صبحة من فوج مغـاوير البحـر يف املركز الثاين،
والعريف حممـد ا�سماعيل من فوج مغاوير البحر � ً
أي�ضا يف
املركز الثالث.
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اللواء اللوج�ستي بطل اجلي�ش يف �ألعاب القوى

ّ
حل اللواء اللوج�ستي يف املركز الأول
يف الت�صنيف النهائي لبطولة اجلي�ش
لأل��ع��اب ال��ق��وى للعام  ،2015ت�لاه ل��واء
احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين،
ولواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثالث.
�أما النتائج الإفرادية ،فقد جاءت على
النحو الآتي:
• �سباق الـ 100مرت :اجلندي حمزة ح�سن
من ل��واء امل�شاة الأول يف املركز الأول،
املجند املمددة خدماته ح�سن �صلح من
لواء الدعم يف املركز الثاين ،واجلندي
يو�سف حمادي من فوج املدرعات الأول
يف املركز الثالث.
• �سباق الـ 110مرت :الرقيب لقمان خ�ضر
من فوج مغاوير البحر يف املركز الأول،
العريف خالد من�صور من ل��واء امل�شاة
الأول يف املركز الثاين ،والعريف عبد
احل�سني الأيوب من اللواء اللوج�ستي يف
املركز الثالث.
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• �سباق الـ 200مرت :اجلندي نور الدين
حديد من لواء امل�شاة التا�سع يف املركز
الأول ،العريف �أحمد حم�سن من لواء
ال��دع��م يف امل��رك��ز ال��ث��اين ،واجل��ن��دي
يعقوب حمود من اللواء اللوج�ستي يف
املركز الثالث.
• �سباق ال��ـ 400م�تر :العريف �أحمد
حم�سن من لواء الدعم يف املركز الأول،
املجند املمددة خدماته نبيه عبيد من
ل��واء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين،
واجل��ن��دي ي��ع��ق��وب ح��م��ود م��ن ال��ل��واء
اللوج�ستي يف املركز الثالث.
• �سباق ال��ـ 400مرت حواجز :الرقيب
لقمان خ�ضر من فوج مغاوير البحر يف
املركز الأول ،العريف حممد طالب من
لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف املركز الثاين،
واجل��ن��دي خالد خلف من ل��واء امل�شاة
اخلام�س يف املركز الثالث.
• �سباق الـ 800مرت :الرقيب �أول ح�سن

كركلي من فوج املدفعية الثاين يف
املركز الأول ،املجند املمددة خدماته
نبيه عبيد من لواء امل�شاة اخلام�س يف
املركز الثاين ،واجلندي �أحمد علي من
اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.
• �سباق الـ 1500مرت :الرقيب �أول ح�سن
كركلي من فوج املدفعية الثاين يف
املركز الأول ،اجلندي �أحمد علي من
ال��ل��واء اللوج�ستي يف امل��رك��ز الثاين،
واجلندي خالد ال�ضناوي من فوج مغاوير
البحر يف املركز الثالث.
• �سباق الـ 3000مرت موانع :اجلندي �أول
علي �سويدان من لواء امل�شاة ال�سابع يف
املركز الأول ،اجلندي �أول عالء ال�سيد
م��ن ل���واء امل�����ش��اة اخل��ام�����س يف املركز
ال��ث��اين ،واجل��ن��دي �أول ع�صمت غريزي
من لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف املركز
الثالث.
• �سباق ال���ـ 5000م�تر :العريف بالل

عوا�ضه من لواء امل�شاة الأول يف املركز
الأول ،العريف عمر عي�سى من لواء
احلر�س اجلمهوري يف املركز الثاين،
واجلندي �أحمد املو�سوي من لواء امل�شاة
اخلام�س يف املركز الثالث.
• �سباق ال��ـ 10000مرت :املعاون ح�سني
عوا�ضه من لواء احلر�س اجلمهوري يف
املركز الأول ،العريف حمزة حمود من
لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين ،واملجند
املمددة خدماته دروي�ش حديد من لواء
امل�شاة الثاين يف املركز الثالث.
• الوثب ال��ع��ايل :اجل��ن��دي �أول علي
ال��دي��راين من ل��واء امل�شاة احل��ادي ع�شر
يف املركز الأول ،اجلندي علي كنعان
من لواء امل�شاة الثاين يف املركز الثاين،
واجل��ن��دي داين لبو�س من ل��واء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثالث.
• الوثب الطويل :اجلندي �أول ابراهيم

بطولة اجلي�ش
يف التايكواندو
الوزن

 58كلغ

 68كلغ

 80كلغ

فوق  80كلغ

اال�سم وال�شهرة

اليا�س بطيخ
هادي يون�س
ريان ال�صيفي
ح�سن حيدر
جورج غالب
�أوليفري نخول
ح�سن طحان
علي نون
�أحمد عثمان
عماد جابر
�أحمد اخل�ضر
�أحمد اخلالد
مروان فار�س
حممد الربجي
م�صعب القنطار
حممد احلجار

طريجي من لواء امل�شاة العا�شر يف املركز
الأول ،اجلندي هادي ا�سماعيل من لواء
امل�شاة احل��ادي ع�شر يف املركز الثاين،
واجل��ن��دي ف����ؤاد ي��ون�ين م��ن ل��واء امل�شاة
الثالث يف املركز الثالث.
• الوثب الثالثي :اجل��ن��دي �أول علي
الديراين من لواء امل�شاة احلادي ع�شر يف
املركز الأول ،املجند املمددة خدماته
ر�أف���ت مطر م��ن ل���واء امل�����ش��اة التا�سع
يف امل��رك��ز ال��ث��اين ،وامل��ج��ن��د امل��م��ددة
خدماته عبا�س قبي�سي من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثالث.
• رمي الكرة احلديد :الرقيب �أول بدري
عبيد م��ن ل��واء احل��ر���س اجلمهوري يف
املركز الأول ،العريف ربيع اجلندي من
ل��واء امل�شاة اخلام�س يف املركز الثاين،
وال��رق��ي��ب حممد اب��راه��ي��م م��ن اللواء
اللوج�ستي يف املركز الثالث.

• رمي الرمح :الرقيب �أول ماجد طاليع
من لواء امل�شاة اخلام�س يف املركز الأول،
املعاون �أول �أحمد احل�سن من لواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز الثاين ،واجلندي
�أدهم دكروب من فوج املدرعات الأول
يف املركز الثالث.
• رم��ي القر�ص :ال��رق��ي��ب �أول ب��دري
عبيد م��ن ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري
يف امل��رك��ز الأول ،العريف �أول ج��ورج
ها�شم من معهد التعليم يف املركز
الثاين ،واجلندي رامي من�صور من اللواء
اللوج�ستي يف املركز الثالث.
• �إط��اح��ة املطرقة :امل��ج��ن��د امل��م��ددة
خدماته ماجد بو عامر من لواء امل�شاة
الثالث يف املركز الأول ،العريف �أول
ج��ورج ها�شم م��ن معهد التعليم يف
املركز الثاين ،والرقيب حممد ابراهيم
من اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.

جممع الرئي�س العماد �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري املباريات
�أقيمت يف
ّ
النهائية لبطولة اجلي�ش يف التايكواندو للعام  ،2015والتي جاءت نتائجها على
النحو الآتي:
الرتبة

التايكواندو

جندي
تلميذ رتيب
جمند (م.خ)
جمند (م.خ)
جندي
جندي
عريف
جمند (م.خ)
عريف
جمند (م.خ)
جندي
معاون �أول
جندي
جمند (م.خ)
رقيب
جندي

القطعة

املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
معهد التعليم
لواء امل�شاة الثالث
لواء امل�شاة اخلام�س
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
فوج املغاوير
فوج احلدود الربية الأول
فوج املدرعات الأول
لواء امل�شاة العا�شر
فوج احلدود الربية الأول
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة ال�ساد�س
القوات البحرية
لواء احلر�س اجلمهوري

الت�صنيف
الأول
الثاين
الثالث
الثالث
الأول
الثاين
الثالث
الثالث
الأول
الثاين
الثالث
الثالث
الأول
الثاين
الثالث
الثالث
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ريا�ضة

يتفوق يف كرة الطاولة
اجلندي �أحمد حرب ّ

ّ
حل اجلندي �أحمد حرب من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز
م�شاركا يف م�سابقة
الثاين من بني 32
ً
الفردي رجال يف دورة باتريك �آ�صاف الـ11
ال�سنوية لكرة الطاولة ،والتي �أجريت
على ملعب مدر�سة �سيدة اجلمهورّ .
حل
كذلك يف املركز الثاين يف م�سابقة
الزوجي رجال من بني ً 12
م�شاركا.
فريقا
ً
كما ح� ّ�ل اجل��ن��دي ح��رب يف املركز
م�شاركا � ً
أي�ضا ،يف دورة
الثالث من بني 32
ً
ودية مفتوحة يف كرة الطاولة �أجريت يف
القاعة العامة يف م�ست�شفى ال�صليب –
جل الديب.

متفرقات

كرة قدم �صاالت:
• بتاريخ  2ولغاية  ،2015/7/15نظم نادي
امليادين الريا�ضي ،وب�إ�شراف االحتاد اللبناين لكرة القدم ،دورة
�شهر رم�ضان املبارك الثانية التي �شارك فيها فريق اجلي�ش
ّ
وحل يف املركز الثاين بعد خ�سارته يف املباراة النهائية �أمام
فريق امليادين بنتيجة .3 × 4

الوزن

 54كلغ
 58كلغ
 63كلغ
 68كلغ
 74كلغ
 80كلغ
 87كلغ
فوق  87كلغ
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الرتبة
جمند (م.خ)
جندي
جندي
جندي

جمند (م.خ)
جندي
جندي

جمند (م.خ)

تايكواندو:
• بتاريخ � ،2015/6/10شارك فريق اجلي�ش يف
لقا ٍء ّودي يف التايكواندو من تنظيم دائرة الريا�ضة يف جامعة
�سيدة اللويزة – ذوق مكايل ،وذلك يف قاعة التايكواندو يف
اجلامعة املذكورة .وقد جاءت نتائج الع�سكريني على النحو
املبينّ يف اجلدول �أدناه:

القطعة

لواء امل�شاة الثالث
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة العا�شر
لواء امل�شاة الثالث
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
لواء امل�شاة ال�ساد�س

الت�صنيف
الأول
الأول
الثاين

الأول
الأول
الأول
الأول
الأول

مالحظات
عدد امل�شاركني /2/
عدد امل�شاركني /2/
عدد امل�شاركني /2/
عدد امل�شاركني /2/
عدد امل�شاركني /2/
عدد امل�شاركني /2/
عدد امل�شاركني /2/
عدد امل�شاركني /2/

رحلة يف
الإن�سان

�إعداد :غري�س فرح

من الطبيعي وال�ضروري �أن ن�ستجيب
املقربني منهم.
لأحا�سي�س الآخرين
ً
وخ�صو�صا ّ
فاملقدرة على �سرب امل�شاعر ،ور�ؤية الأ�شياء من
وجهة نظر الغريّ ،
تخفف الآالم ،وتنحو باحلياة
بعيدا من الأحقاد وال�شرور ،ولكن ...لكل �شيء
ً
حدود .فاالخت�صا�صيون الذين عاينوا عن
كثب ت�أثري التعاطف الإيجابي على العالقات،
يو�ضحون �ضرره بالن�سبة �إىل املعنيني مبعاي�شة
م�شاكل �سواهم على املدى البعيد.
نف�سر هذا التناق�ض ،وملاذا علينا �أن
كيف ّ
نتمهل قبل االن�صهار يف عذابات �سوانا؟
ّ

للتعاطف
مع الغري حدود...

ف إ� ّياكم والوقوع يف ّ
الفخ
ّ
متجذر يف ذواتنا
التعاطف

ال��ت��ع��اط��ف ك��م��ا ي����راه الفال�سفة
وامل���ف���ك���رون ،ج�����س��ر ن��ت��ب��ادل ع�بره
ّ
الأح��ا���س��ي�����س وامل�����ش��اع��ر ون��ت�����ش��ارك
ً
تخفيفا ل��وط ��أت��ه��ا.
ع���بء ال��ه��م��وم
�أم��ا بالن�سبة �إىل العلماء النف�سيني،
بعيدا
فهو �شعور فطري متتد ج��ذوره
ً
يف ع���امل الإن�����س��ان وح��ت��ى احل��ي��وان.
تفهم جتارب الغري الأليمة،
�إن امليل �إىل ّ
طبيعية كالنظر وال�سمع
ه��و هبة
ّ
ّ
ّ
وال�شم .فالرغبة ب�أن
واللم�س وال��ذوق
ي�صغي الآخرون �إىل �صوتنا الداخلي ،و�أن
ت�ضمحل ما دمنا
ي�شعروا بوجودنا ،ال
ّ
�أحياء.
الأط��ف��ال ي��أت��ون �إىل احلياة م�ؤهلني
للتعاطف م��ع حميطهم اخل��ارج��ي،
ّ
ويتمكنون
يتملكهم الوعي،
وحاملا
ّ
ً
تعاطفا
من �ضبط اخلطوات ،يبكون
مع ك�آبة �سواهم ،ويهرعون مل�ؤا�ساة
م��ن يجدونه بحاجة �إىل امل�����ؤازرة .ويف
هذا دليل على � ّأن ال�شعور بالتعاطف
متجذّ ر يف �أجهزتنا الع�صبية ،ودرج��ة
حتددها ن�سبة الهرمونات املوجودة
قوته ّ
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ّ
يف ج�سم
ك��ل م��ن��ا .ف��ارت��ف��اع ن�سبة
لاً
هرمون الربوج�ستريون مث لدى البع�ض،
ميكنهم م��ن التعاطف م��ع الغري
ّ
�أك�ثر من �سواهم� ،أم��ا ارتفاع ن�سبة
هرمون التي�ستو�سرتون في�ؤدي �إىل احلد
من هذا التعاطف.
هذا ال�شعور �إذن موجود وطبيعي � ،اّإل

�أ ّنه بح�سب الباحثني ،يتّ خذ
�شكله النهائي من خالل
الرتبية والتدريب .ومن هنا
أهمية التعامل معه كباقي امل�شاعر
� ّ
الب�شر ّية ،بذكاء وحذر .فالأهل كما
عموما ي�شجعون الأطفال
هو معروف،
ً
على التعاطف مع الغري بهدف تنمية
�أحا�سي�سهم الإيجابية .ولكن يف حال
الإف��راط بذلك ،يكونون قد دفعوهم
من دون ق�صد �إىل االن�صياع لرغبات

�سواهم على ح�ساب رغباتهم ،وهو ما
يفقدهم مع الوقت ال�شعور احلقيقي
بذواتهم.

كيف يح�صل ذلك؟

م��ن وجهة نظر علم النف�س ،ف �� ّإن
التعاطف غ�ير امل��ح��دود والبعيد عن
العقالنية ،ي�ضعف الكيان النف�سي
للمعنيني بتقدميه ،وهذا يح�صل نتيجة
افتقار البع�ض �إىل القدر الكايف من
املعرفة والوعي ال��ذي ي� ّؤهلهم ملعاي�شة
م�صاعب الغري من دون �إيذاء �أنف�سهم.
تفهم الغري ،ال تنطوي على
� ّإن عملية ّ
امل�شاعر فح�سب ،بل ت�شمل الأفكار التي
ِ
املتعاطف
يتم تبادلها بني الفريقني،
َ
واملتعاطف معه .لذا فمن �أجل �أن ن�ضع
�أنف�سنا مكان الغري و�أن ن�شاركه
الأح���ا����س���ي�������س،
خ�صو�صا ال�سلبية
ً
منها ،علينا �أن
نر�سي التوازن بني
الأفكار وامل�شاعر،
ّ
متطلباتنا
وب�ين
وح��اج��ات �سوانا.
ويف ح��ال فقداننا
هذا التوازن ،ف� ّإن
�سيتحول
تعاطفنا
ّ
ح��ت��م��ا �إىل فخ
ً
يجعلنا مع الوقت
�أ����س���رى م�����ش��اع��ر
الغري ،فتُ�ستنزف طاقاتنا ،و ُن�صبح حتى
عاجزين عن م�ساعدة �أنف�سنا.

كيف ّ
نحقق هذا التوازن؟

من �أج��ل حتقيق ال��ت��وازن املطلوب،
فن الإ�صغاء ،الإ�صغاء
علينا �أن نتقن ّ
ّ
متطلبات الغري من دون الذوبان يف
�إىل
عقلية
ب�ؤر همومه .وهذا يقت�ضي براعة
ّ
املوجه
قوامها حتويل التناغم احل�سي
ّ
نحو الغري� ،إىل الذات.
�إنها بدون �شك جتربة داخلية ّ
معقدة.
ّ
وعيا ومقدرة على التمييز
فهي
تتطلب ً

نحب .بني م�شاعره
بني �إرادتنا و�إرادة من
ّ
غالبا ما يحاول عربها اخ�تراق
التي
ً
حواجز �شخ�صياتنا ،وبني ما ن�شعر به
نحن على �أر�ض الواقع.
�أن ن�ضع �أنف�سنا مكان من نحب ،ونرى
الأ�شياء من وجهة نظره� ،أمر يحتاج �إىل
عقالنية و�صمود ي� ّؤمنان �ضبط �إيقاع
الأحا�سي�س ب�صرب ورو ّية ،ويف غياب هذين
معر�ضني ملخاطر ال بد
العن�صرين ،ن�صبح ّ
�أن تلوح يف الأفق.

ما هي هذه املخاطر؟

الدرا�سات التي �شملت هذه الناحية،
أك��دت �أن الأ�شخا�ص الذين يعاي�شون
� ّ
م�شاكل الغري بدون حدود ،ي�صلون �إىل
مرحلة ي�صبحون خاللها عاجزين
ع��ن ال��ت��ع� ّ�رف �إىل ح��اج��ات��ه��م وحتى

ّ
حل م�شاكلهم� .إىل ذلك ،لوحظ � ّأن
ً
ونف�سيا,
معظمهم يعاين ارهاقا ج�سد ًيا
ً
وه��ذا يعود �إىل املجهود املتوا�صل الذي
يبذلونه من �أجل جتيي�ش �أحا�سي�سهم
ؤكد
مل�صلحة املتعاطفني معهم .وهنا ي� ّ
ال��ب��اح��ث��ون النف�سيون � ّأن التعاطف
يجرد ال�شخ�صية من
بال�شكل املذكور ّ
خطوطها الدفاعية .وهذا يح�صل عندما
ي�صبح املعنيون بامل�ساعدة معتمدين
كليا على املتعاطفني معهم.
ً
���د ،ي�صل الأ���ش��خ��ا���ص
ع��ن��د ه���ذا احل� ّ
الذين يعطون الأولوية مل�شاعر الغري �إىل

درج��ة الإعياء .فيكتئبون وينتابهم
قلق دائ��م و�شعور ال متناه بالفراغ.
�إ ّنه الفخ العاطفي الذي �سبق و�أ�شرنا �إليه.
فهل من �سبيل �إىل الإفالت منه؟

احللول املطروحة

التحرك
يف حال كهذه ،يو�صى ب�سرعة
ّ
م��ن �أج��ل ال��ت��ع� ّ�رف �إىل االحتياجات
ال�شخ�صية وتلبيتها .وه��ذا ي�ستدعي
�إع���ادة النظر بطريقة التعاطف من
عمليتي الأخذ
�أجل �إر�ساء التوازن بني
ّ
والعطاء.
جمرد العودة �إىل ال��ذات ،والت�سا�ؤل
� ّإن
ّ
عن م��دى اال�ستنزاف احلا�صل نتيجة
خ�صو�صا
االن�صهار يف م�شاعر الغري،
ً
ال�سلبية منها ،كفيل بخلق م�سافة،
ّ
�أو متنفّ �س ي�سمح ب�إعادة ترتيب الأمور.

� ّإن الطريقة الوحيدة التي جتعلنا نهتم
مبن نحب من دون �أن نهمل ذواتنا ،هي
�أن ن�ستبدل التعاطف الأعمى بالعاطفة
املقرتنة بالذكاء .والأهم هو �أن ن�سعى
لأن نكون �أقوياء.
القوة هي الطريق الوحيد نحو اال�ستمرار
بت�أمني العطف وامل�ساعدة .وهي �إذا ما
اقرتنت باحلب واحلنان ت�صبح �أكرث
فعالية م��ن التعاطف ال�لام�����س��ؤول.
وال��ق��وة �شعور ينمو يف داخلنا وي�سهل
لنتمكن من
فلن�سع �إليه
اكت�سابه.
ّ
َ
متابعة خطانا على دروب العطاء.
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هو وهي
�إعداد:
رميا �سليم �ضوميط
ري ،يدخل البهجة وال�سرور �إىل العائلة،
أمر مث ٌ
والدة طفلٍ جديدٍ � ٌ
لكنه يف الوقت نف�سه ي�ؤ ّدي �إىل تغيري مفاجىء يف منط حياة الزوجني.
فالعرو�سان اللذان كانا يعي�شان الرومان�سية وينعمان باحلر ّية ،باتا مك ّبلني
بقيود الواجب جتاه املولود احلديث الذي يحتاج �إىل الكثري من وقتهما
وطاقتهما .هذه املرحلة ميكن �أن ّ
ت�شكل بداية جميلة حلياة �أ�سرية
أ�س�سا �سليمة تقوم
تنعم باال�ستقرار والتناغم يف حال و�ضع الزوجان � ً
على التعاون والتفاهم ،و� اّإل ف�إنها �ستكون بداية ل�سل�سلة من النقا�شات
واالتهامات املتبادلة بالتق�صري والإهمال ،و�ستو ّلد �شعو ًرا باال�ستياء لدى
الطرفني.
عمار حممد االخت�صا�صي يف علم النف�س العيادي يعر�ض بع�ض
امل� ّؤهل ّ
ويقدم
الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل خالف بني الزوجني يف هذه املرحلةّ ،
الن�صائح والإر���ش��ادات التي
ت�ساعدهما يف ّ
تخطيها.

حتمل
امل�شاركة يف ّ
امل�س�ؤولية

من زوج وزوجة �إىل �أب
تغيت
و�أم� :أمور كثرية رّ
فكيف نتك ّيف معها �إيجاب ًيا؟

�إن ال�سيناريو املعتمد لدى
عدد كبري من الأ�سر هو �أن
تقوم الأم مبعظم الأعمال
تخ�ص الأوالد والعناية
التي
ّ
املادي و�إعالة الأ�سرة،
بهم ،يف حني يهتم الأب بتوفري الدخل ّ
وهذا ما ي� ّؤدي �إىل العديد من امل�شاكل ،لأن املر�أة جتد نف�سها
مرهقة بالأعباء الأ�سر ّية .ويف املقابل ،ي�شعر الرجل �أن زوجته
ّ
واحلل
تهمله مل�صلحة الواجبات املنزلية والعناية بالطفل.
ت�شجع املر�أة زوجها على م�ساعدتها يف بع�ض الأعمال
هو �أن
ّ
ٍ
املنزلية� ،شرط �أن تطلب منه ذلك بلطف ّ
ورقة ،لأن الرجل
بطبيعته ال يحب �أن تفر�ض عليه الواجبات �أو امل�س�ؤوليات.
ويجب �أن حتر�ص الزوجة � ً
أي�ضا على �أن تكون طلباتها معقولة
ومنطقية كي تلقى �آذا ًنا �صاغية ،ومتى ح�صلت على امل�ساعدة
ّ
املرجوة ،يجب �أن ال تن�سى تقدمي الثناء وال�شكر لزوجها ل ّأن
ّ
إيجابية .وعلى
ذلك يعطيه حافزًا لتكرار التعاون بر�ضى و�
ّ
ٌ
طفل كبري ،ت�أ�سره ّ
الرقة
دائما �أن الرجل هو
املر�أة �أن
ّ
تتذكر ً
يتميز خطابها معه باللطف
ويجذبه احلنان ،لذلك يجب �أن
ّ
واالحرتام والإكثار من ا�ستخدام «العبارات ال�سحرية» (من
ف�ضلك ،لو �سمحت� ،شك ًرا )...و�سوف جتد حينها نتائج
ت�سرها وتر�ضيها.
ّ
يف مقابل اح�ترام امل��ر�أة زوجها ،على الرجل مراعاة ظروف
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زوجته يف مرحلة ما بعد الوالدة،
تق�صر بع�ض
فيتفهم �أنها قد
ّ
ّ
املنزلية ،لأن
ال�شيء يف واجباتها
ّ
العناية بالطفل ت�أخذ الكثري
أخرت
من وقتها ،فال ب�أ�س �إذا ت� ّ
كي القمي�ص �أو تلميع
عن
ّ
الزجاج ،فهي بالكاد قادرة على ا�ستيعاب التغيري املفاجىء.
كما �أن وجود الطفل يحتاج �إىل تلبية طلباته ب�صورة فور ّية
كي ال يجه�ش بالبكاء وال�صراخ .وعلى الرجل � ً
أي�ضا �أن يعاون
زوجته يف العناية بالطفل ،فذلك ي�ساعده � اًأول يف بناء عالقة
�أبو ّية معه ،ويجعله من جهة �أخرى ي�شعر باحلمل امللقى على
ً
تعاطفا
تفه ًما لو�ضعها و�أكرث
كاهل زوجته في�صبح �أكرث ّ
معها .يجدر بالإ�شارة هنا �أن بع�ض الن�ساء يعتربن �أن الرجل غري
فيوجهن �إليه النقد حول طريقة �إطعام
ملم ب�أمور الأطفال،
ّ
الطفل �أو حمله ،ما يدفع بالرجل �إىل النفور وعدم الرغبة يف
مرة �أخرى .لذلك نن�صح �أولئك الن�ساء ب�أن
تقدمي يد امل�ساعدة ّ
أزواجهن للم�ساعدة،
ي�أخذن بعني االعتبار اجلهود التي يبذلها �
ّ
يقدمن لهم املالحظات ب�أ�سلوب لطيف
ما يفر�ض عليهن �أن ّ
ورقيق ،ال �سيما �أن الهدف هو الإ�صالح ال التجريح.

التو ّتر الناجت عن التعب والإرهاق

يف الأ�شهر الأوىل التي تلي والدة الطفل ،تعاين الأم التعب
والإره��اق نتيجة احلرمان من النوم الذي يفر�ضه برنامج نوم

ّ
غالبا ما
املتقلب.
الطفل
ً
ي�����ؤدي ذل���ك �إىل ح��ال��ة من
التوتّ ر و�إىل تقلبات مزاجية
حادة ،تنعك�س على طريقة
ّ
تعاملها مع زوجها .لذلك
يقدم
يفرت�ض ب��ال��رج��ل �أن
ّ
لها بع�ض ال��دع��م ،ف����إذا ما
��ر ًة يف
ا�ستيقظت ال��زوج��ة م� ّ
الليل لإطعام الطفل ،ال مانع

ف�أ�صبحت تثري حفيظة الطرف الآخر بعد والدة الطفل .املثل
على ذلك اخلروج مع الأ�صحاب.فاملر�أة التي جتد نف�سها وحيدة
مع طفلها طوال النهار ،ت�شعر بالغنب عند خروج زوجها مع
�أ�صدقائه يف امل�ساء .وهنا نن�صح الرجل ب�أن يحاول العودة من
عمله باك ًرا ،و�أن يظهر لزوجته وطفله االهتمام واحلب فور
دخوله عتبة املنزل كي ت�شعر املر�أة بالأمان وب�أنها ما زالت
أي�ضا بحاجته �إىل متنفّ ٍ
حمط اهتمامه ،وعندها �ست�شعر هي � ً
�س
اليومية من خالل خروجه مع الأ�صدقاء
من �ضغوطات احلياة
ّ
بني احلني والآخ��ر .يذكر يف الإطار نف�سه� ،أنه من املفيد �أن
ي�ستعني الزوجان بالأهل من وقت �إىل
�آخر للبقاء قليلاً مع الطفل ،فيتمكنا
ٍ
معا ولو لوقت
عندئذ من اخلروج يف نزهة ً
ق�صري لك�سر ال��روت�ين اليومي وجتديد
طاقتهما ون�شاطهما.

احلفاظ على الرومان�سية ما بعد
الوالدة

املرة الثانية لتح�ضري قنينة احلليب
من �أن ي�ستيقظ الرجل يف ّ
ومنح زوجته بع�ض الراحة .هذه الت�ضحية الب�سيطة ت�شعر
يحبها ويهتم بها.
الزوجة بالأمان ،وب� ّأن زوجها ما زال ّ

اخلالف على �أ�سلوب الرتبية

هل نحمل الطفل عندما يبكي �أو نرتكه يف �سريره؟ هل
ي�صح
ن�سمح للأهل والأ�صدقاء �أن يحملوه ويالعبوه �أم ال؟ هل
ّ
اخلروج بالطفل يف �أثناء الطق�س البارد؟ �أ�سئلة ب�سيطة لكنها
اً
جدل طويلاً بني الزوجني الختالف وجهات النظر
قد تخلق
ب�صحة ر�أيه .لذلك عليهما �أن
بينهما واقتناع كل منهما
ّ
أ�س�سا وا�ضحة تر�ضي الطرفني حول كيفية تربية الطفل
ي�ضعا � ً
منذ والدت��ه .ومن ال�ضروري اختيار الوقت املنا�سب للتوا�صل
ومناق�شة الآراء ،وت�أجيل البحث يف �أمور الطفل واملنزل �إذا كان
�سلبا على �سري النقا�ش.
�أحد الطرفني
متعبا كي ال ي� ّؤثر ذلك ً
ً

اخلروج مع الأ�صحاب

ً
�سابقا
تن�ش�أ �أحيا ًنا اخلالفات ب�سبب عادات كانت مقبولة

مما ال �شك فيه �أن والدة الطفل وما
يرافقها م��ن ت��غ��ي�يرات فيزيولوجية
ونف�سية ل��دى امل���ر�أة ،ت���ؤدي �إىل تراجع
ّ
العالقة احلميمة بني الزوجني .خالل
هذه الفرتة يفرت�ض بالزوجني التعوي�ض
عن النق�ص يف العالقة اجلن�سية من
ّ
يتمثل
خالل االت�صال العاطفي وال��ذي
يف الكالم املع�سول والغزل الرقيق ،والعناق والقبل .ويفرت�ض
بهمــا � ً
يخ�ص�صا وقتً ا للتوا�صــل اليومــي على �أن
أي�ضــا �أن
ّ
يتنــاول احلوار بينهما �أمـــو ًرا ال عالقــة لهــا ب�شــ�ؤون املنــزل
والطفــل.
اجلدير بالذكر يف هذا الإط��ار� ،أنه نتيجة ان�شغال الزوجة
باملولود احلديث قد ي�شعر الرجل ب�أنه مهمل ومرتوك .لذلك
الرومان�سيــة �إىل
يفرت�ض باملر�أة �أن ت�سعى �شيئً ا ف�شيئً ــا �إىل �إعــادة
ّ
عالقتهمــا من خالل عدة خطــوات ،من بينهــا �أن ت�أخــذ
زمــام املبــادرة بـني احلني والآخــر يف عالقتهمــا احلميمــة،
لأن ذلــك ي�شعــر الرجــل ب�أنــه ما زال �أولويــة يف حياتهــا.
عليهــا � ً
أي�ضــا �أن تعيــد االهتمــام مبظهرهــا اخلارجــي
لت�ستعيــد مظهــر الأنثــى اجلذّ ابــة بعد �أ�سابيــع من الإهمــال
الذي تال فرتة ال��والدة .وقد يكون من املفيد هنــا اعتمــاد
عن�صــر املفاج�أة حيث ميكنها �أن تغيرّ يف �أ�سلوب لبا�سها �أو
ت�سريحة �شعرها ،كما ميكنها ا�ستخدام عط ٍر مثري يعيد
�إليها �سحر الأيام اخلوايل الذي تراجع يف الأ�شهر ال�سابقة ل�صالح
املر�أة  -الأم.
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تربية وطفولة
�إعداد :ماري الأ�شقر
�إخت�صا�صية يف علم النف�س

ذكاء طفلك يف �سن الرابعة
تباعا ،ويف عمر الأربع �سنوات
تنمو قدرات الطفل ً
ّ
تركز اختبارات الذكاء على �ست قدرات يجب
�أن تكون قد تبلورت لديه ،ليكون عمره العقلي
ً
متوافقا مع عمره الزمني .فما هي هذه القدرات،
وكيف ن�ستطيع اختبارها لدى �أطفالنا؟

التمييز والتفكري

ميكن
القدرة
هذه
معرفتها من خالل متييز
الطفل الطول والعر�ض
واحلجم ،فيو�ضع �أمامه
ً
مثال قلمان ،وي�س�أل� :أيهما
�أرفع و�أنحف؟ وقطعتان
من احللوى ،وي�س�أل� :أيهما
�أكرب؟ من �ش�أن هذه الأ�سئلة
تكون لنا �صورة عن
�أن
ّ
قوة التمييز والتفكري عند
الطفل ب�شكل عام.

متييز الأ�شكال

هو اختبار متتحن فيه قوة
الطفل يف متييز الأ�شكال.
مثلاً تر�سم عدة �أ�شكال
هند�سية بينها مثلثان �أو

دائرتان ،ويطلب �إليه حتديد
الأ�شكال املت�شابهة وكذلك
تعر�ض عليه �صورة فيها
عدد من احليوانات وبينها
ح�صانان مثلاً  ،وي�س�أل الطفل
عن ال�شكلني املتماثلني.

القدرات احل�سابية

ي�ستطيع الطفل يف هذه
يعد لغاية خم�سة،
ّ
ال�سن �أن ّ
مثلاً يو�ضع �أمامه خم�س
قطع من ال�سكر ،في�ستطيع
يعدها وي�شري �إليها.
�أن ّ

القدرة على النقل

ير�سم للطفل �شكل ب�سيط
مثل مثلث �أو مربع ،ويطلب

مرة نقلاً عن
منه �أن ير�سمهّ ،
ومرة من دونه.
النموذجّ ،

القدرة على فهم ما يطلب
منه واجلواب عليه

ي�ستطيع الطفل يف هذه
يعد ويعرف ذلك
ال�سن �أن
ّ
ّ
باملقدرة العقلية ،تقول الوالدة
للطفل مثلاً � ،أنا عط�شى
فيح�ضر لها كو ًبا من املاء.
اجلو حا ّر فيفتح
�أو تقول له:
ّ
ال�شباك �أو يحاول ت�شغيل
املروحة .وال يغرب عن البال
�أن هناك ً
ريا بني
فرقا كب ً
�أن يكون الطفل عط�شا ًنا
في�شرب �أو يطلب ما ًء لنف�سه،
وبني �أن يح�ضر املاء لأمه

لأنها عط�شانة .ففي احلالة
الأوىل يكون الطفل غري
يلبي حاجة
مدرك ولكنه ّ
بيولوجية لديه� .أما يف احلالة
الثانية ،ف�إ ّنه يظهر مقدرته
على الفهم وعلى اال�ستجابة
ملا يطلب منه.

املقدرة على احلفظ

ي�ستطيع الطفل يف هذه
ال�سن �أن يكرر �أربعة �أرقام
تتلى عليه ،و�أن يكرر جملة
مكونة من ع�شر كلمات،
ّ
ً
مكونا من
و�أن يلبي �أم ًرا
ّ
لاً
ثالثة �أجزاء ،مث � ،إذهب
واملأ كوب ماء واح�ضره يل،
�أو اذهب �إىل احلو�ض واغ�سل
يديك ون�شفهما.
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

الدجاج امل�شوي مع خردل
ديجون واحلبق والفطر

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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�صدر دجاج :عدد .4
طحني :ن�صف كوب.
مكعب مرقة الدجاج :عدد .1
فطر ّ
معلب :عدد .1
خردل ديجون :ملعقتان كبريتان.
نعناع طازج :ح�سب الرغبة.
بقدون�س مفروم :ملعقة كبرية.
حبق جاف :ملعقة كبرية.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
 على ل��وح تقطيع ال��دج��اج ،تُطرق�صدور الدجاج (بوا�سطة مطرقة خ�شبية)
ح��ت��ى ت��ق�ترب �سماكتها م��ن ال��ـ5
�سنتيمرتات.
 يف وعاء جانبي ،ميزج الطحني معامللح والفلفل الأ�سود واحلبق اجلاف ،ثم
تغم�س قطع الدجاج يف املزيج ليغطيها
ّ
جي ًدا من اجلان َبني.
ّ

 ي��ح� ّ�م��ى ال��زي��ت ال��ن��ب��ات��ي ع��ل��ى ن��ار(يف�ضل �أن تكون املقالة غري
متو�سطة
ّ
ال�صقة) ،وتُقلى قطع الدجاج م� ّ�دة 7
ّ
لكل جهة.
دقائق
 يف املقالة عينهاُ ،يغلى كوب منمكعب مرقة الدجاج،
املاء و ُي�ضاف �إليه
ّ
ُ
ثم ُي�ضاف �إليه الفطر امل�صفّ ى واخلردل،
جي ًدا وت�ترك على
وحت� ّ�رك املكونات ّ
ملدة ثالث دقائق �أو حتى ي�سمك
النار ّ
املزيج.
 يو�ضع الدجاج يف �صحن التقدمي،وت�سكب فوقه ال�صل�صة و ُيز َّين بالنعناع
قدم.
الأخ�ضر والبقدون�س املفروم و ُي َّ

�شوربة البندورة

• املكونات:
�صل�صة البندورة :ليرت واحد.
زيت زيتون 3 :مالعق كبرية.
ّ
مق�شر ومهرو�س :ملعقة �صغرية.
ثوم
كزبرة طازجة مفرومة :ملعقة
�صغرية.
ّ
ب�صل �أخ�ضر مقطع :ربع كوب.
ن�شاء :ملعقة كبرية.
حبق �أخ�ضر :ورقتان.
ماء :كوبان.
ملح :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
حمى الزيت على النار و ُي�ضاف �إليه
 ُي ّّ
ّ
الب�صل الأخ�ضر املقطع و ُيقلب حتى
ين�ضج.
 -تُ���ذ َّوب ملعقة الن�شاء ال��ب��ودرة يف

ك��و َب�ين م��ن امل��اء ال��ب��ارد ،تُ�ضاف مع
البندورة املطحونة الثوم وامللح والكزبرة
اخل�ضراء املفرومة �إىل الب�صل الأخ�ضر،
مل��دة ع�شر
��رك امل��ك��ون��ات وت�ترك ّ
تحُ � َّ
متو�سطة.
دقائق على نار
ّ
ُ�سكب �شوربة البندورة يف �صحن
 ت َالتقدمي ،و ُت��ز َّي��ن بالبقدون�س املفروم
ُقدم.
وت َّ

مت ّبل الكو�سا

• املكونات:
كو�سا :عدد .3
طحينة :ن�صف كوب.
لبنة :ن�صف كوب.
ف�ص واحد.
ثومّ :
ع�صري حام�ض :ربع كوب.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
زيت زيتون :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
ّ
حبات الكو�سا املقطعة �إىل
 -تطهى ّ

�شرحات يف مقالة مع قليل من الزيت،
�أو تُ�شوى على الـ grillحتى تن�ضج ثم
حم�ضر الطعام حتى تُهر�س
تُ�ضرب يف
ّ
جي ًدا.
ّ
وف�ص
 ُي�ضاف �إليها اللبنة والطحينة ّالثوم وع�صري احلام�ض وامللح والفلفل
جمد ًدا حتى يتجان�س
الأ�سود ،ثم تُ�ضرب
ّ
اخلليط.
متبل الكو�سا يف �صحن
 ُي َ�سكب ّ
التقدمي و ُي�سكب قليل من زيت الزيتون
قدم.
فوقه و ُي َّ

كروا�سان بالقرفة

• املكونات:
طحني 200 :غرام.
ن�شاء بودرة :ربع كوب.
�سكر بودرة :كوب وربع.
زبدة طر ّية 6 :مالعق
كبرية.
زيت نباتي :ملعقتان
كبريتان.
حليب بودرة :ملعقتان كبريتان.
فانيال �سائلة :ملعقة �صغرية ون�صف.
قرفة مطحونة :ن�صف ملعقة �صغرية.
ملحّ :
ر�شة.
• طريقة التح�ضري:
كمية الطحني مع الن�شاء
 تمُ ��زجّ
جانبا.
البودرة وامللح يدو ًّيا يف وعاء وترتك
ً
ّ
اخلالط الكهربائي ،تُ�ضرب الزبدة
 يفمتو�سطة مع كوب
الطرية على �سرعة
ّ
ال�سكر ال��ب��ودرة ،ثم ُي�ضاف �إليها
من
ّ
الزيت النباتي واحلليب البودرة والفانيال
ملدة دقيقتَني ،ثم ُي�ضاف
ال�سائلة وترتك ّ
�إليها مزيج الطحني والن�شاء البودرة
ثم القرفة املطحونة وترتك
وامللح ،ومن ّ

ن�صيحة
ال�شيف

ملدة ثالث دقائق �إ�ضافية حتى يتجان�س
ّ
املزيج.
ّ
 ترفع العجينة من اخلالط ،وتو�ضعُربد لـ 30دقيقة ثم تُخرج من
يف وعاء وت َّ
الرباد وتُ�صنع منها �أ�شكال الكروا�سان
ّ
(كبرية �أو �صغرية ح�سب الرغبة) .ويف
ف��رن ح��رارت��ه  180درج��ة مئو ّية تُ�شوى
ي�شقر
ملدة  15دقيقة حتى
هذه
احلبات ّ
ّ
ّ
رد،
وجهها ،ثم تُخرج من الفرن وتُ�ب َ
لرت ّ
ُقدم.
َ�ش بعدها
ّ
بال�سكر البودرة وت َّ
 ميكن ا�ستبدال القرفة الناعمةيف هذه الو�صفة بالعديد من املكونات
نف�ضلها كاليان�سون الناعم
ال��ت��ي
ّ
(املطحون) ،عجينة اللوز ،املربيات على
�أنواعها ،ال�شوكوال...

ين�صح ال�شيف ري�شارد اخلوري ّربات املنازل با�ستخدام ق�شور
تتكون فيها
الليمون واحلام�ض يف الأماكن التي ميكن �أن
ّ
ً
مثال يف قعر �أكيا�س
الروائح الكريهة .فتو�ضع هذه الق�شور
ّ
�سالت املهمالت.

الكو�سا
نوع من اخل�ضار
غني ب��الأم�لاح،
وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات
وم����ن����ه����ا ال����ف����ي����ت����ام��ي�ن C
���رك����ب،
وال���ف���ي���ت���ام�ي�ن  Bامل� ّ
وامل����ع����ادن ،ك��ال��ك��ال�����س��ي��وم
والفو�سفور والبوتا�سيوم والفوالت
وال��ب��ي��ت��اك��اروت�ين (ال��ت��ي ُت� َ�ع� ّ�د
من �أك�ثر م�ضادات الأك�سدة
فعالية) ،واملاغنيزيوم ال�ضروري
ّ
النقبا�ض الع�ضالت.
حت��ت��وي الكو�سا على ن�سب
ك��ب�يرة م��ن امل���اء وق��ل��ي��ل من
ال�سعرات احلرار ّية ،وهي م�صدر
غني بالألياف ي�ساعد يف تقليل
ن�سبة الكولي�سرتول يف ال��دم
ّ
ت�صلب ال�شرايني،
و�إب��ع��اد خطر
�صحة القولون
ويف املحافظة على ّ
وحت�سني حركة الأم��ع��اء ،وهي
مفيدة ملر�ضى ال�سكري �إذ تعمل
على تنظيم م�ستوى ال�سكر يف
الدم.
حت��اف��ظ ال��ك��و���س��ا ك��ذل��ك
�صحة العني والربو�ستات
على
ّ
ذكر
وتبعد التهاب املفا�صل ،و ُي ّ
دائما بقدرة هذا
االخت�صا�صيون
ً
ّ
النوع من اخل�ضار على تثبيت
وزن اجل�سم ،وترطيب الب�شرة
ومكافحة ال�شيخوخة.
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�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

21
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 � 25أيلول .2015
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
 -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش»
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�صر ،عا�صمة �أرمينيا ،بلدة يف ال�شمال.
12ـ يجري يف العروقّ ،
13ـ رخو بلغة �أجنبية.
14ـ مطربة لبنانية راحلة وابنتها املطربة املعتزلة ،يقطع.
15ـ م�صيف لبناين ،بحر ،من �أع�ضاء اجل�سم.
16ـ نعلو ونرتفع ،جلد احلية الذي ت�سلخه ،نفخ منخره غيظا،
يلحقونها.
17ـ لال�ستفهام ،يعاونه.
18ـ اال�سم الثاين ملغن كندي من �أ�صل لبناين ،لعلع الر�صا�ص،
مطربة �سعودية ،ق�صد املكان.
19ـ حائط ،نوتة مو�سيقية.
20ـ ثالث دول عربية.
21ـ اال�سم الثاين ملطرب �سوري ،مدينة ايطالية� ،سكان املناطق
القطبية يف �أمريكا ال�شمالية.

1ـ �أغــنيــة من كــلمــات و�أحل��ان الفـنــان
�أفق ًيا:
غنــت هــذه الأغـنية.
زكي نا�صيف ،مطــربــة ّ
2ـ مطرب غنّ ى يا ابني بالدك قلبك اعطيها ،دولة افريقية.
3ـ ا�ضبارة ،قطع ،نقفل ،عنكبوت ،ك�سر ال�شيء.
4ـ مطار يف فيجي ،حفظنا و�صاننا ،بكى ،حاجة.
5ـ ات�سع ورغد العي�ش ،ملحن م�صري راحل �شقيق مطربة،
جريء.
و�ضموا ال�شيء.
6ـ فزعة القلب ،جمعوا ّ
7ـ م�سرحية لوليم �شك�سبري ،عائلة.
8ـ عاجلتهم� ،أعطيناهم ال�شيء باليد� ،سنة
9ـ ح�سن وا�شراق ،يجب على ،قنط.
10ـ نعام ،مدينة يابانية كانت العا�صمة� ،أرق ،حرف جزم.
11ـ منحتّ ،ادعى ،نوتة مو�سيقية ،دار وجال حول.

لرئي�س ليبريي راحل ،دعي ،اغتنم الفر�صة ،خ�صب.
1ـ رئي�س �أمريكي راحل نال نوبل ،من الفواكه.
عمود ًيا:
أ�صوب اىل ،اال�سم الثاين ملمثل 12ـ عا�صمة عربية� ،أحد �أ�صغري املرء ،رجع اىل.
�
،
�شق
�سرت،
2ـ
ّ
ّ
13ـ عملة اليابان ،داوى ،ممثل م�صري تويف .1998
�أمريكي تويف .2004
14ـ دولة �آ�سيوية� ،ضمري مت�صل ،قر�ض م�ؤجــل ،جتتهــد يف الأمــر.
3ـ رحالة انكليزي ،منا�ص ،ر�سام عاملي راحل.
4ـ للمعية ،علمتم وحتققتم الأمر ،مغنية وممثلة �أمريكية15 .ـ دولة �آ�سيوية ،عا�صمة �أوروبية ،للنهي.
16ـ اظهاره بال�سر ،دولة وجزيرة يف املتو�سط ،يف ال�سمك� ،سنّ ور.
5ـ للمنادى� ،أ�سرع الرجل ،مدينة بلجيكية ،برية.
17ـ منتهى الأمر وعاقبته� ،أ�سرع يف امل�شي ،عهد� ،صبي ،ق�شر
6ـ دولة �آ�سيوية ،لقب ال�شاعر �أبو العالء املعري ،للتذمر.
وك�شط.
7ـ �آخر النهار اىل احمرار ال�شم�س� ،أدبغ اجللد ،يلب�س يف اال�صبع.
توج وهو يف بطن �أمه ،ياب�سة ،مدينة م�صرية18 ،،ـ قـمح ،وزير خارجيـة م�صري تويف يف العام  ،1997جزيرة يف
8ـ ملك فار�سي ّ
غرب فرن�سا.
مقبل.
19ـ �أحد ال�شهور ،م�آدب طعام عامرة ،خمرج فرن�سي راحل �أطلق
9ـ راحة اليد ،مدينة ايرانية ،مرف�أ ليبي� ،شبيه ،يخ�صني.
�شهرة بريجيت باردو.
10ـ اال�سم الثاين لكاتب فرن�سي تويف � ،1910آلة طرب ،غالم،
ّ
كف
20ـ بلدة يف اجلنوب ،مغن
ماركة �سيارات،
ل��ب��ن��اين ول���د  ،1980ظهر،
عما.
حل العدد ال�سابق
وامتنع ّ
�شارع يف بريوت.
11ـ �أ�ضاء الربق ،اال�سم الثاين
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• العريف وليد العماطوري
لواء امل�شاة االتا�سع.
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�شهامة
�ش�ص
�شرايني
�صحيفة
�ضيوف
ظهرية
عز
عكار
ق�سم
لبنان
مو�سكو
نغم
هايدن
وقاية
وقت
واجب
و�سيم.
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حوائج
حديقة
خربة
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ذهب
رودان
زامبيز
زيوت
�سقراط
�سوي�سرا

82

1
2

2

9

6

25

674

52

2

8

5

1

4

7

6 62

13

28

2

8

• فرن�سوا هينيبيك:
مهند�س معماري
ومقاول فرن�سي (1842
�شيد
ـ � .)1921أول من ّ
الرت�سانة امل�سلحة،
وبناية باال�سمنت
امل�سلح وذلك يف
باري�س عام .1892
•بييرتو بريوجينو:
م�صور ايطايل ( 1445ـ
ّ
� .)1523أحد معلمي
رافائيل .امتاز بر�شاقة
ولطف ر�سومه وح�سن
التنا�سب فيها.
• �أوجني بوردون:
مهند�س فرن�سي
(  1808ـ .)1884
اكت�شف مقيا�س
الغازات املعدنية،
ومقيا�سا لل�ضغط عام
 1847عرف با�سمه.
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�سهلة احلل

�صعبة احلل

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
� اّإل �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
اً
حماول �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

�شهادة احرتاف
ً
ً
ّ
حمرتفا يف الدفاع
جي�شا
وبكل ما للكلمة من معنى
لقد �أ�صبح اجلي�ش اللبناين
عن وطنه ،يف مواجهة الأخطار اجل�سيمة التي تتهدده .و�أدا�ؤه يف ذلك هو �أداء اجليو�ش
املتطورة� ،إذا ما �أخذنا باالعتبار الفارق الكبري مل�صلحة هذه اجليو�ش،
الكبرية يف الدول
ّ
وت�سليحا .هذا ما �أعلنته القيادة بثقة وو�ضوح ،والكالم يف القامو�س
عديدا وجتهي ًزا
ً
ً
ّ
ّ
كل معنى من معانيه داللة
كل حرف من حروفه عربة ،وخلف
الع�سكري قليل ،يف
تثبت ،و�إيحاء ي�شري.
لي�س الق�صد من االحرتاف هنا ،أ� ّننا كنّ ا يف ما �سبق ،يف مرحلة التدريب والتح�ضري
نت�صدى لها
والإعداد ،وال رماة يف طور التجربة واالنتظار� ،إمنا الق�صد � ّأن الأعباء التي
ّ
مهب العوا�صف ،من �سالمة
برمته يف
بلغت ً
حدا كب ً
ّ
ريا ،بحيث بات م�صري الوطن ّ
ّ
م�ؤ�س�ساته �إىل �أمان مواطنيه �إىل ثبات ميثاقه ،وبات يف التغلب على ذلك �شهادة
كبرية حتكي بنف�سها عن نف�سهاّ � .إن اجلي�ش ومنذ ن�ش�أته الأوىل ،يحتفظ باليد
وبال�ضمادة يف اجليب ،لوقف النزف الطارئ يف اجل�سد
الزناد ،وباخلوذة فوق الر�أ�س،
على ّ
ّ
معا ،وعلى وجه اخل�صو�ص منذ ظهور الكيان الإ�سرائيلي
الفردي ،ويف هيكل الوطن ً
ِ
الغا�صب يف جوار جنوب البالد ،ذلك الكيان الذي مل يكتف بالتعدي عند احلدود،
احتل �أجزاء غالية من �أر�ضنا لفرتة غري ق�صرية ،ومل ّ
ّ
يوفر فر�صة �إ ّال وا�ستخدمها
�إنمّ ا
للتدخل يف �ش�ؤون الوطن .وقد �أ�ضيف �إىل ذلك الكيان العد ّو ،عد ّو جديد هو الإرهاب،
الذي �أتى � ً
متطرفة و�إجرام ال مثيل له ،وقد زاد يف خطره
أي�ضا ب�أ�سلحة متطورة و�أفكار
ّ
ّ
املتفجرة ،والتي ت�ؤثر يف �أو�ضاعنا ب�شكل �أو
ا�ستفادته الق�صوى من الظروف االقليمية
ّ
ب�آخر.
بعيدا عن االنهيار
مواجهة هذه الأم��ور جمتمعة ،بنجاح وانت�صار ،و�إبقاء الوطن
ً
ّ
كل ما يحكى وي�شاع ،واحلفاظ على الوحدة الوطنية �سليمة
على الرغم من
معافاة ،و�إف�شال خمططات التفرقة والفتنة بالعرق وال��دم واال�ست�شهاد ،هي ما
تثبت احرتافية اجلي�ش ،والربهان هو يف التجارب العديدة والقا�سية ،واالمتحان هو
يف ال�ساحاتّ � ،أما اخلال�صة فهي �أ ّنه من غري اجلائز �أن ن�سمح للما�ضي بالعودة �إىل
وتلم�سها �أهلنا ،ولن ندعه يقرتب من �أ�صابع �أبنائنا.
تلم�سنا ناره،
ّ
الظهور ،لقد ّ
الداخلية
لقد �سقطنا يف تلك التجربة املحرقة منذ وقت غري بعيد ،حني �ضربت املعارك ّ
املجرب.
بالدناّ � ،أما اليوم ،فلن ن�ستعيد
َّ
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