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 ...ومكافحة اجلرمية

2016
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة
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�أجهزة القيادة

ت�أ�س�ست ال�شعبة الثالثة مع ت�أ�سي�س اجلي�ش اللبناين يف
جزءا من قيادة اجلي�ش العليا
الأول من �آب  ،1945وكانت ً
وترتبط برئي�س �أركان حرب القيادة وبقائد اجلي�ش .ويف
العام  ،1978ا�ستبدلت ت�سمية ال�شعبة الثالثة ب�أركان اجلي�ش
للعمليات ،و�أ�صبح رئي�سها نائ ًبا لرئي�س الأركان للعمليات.

37

حتقيق ع�سكري

هنا املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ...هنا لبنان التاريخ
بجغرافيته ،ولبنان احلا�ضر بخرائطه وب�صوره اجلوية،
ولبنان امل�ستقبل بتحديثاته الإعمارية وبناه التحتية .هنا
مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية التي ا�ستحدثت يف هيكلية
امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية مبوجب قانون � 6شباط .1962
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ي ًدا بيد

لقاء تقليد ًيا �سنو ًيا فح�سب ،بل هو فعل حمبة ووفاء
«لي�س ً
ل�شهدائنا الأبرار»� ...إ ّنه احلفل ال�سنوي للجنة تن�سيق ودعم
ن�شاطات �أبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين ،الذي �أقيم يف ح�ضور
قائد اجلي�ش العماد قهوجي� ،إىل جانب �أع�ضاء اللجنة وعدد
من ال�شخ�صيات الر�سمية واالجتماعية والثقافية والفنية.

• اال����������ش����ت����راك ال�����������س�����ن�����وي يف ل����ب����ن����ان:
• ل�ل�أف��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��راد 100.000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• ل���ل���م����ؤ����س�������س���ات 200.000 :ل���ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• ق�بر���ص وال������دول ال��ع��رب��ي��ة 200 :دوالر ام�يرك��ي
• اوروب���������ا واف����ري����ق����ي����ا 250 :دوالر ام�ي�رك���ي
• ام��ي�رك����ا واوق���ي���ان���ي���ا 300 :دوالر ام�ي�رك���ي

www.byblosprinting.com

توزيع:
�شركة «الأوائل»
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات
�ش.م.م.

ا�ستقباالت
الوزير

وزير
الدفاع الوطني
يبحث مع
قائد اجلي�ش
�ش�ؤو ًنا �أمنية
زار دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل ،قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وبحث معه يف �ش�ؤون امل�ؤ�س�سة الع�سكرية والأو�ضاع
الأمنية يف البالد.
املهمات التي تنفّ ذها قوى اجلي�ش يف مواجهة التنظيمات
تطرق البحث �إىل
ّ
كما ّ
الإرهابية على احلدود ال�شرقية ،ومالحقة خالياها يف الداخل.
ويف وقت الحق ،اجتمع الوزير مقبل مع قائد اجلي�ش الذي زاره يف مكتبه يف الوزارة،
ّ
تتعلق ب�أمن احل��دود والداخل والتدابري املتخذة
حيث ت��داوال يف �سل�سلة موا�ضيع
يعكر
بالتن�سيق مع باقي الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن ،واحل�ؤول دون ما
ّ
�صفو الأعياد .كما جرى التداول يف موا�ضيع �إدارية تعود للم�ؤ�س�سة الع�سكرية وت�أمني
ح�سن �سري العمل فيها.

ال�سفري الربيطاين لدى وزير الدفاع:
م�ساعدة لإن�شاء وجتهيز فوج احلدود الرب ّية الرابع
و�سفري فنلندا ملزيد من الدعم

ال�سفري الربيطاين

�سفري فنلندا
4
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ا�ستقبل دولة نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني
الأ�ستاذ �سمري مقبل ،يف مكتبه يف الوزارة ،ال�سفري الربيطاين
ر�سميا عن دعم بريطاين
ال�سيد  Hugo Shorterالذي �أعلن
ً
الربية
جديد بقيمة ع�شرة ماليني دوالر لإن�شاء فوج احل��دود ّ
الرابع وجتهيزه .وتندرج هذه امل�ساعدة يف �إطار املرحلة الأخرية
من برنامج ال�شراكة مع اجلي�ش اللبناين.
ي�سرين �أن �أعلن ب� ّأن بريطانيا �ستدعم
وقال ال�سفري ّ :Hugo
الربية الرابع .و�سي�ساهم
اجلي�ش اللبناين لإن�شاء فوج احلدود ّ
الربية املمتدة على
هذا الأمر يف توفري حماية �أف�ضل حلدود لبنان ّ
�سيكمل العمل املمتاز الذي تقوم به �أفواج
 100كلم ،كما
ّ
احلدود الرب ّية الثالثة الأخرى.
الربية الرابع ب�أحدث �أجهزة
و�أ�ضاف:
ّ
�سيتم جتهيز فوج احلدود ّ
املتحركة ،و�أبراج
ومن�صات املراقبة
االت�صاالت ،والكامريات،
ّ
ّ
مراقبة احل��دود و�آليات من نوع راجن روف��ر ،للم�ساعدة على
نقدمها �إىل جنود
حماية احلدود .ونحن نفتخر بامل�ساعدة التي ّ
وجنديات اجلي�ش اللبناين البا�سل الذين يحمون ا�ستقرار لبنان
متر بها املنطقة.
خالل هذه الفرتة الع�صيبة التي ّ
حتديات هائلة مبا يف
يرا� ،إن لبنان ما زال يواجه ّ
وقال �أخ� ً
ذلك الإرهاب وتبعات النزاع الدائر يف �سوريا ،ونحن عازمون
على البقاء �إىل جانبه يف دفاعه عن �سيادته وا�ستقراره وازدهاره.
كذلك ،ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل ،يف

النائب حممد رعد يرافقه احلاج وفيق �صفا

النائب هادي حبي�ش

وفد من حركة املقاومة الإ�سالمية

القا�ضي �صقر �صقر

مكتبه يف الوزارة� ،سفري فنلندا ال�سيد ماتي ال�سيلال وبحث معه
والتطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة ،بالإ�ضافة اىل
يف الأو�ضاع
ّ
الدور الذي ت�ؤديه قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة والتي ت�شارك فيها
فعال منذ العام .1982
القوات الفنلندية ب�شكل ّ
وقد نقل ال�سفري الفنلندي للوزير مقبل ،رغبة كل من وزيري
الدفاع الفنلندي والأ�ستوين يف زيارة لبنان ،لتقدمي املزيد من
خ�صو�صا يف معركته �ضد الإرهاب،
الدعم للجي�ش اللبناين،
ً
�إ�ضافة �إىل ّ
تفقد قواتهما امل�شاركة يف الـ«يونيفيل».
وا�ستقبل الوزير مقبل ،رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة النيابية
النائب حممد رع��د ،يرافقه احل��اج وفيق �صفا امل�س�ؤول عن
التن�سيق واالرتباط يف حزب الله .جرى خالل اللقاء ،البحث
يف الأو�ضاع الراهنة ب�شكل عام� ،إ�ضافة �إىل النتائج والأجواء
التي تركتها التفجريات الآثمة التي طالت منطقة برج
الرباجنة ،والتدابري الأمنية املتّ خذة للح�ؤول دون تكرار مثل
هذه االعتداءات.
كما ا�ستقبل النائب ه��ادي حبي�ش وا�ستعر�ض معه �آخر
التطورات.
ّ
وف��دا من حركة املقاومة الإ�سالمية
كذلك ،ا�ستقبل
ً

يتقدمه ال�سيد علي بركة الذي قال عقب الزيارة:
(حما�س)
ّ
«كانت منا�سبة �أطلعنا فيها الوزير مقبل على الأو�ضاع داخل
وخ�صو�صا يف ظل انتفا�ضة القد�س املباركة
فل�سطني املحتلة،
ً
حيث يخو�ض ال�شعب الفل�سطيني مواجهة مع االحتالل
مقد�ساته الإ�سالمية وامل�سيحية يف
دفاعا عن
ال�صهيوين،
ً
ّ
فل�سطني».
أكدنا لدولته حر�ص حركة حما�س على �أمن
و�أ�ضاف :لقد � ّ
أكدنا
لبنان وا�ستقراره ،وعلى ال�سلم الأهلي يف لبنان .كما � ّ
احلر�ص على التعاون مع وزارة الدفاع يف لبنان وقيادة اجلي�ش
اللبناين ،من �أجل املحافظة على الأم��ن واال�ستقرار داخل
املخيمات وخارجها ،و� ّأن موقف الف�صائل الفل�سطينية يف لبنان
و�ضد ّ
كل من يعمل على �ضرب اال�ستقرار.
موحد �ضد الإرهابّ ،
ّ
بدوره� ،شكر الوزير مقبل ،ال�سيد بركة على مواقف احلركة
املخيمات،
مثنيا على دورها يف �ضبط الأمن داخل
املعلنة،
ً
ّ
والتعاون مع الأجهزة الأمنية اللبنانية للحفاظ على الأمن.
مفو�ض احلكومة ل��دى املحكمة
وم��ن ز ّوار الوزير مقبل
ّ
الع�سكرية القا�ضي �صقر �صقر الذي �أطلعه على �سري العمل
بالن�سبة للملفات والتحقيقات اجلارية مع املوقوفني.
العدد 367
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ا�ستقباالت
القائد

قائد اجلي�ش ي�ستقبل عد ًدا من ال�سفراء
و�شخ�صيات ع�سكرية ودبلوما�سية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
الريزة ،القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية بالوكالة ال�سيد
وتطرق البحث �إىل الأو�ضاع العامة وعالقات
،Daniel Hall
ّ
التعاون بني جي�شي البلدين .والتقى العماد قهوجي � ً
أي�ضا،
�سفرية االحتاد الأوروبي ال�سيدة .Christina Lassen

القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية بالوكالة

القائم ب�أعمال ال�سفارة الربيطانية

�سفرية االحتاد الأوروبي

ال�سفري اليوناين
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ويف ال�سياق نف�سه ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش كلاً من :القائم
ب�أعمال ال�سفارة الربيطانية ال�سيد  ،Hugo Shorterال�سفري
اليوناين ال�سيد  ،Théodore Passasالقائم ب�أعمال ال�سفارة
اليمنية ال�سيد علي الديلمي ،والقائم ب�أعمال �سفارة فنلندا
املقدم
ال�سيد  Matti Lassilaيرافقه امللحق الع�سكري
ّ
 ،Anssi Hatakkaوقائد الوحدة الفنلندية العاملة �ضمن
املقدم .Kari Kaakinen
�إطار قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة
ّ

القائم ب�أعمال ال�سفارة اليمنية

كذلك ،ا�ستقبل العـماد قائد اجلي�ش وف� ً�دا من ال�سفراء
وامللحقني الع�سكريـني املعتمدين يف لبنان ،وقـائد قوات
الأمم املتّ حدة امل�ؤقــتة يف لبنان اجلنـرال لوتـ�شـيانو بورتوالنو،
واملمـثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة ال�سيدة Cigrid
.Kaag
وقد تناول البحث خالل اللقاء تفعيل التعاون والتن�سيق
ملكافحة الإره��اب ،ودع��م ال��دول ال�صديقة ق��درات اجلي�ش
اللبناين وجهوده يف مواجهة التنظيمات واخلاليـا الإرهابية.

القائم ب�أعمال �سفارة فنلندا مع وفد مرافق
العدد 367
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ا�ستقباالت
القائد
 ...وال�سيناتور الأمريكي Pompeo

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ال�سيناتور الأمريكي ال�سيد Mike
 Pompeoعلى ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،يف ح�ضور القائم ب�أعمال
ال�سفارة الأمريكية ال�سيد  ،Richard Jonesوتناول البحث
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

 ...وم�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي

ا�ستقبل العماد قهوجي م�ساعدة وزير اخلارجية الأمريكي
ال�سيدة  Rose Gottemoelleمع وف��د م��راف��ق ،يف ح�ضور
القائم ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية ال�سيد  ،Jonesوا�ستعر�ض
املجتمعون الأو���ض��اع العامة وعالقات التعاون بني جي�شي
البلدين.

 ...وقائد القوات اجلوية الأمريكية

ا�ستقبل العماد قهوجي ،قائد القوات اجلوية يف القيادة الو�سطى
الأمريكية اجلرنال  Charles Q.Brownالذي زاره على ر�أ�س
ٍ
وفد مرافق يف ح�ضور ال�سفري  ،Jonesوبحث معه يف العالقات
خ�صو�صا التعاون يف جمال تدريب
الثنائية بني جي�شي البلدين،
ً
القوات اجلوية اللبنانية وت�سليحها.

 ...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل قائد اجلي�ش قائد ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو ،وبحث معه يف الأو�ضاع على
احلدود اجلنوبية ،والتعاون امل�شرتك بني اجلانبني للحفاظ على
ا�ستقرار هذه املناطق وتنفيذ القرار .1701

8

العدد 367

ا�ستقباالت
القائد

 ...ونوا ًبا

النواب ال�سادة :بهية احلريري ،الوليد �سكرية وكامل الرفاعي ،ورئي�س كتلة
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزةّ ،
التطورات الراهنة يف البالد.
الوفاء للمقاومة النائب حممد رعد يرافقه احلاج وفيق �صفا .وقد بحثت يف اللقاءات
ّ
كما ا�ستقبل النائبني زياد القادري وجمال اجلراح يرافقهما ال�سيد �أحمد احلريري.

النائب بهية احلريري

النائبان الوليد �سكرية وكامل الرفاعي

النائب حممد رعد يرافقه احلاج وفيق �صفا

النائبان زياد القادري وجمال اجلراح يرافقهما ال�سيد �أحمد احلريري
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 ...ووزراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،وزير العدل اللواء �أ�شرف ريفي ،وزير الزراعة النائب �أكرم �شهيب ،ووزير ال�شباب والريا�ضة العميد عبد
ّ
والتطورات الراهنة يف البالد.
املطلب احلنّ اوي ،وبحث معهم يف الأو�ضاع العامة
ّ
نحا�س ووليد الداعوق.
كما ا�ستقبل يف وقت الحق الوزيرين ال�سابقني نقوال ّ

وزير العدل اللواء �أ�شرف ريفي

وزير الزراعة النائب �أكرم �شهيب

وزير ال�شباب والريا�ضة العميد عبد ّ
املطلب احلنّاوي

نحا�س ووليد الداعوق
الوزيران ال�سابقان نقوال ّ
العدد 367
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ا�ستقباالت
القائد
 ...وقادة �أجهزة �أمن ّية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم ،وبحث معه يف الأو�ضاع
الأمنية يف البالد.
ٍ
كما ا�ستقبل يف الإطار نف�سه ،مدير عام اجلمارك �شفيق مرعي على ر�أ�س وفد مرافق.

مدير عام الأمن العام اللواء عبا�س ابراهيم

 ...ووفو ًدا

مدير عام اجلمارك �شفيق مرعي على ر�أ�س وف ٍد مرافق

التقى العماد قهوجي ،ويف �أوقات خمتلفة ،كلاً من :القا�ضي داين الزعنّ ي ،الدكتور جوزيف
يتقدمه الدكتور ريا�ض �صقر ،عر�ض
جربا ،وفد من رابطة �أبناء بريوت ،ووفد من جامعة AUST
ّ
معه جماالت التعاون بني اجلي�ش واجلامعة.

القا�ضي داين الزعنّي

الدكتور جوزيف جربا

وفد من رابطة �أبناء بريوت

يتقدمه الدكتور ريا�ض �صقر
وفد من جامعة ّ AUST
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ا�ستقباالت
رئي�س الأركان

عدة وفود
رئي�س الأركان ي�ستقبل ّ

وفد من املنظمة الأوروبية للأمن وال�سالم

ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان اللواء الركن وليد �سلمان ،يف
وفدا من املنظمة الأوروبية للأمن وال�سالم،
مكتبه يف الريزةً ،
�ضم ال�سفري هيثم �أبو �سعيد واملحاميني �سعيد عالمة ومعن
ّ
الأ�سعد .وتناول البحث الأو�ضاع العامة و�سبل دعم امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية.
وا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ال�سفري �شربل وهبي مدير
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية يف وزارة اخلارجية ،يرافقه ال�سيد ب�شري عزام،
تهم وزارة اخلارجية وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
وجرى البحث يف �ش�ؤون ّ
والتقى رئي�س الأركان � ً
أي�ضا رئي�س ق�سم ال�سيا�سة الدفاعية
يف وزارة الدفاع الأرمينية ال�سيد ليفون �إيفازيان على ر�أ�س وفد
ع�سكري ،ورئي�س هيئة التخطيط اال�سرتاتيجي يف اجلي�ش
الأردين اللواء املهند�س نايل حممد الرقاد الذي رافقه � ً
أي�ضا وفد
من ال�ضباط.
كذلك ،ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان ،النائب �أنطوان �سعد
وبحث معه يف الأو�ضاع العامة و�آخر امل�ستجدات .وا�ستقبل يف
الإطار نف�سه ،القا�ضي ريا�ض �أبو غيدا.

وفد ع�سكري �أرميني

وفد ع�سكري �أردين

النائب �أنطوان �سعد

القا�ضي ريا�ض �أبو غيدا
العدد 367
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�شهدا�ؤنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

ا�ست�شهاد اجلندي علي زين
خالل عملية دهم مطلوبني
متورطني
واجلي�ش يقب�ض على ّ
ا�ست�شهد اجلندي علي ب�سام قا�سم زين و�أ�صيب �أربعة ع�سكريني بينهم
تعر�ض قوة من اجلي�ش لإطالق نار خالل دهم
�ضابط برتبة ّ
مقدم� ،إثر ّ
مطلوبني يف دار الوا�سعة قرب بعلبك.
ويف التفا�صيل� ،أنه يف �أثناء قيام دورية من اجلي�ش ( )2015/12/28يف
لتورطهم يف جرمية
منطقة دار الوا�سعة بدهم �أماكن عدد من املطلوبني ّ
بتدعي التي ح�صلت خالل العام ،2014
تعر�ضت لإطالق نار كثيف من قبل جمموعة
ّ
ّ
م�سلحة ،ما �أ ّدى �إىل ا�ست�شهاد �أحد الع�سكريني
و�إ�صابة � 4آخرين بجروح .وقد تابعت قوى
اجلي�ش مالحقة املجموعة امل�س ّلحة امل�ؤلفة من
 8عنا�صر ،حيث ّ
متكنت من حما�صرتهم يف
جميعا بعد ا�ست�سالمهم،
�أحد املباين وتوقيفهم
ً

وتبينّ �أن ثالثة منهم �ضالعون يف اجلرمية املذكورة وحمالون �أمام املجل�س
العديل ،وقد �ضبطت بحوزتهم كمية من الأ�سلحة احلربية والذخائــر
واملخــدرات.
ويف موازاة التحقيق مع املوقوفني تابعت قوى اجلي�ش تنفيذ عمليات
الدهم لتوقيف باقي املتورطني.
و�أفادت قيادة اجلي�ش (بيانات مديرية التوجيه) ب�أن عمليات الدهم
التي ّنفذت يف دار الوا�سعة ،بح ًثا عن مطلوبني ،أ� ّدت �إىل ك�شف معملني
كبريين لت�صنيع املخدرات وحبوب الكبتاغون يعودان للمطلوبني ح�سن
عجاج جعفر وحممد قي�صر جعفر .كما �أ�شارت �إىل �ضبط كميات من
الأ�سلحة اخلفيفة واملتو�سطة والقذائف ال�صاروخية والذخائر والأمتعة
الع�سكرية املختلفة،
بالإ�ضافة �إىل �سيارة
م�سروقة وث�لاث
�سيارات من دون
�أوراق قانونية.

ت�شييع اجلندي ال�شهيد

نعت القيادة يف بيان �أ�صدرته بتاريخ
 ،2015/12/28اجلندي علي ب�سام قا�سم
زين الذي ا�ست�شهد يف �أثناء تنفيذ مهمة
حفظ �أم��ن وا�ستقرار يف منطقة دار
الوا�سعة .وقد �أجريت لل�شهيد مرا�سم
ال��ت��ك��رمي ال�لازم��ة �أم���ام م�ست�شفى
وتـــم
دار الأم��ل اجلامعي يف بعلبك،
ّ
تقليــده �أو�سمــة احلــرب واجلرحــى
والتقديــر الع�سكــري من الدرجــة
الربونزيــة.
و�شيعت ال��ق��ي��ادة والأه����ايل اجلندي
ّ
ال�شهيد يف بلدته �شم�سطار يف م�أمت
�سجي جثمانه يف ح�سينية
مهيب ،وقد ّ
البلدة حيث ّودع��ه الأه��ل والأحبة يف
�أجواء م�ؤثرة.
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كلمة قيادة اجلي�ش

�ألقى ممثل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ
�سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي العقيد املهند�س كرم فريجي
أك���د فيها � ّأن «اجلي�ش لن
كلمة � ّ
ً
يتهاون �إطالقا مع املعتدين على حياة
ّ
واملخلني بالأمن واخلارجني
املواطنني
على القانون».
و�أ�ضاف�« :إن م�شاعر احلزن والأمل التي
تختلج يف �صدورنا اليوم على فقدان
واحد من خرية رجالنا الأ�شداء ،يوازيها

اع��ت��زارن��ا بالت�ضحية ال��ك�برى التي
دفعا ليد الغدر والإجرام،
ّ
قدمها ال�شهيد ً
املرتب�صة �ش ًرا ب�سالمة �أهلنا يف املواطنية
ّ
��ر ال��ك��رمي ،واع��ت��زازن��ا
وعي�شهم احل� ّ
أبية الوفية ،التي
كذلك بعائلته ال ّ
ترعرع ال�شهيد يف كنفها على �إرادة
اخل�ير للجميع ،وع��ل��ى حمبة لبنان
جزء ال يتجز أ�
واعتبار � ّأن الإميان به هو
ٌ
من الإميان بالله».
وت��اب��عّ �« :إن ر�سالتنا الوا�ضحة من
قدمها رفاقنا يف
خالل �ضريبة الدم التي ّ

ال�شهيد يف �سطور

مواجهة ع�صابة من القتلة واملجرمني،
ويف �إلقاء القب�ض على �أفرادها ،تكمن
يف � ّأن اجلي�ش ال يتهاون على الإطالق
م��ع املعتدين على ح��ي��اة املواطنني
وامل��خ� ّ�ل�ين ب��الأم��ن واخل���ارج�ي�ن على
القانون ،و�أ ّنه مهما طال الزمن ،ال بد
�أن ت�سقط الأقنعة عن وج��وه ه ��ؤالء،
ليقعوا يف قب�ضة العدالة وينالوا جزاءهم
ال��ذي ي�ستحقون ،فعيون اجلي�ش لن
أب��دا عن حماية م�سرية الأمن
تغفل � ً
واال�ستقرار ،كما �أ ّنها لن تغفل عن

حماية ح��دود الوطن من خطر العد ّو
الإ�سرائيلي والإرهاب.
ب���دوره� ،أل��ق��ى مفتي البقاع ال�شيخ
خليل �شقري كلمة �شدد فيها على �أن
«اجلي�ش �سياج الوطن ويجب على كل
يتعر�ض له ب�سوء �أن ينال عقابه».
من
ّ
وبعد ال�صالة على جثمان ال�شهيد،
انطلق موكب الت�شييع مب�شاركة
ح�����ش��د م��ن ال��ق��ي��ادات الع�سكرية
جبانة
والأمنية وفاعليات املنطقة نحو ّ
البلدة حيث ووري الرثى.

يف مــا يلــي نبــذة عــن حيــاة
ال�شهيــد:
 من مواليد  1989/10/6يف �شم�سطار،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة بعلبك –
الهرمل.
��ددت خدماته يف ف��وج التدخل
 م� ّالرابع اعتبا ًرا من .2011/2/8
 نقل �إىل اخلدمة الفعلية بتاريخ.2012/12/1
 من ع��داد ف��رع خم��اب��رات منطقةالبقاع.
 حائز:• و�سام احلرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش �أرب��ع
مرات.
ّ
 عازب. ا�ست�شهد بتاريخ .2015/12/28 ّرق��ي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد،
وم��ن��ح �أو���س��م��ة :احل����رب ،اجل��رح��ى،
التقدير الع�سكري وتنويه العماد قائــد
اجليــ�ش.
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�شهدا�ؤنا
ت�شييع اجلندي ال�شهيد ف�ضل حالل
�شيعت قيادة
يف ح�ضور ح�شد من املواطنني والع�سكرينيّ ،
املمددة خدماته
اجلي�ش و�أهايل بلدة حبو�ش -النبطية ،املجند
ّ
ف�ضل عبا�س حالل ،الذي ا�ست�شهد يف الثالث من �شهر كانون
جراء
الأول املن�صرم ،مت�أث ًرا بجراح كان قد �أ�صيب بها من ّ
التفجري الإرهابي الذي ا�ستهدف منطقة برج الرباجنة بتاريخ
.2015/11/12
انطلق موكب الت�شييع من �أم��ام امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي يف بدارو ،حيث �أقيمت مرا�سم التكرمي ومتّ تقليد
ال�شهيد �أو�سمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة
الربونزية .جثمان ال�شهيد الذي ّ
لف بالعلم اللبناين ،رفع على
�أك� ّ
��ف رف��اق ال�سالح ،قبل �أن يتّ جه
املوكب �إىل بلدته حبو�ش حيث جاب
يتقدمه حملة الأكاليل .وقد
�شوارعها
ّ
�أقيمت ال�صالة على جثمانه الطاهر يف
ح�ضور العقيد ن�صري عليق ممثلاً نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني
اال�ستاذ �سمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ،وعائلة الفقيد ورفاقه
وفاعليات.
و�ألقى العقيد عليق كلمة باملنا�سبة
ّنوه فيها باملزايا الع�سكرية والأخالقية
لل�شهيد ،وب�إخال�صه مل�ؤ�س�سته ووطنه،
وقال« :يف هذا اليوم احلزينّ ،
تزف امل�ؤ�س�سة
واحدا من خرية
الع�سكر ّية �إىل الوطن،
ً
رجالها ال�شجعان ،عانى ما عاناه من �آالم اجلراح ،لريتفع �إىل
�شهيدا با ًّرا بعد �أن امتزجت دما�ؤه الطاهرة
عامل املجد واخللود،
ً
مع دماء املواطنني الأبرياء ،الذين �سقطوا غد ًرا على يد الإرهاب
املجرم بالأم�س القريب يف منطقة برج الرباجنة .لكن اللحمة
ّ
جتلت �إثر هذا العمل الإرهابي اجلبان ،وعزم
الوطنية التي
قدما يف اقتالع �أ�شواك الإرهاب من ج�سم
اجلي�ش على امل�ضي ً
ّ
الرد املنا�سب على املخططني املجرمني ،وحاال
الوطنّ ،
�شكال ّ
دون حتقيق �أهدافهم الهدامة يف �إثارة الفنت والنعرات الطائفية
واملذهبية البغي�ضة».
و�أ�ضاف�« :إن �أكرث ما نحتاج �إليه يف هذه املرحلة الدقيقة من
ر�ص ال�صفوف وتر�سيخ تلك اللحمة ،وتعزيز �إرادة
تاريخ البالد ،هو ّ
ال�صمود �أمام امل�صاعب والتحديات ،فبهذا النهج وحده نحبط
خمططات الإرهابيني وجميع الأعداء املرتب�صني �ش ًرا بالوطن.
18
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يدخر
وكونوا على ثقة ب�أن اجلي�ش لن ّ
جهدا �أو ت�ضحية يف �سبيل احلفاظ على
ً
يفرط
جميعا ،ول��ن
�أم��ن اللبنانيني
ً
ّ
قيد �أمنلة بقطرة دم واحدة ت�سقط من
موقع كان».
ع�سكري �أو مواطن يف �أي
ٍ
وت��اب��ع« :م��ا ك��ان �شهيدنا الغايل يف
اً
مثال
�سنوات خدمته الع�سكر ّية� ،إ ّال
للمناقبية واالن�ضباط ونكران الذات،
ّ
وكان بالت�أكيد ي�ضع ن�صب عينيه قدر
ال�شهادة يف يوم من الأ ّيام ،وذلك بحكم
�إميانه العميق بر�سالة م� ّؤ�س�سته التي تقوم على مبادئ ال�شرف
النقية ال�صاحلة منذ نعومة
والت�ضحية والوفاء ،وبحكم تربيته
ّ
�أظافره ،يف �أح�ضان عائلة جنوبية �أ�صيلة ،يعرف اجلميع
حمبة الوطن وارتباطها باجلي�ش،
تاريخها امل�شهود له ،يف
ّ
أخالقية والإن�سانية ال�سمحاء».
ومت�سكها بالقيم ال
ّ
ّ
ويف ما يلي نبذة عن حياة ال�شهيد:
 من مواليد  1993/4/8يف حبو�ش -النبطية.مددت خدماته اعتبا ًرا من .2013/11/19
 ّ من عداد فوج التدخل ال�ساد�س. ا�ست�شهد بتاريخ .2015/12/3 عازب. رقي لرتبة �أعلى بعد اال�ست�شهاد ،ومنح �أو�سمة :احلرب،اجلرحى ،التقدير الع�سكري ،وتنويه العماد قائد اجلي�ش.

جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

تكرم �أ�ساتذتها
الك ّلية احلربية ّ
رئي�س الأركان� :أنتم جزء من العائلة الع�سكرية
مبنا�سبة انتهاء العام الدرا�سي ،2015
ّ
الكلية احلربية الأ���س��ات��ذة
ك� ّ�رم��ت
اجل��ام��ع��ي�ين امل��ن��ت��دب�ين م��ن اجلامعة
اللبنانية واملتعاقدين معها واملنتدبني
من املركز الثقايف الفرن�سي لتدري�س
التالمذة ال�ضباط ،ف�أقامت حفل ع�شاء
ّ
الكلية ،تر�أ�سه رئي�س
يف نادي �ضباط
الأرك���ان اللواء الركن وليد �سلمان
وح�ضره نوابه و�ضباط من �أجهزة القيادة،
ّ
الكلية العميد ال��رك��ن ف��ادي
قائد
غريب و�ضباط مالكها.
وقد �ألقى اللواء الركن �سلمان كلمة،
ّ
الكلية ومد ّربيها
ّنوه فيها بجهود قيادة
و�أ�ساتذتها والأ���ص��دق��اء الفرن�سيني يف
املركز الثقايف الفرن�سي ،وقال :عام من
اجلهد الكبري واحل�صاد الوفري ،نطويه
جديدا بالعزمية والإرادة
عاما
ً
�سو ًيا لنبد أ� ً
ّ
احلربية ،م�صنع
عينها ،هنا يف الكلية
ّ
رج��ال اجلي�ش و�إح���دى �أه��م وحداتنا
التعليمية التي نفتخر بها ونعتز.
ّ
و�أ����ض���اف :ل��ق��د �آل���ت ق��ي��ادة اجلي�ش
على نف�سها� ،أن مت�ضي بهذا ال�صرح
التعليمي امل�شرق ،نحو مزيد من الرقي
وال��ت��ق� ّ�دم� ،سواء على م�ستوى الربامج
التعليمية� ،أو على م�ستوى التجهيزات
ّ
والو�سائل ال�ضرور ّية ،الكفيلة مبواكبة
ال��ت��ط� ّ�ور التكنولوجي والع�سكري
احلا�صل يف العامل .ويف املقابل �آليتم على
الكلية ،وكمد ّربني
�أنف�سكم يف قيادة
ّ

ع�������س���ك���ري�ي�ن
و�أ�ساتذة جامعيني
وم���د ّر����س�ي�ن من
امل���رك���ز ال��ث��ق��ايف
ال��ف��رن�����س��ي� ،أن
�م��ا عند
تبقوا دائ� ً
ظن قيادة
ح�سن ّ
اجل��ي�����ش� ،أم��ن��اء
على ر�سالتكم
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة،
ّ
ج�����اه�����دي�����ن يف
����س���ب���ي���ل و����ض���ع
بت�صرف
ع�صارة علومكم وخرباتكم
ّ
ت�ل�ام���ذة ال�����ض��ب��اط ،ل��ي��ك��ون��وا عند
ّ
مت�سلحني باملعرفة والثقافة
تخرجهم
ّ
الوطنية والأخالقية
العامة والتن�شئة
ّ
ال�صحيحة ،وبالتايل جاهزين للقيام
مب�س�ؤولياتهم يف خمتلف ال��وح��دات
ّ
بكل ثقة وج��دارة ،وذلك
الع�سكرية
�إميا ًنا منكم ب� ّأن بناء �ضابط الغد ،هو
بناء مل�ستقبل اجلي�ش كما م�ستقبل
حد كبري مبدى
الوطن ،الذي يرتبط �إىل ّ
فعالية امل� ّؤ�س�سة الع�سكر ّية يف تنفيذ
ّ
خ�صو�صا و� ّأن لبنان مل يكن
مهماتها،
ً
ّ
يف يوم من الأي��ام مبن�أى عن الأخطار
والتحديات.
ّ
ً
ّ
وختم ق��ائ�لاّ � :إن ا�ستمرار الكلية
التعليمية ،يف
احلربية و�سائر وحداتنا
ّ
ّ
ّ
بكل زخم واندفاع ،على الرغم
العمل

من امل�صاعب الكثرية التي واجهتها
ال��ب�لاد وال ت���زال ،وان�شغال جي�شنا يف
وقتالية ،يف الداخل
عمالنية
مهمات
ّ
ّ
ّ
حلفظ الأم���ن ،وعلى احل��دود ملواجهة
العدو الإ�سرائيلي والإره���اب ،لهو خري
دليل على � ّأن م� ّؤ�س�ستنا الع�سكر ّية
ب�ألف خري ،و� ّأن رهان اللبنانيني على
دورها الإنقاذي كان و�سيبقى يف مكانه
ال�صحيح.
ل��ق��د �أث��ب��تّ ��م ب��إخ�لا���ص��ك��م الوطني
وعطائكم املهني ،عمق حمبتكم
للجي�ش وارتباطكم ب��ه ،ف�أ�صبحتم
جز ًءا ال يتجز�أ من عائلته الع�سكر ّية
معا،
الكربى ،فدعونا نتابع امل�سرية ً
�سالحنا املعرفة التي تنري درب احلقيقة،
احلق التي حتمي الأر�ض وال�شعب،
وقوة
ّ
ّ
املقد�سات والكرامات.
وت�صون
ّ

وفود من كبار �ضباط اجلي�ش نقلت تهاين قائد اجلي�ش وتوجيهاته �إىل الع�سكريني مبنا�سبة الأعياد
مبنا�سبة عيدي امليالد املجيد ور�أ�س ال�سنة اجلديدة ،قامت وفود
من كبار �ضباط اجلي�ش بزيارات �إىل قيادات املناطق والقوات
اجلوية والبحرية واملدار�س واملعاهد واملواقع ،والألوية والوحدات
ّ
امل�ستقلة والقوى املنت�شرة عمالني ًا ،حيث
التابعة لها ،والقطع

نقلت �إىل الع�سكريني تهاين قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
مبنا�سبة الأعياد وتوجيهاته للمرحلة املقبلة ،ودعوته �إياهم
�إىل م�ضاعفة اجلهود للحفاظ على م�سرية الأمن واال�ستقرار يف
ّ
مير بها الوطن.
ظل الظروف الدقيقة التي ّ
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يكرم
�سفري فرن�سا يف لبنان ّ
ً
تدربوا يف ك ّلياتها
�ضباطا ّ

�أق�����ام ال�����س��ف�ير الفرن�سي
 Emmanuel Bonneحفل
ا�ستقبال يف ق�صر ال�صنوبر
تكرميا لعدد من ال�ضباط
يف ب�يروت،
ً
اللبنانيني والفرن�سيني والأمريكيني
والنم�سويني خريجي مدر�سة احل��رب يف
باري�س.
ح�ضر االحتفال �إىل ال�سفري Bonne
ووفد من ال�سفارة ،العميد الركن مروان
ً
ممثال قائد اجلي�ش العماد جان
ال�شكر
قهوجي وال�ضباط املحتفى بهم.
وقد �ألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة
�شكر فيها ال�سفري الفرن�سي على الدعوة
ال��ك��رمي��ة ال��ت��ي ت��ع�ّب�رّ ع��ن االهتمام
ؤك��د
ب ��أو���ض��اع اجلي�ش ال��ل��ب��ن��اين ،وت �� ّ
العالقات التاريخية التي جتمع اجلي�شني
ال�صديقني.
وقال� :إن تدريب ال�ضباط اللبنانيني يف
�شكل وال يزال جز ًءا مميزًا من
فرن�ساّ ،
خ�صو�صا
م�سرية التعاون بني اجلانبني،
ً
ّ
تدريب كبار ال�ضباط منهم يف كلية
ّ
وكلية احلرب الفرن�سية،
جيو�ش الدفاع

ما انعك�س ب�شكل فاعل على
�أداء اجلي�ش ملهماته الدفاعية
والأمنية ب�صورة عامة ،وكان
له بالغ الأثر يف متكني اجلي�ش
م��ن حماية لبنان يف خمتلف
مر بها.
املحطات ال�صعبة التي ّ
و�أ���ض��افّ � :إن التاريخ القريب
وال��ب��ع��ي��د ي�شهد ل��دول��ة فرن�سا
ال�صديقة وقوفها الثابت �إىل جانب
ّ
املحقة يف املحافل
لبنان ودعم ق�ضاياه
الدولية� ،إىل جانب عدم �إدخار فر�صة �أو
ّ
و�سيلة يف �سبيل دعم اجلي�ش اللبناين،
ّ
يتطلع لبنان �إىل فرن�سا،
ويف املقابل
ً
و�شعبا وجي�شا ،كبلد غيو ٍر على
دول� ً�ة
ً
ّ
كل احلر�ص
م�صاحله احليو ّية ،ويحر�ص
على �صون وحدته و�سيادته وا�ستقالله.
دعما
هذا التاريخ يعيد نف�سه اليوم،
ً
فرن�سيا للبنان يف مواجهة امل�صاعب
ً
الداخلية واخل��ارج� ّ�ي��ة التي تعرت�ضه،
ّ

نوعيا للجي�ش بالتدريب والأ�سلحة
ودعما
ً
ً
املتطورة التي بد�أت ت�صل �إليه
والأعتدة
ّ
ً
تباعا ،وم�شاركة فاعلة يف القوات
ً
الدولية العاملة يف جنوب لبنان.
وخ��ت��م ق��ائ�ًل�اً ّ � :إن اجلي�ش اللبناين
ي�شكل يف هذه املرحلة الدقيقة ،ر�أ�س
ّ
احلربة يف الدفاع عن الوطن واحلفاظ
على م�سرية �سلمه الأهلي ،و�إزاء ذلك،
ن��ع� ّ�ول ع��ل��ى ا�ستكمال امل�����س��اع��دات
املقررة للجي�ش يف �إطار الهبة
الفرن�سية
ّ
ّ

Réunion des officiers brevetés de l’Ecole de guerre
Samedi 12 décembre, son Excellence monsieur l’ambassadeur Emmanuel Bonne a reçu à
la résidence des Pins les officiers brevetés de l’Ecole de guerre de Paris. Libanais ou Français,
Américains et Autrichiens, tous ont en partage la langue française et le souvenir d’une scolarité
enrichissante à l’Ecole militaire.
Cette réunion annuelle rassemble tous les anciens élèves de l’Ecole de guerre, Français ou
étrangers présents dans leurs différentes missions sur le territoire libanais.
Cette édition a permis de nombreux échanges en particulier sur les différents aspects de la
coopération militaire et les perspectives du combat moderne dans la lutte commune contre le
terrorisme.
Comme dans de nombreux domaines, culturels, économiques ou commerciaux, le Liban occupe
pour la France une place à part. C’est ainsi que depuis 1993, le Liban a confié à l’Ecole de guerre
la formation de 46 officiers supérieurs, ce qui le place en 10ème position sur 125 pays partenaires
et illustre bien le lien privilégié qui unit les deux pays et la fraternité d’armes qui en résulte.
LCL Pierre-Henri Aubry
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نوعية يف
�ست�شكل قفزة
ال�سعود ّية ،التي
ّ
ّ
التحكم مبختلف
�أدائ��ه وقدرته على
ّ
أمنية والع�سكر ّية .ونحن
التطورات ال ّ
ّ
ل��دي��ن��ا م���لء ال��ث��ق��ة ب������إرادة ال�سلطات
الفرن�سية يف ت�سريع هذا الدعم ،الذي
ّ
اً
�سي�صب �أول و�آخ�� ًرا يف م�صلحة اجلي�ش
ّ
والوطن واال�ستقرار الإقليمي والدويل.
��رر �شكري لكم ،و�آم��ل
ً
ختاما� ،أك� ّ
ل�سعادتكم وجلميع �أع�ضاء ال�سفارة
الفرن�سية كل التوفيق يف م�س�ؤولياتكم
الدبلوما�سية ،ملا فيه خري بلدينا وجي�شينا

وفد ع�سكري
�أردين
يف زيارة
لقيادة اجلي�ش
وبع�ض املراكز
الع�سكرية

ال�صديقني.
كما �أ�صدر امللحق الع�سكري
يف ال�سفارة الفرن�سية املقدم بيار
هرني �أوبري بيا ًنا جاء فيه:
«ا���س��ت��ق��ب��ل ���س��ع��ادة ال�سفري
الفرن�سي يف لبنان �إميانويل بون يف ق�صر
ال�صنوبر ،نهار ال�سبت يف  12كانون
الأول ،ع���دد ًا م��ن ال�ضباط اللبنانيني
والفرن�سيني والأمريكيني والنم�سويني،
خريجي مدر�سة احلرب  -باري�س ،الذين
ّ
ً
ّ
يت�شاركون جميعا يف اللغة الفرن�سية ويف
ا�ستذكار �أيام الدرا�سة املثمرة يف املدر�سة.
ي�����ض� ّ�م ه���ذا ال��ل��ق��اء ال�����س��ن��وي جميع
الطالب القدامى ملدر�سة احلرب الفرن�سية
امل��وج��ودي��ن يف ل��ب��ن��ان ،على اختالف
مهماتهم��� ،س��واء ك��ان��وا فرن�سيني �أو
�أجانب.
متّ خ�لال اللقاء تبادل وجهات نظر
�سيما ح��ول �أوج���ه التعاون
متعددة ال ّ

الع�سكري كافة ،وال��ر�ؤى امل�ستقبلية
للقتال احلديث يف �إطار اجلهد امل�شرتك
ملكافحة الإرهاب.
كما هي حال العالقات املميزة بني
لبنان وفرن�سا يف امل��ج��االت الثقافية
واالقت�صادية والتجارية ،ف���إن للبنان
مكانة خا�صة بالن�سبة �إىل فرن�سا على
�صعيد التعاون الع�سكري ،فمنذ العام
� ،1993أوف��د لبنان � 46ضابط ًا متفوق ًا
ملتابعة دورات يف مدر�سة احل��رب ،الأمر
الذي ي�ضعه يف املرتبة العا�شرة على �صعيد
 125بلد ًا �شريك ًا ،ويو�ضح الرابط الوثيق
الذي يجمع البلدين والأخ� ّ�وة يف ال�سالح
الناجمة عن ذلك».

يتقدمه رئي�س هيئة
ق��ام وف��د ع�سكري �أردين
ّ
ّ
التخطيط اال�سرتاتيجي يف القوات امل�سلحة الأردنية
اللواء املهند�س نايل الرقاد بزيارة �إىل قيادة اجلي�ش
وبع�ض املراكز الع�سكرية ،بهدف تعزيز �أوا�صر التعاون
بني الطرفني ودر�س حاجات اجلي�ش اللبناين.
ا�ستهل الوفد جولته بزيارة رئي�س الأرك��ان اللواء
الركن وليد �سلمان يف مكتبه يف ال�يرزة ،وكان
له لقاء يف قاعة الإيجاز تر�أ�سه نائب رئي�س الأركان
للتجهيز العميد الركن
مانويل كرجيان وح�ضره
ع���دد م��ن ال�����ض��ب��اط ،قد
ا�ستمع الوفد خالله �إىل
�شرح حول �إن�شاء اجلي�ش
اللبناين ونظام التدريب
لديه وحاجاته املختلفة.
ويف �أوق��ات خمتلفة ،زار
الوفد الع�سكري الأردين
قيادتي فوج املدفعية الأول
وفوج املد ّرعات الأول ،حيث اطلع على مهماتهما وعلى �أ�ساليب التدريب
املعتمدة لديهما.
تخللت الزيارة � ً
أي�ضا ،حفالت ا�ستقبال �أقامتها قيادة اجلي�ش ،وجوالت
�سياحية.
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اجتماع ثالثي يف الناقورة :لبنان يعرت�ض على خط ّ
الطفافات

عقد اجتماع ثالثي يف الناقورة برئا�سة قائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال لوت�شيانو بورتوالنو ،ويف ح�ضور
وفد من �ضباط اجلي�ش اللبناين على ر�أ�سه من�سق احلكومة
اللبنانية لدى هذه القوات العميد الركن حممد جانبيه.
ّ
املتعلقة بتطبيق القرار
نوق�شت يف االجتماع املوا�ضيع
 1701واحل��وادث احلا�صلة يف الفرتة الأخرية يف منطقة جنوب
الليطاين.
توجه اجلانب اللبناين بال�شكر �إىل القوات الدولية على
وقد ّ
اجلهود التي تبذلها للمحافظة على الهدوء يف منطقة جنوب
الليطاين ،ولفت �إىل ارتفاع وترية اخلروقات اجلوية الإ�سرائيلية
لل�سيادة اللبنانية بالإ�ضافة �إىل اخلروقات البحرية �شبه اليومية،
أكد الوفد اللبناين عدم اعرتافه بخط
وطالب بوقفها فو ًرا .و� ّ

الطفافات ،كون العدو الإ�سرائيلي و�ضعه من دون اال�ستناد �إىل
�أي معطى قانوين ،واعرت�ض على ا�ستخدام العدو الإ�سرائيلي
ت�سمية  Mont Doveللداللة على م��زارع �شبعا ،وطالب
با�ستخدام امل�صطلحات املعتمدة من قبل الأمم املتحدة.
ذكر اجل�نرال بورتوالنو ب�أن القرار  ،1701يلزم
من جهتهّ ،
�إ�سرائيل االن�سحاب الفوري من �شمال الغجر ووقف الطلعات
و�شدد على �ضرورة ا�ستخدام �آلية التن�سيق
اجلوية فوق لبنانّ ،
التو�صل �إىل
و�شجع اجلانبني على
واالرتباط مع القوات الدوليةّ ،
ّ
ترتيبات ميدانية لتحقيق خطوات عملية يف تطبيق القرار
ً
حفاظا على اال�ستقرار يف منطقة عمليات قوات
 ،1701وذلك
اً
خ�صو�صا
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان و�صول �إىل اخلط الأزرق،
ً
يف ّ
ظل الأو�ضاع املتوترة التي ت�شهدها املنطقة.

موا�صلة تعليم اخلط الأزرق
يف �إط��ار موا�صلة تعليم اخلط الأزرق ،قامت اللجنة التقنية
التابعة للجي�ش اللبناين ،بالتعاون مع فريق طوبوغرايف تابع
لقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،بعملية التحقق النهائي من
ّ
ثالث نقاط جديدة تقع يف حميط بلدة كفركال ،و�أجنزت تثبيت
املعامل عليها ب�صورة نهائية .وبذلك تكون اللجنة قد �أجنزت منذ
بدء عملها وحتى تاريخه ،التحقق النهائي من  228نقطة على
اخلط املذكور.
وقد ح�ضر عملية التحقق قائد القوات الدولية اجلرنال لوت�شيانو
أكد �أهمية
بورتوالنو ،الذي �أثنى على جهد فريق العمل امل�شرتك ،و� ّ
احلد من االحتكاكات واخلروقات،
هذه العملية التي من �ش�أنها ّ
وت�أمني اال�ستقرار على جانبي اخلط الأزرق.
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اح���ت���ف���ل امل��ع��ه��د
�ضابط لبناين
العايل للحرب يف ريو
يلقي كلمة دورة
دي جانريو  -الربازيل،
«م�صري الربازيل» بتخريج دورة درا�سات
عليا يف ال�سيا�سة
واال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
الدولية .الدورة التي حملت ا�سم «م�صري الربازيل»
ً
�ضباطا �أج��ان��ب م��ن بينهم العقيد
�ضمت
ّ
الركن البري حيار من اجلي�ش اللبناين .وقد
املتخرجني،
�ألقى العقيد الركن حيار كلمة
ّ
و�شارك قائد املعهد اللواء رافاييل رودريغز ب�إزاحة
ال�ستارة عن لوحة تذكارية باملنا�سبة.

مترين تكتي مع الفرقاطة الفرن�سية FS.COURBET
تعزيزًا للتعاون الع�سكري القائم بني اجلي�شني اللبناين
والفرن�سي ،نفّ ذت وحدات من القوات البحرية باال�شرتاك مع
الفرقاطة الفرن�سية  ،F.S. COURBETالتي زارت لبنان يف
تكتيا يف عر�ض
منت�صف �شهر كانون الأول املن�صرم ،مترينً ا
ً

البحر قبالة مرف�أ بريوت ،حول فر�ضية دهم �سفينة م�شبوهة
وتفتي�شها.
ّ
تخلل التمرين الذي ح�ضره �ضباط من القوات البحرية ومن
طاقم الفرقاطة ،تنفيذ عمليات مكافحة حرائق وم�ساعفة
م�صابني ،بالإ�ضافة �إىل رفع �أعتدة ونقل عنا�صر من املراكب

مناورتان قتال ّيتان

بوا�سطة الطوافات الع�سكرية.
يذكر �أن قائد الفرقاطة كان زار قيادة القوات البحرية،
حيث عقد لقاء مع قائدها العميد الركن البحري ماجد
علوان و�ضباط ،كما �أقام حفل ع�شاء على منت الفرقاطة
ح�ضره مدير العمليات العميد الركن زياد احلم�صي و�ضباط.

نفّ ذت وح��دات من فوجي احلدود
الرب ّية الأول والثاين وفوج املد ّرعات
الأول ،وعنا�صر من املديرية العامة
لأمن الدولة ،باال�شرتاك مع وحدات
من القوات اجلوية والبحرية وفوج
امل��غ��اوي��ر ،م��ن��اورة قتالية بالذخرية
احلية يف منطقة حنو�ش – حامات،
ب��إ���ش��راف مدر�سة ال��ق��وات اخلا�صة
وبح�ضور عدد من ال�ضباط.
وحتاكي املناورة مهاجمة جمموعة
مبنية،
متح�صنة يف �أماكن
�إرهابية
ّ
ّ
ّ
والق�ضاء عليها .وقد تخللتها رمايات
ب��ال��ط��واف��ات واملدفعية وال��دب��اب��ات
والأ���س��ل��ح��ة املتو�سطة واخلفيفة،
بالإ�ضافة �إىل تفجري عبوات نا�سفة
لفتح ثغرات .كما �شملت عمليات
دهم من ال�شاطئ بوا�سطة الطوافات

وال��زوارق احلربية ،وعمليات �إخالء
جرحى من حقل املعركة ب�إحدى
الطوافات.
ك��ذل��ك ،ن��فّ ��ذت م��ن��اورة مماثلة
�شاركت فيها وحدات من القوات
اجلوية والبحرية ومن لواء امل�شاة الثاين
ع�شر و�أفواج املد ّرعات الأ ّول واملدفعية
ب�ري���ة ال��ث��ال��ث،
ال��ث��اين واحل�����دود ال� ّ
وجمموعات من مديرية املخابرات
واملديرية العامة لأمن الدولة وذلك يف
منطقة حنو�ش – حامات.
وامل��ن��اورت��ان ت�أتيان يف �إط��ار خطة
ال��ت��دري��ب ال��ن��وع��ي ال��ت��ي و�ضعتها
أكد من جهوزية
قيادة اجلي�ش للت� ّ
ال��وح��دات ،وا���س��ت��ع��داده��ا للتدخل
ال�سريع والفاعل يف خمتلف الظروف
القتالية.
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قدا�س وحديقة ون�صب يف الذكرى الثامنة ال�ست�شهاد ال ّلواء الركن فرن�سوا احلاج
ّ

يف الذكرى الثامنة ال�ست�شهاد اللواء الركن فرن�سوا
وجمعية
احل��اج� ،أقامت م�ؤ�س�سة ال�شهيد احل��اج
ّ
ا�سا لراحة نف�سه يف كني�سة الأيقونة
«لوغو�س»ّ ،
قد ً
العجائبية ،اللعازرية -الأ�شرفية .ح�ضر القدا�س
النائب علي بزي ممثلاً رئي�س جمل�س النواب نبيه
بري ،والنائب جمال اجلراح ممثلاً رئي�س جمل�س
الوزراء متام �سالم ،وعدد من النواب والوزراء احلاليني
وال�سابقني ،وممثل قائد اجلي�ش ووزي���ر الدفاع
ّ
وممثلون
الوطني العميد الركن عدنان �سعيد،
أمنية ،ورفاق اللواء ال�شهيد احلاج
عن القيادات ال ّ
وعائلته ومواطنون.
ت��ر�أ���س الذبيحة الإل��ه��ي��ة املون�سنيور �أن��ط��وان
أك��د يف عظته �أن ال�شهيد كان
ع�ساف ،ال��ذي � ّ
ولبى
من �أ�صحاب اخليارات ال�صعبة ،وكان م�ؤمنً ا ّ
واجبه الع�سكري ب�إقدام وج��ر�أة ،رغم معرفته �أن
يقدم حياته حلظة
اخلطر يدق بابه .و�أ�ضاف :مل ّ
كر�سها ً
�سلفا للوطن يف كل
ا�ست�شهاده ،بل كان ّ
قدمه يف
موقف ومعركة ،وكان االنفجار
ً
تتويجا ملا ّ
حياته من ت�ضحيات.
توجه احل�ضور �إىل حديقة يف �شارع
بعد القدا�سّ ،
اال�ستقالل �أطلق عليها ا�سم حديقة اللواء الركن
ال�����ش��ه��ي��د ف��رن�����س��وا
�شيد
احل����اج ،وق���د ّ
يف و���س��ط��ه��ا ن�صب
ت���ذك���اري ق� ّ�دم��ت��ه
جمعية «لوغو�س»،
ّ
ّ
ك����ل من
و�أزاح
النائب ب� ّ�زي ورئي�س
اجلمعية ال�سيد زياد
عب�س وجنل الراحل
�إيلي احلاج والعميد
ال��رك��ن املتقاعد
�شامل روكز ال�ستار
عن الن�صب.
و�ألقى ال�سيد �إيلي
احل��اج كلمة قال
فيها� ،إن جي�شنا
ه��و ال���ذي ي��وح��دن��ا،
ول��ذل��ك لي�س لدينا
احل��ق ب ��أن ننق�سم،
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حيا يجب �أ ّال ن�سكت ،ول ّأن
ولأن �ضمرينا ما زال ً
لدينا �إرادة علينا التحرك .واعترب �أنه مهما ا�شتدت
ّ
�سيظل �صوتهم
احلبال على رق��اب اللبنانيني،
مرتفعا للعدالة والعي�ش بكرامة و�أم��ان� ،شاك ًرا
ً
وفيا لل�شهيد فرن�سوا احلاج.
كل من ال يزال ً
من جهته� ،ألقى العميد الركن املتقاعد �شامل
روك��ز كلمة اعترب فيها �أن فرن�سوا احل��اج رمز
وطني وك��ت��اب لل�شرف والت�ضحية وال ميكن
للكلمات التعبري عن �شخ�صه ،فرن�سوا احلاج
أحب كرامة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية حتى اال�ست�شهاد،
� ّ
قائدا...
وكان ً
و�أ�ضاف« :ملاذا فرن�سوا احل��اج ...لأ ّنه رفع الءات
بوجه امل�ساومات ،ونحن اليوم هنا للقول �أننا باقون
على قيمه ومبادئه ،نعدكم ونعد فرن�سوا احلاج �أننا
باقون للحفاظ على �سيادة الوطن ولبنان...

طي بو درغم الفنان يف كتاب
اللواء حممود ّ

برعاية ق��ائ��د اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ممثلاً
حمية� ،أقام ال�سيد نبيل حممود
بالعميد الركن عدنان
ّ
طي بو درغم ورىل بو درغم اخلليل حفل �إطالق كتاب:
ّ
طي بو درغم :الأعمال الفنية» يف Villa
«اللواء حممود ّ
 Paradisoاجلميزة  -بريوت .احلفل جاء بالتزامن مع
خ�ص�صت عائدات الكتاب
معر�ض لأعمال الراحل ،وقد ّ
لعائالت �شهداء اجلي�ش اللبناين.
ّ
حيا
تخلل االحتفال كلمة للعميد الركن
حمية ّ
ّ
فيها با�سم العماد قائد اجلي�ش �أفراد عائلة الراحل على
القيم...
�إجنازهم هذا العمل ّ
وق��الّ �« :إن الرجال الكبار� ،ش�أنهم �ش�أن الأبطال ،ال
ميوتون و�إن التحفت �أج�سادهم بالرتاب ،فهم يف وجدان
الأجيال ،خالدون مب�آثرهم و�إجنازاتهم و�إبداعاتهم يف
خمتلف ميادين احلياة».

طي
اللواء الركن الراحل حممود ّ
معا
بو درغ��م ،ال��ذي
نت�شرف اليوم ً
ّ
يف حفل �إط�لاق الكتاب اخلا�ص
الفنية ،هو من دون �أدنى
ب�أعماله
ّ
ّ
�شك من طينة ه ��ؤالء ،ويف طليعة
رج��االت��ن��ا الع�سكريني الكبار،
الذين تركوا ب�صماتهم وا�ضحة يف
�سجل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،بعد �أن
ّ
جلى يف جميع امل�س�ؤوليات والوظائف
القيادية التي �شغلها ،فك ًرا وعملاً ،
نربا�سا
ؤ�س�ساتيا ال يزال
نهجا م�
ثم
ً
ً
ً
ّ
ّ
لرفاق ال�سالح ،ي�ستنريون به ،كلما
اكتنفت امل�صاعب والتحد ّيات
طريقهم يف م�سرية ال�شرف والت�ضحية
والوفاء.
و�أ�ضاف« :حني ن�ستذكر الراحل
طي بو
العزيز اللواء الركن حممود ّ
بد �أن تتزاحم يف خميالتنا،
درغم ،ال ّ
�صورة قامته ال�شاخمة ،وم��ا يثريه
�شخ�صه يف نفو�سنا ،م��ن معاين
الفرو�سية وال�شجاعة وال�شهامة،
كما الع�صامية والنزاهة والأخالق،
والإخال�ص للم�ؤ�س�سة والوطن .فهذه
املزايا والف�ضائل احلميدة ،اجتمعت
ّ
كلها يف �شخ�صيته ،لت�صنع منها
ّ
بكل ما
هيبة القائد الع�سكري
للكلمة من معنى .فمن قيادة
اً
و�صول �إىل
مدر�سة التز ّلج �إىل ت�أ�سي�س فوج املغاوير وقيادته
رئا�سة �أركان اجلي�ش ،وما بني هذه املراكز من وظائف
عديدة �شغلها ،مل يدع الراحل �أي عذ ٍر لنف�سه ،للإخالل
ٍّ
كل منها،
ولو بجز ٍء ي�سري من معايري الكفاءة املطلوبة يف
همه الأ�سا�سي �أن ير�ضي �ضمريه ،ويكون جدي ًرا
�إذ كان ّ
ب�أداء واجبه املهني والع�سكري على �أكمل وجه».
� اّإل �أن الوجه الآخ��ر حلياة الراحل ،وال��ذي مل يظهر �إىل
النور مبا فيه الكفاية ،هو الإن�سان الفنّ ان ال�ساكن
فن الر�سم الذي عبرّ عنه
دوما يف �شخ�صيته� ،أعني احرتافه ّ
ً
بلوحات رائعة تنب�ض ب�ألوان ال�سحر واجلمال والإح�سا�س
بع�ضا من �صورها بني ّ
ً
دفتي هذا
امل��ره��ف ،جند اليوم
الكتاب .وك� ّأن بجمعه بني الوطنية والرجولة واملعرفة
ً
ملتقطا املجد من
واملوهبة اخلال�صة ،قد بلغ ذروة العلى،
ّ
كل �أطرافه.
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تخريج دورة يف مكافحة القن�ص
�أقيم يف منطقة حامات ،احتفال تخريج عنا�صر من خمتلف
وحدات اجلي�ش ،بعد �أن تابعوا دورة يف جمال مكافحة القن�ص،
ب�إ�شراف �ضباط من اجلي�ش وفريق تدريب �أمريكي متخ�ص�ص.
القوات اخلا�صة العقيد الركن
ح�ضر االحتفال قائد مدر�سة ّ
فادي خمول ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد
واملدعوين .وقد �ألقى العقيد الركن خمول كلمة
من ال�ضباط
ّ
املتخرجني وجهود املد ّربني،
باملنا�سبة �أثنى فيها على كفاءة
ّ
لاً
ؤكدا «�أن هذه الدورة الأوىل من نوعهاّ ،
إ�ضافيا
متثل دلي �
م� ً
ً

الت�صدي لأعداء لبنان ،كائنة ما
على القرار احلازم للجي�ش يف
ّ
كانت �أحجامهم وو�سائلهم و�أ�ساليبهم الإجرامية».
ّ
تخلل االحتفال تقدمي دروع تذكارية باملنا�سبة وت�سليم
ّ
تخللتها
تكتية
للمتخرجني الذين نفّ ذوا مناورة
ال�شهادات
ّ
ّ
احلية.
رمايات بالذخرية
ّ

يف �سياق التعاون القائم بني اجلي�ش اللبناين وجمعية معهد مار�شال
متابعة لعمل الكالب
ليغا�سي ( )Marshal Legacy Instituteالتي تدعم الربنامج اللبناين
ّ
للأعمال املتعلقة بالألغام ،زار رئي�س اجلمعية ال�سيد Perry F.
يف ك�شف الألغام
 Baltimoreوزارة الدفاع الوطني والتقى نائب رئي�س الأركان للعمليات
العميد الركن حممد جانبيه .كما زار رئي�س املركز اللبناين للأعمال
ّ
املتعلقة بالألغام العميد الركن �إيلي نا�صيف يف ح�ضور عدد من ال�ضباط.
ّ
املتعلقة بتدريب الكالب
تركز البحث خالل الزيارتني ،على املوا�ضيع
ّ
قدمتها اجلمعية هبة للجي�ش .كما
الكا�شفة للألغام والتي �سبق �أن ّ
كانت زيارة �إىل ثكنة �سعيد اخلطيب يف حماناّ ،
تفقد خاللها ال�سيد
 Baltimoreيرافقه �ضباط من املركز ومن فوج الهند�سة ،مكان �إيواء
الكالب ،وا�ستمع �إىل
�شرح حول عمل ف�صيلة
ٍ
التفتي�ش عن الألغام
ب��وا���س��ط��ة ال��ك�لاب،
واملهمات املوكلة �إليها
يف ه��ذا امل��ج��ال ،كما
ً
تدليليا
عر�ضا
ح�ضر
ً
كيفية تدريب
ح��ول
ّ
ال���ك�ل�اب يف حلقة
التدريب.
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حما�ضرة حول �صعوبات النطق
يف �إطار توعية الع�سكريني
وت���ث���ق���ي���ف���ه���م� ،أل����ق����ت
االخ��ت�����ص��ا���ص��ي��ة يف ت��ق��ومي
ال��ن��ط��ق الآن�������س���ة �أن���دري���ا
الطفيلي حما�ضرة يف قاعدة
ب�ي�روت ال��ب��ح��ر ّي��ة ،تناولت
فيها �صعوبات النطق ودور
اخت�صا�صي تقومي النطق يف
عالجها.
ً
ب��داي��ة� ،أو���ض��ح��ت الآن�سة
الطفيلي �أن �صعوبات النطق
ال تقت�صر ع��ل��ى الأط��ف��ال،
حيث �أن البالغني ميكن
�صحية
�أن يتعر�ضوا مل�شاكل
ّ
ت� ّؤدي �إىل م�شاكل يف النطق،
و�أوجزت طرق عالجها.
تطرقت �إىل �صعوبات
ث��م
ّ

مواهب الرقيب حمود
يف ابتكارات جميلة

ال����ن����ط����ق ل����دى
الأط��ف��ال ،م�شرية
�إىل �أن الطفل الذي
ي��ع��اين م�شكلة
يف النطق� ،سوف
ي����ع����اين الح� ً
��ق���ا
م���������ش����اك����ل يف
القراءة والكتابة.
من هنا �ضرورة ر�صد امل�شكلة
وع�لاج��ه��ا يف وق��ت مبكر
�ك��ن الطفل
لأن ذل��ك مي� ّ
من مواكبة �أقرانه .كذلك
حتدثت عن �أب��رز م�شاكل
ّ
�صعوبات النطق ،ومن بينها
ال�صعوبة يف اكت�ساب حرف
معينّ �أو لفظه ،ال��ت�� ّأخ��ر يف
النطق� ،ضعف املخزون اللغوي

نتيجة ال�صعوبة يف تخزين
الكلمات ،الت�أت�أة ،ال�صعوبة
يف البلع ،وغريها.
يف اخلتام عر�ضت الآن�سة
ال��ط��ف��ي��ل��ي �أب������رز م��ظ��اه��ر
�صعوبات النطق التي يجب
التنبه �إليها يف
على الأه��ل
ّ
�سنوات الطفولة الأوىل ،ومن
بينها عدم قدرة الطفل على

يجد الرقيب حممد حمود (من اللواء
اللوج�ستي – مديرية امل�شاغل) ً
بع�ضا من
الوقت ملمار�سة هواياته التي تف�صح عن
موهبة فنية.
الر�سم من �أبرز هواياته ،و�أعماله
بالإكريليك �شاركت يف �أكرث
من معر�ض يف لبنان بني العامني
 2000و .2004ل��وح��ت��ه «الأرزة»

النطق بكلمة ب�سيطة مثل
«ماما» �أو «بابا» لدى بلوغه
اخلم�سة ع�شر �شه ًرا� ،أو عدم
ق��درت��ه ع��ل��ى ف��ه��م جملة
ب�سيطة عند بلوغه الثمانية
متكنه
ع�شر �شه ًرا� ،أو عدم
ّ
م��ن رب��ط كلمتني م� ً�ع��ا يف
ال�سنتني من عمره �أو جملة
ب�سيطة يف �سن الثالثة.

عر�ضت يف �سمبوزيوم جونية (،)2002
و���ش��ارك ب�أعمال �أخ���رى يف منا�سبات
خمتلفة.

وال��رق��ي��ب ح��م��ود ير�سم �أي��� ً��ض��ا على
ال��زج��اج ،ويبتكر �أ���ش��ك� اً
�ال جميلة
ّ
كالفلني واخل�شب
من مواد خمتلفة،
واجل��ف�����ص�ين .وم���ن �أع��م��ال��ه
يف ه����ذا امل���ج���ال جم��� ّ��س��م
التكية املولوية (وه��ي من
املعامل الأثرية يف طرابل�س)،
وجم�سم الطاحونة امل�صنوع
من اخل�شب ،وامل�شغول بدقة
كبرية.
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�أجهزة
القيادة

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

�أركان اجلي�ش
للعمليات
تعليم وا�ستعالم
ومهمات �أخرى
ت�أ�س�ست ال�شعبة الثالثة (�أركان اجلي�ش للعمليات حال ًيا) مع ت�أ�سي�س اجلي�ش اللبناين يف
ً
جزءا من
الأول من �آب  ،1945ومتركزت يف مبنى قيادة اجلي�ش  -املتحف
(�سابقا) ،وكانت ً
قيادة اجلي�ش العليا وترتبط برئي�س �أركان حرب القيادة وبقائد اجلي�ش .ويف العام ،1978
ا�ستبدلت ت�سمية ال�شعبة الثالثة ب�أركان اجلي�ش للعمليات ،و�أ�صبح رئي�س ال�شعبة الثالثة
نائ ًبا لرئي�س الأركان للعمليات ،وتتبع له املديريات واملكاتب الآتية :مديرية التعليم،
مديرية اال�ستعالم ،مديرية العمليات ،مديرية الإ�شارة ،املركز اللبناين للأعمال
املتعلقة بالألغام ،مديرية التعاون الع�سكري  -املدين  ،CIMICومركز الت�أليل.

نائب رئي�س الأركان للعمليات

يرتبط نائب رئي�س الأركان للعمليات
برئي�س �أرك��ان اجلي�ش مبا�شرة� .أما

املهمات املنوطة به فهي� :إعداد القوات
وتدريبها ،و�ضع م�شاريع اخلطط الالزمة
ال�ستعمال القوات ،تنظيم االت�صاالت

الع�سكرية ،تنظيم �أبحاث اال�ستعالم
الع�سكري وتن�سيقها ،حت�ضري خطط
التحركات والتنقالت العمالنية،
اقرتاح تطوير نوعية العتاد احلربي وفق
احلاجة ،وت�شغيل مركز العمليات.

مديرية التعليم

م��ن ���ص�لاح��ي��ات م��دي��ري��ة التعليم
وم�����س ��ؤول��ي��ات��ه��ا ،حت�ضري توجيهات
التعليم ومتابعة تنفيذها ،حت�ضري
مناهج التعليم العام للمعاهد واملدار�س
يف اجلي�ش ،تنظيم حلقات االمتحانات
وامل��ب��اري��ات واق�ت�راح ت�شكيل جلانها
ّ
وتلقي نتائجها ،و�ضع روزنامة الدورات
الدرا�سية داخل البالد وخارجها� ،إجراء
االختبارات النف�سية ،حتديد توقيت
امل��ن��اورات على �صعيد اجلي�ش ،تعيني
وحت�ضري م��ن��اورات التدريب والرماية،
وتنظيم املكتبة الع�سكرية و�إدارتها.
وملزيد من الإي�ضاح ،ميكن النظر �إىل
املديرية من خالل مهمات �أق�سامها.
ففي ق�سم ال�ضباط تن�شط املحا�ضرات
وال�����دورات ال��ت��دري��ب��ي��ة وور�����ش العمل،
بالإ�ضافة �إىل امل�شاركة يف العديد من

العدد 367

31

�أجهزة
القيادة
امل�ؤمترات ومتابعة دورات لتعليم لغات
�أجنبية (�إنكليزي ،فرن�سي� ،أمل��اين،
�إيطايل ،رو�سي ،برتغايل)� .إىل ما �سبق،
متّ ان��ت��داب ع�سكريني م��ن جميع
الرتب يف مهمات خمتلفة (درا�سية وغري

درا�سية) �إىل عدة بلدان عربية و�أجنبية.
�أما على �صعيد ق�سم الرتباء والأفراد،
فيتابع العنا�صر دورات اخت�صا�ص
ومكاتب درا�سية وتدريبية وتقنية،
ويخ�ضعون لدورات تدريب ب�إ�شراف فرق
�أجنبية (�إي��ط��ال��ي��ا ،ال��ق��وات اخلا�صة
الأمريكية) .ومنذ العام  2010والعمل
جار على تطوير الفرنكوفونية لعنا�صر
اجلي�ش يف املركز الثقايف الفرن�سي ،وعلى
حت�ضري خمتلف امل�ستلزمات التدريبية
يف مو�ضوع الهبة ال�سعودية  ODASمع
فرق تدريب بريطانية .هذا �إىل التعاون
مع اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر
ال���دويل وال�صليب الأح��م��ر اللبناين،
وتدريب عنا�صر من الأجهزة الأمنية
املختلفة .كما مت تدريب ع�سكريني
من اجلن�سية ال�سودانية خ�ضعوا لدورات
يف جمال تن�شئة مغوار ،غط�س ،جموقل،
وقتال جبلي.
يف ق�سم ال��ري��ا���ض��ة وال���رم���ي يرتكز
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االهتمام على الرمايات وكل ما يتعلق
بها (تفعيل امل�شبهات وتطويرها)،
وعلى الن�شاطات الريا�ضية الع�سكرية
�سجل ح�ضور
املحلية والأجنبية ،وقد ّ
فاعل للجي�ش اللبناين يف امل��ؤمت��رات
الدولية والعربية على هذا ال�صعيد.
ق�سم البحوث والدرا�سات واملكتبات
يهتم بتنظيم ور���ش
ع��م��ل ،وب��امل�����ش��ارك��ة
يف �إل���ق���اء حم��ا���ض��رات
والإ�شراف على البحوث
يف وحدات اجلي�ش.
ويف ق�����س��م امل���راج���ع
يتم
ومراقبة التدريبّ ،
تفعيل التدريب على
جميع امل�ستويات ،ومن
اخت�صا�ص هذا الق�سم،
�إعداد املراجع التدريبية
وتوثيقها
وتدقيقها
ون�������ش���ره���ا وت���وق���ي���ع
بروتوكوالت مع اجلامعات املحلية.
�أما ق�سم االمتحانات ،فيتوىل تنفيذ
االختبارات النف�سانية للع�سكريني
����ددة
(م���ت���ط���وع�ي�ن وجم���نّ ���دي���ن مم� ّ
واملعينني ملتابعة بع�ض
خدماتهم)،
ّ
الدورات (من �ضباط ورتباء و�أفراد).
الق�سم الأخ�ي�ر وه��و ق�سم الت�أليل،
مهمته تفعيل بنك الأ�سئلة وتغذيته،

ً
متوقفا ملدة عام ون�صف
بعد �أن كان
وت�أليل نتائج االمتحانات.

مديرية اال�ستعالم

�أب����رز م��ه��م��ات م��دي��ري��ة اال�ستعالم
و���ص�لاح��ي��ات��ه��ا :تنظيم اال���س��ت��ع�لام
التكتي ،تقدير املوقف اال�ستعالمي
وتتبعه وت��زوي��د ال��ق��ي��ادات املعلومات
ّ
ال�لازم��ة ،حتليل منطقة العمليات،
االطالع على العقيدة القتالية لدى العدو
وعلى م�ستويات تنظيم قواته بالتن�سيق
مع مديرية املخابرات.
وي�شمل عملها ال��ي��وم ،رف��ع جميع
امل��را���س�لات املتعلقة ب��خ��روق��ات العدو
اال�سرائيلي وفق القرار ال��دويل � 1701إىل
امل��راج��ع املخت�صة ،تعميم ن�شاطات
العدو الإ�سرائيلي ،تنظيم التقرير الأمني
ال�شهري ،معاجلة امل�ستندات املتعلقة
ب�أ�سلحة ال��دم��ار ال�����ش��ام��ل ،وت��دري��ب
قطع اجلي�ش ووح��دات��ه على العمل
اال�ستعالمي.

مديرية العمليات

يف م��دي��ري��ة ال��ع��م��ل��ي��ات ،ي��ت��م و�ضع
م�شاريع خطط العمليات الع�سكرية
والأمنية وتطويرها وتعديلها� ،إع��داد
امل��ن��اورات ،و�صياغة م�شاريع الأوام���ر
ال��دائ��م��ة ،تنظيم ال��ع��م��ل يف غرفة

العمليات و�إدارت����ه ،م�سك �سجالت
الوقائع والعمليات احلربية ،تنظيم
ن�شاطات االحتفاالت الع�سكرية التي
تتطلب حتريك القوات ،و�إعداد م�شاريع
خطط االت�صاالت الع�سكرية والعمل
على تنفيذها.
ً
وقد �شهدت هذه املديرية تطو ًرا ملحوظا
بف�ضل التجهيزات احلديثة ،بحيث بات
ممكنً ا :متابعة احلدث عرب �شا�شات
�ضخمة يف مركز العمليات ،كذلك
ا�ستحداث �شبكة ات�صاالت متعددة بني
مركز العمليات وال��وح��دات القتالية
ل�ضمان ا�ستمرارية االت�صال يف جميع
ال��ظ��روف ،متابعة الأح���داث بال�صوت

وال�����ص��ورة ( )video conferenceما
ب�ين ال��وح��دات املنت�شرة على احل��دود
وم���رك���ز ال��ع��م��ل��ي��ات ،ر���ص��د احل���دود
بوا�سطة الرادارات واملناطيد املوزعة على
�أف��واج احل��دود الربية ،املراقبة الدقيقة
واال�ستطالع املبا�شر من اجلو حيث تدعو
احلاجة� ،إدارة �أكرث من حدث يف الوقت
عينه وعلى جميع الأرا�ضي اللبنانية،
ومواكبة التطور التكنولوجي احلا�صل
على جميع ال�صعد .Call Center

املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام

يرتبط امل��رك��ز اللبناين للأعمال

ً
ً
وثيقا ب�أركان
ارتباطا
املتعلقة بالألغام
اجلي�ش للعمليات .فيه يتم تخطيط
و�إدارة جميع ن�شاطات و�أعمال الربنامج
الوطني لنزع الألغام وفق املعايري العاملية
وال��وط��ن��ي��ة ،وذل���ك م��ن خ�ل�ال :تنفيذ
عمليات الإزال��ة ،التوعية من خماطر
الألغام ،م�ساعدة �ضحايا الألغام ومتابعة
�أو�ضاعهم.
وقد �أجن��ز املركز لغاية اليوم تطهري
 %61من الأرا�ضي امللوثة بالألغام والقنابل
العنقودية ،و %73من الأرا�ضي امل�صنّ فة
ملوثة بالقنابل العنقودية ،و %46من
ملوثة بالألغام ،و%64
الأرا�ضي امل�صنّ فة ّ
من الأرا�ضي امل�صنفة خطرة ،وذلك يف
موازاة تنفيذ �أعمال التوعية من خماطر
الألغام ،وم�ساعدة �ضحاياها.
حاليا ملفات �إزالة الألغام
ويعد املركز
ّ
ً
على اخلط الأزرق ،وو�ضع اال�سرتاتيجية
اخلا�صة باملدر�سة الإقليمية لنزع الألغام
لأهداف �إن�سانية يف لبنان.
ومن امل�شاريع املرتقبة للمركز :م�سح
(غري تقني) للبقع اخلطرة املكت�شفة
( ،)Non Technical Surveyال�سعي
�إىل ت�أمني التجهيزات الالزمة للمدر�سة
الإقليمية لنزع الألغام لأهداف �إن�سانية
يف لبنان  ،RSHDLوال�سعي مع اجلهات
املانحة لت�أمني التمويل لإزال���ة �ألغام
اخلط الأزرق ،ومتديد العمل مبذكرات
ال��ت��ف��اه��م م��ع امل��ن��ظ��م��ات الأجنبية
واملحلية.

مديرية الإ�شارة

تتوىل مديرية الإ���ش��ارة الإ���ش��راف على
ت��ع��زي��ز ق����درات اجل��ي�����ش يف م��ا خ�ص
الإ���ش��ارة ،م��ن خ�لال تطويع وت��دري��ب
وت�أهيل العنا�صر مبا يتالءم مع التطور
احلا�صل على �صعيد االت�صاالت .وي�ضاف
�إىل ذل��ك :حتقيق وتركيب �شبكة
ات�صاالت جزعية  TETRAملختلف
وحدات اجلي�ش وقطعه ،حتقيق �شبكة
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�أجهزة
القيادة
ات�صاالت تكتية حديثة ،DATRON
توزيع الأج��ه��زة على بع�ض الوحدات
وفق احلاجة العمالنية ،تلزمي �شبكة
رب��ط ق��ي��ادة اجلي�ش ب��ق��ي��ادات الأل��وي��ة
والأف��واج العمالنية من خالل �شبكة
.Microwave

مديرية التعاون الع�سكري  -املدين
CIMIC

هذه املديرية حديثة العهد ،لكنّ ها
ت�ضطلع بدور فاعل على �صعيد تعزيز

العالقة ب�ين اجلي�ش واملجتمع .وقد
نفّ ذت م�شاريع يف بع�ض املناطق ال�ساخنة
 Hot Spotsمثل عر�سال ،طرابل�س،
علما �أن تقدمياتها
وادي خالد وغريها،
ً
تغطي جميع املناطق اللبنانية وهي
تتم بالتعاون مع هيئات ودول مانحة
يف جميع الأرا���ض��ي اللبنانية ,وت�شمل
املجاالت الطبية ،والبيئية ،والرتبوية،
واالجتماعية ،والإن�سانية.

مركز الت�أليل

من �أب��رز م�س�ؤوليات مركز الت�أليل،
تطوير منظومة الت�أليل داخ��ل ركن
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العمليات� ،إن من حيث عدد �أجهزة
احلوا�سيب واخل���وادم امل��ت��واف��ر� ،أو من

حيــث الربامــج والتطبيقــات املنفّ ــذة
وحتديــدا
مل�صلحــة هــذا الركــن،
ً
علــى م�ستوى التطبيقات وال�برام��ج
ال��ت��ي تتعلق ب��الأع��م��ال املكتبية
وامللفات املم�سوكة من قبل املديريات
التابعة لأرك��ان اجلي�ش للعمليات،
والبنى التحتية والتجهيزات احلديثة
التي متّ تزويد غ��رف العمليات بها.
وقد �سمح �إجن��ازه للمهمات املذكورة
باعتماد تقنية النقل املبا�شر خالل
وتتبع
تنفيذ امل��ه��م��ات العمالنية،
ّ
حركة الآل��ي��ات وال��دوري��ات ،وبالتايل
�إجراء مطابقة ميدانية بوا�سطة �أنظمة
املعلومات اجلغرافية واخلرائط الرقمية
وال�صور اجلوية والف�ضائية.

حتقيق
ع�سكري

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية
�صورة لبنان
التاريخية واحلديثة

م�ستمرة
ور�شة عمل
ّ
وحتديث يتنا�سب
وطبيعة املهمات
هنا املا�ضي واحلا�ضر وامل�ستقبل ...هنا لبنان
التاريخ بجغرافيته ،ولبنان احلا�ضر بخرائطه
وب�صوره اجلوية ،ولبنان امل�ستقبل بتحديثاته
الإعمارية وبناه التحتية .هنا مديرية ال�ش�ؤون
اجلغرافية التي ا�ستحدثت يف هيكلية امل� ّؤ�س�سة
الع�سكرية مبوجب قانون � 6شباط ،1962
والتي حتتفظ بخرائط و�صور جلميع املناطق
اللبنانية منذ اخلم�سينيات ،وتوا�صل حتديثها
مع كل التغريات التي تطر أ� من حيث البنى
التحتية والأبنية واملعلومات اجلغرافية .ومع
العميد الركن عبد الرحمن نعيم مدير ال�ش�ؤون
اجلغرافية ،قمنا بجولة يف خمتلف امل�صالح
التابعة لها ،فكان هذا التحقيق.

املديرية لي�ست املطبعة!

يعتقد كثريون �أن مديرية ال�ش�ؤون
اجلغرافية ه��ي املطبعة الع�سكرية،
ت�شكل �سوى
ولكن يف الواقع املطبعة ال
ّ
ىّ
تتول � ً
أي�ضا
 %25من عمل املديرية التي
جميع الأعمال اجلغرافية واجليودازية،
و�أه� ّ�م��ه��ا :زرع النقاط اجل��ودزي��ة على
كامل الأرا�ضي اللبنانية (ح��واىل 1500
نقطة) ،قيا�س االرت��ف��اع��ات العامة،
الت�صوير اجل��وي ،معاجلة ال�صور اجلوية

ال�ستثمارها يف �صنع اخلرائط ،تنظيم
بقيا�سي
وط��ب��اع��ة اخل��ري��ط��ة امل��وح��دة
َ
 1/20.000و 1/50.000جلميع الأرا���ض��ي
اللبنانية ،تزويد م�صلحة امل�ساحة يف وزارة
بقيا�سي  1/5000و1/50.000
املالية خرائط
َ
للأرا�ضي غري املم�سوحة ،تنظيم اخلرائط
مع منا�سب االرتفاع ومبقايي�س خمتلفة
وف��ق طلب ال���وزارات املعنية (م�شاريع
الري والتحريج ،الطرق ،الكهرباء ،فتح
الأنفاق ،)...حفظ �أر�شيف ال�صور اجلوية
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حتقيق
ع�سكري
واخل��رائ��ط لتموين ال�����وزارات والأف����راد
(اخلرائط التي ال تطلب من م�صلحة
امل�ساحة يف وزارة املالية) ،وتنظيم دورات
تدريبية.
�إىل كل هذه املهمات تُ�ضاف مهمة
طباعة املن�شورات واملطبوعات والنماذج
الع�سكرية ،وتزويد اجلي�ش العتاد الذي
يدخل �ضمن ترقيمها (�آالت ت�صوير
م�ستندات ،خمتلف �أن��واع القرطا�سية
وغريها).
للتعرف عن قرب �إىل هذه املهمات
ّ
وخمتلف امل�صالح التي ت��ؤ ّل��ف مديرية
ال�ش�ؤون اجلغرافية ،ا�صطحبنا العميد
ال��رك��ن نعيم يف ج��ول��ة يف �أرج��ائ��ه��ا.
ّ
املحطة الأوىل كانت يف غرفة التعليم
حيث يتابع عدد من الع�سكريني من
خمتلف قطع اجلي�ش ،دورة تدريبية
على نظم املعلومات اجلغرافية ،GIS
وه��و برنامج ح��دي��ث ل��ق��راءة اخل��رائ��ط
وحتليلها .من بعدها ّ
تنقلنا بني امل�صالح
التي ىّ
ّ
حمددة ،يف
مهمة
كل منها
تتول
ّ
ّ
ّ
�إطار تنظيمي يوفر ترابطها وتكاملها.

بعد ب�إ�سقاط مواقع
امل�����س��ت�����ش��ف��ي��ات
واملراكز ال�صحية
وال����دف����اع امل���دين
واجل�����ام�����ع�����ات
واملدار�س الر�سمية
واخلا�صة وال�صليب
الأح��م��ر وغريها،
ع���ل���ى اخل���رائ���ط
وال�������ص���ور اجل��وي��ة
ب�إحداثيات دقيقة .وي�ساعد البلديات يف
تنفيذ م�شاريع نظم املعلومات اجلغرافية
( GISم�����ش��روع  GISمدينتَي ب�يروت
وجونية قيد القرار) وتدريب عنا�صرها
ّ
يحقق املركز
على هذا النظام .كما
�صو ًرا ف�ضائية ويقوم مبعاجلتها لتحديث
اخلرائط الطوبوغرافية يف املديرية ويد ّرب
ع�سكر ّيي اجلي�ش وموظفي �إدارات الدولة
على نظم املعلومات اجلغرافية.
يتم العمل على حتديث مركز
ً
حالياّ ،
عزز
اال�ست�شعار عن بعد وتطويره ،حيث ّ

 ،)Touch Screen 57 Inchوت�سعى
املديرية �إىل تطوير نظام ي�� ّؤم��ن و�صل
املديرية بقيادة اجلي�ش.

ق�سم الت�أليل

رئي�س ق�سم الت�أليل يف مديرية ال�ش�ؤون
اجلغرافية امل�لازم �أول م��روان الدب�س،
يلبي
ّ
يحدثنا عن دور هذا الق�سم الذي ّ
حاجات وح��دات اجلي�ش من خرائط
وخطائط و���ص��ور جوية وف�ضائية ،مع
�إمكان �إنزال مراكز انت�شارها على هذه

مركز اال�ست�شعار عن بعد

ي�شرح رئي�س مركز اال�ست�شعار عن
بعد العقيد املهند�س �أحمد عبد ّ
املطلب
احلاج � ّأن املركز كما ّ
يدل ا�سمه ،يقوم
ب�إن�شاء قاعدة معلومات جغرافية وطنية،
ّ
املتعلقة
من خ�لال جمع املعلومات
التحتية وامل��ب��اين وامل��زروع��ات
بالبنى
ّ
وال�سكان وغريها من وزارات الدولة
ً
الحقا
وم�ؤ�س�ساتها ،وذلك ال�ستثمارها
يف التخطيط وحت��دي��ث امل�شاريع التي
تقوم بها الدولة ،وحتديث خرائط مديرية
ي�سهل
ال�ش�ؤون اجلغرافية .ه��ذا الأم��ر
ّ
تزويد القطع و«بكب�سة ز ّر» ،املعلومات
مهمة،
التي حتتاجها خالل تنفيذ �أي
ّ
من خرائط و�صور جوية ومعلومات عن
املزروعات وال�سكان وتفا�صيل �أخرى.
كذلك ،يقوم مركز اال�ست�شعار عن
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العقيد املهند�س �أحمد عبد ّ
املطلب احلاج

املالزم �أول مروان الدب�س

عديده و ُز ِّود مكاتب حديثة .ويلفت
رئي�سه العقيد احلاج �إىل �أن هذا املركز
ّ
يحتل يف اجليو�ش املتطورة �أهمية كربى
نظ ًرا للدور الأ�سا�سي الذي ي� ّؤديه .وقد ُز ِّود
ف��رع معاجلة ال�صور اجلوية يف املركز
�شا�شة جديدة وحديثة (Interactive

اخلرائط لت�سهيل عملها .كذلك ،يقوم
بت�أمني حاجات البلديات واملدنيني من
خرائط و�صور جوية وف�ضائية� ،إ�ضافة �إىل
�إدارة �شبكة داخلية مركزية ت�ستفيد
منها الأق�سام وامل�صالح يف املديرية ،وحتفظ
فيها املعلومات اليومية وال�صور الف�ضائية

وتعتمد كمراجع يف النزاعات الق�ضائية
حاليا على
والعقارية .وتعمل امل�صلحة
ً
ن�سخ ال�صور القدمية والأر�شيف ب�شكل
معلومات حلفظها من التلف مع مرور
الزمن ،وت�سعى �إىل حتقيق �شا�شة كبرية
لعر�ض ال�صور �أمام الزبائن بغية ت�سهيل
العمل وت�سريعه.

�إىل تنفيذ �شقالت العقارات الواقعة
�ضمن ارتفاق مطارات ب�يروت ،ري��اق،
ح��ام��ات وال��ق��ل��ي��ع��ات (منطقة ح��رم
بكيل
املطار) .كذلك ،تقوم امل�صلحة َ
املقالع والك�سارات واملحافر على كامل
الأرا�ضي اللبنانية وباحت�ساب الكميات
امل�ستخرجة منها بغية جتديد الرخ�ص
لها من قبل وزارة البيئة ،واحت�ساب
امل�سافة ال�شعاعية و�إعطاء �إفادة بها.
وال تقت�صر مهمة امل�صلحة على ذلك
فقط ،فهي تتوىل � ً
أي�ضا تعليم اخلط الأزرق
والتحقق من خروقات العدو الإ�سرائيلي
ل��ه� ،إىل تنفيذ �أع��م��ال الطوبوغرافية
خمتلفة للم�ؤ�س�سات العامة والبلديات.
ويف �إطار تطويرها ،تعمل امل�صلحة على
م�شروع علمي ال�ستبدال النقاط اجلودزية
الـ 1500بثماين حمطات ديجيتال تغطي
ّ
مزيدا
وتوفر
كامل الأرا�ضي اللبنانية،
ً
من الدقة وال�سرعة يف العمل.

واجلوية واخلرائط الطوبوغرافية.

م�صلحة اجليودازيا

م�صلحة الفوتوغرامرتيا

م�صلحة الإر�شاد واملعلومات

م�صلحة الإر�شاد واملعلومات تعترب جز ًءا
أ�سا�سيا من مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية
�
ً
وب��واب��ة املدنيني �إليها ،يقول رئي�سها
العميد الركن جربايل معلوف ،ويتابع
ّ
تت�سلم امل�صلحة طلبات الزبائن
�شارحا:
ً
املدنيني للح�صول على خرائط لبنان
مبختلف املقايي�س ،وعلى ال�صور اجلوية
القدمية التي يفوق عددها ال��ـ� 40ألف
�صورة ،من �أر�شيف امل�صلحة الذي يعود
�إىل العام  .1956كما تقوم امل�صلحة
با�ست�صدار طلبات �شقالت العقارات
و�شقالت ارتفاع الأر�ض والأبنية والنقاط
اجلودزية ،وت�سليمها للمدنيني كم�ستند
�أ�سا�سي يف املعامالت الر�سمية (رخ�ص
البناء ،عمليات ال�ضم والفرز ،حفر �آبار
املياه� ،إن�شاء بلديات جديدة .)...وتعترب
الإف��ادات التي ت�صدرها امل�صلحة مبثابة
م�ستندات ���ص��ادرة ع��ن ق��ي��ادة اجلي�ش

العميد الركن جربايل معلوف

ي��و���ض��ح رئ��ي�����س
امل�صلحة العقيد
امل��ه��ن��د���س داين
�صقر � ّأن امل�صلحة
م�س�ؤولة عن تنفيذ
معظم الأع��م��ال
ال��ط��وب��وغ��راف��ي��ة
مل���������ص����ل����ح����ة
اجل��ي�����ش وت����د ّرب
ال��ع�����س��ك��ري�ين
ع��ل��ى �أج��ه��زة ال��ـ
GPS Handy
وعلى الإ�سقاطات
ومعايري التحديد.
وتقوم � ً
أي�ضا بو�ضع
ن��ق��اط التثليث
(النقاط اجلودزية)
وب�������ض���ب���ط���ه���ا
و�صيانتها على
ك��ام��ل الأرا���ض��ي
اللبنانية� ،إ�ضافة

العقيد املهند�س �أحمد اجلابي رئي�س
م�صلحة الفوتوغرامرتيا ي�شرح بالتفا�صيل
مهمة هذه امل�صلحة التي تقوم بتنظيم
مهمات الت�صوير اجل��وي بهدف �صنع
اخلرائط الطوبوغرافية وحتديثها� ،إ�ضافة
ّ
املتعلقة
�إىل تنظيم خمططات الطريان
بالت�صوير اجل��وي وتنفيذها من خالل

العقيد املهند�س �أحمد اجلابي
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حتقيق
ع�سكري
تزويد الطائرة االرتفاع وال�سرعة املنا�س َبني
وت�صحح امل�صلحة
وامل�سار (.)trajectoire
ّ
ال�صور اجلوية ( )orthophotoلت�صبح
�صاحلة لر�سم اخلرائط من خالل حتليل
ال�صورة وا�ستخراج املعلومات ومنا�سب
االرتفاع منها� ،إ�ضافة �إىل تزويد املواطنني
�شقالت ارت��ف��اع لعقاراتهم بتواريخ
ت�ضمه
�سابقة من خالل الأر�شيف الذي
ّ
امل�صلحة ،ب�أمر من القا�ضي العقاري
لتبيان املخالفات� ،أو لتجنّ ب اخلالفات
يف حال �أبرز ال�شخ�ص املعني م�ستندات
امللكية.

م�صلحة الر�سم واال�ستن�ساخ

ُق�سم م�صلحة الر�سم واال�ستن�ساخ
ت َ
(كارتوغرافيا) التي ير�أ�سها العقيد
ق�سمني:
ميني� ،إىل
املهند�س �سيمون ّ
َ
ّ
 ق�سم الر�سم املكلف ،ب�صورة ح�صرية،ّ
املتعلقة بكامل
بتدقيق و�إ�صدار اخلرائط
الأرا�ضي اللبنانية بجميع �أنواعها ،حيث
ال ت�سمح املديرية بطباعة �أي خريطة �إ ّال
بعد احل�صول على موافقتها امل�سبقة،
كما ال ميكن حتديث �أي خريطة �أو
تطويرها �إ ّال عربها.
الر�سامني
يعمل يف الق�سم فريق من
ّ
ال�سباق بني الدول
الكارتوغرافيني ،كان ّ
العربية يف �إجناز خرائط لبنان مبقيا�س
 1/20.000و ،1/50.000وقد ا�ستعانت به �أكرث
من دولة �شقيقة لإجناز خرائطها .ولكن
نتيجة الأحداثّ ،
توقفت منذ ال�ستينيات
ع��م��ل��ي��ة ت��ط��وي��ر وحت���دي���ث اخل��رائ��ط
الع�سكرية الأ�سا�سية للبنان الذي خ�سر
بالتايل فريقه الكارتوغرايف ،ليعمل يف
الآونة الأخرية على �إعادة هذا الفريق من
خالل تطويع عنا�صر وتدريبهم.
العامني  2005و 2008ا�ستح�صلت
بني
َ
املديرية على �صور ف�ضائية وجوية جديدة
متّ ا�ستثمارها ،وا�ستطاع الق�سم من
باملقيا�سني
حمدثة
خاللها �إنتاج خرائط
ّ
َ
املذكو َرين� ،إ�ضافة �إىل �إنتاج جمموعة
40
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ميني
العقيد املهند�س �سيمون ّ
خرائط  Hypsométriqueوعددها 12
خريطة ّ
تغطي كامل الأرا�ضي اللبنانية
مبقيا�س .1/50.000
وم��ن خ�لال اال���س��ت��ف��ادة م��ن جت��ارب
اجل��ي��و���ش الأخ����رى وخ�برات��ه��ا ،ب���د�أت
امل�صلحة االعتماد على م�صادر املعلومات
املفتوحة املجانية open source free
أهمها  ،Google Mapsال�ستثمار
 dataو� ّ
م�ستدام ل��ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات املجانية،
تعدد امل�صادر املتاحة من
خ�صو�صا مع ّ
ً
يتم
خ�لال الـ Microsatelliteوالتي ّ
حتويلها �إىل معطيات جغرافية ميكن
ا�ستخدامها بنجاح ّ
ودق��ة يف الأعمال
الع�سكرية واملدنية.
وب���ه���ذه ال��ط��ري��ق��ة ب�����د�أت يف ال��ع��ام
 2015وبالتن�سيق مع �أرك���ان اجلي�ش
للعمليات ،عملية حت��دي��ث �شاملة
للخرائط الأ�سا�سية مبقيا�س 1/20.000
ً
انطالقا
لكامل الأرا���ض��ي اللبنانية
من احلدود الدولية ،حيث متّ تكليف
عمالنيا التدقيق الأويل
الوحدات املنت�شرة
ً
يف حمتويات اخلرائط يف بقع وجودها.
وب��الإ���ض��اف��ة �إىل ه��ذه اخل��رائ��ط ،يقوم
الق�سم ب�إنتاج جمموعة �أخ��رى للعديد
م��ن اجل��ه��ات احلكومية واخلا�صة،
كاخلرائط اجليولوجية وال�سياحية
والبلدية وخرائط الغطاء النباتي وغريها.
 � ّأما الق�سم الثاين ،ق�سم اال�ستن�ساخوالطباعة ،فهو ي��ت� ىّ
�ول �إدارة املطبعة

ال��ع�����س��ك��ري��ة ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ت ��أم�ين
املطبوعات للجي�ش وال���وزارات والدوائر
احلكومية وال��ب��ل��دي��ات وامل�ؤ�س�سات
العامة ،ولل�شركات اخلا�صة .وهي تنفّ ذ
ّ
املتعلقة بالطباعة
كامل الأع��م��ال
من الت�صميم (� ،)designإىل �إنتاج
البالكيتات الطباعية (،)plates
فالطباعة ( )printingوالأع��م��ال
النهائية كالرب�ش ()perfect binding
ّ
وال�شك (� ،)saddle stitchingإ�ضافة
�إىل �أع��م��ال التجليد الفنّ ي ومراقبة
النوعية والإنتاج النهائي ()finishing
والتو�ضيب.
يف الآون��ة الأخ�يرة عرفت املطبعة التي
تتمتّ ع ب�شبه ح�صرية يف تقنيات �أمن
ال�سري والهولوغرام
الوثائق كاحلرب
ّ
ريا من خالل �إجراء
وغ�يره ،تطو ًرا كب ً
عدة
�صيانة �شاملة ملوقعها ،وذل��ك يف ّ
أه��م��ه��ا� :إع�����ادة هيكلة
خ��ط��وات � ّ
�إداري�����ة �شاملة ()restructuring
ت���أخ��ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار ال��ت��ط��ورات يف
ع��امل �إدارة ال�شركات (corporate
 )managementوالأعمال من جهة،
وامل�ستجدات يف عامل الطباعة من جهة
�أخ��رى� .إ�ضافة �إىل ا�ستحداث جمموعة
مكاتب �إداري����ة تنا�سب متطلبات
مميز من
العمل احلديث وذلك بجهد
ّ
فوج الأ�شغال .كذلك متّ ت�أمني �آالت
طباعة حديثة ( )offsetال�ستبدال
الآالت القدمية التي جت��اوزت عمرها
االفرتا�ضي منذ �أكرث من عقد ،ولكن
ي�ستمر ا�ستخدامها بجهد ا�ستثنائي
والقيمني على
م��ن العاملني عليها
ّ
�صيانتها .وا�ستُب ِد َلت عمليات املونتاج
والإن��ت��اج اليدوي للبالكيتات ب�إنتاج
�آيل عن طريق ت�أمني ماكينة CTP-
 ،Computer to Plateالأمر الذي ّ
يوفر
ّ
ويقل�ص مهلة �إجناز البالك من
الوقت
�أيام �إىل دقائق� ،إ�ضافة �إىل توفري يف اليد
العاملة .ومتّ � ً
أي�ضا ا�ستحداث مكتب
ملراقبة النوعية وت�سليم املطبوعات ،يف
خطوة هي الأوىل نحو تطبيق معايري

الأي��زو ( )ISOللجودة ،وتنظيم �أر�شيف
املطبوعات اخلا�ص باجلي�ش وبالدولة
اللبنانية.
ه���ذا ال��ق�����س��م م��ن م��دي��ري��ة ال�����ش ��ؤون
بحد ذاتها من
اجلغرافية ور�شة قائمة
ّ
حيث حت�سني ظ��روف العمل ومكانه
و�إنتاجيته ،وتنفيذ املهمات والأعمال
ٍ
نحل تعمل
املوكلة �إليه� ...إنه خلية
ٍ
م��ن دون كلل� ،ضجيج �آالت تطبع
وتق�ص وتخيط وتكب�س
وتخرم ال��ورق
ّ
ّ
بالطي والرب�ش
وتق�ص اجللد وتقوم
وتغري
ّ
ّ
ّ
واجلمع ...ليخرج الكتاب �أو امل�ستند
املطبوع ب�صورته النهائية.

م�صلحة عتاد اجلغرافيا

تعترب م�صلحة عتاد اجلغرافيا خمزن
ّ
يتعلق بالعتاد اجلغرايف
اجلي�ش يف ما

ىّ
تتول
واملطبوعات والقرطا�سية ،وه��ي
حتقيق ال��ع��ت��اد وا���س��ت�لام��ه وك��ذل��ك
القرطا�سية التي تدخل �ضمن ترقيم
املديرية (�أوراق الطباعة� ،أوراق ،A4
قرطا�سية� ،آالت ت�صوير م�ستندات،)...
كما تقوم بتلزمي وا�ستالم الأعمال
والأ���ش��غ��ال املتعلقة بعمل املطبعة
الع�سكرية ،و�صيانة وم�ساعفة جميع
�آالت ت�صوير امل�ستندات و�سحب ال�ستان�سل
مل�صلحة وحدات اجلي�ش.

هذا ما ّ
حققناه

اختتمنا اجلولة يف مكتب مدير ال�ش�ؤون
أكد � ّأن املديرية تعمل
اجلغرافية الذي � ّ
ٍ
م�ستمر على تطوير عتادها
ب�شكل
ّ
مبا يتنا�سب واملهمات املوكلة �إليها.
ويف ه��ذا الإط���ار ،متّ ت�أمني �آل��ة طباعة
م��ت��ط��ورة خا�صة
لطباعة اخلرائط
ي��ت��م تركيبها
ح��ال� ً�ي��ا م��ا يرفع
القدرة الإنتاجية
م������ن خ����رائ����ط
وم����ط����ب����وع����ات
بن�سبة ك��ب�يرة،
�إ�ضافة �إىل حتقيق
�آالت ت�����ص��وي��ر
م��ت��ط��ورة خا�صة
بق�سم الت�صوير يف

م�صلحة الكارتوغرافيا ،ت�سمح ب�إنتاج
الكتب وغريها ب�سرعة وجودة عاليتَني.
يتم العمل على ت�أمني التوا�صل
كما ّ
الفوري مع قيادة اجلي�ش يف ما يخ�ص
تبادل املعلومات واخل��رائ��ط .كذلك،
ت�سعى املديرية ال�ست�صدار القوانني التي
تنظم عملية التعاون بينها وبني وزارات
الدولة يف املجاالت التي تفيد الطرفني
(ن��ظ��م م��ع��ل��وم��ات ج��غ��راف��ي��ة خا�صة
بالبلديات وامل�ؤ�س�سات العامة ،امل�شاريع
الإمن��ائ��ي��ة وال��ب��ن��ى التحتية� ،أع��م��ال
امل�ساحة واخلرائط العقارية ...،الخ).
وي�شدد العميد الركن نعيم على ال�سعي
ّ
احلثيث ال��ذي تقوم به املديرية لإن�شاء
قاعدة البيانات اجلغرافية الوطنية حيث
تعمل على جتميع املعطيات اجلغرافية
املتوافرة لدى امل�ؤ�س�سات العامة لو�ضعها
متكن
يف ق��اع��دة ب��ي��ان��ات م��وح��دة،
ّ
امل�ستفيدين من وزارات و�إدارات الدولة من
ا�ستخدامها يف التخطيط للم�شاريع على
ال�صعيد الوطني.

التطور
�سعي �إىل مزيد من
ّ

يواجه العمل يف املديرية بع�ض العوائق
التي يعود معظمها �إىل الأو�ضاع ال�سائدة
ال��ت��ي تعيق ت ��أم�ين الأم�����وال ال�لازم��ة
لتحقيق العتاد وال�برجم��ي��ات وحاجة
اجلي�ش من م��واد طباعية وقرطا�سية
ٍ
ٍ
كاف ،وارتفاع كلفة الربامج
ب�شكل

العدد 367

41

حتقيق
ع�سكري
والعتاد و�سرعة تغيرّ املعلومات اجلغرافية
(مت��دد ع��م��راين� ،شق ط��رق ج��دي��دة...
ال��خ) ،والتطور يف و�سائل احل�صول على
املعلومات ودقتها ،ما يوجب مواكبة
دائمة للتقنيات امل�ستحدثة .مع ذلك
ي�ستمر بذل اجلهود ،بت�سهيل ودعم من
�سعيا �إىل مزيد من التطور،
قيادة اجلي�شً ،
أهمها:
من خالل ّ
عدة خطوات � ّ

مي��ك��ن��ه��ا م��ن
ّ
تزويد القيادة فور ًيا
اخل��رائ��ط وال�����ص��ور
احل���دي���ث���ة ع��ن��د
طلبها.
 حتقيق العتادوال��ب�رجم����ي����ات
احل�������دي�������ث�������ة
ال�ل�ازم���ة للعمل
الفوتوغرامرتي.

 حتقيق حمطات ر�صد  GPSثابتة( 8حمطات على الأقل) تغطي كامل
الأرا�ضي اللبنانية وت�ؤمن دقة عالية يف
حتديد املوقع اجلغرايف جلهاز الـ GPS
املتحرك م��ن دون احل��اج��ة لرتكيب
جهاز ثابت على نقطة جودزية عند
تنفيذ كل مهمة.
 تفعيل تعميم رئا�سة جمل�س الوزراءرق��م  97/20ال���ذي يطلب �إىل جميع
الإدارات وامل�ؤ�س�سات العامة اعتماد
م��ط��اب��ع اجل��ي�����ش – م��دي��ري��ة ال�����ش ��ؤون
اجلغرافية لطبع خمتلف من�شوراتها
ومطبوعاتها.
 تفعيل فرع معاجلة ال�صور اجلوية يفمركز اال�ست�شعار عن بعد ،حيث يتم
حتقيق �صور ف�ضائية حديثة ومعاجلتها
لتحديث اخلرائط الطوبوغرافية من دون
�أي كلفة على اجلي�ش.
 -ربط املديرية بقيادة اجلي�ش � ًآليا مما

 ت�أمني �صور ف�ضائية حديثة تغطيكامل املناطق اللبنانية بو�ضوح ودقة
عاليني وذلك ب�شكل دوري.
 ت�أمني �آالت لق�سم التجليد الفنييف م�صلحة الكارتوغرافيا مبا ي�سمح
بالإ�ستغناء عن معظم الأعمال املنفذة
خارج املديرية.
 تطوير القدرات الب�شرية يف املديريةبت�شكيل ع�سكريني �إليها وتطويع
عنا�صر جدد.
 �إ�ستحداث مكاتب جديدة تتالءممع التكنولوجيا امل�ستعملة ،وحتديث
جمموعة احلوا�سيب مب��ا ي��ت�لاءم مع
الربامج اجلديدة املعقدة امل�ستعملة يف
معاجلة املعطيات اجلغرافية� ،إ�ضافة �إىل
حتقيق �آالت طباعة جديدة ومتطورة مبا
يتنا�سب مع حاجة اجلي�ش من خرائط
ومطبوعات.
 -رف���ع م�����س��ت��وى ال������دورات الفنية،
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وال�سعي قائم يف هذا الإط��ار ال�ستحداث
معهد ج��غ��رايف خا�ص لتدريب �ضباط
وع�سكـريني وع��ام��ل�ين يف خمتلــف
الإدارات العامــة.
 تطوير بروتوكوالت العمل مع الدولالعربية والأجنبية ال�صديقة لال�ستفادة
من كل ما تو�صلت �إليه من تطور يف
جماالت العلوم اجلغرافية.
اً
ويختم العميد الركن نعيم قائل:
�إن مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية هي �إحدى
القطع الفنية يف اجلي�ش ،وتقع عليها
م�س�ؤولية تزويد وح���دات اجلي�ش كل
م��ا يلزمها م��ن معلومات جغرافية
حديثة ودقيقة ،حيث �أن جناح املهمات
الع�سكرية يعتمد ب�شكل كبري على
مدى دقة هذه املعلومات وموثوقيتها،
ونحن ن�أمل حتقيق كل ما يلزم لتطوير
عمل املديرية وجعله �أك�ثر فاعلية
و�سرعة.

يوميات
�أمنية

�إعداد:
نينا عقل خليل

تتوا�صل احلرب بني اجلي�ش والإرهاب ،والتي
كان من تطوراتها الأخرية ا�ستهدافه جمموعة
موقعا يف �صفوفها ثالثة
�إرهابية يف وادي حم ّيد ً
ت�ستمر عمليات الدهم التي
قتلى .كذلك
ّ
عدة �إرهابيني بالإ�ضافة
�أ�سفرت عن توقيف ّ
�إىل مطلوبني بجرائم خمتلفة.

وادي حم ّيد وخربة داوود
يفجر نف�سه
�إرهابي ّ

يف �إطار مالحقة الإرهابيني ،ا�ستهدفت
حميد
قوة من اجلي�ش يف منطقة وادي
ّ
ّ
 عر�سال ( ،)2015/12/17جمموعةمنهم يف �أثناء انتقالهم يف حميط جرود
املنطقة ،حيث �أوقعت يف �صفوفهم ثالثة
قتلى ،وعملت على �سحب جثثهم
ونقلها �إىل �أحد امل�ست�شفيات يف املنطقة.
ويف منطقة خربة داوود – ج��رود ر�أ���س
ً
�صاروخا
بعلبك� ،أطلقت قوى اجلي�ش
موج ًها ا�ستهدف �آلية لداع�ش نتج عنه
ّ
44

العدد 367

ّ
م�سلحني بينهم
تدمري الآلية وقتل �أربعة
قائد ميداين.
بتاريخ  ،2015/12/5و�أثناء قيام قوة من
اجلي�ش بدهم منزل املطلوب حممد
ّ
حملة دي��ر عمار –
م�صطفى حمزة يف
ال�شمال ،ب��ادر الأخ�ير �إىل رمي رمانتني
يدويتني باجتاه عنا�صر اجلي�ش ،انفجرت
�إح��داه��م��ا ،م��ا � ّأدى �إىل �إ�صابة �سبعة
ع�سكريني بينهم �ضابطان بجروح غري
خطرة .وقد �أقدم الإرهابي على تفجري
نف�سه بوا�سطة حزام نا�سف ما �أدى �إىل
مقتله ومقتل مواطنني �إثنني من �أقربائه
و�إ�صابة عدد �آخر بجروح.
واملدعو حمزة (وف��ق بيان �صادر عن
القيادة) مطلوب للعدالة لإقدامه خالل
ال��ع��ام  2014على �إط�ل�اق ال��ن��ار باجتاه
دوري��ت�ين تابعتني للجي�ش يف حملة
املنكوبني – طرابل�س ،وم�شاركته �ضمن
ّ
م�سلحة بتاريخ  ،2014/9/23يف
جمموعة
�إط�لاق النار على نقطة مراقبة تابعة
للجي�ش يف حملة البداوي – طرابل�س ،ما

� ّأدى �إىل ا�ست�شهاد �أحد
الع�سكر ّيني ،بالإ�ضافة
�إىل �إط�لاق النار باجتاه
م��واط��ن�ين م���ا ت�سبب
ب�إ�صابة �أحدهم.
وقد �أوقفت قوى اجلي�ش
بنتيجة عملية الدهم
ع����د ًدا م��ن الأ���ش��خ��ا���ص
وال�سوريني
اللبنانيني
على �صلة باالنتحاري
القتيل .وتو ّلت ال�شرطة
الع�سكرية التحقيق يف
احلادث ب�إ�شراف الق�ضاء
املخت�ص.

�إعرتافات خطرية

�أوق��ف��ت مديرية املخابرات الإره��اب��ي
املطلوب جهاد �أحمد الغازي الرتباطه
بالتنظيمات الإره��اب��ي��ة ،بوا�سطة
املطلوبني حممد �أحمد ال�صاطم وعدي
�أحمد املو�سى و�آخرين ّ
يتنقلون بني لبنان
و�سوريا ،حاولوا ت�أمني دخوله �إىل �سوريا
للقتال �إىل جانب التنظيمات الإرهابية.
وقد اعرتف املوقوف (وفق بيان القيادة
بتاريخ  )2015/12/7ب��أن��ه بعد تعيني
ريا على منطقة وادي خالد،
ال�صاطم �أم ً
متّ ت�شكيل جمموعات �صغرية قامت
ٍ
ب�شكل
بت�صنيع �أحزمة نا�سفـة وارتدائها
دائم بعد �إح�ضـار املـواد من قلعة احل�صن،
وذلك بهدف ا�ستهداف اجلي�ش ،وحت�ضري
الأر�ضية امل�ؤاتيـة لدخول تنظـيم داع�ش
�إىل لبنان ،و�إن�شاء مربع �أمني يت�صل
بخربة داود لل�سيطرة على وادي خالد .وقد
متّ �شراء الأ�سلحة وجتهيز املغاور لتكـون
نقطة انطالق العمليات ،ومن بينها

احل�صول على مدفع هاون ال�ستهداف
ثكنة اجلي�ش يف وادي خالد.
ّ
كما اعرتف املوقوف ب�أنه كلف
بتنفيذ عملية انتحارية يف طرابل�س
�أو بريوت ،و�أنه حاول مع طارق حممد
عبيد (الذي �أوقف معه) الدخول �إىل
عر�سال ومنها �إىل جرودها لاللتحاق
بداع�ش.

كانوا يخططون ال�ستهداف اجلي�ش

�إ�ضافة �إىل ذل��ك� ،أوقفت مديرية
املخابرات يف منطقة م�شتى ح�سن،
املطلوب �أحمد عدنان احلمد (لبناين
اجلن�سية) الرتباطه � ً
أي�ضا بالإرهابي
حممد �أحمد ال�صاطم ،و�سعيه مع
�آخ��ري��ن للقيام ب�أعمال �إرهابية
يف منطقة وادي خالد ،والتخطيط
معهم ال�ستهداف مراكز اجلي�ش يف
املنطقة املذكورة.
وقد اعرتف املوقوف (وفق بيان �صادر
عن القيادة بتاريخ ،)2015/12/12

ب���أن امل��دع��و ال�صاطم ق��د �أطلعه على
خمطط داع�ش يف منطقة وادي خالد
والقا�ضي بتجنيد مقاتلني و�إن�شاء خاليا
ّ
م�سلحة والتح�ضري
�أمنية وجمموعات
تطور
ل�ضرب مراكز اجلي�ش بالتزامن مع ّ
العمليات الع�سكرية داخ��ل الأرا�ضي
ان�ضم املوقوف �إىل جمموعة
ال�سورية .وقد
ّ
ّ
م�ؤلفة م��ن خم�سة عنا�صر ،كلفوا
بتجنيد �آخرين وبجمع املعلومات عن
متعاونني مع الأج��ه��زة الأمنية بغية
ر�صدهم وت�صفيتهم.
وت�ستمر التحقيقات م��ع امل��وق��وف
ّ
ب�إ�شراف الق�ضاء املخت�ص.

موقوفون بتهم خمتلفة

�أ�سفرت التدابري الأمنية التي نفّ ذتها
الوحدات الع�سكرية عن توقيف العديد
من املطلوبني ،ويف ما يلي البيانات التي
تباعا يف هذا
�أ�صدرتها مديرية التوجيه
ً
اخل�صو�ص:
بتاريخ � ،2015/12/3أوقفت قوى اجلي�ش

خالل تنفيذها �سل�سلة
ع��م��ل��ي��ات ده�����م32 ،
�شخ�صا م��ن التابعية
ً
ال�سورية و�شخ�صني من
التابعية الهندية ،وذلك
لتجولهم داخل الأرا�ضي
ّ
اللبنانية بطريقة غري
�شرعية.
ك��م��ا �أوق��ف��ت ال��ق��وى
الع�سكرية يف منطقة
ب�ي�روت ()2015/12/15
�شخ�صا من التابعية
53
ً
ال�سورية ،بينهم �شخ�صان
م�شتبه بهما .و�أوقفت
�شخ�صا من التابعية
بالتاريخ نف�سه 18
ً
لتجولهم داخ���ل الأرا���ض��ي
البنغالية
ّ
اللبنانية من دون �أوراق ثبوتية.
ك��ذل��ك ،ن��فّ ��ذت ق���وة م��ن اجلي�ش
( )2015/12/18عمليات دهم يف مناطق
حو�ش بردى وجمدلون – البقاع� ،أوقفت
�شخ�صا من التابعية ال�سورية
خاللها 17
ً
لتجولهم بطريقة غري �شرعية ،و�ضبطت
ّ
ع�شر د ّراجات نارية من دون �أوراق قانونية.

�إجراءات مبنا�سبة الأعياد

مبنا�سبة الأعياد املجيدة واالحتفاالت
املتنوعة التي رافقتها ،نفّ ذت
والن�شاطات
ّ
الوحدات �إج��راءات منا�سبة يف خمتلف
املناطق للحفاظ على �أم��ن املواطنني،
وحماية التجمعات والأماكن الدينية.
الت�سوق واملرافق
كما � ّأمنت حركة
ّ
ال�سياحية والتجارية واالقت�صادية.
وق��د �شملت ه��ذه الإج����راءات ت�سيري
دوري���ات و�إق��ام��ة حواجز ظرفية ونقاط
مراقبة ب�صورة متوا�صلة.
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ور�شة عمل

موري

�إعداد:
تريز من�صور

ثم �ألقى رئي�س ق�سم التنمية
امل�ستدامة يف بعثة االحت��اد
الأوروب���ي يف لبنان مار�سيللو
موري كلمة �أعرب فيها عن
�سروره مل�شاركته للمرة الثانية
يف ور�شة عمل ب�إ�شراف م�شروع
ربا �أنها منا�سبة
�سيدرو ،معت ً
جدا ،لي�س فقط لأنها
مميزة ً
ّ
�أتاحت �أمامه فر�صة الإ�ضاءة
�أو ال��ت ��أك��ي��د ع��ل��ى العمل
املمتاز الذي قامت به امل�ؤ�سـ�سة
الع�سكرية ،م� ّ
�وف��رة بذلك
بيئة نظيفة للبنانيني ،بل
للت�أكيد على دعم االحتاد
الأوروبي الدائم لأهم م�ؤ�سـ�سة
يف لبنان.
وق����ال� ،إن ل��ب��ن��ان ملتزم
االتفاقيات الدولية ال�صادرة
ع��ن م���ؤمت��رات االحتبا�س
احل��راري واملتعلقة بتخفي�ض
ن�سبة احل� ّ�د من االنبعاثات
الغازية ،وكان �آخرها امل�ؤمتر
ّ
املتعلق باالحتبا�س احلراري
الذي عقد يف فرن�سا يف ت�شرين
الأول املا�ضي ،والهادف �إىل رفع معدل
كفاءة الطاقة من  3يف املئة �إىل  10يف
املئة يف حلول العام � ،2030إ�ضافة �إىل
احلد من االنبعاثات الغازية
العمل على
ّ
يف امل�ساكن ،وحفظ الطاقة يف الأبنية
اخل�ضراء مبعدل  27يف املئة ،من خالل
االعتماد على الطاقة املتجددة .و�أكد
موري يف هذا الإط��ار �أن الإحت��اد م�ستمر
املتحولة �إىل
يف دعم امل�شاريع اللبنانية
ّ
�سيما الع�سكرية
الطاقة املتجددة ،وال ّ
منها.
أخ�ي�را بفريق عمل اجلي�ش –
��وه �
ً
ون� ّ
مديرية الهند�سة املتعاون مع م�شروع
�سيدرو يف �إع��داد اخلطة الإ�سرتاتيجية
للطاقة امل�ستدامة يف اجلي�ش ،ومتنّ ى
لور�شة العمل النجاح املثمر.

«نحو الطاقة امل�ستدامة وتر�شيد ا�ستهالك املياه»
للحد من خماطر
يف �إط��ار ال�سعي العاملي
ّ
االحتبا�س ور�شة عمل يف مديرية
االنبعاثات الغازية امل�ؤدية �إىل
احلراري وارتفاع درجة حرارة الأر�ضّ ،يعد الهند�سة

اجلي�ش اللبناين  -مديرية الهند�سة ،خطة
العتماد الطاقة امل�ستدامة وتر�شيد ا�ستهالك
املياه يف اجلي�ش.
ّ
ولهذه الغاية ،نظمت مديرية الهند�سة وعلى
مدار خم�سة �أيام ،ور�شة عمل حتت عنوان
«نحو الطاقة امل�ستدامة وتر�شيد ا�ستهالك
املياه».

االفتتاح

ح�ضر افتتاح الور�شة مدير الهند�سة
العميد الركن ف ��ؤاد الق�سي�س ،رئي�س
ق�سم التنمية امل�ستدامة يف بعثة االحتاد
الأوروبي يف لبنان مار�سيللو موري ،مدير
م�شروع �سيدرو  CEDROيف برنامج
الأمم املتحدة الإمنائي يف لبنان الدكتور
ح�سان حراجلي ،رئي�س جمل�س لبنان
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للأبنية اخل�ضراء ال�سيد ربيع خريالله،
وعدد كبري من ال�ضباط املهند�سني من
جميع القطع والوحدات الع�سكرية يف
مهتمني يف جمال
اجلي�ش� ،إ�ضافة �إىل
ّ
الطاقة املتجددة.
حتدث يف اجلل�سة االفتتاحية ،العقيد
ّ
ّ
�صراف (املكلف من
املهند�س نبيل ّ
ق��ي��ادة اجلي�ش التن�سيق م��ع م�شروع
فرحب بال�ضيوف املحا�ضرين،
�سيدرو)،
ّ
مو�ضحا اهتمام قيادة اجلي�ش بق�ضية
ً
ا�ستدامة الطاقة وامل��ي��اه يف امل�ؤ�سـ�سة
الع�سكرية واخلطة الإ�سرتاتيجية التي
ّ
واملتعلقــة
تعدها مديرية الهند�سة
ّ
ب��ه��ذا ال�����ش���أن ،الف��تً ��ا �إىل جهوزيــة
م�شاريــع ا�ستخــراج الطاقــة ال�شم�سيــة
لالنطــالق.

حراجلي

بعد ذلك ،كانت الكلمة ملدير م�شروع
�سيدرو يف برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
يف لبنان ال��دك��ت��ور ح�سان حراجلي
ال��ذي تناول املوا�ضيع التي �ستبحثها
الور�شة و�أبرزها :املباين اخل�ضراء ،كفاءة
الطاقة ،نظام �إدارة الطاقة ،ISO 50001
امل�صاعد الكهربائية ،امل�ضخات وكفاءة
الطاقة ،جودة البيئة الداخلية )IEQ
،)Indoor Environment Quality

�أنظمة ت�سخني املياه وتكريرها وغريها
من املوا�ضيع.
و�إذ �أ�شار �إىل �أن ور�شة العمل هذه هي
يعدها اجلي�ش
جزء من الدرا�سة التي ّ
املتجددة� ،أك��د �أنها
يف جمال الطاقة
ّ
�ستكون القاعدة الأ�سا�س التي �ست�ضع
موا�صفات ومعايري م�شرتيات اجلي�ش
للقطع وامل��ع��دات التي ت �� ّؤم��ن تر�شيد
الطاقة .كما �شكر اجلي�ش اللبناين،
وخ�صو�صا مديرية الهند�سة على ح�سن
ً
التعاون ،واالحتاد الأوروبي لدعمه الدائم
�سيما يف
للبنان يف ع��دة جم��االت ،وال ّ
جمال الطاقة امل�ستدامة...

العميد الركن الق�سي�س

وحتدث مدير الهند�سة العميد الركن
ّ

ف ��ؤاد الق�سي�س ال��ذي ق��ال« :بعد انتهاء
�دم��رة ،ويف �أوائ��ل
الأح���داث اللبنانية امل� ّ
الت�سعينيات من القرن املا�ضيُ ،و�ضعت
ّ
خطة لتجهيز اجلي�ش و�إع���ادة ت�أهيل
م��ع� ّ�دات��ه ،م��ا ا�ستوجب بناء من�ش�آت
ّ
لتحل مكان الأبنية القدمية
جديدة
وتلبي احل��اج��ات التي ط��ر�أت
العهد،
ّ
نتيجة الزيادة يف عديد اجلي�ش وعتاده،
ّ
ت�ضخم يف م�صروف الطاقة
وت�لا ذل��ك
الكهربائية ،فكان م�شروع �إدارة

البديلة �أو املتجددة ال�صديقة للبيئة».
ً
قائال« :ن� أش� م�شروع CEDRO
وتابع
بعد م��ؤمت��ر ب��اري�����س ،3-بهدف �إع��ادة
�إعمار قطاع الطاقة يف لبنان ،باالعتماد
�أكرث على الطاقة املتجددة التي حتافظ
على البيئة ،وذل���ك ع�بر امل�ؤ�س�سات
احلكومية ،وم��ن �ضمنها امل�ؤ�سـ�سة
الع�سكرية .وق��د �أب��دت قيادة اجلي�ش
ً
ّ
فكلفت
كامال مع املو�ضوع،
جتاو ًبا
ومتكنت من
مديرية الهند�سة باملتابعة
ّ

ا�شرتاكات الكهرباء وتيوميها ،الذي
�أجنزته مديرية الهند�سة يف �أواخر العقد
املذكور».
و�أ���ض��اف« :م��ع بداية العام  ،2000بد�أ
ا�ست�شعار ازدي��اد احلاجة �أكرث ف�أكرث
للطاقة وامل��ي��اه� ،إذ ارتفعت الفاتورة
الكهربائية ال�سنوية للجي�ش من �سبعة
مليارات لرية لبنانية وما دون يف العام
� ،2008إىل حواىل ع�شرة مليارات يف العام
 ،2013ما ا�ستوجب مقاربة هذا امللف
بطريقة ج��دي��دة ،والبحث عن حلول
ناجعة لتخفي�ض ا�ستهالك الطاقة
واملياه .فبو�شر العمل على �إدخال فكر
جديد على الدرا�سات الهند�سية ،يق�ضي
باالجتاه نحو تر�شيد ا�ستهالك الطاقة
واملياه ،وزي��ادة االعتماد على الطاقات

عدة م�شاريع مل�صلحة بع�ض وحدات
�إجناز ّ
احلد من ا�ستهالك
اجلي�ش ،ما �ساهم يف ّ
املحروقات والطاقة الكهربائية املنتجة،
وذلك باعتماد الطاقة ال�شم�سية لإنتاج
ال��ك��ه��رب��اء ال���س��ت��ع��م��االت خمتلفة،
خ�صو�صا جلهة ت�سخني املياه».
ً
و�أو���ض��ح العميد الق�سي�س �أن كلفة
امل�شروع بلغت ح��واىل الن�صف مليون
مولته احلكومة
دوالر �أم�يرك��ي ،وق��د ّ
الإ�سبانية ،وكانت نتائجه توفري ما
يقارب ال��ـ 45طنًّ ا من ال��دي��زل �سنو ًيا،
و 140طنً ا من انبعاثات ثاين �أوك�سيد
الكربون .كما �أ�شار �إىل �أنه يف العام
 ،2014ب��د�أ م�شروع �إع��داد ا�سرتاتيجية
للطاقة امل�ستدامة واملياه يف امل�ؤ�سـ�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ب��ت��م��وي��ل م���ن االحت���اد
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ور�شة عمل
ح�سان
الأوروب�����ي ،وق��د � ّأدى ال��دك��ت��ور ّ
حراجلي مدير  ،CEDROدو ًرا حمور ًّيا يف
جعل هذا امل�شروع يب�صر النور.
يت�ضمن م�شروع �إع��داد ا�سرتاتيجية
للطاقة امل�ستدامة واملياه يف اجلي�ش ،درا�سة
ميدانية جلمع املعلومات عن م�صروف
الطاقة واملياه يف املباين الع�سكرية ،ثم
درا�ستها وحتليلها ال�ستنتاج احللول
الآيلة �إىل تر�شيد اال�ستهالك ،وبالتايل
تخفيف العبء املايل واالنبعاثات الغازية
امل�ضرة بالبيئة .وت�أتي ور�شة العمل هذه
ّ
�ضمن �سياق اق�تراح �أفكار هند�سية
جديدة ،ت�أخذ باالعتبار املحافظة على
البيئة وتر�شيد ا�ستهالك الطاقة واملياه.
و�أمل العميد الركن الق�سي�س �أن تعود
ور�شة العمل هذه بالفائدة على امل�ؤمترين
وعلى امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية على ح ٍّد
متمنيا املزيد من التعاون مع
�سواء،
ًّ
جمل�س لبنان للأبنية اخل�ضراء ،ليكون
ال�سباق يف هذا امل�ضمار.
اجلي�ش ّ

امل�ستعملة يف �إن�شائه ،وكيفية ت�أثريها
على البيئة� ،إ�ضافة �إىل �إمكان تغيري
وج��ه��ة ا�ستعمالها ...وذل���ك بهدف
املحافظة على امل��وارد ،و�إع��ادة تدويرها
وا�ستعادة الطاقة ،بالإ�ضافة �إىل الوقاية
من التلوث ،وتخفي�ض �إنتاج النفايات.

هــذا النظام.
بد من الإ�شارة هنا �إىل �أن الطاقة
وال ّ
ت�شكل الكلفة الأ�سا�سية من جممل
ّ
كلفة الت�شغيل ،وقد تكون الكلفة
الأك�ب�ر يف الإن��ت��اج بغ�ض النظر عن
املنتج.

كفاءة الطاقة (الكهرباء واملياه
واملحروقات)

امل�صاعد الكهربائية

حل��ظ املناق�شون يف اجلل�سة الثانية
�أن كفاءة الطاقة هي جمموعة من

ركزت اجلل�سة الرابعة على امل�صاعد
ّ
الكهربائية ،التي ت�ستهلك كمية
ثمة تقنية
كبرية من الطاقة ،بينما ّ

جل�سات العمل

عاجلت ور�شة العمل خالل خم�سة �أيام
عدة موا�ضيع متعلقة بالطاقة امل�ستدامة
وامل��ي��اه يف اجل��ي�����ش ،ف��ت��ن��اول��ت امل��ب��اين
اخل�ضراء وكفاءة الطاقة ونظام �إدارتها
و�سوى ذلك من العناوين.
املباين اخل�ضراء:
ح��دد امل�شاركون يف اجلل�سة الأوىل
ّ
ال�����ش��روط ال��واج��ب ت��واف��ره��ا يف املبنى
ي�سمى مبنى �أخ�ضر ،وهي تتعلق
لكي
ّ
مبوقعه وبا�ستخدام املياه والطاقة فيه،
وجودة البيئة الداخلية واعتماد ال�ضوء
الطبيعي ،وانخفا�ض معدل ال�ضجيج
و�إم��ك��ان الو�صول �إىل النقل امل�شرتك
ب�صورة �سهلة...
واع��ت�بروا �أن املبنى الأخ�ضر هو بناء
�صديق للبيئة ،عند ت�صميمه ت�ؤخذ
بعني الإعتبار جميع مراحل حياة املواد
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الأنظمة التي ت�ستعمل لي�صبح ا�ستخدام
املبنى �أكرث راحة ،با�ستهالك الكمية
علما �أن كفاءة
املطلوبة من الطاقة.
ً
الطاقة هي من �ضمن ال�شروط الواجب
توافرها يف مفهوم املباين اخل�ضراء...

نظام �إدارة الطاقة ISO 50001

تناولت اجلل�سة الثالثة نظام �إدارة
الطاقة  ،ISO 50001وهو نظام عاملي
و�ضع بهدف ت�أمني الفائدة املادية جلميع
امل�ؤ�س�سات الإداري��ة� ،إ�ضافة �إىل ال�صيانة
(ال�صغرية والكبرية) ،عن طريق �إدارة
الطاقة ب�صورة �أ�سلم ،حيث بالإمكان
ت�أمني وفر ي�صل �إىل  60يف املئة من الطاقة
تــم اعتمــاد
امل�ستهلكــة يف حــال
ّ

ج��دي��دة ت�ساعد على الإ���س��ت��ف��ادة من
احلركة امليكانيكية للم�صعد (�أثناء
هبوطه بحمل كامل �أو �صعوده بحمل
خفيف) ،فهو ينتج يف هذه احلالة طاقة
ميكن تعبئتها يف ركائم ،ومن ثم
ا�ستخدامها للإنارة �أو لت�شغيل امل�صعد
عند �إنقطاع التيار الأ�سا�سي.

امل�ضخات وكفاءة الطاقة

يف اجلل�سة اخلام�سة تناول املحا�ضرون
ّ
امل�ضخات وكفاءة الطاقة .فا�ستعمال
امل�ضخات وا�سع ج� ً�دا يف النقل البحري
و�صناعة الغذاء والأدوي���ة ،وال�صناعات
ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي��ة ،وحم���ط���ات تكرير
املياه ،وم�صانع ال��ورق ،وحمطات توليد

الكهرباء والتعدين �إل��خ ...وبالتايل ال
بد من ابتكار طرق لتوفري الطاقة من
ّ
خاللها.

جودة البيئة الداخلية ()IEQ

جودة البيئة الداخلية كانت عنوان
اجلل�سة ال�ساد�سة ،وهي ت�شمل ت�أمني بيئة
�صحية �سليمة للعاملني �أو للقاطنني
لناحية الإ���ض��اءة ،والتهوئة ،والتدفئة،
والتربيد ،وم�ستوى ال�ضجيج والإنبعاثات
ورك��ز
من امل��واد امل�ستعملة يف البناءّ .

امل�شاركون على �ضرورة ت�أمني امل�ساحة
الالزمة واملريحة لل�شاغلني مع التوفري يف
الطاقة امل�ستخدمة.

الأداء العايل لأجهزة الإنارة

تطرق املناق�شون يف اجلل�سة ال�سابعة �إىل
ّ
حاليا،
�أنواع �أجهزة الإن��ارة امل�ستعملة
ً
م�شريين �إىل نوع جديد منها وهو الدايود
الباعث لل�ضوء ( )LEDوالذي تبينّ �أنه
الأكرث كفاء ًة.

الراحة احلرارية

اجلل�سة الثامنة كانت عن الراحة
الب�صرية ،وه��ي ال�شرط ال��ذي يعبرّ عنه
العقل عند ارتياحه للبيئة احلرارية.

وتت�أثر الراحة الب�صرية بعاملني ،الأول
قوة ال�ضوء وموقعه ن�سبة للهدف� ،أما
ال��ث��اين فهو ان��ت��ظ��ام ت��وزي��ع ال�����ض��وء يف
امل��ك��ان .و�أو���ض��ح امل�شاركون �أن نوع
الإنارة وم�ستواها ي�ؤثران على الإنتاجية،
وال�شعور بالتعب �أو الراحة ،وبالتايل على
اتخاذ املواقف ال�سليمة.

�أنظمة ت�سخني املياه وكفاءة الطاقة

تطرقت �إىل املمار�سات
اجلل�سة التا�سعة ّ
ال�شائعة التي ت�ؤدي �إىل هدر يف الطاقة،

مثل ت�سخني املياه على درج��ات حرارة
��دا م��ن �أج���ل اال�ستخدام
مرتفعة ج� ً
اليومي ،واقتناء ّ
�سخانات مياه كبرية
ثمة حاجة لذلك� ،أو
من دون �أن يكون ّ
ا�ستخدام �سخانات غري كفوءة.

ال�ضو�ضاء البيئية
Environmental Noise

حلظ امل�شاركون يف اجلل�سة العا�شرة
�أن ال�ضو�ضاء البيئية هي جمموعة من
التلوث ال�ضو�ضائي اخلارجي ال�صادر عن
ّ
حركة املرور (النقل) ،و�أعمال البناء،
وامل�صانع والأعمال الرتفيهية اجلماعية
اخلارجية ،و�أ���ش��اروا �إىل ت�أثري ال�ضو�ضاء
على الإن�سان.

تكرير املياه Water treatment

خ�ص�صت اجلل�سة احل��ادي��ة ع�شرة،
ّ
ملو�ضوع املياه التي يزداد الطلب عليها،
والتي ينبغي �إدارتها من خالل حماية
م�صادرها وبناء حمطات تكرير (مياه
ال�شفة ،مياه منزلية ،مياه لل�صناعة)،
و�إن�شاء �شبكة بنى حتتية لتوزيعها،
وت��خ��ف��ي�����ض ا���س��ت��ه�لاك��ه��ا ،و�إع�����ادة
تدويرها...

اللواقط ال�شم�سية PV system
(الألواح الفوتوفولطية)

�ألقت اجلل�سة الثانية ع�شرة ال�ضوء على
الألواح الفوتوفولطية التي ُت�صنّ ع من مادة
ال�سيليكون والتي عند تعر�ضها ل�ضوء
ال�شم�س ،تولد طاقة كهربائية ذات تيار
م�ستمر ( .)DCوميكن ا�ستخدام هذه
الألواح لإنارة ال�شوارع والطرقات وتغذية
خ�صو�صا
املنازل بالطاقة الكهربائية،
ً
تتميز بانخفا�ض
�أن ه��ذه التقنية
ّ
الكلفة الت�شغيلية وانعدام التلوث،
والأم���ان ،وا���س�ترداد قيمة اال�ستثمار يف
غ�ضون � 5إىل � 8سنوات ،و�إمكان �إعادة
تدوير اخلاليا ،وتخفي�ض ب�صمة الكربون
وامل�ساهمة يف حماربة الإحتبا�س احلراري،
وتوفري الكهرباء ،وهي تقنية خ�ضراء
و�صديقة للبيئة.

حمطات الطاقة الكهرومائية

حتدث امل�شاركون
يف اجلل�سة الأخرية ّ
عن حمطات الطاقة الكهرومائية التي
تعترب تقنية قدمية بالن�سبة للتقنيات
الأخ���رى (ح��راري��ة ،نووية وغ��ازي��ة،)...
(ن�سبيا)
لكنها موثوقة وتعترب الأف�ضل
ً
بكلفة الكيلووات� /ساعة ،كونها
تعتمد على الطاقة املتجددة .كفاءة
هذا النوع من املحطات مرتفعة وت�صل
�إىل م��ا ب�ين  50يف امل��ئ��ة و 80يف املئة،
كما �أن كلفة �صيانتها وت�شغيلها
منخف�ضة ،وهــي تالئــم طبيعــة لبنــان
اجلغرافيــة.
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تقدميات
وخدمات

�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

م�ستمر ،و�إن
تطوير املرافق اخلدماتية يف اجلي�ش
ّ
كانت الإمكانات املتاحة � ّ
أقل من الطموحات يف معظم
دائما...
الأحيان ،ف� ّإن اجلهود ال�صادقة موجودة ً

فرع الأطفال يف امل�ست�شفى الع�سكري املركزي

ح ّلة جديدة ومزيد من اخلدمات
ا�ستحداث غرفة طوارئ

فرع الأطفال يف امل�ست�شفى الع�سكري
املركزي ارت��دى منذ �آذار املا�ضي ّ
حلة
جديدة جعلته �أكرث بهجة ،وهو � ً
أي�ضا
و�سع �أماكنه ،وخدماته ،وتز ّود ما يلزمه
ّ
م�ضاهيا ملثيالته يف امل�ست�شفيات
لي�صبح
ً
اجلامعية .ويف موازاة ذلك ،ارتفع عدد
احل���االت ال��ت��ي ي�ستقبلها وي� ّ
�وف��ر لها
العناية الالزمة.
يخربنا رئي�س الفرع الرائد الطبيب
حولت
علي ا�سماعيل � ّأن الور�شة التي ّ
حاليا ،بد�أت يف
الفرع �إىل ما هو عليه
ً
ت�شرين الأول  2014وانتهت يف �آذار ،2015
املفكرة بعد العديد من
ثمة يف
ّ
لكن ّ
اخلطوات التي يعمل على تنفيذها.
من �أبرز ما ا�ستحدث يف الفرع ،غرفة
حتول �إليها احلاالت التي
الطوارئ التي ّ
ّ
يتلقى الأطفال
تقت�ضي ذل��ك ،حيث
امل��ر���ض��ى ال��ع�لاج ال��ف��وري وجت���رى لهم
ّ
ويظلون قيد املتابعة
الفحو�صات الالزمة،
�إىل �أن ت�ستقر حالتهم فيغادرون� .أما �إذا
�سيء فتُعطى لهم
ّ
تطور الو�ضع ب�شكل ّ
ت�أ�شرية لدخول امل�ست�شفى.
عن دوام الطوارئ يف الفرع ،يقول الرائد
ميتد من الثامنة
الطبيب ا�سماعيل �إنه
ّ
�صباحا �إىل ال�سابعة م�سا ًء� .أما خارج
ً
هذه الأوقات ،فالعالج الفوري متوافر يف
طوارئ امل�ست�شفى ،حيث يوجد طبيب

�أط��ف��ال م��ن��اوب،
ل���ك���ن ال��ع��م��ل
ّ
ج��ا ٍر جلعل ال��دوام
املذكور .24/24
�أه��م��ي��ة وج���ود
ط����وارئ الأط��ف��ال
يف ال�����ف�����رع ،ال
ت��ق��ت�����ص��ر ف��ق��ط
على العالجات
ال���ط���ارئ���ة ال��ت��ي
ي� ّ
�وف��ره��ا يف بيئة
منا�سبة للأطفال،
ففيه � ً
أي�ضا تعطى
علما � ّأن عدد احلاالت التي
اللقاحات،
ً
يعاجلها �شهر ًيا يزداد با�ضطراد.

واملعدات
العيادات والأطباء
ّ

ارتفع عدد العيادات يف فرع الأطفال
من � 4إىل  ،6يداوم فيها بالتناوب � 3ضباط
ً
إ�ضافة
أطباء (اخت�صا�ص طب �أطفال) �
� ّ
متعاقدا (اخت�صا�صات
طبيبا
�إىل 18
ً
ً
متنوعة) ،وطبيب مقيم (.)resident
ّ
ممر�ضني وع��دد من
ويعاون الأطباء 8
ّ
ّ
املوظفني .كذلك� ،أ�ضيفت �إىل الفرع
جمهزة بكمبيوتر
غرفة اجتماعات
ّ
و Projectorللمحا�ضرات التي تلقى
دور ًيا.
خ�ص التجهيزاتُ ،ز ِّود الفرع
يف ما
ّ

معدات لقيا�س امل�ؤ�شرات
ما يلزم من
ّ
احل���ي���وي���ة و����ض���خ امل�����ص��ل وت��خ��ط��ي��ط
ومـد املريــ�ض بالأوك�سيجــني
القلب
ّ
و�سواهــا...
ويقول رئي�س الفرع �أن العمل جا ٍر
لتطوير اخلدمات التي يقدمها ،بحيث
ي�صبح قاد ًرا على ا�ستقبال املر�ضى الذين
يحتاجون �إىل ن�صف نهار ا�ست�شفاء،
�إ���ض��اف��ة �إىل ا���س��ت��ح��داث ق�سم دخ��ول
ي�ستوعب  10مر�ضى ،وتوفري �آلية �صحية
حديثة لنقل الأطفال املر�ضى.
�ي��را ،ت��ق��ام يف ال��ف��رع ن�شاطات
�أخ� ً
تعليمية خمتلفة ،من بينها دورات
لتدريب العاملني ،وحما�ضرات يتابعها
واملمر�ضون.
الأطباء
ّ
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تكرمي
�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ
كرمت قيادة اجلي�ش -مديرية
ّ
التوجيه الوحدات امل�صنّفة يف
املراتب الثالث الأوىل يف اجلي�ش
على �صعيد التوجيه املعنوي
للعام  .2015وقد �أقيم للمنا�سبة
احتفال يف نادي الرتباء املركزي –
الفيا�ضية ،ح�ضره مدير التوجيه
العميد علي قان�صو ممثلاً قائد
اجلي�ش ،و�ضباط املديرية و�آخرون
من خمتلف �ألوية اجلي�ش وقطعه.

تكرمي الوحدات امل�ص ّنفة على �صعيد التوجيه املعنوي
�إرادة القتال قد جتعل امل�ستحيل ممك ًنا
بعد الن�شيد الوطني اللبناين
رحب النقيب فادي
ً
افتتاحاّ ،
قدم
بعقليني باحل�ضور ،ثم ّ
العقيد الركن عالء الدين
ناجي رئي�س ق�سم الدرا�سات
والرتاث يف مديرية التوجيه،
�شرحا للأ�س�س
ت�ضمن
�إيجازًا
ً
ّ
املتّ بعة يف التقييم ال�سابق
ومقرتحات التقييم اجلديدة.
و�ألقى العميد علي قان�صو
كلمة قائد اجلي�ش ،التي جاء فيها:
كما يف ك� ّ�ل ع��ام ،نلتقي و�إياكم
ال��ي��وم ،يف حفل الإع�ل�ان ع��ن نتائج
تقييم التوجيه والإعداد املعنوي لوحدات
اجلي�ش .وقد جاءت هذه النتائج مر�ضية
ب�صورة عامة ،على الرغم من كثافة
املهمات والأع��ب��اء امللقاة على عاتق
ّ
�سيما
جميع وح����دات اجل��ي�����ش ،ال ّ
ؤكد
الوحدات العمالنية ،الأمر الذي ي� ّ
�إي�لاء الر�ؤ�ساء واملر�ؤو�سني على ال�سواء،
املزيد من اجلد ّية واالهتمام بهذا املجال
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احليوي يف اجلي�ش.
و�أ�ضاف :لقد �أثبتت التجارب البعيدة
عديدا
قوة اجليو�ش لي�ست
ً
والقريبة� ،أن ّ
و�سالحا فح�سب ،بل �إنها �إىل
وعتا ًدا
ً
جانب ذل��ك ،معنويات و�إرادة قتال،
ق���ادرة يف معظم الأح��ي��ان وال��ظ��روف
على تعديل م��وازي��ن ال��ق��وى باملفهوم
ورب��ا ق��ادرة على
الع�سكري ال�صرف ،مّ
اً
جعل امل�ستحيل ممكنً ا ،و�صول �إىل
حتقيق الن�صر يف املعركة.
أكد العميد قان�صو � ّأن لنا يف جتارب
و� ّ

جي�شنا ال��ط��وي��ل��ة يف ه��ذا
ٍ
دليل على ذلك،
ال�ش�أن ،خري
فلي�س ب��الأم��ر ال��ع��ادي �أن
اجلي�ش ك��ان حم� ّ
�ط ره��ان
جميعا على
اللبنانيني
ً
�إن��ق��اذ ال��وط��ن ،من احل��روب
والأحداث الداخلية اخلطرية
خ�صو�صا
تعر�ض لها،
التي
ً
ّ
خ�لال �أح���داث ال��ع��ام 1958
و ،1975ولي�س بالأمر العادي
�أي��� ً��ض��ا� ،أن ي�ستطيع اجلي�ش خالل
العقدين الأخ�يري��ن ،مواجهة �أعتى
تعر�ض لها
الهجمات الإرهابية التي
ّ
ال�ضنية يف
لبنان ،ب��د ًءا من معركة
ّ
مطلع العام  ،2000مرو ًرا مبعركة نهر
البارد يف العام � ،2007إىل معركة عربا
اً
و�صول �إىل معارك عر�سال
يف العام ،2013
ور�أ���س بعلبك يف العامني  2014و،2015
بحيث ّ
حقق اجلي�ش انت�صارات وا�ضحة
على التنظيمات الإرهابية ب�إمكانات
ع�سكرية متوا�ضعة يف العديد والعتاد،

متكن من تفكيك
كما
ّ
معظم خالياها التخريبية
يف الداخل ،يف حني عجزت
�أع��ظ��م جيو�ش ال��ع��امل عن
حتقيق انت�صار كامل على
الإره��اب .و�إذا كانت �إرادة
ال��ق��ت��ال ل���دى اجل��ي�����ش ،هي
العامل الرئي�س يف حتقيق
تلك الإجن���ازات ،فهذه الإرادة ما هي
�إ ّال جت�سيد اللتزام �أجيال امل�ؤ�س�سة القيم
الع�سكرية والثوابت الوطنية ،والإميان
بر�سالة لبنان ،ما جعل م�ؤ�س�ستنا �أكرث
ومتا�سكا ومناعة يف مواجهة
ق��وة
ً
ال�شدائد واملحن.
و���ش� ّ�دد على االهتمام اخل��ا���ص ال��ذي
�سيما خالل
�أول��ت��ه قيادة اجلي�ش ،ال ّ
ال�سنوات الأخ�ي�رة ،للتوجيه املعنوي،
بهدف تر�سيخ تلك القيم والثوابت يف
نفو�س الع�سكريني ،ورفع م�ستوى الوعي
العام لديهم ،وذلك من خالل تكثيف
حلقات التعليم ،وتنويع و�سائل التوجيه
و�أ�ساليبه ،وتعزيز التوا�صل مع املواطنني.
وذك��ر يف ه��ذا امل��ج��ال على
�سبيل املثال ،قيام مديرية
التوجيه ب�إن�شاء فرع التوا�صل
االجتماعي ،وح�ساب خا�ص
باجلي�ش على موقع «تويرت»
و�صفحة على «في�س بوك»،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل التطبيق
الإلكرتوين .LAF Shield
توجه مدير التوجيه
ً
وختاما ّ
اىل ال�����ض��ب��اط ب��ا���س��م قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي،
بخال�ص التقدير ،على ما
بذلوه من جهد ط��وال هذه
توجه بالتهنئة
ال�سنة ،كما ّ
�إىل ق��ادة ال��وح��دات الفائزة،
متمنيا للوحدات الأخ��رى
ً
حت��ق��ي��ق ال��ف��وز يف امل��راح��ل
املقبلة ،وللجميع املزيد من
ال�سمو وال��ت��ق� ّ�دم يف خدمة
ّ
امل�ؤ�س�سة والوطن.

بعد ذلك� ،أعلن العميد قان�صو �أ�سماء
عمالنيا امل�صنّ فة
ال��وح��دات املنت�شرة
ً
باملراتب الأوىل لهذا العام ،وق� ّ�دم لها
الدروع على ال�شكل الآتي:
• يف املرتبة الأوىل :لواء امل�شاة اخلام�س.
• يف املرتبة الثانية :لواء امل�شاة الثاين
ع�شر.
• يف املرتبة الثالثة :لواء امل�شاة الأول.
ثم �أعلن �أ�سماء الوحدات الثابتة التي
وقدم
فازت يف اختبار التقييم لهذا العام ّ
لها الدروع ،وكان الرتتيب وفق الآتي:
• يف امل���رت���ب���ة الأوىل :ال�����ش��رط��ة
الع�سكريــة.
• يف املرتبة الثانية :القوات البحرية.

• يف امل��رت��ب��ة ال��ث��ال��ث��ة :ال��ط��ب��اب��ة
الع�سكرية.
توجه احل�ضور �إىل
ويف ختام التكرميّ ,
حفل كوكتيل �أقيم للمنا�سبة.
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حما�رضة
�إعداد:
تريز من�صور
�ضمن �إطار الربنامج الثقايف ال�سنوي
يعده معهد التعليم� ،ألقى رئي�س
الذي ّ
جلنة التن�سيق الوطنية ملكافحة تبيي�ض
الأموال والنائب الثالث حلاكم م�صرف
لبنان الدكتور حممد البعا�صريي
حما�ضرة يف نادي ال�ضباط – جونيه
بعنوان «الأم��ن امل��ايل واال�ستقرار
النقدي يف �سيا�سة م�صرف لبنان».
تابع املحا�ضرة مدير التعليم العميد
الركن دريد زهر الدين ،وممثلون عن
اجلامعات اللبنانية ،وعدد من �ضباط
القيادة.

«الأمن املايل

واال�ستقرار النقدي يف

�سيا�سة م�صرف لبنان»
حما�ضرة للدكتور

حممد البعا�صريي

يف نادي ال�ضباط  -جونيه
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الوطنية يف حماية و�صون الأمن القومي
يف كافة �أبعاده.»...

كلمة ترحيبية

بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقى
م�ساعد مدير التعليم العميد الركن
رح��ب فيها
ابراهيم حرفو�ش كلمة ّ
باملحا�ضر وقال« :يدين لبنان بالف�ضل
واالمتنان لل�سيا�سة احلكيمة والر�ؤية
ال�سليمة التي انتهجها م�صرف لبنان
منذ �إن�شائه والتي حمت اقت�صاد الوطن
ومنعت انهياره يف ظل ظ��روف �صعبة
وواق���ع �أل��ي��م عا�شه لبنان م��ن ح��روب
و�أزم��ات واجتياحات� ،أت��ت على كل
�شيء ،ما خال �إرادتنا الوطنية يف البقاء

ّ
تظللها �أي��اد بي�ضاء عملت
والعي�ش،
ب�صمت على �صون �أمننا املايل وعملتنا
الوطنية».
و�أ���ض��ـ��ـ��اف�« ،أن الأم��ـ��ـ��ن امل��ال��ـ��ـ��ي
ي�شكالن دعائم
واال�ستقــرار النقدي
ّ
الأمن يف بعده االقت�صاي واالجتماعي،
ّ
امل�سلحة وامل�صرف
كما �أن ال��ق��وات
الوطني ،هما م��ن �أه��م �أدوات القوة

�أهمية �إقرار القوانني

ّ
�شدد الدكتور
يف
م�ستهل حما�ضرتهّ ،
حممد البعا�صريي على امل�ساعي التي
بذلها م�صرف لبنان من �أج��ل ت�أخري
(امل�سودة) امل ؤ� ّلفة
�إقرار الالئحة ال�سوداء
ّ
من  22دول��ة وم��ن بينها لبنان ،غري
خ�ص مكافحة تبيي�ض
املتعاونة يف ما
ّ
مو�ضحا �أهمية القوانني التي
الأم��وال،
ً
أقرها جمل�س النواب بعد جهود م�ضنية
� ّ
يف جل�سة ت�شريع ال�ضرورة يف ت�شرين الأول
ّ
واملتعلقة ب�إزالة لبنان عن هذه
2015
الالئحة .و�أ�شار �إىل �أن الف�ضل بت�أخري
�إق���رار الالئحة (امل�����س� ّ�ودة) �إىل -12-13
 ،2015يعود �إىل حاكم البنك املركزي
ري��ا���ض �سالمة و�إىل ال��والي��ات املتحدة
أقرت الالئحة لكان
الأمريكية ،فلو � ّ
لبنان �أمام خماطر مالية واقت�صادية ال
حتمد عقباها يف جمال التعاون الدويل.
وع� ّ�دد الدكتور البعا�صريي القوانني
تقدم بها م�صرف
التي متّ �إقرارها ،والتي ّ
لبنان �إىل املجل�س النيابي عن طريق
احلكومة اللبنانية ،منذ نحو خم�س
�سنوات ،واملتعلقة ب�أمن لبنان املايل
عامليا ،وهي:
واالقت�صادي
ً
 -1املوافقة على االتفاقية املتعلقة
(وحت��دي��دا
مب�����ص��ادر مت��وي��ل الإره����اب
ً
داع�ش) التي �أ�صدرتها الأمم املتحدة،
علما �أن جمموعة العمل املايل ملنطقة
ً
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا «غايف»
ّ
واملتعلقة مبكافحة الإرهاب ،كانت
قد انطلقت من لبنان يف العام .2004
 -2قانون متعلق بنقل الأم��وال عرب
ين�ص على �ضرورة الت�صريح عن
احلدودّ ،
م�صدر �أي مبلغ تفوق قيمته الـ ع�شرة
�آالف دوالر �أمريكي �أو يورو.
ين�ص
 -3حتديث و�إ�ضافة جرائم مل
ّ

عليها القانون  318واملتعلقة بعمليات
يجرمها القانون
تبيي�ض الأموال ،والتي ّ
الدويل.
ّ
 -4قانون «التبادل ال�ضريبي» املتعلق
بتبادل املعلومات ال�ضريبية ،والتي تعترب
� ً
أي�ضا جرمية عاملية.
و�أو�ضح الدكتور البعا�صريي �أنه لو «مل
تقر هذه القوانني يف ت�شرين الأول ،2015
ّ
لكنّ ا اليوم �أمام حجر م�صريف �أجنبي
على امل�صارف اللبنانية� ،أي عدم القدرة
على �إجناز التحاويل املالية من لبنان
ال�سيئة وغري
و�إليه� ،إ�ضافة �إىل ال�سمعة
ّ
ذلك.»...
كما �أو���ض��ح �سيا�سة م�صرف لبنان
الداعية �إىل اال�ستقرار املايل �أو تثبيت
�سعر ���ص��رف ال���ل�ي�رة ،ب�سبب غياب
اال�ستقرار ال�سيا�سي والأمني.

مالية� ،إ�ضافة �إىل احل��واف��ز امل�صرفية
التي �أطلقها منذ عدة �سنوات و�شملت
القرو�ض ال�سكنية ،والبيئية ،والطاقة
املتجددة والتعليمية ،كما �شملت
ّ
دع��م ق��رو���ض ك��ف��االت للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ،والت�شجيع على
اال�ستثمار يف اقت�صاد املعرفة...
كذلك ذكر البعا�صريي ب�أن القطاع
امل�صريف اللبناين التزم االتفاقات الدولية
�سيما اتفاقية (بازل )3-جلهة املالءة
وال ّ
امل�صرفية والربحية...

و�أعلن البعا�صريي �أن �إن�شاء م�صرف
لبنان اتخذ العديد من االج��راءات يف
�إطار ،حر�صه على �سمعة لبنان املالية
وامل�صرفية يف العامل ،فاقت�صادنا مدولر
وبالتايل فنحن نت�أثر بجميع القرارات
�سيما مب��ا يحكى عن
ال��دول��ي��ة ،وال ّ
توجه البنك الفيدرايل الأمريكي �إىل
ّ
رفع الفائدة على الدوالر.
و�إذ �أكد ا�ستقاللية البنك املركزي
ومتيزه بني عدد كبري من
اللبناين،
ّ
امل�����ص��ارف امل��رك��زي��ة يف ال��ع��امل� ،أب��دى
تفا�ؤله بلبنان الغد ،على الرغم من
ت��ه��دده ،ودع���ا جميع
امل��خ��اط��ر ال��ت��ي
ّ
الأجهزة الأمنية واجلامعات ومراكز
الأب���ح���اث� ...إىل ال��ت��ك��ات��ف وزي���ادة
االنتاجية للنهو�ض بلبنان.
�أعقب املحا�ضرة ح��وار �أ�ضاء خالله
البعا�صريي على ج��وان��ب هامة من
�سيا�سة م�صرف لبنان امل�ستقبلية
الهادفة �إىل حماية اال�ستقرار امل��ايل.
ويف اخلتام �شكر ممثل القائد ،العميد
الركن زهر الدين الدكتور البعا�صريي
مقدما له
القيمة،
على حما�ضرته
ً
ّ
ً
درع اجلي�ش التذكاري عربونا لعطائه
املميز.
وحل�ضوره
ّ

هند�سات م�صرف لبنان املالية

ت��ط� ّ�رق امل��ح��ا���ض��ر يف حم��ا���ض��رت��ه �إىل
هند�سات م�صرف لبنان املالية ،و�أهمها
�ك��م ب��ال��ف��وائ��د ع��ل��ى ���س��ن��دات
ال��ت��ح� ّ
اخلزينة ،وبعمليات الدمج امل�صرفية
التي ّ
مت��ت بنجاح ب�ين العامني 1990
و 1995م��ن دون ت��ك� ّ�ب��د �أي خ�سائر
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�إعداد:
ندين البلعة خريالله

لقاء تقليد ًيا �سنو ًيا فح�سب ،بل هو فعل حمبة ووفاء ل�شهدائنا
«لي�س ً
ّ
الأبرار»� ...إنه احلفل ال�سنوي للجنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء
اجلي�ش اللبناين كما ت�صفه رئي�سة اللجنة ال�س ّيدة جوانا قهوجي مدلج.
هذا احلفل الذي يعود ريعه ككل �سنة لعائالت ال�شهداء� ،أقيم يف ن�سخته
ال�سابعة يف نادي ال�ضباط  -جونية ،يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي �إىل جانب �أع�ضاء اللجنة وعدد من ال�شخ�صيات الر�سمية
واالجتماعية والثقافية والفنية.

جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء
�شهداء اجلي�ش يف حفلها ال�سابع
نذكر �شهداءنا
وال نن�سى �أبطالنا الأ�سرى

االفتتاح

اف����ت����ت����ح احل���ف���ل
عبود
الإعالمي وليد ّ
ق� ً
�ائ�لا« :هكذا هم
���ش��ه��دا�ؤن��ا��� ،ش��ه��داء
اجل��ي�����ش ،ك ��أن��ه��م
ي�����س��ت�����ش��ه��دون وال
ي�ست�شهدون ،ك�أنهم
يمُ ��ي��ت��ون امل����وت وال
ميوتون ...فهم كل
حد
يوم يكافحون وينا�ضلون من عل ،وهم كل يوم وعلى ّ
�سيوفهم ،يخلقون من جديد ،لأنهم وب�أج�سادهم ير�سمون
حدود الوطن.»...
حولناه
وي�س�أل ّ
عبود« :هم ماتوا للبنان النقي ،فكيف ّ
لبنان النفايات؟ هم يحاربون الإرهاب هنا وهناك وهنالك،
ً
بع�ضا؟»,
فلماذا منار�س كل �أن��واع الإره���اب �ضد بع�ضنا
وي�ضيف« :من عهد الأمري فخر الدين املعني ،امل�ؤ�س�س الأول،
�إىل عهد الأمري اللواء ف�ؤاد �شهاب امل�ؤ�س�س الثاين ،و�صو ًال �إىل
العماد جان قهوجي ،كان جي�شنا �أمينً ا على وزنتَني :وزنة
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الذود عن الوطن من �أعداء اخلارج ،ووزنة الدفاع عن املواطن
من يو�ضا�سيي الداخل ،لذلك ف� ّإن اجلي�ش يف لبنان هو جي�شنا،
نحن ال�شعب ،ال جي�ش احلكام �أو ال�سلطة �أو املتنفّ ذين...
ف� ّإن جي�شنا يكافح ويقاوم وينا�ضل ويقاتل وي�ست�شهد عنا�صره
و�ضباطه با�سم ال�شعب اللبناين ،با�سم احلا�ضر وامل�ستقبل
ّ
فهال انتف�ضنا ك�شعب
وبا�سم الآتي من التطلعات والأحالم.
ّ
قبل �أن ت�أكل النار ما ّ
تبقى ،بل قبل �أن تُنحر تطلعاتنا ،وقبل
مرتني
�أن تُغتال �أحالمنا ،وقبل �أن ي�ست�شهد ال�شهيد لي�س ّ
فح�سب ،بل مئات املرات؟».

وختم بكلمات من القلب:
«لبنان �أر�ضك بعد الله �أعبدها
ما همني ر�ضي الإميان �أم غ�ضبا
لبناننا �أبد يا �أر�ض فاعتربي
تفنني �أنت ويبقى الأرز منت�صبا.»...

ن�سري .فحني يدخل اجلندي �أو ال�ضابط �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يتعمد بالنار ،يدافع
يعرف �أنه م�شروع �شهيد ،يجابه اخلطر،
ّ
ويقدم حياته ليبقى لبنان .لذا ف�شهدا�ؤنا
عن كل ما ي�ؤمن بهّ ،
ً
فعال يف حب لبنان واملوت من �أجله .هم
ج�سدوا القول
هم من ّ
من ّ
�سطروا بدمائهم مالحم البطولة يف وجه الإرهاب ويف وجه
كل مرتب�ص ب�سالم لبنان و�أمنه.
ريا �إن رفعنا ال�صوت وقلنا لهم �أنتم فخرنا� ،أنتم
لي�س كث ً
مثالنا الأعلى� ،أنتم �ضمانة غدنا ،ونحن ،وجميع اللبنانيني،
معكم على العهد».
وت�ضيف�« :إن نذكر �شهداءنا ف�إننا ال نن�سى �أبطالنا الأ�سرى،
وعلى قدر فرحنا بخروج بع�ض منهم �إىل احلرية ،على قدر ما
نتمنى ونعمل ون�صلي لتحرير كل �أ�سرانا ...قلوبنا معهم ومع
�أهلهم.
� ّأما جنود اجلي�ش اللبناين و�ضباطه ،فماذا ع�ساي �أقول لهم،
يتحدون
وكل الكالم ي�صغر �أم��ام ما يتحملونه؟ فهم ال
ّ
اخلطر واملوت يف كل يوم فقط ،وال يقفون يف مواجهة العدو
ي�صدون كل حم��اوالت الإرهابيني
الإ�سرائيلي فقط .هم ال
ّ
لزعزعة ا�ستقرار البلد فقط ،بل عليهم فوق كل ذلك �أن
يتحملوا �صغائر بع�ض ال�سيا�سات والتدخالت يف م�ؤ�س�سة
ّ
عنوانها ال�شرف ،الت�ضحية والوفاء.

جميعا
�إىل كل جندي و�ضابط يف اجلي�ش اللبناين يدافع عنّ ا
ً
ويواجه املخاطر على كل �شرب من �أر�ضنا وحدودنا.
تقليدا �سنو ًيا فح�سب ،بل �إن��ه �إعالن
لي�س لقا�ؤنا اليوم
ً
حتدياتها و�صعوباتها وبالرغم من
التم�سك باحلياة ،بكل
ّ
ّ
التم�سك بالأمل والغد الأف�ضل يف وجه
مرارة الفُ قد فيها� ،إنه
ّ
كل حماوالت تيئي�سنا».
ً
قائلة« :نحن هنا اليوم ،نتذكر �شهداءنا باعتزاز
وتتابع
وفخر ،فهم �أبطال افتدوا بالدهم و�أهلهم .نتذكرهم ون�شتاق
�إليهم ونفتقدهم ،لكنني �أ�ؤمن �أنهم ال�سراج الذي ب َِهديِه

فتحية لكم ،حتية لنبلكم ّ
وترفعكم وبطوالتكم على
كل اجلبهات».
و�شكرت يف اخلتام «كل من يجعلون يف كل �سنة احتفالنا
ممكنً ا عرب دعمهم �أو عملهم �أو م�ساهماتهم .فقد �آلينا
على �أنف�سنا يف جلنة تن�سيق ودعم ن�شاطات �أبناء �شهداء
اجلي�ش اللبناين �أن ن�ساهم ،ولو بالقليل ،يف التخفيف من
فجمعيتنا تدعم حواىل
معاناة عائالت ال�شهداء و�أبنائهم،
ّ
 500ولد من �أبناء ّ
حيا من
ال�شهداء .اخرتنا �أن نكون جز ًءا ً
هيئات املجتمع املدين ،نت�شارك معه يف كل ما ُي�سهم يف

نذكر وال نن�سى...

ال�سيدة جوانا مدلج كلمة جاء
بعدها �ألقت رئي�سة اللجنة
ّ
فيها:
تقليدا �سنو ًيا فح�سب ،بل �إنه فعل حمبة ووفاء
«لي�س لقا�ؤنا
ً
ل�شهدائنا الأب��رار� .إنه
ت���أك��ي��د اللتفافنا
ح������ول امل����ؤ����س�������س���ة
الع�سكرية ،مدر�سة
ال�����ش��رف وال��ب��ط��ول��ة
وال�������ش���ه���ادة .لي�س
تقليدا
لقا�ؤنا اليوم
ً
�سنو ًيا فح�سب ،بل
�إن��ه تثبيت لوحدتنا
وت�ضامننا� ،إن��ه حتية
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جعل عاملنا �أك�ثر �إن�سانية
ً
وتعاطفا.
جمددا لكل من ي�شاركنا ويدعمنا� .شك ًرا لقيادة
ف�شك ًرا
ً
اجلي�ش ،و�شك ًرا لأ�صحاب الأيادي والقلوب البي�ضاء».

ننحني �أمام ه�ؤالء
الأبطال

امل���م���ث���ل���ة ت��ق�لا
����ش���م���ع���ون خ��� ّ��ص��ت
اللجنة وه��ذا احلفل
بكلمة عفوية من
ال��ق��ل��ب ق��ال��ت فيها
�إن اغتيال احل�ضارة
يتم من خ�لال هدم
الأ���س��رة ب ��إب��ع��اد الأم
عن العائلة وعن �أداء
ّ
املعلم و�إ�سقاط الرموز الفكرية
دورها ،ومن خالل هدم �صورة
والفل�سفية وال�سيا�سية والوطنية ،و�ضرب هيبة م�ؤ�س�سة اجلي�ش
ت�شدد على �أن خدمة العلم هي
دوره��ا الفاعل .ويف حني
ّ
يرتبون على حب الأر�ض
تخرج �شبا ًبا «رجال و�أبطال»
التي
ّ
ّ
ّ
والوطن ويتحلون بال�شجاعة للدفاع عن �سيادته ،ت�س�أل« :هل
ّ
خمطط الغتيال
ي�صب �إلغاء خدمة العلم يف لبنان يف خانة
ّ
ؤكد ًة �أنه لوال امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ملا بقي لبنان.
ح�ضارتنا؟» ،م� ّ
�شمعون دعت امل�س�ؤولني �إىل العمل على بناء الب�شر ،وبناء
املتم�سك بالعائلة وبالثقافة والعلم،
امل��واط��ن اللبناين
ّ
واحلري�ص على هيبة واحرتام القادة الزمنيني والروحيني ،و�صون
هيبة اجلي�ش ،حتى ال نعود نخاف على ح�ضارتنا من حرب
الإلغاء...
ً
توجهت �إىل �أطفال �شهداء اجلي�ش اللبناين قائلة�« :أوعا
ثم ّ
بياتكم �شهداء
حتزنوا �أو تبكوا ،بالعك�س الزم تفرحوا لأنو ّ
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بت�شع بكل
�أبطال ماتوا ليبقى لبنان ولتبقى ح�ضارتو عم
ّ
بدمن ت��راب الوطن لتبقى �أرزت��و خ�ضرا
�أقا�صي الأر���ض ،رووا ّ
�شاخمة عالية وليبقى املواطن اللبناين م�ؤمن ب�أر�ضو وب�أرزتو
وبح�ضارتو .ونحن اليوم مننحني �أمام ه�ؤالء الأبطال».

جلنة
لدعم اجلي�ش

أك���د املمثل
ب���دوره � ّ
ج���ورج �شلهوب �أن
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين
يعاين كما �شعبه،
وهو بحاجة �إىل دعم
وت�سليح يف هذا الزمن
الرديء املليء باحلروب
والإره����اب .ودع��ا �إىل
�إق��ام��ة جل��ن��ة ،لي�س
فقط لعائالت ال�شهداء ،بل للجي�ش .فكل �شاب حني ينت�سب
�إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ي�صبح م�شروع �شهيد ،لذا ف�إن دعم
اجلي�ش واجب �أ�سا�سي لأن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �أثبتت يف كل
منر بها �أنها وحدها بقيت من دون �شائبة �أمام
الأزمات التي ّ
ف�شل الباقني يف ت�أمني ما يلزم لل�شعب اللبناين.

«بِن ُدر �صوتي»...

ّ
تخلل احلفل فقرة فنيـة �أحياها فار�س الأغنية العربية
�شدد فيها
توجه بكلمة م� ّؤثرةّ ،
الفنان عا�صي احلالين الذي ّ
ّ
م�ستعد لتقدمي �صوته وكل ما يلزم حني يتعلق
على �أنه
ّ
الأمر بعائالت �شهداء اجلي�ش اللبناين ،وغنّ ى باقة من �أجمل
�أغانيه.
كما �شاركت يف �إحياء هذا احلفل الفنانة ال�شابة هبة منذر
املر.
وعازف الكمان والناي الفنان مي�شال ّ

وقفة وفاء
�إعداد:
معو�ض بو مارون
با�سكال ّ

يتجول مع م�ؤ�س�سة
فرح العيد ّ
العاقوري من ثكنة �إىل ثكنة
املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي العاقوري جعبة الفرح،
حملت م�ؤ�س�سة
ّ
وجالت يف قطع اجلي�ش وثكناته ،موزّ عة الهدايا على �أوالد الع�سكريني و�أوالد
ال�شهداء ،نا�شرة �أجواء الأعياد املجيدة حيثما ح ّلت.

وزارة الدفاع

برعاية ق��ائ��د اجلي�ش العماد جان
قهوجي وح�����ض��وره ،ا�ست�ضافت قاعة
ريا
العماد جنيم  -ال�ي�رزة ،ع��د ًدا كب ً
من �أوالد �شهداء �ساحة ال�شرف ،حيث
�أقيم حفل ترفيهي كبري ح�ضره � ً
أي�ضا
حمافظ بعلبك -الهرمل ب�شري خ�ضر
وع��دد من ال�شخ�صيات االجتماعية
حيا العماد جان قهوجي
وال�ضباط .وقد ّ
ّ
�أوالد ال�شهداء و�شكر م�ؤ�س�سة العاقوري
على �سعيها املتوا�صل لإدخال الفرحة
�إىل قلوب �أُ�سر ال�شهداء.

فوج املغاوير

يف ف��وج املغاوير يف روميه �أقيم حفل
ترفيهي �أحياه الكوميدي �إيلي م�سعد،
وجرى خالله توزيع هدايا حلواىل 1500
�شخ�ص من �أوالد ع�سكريي الفوج .تال
االحتفال م�أدبة غداء يف نادي ال�ضباط
امل��ي��داين� ،أل��ق��ى خاللها ق��ائ��د الفوج
العقيد الركن مارون القبياتي ممثلاً
حيا
قائد اجلي�ش ،كلمة باملنا�سبة
ّ
كا
مت�س ً
فيها اللبنانيني الذين يزدادون ّ
بجي�شهم ورها ًنا على دوره الطليعي يف
�إنقاذ وطننا من الأزم��ات التي تع�صف
ربا � ّأن هذه الثقة تعود
باملنطقة ...معت ً
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ّ
ت�سلمها
و�إىل الهدايا التي
الأط��ف��ال ،ا�ستمتع احل�ضور
منوعة،
بن�شاطات ترفيهية ّ
كان جنمها الفنان راغب
عالمة الذي �أدخ��ل البهجة
�إىل قلوب اجلميع كبا ًرا
و�صغا ًرا ،من خالل �أغانيه
ال��ت��ي ���ش��ارك��ه الأط��ف��ال يف
�أدائها بفرح.
ق��دم قائد اجلي�ش
بعدها ّ
درعا تذكارية لل�سيدة ليا العاقوري ،ثم
ً
وتوجه احل�ضور
�أُخذت ال�صور التذكارية،
ّ

على الأرج��ح� ،إىل ت�ضحيات
�شهدائنا الأب���ط���ال ال��ذي��ن
اف��ت��دوا بدمائهم الزكية
�سالمة �أه��ل��ه��م يف الوطن
واملواطنية.
و���ش��ك��ر ال��ع��ق��ي��د ال��رك��ن
القبياتي اللفتة الطيبة
ل��ل��م��ؤ���س�����س��ة ،وال���ت���ي ت ��أت��ي
ك��ت��ع��ب� ٍ
ير ع���ن االع���ت���زاز
ب���ع�������س���ك���ري���ي ال����ف����وج،
وبت�ضحياتهم و�إجنازاتهم،
وع����ن االم���ت���ن���ان لأف�����راد
عائالتهم...

�إىل حفل كوكتيل �أقيم للمنا�سبة يف
ال�ضباط  -اليــرزة.
نادي
ّ

ثكنة �أبلح

يف ثكنة �أبلح وبرعاية قائد اجلي�ش
ّ
ممثلاً بالعميد
العماد جان قهوجي
ّ
الإداري ح�سن املعلم ،نظمت م�ؤ�س�سة

الفوج املجوقل

يف م��ق� ّ�ر ال��ف��وج امل��ج��وق��ل (غو�سطا)
ّ
كانت � ً
حمطة مل�ؤ�س�سة العاقوري،
أي�ضا
حيث �أقيم احتفال ميالدي بح�ضور
قائد الفوج العقيد الركن جان نهرا
ممثلاً قائد اجلي�ش ،جرى خالله توزيع
هدايا لأوالد ع�سكريي الفوج و�شهدائه.

فوج مغاوير البحر

كذلك زارت م�ؤ�س�سة العاقوري فوج
مغاوير البحر يف عم�شيت ،حيث كان
يف اال�ستقبال قائد الفوج العقيد الركن
حممد امل�صطفى الذي �شارك بابا نويل

ال��ع��اق��وري �أي��� ً��ض��ا
اً
احتفال ميالد ًيا
لأوالد الع�سكريني
ا�ستمتعوا خالله
بعر�ض م�سرحي
م���ع �شخ�صيات
املتحركة.
من الر�سوم
ّ
ّ
ممثل القائد امل�ؤ�س�سة على
وقد �شكر
منو ًها مبا متتلك
مبادرتها الكرميةّ ،
من �إرادة وان��دف��اع ،و�شعــور �إن�سانــي

ووطنــي نبيل...
ّ
ويف نهاية احلفل ت�سلم �أوالد ع�سكريي
وق� ِ
الثكنة ال��ه��داي��ـ��ـ��ا ُ
�ط��ـ��ـ��ع قالــب
حلــوى...

يف بداية احلفل
�أل����ق����ى ال��ع��ق��ي��د
ال����رك����ن ن��ه��را
كلمة باملنا�سبة
���ش� ّ�دد فيها على
� ّأن ه�ؤالء الأبطال
امليامني �سيبقون
�أحياء فينا ،ما دام
هناك ليل ونهار ،وما دام هناك �شريان
دم ينب�ض يف قلوبنا .تنادينا �أرواحهم
لنوا�صل طريق ال�شرف والت�ضحية والوفاء.
مبحبة ال�شعب
و�أ�ضاف� :إ ّننا فخورون
ّ
ً
اللبناين والتفافه حولنا� ،إميانا منه
مبا للجي�ش من �أيا ٍد بي�ضاء ودماء قانية
على ام��ت��داد امل�سرية ال��وط��ن� ّ�ي��ة ،ومبا

ٍ
معان تتخطى الو�صف
لل�شهادة من
وتقرتب من العبادة .وها هي م�ؤ�س�سة
املقدم ال�شهيد �صبحي العاقوري ،التي
ّ
اختارت تكرمي عائالت �شهداء الفوج
وعائالت ع�سكرييه تعطينا املثال يف
العمل الإن�ساين والت�ضامن مع جي�ش
الوطن...

بتوزيع  500هدية على �أوالد ع�سكريي
الفوج مبنا�سبة الأعياد املجيدة.
بعد الهدايا ك��ان ل�ل�أوالد مغامرات
ومفاج�آت �أخ��رى؛ �أولها كان ممار�سة
التمارين ال��ت��ي ي��ق��وم بها �آب��ا�ؤه��م يف

ّ
ت�سلق اجل��دران ،النزول على
الثكنة:
احلبال ...لي�ستمتعوا بعد ذلك برحلةٍ
بحرية يف زوارق الفوج التي جالت بهم
يف بحر عم�شيت حاملةً �صرخاتهم
و�ضحكاتهم �إىل الأفق.
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وقفة وفاء
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

حفل ترفيهي لأبناء
�شهداء اجلي�ش يف فندق روتانا
نظم فندق جيفينور روتانا يف بريوت حفلاً
مبنا�سبة الأعياد املجيدةّ ،
ترفيه ًيا لعدد من عائالت �شهداء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،تخ ّلله �ألعاب
ون�شاطات متنوعة (تلوين ،تزيني حلوى امليالد ،رق�ص )...تقدمة �شركة
« »VIVA FIESTAوتوزيع هدايا على �أبناء ال�شهداء.
ح�ضر احلفل العميد هادي �أو�سي ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،مدير الفندق  ،FRANK ROYERمدير املطاعم ال�سيد
جاد بعقليني ،وعائالت �شهداء اجلي�ش و�أبنا�ؤهم.
بد أ� االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين عزفته فرقة مو�سيقى
عريفة
اجلي�ش بقيادة النقيب ن��دمي الأ�سطا ،ثم ّ
رحبت ّ
منوهة باملنا�سبة.
االحتفال باحل�ضور ّ
يف الكلمة التي �ألقاها ،عبرّ مدير الفندق عن فرحته
باالحتفال بالعيد هذا العام مع عائالت �شهداء اجلي�ش،
ودرعا �آخر للنقيب
درعا تقدير ًيا ملمثل قائد اجلي�ش،
ً
قدم ً
ثم ّ
ّ
املو�سيقي ندمي الأ�سطا.
ب��دوره تال العميد �أو�سي كتــاب �شكــر با�ســم قيــادة
اجليــ�ش تقديــ ًرا لإدارة الفنــدق علــى لفتتهــا الطيبــة.
وقــدم درعــي القيادة ملجلــ�س �إدارة الفنــدق ولل�سيــد جــاد
ّ
بعقلينــي الداعــي لالحتفــال ،ومن ثم متّ قطع قالب حلوى
امليالد.
ت�ضمنت معزوفات و�أنا�شيد وطنية لفرقة
وبعد فقرة فنية
ّ
مو�سيقى اجلي�ش ،دخل بابا نويل القاعة بلبا�سه الأحمر،

ولدا (� 14سنة
فتجمهر الأوالد حوله وو ّزع الهدايا حلواىل ً 119
جو من الفرح والبهجة.
وما دون) يف ّ
أك��دت مديرة املكتب الإقليمي للت�سويق
ويف اخلتامّ � ،
والعالقات العامة يف الفندق ال�سيدة الرا دانيالّ � ،أن احتفال
هذا العام جاء يف �إطار الن�شاطات العامة للفندق ،وقد ر�سا
االختيار على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مل�شاركتها فرحة العيد
قدموا الغايل والنفي�س يف
من خالل عائالت �شهدائها الذين ّ
�سبيل بقاء الوطن.
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من وحي
املنا�سبة

�إعداد:
نينا عقل خليل

ويبقى الفرح والأمل

ل ّأن الأمل عنوان احلياة ،ول ّأن العطاء عنوان الفرح ،كانت الأعياد
منا�سبة الحتفاالت عديدة ظ ّللتها بهجة �ساهمت يف ن�شرها �أيا ٍد
خيرّ ة...
قيادة اجلي�ش احتفلت مع عائالت الع�سكريني ال�شهداء ،وكذلك
فعلت جمعيات وم�ؤ�س�سات.

قيادات املناطق

�أقيمت يف ن��وادي الرتباء املركزية (جبل لبنان ،البقاع
ّ
تخللتها برامج ترفيهية وتقدمي
وال�شمال) ،حفالت فنّ ية
هدايا �إىل �أوالد الع�سكريني ال�شهداء� ،إ�ضافة �إىل م�ساعدات
مالية ،وذلك ب�إ�شراف �ضباط من �أق�سام �إدارة ورعاية �ش�ؤون
الع�سكريني يف املناطق.
ح�ضر االحتفاالت ممثلو العماد قائد اجلي�ش الذين �ألقوا
كلمات �أ�شادوا فيها مب�آثر ال�شهداء وت�ضحيات عائالتهم.

م�سرحية le secret du Noël

دعا فوج التدخل الأول �أبناء ع�سكريي الفوج وذويهم حل�ضور
عر�ض من م�سرحية « »le secret du Noëlللكاتبة جيزيل
ها�شم زرد ،وذلك يف ثانوية رو�ضة الفيحاء منطقة ال�ضم والفرز-
طرابل�س.
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ح�ضر امل�سرحية قائد الفوج العميد الركن غ�سان فا�ضل
وعائالت ال�ضباط والع�سكريني ،و�أعقبها توزيع الهدايا على
الأوالد الذين ز ّينوا املكان ب�ضحكاتهم ومرحهم .و�أقيم � ً
أي�ضا
درعا
قدم خالله العميد الركن فا�ضل ً
حفل غداء باملنا�سبة ّ
تذكارية للفرقة عربون �شكر وتقدير.

Cirque du Liban

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،دعت �شركة
 Cirque du Libanعائالت الع�سكريني (ال�شهداء ومن هم
يف اخلدمة الفعلية) حل�ضور عر�ض ترفيهي (�سريك) يف حملة
الكرنتينا.

احتفال يف الأ�شرفية

أي�ضاّ ،
ملنا�سبة الأعياد � ً
نظمت جمعية One Lebanon
ترفيهيا يف  Christmas Landمقابل كني�سة �سيدة
احتفا ًال
ً
العطايا يف الأ�شرفية ،ح�ضره �أبناء الع�سكريني ال�شهداء (من

ع�شاء اجلمعية اخلريية
للن�ساء امل�صابات بعاهات

�أعقــب العــر�ض كلمــة ملمثــل العمــاد قهوجــي� ،شكــر
فيهــا ممثلــي ال�شركــة علــى مبادرتهــم واهتمامهــم
اًّ
ب�أبناء �شهداء اجليــ�ش وع�سكرييــه ،كمــا ّ
كــل
�سلــم
ال�سيدين تريي انطانيو�س وا�سحاق �أبو �ساري كتاب
مــن
ّ
�شكر.
عمر � 3إىل � 10سنوات) الذين توافدوا من خمتلف املناطق.
ّ
تخلل االحتفال برامج ترفيهية و�ألعاب من وحي الأعياد،
واختتم بت�سليم كتاب �شكر مل�ؤ�س�سة ورئي�سة اجلمعية ال�سيدة
تانيا ق�سي�س.

ً
ممثال بالعميد هادي �أو�سي� ،أقامت اجلمعية اخلريية
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
للن�ساء امل�صابات بعاهات ،ع�شاءها ال�سنوي يف مطعم الأطالل بالزا.

�سيدة الغ�سالة  -القبيات

يف �سيدة الغ�سالة  -القبيات،
ّ
نظمت جمعية راه��ب��ات ي�سوع
ومرمي  -الربوة ،احتفا ًال مبنا�سبة
عيد امليالد حلواىل مئة ٍ
ولد من �أبناء
�شهداء اجلي�ش يف منطقة عكار،
ح�ضره عدد من ال�ضباط وعائالت
ّ
وتخلله توزيع هدايا على
ال�شهداء،
الأطفال الذين غمرهم الفرح.
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ح�صاد
ال�سنة

بقلم :جورج علم

ّ
متطلبة...
مربكة..

عان�سا من دون رئي�س!
رحلت ً
ت ّربجت .وارت��دت «ال�ساتان»
الأبي�ض ،قبل �أن حتوم حولها
وت�سجى يف
فرا�شات الرحيل،
ّ
نع�ش الذكريات ،لتدخل مقربة
التاريخ.
كانت منجبة يف كنف الإرهاب،
الذرية مل تقت�صر على هذا
�إ ّال �أن ّ
الأخطبوط املتعدد الأط��راف،
بل �شملت :عر�سال ،اجلنود
الأ���س��رى ،النفايات ،م�سل�سل
�سجن رومية ،النازحني ،ت�سليح
اجلي�ش ،اال�ستحقاق الرئا�سي،
احلوار الوطني� ،إعالن النوايا،
اليوميات اللبنانية يف الهاي ،والكثري الكثري من �أهل الن�سب الذين
تقدمه �إكليالن
حت ّلقوا يف مرا�سم الوداع اجللل ...كان املوكب مهي ًبا ّ
ورد ّيان ،الأول من �أهايل الع�سكريني العائدين من جرود عر�سال،
احتفاء مبا بات يعرف بـ«الت�سوية
كبادرة «وفاء ،وامتنان» .والثاين
ً
ترحل �إىل العام املقبل...
الرئا�سية» ،قبل �أن ّ
مل تكن �سنة � 2015أ�سرية ال�سلبيات القاب�ضة على احلياة من
فواحة بعبق الفن،
عنقها ،بل كانت يف جوانب منها زاهيةّ ،
والإبداع ،حملت �إلينا من البعيد املمثلة العامل ّية �سلمى احلايك
( 24ني�سان) ،ومعها حتفة من الفن اخلام�س عن «النبي» جربان،
الفيل�سوف الذي رفع مداميك يف برج احل�ضارة الإن�سان ّية ،و�أطلق
حتدي ًثا للعالقات ما بني املجموعات الب�شر ّية ،عمادها املحبة
واحلوار واالنفتاح ،والت�سامح ،وفهم الآخر مبعزل عن الفوارق
الثقاف ّية واالجتماع ّية.
وفدت �إلينا ك�سفرية للبنان الآخر ،لبنان االغرتاب ،الذي بنى
كل �أر�ض ،وحتت ّ
�شواهق وناطحات �سحاب ،فوق ّ
كل �سماء.
الرواد يف جميع امليادين ال�سيا�س ّية ،واالقت�صاد ّية،
�أفواج �أفواج من ّ
واالجتماع ّية ،بنوا �أمرباطوريات ،وق�صو ًرا للعلم واملعرفة ،ون�شروا
ثقافة االنفتاح مبفاهيمها احل�ضارية الراق ّية ،كبديل عن ثقافة
التوح�ش التي تغزو جمتمعاتنا و�شا�شاتنا ومنازلنا ومفاهيمنا
ومعتقداتنا.

عر�سال ..يف البال

ق���دره���ا� ،أن���ه���ا ات�شحت
بال�سواد منذ والدت��ه��ا حز ًنا
على وفاة رئي�س الوزراء الأ�سبق
ع��م��ر ك���رام���ي ،منت�صف
ليل ر�أ���س ال�سنة .ويف ظهرية
ذلك النهار ،خرجت طائرة
ع��راق��ي��ة ع��ن م�����س��اره��ا يف
ّ
مت��زق يف
مطار ب�ي�روت� ،إث��ر
ّ
عجالتها ،وانتهى احل��ادث
من دون �إ�صابات ،فيما عاد
�إم��ام وخطيب م�سجد «�أب��و

الأن���وار» يف مدينة طرابل�س
ال�شيخ و�سام امل�صري من جرود
عر�سال ،ومعه �شروط ثالثة:
ت ��أم�ين الالجئني ال�سوريني
من «اعتداءات حزب الله»،
و�إقامة منطقة منزوعة من
ال�����س�لاح ،مت��ت��د م��ن وادي
حميد ،مرو ًرا بجرود الطفيل،
وو���ص�ولاً �إىل عر�سال ،و�إن�شاء
متطور من �أجل
م�ست�شفى
ّ
ع�لاج امل�صابني ،وم�ستودع
�أدوية .وجوبهت هذه ال�شروط
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ح�صاد
ال�سنة
يومها ب�����س��ؤال ر�سمي حول
م�صري الو�ساطة التي كان
يقوم بها نائب رئي�س بلدية
عر�سال!.
�أم��ا اجلي�ش اللبناين فقد
ّرد على هذه ال�شروط يف اليوم
التايل با�ستهداف الإرهابيينّ
يف اجلرد ،وكانت النتيجة 5
قتلى ،و 9جرحى يف �صفوفهم.
�سريعا
�إ ّال �أن الأنظار انتقلت
ً
�إىل طرابل�س ،عندما �أق��دم
ك� ّ
��ل م��ن ب�ل�ال امل��رع��ي��ان،
اخل��ي��ال م��ن منطقة
وط���ه
ّ

متكنت م��ن �ضبط
كما
ّ
�سيارة «كيا» (اخلمي�س 22
كانون الثاين) مفخخة بـ25
كيلوغراما من املتفجرات
ً
بالقرب من حاجز للجي�ش يف
عر�سال.
ذرع���ا،
���ض��اق ال
إره��اب��ي��ون ً
ّ
فح�شدوا ق���وات ا�ستثنائية
يف اجل��رد العر�سايل (اجلمعة
 23كانون ال��ث��اين) ،ت�صدى
لها اجلي�ش بب�سالة ،وخا�ض
معارك �ضارية امتدت حتى
ر�أ����س بعلبك �ضد تنظيم

امل��ن��ك��وب�ين ع��ل��ى تفجري
نف�سيهما (ال�سابعة والدقيقة
 30من م�ساء ال�سبت  10كانون
الثاين) يف مقهى «�أبو عمران»
يف جبل حم�سن ،وكانت
جريحا،
احل�صيلة  9قتلى و37
ً
ت��ب��نّ ��ت «ج��ب��ه��ة ال��ن�����ص��رة»
جرمية التفجري ،لكن العني
ال�ساهرة ،والقب�ضة الفوالذ ّية
ّردت����ا ���س��ري� ً�ع��ا (ال��ث�لاث��اء 13
كانون الثاين) ب�إلقاء القب�ض
على  3انتحاريينّ  ،واح��د يف
طرابل�س ،واثنان يف عر�سال.

«داع�ش» و«جبهة الن�صرة»،
و�أوق��ع يف �صفوفهم �إ�صابات
بليغة زادت عن  37قتيلاً ،
فيما ا�ست�شهد امل�ل�ازم �أول
�أح��م��د حم��م��ود ط��ب��ي��خ ،و7
ع�سكريينّ .
قدر جمل�س ال��وزراء ج�سامة
ّ
الو�ضع ،والتحديات اجلد ّية
ي�شكلها الإره����اب،
ال��ت��ي
ّ
أقر (اخلمي�س  29كانون
ف� ّ
الثاين) برفع عديد قوى الأمن
الداخلي �إىل � 35ألف عن�صر.
املتوح�ش»
�إال �أن «ال�سرطان
ّ

ال يواجه بالقمع
الأم��ن��ي فح�سب،
وه���ن���اك ق��ن��وات
�أخ�������رى ،بينها
امل�سار الدبلوما�سي
حيث ا�ستقبلت
بريوت (ال�سبت 31
ك��ان��ون ال��ث��اين)
املفو�ض الأوروب���ي
ي�ضم
وف��دا
ً
ّ
ّ
أوروب��ي��ة للجوار
لل�سيا�سة ال
ّ
التو�سع يوهان�س
ومفاو�ضات
ّ
وامل��ف��و���ض الأوروب�����ي
ه����ان،
ّ
للم�ساعدات الإن�����س��ان� ّ�ي��ة،
و�إدارة الأزم���ات ،خري�ستو�س
�ستيليانيد�س للبحث يف �سبل
حم��ارب��ة الإره�����اب ،وت��أم�ين
الدعم للنازحني.

�إجنازات �أمن ّية
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عاي�ش اللبنانيون خالل
ّ
متقلبة ما بني
� 2015أوق��ا ًت��ا
اال�ستقرار ،والهواج�س الأمنية
املت�أثرة باملناخ العام يف اجلوار
ال�����س��وري ،وال�����ش��رق الأو���س��ط،
عاليا الإجن��ازات التي
وق� ّ�دروا
ً
أمنية يف
حققتها الأجهزة ال ّ
تفكيك �شبكات الإرهاب،
ومالحقة فلول الإرهابيني،
والفا ّرين من وج��ه العدالة،
و�ضبط العديد م��ن اخلاليا
النائمة� ،ضمن �سل�سلة من
اال�ستباقية» ،فال
«التدابري
ّ
مير يوم �إ ّال وهناك تفكيك
ّ
ل��ع��ب��وة ن��ا���س��ف��ة� ،أو اقتحام
ملكان م�شبوه� ،أو قب�ض على
�إرهابي متو ّرط ،حتى �أن قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي
ح�����ذّ ر م���ن حت���وي���ل بع�ض
خميمات النزوح �إىل مالجىء

إرهابيني� ،أو لتفعيل
لإيواء ال
ّ
التخريبية.
ن�شاطاتهم
ّ
وعلى ال��رغ��م م��ن احلر�ص
ال�شديد ،والإجن��ازات الباهرة
ال���ت���ي ح��ق��ق��ت��ه��ا «ال���ع�ي�ن
ال�����س��اه��رة» ف���� ّإن خ��رق�ين قد
ح�صال ،الأول وق��ع يف حي
ال�سبيل يف ب��ل��دة ع��ر���س��ال
(اخلمي�س  5ت�شرين الثاين)
وا�ستهدف «جت� ّ�م��ع علماء
القلمون» وكانت احل�صيلة 9
جريحا.
قتلى ،و�أكرث من 16
ً
والثاين (م�ساء اخلمي�س 12
ت�شرين الثاين) وا�ستهدف برج
الرباجنة يف �ساعات االزدحام،
�ضحية ،ف�ضلاً
و�أودى بحياة 49
ّ
جريحا.
عن �أكرث من 239
ً

ت�سليح اجلي�ش

يف زحمة التحديات الوافدة
م����ن امل���ح���ي���ط امل��ل��ت��ه��ب،
وامل��واج��ه��ات املفتوحة مع
الإره�������اب ،ق����ررت الإدارة
االمريكية (الأحد � 8شباط)
ّ
ت��زوي��د اجلي�ش اللبناين 72
مدفعا ،وعربات هامر ،وجرى
ً
احتفال ر�سمي يف مرف�أ بريوت
ّ
متثلت فيه قيادة اجلي�ش،
وح�ضر ال�سفري الأم�يرك��ي
دايفيد هيل الذي �ألقى كلمة
من وحي املنا�سبة.

وا�ستخدم اجلي�ش ً
بع�ضا من
هذه الأ�سلحة (اخلمي�س 26
متكن من
�شباط) حيث
ّ
�أن ي�سيطر على مرتفعات
جديدة يف ر�أ�س بعلبك ،بينها
�صدر اجلر�ش ،وحرف اجلر�ش،
�ضد
ب��ع��د م��ع��ارك عنيفة ّ
أهمية الإجناز،
الإرهابينيّ � .
دفعت وزي��ر ال��دف��اع الوطني
�سمري مقبل� ،إىل مرافقة
ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي يف جولة ّ
تفقدية على
مثنيا
امل��واق��ع الع�سكر ّية،
ً
ال�ضباط،
وم�شيدا ببطوالت
ً
ّ
ومتكنت
والرتباء ،والأف��راد.
ّ
خمابرات اجلي�ش ( ال�سبت
� 7آذار) م��ن �إل��ق��اء القب�ض
على �أحد �أخطر الإرهابيينّ ،
ال�سوري ح�سن غوريلّ ،
امللقب
بحارث الأن�صاري الذي �شارك

يف االع��ت��داء على
عنا�صر اجلي�ش يف
عر�سال.
وم�����ع ات�����س��اع
رقعة العمليات،
وج�����������س�����ام�����ة
امل�س�ؤوليات التي
ي�����ض��ط��ل��ع ب��ه��ا
اجل��ي�����ش ،و���س��ائ��ر
حتركت
ال��ق��وى الأم��ن� ّ�ي��ةّ ،
فرن�سا لتفعيل الهبة ال�سعود ّية
يف �إط���ار خطة ،متكاملة
ال��ع��ن��ا���ص��ر ،ت��ه��دف �إىل م� ّ�د
فرن�سية
اجلي�ش ب�أ�سلحة
ّ
م��ت��ط��ورة� ،إ ّال �أن االلتبا�س
والغمو�ض ق��د راف��ق��ا معظم
امل��واع��ي��د االف�ترا���ض��ي��ة التي
حددت يف ال�سابق� ...إىل �أن
كان يوم ال�سبت ( 18ني�سان)
حيث و�صل �إىل ب�يروت وزير
الدفاع الفرن�سي ج��ان �إيف
لودريان ،و�أج��رى جولة وا�سعة
م��ن امل��ح��ادث��ات م��ع كبار
امل�س�ؤولني والفعاليات ،قبل
�أن يتم ا�ستقبال الدفعة الأوىل
من ال�سالح ،والتي �شملت
��ددا حم���دو ًدا م��ن �صواريخ
ع� ً
«م��ي�لان» .الوزير الفرن�سي،
ن�ص كلمته
قال من خارج ّ

امل���ك���ت���وب���ة...
«مي���ك���ن���ك���م
االع������ت������م������اد
علينا» ...ولكن
ك���ي���ف؟ ،وم��ت��ى
ت�����ص��ل ال��دف��ع��ات
الأخ������������رى؟!...
اجل��واب ،رمبا ،يف
العام 2016؟!...

اال�ستحقاق
الرئا�سي

كما ال�صفحة
������ي�������ة،
الأم�������ن� ّ
كذلك ال�صفحة
ال�����س��ي��ا���س� ّ�ي��ة ،مل
ت����ك����ن واف�������رة
الإ�شراق� ،إذ حمل
اال����س���ت���ح���ق���اق
الرئا�سي مفكرته ،ود ّون يوم
الأرب���ع���اء  7ك��ان��ون الثاين
اجلولة الرقم  17يف جمل�س
النواب ..وكانت النتيجة ،ال
ن�صاب ..وال رئي�س..
حت�س�ست فرن�سا م�س�ؤوليتها
وم���دت و�سيطها
امل��ع��ن��وي��ة،
ّ
ال���دب���ل���وم���ا����س���ي امل���ح�ت�رف
ج��ان فرن�سوا ج�يرو بجرعة
ف��ت��وج��ه �إىل
م��ع��ن��وي��ات،
ّ
العربية ال�سعود ّية
اململكة
ّ
(الأربعاء  14كانون الثاين)
ّ
لعل وع�سى ،والتقى يف الريا�ض
بالرئي�س �سعد احلريري قبل
�أن يتوجه �إىل الفاتيكان
يومي  19و 20كانون الثاين
لتحريك ملف اال�ستحقاق،
ول���ك���ن« ..ي���ا داره دوري
ع��ائ��دا �إىل
ف��ي��ن��ا» ..وق��ف��ل
ً
ب�يروت (ال��ث�لاث��اء � 3شباط)
ليلتقي كبار امل�س�ؤولني .ومن

جمددا
بريوت �إىل الفاتيكان
ً
(الإث���ن�ي�ن ��� 9ش��ب��اط) حيث
التقى يف عا�صمة الكثلكة
البطريرك ب�شارة الراعي الذي
كان يف زيارة عمل.
ع������اود جم��ل�����س ال���ن���واب
حماوالته النتخاب الرئي�س
(الأربعاء � 18شباط) يف جولة
ج��دي��دة حملت ال��رق��م ،19
إ� ّال �أن الن�صاب الد�ستوري مل
يت�أمن ،فيما كان جمل�س
ذرعا من
الأمن الدويل ي�ضيق ً
املماطلة يف انتخاب الرئي�س.
وق���د �أ����ص���در ب��ي��ا ًن��ا رئ��ا���س� ًّ�ي��ا
يح�ض
(اخلمي�س � 19آذار)
ّ
«التقيد
اللبنانيني على
ّ
بالد�ستور ،و�إع�ل�اء امل�صالح
الوطنية بغية انتخاب رئي�س
ّ
للجمهور ّية».
وحتى ال يبقى الفرن�سي جريو
وح��ده يف م��ي��دان امل��ب��ادرات،
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ح�صاد
ال�سنة
أمريكية
�أوف���دت الإدارة ال
ّ
(الأح��د  5ني�سان) نائب وزير
اخل��ارج��ي��ة ت��وين بلينكن
مهمة متعددة
�إىل بريوت يف
ّ
الأغ����را�����ض :االن��ت��خ��اب��ات
��ي���ة ،ال���ن���ازح���ون،
ال���رئ���ا����س� ّ
الإرهاب ،الو�ضع يف عر�سال...
ف�����أج����رى م���روح���ة وا���س��ع��ة
م��ن امل��ح��ادث��ات وال��ل��ق��اءات
م��ع امل�����س ��ؤول�ين وال��ق��ي��ادات
أياما،
والفعاليات ا�ستمرت � ً
وبقيت يف �إطار الت�شاور وتبادل
وجهات النظر.
وج��ه��ه��ا رئي�س
 33دع���وة ّ
�ري،
املجل�س النيابي نبيه ب� ّ
و 33حماولة ج��رت يف �ساحة
ال��ن��ج��م��ة ،ك����ان �آخ���ره���ا
الأرب��ع��اء  16ك��ان��ون الأول،
ل��ت ��أم�ين ال��ن�����ص��اب ،و�إجن����از
لكن الذين
اال�ستحقاق،
ّ
مي�سكون بزمام الأمور �سواء
يف الداخل� ،أو اخلارج مل يعطوا
�إ�شارة املرور رمبا حل�سابات هي
�أبعد من كل املتداول ،وتت�صل
مبلفات �أخرى مفتوحة على
م�ستوى دول املنطقة ،قد يت�أثر
بها لبنان.
بالطبع مل تتوقف عجلة
امل��ح��اوالت ،واالجتماعات،
واللقاءات ،على مدى العام
القتنا�ص الفر�صة ال�سانحة،
وق��د الح��ت ب��ارق��ة ج��د ّي��ة يف
الأف���ق خ�لال �شهر ت�شرين
الثاين ،حتت عنوان «الت�سوية
الرئا�سية» ،لكن – وحتى
ّ
كتابة هذه الأ�سطر – كانت
ه��ذه الت�سوية على ال��ن��ار،
تتحول �إىل «طبخة
ويخ�شى �أن
ّ
بح�ص!»...
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ملك �إ�سبانيا

ح�ضر اال�ستحقاق الرئا�سي
كطبق �شهي على امل�أدبة
ال��ر���س��م� ّ�ي��ة ال��ت��ي �أق��ام��ه��ا
رئ��ي�����س احل���ك���وم���ة مت��ام
���س�لام يف ج��ن��اح ال�ضيافة
اخلا�ص بال�سرايا احلكومي
اح��ت��ف��اء ب��ـ�����ص��دي��ق لبنان
ال��ك��ب�ير م��ل��ك �إ���س��ب��ان��ي��ا،
امل��ل��ك فيليب ال�����س��اد���س.
و���ص��ل ج�لال��ت��ه �إىل ب�يروت
(الثالثاء  7ني�سان) ،و�أم�ضى
ليلة يف �ضيافة الكتيبة
وعزى
الإ�سبانية يف الناقورة،
ّ
�أف��راده��ا با�ست�شهاد العريف
فران�سي�سكو خافيري �سواريا
ال���ذي ا�ست�شهد يف الق�صف
الإ���س��رائ��ي��ل��ي ع��ل��ى جنوب
لبنان ،وك��ان��ت ل��ه مرا�سم
تكرمي يف ال�سرايا احلكومي
تليق مب��ق��ام��ه ،ومب�ستوى
التاريخية م��ا بني
العالقة
ّ
البلدين.

النفايات

من نكد الأيام ما يدمي...
ومن «وطن النجوم �أنا هنا»
لل�شاعر �إيليا �أب���و ما�ضي،

�إىل «وط����ن ال��ن��ف��اي��ات �أن��ا
هنا ....ح� ّ�دق� ،أتذكر من
دب اخل�لاف يف
�أن��ا؟» حيث ّ
جمل�س ال��وزراء ( اخلمي�س 8
كانون الثاين) ح��ول ملف
ال��ن��ف��اي��ات ،و�أق����دم الرئي�س
مت���ام ���س�لام ع��ل��ى تعليق
جل�سات جمل�س الوزراء ،فيما
الثلجية كانت
العا�صفة
ّ
تنرث رداءه��ا الأبي�ض لتغطي
العورات والكيديات ،موقعة
خ�صو�صا يف
عد ًدا من القتلى
ً
�صفوف النازحني.
ع������اود جم��ل�����س ال�������وزراء
اجتماعاته (اخلمي�س 12
�ن امل��ن��اخ ب��د�أ
���ش��ب��اط) ل��ك� ّ
ع��ا���ص� ً�ف��ا ،وح�صل ا�شتباك
كالمي ما بني ال��وزراء حول
�أموال البلديات التي يفرت�ض
مت��ك��ن الأخ��ي��رة من
�أن
ّ
اال�ضطالع مب�س�ؤولياتها يف
معاجلة النفايات.
وي���ط� ّ
��ل ���ش��ه��ر مت����وز 2015

ب�شم�سه احل��ارق��ة ،وم��ن دون
م��ظ� ّ�ل��ة ف���وق ر�أ�����س �أي من
امل�����س ��ؤول�ين ،فتنفجر �أزم���ة
النفايات على نطاق وا�سع.
ان��ت��ه��ى م��ف��ع��ول ال��ع��ق��د مع
�شركة «�سوكلني» من دون
�أن يكون جمل�س ال��وزراء قد
� ّأمن البديل ،وراحت �أكوام
النفايات تتكد�س يف ال�شوارع
وال�������س���اح���ات ع��ل��ى ن��ط��اق
خميف ،فيما كرة املعاجلات
تتقاذفها الكيديات وامل�صالح
والتنفيعات،
وال�سم�سرات
�إىل حد �أن رئي�س احلكومة
ّ
مت���ام ���س�لام ق��د خ���رج عن
مرة عن
�صمته،
ّ
وحتدث لأول ّ
�سيا�سية» � ّأدت �إىل
«نفايات
ّ
املنزلية.
تراكم النفايات
ّ
منذ مطلع متوز و«حركة
من دون بركة» ،اجتماعات،
وات�صاالت ،وت�شكيل جلان،
وهم�س ،ودر���س ،وبحث عن
مطامر تارة يف منطقة «�سرار»

عكار ،وطو ًرا يف البقاع ،ثم
على �إح��دى �سفوح ال�سل�سلة
ال�����ش��رق� ّ�ي��ة ،ث��م ���ش��رك��ات،
وف�ض عرو�ض،
ومناق�صات،
ّ
ح�صة كل
وخالفات ح��ول ّ
النفعية»،
طرف من «الكوتا
ّ
تتكد�س،
فيما النفايات
ّ
والأمرا�ض تنت�شر ،واجلراثيم
ت���ت���ك���اث���ر ،وامل���ع���اجل���ات
«مكانك راوح» ،ويف مطلع
ّ
كل يوم اقرتاح ،وعند
�صباح
الظهر ر�أي ،وعند امل�ساء طرح
معاك�س...
و�أم����ام تفاقم ه��ذا ال��وب��اء
«ال�سيا�سي» ،البيئي ،ال�صحي،
�إن��دف��ع احل��راك امل��دين على
نحو غ�ير م�سبوق ،هيئات
�شبابية :من
وتنظيمات
ّ
«طلعت ري��ح��ت��ك��م»� ،إىل
ّ
«حلوا
«بدنا نحا�سب»� ،إىل
ع��نّ ��ا»� ...إىل؟! ...والنتيجة
كانت �أن اجلميع قد ّ
«فل»
�إىل منزله� ،أو مربعه ال�سيا�سي،
�أو الطائفي� ،أو املذهبي ،فيما
بقيت ال��ن��ف��اي��ات ،ومعها
ال�سيا�سية ،و�آخ��ر ما
الطبقة
ّ
�أحتفت املواطن به من �أفكار
مبدعة ،واق�تراح��ات حلول
جاذبة «ترحيلها» بكلفة
ت��راوح ما بني  250و 300دوالر
للطن ال��واح��د ...م��ع وقف
التنفيذ بانتظار تفاهم على
توزيع ح�ص�ص العائدات!...

�سجن رومية

ل ّأن الأم���ن ال ميكن �أن
خ�صو�صا
يكون بالرتا�ضي،
ً
ي��ت��ح��ول ال�سجني
ع��ن��دم��ا
ّ
�ج��ان ،وال�سجن �إىل
�إىل ���س� ّ

ف���ن���دق بخم�سة
جن��وم� ،أعطى وزير
ال��داخ��ل��ي��ة ن��ه��اد
امل�شنوق (الإث��ن�ين
 12كانون الثاين)
�إ�شارة البدء لعملية
ده��������م ن����فّ ����ذت
ب�إ�شرافه و�أ�سفرت
عن نقل امل�ساجني
م��ن املبنى «ب»،
وت��وزي��ع��ه��م على
زن���زان���ات �أخ����رى.
وقد فوجئت القوة
املوجلة مبواجهة
�شر�سة من الداخل ،الأمر الذي
ّ
ّ
تدخل فرقة الفهود
تطلب
لإمتام العملية.
ح��م��ل ي����وم ال�����س��ب��ت 20
حزيران مفاج�أة غري ّ
موفقة
ال يف توقيتها ،وال حتى يف
رمزيتها ،عندما اعتمدت
�إح����دى ال�����ش��ا���ش��ات ،وحت��ت
�شعار «ال�سبق ال�صحفي»
ي�صور
عر�ض �شريط «فيديو»
ّ
تعر�ض املعتقلني الإ�سالميينّ
ّ
لل�ضرب� .أث���ار ه��ذا ال�شريط
�سيا�سية ،ومواجهات
�ضجة
ّ
ّ
كالمية ،خ�صو�صا بني وزراء
ّ

معنيينّ  ،وم��ن ل��ون �سيا�سي
واح��د ،الأم��ر الذي دفع بدولة
إقليمية �إىل التدخل لو�ضع
�
ّ
الأمور يف ن�صابها.
وقبل ان يطوى هذا امللف،
�شهد املبنى «�أ» من �سجن
رومية «انتفا�ضة» ملوقوفني
يف ق�ضايا �إجت��ار باملخدرات،
والغالبية منهم من منطقة
البقاع ،فاجلميع يومها �أ ّيد
الداخلية ب�ضرورة احل�سم.
وزير
ّ

النازحون

كانت ال���ـ 2015منجبة...

والعداد الب�شري ال يتوقف عن
ّ
ال���دوران يف ت�سجيل الأرق��ام،
مليون ن���ازح ،مليون و200
�أل���ف ،مليون ون�صف ،وفق
الر�سمية ،الأم��ر
التقديرات
ّ
الذي دفع مبجل�س الوزراء �إىل
تكليف مدير ع��ام الأم��ن
عبا�س �إبراهيم
العام اللواء ّ
ب����إي���ج���اد «امل���خ���رج �ضمن
فتوجه �إىل دم�شق
املمكن»،
ّ
(الأربعاء  14كانون الثاين)،
اخلارجية
عممت وزارة
فيما ّ
ّ
وامل��غ�ترب�ين ����ض���رورة ح�صول
ال�سور ّيني على ت�أ�شرية.

ح�صاد
ال�سنة
ول ّأن اال�ست�ضافة مكلفة،
وال�ضيف مقيم لزمن طويل
غري حمدد ب�سنوات وتواريخ،
��د م��ن امل���ال لتغطية
ف�لا ب� ّ
جزء من النفقات الطائلة.
و�سعيا لهذا الغر�ض ،توجه
ً
رئي�س احلكومة متام �سالم
(الثالثاء � 31آذار ) على ر�أ�س
وفد �إىل الكويت للم�شاركة
يف م����ؤمت���ر ال�����دول امل��ان��ح��ة
ّ
لعل وع�سى� ،إ ّال �أن الوقائع
مل تكن مب�ستوى الآم���ال
والطموحات ...حتى الأرقام
التي ر�صدت مل ي�صل منها
�سوى النذر القليل.
م��ع تفاقم م��وج��ة ال��ن��زوح
باجتاه �أوروب��ا ،والتي بدت يف
مرحلة م��ن امل��راح��ل �أ�شبه
ب��اج��ت��ي��اح م��ن��ف��ل��ت ،على
الرغم من هول امل�آ�سي التي
حترك
ّ
ت�سببها قوارب املوتّ ،
االحتاد الأوروبي على خمتلف
م�ستوياته وم�ؤ�س�ساته الفاعلة
ل��ب��ح��ث ال�����س��ب��ل الكفيلة
باحلد من هذه «الت�سونامي»
ّ
الب�شر ّية املندفعة بقوة من
�سوريا ،ودول اجلوار .وتبينّ � ّأن
من جمموع القرارات املتخذة،
واح���دا يق�ضي بـ«تثبيت»،
ً
و«توطني» النازحني يف الدول
امل�ضيفة م��ق��اب��ل مغريات
مالية ،وو�صل �إىل بريوت لهذه
ّ
الغاية (اخلمي�س � 14أيار) وزير
خارجية �أملانيا فرانك – فالرت
ّ
�شتاينماير ،وتبعه رئي�س وزراء
بريطانيا دايفيد كامريون
(الإثنني � 14أيلول) ،وهو �أول
رئي�س وزراء ب��ري��ط��اين ي��زور
بريوت منذ �أمد طويل ،وكان
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من املفرت�ض �أن يلحق به
الرئي�س الفرن�سي فران�سوا
هوالند بعيد انتهاء �أعمال
اجلمعية ال��ع��ام��ة ل�ل�أمم
ّ
املتحدة (نهاية �أي��ل��ول)،
ل��ك��نّ ��ه مل يفعل بعدما
ّ
تبلغ مدى حنق اللبنانيني
وغ�������ض���ب���ه���م م����ن ه���ذه
أوروبية ،الهادفة
املحاوالت ال ّ
�إىل حتميل لبنان �أعباء
�إقامة النازحني ،وب�أعـداد
خيالية تكاد توازي عديد
ّ
ال�شعب اللبناين؟!.
حاول رئي�س احلكومة متام
خمرجا يتوافق
�سالم �أن يجد
ً
وم�صلحة لبنان العليا فرت�أ�س
اجتماعا
(الثالثاء  19اي��ار)
ً
ل�سفراء دول جمموعة دعم
لبنان ،و�شرح لهم الأو�ضاع
ال�صعبة ،والتحديات امل�صري ّية،
ونا�شدهم العمل على �إيجاد
املخارج امل�ؤاتية لأزمة النزوح،
وكان التجاوب ،لكن على
قاعدة «كالم ..بكالم؟!».

املحكمة الدول ّية

الدولية
ا�ست�أنفت املحكمة
ّ
اخلا�صة بلبنان ن�شاطها على
عما انتهجته
نحو خمتلف ّ
ً
�سابقا� ،إذ ق��ررت اال�ستماع
�إىل �إف��ادات �شخ�صيات بارزة
مقربة من الرئي�س
كانت
ّ
ال�شهيد رفيق احلريري� ،إال �أن
العدالة مل تعتل قو�سها لغاية
ال�ساعة كي تلفظ احلكم،
وتك�شف احلقيقة.

�أقراط متنوعة

كانت الـ  2015مدللة،

�صحيح �أن «الأ�سود ال�شيك»
كان لبا�سها املف�ضل ،لكنّ ها
التنوع
كانت حري�صة على
ّ
وفق مقت�ضيات املنا�سبات،
والدليل �أن ال�سيوف رفعت
حتية لرئي�س جمل�س ال��وزراء
ّ
ّ
مت��ام �سالم وه��و يدخل �إىل
مبنى وزارة الدفاع يف الريزة
متفقدا
(اخلمي�س 11حزيران)
ً
قائد اجلي�ش العماد قهوجي،
ومثنيا
وهيئة الأرك�����ان،
ً
امل�شرف
على «ال��دور الوطني
ّ
ال��ذي ت�ضطلع ب��ه امل�ؤ�س�سة
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف حم��ارب��ة
الإرهاب ،والذود عن الوطن».
ومن الأقراط:
 الثالثاء  30حزيران ي�صل�إىل ب�ي�روت

اخلارجية
نائب م�ساعد وزير
ّ
الأم�يرك��ي ل�����ش��ؤون الطاقة
ليحرك
عامو�س هول�شتاين،
ّ
م��ع امل�����س ��ؤول�ين م��ل��ف نفط
إقليمية.
لبنان يف املياه ال
ّ
 ال��ث�لاث��اء � 11آب وزي���راخل��ارج� ّ�ي��ة الإي����راين حممد
ج����واد ظ��ري��ف يف ب��ي�روت،
ومروحة وا�سعة من املحادثات
الر�سمية
م��ع ال��ف��ع��ال��ي��ات
ّ
وال�سيا�سية.
ّ
 الإثنني � 7أيلول ،عا�صفة��ي���ة ت�����ض��رب ل��ب��ن��ان،
رم���ل� ّ
واحل�صيلة قتيالن ،و 350حالة
اختناق ،وتعطيل املدار�س....
...وان���ق�������ض���ت ال����ـ 2015
و«العوا�صف الغبار ّية» ال تزال
ت�ضرب لبنان م��ن خمتلف
ال�صنوف والألوان!...

درا�سات
و�أبحاث

�إعداد :د� .أحمد ع ّلو
عميد متقاعد

يقول املثل ال�شعبي« :عند تغيري
الدول �إحفظ ر�أ�سك» .اليوم يبدو �أن
خ�صو�صا
العديد من الدول وال�شعوب،
ً
يف منطقتنا حتتاج �إىل الكثري من
احلكمة و�سط ت�صارع م�صالح الكبار،
لتتمكن من احلفاظ على كياناتها
وهويتها.
ففي نظرة �سريعة �إىل التطورات
والأحداث املهمة التي �شهدها العام
 ،2015والتي ت�شكل امتدا ًدا ملا �شهده
العامل خالل ال�سنوات املا�ضية ،يتبني
بو�ضوح �أن الأزم��ات وال�صراعات
الإقليمية هي �إىل حد كبري نتيجة
اال�شتباك القائم بني القوى الكربى.
وتاريخ العالقات الدولية ي�شري �إىل �أن
�صعود قوى جديدة ال بد �أن يرتافق مع
�صراعات و�أخطار.

ا�ضطراب وت�شابك

مت� ّ�ي��ز ال��ع��ام  2015ب��ا���س��ت��م��رار حالة
اال�ضطراب والت�شابك يف العالقات بني
الدول� ،سواء كانت عالقات تعاونية �أو
�صراعية .ومتظهرت ه��ذه احلالة من
خ�لال عجز ال���دول ال��ك�برى (�أو عدم
رغبتها) عن تطبيق القواعد احلالية
للنظام ال���دويل وال��ق��ان��ون ال���دويل على
�صراعات ك��ث�يرة قائمة .وق��د باتت
هذه ال�صراعات تهدد با�ستمرارها ،وحدة
و�سالمة ع��دد من دول ال�شرق الأو�سط
التي �أن�شئت عقب معاهدة �سايك�س
– بيكو ( )1916ونهاية احلرب العاملية
الأوىل� ،أو تلك التي قامت بعيد نهاية
احل���رب العاملية الثانية وتفاهمات
معاهدة يالطا (ال��ع��ام  )1945وتقا�سم
النفوذ يف العامل بني القطبني الكبريين
املنت�صرين يف احلرب :الواليات املتحدة
الأمريكية واالحتاد ال�سوفياتي.

يف املنطقة والعامل

كذلك ف�إن النظام العاملي يعي�ش
ح���ادة ،فمنذ
ال��ي��وم �أزم���ة بنيوية
ّ
انهيار االحتاد ال�سوفياتي (العام )1991
مل تفلح حماوالت الواليات املتحدة يف
اال�ستمرار يف قيادة العامل كقطب
�أوحد ،وذلك لعدة �أ�سباب.

�صراع الإرادات
وخ�صخ�صة احلرب

� ّأدى ال�صراع حول �إعادة متركز
ال��ق��وة ب�ين ال����دول ال��ك�برى من
جهة ،والإقليمية من جهة ثانية،
واعتماد خ�صخ�صة احل��روب ومتويلها
من اخل��ارج� ،إىل «اال�صطدام الطريف»
واندالع «احلروب بالوكالة» و«احلروب
الهجينة» يف عدد من الب�ؤر ،مما بات
يهدد �سيادة وكيانات بع�ض ال��دول،
وبخا�صة يف منطقتي ال�شرق الأو�سط
و�شرقي اوروبا .كما �أ�سهم هذا ال�صراع
يف ب��روز ظاهرة االره��اب ب�شكل عام،
والإره���اب التكفريي ب�شكل خا�ص،
كنتيجة وكبديل لف�شل بع�ض الأنظمة

�ص
ر
ا
ع
ا
ل
ق
و
وجت ّلي ة
اته
ال�سيا�سية الإقليمية يف �إر�ساء دعائم
الدولة الوطنية القائمة على امل�ساواة
والعدالة وم��ب��د�أي احلقوق والواجبات.
ي�ضاف �إىل ذلك �أن دولاً كربى ،وحتت
�شعار «م�س�ؤولية احلماية» والتدخل
الإن�ساين و�إقامة الدميقراطيات ،ت�سعى
�إىل تفكيك �سيادة بع�ض ال��دول لبناء
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درا�سات
و�أبحاث
كيانات طائفية و�إتنية �ضمن نظام
عاملي جديد هو قيد الت�شكيل ،ولكنه
غري وا�ضح املعامل حتى الآن.
لذلك ال ميكن ف�صل ما يجري يف عدد
من دول الإقليم ،عن ال�صراع العاملي بني
القوى الكربى القدمية والدول ال�صاعدة.
فكل من هذه القوى يعمل على جتميع
نقاط القوة اجليو�سرتاتيجية الظاهرة �أو
الكامنة لتعزيز قوته ونفوذه.

 :2015بداية التحوالت الكربى

متيز العام  2015با�ستمرار ال�صراع الدويل
يف املنطقة ،ومتدد تنظيم داع�ش (الدولة
الإ�سالمية يف العراق وال�شام) الإرهابي
عرب احل��دود ،وتو�سع عملياته يف لبنان
و�سوريا وال��ع��راق والكويت وال�سعودية
واليمن وم�صر وتون�س وليبيا وتركيا
وفرن�سا والواليات املتحدة ،على الرغم
من قيام التحالف ال��دويل بق�صفه من
اجلو منذ �آب  .2014وهذا ما �أدى �إىل تداعي
ّ
الدول الكربى لعقد امل�ؤمترات وامل�شاورات
لإيجاد حتالفات جديدة واجرتاح حلول
�سيا�سية وع�سكرية للق�ضاء على هذه
الظاهرة .ولكن يبدو �أن ذل��ك لي�س
قريبا لأ�سباب كثرية ،منها
ريا �أو
ي�س ً
ً
اختالف ر�ؤية الدولتني الكربيني يف عامل
اليوم :رو�سيا االحتادية والواليات املتحدة
الأمريكية للمو�ضوع.

�أزمة اليمن

�أدى جن��اح التحالف اليمني م��ا بني
احلوثيني واملوالني للرئي�س ال�سابق علي
عبد ال��ل��ه �صالح و�سيطرتهما على
العا�صمة �صنعاء (�أيلول  )2014والو�صول
�إىل عدن وباب املندب يف اجلنوب (�آذار
� )2015إىل جل��وء الرئي�س اليمني عبد
ربه من�صور هادي الذي اعترب �أن ماجرى
هو انقالب على النظام القائم� ،إىل
اململكة ال�سعودية .ق��ادت اململكة
ً
عربيا من
حتالفا ع�سكر ًيا
ال�سعودية
ً
80

العدد 367

ع��دة دول لإع���ادة الرئي�س ه���ادي� ،إىل
ال�سلطة ،عرفت ه��ذه احلملة اجلوية
والبحرية والربية با�سم «عا�صفة احلزم»،
تقريبا.
وا�ستمرت ط��وال ال��ع��ام 2015
ً
ا�ستطاعت احلملة �أن جترب احلوثيني
ومن يعاونهم على الرتاجع واالن�سحاب
م��ن ع��دن وع���دد م��ن امل���دن واملناطق
اجلنوبية .ومع تغيرّ الواقع امليداين على
الأر����ض ع��اد الرئي�س ه��ادي �إىل اليمن
وا�ستقر يف عدن.
ا�ستمر القتال والق�صف بدون �أفق وا�ضح
حتى منت�صف كانون االول حيث متّ
لكن
االتفاق على وقف لإطالق النار،
ّ
جتدد
هذا االتّ فاق مل ي�صمد ،و�سرعان ما ّ
تتو�صل الأطراف
القتال .ومن املحتمل ان
ّ
املتحاربة �إىل العودة �إىل احلل ال�سيا�سي
مب�ساع من الأمم املتحدة وبع�ض القوى
ٍ
ا�ستنادا �إىل
الإقليمية والدولية الفاعلة،
ً
قرار جمل�س الأم��ن ال��دويل الرقم .2216
وه��ذا احل��ل رمب��ا يفر�ضه ت���وازن القوى
علما �أن��ه قد
املتحاربة على الأر����ض،
ً
ي��ؤدي �إىل �إيجاد �آلية تفاهم م�شرتكة
للحكم واقت�سام الرثوة والنفوذ وال�سلطة
بني الأطراف املتنازعة يف اليمن وتوازن
م�صالح القوى الداعمة للطرفني من
اخل��ارج� ،أو قد ينتهي بتق�سيم اليمن
وفق اخلريطة الع�سكرية لوجود القوى
امل��ت��ح��ارب��ة �أو ح���دود امل�صالح الدولية
الكربى ،وذلك بعد �أن ا�ستنزفت هذه
البالد من جراء احلرب املدمرة وو�صلت
�إىل طريق م�سدود.

امللف النووي الإيراين :اتفاق
مع جمموعة 1+5

�شهد العام  2015توقيع االتفاق النووي
بني �إيران من جهة ودول جمموعة الـ1+5
من جهة �أخرى .وقد انعك�س االتفاق
ايجابيا على امل�ستوى العاملي ،ولكنه
ً
َ
مل يحظ بر�ضى بع�ض ال��دول الإقليمية
التي ر�أت فيه خط ًرا يهدد م�صاحلها
�سيا�سيا
يف املنطقة ومينح �إي��ران دو ًرا
ً
ونفو ًذا �أكرب يف بع�ض دول الإقليم .وهذا

ما يطيل عمر عدد من ق�ضايا املنطقة
و�أزماتها ال�ساخنة واملتفجرة ،من اليمن
�إىل ال��ع��راق و�سوريا ولبنان وفل�سطني،
ولكنه يف الوقت ذات��ه ي�سمح لإي��ران
باالنخراط يف املجتمع الدويل وامل�شاركة
يف �إيجاد احللول لأزمات املنطقة.

�سوريا :تداعيات التدخل الرو�سي
الع�سكري

اعتبا ًرا من �آخر �أيلول ،با�شرت رو�سيا
ق�صف مواقع داع�ش يف �سوريا ،ما �أدى
�إىل تدمري ع��دد كبري م��ن الأه���داف
الع�سكرية وامل���وارد املالية والنفطية
ال��ع��ائ��دة ل��ه��ذا التنظيم ول��غ�يره من
التنظيمات التي ترى �سوريا ورو�سيا �أنها
�إرهابية .خلق هذا التدخل �إ�شكالية
بني رو�سيا وبع�ض دول التحالف القائم
���ض��د داع�����ش ،وال����ذي ك���ان ق��د با�شر
�ضرباته اجلوية منذ �آب  ،2014وذلك
ب�سبب اخلالف على تو�صيف املنظمات
الإرهابية ومتييزها عن الأط��راف التي
يعتربها البع�ض معار�ضة معتدلة يف
�سوريا .قامت تركيا ب�إ�سقاط طائرة
حربية رو���س��ي��ة يف  24ت�شرين الثاين
معتربة �أن الطائرة اخرتقت املجال اجلوي

الرتكي وانتهكت ال�سيادة الرتكية.
قوبل هذا العمل ب�إدانة رو�سية �شديدة
واعتربه الرئي�س الرو�سي بوتني مبثابة
طعنة يف الظهر ،وفر�ض على تركيا
عقوبات اقت�صادية قا�سية تقدر خ�سائرها
منها بع�شرات مليارات الدوالرات .كما
�أمر بوقف عدد من امل�شاريع ال�ضخمة
التي كانت رو�سيا تنوي تنفيذها �أو
با�شرت فيها م��ع اجل��ان��ب ال�ترك��ي.
كذلك ،قامت رو�سيا بعد هذا احلادث
بن�شر بطاريات �صواريخ �س  400امل�ضادة
ل��ل��ط��ائ��رات وال�����ص��واري��خ يف قاعدتها
الع�سكرية يف �سوريا (قاعدة حميميم،
والتي ميكن لراداراتها ر�ؤية الأهداف
على بعد  600كلم و�إ�صابة �أهداف على
تقريبا) ،مما دفع تركيا
بعد  400كلم
ً
�إىل وقف طريانها فوق ال�شمال ال�سوري.
كذلك رفعت رو�سيا م�ستوى انت�شار
�أ�سطولها البحري يف �شرق البحر املتو�سط.
مع التدخل اجلوي الرو�سي الفاعل على
الأر�ض ،تغريت موازين القوى يف امليدان،
م��ا �أع��ط��ى �أرج��ح��ي��ة وا�ضحة مل�صلحة
اجلي�ش ال�سوري وحلفائه ،وعزز مواقف
احلكومة ال�سورية يف املفاو�ضات الدولية
التي جرت يف فيينا.

تداعيات اال�شتباك الرو�سي الرتكي

ال �شك �أن �إ���س��ق��اط تركيا طائرة
ال�سوخوي الرو�سية ،لي�س �سوى ر�أ���س
جبل جليد من العالقات الرو�سية -
الرتكية املخفية واملتوترة ،على الرغم
من حم��اوالت عدم ابرازها �إىل العلن.
ف��م��ن اخل�ل�اف ع��ل��ى امل��ل��ف ال�����س��وري
ورغبة تركيا يف �إقامة منطقة عازلة
على احلدود ال�سورية ،وق�ضية الالجئني
وحتديد املنظمات الإره��اب��ي��ة ،واتهام
رو�سيا لرتكيا بدعم الإرهاب يف �سوريا،
وجت��ارة النفط مع داع�ش� ،إىل التدخل
الرتكي يف العراق واخل�لاف حول غاز
ومد انابيب
�شرق املتو�سط والتنقيب عنهّ ،
ال�سيل الرو�سي للغاز عرب تركيا �إىل
اوروب��ا� ،أو خط الغاز القطري �إىل تركيا
عرب العراق �أو �سوريا ...ي�ضاف �إىل ما
�سبق ّ
تدخل تركيا يف جمهوريات �آ�سيا
الو�سطى ودعمها احلركات الإ�سالمية
فيها ،وكذلك يف القوقاز ويف جمهوريات
االحتاد الرو�سي الإ�سالمية ،ودعم الإخوان
امل�سلمني� ،إىل دورها يف ا�ستقبال الدرع
ال�صاروخي الأطل�سي فوق �أرا�ضيها ،والذي
موجها �ضدها .وي�ضاف � ً
أي�ضا
تعتربه رو�سيا
ً
الطموح الرتكي يف املنطقة وحلم �إعادة

�إحياء امرباطورية عثمانية �إ�سالمية
جديدة ،متتد من حدود ال�صني الغربية يف
�سينغ يانغ ،وحتى البحر املتو�سط ،مرو ًرا
بال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،مما
خلق الكثري من ب�ؤر ال�صراع وال�صدام
بينها وبني دول هذه املنطقة ،وبخا�صة
حلفاء رو�سيا التي با�شرت ن�شر قوتها
فوق امل�سرح الإقليمي و�أطراف الأورا�سيا،
ل��ل��ح��ف��اظ ع��ل��ى م�صاحلها ول��ت��ؤك��د
نف�سها قوة عظمى على �أنقا�ض االحتاد
ال�سوفياتي ال�سابق.
وهكذا يبدو �أن العالقات الرو�سية -
الرتكية مر�شحة �إىل مزيد من الت�أزم
وال�صدام على خلفية تناق�ض الأدوار
وامل��ك��ان��ة وال��ن��ف��وذ يف املنطقة ،م��ا مل
يقتنع كل من الطرفني بحدود قوته
ومدى ت�أثريه يف الواقع الإقليمي والدويل،
وبح�صته �ضمن لعبة الأمم ،وال�صراع
الدائر على م�ساحة الإقليم والعامل،
وال��ذي �سيحدد تركيبة النظام العاملي
اجلديد الذي يت�شكل يف رحم املنطقة
وفوق جثث ابنائها وخراب بالدهم.

فل�سطني :انتفا�ضة ال�سكاكني

مع مطلع �شهر ت�شرين الأول �أكتوبر
 ،2015ان��دل��ع��ت يف ال�����ض��ف��ة الغربية
والقد�س يف فل�سطني املحتلة انتفا�ضة
جديدة �ضد امل�ستوطنني اال�سرائيليني
وق��وات االح��ت�لال عرفت بـ«انتفا�ضة
ال�سكاكني»� .سقط فيها الع�شرات
من القتلى واجلرحى لدى الطرفني مما
دفع �إىل تدخل الواليات املتحدة لل�ضغط
على �إ�سرائيل لوقف ا�ستعمال العنف
بحق الفل�سطينيني ودعوتها للقبول
بحل الدولتني ،ولكن االنتفا�ضة ال تزال
م�ستمرة ،وكذلك ا�ستعمال العنف من
جانب العدو اال�سرائيلي.

انت�شار داع�ش يف ليبيا
وا�ستمرار حالة الفو�ضى

ال تزال ليبيا تعاين حالة انق�سام حادة
مكوناتها االجتماعية وال�سيا�سية
بني
ّ
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درا�سات
و�أبحاث
املختلفة من جهة ،ومنظمة داع�ش
وغريها من امليلي�شيات امل�سلحة من
ج��ه��ة ث��ان��ي��ة .وه���ذه احل��ال��ة مر�شحة
الرتفاع يف وترية ال�صراع الدموي وملزيد
من التدخل اخلارجي الإقليمي والدويل
حتت عناوين و�شعارات �شتى ،يف حال
مل تتو�صل الأط��راف الليبية عرب حوار
ج��دي لإيجاد خم��ارج مقبولة تعيد ّ
مل
ال�شمل حول �سلطة واحدة ودولة واحدة،
وبخا�صة بعد انتقال زعيم داع�ش ابو
بكر البغدادي �إليها كما ورد يف بع�ض
و�سائل الإع�ل�ام .وم��ن امل��رج��ح تدخل
م�صر حلماية �أمنها �ضد �إره��اب داع�ش
التي حتاربها يف �سيناء ،وكذلك يرجح
ح�صول تدخل جزائري يف الغرب ،مما
�سينتج عنه �إ�شغال هذين اجلي�شني
وانهاكهما يف ليبيا .وقد يكون ذلك
م�صحو ًبا بتدخل دويل �أوروب��ي و�أطل�سي،
رمبا لن تكون رو�سيا وبع�ض حلفائها
بعيدة عنه � ً
أي�ضا.

ب�ؤر ال�صراع وجتارة الأ�سلحة

وفق درا�سة �صادرة عن املركز الدويل
لأبحاث ال�سالم يف �ستوكهومل ()SIPRI
احتلت ال��والي��ات املتحدة الأمريكية
املركز الأول يف مبيعات الأ�سلحة خالل
ال��ف�ترة  ،2014 – 2010وحلت رو�سيا يف
املركز الثاين .وذكر املركز �أن الواليات
املتحدة زادت مبيعاتها �إىل ال�شرق
الأو�سط الذي احتل املركز الأول ك�أكرب
م�ستورد للأ�سلحة من امل�صادر املختلفة،
و�أن اململكة العربية ال�سعودية حلت يف
وتقدمت
املركز الأول
عامليا بن�سبة ال�شراء ّ
ً
بذلك على الهند .ويرى بع�ض اخلرباء
الع�سكريني �أن احلروب يف ال�شرق الأو�سط
قد رفعت �إنتاج ال�سالح يف الدول الكربى
ورفعت �أرقام جتارته ،و�أنع�شت اقت�صادات
ارباحا كبرية.
هذه الدول التي حققت
ً
تقدم يدفع �إىل االعتقاد بوجود رابط
وما ّ
متني ما بني �شركات ت�صنيع ال�سالح
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وال�سيا�سات الدولية الداعمة �أو امل�شجعة
على ان��دالع احل��روب وا�ستمرارها� ،أو
املتباطئة يف �إي��ج��اد احل��ل��ول للكثري
منها .وهذا ما ي�ؤكده عدم التوافق على
توحيد الر�ؤية لت�شيكل حتالف واحد
�شفاف �أو تو�صيف موحد �ضد حركات
الإرهاب يف املنطقة والعامل.

القوة»
حتول ّ
«�صراع ّ

ي�شري ت��اري��خ ال��ع�لاق��ات ال��دول��ي��ة �إىل
�أن��ه عند �صعود ق��وى جديدة ،الب��د من
ان�����دالع ال�����ص��راع��ات
م���ع ال���ق���وى ال��ق��ائ��م��ة
بالفعل .كذلك يرى
بع�ض خرباء التاريخ �أن
الفرتات االنتقالية يف
النظام ال��دويل تكون
�شديدة اخل��ط��ورة على
الأمن الدويل والإقليمي
معا ،وذل��ك لأن القوى
ً
املهيمنة حتاول البقاء
يف قمة ال��ن��ظ��ام ال��ذي
ت�سعى القوى اجلديدة
�إىل تغيري ن�سق عالقات
ال��ق��وة ومت��رك��زه��ا يف
ت�شكيالته املختلفة.
وم����ن ه��ن��ا ميكن
ف��ه��م �أ���س��ب��اب بع�ض
الأزم��ات وال�صراعات املنت�شرة يف بع�ض
دول املنطقة والعامل وارتباطاتها ب�آلية
�صراعات القوة ومتركزها �أو انتقالها
من جهة �إىل �أخ��رى .فما يحدث فوق
امل�سرح الإقليمي لي�س �سوى جتليات
ل�صــراع بعــ�ض القــوى الإقليمية
ال�صاعدة ،ولتحالفاتهــا ،ومــا لذلــك
من ارتــدادات.
كذلك يعلمنا التاريخ �أن ما ن�شهده
ال��ي��وم م��ن �صراعات يف �أك�ثر �أقاليم
«حت���ول ال��ق��وة وال
ال��ع��امل ،ه��و ���ص��راع
ّ
مركزيتها» ،و�أن خما�ض هذه الفرتة
االنتقالية يف ال��ن��ظ��ام ال����دويل� ،شديد
اخلطورة على الأم��ن ال��دويل والإقليمي

معا ،ولأن العامل العربي والإقليم ب�شكل
ً
عام ،يختزن الكثري من نقاط القوة،
ي�سعى كل طرف للح�صول عليها يف هذا
ال�صراع الذي �ستح�سم نتائجه ت�شكيلة
النظام العاملي اجلديد.
لذلك ،من ال�ضروري اليوم �أن ت�ستعيد
ال��دول العربية فاعليتها الأمنية و�أن
تتعاون كمنظومة تكاملية تتجاوز
�صراعاتها الداخلية والبينية ،وتوحد
ر�ؤيتها اال�سرتاتيجية للمخاطر التي
تهدد جوهر هويتها وكينونتها .فتقف

معا بوجه حركات التكفري والإرهاب
ً
والتدخل اخلارجي �أ ًي��ا ك��ان م�صدره،
ومهما حمل م��ن �شعارات ج��ذاب��ة �أو
ك��اذب��ة ،وتعيد النظر يف هيكلية
�أنظمتها ال�سيا�سية القائمة لتعيد البناء
على �أر�ضية �صلبة من العدالة وامل�ساواة
على �أ�سا�س املواطنة والكفاءة وتكاف ؤ�
الفر�ص ال�سيا�سية واالقت�صادية ،بالإ�ضافة
�إىل تو�سيع قاعدة احلرية واحلوار الفكري
وال�سيا�سي والديني .كذلك على العرب
�أن يعيدوا قراءة تاريخهم بلغة احلا�ضر،
لت�شكيل م�ستقبلهم كما يريدون ،ال
ي�شكلهم
�أن يرتكوا التاريخ املا�ضي
ّ
كما يريد.

ق�ضايا
�إقليمية

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

ال ميكن �إنكار � ّأن حماوالت �إ�سرائيل تغيري الأمر الواقع يف امل�سجد الأق�صى قد ّ
رئي�سا
�شكلت �سب ًبا ً
خ�صو�صا� ،ضمن ما
عموما ،والقد�س
لتفجر الأحداث الدامية احلالية يف مدن ال�ضفة الغربية
ً
ً
ّ
ا�صطالحا بـ«هبة ال�سكاكني» .ولكن ال بد من الأخذ بعني االعتبار ً
اي�ضا الأ�سباب الهيكلية
�سمي
ً
العميقة التي �أ�سهمت ب�صورة كبرية يف ت�أجيج الأزمة.
وا�ضحا لدى الغالبية العظمى من الفل�سطينيني �سواء على امل�ستوى ال�شعبي �أو الر�سمي،
لقد بات
ً
� ّأن م�سار عملية ال�سالم قد انتهى ،ومل يعد هناك �أي �أمل حقيقي يف �إقامة دولة فل�سطينية
عب عنه الرئي�س
م�ستقلة وقابلة للحياة على الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة يف العام  .1967وهذا ما رّ
الفل�سطيني حممود عبا�س ب�شكل وا�ضح يف �شهر ايلول املا�ضي خالل خطابه يف اجلمعية العامة
للأمم املتحدة ،عندما �أعلن � ّأن االتفاقيات الفل�سطينية  -الإ�سرائيلية �أ�صبحت من املا�ضي بعد
تخ ّلي �إ�سرائيل عن التزاماتها.

انتفا�ضة القد�س :الأ�سباب والتداعيات

�سيا�سات الإذالل واال�ستيطان

لقد تراكم لدى الفل�سطينيني خالل
ال�سنوات املن�صرمة خم��زون وا�سع من
الإح�����س��ا���س العميق بالظلم والقهر
نتيجة �سيا�سات الإذالل واال�ستيطان
التي مار�ستها ومتار�سها �إ�سرائيل يف
ال�ضفة الغربية وق��ط��اع غ��زة .فخالل
تلك ال��ف�ترة ،ت�ضاعف اال�ستيطان يف
ال�ضفة الغربية ب�شكل َّ
مطرد وت�صاعدت
منحى
اع��ت��داءات امل�ستوطنني و�أخ��ذت
ً
عنيفاَّ ،
ً
متثل يف �إح��راق عائلة دواب�شة
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الفل�سطينية ب�أكملها يف قرية دومة
يف نابل�س ،وهو ما �أ�سهم يف زيادة �شعور
الفل�سطينيني بفقدان الأمن الداخلي،
وخ�صو�صا �أن ال�سلطة الفل�سطينية وقفت
ً
عاجزة عن حمايتهم؛ حيث يعتقد ثلثا
الفل�سطينيني �أن ال�سلطة الفل�سطينية
مق�صرة يف توفري احلماية لهم .وهي ال
ّ
تقف موقف املتفرج على االعتداءات
املتكررة على الفل�سطينيني فح�سب،
بل �أدى ف�شل م�شروعها ال�سيا�سي وانت�شار
الف�ساد والو�ساطة واملح�سوبية واملحاباة

�ضمن �أجهزتها املختلفة� ،إىل زي��ادة
الإحباط والي�أ�س لدى قطاع كبري من
وخ�صو�صا اجليل ال�صاعد.
الفل�سطينيني
ً
وتزامنت ه��ذه الظروف جميعها ،مع
تراجع مكانة الق�ضية الفل�سطينية
�ضمن الأج��ن��دات الإقليمية الر�سمية
وال�شعبية ،حيث تعاين غالبية الدول
العربية نزاعات داخلية وحرو ًبا �أهلية،
�ح��ا �أي��� ً��ض��ا يف تعبري
وه���و م��ا ب���دا وا���ض� ً
الفل�سطينيني الذين يعتقد  %80منهم
�أن فل�سطني مل تعد ق�ضية العرب الأوىل.

انتفا�ضة ال�سكاكني

يف ه��ذا ال�سياق ،انطلقت هجمات
ّ
منظمة ومكثفة �ضد الإ�سرائيليني
بال�سكاكني وخ�����ص��و�ً��ص��ا يف مدينة
ال��ق��د���س .وب��خ�لاف االنتفا�ضة الأوىل
( )1987التي متّ االعتماد فيها على
احلجارة ك�سالح رئي�سي يف املواجهات،
ركزت
�أو االنتفا�ضة الثانية ( )2000التي ّ
ّ
امل�سلحة،
على العمليات الع�سكرية
متيزت الأح���داث احلالية بتكثيف
عمليات الطعن ،وهو ما �أدى �إىل ن�شر
حالة من الرعب وزعزعة الأمن الداخلي
ب�ين الإ�سرائيليني .فخالل الأ�سابيع
الثالثة الأوىل من الهبة اجلماهريية،
جن��ح الفل�سطينيون يف تنفيذ 46
عملية طعن (جن��ح منها � 29أو و�صل
�إىل مرحلة متقدمة)؛ وذلك خالل فرتة
ِّ
وباالطالع على اخلارطة
زمنية ق�صرية.
اجلغرافية التي خرجت منها العمليات،
الحظ �أن مدينتي القد�س ( 13عملية)
ُي َ
�شكلتا ب���ؤرة
واخلليل ( 11عملية)
ّ
االرتكاز الأ�سا�سية لعمليات الطعن،
ت َلتهما مدينة رام الله (عملية واحدة)،
ومدينة جنني (عملية واحدة) واملناطق
املحتلة يف العام  3( 1948عمليات)� .أي
�أن العمليات تركزت ب�شكل �أ�سا�سي
يف املدن املختلطة ما بني الإ�سرائيليني
والفل�سطينيني والتي ت�شهد ب�شكل
م�ستمر عمليات تنغي�ص و�إذالل م�ستمرة
ومتفاقمة �ضد الفل�سطينيني .وبعك�س

العمليات الع�سكرية خالل االنتفا�ضة
الثانية �أو �إط�لاق ال�صواريخ من قطاع
غ��زة خ�لال احل���رب الأخ��ي�رة (،)2014
يعترب الهجوم بال�سكاكني ذا مفعول
نف�سي عميق على الإ�سرائيليني ،فهو
يظهِ ر املهاجم يف موقع قوة مقابل حالة
ال�ضعف التي يعي�شها اجلنود واملدنيون
الإ�سرائيليون وهم يفرون من املواجهة
لتجنب الإ�صابة �أو القتل .و�إذا كان
ميكن للقيادة الإ�سرائيلية تربير
ارتفاع عدد قتالها يف احلرب الأخرية
على قطاع غ��زة ،على �سبيل املثال،
ف�إن هروب اجلنود من �أمام املهاجمني،
كما ح�صل يف عملية بئر ال�سبع التي
قتل فيها �أحد اجلنود وهربت جمموعة
�أخرى (مما حدا باجلي�ش الإ�سرائيلي �إىل
فتح حتقيق يف احل��ادث) ،عزز ال�شعور

بفقدان الأمن لدى الإ�سرائيليني ،كما
� ّأن جن��اح املهاجمني يف الأ�سبوعني
الأول�ين يف الو�صول �إىل �أهدافهم و�إيقاع
قتلى �إ�سرائيليني� ،أغ���رى امل��زي��د من
ال�شبان مبحاولة تنفيذ عمليات اخرى،
�سالحا
خ�صو�صا �أن ال�سكاكني تعترب
ً
ً
ً
ب�سيطا ويف متناول �أي��دي اجلميع .وهو
م��ا يعني � ّأن ك��ل �إ�سرائيلي مي�شي
ً
هدفا
يت�سوق ،قد ي�صبح
على الأر�ض �أو
ّ
ً
حمتمال للهجوم يف �أي حلظة .ونتيجة
ل��ذل��ك� ،سجلت ال��ع��ي��ادات النف�سية

ارتفاعا بن�سبة  %100من
يف �إ�سرائيل
ً
زوارها الإ�سرائيليني الذين بد�أوا يفقدون
الإح�سا�س بالطم�أنينة ال�شخ�صية.
وانعك�س ذل��ك � ً
أي�ضا على االرت��ف��اع
القيا�سي يف �شراء الأ�سلحة ال�شخ�صية من
قبل املدنيني الإ�سرائيليني .كما �أثرت
الأحداث وب�صورة مبا�شرة على االقت�صاد
الإ�سرائيلي و� َّأدت �إىل تباط�ؤ حركة ال�شراء
وتراجع البور�صة الإ�سرائيلية .بالإ�ضافة
�إىل ذلك� ،أدى انت�شار الرعب والتوتر بني
الإ�سرائيليني� ،إىل مقتل �إ�سرائيلي وطالب
جلوء �إريرتي على يد اجلي�ش وال�شرطة عن
طريق اخلط�أ للظن ب�أنهما فل�سطينيني.

و�سائل التوا�صل االجتماعي

بخالف االنتفا�ضتني الأوىل والثانية،
«الهبة» احلالية باال�ستخدام
متيزت
ّ
َّ
املكثف لو�سائل التوا�صل
االجتماعي ،مثل :الفي�سبوك
والتويرت واليوتيوب ،وب�سبب
الدور الكبري الذي لعبته هذه
الو�سائل يف عملية التعبئة
واحل�����ش��د ،ب��ذل��ت �إ���س��رائ��ي��ل
ج��ه��و ًدا م�ضاعفة لتحييد
ه��ذا الف�ضاء وتقييده .وقد
جاء ا�ستخدام هذه الو�سائل
لتحقيق عدة اهداف هي:
 ت���ع���ب���ئ���ة اجل���م���اه�ي�روالتجنيد ،واحل�شد ،والتحري�ض
�ضد االحتالل.
 زي���ادة ال��وع��ي ب��الأح��داثاجلارية وحماولة تو�سيع احلراك لي�ضم
�شرائح ومناطق جغرافية جديدة.
 خ��ل��ق رواب����ط ق��وي��ة م��ع اجلمهورالفل�سطيني العري�ض ،وبالتايل �إمكان
التفاعل مع الأح��داث ب�شكل مبا�شر
و�سريع.
 تقليل تكاليف عملية تعبئةاالحتجاجات ون�شر املعلومات وزي��ادة
�سرعة تداولها وانت�شار نطاقها.
 االلتفاف على التعتيم الإعالميامل��ف��رو���ض��� ،س��واء م��ن قبل �إ�سرائيــل

�أو ال�سلطة الفل�سطينيــة ،وك�ســر
القب�ضــة الأمنيــة التــي حتتكــر ن�شــر
املعلومــات.
 ن��ق��ل االح���ت���ج���اج���ات وامل���ظ���املالفل�سطينية من امل�ستوى املحلي �إىل
امل�ستوى ال����دويل ،مم��ا �سمح ب ��إع��ادة
�إن��ت��اج وت�أكيد ق�ضية الفل�سطينيني
ومظلوميتهم �أمام الر�أي العام الدويل.

الأق�صى هو الهدف

يف العموم ويف خلفية الأحداث ،مل يعد
يخفى على �أحد �أن امل�سجد الأق�صى ،قد
ً
مكونات املجتمع
هدفا جلميع
�أ�صبح
ّ
ال�صهيوين ،بكل �أطيافه وتنوعاته على
الرغم من التباين يف هذا املجتمع� ،إذ
تت�ضافر اجلهود من �أجل تهويده و�إقامة
ما يزعمون �أنه الهيكل الثالث .ويتم
لأج��ل ذل��ك �ضخ مليارات ال���دوالرات،
وت�أ�سي�س جمعيات وم�ؤ�س�سات للغاية
نف�سها .ويظهر تقرير �أع���ده املركز
الإع�لام��ي ل�����ش ��ؤون ال��ق��د���س والأق�����ص��ى
«كيوبر�س» �أن املجتمع ال�صهيوين
ب��ك��ل م��رك��ب��ات��ه ي�ترب�����ص بامل�سجد
الأق�صى �ش ًرا وميار�س دو ًرا يف ا�ستهدافه،
�إم��ا باالقتحامات امليدانية وتدني�سه،
�أو بو�ضع املخططات والدرا�سات على
�أ�سا�س الن�شاط التلمودي التهويدي� ،أو من
خالل الن�شاط ال�سيا�سي الداعم .و�أو�ضح
التقرير �أن الأف��راد ال�صهاينة العاديني -
جماعات وفرادى  -هم �ضمن �أذرع هذه
املركبات ،بالإ�ضافة �إىل اجلماعات
وامل��ن��ظ��م��ات واحل���رك���ات ال��ت��ي تعنى
بهذا ال�ش�أن ،وال�شخ�صيات ال�سيا�سية
والدينية كالوزراء و�أع�ضاء الكني�ست
واحل��اخ��ام��ات .وخل�ص التقرير �إىل �أن
هناك �أدوا ًرا ومهمات تتداخل وت�شكل
�صهيونيا
�اع��ا
يف نهاية امل��ط��اف �إج��م� ً
ً
تتكامل �أدواره وميار�س االعتداء اليومي
املن�سق واملمنهج على امل�سجد الأق�صى،
بهدف فر�ض وج��ود يهودي يومي فيه،
مع العمل الدائم وال��د�ؤوب للحفر حتت
كليا.
�أركانه و�صو ًال �إىل هدمه
ً
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م�ساحات
�إعداد:
الدكتور جورج �شبلي
عندما َت ُ
طول َ�شق َو ُة النّا�س،
ويتقنّعُ العا ُ
مل ّ
ُ
يكون
لم عا ًرا،
بالظ ِ
َ
ُ
انتكا�سة الأمانةِ
ثمن ال َت ِ
ّهاون
ُ
للحياة .وحياة ال ِ
لي�ست
إن�سان َ
غم من
الر ِ
ثو ًبا ُم�ست ً
َعارا ،على ّ
ُ
ّا�س
ال�شر فيها قليله كثري ،فالن ُ
� ّأن َّ
َ
َ
َ
لكل ُ
َ
البع�ض
بع�ضهم
العيب أ
لوال
ُ
الآخر.
حتب �أن
أيادي التي
ري � ّأن ال َ
ُّ
غ َ
ُ
ُ
َ
َ�ضع ِف وامل َع َّ�سر،
تكون عند امل�ست َ
ُ
َ
تيق املِ�سك،
والتي ال تعمل �إ ّال بِف ِ
ذي��وع ّ
تُ ِ
إع�صار
ال�شرو ِر و�
ف�س ُد
َ
َ
ُ
ّ
ِّ
احلق
لكالم
وتفر�ش
ال�شياطني،
ِ
ِ
طو َله ،واحلقُّ
كالزيت يطفو على
الدوام.
َّ

�شارل مالك
ومي�شال �شيحا

أر�ض مجَ اًال ال ت ُ
يف ال ِ
وك�سو ًة
َ�ضيق ِظال ُلهَ ،
َ
بالرحمةِ
ال َيحا ُر معها ُع ٌ
ريَ ،
وعينً ا �أ ّمار ًة ّ
ِّ
ً
َ
غمو�ضة عن كل �إ�ساءة.
وم
َ
ً
ِ
��ام حقيقة � ّأن فئة من
و�أم� َ
النّ ِ
َ�سع ُد بال َوفرة ،و�أخرى
ا�س ت َ
َ
تكم ُد باحل�سرة ،كانت
َ
ُ
وثيقة الإعالنِ
العاملي حلقوقِ الإن�سان،
ِّ
ِ
إجن��ازات الأزمن ِة يف ُف َر ِ
�ص
أعظم �
وهي �
ُ
تو�سعت يف �ألوف .وقد �أَلمَ َّ
ال�سالم ،والتي َّ
ّ
�شريعي وت��ولىّ بني
مالك مب�سارِها التّ
ّ
َ
فد ِمغت
ومراجعتَهاُ ،
العمالق ِة ديباجتَها ُ
بفكرِه ُ
وخ ِت َمت بح ِ
رب لبنان.
���ش� َ
�ارك �شارل مالك «�أين�شتاين» يف
الرجلني
العملِ لثقاف ِة احلياة ،وكان بني ّ
�ع مل َي �� ِ
َ
احلديث
أت عف ًوا ،فقد �أط��اال
َو َل� ٌ
ِّ
احلق يف احلر ّية،
عن الفيزياء كما عن
ِ
ِ
احلروب
ب�سلوكيات
ُ�صان
هذه التي ال ت ُ
ّ
ِ
قوب ال�سوداء،
وا�ستهتارات الأقويا ِء وهي ال ُّث ُ
ُ
وثقافة
بل ب�إِقبالِ النّ وايا على َنب ِذ الباطل.
ّ
التعلقِ
احليا ِة مع مالك تبد�أُ بثقاف ِة
ُّ
التمل ِ
خارج �إطارِ
ك وا�ستعدا ِء الآخر،
بها
َ

من �أركان الفكر الوطني
�أعظم اجنازات الأزمنة

كرِّ ،
الث ُ
دبلوما�سي ُمفَ ِّ
قة
�شارل مالك
ٌّ
َ
ُ
ُّ
ِ
ريا،
به تحُ فَ ة ،وفعله َ
ك َمن يفك �أ�س ً
ال�سال ِ ُ
�سلوكه على
ك �سبيلاً َت َو ّ َع َر
ُ
هو ّ
َ
ُّ
احلق
َمن كان قبله ،فلربمّ ا معه َر َم َق
مزجت
فبعد �أن
ا�س ِبنَواظ ِر ُ�سعو ِده.
َ
َ
النّ َ
َ
َ
الم عن
�روب ال� ّ�د َم ّ
احل� ُ
ال�س َ
بالد ِم و�أزال��ت ّ
َ
ِ
َ
مل ف�صا َر �أ�س َو َد
َمقا ِّره،
وبط�شت ِب َوجه العا ِ
ال�صفحة ،كان مالك ممِ َّ ن َد َع��وا �إىل
ّ
َ
ً
ِ
ري
ا ِّتخاذ
ّ
امل��ود ِة َخليقة ،و�أنفقوا الكث َ
يت�صب َح الب�ش ُر
من �أي��ا ِم دهرِهم لكي
َّ
ِّ
كل �شم�س .و ّمل��ا كان
بال�سالم ِة مع
ّ
َ
ُ
ال�ش ُّر يف النّ ِ
ا�س ال َيفنى و�إن قبرِ وا ،لز ََم �أن
ِ
ال�س ُ
بق لندا ِء املجموعة التي َن َّ�صت
َ
يكون ّ َ
ِ
بنو َد ُّ
ؤمن ب� ّأن
ال�شرعة الدولية ،هذه التي ُت� ُ
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ٌ
ب��ل م��ن ح��ي� ُ
نعمة
�ث ه��ي
ُ
نهاية
وكرامة .و ّمل��ا كانت
زمنيا� ،صا َر
اريخ بعيد ًة
التّ ِ
ًّ
ُ
من غ ِ
عي �إىل
ري املجدي ّ َ
ال�س ُ
بال�صدام ،فاحليا ُة
تقريبِها
ِّ
هي �أَ�ش َر ُف الأَحباب ،والقيمةُ
هي لِنُ�صر ِة احلياة ال ُملعادا ِة
واحدا من
الأَحياء ،حتى � ّأن
ً
العي�ش،
ِّ
املتطرفني يف ِع�شقِ َ
َ
ُ
ُ
قد بلغ به الغل ُّو للقولّ � :إن
الدنيا �أحلى من اجلنّ ة.
ّ
االجتماعيةِ،
ِ
� ّأما يف الفل�سفة
ّ
��وق� َ
ف��ق��د ت� ّ
��ف ���ش��ارل مالك
ُ
قد�سةِ
ِ
ِ
عند مكانة الفَ رد امل ّ َ
ِ
كمواطن،
وحماي ِة حقيق ِته
ول��ك��ن ب��ع��ي� ً�دا ع��ن خ��ط� أِ�
ْ
�أَ ْ���س َ
��ط�� َر ِة الأ���ش��خ��ا���ص ،وال��ذي
البع�ض قاعدة .والأَ َ
ُ
أدب
ك ّ َر َ�سه
�سط َر ُة � ُ
ِ
ّ
املدين ِة الفا�سدة ،ولها �آثا ٌر َب�ش َعة ،فكلما
ُ
املجتمع العا ِق ُل
ينتف�ض
ك ُرها
تمَ ّ َ تَذَ ُّ
ُ
دعائم ال ِق َيم .و�ساعةَ
ً
ِ
لتقوي�ض
رف�ضا
ِ
ُ
ِ
ِ
يح�صل االبتعا ُد عن منظومة الق َي ِم تلك
رقم مظلوم،
إن�سان �إىل
ليتحو َل ال
ُ
جمر ِد ٍ
ّ
ّ
َ
َ
رقوع يف
يب امل ُ
يبد أُ� االنحطاط ،وهو اجل ُ
الزمنّ � .إن الفر َد مع مالك هو � ُ
أ�صل
ردا ِء ّ
ولي�س
إن�سانية،
ال�سال ِم وال��وح��د ِة يف ال
ّ
َ
ّ
َ
ِّ
ُ
ٍ
ً
فوق حائط ُيزال لدى أ� َق��ل ز ََّخة،
�إعالنا َ
ِ
إجتماع َ
وق َد ُرها،
�إ ّنه ِعق ُر دارِ فل�سفة ال
ِ
نهجها،
ت�شك ُل
تيبات التي
ُ
وهو الترَّ
ّ
َ
ري القابِلِ لالختزال .لذا،
وهو نجَ ُمهاغ ُ
يرى مالك ا ُملنحا ُز للإن�سانّ � ،أن الفر َد
كنزٌ ُي�ثري ذا َت��ه والآخ�� َر ب َِخ ٍ
فكري
لق
ٍّ
ِ
وبالقب�ض على احلقيق ِة املوجود ِة
ح� ّ�ر،
يف داخ�� ِل��ه و�إع�لانِ��ه��ا ،وب��امل�����ش��ارك�ةِ
ِّ
املتفاعل ِة مع الترّ ِ
ِ
إن�ساين
اث ال
ال�سلمي ِة
ّ
ّ
رتاكمةِ
اخل�لاق � ِة ا ُمل ِ
احل��ي ،وب��امل��ب��ادر ِة
ّ
ُ
أمام الفردِ
ِ
ّ
مع امل�شترَ َك
الكوين .ولي�س � َ
وابت بالعنايةِ
كر َم هذه َّ
الث َ
�سوى �أن ُي ِّ

�شارل مالك ومي�شال �شيحا
من �أركان الفكر الوطني
ً
ْ
يفعل،
وتطبيقا ،لأ ّنه �إن مل
احرتاما
بها
ً
ُ
ُ
تقت�ص منه.
فالعناية تعرف كيف
ُّ

يف ّ
الذ ِ
ات اللبنان ّيةِ رئةِ احلر ّيات

ٌ
ر�سالة يف الفك ِر
كان ل�شارل مالك
ُ
ِّ
لبنان املتجذ ُر يف
الد�ستوري ا ُملعا�صرَ .فبرُ ْ ُج
َ
ِّ
ِ
ِ
قلب التاريخ ،كما ور َد يف ن�شيد الإن�شاد،
ٍ
ً
لي�س جز ًءا م�سلوخا عن ُمقاطعة ولها �أن
ُ
ً
ً
نحملها
رومن�سية
م�ساحة
ت�سرتده ،ولي�س
َّ
قوميةٌ
ُ
ون�شتاق �إليها ،إ� ّن��ه
يف �أ�شعارِنا
ّ
ٌ
ٌ
ٌ
وجود
كيانية جا ِمعة لها
راب َِط ٌة �أو � ّأمة
ٌ
ّ
ولبنان
ؤمن بها.
ح ٌّر و�سيادة ،ولها َمن ي� ُ
ُ
ً
ً
والية ِ
ّ
�ص �أو
مع مالك لي�س
واطئة تتقل ُ
ِ
ِ
ِ
مزاجية جاراتها ،بل هو
بح�سب
تتو�س ُع
ّ
ّ
ُ
ُ
ِ
الدويل ،يرتبط مواطنوه
محَ ِم ّية االعرتاف ّ
ين وب َِعقدٍ
بع�شق كيا ٍّ
ٍ
تعددي ِتهم،
على ُّ
وطنيةٌ
ٌ
ٍ
وجتمعهم هو ّية
عالئقي واحد،
ُ
ّ
ٍّ
ً
ق��د َم مالك �صيغة �أك�ث َ
ر
واح���دة .لقد َّ
ِ
املواطني
َن�سيج مفهو ِم التّ عاقد
�ضجا لت
ُن ً
ِ
ِّ
ِ
اجلميع يف ّ
ال�ش�أنِ
الذي ي َت َبل َو ُر مب�شاركة
ِ
ِ
�سي ُد الدولة ووعا ُء
العام،
ُ
فاملجتمع هو ّ
مج حيثُ
ِ
ِ
ورائد
ال�سلطة
ُ
ا�سرتاتيجية َّ
الد ِ
ّ
زاح ٌم للرابط ِة الوطنية ،وعلى الدولةِ
ال ُم ِ
أمنوذجا قا ِبلاً للتَّ وا�ؤ ِم
تكون هي �
�أن
َ
ً
ِ
ِ
ِ
النا�س و�أهدافهمّ � .إن تَعزي َز
مع حاجات
ح�ساب الهو ّياتِ
ِ
ِ
الهو ّي ِة اجلا ِمعة على
الفرعي ِة يمُ َ نِّ ُ
ت مبد�أَ االنتما ِء �إىل الوطنِ
ّ
أحلان
والروح ،وكما � ّأن ال
َ
َ
م�سكنِ ال َب َدنِ ّ
ُ
�س �إ ّال ّ
َطيب �إ ّال
بال�شعرِ ،فالهو ّية ال ت
ُ
ال ُت ؤْ� َن ُ
بالوالء.
مل َي��ك��ن م��ال��ك ب����ارِ َد ال � ّ َن��فَ ���� ِ�س مع
احل��داث��ة ،وه��و ال��ذي ح��ا َز الف�ضيلتَني:
الوطني ،ففي ِّ
َ
الثقافة وا ِ
ني
�س
ظل الأن ِ
حل َّ
ّ
عيوب ّ
ِ
ال�شرقِ التي
وال ّ َرننيِ ،وهما أَ�قت َُل
�أَلِفَ ها جمهو ُره وما زال ،دعا �إىل مواجه ِة
ِّ
معي للفعلِ ّ
يبريايل
الل
الرجعي ِة
ٍ
ّ
بوعي َج ٍّ
ِ
لكفاح الإن�����س��انِ من �أج��لِ
احلا�ضنِ
ِ
ال� ّ
��ارب مالك ال��ت��ق� ّ�د َم يف
ترق��ي .لقد ق� َ

إبداعي ،وانتهى �إىل
الفل�سفي وال
عديه
ُب َ
ِّ
ّ
ِ
َحجيب العقل
ميكن �إح��رازُه بت
�أ ّنه ال
ُ
ِ
أمام الوجود ،و�إطالقِ
بل بدوا ِم ّ
الده�شة � َ
ِ
ِ
الراغ ِ
مبواكبة اجلديد.
ب
َ
عملِ الفك ِر ّ
ً
ُ
والتطو ُر لي�س بِدعة ،فالبدعة هي الت ََ�س ُّم ُر
ّ
ِ
عج ٍم ذي
يف املا�ضي ،وع� ُ
�دم ا�ستحداث ُم َ
التخلفِ
ّ
محَ مولٍ
ِ
أنقا�ض
ع�صري على �
ٍّ
ُّ
ِ
بع�ض
الذهن يف
كل ذلك ل ّأن
بالقوة.
َ
ِ
َ
�شرقي ،اعتا َد على قاعد ِة
جمتمعنا امل
ّ
َ
َ
لكن،
�صرنة َت���و�أ ُم اال�ستعمار.
الع
ْ
� ّأن َ
ِ
�م م��ن قناعة مالك ب �� ّأن
وعلى ال� ّ�رغ� ِ
التقدم ،وب� ّأن احلداثةَ
ري
االنفتاح �إ ْ
ّ
َ
ِك�س ُ
ٌ
ِ
إلزامي يف بنية املعرفة،
تحَ َ ّو ٌل مت�سل�سل �
ٌّ
والتنك َر
االقتبا�س الأعمى
رف�ض
فقد
َ
ّ
َ
ي�شك َل ذلك
للخ�صو�صية ،من دون �أن
ّ
ّ
ّ
ُ
مينع التّ الق َح والت�أث َر بالنّ افع.
حاجِ زًا
ُ
ُ
القلق ،مل يرتكْ
الرجل الآت��ي من َ
هذا ّ
َ
قريحتَه حتى َع��رف َ�صد ًرا من العلم،
وا�ستوفى ُعقو َد املعرف ِة التي تُن ِع ُم على
العقلِ
بال�صحة ،فدخ َلت �آرا�ؤُه يف ُمرت�ضى
ّ
ِ
الفك ِر النفرادها يف بابِها� .شارل مالك
ال�سالم� ،أراه َ
ُ
ترك
ال�س َع ِة
العاملي ِّ
وفيل�سوف َّ
ُّ
ّ
ُ
مل تقول ّ �:إن الطيو َر
و�صي ًة جلبابر ِة العا ِ
ّ
مل ،وعندما مت��وت ،ال ّ َنملُ
ُ
ت�أكل النَّ َ
ي� ُ
أكلها.

الأ�صول يف تكوين الأوطان

يتحو ْل معه
� ّأما مي�شال �شيحا الذي مل
ّ
َ
ُ
العقل من ح��الٍ �إىل ح��ال ،فهو فتْ ٌح
�أَ َ
نطقه الفك ُر �أعاجيب ،ف� ّأم َن على
ني
الله الدنيا من ب ِ
َ
لبنان الذي �أع��زَّ به ُ
فا�ستعذب يف
لبنان
كتب
�أم�صارِها .لقد
َ
َ
َ
كتاب ِته تع َبه ،ومخُ تا ُر كتابِه ُيكتفى
به عن جمل ِة غريِهّ � .إن َّ
لبنان فيه
حظ
َ
ِّ
بحظ �أثينا القدمي ِة يف �أر�سطو،
�شبيه
ٌ
َ
فالواحد منهما ك��ان �أ ّول َم��ن فتّ َق
ُ
أكمام الد�ستورِ الذي كان له من االثنني
�
َ
ِ
َ
غر�ض و�ضعه
ن�صيب من عناية .فقد َب َّينا
ٌ

طمئن
القائم على مدمك ِة عقيد ٍة َي
ُّ
َ
موج ُز الأُ ُط ِر التي تعملُ
لها �شعب ،وهي
َ
ِّ
ُ
الدولة مبقت�ضاها يف كل ال�ش�ؤون ،والتي
بها ُي َ
داف ُع عن املجتمع .وقد �آث َر �شيحا
ِ
ال�سيا�سي يف
املنعطف
�ع
الأخ���ذَ ب��واق� ِ
ِّ
ٍ
تق�صتِ
لبنان ،و ُو ِّف َق �إىل �إمتا ِم
منهجية َّ
ّ
�ضمن
«الفكر َة اللبنانية» ،و�أَ َّط َرتْ ها
َ
واالجتماع
ظواه ِر ال�سيا�س ِة واالقت�صا ِد
ِ
وط� ّ�ل� ِة ال��وط��نِ على اخل���ارج ،ف� ّأ�س َ�ست
ِ
ٍ
ال�شرقِ
والغرب،
منفتح على
لكيان
ٍ
ْ
ٍّ
�ستقل عنهما.
وم
ُ
َ
هيكل د�ستو ٍر
يقد ْم مي�شال �شيحا
مل ّ
�رح��ا «ث��ور ًي��ا»
ق��ائ� ٍ
�م م��ن ع���دم ،ب��ل ط� ً
ِ
ِ
ال�سفلى �إىل
مبعنى النّ قلة من النقطة ُّ
ال�صواب،
النّ قط ِة العليا
ِ
لرتجيح كفّ ِة ّ
ُ
ً
يحافظ على
�سيا�سي
لنظام
إنها�ضا
�أو �
ٍ
ٍّ
َ
ِ
ِ
النا�س
وي�ضمن حيا َة
ال�سياد ِة واملواطنة،
ُ
ِ
بفائ�ض احلرية .وهو مل
بال�سماح لهم
ِ
ُنبئ بهو ّيةِ
يتحفّ ْظ يف
طرح املبادئِ التي ت ُ
ِ
�ضرب من اجلمود .ولي�س
� ّأمة ،فالتحفّ ُظ
ٌ
ي�شك ُل
ي�شبه �إ ّال ذاتَه»
لبنان ال
قو ُله «� ّإن
ّ
َ
ُ
ً
حيثية معزولة ،بقدرِ ما ُيع ِل ُن
يف وجو ِده
أمنوذج ٍ
راق ُم�ست�ساغ� ،أو عن �أ�صدقِ
عن �
ٍ
تتخبطُ
ّ
ٍ
تعميمها َحال لمِ ا
ميكن
َحظوة
ُ
ُ
ّ
ٍ
ٍ
إثنية �أو
به
اجلغرافي ُ
ات من �إ�شكاالت � ّ
ّ
ٍ
ِعرقية �أو طائفية.
لبنان مي�شال �شيحا هو ُ
منط تفك ٍ
ري
� ّإن
َ
ٌ
مبتك ٌ
رة ملفهو ِم
يخ�صنا ،وه��و ن�سخة
َ
ُّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
عقل َنيرِّ  .وهو
ال�صرف ب�إ�شراف
الوطنية ّ
ُ
�سلطة املعرف ِة التي فيها من اجلر�أ ِة حيثُ
تكون اجلر�أة ،وفيها من ّ
رح
يجب �أن
َ
ُ
الط ِ
ما ُيحفَ ُر يف بالِ الوطنِ
لي�ستمر ،وفيها
ّ
ً
ِ
من ال ِ
م�ستقيما
أ�س�س ما ُينجِ ُز �صراطا
ً
ِ
للإميانِ بال ِ
أر�ض واحليا ِة و�إنقاذ احلرية.
َ
ّ
يتعق ُب �شيحا الأ�صول يف
وبهذا املعنى،
ِ�سف ِر تكوينِ الأوط��ان ،و َيبني اللحظةَ
َ
َ
الفارقة �أو ج�س َر العبورِ �إىل
أ�سي�سية
الت�
فل�سفة م�ؤنِ�سةٌ
ٌ
ُ
وتت�شكل معه
التمدن.
ّ
ّ
العدد 367
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م�ساحات

ذات ُب��ع� ٍ�د ���ش��م� ِّ
�ويل النظر ِة
ُ
ُ
فل�سفة ال�ضوابطِ
للكون،
ُ
وال��ت��وازن��ات ،فل�سفة بنا ِء
الوطنِ على العاملي ِة التي هي
الهيوالني ِة
مبنزل ِة املاد ِة الأوىل
ّ
ل�ص َورِها ال�شريفة.
القابل ِة ُ
لبنان مع �شيحا
� ّإن ح�ضو َر
َ
وقع ْت
ٌ
ثابت يف التاريخ ،ولو َ
ُ
أج�����زاء ح��ي��ث َي�����ش��ا ُء
م��ن��ه �
ٌ
َ
لبنان
الإغفال ،ل ّأن �شخ�صية
َ
ٌ
ملت�صقة بحتمي ِة الوجود،
وك� ّأن ال وجو َد من دونِه .وهذا
كالميا لعالق ِة
لي�س ت�صوي ًرا
ً
ال� َّ�ر ُج��لِ ب��وط� ٍ
رومن�سي� ،أو
�ن
ّ
ً
ن��زع� ً�ة تخييلية يف فكرِه
ال�سيا�سي� ،أو
الفل�سفي -
ِّ
ّ
ً
ِ
لما
خاطر ًة �شعريةعابر ًة (ع ً
ال�شع َر �أك َ
رب ّ
رث
ب�� ّأن مي�شال �شيحا اعت َ
خلودا من � ِّأي �إمرباطورية ،ل ّأن فيه قو َة
ً
مو�ضوعية ٌ
ٌ
الروح)� ،إ ّنه خطبةٌ
وازنة ُي�شاف ُهِ
تكل ٍ
ّ
ف �أو َم ّ
وقوعها
�صح
بها دون
ُ
�شقة ،و َي ُّ
يف املَ
إثبات احل�ضورِ يف
قبولية .مل
يكن � ُ
ْ
ّ
ٍ
عقيم مع
عقلي
جهد
التاريخ جم� َّ�ر َد
ٍ
ِ
ٍّ
جدلي ًة قائمةً
ً
�شيحا ،بل كان حركة
ّ
منهج ُمر ّ َت ِ
ب الأدوات ،غ��اد َر بها
على
ٍ
فالوطن
ميي ُز الأ�شيا َء امليتة.
ُ
اجلمو َد الذي ّ
ُ
ليمكن تعديله ،بل هو
لي�س م� َّؤقتً ا
َ
�شعب ّ
إ�سرتاتيجي
موقع �
منفتح يف
خال ٌق
ٍ
ٌ
ٌ
ٍّ
َ
جعل منه
هو ملتقى احل�����ض��ارات ،ما
ِ
ِ
النا�س وممَ َ ّ َرها
جماعات
محِ َّط اهتما ِم
الثابت على م ّ ِر الزمان ،وهنا
إلزامي
�إل
َ
َّ
يكمن اخلط ُر منه واخلط ُر عليه.
ُ

العالقة بني الوطن واملواطن

َ
َ
التاريخية التي من ُّر بها
اللحظة
� ّإن
ال�سيا�سي يتعثرّ ُ برهاناتٍ
ُ
امل�شهد
جتعل
َ
َّ
ر�سم اخلطِّ
ٍ
ُ
�إيديولوجية تحُ دث
انق�ساما يف ِ
ً
رب
إ�سرتاتيجي للوطن ،ل ّأن
ال
َ
ِّ
البع�ض اعت َ
90
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�شارل مالك ومي�شال �شيحا
من �أركان الفكر الوطني

� ّأن الأه� َ
لبنان
��داف التي ُخ ِت َم عليها
ُ
قد جتاو َزتْ ها ال�صريور ُة التاريخية .ويف
احلاجة م�س ّ َو ً
ُ
غة
�إطارِ هذا ال�سياق ،تبدو
ِ
املفاهيم التي يف وثيقة �شيحا
ال�سرتجاع
ِ
ِ
ِ
(لبنان يف �شخ�صيته وح�����ض��ورِه) ،لي�س
ُ
ِ
للت�صالح معها بتطبيقها،
ل�صق ِلها بل
ِ
ٌ
حيلولة دون م� ِ
��وت ال��وط��نِ
ويف ذل��ك
تفريغ
«الكال�سيكي» ،وم��ن دون
ِ
ِّ
ِ
كوناته.
االن�سجا ِم والتنا�سقِ ب�ين ُم ِّ
ً
ِ
فالوطن َت َر َّ�س َخ مع �شيحا ج��ز ًءا َن�شطا
ُ
ِّ
ال�شعبي ،واملواطنون
الن�سيج الثقايف
يف
ِ
ّ
خارج
أنا�سا مت�ساوين يف احلقوق،
َ
�أ�صبحوا � ً
ِ
وم� َؤهلني
منطقِ الأك�ثري �ة والأقليةُ ،
للمواطن ِة ولي�سوا مجُ ّر َد رعايا �أو �أتباع.
ً
ُ
حمطة
ال�صياغة
�شك َل ْت ه��ذه
وق��د
ّ
ً
ِ
اجليو�سيا�سي ملفهو ِم
حا�سمة يف ال ُبعد
ِّ
يقل �أهميةً
ُّ
الوطنِ والدولة ،وتجَ ���ا ُوزًا ال
عن �أَ َث ِر الثورتَني الفرن�سي ِة والأمريكيةِ
خ�صو�صا
الد�ستوري النه�ضوي،
يف الفك ِر
ِّ
ً
ِ
ِ
يكن
لم الكيانات ال�سيا�سية مل
ْ
و� ّأن ِع َ
ِ
خرائط املنطق ِة وال يف بالِ
رائجا يف
بعد
ُ
ً

�أه ِلها.
َ
لقد َ
إيديولوجية
نقل �شيحا �
العالق ِة بني الوطنِ واملواطنِ
ِ
كليف �إىل احل� ِّ
�ق
م��ن التّ
ِّ
ُ
ولكن غ ِ
فبعد
ري املتَفَ لت.
ْ
َ
ِ
ِ
يعد
احلركات التنويرية مل ْ
ُ
احلديث عن الطاعةِ
جائزًا
َ
ِ
ِ
ا ُمل��ط �ل��ق �ة وال��ع��ب��د وامل����وىل،
ُ
يبحث عن
راح
إن�سان
فال
ُ
َ
ِ
ِ
ويطالب
كرامته يف حقوقه
ُ
َ
والطبيعة والآخر .ويف
الله
بها َ
ر� ِ
ترتب ُع
أ���س ج��دولِ احلقوقِ ،
َّ
ُ
ُ
ُ
احل��ري��ةامل�����ص��ا َن��ة م��ع �شيحا
بالد�ستور ،وال��ت��ي ل��واله��ا ملا
اع
كان
َ
للبنان قيمة ،و َل َ�ض َ
ٍ
ِ
لكن �شيحا
آنيات زائلة.
ّ
يف � ّ
َ
ِ
كما
ربط
َّ
احلق واحلريات ُح ً
ين�ص عليها
مبعادل ِة امل�س�ؤولي ِة كما
ُّ
ُ
ُّ
التكليف ا ُملتوا َرث ،والتي
املدين ال
القانون
ُ
ُ
َ�سري مفاعيلهاعلى
ينبغي �أن تُط ّ َب َق وت َ
ً
حتقيقا ملبد�أِ العدالة .وقد َّرد
اجلميع
ِ
�شيحا بذلك على الذين انتقدوا الأنظمةَ
َ
ِ
تلويث فطر ِة
الو�ضعية وف�سا َدها من جه ِة
القوي
الإن�سانِ باملظاه ِر املادية ،و�سيطر ِة
ِّ
ِ
�صراع الأُمم ،معتبرِ ين
ال�ضعيف يف
على
ِ
ٌ
َ
ِ
ِ
النا�س هي �صفة ال
� ّأن معرفة حاجات
و�ضع التكاليفَ
ّ
تتحق ُق �إ ّال يف الل ِه الذي
َ
َ
َ
و� َ
فطاعتْ ه.
أر�سل َمن �أ ْلز َُم الب�شرية بها
َ
إمي��ان مي�شال �شيحا بالأمةِ
يكفي �
ُ
َ
وج َب على
اللبناني ِة َن ُّ�صه
ُّ
الد�ستوري الذي أ� َ
ر�ؤ�سا ِء اجلمهوري ِة ا ُملنت َ
رددوا
َخبني ،ب�أن ُي ِّ
ُ
أحلف بالل ِه
وهم ُيق�سمون مينيَ الوالء�« :
أحرتم د�ستو َر الأم ِة اللبنانيةِ
العظيم �أن �
ِ
َ
ُ
َ
وقوانينَها ،و�أح��ف��ظ ا�ستقالل الوطنِ
ِّ
َ
لكن مي�شال
و�سالمة �أرا�ضيه».
اللبناين
ّ
ِ
بع�ض ه�ؤال ِء ممِ َّ ن
بقي عا ِت ًبا على
�شيحا َ
�أَ َ
الله
غفل يف َق َ�س ِمه ،ربمّ ا عن َع ْمدَّ � ،أن َ
عظيم.

يف �سجل
اخللود
ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
العميد املتقاعد ط��ارق
اليا�س جنيم ال��ذي تويف
بتاريخ .2015/12/1
 م��ن م��وال��ي��د ال��ع��ام 1939يف دور����س – ق�ضاء
بعلبــك.
��وع يف اجلي�ش
 ت���ط� ّب�����ص��ف��ة ت��ل��م��ي��ذ �ضابط
اعتبا ًرا من .1959/1/1
 ّرق����ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم
اعتبا ًرا من ،1961/9/15
وت���د ّرج يف الترّ قية حتى
رتبة عميد اعتبا ًرا من

العميد املتقاعد طارق اليا�س جنيم
.1989/1/1
 حائز:• و���س��ام 1961/12/31
التذكاري.
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين ال��ف�����ض��ي من
الدرجة الثالثة.
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة
الثانية.
• و���س��ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ة
الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من

رتبة فار�س.
• و�سام الأرز الوطني
من رتبة �ضابط.
• و����س���ام ال���وح���دة
الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام احلرب.
• و����س���ام ال��ت��ق��دي��ر
الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
ّ
• تنويه ال��ع��م��اد قائد
مرات.
اجلي�ش �أربع ّ
• تهنئة العماد قائد
مرات.
اجلي�ش ثماين ّ

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب ربيع �أحمد
الرقيب ربيع �أحمد عثمان
عثمان الذي تويف بتاريخ .2015/11/27
 من مواليد  1986/6/25يف م�شتىحمود – حمافظة عكار.
����ددت خ��دم��ات��ه اع���ت���ب���ا ًرا من
 م� ّ.2007/2/7
الفعلية بتاريخ
 نقل �إىل اخلدمةّ
.2008/12/27
 من عداد لواء امل�شاة الثاين ع�شر.نعت قيادة اجلي�ش اجلندي ذو الفقار
اجلندي
ذو الفقار يا�سني يا�سني الذي تويف بتاريخ .2015/11/22
 من مواليد  1989/2/19يف نحله،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة بعلبك –
الهرمل.
مددت خدماته اعتبا ًرا من .2009/2/18
 ّ ن��ق��ل �إىل اخل��دم��ة الفعلية بتاريخ.2011/12/24
 من عداد لواء امل�شاة العا�شر – الكتيبة.102
 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
 -مت�أهل بدون �أوالد.

الكلية
• تهنئة قائد
ّ
احلربية.
���دة دورات
 ت��اب��ع ع� ّدرا���س��ي��ة يف ال��داخ��ل ويف
اخلارج.
 م��ت ��أه��ل ول���ه ثالثة�أوالد.

 حائز:• و�سام مكافحة االرهاب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع ّ
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
مرات.
• تهنئة قائد اللواء �أربع ّ
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

املمددة خدماته حممد ابراهيم اخلطيب
املجنّد ّ
املمددة
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د ّ
خدماته حممد ابراهيم اخلطيب
الذي تويف بتاريخ .2015/11/29
 م��ن مواليد  1997/4/25يفمتنني التحتا – بعلبك.
 م� ّ�ددت خدماته اعتبا ًرا من.2015/8/11
 من عداد فوج التدخل الثالث. -عازب.
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نا�س وحقوق
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي
ّ
واملنظمة الدولية للهجرة م�ؤمتر احلوار الإقليمي
عقدت وزارة العدل
قدما ملكافحة الإجتار بالأ�شخا�ص
الثاين حول «امل�ضي يف االبتكار ً
العمال املهاجرين يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا»،
وا�ستغالل ّ
املمول من االحتاد الأوروبي ووزارة الداخلية الإيطالية ،و�ضمن �إطار
ّ
م�شروع  .PAVEح�ضر االفتتاح وزير العدل اللواء �أ�شرف ريفي ،رئي�س
جمل�س الق�ضاء الأعلى القا�ضي جان فهد ،و�شخ�صيات وفاعليات حملية
ودولية.

م�ؤمتر مكافحة الإجتار بالب�شر

دعوة احلكومات �إىل تقدمي �أطر
قانونية حلماية العمال

م�ؤ�شرات مقلقة

تزامن امل�ؤمتر مع اليوم العاملي لإنهاء الرق ،وقد دعت خالله
ّ
املنظمة الدولية للهجرة وم�ؤ�س�سة «واك فري» احلكومات �إىل
اتخاذ تدابري فاعلة حلماية العمال املهاجرين العاملني يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا.
وك�شفت املعلومات التي مت جمعها من � 162ضحية ،م�ؤ�شرات
مقلقة مفادها �أن :ن�سبة مئة يف املئة من العمال املهاجرين مت
حجز جوازات �سفرهم ،ون�سبة  87يف املئة مل ي�سمح لهم باملغادرة
خ��ارج ح��دود مكان العمل ،و 76يف املئة مت حجز رواتبهم
ال�شهرية ،و 73يعانون ً
أذى ج�سد ًيا.
قلقا
نف�سيا و 61يعانون � ً
ً
ّ
امل�سلحة امل�ستمرة وانعدام
و�أ�شار التقرير �إىل �أن ال�صراعات
ّ
اال�ستقرار االقت�صادي يف منطقة ال�شرق الأو�سط يوفران البيئة
اخل�صبة للعبودية احلديثة .زد على ذلك التع�صب والتطرف
ال�سكان .وقد يخفي هذا الو�ضع الإن�ساين
الديني� ،إىل نزوح
ّ
والطارئ وراءه ،احلاجة املا�سة �إىل الأعداد املتزايدة من العمال
املهاجرين كقوى عاملة.
ّ
و�إزاء هذا الواقع دعت املنظمة الدولية للهجرة وم�ؤ�س�سة «واك
ف��ري» احلكومات �إىل :تقدمي �أط��ر قانونية حلماية الفئة
ال�ضعيفة من العمال (عمال الزراعة والعاملني يف املنازل)،
تطبيق قوانني العمل مع �ضرورة الرتكيز على ظاهرة حجز
الوثائق ،دعم ال�ضحايا وحمايتهم من �أثر التوقيف واالحتجاز،
وحتميل �أ�صحاب العمل م�س�ؤولية ارتكاب �أي ا�ستغالل.
وقالت مديرة ق�سم الأبحاث «فيونا دافيد» يف كلمتها :ي�أتي
هذا التقرير يف وقت حرج ،ومن ال�ضروري �أن ترى احلكومات
ّ
واملنظمات الدولية م��دى �ضعف ه��ذه الفئات من العمال
املهاجرين الذين يتعر�ضون لالجتار بالب�شر.
ّ
املنظمة الدولية للهجرة فوزي الزيود فقال:
�أما رئي�س بعثة
«علينا و�ضع مكافحة جرمية االجت���ار بالب�شر يف �سلم
الأولويات ،وعدم ال�سماح للمتاجرين با�ستغالل هذه الفئات

ومعقدا كهذا».
حرجا
امل�ست�ضعفة يف و�ضع يعترب
ً
ً
بدوره ،قال رئي�س ق�سم التعاون يف بعثة االحتاد الأوروبي يف لبنان
الدكتور «�أليك�س لوبر»« :منذ العام  2013واالحتاد الأوروبي
ّ
املنظمة الدولية عرب م�شروع  PAVEلدعم احلكومات
يدعم
يف منطقة ال�شرق الأو�سط لو�ضع �أطر �إقليمية ملحاربة االجتار
بالب�شر واال�ستغالل ،ولتوفري حماية �أف�ضل ل�ضحايا هذه اجلرمية.
ويهدف امل�شروع � ً
أي�ضا �إىل تطوير ردود هذه الدول امل�ستهدفة قدر
الإمكان».

تهريب املهاجرين واالجتار بالب�شر

ن�شري �إىل �أن االجت��ار بالب�شر �شكل من �أ�شكال اجلرمية
ّ
ّ
ومتثل اال�سرتقاق
املنظمة الدولية التي تد ّر مليارات الدوالرات
يف الع�صر احلديث .و ُي�ستدرج �ضحايا هذا االجت��ار عن طريق
اخلداع �أو الإكراه ،و ُيتاجر بهم بني البلدان واملناطق ،ويح َرمون
ويتعر�ضون ملختلف
وحريتهم يف التنقل واالختيار
ّ
ا�ستقالليتهم ّ
�أ�شكال الإ�ساءة اجل�سدية والنف�سية.
ويق�سم االجتار بالب�شر �إىل ثالثة �أن��واع رئي�سة هي :االجتار
لأغ��را���ض ال�سخرة ،االجت���ار لال�ستغالل اجلن�سي ،واالجت��ار
بالأع�ضاء الب�شرية.
ً
ً
وترتبط م�س�ألة تهريب املهاجرين ارتباطا وثيقا مب�س�ألة
املهربون دخول �أ�شخا�ص بطريقة غري
دبر
ِّ
االجتار بالب�شر ،حيث ُي ّ
م�شروعة �إىل بلدان لي�سوا من رعاياها وال من املقيمني الدائمني
فيها ،للح�صول على مكا�سب مالية �أو مادية .وب�شكل عام،
واملهربني فور
تنتهي العالقة بني املهاجرين غري ال�شرعيني
ّ
ت�سديد املبلغ املطلوب.
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طفولة
�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س
جدا ،وهو �أنهم يريدون �أن يلعبوا بها.
ي�أخذ الأطفال ال�صغار الأ�شياء ،ل�سبب ب�سيط ً
ف�إذا �أخذ طفلك لعبة �شقيقه� ،أو رفيقه �أو �أخذ حمفظتك ،فلي�س من ال�ضروري
تف�سري ذلك على �أنه �سرقة ،فالطفل ال يدرك فكرة امللكية اخلا�صة قبل
�أن ّ
اخلام�سة من عمره .قد ي�أخذ طفلك ال�صغري �سيارة �شقيقه مث ً
ال ،فال جتعلي من
تدريجا مفهوم امللكية.
ذلك ق�ضية كربى ف�سوف يدرك
ً
� ّأما بالن�سبة �إىل الأطفال الكبار ن�سب ًيا ،والذين يعرفون احلدود بني امللكية اخلا�صة
وملكية الآخرين ،ف� ّإن �أخذ ا�شياء الآخرين يف البيت م�ؤ�شر �إىل �أن ثمة خط أ� ما يف
املو�ضوع ،وقد يتطور الأمر �إىل ال�سرقة خارج املنزل ،وهي بداية اجلنوح الذي
يح�صل �أحيا ًنا بني الأحداث ،وغال ًبا ما يرتافق مع �أنواع �أخرى من ال�سلوك
املخالف للقانون واملجتمع.

ال�سرقة عند الأطفال
حالة عابرة قبل اخلام�سة
�أما بعدها فال بد من العالج
الأ�سباب

ملاذا ي�سرق الطفل؟ هناك عدة �أ�سباب:
� اًأولّ � ،إن حب التملك يدفع الطفل
�أحيا ًنا �إىل �أخ��ذ �أ�شياء الآخرين ،وقد
يتطور الأم��ر لي�صبح ع��ادة حتى بعد
ّ
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ت����خ� ّ
���ط����ي����ه
اخلام�سة.
ث�����ان�����ي�����ا،
ً
ا�����ض����ط����راب
الثقة بني الطفل والأه��ل ب�سبب �سوء
املعاملة �أو الق�سوة واحلرمان .واملق�صود
هنا احلرمان بوجهيه العاطفي واملادي.
فاحلرمان العاطفي قد يدفع الطفل
�إىل ال�سرقة ل�شعوره باحلاجة �إىل كل
�شيء ،لذلك ي�ستويل على �أ�شياء غريه
ليعو�ض ما ينق�صه من عطف وحنان،
ّ
�أو ليجذب الأنظار �إليه� .أما احلرمان
املادي في�شعر به الطفل عندما يرى �أن
لي�س لديه ما لدى غريه.
ً
ثالثا ،غياب التوجيه من
قبل الأه���ل ،وبالتايل
ع�������دم ت���و����ض���ي���ح
القواعد التي حتدد
م��ا ه��و ج��ي��د وم��ا
�سيىء ،ما هو
هو ّ
م��ق��ب��ول ،وم����ا هو

مرفو�ض .و� ً
أي�ضا غياب املثال
والقدوة احل�سنة.
رابعا ،الطمع ،وهو نتيجة الدالل الزائد
ً
واملغاالة يف �إغ��داق الهدايا ،ما يجعل
الطفل ي�شعر �أنه يجب �أن يح�صل على
كل �شيء ،و�أن القليل الذي ميلكه
�سواه يجب �أن يكون جز ًءا من الكثري
الذي ميلكــه هو.

..والعالج

عالج ال�سرقة لي�س بالأمر ال�سهل� ،إذ
يجب على الوالدين �إي�ضاح ما ي�سمح
به املجتمع وما ال ي�سمح على نحو ال
يدع جما ًال لأي �شك ،ال بالقول فقط بل
بالفعل .ويجب �أن يدرك الأهل و�أوالدهم
�أن �أي ا�ستيالء على ممتلكات الغري
مهما ك��ان��ت تافهة ه��و يف جوهره
�سرقة .وال تكفي الرتبية ب��ل يجب
توفري فر�ص احل�صول على ما ي�شتهيه
ال��ول��د على نحو م�����ش��روع .فاحلرمان
�سبب رئي�س م��ن �أ���س��ب��اب ال�سرقة،
ريا
ً
وخ�صو�صا ذلك الذي ال يجد الولد تف�س ً
معقو ًال له� .أما �إذا تفاقم الأمر ،فال بد
من اال�ستعانة بالطب النف�سي.

م�رسح
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

«بنت اجلبل»
لروميو حلود
عودة امل�سرح الراقي

يعود زمن امل�سرح الراقي واملمتع مع عودة
م�سرحية «بنت اجلبل» للمرة الثالثة �إمنا
ب�شخ�صيات جديدة� :ألني حلود يف دور والدتها الراحلة �سلوى القطريب ،وبديع �أبو �شقرا يف دور
�أنطوان كرباج ،وغربيال ميني يف دور اليا�س اليا�س ،وت�ؤدي املمثلة ماغي بدوي الدور نف�سه للمرة
الثالثة .كما ي�شارك يف العمل نخبة من املمثلني ال�شباب نذكر منهم ،ع�صام مرعب وماريلني
حكيم وغريهما...
�أهمية م�سرحية «بنت اجلبل» تكمن يف الر�سالة التي حتملها ،وكون التاريخ يعيد نف�سه ،تتحول
هذه الق�صة بر�أي حلود �إىل رواية �صاحلة لكل زمان ومكان� .أحداث «بنت اجلبل» تدور يف حقبة
وقرر �أن يحولها خالل ثالثة �أ�شهر
ما قبل امل�سيح عندما التقى كاتب كبري بائعة زهور� ،أعجب بهاّ ،
�إىل امر�أة مثقفة ...وهنا تبد�أ رحلة من نوع �آخر تعك�س فكرة ان�سالخ املرء عن بيئته.
يف الن�سخة الثالثة للم�سرحية ،مل
يتغري �شيء يف ن�ص امل�سرحية �أو �أغانيها.
تغي هو �ضخامة الإنتاج� ،إذ
�إمنا الذي رّ
إنتاجيا
� ّإن «بنت اجلبل» � 2015أ�ضخم �
ً
من الن�سختني الأوىل والثانية ،فجمهور
اليوم غري جمهور الأم�س� ،إ�ضافة �إىل � ّأن
من تابع العرو�ض الأوىل ينبغي �أن يرى
ً
�سهال
جديدا .ويرى حلود �أنه لي�س
�شيئً ا
ً
�إر�ضاء فئتني من اجلمهور« ،ا�شتغلنا
كتري على الديكور (روميو حلود و�سريج
برون�ست) واملالب�س (بابو حلود �سعاده)
وت�صميم الرق�ص (جورجيت جباره وناي
حلود مرعب).»...
�أما الذي �شجعه على تقدمي امل�سرحية
من جديد على الرغم من الو�ضع العام
غري امل�شجع ،يجيب« :كل عمري حلايل
ما بدق باب حدا وما نطرت �سبون�سر �أو
بنك ،ولهاللحظة �أعمايل من �إنتاجي».
قدمت  13م�سرحية
ويتابع« :يف احلرب ّ
وكنّ ا نواجه �صعوبة كبرية يف الو�صول

معود �إهجم...
�إىل امل�سرح...
ّ
وا�ستمريناّ .
على اللبنانيني �أن يقوموا بواجباتهم،
ما فينا نتخبى ،لبنان بريوح ...من غري
�شي معظم �شبابنا �سافروا».
حد تغري اجلمهور بني الأم�س
و�إىل �أي ّ
تغي
وال��ي��وم؟ يجيب بحرقة« :كتري رّ
امل�شاهد ...جمهور الأم�س كان �أقرب
�إىل الثقافة� ،أما جمهور اليوم ف�أقرب �إىل
التكنولوجيا.»...
ن�شري �إىل �أن روم��ي��و حل��ود �أع���اد بناء
«م�سرح الفنون» يف املعاملتني وترميمه،
حيث تعر�ض امل�سرحية ،وي��رغ��ب يف
حتويله �إىل «ح�ضن كبري ي�ستقبل الفرق
تقدم �أعما ًال
اللبنانية التي ميكن �أن ّ
ا�ستعرا�ضية وم�سرحية على م�ستوى عال
من اجلودة».
ويبقى حلم روميو حلود الكبري ا�ستمرار
م�سرحه ،وعودة العز �إىل امل�سرح اللبناين
الذي عا�ش قبل احلرب فرتة ذهبية مع
الأعمال ال�ضخمة التي كانت تُقدم على

م�سرح كازينو لبنان ،والتي كانت توازي
الأعمال العاملية على جميع امل�ستويات.
�إ�شارة �إىل �أن م�سرحية «بنت اجلبل»
من روائ��ع حل��ود ،كانت قد انطلقت
يف العامني  1977و 1988على م�سرحي
الإليزيه وكازينو لبنان ،مع الراحلة
�سلوى القطريب و�أنطوان كرباج وماغي
بدوي واليا�س واليا�س وغريهم ...وي�شري
ناهي حلود والد �ألني �إىل �أ ّنها يف ت�أديتها
ال���دور ال��ذي لعبته وال��دت��ه��ا� ،ستكون
خمتلفة وممهورة ب�شخ�صيتها اخلا�صة.
وي�ضيف� :أما �أنا فال ميكنني املقارنة
ب�ين اب��ن��ت��ي وزوج��ت��ي ف��ل��ك� ّ�ل منهما
�شخ�صيتها املحببة على امل�سرح.
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�سالمة الغذاء
يف القانون
اللبناين

�إعداد :د .نادر عبد العزيز �شايف
حمام بالإ�ستئناف

هيئة تتوىل املراقبة
ومراعاة املعاهدات
الدولية ذات ال�صلة

يعترب حق الإن�سان يف احل�صول على الغذاء الكايف من احلقوق املعرتف بها يف القوانني
ي�ضر
املحلية والدولية� ،إال �أن هذا الغذاء يجب �أن يكون �آم ًنا وخال ًيا من �أي تالعب �أو ف�ساد ّ
ب�سالمة الإن�سان .وقد فتح وزير ال�صحة العامة اللبناين وائل �أبو فاعور ملف الف�ساد يف
الغذاء ،وكانت نتائج ك�شوفات وزارة ال�صحة قد �أظهرت خمالفات غذائية خطرية وقاتلة،
ارتكبت بدافع اجل�شع وحتقيق مكا�سب مالية غري م�شروعة على ح�ساب �صحة النا�س.
يف هذا الإطار ،وبعد طول انتظار� ،صدر قانون �سالمة الغذاء يف لبنان (الرقم 2015/35
بتاريخ  ،)2015/11/24وجرى العمل به فور ن�شره يف اجلريدة الر�سمية يف العدد 48
ت�ضمنه القانون �إن�شاء الهيئة اللبنانية ل�سالمة الغذاء،
(بتاريخ � .)2015 /11 /26أبرز ما ّ
وح�صر مهمات مراقبة الغذاء بهذه الهيئة ،مع وجود �آلية للتن�سيق بني الهيئة والإدارات
والوزارات املعنية ،ومراعاة املعاهدات الدولية ل�سالمة الغذاء ،ال �سيما تلك املت�صلة
بتدابري ال�صحة وال�صحة النباتية والقيود الفنّية على التجارة.

نطاق تطبيق قانون �سالمة الغذاء

ي�شمل قانون �سالمة الغذاء:
 -1جميع �أنواع امل�أكوالت وامل�شروبات
على اختالف �أنواعها و�أ�صنافها مبا يف
ذلك املياه.
 -2جميع امل���واد ال��ت��ي ت�ستعمل يف
عمليات ت�صنيع الغذاء وحتويله وحت�ضريه
وتعبئته ومعاجلته وت�سويقه.
 -3جميع املنتجات الزراعية وتلك
التي تدخل يف �إعداد الغذاء �أو �صناعته و�إن
كانت ال تعترب غذاء بذاتها.
وي�ستثنى من نطاق تطبيق �أحكام
هذا القانون:
 -1الأدوي��ة واملواد الأولية امل�ستخدمة يف
�صناعة الأدوية ومواد التجميل كما هي
معرفة يف قانون مزاولة مهنة ال�صيدلة.
ّ
 -2التبغ والتنباك على اختالف
�أنواعهما واملواد امل�صنعة لهما.
 -3امل����أك���والت وامل�����ش��روب��ات التي
يجري حت�ضريها وتخزينها يف املنازل
لال�ستهالك ال�شخ�صي.
 -4املتممات الغذائية واملواد الأولية التي
ت�ستخدم يف �صناعتها.

القواعد التي ترعى �سالمة الغذاء

�أوجب القانون على كل من املحرتف
وامل���زارع وامل�ؤ�س�سة ،ك��ل �ضمن �إط��ار
عمله� ،أن يتثبت من �أن الغذاء املنتج �أو
بت�صرف امل�ستهلك،
امل�ستورد الذي ي�ضعه
ّ
مطابق للموا�صفات املعتمدة و�سليم
و�صالح لال�ستهالك الب�شري ،وال ينتج
عنه �أي �ضرر يلحق ب�صحة الإن�سان �أو
احليوان �أو البيئة �إذا مت هذا اال�ستهالك
تبعا لطبيعة
ب�شكل �صحيح ومالئم ً
هذا الغذاء.
�م��ا �إذا ك��ان
وي��ع��ت�بر ال���غ���ذاء ���س��ل��ي� ً
ا�ستهالكه ،ب�شكل طبيعي ومالئم،
يقدم �ضمانات الأم��ان واحلماية التي
ّ
ّ
توقعها وذلك باال�ستناد �إىل :مكونات
الغذاء و�إج���راءات التو�ضيب والتعليب
واحل��ف��ظ وال��ن��ق��ل ،وطريقة تقدميه �أو
عر�ضه ،واملعلومات التي مت �إدراجها على
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الل�صاقة (بطاقة التعريف) .كما يعترب
�سليما �إذا توافرت فيه املوا�صفات
الغذاء
ً
الوطنية .ويف حال عدم وجود موا�صفات
وطنية ،تعتمد موا�صفات دولية يعرتف
بها يف لبنان ،ال �سيما تلك املحددة
من قبل «هيئة الد�ستور الغذائي» يف
«جمموعة ق��وان�ين ال��غ��ذاء» (Codex
.)Aliment Arius
م�ضرا ب�صحة
ويعترب الغذاء غري �سليم �أو
ًّ
الإن�سان واحليوان ،على �سبيل املثال ال
احل�صر ،يف احلاالت الآتية:
� -1إذا كان يحتوي على مواد �سامة �أو
م�ضرة بال�صحة العامة.
� -2إذا كانت مادة �أو �أكرث من املواد
ت�شكل خط ًرا على
التي يتكون منها
ّ
ال�صحة العامة.
� -3إذا مل تتوافر فيه املوا�صفات املعتمدة
�ع ب�شكل خم��ال��ف للقوانني
�أو � ُ��ص � ِن� َ
والأنظمة.
جزئيا من
كليا �أو
معدا
� -4إذا كان ًّ
ً
ً
ُ
حيوانات مري�ضة �أو ذب َِحت يف �أمكنة ال
تتوافر فيها ال�شروط القانونية.
املرعية
وحتدد وفق القوانني والأنظمة
ّ
الإج��راء ،املختربات ووكاالت االعتماد
ومكاتب املراقبة والفح�ص امل�سبق،
املحلية والدولية ،التي ُيعرتف يف لبنان
بال�شهادات التي ت�صدرها واملتعلقة
ب�سالمة الغذاء.

موجبات املحرتف وامل�ؤ�س�سة

املحرتف ( )Professionalهو ال�شخ�ص
الطبيعي �أو املعنوي ،من القطاع اخلا�ص
�أو العام ،الذي ي�ستورد الغذاء �أو الأعالف �أو
املبيدات �أو الأدوية البيطرية �أو الأ�سمدة� ،أو
ي�صنعها �أو يحولها �أو يو�ضبها �أو ِّ
يغلفها �أو
يعلبها �أو يوزعها �أو ينقلها �أو يخزِّ نها �أو
يربدها �أو يحفظها �أو يبيعها �أو ّ
ي�سلمها
ِّ
للم�ستهلك ،وذلك �سواء َّ
متت �أي من
هذه الأعمال جما ًنا �أم لقاء بدل.
وامل�ؤ�س�سة ( )Food enterpriseت�شمل
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جميع امل�ؤ�س�سات� ،أ ًي��ا كان �شكلها
القانوين ،من م��زارع وم�سالخ ،وفنادق
ومطاعم وم�صانع وحمالت معدة للبيع
مبا�شرة للم�ستهلك ،التي تتعاطى كل
�أو بع�ض الأعمال الآت��ي ذكرها� :إنتاج
الغذاء �أو تخزينه �أو تربيده �أو حفظه �أو
بيعه �أو ت�سليمه مبا�شرة للم�ستهلك،
���س��واء مت��ت ه��ذه الأع��م��ال جم��ا ًن��ا �أم
لقاء ب��دل .كما ي�شمل ه��ذا التعريف
م�ؤ�س�سات �إن��ت��اج الأع�ل�اف واملبيدات
والأدوية البيطرية والأ�سمدة.
وق��د �أوج��ب القانون على املحرتف �أو
امل�ؤ�س�سة ،كل �ضمن �إطار عمله ما ي�أتي:
 -1االمتناع عن التداول بغذاء ال يتوافق
مع املوا�صفات املعتمدة.
 -2ممار�سة ن�شاطه يف �أماكن تتوافر
فيها �شروط ال�سالمة والنظافة العامة.
 -3اتخاذ االحتياطات الالزمة للح�ؤول
دون تلوث ال��غ��ذاء خ�لال ا���س��ت�يراده �أو
ت�صنيعه �أو حتويله �أو تو�ضيبه �أو تعليبه
�أو تغليفه �أو توزيعه �أو نقله �أو تخزينه �أو
بيعه �أو عر�ضه �أو حت�ضريه �أو تقدميه �أو
ت�سليمه مبا�شرة للم�ستهلك.
 -4ا�ستعمال مواد مالئمة و�سليمة ،يف
تو�ضيب الغذاء �أو تغليفه �أو تعليبه ،حتول
دون تلوثه خالل نقله �أو عر�ضه �أو تربيده
�أو حفظه.
 -5تخزين الغذاء يف �أماكن تتوافر
فيها ال�شروط الالزمة للمحافظة على
�سالمته وجودته.
 -6عر�ض �أو تقدمي الغذاء اىل امل�ستهلك
تلوثه.
بطريقة حتول دون ّ
 -7توفري املعلومات الأ�سا�سية املتعلقة
املحول �ضمن الأ�صول
بالغذاء امل�صنّ ع �أو
ّ
ّ
القانونية والأنظمة املتعلقة ب�سالمة
الغذاء.
 -8اال�ستح�صال على الرتاخي�ص الالزمة
ملمار�سة ن�شاطه ،يف حال كانت القوانني
والأنظمة توجب اال�ستح�صال على مثل
هذه الرتاخي�ص.
ويجب على املحرتف وامل�ؤ�س�سة التزام
املوجبات املذكورة �أع�لاه عند القيام

ب ��أي ن�شاط يتناول الأع�لاف والأ�سمدة
واملبيدات والأدوية البيطرية.

موجبات املزارع

امل�����زارع ( )Farmerه��و ال�شخ�ص
الطبيعي �أو املعنوي ،من القطاع اخلا�ص
ً
زراعيا
ن�شاطا
�أو ال��ع��ام ،ال��ذي ميار�س
ً
منتجا يف �شقيه النباتي واحليواين �أو يف �أي
ً
منهما .وقد �أوجب القانون على املزارع:
 -1ا�ستعمال املبيدات �أو الأدوية البيطرية
�أو الأ�سمدة �أو الأعالف بطريقة ال ينتج
عنها �أي تلوث للغذاء �أو �ضرر يلحق
ب�صحة وح��ي��اة الإن�����س��ان �أو احل��ي��وان �أو
يتقيد ب�شروط ا�ستعمالها.
البيئة ،و�أن
ّ
 -2املحافظة على �سالمة الإن��ت��اج
النباتي �أو احل��ي��واين وج��ودت��ه ،واتخاذ
تلوثه ما دام يف
الإج��راءات الالزمة ملنع ّ
حيازته.
 -3تزويد وزارة الزراعة واملحرتف والهيئة
بنا ًء على طلب كل منهم ،املعلومات
املتعلقة بالأ�سمدة واملبيدات والأدوي��ة
البيطرية والأع�ل�اف التي ا�ستعملها
خالل ممار�سته ن�شاطه الزراعي.
� -4إب�لاغ املحرتف الذي يتعامل معه
والهيئة والإدارة املعنية يف وزارة الزراعة
خ�لال � 48ساعة على الأك�ث�ر ،عن
الأمرا�ض التي �أ�صابت املنتجات الزراعية
و�/أو احليوانات ،والكيفية التي اعتمدت
يف معاجلتها.
 -5اال�ستح�صال على الرتاخي�ص الالزمة
ملزاولة ن�شاطه يف حال كانت القوانني
والأنظمة توجب اال�ستح�صال على مثل
هذه الرتاخي�ص.

نقل الغذاء

�وج��ب ع��ل��ى ك��ل م��ن امل����زارع �أو
ي��ت� ّ
امل��ح�ترف �أو امل�ؤ�س�سة حماية ال��غ��ذاء
والأعالف من التلوث خالل النقل من
مكان �إىل �آخر .وعلى امل�ؤ�س�سات التي
تتعاطى جتهيز الو�سائل امل��ع� ّ�دة لنقل
الغذاء �أو الأع�لاف ،ا�ستعمال مواد غري
�سامة و�سهلة التنظيف وال�صيانة .وحتدد

بقرارات ت�صدر عن الهيئة ،وبالتن�سيق
مع ال��وزارات والإدارات املعنية ال�شروط
املعدة لنقل
الواجب توافرها يف الو�سائل
ّ
ال��غ��ذاء والأع�ل�اف والعربات و�صناديق
ال�شحن� ،إن جلهة ال�شروط الفنية �أو
جلهة �صيانتها وتنظيفها للمحافظة
على �سالمة الغذاء.

عر�ض الغذاء

�وج��ب ع��ل��ى ك��ل م��ن امل��ح�ترف
ي��ت� ّ
التقيد ب�شروط
�أو امل���زارع �أو امل�ؤ�س�سة،
ّ
ال�سالمة والنظافة العامة ل��دى عر�ض
الغذاء بهدف بيعه مبا�شرة للم�ستهلك.

الغذائية �إىل ت�ضليل امل�ستهلك.
 -2تو�ضع الل�صاقات بال�شكل املالئم
ل�ضمان مطابقة عر�ض الغذاء ملحتواه.

تت ّبع الغذاء وم�سك ال�سجالت

يتوجب على املزارع م�سك �سجالت
-1
ّ
ي��د ّون فيها الأ�سمدة واملبيدات والأدوي��ة
البيطرية والأع�ل�اف التي ا�ستعملها
خ�ل�ال مم��ار���س��ت��ه ن�شاطه ال��زراع��ي،
وم�صدرها وتاريخ ا�ستعمالها.
يتوجب على املزارع تزويد املحرتف
-2
ّ
ال��ذي يتعامل معه �أو الهيئة �أو الإدارة
املعنية يف وزارة ال���زراع���ة ،ب��ن��ا ًء على

يتوجب على املحرتف تزويد الطرف
-4
ّ
ال��ذي تعامل معه �أو الهيئة �أو الإدارات
خت�صة ،بناء على
املعنية يف ال��وزارات ا ُمل َّ
طلب كل منهم ،املعلومات املدونة يف
ال�سجالت املذكورة �أعاله.
�وج��ب على ك��ل م��ن امل���زارع
 -5ي��ت� ّ
واملحرتف :م�سك �سجل ُيبينّ الأ�شخا�ص
�أو امل�ؤ�س�سات ال��ذي��ن يتعامل معهم
ومعلومات مف�صلة ح��ول العمليات
التجارية مبا فيها رقم وتاريخ الدفعة
الإنتاجية والكمية .و�إب�لاغ الهيئة
وال���وزارات والإدارات املعنية خ�لال 48
�ساعة على الأكرث ،عن �أي تلوث ي�صيب
الغذاء �أو املنتجات الزراعية �أو احليوانية
والإج�����راءات التي �إتخذهــا ملعاجلــة
ذلــك.
 -6حتدد الهيئة بالتن�سيق مع الوزارات
والإدارات املعنية ال�سجالت وامل�ستندات
يتوجب على املحرتف �أو امل��زارع �أو
التي
ّ
امل�ؤ�س�سة م�سكها ،واملعلومات التي يجب
�أن تت�ضمنها ومدة حفظها.

�أحكام الل�صاقات واملعايري والتدابري
االحرتازية

وحتدد ال�شروط اخلا�صة لعر�ض غذاء معني
ّ
بقرارات ت�صدر عن الهيئة وبالتن�سيق مع
الوزارات والإدارات املعنية ،ال �سيما على
�سبيل املثال ال احل�صر جلهة املوجبات
الآتي ذكرها:
تقدم املنتجات
 -1يجب �أن تعر�ض �أو ّ
الغذائية للم�ستهلك وف��ق �أحكام
القوانني املتعلقة بو�ضع الل�صاقات،
وترويج املنتجات الغذائية وتقدميها،
مبا يف ذلك ال�شكل واملظهر والتغليف
والتعليب وم��واد التغليف امل�ستعملة،
وط��ري��ق��ة ع��ر���ض��ه��ا ع��ل��ى �أن ال ت����ؤدي
املعلومات املتعلقة ب��ه��ذه املنتجات

طلب كل منهم ،املعلومات املدونة يف
ال�سجالت املذكورة �أعاله.
يتوجب على املحرتف �أو امل�ؤ�س�سة
-3
ّ
م�سك �سجالت ي���دون فيها جميع
املعلومات املتعلقة بعمليات ا�سترياد �أو
ت�صنيع الغذاء وم�صدره وحتويله وتو�ضيبه
وتغليفه وتعليبه وتوزيعه ونقله وتخزينه
وت�ب�ري���ده وح��ف��ظ��ه وع��ر���ض��ه وحت�ضريه
وتقدميه �أو بيعه للم�ستهلك ،وكذلك
جميع املعلومات املتعلقة باملواد التي
ا�ستعملت خالل تلك العمليات مبا
فيها املواد امل�ضافة ال �سيما املواد املحافظة
وامللونة واملح�سنة.

 -1يجب �أن تدرج على ل�صاقات الغذاء
حتددها
�أو التو�ضيب ،املعلومات التي
ّ
خت�صة بالتن�سيق مع الهيئة
الإدارة ا ُمل َّ
تبعا لطبيعة كل غذاء ،وخ�صائ�صه ووفق
ً
املوا�صفات املعمول بها ،وعند االقت�ضاء،
�آثار الغذاء اجلانبية على فئة �أو �أكرث من
امل�ستهلكني .وال ت�شمل هذه الأحكام
َّ
املو�ضب الذي يباع يف جتارة
الغذاء غري
القبان ،ما مل حتدد بقرار ي�صدر عن
مال َّ
الهيئة ،املعلومات التي يجب توافرها
للم�ستهلك.
 -2حتدد وزارة الزراعة بالتن�سيق مع
الهيئة امل��ع��اي�ير ال��واج��ب ت��واف��ره��ا يف
جينيا.
الأغذية املعدلة
ً
 -3حت���دد مب��وج��ب ق�����رارات ت�صدر
عن الهيئة ال�شروط الواجب توافرها
يف الأج��ه��زة الآل��ي��ة Distributeur
املعدة لتعبئة وتو�ضيبه
automatique
ّ
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نحن
والقانون
وتوزيعه الغذاء ونقله.
 -4تتخذ التدابري االح�ترازي��ة وفق ما
يلي:
 عند ع��دم ت��واف��ر الأ�س�س العلميةالوافية واملعتمدة لتقييم املخاطر ،تتخذ
الإدارات املعنية يف هذه احلاالت تدابري
احرتازية ،بانتظار احل�صول على املزيد
من املعطيات العلمية ال�ضرورية التخاذ
القرار ،مع �ضرورة الإعالن عنها يف حال
التثبت.
 عند توافر الأ�س�س العلمية الوافيةواملعطيات املطلوبة واملعتمدة لتقييم
املخاطر ،ت�صدر الهيئة ق��راره��ا وتعلم
خت�صة والإدارات املعنية
ال����وزارات ا ُمل َّ
بالتدابري املقرتحة ملعاجلة اخلطر مو�ضوع
البحث واتخاذ التدابري املنا�سبة مبا فيها
الإعالن.
ً
 تطبيقا ملبد�أ ال�شفافية ،على الإداراتاملعنية �إطالع الر�أي العام على املخاطر
املحتملة التي ميكن �أن يتعر�ض لها
منتجا
امل�ستهلك نتيجة ا�ستهالكه
ً
معينً ا ،وتبيان طبيعة هذه
غذائيا
ً
ّ
املخاطر وكيفية الوقاية منها والتدابري
الواجب اتخاذها.

الهيئة اللبنانية ل�سالمة الغذاء

ت�ضمنه قانون �سالمة الغذاء الرقم
�أبرز ما ّ
 2015/35هو �إن�شاء هيئة تعرف با�سم
«الهيئة اللبنانية ل�سالمة الغذاء» Food
 Safety Lebanese Commission FSLCوهي تتمتع بال�شخ�صية املعنوية
وباال�ستقالل امل��ايل والإداري ،وترتبط
برئي�س جمل�س ال����وزراء ال���ذي ميار�س
�سلطة الو�صاية عليها .وتخ�ضع الهيئة
لأح��ك��ام النظام ال��ع��ام للم�ؤ�س�سات
العامة ال�صادر باملر�سوم رقم ،1972/4517
كما تخ�ضع لرقابة التفتي�ش املركزي
ورقابة ديوان املحا�سبة امل�ؤخرة ،وال تخ�ضع
لرقابة جمل�س اخلدمة املدنية.
 -1يتوىل ال�سلطة التقريرية يف الهيئة
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جمل�س �إدارة م�ؤلف من �سبعة �أع�ضاء
يعينون مبر�سوم على �أن يكونوا من بني
�أهل االخت�صا�ص واخل�برة يف الن�شاطات
املتعلقة ب�سالمة الغذاء.
 -2تتوىل الهيئة اللبنانية ل�سالمة
ال��غ��ذاء ال��ع��دي��د م��ن املهمــات ومــن
�أبرزهــا:
 �إق��رار و�/أو اق�تراح الن�صو�ص الالزمةل��ت��ط��ب��ي��ق �أح���ك���ام ق���ان���ون �سالمة
الغذاء .وحتديد �شروط و�إج��راءات مراقبة
تنفيذه ون�صو�صه التطبيقية ،وممار�سة
ال�صالحيات املن�صو�ص عنها فيه.
ُ
خت�صة
 التن�سيق ب�ين ال����وزارات امل َّوالإدارات املعنية لتنفيذ �أحكام هذا
القانون ون�صو�صه التطبيقية ،وامل�شاركة
ّ
املتعلقة ب�سالمة الغذاء
يف و�ضع املعايري
باال�ستناد �إىل املعلومات العلمية وبعد
تقييم امل��خ��اط��ر ال��ت��ي ق��د تنتج عن
ا�ستهالك غ���ذاء معني �أو ا�ستعمال
املبيدات �أو الأعالف.
 �إعداد الدرا�سات والأبحاث والإح�صاءاتاملتعلقة ب�سالمة الغذاء.
تتبع ()traceability
 توليّ عملية ّ�سل�سلة ال��غ��ذاء بجميع مراحلها،
للتمكن من حتليل خماطر �سل�سلة
ال�سالمة الغذائية ،بالتن�سيق مع الإدارات
خت�صة ل�ضبط كل خمالفة.
ا ُمل َّ
 �إن�شاء و�إدارة نظام �إنذار �سريع ملراقبةال�صحة واملخاطر الغذائية ،وت�أمني التوا�صل
املعلوماتي املطلوب بني املعنيني بهذه
املخاطر على امل�ستوى الوطني والإقليمي
والدويل.
 �أخذ العينات االنتقائية من املنتجاتال��غ��ذائ��ي��ة و�إخ�����ض��اع��ه��ا ل�لاخ��ت��ب��ارات
والتحاليل املالئمة.
ّ
ت�سلم ال�����ش��ك��اوى م��ن املواطنني
والتحقق منها و�إحالتها �إىل الإدارات
املعنية.
 �إن�شاء و�إدارة �شبكة ربط عرب مكاتبمتثيلية ب�ين خمتلف امل��ح��اف��ظ��ات
واملنظمات والهيئات املحلية والإقليمية
والدولية التي تعمل يف ميادين �سالمة

الغذاء بالتن�سيق مع ال��وزارات والإدارات
املعنية.
 و���ض��ع ب��رن��ام��ج �إع�لام��ي وتنظيماحل��م�لات ال��ت��ي ت��ه��دف �إىل توعية
املواطنني حول �سالمة الغذاء ون�شر ثقافة
�سالمة الغذاء.

�إدارة الأزمات

تتوىل الهيئة حتليل وت��دارك املخاطر
ال��ت��ي ق��د تلحق ب�صحة الإن�����س��ان �أو
احليوان �أو البيئة من جراء ا�ستهالك
غذاء �أو ا�ستعمال �أعالف �أو مبيدات �أو
�أدوية بيطرية �أو �أ�سمدة �أو ا�ستخدام مياه
يف الن�شاط ال��زراع��ي .وتتمتع الهيئة
ل��دى ممار�ستها ه��ذه املهمات ب�أو�سع
خ�صو�صا يف م��ا يتعلق
ال�صالحيات،
ً
بتدارك املخاطر والإنذار ال�سريع.
فهي تتوىل تقييم املخاطر وو�ضع خطة
ملواجهتها ،و�إع�لام املواطنني والإدارات
خت�صة عنها وعن �إج��راءات الوقاية
ا ُمل َّ
واملراقبة ،مع احرتام مبد�أ ال�سرية عند
االقت�ضاء مبا ال يتعار�ض مع م�صلحة
امل�ستهلك ال�صحية واحلياتية.
ويف حال توافر معلومات حول ح�صول
�أو احتمال ح�صول خطر ج�سيم على
�صحة الإن�سان �أو احليوان �أو املنتجات
ال��زراع��ي��ة ،من ج��راء ا�ستهالك غذاء
معني �أو ا�ستعمال الأع�لاف �أو مبيدات
�أو �أدوي���ة بيطرية �أو �أ�سمدة يف الن�شاط
ال��زراع��ي ،وي�ستدعي ات��خ��اذ �إج���راءات
فورية وم�ستعجلة ملعاجلته ،على الهيئة
�إعالم الوزارات والإدارات املعنية ،التخاذ
الإج�����راءات الآي��ل��ة �إىل احل��ف��اظ على
ال�صحة العامة.
نظاما للإنذار
كذلك ،تن�شئ الهيئة
ً
ال�سريع يكون مبثابة �شبكة ات�صال
كفيلة بجمع وا�ستالم جميع املعطيات
واملعلومات ال�ضرورية و�إ�شعار اجلهات
املعنية املختلفة باملخاطر ا ُملحتملة
الناجتة �أو التي ميكن �أن تنتج عن
ا�ستهالك غذاء معني ،قبل �أو بعد طرحه
يف الأ�سواق .وميكن �أن تعلن الهيئة

واقعيا
وجود حالة طارئة عندما يثبت
ً
وعلميا �أن��ه ال ميكن ال�سيطرة على
ً
املخاطر الناجمة عن وجود منتج غذائي
واحلد من الآثار ال�سلبية عن طريق
معني
ّ
اتخاذ التدابري العادية.

عمليات املراقبة

مع مراعاة املهمات الرقابية املناطة
بجميع الوزارات والإدارات املعنية ،تتوىل
وحدة املراقبة يف الهيئة مراقبة جميع
مراحل الت�صنيع والتحويل والتو�ضيب
والتعليب والتغليف والتوزيع والنقل
والتخزين والعر�ض والتح�ضري والتقدمي
والبيع مبا�شرة للم�ستهلك ،للتحقق
من �سالمة ال��غ��ذاء وخ�ضوعه لل�شروط
واملوا�صفات.
ويكون للمراقب الغذائي �صفة ال�ضابطة
العدلية ويتمتع ب�أو�سع ال�صالحيات
لإمتام مهمته.

التن�سيق مع الوزارات والإدارات
املعنية

تحُ � َّ�دد بقرارات ت�صدر عن الهيئة بعد
التن�سيق مع الوزارات والإدارات املعنية:
 -1ال�شروط اخلا�صة املتعلقة ب�إنتاج
وت�صنيع �أغ��ذي��ة �أو مبيدات �أو �أدوي��ة
بيطرية �أو �أعالف �أو �أ�سمدة �أو ا�ستريادها
�أو حتويلها �أو نقلها �أو حفظها �أو تربيدها
�أو االجتار بها ،وكذلك �شروط النظافة
والوقاية.
� -2أنظمة �سالمة الغذاء املبنية على
حتليل الأخ��ط��ار و�ضبط نقاط املراقبة
احلرجة.
� -3شروط تو�ضيب وتعليب وتغليف
الغذاء �أو املبيدات �أو الأدوي��ة البيطرية �أو
الأع�لاف �أو الأ�سمدة وكذلك ال�شروط
ال��واج��ب ت��واف��ره��ا ب��امل��واد امل�ستعملة
للتو�ضيب �أو التعليب �أو التغليف.
 -4امل�ؤهالت العلمية الواجب توافرها

القيمني على �إدارة امل�ؤ�س�سة ،وال�شروط
لدى ّ
الواجب توافرها ملزاولة �أي من �أعمال
ا�سترياد ال��غ��ذاء �أو املبيدات �أو الأدوي���ة
البيطرية �أو الأع�ل�اف �أو الأ���س��م��دة� ،أو
ت�صنيعها �أو حتويلها �أو تو�ضيبها �أو
تعليبها �أو تغليفها �أو توزيعها �أو نقلها �أو
تخزينها �أو تربيدها �أو حفظها �أو بيعها �أو
ت�سليمها مبا�شرة للم�ستهلك.

امل�س�ؤولية اجلزائية واملدنية

يتحمل املحرتف �أو املزارع �أو امل�ؤ�س�سة،
وتبعا لطبيعة
كل �ضمن �إط��ار عمله
ً
اجل���رم ،امل�س�ؤولية اجل��زائ��ي��ة واملدنية
املن�صو�ص عنها يف قانون العقوبات وقانون
حماية امل�ستهلك والن�صو�ص اخلا�صة،
عن كل غذاء غري �سليم جرى ا�سترياده
و�/أو ت�صنيعــه و�/أو توزيعــه لال�ستهــالك،
ُ�شــدد العقوبــة يف حــال ت�سبّــب هــذا
وت َّ
الغذاء يف وفــاة �أحــد الأ�شخــا�ص.
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يكتبها:
العميد املتقاعد �إميل منذر

َمـزار

 م�����س��اء اخل��ي�ر .ق��الونظر �إىل الأر�ض خمافة
�إ���ص��اب��ت��ه ب�سحر ال
ُر ْق َية له.
 م�ساء اخلري� .أنامريا.
 هل ت�سمحنيب�أن �أزي��د أ�ل ِ ًفا قبل

ميم ا�سمك؟
ٍ
عندئذ �ضحكت .و�إذا طنني �أجرا�س
يختلط بزقزقة ع�صافري .و�إذا بني ال�شفتني
القرمز ّيتني �صفّ ان من الل�ؤل�ؤ النا�صع.
 �أنا �أنور.ِ
 �أت�سمح ب�أن �أحمو �ألف ا�سمك؟أ�ستحق
 يا لك من ذكية!! �أترين �أين �ّ
ا�سمي اجلديد؟
هزت ر�أ�سها � ْأن نعم وهي تبت�سم .ال.
ّ
مل تكن تكذب .عينا الفتى كانتا
ت�شعان ،ووجهه الأبي�ض امل�ستدير
تربقانّ ،
يحيطه �شعره الأ�سود الأمل�س ،بدر ي�سطع يف ظالم الليل.
أح�ست ب�أنها كربت خم�س
�صعدت مريا �إىل بيتها وقد � ّ
تغي فيها �شيء .بل ّ
كل �شيء.
�سنوات يف دقائق معدودات .لقد رّ
للتو .وقفت �أمام املر�آة تنظر �إىل وجهها� .إىل
دخلت غرفتها ّ
ّ
�صحة
امل�شرئبني� .إىل
نهديها
كل تفا�صيل ج�سدها الذي ميور ّ
َّ
ون�ضارة .ثم ما عتّ مت �أن خرجت �إىل ال�شرفة� .أ�ضاءت امل�صباح.
فحيته .ابت�سم
حياها
ّ
نظرت �إىل فوق؛ ف�إذا �أنور ينظر �إليهاّ .
لها فابت�سمت له .دخلت غرفتها �سعيدة .رفع ر�أ�سه �إىل العالء.
ً
فاحتا ذراعيه.
مبت�سما
�أغم�ض عينيه .دار يف مكانه
ً
ّ
وكل يوم
كما يف هذا امل�ساء كان يف م�ساء اليوم الثاين،
كم كان
حتيات وابت�سامات من �شرفة �إىل �شرفة .و َل َ
بعدهّ :
ويتعرفون �إليهم،
�سعيدا يوم جاء �أهل مريا يزورون �أهله،
�أنور
ً
ّ
ً
ويرحبون بهم! كانت مريا ترتدي ف�ستانا �أزرق بلون عينيها،
ّ
ً
هاتفا
للمرة الأوىل ،وحتمل
وعلى �شفتيها �صباغ �أحمر ت�ضعه
ّ
لاً
خلو ًيا ر�آه �أن��ور فابتاع يف اليوم الثاين جهازًا م�ستعم مبا
يقدر عليه من ثمن .وملا الم�س قر�ص ال�شم�س ّ
خط الأفق ،وهو
مقد ً�ساّ � ،
أطل �أنور على مريا يف �شرفتها
موعد اللقاء الذي �أ�صبح ّ
والقمر بدر ،و�أظهر لها هاتفه .فهمت الر�سالة .دخلت وعادت
بهاتفها .دخل على �صفحتها يف  .Facebookكتب لها:
ّ
«كل النا�س ينظرون �إىل فوق ليب�صروا القمر� .أما �أنا ف�أنظر �إىل
ّ
«لكل النا�س قمر واحد� .أما
حتت» .ابت�سمت ،وكتبت له:
�أنا فلي قمران اثنان .و�أغالهما عندي �أقربهما �إىل �شرفتي».
أحبك
�أعطاها رقم هاتفه؛ ف�أعطته رقمها .طلبها ،وقال لهاّ � :

احلبيب
�ساعديه على احلافة الإ�سمنتية التي تز ّنر �سطح املبنى،
�أراح
َ
وراح يت� ّأمل ال�شم�س وهي ت�سقط خلف البحر .منظر بديع كان
للمرة الأوىل من هذا املكان� ،إذ مل يكن قد م�ضى �أكرث
يراه
ّ
من �أ ّيام ثالثة على انتقاله و�أفراد �أ�سرته �إىل هذا املبنى بعدما
ومتمماتهما على �سطحه.
ا�ست�أجر والده غرفتني
ّ
ّ
و�إذ حانت منه التفاتة �إىل �شرفة الطبقة الثانية املطلة على
جزء �صغري من البحر عند الأفق ،ر�أى فتاة بدت له يف اخلام�سة
ع�شرة من عمرها .م�شرقة الوجه ،ذهبية ال�شعر؛ فعجب كيف
تغيب ال�شم�س وت�شرق يف الوقت نف�سه.
ّ
ال�صبية حتى التفتت
ربيعا يرنو �إىل
ظل ابن ال�سبعة ع�شر
ً
ّ
�إليه؛ فرفع يده بالتحية من دون �ساعده؛ فما كان منها �إال �أن
وخداها م�صبوغان
رفعت يدها بثقل ،ثم �أ�سرعت �إىل الدخول ّ
بدم اخلجل.
لي�ستحم
وال�شاب يعود من عمله مع �أبيه
ومر �أ�صيل بعد �أ�صيل،
ّ
ّ
ّ
ويبدل مالب�سه ،ثم يخرج ،قبل �أن يتناول طعامه ،ليقف عند
ّ
احلافة ،وينظر �إىل �شرفة الطبقة الثانية .حتى �إذا غابت ال�شم�س
هزيعا من
وال�صبية مل تخرج ،دخل حزينً ا ،وق�ضى
وهبط الظالم
ً
ّ
مفك ًرا .حتى كان م�ساء �صادف فيه فتاته
الليل �ساه ًرا وحده
ّ
عند امل�صعد؛ فخفق قلبه ،وعادت �إىل احلياة روحه .كيف ال
املرة
وقد ر�أى َمن ملكت روحه وا�ستوطنت قلبه! لكن هذه ّ
ر�آها عن قرب .الآن هي �أجمل .عيناها اللوز ّيتان ال ُي َ�ص ّد لهما
جدنا �آدم
خديها �أ�شهى من تلك التي ُطرد ّ
�سهم .وتفّ احتا ّ
ب�سببها من اجلنّ ة.
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ي��ا قمر ل��ي� ّ
أح��ب��ك .ما
�ايلّ � ،
يوما �سي�أتي
ُ
كنت �أح�سب � ّأن ً
حاملاً � ّ
إيل ّ
لكن مريا مل تقل �سوى« :ت�صبح
كل هذه ال�سعادة.
ّ
على خري» .لقد كانت جر�أتها يف الكتابة �أكرب منها يف
الكالم.
هكذا �أ�صبحت الدنيا يف عينَي مريا �أجمل .ال ت�صعد يف با�ص
�صباحا �إال بعد �أن تلقي نظرة على بيت �أنور .وال تعود
الثانوية
ً
�إال لرت�سل عينيها �إىل حيث اعتادت �أن ترى حبيبها عند
ّ
ّ
كل �صفحة من �صفحات كتبها.
كل غروب .وجهه تراه يف
وا�سمه كتبته على ّ
كل ورقة من دفاترها .حتى على مريولها
كتبته.
وهكذا �أ�صبح للحياة يف عينَي �أنور معنى .يف ما م�ضى كان
يغدو مع �أبيه للعمل يف رفع مداميك البنيان ثم طليها.
حتى �إذا ما انق�ضى من النهار معظمه ،عاد �إىل البيت ،وتناول
الطعام ،وخرج برفقة بع�ض الأ�صدقاء للت�سلية� .أما اليوم فقد
ّ
وكل �شيء يف
هجر �أ�صدقاءه .مريا �أ�صبحت ال�صديقة واحلبيبة
حياته .فيا لفراغ احلياة التي تخلو من حبيب!!
تفرجي على اخليمة
ذات يوم اتّ �صل بها ،وقال لها :ا�صعدي ّ
التي بنيتها لك.
 يل �أنا!! يل ولك.�ادة الريا�ضيات� .إين
�دي غ� ً�دا امتحان يف م� ّ
 ال �أ�ستطيع .ل� ّخائفة.
 اخلوف �أ ّول طريق النجاح.ّ
علي حلها.
 ّثمة م�س�ألة ا�ستع�صى ّ
 هاتيها .قد �أ�ستطيع م�ساعدتك فيها. �أت�ستطيع!!� ...إين �صاعدة.�أنور كان قد ترك الثانوية الر�سمية العام الفائت بالرغم من
املواد العلمية والأدبية على ال�سواء .يومذاك
�أنه كان بارزًا يف
ّ
يكد من
قال يف نف�سه�« :أنا �أكرب �أبناء �أ�سرتنا الفقرية� .أبي
ّ
بزوغ الفجر حتى مغيب ال�شم�س لي� ّؤمن ما يقيتنا وي�سرت ُع ْر َينا.
ّ
ليتعلم �أخوتي .و�أنا يكفيني من العلم ما
لن �أتركه وحده.
ح صّ� لته» .ومنذ ذلك اليوم هجر مدر�سته ،والتحق ب�أبيه.
و�صلت مريا مت� ّأبطة كتابها .دخلت اخليمة .و�إذا وجهها
إ�شعاعا من امل�صباح ّ
جدا».
�أكرث �
ً
املعلق يف ال�سقف« .جميلة ًّ
قالت وهي جتيل الطرف يف جدرانها اخل�شبية .لكن �سرعان
ما ا�سرتعى انتباهها ورقة بي�ضاء مطو ّية ُيظهر لوح اخل�شب زاوية
منها �صغرية� .س�ألت« :ما هذه؟» .و ّملا بدا على �أنور االرتباك،
أ�سىّ :
املتيمات
«لعلها ر�سالة غرامية لإحدى ّ
قالت ب�صوت ين�ضح � ً
�أو منها».
 �إين �أعتذر منك .قال ولوى ر�أ�سه فوق �صدره. تعتذر!!108
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 �إفتحيها.ّ
 ال �ش�أن يل بها وال بك� .أنا ذاهبة .ال تكلمني بعد اليوم.وهمت باخلروج؛ فالتقط �أنور ذراعها« :قلت افتحيها»؛
قالتّ ،
فمدت يدها ببطء ،و�أخذت الورقة وفتحتها ،ثم رفعت ب�صرها
ّ

خديها.
�إىل �أنور ،وبقيت تنظر �إليه حتى �سالت دمعتان على ّ
 �أنا التي عليها �أن تعتذر .قالت ،واقرتبت من �أنور �أكرث،و�أراحت �ساعديها على كتفيه.
وكبتها.
 ن�سختها �أم�س عن �صفحتك يف ،Facebookرّ
نيتي �أن � ّ
أعلقها يف �صدر اجلدار لأ�سهر معها و�أنت نائمة يف
ويف ّ
�سريرك.
 حبيبي. �أنت حبيبتي .قال ،و�أحاط خا�صرتيها بذراعيه ،وطبع قبلةعلى ر�أ�سها .ثم رفع �ساعديها عن كتفيه« :هاتي م�س�ألتك
لننظر فيها» .فجل�ست ،وو�ضعت كتابها على ركبتيها
قلما وورقة ،ور�سم ّ
مثل ًثا جعل فيه
العاريتني ،وفتحته .ف�أخذ �أنور ً
ّ
احلل ال�سليم،
دائرة تالم�س �أ�ضالعه .وبعد تفكري ق�صري ،وجد
و�أطلع مريا عليه.
لكم هو ب�سيط!
 �آه! َجي ًدا ،وال تدعي الوقت يغدر بك� .أريدك �أن
غدا ّ
 ًفكري ّ
جتيبي عن ّ
كل �أ�سئلة االمتحان.
 قد ال �أ�ستطيع.ِ
ا�ستطعت �أتعدينني بجائزة؟
 و�إن ماذا تريد؟أقبلك.
 �أن �أراك� .أم�سك يدكّ � .أ�ضمكّ � .
 هذا كثري.أقبلك.
 ح�سنً ا� .س�أكتفي بواحدة فقطّ � :ٍ
عندئذ �ضحكت ،ونه�ضت�« :شك ًرا على امل�ساعدة» .وم�ضت.
بعد �أ ّي��ام قليلة �صعدت �إىل اخليمة من غري �أن تتّ �صل به.
كانت تعرف �أنه فوق .لقد �سمعته يدندن �أغنية و ُيعمل املن�شار
يف بع�ض �ألواح اخل�شب لتح�سني اخليمة .دخلت مرتدية مريولها.

فرحا.
يداها خلف ظهرها ،وعيناها تربقان ً
 ما تخبئني خلف ظهرك؟ �إحز ْر. م�سابقة الريا�ضيات.ّ
كل الأ�سئلة ،ونلت عالمة ع�شرين على
 لقد �أجبت عنع�شرين .قالت ،وراحت تقفز يف مكانها ،وت�ضحك .فما كان
وقبل �شفتيها.
من �أنور �إال �أن احتجز يديها خلف ظهرهاّ ،
 ماذا فعلت يا جمنون!! �أخذت ّحقي .جائزتي.
 �أما خ�شيت �أن يرانا �أحد!! ما من �أحد هناّ .كلهم خارج البيت.
ٍ
خدها الأي�سر على
طوقت مريا خا�صرتَي �أنور .و�أراحت ّ
عندئذ ّ
فقبل ر�أ�سها ،وراح مي�شّ ط �شعرها ب�أ�صابعه.
كتفه الي�سرى؛ ّ
لكنها ما عتّ مت �أن �أدارت وجهها .وجعلت �شفتيها تالم�سان
قبلتها .ثم �أخذت تو ّزع قبالتها بني �شفتيه وعينيه
عنقهّ .
و�أنفه و�أذنيه.
 �أتعرف؟ �أ�شتاق �إليك بني القبلة والقبلة. � ًإذا اجعلي قبلتك متوا�صلة.كالنائم
ً
مغناطي�سيا ان�صاعت مريا لطلب �أنور .وملا �أح�سّ
ب�سخونة �شفتيها وغليان دمها ،و�ضع يديه على كتفيها،
ودفعها عنه برفق ،وا�ستدار يف مكانه« :اذهبي �أرجوك .انزيل
�إىل بيتك قبل �أن ي�ستيقظ �شيطاين» .فنزلت مريا وهي ت�سرت
�شفتيها بيديها.
***
َ
العا�شقني ثالث �سنوات �أم�ضياها يف جنّ ة ال�سعادة
مرت على
ّ
من غري ا�ستجابة لهم�س ال�شياطني وحماوالتهم ،حتى جاء
يوم ّ
توقفت فيه مريا عن لقاء حبيبها �أو املبادرة �إىل االتّ �صال به
دائما وهي املجيبة .وكانت،
عرب الهاتف؛ ف�أ�صبح هو املتّ �صل ً
التحول �أقلق �أنور .بل �أحزنه حتى
كلما �أطال ،تخت�صر .هذا
ّ
�شافيا .راح يراجع
يلق جوا ًبا
غيها؛ فلم َ
ً
املوت� .س�ألها ّ
عما رّ
ً
ت�صرفاته معها وكالمه لها مفتّ �شا عن فعل م�سيئ �أتاه �أو
ّ
ريا تو�صّ ل �إىل ا�ستنتاج
كلمة جارحة قالها ،لكنه مل يجد� .أخ ً
حتب غريه؟ هذا االعتقاد
حتبه .ولكن هل
ّ
وحيد :مريا مل تعد ّ
حوله ع�صفو ًرا ماتت � ّأمه و ّملا يزل يف الع�شّ بعدما كان �صق ًرا
ّ
يلعب مع الريح.
ّلاً
ّ
كل يوم ع�صفورته مت�أم �صورتها
�صار ع�صفو ًرا يبكي

ّ
لكن دموعه كانت حم ًرا بلون
املعلقة يف جدار اخليمة.
ّ
وا�ستمر
قر�ص ال�شم�س وهو ي�سقط خلف البحر حلظة الغروب.
ّ
أمرين ،حتى كان يوم
على هذه احلال �أ�سبوعني ذاق فيهما ال ّ
�أتت فيه مريا خيمته ،ووقفت يف الباب زهر َة �أقحوان ق�صفت
الريح �ساقها.
ِ
جئت!! �ألتب�صري دمعة قلبي وت�سمعي �أنني روحي!
 ملاذا جئت � ّأودعك .قالت ،واغرورقت بالدمع عيناها.تودعينني!!
 ّ�شاب دخل بيتنا ،وطلب يدي من � ّأمي و�أبي.
ثمة ّ
 �أجلّ .ً
ّ
ي�ستحقك؟
 �ستتز ّوجني �إذا ...هلو�شجعاين على القبول به.
ثري ًّ
 �إنه ّجداّ � .أمي و�أبي ّ
رحباّ ،
 و� ِأنت؟
 حريى بني عقل يريد وقلب ال يرف�ض.حم�سوما ...مربوك.
 يبدو الأمرً
ّ
 �أبهذه ال�سهولة تتخلى عني ،وتقول مربوك!!�شاب فقري
 ماذا تنتظرين مني غري ذلك! �أنا ال �أ�صلح لكّ .لي�س له من حطام الدنيا �سوى خيمة حقرية ال ميلك حتى
كنت ًّ
أحبك فال يجدر بي �أن �أق��ف يف
مو�ضعها� .إن
ُ
حقا � ّ
دربك ...اذهبي يا مريا .ارحلي يا �أمرية ،وال تلتفتي خلفك.
ّ
كل ليلة �س�أ�سهر مع �صورتك
ال تقلقي فلن �أكون وحدي.
و�شمعتي ودمعتي.
بعيدا .وقد ال �أراك بعد
 لن مي�ضي �أ�سبوع �إال �أكون قد رحلتً
خديها.
ذاك وال تراين .قالت وتركت دمعتيها تنزلقان فوق ّ
جمرد م�شوار ق�صري
 ال .لن تكون رحلتك بعيدة� .ستكونّ
من عيني �إىل قلبي.
وداعا يا ...حبيبي.
 ًتودعيني بقبلة! قال ودنا منها ،و�أراح كفّ يه
 �أال �ّ
أ�ستحق �أن ّ
على كتفيها.
 على مهلك .على مهلك.تودعيني ...بقبلة!
 �أال� ...ّ
أ�ستحق� ...أنّ ...
 كيف تقول ذلك!ِ
 على مهل كما طلبت.ٍ
عندئذ انفجرت بال�ضحك .ثم �أخذت ر�أ�سه بني يديها ولوته
فوق �صدرها ،وبكت بكاء يتيمة �أخذوا منها لعبتها اجلميلة.
***
كان ملريا عر�س ك�أعرا�س �أمريات الأ�ساطري ،انتقلت بعده
وال�سيارة
الذهبي .الذهب واخلدم
الزوجي �أو ُق ْل �سجنها
�إىل بيتها
ّ
ّ
ّ
اجلديدة مل يجعلها �سعيدة .زوجها كان كثري ال�سفر .ي�أتي
ت�سرها.
�أ�سبوع وي�سافر �شهرين .هداياه الكثرية كانت يف البدء ّ
لكن يف ما بعد مل تعد تنتظرها.
مرة.
 دعني �أ�سافر معك .قالت له ّ�ضاحكا وهو
وتربني طفلنا يف الأدغال بني الزنوج!! �أجاب
ً
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ق�صة ق�صرية
مي�سح بطنها املنتفخ برفق.
 -خري له �أن يربى بني الزنوج

من �أن يربى بال �أب.
غدا �أ�صفّ ي �أعمايل هناك ،و�أعود
 ال تزعلي يا حبيبتيً .لأبقى �إىل جانبك.
لكن ال الزوج �صفّ ى �أعماله وال الغد املوعود �أتى .مريا �أجنبت
و�سماها «مها».
له بنتً ا وهو غائب .انتظرت �شه ًرا حتى عاد ّ
على ُبعد ب�ضعة ع�شر ميلاً من هذا املكان كان �أنور يحيا
حياة بائ�سة .حياته عادت بال معنى لأنها خلت من � ّأي هدف.
لتطمئن عليه ،لكنها مل
انتظر طويلاً �أن تتّ �صل به مريا
ّ
مزق �صورتها ّ
بعيدا عن
لعل البعيد عن العني ي�صبح
تفعلّ .
ً
القلب � ً
أي�ضا .لكنه اكت�شف �أن ال�صورة مطبوعة يف ذاكرته،
أفكر فيها بعد
بل حمفورة داخل �أ�ضالع �صدره .قال« :لن � ّ
اليوم� .إن كانت ما زالت تذكرين ،ف�ست�س�أل عني .و�إن مل ت�س�أل
أفكر
فهذا يعني �أنها ما عادت تذكرين .ويف هذه احلال ملاذا � ّ
قرر ن�سيانها.
فيها!!».
ّ
لكن �أنور كان ين�سى ً
دائما �أنه ّ
قرر ن�سيانها لظنّ ه �أنها ن�سيته .لكن كيف ملريا �أن تن�سى
ّ
ّ
احلب وجناحيها كيف يطريان! ا�سمه
ذاك الذي علم قلبها
ّ
حبها له
مل يغب ً
يوما عن بالها .و�صورته مل تربح خيالهاّ .
لكن �أخالقها منعتها من ر�ؤيته �أو االتّ �صال به اثني
عذّ بها.
ّ
عاما.
ع�شر ً
لاً
قبيل عيد ميالدها الثالثني �أتى زوجها حام لها هدية
ً
وقبل يدها« :ع�سى �أن
خامتا
ثمينة:
ًّ
ما�سيا و�ضعه يف �إ�صبعهاّ ،
حتمليه مئة عام يا حبيبتي».
ً
 ّلعلك تريد �أن يبقى يف �إ�صبعي مدفونا يف القرب معي!
 بل �أمتنّ ى �أن حتيي مئة عام و�أنت تلب�سينه.عاما من العذاب!
 مئة! �أال يكفي اثنا ع�شر ًّ
وكل ما حتلم
 ما هذا الكالم الذي �أ�سمعه منك! �أتتعذّ بنيامر�أة به هو يف متناول يديك وحتت قدميك!
ذهبا� .أريد زوجي� .أريد �أن �أكون � ًّأما فقط،
 ال �أريد ق�ص ًرا وال ًال � ًّأما و�أ ًبا .ابنتنا � ّ
أمتت عامها احلادي ع�شر وتكاد ال تعرف
�أباها.
ّ
 ال �أ�ستطيع �أن �أتخلى عن م�صدر رزق ،بل منجم �أغرف منهأظن بحثنا هذا املو�ضوع من قبل.
ذهباّ � .
ً
أحتمل هذه احلياة .ومل �أعد �أريدها.
 �أنا مل �أعد �أ�ستطيع �أن � ّ � ًإذا؟ ّحر ّيتي.
طلقني� .أعد يل ّ
 ماذا!! �أنت حمـ...جالبا
 قلها� .أجل �أنا امر�أة حمقاء .حمقاء لأين ظننت املالً
لل�سعادة .ولأين تبعت عقلي و�صممت � ّ
أذين عن نداء قلبي.
حبيبا ترك ِته لتتز ّوجي بي!
 هل �أفهم � ّأن لكً
دائما.
 لكنني �أخل�صت لك ً110
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حر ّيتك� .أنا � ً
أي�ضا ال �أريد هذه احلياة .هذه
 ح�سنً ا� .س�أعيد لك ّاملرة �س�أ�سافر ولن �أعود� .س�أر�سل �إليك �أوراق طالقك من هناك.
ّ
ِ
وي�صلك مني ّ
كل �شهر ما يكفيك ويكفي ابنتنا و أ� ْز َود.
املرة لقلبها .ومل
هكذا عادت مريا �إىل
احلر ّية منقادة هذه ّ
ّ
ِ
مي�ض �أ ّيام قليلة حتى وجدت نف�سها يف بيت حبيبها تزور � ّأمه
وت�س�أل عنه.هذا البيت كانت العائلة قد انتقلت �إليه منذ
ع�شر �سنوات.
ّ
كل يوم
�سيقرب �أجلي .قالت ال ّأم� .أقرع ر�أ�سه
 �إبني هذاّ
ليتز ّوج ف�أرى �أحفادي قبل �أن �أموت .لكن اجلواب هو هو يف
ّ
أحبها بعد.
مرة :مل �أ�صادف
ّ
ال�صبية التي � ّ
كل ّ
 �ألله كرمي يا «� ّأمي»� .ألله كرمي. �أجل� .إن رحمة الله لعظيمة.بود مريا �أن ترى �أنور .وملا مل يكن يف البيت� ،س�ألت � ّأمه
كان ّ
عن مكان عمله؛ فد ّلتها .قالت �إن طريقها من هناك ،وقد
لكن مريا مل تقل احلقيقة.
تعرج على ور�شته لل�سالم عليه.
ّ
ّ
طريقها طريق �آخر .واملكان مل تط�أه قدماها من قبل .لذلك
ت�سمرت على
ريا قبل �أن ت�صل .وعندما و�صلت،
�س�ألت كث ً
ّ
ُبعد ب�ضع ع�شرة
خ��ط��وة تنظر �إىل
رج��ل واق��ف على
خ�شبي ّ
معلق
لوح
ّ
ير�ص
يف ال��ه��واء،
ّ
ح��ج��ارة امل��دم��اك
�إىل ب��ع�����ض��ه��ا
ب��الإ���س��م��ن��ت .و�إذ
ر�آها �أن��ور� ،ضحك
ق��ل��ب��ه .ن���زل عن
اللوح قفزًا .نف�ض
الغبار عن ثيابه.
وح� ّ
������ث اخل��ط��ى
وقبلت جبينه ،ومل تفه بكلمة لأن
نحوها؛
فطوقت عنقهّ ،
ّ
دموعها �إىل عينيها كانت �أ�سبق من الكلمات �إىل �شفتيها.
�أم��ا �أن��ور ف�أحاط كتفيها بذراعيه من غري �أن ي��دع يديه
ّ
يتلطخ ف�ستانها.
مت�سانها كي ال
ّ
 كيف حالك؟ ع�ساك بخري .قالت. ج�سدي مل ميت بعد كما ترين� .أما روحي فقد ماتت يومرحيلك.
 ها �أنا قد عدت لأكون معك .لك. يل!! لقد طلبت الطالق من زوجي ،و�س�أح�صل عليه .مل �أ�ستطعأحبه لأنني ن�سيت قلبي معك.
�أن � ّ
 -مريا!!

 حبيبي!!ّ
 هل ت�ستطيعني �أن ت�ساحميني لأين تخليت عنك وكانعلي �أن �أنا�ضل من �أجلك؟
ّ
 �أنا التي عليها �أن تطلب ال�سماح لأنني ظلمتك �إر�ضا ًءأنانيتي.
ل ّ
 ال ترتكيني بعد اليوم يا حبيبتي.علي �أن �أعود من �أجل ابنتي.
 ّأحبك.
أحبها لأنني � ّ
 �أ�ستطيع �أن � ّ �س�أعود يوم �أح�صل على طالقي.أحر من اجلمر.
 �ستجدينني �أنتظرك على � ّ�سعيدا .حمل � ّأمه ودار بها
ع�صر ذلك اليوم عاد �أنور �إىل البيت
ً
راق�صاّ .
كل الدنيا كانت ترق�ص معه.
ً
 �س�أتز ّوج يا � ّأمي .لقد التقيت فتاة �أحالمي.� ًأ�صدقا تقول!!
 �أق�سم بعينيك الغاليتني. َمن تكون؟غدا تعرفني.
 ًقريبا .مريا
لكن الغد لناظره مل يكن
ّ
ً
منعت نف�سها من ر�ؤية حبيبها حتى ح�صلت
ٍ
حينئذ �أتت
على وثيقة طالقها بعد �شهرين.
لكن
حرة.
ّ
الور�شة لتقول لأنور �إنها �أ�صبحت ّ
الور�شة كانت قد �أُجنزت ،ومل يعد من �أحد
أ�شد �صدمتها
هناك .ق�صدت بيته .وما كان � ّ
حني فتحت � ّأمه ور�أتها ترتدي الأ�سود وم�سحة
من احلزن العميق تغ�شى وجهها.
 ادخلي يا ابنتي ،ادخلي .قالت ال ّأم و�أخذتوردت الباب خلفها.
يد مرياّ ،
 ما الأمر!! �س�ألت واخلوف يقفز بني قلبهاوعينيها.
 �إنه �أنور ...ولدي .فلذة كبدي.م�سموعا .وملا وقع ب�صرها
 �أنور!! قالت ب�صوت كاد �أال يكونً
على �صورته فوق املن�ضدة مو�شّ حة ب�شريط �أ�سود ،و�ضعت يدها
على �شفتيها ،وارمتت على �أقرب مقعد مت�سح دموعها.
 منذ ما يقرب ال�شهرين قال يل ،والفرحة تغمر قلبه� ،إنهيحبها .ومنذ ذلك اليوم راح يعمل
�سيتز ّوج لأنه وجد الفتاة التي ّ
يف الور�ش اخلطرة حيث الأج��ر �أك�بر .كان يريد �أن يجمع
ً
ريا ي�أويه وزوجته .لكن َمن لي�س له
مبلغا ي�شرتي به بيتً ا ولو �صغ ً
يف هذه احلياة ن�صيب من الفرح ،فمن �أين ي�شرتيه!! لقد مات
علو �شاهق ،و�أخذ روحي �إىل القرب معه.
�أنور� .سقط من ّ
لاً
مل متكث مريا هناك طوي َ .من جاءت من �أجله مات من
وجرت قدميها
�أجلها .ب�سببها .نه�ضت من مقعدها مهزومةّ .
خارجة .عند الباب ّودعتها املر�أة قائلة لهاِ �« :
أنت ابنة �أ�صل .ال

تطيلي غيابك عني يا ابنتي».
«�أنا ابنة �أ�صل!!»� .س�ألت مريا نف�سها وهي تبتعد« .ال� .أنا امر�أة
عاما
قاتلة.
ُ
مرة يوم تركته .وبعد اثني ع�شر ً
طعنت حبيبي ّ
ُ
دت لأجهز عليه� ...أنا التي قتلتك يا �أنور� .أنا قتلتك».
ُع ُ
خديها بيديها.
تردد ب�صوت م�سموع ،وت�ضرب ّ
هكذا راحت ّ
وعادت �إىل الق�صر .بل �إىل القرب تدفن نف�سها فيه .حبيبها يف
�ست �سنوات م�ضت مل تخرج
قرب حتت الرتاب ،وهي يف �آخر فوقهّ .
فيها �إال لل�ضرورة وزيارة مثوى احلبيب� .أما لبا�سها فكان ف�ستاناً
� ّ
املتفحمة.
�سوادا من روحها
أقل
ً
ّ
ربيعا .فتاة
وكربت مها .وبلغت من العمر ثمانية ع�شر
ً
�أخذت من �أبيها طول قامته ،ومن � ّأمها �سحر وجهها .و�شاءت
ِ
مي�ض
�شاب �أقبلت الدنيا عليه ف�أثرى .ومل
تتعرف �إىل ّ
الأقدار �أن ّ
نيته يف الزواج بها.
عام وبع�ض العام حتى �أعرب للفتاة عن ّ
عما قريب لطلب يدي يا � ّأمي .قالت ذات يوم بعد
 �سي�أتي ذووه ّعودتها من الثانوية ،وراحت ترق�ص حول � ّأمها كالفرا�شة.
أحتبينه يا بنت؟
� ّ�سيارته اجلديدة! ثمنها ي�شرتي بيتً ا.
أحبه!! �أر�أيت ّ
 كيف ال � ّ دعيني �أطرح ال�س�ؤال ب�صيغة �أخرى .لو مل يكن ثر ًّيا ،فهلِ
كنت لتقبلي به؟
 بالطبع ال.حتبينه لغناه� .أظنّ ك تعرفني امل َثل.
 � ًإذا ّّ
تتحقق �إال بثالثة :املال واملال واملال.
 ال�سعادة يف هذه الدنيا الومن يعتقد غري ذلك فهو واهم.
َ
 تر ّوي يا ابنتي؛ فقد تندمني.وترددت واختطفته �إحدى احل�سودات مني.
 �أندم �إذا تر ّويت ّمعا بنزهة ق�صرية؟
 ح�سنً ا .ما ر�أيك يف �أن نقوم ً �إىل �أين؟هيا بنا.
 ّم�ضي وقت ق�صري،
ال�سيارة �إىل جانب � ّأمها .وبعد
وركبت مها ّ
ّ
�س�ألتها� :إىل �أين نحن ذاهبتان؟ �أجابت� :إىل حيث �أجيء ،كلما
ّ
جتف دموعي ،ثم �أعود لأحتب�س
ا�ستبد ال�شوق بي ،لأبكي حتى
ّ
ِ
خلف ق�ضبان الذهب� .أ�سمعت؟ خلف ق�ضبان الذهب.
بال�سيارة نحو حقل
بعد م�سري ن�صف �ساعة ،انحرفت مريا
ّ
وا�سع مزروع بالأ�ضرحة؛ فنظرت مها �إىل � ّأمها والده�شة ملء
عينيها�« :إنها مدافن� .أ�إىل هذا املكان � ِ
فهزت
أنت ت�أتني!»ّ .
وترجلت .وم�شت تتبعها ابنتها .حتى �إذا ما
ال ّأم ر�أ�سها �أن نعمّ .
ّ
متوا�ضعا يظلله غ�صن �شربينة عتيقة ،جل�ست
�ضريحا
بلغت
ً
ً
�إزاءه� .س�ألتها ابنتهاَ :من يرقد هنا يا � ّأمي؟ �أجابت وهي مت�سح
الغبار عن رخام ال�ضريح بيد ومت�سح دموعها باليد الأخرى :منذ
�إحدى وع�شرين �سنة جاء �إىل املبنى ،الذي كنا ن�سكنه ،زوجان
فقريان .وكان لهما ابــن يف ال�سابعــة ع�شــرة من عمــره
ا�سمــه �أنور...
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ّ
ترقبوا النتائج يف �إ�صدار ني�سان .2016
العدد 367

113

جمتمع
اجلي�ش

�إجازة يف
الدرا�سات
اال�سرتاتيجية
والدبلوما�سية
للمقدم الركن
ق�صا�ص
حممد ّ
ن��ال املقدم الركن حممد ح�سن ق�صّ ا�ص من
مكتب التعاون والتن�سيق� ،إج��ازة يف الدرا�سات
اال�سرتاتيجية والدبلوما�سية ،من اجلامعة اللبنانية
الكندية.

زواج �سعيد
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�إجازة
تعليم ّية
يف العلوم
االجتماعة
للنقيب
عامر احلجار
ح��از النقيب ع��ام��ر زي���اد احل��ج��ار م��ن ال�شرطة
الع�سكرية �إجازة تعليمية يف العلوم االجتماعية،
م��ن م��ع��ه��د ال��ع��ل��وم االج��ت��م��اع��ي��ة يف اجل��ام��ع��ة
اللبنانيــة.

اح��ت��ف��ل اجل���ن���دي �أول
ح�سام مطر بزفافه �إىل
الآن�سة دميا العري�ضي.

ريا�ضة
�إعداد:
ليال �صقر الفحل
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
ّ
ممث اًل بقائد املركز العايل
قهوجي
للريا�ضة الع�سكرية العميد جورج الهد،
ّ
نظمت ال��غ��ول��دن ب��ادي (جلنة ال�تراث
والريا�ضات التقليدية) بطولة لبنان
والعرب يف الريا�ضات التقليدية للعام
 ،2015يف نادي املون ال�سال عني �سعادة،
ب ��إ���ش��راف الإحت����اد ال��ع��رب��ي للريا�ضات
التقليدية ال�شعبية وبرئا�سة ع�ضو رابطة
رواد الريا�ضة العربية الأ�ستاذ مارون خليل
خليل .وكانت النتائج على ال�شكل
الآتي.

بطولة لبنان

• رفع اجلرن:
 يف املركز الأول :الرقيب على �شومانمن ل��واء امل�شاة الثاين ع�شر (حت��ت 70
كلغ) ،امل�ؤهل حممد خ�ضر خليل من
ف��وج التدخل ال��راب��ع (حت��ت  80كلغ

الرماية بامل�سد�س

ّ
حل مقر عام اجلي�ش يف املركز
الأ ّول يف بطولة اجلي�ش يف الرماية
ب��امل�����س��د���س ���ض��م��ن الت�صنيف
الإجمايل للعام  ،2015تاله فوج
مغاوير البحر يف املركز الثاين
ومعهد التعليم يف املركز الثالث.
� ّأما يف بطولة اجلي�ش يف الرماية
بامل�سد�س ل��ل��ع��ام � 2015ضمن
ّ
حل
الت�صنيف الإف����رادي ،فقد
النقيب �شربل �سماحة من مغاوير
البحر يف املركز الأ ّول ،واملالزم �أ ّول
علي مو�سى يف امل��رك��ز الثاين،
واملالزم �أ ّول جرج�س رزق من مقر
عام اجلي�ش يف املركز الثالث.
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بطولة لبنان
والعرب يف
الريا�ضات التقليدية
للعام 2015

ما�سرتز) ،الرقيب �أول غ�سان زيتون من
لواء الدعم (حتت  110كلغ).
 يف املركز الثاين :اجلندي طوين كرممن املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
(حتت  70كلغ) ،الرقيب �أحمد قمحية
من فوج احلدود الربية الثاين (حتت 90
كلغ) ،امل��ع��اون �أول جيهاد عبدالله
من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
(حتت  100كلغ ما�سرتز).
املمددة خدماته
 يف املركز الثالث :املجندّ
حممد علي يو�سف من لواء امل�شاة احلادي
ع�شر (حتت  100كلغ).
 رفع املحدلة: -يف املركز ال ّأول :الرقيب غ�سان زيتون

اخرتاق ال�ضاحية

م��ن ل���واء ال��دع��م (حت��ت  110كلغ)،
اجلندي الهادي حمية من ل��واء امل�شاة
الثاين (حتت  120كلغ).
 يف امل��رك��ز ال��ث��اين :ال��ع��ري��ف كاظمال�صواحلي من اللواء اللوج�ستي (حتت
 90كلغ) ،الرقيب حممود نزال من لواء
امل�شاة الثاين ع�شر (حتت  100كلغ)،
العريف م�صطفى دلول من فوج املدفعية
الثاين (حتت  120كلغ).
 يف املركز الثالث :الرقيب علي �شومانمن ل��واء امل�شاة الثاين ع�شر (حت��ت 70
ك��ل��غ) ،الرقيب ح��امت حنا م��ن ل��واء
امل�شاة الثاين (حتت  70كلغ) ،اجلندي
�أحمد اخل�ضر من فوج احلدود الربية الأول
(حتت  80كلغ).
رفع املخل:
 يف املركز ال ّأول :اجلندي طوين كرممن املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
(حتت  70كلغ) ،اجلندي الهادي حمية
من لواء امل�شاة الثاين (حتت  120كلغ)،
امل ��ؤه��ل حممد خ�ضر خليل م��ن فوج
التدخل الرابع (حتت  80كلغ املا�سرتز).

يف �إط��ار ن�شاطات العام الريا�ضي ،2015
�أقيمت بطولة اجلي�ش الخ�تراق ال�ضاحية
 12كلم بتاريخ ( 2015/11/25عم�شيت -
البرتون) وقد ّ
حل �ضمن الت�صنيف الإجمايل
لواء امل�شاة الأ ّول يف املركز الأ ّول ،ولواء احلر�س
اجلمهوري يف املركز ال��ث��اين ،ول��واء امل�شاة
اخلام�س يف املركز الثالث.
� ّأما يف الت�صنيف الإف��رادي ل�سباق اخرتاق
ّ
فحل امل��ع��اون ح�سني
ال�ضاحية  12كلم،
عوا�ضة من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز
ل ّول ،والعريف عمر عي�سى من لواء احلر�س
ا أ
اجلمهوري يف املركز الثاين ،واملجنّ د املمددة
خدماته زاه��ر زي��ن الدين من ل��واء امل�شاة
اخلام�س يف املركز الثالث.

�سباق ماراثون
احلياة الرابع
مل�سافة  5كلم

���ش��ارك ع�سكريون يف
���س��ب��اق م���اراث���ون احل��ي��اة
ال��راب��ع مل�سافة  5كلم
ال����ذي نظمته جمعية
ال��ه��دى مبنا�سبة عيد
اال�ستقالل واليوم العاملي
للطفل وذك��رى ت�أ�سي�س
اجلمعية يف بلدة �أن�صارية،
حيث ح� ّ�ل اجل��ن��دي �أ ّول

 يف املركز الثاين :الرقيب ح��امت حنامن لواء امل�شاة الثاين (حتت  70كلغ)،
املجنّ د املمددة خدماته وائل زيتون من
ل��واء امل�شاة الثامن (حتت  120كلغ)،
العريف م�صطفى دلول من فوج املدفعية
الثاين (فوق  120كلغ).
 يف املركز الثالث :ال��ع��ري��ف كاظمال�صواحلي من اللواء اللوج�ستي (حتت
 90كلغ) ،الرقيب حممود نزال من لواء
امل�شاة الثاين ع�شر (حتت  100كلغ).

بطولة العرب

يف بطولة العرب (الرابعة) �أحرز الفريق
املركز الأ ّول �أعقبه فل�سطني يف املركز
الثاين وال��ع��راق يف املركز الثالثّ � .أم��ا
النتائج الفردية فكانت على ال�شكل
الآتي:
• رفع اجلرن:
 يف املركز ال ّأول :الرقيب علي �شومانمن ل��واء امل�شاة الثاين ع�شر (حت��ت 70
كلغ) ،الرقيب �أول غ�سان زيتون من
لواء الدعم (حتت  110كلغ).

علي �سويدان من لواء امل�شاة
ال�سابع يف املركز الأ ّول (8.45

 يف املركز الثاين :اجلندي طوين كرممن املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
(حتت  70كلغ) ،امل�ؤهل حممد خ�ضر
خليل من فوج التدخل الرابع (حتت
 80كلغ املا�سرتز) ،املعاون �أول جيهاد
عبدالله من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية (حتت  100كلغ).
 يف املركز الثالث :الرقيب �أحمد قمحيةمن فوج احلدود الربية الثاين (حتت 90
كلغ) ،املجند املمددة خدماته حممد
علي يو�سف من لواء امل�شاة احلادي ع�شر
(حتت  100كلغ).
• رفع املحدلة:
 يف املركز الأول :الرقيب �أول غ�سانزيتون من لواء الدعم (حتت  110كلغ)،
اجلندي الهادي حمية من ل��واء امل�شاة
الثاين (حتت  120كلغ).
يف املركز الثاين :الرقيب حممود نزال من
لواء امل�شاة الثاين ع�شر (حتت  100كلغ)،
العريف م�صطفى دلول من فوج املدفعية
الثاين (فوق  120كلغ).
يف املركز الثالث :اجلندي �أحمد اخل�ضر

د) ،واملجنّ د املمددة خدماته
دروي�ش حديد من لواء امل�شاة

من فوج احل��دود الربية الأ ّول (حتت 80
كلغ) ،العريف كاظم ال�صواحلي من
اللواء اللوج�ستي (حتت  90كلغ).
• رفع املخل:
 يف املركز الأول :اجلندي طوين كرممن املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
(حتت  70كلغ) ،اجلندي الهادي حمية
من لواء امل�شاة الثاين (حتت  120كلغ).
 يف املركز الثاين :املعاون �أول جيهادعبدالله من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية (ف��وق  80كلغ) ،املجند
امل��م��ددة خدماته وائ��ل زيتون من لواء
امل�شاة الثامن (حتت  120كلغ) ،العريف
م�صطفى دلول من فوج املدفعية الثاين
(فوق  120كلغ).
 يف املركز الثالث :الرقيب حامت حنا منلواء امل�شاة الثاين (حتت 70كلغ) ،امل�ؤهل
حممد خ�ضر خليل من ف��وج التدخل
الرابع (حتت  80كلغ) ،العريف كاظم
ال�صواحلي من اللواء اللوج�ستي (حتت 90
كلغ) ،الرقيب حممود ن��زال من لواء
امل�شاة الثاين ع�شر (حتت  100كلغ).

الثاين يف املركز الثاين (8.46
د) ،واملعاون مالك ن�صر من

لواء امل�شاة اخلام�س يف املركز
الثالث ( 8.59د).
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�سباق اال�ستقالل الثالث مل�سافة  18كلم

�شارك يف �سباق اال�ستقالل الثالث
مل�سافة  18ك��ل��م ع�����س��ك��ري��ون من
خمتلف القطع وال��وح��دات ،وكانت
النتائج بح�سب الفئات العمرية على
النحو الآتي:
• � 24 -19سنة :اجلندي غازي الرفاعي
من فوج مغاوير البحر يف املركز الأول،

ن�شاطات ريا�ضية مبنا�سبة
عيد اال�ستقالل للعام 2015
ن� ّ
��ظ���م امل���رك���ز ال���ع���ايل ل��ل��ري��ا���ض��ة
الع�سكرية لقا ًء ود ًيا يف لعبة املالكمة
جممع الرئي�س �إميل حلود الريا�ضي
يف
ّ
الع�سكري �شارك فيه العبون من فريق
اجلي�ش اللبناين و�آخ���رون من الأم��ن
العام ،بالإ�ضافة �إىل عدد من الالعبني
املدنيني.
ّ
�سلم العميد جورج الهد قائد املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية بالوكالة
امليداليات للفائزين .وقد ّ
حل كل من
اجلندي �أول حممد غملو�ش ( 56كلغ)
من لواء امل�شاة ال�ساد�س ،واجلندي ميكال
بطر�س ( 64كلغ) من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكري ،واملجند املمددة
خدماته قا�سم املقداد ( 75كلغ) من
فوج التدخل ال�ساد�س يف املركز الأ ّول،
واجلندي ربيع ط��راف ( 91كلغ) من
اللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين.
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املمددة خدماته مهدي زعيرت من
املجنّ د
ّ
فوج املدرعات الأول يف املركز الثاين،
والتلميــذ ال�ضابــط عمــاد طراديــة
مــن الكليــة احلربيــة يف املركــز
الثــالث.
• � 39 -25سنة :اجلندي نور �صبح من
ف��وج امل��درع��ات الأول يف املركز الأول،

اجلندي �أحمد حممد طالب من فوج
مغاوير البحر يف املركز الثاين ،واجلندي
�إياد زين الدين من فوج املدرعات الأول
يف املركز الثالث.
• � 44 -40سنة :الرقيب �أول مهدي
�شبلي من فوج مغاوير البحر يف املركز
الأول.

�ألعاب القوى

�شاركت الكلية احلربية
يف ن�شاطات ريا�ضية ب�ألعاب
القوى ّ
نظمتها جامعة بريوت العربية
على ملعب مدينة كميل �شمعون
الريا�ضية ومب�شاركة اجلامعة اللبنانية
الأمريكية وجاءت النتائج كالآتي:
 -ف��ازت باملركزين الأول والثالث

بالوثب الطويل.
 فازت باملركز الأول برميالكرة احلديد.
 فازت باملركز الثالث ب�سباق  60مرت. ف��ازت باملراكز :الثاين ،الثالث،ال��راب��ع ،اخلام�س ،ال�ساد�س وال�سابع
ب�سباق  4كلم.

لعبة اجلودو

�شارك العب فريق اجلي�ش
يف لعبة اجل��ودو الرقيب �أول
و�سيم عبيد �ضمن بعثة منتخب لبنان
للجودو يف بطولة قرب�ص الدولية التي
�أقيمت بتاريخ  ،2015/11/28حيث
�أح��رز املركز الأ ّول وذل��ك بعد ّ
تغلبه
يف امل���ب���اري���ات
ال���ث�ل�اث ال��ت��ي
خا�ضها على
كل من:
 كريياكوبا نـا جيو تي�س
( Kyriacou

 )Panagiotisم��ن قرب�ص
بال�ضربة القا�ضية (.)Ipon
 كنعان فانو�س ()Kanaan Fanosمن قرب�ص بال�ضربة القا�ضية (.)Ipon
 �أب����اري����ان ف���ارت���ان (Aparian)Vartanمن قرب�ص باالن�سحاب.

لعبة امل�صارعة
ّ
نظم املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية بطولة
اال�ستقالل يف لعبتي امل�صارعة الرومانية وامل�صارعة
جممع الرئي�س �إميل حلود الريا�ضي
احلرة ،وذلك يف
ّ
ّ
ٍ
العبا .وقد جاءت
الع�سكري مب�شاركة  13ناد و60
ً
النتائج يف امل�صارعة الرومانية على النحو الآتي:
ّ
حل كل من اجلندي �أول �سعيد ال�شامي (66
كلغ) يف لواء امل�شاة الثاين ،اجلندي علي نظام (66
كلغ) من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية،
املجنّ د املمددة خدماته علي �أحمد ( 75كلغ)
من القوات البحرية ،املجنّ د املمددة خدماته حممد م�شيك
( 75كلغ) من فوج الأ�شغال ،اجلندي مي�شال ال�صوري (81
كلغ) من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،الرقيب �أحمد
قميحة ( 86كلغ) من فوج احلدود الربية الثاين ،العريف
ح�سن ترحيني ( 97كلغ) من لواء امل�شاة الثاين ،واجلندي
الهادي حمية ( 125كلغ) من لواء امل�شاة الثاين يف املركز
الأ ّول ،واجلندي فيليب احلاج ( 125كلغ) من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثاين.
ّ
فحل كل من املجنّ د املمددة خدماته
احلرة،
� ّأما يف امل�صارعة ّ

�أحمد ح�سن ( 57كلغ) من لواء امل�شاة العا�شر ،واجلندي
اليا�س احلوراين ( 61كلغ) من املركز العال للريا�ضة
الع�سكرية ،املجنّ د املمددة خدماته جهاد عثمان (66
كلغ) من لواء امل�شاة الثاين وواملجنّ د املمددة خدماته حممد
ل ّول.
ملك ( 70كلغ) من لواء احلر�س اجلمهوري يف املركز ا أ
ّ
كل من املجنّ د املمددة خدماته علي
� ّأما املركز الثاين ،فناله
�إ�سماعيل ( 61كلــغ) من لــواء امل�شــاة ال�ســاد�س ،واجلنــدي
جــان بيــار �إيليــا ( 80كلــغ) من املركــز العالــي للريا�ضــة
الع�سكرية.

بطولة لبنان يف القوة البدنية للعام 2015

�شارك عدد من الع�سكريني
من خمتلف القطع الع�سكرية
ّ
حل
يف بطولة لبنان يف القوة البدنية للعام  ،2015حيث
اجلندي طوين كرم ( 66كلغ) من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،الرقيب حممد ال�صواحلي ( 74كلغ) من لواء
الدعم ،اجلندي كاظم ال�صواحلي ( 83كلغ) من اللواء
املقدم يو�سف امل�صري ( 93كلغ) من املركز العايل
اللوج�ستيّ ،
للريا�ضة الع�سكرية ،الرقيب حممود
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان
بلعبة رفع الأثقال للعام � 2015إىل جانب
ثمانية �أندية حيث ّ
حل فريق اجلي�ش
يف املركز الأ ّول بر�صيد  63نقطة ،ويف
تفا�صيل النتائج:
• � 39-21سنة :اجلندي طوين كرم
( 62كلغ) من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،الرقيب حامت حنا (69
كلغ) من لواء امل�شاة الثاين ،العريف
كاظم ال�صواحلي ( 85كلغ) من
اللواء اللوج�ستي ،الرقيب �أول ب�سام

نزال ( 93كلغ) من لواء امل�شاة
الثاين ع�شر ،والعريف م�صطفى
ل ّول.
دلول ( 120كلغ) من فوج املدفعية الثاين يف املركز ا أ
ّ
بينما ّ
كل من املجنّ د املمددة خدماته وائل زيتون (83
حل
كلغ) من لواء امل�شاة الثامن ،امل�ؤهل حممد خ�ضر خليل (83
رياّ ،
حل
كلغ) من فوج التدخل الرابع يف املركز الثاين� .أخ ً
الرقيب �أحمد قمحية ( 83كلغ) من فوج احلدود الربية الثاين
يف املركز الثالث.

بطولة لبنان بلعبة رفع
الأثقال للعام 2015
زيتون ( 105كلغ) من لواء الدعم،
والعريف م�صطفى دلول (فوق  105كلغ)
من فوج املدفعية الثاين ،جميعهم يف
املركز الأ ّول.
اجلندي �أحمد اخل�ضر (77كلغ) من
فوج احلدود الربية الأ ّول والرقيب حممود
نزال ( 94كلغ) من لواء امل�شاة الثاين

ع�شر يف املركز الثاين.
املقدم يو�سف امل�صري
• � 49 -45سنة:
ّ
( 94كلغ) من املركز العايل للريا�ضة
ل ّول.
الع�سكرية يف املركز ا أ
• � 44-40سنة :امل�ؤهل حممد خ�ضر
خليل ( 85كلغ) من فوج التدخل
الرابع يف املركز الثاين.
 عن الع�شرين �سنة وما دون :املجنّ داملمددة خدماته وائل زيتون ( 85كلغ)
من لواء امل�شاة الثامن يف املركــز
الثانــي.
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بطولة اال�ستقالل الرابعة ع�شر للتجذيف

ّ
حل فريق اجلي�ش يف املركز الأول يف
الت�صنيف النهائي ل�سباقي الأرغوميرت
(بر�صيد  60نقطة) ،وامل��اء (بر�صيد 99

نقطة) ،من بني � 7أندية م�شاركة يف
بطولة لبنان للتجذيف للعام  ،2015والتي
ّ
نظمها االحتاد اللبناين للعبة يف قاعدة

بريوت البحرية.
� ّأم��ا الت�صنيف الفردي للع�سكريني،
فقد جاء على النحو الآتي:

�سباق الأرغوميرت (فردي رجال):
الإ�سم وال�شهرة
مارون اخلوري
حمزة حمية
بالل طلي�س
طانيو�س القزي
جورجيو بطر�س
ابراهيم عبود
�صالح العري�ضي
جينيفر خوري
جوي اخلوري

الوزن وامل�سافة
ثقيل فوق � 23سنة
2000م
ثقيل حتت � 23سنة
2000م

القطعة
الرتبة
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
رقيب �أول
لواء امل�شاة الثاين
جمند (م.خ)
جمند (م.خ) املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
جندي
الكلية احلربية
جندي
ّ
خفيف فوق � 23سنة
فوج املغاوير
رقيب �أول
2000م
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
جمند (م.خ)
�سباق الأرغوميرت (فردي �سيدات):
خفيف حتت � 18سنة
منت�سبتان �إىل املركز العايل
مدنية
500م
للريا�ضة الع�سكرية
مدنية

التوقيت
 7.00.00د.
 7.05.00د.
 6.57.5د.
 7.11.6د.
 7.26.3د.
 7.09.2د.
 7.31.2د.

الت�صنيف
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الثالث
الأول
الثاين

 1.56.4د.
 2.01.1د.

الأوىل
الثالثة

ويف الت�صنيف النهائي ل�سباقات املاءّ ،
حل فريق اجلي�ش ،يف املركز الأول من �أ�صل ثالثة �أندية م�شاركة ،بر�صيد  91نقطة.
�سباق املاء (فردي رجال):
الإ�سم وال�شهرة
ابراهيم عبود
جورج خمول
حمزة حمية
�صالح العري�ضي

مارون اخلوري
طانيو�س القزي
جينيفر خوري
جوي اخلوري

�سباق
اال�ستقالل
الـ35
لل�سباحة
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التوقيت
الوزن وامل�سافة
القطعة
الرتبة
خفيف فوق � 23سنة  7.37.79د.
فوج املغاوير
رقيب �أول
2000م
 7.57.86د.
لواء امل�شاة الثامن
عريف �أول
جمند (م.خ)
لواء امل�شاة الثاين
خفيف حتت � 23سنة  8.03.15د.
 8.15.97د.
 2000مرت
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
جمند (م.خ)
 8.34.61د.
مفتوح
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
رقيب �أول
2000م
 8.27.72د.
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
جندي
�سباق املاء (فردي �سيدات):
مدنية
خفيف حتت � 18سنة  2.11.19د.
منت�سبتان �إىل املركز العايل
500م
 2.23.51د.
للريا�ضة الع�سكرية
مدنية

ّ
حل اجلندي لوي�س داغر من اللواء اللوج�ستي
اً
( 16.10.98دقيقة) �أ ّول يف �سباق اال�ستقالل الـ35
لل�سباحة مل�سافة  1000مرت ،فيما ّ
حل اجلندي حممد
ثانيا.
عجمي من لواء ال��دع��م( 16.20.60دقيقة) ً
� ّأم��ا الرقيب وائل زي��ادة من ال�شرطة الع�سكرية
فحل ً
ّ
ثالثا.
( 16.59.86دقيقة)

الت�صنيف
الأول
الثاين
الأول
الثالث
الأول
الثاين
الأوىل
الثالثة

بطولة لبنان للأحزمة املل ّونة
�صنّ ف املجنّ د امل��م� ّ�ددة خدماته علي
نون ( 68كلغ) من فوج احلدود الربية
امللونة
الأ ّول أ� ّو اًل يف بطولة لبنان للأحزمة ّ
بلعبة التايكواندو ،ونال احلزام الأحمر.

�سباق املاء (زوجي رجال):
الإ�سم وال�شهرة
ابراهيم عبود
جورج خمول
حمزة حمية
�صالح العري�ضي

مارون اخلوري
طانيو�س القزي
حممد خالد
بالل طلي�س
جينيفر خوري
جوي اخلوري

الوزن وامل�سافة
خفيف فوق � 23سنة
2000م

التوقيت
 6.38.12د.

القطعة
الرتبة
فوج املغاوير
رقيب �أول
لواء امل�شاة الثامن
عريف �أول
 7.06.49د.
لواء امل�شاة الثاين
جمند (م.خ)
لواء امل�شاة الثاين ع�شر
جمند (م.خ)
 6.54.45د.
مفتوح
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
رقيب �أول
2000م
لواء امل�شاة الأول
جندي
 7.38.16د
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
رقيب �أول
جمند (م.خ) املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
�سباق املاء (زوجي �سيدات):
مدنية
خفيف حتت � 18سنة  1.48.84د.
منت�سبتان �إىل املركز العايل
500م
للريا�ضة الع�سكرية
مدنية

الت�صنيف
الأول
الثاين
الأول
الثاين
الأول

بطولة لبنان الإفرادية بلعبة �سيف املبارزة
ّ
ح��ل امل��ع��اون �أ ّول �شفيق اخل��وري
اً
من لواء امل�شاة التا�سع �أ ّول يف بطولة
لبنان الإفرادية بلعبة �سيف املبارزة.
ّ
فيما ّ
كل من املعاون �أ ّول زياد
حل
ّ
التدخل الثالث
اجللبوط من فوج
واملعاون �أول بهيج �شرانق من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز
الثاينّ � .أما املركز الثالث فا�ستحقه
اجل��ن��دي �أول طانو�س عطالله من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.

بطولة لبنان
الإفرادية
يف �سيف
احل�سام

ّ
حل امل�ؤهل �أ ّول حممود علي �أحمد من لواء امل�شاة الثامن �أ ّو اًل يف بطولة لبنان الإفرادية يف �سيف
ّ
احل�سام التي نظمها الإحتاد اللبناين للمبارزة ،يف جممع الرئي�س �إميل حلود الريا�ضي الع�سكري.
كما ّ
حل املعاون أ� ّول �شفيق اخلوري من لواء امل�شاة التا�سع يف املركز الثاينّ � .أما يف املركز الثالث
حل ّ
فقد ّ
كل من املعاون �أول زياد اجللبوط من فوج التدخل الثالث والرقيب �أول ربيع وهبة من
فوج التدخل اخلام�س.
ّ
فحل املعاون �أول بهيج �شرانق من املركز العايل
ويف بطولة لبنان للقدامى يف لعبة �سيف احل�سام
للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الأ ّول واملعاون �أول جان �صبيح من لواء الدعم يف املركز الثالث.
العدد 367

121

ريا�ضة

بطولة ك�أ�س لبنان يف لعبة
كرة ال�سلة 3x3

ّ
ن��ظ��م امل���رك���ز ال���ع���ايل للريا�ضة
الع�سكرية بطولة ك�أ�س لبنان يف
لعبة كرة ال�سلة  3x3التي �شارك فيها
ً
فريقا من قطع اجلي�ش ووحداته،
16
ف��از يف نهايتها ف��ري��ق ل���واء احلر�س
اجلمهوري على فريق القوات البحرية.

بطولة
ك�أ�س لبنان
يف لعبة
كرة ال�س ّلة
ح� ّ�ل فريق اجلي�ش يف املركز
ال��ث��ام��ن (م���ن �أ���ص��ل  14فريق
م�شارك) يف بطولة ك�أ�س لبنان
ال�سلة التي ّ
ّ
نظمها
يف لعبة كرة
ّ
الإحتاد اللبناين لكرة ال�سلة.

بطولة لبنان
بلعبة الرتياتلون
للعام 2015
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ّ
نظم الإحتاد اللبناين للرتياتلون بطولة لبنان يف منطقة امليناء  -طرابل�س وقد فاز
ّ
كل من اجلندي �أول علي الزعبي من لواء امل�شاة التا�سع يف املركز الأول عن الفئة
العمرية  29-24والعريف م�صطفى بدور من فوج احلدود الربية الأول يف املركز الثاين
عن الفئة العمرية نف�سهاّ � .أما عن الفئة العمرية  ،39-30فقد ّ
حل املعاون جاك
خمايل من فوج الأ�شغال امل�ستقل �أ ّو اًل فيما ّ
حل العريف �أحمد �شموا من فوج التدخل
خ�ص الفئة العمر ّية ّ ،49-40
حل امل�ؤهل �أول علي زيعور من
الثاين ً
خ�ص ّ
ثانيا .يف ما ّ
ً
اللواء اللوج�ستي ثالثا.

مباراة ودية يف كرة الطاولة
�شارك فريق منتخب اجلي�ش يف لعبة كرة
الطاولة يف مباراة ودية ّ
نظمتها جامعة العلوم
احلديثة مع طالب اجلامعة ،وقد فاز كل
من اجلندي �أحمد حرب من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية على الالعب عفيف
جبيلي بنتيجة �-3صفر ،واملعاون وائل �سيف
الدين من مو�سيقى اجلي�ش على الالعب
ه�شام الطويل بنتيجة  ،1-3واملعاون م�صطفى
الدقدوقي من مو�سيقى اجلي�ش على الالعب
مالك العيا�ص بنتيجـة � -3صفر.

بطولة لبنان بلعبة املواي
تاي – تاي بوك�سينغ

ّ
حل اجلندي �أحمد �أوندا�ش من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز
الأول عن وزن  63.5كلغ يف بطولة لبنان (الدرجة الأوىل) بلعبة املواي تاي – تاي
بوك�سينغ.

بطولة
لبنان
لكمال
الأج�سام

ّ
البدنية بطولة
نظم االحتاد اللبناين للقوة والرتبية
ّ
لبنان لكمال الأج�سام للعام  ،2015يف مدينة كميل
�شمعون الريا�ضية ،برعاية رئي�س االحتاد ح�سنني
ّ
مقلد ووفد من املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية.
وقد �أحرز امل�ؤهل �أول عزام �أ�سعد من مديرية التوجيه
املركز الأول عن وزن  75كلغ للمرة الثالثة على
التوايل.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

 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  25كانون الثاين .2016
 الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش»• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تس
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�أفق ًيا:

1ـ ما نتمناه لكم
جميعا ،وطننا احلبيب،

حبنا ال�شديد.
2ـ فريق كرة قدم فرن�سي ،جمل �صغري،
ق�ضاء لبناين ،عا�صمة �آ�سيوية.
3ـ حفر البئر ،هررة ،يدفعون �شديدا،
�آخر ليلة من القمر.
4ـ يقطع ،يبالغ يف اكرامه ،نهر
ً
�سابقا.
�أوروبي ،عا�صمة بنني
5ـ نرجعها� ،ضمري مت�صل ،رئي�س وزراء
هندي راحل ،قرع اجلر�س.
حرك
6ـ مطار يف فرن�سا ،حرف جرّ ،
وقوت.
ّ
ورج ،نا�صرت ّ
7ـ نوع من ال�شجر� ،سئم ،من �أع�ضاء
1ـ بلدة يف ال�شمال،
عمود ًيا:
بلدة يف ال�شوف ،بحار
انكليزي اكت�شف غرونلند.
2ـ من دول الكومنولث ،مرف أ� يف الدولة
املذكورة �آنفا ،برية.
3ـ عرب ،فيلم م�صري من بطولة جنالء
فتحي ،رفيقة امل�صورّ ،
معلمون.
�صب املاء ،مقاعد ،نوع
4ـ تلي خم�سّ ،
من الأفالم الأمريكية.
5ـ ممثل لبناين راحل ،مقيا�س غربي،
للتمني ،قطع البالد.
6ـ �سعل ،جزيرة يونانية ،خرق يف
احلائط ،ما ي�شاهد ن�صف النهار من
ا�شتداد احلر.
7ـ لب�ست الثوب لأول مرة،
ّ
ا�ستخف بـ،
من احلبوب،

اجل�سم.
8ـ يخ�صني ،مركز تاريخي يف ال�شوف،
يهدم.
9ـ جزيرة تابعة لت�شيلي� ،شاعر فرن�سي،
اطم� ّأن ،مدينة فرن�سية.
10ـ حمكم وثيق ،بحرية �أوروبية� ،أحد
الوالدين ،م�سمار.
11ـ ماركة �ساعات ،الين ويا�سر،
جواب ،عطفت وثنيت.
12ـ �أمري بريطاين ،روائية �أمريكية
راحلة.
13ـ جزيرة يف املتو�سط ،فريق كرة
م�صري ،مدينة يف جنوب فرن�سا.
14ـ مادة غرائية ،حر الظهرية ،كل

مكان حممي منيع.
ت�ضوع الطيب ،تغيري.
15ـ ّ
16ـ �آخر الأباطرة الرومان يف الغرب،
ح�صلت العطية.
17ـ مدينة بريطانية� ،أق�صد املكان،
عيون املياه.
18ـ �أمطرت ال�سماء ،جمعية دولية
�أ�س�سها هرني دونان ،عمر.
19ـ بلدة يف ال�شوف ،ي�ستعمل للتدخني،
ندموا وطلبوا الغفران.
20ـ �أن�شدنا �شعراّ ،
ير�شها ويفرقها،
الوزن.
�شدة ،دولة يف �أمريكا الو�سطى ،بلدة
21ـ ّ
يف املنت.

ّ
خط بالأجنبية.
8ـ �سرورهم وان�شراحهم ،ينتزعها
ويخرجها برفق ،تابعنا.
9ـ مرف�أ يف غرب فرن�سا ،اال�سم الثاين
مد وفتل
لرئي�س �أمريكي راحلّ ،
ال�صوف ،حرف عطف.
10ـ �أ�ضرا�س ،دولة �أوروبية.
11ـ مغن كويتي ولد  ،1961يحتفل بها،
اال�سم الثاين ملمثلة لبنانية.
رد
هي�أوا لـ  ،حكم على ،مرتفعّ ،
12ـ ّ
على.
13ـ م�صباح ،بحر ،قرد ذكر ،للنهي.
ّ
حمله وم�سكنه ،جنال�سهم
14ـ

ون�شاورهم ،من و�سائل النقل.
15ـ غري حمرتف ،من احلبوب ،و�ضع
ال�شيء يف يده ،تردد �صوته يف �صدره ،نوتة
مو�سيقية.
16ـ �آلة طرب� ،أديب و�سيا�سي و�صحفي
لبناين راحل ،ارت�سم.
17ـ �أ�صل البناء ،بلدة يف ال�شوف،
�سكب ،ي�ضرب بها املثل.
18ـ والية �أمريكية ،حبل ال�سفينة،
يعا�ضدين ويكانفني� ،أنزل الطعام اىل
جوفه.
19ـ مقاطعة فرن�سية ،تتغطــى،
ال�شمــع.
20ـ ال�سقي ،تالفى الأمر،
�صوتت القو�س ،قليل
ّ
الوجود.
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• املعاون ح�سني م�صطفى
لواء امل�شاة العا�شر.
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• املعاون �أول داين الفغايل
فوج احلدود الربية الثالث.
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• اجلندي وداد حنا
منطقة اجلنوب.
• هبة �سمري من�صور
وادي �شحرور العليا.
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تسلية
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ﻩه ﻥن
تسلية ﺍا ﻡم ﻱي
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تسلية ﺏب
تسلية ﻙك ﺭر ﺍا
تسلية ﻱي ﺱس
تسلية ﺍا ﺕت ﺭر
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ﺭر

ﺩد

ﻝل

ﺩد

العدد 367

127

9

1
2

52

6

47
65
4
6

6

2 3

7

5

3

8

2

2

1

1

1

9

2

5

5

7

1

8 5

86
8

3

4

9
2

8

1
64

7
2

7 4
4

6

3

71 2

6

4
23

45 6

4

6

7

4

9

2

8

1

2

2

1

2

5

5

8

5

6

6 1

5
3

3

5 9

7

9

7

7

3

3

9

52
47

5

65

2

6

4

6

4

6

3

6

9

7

2 3

1

7

3

4

7

9
2
1

5

1

9

8

2

2

8

6

2

4

1

1

3

4

7

5

5
9

2

8 5

6

3

5

1

5

8

2

9

1

3

8

9

3

2
8

1
64

4

86

7 4

4
2
2

4

7

8

6

5

71 2

6

4
23
7
2

6

1

5
5

1

8

6

2

4

5

9

1

5
45 6

6 1

3
5
3
5 9
7
7
7

5

ﻕق ﻥن ﻱي ﺕت

9

2

ﺓة

3

ﻥن ﺝج ﺭر

ﺍا

ﻝل

ﺍا

ﻉع ﻝل ﻯى ﺯز ﻑف ﻥن ﺍا ﺭر ﻝل ﺕت ﻑف ﺱس ﻑف ﺕت ﻑف
ﻕق ﺕت ﺓة ﻡم ﺭر ﺭر ﻙك ﻱي ﺹص ﻭو ﺍا ﺍا ﺽض ﺍا ﺩد

7

2

1

9

6

3

2

6

8

5

4

7

3

4

9

5
1
8
7
9
2
3

9
7
5
4
2
8
6
1

2

9

8

2

7

1

6

5

4

7

3

4

9

8

5

7
5
4
8
9
3
6
1
2

الكلمة ال�ضائعة

ﻑف ﺍا ﺱس ﺩد ﺵش ﺩد ﻭو ﺏب ﻭو ﺭر ﺕت ﺭر ﻱي
ﺍا ﻑف ﻭو ﺭر ﺭر ﺥخ ﻱي ﺱس ﻑف ﻱي ﻥن ﺕت ﻝل
ﻭو ﺍا ﺏب ﺍا ﺵش ﻭو ﺭر ﻙك ﺭر ﺏب ﻡم ﺭر ﺓة
ﺕت ﺭر ﺍا ﺱس ﻭو
ﻭو ﺝج ﺭر ﻥن ﻡم

ﺭر ﺍا ﺵش ﺙث ﺏب ﺓة ﻉع ﻱي ﺽض ﻙك
ﻕق ﻙك ﺩد ﺍا ﻥن ﻱي ﻝل ﺭر ﺏب ﺭر

ﺍا ﻥن ﻭو ﻭو ﺍا ﻱي ﺡح ﺭر
ﻱي ﺕت ﻱي ﺭر ﺥخ ﺏب ﺍا ﻩه
ﻁط ﺍا ﺏب ﺯز ﺭر ﺓة ﺏب ﺍا
ﺍا
ﻝل

ﻱي ﻱي ﺝج
ﺭر ﻝل ﻩه

ﺍا
ﺓة

ﺫذ
ﻙك
ﺍا

ﺓة ﻝل ﻱي ﺏب ﻕق ﺍا
ﺍا ﺕت ﺭر ﻱي ﻥن ﻥن
ﺯز ﺍا ﺝج ﻥن ﺍا ﻱي

ﻡم ﺱس ﻕق ﻁط
ﻙك ﺭر ﻭو ﺩد

ﻱي ﻑف ﺭر ﻱي ﻕق ﺍا
ﺏب ﻥن ﻁط ﻑف ﻝل ﻥن

ﻱي ﺍا ﺩد ﺍا ﻩه ﺥخ ﻭو ﺍا ﺭر ﻱي ﻑف ﻭو
ﺍا ﻁط ﻥن ﺏب ﺍا ﺍا ﺭر ﺕت ﻝل ﻙك ﻥن ﺍا
ﺍا ﺏب ﻉع ﺫذ ﺝج ﻝل ﺍا ﻱي ﻥن ﺍا ﻡم ﻭو
ﺩد

ﻉع ﺱس ﺓة

ﻡم ﻩه
ﻝل ﺍا
ﻙك ﻭو

ﻭو ﺵش ﺍا

ﺩد ﻱي

ﺓة

ﻁط

ﺯز
ﻝل
ﺭر

ﻕق ﻝل
ﻑف ﺏب
ﻭو ﺩد

ﺭر ﻱي ﻕق ﺏب

الكلمة ال�ضائعة من خم�سة حروف :مدينة كندية

دبلن
ذهب
رون�سار
رقيب
رومانيا
زق
�سوبارو
�سعد
�سارتر
�شرفة
�شك�سبري
�شوماخر
�شادية
�صوفر
�ضيعة
طريق
طفل

على
ع�سل
عندليب
فاتن
ف�ضيلة
فريق
قبيلة
كاريوكا
كازينو
كاترين
كلمات
م�سقط
مباراة
هدف
وردة
وجاهة

ﻝل ﺱس ﻉع ﺡح
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احلل بني يديك
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• غا�ستون با�شالرد:
ف��ي��ل�����س��وف ف��رن�����س��ي
( 1884ـ  .)1962اهتم
ب��ف��ل�����س��ف��ة ال��ع��ل��وم
وال��ت��ح��ل��ي��ل النف�سي
اخل����ا�� ّ���ص ب��امل��ع��رف��ة
العلمية.
• جوزف برتران:
ري����ا�����ض����ي ف��رن�����س��ي
( 1822ـ  .)1900اهتم
بح�ساب االحتماالت
وال��ت��ك��ام��ل .واب��ن��ه
مار�سيلّ � ،أ�س�س علم
حت���رك���ات الأر������ض
الداخلية.
• بول الجنفان:
فيزيائي فرن�سي (1872
ـ  .)1946و�ضع كتبا
يف اجلاذبية والن�سبية،
وم����وج����ات ال�����ص��وت
البعيدة عن ال�سمع.
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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
�إلاّ �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
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

جردة احل�ساب
ال�سنة فت�سرع الهيئات وامل�ؤ�س�سات �إىل مراجعة ح�ساباتها يف ما م�ضى،
تنق�ضي ّ
ٍ
بد �أن يجاوره ف�شل ،كما � ّأن درو ًبا
ويف ما هو �آت .هناك ربح وخ�سارة ،جناح ال ّ
�سعيا �إىل النجاح امل�ضمون
�صعبة يجب االبتعاد عنها والإعرا�ض عن �سلوكها
ً
وجتنّ ًبا للخطر.
ً
وحدها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مت�ضي يف طريقها كائنة ما كانت احل�سابات،
وت�ستمر يف ت�ضحياتها زاد احلجم �أو �ضمر واخت�صر ،فالر�سالة هي هي« ،واخلطى
ّ
مكتوب �أن من�شيها» من دون تعديل وال تهاون.
ّ
مهمة يوم واحد هنا ،قد ت�ستدعي جهود �سنة كاملة ،ومتطلبات �سنة
� ّإن
ّ
لي�ستمر االهتمام يف باقي الأيام ب�إجناز
يوم واحد،
كاملة قد يتم حتقيقها يف ٍ
ّ
مهمات �أخرى ،تكون جاهزة حا�ضرة هي الأخرى ،وت�ستدعي العجلة واحلر�ص،
ّ
دائما ،والق�ضية
والأخذ على حممل
ّ
اجلد امل�س�ؤولية واالهتمام ،فالت�ضحية كبرية ً
هي ق�ضية ا�ستقرار وطن و�سالمة مواطنني.
ّ
تطل على الآفاق
ي�سهر النا�س احتفا ًء با�ستبدال �سنتهم املن�صرمة ب�سنة جديدة
املجهولةّ ،
لعلهم بذلك يحتفلون ب�إجنازات ّ
حققوها� ،أو يتنا�سون عرثات تعر�ضوا
ا�ستعدادا ملالقاة ٍ
لها �أو ّ
و�شره،
يبثون ال�شجاعة يف نفو�سهم،
ً
غد ال علم لديهم بخريه ّ
واجلندي هو الآخر ي�سهر يف نهاية ال�سنة� ،إنمّ ا لي�س كما ي�سهر الآخرون ،م�سرحه
متاما ،ور ّواد م�سرحه �أي�ضً ا.
خمتلف
ً
ّ
كل مكان ي�ستدعي احلفاظ على ال�سالمة العامة ،و�صون الرتاب
�إ ّنه ي�سهر يف
الوطني وتفويت فر�ص العدوان لدى الأعداء عند احلدود ،و�ضبط الأمن يف الداخل.
ريا ،ورمبا تكون ملغاة بالتّ مام،
ال�شخ�صية
� ّأما �سهرته
والعائلية فهي م� ّؤجلة كث ً
ّ
ّ
بعيدا ،وللأهل �أ ّال يعتبوا عليه �آنذاك ،لقد كانت اللحظات
فقد ي�ست�شهد ومي�ضي
ً
كال�صواعق ،وكان النداء اىل
�سريعة �أمامه كالرياح ،وكانت الأخطار داهمة
ّ
ّ
كل ت�ضحية
ي�ستحق
�ساحة الوغى فور ًياّ � .إن العتب مرفوع هنا ،وملغى ،فالوطن
ّ
ً
ً
ولي�ستمر علمه خافقا �شاخما فوق
من جنوده ،لتبقى حدوده و�سيادته م�صونتني،
ّ
ّ
كلِ �ش ٍ
رب من ترابه.
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