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 ...وعاد النب�ض اىل الوطن

2016
طبع من هذا العدد 72.000 :ن�سخة
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ر�سالة اال�ستقالل

توجه بها �إىل اللبنانيني ،اعترب
يف ر�سالة اال�ستقالل التي ّ
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون � ّأن تعزيز الوحدة
والتحرر من ثقافة الف�ساد �ضرورة ق�صوى .ودعا
الوطنية
ّ
اجلنود �إىل �صون اال�ستقالل ،كما دعا اللبنانيني �إىل جتهيز
�سواعدهم ل ّأن �أوان بناء الوطن قد حان.

21

العر�ض الع�سكري

يف ح�ضور رمز وحدة الوطن وا�ستقالله ،رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال عون ،ا�ستعادت جادة �شفيق الوزّ ان وقع
خطوات الع�سكريني يف عر�ض اال�ستقالل ،وا�ستعاد الوطن
الأمل والثقة بغدٍ �أف�ضل .يف العيد الـ 73ال�ستقالل لبنان،
قدم جي�شنا ً
عر�ضا مت ّيز بدفق من م�شاعر الوفاء والأمل.
ّ
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االحتفال بعيد اال�ستقالل ،اعترب العماد قهوجي � ّأن العيد
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و�سيبقى الو�سادة الآمنة التي تغفو عليها جفون اللبنانيني.
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ر�سالة
اال�ستقالل

رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
يف ر�سالة اال�ستقالل

جهزوا �سواعدكم
ّ

فور�شة البناء حتتاج �إىل اجلميع
�سيعم اجلميع
وخريها
ّ
توجه بها �إىل اللبنانيني يف منا�سبة الذكرى الثالثة وال�سبعني
يف ر�سالة اال�ستقالل التي ّ
ال�ستقالل لبنان ،اعترب رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون � ّأن تعزيز الوحدة
والتحرر من ثقافة الف�ساد �ضرورة ق�صوى .و�إذ قال � ّإن اجلي�ش يبقى �صمام �أمان
الوطنية
ّ
تتهدده الأخطار ،دعا اجلنود �إىل �صون اال�ستقالل ،كما دعا اللبنانيني
الوطن عندما ّ
�إىل جتهيز �سواعدهم ل ّأن �أوان بناء الوطن قد حان.
يف ما يلي ن�ص الر�سالة.

�أيتها اللبنانيات� ،أيها اللبنانيون

نحتفل غ� ً�دا بعيد ا�ستقاللنا الثالث
وال�سبعني ،وللعيد نكهة خا�صة هذا
العام بعد �أن �أثمر ن�ضالنا ،و�أزهرت دماء
�شهدائنا ،والعهد الذي قطعناه لهم �صار
على طريق الإجناز .فاال�ستقالل �إن مل
املطمئن �إىل �أمنه
يكن عيد ال�شعب
ّ
وغ��ده ،ومهرجا ًنا لل�سيادة الوطنية ال
عيدا ،بل ي�صبح ذكرى م�ؤملة وغ�صة
يعود ً
موجعة .فلتكن �إرادت��ن��ا وعزميتنا
عيدا،
جميعا �أن نحافظ على هذا العيد ً
ً
حتوله جم��د ًدا �إىل ذك��رى،
و�أن مننع
ّ
ويقيني أ� ّننا قادرون.
منذ �أعوام ،يعي�ش لبنان و�سط منطقة
مدمرة ،كانت
�ضربتها زالزل ح��روب
ّ
يف بداياتها حركات مطلبية حتمل
�شعارات مغرية وواعدة بتطوير الأنظمة
جلعلها �أك�ث�ر دميقراطية وع��دال��ة،
حتولت �إىل �أعمال
ولكنّ ها �سرعان ما ّ
ّ
عنفية ،واندلعت اال�شتباكات امل�سلحة
ب�ين ال��ق��وى املتناحرة ،ف� ّ
�وف��رت للقوى
4
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اخلارجية ذرائ���ع التدخل والإم�ساك
مب�صري ال�شعوب املت�صارعة.
� ّإن ال��ت��ق��دي��ر امل��ت��ن��اق�����ض م���ن قبل
اللبنانيني للأخطار امل��ه� ّ�ددة للوطن،
وحجمها ونوعها وت�أثريها على املجتمع
والنتائج املرتتبة عليها ،خلق ردود فعل
خمتلفة ،و�أنتج مواقف حادة مت�ضاربة
تركت �آث���ا ًرا �سلبية على العالقات
بني الأطراف اللبنانية .و ّملا كان لبنان
يتفاعل �أحيا ًنا وينفعل �أحيا ًنا �أخرى
مع ق�ضايا ال�شرق العربي ،كاد احتدام
ي�صدع الوحدة
الأج��واء يف املنطقة �أن
ّ
الوطنية ،و�صار اللبنانيون ي�شعرون � ّأن
خ�صو�صا مع حمدودية
مهدد،
ا�ستقرارهم ّ
ً
ّ
ق���درات ال��ق��وات امل�سلحة يف مواجهة
تلك الأخطار الداهمة .لذلك ،ويف هذا
الو�ضع ،ي�صبح تعزيز الوحدة الوطنية
يح�صن لبنان
�ضرورة ق�صوى و�أولوية ،لأ ّنه
ّ
وي� ّؤمن ا�ستقراره ويقيه من تداعيات ما
يح�صل حوله ،وهذه م�س�ؤولية اجلميع،
م�س�ؤولني ومواطنني.

�أيها اللبنانيون

�أن��ت��م ق��ل��ق��ون ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رارك��م،
ول��ك��نّ ��ك��م �أي���� ً���ض���ا ق��ل��ق��ون على
مهدد
ا�ستقاللكم� ،إذ ت�شعرون ب�أ ّنه
ّ
على ال���دوام ،وغ�ير مكتمل ،ب�سبب
التدخالت اخلارجية التي لطاملا كانت
ّ
املتعلقة
ت��واج��ه ال���ق���رارات الوطنية
ب�أب�سط احلقوق يف اختيار م�س�ؤوليكم،
وممار�سة الأ�صول الدميقراطية ،وحتى
لزاما
يف الدفاع عن �أنف�سكم .ف�أ�صبح ً
نح�صن اال�ستقالل و�أن نعيد
علينا �أن
ّ
قوته ،ما يعني االمتناع عن اللجوء
له ّ
�إىل اخلارج ال�ستجداء القرارات ال�ضاغطة
على الوطن بغية احل�صول على منفعة
خا�صة على ح�ساب امل�صلحة العامة� ،أ ًّيا
تكن هذه املنفعة.
احتفاليا
م�شهدا
لي�س اال�ستقالل
ً
ً
يقام يف ك��ل ع��ام وح�سب� ،إنمّ ���ا هو
� ً
أي�ضا نب�ض قلوب تخفق مع خفقان
العلم .هو انت�ساب �إىل �شعب يت�شارك
احلياة مع بع�ضه البع�ض ،ومت�ضامن يف

وال�ضراء على �أر�ض �أعطتنا هوية
ال�سراء
ّ
ّ
يجب �أن نحافظ عليها ،ال �أن نتعامل
ٍ
ك�سلعة جتارية نعر�ضها للبيع
معها
يف الأ�سواق اخلارجية؛ ف�إن بعناها فقدنا
الهوية .وال�شعب بال �أر���ض هو الجئ،
والأر�ض بال �شعب هي م�شاع� .أر�ضكم
هويتكم ،وه��ي م�س�ؤوليتكم �أنتم،
فحافظوا عليها.
�أر����ض و�شعب ،ه��ذا ه��و ال��وط��ن ال��ذي
�أق�سمنا ميني املحافظة عليه واحرتام
د�ستوره وقوانينه ،وال��دف��اع عن �أر�ضه
وا�ستقالله ،وحماية �شعبه وت�أمني عي�شه
ال��ك��رمي؛ فمن �أج���ل ه��ذه املهمات
ت�شكل
الأ�سا�سية وجدت امل�ؤ�س�سات التي
ّ
الدولة الراعية ل�ش�ؤون الوطن واملواطنني.
لقد عانت م�ؤ�س�ساتنا و ّمل��ا ت��زل ،من
ٍ
ت�ضاعف ب�سبب اخللل يف املمار�سة
وهن
َ
ال�سيا�سية والد�ستورية .وعلى الرغم
�ك��نّ ��ا بعد
م��ن ك��ل امل��ع��وق��ات ،مت� ّ
�شكل
ط��ول معاناة ،م��ن ن�سج وف��اق
ّ
ً
ٍ
حلقبة جديدة �أنتجت ع��ود ًة �إىل
بداية
م�ؤ�س�سات ال��دول��ة .ولكن ،ال ميكن
لهذه امل�ؤ�س�سات بعد الآن �أن تنه�ض
من جديد ،ما مل يتم حتديثها ،وتغيري
�أ�ساليب العمل وقواعده.

�أيها اللبنانيون

مهما اع��ت��م��دن��ا م��ن ت��غ��ي�ير ،فلن
ت�ستقيم الأم���ور م��ا مل ن��ح� ّ�رر العن�صر
الب�شري م��ن ثقافة الف�ساد .وه��ذا ما
ّ
يتجلى � اًأول يف ال�صفات اخللقية
يجب �أن
للأ�شخا�ص يف �أعلى م�ستويات امل�س�ؤولية،
�إذ عليهم �أن يكونوا القدوة.
ٌ
موقف لرئي�س الق�ضاة يف
ويح�ضرين هنا
�إحدى الدول الكربى ،عندما �أراد اختيار
ق��ا��ٍ�ض يكمل ب��ه ع��دي��د حمكمته،
ا�ستدعى �أحد املحامني ال�شباب ،و�س�أله
عما �إذا ك��ان راغ� ً�ب��ا باالن�ضمام �إىل
امل��ح��ك��م��ة .ارت��ب��ك امل��ح��ام��ي وح��اول
ٌ
حديث يف ممار�سة املهنة
االعتذار ،لأ ّنه
وقليل اخلربة .ف�أجابه القا�ضي« :نعرف
جاهدا،
�أ ّنك �شريف وم�ستقيم وتعمل
ً

ملما ببع�ض القوانني فهذا
و�إذا كنت
ً
ممكن �أن ي�ساعدك».
اً
ثم
نعم ،ال�صفات الأخالقية ت�أتي �أولّ ،
العمل اجلاد والد�ؤوب الذي ُيراكم املعرفة.
نطهر النفو�س
وبهذه القيم ن�ستطيع �أن
ّ
ونعمر الوطن ،ونرتقي
من ثقافة الف�ساد،
ّ
ب�شعبنا �إىل �أف�ضل امل�ستويات؛ فمفاعيل
الف�ساد فتّ اكة ،وقد تذهب من �سرقة
�أم��وال النا�س �إىل هدر امل��ال العام حتى
�إفال�س البلد ،ومن خيانة وطن حتى
ٍ
�سائل ملاذا كل هذا
ورب
بيعه باملزادّ .
الف�ساد امل�ست�شري؟ وهل الف�ساد �ضريبة
مفرو�ضة على جمتمعنا ووطننا فقط؟
بالطبع ال ،فالف�ساد جزء من الطبيعة
َ
يكافح بالرتبية من
الب�شرية ،ولكنه
خالل تنمية ّ
�سلم القيم ،وبالقانون من
خالل الت�شريع املالئم.

فيه م�صدر �أم��ن وطم�أنينة ،و�ضمانة
توحيد و�سيادة.
تهدد الأخطار الوطن ،يبقى
عندما
ّ
اجلي�ش �صمام �أم��ان��ه ،وال��ن��واة ال�صلبة
لوحدته الوطنية ،فهو من كل �أر�ضه
ول��ك��ل �أر���ض��ه ،وه��و م��ن ك��ل �شعبه
ولكل �شعبه ،وال ي�ستطيع � اّإل �أن يكون
ريا
كذلك ،لأنه متّ حد ب�شعبه ،قد ًرا وم�ص ً
ودما.
ً
وما يقوم به جي�شنا يف الداخل ي�ستطيع
� ً
أي�ضا �أن يقوم به على احل��دود� ،إذا ما
ت��ع� ّ�ززت ق��درات��ه التقنية ،وت���د ّرب على
�أ�ساليب مالئمة لأنواع القتال املحتملة،
التي �سيواجهها يف امل�ستقبل .وعلى
الدولة ترتتب م�س�ؤولية �إع��داد اجلي�ش
رج� اً
�ال وجتهيزًا ،فالأوطان ال حتمى � اّإل
ب�أبنائها.

لنا �أخوة مواطنون يقطنون يف املناطق
احل��دودي��ة ،من ال�شمال �إىل اجلنوب،
وي�شكلون الدرع الأول حلماية لبنان.
ّ
خا�صا،
اهتماما
علينا �أن نوليهم
ً
ً
فنطور �أريافنا،
لتنمية بلداتهم وقراهم؛
ّ
ونعزز ارتباط �سكانها بالدولة ،مما
ّ
ي�شد � ً
ويحد
أي�ضا �أوا�صر الوحدة الوطنية،
ّ
ّ
من هجرة الأر�ضّ � .إن املجتمع العائ�ش
يف ال��ع��وز واحل��اج��ة م��ع� ّ�ر���ض للتجارب
القا�سية وما ينتج عنها من خلل �أمني
وا�ضطراب اجتماعي .والوطن ال يحيا
فقط مبدنه و�ضواحيه املكتظة ،بل
بانت�شار �سكاين متوازن على خمتلف
�أرا�ضيه.

ويبقى اال�ستقالل الأم��ان��ة الكربى
تعهدمت فيه
�سم
ّ
يف �أعناقكم ،هو َق ٌ
ال��ذود عن ال��وط��ن ،وال��ب��ذل يف �سبيله،
أبدا يف �إطالق
حتى الفداء ،فال
ترتددوا � ً
ّ
�صرختكمّ :لبيك لبنان.

�أيها اللبنانيون

�أيها اللبنانيون

على ال��رغ��م مم��ا ج��رى وي��ج��ري حول
لبنان من م�صالح مت�صادمة وانق�سامات
تهدد
عميقة ،ويف الداخل من جتاذبات ّ
بنية الكيان والوحدة الوطنية ،بقي
جي�شنا م�ؤمنً ا بر�سولية دوره و�شمولية
َق�سمه .فكان القوة التي ّ
جتلت منوذج
وح���دة ومتا�سك �شعب؛ ح� َ
�اف��ظ على
فا�ستحق ثقة املواطنني ،ور�أوا
اال�ستقرار،
ّ

�أيها اجلنود

�أيها اللبنانيون

لطاملا ناديتكم ب�شعب لبنان العظيم،
وذلك لأنني م�ؤمن َ
ٍ
�شعب يخرج
بعظم ِة
املهدم ،ينف�ض
من بني �أنقا�ض منزله
ّ
ي�شمر عن زن��وده،
ال�تراب عن وجهه،
ّ
ويبا�شر ر�صف احلجارة من جديد .واليوم،
حجارة الوطن حتتاج �إىل الر�صف ،و�إنيّ
لعلى ثقة ب���� ّأن �سواعدكم ،التي ما
بخلت بجهد يف الأزمنة ال�صعبة ،لن
ّ
يت�سلل �إليها الآن تعب �أو وهن.
�آمالكم املعقودة على ه��ذا العهد
ك����ب��ي�رة ،ب��ح��ج��م ت�����ض��ح��ي��ات��ك��م
ومعاناتكم وانتظاركم .وكما بد�أنا
معا؛
معا� ،سنكملها ً
ه��ذه الطريق ً
�ه��زوا ���س��واع��دك��م ل ّأن �أوان بناء
ف��ج� ّ
الوطن قد حان ،وور�شة البناء حتتاج �إىل
�سيعم اجلميع.
اجلميع ،وخريها
ّ

ع�شتم وعا�ش لبنان
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ا�ستقباالت
الوزير
وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل نظريه الربازيلي

ا�ستقــبل نائب رئي�س جمل�س الـوزراء وزيـــر الدفــاع الوطنـي
يف حكومة ت�صريف الأعمال �سمري مقبل نظريه الربازيلي
�ضم
ال�سيد  Raul Jungmannعلى ر�أ���س وفـد ع�سكريّ ،
ّ
قواتها العاملــة يف لبنــان
قــوات الربازيل البحرية وقائــد ّ
قائد ّ
ال�سيـد
�ضمــن «اليونيفيل» ،يرافقه ال�سفــري الربازيــلي
ّ

 Jorge Geraldo Kadriوامللحق الع�سكري.
الثنائية
الراهنة والعالقات
ّ
ومتّ خالل اللقاء تداول الأو�ضاع ّ
بني البلدين.
وقال الوزير مقبل بعد اللقاء� :أطلعت الوزير الربازيلي والوفد
املرافق على التحد ّيات التي يواجهها لبنان ،ويف طليعتها
جمابهة الإره��اب ومو�ضوع اللاّ جئني ال�سوريني ،و�شكرته
وتقدمه من م�ساعدة �إىل لبنان،
قدمته الربازيل
ّ
على ما ّ
قوات «اليونيفيل» ،من خالل
بالإ�ضافة �إىل م�شاركتها يف ّ
مراقبة ال�شاطئ يف �إطار تطبيق القرار .1701
بدوره قــال الــوزير الربازيلـي� :شــرف يل �أن �أكون يف لبـنان.
بلـدانا �صديقـان منذ زمن بعيد ،ويف الربازيـــل ع�شـــرة ماليني
مــواطن من �أ�صل لبناين ،كمـا � ّأن رئيــ�س جمهوريـة الربازيل
احلايل هو من �أ�صل لبناين ،ونحن �سعداء بهذا الأمر.
قدمت للجي�ش اللبناين  16مد ّرعة،
و�أ�ضافّ �« :إن الربازيل ّ
تقدم له يف العام  2016طائرات «�سوبر توكانو».
و�سوف ّ

 ...ورئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك

ا�ستقبل الوزير مقبل يف مكتبه يف ال��وزارة ،رئي�س الأركان
اللواء الركن حامت ملاّ ك الذي �أطلعه على �سري العمل يف
هيئة الأركان.
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ا�ستقباالت
القائد
قائد اجلي�ش ي�ستقبل وزير الدفاع الربازيلي

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش وزير الدفاع الربازيلي ال�سيد Raul
 Jungmannعلى ر�أ�س ٍ
وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري Jorge
 .Geraldo Kadriوتناول البحث �سبل تعزيز عالقات التعاون
ومهمات الوحدة البحرية الربازيلية
بني جي�شي البلدين،
ّ
قوات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان.
العاملة يف �إطار ّ

 ...ووزير الدولة ال�سعودي ل�ش�ؤون اخلليج العربي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش وزير الدولة ل�ش�ؤون اخلليج العربي يف
احلكومة ال�سعودية ،ال�سيد ثامر ال�سبهان يف ح�ضور القائم
ال�سيد وليد البخاري .وتناول البحث
ب�أعمال ال�سفارة ال�سعودية
ّ
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.

 ...وع�ضو الكونغر�س الأمريكي ال�س ّيد تورنر

ال�سيد
ا�ستقبل العماد قهوجي ع�ضو الكونغر�س الأمريكي
ّ
ال�سيدة �إليزابيت
مايك تورنر ،يف ح�ضور ال�سفرية الأمريكية
ّ
ريت�شارد .وجرى البحث يف الأو�ضاع العامة ويف عالقات التعاون
بني جي�شي البلدين.

 ...وال�سفري الفل�سطيني

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف
دبور يرافقه امل�س�ؤوالن
الريزة ،ال�سفري الفل�سطيني
ال�سيد �أ�شرف ّ
ّ
عزام الأحمد وفتحي �أبو العردات ،وجرى التداول
يف حركة فتح ّ
املخيمات الفل�سطينية.
يف �أو�ضاع
ّ

العدد 378

9

ا�ستقباالت
القائد

 ...وقائد القطاع الغربي
قوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة
يف ّ

قوات
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،قائد القطاع الغربي ال�سابق يف ّ
الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة اجلرنال  ،Arturo Nittiوبحث معه يف
مهمة الوحدات الدولية املنت�شرة يف القطاع والتعاون القائم مع
ّ
اجلي�ش اللبناين.

ونوا ًبا
ّ ...

النواب ال�سادة :هادي حبي�ش� ،أحمد
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ّ
فتفت ،وعلي املقداد على ر�أ�س وفد من بلديات غرب بعلبك،
وبحث معهم يف الأو�ضاع العامة و�آخر امل�ستجدات.

النائب هادي حبي�ش

النائب �أحمد فتفت
10
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النائب علي املقداد مع ٍ
وفد من بلديات غرب بعلبك

 ...ووزراء ا�ستقبل قائد اجلي�ش وزير ال�شباب والريا�ضة عبد
ّ
الراهنة.
املطلب احلنّ اوي ،وبحث معه يف
التطورات ّ
ّ

كذلك ،التقى العماد قهوجي يف الإطار نف�سه ،الوزير ال�سابق
في�صل كرامي.

 ...ومدير عام قوى الأمن الداخلي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء
ّ
تتعلق بالتعاون الأمني
ابراهيم ب�صبو�ص ،وا�ستعر�ض معه �ش�ؤو ًنا
القائم بني امل� ّؤ�س�ستني.

 ...و�أمني عام تيار امل�ستقبل

ال�سيد �أحمد
التقى العماد قهوجي �أمني عام تيار امل�ستقبل
ّ
احلريري ،وبحث معه �ش�ؤو ًنا عامة.

التجدد للروم الكاثوليك
ووفدا من حركة
ً ...
ّ

التجدد للروم
وف��دا من حركة
ا�ستقبل العماد قهوجي
ً
ّ
الكاثوليك برئا�سة ال�سيد �شارل عبيد.
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ن�شاطات
القيادة

قائد اجلي�ش يرت�أ�س اجتماع جلنة
الإ�شراف العليا على برنامج
امل�ساعدات الأمريكية والربيطانية
حلماية احلدود ال ّربية

ا�ستقب��ل قائ��د اجلي���ش العم��اد ج��ان قهوجي يف
مكتب��ه يف الريزة ،ال�سف�ير الربيطاين ال�سيد Hugo
 Shorterوالقائ��م ب�أعم��ال ال�سف��ارة الأمريكي��ة
ال�سيد  ،Danny Hallوتناول البحث الأو�ضاع العامة والعالقات
الثنائي��ة بني اجلي�ش اللبناين وجي�شي البلدين .بعد ذلك تر�أ�س
ّ
قائ��د اجلي���ش يف ال�يرزة ،اجتماع جلن��ة الإ�ش��راف العليا على
برنام��ج امل�ساع��دات الأمريكي��ة والربيطانية حلماي��ة احلدود
ال�سيدي��ن  Shorterو� ،Hallإىل جانب �أع�ضاء
الربي��ة ،يف ح�ضور ّ
ّ
فريق العمل امل�شرتك.

متّ خالل اللقاء ،عر�ض املراحل التي متّ تنفيذها من الربنامج،
ّ
املكلفة
واخلطوات املقبلة لتلبية احتياجات وحدات اجلي�ش
وال�شمالية .وقد �شك��ر العماد قهوجي
ال�شرقي��ة
�ضبط احل��دود
ّ
ّ
امل�ستمر جهود
ال�سلطات الأمريكية والربيطانية على دعمها
ّ
اجلي���ش اللبن��اين يف مكافح��ة الإرهاب ،واحلف��اظ على �أمن
املناطق احلدودية.

القوات ال�صين ّية
العماد قهوجي وقائد ّ
يو ّقعان اتفاق ّية هبة للجي�ش اللبناين

ّ
ال�صينية
امل�سلحة
القوات
ّ
التقى العماد جان قهوجي قائد ّ
اجلرنال  FAN CHANGLONGعلى ر�أ�س وفد ع�سكري
الثنائية بني جي�شي البلدين
مرافق ،وتناول البحث العالقات
ّ
خ�صو�صا يف جماالت الت�سليح والتجهيز والتدريب ،بالإ�ضافة �إىل
ً
قوات الأمم املتحدة
مهمات الوحدة
ّ
ّ
ال�صينية العاملة �ضمن ّ
امل�ؤقتة يف لبنان.
وقد ّوقع ّ
كل من العماد قهوجي واجلرنال CHANGLONG
يف ح�ضور الوفد ال�صيني ورئي�س الأركان اللواء الركن حامت
مقدمة
ملاّ ك وعدد من كبار �ضباط القيادة ،اتفاقية هبة
ّ
ال�صينية مل�صلحة اجلي�ش اللبناين .و�ألقى العماد
من ال�سلطات
ّ
رحب فيها بالوفد الزائر ،و�أثنى
قهوجي كلمة يف املنا�سبة ّ
ريا �إىل
على
تطور عالقات التعاون بني جي�شي البلدين ،م�ش ً
ّ
ال�صينية للجي�ش اللبناين
قدمتها ال�سلطات
امل�ساعدات التي ّ
ّ
خالل ال�سنوات ال�سابقة.
كما �ألقى اجلرنال  CHANGLONGكلمة �أ�شار فيها
برناجما مل�ساعدة اجلي�ش اللبناين خالل
أعدت
ً
�إىل � ّأن بالده � ّ
ؤكدا � ّأن عالقات التعاون هذه هي نتاج
ال�سنوات املقبلة ،م� ً
طبيعي للعالقات التاريخية التي جتمع ال�شعبني ال�صديقني،
معر ًبا عن تقديره الدور الوطني الذي ي� ّؤديه اجلي�ش اللبناين،
املميزة التي يتمتّ ع بها.
والكفاءة
ّ
12

العدد 378

ا�ستقباالت
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ي�ستقبل
امللحق الع�سكري امل�صري
ونوا ًبا وفاعل ّيات

ا�ستقبل رئي�س الأرك���ان
اللواء الركن حامت ملاّ ك
امللحق الع�سكري امل�صري
العقيد ح�سام الدين حم�سن
علي ح�سن ،وبحث معه يف
�سبل التعاون الع�سكري بني
اجلي�شني اللبناين وامل�صري.

وا�ستقبل ال��ل��واء الركن
م� ّ
��واب ال�����س��ادة:
�ل�اك ،ال���ن� ّ
�سكرية� ،أنطوان �سعد
الوليد ّ
و�أم�ين وهبي ،وبحث معهم
يف الأو���ض��اع العامة ،كما
ا�ستقبل ال��ن��ائ��ب ال�سابق
في�صل الداوود.

ويف �أوق��ات خمتلفة ،التقى
رئي�س الأركان ال�شيخ �سامي
�أب���و امل��ن��ى ،وال�سيد �سجيع
ووف��دا من م�ؤ�س�سة
عطيه،
ً
ّ
العرفان التوحيد ّية و�آخر من
لقاء �أبناء اجلبل.
كذلك كانت له لقاءات

امللحق
الع�سكري
امل�صري

النائب
الوليد
ّ
�سكرية

النائبان
�أنطوان
�سعد
و�أمني
وهبي

النائب
ال�سابق
في�صل
الداوود

ال�شيخ
�سامي
�أبو املنى

ال�سيد
�سجيع
عط ّيه

وفد من
م�ؤ�س�سة
العرفان
التوحيد ّية
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وفد من
لقاء �أبناء
اجلبل

العدد 378

مع وفود من :ملتقى الت�أثري
امل�����دين� ،أع�������ض���اء ال��ه��ي��ئ��ة
الإداري��ة مل�ست�شفى الإمي��ان،
ن��ادي ال�شرق الأو���س��ط حل��وار
ف��ع��ال��ي��ات
احل���������ض����ارات،
ّ
امل��ج��ت��م��ع امل����دين يف ب��ل��دة

جتمع
عرمون -ق�ضاء عاليةّ ،
جمعية
معا لوطن �أف�ضل،
ً
ّ
�أن�صار ال��وط��ن ،وم��ن بلدتي
بحمدون و�شارون.
كما ك��ان له لقاء � ً
أي�ضا
عيا�ش.
مع الفنان رامي ّ

وفد من
ملتقى
الت�أثري
املدين

وفد من
�أع�ضاء
الهيئة
الإدارية
مل�ست�شفى
الإميان

وفد من
نادي
ال�شرق
الأو�سط
حلوار
احل�ضارات

وفد من
فعال ّيات
املجتمع
املدين
يف بلدة
عرمون

وفد من
جتمع
ّ
معا لوطن
ً
�أف�ضل

وفد من
جمع ّية
�أن�صار
الوطن

وفد من
بلدة
بحمدون

وفد من
بلدة
�شارون

الفنان
رامي
ع ّيا�ش
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جولة
رئي�س الأركان
رئي�س الأركان ّ
يتفقد الوحدات الع�سكرية
املنت�شرة على احلدود ال�شمالية ويف �صيدا وحميطها

ّ
تفقد رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ملاّ ك ،عد ًدا من
الوحدات الع�سكرية املنت�شرة على احلدود ال�شمالية ،حيث
أمامية ّ
واطلع على جهوز ّيتها وعلى الآلية
جال يف مراكزها ال ّ
الر�صد واملراقبة ل�ضبط احلدود
التي ت�ستخدمها يف
ّ
عمليات ّ
ّ
ثم اجتمع بقادة الوحدات
ومنع �أعمال
الت�سلل باالجتاهنيّ .
وعنا�صرها ،ونقل �إليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي.
وق���د �أث��ن��ى رئ��ي�����س الأرك�����ان ع��ل��ى ج��ه��ود الع�سكريني
أمنية
وت�ضحياتهم،
ً
داعيا �إياهم �إىل تفعيل الإج���راءات ال ّ
حلماية احلدود من � ّأي ن�شاط �إرهابي ،و�إىل ال�سهر على �سالمة
ؤك ًدا � ّأن �أمن الداخل يرتبط بالدرجة الأوىل
�أهايل املنطقة ،م� ّ
ب�أمن احلدود وا�ستقرارها ،م�شد ًدا على اال�ستعداد التّ ام ملواكبة
املرحلة اجلديدة وا�ستحقاقاتها املقبلة.
ّ
تفقد رئي�س الأرك����ان ال��وح��دات الع�سكرية
ك��ذل��ك،
املنت�شرة يف مدينة �صيدا وحميطها ،حيث زار منطقة اجلنوب
الع�سكرية ،وفرع املخابرات ،وال�شرطة ،والطبابة ،ولواء امل�شاة
امليدانية املحيطة
الأول وفوج التدخل اخلام�س ،وجال يف املراكز
ّ
ثم التقى ال�ضباط والع�سكريني ونقل
مبخيم عني احللوةّ ،
ّ
�إليهم توجيهات العماد جان قهوجي.
�شدد اللواء الركن ملاّ ك على وجوب اتخاذ ّ
كل التدابري
وقد ّ
لاّ
املنا�سبة حلماية �أمن املواطنني يف منطقة �صيدا ،وال جئني
خميم عني احللوة من � ِّأي اعتداء �إرهابي
الفل�سطينيني يف
ّ
ؤك ًدا حر�ص اجلي�ش على كرامات جميع �أبناء
حمتمل ،م� ّ
م�شد ًدا على التزام القانون
املنطقة وحر ّياتهم من دون متييز،
ّ
ّ
وحقهم يف ا�ستثمار �أرزاقهم
التعر�ض ل�سالمة املواطنني
وعدم
ّ
وممتلكاتهم .كما لفت �إىل � ّأن ما �أثري يف الآون��ة الأخرية
املخيم هو عار من ال�صحة
عن �إقامة جدار عازل يف حميط
ّ
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متاما ،والإجراءات التي اتّ خذها اجلي�ش يف عد ٍد من النقاط،
ً
ّ
املخيم
�إنمّ ا تهدف �إىل منع ت�سلل الإرهابيني واملطلوبني ،من
ّ
ال�سكنية
والتجمعات
و�إليه ،و�إىل حماية املراكز الع�سكرية
ّ
ّ
يف حميطه.
ؤك� ً�دا الرتابط الوثيق بني
وختم اللواء الركن م�ّل�اّ ك م �� ّ
�ضد العدو الإ�سرائيلي،
مهمة اجلي�ش يف الدفاع عن اجلنوب ّ
ّ
ومهمته يف حفظ الأمن واال�ستقرار ومواجهة الإرهاب .و�أ�شار
ّ
النوعية الدقيقة التي نفّ ذها اجلي�ش (فجر
�إىل � ّأن العملية
ّ
إرهابية خطرية يف جرود عر�سال،
�ضد جمموعة �
ّ )2016/11/25
ّ
هي دليل وا�ضح على قراره احلازم حماية حدود الوطن ،و�ضرب
الإرهابيني يف �أوكارهم.

العر�ض
الع�سكري

�إعداد:
ندين البلعة خريالله

وي
ب
ق
ى
ا
ل
و
جاله وتضض
طن حمرو ًسسا بششجاعة ر

ياتهم
ح

العر�ض الع�سكري:

د ّقة التنظيم والإداء ودفق الوفاء والأمل
بهمة رجاله و�شجاعتهم
«وبقي الوطن»...
ّ
حمرو�سا بالوفاء وال�شرف،
وعزمهم ،بقي الوطن .بقي
ً
م�س ّي ًجا بالت�ضحيات...
ّ
«وبقي الوطن» ،ال�شعار الذي ظلل احتفاالت قيادة اجلي�ش باال�ستقالل
هذه ال�سنة ،و�أبرزها العر�ض الع�سكري الذي غ ّيبه ل�سنتَني متتاليتَني
َ
ع�صفت بالبالد.
ال�شغور الرئا�سي والظروف الأمنية التي
ففي ح�ضور رمز وحدة الوطن وا�ستقالله ،رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال عون ،ا�ستعادت جادة �شفيق الوزّ ان وقع خطوات الع�سكريني يف

عر�ض اال�ستقالل ،وا�ستعاد الوطن الأمل
والثقة بغدٍ �أف�ضل.
ُز ِّي َنت ال�ساحاتُ ،رف َِعت الرايات ،وكذلك اجلباه ،عال ًيا .يكفي
َ
حفظت الأمانة طوال فرتة ال�شغور،
الع�سكريني فخ ًرا � ّأن ت�ضحياتهم
ّ
وحققت الن�صر بانت�صارهم على الإرهاب ،وحفظت ال�سلم الأهلي
وحمت امل�ؤ�س�سات...
ّ
قدم جي�شنا ً
عر�ضا مت ّيز بدقة التنظيم
يف العيد الـ 73ال�ستقالل لبنانّ ،
والأداء ،وبدفق من م�شاعر الوفاء والأمل.
العدد 378

21

العر�ض
الع�سكري
احل�ضور

ح�ضر االحتفال �إىل جانب
رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ،كل
م��ن :رئي�س جمل�س النواب
نبيه ب��ري ،رئي�س حكومة
ت�صريف الأعمال متام �سالم،
ّ
املكلف ت�شكيل
الرئي�س
احلكومة �سعد احل��ري��ري،
ال��رئ��ي�����س �أم��ي�ن اجل��م� ّ�ي��ل،
ال��رئ��ي�����س ال��ع��م��اد مي�شال
�سليمان ،الرئي�س ح�سني
احل�سيني ،عقيلة الرئي�س
معو�ض ال�سيدة نايلة معو�ض ،الرئي�س جنيب
ال�شهيد رينيه
ّ
ميقاتي ،الرئي�س ف�ؤاد ال�سنيورة ،نائب رئي�س جمل�س النواب
فريد مكاري ،نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع �سمري
مقبل ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجــي ،رئي�س الأركان
اللواء الركن حامت ملاّ ك� ،إ�ضافــة �إىل وزراء ونواب حاليني
و�سابقــني وممثلــني عــن املقامــات الدينيــة والبعثــات
الدبلوما�سيــة املعتمــدة يف لبنــان .كذلــك ،ح�ضــر ممثلــو
اجل�سم الق�ضائــي ،والإعـالم املرئــي وامل�سمــوع واملكتــوب،
والهيئــات االقت�صاديــة واالجتماعيــة والنقابيــة والأهليــة،
ومدعوون.
وقادة الأجهــزة الأمنيــة وكبــار ال�ضبــاط
ّ

حت�ضريات تليق باملنا�سبة

م�شددة ُفر َِ�ضت
هيبة ووقار ،وحت�ضريات تليق باملنا�سبة :تدابري
ّ
مميزة وزهور ب�ألوان العلم
يف مكان االحتفال وحميطه ،زينة
ّ
مبن�صة الرئي�س وبالن�صب التذكاري ل�ضريح
اللبناين �أحاطت
ّ

22

العدد 378

اجلندي املجهول� ،شا�شات العر�ض ُر ِّ
من�صة احل�ضور،
كزَت �أمام ّ
ر�ست ال�سفن احلربية يف املرف أ� مقابل �ساحة االحتفال
يف حني َ
وتز ّينت بالأعالم اللبنانية و�أعالم اجلي�ش.
�سبقت يوم االحتفال� ،أي��ام من التح�ضريات والتدريبات:
اجلميع يف مكانه ...مو�سيقى اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي
تقوم بالربوفات وت��دوزن �آالتها ،ك��ورال اجلامعة اللبنانية
يتح�ضر بتمارين لل�صوت وب�إعادة
بقيادة الدكتورة لور عب�س
ّ
الأغاين الوطنية التي �سي� ّؤديها يف املنا�سبة .مهند�سو ال�صوت
أك��دون م��ن جهوزية امل��ك�ّبررّ ات ال�صوتية
والتقنيون ي��ت �� ّ
وال�شا�شات وغريها من الأمور التقنية ...باخت�صار اجلميع يف
حركة ال تهد�أ حتى يكون كل �شيء جاه ًزا يف يوم االحتفال
الوطني الكبري .و�صبيحة يوم العيد كان كل �شيء وفق ما
خطط له .القوى متركزت منذ �ساعات ال�صباح الأوىل ،وقبل
ال�ساعة الثامنة ،كان قائد العر�ض العميد الركن جورج
منور (قائد لواء امل�شاة ال�سابع بالوكالة) وم�ساعده العميد

الركن رامز خمي�س (قائد فوج التدخل اخلام�س) ،قد و�صال
�إىل مكان االحتفال.

املدعوين
و�صول
ّ

الر�سميني ،وقف اجلميع
باملدعوين
املن�صة
غ�صت
ّ
�سرعان ما ّ
ّ
ّ
وقدمت
يف �أماكنهم ال�ستقبال علم اجلي�ش .ت� ّأهبت القوى ّ
�سالحها على وقع مو�سيقى اجلي�ش و�أمر قائد العر�ض «�إىل
العلم» على �أحل��ان معزوفة العلم والزم��ة الن�شيد الوطني
اللبناين.
ثم و�صل على التوايل :رئي�س الأركان اللواء الركن حامت
ّ
ّ
مالك ،قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وزير الدفاع الوطني
�سمري مقبل ،الرئي�سان �سعد احلريري ومتام �سالم ،والرئي�س
املخ�ص�صة لكل
نبيه ب� ّ�ريّ � .أدت مو�سيقى اجلي�ش املعزوفة
ّ
يتوجهوا �إىل
منهم ،وبدورهم � ّأدوا التحية لعلم اجلي�ش قبل �أن
ّ
املن�صة.
�أماكنهم على ّ

العدد 378
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عند ال�ساعة التا�سعة و�صل رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال عون ،وكان
يف ا�ستقباله وزير الدفاع وقائد اجلي�ش
ورئي�س الأركان .عزف له حلن التعظيم
والن�شيد الوطني اللبناين ،و�أطلقت
املدفعية  21طلقة يف ح�ين �أطلقت
ملدة ن�صف
البواخر الع�سكرية �أبواقها ّ
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توجه الرئي�س �إىل
دقيقة
ثم ّ
ً
ترحيباّ .
الن�صب التذكاري حيث و�ضع �إكليالً
م��ن ال��زه��ر وع��زف��ت املو�سيقى معزوفة
تكرمي املوتى والزمتَي الن�شيد الوطني
حيا الرئي�س العلم
ون�شيد ال�شهداء.
ّ
ثم �صعد ووزي��ر الدفاع يف �سيارة جيب
ّ
ع�سكري مك�شوف ،وخلفهما قائد
اجلي�ش ورئي�س الأركان يف �سيارة ثانية،
ا�ستعر�ض الوحدات امل�شاركة بالتزامن

مع مرور ت�شكيل من طوافات القوات
اجلو ّية فوق منطقة العر�ض حاملة العلم
جوي
اللبناين و�شعار اجلي�ش ،وت�شكيل ّ
�آخر اتّ خذ �شكل الأرزة اللبنانية.
حيا الرئي�س العماد عون احل�ضور
بعدها ّ
املن�صة،
واملدعوين ثم �أخذ مكانه على
ّ
ّ
تقدم منه قائد العر�ض وطلب
حيث
ّ
الإذن ببدء العر�ض الع�سكري ،و�أمر القوى
باالنتقال �إىل نقطة االنطالق.
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حلظات م ؤ� ّثرة

بانتظار بدء العر�ضُ ،عر َِ�ضت
م�صورة بعنوان «تعلى
�أغنية
ّ
وتتعمر ي��ا دار» للمطربة
ّ
الراحلة �صباح و�أخرى بعنوان

ال��ذاك��رة الفنّ ية ب��الأغ��اين
الوطنية اجلميلة.
ّ
ث��م ُع �رِ���ض فيلم �إع�لاين
ّ
ق�صري م��ن �إن��ت��اج مديرية
ال��ت��وج��ي��ه ،ح��م��ل ع��ن��وان

معركة عر�سال وم��ا تالها
م���ن م���واج���ه���ات� ،إ���ض��اف��ة
�إىل م�شاهد من العمليات
�ضد
ال��ن��وع� ّ�ي��ة واخل��اط��ف��ة ّ
ه��ذه املجموعات ،وتوقيف

يف ال���داخ���ل� ،إ���ض��اف��ة �إىل
التعاون الع�سكري -املدين
 CIMICوما ّ
حققته امل� ّؤ�س�سة
الع�سكرية يف جمال تطوير
ق��درات��ه��ا الع�سكرية من

«بيبقى الوطن» للمو�سيقار
ال���راح���ل ملحم ب��رك��ات،
تخليدا ل��ذك��راه��م��ا .وقد
ً
ت�� ّأث��ر احل�ضور وعلى ر�أ�سهم
ال��رئ��ي�����س ،وع�ل�ا الت�صفيق
ل��ه��ذي��ن ال��ف��نّ ��ا َن�ين ال��ل��ذَ ي��ن
غنّ يا لبنان وجي�شه و�أغنيا

احل����م����ل����ة الإع��ل�ان����ي����ة
لال�ستقالل ه��ذا العام «...
ت�ضمن الفيلم
وبقي الوطن».
ّ
حية من املهمات
م�شاهد ّ
التي نفّ ذها اجلي�ش والتي
ّ
خمططات
�أح��ب��ط خاللها
التنظيمات الإره��اب��ي��ة يف

�إرهابيني.
ت�ضمن الفيلم
ك��ذل��ك،
ّ
م�شاهد من املهمة الأ�سا�سية
التي ينفّ ذها اجلي�ش على
احل����دود يف م��واج��ه��ة ال��ع��دو
ّ
تتعلق
الإ�سرائيلي ،و�أخ��رى
ب��دوري��ه الأم��ن��ي والإمن��ائ��ي

ّ
ت�سلمها الأ�سلحة
خ�لال
والأعتدة احلديثة من الدول
ال�����ص��دي��ق��ة ،وت��ف��ع��ي��ل ور���ش
التدريب والتعليم بالتعاون
مع هذه الدول.
...ب���ق���ي ال���وط���ن ،وب��ق��ي
اال���س��ت��ق�لال ب��ف�����ض��ل دم���اء
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ال�شهداء واجلرحى وت�ضحيات
ال�شجعان ،و�سيبقى بف�ضل
توحد اللبنانيني والتفافهم
ّ
ح��ول امل� ّؤ�س�سة الع�سكرية
ودعمهم لها.
�أع���ق���ب ال��ف��ي��ل��م ك���ورال
اجلامعة اللبنانية ترافقه

فرقة من مو�سيقى اجلي�ش
يف جم��م��وع��ة م��ن الأغ���اين
الوطنية ،و أُ�ط ِل َقت البالونات
ب��الأل��وان احل��م��راء والبي�ضاء
ثم �أعطى العميد
واخل�ضراءّ ،
ال��رك��ن ّ
من���ور الأم����ر ببدء
العر�ض.
العدد 378
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 ...باخلطى املو ّقعة

ك��ان��ت �أع �ُي��نُ اجل��م��ي��ع
�شاخ�صة �إىل الطريق حيث
�ستمر الوحدات بتنظيمها
ّ
ا ُمل َ
املرتا�صة
تقن و�صفوفها
ّ
��وح���دة ...وقف
وخطاها امل� ّ
واملدعوون
رئي�س اجلمهورية
ّ
�ت�رام����ا ل��ل��ت��ح� ّ�ي��ة ال��ت��ي
اح�
ً
�ست� ّؤديها هذه الوحدات عند
املن�صة ،وب��د�أ
م��روره��ا �أم��ام
ّ
ع��ر���ض ال��وح��دات ال��راج��ل��ة
ّ
املوقعة ،وهي على
باخلطى
التوايل:
الأع��ل�ام (ع��ل��م اجلي�ش،
املديرية العامة لقوى الأم��ن الداخلي،
املديرية العامة للأمن العام ،املديرية
العام لأمن الدولة ،ومديرية اجلمارك
ال��ع��ام��ة) ،ال��ب��ي��ارق اخلفيفة ،ق��وات
الأمم امل��ت��ح��دة امل���ؤق��ت��ة يف ل��ب��ن��ان،
الكلية احل��رب��ي��ة ،م��در���س��ة ال��رت��ب��اء،
القوات البحرية ،القوات اجلوية ،معهد
التعليم ،ل���واء احل��ر���س اجل��م��ه��وري،
الأل��وي��ة12-11-10-8-7-6-5-3-2-1 :
واللوج�ستي ،فوجا احلدود الربية الأول
والثالث� ،سرية مكافحة ال�شغب (من
ف��وج التدخل الثالث) ،مو�سيقى قوى
الأم��ن الداخلي� ،سريتا م�شاة (�إن��اث
وذك����ور) م��ن ق��وى الأم���ن ال��داخ��ل��ي،
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ومثلهما من الأمن العام� ،أمن الدولة،
اجلمارك ،الطبابة الع�سكرية ،املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية ،مدر�سة
ال��ت��ز ّل��ج ،ف��وج الإط��ف��اء ،حر�س بلدية
م��دي��ن��ة ب��ي�روت،
راب����ط����ة ق���دم���اء
ّ
امل�سلحة
ال��ق��وى
اللبنانية ،ف�صيلة
ّ
ن��ق��اب�ين وم��ف��رزة
ك�����ل����اب م���ن
ف���وج الهند�سة،
اللجنة الأوملبية،
احت����اد ك�����ش��اف
ل��ب��ن��ان ،االحت���اد

اللبناين للمر�شدات والدليالت ،لبنان
املتفوقون يف جامعات لبنان،
امل�ستقبل-
ّ
وخيالة من املديرية العامة لقوى الأمن
ّ
الداخلي.
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 ...باخلطى الريا�ض ّية
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َ
عزفت املو�سيقى معزوفة اخلطى الريا�ضية ،ف�سا َرت الوحدات كالآتي :جمموعة �أوىل
بعدها
م�ؤ ّلفة من �سرايا �أفواج التدخل (� ،)6-5-4-3-1سرية من الفهود و�أخرى من �شعبة املعلومات-
مرت جمموعة ثانية م�ؤ ّلفة من �سرايا :فوج املغاوير ،فرع مكافحة
فرع احلماية والتدخلّ .
ثم ّ
والتج�س�س ،الفوج املجوقل ،وفوج مغاوير البحر...
الإرهاب
ّ
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 ...والوحدات امل�ؤ ّللة

ريا ،الوحدات امل�ؤ ّللة ،وهي على
�أخ ً
التوايل� :سرية �إ�شارة� ،سرية م/د ،ال�شرطة
الع�سكرية ،فوج املغاوير ،فوج التدخل الرابع ،لواء
امل�شاة احلادي ع�شر ،فوج املدرعات الأول ،فوجا املدفعية
الأول والثاين ،الدفاع املدين ،فوج الإطفاء وال�صليب الأحمر
اللبناين .اختتم االحتفال مبغادرة علم اجلي�ش ،ومن ثم
غادر رئي�س اجلمهورية �إىل الق�صر اجلمهوري ،حيث
ا�ستقبل وفود املهنّ ئني بالعيد يحيط به الر�ؤ�ساء
بري و�سالم واحلريري.
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�أمر اليوم

«�أمر اليوم»
يف عيد اال�ستقالل
�أمل ّ
يب�شر
بحقبة واعدة
وجهه �إىل الع�سكريني بالتزامن مع االحتفال بعيد
يف «�أمر اليوم» الذي ّ
اال�ستقالل ،اعترب العماد قهوجي � ّأن العيد يح�ضر هذا العام ويح�ضر معه
الأملّ ...
ليب�شر بحقبة واعدة يف انتظام عمل م�ؤ�س�سات الدولة...
يف ما يلي الن�ص اً
كامل.

�أ ّيها الع�سكريون
يح�ضر عيد اال�ستقالل هذا
العام ويح�ضر معه الأمل الذي
افتقدناه يف �سنوات الفراغ
ٍ
ّ
بحقبة واعدة
ليب�شر
الرئا�سي،
يف انتظام عمل م�ؤ�س�سات
ال��دول��ة وت��ك��ام��ل �أدواره����ا،
ول��ي��ت��ع� ّ�زز اال���س��ت��ق��رار ال��ذي
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�صنتموه طوال الفرتة ال�سابقة،
ب��زخ��م يف
ومي�����ض��ي ال��وط��ن
ٍ
م�سرية النهو�ض والتطوير.
�أ ّيها الع�سكريون
� ّإن انتخاب فخامة رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال
ً
�صفحة جديدة،
ع��ون ،فتح

و�أع�������اد ���ص��ي��اغ��ة خ��ط��وط
عري�ضة لواقع �سيا�سي �شهد
م��ا �شهده م��ن انق�سامات
وا�صطفافات خالل املرحلة
املا�ضية ،و�سي� ّؤ�س�س من دون
ّ
�شك الن�صهار وطني من�شود،
حت�صن
حتت عناوين �سيادية
ّ
الداخل من خماطر حتوطه،
�ك��ت ت��ق��رع طبول
م��ا ان��ف� ّ
�إره��اب��ه��ا على ح���دوده من
�أق�صاها �إىل �أق�صاها.
أدق
لقد عربمت بالوطن يف � ّ
الظروف و�أق�ساها �إىل �ضفة
ا�ستقرار طبيعي بواقعه الأمني
و�سلمه الأهلي ،ي�شارككم

و�صاعدا
يف حت�صينه من اليوم
ً
م�ؤ�س�سات د�ستورية ت�ستعيد
م��ك��ان��ت��ه��ا ،ك���ان لكم
ال����دور ال��ك��ب�ير يف حماية
ا�ستحقاقاتها ،وتتطلعون
�إل��ي��ه��ا مب���لء ال��ث��ق��ة كي
ت�ستكمل خ��ط��وات تعزيز
قدراتكم عتا ًدا متطو ًرا قاد ًرا
على مواجهة التحديات.
أ� ّيها الع�سكريون
ّ
ينغ�ص علينا فرحة
م��ا
العيد ،ا�ستمرار الإرهابيني
ب��اخ��ت��ط��اف بع�ض جنودنا
جهدا
الأبطال ،الذين لن ن�ألو
ً

وف��ر���ص��ة يف �سبيل ك�شف
م�صريهم وحتريرهم ،و� ً
أي�ضا
فقدان �شهدائنا الأبرار الذين
اف���ت���دوا ب����أرواح���ه���م وطننا
و�شعبنا من �شرور لو حتققت،
ما كنّ ا لنعرف نهاية لها.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل��ك،
ك��ون��وا ف��خ��وري��ن ب��ك� ِّ
�ل ما
�أجن������زمت؛ ب�����ص��م��ودك��م يف
مواجهة العدو الإ�سرائيلي
ع��ل��ى احل�����دود اجل��ن��وب��ي��ة،
وتعاونكم املثمر مع القوات
ً
تنفيذا للقرار ،1701
الدولية
وبانت�صاركم على الإرهاب
و�شبكاته التخريبية على

احل��دود ويف الداخل ،كذلك
ب��ح��م��اي��ت��ك��م اال���س��ت��ق��رار
الأمني وال�سلم الأهلي ،وتوفري
م��ن��اخ��ات ا���س��ت��م��رار عمل
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية التي
ك��ان��ت قائمة خ�لال فرتة
�شغور موقع رئا�سة اجلمهورية،
والأه� ّ�م من بينها امل�ساهمة
بح�سب دورك���م يف �إجن��اح
�إمتام اال�ستحقاق الرئا�سي.
كونوا فخورين �أ ّنه ببطوالت
���ش��ه��دائ��ك��م وج��رح��اك��م
وب�شجاعتكم على الرغم
من �إمكاناتكم املتوا�ضعة،
�أث���ب���تّ ���م �أ ّن����ك����م الأك��ث�ر

كفاء ًة قتالية بني اجليو�ش،
ّ
وا�ستحقيتم تنويهات �أهم
املدار�س الع�سكرية العاملية.
واع��ل��م��وا � ّأن ه���ذه الثقة
الكبرية مب�ؤ�س�ستكم ،هي
التي �شجعت الدول ال�صديقة
مد يد امل�ساعدة لكم يف
على ّ
الوقت الذي كان فيه ال�شلل
ينخر يف مفا�صل م�ؤ�س�ساتنا
و�شرايينها على مدى �سنوات
الفراغ.
أ� ّيها الع�سكريون
مب��ن��اع��ة م��ؤ���س�����س��ت��ك��م
فتم�سكوا
ب��ق��ي ال��وط��ن،
ّ

ب��ع��ق��ي��دت��ك��م ال��ق��ت��ال��ي��ة
وبثقافتكم الوطنية التي
�أثبتّ م م��ن خاللها �أنكم
ع�صية على اال�ستهداف،
قوة
ّ
ّ
وحم�����ص��ن��ة م���ن �أم���را����ض
ّ
التحري�ض ال�سيا�سي والطائفي
و�سواهما.
جي�شكم ك��ان و�سيبقى
ال��و���س��ادة الآم��ن��ة ال��ت��ي تغفو
عليها جفون اللبنانيني،
فا�ستعدوا لأدوار تتطلبها
ّ
املرحلة اجل��دي��دة ،وبرهنوا
�م��ا �أ ّنكم
كما �أثبتّ م دائ� ً
اخليار ال�صائب والأمل الذي ال
يخيب.
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يف الذكرى
 73لال�ستقالل

يف ال�����ذك�����رى ال��ث��ال��ث��ة
وال�����س��ب��ع�ين ل�لا���س��ت��ق�لال،
و���ض��ع ممثلون ع��ن رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال
ع��ون ،ورئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ
نبيه ب��ري ،ورئي�س حكومة ت�صريف
الأعمال متام �سالم� ،أكاليل زهر با�سم

�أكاليل زهر
على �أ�ضرحة رجاالته

«اجلمهورية اللبنانية» على �ضرائح
رجاالت اال�ستقالل يف املناطق.
وقد تولىّ وزراء ون� ّ�واب متثيل الر�ؤ�ساء

الثالثة يف االح��ت��ف��االت التي �شملت
�ضرائح كل من :ال�شيخ ب�شارة اخلوري
يف ر�أ���س النبع ،ال��ل��واء ف���ؤاد �شهاب يف

ال�شيخ ب�شارة اخلوري

اللواء ف�ؤاد �شهاب

ريا�ض ال�صلح

عبد احلميد كرامي

�صائب �سالم

عدنان احلكيم
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غزير ،عبد احلميد كرامي يف طرابل�س،
�صائب �سالم يف ق�صق�ص ،ريا�ض ال�صلح
ّ
حملة الأوزاعي ،عدنان احلكيم يف
يف
البا�شورة ،عادل ع�سريان يف �صيدا� ،صربي
ح��م��ادة يف الهرمل ،كميل �شمعون
يف دير القمر ،حبيب �أبو �شهال يف مار
اليا�س – بطينا ،ال�شيخ بيار اجلميل يف

عادل ع�سريان
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بكفيا ،الأمري جميد �أر�سالن يف خلدة،
ّ
ال�شيخ رفيق احلريري يف بريوت ،حميد
فرجنية يف �إه��دن� ،سليم تقال يف ذوق
مكايل.
كما متّ و�ضع �إكليل من الزهر يف
بيت اال�ستقالل يف ب�شامون ،و�آخ��ر يف
قلعة اال�ستقالل يف را�شيا ،حيث �أقيم
احتفال باملنا�سبة.
ّ
ك��ذل��ك� ،أق��ي��م يف حم��ل��ة الظريف
اح�������ت�������ف�������ال
�أم�������ام ال��ل��وح��ة
ال����ت����ذك����اري����ة
ال����ق����ائ����م����ة يف
م��ك��ان اغتيال
الرئي�س ال�شهيد
معو�ض.
رينيه ّ

بيار اجلميل

�صربي حمادة

حبيب �أبو �شهال

كميل �شمعون

الأمري جميد �أر�سالن

رفيق احلريري

�سليم تقال

حميد فرجنية

يف قلعة اال�ستقالل

بيت اال�ستقالل

رينيه مع ّو�ض
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�أكاليل على
متثال الأمري
فخر الدين
ون�صب
�شهداء اجلي�ش
يف منا�سبة ال��ذك��رى 73
ل�لا���س��ت��ق�لال ،و���ض��ع نائب
رئي�س جمل�س ال����وزراء وزي��ر
الدفاع الوطني يف حكومة
ت�صريف الأعمال �سمري مقبل
�إك��ل��ي�ًل�اً م��ن ال��زه��ر على
متثال الأمري فخر الدين عند
مدخل وزارة الدفاع الوطني،
يف الريزة.
كذلك ،و�ضع قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي يف
ح�ضور رئي�س الأركان اللواء
الركن حامت م�ّل�اّ ك وعد ٍد
م��ن كبار �ضباط القيادة،
�إك��ل��ي�ًل�اً م��ن ال��زه��ر على
ن�صب �شهداء اجلي�ش يف وزارة
تكرميا
ال��دف��اع ال��وط��ن��ي،
ً
لأرواحهم الطاهرة ،وتقدي ًرا
لت�ضحياتهم ال��ك��ب�يرة يف
احلفاظ على وحدة الوطن
و�سيادته وا�ستقالله.
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تالوة
«�أمر اليوم»
يف الريزة

�أقيم يف باحة وزارة الدفاع
الوطني احتفال رمزي تر�أ�سه
رئي�س الأركان اللواء الركن
ح��امت م�ّل�اّ ك مم��ث�ًل�اً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وح�����ض��ره �أرك�����ان ال��ق��ي��ادة
و�ضباطها،
وق��ادة ال��وح��دات
ّ
ّ
املدنيون التابعون
واملوظفون
ّ
لها .وبعد �إجراء مرا�سم رفع
العلم ،ت�لا ال��ل��واء الركن
م�ّل�اّ ك «�أم����ر ال��ي��وم» ال��ذي
وجهه العماد جان قهوجي
ّ
�إىل الع�سكريني باملنا�سبة،
ث��م ج��رى ع��ر���ض ع�سكري
ل��ل��وح��دات امل��ت��م��رك��زة يف
مبنى القيادة .كما متّ و�ضع
�إك��ل��ي��ل م��ن ال��زه��ر با�سم
ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش على
ن�صب ال�شهداء.
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 ...ويف قيادات
املناطق والوحدات الكربى
والقطع امل�ستق ّلة
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يف الإط��ار نف�سه� ،أقيمت احتفاالت
رمز ّية يف قيادات املناطق الع�سكرية
ّ
امل�ستقلة،
والوحدات الكربى والقطع
ّ
تخللتها ت�لاوة «�أم���ر ال��ي��وم» وو�ضع
�أك��ال��ي��ل م��ن ال��زه��ر ع��ل��ى الن�صب
التذكارية لل�شهداء.
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�إعداد:
نينا عقل خليل

عمت جميع املناطق،
�أحيا اللبنانيون عيد اال�ستقالل باحتفاالت ّ
كرمت اجلي�ش و�شهداءه.
وتخ ّللها العديد من املبادرات التي ّ

«�أطفال �شهداء اجلي�ش يغنّون اال�ستقالل»
يف مركز ال�صفدي الثقايف

ّ
ممث اًل بالعميد
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
اً
عبد اجلواد ديبّ ،
نظم «مركز ال�صفدي الثقايف» حفل بعنوان
«�أطفال �شهداء اجلي�ش يغنّ ون اال�ستقالل»� ،أحياه الفنان �سعد
رم�ضان مع نحو  35من �أطفال �شهداء اجلي�ش.
ّ
ممث اًل دولة الرئي�س جنيب
ح�ضر احلفل الأ�ستاذ مقبل ملك
واجتماعية وتربو ّية وبلد ّية...
ر�سمية
و�شخ�صيات
ميقاتي،
ّ
ّ
ّ
حتدثت مديرة مركز ال�صفدي الثقايف
بعد الن�شيد الوطني،
ّ
ً
ال�سيدة ندين العلي عمران الدين الفتة �إىل � ّأن «االحتفال هذا
ّ
اً
ّ
مير مظلل بابت�سامة �أمل لأطفال يحلمون بوطن عظيم
العام ّ

احتفاالت اال�ستقالل
عمت املناطق واللبنانيون
ّ
كرموا اجلي�ش و�شهداءه
ّ
على قدر �شهادة �آبائهم»...
من جهته� ،أ�شاد العميد ديب بـاالرتباط الوثيق بني امل�ؤ�س�سة
أك��د �أن
الع�سكرية و�أهلها على امتداد م�ساحة الوطن ،و� ّ
ي�شكالن
عموما ومدينة طرابل�س خ�صو�صً ا
منطقة ال�شمال
ّ
ً
النموذج الأمثل لهذا االرتباط ،و� ّأن ما ح�صل من �أحداث م�ؤ�سفة
يف املا�ضي ّ
ميثل حاالت عابرة وطارئة وغريبة عن املدينة...
الت�صدي للم�صاعب التي تواجه البالد
�شدد على �ضرورة
ّ
كما ّ
عرب اجلر�أة والتزام ر�سالة حماية الوطن واحلفاظ على وحدته
و�سيادته وا�ستقالله.
ال�سيدة فيوالت
بدورها ،ر�أت رئي�سة جمعية «�أكيد فينا �سوا» ّ
ال�صفدي � ّأن اال�ستقالل ال يح�صل من دون �أثمان كبرية و�أحياناً
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باهظة ج� ً�دا يدفعها
النا�س من حياتهم،
كما ح�صل معنا يف لبنان وما زال يح�صل حتى اليوم.
�شكل يف
وحتدثت عن �إمي��ان ال�شعب بجي�شه الذي
َّ
ّ
مرحلة لي�ست ببعيدة ،ف�سحة الأمل الوحيدة بالن�سبة
موح ًدا رغم االنق�سامات ال�سيا�سية
للبنانيني ،فبقي
ّ
احلادة ،و�أطف�أ بدم جنوده و�ضباطه نريان الدمار املجاورة،
حاميا الوطن و�أهله من �صراعات املنطقة امللتهبة.
ً
وختمت بالقول � ّإن �إحياء عيد اال�ستقالل ي�أتي هذا
العام ب�صوت من اختنقت �أ�صواتهم حز ًنا على الفراق،
ٍ
غاليا للحفاظ على لبنان.
ب�صوت �أطفال دفعوا ثمنً ا
ً
الوطنية
وبعد الكلماتّ � ،أدى الأطفال جمموعة من الأغاين
ّ
قدم بدوره
وجمعتهم �إحداها مع الفنان �سعد رم�ضان الذي ّ
والوطنية.
عددا من الأغنيات الع�سكر ّية
ً
ّ

تكرم �أبناء
الليونز ّ
�شهداء اجلي�ش اللبناين

برعاية ق��ائ��د اجلي�ش العماد جان
ّ
�ًل� بالعميد ال��رك��ن
ق��ه��وج��ي
مم��ث اً
كرمت جلنة التعاون
�أنطون العلم،
ّ
جمعية �أندية الليونز
مع اجلي�ش يف
ّ
الدولية -املنطقة ( 351لبنان ،الأردن،
العراق وفل�سطني) التي ير�أ�سها العميد
الركن املتقاعد منري بجاين� ،أبناء
�شهداء اجلي�ش ،يف احتفال �أق��ي��م يف
قاعة «م�سرح ومطعم اخلري الليونزي»
(�سن الفيل) .ح�ضر االحتفال حاكم
ال�سيد فادي غامن ،ورئي�س
املنطقة 351
ّ
ال�سيد نبيل كحالة،
بلدية �سن الفيل
ّ
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تكرميية
درعا
قدمت
ال�سيدة فيوالت ال�صفدي ً
ويف اخلتامّ ،
ّ
ّ
ّ
لكل من العميد عبد اجلواد ديب والفنان �سعد رم�ضان ،قبل
تقدم الهدايا لأطفال �أبناء ال�شهداء.
�أن ّ

وفاعليات �إ�ضافة �إىل �أع�ضاء يف الليونز
ّ
ومدعوين.
ّ
و�أل��ق��ى ال�����س� ّ�ي��د ف���ادي غ��امن كلمة
اً
ّ
قائل :ي�أتي لقا�ؤنا
ا�ستهلها
الليونز،
اليوم لري�سم الفرح على وج��وه براعم
العزة والكرامة،
ت�شربت مياه
واع��دة
ّ
ّ
ولها �أن تفخر مبا ترك لها الآباء من
�إرث يف البطولة والإق��دام والت�ضحية...
وقال :جي�شنا هو املالذ الأ ّول والأخري،
واحل�صن املنيع ال���ذي تتك�سر عند
�أعتابه امل�ؤامرات واالعتداءات ،وفيما
نحتفل الآن ،ث� ّ�م��ة ج��ن��ود ال تغم�ض
دوما...
عيونهم ،مت� ّأهبون ً
بدوره� ،ألقى العميد الركن املتقاعد

منري بجاين كلمة قال فيها :جنتمع
تكرميا للم�ؤ�س�سة الع�سكرية
اليوم
ً
وتكرميا
بقيادة العماد جان قهوجي،
ً
لأب��ن��اء ال�شهداء الأب���رار ،الذين بذلوا
ً
حفاظا على لبنان ...ونحن
�أنف�سهم
نثني على ال���دور الوطني للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية خ�صو�صً ا يف هذه الظروف
ومير بها الوطن ،يف
مر
ّ
الدقيقة ،التي ّ
الداخل وعلى احلدود...
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن
ومما
�أنطون العلم �ألقى كلمة القيادةّ ،
قاله :اال�ست�شهاد يف وجدان الع�سكريني
واملواطنني ،هو دع��وة لتجديد الهمم،
الوطنية وتطبيقها،
وتر�سيخ املبادىء
ّ

واالن��ط�لاق �إىل مرحلة ج��دي��دة من
العمل...
و�أ�ضافّ � :إن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية تعترب
يتجز�أ
�أبناء عائلة ال�شهيد ،ج��ز ًءا ال
ّ
من العائلة الع�سكرية الكربى ،وقد
يكون طريقهم يف امل�ستقبل االنتماء
ٍ
ب�شكل مبا�شر� ،أو قد ين�صرفون
�إليها
املدنية،
�إىل اخلدمة يف �أحد القطاعات
ّ
يتكد�س
بد �أن
ّ
لكن اجلهد امل�شرتك ال ّ
يف النهاية فوق بيدر امل�صلحة العامة،
التي تعود باخلري الوفري على اجلميع.

و�أردف :يف لقاء الوفاء ه��ذا ،لي�س لنا
�إلاّ الت�أكيد جمد ًدا � ّأن الوطن �سيبقى
�أمانة يف �أعناقنا ،وب� ّأن ر�سالتنا الدائمة
ه��ي ت��ل��ك ال��ت��ي ���س� ّ
�ط��ره��ا ال�����ش��ه��داء
ً
حفاظا على وحدة
الزكية،
بدمائهم
ّ
الوطن و�سيادته وا�ستقالله ،فرتكت
لنا امل�آثر والبطوالت ،و�أنــارت الطريــق
للأجيــال.
وختم العميد الركن العلم :با�سم
أحيي
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجيّ � ،
عائالت ال�شهداء ف��ر ًدا ف��ر ًدا ،و�أتوجه
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ّ
ممث اًل بالعميد
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ّ
موفق م�شمو�شي ،ويف منا�سبة اليوم العاملي للأطفال وعيدي
العلم واال�ستقاللّ ،
اً
احتفال
جمعية الهدى -ان�صاريه
نظمت
ّ
جممع املالك
حتت عنوان «فعاليات احلياة  »2016وذلك يف
ّ
ال�سياحي.

بال�شكر �إىل �أندية الليونز الدولية التي
املميزة ومبادراتها
عودتنا على جهودها
ّ
ّ
الكرمية ،فب�أمثالها و�أمثال جميع
املخل�صني يف ال��وط��ن ،نحيي الأم��ل يف
ونح�صن احلا�ضر ون�ؤ�س�س ٍ
لغد
النفو�س،
ّ
واعد.
ّ
تخلل االحتفال عر�ض فيلم وثائقي
عن لبنان من �إعداد مديرية التوجيه،
وحفل غداء وتقدمي هدايا لأبناء �شهداء
ّ
ملمثل
اجلي�ش ،واختتم بتقدمي درع
العماد قائد اجلي�ش.

ّ
والفعاليات ُرفعت
تخلل االحتفال م�سرية للم�شاركني
ّ
خاللها الأعالم اللبنانية و�أعالم اجلي�ش ،والفتات تعبرّ عن
الوطنية والوفاء للم�ؤ�س�سة الع�سكرية والقوى
التم�سك بالوحدة
ّ
ّ
الأمنية وال�شهداء.
وامليداليات على الفائزين
�أعقب ذلك توزيع اجلوائز والك�ؤو�س
ّ
يف «ماراثون احلياة اخلام�س» الذي �شارك فيه ع��دا�ؤون من
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احتفاالت
وتكرمي

خمتلف الأعمار وامل�ستويات،
تكرميية لعدد
وتقدمي دروع
ّ
من امل�ؤ�س�سات والنوادي ،ولعائلة النقيب ال�شهيد روي �أبو غزالة،
اجلمعية.
تقدي ًرا لتعاونها مع
ّ
وكانت كلمة ّ
تطرق فيها �إىل الت�ضامن
ملمثل قائد اجلي�ش ّ
بني اجلي�ش وال�شعب يف �سبيل الوطن.

بلدية ال�شيخ حممد ومدار�سها �أحيوا اال�ستقالل

�أحيت بلدية ال�شيخ حممد يف عكار عيدي اال�ستقالل
والعلم ،باحتفال �أقيم على �أر�ض امللعب البلدي �شاركت فيه
الر�سمية واخلا�صة يف املنطقة .ح�ضر االحتفال
املدار�س واملعاهد
ّ
اً
العميد الركن ب�سام �شبارو ممثل قائد اجلي�ش ،و�شخ�صيات
واجتماعية� ،إ�ضافة �إىل �أع�ضاء املجل�س
�سيا�سية وتربو ّية
ّ
ّ
لاّ
واملخاتري و�أهايل البلدة والط ب.
ّ
تخلل االحتفال و�ضع �إكليل م��ن ال��زه��ر عند الن�صب
التذكاري ل�شهداء اجلي�ش من �أبناء البلدة ،وكلمة لرئي�س
طابعا
البلدية طالل خوري الذي اعترب � ّأن لذكرى اال�ستقالل
ً
م�شيدا بت�ضحيات اجلي�ش اللبناين الذي
مميزًا يف هذا العام،
ً
ّ
لواله ملا بقي الوطن .و�شكر خوري العماد قهوجي على رعايته
االحتفال  ،كما �شكر املدار�س والأهايل على امل�شاركة.
حتيات قائد
من جهته ،نقل العميد �شبارو �إىل احلا�ضرين ّ
اجلي�ش وتهنئته لهم بعيد اال�ستقالل ،وقال :نعاهدكم يف
الوطنية
هذه املنا�سبة الغالية �أن يبقى اجلي�ش على ثوابته
ّ
والع�سكرية� ،أمينً ا على اال�ستقالل وعلى دماء ال�شهداء الذين
وال�ضراء،
ال�سراء
ارتفعوا يف �سبيله ،و�أن يبقى �إىل جانبكم يف
ّ
ّ
وتطلعاتكم �إىل ٍ
ّ
غد �أف�ضل.
ويج�سد �أمنياتكم
منوعة
ّ
قدم طلاّ ب املدار�س خالل االحتفال فقرات فنّ ّية ّ
درعا تقديرية �إىل قائد
من وحي املنا�سبة،
قدم خوري ً
ً
وختاماّ ،
اجلي�ش ّ
ت�سلمه العميد �شبارو.

ك ّلية احلقوق يف اجلامعة اللبنان ّية
حتتفل باال�ستقالل

�أحيت ّ
كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية
والإداري����ة – ال��ف��رع الأول يف اجلامعة
اللبنانية ،عيد اال�ستقالل باحتفال
�أقامته بالتعاون مع قيادة اجلي�ش ،يف
ّ
جممع رفيق احلريري
الكلية يف
�ساحة
ّ
اجلامعي – احلدث.
ح�ضر االحتفال العميد الركن روبري
احلايك ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد جان
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ّ
كلية احلقوق والعلوم
قهوجي ،عميد
ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية
الدكتور كميل حبيب ،مدير الفرع
ّ
الكلية الدكتور ح�سني عبيد،
الأول يف
لاّ
جمل�س ط ب الفرع وعدد من الطلبة
وو�سائل الإعالم.
ّ
ممثل العماد
بعد الن�شيد الوطني �ألقى
قهوجي العميد الركن روبري احلايك
غريبا
كلمة باملنا�سبة قال فيها :لي�س
ً
على اجلامعة اللبنانية ،جامعة الوطن،

ب�إدارتها و�أ�ساتذتها وطلاّ بها� ،أن تبادر
الوطنية الأوىل،
�إىل االحتفال يف املنا�سبة
ّ
غريبا عليها
عيد اال�ستقالل .ولي�س
ً
�أن تقرن االبتهاج بهذا العيد ،بالفخر
واالعتزاز بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�ؤمتنة
على �سيادة الوطن وا�ستقالله .فتاريخ
ؤك��د عمق ارتباطها
ه��ذه اجلامعة ي�� ّ
العالية التي
الوطنية
باجلي�ش ،وال��روح
ّ
ّ
تتميز بها .لي�س ذل��ك فح�سب � ،مّإن��ا
ّ
احلتمي بني
�إمي��ان �أبنائها بالتالزم
ّ

ر�سالتي التعليم واجل��ن��د ّي��ة .ف���الأوىل
تهدف �إىل تزويد ال�شباب �سالح املعرفة
ً
أه�لا
والأخ�ل�اق ليكونوا ق��ادة الغد و�
للنهو�ض بالوطن على خمتلف ال�صعد،
والثانية هي التي ت�أخذ على عاتقها
احت�ضـان ه�ؤالء ال�شباب وغر�س روح الوالء
والت�ضامــن والت�ضحيــة يف نفو�سهــم
ليكونــوا حمــا ًة �أوفيــاء لهــذا الوطــن.
و�أ����ض���افّ � :إن ال�����ش��ب��اب وال�����ش��اب��ات
اجلامعيني هم �أم��ل لبنان الغد ،ودمه
ليمده
الفتي ال��ذي يتو ّزع يف �شرايينه
ّ
ّ
بنب�ض احلياة واال�ستمرار ،وهم منذ الآن
م�شاريع قادته ونخبه الفكرية والثقافية
الذين �ستقع على عاتقهم يف مقبل
الأي��ام م�س�ؤولية احلفاظ على الأمانة.
ّ
ؤولية
وقال� :ستوكل �إىل هذه
الكلية م�س� ّ

حق املواطن وكرامته ،وعن
الدفاع عن ّ
ال�شرعية والقانون ،و�إدارة �ش�ؤون
�سيادة
ّ
وعزتها وازدهارها،
البالد ملا فيه خريها ّ
يف مقابل �سهر الع�سكريني على حماية
ترابنا الوطني من العدو الإ�سرائيلي
متتد للعبث
والإرهاب ،و�ضرب كل يد
ّ
ب�أمن الوطن وا�ستقراره.
ثم كانت كلمة للدكتور كميل
حبيب ق���ال ف��ي��ه��ا :يف ال��ذك��رى 73
بد من العودة �إىل القيم
لال�ستقالل ال ّ
اللبنانية ،وا�ستح�ضار �أ�صالتها يف احلوار
والت�سامح واحرتام الر�أي الآخر.
ا�ستقاللية القرار
� ّإن املحافظة على
ّ
اللبناين �أه��م بكثري من الن�ضال يف
�سبيله .فكرامة الأر���ض هي جزء من
كرامة الإن�سان ال��ذي يعي�ش عليها.

الوطنية...
واال�ستقالل ي�صان بالوحدة
ّ
وبالعمل على بناء دول��ة نظيفة من
مدنية حديثة
الف�ساد ...وببناء دول��ة
ّ
يت�ساوى فيها امل��واط��ن��ون يف احلقوق
والواجبات...
كما �أل��ق��ى ال��دك��ت��ور ح�سني عبيد
كلمة �أ�شار فيها �إىل �أن «اال�ستقالل
لي�س �شع ًرا ...و� مّإنا ثقافة وتربية وممار�سة
ي��وم� ّ�ي��ة ...واال�ستقالل ح� ّ�ري��ة و�سيادة
تبعية ومتا�سك
ودمي��ق��راط��ي��ة وع��دم
ّ
ومت�سك بالوحدة الوطنية .كما
وطني
ّ
حتية �إىل �أبطال اجلي�ش اللبناين
وجه
ّ
ّ
و�شهدائه الأبرار ،و�إىل كل �شهيد �سقط
دفاعا عن �أر�ض الوطن.
ً
ّ
وتخلل االح��ت��ف��ال ع��زف لفرقة من
مو�سيقى اجلي�ش.

لقاء حول الر�سالة والأهداف النبيلة

ّ
ممث اًل بالعميد
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
اجلمعية اخلريية للن�ساء امل�صابات بعاهات،
هادي �أو�سي� ،أحيت
ّ
حفل ع�شائها ال�سنوي يف فندق لورويال – ال�ضبية.
اجلمعية على دعوتها
توجه العميد �أو�سي بال�شكر �إىل
وقد ّ
ّ
تقليدا �سنو ًيا للتعبري عن
الكرمية بعد �أن جعلت منه
ً
ارتباطها بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
اجلمعية يف تخفيف الأعباء عن
وثمن العميد �أو�سي جهود
ّ
ّ
ؤك ًدا � ّأن امل�ؤ�س�سة
الن�ساء اللواتي يعانني م�صاعب احلياة ،م� ّ
اجلمعية
الع�سكرية هي �أك�ثر من ي��درك معاين ر�سالة
ّ
و�أهدافها النبيلة التي ترتكز على الت�ضحية والبذل يف �سبيل
املجتمع...
بتحية �إىل الأخوات من ذوات االحتياجات
وختم كلمته
ّ

فهن لنا وللجميع القدوة يف ال�صرب والإرادة والت�ضحية
اخلا�صة،
ّ
الق�صوى.
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احتفاالت
وتكرمي
معر�ض تكرميي
للجي�ش يف
املعهد الفنّي الأنطوين

وتكرميا
�إح��ي��ا ًء لعيد اال�ستقالل
ً
للجي�ش� ،أقام املعهد الفنّ ي الأنطوين-
الدكوانة معر�ض �صور ولوحات للفنّ ان
ال��ع��امل��ي ي��ون�����س ال��ك��ج��ك امل��ق��ي��م يف
العا�صمة الفرن�سية باري�س.
افتتح املعر�ض
يف ح���������ض����ور
ر�سمية
�شخ�صيات
ّ
ّ
��ي���ة
واج���ت���م���اع� ّ
ول����ف����ي����ف م��ن
ال�����ك�����ه�����ن�����ة
وال������ره������ب������ان
�إ���ض��اف��ة �إىل عدد
م����ن ال��ف��نّ ��ان�ين
والإع�ل�ام���ي�ي�ن.
ّ
وتخلل االفتتاح
حيت
ك��ل��م��ات ّ
ورك��زت
اجلي�ش
ّ
ع��ل��ى الت�ضحية
واال����س���ت�������ش���ه���اد
ك��ف��ع��ل �إمي����ان
بالوطن.
ي�����ذك�����ر � ّأن
���ض��م
امل���ع���ر����ض
ّ
�إ������ض�����اف�����ة �إىل
لوحات الكجك
������ي�������ات
(زي�������ت� ّ
وم�����ائ�����ي�����ات)،
ّ
جم������م������وع������ة
ط���واب���ع خ��ا���ص��ة
ع��ن اال���س��ت��ق�لال
واجلي�ش ،تُعر�ض
للمرة الأوىل وهي
ّ
لل�سيد وارف
تعود
ّ
قميحة.

دمنا للجي�ش

ريا ع��ن ال��دع��م املطلق للجي�ش اللبناين وتقدي ًرا
تعب ً
ّ
للتربع بالدم مل�صلحة
لت�ضحياتهُ ،نظمت ع� ّ�دة حمالت
ّ
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ب�إ�شراف الطبابة الع�سكرية.
يف طرابل�سّ ،
نظمت احلملة �إدارة م�ست�شفى مظلوم بالتعاون
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مع ال�صليب الأحمر اللبناين وم�ؤ�س�سة .Bouche Sucrée
كذلكّ ،
جتمــع الطالب يف اجلــامعة اللبنانية ،يف
نظم
ّ
ّ
ّ
وكلية الزراعة
كلية الإعــالم والتوثيق (الفرع الثــاين)،
والطب البيطري -مركز الدكوانة  ،ULFAVحملتني
مماثلتــني.

ع�شاء جلمع ّية �أن�صار الوطن

اً
ممثل بالعميد
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
جمعية «�أن�صار الوطن»
الركن ابراهيم الباروك� ،أقامت
ّ
ع�شاءها ال�سنوي يف منا�سبة عيد اال�ستقالل.
املجمع الع�سكري – جونيه ،النائب
ح�ضر الع�شاء الذي �أقيم يف
ّ
ّ
أمنية ،وعدد
عبا�س ها�شم،
وممثلون عن قادة الأجهزة ال ّ
من كبار ال�ضباط ،وعقيلة م�ؤ�س�س «�أن�صار الوطن» الراحل
اجلمعية �شكري �سابا،
مي�شال احلاج ،بوال غامن احلاج ،رئي�س
ّ
أمنية
ال�شخ�صيات
و�أع�ضا�ؤها� ،إىل جانب عدد من
الدينية وال ّ
ّ
ّ
واالجتماعية.
ّ
رحب
ال�سيد �شكري �سابا ال��ذي �ألقى كلمة
اجلمعية ّ
ّ
ّ
باحل�ضور ،وقال�« :أقف اليوم بينكم ال كرئي�س لأن�صار الوطن
ٍ
ٍ
ودولة
بوطن
فقط ،بل ك�شاب ينتمي �إىل جيل لبناين حلم
وم�ؤ�س�سات.
و�أ�ضاف :ما كان اجتماعنا اليوم ممكنً ا لوال مبادرة �شاب
فتحية
متحم�س ومبادر و�شجاع هو مي�شال احل��اج،
وطني
ّ
ّ
يرددها
لروحه ولإميانه بهذا الوطن ،وللفكرة التي كان ّ
«ال للطائفية ،نعم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية» ،فكانت �أن�صار
اجلمعية نوا�صل العمل على الفكرة
الوطن» .وقال� :إننا يف
ّ
نف�سها ،ننحاز للبنان ،مل�ؤ�س�ساته ،جلي�شه ،لقيمه ويف طليعتها
العي�ش امل�شرتك وت�ضامن �أبنائه والتفاهم حول ق�ضاياهم
الوطنية .نحن نوا�صل عملنا على �إظهار ك� ّ�ل البيئات
ّ
احلا�ضنة للجي�ش ،وها هي طرابل�س وعر�سال �أكرب مثال على
ّ
ّ
ويوحدهم...
تعلق اللبنانيني
بكل ما يجمعهم ّ
اً
قائل :نحن �إىل جانب �أبناء امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وختم
املتنوعة ،وكذلك بالقرب من �أهايل
على خطوط دفاعاتها
ّ
ال�شهداء الذين ننحني �أمام ت�ضحياتهم...
لل�سيدة بوال غامن كلمة قالت فيهاُ :ولدت �أن�صار
وكانت
ّ
الوطن من رحم اجلي�ش اللبناين ،ل ّأن م� ّؤ�س�سها ورئي�سها الأ ّول
يوما عن اعتبار �أنف�سهم كجزء مدين انبثق
ورفاقه ،مل يكفّ وا ً
وقالبا من عنفوان وبطوالت هذا اجلي�ش وت�ضحياته.
روح��ا
ً
ً

و�سنبقى هنا يف جميع الظروف ويف ّ
حتركنا �إلاّ
كل العهود ،ال ّ
احلرية ،و�أنتم �سياجها وال يجمعنا �إلاّ حامي ديارنا وهو �أنتم.
ثم �ألقى العميد الركن الباروك كلمة العماد قهوجي،
فقال� :أتوجه �إليكم با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
أحيي فيكم
ب�أخل�ص التهاين ملنا�سبة عيد اال�ستقالل ،كما � ّ
الوطنية النبيلة التي �سارت بكم �إىل هذا اللقاء،
العاطفة
ّ
اعتزازًا بهذه املنا�سبة املجيدة ،وتقدي ًرا للم�ؤ�س�سة الع�سكرية،
حريته و�سيادته وا�ستقالله.
�سياج الوطن ورمز ّ
و�أ�ضاف :يف عيد اال�ستقالل ،تعود بنا الذاكرة �إىل حقبةٍ
مف�صلية من تاريخ لبنان ،وقف فيها املواطنون ً
واحدا يف
�صفا
ً
ّ
ّ
مواجهة االنتداب الأجنبي ،راف�ضني االن�صياع ملخططاته...
ّ
حتقق
فكان بنتيجة �صمودهم وت�ضحياتهم اجل�سام� ،أن
حلمهم املن�شود...
وت��اب��عّ � :إن البناء ي��ق��وم على جمموعة دع��ائ��م ولبنات
متما�سكة يف ما بينها حتمل ما يرتتّ ب عليها حمله.
جمعية «�أن�صار الوطن» ،فال ي�ست�صغرن �أحد
هكذا �أنتم يف
ّ
ّ
كل من ذاته بالتزام القيم
منكم قدرته على البناء وليبد أ�
والتم�سك مببد أ� الوالء الوطني ...وبهذا
إن�سانية...
والأخالق ال
ّ
ّ
بر الأمان...
وحده ن�صل �إىل ّ
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�أر�ضنا لنا
�إعداد :الرقيب �سامر حميدو

يف ذكرى اال�ستقالل الـ73
العلم اللبناين
يرفرف فوق بوابة مزارع �شبعا
أكيدا لهويتها احلقيقية
ت� ً

يف الذكرى الـ 73لال�ستقالل� ،أقامت هيئة �أبناء العرقوب ومزارع �شبعا ،احتفالاً على
بوابة مزارع �شبعا – بركة ّ
النقار �أمام حديقة الأرز .رعى االحتفال العماد جان قهوجي
قائد اجلي�ش ممث ً
ال بالعميد الركن جورج ّ
منور قائد لواء امل�شاة ال�سابع ،وح�ضره ممثلو
ر�ؤ�ساء الأجهزة الأمنية والقوات الدولية امل�ؤقتة يف لبنان ،وفعاليات �سيا�سية ودينية
ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري منطقة حا�صبيا والعرقوب� ،إ�ضافة �إىل ممثلني عن الأحزاب
وفعاليات املجتمع املدين و�إعالميني.

�أمام حديقة الأرز ،وبالقرب من املركز
املتقدم للجي�ش اللبناين على بركة
ّ
ّ
النقار جنوب بلدة �شبعا مبحاذاة اخلط
الأزرق ،وقف اجلميع مت�أهبني �إىل �أن
�أعلن ممثل قائد اجلي�ش بدء االحتفال
برفع العلم.
الدكتور حممد حمدان رئي�س هيئة
رح��ب باحل�ضور و�ألقى
�أب��ن��اء العرقوب ّ
كلمة ق���ال ف��ي��ه��ا« :ن��ح��ت��ف��ل بعيد
اال�ستقالل هنا على بوابة مزارع �شبعا،
ونرفع العلم اللبناين بالتعاون وال�شراكة
م��ع �سياج ال��وط��ن ،اجلي�ش اللبناين
البطل .ا�ستقاللنا هذا العام له نكهة
مميزة لأن��ه يرتافق مع الإجن��از الرائع
جلي�شنا البطل بالأم�س �ضد الإرهابيني
يف ج��رود عر�سال ،وبعد انتخاب رئي�س
ّ
كلها ب�شائر خري
للجمهورية ،وه��ذه
و�أمل .احتفالنا �أمام هذا ال�سياج املفتعل
الذي �أقامه العدو ال�صهيوين الغا�صب حول
مزارعنا وتاللنا ،هو ت�أكيد لت�صميمنا
على حترير هذه الأر�ض.
ويف ختام كلمته قالّ � :إن ن�ضال �شعبنا
التاريخي �ضد العدو ال�صهيوين هو دليل
على متا�سكنا والتزامنا ب�أ�س�س العي�ش
امل�شرتك واحلفاظ على عنا�صر املناعة
الوطنية ،ولن ن�سمح ب�أن تكون بلداتنا
مم ًرا �أو مق ًرا لأي عمل يهدد �أمن املنطقة
و�سالمتها ،وذلك بالتن�سيق والتكامل
مع جي�شنا اللبناين البطل وكل القوى
الأمنية...
�إىل ذل��ك ،كانت كلمات لرئي�س
احتاد بلديات العرقوب وحا�صبيا ،ورئي�سي
�شددوا
بلديتي �شبعا وكفر�شوبا ،الذين ّ
التم�سك بالأر�ض وباجلي�ش،
على �ضرورة
ّ
ال�ضامن للوحدة الوطنية واال�ستقالل
احلقيقي .و�أكدوا � ّأن لبنان مل ولن يقبل
املذ ّلة ،لبنان بلد ال�صمود والن�ضال والوجود.
ختاما� ،شكرت هيئة �أبناء العرقوب
ً
ومزارع �شبعا كل من �ساهم يف �إجناح
االحتفال ،وكل من ّلبى الدعوة وعلى
ر�أ�سهم «�سياج الوطن ،العني ال�ساهرة
واليد احلازمة» ،اجلي�ش اللبناين.
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لبنان
يف العامل

عيد ا�ستقالل
لبنان يف م�صر
احتفاالن
يف املنا�سبة
�أقامت ال�سفارة اللبنانية يف القاهرة حفل ا�ستقبال يف منا�سبة
العيد الـ 73ال�ستقالل لبنان .ح�ضر احلفل �أمني الرئا�سة امل�صرية
اً
ممثل الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي وعدد من
�أحمد جنم
ال�سفراء والوزراء وال�شخ�صيات و�أبناء اجلالية اللبنانية يف م�صر.
وقد �ألقى املندوب الدائم املناوب لدى جامعة الدول العربية
عزام
والقائم ب�أعمال �سفارة لبنان يف القاهرة امل�ست�شار �أنطوان ّ
كلمة يف املنا�سبة.
يوحد جميع
ا�ستهل ّ
عزام كلمته بالتهنئة بالعيد الذي ّ
ربا �أن كفاحهم من �أجل اال�ستقالل
اللبنانني حتت رايته معت ً

ما زال م�ستم ًرا .وتطرق �إىل اعتداءات ا�سرائيل على لبنان
متوج ًها بتحية �إكبار �إىل اجلي�ش
و�أطماعها يف ث��روات��ه،
ّ
اللبناين مثمنً ا دوره يف مكافحة الإرهاب وحفظ الوطن من
الأخطار.
كما تناول امل�ست�شار عزام انعكا�سات الأزمة ال�سورية على
مطالبا بت�سليط ال�ضوء على الكارثة االن�سانية التي
لبنان
ً
يتحمل �أعباءها بعدما �أ�صبح ثلث �سكانه من الالجئني.
ّ
ولفت �إىل التعاون القائم بني لبنان وم�صر على خمتلف
موجها حتية �إىل اجلي�ش امل�صري الذي يقدم
ال�صعد وامل�ستويات،
ً
الت�ضحيات يف حماربة االرهاب.
كذلك� ،أحيت كلية القادة والأرك��ان يف القاهرة «يوم
لبنان يف م�صر» يف منا�سبة عيد اال�ستقالل .وقد �أقيم احتفال
تر�أ�سه قائد الكلية اللواء �أركان حرب عبد النا�صر ح�سن
عزام و�ضباط الكلية.
العزب ،وح�ضره امل�ست�شار �أنطوان ّ
تخلل االحتفال �إيجاز قدمه العقيد اللبناين �إيلي الركوة عن
ومميزاته التاريخية واجلغرافية والثقافية ،وعن جي�شه.
لبنان
ّ
كذلك ،كانت كلمة لقائد الكلية الذي �شكر امل�ست�شار
ومنوها
ع� ّ�زام على ح�ضوره ،مهنئً ا بعيد ا�ستقالل لبنان،
ً
بال�صورة اجلميلة التي ر�سمها العقيد الركوة يف كلمته لهذا
البلد العزيز على قلوب العرب.
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رئا�سيات
بقلم:
جورج علم
كتب الكتابّ ،
وزفت اجلمهور ّية اىل الوطن ،واحتفي بالعرو�سني يف العام  ،1943لكن منذ
ذلك التاريخ مل يهن�أ البال ،وال توافر رغد العي�ش ...وطن ي�ستلقي عند فق�ش املوج ،يلتحف
التحديات ،ينام قرير العني على وقع الأحداث والتطورات ،ي�سند ر�أ�سه �إىل و�سادة املفاج�آت
دائما يف عني العوا�صف ،ولد يف كنفها ،ال هي �شابت ،وال هو �شاب ،ويف
وال�صدمات .قدره �أنه ً
ّ
متمر ًدا م�ستقو ًيا بوحدته الوطنية ،وت�ضحيات
مرة ت�شتد من حوله النوائب ،يخرج كاملارد
ّ
كل ّ
جنوده البوا�سل.
ً
يبلله حي ًنا رذاذ املوج املتهالك عند �أقدامه ،ويلفح وجهه �أحيانا لهيب �صيف تيزّ ر بكوفية
دونها ر�ؤ�ساء
املفاج�آت ال�صاخبة� .إنه جبل املفارقات الكربى التي ّ
جمهورية اال�ستقالل من ب�شارة اخلوري� ،إىل العماد مي�شال عون ،على
�صفحة الوجدان الوطني ،من خالل «خطاب الق�سم».
كان الر�ؤ�ساء م� ّؤرخني حمرتفني ،حمل ّ
كل منهم خطابه �إىل املجل�س
النيابي ليعر�ض ما فيه ،ويفلف�ش �أوراقه ،حيث احلرب معاناة ،والكلمات
�سرية ذاتية لواقع حال الوطن واملواطنني.

قراءة يف خطابات الق�سم

ب�شارة اخلوري

و�صل الرئي�س ب�شارة اخلوري �إىل الق�صر
العاملية
دوي احل��رب
اجلمهوري على ّ
ّ
الثانية ،ف��د ّون يف خطاب الق�سم �« :إن
الواجبات امللقاة على عاتقنا خطرية،
التطور
وم��ت��ع��ددة ،وت��ط��ور احل��رب ه��ذا
ّ
الوا�ضح لكل ذي عينني ،ميلي علينا
�سيا�سية منا�سبة مر�سومة لنا
خطة
ّ
بجالء .ولقد جعلتنا تقلبات هذه احلرب
العاملية ال�شاملة ّ
نتلم�س الدور اخلطري
أهمية
ال��ذي لعبته بالدنا ال�صغرية ،وال ّ
التي كانت لبالدنا ،وال ت��زال يف �أعني
الدول العظمى».
و�إذ ي�شري بو�ضوح �إىل اعتماد لبنان على
ؤكد:
الدول الكربى لدعم ا�ستقراره ،ي� ّ
«�إننا مدينون للحلفاء بجميل ال ين�سى،
فهم الذين جنّ بوا بالدنا ويالت احلرب،
وحالوا بينها وبني �أن ت�صبح �ساحة قتال
ي�سودها اخل��راب ،وال��دم��ار ،وهم الذين
يحاربون يف �سبيل احلق والعدالة وقوى
ال��روح» ...ويقول« :بيننا ،وبني احللفاء
يف الغد ،كما كان بيننا وبينهم يف
الأم�س ،تعاون يقودنا �شيئً ا ف�شيئً ا �إىل
االت�صال بجميع الهيئات ال�سيا�سية

بالغة �أدب ّية و�سرية واقع احلال
يف وطن ي�سكن «عني العوا�صف»

يف ال����ع����امل� ،إذ
ل��ي�����س م��ن عزلة
ممكنة ب��ع��د ال��ي��وم ل��دول��ة م��ن دول
الأر�ض ...ف�إىل فرن�سا وبريطانيا العظمى
أمريكية ،و�إىل باقي
والواليات املتحدة ال
ّ
ال��دول احلليفة� ،أطيب متنياتنا بن�صر
رائع قريب».
وانعطف خطاب الق�سم ليحدد دور
لبنان «ال��ذي كان على كرة الع�صور
أ�سا�سية،
معقلاً من معاقل احلر ّية ال
ّ
والثقافة اخلال�صة ،ولكل لبناين �أن
يعتز اليوم ب�أنه يكمل هذه ال�سل�سلة
املجيدة ،وب ��أن �أبناء لبنان ال�ضاربني يف

�أن��ح��اء املعمورة ميثلونه خري متثيل،
ف ��إىل جميع اللبنانني الغائبني ،و�إىل
أوج��ه با�سم ال ّأم��ة
مهاجرينا الأع� ّ
��زاءّ � ،
ّ
حتية لبنان وعاطفة تعلقه
اللبنانية
ّ
الدائم الذي ال تنف�صم عراه».

كميل �شمعون

انتهى عهد ال�شيخ ب�شارة اخلوري على
وق��ع التظاهرات ال�صاخبة ،الراف�ضة
للتمديد ،ليبد�أ عهد الرئي�س كميل
ً
منطلقا من خطاب الق�سم،
�شمعون
والإ���ش��ارة �إىل ث��ورة الأي��ام الثالثة «التي
قو�ضت حم��اوالت متديد والي��ة الرئي�س
ّ
ب�شارة اخلوري».
ذك��ر ب�أنه« :يف مثل ه��ذه الأي��ام وما
ّ
هب �شعب لبنان
يليها ،من العام ّ ،1943
ثائ ًرا ،يعلن �إرادت��ه وي�ؤكد عزمه� ،أن
ًّ
م�ستقال ،فكان ن�ضاله يف
حرا
يعي�ش ًّ
ً
اً
رائعا ،موفقا ،وكان
�سبيل هدفه ن�ضال ً
هب �شعب لبنان
له ما �أراد .وبالأم�س ّ
ذاته ثائ ًرا ،يعلن �إرادت��ه وي�ؤكد عزمه،
�أن يعي�ش حياة �صاحلة الئقة مبواهبه
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رئا�سيات
وف�ضائله ،فكان ن�ضاله يف �سبيل هدفه
ً
اً
موفقا ،و�سيكون له ما يريد.
رائعا
ن�ضال ً
و�إذا كانت ثورة لبنان الأوىل ا�صطبغت
ب��دم��اء ال�شهداء ال��زك� ّ�ي��ة ،ف����إن ث��ورة
متيزت يف �أيامها الثالثة
لبنان الثانية ّ
التاريخية ،ب�أنها مل ُت � َرق فيها نقطة
ّ
واحدة من دماء ال�شعب».
وح���دد ���ش��م��ع��ون ن��ظ��رت��ه �إىل رئا�سة
اجل��م��ه��وري��ة ،ف��ق��ال�« :إين �أ���ش��ع��ر �أن��ه
علي منذ ال�ساعة� ،أن �أعلن
يتوجب
ّ
لكم ول�شعب لبنان ،ما �أراه يف رئا�سة
اجلمهور ّية ،وما �أنويه.
�إن ه��ذه الرئا�سة تكليف وخدمة،
حتمل
لي�ست مكاف�أة وال رتبة ،فهي
ّ
متو ّليها واجبات و�أعباء ،وال تد ّر عليه
منافع �أو متنحه امتيازات.
�إن رئي�س اجلمهورية لن ي�سمى رئي�س
�سيد البالد ،ف�أمثال
البالد ،وال بالأحرى ّ
ه��ذه الأل��ق��اب تنايف �أ�س�س اجلمهورية
وال��دمي��وق��راط��ي��ة ،وحت� ّ
��ط م��ن كرامة
�سيد �سواه.
ال�شعب ،الذي ال ّ
�إن رئي�س اجلمهورية لن يحاط مبظاهر
العظمة والفخفخة ،فهذه املظاهر ال
تنايف �أ�س�س اجلمهورية والدميوقراطية
ّ
فقط ،بل هي � ً
تكلف ال�شعب
أي�ضا
ملزما بها ،وال هو قادر
نفقات لي�س
ً
عليها ،بينما ي�شكو الكثريون من
�أبنائه البطالة والفاقة.
�إن رئي�س اجلمهورية ل��ن ي�ستفيد
مالية �أو
جمركية �أو
من �أي �إعفاءات
ّ
ّ
�سواها ،بل �س�أ�سعى لإلغاء هذه االمتيازات
املجحفة بحقوق اخلزينة ،والتي ال مربر
اً
معقول لها.
�إن رئي�س اجلمهورية لن ي�ضع يديه
على �أموال �سر ّية تنفق بدون رقابة.
�إن رئي�س اجل��م��ه��وري��ة ل��ن يحتمي
بن�صو�ص ال��ق��ان��ون �ضد ح��ر ّي��ة الفكر
والن�شر ،فاحلماية واحل�صانة ال�ضروريتان
لرئا�سة اجلمهورية ،يجب �أن تقوما على
م�سلك و�أعمال متو ّليها ،فيكفلهما
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ح�سن التقدير والر�ضى ،ال خوف العقاب».
كذلك قال�« :إن لل�شعب � ً
أهدافا ثار
من �أجلها ،وهو يتوقع من العهد اجلديد
حتقيقها� .إن ال�شعب يطلب الق�ضاء
�سريعا ...على الف�ساد والفو�ضى...
ً
�إن ال�����ش��ع��ب ي��ط��ل��ب اخل�لا���ص من
النعرات والأحقاد التي غذّ تها �سيا�سة
التمييز واال�ضطهاد� ...إن ال�شعب يطلب
منز ًها
�أن ت�صان حرمة الق�ضاء ...فيبقى ّ
ّ
مرف ًعا عن كل ت�أثري ،يت�ساوى �أمامه
املحكوم واحلاكم ،ال�ضعيف والقوي...
�إن ال�شعب يطلب �إدارة داخلية متتاز
بالب�ساطة واال�ستقامة والكفاءة ،تخدمه
ب�إخال�ص و�سرعة ،وبال حماباة...
انتخابيا
�إن ال�شعب يطلب قانو ًنا
ًّ
ت�شريعية متا�شي
تنبثق عنه �سلطة
ّ
ومتثله متثيلاً
ّ
نه�ضة البالد وروح الع�صر،
اً
�صحته...
ال يف�سح
جمال للطعن يف ّ
�إن ال�شعب يطلب الت�شريع الإ�صالحي
التوجيهي ال�سريع ...يطلب العدالة
االج��ت��م��اع��ي��ة يف ك���ل م��ع��ان��ي��ه��ا،
ونواحيها ،يطلب احلماية من الفقر
والبطالة والعجز واملر�ض ،يطلب �سيا�سة
مالية مقت�صدة ،و�سيا�سة اقت�صادية بعيدة
ال��ن��ظ��ر ...و�سيا�سة تربوية تخلق من
اً
ورجال منتجني...
الن�شء ن�سا ًء
�إن ال�شعب يطلب �أن ي�سود الإخال�ص
يف الأخاء والتعاون عالقات لبنان بالدول
العربية كلها.»...

ف�ؤاد �شهاب

�إذا كانت والية الرئي�س ب�شارة اخلوري
قد انتهت بثورة بي�ضاء ،ف�إن والية الرئي�س
�شمعون قد انتهت بثورة حمراء ،ثورة

 ،1958التي �أ�سهمت بو�صول قائد اجلي�ش
الأم�ي�ر ال��ل��واء ف����ؤاد �شهاب �إىل رئا�سة
اجلمهور ّية.
�شدد الرئي�س يف خطاب الق�سم على
«ت�صفية �آث��ار الأزم���ة ،وح� ّ�ل املع�ضالت
النا�شئة عنها ،وبناء وطن حر متقدم،
التم�سك
وم�ستقبل م�ستقر جميد ،وعلى
ّ
الوطنية».
بالوحدة
ّ
امليثاقية ،ودعا �إىل
�أثار �شهاب مو�ضوع
ّ
احلر�ص على الد�ستور غري املكتوب « :يف
ال�ساعة التي �أق�سم فيها ميني املحافظة
على الد�ستور اللبناين� ،أعاهدكم،
و�أط��ال��ب��ك��م بعهدكم ع��ل��ى ال��وف��اء
للد�ستور غري املكتوب ميثاقنا الوطني.
فهو الذي جمعنا ويجمعنا على الإميان
حرا
بلبنان وطنً ا عزيزًا م�ستقلاً ،
ً
�سيدا ًّ
متعاو ًنا ب�إخال�ص و�صدق مع �شقيقاته
ال��دول العربية �إىل اق�صى حدود التعاون
جميعا ،فيما
مل��ا فيه خ�يره وخ�يره��ا
ً
عالقاته مع العامل �أجمع على �أ�سا�س
ال�صداقة والكرامة والتعامل املتكافىء
احلر».
�سعى �شهاب �إىل بناء الدولة احلديثة
ويف ه��ذا ال�سياق ق��ال« :مل يبق منا�ص
من �إقامة الدولة على �أ�س�س ،وقواعد،
ومقايي�س م�ستمدة من ت�صميم النخبة،
وم�صلحة ال�شعب ،وطموح الوطن .ولكي
يثق املواطن بالدولة ،يجب �أن ي�سري فيها
اجلد يف امل�س�ؤولية عن
اجلد وي�سيرّ ها،
روح
ّ
ّ
واجل��د يف جعل
ال��واج��ب ويف احل�ساب،
ّ
الدولة للمواطن ،وللكل على ال�سواء،
واجلد يف النظرة �إىل الغد والت�صميم له.
ّ
جترد
وال ّ
بد من �أن يطمئن املواطن �إىل ّ
احلاكم ،وعدل القا�ضي ،و�أمانة املوظف.
وال بد من �أن يكون للحكم فيها كل
هيبته ،وللقانون كل �سلطته ،وحلق
الفرد واجلماعة كل حرمته .وعلى
الدولة �أن تتجاوز مهمة ت�أمني العدل
وامل�ساواة والنظام �إىل تعزيز الف�ضيلة،
ورع��اي��ة التقدم ،والعمل على ازده��ار
العلم ،وتوفري �أ�سباب النمو االقت�صادي،
وكفالة ال��رزق للفرد ،وم�ستوى العي�ش

اليا�س �سركي�س

الكرمي».
وخ�ص �شهاب اجلي�ش بكلمة م�ؤثرة:
ّ
«لقد رافقت جي�شنا احلبيب ين�ش�أ،
ويرتعرع ،ويزهو ،وعملت يف �سبيله ما
ا�ستطعت .فمن ّ
أخ�صه،
حقه علي �أن � ّ
الآن ،يف هذه اللحظة اخلطرية ،بعاطفة
بوطنيته
متحليا
مل�ؤها احلنو .لقد ر�أيته
ًّ
ّ
وتفهمه للواجب .وك��ان ل��ه الف�ضل
ّ
الأك�بر يف �سالمة الكيان واملحافظة
على معاين الدولة ،وا�ستمرار احلياة على
الدميوقراطية واحلر ّية واملحبة،
�أ�سا�س
ّ
أبدا
فله مني الثناء وال�شكر ،وليعلم �أنه � ً
مو�ضع ثقتي ليقيني �أنه خليق مبجابهة
كل املواقف بروح االحتاد واالن�ضباط».

جترده ال�شخ�صي عنوا ًنا
�شهاب الذي جاء ّ
لأروع الأمثوالت يف وقف كل طاقات
الإن�سان على خدمة ال��وط��ن ،و�إ�سعاد
ال�شعب».
وكرر حلو ما �سبق وجاءت على ذكره
كل خطابات الق�سم ال�سابقة جلهة بناء
الدولة وامل�ؤ�س�سات ،وحتقيق العدالة...

�سليمان فرجن ّية

�ارك��ا
انتهى عهد الرئي�س حلو ت� ً
للبنانيني «اتفاق القاهرة» ،واالنق�سام
ال��وط��ن��ي ال��ع��م��ودي ح���ول م�ضامينه
وخ��ي��ارات��ه ،وانتخب الرئي�س �سليمان

�سدة الرئا�سة
ت��رك الرئي�س
فرجنية ّ
ّ
والبالد تتخبط يف حروب طاحنة وانتخب
الرئي�س �إليا�س �سركي�س ال��ذي �ألقى
تطلعيا �أك� ّ�د فيه «�أن ال�شرط
خطا ًبا
ًّ
الأ�سا�سي ال��ذي بدونه ال يبقى �أي جمال
للتخطيط ولر�سم ال�سيا�سة امل�ستقبلية،
هو �إنهاء االقتتال ،بغية �سلوك الطريق
امل����ؤدي �إىل احل���وار ،ذل��ك احل���وار ال��ذي
ً
حفاظا على
�أعلنت �إمياين به تكرا ًرا،
جوهر لبنان».
املقد�سات التي ال يجوز
و�شدد على «�أن
ّ
امل�سا�س بها» هي «�سيادة لبنان ،ووحدة
�أر�ضه ،ووحدة �شعبه».
و�أك��د «�أن عالقة لبنان مع املقاومة
الفل�سطينية ،وما نتج عنها من تقاتل
ّ
و�أحداث ،ما تزال تتفاعل على �أر�ض هذا
الوطن ،يجب �أن تعالج على �أ�س�س من
ال�صحة ،ومن ال�صراحة والثقة ،حترتم
معها �سيادة ال��دول��ة ،و�سالمة املواثيق
واالتفاقات ،لتحول يف امل�ستقبل دون �أي

�شارل حلو

رف�ض الرئي�س �شهاب جتديد الوالية،
وانتخب الرئي�س �شارل حلو الذي فاج�أ
ال�سادة النواب بخطاب ق�صري ،لكن
ّ
ا�ستهله قائلاً �« :إن
على �أدب وبالغة،
�سدة
ثقتكم الغالية التي رفعتني �إىل ّ
الرئا�سة م�ل�أت قلبي �شعو ًرا بالف�ضل،
مني
و� ً
إدراكا للم�س� ّ
ؤولية .وهي �إذ جتعل ّ
ا ًبا ملجموع الأ�سرة اللبنانية وت�سلخني
عن �صلة ال��دم والقربى� ،إمن��ا تال�شي
عندي ما جتمعه الأيام والأحوال يف نف�س
كل ب�شر من روا�سب التباين �أو التف�ضيل،
وتهيب بي يف جميع الظروف� ،إىل التقيد
مبا يفر�ضه الواجب يف جماالت الدفاع
عن ا�ستقالل البلد و�سيادتها ود�ستورها
وال�بر بالعهود ،ولي�س
و�صيانة احلقوق،
ّ
علي
يل يف هذا منّ ة �أو ف�ضل� ،إنه وليد ما
ّ
للأمة واقتفاء للقدوة ال�سامية املاثلة �أمام
�أعني اللبنانيني يف �شخ�ص الرئي�س ف�ؤاد

فرجنية بفارق �صوت واح��د ،و�أك��د يف
ّ
خطاب الق�سم «على �أن لبنان �سيكون
حرا م�ستقلاً
يف كل ظرف وحال
ً
�سيدا ًّ
حري�صا على �سالمة �أر�ضه ود�ستوره».
ً
أكد �إميانه «بقد�سية العمل الفدائي
و� ّ
امللتزم غايته ال�سامية ،وامللتزم معها
� ً
أي�ضا واج��ب اح�ت�رام ق��واع��د ال�سالمة
�ذك� ًرا ب ��أن «ال
وال�سيادة
الوطنية» .وم� ّ
ّ
ف�ضل للبناين على �آخ��ر �إ ّال بن�سبــة
�إخال�صــه للبنــان».

جت��اوز ،فت�صان م�صلحة لبنان ،وت�سلم
الق�ضية الفل�سطينية من كل �أذى».

�أمني اجلميل

ح���اول ال��رئ��ي�����س �سركي�س ج��اه� ً�دا
�إ�سكات امل��داف��ع ،لكن التدخالت
ً
وحولت
اخلارجية بلغت
مبلغا خط ً
رياّ ،
الوطن �إىل �ساحة لت�سديد احل�سابات
والدولية ،وانتخب ال�شيخ
إقليمية،
ال
ّ
ّ
ب�شري اجلميل رئ��ي��� ً��س��ا ،فيما �أج���زاء
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رئا�سيات
وا�سعة من العا�صمة ب�يروت ،والوطن
حتت وط�أة الإحتالل الإ�سرائيلي ،ولعبت
الأق���دار لعبتها فاغتيل قبل �أن ي��ؤدي
الق�سم الد�ستوري ،وانتخب �شقيقه ال�شيخ
�أمني اجلميل الذي قال يف خطاب الق�سم:
«�إنني � ّ
أت�سلم الرئا�سة والوطن يف حال من
العناء والعياء ،وحدته حقيقة يف ال�ضمائر،
��زق على الأر�����ض ،وت�شتّ ت
وواق��ع��ه مت� ّ
تتجاذبه الأطماع ،وتتقاذفه الأه��واء،
وتع�صف به الأحقاد ،وتقوم احلواجز بني
�أبنائه .والدولة تتنازعها م�صالح الدول
والدويالت ،معطلة امل�ؤ�س�سات ،منهوبة
املوارد ،مغت�صبة املرافق ،بريوت العا�صمة

امل�����ش��ط��ورة ب�ين غ���رب و���ش��رق مثخنة
باجلراح ،تعاين �آثار الدمار ،اجلبل قلق
من تفكك الأوا�صر بني ق��راه ،وكرثة
الفوا�صل بني �أه��ل��ه ،ال�شمال �أ�صابته
العا�صفة التي اجتاحت لبنان ،فباعدت
بني جزء غالٍ من الوطن و�سائر �أجزائه.
البقاع م�صدر اخل�صب والعطاء يف �أر�ضنا
الطيبة ،حتول �إىل ميدان تت�صارع فيه
تهديدا مبا�ش ًرا
وت�شكل
القوى اخلارجية،
ّ
ً
عليه وعلى لبنانّ � .أم��ا اجلنوب ،ففي
مت�شبث
تطلع دائم �إىل الوطن والدولة،
ّ
بهويته اللبنانية ،وانتمائه الع�ضوي �إىل
املوحدة».
الأر�ض ّ

رينيه معو�ض

ترك الرئي�س �أم�ين اجلميل يف ختام
70
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ّ
م�سل ًما الأمانة �إىل قائد
واليته ق�صر بعبدا
اجلي�ش �آنذاك العماد مي�شال عون الذي
�شكل حكومة ع�سكر ّية انتقالية.
ّ
اخل��ارج��ي��ة مع
وت��واف��ق��ت الإرادات
ّ
الداخلية على اتفاق الطائف ،وانتخب
ّ
رينيه معو�ض �أول رئي�س للجمهورية بعد
الطائف ،و�أق�سم اليمني الد�ستورية يف
ال�سرايا احلكومي امل�ؤقت يف ال�صنائع،
وعند خروجه من املكان اغتيل قبل
�أن ي�صل �إىل اجلهة التي كان يق�صدها.
وكان �سبق له �أن دعا يف خطاب الق�سم
«جميع القادة ،والزعماء ،والفاعليات،
و�أ�صحاب املواقع واملواقف ،لأن ي�ستوحوا
م�صلحة ال��وط��ن العليا ،وي�ستلهموا
�ضمائرهم ،في�ضعوا �أيديهم يف يدي،

و�أكتافهم �إىل كتفي ،لأن احل�صاد
كثري ،والفعلة قليلون ،مهما كرثوا.
وابتهل من الأع��م��اق �إىل رب احل�صاد
لكي ير�سل فع َلة حل�صاده ،وليعلم كل
أ�صر على
واحد منّ ا �أنه �سيظل
ً
ناق�صا �إذا � ّ
وتنكر له،
البقاء وح��ده ،ورف�ض �أخ��اه،
ّ
و�أنكر عليه دوره يف اخلدمة .ففي �صدر
الوطن ،و�أح�ضانه مكان للجميع».

اليا�س الهراوي

مع الغياب املفجع للرئي�س معو�ض
رئي�سا يف ّ
ظل
انتخب اليا�س ال��ه��راوي
ً
وجود العماد عون يف ق�صر بعبدا ،و�سيطرة
اجلي�ش ال�سوري على مفا�صل الأم��ن،
و�سائر املقدرات...
أك��د الرئي�س الهراوي يف خطاب
وقد � ّ

الق�سم (يف ثكنة �أبلح الع�سكر ّية) على
�أن «خيار اللبنانيني بناء دولة امل�ؤ�س�سات
احلديثة ،ذات ال�صالحيات الوا�ضحة،
وامل�س�ؤوليات الناجتة عنها بحيث يطال
القانون كل اللبنانيني».
وق���ال�« :إن ال��ظ��رف ع�صيب ،ولبنان
اليوم مهدد� ،أك�ثر من �أي يوم م�ضى،
بعظيم الأخ��ط��ار ،واللبنانيون قلقون
على امل�صري ،حائرون يتلم�سون اخلال�ص
حينً ا ،وتخيب �آمالهم �أحيا ًنا� ...إ ّال �أنه
للمرة الأوىل ،منذ اندالع �شرارة الأحداث
يف لبنان تتاح لهم فر�صة �سالم حقيقية
متمثلة بوثيقة الوفاق الوطني ،التي
أقرها
�أجمع العامل ب�أ�سره على دعمها ،و� ّ
جمل�سكم ال��ك��رمي� ...إنها م�شروع
متكامل للإنقاذ ،ولو�ضع حد نهائي،
وجذري للآالم والدموع.»...

�إميل حلود

��ددت والي��ة الرئي�س ال��ه��راوي ثالث
ُم� ّ
�سنوات ،ليخلفه الرئي�س العماد �إميل
أك���د �أن���ه �سيكون حتت
حل��ود ال���ذي � ّ
القانون،
حيزًا لل�شباب« :النا�س،
و�أفرد يف خطابه ّ
وال�سيما جيل ال�شباب منهم ،يريدون
اهتماما بالق�ضايا الرتبوية واالجتماعية
ً
وال�صحية والإن�سانية والبيئية .فال يجوز
مانعا للعلم .وال يجوز
�أن يكون الفقر
ً
مانعا لل�صحة .وال يجوز
�أن يكون الفقر
ً
مانعا للعمل .وال يجوز
�أن يكون الفقر
ً
�أن ي�ستمر الإج��رام البيئي .وال يجوز �أن
مهجر خ��ارج �أر�ضه .وال يجوز �أن
يبقى
ّ
ين�سى املهاجر ال��وط��ن .وال يجوز رهن
بالطائفية».
ال�سيا�سة
ّ

ع�صا �سحر ّية
لدي ً
وقال�« :أنا ال � ّأدعي �أن ّ
تلبي الآمال بني ليلة و�ضحاها ،ولكن
النية والإرادة ،ويدي ممدودة للجميع
لدي ّ
يف كل ما هو خري و�صواب وعدل».

مي�شال �سليمان

�شهدت والي��ة الرئي�س حل��ود امل��م� ّ�ددة
لثالث �سنوات� ،أحدا ًثا ج�سيمة ،اغتيل
الرئي�س رفيق احلريري يف � 14شباط ،2005
وان�سحب اجلي�ش ال�سوري من لبنان يف

نهاية �شهر ني�سان  ،2005وانتخب قائد
اجلي�ش العماد مي�شال �سليمان عقب
االت��ف��اق ال��ذي تو�صلت �إل��ي��ه الأط���راف
اللبنانية يف الدوحة (� 21أيار  )2008بعد
الداخلية،
� 18شه ًرا من الأزمة ال�سيا�سية
ّ
والتي �شهدت بع�ض �أعمال العنف.
دعا الرئي�س �سليمان �إىل التزام م�شروع
متقدمة،
وطني «نلتقي عليه بذهنية
ّ
لن�صل �إىل ما يخدم الوطن وم�صلحته
ك���أول��وي��ة ع��ل��ى م�صاحلنا الفئوية

والطائفية ،وم�صالح الآخرين».
ّ
ور�أى «�أن اال�ستقرار ال�سيا�سي املن�شود،
ي��ف��ر���ض علينا تفعيل امل ��ؤ���س�����س��ات
ال��د���س��ت��وري��ة ،ح��ي��ث وج���ب احت�ضان
اً
و�صول
الأفكار ال�سيا�سية وتبايناتها،
�إىل قوا�سم م�شرتكة ،ت� ّؤمن م�صلحة
الوطن و�أبنائه» .ووعد الرئي�س �سليمان يف
خطاب الق�سم «ال�شابات وال�شباب ببناء
وطن يفتخرون باالنتمــاء �إليـه».
امتــد
من بعده كان الفراغ الــذي
ّ
من � 25أيــار  2014لغايــة  31ت�شريــن الأول
 2016يوم انتخــاب العمــاد مي�شــال عــون
رئي�ســا للجمهوريــة.
ً
ّ
كتب الكتاب .وزفت اجلمهورية �إىل
عاما يف بيت
معا 73
ً
الوطن ،و�سكنا ً
اال�ستقالل ،و�أمل اللبنانيني �أن يكون
العهد اجل��دي��د ،عهد ال��دول��ة القوية،
القادرة ،والعادلة ،واملنتجة.
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جي�شنا
�إعداد:
نينا عقل خليل

خريجي اجلي�ش اللبناين
حفل ا�ستقبال لرابطة ّ
من الك ّليات احلربية الربيطانية
اللواء :Anckona
دائما بال�شجاعة وح�سن القيادة
اجلي�ش اللبناين ينقذ املوقف ً

ّ
احلربية الربيطانية حفل
الكليات
خريجي اجلي�ش اللبناين من
ّ
�أقامت رابطة ّ
ال�ضباط  -الريزة ،تلبية لدعوة ق�سم الدفاع يف ال�سفارة الربيطانية.
ا�ستقبال يف نادي
ّ
منا�سبة احلفل ،مرور ع�شر �سنوات على التعاون الع�سكري اللبناين  -الربيطاين،
ً
لبنانيا التدريب يف الأكادمييات الع�سكر ّية
�ضابطا
والذي تلقى خالله �أكرث من 150
ً
وتخرجوا منها حاملني كفاءات عالية.
الربيطانية
ّ
ّ
ممثلاً
ّ
ال�سيد  ،Hugo Shorterالعميد �إيلي زرور
ح�ضر احلفل ال�سفري الربيطاين
ّ
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،م�ساعد رئي�س �أرك��ان الدفاع اللواء Simon
 ،Anckonaنائب رئي�س الأرك��ان للتخطيط العميد الركن كلود احلايك،
وم�ساعد مدير التعليم العميد الركن البحري جوزيف غ�ضبان ،وامللحق الع�سكري
أكادمييات الع�سكرية
 .Chris Ganningكما ح�ضر ال�ضباط الذين التحقوا بال
ّ
يف �ساندهر�ست وليمب�ستون وكرانويل ودارمتوث وغريها ،خالل الفرتة املمتدة بني
وتخرجوا حاملني اجلوائز والتنويهات ،ومنها «�سيف ال�شرف» الذي ُمنح
2006و،2016
ّ
ملالزم �أّول يف البحرية اللبنانية ،وهو امتياز يعطى لتلميذ �أجنبي واحد فقط.
ّ
تخلل احلفل كلمة مل�ساعد رئي�س �أركان الدفاع اللواء  Simon Anckonaالذي
دائما بال�شجاعة وح�سن القيادة� .أنتم الدولة
قالّ �« :إن اجلي�ش اللبناين ينقذ املوقف ً
اجتياحا لـ«داع�ش» .ونحن فخورون �أكرث من �أي وقت
�صدت بنجاح
ً
الوحيدة التي ّ
م�ضى بعالقاتنا املمتازة مع لبنان وجي�شه الذي ميتاز جنوده بكونهم بني الأف�ضل يف
العامل .وجنودكم من بني الأوائل يف دوارتهم الع�سكرية يف �ساندهر�ست وليمب�ستون
أكادمييات احلربية الربيطانية».
وكرانويل وغريها من ال
ّ
و�أ�ضافُ :يقال � ّإن الأ ّول يف املعركة يرتدي معظم الدروع ،وهذا �أكرث من حقيقة
ّ
امل�سلحة اللبنانية الذين يرتدون درع ال�شجاعة وال�صمود
القوات
عن الرجال والن�ساء يف ّ
ريا اىل � ّأن «احلدث كان فر�صة ل�شكر اجلي�ش اللبناين على
ً
دفاعا عن بلدهم» ،م�ش ً
�صالبته و�شجاعته و�سط تهديدات متزايدة و�أداء رائع يف التدريب الع�سكري اخلا�ص يف
اململكة املتحدة».

اجتماع ثالثي
يف الناقورة للبحث
يف اخلروقات
ُعقد يف ر�أ�س الناقورة (،)2016/11/9
اجتماع ثالثي تر�أّ�سه قائد ق� ّ�وات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال
مايكل بريي ،وح�ضره وفد من �ضباط
من�سق
اجلي�ش اللبناين برئا�سة
ّ
القوات
احلكومة اللبنانية لدى هذه ّ
العميد الركن حممد جانبيه.
ون��اق�����ش امل�����ش��ارك��ون امل��وا���ض��ي��ع
ّ
املتعلقة بتطبيق القرار  1701واحلوادث
احلا�صلة يف الآونة الأخرية يف منطقة
جنوب الليطاين .وقد عر�ض الوفد
الرب ّية
اللبناين اخلروقات ال
ّ
إ�سرائيلية ّ
والبحر ّية واجلو ّية وطالب بتوقيفها
ف����و ًرا ،ك��م��ا ط��ال��ب باالن�سحاب
الإ�سرائيلي من �شمال الغجر ،ثم
ّ
توقف عند حادثة �إط�لاق النّ ار يف
كفركال ب��ت��اري��خ ،2016/10/26
مركزًا على � ّأن اجلانب الإ�سرائيلي
ّ
أحادي ومل يحرتم � ّآلية
ت�صرف ب�شكل �
ّ
ّ
التن�سيق واالرتباط.
ب���دوره ،ت��ط� ّ�رق ق��ائ��د ق���وات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان �إىل تقرير
الأم�ين العام للأمم املتّ حدة الأخري
�سيما
ح��ول تطبيق القرار  ،1701ال ّ
جل��ه��ة م��ط��ال��ب��ة �إ���س��رائ��ي��ل بوقف
خروقاتها اجلو ّية واالن�سحاب الفوري
من اجلزء اللبناين من بلدة الغجر.
كما طالب اجلانبني بالعمل من
�أجل الهدف اال�سرتاتيجي وهو التو�صل
و�شجع
�إىل وقف دائم لإطالق النّ ار.
ّ
التقيد ب� ّآلية التن�سيق
الطرفني على
ّ
واالرتباط يف معاجلة جميع احلوادث
التكتية من �أجل املحافظة على
ّ
القوات
اال�ستقرار يف منطقة عمليات ّ
اً
و�صول �إىل اخلط الأزرق.
الدولية
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قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
تكر ًم ّ
قيادة اجلي�ش ّ

ل��ق��وات
ت��ك��رمي��ا
ً
ّ
امل���ت���ح���دة
الأمم
امل���ؤق��ت��ة يف ل��ب��ن��ان،
ومل��ن��ا���س��ب��ة ال��ذك��رى
ال��ث��ال��ث��ة وال�����س��ب��ع�ين
ل�لا���س��ت��ق�لال ،أُ�ق��ي��م
يف مطعم ا�سرتاحة
ال�سياحية حفل
�صور
ّ
ا���س��ت��ق��ب��ال وغ�����داء،
ح�ضره العميد الركن
���ش��رب��ل �أب�����و خليل
ّ
القوات
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،قائد هذه ّ
الر�سمية
وال�شخ�صيات
اجلرنال مايكل بريي ،وعدد من ال�ضباط
ّ
ّ
والروحية.
ّ
و�ألقى قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن خليل
القوات الدولية
ّ
اجلميل كلمة باملنا�سبة ّنوه فيها بت�ضحيات ّ

ثم
وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش يف �إط��ار تنفيذ القرار ّ .1701
�ألقى اجلرنال بريي كلمة �أ�شاد فيها بدور اجلي�ش اللبناين يف
مت�سك
احلفاظ على وحدة لبنان و�سيادته وا�ستقالله ،م� ّ
ؤك ًدا ّ
القوات الدولية بر�سالة ال�سالم التي �أتت من �أجلها ،و�إقامة
ّ
�أف�ضل عالقات التعاون مع اجلي�ش و�سكان املناطق احلدودية.

تخريج دورة يف العالقات الدولية والدبلوما�سية يف ك ّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان

ّ
كلية ف ��ؤاد �شهاب للقيادة
�أقيم يف
والأرك��ان احتفال تخريج ل�ضباط من
اجلي�ش والأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة ومدنيني
�أنهوا دورة يف حقل «العالقات الدولية
والدبلوما�سية وال�بروت��وك��ول والثقافة
العامة» ،يف �أكادميية الدرا�سات العليا
الدبلوما�سية والعالقات الدولية.
تر�أ�س االحتفال العميد الركن علي
ّ
الكلية ممثلاً قائد اجلي�ش
مكه قائد
ّ
العماد جان قهوجي ،وح�ضره �سفراء،
ومدعوون.
و�ضباط من مالك الكلية
ّ
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ا�ستهل االحتفال بالن�شيد الوطني
مكه
اللبناين ،ثم �ألقى العميد الركن ّ
رحب فيها باحل�ضور ،و�أثنى على
كلمة ّ
اجل��ه��ود املبذولة م��ن قبل �أكادميية
الدرا�سات العليا الدبلوما�سية والعالقات
الدولية ،وعلى دورها يف تعزيز كفاءات
املنت�سبني �إليها .كما �أل��ق��ى ال�سيد
�سليم ال�ضاهر مدير الأكادميية كلمة
حتدث فيها عن ت�أ�سي�س الأكادميية
و�أهدافها ودوره��ا على ال�صعيد الوطني
ونوه مب�شاركة نخبة من �ضباط
والدويلّ ،

اجلي�ش والأج��ه��زة الأمنية يف ال��دورات
التي تقيمها الأك��ادمي��ي��ة .وقبل �أن
متوجها بالتهنئة �إىل املتخرجني،
يختم
ً
ّ
�شكر قيادة اجلي�ش وكلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأرك�����ان على ا�ست�ضافة
ّ
الكلية
م�شيدا مبكانة
االحتفال
ً
العلمية العالية.
وخ��ت��ام��ا ،متّ ت�سليم ال�����ش��ه��ادات
ً
للمتخرجني و�أخذت ال�صورة التذكارية،
ّ
ثم دعي احل�ضور �إىل حفل كوكتيل
ّ
الكلية.
�أقيم يف مق�صف

الفرن�سية اليوم ذكرى مرور 98
�أحيت ال�سفارة الفرن�سية يف ال�سفارة الفرن�سية �أحيت ذكرى جنودها
عاما على هدنة  11ت�شرين الثاين
لبنان ذكرى اجلنود الفرن�سيني
ً
التحية على �أرواح
الذين �سقطوا يف لبنان خالل مراحل خمتلفة ،وقد �أقامت يف  1918التي �أنهت احلرب العاملية الأوىل ،ونلقي
ّ
اً
الفرن�سية (بريوت) ح�ضره ال�سفري ال�شهداء الذين �سقطوا خالل هذه احلرب .يف هذا اليوم ،وبعد
احتفال يف املدافن
املنا�سبة
ّ
الفرن�سي  ،Emmanuel Bonneو�سفراء تركيا� ،سلوفاكيا� ،أربع �سنوات من احتدام القتالّ ،وقع احللفاء و�أملانيا على قرار
رومانيا ،كندا واالحت��اد الأوروب���ي ،العميد الركن غ�سان الهدنة يف ريتوند .وبعد مرور ما يقارب املئة عام ،تبقى هذه
ّ
عبداللـه ّ
دائما اختيار
متقلب ،حيث يجب
مهمة يف عامل
و�شخ�صيات الذكرى
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
ً
ّ
ّ
ّ
أهمية
وكل ذلك يجب �أن
دبلوما�سية وع�سكر ّية ،وامللحق الع�سكري العقيد  Fredericاخليارات ال�صائبة...
ّ
يذكرنا بال ّ
ّ
ّ
الثمينة حلفظ ال�سالم...
 ،Arnauldوعدد من قدامى املحاربني ومن اجلنود الفرن�سيني
ّ
وممثل قائد اجلي�ش �أكاليل من
ثم و�ضع ال�سفري Bonne
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،بالإ�ضافة
العاملني �ضمن ّ
الزهر على الن�صب التذكاري .كما و�ضعت �أكاليل مماثلة
�إىل مواطنني فرن�سيني ولبنانيني.
بعد العر�ض الع�سكري الرمزي ومعزوفة املوت� ،ألقى ال�سفري على مقابر الفرن�سيني ،وذلك يف احتفاالت جرت يف بلدات
 bonneكلمة قال فيها :مب�شاعر خا�صة حتيي ال�سفارة طرابل�س ،قاعدة رياق اجلو ّية وقب اليا�س -البقاع.

وقدا�س يف ذكرى جنود بريطانيني
ّ ...

قدا�سا يف مدافن الكومنولث يف
الربيطانية
�أقامت ال�سفارة
ً
ّ
تخليدا لذكرى جنودها الذين ق�ضوا يف لبنان خالل
بريوت،
ً
العامليتني الأوىل والثانية ونزاعات �أخرى.
احلربني
ّ
ال�سيد Hugo Shorter
القدا�س ال�سفري الربيطاين
ح�ضر
ّ
ّ
وامللحق الع�سكري العقيد  Chris gunningالعميد بيار
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد من
ع�ساف
ّ
ال�سفراء والدبلوما�سيني وامللحقني الع�سكريني من الواليات
املتّ حدة ودول الكومنولث و�أوروب��ا وع�شرات املحاربني القدماء
(لبنانيني وفل�سطينيني مع عائالتهم) ،الذين خدموا مع
العاملية الثانية.
اجلي�ش الربيطاين يف احلرب
ّ
ويف ختام القدا�س ،وق��ف اجلميع دقيقة �صمت �إج�لالاً
لأرواح ال�شهداء ،ثم و�ضع ال�سفري الربيطاين و�سفراء من دول
الكومنولث �أكاليل من الزهر على الن�صب التذكاري.
ت�ضم رفات نحو 1200
جدير بالذكر � ّأن مدافن احلرب يف بريوت ّ
غالبيتهم من الربيطانيني والأ�سرتاليني ومن نيوزلندا
�شخ�ص
ّ
والهند وجنوب �أفريقيا.
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معدات هند�س ّية هبة من الوحدة الإيطال ّية للجي�ش فيها بالدعم اللوج�ستي
ّ
تقدمه ال�سلطات
ال��ذي
ّ
ّ
إمنائية
االجتماعية وال
ممثلاً قائد اجلي�ش الإيطالية للجي�ش اللبناين والن�شاطات
اجلميل
يف ح�ضور العميد الركن خليل
ّ
ّ
ّ
القوات الدولية التي تقوم بها الوحدة الإيطالية مل�صلحة املواطنني اجلنوبيني.
العماد جان قهوجي ،وقائد القطاع الغربي يف ّ
اجل�نرال الإيطايل  Ugo Cilloوع��دد من ال�ضباط� ،أقيم يف كما �ألقى اجلرنال  Cilloكلمة �أ�شاد فيها بالتعاون القائم
ثكنة بنوا بركات – �صور ،احتفال ّ
والقوات الدولية على خمتلف ال�صعد.
املعدات بني اجلي�ش
ت�سلم
كمية من ّ
ّ
ّ
اجلميل كتاب �شكر با�سم
ويف اخلتام تال العميد الركن
مقدمة هبة من قبل الوحدة الإيطالية مل�صلحة
الهند�سية
ّ
ّ
ّ
ّ
العماد قهوجي و�سلمه اىل قائد القطاع الغربي مع درع اجلي�ش
اجلي�ش اللبناين.
اجلميل كلمة باملنا�سبةّ ،نوه التذكاري.
وقد �ألقى العميد الركن
ّ

 ...وجتهيزات لوج�ست ّية من الوحدة الفنلند ّية

�أُقيم يف ثكنة بنوا بركات – �صور ،احتفال مبنا�سبة
ّ
مقدمة هبة من
كمية من التجهيزات اللوج�ستية
ت�سلم
ّ
ّ
الكتيبة الفنلند ّية مل�صلحة اجلي�ش اللبناين ،ح�ضره قائد
قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �شربل �أب��و خليل
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وال�سفري الفنلندي
ال�سيد  ،Matti Lassilaوقائد الكتيبة الفنلند ّية العاملة
ّ
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة املقدم  Vesa Vainioوعدد
�ضمن ّ
من ال�ضباط.
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وق�������د �أل����ق����ى
ال�����ع�����م�����ي�����د
ال����رك����ن �أب����و
خ��ل��ي��ل كلمة
باملنا�سبة� ،أثنى
ف���ي���ه���ا ع��ل��ى
الدعم املتوا�صل
ت��ق��دم��ه
ال�����ذي
ّ
ال�������س���ل���ط���ات
ال���ف���ن���ل���ن���د ّي���ة
للجي�ش ،كما
�أل���ق���ى ال�����س��ف�ير
 Lassilaكلمة
أك��������د ف��ي��ه��ا
� ّ
ال����ت����زام ب�ل�اده
م�ساندة اجلي�ش
اللبناين ،واال�ستمرار يف دعم جهوده للحفاظ على ا�ستقرار
اجلنوب.
ويف اخلتام ،تال العميد الركن �أبو خليل كتاب �شكر
با�سم العماد قهوجي ّ
و�سلمه اىل قائد الكتيبة الفنلند ّية مع
درع اجلي�ش التذكاري.

يف ح�����ض��ور ع���دد من
مناورة قتال ّية يف حامات
ك��ب��ار �ضباط القيادة
وال����وح����دات ال��ك�برى
ّ
امل�ستقلة ،نفّ ذت وح��دات من �أف��واج:
والأل��وي��ة والأف���واج
املد ّرعات الأول ،احلدود الرب ّية الأول ،التدخل الأول ،باال�شرتاك
القوات اجلوية والبحرية ،وب�إ�شراف مدر�سة
مع وحدات من ّ
احلية يف حقل رماية
القوات اخلا�صة ،مناورة
قتالية بالذخرية ّ
ّ
إرهابية
حنو�ش – حامات ،حتاكي الق�ضاء على جمموعة �
ّ
حم�صنة.
متمركزة داخل مواقع
ّ
بالطوافات والدبابات
وقد �شملت املناورة تنفيذ رمايات
ّ
وبع�ض الأ�سلحة الثقيلة واملتو�سطة ،بالإ�ضافة �إىل تفجري
جوي و�إنزال ،و�إخالء جرحى
عبوات نا�سفة
ّ
وعمليات دعم ّ
الطوافات.
من حقل املعركة بوا�سطة
ّ

نفّ ذت وح��دات من اجلي�ش بالتعاون
 ...ومناورة
مع جمموعات من املدير ّية العامة لقوى
ميدان ّية
الأمن الداخلي واملدير ّية العامة لأمن
حول فر�ض ّية الدولة واملجل�س الأعلى للدفاع وال�صليب
ح�صول
الأحمر اللبناين والدفاع املدين ،مناورة
ميدانية يف منطقة ال�صفرا ،حتاكي
ّ
ّ
هزة �أر�ض ّية
ه��زة �أر���ض� ّ�ي��ة �ضربت
فر�ضية ح�صول
ّ
بقوة �سبع درجات على مقيا�س ريخرت.
ال�ساحل اللبناين ّ
ح�ضر املناورة الأمني العام للمجل�س الأعلى للدفاع  -رئي�س
جلنة �إدارة الكوارث والأزم��ات اللواء الركن حممد خري،
وحمافظ جبل لبنان ال�سيد ف�ؤاد فليفل وعدد من ال�سفراء
عملية ا�ستطالع
الر�سمية .وقد ُنفّ ذت خاللها
وال�شخ�صيات
ّ
ّ
طوافات ع�سكرية ،وعمليات بحث عن
ج� ّ�وي بوا�سطة ّ
م�صابني و�إنقاذ و�إخالء ،وت�أتي املناورة يف �إطار خطة اال�ستجابة
الوطنية خالل الكوارث والأزمات.
ّ
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يوميات
�أمنية

���وة خ��ا���ص��ة م��ن م��دي��ري��ة
�إعداد:
ه��اج��م��ت ق� ّ
امل��خ��اب��رات ،مب�����ؤازرة وح���دات اجلي�ش
نينا عقل خليل
املنت�شرة يف منطقة عر�سال،
م���رك���زًا لتنظيم داع�����ش
الإره���اب���ي يف وادي الأران���ب
يف ج����رود امل��ن��ط��ق��ة ،حيث
ا���ش��ت��ب��ك��ت م���ع ع��ن��ا���ص��ره
مبختلف �أن���واع الأ�سلحة،
ومتكنت من اقتحام املركز ،و�أ�سر 11
داع�ش واعتقل  11عن�ص ًرا من بينهم �أمري
يف منطقة عر�سال
ّ
متكن اجلي�ش ،ويف هذا التنظيم يف عر�سال �أحمد يو�سف عن�ص ًرا على ر�أ�سهم الإرهابي اخلطري
فجر ،2016/11/25
ّ
�أمري «داع�ش» يف عر�سال �أحمد يو�سف
ا�ستباقية وخاطفة ،من الق�ضاء � ّأمون.
عملية
ّ
ّ
و�أف��ادت قيادة اجلي�ش يف بيانها حول � ّأم��ون ال��ذي �أ�صيب بجروح بليغة .وقد
على واحدة من �أخطر خاليا «داع�ش»،
القوة العملية من دون ت�سجيل
�أنهت
حيث نفّ ذ عملية يف وادي الأرانب يف جرود العملية (� )2016/11/25أ ّنه:
ّ
نوعية وخاطفة� ،أي �إ�صابات ب�صفوف عنا�صرها ،و�صادرت
ا�ستباقية
عملية
«يف
عر�سال ،اقتحم خاللها مركزًا لتنظيم
ّ
ّ
ّ
كمية من الأ�سلحة والذخائر
ّ
والأحزمة النا�سفة.
مع الإ�شارة �إىل �أن املوقوف
� ّأمون متو ّرط يف �أوقات �سابقة
بتجهيز ���س��ي��ارات مفخخة
ع��دة مناطق
وتفجريها يف
ّ
ل��ب��ن��ان��ي��ة م��ن��ه��ا ال�ضاحية
اجل��ن��وب��ي��ة ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ا�����ش��ت�راك����ه يف ج��م��ي��ع
ح�سام عبد الكرمي العاتكي
تهامة حممد عيو�ش
�أحمد يو�سف �أمون

عمل ّية ا�ستباق ّية خاطفة ت�سفر عن �أ�سر � 11إرهاب ًيا
بينهم �أمري «داع�ش» يف عر�سال

عبد الرحمن رفيق الغاوي

عبد اللطيف ح�سن �صديق

عدنان ا�سماعيل فا�ضل

ع�صام �أحمد �صديق

عكرمة تهامة عيو�ش

علي حممد �أمون

حممد ح�سني �أمون

حممد رفيق الغاوي
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االع����ت����داءات ع��ل��ى م��راك��ز اجلي�ش
خالل �أح��داث عر�سال ،وقتل مواطنني
وع�سكريني من اجلي�ش وق��وى الأم��ن
الداخلي بتهمة التوا�صل مع الأجهزة
أمنية ،وتخطيطه يف الآون��ة الأخ�يرة
ال ّ
ّ
مفخخة �إىل الداخل
لإر���س��ال �سيارات
إرهابية».
اللبناين لتنفيذ تفجريات �
ّ

�إحالة �إرهابيني �إىل الق�ضاء

عدة بيانات
�أعلنت قيادة اجلي�ش يف ّ
�أ���ص��درت��ه��ا خ�لال الآون���ة الأخ��ي�رةّ � ،أن
مديرية املخابرات �أحالت على الق�ضاء
جمموعة من املوقوفني الذين ينتمون �إىل
إرهابية ،وهم:
التنظيمات ال
ّ
 ال�سوري عبد الرحيم �سعد الديناجلمعة ،م�س�ؤول الت�سليح يف تنظيم
«داع�ش» الإرهابي يف جرود بلدة عر�سال
�ضد وح��دات
مل�شاركته ب��االع��ت��داءات ّ
اجلي�ش يف البلدة املذكورة.
 اللبنانيان علي م�صطفى العلي وعبدال�سالم م�صطفى العلي ،النتمائهما �إىل
تنظيم «داع�ش» ،وارتباطهما بالإرهابي
الفا ّر حممد ال�صاطم «�أبو معاذ» املقيم
يف ّ
الرقة ،ولت�صنيعهما العبوات النا�سفة
والتخطيط ال�ستهداف دوري��ات اجلي�ش
ومراكزه.
 ال�سوري علي ح�سني احل�سن الرتباطهبتنظيم «داع�����ش» وقيامه بتهريب
الأ�سلحة والأ�شخا�ص مل�صلحة التنظيم
املذكور يف �سوريا.
قدورة الرتباطه
 اللبناين �سهيل ح�سني ّبالعدو الإ�سرائيلي وتزويده معلومات عن
التحتية يف منطقة البقاع.
البنى
ّ
 ال�سوريون :ب�سام عبد ال�سالم النع�سانالنتمائه �إىل تنطيم «داع�ش» الإرهابي،
ويو�سف حممد ن�صر زين العابدين وبالل
حمدو العيد النتمائهما �إىل جبهة
إرهابية.
«الن�صرة» ال
ّ
 اللبناين حكمت ابراهيم ح�سنيع��زام
الرت��ب��اط��ه بكتائب عبدالـله
ّ
إرهابية ،و�إقدامه بتاريخ �سابق على
ال
ّ

ت��أم�ين م��واد متفجرة ل�ل�إره��اب��ي الفا ّر
اللبناين حممد قا�سم الأحمد ،املتو ّرط
إرهابية من بينها تفجري
بعدة تفجريات �
ّ
ّ
الروي�س بتاريخ .2013/8/15

املخدرات
مكافحة
ّ

يف �إطار مالحقة املطلوبني ومكافحة
املخدرات واملمنوعات ،نفّ ذت ق� ّ�وة من
ّ
عملية دهم
اجلي�ش (فجر )2016/11/10
ّ
يف ّ
حملة مرجحني –
متكنت
الهرمل،
ّ
خاللها من توقيف
خم�سة مواطنني
و����ض���ب���ط م��ع��م��ل
لت�صنيع املخدرات،
يحتوي حمولة �سبع
�شاحنات من مادة
ح�شي�شة الكيف
غري امل�صنّ عة وطنًّ ا
�����دا م�����ص��نّ � ً�ع��ا،
واح� ً
حبة
ونحو � 100أل��ف ّ
كبتاغون ،بالإ�ضافة �إىل ثالث بنادق
حربية وقنبلة يدو ّية وم�سد�س حربي.
ّ
ق��وة من
ويف ال�سياق نف�سه� ،أوق��ف��ت ّ
ّ
ّ
مطل
حملة
اجلي�ش (  )2016/11/13يف
القمر – املنية ،املواطنني :هالل �أحمد
الق�صاب ،وائل حممد علم الدين ،ربيع
�أحمد �ضباب و�سائر طارق املري ،حليازتهم
ك��م� ّ�ي��ة م���ن ح��ب��وب ال��ك��ب��ت��اغ��ون
وح�شي�شة الكيف.

ك�ًّل�ًّاّ من ال�سوري �إبراهيم م�صطفى
امل�صري وامل��واط��ن �إب��راه��ي��م خالد عبد
عملية خطف
اخلالق ،ال�شرتاكهما يف
ّ
ال�سوري طه �أحمد العمر بهدف احل�صول
على فدية مالية ،وقد متّ حترير املخطوف
املذكور.
متكنت دورية �أخرى
ويف الإطار نف�سه،
ّ
تابعة ملدير ّية املخابرات ()2016/11/10
ّ
حملة امل�صنع – البقاع ،من حترير
يف

عائلة �سورية م�ؤ ّلفة من خم�سة �أ�شخا�ص
بعد اختطافهم بغية احل�صول على فدية
مالية .وقد متّ توقيف �أح��د اخلاطفني
ّ
فيما يجري ّ
تعقب الباقني لتوقيفهم.
كما �ضبطت �سيارة جيب نوع «هوندا
 »CRVمن دون لوحات ا�ستخدمت يف
عملية اخلطف.
ّ
وبنا ًء على توافر معلومات عن وجود
�أ�سلحة وذخائر داخل منزل املدعو توفيق

مالحقة جرائم
وعمليات دهم

�إ�ضافة �إىل ما �سبق،
ويف �إط���ار مالحقة
ّ
املنظمة،
اجل��رائ��م
�أوقفت دورية تابعة
ملدير ّية املخابرات
( )2016/10/31يف
��ر ال��ي��ا���س
حم� ّ�ل��ة ب� ّ
– البقاع الغربي،
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يوميات
�أمنية
عبد ال�����س�لام حل��ل��وح يف ب��ل��دة بحنني
��وة م��ن اجلي�ش
– ع��ك��ار ،ده��م��ت ق� ّ
( )2016/11/17املنزل امل��ذك��ور ،حيث
عطيه
�أوقفت �صاحبه واملدعو �سعادة
ّ
القوة � ً
أي�ضا
الذي كان برفقته .و�ضبطت ّ
خمز ًنا لل�سالح يحتوي على ر�شي�شني
نوع ب ك ث ،و�سبع بنادق حربية نوع
وبندقية ن��وع م ،16
كال�شنكوف،
ّ
وبندقية
وبندقية فال،
وبندقية زخاروف
ّ
ّ
ّ
الن�شر وقنا�صة نوع دراغ��ون��وف ،وقاذف
«�آر بي جي» مع ثماين مذ ّنبات عائدة
رمانات يدوية ،بالإ�ضافة �إىل
له ،وع�شر ّ
كمية من الذخائر والأعتدة الع�سكرية
ّ
املختلفة.
كذلك� ،أوقفت دوري��ة تابعة ملدير ّية
ّ
حملة م�ستديرة حم�ص
املخابرات ،يف
– ع��ك��ار ( )2016/10/31امل��واط��ن
ب�شري جربايل عيد ،و�ضبطت بحوزته

كمية م��ن ال��ذخ��ائ��ر ،وبندقية نوع
ّ
حربيا.
وم�سد�سا
«كال�شنكوف»
ً
ً
ّ
حملة ح��ارة حريك� ،أوقفت قوى
ويف
ٍ
اجلي�ش يف �أوق��ات خمتلفة ،املواطنني:
علي ح�سني م�شيك ،زي��ن ابراهيم
�شم�ص ،علي خليل �سويد ،ومنري فدعو�س
قره بللي،
اجلدوع وخالد حممد غ�سان ّ
عواد وتوفيق
والفل�سطيني يحيى نبيل ّ
�إدري�س خبيزة ،لإقدامهم على �إطالق
والت�سبب ب�إ�صابة
النّ ار من �أ�سلحة حربية
ّ
العديد من الأ�شخا�ص.
ّ
حملتي �شاتيال و�صيدا� ،أوقفت قوى
ويف
اجلي�ش ( )2016/11/17الفل�سطينيني
حممد �أي��وب ح�سن وم��راد غ�سان عبد
جميعا
الهادي وناظم قا�سم ،لإقدامهم
ً
حربية يف
على �إطالق النّ ار من �أ�سلحة
ّ
�أوقات �سابقة.

 3080موقو ًفا خالل ت�شرين الأول

أمنية التي نفّ ذتها
نتيجة التدابري ال ّ

الوحدات يف خمتلف املناطق للحفاظ
على الأم��ن خ�لال �شهر ت�شرين الأول
�شخ�صا من
املن�صرم ،متّ توقيف 3080
ً
جن�سيات خمتلفة ،لتو ّرط بع�ضهم يف
إرهابية و�إطالق نار واعتداء على
جرائم �
ّ
مواطنني ،واالجت��ار باملخدرات ،والقيام
ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة �أ�سلحة
وممنوعات ،وارتكاب بع�ضهم الآخر
خمالفات عديدة ،ت�شمل التجوال داخل
الأرا���ض��ي اللبنانية م��ن دون �إق��ام��ات
�شرعية ،وقيادة �سيارات ود ّراج��ات نار ّية
ّ
قانونية.
من دون �أوراق
ّ
و�شملت امل�ضبوطات � 381سيارة و10
واح���دا ،و�أرب��ع��ة
و�صهريجا
�شاحنات،
ً
ً
م��راك��ب �صيد و 207د ّراج����ات ن��ار ّي��ة،
وك��م� ّ�ي��ات م��ن الأ���س��ل��ح��ة الفرديــة
والذخائر اخلفيفة والأعتـدة الع�سكريـة
والأجهــزة الإلكرتونيــة ،بالإ�ضافــة
كميــات كبيــرة مــن ح�شي�شــة
�إىل
ّ
الكيــف.

ال جدار
بني خم ّيم عني احللوة
وحميطه
�صدر ع��ن ق��ي��ادة اجلي�ش-
مديرية التوجيه ما يلي:
تو�ضيحا مل��ا ج��رى ت��داول��ه
ً
م���ؤخ�� ًرا ح��ول �إق��ام��ة ج��دار
خميم عني
ع��ازل يف حميط
ّ
احللوة ،ت�ؤكد قيادة اجلي�ش
عدم وجود �أي قرار ب�إقامة هذا
املخيم وحميطه،
اجلدار بني
ّ
حاليا
وم���ا ي��ج��ري تنفيذه
ً
ه��و ���س��ور ح��م��اي��ة يف بع�ض
التجمعات ال�سكنية واملنازل
القطاعات التي ال ت�شرف على
ّ
ّ
املخيم ومنع ت�سلل
يف داخله ،ويهدف �إىل احلفاظ على �سالمة
ّ
الإرهابيني �إليه �أو اخلروج منه ،بالإ�ضافة �إىل �إغالق الأنفاق
امل�ؤدية �إىل ب�ساتني املواطنني ،كما �أن هذا املو�ضوع قد جرى
ً
م�سبقا بني م�س�ؤويل
االتفاق عليه خالل اجتماعات ُعقدت
86
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الف�صائل الفل�سطينية ومديرية املخابرات .وت�شري هذه القيادة
املخيم هي مفتوحة �أمام حركة مرور
�إىل �أن جميع مداخل
ّ
احلد
الأ�شخا�ص وال�سيارات ،والعمل جا ٍر على ت�سهيلها �إىل
ّ
الأق�صى.
الريزة يف 2016/11/25

يف
ثكناتنا

�إعداد:
تريز من�صور

تغمر الك ّلية احلربية
فرحة ك�برى ل��دى ا�ستقبالها
التالمذة ال�ضباط اجلدد ،فهم الدم اجلديد ،الذي
ويجدد �شبابها ،هذه الفرحة غابت يف العام
يجري يف �شرايني هذه الك ّلية
ّ
ً
خمتلفا...
املا�ضي� ،أما هذا العام فالأمر كان
وتتعمر يا دار» ا�ستقبلت الك ّلية � 310شبان توافدوا �إىل ال�صرح
على وقع �أنغام �أغنية «تعال
ّ
الع�سكري الأكادميي ،منتقلني من حياتهم املدنية �إىل احلياة الع�سكرية ،حيث املناقبية الع�سكرية
واالن�ضباط ،مت�س ّلحني بحما�سة الدفاع عن الوطن ،ومتط ّلعني نحو م�ستقبل واعد.
كثريون من ه�ؤالء تركوا مقاعد الدرا�سة اجلامعية ،وتخ ّلوا عن �ضمانات ّ
يوفرها
لهم اخت�صا�صهم لو تابعوا درا�ستهم ،لي�صبحوا هم �ضمانة للوطن.

يوم فرح

رئ��ي�����س ق�سم الأم����ن وال��ت��وج��ي��ه يف
ال��ك� ّ�ل��ي��ة احل��رب��ي��ة العميد ال��رك��ن
ح�سيب عبدو ال��ذي التقيناه بينما
ّ
الكلية ت�ستقبل املتطوعني،
كانت
ق��ال ملجلة «اجل��ي�����ش»� :إن ال��ي��وم يوم
ّ
خ�صو�صا �أنه
الكلية احلربية،
فرح يف
ً
يتم تطويع تالمذة
يف العام املا�ضي مل ّ
�ضباط جدد.
و�أ���ض��اف :بناء على مر�سوم وزاري متّ

تطويع  310تالمذة
ّ
الكلية احلربية،
�ضباط يف
مو ّزعني بني  200تلميذ �ضابط للجي�ش
جو ،وثالثة قوى
( 194قوى ّ
بر ،ثالثة قوى ّ
ً
ً
تلميذا �ضابطا لقوى الأمن
بحر) ،و96
الداخلي� ،إ�ضافة �إىل  12للأمن العام ،و2
يتم تطويع � 70ضابط
للجمارك ،و�سوف ّ
اخت�صا�ص يف القريب العاجل.

الغالبية من اجلامعيني

كما لفت العميد ال��رك��ن عبدو
�إىل � ّأن املعدالت العامة ملعظم تالمذة
�ضباط هذه الدفعة يف ال�شهادة الثانوية
هي بني  15و 17على ع�شرين ،كما
� ّأن  60يف املئة منهم طالب جامعيون
�سيما
من خمتلف االخت�صا�صات وال ّ

الك ّلية احلربية ت�ستقبل دفعة جديدة من التالمذة ال�ضباط
� 310شبان و ّدعوا احلياة املدنية و�أعلنوا الفخر والطاعة
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يف
ثكناتنا
منحا درا�سية
الهند�سة ،وهم حائزون
ً
ولكن
من �أهم اجلامعات يف لبنان،
ّ
حبهم للم�ؤ�سـ�سـة الع�سكرية ،دفعهم
ّ
ّ
�إىل التخلي عن كل �شيء وااللتحاق
ّ
بالكلية احلربية.
واع��ت�بر العميد ال��رك��ن ع��ب��دو �أن
ّ
للكلية
تالمذة ال�ضباط اجلدد بالن�سبة
احل��رب��ي��ة ه��م ك��ال�براع��م ال�صغرية،
�ه��ده��م ب��ال��رع��اي��ة وبالرتبية
ي��ت� ّ�م ت��ع� ّ
الع�سكرية ،وتدريبهم على املناقبية
الع�سكرية وعلى االن�ضباط واح�ترام
يتم �صقل معارفهم
القوانني ،كما
ّ
بالعلوم املختلفة ،كي ي�صبحوا رجالاً
أ�شداء وق��ادة للم�ستقبل ،تفتخر بهم
� ّ
حد
امل�ؤ�سـ�سـة الع�سـكرية والوطن على ِّ
�سواء.
لتطوع
و�أو���ض��ح �أن الفرحة الكربى
ّ
التالمذة اجل��دد تغمر تالمذة �ضباط
ال�سنة ال��ث��ال��ث��ة ،على اع��ت��ب��ار �أنهم
�سيكونون العرابني (لفاليينهم) يف
كل �شيء ،يرعونهم ،ويد ّربونهم على
احل��ي��اة الع�سكرية (كيفية ت�أدية
الت�صرف �ضمن املناقبية
التحية� ،أ�صول
ّ
الع�سكرية ،)...والأهم من كل ذلك
�أنهم �سيمار�سون ال�سلطة للمرة الأوىل
تخرجهم يف �آب املقبل وااللتحاق
قبل
ّ
بوحدات اجلي�ش.
ومت��نّ ��ى ال��ع��م��ي��د ع��ب��دو �أن ي�صمد
التالمذة اجلدد ويجتازوا بنجاح جتربة
يوما) ،حيث
احلجز الأوىل (بني  40وً 60
علما
يتعر�ضون ل�ضغوط نف�سية �صعبة،
ً
ّ
�أن ه����ؤالء التالمذة اجل��دد يلتحقون
ّ
متفرقني ،متباعدين وغرباء
بالكلية
ّ
ليخرجوا بعد ثالث �سنوات متّ حدين
مت�ضامنني �أحباء.

وداع ولقاء

ّ
الكلية احلربية حيث
عند مدخل
يودعون
كان املتطوعون بالع�شراتّ ،
�أهلهم بحرارة ،وكذلك جمتمعهم
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املدين ،التقينا بالتلميذ ال�ضابط علي
حممد بي�ضون (ق���وى �أم���ن داخ��ل��ي)
وعند �س�ؤالنا له عن �شعوره� ،أك��د �أن
خدمة الوطن �شرف وت�ضحية ووف��اء،
منو ًها
م�ستعد لكل ال�صعاب
وب�أنه
ّ
ّ
ّ
باحلفاوة واال�ستقبال الرائـع يف الكليــة
احلربيــة.
التلميذ ال�ضابط ب�لال عبد املجيد
�ضو (�سنة ثانية هند�سة يف اجلامعة
العربية)� ،أكد �أن حلمه الذي راوده منذ
ً
�ضابطا مثل والده بد�أ
ال�صغر ب�أن يكون
يتحقق ،حيث كان يرافقه �إىل مركز
متحم ً�سا خلو�ض التجربة
خدمته .وبدا
ّ
ً
اجلديدة والفريدة من نوعها� ،آمال �أن
التحدي وامل�س�ؤولية
يكون على ق��در
ّ
امللقاة على عاتقه.
ّ
توجهنا نحو نقطة
من مدخل
الكلية ّ

جتمع العرابني حيث
ّ
اللقاء الأول بينهم
وبني املتطوعني.
التلميذ ال�ضابط
برناردو �سليمان،
�أخربنا �أ ّنه كان
يدر�س اخت�صا�ص
ال��ه��ن��ـ��د���س��ـ��ـ��ـ��ة
(�سنــة ثانية)
يف جامعة �سيدة
اللويزة ،وق� ّ�رر االنت�ساب
ّ
�سعيدا
الكلية احل��رب��ي��ة ،وب���دا
�إىل
ً
ّ
وف��خ��و ًرا النت�سابه �إىل ه��ذه الكلية،
معر ًبا عن ا�ستعداده للت�أقلم مع احلياة
الع�سكرية مرحلة تلو الأخرى� ،شاك ًرا
ع��راب��ه وال�ضباط والع�سكريني على
حفاوة اللقاء.

�أحالم وحماوالت

التلميذ ال�ضابط جوزف عبد الله
زراق��ط كان ب��دوره يتابع الدرا�سة
يف اخت�صا�ص هند�سة ال��ب�ترول
(�سنة ثالثة) يف جامعة القدي�س
يو�سف .وه��و يقول ،بعد عدة
حماوالت جنحت يف االنت�ساب
ّ
الكلية احلربية ،معقل
�إىل
الرجال ال�شجعان...
زميله ،التلميذ ال�ضابط
طارق الديب (�سنة ثالثة
ه��ن��د���س��ة ات�������ص���االت يف
اجلامعة اللبنانية) جنح
ّ
بالكلية
يف االل��ت��ح��اق
احلربية بعد �أربع حماوالت.
لتحمل
م�ستعد
هدفه خدمة وطنه ،وهو
ّ
ّ
ال�صعوبات النف�سية واجل�سدية والفكرية
التي قد تواجهه ،ويق�سم على جت�سيد
�شعار اجلي�ش (�شرف ت�ضحية وفاء).
التلميذ ال�ضابط �أحمد عبود كان
يتابع الدرا�سة � ً
أي�ضا (�سنة ثالثة هند�سة
مدنية يف جامعة بريوت العربية) ،ولكن
ً
�ضابطا يف اجلي�ش
رغبته ب ��أن يكون
اللبناين ،كانت �أق��وى من اخت�صا�ص
ّ
ّ
مت�سل ًحا
الكلية
الهند�سة ،ف�أتى �إىل
بالكثري م��ن ال��ع��زم ،وه��و يعرب عن
امتنانه لعرابه ،ولل�ضباط والع�سكريني
ّ
الكلية.
يف

ال�ضابط
التلميذ
ح�����س�ين وه���ب���ي (ه��ن��د���س��ة
ميكانيك يف اجل��ام��ع��ة اللبنانية
الدولية)ّ ،
تخلى عن اخت�صا�ص الهند�سة
واحل��ي��اة امل��دن��ي��ة ليلتحق ب��رف��اق��ه يف
ال��ك� ّ�ل��ي��ة احل��رب��ي��ة ،حم��ق� ً�ق��ا حلمه
بالدفاع عن وطنه لبنان ،الذي �أبى �أن
بعيدا عن
يوما للعي�ش وللنجاح
ً
يغادره ً
ترابه و�أهله .لدى وهبي �أم��ل كبري يف
حياة ع�سكرية ناجحة� ،ضمن عائلته
اجلديدة ،امل�ؤ�سـ�سـة الع�سـكرية.
التلميذ ال�ضابط غدير حمفو�ض (�سنة

ث���ان���ي���ة
مت����وي����ل
يف جامعة
ال��������������روح
ال���ق���د����س -
ا لك�سليك ) ،
ّ
الكلية احلربية التي لها
انت�سب �إىل
يف نف�سه الكثري من التقدير واالحرتام،
ملبيا ن��داء احل��ي��اة الع�سكرية التي
ًّ
يع�شقها ،ومبد ًيا ا�ستعداده للت�ضحية
دفاعا عن لبنان.
ً

�أعلن الطاعة

م��ن نقطة ل��ق��اء ال��ت�لام��ذة ال�ضباط
توجهنا نحو غرف املنامة،
بالعرابنيّ ،
ّ
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يف
ثكناتنا
يو�ضب التالمذة ال�ضباط �أمتعتهم
حيث ّ
و�أغرا�ضهم ال�شخ�صية ،ويلقون نظرة
أ�سرتهم اجلديدة وعلى غرفهم التي
على � ّ
�سيمكثون فيها ثالثة �أعوام مع زمالء
لهم من جميع املناطق والطوائف،
وين�صهرون �ضمن بوتقة امل�ؤ�سـ�سة
الع�سكرية ،وحتت راية اجلي�ش.
الدبو
نلتقي التلميذ ال�ضابط جوزف
ّ
(���س��ن��ة ث��ان��ي��ة ط��وب��وغ��راف��ي��ا) فيعرب
عن فرحته العارمة م��ق� ّ�د ًرا امل�س�ؤولية
يتحملها وه��و يرتدي
الكبرية التي
ّ
البزة الع�سكرية للمرة الأوىل ،ومبد ًيا
ّ
لتحمل الت�ضحيات اجل�سام،
ا�ستعداده
ّ
للدفاع عن �أر�ض الوطن وحماية �شعبه
من املخاطر .وهو يختم كالمه ب�شكر
ّ
الكلية
عرابه وكل من ا�ستقبله يف
ّ
احلربية.
التلميذ ال�ضابط بيار يو�سف العلم
(حائز على �إجازة فنية يف امليكانيك)،
�أكد �أنه يحب احلياة الع�سكرية منذ
ال�صغر ،كونه �إب��ن عائلة ع�سكرية
م�ستعد للت�ضحية
(والده و�شقيقاه) ،وهو
ّ
وال��ت ��أق��ل��م م��ع ال��ت��ح��دي��ات ،واح�ت�رام
خ�صو�صا �أنه اعتاد ذلك خالل
القوانني،
ً
تطوعه يف ال�صليب الأحمر اللبناين.
ّ
التلميذ ال�ضابط جوزف �صفري (�سنة
ثانية فيزياء يف اجلامعة اللبنانية)،
يحب اجلي�ش لأنه مدر�سة الرجال .يخترب
ق�ص
احلياة الع�سكرية للمرة الأوىلّ ،
�شعره وارت��دى البذّ ة الع�سكرية ،وم�شى
برفقة عرابه معلنً ا الطاعة واالحرتام
وتطبيق الأوامر.
التلميذ ال�ضابط عالء �أبو �شقرا (�سنة
�أوىل هند�سة كهرباء يف جامعة بريوت
العربية ،م�صنّ ف الأول على �صعيد قوى
الأمن الداخلي)� ،أعرب عن �سعادة ال
ّ
الكلية
تو�صف� ،أو ًال لأنه جنح يف دخول
وثانيا للطريقة التي ا�ستقبلهم
احلربية،
ً
أك��د �أنه
بها ال�ضباط والع�سكريون .و� ّ
يتوقع مواجهة �صعوبات وتدريبات
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قا�سية� ...إ ّال �أن كل �شيء يهون خلدمة
لبنان.
التلميذ ال�ضابط �إيلى لبه جيان (�سنة
ثانية جغرافيا يف اجلامعة اللبنانية)
�أو�ضح �أنه ال�ضابط الثالث يف العائلة بعد
والده العميد الركن بطر�س لبه جيان
و�شقيقه ،و�أعرب عن فخره النت�سابه �إىل
ّ
الكلية العريقة.
هذه
التلميذ ال�ضابط روي مرعي (�سنة
ثانية معلوماتية يف اجلامعة اللبنانية
الأم�ي�رك���ي���ة) ،ي��ه��وى ال�����ص��ع��وب��ات
وال��ت��ح��دي��ات وال��ت�����ض��ح��ي��ات وك���ل ما
ّ
يتطلبه الدفـاع عن الوطــن ،لذلــك
هو هنــا...

زميله ج��ه��اد ح��م��دان (�سنة ثانية
ه��ن��د���س��ة ك��وم��ب��ي��وت��ر يف ج��ام��ع��ة
التكنولوجيا والعلوم التطبيقية) ت�أثر
بوالده الذي خدم يف امل�ؤ�سـ�سة الع�سكرية،
م�ستعد لكل الت�ضحيات يف �أحلك
وهو
ّ
الظروف و�أ�صعبها� .أما التلميذ ال�ضابط
�سامر عيا�ش (رقيب يف اجلي�ش) فقد
حلما راوده منذ ال�صغر.
حقق
ً
�آخ��ر من التقيناهم ك��ان التلميذ
ال�ضابط حممد �سميح فخر الدين (�سنة
�أوىل هند�سة يف اجلامعة اللبنانية)،
فرحته ال تو�صف وكذلك حما�سته
الختبار احلياة الع�سكرية.
وودعناهم،
متنينا التوفيق لل�شبان ّ

حالة ا�ستنفار

فيما ان�صرفوا لالجتماع الأول ،حيث
كانت بانتظارهم تعليمات ز ّوده��م
ّ
الكلية
�إياها م��د ّرب ال�سنة الأوىل يف
العقيد الركن روب�يرت ال�شختورة...
العــد العك�سـي
ليبد أ� بعــد ذلــك
ّ
التحديــات
مل�سرية الأل��ف ميــل ،مــن
ّ
والت�ضحيــات.

ّ
ت�سلم العتاد الع�سكري
عند نقطة
والأغ��را���ض ال�شخ�صية ،ب��دا اجلميع،
ال�ضباط والع�سكريون يف حالة ا�ستنفار
لت�أمني كل ما يلزم للقادمني اجلدد.
ّ
الكلية
فاللحظات الأوىل لهم يف
احلربية �ستحفظها ال��ذاك��رة ط��وال
العمر.
التلميذ ال�ضابط حممود ح�سن �إبراهيم
�سعيدا
(طالب �سنة ثانية حقوق) بدا
ً
وهو يحمل عتاده :فخر يل �أن �أكون
ً
�ضابطا ،يقول.

ت�صوير:
اجلندي رواد رزق (الك ّلية احلربية)
اجلندي �إبراهيم �إيواز (مديرية التوجيه)

ذكراهم
خالدة

�إعداد:
نينا عقل خليل

الذكرى ال�سنو ّية الثانية ال�ست�شهاد الرائد جهاد الهرب
�أحيت عائلة الرائد ال�شهيد جهاد نبيه الهرب الذكرى ال�سنو ّية الثانية
�ضد التنظيمات
ال�ست�شهاده خالل املواجهة التي خا�ضها اجلي�ش ّ
قدا�س وجنّاز لراحة نف�سه يف
الإرهاب ّية يف بحنني – عكار .وقد �أُقيم ّ
كني�سة مار اليا�س احلي – من�صور ّية بحمدون ،ح�ضره العميد الركن
يف العظة التي �ألقاها ,ن� ّ�وه الأب
ربا
نعيم حداد مب�آثر ال�شهيد ،معت ً
� ّأن ذكراه لن ميحوها الزمن مهما
طال...
وق���ال ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن �أن��ط��ون
العلم الذي �ألقى كلمة القيادة :يف
الذكرى الثانية ال�ست�شهاد الرائد
جهاد الهرب ،ن�سرتجع ب�إكبار و�إباء
البطولية الرائعة التي ّ
�سطرها
الوقفة
ّ
ال�شهيد مع كوكبة من رفاقه
إرهابية
يف مواجهة التّ نظيمات ال
ّ
الغادرة.
�شكلت ت�ضحيات �شهيدنا
لقد
ّ
ج��ه��اد وج��م��ي��ع ���ش��ه��داء اجلي�ش
ّ
ملحطة
الأبطال ،العناوين امل�ضيئة
ه��ي الأك�ث�ر خ��ط��ورة يف تاريخنا
احلديث ،حني �أحبطوا ب�شجاعتهم
ّ
خمطط
و�إمي��ان��ه��م ب��ر���س��ال��ت��ه��م،
الإرهابيني يف ا�ستدراج الوطن �إىل
�أتون احلرائق امل�شتعلة من حوله،
وجعله �ساحة للفو�ضى والإج���رام
وانتهاك احل��رم��ات والكرامات.
فواجهوا عبث العابثني والتقطوا
جمر الت�ضحية ب�أ�صابع من حديد،
حتى انت�صروا وانت�صر بهم اجلي�ش ولبنان.
و�أ�ضاف :لقد م�ضيت �إىل حيث م�ضيت� ،شامخ الر�أ�س
املقد�س الذي
عايل اجلبني ،ح�سبك التزام الواجب
ّ
ائتمنك عليه جي�ش الوطن ،كما االنت�صار ل�شعبك،
ً
ً
وكرامة ،فك�أنك بذلك قد �أبيت � اّإل �أن
وحرية
�أمنً ا
تتوج باال�ست�شهاد م�سريتك امل�شهود لها بالع�صامية
ّ

�أنطون العلم ممثّلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وعدد من
ال�شخ�ص ّيات االجتماع ّية والدين ّية ،و�أهل ال�شهيد ورفاقه ،بالإ�ضافة
�إىل �أهل البلدة وعائالت الع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا خالل معركة
بحنني.

والتجرد ون��ك��ران ال���ذات ،والعمل ب�صمت اجلندي
ّ
لرت�صع تاريخ م�ؤ�س�ستك وعائلتك وبلدتك
املجهول،
ّ
العزة والعنفوان والفخر...
أبية ،ب�أو�سمة ّ
ال ّ
وختم م��ع�ّب�رّ ً ا با�سم العماد قهوجي ع��ن �أعمق
م�شاعر الت�ضامن مع �أفراد عائلة ال�شهيد وعموم �أبناء
البلدة...
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 ...ون�صب تذكاري للنقيب ال�شهيد فرا�س احلكيم
يف منا�سبة الذكرى ال�سنوية الثانية ال�ست�شهاد النقيب فرا�س حممود احلكيم� ،أقيم احتفال يف قاعة
رابطة �آل احلكيم يف بلدة امل�شرفة  -ق�ضاء عاليه ،ح�ضره العميد ابراهيم ّترو ممثّلاً قائد اجلي�ش العماد
املوحدين الدروز نعيم ح�سن ،النائب
جان قهوجي ،ال�شيخ �سامي �أبي املنى ممثّلاً �شيخ عقل طائفة ّ
فادي الهرب ،مم ّثلون عن قادة الأجهزة الأمن ّية� ،شخ�ص ّيات اجتماع ّية ودين ّية� ،أهل ال�شهيد ورفاقه
وعدد كبري من املواطنني.
بعد الن�شيد الوطني والوقوف
اً
إج�لال لأرواح
دقيقة �صمت �
ّ
ممثل
�شهداء اجلي�ش� ،ألقى
ق��ائ��د اجل��ي�����ش العميد ت� ّ�رو
كلمة قال فيها :ال عطاء
�أكرم من عطاء ال�شهيد وال
فداء �أنبل وال �إيثار �أعظم� ،إ ّنه
املتوج بت�ضحياته،
الكبري
ّ
وه��و م��دم��اك احل��ق وطريق
احل��ري��ة امل��ك� ّ�ل��ل��ة ب��ال��ع� ّ�زة
وال��ك��رام��ة .البع�ض ي�شهد
يقدم
بالكلمة �أو بالقلم �أو ّ
مما و�سعت يداه من
الي�سري ّ
مال ورزق ومقتنى� ،أما ال�شهيد
فهو من يبذل حياته ويجود
بزهرة �شبابه ف��دا ًء ل�شعبه،
�سيد
مر الزمان ّ
فيبقى على ّ
�سيد
اللقاء يف الوطن كما ّ
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اللقاء يف املدى الأبعد ،حيث
�شم�س احلياة التي ال تغيب
ونهر اخللود الذي ال ين�ضب.
هذه هي الت�ضحية الق�صوى
قدمها رفيقنا البطل
التي ّ
النقيب ال�شهيد فرا�س ،وهو
ي��واج��ه م��ع ك��وك��ب��ة من
رفاقه ع�صابة غ��در و�إج��رام
يف �إح���دى مناطق �شمالنا
احلبيب يف العام  ،2014ودليله
أخالقية
�إىل ذلك الرتبية ال
ّ
إن�سانية التي ّ
تلقاها هنا
وال
ّ
يف ه��ذه البلدة الأب� ّ�ي��ة ،من
�أه��ل��ه ورف���اق طفولته ،ثم
ّ
وتلقاه من توجيه
ما نهله
وطني وتدريب ع�سكري من
جي�ش بالده.
ثمة من هم
و�أ�ضاف :هل ّ

�أك�ث�ر منكم ق���درة على
دع���م جي�ش ال��ب�لاد؟ وه��ل
هناك من مل تبلغه �أخبار
ت�ضحياتكم يف �سبيل وحدة
ال��وط��ن؟ � ّإن �سالحكم هو
ال��ب��ذل وال��ك��رم ،وثقتكم
ه��ذه بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
كما ثقة جميع اللبنانيني
ب����ه����ا ع����ل����ى اخ����ت��ل�اف
ان��ت��م��اءات��ه��م ال��ط��ائ��ف��ي��ة
واملناطقية ،هي
واملذهبية
ّ
ّ
ّ
مبنزلة و���س��ام رف��ي��ع يعلق
على �صدر كل جندي من
و�ست�شكل على
ج��ن��ودن��ا،
ّ
الدوام احلافز الأقوى للجي�ش
مهماته النبيلة يف
ملوا�صلة
ّ
الدفاع عن لبنان ،هذا ما
ّ
كل يوم
فعلناه وما نفعله

يف مواجهة الإره���اب على
ال�شرقية وخ�لاي��اه
احل���دود
ّ
التخريبية يف الداخل...
ّ
وتابع� :شهيدنا البطل ،من
�أح�ضان بلدتك التي �أحببت،
ن��ت��وج��ه ب��ت��ح� ّ�ي��ة �إك���ب���ار
ّ
و�إجالل �إىل روحك الطاهرة،
ّ
وكل يوم ب�أن
ونعاهدك اليوم
نبقى �أوفياء ملبادئك ،و�أمناء
على دمائك ،كما نعاهد
أب��ي��ة ال�صبورة
عائلتك ال ّ
متثل ّ
ّ
ظلك اجلميل
التي
على هذه الأر�ض ،ب�أن تبقى
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مالذها
الدائم وعائلتها الكربى،
و�إىل جانبها يف كل حني.
توجه بال�شكر �إىل
ً
وختاما ّ
ك� ّ�ل من �أ�سهم يف ت�شييد
الن�صب التذكاري لل�شهيد.
ثم �ألقت �شقيقة ال�شهيد
رن�����ا احل���ك���ي���م ك��ل��م��ة
ال��ع��ائ��ل��ة ،ف��ق��ال��ت :م��ق��دام
�أنت لأنك ال تهاب امل�صائب
وامل�صاعب� .شجاع تتنقل
ب�ين ل��ه��ي��ب ال���نّ �ي�ران ،بني
طلقات الر�صا�ص و�أ���ص��وات
تلبي النداء،
املدافع ،مغوار ّ

ال�شرف عنوانك والت�ضحية
ّ
تكلل
دوما
نهجك وبالوفاء ً
جبينك...
و�أ�ضافت� :إليك �أكتب يا
�أخي البطل و�صفحات قلبي
تنطق با�سمك ي��ا كرمي
الأخ��ل�اق� ،أحييك ي��ا من
ت�ستحق االن��ح��ن��اء �إج� اً
ل�ال
ّ
�أم���ام م��ا ق� ّ�دم��ت وم��ا بذلت
حتى رخ�صت الروح .عرفتك
ً
�سندا،
�صادقا،
حمبا،
� ًأخ��ا
ً
ًّ
�شجاعا ،م�ؤمنً ا.
مقداما،
ً
ً
�إليك �أهدي كلماتي يا �أنبل
الرجال و�أقول:
ري��اح��ا
ل��و ك���ان ال�����ش��وق
ً
المتطيت �صهوتها �إليك،
ول���و ك���ان احل��ن�ين ج��ب� اً
�ال
لعربتها �إىل عينيك و�إىل
قلبك الوارف ّ
ظله.
القلوب ا�شتاقت �إليك يا
ّ
وكل ما
فرا�س و�أهل البيت
ّ
الكل ي�شتاق اليك،
فيه،
ث��ي��اب��ك الع�سكرية التي
كانت تزيد من بهاء ّ
طلتك
ول�ست �أدري ماذا بعد.
اهتز عر�ش
وختمت قائلة:
ّ
ٍ
ّ
ال�سماء فعري�سها �آت بزفة،
ويقدمها
يقطف ال��ن��ج��وم
ّ
زهو ًرا فوق �سياج الوطن.
بعد ذلكُ ،عر�ض فيلم عن
ال�شهيد ،كما �أُلقيت ق�صيدة
من وح��ي املنا�سبة لل�شاعر
�وج��ه
ع�����ص��ام ب��رك��ة ،ث��م ت� ّ
اجلميع �إىل �ساحة البلدة
حيث الن�صب ال��ت��ذك��اري
تخليدا لذكراه،
�شيد
ً
الذي ّ
ف�أُزيحت ال�ستارة عنه ،وو�ضع
��رو �إك��ل��ي�ًل�اً من
العميد ت� ّ
الزهر با�سم قائد اجلي�ش.

 ...وقدا�س يف الذكرى
ال�سنو ّية الثانية
ال�ست�شهاد املالزم
� ّأول ندمي �سمعان
�أُقيم يف كني�سة مار فوقا – كفتون،
قدا�س لراحة نف�س امل�لازم � ّأول
ّ
ال�شهيد ندمي جورج �سمعان ،يف
الذكرى ال�سنوية الثانية ال�ست�شهاده
�ضد
خالل معركة خا�ضها اجلي�ش ّ
جمموعات �إرهاب ّية تكفري ّية يف
بحنني.
ح�ضر القدا�س العميد الركن ح�سن جوين
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
و�أهل ال�شهيد ورفاقه ال�ضباط ،وزوجة اللواء
ال�سيدة لودي
الركن ال�شهيد فران�سوا احلاج
ّ
ودينية ورئي�س
و�شخ�صيات اجتماعية
احلاج،
ّ
ّ
ال�سيد نخلة فار�س ،وعدد كبري من
البلدية
ّ
�أهايل �شهداء اجلي�ش و�أهايل البلدة واجلوار.
ذك��ر
و�أل��ق��ى الأب ب�سام نا�صيف عظة ّ
مهم �أدي�ش
خاللها بقول ال�شهيد :م�ش
ّ
منعي�ش املهم �أدي�ش بيعي�ش �إ�سمك من بعد
مناقبيته.
وحتدث عن
ما متوت،
ّ
ّ
ثم كانت كلمة ّ
ملمثل قائد اجلي�ش قال
فيها :يرتفع ال�شهيد يف �ساحة الواجب،
فتحيا �شجرة الوطن وتزهر وتثمر .ت�سيل
دما�ؤه الزكية فوق حبات الرتاب ،فرتت�سم
بالدم ح��دود الكرامة وال�سيادة الوطنية.
حتما
ج�سدا ،لكنهم
ينال الأع��داء منه
ً
ً
ال ي�ستطيعون النيل من روح��ه ،كما ال
ي�ستطيعون حمو ذكراه وم�آثره ،التي �ستبقى
حم��ف��ورة يف �سجل املجد واخل��ل��ود ،و�شعلة
قد�سية ت�ستنري بها الأجيال جيلاً بعد جيل،
حني تنبت الأ���ش��واك يف العقول والقلوب،
ال�شر بر�أ�سه من خلف خيوط ّ
ّ
الظالم،
ويطل
ّ
يهجر الأمان املكان والزمان ،ويتغرب �ضوء
احل��ق ،ولي�س هناك من يعيد الأم��ان �إىل
ربوعه واحلق �إىل ن�صابه � ،اّإل الرجال الأبطال

الذين يج�سدون العهد والوعد ،فعل �شجاعة
ج�سد
وت�ضحية وانت�صار على الذات .هكذا ّ
�شهيدنا البطل ندمي� ،إميانه بر�سالته ووفائه
لق�سمه� ،شهادة حمراء من �أج��ل لبنان،
وهو يواجه ورفاقه ال�شجعان قبل �سنتني،
إرهابية املجرمة ،ليدفع
�إحدى الع�صابات ال
ّ
و�شرها ،عن �أهله و�إخوته يف الوطن
حقدها ّ
واملواطنية.
و�أ�ضاف� :شهيدنا الغايل ،يف هذا املكان
املقد�س و�أمام هذا اجلمع العزيز ،نعاهدك
اليوم �أهلاً
ً
ورفاقا و�أ�صدقاء ،ب�أن نبقى �أمناء
على دمك الطاهر ودماء جميع �شهدائنا
الأب��رار ،و�سنم�ضي على الطريق التي �آمنت
بها وبذلت حياتك يف �سبيلها ،رايتنا احلق
و�ساحاتنا البطولة ،وخبزنا حمبة الوطن
والعي�ش بكرامة وعنفوان.
مقدما با�سم قائد اجلي�ش العماد
وختم
ً
جان قهوجي �أعمق م�شاعر الت�ضامن مع
�أفراد عائلة ال�شهيد وعموم �أبناء البلدة.
ث��م كانت كلمة وال��د ال�شهيد ج��ورج
�سمعان ،ف�شكر قيادة اجلي�ش وال�ضباط
والأفراد وكل الع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا
م��ن �أج��ل بقاء لبنان ،كما �شكر من
خ�صو�صا �أهايل
ح�ضروا من قريب �أو بعيد
ً
ربا � ّأن ال�شهادة هي �أ�سمى
ال�شهداء ...معت ً
الرتب ،وال�شهيد قائد مالك عند الرب.
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وقفة وفاء

عائلة العقيد ال�شهيد داين حرب
حتيي ذكرى ال�شهداء يف عيد اال�ستقالل

�أوالد ال�شهداء الذين ا�ست�شهدوا منذ العام ( 2000من عمر � 15سنة وما فوق) وعائالتهم
كان لهم موعد مع حفلة مو�سيق ّية رائعةّ ،
نظمتها عائلة �شهيد �ساحة ال�شرف العقيد
داين حرب برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وذلك يف منا�سبة عيد اال�ستقالل
وتخليدا لأرواح ال�شهداء.
ً
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�إىل املوت �أو �إىل احلرية...

قدمت
الن�شيد الوطني
ً
افتتاحا ،ثم ّ
الإع�لام��ي��ة غري�س خم��اي��ل احلفلة
متحد ً
ثة عن م�آثر ال�شهيد داين حرب
ّ
ال���ذي مل ي�ترك �ساحة امل��ع��رك��ة بل
بقي يقاتل ليحمي جنوده رغم كل
الأخطار .وا�ستعادت الكلمات الأخرية
لل�شهيد« :يف �ساحة ال�����ش��رف على
ال�ضابط �أن ي�أخذ
ق��را ًرا ،وهذا القرار
� ّإم��ا �أن يذهب به
�إىل امل���وت �أو �إىل
احل��ري��ة» ...هذه
الكلمات التي
ج��ع��ل��ت��ه ي���أخ��ذ
قرا ًرا �أملته عليه
عقيدته الوطنية.

ب ّيي راح...
مع الع�سكر

احل�ضور

�أقيمت احلفلة
يف ق��اع��ة ع�صام
فار�س يف جامعة
�سيدة اللويزة -زوق
ّ
م�صبح ،و�أحيتها
الأورك�����������س��ت��را
ال���ه���ارم���ون���ي���ة
الوطنية التابعة
مل��و���س��ي��ق��ى ق���وى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي
ب��ق��ي��ادة العقيد ال��دك��ت��ور زي���اد م��راد
ً
وال�سيدة كارول عون �شختورة
(عزفا)،
ّ
والأ�ستاذ �شادي عيدموين (�أدا ًء منفر ًدا).
تقدمهم
فاق عدد احل�ضور الـ� 500شخ�صّ ،
ممثل ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش العميد
الركن البحري ج��وزف واكيم ،و�إىل
جانبه ممثل ق��وى الأم���ن الداخلي

ال�شهيد� ،إىل �ضباط متقاعدين ور�ؤ�ساء
بلديات و�شخ�صيات دينية ومدنية
وعائالت ال�شهداء.

العقيد خ��ال��د الأي���وب���ي ،مم��ث��ل ق��وى
الأمن العام املالزم مازن �صقر ،حمافظ
بعلبك -الهرمل ب�شري خ�ضر� ،إ�ضافة
�إىل �ضباط من دورتَي االن�صهار الوطني
( )94واليوبيل الذهبي ( ،)95و�آخ��رون
من اللواء الثامن -الكتيبة  83التي
ا�ست�شهد فيها العقيد حرب ،و�أ�صدقاء

م���ق���دم���ة ع��ن
ّ
�أورك�����س�ترا ق��وى
الأم���ن ال��داخ��ل��ي
وتاريخها ،ب��د�أت
ال��ف��ق��رة ال��ف��ن� ّ�ي��ة
ب��أغ��ن��ي��ة «���ض��اع
���ش��ادي» لل�سيدة
ف���ي��روزّ � ،أدت���ه���ا
ال�����س� ّ�ي��دة ك���ارول
وخ�صت بها
عون
ّ
ال�شهيد م�ستبدلةً
�إ�سم �شادي با�سم داين ،ف�أبكت احل�ضور.
وع��زف��ت الأورك�����س�ترا «ب� ّ�ي��ي راح مع
الع�سكر»« ،بيقولو زغيرّ بلدي»« ،عم
بحلمك يا حلم يا لبنان» ،وغريها...

كلمات وتكرمي

حمافظ بعلبك  -الهرمل ب�شري خ�ضر

ّ
تكلم بت� ّأثر كبري قائلاً �« :أنا �أخجل
أقدر �أ ّنهم
من دماء ال�شهداء ،ولكنّ ني � ّ
ا�ست�شهدوا ليبقى الوطن».
ّ
تخلل احلفل � ً
أي�ضا كلمة لعائلة
عب �أو ًال
ال�شهيد �ألقاها ابنه ريان ،الذي رّ
عن فخره بكونه ابن بطل ا�ست�شهد
يف عر�سال وا�ستطاع �أن يقف يف وجه
الإره��اب ويواجه املوت بجر�أة و�شجاعة
حلماية رف��اق��ه وم��رك��زه وم� ّؤ�س�سته
ووط��ن��ه ...ث��م �شكر با�سم عائالت
ال�����ش��ه��داء ،ق��ي��ادة اجلي�ش وك��ل من
ً
خامتا ب� ّأن
�ساهم يف �إجناح هذا احلفل،
ال�شهداء كانوا و�سيبقون العني ال�ساهرة
علينا من ال�سماء.
يف اخلتام ،ق� ّ�دم العقيد م��راد ل�صديق

الطفولة و�شهيد ال��وط��ن داين ح��رب،
ولكل ال�شهداء ،ترنيمة م��زج فيها
ٍ
فني رائ��ع وب����أداء م �� ّؤث��ر ،بني
ب�شكل
ٍّ
ترتيلة «�أعطنا رب��ي» و«الله �أك�بر»
و«�أ�شهد �أن ال �إله �إ ّال الله» .بعدها انتقل
اجلميع للم�شاركة يف كوكتيل
ال�سيد �سيزار معلوف �صاحب
قدمه
ّ
ّ
ّ
ّ
حم�لات  ،Sea Sweetوبينما ت�سلم
ّ
منظمو احلفل وامل�شاركون يف �إحيائه
كتب �شك ٍر با�سم ق��ي��ادة اجلي�ش،
ال�سيدة حياة
كرمت عائلة ال�شهيد
ّ
ّ
�صدقة التي �أهرقت عمرها يف خدمة
قدمت
امل� ّؤ�س�سة و�أوالد ال�شهداء ،بعد �أن ّ
للوطــن �ضابطــني �شهيديــن ،زوجــها
وابنها.

دعما مل�ؤ�س�سة العاقوري
ع�شاء يف جبيل ً
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
قهوجي ممثلاً بالعميد الركن زياد
ن�صر� ،أق��ام��ت م�ؤ�س�سة امل��ق��دم امل��غ��وار
ال�شهيد �صبحي العاقوري حفل ع�شاء

يعود ريعه لدعم ن�شاطاتها ،وذل��ك يف
مطعم  OCEAN BLUEيف ق�ضاء
جبيل.
ح�ضر االحتفال ع��دد م��ن ال�ضباط،

ور�ؤ�ساء بلديات ،و�شخ�صيات اجتماعية
و�إعالمية� ،إىل رئي�سة امل�ؤ�س�سة و�أع�ضائها.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقت
الإعالمية مي فرحات كلمة �أ�شادت
فيها بدور امل�ؤ�س�سة و�أهدافها التي ت�صب
يف خدمة �أبناء �شهداء اجلي�ش وامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية والوطن.
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ًيدا بيد

�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ

كان الفرح واحلما�س �س ّي َدي املوقف
وكانت ال��وج��وه م�شرقة موعودة
برحلة ،مل�شاهدة «لبنان من فوق»...
ف�آخر الدعوات التي ّ
تلقتها عائالت
ال�شهداء حملتهم �إىل تلفريك جونيه،
حيث �أم�ضى اجلميع كبا ًرا و�صغا ًرا
معا بعيد
يوما
رائعا احتفلوا فيه ً
ً
ً
ا�ستقالل وطنهم الذي بذل �آبا�ؤهم
دما كي يحافظوا على حريته
ً
ودميومته...

يوم عائالت ال�شهداء
يف تلفريك جونيه
مرح ور�سائل �إىل ال�سماء

يوم ترفيهي طويل

جلنة تن�سيق ودعم �أبناء �شهداء اجلي�ش
اللبناين وبالتعاون مع �إدارة تلفريك
جونيه ،دعت عائالت ال�ضباط وعائالت
الع�سكريني ال�شهداء� ،إىل يوم ترفيهي
ً
جامعة �أمهات و�أوالده���ن من
طويل،
جميع �أنحاء الوطن.
ب���د�أ امل�����ش��وار م��ن ع��رب��ات التلفريك
يف ج��ون��ي��ه ح��ي��ث اختلطت م�شاعر
التن�صل
احلما�سة واخلوف ،حاول البع�ض
ّ
من ه��ذه الرحلة ،لكن ال�شوق لر�ؤية
املناظر اخللاّ بة ،غلب عليهم ف�صعدوا
وا�ستمتعوا...
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البالونات يف اال�ستقبال
منوعة
ون�شاطات ّ

املجمع الرتفيهي يف
عند و�صولهم �إىل
ّ
امللونة
حري�صا ،ا�ستقبلتهم البالونات
ّ

ب ��أل��وان العلم اللبناين ،غنّ وا ورق�صوا
و�صفقوا مرافقني الأغاين الوطنية التي
كانت ت�صدح نا�شرة �أجواء رائعة.
ّ
املنظمون على ت�أمني الت�سلية
حر�ص

 10ماليني �شخ�ص ا�ستمتعوا
برحالت التلفريك
ّ
ا�ستقلوا
و���ص��ل ع���دد ال��ذي��ن
التلفريك منذ ت�أ�سي�سه يف العام
� 1965إىل  10م�لاي�ين �شخ�ص.
وتفتخر �إدارة التلفريك ب��� ّأن
تعرفة اجلي�ش بقيت خمفّ �ضة
منذ ت�أ�سي�سه وحتى اليوم ،ل ّأن
ً
مكانة
القوى الع�سكرية لها
خا�صة يف قلوب �أ�صحاب هذه
امل�ؤ�س�سة العريقة.

ربا � ّأن اجلي�ش هو �أ�سا�س اال�ستقالل
معت ً
و�ضمانته .وقد �أع��رب عن �أمله يف �أن
يعود لبنان �إىل �سابق عهده من االزدهار،
يدا
من خالل عمل اللبنانيني
جميعا ً
ً
بيد مع امل�ؤ�س�سة التي روت دماء �شهدائها
دائما.
�أر�ض الوطن ،والتي جتمعهم ً
ّ
يف نهاية االحتفال ويف م�شهد م�ؤثر،

فتوجهت
والرفاهية لكل املدعوين،
ّ
الن�ساء �إىل �صبحية القهوة حيث كانت
لهن ف�سحة من الت�سلية يف لقا ٍء �أخوي.
ّ
جتمع الأوالد يف قاعة
يف ه��ذا الوقت،
ّ
املخ�ص�صة لهم يف امل�شروع
الأل��ع��اب
ّ
ال�سياحي ح��ي��ث ���س��ادت �أج����واء من
خ�صو�صا مع
البهجة واللهو وال��ف��رح،
ً
ّ
املن�شطات اللواتي حر�صن على
جهود
منوعة للمنا�سبة ومنها
�إعداد ن�شاطات ّ
الأ�شغال اليدوية.
توجه اجلميع
وبعد الأجواء الرتفيهيةّ ،
�إىل ال��غ��داء يف مطاعم امل�شروع حيث
ح��ر���ص ال��ق� ّ�ي��م��ون ع��ل��ى ت ��أم�ين راح��ة
ال�ضيوف ،وكانوا �أ�سخياء يف تلبية جميع

الطلبات .رئي�س جمل�س �إدارة تلفريك
جونيه املهند�س جوزيف ف�ؤاد بول�س الذي
قدم هذا اليوم الرتفيهي الطويل لعائالت
ّ
فرحا يف هذا اليوم اجلميل،
ال�شهداء بدا ً

امللونة ب�ألوان العلم
�أح�ضرت البالونات
ّ
ٍ
اللبناينّ ،
وعلق عليها كل ولد ر�سالة
�إىل والده ال�شهيد ،و�أر�سلها �إىل ال�سماء،
فال�سماء ت�سمع وت�ستجيب...
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بني م�ؤمتر ال�صلح ال��ذي عقد يف فرن�سا
( )1918بعد انتهاء احلرب العاملية الأوىل،
ومعركة اال�ستقالل يف ت�شرين الثاين ،1943
م�سرية نا�ضل خاللها اللبنانيون من �أجل
ا�ستقاللهم .يف ما يلي �أبرز املحطات يف ذلك
الن�ضال.

 1918م�سرية ن�ضال
ّ 1943توج باال�ستقالل

وفود �إىل م�ؤمتر
ال�صلح

• ت�شرين الأول ،1918
وف��د لبناين برئا�سة
داوود ع��م��ون ي�سافر
�إىل ف��رن�����س��ا حيث
انعقد م�ؤمتر ال�صلح،
وي���ح���م���ل م��ط��ال��ب
اللبنانيني و�أمانيهم:
ا�ستعادة لبنان حلدوده
التاريخية واجلغرافية
ال��ت��ي ّ
قل�صها نظام
ال���ب��روت������وك������ول،
وحتقيق ا�ستقالله.
• �أيار  ،1919وفد ٍ
ثان
�إىل م���ؤمت��ر ال�صلح
برئا�سة البطريرك امل���اروين اليا�س
احل��وي��ك ،يحمل املطالب نف�سها
ويعود بوعود من كليمن�صو رئي�س
وزراء فرن�سا بامل�ساعدة على حتقيق
هذه املطالب.
• ت�شرين الثاين  ،1919وف��د ثالث
يحمل �أي���ً��ض��ا املطالب نف�سها �إىل
م�ؤمتر ال�صلح.
•  26ني�سان  ،1920املجل�س الأعلى
لع�صبة الأمم ينعقد يف �سان رميو
وي��ق��رر و���ض��ع ل��ب��ن��ان و���س��وري��ا حتت
االنتداب الفرن�سي.
• � 1آب  ،1920اجل�نرال
غ����ورو ي�����ص��در ق����را ًرا
ب����إع���ادة تو�سيع

حدود لبنان.
• � 1أيلول  ،1920غ��ورو يعلن والدة
لبنان الكبري يف احتفال ر�سمي
و�شعبي يف ق�صر ال�صنوبر يف بريوت.

املطالبة باال�ستقالل يف ظل
االنتداب

•  ،1925-1920لبنان يف ظل احلكم
الع�سكري الفرن�سي املبا�شر بوا�سطة
املفو�ضني الع�سكريني ،ويف ظل هذا
الواقع �أدرك اللبنانيون �أن االنتداب
ال ي�سعى � اّإل �إىل تكري�س م�صاحله
يف املنطقة .وب�سرعة تنمو حركات
االحتجاج يف لبنان و�سوريا ،وينقلب
عدد كبري من الفاعليات املعروفة

ب�صداقتها لفرن�سا �إىل موقع الن�ضال
يف �سبيل اال�ستقالل عنها.
•  ،1924ن�شوب الثورة يف جبل الدروز
ثم
وامتدادها ب�سرعة �إىل دم�شق ومن ّ
�إىل حا�صبيا ورا�شيا وال�شوف ومناطق
�أخرى ،وت�صاعد املطالبة بو�ضع د�ستور
ً
ن�ص عليه
وطني للبالد
تنفيذا ملا ّ
ّ
�صك االنتداب.
•  ،1926جل��ن��ة ن��ي��اب��ي��ة لبنانية
ت�ستعني مب�����س��ودة د���س��ت��ور فرن�سية
وب ��آراء كبار رجال الدين وال�سيا�سة
وال��ق��ان��ون يف لبنان ،وت�ضع
�أول د�ستور للبنان .غري
�أن ال��د���س��ت��ور �أب��ق��ى
للمفو�ض ال�سامي
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�صالحيات وا�سعة� ،أب��رزه��ا حقه يف
ّ
وحل جمل�س النواب
تعليق الد�ستور
وعزل رئي�س اجلمهورية واحلكومة.
• بعد �إقرار الد�ستور يف  26ايار ،1926
رئي�سا للجمهورية.
انتخب �شارل دبا�س
ً
عدل الد�ستور ،وو�ضع الن�شيد
وبعد عام ّ
الوطني اللبناين.
• � ،1929أعيد انتخاب الرئي�س دبا�س
ل��والي��ة ث��ان��ي��ة مدتها
ثالث �سنوات.
•  ،1934-1931لبنان
يعي�ش يف ظل �أو�ضاع
اق��ت�����ص��ادي��ة خ��ان��ق��ة
�سببها ت�شريع �أب��واب
البالد على م�صراعيها
�أم����ام االح��ت��ك��ارات
ال��ف��رن�����س��ي��ة و�سيا�سة
امل���ف���و����ض ال�����س��ام��ي.
يف امل��ق��اب��ل ت�شتعل
ال��ب�لاد بالتظاهرات
احتجاجا
واال�ضرابات
ً
على االحتكار ،ويقف
ال��ب��ط��ري��رك عري�ضة
على ر�أ����س املعرت�ضني
على ال�سيا�سة الفرن�سية يف لبنان
م�صع ًدا مطالبته باال�ستقالل ،ويلتقي
ّ
مع ال�سوريني املطالبني باال�ستقالل
داعما حتركاتهم .ويف
عن فرن�سا
ً
دم�شق تنطلق هتافات« :عري�ضة
حبيب الله» .على �أر�ض الواقع ترت�سخ
القوى املعار�ضة لالنتداب واملطالبة
باال�ستقالل ،وينقلب معظم �أ�صدقاء
رحبوا بدخولها لبنان،
فرن�سا الذين ّ
���ض��ده��ا .ك��م��ا ين�سق اللبنانيون
وال�سوريون مطالبتهم باال�ستقالل.
•  ،1936-1934لبنان يف ظل
تنظيم م�ؤقت لإدارة الدولة
و�ضعه املفو�ض ال�سامي
دو مارتيل بعد �أن
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ك��ان بون�سو قد ّ
ّ
وحل
علق الد�ستور
ومدد والية �شارل دبا�س.
جمل�س النواب ّ
ومبوجب التنظيم امل�ؤقت عني املفو�ض
رئي�سا
ال�سامي حبيب با�شا ال�سعد
ً
للجمهورية.
رئي�سا
•  ،1936انتخاب �إميل اده
ً
للجمهورية ،وتوقيع املعاهدة اللبنانية
– الفرن�سية بعد مفاو�ضات بني الوفد

واليونان ،والطائرات الأملانية تهبط
يف مطارات لبنان مل�ساندة ثورة ر�شيد
عايل الكيالين يف العراق واملوجهة
�ضد الإنكليز ،والأمل��ان يعدون لبنان
و�سوريا باال�ستقالل بعد انت�صارهم يف
يرد احللفاء
احلرب .خالل فرتة ق�صرية ّ
حماربني الأمل��ان ب�سالحهم ،فتلقي
الطائرات الفرن�سية احلرة والطائرات

اللبناين برئا�سة �إم��ي��ل اده وال��وف��د
الفرن�سي برئا�سة دومارتيل.
•  ،1937عودة احلياة الد�ستورية �إىل
لبنان.

الربيطانية فوق لبنان و�سوريا منا�شري
حتمل �إع�لا ًن��ا م��ن اجل�ن�رال كاترو
امل��ف��و���ض ال�سامي حلكومة فرن�سا
احلرة يف لبنان و�سوريا يعد فيه ويب�شر
ّ
با�ستقالل البلدين ( 8حزيران .)1941
•  26متوز  ،1941اجلرنال ديغول يزور
لبنان ويلقي خطا ًبا يف بريوت يعد فيه
باال�ستقالل وال�سيادة.
•  26ت�شرين الثاين  ،1941اجل�نرال
ّ
ت�سلم �سلطات املفو�ض
كاترو ال��ذي
ال�����س��ام��ي ،يعلن يف اح��ت��ف��ال �أق��ي��م
يف ال�سراي ال�صغري يف �ساحة ال�برج،
ا�ستقالل لبنان وتنظيم العالقة بينه
وبني فرن�سا على �أ�سا�س معاهدة ،1936
يرد
ورئي�س اجلمهورية �ألفرد نقا�ش ّ

احلرب العاملية الثانية:
مرحلة الوعود

• �أيلول  ،1939ن�شوب احلرب العاملية
الثانية و�إ�صدار املفو�ض ال�سامي غبـريال
ّ
وحل
بيو لقرار يق�ضي بتعليق الد�ستور
جمل�س ال��ن��واب و�إق��ال��ة احلكومة.
و�إعالن الأحكام العرفية.
• حزيران � ،1940سقوط فرن�سا بيد
الأملان.
•  ،1941قوات هتلر ت�صل �إىل ليبيا
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على كاترو بكلمة يو�ضح فيها �أن
لبنان لن يعقد �أي معاهدة قبل ح�صوله
على اال�ستقالل التام.
• ك��ان��ون الأول  ،1941اللبنانيون
م�����س��ت��م��رون يف ت�صعيد مطالبهم
با�ستقالل فعلي كامل وبعودة احلياة
ال��د���س��ت��وري��ة .وي��ع��ق��دون ( 25كانون
وطنيا يف بكركي مقر
الأول) م�ؤمت ًرا
ً

ّ
كلف ريا�ض ال�صلح
 21ايلول) ،الذي
بت�شكيل الوزارة.
•  7ت�شرين الأول  ،1943ريا�ض ال�صلح
يعلن بيانه الوزاري الذي ت�ضمن �سيا�سة
احلكومة اال�ستقاللية .و�أب��رز ما ورد
فيه :الت�أكيد على ا�ستقالل لبنان
التام ،رف�ض �أي حماية �أجنبية وتعديل
الد�ستور ليتالءم مع اال�ستقالل.

�ضم �شخ�صيات
البطريركية املارونية ّ
ّ
متثل خمتلف الطوائف� .صدر عن
املجتمعني عدة مقررات �أبرزها حتقيق
اال�ستقالل الكامل وع��ودة الد�ستور
و�إجراء االنتخابات.

•  8ت�شرين ال��ث��اين  ،1943جمل�س
النواب يجتمع مبن ح�ضر  -بعد �أن
عرقل الفرن�سيون و�صول النواب ملنعهم
ويعدل كل املواد
من تعديل الد�ستور -
ّ
التي لها عالقة باالنتداب ،ومبوجب
التعديل �أ�صبحت اللغة العربية اللغة
الر�سمية يف البالد.
•  9ت�شرين ال��ث��اين  ،1943رئي�س
اجلمهورية ّ
يوقع على التعديل.
• ليل  11-10ت�شرين ال��ث��اين ،1943
ال�سلطات الفرن�سية تعتقل رئي�س
اجلمهورية ورئي�س الوزراء والوزراء عادل
ع�سريان وكميل �شمعون و�سليم تقال
والنائب عبد احلميد كرامي ،وتنقلهم
�إىل قلعة ر�شيا ،واملندوب ال�سامي جان

 :1943اال�ستقالل

• �آذار  ،1943ك��ات��رو يقيل رئي�س
اجلمهورية �ألفرد نقا�ش ويعني �أيوب
رئي�سا م�ؤقتً ا ،وم��ن ثم يقيله
تابت
ً
وي��ع�ّي�نّ ب�ت�رو ط����راد ،ل�لا���ش��راف على
االنتخابات (متوز من العــام نف�ســه).
• � 29آب و� 5أيلول  ،1943انتخابات
نيابية على دورتني ،وانتخاب ال�شيخ
رئي�سا للجمهورية (يف
ب�شارة اخلوري
ً

هللو ي�صدر ق��رارات بتعليق الد�ستور
ّ
وحل جمل�س النواب.
والغاء تعديالته
على الأث��ر توجه الوزيران حبيب �أبو
�شهال وجميد �إر���س�لان برفقة رئي�س
جمل�س النواب �صربي حمادة �إىل منزل
رئي�س اجلمهورية وان�ضم �إليهم عدد
من النواب .وتقرر �أن ي�ؤلف �أبو �شهال
وجهت
و�إر���س�لان حكومة م�ؤقتةّ .
احلكومة مذكرات
احتجاج �إىل ممثلي
الأمم املتحدة وال��دول
ال�����ك��ب��رى و����س���ف�ي�ر
ف��رن�����س��ا .وخ� ً
��وف���ا من
االعتقال ،انتقل ع�ضوا
احل��ك��وم��ة ومعهما
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س �إىل
ب�شامون ( 12ت�شرين
ال��ث��اين) حيث ان�ضم
�إليهم عدد كبري من
و�شكلوا ما
ال�شباب
ّ
ي�شبه احلر�س الوطني.
دعي جمل�س النواب
�إىل االنعقاد ،وب�سبب
ال��ظ��روف اال�ستثنائية
مل ي�صل �إىل الربملان � اّإل �سبعة نواب،
وعدلت املادة
قانونيا
فاعترب الن�صاب
ّ
ً
اخلام�سة من الد�ستور بحيث �أ�صبح
العلم اللبناين علمنا احلايل.
حت��رك النا�س يف خمتلف
�شعبيا
ً
ّ
فعمت
خ�صو�صا يف ب�يروت،
املناطق
ً
ّ
التظاهرات و�أقفلت الطرقات وتوقف
معظم ال�صحف عن ال�صدور ،و�صدرت
ن�����ش��رات ���س��ر ّي��ة �أ���ش��ه��ره��ا «ع�لام��ة
ا�ستفهام».
•  22ت�شرين الثاين  ،1943اجل�نرال
ك��ات��رو يلغي ال��ت��داب�ير التي
اتخذها جان هللو ويفرج
عن املعتقلني.
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وقائع االعتقال وما �أعقبه
كما رواها الرئي�س ب�شارة اخلوري
يف مذكراته

يف كتابه «حقائق لبنانية» يروي الرئي�س
ب�شارة اخلوري وقائع معركة اال�ستقالل،
وي����ؤرخ �أب��رز املحطات يف تاريخ لبنان
احلديث .يف ما يلي �سرده لوقائع االعتقال يف
قلعة را�شيا ،و�صو ًال �إىل االفراج عن املعتقلني
وما رافقه من احتفاالت.

ليل  11/10ت�شرين الثاين :االعتقال

حواىل ال�ساعة الثالثة بعد منت�صف
الليل ا�ستيقظت وقرينتي يف �آن واحد
على �ضجة قوية يف ال��دار الداخلية
�أمام غرفة املنامة .واعتقدنا �أن اخلدم
ت�أخروا يف ال�سهر �أو �أنهم ا�ستيقظوا
باك ًرا لتنظيف البيت .قمت وفتحت
الباب لأرى ماذا يجري ،فوقعت عيناي
على جنود بحريني فرن�سيني م�سلحني
بالبنادق وبر�ؤو�سها احل���راب ،وبع�ض
جنود �سود م�سلحني على ال�شكل
عينه ،و���ص��اح��وا ب��ي قائلني� :أخ��رج
ً
عاجال! ف�أقفلت الباب باملفتاح ظنً ا
مني للوهلة الأوىل �أن ه ��ؤالء اجلنود
قد �سكروا ليلة عيد الهدنة وعلموا
باخلالف القائم بيني وب�ين املندوب
الفرن�سي ف�����أرادوا اغتيايل .وفتحت
لينبهوا
النافذة �أن��ادي على اجل�يران
ّ
منعا لالغتيال فلم �أ�سمع
البولي�س
ً
خيم
جوا ًبا وبدا يل اجلو ك�أن املوت قد ّ
على جوانب البيت.
ً
ودامت تلك احلالة دقيقتني �أو ثالثا،
و�إذا الباب اجلنبي من الغرف يفتح
علينا وي��دخ��ل ول���دي مي�شال ومعه
�ضابط برتبة كابتان ال �أعرفه ،يحمل
ً
ريا ،قال:
م�سد�سا
ور�شا�شا �صغ ً
ً
ال نق�صد بكم ���ش� ًرا غري
�أنني �أحمل �أم�� ًرا من
امل��ن��دوب ال�سامي
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بتوقيفك .فقلت� :إين رئي�س جمهورية
م�ستقلة وال �صفة للمندوب ال�سامي �أن
يخاطبني.
قال� :س�أتلو عليك الأمر.
وت�لا ع��ب��ارات مطبوعة على الآل��ة
الكاتبة يفهم منها الأم��ر بتوقيفي
ب�سبب م�ؤامرة على الإنتداب القائم!.
طلبت �أن ي�سلمني الأم���ر فرف�ض،
وقال� :أمامك ع�شر دقائق حتى ترتدي
ثيابك .فقلت :ال حاجة الرتداء الثياب
يف مثل هذه احلالة ،خذين كما �أنا.
قال :كل مقاومة عبث ....وارتديت
ف��وق ثيابي �أول
م��ع��ط��ف وق��ع
حت���ت ي����دي...
وو����ص���ل���ت �إىل
طريق القنطاري
اخل������ال������ي������ة
اخل��������اوي��������ة،
وخلفي ال�ضابط
الذي ّ
بلغني �أمر
التوقيف ومعه
م����أم���وران من
الأم�����ن ال��ع��ام
م�����س��ل��ح��ان...
تقدمت منا �سيارة
وب�صفرة خفيفة
ّ
كانت واقفة مطفّ �أة الأنوار يف الطريق
ال��واق��ع �شرقي بيتنا� ،أم���ام املدخل
اخلا�ص ،فدعاين ال�ضابط �إليها وجل�س
ع��ن ���ش��م��ايل ،وجل�س ق��رب ال�سائق
م ��أم��ور م��ن الأم���ن ال��ع��ام وجميعهم
�شاهرو ال�سالح� ...صعدت بنا ال�سيارة
�إىل عاليه وبحمدون ،والطريق خالية،
وال�برد ق��ار���س ،وقبل حمطة بحمدون
ر�أي��ت �سيارة �أمامنا ف�سبقناها ،ثم
خفّ فنا ال�سري ف�سبقتنا ،بينما �أن��وار
ال�سيارتني ت�ضاء ت��ارة وتطف�أ �أخ��رى،
ك�أنها عالمات رمزية بني ال�سائقني.
وابتد�أ ال�صبح ينبلج بني �شتورا ومفرق

را�شيا فتبينت يف املقعد اخللفي من
ً
طربو�شا عرفت
ال�سيارة ال�سائرة �أمامنا
به طربو�ش ريا�ض ال�صلح ،وكان ريا�ض
ً
حماطا برجلني.
ووقفت ال�سيارة الأوىل يف ال�سهل قبل
را�شيا ،ووقفنا وراءه��ا على بعد مئتي
يرتجل وقد
تقريبا ،ور�أي��ت ريا�ض
مرت
ّ
ً
حلق به الرجالن ،وبعد هنيهة م�شينا
و�إذا وراءن���ا �سيارتان مل �أع���رف من
�صباحا
فيهما .يف ال�ساعة ال�ساد�سة
ً
وقف الرتل �أم��ام قلعة را�شيا ودخلت
ً
والتفت �إىل ورائ��ي ف�شاهدت
وريا�ضا،
ّ

�سليم تقال وكميل �شمعون يتبعاننا.
ويف الباحة الداخلية وزعنا على الغرف
املحيطة بالدار� .أدخلوين غرفة عارية
من كل ريا�ش� ،إال من كر�سي خ�شبي
فجل�ست عليه والباب مفتوح على
ال��دار يحر�سه واح��د من رج��ال الأم��ن
العام� .أ�شعلت �سيكارة واح�ضرت يل
«طا�سة تنك» فيها �شاي .تطلعت
ً
نحو الدار ور�أيت ً
وكميال
و�سليما
ريا�ضا
ً
يتم�شون فيها فخرجت �إليهم ،وما �أن
تبادلنا التحية حتى برز �ضابط فرن�سي
يفرقونا و�أن
وانتهر احلرا�س ،و�أمرهم �أن ّ
يدخل كل منا �إىل غرفته ،ففعلنا .مل
تنق�ض دقائق حتى دخل �ضابط القلعة

بالأبيضض وا أ
لسسود
�إىل غرفتي وق��ال بكل تهذيب� :إذا
�شاء �سيدي فليتف�ضل �إىل غرفة معاوين
لأنها تريحه �أك�ثر من هذه الغرفة.
�شكرته ودخ��ل��ت ال��غ��رف��ة ال�شرقية
القبلية ولقيت �أر�ضها مغطاة بب�ساط،
ويف �أحد جوانبها �سرير يقابله مقعد
وكر�سي كبري ،وعلى احلائط بع�ض
ال�صور الزيتية ،ثم �أقفل علي الباب
تقريبا.
وكانت ال�ساعة الثامنة
ً
�أخرجت من جيبي كتاب «االقتداء
بامل�سيح» وب��د�أت �أ�صلي �صالة ال�صبح
وما �أن تلوت بع�ض الفقرات حتى �أخذ

ً
ريا�ضا يف الدار
اجلملتني فلم �أعد ارى
الداخلية ،وعرفت بعدها �أن��ه �أكره
منعا
على ا�ستعمال احلمام اخلارجي ً
له من حمادثتي.
مل حتن ال�ساعة الثامنة م�سا ًء حتى
علي النعا�س ،وا�ستلقيت على
غلب
ّ
ال�سرير ومل يكن معي «بيجاما»،
فالذين اعتقلوين مل يرتكوا يل الوقت
لأجلب ثيا ًبا ،وبعد م��دة ا�ستيقظت
و�أنا �أظن �أننا بلغنا الفجر ف�إذا ال�ساعة

اطيب خاطره! وقبل �أن
ل�سخرية القدر) ّ
يرتك غرفتي قال �إن �أكل القلعة رديء
جدا ،و�أنه �سمح لإمر�أة من را�شيا ب�أن
ً
ت�أتينا بالطعام الذي نرغب فيه ،على
�أن ن�ؤدي النفقات.
بعد ظهر اخلمي�س  11ت�شرين الثاين
و�صل �إىل القلعة عبد احلميد كرامي
وع��ادل ع�سريان و�أدخ�لا الغرفة التي
و���ض��ع فيها �سليم ت��ق�لا وكميل
�شمعون ،و�صار عددنا �ستة.
يف ال�ساعة اخلام�سة والن�صف من
�صباح يوم اجلمعة كنت �أمت�شى يف

علي بع�ض جنود القلعة من
يدخل
ّ
اللبنانيني فيقبلون يدي� ،أو كتفي،
ويظهرون �أ�سفهم ،معلنني ا�ستعدادهم
خلدمتي .ور�آهم رئي�س احلر�س الفرن�سي
م��ن ث��ق��ب ال��ب��اب يفعلون ذل���ك يف
ت��ك��رمي رئ��ي�����س ب�لاده��م فنقلهم
جميعا �إىل اخل��ارج ،و�أق��ام على بابي
ً
�سنغاليا ببندقيته وحربته.
حار�سا
ً
ً
يف امل�ساء خرجت �إىل احلمام ،يف جوار
غرفتي والتقيت ريا�ض ال�صلح فقال يل:
رئي�سا يف لبنان
دائما
«ال تت�أثر ،كنت ً
ً
زعيما له» .و�أجبته:
�أما اليوم ف�أ�صبحت
ً
ّ
«�إنني غري مت�أثر ،وكله للخري �إن �شاء
الله» .و�سمعنا احلرا�س نتبادل هاتني

العا�شرة فقط .وق�ضيت الليل بني نوم
ويقظة ،وال�سكون خميم على القلعة
ال ي�سمع فيها �إال وطء �أق��دام احلرا�س
وقد �أحاطوا بنا من كل جانب حتى
على ال�سطح ....طلبت بع�ض الكتب
فحملها � ّ
إيل الليوتنان البلو �ضابط
القلعة ،وا�ست�أذنني باجللو�س وق��ال
�إن��ه خجول ج� ً�دا مما ج��رى ،و�أ�ضاف
�أن��ه م�ستعد ليقوم بواجب احلرا�سة
بكل اح�ترام حتى تنق�شع الغيمة.
ف�شكرته و�صافحني ،وقبل �أن يخرج
م�سح دمعتني ترقرقتا من عينيه،
ً
قليال ك��ي ال ي��راه احلرا�س
وانتظر
على تلك احلالة ،فت�أثرت و�أخذت (يا

غرفتي ،و�سمعت �صوت �سيارة ت�صعد
نحو القلعة ،عرفت �أنها ال�سيارة التي
ت�أتي مب�ؤنة الطعام لل�ضابط واحلرا�س.
هم�سا يف ال��دار
وبعد قليل �سمعت
ً
ً
و�سمعت �أحدهم يقول« :عبثا حاولنا
االبتياع من املدينة فبريوت مقفلة.
لقد �أحرق الأهلون عربات للجي�ش يف
جدا،
�ساحة ال�شهداء ،واحلالة مت�أزمة ً
وهي تتفاقم �ساعة بعد �ساعة» .ثم
عرفت �أنه ما �أن انت�شر خرب االعتقال يف
بريوت و�أنحاء لبنان حتى خفّ ت
الأهايل �إىل �ساحات املدينة
العمومية و�شوارعها
الرئي�سية وقلبت

تزود
وي�أتيك بالأخبار من مل ّ
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بالأبيضض وا أ
لسسود
ال�سيارات الع�سكرية ظه ًرا على عقب
و�أ�ضرمت فيها ال��ن��ار ،وق�صدت ق�صر
احتجاجا
الرئا�سة �ألوف وهي تتظاهر
ً
على اعتقالنا ،ف��أخ��ذ ال�سنغاليون
يطلقون النار �إرها ًبا .و�أ�صابت بع�ض
الطلقات جدرانه ،ولكن قرينتي مل
أ�صرت على البقاء فيه ت�ستقبل
تغادره و� ّ
اجلماهري الغفرية ووف��ود النقابات.
احتجاجا،
و�أقفلت متاجر املدينة
ً
و�أق�سم التجار �إميا ًنا مغلظة �أنهم ال
ميونون اجلي�ش الفرن�سي ،ال بكثري
ّ
وال بقليل ،حتى يعود املعتقلون �إىل
منا�صبهم .وازدح��م��ت ال���دار بوفود
الهيئات الن�سائية الراقية...
يف اليوم الثالث احت�شدت جمهرة
من الأهلني على �سلم الق�صر ف�أطلقت
عليها ال��ن��ار �سرية م��ن ال��دراج��ات
الفرن�سية و���س��ق��ط بع�ض اجل��رح��ى،
ف�أ�سعفوا داخ��ل ال���دار .وبقيت �آث��ار
دم��ائ��ه��م على ب�ساط امل��دخ��ل حتى
�شاهدناها عندما رجعنا من االعتقال.

ريا�ض ين�شىء مكتب ا�ستخبارات

انق�ضت الأي��ام التالية و�أن��ا منقطع
عن كل خرب ،م�ست�سلم لكل تقدير
وتكهن ،ومل �أك��ن لأدري �أن ريا�ض
ال�صلح �أ�س�س منذ اليوم الأول «مكتب
ا�ستخبارات يف غرفته .وقد ا�ستطاع
�أن ي��ر���س��ل � ّ
إيل وري��ق��ة حت��م��ل بع�ض
الأخ��ب��ار« :ت��وىل �إم��ي��ل �إدة احلكم.
ج��اء �إىل ال�����س��راي��ا حم��رو� ً��س��ا بحراب
ال�سنغاليني .الثورة م�شتعلة يف بريوت.
موقف اجلرنال �سبري�س و�سجن رئي�س
الكتائب وحما�سة املطران مبارك
للق�ضية .ثورة امل�ؤمتر الوطني والهيئات
ال�شعبية .ت�أليف حكومة يف
ب�شامون م��ن حبيب �أب��و
�شهال و�صربي حمادة
وجم��ي��د �إر���س�لان.
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اج��ت��م��اع امل��ج��ل�����س ال��ن��ي��اب��ي خ��ارج
الندوة».
ثم �صار رئي�س احل��را���س يحمل � ّ
إيل
الطعام بنف�سه ويطلعني على بع�ض
الأخبار من «قلم اال�ستخبارات».

الأربعاء  :17ر�سول من كاترو

وقفت �إىل نافذتي ح��واىل ال�ساعة
الرابعة بعد الظهر �أ�شرف على را�شيا
وج���واره���ا ،و�إذ
ب�سيارة ���س��وداء
تبدو من الوادي
وت�����ص��ع��د نحو
ال��ب��ل��دة ومنها
�إىل القلعة....
وب���ع���د ن�����ص��ف
�����س����اع����ة دق
ب���اب���ي ودخ����ل
ع��ل� ّ�ي ال��زع��ي��م
�سليمان نوفل
و� ّأدى التحــيـــة
ال��ع�����س��ك��ري��ة
وانحنى بكل احرتام على يدي ،وقال:
«يا فخامة الرئي�س �إين � ٍآت مبهمة فهل
ت�سمح بت�أديتها ؟ وقبل ذلك �أريد �أن
�أقول لفخامتك �أنني قبلت املحافظة
على الأم��ن من �ساحة ال�شهداء �إىل
مقركم يف بريوت ،وي�شهد الله �أنني
ّ
أحدا ب�سوء ،ومل تهرق
وجنودي مل
من�س � ً
ّ
نقطة دم ب�سببنا».
فجل�ست و�أجل�سته ،وقلت� :سرنى
ي�سر
ذل��ك كله يف حينه فيما �إذا ّ
الله لنا ال��ع��ودة .ف ��أج��اب� :إن ع��ودة
فخامتكم م�ضمونة بحمد الله
و�إليكم مهمتي« :ا�ستقبلت اجلرنال
كاترو يف املطار �أم�س ودع��اين ملقره،
ً
�ضيفا على هللو،
وق��د رف�ض النزول
فمكثت ل��دي��ه �أك�ث�ر م��ن �ساعة
�شرحت له احلالة كما �أراه��ا وتراها

البالد .وقد كلفني ب�شرف املثول بني
يديكم لأعود و�أخربه يف ما �إذا كان
عندكم م��ان��ع م��ن االج��ت��م��اع به
غدا اخلمي�س ...فكتبت على ورقة
ً
ً
�صغرية ما يلي« :وفقا للرغبة التي
�أبداها اجلرنال كاترو ال مانع عندي
من مواجهته يف املحل ال��ذي يعينه
يوم اخلمي�س يف  18من ت�شرين الثاين
.»1943

اخلمي�س :18
حتت احلفظ �إىل بريوت

انق�ضى نهار اخلمي�س ومل جتر املقابلة
وخيم على
املنتظرة .و�سجى الليل
ّ
القلعة �سكون رهيب .مل يعد ي�سمع
يف ال��ظ�لام �سوى وق��ع قدمي اجلندي
حار�سا يف
الأ�سود امل�سلح الذي اقاموه
ً
باب �سجينهم ،يقب�ض على مفتاحه
ف�أ�ضطر كلما دعتني احل��اج��ة �أن
�أ�ست�أذنه ،وذلك بقرع الباب من الداخل
ً
خفيفا خ�شية تخدي�ش �أذنيه ،لئال
قرعا
ً
ينتف�ض انتفا�ضة قد تكون فتاكة.
وخلوت �إىل نف�سي و�إىل ربي وتناولت
كتا ًبا وما �أن بد�أت بالقراءة على �ضوء
�ضئيل ،حتى فتح بابي ودخ��ل ثالثة
�ضباط ...حيوين التحية الع�سكرية
ً
قائال:
وتقدم مني القومندان جوالن

بالأبيضض وا أ
لسسود
«نحمل �إليكم �سالم اجلرنال كاترو،
وهو يعتذر عن ا�ضطراره لدعوتكم �إىل
بريوت» .قلت :ال ب�أ�س.
وكان يف جنب كل منهم م�سد�س
من عيار ثقيل ،و�أحدهم يحمل �إىل
جنب امل�سد�س بندقية ر�شا�شة من العيار
الكبري! وخرجنا �إىل الباحة املظلمة
ومنها �إىل ال�ساحة اخلارجية حيث
كانت تنتظرنا �سيارة عادية ...وقبل

�أن �أركب فيها ُط ٍلب � ّ
إيل �أن �أجل�س
يف املقعد الأمامي قرب ال�سائق ،بحجة
�أن��ه مريح ،ففعلت .وجل�س ال�ضباط
ال��ث�لاث��ة يف املقعد اخل��ل��ف��ي .وم��ا �أن
مرافقي
حتركت ال�سيارة حتى ر�أيت
ّ
يحملون م�سد�ساتهم يف �أي��دي��ه��م!
نهبا حتى
�أخذت ال�سيارة تنهب الأر�ض ً
و�صلت بنا �إىل �ساحة ال�شهداء قرب
ال�ساعة ال�سابعة والن�صف ،فوجدناها
خالية خاوية والأن���وار فيها �ضئيلة
وعلى جانبي ال�ساحة والطرقات جنود
فرن�سيون ب�سالحهم الكامل ،قبيل
ال�ساحة ملنا �إىل �شارع �سوريا ،غربي
مدر�سة اللعازاريني ،واجتزناه كله
وانحرفنا �إىل الي�سار ،ووقفت بنا ال�سيارة
�أمام بيت معروف با�سم «بيت الدنا»
�سكنه يف ما م�ضى امل�سيو اللوه امل�ست�شار

اال�ستئنايف يف الق�ضاء اللبناين...
وما �أن وطئت قدماي العتبة اخلارجية
حتى �أنريت م�صابيح كهربائية قوية
يف احلديقة ،على طول املمر امل�ؤدي من
الطريق �إىل البيت ...وبعد حلظات
وحياين بكل
دخ��ل اجل�نرال كاترو
ّ
لياقة واحرتام...

التفاو�ض مع كاترو

يتابع الرئي�س
ب�����ش��ارة اخل��وري
رواي����ة ال��وق��ائ��ع
ف����ي����ع����ر�����ض
ب��ال��ت��ف��ا���ص��ي��ل
احل�������وار ال����ذي
دار بينه وب�ين
اجل�نرال كاترو
الذي يعرب عن
�أ�سفه ملا ح�صل
م��ع��ل��نً ��ا �إق��ال��ة
جان هللو من
من�صبه ،قبل
�أن ي�س�أل الرئي�س اخل��وري عن �سبب
اال�ستعجال يف تعديل الد�ستور ،فيجيبه
مبا مفاده �أن هللو �أ�صدر كتا ًبا ينكر
فيه على اللبنانيني حقهم بتعديل
الد�ستور مبعزل عن فرن�سا .كذلك
كان للجنة التحرر الفرن�سية يف اجلزائر
موقف مماثل �أعلنته يف بيان من دون
�إبالغ احلكومة اللبنانية ،ما جعلها
ّ
ت�شك بح�سن النوايا الفرن�سية ،وب�أن
ثمة حماوالت للتن�صل من التعهدات
التي قطعت من جانب احللفاء.
وي�����س ��أل اجل��ن�رال ك��ات��رو ع��ن دور
بريطانيا يف ما جرى ،في�ؤكد الرئي�س
ب�شارة اخلوري �أنها مل تتدخل يف طلب
تعديل الد�ستور ،و�أن العمل الذي قامت
به احلكومة هو �ضمن �صالحياتها
الد�ستورية ،وهي ال تهدف �إىل �إق�صاء

فرن�سا وا���س��ت��ب��دال ان��ت��داب��ه��ا ب��آخ��ر
انكليزي .وقال :نحن طالب ا�ستقالل
كامل...
ا�ستمر اللقاء بني الرجلني �أكرث من
�ساعتني ون�صف ،وطلب خالله كاترو
لرد االعتبار
�أمرين� :إقالة احلكومة ّ
ّ
وح��ل املجل�س النيابي.
�إىل فرن�سا،
لكن ب�شارة اخل��وري رف�ض املطلبني،
فعاد كاترو وطلب �أن يوجه �إليه رئي�س
احلكومة ريا�ض ال�صلح كتا ًبا يبني
فيه �أن ما قام به ال ي�ستهدف الإ�ساءة
�إىل فرن�سا ...وهذا ما مل يح�صل � ً
أي�ضا.
كان كاترو قد �أخرب ب�شارة اخلوري
�أن املهمة التي �أوكلها �إليه اجلرنال
دي غول وجلنة التحرر الفرن�سية تخوله
ً
ّ
حا�سما .كما �أخربه
حال
حل امل�س�ألة
ً
�أن الإفراج عن املعتقلني �سيكون يف
 21ت�شرين الثاين ما مل يقع �أمر لي�س
باحل�سبان ،غري �أن ذلك ح�صل يف اليوم
التايل ( 22ت�شرين الثاين).

انتهاء الأزمة

نعود �إىل ما كتبه الرئي�س ب�شارة
اخلوري ،وكيفية و�صفه للإفراج عنه
وعن رفاقه املعتقلني ولرحلة العودة
من را�شيا �إىل بريوت ،يقول:
ا�ستيقظت باك ًرا وخرجت �إىل الدار.
�شاهدت معاون ال�ضابط الذي جيء به
خ�صي�صا للمحافظة علينا يف اليومني
ً
الأخ�يري��ن ،فوقف وقفة ع�سكرية.
حياين لأول مرة برفع يده �إىل قبعته
ّ
لاً
ف�شعرت �أين مل �أعد معتق ...
ارت�����دى ك���ل م��ن��ا ث��ي��اب��ه وع��ق��دن��ا
ً
طويال� .أخ�برين ريا�ض �أن
اجتماعا
ً
الكولونيل بوا�سو واع��وان��ه و�صلوا يف
الليل لنقلنا من القلعة عنوة
وللفتك بنا فيما �إذا �أخلي
�سبيلنا .وقد �أجرب ذلك
الكولونيل احلر�س
العدد 378

121

بالأبيضض وا أ
لسسود
على �إع��داد املنامة له .و�صدرت �إليه
�أوامر ع�سكرية ب�إخالء القلعة ف�أبى.
مرغما بعد خمابرة هاتفية
ثم �أذعن
ً
حدثه بالتلفون
طويلة .وقيل �إن الذي ّ
يف تلك ال�ساعة هو �أحد القادة التابعني
مبا�شرة للجرنال دي غول ،وقد �أقنعه
ب�أن ال ي�سيء �إلينا فامتثل .عرفنا � ً
أي�ضا
دبرت يف الوقت
�أن م�ؤامرة ع�سكرية ّ
عينه خلطف اجلرنال كاترو من بيته
يف احل��ي ال�شرقي لبريوت والفتك به
لئال يفرج عن املعتقلني.

الرجوع

انق�ضى ق�سم م��ن ال�صباح ونحن
ّ
�ستقلنا �إىل
بانتظار ال�سيارات التي
بريوت .خرجنا من غرفنا نتم�شى يف
ال��دار اخلارجية على �أح��ر من جمر.
تبادلنا الأحاديث عن كل ما جرى.
عاهد بع�ضنا ً
بع�ضا على ال�سري احلثيث
مت�ضامنني �إىل الهدف اال�ستقاليل...
ق���ارب ال��وق��ت ال��ظ��ه��ر .ه���وذا غبار
�سيارات ثالث يت�صاعد من بعيد .د ّوى
�صفري احلرا�س وطلبوا �إلينا �أن نعود �إىل
غرفنا .مل يطل الوقت ودخل غرفتي
امل�سيو دافيد امل��ن��دوب الفرن�سي لدى
احلكومة اللبنانية ،يرافقه الزعيم
نوفل و�أبلغاين �أم��ر الإف���راج� .أبلغته
ب��دوري �إىل الرفقاء املنتظرين .دعوت
بع�ض احلر�س لإعداد احلقائب.

ي�ستقبلنا الوفاء

خرجنا من الدار الداخلية و�شاهدنا
ال�سيارات الر�سمية يقودها �أف��راد من
ال��درك اللبناين .العلم يرفرف على
�سيارتي .ما �أن حتركت ال�سيارات
حتى ارتفعت �أ�صوات املعتقلني
يف ال��ط��اب��ق ال��ع��ل��وي من
القلعة بالن�شيد الوطني
ال��ل��ب��ن��اين� .إن��ن��ا
122
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ن�سمع التحيات والتمنيات والفرقعة
على الأب���واب وعلى حديد النوافذ.
كادت �أ�سا�سات القلعة ترجت .دقيقة
م�ؤثرة ج� ً�دا .اغرورقت �أع�ين اجلميع
بالدموع.
ما �أن �أطلت �سياراتنا على �ساحة
را�شيا حتى قرعت الأج��را���س وعال
ال��ه��ت��اف ولعلع ���ص��وت «امل��ع��دل» يف
اجلو وهجم الأه��ايل دروزًا وم�سيحيني
بكوفياتهم البي�ض ي�سدون علينا
الطريق للتحية .بلغت احلما�سة
مبلغها والت�أثر �أوجه ،وراح امل�ستقبلون
يوجهون � ّ
التحيات
إيل و�إىل رفقائي
ّ
الطيبة ف�شكرناهم وطلبنا منهم
بكل لطف �أن ال ي�ؤخروا �سرينا.
ّ
ان�سلت ال�سيارات تنهب الأر���ض
حمركا �آخر
ب�سرعة فائقة ك ��أن
ً
�اع��ا ،ويف الطريق
يزيدها ق��وة وان��دف� ً
اخذت ال�سيارات الذاهبة نحو دم�شق
تقف عند م��رور املوكب وركابها
ً
حما�سيا وهتافاتهم
ت�صفيقا
ي�صفقون
ً
تخرج من �أعماق الف�ؤاد.
ا�ستوقفنا جمهور كبري يف �شتورا
ً
مطلقا العيارات النارية ،وقطعنا
املريجات وخمفر �ضهر البيدر ووقفنا
دقيقة يف املديرج.
ملا �أط��ل املوكب على وادي حمانا
�أوقفت ال�سيارة ...ودعوت ريا�ض ال�صلح
�أن يرافقني و�أن��زل��ت العلم القدمي
وك�شفنا ال�سيارة و�سرنا ب��دون علم
يتبعنا رفقا�ؤنا باالعتقال ،واندفعنا
ب�سرعة الربق اخلاطف يف طريق بريوت،
ح�شدا
فما مررنا ببلدة �إال لقينا �أبناءها
ً
متما�سكا على طرقاتها يتزاحمون
ً
لتحية املوكب ،وكنّ ا نلتقي ب�سيارات
امل�ستقبلني �صاعدة ملالقاتنا فيحيينا
ركابها وين�ضمون �إلينا .وو�صلنا �إىل
بريوت ومعنا رتل كبري من املرافقني
فمررنا ب�ساحة ال�شهداء م��ن �أم��ام

ال�سرايا ،واجتهنا نحو البيت وهناك
ا�ستقبلنا هتاف اجلماهري وت�صفيقهم
وح��دا�ؤه��م ،ومل نتمكن من �صعود
ال�سلم والدخول �إال ب�شق النف�س فقد
تال�صقت املناكب كالبناء املر�صو�ص،
ووقف بع�ضهم على الكرا�سي واملقاعد،
وعلى البيانو � ً
أي�ضا ،وكانت زوجتي
و�أوالدي و�أخوتي ينتظروننا يف غرفتنا
حماطني ب�أ�صدقاء كثريين ،فتعانقنا
واحدا والدموع تنهال من �أعني
واحدا
ً
ً

اجلميع ،وبلغ الت�أثر بزوجتي �أن كاد
يغمى عليها ،فخف الأ���ص��دق��اء �إىل
�إ�سعافها باملنع�شات.وكنت �أنا �أملك
نف�سي من تلك االنفعاالت ال�شديدة
لأمت��ك��ن م��ن جمابهة الأح����داث،
فالعمل مل ينته.
�أو�صلني ريا�ض �إىل البيت و�ألقى التحية
على اجلميع وم�ضى �إىل داره لي�شاهد
عائلته.

بالأبيضض وا أ
لسسود
لبنان بني  11و22
ت�شرين الثاين :1943
وقائع �أيام مباركة من تاريخنا

بني  11و 22ت�شرين الثاين من العام ،1943
�شهدت �شوارع بريوت و�صيدا والنبطية
وطرابل�س و�سواها ،تظاهرات حا�شدة
احتجاجا على اعتقال ال�سلطات الفرن�سية
ً
لرئي�س اجلمهورية واحلكومة وعدد من
ال�شخ�صيات .الكبار وال�صغار كانوا يف
ال�شوارع يهتفون« :بدنا ب�شارة ،بدنا ريا�ض،
بدنا اال�ستقالل» ...نعم ال�صغار � ً
أي�ضا،
وقد �سقط بع�ضهم �شهداء .ه�ؤالء الذين
ال جند ل�شهادتهم �أ�سماء يف كتب التاريخ،
كانوا يف التظاهرات عنوا ًنا لطهارة الن�ضال
وقد�سيته .ه�ؤالء مل يدخلوا تاريخ الكتب،
لكنهم دخلوا تلك احلكاية املقد�سة .حكاية
ا�ستقالل نا�ضل من �أجله اجدادنا و�آبا�ؤنا...
يف ما يلي توثيق لوقائع من تلك الأيام.

الدبابة تده�س ال�صغار

من الذين رووا وقائع تلك الأي��ام،
رئي�س �أ���س��اق��ف��ة جبل لبنان للروم
االرث��وذوك�����س امل��ط��ران ج��ورج خ�ضر،
حيث ك��ان �شاهد ع��ي��ان على ما
ح�صل يف طرابل�س ،وقد روى م�شاهداته
يف عدة �أحاديث� ،أحدها كان ملجلة
«اجلي�ش» .ومما قاله :بحكم عيد
الهدنة ال��ذي كانت تقيمه الدولة
اللبنانية ،تركت بريوت و�أنا طالب يف
اجلامعة الي�سوعية -كلية احلقوق-
تركتها �إىل مدينة طرابل�س للراحة.
جال�سا يف �أح��د املقاهي حني
وكنت
ً
مرت تظاهرة �آتية من املدينة القدمية
طبعا ،كل
ومتجهة �صوب امليناء.
ً
�شيء ك��ان ي��دل على �أنها تظاهرة
م�سلحا �آنذاك،
�سلمية ومل يكن �أحد
ً
وكان الفرن�سيون يجولون يف ال�شوارع
ب�آلياتهم.
ك��ان��ت ال��ت��ظ��اه��رة م��رت��ب��ة ح�سب

الأعمار وال�صفوف ،ال�صغار � اًأول يليهم
الكبار ،وقد ان�ضممت �إليها و�سرت
�إىل جانب طالب جامعيني عادوا من
بريوت �إىل طرابل�س خالل العطلة .مل
من�ش طويلاً حتى وجدنا �أمامنا دبابة
فرن�سية يقودها جندي �سنغايل ي�أمره
�ضابط فرن�سي .كان اجلندي ال�سنغايل
يحاول �أن يحيد عن التظاهرة ،لكن
ال�ضابط �أم��ره بالتقدم و�إط�لاق النار.
ب��د�أت الدبابة تطلق الر�صا�ص على
التظاهرة ،اختب�أنا خلف البيوت
املرتا�صة ه��ن��اك .لكن الدبابة مل
تكتف ب�إطالق الر�صا�ص بل ده�ست
املتظاهرين .وك���ان الأط��ف��ال �أول
�ضحاياها لأنهم كانوا يف املقدمة.
���س��ق��ط م��ن��ه��م  11ت��ل��م��ي� ً�ذا ت��ن��اث��رت
�أ�شال�ؤهم على الطريق .ثم �أتت �سيارة
من اجلي�ش الربيطاين ،رمينا فيها
اجلثث ب�سرعة من دون �أن ن�ستطيع
التعرف على �أ�صحابها.
تلك الأحداث جعلت جيلنا ي�شعر
لبنانيا،
ب�أهمية �أن يكون الواحد منا
ً
كما قال ب�شارة اخلوري وريا�ض ال�صلح
و�صحبهما ،غري مرتهن لدولة �أجنبية،
وغري قابل حل�ضور دولة �أجنبية� .شعرنا
�أننا نحن اللبنانيني �أمة واحدة ،وكان
لأح��داث اال�ستقالل ت�أثريها املبا�شر
على منو الوعي الوطني عندي ،وعلى
ا�ستمرار رف�ضي الوجود الأجنبي...

حتت جنح الظالم
ويف و�ضح النهار

نقيب ال�صحافة الأ�سبق الراحل زهري
ع�سريان كان من الذين �شاركوا يف
معركة اال�ستقالل بني  11و 22ت�شرين
الثاين  ،1943ومما رواه :بعد �أن ت�ألفت
احلكومة امل�ؤقتة يف ب�شامون ون�ش�أ
حولها احلر�س الوطني بقيادة نعيم
مغبغب� ،أ�صدرت �سلطات االنتداب

�أم��� ًرا �إىل املقدم جميل حل��ود يق�ضي
مبهاجمة «حكومة الثورة» واحتالل
ب�شامون .لكن املقدم حلود مل ينفّ ذ
الأم��ر بل �أعلن ت�أييده للثورة ورفع
العلم اللبناين اجلديد على مقر فوجه
الذي كان مع�سك ًرا يف عني ال�صحة
ّ
يكلفه
يف فالوغا .هذا املوقف كاد
حياته ،فال�سلطات الفرن�سية هي التي
كانت مت�سك بالوحدات الع�سكرية
اللبنانية.
وي�����ض��ي��ف :ك��ان��ت ب�ي�روت م�ضربة
تعمها التظاهرات وعلى ر�أ�سها �سامي
ال�صلح على �صهوة ح�صانه ،وقد منعت
ال�سلطات الفرن�سية ال�صحف من
ال�صدور كما منعت توزيع املن�شورات.
خفنا �أن ت�ضمحل الثورة وكنا بحاجة
�إىل مطبوعة تغطي �أخبارها� ،أ�صدرنا
�أن��ا ونعيم مغبغب وبع�ض الأ�صدقاء
جريدة «عالمة اال�ستفهام» .بد�أت
ال�سلطة الفرن�سية تالحق املطابع
و�أع��ل��ن��ت �أن��ه��ا �ستعدم �أي �صاحب
مطبعة يطبع «عالمة اال�ستفهام»
ف�صرنا نطبعها يف مطبعة «العرفان»
بعيدا من رقابة الفرن�سيني...
يف �صيدا
ً
جريدة «الب�شري» التابعة للي�سوعية
وبالتايل للجي�ش الفرن�سي ،وحدها
م�سموحا لها �أن ت�صدر ،فقررنا
كان
ً
�إ�سكاتها بقذف قنبلة عليها ،وهذا
ما ح�صل...
يف جنح الظالم كنا نوزع املن�شورات
ونرمي القنابل .كنت �أنقل ال�سالح
من ب�شامون �إىل بريوت .يف �أحد الأيام
وبينما كنت ع��ائ� ً�دا م��ن ب�شامون
�إىل بريوت� ،أوقفني حاجز يف منطقة
ف���رن ال�����ش��ب��اك��� .س��ي��ارت��ي ك��ان��ت
مليئة بالأ�سلحة :ديناميت
وب���ارود ومفرقعات .قلت
ل��ل��ع�����س��ك��ري :معي
����س�ل�اح �أح��م��ل��ه
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للدفاع عن �شرفك و�شريف عن وطنك
ووط��ن��ي� ...أقفل الباب وق��ال« :الله
معك».

�سرقة اخلتم

كانت حكومة ب�شامون تريد �أن
تبعث بر�سائل لل�سفارات وال بد من
وج���ود خ��ت��م .قلت لهم �أن���ا �أجلب
اخلتم .ذهبت باك ًرا �إىل ال�سراي يف
بريوت قبل �أن ي�صل �إليها �أحد .لب�ست
ثيا ًبا توحي ب�أنني عامل تنظيفات.
دخلت �إىل مكتب الرئي�س �إميل �إده،
�أخذت ختم رئي�س اجلمهورية وعدت
�إىل ب�شامون .يف ما بعد اكت�شفوا
�شخ�صا ي�ضع
�سرقة اخلتم وقالو �إن
ً
نظارات �أخ��ذه .اعتقلوا كل الذين
ي�ضعون نظارات� ...أنا كنت وقتها
قد و�صلت �إىل ب�شامون.

قتلى وجرحى يف �صيدا

يف �صيدا � ً
أي�ضا �سارت التظاهرات
و�سقط قتلى وجرحى ،ومما رواه الوزير
والنائب ال�سابق الدكتور نزيه البزري:
قمنا بتظاهرات �صاخبة يف �صيدا
مل��دة ث�لاث��ة �أي���ام وتواجهنا خاللها
مع �سلطات االنتداب ،ف�سقط قتلى
وج��رح��ى .م��ن اجل��رح��ى م��ن ال ي��زال
حيا ،من بينهم الأ�ستاذة مينى
الآن ً
العيد(حكمت �صباغ) وهي �أ�ستاذة
يف اجلامعة اللبنانية� .أ�صيبت يف
رجلها �أدخلوها �إىل امل�ست�شفى وكان
الطبيب الإنكليزي يريد �أن يبرت
رجلها امل�صابة .رف�ضت ذلك ومتت
معاجلتها ...عندما �أطلقوا النار على
تفرقنا .كانت عيادتي
التظاهرة
ّ
قريبة من املكان ،ملمنا ً
بع�ضا
من اجلرحى و�أر�سلناهم
�إىل م�ست�شفى اخلليل
ح����ي����ث ت���ل���ق���وا
124
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املعاجلة.
من بني ال�شهداء الذين �سقطوا يف
�صيدا �شخ�ص من عائلتنا .الفرن�سيون
حاولوا منعنا من �إقامة م�أمت كبري
لل�شهداء .لكننا �أقمنا م� ً
ريا
أمتا كب ً
خاليا من اخلطب .بعد ذلك
كان
ً
ا�شتدت الوط�أة على املقاومة لقمعها،
لكننا ا�ستمرينا يف تظاهرات متفرقة
يف املدينة القدمية طوال �أربعة �أيام .يف
اليوم اخلام�س كان يل حظ االت�صال
بحكومة ب�شامون ،وو�صلتنا الأخبار
ال�سارة .توجهنا من �صيدا �إىل بريوت
و�شاركنا يف االحتفال.

احلر�س الوطني ورفع العلم
اللبناين فوق مبنى الربملان

يف ب�شامون حيث �أقامت احلكومة
امل��ؤق��ت��ة يف بيت �آل احللبي ،تطوع
ع�شرات ال�شبان حلماية احلكومة
وال��ب��ل��دة .ه����ؤالء �شكلوا م��ا �سمي
باحلر�س الوطني ال��ذي ق��اده املرحوم
نعيم مغبغب.
و�إىل تو ّليه ق��ي��ادة احل��ر���س الوطني
�شارك مغبغب يف موقعة اال�ستقالل
بعدة ن�شاطات ،حيث ك��ان يتنقل
بني ب�شامون وبريوت .فقد �شارك مع
زهري ع�سريان يف حترير جريدة «عالمة
اال�ستفهام» التي تولت ن�شر �أخبار
الثورة وما رافقها من ن�شاطات �إ�ضافة
�إىل اجراءات ال�سلطات املنتدبة.
كذلك ق��ام نعيم مغبغب ب�إنزال
العلم الفرن�سي ع��ن مبنى الربملان
وو�ضع مكانه العلم اللبناين ،وقد
�أ�صيب حينها بثالث ر�صا�صات.
يذكر �أن احت�ضان احلكومة امل�ؤقتة
مل يقت�صر فقط على تطوع احلر�س
الوطني حلمايتها ،فالأهايل تطوعوا
�أي��� ً��ض��ا ل��ت��أم�ين جميع م�ستلزمات
�إقامتها من م�ؤن وغريها.

� 1945أول عر�ض ع�سكري
للجي�ش اللبناين:
املواطنون �صفقوا بال ّ
أكف والعيون
والآليات �سارت حاملة �أ�سماء
جبال لبنان و�أنهاره

يف  22ت�شرين الثاين  1943نال لبنان
ّ
لكن وحدات اجلي�ش اللبناين
ا�ستقالله،
ظ ّلت يف عهدة �سلطات االنتداب� ،إىل �أن
ت�س ّلمتها الدولة اللبنانية يف الأول من �آب
.1945
يف ذلك العام ،احتفل اللبنانيون بذكرى
اال�ستقالل مع جي�شهم ،واحت�شدوا مل�شاهدة
ّ
و�صفقوا له
يقدمه،
�أول عر�ض ع�سكري ّ
فرحا.
بالأكف وبالعيون الدامعة ً
إحياء لذكرى اال�ستقالل بات العر�ض
� ً
تقليدا �سنو ًيا مل
الع�سكري منذ ذلك اليوم،
ً
يغب � اًّإل يف ظروف ا�ستثنائية.
من �أر�شيف جريدة «النهار» ننقل �إليكم
الن�ص الذي و�صف االحتفال بعيد اال�ستقالل
يف العام  ،1945ووقائع �أول عر�ض قدمه
إحياء للمنا�سبة...
اجلي�ش يومها � ً

ليلة العيد :م�شاعل وم�صابيح

ع�شية ال��ع��ي��د «ازدان�����ت واج��ه��ات
ال�سراي ودوائ��ر ال�شرطة والق�صر البلدي
بالأعالم اللبنانية وبالأنوار البي�ضاء
واحلمراء ..ولب�ست البنايات املحيطة
ّ
حلة ق�شيبة من
ب�ساحة ال�شهداء
الأعالم و�سعف النخيل ،كما ازدانت
ال�شوارع الرئي�سية يف املدينة بالأعالم
اللبنانية ،ومل ي�� َر بينها �أي علم
�أجنبي .ومنذ ال�ساعة ال�ساد�سة بد�أت
اجلماهري حتت�شد على الأر�صفة ويف
ال�شرفات وال��ن��واف��ذ ،مل�شاهدة طواف
اجلي�ش بامل�شاعل.
وع��ن��د ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
خرجت بع�ض قطعات اجلي�ش من
ال��ث��ك��ن��ات ،تتقدمها ال���دراج���ات
البخارية ،فحملة امل�شاعل ،فمو�سيقى

بالأبيضض وا أ
لسسود
الدرك ،تتو�سطها �أرزة �صناعية ت�ألقت
الأنوار على �أغ�صانها يحيط بها ق�سم
من حملة امل�شاعل ،فمو�سيقى اجلي�ش،
فحملة امل�صابيح ،و���س��ارت �إىل ق�صر
الرئا�سة ،وكان الأهلون ي�ستقبلون هذا
املنظر باالبتهاج والت�صفيق.
و�أم���ام الق�صر � ّ
أط��ل فخامة الرئي�س
فا�ستقبلته املو�سيقى بالن�شيد الوطني،
وطلب فخامته قائد املفرزة �إىل الق�صر
و�صافحه.
وتابع املوكب �سريه �إىل �ساحة ال�شهداء
ووقف �أمام ال�سراي فا�ستقبله الأهلون

بحما�سة ن����ادرة ،وراح����ت مو�سيقى
اجلي�ش ومو�سيقى ال���درك تتناوبان
عزف االنا�شيد .وحواىل ال�ساعة الثامنة
عائدا
والن�صف غادر املوكب ال�ساحة
ً
�إىل ثكناته».

�صباح العيد

«كان يوم اخلمي�س (�صباح العيد)،
يوما م�شهو ًدا يف تاريخ البالد احلديث،
ً
ً
رائعا جال بنوره ظلمة
يوما م�شرقا
ً
ً
�أج��ي��ال طغت على ال��ب�لاد ،فقلب
باليد الواحدة �صفحة من تاريخ مظلم
واليد الثانية �صفحة المعة من تاريخ
جديد ي�سجل نه�ضة �شعب �أب��ي .فقد

بد�أ الأهلون منذ الباكر يزحفون �إىل
ّ
يحتلون ال�شرفات
�ساحة ال�شهداء،
ونوافذ البنايات املحيطة بها والطرقات
امل�ؤدية �إليها...
و�أفاقت ب�يروت تلبية لنداء جمعية
اً
تاما.
التجار و�أ�سواقها مقفلة
اقفال ً
غ�صت الأر�صفة بتالمذة املدار�س
وقد ّ
الر�سمية والأهلية.
ومنذ ال�ساعة الثامنة ب��د�أ املدعوون
يفدون �إىل ال�سرادق يعتلون املن�صة التي
خ�صي�صا لهذه الغاية.»...
�أعدت
ً

و�صول
الرئي�س
وميدالية
اجلهاد الوطني

«ك������ان������ت
�أن��ظ��ار ع�شرات
الأل���������وف م��ن
الأهلني بع�ضها
يرقب الطرقات
وبع�ضها عالق
ب����ال���������س����رادق
انتظا ًرا لو�صول
فخامة الرئي�س

املحبوب».
وب��ع��د �أن ت�صف ال�صحيفة و���ص��ول
الرئي�س ،تنتقل �إىل مر�سوم تاله وزير
املالية �إم��ي��ل حل��ود ويمُ ��ن��ح مبقت�ضاه
امل��ج��اه��دون يف �سبيل اال���س��ت��ق�لال،
ميدالية اجلهاد الوطني ،وذل��ك وفق
قرار �صادر عن جمل�س الوزراء بتاريخ 21
ت�شرين الثاين .1945

العر�ض الع�سكري

« ...ثم بد�أ اال�ستعرا�ض ،و�أول من �أطل
من اجلنود مفرزة حتمل علم اجلي�ش
املق�صب تتقدمها املو�سيقى ،فوقف
ّ
املفدى وتعالت
احرتاما للعلم
النا�س
ً
ّ

الهتافات ودوى الت�صفيق ي�شق عنان
ال�سماء.
وتبعته قطعات اجلي�ش وفق الربنامج
الذي و�ضعته القيادة العليا ،فامتلأت
القلوب �سرو ًرا والنفو�س افتخا ًرا بهذا
ّ
ال�شباب ّ
املنظم.
الوثاب
القنا�صة اللبنانية ت�سري
هذه قطعة
ّ
�أم��ام��ه��ا عنزتها املحبوبة ،وال��ف��رق
�ا���ص��ة ،واحل��ر���س الوطني يحملون
اخل� ّ
الألوية على الرماح ،ووحدة الر�شا�شات،
فوحدة الفر�سان وق��د �صفّ ت خيولها
ً
�صفوفا بي�ضاء وح��م��راء متثل العلم
اللبناين ،فرجال الدرك ،فال�شرطة».

الآليات حتمل �أ�سماء جبال لبنان
و�أنهاره

«م���رت ال��وح��دات الآل��ي��ة تتقدمها
�سيارات الال�سلكي ،ف�سيارات الدفاع
�ضد ال��ط�يران ،فالدراجات البخارية،
فالدبابات فال�سيارات امل�صفحة ،وقد
كتب على ك��ل منها ا���س��م جبل
م��ن جبال ال��ب�لاد :ه��ذا جبل �صنني
مي� ّ�ر ويلحق به جبل ال�شيخ ،فجبل
عامل ،فجبل االرز ،فنهر ال��ب��اروك،
فنهر ال�صفا ،فنهر �إبراهيم ،وغريها
من جبال البالد و�أنهارها و�أماكنها
التاريخية.
و���س��ارت وراءه���ا �سيارات الإطفائية
بنظامها البديع رغ��م ق��دم معداتها
التي تتطلب التجديد.
ويعجز القلم عن و�صف �شعور النا�س يف
�أثناء اال�ستعرا�ض .فقد كانت عيونهم
تدمع �سرو ًرا وقلوبهم تنب�ض ا�ستب�شا ًرا
ومر
بهذا اجلي�ش البديع التنظيمّ ...
احلر�س اجلمهوري يف النهاية ،ف�أحاط
ب�سيارة الرئي�س وم�شى �إىل دار
احل��ك��وم��ة ،حيث ب��د�أت
ح��ف��ل��ة اال���س��ت��ق�لال
الر�سمية.»...
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�أعالم
ورايات

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

أعالما عديدة،
عرف لبنان عرب الع�صور � ً
وحددت زمن
و�صفتها املراجع التّاريخيةّ ،
ا�ستخداماتها واعتمادها ،وب ّينت معامل مقايي�سها
وت�شكيالتها و�ألوانها ومعانيها ور�ؤى �أبعادها
ا�ستقرت يف نهاية الأمر على
الأخرى� ...إىل �أن
ّ
للمرة الأوىل يف قرية
العلم
الوطني الذي رفع ّ
ّ
ب�شامون يف احلادي والع�شرين من ت�شرين الثاين
« ،1943تاريخ بدء ا�ستقالل لبنان».
ويف ما يلي نتناول الأعالم التي تعاقبت يف
لبنان �إىل �أن ولد علم اال�ستقالل ،وذلك وفق
ما ورد يف الكتاب الق ّيم جلوزف و�أدوني�س
نعمه.

العلم الفينيقي

نقلت �إلينا التقاليد القدمية
�أن العلم الفينيقي ك��ان �أزرق
املرجح � ّأن جدودنا الأقدمني
اللون ،ومن
َّ
قد اخ��ت��اروا ه��ذا اللون تيمنً ا بالبحر
ال��ذي خم��روا ُعبابه على منت �سفنهم
ال�شهرية .وث� َّ�م��ة م��ن يقول � ّإن اللون
الأحمر �أ�ضيف بعدئذ �إىل اللون الأزرق
�إث��ر اكت�شاف الفينيقيني الأرج���وان
الذي مهروا يف �صناعته.
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الرزة رفع
البطريرك يوحنا
م����ارون� ،أ���ص��ب��ح ه��ذا العلم
م��ؤل� ً�ف��ا م��ن قطعة قما�ش بي�ضاء يف
و�سطها قرنفلة ح��م��راء .وبعد ذلك
بزمن طويل ،يف عهد املت�صرفية� ،أراد
داود با�شا� ،أول مت�صرف على جبل
لبنان ،)1865( ،تبنّ ي علم الأم�ير

يف 1918

ابراهيم ،غري � ّأن �أ�سبا ًبا �سيا�سية حالت
دون ذل��ك ،الأم��ر ال��ذي حمل خلفاءه
على اعتماد العلم العثماين ب�صورة
م�ؤقتة ،وقد دام هذا العلم الأخري حتى
غادر العثمانيون الأرا�ضي اللبنانية مع
انتهاء احلرب العاملية الأوىل.

راية املماليك

كانت راية املماليك الذين حكموا
�سوريا ولبنان ما بني �سنة  1250و�سنة

علم املردة

كان علم املردة بح�سب ما رواه بع�ض
ّ
ً
و�سيفا �أبي�ض
�صليبا
ميثل
امل ��ؤ ّرخ�ين
ً
اللون على ن�سيجة حمراء.
يف عهد الأم�ي�ر اب��راه��ي��م ،اب��ن �أخ
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�أعالم
ورايات
 1515ت��ت��أل��ف م��ن قطعة ك�برى من
القما�ش امل��و� ّ��ش��ى بخيوط م��ن ذهب
ت�سمى الع�صابة ،كما كانت لهم
ّ
ت�سمى «�شالي�ش»،
راية ثانية من �شعر
ّ
ت�سمى
و�أع�ل�ام �أخ��رى �صغرية �صفراء
ّ
«ال�سناجق».

علم العثمانيني

ك��ان علم العثمانيني يت�أ ّلف من
يتو�سطها ر�سم هالل
ن�سيجة حمراء
ّ
وجن��م��ة �أب��ي�����ض��ي ال���ل���ون ،وق���د فر�ض
العثمانيون علمهم على البلدان
التي كانت خا�ضعة ل�سلطنتهم حتى
انهزامهم ورحيلهم عن لبنان يف العام
.1918

�أعالم الأمراء
واملق َّدمني وامل�شايخ

كان علم املعنيني وال�شهابيني و�آل
ع�ساف ،وغريهم من الأم��راء وامل�شايخ
واملقدمني الذين ينتمون �إىل احلزب
القي�سي ،قطعة من الن�سيج الأحمر يف
زاويتها اليمنى قرنفلة بي�ضاء.
و�أم��ا علم اليمنيني ،الذين ينت�سب
�إليهم �آل علم الدين و�آل �سيفا ،فقد
ك���ان ،بعك�س الأول ،قطعة من
الن�سيج الأبي�ض وفيها قرنفلة حمراء.
وق��د اعتمدت زه��رة القرنفل لأ ّنها
ريا يف لبنان منذ القدم،
معروفة كث ً
وق��د تكون �أر���ض��ه من�ش�أها .وجت��در
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الإ���ش��ارة هنا �إىل � ّأن معظم اللوحات
خ�صو�صا ر�سوم
الفنية القدمية العهد،
ً
القرن التا�سع ع�شر ،كانت تز ّين بزهرة
قرنفل يف زواياها ،ملا لهذه الزهرة من
جميل اللون وال�شكل ،وطيب الأريج.
اللمعيون ك��ان لهم علمهم الذي
ّ
ميثل �صورة الأ�سد على قطعة ن�سيج
بي�ضاء (كما ج��اء يف «دائ��رة املعارف
اللبنانية» لف�ؤاد افرام الب�ستاين).
وقد اختار �آل حرفو�ش والأمراء ال�شيعة
علما لهم باللون الأخ�ضر الذي كان
ً
علي� -صهر
املت�شيعني للإمام
�شعار
ّ
ّ
النبي.
ّ
التنوخيون فكان علمهم م�ؤ ّل ًفا
�أما
ّ
من خم�سة �أل���وان عمودية مت�ساوية
العر�ض هي الأبي�ض والأزرق والأ�صفر
ال�سيد
والأح��م��ر والأخ�����ض��ر ،ويف مقام
ّ
عبدالله جمال الدين التنوخي يف قرية
عبيه (منطقة عاليه) منوذج من هذا
العلم.
ويروي بع�ضهم � ّأن �أ�سرة لبنانية �أخرى

هي �آل «�أبي نكد» كان لها علمها
اخل��ا���ص امل���ؤ ّل��ف م��ن ل��ون�ين عموديني
مت�ساويني ،الأول هو الأ�صفر والثاين هو
تتو�سط هذا العلم،
ال�سماوي،
الأزرق
ّ
ّ
على ح� ّ�د ما ج��اء يف �إح��دى ال��رواي��ات،
عبارة «اجل��نّ ��ة حتميها ال�سيوف» �أو
«اجلنّ ة يف ظالل ال�سيوف».
وج��اء يف كتاب «تاريخ امل�سيحية»
املن�شور يف فلورن�سا العام  ،1685و�صف
للعلم اللبناين الذي كان م� ً
ؤلفا من
�شعا َرين هما غ�صن �أرز على قطعة من
قما�ش �أبي�ض يف ق�سمها الأعلى ،رم ًزا
للخلود ،وغ�صن �سنديان على قطعة
من قما�ش �أحمر يف ق�سمها الأدنى ،رم ًزا
للقوة والثبات.
ّ

علم اجلنبالطيني

وكان للجنبالطيني كذلك علمهم
اخلا�ص ،وهو �أحمر اللون ،حماط ب�إطار
�أخ�ضر ،ويف و�سطه �سيف وي��د خ�ضراء
داكنة اللون على مقب�ضه.

علم ال�شهابيني

ك��ان لل�شهابيني علمهم اخلا�ص
امل�ؤ ّلف من قطعة ن�سيج زرقاء يف و�سطها
أعالما عديدة
هالل �أبي�ض .غري � ّأن �
ً
�أب�صرت النور يف ذلك العهد.

العلم اللبناين
يف عهد املت�صرفية

املقدمني والأمراء املعنيني
توارت عهود
َّ
وال�شهابيني ،وت��وارت معها �أعالمهم

وراي��ات��ه��م وب��ي��ارق��ه��م ،و�أق��ب��ل عهد
املت�صرفية بعد ح��وادث � .1860إال � ّأن
نظام املت�صرفية ال�صادر يف العام ،1861
مل ين�ص يف مواده على وجود علم ر�سمي
�إىل �أن جاء ر�ستم با�شا املت�صرف الثالث
و�أم��ر ب��إع�لان علم ال��دول��ة العثمانية
���ش��ع��ا ًرا حلكومة جبل لبنان وذل��ك
حتى العام  1918تاريخ �سقوط الدولة
العثمانية.

العلم العربي يف بريوت ()1918

على �أثر انتهاء احلرب العاملية الأوىل
ودخول احللفاء �إىل �سوريا ولبنانُ ،رفع
�رب��ع الأل���وان ف��وق دار
العلم العربي امل� َّ
احلكومة يف ب�يروت مل��دة ت�سعة �أي��ام
فقط� ،إىل �أن �أنزله احللفاء يف تاريخ 10
ت�شرين الأول .1918

العلم اللبناين يف الفرتة االنتقالية
()1920-1918

هب اللبنانيون ثائرين ،فاتّ خذوا لهم
َّ
جديدا يت�أ ّلف من ن�سيج
وطنيا
علما
ً
ً
ً
�أبي�ض تتو�سطه �أرزة خ�ضراء .ودام هذا
مرفوعا يف لبنان قرابة ال�سنتني.
العلم
ً

علم لبنان يف عهدي االحتالل
واالنتداب ()1943 -1920

يف �آذار  ،1920متّ اعتماد العلم الفرن�سي
بعد �أن �أ�ضيف �إليه الأرزة اخل�ضراء يف
وطنيا للدولة .وق��د تبنّ ى
و�سطه رم�� ًزا
ً
اجلرنال غورو هذا العلم يف خطابه الذي
�ألقاه مبنا�سبة �إعالن �إن�شاء دولة لبنان
الكبري يف الأول من �أيلول  ،1920كما
ن�ص عليه الد�ستور اللبناين ال�صادر يف
علما للبنان
� 23أي��ار  .1926وق��د ظ� ّ�ل
ً
حتى العام  ،1943تاريخ قيام اال�ستقالل
ونهاية االنتداب الفرن�سي.

علم الدولة اللبنانية
(علم اال�ستقالل) 1943

عقد جمل�س النواب بتاريخ 1943/11/8
جل�سته امل�صريية لتعديل د�ستور 1926
و�إلغاء جميع املواد التي مت�س ب�سيادة
لبنان.
�أثار هذا الأمر ال�سلطات الفرن�سية التي
�أقدمت على تعليق الد�ستور واعتقال
رئي�س اجلمهورية ب�شاره اخلوري ،ورئي�س
احل��ك��وم��ة ري��ا���ض ال�صلح ،وال����وزراء
كميل �شمعون� ،سليم تقال ،عادل
ع�سريان ،والنائب عبد احلميد كرامي
يف قلعة را�شيا .فتداعى جمل�س النواب
لالجتماع حيث ر�سم النواب العلم
ّ
ووقعوا عليه ،و ُرف��ع هذا العلم للمرة
الأوىل فوق مقر حكومة ب�شامون قبل
�أن يقره ال�برمل��ان اللبناين يف كانون
الأول .1943
يرمز اللون الأحمر يف العلم �إىل دماء
ال�شهداء ،والأب��ي�����ض �إىل الثلوج التي
تغطي جبال لبنان ،والأرزة ترمز �إىل
القدا�سة واخللود.
ويحمل الر�سم تواقيع رئي�س جمل�س
النواب �صربي حماده� ،صائب �سالم،
هرني فرعون ،حممد الف�ضل� ،سعدي
امل��ن�لا ،ر���ش��ي��د ب��ي�����ض��ون ،وم���ارون
كنعان.

يف الثاين من ت�شرين الأول �سنة ،1918
عقب �سقوط االمرباطورية العثمانية،
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�إعداد :د� .أحمد علو
عميد متقاعد

القوة البحرية الرو�سية
حتديث الأ�سلحة والقواعد وتعزيز االنت�شار

«لرو�سيا حليفان فقط تعتمد عليهما،
هما :جي�شها وبحر ّيتها».
)القي�صر الرو�سي الك�سندر الثالث(
مع نهاية �شهر ت�شرين الأول ومطلع �شهر
ت�شرين الثاين  ،2016ب��د�أت رو�سيا ح�شد
ق�سم من �أ�سطولها البحري يف البحر املتو�سط
كـ«قوة مهمة» (تا�سك فور�س) بقيادة حاملة
الطائرات «الإدم�يرال كوزنيت�سوف» وطراد
القتال النووي «بطر�س الأكرب» من ا�سطول
بحر ال�شمال ،والفرقاطة ال�صاروخية احلديثة
«غريغوروفيت�ش» (من ا�سطول البحر الأ�سود).
حتركت جمموعة �سفن من �أ�سطول
كما
ّ
البا�سفيكي باجتاه خليج عدن ،لدعم عمليات
قواتها اجلوية وتعزيز قواتها البحرية العاملة
يف �شرقي البحر املتو�سط ملحاربة الإرهاب يف
�سوريا.

قوة؟
عر�ض ّ

��������در ح��ج��م
ُق� ّ
ه���ذه ال���ق���وة مبا
بني  12و 15قطعة
ح����رب����ي����ة م��ن
خمتلف الأحجام
واالخت�صا�صات ،تواكبها جمموعة من
الغوا�صات املحملة ب�صواريخ «كاليرب»
املجنحة .وق��د ب��ا���ش��رت امل�شاركة يف
الق�صف اجلوي وال�صاروخي على �أهداف
تخ�ص االرهابيني اعتبا ًرا من الن�صف
الثاين من �شهر ت�شرين الثاين املن�صرم.
لكن بع�ض م�س�ؤويل حلف الناتو وبع�ض
املحللني الإ�سرتاتيجيني ،يرون يف ذلك
حماولة من ق��ادة رو�سيا لعر�ض القوة،
وتدريب �أ�ساطيلهم البحرية على �سرعة
التحرك واالنت�شار العملياتي يف البحار

«ليظهروا للعامل �أن رو�سيا عادت دولة
عظمى».

وقوته ال�ضاربة
الأ�سطول الرو�سي ّ

ت�أ�س�س الأ�سطول البحري الرو�سي يف ت�شرين
الأول من العام  1696مبر�سوم قي�صري
�صادر عن القي�صر بطر�س الأول .والبحرية
الرو�سية احلالية هي القوات البحرية لدولة
رو�سيا االحتادية وقد ت�أ�س�ست يف العام
ً
خلفا لبحرية كومنولث
 ،1992وجاءت
ال��دول امل�ستقلة ،وه��ذه بدورها �أعقبت
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البحرية ال�سوفياتية التي تفككت
عقب انهيار االحتاد ال�سوفياتي يف العام
 .1991ويقع مقر قيادة الأ�سطول البحري
احلربي الرو�سي (الأدمريالية) يف مدينة
�سان بيرت�سبورغ على بحر البلطيق.
تعترب الغوا�صات الذر ّية املزودة ال�صواريخ
البالي�ستية النووية العابرة للقارات
وال�صواريخ املجنحة من نوع «كاليرب»
القوة ال�ضاربة الرئي�سية ل�سالح البحرية
الرو�سي .ويف ح��وزة هذا ال�سالح حاملة
الطائرات «الأم�ي�رال كوزنيت�سوف»،
والطراد الذ ّري ال�صاروخي الثقيل «بطر�س
الأك��ب�ر» ال���ذي يعترب �سفينة رائ���دة
ل�سالح البحرية� ،إىل جانب املدمرات،
وال��ف��رق��اط��ات ،وح��ام�لات املروحيات،
و���س��ف��ن االن����زال ال��ك��ب�يرة واملتو�سطة
وال�صغرية ،و�سفن مكافحة الغوا�صات،
وكا�سحات االلغام ،وغوا�صات الديزل
الكهربائية ،وزوارق الطوربيد ،وزوارق
ال�صواريخ ،وال�سفن امل�ساعدة .كذلك
تعترب الفرقاطات من «م�شروع »20380
ً
حديثا وهي ال ّ
تقل عن مثيالتها
�سالحا
ً
الأجنبية من حيث القدرات ،بل �إنها
قد تتفوق عليها يف بع�ض املوا�صفات.
ويت�ضمن برنامج الت�سليح الرو�سي اجلديد
بناء  20فرقاطة من هذا امل�شروع حتى
العام  .2020وهناك � ً
أي�ضا زوارق ال�صواريخ
وبع�ض �سفن الإنزال التي ميكن و�صفها
ب�أنها �سفن حديثة تتفق م��ع �شروط
�أ�ساطيل القرن احلادي والع�شرين.
وتخطط رو�سيا لبناء �سفينتني �أخريني
من هذا النوع .كما من املقرر �أن يز ّود
كل �أ�سطول رو�سي حاملة مروحيات
واح����دة� .أم���ا بقية ال�سفن احلربية
التابعة لل�سالح البحري الرو�سي فقد زاد
متو�سط عمرها عن � 25سنة ،وفات �أوان
ا�ستخدامها منذ زمن ،وبخا�صة املدمرات
التي ال تعترب يف الوقت احلا�ضر من اجليل
احلديث لل�سفن ،والتي مل يطر�أ عليها
�أي حتديث �أو تطوير ب�ين ت�سعينيات
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ال���ق���رن امل��ا���ض��ي
وم��ط��ل��ع الأل��ف��ي��ة
ال��ث��ال��ث��ة ،ب�سبب
ّ
قلة الإمكانات
امل��ال��ي��ة .ويق�ضي
برنامج الت�سليح
ال���رو����س���ي � ً
أي�����ض��ا
ببناء  4غوا�صات
ا����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة
ح����دي����ث����ة م��ن
م�شروع «بوريه» ،تز ّود �صواريخ «بوالفا»
احلديثة العاملة بالوقود ال�صلب .وقد
انتهت يف العام  2011التجربة البحرية
لأول غوا�صة م��ن ه��ذا امل�����ش��روع ،وهي
غ��وا���ص��ة «ي����وري دول���غ���وروك���ي»� .أم��ا
الغوا�صات الثالث الباقية فما زالت قيد
التجربة والبناء والت�صنيع .وقد �أطلقت
عليها ت�سميات «فالدميري مونوماخ»
و«الك�سندر نيف�سكي» و«�سفياتيتيل
نيقوالي».

مكونات �سالح القوات البحرية
ّ

يتبع �سالح البحرية الرو�سية ل��وزارة
يتكون من:
الدفاع ،وهو
ّ
• ال�سفن احلربية.
• الغوا�صات.
• الطريان البحري ،مبا فيه الطائرات
ال�����س��اح��ل��ي��ة ،وال���ط���ائ���رات ال��ب��ح��ري��ة،
والطائـرات اال�ستــراتيجـية ،والطائــرات
التكتيكية.

• القوات ال�ساحلية التابعة لل�سالح
البحري ،مبا فيها م�شاة البحرية ،وقوات
الدفاع ال�ساحلي.
ويت�ضمن ال�سالح الرو�سي البحري � ً
أي�ضا،
ال�سفن وال��وح��دات اخلا�صة ووح���دات
الإمداد والتموين .وتت�شكل القوة البحرية
الرو�سية من عدة �أ�ساطيل ا�سرتاتيجية -
عملياتية �أهمها� :أ�سطول بحر ال�شمال،
�أ�سطول املحيط ال��ه��ادىء� ،أ�سطول بحر
البلطيق ،و�أ�سطول البحر اال�سود .كما
يوجد �أ�سطول �صغري يف بحر قزوين.

البحرية الرو�سية 2016

كانت البحرية الرو�سية ت�ضم نحو
 162.000ف��رد منهم  16.000من حرا�س
ال�شواطىء ،وفق �إح�صاءات العام ،2006
وقد تقل�ص هذا العدد بن�سبة تزيد عن %10
منذ ذلك الوقت.
ويتوافر لدى هذه البحرية اليوم �أكرث من
 300قطعة بحرية قدمية وحديثة ،منها:

• الغوا�صات:
  13غوا�صة نووية ا�سرتاتيجية الطالقال�صواريخ البالي�ستية .SSBN
  7غوا�صات نووية م�سلحة بال�صواريخاجلوالة .SSGN
  8غوا�صات نووية للمهمات اخلا�صة ،SSANوتا�سعة من نوع .SSA
  18غوا�صة نووية هجومية  SSNو23غوا�صة هجومية .SSK
وبذلك يكون املجموع  70غوا�صة.

تنت�شر الأ�ساطيل الرو�سية وفق الر�ؤية

• ال�سفن العاملة
:Active
 حاملة ط��ائ��راتواح�����دة «الإدم���ي��رال
ك��وزن��ي��ت�����س��وف»،
وحت���م���ل  28ط��ائ��رة
مقاتلة  24 +طائرة
ه����ل����ي����ك����وب��ت�ر+
جمموعات �صواريخ
خمتلفة.
  1ط����راد م��ع��رك��ة ن����ووي (ب��ط��ر���سالأكرب).
  3بوارج مزودة �صواريخ نووية � CGNأوتقليدية .CG
  15مدمرة .DDG  6فرقاطات لل�صواريخ املوجهة. � 51سفينة �إنزال (م�شاة ومدرعات). � 81سفينة ك��ورف��ي��ت لل�صواريخاملوجهة.
� 45 -سفينة مل�سح الألغام.

اال�سرتاتيجية اجل��دي��دة ل��ق��ادة رو�سيا
و�سيا�ساتهم الهادفة �إىل ا�ستعادة رو�سيا
ل��دوره��ا ومكانتها ك��دول��ة عظمى
بعد انهيار االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق،
واحلفاظ على احلدود الرو�سية ،و�ضمان
�أمنها (القريب والبعيد).
وهذه الأ�ساطيل هي:
• �أ�سطول ال�شمال:
كما
تاريخيا،
وهو الأ�سطول الأه��م
ً
ً
ونوعا يف مواجهة �أ�ساطيل حلف �شمال
ً
الأطل�سي .وتقع �أه��م قواعد متركزه

(خم�ص�صة
 � 24سفينة ا�ستطالع ودوريةّ
جل��م��ع امل��ع��ل��وم��ات ع���ن الأ���س��اط��ي��ل
الأمريكية والأوروبية وتنفرد بها البحرية
الرو�سية).
ي�ضاف �إىل ذلك ،نحو � 14سفينة �أخرى
جمموعا
للمهمات املختلفة ،ما ي�شكل
ً
قدره نحو � 250سفينة حربية عاملة.

انت�شار الأ�ساطيل الرو�سية

يفSeveromorsk - Polyarny - :
.Severodvinsk – Gremika
وي�ضم هذا الأ�سطول  41غوا�صة خمتلفة
و� 38سفينة حربية متنوعة ،وحاملة
الطائرات الوحيدة لدى رو�سيا «املار�شال
كوزنيت�سوف».
• �أ�سطول املحيط الهادىء:
ينت�شر يف مواجهة الأ�ساطيل الأمريكية
واليابانية وال�صينية ،وي�ضم � 50سفينة
متعددة املهمات و 23غوا�صة خمتلفة

وي��ق��ع م��ق��ر ق��ي��ادت��ه
يف فالديف�ستوك يف
�أق�صى ال�شرق الرو�سي.
�أه�������م ق�����واع�����ده:
Magadan
Petropavlovsk
– - Racovaya
.V l a d i v o s t o k
وي�����ض��م :ف��رق��ة م�شاة
بحرية مكونة من  2500فرد ،و 5كتائب
( 3هجوم 1 ،دبابات 1 ،مدفعية).
• �أ�سطول بحر البلطيق:
مركز قيادته يف كالينينغراد ،وي�ضم
� 55سفينة حربية وغوا�صتني.
تتميز هذه املنطقة بكثافة خطوط
امل�لاح��ة الأوروب���ي���ة ع�بره��ا ،وك��ان��ت
ت�شكل حمور اهتمام رو�سيا خالل فرتة
احلرب الباردة ،وحتى اليوم.
�أهم قواعد هذا الأ�سطولBaltiys - :
 Kronstadt - Saint Petersburوهو
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مهما من طائرات Su-27
�ددا
ي�ضم ع� ً
ً
،AV-MF Su-24M Su-24MR
وقوات برية يف �إقليم كاليننغراد.
• �أ�سطول البحر الأ�سود:
ي�ضم � 47سفينة حربية خمتلفة و6
غوا�صات هجومية ،ومركز قيادته يف
�شبه جزير القرم.
ق�سم
بعد �سقوط االحت��اد ال�سوفياتي ّ
هذا الأ�سطول بني رو�سيا و�أوكرانيا .ويف
العام  1997تو�صل الطرفان �إىل اتفاق
ت�ستغل مبوجبه رو�سيا القاعدة البحرية
يف  Sebastopolالأوك��ران��ي��ة مل��دة 25
�سنة ،ولكنها (رو�سيا) ا�ستعادت �شبه
جزيرة القرم والقاعدة البحرية فيها بعد
�أحداث �أوكرانيا الأخرية (العام .)2014
�أه��م قواعد ه��ذا الأ�سطول Tuapse -
.Novorossiisk – Sebastopol
• �أ�سطول بحر قزوين:
ي�ضم � 15سفينة �سطح مقاتلة منها،
فرقاطتان لل�صواريخ املوجهة ،و� 6سفن
�إن���زال ،و 5كا�سحات �أل��غ��ام ،ومركز
قيادته يف ا�سرتاخان.

حتديث الأ�سطول البحري الرو�سي

با�شرت رو�سيا حملة وا�سعة لتحديث
ا�سطولها البحري بعد نحو ع�شرين
�سنة من االهمال والك�ساد .ومتّ �إنفاق
مليارات ال���دوالرات ال�ستبدال ال�سفن
القدمية ،و�صناعة ط��ائ��رات و�أ�سلحة
حديثة.
وه��ي تقول � ّإن الأم���ر ال يتعلق فقط
بالأزمة ال�سورية وانخراط البحرية الرو�سية
يف احلرب �ضد داع�ش والإره��اب هناك
منذ ت�شرين الأول  ،2015و�إن كان ذلك
ق��د دفعها �إىل تكثيف جهودها يف
تعزيز بحريتها و�أ�سلحتها وجي�شها
لتلبي احل��اج��ات امللحة يف �ساحات
ال��ق��ت��ال .فرغبة مو�سكو يف حتديث
�أ�سطولها البحري املتهالك منذ عهد
االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق موجودة قبل
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ذل��ك بفرتة ،وهي
�أعلنت منذ العام
 2005ع��ن نيتها
�إع�������ادة حت��دي��ث
بحريتها لت�صبح
ث���������اين �أك���ب���ر
ق���وة ب��ح��ري��ة بعد
ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية ،وبناء
عدد من حامالت
الطائرات (من 4
�إىل  )6والطرادات
وال����ف����رق����اط����ات
وامل����دم����رات .وق��د
�أنفقت يف العامني
 2012 – 2011نحو
 78م��ل��ي��ار دوالر
يف ب���ن���اء ���س��ف��ن
وغوا�صات جديدة
وحديثة مل�صلحة القوات البحرية .والعمل
يجري اليوم على بناء  6فرقاطات من
فئة «�أدم�يرال غريغوروفيت�ش» حاملة
ال�����ص��واري��خ املجنحة (ك��ال��ي�بر) والتي
ّ
ت�سلمت البحرية يف العام  2016ثالث
قطع منها.
كذلك �أجنزت ال�صناعة البحرية بناء
 6غوا�صات من فئة «فر�شافيانكا»
ذات حمركات «الديزل – الكهربائية»
مل�صلحة �أ�سطول البحر الأ���س��ود .وهذه
الغوا�صات مز ّودة �صواريخ «كاليرب بي-
�إل» املجنحة والتي ي�صل مداها �إىل نحو
 1500ميل ،وقد اختربت هذه الغوا�صات
عندما �أطلقت �إحداها �صواريخها من
البحر املتو�سط لت�صيب � ً
أهدافا لداع�ش يف
�سوريا وذلك يف نهاية العام .2015
���ص��رح الأدم���ي��رال �إي��غ��ور
�إىل ذل���ك،
ّ
كازاتونوف نائب قائد البحرية الرو�سية
ال�سابق والقائد ال�سابق لأ�سطول البحر
الأ�سود �أن امل�صانع الرو�سية ب�صدد بناء
 6غ��وا���ص��ات ج��دي��دة ال�سطول املحيط
البا�سفيكي .كما ذكر �أن رو�سيا ت�صنع
جمموعة من الغوا�صات حتمل ال�صواريخ

اجل��وال��ة اال�سرتاتيجية م��ن فئة «955
بوريه» .وقد ت�سلمت البحرية  3منها
حتى الآن ،و�ستت�سلم � 5إ�ضافية مع حلول
العام .2020

حتديث القواعد البحرية

عمدت البحرية الرو�سية �إىل جتهيز
بنية حتتية منا�سبة م��ن ال��ق��واع��د
والأر�صفة ال�ساحلية ل�سفن الأ�سطول
وغوا�صاته يف جميع املراكز املخ�ص�صة
له ،وجهزتها بالعتاد املنا�سب وطواقم
العمل املتخ�ص�صة .وي�شمل ذلك جميع
مراكب الأ�سطول و�سفنه من �شواطىء
رو�سيا ال�شرقية على املحيط الهادىء �إىل
�شواطئها ال�شمالية والبلطيق ،وكذلك
على البحر الأ�سود وبحر قزوين ،وحتى
قاعدة طرطو�س يف �سوريا وهي القاعدة
الوحيدة لرو�سيا خارج حدودها.

طموحات وحتديات

يرى الكاتب الع�سكري الرو�سي دميرتي
�سافونوف يف �صحيفة «�إزف�ستيا» (ت�شرين
الأول � )2014أن ما حتتاجه رو�سيا اليوم هو

عدد من حامالت الطائرات املروحية
والنفاثة ،مما يغنيها عن �إقامة قواعد
ال�بر كقاعدة «حميميم»
لها على
ّ
وي�سهل انت�شار هذه القوة
اجلوية يف �سوريا،
ّ
يف عدد من البحار.
وي�ضيف �سافونوف� ،أن رو�سيا ال تتناف�س
يف ذلك مع الواليات املتحدة الأمريكية
الكم يف عدد ال�سفن احلربية،
من حيث
ّ
والقواعد البحرية �أو احل�ضور يف بحار
العامل ،ولكنه يعتقد � ً
أي�ضا �أن حامالت
الطائرات احلربية وحامالت احلوامات،
�ست�ساعد رو�سيا يف ن�شر قوتها كالواليات
املتحدة يف �أي مكان من العامل .وبالفعل
ف�إن رو�سيا با�شرت بناء حامالت لطائرات
الهليكوبرت الكبرية من فئة «بريوبي»
التي �ستكون جاهزة يف العام  ،2025وذلك
بالتوازي مع بناء  12مدمرة نوويه �ضد
اجلويات من فئة «ليدر» حتمل �صواريخ
«كاليرب» و«�سام  .»-S 500كما �أعلن
يف العام  2011عن املبا�شرة ببناء  4من
احلامالت النووية للطائرات .ويف �شباط
 2015ذكرت بع�ض و�سائل الإعالم الرو�سية
�أن رو�سيا ب�صدد بناء حاملة طائرات نووية

عمالقة حتت ا�سم م�شروع � E 23000أو
« �شتورم» ،وينتهي العمل فيها خالل
العام .2023

اال�سرتاتيجية البحرية الرو�سية

حدد الكرملني (بني منت�صف العام
 2015ومطلع العام  )2016اال�سرتاتيجية
اجل��دي��دة ال��ت��ي �سيعتمدها الأ���س��ط��ول
احلربي الرو�سي خالل ال�سنوات املقبلة،
يف مواجهة النفوذ املتزايد حللف �شمال
الأطل�سي (الناتو) يف املناطق املحيطة
برو�سيا .وترتكز هذه اال�سرتاتيجية على
نقطتني:
الأوىل :زي��ادة عدد القطع البحرية يف
املحيط املتجمد ال�شمايل الذي يعترب بوابة
للأ�سطول الرو�سي على املحيط الأطل�سي
غر ًبا والهادىء ً
�شرقا.
الثانية :تعزيز التعاون اال�سرتاتيجي مع
كل من ال�صني يف مياه املحيط الهادىء،
والهند يف مياه املحيط الهندي.
فرو�سيا ت��ط� ّ�ل مبا�شرة على ثالثة
حميطات وث�لاث ق��ارات وثالثة بحار.
ّ
تطل على املحيط الهندي عرب
كما

االتفاق مع الهند ،وعلى البحر املتو�سط
عرب قاعدتها البحرية يف �سوريا .وهي
تعمل على تطوير �أ�ساطيلها البحرية
وت��زوي��ده��ا ال�سفن والأ�سلحة املنا�سبة
واحل��دي��ث��ة ،ون�����ش��ره��ا يف ه���ذه البحار
والقواعد ،لأنها تدرك �أنها لن ت�ستعيد
دور االحتاد ال�سوفياتي ال�سابق �أو ت�صبح
«رو�سيا العظمى» ،ما مل ت�صبح قوة بحرية
عظمى ،يح�سب لأ�ساطيلها وقواعدها
�ألف ح�ساب ،وبخا�صة يف هذا الوقت.
ّ
املحللـني اال�سرتاتيجيـني �أن
ويرى بع�ض
رو�سيا اليوم قد عـززت وجودها البحري
بقواعدها البحــرية يف نقـاط ا�سرتاتيجية
مهمة على زواي���ا رو�سيا الأرب���ع :من
قواعدها يف القطب ال�شمايل بطرفه
ال�شرقي املطل على الواليات املتحدة،
�إىل الطرف اجلنوبي ال�شرقي على حدود
اليابان واملحيط الهادىء ،ومن الطرف
ال�شمايل الغربي ع�بر بحري ال�شمال
والبلطيق يف كاليننغراد� ،إىل البحر
الأبي�ض املتو�سط م��رو ًرا بالبحر الأ�سود
وال��ق��رم .وه��ي تطمــح �إىل العـودة �إىل
الطرف اجلنوبي الغربي املتمثل يف البحــر
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درا�سات
و�أبحاث
الأح��م��ر وم�صر واليمن وم�ضـيق باب
املندب .و�إن وجــودها الع�سكري املبا�شر
يف �سوريا اليــوم ،وتعـزيز قاعــدتيها
البحـرية واجلويــة ،بالطائرات وال�صواريخ
امل�����ض��ادة (�إ����س  300و�إ����س  ،)400وح�ضور
�أ�سطولها يف البحر املتو�سط( ،و�إن كان
بداعي �أو بهــدف حماربــة الإره��اب يف
�سوريا) ،يحمل دالالت كثـرية ،لي�س
�أقلــها تعزيز وجودها الدائم يف هذا البحر
وتثبيته.
وهــذا ما بد�أت دول حلف الناتو تـح�سب
ح�سابه وتتدار�س اخلطط وحت�شد القوى،
وجت��ري امل��ن��ـ��اورات يف البحــر املتو�ســط
احلد من اندفاعته.
وغريه ،ملواجهته �أو
ّ

الرو�سية ،كما بقي
يف ه��ذا امل��رك��ز نحو
رو�سيا
 50ع�سكر ًيا
ً
حتت حماية اجلي�ش
ال�سوري.
وتعترب القاعدة اليوم
م��وط��ىء ق���دم رو�سيا
الع�سكري البحري الوحيد يف البحر
املتو�سط ،وك��ان ج�نراالت الأ�سطولني
ال�سوري والرو�سي قد ناق�شوا يف �أوا�سط العام
�ُ 2011سبل التعاون بني بحر ّ َيتي البلدين،
وبخا�صة ما َيتعلق بتطوير البنى التحتية
مليناء طرطو�س (ما زال ُيط َلق على هذا
املركز �أحيا ًنا ا�سم «القاعدة الع�سكرية
البحرية الرو�سية يف طرطو�س») ،غري �أن
امل�س�ؤولني الرو�س َينفون مثل هذا الأمر،

َ
ك�شف م�س�ؤولون يف البحرية الرو�سية
وقد
يف �شهر �شباط من العام  2012عن وجود
نوايا رو�سية ب�إعادة بناء ميناء طرطو�س
وت��ط��وي��ره ،ل َيتمكن م��ن �إي���واء �سفن
حربية �ضخمة ،ملا لهذه القاعدة البحرية
من �أهمية على �صعيد تعزيز وجود رو�سيا
يف �شرقي البحر الأبي�ض املتو�سط .كذلك
ك�شف بع�ض امل�س�ؤولني الع�سكريني
الرو�س �أن القاعدة قد تكون مركزًا
املوجهة
ل��ل��ط��رادات ذات ال�����ص��واري��خ
ّ
ّ
لاً
م�ستقب � ،أو حتى حلامالت الطائرات.
ويبدو من خالل جمرى الأح��داث اليوم
يف �سوريا واملنطقة �أن قاعدة طرطو�س
رئي�سا للبحرية الرو�سية
�ستكون مرتكزًا ً
و�أ�ساطيلها يف البحر املتو�سط ولفرتة طويلة
قادمة.

املراجع:

البحرية الرو�سية يف البحر املتو�سط
(قاعدة طرطو�س)

يف العام  1971وخالل مرحلة ما عرف
باحلرب الباردة ّ َ
وقعت �سوريا اتفاقية مع
االحتاد ال�سوفياتي لبناء قاعدة ع�سكرية
بحرية �سوفياتية يف مدينة طرطو�س
ال�ساحلية �شمال �سوريا ،وذل��ك لدعم
الأ�سطول ال�سوفياتي يف البحر الأبي�ض
املتو�سط ،وتوفري مرتكز لوج�ستي له .وبعد
انهيار االحتاد ال�سوفياتي يف العام 1991
ُهجِ رت القاعدة وتركتها قوات الأ�سطول
الرو�سي،ولكنها بقيت مركز دعم
لوج�ستي ومتوين لل�سفن التابعة للبحرية
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و َيقولون �إن املركز لي�س �سوى لل�صيانة
وتزويد الأ�سطول الرو�سي امل��ؤن ،وال توجد
فيه �سوى باخرة واحدة تتبع �أ�سطول البحر
الأ�سود (باخرة �إميان) ،وطاقم بحارتها
َيت�ألف من املدنيني.
لكن على ال � ّ ُرغ��م من ذل��ك ،فمن
املعلوم �أن العالقات ال�سورية  -الرو�سية
�أخذت بالتطور منذ العام  ،2006وبعد �أن
�أ�صبحت رو�سيا امل��و ّرِ َد الأ�سا�سي لل�سالح
�إىل �سوريا .ويف العام  2008وافقت �سوريا
على اتفاقية لبناء قاعدة ع�سكرية
بحرية رو�سية دائمة يف طرطو�س ،لتكون
جديدا لرو�سيا يف البحر املتو�سط.
مركزًا
ً

- https://ar.wikipedia.org/
.البحرية_الرو�سيةwiki/
- https://arabic.rt.com/tags/
Russian_fleet/.
- https://en.wikipedia.org/
_wiki/List_of_active_Russian_Navy
ships
- https://en.wikipedia.org/
_wiki/List_of_battleships_of
Russia_and_the_Soviet_Union
- nationalinterest.org/.../
moscows-show-force-russiannaval-aviation-goes-war-18134
- www.voanews.com/a/
russian-navy-deployed-tosyria-in-show-of.../3560983
- russianships.info/eng/today

ق�ضايا
�إقليمية

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

ي��ن��ت��ق��د امل�������ؤرخ
الإ�سرائيلي الربوف�سور
�شلومو زن��د (�أ�ستاذ
حم��ا���ض��ر يف جامعة
ت��ل �أب��ي��ب) املعاملة
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة غري
الإن�����س��ان��ي��ة وغ�ير
الالئقة للفل�سطينيني ،واجل�شع الالحمدود
للم�ستوطنني.
ويعترب � ّأن االنتفا�ضة الفل�سطينية ،التي
اندلعت اخلريف املا�ضي يف ال�ضفة الغربية،
�سببها «االحتالل املتوا�صل والإهانة اليوم ّية
والفقر وال�شعور بغياب املخرج».

حركة مقاطعة �إ�سرائيل:
ماهيتها وحدودها

م�صادرة احلقوق الإن�سانية

ي�����ش�ير زن���د �إىل م�����ص��ادرة االح��ت�لال
الإ�سرائيلي احلقوق الإن�سانية وحقوق
املواطن الأ�سا�سية للفل�سطينيني منذ
خم�سة ع��ق��ود ق��ائ�ًل�اً « :ن��ح��ن نعمل
بحرية ،بينما
ونتعلم ونحلم ونحب
ّ
على م�سافة غري بعيدة من �شعبنا،
يخ�ضع ب�شر لق�ساوة قلوب اجلنود وجل�شع
امل�ستوطنني� .إن غالبية الإ�سرائيليني
يدعمون موبقات االحتالل �أو ال يبالون
مبعاناة الفل�سطينيني ،وثمة ق�سم منهم
يعتقد ب ��أن هذا هو الثمن ال��ذي يجب
عليهم دفعه مقابل التحرير البطيء
للوطن االفرتا�ضي املفتوح على املجهول
لكن �شيئً ا ما
الذي تعدهم به التوراة.
ّ
ُ
يف تاريخ الفل�سطينيني �أ�صيب باخللل
وال�ضرر ال�شديد ،و�شيئً ا ما يف تاريخنا
ً
متوح�شا» .ويتّ فق معه
الإ�سرائيلي �أ�صبح
يف هذا التوجه زميله امل�ؤرخ الإ�سرائيلي
الربوف�سور �إي�لان بابي �صاحب كتاب
«التطهري العرقي يف فل�سطني» (ينتمي
�إىل تيار امل ��ؤرخ�ين اجل��دد الذين قاموا
ب�إعادة كتابة التاريخ الإ�سرائيلي ويعترب
من �أبرز دعاة ّ
حل الدولة الواحدة للق�ضية
الفل�سطينية ،وم��ن م ��ؤي��دي مقاطعة
امل�ؤ�س�سات التعليمية الإ�سرائيلية).
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خطايا وجرائم

«اال�ضطهاد الأوروبي لليهود
يرى بابي �أن
ّ
أبدا ح�صانة �أخالقية مبا�شرة وال
ال مينح � ً
تربي ًرا لق�سوة القلب والإنغالق النف�سي
�إزاء م�صري الآخ��ر الفل�سطيني» .كما
ي�شكك بفر�صة ظهور ق��وة معار�ضة
�سيا�سية يف �إ�سرائيل ق��ادرة على تغيري
التوجه االحتاليل اال�ستيطاين الراهن،
ّ
والتقدم نحو ت�سوية الدولتني .وهو يعتقد
ب��أن حملة املقاطعة الدولية الراهنة،
ذات ال��ط��اب��ع االق��ت�����ص��ادي ال�سيا�سي،
لكيان العدو ،تقوم على املفهوم ب�أن
جت�سد خطيئتني :بت�أ�سي�سها
�إ�سرائيل
ّ
اً
ووجودها� ،أول ،وبانتهاكاتها حلقوق
ّ
يتوقع ازدياد
ثانيا .وهو
الفل�سطينيني،
ً
الدعم للفل�سطينيني يف العامل على
خ�صو�صا يف
احلكومية،
امل�ستويات غري
ً
ّ
امل�ؤ�س�سات الأكادميية ،ويقول �إن هناك
مقاطعة غري ُمعلنة لإ�سرائيل وطاقة
كامنة ميكن ا�ستغاللها يف هذا
املجال .و�سبب ذلك بر�أيه ،هو �سيا�سات
ت�صب
«الغبية» التي
اليمني ال�صهيوين
ّ
ّ
يف م�صلحة الت�ضامن مع الفل�سطينيني،
ولي�س بف�ضل �أداء ال�سلطة الفل�سطينية.
ّ
ويحث بابي الفل�سطينيني على �إنهاء
الإنق�سام وت�صعيد املقاطعة وعدم ح�صرها
يف منتوجات امل�ستوطنات.
ويخل�ص ال��ب��اح��ث��ان ب��اب��ي وزن���د �إىل
ّ
حتطم
الت�أكيد على �أن املقاطعة لن
�إ�سرائيل ،لكنها �ستحول دون ا�ستمرار
�سيطرتها على حياة الآخرين الذين
عاما حق
ُي�سلب منهم منذ خم�سني
ً

�ك��م مب�صريهم وال���دف���اع عن
ال��ت��ح� ّ
�أر�ضهم� .أم��ا املفكر اليهودي نورمان
فينكل�شتاين ال���ذي �أ ّي����د الق�ضيه
الفل�سطينية ف��ي��ع��رب ع��ن كرهه
ال���س��ت��خ��دام ال��ي��ه��ود مل��و���ض��وع املحرقه
(الهولوكو�ست) وا�ستغالله لالبتزاز املايل
وجذب التعاطف العاملي بغية التغطيه
على جرائمه �ضد الفل�سطينيني ،و�أبرزها
جرميتا االحتالل واال�ستيطان .ومن
�أب��رز من كتب ب�شكل وا�ضح يف هذا
املو�ضوع � ً
أي�ضا ،الكاتب جدعون ليفي يف
�صحيفة «ه�آرت�س» ،حيث يقول« :يجب
�أن تدان �إ�سرائيل وتعاقب ،على خلق
حياة ال حتتمل يف ّ
ظل االحتالل ...وعلى
موا�صلتها ا�ستغالل �شعب ب�أكمله،
ليلاً نها ًرا».
اخللفية اتّ خذ ن�ضال ال�شعب
على هذه
ّ
�ضد االحتالل الإ�سرائيلي
الفل�سطيني ّ
م�سارات وممار�سات عديدة ومتنوعة،
ويف املقابل ،اختلفت �أ�شكال الت�ضامن
العربي وال��دويل مع ق�ضيته .فمنها ما
هو مدفوع ب��دواف��ع �إن�سانية �أو دواف��ع
حقوقية �أو دواف��ع دينية بحتة ،ومن
�سيما يف
�ضمنها جتربة املقاطعة ،ال ّ
�أثناء االنتفا�ضة الأوىل ( .)1987ويف العام
ال�سالم الإ�سرائيلية
 1997بد�أت كتلة ّ
«غو�ش �شالوم» مبعاقبة �إ�سرائيل على
جرائمها الفظيعة من خالل مقاطعة
ُم��ن��ت��ج��ات امل�����س��ت��وط��ن��ات .وت��و� ّ��س��ع��ت
حد كبري منذ ذلك
تلك املبادرة �إىل ِّ
احلني ،وكان �آخر خطواتها م�صادقة
امل�شيخية» الأمريكية على
«الكني�سة
ّ

�سحب ا�ستثماراتها من ثالث �شركات
�أمريكية كربى تعمل يف امل�ستوطنات.
بعد ذلك كان النجاح البعيد املدى الذي
ّ
متثل يف اعتماد االحتاد الأوروبي �سيا�سة
حتظر التمويل والتعاون و�إعطاء اجلوائز
البحثية �أو �أي عالقة مماثلة مع �أي
ّ
م�ؤ�س�سة �إ�سرائيلية لها عالقات مبا�شرة
�أو غري مبا�شرة بالأرا�ضي الفل�سطينية
املحتلة يف ال��ع��ام  ،1967حيث كل
امل�ستوطنات غري �شرعية ،بح�سب ما
ين�ص عليه �إعالن االحتاد الأوروبي.

تطور حملة املقاطعة
ّ

ويف ع���ودة �إىل ال���وراء قليلاً ميكن
�إعطاء ملحة عن حملة املقاطعة التي
نحن ب�صددها ،فالنداء الأول ملقاطعة
ثقافية دول��ي��ة ك��ان بعد االجتياح
الإ�سرائيلي ملدن ال�ضفة الغربية يف �آذار/
ني�سان  ،٢٠٠٢مببادرة من جمموعة من
الفنّ انني دعت �إىل �إلغاء جميع املعار�ض
�زم��ع عقدها يف
والن�شاطات الفنّ ية ا ُمل� َ
�إ�سرائيل ومقاطعتها .ويف ربيع ٢٠٠٤
متّ الإع�لان عن احلملة الفل�سطينية
للمقاطعة الأك��ادمي��ي��ة والثقافية
لإ�سرائيل من خالل اجتماع عام ُدعي
ّ
مثقفون �أكادمييون وفنّ انون يف
�إليه
مدينة رام الله ،حيث حت� ّ�ددت خالل
ذل��ك الإج��ت��م��اع الأ���س�����س التي �سيتم
ل�شن حملة املقاطعة .وت�أث ًرا
العمل بها
ّ
بتجارب الن�ضال يف ج��ن��وب �أفريقيا
بقيادة نل�سون مانديال وحركة احلقوق
امل��دن��ي��ة يف ال��والي��ات امل��ت��ح��دة بقيادة
مارتن لوثر كينغ� ،إنطلقت حركة
املقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض

العقوبات Boycott Divestment
 and Sanctions Movementاملعروفة
باخت�صار  ،BDSوك���ان انطالقها
يف  9مت��وز  2005ب��ن��داء موجه م��ن 171
منظمة فل�سطينية غري حكومية،
يدعو للمقاطعة ،و�سحب اال�ستثمارات
وتطبيق العقوبات �ضد �إ�سرائيل حتى
تن�صاع للقانون الدويل واملبادئ العربية
حلقوق الإن�سان .النّ داء متّ توجيهه �إىل
تمدن ب�أ�سره و�شاركت فيه قوى
العامل ا ُمل ّ
نقابية
�شعبية فل�سطينية واتحّ ���ادات
ّ
�سيا�سية ،يف �أرا�ضي ال��ـ1967
وائتالفات
ّ
ويف ّ
ثمة
ال�شتات ويف �أرا�ضي  ،1948فكان ّ
مميز يجمع فل�سطينيي 1948
متثيل
ّ
وّ 1967
وال�شتات الفل�سطيني من جميع
امل�شارب ال�سيا�سية والأيديولوجية .وللمرة
الأوىل منذ ع��ق��ود ،ي��أت��ي ه��ذا الن�شاط
على �أ�سا�س خطة وبرنامج وا�ضحني
ي�ستندان �إىل مبادئ القانون الدويل على
ّ
عالته .وعلى الرغم من م�ساوئ
كل
هذا القانون ،فقد كان �أمام احلركة
خ��ي��اران� :إم��ا القانون ال��دويل �أو قانون
�شريعة ال��غ��اب .وق��ان��ون �شريعة الغاب
ع��ادة ،حيث القوي ي�أكل ال�ضعيف،
لي�س مل�صلحة امل�ضطهدين امل�ست�ضعفني
يف ال��ع��امل� .أم���ا ال��ق��ان��ون ال���دويل ففيه
ما يكفي من مداخل وث��غ��رات كي
املبدئية
ُي�ستفاد منه� ،إن توافرت الر�ؤية
ّ
والع�صر ّية ،والإرادة ،والتحالفات الوا�سعة،
واال�سرتاتيجية املدرو�سة ،و�آليات ا ُملتابعة
ّ
واملحا�سبة .ويف هذا املجال يقول الدكتور
م�صطفى الربغوثي� ،أحد م�ؤ�س�سي املبادرة
الفل�سطينية« :على الرغم من �سعينا
لفر�ض مقاطعة �شاملة على �إ�سرائيل،
ف�إن ن�شطاء املقاطعة يف كل موقع هم
الأك�ثر ق��درة على حتديد ال�شركات
�أو امل ��ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ي�ستهدفونها
وكيفية الن�ضال للو�صول
بحمالتهم،
ّ
�إىل هذه الأهداف املحلية» .و�أ�شار �إىل �أن
«غالبية حلفائنا يف الغرب ي�ستهدفون
ال�شركات امل��ت��و ّرط��ة يف انتهاكات
�إ�سرائيل للقانون ال���دويل يف الأرا���ض��ي

املحتلة العام  ،1967ولكن بع�ضهم بد أ�
يف جتاوز ذلك فتبنّ ى املقاطعة ال�شاملة
لإ�سرائيل وم�ؤ�س�ساتها».

قرار اليون�سكو

من ناحيتهاّ ،
تلقت �إ�سرائيل م�ؤخ ًرا
�ضربة دبلوما�سية جديدة مع ت�صويت
اليون�سكو مل�صلحة الفل�سطينيني يف ما
ّ
يتعلق باحلرم القد�سي ،يف حني كان
يدعي ب ��أن مكانة �إ�سرائيل
نتنياهو ّ
الدولية يف الوقت ال��راه��ن تتعزز ،و�أن
الق�ضية الفل�سطينية ت�تراج��ع لي�س
فقط يف العامل و�إمن��ا � ً
أي�ضا يف حميطها
العربي .وقد اعتربت افتتاحية �صحيفة
«ه���آرت�����س» ق���رار اليون�سكو امل�ضاد
ل�لادع��اءات الإ�سرائيلية ب�ش�أن البلدة
القدمية يف القد�س واحل���رم ال�شريف،
«ه���زمي���ة ن���ك���راء ل�����س��ي��ا���س��ة رئي�س
احلكومة بنيامني نتنياهو».
و�أ���ش��ارت االفتتاحية �إىل �أن ت�صويت
ال��ي��ون�����س��ك��و ،ال����ذي ت��ب��نّ ��ى ال���رواي���ة
الفل�سطينية والإ�سالمية ب�ش�أن ملكية
احل��رم القد�سي وت�ضمن �أن م��ا يعرف
بحائط ال�براق هو � ً
أي�ضا �أر���ض حمتلة
وفق القانون الدويل ،يعترب �شديد الإهانة
لإ�سرائيل وحكومتها .والحظت �أن من
�ددا ،مثل
يعتربهم نتنياهو �أ�صدقاء ج� ً
م�صر ورو�سيا وال�صني وت�شاد ،قد �أيدوا القرار
فيما امتنعت عن الت�صويت دول يعتربها
حليفة مثل الهند واليونان .وكتب بن
ك�سبيت يف �صحيفة «معاريف»� ،إن
الهجوم على اليون�سكو ميثل «ذروة
جديدة من حالة �إ�سرائيل املرتد ّية واملثرية
لل�شفقة» .وبعد ذلك �أجرى جمل�س الأمن
ً
نقا�شا حول امل�ستوطنات �أظهر �أن
الدويل
العامل يقف يف واد و�إ�سرائيل نتنياهو يف
واد �آخر .وحتى الإدارة الأمريكية باتت
ال تقف �إىل جانب �إ�سرائيل يف كل ما
يتعلق بامل�ستوطنات ،بالرغم من �أنها
ال تزال ّ
توفر لها الدرع الواقي يف املحافل
الدولية ومتنع عنها مواجهة ق��رارات
�أ�شد لهجة و�أو�ضح � ً
أفقا.
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�إقت�صاد
ومال

�إعداد:
تريز من�صور

�أمني عام جمعية م�صارف لبنان
الدكتور مكرم �صادر
عن الأم���وال التي ميلكونها خارج
�أوطانهم �أو خارج دول �إقامتهم الفعلية.
و ُيعترب تبادل املعلومات املدخل ملنع
التهرب ال�ضريبي على هذا ال�صعيد.
ّ
ب��دوره يو�ضح �أ�ستاذ القانون امل�صريف
املحامي الدكتور بول مرق�س (رئي�س

اتفاقية «غاتكا» لبنان �ضمن منظومة تبادل املعلومات ال�ضريبية
أقر جمل�س النواب يف جل�سته الت�شريعية يف  19ت�شرين الأول الفائت تعديالت متع ّلقة
� ّ
ان�سجاما مع متطلبات االن�ضمام �إىل اتفاقية «غاتكا»� ،أو �إىل
بالقوانني املالية ،وذلك
ً
املنتدى العاملي ( )Global Forumالذي يدير عملية تبادل املعلومات �ضمن منظمة
التعاون االقت�صادي والتنمية (.)OECD
وبناء عليه ّ
مت �إلغاء القانون الرقم  43ال�صادر يف العام  2015وا�ستبداله بقانون جديد
يت�ضمن �إعادة �صياغة االجراءات الالزمة لتبادل املعلومات ال�ضريبية مع البلدان التي
�صادقت على االتفاقية ،وذلك �إما مبعاهدة ثنائية ،و�إما عن طريق معاهدة MCAA
�أي �إتفاقية تبادل املعلومات.

ما هي غاتكا؟

يو�ضح �أمني عام جمعية م�صارف لبنان
الدكتور مكرم �صادر �أن جمموعة الدول
الع�شرين  ،G20ومتاثلاً مع الت�شريع
الأمريكي املعروف بقانون «فاتكا»
 ،FATCAب� ّ�ل��ورت على م��دى خم�س
�سنوات ( )2014-2009جمموعة معايري
144
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ح��ول التبادل التلقائي للمعلومات،
أقــر ر�ؤ�ساء الدول الأع�ضاء خالل
اىل �أن � ّ
م�ؤمتر قمة الدول الع�شرين يف بري�سبان
 Brisbaneيف �شهر ت�شرين الثاين 2014
ال�صيغة النهائية لـ«غاتكا» .وتهدف
هذه االتفاقية الدولية �إىل احل��ؤول دون
تهرب غري املقيمني من �سداد �ضرائبهم
ّ

منظمة جو�ستي�سيا احل��ق��وق��ي��ة)،
� ّأن اتفاقية «غاتكا» تهدف �إ�سوة
بقانون «فاتكا» الأمريكي �إىل تعزيز
التهرب ال�ضريبي
الإج��راءات ملكافحة
ّ
و�إدخال ال�شفافية على النظام ال�ضريبي
الدويل� ،إال �أن �أبرز الفوارق بينهما يتمثل
يف الإج���راءات العقابية التي تفر�ضها
ال��والي��ات املتحدة على غري املمتثلني
لقانون «فاتكا» عرب اقتطاع  30يف
املئة على بع�ض �أنواع الدخل ،يف حني
تنتفي ه��ذه الإج����راءات على �صعيد
«غاتكا».

ال�سرية امل�صرفية

مو�ضحا �أن النطاق التطبيقي
وي�ضيف
ً
لـ«غاتكا» �أو���س��ع م��ن ذل��ك العائد
ل��ـ«ف��ات��ك��ا» ،ب��ح��ي��ث �أن����ه يتطلب

�أ�ستاذ القانون امل�صريف
املحامي الدكتور بول مرق�س
مراجعة ملفات العمالء كافة ،ولي�س
الأم�يرك��ي�ين منهم ف��ق��ط .وب��ذل��ك
ف�إن حجم البيانات املطلوب التدقيق
ّ
يتطلب تخ�صي�ص
ب��ه��ا �أك��ب�ر ،م��ا
الكفاءة املهنية ال�لازم��ة ،واعتماد
متخ�ص�صة يف جمع
�أنظمة معلوماتية
ّ
املعلومات اخلا�صة بالعمالء وحتليلها.

ّ
يتعلق بال�سر ّية امل�صرفية يف ظل
ويف ما
متطلبات «غاتكا» يقول مرق�س� :إن
أقر �إجراءات ،بحيث مل
لبنان كان قد � ّ
ً
تعد تقف ال�سرية امل�صرفية حائال �أمام
اال�ستعالم من اجلهات اخلارجية وفق
وتاليا بات من املمكن
حمددة،
قنوات
ّ
ً
علما �أن
تبادل املعلومات ال�ضريبية،
ً
ً
وخ�لاف��ا للحديث
ال�سرية امل�صرفية،
حد
«ال�شعبوي» ،ما زالت موجودة �إىل ّ
كبري .وبالنتيجة� ،إن م��ال اجلرمية
التهرب من ال�ضريبة – لي�س
– ومنها
ّ
ّ
ب�إمكانه التلطي وراء ال�سرية امل�صرفية،
وه��ي �أ�� ً
�ص�لا اعتُمدت جل��ذب الأم���وال
النظيفة ولي�س حلماية الأموال القذرة.
�ذك��ر مرق�س ب���أن م�صرف لبنان
وي� ّ
كان قد �أ�صدر القـرار الأ�سا�سي الرقـم
ّ
املتعلق بالتبادل
 ١٢٣٠٩تاريخ � 5أب ٢٠١٦
متا�شيا
امل�شمول بال�سرية امل�صرفية،
ً
مع املعلومات ال�ضرائبية وفق املعايري
الدولية .وهذا القرار يفر�ض على امل�صارف
وامل�ؤ�س�سات املاليـة ،اتخـاذ الإجـراءات
الإداري��ـ��ة والتقنيـة املنا�سـبة لتزويـد

هيئــة التحقيـق اخلا�صــة باملعلومات
ال��ت��ي تطلبها ال�سلطات الأجنبية
املعنية حول ح�سابات بعـ�ض املقيمـني
فـي بلـدانها ،وذلـك من خالل وزارة
املالية اللبنانية ،و�ضمن �إط��ار تبادل
تطبيقـا لتو�صيات
املعلومات ال�ضرائبية
ً
ّ
املنتـدى ال��ع��امل��ي ،ومنظمة التعـاون
والتنمية االقت�صادية ،حـول ال�شفافية
وتبادل املعلومات لأغـرا�ض �ضـريبية.

�إيجابيات القانون

مي��ك��ن �أن ي�ستفيد ل��ب��ن��ان من
ان�ضمامه �إىل هذه االتفاقية ،والتزامه
�شروط التبادل التلقائي ،فبعد �إق��راره
القوانني الالزمة وتوفري ال�شروط ال�ضرورية
لت�أمني ال�سرية التامة للمعلومات ،ي�صبح
ب�إمكانه ّ
مف�صلة عن
تلقي معلومات
ّ
ح�سابات املقيمني اللبنانيني يف اخلارج
ب�صورة تلقائية عرب وزارة املالية ،حتى
من دون �أن تطلب ذلك .وبهذه الطريقة
�سيكون لدى الوزارة علم تام ب�إيرادات
اللبنانيني يف اخلارج.
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متاحف
يف بالدي

�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

يف قاعات املتحف الوطني يف
بريوت وجنباته ،تقيم الأزمنة
واحل�ضارات .روائع �أثرية تعود
بدءا مبا قبل
�إىل ع�صور خمتلفة ً
التاريخ ،ت��روي تاريخ �شعوب
وثقافات تعاقبت يف وطننا .ومن
بني هذه الروائع جمموعة من
الكنوز الأثرية التي يك�شف عنها
للمرة االوىل.

املتحف الوطني رمز وحدة اللبنانيني
وحار�س تاريخهم امل�شرتك

تاريخ املتحف يف �سطور

ب��د�أت نواة املتحف الوطني
يف بريوت بقطع �أثرية كان
ق��د جمعها يف ال��ع��ام 1914
ال�ضابط الفرن�سي رميون ويل
متّ العثور عليها يف بريوت
وجوارها .فقرر و�ضعها يف مبنى املر�سالت
الأملانيات يف �شارع جورج بيكو حيث
اتّ ��خ��ذت ق��اع��ة العر�ض �صفة متحف
موقت .ويف العام  ،1923ت�ألفت جلنة

التربعات بهدف بناء
ت�أ�سي�سية جمعت
ّ
متحف على طريق ال�شام قرب مركز
�سباق اخليل.
بعد درا�سة العرو�ض املقرتحة لهند�سة
البناء ،مت اختيار امل�شروع املقدم من
املهند�سني �أنطوان نحا�س وبيار لوبرين�س-

رينغي .وق��د ا�ستغرقت الأ�شغال �سبع
�سنوات امتدت من العام  1930ولغاية
العام  .1937ومتّ تد�شني املتحف يف � 27أيار
العام  1942يف ح�ضور رئي�س اجلمهورية

جذع من الأرز يعود �إىل العام  41ق.م

اللبنانية �ألفرد نقا�ش.
ق��رر حافظ املتحف
يف ال��ع��ام ّ ،1937
�آنذاك ،الأمري موري�س �شهاب� ،أن يكون
املتحف الوطني املكان الذي تعر�ض فيه

كل املكت�شفات الأثرية يف لبنان .يف
العام  ،1975ومع اندالع احلرب الأهلية
يف لبنان� ،أغلق املتحف �أبوابه �أمام الزوار
بانتظار ع��ودة ال��ه��دوء .لكن الهدوء
قريبا ،طريق ال�شام �أ�صبحت
مل يكن
ً
ً
خطا يف�صل بني �شطري ب�يروت ،وبات
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يف بالدي
املتحف الوطني �أ�شبه بثكنة لعنا�صر
ّ
م�سلحة .يف ظل هذا الواقع قام الأمري
م��وري�����س ���ش��ه��اب خ�ل�ال ف�ت�رات وق��ف
�إط�لاق النار ،ب�إخفاء القطع ال�صغرية
التي كانت معر�ضة للنهب �أو لل�سرقة يف
م�ستودعات الطابق ال�سفلي
ال���ذي �أح��ي��ط ب��ج��دران من
ّ
امل�سلح حلمايتها.
اال�سمنت
ويف ال���ط���اب���ق الأر�����ض����ي،
ّ
غطيت قطع الف�سيف�ساء
املركزة يف الأر�ضية بطبقة
ّ
م���ن الإ���س��م��ن��ت ،يف حني
�أخ��ف��ي��ت القطع الكبرية
املتعذّ ر نقلها -كالنواوي�س
والتماثيل -ب�أكيا�س رملية
متّ ا�ستبدالها يف العام 1982
م��ع ت�����أزم ال��و���ض��ع بقوالب
خ�شبية تعلوها طبقة من
ّ
امل�سلح.
الإ�سمنت
عند انتهاء احلرب يف العام
 ،1991كان اخلراب هائلاً يف
املتحف ويف املديرية العامة
للآثار .بدا املتحف الوطني
كجرح ينزف ،من ال�سقف
ّ
تت�سرب
املخلعة
وال�شبابيك
ّ
مياه الأمطار ،اجل��دران حتمل �آثار
القذائف من ثغرات وف��ج��وات �إ�ضافة
ّ
امل�سلحني ...على �صعيد
�إىل كتابات
ريا
القطع الأث��ري��ة ،ك��ان الو�ضع خط ً
نظ ًرا الرتفاع درج��ات الرطوبة داخل
عاما ،وعدم
امل�ستودعات على مدى 15
ً
توافر �شروط احلفظ املالئمة .من جهة
�أخرى� ،أتى حريق ناجت عن ق�صف املبنى
املال�صق للمتحف على ق�سم كبري من
�أر�شيفه (خرائط� ،صور� ،إ�ضبارات)...
ً
�صندوقا من القطع
و�أتلف ح��واىل 45
الأث��ري��ة �إ�ضافة �إىل جتهيزات املخترب
بكاملها .وكانت البداية من ال�صفر.

150

العدد 378

�إعادة الت�أهيل والرتميم

تركزت الأعمال بني العامني 1995
ّ
و ،1997على �إعادة ت�أهيل مبنى املتحف
(الإن����ارة ،التكييف ،ال�صوت ،نظام
احلماية ،تركيب امل�صاعد ،تركيز
ال���واج���ه���ات ،جت��ف��ي��ف ط��ب��ق��ة امل��ي��اه
اجل��وف��ي��ة� ،إ���ض��اف��ة �إىل توثيق القطع

ف�سيف�ساء متنوعة

ناوو�س احلروب بني اليونانيني
الأثرية وترميمها)� .أتى هذا الت�أهيل
نتيجة ت�ضافر ج��ه��ود وزارة الثقافة
واملديرية العامة للآثار وامل�ؤ�س�سة الوطنية
ل��ل�تراث .ويف  25ت�شرين الثاين ،1997
ّ
د�شن رئي�س اجلمهورية اليا�س الهراوي
املتحف الذي عاد جمد ًدا ال�ستقبال الزوار،
و�إمنا فقط يف الطابق الأر�ضي وق�سم من
الطابق ال�سفلي بالتوازي مع ا�ستكمال
�أعمال الت�أهيل فيه (جتفيف طبقة
املمرين يف الطابق
املياه اجلوفية ،ترميم
ّ
الأول).
كان الهدف من هذا االفتتاح اجلزئي
�إع���ادة ال�صلة بني املجتمع اللبناين

م�شهد عام

ناوو�س مع �سفينة �شراعية
وما�ضيه ،وقد �أتاحت هذه املنا�سبة للز ّوار
تقدير ما نفّ ذ من �أ�شغال وتقدير ما ّ
تبقى
من جهود لكي ي�ضاهي املتحف الوطني
املتاحف العاملية الكربى.
يف مت��وز � ،1998أغلق املتحف �أبوابه
من جديد لإجن��از ما بقي من �أعمال
ّ
متطلبات املتاحف احلديثة.
مبا يلبي
نهائيا يف  8ت�شرين الأول
و�أعيد افتتاحه
ً
 ،1999برعاية رئي�س اجلمهورية العماد
�إميل حلود .وقد عر�ضت فيه �أكرث من
 1300قطعة �أثرية من ف�ترات خمتلفة
بد ًءا من ع�صور ما قبل التاريخ و�صو ًال �إىل
احلقبة العثمانية.
يف العام  ،2011افتتح «مدفن �صور» يف
الطابق ال�سفلي من املتحف الوطني
بعد �أن كان قد متّ ترميم اجلداريات
العائدة �إىل القرن الثاين ميالدي بدعم
من ال�سفارة الإيطالية يف لبنان بهدف
�إبراز هذا املعلم الروماين.
ويف العام  ،2013افتتحت يف الطابق
الأر���ض��ي م��ن املتحف الوطني «�صالة
موري�س �شهاب» (ت��ق��دي� ًرا لأول مدير

ف�سيف�ساء احلكماء ال�سبعة

ناوو�س �أحريام
ع��ام ل�ل�آث��ار يف ل��ب��ن��ان) ،ال��ت��ي تعر�ض
فيها جمموعة من التماثيل واملذابح
والف�سيف�ساء من الفرتة الكال�سيكية
حتى احلقبة البيزنطية.

جولة داخل املتحف

يف كل مرة ندخل فيها �إىل املتحف
نقدر �أك�ثر عظمة
الوطني يف ب�يروتّ ،
ت�شع حتت الأ�ضواء
تاريخنا� .أث��ري��ات
ّ
فتبدو وك�أنها لوحات نق�شت عليها
الع�صور معاملها .مديرة املتحف ال�سيدة
�آن ماري عفي�ش التي رافقتنا يف اجلولة،
حر�صت على �شرح �أدق التفا�صيل،
واقرتحت علينا �أن نبد�أ من الطابق
ال�سفلي ،الذي افتتح م�ؤخ ًرا وفيه كنوز
�أثرية ُيك�شف عنها للمرة الأوىل ،وهي
ت�ضم �أك�بر جمموعة م��ن النواوي�س
املج�سمة يف العامل� ،إ�ضافة �إىل ن�صب
فينيقية وم��وم��ي��اءات ت��ع��ود للقرون
الو�سطى .وتت�ألف هذه املجموعة من
 529قطعة �أثرية تت�صل باجلنائز ودفن
املوتى ،ومتتد من الع�صر احلجري حتى

عهد ال�سلطنة العثمانية.
وم��ن الكنوز ال��ت��ي تت�ضمنها ،قرب
منحوت يف ال�صخر اكت�شفه �صدفة
فالح يف منطقة �صور جنوب لبنان يف
ً
نقو�شا م�ستوحاة
العام  ،1937وهو يحمل
من الأ�ساطري الدينية اليونانية.
�سن
�أق���دم م��ع��رو���ض��ات ه��ذا الق�سم ّ

معبد �أ�شمون

وعلى غرار كل املعرو�ضات يف املتحف،
فقد ا�ستخرجت كل القطع املعرو�ضة يف
الق�سم اجلديد ،من حفريات نفذت يف
لبنان.
نكمل اجل��ول��ة لنكت�شف ن��اوو� ً��س��ا
رومانيا عرث عليه يف بريوت ،تروي نقو�شه
ً
�أ�سطورة ايكارو�س اليونانية القدمية،
وهي عن �شاب كان حمتجزًا
يف متاهة يف جزيرة كريت،
وهرب من حمب�سه بجناحني
من �شمع ،لكنه اقرتب من
ال�شم�س فذاب جناحاه وهوى
�صريعا.
ً
ومن بني املعرو�ضات �أكرب
جمموعة نواوي�س جم�سمة
(حاليا متّ عر�ض
يف العامل
ً
 31ن��اوو� ً��س��ا) وه��ي فينيقية
ت��ع��ود �إىل م��ا ب�ين القرنني
ال�ساد�س والرابع قبل امليالد
عرث عليها يف مدينة �صيدا
ً
خليطا
وت�شكل
اجلنوبية،
ّ
من الأمناط امل�صرية القدمية
واليونانية.

مومياءات وادي قادي�شا

ل��ل��م��رة الأوىل يف ال��ع��امل،
ت��ع��ر���ض ث�ل�اث م��وم��ي��اءات
مديرة املتحف تتحدث �إىل «اجلي�ش»
اكت�شفها يف ال��ع��ام 1989
لإن�سان «هومو�سابيان�س» الذي عا�ش يف متخ�ص�صون يف �سرب املغاور يف وادي قادي�شا
�أر�ض لبنان منذ � 70ألف �سنة قبل امليالد( .ال���وادي املقد�س) امل���درج على قائمة
عهدا ،فهو ن�صب منظمة اليون�سكو ل��ل�تراث العاملي،
�أما �أحدث املعرو�ضات
ً
وحتديدا والذي �شكل ملج أ� للم�سيحيني املوارنة
يعود �إىل زمن الدولة العثمانية
ً
امل�ضطهدين على يد الروم البيزنطيني
العام .1830
افتتاح الطابق ال�سفلي وف��ق مديرة وم��ن ثم املماليك .وق��د عرث يف مغارة
طبيعيا
املتحف «در���س يف ال�شجاعة والأم��ل ،على ثماين مومياءات حمنطة
ً
عاما على �إقفال املتحف يف ومالب�سها عليها ،ومنها ما حيك من
فبعد 41
ً
العام  ،1974نحن الآن ق���ادرون على احل��ري��ر ،وه��ي على حالها منذ القرن
ا�ستقبال الزوار يف طبقاتنا الثالث».
الثالث ع�شر.
�ساهمت �إي��ط��ال��ي��ا مببلغ مليون
وت�ضيف عفي�ش «يتوجب علينا �أن
نعر�ض للجمهور هذا ال�تراث اللبناين وع�شرين �أل��ف ي��ورو لرتميم املجموعة
والإن�ساين املوجود يف خزائن متحفنا».
العدد 378
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متاحف
يف بالدي
امل��ع��رو���ض��ة يف الق�سم اجل��دي��دّ ،
ومت��ت
اال�ستعانة بخرباء �إيطاليني مثل انتونيو
غيانارو�ستي وماركو �ساماديلي.

�أقدم ت�صوير ملرمي العذراء يف لبنان

نبقى يف الطابق ال�سفلي
ح��ي��ث تطالعنا جمموعة
ق��ط��ع ت���روي ت��ط��ور مرا�سم
الدفن على امتداد الع�صور
التي تعاقبت على لبنان،
م��ث��ل ال��ق�بر ال��ع��ائ��د للع�صر
احلجري احلديث يف الألفية
ال�ساد�سة قبل امليالد ،وجرة
دف��ن��ت يف ق�بر �إب���ان الع�صر
النحا�سي يف الألفية الرابعة
قبل امليالد ،عرث عليها يف
مدينة جبيل.
وت�شهد مقتنيات جنائزية
�أخرى على طقو�س الدفن يف
عهد الفينيقيني ،و�صو ًال �إىل
العهد البيزنطي الذي ت ؤ� ّرخ له
واجهة قرب مزين بوجه ملرمي
العذراء يعود اىل العام .440
وتقول عفي�ش «نعتقد �أن هذا
�أقدم ت�صوير لوجه العذراء يعرث
عليه يف لبنان».

يف الطابقني الأر�ضي والأول

نكمل اجلولة ون�صعد �إىل الطابقني
الأر����ض���ي والأول .ه��ن��اك تطالعك
مقتنيات تعود �إىل ما قبل التاريخ،
�إىل الع�صر احلجري حيث ن�شاهد �أبرز
ما ا�ستخدمه الإن�سان الأول الذي عا�ش
�صوانيات ن��ادرة
على �شواطئ لبنان،
ّ
من الع�صر احلجري احلديث (- 9000
�صوان
 4000ق.م ).كر�أ�س حربة من ّ
كانت ت�ستخدم لل�صيد ،و�أدوات �أخرى
من الع�صر الكلكوليتي (3200 - 4000
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ق.م ).ك�صنارة من النحا�س (تعترب من
�أوىل الأدوات املعدنية التي ا�ستخدمها
الإن�سان اجلبيلي ل�صيد الأ�سماك)...

الع�صر الربونزي

الع�صر ال�برون��زي ،ب�أق�سامه الثالثة
(ال��ق��دمي وامل��ت��و���س��ط واحل���دي���ث) ،هو

جدارية ال�سيدة مرمي العذراء

مومياءات المر�أة وطفل
ع�صر ن�شوء احل�ضارة املدينية ،وظهور
الكتابة ،وكتب عنه علماء الآث��ار
الكثري .وقد ك�شفت احلفريات الأثرية
�أ�سوا ًرا وم�ساكن ومعابد ومدافن لهذه
املدن القدمية ،حيث وجد عدد كبري
م��ن القطع ذات الطابع املدفني �أو
الديني والتي �سمحت بالتعرف �إىل بع�ض
جوانب حياة ال�سكان اليومية و�إىل
معتقداتهم و�صناعاتهم.
فاحللي وق�لادة امللك �إب �شمو �أبي
ً
مثال التي عرث عليها �ضمن اللوازم
التي دفنت معه (تعود للع�صر الربونزي
املتو�سط 1500 - 2000 ،ق.م) تدل بو�ضوح

لوحة االفتتاح

ناوو�س طفل
فن �صناعة الذهب
على �إتقان ال�سكان ّ
والف�ضة .كما �أن فر�س البحر امل�صنوعة
من اخلزف والتي متثل القرابني ،تدل
من جهة على اتقان �صناعة اخلزف،
ومن جهة �أخرى تظهر الت�أثري امل�صري
على �سكان تلك املدن.
ننتقل �إىل حت��ف الع�صر ال�برون��زي
احلديث ( 1200 - 1500ق.م) ومن بينها
القطع العاجية امل�صنوعة من �أ�سنان
فر�س البحر ،و�أهمها علب التربج (على
�شكل بط) املكت�شفة يف �صيدا والتي
مميزًا ِ
وحرفية عالية لدى
�أظهرت ذوقا
ّ
ال�سكان .هذه القطع هي من النماذج
القالئل املكت�شفة يف لبنان ،فقد �سلب
معظمها امل��ل��وك الأ���ش��وري��ون خالل
غزوهم للبالد.
ناوو�س �أحريام ،ملك جبيل ،يعترب من
�أهم القطع املعرو�ضة يف املتحف الوطني،
�إذ �إنه يتميز بالنقو�ش والكتابات التي
تغطي اجلرن والغطاء مع بقايا دهان
�أحمر يف بع�ض الأماكن ،وهو ال�شاهد
الأول على الأبجدية الفينيقية التي

جمموعة نواوي�س

نوعا مدفن ًيا
جرة متثل ً

يف مغارة طبلون قرب �صيدا) ،والفخار
امل�ستورد من اليونان وقرب�ص (بح�سب
ما دلت عليه النقو�ش والزخرفة التي
وج��دت على �إن��اء ب�شكل ر�أ���س خنزير
و�آخر مزين ب�شكل بط)� .أما متاثيل
الرخام التي اكت�شفت يف عني احللوة
و�صيدا ومعبد �أ�شمون (ب�ستان ال�شيخ)

مدفن من النوع املعروف باملهد

ن�شرها الفينيقيون يف الألف الأول ق.م.
نرى � ً
أي�ضا متثال الإلهة حتحور ومتثال
ً
�آخ��ر ميثل عازفا على �آل��ة مو�سيقية.
وه���ذان ال��ن��م��وذج��ان ي��ظ��ه��ران براعة
احلرفيني املحليني يف نحت العاج ،وقد
متّ اكت�شافهما يف بلدة كامد اللوز
البقاعية.

الع�صر احلديدي

بلغت احل�ضارة الفينيقية �أوجها يف
الع�صر احلديدي ( 330 - 1200ق.م) ،من
خالل االنت�شار التجاري يف حميط البحر
الأبي�ض املتو�سط ون�شر الأبجدية يف العامل
بف�ضل قدمو�س ال�صوري .وينق�سم هذا
الع�صر �إىل ثالثة �أق�سام :الع�صر احلديدي
الأول (القرن الثاين ع�شر  -القرن العا�شر
ق.م) واحلديدي الثاين (القرن التا�سع
 القرن ال�سابع ق.م) واحلديدي الثالث(القرن ال�ساد�س  -القرن الرابع ق.م).
وقد تنوعت املوجودات التي تعود �إىل هذا
الع�صر ،من ذهب وعقيق (كالقالدة،
والعقد الذي يزينه وجه ،اللذين اكت�شفا

تتنوع هذه الآثار بني منرب من رخام
ّ
وجد يف معبد �أ�شمون قرب �صيدا والذي
منوذجا للمنتوجات اليونانية
يعترب
ً
امل�صنوعة يف فينيقيا ،ومتاثيل الآلهة،
كتمثال فينو�س امل�صنوع من الرخام
(عرث عليه يف بريوت) ومتثال لإله احلب
و�آخ��ر للإله هريم�س (من الفخار وقد
وج���دا يف منطقة اخل��راي��ب
ق���رب ����ص���ور) .ت��ظ��ه��ر ه��ذه
القطع الأثر اليوناين املبا�شر
يف احل��ي��اة اليومية �آن��ذاك،
لكن ه��ذا الأم���ر مل مينع
الفينيقيني م��ن املحافظة
ع��ل��ى لغتهم و�أبجديتهم
وطقو�سهم املحلية ،ويت�ضح
ذل����ك م���ن خ��ل�ال ن�����ص��ب
بعل�شمار ال���ذي وج��د يف �أم
ال��ع��ام��د ،وه��و م�صنوع من
حجر كل�سي ،وق��د نق�شت
عليه كتابات فينيقية.

الع�صر الروماين

مدفن �صور
فدلت على ت�أثر الفينيقيني باحل�ضارات
الأخرى كالفار�سية واليونانية وغريها،
وعلى الطقو�س املتبعة �آن��ذاك ،هذا ما
ً
مثال متثال الطفل (مع كتابة
يظهره
فينيقية) ال��ذي ق��دم �إىل �إل��ه ال�شفاء
�أ�شمون عربون �شكر ل�شفائه �أطفالهم.

الع�صر الهليني

الآثار املتبقية هي من الع�صر الهليني
( 64 -333ق.م) وقد غلب عليها الطابع
اليوناين �إذ فتحت امل��دن ال�ساحلية
�أبوابها للإ�سكندر الكبري الذي انت�صر
على الفر�س يف �سنة  ٣٣٣ق.م.

يعترب الع�صر الروماين (64
ق.م  395 -م) ع�صر العمران
بالن�سبة لفينيقيا ،حيث
متيزت �سيا�سة ال��روم��ان يف
املنطقة ال�ساحلية ب�إحياء
ال��ت��ط��ور امل����دين ،ومتكنت
امل��دن الفينيقية من تو�سيع رقعتها
و�شيدت �أبنية دينية ومدنية (معابد،
بازيليكا� ،أ�سواق جتارية ،م�سارح)،
وتطورت ال�صناعات املحلية (ال�صياغة
والزجاج والن�سيج والفخار).
وم���ن ال��ت��ح��ف الأث���ري���ة امل��ع��رو���ض��ة يف
املتحف الوطني� ،أوان من الزجاج كانت
ت�ستخدم يف احلياة اليومية ،ويف التجارة
والطقو�س ،وقد اكت�شفت يف �صور .كما
متّ اكت�شاف مدفن يف منطقة الربج
ال�شمايل قرب �صور ،على جدرانه م�شاهد
مقتب�سة من امليتولوجيا مرتبطة بعامل
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متاحف
يف بالدي
الأم��وات ،وقد �أعيد تركيبه يف مبنى
املتحف .وكان للرخام ح�صة من خالل
التماثيل الرائعة للآلهة ،كتمثال
هيجيا �إل��ه��ة ال�صحة (جبيل) ور�أ���س
الإله ديونيزو�س ذو القرنني (�صور) �أو حتى
ناوو�س �أ�سطورة �آخيل الذي اكت�شف يف
�صور� .أما الف�سيف�ساء فموجودة � ً
أي�ضا،
ولعل �أ�شهرها تلك التي متثل اختطاف
الإلهة �أوروبا ابنة ملك �صور وقد خطفها
«زف�س» الذي حتول �إىل ثور...

وتنوعت الآثار املعرو�ضة التي تعود لهذا
الع�صر ،من متاثيل خزفية �إىل احللي
على �أنواعها (�سوار مع ر�أ���س كب�ش،
�أق��راط ،خ��امت) وامل�صنوعة من الذهب
والل�ؤل ؤ� والأحجار ن�صف الكرمية ،وقد
اكت�شفت يف بريوت.

الع�صر البيزنطي

يف الع�صر البيزنطي ( ٣٩٥م  ٦٣٥ -م)،
ان�ضمت املدن ال�ساحلية اللبنانية �إىل
ن�صب مع كتابة فينيقية
الأم��ب�راط����وري����ة
ال�����ش��رق��ي��ة .وق��د
اع��ت��ن��ق��ت ه���ذه
امل������دن ال���دي���ان���ة
امل�������س���ي���ح���ي���ة
ف��ه��دم��ت املعابد
الوثنية ،ال�سيما
بعد �أن �أ�صبحت
امل�����س��ي��ح��ي��ة دي��ن
ال��دول��ة الر�سمي.
على ال��رغ��م من
م�شط من العاج
ذلك ،فقد بقيت
ب��ع�����ض الطقو�س
الوثنية منت�شرة كعبادة الإله �أدوني�س
وجوبيرت وذلك لقرون عديدة.
وم���ن خ�����ص��ائ�����ص ه���ذا ال��ع�����ص��ر بناء
الكنائ�س يف جميع املدن ال�ساحلية،
ك��ب�يروت وخ��ل��دة و�شحيم وال��زه��راين
و�صور ،ومدن �أخرى جبلية ،كبيت مري
والغينة يف ك�سروان وبعلبك ،وقد زينت
�أر�ضيتها بف�سيف�ساء متثل موا�ضيع
دينية.
قناع مدفني
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�أباريق ومباخر و�أوان من الفخار

نحو الطابق الأول
�أما النقو�ش على الرخام ،فقد كرثت
يف تلك احلقبة ،وغلب عليها الطابع
الديني حيث كانت متثل موا�ضيع
توراتية (مبارزة داوود والأ�سد� ،أو ذبيحة
ابن �إبراهيم).
يف امل��ع��اب��د والكنائ�س ا�ستخدمت
الف�سيف�ساء �إىل ا�ستخدامها عند مداخل
بيوت الأثرياء كف�سيف�ساء «احل�سد»
التي اكت�شفت يف قلب مدينة بريوت
البيزنطية.

الطابق الأر�ضي من فوق

مقتنيات تعود �إىل ما قبل التاريخ

حلى من الع�صر البيزنطي

من الفتح العربي �إىل نهاية الع�صر
اململوكي

من الفتح العربي �إىل نهاية الع�صر
اململوكي ( ٦٣٦م  ١٥١٦ -م) �شعوب
كثرية مرت على لبنان عملت على
خ�صو�صا بعد الزلزال الذي �ضرب
نه�ضته
ً
مدنه ال�ساحلية .فقد تعاقب الأمويون
والعبا�سيون والفاطميون وال�سالجقة
والأي��وب��ي��ون وال�صليبيون واملماليك
ن�صب

ع���ل���ى اح���ت�ل�ال
ال���ب���ل���د ،وت����رك
ك��ل منهم �أث�� ًرا
وا�ضحا يف العادات
ً
والبناء وال�صناعة
وغريها.
وهكذا جند �أن
م�شهد عام للواجهات
احل��ل��ي امل��ت��ع��ددة
الأ�صناف (عقد،
�����س����وار ،خ����امت،
ب�����ك�����ل�����ة)...
وامل�����ص��ن��وع��ة من
الذهب والأحجار
ن�صف الكرمية
واملينا التي حتمل
ً
ن��ق��و���ش��ا ع��رب��ي��ة
و�أ�شكا ًال هند�سية
�أوان من الزمن الروماين
ووج��وه��ا ب�شرية،
ً
تظهر مبجملها
متيز
الرباعة التي ّ
بها �صاغة الع�صر
اململوكي.
وال���ف���خ���اري���ات
ال��ت��ي اكت�شفت
يف �����ص����ور (م���ن
نوع �سجرافياتو)
متيزت بتقنيات
فخاريات من الفتح العربي
ّ
ط�لاء الإن��اء ومن
ث��م نق�شه ب��ط�لاء م��ل��ون مب��زي��ج من
اخلطوط والر�سوم والنقو�ش والكتابات
العربية التي ميزت تلك احلقبة.
ق��ب��ل �أن ن��غ��ادر امل��ت��ح��ف من��ر ببهو
املدخل حيث غرفة خم�ص�صة لعر�ض
الأف�لام الوثائقية حول عملية �إحياء
املتحف الوطني ،ومتجر خم�ص�ص لبيع
ال��ت��ذك��ارات .ون�ستف�سر ع��ن �أوق���ات
ال��زي��ارة ،في�أتينا اجل���واب :ط��وال �أي��ام
الأ�سبوع ما عدا يوم الإثنني ،من ال�ساعة
�صباحا ولغاية اخلام�سة م�ساء.
التا�سعة
ً
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من الذاكرة
الفنية

�إعداد:
هيام كريوز
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ياغة �إبداعية

ثمة فرق بني
�إذا كان ّ
يتبدد
معاي�شة احللم ورواية احللم ،ف�إنه ّ
يف م�سرحية «فخر الدين» التي عر�ضت يف مهرجانات بعلبك
الدولية �سنة  ،1966حيث ا�ستلهم الأخوان عا�صي ومن�صور الرحباين
وحواله �إىل ق�صة �شعبية ،وطافا فيه �شع ًرا ون ً
رثا جمي ً
رداء
ال ،و�ألب�ساه ً
التاريخّ ،
إيقاعا ملحم ًيا ارتقى ب�شخ�صية الأمري فخر الدين �إىل
ع�صر ًيا ،و�أ�سبغا عليه � ً
م�ستوى امليتولوجيا احلديثة.

املقدمة وم�شهد العودة:
خطة م�ضا ّدة للي�أ�س

تفتتح امل�سرحية مقدمة مو�سيقية
ترتاق�ص نغماتها ك�أمواج البحر التي
حتمل الأم�ي�ر فخر ال��دي��ن العائد من
يج�سد الرحبانيان
املنفى �إىل الوطن.
ّ
ميدانيا يف �صورة ال�شعب
ه��ذه ال��ع��ودة
ً
ً
حممال بالآمال.
املتجمهر لال�ستقبال،
ّ
ورق�صا:
يحتفي ال�شعب بالأمري تهليال
ً
«فخر الدين ...يا رجعة ال�سيف ...يا
رجعة الغار ...يا �سنني الكرب يا �سنني»
«يا حرا�شنا حوربي
يا جبالنا غنّ ي
فر�سان لبنان
ع خيول البحر جايني».
�أ�صاب الرحبانيان حني اختارا بطالً
بقي يف قلب الوهج اجلماهريي .بدا
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من م�شهد اال�ستقبال� ،أنهما ،حني
دفعا بعودة فخر الدين �إىل ال�ضوء ،جعال
أ�سا�سيا يف بناء امل�سرحية،
مفتاحا �
منها
ً
ً
ّ
ليعلنا خطة م�ضادة للي�أ�س .ف�إذا كان
مزق وجدان اجلماعات ،ف�إن
املنفى قد ّ
�إم��ك��ان جت��اوز ت��أث�يره يتعزز يف �أج��واء
العودة التي حتمل معها الثقة وال�سالم.
ن�شيد اال�ستقبال يقابله وعد من الأمري
بالبناء واالزدهار وال�سعادة:
«يوم الرجوع
يوم الوعد والقول
راجع �أنا تـ قلكن
نعمر �سوا لبنان»
بدنا ّ
ّ
فخر الدين يتخطى �أث�لام الأمل التي
حفرها املنفى يف نف�سه ،ويتطلع �إىل
�أي��ام �سعيدة طالعة من رحـم انتظــار
ال�شعــب.

بعيدا يف حلظات
تذهب امل�سرحية
ً
الغنائية .الإح�سا�س ال�شعري يرفد التاريخ
ب�إيقاع ر�ؤيوي مو�سيقي ،يت�ألق مع «عطر
الليل»(فريوز) التي تعلو يف �صوتها قامة
فخر الدين الن�ضالية ال�شاخمة.
«ق��اط��ع متل ال��ع��دل ...حمني متل
ّ
بتخل�ص
التوا�ضع ...وب��ح� ّ�دو الفا�صل
لبنان».
و�سط مدى وطني رحب ،يتحول هتاف
اال�ستقبال �إىل كتلة لهب ت�شتعل،
حمبة �شعب لقائد ترك العر�ض املغري
ال��ذي قدمه له ملك �إ�سبانيا حلكم
مقاطعات فيها ،واخ��ت��ار ال��ع��ودة من
�إيطاليا ،ليم�ضي يف االلتزام الوطني حتى
نهايته.

امل�سرح والتاريخ

تنطوي امل�سرحية على مرحلة من
حقبة تاريخية موثقة تبد�أ من �سنة
 ،1618تاريخ عودة الأمري فخر الدين �إىل
منفيا ،فرتة
لبنان بعد ق�ضائه ،ق�س ًرا،
ً
خم�س �سنوات يف تو�سكانا – �إيطاليا
( ،)1618-1613وتنتهي �سنة  1633تاريخ
انك�ساره الأخ�ي�ر وجل��وئ��ه �إىل مغارة
�صخرية ق��رب ج� ّ�زي��ن حيث ا�ست�سلم
للكجك �أحمد.
تتطور امل�شاهد م��ن ال��ع��ودة و�أج���واء
ال��ف��رح التي واكبتها� ،إىل الإح��اط��ة
الدقيقة بالوقائع التي تلت :الدعوة �إىل
اال�ستقالل التي ت�شكل جوهر العمل،
وهذا ال يتحقق �إال بقلب املعادلة ال�سائدة:
وهيا �إىل البناء:
ال للتخاذل ّ
« -بدكن اال�ستقالل؟»
« -بدنا اال�ستقالل».

 «خ���دوه ب��ال��ق��وة ...ب�ضربة ال�سيفبت�ضوي»يقولها الأمري لعمداء الأ�سر
اللي
ّ
وال�ضباط وكبار
و�شيوخ املناطق والقادة ّ
رج��ال الدولة �أع�ضاء املجل�س الأعلى،
الذين يرى فيهم ر ّوا ًدا للقيم الوطنية
حمركو التاريخ ،وقوته
الأ�صيلة� .إ ّنهم
ّ
الديناميكية:
«�أنا ما عندي لكن غري ال�سهر
غري التعب وال�سيف ودموع احلجر
هزكن
جايي �أنا تـ ّ
بتهز ال�شجر».
متل ما هالريح
ّ

ال�سيف والأغنية

ما ال��ذي ي�ستطيع �أن يحققه الغناء
لإر�ساء ال�سالم؟
ي�صوب الرحبانيان باجتاه ال��دور الذي
ّ
ي�ؤديه الغناء يف �شحن العواطف الوطنية،
ويف ت ��أج��ي��ج ال��ط��اب��ع امل��ق��د���س ل��ل��دور
الع�سكري يف اال�ستقالل.
بحرر هاملناطق،
«�أنا ب�سيفي ّ
ّ
وبحقق لبنان
ّ
يزهر وين
«و�إنتي
بالغنية بتخليلو �إ�سمو ّ
ّ
ما كان».
ويف لعبة غزلية بني الوطنية والغناء،
�شديدة ّ
الدقة يف رمزيتها ،تظهر فل�سفة
جدا يف حماكاة
الرحبانيان اخل�صو�صية ً
الغناء للمادة التاريخية:
«روحي بها الطرقات فوتي عالبيوت
�ضلي عنّ و غنّ ي وغريك ّ
ّ
خليه يغنّ ي
ومتى الكل �صارو يغنوه بي�صريو يحبوه
ويريدوه
هوي الغنية
وبي�صري ّ
و�إذا يا عطر الليل �صار ما �صار
الغنية».
بتكمل
وانك�سر ال�سيف
ّ
ّ
وتتعمق يف الق�سم
تت�أكد هذه الفل�سفة
ّ
الذي ت�ؤديه «عطر الليل»:
«وعدي �إلك
وعد ال�صوت
غنيلك
ّ
ّ
تغنيلك ...وندروين �إلك،
وخلي الدين
ّ
�أنا �إلو ...للواقف بالزمان
بندر �صوتي ...حياتي وموتي

ملجد لبنان».

القلق واخلوف من اخليانة

حد�س «عطر الليل»يقودها �إىل القلق
واخل���وف م��ن اخليانة �أث��ن��اء لقاء فخر
الدين بالكجك �أحمد (وهو عثماين
الأ�صل مقيم يف لبنان يف �ضيافة �آل معن،
وكانت له عالقات �سر ّية مع العديد من
الأ�سر املناه�ضة لفخر الدين).
ه��ذا احلد�س ينزع القناع عن وجه
الكجك �أحمد ،ويرتقي �إىل م�ستوى
ال�ضرورة الأ�سا�سية للو�صول �إىل احلبكة
الرئي�سة يف امل�سرحية.
هالرجال...
بيخوفني
«يا موالنا املري...
ّ
ّ
لفتاتو متل اخلنجر».
اللقاء ب�ين املت�آمر الكجك �أحمد
ن�سيجا من
و�أم�يرة من �آل �سيفا ،يبدو
ً
املعدة للتفجري .الكلمات،
ال�صواعق
ّ
تت�شعب وتنذر
كما النوايا ،تتداخل،
ّ
ّ
تلتف
بت�صدع ال�سالم القائم .العبارات
ّ
على ذاتها ،تناور ،ت�ؤكد على تعرجات
امل�صالح:
الأمرية« :راحو النا�س اللي حوالينا...
حلقو �صوتو
كرا�سينا عم تتزعزع حتت منا.
 كجك �أحمد ...ما يف وقت نكابر
على حالنا
خطر امل�ير بطالكن �إن��ت��و �أك�تر ما
بيطالنا
ع بكيرّ الزم تتدبر الق�صة».
الكجك �أحمد�« :أنا عليي با�سطنبول
م�سمة خلف
يومية تقرير وكلمة
ّ
الكلمة� ...أف��اع��ي ب�سالل ال��ورد و�إب��ر
تهب النار وينقلبو ع
ح��ري��ر ...حتى
ّ
املري».
احل��ق��د ي��ح� ّ�ق��ق حت��ال� ً�ف��ا خم��ي� ً�ف��ا بني
ويتو�سل الإ�شاعات والو�شايات
املت�آمرين،
ّ
ل��زرع اخل��وف والقلق والتحري�ض على
الأم�ير وزعزعة حكمه ،فيما ت�شهد
�ساحات القرى على االزدهار الذي ينعم
به ال�سكان ،وعلى الأمان الذي ب�سطه
عهده.

بيي راح مع الع�سكر

ا�ستخراج املخزون اجلمايل من باطن
ّ
يتحقق من دون عبقرية هي
التاريخ ال
�سمة من �سمات اخل�صو�صية الرحبانية.
�إذ عمل الرحبانيان على �صهر البعد
ال�سيا�سي واالعتبارات الوطنية يف ترابط
ي�ضج بالب�ساطة ،م��ن خالل
حميم
ّ
مطلع �أغنية على «عطر الليل �أن
ت��دور يف البلدات والقرى لتجمع بقية
مقاطعها»:
بيي راح مع هالع�سكر
عطر الليلّ :
وبكر
حمل �سالح راح ّ
بيي ّ
عمر.
بيي ّ
عال ّ
ّ
ن�ص م�سرحي
يتطور �أفق تلك احلقبة يف ّ
ّ
جميل وعلى �إيقاع مو�سيقي حما�سي،
يج�سدان �أقنية املعارك وحما�صرة الأمري
ليو�سف با�شا يف قلعة احل�صن وا�ستعادة
�ألوية لبنان وتوفري االزدهار لل�شعب لكن
اخليانة متغنط م��رة ج��دي��دة �أ�سالك
امل�سرحية :العدو ينتقل �إىل الداخل� ،إىل
املدى الأكرث خ�صو�صية:
«و�سع خيالو ...واحلكي اللي
الأمريةّ :
قالو...
ّ
�صار غناين البيادر وفراريع احلطابني...
�صار براجو النا�س».
الكجك �أح��م��د« :خليه يكرب...
يعال ويكرب ...ومتى
زهر ...بت�صري كل يوم
علي وجمدو ّ
 تلفحو ري���ح ج���دي���دة ...ال���غ�ي�رة...
احل�سد...
البغ�ض ...احلقد ...والأبراج بالنهاية
عمرها ...وبتخل�ص الرواية».
ّ
بتهد اللي ّ
قلق الأم�يرة من ات�ساع نفوذ الأمري
فخر ال��دي��ن ي�ضفي على امل��ن��اخ العام
ح�سا ب��اخل��وف يت�سارع على ق��در ما
ً
يتناق�ص الزمان الذي يف�صل عن معركة
عنجر احل��ا���س��م��ة .ه��ن��ا ت��ب��دو «عطر
الليل»وك�أنها النب�ض املرادف للوطنية.
�صوتها الذي ي�صدح بـ«يا قمر م�شغرة»،
ه��دارة»،
و«خبطة قدمكن ع��الأر���ض
ّ
و«بيي راح مع
�إىل «يا �ساكن العايل «ّ ،
الع�سكر» و«مراكبنا عاملينا» ،يربز
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من الذاكرة
الفنية

غمغمة الكجك �أح��م��د« :راي���ح عا
ا�سطنبول ...ما بتنتهي ق�صة املري �إال
بحرب كبري».
ترتيب د�ؤوب للق�ضاء على الأم�ير،
يقابله حتالف ال��دول املجاورة ،وزعماء
العائالت الإقطاعية املت�ضررين من
مركزية �سلطة فخر الدين ،وبت�أييد
ودعم من ال�سلطة العثمانية.

التاريخ بكل رحابته ،ذلك التاريخ الذي
يتفرع ويتو�سع يف �أطواره ،تودعه «عطر
الليل» �صوتها ،فيخلق م��ن جديد،
كما �أحبه الرحبانيان ،متجذّ ًرا يف
البطولة ،مزن ًرا باملجد ،تر�صفه اخلطى
مداميكا ،وحتمله املو�سيقى
املرتا�صة
ً
ً
بروقا على اجلباه.
احل�سد �شفّ اف ال يكتم هبوبه ،يطلق
ّ
ت�ضخ يف النفو�س
ر�شقات من ال�سموم
اختالجات الأ�سى:
عطر الليل�« :أن��ا خايفة ...الإ�شيا

تتح�ضر وف��ق منحى
نهاية الأم�ي�ر
ّ
تراكمي .وما هي النهاية ؟!
الأمري« :انا بعرف النهاية

احللوة كرتت...
وال��ع�ين ال��ل��ي بت�صيب ���ص��ارت عم
ّ
بدا حتر�س تـ
تتطلع ...واخلرزة الزرقا �شو ّ
حتر�س ...خايفة من �صيبة عني».
اخليانة لي�ست �أل�سنة تتبارى يف ترويج
ال�شائعات فح�سب ،ب��ل ف�ضاء يوقد
حطبا للأحقاد ،وه��واء �أ�صفر
بالأر�ض
ً
ينحت الأي���ام �سنابل ملناجل امل��وت.
كاخلفافي�ش تعمل اخليانة يف الظالم
لرت�صد �ساحة احلرب ،ي�شعر بها الأمري
في�صرح لل�شيخ خاطر« :اللي بيخوف
ّ
بتهد
يا �شيخ خاطر ،اخليانة ،اخليانة
ّ
الرجال».
يكت�سب حد�س الأم�ير واقعية من

وبدو يكون يف نهاية
ّ
يتقو�ص قوا�ص
ب�س الن�سر الزم
ّ
م�����ش الزم ي��خ��ت�ير ومي����وت ب��وك��رو
عالق�ش».
البطل ال يجيد �سوى اال�ست�شهاد ليخلد:
«بيخل�صو الأب��ط��ال ...وق�ص�صهن ما
ّ
م�ضوي
بت�ضل القنديل ...اللي
بتخل�ص
ّ
بالبال».
يف ت�صويرهما نهاية فخر الدين يرفع
ال��رح��ب��ان��ي��ان اال�ست�سالم �إىل مرتبة
اال�ست�شهاد .جميء الع�سكر العثماين
مبئة �أل���ف مقاتل بقيادة الكجك
�أح��م��د ،وخيانة اليمنيني وال�سيفيينّ
واحلرفو�شيني الذين وقفوا �إىل جانب
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ق�ص�ص الأبطال قناديل

�ضد الأمري ،وخيانة
الكجك يف حملته ّ
�أح��د جنود املعني ال��ذي وق��ع يف �أي��دي
رج��ال الكجك و�أخ�بره��م ب ��أن الأم�ير
زم��ار القلعة
يف قلعة جزين ،وخيانة ّ
الذي كان يتوىل مراقبتهم ،كل تلك
العوامل جمتمعة مل ترتك للأمري فر�صة
املواجهة.

�صار بقدر روح

ارجت��اج اخليانة يحجب امل��دى كما
الغبار املتطاير يف وق��ع حوافر اخليل.
عالمات النهاية تقف فوق العنق ً
�سيفا
حا�سما امل�صري.
قاطعا
ً
ً
�أر�ض املعركة تنفتح كجوف احلوت
لتبتلع ال�ضحايا .ي��ذه��ب الأم�ي�ر يف
الت�ضحية �إىل حدودها الق�صوى� :إنك�سار
الذات.
وفاقيا مع احلياة� :سوف
عقدا
ي�برم
ً
ً
انقيادا
يهادن ،ويحني ر�أ�سه للعا�صفة
ً
ا�ست�شهادا
ل�����ض��رورات ال�سالم .ي�صوغ
ً
�سر القدرية التي
ً
افرتا�ضيا ،ويك�شف ّ
ً
واحدا
جتعل اال�ست�سالم واال�ست�شهاد �أفقا
ً
ميتد لي�سند الوطن:
ّ
 انزرعت الأرا�ضي؟ �إيه انزرعت. عليت اجل�سورا؟ �إيه عليت.تعمر؟
 ّيتعمر.
تعمر وعم
ّ
 ّ ف�إذن �صار بقدر روح� ،أنا �شو بيهم...هوي بيبقى.
بقيت �أو ما بقيتّ ،
ي�تردد الأم�ير يف اال�ست�سالم .يخرج
مل
ّ
من �إحدى املغاور ،وحوله رفاقه ووراءهم
ثلة احلر�س يحملون الأعالم التي تلوح
يف وجه الهراوة العثمانية.
ً
ال يتوقف الرحبانيان طويال عند م�شهد
اال�ست�سالم لئال يتحول �إىل رفيف منديل
على �شرفة وداع بني الدمع والن�شيج
فجرا ديناميكية تتنامى
البكائي ،بل ّ
وف��ق وت�يرة قلوب حتتفي بالبطل ،ويف
هتاف هو ا�ستنها�ض للأمل ،يواكب
�إي���ق���اع ال��رح��ي��ل .ك��ل��م��ات ���ش��اءه��ا

الرحبانيان خامتة ت�صل �إىل الينابيع:
املحبة ال��ت��ي ت��زع��زع ج�ب�روت الي�أ�س
والإحباط ،وحتد�س بقيامة جديدة.

راجع ب�صوات البالبل

م�سور
بيك �صار برج
ّ
�صار الق�صة اللي بتتخب
وبدو يرجع يغلب
غلب ّ
وبدو يرجع �أكرب
راح ّ
راجع ب�صوات البالبل
راجع بغناين احل�صادين
طالل من كتب املدار�س
وبدو يخلق بكتب الوالد.
ّ
ت��ط��رح م�����س��رح��ي��ة «ف��خ��ر ال��دي��ن»
�إ�شكاليتني:
 الإبداع حيث املنحى الفني يحافظجديته التاريخية ب�شكل تتبلور
على ّ
معه خ�صائ�ص الأحداث.

 ا�ستيعاب الرتاث الفكري – اجلمايلوجت���اوز معطياته ب��اجت��اه فعل �إمي��ان
بامل�ستقبل.
اخل�شبة تبدو م�ساحة تت�شكل يف
مداها �أدوار تاريخية ي�ؤديها ممثلون
موهوبون �ضمن حلقات مرتا�صة تهتدي
ّ
وحتلق يف تكاتف نغمي
بالعبقرية،
عذب ،الأمر الذي يجعل الأ�شعار تتطاير
على ال�شفاه �أهازيج وجدانية ومواويل
ذاكرة عاطفية.
ن�ص يوالف بني املا�ضي واحلا�ضر ،وي�شري
ّ
ً
جامدا للآثار،
متحفا
�إىل � ّأن التاريخ لي�س
ً
بل هو �إبداع ،ولي�س انكفاء على جروح
املا�ضي ،بل �صياغة جتربة حية.
هام�ش:
• م�سرحية فخر الدين:
ن�صا وغنا ًء
 -ت�أليف الأخوين رحباين ً

وحوا ًرا و�أحلا ًنا.
 �إخراج� :صربي ال�شريف. متثيل:فريوز :عطر الليل.
ن�صري �شم�س الدين :فخر الدين.
جوزف نا�صيف� ،إيلي ال�شويري ،فيلمون
وهبي ،ملحم بركات ،حممد مرعي،
ول��ي��م ح�����س��واين ،ه��دى ح���داد ،روجيه
ع�ساف وغريهم.
 عر�ضت �ضمن مهرجانات بعلبكالدولية �سنة .1966
املراجع:
 جماليات الإبداع الرحباين :الدكتورمفيد م�سوح اجلزء الأول – .2006
 الأخ���وان رحباين – حياة وم�سرح،خ�صائ�ص الكتابة الدرامية – الدكتور
نبيل �أبو مراد  – 1990دار �أجماد.
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حتية
�إعداد :الدكتور جورج �شبلي
من ُذ َ
برعم املو�سيقى عندنا،
نبت
ُ
مي�سح دمعتَه على قواعدِ ه
مل
ْ
ّ
ا َملقام ّية ،من رقةٍ ورزانة ،حتى
مو�سم املُبدِ عني ا ُ
خل�ل ّ
اد،
ق��ام
َ
ُ
ُ
َ
ه�ؤالءِ الذين لو مل يكونوا ل َعظ َم
َه ُ
ّا�س
��ول املُ�صاب ،ف� مّإنا الن ُ
مبطربيهم ،ولكن َ
بني ه�ؤالءِ َمن
�ص
َي ْ�س َح ُق ال ِّنمال ،يف حني َيقْ ُن ُ
ريه الأ�سود .و ّملا كان َ
غر ِة
غ ُ
فوق ّ
ٌ
َ
مَ
ّ
ال�ش ِ
وجهها،
دائما ن�ش يق ّب ُح َ
م�س ً
ُ
َ
َ
ت�شتغل
الطبيعة
�صدق القولّ � :إن
ً
ال�سنةِ لت�صنعَ زهرة فاتنةّ � ،أما
� َ
أيام ّ
ُ
ً
ُ
فيخلق من �أ�سا�سِ ه �شوكا.
ال�شوك
ب��اب ف�يروز اىل حمرابِها
من
ِ
ِ
موقف َب ْعث ،ال نلتقي
وك أ� ّننا يف
تو�س َعت
�إ ّال ببطاركةِ التّورا ِة الذين ّ
لتغتني
ّغم
معهم �إمرباطور ّي ُة الن ِ
َ
املو�سيقى املُ َتقنة .معها ال جنتا ُز
�سوى الكواكب ،فهي لي�ست
تتعر ُ
ف �إليهم
كغريِها من الذين ال ّ
الآله ُة وال ترى لهم �صور َة وجه،
تلثم �صو َتها بخ�شوع .وهي
فالآله ُة ُ
آدب املو�سيقى
من تت� ّأه ُل بهم م� ُ
مِ ّ
أطباق
أمام � ِ
وترفعُ لهم الك�ؤو�س ،ف� َ
�إبداعِ ها ال يُقدِّ ُم �أك ُ
رث �سواها يف
َم�ضيفاتِهم �إ ّال ّ
عام البائِت.
الط َ

�صوت قد يوقف ال�شم�س

ِ
ا�ستطاعت �أن
بقر�ص ال�شم�س،
املتو ُج
فريو ُز احلج ُر
ُ
َ
الكرمي َّ
ِ
ِ
ِ
ٍ
قرعت
فعل �
رد
حُت ِد َث َّ
إيجابيا يف وجه املوجات الأوروبية التي َ
ًّ
ِ
حماوالت أَ�و َر َب ِة التقالي ِد املو�سيقي ِة
أبواب املو�سيقى العربية� ،أو
� َ
ِ
ٍ
إح�سا�س ُم�ش َب ٍع بالأ�صول،
راع��ت ،وب�
ال�شرقية بالذات .فقد َ
ِ
َ
وطع َمتها
ذات الأ�شكالِ الغربية املنبِت،
املو�سيقى املتطور َة َ
ّ
ِ
مناخ ّ
ال�شرق .وكان ل�صوتها ذي
يجد جذو َره يف
بالإيحا ِء الذي
ُ
ِ
ُ
ِ
ِ
التفر ِع ّ
والفن ّ
ِّ
عبي،
وازن بني النمط املرتَف
نائي ،والذي َ
ال�ش ِّ
الث ِّ
ّ
ِّ
خا�ص و�أ�سلوب .فبقدرِ ما كان �أمينً ا للخط الأ�صل� ،أي
طابع
ٌ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا�ستجاب لذوقِ الع�ص ِر يف �ص َي ٍغ
للمدر�سة التقليدية بعظمتها،
َ
ِ
َ
فنقل �صاحبتَه �إىل ت ََ�ص ُّدرِ
لعاملية التّ عب ِ
ري
النموذج
توفيقية،
ِ
ّ
املو�سيقي الذي تخطو حركتُه با�ستمرا ٍر يف طريقِ التجديد.
ِّ
ّ
�سمعتَهم
املجدد ُة من الأقلني الذين �إذا
من هنا ،كانت فريوز
ِّ
ْ
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من باب فريوز
�إىل حمرابها

ال�صوت الذي

ّ
يتقط ُع ُ
ميكن �أن
نب�ضك ،ولكن حذارِ من �صو ِتها الذي
ال
ُ
َ
ي�ستعيد َ
ي�شوع بن نون الذي ّوقف ال�شم�س.
فعل
َ
ٍ
�شرقي يحيطُ
ري َ
هزج املزام ِ
وخفَ ٌر
يف ندو ِة املو�سيقى� ،صوتُها
ُ
ٌّ
ً
املقد�س ِة ،وك� ّأن له عليها �سلطة م�ستترِ ة ،وهو
بتلك النّ دو ِة
ّ
ُ
�سكاّ � .إن حاجتَنا �إىل فريوز كحاجةِ
الد ُم ِم ً
قب معه ي�ستحيل ّ
َل ٌ
ري ُلي َخ ِّف َ
الغاب ِة اخلر�سا ِء �إىل غنا ِء الع�صاف ِ
ف من ذعرِها .وهي
كالبلبلِ الذي ال يغنّ ي �سوى الأن�شود ِة التي ي�شتهيها ،ل ّأن
نظما �أو �صناعة ،فلو كان كذلك لكان
الغنا َء معها لي�س
ً
َ
ِ
ِ
َ
مب ِّ
�صفقيهم
تقن املغنّ ني ،وال
أ�صحاب ال
�
أ�صوات املعجونة أ� َ
ي�صح ُ
ُ
ُّ
ٍ
ميّ � .إن �صوتَها ،وهو دا ُر رعاية للجمال،
�سوى أ� ّنهم ُ�ص ٌّم ُب ٌ
كم ُع ٌ
ال�شعبي
احلي
يود ِع
زرع
َ
جمد املو�سيقى وما جناه �سواها ،وهو مل ِّ
َ
َّ
َّ
َ
ِ
عندما زا َرت��ه الق�صور .ف�صوتُها يخت�ص ُر الباعة يف الطرقات،
ّ
ّ
ورفاق الأما�سي ،وذخريتُه
ال�صال ِة
والفالحني
والبحار َة
َ
وع�ش َ
ّ
اق ّ

يد ّلك النف�س برفق ومن دونه ال يطلع �صباح
متنو ٌ
ٌ
عة كما احلياة،
وا�سعة
ّ
وق��د وق� َ�ع��ت يف غ��را ِم��ه مظاه ُر
ُ
أمكنة
القيا�سي ُة و�
أرقام
اجلا ِه وال ُ
ّ
ال�صدارة ،حتى من دونِ �أو�سمة.
ّ
ِ
ِت
ولو َنفَ َقت ال
ُ
أ�صوات �أو ا�ستُنب َ
بع�ضها لبي ِعه يف �أ�سواقِ النّ خا�سةِ
ُ
َ
ينزف مظه ُر الترّ فِ
الفنية ،لن
ّ
ٌ
وتر ُم جَ
رتِف يف
يف املَغنى طاملا َّ
رن ٌ
حنجر ِة فريوز.
ل��ق��د ت��ن��اف���� َ�س ُم��غ��نّ ��و اجل��ي��لِ
ُّ
كلهم يف تقلي ِدها ويف
اجلدي ِد
االنت�ساب �إىل ِّ
ِ
مل
فنها ،ويف العا ِ
العربي ب�أ�سرِه .فهي من �أ�ساط ِ
ري
ِّ
ُ
َ
ِ
الغنا ِء غ ِ
أبدا �أن
�سمعتَها ال
ري املل َّث َمة والتي � ْإن
ُ
ميكن لك � ً
ْ
ِ
تقولَّ � :إن احليا َة مل ت َُع ْد حُ ْ
فاق َ�شد َو القيان،
تت ََمل .ف�صوتُها الذي َ
ُ
ٍ
ٌ
يحافظ على ال�ّت�رّ اثِ
مفتوح يف مملكة عا ِمرة،
حفل
هو
ٌ
ٍ
ٍ
أنواع الغناء .و ّملا كان
ماعي
ال�س
النقي يف مو�سوعة ُم�ستفي�ضة ل ِ
ِّ
ِّ
ّ
ِّ
طريق فنّ اين الأواتي
ي�شق
�صوت فريوز معل ًما ماه ًرا ينبغي �أن
َ
َّ
ُ
ُ
َ
ّ
ّ
بال�شكلِ
التطورِ
فتوقف عامل
من الأي��ام ،اكتفى ه��ؤالء
ّ
وبات يف مرحلةِ
تركته فيه فريوز،
عند املقا ِم الذي
�ي
َ
َ
َ
الأدائ� ِّ
ٌ
َ
ٌ
َّ
ت ََق ُّل ٍ
�ص و ُركود ،وف َق َد حيو ّيتَه � ْإذ غزَته �أمناط منحلة لي�س لها
ٌ
ُ
بع�ض
�صلة بفريوز الع�ص ِر الذّ هبي .هذه الفريو ُز التي �إذا كان
ٍ
اجليد ُة يف
أبيات
ال�شعرا ِء ير�ضى من الق�صيد ِة
جيد ،فال ُ
ّ
ببيت ّ
تالح ٌ
ِ
قة ال تَنقطع.
�صو ِتها ُم

نق�ش يف الوجدان

ِ
الروح ،لأنها
ت�شك ُل نوا َة
ال�صور ُة
ّ
�صوت فريوز وتَر ُّد �إىل عا�شقيه ّ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ماهية ّ
لية.
َن َق َلتْ ه ،ومبوهبة نادرة ،من
ال�شكلِ اىل مبد أِ� الفاع ّ
ّ
ِ
�صوت فريوز َن ْق ٌ
�ش يف الوجدان ،لذلك هي َخ ِط َر ٌة
وال�صور ُة يف
ً
ُ
َّ
م�ستعد ًة لق�ضا ِء �أ�سما ٍر مع
وامييها
لأ ّنها جتعل � ّأمة
ّ
مبثقفيها ّ
ِ
ال�ص ّوانّ � .إن قدر َة فريوز التي
القمر ،كما
خلو�ض �أ ّي ٍ
ام يف ميادينِ َ

ُ
حركة �صو ِتها ،ت ُ
ُ�شعل
ت�ضج بها
ُّ
ِ
هذا التذ ّو َق املتناغ َم والوجدان،
ُ
َ
فينتقل
واملتفاعل مع امل�ألوف،
جتربة �شعور ّيةٍ
ٍ
امع �إىل
ال�س ِ
َو ْع ُي ّ
ِ
جتتهد يف ريا�ضة النّ ِ
ف�س على
ُ
ِ
َ
لت�صل
محُ اكا ِة احلالة امل�سموعة،
أ�شد ال� ُ�ق� ِ
�رب من الأخيلة،
�إىل � ِّ
َ
ُ
فقمة التذ ّوقِ
ولكن بال �ألغاز،
ّ
ِ
تكمن يف التلذّ ذ بالأ�شيا ِء
معها
ُ
ُ
ِ
مرة.
امل�ألوفة وك�أ ّننا نعرفها لأ ّولِ ّ
فال�صوت ال��ذي يعي�شُ
وهكذا
ُ
ُ
ُ
خَم ً
ا�ضا ،ينقل م�شاع َر امل رِّ ِ
عب اىل
ا ُمل ِ
ري
ليخلق
�ستم ِع
َ
ً
ان�سجاما غ َ
ُ
ُ
مرئي بينهما ،وهلِ
الكامل
ُّ
كاف�ؤُ
الراقي �إ ّال ذلك التّ
الفن ّ
ٍّ
ِّ
ُ
ِ
ب بها عن ذلك
بني �
ال�صور ِة امل�ؤثر ِة التي ُي َع رَّ ُ
إح�سا�س الفنّ انِ وبني ّ
الإح�سا�س؟

فليدرج �صوتها يف مو�سوعة الطب البديل

ِ
�صوت فريوز هي كالغري ِة
املو�سيقي ِة على
اجلمالي ِة
� ّإن غري َة
ّ
ّ
ِ
�سلم منها كائن .ذلك
الفطر ّي ِة على ال ّأمهات ،ال َي ُ
أعظم يف بها ِء الغنا ِء وزين ِته ،هذا الذي احتمى يف
ل ّأن فريوز َ�ص ْد ٌر �
ُ
ُ
ِ
ِ
فارتفع �إىل مرتبة الفنِ
كتمل .لقد
املو�سيقي امل
تكايا �صو ِتها
َ
ِّ
عدا ً
الجي املتّ ُ
َ
�صل
الدو ُر ال ِع
فر�ضت على نظا ِم �صو ِتها ُب ً
ثالثا هو َ
ُّ
ِّ
َ
ِ
ف�س
بالأمزجة ،فبمقدورِ �سح ِر التالوينِ يف �أدائها �أن ُي َدلك النّ َ
ٍ
ناغم مع حالِ التّ وازنِ واالن�سجام.
برفق ،و ُيطمئنَها على التّ
ِ
ِّ
َ
ِ
بتقا�سيم �صوت فريوز ُي�ؤَط ُر عالقة الإن�سانِ
طق�س اال�ست�شفا ِء
� ّإن
ِ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
يتم بها
ال�سماء ،وك� ّأن له طاقة اللم�سة
امللكية التي ُّ
ّ
ّ
بنورانية ّ
ِ
إدراج �صوت فريوز يف
جتا ُو ٌب بني
ِ
الواقع والهدوء .من هنا ،ينبغي � ُ
الطب البديل.
مو�سوع ِة
ِّ
ري مع املالئك ِة وت ِ
ُواع ُد ّ
ال�شم�س ،من دونِ
وبعد ،فريوز التي تط ُ
يطلع �صباح.
�صو ِتها ال
ُ
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عالمات
فارقة

�إعداد :الهام ن�صر تابت

يف  21ت�شرين الثاين املن�صرم ،وع�شية عيد
غرد  21مليون �شخ�ص معبرّ ين
اال�ستقاللّ ،
عن ح ّبهم لل�سيدة فريوز ،وفق ما جاء يف
موقع امللتقى االلكرتوين.
فريوز الأيقونة التي لها يف وجدان اللبنانيني
والعرب م�ساحة من ال�صعب �أن تكون لغريها
من الفنانني ،توا�صل تو�سيع ح�ضورها امل�شرق
«�سنة عن �سنة» .ويوا�صل �صوتها العبور
من جيل اىل جيل ،خمرت ًقا حدود الأوطان
والقوميات والثقافات.

ال�صوت العابر للأجيال
ي�ستمر يف تو�سيع
والهويات
ّ
ح�ضوره امل�شرق
عيد فريوز:
 21مليون تغريدة حب
�صدفة؟

يقع عيد ميالد ال�سيدة فريوز ع�شية
عيد ا�ستقالل لبنان ،هذه امل�صادفة مل
يتنبه لها كثريون يف املا�ضي ،لكن
ّ
ه��ذه ال�سنة ج��رى الرتكيز عليها،
وكان االحتفاء بعيد فريوز على نحو
مل ي�سبق له مثيل.
مل���اذا؟ لي�س م��ن ال�����ض��روري �أن ن�سوق
االحتماالت واالج��ت��ه��ادات ،املهم �أن
التعبري عن احلب لهذه ال�سيدة كان
�أ�شبه بطوفان اجتاح و�سائل االعالم
وم��واق��ع التوا�صل الإجتماعي .وه��ذا
� ّ
أقل ما ت�ستحقه فريوز الظاهرة التي قد
مت�ضي قرون عديدة من دون �أن تتكرر.
واملهم � ً
أي�ضا �أننا كلبنانيني عو�ضنا
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(و�إن ب��ال��ك�لام) ع��ن تق�صري مزمن
طاملا انتقدتنا ب�سببه النخب الثقافية
والإعالمية يف العامل العربي الذي �سبقنا
�إىل تكرمي ف�يروز مببادرات جميلة،
من م�صر �إىل تون�س واجلزائر وفل�سطني
و�سوريا و�سائر البلدان العربية.

ورجعت َع بعلبك

عاما ،وقفت فريوز يف بعلبك
منذ 60
ً
مغنيا
لأول م��رة .يومها �صدح �صوتها
ً
«لبنان يا �أخ�ضر يا حلو» .ومنذ ذلك
اليوم �أ�صبح هذا ال�صوت العمود ال�سابع
يف الهيكل .وبات طيف هذه ال�سيدة
و�شما يف حجارة القلعة ويف قلوب النا�س.
ً
���ص��ن��ع��ت ف���ي��روز ل��ب��ع��ل��ب��ك جم��د

مهرجاناتها وموا�سم فرحها .كان
موعدها مع بعلبك املو�سم الذي ينتظره
البعلبكيون واللبنانيون والأجانب
املتقاطرون من خمتلف �أنحاء املعمورة.
بعد غياب ق�سري فر�ضته الأح��داث،
ع���ادت �إىل بعلبك يف ال��ع��ام ،1998
ومن ثم يف العام  ،2006غري �أن حرب
مت��وز ن�سفت املواعيد .فكان عر�ض
ليوم واح��د ،وانتظار ملوعد جديد يعيد
عزها.
ملهرجانات بعلبك ّ
حم��اف��ظ ب��ع��ل��ب��ك -ال��ه��رم��ل ب�شري
خ�ضر �صنع من التزامن بني منا�سبات
ث�لاث (عيد اال�ستقالل ،عيد ف�يروز،
عاما على �أول ظهور لها يف
وم��رور 60
ً
بعلبك) ،مبادرة ح�ضارية .وبالتعاون

م��ع ب��ل��دي��ة بعلبك وع���دة ج��ه��ات،
�أ�ضيئت القلعة بالعلم اللبناين وب�صور
لفريوز ،يف احتفال جميل �شارك فيه
البعلبكيون واللبنانيون ،موجهني
التحية �إىل ال�سيدة التي ت�شكل جز ًءا
من هويتنا الوطنية والثقافية.
خ��ل�ال االح���ت���ف���ال ن��ق��ل��ت و���س��ائ��ل
الإع��ل��ام اح���ادي���ث ك��ث�يري��ن ممن
واك��ب��وا مهرجنات بعلبك ،و�أع��ادوا
�سرد حكايات احلنني والذكريات.
هنا كانت تقف ،هنا غنّ ت «بعلبك

�أن��ا �شمعة على دراج��ك» ،هنا كان
يجل�س عا�صي ومن�صور وي�شربون القهوة،
هذه غرفة فريوز يف �أوتيل باملريا ،ما زالت
��رة ...ما زالت
كما تركتها �آخ��ر م� ّ
مقفلة بانتظار �أن تعود �إليها.
كان االحتفال لقا ًء م�ؤث ًرا بني اليوم
والأم�س وانتظا ًرا لغد جميل.

و�سائل الإعالم ومواقع التوا�صل
االجتماعي

�شاركت و�سائل الإعالم يف �إحياء عيد
ف�يروز مببادرات عديدة .من املقاالت
اجلدية التي تعمقت يف
والريبورتاجات
ّ
جديدا اىل
م�سرية هذه ال�سيدة و�أ�ضافت
ً
معرفتنا بها� ،إىل م��واد خمتلفة �أقل

تعمد الإث���ارة ،لكن
حرفية بع�ضها
ّ
يف ك��ل الأح����وال ك��ان التعبري عن
احلب والتقدير عنوا ًنا ،ليوم ف�يروز يف
و�سائل الإعالم اللبنانية والعربية� .أما
يف مواقع التوا�صل االجتماعي ،فكان
طوف من املعايدات وامل�شاعر والأغاين
وال�����ص��ور حت��ت ع��ن��وان ع��ي��د ف�ي�روز.
الفريوزيون جمموعات وافرا ًدا احتفلوا
بهذا العيد .ك��ث�يرون ن�شروا �صو ًرا
وت�سجيالت نادرة� .أما الأبرز يف هذا
ال�سياق فكان ت�سجيل ها�شتاغ
#عيد فريوز-
عيد الدين،
 21مليون
تغريدة.

 �إن�شاء مكتبة لفريوز ت�ضم �أر�شيفهاال�ضخم والذي ما زال ق�سم كبري منه
م�شتتً ا ،وت�ضم � ً
أي�ضا الأبحاث والدرا�سات
القيمة التي كتبت حول هذا الرتاث،
ّ
وه��ي كثرية ،بع�ضها �صادر يف لبنان
وب��ل��دان ع��رب��ي��ة ،وبع�ضها يف �أوروب���ا
و�أمريكا.
 ح��ف��ظ ه���ذا ال��ت�راث مب��ا تتيحهالتكنولوجيا احل��دي��ث��ة من
�إمكانات.

«خل�ص احلكي»

مر العيد ،ما قيل قد قيل وما
ّ
كتب قد كتب ،ولكن ماذا بعد؟ هل
يكون تكرمي الكبار ببع�ض مبادرات
وم��ق��االت وحتقيقات وم��ا �إىل ذلك
من «ل��زوم املنا�سبة»؟ �أم �أن التكرمي
احلقيقي يقت�ضي فعلاً
ثقافيا ح�ضار ًيا
ً
ملمو�سا؟ �إن فعلاً كهذا هو �ضروري
ً
لي�س لتكرمي فريوز ،و�إمنا لتكري�س
وعينا لثقافتنا وتراثنا وللقيم الوطنية
والإن�سانية التي زرعها يف وجداننا �صوت
فريوز.
ما العمل؟ ن�ضم �صوتنا �إىل الأ�صوات
القليلة ال��ت��ي خ��رج��ت ب��اق�تراح��ات
جدية ،منها:
ّ

 اع���ت���م���ادّ
ال�تراث ال��ف�يروزي يف مناهج كليات
ومعاهد الفنون اجلميلة.
 الإ�سراع يف حتويل بيت فريوز يف زقاقالبالط �إىل متحف قبل �أن تقوى عليه
علما �أن القرار موجود
عوامل الزمن،
ً
لكن ينبغي التنفيذ.
يرا� ،صوت ف�يروز لي�س لل�صباح
 �أخ� ًوللمنا�سبات فقط ،فلماذا ت�سرح ومترح
متزق الذوق وامل�شاعر كل
الأغاين التي ّ
الوقت على الأثري وال�شا�شات؟
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رحيل
�إعداد:
تريز من�صور
جنم من جنوم الأغنية اللبنانية� ،صاحب �صوت رخامي
املتجدد ،ومو�سيقار ت�سكن
يجمح بني الطرب الأ�صيل والغناء
ّ
�أحلانه اجلميلة يف ذاكرة املاليني� .إنه املو�سيقار واملطرب ملحم
بركات ،و ّدع «�شباك حبيبه» ،و�أقما ًرا على �أبوابه ويف القلوب،
ورحل فج�أة وهو بعد يف عزّ العطاء .امل�شاك�س اجلريء ،عا�شق
ً
ّ
�صارخا يف الوجدان،
�سيظل �صو ًتا
الفن والوطن والطبيعة،
وحل ًنا ال ّ
منل �سماعه.

الطفل واملوهبة

املو�سيقار ملحم بركات

ول����د امل��و���س��ي��ق��ار ملحم
بركات يف بلدة كفر�شيما
(ال���ع���ام  )1942يف كنف
عائلة ب�سيطة ،و�إمنا يف و�سط
غنية بالعطاء الفني .يف
بيئة ّ
تعرف باك ًرا
بيت العائلة
ّ
�إىل �سحر العود ،فوالده �أنطوان
بركات كان يجيد العزف
على ه��ذه الآل���ة ،ويف البيئة
تعرف �إىل مو�سيقى
الأو���س��ع ّ
حليم الرومي وفيلمون وهبي
و�سواهما.
ع�شقه للمو�سيقى دفعه �إىل
ترك املدر�سة وهو يف ال�ساد�سة
ع�شرة من عمره ،لينت�سب �إىل املعهد
الوطني للمو�سيقى (الكون�سرفاتوار)
يخبئ كتب
من دون علم �أهله .كان ّ
املعهد يف كي�س ورقي �أمام مدخل منزله،
�إىل �أن اكت�شف والده الأمر ،لكن الوالد
ر�ضخ لإ�صرار الإبن الذي ظهرت موهبته
بو�ضوح.
وه���ك���ذا در������س م��ل��ح��م ب��رك��ات
املو�سيقية وال�صولفيج والغناء
النظريات
ّ
ملدة �أربع
ال�شرقي والعزف على �آلة العود ّ
�سنواتّ ،
وتتلمذ على يد كبار الأ�ساتذة
املو�سيقيني �أم��ث��ال �سليم احللو زكي
نا�صيف وتوفيق البا�شا...

فرح املو�سيقى
يف ال�صوت الهادر ً
�شغفا

املجدد
املو�سيقار
ّ

جمد ًدا
ُيعترب املو�سيقار ملحم بركات
ّ
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يف الأغنية العربية واللبنانية ،وقيل
قدم
عنه �أنه «�سابق ع�صره» ،بحيث �أنه ّ
مناذج من الأغنية العربية اجلديدة منذ
ثمانينيات القرن املا�ضي.
ُ
ريا
ميلك بركات
ً
فنيا كب ً
ر�صيدا ًّ
م� ً
ألبوما و�أك�ثر من
ؤلفا من نحو ً � 13
� 107أحلانّ .
ّ
وحقق
حلن لفنانني كبار،
�آخ����رون ك�ثر ال��ن��ج��اح��ات ب�أغنيات
حملت ب�صمته.
�أول �أعماله �أغنية «الله كرمي»من
ك��ل��م��ات ت��وف��ي��ق ب��رك��ات وتلحني
فيلمون وهبي ،ال��ذي ّ
حلن له �أغنيات
�أخرى.
�أم��ا �أول �أحلانه فكان« ،بلغي كل
مواعيدي مواعيدي «(ديو مع جورجيت
جناحا
�صايغ) ،هذه الأغنية التي حققت
ً

ريا كانت �ضمن برنامج «�ساعة
كب ً
وغنية» للأخوين رحباين ،والذي كان
ّ
ّ
يبثه تلفزيون لبنان.
يف الواقع عمل بركات مع الأخوين
رحباين وال�سيدة فريوز عدة �سنوات قبل
�شخ�صيته الفنية
�أن ين�صرف �إىل بناء
ّ
اخل��ا���ص��ة� .أول م�����ش��ارك��ة ل��ه يف ه��ذا
ال�سياق كانت �ضمن م�سرحية «الليل
والقنديل» وم��ن ث� ّ�م «ب� ّ�ي��اع اخل��وامت»
و«�سفر ب��رل��ك» ،و«ال�شخ�ص» ،و«فخر
اً
و�صول �إىل «الربيع ال�سابع»
الدين»...
(مع رون��زا) .وخالل هذه الفرتة كانت
له �أكرث من �أغنية من كلمات عا�صي
ومن�صور الرحباين ومن �أحلانه( ،بلغي
ك��ل م��واع��ي��دي م��واع��ي��دي� ،شو بعدو
الناطر ،و�شباك حبيبي.)...
كذلك ّ
حلن للعديد من ال�شعراء من
بينهم منري عبد النور ونزار فرن�سي�س،
وقد جمعته بالأخري �صداقة قوية ،وكان
معا «ع� ّ�د الأي��ام»
من �آخ��ر �أعمالهما ً
و«ما يف ورد بيطلب مي».
مللحم بركات ع�شرات الأغ��اين التي
ت�صدح يف ذاك��رة اللبنانيني والعرب:
«على بابي واقف قمرين»« ،تعا نن�سى»،
«حمامة بي�ضا»�« ،شباك حبيبي»�« ،شو
بعدو الناطر»« ،علواه يا ليلى» ...مناذج
ل ٍ
أغان جعلت «�أبو جمد» كما �أحب �أن
ي�سمي نف�سه ،جنم امل�سارح واحلفالت
ّ
��دا من �أهم
ومطرب امل�لاي�ين ،بل واح� ً
املطربني وامللحنني يف العامل العربي.

«املو�سيقار» والوطن

م��ن الأع��م��ال ال��ت��ي ّ
حلنها وغنّ اها
�آخ��رون ،نتذكر �أغاين ل�صباح يف «�ست
ال��ك��ل»« ،واجل��ن��ون ف��ن��ون» ،و«حلوي
كتري» ،و�أغ���اين م�سرحية «وم�شيت
بطريقي» ،بالإ�ضافة �إىل �أخ��رى لوديع
ال�صايف� ،سمرية توفيق ،با�سكال �صقر،
ربيع اخل��ويل ،غ�سان �صليبا ،مي�شلني
خليفة� ،أحمد دوغ��ان ،ك��ارول �صقر،
وملحم زين و�سواهم.

يف امل�سرح وال�سينما

يف امل�����س��رح� ،إ���ض��اف��ة �إىل �أع��م��ال��ه مع
الأخوين رحباين� ،شارك يف العديد من
امل�سرحيات ،فقد قام ببطولة «الأمرية
زمرد» لروميو حلود ،ووقف �أمام ال�شحرورة
�صباح يف «ال��ف��ن��ون ج��ن��ون» و«ح��ل��وي
كتري» و«�ست الكل» ،كما كانت له
بطولة «وم�شيت بطريقي» التي �شاركت
فيها الراق�صة الراحلة داين ب�سرت�س.
ك��ذل��ك �أح��ي��ا احل��ف�لات يف كربى
امل�سارح العربية (ق��رط��اج وج��ر���ش)...
والعاملية (فرن�سا ،و�أمريكا و�أو�سرتاليا
ح�صة يف
وك��ن��دا) .وك���ان لل�سينما
ّ
م�شاركا
م�سريته بحيث خا�ض غمارها
ً
يف عدد من الأفالم مع �أبرز الوجوه الفنّ ية
يف لبنان وم�صر .ومن �أعماله ال�سينمائية
«حبي ال ميوت» (،)1984
بطولة فيلم
ّ
�إخ����راج يو�سف ���ش��رف ال��دي��ن ،وفيلم
«املرمورة» (� )1985إخراج وئام ال�صعيدي
وت�أليف كرمي �أبو �شقرا.

ال��وط��ن ه��و ج��زء م��ن �أج��ن��دة ملحم
بركات احلياتية ،فلطاملا غنّ ى للبنان
وللجي�ش ،وكانت تدمع عيناه عندما
يتذكر ال�شهداء �أو يغنّ ي يف املنا�سبات
ّ
الوطنية« .موعدنا �أر�ضك يا بلدنا» �إىل
«بالدي ومني ما بيعرف جمالها» و«يا
�صمتي يا معذبني» و«رح يبقى الوطن»
(�أداها مع املطربة جنوى كرم) ،بع�ض
جليا
من الأغ��اين التي ظهرت فيها
ً
وطنية هذا املو�سيقار العظيم و�شغفه
بجي�شه وبوطنه.
ّ
ِّ
يغن �إال باللهجة اللبنانية ،لي�س
مل
لعدم اهتمامه باللهجات الأخ��رى ،بل
قناعة ،ووف��اء ّللذين �صنعوا الأغنية
اللبنانية و�أو�صلوها �إىل الأقطار العربية
والأجنبية� ،أمثال الأخ��وي��ن رحابني،
وفيلمون وهبة ،وزكي نا�صيف ،وتوفيق
البا�شا ،ووديع ال�صايف و�سامي ال�صيداوي
وغريهم...

�صياد �شقي وثائر

هو املو�سيقار ال�شقي واملثري والثائر على
الفن وال�سيا�سة واحل��ي��اة ب�أكملها،
والطيب
كما هو الإن�سان العفوي
ّ
والويف لأ�صدقائه .يرف�ض بركات
�أن ُينعت باملغرور وي�ؤكد �أن
�سخية،
قلبه �أبي�ض ودمعته
ّ
املقربون منه
بينما يجمع ّ
على طيبته وحنانه.
واملعروف عنه ولعه ال�شديد
ريا ما
بهواية ال�صيد ،وكث ً
ولدت �أحلانه يف رحالت �صيد
مع �إيلي �شويري والراحل
فيلمون وه��ب��ي .ك��ان
ي��ت��ل��ذّ ذ ب��ت��ن��اول الأط��ب��اق
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة التقليدية
كالكبة على �أن��واع��ه��ا
وامل��ج��درة والتبولة� ،إ ّال �أن
ّ
املتبل باحلام�ض
طبق الفول ّ
املف�ضل لديه،
والثوم يبقى
ّ
ي�شكل
خ�صو�صا عندما
ّ
ً

ختام امل�سك لرحلة �صيد ناجحة.
�أمنيته الأخ�يرة كانت �أن ي�ستطيع
�إكمال مقطوعة مو�سيقية بد�أ ت�أليفها،
وحلم ب�أن ترافقه من منزله اىل مثواه
ومدتها ن�صف �ساعة ،وهو الوقت
الأخري ّ
الذي ت�ستغرقه امل�سافة بني املكانني.
ك ّرم بالكثري من الأو�سمة واجلوائز،
ُ
لكن تكرميه الأكرب هو حمبة النا�س
ّ
له ولفنه.
رحل ملحم بركات عن عمر يناهز
عاما بعد �صراع مع
احل��ادي وال�سبعني
ً
«عد الأيام وذبول الورد
مر�ض ع�ضال ،وبعد ّ
�شوي �شوي» ...وبرحيله انطوت �صفحة
م�شرقة من تاريخ العطاء الفني اللبناين،
تاركا يف الذاكرة �صوته
رحل �أبو جمد
ً
و�أحلانه.

حفالت فنية
�إعداد:
معو�ض بومارون
با�سكال ّ
حمطات الفرح كانت كبرية وعامرة ومميزة هذا العام يف احتفاالت
عيد اال�ستقالل� :سهرات النوادي الع�سكرية غمرتها الأجواء الوطنية مع
جمموعة من الفنّانني الذين �أهدى ٌ
كل منهم اجلي�ش �أغنياته ،ممهورة
بكم من احلب والتقدير...
ٍ

املجمع الع�سكري:
ّ
نوال الزغبي

�إيلي ال�شويري ونخبة
من النجوم يف �سهرات
عيد اال�ستقالل

ٍ
بحفلة غنائية
نوال الزغبي عايدت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف عيد اال�ستقالل
املجمع الع�سكري  -جونيه ،ح�ضرها عدد كبري من ال�ضباط وعائالتهم،
يف
ّ
ّ
حيث �أطلت النجمة املحبوبة على امل�سرح فا�ستقبلها احل�ضور بالت�صفيق وبادلته
بتحية من القلب للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،و�أطربت ال�ساهرين ب�أحلى
الرتحيب
ّ
النغمات والكلمات .وكانت ال�سهرة قد انطلقت مع املطرب �أحمد عبد
اجلو باحلما�سة التي �سيطرت طوال ال�سهرة.
احلميد الذي �أ�شعل ّ
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نادي ال�ضباط – الريزة:
طوين كيوان
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و�أحيا الفنان طوين كيوان حفلة العيد خالل ع�شاء �ساهر يف نادي ال�ضباط يف الريزة،
مفعما بالبهجة والطرب،
قدم باقة من �أغانيه الوطنية وال�شعبية التي خلقت ج ًوا
حيث ّ
ً
يف ح�ضور عدد كبري من ال�ضباط وعائالتهم ،الذين احتفلوا مع ال�صوت اجلميل بهذا
العيد الوطني .و�شاركت الفنانة جنوى �سلطان يف �إ�ضفاء �أجواء من الفرح على ال�سهرة
مبجموعة من الأغاين التي ا�ستمتع بها احلا�ضرون.

النادي الع�سكري املركزي :رامي عيا�ش
يف النادي الع�سكري املركزي �شارك
ال�ضباط وعائالتهم يف احلفلة التي
�أحياها الفنان رامي عيا�ش وفرقته
املو�سيقية و�سط �أج���واء من
��دم
ال���ف���رح وال��ب��ه��ج��ة ،ق� ّ
خ�لال��ه��ا ب��اق��ة م��ن �أج��م��ل
�أغ���ان���ي���ه �أل���ه���ب���ت م�����ش��اع��ر
احلا�ضرين و�أث���ارت حما�سهم.
ق��دم
وو���س��ط ت��ف��اع��ل اجل��م��ه��ورّ ،
املمثالن الكوميديان �شربل ا�سكندر
وميالد رزق و�صالت فكاهية �أحدثت
م��وج��ة م��ن ال��ف��رح وال�����ض��ح��ك بني
ال�ساهرين ،وذلك بعد و�صلة غنائية
قدمتها الفنانة رميا يو�سف.
رائعة ّ
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نادي ال�ضباط – جونيه:
�إيلي ال�شويري وكارول �سماحة

ت�أ ّلقت الفنانة كارول �سماحه يف نادي ال�ضباط  -جونيه،
مطلقة العنان ل�صوتها اجلميل يف حتية �إىل الوطن واجلي�ش،
يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعد ٍد من ال�ضباط
وعائالتهم ،ما �أثار عا�صفة من الت�صفيق .كما كانت و�صلة
ل�ضيف ال�شرف يف احلفلة الفنان الكبري �إيلي ال�شويري الذي ت�سكن �أغانيه يف الوجدان ،ما �أ�شعل الأجواء مب�شاعر االعتزاز والفخر
ٍ
�ساعات من العمر.
والإباء .كذلك كانت للفنان منري خليفة و�صلة �أخرى؛ باخت�صار �أم�ضى ال�ساهرون يف النادي
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نادي �ضباط
القوات اجلوية:
ّ
غ�سان خليل
يف ن���ادي �ضباط
ال��ق��وات اجل��وي��ة –
ّ
رياق كان ال�ضباط
وع��ائ�لات��ه��م على
م���وع���د م���ع ���س��ه��رة
مميزة برفقة الفنان
غ�سان خليل الذي غنّ ى
ّ
ّ
ب�إح�سا�س كبري وم�ؤثر،
ت��ف��اع��ل م��ع��ه احل�����ض��ور
ب�شكل الف��ت .وكانت
الفنانة مرييلال يزبك قد
افتتحت ال�سهرة بباقة من
الأغ��اين ال�شعبية والطربية
و���س��ط �أج�����واء م���ن ال��ف��رح،
ا�ستمتع ال�ساهرون خاللها
ب���الأج���واء اجلميلة وت��ب��ادل��وا
التهاين باملنا�سبة.
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نادي الرتباء – الفيا�ضية:
�أمين زبيب

ح�صتها من ال�سهر والغناء و�أجواء
نوادي الرتباء كان لها ّ
ٍ
عيد اال�ستقالل الرائعة ،ففي حتية لوطن الأرز الأخ�ضر� ،أحيا
الفنان �أمين زبيب حفلة يف نادي الرتباء املركزي  -الفيا�ضية،
ح�ضرها عدد كبري من الرتباء وعائالتهم؛ فارتفعت الأيادي
ّ
�صداحة ت�شارك النجم الفنان �أغانيه،
مهللة والأ���ص��وات ّ
وتداعى ال�ساهرون �إىل الرق�ص على الأنغام الطربية .وكانوا يف
دبو�س ،و�أخرى للفنانة هيام ال�سعيد.
دبو�س ّ
وقت �سابق خالل ال�سهرة قد ا�ستمتعوا بو�صلة كوميدية للفكاهي ّ

نادي الرتباء  -طليا :جمد فوعاين
يف نادي الرتباء املركزي  -طليا ،بد�أت احلفلة مع الفنانة
دبو�س و�صلة كوميدية ن�شرت
زينة قمرّ ،
دبو�س ّ
وقدم الفنان ّ
الكثري من ال�ضحكات على الوجوه .ثم كانت �إطاللة
ل�صاحب ال�صوت اجلميل جمد فوعاين يف � ٍ
أغان �شعبية ووطنية،
ورق�صا.
فرحا
وقد �أخذ تفاعل احل�ضور مداه ً
ً
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نادي الرتباء  -عرمان:
ربيع الأ�سمر
يف نادي الرتباء املركزي يف عرمان ا�ستمتع عدد كبري من
الرتباء وعائالتهم بالأجواء ال�ساهرة التي ن�سجها الفنان
ربيع الأ�سمر ،الذي �أ�شعل �صوته اجلميل املكان طر ًبا يف �سهرة
«من العمر» كما و�صفها كل من �شارك فيها .و�أ�ضافت
مزيــدا مــن الرونــق وال�سحــر علــى
الفنانــة ناتالــي را�ضــي
ً
ال�سهــرة ،فيمــا تعالــت ال�ضحكــات والت�صفيــق خــالل
دبو�س ،وقــد متنّ ــى احلا�ضــرون لــو تطــول ال�سهــرة �أكثــر.
دبو�س ّ
و�صلــة الفكاهــي ّ
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جي�ش العلم
والثقافة

�شهادة ما�سرت يف اجلغرافيا
للمالزم � ّأول الط ّيار �أدهم �شرف الدين

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

الطيار �أده��م عدنان
حاز امل�لازم �أ ّول
ّ
�شرف ال��دي��ن �شهادة ما�سرت بحثي يف
اجلغرافيا ( جغرافيا ب�شر ّية) من ّ
كلية
إن�سانية .وناق�ش املالزم
الآداب والعلوم ال
ّ
الطيار �شرف الدين ر�سالة بحثه الذي
�أ ّول
ّ
ك��ان بعنوان «م��زارع �شبعا -الأبعاد
اجليو�سيا�سية واجليو�سرتاتيجية» ،ونال
جدا.
جيد ً
تقدير ّ

�إجازة يف الفيزياء
للرقيب � ّأول علي �شريف

نال الرقيب أ� ّول علي ريا�ض �شريف من
قاعدة بريوت اجلو ّية� ،إجازة يف الفيزياء
ّ
كلية العلوم يف اجلامعة
العامة ،من
اللبنانية.
ّ

�إجازة فنّية يف الإدارة والتنظيم
للرقيب حممود ديب

حاز الرقيب حممود ح�سني ديب من
طبابة منطقة ب�يروت �إج���ازة فنّ ية يف
الإدارة والتنظيم ،من املدير ّية العامة
للتعليم املهني والتقني.

�إجازة يف اجلغرافيا
للعريف �شادي حلود

نال العريف �شادي وليد حلود من مدير ّية
اجلغرافية� ،إجازة يف اجلغرافيا
ال�ش�ؤون
ّ
ّ
(�إخت�صا�ص كارتوغرافيا) من كلية
إن�سانية من اجلامعة
ا َالدب والعلوم ال
ّ
اللبنانية.
ّ

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة
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�سيكولوجية
اجلماهري

�إعداد:
املقدم الركن ظافر مراد

تعترب �إدارة م��زاج
اجلماهري و�ضبط �سلوكها
وتوجيه �آرائ��ه��ا ،من
امل�سائل الأ�سا�سية التي
تواجه القادة و�صنّاع
خ�صو�صا عندما
القرار،
ً
ي��واج��ه��ون معار�ضة
ل�سيا�ساتهم وقراراتهم
غري ال�شعبية .ويف هذه
احل��ال��ة فهم يلج�أون
�إىل ت�سويقها وتربيرها،
ً
ً
ب�أ�سباب مقنعة وحمقة �أحيانا ،و�أحيانا �أخرى ب�أ�ساليب تعتمد على
اخلداع وتزوير احلقائق واللعب بالعواطف والغرائز ،بغية الت�أثري على
النا�س وك�سب ت�أييدهم� ،أو �أقله جعلهم غري ممانعني ملا يتخذ من
قرارات ومواقف.

الت�سويق ال�سيا�سي

وخداع
اجلماهري

هرم ما�سلو للحاجات
الإن�سانية

وف��ق ع��امل النف�س ال�شهري
�ألفرد ما�سلو هناك حاجات
�أ���س��ا���س��ي��ة ل�ل�إن�����س��ان ،وه��و
ي��درج��ه��ا يف ترتيب هرمي
ً
�ط�لاق��ا م��ن �أهمية كل
ان�
منها ،وبذلك تقع يف �أ�سفل
ال��ه��رم (م��ع��روف با�سم هرم
ما�سلو) ،احلاجات اجل�سدية،
يليها احلاجة �إىل الأم��ان،
فالتقدير واالحرتام ،و�صولاً �إىل
حتقيق الذات يف ر�أ�س الهرم.
احلاجة �إىل ال�شعور بالأمان،
ه��ي ال��ت��ي يتم ا�ستهدافها
يف عمليات ال��ت ��أث�ير على
اجل��م��اه�ير ،بحيث تعتمد
ا�سرتاتيجية تعظيم املخاطر
ال���ت���ي ت���ه���دد ان��ت��م��اءه��م،
وترويجها ،وذلك �سواء كان
الإن��ت��م��اء ع��رق� ً�ي��ا ،دي��ن� ً�ي��ا،
�سيا�سيا .حتتاج
مناطقيا �أو
ً
ً
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ه��ذه العمليات �إىل و�سائل
و�أج��ه��زة ذات معرفة وخربة
مبهارات الت�أثري النف�سي على
ويرتبع على عر�ش
الر�أي العام.
ّ
هذه الأجهزة ،و�سائل الإعالم
ومواقع التوا�صل االجتماعي،
لذلك ال عجب �أن يكون
لكل جهة �سيا�سية و�سائل
�إعالمها اخلا�صة ونا�شطيها
على م��واق��ع ال��ت��وا���ص��ل .وال
تقت�صر عمليات الت�أثري على
ردات
ت�سويق القرارات و�إطالق ّ
فعل اجلماهري و�إدارتها ،بل
� ً
أي�ضا على املحافظة على
املنا�صرين وك�سب املزيد
منهم ،وهذا ما يف�سر تعاظم
ن�شاط و�سائل الإعالم ومواقع
التوا�صل االجتماعي عند
ك���ل ا���س��ت��ح��ق��اق ومف�صل
���س��ي��ا���س��ي �أو ح���دث م��ه��م.
وق���د ���س��اع��د يف ذل���ك تطور
تكنولوجيا االت�صال وو�سائل

الإع��ل�ام وال��ع��ومل��ة املرتبطة
ب�شبكة الإن�ترن��ت وبرامج
املعلوماتية احلديثة.

ا�سرتاتيجيات خداع
اجلماهري

ت�������ن�������اول ال����ك����ات����ب
الأم�يرك��ي وال��ع��امل اللغوي
ن���ع���وم ت�����ش��وم�����س��ك��ي ه��ذا
امل���و����ض���وع ع��ن��دم��ا حت��دث
ع���ن «اال���س�ترات��ي��ج��ي��ات
ال��ع�����ش��ر خل����داع اجل��م��اه�ير
ع��ب�ر الإع�����ل����ام» ،وال���ت���ي
يعتمدها احل��ك��ام ،وه��ذه

اال�سرتاتيجيات هي:
• الإلهاء:
ت��ع��ت�بر ع��ن�����ص � ًرا �أ���س��ا���س� ً�ي��ا
لل�ضبط االجتماعي ،وهي
تتمثل يف حتويل �أنظار الر�أي
العام عن امل�شاكل الأ�سا�سية
وال���ق���رارات امل�����ص�يري��ة التي
تتخذها النخب ال�سيا�سية
واالقت�صادية .وتعتمد هذه
الإ���س�ترات��ي��ج��ي��ة ع��ل��ى �ضخ
ك� ّ�م هائل م��ن املعلومات
والن�شاطات الرتفيهية ،وخلق
�أج��واء مالئمة ل�صرف �أنظار
اجلماهري واهتماماتها عن

الق�ضايا احل�سا�سة ،واالنغما�س
يف الت�سلية والالمباالة واللهو
امل�ستمر.
• خلق امل�شاكل ،ثم تقدمي
احللول:
تخت�صر هذه الإ�سرتاتيجية
مبعادلة« :م�شكلة  -ردة
فعل  -حلول» ،بحيث تكون
امل�شكلة �أعظم و�أخطر مما
هو مطلوب متريره و�إق��راراه،
وتفر�ض هذه امل�شكلة حالة
مربكة ومقلقة للنا�س،
ورمب����ا ت��ت�����س��ب��ب مب��خ��اط��ر
�أمنية �أو �صحية �أو اقت�صادية.
وب��ع��د �أن تعي�ش اجلماهري
هذه احلالة اخلطرية ،ي�صبح
�سريعا و�سهلاً ،
تقبلها للحل
ً
ول����و ك����ان ع��ل��ى ح�����س��اب
خ�سارات يف جماالت �أخرى،
حيث ي�صبح ما يريد احلاكم
مطلبا جماهري ًيا يف
فر�ضه،
ً
ظروف معينة.
• التقهقر:
ي��ع��ت��م��د ه����ذا الإ���س��ل��وب
على ا�سرتاتيجية تطبيق
الإج��راءات بطريقة تدريجية
ناعمة� ،أي بالتق�سيط ولفرتة
طويلة ،فال يعي املواطنون
�سيئاتها
تداعياتها ويلم�سون ّ
ب�شكل �سريع ووا�ضح.
• الت�أجيل:
م�����ش��اب��ه��ة ال�سرتاتيجية
ال��ت��ق��ه��ق��ر ول��ك��ن��ه��ا تنفذ

يف ال���ق���رارات غ�ير القابلة
للتجزئة� ،أو ال�صعبة التطبيق
ب�شكل ف��وري ،وه��ي تعتمد
على �أخذ موافقة الر�أي العام
�شرط ت�أجيل البدء بالتنفيذ
والتطبيق �إىل م�ستقبل غري
دائما
قريب .فمن ال�سهل
ً
م�ستقبلية بدلاً
قبول ت�ضحية
ّ
من ت�ضحية عاجلة ،وهكذا
ت�صبح الفكرة مقبولة �شيئً ا
ف�شيئً ا يف �أذهان العامة.
• ا�ستخدام ا�سلوب ب�سيط يف
خماطبة الر�أي العام:
تق�ضي ه��ذه اال�سرتاتيجية
با�ستخدام �أ�سلوب خطابة
وتوا�صل ب�سيط مع اجلماهري
كما لو �أنها جمموعة �أنا�س
غري را�شدين �أو غري عاقلني
ّ
متلقني ،وذلك بغية
وجمرد
ت�ل�ايف ردات ال��ف��ع��ل وع��دم

�أخ��ذ الأم���ور باجلد ّية
ال��ل�ازم����ة وت��ع��ط��ي��ل
احل�س النقدي لديهم.
• �إثارة العواطف بدل
التفكري:
ال��ل��ج��وء �إىل �إث����ارة
ال���ع���واط���ف تقنية
ك�ل�ا����س���ي���ك���ي���ة
التحليل
لتعطيل
ال��ع��ق�لاين واحل�����س النقدي
للأفراد ،كما �أن ا�ستخدام
املخزون العاطفي ي�سمح بفتح
ب��اب ال��ول��وج �إىل ال�لاوع��ي،
وذلك من �أجل غر�س �أفكار،
رغ���ب���ات ،خم����اوف ،وم��ي��ول
معينة وا�ستجالب �سلوك
ّ
وردات فعل منا�سبة ومطلوبة.
• �إبقاء اجلمهور جاهلاً :
احلر�ص على �إبقاء اجلمهور
جاهلاً
التقنيات والطرائق
ّ
امل�ستخدمة من �أجل �ضبطه
وال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى تفكريه
و���س��ل��وك��ه ،ه��و م��ن ���ش��روط
جناح ا�سرتاتيجيات اخلداع،
ّ
يتطلب �أن تكون
وه��ذا ما
درجة التعليم والتثقيف لديه
متدنية و�ضعيفة.
ّ
• ت�شجيع اجل��م��ه��ور على
ا�ست�ساغة البالدة:

تعمل ه��ذه اال�سرتاتيجية
على ت�شجيع اجلمهور على
ت��ق� ّ�ب��ل �أن ي��ك��ون ج��اه�ًل�اً
والمباليا بالأحداث.
وبليدا،
ً
ً
• �إ�ستبدال االنتفا�ضة بال�شعور
بالذنب:
جعل ال��ف��رد ي�شعر �أن��ه هو
امل�س�ؤول عن �شقائه ،ب�سبب
جهله ونق�ص ذكائه وقدراته،
التقنية
ه��و �أ���س��ا���س ه���ذه
ّ
وهكذا ،بدل االنتفا�ضة �ضد
النظام ،ي�شعر بالذنب ويلج أ�
�إىل لوم نف�سه وينخف�ض تقديره
لذاته ،مما يجعله غري قادر
على القيام بردة فعل.
• معرفة الأف���راد �أك�ثر مما
يعرفون �أنف�سهم:
� ّإن التقدم الهائل يف العلوم
وخ�صو�صا يف علم
الإن�سانية،
ً
النف�س التطبيقي و�سلوك
الإن�سان ،خلق هوة كبرية
ب�ين م��ع��ارف ال��ع��ام��ة وتلك
ال��ت��ي متتلكها النخب
احل��اك��م��ة� ،أو ميتلكها
م�ساعدوهم وم�ست�شاروهم،
ما ي�سهل �سيطرة احلكام
والأن��ظ��م��ة ال��ق��ائ��م��ة على
الأفراد.
ً
�إن���ط�ل�اق���ا مم���ا ت��ق��دم،
ت��ب��ق��ى امل��ع��رف��ة وال��ث��ق��اف��ة
هما ال�سالح الوحيد �أم��ام
ال�شعوب الكت�ساب املناعة
وع��دم االجن��رار وراء الغرائز،
واملحافظة على التفكري
ال���ع���ق�ل�اين وامل���ن���ط���ق���ي يف
مقاربة الكثري من الق�ضايا
واالجتماعية
ال�سيا�سية
واالقت�صادية ،لكي ال ي�صبح
م��زاج اجلماهري كما ردود
�أفعالها ،قوة تعمل يف �سبيل
م�صلحة الزعيم ال يف �سبيل
امل�صلحة العامة.
العدد 378
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العميد املتقاعد
ّ
جوزيف كرمي زخور

نعت قيادة اجلي�ش العميد املتقاعد
جوزيف كرمي ّ
زخور الذي توفيّ بتاريخ
.2016/10/20
 من مواليد  1923/1/1يف �شرتون-عاليه ،ق�ضاء عاليه.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط اعتبا ًرا من .1942/12/1
 ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا من
 ،1944/12/1وت��د ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد اعتبا ًرا من .1974/4/1
 حائز:• ميدالية فل�سطني التذكارية
�سنة .1949
الف�ضي.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين ّ
• و�سام /31ك 1961/1التذكاري.
• و�سام اال�ستحقاق – ف�ضي م�سعف.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الأوىل.
• و���س��ام الأرز ال��وط��ن��ي م��ن رتبة
كومندور.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط
�أكرب.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
درا�سية يف الداخل
عدة دورات
 تابع ّّ
ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العميد الركن املتقاعد
زهري خمتار التنّري

نعت قيادة اجلي�ش العميد املتقاعد
زهري خمتار التنّ ري الذي توفيّ بتاريخ
.2016/11/3
 من مواليد  1933/8/13يف بريوت.تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط اعتبا ًرا من .1952/9/16
 ّرق���ي �إىل رت��ب��ة م�ل�ازم اعتبا ًرا
من  ،1955/9/20وت��د ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عميد ركن اعتبا ًرا من
.1982/1/1
 حائز:• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين
الف�ضية.
ّ
• و�سام /31ك 1961/1التذكاري.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و�سام اال�ستحقاق – ف�ضي م�سعف.

• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام احلرب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الأوىل.
• و���س��ام الأرز ال��وط��ن��ي م��ن رتبة
كومندور.
الوطنية.
• و�سام الوحدة
ّ
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
درا�سية يف الداخل
عدة دورات
 تابع ّّ
ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد
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العميد الركن املتقاعد
�سعيد نعيم �أبو عرب

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش العميد
الركن املتقاعد �سعيد نعيم �أبو
عرب الذي توفيّ بتاريخ .2016/11/4
 من مواليد  1940/7/1يف زغرتا،ق�ضاء زغرتا.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
 ّ�ضابط اعتبا ًرا من .1959/10/9
 ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا من
 ،1962/9/14وتد ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد رك��ن اع��ت��ب��ا ًرا من
.1990/1/1
 حائز:• و�سام /31ك 1961/1التذكاري.
• و���س��ام اال�ستحقاق اللبناين
الف�ضي.
ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و���س��ام الأرز الوطني م��ن رتبة

فار�س.
• و�سام احلرب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الأوىل.
• و���س��ام الأرز الوطني م��ن رتبة
�ضابط.
الوطنية.
• و�سام الوحدة
ّ
• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام التقدير الع�سكري من
الف�ضية.
الدرجة ّ
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 11
مرة.
ّ
• تهنئة ق��ائ��د القطعة ثالث
مرات.
ّ
ع��دة دورات درا���س� ّ�ي��ة يف
 تابعّ
الداخل ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.

العميد املتقاعد �شاكر نعمه الرتك
نعت قيادة اجلي�ش العميد املتقاعد
���ش��اك��ر ال�ت�رك ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2016/11/5
 من مواليد  1956/3/2يف يح�شو�ش-ك�سروان.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ
ّ
�ضابط اعتبا ًرا من .1978/6/12
 ّرقي �إىل رتبة مالزم اعتبا ًرا من
 ،1980/8/1وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد اعتبا ًرا من .2008/7/1
 حائز:مرات.
• و�سام احلرب ثالث ّ
• و�سام فخر اجلنوب.
الوطنية.
• و�سام الوحدة
ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• و���س��ام التقدير الع�سكري من

الف�ضية.
الدرجة ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط.
• و�سام الفخر الع�سكري من
الف�ضية.
الدرجة ّ
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
كومندور.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط �أكرب.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ّ 8
مرة.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ 22
مرتني.
• تهنئة قائد القطعة ّ
درا�سية يف الداخل
عدة دورات
 تابع ّّ

ويف اخلارج.
 -مت�أهل وله ولدان.
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الرقيب �أول خالد عزّ الدين

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب �أول
عز الدين الذي توفيّ بتاريخ
خالد ّ
.2016/10/16
 م��ن م��وال��ي��د  1978/5/25يفعر�سال ،ق�ضاء بعلبك ،حمافظة
بعلبك -الهرمل.
ت��ط��وع يف اجل��ي�����ش ب��ت��اري��خ
ّ
.1999/8/3
 م��ن ع����داد ط��ب��اب��ة منطقةالبقاع.
 حائز:• و�سام التقدير الع�سكري.

اجلندي
اليا�س نخله

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• تنويه ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجلي�ش
مرات.
خم�س ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ع�شر
مرات.
ّ
• تهنئة نائب رئي�س الأرك��ان
مرات.
�أربع ّ
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.

نعت قيادة اجلي�ش اجلندي اليا�س نخله الذي توفيّ بتاريخ .2016/10/29
 من مواليد  1998/7/26يف روميه ،ق�ضاء املنت ،حمافظة جبل لبنان.تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2016/1/4
 ّ من عداد مو�سيقى اجلي�ش. حائز:• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
 -عازب.
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ق�صة
ق�صرية

يكتبها:
العميد الركن املتقاعد �إميل منذر

تكرمي �شاعر
قال ال�شاعر:
جنومكَ
مللم
ي��ا ليل
َ
ْ
ْ
وارحتل
ُ
ْ
الثقيل
يا �أيها الليل
ع�����ش��ن��ا ده���������و ًرا يف
الظال ِم،
ُّ
ْ
ال�سبيل
جند
ن�ضل ال ُ
ِ
كانت لنـا �أحلى املنى
ّ
وكلها الدنيا لنا
كان حل ًوا ُ
�شرقنا
ْ
ُ
اجلميل؟
ال�شرق
أين ذا
� َ
ِ
ُّ
ْ
ارحتل
كل اجلمالِ قد
َ
ْ
الرحيل ُ.
أنا�شدك
�إين � ُ
***
ُ
جتعـل �سجنَكَ
ـام
حتّ َ
ما بنيَ ق�ضبانِ ال�صدو ْر!
ت�سكب لو َن َ
ك
إالم
ُ
و� َ
بعروقِ تيجانِ الزهور!
ُ
طلع
ليـــــل ال
ي��ـ��ا
َ
ُ
ً
ْ
القمر وال جلى �أف��ق��ا
ْ
َ�س َح ْر
ال�ســهر
فنحن ال نهوى
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
النوم
نع�شق
بل
الطويل
َ
ِ
ُّ
كل اجلمالِ قد ارحتَ ْل
�إنــــــــي �أن��ا���ش��دكَ
ْ
الرحيل.
***
كفّ ي �أيا عنيُ
الدموع،
ُ
َ
ْ
العويل
فلي�س ُيجدينا
َ
يعود
ما قد توارى لــــن
ْ
ه��ل ع����ا َد م��ن م��وتٍ
ْ
قتيل!
ُ
�سعدهم
�أ�سالفنا يـا
َ
عنهم ْ
جمدهم
ورثنــا
َ
ومــا رعينا بعدهم
ْ
ري �أوزانِ
اخلليل
غ َ

ُّ
ْ
ارحتل
كل اجلمالِ ق ِد
َ
ْ
الرحيل.
أنا�شدك
�إين � ُ
وم����ا �أمتّ ال�����ش��اع��ر
ق�صيدته ح��ت��ى د ّوى
الت�صفيق يف القاعة
ا�ستح�سا ًنا .وقبل �أن
يغادر يف ختام الأم�سية
ال�شعرية ،نه�ض من
�شاب
و�سط اجلمهور
ّ
�أنيق امللب�س ،حتجب
ع��ي��ن��ي��ه ن� ّ
��ظ���ارت���ان
قامتتان بلون حليته

ال��ق�����ص�يرة ،وان���دف���ع
نحو ال�شاعر و�صافحه
ب��ح��رارة ،وه��نّ ��أه على
ق�����ص��ي��دت��ه ال��رائ��ع��ة،
أك���د ل��ه �أن الوطن
و� ّ
ي���ح���ت���اج �إىل َم���ن
ينا�ضلون بالكلمة
حاجته �إىل املنا�ضلني
بالبندقية ،و�أع���رب
عن �إميانه ب�أن حرية
ال��ت��ع��ب�ير ع���ن ال����ر�أي
هي حجر الأ�سا�س يف

متقدمة
ب��ن��اء دول����ة
ّ
وقوية؛ ف�شكر ال�شاع ُر
�اب ،وق��د �أعجبه
ال�����ش� َّ
منه حما�سته و�أفكاره
التقدمية النيرّ ة.
ّ
***
�صبيحة اليوم التايل
كانوا � ً
أربعة جال�سني
حول طاولة م�ستديرة،
وك� ٌّ
���ل م��ن��ه��م ينظر
�صامتً ا �إىل ورقة �أمامه
وقد �أ�سند مرفقيه �إىل

الطاولة وجعل ر�أ�سه
بني كفّ يه.
قال الأ ّول من غري �أن
يرفع ب�صره عن الورقة:
ع�����ش��ن��ا ...ده�����و ًرا...
بربكم
يف ال��ظ�لامّ .
ا�سمعوا هذا الكالم.
�إن فيه �إهانة للنظام.
لقد عا�شت بالدنا يف
ال��ظ�لام ده����و ًرا ،هذا
�صحيح .لكن الفجر
انبلج والنور �أ�شرق مع
حركتنا االنقالبية
امل��ب��ارك��ة .والأم����اين
ال��ت��ي ا���ض��م��ح� ّ�ل��ت يف
العهود ال�سابقة -ال
�أع��اده��ا الله -عادت
لتعمر بها النفو�س مع
ُّ
ت�سلم زعيمنا مقاليد
احلكم وا�ضطالعه
النهو�ض
مب�س�ؤولية
بالوطن .كان حر ًّيا
ب�شاعرنا ال��ع��زي��ز �أن
يفخر باحلا�ضر ال �أن
يندب املا�ضي ويرثيه.
يفرق بني ما كان
�أن ّ
وما هو الآن.
ث���م ت����ولىّ ال��ك�لام
منقلاً
ّ
ال��ث��اين ف��ق��ال
�إ���ص��ب��ع��ه م��ن كلمة
�ام
�إىل ك��ل��م��ة :ح��تّ � َ
ُ
جت��ع��ل ���س��ج��ن َ
َ��ك...
بعروق تيجان الزهور.
ث���م ���ض��رب بقب�ضته
الطاولة« :ه��ذه دعوة
ّ
مبطنة �إىل ال��ث��ورة.
وع�لام يريد �صاحبنا
َ
ال�شاعر �أن يثور؟ على
��ي
ن��ظ��ام دمي���وق���راط� ّ
ع�����ادل ي�������س���اوي بني
اجلميع .على زعيم
مت�سامح ترك لل�شعب
العدد 378
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ق�صة
ق�صرية
ح��ر ّي��ة الإ����ش���ادة ب���إجن��ازات
ٌّ
ك��ل على طريقته
العهد
من دون ح�سيب �أو رقيب».
وا���س��م��ع��وا م��ا ي��ق��ول �أي��� ً��ض��ا:
فنحن ال ن��ه��وى ال�سهر بل
نع�شق النوم الطويل .يا لهذا
العقوق! �أال يرى كيف ي�سهر
الزعيم على د�ستور ال ّأم��ة،
وك��ي��ف ن�سهر نحن على
الأمن وراحة النا�س!
وان��ت��ف�����ض ال��ث��ال��ث ف��ق��ال:
وك��ل�ام ���ص��اح��ب��ن��ا يحمل
النا�س على ال��ي��أ���س .يقول
�إن بكاءهم على املا�ضي
نفعا؛ فما
اجلميل لن يجدي ً
م��ات ل��ن يحيا م��ن جديد.
�صحيح �أن ال��ع��د ّو اغت�صب
�أر�ضنا ومياهنا منذ عقود
من ال��زم��ن ،لكن الزعيم
يندد
ال ي�ترك منا�سبة �إال ّ
فيها بالعدوان الغا�شم .وال
ّ
جهدا يف �إلقاء القب�ض
يوفر
ً
على العمالء الذين يحاولون
والزج
عرقلة م�سرية الن�ضال
ّ
بهم يف غياهب ال�سجون.
ٍ
عندئذ رف��ع ال��راب��ع ب�صره
و�أج���ال���ه يف ع��ي��ون ال��رج��ال
زمالئه ،وقال و�صريف �أ�سنانه
م�سموعا:
ي��ك��اد ي��ك��ون
ً
عليه �أن يدفع ثمن تطاوله
غدا؛
على ال�سلطة الآن ولي�س ً
فيكون عربة ملَن اعترب ،و�إال
ت�شجع �سواه على احلذو حذوه
ّ
واقتفاء �أثره .ال ،ال ن�ستطيع
�أن ن�سمح ب��ال��ف��و���ض��ى .ال
ن�ستطيع �أن نرخي احلبل
ّ
وم�ضللي
للعمالء واخل��ون��ة
ال�شعب .ه�ؤالء يجب �أن ن�ضع
حدا لهم يقفون عنده.
ًّ
ّ
ال�شاب
وكان املتكل ُم هذا
َّ
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ذا اللحية الق�صرية الذي �أثنى
على ال�شاعر يف ال�صالة م�ساء
�أم�س.
***
عاليا
امل��و���س��ي��ق��ى ت�����ص��دح
ً
يف الق�صر الكبري ،والزينة
�ضاقت بها اجل��دران العالية
والأع����م����دة ال��رخ��ام��ي��ة يف
ال����داخ����ل؛ ف��خ��رج��ت �إىل
ال�شرفات والأ�شجار املنت�صبة
املمر
كاحلرا�س عن جانبي
ّ
ّ
العري�ض امل���� ّؤدي �إىل الق�صر.
�إن���ه ي���وم عظيم ج���اء فيه
النا�س ي�شاركون الزعيم
�صبي ل��ه من
ف��رح��ه ب���والدة
ّ
زوجته ال�شرعية الثانية لأن
الأوىل �صارت عتيقة ومل تعد
تنجب؛ فرتكها تتولىّ بع�ض
املحلية،
ال�ش�ؤون ال�سيا�سية
ّ
�ددا من الن�شاطات
وتدير ع� ً
االج��ت��م��اع��ي��ة ل�����س� ّ�ي��دات
املخملي.
املجتمع
ّ
يف هذا اليوم املبارك �أطلق
الزعيم ع�شرات ال�سجناء
ريا عن فرحه
ال�سيا�سيني تعب ً
وحمبته ل�شعبه ،وا�ستقبل
ّ
املغنّ ني والراق�صني والنافخني
باملزامري وال�ضاربني بالطبول
و ...بالرمل ،لأن ه�ؤالء � ً
أي�ضا
يعرفون كيف يكذبون.
ّ
كل ال�شعراء الذين ح�ضروا
�أن�����ش��دوا الزعيم �أج��م��ل ما
جادت به قرائحهم وهم�سته
�شياطينهم يف �آذانهم .هذا
و�صف كرمه بالبحر الذي
ال �ساحل ل��ه ،وذاك �أط��ال
يف الكالم على تفانيه يف
خدمة ال�شعب ،وذل��ك قال
يف وق��ارت��ه وم��ه��اب��ت��ه م��ا مل
يقله بطر�س كرامة يف وقار
ال�شهابي الكبري
الأمري ب�شري
ّ
تو�سموا
وهيبته .وجميعهم ّ

ّ
كل اخلري
يف املولود اجلديد
للبالد لأن نبل دم �أبيه يجري
يف عروقه ،والوطنية ال ّ
�شك
را�ضعها مع حليب � ّأمه.
وب��ع��دم��ا �أف����رغ ال�����ش��ع��راء
ود���س��وا ما
م��ا يف جعبهم،
ّ
ج��ادت به ك� ّ
�ف الزعيم يف
�اب ذو
جيوبهم ،وق��ف ال�����ش� ّ
اللحية الق�صرية ،ونظر �إىل
�صاحبه ال�شاعر ،وابت�سم
ابت�سامة ماكرة ،وق��ال� :إن
يدا
يف جمل�سنا َل�شاع ًرا مجُ ً
مل يقل كلمة بعد� .إذ ذاك
انقب�ض قلب ال�شاعر ،ومتنّ ى
جنيا يختطفه ويق�صيه
لو ان
ًّ
عن هذا املكان الذي ُدعي،
�أو بالأحرى ،ا�ستُدعي �إليه،
ّ
تكلف االبت�سامة،
لكنه
ووقف و�أن�شد:
�م� ُ�ه� .إن ال،
وطنـي ت ��أ ّل� َ�ه �إ���س� ُ
فكاد
ْ
َ
�شرا
عا�ش
ال
ٌ
خ�صم �إن ن��وى ًّ
وكاد
ْ
حرب
نكتـــــــــــب ،ال
بالدم
ِّ
ُ
ٌ
َ
وال ٌ
املجد
�ن قـال � َّإن
ورق َم� ْ
َ
باملداد!
َب
ُيكت ُ
ْ
ِّ
مرتفع غر�سنا بريقاً
يف كل
ٍ
ِّ
واد
و�شهيدا
ً
ً
خالدا يف كل ْ
ّ
ال�صبي مهلل
يلقى الردى منّ ا
ُّ
الطغيان
فاملوت مطلبنا �إذا
ُ
ُ
�ساد
ْ
أج�سادا
وهبنا النا َر �
ً
ْ
كم قد ْ
لنا
اجلهد
وما لب�سنا العا َر يف يو ِم
ْ
��وت وال
ث��م انتف�ضنا ف�لا م� ٌ
كفن كطائـ ِر الفينيـقِ
ٌ
ِ
الرماد
من حتت
ْ
َ
نريدهـا
ن�أبى املذ ّلة واحليا ُة ُ
أراد.
و�إن �أردنا �إمنا البـاري � ْ
ه��ك��ذا �أن���ه���ى ال�����ش��اع��ر
ق�صيدته من دون �أن يقاطعه
بالت�صفيق �أح����د لأن����ه مل

يذكر ا�سم الزعيم يف � ّأي من
�أبياته� ،أما الوطن وال�شهادة
واملجد واحلياة العزيزة فهي
مفردات ّ
قلما ي�أبه النا�س بها
�أو يقيمون وز ًنا لها .وهكذا
ل��ب��ث احل�������ض���ور ���ص��ام��ت�ين
ّ
ينقلون
مقطوعي الأنفا�س
�أب�صارهم احلريى بني ال�شاعر
وال��زع��ي��م ح��ت��ى ارت�سمت
على �شفتَي الأخري ابت�سامة
���ص��ف��راء؛ ف��اب��ت�����س��م��وا و...
تنفّ �سوا .ثم طلب الزعيم
من ال�شاعر �أن يقرتب ففعل،
و�أجل�سه �إىل جانبه و�أثنى
هم اجلميع
عليه .وعندما ّ
ليحدثه
باالن�صراف ا�ستبقاه
ّ
ويتعرف �أكرث �إليه.
ّ
 ه���ذه م��ك��اف ��أة �صغرية�أرج��و �أن تقبلها مني ،قال
مي��د ي��ده نحو
الزعيم وه��و
ّ
ً
ال�شاعر قاب�ضة على ب�ضع
�أوراق نقدية.
�سيدي
َ
عالم تكافئني يا ّ
ي�ستحق
و�أن��ا مل �أق��م بعمل
ّ
املكاف�أة!
فخرت بقومك
 بلى ،لقدَ
وبالدك.
 هذا �أق� ّ�ل واجبات َمن اليقدموا غري
ي�ستطيعون �أن
ّ
الكلمة؛ وك� ّ
��ل الكالم
ال ي�ساوي نقطة دم واح��دة
�دي يف �ساحة
ّ
يقدمها ج��ن� ّ
ال�شرف.
لاً
�ت ق����و  ،لذلك
 �أح�����س��ن� َ�أري��دك �أن تكون يف الق�صر
�إىل جانبي.
�سيدي.
 ال �أ�ستطيع يا ّ ملاذا؟أحب
 لأنني ال �أ�ستطيع �أن � ّأحب بالدي.
� ً
أحدا بقدر ما � ّ
حتبني
 �أال ت�ستطيع �أنّ
وحتبها!
ّ

 �أخ�شى �أال يكون قلبي�سيدي.
بهذه القدرة يا ّ
 �إ ًذا ...ق��ال الزعيم وهوي���ف���رك ج��ب��ه��ت��ه ب���ر�ؤو����س
�أ���ص��اب��ع��ه ،ث��م �أردف بعدما
ملعت الفكرة يف ر�أ���س��ه :ما
نت يف من�صب
ر�أي��ك لو ُع ّي َ
م��رم��وق ت�ستطيع فيه �أن
حتبها،
تخدم ب�لادك التي
ّ
�أكرث؟
 من�صب ...مرموق؟! �أجل. ما هو؟�...أين؟ م�ساعد �سفري بالدنا يفأوروبا.
�إحدى جمهوريات � ّ
 ولكنني ...ال �أعرف �شيئً االدبلوما�سي.
عن العمل
ّ
� ّإذاك ���ض��ح��ك ال��زع��ي��م،
وو����ض���ع ي����ده ع��ل��ى كتف
مبهم.
ال�شاعر« :لي�س هذا
ّ
َمن ينظم ال�شعر ي�ستطيع �أن
ّ
ومن
يتعلم � ّأي �شيء ب�سرعةَ .
ريا يف
يدري؟ رمبا �
َ
أ�صبحت �سف ً
يوم من الأ ّيام».
�سيدي.
  ...كما تريد يا ّكلمتان لفظهما ال�شاعر
ب�����ص��وت خ��اف��ت وه���و ّ
يعلل
النف�س بك�سب قليل من
املال ي� ّؤمن له حياة كرمية
لأن ال�شعر ال ي�شرتي له رغيف
اخلبز.
***
و�أ���ص��ب��ح لل�شاعر وظيفة.
الدبلوما�سي
لكن العمل
ّ
مل ي�صرفه عن ال�شعر .ال�شعر
ّ
وك��ل
يف دم����ه ،يف ف��ك��ره
�أحا�سي�سه .نظمه يف ليايل
حمملاً �إي��اه حنينه
وحدته
ّ
ووجع غربته ،و�أن�شده وعيناه
ّ
عل
تنظران ناحية ال�شرق
ن�سمات امل�ساء تنقل كلماته
و�أ ّن��ات��ه على �أجنحتها �إىل

�أهله وبالده.
وم�ضت الأ ّي����ام وال�شهور،
ووج�����دان ال�����ش��اع��ر ن��ب��ع ال
ين�ضب ،و�صفحات دف��ات��ره
حتمل وال تتعب .حتى كان
�صمم فيه على العودة
ي��وم ّ
�إىل وطنه بعدما احرتق قلبه
ً
ّ
فا�ستقل الطائرة
�شوقا �إليه؛
التي ما عتّ مت �أن ّ
حطت به،

�أ�صحابها دخول البالد.
 ما هذه الرتّ هات! دعني�أك� ّ�ل��م رئي�سك .ال ب� ّ�د �أن
خط�أ قد وقع.
التحدث
 ال ف��ائ��دة م��نّ
�إليه؛ فالأمر لي�س �صاد ًرا عنه.
عمن هو �صادر � ًإذا؟
 َّلاّ
�سمحت
�سيدي .ه
َ
 عف ًوا ّبالتنحي؛ ف����وراءك �أن��ا���س
ّ

متاما كما كانت
مهمة،
ً
ّ
َ
احل��ال عليه ل�سنة خلت.
لكنه م��ا لبث �أن امتنع
ال�شهري ،ثم
عن قبول املرتّ ب
ّ
قدم ا�ستقالته ،وم�ضى يبحث
ّ
عن مو�ضع ي�سند �إليه ر�أ�سه،
وي�ستودعه �شكواه و�شعره.
يف بالد الله الوا�سعة جمع
ال�شاعر ح��ول��ه الأ���ص��ح��اب،

بعد ب�ضع �ساعات ،على �أر�ض
املطار.
ه��ن��اك ا���س��ت ��أذن دم��وع��ه،
يقبل الرتاب.
وانحنى قبلها ّ
ثم التقط حقيبته و�سار بها
يف ّ
�صف طويل من النا�س �إىل
�أن انتهى �أم��ام رجل الأمن
ينظر يف ج��واز �سفره ث��م يف
وجهه ب�إمعان.
�سيدي .ال �أ�ستطيع
 عف ًوا ّ�أن �أ�سمح لك بالدخول .قال
الرجل.
 ماذا؟! �إ�سمك م��د ّون يف الئحةّ
يحظر على
الأ���س��م��اء التي

كثريون ينتظرون.
 يعني؟ يعني �أن��ه عليك العودةمن حيث �أتيت.
 ولكن م��ا ال��ذن��ب ال��ذياقرتفته و�أنا ال �أعلم!
 الإ�����س����اءة �إىل ال��ن��ظ��اموالوطن.
  ...و�إىل الزعيم � ًأي�ضا.
لي�ساحمه وي�ساحمكم الله
والوطن.
هكذا قال ال�شاعر متتمةً،
وانحنى يرفع حقيبته ،وعاد
�إىل م��ن��ف��اه يقب�ض مرتّ به
من غري �أن توكل �إليه � ّأي

و�أن�شدهم يف الأم�سيات ما
�أثلج قلوبهم وا�ستد ّر الدموع
م��ن م ��آق��ي��ه��م ،ح��ت��ى ذاع
�صيته بني اجلاليات العربية
يف ���س��ائ��ر ب���ل���دان امل��ه��ج��ر،
ّ
كل �شفة
و�أ�صبح ا�سمه على
ول�سان ،وتهافتت ال�صحف
ّ
وامل����ج��ل�ات ع��ل��ى �إج�����راء
مقابالت معه ون�شر ق�صائده.
وت�سابقت الأندية الثقافية
ع��ل��ى ا�ست�ضافته و�إق��ام��ة
حفالت التكرمي له .لكن
ال�شاعر ّ
وغريبا.
كئيبا
ظل
ً
ً
ِ
ناطحات ال�سحاب مل تُن�سه
�روي ال�صغري الذي
البيت ال��ق� ّ
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ق�صة
ق�صرية
ّ
وا�ستظل يف
�أب�صر النور فيه،
ال�صيف الدالية عند مدخله،
وجرف الثلج يف ال�شتاء عن
�سطحه .حتى النجوم هنا
ه��ي غ�ير التي ك��ان ي�سهر
ّ
كل ليلة
و�إياها يف العرزال
على ذكرى حبيبته الغالية.
النجوم يف �سماء قريته �أو�ضح
و�أك��ب�ر و ...تفهم عليه
�أكرث.
ا�ستبد ب��ه ال�شوق
وبعدما
ّ
�إىل وط��ن��ه يف ليلة �صافية
ق��م��راء ،ذه��ب ال�شاعر �إىل
�ضفّ ة البحرية .وهناك جل�س
ريا
على �صخرة �سمعت كث ً
من الهم�سات واحلكايت،
و�أن�شد:
الليل فيثو ُر يفَّ
ُ
ي�سكن
ُ
احلننيْ
ٍ
ن�سمات يف بالدي
�إىل َ
رائحات عابقاتٍ
ٍ
ب��ع��ط � ِر ال���زع�ت�رِ وال������و ّزالِ
واليا�سمنيْ .
َ
�إىل قم ٍر بيت ُُه خلف ال ُربى
ٍ
يحب �أن يلعبا
مراهق
ُّ
ُ
النجوم
يغازل
ْ
الغيوم.
فوق �أذرع ِة
أرجح َ
يت� ُ
ْ
َ
أين اختبا؟
أين ذاك
القمر؟ � َ
� َ
ْ
بعيد
�صغري
قم ُر ال�سما ِء هنا
ْ
ٌ
رب
يف بالدي
َ
كان �أك َ
كان �أقربا.
َ
ٍ
َّ
حينا
ي�سه ُر
كل ليلة يف ّ
َ
الف�ضي على
وين�سى �شال ُه
َّ
�سطح بيتنا
ِ
ِ
ِ
وعلى �شجرات غابة ال�صنوب ِر
وال�شربنيْ .
***
الليل فيثو ُر يفَّ
ُ
ي�سكن
ُ
احلننيْ
َ
ِ
ال������دروب ب�ينَ
�إىل ت��ل��ك
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الكرو ِم والب�ساتنيْ .
ً
لي�ست م��ر���س��وم��ة يف
ه���ذ ِه
ْ
مقلتي
َّ
َ
أ�شواكها مل تعل ْق بثوبي
�
ُ
يدي
ومل ت ُْد ِم َّ
َ
ِ
�ع
��ر ُت م� َ
ه��ن��اك ك� ْ
��م ����س� ْ
ِ
ال�ضباب فج ًرا
ِ
العنب وال��ل��وزِ
�إىل ك���رو ِم
والتنيْ !
ِ
ال�شم�س يف
وك� ْ�م �أ�شرقت
ُ
ِ
و�سط الطريقِ
علي!
َّ
يا بالدي
هل ت�سمعنيْ
َّ
يف َه ْد أ� ِة الليلِ
كل الأنني
من �أعماقِ روحي
ي�صعد ْ
ُ
�شفتي؟
عند
وينتح ُر
َ
َّ
َم ْن يل بطائ ٍر ْ
حتت
يخبئني
َ
جناحيه
�سرا �إليكِ
ُ
ويعيدين ًّ
ف�أغف َو يا � ّأمي بني ذراعيكِ
�صبيا؟
�صبيا� ،أعو َد
و�أعو َد
ًّ
ّ
ُ
من حويل
هذ ِه اجلداول ْ
ُ
اخلرير
ري
ال
تعرف غ َ
ْ
َ
ت�سري
وتلك يف بالدي َجذْ ىل
ْ
ِ
بنيَ �أ�شجارِ
ال�صف�صاف تغنّ ي.
والع�صافري
الفرا�شات
وهنا
ُ
ْ
رو�ض �إىل ٍ
من ٍ
تطري
رو�ض
ْ
ْ
ترق�ص
لكنها يف ب�ل�ادي
ُ
وت�س� ُأل عني.
ل�ست
��وم
ُ
ويف ال�����س��م��ا ِء جن� ٌ
� ُ
أعرفها
أحد ُثها
�أ�سه ُر معها ال � ّ
ُ
حتدثني.
وت�سه ُر معي ال ّ
أحد ُث نف�سي
� ّ
�أ�سام ُر �سجني
ف�أنا هنا �سجنيٌ � .أن��ا هنا
�سجنيْ .
***
الليل فيثو ُر يفَّ
ُ
ي�سكن
ُ
احلننيْ
الذين
�إىل وطني� ،إىل �أهلي
ْ
تون ال�صخ َر
يفتّ َ

ويزرعون الوع َر
َ
ً
قمحا و�إميانا و�صربا
ً
وهم
التعب
هم
ُ
ُّ
حنى ظهو َر ْ
ال�سننيْ
لهم جبنيْ .
وما انحنى ُ
َ
الليل
حنيني �إىل �أ ٍّم ت�سه ُر
وهمي
ّ
ُ
ٍ
طبق من
بنيَ يديها ن�صف
ٍّ
ق�ش
ُ
وذهب.
قمح
من
و�سنابل ْ
ٍ
ْ
ّ
ٌ
ويف اجلدارِ
قه
�صورة معل ْ
من
ني
تنظ ُر �إليها بعين ِ
ْ
ٍ
وعتب.
�شوق
ْ
َّ
ِ
مدي �إيل يديك يا � ّأمي
ّ
بعد � ّإليا
مديهما ُ
ّ
َ
َ
�س�لام
لأح� ّ�م �ل��ه��م��ا �أل����ف �� ٍ
وحتي ْه.
ّ
ِ
العذب
أفتقد �صوتَك
كم �
ُ
َ
ال�شجيا
ّ
و� ِ
أنت تروحنيَ وجتيئنيْ
تغنّ نيْ
َ
يف بيتنا ،ذاك الذي حيطا ُن ُه
�صخر
من
ْ
�ذوع �أ�شجا ٍر
و�سقفُ ُه ْ
من ج� ِ
وطنيْ .
��ان غ��ن��ا�ؤكِ
ب��الأم���� ِ�س ك� َ
ن�شيدا جميل
ً
اليوم حزينً ا
فلم �صا َر
َ
َ
حزين؟
ملاذا هو يا � ّأمي
ْ
وم����ا �أمتّ ال�����ش��اع��ر �آخ���ر
كلماته حتى تدحرجت
من عينيه دمعتان حارقتان
�سقطتا يف م��ي��اه البحرية.
لكن البحرية بقيت هادئة.
��دا وتتّ �سع
�إن��ه��ا ك��ب�يرة ج� ً
للكثري من الدموع.
متر
وم� ّ�رت ال�سنون مثلما
ّ
الأح�لام الكبرية يف �أخيلة
ال�ضعفاء والبائ�سني ،وال�شاعر
ّ
يكف عن طلب ال�سماح
ال
له بالعودة �إىل بالده ،لكنها
دائما بالرف�ض.
كانت جتا َبه ً

وم��ات الزعيم وخلفَ ه ابنه،
�ن ال�����ش��اع��ر �أن احل��ال
ف��ظ� ّ
ت��غ�ّي�رّ ت ،لكن ال ���ش��يء يف
ال��واق��ع ق��د ت��غ�ّي�رّ  .ال��ع��ودة ما
زالت ممنوعة لأن الكلمة
ِّ
أ�شد �إيذا ًء من �ضربة
امل�ضللة � ّ
أكد الزعيم
ال�سيف .هكذا � ّ
ال�صغري اجلديد يف �أكرث من
منا�سبة.
وه��ك��ذا ان��ك��ف��أ ال�شاعر
�إىل نف�سه ين�سج حولها
�شرنقته ،ويحيا مع كتبه
ع��م��ت ال���ع���امل .ومل
ال��ت��ي ّ
ُ
يطل به الوقت حتى وافته
امل��ن� ّ�ي��ة وع��ي��ن��اه م�شدودتان
ّ
املعلقة يف
�إىل خريطة وطنه
�صدر حائط مكتبه ال�صغري؛
فنعتْ ه ال�صحافة يف الأقطار
العربية ك� ّ
�اف� ً�ة ،وت��أ ّل��ب �إىل
دارته خلق كثري من �سا�سة
ّ
ومثقفنيّ � .إذاك
ومفكرين
ّ
هبت الدولة ،و�أع��ادت رفات
ّ
ال�شاعر �إىل �أر����ض ال��وط��ن،
و�أقامت له م� ً
عز
أمتا
ر�سميا ّ
ً
ن��ظ�يره ،و�أُل��ق��ي��ت كلمات
ت�أبني و�صفت موته باخل�سارة
الكبرية لل ّأمة جمعاء .ثم
ّ
قلد وزير الثقافة ال�شاع َر �أرفع
و�سام متنحه الدولة لرجاالتها
العظام .وعلى وقع مو�سيقى
املوت ُو�ضع النع�ش على عربة
وجرته �أربعة جياد �إىل
مدفعّ ،
املثوى الأخري.
م��ات ال�شاعر .وظ��نّ ��وا � ّأن
ك��ل��م��ات��ه م���ات���ت م��ع��ه.
لكنهم �سرعان ما �أدركوا
�أن���ه يف م��وت��ه �أب��ل��غ و�أخ��ط��ر
عليهم منه يف حياته ،ل ّأن
حت��ول��ت يف ك� ّ�ل
ق�����ص��ائ��ده
ّ
ن�شيدا وحلنً ا ،وحرب
حنجرة
ً
كتبه �صار يف ك� ّ�ل �شريان
دما.
ً

قواعد
التغذية

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

جزءا �أ�سا�س ًيا من
عد الفاكهة
تُ ّ
ً
ال�صحي ،فهي
نظام التغذية
ّ
حتتوي على املاء والفيتامينات
والألياف بن�سبة جيدة ،بالإ�ضافة
ميد
�إىل ال�سكر الطبيعي ال��ذي ّ
اجل�سم بالطاقة الآنية ...لكن
ما هو الوقت الأن�سب لتناولها
واال�ستفادة من خ�صائ�صها ب�صورة
�أف�ضل؟

الفاكهة والوقاية من
الأمرا�ض

ي��� ّؤم��ن ت��ن��اول الفاكهة
اخت�صا�صية التغذية
بح�سب
ّ
هزار زراره ،العديد من الفوائد
ال�صحية للج�سم ،والأ�شخا�ص
ّ
ال��ذي��ن يتناولونها ب�شكل
يومي هم � ّ
أقل عر�ضة للإ�صابة
بالأمرا�ض املزمنة .فهي فقرية
بالدهون وال�صوديوم وال�سعرات
وغنية باملعادن
احل��راري��ة،
ّ
أ�سا�سيـــة ،كالبوتا�سيـــوم
ال
ّ
وال��ك��ال�����س��ي��وم وال���زن���ك...
ف�����ض�ًل�اً ع��ن الفيتامينات
امل��ت��ن� ّ�وع��ة ال��ت��ي ت�ساعد يف
�إ����ص�ل�اح �أن�����س��ج��ة اجل�سم
والتئام اجل��روح ،ويف احلفاظ
ّ
واللثة.
�صحة الأ�سنان
على
ّ
ك��م��ا حت��ت��وي ال��ف��اك��ه��ة
على حم�ض الفوليك الذي
يحفّ ز اجل�سم على ت�صنيع
خاليا الدم احلمراء ،وي�ساعد
عمليتي احلمل
يف �إمت���ام
ّ
والإجن����اب ب�صورة �سليمة.
غنية
�إىل ذل��ك ،الفاكهة
ّ
ت�سهل وظيفة
بالألياف التي
ّ
اجلهاز اله�ضمي ،وجتعلنا
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ال خالف على فوائد الفاكهة املتن ّوعة

لكن �أي وقت هو الأن�سب لتناولها؟

اخت�صا�ص ّية التغذية
هزار زراره
ن�شعر بال�شبع لوقت �أطول.
وحت��ت��وي ال��ف��اك��ه��ة على
ن�سبة عالية من املاء الذي يد ّر
ّ
ويرطب اجل�سم ويبعد
البول
عنه اجلفاف ،وعلى م�ضادات
تفكك
الأك�����س��دة ال��ت��ي
ّ
الكيميائية احلرة
اجل��ذور
ّ
امل�س�ؤولة عن عدد ال ي�ستهان
به من الأم��را���ض .يف الإط��ار
عينه ،يتّ فق االخت�صا�صيون
ع��ل��ى ب��اق��ة ال��ف��وائ��د ال��ت��ي
مي��ك��ن اال���س��ت��ف��ادة منها

م��ن خ�لال االع��ت��م��اد على
الفاكهة يف نظامنا الغذائي
مب��ع��دل ن��وع�ين �أو
ال��ي��وم��ي
ّ
ث�لاث��ة .وم��ن ه��ذه الفوائد:
تخفي�ض خ��ط��ر الإ���ص��اب��ة
ب��أم��را���ض القلب وال�شرايني
وال�����س��رط��ان��ات املختلفة،
امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى ال��ر���ش��اق��ة
والطاقة ،ومر�ض ال�سكر يف
الدم من النوع الثاين �ضغط
ال����دم ،وتخفي�ض احتمال
الإ�صابة ب�أمرا�ض الكلى.

�صح �أم خط�أ

ي��ت��م ت��ب��ادل ال��ك��ث�ير من
امل��ع��ل��وم��ات ح����ول �أف�����ض��ل
الأوق���ات لتناول الفاكهة،
ف��ه��ل �صحيح �أن تناولها
ح�ين ت��ك��ون امل��ع��دة خاوية
هو �أف�ضل؟ وهل �صحيح � ّأن
تناول الفاكهة مع الوجبات

عملية اله�ضم ويبقي
يبطئ
ّ
الغذاء يف املعدة لوقت �أطول
وي�سبب الغازات؟
ّ
ت���ؤك��د زراره � ّأن ت��ن��اول
الفاكهة مفيد يف �أي وقت.
وت�ضيف � ّأن املعدة بعد تناول
الطعام ،تعمل كم�ستودع
ك��م��ي��ات �صغرية
ي��ط��ل��ق
ّ
مما ي�سهل
منه كل حنيّ ،
امت�صا�ص الأم��ع��اء الدقيقة
لأكرب ن�سبة من املغذيات،
عما �إذا كانت
ّ
بغ�ض النظر ّ
مت�أتّ ية من الفاكهة على
م��ع��دة خ��اوي��ة �أو م��ع وجبة
�إ�ضافية.
ّ
ويف م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب��ال�����س��ؤال
ال��ث��اين ،تو�ضح � ّأن الأل��ي��اف
املوجودة يف الفاكهة تبطئ
�إخ���راج الطعام من املعدة،
جيد �إذ مينحنا
وه��ذا �أم��ر ّ
ال�شعور ب��االم��ت�لاء وال�شبع

بقية
ل��ف�ترة �أط�����ولّ � ،أم�����ا ّ
االدعاءات فغري �صحيحة.

الئحة يوم ّية

من �أف�ضل �أن��واع الفواكه
التي يو�صى وفق زراره ب�إدراجها
يوميا يف نظامنا الغذائي:
ًّ
مي��د اجل�سم
 امل��وز :وه��وّ
وي��ع��زز ال��ق��درات
ب��احل��ي��وي��ة
ّ
ال��ب��دن��ي��ة وال��ع��ق��ل��ي��ة .كما
تعمل الألياف املوجودة فيه
على معاجلة �أمرا�ض اجلهاز
اله�ضمي.

 ال��ل��ي��م��ون :ت�����س��اع��دالفيتامينات امل��وج��ودة فيه
(و�أه���م���ه���ا ف��ي��ت��ام�ين )C
وامل���ع���ادن (كالبوتا�سيوم
وامل��غ��ن��ي��زي��وم) ع��ل��ى دع��م
جهاز املناعة و�إب��ع��اد خطر
الفريو�سات وجتديد اخلاليا.
يتميز التفاح
 التفاح:ّ
ب��اح��ت��وائ��ه ع��ل��ى ���س��ع��رات
حرارية قليلة ،وهو منا�سب

متاما ملن يتبعون حميات
ً
غذائية لتخفيف الوزن .ومن
فوائده � ً
أي�ضا املحافظة على
رئ �تَ�ين �سليمتَني وحم��ارب��ة
الكول�سرتول ال�ضار.
 ّالبطيخ :ف�ضلاً عن غناه
باملاء ،يحتوي هذا النوع من
متنوعة
الفاكهة على مواد
ّ
ت�سهم يف دعم جهاز املناعة
وحتافظ على �سالمة القلب

والأوعية الدمو ّية.
 ال���ك���ري���ب ف����روت:تتميز ه��ذه الفاكهة
ّ
ب��غ��ن��اه��ا مب��رك��ب��ات
ُعد
الفالفونيدات التي ت ّ
من �أهم �أن��واع م�ضادات
الأك�����س��دة ،وت����ؤدي دو ًرا
ريا يف املحافظة على
كب ً
�أي�����ض اجل�����س��م و�سالمة
القلب وال�شرايني ودعم
جهاز املناعة ،كما �أنها
��د اجل�����س��م باحليوية
مت� ّ
والن�شاط .وه��ذه اخل�صائ�ص
ت�شبه �إىل ح ٍّد بعيد تلك التي
يتميز بها الكيوي.
ّ
وتو�صي زراره بتناول عدة
�أ����ص���ن���اف م���ن ال��ف��اك��ه��ة
ي��وم� ًّ�ي��ا ،على �أن ال تتجاوز
الكمية من جمموع هذه
ّ
الأ�صناف حاجة كل �شخ�ص
وف��ق عمره وجن�سه (�أنظر
اجلدول).

مقدار ما نحتاجه من الفاكهة يوم ًيا
كوب واحد

� 3 -2سنوات

� 1إىل  1 1/2كوب

� 8 -4سنوات

 1 1/2كوب

عاما
ً 18 -9

 1 1/2كوب

عاما
ً 13 -9

كوبان

عاما
ً 18 -14

كوبان

عاما
ً 30 -19

 1 1/2كوب

 31وما فوق

كوبان

 31وما فوق

الأطفال
البنات
ال�صبيان

الن�ساء
الرجال
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�أطايب
ال�شيف

�إعداد:
ليال �صقر الفحل

الأطايب من

خمتلف مطابخ

العامل على �صفحات
«اجلي�ش»

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

• ال�شيف ري�شار خمت�ص
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية
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رو�ستو الدجاج
بال�صل�صة الغن ّية

• املكونات:
�صدر دجاج :كيلوغرام واحد.
جزر :عدد .1
ب�صل :عدد .1
ف�صان.
ثومّ :
كزبرة ياب�سة :ملعقة �صغرية.
بقدون�س مفروم :ن�صف كوب.
ف�ستق حلبي :ربع كوب.
�إكليل اجلبل :ن�صف ملعقة �صغرية.
�أوريغانو :ن�صف ملعقة �صغرية.
عود قرفة :عدد .2
ورق غار :عدد ا.
قرفة مطحونة :ن�صف ملعقة �صغرية.
هال مطحونّ :
ر�شة.
زيت نباتي :ملعقتان كبريتان.
ن�شاء :ملعقة كبرية.
بي�ض :عدد .1
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
• طريقة التح�ضري:
ُطحن قطع �صدر الدجاج مع البي�ضة
ت َوالبقدون�س املفروم والكزبرة الياب�سة
والأوريغانو يف املاكينة الكهربائية.
 يفرم الب�صل ويدق الثوم وي�ضافان �إىلاملكونات ال�سابقة مع امللح ،الهال،
ال��ق��رف��ة والفلفل الأ���س��ود .ث��م ت�ضرب

�سلطة الرافيويل
• املكونات:
غراما.
رافيويل بال�سبانخ واجلبنة250 :
ً
�صدر حب�ش 100 :غرام.
بروكويل :كوب واحد.
بندورة :عدد .2
حبق :ر�شة.
حام�ض :ربع كوب.
ملح وفلفل �أ�سود :ح�سب الرغبة.
زيت زيتون :ربع كوب.

جم��ددا لتتكون عجينة.
املكونات
ً
ُت��ك� َّ�ور العجينة على �شكل رغيف
وتو�ضع على قطعة نايلون وت ّ
َ
ُغطى ب�أخرى
ترق بوا�سطة ال�شوبك.
مماثلة ،ثم ّ
ّ
ّ
يق�شر اجل��زر ويقطع �إىل مربعات
�صغرية تنرث على عجينة الرو�ستو مع
ّ
وتلف
كمية الف�ستق احللبي املطحون،
على �شكل �ساندوي�ش.
يحمى الزيت وتُقلى فيه رو�ستو الدجاج
 ّذهبيا .تُ�ضاف كمية
�إىل �أن ي�صبح لونها
ً
من املاء واملعطرات (�إكليل اجلبل وعودا
القرفة وورقة الغار) .ترتك الرو�ستو على
نار هادئة �إىل �أن تن�ضج.
 بعد ن�ضوجها ،ترفع الرو�ستو مناملرقة ،وتقطع �إىل �شرائح رفيعة.
املطيبات
 ت�صفّ ى مرقة الدجاج منّ
جانبا.
وترتك
ً
 يذ ّوب الن�شاء يف ن�صف كوب من املاءالبارد ثم ي�ضاف �إىل مرقة الدجاج ويو�ضع
على النار مع اال�ستمرار بالتحريك حتى
تتكون �صل�صة غنية.
ّ
 ميكن تقدمي رو�ستو الدجاج معبوريه البطاطا .ت�سكب ال�صل�صة على
وتقدم.
الرو�ستو والبوريه ّ
• طريقة التح�ضري:
 ت�سلق الرافيويل مل��دة  7دقائق ،ثمت�صفى وت�سكب يف وع��اء وت�ترك حتى
تربد.
 -تو�ضع زه���رات ال�بروك��ويل يف امل��اء

مافينز بالقهوة
املكونات:
طحني :كوبان.
بي�ض :عدد .2
�سكر 4/3 :كوب.
زيت نباتي :ن�صف كوب.
لنب 4/3 :كوب.
ق��ه��وة �سريعة ال���ذوب���ان 6 :مالعق
�صغرية.
بايكنغ باودر :ملعقة ون�صف.
بيكربونات ال�صودا :ن�صف ملعقة.
فانيليا :ن�صف ملعقة �صغرية.
ماء فاتر :ربع كوب.
ملح :ر�شة.

ن�صيحة ال�شيف
ي�شري ال�شيف ري�شار اخلوري
�إىل �أ ّن��ه ميكن االحتفاظ
مل��دة
ب��ال��رو���س��ت��و امل��ط��ب��وخ��ة ّ
�شهرين يف الثالجة ،ب�شرط
�أن ي��ك��ون ���ص��در ال��دج��اج
طازجا
امل�ستخدم يف الطهي
ً
ّ
جمل ًدا.
ولي�س

ال�ساخن وت�سلق ،ث� ّ�م ترفع عن النار
عندما تغلي املياه .ترتك بعدها يف القدر
عينه وتغطى حتى تن�ضج ،ثم ت�صفى
جانبا حتى تربد.
وترتك
ً
ّ
 تقطع ���ش��رائ��ح ���ص��در احلب�ش �إىلم��رب��ع��ات ث��م ت�ضاف �إىل ال�بروك��ويل
وال��راف��ي��ويل م��ع ال��ب��ن��دورة املقطعة �إىل
مربعات متو�سطة احلجم.
 يف وعاء جانبي ميزج ع�صري احلام�ضوزي��ت الزيتون واحل��ب��ق الياب�س وامللح
والفلفل الأ�سود ثم تنرث ال�صل�صة فوق
وتقدم.
حترك بخفّ ٍة ّ
املكونات ال�سابقةّ ،

• طريقة التح�ضري:
 ي��خ��ل��ط ال��ط��ح�ين معالبايكنغ ب����اودر وامل��ل��ح
وب��ي��ك��ارب��ون��ات ال�����ص��ودا
يدو ًّيا.
 يخفق البي�ض والفانيلياوال�سكر والزيت واللنب يف
وعا ٍء �آخر.
 ت��ذ ّوب القهوة ال�سريعةثم
ال��ذوب��ان يف امل��اء الفاتر ّ
ت�ضاف �إىل املزيج ال�سابق
ثم ي�ضاف خليط املواد
جي ًداّ ،
وحترك ّ
ّ
وحترك املكونات برفق حتى
اجلافة،
ّ
تتجان�س.
 ي�سكب امل��زي��ج بوا�سطة ملعقةاملخ�ص�ص للمافينز،
يف �أك��واب ال��ورق
ّ

ث� ّ�م تو�ضع الأك��واب يف �صينية اخلبز
املخ�ص�صة للمافينز � ً
أي�ضا ،وتخبز يف فرن
حرارته  180درجة مئو ّية ملدة  20دقيقة.
تربد
عند الت�أكد من ن�ضوج املافينزّ ،
وتقدم.
ّ

الثوم:
معلومة
الثوم نبات ع�شبي تنت�شر زراعته ح��ول العامل وهو
والكرات .اعتمد عليه لوقت
ريا مع الب�صل
يت�شابه كث ً
ّ
طويل يف منطقة ال�شرق الأو�سط لي�س فقط يف الطهي بل
كعالج لعد ٍد من الأمرا�ض.
�رك��ب��ات ال��ك�بري��ت ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
ي�ضم ال��ث��وم م� ّ
ّ
فيتامينات  B6و Eو Cوحم�ض الفوليك� ،إىل عدد كبري
من املعادن منها املاغنيزيوم ،الفو�سفات ،الكال�سيوم،
احلديد ،الزنك ،البوتا�سيوم وال�صوديوم.
عدة درا�سات � َّأن هذا النوع من اخل�ضار
يعرتف الطب بفوائد الثوم وقد �أثبتت ّ
قادر على خف�ض م�ستوى الكول�سرتول ال�ضا ّر يف اجل�سم ،كما �أنه يخفّ ف من
ؤكد الطب اليوم وجود عالقة
�أعرا�ض �أمرا�ض القلب وال�شرايني .يف موازاة ذلك ،ي� ّ
ٍ
ب�شكل منتظم و�إبعاد خطر الإ�صابة ب�سرطانيَ املعدة
وثيقة بني تناول الثوم
والربو�ستات.
وخ�صو�صا الإنفلونزا،
تقي العنا�صر الغذائية املوجودة يف الثوم من الأمرا�ض املعدية
ً
ال�سكر يف الدم .ميتلك
حدة الأعرا�ض املرافقة ملر�ض
ّ
كما ت�ساعد يف تخفيف ّ
الثوم � ً
إيجابيا على �أمرا�ض اجلهاز الع�صبي.
ريا �
ً
أي�ضا ت�أث ً
ينوه الأطباء ب�أهمية حم�ض الفوليك املوجود يف الثوم يف
يف �سياق متّ �صلّ ،
املحافظة على �سالمة الأجنّ ة عند الن�ساء احلوامل� .إىل ذلك ،يغذّ ي الثوم ال�شعر
ويقوي جذوره وهو مفيد للجلد ومق ٍّو للأظافر الحتوائه على مادة الكربيت
ّ
 Sulfurوفيتامني  ،Eفيما يعتمد عليه ب�شكل �أ�سا�سي يف احلميات الغذائية
نظ ًرا خل�صائ�صه التي ت�ضمن تخفيف الوزن مع �إمداد اجل�سم بالعنا�صر الغذائية
أ�سا�سية.
ال
ّ
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�إعداد :د .ح�سني حمود
اجلامعة اللبنانية  -كلية الزراعة

يالحظ كل مراقب يف الطبيعة وجود الكثري من العجائب والغرائب،
ريا �أو حتى
ومن بينها تلك النباتات التي تظنّها للوهلة الأوىل حيوا ًنا �أو ط ً
�إن�سا ًنا .فمن زهرة ت�شبه الببغاء �إىل �أخرى ت�شبه وجه القرد� ،إىل ثالثة يبلغ
قطرها املرت ووزنها  11كلغ� ،إىل نبات يعي�ش يف ال�صحراء حتى � 1500سنة...

وجه قرد �أم بطة؟

هل هي �أم حتمل
ر�ضيعها؟
جمرد �أزهار!!!
�إنها ّ

�أنواع النباتات

ق� ّ�درت �إح��دى الدرا�سات عدد الأن��واع
النباتية على الأر���ض بنحو  8.7مليون
نوع 6.5 ،مليون منها على الرب والباقي
يف البحر.
تتفاوت �أحجام النباتات وخ�صائ�صها،
ف�أ�صغر نبتة (من نباتات ال�صحراء) هي

بحجم ممحاة قلم الر�صا�ص� ،أما �أكرب
نبتة ،وا�سمها ال�شجرة احلمراء العمالقة،
فيوازي ارتفاعها ارتفاع مبنى من 25
طبقة.
ّ
توفر النباتات الغذاء لنف�سها وللإن�سان
واحليوان ،ما يجعلها �أهم عنا�صر دورة
ال��غ��ذاء يف الطبيعة .وتغطي النباتات
معظم م�ساحة الأر���ض فتحفظ الرتبة
الت�صحر ،كما
من االجن���راف ومتنع
ّ
تز ّودنا الأوك�سيجني ،وتطرح بخار املاء
الذي يعمل على تلطيف اجلو.
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�أزهار �أم ب�شر؟

• البطيخ الفيتنامي:
تتمدد
هي نبتة قرعية تزرع يف فيتنام
ّ
على الأر����ض وعلى اجل���دران ،وثمارها
تتطلب ظ� ً
ّ
�روف��ا
ت�شبه ث��دي ال��ن�����س��اء،
مناخية حمددة لكي ت�ستطيع النمو،
وهي ت�ستعمل للزينة �أكرث من الأكل.
• املاندراكورا:
نبتة نادرة ،جذورها على �شكل �إن�سان،
اكت�شفت قبل �آالف ال�سنني ،ومنذ زمن

�شاندونغ �شرق ال�صني .ويف الواقع ف�إن
الكثري من جذور نبتة ال�صوف ال�صينية
ت�شبه متاثيل من الب�شر ،وهي ت�ستخدم
على ن��ط��اق وا���س��ع ك���دواء يف ال�صني
واليابان.
• جذور اجلن�سنج:
ت�شبه هذه اجلذور ج�سم الإن�سان الذي
ميد �ساقيه وذراعيه يف الهواء ،وهي لنبتة
ّ
معمرة تزرع يف كوريا واليابان و�أمريكا،
ّ
وت�ستخدم جذورها لعالج عدة �أمرا�ض.
• زهرة ال�شفاه:
تنت�شر ه���ذه النبتة يف كولومبيا

املاندراكورا

بعيد ا�ستعمل الإن�سان �أوراقها وثمارها
ت�سمى بي�ض اجل��ن� ،أم��ا جذورها
التي
ّ
كمخدر قوي .ومن
فكانت ت�ستعمل
ّ
غرائب هذه النبتة �أنه ي�ستحيل �إخراجها
م��ن الأر����ض م��ن دون التعر�ض ل�ل�أذى،
فكل من �أراد �إخراجها ي�سمع �صرخة
قوية مل ي�سمعها من قبل ،و�سماع هذه
ال�صرخة ي�ؤدي �إىل املوت املحتّ م ...لذلك
كان النا�س عاد ًة يربطون حيوا ًنا بالنبتة
لي�ستطيعوا �إخراجها.
• جذور نبتة ال�صوف ال�صينية:
متّ العثور على رج��ل و�إم���ر�أة عاريني،
ت�شكال على جذور نبات زهرة ال�صوف
ّ
ال�صينية ،وتظهر يف ج�سميهما كل
التفا�صيل يف �أماكنها ال�صحيحة .وجد
هذا اجلذر رجل يف بلدة واقعة يف مقاطعة
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زهرة ال�شفاه

وك��و���س��ت��اري��ك��ا ،وا���س��م��ه��ا العلمي
� .Psychotria Elataأزه��اره��ا ت�شبه
�شفتني منتفختني ،وهي جتتذب العديد
من الفرا�شات والطيور الطنانة التي تعمل
على تلقيحها.
م�����وط�����ن�����ه�����ا
الأ�صلي �أمريكا
الإ�����س����ت����وائ����ي����ة
وخ���������ص����و�� ً���ص����ا
ك��و���س��ت��اري��ك��ا
وكولومبيا.
• الأورك����ي����د:
حيوانات وطيور
لزهرة الأوركيد
�أوركيد النحلة
ال��رائ��ع��ة �أ�شكال
ع��دي��دة ،ف�إ�ضافة

وجه القرد (دراكوال �سميا)

�إىل ال�شكل الذي
ن��ع��رف��ه ،ه��ن��اك
�أوركيد ت�شبة وجه
القرد ،و�أخرى ت�شبه
النحلة ...ويعرف
كل منها ب�إ�سم
يطابق �شكلها.
• وج���ه ال��ق��رد
(دراكوال �سميا):
ت��ن��ت�����ش��ر ه���ذه
الزهرة يف املناطق
اجلبلية م��ن الأك�����وادور وكولومبيا
والبريو .الناظر �إليها يخال �أنه يرى وجه
ق��رد ،من العينني �إىل الفم واحلواجب
وحتى الذقن ...لكن ي�ضاف �إىل هذه

�أوركيد الإن�سان �أو زهرة الأوركيد الإيطالية

الببغاء

التقا�سيم �أنبوبان يخرجان منها على
�شكل �أنياب م�صا�صي ال��دم��اء .لذلك
�سميت دراك���وال ،يف ح�ين �أن كلمة
«�سميا» تعني القرد بالالتينية .تزهر
�أوركيد وجه القرد على مدار العام ولها
رائحة كرائحة الربتقال النا�ضج.
• �أوركيد النحلة:
ّ
ب�شكلها املخطط ت�شبه هذه الزهرة
حد كبري ،وهي جتذب ذكور
النحلة �إىل ّ
النحل من خالل �إطالق رائحة مغرية،
تتم عملية تلقيحها.
وهكذا ّ
• �أورك��ي��د الإن�سان �أو زه��رة الأوركيد
الإيطالية:
تنمو على �ضفاف البحر الأبي�ض
املتو�سط ،زهرتها ت�شبه �شكل الإن�سان،
وهي تزهر يف �شهر ني�سان ،وي�صل طولها
�إىل � 50سم.
• الببغاء :Impatiens Psittacina

احلمامة )بريي�ست�سريا �إالتا(

ت�شبه هذه الزهرة
ط���ائ���ر ال��ب��ب��غ��اء،
وتنت�شر يف تايلند
و����ش���م���ال ���ش��رق
الهند ،وه��ي من
الأزه������ار ال��ن��ادرة
ج� ً�دا ،لذا ّ
حظرت
احل�����ك�����وم�����ة
ال���ت���اي���ل���ن���دي���ة
ت�صديرها.
ّ
البطة الطائرة
•

(�سيلينا الكربى):
تنمو ه��ذه النبتة يف ���ش��رق �أ�سرتاليا
متاما كالبطة
وجنوبها ،وتبدو الزهرة
ً
الطائرة التي ت�ستعد للهبوط.
• احلمامة (بريي�ست�سريا �إالتا):
�أورك��ي��د احل��م��ام��ة ت�شبه احلمامة
متاما ،وا�سمها العلمي هو بريي�ست�سريا
ً

نيفلورا )الأم التي حتمل ر�ضيعها(

ّ
البطة الطائرة )�سيلينا الكربى(

�إالتا ،وهي نبتة ب�صلية تنمو يف باناما،
وترتفع �أوراقها من � 90إىل � 120سم وتخرج
من جذع كبري.
• نيفلورا (الأم التي حتمل ر�ضيعها):
قد تكون ه��ذه الزهرة
م��ن الأج��م��ل يف العامل،
وهي ت�شبه الأم التي حتمل
ر�ضيعها داخ��ل بطانية.
ينت�شر هذا النوع يف جبال
الأنديز يف كولومبيا.
اجلرة:
• زهرة ّ
ي��ن��م��و ه����ذا ال���ن���وع يف
م��دغ�����ش��ق��ر و�أ���س�ترال��ي��ا،
ولكنه �أكرث انت�شا ًرا يف
الأدغال الإندوني�سية ،وهو
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يجذب احل�شرات بكرثة.
• �أنف اجلمجمة:
تتميز ه��ذه ال��زه��رة ب�ألوانها الزاهية
ورائحتها اجلميلة على ال��رغ��م من
�شكلها املخيف.

 ...ومزيد من الغرائب

• رافلي�سيا �أرنولدي :Raflesia Arnoldii
تعترب هذه الزهرة العجيبة �أكرب زهرة
يف العامل ،حيث ي�صل قطرها �إىل مرت
كيلوغراما ،وهي تنمو
ووزنها �إىل 11
ً
يف غ��اب��ات و�أدغ���ال جنوب �شرق �آ�سيا
وخ�صو�صا يف �أندوني�سيا والفيليبني.
ً
العجيب يف هذه الزهرة �أن��ه �إىل جانب
حجمها ال�ضخم لي�س لها جذور وال �أوراق
ً
متطفلة على
وال �سيقان ،بل هي تعي�ش
النباتات املحيطة بها كالفطر ،وهي
جدا.
تبعث رائحة كريهة ً

�أنف اجلمجمة

• ه��ي��دن��ورا �أف��ري��ك��ان��ا Hydnora
:Africana
تنمو هذه النبتة الغريبة حتت الأر�ض
وال يظهر منها �سوى الزهرة املرعبة التي
هي عبارة عن م�صيدة ت�صطاد بها النبتة
فرائ�سها م��ن اخلناف�س ،م��ن خالل
�إط�ل�اق رائ��ح��ة كريهة ت��ق��وم بجذب
احل�شرات �إليها ،وتنت�شر هذه النبتة يف

�صحارى جنوب �أفريقيا.
• فليفيت�شيا مريابيلي�س Welwitschia
:Mirabilis
توجد ه��ذه النبتة يف �صحارى جنوب
غ��رب �أفريقيا ،وه��ي تعي�ش ق��ر ًن��ا من
الزمن .ال ت�شبه النبات بل هي �أق��رب
مبظهرها �إىل الأع�شاب البحرية .لها
ّ
وتت�ضخم الورقتان
ورقتان فقط وج��ذور،
حتى ي�صل طول كل واح��دة منها �إىل
مرتين وعر�ضها �إىل ثمانية �أمتار ،وتعي�ش
ما بني  400و� 1500سنة.
• الديونيا Dionaea muscipula
(خنّاق الذباب):
هي من النباتات املفرت�سة ،ف�أزهارها
ح�سا�سة تطبق
حتتوي على �شعريات
ّ
مت�سها ،ثم تفرز �أنزميات
على �أي ح�شرة ّ
وحتولها �إىل مواد
حارقة تقتل الفري�سة
ّ
تتغذى عليها النبتة .وهي ما �أن تنتهي
م��ن وجبتها حتى تتفتح م��ن جديد
م�ستعد ًة لفري�سة �أخرى.
ّ

�إعداد:
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رافلي�سيا �أرنولدي

فليفيت�شيا مريابيلي�س

هيدنورا �أفريكانا

الديونيا
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تربية
وطفولة

�إعداد :ماري الأ�شقر
اخت�صا�صية يف علم النف�س

ّ
أقرتها م�ؤ�س�سات
حتذر القوانني العاملية التي � ّ
تُعنى بحقوق الإن�سان ،من مغ ّبة �ضرب
الأطفال .غري � ّأن الواقع امللمو�س ي� ّؤكد عدم
تق ّيد البالغني بهذه القوانني :غالبية الأهل
يُدخلون �أوالدهم يف دوامة العنف ،ويجعلونهم
ً
�ضحية لها من دون �أن يدركوا �أحيا ًنا ،ولذلك
من ال�ضروري االبتعاد عن العنف مع �أطفالنا،
خ�صو�صا أ� ّنهم غال ًبا ما يكونون «كب�ش حمرقة»
ً
لتو ّترات يف كنف عائالتهم .ووفق علماء
النف�س ،ف� ّإن العتماد ال�ضرب و�سيلة لعقاب
الأطفال وت�صحيح �أخطائهم� ،آث��ا ًرا �سلبية
خطرية.

العنف يو ّلد العنف
واحلوار �أ�سا�س الرتبية ال�سليمة
توارث العنف

ال�ضرب
ي�شدد علم النف�س على � ّأن ّ
ّ
ممنوع يف تربية الطفل يف البيت �أو
جدا ،حيث
املدر�سة� ،إلاّ يف حاالت نادرة ً
يتعدى العقاب «ال�ضربة» اخلفيفة على يده ليمتنع عن
ال
ّ
تكرار اخلط�أ.
حتمي،
بد من الإ�شارة �إىل � ّأن وقوع الأطفال يف اخلط�أ
وهنا ال ّ
ّ
ّ
لأ ّنهم يتعلمون من �أخطائهم ،وبالتايل ال يجوز �أن يعتادوا
ّ
كلما �أخط�أوا ،ل ّأن �أ�ساليب العنف لن متنعهم من
ال�ضرب
الوقوع يف اخلط أ� جم��د ًدا ،و�سيلج�أون اىل تعنيف �أطفالهم
ً
إنطالقا من هنا ،نرى القمع متوار ًثا
بدورهم متى يكربون� .
أ�سا�سا يف الرتبية.
من جيل �إىل جيل يف عائلة تعتمد ال�ضرب � ً

فقدان الثقة بالنف�س

ال�ضرب ُيف ِقد الطفل ثقته بنف�سه و ُي�ضعف �شخ�صيته ،فيدافع
عن نف�سه ب�ضرب الآخرين � ً
بد من الت�أكيد
أي�ضا ،وهنا ال ّ
غ�ض الطرف عن معاقبة �أطفالنا ،ولكن
�أ ّن��ه ال ميكننا
ّ
علينا االمتناع عن �ضربهم ،وبالتايل ميكننا اعتماد �سبل
بعيدا
مبنية على احلوار والتفاهم،
خمتلفة للعقاب ،تكون
ً
ّ
وتتوعده يف
عن القمع والقمع امل� ّؤجل (ك�أن تهدد الأم طفلها
ّ

انتظار و�صول الأب لتنفيذ العقاب).
ويف �أحيان كثرية قد ي� ّؤجل العقاب من ال�صباح حتى امل�ساء،
ون�سي بالتايل �سبب عقابه .وقد
ن�سي فعلته،
َ
فيكون الطفل قد َ
ً
يتمادى يف �أخطائه �إذ �إ ّنه يعلم م�سبقا بالعقاب الذي ينتظره.

احلوار � اً
ريا
أول و�أخ ً

ً
ن�شدد على �أهمية جلوء الأم �إىل
�
مما �سبق ذكرهّ ،
إنطالقا ّ
خ�صو�صا و� ّأن الطفل يفهم
العقاب الفوري عن طريق احلوار،
ً
ما يقال له ،ولكن على الأم � ً
أي�ضا التعاطي مع ابنها بح�سب
ّ
والتحلي بال�صرب قدر امل�ستطاع ،ل ّأن
قدرته على اال�ستيعاب،
ٍ
طفل �إىل �آخر.
قدرة اال�ستيعاب تختلف من
كذلك على الأم ع��دم الربط بني اخلط�أ ال��ذي ارتكبه
وحبها له ،ك�أن تقول له على �سبيل املثال« :مل �أعد
طفلها ّ
ّ
منوه ونف�سيته ،وعليها
أحبك» ،فهذا خط أ� تربوي ي�ؤثر ً
� ّ
�سلبا يف ّ
أحبك ،لكنك �ستعاقب لأ ّنك
اال�ستعا�ضة عنه بعبارة�« :أنا � ّ
ارتكبت ما هو ممنوع».
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�سباق
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

ماراثون بريوت
يف ن�سخته الرابعة ع�شر
�أكرث من � 47ألف م�شارك
جنح ماراثون بريوت يف ن�سخته الرابعة ع�شر يف ا�ستقطاب
جميع الفئات العمرية واالجتماعية ،حيث ف��اق عدد
امل�شاركني لهذا العام التوقعات بح�سب املنظمني ،الذين
اعربوا عن �سعادتهم يف ما اعتربوه تظاهرة ريا�ضية ،وخطوة
نحو تعزيز الثقافة الريا�ضية يف لبنان.

• �سباق املاراثون  42.195كلم
التوقيت
القطعة

اال�سم وال�شهرة

الرتبة

ح�سني عوا�ضة
زاهر زين الدين
نقوال مرتا

معاون �أول
جندي
م�ؤهل

اال�سم وال�شهرة

الرتبة

بالل عوا�ضة
حم�سن عبا�س
حمزة حممود

عريف �أول
عريف
رقيب

اال�سم وال�شهرة
خالد ال�ضناوي
خالد عبد الله
�أحمد املو�سوي
عمر �أبو بكر
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وق��د �شارك يف امل��اراث��ون ع��دد كبري من ال�سيا�سيني على
ر�أ�سهم رئي�س الوزراء املكلف �سعد الدين احلريري ،وزير ال�شباب
والريا�ضة عبد املطلب حناوي �إىل الريا�ضيني املحليني والأجانب
مقدمهم رئي�س االحتاد الدويل لألعاب القوى االنكليزي
ويف
ّ
�سيبا�ستيان كو.

لواء احلر�س اجلمهوري
لواء امل�شاة اخلام�س
مديرية املخابرات

العام
الثامن
13
14

� 2.30.42س
� 2.38.49س
� 2.39.42س

• �سباق ن�صف املاراثون  21.100كلم:
التوقيت
القطعة
لواء امل�شاة الأول
لواء امل�شاة اخلام�س
لواء امل�شاة الأول

� 1.16.25س
� 1.17.52س
� 1.17.53س

العام
الرابع
ال�ساد�س
ال�سابع

• �سباق ن�صف املاراثون  21.100كلم (بدل ):
التوقيت
القطعة
الرتبة
جندي �أول
جندي
جندي

جمند (م.خ)

فوج مغاوير البحر
لواء امل�شاة الثاين
لواء امل�شاة اخلام�س

لواء احلر�س اجلمهوري

� 1.16.15س
� 1.18.23س

الت�صنيف
الفئة العمرية
الأول
الثاين
الثالث

الت�صنيف
الفئة العمرية
الأول
اخلام�س
ال�ساد�س

اللبناين
الأول
الثاين
الثالث

اللبناين
الأول
الثاين
الثالث

الت�صنيف
اللبناين
العام
الأول
الثاين
الثالث

الثاين

�صباحا مب�شاركة
انطلق ال�سباق عند ال�ساعة ال�سابعة
ً
�أكرث من � 47ألف �شخ�ص ،بينهم � 1000أجنبي ،و 37من ه�ؤالء
حمرتفون .وقد جنح العداء الكيني �أدوي��ن كيبتو بقطع
م�سافة امل��اراث��ون البالغة  42195م�ترًا ب�ساعتني و 15دقيقة،
بينما حل العداء اللبناين املعاون �أول ح�سني عوا�ضة (من
اجلي�ش اللبناين) يف املركز الأول عن فئة املحليني ب�ساعتني
اال�سم وال�شهرة

الرتبة

عمر �أبو حمد
دروي�ش حديد
ع�صمت غريزي

جندي
جمند (م.خ)
عريف

ح�سني قي�س
ح�سن كركلي
علي �سويدان
�أحمد عبدو
كمال حمية
علي من�صور
عبد الفتاح نعمان
خالد العلي
�أجمد حماد

جديد املاراثون

رقيب
رقيب �أول
عريف
عريف
جندي
جندي
جندي �أول
عريف
جمند (م.خ)

بعدة
متيز ماراثون بريوت لهذا العام ّ
ّ
�أمور� ،إذ ا�ستحدثت اجلمعية �سباق
ن�صف املاراثون وم�سافته  21.1كلم من
�أجل حتفيز العدائني والعداءات لرك�ض
امل�سافات الطويلة وحثهم على �إكمال
م�سافة ال�سباق ب�أكملها� ،أي 42.195

و 30دقيقة .وعن فئة ال�سيدات حلت الأثيوبية تيجي�ست
غريما غيتات�شو يف املركز الأول بوقت �ساعتني و 32دقيقة،
بينما حلت اللبنانية �شريين جنيم يف املركز الأول عن فئة
املحليات لل�سيدات.
� ّأما النتائج التي حققها الع�سكريون ،فقد جاءت على النحو
الآتي:

• �سباق املاراثون  42.195كلم (بدل ):
التوقيت
القطعة
فوج مغاوير البحر
لواء امل�شاة الثاين
لواء امل�شاة احلادي ع�شر
لواء امل�شاة الأول
فوج املدفعية الثاين
لواء امل�شاة ال�سابع
فوج التدخل الثالث
فوج التدخل الثالث
فوج التدخل الثالث
فوج التدخل الثالث
فوج التدخل الثالث
فوج التدخل الثالث

� 2.21.35س

� 2.30.36س

كلم مبن فيهم عدا�ؤو فئة االحتياجات
اخلا�صة .يف حني �ألغي �سباق  10كلم
للمرح ،وا�ستبدل ب�سباق  7كلم� ،إىل
�سباقي البدل يف املاراثون و�سباق  5كلم
لل�شباب و 1كلم للأمهات و�أوالدهن.

الت�صنيف
اللبناين
العام
الأول
الأول

الثاين

الثالث

ريا ،ي�شار �إىل � ّأن جمعية بريوت
�أخ ً
ماراثون تهدف من خالل تنظيم هذا
احلدث �سنو ًيا� ،إىل تكري�س يوم وطني
وموحد لكل اللبنانيني ،وتعزيز
جامع
ّ
مناخات الثقة باال�ستقرار وال�سلم
الأهلي ،والإ�سهام يف ت�أكيد ح�ضور لبنان
على اخلريطة الدولية.
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ريا�ضة
�إعداد:
روجينا خليل ال�شختورة

بطولة لبنان يف الرتياتلون

بطولة اجلي�ش الخرتاق ال�ضاحية  12كلم
�ضمن الن�شاطات الريا�ضية للعام ،2016
�أقيمت بطولة اجلي�ش الخرتاق ال�ضاحية
ً
انطالقا من ثكنة ميالد
 12كلم وذلك
النداف – عم�شيت (الطريق البحرية)
باجتاه املن�صف ،الرببارة فمقطع �سكة
احلديد – البرتون حيث نقطة الو�صول.
�شارك يف هذه البطولة عنا�صر من 26
ّ
وحل يف الت�صنيف الإجمايل لواء
قطعة،
امل�شاة الأول يف املركز الأول ،لواء امل�شاة
اخلام�س يف املركز الثاين،
وفوج مغاوير البحر يف املركز
الثالث.
� ّأم��ا يف الت�صنيف الإف��رادي،
• �شارك اجلندي �أحمد �أوندا�ش من
فقد ح� ّ�ل ك� ّ�ل من اجلندي
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف
زاهر زين الدين من لواء امل�شاة
بطولة لبنان للمواي تاي التي �أقيمت
اخلام�س يف امل��رك��ز الأول،
ّ
وحل
على ملعب ال�شياح الريا�ضي،
والرقيب ح�سني قي�س من لواء
يف املركز الأول ونال ك�أ�س البطولة
امل�شاة الأول يف املركز الثاين،
وامليدالية الذهبية.
وامل��ج��ن��د امل���م���ددة خ��دم��ات��ه
دروي�ش حديد من لواء امل�شاة
الثاين يف املركز الثالث.

مربوك
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ن� ّ
����ظ�����م االحت�������اد
اللبناين بطولة لبنان
يف الرتياتلون للعام
 ،2016التي �أقيمت يف النادي الع�سكري
ت�ضمنت� :سباحة
املركزي  -املنارة ،وقد
ّ
مل�سافة  750مرتًا ،دراجات هوائية مل�سافة
 20كلم ،والرك�ض مل�سافة  5كلم.
���ش��ارك اجل��ي�����ش يف ه���ذه ال��ب��ط��ول��ة،
و�أح���رز اجل��ن��دي �أول علي الزعبي من
اللواء الأول (مف�صول �إىل املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية) املركز الأول يف
امل�سافة االحتادية� ،إذ ّ
قيا�سيا
رقما
حقق ً
ً
ّ
حمط ًما الرقم القدمي
جديدا ()01.09.00
ً
ّ
( ،)01.10.00وت�سلم الك�أ�س من وزير
ال�شباب والريا�ضة العميد املتقاعد عبد
املطلب حناوي.

بطولة لبنان للأندية
يف ال�شطرجن اخلاطف
�شارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان
للأندية يف ال�شطرجن اخلاطف للعام
 2016التي نظمها االحتاد اللبناين للعبة
يف قاعة بلدية �صيدا ،وح� ّ�ل يف املركز
ً
م�شاركا.
فريقا
الثالث من بني 16
ً
�ضم الفريق ك� اًًّّل� م��ن ،العميد
وق��د ّ
الركن ح�سن جوين من اللواء العا�شر،
وال��رائ��د قا�سم ف��واز م��ن ف��وج املدفعية
الثاين ،والنقيب جمال ال�شامية من
اللواء الثاين ع�شر ،والنقيب عز الدين
بو ظهر من فوج مغاوير البحر ،وامل�ؤهل
م���روان �شربل م��ن مو�سيقى اجلي�ش،

وامل�ؤهل �أول و�سيم �سالمي من القوات
البحرية ،وامل�ؤهل �أول حممد اخلطيب
من مو�سيقى اجلي�ش ،وامل�ؤهل �أول �أحمد
جواد من القوات البحرية ،وامل�ؤهل ه�شام

ال�صياح من فوج املدفعية الأول ،واملعاون
�أول رام��ي �سالمي من اللواء اخلام�س،
واملعاون �أول كريكور �أوكنايان من
الطبابة الع�سكرية.

�سباق القلمون

• �شارك اليا�س �إبن املعاون �أول
زياد اجللبوط من املركز العايل
للريا�ضة الع�سكرية يف بطولة
لبنان يف �سيف املبارزة عن فئة
ما دون الـ� 11سنة� .أقيمت البطولة
يف جممع الرئي�س العماد �إميل
حلود الريا�ضي الع�سكري و�أحرز
اجللبوط املركز الثاين من بني 8
م�شاركني.

برعاية وزارة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وبالتعاون
م��ع االحت���اد اللبناين
لأل������ع������اب ال����ق����وى،
نظمت جمعية «نعم
ن�ستطيع» �سباق رك�ض
مل�سافة  10كلم حتت
�شعار «نعم ن�ستطيع �أن
نرك�ض لتنفيذ القانون
دعما حلقوق
ً »2000/220
الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة
ّ
وح��ق��ه��م ب��امل��واط��ن��ة
و�إظها ًرا لطاقاتهم.
�شارك اجلي�ش يف هذا ال�سباق
الذي انطلق من �أمام امل�سجد
ال��ب��ح��ري يف ب��ل��دة القلمون
ب��اجت��اه ب��ل��دة �أن��ف��ة ق��رب دير
ّ
وحل
�سيدة الناطور ( 5كلم).
يف الت�صنيف العام ك� ّ�ل من
الرقيب خالد عيا�ش من اللواء
الثاين ع�شر يف املركز الثاين،
املمددة خدماته قا�سم
واملجنّ د
ّ
يو�سف م��ن ال��ل��واء العا�شر يف
املركز الثالث.
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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،
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات
وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة
اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة

«اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  15ك.2017 2
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.
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العدد 378

�ي ال��وط��ن� ،سياج
�أفق ًيا:
1ـ وب��ق� َ
الوطنَ ،فهد.
2ـ دولة �أوروبية ،بحر ،عثرَ نا عليه.
أهم مدن جزر
3ـ عائلة،
َ
قطع البالدّ � ،
كناري ،جمع الأ�شياء وجعل بع�ضها
فوق بع�ض.
4ـ من جزر اخلليج ،لفظة هجاء ،تقال
للوالدة.
بقية ُ
�ب و�أث��ره ،والية
احل� ّ
5ـ حرف جرّ ،
�أمريكية.
�ردد يف لعبة الطاولة� ،إ�شتاق
6ـ منزل ،ت� ّ
�إىل ،نوتة مو�سيقية.
7ـ �أك� َ
يرا� ،أح��د ال�شهور ،دول��ة
��ل ك��ث� ً

�آ�سيوية.
8ـ �إتّ قاد النار� ،أ�شراف وجماعة القوم.
9ـ �أدي��ب��ة فرن�سية راح��ل��ة �إ�شتهرت
إقرتب ،طليق.
بتحررها ،أُ��سقط و�أُهلك� ،
َ
ألح.
10ـ �أكتبه ،عاو ْن ُ
تهَّ � ،
11ـ لال�ستفهام� ،إح��دى ال��ق��ارات ،قائد
م�شهور يف التاريخ.
برد،
12ـ مقبل ،مرف�أ يف غرب فرن�ساّ ،
�ضد ْ
ق�صد املكان.
َ
يتكرم على ،ممثلة م�صرية
هرب،
13ـ
ّ
ولدت .1956
14ـ �أ�صل البناء ،عرو�س ،عا�صمة �أوروبية.
�شد َد على الغرمي ،خافت و�ضعيف.
15ـ ّ

16ـ عا�صمة �أمريكية حتمل �إ�سم نهر،
�ض.
ممثلة م�صرية ولدت  ،1967رقاد� ،إب َي َّ
أهم
17ـ مدينة يف �إيران ،بلدة يف البقاعّ � ،
�أنهر �سوي�سرا.
18ـ رجع الفيء ،عا�صمة �آ�سيوية ،لغوي
قدمي ا�شتهر بكتابه جممع الأمثال.
19ـ اخلفيف اللطيف ،دول��ة عربية،
�إنحراف والتواء.
20ـ منتج نفطي �سائل� ،أخفي ال�شيء،
خمرتع ا�سكتلندي اكت�شف طريقة
�إ�ستخراج الغاز من الفحم احلجري.
عتب عليهم ،اجلبل
21ـ ُعمره ،عبور،
َ
الطويل.

قمر ،مدينة بلجيكية،
1ـ َ
عا�صمة �أمريكية ،ليل

للنهي ،نهر يف ا�سبانيا والربتغال ،قليل
الوجود.
9ـ �إ�سم كانت تعرف به بحرية مالوي
ق��دمي��ا� ،ضمري مت�صل ،فيلم لفاتن
حمامه ور�شدي �أباظه ،قه َر.
10ـ نحا�س ،والي��ة �أمريكية ،عا�صمة
�أوروبية.
11ـ �إ���س��م �سفينة ال��ق��ي��ادة يف ا�سطول
نابوليون ،مدينة يف الواليات املتحدة.
أر�شدت ،للمنادى ،نهار وليل.
12ـ � َ
13ـ مطربة لبنانية ،ر�سام لبناين ولد ،1932
نحاربه.

14ـ ي�ترك��ان البئر حتى متتلئ م��ا ًء،
�أرغب ،من �أ�سماء احلية.
ّ
وم�شقات ،مدينة فرن�سية،
15ـ م�صاعب
�شمع.
يب�س اخلبز ،يعطفان وي�شفقان،
16ـ
َ
حمطة تلفزيونية ،يقيم باملكان.
17ـ �ضمري مت�صل ،عا�صمة �آ�سيوية،
داعبهم ومازحهم ،راوح بني قدميه يف
امل�شي.
18ـ مرف أ� يف اجلزائر� ،أغلظ �أ�صوات العود،
أمهر و�أحذَ ق.
ين�صَ � ،
ّ
19ـ ممثل لبناين راحل ،حار�س� ،أ�شار.
20ـ عا�صمة �أوروبية ،دولة
يف �أم�يرك��ا اجلنوبية،
ن�سيبكم.

عمود ًيا:

�شديد ال�سواد.
2ـ دول���ة �أم�يرك��ي��ة ،ك��ات��ب و�شاعر
�إ�سكتلندي راحل� ،صار طريا.
3ـ �ضد ك� َ
ث�ر ،م��ن م��ل��وك �إنكلرتا،
تقابله وتقاتله.
4ـ ُيلزم بـ ،كاتب �إيرلندي راحل.
5ـ بلدة يف ق�ضاء جزين� ،أول �أيام العجوز،
نعم بالأجنبية ،يكتمل.
6ـ دولة افريقية� ،أمطار ،من الألوان.
7ـ للندبة ،يقيمون يف الدار ،ما �إرتفع من
املاء على �سطح البحر،
حرف عطف.
8ـ ن��وت��ة مو�سيقية،
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• املعاون �أول جورج مطر
الطبابة الع�سكرية.
• الرقيب �أول و�سام �سيف الدين
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• املجند م .خ .عبد الله عبد الله
فوج احلدود الربية الثالث.
• جووي الطح�ش
الزلقا.
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الكلمة ال�ضائعة من ثمانية حروف :دولة �أمريكية
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يارو�سالف �سيفرت:
�شاعر ت�شيكي (1901ـ
� .)1986إم��ت��از �شعره
ب��ال��ت��ح��رر .ل���ه :على
م��وج��ات الأث��ي�ر ،ي��دا
ف��ي��ن��و���س .ن���ال ن��وب��ل
.1984
جول �سوبرفييل:
�شاعر فرن�سي (1884ـ
�إ����ش���ت���ه��� َر
.)1960
ب���رق���ة ����ش���ع���ره .ل���ه:
�أر���ص��ف��ة ،اجن��ذاب��ات.
وم�سرحيات وق�ص�ص
رائعة.
جون �شتاينبك:
روائ��ي �أمريكي (1902ـ
 .)1968ا�شتهر بو�صف
الطبقات ال�شعبية.
م���ن رواي����ات����ه� :شقة
ت��ورت��ي�لا .ن��ال جائزة
نوبل .1962
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�أبعاد ثالثية
هل تريد �أن
تكت�شف ما
هو
خمب�أ يف
ّ
داخل ال�صورة؟
ما عليك
تركز
�إلاّ �أن ّ
نظرك
على نقطة
حمددة يف
و�سطها ،على
�أن تكون
امل�سافة قريبة
جدا ،ثم حاول
ً
بعد ثوان �أن
تبعد ال�صورة
تدريجا،
ً
حماولاً �أن
تخرتقها
بنظرك حتى
تتو�صل اىل
ر�ؤية الأ�شكال
الثالثية
الأبعاد التي
�ستظهر
�أمامك.
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عبارة

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه

ذكرى اال�ستقالل
عاد االحتفال املركزي بعيد اال�ستقالل هذا العام ،على وقع خطى اجلنود وهم
يحيون العلم ،ترافقهم نظرات االحرتام والتقدير من
ّ
يتقدمون �أمام ّ
من�صة االحتفالّ ،
حمبة املواطنني .ي�أتي اجلندي للتّ و من امليدان ،ي�شرتك يف العر�ض
قادة البالد ،وتغمرهم
ّ
متاما لهذا الأمر ،ثم يعود �إىل امليدان مبا�شر ًة ،ترافقه
متفرغ
باهتمام و�إتقان وك أ� ّنه
ً
ّ
ّ
بندقيته التي لوالها
ابت�سامته ،وك�أ ّنه يوا�صل احتفاله هناك ،ويف ذلك كله ترافقه
ّ
لمَ ا كان دفاع عن البالد وال كان احتفال با�ستقاللها.
يتقدم اجلنود ب�صدورهم العامرة و�سواعدهم القاب�ضة على البنادق وك�أ ّنها غ�صون
ّ
ّ
ال�شجر تلت�صق باجلذوع ،ال للتعبري عن ن�شاط ج�سدي �أو �أحد مظاهر التنظيم يف
ً
اجلي�ش� ،إنمّ ا انطالقا من ثقة عارمة يف النّ فو�س ،و�إنفة وكربياء وراحة �ضمري ور�ضى
ّ
كل جهد وعطاء.
عن
َ
للق�سم ،فعند احلدود
إ� ّنهم ي�ستعيدون يف هذه اللحظات الإخال�ص للعلم ،والوفاء
َ
ويتهي�أون با�ستمرار ملواجهة � ّأي خطر ،وعند
يت�صدون لالعتداءات الإ�سرائيلية
اجلنوبية
ّ
ّ
ّ
ّ
احلدود ال�شرقية يقفون باملر�صاد للإرهاب ،وي�ستب�سلون يف �إف�شال خمططاته يف عمليات
نوعية متتالية ،كتلك التي �شهدتها جرود عر�سال خالل �شهر ت�شرين الثاين الفائت.
ّ
حر�صا
ويقدمون �ضريبة الدم
كذلك يف الداخل ،يوا�صلون ال�سهر على �أمن مواطنيهم
ّ
ً
على �سالمتهم ،كما ح�صل م�ؤخ ًرا يف االعتداء الإرهابي الذي طاول �أحد مراكزهم يف
منطقة ال�ضنّ ية ،و� ّأدى �إىل ا�ست�شهاد �أحد جنودنا الأبطال وجرح �آخر.
جميعا للم�ؤ�س�سة الع�سكرية احرتافها يف تنظيم
لقد �شهد امل�س�ؤولون واللبنانيون
ً
متاما كما �شهدوا لها خو�ض غمار
االحتفال ،مب�ضمونه الع�سكري والوطني والثقايف،
ً
املعارك والدفاع عن البالد ،هذه البالد التي حافظت على ا�ستقرارها على الرغم من
ال�سيا�سية يف الداخل ،وال�صراعات الع�سكر ّية يف اجلوار ،القريب منه
احتدام التباينات
ّ
والبعيد ،وقد كان من نتيجة ذلك ،العبور �إىل انفراج كبري ّ
متثل بانتخاب رئي�س
ّ
وال�شروع بت�شكيل حكومة ت�ست�أنف �إحياء ور�شة الإعمار ،وت�أكيد
للجمهورية،
دائما.
املوقع الفاعل للبنان يف املنطقة والعامل ،كما كان ً
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