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ر�سالة 

اال�ستقالل

العدد 4390

يف ر�صالته اإىل اللبنانيني ع�صية 

عيد اال�صتقالل، اعترب رئي�ش 

اجلمهورية العماد مي�صال عون 

اأّن اال�صتقالل عمٌل دوؤوب 

ون�صاٌل متوا�صل وتاريخ حافل 

باملحطات، منها املوؤمل ومنها 

امل�صرق. وقال »هذا العهد هو 

حمطة من تلك املحطات واأ�صعى 

جاهًدا لتكون م�صرقة وتبقى كّل 

ن مًعا  االإرادات مت�صافرة لنح�صّ

ا�صتقاللنا و�صيادتنا وحرية قرارنا 

ونحفظ ا�صتقرار وطننا و�صط 

العوا�صف التي ت�صرب املنطقة، 

ا لنكمل مًعا عملية بناء  واأي�صً

الدولة«.

يف ما يلي ن�ش الر�صالة.

اأيتها اللبنانيات، 

اأيها اللبنانيون

ك�سائر  ل��ي�����ش  ي���وم  غ����ًدا 

ك�سائر  لي�ش  وعيد  الأي���ام، 

الأع���ي���اد، ه��و ي���وم ال��وط��ن 

وال�ستقالل  ا�ستقالله.  وعيد 

بزمان  حم��ددة  حلظة  لي�ش 

وانتهت،  ح�سلت  ومكان، 

دوؤوب  عمل  ه��و  ال�ستقالل 

ق�سة  ه��و  متوا�سل؛  ون�سال 

يزل،  ومّلا  الكثري  دفع  �سعب 

ليبقى �سّيًدا، حّر القرار، وعلى 

حافل  تاريخ  هو  ح��رة.  اأر���شٍ 

باملحطات، منها املوؤمل ومنها 

اأيها  يومكم  ه��و  امُل�����س��رق، 

عيدكم،  ه��و  اللبنانيون، 

فال ترّددوا يف الحتفال به.

من  حمطة  هو  العهد  هذا 

ت��ل��ك امل��ح��ط��ات، واأ���س��ع��ى 

جاهًدا لتكون م�سرقًة، اأ�سعى 

الإرادات  كل  لتبقى  جاهًدا 

��ن م��ًع��ا  م��ت�����س��اف��رة ل��ن��ح�����سّ

وحرية  و�سيادتنا  ا�ستقاللنا 

وطننا  ا�ستقرار  ونحفظ  قرارنا 

ت�سرب  التي  العوا�سف  و�سط 

لنكمل  ��ا  واأي�����سً املنطقة، 

فاإن  الدولة.  بناء  عملية  مًعا 

جنحنا، و�سننجح، نكون قد 

الأ�سا�سية  املداميك  و�سعنا 

نهًجا  وق��ّدم��ن��ا  ق��وي،  لوطن 

جديًدا يف اإدارة �سوؤون الدولة.

اأيها اللبنانيون

خطاب  يف  اأع��ل��ن��ت  ل��ق��د 

الق�سم اأنه يف طليعة اأولوياتنا 

من  ���س��رارة  اأي  انتقال  منع 

اإىل  حولنا  امل�ستعلة  النريان 

واأّك��دت  اللبناين،  ال��داخ��ل 

���س��رورة اب��ت��ع��اد ل��ب��ن��ان عن 

ال�سراعات اخلارجية، والتزامه 

الدول  جامعة  ميثاق  احرام 

خا�ش  وب�سكل  ال��ع��رب��ي��ة، 

لذلك  م��ن��ه،  الثامنة  امل���ادة 

م�ستقلة  �سيا�سة  انتهجنا 

يف  الدخول  وحتا�سينا  متاًما 

احلوار  اإىل  ودعونا  النزاعات 

والوفاق بني الأ�سقاء العرب ومّلا 

نزل، لأّن يف احلروب الداخلية 

للمنت�سرين،  حتمّية  خ�سارة 

معنى  ول  للمهزومني،  كما 

اخل�����س��ارة  لأّن  ل��ل��ح��ال��ني، 

الكربى تقع على الوطن.

بنف�سه،  ل��ب��ن��ان  ن���اأى  ل��ق��د 

ولكّن الآخرين، لالأ�سف، مل 

بنفوذهم  ول  بنفو�سهم  يناأوا 

ب��دء احل���رب يف  ع��ن��ه. فمع 

التنظيمات  ب���داأت  ���س��وري��ا 

الإره��اب��ي��ة ت��خ��رق ح��دودن��ا 

ال�سرقية وتتغلغل اإىل الداخل 

ال�سيطرة  حم��اول��ًة  اللبناين 

قرى  من  اأمكنها  ما  على 

وبلدات ومناطق، زارعًة املوت 

والدمار عرب تفجريات اإرهابية 

ونحن،  لبنان،  كل  طاولت 

انت�سارنا  م��ن  ال��رغ��م  على 

اأر�سنا  وحترير  الأره��اب  على 

رئي�س اجلمهورية خماطًبا اللبنانيني ع�سية عيد اال�ستقالل:

هو يومكم، افرحوا به فهذا حّقكم، وحافظوا عليه فهذا واجبكم
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منه، ما زلنا نت�ساءل من اأين 

لبنان؟ من  اإىل  الإرهاب  جاء 

اأر�سله؟ من مّوله؟ من �سّلحه 

ومن دّربه؟ وملاذا؟ األي�ش ل�سرب 

وقد  الفتنة،  وزرع  ال�ستقرار 

الدول  يف  الأحوال  ماآل  �سهدنا 

منها  متّكنت  التي  العربية 

تلك التنظيمات؟

ترب�ش  ثانية،  ناحية  م��ن 

اإ����س���رائ���ي���ل ع��ل��ى ح���دودن���ا 

اجل��ن��وب��ي��ة وت��اري��خ��ه��ا مع 

حافل  قيامها،  منذ  لبنان 

ب����الع����ت����داءات واحل�����روب 

اع��ت��داءات  م��ن  التدمريية، 

اإىل  وال�سبعينيات  ال�ستينيات 

العام  يف  للبنان  اجتياحها 

ب��ريوت  اإىل  وو�سولها   ،1982

لبنان  ن�سف  نحو  واحتاللها 

حمتفظة  ان�����س��ح��اب��ه��ا  ث��م 

ب��اأج��زاء م��ن اجل��ن��وب حتت 

ع�سر  لثمانية  �سيطرتها 

�سل�سلة  �سّنت خاللها  عاًما، 

حروب تدمريية منها »ت�سفية 

 ،1993 ال��ع��ام  يف  احل�����س��اب« 

العام  يف  الغ�سب  وعناقيد 

الأوىل،  قانا  وجم���زرة   ،1996

وت���دم���ري حم���ط���ات حت��وي��ل 

 ،1999 ال��ع��ام  يف  الكهرباء 

حتى ا�سطرت اإىل الن�سحاب 

�سغط  حت��ت   2000 ال��ع��ام  يف 

لتعود  اللبنانيني،  مقاومة 

حرًبا  وت�سن   2006 ال��ع��ام  يف 

خاللها  ارت��ك��ب��ت  ج��دي��دة 

البنى  ودّم��رت  املجازر  اأب�سع 

اجل�سور،  فيها  مبا  التحتية 

العديد  ��ا  اأي�����سً دّم���رت  كما 

بريوت  و�ساحية  القرى  من 

املرة  هذه  ولكنها  اجلنوبية، 

احل���دود.  جت���اوز  ت�ستطع  مل 

�سيادتنا  تنتهك  اليوم  وهي 

ب�سكل  وج����ًوا  وب���ح���ًرا  ب���ًرا 

بالقرارات  اآبهة  غري  م�ستمر 

بحروب  وت��ه��ّددن��ا  ال��دول��ي��ة، 

األي�ش  جديد.  وتدمري  جديدة 

الدولية  اأن تبادر الأ�سرة  اأجدى 

تقوم  ج��دي��دة  م��ق��ارب��ة  اإىل 

وحق  والعدالة  احلقوق  على 

م�سريها،  تقرير  يف  ال�سعوب 

ال�سالح  ق�سايا  عربها  تعالج 

والت�سلح واحلروب؟؟

اأيها اللبنانيون

واملحطات  املراحل  تلك  يف 

يدفع  لبنان  ك��ان  كّلها، 

اأغلى الأثمان ويحاول جاهًدا 

فالوطن  الفتنة؛  �سبح  اإبعاد 

الذي بذل الدماء �سخية، �سعًبا 

ا، �سد العدو الإ�سرائيلي  وجي�سً

و�سّطر  ال��ت��ك��ف��ريي،  ك��م��ا 

حترير  يف  وت�سحيات  بطولت 

لي�ش  مًعا،  الثنني  من  اأر�سه 

ما  ا�ستباحته  ت�سهل  وطًنا 

دام يعت�سم بوحدته الداخلية 

ال�سر  التي هي  الفتنة  وجه  يف 

الأكرب.

هو  ل��ب��ن��ان  ت��ل��ّق��اه  م��ا  اإّن 

و�سظايا  ال�سدامات  تداعيات 

ينفع  �سيء  ول  النفجارات، 

مل  اإن  التداعيات  معاجلة  يف 

يقفل باب النزاعات. ولكّنه 

ين�ساع  لن  احل��الت  يف كل 

قرار  اأو  ن�سيحة  اأو  راأي  اأي  اإىل 

داخلية،  فتنة  باجتاه  يدفعه 

للبنان  اخل���ري  ي��ري��د  وم���ن 

ي�ساعده على حت�سني وحدته 

لأنها �سّمام اأمانه.

ت��اأت��ي  ال�����س��ي��اق  ه����ذا  ويف 

الأخ��رية،  احلكومية  الأزم��ة 

اأحاطتها،  التي  والإ�سكالية 

و�سحيح اأّنها عربت، اإّل اأّنها 

قطًعا مل تكن ق�سية عابرة، 

للحكم،  �سّكلت  لأّن��ه��ا 

اختباًرا  اللبناين  ولل�سعب 

�سادًما وحتدًيا بحجم الق�سايا 

ي�ستحيل  الكربى،  الوطنية 

اإغفالها وال�سكوت عنها.

التغا�سي  يجوز  كان  فهل 

وطني  واج���ب  م�����س��األ��ة  ع��ن 

رئي�ش  ل�ستعادة  علينا  ُفر�َش 

ما  لأداء  بلده  اإىل  حكومتنا 

يوجبه عليه الد�ستور والعرف، 

وعلى  عدمها،  اأو  ا�ستقالة 

اأر�ش لبنان؟

م�ساألة  واآخًرا،  اأوًل  اإنها،  ثم 

اأظهر  و�سعب  وط��ن  كرامة 

وطنًيا  متا�سًكا  حيالها 

ف���ري���ًدا، ف��ال�����س��ي��ادة ك���ٌل ل 

الأر����ش  ���س��واء على  ي��ت��ج��زاأ، 

الداخلية  ال�سيا�ستني  يف  اأو 

واخلارجية.

اأيها اللبنانيون

و���س��ط ال��غ��ل��ي��ان احل��ا���س��ل 

اأود  ر���س��ائ��ل  ب�سع  ح��ول��ن��ا، 

�سراحة  ب��ك��ل  توجيهها 

و�سدق:

لالأ�سقاء  هي  الأوىل  ر�سالتي 

مع  ال��ت��ع��اط��ي  اإن  ال���ع���رب: 

الكثري  اإىل  يحتاج  لبنان 

م��ن احل��ك��م��ة وال��ت��ع��ّق��ل، 

وخ���الف ذل���ك ه��و دف���ٌع له 

باجتاه النار. وعلى الرغم من 

اآمالنا  تزال  ل  ما ح�سل  كل 

ال��دول  جامعة  على  معقودة 

املبادرة  تتخذ  ب��اأن  العربية، 

ميثاقها  مبادئ  من  انطالًقا 

فتحفظ  وروحّيته،  واأه��داف��ه 

نف�سها والدول الأع�ساء فيها، 

و�سيادتها  اإن�سانها  وتنقذ 

وا�ستقاللها.

املجتمع  اإىل  ا  اأي�سً واأتوّجه 

ال������دويل امل������درك لأه��م��ي��ة 

واأدع��وه  لبنان،  يف  ال�ستقرار 

التطبيق  خالل  من  لي�سونه 

الكامل للعدالة الدولية.

فاأقول:  اللبنانيني  اإىل  اأّم��ا 

بوحدتكم تخّطيتم الكثري 

م���ن ال�����س��ع��اب والأزم������ات 

واملخاطر، فال ت�سمحوا للفتنة 

اأن تطّل براأ�سها بينكم لأّنها 

ينجو  ل  الذي  ال�سامل  الدمار 

وحدتكم  وحدها  اأحد.  منه 

هي املنقذ، هي اأمانكم، هي 

م�ستقبل  وهي  ا�ستقراركم، 

وطنكم واأولدكم.

الأمنية  وقوانا  جي�سنا  واإىل 

الوحدة  ح��ّرا���ش  اأن��ت��م  اأق���ول: 

ال��داخ��ل��ي��ة وح��م��اة احل���دود، 

ف��ك��ون��وا دوًم�����ا ج��اه��زي��ن 

وال��وف�����اء  واج��ب��ك��م  لأداء 

بق�سمك�م.

اأيتها اللبنانيات، 

اأيها اللبنانيون

اأغلى  جميًعا  دفعنا  لقد 

الأثمان كي يعود ال�ستقالل 

ذكرى،  كان  اأن  بعد  عيًدا 

وهذا  واحتفلوا،  به  فافرحوا 

وحافظوا  و�سونوه  حّقكم. 

عليه وهذا واجبكم.

حًرا  لبنان،  عا�ش  ع�ستم، 

�سيًدا م�ستقاًل.
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وزير الدفاع الوطني يزور رومانيا

ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  قام 

ا�ستهّلها  رومانيا،  اإىل  ر�سمية  بزيارة  وفد مرافق  راأ�ش  على 

وزارة  مبنى  يف  فيفور  نهاي  ال�سّيد  الروماين  نظريه  بلقاء 

اتفاقية  بتوقيع  انتهت  الوزيران حمادثات  اأجرى  الدفاع. 

تعاون ع�سكري بني الطرفني.

التي  للجهود  ب��الده  دعم  عن  الروماين  الوزير  عرّب  وقد 

اأّن  اىل  م�سرًيا  ا�ستقراره،  على  للحفاظ  لبنان  يبذلها 

نّوه  كما  كّلها،  املنطقة  ل�ستقرار  مهّم  ال�ستقرار  هذا 

بالعالقات التي جتمع البلدين، مبدًيا رغبته يف تعزيزها.

به  يقوم  ال��ذي  ال��دور  ال�سّراف  الوزير  �سرح  ناحيته،  من 

وتطويرها هما  تعزيز قدراته  اأّن  موؤّكًدا  اللبناين،  اجلي�ش 

يف طليعة امل�سائل التي تعمل عليها احلكومة اللبنانية.

الع�سكري  الوطني  املتحف  الوفد  زار  كذلك، 

الأرثوذك�سية  الرومانية  الروماين، ومقّر الكني�سة 

يف بوخار�ست، حيث عقد لقاء مع البطريرك دانيال.

مقاطعة  ��ا  اأي�����سً امل��راف��ق  وال��وف��د  ال�����س��ّراف  ال��وزي��ر  وزار 

حيث  لالأ�سلحة  م�سانع  عّدة  ت�سّم  والتي  »دامبوفيتا«، 

بها  مت��ّر  التي  وامل��راح��ل  الإنتاجات،  اأه��م  على  اطّلعوا 

�سناعة الأ�سلحة.

ال�سّيد  املقاطعة  م�سوؤول  جولته  يف  ال�سّراف  الوزير  رافق 

اأدريان  ال�سيناتور  ال�سيوخ  جمل�ش  وع�سو  اأوبريا  األك�سندر 

توتيانو، بالإ�سافة اإىل ممّثلني عن وزارة الدفاع الرومانية. 

�سهده  الذي  بالتطّور  اإعجابه  عن  ال�سّراف  الوزير  عرّب  وقد 

القت�ساد الروماين، اآماًل اأن ت�سّكل زيارته منطلًقا لتعزيز 

التعاون بني البلدين.





... و�صفرية الواليات املّتحدة االأمريكية

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني �سفرية الوليات املّتحدة الأمريكية 

ال�سّيدة Elizabeth Richard، واأجرى معها جولة اأفق تناولت 

الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة، والعالقات الثنائية ل �سّيما 

يف جمال التعاون الع�سكري بني البلدين.

 Richard وكان الوزير ال�سّراف اأجرى ات�ساًل هاتفًيا بال�سفرية

�ساكًرا اإياها على الهبة النقدية التي قّدمتها الوليات املّتحدة 

الأمريكية للجي�ش اللبناين، وهي بقيمة اأربعني مليون دولر، 

للعام  للجي�ش  الأمريكية  امل�ساعدات  برنامج  اإطار  وتندرج يف 

201٧، واملخ�س�سة ملكافحة الإرهاب.

لبنان  م�سرف  يف  الهبة  قيمة  اإي���داع  ال�سّراف  تبّلغ  وق��د 

من  وتعزيزه.  التعاون  موا�سلة  اآماًل  اللبناين،  اجلي�ش  مل�سلحة 

ناحيتها، هّناأت ال�سفرية Richard اجلي�ش اللبناين على اأدائه 

والعمل  القائم  التعاون  تعزيز  اإىل  ال�سعي  موؤّكدة  ومناقبيته، 

على تاأمني التمويل الإ�سايف املطلوب.

ا�ستقباالت 

الوزير
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وزير الدفاع الوطني يزور قيادة الكتيبة الكورية

 زار وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�سّراف قيادة الكتيبة 

اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان  الكورية العاملة يف 

ال�سّيد  الكوري  نظريه  اإىل  اجتمع  دبا، حيث  يف منطقة طري 

Song Young-Moo الذي زار لبنان خالل �سهر ت�سرين الثاين 
املن�سرم.

وعالقات  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  البحث  تناول 

ال�سّراف  الوزير  �سكر  وقد  البلدين.  بني  الع�سكري  التعاون 

بالده  كتيبة  تقّدمها  التي  امل�ساعدات  على  الكوري  نظريه 

للجي�ش اللبناين. 

... وي�صتقبل نظريه القرب�صي

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�سّراف، يف مكتبه 

فوكايد�ش على  ال�سّيد كري�ستوفر  القرب�سي  نظريه  الريزة،  يف 

راأ�ش وفد ع�سكري، وجرى خالل اللقاء عر�ش لالأو�ساع الّراهنة 

الثنائية  والعالقات  والإقليمية،  املحلية  ال�ساحتني  على 

م�سودة  اإىل  البحث  تطّرق  كما  تطويرها.  و�سبل  البلدين  بني 

م�سروع اتفاقية ملكافحة احلرائق وبحث اإمكان التعاون يف 

جمال الإغاثة البحرية.

اجلانبني  بني  تعاون  اتفاقية  توقيع  جرى  اللقاء،  ختام  ويف 

اإىل  والتي تهدف  امل�سّنفة،  للمعلومات  املتبادلة  حول احلماية 

بني  تبادلها  يتّم  التي  اأو  املنتجة  امل�سّنفة،  املعلومات  �سمان 

الطرفني.

ن�سب  على  الزهر  من  اإكلياًل  و�سعا  الوزيرين  اأّن  اإىل  ي�سار 

�سهداء اجلي�ش يف الريزة.



ا�ستقباالت 

الوزير
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�سفري رومانيا

�سفري هنغاريا

�سفرية كندا

�سفرية ت�سيكيا

�سفري اإ�سبانيا

... وعدًدا من ال�صفراء

ال�سّيد  رومانيا  من:  كل  دول  �سفراء  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

Victor Mirsia، هنغاريا ال�سّيد Gayza Mihaly، ت�سيكيا 
 Emmanuel ال�سيدة  كندا   ،Megaella Ronkov ال�سّيدة 

 .Jose Maria Ferre De La Pena ال�سّيد  اإ�سبانيا   ،Lamor
�سّكلت  ال�ستقالل، كما  بعيد  بالتهنئة  الزائرون  توّجه  وقد 

التطّورات  جممل  ا�ستعرا�ش  خاللها  مّت  منا�سبة  اللقاءات 

الراهنة والعالقات الثنائية.

بن  علي  ال�سّيد  القطري  ال�سفري  الوطني  الدفاع  وزير  والتقى 

حمد املاري الذي نقل اإليه دعوة من نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 

ووزير الدولة ل�سوؤون الدفاع القطري للم�ساركة يف افتتاح معر�ش، 

»دميدك�ش  البحري  للدفاع  ال�ساد�ش  الدويل  الدوحة  وموؤمتر 

2018«. و�سيعقد املوؤمتر يف الدوحة يف اآذار املقبل برعاية اأمري قطر 

ال�سيخ متيم بن حمد اآل ثاين.

الأردن��ي��ة  اململكة  ل��دى  لبنان  �سفرية  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

الغرفة  رئي�ش  ح�سور  يف  �سمعون،  تري�سي  ال�سّيدة  الها�سمية 

الع�سكرية العميد الركن ب�سارة اخلوري وروؤ�ساء دوائر: العالقات 
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�سفرية لبنان لدى اململكة االأردنية الها�سميةال�سفري القطري

القانونية،  وال�سوؤون  الع�سكريني  وامللحقني  والإع��الم،  العامة 

والق�ساء الع�سكري يف وزارة الدفاع الوطني.

وجرى خالل اللقاء عر�ش لالتفاقات املزمع عقدها بني لبنان 

والأردن، واملتعّلقة بالتعاون الع�سكري والأمني بني البلدين.

... ووزير اخلارجية االإ�صباين ال�صابق

ال�س�اب�ق  الإ�س�باين  اخلارج�ية  وزي�ر  ال�س�ّراف  الوزير  ا�ستق�ب�ل   

ال�سّيد Miguel Angel Moratinos، وبحث معه يف الأو�ساع 

العامة يف لبنان واملنطقة، ويف و�سع النازحني ال�سوريني يف لبنان 

ووجوب اإعادتهم اإىل ديارهم.

... ووفًدا اإيطالًيا

الربملان  يف  الدفاع  رئي�ش جلنة  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل   

يف  وفد،  راأ�ش  على   Francesco Jarovani النائب  الإيطايل 

وتناول   .Massimo Marotti ال�سّيد  الإيطايل  ال�سفري  ح�سور 

يف  �سّيما  ل  واإيطاليا،  لبنان  بني  الثنائية  العالقات  البحث 

الوحدة  توؤديها  التي  املهّمات  اإىل  بالإ�سافة  الع�سكري،  املجال 

الإيطالية العاملة يف اإطار قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.



النائب ال�سابق في�سل ال�سايغ

النائب ال�سابق م�سباح االأحدب

ال�سيخ خالد ال�سلح

النائب ال�سابق طالل املرعبي

النائب ال�سابق اأ�سعد هرمو�س

ال�سّيد اأحمد احلريري

العدد 14390

ا�ستقباالت 

... و�صخ�صّياتالوزير

ال�����س��ّراف  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

م�سباح  املرعبي،  طالل  ال�سايغ،  في�سل  ال�سابقني  النّواب 

الأحدب واأ�سعد هرمو�ش، وبحث معهم يف التطّورات الداخلية 

اإمنائية. وموا�سيع 

ال�سلح،  خالد  ال�سيخ  والهرمل  بعلبك  مفتي  التقى  كما 

وترّكز  احلريري،  اأحمد  ال�سّي�د  امل�ستقبل  تيار  عام  واأم��ني 

ال�ساحة  على  امل�ستجدات  واآخر  العامة  الأو�ساع  على  البحث 

املحّلي�ة.











ا�ستقباالت 

القائد
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ال�سفري الأوكراين

ال�سفري ال�سوري �سفري دولة الإمارات العربية املّتحدة 

قائد اجلي�ش ي�ستقبل �سفراء

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، يف مكتبه يف الريزة، 

يرافقه   ،Ihor Ostash ال�سّيد  لبنان  يف  اأوكرانيا  دولة  �سفري 

و�سفري   ،Oleksandr M.Galkyn العقيد  الع�سكري  امللحق 

ال�سام�سي،  �سعيد  حمد  ال�سّيد  املّتحدة  العربية  الإم��ارات  دولة 

الكرمي علي. وجرى خالل  ال�سّيد علي عبد  ال�سوري  وال�سفري 

اللقاءات التداول يف اأو�ساع لبنان والعالقات الثنائية.

... ووزير الدفاع القرب�سي

الدكتور  القرب�سي  ال��دف��اع  وزي���ر  ع��ون  ال��ع��م��اد  ا�ستقبل 

ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ�ش  على   Christoforos Fokaides
القرب�سية  وال�سفرية  ال�سّراف  ريا�ش  الوطني يعقوب  الدفاع  وزير 

Christina Rafti، وتناول البحث �سبل تعزيز التعاون بني جي�سي 
البلدين وامل�ساعدات القرب�سية املقّدمة للجي�ش اللبناين.

... والأ�ستوين

 Juri luik ال�سّيد  الأ�ستوين  الدفاع  وزير  ا�ستقبل قائد اجلي�ش 

ال�سّيدة  الأ�ستونية  ال�سفرية  ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ���ش  على 

Marin Môttus، وجرى البحث يف جمالت التعاون الع�سكري 
بني جي�سي البلدين.



ا�ستقباالت 

القائد

... ووفوًدا اأمريكية رفيعة

الأمي�ركي  الكونغر�ش  من  وفًدا  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

ال�سفرية   ح�سور  يف   ،Mac Thornberry ال��ن��ائ��ب  برئا�سة 

لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول   ،Elizabeth Richard
واملنطقة وعالقات التعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين. وقد 

على  اجلي�ش  حّققه  الذي  النت�سار  على  عون  العماد  الوفد  هّناأ 

الإرهابيني يف عملية »فجر اجلرود«، مثنًيا على دوره يف احلفاظ 

على ا�ستقرار لبنان، وجهوده البارزة يف مكافحة الإرهاب. بعدها 

القيادة،  عمليات  غرفة  اإىل  الوفد  برفقة  اجلي�ش  قائد  انتقل 

حيث مّت عر�ش اإيجاز حول عملية »فجر اجلرود«. كما زار الوفد 

مركز القّوة ال�ساربة يف روميه، والفوج املجوقل يف غو�سطا، وقاعدة 

الوحدات،  هذه  من  كٍل  مهّمات  اإىل  وتعّرف  اجلوية،  حامات 

واّطلع على العمل الذي تقوم به الفرق الأمريكية امل�ساركة يف 

تدريب بع�ش الوحدات اخلا�سة يف اجلي�ش.

كذلك، ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش نائب وزير الدفاع للقوات 

اجلوية الأمريكية ال�س�ّيدة Heidih Grant على راأ�ش وفد مرافق، 

يف ح�سور ال�سفرية Richard، وتناول البحث عالقات التعاون بني 

جي�سي البلدين وبرنامج امل�ساعدات الأمريكية اخلا�سة بت�سليح 

القّوات اجلوية اللبنانية.

الأمريكي،  اجلانب  با�سم  بياًنا   Richard ال�سفرية  تلت  وقد 

نّوهت فيه بالجنازات التي حّققها اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب 

قد  بالدها  حكومة  اأّن  اإىل  واأ�سارت  الداخل،  ويف  احل��دود  على 

حّولت موؤخًرا اإىل احلكومة اللبنانية مبلًغا من املال قدره 42.9 

مليون دولر لتغطية جزء من التكاليف التي يحتاجها اجلي�ش 

احتاجها خالل معركته  التي  ا تلك  وخ�سو�سً حلماية احلدود، 

ال�سفرية  اأع��رب��ت  كما  الإره��اب��ي��ة.  اجلماعات  �سّد  الأخ���رية 

Richard عن التزام الوليات املّتحدة احلفاط على لبنان الآمن، 
من  اللبناين  ال�سعب  وم�ساعدة  واملزدهر،  الدميوقراطي  امل�ستقّر، 

القائمة  بال�سراكة  ك  والتم�سّ اإمنائية خمتلفة،  خالل م�ساريع 

مع اجلي�ش اللبناين. 

من جهته، �سكر العماد عون لل�سلطات الأمريكية دعمها 

القوي والنوعي للجي�ش اللبناين، ولل�سّيدة Grant حمّبتها لبنان 

وجي�سه، مثنًيا على دورها ال�سخ�سي املمّيز يف العمل على تعزيز 

بال�سراكة  ك  التم�سّ وموؤّكًدا  اللبنانية،  اجلوية  القوات  قدرات 

اللبناين  اجلي�سني  ب��ني  القائمة  التاريخية  ال�سرتاتيجية 

والأمريكي.

الكونغر�ش  يف  املال  جلنة  من  وف��ًدا  ا  اأي�سً عون  العماد  والتقى 

الأمريكي برئا�سة ال�سّيد Rodney Frelinghusysen، يف ح�سور 

لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول   .Richard ال�سفرية 

واملنطقة وبرنامج امل�ساعدات الأمريكية املقّررة للجي�ش اللبناين.

وفد من جلنة املال يف الكونغر�س الأمريكي

العدد 20390

وفد من الكونغر�س الأميـركي

نائب وزير الدفاع للقوات اجلوية الأمريكية على راأ�س وفد



معاون  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

العام  ل��الأم��ني  اخل��ا���ش  ق  املن�سّ

لالأمم املّتحدة يف لبنان بالوكالة 

وجرى  لزاري��ن��ي،  فيليب  ال�سّيد 

التداول يف اأو�ساع لبنان واملنطقة.

ع��ون،  العماد  ا�ستقبل  كما 

املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  قّوات  قائد 

بريي،  مايكل  ال��ل��واء  لبنان  يف 

على  الأو�ساع  يف  البحث  وج��رى 

القائم  والتعاون  اجلنوبية  احلدود 

بني اجلانبني.

املتحدة  لالأمم  التابعة  الهدنة  مراقبة  هيئة  بعثة  رئي�ش  اجلي�ش  قائد  والتقى 

البحث  وتناول   ،Arthur David Gawn اللواء  اأركانها  ورئي�ش   )UNTSO(

اإطار  يف  والبعثة  اجلي�ش  بني  التعاون  وعالقات  اجلنوبية،  احلدود  على  الأو�ساع 

اتفاقية الهدنة والقرار 1701.

ال�سّيد فيليب لزاريني

... ووفًدا من وزارة الدفاع الإ�سبانية
برئا�سة  الإ�سبانية  الدفاع  وزارة  وفًدا من  العماد عون  ا�ستقبل 

اللواء Luis Cebrian Corbonell، والذي �سارك يف الحتفال 

وزيرة  ممّثاًل  ال�ستقالل  عيد  منا�سبة  يف  اأُقيم  الذي  املركزي 

بهذه  اجلي�ش  قائد  الزائر  الوفد  هّناأ  وقد  الإ�سبانية.  الدفاع 

العلم  لرفعه  اللبناين  للجي�ش  �سكره  عن  واأع��رب  املنا�سبة، 

ال�سعب  مع  ت�سامًنا  اجل��رود«،  »فجر  عملية  خالل  الإ�سباين 

الإ�سباين اإثر العملية الإرهابية التي ا�ستهدفت مدينة بر�سلونة 

بتاريخ 2017/8/17. كما ُبحثت خالل اللقاء عالقات التعاون 

بني جي�سي البلدين و�سبل تطويرها.

... ووفًدا اإيطالًيا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، رئي�ش جلنة الدفاع يف الربملان الإيطايل 

يف  مرافق،  وف��ٍد  راأ���ش  على   Francesco Garofani النائب 

ح�سور ال�سفري Massimo Marotti وامللحق الع�سكري العقيد 

العامة  الأو�ساع  البحث  وتناول   .Massimiliano Sforza
البلدين،  جي�سي  بني  الثنائية  والعالقات  واملنطقة  لبنان  يف 

قّوات  �سمن  العاملة  الإيطالية  الوحدة  مهّمة  اإىل  بالإ�سافة 

الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

قائد قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان... وم�سوؤولني من الأمم املّتحدة

رئي�س بعثة هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتحدة
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ا�ستقباالت 

القائد

العدد 22390

... ومدير التعاون يف جمال الأمن والدفاع الفرن�سي

والدفاع  الأمن  جمال  يف  التعاون  مدير  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

يف فرن�سا الفريق Didier Brousse، يرافقه امللحق الع�سكري 

الفرن�سي العقيد Christian Herrou، وتناول البحث العالقات 

الثنائية بني جي�سي البلدين وم�ساريع التعاون القائمة يف هذه 

املرحلة.

لدى  العماد عون مفّو�ش احلكومة  ا�ستقبل  ... وق�ساة     

املحكمة الع�سكرية القا�سي بيرت جرمانو�ش، ومعاونه القا�سي 

كلود غامن. كما ا�ستقبل مفّو�ش احلكومة لدى حمكمة 

التمييز الع�سكرية القا�سي وائل احل�سن.

القا�سي بيرت جرمانو�س

القا�سي كلود غامن

القا�سي وائل احل�سن

... ووفًدا فنلندًيا

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش نائب رئي�ش الأركان للعمليات 

يرافقه   ،Eero Pyotsia الفريق  الفنلندية  امل�سّلحة  القوات  يف 

�سفري بالده يف لبنان Matti Lassila وامللحق الع�سكري العقيد

Jurki Litmanen. وقد جرى البحث يف �سبل تفعيل عالقات 
العاملة  الفنلندية  الكتيبة  ودور  البلدين  التعاون بني جي�سي 

يف اإطار قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

... ووزير البيئة

طارق  الأ�ستاذ  البيئة  وزي��ر  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل   

اخلطيب، وبحث معه يف الأو�ساع العامة والتطّورات الّراهنة يف 

البالد.
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النائب فريد اخلازن

النائب هادي حبي�س

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب خ�سر حبيب

النائب زياد القادري

النائب خالد زهرمان

النائب الوليد �سكرية

وفد من كتلة نّواب زحلة

 ا�ستقبل العماد عون النّواب: فريد اخلازن، زياد القادري، هادي حبي�ش، خالد زهرمان، قا�سم عبد العزيز، الوليد 

�سكرية، خ�سر حبيب، ووفًدا من كتلة نّواب زحلة �سم النّواب: طوين اأبو خاطر، جوزف معلوف، عا�سم العراجي 

و�سانت جنجنيان، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف البالد.

... ونّواًبا



لرئي�ش  الإعالمي  امل�ست�سار  اجلي�ش،  قائد  العماد  ا�ستقبل 

ال�سيخ  اجلمهورية الأ�ستاذ جان عزيز، مفتي بعلبك والهرمل 

املارونية  الأحمر  دير   - بعلبك  اأبر�سية  وراع��ي  ال�سلح  خالد 

املطران حنا رحمة، مع وفد من اللقاء الت�ساوري الوطني لع�سائر 

�سوؤوًنا  البحث  وتناول  الهرمل،   - بعلبك  وفاعليات  وعائالت 

الوفد على الإجراءات الأمنية التي  اأثنى  تتعلق باملنطقة. وقد 

يتخذها اجلي�ش للحفاظ على ا�ستقرار املنطقة وطماأنة اأهاليها.

الرفاعي  ال�سيخ بكر  والهرمل  بعلبك  ا�ستقبل مفتي  كما 

اأو�ساعها، معرًبا عن  املنطقة، عر�ش معه  وفد من  راأ�ش  على 

تقديره لالجراءات الأمنية التي يّتخذها اجلي�ش للحفاظ على 

اأمنها وا�ستقرارها.

العامة  املوؤ�س�سة  ع��ام  مدير  ا،  اأي�سً اجلي�ش  قائد  زّوار  وم��ن 

الأب  ورئي�ش جمعّية »لبورا«  روين حلود،  املهند�ش  لالإ�سكان 

طوين خ�سرا.

الأب طوين خ�سرا

ال�سيخ بكر الرفاعي على راأ�س وفد من املنطقة

املهند�س روين حلود

ال�سيخ خالد ال�سلح واملطران حنا رحمة مع وفد

ا�ستقباالت 

القائد

العدد 24390

الأ�ستاذ جان عزيز... ووفوًدا

قائد اجلي�ش يبحث مع وزير الدفاع الوطني 

�سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية

اجلي�ش  قائد  ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

الأو���س��اع  يف  معه  وبحث  مكتبه،  يف  ع��ون  ج��وزاف  العماد 

الأمنية يف البالد، ومهّمات املوؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها 

املختلفة.





قائد اجلي�ش يزور الق�سر اجلمهوري

ويقّدم لرئي�ش اجلمهورية البّزة الع�سكرية اجلديدة

الأركان  رئي�ش  يرافقه  العماد جوزاف عون  قائد اجلي�ش  زار 

الع�سكري  املجل�ش  واأع�ساء  م��اّلك  ح��امت  الركن  ال��ل��واء 

اللواء  العام  املفت�ش  فني�ش،  اللواء حم�سن  لالإدارة  العام  )املدير 

للدفاع  الأعلى  للمجل�ش  العام  الأمني  احلاج،  �سمري  الركن 

الركن  اللواء  املجل�ش  وع�سو  حمد،  الل�ه  �سعد  الركن  اللواء 

جورج �سرمي( فخامة رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال عون يف 

الق�سر اجلمهوري، حيث قّدم له البّزة الع�سكرية اجلديدة التي 

�سيعتمدها اجلي�ش، والتي ارتداها العماد جوزاف عون واأع�ساء 

ا الع�سكريون امل�ساركون يف العر�ش  املجل�ش الع�سكري، واأي�سً

الع�سكري يف منا�سبة عيد ال�ستقالل للمرة الأوىل.

منذ  اعتمد  كان  اللبناين  اجلي�ش  اأّن  اإىل  الإ���س��ارة  وجت��در 

تاأ�سي�سه يف العام 1946 بّزة امليدان املعروفة ب�� »الكاكي« ن�سبة 

واليوم  املرقطة.  البّزة  اجلي�ش  اعتمد   1983 العام  ويف  للونها، 

يعتمد الزّي اجلديد الذي يتمّيز بالألوان الفاحتة املتماهية مع 

راحة  توّفر  خ�سائ�ش  وفيها  اللبنانية،  والطبيعة  الأر�ش  األوان 

اعتمد  كذلك  مهّماتهم.  اأدائ��ه��م  اأثناء  يف  للع�سكريني 

اجلي�ش احلذاء الع�سكري ال�سحراوي »الرينجر« لكّل وحدات 

اأّن  اإىل  اجلي�ش بدًل من احلذاء الع�سكري الأ�سود، مع الإ�سارة 

الأفواج اخلا�سة �ستحتفظ بلبا�سها اخلا�ش.

ن�ساطات 

القيادة

العدد 26390

... والهيئة 

العامة لل�سليب 

الأحمر اللبناين 

يف لفتة �سكر 

وتقدير

فندق  يف  الدوري  اجتماعها  انعقاد  خالل  اللبناين  الأحمر  لل�سليب  العامة  الهيئة  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  زار 

لنكا�سرت  - احلازمية، يف ح�سور ممّثلني عن ال�سليب الأحمر الدويل.

واألقى قائد اجلي�ش كلمة باملنا�سبة حّيا فيها امل�ساركني يف اللقاء، معرًبا عن �سكره للجمعية رئا�سة واأفراًدا على عطاءاتهم 

ال�سهداء واجلرحى خالل عملية »فجر اجلرود«،  نّوه بجهودهم وت�سحياتهم بنقل  والإن�سانية من دون مقابل. كما  الوطنية 

اأي  اإياهم باجلندي املجهول الذي يبذل وي�سّحي من دون  وبوجودهم اإىل جانب الع�سكريني يف البقعة الأمامية للقتال، وا�سًفا 

الأحمر  ال�سليب  والتن�سيق بني موؤ�س�سة اجلي�ش وجمعية  التعاون  اأهمية  العماد عون  واأّكد  اأو معنوي.  ح�ساب لك�سب مادي 

اللبناين، انطالًقا من الأهداف والقيم الوطنية امل�سرتكة، ويف مقّدمها الت�سحية يف �سبيل لبنان، معرًبا عن ا�ستعداد اجلي�ش 

للقيام بحملة ترّبع وا�سعة بالدم مل�سلحة اجلمعّية.

عرب�ون  الزغب�ي،  اأنط�وان  الدكت�ور  اجلمعي�ة  لرئي��ش  التذك�اري  اجلي��ش  ودرع  �سك�ر  كتاب  عون  العماد  قّدم  اخلتام  ويف 

وف�اٍء وتقدير.



تفّقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون فرع خمابرات منطقة 

جبل لبنان يف الريحانية، حيث جال يف مراكزه واّطلع على 

ن�ساطاته ومهّماته، ثّم اجتمع بال�سباط والع�سكريني وزّودهم 

التوجيهات الالزمة.

وقد نّوه العماد عون بجهود مديرية املخابرات بجميع فروعها، 

�سّيما يف  ل  �سعيد،  اأكرث من  التي حّققتها على  والجنازات 

جمال الق�ساء على �سبكات الإرهاب وتعّقب اجلرائم املنّظمة 

على اأنواعها، لفًتا اإىل اأّن مديرية املخابرات هي العني ال�ساهرة 

على �سالمة اجلي�ش واأمن الوطن.

بها  متّر  التي  الدقيقة  الأو�ساع  اأّن  على  اجلي�ش  قائد  و�سّدد 

اجلهود  م�ساعفة  الع�سكريني  جميع  من  تتطّلب  البالد، 

اخلاليا  على  للق�ساء  ال�ستباقي  الأم��ن  وتعزيز  امليدانية، 

املخّلني  وتوقيف  املنّظمة،  اجلرمية  ومكافحة  الإرهابية، 

بالأمن واخلارجني على القانون والنظام اإىل اأي جهة انتموا.

البالد حتت  الأمني يف  الو�سع  اأّن  العماد عون موؤّكًدا  وختم 

ال�سيطرة، واأّن حماية ال�ستقرار الوطني هي اأولوية مطلقة لدى 

اجلي�ش.
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... ويتفّقد فرع خمابرات منطقة جبل لبنان

من  اأ�سيبوا  الذين  اجلرحى  الع�سكريني  عاد  حيث  الروم،  م�ست�سفى  اجلي�ش  قائد  العماد  زار 

جّراء ال�ستباك بني قوى اجلي�ش وامل�سّلحني يف منطقة دار الوا�سعة – البقاع، حيث اّطلع على 

منّوًها  لها،  يخ�سعون  التي  الطّبية  املعاجلات  وعلى  املختلفة،  وحاجاتهم  ال�سحّية  اأو�ساعهم 

بت�سحياتهم، ومتمّنًيا لهم ال�سفاء العاجل.

... ويعود الع�سكريني 

اجلرحى 

يف م�ست�سفى الروم





ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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�سفري ال�سني 

يرافقه 

امللحق 

الع�سكري

وفد من 

رابطة

اآل حامو�س

توقيع 

اتفاقية بني 

وزارتي الدفاع

اللبنانية 

وال�سينّية

وفد 

من جمعّية

اأن�سار 

الوطن

النائب 

ال�سابق 

في�سل 

ال�سايغ

وفد من 

قرى عكار 

احلدودية

ال�ساعران 

حبيب 

وفوؤاد

اأبو اأنطون

وفد 

بلديات 

بعبدا 

واملنت

 رئي�ش الأركان يوّقع اتفاقية مع ال�سني وي�ستقبل �سفريها و�سخ�سّيات

يف  م�اّلك،  حامت  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  ا�ستقبل 

مكتبه يف الريزة، �سفري ال�سني ال�سّيد Wang Kejian يرافقه 

امللحق الع�سكري Ouyang Haisheng، حيث جرى توقيع 

اتفاقية بني وزارتي الدفاع اللبنانية وال�سينّية، تقّدم مبوجبها 

ال�سلطات ال�سينية هبة اإىل اجلي�ش اللبناين.

وا�ستقبل اللواء الركن ماّلك النائب ال�سابق في�سل ال�سايغ، 

ال�ساعرين حبيب  التقى  العامة. كما  ال�سوؤون  وبحث معه يف 

من  ووف��وًدا  حامو�ش،  اآل  رابطة  من  ووف��ًدا  اأنطون،  اأب��و  وف��وؤاد 

وبلديات  احلدودية  عكار  قرى  ومن  الوطن،  اأن�سار  جمعّية 

بعبدا واملنت.





جوالت 

رئي�س االأركان
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رئي�ش الأركان يف جولة جنوبية

حامت  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  تفّقد 

ماّلك عدًدا من الوحدات الع�سكرية املنت�سرة 

يف اجلنوب، فجال يف قيادتي املنطقة ولواء امل�ساة الأول يف �سيدا، 

التدخل  وفوج  الزهراين،  يف  الثاين  التدخل  فوج  مراكز  يف  ثّم 

جنوب  قطاع  وقيادة  جبيل،  بنت   - كفردونني  يف  اخلام�ش 

الوحدات  هذه  اأو�ساع  على  اّطلع  حيث  �سور،  يف  الليطاين 

ومهّماتها الدفاعية والأمنية.

وزّوده��م  والع�سكريني  بال�سباط  الأرك��ان  رئي�ش  واجتمع 

للدفاع  وت�سحياتهم  بجهودهم  منّوًها  الالزمة،  التوجيهات 

منطقة  يف  وال�ستقرار  الأم��ن  وتر�سيخ  اجلنوبية  احل��دود  عن 

الإرهابّية  املجموعات  دحر  بعد  اأّنه  موؤّكًدا  عموًما،  اجلنوب 

حماولت  و�سبطه  بها  اجلي�ش  واإم�ساك  ال�سرقية  احلدود  عن 

اأكرث  الداخلي  الو�سع  بات  خاللها،  من  والتهريب  الت�سّلل 

يف  كاملة  املبادرة  واأ�سبحت  وا�ستقراًرا،  اأماًنا 

الإرهابية يف  للق�ساء على اخلاليا  يد اجلي�ش 

مهدها، كما اأ�سبح اأكرث جهوزية وا�ستعداًدا 

ملواجهة العدو الإ�سرائيلي.

اإىل  الع�سكريني  ماّلك  الركن  اللواء  ودعا 

تكثيف التدريب الّنوعي وال�سامل للتكّيف 

اأّن  مع املفاجاآت وخمتلف الظروف القتالية، كما �سّدد على 

لن  لبنان،  �سّد  العدو  هذا  يطلقها  التي  املتوا�سلة  التهديدات 

ترهب اجلي�ش ولن تثنيه اإطالًقا عن ممار�سة حّقه املقّد�ش يف 

�سعبه،  �سمود  دعم  عن  تثنيه  لن  كما  الوطن،  عن  الدفاع 

احلدود،  اأق�سى  اإىل  الوطنية  و�سيادته  بحريته  يتم�سك  الذي 

للقيام  القتال  واإرادة  واحلرفية  ال�ستعداد  لديه كامل  واجلي�ش 

بهذا الواجب.

اجلنوبية  املناطق  عن  الدفاعية  املهّمة  اأن  موؤّكًدا  وختم 

يجب اأن تتالزم مع ال�سهر على ا�ستقرارها واحرتام مندرجات 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  والتن�سيق مع قوات  بالتعاون   1701 القرار 

يف لبنان.









اإعداد:  تريز من�صور

العر�ض 

الع�سكري 
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العيد الرابع وال�سبعون لال�ستقالل

اأجواء الن�صر ظّللت العر�ض الع�صكري

خطوات هادرة بالعنفوان وجديد يف الزي والأ�صلحة واملو�صيقى

مي�صال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض  تراأّ�ض 

اجلي�ض  قيادة  اأقامته  الذي  الحتفال  عون 

عيد  منا�صبة  يف  ال��وزان،  �صفيق  جادة  يف 

األبك  »ب��ادك  �صعار  حتت  ال�صتقال 

ال�صنة  هذه  الحتفال  ومتّيز  اعطيها«، 

بارتداء �صباط اجلي�ض امل�صاركني يف العر�ض 

البّزة  الأوىل،  للمرة  وعنا�صره،  الع�صكري 

اأهداها  قد  كان  التي  اجلديدة  الع�صكرية 

ع�صّية  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد 

ق�صر  يف  اجلمهورية  رئي�ض  اإىل  ال�صتقال 

بعبدا.

على  اجلي�ض  حّققه  الذي  الن�صر  اأجواء 

كانت  اجلرود«  »فجر  معركة  يف  الإرهاب 

فيلم  عر�ض  حيث  الحتفال،  يف  حا�صرة 

وثائقي عن م�صار املعركة. ولفتت م�صاركة 

منذ  اجلي�ض  ح�صل  التي  ال�»�صوبرتوكانو« 

فرتة وجيزة على طائرتني منها، اإذ حّلقت 

امل�صتوى  عك�ض  جميااً  ا  ا�صتعرا�صاً مقدمة 

العايل الذي بلغه طيارو اجلي�ض.

فقد  ا،  اأي�صاً يلفت  ما  ثمة  كان  ا  مو�صيقياً

بقيادة  اجلي�ض  مو�صيقى  من  �صرّية  عزفت 

ا جديدة،  العقيد املو�صيقي اأبولو �صكر اأحلاناً

عن  توّقفت  كانت  فرقة  اإحياء  واأعيد 

التي  الفرقة  وهي   ،1999 العام  يف  العزف 

امل�صاركني  ومرور  العر�ض  مراحل  رافقت 

اأما ما ل ميكن ن�صيانه فهو  باأنغام الِقَرب. 

والهامات  بالعنفوان،  الهادرة  اخلطوات 

متنا�صقة.  مرتا�صة  �صفوف  يف  املرفوعة 

لطاملا فرحنا بتاأملها...



العر�ض 

الع�سكري 

العدد 36390



جانب  اإىل  االح��ت��ف��ال  ح�ضر 

من  ك��ل  اجل��م��ه��وري��ة،  رئي�س 

نبيه  ال���ن���واب  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 

�ضعد  ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  بري، 

مي�ضال  ال��رئ��ي�����ض��ان  احل���ري���ري، 

عقيلة  اجلميل،  واأمني  �ضليمان 

معو�س  رينيه  ال�ضهيد  الرئي�س 

معو�س،  نايلة  ال�ضابق  النائب 

اليا�س  الراحل  الرئي�س  عقيلة 

ال��ه��راوي،  منى  ال�ضيدة  ال��ه��راوي 

احل�ضيني،  ح�����ض��ني  ال��رئ��ي�����س 

الرئي�س  ال�ضنيورة،  ف��وؤاد  الرئي�س 

متام �ضالم، نائب رئي�س جمل�س 

نائب  ف��ري��د م��ك��اري،  ال��ن��واب 

ال�ضحة  وزير  الوزراء  رئي�س جمل�س 

وزير  حا�ضباين،  غ�ضان  العامة 

ال�ضّراف،  ريا�س  يعقوب  الدفاع 

ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج���وزاف 

ال��ل��واء  االأرك����ان  رئي�س  ع���ون، 

اإ�ضافة  م���اّلك،  ح��امت  ال��رك��ن 

اإىل وزراء ونواب حاليني و�ضابق��ني 

املقام��ات  ع��������ن  وممثل��ني 

الديني��ة والبعث��ات الدبلوما�ضي��ة 

كذل��ك،  لبن��ان.  يف  املعتم��دة 

ح�ض��ر ممثل��و اجل�ضم الق�ضائ��ي، 

وح�����ض��د ك��ب��ر م��ن االإع�����الم 

واملكت��وب  وامل�ضم��وع  املرئ��ي 

والهيئ��ات  واالأجنبي(،  )املحلي 

واالجتماعي��ة  االقت�ضادي��ة 

وق��ادة  واالأهلي��ة،  والنقابي��ة 

االأجه��زة االأمني��ة وكب��ار ال�ضب��اط ومدعوون.

وحميطه  االحتفال  مكان  يف  م�ضّددة  اأمنية  تدابر  ت  ُفِر�ضَ

َنت بالورد االأبي�س، وُرِفَعت  ة ُزيِّ منذ �ضاعات الفجر االأوىل، املن�ضّ

نقلت  عمالقة  �ضا�ضات  ��َزت  وُركِّ اللبنانية  واالأع��الم  الرايات 

مقابل  املرفاأ  يف  احلربية  ال�ضفن  ر�َضت  حني  يف  العر�س،  وقائع 

اجلي�س،  واأعالم  اللبنانية  باالأعالم  وتزّينت  االحتفال  �ضاحة 

واإ���ض��ارة  املدعوين،  و�ضول  اكتمال  بانتظار  اجلميع  وب��ات 

االنطالق من قائد العر�س العميد الركن فادي داوود.

عند الثامنة والدقيقة الع�ضرين اكتمل و�ضول املدعوين تاله 

و�ضول علم اجلي�س، ليتواىل بعد ذلك و�ضول كبار ال�ضخ�ضيات 

قائد  الركن حامت ماّلك،  اللواء  االأركان  رئي�س  االآتي:  وفق 

يعقوب  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ع��ون،  ج��وزاف  العماد  اجلي�س 

ال�ضّراف، رئي�س احلكومة �ضعد احلريري ورئي�س جمل�س النواب 

نبيه بري، وقد اأّديت لكل منهم مرا�ضم التكرمي.
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احل�صور والوقائع



العر�ض 

الع�سكري 

العدد 38390

و�ضل  متاًما،  التا�ضعة  عند 

العماد  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�س 

م��ي�����ض��ال ع����ون وك�����ان يف 

وقائد  الدفاع  وزي��ر  ا�ضتقباله 

االأرك���ان.  ورئي�س  اجلي�س 

حلن  املو�ضيقى  ل��ه  ع��زف��ت 

الوطني  والن�ضيد  التعظيم 

املدفعية  واأطلقت  اللبناين، 

طلقة  وع�����ض��ري��ن  اإح������دى 

ترحيًبا.

ت��وّج��ه ال��رئ��ي�����س ع���ون اإىل 

للجندي  التذكاري  الن�ضب 

املجهول حيث و�ضع اإكلياًل 

املو�ضيقى  وعزفت  الزهر  من 

معزوفة تكرمي املوتى والزمة 
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ن�ضيد  والزمة  الوطني  الن�ضيد 

علم  حّيا  وبعدما  ال�ضهداء. 

الدفاع  ووزي��ر  �ضعد  اجلي�س، 

ع�ضكري  جيب  �ضيارة  اإىل 

قائد  وخلفهما  مك�ضوف، 

يف  االأرك��ان  ورئي�س  اجلي�س 

�ضيارة اأخرى مماثلة.

الوحدات  ا�ضتعرا�س  وبعد 

امل�ضاركني  وحتية  امل�ضاركة 

اجلميع  توّجه  االحتفال،  يف 

حيث  الرئي�ضة  ة  املن�ضّ اإىل 

اجلمهورية  رئ��ي�����س  ���ض��اف��ح 

الرئي�س  وعانق  بري  الرئي�س 

احلريري قبل اأن يجل�س على 

�س له. املقعد املخ�ضّ



العر�ض 

الع�سكري 

العدد 40390

العر�ض الع�صكري

التي  الع�ضكرية  الطوافات  من  بت�ضكيل  العر�س  افُتتح 

بالونات  واأطلقت  اجلي�س،  وعلم  اللبنانية  االأع��الم  حملت 

العميد  ا�ضتاأذن  ثم  االحتفال،  �ضماء  يف  اللبناين  العلم  باألوان 
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الركن داوود رئي�س اجلمهورية ببدء العر�س.

اأنغام  على  موّقعة  بخطى  الراجلة  ال��وح��دات  عر�س  ب��داأ 

مقطوعة »مار�س اال�ضتقالل« والوحدات التي مّرت على التوايل 

هي:



العر�ض 

الع�سكري 

العدد 42390

مو�ضيقى اجلي�س، اأعالم القوى الع�ضكرية امل�ضاركة، بيارق 

الكلية  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  ق��وات  ال��وح��دات، 

الرتباء(،  مدر�ضة  من  ب�ضرية  )ممّثلة  الربية  القوات  احلربية، 

احلر�س  لواء  التعليم،  معهد  اجلوية،  القوات  البحرية،  القوات 
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اجلمهوري، األوية امل�ضاة االأول، الثاين، الثالث، اخلام�س، ال�ضاد�س، 

ع�ضر،  والثاين  ع�ضر  احلادي  العا�ضر،  التا�ضع،  الثامن،  ال�ضابع، 

اأفواج  العر�س  يف  �ضاركت  كما  اللوج�ضتي.  اللواء  اإىل  اإ�ضافة 

احلدود الربية االأول والثاين والثالث والرابع، فوج التدخل الثالث 



العر�ض 

الع�سكري 

العدد 44390

)�ضرّية مكافحة ال�ضغب(، مو�ضيقى قوى االأمن الداخلي، �ضرّيتا 

العام  االأمن  م�ضاة من  و�ضرايا  الداخلي،  االأمن  قوى  م�ضاة من 

اإناث(، مديرية  الدولة )جمموعة  اأمن  اإناث(، ومن  )جمموعة 

اجلمارك العامة، الطبابة الع�ضكرية، املركز العايل للريا�ضة 
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الع�ضكرية، مدر�ضة التزلج -االأرز، فوج االإطفاء، ف�ضيلة نقابني 

االأوملبية، جمموعة  اللجنة  الهند�ضة(،  ومفرزة الكالب )فوج 

اللجنة االأوملبية، جمموعة احتاد ك�ضاف لبنان، جمموعة من 

ك�ضاف لبنان امل�ضتقبل- املتفوقون يف جامعات لبنان.



العر�ض 

الع�سكري 

العدد 46390

الوحدات بخطوات ريا�صية

ب���ع���د ذل������ك ����ض���ارت 

ريا�ضية  بخطى  وح��دات 

ع��ل��ى وق����ع م��ق��ط��وع��ة 

ووفق  اإبراهيم«  »�ضيدي 

ال��رت��ي��ب االآت����ي: اأف���واج 

ال��ث��اين،  االأول،  التدخل 

اخلام�س  الرابع،  الثالث، 
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الفهود،   – الداخلي  االأم��ن  قوى  من  خا�ضة  �ضرية  وال�ضاد�س، 

�ضرية من �ضعبة املعلومات - فرع احلماية والتدّخل، �ضرية من 

املجموعة اخلا�ضة يف وحدة ال�ضرطة الق�ضائية، �ضرية من احلر�س 

من  �ضرية  العام،  االأمن  يف  والتدخل  الر�ضد  �ضعبة  احلكومي، 

�س،  والتج�ضّ االإره��اب  مكافحة  فرع  من  �ضرية  املغاوير،  فوج 

�ضرية من الفوج املجوقل واأخرى من فوج مغاوير البحر وجمموعة 

خّيالة من املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي.



العر�ض 

الع�سكري 

العدد 48390

»�ضجعان  اأن��غ��ام  وق��ع  على  املوؤّللة  ال��وح��دات  عر�س  ب��داأ 

)هّلي  مو�ضيقية  مقطوعات  عّدة  وُعزفت  �ضكوتالندا«، 

�ضني  واأولد النغ  لبنان، عامليدان،  يا ع�ضكر  ت�ضلم  عالريح، 

النحو  على  الوحدات  مرور  جاء  وقد   .)Auld Lang Syne
ال�ضرطة  للدروع،  وامل�ضاد  االإ�ضارة  فوجا   - الدعم  ل��واء  االآت��ي: 

ناقالت  املغاوير-  فوج  فاب،  نوع  جند  ناقالت   - الع�ضكرية 

جند نوع فاب، فوج املجوقل - ناقالت جند نوع براديل، فوج 

 - االأول  املدرعات  فوج   ،113 م  جند  ناقالت   - الرابع  التدخل 

دبابات نوع م 60، فوج املدفعية االأول - مدافع ذاتية احلركة 

عيار 155 ملم، فوج املدفعية الثاين - راجمات �ضواريخ، الفوج 

الوحدات املوؤّللة



املجوقل - اآليات نوعUTV، وحدة القوى ال�ضيارة يف قوى االمن 

فرع   - املعلومات  �ضعبة  ال�ضغب،  مكافحة  اآليات  الداخلي- 

قوى  من  دراجني  جمموعة  املدين،  الدفاع  والتدخل  احلماية 

االأمن الداخلي، فوج االطفاء، وال�ضليب االأحمر. ونّفذت �ضفن 

ا يف القاعدة البحرية على مراحل  تابعة ل�ضالح البحرية عر�ضً

متقطعة، مطلقة اأبواقها.
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ممّيزين  مرورين  الع�ضكرية  والطائرات  الطوافات  نّفذت 

 BELL نوع  �ضرب طوافات  االأول:  املرور  ت�ضمن  العر�س،  خالل 

وق�ضف  الطبي  واالإخ���الء  املجوقلة  العمليات  يف  ُت�ضتخدم 

التي   PUMA نوع  طوافات  من  �ضرب  اإىل  اإ�ضافة  القنابل، 

ُت�ضتخدم لتنفيذ مهّمات النقل والدعم اجلوي القريب وق�ضف 

املخ�ض�ضة   CESSNA نوع  من  طائرات  وكذلك  القنابل، 

ملهّمات اال�ضتطالع وق�ضف االأهداف بوا�ضطة �ضواريخ موّجهة 

عالية الدقة، وطائرات BULLDOG ت�ضتخدم للتدريب.

اأما املرور الثاين فكان ل�ضرب من طوافات GAZELLE وهي 

ب�ضواريخ  وجمّهزة  القريب  اجلوي  الدعم  مهمات  يف  ُت�ضتخدم 

موّجهة عالية الدقة، وطائرة من SUPER TUCANO والتي 

بقنابل  جمّهزة  وهي  القريب،  اجلوي  الدعم  ملهمات  ُت�ضتخدم 

و�ضواريخ موّجهة عالية الدقة.

العر�س، غادر  العلم من �ضاحة  انتهاء االحتفال وخروج  بعد 

رئي�س اجلمهوريةوالرئي�ضان بري واحلريري اإىل الق�ضر اجلمهوري 

لتقّبل التهاين بالعيد، وكان بني املهّنئني قائد اجلي�س العماد 

عون على راأ�س وفد من كبار ال�ضباط.

العر�ض 

الع�سكري 

العدد 50390

الت�صكيل اجلوي







عيد 

اال�ستقالل
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وزير الدفاع الوطني:

 

اجلي�ش اأهدى اللبنانيني اإجناًزا كبرًيا

اإىل  بالتهنئة  ال�صّراف  ريا�ض  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  توّجه 

اللبنانيني يف منا�صبة عيد اال�صتقالل، وحّيا اجلي�ض اللبناين الذي 

اأهدى اللبنانيني هذا العام اإجناًزا كبرًيا متّثل بدحر االإرهاب من 

لبنان وتطهري اجلرود من رج�صه.

ت�صتدعي  دقيقة  مبرحلة  ميّر  لبنان  اإّن  ال�صّراف:  الوزير  وقال 

�صبك االأيدي وتوحيد ال�صف والت�صامن 

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  خلف  والوقوف 

التي ت�صكل ال�صمانة االأوىل ال�صتقرارنا 

لن  اأح����ًدا  اأّن  على  و���ص��ّدد  واأم��ن��ن��ا. 

االأهلي  بال�صلم  امل�صا�ض  من  يتمّكن 

الدولة  ق��رار  الأّن  الداخلي  واال�صتقرار 

وا�صح و�صريح، وعّب عنه مراًرا وتكراًرا 

القيادات  واأّي��دت��ه  اجلمهورية،  رئي�ض 

ال�صيا�صية التي تعي متاًما دقة الظروف 

احلالية.

اأن  على  التاأكيد  ال�����ص��ّراف  وج���ّدد 

قيادته  بف�صل  لبنان  على  خ��وف  ال 

حكمتها،  االأح����داث  اأثبتت  التي 

ال��ظ��روف  اأ���ص��ع��ب  يف  مت��ّك��ن��ت  اإذ 

والتطّورات من متتني الوحدة وحت�صني 

دعم  مظّلة  وت��وف��ري  حملًيا  لبنان 

دّقة  اجلميع  يعلم  واأ�صاف:  له.  دويل 

علينا  وم��ا  بنا،  حتيط  التي  الظروف 

من  بوطننا  اإمياننا  جنّدد  اأن  اإاّل  االآن 

دولتنا  حول  وااللتفاف  ت�صامننا  خالل 

عن  واالبتعاد  وجي�صنا،  وموؤ�ص�صاتنا 

التباينات وعدم ترك الغرائز تتحّكم 

وطننا  م�صلحة  وو���ص��ع  بت�صّرفاتنا، 

العليا فوق اأي اعتبار.

واختتم كلمته بالقول: لن نتهاون مع اأي عابث باالأمن، ولن 

نرتك �صاحتنا عر�صة الأي اهتزاز من �صاأنه اأن يوؤّثر على م�صتقبل 

العام  اال�صتقالل هذا  الذين كّر�صوا  �صهداء اجلي�ض  وحّيا  بالدنا. 

بدمائهم، فكان ن�صر اجلرود واأمن لبنان.





عيد 

اال�ستقالل
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قائد اجلي�ش يف »اأمر اليوم«

اال�ستقرار ج�سر عبور 

من القلق اإىل اخلال�ش

العماد  يف منا�سبة عيد اال�ستقالل، وّجه قائد اجلي�ش 

جوزاف عون اإىل الع�سكريني »اأمر اليوم«، ودعاهم اإىل 

اال�ستقرار  على  باحلفاظ  الكفيلة  التدابري  جميع  اتخاذ 

والت�سّدي بكل حزم وقّوة الأي حماولة الإثارة الفتنة.

يف ما يلي الن�ش.

اأّيها الع�سكريون

تعود ذكرى اال�صتقالل هذا العام، يف 

وقت ال تزال االأ�صداء االإيجابية لعملية 

ودولًيا،  حملًيا  ت��رتّدد  اجل��رود«  »فجر 

على  بانت�صاركم  تكّللت  اأن  بعد 

االإرهاب.

اأّيها الع�سكريون

اال�صتثنائية  ال�صيا�صية  االأو�صاع  اإّن 

ت�صتدعي  ل��ب��ن��ان،  ب��ه��ا  مي���ّر  ال��ت��ي 

درج���ات  ب��اأق�����ص��ى  ال��ت��ح��ّل��ي  منكم 

اتخاذ  واملواظبة على  واليقظة،  الوعي 

على  باحلفاظ  الكفيلة  ال��ت��داب��ري 

اال�صتقرار  هذا  الأّن  االأمني،  اال�صتقرار 

اإنتاج  الإع��ادة  �صلبة  قاعدًة  ي�صّكل 

وج�صر  املن�صودة،  ال�صيا�صية  احللول 

عبور لالنتقال جمدًدا من �صّفة القلق 

وال�صّك اإىل �صّفة اخلال�ض واالإنقاذ.

اأّيها الع�سكريون

ال��ت��ه��اون مع  ع��دم  اإىل  اأدع��وك��م 

والنظام،  ال��ق��ان��ون  على  اخل��ارج��ني 

واالعتداء  املنّظمة  اجلرائم  وممتهني 

بكّل  الت�صّدي  واإىل  املواطنني،  على 

حزٍم وقّوة الأّي حماولة ال�صتغالل الظروف 

والتفرقة  الفتنة  اإثارة  بهدف  الراهنة 

الوطنية  وحدتنا  وتعري�ض  والفو�صى، 

اللبنانيني  وم�صالح  االأهلي  و�صلمنا 

اأدعوكم مبوازاة ذلك  للخطر. كما 

اال�صتباقية  العمليات  متابعة  اإىل 

االإرهابية،  وال�صبكات  اخلاليا  �صّد 

بدماء  املتورطني  ك��ّل  توقيف  حتى 

واإحالتهم  اللبناين،  وال�صعب  اجلي�ض 

جزاءهم  لينالوا  املخت�ض  الق�صاء  على 

على  التامة  اجلهوزية  واإىل  ال��ع��ادل، 

تهديدات  ملواجهة  اجلنوبية  احل��دود 

االإ�صرائيلي وخروقاته، وما يبّيته  العدو 

و�صعبه  لبنان  �صّد  عدوانية  نّيات  من 

وجي�صه، كما اإىل ال�صهر الدائم على 

بالتن�صيق   ،1701 القرار  تنفيذ  ح�صن 

يف  املتحدة  االأمم  ق��وات  مع  والتعاون 

لبنان، حفاًظا على اال�صتقرار.

 

الريزة يف 2017/11/21

العماد عون قائد اجلي�ش







عيد 

اال�ستقالل

العدد 58390

تكرمي رجاالت اال�ستقالل
ك���ّرم ل��ب��ن��ان رج����االت اال���ص��ت��ق��الل 

ب��اح��ت��ف��االت رم��زي��ة اأق��ي��م��ت اأم���ام 

رئي�ض  ممّثلو  و�صع  حيث  اأ�صرحتهم، 

اأكاليل  واحلكومة  النواب  جمل�ض  ورئي�صي  اجلمهورية 

ممّثلني  ح�صور  يف  وذلك  االأ�صرحة،  هذه  على  الزهر  من 

لقائد اجلي�ض وذوي املكّرمني و�صخ�صيات.

الرئي�ض  لهم:  املغفور  اأ�صرحة  االح��ت��ف��االت  �صملت 

كميل  الرئي�ض  النبع(،  )راأ���ض  اخل��وري  ب�صارة  ال�صيخ 

)االأوزاع��ي(،  ال�صلح  ريا�ض  الرئي�ض  القمر(،  )دير  �صمعون 

اليا�ض  )مار  �صهال  اأبي  �صهاب )غزير(، حبيب  فوؤاد  اللواء 

�ضريح

الرئي�ش

ال�ضيخ 

ب�ضارة 

اخلوري 

�ضريح

الرئي�ش 

كميل 

�ضمعون

�ضريح

الرئي�ش

اللواء 

فوؤاد 

�ضهاب

 �ضريح

�ضليم 

تقال

�ضريح

حميد 

فرجنية

�ضريح

الرئي�ش

ريا�ش 

ال�ضلح

�ضريح

ال�ضيخ

بيار 

اجلميل

�ضريح

حبيب 

اأبي 

�ضهال

�ضريح

عبد 

احلميد 

كرامي



59 العدد 390

بيار  مكايل(،  )زوق  تقال  �صليم  ب���ريوت(،   – بطينا 

اجلميل )بكفيا(، حميد فرجنية )اإهدن(، الرئي�ض عبد 

)الهرمل(،  حمادة  �صبي  )طرابل�ض(،  كرامي  احلميد 

�صالم  �صائب  الرئي�ض  )�صيدا(،  ع�صريان  عادل  الرئي�ض 

ال�صهيد  الرئي�ض  )ال�صويفات(،  اإر�صالن  جميد  )ق�صق�ض(، 

احلكيم  عدنان  ال�صه��داء(،  )�صاح��ة  احلري��ري  رفيق 

)البا�صورة(.

وبي��ت  را�صي��ا  قلع��ة  االحتف��االت  �صمل��ت  كذل��ك، 

للرئي���ض  التذكاري��ة  واللوح��ة  ب�صام��ون  يف  اال�صتق��الل 

ال�صهي��د ريني��ه مع��ّو�ض يف حمل��ة الظري��ف – بي��روت.

�ضريح

الرئي�ش

�ضربي 

حمادة

�ضريح

عادل 

ع�ضريان

�ضريح

الأمري

جميد 

اإر�ضالن

�ضريح

عدنان 

احلكيم

بيت 

ال�ضتقالل

�ضريح

الرئي�ش

�ضائب 

�ضالم

قلعة 

را�ضيا

�ضريح

الرئي�ش

ال�ضهيد 

رفيق 

احلريري

�ضريح

الرئي�ش

ال�ضهيد 

رينيه 

معّو�ش





عيد 

اال�ستقالل
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اجلي�ش يكّرم 

�ضهداءه 

ع�ضية العيد

اأكاليل الزهر 

على االأن�ساب 

التذكارية يف وزارة 

الدفاع الوطني

اال���ص��ت��ق��الل  ع��ي��د  ع�صية 

فُرِفع  �صهداءه،  اجلي�ض  كّرم 

وامل��واق��ع  امل��ق��ّرات  يف  العلم 

مرا�صم  له  واأُدي��ت  والثكنات 

»اأمر  قادتها  وتال  التكرمي، 

قائد  وّج��ه��ه  ال���ذي  ال��ي��وم« 

الع�صكريني  اإىل  اجل��ي�����ض 

غمرت  كما  املنا�صبة،  يف 

االأن�صاب التذكارية لل�صهداء 

اأكاليل الزهر وم�صاعر الوفاء.

ال�صّراف  ريا�ض  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  و�صع  وللمنا�صبة، 

االأمري  ن�صب  على  الزهر  من  اإكلياًل  الثالثة،  الروؤ�صاء  با�صم 

فخر الدين عند مدخل وزارة الدفاع الوطني يف الريزة. بعد ذلك 

توّجه اإىل ن�صب اجلندي املجهول يرافقه الطفل مهدي ق�صاق�ض، 

حيث اأّدت له ثلة من الع�صكريني الت�صريفات، وو�صع اإكلياًل 

من الزهر على الن�صب، واأ�صاء ال�صعلة.

كذلك، و�صع قائد اجلي�ض العماد جوزاف عون يرافقه رئي�ض 

االأركان اللواء الركن حامت ماّلك وعدد من �صباط القيادة، 

الدفاع  وزارة  الزهر على ن�صب �صهداء اجلي�ض يف  اإكلياًل من 

لت�صحياتهم  وتقديًرا  الطاهرة،  الأرواحهم  تكرمًيا  الوطني، 

الكبرية يف احلفاظ على وحدة الوطن و�صيادته وا�صتقالله.

العماد  ممثاًل  اجلي�ض  عام  مقر  قائد  و�صع  نف�صه  االإط��ار  يف 

جوزاف عون اإكلياًل من الزهر على ن�صب اخلالدين.





عيد 

اال�ستقالل
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»اأمر اليوم« يف الريزة

ويف املناطق والوحدات الكربى

ماّلك  حامت  الركن  اللواء  االأرك��ان  رئي�ض  تراأ�ض 

ممّثاًل قائد اجلي�ض العماد جوزاف عون احتفااًل رمزًيا 

يف باحة وزارة الدفاع الوطني اإحياًء لعيد اال�صتقالل. ويف 

ح�صور �صباط اأجهزة القيادة واملوظفني املدنيني التابعني 

الركن  اللواء  تال  ثّم  العلم،  رفع  مرا�صم  اأقيمت  لها، 

ماّلك »اأمر اليوم«.

املناطق  قيادات  يف  رمزية  احتفاالت  جرت  كذلك، 

ُتلي  امل�صتقّلة،  والقطع  الكبى  والوحدات  الع�صكرية 

على  الزهر  اأكاليل  وو�صعت  ال��ي��وم«،  »اأم��ر  خاللها 

االأن�صاب التذكارية لل�صهداء.











تكرمي

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

العدد 68390

يف �لوقائع

القيادة  اأقامته  احتفال  خالل  جاء  عون  العماد  كالم   

للموؤ�س�سات  تكرمًيا  الفيا�سية،   - املركزي  الرتباء  نادي  يف 

اجلي�ش  مل�سلحة  خمتلفة  هبات  قّدموا  الذين  والأ�سخا�ش 

اللبناين خالل عملية »فجر اجلرود«، وح�سره رئي�ش الأركان 

القيادة،  اللواء الركن حامت ماّلك، وعدد من كبار �سباط 

اإىل جانب املدعوين املكّرمني.

دقيقة  الوقوف  ثم  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهّل 

�سمت عن اأرواح �سهداء اجلي�ش اللبناين، األقى بعدها العماد 

عون كلمة باملنا�سبة.

كلمة قائد �جلي�ش

قيادة  كّرمت  كما  قائاًل:  كلمته  عون  العماد  ا�ستهّل   

يف  �سارك  الذي  الوطنّي  الإعالمّي  اجل�سم  فرتة  منذ  اجلي�ش 

الأحمر  ال�سليب  وجمعية  اجل��رود«،  »فجر  عملية  تغطية 

يف  الع�سكريني  جانب  اإىل  اأف��راده��ا  ك��ان  التي  اللبنايّن، 

القتال،  جلبهة  الأم��ام��ي��ة  ال�سفوف 

ف��ت��ح��ّم��ال م��ًع��ا الأع���ب���اء والأخ���ط���ار، 

معركته  يف  اجل��ي�����ش  جل��ه��ود  دع��ًم��ا 

اإليكم  نتوّجه  كذلك  الإره��اب،  �سّد 

نف�سه،  بالتكرمي  واعتزاز  بفخر  اليوم 

اللبناين  املجتمع  اأبناء  من  كنخبة 

اأنف�سكم  على  اآليتم  اأن  بعد  املخل�ش، 

اأن تكونوا خالل عملية »فجر اجلرود« 

املجهولني  جنودنا  مبثابة  وب��ع��ده��ا، 

من  الوطني  العطاء  اإىل  يبادرون  الذين 

اأن نعّرف بكم على املالأ:  اأو �سجيج. فا�سمحوا لنا  دون مّنة 

اأنتم يف عيون اجلي�ش مبنزلة املعني والن�سري، ويف عيون الوطن 

اأحد  يف  بكم  و�سهاًل  فاأهاًل  امل�ستقبل.  واأمل  احلا�سر  عماد 

الع�سكرية. بيوت موؤ�س�ستكم 

حال  اأّي  يف  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تكن  مل  قائاًل:  وتابع 

بل  اللبناين،  املجتمع  عن  م�ستقاًل  كياًنا  الأح��وال،  من 

كانت و�ستبقى جزًءا حًيا فيه، يتفاعل معه وميّثل اأحالمه 

بالرخاء  ينعم  وطٍن  م�ستقل،  حرٍّ  �سّيٍد  وطٍن  اإىل  وتطّلعاته 

والأمان وال�ستقرار، وينفرد مبكانته املمّيزة بني �سائر الأوطان. 

فاملوؤ�س�سة هي من �سلب ن�سيج هذا املجتمع باأطيافه وتالوينه 

التجّرد  بروح  خدمته،  �سبيل  يف  وتعمل  ومناطقه،  وعائالته 

والنزاهة وعلى قدم العدالة وامل�ساواة.

بني  والت�سامن  عموًما،  الوطني  الت�سامن  اأّن  نرى  هنا،  من 

حجر  ي�سّكالن  اإّنا  اخل�سو�ش،  وجه  على  و�سعبه  اجلي�ش 

من  ظرف  اأّي  يف  القادر  الكبري،  الوطني  البنيان  يف  الزاوية 

الظروف على مواجهة رياح الأزمات واملحن. فبهذا الت�سامن 

تكرمي م�ؤ�ش�شات واأ�شخا�ص تقديًرا 

لعطاءاتهم خالل عملية »فجر اجلرود«

قائد �جلي�ش: �لت�ضامن هو حجر �لز�وية 

يف �لبنيان �لوطني �لكبري

جوز�ف  �لعماد  �جلي�ش  قائد  توّجه 

�جلهات  جميع  �إىل  بال�ضكر  عون 

عملية  و�كبو�  �لذين  و�لأ�ضخا�ش 

�مل�ضوؤولية  ب��روح  �جل��رود«  »فجر 

م�ضّدًد�  و�لإخ��ا���ش،  و�لن��دف��اع 

عموًما،  �لوطني  �لت�ضامن  �أّن  على 

على  و�ضعبه  �جلي�ش  بني  و�لت�ضامن 

حجر  ي�ضّكان  �خل�ضو�ش،  وج��ه 

�لكبري،  �لوطني  �لبنيان  يف  �لز�وية 

�لقادر يف �أّي ظرف من �لظروف على 

مو�جهة رياح �لأزمات و�ملحن.



ا�ستطعنا ال�سمود يف وجه العدو ال�سرائيلي واإحباط خمططاته 

الت�سّدي  ا�ستطعنا  ا  اأي�سً وبه  اإرادت��ه،  ك�سر  حتى  التخريبية 

لالإرهاب يف اأكرث من معركة وموقعة و�سوًل اإىل عملية »فجر 

نهائًيا  بدحره  تكّللت  التي  اجل��رود«، 

ال�سرقية،  ح��دودن��ا  م��ن  �سرب  اآخ��ر  ع��ن 

اللبنانيني،  جميع  ومعكم  فكنتم 

الذي  الن�سر،  هذا  يف  حقيقيني  �سركاء 

عيًدا  العام،  الوطني  الوجدان  يف  مّثل 

ا  ون�سًّ امل��ع��روف��ة،  الأع��ي��اد  لئحة  خ��ارج 

واإين  املجيد،  تاريخنا  كتاب  يف  اإ�سافًيا 

�سي�سّكل  الت�سامن  هذا  باأّن  يقني  على 

الأم�سى يف مواجهة  اأخرى، �سالحنا  مّرة 

التي ميّر  امل�ستجّدة  ال�ستثنائية  الأو�ساع 

بها الوطن.

 وخ��ت��م ق��ائ��اًل: اأغ��ت��ن��م ف��ر���س��ة ه��ذا 

التي  الثقة  اإّن  ل��ك��م:  لأق���ول  ال��ل��ق��اء 

غالية  ثقة  هي  اجلي�ش،  يف  و�سعتموها 

يف  وامتناًنا  وف��اًء  وتنب�ش  قلوبنا،  على 

ونرعاها  عليها  و�سنحافظ  ع��روق��ن��ا، 

ومن  واإرادة.  عزم  من  اأوتينا  ما  بكل 

خاللكم  من  اأوؤّك���د  املنرب  ه��ذا  على 

اأب��ًدا  يفّرط  لن  اجلي�ش  ب��اأّن  لّلبنانيني 

بف�سل  حتّققت  التي  الوطنية  باإجنازاته 

�سّمام  و�سيبقى  وجرحاه،  �سهدائه  دماء 

وحدة الوطن واأمنه وا�ستقراره، ولن يتوانى 

من  كّل  حديد،  من  بيد  ال�سرب  عن 

الذي  ال�سيا�سي  املخا�ش  ا�ستثمار  يحاول 

مب�سرية  للعبث  حالًيا،  البالد  تعي�سه 

ال�سلم الأهلي اأو تعري�ش الوحدة الوطنية 

املواطنني  اأرواح  على  فاحلفاظ  للخطر، 

الدولة  م�سرية  وحماية  وممتلكاتهم 

تراب  عن  الدفاع  كما  وموؤ�س�ساتها، 

ن�سمح لأحد  لن  اأحمر  الوطن، هي خط 

بتجاوزه حتت اأّي حّجة اأو ظرف اأو �سعار.

لكم  والتقدير  ال�سكر  كّل  ختاًما، 

اإىل  وامل��ادي��ة  املعنوي�ة  وقفاتكم  على 

التي  الع�سكرية،  امل��وؤ���س�����س��ة  ج��ان��ب 

باأحرٍف  الع�سكري  كتابنا  يف  ن�سّجلها 

خدمة  اإىل  اندفاع  فبهكذا  ن��ور،  من 

يف  لة  متاأ�سّ واإرادة  ال��ع��ام��ة،  امل�سلحة 

وُت�سان  املجتمعات  حتيا  والعطاء،  البذل 

اأقيم  كوكتيل  حفل  اإىل  اجلميع  انتقل  ث��م  الأوط���ان. 

الأرك��ان  ورئي�ش  اجلي�ش  قائد  خالله  �سافح  للمنا�سبة، 

املكّرمني فرًدا فرًدا.
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تكرمي

العدد 70390

اأوكتاغون )ال�سيد 	• �سركة 

اإيلي �سويدان(

م�سرف �سو�سيتيه جرنال	•

)ال�سيد 	• ترايكوم  �سركة 

ربيع كرم(

ال�سيد بيار �سلوم	•

�سركة خليل فتال	•

ال�سيد اإيلي احلاج	•

عام 	• مدير  زري��ق��ات  نايف 

فندق هيلتون حبتور

ال�سيدة اإينا�ش اأبو عيا�ش	•

تلفزيون لبنان	•

نحو 	• لبنان  �سباب  جمعية 

الوطنية

مارك قرب�سية	•

مي�سال رمالوي	•

م��وؤ���س�����س��ة ط���وين دع��ب��ول 	•

للمواد الغذائية

•	 - وال�سناعة  التجارة  غرفة 

طرابل�ش - توفيق الدبو�سي

�سمري اإ�سكندر الرطل	•

بول كفوري	•

بلدية عيدمون - عكار	•

كميل مراد	•

اأحمد م�سومعي	•

م�سطفى حممد اليا�سني	•

ال�سيخ 	• اإب��راه��ي��م  اأح��م��د 

�سالح

جميد خالد حمود	•

هالل عبد القادر خاروطة	•

حممد ون�سة	•

طوين بعقليني	•

كازينو 	• موظفي  تعاونية 

لبنان

جورج اللقي�ش	•

اإميل �سديد	•

مي�سال مر�ساق	•

اإيلي �سمعان	•

�سركة حممد حرب	•

ح�سان �سحادة ب�سراوي	•

علي حممد اأمهز	•

كاريتا�ش لبنان - بعلبك 	•

الهرمل

الدين 	• �سعد  حممد  املختار 

عز الدين

املختار اأ�سعد علي نزها	•

حممد يو�سف ظنيط	•

نقول جورج ال�سروجي	•

كاريتا�ش لبنان	•

حممد رفعات نا�سر الدين	•

حممد خ�سر يو�سف	•

علي اأحمد عبد الفتاح	•

عادل ومنري اليا�ش التيني	•

ربيع ح�سن فهد	•

باتريك الفخري	•

نقول ابراهيم	•

حمزة �سالح	•

علي احل�سيني	•

يو�سف �سحادة التوم	•

م�سعود ابراهيم مطر	•

طوين حبيب التوم	•

طوين فار�ش نعو�ش	•

�سركة بون جو�ش	•

جرج�ش يو�سف رزق	•

�سليمان معروف عو�ش	•

كاريتا�ش القاع	•

املعاون اأول اليا�ش التوم	•

هاين م�سطفى احلجريي	•

اأهايل بلدة دير الأحمر	•

جورج �سيال	•

مديرية اجلمارك العامة	•

عادل عو�ش	•

ال�سليب الأحمر اللبناين	•

عادل جميل عو�ش	•

الدفاع املدين	•

طوين �سديد	•

طوين الهرب واإمييل ري�ساين	•

اإذاعة �سوت الغد	•

طوين رفيق مطر	•

بدران اليا�ش فار�ش	•

عماد يو�سف ب�سوار	•

ندمي اأبو نعمة	•

جورج خليل التوم	•

بلدية الهرمل	•

بلدية زحلة	•

�سركة ميموزا	•

�سركة بيب�سي	•

جوزف ق�سي�ش	•

جورج حم�سي	•

اليا�ش رزق التوم	•

اليا�ش خليل التوم	•

ال�سيد اأكرم وليد الها�سم	•

���س��رك��ة ع��ب��ج��ي ل��ل��م��واد 	•

ال�ستهالكية

دير مار يعقوب	•

بوا�سطة 	• دعبول  موؤ�س�سة 

منطقة ال�سمال

جورج 	• )ال�سيد  الزمار  اأفران 

الزمار(

���س��رك��ة ���س��اه��ر ال��دول��ي��ة 	•

لالأغذية

اآرمان فار�ش	•

ال�سيدة ناديا �ساوول قربان	•

�ساركوتيه عون	•

ال�سيد �سمعان فرجني	•

رابطة اآل عبود	•

رئي�ش واأع�ساء بلدية القاع	•

راأ�ش 	• بلدية  واأع�ساء  رئي�ش 

بعلبك

�سيزار اإ�سكندر	•

�سركة دلتا غروب	•

اجل��م��ع��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 	•

للدرا�سات والتدريب

جمعية تراث ووطن	•

�سليم مي�سال عو�ش	•

موؤ�س�سة العيط	•

�سركة �سقال لالأنظمة	•

�سركة تنورين	•

بيطار 	• ت���ريي  امل��ه��ن��د���س��ة 

 CHARITY )جمعية 

)DONATION
ج��م��ع��ي��ة ن��ه�����س��ةامل��راأة 	•

البقاعية

الأ�ستاذ طالل املقد�سي	•

راب���ط���ة امل��ت��ق��اع��دي��ن يف 	•

التعليم الر�سمي

عماد مطر	•

بلدية عيتا الفخار	•

ال�سيد عمر عي�سى	•

ال�سيد توفيق روفايل	•

ال�سيد اإيلي مطانيو�ش عبود	•

عبدالله اأ�سعد بيان	•

ملحم اأبو �سعب	•

طوين را�سد	•

طوين ال�سدي	•

منعم م�سطفى اخلطيب	•

ال�سيدة رميا كرمبي	•

ال�سيد بالل امل�سري	•

بلدية نيحا	•

حممد 	• اأح���م���د  م�����س��ن��ع 

�سليمان الديراين

ال�سيد فادي خليل	•

جمعية »ابن الإن�سان«	•

•	CTR
•	BENTA TRADING
•	ALPHA
م�����رك�����ز ال���ي���و����س���ف 	•

ال�ست�سفائي

املهند�ش ح�سن خليفة	•

قا�سم عبيد	•

حممد بهيج دن�ش	•

ح�سني حمادة	•

زين خليفة	•

ح�سن غدار	•

موؤ�س�سة »اأبو جنم غروب«	•

م�ست�سفى »األبري هيكل«	•

�جلهات �ملانحة
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م�ست�سفى الكورة	•

�سركة مطاحن التاج	•

ال�سيد جورج جنار	•

ورميا 	• �سيدي  نعيم  ال�سيد 

�سيدي

•	 Association Donald
Roy Abed

ال�سيد �سهيل جوزف ن�سار	•

بنك العتماد امل�سريف	•

ال�سيد مي�سال �ساهر	•

•	ADIR Insurance
ال�سيد حممد ابراهيم بزي	•

•	Folic Automotive
احتاد بلديات الكورة	•

معتوق برن�ش اأورينت	•

ال�سيد عطا نوفل	•

ال�����س��ي��د م��ي�����س��ال ج���ورج 	•

�سالمة

رزق 	• نعيم  قي�سر  ال�سيد 

املعلوف

ال�سيد نعيم رزق املعلوف	•

ال�سيد فادي اإيليا العلم	•

���س��رك��ة ف��ن��دق ري��ف��ريا – 	•

�سلوم و�سركاه

ال�سيد رجا �سفيق وهاب	•

موؤ�س�سة ولدي	•

جمعية الإن�سان لالإن�سانية	•

ال�سيد �سمري بدر	•

ال�سيد عبدالله حوراين	•

اجلميل 	• حم��م��د  ال�����س��ي��د 

)����س���رك���ة م��رك��ن��ت��اي��ل 

التجارية(

اإبراهيم مزهر	•

اأحمد ترو	•

�سركة »ميت�ش اإيرنجي«	•

�سالمة لل�سرياميك	•

�سركة اأتوماتيك برورز	•

بلدية »دير عام�ش«	•

اإنعام حمفوظ	•

بن دانيال	•

•	 - وال�سناعة  التجارة  غرفة 

زحلة والبقاع

اأهل 	•  - اجلي�ش  دعم  جلنة 

الفاكهة

ال��ك��اب��ن ال��ط��ي��ار امل��دين 	•

علي احل�سيني

الوطني 	• التيار  ن�ساء  هيئة 

احلر

رئي�ش بلدية عني قانا	•

مارديك بوغو�سيان	•

اأهايل ال�سمال	•

اأهل اجلبل – باتر	•

حزب الكتائب اللبنانية	•

الدكتور حممد زعيرت	•

بلدية دير الأحمر	•

زوجة العميد اإبراهيم	•

بنك عودة	•

الدكتور حممد زعيرت	•

رئي�ش بلدية برج حمود	•

رئي�ش بلدية »اخليام«	•

يو�سف دعيب�ش	•

اأ�سامة بي�سون	•

ال�سيدة ندين حما�سب	•

جمعية »�سنابل اجلنوب«	•

�سركة »حرفو�ش لل�سناعة 	•

والتجارة«

اأنطوان �سختورة	•

جورج ن�سرالله	•

عبده بحلق	•

داين قادي�سو	•

ب�سام اأرناوؤوط	•

جان عبيد	•

احتاد بلديات ال�سنية	•

اإيلي داوود	•

خالد الن�سواين	•

اليا�ش وهبة	•

�سامر اأكومية	•

اأنطوان جبارة رئي�ش بلدية 	•

اجلديدة

�سادي م�سعد	•

لقطع 	• امل��ت��ح��دة  املوؤ�س�سة 

الغيار

كارولني معلوف �سعادة	•

خليل اأمهز	•

عبد الروؤوف بحلق	•

جبل 	• »ي��ن��اب��ي��ع  ���س��رك��ة 

لبنان«

دونا م�سلوط	•

اخلريية 	• امل�ساريع  جمعية 

الإ�سالمية – ال�سمال

رفيق عون	•

�سركة »FC ترايدينغ«	•

�سركة غر�سيني	•

جوزيف حداد	•

حلويات حمود	•

حممد هرمو�ش	•

جوريف اأبي �سمعان	•

اإدغار بول�ش معلوف	•

ربيع روك�ش حبيقة	•

اإيلي حنو�ش	•

بلدية العي�سية	•

ناجي اأبي حرب	•

راين قياين	•

روجيه اأبو عيد	•

وليد �ساليطا	•

نقول احلاج	•

جابريال خوري	•

فرا�ش اأبي ن�سر	•

عدنان الق�سار	•

�سادي العلم	•

نور كحيل	•

اإياد عبد النور	•

معتز يا�سني	•

الدكتور عمر النابل�سي	•

مو�سى خليفة	•

نقول غامن	•

�سارل مالك	•

خليل بطر�ش	•

فرا�ش مو�سى	•

حممد حرفو�ش	•

اأفران كريوز	•

مار�سيل مدور	•

�سركة كهرباء زحلة	•

جمعية »مار من�سور«	•

طوين �سحادة	•

ه�سام دواف	•

نبيل عواد	•

نبيل �سلوم	•

ب�سري مهنا	•

ح�سني رفعت ن�سر الدين	•

وليد نخلة	•

حلويات ال�سدى	•

جورج ن�سر الدين	•

كوليت البويز	•

جوزفني مو�سى	•

نبيل الن	•

فادي عواد	•

مار�سل عون	•

جورج �سمعان رئي�ش بلدية 	•

ب�ساليم

وزارة الأ�سغال العامة	•

حو�سب خملوف	•

بلدية »قب اليا�ش«	•

اإيلي املقد�سي	•

حممد املي�ش	•

توفيق عو�ش	•

�سربل البيطار	•

طوين يون�ش	•

�سركة »اأبو الفوز«	•

رودينة اأ�سعد ال�سبعلي	•

موؤ�س�سة »فرجني فري�ش اأند 	•

فروزين فود«

مارون قزي	•

�سربل �سعادة	•

اأنطوان بدوي ا�سكندر	•

دانيال يون�ش	•



العوايف 

يا وطن

العدد 72390

ت�سّلمه  منذ  اأنه  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  لقائد  ب  ُيح�سَ

اإّن  القول  ممكًنا  يكون  يكاد  حتى  ي��ه��داأ،  مل  القيادة 

اإليه. مكتبه ي�ستاق 

فعلى الرغم من خماطر النتقال، ومّما يتطلبه موقعه من 

عن  ف�ساًل  الزائرين  مع  يومية  ولقاءات  ر�سمية  ا�ستقبالت 

»على  وقته  من  الكثري  مي�سي  فاإّنه  القيادة،  �سوؤون  متابعة 

الأر�ش«، وباملعنى امليداين للكلمة.

ت�سغله  مل  امليدان،  من  القيادة  �سدة  اإىل  الآتي  املغوار  القائد 

م�سوؤوليات القيادة عن املتابعة املبا�سرة يف خمتلف امليادين.

بني  قلبها،  ويف  املعركة  اأر���ش  يف  كان  اجل��رود«  »فجر  يف 

التفقدية  زياراته  وبعدها،  املعركة  قبل  واأمامهم.  جنوده 

للقطع املنت�سرة مل تنقطع. مواكبته امتحانات الدخول اإىل 

اأثناء  ال�سخ�سي يف  الكلية احلربية كانت مبا�سرة وباحل�سور 

تنفيذ الختبارات للمر�سحني.

زيارات  له  كانت  ال�سديقة  باجليو�ش  العالقة  م�ستوى  على 

للجي�ش،  النوعي  الدعم  من  مزيًدا  اأثمرت  ولقاءات  ر�سمية 

ومزيًدا من الثقة بقدراته وكفاءته، وو�سول الدفعة الأوىل من 

طائرات ال� »�سوبرتوكانو« ي�سكل اأول الغيث يف هذا املجال.

اللتزام.  ومن عمق  »الربكة«،  الكثري من  فيها  حركة 

ل الر�سالة وجتّذرها يف نفو�ش حامليها،  اللتزام النابع من تاأ�سّ

�إلهام ن�ضر تابت

لقاء قائد اجلي�ص والت�جيه حتت �شقف امل�دة والفرح

خبز وملح ودعوة لتقا�ضم حلو �مل�ضوؤوليات ومّرها
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وفيها الإميان بالوطن الذي ترتجمه عزمية ل تكّل وحيوية 

م�سّعة.

بالأم�ش كان لنا لقاء مع القائد يف »�سبحية«. �سبحية اأهل 

البيت عقدت حتت �سقف املودة والفرح بعيًدا من �سكليات 

»الربوتوكول«. ودعوة القائد �سملت مديرية التوجيه بجميع 

العاملني فيها �سباًطا ومدنيني.

العماد  و�سل  امل��دع��وون،  اجتمع  الدفاع  وزارة  مق�سف  يف 

للواقفني  الأمامي  ال�سف  اخرتق  اجلميع،  على  �سّلم  عون، 

اأن  قبل  واحًدا  واحًدا  والأف��راد  الرتباء  على  و�سّلم  ل�ستقباله، 

يدعو �سيوفه اإىل املائدة : خبز وملح ودعوة اإىل تقا�سم »احللو 

واملّر« يف امل�سوؤوليات والواجبات.

و�سوًحا  امل�سّعة  وبكلماته  واأماًل،  ثقة  امل�سرقة  بابت�سامته 

ولطًفا، رّحب ب�»جنود القلم«، موؤكًدا: منذ ت�سّلمت القيادة 

الإعالمية  املعارك  اأما  واح��دة،  ع�سكرية  معركة  خ�ست 

اأهمية  على  �سّدد  واإذ  منها...  الكثري  نخو�ش  يوم  فكل 

ثقته  عن  اأع��رب  الوطني،  واجبه  امللتزم  امل�سوؤول  الإع��الم 

على  اإياهم  �ساكًرا  التوجيه،  مديرية  يف  العاملني  بكفاءة 

على  وللحفاظ  اجلي�ش  عمل  ملواكبة  جهود  من  يبذلونه  ما 

امل�سرقة. �سورته 

نّوه العماد عون بعمل املديرية خالل معركة »فجر اجلرود« 

كثرًيا،  الكالم  ُيِطل  مل  اأدائها.  يف  نوعية  نقلة  مّثل  والذي 

يف  العاملني  ق�سايا  على  رّكز  ي�ستمع،  واأن  ُي�ساأل  اأن  ل  ف�سّ

ب�»زيارة«  ا  اأي�سً ووعد  مبتابعتها.  ووعد  و�سوؤونهم،  املديرية 

ملكاتب جملة »اجلي�ش«...

كل  وبعد  �سيء  كل  قبل  لكن  جرنال،  بانتظارك  نحن 

بهذا  كبرًيا  فرحنا  ك��ان  كم  نخربك  اأن  يجب  �سيء، 

اللقاء، حماك الله وكان اإىل جانبك، و»العوايف« يا عمادنا، 

»العوايف« يا وطن.









العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

بالعقيد  ممثاًل  عون  جوزاف 

بلدة  اأحيت  حيدر،  بو  بيار 

ر���س��م��ي��ا ع��ي��د ال���س��ت��ق��الل 

البلدية  نّظمته  باحتفال 

وح�سره  ال��روؤ���س��اء،  �ساحة  يف 

ال�سخ�سيات  من  كبري  عدد 

واحلزبية،  والروحية  الر�سمية 

اإىل اأهايل ر�سميا.

ثم  الوطني،  الن�سيد  بداية 

فادي  الحتفال  ملقّدم  كلمة 

رئي�ش  كلمة  تبعها  منذر، 

مبارك  من�سور  ر�سميا  بلدية 

خالل  من  »نريد  ق��ال:  ال��ذي 

هذا الحتفال ا�ستعادة الأبعاد 

احل���دث...  لهذا  التاريخية 

فكما خا�ش اأجدادنا الكبار 

ال�ستقالل  معركة  غ��م��ار 

ال�سيد  لبنان  اأ�س�ش  لو�سع 

احلر امل�ستقّل، علينا اليوم اأن 

نعود اإىل تلك املبادئ، ونوؤمن 

نهائًيا،  ك��ي��اًن��ا  ب��ال��وط��ن 

بحماية جي�سه البا�سل«.

مدر�سة  ت��الم��ي��ذ  ق���ّدم  ث��م 

الراهبات الأنطونيات لوحات 

�سكرت  وغنائية،  ريا�سية 

البلدية  رئي�ش  نائبة  بعدها 

جميع  خطار  �سلوى  ال�سيدة 

اأ���س��ه��م��وا يف اإجن���اح  ال��ذي��ن 

ال���وزراء  بخا�سة  الح��ت��ف��ال 

غ�����س��ان ح��ا���س��ب��اين، ط��الل 

خليل  اأب��ي  �سيزار  اأر���س��الن، 

وغ���ازي زع��ي��رت، اإ���س��اف��ة اإىل 

اخلوري  مي�سال  مالك  ال�سيخ 

�سيارة  للبلدية  ق���ّدم  ال���ذي 

جيب.

ملمثل  ال���درع  ت��ق��دمي  بعد 

على  و�سكره  اجلي�ش  قائد 

اإىل  اجلميع  توّجه  الرعاية، 

اأرزة  ل��زرع  ال��روؤ���س��اء  حديقة 

على  ورد  اأك��ال��ي��ل  وو���س��ع 

الراحلني  الرئي�سني  متاثيل 

با�سا  وحبيب  اخل��وري  ب�سارة 

اإغناطيو�ش  واملطران  ال�سعد 

مبارك.

اأنا�سيد  الح��ت��ف��ال  تخلل 

من  ف��رق��ة  عزفتها  وطنية 

مو�سيقى اجلي�ش.

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

لبنان يحتفل 

باال�ستقالل
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ر�ضميا �أحيت عيد �ل�ضتقال 

وممثل قائد �جلي�ش غر�ش �أرزة



مغرتبون 

يحتفلون باال�ستقالل

العدد 78390

ل�ضتقال  و�ل�ضبعني  �لر�بعة  �لذكرى  يف 

هاليفك�ش-  يف  �للبناين  �لقن�ضل  دعا  لبنان، 

يف  �مل�ضاركة  �إىل  فار�ش  وديع  �ملهند�ش  كند� 

لبنان  �ضيدة  كني�ضة  يف  �أقيم  �حتفايل  قد��ش 

لر�حة �أنف�ش �ضهد�ء �جلي�ش �للبناين، وذلك يف 

ح�ضور وفد من �ضباط �جلي�ش �للبناين، و�أبن�اء 

�جلالي�ة �للبنانية.

بيار  �ملون�ضينيور  �لإلهية  بالذبيحة  �حتفل 

قزي، نائب عام �أبر�ضية مار مارون كند� وخادم 

�لأر�ضمندريت  ح�ضور  يف  لبنان،  �ضيدة  رعية 

�لأب  �لكهنة  يف  و�ملتقدم  �خل��وري،  يعقوب 

مك�ضيمو�ش �ضيقلي خادم رعية مار �نطونيو�ش 

يف هاليفك�ش. ��ضتُهّلت �لذبيحة �لإلهية بدخول 

�لر�يات وو�ضع �إكليل من �لزهر تكرمًيا لأرو�ح 

�ل�ضهد�ء، وخدمت �لقد��ش جوقة �لرعية.

�جلالية �للبنانية يف كند� 

حتتفل بعيد �ل�ضتقال

وع�ضاء ريعه 

لأبناء �ضهد�ء �جلي�ش

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي - ندين �لبلعة خري�لله



ع�ضاء وكلمات

ب��ع��د ال��ق��دا���ش، 

قن�سل  وب��رع��اي��ة 

املهند�ش  ل��ب��ن��ان 

ودي����ع ف��ار���ش ويف 

ح���������س����وره م��ع 

دع��ت  عقيلته، 

الإن�سانية  املوؤ�س�سة 

ل��������الغ��������رتاب 

اإىل حفل  اللبناين 

ق��اع��ة  يف  ع�����س��اء 

يعود  الكني�سة 

اأبناء  لدعم  ريعه 

اجلي�ش  ���س��ه��داء 

اللبناين.

ح�سر الع�ساء عن 

الكندي  اجلانب 

نوفا  مقاطعة  يف 

كل  �سكو�سيا 

الأكادميية  وال�سوؤون  الهجرة  وزيرة  من: 

متلج  لينا  املحامية  والفرنكوفونية 

دي���اب، وزي���رة الت�����س��الت واخل��دم��ات 

املون�سينيور  عرب،  باتري�سيا  الداخلية 

الأر�سمندريت  �سيقلي،  الأب  قزي،  بيار 

الع�سكري  الوفد  اإىل  بالإ�سافة  اخلوري، 

امل���وؤل���ف م��ن ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن اإم��ي��ل 

�ساهر،  اأب��و  ع�سام  العميد  الر�سماين، 

العقيد جورج حّداد والنقيب وئام عو�ش.

الإن�سانية  املوؤ�س�سة  عن  ح�سر  كما 

لالغرتاب: الدكتور ري�سار مفرج )نائب 

)اأمني  نادر  وليد  وال�سيد  املوؤ�س�سة(،  رئي�ش 

�سندوق املوؤ�س�سة(، وال�سيد ميالد �سلهوب 

هاليفك�ش(،  يف  املوؤ�س�سة  ق  )من�سّ

الرعوية  املجال�ش  ممّثلي  اإىل  بالإ�سافة 

واجل��م��ع��ي��ات وامل��وؤ���س�����س��ات والأح����زاب 

اللبنانية، وعدد كبري من اأبناء اجلالية 

اللبنانية يف املقاطعات الأطل�سية.

�سمت  دقيقة  بالوقوف  الحتفال  بداأ 

اأُلقيت  ثم  اجلي�ش،  �سهداء  اأرواح  عن 

كلمات وعر�ش �سريط وثائقي عن الدور 

به  ي�سطلع  الذي  والجتماعي  الإن�ساين 

اجلي�ش.

بعد ذلك، مّت تبادل الدروع التذكارية 

والعميد  فار�ش  القن�سل  من  كل  بني 

املوؤ�س�سة  وممثلي  الر�سماين  ال��رك��ن 

الإن�سانية لالغرتاب اللبناين.

احلفل  مقّدمة  �سكرت  اخل��ت��ام،  يف 

يف  اأ�سهم  من  كل  با�سيل،  ريتا  ال�سيدة 

اإجناح هذا اللقاء الوطني املوؤّثر الذي حّقق 

يف  جتّلت  التي  اللبنانية  لالإرادة  انت�ساًرا 

فخر  دموع  وُترجمت  احلا�سرين  عيون 

واأتاح  وبوطننا،  اجلبار  بجي�سنا  واعتزاز 

ووف��اء  اإج���الل  وقفة  ال��وق��وف  للجميع 

جلي�سهم.

يف مونرتيال

املوؤ�س�سة  اأقامت  مونرتيال،  مقاطعة  يف 

نية  بقدا�ش على  بداأته  احتفاًل مماثاًل 

�سهداء اجلي�ش يف كني�سة القدي�سة رفقا 

اأبناء  لدعم  ع�ساء  حفل  تاله  املارونية، 

�سهداء اجلي�ش، ح�سره كل من: النائب 

جلنة  ورئي�ش  لف��ال  دائ��رة  عن  الفدرايل 

اللبنانية  الكندية  الربملانية  ال�سداقة 

الفدرايل  النائب  اخل��وري،  في�سل  ال�سيد 

نا�سيف،  اإيفا  ال�سيدة  فامي  دائ��رة  عن 

رئي�ش بلدية مونرتيال ال�سيد داين كودير 

ممثاًل بال�سيد عارف �سامل، رئي�ش بلدية 

لفال مارك دومري�ش ممثاًل بال�سيد رامي 

رئي�ش  نيكول،  جاك  املايجور  خليل، 

املوؤ�س�سة الإن�سانية لالغرتاب واأع�ساوؤها، 

اأبناء  اإىل  و�سخ�سيات روحية واجتماعية 

اجلالية.

كلمات  اإل��ق��اء  الح��ت��ف��ال،  تخلل 

�سكر  عربون  دروع  وتقدمي  باملنا�سبة، 

وتقدير.

قد��ش لل�ضهد�ء يف فرن�ضا

ب��رع��اي��ة ال��ع��م��اد ج���وزاف ع��ون قائد 

اأقام امللحق الع�سكري اللبناين  اجلي�ش 

يف فرن�سا العميد الركن اإليا�ش اأبو جودة 

وذلك  ال�سهداء،  اأنف�ش  لراحة  ا  قدا�سً

باري�ش.  يف  لبنان  �سّيدة  كاتدرائّية  يف 

يف  املوارنة  اأبر�سية  راعي  القدا�ش  تراأ�ش 

اجلمّيل،  نا�سر  مارون  املون�سينيور  فرن�سا 

وح�سره �سفري لبنان يف فرن�سا ال�سّيد رامي 

الأوني�سكو  ل��دى  لبنان  �سفري  ع��دوان، 

اجلامعة  �سفري  كرم،  خليل  الدكتور 

العربية يف فرن�سا ال�سّيد بطر�ش ع�ساكر، 

ممثلي  من  وح�سد  فرن�سّية  وفاعليات 

اللبنانية  واجلالية  واجلمعيات  الأحزاب 

يف فرن�سا.

تخّلل القدا�ش كلمة للعميد الركن 

اأب��و ج��ودة حت��ّدث فيها ع��ن اإجن���ازات 

اأجل  من  وت�سحياته  اللبناين  اجلي�ش 

اأرا�سيه  وحماية  الوطن  حدود  عن  الذود 

واأمنه و�سلمه الأهلي. كما اأّكد متانة 

ا على  العالقة بني لبنان وفرن�سا وخ�سو�سً

يهما يف  �سعيد التن�سيق القائم بني جي�سَ

احلرب على الإرهاب.
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اإعداد: ندين البلعة خريالله

لبنان يحتفل 

بجي�شه

لبنان ارتدى 

األوان علمه

واالحتفاالت 

عّمت املناطق

العلم  باألوان  اللبنانّية  املناطق  ازدانت 

ارتفعت  التي  اجلي�ش  وعلم  اللبناين 

الر�سمية  املوؤ�س�سات  ف��وق  ورف��رف��ت 

ال�سوارع  ويف  التجارّية،  واملحال  والبلدية 

وال�ساحات. املواطنون احتفلوا مع جي�سهم 

فقاموا بزيارات اإىل املواقع الع�سكرية ف�ساًل 

واملدار�ش  اجلامعات  يف  االحتفاالت  عن 

و�سواها.

وفود يف 

وزارة الدفاع

الدفاع  وزارة  اأّمت 

ج��م��ع��ي��ات ووف����ود 

زارت  ط���اب���ي���ة 

ن�����ص��ب اخل��ال��دي��ن 

واملتحف الع�صكري 

وال��ت��ق��ت ���ص��ب��اًط��ا 

وع�������ص���ك���ري���ن، 

معهم  وت���ع���ّرف���ت 

اجلي�ش  ت��اري��خ  اإىل 

وذكرى اال�صتقال. 

الزائرون كانوا من: 

اأ���ص��دق��اء  جمعية 

جمعية  امل��ع��ّوق��ن، 

ثانوية  املكفوفن، 

ح�صن  ال�����ص��ه��ي��د 

ق�صري من موؤ�ص�صات 

اأم������ل ال���رب���وي���ة، 

لي�صاع-  مار  ورعية 

باالإ�صافة  ب�����ص��ري، 

م��ن  ط�����اب  اإىل 

الوطنية  م��دار���ش: 

االأمريكية- زحلة، 

ب�صامون،  اإيليت- 

ث��ان��وي��ة ال��رو���ص��ة، 

االأجم�������اد، ���ص��ي��دة 

عجلتون،  ال�صخور- 

�صاحل  ال�����ص��ي��دة- 

علما، وال�صويفات.



العلم اللبناين 

على بوابة مزارع �سبعا

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ممثًا بالعميد الركن روجيه 

حلو، نّظمت هيئة اأبناء العرقوب احتفال رفع العلم اللبناين عند بوابة 

مزارع �صبعا- بركة النقار اأمام حديقة االأرز، وذلك يف منا�صبة عيد اال�صتقال.

األقى  وقد  وبلدية.  واختيارية  �صيا�صية  وفاعليات  االأمنية  القوى  االحتفال ممثلون عن  ح�صر 

العميد الركن حلو كلمة با�صم قائد اجلي�ش وّجه فيها حتية الأبناء هذه املنطقة الذين �صمدوا 

وواجهوا كل التحديات واالعتداءات االإ�صرائيلّية واأعطوا مثااًل يف الت�صّبث باالأر�ش. وقال:الوحدة 

حول  وت�صامنهم  اللبنانين  بتما�صك  اليوم  د  وتتج�صّ اال�صتقال  ركائز  اأوىل  من  هي  الوطنية 

ا خطري العدو االإ�صرائيلي واالإرهاب.  جي�صهم ملواجهة االأخطار التي يتعر�ش لها الوطن وخ�صو�صً

وجتّلت هذه الوحدة هنا عند احلدود بالت�صامن والتاحم بن املواطنن واجلي�ش درًءا خلطر هذا 

العدو االإ�صرائيلي وحفاًظا على ا�صتقرار املنطقة... وختم موؤّكًدا بقاء اجلي�ش على عهده ووعده 

يف الدفاع عن لبنان مهما غلت الت�صحيات وا�صتّدت املحن...

ويف  وحرّيته.  الوطن  لوحدة  االأمان  �صمام  ي�صّكل  الذي  اجلي�ش  دور  على  الكلمات  و�صّددت 

اخلتام رفع العلم اللبناين عند بوابة املزارع املحتّلة على وقع عزف مو�صيقى اجلي�ش.

لبنان يحتفل 

بجي�شه

العدد 84390

ليلة وفاء ل�سهداء اجلي�ش

برعاية العماد جوزاف عون ممثًا بالعقيد الركن وديع قداوح، 

مبنا�صبة  والتاأهيل  لاإ�صاح  اخلريية  اللبنانية  اجلمعية  اأقامت 

وزوجاتهم،  اجلي�ش  �صهداء  باأمهات  واحتفاًء  اال�صتقال،  عيد 

احتفااًل بعنوان »ليلة وفاء ل�صهداء اجلي�ش« يف مقّر غرفة التجارة 

امل�صاة  لواء  قائد  تكرمي  مّت  وقد  طرابل�ش.  يف  والزراعة  وال�صناعة 

الثاين ع�صر العميد الركن يعقوب معّو�ش الذي ح�صر احلفل اإىل 

وبلدية  ق�صائية  وفاعليات  االأمنية  االأجهزة  عن  ممّثلن  جانب 

ودينّية و�صيا�صّية، وح�صد من اأمهات �صهداء اجلي�ش وزوجاتهم.

تخّلل احلفل كلمات حّيت املحتفى بهنَّ وحتّدثت عن معاين 

با�صم  الركن قداوح  العقيد  قراأ  وال�صهادة، ويف ختامه  اال�صتقال 

قائد  ال��ع��م��اد 

اجل����ي���������ش، 

ك�������ت�������اب 

موّجه  �صكر 

رئ��ي�����ص��ة  اإىل 

ج����م����ع����ي����ة 

االإ�������ص������اح 

وال���ت���اأه���ي���ل 

على مبادرتها 

امل��م��ّي��زة جت��اه 

اأم�������ه�������ات 

ال���������ص����ه����داء 

ال�����ص��م��ال  يف 

وزوجاتهم.

ن�سب تذكاري يف عاريا

في�صل  بالعميد  ممثًا  اجلي�ش  قائد  العماد  برعاية 

عائات  القوي  لبنان  دعم  جمعية  دعت  اف،  ع�صّ

اأحداث  خال  ا�صت�صهدوا  الذين  ال�صهداء  الع�صكرين 

حل�صور  اجلرود«  »فجر  معركة  ويف   1990 االأول  ت�صرين 

ل�صهداء  التذكاري  الن�صب  عن  ال�صتار  اإزاح��ة  حفل 

وقد  الوح�ش.  �صهر  عاريا-  بلدة  يف  اللبناين  اجلي�ش 

ا�صتذكر  كلمًة  اجلي�ش  قائد  العماد  ممثل  األقى 

فيها اأحداث العام 1990 املاأ�صوية التي ا�صتب�صل خالها 

جنودنا ال�صجعان يف جبهات القتال وهم يدافعون عن 

اإّن  قائًا:  واأ�صاف  وا�صتقاله...  وحريته  الوطن  �صيادة 

عملية  اإىل  و�صواًل  الحًقا،  ا�صتمّرت  جنودنا  ت�صحيات 

م��ن  مزيًدا  اجلي���ش  ق��ّدم  حي��ث  اجل��رود«  »فج��ر 

الت�صحي��ات...

ت�صييد  يف  اأ�صهم  من  وكل  اجلمعية  ختاًما  و�صكر 

الن�صب على هذه اللفتة الكرمية كتقدير للجي�ش، 

وحّيا عائات ال�صهداء.



غابة اأرز ل�سهداء مغاوير البحر

برعاية قائد اجلي�ش ممثًا بقائد فوج 

حممد  ال��رك��ن  العقيد  البحر  مغاوير 

اال�صتقال،  عيد  وع�صية  امل�صطفى، 

االأرز  غ��اب��ة  اأ���ص��دق��اء  جلنة  افتتحت 

ت�صّم  غابًة  ب�صري،  بلدية  مع  بالتعاون 

الفوج  من  �صهيد  كل  ا�صم  على  اأرزة 

وذلك �صمن حممّية اأرز ب�صري. وقد األقى 

�صكر  امل�صطفى كلمًة  الركن  العقيد 

املمّيزة  اللفتة  هذه  على  اللجنة  فيها 

اأعقب  وعائاتهم.  الفوج  �صهداء  جتاه 

احلفل كوكتيل يف نادي �صباط االأرز.

»حتية وطن«

برعاية بلدية مدينة ال�صويفات اأقامت حملة »�صجرة لكل 

اأم�صية  اال�صتقال  لعيد  واإحياًء  اللبناين«  اجلي�ش  يف  �صهيد 

اجلي�ش  بطوالت  حتاكي  وطن  »حتية  عنوان  حتت  �صعرية 

و�صهداء هذا الوطن«، وذلك يف قاعة مكتبة االأمري �صكيب 

العميد ح�صن ح�صان ممّثًا  االأم�صية  الدولية. ح�صر  اإر�صان 

العماد قائد اجلي�ش، وممثلون عن القوى االأمنية والفاعليات 

االأندية  من  وح�صد  واالأمنية،  واحلزبية  والبلدية  ال�صيا�صية 

وهيئات املجتمع املدين.

حملة  ورئي�صة  عيد  م��رياي  االإعامية  االأم�صية  قّدمت 

نهيلة  ال�صيدة  اللبناين«  اجلي�ش  يف  �صهيد  لكل  »�صجرة 

�صعب. واأحياها كل من ال�صعراء اإياد اخل�صن، مارون احلاج، 

نايفة عون وال�صحايف �صربل زغيب. ويف اخلتام كانت كلمة 

اأ�صج��ار  زرع  وت��ّم  اجلي���ش،  قائ��د  ممث��ل  م��ن  �صك��ر 

حتم��ل اأ�صماء �صه��داء اجلي���ش يف معركَت��ي عر�ص��ال وفج��ر 

اجل��رود.

اجلمعية اخلريية للن�ساء 

امل�سابات بعاهات

ويف  اال���ص��ت��ق��ال،  عيد  منا�صبة  يف 

اأو�صي  ه��ادي  الركن  العميد  ح�صور 

اأقامت  اجلي�ش،  قائد  العماد  ممثًا 

امل�صابات  للن�صاء  اخلريّية  اجلمعية 

ال�صنوي يف  لبنان ع�صاءها  بعاهات يف 

كازينو لبنان- �صالة ال�صفراء.

يف البداية كلمة ترحيبّية، ثم قّدمت 

قائد  ملمّثل  تقديرّية  درًع��ا  اجلمعية 

فيها  اأ�صاد  كلمة  األقى  الذي  اجلي�ش 

بهذا اللقاء الذي اأ�صبح مبنزلة تقليٍد 

ذكرى  رح��اب  يف  ياأتي  وال��ذي  �صنوي، 

اللبنانيات  الن�صاء  اال�صتقال ويكّرم 

على  و�صرًبا  ومعاناًة  ت�صحيًة  االأكرث 

االآالم واجلراح. ودعا اجلميع اإىل ر�ّش 

والتحّلي  اجلهود  وت�صافر  ال�صفوف 

الوطنية،  وامل�صوؤولية  الوعي  مبزيد من 

التي  اال�صتثنائّية  الظروف  ا يف  خ�صو�صً

اجلمعية  �صاكًرا  الوطن،  بها  مي��ّر 

على دعوتها ومتمنًيا لها دوام النجاح 

يف خدمة الوطن واأبنائه.

فّنية  وق��ف��ات  احل��ف��ل  تخّلل  وق��د 

اأطربت احل�صور الذين تبادلوا االأنخاب 

واملوؤ�ص�صة  اجلي�ش  قائد  نخب  و�صربوا 

الع�صكرية.



احتفاالت بريوت

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ممثًا بالعميد الركن وليد برخ�ش، دعت جمعية احتفاالت بريوت عائات الع�صكرين 

ال�صهداء واأوالدهم الذين تراوح اأعمارهم بن 5 و10 �صنوات حل�صور حفل ترفيهي يف اأ�صواق بريوت- �صاحة العجمي يف منا�صبة عيد 

�صت لهم وجبات خفيفة،  اال�صتقال. وقد تخّلل احلفل ن�صاطات ترفيهّية لاأوالد وقّدمت لهم اجلمعية هدايا رمزّية، كما خ�صّ

وحاولت اإ�صعادهم واإدخال فرحة اال�صتقال اإىل قلوبهم.

لبنان يحتفل 

بجي�شه

العدد 86390

حملة ترّبع بالدم

الفرع  والعمارة-  اجلميلة  الفنون  كلية  اللبنانية،  اجلامعة  يف   social club طاب  نّظم 

الثاين يف فرن ال�صباك، حملة ترّبع بالدم مل�صلحة الطبابة الع�صكرية. وقد توىّل �صحب الدم 

�ش من الطبابة، و�صهدت احلملة اإقبااًل كثيًفا من قبل االأ�صاتذة والطاب  رهط طبي متخ�صّ

على حّد �صواء، وذلك دعًما للجي�ش وتثميًنا لت�صحياته.

عرو�ش الدالفني

ت �صركة �صريك دو ليبان Cirque du Liban عائات  خ�صّ

حل�صور  بدعوات  الفعلية  اخلدمة  ويف  ال�صهداء  الع�صكرين 

عرو�ش الدالفن يف Dolphinarium حملة الكرنتينا مقابل 

.Forum de Beyrouth
العميد  يتقّدمهم  العائات  من  كبري  ع��دد  الدعوة  لّبى 

علت  وقد  اجلي�ش،  قائد  العماد  ممثًا  حناوي  علي  الركن 

الده�صة وجوه ال�صغار والكبار على ال�صواء.
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اجلامعة اللبنانّية االأملانية

اللبنانّية  اجل��ام��ع��ة  نّظمت 

»جمعية  مع  بالتعاون  االأملانية، 

�صباب لبنان نحو الوطنية«، يوًما 

وطنًيا مع اجلي�ش اللبناين نّفذت 

خاله الطبابة الع�صكرية مناورة 

»وقوع  فر�صية  حول  طبي  اإخاء 

اجلامعة«.  ح��رم  داخ��ل  انفجار 

مكتب  رئي�ش  اليوم  هذا  ح�صر 

الركن  العميد  اجلامعات  اأمن 

اجلامعة  ورئي�ش  البيطار  روب��ري 

الدكتور  االأمل��ان��ي��ة  اللبنانية 

الطبابة  من  ومفرزة  مطر،  �صمري 

النقيب  ب��ق��ي��ادة  الع�صكرية 

عمداء  اإىل  باالإ�صافة  نادر،  فادي 

واالإداري��ن  واالأ�صاتذة  الكليات 

الطاب  �صارك  وق��د  وال��ط��اب. 

الع�صكرية  ال��ط��ب��اب��ة  م��ف��رزة 

واإخائهم،  اجلرحى  مب�صاعفة 

كيفّية  اإىل  ت��ع��ّرف��وا  ح��ي��ث 

املماثلة  احل���االت  يف  الت�صّرف 

ملعاجلة خمتلف اأنواع االإ�صابات 

املحتمل وقوعها.

ت���خ���ّل���ل احل���ف���ل ك��ل��م��ات 

ن��ّوه��ت ب��االرت��ب��اط ال��وث��ي��ق بن 

ع��ي��د اال���ص��ت��ق��ال واجل��ي�����ش يف 

وثّمنت  والكبار،  ال�صغار  اأذهان 

يقّدمها  التي  اجلّمة  الت�صحيات 

الوطن  �صبيل  يف  البطل  جي�صنا 

الأرواح  حتية  وكانت  واملواطنن، 

ت�صّلم  بعدها  االأب���رار.  ال�صهداء 

ن من  النقيب نادر درَعن تقديريَّ

لبنان  �صباب  و»جمعية  اجلامعة 

للجهود  تثميًنا  الوطنية«  نحو 

قبل  م��ن  املبذولة  والت�صحيات 

الطبابة الع�صكرية.

اإىل  احل�صور  انتقل  اخلتام،  ويف 

اجلامعة،  يف  اخل�����ص��راء  الباحة 

تخليًدا  اأرزة  غ��ر���ش  مّت  حيث 

لذكرى �صهداء اجلي�ش اللبناين.

املدر�سة املركزية- جونية

اجلي�ش  قائد  برعاية  لبنان  باأبطال  لاحتفال  يوًما  املركزية  املدر�صة  كّر�صت 

العماد جوزاف عون ممثًا بالعقيد ندمي غامن، ومب�صاركة املركز العايل للريا�صة 

الع�صكرية ومو�صيقى اجلي�ش وكوكبة من الفنانن. بعد رفع العلم، وعزف حلن 

بعدها  من  لتعلَو  ا�صتعرا�صّية  بلوحة  احلفل  ا�صتهّل  الوطني،  والن�صيد  ال�صهداء، 

عقيقي،  كارا  خويري،  رفيق  خوري،  نادر  الفّنانن  مب�صاركة  الطاب  اأ�صوات 

ودنيز �صعد... يغّنون االأرزة والعنفوان والبطولة بكلمات لل�صاعر نزار فرن�صي�ش الذي 

�صارك املدر�صة احتفالها.

ا  عر�صً احل�صانة  ق�صم  اأطفال  وقّدم  ودبكة،  راق�صة  لوحات  الطاب  قّدم  كذلك 

احلفل  وا�صُتكمل  اللبنانية،  باالأعام  ملّوحن  الع�صكرية  البّزة  مرتدين  جميًا 

بو�صلة فنّية للفنانة كاتيا حرب. وقد �صكر االأب طوين �صامه رئي�ش املدر�صة قائد 

اجلي�ش، واملركز العايل للريا�صة الع�صكرية، ومو�صيقى اجلي�ش، ومديرية التوجيه، 

بعدها  ليتوّزع من  اإجناح هذا احلفل،  �صاركوا يف  الذين  والفّنانن  املجوقل  والفوج 

الطاب مع ع�صكرّيي املركز العايل للريا�صة الع�صكرية، يف باحات املدر�صة على 

ت�صّلق  ال�صريط،  حتت  الزحف  احلبل،  ت�صّلق  �صملت:  التي  املقاتل  جولة  م�صاغل 

shooting paintball، امل�صي على خ�صبة  �صّلم احلبال، االإطارات، ال�صّلم االأفقي، 

التوازن وغريها.



مدر�سة راهبات القلَبني 

ني- بعلبك االأقد�سَ

القلَبن  راه��ب��ات  مدر�صة 

احتفلت  بعلبك  االأقد�َصن- 

يف  اال���ص��ت��ق��ال  بعيد  ��ا  اأي�����صً

ح�����ص��ور ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن 

العماد  مم��ث��ًا  داود  ف���ادي 

ا�صتمتع  وق��د  اجلي�ش.  قائد 

وجميع  وال��ط��اب  االأ�صاتذة 

وطنية  مب��ع��زوف��ات  احل�صور 

مو�صيقى  من  فرقة  قّدمتها 

االحتفال  ختام  ويف  اجلي�ش. 

درًع��ا  املدر�صة  مديرة  قّدمت 

داود  الركن  للعميد  تقديرّية 

واالعتزاز  الفخر  عن  معرّبًة 

بجي�صنا االأبي.

لبنان يحتفل 

بجي�شه

العدد 88390

با�صمة  االأخت  رئي�صتها  ب�صخ�ش  روميه،  االأنطونيات-  للراهبات  �صومط  مار  مدر�صة  اأقامت 

اخلوري، احتفااًل مبنا�صبة عيد اال�صتقال على مدّرج الثانوية، وذلك يف ح�صور قائد الفوج املجوقل 

العقيد الركن جان نهرا ممثًا العماد قائد اجلي�ش، وح�صد من عائات الع�صكرين الذين 

ا�صت�صهدوا يف معركة »فجر اجلرود«. وقد تخّلل االحتفال عرو�ش ع�صكرية نّفذها ع�صكرّيو 

الفوج مب�صاركة التامذة الذين فرحوا بتجربة امل�صاغل والتقاط ال�صور مع الع�صكرين.

مدر�سة مار 

�سومط للراهبات 

االأنطونيات- روميه

مدر�سة راهبات املحبة دار النور- الكورة

بالعميد  ممثًا  عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

باخو�ش علوان، ويف ح�صور فاعليات ع�صكرية ودينّية ور�صمية 

وذوي الطاب، اأقامت مدر�صة راهبات املحبة دار النور- الكورة 

فجر  اأبطال  اإىل  »حتية  �صعار  حتت  اال�صتقال  عيد  احتفال 

اجلي�ش  �صهداء  اأه��ايل  تكرمي  االحتفال  تخّلل  اجل���رود«. 

واجلرحى الع�صكرين، الذين ت�صّلموا دروًعا تذكارية من اإدارة 

املدر�صة. واألقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة اأكد فيها اجلهوزية 

الدائمة للّذود عن الوطن وحماية كل حّبة من ترابه. كذلك 

األقيت ق�صائد وطنية واأقيمت عرو�ش فنية وريا�صية، ويف اخلتام 

اأرادت اإدارة املدر�صة تكرمي اأولياء طابها يف اجلي�ش اللبناين، 

فقّدم كل ولد وردة اإىل والده عربون فخر وتقدير.







اإعداد: ندين البلعة خريالله

حفالت 

فنّية
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ح�سرها  حفالت  الع�سكرية  النوادي  اأقامت  اال�ستقالل،  عيد  ع�سية 

االأجواء  احلفالت  هذه  على  طَغت  وعائالتهم.  والع�سكريون  ال�سباط 

الوطنية من خالل الكلمات واالأغاين التي حّيت الوطن واجلي�ش يف هذه 

املنا�سبة، وزرعت الفرحة يف قلوب احلا�سرين. وقد اختتمت ال�سهرات 

كلها بقطع قالب حلوى وتقدمي باقات من الزهور ملن �ساهموا 

يف اإجناحها.

... وباالأغاين 

اأحيوا العيد

املنارة

يف النادي الع�صكري املركزي- املنارة، افتتحت ال�صهرة الفنانة 

جي�صي التي قّدمت باقًة من االأغاين الوطنية والطربية، ليطّل 

بعدها اأمري يزبك و»يوّلع الدين« باأغانيه احلما�صّية والوطنّية. 

ال�صهرة العامرة بالفرح والطرب اختتمها يزبك بكلمة �صكر 

باأ�صدق  اإليهما  متوّجًها  اجلي�ش  ولقائد  اجلمهورية  لرئي�ش 

التمنيات يف عيد اال�صتقال، عيد الوفاء واحلرية واالأبطال.



حفالت 

فنّية

العدد 92390

نادي ال�سباط - جونيه

ا�صُتهّل احلفل بوقفة كوميدية 

ه�صام  ال��ربام��ج  وم��ق��ّدم  للممثل 

وال�صحك،  املرح  اأج��واء  ومن  ح��ّداد، 

مع  واحلما�صة  وال��رق�����ش  ال��غ��ن��اء  اإىل 

كيوان،  وطوين  الزغبي  نوال  الفّنانن 

فيما كانت لكل من املمّثَلن طوين 

حب  كلمة  ح���ّداد  ويو�صف  عي�صى 

وتقدير للجي�ش.
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املجّمع

معايًدا  ال��وط��ن  غّنى  العمر  زي��ن 

جي�صه، يف الع�صاء ال�صاهر الذي اأحياه يف 

املجّمع الع�صكري- جونيه. وبعد حتّية 

وقائد  اجلمهورية  رئي�ش  اإىل  وّجهها 

مبّوال  الغنائّية  و�صلته  افتتح  اجلي�ش، 

»فجر  واأب��ط��ال  اجلي�ش  قائد  فيه  حّيا 

بالت�صفيق.  ال�صالة  فا�صتعلت  اجلرود« 

تخّلل احلفل باقة من االأغاين 

ال���وط���ن���ّي���ة امل��ن��ّوع��ة 

للفنانة �صابن.



حفالت 

فنّية

العدد 94390

الريزة

معن  الفنان 

اأب��ى  وك��ع��ادت��ه،  �صريف 

احتفاالته،  اجلي�ش  ي�صارك  اأن  اإاّل 

حيث اأحيا حفًا رائًعا يف نادي �صباط الريزة. 

اأجمل  من  باقة  جمهوره  مع  �صريف  معن  غّنى 

و�صيلفي  يا�صمن  الفّنانتان  غّنت  ثم  اأغانيه، 

على  مم��ّي��زة  مل�صة  ح�صورهما  فاأ�صفى  قبان 

ال�صهرة.



رياق

يف نادي �صباط القوات اجلوية- رياق، اأحيا 

والفنانة  احلميد  عبد  اأحمد  الفنان  احلفل 

وعائاتهم،  املنطقة  �صباط  �صليمان.  ناي 

احتفلوا باملنا�صبة على اأحلان اأغاٍن �صعبّية 

االأج���واء  و���ص��ط  �صهرتهم  وط��ال��ت  ف��رح��ة، 

املمتعة.
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االأرز

االأرز،  نادي �صباط 

اال�صتقال مع  بعيد  احتفل 

هيام  والفنانة  را�صي  نا�صيف  الفنان 

جرج�ش، االأغاين انعك�صت دفًئا داخل 

النادي رغم ال�صقيع يف اخلارج.



حفالت 

فنّية

العدد 96390

نوادي الرتباء

كانت احلفات ممّيزة باأجواء الفرح مع 
يف نوادي الرتباء 

الدبكة  رق�صوا  وعائاتهم  الع�صكريون  الفّنانن.  من  باقة 

كانت �صهراتهم عامرة.
وغنوا و

هيام  والفنانة  ار  ك�صّ روين  الفنان  غّنى  طليا  ن��ادي  ففي 

ال�صعيد.

مع  غنائية  و�صلة  كانت  ال�صمال  يف 

الفّناَنن �صعيد اأبو الري�ش ون�صرين ب�صعاين.
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يف الفيا�صّية غّنى 

الفنان غ�صان خليل 

والفنانة جي�صي.





ال�شهيد  املقدم  �شة  م�ؤ�شّ دعت  الت�ايل،  على  الثالثة  لل�شنة 

عائالت  نّظمته  وح��ريف  تراثي  معر�ض  اإىل  العاق�ري  �شبحي 

الع�شكريني ال�شهداء، واأقيم يف ق�شر امل�ؤمترات- �شبية.

وهدايا  األعاًبا  ووالدّي��ة،  رجالية،  ن�شائية،  األب�شة  املعر�ض  �شّم 

لله�اتف  اأك�ش�ش�ارات  ا،  منزليًّ رة  حم�شّ م�نة  خمتلفة، 

اخلل�ّية، زينة ميالدّية و�ش�ك�ال، ول�حات فنّية...

تال املعر�ض ح�ش�ر م�شرحّية غنائّية بعن�ان »حركة 6 اأيار« 

فيه  د  يج�شّ الذي  العمل  امل�ؤمترات.  ق�شر  م�شرح  خ�شبة  على 

الفنان ي��شف اخلال دور رئي�ض اجلمه�رية اللبنانّية، ه� عمل 

وطني هادف يطرح حل�اًل مل�شاكل �شيا�شّية يعاين منها النظام 

التي   »19 »الطائفة  مل�شرحية  ا�شتكمااًل  ُيَعّد  وه�  اللبناين. 

قّدمها الفنان يف العام 2014.

وماهر  فريد  االأخ�ين  ت�قيع  حمل  ال��ذي  العمل  يف  �شارك 

مهّنا،  ط�ين  �شّمت  اللبنانّيني  الفّنانني  من  نخبة  ال�شّباغ 

بياريت القطريب، كارين رميا، رفيق فخري، زاهر قي�ض و�شبع 

البعقليني...

ال�شهداء ي�ًما ترفيهًيا يف  اأم�شى عدد من عائالت  كذلك، 

حديقة �ش�ر العامة اأعقبه غداء يف اأحد مطاعم املنطقة، وذلك 

بالتعاون مع اجلامعة اللبنانّية الدولية يف �ش�ر وبالتن�شيق مع 

البلدّية.

اإعداد: ليال �صقر الفحل

وقفة وفاء
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معر�ض حريف 

وعر�ض م�صرحي 

يف عيد اال�صتقالل





اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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قيادة اجلي�ض تكّرم 

قّ�ات االأمم املّتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

الرابعة  الذكرى  منا�شبة  يف 

اأُقيم  لال�شتقالل،  وال�شبعني 

�ش�ر  ا���ش��راح��ة  م��ط��ع��م  يف 

ا�شتقبال،  حفل  ال�شياحية 

االأمم  ل���ق���ّ�ات  ت��ك��رمًي��ا 

لبنان،  يف  امل���ؤق��ت��ة  امل��ّت��ح��دة 

ح�شره العميد الركن خليل 

اجلي�ض  قائد  ممّثاًل  اجلمّيل 

وقائد  ع���ن،  ج���زاف  العماد 

امل�ؤقتة  املّتحدة  االأمم  ق��ّ�ات 

مايكل  اجل���رال  لبنان  يف 

جن�ب  قطاع  وقائد  ب��ري، 

الركن  العميد  الليطاين 

عدد  جانب  اإىل  العلم  روبر 

وال�شخ�شيات  ال�شباط  م��ن 

الر�شمية والروحية.

كلمة  االح��ت��ف��ال  تخّلل 

نّ�ه  العلم،  الركن  للعميد 

ال��ق���ات  بت�شحيات  فيها 

الدولية للحفاظ على ا�شتقرار 

اجلن�ب، وتعاونها ال�ثيق مع 

القرار  تنفيذ  اإطار  يف  اجلي�ض 

للجرال  كلمة  ث��ّم   .1701

ب���ري ه��ّن��اأ ف��ي��ه��ا احل�����ش���ر 

بدور  منّ�ًها  املنا�شبة،  بهذه 

احلفاظ  يف  اللبناين  اجلي�ض 

و�شيادته  لبنان  وح��دة  على 

اأّن  اإىل  والف��ًت��ا  وا�شتقالله، 

التي  واالأم����ان  االأم���ن  حالة 

ي��ن��ع��م ب��ه��ا اجل���ن����ب، هي 

والثقة  االإرادات  تالقي  ثمرة 

والقّ�ات  اجلي�ض  املتبادلة بني 

ال��دول��ي��ة واأه�����ايل امل��ن��اط��ق 

احلدودية.

ملحق�ن ع�صكري�ن اأجانب 

وممّثل� هيئة مراقبة الهدنة

يف زيارة اإىل كّلية 

ف�ؤاد �صهاب للقيادة واالأركان

لبنان  يف  املعتمدون  واالأجانب  العرب  الع�شكري�ن  امللحق�ن  زار 

وممّثل� هيئة مراقبة الهدنة وقّ�ات االأمم املّتحدة امل�ؤقتة يف لبنان 

وم�شاعدوهم كّلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة واالأركان.

الركن  العميد  الكّلية  قائد  الزيارة  م�شتهّل  يف  ال�فد  والتقى 

مّت عر�ض  ال�شباط، حّيث  يا�شني يف ح�ش�ر عدد من  ب�شام  الطّيار 

اإيجاز ح�ل مهّمات الكّلية ون�شاطاتها، اأعقبه ج�لة يف االأق�شام 

وقاعات التدري�ض وق�شم امل�شبه التكتي.



الذين  الفرن�شيني  اجلن�د  ذكرى  الفرن�شية  ال�شفارة  اأحيت 

�شقط�ا يف لبنان، باحتفال اأقيم يف بروت تراأ�شه ال�شفر الفرن�شي 

ال�شّيد Bruno Foucher، وح�شره العميد الطّيار روفائيل عاقل 

ممّثاًل قائد اجلي�ض العماد ج�زاف ع�ن و�شخ�شيات دبل�ما�شية 

االأج��ان��ب  الع�شكريني  امللحقني  م��ن  وع��دد  وع�شكرية، 

وامل�اطنني الفرن�شيني واللبنانيني.

ال�شفر  األقى  امل�ت،  ومعزوفة  الرمزي  الع�شكري  العر�ض  بعد 

احلليفة  الدول  ال�شفراء وممّثلي  فيها  Foucher كلمة حّيا 
امل�شاركني يف الذكرى، والكتيبة الفرن�شية واملدار�ض والطاّلب، 

ثّم و�شع مع عدد من ال�شفراء اأكاليل على الن�شب التذكاري.

الفرن�شيني  مقابر  على  مماثلة  احتفاالت  اأُقيمت  كذلك، 

قاعدة  ويف  البقاع،   - اليا�ض  وقب  رياق  بلدتي  ويف  يف طرابل�ض 

خاللها  و�شع  اجل�ية،  ري��اق 

والقن�شل  ال�شفر  من  ك��ّل 

ال��ف��رن�����ش��ي��ني م��ع ع���دد من 

اأكاليل  ال�شفارة  م�ّظفي 

االأن�����ش��اب  على  ال��زه��ر  م��ن 

التذكارية.

ال�شفارة  اأح��ي��ت  ب��دوره��ا، 

جن�دها  ذك��رى  الربيطانية 

الذين ق�ش�ا خالل احلربني العاملّيتني االأوىل والثانية، باحتفال 

اأُقيم يف املدافن الع�شكرية يف منطقة ق�شق�ض - بروت. ح�شر 

الربيطاين  ال�شفر  القدا�ض 

ال�شّيد Hugo Shorter وعدد 

والدبل�ما�شيني،  ال�شفراء  من 

الركن علي حّناوي  والعميد 

اجلي�ض،  قائد  العماد  ممّثاًل 

االأمم  ق��ّ�ات  عن  وممّثل�ن 

لبنان  يف  امل���ؤق��ت��ة  امل��ّت��ح��دة 

وحمارب�ن قدامى ومدعّ�ون.

جي�شنا

العدد 102390

احتفاالت اأحيت ذكرى جن�د فرن�صيني وبريطانيني ق�ص�ا يف لبنان
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وزير الدولة الربيطاين لل�ص�ؤون اخلارجية يزور قيادة ف�ج احلدود الرّبية الثاين

 Alistair ال�شّيد  اخلارجية  لل�ش�ؤون  الربيطاين  الدولة  وزير  زار 

الع�شكري  وامللحق   Hugo Shorterال�شفر يرافقه   ،Burt
وعدد  الربيطانية  ال�شفارة  ووفد من   ،Chris Gunning املقدم 

الثاين  الرّبية  احلدود  ف�ج  قيادة  اللبناين،  اجلي�ض  �شباط  من 

و�شر  ون�شاطات،  اّطلع�ا على من�شاآته  بعلبك، حيث  راأ�ض  يف 

وامل�شاهمة  احلدود  واإدارة  ل�شبط  املتكامل  امل�شروع  يف  العمل 

الربيطانية يف هذا ال�شاأن.

وقد ا�شتمع ال�فد اإىل اإيجاز قّدمه قائد الف�ج العميد الركن 

علي غزيل ح�ل املهّمة التي نّفذها الف�ج خالل عملية »فجر 

اجلرود«، اإىل جانب مهّماته احلالية.

اإن�صاء جمم�عة 

من اأبراج 

املراقبة على 

احلدود اللبنانية 

– ال�ص�رية

امل�����ش��روع  اإط�����ار  يف 

ل�شبط  امل��ت��ك��ام��ل 

احلدود الرّبية، واملمّ�ل من قبل ال�شلطات الربيطانية، اأجنز فريق العمل امل�شرك اإن�شاء جمم�عة من اأبراج املراقبة على احلدود 

اأبراج جديدة  اإن�شاء  الرّبية يف اجلي�ض. كما يجري العمل على  اأف�اج احلدود  ال�شرقية، مل�شلحة  ال�شل�شلة  – ال�ش�رية يف  اللبنانية 

لت�شمل كامل ال�شل�شلة املذك�رة.

اجلي�ض يت�صّلم اأ�صلحة اأمريكية

يف ح�ش�ر عدد من ال�شباط ووفد من ال�شفارة االأمركية، ت�شّلم الل�اء الل�ج�شتي، ويف ت�اريخ خمتلفة، يف مطار رفيق احلريري 

الدويل، كمّية من �ش�اريخ ج� - اأر�ض ن�ع Hellfire، باالإ�شافة اىل كمّية من قذائف الهاون عيار 60 ملم، و�ش�اريخ اأخرى 

املخ�ش�شة  االأمركية  امل�شاعدات  برنامج  وذلك من �شمن  MK82 مع متّمماتها،  ن�ع  وقنابل   TowII ن�ع  لل�دروع  م�شادة 

اللبناين. للجي�ض 



يف �شياق التعاون 

ب������ني امل����رك����ز 

اللبناين لالأعمال 

املتعّلقة باالألغام وقّ�ات االأمم املّتحدة امل�ؤقتة يف لبنان يف جمال الت�عية 

من خماطر االألغام، والتي انطلقت منذ ت�شرين الثاين يف العام 2016، 

 UNMAS املّتحدة  االأمم  يف  باالألغام  املتعّلقة  االأعمال  دائرة  نّظمت 

لقاء ت�عية يف مدر�شة يارين االبتدائية الر�شمية.

تخّلل اللقاء حما�شرة ح�ل الهدف من الرباميل الزرقاء املثّبتة على 

اخلط االأزرق، وحما�شرة اأخرى ح�ل الت�عية من خماطر االألغام تخّللها 

عر�ض مناذج و�ش�ر عن االألغام واالإ�شارات التحذيرية، والت�شّرف ال�شليم 

عند م�شادفة اأي ج�شم خطر.

األقى �شباط من املركز حما�شرة ت�عية يف ثان�ية ح�شني   كذلك، 

م�شع�د الر�شمّية يف ب�شام�ن.

بدعم  الدويل  املجتمع  اهتمام  اإطار  يف 

عمليات نزع االألغام ومعاجلة م�شكلة 

ا�شتقبل  لبنان،  يف  العنق�دية  القنابل 

رئي�ض املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة 

باالألغام العميد الركن زياد ن�شر يف ح�ش�ر 

عدد من ال�شباط، ال�شفر االإيطايل ال�شّيد 

امللحق  يرافقه   Massimo Marotti
 Massimiliano العقيد  الع�شكري 

يف  العمل  �شر  البحث  وتناول   .Sforza

بها  ي�شطلع  التي  وامل��ه��ّم��ات  امل��رك��ز 

�شبل  اإىل  باالإ�شافة  املختلفة،  وحاجاته 

التعاون م�شتقباًل.

االأمل��اين  ال�شفر  زار  نف�شه،  االإط��ار  ويف 

العميد  يرافقه   Martin Huth ال�شّيد 

عنق�دية  قنابل  حقل  ن�شر  ال��رك��ن 

تنظيفه  على  تعمل  ي��اط��ر،  ب��ل��دة  يف 

خماطر  ملعاجلة  اللبنانية  اجلمعية 

 ،Laminda االألغام والك�ارث الطبيعية

لالأعمال  اللبناين  املركز  اإ�شراف  حتت 

الزيارة  من  الهدف  باالألغام.  املتعّلقة 

كان االّطالع على العمل داخل احلقل 

اإزال��ة  عملية  يف  امل�شتخدمة  وال��شائل 

مل�شروع  الدعم  تقدمي  واإمكان  االألغام، 

مماثل يف ق�شاء �ش�ر.

ويف وقٍت الحق، ا�شتقبل العميد الركن 

ن�شر، امللحق الع�شكري ال�شع�دي العميد 

�شالمة امل�شل�خي الذي اّطلع من خالل 

اإيجاز على م�شكلة االألغام يف لبنان ودور 

التعاون بني  املركز يف معاجلتها، و�شبل 

م�شاركة  اإمكان  اإىل  الفًتا  اجلانبني، 

اململكة العربية ال�شع�دية كبلد ع�ش� 

العربي  االإقليمي  التعاون  برنامج  يف 

لالأعمال املتعّلقة باالألغام.

الركن  العميد  ا�شتقبل  ك��ذل��ك، 

Strago ���ش��رك��ت��ي   م��ن  وف����ًدا  ن�����ش��ر 

لنزع  االأو�شط  ال�شرق  وخ��رباء  االإيطالية 

لهم  وعر�ض   ،MMCS اللبنانية  االألغام 

والتحديات  لبنان  يف  االألغام  م�شكلة 

اخلا�ض  اللبناين  الربنامج  ت�اجه  التي 

الزائر  لل�فد  كانت  كما  مبعاجلتها. 

يف  العمل  �شر  على  اّط��الع��ي��ة  ج���ل��ة 

بلدة  يف  امللّ�ثة  والبقع  االأل��غ��ام  حق�ل 

رمي�ض اجلن�بية.

جي�شنا

العدد 104390

زّوار يف املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة باالألغام

... وحما�صرات ت�عية للطاّلب
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منطقة اجلن�ب تف�ز بجائزة اأف�صل ل�حة اإعالمّية

فازت منطقة اجلن�ب يف املرتبة االأوىل عن اأف�شل ل�حة اإعالمّية على �شعيد اجلي�ض، 

ة برئا�شة العميد الركن اإبراهيم تّرو  وذلك بنتيجة التقييم الذي اأجرته جلنة خمت�شّ

من مديرية الت�جيه.

كما حّلت ل�حة ف�ج املغاوير يف املرتبة الثانية، ول�حة ف�ج التدخل الثالث يف املرتبة الثالثة.



نّفذت وحدات من الق�ات البحرية واجل�ية باال�شراك مع ال�شفينة احلربية االأملانية 

امل�ؤقتة  املّتحدة  االأمم  العاملة �شمن ق�ات  البحرية  للقّ�ة  التابعة   FGS Magdeburg
يف لبنان، متريًنا تكتًيا يف البقعة البحرية املقابلة لبلدة عم�شيت.

ُنّفذ التمرين انطالًقا من فر�شية ر�شد �شفينة م�شب�هة واعرا�شها، وتخّللته عمليات 

اإنزال ودهم وتفتي�ض واإخالء.

جي�شنا

العدد 106390

مناورة قتالية 

يف حامات

نّفذت وحدات من ل�اء امل�شاة الثاين ع�شر، باال�شراك مع وحدات من القّ�ات اجل�ية والبحرية 

واأف�اج الهند�شة ومغاوير البحر واملدفعية الثاين، وباإ�شراف مدر�شة الق�ات اخلا�شة، مناورة قتالية 

اإرهابية  جمم�عة  على  الق�شاء  حتاكي  حامات،   – حن��ض  رماية  حقل  يف  احلّية  بالذخرة 

متمركزة داخل اأماكن مبنّية.

واملت��شطة،  الثقيلة  االأ�شلحة  وبع�ض  والدبابات  بالطّ�افات  رمايات  املناورة  خالل  ا�شتخدمت 

واإخالء جرحى  واإنزال،  نا�شفة، كما �شملت عمليات دعم جّ�ي  اإىل تفجر عب�ات  باالإ�شافة 

من حقل املعركة ب�ا�شطة الط�افات.

مترين م�صرتك 

للق�ات البحرية

مع �صفينة 

حربية اأملانية



 – النداف  البحر يف ثكنة ميالد  مغاوير  ف�ج  قيادة  اأُقيم يف 

ودورات خمتلفة يف  دورة مغ�ار بحر  احتفال تخريج  عم�شيت، 

العقيد  الف�ج  قائد  االحتفال  ح�شر  وتقنّياته.  الغط�ض  جمال 

ج�زاف  العماد  اجلي�ض  قائد  ممّثاًل  امل�شطفى  حممد  الركن 

ع�ن، وعدد من ال�شباط واملدعّ�ين وذوي املتخّرجني.

واأداء  الف�ج  �شهداء  ن�شب  الزهر على  اإكليل من  و�شع  وبعد 

الركن  العقيد  األقى  ال�شهادات،  وت�شّلمهم  الق�شم  املتخّرجني 

هذه  اأهمّية  على  فيها  �شّدد  باملنا�شبة،  كلمة  امل�شطفى 

اإىل  وت�ّجه  للع�شكريني،  القتالية  القدرات  تعزيز  يف  ال��دورات 

املتخّرجني قائاًل: »تدخل�ن الي�م من 

الباب ال�ا�شع مليدان ال�شرف والت�شحية 

وال�فاء، ميدان مل يخ�َض دخ�له قبلكم مغاوير بحر �شجعان، 

ا، رجاٌل مثلكم، ي�ؤمن�ن بلبنان وطًنا  ولن يردد يف ذلك اأي�شً

.» ا �شّيًدا م�شتقاًلّ حًرّ

وختم داعًيا اإّياهم كرجال نخبة من اجلي�ض، اإىل اأن يقرن�ا 

دائًما يف معر�ض قيامهم باملهّمات امل�كلة اإليهم، بني اجلانب 

العمالين الذي يتطّلب منهم الكثر من احلما�شة وال�شجاعة 

واالإقدام، واجلانب املعن�ي الذي يتطّلب التحّلي باأ�ش�ل املناقبية 

ال�الء  وتقدمي  والق�انني،  باالأنظمة  ال�شارم  والتقّيد  واالن�شباط 

لل�طن واجلي�ض على اأّي والء اآخر.
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... ومترين اآخر مع فرقاطة فرن�صية

يف ح�ش�ر وفد من ال�شفارة الفرن�شية وعدد من �شباط اجلي�ض، 

باال�شراك مع  البحرية يف اجلي�ض  الق�ات  نّفذت وحدات من 

يف  متريًنا  لبنان،  زارت  التي   FS Aconit الفرن�شية  الفرقاطة 

عر�ض البحر قبالة منطقة اأنفة.

بني  الع�شكري  التعاون  اإط��ار  يف  ياأتي  الذي  التمرين  تخّلل 

اجلي�شني اللبناين والفرن�شي، رمايات بالذخرة احلّية ب�ا�شطة 

االأ�شلحة الر�شا�شة.

تخريج دورة مغ�ار بحر ودورات خمتلفة يف جمال الغط�ض وتقنّياته





م�ق�ف�ن يف قب�صة اجلي�ض

 يف اإطار مالحقة االإرهابيني، اأعلنت قيادة اجلي�ض – مديرية 

بنتيجة  اأنه   ،2017/11/15 بتاريخ  اأ�شدرته  بياٍن  يف  الت�جيه، 

ي، اأوقفت قّ�ة من املخابرات، يف بلدة عر�شال،  املتابعة والتق�شّ

ب��شر  وقد  طاقية«.  ب�»اأب�  امللقب  احلجري  م�شطفى  املدع� 

التحقيق معه باإ�شراف الق�شاء املخت�ّض.

اأ�شاد وزير الدفاع ال�طني يعق�ب ريا�ض ال�شّراف باالإجناز  وقد 

على  القب�ض  باإلقاء  املخابرات  مديرية  حّققته  الذي  االأمني 

احلجري.

التي  االإجن��ازات  �شل�شلة  اإىل  ي�شاف  االإجن��از  هذا  اإن  وق��ال: 

امل�ؤ�ش�شة  حر�ض  �شك  اأدنى  دون  تثبت  والتي  اجلي�ض،  يحّققها 

الع�شكرية و�شهرها على حفظ اأمن ال�طن وامل�اطن، وت�ؤّكد 

ا طليًقا. اأّن اأي مطل�ب اأو اإرهابي لن يبقى حرًّ

كذلك، وبنتيجة الر�شد واملتابعة، اأوقفت مديرية املخابرات 

تنظيم  قياديي  اأبرز  من  اثنني  عر�شال،  بلدة  يف   )2017/11/7(

وال�ش�ري  زعرور  اأحمد  ابراهيم  اللبناين  االإرهابي،  »داع�ض« 

عدي ح�شني اخلطيب، واللذان �شاركا يف املعارك �شّد اجلي�ض 

عمليات  لعّدة  امل�ق�فان  خطط  كما  عر�شال.  يف  اللبناين 

نا�شفة ال�شتهداف  وعب�ات  �شيارات مفخخة  ب�ا�شطة  اإرهابية 

مراكز اجلي�ض، باالإ�شافة اإىل م�شاركة اأحدهما )اخلطيب( 

وا�شتهداف  عر�شال  يف  القلم�ن  علماء  هيئة  مقّر  تفجر  يف 

اإىل مكان االنفجار وت�ا�شله  اأثناء ت�جهها  دورية للجي�ض يف 

مع اأب� ال�رد املرتبط بانتحاريي القاع.

املخابرات  اأمنية دقيقة قامت بها مديرية  وبنتيجة عملية 

يف 2017/10/26، مّت ا�شتدراج االإرهابي الفل�شطيني علي نعيم 

االإرهابي  جماعة  من  وه�  جنمة«،  ب�»علي  امللقب  حمّيد 

بالل بدر، من داخل خمّيم عني احلل�ة، حيث جرى ت�قيفه. 

وقد ب��شر التحقيق معه باإ�شراف الق�شاء املخت�ض.

الفل�شطيني  اأخ��رى  قّ�ة  اأوقفت  كما 

اأح���د  اإىل  امل��ن��ت��م��ي  ����ش���رار  ك���م���ال 

عملية  بعد  االإره��اب��ي��ة،  التنظيمات 

ا�شتدراج من داخل خميم عني احلل�ة.

ويف مدينة بعلبك – حملة راأ�ض العني، 

يف  املخابرات  مديرية  من  ق���ة  اأوق��ف��ت 

حممد  ي��شف  امل�اطن  نف�شه،  التاريخ 

على   2017/6/20 بتاريخ  الإقدامه  دند�ض 

اإطالق الّنار ب�ا�شطة م�شد�ض حربي عيار 

9 ملم على �شيارة يق�دها املجّند املمددة 

اإىل  اأّدى  ما  را�شي،  خدماته حممد علي 

ا�شت�شهاده، و�شبطت القّ�ة بح�زة امل�ق�ف 

50 غراًما من مادة ح�شي�شة الكيف.

املنّظمة،  اجلرائم  مالحقة  اإط��ار  ويف 

يف  مطل�بني  دهم  عمليات  املغاوير  ف�ج  من  وحدات  نّفذت 

 )2017/11/11( �شبطت  حيث  البقاع،   – ال�ا�شعة  دار  منطقة 

كمّية كبرة من امل�اد املخّدرة وعدًدا من االأ�شلحة احلربية 

والذخائر العائدة لها اإ�شافة اإىل اأعتدة ع�شكرية. وقد تعّر�شت 

اأثناء تنفيذ مهّماتها، الإطالق نار من قبل  ال�حدات يف  هذه 

املطل�بني، فرّدت على م�شادر النران باملثل ما اأدى اإىل اإ�شابة 

ثالثة منهم.

الت�جيه  مديرية  اأعلنت  نف�شه،  بالتاريخ  الحق  بياٍن  ويف 

نف�شها،  املنطقة  يف  للجي�ض  تابعة  دورية  مرور  اأثناء  »يف  اأنه 

فرّدت على  قبل م�شّلحني،  نار كثيف من  تعّر�شت الإطالق 

م�شادر النران، ونتج عن اال�شتباك اإ�شابة خم�شة ع�شكريني 

يف  اجلي�ض  ق�ى  تعزيز  الف�ر  على  مّت  وقد  خمتلفة.  بجروح 

�شبطت  كما  وت�قيفهم.  الّنار،  مطلقي  ومالحقة  املنطقة، 

من  كمّية  داخلها  ويف  قان�نية  اأوراق  دون  من  �شيارات  �شت 

املخدرات واالأ�شلحة احلربية«.

امل�شنع  2017/11/12، ر�شدت ق�ى اجلي�ض يف منطقة  وبتاريخ 

اأثناء  يف  ال�ش�رية،  التابعية  من  اأ�شخا�ض  ثالثة  البقاع،   –
باجتاه  اللبنانية  االأرا�شي  من  اأ�شخا�ض  تهريب  حماولتهم 

االأرا�شي ال�ش�رية. وقد اأطلقت ق�ى اجلي�ض الّنار باجتاههم بعد 

طفيفة.  بجروح  اأحدهم  اإ�شابة  اإىل  اأدى  ما  الفرار،  حماولتهم 

وقد اأوقف�ا جميًعا واأحيل�ا على املرجع املخت�ض الإجراء الالزم.

 

�صبط اأ�صلحة وعب�ات نا�صفة من خمّلفات االإرهابيني

 – املخرمة  )2017/11/2( يف حمّلة  قّ�ة من اجلي�ض  �شبطت 

جرود راأ�ض بعلبك، 7 عب�ات نا�شفة زنة ال�احدة منها 5 كلغ، 

وعب�تني زنة اإحداهما 30 كلغ، والثانية 40 كلغ، جميعها 

معّدة للتفجر. كما �شبطت يف املكان نف�شه، كمّية من 

املت��شطة  والذخائر  واالألغام  الهاون  وقذائف  اليدوية  القنابل 

اإعداد: نينا عقل خليل

يومّيات 

�أمنّية 
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اأ�صفرت التدابري االأمنية وعمليات الدهم التي نّفذتها ال�حدات الع�صكرية خالل االأ�صابيع 

االأخرية، عن ت�قيف العديد من املطل�بني اخلطريين، وكان اأبرزهم م�صطفى احلجريي 

امللقب بـ »اأب� طاقية«، وه� مطل�ب منذ العام 2014، ومّتهم بعالقته بتنظيمات اإرهابّية، 

وحتديًدا جبهة الن�صرة، باالإ�صافة اإىل ت�ّرطه بعمليات �صّد اجلي�ض.

من  املزيد  واأحالت  خمتلفة،  بجرائم  املطل�بني  من  العديد  ال�حدات  اأوقفت  كذلك، 

امل�ق�فني على الق�صاء املخت�ض.

ت�قيف العديد من املطل�بني اخلطريين 

و�صبط اأ�صلحة واإحالة اإرهابيني على الق�صاء



خمّلفات  م��ن  واخل��ف��ي��ف��ة، 

وقد  االإرهابية.  التنظيمات 

تفكيكها  على  الهند�شة  ف�ج  من  وح��دة  عملت 

وتفجرها يف مكانها.

اأخ��رى  ق��ّ�ة  �شبطت  والتفتي�ض،  البحث  اأع��م��ال  ونتيجة 

)2017/11/7( يف اإحدى املغاور يف حمّلة وادي رافق – جرود راأ�ض 

يحت�ي  االإرهابية،  اجلماعات  خملفات  من  خمزًنا  بعلبك، 

على 4 مقنبالت ن�ع ل�، و10 قذائف »اآر بي جي«، و26 رمانة 

يدوية، و3 ر�شا�شات ن�ع »ب ك ث«، باالإ�شافة اإىل كمّية من 

احل�ش�ات الدافعة والذخائر املت��شطة واخلفيفة. كما �شبطت 

نا�شفة  عب�ات   4 نف�شها،  املحّلة  يف  الهند�شة  ف�ج  من  وحدة 

نح�  منها  ال�احدة  زنة  للتفجر  معّدة 

20 كلغ، وقد عملت هذه ال�حدة على 

تفكيكها وتفجرها يف مكانها.

ج���رود   – ال���ك���ف  ت���ل  حم���ّل���ة  ويف 

اجلي�ض  ق���ى  �شبطت  بعلبك،  راأ����ض 

معّدة  نا�شفة  عب�ات   7  )2017/11/15(

 5 نح�  منها  ال���اح��دة  زن��ة  للتفجر 

بندقية  رمانة   32 اإىل  باالإ�شافة  كلغ، 

خملفات  من  جميعها  »الن�شر«،  ن�ع 

عملت  وق��د  االإره��اب��ي��ة،  التنظيمات 

على  الهند�شة  ف����ج  م��ن  جم��م���ع��ة 

تفكيكها وتفجرها يف مكانها.

اإحالة اإرهابيني على الق�صاء

اأحالت مديرية املخابرات على الق�شاء، 

اأ�شدرتها  بيانات  �شل�شلة  يف  اجلي�ض  قيادة  اأعلنته  ما  وفق 

بت�اريخ خمتلفة، كاًل من:

جبهة  تنظيم  اإىل  النتمائه  مرعي  علي  اأحمد  ال�ش�ري   •
الن�شرة االإرهابي وارتباطه بالعديد من االإرهابيني وامل�شب�هني، 

االإرهابي  للتنظيم  تابعة  جمم�عة  جانب  اإىل  وم�شاركته 

بلدة  ج��رود  يف  اأ�شخا�ض  وت�شفية  خطف  بعمليات  املذك�ر 

عر�شال.

بهرام  ح�شني  ال�ش�ريني   •
ال���رزاق  وع��ب��د  م��شى  �شيخ 

االأول  لتّج�ل  ال�ش�اخ،  حممد 

باأوراق  اللبنانية  االأرا�شي  يف 

عليها  ا�شتح�شل  م����زّورة، 

يعمل مع  ال��ذي  ال��ث��اين  م��ن 

��ا  اأ���ش��خ��ا���شً ��م  ت�����شّ �شبكة 

اخلارج  يف  م�ج�دين  �ش�ريني 

على تزوير م�شتندات مل�شلحة 

مقابل  لبنان  يف  ال�ش�ريني  الاّلجئني 

بطت بح�زته اأعداد  مبالغ مالية. وقد �شُ

ت�شمل  امل�شتندات  ه��ذه  م��ن  ك��ب��رة 

وبيانات  �ش�ق  واإجازات  ه�ية،  بطاقات 

قيد اإفرادية.

• ال�ش�ري يحيى اأحمد عامر النتمائه اإىل 
وم�شاركته  االإرهابي  »داع�ض«  تنظيم 

يف اأحداث عر�شال �شّد اجلي�ض اللبناين، 

واإي�اء امل�شّلحني ونقلهم وتاأمني االأ�شلحة 

التنظيمات  مل�شلحة  احلربية  والذخائر 

اإط���الق  االإره��اب��ي��ة، وم�����ش��ارك��ت��ه يف 

ال�ش�اريخ باجتاه االأرا�شي اللبنانية، ويف و�شع خمطط لل�شيطرة 

على قرى لبنانية على ال�شل�شلة ال�شرقية، باالإ�شافة اإىل تاأمني 

ال�شيارات  لتفخيخ  وا�شتخدامها  العب�ات  ل�شنع  الاّلزمة  امل�اد 

التي مّت تفجرها الحًقا يف الداخل اللبناين.

تنظ��يم  اإىل  النت��مائ��ه  اأم������ن  حمم��د  �شادي  املدع�   •
اأح��داث  يف  وم�شاركته  له،  ومبايعته  االإره�ابي  »داع���ض« 

ع���ر����ش���ال ����ش���ّد اجل��ي��������ض 

على  وال��ه��ج���م  ال��ل��ب��ن��اين، 

وحماولة  حمّيد  وادي  حاجز 

 ،2014 ال��ع��ام  يف  اق��ت��ح��ام��ه 

مراقبت��ه  اإىل  باالإ�ش��افة 

البلدة  داخ�ل  اأ�شخا�ض  عّدة 

اغتيالهم  بهدف  املذك�رة 

وخطف اآخري�ن من داخلها، 

والذخائ�ر  باالأ�شلح�ة  واجتاره 

احلربية.

يومّيات 

�أمنّية 

العدد 110390



• الفل�شطيني ي��شف فخري ا�شماعيل النتمائه اإىل جمم�عة 
اإىل  وم�شاركته  االإرهابي  »داع�ض«  لتنظيم  التابعة  بدر  بالل 

عني  خمّيم  داخل  ح�شلت  التي  االأخ��رة  املعارك  يف  جانبها 

علي  اأحمد  ابراهيم  فادي  الفاّر  باالإرهابي  والرتباطه  احلل�ة، 

مل�شلحته،  ل�جي�شتًيا  وعمله  خطاب«  ب�»اأب�  امللّقب  اأحمد 

حيث اأقدم على تاأمني اأ�شلحة وم�اد متفّجرة ل�شناعة العب�ات 

النا�شفة بغّية تنفيذ تفجرات اإرهابية كان يخطط لها »اأب� 

خطاب«.

 

اجلي�ض يرّد على ما ورد يف االإعالم 

عن م��ص�ع االأ�صلحة التي يت�صّلمها

اأ�شدرته  بياٍن  يف  الت�جيه  مديرية   – اجلي�ض  قيادة  اأعلنت 

بتاريخ 2017/11/16، اأّن اأحد ال�شحافيني قال يف برنامج �شيا�شي 

بتاريخ 2017/11/16، ما مفاده  تلفزي�نية حمّلية  بّثته حمّطة 

اإحدى  اإىل  يذهب  اجلي�ض  يت�شّلمها  التي  االأ�شلحة  ن�شف  اأّن 

اجلهات احلزبية.

امل�شت�ى  لهذا  ال�شدي��د  اأ�شفه�ا  تعرّب عن  اإذ  اجلي�ض  قيادة  اإّن 

االإع��الم��ي��ة،  وال��ف��ربك��ة  واالإف����راء  الت�شليل  م��ن  امل��ت��ديّن 

واال�شتخفاف بعق�ل الراأي العام، ت�ؤّكد باأّن ما ذكر ف�شاًل عن 

وامل��ش�عية  للحقيقة  ميّت  وال  �شاحبه،  خيال  ن�شج  من  اأّنه 

اجلي�ض  بكرامة  امل�ّض  ي�شتهدف  اإمّنا  �شلة،  باأّي  وامل�شداقية 

واحل�������ّط م����ن ت�����ش��ح��ي��ات 

���ش��ه��دائ��ه، وي���ق���ّدم خ��دم��ة 

االإ�شرائيلي،  للعدو  جمانية 

اجلي�ض  فيه  ي�ا�شل  وقت  يف 

ويبذل  االإره���اب،  مكافحة 

على  للحفاظ  اجله�د  اأق�شى 

وا�شتقرار  ال�طنية  ال���ح��دة 

لبنان يف هذه املرحلة الدقيقة 

من تاريخه.

هذه  اأّن  ال��ب��ي��ان،  واأ���ش��اف 

معه  والتكاتف  الت�شامن  اجلميع  من  ت�شت�جب  املرحلة 

ال�شهام  ت�جيه  ال�طنية، ال  امل�ش�ؤولية  درجات  باأق�شى  والتحّلي 

اإىل امل�ؤ�ش�شة الع�شكرية التي يعتربها اللبناني�ن على اختالف 

مكّ�ناتهم واأطيافهم، �شمانته�م االأكي��دة حلماي�ة ال�طن 

من التحديات واالأخطار املحدقة به.

اإقحام  عدم  االأمر  يعنيه  من  بكّل  اجلي�ض  قيادة  واأهابت 

ويف  القائمة،  ال�شيا�شية  التجاذبات  يف  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة 

ة ال عالقة لها بها من قريب اأو بعيد. �ش�ؤون وم�شالح خا�شّ

 

 ت�قيفات وم�صب�طات

يف  اجلي�ض  وح��دات  نّفذتها  التي  االأمنية  التدابر  نتيجة 

املن�شرم،  االأول  ت�شرين  �شهر  اللبنانية خالل  املناطق  خمتلف 

مديرية   – قيادة اجلي�ض  اأ�شدرته  بيان  وفق  الق�ى  اأوقفت هذه 

جن�شيات  م��ن  ا  �شخ�شً  8091 نح�   )2017/11/9( الت�جيه 

خمتلفة، لت�ّرط بع�شهم يف جرائم اإرهابية واإطالق نار واعتداء 

�شرقة  باأعمال  والقيام  باملخدرات،  واالجت��ار  امل�اطنني،  على 

وتهريب وحيازة اأ�شلحة وممن�عات، وارتكاب بع�شهم االآخر 

خمالفات عديدة، ت�شمل التج�ال داخل االأرا�شي اللبنانية من 

دون  نارية من  ودّراجات  �شيارات  وقيادة  �شرعية،  اإقامات  دون 

اأوراق قان�نية.

و13  ��ا،  و15م�����ش��د���شً حربية  ب��ن��ادق   4 امل�شب�طات  �شملت 

وكمّي�ات  �شيد،  بندقية 

م���ن ال���ذخ���ائ���ر اخل��ف��ي��ف��ة، 

وامل�����خ�����درات، وال����دخ����ان، 

من  وع��دًدا  املهّربة،  واللح�م 

واالت�شاالت  التاأليل  اأجهزة 

وطائرة  املراقبة،  وكامرات 

بعد،  ع��ن  م�����ش��ّرة  ���ش��غ��رة 

باالإ�شافة اإىل �شبط 82 �شيارة 

و6�شاحنات و13 مركب �شيد 

و107 دّراجات نارية.

111 العدد 390



احل�ص�ر واالفتتاح

رئي�ض  امل����ؤمت���ر  ح�����ش��ر 

لالأعمال  اللبناين  املركز 

العميد  باالألغام  املتعّلقة 

ال����رك����ن زي������اد ن�����ش��ر، 

ل�شفر  االأوىل  وامل�شت�شارة 

االحتاد ال�ش�ي�شري يف لبنان 

 ،Elisabeth Gilgen
يف  الدعم  برامج  وم��دي��رة 

االأوروب����ي  االحت����اد  بعثة 

 ،Francesca Varlese
وم���دي���ر ال��ع��م��ل��ي��ات يف 

م��رك��ز ج��ن��ي��ف ال���دويل 

لالأغرا�ض  االأل��غ��ام  الإزال��ة 

 Rhodes االإن�����ش��ان��ي��ة 

�شباط  اإىل  اإ�شافة   ،Guy
املركز.

ال�شفر  االفتتاح  ح�شر 

ال�شيد  لبنان  يف  الت�ن�شي 

وديبل�ما�شي�ن  ب���دايل،  كرمي  حممد 

العراق،  م��ن:  ع�شكري�ن  وملحق�ن 

العربية  اململكة  ع��م��ان،  �شلطنة 

العربية.  م�شر  جمه�رية  ال�شع�دية، 

�شفارات:  لدى  م�شت�شارون  ح�شر  كما 

واليمن.  فل�شطني،  ال�ش�دان،  اجلزائر، 

امل��ت��ح��دة  االأمم  ل��ربن��ام��ج  ومم��ّث��ل���ن 

دائرة  من  واآخ��رون   ،UNDP االإمنائي 

املتعّلقة  ل��الأع��م��ال  امل��ت��ح��دة  االأمم 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة   ،UNMAS ب��االأل��غ��ام 

واملنّظمات  ال�شركات  عن  ممّثلني 

املتعّلقة  االأع��م��ال  جم��ال  يف  العاملة 

امل�شت�شار  املركز،  اإ�شراف  حتت  باالألغام 

االإقليمية  للمدر�شة  التقني  الفرن�شي 

لنزع االألغام الأهداف اإن�شانية يف لبنان، 

للت�عية  ال�طنيتني  اللجنتني  اأع�شاء 

من خماطر االألغام وم�شاعدة �شحاياها، 

ومدراء برامج االأعمال املتعّلقة باالألغام 

اجلزائر،  ال�ش�دان،  ليبيا،  ال��ع��راق،  يف 

وم�ريتانيا. اليمن 

ال�طني  بالن�شيد  االحتفال  ا�شُتهّل 

كلمة  يف  باحل�ش�ر  فرحيب  اللبناين، 

ثم  امل�شيح،  عبد  ماري  االإداري  العقيد 

ت�ّجه  الذي  ن�شر  الركن  العميد  كلمة 

اإجناح  �شاهم يف  اإىل كل من  بال�شكر 

امل�ؤمتر، واإىل الدول واجلهات املانحة التي 

دعمت لبنان ملعاجلة م�شكلة االألغام. 

واإذ اأ�شار اإىل ا�شراتيجية برنامج التعاون 

املتعّلقة  لالأعمال  العربي  االإقليمي 

امل���ؤمت��ر،  �شيناق�شها  ال��ت��ي  ب��االأل��غ��ام 

لتط�يرها،  ُبذلت  التي  باجله�د  م�شيًدا 

عمل  ور�شات  يف  بداياتها  كانت  والتي 

اأتاحت تبادل املعل�مات  متعددة �شابقة 

واخلربات يف جمال العمليات االإن�شانية 

لنزع االألغام.

وع���ر����ض ال��ع��م��ي��د ن�����ش��ر اخل��ط��ط 

العربية  ال��دول  وحاجات  امل�شتقبلية، 

جعل  اإىل  داع��ًي��ا  ال�شعيد،  ه��ذا  على 

االإقليمي  التعاون  برنامج  ا�شراتيجية 

باالألغام  املتعلقة  ل��الأع��م��ال  العربي 

ا. ARCP واقًعا ملم��شً
كلمتها  يف   Gilgen ال�شيدة  واأ�شارت 

موؤمتر�ت
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امل�ؤمتر ال�صن�ي ال�صاد�ض 

 ARCP ملديري

يف الدول الناطقة بالعربية

الربامج  ملديري  ال�صن�ي  امل�ؤمتر  اأقيم  الت�ايل،  على  ال�صاد�صة  لل�صنة 

باللغة  الناطقة  الدول  يف   ARCP باالألغام  املتعّلقة  لالأعمال  ال�طنية 

– احلازمية، وذلك بدعم من برنامج  العربية، يف فندق النكا�صرت متار 

االمم املتحدة االإمنائي املمّ�ل من االحتاد االأوروبي، وبالتعاون مع مركز 

جنيف الدويل الإزالة االألغام لالأغرا�ض االإن�صانية GICHD الذي ميّ�له 

�صندوق الدعم العربي واالحتاد ال�ص�ي�صري.

اإعداد: با�صكال معّ��ض ب�مارون



العمل  تعترب  ال�ش�ي�شرية  الدولة  اأّن  اإىل 

على التخّل�ض من اآفة االألغام يف خمتلف 

اأول�ياتها،  �شلب  من  امل�شابة،  البلدان 

�شن�ًيا  دوالر  ملي�ن   18 نح�  تر�شد  وهي 

من اأجل حتقيق هذا الهدف.

نزع  اأّن  اإىل   Varlese ال�شيدة  ولفتت 

عدًدا  اأنقذ  املتفّجرة  واالأج�شام  االألغام 

اأع��داد  وقّل�ض  االأرواح  م��ن  يح�شى  ال 

م�شيدة  ك��ب��ر،  ب�شكل  االإ���ش��اب��ات 

معاهدة  تطبيق  يف  وجه�ده  لبنان  بدور 

العمل  وور�ض  امل�ؤمترات  ا  وخ�ش��شً اأو�شل�، 

تباداًل  تنتج  والتي  املركز،  التي يقيمها 

مثمًرا للخربات بني البلدان امل�شاركة.

عن   Rhodes ال�شيد  حت��ّدث  ب���دوره 

الروزنامة العربية التي و�شعتها املنّظمة، 

الكبر،  ب��ال��ت��ح��ّدي  عملها  وا���ش��ًف��ا 

عربية  بلدان  عدة  ي�شمل  واأّنه  ا  خ�ش��شً

امل�شاركني  جه�د  على  مثنًيا  م�شابة، 

يف هذه ال�ر�شة االإن�شانية.

اليا�ض من مركز  رنا  ال�شيدة  و�شرحت 

لالأغرا�ض  االألغام  الإزالة  الدويل  جنيف 

امل�ؤمتر،  اأه��داف   GICHD االإن�شانية 

االإقليمي  التعاون  برنامج  واإجن���ازات 

باالألغام،  املتعّلقة  لالأعمال  العربي 

خ�����الل ال�����ش��ن��ة 

املا�شية.

اجلل�صات

ن�������اق���������������ض 

امل�������ش���ارك����ن يف 

امل�������ؤمت������ر ع���دة 

اأبرزها:  م�ا�شيع، 

مل��ح��ة ع��ام��ة عن 

املنّظمات  جتارب 

االأو�شط  ال�شرق  يف 

اأفريقيا،  و�شمال 

م�شّ�دة  مناق�شة 

ا����ش���رات���ي���ج���ي���ة 

العربي  الربنامج 

املتعّلقة  لالأعمال 

مناهج  باالألغام، 

وب��رام��ج امل��در���ش��ة 

لنزع  االإقليمية 

االأل��غ��ام الأه���داف 

لبنان،  اإن�شانية يف 

املنّظمات  جتارب 

االأو�شط  ال�شرق  يف 

اأفريقيا،  و�شمال 

ويف  امل�شتدامة.  التنمية  اأه��داف  وتطّ�ر 

االإقليمية  املدر�شة  زاروا  االأخ��ر  الي�م 

لنزع االألغام الأهداف اإن�شانية يف حّمانا، 

ودوره��ا  مهماتها  على  اّطلع�ا  حيث 

التدريبية. وبراجمها 
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االفتتاح

غ�شني  اإمي��ان  ال�شفرة  املجل�ض  رئي�شة  امل�ؤمتر  افتتحت 

و�شهداء  اللبناين  اجلي�ض  �شهداء  على  �شمت  بدقيقة 

العديد  يت�شّمن  امللتقى  هذا  اأّن  اإىل  م�شرة  العربي،  ال�طن 

ريادة  يف  امل�شتدامة  التنمية  بدور  ترتقي  التى  الفعاليات  من 

فر�ض  خلق  اإىل  باالإ�شافة  امل�شاركني  ومتكني  االأع��م��ال، 

وو�شع  وامل�شاريع،  االأفكار  تبادل  خالل  من  جديدة  ا�شتثمار 

لتعزيز  العربي  ال�طن  م�شت�ى  على  ا�شراتيجية  عمل  خطط 

الدور االإقت�شادي واالإمنائي على جميع امل�شت�يات، ودعم املراأة 

عرب ت�شليط ال�ش�ء على دورها يف التنمية وريادة االأعمال.

ال�شفر  ال��دويل  امل��درب  قّدمها  تدريبية  دورة  امل�ؤمتر  تخّلل 

بريادة  وعالقتها  امل�شتدامة  »التنمية  بعن�ان  املطري  جا�شم 

امل��راأة  »حماية  عن�ان  حتت  ن��دوة  ُعقدت  كما  االأع��م��ال«، 

امل�شت�شار  فيها  حا�شر  االإلكرونية«  اجلرائم  من  العربية 

حممد نبيل القا�شي من جامعة الدول العربية.

»رجل  لقب  منح  اأي��ام   3 دام  ال��ذي  امل�ؤمتر  برنامج  ت�شّمن 

»االإب��داع  املجل�ض  درع  منح   ،2017 العام  ل�شخ�شية  العام« 

االأعمال  رواد  جائزة  ومنح  والتمييز«، 

االأعمال  ورواد  واملبدعات  للمبدعني 

�شخ�شيات  تكرمي  العربي،  ال�طن  يف 

املنّظمات  قبل  من  واإعالميني  مميزة 

امل�شاركة.

 

الت��صيات

�شل�شلة  امل�ؤمتر   يف اخلتام �شدرت عن 

من الت��شيات، اأبرزها:

املراأة  حلماية  وثيقة  مبادرة  اإطالق   -

العربية من اجلرائم االإلكرونية.

العربية  امل��راأة  ق�شايا  على  الت�عية   -

واعتبارها  واالإعالمية،  والثقافية  واالجتماعية  االقت�شادية 

اأول�يات خطط التنمية ال�شاملة و�شيا�شاتها. �شمن 

- التاأكيد على �شرورة تنمية ريادة االأعمال للمراأة العربية 

ومتكينها اقت�شادًيا وتكن�ل�جًيا من خالل �شقل مهاراتها 

وتدريبها وتبّني االأفكار االإبداعية.

على  والتدريب  والت�ثيقية  التكن�ل�جية  املهارات  تط�ير   -

ا�شتخدام تكن�ل�جيا املعل�مات لت�ش�يق املنتجات من خالل 

م�اقع الت�ا�شل االجتماعي واالإنرنت.

العربية  للمراأة  تتيح  التي  والربامج  اال�شراتيجيات  تبّني   -

املزيد من الفر�ض االجتماعية واالقت�شادية وال�شيا�شية.

- امل�شاهمة يف تعزيز التعاون والتن�شيق العربي يف جمال تط�ير 

املراأة وتدعيم دورها يف املجتمع، وتط�ير الريادة الن�شائية وزيادة 

متثيلها...

التنمية  �شناديق  عرب  اقت�شادًيا  العربية  امل��راأة  متكني   -

العربية... واالجتماعية  االقت�شادية 

- اال�شتفادة من جتارب الدول االأجنبية الناجحة يف متكني 

املراأة يف جميع املجاالت.
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موؤمتر�ت

للمراأة  االإمنائي  املجل�ض  عقد 

مع  بالتعاون  لبنان  يف  واالأعمال 

امل�ؤمتر  ودولية،  عربية  منّظمات 

التنمية  ــ�ل  ح االأول  ـــدويل  ال

»متكني  عن�ان:  حتت  امل�صتدامة 

االأعمال  �صيدات  ودور  وتك�ين« 

االأعمال.  بريادة  وعالقتها  فيها 

الذي عِقد يف فندق  امل�ؤمتر،  ح�صر 

اجلناح،  غالرييا  ت�ليب-  غ�لدن 

العربية  ال�صخ�صيات  من  كبري  عدد 

االأعمال  ريادة  جمال  فى  البارزة 

والعمل التطّ�عي واملدين على م�صت�ى ال�طن العربي، باالإ�صافة اإىل ممثل قائد اجلي�ض العميد 

الركن عماد اأب� عماد ووف�د من خمتلف الدول العربية واالأجنبية.

امل�ؤمتر الدويل االأول ح�ل م��ص�ع 

التنمية امل�صتدامة: »متكني وتك�ين«

املجل�س الإمنائي للمراأة والأعمال يف لبنان







ال�سلطات  تقّدمها  التي  التدريبية  امل�ساعدات  اإط���ار  يف 

الربيطانية اإىل اجلي�ش اللبناين، اأقيمت يف كلية ف�ؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان ور�سة عمل بعن�ان »اإدارة النزاعات الدولية«، 

 Anna والدكت�رة   An Jacobs الدكت�رة  من  كل  باإ�سراف 

Rossi، من كليةSandhurst الربيطانية.

ووح��دات��ه  اجلي�ش  قطع  خمتلف  م��ن  �سباط  تابع 

حما�سرات  اأي���ام،  خم�سة  ا�ستمرت  التي  ال�ر�سة،  يف 

الأمن،  اجتاهات  �سملت:  جمالت  عدة  يف  نظرية 

ال�سيا�سة  الأمن،  ا�سرتاتيجية  الأمن،  انعدام  م�سادر 

التدّخل  وحتليله،  ال��ن��زاع  طبيعة  ال��دف��اع��ي��ة، 

الع�سكري، ال��ساطة يف النزاع، الإ�سالح ال�سيا�سي، 

اإ�سالح قطاع الأمن واإدارة النزاع.

كما نّفذت �سمن جمم�عات متارين تطبيقية 

حتاكي نزاعات حملية ودولية.

لل�سباط  �سهادات  ت�سليم  بحفل  ال�ر�سة  اختتمت 

الربيطاين  الع�سكري  امللحق  ال�ر�سة، يف ح�س�ر  يف  امل�ساركني 

�سهاب  ف�ؤاد  كلية  قائد  وم�ساعد   ،Chris Gunning املقّدم 

الذي  �سعد  ديغ�ل  الطّيار  الركن  العميد  والأرك��ان  للقيادة 

حفل  ذل��ك  واأعقب  تذكاريني،  درع��ني  للمحا�سرتني  ق��ّدم 

ك�كتيل.

اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

ور�شة عمل
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حما�سرات ومتارين تطبيقية 

حول »اإدارة النزاعات الدولية« يف 

كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان







 Jan زار ال�سفري اله�لندي يف لبنان ال�سيد

الع�سكري  امللحق  يرافقه   Waltmans
ووفد   Johan Corel Gerristen املقدم 

من  واآخ��ر  اخلارجية  ال�س�ؤون  وزارة  من 

الق�سم  لبنان،  يف  اله�لندية  ال�سفارة 

الع�سكري  التعاون  ملديرية  الإقليمي 

ال�سمال،  منطقة  يف   CIMIC املدين   –
الق�سم  اأعمال  م�سرّي  مع  عقدوا  حيث 

ُبحثت  اجتماًعا  ف��رح،  مي�سال  املقدم 

القائم  بالتعاون  تتعّلق  �س�ؤون  خالله 

تقّدمها  التي  وامل�ساعدات  الطرفني  بني 

ه�لندا للمديرية.

املديرية  اأع��م��ال  م�سرّي  عقد  ب���دوره، 

العميد الركن اإيلي اأبي را�سد اجتماًعا 

التدريب  فريق  رئي�ش  م��ع  تن�سيقًيا 

لبنان  يف  احل���ايل  ال��ك��ن��دي  وال��ت��ع��اون 

املقدم  وَخَلفه   ،Eric Gilson املقدم 

 ،Bryan James وامل�ؤهل ،Ryan Smid
ا�ستمرار  على  ال��ت��اأك��ي��د  خ��الل��ه  مّت 

امل�ساعدات الكندية يف جمال التدريب.

الق�سم  يف  ُع��ق��د  نف�سه  الإط����ار  ويف 

تن�سيقي  اجتماع  البقاع  يف  الإقليمي 

اأبي  الركن  العميد  جانب  اإىل  ح�سره 

العميد  التا�سع  امل�ساة  ل�اء  قائد  را�سد، 

الف�ج  قائد  احل���ي��ك،  �سامي  الركن 

نهرا  ج��ان  ال��رك��ن  العقيد  امل��ج���ق��ل 

 – الع�سكري  التعاون  ووح��دة  و�سباط، 

 CMSE الأمريكية  ال�سفارة  لدى  املدين 

 MIST - Military Support وفريق 

Team. ُبحثت خالل الجتماع اآليات 
املديرية  بني  والتن�سيق  املّتبعة  العمل 

البقاع  يف  املنت�سرة  وال�حدات  والقطع 

ال�سمايل.

كذلك وبدع�ة من قيادة ق�ات الأمم 

العميد  �سارك  لبنان،  امل�ؤقتة يف  املتحدة 

يف  ُعقد  اجتماع  يف  را�سد  اأبي  الركن 

بلديات  ع�سر  روؤ���س��اء  �سّم  مرجعي�ن، 

بلداتهم،  وحاجات  م�ساكل  عر�س�ا 

ال�سابع  امل�ساة  ل�اء  قائد  ح�س�ر  يف  وذلك 

و�سباط  احلل�  روجيه  الركن  العميد 

من الأجهزة الأمنية، وقائد ق�ات الأمم 

املتحدة يف لبنان اجلرنال مايكل بريي، 

يرافقه فريق من ق�سم ال�س�ؤون املدنية.

مديريات

اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 120390

مديرية التعاون الع�سكري - املدين:

تعاون مع جهات دولية واأخرى حملية 

وتقدميات يف خمتلف املناطق



عن  البحث  »جمعية  لدع�ة  وتلبية 

اأر�سية م�سرتكة«، �سارك م�سرّي اأعمال 

ور�سة  ف��رح  امل��ق��دم  ال�سمال  يف  الق�سم 

يتعّلق  دي�ان«  »م�سروع  لإطالق  عمل 

كما  خالد.  وادي  تنمية  با�سرتاتيجية 

عر�ش مع رئي�ش بلدية مركبتا م�سروع 

البلدة  عني  مياه  لتجميع  خزان  اإن�ساء 

جمعية  رئي�ش  وا�ستقبل  امل��ذك���رة، 

منطقة  يف  الأ�سماك  �سيادي  تعاونية 

عبد  الرزاق  عبد  ال�سيد  العبدة   – ببنني 

تاأمني  م�سروع  لعر�ش  خالد،  الكرمي 

�سباك �سيد لل�سيادين يف مرفاأ العبدة.

�سكر  ح�سني  ال��رائ��د  زار  البقاع،  يف 

بلدية  الإقليمي  الق�سم  اأعمال  م�سرّي 

البرية – البقاع الغربي، واجتمع برئي�ش 

ح�س�ر  يف  واأع�سائه،  البلدي  املجل�ش 

وح�����دة ال��ت��ع��اون 

ال���ع�������س���ك���ري - 

املدين لدى ال�سفارة 

الأم�����ريك�����ي�����ة 

بهدف   ،CMSE
ال��ت��ع��اون لإي��ج��اد 

مل�ساكل  ح��ل���ل 

له  وكان  البلدة. 

مماثل  اجتماع 

فاعليات  مع  احل�سي�ش  ج���ار  بلدة  يف 

البلدة.

بالتن�سيق  املديرية  قامت  كذلك، 

والتعاون مع وحدات وقطع خمتلفة من 

اإحتاد اجلمعيات  وبتم�يٍل من  اجلي�ش، 

بت�زيع   URDA والتنم�ية  الإغاثية 

ح�س�ش غذائية يف بلدة عر�سال والهرمل 

وبتقدمي  حمتاجة،  ع��ائ��الت  ل�سالح 

قرطا�سية  بداخلها  مدر�سية  حقائب 

مناطق  يف  احلك�مية  املدار�ش  لطاّلب 

من  تقدمياتها  و�سملت  خمتلفة. 

املدر�سية،  واحلقائب  ال�ست�ية  الأمتعة 

الحتياجات  ذوي  جمعيات  ط��الب 

لبنان  ج��ب��ل  حمافظتي  يف  اخل��ا���س��ة 

م�ؤ�س�سة  مع  بالتعاون  وذل��ك  واجلن�ب 

 )kristee Kids Events( كري�ستي 

وم�ؤ�س�سة املقدم �سبحي العاق�ري.
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اأق��ي��م يف ن���ادي ال��رت��ب��اء امل��رك��زي-   

من  دفعة  تخريج  حفل  الفيا�سية، 

الع�سكريني الذين تابع�ا بنجاح دورات 

 - الع�سكري  التعاون  تدريبية يف جمال 

املدين »CIMIC« باإ�سراف فريق تدريب 

�ش، وذلك بح�س�ر العميد  اإيطايل متخ�سّ

الركن الطيار ج�زيف ابراهيم ممثاًل 

اجلي�ش،  ق��ائ��د  ع���ن  ج����زاف  العماد 

برئا�سة  الإيطالية  ال�سفارة  من  ووف��د 

وعدد   ،Massimo Marotti ال�سفري 

من ال�سباط. وقد اأثنى العميد الركن 

الفريق  جه�د  على  ابراهيم  الطيار 

ال��دور  ال���دورة، وعلى  الإي��ط��ايل خ��الل 

ال�سفارة الإيطالية  الذي ت�ؤديه  الأ�سا�سي 

ال�سعبني  بني  التعاون  عالقات  لتعزيز 

واجل��ي�����س��ني ال�����س��دي��ق��ني، م��ت���ج��ًه��ا 

بالتقدير اىل ال�سلطات الإيطالية على 

اللبناين،  للجي�ش  امل�ستمر  دعمها 

مديريات

العدد 122390

... واإىل 

مزيد 

من القدرات
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العاملة  الع�سكرية  وحدتها  وت�سحيات 

يف جن�ب لبنان.

الإي��ط��ايل  ال�سفري  اأ���س��اد  جهته  م��ن 

البلدين  ب��ني  التاريخية  بالعالقات 

بالده  �سلطات  ثقة  م�ؤكًدا  ال�سديقني، 

تنفيذ  وم�ا�سلة  اللبناين،  باجلي�ش 

املقّدمة  الإيطالية  امل�ساعدات  برنامج 

له، دعًما جله�ده يف مكافحة الإرهاب 

واحلفاظ على ا�ستقرار لبنان.

اجتماع يف مديرية القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان

الإن�ساين  ال��دويل  القان�ن  مدير  عيد  م��روان  العميد  عقد 

امللحق  �سّم  بريطاين  وف��ٍد  مع  اجتماًعا  الإن�سان  وحق�ق 

 ،Chris Gunning املقدم  لبنان  يف  الربيطاين  الع�سكري 

 Nicola وامل�ست�سارة ال�سيا�سية لدى ال�سفارة الربيطانية ال�سيدة 

املديرية  ن�ساطات  اأبرز  الجتماع  ُعر�ست خالل   .De Luzio
ا امل�ا�سيع املتعّلقة ب�: وخّطة عملها وخ�س��سً

ال�اجب  الأ�سا�سية  الإن�ساين  الدويل  القان�ن  ق�اعد  تعميم   •
احرتامها من قبل الأطراف املتنازعة.

يف  املعنية  للجهات  امل�س�رة  تقدمي   •
بحالت  املتعّلقة  ا�سة  احل�سّ امل�ا�سيع 

وتِبعاتها. النزاع 

• حتديد الأ�سخا�ش والأعيان املحمية 
واإدراج��ه��ا  الدولية،  الق�انني  مب�جب 

يف  التن�سيق  تعليمات  بند  �سمن 

التعامل  طريقة  وحلظ  العمليات  اأوامر 

معها.

�سهرية  تدريبية  حلقات  تنظيم   •
ح�ل املبادئ العامة ل�سل�ك الع�سكري 

خلط�رة  والتنبيه  اللبناين،  اجلي�ش  يف 

يف  الإن�سان  وحق�ق  الإن�ساين  ال��دويل  القان�ن  ق�اعد  خ��رق 

بحّق  تاأديبية  اإجراءات  واّتخاذ  الع�سكرية،  العمليات  اأثناء 

املخالفني.

كما تطّرق املجتمع�ن اإىل م��س�ع معاملة امل�ق�فني، ودورة 

 ،Gunning اإدارة النزاعات الدولية« التي اأ�سرف عليها املقدم«

والتقدميات الربيطانية املمكن منحها للمديرية من خالل 

�سة يف الداخل. التدريب يف اخلارج والدورات املتخ�سّ







التزام كامل باملعايري الدولية

الق�سم ي�ساهي  اأّن هذا  اإىل  اأي�ب  بدايًة ي�سري املقّدم الطبيب 

يف  اجلامعّية  امل�ست�سفيات  اأكرب  يف  املماثلة  الأق�سام  بتطّ�ره 

يلتزم  الإ�سعاعات،  من  احلماية  طرق  يخ�ّش  ما  ويف  لبنان. 

التي  الدولية  املعايري  الق�سم 

ال�طنّية  ال�كالة  حت��ّدده��ا 

على  ا  حر�سً الذّرية،  للطاقة 

العمل  وفريق  املر�سى  �سالمة 

على حّد �س�اء.

من  العمل  ف��ري��ق  ي��ت��اأّل��ف 

الطبيب  املقّدم  الق�سم  رئي�ش 

راج����ح اأي������ب، وم�����س��اع��ده 

مهّنا  ط��ارق  الطبيب  الرائد 

اخت�سا�سيان  )ط��ب��ي��ب��ان 

ال�سعاعي(،  الت�سخي�ش  يف 

اأط��ب��اء  خم�سة  ي��ع��اون��ه��م��ا 

م��دن��ي��ني، ط��ب��ي��ب ج��راح��ة 

مفا�سل،  وطبيب  ���س��راي��ني 

ا  بالإ�سافة اإىل 20 م�ظًفا مدنيًّ

ع�سكريني  وثمانية  ا،  تقنيًّ

جمازين.

 

الوحدات وطريقة العمل

ي����ؤّم���ن ق�����س��م ال��ت�����س���ي��ر 

امل��ق��ّدم  بح�سب  ال�سعاعي 

ال��ط��ب��ي��ب اأي�������ب، خ��دم��ة 

الط�ارئ على مدار ال�ساعة، وجترى داخله �سهرًيا اآلف ال�س�ر، 

املح�رّية  الطبقّية  ال�س�ر  من  مري�ش  األف  ح�اىل  ي�ستفيد  اإذ 

�سهرًيا، و1200 من ال�س�ر ال�س�تية و250 من تخطيط ال�سرايني.

تت�ّزع وحدات ق�سم الت�س�ير ال�سعاعي كالآتي:

• وحدة الت�س�ير ال�سعاعي العادي.
• وحدة الت�س�ير ال�س�تي للثدي.

• وحدة الت�س�ير ال�سعاعي للثدي.
• وحدة الت�س�ير ال�س�تي للج�سم.

• وحدة التخطيط ال�س�تي لل�سرايني.
• وحدة الت�س�ير الطبقي املحَ�ري.

ق�سم  يف  رقميٍة  ن�سف  ت�س�ير  اآل��ة  وثمة 

بني  الطارئة.  احلالت  يف  ت�ستخدم  الط�ارئ 

الثامنة �سباًحا والثانية بعد الظهر ميكن 

ال�ساعة  اأّما بني  ال�س�ر،  اأن�اع  اإجراء جميع 

لل�س�ر  �ش  خم�سّ فال�قت  وال�ساد�سة،  الثانية 

رئي�ش  وي�سري  املحَ�رية.  والطبقية  ال�س�تية 

بالت�س�ير  ة  اخلا�سّ الأجهزة  اأّن  اإىل  الق�سم 

الن�ساء،  ق�سم  يف  م�ج�دة  للن�ساء  ال�س�تي 

�س�ن  املتخ�سّ الأط��ب��اء  ي�ستخدمها  حيث 

ويزّودون املر�سى بتقاريرهم مبا�سرًة.

خدمات 

اإعداد:  ليال �سقر الفحلوتقدميات
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ق�سم الت�سوير 

ال�سعاعي يف امل�ست�سفى 

الع�سكري املركزي

اآلف ال�سور ال�سعاعية 

بتقنية عالية اجلودة

امل�ست�سفى  يف  ال�سعاعي  الت�سوير  ق�سم  يقدم 

الت�سخي�ض  خدمات  جميع  املركزي  الع�سكري 

يف  تطوًرا  الأق�سام  اأكرث  من  ويعترب  ال�سعاعي، 

الطبيب  املقّدم  املركزي.  الع�سكري  امل�ست�سفى 

الق�سم، وما يقّدمه  اإىل هذا  يعّرفنا  اأيوب  راجح 

من خدمات طبّية ي�ستفيد منها الع�سكريون وعائالتهم.



وي�سيف، اأّن املاكينات م��س�لة جميعها 

مبا�سر  ب�سكٍل  ال�س�رة  تنقل  ب�سا�سات 

اأقرا�ش  على  النتائج  وت�ّثق  مكتبه،  اإىل 

تتيح  �س�ر  على  تظّهرها  كما  مدجمة، 

اأ�سهل  بطريقة  تقاريرهم  اإع��داد  لالأطباء 

واأ�سرع.

ي�ؤّكد  الأ�سّعة،  تقنيي  بكفاءة  ينّ�ه  واإذ 

اأهّمّية دورهم نظًرا اإىل ما يتطّلبه عملهم 

من دّقة، ومن مراعاة لأو�ساع املر�سى.

مواكبة للتطّور الدائم

الأدوي���ة  اأن����اع  اأف�سل  الق�سم  ي�ستخدم 

على  ا  حر�سً اأم��اًن��ا  واأك��ره��ا  وامل��ع��ّدات، 

الدائم  التطّ�ر  ومل�اكبة  املر�سى،  �سالمة 

ال�سعاعي  والت�س�ير  عامة  الطب  جمال  يف 

وامل�ظف�ن  الأطباء  يتابع  خا�ّش،  ب�سكل 

امل�ؤمترات  التقني�ن،  والع�سكري�ن  املدني�ن 

كما  الخت�سا�ش،  ه��ذا  ح���ل  ال��ع��امل��ّي��ة 

يح�سرون دورات مكّثفة وجل�سات تدريبّية 

يف اجلامعات واملعاهد.

طالًبا  ال�سنة،  مدار  على  الق�سم  وي�ستقبل 

ال�سعاعي  الت�سخي�ش  مادة  يف  اخت�سا�سيني 

ة،  من اجلامعة اللبنانية واجلامعات اخلا�سّ

حيث يتابع�ن دورات تدريبية.

 

امل�ستقبلّية واخلطط  التحّديات 

اجلهات  م��ع  بالتن�سيق  الق�سم  ي�سعى 

باآلت  املناطق  طبابات  تزويد  اإىل  املعنّية، 

اأن�اعها،  اختالف  على  ال�سعاعي  الت�س�ير 

يتكّبدها  التي  الأع��ب��اء  لتخفيف  وذل��ك 

املناطق  يف  ي�سكن�ن  الذين  امل�ستفيدون 

البعيدة.

بتقنية  ت�س�ير  اآلة  تاأمني  اإىل  ي�سعى  كما 

فالق�سم   ،IRM امل��غ��ن��اط��ي�����س��ي  ال��رن��ني 

امل�ستفيدين  حت�يل  يتّم  اإذ  اإليها  يفتقد 

عند  لإجرائها  اخلا�سة  امل�ست�سفيات  اإىل 

احلاجة.

واأخرًيا ختم بالق�ل:

طاقم  ت�اجه  التي  التحّديات  اأب��رز  لعّل 

لعدد  بالن�سبة  للق�سم  �سة  املخ�سّ امل�ساحة  �سيق  هي  العمل، 

ل�ستحداث  حالًيا  التخطيط  ويجري  الكبري.  امل�ستفيدين 

مباٍن يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي، في�ستفيد الق�سم من 

املر�سى  لت�س�ير  احلايل  الق�سم  �ش  يخ�سّ بينما  اأكرب،  م�ساحة 

اأو  املختلفة  العالجات  لتلّقي  امل�ست�سفى  يف  يبيت�ن  الذين 

لإجراء العمليات.
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اإعداد:  جورج علم

وجهة نظر
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امليثاق: ما بني قبعة ب�شارة 

اخلوري وطربو�ض ريا�ض ال�شلح 

�شمانة وطنّية بـ»24 قرياًطا!«

بقي لنا من حنايا ال�شراديب القدمية، وجمالّية القناطر املعقودة، عبق 

ا�شمه  معتّد  اأبجر  �شهوة  على  بعيد  من  الآتي  اللبنان  ذلك  من  �شحرّي 

امليثاق. تكرج الأيام، وتتلّون الف�شول، وتغادر ال�شنوات لرتّتب مقاعدها 

يف ذاكرة التاريخ، ويبقى على املفرتق �شنوان ل ينف�شالن لبنان وامليثاق.

بة،  املق�شّ ال�شراويل  زمن  من  الآتي  العبق  ذلك  من  الكثري  لنا  بقي 

الروؤو�ض  �شمخة  فوق  املزهّوة  احلمراء  والطرابي�ض  الطويلة،  والقنابيز 

الأ�شل  هو،  هو  بقي  ي�شخ،  مل  يتبدل،  مل  امليثاق،  يتغرّي  مل  الكبرية. 

الأطباق  من  الوجبات،  تغرّيت  واإن  ال�شعبة،  املفا�شل  يف  والأ�شيل 

املح�شّوة بربغل العافية، اإىل »دوليفري«. كّنا يف زمن الكراري�ض املحفورة 

بالنف�ض«،  الكيان، فاأ�شبحنا يف زمن »الناأي  الوجدان، واملتاآخية مع  يف 

للغرب،  ول  لل�شرق،  »ل  ال�شلح  ريا�ض  لإبداعية  الع�شرية،  الرتجمة 

ونعم للحياد الإيجابي؟!«.

حكاية امليثاق

اإبراهيم يزبك على �شيء من الكلمات  املوؤرخ يو�شف  يعّول 

والعقل  الأملع،  الوجه  »ب�شاحب  ال�شلح  ي�شف  عندما  النقّية، 

عقيدة  عن  الإع���راب  امل�شتطيع  لبنان،  يف  الأذك���ى  امل���داور 

الإ�شتقالليّي العرب«. كما ي�شف الرئي�س ب�شارة خليل اخلوري 

النظرة  �شاحب  املقتدر،  واملحاور  املتزن،  املثقف،  »بالأملعي، 

البعيدة اإىل الأمور«.

يروي  الألقاب«،  وتوزيع  الإطناب،  »حفل  من  النتهاء  ومع 

املوؤرخ يزبك رحلته مع امليثاق، فيقول:

�شحفنا  يف  يذاع  بداأ  ا،  �شيا�شيًّ التام  اجلديد،  ال�شتقالل  بعد 

تعبري ل عهد للنا�س به، وهو قولهم: »امليثاق الوطني« م�شريين 

ب�شارة خليل اخلوري،  التفاهم عليه بي  مّت  اتفاق  اإىل  بذلك 

القطبي  ال�شلح،  وري��ا���س 

املرحلة  يف  الن�شال،  قيادة  متثيل  �شرف  لهما  كتب  اللذين 

الأخرية من امل�شعى الوطني الطويل، الطويل، والعنيد، الذي بداأه 

اآباوؤنا لتحقيق ال�شتقالل املذكور.

ورق،  �شّجل على  ول  بنود،  اإليه مل يكتب يف  امل�شار  والتفاق 

اللذين  الرجلي  من  عليه  موّقع  خّطي  م�شتند  له  لي�س  اأي 

�شاحبيه  اأن  ذلك  الإقت�شاء،  عند  اإليه  يرجع  حتى  و�شعاه 

وينطقان  �شعًبا  ميثالن  وكيلي  زعيمي  نف�شيهما  اعتربا 

�شرف«  »وفاق  اتفاقهما  وعّدا  وطنهما،  على  »فمانا«  با�شمه 

فيه  جاراهما  اأن  بعد  ا  وخ�شو�شً  – الأوروب���ي  بال�شطالح   –
الوطنية  له رجالت  الإعداد  وا�شرتك يف  الأقربون،  حمازبوهما 

ال�شتقاللّية يف �شوريا واأيدوه تاأييًدا كاماًل، وباركوه.

األفها ريا�س ال�شلح،  يف البيان الأول للوزارة ال�شتقاللّية التي 

وكان رفقاوؤه فيها: حبيب 



اأب����و ���ش��ه��ال، ك��م��ي��ل منر 

���ش��م��ع��ون، جم��ي��د اإر���ش��الن، 

ط جوهر هذا امليثاق وغايته،  �شليم تقال، وعادل ع�شريان، ب�شّ

ا اأ�شاء الطريق اإىل مفهوم ال�شتقالل اجلديد  ا وطنيًّ فلمع نربا�شً

وق�شده.

عنوان التعايل الوطني

العرب  ومعهم  اللبنانيي،  باأن  يزبك  يوؤكد 

روؤى  الزمان  ذلك  جميًعا، مل تكن عندهم يف 

يف  ج��اء  مما  اأو�شح  ول  اأك��ر،  حتررّية  وطنّية 

 – ال�شتقاللّية  النّية  لب�شط  الأول  الوزاري  البيان 

عظم  �شرّية  وخاليا  فردّية،  ب�شيحات  عربة  ول 

منا�شليها حتى  وعدد  و�شوؤل حجمها،  مرماها 

اأن يعّد  – ف�شار م�شموًحا، واحلالة تلك،  ال�شفر 

امليثاق عنوان التعايل الوطني يوم و�شع، وكيف 

حترير  يريد  باأنه  موؤكًدا  �شّرح  وقد  يكونه،  ل 

ويريد  النتداب حتريًرا كاماًل،  لبنان من �شك 

العرب  كان  وهل  اأبنائه.  جميع  وحدة  اإىل  ال�شعي  تقدي�س 

يحلمون باأكر مما جاء يف بيان الوزارة ال�شتقاللّية؟

خافتة  باأحاديث  ب��داأ  التاريخّية  ة  الق�شّ من  الأول  الف�شل 

ب�شارة  الرجلي  بي  النتداب  اأي��ام  دارت  �شرّية،  �شبه  ال�شوت، 

ا�شتفحال  من  التذمر  دافعها  كان  ال�شلح  وريا�س  اخل��وري 

طغيان النتدابيي، واإمعانهم يف التفرقة بي املواطني طائفًيا، 

وعبثهم بكل كرامة لبنانية، ول�شيما بعد خنقهم م�شروع 

الفرن�شّية،   – ال�شورّية  واأختها  الفرن�شّية،   – اللبنانية  املعاهدة 

وهما املعاهدتان اللتان عمل ب�شارة اخلوري جاهًدا يف تن�شيق 

ريا�س  اللبناين، كما عمل  الربملان  واإبرامها يف  الأوىل  ن�شو�س 

ال�شلح كثرًيا يف الأندية الي�شارية الفرن�شّية لأجل اإبرام الأخرى، 

ولكن ال�شتعمارّيي خنقوهما يف العا�شمة الفرن�شّية.

املتكتم،  تالقيهما  يف  ال�شلح،  وريا�س  اخل��وري،  ب�شارة  ظّل 

واملقفل اأحياًنا، يتفقان على التذّمر وال�شكوى من النتدابّيي 

قرار  يف  �شريح  خّط  على  تلميًحا  واإن  يتفقا  ومل  واأعمالهم، 

اتفاق  اأ�شباب عدم  عملي قاطع للق�شاء على الطغيان. ومن 

ل  كي  الوطني  بالناقم  مي�شك  ح��ذر  املتذّمرين،  الرجلي 

يف�شح: فالذهنيات، واملفاهيم، والرتبية، وامل�شتطاعات اآنذاك، 

وقبل كّل هذه العقود الطويلة، هي غريها اليوم.

 

اأ�شرار 1943

 1943 �شنة  دار  اإيجابي  فحديث  ة،  الق�شّ الآخر من  الف�شل  اأما 

بي   - ال�شدد  هذا  يف  �شّري  �شبه  اأو  دائًما  �شرّي  واحلديث   - ا  �شرًّ

التي  النيابّية  النتخابات  ب��اب  عتبة  على  وهما  الرجلي 

حتقيق  اإىل  لبنان  نتائجها  واأو�شلت  الإنكليز،  طبخها 

اأبان جذوتها،  يومها، يف  العاملية،  املجزرة  ال�شيا�شي.  ا�شتقالله 

وم�شري الدنيا كلها على كف عفريت، اجتمع الإثنان هذه 

الأجنبي  طغيان  من  للخال�س  ونهائي  �شريح  خط  على  املّرة 

وحتكمه بالكبري وال�شغري، بامل�شلم وامل�شيحي على حّد �شواء.

وهذا اخلط ال�شريح النهائي هو تعاهد امل�شيحي وامل�شلم على 

ا�شتقالل لبنان ا�شتقالًل كاماًل، وعلى بنائه من جديد وطًنا 

ا يكون جلميع اأبنائه على الت�شاوي، ويكون اأخا العرب،  حرًّ

ونافذتهم اإىل احل�شارة الغربّية.

امل�شيحي  تعاقد  وهو 

وامل�������ش���ل���م 

اأي �شبب  اأن يحول دون  على 

ذلك  الطائفّية،  النعرة  اإث���ارة  اأ�شباب  من 

ا�شم  ال�شتقالل،  حتقيق  بعد  عليه  اأطلق  ما  هو  التعاهد 

امليثاق الوطني.

ماذا بقي من امليثاق؟

 - الغربّية  )الفرجنّية(  اخل��وري  خليل  ب�شارة  قبعة  »غابت 

الأجنبّية، واأفل طربو�س ريا�س ال�شلح )العربي( ال�شرقّي، ومل يبق 

من تلك املدر�شة الوطنّية ال�شيادّية اإّل كتاب القواعد الذي ي�شبط 

اإيقاع ال�شتنها�س الوطني يف كل مّرة يتعّر�س فيها الكيان 

التجارب  اأثبتت  وقد  بندوب.  ال�شيغة  وت�شاب  الإه��ت��زاز،  اإىل 

من�شوخ عن  لي�س جمّرد كالم  امليثاق،  باأن  واملريرة  الكثرية 

نزوات وطنّية عابرة، تقّم�شت  طبعة وجدانّية حرّبت حروفها 

ب�شخ�شيات كانت لها دّالة على تاريخ هذا البلد، وجغرافيته، 

بل هو الإميان العتيق، العميق بلبنان، بخ�شو�شيته، مبزاياه، 

برتاثه، بتقاليد �شعبه، وبتكوين جمتمعه، هو احللم املفعم 

بوحي �شرمدي متالزم مع �شرمدّية هذا الوطن الذي ع�شق يوًما 

تاألبت  لقد  الدهر«.  منتهى  حتى  مًعا  وتاآخيا  الفينيق،  طائر 

الأجيال، وتبّدلت الوجوه، وتنوعت الثقافات، وتغرّيت العادات، 

ال�شراويل  من  يبَق  ومل  واملفاهيم،  وال�شلوكيات،  والتقاليد، 

العتيقة، والطرابي�س امل�شرئبة، �شوى ما يحتاجه امل�شرح للتمتع 

ب�شهرة �شيف، اأو مب�شرحّية تراثّية، لكن اخلمرة املعتقة تبقى 

وتطفىء  التاريخ،  �شطوة  تثمل  التي  الدهرّية  الأجاجي  رهن 

وجهة نظر
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نهم اجلغرافيا، وتبقي ال�شعب العنيد متباهيا باأ�شالته ووحدته، 

جزلًنا يرندح مع �شعيد عقل:

ومن خطر من�شي اإىل خطر  ما هم؟ نحن خلقنا بيتنا اخلطر

 

الأنواء والعوا�شف

امليثاق،  عقد  اأو  ال�شيغة،  به�شا�شة  يكمن  ل  هنا  اخلطر 

من  الزاجرة  والعوا�شف  الأه��واء،  عن  ناجم  هو  مبا  بل 

اخلارج، لتطبيع الداخل، وتطويعه، وفق 

اأو  امل�شالح،  اأج��ن��دات 

طمًعا 

مب��ك��ا���ش��ب 

ك���ي���ان���ّي���ة. ك����ث����ريون مل 

عربي«،  وجه  ذو  »لبنان  و�شعية  »ي�شته�شموا« 

اأرادوه اأن يكون مكتمل املوا�شفات، ون�شخة طبق الأ�شل عن 

كثريون  فارقة.  عالمة  ول  خ�شو�شّية،  ول  ف��رادة،  ل  املحيط، 

مل يتقبلوا ال�شيغة، ما هي هذه الدميوقراطّية التوافقّية؟ وملاذا 

هناك جماعات ممتازة، واأخرى ممّيزة، و«نا�س ب�شمنه. ونا�س 

بزيت؟!«. وكثريون �شاقوا ذرًعا بالنه�شة الثقافية التي اأبدعتها 

الإتنيات املختلفة، واملجموعات احل�شارّية التي يتكون منها 

حماولت  فجرت  اللبناين،  املجتمع 

حتت  ال��داخ��ل  من  لتفجريها  ع��ّدة 

طائل من الذرائع الواهية، وال�شعارات 

املو�شمّية املغر�شة.

والأعم كان  الأكرب  اأّن اخلطر  اإّل 

املطلوبة  الوظيفة  يف  دائًما  يتمثل 

للكيان ال�شغري، والتي كانت تفوق دائما قدراته واإمكاناته.

اأين جيل اليوم من ميثاق القرن املا�شي؟

الغربّية،  اخلوري  ب�شارة  قبعة  ت�شتهويه  ل  رمبا  اليوم،  جيل 

بالتاأكيد هو حكًما  ال�شرقي، لكن  ال�شلح  ريا�س  وطربو�س 

التي  امليثاقّية  املظّلة  ه��ذه  حتت  هانًئا  ينعم 

يقاربها  ل  مذهبة  وطنّية  بخيوط  حبكاها 

اليوم،  جيل  الدهر.  نوائب  تتلفها  ول  ال�شداأ، 

مّرة  كّل  يف  امليثاق،  عباءة  حكًما  يكت�شي 

ي�شعر باخلطر الداهم الذي ي�شتهدف طماأنينته 

وم�شريه،  وخ�شو�شيته،  ووح��دت��ه،  الوطنّية، 

وم�شتقبله. هو حكًما ينعم بال�شتقرار والأمان 

هوة  ه��ن��اك  بالطبع  امل��ظ��ّل��ة.  ه��ذه  حمى  يف 

اخلارجّية،  ال��ولءات  �شنيعة  هي  رمبا  فا�شلة، 

التن�شئة  يف  كبري  ف���راغ  نتيجة  ه��ي  رمب��ا 

بي  املفرطة  احل�شا�شيات  بف�شل  رمبا  الوطنّية، 

للمجتمع  احل�شارية   - الثقافية  املكونات 

اللبناين، وقبل كل هذا، رمبا احلا�شوب، وثقافة 

والإلكرتونيات  احلديثة،  والتكنولوجيا  الرقم، 

قائمة  خا�شة  ح�شارة  وتفر�س  عاملنا،  تغزو  التي 

بها، من�شلخة متاًما عن واقعنا، وعن ما�شينا، 

وقد  وامليثاق،  ال�شيغة  على  خوف  ل  ذلك  ومع 

مّرة  كل  يف  باأنه  وتكراًرا  مراًرا  الوقائع  اأثبتت 

حتا�شر فيها �شفينة الوطن و�شط الأنواء والأهوال، 

ببو�شلة  فتهتدي  تعود  الطريق،  معامل  ى  وتتغ�شّ

امليثاق الذي ير�شدها اإىل �شاطىء الأمان، ويكفي 

ت�شبثوا  عندما  املن�شرمة  الأ�شابيع  خالل  خربوه  ما  اللبنانيي 

تواجه  بداأت  التي  الأزمة  من  للخروج  بالنف�س«  »الناأي  بعبارة 

احلكومة، والعهد، وت�شتهدف م�شرية ال�شتقرار وال�شلم الأهلي.

ولي�س »الناأي بالنف�س« �شوى التعبري احل�شاري، املتطور، ال�شائع 

يف لغة هذا الزمان، والذي ي�شمر يف ح�شنه املعاين ال�شامية مليثاق 

ذلك الزمان.

يعرف جيل اليوم، وعند املفارق ال�شعبة، والتحولت امل�شريّية، 

من  ويعرف  جتاوزه،  اأو  جتاهله،  ميكن  ل  ميثاًقا  هناك  اأن 

ريا�س  وطربو�س  اخلوري،  ب�شارة خليل  قّبعة  اأن  التاريخ  كتب 

نا ق�شور احلكم، و�شنعا  نا دروب ال�شتقالل، وح�شّ ال�شلح، د�شّ

عليها  بني  التي  ال�شخرة  امليثاق 

والكيان،  ال�شيغة  لبنان،  الوطن 

»ل  ال��ري��اح!  عليها  تقوى  ل  وال��ت��ي 

بالنف�س  ن��اأي  ب��ل  غ��رب،  ول  ���ش��رق، 

الوطنّية  امل�شلحة  مقت�شيات  وف��ق 

اللبنانية العليا؟!«
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الكارثة القادمة لن تنتظرنا

ال�شالحيات  و���ش��راع  التناف�س  و�شل 

من  اأردان  طلب  حد  اإىل  الوزيرين  بي 

عن  التنحي  نتنياهو  احلكومة  رئي�س 

نهائية.  ب�شورة  ال��وزارة  واإغ��الق  من�شبه 

يف  احلكومة  لرئي�س  اأردان  قاله  ومّم��ا 

القلق على امل�شلحة  اإّنه »بدافع  ر�شالته 

قّررت  الداخلية  اجلبهة  واأم��ن  العامة 

الو�شع.  هذا  يف  ال�شحيح  بالعمل  القيام 

م�شوؤول  اإىل  حتتاج  الداخلية  اجلبهة 

جميع  ميلك  ومركزي،  وا�شح  واح��د، 

تق�شيم  ولكن  الالزمة،  ال�شالحيات 

اجلبهة  باإعداد  ي�شمح  ل  ال�شالحيات 

مهنّية.  الأك��ر  بالطريقة  الداخلية 

كان ميكنني ال�شتمرار يف من�شب وزير 

ولكن  الداخلية  اجلبهة  عن  الدفاع 

واأ�شاف  عموًما«،  طريقتي  لي�شت  هذه 

م�شرًيا اإىل �شراعه مع يعلون: »اإّن و�شع 

يَل  اأكر من  الداخلية يهمني  اجلبهة 

الأذرع ومن الحتفاظ بدائرة حكومية 

�شعوبة  »اأج��د  قائ�اًل:  وح��ّذر  اأخ���رى«. 

كبرية يف حتديد �شيا�شة لتجهيز اجلبهة 

اأن  حي  يف  الطوارئ،  حلالت  الداخلية 

اجلبهة،  يف  الرئي�شة  التنفيذية  الهيئة 

قيادة اجلبهة الداخلية، والتي ا�شتثمرت 

بحكم  تخ�شع  ل  الدولة،  م��وارد  فيها 

واأخرًيا  ال�شيا�شة«.  هذه  لتنفيذ  القانون 

الأمن  وزارة  مع  تعاون  وجود  عدم  انتقد 

قائاًل: »الكارثة القادمة لن تنتظرنا!«.

 

الكابو�ض املرعب

اجلبهة  اأّن  يّت�شح  تقّدم  ما  �شوء  على 

ت�شّكل  باتت  الإ�شرائيلية  الداخلية 

للقادة  بالن�شبة  مرعًبا  اأمنًيا  ا  كابو�شً

ويحتارون  يتخّبطون  الذين  الإ�شرائيليي 

للدفاع  الأف�شل  الكيفية  اختيار  يف 

واملتنوعة.  املتطورة  املخاطر  بوجه  عنها 

مّت  املثال،  �شبيل  على  ال�شياق،  هذا  ويف 

ببناء  م�شتوطن  كل  يلزم  قانون  اإق��رار 

نة داخل كل �شقة يف اأي بناء  غرفة حم�شّ

اأو�شاع  لتح�شي  ملزم  كتدبري  جديد، 

�شّمي  ما  بعد   ،2007 العام  ويف  احلماية. 

م�شاحة  ازدادت  الثانية«،  لبنان  »حرب 

اإىل  اأمتار  خم�شة  من  نة  املح�شّ الغرفة 

ال�شناعيي،  ب�شغط من جمعية  ت�شعة، 

فيها  ميكث  اأن  املحتمل  من  اأّن��ه  اإذ 

بالذكر  وجدير  طوياًل.  وقًتا  امل�شتوطن 

اأن معظم ال�شكان الإ�شرائيليي الذين 

ل ميلكون مكاًنا حم�شًنا ياأوون اإليه، 

هم من الفقراء، والأبنية التي ي�شكنون 

الأر�شية  الهزات  اأم��ام  ت�شمد  ل  فيها 

وق��ذائ��ف  ب�شواريخ  اإ�شابتها  عند  اأو 

اقرتحت  امل��ج��ال  ه��ذا  ويف  ���ش��اروخ��ي��ة. 

الإ�شرائيلي  القت�شاد  يف  كبرية  �شركة 

األف   200 بكلفة  حم�شنة  غرفة  بناء 

يعاين  ال��ذي  اجلمهور  لكن  �شيكل، 

ا يف الغرف املح�شنة يجد مبعظمه  نق�شً

وقد  كهذه.  نفقات  متويل  يف  �شعوبة 

�شابريا،  يو�شف  ال��دول��ة  م��راق��ب  وّج���ه 

ال���وزاري  للمجل�س  لذع���ة  ان��ت��ق��ادات 

والأمنية  ال�شيا�شية  لل�شوؤون  امل�شّغر 

حتذير  �شبل  ح���ول  )ال��ك��اب��ي��ن��ي��ت( 

ال�شكان املدنيي وحمايتهم، وقال: »ل 

توجد يف اإ�شرائيل جهة ترّكز املعلومات 

املتوافرة  الدفاعية  الو�شائل  اأهلية  حول 

ملواجهة جممل التهديدات على اجلبهة 

نف�شه  ال�شياق  يف  املدنية«.  الداخلية 

»وال��ال«  موقع  مع  مقابلة  ويف  ا،  اأي�شً

اجلبهة  اأركان  رئي�س  قال  الإ�شرائيلي، 

الداخلية العقيد يورام لردو »اإّن اجلبهة 

الداخلية �شتواجه اأو�شاًعا �شعبة، ولرمّبا 

املقبلة  احل���رب  اأّن  اجل��م��ه��ور  يعتقد 

تطلق  ن��اري��ة،  األ��ع��اب  ح��رب  �شتكون 

يف  اعرتا�شها  ويتّم  ال�شواريخ،  خاللها 

ب�شكل  العامة  احلياة  وت�شتمر  ال�شماء، 

وحتديًدا  اإزعاج  دون  من  تقريًبا  طبيعي 

�شخ�شًيا  اأن��ا  لكن  الو�شط،  منطقة  يف 

الق�شف  مغاير:  ب�شكل  التهديد  اأفهم 

واأكر  �شّدة  واأكر  دقة  اأكر  �شيكون 

حجم  يف  فقط  ينعك�س  لن  وهذا  قوة، 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�شان مرت�شى - باحث يف ال�شوؤون الإ�شرائيلية�إقليمية

العدد 136390

حتّولت وزارة الدفاع عن اجلبهة الداخلية، التي تاأ�ش�شت يف كيان العدو يف العام 2011 

اأردان نف�شه ووزير  الوزير  ل�شنوات بني  دار  اإىل حمور �شراع  اأردان،  الوزير غلعاد  وتولها 

الأمن الأ�شبق اجلرنال مو�شيه يعلون.

اجلبهة الداخلية كابو�ض الأمن الإ�شرائيلي



ا يف نوعيتها، اأي وزنها  الذخائر واإمّنا اأي�شً

ومدى دقتها«.

اإيلران،  مئري  احتياط  العميد  واعترب 

اأّن  القومي،  الأم��ن  درا�شات  معهد  من 

الرد الإ�شرائيلي على التهديد ال�شاروخي، 

اأحرزته  الذي  التقّدم  عن  بعيًدا  زال  ما 

منّظمات املقاومة يف لبنان وفل�شطي يف 

هذا املجال، وتوّقع اأّنه يف اأي حرب مقبلة 

اإط��الق  ميكن  ���ش��ه��ًرا،  ت�شتغرق  ق��د 

املدى  ومتو�شط  ق�شري  �شاروٍخ   1500 نحو 

ال�شعيد  هذا  على  واأّك��د  ي��وم.  كل  يف 

اإغالق  من  تتمكن  مل  »اإ�شرائيل  اأّن 

ال�شواريخ،  اإطالق  قدرات  بي  الفجوات 

وقدرات الت�شّدي لها«.

القبة احلديدية لن تنجح

لدى  ذل��ك  من  اأبعد  اإىل  الأم��ر  يذهب 

املوؤ�ش�شة  وداخ���ل  ال�شيا�شي  امل�شتوى 

منذ  امل�شوؤولون  يخ�شى  حيث  الأمنية، 

بطاريات  جن��اح  ع��دم  اإم��ك��ان  الآن، 

املرحلة  يف  بالدفاع  احلديدية«  »القبة 

اأّن�ه  �ا  خ�شو�شً ال�شك�ان،  ع�ن  الأول�ى 

الداخلّي�ة احلالي�ة  اأو�ش�اع اجلبه�ة  م�ع 

ل  اإ�شرائي�ل  �شك�ان  ثل�ث  اأّن  جن�د 

ثل�ٌث  وهن�اك  مالج�ئ،  ميلك�ون 

منطق�ة  م�ن  بالق�رب  يوج�د  اآخ�����ٌر 

اأو  باملبن�ى  خ�ا�س  ملج�اأ  �شكنه�م 

ب�داأت  وق�د  املنطق�ة،  يف  ع�ام  ملج�اأ 

توعي�ة  حمل�ة  الداخلي�ة  اجلبه�ة  اإدارة 

حتدي�د  اأهمي�ة  عل�ى  الرتكي�ز  هدفه�ا 

الوق�ت  يف  وال�شحي�ح  الآم�ن  املك�ان 

جانبه�ا،  وم�ن  واملنا�ش�ب.  الدقي�ق 

اأحرن�وت«  »يديع�وت  �شحيف�ة  نقل�ت 

اإ�شرائي�ل  �شم�ال  يف  امل�شتوطني  ع�ن 

قوله�م: »اإّن املالج�ئ غري جاهزة وخزان 

الأمونيا ما زال باقًيا يف حيف�ا، وال�شي�اج 

الفا�ش�ل م�ع لبن�ان في�ه ثغ�رات عدي�دة، 

معّر�شة  وامل��اء  الكهرب�اء  و�شبك�ات 

لالنهيار«.

 

اإ�شرائيل تدرك اأّن 

حروبها مل تعد نزهة

يف اخلال�شة، مل تعد اإ�شرائيل ترتكب 

الآخرين  اأر�س  يف  احلروب  وت�شّن  املجازر 

يف  تفعل  ك��ان��ت  كما  ه��واه��ا  على 

اأن حروبها  الآن  تدرك  بل هي  ال�شابق، 

مل تعد نزهة، واأن جي�شها يالقي مقاومة 

ا  اأي�شً وتدرك  اإف�شاله،  على  قادرة  �شلبة 

القائمة  التقليدية  الأمنية  نظريتها  اأّن 

على ال�شتباقية ونقل املعركة اإىل اأر�س 

ولهذا  للتطبيق.  تعد �شاحلة  اخل�شم مل 

ال��ذي كان  اآي��زن��ربغ،  اجل��رال  يتحّدث 

قائًدا للواء غزة خالل عملية »الر�شا�س 

و�شعبة املظليي  امل�شبوب« يف 2009-2008 

رقم 98 خالل حرب لبنان الثانية، فيقول: 

»ل ميكنك الت�شرف كنعامة، تدفن 

قط  �شيًئا  اإن  تقول  ثم  الرمل  يف  راأ�شك 

مل يتغري«. وتابع، »نعم لقد تغرّي �شيء. 

للو�شع  تقييمك  يف  جًدا  اأ�شا�شٌي  عن�شٌر 

تغري. وعليك ا�شتيعابه«. و�شّبه اإ�شرائيل 

ح لالنقرا�س قائاًل: »طوال  بدينا�شور مر�شّ

تاريخ الب�شرية كّله نتج عن التغيريات 

الأكرب  للمخلوقات  انقرا�س  الهائلة 

اأن��واع  جنحت  بينما  ظاهرًيا،  والأق��وى 

اأ�شغر حجًما واأكر قدرًة على التكّيف 

القول:«  على  اآيزنربغ  و�شّدد  بالبقاء«. 

�شغاًرا  نكون  اأن  اإىل  بحاجة  نحن 

نحن  وثقيلي.  كباًرا  ولي�س  و�شريعي 

يف  كالدينا�شورات  ونعمل  اإقليمية  قوة 

ا�شتمّرينا  اإذا  و�شننقر�س  الغابر،  الزمن 

على هذا املعّدل«.
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ق�ضايا 

اإعداد: العقيد الركن ظافر مرادع�ضكرية

العدد 138390

ح�صار العوا�صم

اأهميته، اأهدافه واأعباوؤه

وف�شحة  الدولة  رموز  اأحد  الوطني،  املفهوم  يف  العا�شمة  متّثل 

الدولة  رمز  متثل  الدولية  العالقات  ويف  وح�شارتها،  ثقافتها 

اأو  وجميع  الرئي�ض،  اأو  احلاكم  مقر  فيها  يكون  حيث  ال�شيا�شي، 

واملقّرات  القرار  �شنع  ودوائر  الر�شمية  احلكومية  املقرات  غالبية 

والطبية  اجلامعية  واملوؤ�ش�شات  والربملان  املركزي  كالبنك  املهمة، 

والثقافية. وتتمّتع العوا�شم عادة ببنى حتتية تكون الأكرث تطوًرا يف 

واأ�شلوب  ورقيها  ال�شعوب  رفاهية  م�شتوى  تعك�ض  اأنها  حيث  البلد، 

والقيمة  الهوية  متثل  فالعا�شمة  املواطنني،  اإىل  بالن�شبة  اأّما  حياتها. 

يتجلى  واأبنيتها  معاملها  وثنايا  �شوارعها  ففي  والوطنية،  املعنوية 

العا�شمة  الوطني. لذلك تعترب  التاريخي واحل�شاري والثقايف  الرتاث 

لأن  م�شريية  م�شلحة  عنها  الدفاع  ويعترب  الدولة،  �شيادة  رمز 

�شقوطها ميثل �شقوط الدولة.

الأهمية والأعباء

ب�شّقيه  الع�شكري  ال��ت��اري��خ  ي��وؤك��د 

ال��ق��دمي واحل���دي���ث، اأه��م��ي��ة اح��ت��الل 

ال�شروط  لفر�س  ح�شارها  اأو  العوا�شم 

اخل�شم،  على  وال�شيا�شية  الع�شكرية 

مف�شاًل  املرحلة  هذه  اإىل  الو�شول  ويعترب 

�شروط  اأّن  حيث  ال�شراع،  يف  اأ�شا�شًيا 

ت�شبح  النت�شار  وم��وؤ���ش��رات  التفاو�س 

عندها  املهزوم  على  وبالتايل  موؤكدة، 

القبول ب�شروط املنت�شر.

واأنواعها  ال�شراعات  ظ��روف  تغرّي  مع 

اأ�شبح  وامل��واج��ه��ات،  القتال  واأ�شاليب 

احتالل العوا�شم اأو جمرد ح�شارها، عبًئا 

ع�شكرًيا كبرًيا على القوات، ملا يتطّلبه 

من  عليه  يرتّتب  وما  وجهد،  وقت  من 

واملمتلكات.  والعتاد  بالأرواح  خ�شارات 

ورمب����ا مل ي��ع��د جم��دًي��ا اع��ت��م��اد ه��ذه 

ال�شرتاتيجية لإخ�شاع اخل�شم، فهناك 

�شعوبات كثرية تعرت�س مراحل التنفيذ 

املتمثلة باأربٍع اأ�شا�شية، وهي:

العدو  اأرا�شي  عمق  يف  التوّغل  اأّوًل:   -

م�شارف  اإىل  ال��و���ش��ول  م��ن  والتمكن 

كبرًيا  ا  كمًّ يتطلب  وه��ذا  عا�شمته، 

من القوات، ووقًتا طوياًل للتنفيذ.

واإحكام  العا�شمة  تطويق  ثانًيا:   -

ال�شلطة  لإخ�����ش��اع  عليها  احل�����ش��ار 

على  ال�شيطرة  يفر�س  وهذا  ال�شيا�شية، 

العا�شمة،  حميط  يف  وا�شعة  م�شاحات 

والبحرية  الربية  املنافذ  جميع  واإقفال 

واجلوية.

- ثالًثا: اقتحام العا�شمة واحتاللها يف 

ال�شيا�شية،  ال�شلطة  اإخ�شاع  ف�شل  حال 

الدمار  من  الكثري  عليه  يرتّتب  وه��ذا 

وال�شحايا واإهدار الوقت.

يتمّثل  والذي  الأكرب  التحدي  رابًعا:   -

�شالمة  وتاأمي  العا�شمة  بال�شيطرة على 

وهنا  ال�شتقرار،  وفر�س  داخلها  القوات 

مواجهات  يف  التقليدية  اجليو�س  تدخل 

مع املقاومات وُتفر�س عليها حرب غري 
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الوقت  وي�شبح  قواها،  ت�شتنزف  متماثلة 

يف غري م�شلحتها.

هدف ع�شكري و�شيا�شي فقط؟

ح�شار  اأو  احتالل  ي�شّكل  ل  الواقع  يف 

ا فقط،  ا وع�شكريًّ العوا�شم هدًفا �شيا�شيًّ

بل يتجاوز ذلك ليمثل نزعة واإر�شاء لغرور 

القادة الذين يعي�شون حالة نف�شية معينة 

ت�شكل فيها هزمية اخل�شم اأو النيل من 

ومقد�شات  حرمات  من  يخ�شه  ما  كل 

يدفعه  �شخ�شًيا  هدًفا  وثقافة،  وح�شارة 

احلقد وحب النتقام، وهذا ما ح�شل اإّبان 

ال�شراع  اأوج  يف  الثانية،  العاملية  احلرب 

النازية  اأوروبا،  يف  اأيديولوجيتي  اأقوى  بي 

يف  انت�شاره  بدء  حلظة  فمن  وال�شيوعية، 

معركة �شتالينغراد، و�شع �شتالي ن�شب 

عا�شمة  برلي  اح��ت��الل  ه��دف  عينيه 

اأملانيا النازية. وقد نّفذ فيها انتقامه من 

عدد  توّله  ومدّمر  كا�شح  بهجوم  هتلر 

قوة  فيه  وا�شتخدمت  الفرق  من  كبري 

نارية هائلة. ومّتت حما�شرة املدينة قبل 

يت »معركة  اقتحامها يف معركة �شمِّ

اأحد  اأي  على  ُمِنع  اإذ  املفقودة«،  الأدل��ة 

توثيق ما جرى خاللها.

العام  يف  لبنان  اجتياح  من  فرتة  وبعد 

1982 اعرتف العّدو الإ�شرائيلي باأّن خطة 

ولي�شت  م�شبقة  بريوت، كانت  احتالل 

وليدة ت�شل�شل الأحداث. وقد ا�شتغل العدو 

مع  املواجهة  وظروف  الع�شكري  الواقع 

اإ�شافة  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة 

لالقت�شا�س  املوؤاتية،  الدولية  الظروف  اإىل 

من العا�شمة العربية الأوىل التي ح�شنت 

الأمة  وق�شايا  الفكري  التحرر  حركات 

الفل�شطينية.  الق�شية  ا  وخ�شو�شً العربية 

��ا ب��اأّن��ه ك��ان من  واع���رتف ال��ع��ّدو اأي�����شً

ا تاأمي ا�شتقرار قواته واأمانها  ال�شعب جدًّ

داخل هذه املدينة، ما اأجربه لحًقا على 

الن�شحاب اإىل خارجها.

اأدوات ح�شار اأخرى

ح�شار  اأّن  اإىل  ن�شري  اأن  اأخ���رًيا  يبقى 

العوا�شم اأو احتاللها مل يعد يقت�شر على 

اأدوات  فهناك  فقط،  الع�شكري  العمل 

ال�شيا�شية  الأزمات  مثل  اأخرى  واأ�شاليب 

ال�شوارع  واإغراق  املفتعلة،  والجتماعية 

بعدم  وال�شعور  والفو�شى،  البوؤ�س  مبظاهر 

فهو  الأ�شاليب  هذه  اأخطر  اأّم��ا  الأم��ان. 

املفرو�شة  والأيديولوجيات  التطّرف  ن�شر 

التي ت�شرب كل احلريات والتنوع الثقايف 

واأ�شلوبها  احلياة  لون  فتغرّي  واحل�شاري، 

العا�شمة  لت�شبح  قامًتا،  اأ�شود  وجتعله 

عندها رمًزا للتخلف والتوّح�س، تعك�س 

معظم  رق��ي  ع��ن  حقيقية  غ��ري  ���ش��ورة 

�شكانها وثقافتهم.





اإعداد: د. اأحمد علو

عميد متقاعد

در��ضات 

و�أبحاث
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الروهينغا: 

بني َطرِق احلديد 

وطريق احلرير...

اآب  اأواخر  من  اعتباًرا  العاملية  الإعالم  و�شائل  حفلت 

املا�شي مب�شاهد واأخبار موؤملة حول معاناة �شكان الروهينغا 

الذين نزحوا مبئات الآلف من ميامنار )بورما �شابًقا( باجتاه 

وتعّر�ض  �شفوفهم  يف  القتلى  اآلف  �شقوط  بعد  بنغالد�ض، 

الروهينغا  هم  فمن  واحلريق.  للدمار  واأمالكهم  بيوتهم 

يف  ا�شطهاًدا  الأكرث  بالأقلية  املتحدة  الأمم  و�شفتهم  الذين 

العامل؟ وما هي ق�شيتهم؟

الروهينغا اأو الرووينجا

هم قومية عرقية تنتمي اإىل عائلة ال�شعوب الهندية، تقطن 

يف ولية اأراكان غربي ميامنار، وتعترب ال�شلطة يف البالد اأنهم 

يتحّدرون من دولة بنغالد�س املجاورة، وبح�شب تقديراتها العائدة 

للعام 2012، كان يوجد نحو 800.000 روهينغي يف اأراكان. وقد 

فّر منهم الكثريون وباتوا لجئي يف خميمات يف بنغالد�س ويف 

عدد من املناطق داخل تايالند على حدود ميامنار ال�شرقية.

ثّمة اختالف حول اأ�شل كلمة روهينغا، وبالتايل اأ�شل هذه 

هذا  وجود  عدم  يّدعون  البورميي  املوؤرخي  اأن  حتى  الأقلية. 

يقول  وبع�شهم  املا�شي،  القرن  منت�شف  قبل  ا  اأ�شا�شً امل�شطلح 

يف  الإنكليز  اأج��راه  ال��ذي  الإح�شاء  يف  موجوًدا  يكن  مل  اإّن��ه 

العام 1824. يف املقابل ي�شري خبري التاريخ الأراكاين الدكتور 

جاكيز ليدر اإىل اأّن ا�شتخدام م�شطلح رووينجا يعود اإىل اأواخر 

القرن الثامن ع�شر يف تقرير ن�شره الربيطاين فران�شي�س بوكانان 

يف  الناطقة  اللغات  لبع�س  املقارنة  املفردات  عن  هاملتون 

مملكة بورما. فقد حتّدث بوكانان هاملتون يف التقرير عن 

لهجات ت�شتخدم يف اإمرباطورية بورما من الوا�شح اأنها م�شتمدة 

من لغة بالد الهندو�س، اأولها هي التي يتحدث بها املحمديون 

الذين ا�شتقروا يف اأراكان، وي�شمون اأنف�شهم رووينجا اأو �شكان 

اأراكان.

واللغة الروهنغية هي من اللغات الهندواأوروبية، وترتبط بلغة 

البنغالدي�شي اجلنوبي املحاذي  �شيتاغونغ امل�شتخدمة يف اجلزء 

لبورما.

ميامنار اأو بورما

خليج  امتداد  على  تقع  اآ�شيا،  �شرق  جنوب  دول  اإحدى  هي 

ال�شمال  من  حتدها  كلم.   1930 نحو  يبلغ  بطول  البنغال 

ومن  الغربي،  ال�شمال  من  وبنغالد�س  والهند،  ال�شي  ال�شرقي 

تطل  ف�شواحل  اجلنوبية  حدودها  اأّما  وتايالند.  لو�س  ال�شرق 

على خليج البنغال واملحيط الهندي.

عدد  قّدر  وقد  كلم2،   676.578 نحو  ميامنار  م�شاحة  تبلغ 

ن�شمة  مليون   55.123 بنحو   2017 متوز  �شهر  حتى  �شكانها 

ويتوّزع   )%68( البورمن  اأبرزها  واإتنيات  اأع��راق  اإىل  ينتمون 

وهنود...( �شينيون،  راك��ي،  )�شان،  قليلة  بن�شب  الباقون 



يف  اال�شكان  معظم  ويعي�س 

حو�س اأياروادي اخل�شيب.

يوجد يف بورما عّدة ديانات ولكن معظم �شكانها يعتنقون 

العا�شمة راجنون، ومدينة  الإ�شالم يف  اأقّلية من  وثّمة  البوذية، 

ماندلي ثم يف اإقليم اأراكان �شماًل على حدود الهند.

ال�شاحل  على  راخي  اليوم  ي�شّمى  الذي  اأراك��ان  اإقليم  يقع 

الغربي ال�شمايل، ي�شرف على خليج البنغال وحتّده من ال�شمال 

جبال  �شل�شلة  البورمي  الداخل  عن  تف�شله  بينما  بنغالد�س، 

تبلغ  مرًتا.   3063 اإىل  بع�س قممها  ارتفاع  ي�شل  التي  اأراكان 

 3.2 نحو  �شكانه  وعدد  كلم2،   36778 نحو  الإقليم  م�شاحة 

مليون ن�شمه من اإتنيات الراخي والروهينغيا، والكامان، اأّما 

دياناتهم فهي البوذية والإ�شالم والهندو�شية.

باإنتاج  العامل  دولة يف  بامتياز، فهي ثاين  زراعي  بلد  ميامنار 

بالأحجار  اأّنها غنية  الأرز، كما  ت�شدير  وال�شابعة يف  الأفيون، 

ف�شاًل عن  الياقوت  ب�90% من جتارة  ت�شتاأثر  الكرمية بحيث 

ا خ�شب التك،  الزفري واللوؤلوؤ والي�شب )اجلاد(، ومن مواردها اأي�شً

والبرتول والغاز الطبيعي، وق�شب ال�شكر، وثروة �شمكية.

                                           

عودة اإىل التاريخ

يعود تاريخ اأوىل الدلئل املكت�شفة عن م�شتوطنات م�شلمي 

مملكة  من  ناراميخال  امللك  زمن  اإىل  اأراك��ان  يف  البنغال 

مرايك يو، الذي نفي ملّدة 24 �شنة يف البنغال، ثّم ا�شتعاد �شيطرته 

على العر�س الأراكاين يف العام 1430 مب�شاعدة ع�شكرية من 

�شلطنة البنغال.

م�شتوطناتهم  امللك  مع  ج��اوؤوا  الذين  البنغاليون  �شّكل 

بع�س  عن  ناراميخال  امللك  تنازل  وقد  املنطقة،  يف  اخلا�شة 

الرا�شي ل�شلطان البنغال معرتًفا ب�شيادته عليها.

ال�شابع  القرن  يف  ب��الزدي��اد  البنغال  امل�شلمي  ع��دد  ا�شتمّر 

ع�شر فانخرطوا يف قطاعات متعّددة من الأعمال يف اأراكان، 

حيث عملوا كتبة يف املحاكم الأراكانية للغات البنغالية 

والفار�شية والعربية.

األف   35 نحو  ففّر  اأراك��ان  اإقليم  بورما  غزت   1785 العام  يف 

للبنغال  التابعة  املجاورة  �شيتاغونغ  مقاطعة  اإىل  اأراك��اين 

الهند  حلماية  وطلًبا  البورميي  ا�شطهاد  من  هرًبا  الربيطاين 

الأراكانيي  اآلف  البورميون  احلكام  اأعدم  وقد  الربيطانية. 

عدًدا  تاركي  بورما،  و�شط  اإىل  منهم  �شخمة  اأع��داًدا  ورّحلوا 

قلياًل من ال�شكان يف اأراكان التي اأحتلها الربيطانيون.

ع�شر،  التا�شع  القرن  مطلع  يف  اأراك��ان  الربيطانيون  احتل 

الهجرة  على  املجاورة  املناطق  يف  القاطني  البنغاليي  و�شجعوا 

قلة  ب�شبب  وذلك  فيها،  للزراعة  اخل�شبة  اأراك��ان  اأودي��ة  اإىل 

يف  ال�شرقية  الهند  �شركة  عت  تو�شّ اأن  بعد  هناك.  ال�شكان 

وجود  عدم  وب�شبب  اأراك��ان،  لت�شمل  البنغال  منطقة  اإدارتها 

حدود دولية بي البنغال واأراكان، مل تفر�س قيود على الهجرة 

منطقة  من  البنغاليي  اآلف  انتقل  هكذا  املنطقتي.  بي 
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اأوائل  منذ  العمل  عن  بحًثا  اأراك��ان  يف  لي�شتقروا  �شيتاغونغ 

القرن التا�شع ع�شر، كذلك انتقل الف من الراخي البوذيي 

من اأراكان لي�شتقروا يف البنغال.

ارتفع  الع�شرين  القرن  التا�شع ع�شر ومطلع  القرن  اأواخر  بي 

عدد امل�شلمي يف اأراكان من نحو 85 األًفا اإىل 178 الًفا وكان 

ال�شبب الأ�شا�س لهذا الرتفاع هو حاجة الهند الربيطانية اإىل 

البنغال  مهاجرو  بداأ  وهكذا  الأرز.  حقول  يف  رخي�شة  عمالة 

بالنتقال جمموعات من منطقة �شيتاغونغ اإىل القرى الغربية 

اإىل  الهندية  الهجرة  ظاهرة  اأن  الالفت  ومن  اأراك��ان.  من 

بورما مل تكن مقت�شرة على اإقليم اأراكان فقط، بل �شملت 

بورما  اإىل  الهنود  هجرة  معدل  و�شل  وقد  البالد.  اأنحاء  جميع 

�شخ�س  مليون  ربع  عن  يقل  ل  ما  اإىل  الع�شرين  القرن  بداية 

�شنوًيا، وا�شتمرت هذه الأرقام بالإرتفاع حتى بلغت ذروتها يف 

العام 1927 )480 األف �شخ�س(، واأ�شحت راجنون العا�شمة اأكرب 

حمطة للهجرة يف العامل.

مدن  اأكرب  يف  ال�شكان  غالبية  الهنود  املهاجرون  �شّكل 

اأ�شاب البورميي حتت احلكم الربيطاين بالياأ�س،  بورما مّما 

الوافدين  �شّد  قبلهم  ردات فعل عن�شرية من  اإىل ظهور  ودفع 

اجلدد، انطوت على الإح�شا�س بالتفوق واخلوف يف اآن مًعا.

اأقل املناطق �شكاًنا  اأراكان  تاأثرًيا حاًدا على  اأّثرت الهجرة 

طويلة  لفرتة  ي�شتمر  قد  ع��داء  من  وخوًفا  لذلك،  بورما.  يف 

ال�شلطة  �شكلت  الروهينغا،  وم�شلمي  الراخي  البوذيي  بي 

م�شاألة  لدرا�شة  خا�شة  حتقيق  جلنة   1939 العام  يف  الربيطانية 

هجرة امل�شلمي اإىل ولية راخي، وقد اأو�شت اللجنة ب�شبط حدود 

الولية، لكن اندلع احلرب العاملية الثانية اأجرب امل�شتعمرين 

الإجنليز على الن�شحاب نهائًيا من البالد.

الحتالل الياباين

يف  كبرية  معارك  وقعت  الثانية  العاملية  احل��رب  خ��الل 

ان�شحب  وقد  واليابانيي.  احللفاء  بي  البورمي  اأراكان  اإقليم 

الربيطانيون من بورما حتت �شغط هجمات اجليو�س اليابانية 

عنف  اأعمال  فاندلعت  احلكم،  يف  فراًغا  ورائهم  تاركي 

والروهينغية  البوذية  الراخي  قرى  بي  هو  ما  منها  كبرية، 

امل�شلمة، ومنها ما هو بي جماعات موالية لربيطانيا وقوميي 

بورميي. قام الربيطانيون بت�شليح جماعات م�شلمة يف �شمال 

اأراكان لإن�شاء منطقة عازلة تف�شلهم عن اليابانيي الغزاة. 

وملا دعم الروهينغا احللفاء يف حربهم تلك مب�شاعدتهم �شد 

اليابانيي، فقد تعّر�س الآلف منهم لنتقام اليابانيي، ما اأدى 

اإىل عبور نحو 22 األًفا احلدود اإىل ولية البنغال التي هي جزء من 

الهند الربيطانية، هرًبا من هذا العنف. ويقدر عدد الروهينغا 

الذين فّروا اإىل �شيتاغونغ بعد تكرار جمازر البورميي والقوات 

اليابانية بحقهم بنحو 40 األًفا.

بعد احلرب

حركة  اأي��دوا  الذين  الروهينغا  �شيوخ  �س  اأ�شّ  1947 العام  يف 

املجاهدين،  حزب  اأ�شموه  حزًبا  اأراك��ان  �شمال  يف  اجلهاد 

اأراكان،  يف  احلكم  ذاتية  م�شلمة  دولة  اإقامة  هدفه  وكان 

وبعد   1962 العام  يف  وال�شتقالل.  بورما  عن  لالنف�شال  ودعوا 

ال�شلطة،  وت�شّلم  ع�شكري  بانقالب  وين  ين  اجلرال  قام  اأن 

وكان  عقدين،  مدى  على  �شدهم  ع�شكرية  عمليات  �شّن 

اأ�شدها عنًفا »عملية امللك التني« التي وقعت يف العام 1978، 

لجئي  املنطقة  م�شلمي  من  الكثري  فرار  نتيجتها  وكانت 

البورميون  املجاهدون  ظّل  ذلك  ومع  املجاورة.  بنغالد�س  اإىل 

»جي�س  �شوا  واأ�شّ اأراك���ان،  من  النائية  املناطق  يف  ن�شطون 

اأراكان لإنقاذ الروهينغا«.
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ك��ان ال��ت��ع��اون ب��ي ه��وؤلء 

مع  البورميي  املجاهدين 

خالل  ف�شلوا  اأّن��ه��م  اإّل  ك��ب��رًيا،  البنغالد�شيي  نظرائهم 

فتمكنوا  �شبكاتهم،  ن�شاط  يو�شعوا  اأن  الأخ��رية  ال�شنوات 

خارج  الع�شكرية  التدريبات  وتلّقي  التربعات  جمع  من 

بورما. وانت�شر العديد من املهاجرين الروهينغا يف الباك�شتان 

الدرا�شات والتقارير  اإىل بنغالد�س، كما ت�شري بع�س  بالإ�شافة 

ال�شحفية اإىل عالقات ما بي هذا اجلي�س ومنظمة »القاعدة« 

ومنظمة »ل�شكر طيبة« الباك�شتانية.

ال�شيا�شة

يعترب اجلي�س هو اخللفية احلقيقية لالأنظمة ال�شيا�شية التي 

حكمت وما زالت حتكم بورما منذ عقود وحتى اليوم. وقد 

اعتمد املجل�س الع�شكري الذي حكم بورما منذ ن�شف قرن 

البوذية  البورمية وديانة تريافادا  القومية  اعتماًدا كبرًيا على 

لتعزيز حكمه. لذا فقد راأى خرباء احلكومة الأمريكية باأّن 

هناك متييًزا عن�شرًيا �شد الأقليات مثل روهينغا واملجموعات 

م�شلمون(.  )�شينيون  والبانثاي  الكوكانغ  مثل  ال�شينية 

وهناك بي موؤيدي الدميقراطية املن�شقي من الغالبية العرقية 

البورمانية يف بورما من يرف�س العرتاف بالروهينغا على اأنهم 

التي  الرهبان  تنظيمات  عدًدا من  اأّن  البلد. كما  اأبناء  من 

بورما  يف  الدميقراطية  اأجل  من  الن�شال  يف  مهًما  دوًرا  لعبت 

املجتمع  اإىل  اإن�شانية  م�شاعدات  اأي  و�شول  ملنع  تدابري  اتخذ 

باأّن   2012 العام  يف  ميامنار  حكومة  اأكدت  وقد  الروهينغي. 

م�شلمي  من  عرقية  اأّنها  على  ت�شّنف  الروهينغية  الأقلية 

 ،1982 �شنة  بنغالد�س  من  قدمت  اجلن�شية  عدميي  البنغال 

واأنها مل تدرج مع حواىل 130 عرقية تطالب بجن�شية ميامنار.                                                    

اأعمال ال�شغب

�شهد �شمال ولية راخي يف العام 2012 اأعمال �شغب و�شراعات 

البوذيي.  الراخي  وعرقية  الروهينغا  م�شلمي  بي  م�شتمرة 

الطائفية  اخلالفات  من  ا�شابيع  بعد  ال�شغب  اأعمال  وجاءت 

ما  بال�شبط  يعرف  ول  الطائفتي.  اتباع  معظم  اأدانها  التي 

املعّلقي  بع�س  عّد  واإن  الأح��داث،  لتلك  املبا�شر  ال�شبب  هو 

البورميي بعد اغت�شاب  امل�شلمي  الراخي لع�شرة من  اأن قتل 

الأحداث.  لتلك  الرئي�شي  ال�شبب  هو  وقتلها  راخينية  امراأة 

املناطق  يف  قواتها  ون�شرت  للتجول،  حظًرا  احلكومة  فر�شت 

�شمح  بحيث  اأراك���ان،  يف  ال��ط��وارئ  ح��ال  معلنة  امل�شطربة 

اإىل  العنف  اأعمال  اأدت  املنطقة.  اإدارة  يف  بامل�شاركة  للجي�س 

ف�شاًل  وامل�شردين،  واجلرحى  القتلى  من  كبرية  اأعداد  �شقوط 

عن تدمري اآلف املنازل.

الو�شع القائم

املئة  اأربعة يف  الروهينغا ميّثلون  اإّن  تقول حكومة ميامنار 

عن  الدولية  املنظمات  تقارير  وتتحّدث  البالد،  �شكان  من 
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املتحدة  الأمم  ح�شب  البالد  يف  ال�شلطات  ترف�س  املئة،  يف   20

جماعات  �شمن  يدرجهم  ل  البورمي  والد�شتور  اإح�شاءهم، 

ال�شكان الأ�شليي ول يعرتف لهم باأي مواطنة، ول ي�شملهم 

قانون اجلن�شية. فوفق الد�شتور ل يحق لهم امتالك العقارات، 

البالد �شرائب باهظة على جّتارهم، ول يحق  وتفر�س قواني 

لأبنائهم ولوج املدار�س الثانوية.

كذلك، فاإّن احلكومة البورمية ل ت�شمح لهم بامل�شاركة 

الرتقي  من  ومتنعهم  والع�شكرية،  ال�شيا�شية  احلياة  يف 

اجتماعًيا وحتى من ممار�شة �شعائرهم الدينية.

اأ�شباب ونتائج

اأعمال  به ميامنار من  اأّن ما قامت  املتحدة  الأمم  اعتربت 

هو  الروهينيغا،  حق  يف  عرقي  وتطهري  واإره��اب  وقتل  قمع 

بهدف طردهم نهائًيا من البالد. كما اعتربت النتهاكات 

العنيفة التي ارتكبتها �شلطات ميامنار منذ نهاية �شهر اآب 

يلتقي  وهذا  الإن�شانية.  �شد  اجلرائم  م�شتوى  يف  �شدهم   ،2017

ال�شلطات  اأن  يرون  الذين  ال�شيا�شيي  املحللي  بع�س  راأي  مع 

الإقليم  من  الإتنية  املجموعة  هذه  اإزاح��ة  تنوي  البورمية 

املنطقة  ه��ذه  لأّن  مكانهم،  البوذيي  البورميي  وتوطي 

ت�شتثمر  فال�شي  البنغال.  خليج  على  ال�شي  بوابة  �شت�شبح 

هناك نحو 10 مليارات دولر لبناء مرفاأ كبري �شمن م�شروعها 

»الطريق واحلزام« والذي يرمي اإىل تعبيد طريق احلرير اجلديد، 

ال�شي عرب  ت�شل من  والأنابيب  الطرق  عرب مّد �شبكات من 

اأراكان الذي  اإقليم  البنغال، وعرب  اإىل خليج  ال�شمالية  بورما 

ي�شكنه الروهينغا.

احلركات  تدعم  عاملية  ق��وى  هناك  اأن  ي��رى  م��ن  وثمة 

اجلهادية البورمية لإثارة القالقل يف الإقليم، واإ�شغال ال�شلطة 

اأح�شان  يف  الإرمت��اء  من  ملنعها  عليها  وال�شغط  ميامنار  يف 

اإكمال  من  ال�شي  منع  هو  املق�شود  ف��اإن  وبالتايل  ال�شي. 

ومن  وال�شيا�شية،  القت�شادية  ال�شرتاتيجية  خمططاتها 

ع�شكرية  قاعدة  وبناء  مبا�شرة  البنغال  خليج  اإىل  الو�شول 

على  مبا�شرة  ت�شرف  الإقليم،  يف  وبرية  وجوية  بحرية  كبرية 

توؤكده  ما  وهذا  فيه.  النتقال  وعلى حركة  الهندي  املحيط 

ال�شلطة احلاكمة اليوم يف ميامنار، اإذ تتهم الإعالم العاملي 

والغربي باأّنه ينقل �شورة غري دقيقة وم�شوهة، ومبالغ فيها ملا 

يجري، وذلك وفق ما يريد بع�س مراكز القرار يف العامل. وتوؤكد 

هذه ال�شلطات اأّن اجلي�س البورمي اإمّنا يتعامل مع جماعات 

و»داع�س«  »القاعدة«  لها عالقة مبنظمة  واإرهابية  متطرفة 

وغريها من املنظمات التي تدار وتتحرك باأوامر من اخلارج.

ال�شلطة يف  اأّن ف�شل  ال�شيا�شيي  املحللي  كذلك يرى بع�س 

ميامنار يف حّل الأزمة اأ�شّر ب�شمعة الدولة البورمية، وهّز �شورتها 

يف العامل كدولة ت�شعى نحو الدميوقراطية، بخا�شة بعد و�شول 

يف  ال�شلطة  اإىل  �شوت�شي  �شان  اأونغ  احلالية  حكومتها  رئي�شة 

�شّككت  وقد  لل�شالم.  نوبل  جائزة  احلائزة  وهي   2016 العام 

دول  يف  الأزم��ات  اإدارة  يف  »اآ�شيان«  منظمة  بقدرة  الأزمة  هذه 

واملوؤ�ش�شات  املتحدة،  الأمم  دور  يف  وكذلك  وحّلها،  اأع�شائها 

مئات  يعاين  الذي  الوقت  يف  ال�شلة،  ذات  والإ�شالمية  الدولية 

الآلف من الروهينغا اجلوع واملر�س والت�شرد على مراأى وم�شمع 

من العامل.

املراجع :

• https://www.cia.gov/library/publications/

the-world-factbook/geos/bm.html
• www.aljazeera.net/news-ا�شتمرار-احلملة

- الع�شكرية-�شد-الروهينغا

• https://ar.wikipedia.org/wiki/-روهينغيا -

• http://www.bbc.com/arabic/

inthepress-41138987
• https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_

persecution_in_Myanmar_

• https://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_

people 

• http://www.aljazeera.net/knowledgegate/

opinions
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اأهمية ال�شراكة بني القطاعني 

العام واخلا�ص

واملجتمعات  احلكومات  اهتمام  برز 

بني  ب��ال�����ش��راك��ة  البحثية  وامل���راك���ز 

 PPP - Public القطاعني العام واخلا�ص

مطلع  منذ   ،Private Partnership
ت�شعينيات القرن املا�شي، وذلك انطالًقا 

االقت�شادية  التنمية  عملية  اأن  م��ن 

جميع  ح�شد  اإىل  حتتاج  واالجتماعية 

من  فيها  مب��ا  املجتمع،  اإم��ك��ان��ات 

القطاعني  يف  وخ��رات  وم���وارد  طاقات 

املتقدمة  ال��دول  وت�شعى  واخلا�ص.  العام 

خلق  اإىل  ���ش��واء  ح���دٍّ  ع��ل��ى  وال��ن��ام��ي��ة 

الت�شريعات  وو�شع  �شية  املوؤ�شّ التنظيمات 

املالئمة لتبّني التنظيمات الت�شاركية، 

يف  املجتمع  قطاعات  ُت�شهم  بحيث 

واإدارت��ه��ا  واالأع��م��ال  امل�شاريع  توجيه 

وت�شغيلها وتطويرها وتنميتها من اأجل 

ت�شارك  اأ�شا�ص  وعلى  اأغرا�شها،  خدمة 

فعلي، وحوكمة جيدة، وم�شاءلة �شفافة 

ومنفعة متبادلة.

تنّفذ  التي  امل�شاريع  ن�شبة  ارتفعت  وقد 

بال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص 

منها:  اأ�شباب  لعدة  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  يف 

ومنظومته،  ال�شوفياتي  االحت��اد  انهيار 

ودول  بدايًة،  ال�شرقية  اأوروبا  بدول  دفع  ما 

الرتاجع  اإىل  الحًقا  ورو�شيا  االحتاد  هذا 

املطلقة  احل��ك��وم��ات  ملكية  ع��ن 

لو�شائل االنتاج، واإ�شراك القطاع اخلا�ص 

الدولة،  �شووؤن  اإدارة  يف  باآخر  اأو  ب�شكل 

عجز  وازدي���اد  ال�شيادية  الديون  تعاظم 

من  العديد  يف  احلكومات  م��وازن��ات 

الدول...

بني  ال�����ش��راك��ة  اإن  ال��ق��ول  ومي��ك��ن 

ت�شّكل  باتت  واخلا�ص  العام  القطاعني 

لبنان،  ومنها  البلدان  م��ن  كثري  يف 

بغية  حتتية  بنى  واإن�شاء  لتمويل  و�شيلة 

التحتية  فالبنى  االق��ت�����ش��اد.  ت��ط��وي��ر 

املتطّورة ُت�شهم يف اإيجاد االأر�شية املنا�شبة 

فر�ص  وخلق  اال�شتثمارات  ال�شتقطاب 

كذلك  القطاعات.  جميع  يف  عمل 

على  مبا�شر  ت��اأث��ري  التحتية  للبنى 

توافرها،  مدى  جلهة  العامة  اخلدمات 

ورف��ع  و�شموليتها،  نطاقها  وات�����ش��اع 

كلفتها.  وخف�ص  التناف�شية  قدرتها 

اأّن اال�شتثمار يف البنى  ومّما ال �شّك فيه 

منّو  حتفيز  يف  ا  رئي�شً دوًرا  يوؤدي  التحتية 

وتاأمني  االقت�شاد  وتطوير  املحلي  الناجت 

منوه امل�شتدام.

بني ال�شراكة واخل�شخ�شة 

وعقود الإدارة

ال�����ش��راك��ة ب���ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام 

االأم��د  طويلة  �شراكة  ه��ي  واخل��ا���ص، 

تهدف اإىل تقدمي خدمات عامة، واإن�شاء 

البنى التحتية عن طريق اال�شتفادة من 

التمويلية  والقدرات  االإداري��ة  الكفاءة 

ال�شراكة  هذه  تتمّيز  اخلا�ص.  للقطاع 

وال  امل��ال  ب��راأ���ص  �شراكة  لي�شت  باأّنها 

�شراكة  ا  اأي�شً هي  بل  باالأرباح،  �شراكة 

العام  القطاع  اأّن  بحيث  باملخاطر، 

من  ج��زًءا  اخلا�ص  القطاع  اإىل  يحّول 

اآخ��ر،  بجزء  ويحتفظ  امل�شروع  خماطر 

وهذا ما ميّيز ال�شراكة عن اخل�شخ�شة 

تنطوي  فاخل�شخ�شة  االإدارة.  وع��ق��ود 

)خ�شارة(  امل�شروع  خماطر  حتويل  على 

تكتفي  بينما  اخلا�ص،  القطاع  اإىل 

عقود  اأّما  والرقابة.  التنظيم  بدور  الدولة 

االإدارة فتق�شي باحتفاظ الدولة باملخاطر 

يقت�شر  اخلا�ص  القطاع  دور  الأّن  كّلها، 

�إقت�صاد 

اإعداد: تريز من�شورومال

 ،PPP - Public Private Partnership واخلا�ص  العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  باتت 

منوذًجا حديًثا لتطوير قطاع اخلدمات وزيادة ا�شتثمارات القطاع اخلا�ص. بداأ اعتماد هذا النموذج 

الحتاد  انهيار  بعد  النتاج  لو�شائل  املطلقة  احلكومات  ملكية  عن  التدريجي  التخّلي  ل�شببني: 

ال�شوفياتي وتعاظم الديون ال�شيادية ملعظم دول العامل.

وينظر اإىل ال�شراكة بني القطاعني العام واخلا�ص كو�شيلة لـتاأمني احتياجات املجتمع من ال�شلع 

واخلدمات باأ�شاليب م�شتحدثة، ل �شّيما عندما يكون القت�شاد الوطني يف و�شع مينعه من العمل 

يف  ال�شراكة  مو�شوع  ُطرح  اللبناين،  القت�شاد  لتباطوؤ  ونتيجة  الت�شغيلية.  وطاقاته  قدراته  بكامل 

لبنان منذ العام 2007 اإىل اأن اأقّر جمل�ص النواب يف اآب الفائت القانون املتعّلق بها.

اإقرار قانون ال�شراكة بني القطاعني 

العام واخلا�ص

يف لبنان

هل نحن اأمام فر�شة

لنهو�ص القطاعات

القت�شادية؟

تكنولوجيا  قطاع  �شوق  حجم  بلغ   2016 العام  يف 

وفق  دوالر،  مليون   436 لبنان  يف  واالإت�شاالت  املعلومات 

فر�ص ا�شتثمار

لبنان  يف  اال�شتثمارات  لت�شجيع  العامة  املوؤ�ش���شة  ن�شرتها  التي  املعطيات 

»اإيدال«، وذلك يف معر�ص بحثها عن فر�ص اال�شتثمار فيه. وتوّقعت املوؤ�ش�شة 

ن�شبة منو ت�شل اإىل 9.7 يف املئة بحلول العام 2019 ما يجعل حجم هذا ال�شوق 

يف لبنان 543.3 مليون دوالر.
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يتفق  بدل  لقاء  ما  خدمة  تقدمي  على 

عليه بني الطرفني.

بني  ال�����ش��راك��ة  ت�شمل  امل��ق��اب��ل  يف 

املخاطر  واخل��ا���ص  ال��ع��ام  ال��ق��ط��اع��ني 

تختلف  بن�شب  واإمنا  درجاتها،  بكل 

امل�شاريع  بح�شب  اآخر  اإىل  م�شروع  من 

القطاع  ويتحّمل  املرمة.  واالتفاقات 

خماطر  ال�����ش��راك��ة  ع��ق��ود  يف  اخل��ا���ص 

والت�شغيل  والت�شييد  والت�شميم  التطوير 

والت�شّخم. وهنا  والتمويل  واال�شتك�شاف 

اإّن  اإذ  ال�شراكة  ه��ذه  اأهمّية  تكمن 

جلهة  دينامية  اأك��ر  اخلا�ص  القطاع 

واأّنه  ا  خ�شو�شً واال�شتك�شاف،  التطوير 

ي�شعى اإىل رفع اإنتاجيته، مّما ينعك�ص 

من  املنتجة  ال�شلع  جودة  على  اإيجاًبا 

من  الكلفة  تخفي�ص  وعلى  جهة، 

العام  القطاع  ويتحّمل  اأخ���رى.  جهة 

خماطر البيئة والتنظيم والتعرفة وبع�ص 

اأن  وميكن  االأخ��رى،  القانونية  االأم��ور 

املتعّلقة  املخاطر  مًعا  الطرفان  يتحّمل 

العّمال  مع  والعالقات  القاهرة  بالقّوة 

هذا  ميتاز  كذلك  واخل�شارة.  وال��رب��ح 

النوع من ال�شراكة باأّن القطاع العام ال 

امل�شاريع، بل يكتفي  االأ�شول يف  ي�شرتي 

اآخر  وبكالم  املنتجة،  ال�شلعة  ب�شراء 

باملخرجات  اأكر  العام  القطاع  يهتم 

بداًل من اهتمامه باملّدخالت.

اأهداف ال�شراكة

العام  القطاعني  بني  ال�شراكة  تهدف 

واخلا�ص اإىل:

ت�شغيل  م��ن  احل��ك��وم��ة  ان��ت��ق��ال   -

اإىل  العامة،  واخلدمات  االأ�شا�شية  البنية 

اخلا�شة  ال�شيا�شات  و�شع  على  الرتكيز 

االأّول��وي��ات  وحتديد  االأ�شا�شية،  بالبنية 

مقّدمي  عمل  ومراقبة  م�شاريعها،  يف 

ورفع  نوعّيتها  حت�شني  بغية  اخلدمات 

جودتها.

- ا�شتثمار الكفاءات االإدارية والقدرات 

اخلا�ص،  القطاع  يف  املوجودة  التمويلية 

ف�شاًل عن اإ�شراكه يف حتّمل املخاطر.

على  ينبغي  اإذ  الكلفة،  تخفي�ص   -

ال�شريك الذي �شيدخل املناق�شة اأن يقّدم 

التي  الكلفة  من  واأدن��ى  اأن�شب  �شعًرا 

توّلت  اإذا  �شتتكّبدها،  الدولة  كانت 

ال�شعر  ي�شمل  اأن  على  امل�����ش��روع،  ه��ي 

التكاليف االإ�شافية للمخاطر.

-تفادي تراجع االأ�شول واملن�شاآت نتيجة 

ال�شّيء  الّت�شغيل  اأو  الفّعالة  غري  ال�شيانة 

اأو القيمة  واإدخال االبتكارات  لالأ�شول، 

امل�شافة على ت�شميم امل�شروع...

متطّلبات ال�شراكة الناجحة

يحتاج جناح اأي روؤية ا�شرتاتيجية على 

ظ��روف  اإىل  ال��ع��ام  االقت�شادي  امل�شتوى 

ت�شاعد  واأدوات  حا�شنة  وبيئة  مالئمة 

الروؤية، وميكن  اأهداف هذه  يف حتقيق 

ملتطلبات  العري�شة  اخل��ط��وط  حتديد 

جناح هذا االأ�شلوب باالآتي:

امل�شتوى  على  ق��وي  �شيا�شي  دع��م   -

م�شرتك  واقعي  ت�شّور  ووج��ود  الوطني، 

القّوة  نقاط  عل�ى  مبن�ي  لل�ش�راك�ة 

وال�شعف املتوافرة لدى اأطرافها.

و�شّف��اف  ل  ومف�شّ دق��ي��ق  حتليل   -

جل��دوى امل�ش��روع قبل التعاقد.

فيها  مبا  للمخاطر،  مف�شل  حتليل   -

املخاطر ال�شيا�شية.

وتناف�شية،  ���ش��ّف��اف��ة  ع��ق��ود  -اإب�����رام 

الق�شري  الزمني  امل��دى  على  لة،  ومف�شّ

ط والطويل. واملتو�شّ

حلول  بقبول  العام،  القطاع  رغبة   -

ابتكارية.

على  وحرفية  فّعالة  رق��اب��ة  وج��ود   -

قبل  من  اخلا�ص  القطاع  يف  ال�شريك 

العميل احلكومي.

بحيث  املنا�شبة  امل�شاريع  اختيار   -

القطاع  لتحفيز  ت��ك��راره��ا  ميكن 

اخلا�ص.

ال�شراكة والقت�شاد اللبناين

بعد مرور العقد االأّول من القرن احلادي 

والع�شرين، ال ميكن لالقت�شاد اللبناين 

بنى  دون  من  الع�شر  تطّورات  مواكبة 

الطاقة  خدمات  ت�شمل  متطورة  حتتية 

االت�ش��االت،  و�شبك��ات  الكهربائي��ة 

وال��ط��رق،  حي،  ال�شّ ال�شرف  وحم��ط��ات 

من  الكثري  وغريها  واملياه،  واجل�شور، 

واالقت�شاد  الع�شرية  احل��ي��اة  ���ش��رورات 

ويقّدم  بيئته  على  يحافظ  الذي  الناجح 

الرفاه االقت�شادي واالجتماعي الأبنائه.

حتّمل  ع��ن  امل��زم��ن  ال��دول��ة  عجز  اإّن 

ب�شبب  الالزم  اال�شتثماري  االإنفاق  اأعباء 

تراكم الدين العام، اأّثر �شلًبا يف قدرتها 

ومتويل  العامة  اخلدمات  تاأمني  على 

عليها.  واالإ���ش��راف  وتنفيذها  امل�شاريع 

من هنا اأهمية ال�شراكة لتطوير البنية 

التحتية �شبه املنهارة، من �شبكة الطرق 

اإىل  واملطارات  احلديد  و�شكك  واملرافىء 

قطاعات الطاقة واالت�شاالت والكهرباء 

واملاء ف�شاًل عن التعليم...

دول،  عّدة  احلالة  ولقد عانت من هذه 

وا�شتطاعت تخّطيها من خالل اللجوء 

العام  القطاعني  ب��ني  ال�����ش��راك��ة  اإىل 

واخلا�ص لتمويل م�شاريع بنى حتتية ذات 

منفعة عامة، وتنفيذها واإدارتها.

فالبنية التحتية يف دول االحتاد االأوروبي 

ممثاًل يلّبي متويلها 1400 عقد �شراكة 

بقيمة 260 مليار يورو.

لكّن ثّمة حتّفظ على هذه ال�شراكة 

توافر  �شرورة  اأولهما،  �شّقني:  يف  يندرج 

وثانيهما،  وال�شيا�شي،  االأمني  اال�شتقرار 

من  العديد  يفتقر  التي  ال��دول��ة  و�شع 

ال�شرورية  اجليدة  االإدارة  اإىل  قطاعاتها 

»لل�شراكة«.

م�شروع  ُي��ط��رح  اأخ���رى،  ناحية  وم��ن 

اأعمال  بدء  قبل  للتنفيذ  »ال�شراكة« 

لتطوير  امل�شتحدثة  املالية  االأ�شواق  هيئة 

خلق  �شيما  وال  لبنان،  يف  املالية  ال�شوق 

بور�شة حديثة جتذب ا�شتثمارات لبنانية 

وغري لبنانية. فاأمام �شعوبة التمويل عر 

القطاع امل�شريف، يجب اأن يتوافر التمويل 

بور�شة  يف  اخل��ا���ش��ة  امل�شاهمات  ع��ر 

والقانونية،  االإدارية  بالرقابة  حمكومة 

ب��ح��ي��ث ال ت��ق��ع اأ���ش��ه��م ال�����ش��رك��ات 

»�شرك«  يف  »لل�شراكة«  امل�شتحدثة 

امل�شاربات.
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لبنان 
خالل احلرب 

العاملية الثانية:

معارك وغارات 

ورغيف اأ�شود... 

ووعد بال�شتقالل

التجمعات اللبنانية واجلرائد يف عهد النتداب

حزًبا  ي�شبح  اأن  وطني  جتمع  الأي  االنتداب  حكم  يتح  مل 

كبرًيا، اإذ عمل على الق�شاء على كل جتمع وطني ي�شكل 

اآنذاك من جتمعات فكان يف  اأما ما �شمح به  خطًرا عليه. 

نوعني:

تكتالت تدور حول ا�شخا�ص مثل كتلة اإميل اإده والكتلة 

مثل  طائفي،  لون  ذات  منظمات  اأو  النيابيتني،  الد�شتورية 

الكتائب والنجادة والغ�شا�شنة...

التحالف  معاهدة  اإىل  ال�شيا�شي  اإده  اإميل  تفكري  ارتكز 

والتي جتعل  ولبنان  العام 1936 بني فرن�شا  وال�شداقة املعقودة يف 

من فرن�شا حامية ال�شتقالل لبنان. اأهم اأركان هذه الكتلة 

هم:  ث��الث��ة،  ك��ان��وا   1939 ال��ع��ام  قبل 

واأحمد  �شهال،  اأبو  حبيب  منور،  مو�شى 

احل�شيني.

ال�شادرة  »االأوري���ان«  جريدتا  وكانت 

ال�شادرة  اجلديد«  و»العهد  بالفرن�شية 

اإميل  كتلة  ح��ال  ل�شان  بالعربية، 

»الكتلة  بعد  ما  يف  �شميت  التي  اإده، 

الوطنية«.

اأّما الكتلة الد�شتورية فقد �شميت كذلك ب�شبب مطالبتها 

باإعادة الد�شتور ودعوتها اإىل املحافظة على احلياة الد�شتورية يف 

العام 1932 اجتمع  الد�شتورية يف  اأثر وقف احلياة  لبنان. فعلى 

حول ال�شيخ ب�شارة اخلوري عدد من النواب الذين طالبوا باإعادة 

مي�شال  االأحدب،  ح�شني  اخلازن،  فريد  ال�شيخ  وهم:  الد�شتور، 

اخلوري  ب�شارة  مع  هوؤالء  اجتماعات  التويني.  وجران  زكور، 

بعد  ظهرت  التي  الد�شتورية  للكتلة  املوؤ�ش�شة  النواة  كانت 

انتخابات 1934. وقد ان�شم اإىل هذه الكتلة يف ما بعد كميل 

منر �شمعون و�شليم تقال.

ت�شدر  والتي  �شيحا  مي�شال  ل�شاحبها  »لوجور«  جريدة  توّلت 

تدافع  فكانت  الد�شتورية  الكتلة  دعم  الفرن�شية،  باللغة 

اإعداد: د.�شادية عالء الدين
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لبنان  يف  الد�شتورية  احلياة  النتداب  �شلطة  اأوقفت  الثانية  العاملية  احلرب  اندلع  مع 

تتوج�ص منه خطًرا عليها،  اأي جتمع وطني  الق�شاء على  اإىل  احلريات وعمدت  قّيدت  كما 

واخ�شعت ال�شحف لرقابة �شديدة، وحاولت م�شادرة اأجهزة الراديو...

اإىل  الذاكرة  بهم  عادت  اإذ  وقلق،  بخوف  امل�شتقبل  يرتقّبون  اللبنانيون  كان  جهتهم،  من 

الأمن،  وا�شطرب  حادة  معي�شية  اأزمة  البالد  �شهدت  وقد  الأوىل.  العاملية  احلرب  ويالت 

واأ�شبح لبنان داخل معركة بني قوات في�شي وجي�ص احللفاء.
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وت��ه��اج��م  �شيا�شتها  ع���ن 

كانت  كما  معار�شيها، 

جريدة »النهار« ل�شاحبها جران التويني تقوم باملهمة نف�شها 

لدى قراء العربية.

وقاعاته،  النيابي  املجل�ص  اأروقة  يف  الكتلتني  ن�شاط  انح�شر 

وزاري  اأو  نيابي  مقعد  ك�شب  بينهما  املناف�شة  هدف  وكان 

توطئة للفوز برئا�شة الوزارة اأو اجلمهورية.

ميثاق  الكتلتني  من  الأي  يكن  مل   ،1939 العام  وحتى 

مكتوب ين�ص على اأهدافهما وو�شائلهما يف العمل ال�شيا�شي 

ا يف االإمكان اأن ي�شل  واالجتماعي واالقت�شادي، ومل يكن اي�شً

اأي �شخ�ص اإىل النيابة اإذا مل تكن ال�شلطات الفرن�شية را�شية 

ال�شواء حم�شوًرا يف  دور الكتلتني على  لذلك ظّل  و�شوله.  عن 

االأعمال االإدارية التي ال توجه �شيا�شة وال تخالف خطة و�شعتها 

حكومة االنتداب، غري اأن عدًدا كبرًيا من اأع�شائهما كان 

له دور كبري يف احلياة ال�شيا�شية يف عهد اال�شتقالل. 

احلياة الد�شتورية

 1937 العامني  بني  الد�شتوري  احلكم  من  بفرتة  لبنان  َنِعم 

كانون   4 ففي  ملحوظ.  �شيا�شي  تقدم  خاللها  حتقق  و1939 

عودة  مارتيل  دو  داميان  ال�شامي  املفو�ص  اأعلن   1937 الثاين 

احلياة الد�شتورية التامة اإىل لبنان. لكن ن�شوب احلرب العاملية 

االنتداب،  دولة  يد  �شالًحا فعااًل يف  و�شع  اأيلول 1939  الثانية يف 

فاأعاد املفو�ص ال�شامي غريال بيو الذي خلف داميان دو مارتيل 

وحّل  الثانية،  للمرة  الد�شتور  تعليق  الفرن�شية  املفو�شية  يف 

يف  واأمعن  احلريات،  وقّيد  احلكومة،  واأقال  النيابي،  املجل�ص 

احلد من �شلطة رئي�ص اجلمهورية اإميل اإده. كما اعتر لبنان 

منطقة حربية مبوجب انتداب فرن�شا عليه.

الرقابة على ال�شحف وم�شادرة اجهزة الراديو

خ�شعت ال�شحف لرقابة �شديدة، وكان جهاز الراديو الو�شيلة 

اللبنانيون من خاللها على �شري احلرب  التي يطّلع  الوحيدة 

حاولت  وقد  العاملية.  االإذاعة  حمطات  عر  اأخبارها  ويتابعون 

عليها  تف�شد  التي  االأجهزة  هذه  م�شادرة  الفرن�شية  ال�شلطة 

الع�شكري،  الو�شع  اأنباء عن  تريد من  اإخفاء ما  �شيا�شتها يف 

لكن هذه املحاولة اأخفقت.

�شقوط باري�ص

الدامنارك  على  الهتلرية  اأملانيا  قوات  زحفت   1940 ربيع  يف 

اأمام  احللفاء  فرتاجع  وبلجيكا،  هولندا  على  ثم  وال��روج 

الغزو  نف�شها  فرن�شا  واجهت  حزيران  ويف  االأملانية.  اجليو�ص 

من  اأك��ر  الفرن�شية  املقاومة  ت�شمد  مل  الأرا�شيها.  االأمل��اين 

حزيران(   14( الفرن�شية  احلدود  االأمل��ان  اخرتاق  بعد  اأ�شبوعني 

ف�شقطت باري�ص. بعد ذلك با�شبوع مّت توقيع الهدنة واأ�شبحت 

بيتان  فيليب  املار�شال  وت�شّلم  االأملانية،  ال�شيطرة  فرن�شا حتت 

احلكم كرئي�ص للدولة الفرن�شية يف في�شي.

يف املقابل رف�ص فريق من الفرن�شيني اإلقاء ال�شالح واال�شت�شالم، 

اجلرال  قادها  التي  احلرة«  فرن�شا  »حركة  لندن  يف  وتاألفت 

�شارل ديغول.

حلكومة  والءه  بيو  غريال  لبنان  يف  ال�شامي  املفو�ص  اأعلن 

في�شي، فكان ذلك اإيذاًنا بتبعية االنتداب الفرن�شي يف لبنان 

حلكومة بيتان. بقي بيو يف بريوت خم�شة اأ�شهر بعد ا�شت�شالم 

 1940 االأول  كانون   30 ويف  في�شي.  حكومة  اقالته  ثم  فرن�شا، 

ا �شامًيا وقائًدا اأعلى للجي�ص  خلفه اجلرال هري دانتز مفو�شً

الفرن�شي يف لبنان و�شورية.

اأزمة املواد الغذائية

تخّوف اللبنانيون من املجاعة بعد اأن �شّحت املواد الغذائية يف 

البالد ب�شبب ظروف احلرب، فاأقبلوا ب�شّدة على �شراء هذه املواد، 

ا. بلغ �شعر كيلو ال�شكر واالأرز  وارتفعت االأ�شعار ارتفاًعا جنونيًّ

لريتني، وبلغ ثمن �شفيحة البنزين ثالثني لرية على الرغم من 

�شنة  يف  اللبنانية  العملة  اأن  العلم  مع  ال�شيارات،  �شري  تقييد 

العام  ما كانت عليه يف  تفوق  �شرائية  قّوة  ذات  1941 كانت 

.1969

بداأت  املحتكرين  من  طبقة  ظهرت  االأو�شاع،  هذه  ظل  يف 

با�شعار  بعد  ما  يف  لبيعها  اختالفها  على  الب�شائع  بتخزين 
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باهظة، واأ�شبح رغيف اخلبز اأ�شود اللون اإذ دخلت يف عجينته 

مواد خمتلفة كال�شعري والذرة وغريهما.

مع احتدام االأزمات املعي�شية وال�شيا�شية وا�شطراب االأمن يف 

البالد وعجز احلكومة عن معاجلة الو�شع، ا�شتقال اإميل اإده 

دانتز  اجلرال  عنّي   1941 ني�شان   10 ويف  اجلمهورية.  رئا�شة  من 

ا للدولة، يعاونه جمل�ص مديرين  القا�شي االأ�شتاذ األفرد نقا�ص رئي�شً

يرئ�شه املهند�ص اأحمد الداعوق.

معارك وغارات جوية

األقت   1941 ح��زي��ران   8 �شبيحة  يف 

لبنان  م��دن  ف��وق  احللفاء  ط��ائ��رات 

وقراه من�شوًرا مطبوًعا بتوقيع اجلرال 

العام  املندوب  بو�شفه  كاترو  ج��ورج 

�شوريا  يف  احل���ّرة  فرن�شا  حلكومة 

اال�شتقالل  املن�شور  اأع��ل��ن  ولبنان. 

با�شم  واللبنانيني  لل�شوريني  الكامل 

فرن�شا احلّرة، وكان الهدف من تلك 

اخلطوة احل�شول على تاأييد ال�شعبني.

املعارك  كانت  ذل��ك،  م���وازاة  يف 

العنيفة بني قوات في�شي واحللفاء م�شتعلة على طول جبهة 

وبيت  القمر  دير  اإىل مرتفعات  ال�شاطئ  التي متتد من  الدامور 

كل  بريوت  على  ُتغري  الريطانية  الطائرات  وكانت  الدين، 

ليلة. وقد ا�شتهدفت الغارات املراكز الع�شكرية وم�شتودعات 

يف  الراب�شة  والبواخر  الدورة  حملة  يف  البرتول  وخزانات  الذخرية 

وبناية  ال�شنوبر  ق�شر  الطائرات  قنابل  اأ�شابت  كما  املرفاأ. 

البلدية ومنازل عديدة يف اأحياء خمتلفة من بريوت.

بريوت مدينة مفتوحة

اإىل  املدينة  وغ��ادروا  منازلهم  ب��ريوت  �شكان  معظم  هجر 

يف  املغادرين  بالنا�ص  عاليه  بريوت  طريق  وازدحمت  اجلبال، 

ال�شيارات وعلى الدواب وحتى م�شًيا على االأقدام.

ووفد  نقا�ص  األفرد  توّجه  اللبنانيني،  اأعيان  من  بتكليف 

اإىل رئي�ص اجلمهورية  الداعوق وهري فرعون  موؤلف من عمر 

مبذكرة عليها تواقيع رجاالت البالد، يطلبون فيها اأن تقوم 

مدينة  بريوت  العا�شمة  اإعالن  فتطلب  بواجبها،  احلكومة 

الدفاع من  و�شائل  بنقل  وذلك  الدمار،  الإنقاذها من  مفتوحة 

اأحيائها، وباإبالغ االأمر اإىل احلملة املهاجمة.

ا �شديًدا، لكن  رف�ص اجلرال دانتز طلب الرئي�ص نقا�ص رف�شً

وقف  طلب  اإىل  دانتز  ا�شطر  ما  �شوًءا،  ازداد  الع�شكري  الو�شع 

القتال.

بريوت  احلليفة  اجليو�ص  فدخلت  متوز،   8 يف  القتال  توّقف 

قوات  ورحلت  ذلك،  من  اأ�شبوع  بعد 

في�شي عائدة اإىل فرن�شا. وحّل اجلرال 

لنف�شه  متخًذا  دانتز  مكان  كاترو 

لقب »املندوب ال�شامي العام« بداًل من 

»املفو�ص ال�شامي«.

بعد  االقت�شادية  احلياة  انتع�شت 

دخ����ول احل��ل��ف��اء وان��ف��ك احل�����ش��ار 

اخلارجي وتوافرت املوؤن ووجد البنزين، 

حركة  اإحياء  اإىل  ال�شيارات  فعادت 

املوا�شالت.

ال�شتقالل الرابع

اأعلن اجلرال كاترو يوم 26 ت�شرين 

الثاين من العام 1941 موعًدا ال�شتقالل لبنان. لكن واقع احلال 

ا�شتمر كما كان من دون اأي تغيري، اإىل اأن ح�شل اال�شتقالل 

الفعلي يف ت�شرين الثاين 1943.

فاالأّول  لبنان،  ال�شتقالل  اإعالن  رابع  كاترو  اإعالن  كان 

مع  جوفنيل  دي  اأعلنه  والثاين   ،)1920( غورو  اجلرال  اأعلنه 

اإبرام  اأعلنه دي مارتيل مع  والثالث  اإن�شاء اجلمهورية )1926(، 

املعاهدة اللبنانية - الفرن�شية )1936(.

امل�شادر:

يف  امل�شّور  جحا:  و�شفيق  عثمان  وبهيج  البعلبكي  منري   )1

التاريخ، اجلزء العا�شر، 1969. 

2( كمال ال�شليبي: تاريخ لبنان احلديث، دار النهار للن�شر، 

 .1991

التاريخ  نعنعي:  املجيد  وعبد  ن��وار  �شليمان  العزيز  عبد   )3

املعا�شر، اأوروبا، دار النه�شة العربية.
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متحف الأمري في�شل جميد 

اأر�شالن يف عاليه

مقتنيات ولوحات واأ�شلحة 

قدمية... وال�شجّل الأر�شالين

يف يوم املتاحف العاملي العام 2015، اإن�شّم متحف الأمري في�شل جميد 

لبنان  تاريخ  من  جزًءا  ليحكي  اخلا�شة،  املتاحف  قائمة  اإىل  اأر�شالن 

الأمري  لرغبة  تنفيًذا  اخلطوة  هذه  جاءت  وقد  الجتماعي.  ال�شيا�شي- 

اأّن »ما حّققه اللبنانيون هو ملك للبنان«. في�شل الذي كان ي�شّر على 

حتّول  اأ�شرته،  وتراث  لرتاثه  اأر�شالن  حياة  الأمرية  زوجته  من  ووفاء 

ق�شره اإىل متحف.

نذر نف�شه لنه�شة وطنه

�شليل عائلة  اأر�شالن  االأمري في�شل  هو 

اللبناين،  الكيان  تاأ�شي�ص  يف  اأ�شهمت 

�شلخت  قد  كانت  اأجزاء  ا�شتعادته  ويف 

متّيز  املت�شرفية.  نظام  مبوجب  عنه 

وال�شدق  ب��ال��وف��اء 

ون����ق����اوة ال�����روح. 

التدخالت  ق���اوم 

واأدان  اخل��ارج��ي��ة 

امل��ح��اور.  �شيا�شة 

بالتعددية  اآم���ن 

اأبناء  بني  واحل��وار 

ال����وط����ن، وب�����اأّن 

ال��ع��دال��ة و���ش��ي��ادة 

ال��ق��ان��ون اأ���ش��ا���ص 

لدولة املواطنة.

 ،1983 ال��ع��ام  يف 

اأُلب�ص عباءة الزعامة بعد وفاة 

وك��ان  االأم���ري جميد،  وال���ده 

م�شايخ  م��ن  مب��ب��ادرة  ذل��ك 

خ��ل��وات ال��ب��ي��ا���ش��ة، ال��ذي��ن 

الروحية  املرجعية  يعترون 

االأعلى للطائفة الدرزية.

�شاهد على التاريخ

في�شل  االأمري  متحف  ي��وؤّرخ 

تاريخ  م��ن  حلقبة  اأر���ش��الن 

ل��ب��ن��ان ُط��ب��ع��ت ب��اجل��ه��اد 

ال��وط��ن��ي ال�����ش��ادق وال��وف��اء 

واحل��ري��ة.  اال�شتقالل  لقيم 

هذا  لت�شحيات  ت�شهد  الق�شر  مقتنيات 

البيت يف �شبيل الوطن، وت�شحيات رعيل 

ب�شاره  اإىل  االأمري جميد  اال�شتقالل، من 

حماده...  و�شري  ال�شلح  وريا�ص  اخلوري 

اأر�شالن )1870  توفيق  االأمري  الق�شر  �شّيد 



لهذا  وقد كانت  العام 1895.  -1931( يف 

االأمري اأدوار �شيا�شية واإدارية عديدة، اآخرها 

وهو  اللبناين.  الرملان  يف  ع�شًوا  اختياره 

العثماين،  احلكم  �شّد  منا�شاًل  كان 

موؤمًنا  الفرن�شي،  االن��ت��داب  ث��ّم  وم��ن 

بلبنان الكيان الواحد وامل�شتقل.

يومها  وك���ان   ،1915 ني�شان   15 يف 

االأنا�شول  اإىل  نفُيه  مّت  عاليه،  قائمقام 

اأج��ل  م��ن  العمل  يف  ان��خ��راط��ه  ب�شبب 

يف  عائلته  االأمري  وّدع  لبنان.  ا�شتقالل 

ب�  ُتعرف  اأ�شبحت  اأرزة...  وزرع  عاليه 

»اأرزة لبنان الكبري«.

البعثة  ِع��داد  يف  توفيق  االأم��ري  ك��ان 

العام  يف  باري�ص  اإىل  �شافرت  التي  الثالثة 

ال�شلح،  م��وؤمت��ر  يف  للم�شاركة   1920

وللمطالبة بلبنان 

ال���ك���ب���ري، وق���د 

جنحت يف حتقيق 

هدفها.

م علينا  ن�شّ

الهوا...

طريفة،  ق�شة  الق�شر  موقع  الختيار 

ت��روي��ه��ا ل��ن��ا االأم����رية ح��ي��اة اأر���ش��الن، 

فتقول: يوم كان االأمري توفيق قائمقام 

اإىل  طريقه  يف  هو  وفيما  عاليه،  مدينة 

عن  فرتّجل  بالتعب،  �شعر  القائمقامية 

فر�شه ووقف يف هذا املوقع الأخذ ق�شط من 

الراحة، فهّب ن�شيم عليل جعله ُيعجب 

بهذه املنطقة ومبناظرها اخلاّلبة.

�شاهد  خري  هو  املتحف  هذا  وت�شيف: 

مكانتها  رة  املتح�شّ لل�شيا�شة  اأّن  على 

املري  انتهجها  ال�شيا�شة  هذه  الوطنية. 

بعده  وم��ن  جميد 

ف��ي�����ش��ل، وك���ان 

احل�ّص  م��ن  فيها 

الوطني ما جعلها 

اإىل  اأق����رب  ت��ب��دو 

اإىل  منها  ال�شالة 

ال�شيا�شة.

االأمري  جنح  لقد 

بعده  وم��ن  جميد 

متزيق  يف  في�شل 

»ال���ف���رم���ان���ات« 

ال���ع���ث���م���ان���ي���ة 

على  هّبت  ت��ي��ارات  م��ن  اأعقبها  وم��ا 

الوطنية  امل�شلحة  بوحي  وعماًل  البالد، 

اأو  في�شل  االأمري  ي�شطّف  »مل  اللبنانية. 

مواقفه«.  يف  ثابًتا  كان  بل  يتمو�شع، 

مثل والده بطل اال�شتقالل جميد اأر�شالن 

ولي�ص  وط��ًن��ا  لبنان  جلعل  جهد  ال��ذي 

�شاحة...

حمطات م�شيئة عا�شها الق�شر

اأبرزها  ل�شخ�شيات  ا  َمقرًّ الق�شر  �شّكل 

الذي  �شبريز  اإدوارد  الريطاين  اجل��رال 

متاحف 
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العام  من  اال�شتقالليني  حركة  �شاعد 

احلرب  واإب��ان   .1945 العام  ولغاية   1942

العاملية الثانية، حفر اجلنود الريطانيون 

اإىل  ي�شل  احلديقة  اأر���ص  حتت  دهليًزا 

ال�شام  املقابلة من جنوب طريق  اجلهة 

وقد  املعادي.  الطريان  ق�شف  ليتحا�شوا 

احل��رب  بعد  الدهليز  م��دخ��ال  اأُغ��ل��ق 

مبا�شرة لدواٍع اأمنية.

خليفة  ال�شيخ  الق�شر  �شكن  كما 

عندما   1962 العام  يف  ثاين  اآل  حمد  بن 

اأقام  كان ويّل عهد دولة قطر، كذلك 

يوم كان ويل عهد  االأمري عبدالله  فيه 

التح�شريات  واأثناء  املغربية،  اململكة 

ال�شلح.  ريا�ص  ملياء  ب��االأم��رية  القرتانه 

وكان الرئي�ص ريا�ص ال�شلح ي�شطاف يف 

ويرتدد  الثاين،  بيته  الق�شر  ويعتر  عاليه 

اليا�ص  الرئي�ص  اأما  دائ��م.  ب�شكل  اإليه 

الق�شر  �شرفة  يعتر  فكان  �شركي�ص، 

املطّلة على املنت االأجمل يف لبنان.

جولة يف الق�شر- املتحف

تتوزع املوجودات يف الق�شر - املتحف يف 

خم�ص فئات رئي�شة: مقتنيات تاريخية، 

ل������وح������ات م��ن 

التا�شع  ال��ق��رن��ني 

والع�شرين،  ع�شر 

االأر�شالين  ال�شجل 

الأكر  يعود  ال��ذي 

ع���ام،   700 م���ن 

وفخاريات  اأ�شلحة 

اإ�شرائيل  قدمية، واأ�شلحة ا�شتعملت �شد 

اإبان معركة املالكية.

جند  حيث  املتحف  مدخل  من  نبداأ 

االأم��ري  اإىل  امل��وّج��ه  العثماين  الفرمان 

وقد  عاليه،  قائمقام  كان  يوم  توفيق 

يوجد  ماأموريتكم  »مبحل  فيه:  جاء 

ت�شتثني  فال  خمتلفة،  ومذاهب  اأدي��ان 

وال تفّرق اأبدا الأحد على االآخر من هوؤالء 

وبامكانك  الكاملة،  امل�شاواة  واأج��ري 

اال�شتثناء ال  الفقراء فقط، وهذا  ا�شتثناء 

معناه  بل  والقانون  ال�شرع  منايف  يكون 

بال  تبقى  اأن  حيث  واملعاونة  امل�شاعدة 

وديعة  ا�شتثناءهم 

اللى يل«.

ك�����م�����ا جن���د 

م��ع��ام��ل��ة اإداري����ة 

ر�شمية  ب��اأخ��ت��ام 

بيع  ع��ل��ى  تن�ص 

اأرا������ص واأم����الك 

زاوية  ويف  و�شرائها. 

ِم�شَجب  اأخ����رى 

لتعليق  )خ�شبة 

فرن�شّي  ال��ث��ي��اب( 

بونابرت  نابليون  اإىل حقبة  يعود  ال�شنع 

يوم  باري�ص  م��ن  توفيق  االأم���ري  جلبه 

وخزانة  الكبري،  لبنان  دول��ة  اإع���الن 

اإيطالية تعود اإىل القرن التا�شع ع�شر.

ردهة ا�شتقبال الرجال، كانت املحطة 

ال�شجل  وف��ي��ه��ا:  جولتنا،  يف  الثانية 

القراآين  باخلط  كتب  ال��ذي  االأر�شالين 

منذ اأكر من 700 �شنة، وهو من�شوخ عن 

مكتوًبا  كان  ال��ذي  االأ�شا�شّي  ال�شجل 

باخلط الكويّف، ويعود تاريخه اإىل اأكر 

حائطّي  تزّين  اأ�شلحة  �شنة.   1300 من 

امليالدية،  القرون  اأوائل  اإىل  تعود  الغرفة 

واأخرى ا�شُتعملت يف احلرب �شّد اإ�شرائيل. 

كما جند ر�شا�ص لواء حطني ور�شا�ص لواء 

االأمري  ك�شبها  التي  واملدافع  املاأهول، 

للجي�ص  قائًدا  كان  يوم  اأر�شالن  جميد 

اللبناين العام 1948 يف حربه �شّد اجلي�ص 

اإحدى  ويزّين  املالكية.  يف  االإ�شرائيلي 

مدفع  املالكية،  مدفع  الغرفة  زواي��ا 

157 العدد 390



التي  واالأ�شلحة  الهاغانا،  قبعة  النا�شرة، 

يف  اال�شتقالل  معركة  يف  ا�شتعملت 

ب�شامون، اإىل االأغرا�ص ال�شخ�شية لالأمري 

كبرية  جمموعة  )ت�شم  اأر�شالن  في�شل 

من م�شابح الت�شلية(.

اأربعة  من  يتكّون  ال��ذي  ال��دار  �شحن 

البع�ص،  بع�شها  على  مفتوحة  اأق�شام 

التي  العائلة  للقاء  مكاًنا  ي�شّكل 

به.  املحيطة  الغرف  ت�شكن  كانت 

الن�شاء  ال�شتقبال  ُي�شتخدم  كان  كما 

من الزّوار. وقد احتّلت اجلدران جمموعة 

ع�شر  التا�شع  القرنني  اإىل  تعود  لوحات 

زيتية  لوحة  بينها  وم��ن  والع�شرين، 

يف  ا�شتهر  الذي  بروغل  جان  مدر�شة  من 

على  االأزه��ار  بر�شم  ع�شر  الثامن  القرن 

اخل�شب. ويف واجهات خ�شبية، جمموعة 

فخاريات تعود اإىل ع�شور ما قبل امليالد، 

وجمموعة اأخرى من الزجاجيات امللونة 

تعود اإىل القرن التا�شع ع�شر.

املحطة ما قبل االأخرية كانت يف غرفة 

ال�شفرة، على حائطها �شّجادة من القرن 

حممد  اإيران  �شاه  قّدمها  ع�شر،  الثامن 

ر�شا بهلوي مبنا�شبة زيارته لالأمري جميد 

اأر������ش�����الن، اأم���ا 

اخلزفية  ال�شحون 

التي  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 

ال��ق��رن  اإىل  ت��ع��ود 

نف�شه فقد جلبها 

االأم�������ري ت��وف��ي��ق 

م��ن ب��اري�����ص، ويف 

نف�شها  ال��غ��رف��ة 

ف�شّية  �شمعدانات 

ج��م��ي��ل��ة ي��دوي��ة 

ال�شنع.

اآخ������ر امل���ط���اف 

رده���ة  يف  ك����ان 

ت���اب���ع���ة ل��غ��رف��ة 

ال�����ش��ف��رة وف��ي��ه��ا: 

جلبها  م��غ��ا���ش��ل 

ا االأمري توفيق  اأي�شً

م�����ن ب���اري�������ص، 

�شامي  و�شندوق  كازاخ�شتانية  �شجادة 

اإىل  اللون، وكلها تعود  وردّي  وجرن ماء 

القرن التا�شع ع�شر. 

اأبواب الق�شر مفتوحة

اليوم، تفتح اأمرية الق�شر اأبواب املتحف 

الذين  التاريخ  ولطالب  وللتالمذة  للزوار 

الفّن  بجمال  ليتمّتعوا  اإليه  يتوافدون 

الهند�شي يف العمارة، وي�شتمعوا اإىل تاريخ 

الق�شر،  بهذا  م��ّرت  التي  ال�شخ�شيات 

يف  ت�شكن  التاريخ  يف  ح�ش�ص  وملتابعة 

حناياه العابقة باملجد والعنفوان.

كّلما  اأر���ش��الن،  حياة  االأم��رية  تقول 

رجاالته  نتذّكر  باال�شتقالل،  احتفلنا 

الأن  باالطمئنان  ون�شعر  ال��ك��ب��ار... 

ا�شتقالل لبنان هو يف عهدة جي�شنا.

ُتفتح  املتحف  اأب���واب  اأّن  اإىل  ن�شري 

ال�شنة:  يف  اأي��ام  اأربعة  النا�ص  ال�شتقبال 

يف  ُي�شادف  ال��ذي  العاملي،  املتاحف  يوم 

اأيلول،  يف  الكبري  لبنان  يوم  اأيار،  �شهر 

17 كانون  في�شل يف  االأمري  وفاة  ذكرى 

الزيارات  وتتّم  االإ�شتقالل.  وعيد  االأول، 

اخلا�شة وفق ات�شاالت ُم�شبقة، »وال ر�شوم 

دخول... طاملا اأنا على قيد احلياة« تقول 

االأمرية حياة اأر�شالن، معربة عن اأملها 

ويّف  الذي يحميه جي�ص  مب�شتقبل لبنان 

متفاٍن يف اأداء واجبه الوطني.

متاحف 
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منا�صبة
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»الكواكب« امل�شرية 

تكّرم فريوز 

يف عيد ميالدها

رمز للثقافة العربية 

على امتداد ال�شنوات

بات الفًتا منذ �شنوات الربط بني عيد اال�شتقالل وعيد ميالد ال�شيدة 

اإّن  القول  اإىل  كثريون  ويذهب  الثاين.  ت�شرين   21 يف  يقع  الذي  فريوز 

رمًزا  ف��ريوز  كون  على  مرّكزين  �شدفة،  جمرد  لي�ص  التزامن  هذا 

وطنًيا. وفيما حتتفل و�شائل االإعالم اللبنانية باملنا�شبة وت�شهد مواقع 

ت�شهد  ال�شيدة،  لهذه  احل��ب«  من  »حمالت  االجتماعي  التوا�شل 

ولعّل م�شر  لفريوز.  التكرميية  املبادرات  العديد من  العربية  العوا�شم 

باقة يف جمال تكرمي »ع�شفورة ال�شم�ص وزهرة احلرية«. تبقى ال�شّ

ت به م�شر فريوز، عدد خا�ص من جملة  هذا العام كان اأبرز ما خ�شّ

الفني  والناقد  الالمع  ال�شحايف  وحرره  اأعّده  العريقة،  »الكواكب« 

حممد دياب الذي كّرم عدة مرات بجوائز مهمة نظًرا اإىل متّيزه. حتت 

العدد:  افتتاحية  يف  دياب  كتب  ميالدها«،  عيد  يف  »اإليها  عنوان 

اجلمال  واأيقونة  النا�ص  �شاغلة  العربية،  اجلماهري  مع�شوقة  »فريوز 

واملغامرة  التجدد  على  ق��ادرة  بها،  كعهدنا  زالت  ما  الراقي،  والفن 

واخلو�ص يف جتارب فنية جديدة، كما يف األبومها االأخري »ببايل«...

وي�شيف الكاتب: »نحن نحمد الله على اأننا ما زلنا نعي�ص يف ع�شر 

فريوز، واأنها وهي يف الثالثة والثمانني قادرة على التجدد والعطاء، وما 

زالت حتفظ لنا جوهرتنا الثمينة: �شوتها الذي ي�شكل جزًءا هاًما من 

ذاكرة اجلماهري العربية من املحيط اإىل اخلليج...«. ويذّكر دياب 

باأّن وزراء الثقافة العرب اجتمعوا يف تون�ص يف كانون االأول 2016 واتفقوا 

على اختيار فريوز رمًزا للثقافة العربية للعام 2017، ليقول: »لي�ص 

العدد  هذا  اأّن  اإىل  اإ�شارة  لفريوز...«.  االأعوام  بل كل   2017

اأكر من �شنتني  ا�شتمر  التذكاري هو ح�شيلة عمل 

والتنقيب  البحث  يف  دي��اب  بذلها  كبرية  وجهود 

احتفاء  مميز  عدد  اإ�شدار  اإىل  ليتو�شل  والتحرير، 

بال�شيدة فريوز يف عيد ميالدها.

من موا�شيع العدد الذي يحتوي على الكثري 

االأرز  يف  ال�شحاب  فوق  لقاء  النادرة:  ال�شور  من 

جران،  خليل  جران  و�شعر  فريوز  �شوت  بني 

�شعيد عقل اإن حكى... ف�شوت فريوز �شداه، 

فريوز وفليمون وهبي، عبد النا�شر متنى فريوز 

والغناء  ف��ريوز  العاملي،  ومزاجها  ف��ريوز  مل�شر، 

ملطربة  م�شروًعا  كانت  هل  باالنكليزية: 

عاملية؟ ق�شيدة كتبها زياد الأمه يف عيد ميالدها عندما 

كان يف الرابعة ع�شر من عمره، والكثري �شوى ذلك. يذكر اأن املواد 

التي  الهالل«  »دار  احتفظت  وقد  تن�شر كلها  دياب مل  اأعّدها  التي 

ت�شدر عنها »الكواكب« بكمية كبرية منها �شوف تن�شر يف العام 

ا. املقبل ويف عدد خا�ص بعيد فريوز اأي�شً
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قدا�س يف الذكرى ال�سنوية الثالثة 

ال�ست�سهاد الرائد جهاد الهرب

الثالثة  ال�سنوية  ال��ذك��رى  منا�سبة  يف 

املواجهة  خ��ال  الهرب  جهاد  ال��رائ��د  ال�ست�سهاد 

بحنني  يف  االإرهابّية  التنظيمات  �سّد  اجلي�ش  خا�سها  التي 

ا  قدا�سً ال�سهيد  وعائلة  اجلي�ش  قيادة  اأق��ام��ت  عكار،   -

)عني  املن�سورية   – احلي  اليا�ش  مار  كني�سة  يف  نف�سه  لراحة 

املرج(، وذلك يف ح�سور العميد الركن غ�سان حبو�ش ممّثًا 

ال�سخ�سيات  من  وع��دد  ع��ون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد 

اأهل  اإىل  اإ�سافة  ورفاقه،  ال�سهيد  واأهل  والدينية  االجتماعية 

البلدة وعائات ع�سكريني �سهداء.

تخّلل القدا�ش كلمة لقيادة اجلي�ش األقاها العميد الركن 

الرائد جهاد  الثالثة ال�ست�سهاد  الذكرى  حبو�ش قال فيها: يف 

ال�سهيد  هذا  م�سرية  واعتزاز  فخر  بكّل  ن�ستذكر  الهرب، 

اإىل  و�سواًل  احلربية،  الكّلية  يف  االأوىل  خطواته  منذ  البطل، 

يواجهون  وهم  رفاقه،  من  كوكبة  مع  بالذات  ت�سحيته 

خال  احلبيب  �سمالنا  يف  املجرمة  االإرهابية  اجلماعات 

مف�سلية  حمّطة  الت�سحيات  هذه  كانت  لقد   .2014 العام 

الوطن  وحدة  واحلفاظ على  االإرهاب،  مواجهة  من حمّطات 

املنطقة  �سهدتها  التي  الكربى  التحّوالت  زمن  وا�ستقراره، يف 

بها،  ع�سفت  التي  واالأمنية  ال�سيا�سية  واالأزم��ات  العربية، 

وطالت �سظاياها لبنان ب�سكل اأو باآخر.

ذكرى  اإحياء  يف  مًعا  اليوم  نت�سارك  اإذ  اإّننا  قائًا:  وتابع 

ال�ساخمة يف  باأّن روحه  الغايل جهاد، نحن على ثقة  �سهيدنا 

جوار رّبها قد ارتاحت واطماأّنت اإىل ما اآل اإليه الوطن يف هذه 

عملية  يف  اجلي�ش  حّقق  اأن  بعد  تاريخه،  من  املجيدة  االأيام 

»فجر اجلرود« انت�ساًرا حا�سًما على االإرهاب، بدحره عن اآخر 

الوطن  هذا  كاهل  عن  واإزاحته  ال�سرقية،  حدودنا  من  �سرب 

ارتاح  لقد  نعم،  طويلة.  ل�سنوات  ا�ستمّر  ثقيًا  عبًئا  واأبنائه 

ن�سب  وا�سعني  م�سريته،  تابعوا  االأبطال  رفاقه  الأّن  ال�سهيد، 

العيون بلوغ االأهداف التي م�سى يف �سبيلها، والأّن دماءه ودماء 

كانت  بل  ه��دًرا،  تذهب  مل  االأب��رار،  اجلي�ش  �سهداء  جميع 

وقوًدا مل�سعل احلرية وال�سيادة والكرامة الوطنية. 
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... وقدا�س للمالزم اأول ال�سهيد ندمي جورج �سمعان

ال�سّراف،  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  ح�سور  يف   

والوزير ال�سابق اليا�ش بو �سعب، والعميد وليد كردية 

ممّثًا قائد اجلي�ش العماد جوزيف عون، وممّثلني 

االأب  الرعّية  وكاهن  االأمنية،  االأجهزة  قادة  عن 

�سهداء  واأهايل  و�سخ�سيات  نا�سيف  ب�سام  الدكتور 

الذكرى  اأقيمت  املنطقة،  اأبناء  من  كبري  وعدد 

جورج  ندمي  ال�سهيد  اأول  للمازم  الثالثة  ال�سنوية 

�سمعان، يف كني�سة مار فوقا يف كفتون.

بعد االإجنيل، األقى االأب نا�سيف كلمة نّوه فيها 

بخ�سال ال�سهيد الذي مل يعرف اخلوف من العتمة اأو 

لة فيه، حيث  ال�سجاعة متاأ�سّ الوحدة. بل كانت 

والرجولية،  والتفاين  الت�سحية  روح  معه  ك��ربت 

فا�ست�سهد يف �ساحة ال�سرف، حتى اأن ق�سته مل تنته 

مع املوت بل بداأت مع املوت حلياة جديدة...

العماد  با�سم  كلمة  كردية  العميد  األقى  بدوره، 

الثالثة  ال��ذك��رى  »يف  فيها:  ق��ال  اجلي�ش  ق��ائ��د 

ال�ست�سهاد رفيقنا يف ال�ساح املازم اأول ندمي �سمعان 

التي  الرائعة  البطولية  الوقفة  باإكبار  ن�سرتجع 

ال�سهيد مع رفاقه يف مواجهة املجموعات  �سطرها 

�سريته  بفخر  ن�سرتجع  كما  ال��غ��ادرة،  االرهابّية 

العطرة وخ�ساله احلميدة واالأثر اجلميل الذي تركه 

يف نفو�ش رفاقه وكل من عرفه«.

ندمي  �سهيدنا  »ت�سحيات  اأّن  م��وؤّك��ًدا:  واأ�ساف 

ارتفعوا يف مواجهة  الذين  اجلي�ش،  �سهداء  وجميع 

االإرهاب، خال ال�سنوات الفائتة و�سواًل اإىل عملية 

ملحّطة  امل�سيئة  العناوين  �سّكلت  اجلرود«،  »فجر 

حني  احل��دي��ث،  تاريخنا  يف  خ��ط��ورة  االأك���ر  ه��ي 

ور�سالتهم، خمطط  واإميانهم  ب�سجاعتهم  اأحبطوا 

احلرائق  اأت��ون  اإىل  الوطن  ا�ستدراج  يف  االإرهابيني 

امل�ستعلة من حوله، وجعله �ساحة للفو�سى واالإجرام 

وانتهاك احلرمات والكرامات«.

جورج  ال�سّيد  ال�سهيد  لوالد  كلمة  كانت  كما 

حيث  اليوم  يرق�ش  ندمي  اأّن  فيها  اأّك��د  �سمعان 

ي�ست�سهد  اأّنه مل  يعلم  باحل�سور، كونه  لفخره  هو، 

الطوائف  كّل  من  حمبيه  جمع  وهي  لغاية،  اإاّل 

باب  من  وارتفع  ب�سمٍت،  ا�ست�سهد  فهو  واملناطق. 

املحبة التي جعلته يرمي بنف�سه ليخل�ش االآخرين.

قاعة  يف  ال��ت��ع��ازي  العائلة  تقّبلت  اخل��ت��ام،  يف 

وثائقًيا  فيلًما  احل�سور  بعدها  تابع  ثّم  الكني�سة، 

عن حياة ال�سهيد.







التقدير  بيان  الكلمات  هذه  من  احل�سري  الهدف  لي�ش   

من  الكثرُي  ذلك  يف  قيل  فقد  �سهدائنا؛  لت�سحيات  العميق 

�سادق النر وال�سعر على امتداد الوطن حتى اأ�سبح من الع�سري 

نوع من  اأبغيه هو  ما  اإّن  ويجّمله.  نه  ُيح�سّ اإليه ما  ُي�ساف  اأن 

التعقيب والتذييل لذلك التعبري ال�سادق.

االأخ��رية،  االأح���داث  اأعقاب  يف  كلبنانيني،  اأظهرنا  ف��اإذا 

عاطفة اأخوية حاّرة نحو جي�سنا و�سهدائه االأبطال، فحريٌّ بنا 

ت�سحية  من  بها  يليق  مبا  ال�سهادة  تلك  نقابل  اأن  كذلك 

ودعمه  اجلي�ش  حول  االلتفاف  بذلك  اأعني  ال  وب��ذل.  وعمل 

وال  لها،  اللبنانيني  تقدي�ش  يخفى  ال  بديهّية  فتلك  وح�سب، 

من  اللبناين  على  يقع  ما  اأعني  اإمنا  اثنان؛  فيها  يختلف 

واجب يف اإ�ساح نف�سه -وكّلنا يف حاجة اإىل نوع من اإ�ساح 

والعطاء  املقد�ش  بالقربان  يليق  مقام  اإىل  ورفعها  النف�ش- 

االأ�سمى الذي بذله ال�سهداء.

الق�سد هنا اأن ينتقل اللبناين من روحية االأنانية، اإىل روحية 

ذلك  فعًا  حقق  ملن  وهنيًئا  حالته،  وف��ق  ك��لٌّ  امل��واَط��َن��ة، 

االنتقال ونبذ عقلية املنطقة والطائفة واملذهب والفرقة.

فاإذا كان الدين واملذهب الزَمني لاإن�سان، واإذا كان االنتماء 

اآفتنا  اأو ذاك هو  التع�سب لهذا  ا، فاإن  له وحقًّ ال�سيا�سي خياًرا 

الكربى، وجرمية نقرتفها يف حق جمتمعنا ويف حق من ماتوا 

لي�سونوا تراب بادهم واأهلها.

بني  وال�سلة  الروحي  الوعي  اأ�سله  يف  هو  احلقيقي  فالدين 

والعافية  واحلنان  احلب  م�سدر  االأعظم،  ن  واملكوِّ االإن�سان 

فاالأنبياء  للدين.  الت�سور  اإذا عمَّ هذا  اإال  لنا  رقّي  وال  واجلمال؛ 

جملة  حول  وموؤتلفون  الدين،  جوهر  على  متفقون  والر�سل 

الب�سر، وتلك ف�سائل  التي ترتقي بطباع  القَيم االإن�سانية  من 

االأولياء  و�سرَي  والر�سل،  االأنبياء  اأقوال  من  ن�ستقيها  تخفى،  ال 

والقدي�سني، وحمامد ال�ساحلني واالأبرار. فاإذا اأخذنا ما هو متفق 

عليه وارتفعنا يف روحياتنا اإىل الله، اإىل امل�سدر االأعلى، َبُعدنا 

عن اخلاف وما ينجم عنه من �سقاق و�سقاء؛ وليخرت اللبناين 

واأ�سكال  التعبد  وطرق  املعابد  اأ�سناف  من  �ساء  ما  ذلك  بعد 

ال�ساة.

هذا يف اجلانب الديني؛ اأما يف اجلانب ال�سيا�سي، فاإن اللبناين 

الفرقة  ودواعي  التع�سب  اأ�سكال  نبذ كل  اإىل  مدعو كذلك 

اأو  الزعيم  هذا  تاأييد  يف  حقه  ممار�سة  �ساء  ولئن  والتمزق. 

ذاك، وانتخاب هذا املر�سح اأو ذاك، فلتكن بداية االختاف 

الناخب  يديل  حيث  احلجرة  تلك  داخل  ونهايته  ال�سيا�سي 

والكراهية،  ال�سغينة  حبي�ش  نف�سه  اأحد  يجعلّن  وال  ب�سوته. 

خواطر

اإعداد: النقيب ح�سني غّدار

العدد 168390

ُال ت�سّيعوا ال�سهادة
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فيكون اإذ ذاك �سغرًيا، على غري ما وعد �سهداءنا من اإجال 

ملقامهم.

لرقّينا.  ا  واأ�سا�سً حلقوقنا،  �سياًجا  الت�سامح  كان  هنا  من 

طليعتها  ويف  ال�سامية  الف�سائل  من  اللبناين  اقرتب  وكلما 

ا  اإخا�سً واأ�سد  ال�سهداء،  لت�سحية  وفاًء  اأكر  كان  الت�سامح، 

الأر�ش اآبائه واأجداده. وكّلما ابتعد عنها، كان حانًثا يف وعد 

قطعه لل�سهداء يوم رحلوا باإجال مقامهم و�سون اإجنازاتهم.

من  بد  ال  الطائفية،  ونبذ  الت�سامح  عن  حديثنا  معر�ش  ويف 

احلب  حتمل  اإلهية  كلمة  حقًا  هي  ذهبّية  كلمة  ذكر 

»اأحبَّ الأخيَك ما حتّب  النا�ش:  اإىل كل  والرحمة  والت�ساهل 

والقراآن،  االإجنيل  روح  الذهبية  االآي��ة  هذه  يف  اإن  لنف�سك«. 

وحرّي بنا كلبنانيني اأن نكتبها مباء الذهب، ونعلقها على 

اجلدران، واأن نرددها كل يوم عدة مرات.

يف  ويتمرغوا  ليتناحروا  ال  ليتعارفوا  النا�ش  الله  خلق  لقد 

يف  حية  تزل  مل  واالنفتاح  التوا�سل  وعقلية  الع�سبية.  اأوحال 

عقًا  فت�ساموا  اأدركوها  ممن  الكثريون  ففينا  اللبنانيني؛ 

وُخُلقًا، لكنها متوارية عند بع�سنا خلف ُحُجب ا�سطنعها 

من فهمه للدين ونظرته اإىل اخليار ال�سيا�سي.

لذلك، وبالنظر اإىل كل ما �سبق، لنا اأن نتوجه اإىل اللبنانيني 

بل�سان حال جي�سهم، وهو املوؤ�س�سة اجلامعة، لنقول:

»اإّن مبادئكم االأ�سا�سية واحدة، وجميعكم يهفو 

اإىل احلق والعدل واملحبة، وكّلكم اأبناء يل واإخوة، 

بذلُت من اأجلكم الدم والنف�ش، فعاهدمتوين على 

الوفاء وحفظ االأمانة، اأي الوطن. لكْن ليْحَذْر اأولو 

يخونون  فاإنهم  وال�سغينة،  الفتنة 

�سام  ال�سهداء  وي�سلبون  العهد، 

الرقاد«.





يف  البقاع،   - حورتعا  بلدة  واأه��ايل  اجلي�ش  قيادة  �سّيعت 

ال�سهيد  املجّند  والع�سكريني،  املواطنني  من  ح�سد  ح�سور 

بعلبك،   – اأبي�ش  تل  حمّلة  يف  ا�ست�سهد  الذي  امل�سري،  حمزه 

اإثر اإطاق الّنار عليه من قبل م�سّلحني.

االأم��ل  دار  م�ست�سفى  اأم���ام  م��ن  الت�سييع  مرا�سم  ب���داأت 

ممّثًا  خّمول  عبدالل�ه  العميد  ح�سور  يف  دور�ش،  يف  اجلامعي 

العماد  اجلي�ش  وقائد  ال�سّراف  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير 

اأو�سمة احلرب واجلرحى  ال�سهيد  وقد مّت تقليد  جوزاف عون. 

التحّية  ال�ساح  رفاق  من  ثّلة  له  واأّدت  الع�سكري،  والتقدير 

من  فرقة  عزفت  بينما  االأكتاف  على  وُحمل  الع�سكرية، 

مو�سيقى اجلي�ش اللبناين حلن املوت.

ويف بلدته حور تعا - بعلبك، اأُقيمت ال�ساة على جثمانه 

وزير  ممّثًا  خّمول  الل�ه  عبد  الركن  العميد  واألقى  الطاهر، 

العماد  اجلي�ش  وقائد  ال�سّراف  ريا�ش  يعقوب  الوطني  الدفاع 

وت�سحياته،  ال�سهيد  فيها مبناقبية  نّوه  جوزاف عون كلمة 

الوطن  اإىل  اليوم  نزّفه  الّذي  حمزة  الغايل  �سهيدنا  قاله:  ومّما 

الذين نكرب  امليامني  اأبطالنا  واحد من  لل�سهادة، هو  ا  عري�سً

على  غيوًرا  ا  جنديًّ يكون  اأن  نف�سه  على  اآل  اأن  بعد  بهم، 

ا  م�سلحة جي�سه، و�سامة اأهله واإخوته يف املواطنية، وم�ستعدًّ

ا لر�سالته،  يف كّل حني ملواجهة اخلطر ملتزًما ق�سمه، وخمل�سً

ومعتًزا بانتمائه اإىل موؤ�س�سة ال�سرف والت�سحية والوفاء.

العمل  هذا  مبثل  اأّن��ه  املجرمون  القتلة  ظّن  لقد  واأ�ساف: 

ي�ستطيعون  البار،  �سهيدنا  ا�ستهدف  ال��ذي  اجلبان  الغادر 

من  املنّظمة،  جرائمهم  ملوا�سلة  وجنوده،  اجلي�ش  ترهيب 

اأخطاأوا  لكّنهم  باملمنوعات،  وجتارة  و�سلٍب  خطٍف  اأعمال 

مع  االإطاق  على  يتهاون  لن  فاجلي�ش  هذا،  بظّنهم  متاًما 

يلقوا  اأن  بد  وال  الظهر،  يف  والطعن  باالأمن  العبث  ممتهني 

جزاءهم العادل يف القريب العاجل.

�سهداء  لنا  ي�سقط  اأن  حًقا  املوؤ�سف  ملن  اإّن��ه  قائًا:  وتابع 

القانون،  اللبنانيني اخلارجني على  بع�ش  اأيدي  وجرحى على 

ومواطنني  كجي�ش  اإلينا  بالن�سبة  دائًما  املفرت�ش  من  فيما 

االإ�سرائيلي  العدّو  مواجهة  يف  وي�سابوا  جنودنا  ي�ست�سهد  اأن 

واالإرهاب.

بتحّية  ن��ت��وّج��ه  اإذ  »اإّن��ن��ا 

�سهيدنا  اإىل  واإج��ال  اإكبار 

اّلذي بذل روحه  البطل حمزة 

لبنان،  �سبيل  يف  ال��ط��اه��رة 

ا  اأي�سً نتوّجه  اأن  اإاّل  ي�سعنا  ال 

بتحية تقدير و�سكر وامتنان 

وهي  االأب���ّي���ة،  عائلته  اإىل 

الرتبية  يف  االأوىل  مدر�سته 

ال�سحيحة،  املواطنية  على 

والتن�سئة  اجلي�ش  وحم��ّب��ة 

ع��ل��ى اخل�����س��ال احل��م��ي��دة 

واخللف العظيم«.

�شهدا�ؤنا
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ت�سييع املجّند املمّددة خدماته ال�سهيد حمزه علي امل�سري

ال�سهيد يف �سطور
 /11/  22 م��وال��ي��د  م��ن   -

 - ال��رباج��ن��ة  ب��رج  يف   1989

بعبدا.

ُم�����ّددت خ��دم��ات��ه يف   -

 29 م��ن  اع��ت��ب��اًرا  اجلي�ش 

.2013 /7/

امل�ساة  ل��واء  ع��داد  م��ن   -

ال�ساد�ش _ الكتيبة 62.

- حائز:

الداخلية  وزي��ر  تهنئة   •
والبلديات.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش عّدة مرات.

اأعلى بعد  اإىل رتبة  • ُرّقي 
اأو�سمة  وُمنح  اال�ست�سهاد، 

والتقدير  واجلرحى  احل��رب 

ال��درج��ة  م��ن  الع�سكري 

العماد  وتنويه  ال��ربون��زي��ة، 

قائد اجلي�ش. 

- عازب.





الرقيب 

غ�سان �سحوري

ق���ي���ادة  ن���ع���ت   

الرقيب  اجل��ي�����ش 

غ�����س��ان ���س��ح��وري 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي 

.2017/10/20

م��وال��ي��د  م���ن   -

يف   1978/3/15

ال�سهابية، ق�ساء �سور، حمافظة اجلنوب.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1999/10/20.

- من عداد مقّر عام منطقة بريوت.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تهنئة العماد قائد اجلدي�ش ثماين مّرات.

• تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع مّرات.
• و�سام التقدير الع�سكري.

الرابعة  الدرجة  من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
برونزي.

- متاأهل وله اأربع اأوالد.

غزوان  اأول  الرقيب 

حممود امل�سري

اجلي�ش  قيادة  نعت 

غ��زوان  اأول  ال��رق��ي��ب 

حم����م����ود امل�������س���ري 

ال����ذي ت����ويّف ب��ت��اري��خ 

.2017/11/2

م���وال���ي���د  م�����ن   -

يف   1983/12/24

ع��ك��ار ال��ع��ت��ي��ق��ة – 

حمافظة عكار.

خ��دم��ات��ه  ُم�������ّددت   -

 ،2005/5/17 من  اعتباًرا 

وُنقل اإىل اخلدمة الفعلية 

بتاريخ 2006/6/12.

- من عداد فوج احلدود 

الرّبية االأول.

- حائز: 

الداخلية  وزير  تهنئة   •
والبلديات.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش خم�ش مّرات.

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

رئ��ي�����ش  ت���ه���ن���ئ���ة   •
االأركان.

ال��ل��واء  ق��ائ��د  تهنئة   •
ثاث مّرات.

• تهنئة قائد الفوج.
• تهنئة قائد الكتيبة.
م��ك��اف��ح��ة  و����س���ام   •

االإرهاب.

ال��ت��ق��دي��ر  و�����س����ام   •
الع�سكري.

- متاأهل وله ولد واحد.

يف �شجل 

اخللود
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العميد الركن القّيم املتقاعد فايز راجي الّرا�سي

نعت قيادة اجلي�ش العميد الركن 

تويّف  الذي  الّرا�سي  راجي  فايز  القّيم 

بتاريخ 2017/11/12.

- من مواليد 1924/7/1 يف ال�سيح 

طابا – عكار.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  يف  ت���ط���ّوع   -

.1943/10/1

- ُرّقي اإىل رتبة مازم اعتباًرا من 

حتى  الرتقية  يف  وتدّرج   ،1945/10/1

رتبة عميد ركن قّيم اعتباًرا من 

.1974/4/1

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
التذكارية  فل�سطني  ميدالية   •

�سنة 1949.

درجة  االأردين  الكوكب  و�سام   •
رابعة.

اللبناين  اال�ستحقاق  ميدالية   •
ية. من الدرجة الف�سّ

• و�سام 31/ك1961/1 التذكاري.
رتبة  م��ن  الوطني  االأرز  و���س��ام   •

فار�ش.

ي  الف�سّ اال���س��ت��ح��ق��اق  و���س��ام   •
م�سعف.

رتبة  م��ن  الوطني  االأرز  و���س��ام   •
�سابط.

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة االأوىل.

رتبتي  من  الوطني  االأرز  و�سام   •
كومندور و�سابط..

يف  درا���س��ي��ة  دورات  ع���ّدة  ت��اب��ع   -

الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثاثة اأوالد.





وتنّباأ  احلا�سر  وراأى  التاريخ  ق��راأ  من 

تلك  القلمون  اأّن  يعرف  بامل�ستقبل، 

على  الواقعة  الهادئة،  الوادعة  البلدة 

ال�ساحل ال�سمايل لبلدنا الغايل، كانت، 

العلم  بلدة  تبقى،  و���س��وف  زال���ت،  وم��ا 

والعلماء. فهي رفدت العامل بكوكبة من حملة ال�سهادات 

العليا يف خمتلف جماالت العلم والفكر والثقافة واالخت�سا�ش، 

ولي�ش اآخرهم العامة ال�سيخ حممد ر�سيد ر�سا الذي يعترب من 

رواد الفكر االإ�ساحي املعا�سر.

وحر�سهم  بالعلم،  اأهلها  ب�سغف  البلدة  هذه  ا�ستهرت  وقد 

الرغم  على  واجلامعات  املدار�ش  اأهم  يف  اأوالدهم  تعليم  على 

من الظروف املعي�سية ال�سعبة، وتوا�سع االإمكانات.

اأّن القلمون لي�ست فقط بلدة العلم، فقد ات�سعت دائرة  غري 

�سبابها  اإ�سعاعها، بف�سل كوكبة من 

االأبطال الذين ان�سموا اإىل م�سرية ال�سرف 

يف  �سهداء  وارتفعوا  وال��وف��اء،  والت�سحية 

لبنان على كامل  الدفاع عن  معارك 

ال�سهيد  االأول  اجلندي  ترابه:  م�ساحة 

 ،)1990 )ب���ريوت  ال��ف��رخ  حممد  اأ���س��ام��ة 

النقيب ال�سهيد ماجد ك�سن )اجلنوب 

2001(، العريف ال�سهيد رامي �سمري حمزة 

)نهر البارد 2007(، العريف ال�سهيد رامي 

واآخ��ره��م   ،)2013 )�سيدا  اخل��ب��از  علي 

املعاون اأول ال�سهيد ابراهيم �سمري مغيط 

يف  به  وغدرت  االإرهاب  يد  الذي خطفته 

جرود عر�سال.

اإّن دماء �سهدائنا االأبرار هي رمز، وفخر 

يف  دائًما  ح�سورهم  يبقى  و�سوف  لبلدنا، 

يف  را�سخة  ذكراهم  وتبقى  جمال�سنا، 

وجداننا و�سمائرنا، نروي ق�س�ش بطوالتهم 

غيابهم  وق��ع  اإّن  واأح��ف��ادن��ا.  الأبنائنا 

ا�ست�سهادهم  لكن  علينا،  ع�سيب 

العّزة  واأ�ساف  روؤو�سنا،  االأعلى  اإىل  رفع 

بجدارة  لت�ستحق  لبلدتنا،  والكرامة 

�سعار: بلدة العلم والعلماء، وال�سهداء.

من القلب
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بلدة العلم والعلماء... وال�سهداء

القلمون

العقيد الركن نزيه بقاعي 

لواء امل�ساة اخلام�ش











مفهوم منت�صف العمر

مفهوم  ف���إّن  االخت�ص��صيني،  بح�صب 

منت�صف العمر ي�صمل جميع التغيريات 

ق�صرية  رف�ت  بت�صّ وتت�صّبب  حت�صل  التي 

منه�  املرحلة:  هذه  مع�ي�صي  عن  ت�صدر 

على �صبيل املث�ل، الرتكيز املفرط على 

التقّدم  م��ن  ال��ه��روب  ال���ذات، وحم���ول��ة 

ب�لعمر ب�أ�صك�ل تبدو اأحي�ًن� غريبة بع�ض 

ال�صيء.

م�  معنّي  مفرتق  عند  ف�إّنه  الواقع،  يف 

معظم  ي��واج��ه  وال�صتني،  االأرب��ع��ني  ب��ني 

على  تنعك�ض  الفتة،  �صغوًط�  الن��ض 

ذلك،  مع  خمتلفة.  ب�أ�صك�ل  حي�تهم 

من  احلقبة  بهذه  امل�ّرين  جميع  فلي�ض 

�صب�قهم  يف  االكتئ�ب  ي�صيبهم  العمر 

القلق  ل��ك��ّن  ال�ص�ئع.  ال�صب�ب  م��ع 

يجعلهم  الواقع  هذا  اإزاء  ينت�بهم  الذي 

وخ��ط��وط  تتن�غم  ب��ط��رق  يتف�علون 

ع�ئالت  ن��رى  هن�  م��ن  �صخ�صي�تهم. 

رج�ل  االأرب��ع��ني.  اأعت�ب  على  تتحّطم 

يرتكون زوج�تهم �صعًي� وراء فتي�ت بعمر 

القلق،  نوب�ت  تنت�بهّن  ون�ص�ء  ال���ورود، 

تتن��صب  ال  مم�ر�ص�ت  على  فيقدمن 

واأعم�رهن.

من هذا املنطلق ُيطرح ال�صوؤال: هل من 

ت�أكيدات علمّية على اأّن التقّدم ب�لعمر 

هو وحده امل�صوؤول عن هذه التغيريات، اأم 

البيئي  والت�أهيل  الفردية  ال�صخ�صية  اأّن 

� وراء ح�صوله�؟ والع�ئلي هم� اأي�صً

 

ما بني الرجال والن�صاء

اإىل  االإ�ص�رة  من  بّد  ال  ال�صي�ق،  هذا  يف 

واأ�صب�به�،  العمر  منت�صف  اأزم���ت  دالئل 

لدى كل من الن�ص�ء والرج�ل. ف�ملراأة على 

مفيدة  تعد  مل  اأّنه�  ت�صعر  املث�ل  �صبيل 

ينت�به�  االأ�ص��ض  ه��ذا  وعلى  ك�أنثى، 

ومتيل  واأنوثته�،  مظهره�  حول  القلق 

حي�ته�.  يف  تغيري  اإح��داث  اإىل  ب�لت�يل 

والالفت اأّن بع�ض الن�ص�ء ينت�بهن اأحي�ًن� 

من  الثالثني  بلوغهن  منذ  ال�صعور  هذا 

اخل�صبة  خمّيَلتهّن  اأّن  وال�صبب  العمر. 

ب�الأمور  التفكري  ي�صتبقن  جتعلهن 

 � وخ�صو�صً واملر�ض،  ك�ملوت  امل�صتقبلية، 

اإذا اأجننب يف �صن مت�أخرة.

م�  ح�صب  ال��رج���ل،  ف����إّن  املق�بل،  يف 

احلديثة،  العلمّية  ال��درا���ص���ت  ت��وؤك��د 

من  اأكرث  العمر  منت�صف  اأزم��ة  يع�نون 

اإىل  للن�ص�ء(.   %4 مق�بل   %6( الن�ص�ء 

املرحلة  هذه  يف  معظمهم  يع�ين  ذلك 

 � وخ�صو�صً النق�ض،  عقد  من  العمر،  من 

حّققوا  ب�أ�صدق�ء  اأنف�صهم  مق�رنة  لدى 

اإجن������زات ك��ب��رية. ع��ل��ى ك���ٍل، ف���إن 

كم�  تخ�صع  امل��ت��غ��رّيات  ه��ذه  جميع 

والّلت�ن  والبيئة،  الرتبية  ملوؤثرات  ثبت 

تلعب�ن دوًرا كبرًيا يف حتفيز اخلوف من 

يف  حدوثه  يكرث  وهذا  العمر.  منت�صف 

ال�صغوط  حيث  ال�صن�عّية،  املجتمع�ت 

بني  ال�صب�ق  توا�صل  ب�صبب  املرتاكمة 

الذات والغري. كم� يتف�قم هذا االأمر يف 

املجتمع�ت التي تعطي االأف�صلّية الرتب�ط 

الن�ص�ء برج�ل اأكرب �صًن�، وذلك يعود اإىل 

قبل  ت�صيخ  امل��راأة  ب���أّن  ال�ص�ئد  االعتق�د 

حرجة  م�آزق  يف  الن�ص�ء  ي�صع  م�  الرجل، 

على م�ص�رف االأربعني.

اإًذا هي مرحلة  االنتق�لية  املرحلة  هذه 

م�ص�حب  وع�طفي  نف�صي  ا�صتقرار  عدم 

رحلة 

اإعداد: غري�س فرحيف الإن�سان

العدد 180390

حقائق واأ�صاطري

اأزمات منت�صف العمر

خ مفهوم االنقالب  يف عقولنا اجلماعّية، يرَت�صّ

الذي يُحِدثه منت�صف العمر لدى اجلن�صني مًعا. 

وهو ما يُعرف لدى العاّمة بجهلة االأربعني.

ماذا يحدث يا ترى يف هذه املرحلة؟ وما هي 

اأ�صباب حدوثه؟
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اأّن  جند  ذل��ك  مع  الهرموين.  للتغيري 

دون  اأ�صخ��ض  ل��دى  تتف�قم  عوار�صه� 

اأ�ص��صيني:  ع�ملني  وفق  وذلك  �صواهم، 

االجتم�عية  ب�لبيئة  املرتبطة  الظروف 

واالإ�صب�ع الع�طفي ودرجة حتقيق الذات، 

وتف�وت ن�صبة الثقة ب�لنف�ض وطرق حتقيق 

االأحالم ال�صخ�صية واملهنّية.

 

احلياة ن�صف الفارغة

العمر غري  اأزم�ت منت�صف  اأّن  ب�عتب�ر 

اأّن  وث�بت، جند  دقيق  لتو�صيف  خ��صعة 

مفهوًم�  حتت�صن  ب�لذات  املرحلة  هذه 

املفهوم،  هذا  تو�صيح  اأجل  من   � �صب�بيًّ

ج�معة  يف  درا�صة   2011 الع�م  يف  اأُجريت 

فلوريدا االأمريكية، خ�صع خالله� اآالف 

ال�ص�أن.  بهذا  ال�صتجواب�ت  االأمريكيني 

امل�ص�ركني  معظم  اأّن  النتيجة  وك�نت 

تتن��صب  ب�أو�ص�ف  العمر  منت�صف  و�صفوا 

واأعم�رهم. مع ذلك، اأّكدت االأكرثّية 

اأّن ال�صّب�ق مع احلي�ة يبداأ م� بني االأربعة 

يبداأ  ورمب�  وال�صّتني.  والت�صعة  واالأربعني، 

الثالثني  عمر  يف  واأ���ص��رن���  �صبق  كم� 

على  احل��ري�����ص���ت  ل��الإن���ث  ب�لن�صبة 

من  الرغم  وعلى  اخل�رجي.  مظهرهن 

يف  ي�صعون  اجلن�صني  من  االأكرثية  اأّن 

ال�صب�ب،  بريق  ا�صتع�دة  اإىل  املرحلة  هذه 

ن�صفه�  خالل  من  احلي�ة  اإىل  وينظرون 

اإىل  َي�صعون   � اأّن االأكرب �صنًّ الف�رغ، جند 

اإىل  يعود  وهذا  عليه  هم  مب�  االحتف�ظ 

تنعدم  مراحل  اإىل  الو�صول  من  اخل��وف 

اأم���  امل���الآن.  احل��ي���ة  ن�صف  روؤي���ة  فيه� 

ب�لن�صبة للعمل الوظيفي، فقد لوحظ ترٍد 

� م�  الفت يف االإقب�ل على العمل، وخ�صو�صً

بني اخلم�صني واخل�م�صة واخلم�صني.

 

العوامل البيولوجية وحمّطات اخلوف

يف  الب�حثون  ي��رى  ث�نية،  ن�حية  من 

اجلزء  اأّن  العمر،  منت�صف  بيولوجّية 

االأكرب من ه�ص��صتن� خالل هذه املرحلة 

هذا  البيولوجّية.  تركيبتن�  يف  يكمن 

ب�الإ�ص�فة اإىل حمّط�ت اخلوف التي نقف 

اأم�مه� ع�جزين عن اإحداث اأّي تغيري.

توجد  ال�صي�ق  ه��ذا  يف 

ت�أكيدات على اأّن القردة 

منت�صف  ب���أزم���ت  مت��ّر 

ال��ع��م��ر ك���الإن�����ص���ن 

اأّكدته  م�  وهو  مت�ًم�. 

احليوان�ت،  حدائق  يف  مّت��ت  درا���ص���ت 

القردة  ب�أنواع  املعتنني  اإف���دات  وتن�ولت 

يعرفون  اأّن هوؤالء  وب�عتب�ر  �صغره�.  منذ 

يوؤّكدون  فهم  احليوان�ت،  هذه  اأعم�ر 

اأّنه� تع�ين يف منت�صف العمر من تقّلب�ت 

وعلى  االكتئ�ب.  من  وفرتات  مزاجية 

الق�ئلة  النظري�ت  خت  تر�صَّ االأ�ص��ض  هذا 

ب�أّن العوامل البيولوجية التي جتمعن� مع 

عن  امل�صوؤولة  هي  رمب�  القردة،  اأ�صالفن� 

ح�ص��صيتن� جت�ه املرحلة امُل�ص�ر اإليه�.

و�صعن� اخل��وف من  م�  ف���إذا  ذل��ك،  اإىل 

وتخّطين�  ج�نًب�،  وال�صيب  التج�عيد 

جميع االفرتا�ص�ت الق�ئمة جت�ه �صب�بن� 

اإىل  االلتف�ت  ال�صرورة  من  نرى  ال���ذاوي، 

حم��ّط���ت اخل���وف ال��ق���ب��ع��ة ب��ع��د �صن 

املمكن  م��ن غ��ري  وال��ت��ي  االأرب���ع���ني، 

التغ��صي عنه�.

االإ�ص�بة  احتم�ل  يزيد  االأربعني  فبعد 

ال  كم�  ال�صغوط،  نتيجة  ب�الكتئ�ب 

االإ�ص�بة  ن�صبة  ارتف�ع  اإغف�ل  ميكنن� 

وال  وال�صرايني.  والقلب  ال�صرط�ن  ب�أمرا�ض 

نن�صى الدم�غ الذي تبداأ خالي�ه ب�ل�صمور. 

اأنطونيو  االأع�ص�ب  ع���مل  يوؤكد  وهن� 

امل�دة  اأّن  اك�صفورد،  ج�معة  يف  جورجيو 

تنمو  والتي  الدم�غ،  يف  املوجودة  الرم�دية 

االأربعني، ترتاجع  اإىل حدود �صن  ب�صرعة 

تب�ًع� بعد هذا ال�صن. اأّم� ب�لن�صبة للن�ص�ء، 

االأ�صرتوجني  هرمون  معّدل  هبوط  ف���إّن 

.� يعترب عذاًب� حقيقيًّ

 

اختالفات يف الراأي

ت��ردع  ال  احلق�ئق،  م��ن  و�صواه�  ه��ذه 

عن  يق�ل  م�  كل  دح�ض  عن  البع�ض 

براأيهم  فهي  العمر.  منت�صف  اأزم����ت 

خ���رج  ح��ي���ة  اإىل  ت��ق��ود  اأن  ميكن  ال 

م�صتوى  على   � وخ�صو�صً ال�صيطرة،  نط�ق 

العالق�ت الزوجّية.

 � اأر�صً يوؤّمن  العمر  منت�صف  اأّن  �صحيح 

منطلق  من  اأّن��ه  اإاّل  للطالق،  خ�صبة 

املفهوم امل�ص�د، يبقى على م�ص�فة م� بني 

املنطق والاّلمنطق، م� ميّكن الزوجني 

من روؤية حق�ئق االأمور من اأجل ا�صتع�دة 

التحّكم به�.

احلي�ة  تقييم  اأُعيد  االأ�ص��ض  هذا  على 

العمر  منت�صف  تغرّيات  ظّل  يف  الزوجية 

ل اإىل االآتي:  يف بلدان خمتلفة ومتَّ التو�صّ

الزيج�ت  اأكرثية  اإّن  القول  ميكن  ال 

منت�صف  يف  اال�صتقرار  لعدم  تتعّر�ض 

اأ�ص�رت  فقد  العك�ض؛  على  بل  العمر، 

اإىل وجود عالق�ت متينة  الدرا�ص�ت  اآخر 

ح�صول  ح���ل  ويف  املرحلة.  ه��ذه  خ��الل 

الطالق، تكون املراأة هي الب�دئة بطلبه 

نتيجة انحراف �صلوك زوجه�.

الب�حثة  �ص�ألت  عندم�  ك��ٍل،  على 

األك�صندرا فرويد جم�ع�ت من  االأمل�نّية 

كب�ر ال�صن عن العمر الذي يوّدون الوقوف 

ذلك،  لهم  ر  ُق��دِّ لو  اإليه  العودة  اأو  عنده، 

اأج�ب معظمهم �صن االأربعني.

الي�ب�ن  وحت��دي��ًدا  احل�ص�رات  بع�ض  يف 

ال�صرق  دول  ومعظم  وكيني�  والهند 

العمر  منت�صف  اأزم���ت  ُتعترب  االأو���ص��ط، 

مفهوًم� دخياًل؛ ف�الأزواج هن�ك يعي�صون 

ب�لن�صوج  وي�صتمتعون  بهدوء،  عموًم� 

يفرحون  ك��م���  واحل��ك��م��ة،  واخل����ربة 

حي�تهم  ليبنوا  ي�صتقّلون  اأوالدهم  لروؤية 

ة. اخل��صّ

يف  يت�أرجح  اإًذا  العمر  منت�صف  مفهوم 

�صب�بية يفر�صه� تنّوع احل�ص�رات. هذا اإذا 

م� ا�صتثنين� العوامل البيولوجية املوؤثرة اإىل 

حٍد م� لدى كٍل من الرج�ل والن�ص�ء. م� 

عدا ذلك، ب�الإمك�ن اعتب�ره اأمًرا مب�لًغ� 

تقّلب�ت  رهن  اجلواب  ويبقى  تقديره.  يف 

واالعتق�دات  االأفك�ر  وموج�ت  امل��زاج 

الع�صرّية الدخيلة.







العلماء ي�صتق�صون

علم�ء  اأّن  ط�مل�  النحو  ه��ذا  على  التفكري  يف  غ��راب��ة  ال 

م�  فمنذ  االأمر،  هذا  خب�ي�  ي�صتق�صون  زالوا  وم�  ك�نوا  النف�ض 

)ع�مل  غ�لتون  فران�صي�ض  ال�صري  الحظ  ع�م،  مئة  على  يزيد 

حتديد  فحو�ض  ب�إجراء  ب��داأ  من  اأول  ك�ن  بريط�ين  نف�ص�ين 

م�صتوى الذك�ء(، وجود عدد كبري من املواليد »البكور« بني 

والعلم�ء  يومه�  من  امللكية.  اجلمعية  اأع�ص�ء  من  زمالئه 

النق�ط  اإحدى  على  معظهم  ويتفق  املو�صوع،  بهذا  �صغوفون 

الطفل  اإىل مركز  تعود  التي  املهمة  الفروق�ت  ببع�ض  املتعلقة 

يف الع�ئلة، اأو ترتيبه من حيث الوالدة. ولكن هوؤالء ال يتفقون 

التي  الطريقة  الفروق�ت، وال على  اأ�صب�ب هذه  جميعهم على 

الب�حثون  يرّكز  فبينم�  االأبح�ث.  نت�ئج  لتف�صري  يعتمدونه� 

على  ال�صي��صيني  والق�دة  اجل�مع�ت  واأ�ص�تذة  الف�ص�ء  رّواد  على 

واالأهداف  املث�ل، وينظرون يف م�صتوي�ت الذك�ء االأعلى  �صبيل 

التي يتطّلع اإليه� املواليد االأوائل، بني هوؤالء جرى احلديث عن 

جمموعة  اأي  يف  اإّن��ه  للتج�هل:  عر�صة  ك�ن  ملحوظ  ع�مل 

اآخذة يف النمو، يوجد عدد من املواليد االأوائل يفوق عدد املواليد 

هن�ك  اإّن  القول،  اإىل  املن�ق�ص�ت  انتهت  وهكذا  االأخريين. 

جمموع�ت تفر�ض االأو�ص�ع فيه� اأن يتفّوق عدد املواليد االأوائل 

االأ�صب�ب  من  واحًدا  هذا  يكون  ورمب�  االأخريين.  على  لديه� 

التي تف�صر م� ورد يف درا�صة اأمريكية على ثم�نيمئة األف تلميذ 

عدًدا  بينهم  اأّن  وظهر  درا�صية،  منح  بطلب  تقّدموا  ج�معي 

كبرًيا من املواليد االأوائل.

 

االأول مميز دائًما

جتربة  ذات��ه..  بحد  اأعجوبة  م�،  بطريقة  هو  البكر  الطفل 

جديدة مت�ًم� ب�لن�صبة اإىل الوالدين. وال ميكن الأي ح�لة حمل 

الحقة اأن ت�أتي ب�الإث�رة نف�صه� والقلق نف�صه، وهذا م� ينعك�ض 

على طريقة االأهل يف االهتم�م بهذا الطفل.

م��ن ن���ح��ي��ة اأخ����رى، ع��ل��ى ال��ذك��ور 

ا�صم  حمل  واج��ب  االأوائ���ل  املواليد  من 

برتاثه�  واالهتم�م  األق�به�  اأو  الع�ئلة 

اأم  �صغرية  ك�نت  �صواء  وممتلك�ته�، 

كبرية، م� يعني اأّن للولد االأكرب و�صعية 

كثرًيا  اأّن  تبني  وقد  الع�ئلة.  يف  مميزة 

من  ك���ن��وا  املرموقني  االأ�صخ��ض  م��ن 

االأطف�ل االأكرب �صًن� يف ع�ئالتهم، فهل 

يعني ذلك اأنهم ك�نوا اأكرث ذك�ء من 

اإخوتهم واأخواتهم؟

الك�تب  ك���ن  امل��ث���ل،  �صبيل  على 

جون�صون  �صموئيل  ال�صهري  االإنكليزي 

والفل�صفة  االأدب  ع�مل  على  طغى  الذي 

اإخوته، وكذلك الفرن�صية  اأواخر القرن الث�من ع�صر اأكرب  يف 

�صبق  الذي  غ�لتون  فرن�صي�ض  ال�صري  ولكن  بوفوار.  دي  �صيمون 

ذكره هو االأ�صغر يف ع�ئلة موؤلفة من ت�صعة اأ�صخ��ض. وقد اأ�ص�ر 

ج�معة  يف  النف�صي  الطب  يف  املح��صر  براي�ض،  جون  الدكتور 

ل اإىل  نيو ك��صل اإىل عدد من الدرا�ص�ت التي اأجريت ومل تتو�صّ

االأول  املواليد  بني  الذك�ء  م�صتوى  ف�رق ملحوظ يف  اأي  ت�أكيد 

واملواليد الالحقني. اإًذا عندم� يحقق االأوالد االأكرب �صًن� جن�ًح� 

ب�هًرا يف املج�لني االأك�دميي والوظيفي، ف�الحتم�ل االأكرب هو 

اأن ذلك يعود اإىل مدى ا�صتخدامهم لذك�ئهم، بخ��صة ب�صبب 

تالحظ  بهم�.  اأُحيط�  اللذين  الكبريين  والعن�ية  االهتم�م 

الب�حثة االأمريكية اإيرم� هيلتون اأّن االأّمه�ت اأكرث اهتم�ًم� 

االأبن�ء  بينم�  البكر،  مولودهن  ب�صوؤون  »وتدخاًل«  وعن�ية 

الالحقون يح�صلون على مزيد من احلرية مبم�ر�صة االألع�ب، 

اأمه�تهم. اإىل ذلك الحظ  اأقل اعتم�ًدا على  اأنهم بدوا  كم� 

اإىل  االأوائل يف ع�ئالتهم مييلون  االأطف�ل  اأن  اآخرون  اأ�صخ��ض 

العمل مبقت�صي�ت ال�صمري اأكرث من �صواهم، وهم اأكرث جدية 

االأ�صغر  اإخوتهم  ب�لق�نون من  تقّيًدا  واأكرث  وتقدًم�،  وتنظيًم� 

�صًن�. وهذه املزاي� هي عينه� عند ال�صبي�ن والبن�ت وفق درا�صة 

درا�صته هذه مل تكن  اأّن  الرغم من  وعلى  براي�ض.  للدكتور 

االأول  الطفل  ل��والدة  الزمني  الرتتيب  مب�ص�ألة  مب��صرة  معنية 

احلق�ئق  اأكرث  ب�إحدى  خرجت  اأّنه�  اإاّل  اإخوته  مع  ب�ملق�رنة 

ب�صكل  االآخرين  عن  اختلفوا  االأَُول  املواليد  اأّن  وهي  اإث���رة، 

من  الكثري  اإىل  االأمر  يحت�ج  وال  كثرية.  اأ�صي�ء  ويف  ملحوظ، 

اخلي�ل حتى نرى اأن املزاي� من اأمث�ل ال�صمري احلي الذي جنده 

عند االأطف�ل االأكرب �صًن� ميكنه اأن يوؤدي بهم اإّم� اإىل النج�ح 

يف حقل يخت�رونه، اأو اإىل القلق واالنحط�ط.

وبينم� قد يبدو اأن املولود البكر يف الع�ئلة له من املزاي� م� ال 

لبع�ض  نف�صه عر�صة  الوقت  اأنه يف  اإاّل  االآخرين،  الإخوته  يتوافر 

امل�ص�عب ملجرد اأنه املولود االأول كذلك. فقد تبنّي من اأبح�ث 

تربية 

اإعداد: ماري االأ�صقر - اخت�صا�صية يف علم النف�سوطفولة
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 هل يوؤثر 

مركز الطفل 

يف العائلة 

على م�صتقبله؟

هل االإبن االأكرب يف العائلة هو االأكرث جناًحا على 

الدوام بينما االأ�صغر هو االأكرث ف�صاًدا؟ هل خطر لك 

يف يوم من االأيام اأن تت�صاءل عّما اإذا كانت حياتك 

�صتختلف لو اأن مركزك يف عائلتك كان غري ما هو 

عليه؟ واإن كنت االآن والًدا لثالثة اأبناء على �صبيل 

اإذا كانت  املثال، فهل راودتك الت�صاوؤالت حول ما 

اإىل تراتبّيتهم  اأ�صبابها  الفوارق بينهم تعود يف بع�س 

يف العائلة؟



اأجريت يف اأمريك� ولندن، اأن االأطف�ل االأول هم اأكرث عر�صة 

وللمع�ن�ة من  ال�صخ�صية،  الثقة يف عالق�تهم  للع�صبية وعدم 

ا�صطراب�ت نف�صية، وعلى هوؤالء بذل مزيد من اجلهود للح�صول 

على اأ�صدق�ء والتالوؤم اجتم�عًي�، كم� اأّنهم مييلون اإىل الزواج 

اأبكر من اإخوتهم واأخواتهم. وهم مييلون اإىل الوحدة، بينم� 

مييل االأ�صغر اإىل ال�صعبية واالنخراط االجتم�عي.

 

الطفالن االأو�صط واالأ�صغر

الزمني  الرتتيب  ت�أثريات  حول  جرت  التي  االأبح�ث  معظم 

لو�صع الطفل يف الع�ئلة من حيث الوالدة، ركزت وتركز على 

االهتم�م  بينم�  البكر.  املولود 

اأن  وم�ص�وئ  لفوائد  اأعطي  ال��ذي 

االأو�صط  املولود  هو  الطفل  يكون 

ذلك  من  اأق��ل  ك���ن  االأ�صغر  اأو 

تقول  التجربة  اأن  على  بكثري. 

ب�أّن م�ص�كل التن�ف�ض والنفور يف 

م�ص�ألة من يحمل امل�صوؤولية، هي 

عوامل على االأطف�ل االأ�صغر �صًن� 

اأن يواجهوه�.

ن�صمع  اأن  ج��ًدا  ال�ص�ئع  فمن 

ال�صعوبة  عن  يتحدثون  الن��ض 

التي واجهوه� يف حم�ولة مم��ص�ة 

حققه�  التي  الكبرية  النت�ئج 

�صًن�،  اأك��رب  �صقيقة  اأو  �صقيق 

كاًل  اإّن  اإذ  املدر�صة.  يف  وبخ��صة 

من االآب�ء واالأ�ص�تذة ينتظرون من 

نت�ئج  يحّقق  اأن  االأ�صغر  الطفل 

بل  االأك��رب،  �صقيقه  مثل  جيدة 

يحدث اأحي�ًن� اأّنهم قد ي�صغطون 

توقع�تهم،  لهم  ليحّقق  عليه 

اأم�مه عن خيبة  ب�لتعبري  وذلك 

عندم�  حزنهم  اأو  ب��ه  اأم��ل��ه��م 

يف�صل.

االمتي�زات  من  مزيد  على  االأكرب  الطفل  يح�صل  م�  غ�لًب� 

ملجرد  ذلك،  اإىل  وم�  اأكرث  ال�صهر  اأو  مثاًل،  اأكرب  كم�صروف 

اأّنه اأكرب �صًن�. يبدو هذا اأمًرا ع�دًي� مت�ًم� ب�لن�صبة اإىل االإن�ص�ن 

تتوافر  الذي ال  االأ�صغر  الطفل  اإىل  ب�لن�صبة  اأّم�  ب�لطبع.  الرا�صد 

له مع�يري الرا�صدين هذه، فقد يبدو له هذا التمييز بعيًدا جًدا 

من العدل.

هذا  من  ينفر  م�  غ�لًب�  االأ�صغر  الطفل  اأّن  هي  والنتيجة 

امل�صوؤولية،  من  »مزيًدا«  االأكرب  �صقيقه  اإعط�ء  ومن  التمييز، 

الطفل  مييل  اأخرى  ن�حية  من  الرئي�ض.  وك�أنه  يظهره  مّم� 

اأّنه  ملجرد  الظروف،  مع  تكيًف�  اأكرث  يكون  اأن  اإىل  االأ�صغر 

به  االعتن�ء  اأمور  تعّلموا  وا�صرتخ�ء،  راحة  اأكرث  اآب�ء  له  يتوافر 

اأ�صغر طفل يف  اأّن  ويالحظ  البكر.  �صقيقه  من جت�ربهم مع 

الع�ئلة يعي�ض اأف�صل االأوق�ت والظروف فهو يح�ط ب�أقل قدر من 

والديه به فح�صب،  ال�صغوط وميكنه االعتم�د ال على عن�ية 

بل اإخوته االأكرب �صًن� كذلك.

 

االأو�صط يعي�س اأ�صواأ الظروف

اإذا ك�ن للع�ئلة ثالثة اأبن�ء، يبدو يف بع�ض االأحي�ن اأن الطفل 

ب�أّنه  اأحي�ًن�  ي�صعر  فقد  �صيء.  كل  يف  ب�الأ�صواأ  يحظى  االأو�صط 

مع  ب�ملق�رنة  لالإهم�ل  عر�صة 

املط�لبة  عليه  اأن  وي��رى  اأخويه. 

لنف�صه ببع�ض احلقوق حتى يدعم 

مركزه يف الع�ئلة. وقد تبنّي من 

اأج��راه��� املكتب  خ��الل درا���ص��ة 

اأّن  انكلرتا  يف  لالأطف�ل  الوطني 

التع�مل مع الطفل االأو�صط غ�لًب� 

وجهة  من  االأ�صعب  يكون  م� 

مك�نة  اإّن  قيل  وقد  االآب�ء.  نظر 

االأكرب  �صقيقيه  بني  م�  االأو�صط 

تدفعه  اأن  مي��ك��ن  واالأ���ص��غ��ر 

امل�ص�ك�صة  ب�صرورة  ال�صعور  اإىل 

لتحقيق مك�نة له وجذب انتب�ه 

الطفل  بينم�  به،  للعن�ية  والدته 

االأكرب اآمن مطمئن من متتعه 

بعواطفه� �صلًف�، والطفل االأ�صغر 

هو املدلل منه� ومن اجلميع. 

 

كيف يقّدم االآباء امل�صاعدة

اإدراك  ب��ني  م���  ف����رق  ه��ن���ك 

م�ص�كل تربية االأطف�ل وحم�ولة 

وم�����ص���واة.  ب��ع��دل  مع�ملتهم 

مثل  �صًن�  املتف�وتني  اأبن�ئن�  مع�ملة  ميكنن�  ال  ك�أهل 

�، الأّن ح�ج�تهم تختلف وتتف�وت كثرًيا. ومع  بع�صهم بع�صً

اأهدافن� الأطف�لن�  ل�صرح  والوقت  اأن نبذل اجلهد  ذلك ف�الأجدر 

وبداًل  الغ�صب،  علين�  ي�صيطر  اأن  من  بداًل  يفهمونه�،  بلغة 

اأظهروا  اإذا  وال�صّيم�  يكرهونه،  م�  تنفيذ  على  اإجب�رهم  من 

االحتج�ج.

اأهم م� نحن بح�جة اإىل عمله هو عدم الت�صّرع، والتفكري 

بعالق�تن� مع االأطف�ل وعالق�ت بع�صهم ببع�ض. قد يبدو قول 

هذا االأمر اأ�صهل من تنفيذه، ولكن، تبقى املح�ولة جديرة مب� 

تتطّلبه من جهود مل� قد حتققه من نت�ئج.
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ط���ل���ي���ع���ة  يف 

امل�����ص���رك��ني يف 

ال�صب�ق، اللبن�نية 

ال�����ص��ي��دة  االأوىل 

ن����دي���� ال�����ص���م��ي 

ع�����ون ع��ق��ي��ل��ة 

رئي�ض اجلمهورية 

راع����ي ال�����ص��ب���ق، 

ووزي������ر ال���دف����ع 

يعقوب  ال��وط��ن��ي 

ال�صراف،  ري������ض 

اإىل  ب���الإ���ص���ف��ة 

����ص���خ�������ص���ي����ت 

وممثلي  �صي��صية 

بلدي�ت واحت�دات 

واأندية ري��صية وجمعي�ت خريية وك�صفية وهيئ�ت وقط�ع�ت 

حكومية واأهلية وموؤ�ص�ص�ت اإعالمية حملية وعربية واأجنبية، 

والري��صيني املحليني واالأج�نب.

مع  كلم(   42،195 امل�راثون  )م�ص�فة  االأول  ال�صب�ق  انطلق 

الن�دي  يف  اأع�ص�ء  يتقدمهم  اخل��صة  االحتي�ج�ت  ذوي  فئة 

اللبن�ين للدراج�ت الن�رية على دراج�تهم، واأعقبهم العداوؤون 

وبرونزية.  وف�صية  ذهبية  ت�صنيف�ت  يحملون  الذين  والعداءات 

ومن ثّم �صب�ق البدل ون�صف امل�راثون و1 كلم و5 كلم تن�ف�صي 

اإعداد: روجينا خليل ال�صختورة

حدث 

ريا�سي

187 العدد 390

الدويل«  بريوت  »ماراثون  احتفل 

ع�صرة  اخلام�صة  بالذكرى  ال�صنة  هذه 

املمّيزة  م�صريته  موا�صاًل  النطالقه، 

�صنة   15« �صعار  حتت  واندفاع  بزخٍم 

ورح ن�صّل نرك�س«.

تراكم اخلربة والتجارب زاد من تاأّلق 

يف  جمعت  التي  ال�صنوية  املحطة  هذه 

م�صارك  األف   48 العام،  هذا  بريوت 

العامل،  ح��ول  جن�صيات   110 من 

اخرتقت  ب�صرية  لوحات  �صّكلوا 

رك�صوا  وه��واة  حمرتفون  ال�صوارع. 

»مًعا لغٍد اأف�صل«. وتلبيًة لطلب رئي�س 

ال�صباق  حمطات  �صّجلت  اجلمهورية، 

احلكومة  رئي�س  مع  ت�صامنية  وقفات 

�صارك  قد  كان  الذي  احلريري  �صعد 

�صابًقا يف ن�صختي العام 2009 و2016.

15 ع�ًم� وبريوت 

توا�صل الرك�ض 

لق�ص�ي� اإن�ص�نية

48000 م�صارك يف 

�صباق بلوم بريوت 

ماراثون 2017

واجلي�س ي�صجل 

اأرقاًما جديدة



و8 كلم للمرح... وقد توّلت 

اإع��ط���ء  ر�صمية  �صخ�صي�ت 

الفن�ن  اأن�صده  الوطني  الن�صيد  �صبقه�  التي  االإنطالق  �ص�رات 

غربي�ل عبد النور ولوح�ت فلكلورية.

ويف النت�ئج الفنية لل�صب�ق، فقد اأ�ص�بت التوقع�ت التي اأ�ص�رت 

اعتم�د  اأّدى  اإذ  م�راثون،  بريوت  جمعية  يف  ال�صب�ق  اإدارة  اإليه� 

امل�راثون عند  اإىل تعزيز رقم �صب�ق  لت�ريخه،  االأ�صرع  م�ص�ر، هو 

الرج�ل. فقد �صّجل الكيني دومينيك روتو رقًم� جديًدا بلغ 41: 

10: 2 �ض، وعند ال�صيدات متكنت البحرينية اأوني�ض ت�صومب� من 

تعزيز الرقم عند ال�صيدات ف�صجلت توقيًت� جديًدا هو 38: 28: 

2 �ض.

رقم  ت�صجيل  من  جنيم  �صريين  متكنت  اللبن�ني�ت  وعند 

جديد هو 00: 45: 2 �ض، ويف �صب�ق الرج�ل اللبن�نيني، ت�أّلق اجلي�ض 

ح�صني  اأول  املع�ون  ح�فظ  اإذ  امل�ص�ركني  بع�صكرييه  اللبن�ين 

عوا�صة على مركز ال�صدارة و�صّجل 14: 34: 2 �ض، تاله اجلندي 

زاهر زين الدين يف املركز الث�ين، واملوؤهل اأّول نقوال مرت� يف املركز 

الث�لث. ويف �صب�ق الن�صف م�راثون، حّل الرقيب اأّول ح�صني قي�ض 

يف املركز الث�ين، والعريف اأول عمر عي�صى يف املركز الث�لث. ويف 

�صب�ق ال�8 كلم، حّل اجلندي نور �صبح يف املركز االأول واملجند 

�صب�ق  يف  اأّم�  الث�ين.  املركز  يف  حيدر  حممد  خدم�ته  املمددة 

البدل، فقد حّلت فرق اجلي�ض يف املركزين الث�ين والث�لث.

حفل  اأقيم  حيث  ال�صهداء  �ص�حة  يف  الو�صول  نقطة  ك�نت 

توزيع اجلوائز على الف�ئزين بعد اإعالن النت�ئج ب�إ�صراف حك�م 

ترفيهية  اأجواء  ال�صب�ق  و�صهد  القوى.  الألع�ب  اللبن�ين  االإحت�د 

فنية وري��صية، وك�ن جنمه الفن�ن ن��صيف زيتون.

من البداية

 »الق�صة �ص�ر عمره� 15 �صنة«، تقول موؤ�ص�صة امل�راثون ال�صيدة 

اإىل  م��رّوع،  ح�دث  ب�صبب  مع�ن�ته�  حّولت  التي  اخلليل،  مي 

م�صدر قّوة، فك�نت فكرة »بريوت م�راثون«، وك�ن اأّول �صب�ق 

م�راثون يف لبن�ن ويف اجلوار العربي.

�صع�ر  حتت  امل�راثون  اأقيم  يومه�   ،2003 الع�م  يف  ذلك  ك�ن 

وعلى  جديدة،  فكرة  ك�نت  ب��ريوت«.  ي�  رك�صي  »رك�صي 

اآالف عّداء وعّداءة من 46 دولة  الرغم من ذلك، �ص�رك فيه 6 

عربية واأجنبية.

ال�صب�ق  ون�ل  الث�نية،  الن�صخة  يف  امل�ص�ركني  عدد  ت�ص�عف 

حدث 

ريا�سي
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املنظمة  م��ن  �صه�دة 

ل�صب�ق�ت  ال��دول��ي��ة 

الطرق AIMS لكونه 

ا يف منطقة  االأ�صرع منوًّ

ال�صرق االأو�صط.

ع�ًم� بعد ع�م، ازداد 

ال�صب�ق،  على  االإقب�ل 

ففي الع�م 2007 بلغت 

 30 امل�ص�ركني  اأع��داد 

�صنة  وك���ن��ت  األ��ًف���، 

الت�أّلق وت�أكيد اأهمية 

احلدث الذي رع�ه بنك لبن�ن واملهجر ملّدة �صّت �صنوات. وب�لت�يل، 

اأ�صبح ا�صم ال�صب�ق »بلوم بريوت م�راثون«.

ال�صب�ق  ن�صخة  2010، ج�ءت  الع�م  اخلليل، يف  ال�صيدة  ت�صيف 

على درجة ع�لية من التنظيم، وح�صلن� بذلك على الت�صنيف 

القوى، وعلى بداية احل�صور  الدويل الألع�ب  الربونزي من االحت�د 

على اخل�رطة الدولية.

لبن�ن  م�صرف  عقد   ،)2013( النج�ح  من  �صنوات  ع�صر  بعد 

�صراكة مع امل�راثون ملّدة 3 �صنوات، اإذ راأى ح�كم امل�صرف ال�صيد 

العجلة  لتحريك  دافًع�  الري��صي  احلدث  هذا  يف  �صالمة  ري��ض 

بريوت  لبن�ن  »م�صرف  �صب�ق  يف  �ص�رك  وب�لفعل  االقت�ص�دية. 

األًف�   36 للبن�ن«،  »مرنك�ض  �صع�ر  حمل  الذي  االأول«  م�راثون 

من 93 دولة.

يف ال�2014، ك�ن ال�صب�ق حتت �صع�ر »�صالم، حمبة، رك�ض«، 

االأثيوبي ه�يلي جرب ي�صيال�صي  االأ�صطوري  العداء  وك�ن �صيفه 

الذي �صّكل وجوده عالمة ف�رقة، وقد اعترب اأّن امل�راثون يف لبن�ن 

من اأهّم امل�راثون�ت التي ح�صره� و�ص�رك فيه�.

تت�بع ال�صيدة مي ق�ئلة: يف الع�م 2015، حّققن� االإجن�ز الكبري، 

القوى.  الألع�ب  ال��دويل  االحت���د  من  ّي  الف�صّ الت�صنيف  نلن�  اإذ 

 84 من   � �صخ�صً و811  األًف�   37 اإىل  ف�رتفع  امل�ص�ركني  عدد  اأّم� 

الربيط�نية  العداءة  �صيفة،  ب�صفة  يومه�  ال�صب�ق  دولة. ح�صرت 

ال�صهرية بوال رادكليف، التي ك�ن له� انطب�ع رائع و�صه�دة يف 

االحرتافية التي اّت�صم به� م�راثون بريوت.

�صب�ًق� جنح  نّظمن�  ال�صيدة اخلليل:  تت�بع  امل��صية،  ال�صنة  يف 

�صع�ره  ك�ن  والفنية،  واللوج�صتية  التنظيمية  املع�يري  بكّل 

الدويل  االحت�د  رئي�ض  �صيًف�  فيه  حّل  وقد  لبعيد«.  »مرنك�ض 

اإّن  ق�ل  الذي  كواللي  �صيب��صتي�ن  الربيط�ين  القوى،  الألع�ب 

التي  امل�راثون�ت  عن  تنظيمّية  كف�ءة  يقّل  ال  بريوت  م�راثون 

ت�بعه� حول الع�مل ويفوق عدده� ال�45.

نحو العاملية

توؤّكد ال�صيدة اخلليل، لن نتوّقف هن�، »مكفيني« ب�إمي�ن 

واإرادة وعزمية، �صوف نطّور ن�ص�ط�تن� ونطلق اأفك�ًرا جديدة يف 

ع�مل ري��صة الرك�ض، ونعزز امل�صتوى االحرتايف.

�صحيح اأّنن� اأّكدن� ح�صور لبن�ن على اخل�رطة الدولية، لكّن 

االأخري للجمعية  االإجن�ز  له.  اأكرب بكثري وال حدود  طموحن� 

بريوت  اأ�صبحت  فقد   ،APM االآ�صيوية  امل�راثون�ت  دوري  ك�ن 

�صي�ص�رك  التي  االآ�صيوية،  امل�راثونية  الن�ص�ط�ت  روزن�مة  على 

اأبرز  ي�ص�رك  املق�بل،  ويف  لبن�ن،  من  وع��داءات  ع��داوؤون  فيه� 

العدائني االآ�صيويني يف م�راثون بريوت.

تعزيز ثقافة الرك�س

 ت�صعى »جمعية بريوت م�راثون« اإىل تعزيز ثق�فة الرك�ض يف 

�ن حمي  لبن�ن، وفق م� يخربن� امل�صوؤول االإعالمي فيه� ال�صيد ح�صّ

الدين. وهو ي�صيف: االأرق�م القي��صية يف كّل ع�م جلهة اأعداد 

امل�ص�ركني والتي جت�وزت يف االأعوام االأخرية ال�37 األف، اأمر ب�ت 

معلوًم�. غري اأّن غ�لبّيتهم ي�ص�ركون يف �صب�ق ال�10 كلم، م� 

يوؤّكد احل�جة اإىل زي�دة امل�ص�ركة يف �صب�ق امل�راثون )42 كلم(. 

هذه  يف  العدد  لرفع  ه�دفة  خطوات  ع��ّدة  لن�  ك�نت  لذلك، 

الفئة، ف�أطلقن� الربن�مج التدريبي #بريوت 542 منذ 3 �صنوات، 
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ب�لتع�ون مع االحت�د اللبن�ين الألع�ب القوى 

للج�معة  الطبي  واملركز  االأنطوين  واملعهد 

تطوير  اإىل  الربن�مج  يهدف  االأمريكية. 

لي�صبحوا موؤّهلني الجتي�ز  لبن�ن  والعداءات يف  العدائني  قدرات 

م�ص�فة امل�راثون ك�ملة، ومدّة هذا الربن�مج 5 اأ�صهر.

ب�الإ�ص�فة اإىل ذلك، اأطلقن� الربن�مج التدريبي #510 لل�صيدات 

املراأة على تنمية قدراته� وتعزيز ثقته� بنف�صه�.  بهدف حّث 

� ي�صتمّر خلم�صة اأ�صهر لتدريب الراغب�ت على  هذا الربن�مج اأي�صً

بهدف  ال�صب�ب  �صب�ق  اأ�صفن�  10 كلم. كم�  مل�ص�فة  الرك�ض 

اإعداد جيل من العدائني ال�صب�ب.

اإىل م� �صبق، يقول ال�صيد حمي الدين: يف ال�صنة امل��صية، قّدم 

اأ�صح�ب االأي�دي البي�ص�ء م�صكورين، 11 كر�صًي� متحّرًك� لذوي 

االحتي�ج�ت اخل��صة امل�ص�ركني يف امل�راثون. كّن� فعاًل بح�جة 

هذا  يحمله�  التي  واملف�ج�أة  اإليه�، 

الكرا�صي  عدد  م�ص�عفة  هي  الع�م 

العّدائني يف هذه  اأكرب من  �صيوؤّمن م�ص�ركة عدد  اإىل 22، م� 

� اأنه مّت اعتم�د برن�مج خ��ض بهم. الفئة، خ�صو�صً

نرك�س الأجل ق�صية

االأ�ص��صي  الهدف  العب�رة  د هذه  »نرك�ض الأجل ق�صية«، جت�صّ

ل�»جمعية بريوت م�راثون«. ويف هذا ال�صي�ق ك�ن الرتكيز على 

للت�صجيع على ثق�فة  الع�م 2010  ال�صراكة اخلريية يف  برن�مج 

اعتمدت  وق��د  ال��ع��ط���ء. 

اجلمعية نظ�م »التعّهد«، 

وهو م�صدر اأ�ص��صي للتمويل 

وجمع التربع�ت. ك�نت 

ل��ه��ذا ال��ن��ظ���م 3 جت���رب 

خالله�  ق��ّدم��ت  ن�جحة 

الدعم لكّل من: »برايف 

ه�رت« التي تعنى بتغطية 

لالأطف�ل،  القلب  جراحة 

ومت�صّرري تفجري االأ�صرفية 

واجلمعية   ،2012 ع����م 

اللبن�نية للتوّحد.

حدث 

ان حمي الدينريا�سي ال�صيد ح�صّ
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اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

مغامرات 

وهوايات
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مغامرة قمة »اجلنة 

الكربى« يف جبال الألب

اأهداها العقيد ري�صار مالك 

اإىل �صهداء اجلي�س اللبناين وجرحاه

بعد ت�صّلق جبال الهيماليا يف النيبال 

يف  كازبيك  وجبل   ،2015 العام  يف 

والية جورجيا يف العام 2016، مغامرة 

املهند�س  العقيد  خا�صها  جديدة 

ري�صار مالك، ولكن هذه املرة كانت 

ال�صاهقة.  االألب  جبال  يف  املغامرة 

كان عليه اأن يختار ما بني قمة اجلبل 

االأبي�س MONT BLANC اأو قمة اجلنة الكربى 

اجلوية  االأحوال  لكن   ،PARADISO GRAN
فر�صت اخليار الثاين.

جبل التحديات

االإيط�لية  االأل��ب  جب�ل  يف  مرت   4100 ح��واىل  ارت��ف���ع  على 

العقيد  غر�ض  اجلب�ل،  هذه  و�صوي�صرا  واإيط�لي�  فرن�ص�  تت�ص�رك 

ت�صّلق  اإثر مغ�مرة  اللبن�ين وعلم اجلي�ض  العلم  ورف�قه  م�لك 

جنحوا خالله� يف حتّدي عوامل طبيعية ق��صية. رحلة الو�صول 

الروعة،  االأنف��ض: من�ظر طبيعية غ�ية يف  القمة تخطف  اإىل 

وحتدي�ت وخم�طر كثرية.

 ،� 150 �صخ�صً يومًي� حواىل   MONT BLANC�ال يق�صد جبل 

هوؤالء لي�صوا فقط من حمّبي الن�ص�ط�ت ال�صتوية وري��صة امل�صي 

الراغبني يف حتدي  � من  اأي�صً اإمن�  اأو على اجلليد،  الثلج  على 

�ق املغ�مرات اخلطرة. ال�صخور، وع�صّ

ما قبل املغامرة

ت�صعة  ورف���ق��ه  م�لك  العقيد  من  اقت�صى  املغ�مرة  خو�ض 

مت�رين  وم�ر�صوا  ري��صًي�  ن�دًي�  ق�صدوا  التح�صري.  من  اأ�صهر 

�ص�ركوا  كم�  التحّمل،  قدرة  وزي�دة  القلب  لتن�صيط  خ��صة 

اإىل  ب�الإ�ص�فة  الع�لية  لبن�ن  جب�ل  يف  وتدريب�ت  خميم�ت  يف 

موعد  من  اأي�م  قبل  ت�بعوا  ثم  من��صب.  غذائي  نظ�م  مت�بعة 

مرت.   3800 ارتف�عه�  يفوق  من�طق  يف   � خ��صً تدريًب�  الت�صّلق، 

كم� اخت�روا املر�صد الذي �صريافقهم اإىل قمة اجلبل االأبي�ض، 

اأهم  من  يعتربون  الذين  �ص�موين  جمعية  مر�صدي  بني  من 

املر�صدين واأقدمهم يف الع�مل.

اجلبل  قمة  اإىل  لالنطالق  ج���ه��ًزا  �صيء  ك��ل  ك���ن  اإًذا 

اأّن االأحوال اجلوية يف منطقة �ص�موين ح�لت دون  اإال  االأبي�ض، 

انح�ص�ر  حلني  الت�صّلق  منع  اإىل  املدينة  حم�فظ  ودفعت  ذلك، 

الع��صفة.

الكربى  اجلنة  قمة  ت�صّلق  املر�صد  قرر  الظروف،  هذه  اأم���م 

االأبي�ض.  اجلبل  على  ت�صرف  التي  )4100م(   Paradiso Gran
الكربى  اجلنة  قمة  تتمّيز 

اإيط�لي�  يف  جبل  اأعلى  ب�أنه� 

وهي القمة الوحيدة التي تقع 

االأرا���ص��ي  داخ��ل  بك�مله� 

االإيط�لية.

فرحة النجاح

ورف�قه  م�لك  العقيد  اجت�ز 

يف غ�صون 12 �ص�عة م�ص�فة 12 

القمة، وغر�ض  اإىل  الو�صول  التحدي�ت قبل  و�صل�صلة من  كلم 

علمي لبن�ن واجلي�ض عليه�. انتهت املغ�مرة بفرحة كبرية 

اجلرحى  واإىل  اجلي�ض،  �صهداء  ع�ئالت  اإىل  املغ�مرون  اأهداه� 

الذين اأ�صيبوا يف املع�رك.

االألب  جب�ل  ت�صّكل  م�لك،  املهند�ض  العقيد  اإىل  ب�لن�صبة 

جب�ل  اأّن  يرى  ولكّنه  الت�صّلق،  جم�ل  يف  خ��صه  حتٍد  اأف�صل 

الهيم�الي� هي االأجمل واالأكرب.

اأين �صتكون املغ�مرة يف ال�صنة املقبلة؟ يجيب: على االأرجح 

اأعلى  حيث  ت�نزاني�  يف   Kilimanjaro كيليم�جن�رو  جبل 

رو�صي�،  يف   Elbrus الربو�ض  جبل  اأو  االأفريقية،  الق�رة  يف  قمة 

االأعلى يف الق�رة االأوروبية.









املو�ضيقى اأم الريا�ضة؟

اأراد والداه اأن يتعّلم الر�سم واملو�سيقى عندما كان يف ال�سابعة 

من عمره، غري اأّنه كان يهوى الألعاب القتالية على اأنواعها، 

الـ17،  ثّم يف عمر  بلدته بعقلني،  ناٍد متوا�سع يف  اإىل  فانت�سب 

انخرط يف نادي ال�سّحة والقّوة – الظريف، وطّور مهاراته وانتقل 

اأكـــادميـــّيـــة  اإىل  ــا  ــده ــع ب

و�سارك يف عّدة  الأ�سود  احلزام 

بطولت حملّية وعاملّية، ونال 

تابع  كما  تنويهات،  عــّدة 

من  العديد  وحاز  دورات  عّدة 

ال�سهادات.

ون  ح�سّ اأّول  املــعــاون  ي�سف 

اإ�سبانيا  بطولة  يف  م�ساركته 

كانت  باأّنها  للتايكواندو 

ـــه وقــــد ا�ــســتــطــاع  فـــخـــًرا ل

التغّلب  خاللها 

ـــى خــ�ــســمــه  ـــل ع

الإنــــكــــلــــيــــزي 

الــــذي كـــان من 

الأكرث  الالعبني 

احرتاًفا يف العامل.

على م�ضارف 

التقاعد

تطّوع يف املوؤ�س�سة 

الــعــ�ــســكــريــة، 

ذلــك  يــحــل  ومل 

مــتــابــعــتــه  دون 

والدورات  التمارين 

الــــتــــدريــــبــــيــــة، 

تدريباته  وتلقى  للتايكواندو،  اجلي�ش  منتخب  يف  فالتحق 

على يد املدّرب املدين مازن العيد الذي كان له ف�سل كبري يف 

م�سريته الريا�سية.

الع�سكري،  ال�سلك  من  التقاعد  م�سارف  على  وهو  اليوم، 

واملوؤ�س�سة  الوطن  جتاه  عميقة  م�ساعر  قلبه  ويف  علينا  يطّل 

لالأيام  طموحه  اأّما  الكثري،  واأعطاها  الكثري،  اأعطته  التي 

الآتية، فتاأ�سي�ش ناٍد ريا�سي يعطي من خالله الكثري للريا�سة 

والريا�سيني ما راكمه من خربة ومعرفة.

داخله  يف  خلق  القتالية،  للريا�سات  و�سغفه  حّبه  هنا،  من 

من  ليعطي  ريا�سًيا  نادًيا  تقاعده  بعد  ليوؤ�س�ش  كبري  طموح 

خالله الكثري للريا�سة والريا�سيني.

اإعداد: روجينا خليل ال�ضختورة

وجوه 

وحكايات
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املعاون اأول ح�ضون: الريا�ضة �ضغف ال ين�ضب

ملا قّدمه للريا�ضة والريا�ضيني... وقفة تقدير

ومار�ضها،  طفولته  منذ  رافقته  موهبة 

اأول  املعاون  حياته.  من  جزًءا  واأ�ضبحت 

متابًعا  كبرًيا  جمهوًدا  بذل  ح�ضون  ع�ضام 

دورات ومتارين عديدة ب�ضغف ال ين�ضب. 

�ضوداء  اأحزمة  الريا�ضية  م�ضريته  ح�ضيلة 

الكاراتيه،  يف  حّققه  عّما  وميداليات 

الهايكيدو، التايكواندو، الكيك بوك�ضينغ، 

والكونغ فو.



لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  فريق  �سارك 

يف  وحّل  امل�سارعة  يف  الأوىل  للدرجة 

م�ساركة  فرق  �سبعة  بني  الأوّل  املركز 

نقطـة.   78 م�سّجـاًل  احلـرة  امل�سابقـة  يف 

فـرق  ثمانيـة  بني  اأّوًل  حّل  كذلـك 

الرومانيـة  امل�سابقـة  يف  م�ساركـة 

م�سّجـاًل 80 نقطة.

الحتاديون:  احلكام  املباريات  قاد 

والعريف  خليل  خ�سر  حممد  اأول  املوؤهل 

العايل  املركز  من  �سم�ش  هيثم  اأول 

اأول  الرقيب  الع�سكرية،  للريا�سة 

الثامن  امل�ساة  لواء  من  قلفوين  اأبو  ب�سار 

للريا�سة  العايل  املركز  اإىل  )مف�سول 

الع�سكرية(، والعريف عبد علي �سم�ش 

من اللواء التا�سع.

 

�سارك فريق اجلي�ش للمبارزة يف بطولتي 

لبنان للقدامى يف �سالح ال�سي�ش و�سيف 

احل�سام اللتني نظمهما الحتاد اللبناين 

لهذه الألعاب على مالعب املون ل�سال، 

وحّل يف البطولتني املعاونان اأولن �سفيق 

اخلوري من اللواء التا�سع وبهيج �سرانق 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  من 

يف املركزين الأول والثاين.

يف  اخلــوري  اأّول  املعاون  حّل  كذلك،   

الإفرادية  لبنان  بطولة  يف  الأول  املركز 

بو  ــد  رائ اأول  واملــعــاون  احل�سام،  ل�سيف 

كروم من فوج التدّخل الرابع يف املركز 

الثاين.

ريا�ضة 

اإعداد: روجينا خليل ال�ضختورة

العدد 198390

اجلي�ش يتاأّلق يف بطوالت املبارزة للعام 2017

... ويف امل�ضارعة 

بطولة بريوت 

الدولية يف 

ال�ضطرجن العادي

الدولية  بــريوت  بطولة  يف  اجلي�ش  �سارك 

نظمتها  التي  العادي  ال�سطرجن  يف  التا�سعة 

فرن   – فرير  نوتردام  مدر�سة  قدامى  رابطة 

للعبة،  اللبناين  الحتــاد  باإ�سراف  ال�سباك 

فئة  يف  الأوىل.  املراكز  ع�سكريوه  وحقق 

املعاون  دولية، حّل  2000 نقطة  دون  امل�سنفني 

يف  اجلي�ش  مو�سيقى  من  �سربل  مــروان  اأول 

امل�سّنفـني  غيـر  فئـة  ويف  الأول،  املركـز 

ظهـر  اأبـو  الديـن  عـز  النقيـب  حـّل  دوليني، 

مـن فـوج التدخـل الثالـث يف املركـز الأول، 

واملـالزم اأول جميـد عامـر من اللـواء ال�سابـع 

يف املركـز الثاين.
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لل�سباحة بطولة لبنان للمياه املفتوحة اللبناين  الحتاد  نّظم 

نادي  يف  املفتوحة  للمياه  لبنان  بطولة 

مرت   500 مل�سافة  طربجا   – الأكوامارينا 

هذه  يف  اجلي�ش  �سارك  والعودة.   10*

املراكز  يف  ع�سكريوه  و�سّنف  البطولة 

الأوىل.

ففي �سباق الـ5000 مرت، فئة الرجال )18 

�سنة وما فوق(، حّل الرقيب اليا�ش كرتا 

واجلندي حممد  الأول،  التدخل  فوج  من 

يف  كالهما  الدعم؛  لواء  من  عجمي 

من  داغر  لوي�ش  والعريف  الأول،  املركز 

اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.

فوق(،  وما  �سنة   35( القدامى  فئة  ويف 

فوج  من  خمايل  جاك  اأول  املعاون  حّل 

الأ�سغال امل�ستقّل يف املركز الثاين.

�ضباق 

اال�ضتقالل اخلام�س

ع�ضكريو فوج مغاوير 

البحر يف الطليعة

�سارك ع�سكريون من فوجي 

الأول  واملدرعات  البحر  مغاوير 

اخلام�ش  ال�ستقالل  �سباق  يف 

كــون  ــة  وكــال نظمته  ـــذي  ال

جلنة  مع  بالتعاون  الك�سفية 

�سباقات ال�ستقالل، وقد تخلله 

تــكــرمي عـــدد مــن رجـــالت 

ال�ستقالل ولفتة حمبة لعائالت �سهداء اجلي�ش اللبناين.

انطلق ال�سباق مل�سافة 17 كلم من ال�سوق القدمي يف جبيل 

باجتاه جونيه – الطريق البحرية و�سوًل اإىل جمّمع فوؤاد �سهاب 

الريا�سي حيث نقطة الو�سول. وقد حّل اجلنديان عمر اأبو حمد 

يف املركز الأول، وعمر الكك يف املركز الثاين، والعريف خالد 

ال�سناوي يف املركز الثالث )جميعهم من فوج مغاوير البحر(.

رماية بامل�ضد�ش 

عيار 9 ملم يف نادي 

اجلي�ش اللبناين 

للرماية

نّظمت �سركة جوزيف اأبي �سمعان التجارية مباراة يف الرماية بامل�سد�ش، وذلك يف نادي 

اجلي�ش اللبناين للرماية يف جمّمع الرئي�ش العماد اإميل حلود الريا�سي الع�سكري – مار 

روكز.

�سارك يف املباراة �سباط ورتباء من خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته، اإىل جانب مدنيني 

اأّوًل يف  م�سرتكني يف النادي. وقد حّل العميد الركن اليا�ش حنا من مديرية املخابرات 

الربية  فوج احلدود  النقيب حممد حمية من  اأّما  الع�سكريني،  وفئة  العام  الت�سنيفني، 

الأول، فحّل ثالًثا يف الت�سنيف العام وثانًيا يف فئة الع�سكريني.



ــاركــت يف بــطــولــة اجلــيــ�ــش يف   �ــس

 22  ،2017 للعام  بالبو�سلة  التوجه 

بينها  من  حّل  اجلي�ش  من  قطعة 

املركز  يف  اجلمهوري  احلــر�ــش  ــواء  ل

املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  الأول، 

املركز  يف  الثاين  امل�ساة  ولــواء  الثاين 

الثالث.

على  فجاءت  الإفرادية  النتائج  اأّما 

النحو الآتي:

املوؤهالن  الق�سري:  الفردي  ال�سباق   -

اللوج�ستي  اللواء  من  ابراهيم  وو�سيم  م�سري  ح�سن  اأولن 

لواء  من  الغ�سني  �سامر  والعريف  والثاين،  الأول  املركزين  يف 

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

املركز  يف  الغ�سني  �سامر  العريف  الطويل:  الفردي  ال�سباق   -

واجلندي  الثاين،  املركز  يف  ابراهيم  و�سيم  اأول  املوؤهل  الأول، 

حممد احلاج من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

ريا�ضة 

العدد 200390

بطوالت اجلي�س:

كاأ�ش العماد قائد اجلي�ش للألعاب 

الع�ضكرية للواء احلر�ش اجلمهوري

نّظم املركز العايل للريا�سة الع�سكرية بطولة كاأ�ش العماد 

ت�سّمنت  والتي   ،2017 للعام  الع�سكرية  لالألعاب  اجلي�ش  قائد 

ثكنة  رماية  حقل  يف  اأ4   – م16  بالبندقية  رماية  م�سابقات 

ميالد النداف - عم�سيت، جولة مقاتل )�سباق بدل( يف الثكنة 

نف�سها، �سباحة �سباق بدل يف النادي الع�سكري املركزي، قذف 

رمانات �سلودية يف ثكنة يو�سف الأ�سطا – كفر�سيما، رك�ش 

باجتاه  النداف  ميالد  ثكنة  من  انطالًقا  كلم   8 مل�سافة 

البرتون، وتوّجه بالبو�سلة.

�ساركت يف هذه البطولة جميع قطع اجلي�ش ووحداته، وحّل 

الأّول،  املركز  يف  النهائي  الت�سنيف  يف  اجلمهوري  احلر�ش  لواء 

واللواء اللوج�ستي يف املركز الثاين، وفوج مغاوير البحر يف املركز 

الثالث.

اأّما النتائج الإفرادية، فقد جاءت على النحو الآتي:

- رماية بالبندقية: املعاون اأول مو�سى �سبحة يف املركز الأول، 

اأول حممد ا�سماعيل يف املركز الثاين، كالهما من  العريف 

فوج مغاوير البحر، واملعاون اأول �سليمان غزالة من لواء احلر�ش 

اجلمهوري.

لواء  احل�سن من  اأحمد  اأول  املعاون  �سلودية:  رمانات  قذف   -

ماجد طاليع من  املعاون  الأول،  املركز  اجلمهوري يف  احلر�ش 

اللواء اخلام�ش يف املركز الثاين، واجلندي حزيفة عو�ش من لواء 

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

اأول بالل عوا�سة من لواء  - رك�ش مل�سافة 8 كلم: العريف 

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الأول، اجلندي عمر اأبو حمد من 

خدماته  املمددة  واملجند  الثاين،  املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج 

دروي�ش حديد من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

احلر�ش  لواء  من  الغ�سني  �سامر  العريف  بالبو�سلة:  توّجه   -

اجلمهوري يف املركز الأول، املوؤهل اأول و�سيم ابراهيم من اللواء 

لواء  من  احلاج  حممد  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  اللوج�ستي 

احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

- جولة مقاتل: لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الأول، اللواء 

اللوج�ستي يف املركز الثاين، واللواء اخلام�ش يف املركز الثالث.

احلر�ش  لــواء  الأول،  املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  �سباحة:   -

املركز  يف  البحر  مغاوير  وفــوج  الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري 

الثالث.

التوّجه بالبو�ضلة



التي  كلم   12 مل�سافة  ال�ساحية  لخــرتاق  اجلي�ش  بطولة  يف 

باجتاه  عم�سيت   – ــنــداف  ال ميالد  ثكنة  مــن  انطلقت 

حيث  البرتون   – احلديد  �سكة  مقطع  نحو  الرببارة  املن�سف، 

نقطة الو�سول، حّل العريف اأول بالل عوا�سة واملعاون اأول ح�سني 

املركزين  يف  اجلمهوري(  احلر�ش  لواء  من  )كالهما  عوا�سة 

فوج مغاوير  اأبو حمد من  تبعهما اجلندي عمر  والثاين،  الأول 

لواء احلر�ش اجلمهوري  وبالتايل، حّل  الثالث.  املركز  البحر يف 

يف املركز الأول يف الت�سنيف الإجمايل، لواء امل�ساة اخلام�ش يف 

املركز الثاين، وفوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

الثالثي  مباريات  اجلي�ش  يف  اأقيمت 

الأوىل  الفئة  من  لل�سباط  احلديث 

النحو  على  وذلك  ال�سابعة،  حتى 

م�سبح  يف  ال�سباحة  م�سابقات  الآتي: 

املنارة،   – املركزي  الع�سكري  النادي 

رماية بامل�سد�ش عيار 9 ملم مل�سافة 15 

مار   – للرماية  اجلي�ش  نادي  يف  مرًتا 

روكز، والرك�ش من ثكنة ميالد النداف – عم�سيت باجتاه 

املن�سف. وقد حّل لواء احلر�ش اجلمهوري يف ال�سدارة يف الت�سنيف 

الإجمايل، تاله فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين، ولواء امل�ساة 

اخلام�ش يف املركز الثالث.

اأّما النتائج الإفرادية، فقد جاءت على النحو الآتي:

اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من  ميني  روي  املالزم  الأوىل:  الفئة   -

يف املركز الأول، واملالزم ادكار موللر يف املركز الثاين، واملالزم 

مغاوير  فوج  من  كالهما  الثالث،  املركز  يف  حبيب  غربيال 

البحر.

- الفئة الثانية: املالزم اأول رامي احلويك من فوج املغاوير يف 

املركز الأول، النقيب اأيوب زغيب من لواء احلر�ش اجلمهوري 

يف املركز الثاين، واملالزم اأول هاين عي�سائي من لواء الدعم يف 

املركز الثالث.

احلر�ش  لواء  من  �سعادة  جميل  النقيب  الثالثة:  الفئة   -

كنعان  اأنطوين  البحري  النقيب  الأول،  املركز  يف  اجلمهوري 

احلر�ش  لواء  من  قحو�ش  طوين  والنقيب  البحرية،  القوات  من 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

- الفئة الرابعة: املالزم اأول علي منعم من الطبابة الع�سكرية 

يف  املخابرات  مديرية  من  جفال  ندمي  الرائد  الأول،  املركز  يف 

املركز الثاين، واملالزم الإداري طوين جرج�ش من اللواء ال�سابع 

يف املركز الثالث.

احلر�ش  لواء  من  فتوين  علي  اأول  املالزم  اخلام�سة:  الفئة   -

اجلمهوري يف املركز الأول، املالزم طوين عون من فوج التدخل 

مغاوير  فوج  مهنا من  رئيف  واملالزم  الثاين،  املركز  يف  الرابع 

البحر يف املركز الثالث.

- الفئة ال�ساد�سة: العقيد الركن فادي بو حيدر من لواء امل�ساة 

الثاين يف املركز الأول، املالزم اأول اأو�ساما �سياح من لواء احلر�ش 

من  الزور  اأبو  ع�سام  اأول  واملالزم  الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري 

القوات البحرية يف املركز الثالث.

مديرية  من  حنا  اليا�ش  الركن  العميد  ال�سابعة:  الفئة   -

من  الفداوي  روبري  الإداري  العقيد  الأول،  املركز  يف  املخابرات 

ح�سن  الإداري  والعقيد  الثاين،  املركز  يف  ال�سمال  منطقة 

اخلطيب من مقر عام اجلي�ش يف املركز الثالث.
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الثلثي

 احلديث 

لل�ضباط

بطولة اجلي�ش الخرتاق ال�ضاحية

ال�ضطرجن 

اخلاطف

 اأقيمت يف جمّمع الرئي�ش العماد اإميل حلود الريا�سي الع�سكري بطولة اجلي�ش يف ال�سطرجن اخلاطف، 

مب�ساركة �سباط ورتباء من خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته. وحّل النقيب جمال ال�سامية من لواء امل�ساة 

الأول يف املركز الأول، تاله املوؤهل مروان �سربل من مو�سيقى اجلي�ش يف املركز الثاين، وكّل من النقيب عز 

الدين اأبو ظهر من فوج التدخل الثالث والرقيب ندمي �سليم من فوج التدخل اخلام�ش، يف املركز الثالث.



• �سارك النقيب و�سام فرحة 
اللبنانية  اجلوية  القوات  من 

الكويت  كــاأ�ــش  بطولة  يف 

البدنية  اللياقة  يف  العاملية 

وكـــمـــال الأجـــ�ـــســـام الــتــي 

 Radisson Blu يف  اأقيمت 

ال�سلمانية  مدينة  يف   Hotel
املرتبة  يف  وتــّوج  الكويت،   -

 Fitness فئته  عــن  الأوىل 

ــال  ون  & Sports Model
الــذهــبــيــة. كما  املــيــدالــيــة 

ــرتاف  اح بطاقة  منحه  مّت 

 2018-2017 العام  عن  دولية 

WFF/ ــدويل ال ــاد  الحت من 

امل�ساركة  تخّوله   NABBA
يف املباريات العاملية كالعب 

املرتبة  يف  ــــّوج  وُت ـــرتف.  حم

العامل  �سعيد  على  الثالثة 

كمحرتف عاملي يف فئته.

املـــالزم  اأحــــرز   •
اأول طوين رزق من 

الثاين  امل�ساة  ــواء  ل

من  الأول  املركز 

لعـــًبـــا   17 بــــني 

بطولة  يف  �ساركوا 

لكمال  ــنــان  ــب ل

 Men’s الأج�سام 

يف   Physique
فئة ما فوق 174 �سم، كما �سارك يف بطولة العامل 

 Joe Weider’s Olympia الأجــ�ــســام  لكمال 

Amateur التي اأقيمت يف الهند وحّل �سابًعا بني 33 
لعًبا عاملًيـا م�سارًكـا يف فئـة مـا فـوق 170 �سـم.

ريا�ضة 

العدد 202390

مربوكمربوكمربوك

• �سارك اجلندي كميل حرب من فوج 
املدفعية الأول يف البطولة العربية التا�سعة 

كاراتيه   – الكيوكو�سنكاي  بلعبة 

للعام 2017، التي نظمها الحتاد اللبناين 

للعبة يف مدينة كميل �سمعون الريا�سية 

- بئر ح�سن، واأحرز املركز الأول يف فئة 

دون 18 �سنة وزن حتت 50 كلغ.

نا�سر  خدماته  املــمــددة  املجند  �سارك   •
بطولة  يف  الرابع  التدخل  فوج  من  احل�سني 

تاي   – تاي  املــواي  يف  الثانية  للدرجة  لبنان 

املركز  يف  وحــّل   ،2017 للعام  بوك�سينغ 

الثاين عن وزن 71 كلغ.

اإبــن  ـــرز جـــواد  • اأح
ـــركـــن  الـــعـــقـــيـــد ال

قائد  عــــوده  حــ�ــســان 

الثالث،  التدخل  فوج 

يف  الأول  املــــركــــز 

لبنان لكمال  بطولة 

الأج�سام للنا�سئني.

رمــ�ــســان  ــارك  ــس �  •
اأحمد  اجلندي  �سقيق 

املركز  مــن  ــش  ــدا� اأون

ــة  ــلــريــا�ــس الـــعـــايل ل

الـــعـــ�ـــســـكـــريـــة، يف 

بطولة العامل »ايفما« 

ــــــاي يف  لــــلــــمــــواي ت

بــانــكــوك، وحـــّل يف 

بني  من  الأول  املركز 

79 م�سارًكا من عّدة دول.

ابــنــة  جــنــيــفــر  نــالــت   •
ابراهيم  جورج  اأول  الرقيب 

الثاين  الــتــدخــل  ــوج  ف مــن 

يف  الأول  املركز  يف  �سهادة 

بطولة لبنان يف التايكواندو 

عن وزن دون 40 كلغ التي 

الرئي�ش  جمّمع  يف  اأقيمت 

الريا�سي  حلود  اإميل  العماد 

الع�سكري.

اإبــنــة  ـــدى  ه فــــازت   •
طيبا  عــــادل  ــيــب  ــرق ال

ـــقـــوات  مـــن قـــيـــادة ال

الأوىل  باملرتبة  البحرية 

بطولة  يف  الكاراتيه  يف 

اأقيمت  الــتــي  ال�سمال 

الريا�سية  الــقــاعــة  يف 

يف مــديــنــة طــرابــلــ�ــش - 

امليناء.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�ضابقة 

»اجلي�ش« لقرائها وتخ�ض�ش للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�ضطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�ضتبعد كل م�ضابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات 

وتر�ضل ال�ضفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ش  العنوان  • تر�ضل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ش« - 

»م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ضتطاعة امل�ضرتك ت�ضليم امل�ضابقة 
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.

اآخر ك1 2017. • اآخر موعد لقبول احللول 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق
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بخري،  واأنتم  عام  كل  1ـ 

ال�سرور.

دولتها،  اإ�سم  حتمل  اأوروبية  عا�سمة  2ـ 

الثاين لأحد كبار �سعراء املهجر،  ال�سم 

من الطيور.

اإيطالية،  مدينة  كّرر،  مو�سول،  اإ�سم  3ـ 

حلمي.

4ـ حاجة، �سوف بالأجنبية، اأولد فالن، 

متكرّب، مدينة اإيرانية.

5ـ دّكان، رفَع البناء، بحر.

6ـ للتعريف، ق�سدت فعل، �سجر مثمر.

مرفاأ  هــرَب،  اأر�سي،  مقيا�ش  وا�سح،  7ـ 

برازيلي.

8ـ ملجاأ، اجلواب.

9ـ �سبيه، رئي�ش عربي راحل، يلم�ش.

دولــة   ، ـــحَّ األ ج�سيم،  رُجــل  ِجــمــال،  10ـ 

اأوروبية.

اأو  راحــل  لبناين  نحات  ليبي،  مرفاأ  11ـ 

�سحايف راحل يحمل نف�ش ال�سم، اأر�سَد.

�سوي�سرا،  اأنهر  اأهم  يابانية،  مدينة  12ـ 

مرفاأ فرن�سي.

للعود،  اإ�سم  رقَد،  اندوني�سيا،  13ـ مرفاأ يف 

بالقف�ش  الذراع  يربط  الذي  العظم  ا�سم 

ال�سدري.

يف  ويتعب  يجّد  ــط،  اخل اأنـــواع  من  14ـ 

العمل.

راقود  مارتان،  جاك  اأخرجه  فيلم  15ـ 

عظيم، اأتلو، ملجاأ.

ن�سب،  حــرف  تلفزيونية،  حمطة  16ـ 

اإعانة بالأجنبية.

الندوة  موؤ�س�ش  راحــل،  �سوري  ممثل  17ـ 

اللبنانية.

ال�سرت،  نرخي  اخل�سب،  الوعل،  ولد  18ـ 

قادم.

19ـ من الطيور، اأديب اأمريكي راحل.

ليال،  اأحــّدث  وجــَد،  الذكر،  احلّية  20ـ 

ورًعا.

هدايف  اأحد  وقــوي،  �سديد  ن�سرعهم،  21ـ 

كاأ�ش العامل، ُي�ستعمل مع النب.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

• املعاون حممد طالب
قيادة منطقة ال�سمال.

اأول ريا�ش بدر  • الرقيب 
املركز العايل للريا�سة الع�سكرية.

اليا�ش فرج • اجلندي 
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• طه ح�ضن رزق 
حول - مرجعيون.

نن اا اا يي نن يي جج رر فف لل اا لل قق تت سس اا لل اا

حح لل مم اا دد نن وو فف نن يي جج تت سس بب اا دد وو بب

طط اا رر قق سس زز لل تت يي مم اا حح تت نن اا رر

كك اا بب وو سس اا اا هه نن زز وو رر اا وو نن اا

مم لل وو تت اا مم لل كك تت مم لل اا بب يي نن دد هه

اا بب تت لل جج رر مم رر اا دد فف نن اا يي

لل وو نن طط سس وو بب يي دد جج وو رر وو نن اا مم

اا اا لل وو زز لل يي مم اا يي لل اا سس رر اا

لل ء اا سس وو اا سس يي لل لل يي نن وو لل

شش نن يي لل حح وو رر لل اا قق شش اا عع سس رر دد مم

نن اا بب هه لل وو مم يي تت لل اا يي دد اا وو

اا لل تت مم وو نن صص

وو مم جج اا نن تت سس وو اا نن يي جج دد لل

يي نن تت اا يي لل وو جج وو وو يي مم وو رر رر مم يي

فف لل مم هه بب اا يي اا نن دد مم عع جج حح
نن لل عع يي لل اا رر رر تت لل اا وو بب يي مم اا

يي وو نن اا كك بب اا نن يي تت اا هه زز دد لل

فف طط لل اا هه اا نن سس رر يي نن نن

اا يي نن يي كك مم لل هه نن اا لل سس رر اا دد يي جج مم

دد رر سس اا خخ لل اا مم لل سس نن اا نن سس اا يي سس

اا لل جج مم دد عع مم فف رر عع سس اا وو نن وو بب اا

الرومي،  ملاجدة  اأغنية  1ـ 

يف  بلدة  ال�سوف،  يف  بلدة 

املنت، خّباز.

نهر  النهر،  حافة  فرن�سا،  اأنهر  اأطول  2ـ 

يروي فيالدلفيا، مت�سابهان.

اأوروبــيــة،  عا�سمة  احَلـــّر،  مــن  غلى  3ـ 

احلليم  لعبد  اأغنية  عربية،  عا�سمة 

حافظ.

4ـ األقى القب�ش على، �سقَل ال�سيف، غري 

مطبوخ، دولة عربية.

5ـ رئي�ش وزراء م�سري تويف يف لندن، يب�َش 

ع�سبه، �سّوَت الوطواط، يكتبه.

6ـ غ�سبوا على، من بطالت 

الأ�ساطري اليونانية.

7ـ حرف عطف، ديوان لأن�سي 

احلاج، قلب، عملة افريقية، 

ماهر وحاذق.

خليجية،  مغنية  كثريا،  ناأكل  8ـ 

 ، �سحَّ راحـــل،  م�سري  و�سحايف  كاتب 

اأ�سلَح ال�سيء.

ــرعــت يف  ـــزمت عــلــى، اأ�ــس 9ـ قــهــرمت وف

الكالم.

وعازف  مو�سيقي  طرب،  اآلة  �سعف،  10ـ 

�سوري راحل لّقَب باأمري الكمان.

11ـ مقيا�ش �سغط جوي، �ساعر اأموي، اأمر 

وحال.

يف  بع�سه  متداخل  متقّب�ش  ــل  رُج 12ـ 

نيويورك،  يف  م�سهور  حي  اأوى،  بع�ش، 

يب�َش اخلبز.

ممثل،  ــد  وال معتزل  م�سري  ممثل  13ـ 

�سماوي، �سد ق�سَر.

14ـ من الألوان، خ�سن ال�سوت، زاَد وكرَث.

ودعواتهم،  ابتهالتهم  املال،  اأقر�َش  15ـ 

اأ�ساَءت.

ال�سم  مو�سيقية،  نوتة  القوم،  جمَع  16ـ 

الثاين لفنان لبناين راحل، عندي.

لعبة  يف  ُتـــرّدد  العقدة،  ي�سّد  ــرّي،  ط 17ـ 

الطاولة، خرَجت اىل بلد اآخر.

عبيد،  ونبيلة  ال�سريف  لعمر  فيلم  18ـ 

�سرائع، حذق وفطنة يف الِعلم.

يف  بلدة  اأوروبية،  عا�سمة  19ـ 

ق�ساء �سور، دولة اأوروبية.

20ـ اأحد ال�سهور، و�سَع خل�سة، 

اأكَل الطعام، دولة اأوروبية.
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جورج كانتور:

ــاين  اأمل ريا�سيات  عــامل 

)1845ـ  رو�سي.  اأ�سل  من 

من  اأول  ُيعترب   .)1918

مبداأ  اأهمية  اىل  اأ�ــســار 

التناظر بني املجموعات.

 نادين غوردميري:

ــاعــرة من  ــس كــاتــبــة و�

)1923ـ  افريقيا.  جنوب 

اإ�ــســتــهــرت   .)2014

املناه�سة  بــاأعــمــالــهــا 

للتمييز العن�سري. نالت 

نوبل لالآداب 1991.

 كورت غودل:

ـــات  ـــي ـــس ـــا� عـــــــامل ري

ومنطقي  وفــيــلــ�ــســوف 

ــل  ـــي مـــن اأ�ــس ـــريك اأم

 .)1978  1906( من�ساوي. 

خرباء  اأكرب  من  اإعترَب 

العامل يف ِعلم املنطق.

اثيوبيا

اأكرا

اليونان

الأرجنتني

الكويت

اإ�ستنبول

بلجيكا

بوليفيا

بولونيا

بوردو

بازركان

ثري

جلباب

جامايكا

جدة

جفاف

ح�سانة

حديقة

حياتي

دهر

دجلة

ديناميت

رينوار

ريفون

�سل�سبيل

�سهام

�سوبنهاور

ع�سجد

عطارد

فنزويال

م�سابقة

مفيدة

م�سلية

مائدة

نيوتن

نارميان

نوادر

نحت

هيغل

هز

هايتي

هدى

هايدن

وج

وار�سو

وهران

و�سائل

قامو�ش �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

نن اا  مم  يي  رر  اا  نن  اا  سس  نن  يي  وو  مم  اا  لل   
نن رر  يي  نن  وو  اا  رر  كك  لل  وو  تت  اا  فف  نن  ء   
اا يي  اا  سس  هه  اا  مم  يي  سس  اا  يي  رر  يي  دد  اا   
دد لل  تت  ثث  نن  حح  تت  جج  بب  دد  اا  سس  دد  يي  سس   
مم رر  يي  نن  يي  فف  هه  لل  يي  رر  هه  وو  ةة  اا  وو   
سس غغ  اا  وو  جج  وو  زز  بب  لل  عع  سس  جج  دد  هه  اا   
لل وو  جج  طط  نن  رر  بب  تت  يي  مم  اا  نن  يي  دد  بب   
يي هه  دد  ىى  عع  اا  اا  يي  حح  صص  اا  نن  ةة  وو  اا   
ةة نن  اا  رر  هه  وو  نن  لل  اا  دد  هه  رر  لل  حح  يي   
بب اا  زز  رر  كك  اا  نن  نن  اا  يي  تت  وو  جج  يي  فف   
سس لل  وو  بب  نن  تت  سس  اا  مم  يي  نن  تت  دد  اا  يي   
اا لل  يي  وو  زز  نن  فف  اا  وو  يي  وو  اا  ةة  تت  لل   
ةة قق  بب  اا  سس  مم  ء  كك  اا  جج  اا  دد  كك  يي  وو   
نن تت  وو  يي  نن  دد  لل  لل  لل  ثث  رر  يي  رر  رر  بب   
دد جج  لل  ةة  ةة  اا  غغ  بب  نن  وو  فف  يي  رر  وو  اا   
ةة قق  يي  دد  حح  يي  اا  جج  اا  مم  اا  يي  كك  اا  بب   
فف اا  فف  جج  هه  بب  نن  رر  وو  اا  هه  نن  بب  وو  شش   
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هل تريد اأن 

تكت�سف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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ي�ستعيد اجلي�ش ال�ستقالل هذا العام، ويحتفل به عيًدا وطنًيا كبرًيا، ويف البال دعامة 

جديدة لبنيانه، وتاأكيد جلّي ل�ستمراره ور�سوخه، وقد تكّونت هذه الدعامة مع الّظفر 

الذي حتّقق ب�سرب الإرهاب يف معركة »فجر اجلرود«، واإزاحة عبء اأخطاره عن املواطنني 

يف القرى والبلدات املجاورة، ويف كامل م�ساحة الوطن، كيف ل والإرهاب وباء اأمني يهّدد 

البلدان، ول حمّلة من املحاّلت وموقع من  باأ�سره، ول يقت�سر دوره على بلد من  العامل 

املواقع.

يحتفل اجلي�ش بالعيد واليد على الزناد كعادتها، فال بّد من ح�ساب لفلول اإرهابّية 

تزال حتت  التي جتاورنا ل  املنطقة  واأّن  ا  اأو �ساحية، خ�سو�سً نائمة  اأو فلول هناك،  هنا 

تاأثريات خما�سها ال�سيا�سي والجتماعي والع�سكري، واأّن العامل هو الآخر ل يزال يحّذر 

بتجّدد  املعاجلون  ي�سطدم  مّرة  �سغريها وكبريها، وكم من  العتداءات  احتمال  من 

الوباء وعودة الآلم والأوجاع، فيكّثفون العالج ويزيدون الّتدابري.

احلدود  عند  الإجــراءات  ويوا�سل  العني،  يف  اليقظة  يحيي  وهو  بالعيد  اجلي�ش  يحتفل 

اجلنوبية، حيث يرتب�ش العدّو الإ�سرائيلي برتابنا الوطني، هذا العدو اّلذي ل تنفّك و�سائله 

العدوانية تنتهك جمالتنا يف اجلو والرّب والبحّر، وجتربتنا مع تلك النتهاكات تكاد 

ت�سبح دائمة.

احلني  بني  �سيا�سية  تلّبدات  من  الأجواء  تخلو  ل  حيث  الّداخل،  اإىل  اللتفاتة  وتبقى 

واحلني، يف حالت ن�سكو منها حينما نتخّطى املعايري واحل�سابات، ونفتخر بها حينما 

نوؤّكد اأّن يف بالدنا حرّية ل بّد من دفع اأثمان ل�ستمرارها، اإّل اأّن ذلك كّله ل ميكن 

ففي  تاأمينه،  على  الع�سكرّية  وحداتنا  ت�سهر  الذي  الأمني  ال�ستقرار  دون  من  يتّم  اأن 

ال�سيا�سي  اخل�سام  ي�سبح  كما  اخليال،  من  �سرًبا  ال�سيا�سي  الوفاق  ي�سبح  ذلك  غياب 

�سراًعا خارج حدود احللبات، وبعيًدا جًدا من املحّكمني.

العميد علي قان�ضو

مدير التوجيه

اال�ضتقرار االأمني

عبارة
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