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ر�سالة رئي�س اجلمهورية 4

اال�صتقالل  اأّن  مي�صال عون  العماد  رئي�ش اجلمهورية  اأّكد   

يُخت�صر  اأو  بتاريٍخ  يُختزل  هو  وال   ، احتفاالاً فقط  لي�ش 

م�صوؤولّيتنا  اال�صتقالل  �صون  اأّن  على  ا  م�صّدداً بعيٍد... 

الوطنية  وحدتنا  على  املحافظة  يف  هي  وحمايته  ا،  جميعاً

ا. واإرادة العي�ش معاً

يف »اأمر اليوم« الذي وّجهه اإىل الع�صكريني، قال قائد اجلي�ش: 

قلب  ي�صكن  جي�صكم  البالد،  علم  االأرزة  ط  تتو�صّ كما 

اأ�صّداء يف عزمكم  الوطن، لذا كونوا نب�ش االأمل يف عروقه، 

وبطوالتكم، اأعّزاء باإرث �صهدائكم، فتثّبتوا مرةاً اأخرى، اأّنكم 

للوطن �صياجه املتني، ولال�صتقالل ُحماته املخل�صون.

قّدم جنود لبنان يف منا�صبة اليوبيل املا�صي ال�صتقالل لبنان 

ا ودّقة.  ا من اأجمل العرو�ش الع�صكرية واأكرثها تنظيماً واحداً

العر�ش الع�صكري الذي اأقامته قيادة اجلي�ش يف جادة �صفيق 

النواب  جمل�ش  ورئي�ش  اجلمهورية  رئي�ش  ح�صره  الوّزان 

ورئي�ش احلكومة املكّلف، وح�صد من ال�صخ�صيات الر�صمية.
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 اأّكد رئي�ش اجلمهورية العماد مي�سال 

اأّن ال�ستقالل لي�ش فقط احتفاًل،  عون 

بعيٍد،  ُيخت�سر  اأو  بتاريٍخ  ُيختزل  هو  ول 

واأن يكون الوطن م�ستقاًل يعني القدرة 

على قول »نعم« كما ال�»ل« يف كّل ما 

�سون  اأّن  على  م�سّدًدا  ه...  ويخ�سّ يعنيه 

ال�ستقالل م�سوؤولّيتنا جميًعا، وحمايته 

الوطنية  وحدتنا  على  املحافظة  يف  هي 

واإرادة العي�ش مًعا.

»دخ��ول  اأّن  اإىل  ع��ون  الرئي�ش  ولفت 

القرار«،  حرية  ُيفقدنا  اخلارجي  العن�سر 

والأحزاب  امل�سوؤولني  لكل  دعوة  موّجًها 

والتيارات واملذاهب لأن »ننبذ خالفاتنا، 

جانًبا،  ال�سخ�سية  م�ساحلنا  ون�سع 

اأوكلنا  من  جتاه  امل�سوؤولية  ح�ش  ونربز 

»�سئم  اللبناين  اأّن  ومعترًبا  م�سريه«، 

الوعود ويكاد يياأ�ش من تنات�ش امل�سالح، 

وم���ّل ع��دم اك���راث اأ���س��ح��اب ال��ق��رار 

واأحالمه  وحقوقه  وبطالته  مبخاوفه 

نطمئنه  اأن  واجبنا  م��ن  املك�سورة. 

النيابي  املجل�ش  يف  نتاآلف  اأن  غده،  اإىل 

على  نهاًرا  لياًل  وننكّب  واحلكومة 

التخطيط والعمل لإنقاذ وطننا اقت�سادًيا، 

واجتماعًيا، وبيئًيا واأخالقًيا«.

عون  الرئي�ش  ر�سالة  ن�ّش  يلي  ما  يف 

ال�75  العيد  منا�سبة  يف  اللبنانيني  اإىل 

ل�ستقالل لبنان:

اأّيتها اللبنانيات، اأّيها اللبنانّيون،

ال�ستقالل  و�سبعون عاًما عمر  خم�سة 

يف وطننا، خم�سة و�سبعون عاًما مّر فيها 

حروًبا  وعا�ش  ع�سيبة،  بحقٍب  لبنان 

ا�ستقاللنا  وتعّر�ش  وو�سايات  واحتاللت 

ولكّنه  اإّي��اه،  تفقدنا  كادت  لكبواٍت 

بها،  نفخر  جميدة  اأوق��اًت��ا  عا�ش  ا  اأي�سً

فقّدم �سعبنا وجي�سنا الت�سحيات اجل�سام 

حلفظ �سيادته وحرّيته وا�ستقالله.

يحتفل  ولبنان  عاًما  و�سبعون  خم�سة 

يف كل ثاٍن وع�سرين من ت�سرين الثاين 

لي�ش  ال�ستقالل  ولكّن  بال�ستقالل، 

اأو  بتاريخ،  يختزل  ول هو  احتفاًل،  فقط 

ونعّيد  نحتفل  كّنا  واإن  بعيٍد،  يخت�سر 

ونفرح.

القيم االإن�صانية واملجتمعية اأقوى من 

القوانني

اأن  يعني  م�ستقاًل  الوطن  يكون  اأن 

الوطن  يكون  اأن  ق��راره.  �سّيد  يكون 

على  �سّيًدا  يكون  اأن  يعني  م�ستقاًل 

يعني  م�ستقاًل  الوطن  يكون  اأن  اأر�سه. 

اأّنه قادر على قول ال�»نعم« كما ال�»ل« 

لذلك،  ��ه.  وي��خ�����سّ يعنيه  م��ا  ك��ّل  يف 

واأقول:  اللبنانيون،  اأّيها  اإليكم  اأتوّجه 

لكم  ليتحّقق  الكثري  دفعتم  لقد 

ال�ستقالل احلقيقي، وليكون وطنكم 

هو  ال�ستقالل  هذا  ون  و�سَ ق��راره،  �سّيد 

هي  له  حماية  واأول  جميًعا،  م�سوؤوليتنا 

يف املحافظة على وحدتنا الوطنية، واإرادة 

الإن�سانية  القيم  واإطارهما  مًعا،  العي�ش 

كّل  من  اأق��وى  هي  والتي  واملجتمعية 

وتلحمنا،  جتمعنا  التي  وهي  القوانني، 

وكل خلل هنا يفتح الطريق اأمام خلل 

هناك.

تذّكروا دوًما اأّن دخول العن�سر اخلارجي 

جوهر  في�سّيع  ال��ق��رار،  حرية  ُيفقدنا 

ا يف دائرة  اأي�سً ال�سيادة  ال�ستقالل وت�سبح 

ا اأّن ا�ستقالل الوطن  اخلطر. تذّكروا اأي�سً

معادلة  خارج  يبقيا  اأن  يجب  و�سيادته 

ال�سراع  نطاق  وخارج  واملوالة،  املعار�سة 

اأن  يجب  ل  فاخلالفات  ال�سلطة،  على 

ال�سيا�سة،  يف  بل  الوطن  على  تكون 

وهي مقبولة ما دام �سقفها ل يطال حّد 

الوطن وم�سلحته العليا.

فدعوتي اليوم لكّل امل�سوؤولني والأحزاب 

املنا�سبة  ه��ذه  يف  وامل��ذاه��ب،  والتيارات 

قلوبنا،  وفخًرا يف  عّزًة  امل�ستعلة  الوطنية 

م�ساحلنا  ون�سع  خالفاتنا،  ننبذ  اأن 

امل�سوؤولية  ح�شَّ  ونربز  جانًبا،  ال�سخ�سية 

جتاه من اأوكلنا م�سريه، و�سوؤون حياته، 

جتاه  عائلته،  وخ��ري  وج���وده،  وك��رام��ة 

ال��وع��ود،  �سئم  ال��ذي  اللبناين  ال�سعب 

وملَّ  امل�سالح،  تنات�ش  من  يياأ�ش  ويكاد 

اأ�سحاب القرار مبخاوفه،  عدم اكراث 

وبطالته، وحقوقه، واأحالمه املك�سورة.

اأن  غده.  اإىل  نطمئنه  اأن  واجبنا  من 

واحلكومة  النيابي  املجل�ش  يف  نتاآلف 

التخطيط  على  ون��ه��اًرا  لياًل  وننكّب 

وال��ع��م��ل لإن��ق��اذ وط��ن��ن��ا، اق��ت�����س��ادًي��ا، 

نعم،  واأخالقًيا.  وبيئًيا،  واجتماعًيا، 

اأخالقًيا، لأّن الكلمات امل�سمومة التي 

وعرب  الأع���الم  يف  كال�سهام  تنطلق 

مواقع التوا�سل الجتماعي جتاه بع�سنا 

الذي  ال��دْرك  اإىل  بو�سوٍح  ت��دلُّ  البع�ش، 

الأ�سالة  وغياب  الأخالق،  اإليه  انحدرت 

�سعبنا.  مّيزتا  لطاملا  اللتني  والإن�سانية 

ومع هذا النحدار، ل قيامة للوطن.

 

لبنان مل يعد ميلك تَرَف اإهداِر الوقت

اأّيها اللبنانّيون،

ت�سكيل  اأزم���ة  ال��ي��وم  لبنان  يعي�ش 

فريدة  لي�ست  اأّنها  �سحيح  احلكومة، 

ر�سالة رئي�س اجلمهورية

رئي�س اجلمهورية يف كلمته اإىل اللبنانيني 

يف منا�سبة اليوبيل املا�سي لال�ستقالل:

لن ندع البالد تئّن اأكرث
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يف  عا�سها  اأن  �سبق  اإذ  ن��وع��ه��ا،  م��ن 

ح�سلت  اأّنها  كما  املا�سية،  ال�سنوات 

الدميقراطية  يف  عريقة  دوٍل  يف  وحت�سل 

الذي  الوقت  رنا  ولكّنها تخ�سّ واحل�سارة، 

اإمكانات  دون  وحت��ول  فيه،  رجعة  ل 

البلد  و�سوؤون  م�سالح  ومتابعة  الإنتاج 

الو�سع  معاجلة  ا  وخ�سو�سً وامل��واط��ن��ني 

قيام  تريدون  كنتم  ف��اإذا  القت�سادي. 

اأّن لبنان مل يعد ميلك  الدولة، تذّكروا 

تَرَف اإهدارِ الوقت.

احلقبة  خ��الل  الأول��وي��ة  كانت  لقد 

املن�سرمة لتاأمني ال�ستقرار الأمني واإبعاد 

اأن  وبعد  واليوم  املحيط،  نار  عن  لبنان 

اإىل  الن�سراف  من  ب��ّد  ل  ذل��ك،  حتّقق 

ال�ساغط،  القت�سادي  الو�سع  معاجلة 

وهواج�ش املواطنني و�سجونهم املعي�سية. 

فلم يعد ممكًنا الكتفاء مبعاجلاٍت 

املن�سود  الإ�سالح  وتاأجيل  اآنّية  مو�سعية 

واأّن  �سّيما  ل  امل�ستويات،  ك��ّل  على 

»اخل��ّط��ة الق��ت�����س��ادي��ة ال��وط��ن��ي��ة« قد 

اإقرار خططها  وتنتظر  حت معاملها  تو�سّ

وجمل�ش  ال���وزراء  جمل�ش  يف  وق��رارات��ه��ا 

ل  احلقيقية  الأوط����ان  ف��ق��ّوة  ال��ن��ّواب، 

الع�سكرية  باإمكاناتها  فقط  ُتقا�ش 

امُل�ستدام  ومنّوه  احلقيقي  باقت�سادها  بل 

ومدى تاأقلمه مع التطّور والتحديث.

من االقت�صاد اال�صتلحاقي اإىل 

االقت�صاد املنتج

وال�سيادة  ُي�ستكمل  ل  ال�ستقالل  اإّن 

اإّل  اأبعادها  كامل  تاأخذ  ل  الوطنية 

من  له  وحتوُّ الوطني  القت�ساد  حتّرر  عند 

منتج،  اقت�ساٍد  اإىل  ا�ستلحاقي  اقت�ساد 

عرب تن�سيط حركة الإنتاج يف خمتلف 

ال��وط��ن.  م�ساحة  وع��ل��ى  ال��ق��ط��اع��ات 

م�سكالت  يعاين  اللبناين  فالقت�ساد 

28عاًما  خالل  تفاقمت  ومالية  بنيوية 

التي  ال��ن��ت��ائ��ج  ع��ن  واأ���س��ف��رت  م�ست 

بقي  احلقيقي  والنمو  اليوم،  نواجهها 

�سعيًفا وعاجًزا عن ا�ستيالد ُفر�ش العمل 

اأعمال.  ورّواد  لل�سباب، عماًل  الكافية 

يتجاوز  وال��ع��ام  اخل��ا���ش  وال�ستهالك 

مُبجمله حجم دخلنا املحّلي.. »والويل 

وتاأكل مما  لأمٍة تلب�ش مما ل تن�سج، 

ل تزرع، وت�سرب مما ل تع�سر«.

اإّن لبنان بلد �سغري مب�ساحته، ولكّنه 

كبري بقدراته، وال�ستثمار بهذه القدرات 

ي�ستوجب  �سحيح،  ب�سكٍل  والطاقات 

ونظرة  الوطني،  لالقت�ساد  جّدية  مقاربة 

قطاعاته،  خمتلف  يف  لالإنتاج  حديثة 

والتزام هذا التوّجه جمتمًعا ودولة التزاًما 

بناء  على  قادًرا  وطننا  في�سبح  كاماًل، 

�سعبنا،  طموحات  يلّبي  منتٍج  اقت�ساٍد 

وطنهم  يف  العمل  على  �سبابنا  وي�سّجع 

ال���روة  ُت��غ��ن��ي  م�سافة  ق��ي��ٍم  وحت��ق��ي��ق 

الوطنية، وتوؤّمن الزدهار الدائم والرا�سخ، 

د  ويوطِّ ال�ستقالل  رك��ائ��ز  ��م  ُي��دعِّ م��ا 

املواطن  حّرية  احلّرية،  ويعطي  ال�سيادة 

معناها  ال��وط��ن،  ح��ّري��ة  اإىل  م�سافة 

وثيًقا  ات�����س��اًل  يّت�سل  ال���ذي  احلقيقي 

بالكرامة الإن�سانية والرفاهية والرخاء.

لن ندع البالد تئّن اأكرث

رغم كل ال�سعوبات احلالية، واإح�سا�ش 

بع�سنا باأّن الأمور مغلقة وامل�ستقبل غائم 

لن  وم�سوؤولية،  ثقة  اأقولها بكّل  وقامت، 

نراخى  ول��ن  اأك��ر،  تئّن  البالد  ن��دع 

ولن  والفا�سدين،  الف�ساد  مواجهة  يف 

والتنمية  الإ�سالح،  وعود  عن  نراجع 

امل�ستدامة، واإيجاد فر�ش العمل ل�سبابنا؛ 

من  اأوتيت  ما  بكّل  �سخ�سًيا  و�ساأعمل 

يل  املعطاة  ال�سالحّيات  وبكامل  قّوة، 

مع  وبالتعاون  للجمهورية،  كرئي�ٍش 

ي جمل�سي النّواب والوزراء، على دفع  رئي�سَ

عجلة القت�ساد قُدًما، وتر�سيد النفقات، 

اخلدمات  وحت�سني  الهدر،  مزاريب  و�سّد 

والبنى التحتية التي هي من اأب�سط حقوق 

املواطن. كما اأعتزم متابعة النكباب 

ال�سغرية  الف�ساد،  ملّفات  على مالحقة 

املعنّية  اجلهات  مع  والكبرية،  منها 

والأجهزة  الرقابة  اأجهزة  ويف  الق�ساء  يف 

اأّن  املواطن  لي�سعر  والإداري���ة،  الأمنية 

واأّن  اليومية،  حياته  يف  يتغرّي  ما  �سيًئا 

�سعاًرا  لي�ست  والفا�سدين  الف�ساد  حماربة 

م�سنًيا  كان  ولو  متوا�سل،  عمٌل  اإمّن��ا 

ا. ولكّنه �سي�سبح ملمو�سً

اأيها اللبنانّيون،

فر�ستها  تواجهن�ا،  اأخ��رى  مع�سل�ة 

علينا  وت�سغط  اجل���وار،  ح��رب  علينا 

و�سع  هي  واأمنًيا،  واجتماعًيا  اقت�سادًيا 

يعي�س�ون  فهوؤلء  ال�سوري�ني،  الّنازحني 

َتقيهم  البوؤ�ش، يف خي�م ل  يف خمّيمات 

حقوقهم  اأب�سط  وم��ن  احل��ّر،  ول  ال��ربد 

ا  خ�سو�سً واأر�سهم  بالدهم  اإىل  العودة 

انح�سار احلرب واخلطر عن معظم  بعد 

ول��ك�����ن، جن�د يف  ال�����س��وري��ة.  امل��ن��اط��ق 

لأ�سباب  العودة  هذه  يعرقل  من  املقابل 

ال��ع��ودة  ع��ن  ب��احل��دي��ث  ���س��واء  مبيتة، 

و�سائل  ك��ّل  ا�ستعمال  م��ع  الطوعية 

اإىل  ال��ّن��ازح  لدفع  والتخويف  الرغيب 

مبحاولة  اأو  ه��و،  حيث  البقاء  اختيار 

وذاك  هذا  ويف  ال�سيا�سي،  باحلل  ربطها 

�سرر كبري على لبنان الذي يجهد حلّل 

ميكنه  ول  امل��راك��م��ة،  م�سكالته 

واإن  فاحلرب  اإ�سافية،  اأعباء  حمل  اأبًدا 

ولكّننا  جوارنا،  يف  اندلعت  قد  تكن 

تداعياتها  من  الأك��رب  الق�سم  تلّقينا 

الأمر يفوق قدراتنا  واليوم بات  ل�سنوات، 

يومًيا  نعمل  لذلك،  املجالت.  كّل  يف 

النازح��ني  ال�سوريني  ت�سجي��ع  على 

وتاأمني  ت�سهيله��ا  وعل��ى  العودة،  على 

م�ستلزماته��ا.

 

اأيها اللبنانّيون،

ال�ستقالل  نيل  اأّن  التجارب  عّلمتنا 

مهما يكن �ساًقا ومكلًفا، يبَق اأ�سهل 

عامل  يف  ا  خ�سو�سً عليه،  املحافظة  من 

عنه  وتغيب  وال��ق��ّوة  امل�سالح  حتكمه 

بذلك.  الأعلم  ونحن  والعدالة  الأخالق 

ال�ستقالل  اأّن  ا  اأي�سً التجارب  وعّلمتنا 

واحتفالت  ذكرى  يتحّول  اأن  ميكن 

م�سمون  دون  من  فولكلورية  �سكلية 

املحافظة على  ول جوهر، فلنجعل من 

اأولوية  به  ك  والتم�سّ ا�ستقاللنا احلقيقي 

ُيبنى عليه  الذي  الأ�سا�ش  لنا، لأّنه حجر 

و�سالمه  واأمنه  وحّريته  الوطن  ا�ستقرار 

ا ازدهاره. واأي�سً

ع�ستم، عا�س لبنان
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الّن�سال  حكاية  ال�ستقالل،  حكاية  ن�سمع  ونحن  كربنا 

وق اإىل احلرية، حكاية اأجداد واآباء اأ�سّروا وت�سامنوا وتوّحدوا  والتَّ

حتت راية احلرية واحلق لينبثق ال�ستقالل بعد خما�ش الثورة، 

وُت�سرق �سم�ش احلرية يف 22 ت�سرين الثاين 1943. وهذا اليوم لي�ش 

ومنا�سبة  بعدنا،  ولأولدنا من  لنا  بل عربة  وح�سب،  لالحتفال 

الأجيال. فال وطن  الوطن يف قلوب  وحّب  املواطنة  روح  لغر�ش 

والإن�سان من دون وطن هو جمّرد  الوطن،  من دون �سعب يريد 

لجئ تائه يف هذه الغرباء.

وال�سبعون  اخلام�سة  الذكرى  تكون  اأن  ناأمل  اليوم،  هذا  يف 

وتغليب  والت�سامن،  واحل��وار  للتالقي  حمّطة  لال�ستقالل، 

النتماء الوطني على كل انتماء اآخر، ل�سّيما يف هذه املرحلة 

تع�سف  اأزمات  و�سط  لبنان  بها  مير  التي  ا�سة  واحل�سّ الدقيقة 

وزرع  وحدتنا  زعزعة  حماولة  حولنا،  من  وت��دور  مبنطقتنا 

النق�سامات يف اأر�سنا.

اأن  يعني  هوّيتنا،  على  ونحافظ  الوطن  ا�ستقالل  ن�سون  اأن 

وحدتنا  التفرقة، وجنعل من  بّث  يد غريبة حتاول  نردع كل 

ح�سًنا منيًعا اأمام الأطماع اخلارجية التي حتاول اخراق جدار 

نّيته  نن�سى وجود عدّو ل يخفي  اأن  ول يجب  لإ�سعافه.  الوطن 

ا  يوميًّ وينتهك  يراقبنا  بنا،  يرّب�ش  وثرواتنا،  باأر�سنا  واأطماعه 

�سيادتنا.

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  به  تقوم  ما  عالًيا،  نقّدر  اأن  لنا،  بّد  ول 

ننّوه بالجنازات  واأن  وال�ستقرار،  الأمن  يف �سبيل احلفاظ على 

املتتالية التي حّققها جنود جي�سنا الأبطال. فاجلي�ش اللبناين، 

اأّنه احل�سن احل�سني الذي لن ي�سمح لأّي كان، بالعبث  اأثبت 

باأمن البلد وا�ستقراره.

ولل�سهداء الذين حَموا بدمائهم الأرزة لتبقى، كّل الإجالل 

الإميان  يف  ا  در�سً واأعطيتم  التاريخ،  دخلتم  من  يا  والتقدير، 

النف�ش، فوهبتم  ببذل  الت�سحية  اآيات  اأ�سمى  وقّدمتم  واملحبة، 

اأرواحكم ليحيا الوطن �سّيًدا حًرا م�ستقاًل...

كتّيب اال�صتقالل يُ�صيء على مراحل حتية العيد

ت�صّمن الكتّيب الذي اأعّدته قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه ووّزع على احل�صور يف العر�ش الع�صكري املركزي، كلمات توّجه بها اإىل الع�صكريني كٌل 

من رئي�ش اجلمهورية العماد مي�صال عون، ووزير الدفاع الوطني يعقوب ال�صّراف، وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، باالإ�صافة اإىل معلومات و�صَور 

تاريخية واأخرى تعود اإىل ال�صنوات االأخرية. يف ما يلي ن�ّش الكلمات الثالث التي كانت مبثابة حتية للجهود التي يبذلها اجلي�ش.

رئي�س اجلمهورية: 

اأنتم ال�صمانة يف وجه العوا�صف

الظلم  وجه  يف  وقفوا  يوم  التاريخ  ع��ربوا  رج��ال  لال�ستقالل 

ب  وانتزعوا احلّرية. وعلى امتداد عقود بات للوطن �سياج خم�سّ

�سة  املوؤ�سّ اأبناء  يا  لكم  الأبطال.  بدماء  ومر�سوم  بالت�سحيات، 

ل�سون  �سهرمت  من  يا  اأنتم  اللبنانيني،  قلوب  الع�سكرية 

ر�سالتكم  �سرف  وحافظتم على  واأر�سكم،  اأهلكم  كرامة 

ا�ستقالل  ول  ال�سهادة،  ترفعه  ل  لوطٍن  عّزة  ل  باأّن  واإميانكم 

من دون �سعلة الوفاء تنقلونها من جيٍل اإىل جيل.

�سات  املوؤ�سّ باقي  يف  اإخوتكم  مع  الع�سكريون،  اأّيها  اأنتم 

الأمنية، ال�سمانة يف وجه العوا�سف والتحّديات، ومر�ساة الأمان 

جلميع اللبنانيني الذين منحوكم ثقتهم، وائتمنوكم على 

اأحالمهم وحقوقهم والتطّلعات.

وزير الدفاع الوطني:

ناأمل اأن تكون املنا�صبة حمّطة 

للتالقي والت�صامن
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اال�صتقالل وكلمات حتّيي اجلي�ش

لال�ستقالل،  وال�سبعني  اخلام�ش  بالعيد  نحتفل  اإذ  واليوم، 

ن�سع بني اأيديكم هذه الذكرى الوطنية الأكر عمًقا ودللة 

العنفوان،  روح  جديد  من  فيها  لت�سّخوا  ال�سعب،  وج��دان  يف 

يف  لبنان  لر�سالة  و�سمانة  للحّرية،  اأيقونة  عليها  وحتافظوا 

حميطه والعامل، وجلذوره احل�سارية والثقافية املمتّدة على اآلف 

ال�سنني.

ند والراعي الأمني، واأنا من خربت  اأعدكم باأن اأظّل لكم ال�سّ

لل�سرف  الأ�سمى  املعنى  منها  وت�سّربت  الع�سكرية،  احلياة 

والت�سحية والوفاء.

بالنهو�ش �سوب غٍد  اأمل ووعد  اإىل  معكم نحّول ال�ستقالل 

والأ�سالة، على قيا�ش  والزدهار  بال�سالم  نا�سًعا  �سي�سرق حتًما 

تطّلعات اللبنانيني.

يف  وامل�ستقبل  التاريخ  فيها  يلتقي  التي  الذكرى،  هذه  يف 

حلظة حا�سر، علينا اأن نعي اأّننا نحن »�سعب لبنان العظيم«، 

الأزم��ات  وتخّطي  واقت�ساده  بالوطن  النهو�ش  مًعا  ن�ستطيع 

ت يف ال�سنوات املا�سية،  كافًة، واإيقاف ثقافة الف�ساد التي تف�سّ

فقط اإن تواّفرت لنا النّية وتوّحدنا مًعا لنتهاز الفر�سة ال�سانحة 

اأمامنا لن�سبك الأيادي، ول نفلتها من اأجل خري لبنان...

قائد اجلي�س 

وطننا ي�صتحّق مّنا كل الوفاء والت�صحية

ا لالحتالل،  ال�ستقالل هو ثمرة م�ساٍر طويل من الّن�سال رف�سً

يوم  لي�ش جمّرد  هو  والت�سحية.  الوطنية  قيَم  معناه  يحمل يف 

نحتفل به، اإنه تاريخ من البطولت واملحّطات اخلالدة.

22 ت�سرين الثاين هو يوم م�سرق يف �سجل لبنان، توّحد خالله 

الدفاع  �سبيل  يف  واملناطق  الأطياف  خمتلف  من  اللبنانيون 

بف�سل  اأرادوا  ما  لهم  فكان  م�ستقاًل،  حًرا  �سيًدا  لبنان  عن 

حّبهم لوطنهم واإميانهم به.

لبنان،  ل�ستقالل  ال���75  بالذكرى  اليوم  نحتفل  ونحن 

من  مًعا  نتعاون  اأن  ومواطنني،  م�سوؤولني  جميًعا،  علينا 

وج��ه  يف  وحت�سينه  الوطني،  الإجناز  هذا  على  املحافظة  اأجل 

الوف��اء  ك��ّل  مّن��ا  ي�ستح��ق  وطنن��ا  لأّن  التحّدي��ات  ك��ل 

والت�سحي��ة.
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»اأمر اليوم«

قائد اجلي�س للع�سكريني:

ط االأرزة العلم ي�صكن جي�صكم قلب الوطن كما تتو�صّ

الع�صكريون اأّيها 

ال���س��ت��ق��الل  بعيد  ال��ي��وم  نحتفل 

هذه  ويف  املا�سي،  يوبيلِه  يف  العام  هذا 

ال��ذك��رى امل��ج��ي��دة اأك���ر م��ن در���ش 

وجه  يف  لبنان  �سمود  اإّن  اإذ  وع��ربة، 

احلقبة  تلك  طوال  واملحن  العوا�سف 

ب�سكٍل  يثبت  ال��زم��ن،  م��ن  امل��دي��دة 

يف  ال�ستقالل  فجر  ب��زوغ  اأّن  قاطع 

ت�سرين  �سهر  من  والع�سرين  الثاين 

وليد  العام 1943، مل يكن  الثاين من 

موؤاتية  ودولية  اإقليمية  ظروف  تقاطع 

ثمرة  ج��وه��ره  يف  ه��و  ب��ل  فح�سب، 

الحتاللت  وجه  يف  اللبنانيني  ن�سال 

اإميانهم  وفعل  الأجنبية،  والو�سايات 

الدوؤوب  و�سعيهم  الوطن  بهذا  الرا�سخ 

جامعة،  وطنية  ه��وي��ة  حتقيق  اإىل 

واحل�ساري  الثقايف  منوذجها  يف  فريدة 

الذي  جي�سكم  فاإّن  كذلك،  الرائد. 

اأثبت على  ال�ستقالل،  رحم  ن�ساأ من 

جدير  اأّن��ه  ي��زال،  ول  م�سريته  امتداد 

فلم  الأم��ان��ة،  ه��ذه  على  باحلفاظ 

ال�سهداء  قوافل  بذل  يف  حلظًة  يبخل 

دفاًعا  الوطن،  مذبح  على  واجلرحى 

عن وحدته و�سيادته و�سالمة اأرا�سيه.

الع�صكريون اأّيها 

وب��ع�����ش  حم���ط���ات،  ال���ت���اري���خ  اإّن 

واليوم  ذاتها،  بحّد  تاريخ  املحطات 

والت�سحية  ال���دم  ب��ح��رب  ت�����س��ّط��رون 

لبنان  ت��اري��خ  يف  م�سرقة  �سفحات 

امل��ع��ا���س��ر. ف��ف��ي زم����ن ال��ت��ح��ولت 

تثابرون  الكربى،  الدولية  وال�سراعات 

ع��ل��ى ج��ه��وزي��ت��ك��م ع��ن��د احل���دود 

العدو  خمططات  لإحباط  اجلنوبية، 

وحماولته  وتهديداته،  الإ�سرائيلي 

و�سع اليد على جزء من اأر�سنا وثرواتنا 

داأبتم  ما  على  فا�ستمروا  النفطية. 

املقّد�ش  بحّقكم  مت�سّلحني  عليه، 

و�سعبكم،  ترابكم  ع��ن  ال���ّذود  يف 

الأمم  قوات  مع  والتعاون  بالتن�سيق 

تطبيًقا  جانبكم  اإىل  املوؤقتة  املتحدة 

من  يزيد  ما  ومندرجاته،   1701 للقرار 

مواجهة  على  وقدرتكم  �سمودكم 

ونواياه  خروقاته  وف�سح  ال��ع��دو،  ه��ذا 

اأّنكم  واأعلم  العامل.  اأمام  العدوانية 

وتالل  �سبعا  م��زارع  لتحرير  ت��ّواق��ون 

انت�ساركم  وا�ستكمال  كفر�سوبا 

فيها كما يف اجلزء ال�سمايل من بلدة 

املحتلة. الغجر 

فهو  لت�سحياتكم  الآخر  الوجه  اأما 

من  طردمتوه  ال��ذي  الإره��اب  حماربة 

العماد  الع�صكريني، اعترب قائد اجلي�ش  اإىل  الذي وّجهه  اليوم«  يف »اأمر 

جوزاف عون اأّن ما ننعم به من ا�صتقرار اأمني هو نتيجة العمل الدوؤوب 

واملتوا�صل... يف ما يلي ن�ش »اأمر اليوم«:

12
العدد 402



اأر�سنا واأبعدمت خطره. واليوم تنت�سرون 

وال�سرقية  ال�سمالية  احل���دود  على 

جمموعات  اأي  ت�سّلل  من  لتاأمينها 

التهريب  عمليات  و�سبط  اإرهابية 

والنتقال غري ال�سرعي.

ا�ستقرار  من  به  ننعم  ما  اأّن  اعلموا 

عملكم  نتيجة  هو  الداخل  يف  اأمني 

اخلاليا  مالحقة  يف  واملتوا�سل  الدوؤوب 

والعمليات  وتفكيكها  الإرهابية 

ال�ستباقية �سدها. ل مكان للمخّلني 

عازم  واجلي�ش  لهم،  مالذ  ول  بالأمن 

املواطنني  وحماية  مطاردتهم  على 

التي  املخدرات  اآفة  ومن  �سرورهم  من 

تهّدد جمتمعنا.

الع�صكريون اأّيها 

تلّف  ال��ت��ي  ال�سبابية  احل��ال��ة  اإّن 

حت��ّولت  ظ��الل  يف  باأ�سرها  املنطقة 

من  لها  �سيكون  مرتقبة،  ك��ربى 

بلدنا،  على  انعكا�سات  �سك  دون 

التي  الدقيقة  ال��ظ��روف  ع��ن  ف�ساًل 

عليكم  يحّتم  ما  لبنان،  بها  ميّر 

اليقظة  درج����ات  اأع��ل��ى  يف  ال��ب��ق��اء 

هذه  حت��ّدي��ات  ملواجهة  وال���س��ت��ع��داد 

امل���رح���ل���ة مب��خ��ت��ل��ف اأ���س��ك��ال��ه��ا 

على  ثباتكم  يف  لأّنكم  ووجوهها، 

وت��ف��اٍن  ب��ك��ف��اءٍة  مهماتكم  اأداء 

والتزام، اإمّنا ت�سّكلون ج�سر عبور اإىل 

موؤ�س�سات  معها  تعود  واعدة،  مرحلة 

اأداء دورها الطبيعي،  الدولة كافة اإىل 

النهو�ش  ور���س��ة  جديد  م��ن  وتنطلق 

بالوطن على ال�سعد جميًعا.

البالد،  علم  الأرزة  ط  تتو�سّ كما 

لذا  الوطن،  قلب  ي�سكن  جي�سكم 

كونوا نب�ش الأمل يف عروقه، اأ�سّداء يف 

بثقة  اأقوياء  وبطولتكم،  عزمكم 

�سهدائكم،  ب��اإرث  اأع��ّزاء  �سعبكم، 

للوطن  اأّنكم  اأخ��رى،  م��رًة  فتثّبتوا 

ُحماته  ولال�ستقالل  املتني،  �سياجه 

املخل�سون.

الريزة يف 2018/11/21

العماد جوزاف عون قائد اجلي�س
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ا�ستقباالت وزير الدفاع

الدفاع  وزارة   Davit Tonoyan الأرميني  الدفاع  وزير  زار   

ال�سّراف،  الوزير يعقوب ريا�ش  الوطني حيث كان له لقاء مع 

يف ح�سور وزير ال�سياحة اللبناين Avedis Guidanian واأع�ساء 

الوفدين اللبناين والأرميني.

يف  العامة  والأو�ساع  الثنائية  العالقات  يف  اجلانبان  بحث 

ة تعاون ع�سكري بني  لبنان واملنطقة، كما متَّ توقيع اتفاقيَّ

البلدين.

ع  يتمتَّ التي  املتمّيزة  »املكانة  على  ال�سّراف  الوزير  �سّدد  وقد 

ون املتحّدرون من اأ�سل اأرمينّي يف لبنان،  بها املواطنون اللبنانيُّ

امل�ستويات.  خمتلف  على  الوطن  يف  �سركاء  هم  اأنَّ اإىل  م�سرًيا 

كما نّوه بجهود الوحدة الأرمينية العاملة �سمن قوات الأمم 

املّتحدة املوؤقتة يف لبنان«.

التفاقية  توقيع  »يوم  اأن  الأرميني  الوزير  اأّكد  ناحيته،  من  وزير الدفاع الأرميني

ال�سفرية الدامناركية�سفرية الوليات املّتحدة الأمريكية

�سفري اأرمينيا�سفرية قرب�س

وزير الدفاع الوطني 

ا ي�صتقبل نظريه االأرميني و�صفراء ووفوداً
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رئي�س اأركان الدفاع اليوناين�سفري الربازيل

وفد من الحتاد اللبناين الربازيليوفد من الحتاد الدويل للريا�سة الع�سكرية

من  ملزيد  الطريق  د  ميهِّ تاريخي  ي��وم  هو 

التفاقيات امل�ستقبلية«، منّوًها ب�»العالقات 

اللبناين  ال�سعبني  جتمع  التي  التاريخية 

والأرميني«.

املّتحدة  الوليات  �سفرية  ال�سّراف  الوزير  وا�ستقبل 

بالدها  دعم  اأّكدت  التي   Elizabeth Richard الأمريكية 

ال�سفرية  ا�ستقبل  كما  وا�ستقرارها.  واأمنها  اللبنانية  للدولة 

الدامناركية  Miritti Jules وبحث معها يف اإمكان م�ساهمة 

الدفاع لإن�ساء  وزارة  اأعّدتهما  الّلذين  امل�سروعني  الدامنارك يف 

6 م�ست�سفيات ع�سكرية جديدة اأحدها يف بريوت )مركزي( 

املوؤ�س�سة  يف  الطاقة  ا�ستهالك  من  واحلّد  املناطق،  يف  والباقي 

الع�سكرية.

اأرمينيا   ،Christina Rafti قرب�ش  �سفراء:  التقى  كما 

 Paulo الربازيل   ،Samuel Makartchian
العالقات  يف  معهم  وب��ح��ث   ،Benetto

الثنائية والأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

اأركان  رئي�ش  الوطني  الدفاع  وزير  وا�ستقبل 

 Evangelos Apostolakis الدفاع اليوناين الأدمريال

 Francicos اليوناين  ال�سفري  ح�سور  يف  مرافق،  وفد  راأ�ش  على 

ل  البلدين،  بني  التعاون  عالقات  يف  البحث  وجرى   ،Verros
البحرية  القوات  تطوير  ومو�سوع  الع�سكري  املجال  يف  �سّيما 

والتدريب.

للريا�سة  الدويل  وفًدا من الحتاد  ا،  اأي�سً ال�سّراف  الوزير  والتقى 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  رئي�ش  برئا�سة  الع�سكرية 

اللبناين  الحت��اد  من  واآخ��ر  الهّد،  ج��ورج  العميد  اجلي�ش  يف 

الربازيلي.
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

�سفرية 

االحتاد 

االأوروبي

ال�سفري 

ال�سيني

ال�سفري 

االإيطايل

�سفراء ووفود ع�سكرية 

و�سخ�سيات يف لقاءات 

العماد قائد اجلي�ش

جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  اأجرى 

التطّورات  تناولت  اأف��ق  جولة  عون 

عر�ش  كما  واملنطقة،  لبنان  يف 

ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ع��اون 

�سفرية  م��ن  ك��ل  م��ع  الع�سكري 

 ،Christina Lassen الحتاد الأوروبي

كيجيان،  وان��غ  ال�سيني  ال�سفري 

20
العدد 402



ال�سفري 

االأرجنتيني

�سفرية قرب�ص�سفري جمهورية اأملانيا االحتادية

�سفرية دولة 

ت�سيكيا 

 Massimo الإي����ط����ايل  ال�����س��ف��ري 

الع�سكري  امللحق  يرافقه   Marotti
 ،Massimiliano Sforza العقيد 

الحتادية  اأملانيا  جمهورية  و�سفري 

امللحق  يرافقه   Georg Birgelen
 ،Richard Steten الع�سكري املقدم

 Christina Rafti قرب�ش  �سفرية 

 Mauricio الأرجنتيني  وال�سفري 

ت�سيكيا  دول���ة  و���س��ف��رية   ،Alice
.Michaela Fronkova
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

ال�سفري 

امل�سري

�سفري دولة 

قطر 

وزير 

الدفاع 

االأرميني

ال�سفري  عون  العماد  والتقى 

امللحق  يرافقه  النجاري  نزيه  امل�سري 

�ساح  حممد  العقيد  الع�سكري 

قطر  دولة  و�سفري  �سّيد،  اأحمد  الدين 

اجلديد حممد ح�سن جابر اجلابري، 

توّليه مهّمته اجلديدة يف  يف منا�سبة 

لبنان.

وزير  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل  كما 

 ،Davit Tonoyan الدفاع الأرميني

22
العدد 402



رئي�ص اأركان 

الدفاع اليوناين

ممّثلة االأمني العام للأمم املّتحدةكبري م�ست�ساري وزارة الدفاع الربيطانية ل�سوؤون ال�سرق االأو�سط 

نائب وزير 

الدفاع 

الكازاخ�ستاين 

الدفاع  وزارة  م�ست�ساري  وكبري 

الأو�سط  ال�سرق  ل�سوؤون  الربيطانية 

الفريق John Lorimer، وممّثلة 

املّتحدة  لاأمم  العام  الأمني 

ورئي�ش   ،Pernille Kardel
اأركان الدفاع اليوناين الأدمريال 

 Evangelos Apostolakis
ونائب  مرافق،  وفد  راأ�ش  على 

الكازاخ�ستاين  الدفاع  وزير 

 Talgat Mukhtarov اجلرنال 

يرافقه وفد. وبحث املجتمعون يف 

الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة 

وعاقات التعاون الع�سكري.
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

رئي�ص بعثة 

اللجنة 

الدولية 

لل�سليب 

االأحمر يف 

لبنان

وفد من 

جمل�ص 

العموم 

الربيطاين

امللحق 

الع�سكري 

النم�ساوي

رئي�ش  ا:  اأي�سً اجلي�ش  قائد  زّوار  ومن 

لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة  بعثة 

 Christophe لبنان  يف  الأح��م��ر 

ب�سمة  ال�سّيدة  ت��راف��ق��ه   Martin
العموم  جمل�ش  م��ن  وف��د  طباجة، 

يا�سني  النائب  ح�سور  يف  الربيطاين 

النم�ساوي  الع�سكري  امللحق  جابر، 

وامللحق   Heinz Assmann العقيد 

 Sylvio العقيد  الربازيلي  الع�سكري 

وداعية  زيارة  يف   Pessoa Da Silva
 Luis العقيد  خلفه  خالها  ق��ّدم 

.Claudio Veloso Concalves
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وفد من 

االحتاد 

الدويل 

للريا�سة 

الع�سكرية

امللحق 

الع�سكري 

الربازيلي

وفد من 

املجل�ص 

القاّري 

االأفريقي

الحت��اد  م��ن  وف���ًدا  ا�ستقبل  كما 

يرافقه  الع�سكرية  للريا�سة  ال��دويل 

املركز  رئي�ش  الهّد  ج��ورج  العميد 

يف  الع�سكرية  للريا�سة  ال��ع��ايل 

القاّري  املجل�ش  من  واآخ��ر  اجلي�ش، 

فواز،  عبا�ش  ال�سّيد  برئا�سة  الأفريقي 

تقوم  التي  باجلهود  الوفدان  نّوه  وقد 

بها املوؤ�س�سة الع�سكرية على �سعيد 

واعتماد  وال�ستقرار  الأم���ن  حفظ 

للكّلية  الدخول  الكفاءة يف  معيار 

مبوؤ�س�سات  الثقة  يعّزز  ما  احلربية، 

الدولة، وي�سّجع امل�ستثمرين واملغرتبني 

على العودة.
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العر�ش الع�سكري
اإعداد: تريز من�سور
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وكاأّن كلهم واحد...

جنود لبنان يف العر�ص الع�سكري:

والهامة  الهادرة  باخلطوة 

�سفوًفا  تباًعا  مّروا  املرفوعة، 

وك��اأّن  متنا�سقة،  ة  مرتا�سّ

لبنان  كّلهم واحد. هم جنود 

احلاملون ر�سالتهم نذًرا يفونه 

بالعرق والدم.

قلب  ينب�ش  �سدورهم  يف 

يجري  �سرايينهم  ويف  واحد، 

حناجرهم  ومن  واحد،  دم 

يخرج �سوت واحد. اإّنه لبنان 

يف  ويجري  القلوب  يف  ينب�ش 

العروق وي�سدح يف احلناجر.



العر�ش الع�سكري 
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اليوبيل  منا�سبة  يف  لبنان  جنود  ق��ّدم 

من  واح���ًدا  لبنان  لا�ستقال  املا�سي 

واأكرثها  الع�سكرية  العرو�ش  اأجمل 

الذي  الع�سكري  العر�ش  ودّقة.  تنظيًما 

�سفيق  ج��ادة  يف  اجلي�ش  قيادة  اأقامته 

العماد  اجلمهورية  رئي�ش  ح�سره  ال��وّزان 

النواب  جمل�ش  ورئي�ش  ع��ون  مي�سال 

املكّلف  احلكومة  ورئي�ش  بري  نبيه 

ال�سخ�سيات  من  وح�سد  احلريري،  �سعد 

الر�سمية.

ح�سور  اإىل  اجلي�ش  قائد  دعوة  لّبى  وقد 

ال�ستقال  بعيد  امل��رك��زي  الحتفال 
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اجلميل،  اأم���ني  ال��رئ��ي�����ش  م���ن:  ك��ل 

فوؤاد  الرئي�ش  �سليمان،  مي�سال  الرئي�ش 

نائب  معو�ش،  نايلة  ال�سيدة  ال�سنيورة، 

رئي�ش جمل�ش النواب اإيلي الفرزيل، نائب 

العامة  ال�سحة  وزير  الوزراء  رئي�ش جمل�ش 

غ�سان  الأع��م��ال  ت�سريف  حكومة  يف 

يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  حا�سباين، 

حاليون  ون��واب  وزراء  ال�����س��ّراف،  ريا�ش 

املقام��ات  ع��ن  وممثل��ون  و�سابق��ون، 

الدبلوما�سي��ة  والبعث��ات  الديني��ة 

ح�س��ر  كذل��ك،  لبن��ان.  يف  املعتم��دة 

وح�سد  الق�سائ��ي،  اجل�سم  ممثل��و 

وامل�سم��وع  املرئ��ي  الإع�ام  من  كبري 

وامل��ك��ت��������وب )امل��ح��ل��ي والأج��ن��ب��ي(، 

والجتماعي��ة  القت�سادي��ة  والهيئ��ات 

الأجه��زة  وقادة  والأهلي��ة،  والنقابي��ة 

الأمني��ة وكب��ار ال�سب��اط ومدعوون.

جتهيزها  اكتمل  التي  ال�ساحة  يف 

املزّينة  ة  املن�سّ الفجر، بدت  �ساعات  قبل 

بديعة  كلوحٍة  والأحمر،  الأبي�ش  بالورد 

زت  والأعام، وُركِّ الرايات  فيما رفرفت 

وعر�ش  الوقائع  لنقل  عماقة  �سا�سات 

مديرية  اأع��ّدت��ه  ال��ذي  الوثائقي  الفيلم 

ال�سفن  ر�َست  ال�ساحة  ومقابل  التوجيه، 

ب��الأع��ام  وت��زّي��ن��ت  امل��رف��اأ  يف  احلربية 

اللبنانية واأعام اجلي�ش، وبات اجلميع 

بانتظار اكتمال و�سول املدعوين.



العر�ش الع�سكري
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وقائع االحتفال

ع���ن���د ال��ث��ام��ن��ة 

الع�سرين  والدقيقة 

اك���ت���م���ل و����س���ول 

و�سل  ثم  املدعوين، 

علم اجلي�ش، فقائد 

اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد 

و�سط  ج���وزاف ع��ون 

التكرمي.  مرا�سم 

و�سول  ذل��ك  اأعقب 

الوطني  الدفاع  وزير 

ي��ع��ق��وب ال�����س��راف 

احلريري  فالرئي�ش 

الذين  بري  والرئي�ش 

منهم  لكل  اأُّدي��ت 

مرا�سم التكرمي.





التا�سعة،  وعند 

و����س���ل ال��رئ��ي�����ش 

ع�������ون ف���ك���ان 

ا���س��ت��ق��ب��ال��ه  يف 

له  وعزفت  اجلي�ش،  وقائد  الدفاع  وزي��ر 

املو�سيقى حلن التعظيم والن�سيد الوطني، 

وع�سرين  اإح���دى  املدفعية  واأط��ل��ق��ت 

البواخر  اأطلقت  فيما  ترحيًبا،  طلقة 

دقيقة،  ن�سف  ملدة  اأبواقها  الع�سكرية 

واأُطلق احلمام الأبي�ش والبالونات امللّونة 

باألوان العلم اللبناين.

توّجه الرئي�ش اإىل الن�سب التذكاري ل�سريح اجلندي املجهول 

التي  ال�ستقال  �سعلة  واأ�ساء  الزهر  من  اإكليًا  و�سع  حيث 

اأنهت جتوالها يف املناطق اللبنانية بالو�سول اإىل �ساحة العر�ش. 

العر�ش الع�سكري
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وعزفت املو�شيقى معزوفة تكرمي املوتى والزمتي الن�شيد الوطني 

ون�شيد ال�شهداء.

وزير  يرافقه  عون  الرئي�س  �شعد  اجلي�س،  علم  حّيا  اأن  وبعد 

الدفاع اإىل اآلية من نوع جيب ع�شكري مك�شوف وخلفهما 

الوحدات  وا�شتعر�شوا  اأخرى،  اآلية  بدوره  م�شتقلاً  اجلي�س  قائد 

ة. امل�شاركة، قبل اأن ياأخذ كل منهم مكانه على املن�شّ



اأع�����ط�����ى اإ������ش�����ارة 

العر�س  قائد  االنطلق 

ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن 

قائد  معلوف  جربايل 

فخامة  ا�شتئذان  بعد  اخلام�س  ال��ل��واء 

�شماء  يف  حّلق  االأثناء  هذه  يف  الرئي�س، 

نوع  الطوافات  من  �شرب  االحتفال، 

واجلي�س.  لبنان  علَمي  يحمل   BELL
 ،GAZELLE طوافات  من  �شرب  تله 

واآخر نوع PUMA كما حّلقت خلل 

 SUPER ط��ائ��رات  جمموعة  العر�س 

وبعدها  مرحلتني،  على   TUCANO
.CESSNA جمموعة من طائرات

العر�ض الع�سكري
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العر�ض الع�سكري

الع�شكري  العر�س  ب��داأ 

االأع����لم  اأوالاً  ف���م���ّرت 

ال��ت��وايل: علم  وه��ي على 

املديرية  علم  اجل��ي�����س، 

ال��ع��ام��ة ل���ق���وى االأم����ن 

املديرية  علم  الداخلي، 

ال��ع��ام��ة ل��لأم��ن ال��ع��ام، 

ع��ل��م امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة 

الوحدات،  العامة، بيارق  الدولة، علم مديرية اجلمارك  الأمن 

قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، الكلية احلربية، القوات 

الربية )مدر�شة الرتباء(، القوات البحرية، القوات اجلوية، معهد 

التعليم، لواء احلر�س اجلمهوري. 
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اأعقبها مرور الوحدات الراجلة وقوامها، االألوية: االأول، الثاين، 

العا�شر،  التا�شع،  الثامن،  ال�شابع،  ال�شاد�س،  الثالث، اخلام�س، 

احلدود  واأفواج  اللوج�شتي،  واللواء  ع�شر،  الثاين  ع�شر،  احلادي 

ال�شرطة  والرابع، ف�شيلة االإناث يف  الثالث  الثاين،  الربية االأول، 

ال�شغب،  مكافحة  �شرية   - الثالث  التدخل  فوج  الع�شكرية، 



العر�ض الع�سكري
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املديرية العامة للأمن العام، جمموعة اإناث من االأمن العام، 

املديرية العامة الأمن الدولة، مديرية اجلمارك العامة، الطبابة 

الع�شكرية، املركز العايل للريا�شة الع�شكرية، مدر�شة التزّلج، 

فوج االإطفاء، رابطة قدامى القوات امل�شلحة اللبنانية، ف�شيلة 

جمموعة  الهند�شة،  لفوج  تابعتان  كلب  ومفرزة  نّقابني 



العر�ض الع�سكري
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لبنان، جمموعة  اللبنانية، جمموعة م�شرف  االأوملبية  اللجنة 

قوامها  امل�شتقبل  لبنان  من  جمموعة  لبنان،  اف  ك�شّ احتاد 

املتفّوقون يف اجلامعات.

ا، متّيز العر�س باإحياء اآلة ال�»لري« lire املعروفة بنعومة �شوتها بحيث  مو�شيقياً

ا جديدة  عزفت عليها وللمّرة االأوىل اأربع ع�شكريات من مو�شيقى اجلي�س اأحلاناً

من بينها مار�س برافورا.

لري 

وبرافورا
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فوج  وه��ي:  ريا�شية  بخطى  ت�شري  التي  الوحدات  اأطّلت  ثم 

املجوقل،  الفوج  والتج�ش�س،  االإرهاب  مكافحة  فرع  املغاوير، 

فوج مغاوير البحر.

وبعدها مّرت جمموعة خيالة من املديرية العامة لقوى االأمن 

الداخلي.



العر�ض الع�سكري
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املوؤّللة  الوحدات  عر�س  ذلك،  اأعقب 

الرابع  التدخل  فوج  التوايل:  على  وهي 

 - ال��دع��م  ل��واء  اأم113،  جند  ن��اق��لت   -

ال�شرطة  للدروع،  وامل�شاد  االإ�شارة  فوجا 

فاب،  نوع  جند  ناقلت   - الع�شكرية 
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فاب،  نوع  جند  ناقلت   - املغاوير  فوج 

نوع  جند  ن��اق��لت   - املجوقل  ال��ف��وج 

دبابات   - االأول  املدرعات  فوج  ب��راديل، 

مدافع   - االأول  املدفعية  فوج  اأم60،  نوع 

فوج  ملم،   155 عيار  احل��رك��ة  ذات��ي��ة 

�شواريخ،  راج��م��ات   - الثاين  املدفعية 

الفوج املجوقل - اآليات نوع UTV، وحدة 

الداخلي  االأم��ن  قوى  يف  ال�شيارة  القوى 

�شعبة  ال�شغب،  مكافحة  اآل��ي��ات   -

املعلومات - فرع احلماية والتدخل، قوى 

االأمن الداخلي - جمموعة دراجني، فوج 

االإطفاء، الدفاع املدين، وال�شليب االأحمر 

اللبناين.

العميد  العر�س  قائد  تقّدم  اخلتام،  يف 

اجلمهورية  رئي�س  من  معلوف  الركن 



العر�ض الع�سكري
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اأن  وقبل  العر�س،  انتهاء  ا  معلناً

والرئي�شان  عون  الرئي�س  يغادر 

ب��ري واحل��ري��ري، وّدع��ه��م وزي��ر 

وكبار  اجلي�س  وقائد  الدفاع 

االحتفال  وان��ت��ه��ى  ال�شباط. 

وت��له  اجلي�س  علم  مب��غ��ادرة 

احل�شور. 

التهاين يف الق�سر اجلمهوري

عِقب العر�س الع�شكري، قّدم قائد اجلي�س على راأ�س وفد من ال�شباط 

النواب  جمل�س  ي  ورئي�شَ اجلمهورية  لرئي�س  بالعيد  التهنئة  الكبار 

واحلكومة يف الق�شر اجلمهوري.







وفاًء لهم
قائد اجلي�ش ي�شع اإكليلاً من الزهر على ن�شب �شهداء اجلي�شاإعداد: نينا عقل خليل

الوّزان  �شفيق  جادة  يف  الع�شكري  العر�ض  انتهاء  عقب 

توّجه قائد اجلي�ض العماد جوزاف عون على راأ�ض وفد من 

كبار �شباط القيادة اإىل ملعب وزارة الدفاع الوطني- الريزة، 

حيث و�شع اإكليلاً من الزهر على ن�شب �شهداء اجلي�ض، 

ا لت�شحياتهم الكبرية  ا لأرواحهم الطاهرة، وتقديراً تكرمياً

يف احلفاظ على وحدة الوطن و�شيادته وا�شتقلله.
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»اأمر اليوم« يف الريزة واملناطقوفاًء لهم

واليي�ييشييبييعيين  اليييذكيييرى اخليياميي�ييشيية  يف 

املنا�شبة  اجلي�ض  قيادة  اأحيت  لل�شتقلل، 

تراأ�شه  الوطني،  الدفاع  وزارة  باحة  يف  اأُقيم  احتفال  يف 

يحيى  خليل  الركن  العميد  للعديد  الأركييان  رئي�ض  نائب 

ممّثلاً قائد اجلي�ض العماد جوزاف عون، وح�شره �شباط اأجهزة 

الحتفال  تخّللت  لها.  التابعون  املدنيون  واملوظفون  القيادة، 

مرا�شم رفع العلم وتلوة »اأمر اليوم« الذي وّجهه قائد اجلي�ض 

العماد جوزاف عون اإىل الع�شكرين.

كذلك، اأُقيمت احتفالت تلوة »اأمر اليوم« وو�شع اأكاليل 

قيادات  يف  لل�شهداء  التذكارية  الأن�شاب  على  الزهر  من 

الوحدات  و�شائر  واجلوية  البحرية  والقوات  الع�شكرية  املناطق 

الكربى والقطع امل�شتقّلة.
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يف الريزة

منطقة بريوت

منطقة ال�شمال منطقة جبل لبنان
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منطقة اجلنوب

منطقة البقاع

القوات اجلوية

القوات البحرية



وفاًء لهم

اأكاليل من الزهر 

على اأ�شرحة رجاالت اال�شتقلل

و�شع  احتفالت  يف  ال�شتقلل  رجالت  ذكرى  لبنان  اأحيا 

العماد  اجلمهورية  رئي�ض  من  كل  عن  ممّثلون  خللها 

ورئي�ض  بّري  نبيه  الأ�شتاذ  النّواب  جمل�ض  ورئي�ض  عون  مي�شال 

الزهر  من  اأكاليل  احلريري،  الدين  �شعد  املكّلف  احلكومة 

على اأ�شرحة املكّرمن.

فوؤاد �شهاب

ريا�ش ال�شلح

حبيب اأبو �شهل

ب�شارة اخلوري

كميل �شمعون

�شائب �شلم
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ب�شارة  لهم:  املغفور  من  كل  �شرائح  الحتفالت  و�شملت 

�شائب  ال�شلح،  ريا�ض  �شمعون،  كميل  �شهاب،  فوؤاد  اخلوري، 

�شلم، حبيب اأبو �شهل، عدنان احلكيم، �شليم تقل، �شربي 

اأر�شلن، حميد فرجنية، عادل ع�شريان، عبد  حمادة، جميد 

احلميد كرامي، رفيق احلريري وبيار اجلمّيل.

حميد فرجنية

�شربي حمادة

عبد احلميد كرامي

بيار اجلمّيل

جميد اأر�شلن

عادل ع�شريان

رفيق احلريري
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كييييذلييييك، اأُقيييييييم 

اللوحة  اأمام  احتفال 

لغتيال  التذكارية 

الرئي�ض ال�شهيد رينيه 

حمييّليية  يف  ميييعيييّو�يييض 

الظريف – بريوت.

بيييييدوره، و�ييشييع وزييير 

الدفاع الوطني الأ�شتاذ 

يييعييقييوب الييي�يييشيييّراف 

الزهر  ميين  اإكييليييييلاً 

اأمييييام متييثييال الأميييري 

)مدخل  الييدييين  فخر 

الوطني  الدفاع  وزارة 

زار  كما  اليييريزة(،   –
اخلطيب  طارق  الوزير 

بيييييت ال�ييشييتييقييلل يف 

والنائب  ب�شامون  بلدة 

قلعة  عراجي  عا�شم 

را�شيا.

رينيه 

معّو�ش

متثال االأمري 

فخر الدين

بيت 

اال�شتقلل

قلعة را�شيا

وفاًء لهم
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العماد  اجلي�ض  قييائييد  ح�شور  يف   

بريوت  اأ�شاقفة  ورئي�ض  عون  جوزاف 

جامعة  ويل  مطر  بول�ض  املييطييران 

اخلوري  اجلامعة  ورئي�ض  احلكمة، 

من  وفييٍد  راأ�ييض  على  �شلفون  خليل 

اإدارة اجلامعة، مّت يف قيادة اجلي�ض- 

بن  تييعيياون  اإتفاقية  توقيع  اليييريزة 

احلكمة  وجامعة  اللبناين  اجلي�ض 

ت�شمل   .Sagesse University
علمية  دورات  تنظيم  التفاقية 

وت�شهيلت  وتثقيفية  واإعيييداديييية 

خا�شة للع�شكرين وعائلتهم.

اإدارة  عيييون  الييعييميياد  �شكر  وقيييد 

ا على  اجلامعة على مبادرتها، م�شّدداً

اأهمّية متابعة ال�شابط اأو الع�شكري 

اأثر  من  ذلك  يف  ملا  العلمي  حت�شيله 

واإنتاجية  اإنتاجيته  على  اإيجابي 

ن�شعى  نحن  قييّوة.  هي  »املعرفة  وقييال:  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة 

التحليلية  قدراتهم  وتطوير  الفكرية  �شباطنا  اآفاق  لتو�شيع 

لتخاذ القرارات املنا�شبة«.

بن  التعاون  هييذا  اأهمّية  على  مطر  املييطييران  �شّدد  بيييدوره، 

ب�شط  اللبناين يف  اجلي�ض  باإجنازات  ا  منّوهاً واجلي�ض،  اجلامعة 

واأنتم  ب�شيادته  لبنان  »قيمة  وقال:  لبنان،  يف  وال�شلم  الأمن 

�شامنو هذه ال�شيادة«.

ولفت ورئي�ض اجلامعة اخلوري �شلفون »اإىل اأّن هذه التفاقية 

هي اأبعد من عقد بن فريقن، بل هي جت�شيد لعلقة ع�شوية 

هما  واملعرفة  فالقتال  املوؤ�ش�شتن،  تعني  وطنية  ر�شالة  اإطار  يف 

»الت�شهيلت  واأ�شاف:  الوطن«،  حلماية  متلزمان  اأ�شلوبان 

لي�شت مب�شاعدة اجتماعية نقّدمها  �شتقّدمها اجلامعة  التي 

اإىل طالب يحتاج دعمنا، بل هي م�شاهمة وطنية اإىل ع�شكري 

نحتاج نحن اإىل دعمه من خلل ما يقّدمه للوطن واملجتمع 

من ت�شحيات«.

ويف اخلتام مّت تبادل الدروع التذكارية.

توقيع اتفاقية تعاون بني اجلي�ش اللبناين وجامعة احلكمةن�شاطات القيادة
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قيادة  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  تفّقد 

فوج احلدود الرّبية الثاين يف راأ�ض بعلبك، حيث 

وع�شكرييه،  و�شباطه  الفوج  بقائد  اجتمع 

جرود  يف  املنت�شرة  الأمامية  مراكزه  يف  وجييال 

بلدتي راأ�ض بعلبك والقاع.

ال�شتار عن ن�شب تذكاري  واأزاح قائد اجلي�ض 

الثكنة  داخل  اخلوري  اليا�ض  ال�شهيد  للنقيب 

حديقة  وافتتح  با�شمه،  ت�شميتها  اأُعيدت  التي 

ن�شب  عن  ال�شتار  اأزاح  كما  الفوج.  �شهداء 

تذكاري اآخر لل�شهيد نف�شه قّدمه ال�شّيد يو�شف 

عبد املوىل دند�ض، وُو�شع عند ج�شر نهر العا�شي 

ت�شّديه  اأثناء  يف  خوري  النقيب  ا�شت�شهد  حيث 

ملجموعة اإرهابية حاولت تفجري �شيارة مفخخة 

يف مدينة الهرمل يف العام 2014، وذلك يف ح�شور 

خ�شر  ب�شري  الأ�شتاذ  الهرمل   – بعلبك  حمافظ 

وعائلة  وفاعلياتها  املنطقة  نييواب  من  وعييدد 

ال�شهيد.

فيها  اأ�ييشيياد  كلمة  عيييون  الييعييميياد  واألييقييى 

بت�شحيات ال�شهداء الذين قّدموا اأرواحهم ليبقى 

بالقول:  املنطقة  فاعليات  اإىل  وتوّجه  الوطن، 

الذين  اأهلنا  جتاه  امل�شوؤولية  معكم  »نت�شارك 

يحتاجون للكثري على ال�شعيدين الجتماعي 

منطقة  يييوجييد  ل  لنا  بالن�شبة  واخلييدميياتييي. 

فكل  قريبة،  منطقة  اأو  اهتمامنا  عن  بعيدة 

عنها  الدفاع  وواجبنا  اجلي�ض  قلب  يف  املناطق 

وحمايتها«.

تن�شى  ل  الع�شكرية  »املوؤ�ش�شة  واأ�ييشيياف: 

مين  حلفنا  لقد  عائلتهم.  ول  �شهداءها 

ي�شتحق  وطننا  لأّن  والوفاء  والت�شحية  ال�شرف 

الت�شحية«.

اجلرود  فجر  طريق  عون  العماد  ن  د�شّ كذلك 

وراأ�ض  القاع  جرود  اإىل  رافق  وادي  من  متر  التي 

قا�شم  ال�شهيد  الرقيب  منزل  زار  ثم  بعلبك، 

 2018/9/24 يف  ا�شت�شهد  الذي  عر�شال  يف  وهبي 

خلل مهمة ملحقة اأحد املطلوبن يف منطقة 

ا التعازي لعائلته. مرجحن – الهرمل مقّدماً

جوالت القائد

قائد اجلي�س يف راأ�س بعلبك:

املناطق كّلها يف قلب اجلي�ش
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روجيه  ال�شهيد  الرائد  ثكنة  اجلي�ض  قائد  العماد  افتتح 

با�شم  تذكارية  لوحة  عن  ال�شتار  واأزاح  جزين،  يف  حرفو�ض 

اإكليلاً من  ا  وا�شعاً الثكنة،  ال�شابع داخل  امل�شاة  لواء  �شهداء 

الزهر.

حيث  جزين  موقع  م�شتو�شف  عون  العماد  ن  د�شّ كذلك، 

جال يف اأق�شامه، واجتمع بال�شباط والع�شكرين وتوّجه اإليهم 

ميكن  ول  ت�شحيات  دون  يتحّقق  مل  ال�شتقلل  »اإّن   : قائلاً

اجلي�ض  عنق  يف  اأمانٌة  اإّنه  ت�شحيات.  دون  من  عليه  احلفاظ 

الرائد  با�شم  الثكنة  هذه  �شّمينا  لقد  اللبنانين.  واأعناق 

ا على  ا مّنا لت�شحياته، وتاأكيداً ال�شهيد روجيه حرفو�ض، تقديراً

ا  ماً ا على العهد، مقدِّ اأّن اجلي�ض ل ين�شى �شهداءه، و�شيبقى دوماً

ول  ال�شابق  واجهنا حتّديات كثرية يف  الت�شحيات.  املزيد من 

نزال، لكّننا جاهزون وعلى ا�شتعداد لتقدمي املزيد«.

ولفت قائد اجلي�ض »اإىل اأّن القيادة تعمل على تطوير امل�شت�شفى 

الع�شكري ودعم الطبابة يف املناطق، لتخفيف الأعباء الإدارية 

وم�شّقة امل�شافات البعيدة عن كاهل امل�شتفيدين، كما وعد 

مبتابعة ملف اإ�شكان الع�شكرين بالتن�شيق مع حاكمية 

م�شرف لبنان«.

ودعا العماد عون الع�شكرين اإىل مزيد من اليقظة ليكونوا 

�شرورة  ا  موؤّكداً اللبنانين،  اآمال  قدر  وعلى  امل�شوؤولية  قدر  على 

ل  الأخلقية،  والقيم  باملناقبية  يخّل  ما  كّل  عن  البتعاد 

�شّيما املخدرات التي توؤدي اإىل تدمري جيل ال�شباب.

... ويتفّقد الكّلية احلربية

»لقد  فيها:  قال  وتوّجه بكلمة  بهم  فاجتمع  اجلدد،  التحاق تلمذتها  احلربية عقب  الكّلية  اجلي�ض  قائد  العماد  تفّقد 

اجتزمت امتحانات �شعبة كان الهدف منها اختيار الأكفاأ. مل يكن النجاح وحده هو املعيار، اإّنا التفّوق ونيل املركز الأف�شل. 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  اأّن  واأثبّتم  الوطن  اأنحاء  كل  من  اأتيتم 

جلميع املناطق والفئات والطبقات الجتماعية«.

نف�شه  الهدف  التزمنا  التوايل،  الثانية على  »لل�شنة  واأ�شاف: 

بامتحانات  تتمّثل  التي  الثابتة  واملعايري  نف�شها،  والروؤية 

املطلوب.  الطائفي  التوزيع  الأكفاأ مراعن  تناف�شية لختيار 

ا  ا ب�شوابية قرارنا، اإمياناً ومل�شنا قبولاً من جميع النا�ض واقتناعاً

منهم باملوؤ�ش�شة الع�شكرية«.

والت�شحية  ال�شرف  موؤ�ش�شة  يف  اجلدد  بالتلمذة  رّحب  واإذ 

ومليئة  وقا�شية  طويلة  اأمامكم  »الطريق  لهم:  قال  والوفاء، 

احلربية  الكّلية  من  تخّرجكم  بعد  لكن  بال�شعوبات، 

�شتكونون رجالاً اأ�شّداء قادرين على حتّمل امل�شوؤولية«.

جوالت القائد

... ويفتتح ثكنـة الرائـد ال�شهيد روجيه حرفو�س 

ويزيح ال�شتار عن لوحة تذكارية 

ل�شهداء لواء امل�شاة ال�شابع
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... ولقاء اآخر 

مع اللجنة العامة الفاح�شة لالمتحانات

التقى يف مكتبه  العماد قائد اجلي�ض قد  وكان 

اخلا�شة  الفاح�شة  الييعيياميية  اللجنة  اليييريزة،  يف 

والتي  احلربية  الكّلية  اإىل  الدخول  بامتحانات 

ا من اجلي�ض وخمتلف القوى الأمنية  �شّمت �شباطاً

الأخرى.

ونزاهتهم  اللجنة  اأع�شاء  مبناقبية  عييون  العماد  واأ�ييشيياد 

وبحر�شهم على تطبيق املعايري ال�شارمة التي اعتمدتها قيادة 

الكّلية  اإىل  للدخول  واملتفّوقن  الأف�شل  اختيار  يف  اجلي�ض 

الذي حّققتموه،  احلربية، وقال: »اأهّنئكم على هذا الإجناز 

رغم  و�شفافية  ب�شمري  عملتم  املا�شي.  العام  فعلتم  كما 

حماولت التدّخل وال�شغوطات التي مار�شها البع�ض عليكم، 

موؤ�ش�شة  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  اإىل  لين�شّم  الأكفاأ  واخرتمت 

ال�شرف والت�شحية والوفاء«. وتابع: »هذا الإجناز الذي حّققتموه 

معركة  ميين  اأبييعييد  هييو  امل�شتقبل.  يف  كبرية  مفاعيل  لييه 

ع�شكرية نلم�ض نتائجها مبا�شرة، فاختيار الأكفاأ للدخول 

لتن�شئة  املدى  البعيدة  ا�شرتاتيجّيتنا  هو  احلربية  الكّلية  اإىل 

جيل جديد مبعايري متقّدمة يتوىّل قيادة املوؤ�ش�شة الع�شكرية 

رجال  �شيكونون  هوؤلء  الأمنية،  الأجهزة  باقي  كما  ا  لحقاً

الغد واأبطاله«.

الكّلية  اإىل  الدخول  امتحانات  اأّن  اإىل  عون  العماد  ولفت 

احلربية هي مباراة ت�شنيف اأكرث منها جناح ور�شوب، بهدف 

»كانت   : قائلاً وختم  املطلوب،  العدد  بن  الأف�شل  اختيار 

الأربعة  الأرقييام  باعتماد  الدّقة  من  كبرٍي  قدٍر  على  النتائج 

بعد الفا�شلة«.

 ... وقيادة القوات البحرية

ا  متفّقداً البحرية  القوات  قيادة  اجلي�ض  قائد  العماد  وزار 

�شري  عن  اإيجاز  اإىل  وا�شتمع  الأق�شام،  خمتلف  يف  العمل  �شري 

�شعيد  على  ا  خ�شو�شاً بها  تقوم  التي  واملهّمات  فيها  العمل 

كما  ال�شرعية.  غري  الهجرة  ومنع  البحرية  احلييدود  �شبط 

اّطلع العماد عون على حاجات القوات البحرية يف ما يتعّلق 

التحديات  ظّل  يف  الع�شكرية  وقدراتها  اإمكاناتها  بتطوير 

النفط  ملف  ومنها  امل�شتقبلية،  املهّمات  تفر�شها  التي 

البحرية. والبلوكات 

و�شعيها  البحرية،  القوات  العماد عون على جهود  اأثنى  وقد 

بالإمكانات  اأدائها  ورفع م�شتوى  اإىل تطوير قدراتها  امل�شتمر 

البحرية،  احلييدود  �شبط  يف  الفاعل  بدورها  ا  منّوهاً املتوافرة، 

ومكافحة التهريب وحماية املياه الإقليمية اللبنانية والرثوة 

النفطية من اأطماع العدّو الإ�شرائيلي.

اجلي�ض  يواجه  الذي  الأكرب  التحّدي  اأّن  اجلي�ض  قائد  واأّكد 

ا بعد اجلهود املبذولة ل�شبط احلدود الرّبية، هو �شبط احلدود  حالياً

الأ�شخا�ض  لتهريب  م�شتمّرة  حماولت  ت�شهد  لأّنها  البحرية 

املهنية  كفاءتهم  رفع  اإىل  الع�شكرين  ا  داعياً واملمنوعات، 

لتنفيذ  الكامل  وال�شتعداد  التدريب  املزيد من  واإىل  والقتالية 

املهّمات الع�شكرية والأمنية ومواكبة املرحلة املقبلة.
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... وجهاز اإ�شكان الع�شكريني املتطّوعني

اأق�شامه،  ا قّدمه رئي�ض اجلهاز، ثّم جال يف  اإيجازاً وتابع  الع�شكرين املتطّوعن،  اإ�شكان  بعد ذلك، تفّقد قائد اجلي�ض جهاز 

ا على �شري العمل فيه. مّطلعاً

ا �شعي القيادة ب�شكٍل متوا�شل،  وثّمن العماد عون الدور الأ�شا�شي الذي يوؤّديه اجلهاز لتاأمن م�شاكن لئقة للع�شكرين، موؤّكداً

وبالتن�شيق مع خمتلف اجلهات املعنّية، من اأجل حّل اأزمة القرو�ض، ومتكن اجلهاز من متابعة عمله.

جوالت القائد
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... ومدر�شة التزّلج - الأرز

ا  اإيجازاً ح�شر  حيث  التزّلج  مدر�شة  اإىل  اجلي�ض  قائد  تفّقد 

اإعداد ع�شكرين  لناحية  ا قدراتها  �شارحاً املدر�شة  قّدمه قائد 

الطق�ض  ظروف  يف  املعركة  متطّلبات  تلبية  على  قادرين 

وعاين  املدر�شة  اأرجييياء  يف  جييال  كما  وامُلييثييِلييج.  العا�شف 

املناطق  العمل يف  �شرورات  تواكب  التي  احلديثة  جتهيزاتها 

اجلبلية الوعرة.





ع�ضاء القوات اجلوية واللواء ال�ضابع يف ح�ضور قائد اجلي�ش منا�سبة
اإعداد: ليال �ضقر الفحل

القّوات  اأقامت  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�ضور  يف 

اجلوية حفل ع�ضاء يف نادي ال�ضباط يف جونية، ح�ضره اإىل جانب 

�ضباط  �ضرمي،  جورج  الركن  اللواء  الع�ضكري  املجل�ش  ع�ضو 

�ضهداء  وعائالت  ووحداته،  اجلي�ش  وقطع  القيادة  اأجهزة  من 

القّوات اجلوية و�ضباط متقاعدون.

وقد عّب العماد قائد اجلي�ش عن فخره بجهود القوات اجلوية 

معركة  خالل  به  ا�ضطلعت  الذي  الأ�ضا�ضي  ال��دور  ا  وخ�ضو�ضً

يف  والع�ضكريني  ال�ضباط  تفاين  اأثنى على  اجلرود. كما  فجر 

اإليهم  املوكلة  املهّمات  اأداء  املختلفة يف  الع�ضكرية  القواعد 

على اأكمل وجه.

بدوره، �ضكر قائد القّوات اجلوية العميد الركن الطّيار زياد 

تطوير  اإىل  �ضعيها  على  اجلي�ش  قيادة  كلمته،  يف  هيكل 

احلديثة  والطائرات  العديد،  زي��ادة  خالل  من  اجلوية  القّوات 

رمزية  هدية  �ضّلم  ث��ّم  للقواعد.  التحتية  البنى  وحت�ضني 

طائرات  عن  م�ضّور  فيلم  احلفل  خالل  وُعر�ش  عون.  للعماد 

ت�ضّمن  واآخر  اجلوية،  للقّوات  املحققة حديًثا  توكانو«  »�ضوبر 

ن�ضاطاتها واإجنازاتها.

اأقدم �ضباط القّوات اجلوية، كّرم  اأحد  ويف لفتة مميزة جتاه 

ا�ش من قاعدة القليعات اجلوية، ع�ضو  املالزم الطّيار �ضربل ح�ضّ

املجل�ش الع�ضكري ال�ضابق العميد الطّيار املتقاعد اأمني نا�ضر 

الدين تقديًرا للجهود التي بذلها خالل فرتة خدمته.

كارولني  والفنانة  خليل  رواد  الفنان  من  كل  احلفل  اأحيا 

مو�ضيقية  مقطوعة  هيكل  كري�ضتيان  عزفت  فيما  كرم، 

.Saxophone �على اآلة ال
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ال�ضابع  امل�ضاة  لواء  اأقام  كذلك، 

اجلي�ش  قائد  ح�ضره  ع�ضاء  حفل 

وع�ضو  ع���ون  ج�����وزاف  ال��ع��م��اد 

الركن  اللواء  الع�ضكري  املجل�ش 

اأجهزة  من  و�ضباط  �ضرمي،  جورج 

اللواء.  �ضهداء  وعائالت  القيادة، 

م�ضّور  فيلم  عر�ش  احلفل،  تخلل 

اللواء  ي�ضطلع  التي  املهّمات  عن 

عن  كتّيب  وتوزيع  بتنفيذها، 

ال�103  بلغ عددهم  الذين  �ضهدائه 

نّوه  مرجتلة،  كلمة  ويف  �ضهداء. 

�ضباط  بت�ضحيات  ع��ون  العماد 

وبعملهم  وع�ضكرييه،  ال��ل��واء 

الأم���ن  ع��ل��ى  للحفاظ  ال�����دوؤوب 

وال�ضتقرار.

لقائد  درًعا  حلو  روجيه  الركن  العميد  اللواء  قائد  قّدم  وقد 

اجلي�ش وعربون تقدير واحرتام.

اأحيا احلفل الفنانان زين العمر وغ�ضان خليل، اللذان اأطربا 

احل�ضور باأغاٍن �ضعبّية ووطنية. 
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ي�ضارك  منا�ضبة  اجلي�ش  قيادة  اأرادته  لبنان  ال�ضتقالل  املا�ضي  اليوبيل 

الرغم من  فعلى  ومناطقهم.  �ضرائحهم  اللبنانيون مبختلف  اإحيائها  يف 

الظروف ال�ضعبة التي يعي�ضها الوطن، كان ال بّد من اإيقاظ جذوة االإميان 

ل َمن �ضبقونا لينال ا�ضتقالله، وقّدم ال�ضهداء دماءهم لي�ضونوا  بوطٍن نا�ضَ

ليبقى الأوالدنا  ننا�ضل نحن كٌل من موقعه  اأن  اال�ضتقالل، وعلينا  هذا 

وطٌن وا�ضتقالل.

قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه كانت بوؤرة م�ضّعة بالن�ضاط واحليوية، 

ومن هذه البوؤرة انطلقت الن�ضاطات لتغّطي م�ضاحة الوطن من �ضماله اإىل 

جنوبه ومن بحره اإىل جروده. فريق عمٍل 

متكامل برئا�ضة مدير التوجيه العميد علي 

ليكون  اأ�ضابيع  مدى  على  عِمل  قان�ضو، 

الوطن،  م�ضتوى  على  باملنا�ضبة  االحتفال 

ومبا يليق بالوطن وا�ضتقالله.

بالدم،  للوطن  حّبه  كتب  الذي  اجلي�ش 

وبا�ضتنها�ش  والفرح  بالبهجة  ا  اأي�ضً كتبه 

الهمم، واللبنانيون يف خمتلف القطاعات 

جتاوبوا  واملواقع،  االأعمار  خمتلف  ومن 

فكان  اجلي�ش؛  ق��ي��ادة  م��ب��ادرات  م��ع 

لال�ضتقالل  املا�ضي  باليوبيل  احتفالهم 

�ضاماًل وحافاًل وم�ضيًئا على نحٍو مل يعرفه 

من قبل.

اليوبيل املا�سي لال�ستقالل

احتفاالت لال�ستقالل على م�ساحة الوطن:

ا بالبهجة والفرح  اجلي�ش الذي كتب حّبه للوطن بالدم كتبه اأي�ضً
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رئي�ش  م��ن  ك��ّل  ح�ضره  احتفال  يف 

ورئي�ش  عون،  مي�ضال  العماد  اجلمهورية 

ب���ّري،  نبيه  الأ���ض��ت��اذ  ال��ن��واب  جمل�ش 

الدين  �ضعد  املكّلف  احلكومة  رئي�ش 

الأ�ضتاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  احل��ري��ري، 

العماد  اجلي�ش  قائد  ال�ضّراف،  يعقوب 

ج��وزاف ع��ون، وع��دد من ق��ادة الأجهزة 

الأمنية و�ضباط، اأُزيح ال�ضتار عن الن�ضب 

وزارة  باحة  يف  لال�ضتقالل  ال��ت��ذك��اري 

الدفاع الوطني يف الريزة.

وقائع االحتفال

 بداأ الحتفال بو�ضول علم اجلي�ش ثم 

احل�ضور الر�ضمي. ولدى و�ضول الرئي�ش عون 

ثم  الر�ضمية  الت�ضريفات  مرا�ضم  له  اأّديت 

وعلى  اجلي�ش.  وح��دات  من  ثّلة  عر�ش 

الن�ضب  عن  ال�ضتار  اإزاح���ة  مّت��ت  الأث��ر 

»ملنا�ضبة  عليه:  كتب  الذي  التذكاري 

هذا  تد�ضني  مت  لال�ضتقالل  ال���75  العيد 

الن�ضب التذكاري برعاية وح�ضور فخامة 

عون  مي�ضال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش 

وبح�ضور دولة رئي�ش جمل�ش النواب الأ�ضتاذ 

نبيه بري ودولة رئي�ش جمل�ش الوزراء ال�ضيد 

الثاين  ت�ضرين   12  - احلريري  الدين  �ضعد 

.»2018

املنا�ضبة  يف  كلمة  عون  العماد  واألقى 

قال فيها:

 ،1943 العام  من  الأي��ام  هذه  مثل  »يف 

هّب اللبنانيون ثائرين، موؤّكدين العزم 

فكان  اأح����راًرا،  العي�ش  على  والإرادة 

لهم  وكان  هدفهم،  �ضبيل  يف  ن�ضالهم 

ما اأرادوا.

واجب  ن��وؤدي  العزيزة،  املنا�ضبة  هذه  يف 

خ�ضعوا  ول  ا�ضتكانوا  ما  لأبطاٍل  الوفاء 

ملحتّل، لأحراٍر رف�ضوا الذّل والظلم ب�ضجاعٍة 

ا�ضم  رافعني  بقّوٍة،  والعدل  احلق  و�ضانوا 

لبنان عالًيا ليبقى قلعة للحرية وال�ضالم، 

م�ضاحة للحوار والتفاعل احل�ضاري، منارة 

اإ�ضعاع وت�ضامح اإن�ضاين...

الذكرى  ه��ذه  فينا  تبعث  م��ا  وب��ق��در 

م�ضاعر الفخر والعتزاز باأجمادنا وماآثرنا، 

التاريخ  ل�ضتقراء  ت�ضتوقفنا  م��ا  بقدر 

وا�ضتخال�ش العب. �ضحيح اأّن ال�ضتقالل 

امتّدت  تاريخية  ملالحم  تتويًجا  ج��اء 

اأّن الأهم يبقى  اإّل  عب اأجيال متعاقبة، 

واجبنا يف ا�ضتكمال ال�ضيادة، يف معارك 

قد يكون بع�ضها �ضلمًيا وبع�ضها الآخر 

دموًيا، ليتج�ضد ال�ضتقالل واقًعا«.

علينا اأن نحمي املكا�ضب

وتوّجه اإىل رئي�ش اجلمهورية قائاًل:

»فخامة الرئي�ش

م�ضوؤوليات  ع��ه��دك��م  ع��ات��ق  ع��ل��ى 

ا�ضتكمال  اأقّلها  لي�ش  ملقاة،  ج�ضام 

الوطنية. فم�ضرية وطننا بكل  املهّمات 

تعقيداتها اأثمرت دولة، مع كل ال�ضغوط 

منوذج  بلورة  يف  جنحت  عرفتها،  التي 

جمتمعي متطّور.

لذلك وجب علينا اأن نحمي املكا�ضب 

الدولة  راأ�ضها  وعلى  بها،  نرتقي  واأن 

مبوؤ�ض�ضاتها، باعتبارها ال�ضامن الوحيد 

واأمنه  ومتا�ضكه،  املجتمع  ل�ضتمرارية 

والأمنية  الع�ضكرية  القوى  جنحت  الذي 

املجالت  يف  ا�ضتثماره  يف  اآماًل  اإر�ضائه  يف 

حفاًظا  واملالية،  والقت�ضادية  ال�ضيا�ضية 

ن�سب تذكاري
اإعداد: نينا عقل خليل

ن�ضب تذكاري 

لال�ضتقالل يف الريزة
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على ما حتّقق من اإجنازات ومكا�ضب.

معناه  يحّقق  احلقيقي  ال�ضتقالل  اإّن 

اأّن  موؤمنني  اجلهود،  موا�ضلة  يف  وغر�ضه 

ما حتّقق، لي�ش �ضوى خطوات اأوىل، تزيدنا 

يف  ال�ضتمرار  على  واإ���ض��راًرا  وتفاوؤًل  ثقة 

م�ضرية بناء املوؤ�ض�ضة وحتديثها، التي بداأت 

بخطواٍت  بف�ضل دعمكم،  تتوّقف  ولن 

تكون  لأن  ت�ضلح  امل��األ��وف  خ��ارج  من 

مثاًل يحتذى به يف �ضائر املوؤ�ض�ضات.

وهنا ل ي�ضعني اإّل التاأكيد اأّن اخلطوات 

الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ق��ط��ع��ن��اه��ا وج��دت 

من  ُب��ذل  ما  يف  وامتدادها  انعكا�ضها 

جهود مكّثفة، وما حتّقق من جناحات 

اخل��ارج��ي،  امل�ضتوى  على  لها  م�ضهود 

فنلنا الثقة والتقدير والإعجاب، ودعًما ل 

حمدوًدا يف املجالت جميعها«.

ما خذلتموه يوًما!

واأ�ضاف:

»اأيها الع�ضكريون

من  عاًما  وال�ضبعني  اخلم�ضة  رحلة  يف 

عمر الوطن ما خذلتموه يوًما، حري�ضون 

دوًما على تلبية النداء متى دعا الواجب. 

قدرهم  حملوا  ولرفاٍق  مكم  لق�ضَ اأوفياء 

�ضعبنا،  واأحالم  اأر�ضنا،  م�ضاحة  بحجم 

ال�ضهادة  فا�ضتحّقوا  كرامتنا،  و�ضغف 

م�ضّجلني اأ�ضماءهم يف �ضجل اخللود.

بفخٍر  اإليكم  يتطّلع  اليوم  �ضعبكم 

بوجهه  الإره���اب  دح��رمت  بعدما  واإب���اء 

التحتية  البنية  ودّم����رمت  الع�ضكري 

بقيت  الذي  الوقت  يف  الأمنية،  خلالياه 

حيث  اجلنوبية  احلدود  اأعينكم  قبلة 

العدو الأ�ضا�ضي.

من  م��زي��ًدا  علينا  تفر�ش  انت�ضارات 

الإقليمية  ال��ت��ط��ّورات  ظ��ّل  يف  اليقظة 

حتّررنا  موازاة  يف  الداخلية،  بتداعياتها 

م�ضرية  يف  الثقيل  املا�ضي  اأع��ب��اء  م��ن 

م�ضتقبلكم  ب��امل��وؤ���ض�����ض��ة،  ال��ن��ه��و���ش 

وم�ضتقبل اأولدكم«.

ع�ضكري  بعر�ٍش  الحتفال  اخُتتم 

وكوكتيل على �ضرف املدعّوين.

الن�ضب التذكاري

دها يد ع�ضكري تقب�ش بقّوٍة  يرمز الن�ضب اإىل ال�ضالبة وجت�ضّ

قّوة  رمز  اخلالد  الأرز  مع  والحت��اد  اللبناين،  العلم  ع�ضا  على 

الوطن  باأر�ش  الت�ضّبث  اإىل  اجلذور  ترمز  وفيما  ومناعته.  لبنان 

متتّد  �ضفلى  راية  الن�ضب  يف  تظهر  ال�ضعاب،  ا�ضتّدت  مهما 

ال�ضهادة،  اإىل  ترمز  �ضاعده  و�ضرايني  الع�ضكري  بّزة  طّيات  من 

اإىل  الع�ضكري فرتمز  يد  التي حتملها قب�ضة  العليا  الراية  اأما 

ال�ضتقالل الذي حتتمي الأرزة حتت ظّله.

�ضّمم الن�ضب النقيب رئبال متراز من مديرية التوجيه.
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»اأ�ضبوع اال�ضتقالل« 

يف الق�ضر اجلمهوري

الحتفالت  اإطار  يف 

اخلام�ش  باليوبيل 

وال�ضبعني لال�ضتقالل، 

ن�����ّظ�����م ال���ق�������ض���ر 

الذي  ال�ضتقالل«  »اأ�ضبوع  اجلمهوري 

�ضه ل�ضتقبال تالمذة املدار�ش �ضمن  خ�ضّ

�ضهد  الأه��داف.  متعّدد  تثقيفي  برنامج 

املدار�ش  من  الوفود  تقاطر  الأ�ضبوع  هذا 

املناطق  خمتلف  م��ن  واجل��م��ع��ّي��ات 

اجلمهورية  رئي�ش  حر�ش  وقد  اللبنانية، 

الطالب  لقاء  على  عون  مي�ضال  العماد 

ال�ضور  التقاط  ثّم  ومن  بهم،  والرتحيب 

اللبنانية  جانبه  واإىل  معهم  التذكارّية 

رافقتهم  التي  عون،  ناديا  ال�ضيدة  الأوىل 

وقاعاته،  الق�ضر  اأق�ضام  يف  جولتهم  يف 

م�ضّددًة على اأهمّية هذه املنا�ضبة و�ضرورة 

ا�ضتلهام معانيها يف تثبيت اأوا�ضر الوحدة 

املواطنة  روح  بناء  على  والعمل  الوطنّية 

فوق  الوطنية  امل�ضلحة  واإع��الء  الفاعلة 

كل اعتبار.

التالمذة  م�ضاركة  ال��زي��ارة،  تخّلل 

هيئات  اأقامتها  التي  الّن�ضاطات  يف 

من  امل���دين  املجتمع  م��ن  �����ض��ات  وم��وؤ���ضّ

�ش بع�ش هذه  ُخ�ضّ وفيما  املنا�ضبة.  وحي 

ال�ضتقالل  اأهمّية  ل�ضرح  الن�ضاطات 

الت�ضبث  �ضرورة  وتاأكيد  وتعزيز مفهومه 

الآخ��ر  البع�ش  اهتم  للوطن،  ب��ال��ولء 

النبيلة  املنا�ضبة  ه��ذه  قَيم  با�ضتلهام 

روح  لإذك����������اء 

امل����واط����ن����ة ل���دى 

وبناء  ال��ت��الم��ذة، 

ال�ضليم  الإن�ضان 

والفاعل يف بيئته، 

متهيًدا لال�ضتثمار 

واإبعاده  طاقاته  يف 

الع�ضر.  اآفات  عن 

وق��������د �����ض����ارك 

ور�ش  يف  التالمذة 

تفاعلّية  ع��م��ل 

ح�����ول م��و���ض��وع 

نهاية  ويف  م��ن��ه.  واحل��م��اي��ة  الإدم�����ان 

العلم  على  امل�ضاركون  ب�ضم  الّن�ضاط، 

الذي َعَلته عبارٌة يتعّهدون فيها حماية 

اأن��واع  خمتلف  من  وغريهم  اأنف�ضهم 

يف  مًعا  والعمل  الجتماعية،  الآف���ات 

�ضبيل بناء الوطن. 

طالب يف رحاب الق�سـر
اإعداد: رميا �ضليم �ضومط

العدد 402
77
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ق��ادة  ج��ان��ب  اإىل  الح��ت��ف��ال  ح�����ض��ر 

فريدي  ب�ضري  بلدية  رئي�ش  ال��وح��دات، 

كريوز، رئي�ش هيئة احلفاظ على البيئة 

رئي�ش  طوق،  يو�ضف  الدكتور  ب�ضري  يف 

جل��ن��ة اأ����ض���دق���اء 

الأ�ضتاذ  الأرز  غابة 

اأن����ط����وان ط���وق، 

ومم��ث��ل ���ض��رك��ة 

ح��م��ي��د ك����ريوز 

للتعهدات.

بداأ الحتفال بالن�ضيد الوطني اللبناين، 

ث��م ع��زف��ت م��و���ض��ي��ق��ى اجل��ي�����ش حلن 

دقيقة  اجلميع  بعدها  وقف  التعظيم، 

�ضمت حداًدا على اأرواح �ضهداء اجلي�ش.

نادي  اإىل  اجلميع  انتقال  ذلك  واأعقب 

للعماد عون  الأرز، حيث كانت  �ضباط 

يف  اجلي�ش  دور  على  فيها  �ضّدد  كلمة 

ال�ضتقالل  رج���الت  م�ضرية  اإك��م��ال 

»منذ  وق��ال:  الوطن،  على  للمحافظة 

�ضامدون  جنودنا  ال�ضتقالل،  فجر  بزوغ 

وثابتون يف اأر�ضهم، مل ينل من عزميتهم 

رياح  بك�ضرهم  تنجح  ومل  اح��ت��الل، 

بتحقيق  طامع  لأي  ن�ضمح  لن  الفنت. 

للبنان  املنيع  احل�ضن  و�ضنبقى  ماآربه، 

و�ضنفديه بدمائنا«.

���ض��ج��رة  اأّن  ع����ون  ال��ع��م��اد  واع���ت���ب 

للبنان،  وج��ه��ان  هما  واجل��ن��دي  الأرز 

والقّوة  وال�ضالبة  ال�ضموخ  ويت�ضاركان 

جانب  »اإىل  واأ����ض���اف:  وال��ع��ن��ف��وان. 

ومهماتنا  الع�ضكرية،  م�ضوؤولياتنا 

وتراثي  بيئي  واج��ب  علينا  الأم��ن��ي��ة، 

واجتماعي واإن�ضاين. ول يخفى على اأحد 

غابات  بينها  ومن  احلرجية  ثروتنا  اأّن 

لذا  وج��وده��ا،  يهّدد  خطًرا  تواجه  الأرز 

حاجة  ع�ضكرية  كموؤ�ض�ضٍة  وجدنا 

�ضرورية للم�ضاركة يف املحافظة على ما 

تبّقى منها. وتاأتي مبادرتنا اليوم لتتويج 

على  احلفاظ  هيئة  اأطلقته  م�ضروع 

العام  منذ  اجلي�ش  مع  بالتعاون  البيئة 

فكلنا  اأرز،  �ضجرة   10452 لزراعة   2002

�ضركاء يف هذه امل�ضوؤولية«.

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

العماد عون 

مفتتًحا غابة اأرز 

�سهداء اجلي�ش:

�ضجرة االأرز 

واجلندي 

وجهان للبنان

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ويف ح�ضوره، مّت افتتاح غابة 

اأرز اجلي�ش يف �ضفح جبل املكمل، التي ت�ضم غابة �ضهداء اجلي�ش. العماد 

التذكارية، كما زرع كل من  اللوحة  ال�ضتار عن  واأزاح  اأرزة  عون زرع 

قادة الوحدات الع�ضكرية اأرزة با�ضم وحدته.
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الأرز   - ال�ضباط  ن��ادي  رئي�ش  واأّك���د 

العميد الركن اإيلي جعجع يف كلمته 

اأّن هذه املنا�ضبة هي لقاء يحمل يف طّياته 

والإن�ضانية  الوطنية  املعاين  من  الكثري 

لقاء  هو  اأوىل  جهة  فمن  والع�ضكرية. 

 ،75 ال�  ال�ضتقالل  بعيد  والعتزاز  الفرح 

على  احلفاظ  لقاء  هو  ثانية  جهة  ومن 

الذي  الطبيعي  باإرثنا  ك  والتم�ضّ البيئة 

ا�ضتودعنا اإياه الأجداد والآباء، ومن جهة 

�ضقوا  الذين  ال�ضهداء  مع  لقاء  هو  ثالثة 

عن  دف��اًع��ا  الوطن  م�ضاحة  بدمائهم 

لبنان.

وتابع كالمه مقدًما بع�ش املعلومات 

عن املكان الذي يقع يف جبل املكمل 

على ارتفاع 2079م، وُيعرف با�ضم عري�ش 

الإداري��ة  احلدود  تخوم  وهو على  اجل��ورة، 

ملنطقَتي ال�ضمال والبقاع.

مراحل التحريج

نادي  رئي�ش  التقت جملة »اجلي�ش«  الحتفال،  على هام�ش 

على  منه  واطلعت  جعجع  الركن  العميد  الأرز   - ال�ضباط 

املرحلة  اأّن  فاأو�ضح  التحريج.  عملية  بها  مّرت  التي  املراحل 

الأوىل كانت بني العامني 1958 و1975 عندما قامت وزارة الزراعة 

مب�ضروع حتريج، لكّنه مل ينجح ب�ضبب عدم احلماية واملتابعة.

يف العام 1991، بداأت هيئة احلفاظ على البيئة عملية حتريج، 

�ضملت حماية الأ�ضجار املوجودة والتي �ضِلمت من القطع والرعي 

واحلرائق وغريها. مل تنجح هذه احلملة يف بادئ الأمر، ب�ضبب 

نق�ش اخلبة لدى املهند�ضني، وعمليات التعّدي وا�ضتمرار القطع 

يومنا  التحريج حتى  الهيئة على  ثابرت  والرعي... مع ذلك، 

اأ�ضدقاء  هذا، ومتكنت بالتن�ضيق والتعاون مع البلدية وجلنة 

الأرز من زرع حواىل 100 األف �ضتلة من اأ�ضجار الأرز واللّزاب على 

م�ضاحة 400 هكتار تقريًبا.

الغابة  من  ق�ضًما  الهيئات  هذه  �ضت  خ�ضّ  ،2002 العام  منذ 

م�ضاحة  على  مزروعة  اأرزة   10452 ت�ضم  وهي  اللبناين،  للجي�ش 

50 هكتاًرا. وقد زرعها جمندو اجلي�ش اللبناين وعنا�ضر مدر�ضة 

التزلج، وو�ضع اجلي�ش خزان مياه كبري لرّي ال�ضجريات و�ضمان 

الدعم  يقّدم  اجلي�ش  كان  كلها،  املراحل  هذه  يف  منّوها. 

املعنوي واحلماية ملنع ال�ضيد والقطع والرعي.

العام  يف  )تاأ�ض�ضت  الأرز  اأ�ضدقاء  جلنة  متكنت  ب��دوره��ا، 

النار  واإ�ضرام  ال�ضيد  الزوار ومنعت  اأمام  الغابة  اإقفال  1986( من 

اأرجائها، كما منعت قطع الأ�ضجار. متلك اللجنة اليوم  يف 

م�ضتاًل ت�ضتخدم فيه تقنيات متطّورة للزرع ي�ضمل: التح�ضني 

النقل  التخزين،  التنمية،  البذور،  حت�ضري  الإن��ت��اج،  طرق  يف 

كانت  اأًي��ا  والزائرين  املواطنني  اأ�ضركت  كما  والتخطيط. 

جن�ضياتهم يف العملية من خالل اإف�ضاح املجال ملن يرغب يف 

زراعة �ضجرة وتبّنيها.

حار�ضها  لأنه  روحية  عالقة  الأرزة  مع  فعالقته  اجلي�ش،  اأما 

وحاميها.

احلدث تكرمًيا  هذا  الركن جعجع  العميد  اعتب  اأخ��رًيا، 

بذلوا  للذين  واعتزاز  وتقدير  حمبة  وعربون  اجلي�ش،  ل�ضهداء 

اأرواحهم لنبقى نحن ننعم بالأمن وال�ضتقرار والزدهار يف هذا 

ال�ضتول،  لزرع  الأر�ش  قّدمت  التي  ب�ضري  بلدية  و�ضكر  الوطن. 

و�ضركة حميد كريوز مل�ضاهمتها يف تاأمني الآليات واجلرافات 

ل�ضق الطرقات وتو�ضيع ال�ضاحات و�ضيانتها.
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اإعداد: با�ضكال معّو�ش بومارون

اللبنانيون 

اأهدوا وطنهم 7500 اأرزة

اجلي�ش  قيادة  وّجهت  اأرزه«،  »جم��ده  الأّن 

اأرزة   7500 غر�ش  يف  للم�ضاركة  الدعوة  اللبناين، 

�ضمن  وذلك  لبنان؛  يف  لالأرز  احليوي  املمر  على 

احلملة  لال�ضتقالل.  املا�ضي  باليوبيل  االحتفال 

وا�ضعة  امل�ضاركة  فكانت  الهمم،  ا�ضتنه�ضت  هذه 

بيئية  الذي �ضهد تظاهرة  لبنان االأخ�ضر«  يف »يوم 

وطنية.

التا�ضعة من �ضباح  18 ت�ضرين الثاين 

املا�ضي، كانت �ضاعة ال�ضفر لنطالق 

احلملة يف خمتلف املناطق، على املمّر 

الذي ميتد من  لبنان  لالأرز يف  احليوي 

ال�ضوف.  حممّية  اإىل  اإه��دن  حممّية 

الأرز  غابات  و�ضل  فاإعادة  الهدف  اأما 

ببع�ضها على هذا املمّر.

فريق عمل اإدارة املحميات كان قد 

املواقع  يف  الأرز  �ضتول  بعدد  ُحَفًرا  اأعّد 

انت�ضروا يف  اجلي�ش  املحددة. ع�ضكريو 

ولقاهم  طبيعية  حمميات   10 رب��وع 

حممية،  كل  يف  بالتحريج  املعنّيون 

تربوية،  بلدية،  وفعاليات  ون���واب، 

واملجتمع  وك�ضفية  وبيئية  ثقافية 

... جمده اأرزه
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وال�ضركات  الأهايل  عن  ف�ضاًل  املحّلي، 

الداعمة. 

ح�ضور  ويف  الوطني  الن�ضيد  وق��ع  على 

ممثل لقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون 

 7500 غر�ش  مّت  املحميات،  من  كل  يف 

اإهدن  الآتي:  ال�ضكل  على  توّزعت  اأرزة 

تنورين   ،1325 اليمونة   ،75 ب�ضّري   ،250

 ،750 500، حّمانا  ال�ضوف   ،300 250، جاج 

عيناتا 1600، را�ضيا الوادي 750، جّزين 300. 
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ت�شرين   11 يوم  بد�أت  �لتي  م�شريتها  يف 

�لثاين و��شتمّرت على مدى 12 يوًما، ترمز 

�إىل �لأيام �لع�شيبة �لتي مّرت على لبنان 

يف �لعام 1943، بدًء� من توقيف رجالت 

تبَعت  �حل��ّري��ة،  �إىل  و���ش��وًل  �ل�شتقالل 

�لتي  �لأح��د�ث  م�شار  �ل�شتقالل  �شعلة 

وقعت خالل هذه �لأيام. فانطلقت من 

قلعة ر��شيا �إىل قلعة بعلبك، فالهرمل- 

�إىل  ومنها  �شتور�،  و�شاحة  �لعا�شي  نهر 

�لن�شب �لتذكاري يف �لعبدة �شماًل، ومن 

ثّم قلعة طر�بل�س، ف�شر�ي زغرتا، وميناء 

مدينة  �إىل  مكايل  ذوق  وم��ن  جبيل، 

�لبحرية،  �شيد�  فقلعة  و�شور،  �لنبطية 

لتنتقل من هناك �إىل دير �لقمر ف�شريح 

ر�شيد  �للبناين  �لوطني  �لن�شيد  موؤلِّف 

�ل�شتقالل  فبيت  �ل��ب��اروك،  يف  نخلة 

�إىل  و�شوًل  ر�شميا،  و�شاحة  ب�شامون،  يف 

وز�رة  مدخل  على  �ل��دي��ن  فخر  متثال 

رحالها  لتحّط  �لريزة،  يف  �لوطني  �لدفاع 

يف 22 ت�شرين �لثاين يف جاّدة �شفيق �لوّز�ن 

حيث �أقيم �لعر�س �لع�شكري وت�شّلمها 

عون  مي�شال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�س 

�لتذكاري  �لّن�شب  �شعلة  بها  و�أ���ش��اء 

لل�شهد�ء.

وق��د ج���اَءت ه��ذه �جل��ول��ة م��ن �شمن 

يف  �جلي�س  نّظمها  ن�شاطات  �شل�شلة 

لال�شتقالل  �ملا�شي  �ليوبيل  منا�شبة 

�لأ���ش��الف  ن�شالت  ��شتذكار  بهدف 

ت  �أن�شَ �لتي  �ل�شاغطة  �لظروف  ظّل  يف 

�للبناين �ملعنى �حلقيقي لال�شتقالل.

�ملناطق  خمتلف  يف  �ل�شعلة  ��شُتقبلت 

باحتفالت  وُكّرمت  وحما�شة،  بحفاوة 

وم���ه���رج���ان���ات 

ممّثلون  ح�شرها 

ل��ق��ائ��د �جل��ي�����س 

�ل��ع��م��اد ج���وز�ف 

و�شخ�شيات،  عون 

حمطة  ك���ل  يف 

حّلت فيها.

 

من را�شيا

م�������ن ق���ل���ع���ة 

�ل����ش���ت���ق���الل يف 

ر�����ش���ي���ا، �أط��ل��ق 

�ل��رك��ن  �لعميد 

ح����م����د ح���ي���در 

مم���ث���اًل �ل��ع��م��اد 

ق���ائ���د �جل��ي�����س، 

�ل�شعلة يف �حتفال 

مدّرج  على  �شعبي 

ح�شره  �ل��ق��ل��ع��ة، 

�حتاد  رئي�س  نائب 

و�أع�شاء  �لهادي،  �ملنطقة ع�شام  بلديات 

�ملنطقة  بلديات  وروؤ���ش��اء  ر��شيا،  بلدية 

وفاعليات.

وقد حّيا رئي�س جلنة �ل�شياحة يف بلدية 

�للبناين  �جلي�س  ع�شلي،  جوزيف  ر��شيا 

�أّن  و�عترب  و�شعبه،  �لوطن  على  �ل�شاهر 

م�شار ال�شعلة
اإعداد: ندين البلعة خريالله

�شعلة اال�شتقالل جتوب لبنان وحتّط رحالها يف العر�ض الع�شكري

اال�شتقالل«  »�شعلة  اأعادت 

منطقة   18 بني  تنّقلت  التي 

لبنانّية، اإىل الذاكرة الكثري من 

ومواقف  امل�شّرفة  املحّطات 

التاريخ  �شّطرها  التي  العّز 

اعتُقلوا،  رج���االت  ع��ن 

�شبيل  يف  ا�شت�شهدوا  واآخرين 

بلٍد  عن  والدفاع  اال�شتقالل 

ا. و�شعٍب ُولد ليكون حرًّ
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�جل��ي�����س ه��و ���ش��م��ان��ة كل 

��شتعر��ٍس  وبعد  �للبنانيني. 

لفرقَتي خّيالة ودبكة، �أطلق 

من  �ل�شعلة  حيدر  �لعميد 

�للبنانية،  بالأعالم  �ملزد�نة  �لقلعة  �أمام 

حمّطتها  �إىل  ع�����ّد�وؤون  بها  و�ن��ط��ل��ق 

�لثانية.

بعلبك، الهرمل و�شتورا

�إىل  �ل�شعلة  و�شلت  �لثاين،  يومها  يف 

مدينة بعلبك �لتي ��شتقبلتها باحتفاٍل 

يف  �لقلعة،  �شاحة  يف  �لبلدية  �أقامته 

ممثاًل  جانبني  ري��ا���س  �لعقيد  ح�شور 

رئي�س  جانب  �إىل  �جلي�س،  قائد  �لعماد 

ح�شني  �ملتقاعد  �لعميد  بعلبك  بلدية 

للدفاع  �لإقليمي  و�مل�شوؤول  �لّلقي�س، 

�ملدين يف حمافظة بعلبك- �لهرمل بالل 

رعد، وفعاليات تربوية وبلدية و�ختيارية 

و�جتماعية.

�لعّد�ء  �للبناين  و�لعلم  �ل�شعلة  حمل 

ع��ل��ي ع��و���س، وت��خ��ّل��ل �حل��ف��ل ع��ّدة 

كلمات �أّكدت �أّنه �شرف عظيم ملدينة 

من  �ل�شتقالل  �شعلة  ��شتقبال  بعلبك 

رج������ال �جل��ي�����س 

�ل��ل��ب��ن��اين �ل��ذي��ن 

ي��ح��م��ون ل��ب��ن��ان 

و�����ش���ت���ق���الل���ه... 

وق����ّدم����ت ف��رق��ة 

»ب������اخ������و�������س 

غ����روب« ب��ق��ي��ادة 

�ل���ف���ن���ان ر�م����ي 

���ش��ي��ب��ان ل��وح��ات 

ف���ول���ك���ل���وري���ة 

�أنغام  على  تر�ثية 

�لأغاين �لوطنية.

�لقائد  ممّثل  �شّلم  ختاًما 

�إىل  �ل�شعلة  �لبلدية  ورئي�س 

�إىل  لتنتقل  بيان  �لعّد�ء بالل 

�شاحة �ل�شهيد �لنقيب �ليا�س 

�لهرمل،  مدخل  عند  �خلوري 

�لركن  �لعقيد  ح�شور  يف 

بيار بطر�س ممثاًل �لعماد قائد �جلي�س، 

ورئي�س بلدية �لهرمل �شبحي �شقر، �لذي 

�جلغر�فيا  تبعدها  مل  �لهرمل  �أّن  �أّكد 

ت�شتمر  وه��ي  �ل��ت��اري��خ،  �شناعة  ع��ن 
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ت�شتهدف  �لتي  �مل�شاريع  مو�جهة  يف 

مو�جهة  يف  منيًعا  �شًد�  لتكون  �لوطن 

�لتكفريية...  �لإرهابية  �ملجموعات 

بعدها غادرت �ل�شعلة �إىل منطقة �شتور� 

د�فيد  �لركن  �لعقيد  ت�شّلمها  حيث 

�جلي�س  قائد  �لعماد  ممثاًل  ب�شعالين 

و�شخ�شيات من �ملنطقة.

 

اإىل العبدة

يف �ليوم �لثالث، ��شتقبلت بلدة ببنني- 

عند  �لعبدة  �شاحة  يف  �ل�شعلة  �لعبدة 

يف  عكار،  ملحافظة  �جلنوبي  �ملدخل 

ح�شور �لعقيد ب�شام �لأيوبي ممثاًل �لعماد 

كفاح  �لبلدية  ورئي�س  �جلي�س،  قائد 

�لبلدية  �ل�شخ�شيات  من  وعدد  ك�شار، 

و�لختيارية و�لجتماعية.

ح��م��ل �حل�����ش��ور �لأع����الم 

�شهد�ء  ن�شب  عند  �للبنانية 

�لن�شيد  من�شدين  �جلي�س، 

وّج��ه  ث��م  �للبناين.  �لوطني 

�ل��ب��ل��دي��ة حت��ي��ة �إىل  رئ��ي�����س 

�شهد�ء عكار و�ل�شمال �لذين 

�أّن  موؤّكًد�  لبنان،  عن  دفاًعا  �شقطو� 

رجال  فيها  د�م  ما  تنحني  لن  عكار 

�لوطن.  �أجل  من  �لت�شحيات  يقّدمون 

عن  ع���رّبت  �ل��ت��ي  �لكلمات  وت��و�ل��ت 

باجلي�س،  �لفخر 

عكار  �أبناء  وَتْوق 

حل����م����ل ����ش���ع���ار 

و�لت�شحية  �ل�شرف 

و�لوفاء.

طرابل�ض وزغرتا

�شعلة  و���ش��ل��ت 

�ل�شتقالل يف �ليوم 

قلعة  �إىل  �ل��ر�ب��ع 

حيث  طر�بل�س، 

�لركن  �لعقيد  ��شتقبالها  يف  ك��ان 

�لعماد قائد �جلي�س،  ر�شيد ممثاًل  �أيوب 

و�قت�شادية  بلدية  هيئات  عن  وممّثلون 

وطالب �ملد�ر�س و�أهايل �ملدينة.

�أّكدت �لكلمات على �أهمية ذكرى 

عموًما  �للبنانيني  حياة  يف  �ل�شتقالل 

هي  فطر�بل�س  ا،  خ�شو�شً و�لطر�بل�شيني 

رئي�س  دور  لها  وكان  �ل�شتقالل  مدينة 

يف حماربة �لنتد�ب، وقّدمت �شهد�ء من 

خرية �شبابها يف معركة �ل�شتقالل...

�ليوم  هذ�  يف  لل�شعلة  �لتالية  �ملحطة 
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نّظمت  حيث  زغرتا،  �شر�ي  يف  كانت 

�لركن  �لعقيد  ح�شره  �حتفاًل  �لبلدية 

�ليا�س �شابا ممثاًل �لعماد قائد �جلي�س، 

�لر�فعي،  �إميان  �ل�شّيدة  زغرتا  وقائمقام 

�لدكتور  �إه��دن   - زغرتا  بلدية  ورئي�س 

�شيز�ر با�شيم، �إىل فعاليات بلدية و�أمنية 

وح�شد من طاّلب �ملد�ر�س.

�ملهند�س  �لبلدية  رئي�س  نائب  �شرح 

غ�شان طّيون يف كلمته، معنى �ل�شعلة 

�لتي ترمز �إىل م�شار بد�أ منذ 75 �شنة، يوم 

جميعها  �لوطن  مكّونات  تالحمت 

�لن��ت��د�ب  ع��ن  بال�شتقالل  مطالبة 

عملية  »يف  قائاًل:  وتابع  �لأجنبي... 

�أن  ميكنه  مّنا  من  �ل�شتقالل،  �شون 

يوؤّدي  جي�س  عنه  يغيب  م�شهًد�  يتخّيل 

دوره �لوطني على �حلدود ويف �لد�خل؟«.

زغرتا  دور  على  �ل�شوء  ط��ّي��ون  و�أل��ق��ى 

�ل�شتقالل  مفهوم  بلورة  يف  �لتاريخي 

�إىل  كرم،  بك  يو�شف  من  برجالتها، 

�لدويهي،  �أ�شعد  �إ�شطفان  �خلور�أ�شقف 

فالرئي�س  فرجنيه،  قبالن  حميد  �إىل 

�شليمان فرجنيه، و�لرئي�س �ل�شهيد رينيه 

معّو�س...

جبيل وذوق مكايل

و�شلت   2018/11/15 �خلمي�س  ي��وم 

�حل��رف،  مدينة  جبيل،  �إىل  �ل�شعلة 

�ملرفاأ،  يف  �حتفاًل  �لبلدية  �أقامت  حيث 

ممثاًل  �شماحة  �شباح  �لعقيد  ح�شور  يف 

جبيل  وقائمقام  �جلي�س،  قائد  �لعماد 

�لبلدية  ورئي�س  �خل���وري،  مرعي  نتايل 

�ملجل�س  و�أع�شاء  زع��رور  و�شام  �ملهند�س 

�لبلدي، وفعاليات ع�شكرية ومدنية.

�لحتفال  يف  �مل�����ش��ارك��ون  ��شتقبل 

ومن�شدين  �لأع���الم  حاملني  �ل�شعلة 

رئي�س  �شكر  ثم  ل��ل��وط��ن«...  »كلنا 

هذه  للعيد  �أعطى  �لذي  �جلي�س  �لبلدية 

لل�شبان  و�أّك��د  خا�شة.  نكهًة  �ل�شنة 

و�شنتابع  �مل�شتقبل  نور  »�أنتم  و�ل�شابات: 

�شعلة  م��ع��ك��م 

�ل����ش���ت���ق���الل«، 

�إىل  �إياهم  د�عًيا 

�لوطن  يف  �لبقاء 

وفاًء  فيه  و�لعي�س 

ل���الأر����س و�ل��ق��ي��م 

�ملوروثة. ويف �خلتام 

ق����ّدم����ت ف��رق��ة 

�ملاروين  �لك�شاف 

ا مو�شيقًيا. عر�شً

�نتقلت  بعدها 

بلدة  �إىل  �ل�شعلة 

�لتي  مكايل  ذوق 

�شو�رعها  �زد�ن���ت 

بالأعالم �للبنانية 

فيها  و���ش��دح��ت 

�لوطنية  �لأغ���اين 

باملنا�شبة.  �حتفاًء 

يف  �لحتفال  �أُقيم 

�لبلدية،  �شاحة 

�ملجّلد  خالد  �لركن  �لعقيد  ح�شره  وقد 

وقائمقام  �جلي�س،  قائد  �لعماد  ممثاًل 

ك�����ش��رو�ن- �ل��ف��ت��وح �لأ���ش��ت��اذ ج��وزف 

ذوق  لبلدية  �لفخري  و�لرئي�س  من�شور، 

ورئي�س  نوفل،  نهاد  �ملحامي  مكايل 

و�أهايل  �لبعينو  �ليا�س  �لأ�شتاذ  �لبلدية 

�ملنطقة.

�ل�شتقالل  زمن  عن  حت��ّدث  �لبعينو 

و�لعطاء  باحلرية  مفعم  زمن  هو  �ل��ذي 

وحب �حلياة، تاريخ �شنعه رجال عظماء 

من وطننا �أمثال �بن بلدتنا �لوزير �شليم 
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ر�شم  يف  له  رف��اق  مع  �أ�شهم  �ل��ذي  تقال 

دعائم  وتوطيد  �ل�شيا�شي  لبنان  مالمح 

�ل�شتقالل.

النبطية

�لنبطية  يف  �حلكومي  �ل�شر�ي  �أم��ام 

�إ�شاءة  تخّلله  �حتفاًل  �لبلدية  نّظمت 

�لعقيد ح�شني  �ل�شتقالل، ح�شره  �شعلة 

�جلي�س،  قائد  �لعماد  ممثاًل  طباجة 

لبنان  يف  �ل�شفار�ت  �أمن  جهاز  ورئي�س 

�شباط  جانب  �إىل  جوهر،  وليد  �لعميد 

من خمتلف �لأجه�زة �لأمني�ة، ورئي��س 

�حت�اد بلدي�ات �ل�شقي�ف حمم�د جمي�ل 

وحزبي�ة  �شيا�شي�ة  وفعاليات  جاب�ر، 

وتربوي�ة.

عبا�س  �لنبطية  بلدية  ع�شو  وحت��ّدث 

ر�ي��ة  ي��رف��ع  لبنان  »�إّن  ق��ائ��اًل:  وه��ب��ي 

جي�شه  بف�شل  كر�مته  لي�شون  �لتحّدي 

�لنبطية  بلدية  ه��ي  وه��ا  �ل��ب��ا���ش��ل... 

حتتفل بهذه �لذكرى بالتعاون مع قيادة 

�أخذت  �لتي  �لتوجيه  مديرية  �جلي�س- 

�ل�شتقالل  �شعلة  �إ�شاءة  عاتقها  على 

لأّننا  كلها،  �للبنانّية  �ملحافظات  يف 

نحتاج �إىل حت�شني �ل�شتقالل �أكرث من 

�أي وقت م�شى«.

وحملها  �ل�شعلة  �حل�شور  �أ�شاء  بعدها 

�ل�شارع  بها  وج��اب  �جلي�س  من  مغو�ر 

�لرئي�س على وقع �أغاٍن وطنية.

يف �شور و�شيدا

و�شلت �ل�شعلة �إىل �شور يف �ليوم �ل�شابع، 

حيث �حتفلت �ملدينة مبرورها يف �شاحة 

�إلي�شار مقابل دّو�ر �لعلم، وذلك يف ح�شور 

ممثاًل  ح��رب  حميد  �ل��رك��ن  �لعميد 

�لبلدية  ورئي�س  �جلي�س،  قائد  �لعماد 

�ملجل�س  و�أع�شاء  دبوق  ح�شن  �ملهند�س 

�لأمم  ق��ّو�ت  من  عنا�شر  �إىل  �لبلدي، 

�ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان و�شخ�شيات دينية 

من  وح�شد  وك�شفية  وريا�شية  وتربوية 

�أهايل �ملدينة.

�إىل  �ل�شعلة  �نتقلت  �لتايل،  �ليوم  ويف 

»وعد  �حتفال  �أُقيم  حيث  �شيد�  مدينة 

�لقلعة  �أم��ام  �شيدون«  بتوقيت  �ملجد- 
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حمافظ  من  بدعوة  �لبحرية 

�شّو،  من�شور  �جلنوبي  لبنان 

�لركن  �لعقيد  ح�شور  ويف 

�لعماد  ممثاًل  �لقعقور  زيد�ن 

�لبلدية  ورئي�س  �جلي�س  قائد 

�ل�شعودي،  حممد  �ملهند�س 

و�أمنية  وبلدية  �شيا�شية  و�شخ�شيات 

وح�شد من �لأهايل. هنا متّيز �لحتفال 

�ملدينة  مرفاأ  من  بحًر�  �ل�شعلة  بنقل 

عن  ف�شاًل  �لبحرية،  �شيد�  قلعة  �إىل 

ورق�شات  ع��رو���س 

ف���ول���ك���ل���وري���ة 

ق���ّدم���ه���ا ط��الب 

�ملنطقة  م��د�ر���س 

من  وك���ل���م���ات 

وحي �ملنا�شبة.

دير القمر 

والباروك

�لتا�شع،  �ليوم  يف 

دير  �أهايل  ��شتقبل 

د�ين  �شاحة  يف  �ل�شعلة  �لقمر 

مب�شاركة  وعائلته  �شمعون 

عاد  �شربل  �ل��رك��ن  �لعقيد 

�جلي�س  قائد  �لعماد  ممثاًل 

ورئي�س  �شيا�شية  وفعاليات 

�لبلدية �ل�شفري ملحم م�شتو، 

ولفيف من �لآباء و�لكهنة.

بو�شع  �لح��ت��ف��ال  ��شُتهّل 

�ل��زه��ر على  �إك��ل��ي��ل م��ن 

�ل��ر�ح��ل  للرئي�س  �ل��ت��ذك��اري  �لن�شب 

كميل �شمعون، ثم �ألقى رئي�س �لبلدية 

كلمة حّيا فيها �جلي�س �لذي يبقى درع 

�لوطن و�شياجه، و�أّكد �أّن �أهايل �ملنطقة 

�شيبقون يًد� بيد مع �ملوؤ�ش�شة �لع�شكرية 

�لتي  �ملخاطر  وجت��اوز  بالوطن  للنهو�س 

ترتّب�س بنا...

بعد ذلك، �نتقلت �ل�شعلة �إىل �لباروك، 

�لن�شيد  موؤّلف  نخلة  ر�شيد  �شريح  حيث 

�لوطني �للبناين. هناك كان �ل�شتقبال 

�شربل  �لركن  �لعقيد  ح�شور  يف  حا�شًد� 

وع�شو  �جلي�س  قائد  �لعماد  ممثاًل  عاد 

�ملجل�س �لبلدي د�وود نخلة ورئي�س بلدية 

م�شار ال�شعلة
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وقد  نخلة.  �إيلي  �لفريدي�س  �ل��ب��اروك- 

�أحلاًنا  �جلي�س  مو�شيقى  فرقة  عزفت 

�للي�شيه  مدر�شة  كور�ل  و�شارك  وطنية 

�أنا�شيد.  مبجموعة  �ملنا�شبة  يف  بعقلني 

بال�شعلة  رّحبت  كلمات  �أُلقيت  كما 

و�شياج  ك���درٍع  �جلي�س  ب��دور  ون��ّوه��ت 

للوطن، وختاًما ُو�شع �إكليل من �لزهر 

على �شريح �لر�حل ر�شيد نخلة.

ب�شامون ور�شميا

�شاحة  ويف  ب�شامون  �إىل  �ل�شعلة  و�شلت 

بيت �ل�شتقالل حملها �لعميد �ملهند�س 

قائد  �لعماد  ممثاًل  �خلطيب  م���رو�ن 

جهاد  �ل�شّيد  �لبيت  و�شاحب  �جلي�س، 

�ملنطقة  فعاليات  ح�شور  يف  �حللبي 

�لأع��الم  �جلميع  حمل  وق��د  و�أه��ل��ه��ا، 

�للبنانية و�أن�شدو� �لن�شيد �لوطني و�لأغاين 

�لوطنية.

�ملحطة �لتالية كانت يف ر�شميا، حيث 

و�شعت ر�بطة �ل�شبيبة �لر�شماوية برئا�شة 

�لبلدة كلمة  �ليا�س، على مدخل  �شعد 

ر�شميا باألو�ن �لعلم �للبناين، يف منا�شبة 

�لبلدة  �بن  و�أّن  ل�شيما  �ل�شتقالل،  عيد 

�أول  كان  �خلوري  ب�شارة  �ل�شيخ  �لرئي�س 

يف  و�ُشجن  �عُتقل  وق��د  عنه،  �ملد�فعني 

قلعة ر��شيا قبل �أن يتحّرر ورفاقه ومعهم 

لبنان. و�لرئي�س �خلوري هو �شانع �مليثاق 

�ختاره  �ل��ذي  �ل�شلح  ريا�س  �لرئي�س  مع 

�أ�شّر يف  وقد  �لأوىل،  لت�شكيل حكومته 

�ل�شتقالل،  عبارة  على  �ل��وز�ري  �لبيان 

حيث وردت هذه �لكلمة 37 مرة د�خل 

هذ� �لبيان تعبرًي� من رئي�س �جلمهورية 

�للبناين  �ل�شعب  ك  مت�شّ عن  �آن���ذ�ك 

باحلرية و�ل�شتقالل و�لكر�مة.

وقد �أ�شاءت �لبلدة ��شمها ع�شية و�شول 

�لعقيد  ��شتقبلها  حيث  �إليها،  �ل�شعلة 

���ش��م��ع��ان ط����ر�د 

ممثاًل �لعماد قائد 

�جلي�س مب�شاركة 

�ملنطقة  �أه�����ايل 

وط���الب �مل��د�ر���س 

قم�شاًنا  مرتدين 

 I عليها  ُك��ت��ب 

 ،Love Lebanon
كلمات  و�أُلقَيت 

ع���رّبت ع��ن فخر 

وعن  ب��الدن��ا  بجي�س  �ملنطقة  �أه���ايل 

�مل�شاعر �لوطنية يف هذه �ملنا�شبة �ملهّمة.

الريزة

�إىل  ت�شليمها  وقبل  جولتها،  ختام  يف 

�لر�شمي  �لحتفال  يف  �جلمهورية  رئي�س 

فر��س  �لإد�ري  �لعميد  ت�شّلم  �لعيد،  يوم 

�جلي�س  قائد  �لعماد  ممثاًل  �لرت�شي�شي 

�شعلة �ل�شتقالل عند مدخل وز�رة �لدفاع 

�شارك فيه تالمذة  �لريزة، يف �حتفال  يف 

من مدر�شة ملكارت، وعزفت مو�شيقى 

�ل�شاحة  َنت  وُزيِّ �لوطني  �لن�شيد  �جلي���س 

بالأعالم �للبنانية و�أعالم �جلي�س.
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حفالت
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

ل���ّب���ى رئ��ي�����ض 

العماد  اجلمهورية 

م��ي�����ش��ال ع���ون 

االأول��ى  واللبناني��ة 

ال�شامي  ناديا  ال�شيدة 

حفل  حل�شور  اجلي�ض  قيادة  دع��وة  ع��ون، 

يف  لبنان«،  »كازينو  م�شرح  على  مو�شيقي 

منا�شبة اليوبيل املا�شي لال�شتقالل.

واملغرتبني  اخلارجية  وزير  االحتفال  ح�شر 

مكافحة  ل�شوؤون  الدولة  وزير  با�شيل،  جربان 

�شعب،  اأبو  اليا�ض  الوزير  تويني،  نقوال  الف�شاد 

وق��ادة  الق�شاة  وكبار  ال��ن��واب  من  وع��دد 

ورئي�شة  العامني،  وامل��دراء  االأمنية  االأجهزة 

كلودين  ال�شيدة  املراأة  ل�شوؤون  الوطنية  الهيئة 

واقت�شادية  �شيا�شية  و�شخ�شيات  روكز،  عون 

واجتماعية واإعالمية وفنية.

حفلة كازينو لبنان:

بحبك يا لبنان...

�جلي�س،  مو�شيقى  فرقة  �أن�شدته  �لوطني  �لن�شيد  �فتتاًحا 

�ألهبت  �لتي  و�لع�شكرية  �لوطنية  �لأغاين  من  بعدٍد  و�أتبعته 

�لتي ت�شم  �أطّلت فرقة »ميوزيك هول« �لغنائية  �لأكّف. ثّم 

�لفنانة فاديا جنم، و�لفنان رو�د، و�لأخوين �شحاده، �لذين قّدمو� 

�لوطني  �لطابع  ذ�ت  �للبنانية  �لأغاين  من  منّوعة  جمموعة 

�لأ���ش��و�ت  ف�شدحت  و�ل��رت�ث��ي. 

وق��ع  ع��ل��ى  �لت�شفيق  وت��ع��اىل 

»طلعنا على �ل�شو«، و«مبجدك 

�حتميت«، و»بحبك يا لبنان«، 

لل�شيدة  بلدي«  زغرّي  و»بيقولو� 

�أن�����ش��د �ل��ف��ن��ان رو�د  ف���ريوز. ث��م 

منفرًد� �أغنيتي »ي�شعد �شباحك 

هاحللو« و»لبنان يا قطعة �شما« 

و�أغ���اٍن  �ل�����ش��ايف،  ودي��ع  للفنان 

»�شيف  م�شرحية  من  حما�شية 

840« ملن�شور �لرحباين، ومن ريربتو�ر �لفنانة جوليا بطر�س »�أنا 

يا ثورة �شعب بالدي«. ثم ختم  بتنف�س حرية« و»قوة، حمبة، 

�ل�شايف  �لفنان وديع  �أجمل ما غّنى  �لأخو�ن �شحاده بباقٍة من 

و»عندك  ب��الدي«  يا  تاللك  و»زرعنا  حبابنا«  »طّلو  �شمت 

بحرية يا رّي�س«.

وقد هناأ �لرئي�س عون يف ختام 

وفرقة  �جلي�س  فرقة  �لحتفال 

�لأد�ء  على  ه���ول«  »م��ي��وزي��ك 

�شهرة  و�إحيائهما  قّدماه،  �لذي 

�ل�شتقالل.

عرّب  �لحتفال  هام�س  على 

عن  �ألفرتيادي�س  مي�شال  �لفنان 

�جلي�س  لقيادة  و�متنانه  �شروره 

يوبيل  لإح��ي��اء  فرقته  لختيار 

�ل�شتقالل �ملا�شي.
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بالرتبية نبني
اإعداد: رميا �شليم �شومط

»بالرتبية 

نحمي ا�شتقاللنا«

ا�شتقاللنا«،  نحمي  »بالرتبية  عنوان  حتت 

اأطلق املركز الرتبوي للبحوث واالإمناء وبدعم 

»بالرتبية  عنوان  حتت  م�شابقة  اجلي�ض  من 

نحمي ا�شتقاللنا«.

�ملرح�لة  ط�اّلب  �مل�شابقة  يف  �شارك 

ورقمّية  و�أدبّية  فنّية  باأعمال  �لثانوية 

�ملطروح:  �ملو�شوع  مب�شمون  مرتبطة 

ومّت  ��شتقاللنا«.  نحمي  »بالرتبية 

توزيع �جلو�ئز �شمن �حتفال �ل�شتقالل 

�ل��رتب��وي يف قاعة  �مل��رك��ز  �أق��ام��ه  �ل��ذي 

�لفيل،  �شن  يف  مركزه  يف  �ملحا�شر�ت 

�لعميد  �جلي�س  قائد  ممّثل  ح�شور  يف 

من  وفٍد  ر�أ�س  على  �لعرم  �أمني  �لركن 

�إىل جانب رئي�شة  �لقيادة،  كبار �شباط 

عويجان  ندى  �لدكتورة  �لرتبوي  �ملركز 

وعدٍد من �لفعالّيات �لرتبوّية وجمٍع من 

يف  �مل�شاركة  و�خلا�شة  �لر�شمية  �ملد�ر�س 

�ملبار�ة.

وقد �ألقى �لعميد �لركن �لعرم كلمة 

م�شرًي�  ع��ون،  ج���وز�ف  �لعماد  �لقائد 

بامل�شامني  �لغني  �لحتفال  هذ�  �أّن  �إىل 

�لوطنية و�لثقافية �لأ�شيلة، هو منا�شبة 

�لوطن،  لهذ�  خدمتنا  تتّوج  م�شرقة، 

و�إطالق  �شبابنا  لإب��د�ع  م�شاحة  وتوّفر 

طاقاتهم...

�أّن  ع��وي��ج��ان  �ل��دك��ت��ورة  و�ع��ت��ربت 

ي��ب��د�أ  �أن  ب���ّد  ل  �لأوط�����ان  ����ش��ت��ق��الل 

�خلا�شة،  م�شاحله  عن  �لفرد  با�شتقالل 

وعن م�شالح �لطائفة و�حلزب و�ملجتمع 

�ل�شّيق �لذي ينتمي �إليه، وو�شع م�شلحة 

�لوطن �لعليا فوق كل �عتبار.
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ك��م��ا ق��ّدم��ت �ل��دك��ت��ورة 

تكرميية  درًع���ا  عويجان 

ل��ق��ائ��د �جل��ي�����س ومم��ّث��ل��ه 

ول��ل�����ش��ب��اط �ل���ق���ادة �ل��ذي��ن 

�شاركو� يف �لحتفال، و�لذين 

ك��ان��ت ل��ه��م �إ���ش��ه��ام��ات 

و�لتعاون  �لتن�شيق  �أ�شا�شية يف 

لالإعد�د  �لرتبوي  �ملركز  مع 

�لذي  �ل�شتقاليل  �ملو�شم  لهذ� 

�ملعاين  م��ن  �لكثري  حمل 

و�لوطنية،  �لرتبوية،  و�لقيم 

و�لثقافية.

 

دور املعلمني

�شهدت  نف�شه،  �لإط���ار  يف 

من  ك��ٍل  يف  �ملعلمني  دور 

زغ���رت���ا، ���ش��ي��د�، ج��ون��ي��ة، 

بالعيد،  �حتفالت  ب��ريوت، 

�شارك  �أن�شطة  عّدة  تخّللها 

�ألفي تلميذ من  فيها حو�ىل 

و�خلا�شة،  �لر�شمية  �ملد�ر�س 

فنية  م�شابقات  و�شملت 

�ندرجت  وريا�شية،  وثقافية 

يف  �لرتبية  دور  �إط���ار  �شمن 

يف  ومّت  �ل�شتقالل،  حماية 

���ش��ه��اد�ت  ت��وزي��ع  ختامها 

على  وج���و�ئ���ز  م�����ش��ارك��ة 

�مل�شاركة.  و�لفرق  �مل��د�ر���س 

�لن�شاطات  ت��خ��ّل��ل  ك��م��ا 

من  �شابط  �ألقاها  حما�شرة 

�جلي�س  يف  �لتوجيه  مديرية 

و�ل��ت��وق��ي��ع على  �ل��ل��ب��ن��اين، 

�ل��ل��ب��ن��اين م��ن قبل  �ل��ع��ل��م 

�ملد�ر�س �مل�شاركة.

ويف د�ر زحلة، �أقي��م ن�شاط �ل�شت�قالل 

ب��ال��ت��ع��������اون مع  ر����ش��ي��������ا  ق��ل��ع�����ة  يف 

�لبق�اع  منطقة  وق��ي��ادة  ر��شيا  بلدية 

�لأن�شطة  متحورت  وق��د  �لع�شكرية. 

حكاية  لبنان،  يف  �ل�شتقالل  ح��ول: 

وبع���س  �ل��وط��ن��ي  ن�شي��ده  ع��َل��م��ه، 

كما  و�لأث��رية.  �ل�شياحية  مناطق��ه 

و�لغرفة  �لقلعة  متح��ف  زيارة  تخّللها 

�ل�شتقالل،  رجالت  فيها  �عتقل  �لتي 

�لزهر  من  �إكليٍل  بو�شع  و�ختتمت 

على �لُن�شب �لتذكاري ل�شهد�ء �جلي�س 

يف ر��شيا.
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من  �لحتفالت  �نطلقت  �شيد�،  يف 

�لبحر �إىل �لرب عرب معر�س حتت �ملاء �شّم 

ذكرى  وح��ي  من  ور�شًما  لوحة   20 نحو 

�آخر  مو�شع  يف  )�لتفا�شيل  �ل�شتقالل 

�لبلدية  �أقامت  كما  �لعدد(،  هذ�  من 

»�ل�شتقالل  عنو�ن:  حتت  �آخر  ا  معر�شً

�ملدر�شية  �ل�شبكة  نّظمته  و�لألو�ن«،  باخلطوط  ت�شميًما  ب�75 

ل�شيد� و�جلو�ر.

وحتديًد�  �لعلم،  يوم  مع  موعد  على  �شور  مدينة  وكانت 

منطقة �ملينا، �لتي حتّولت ميد�ًنا �حتفالًيا �جتمعت فيه �شت 

مد�ر�س ر�شمية وك�شافة �لرتبية �لوطنية، يف عر�س فولكلوري 

�لعلم  �مل�شاركون  ر�شم  كذلك،  ر�ق�شة.  لوحات  ت�شّمن 

�للبناين با�شتخد�م 600 كرة حملوها باأيديهم.

بدورها، نّظمت بلدية طر�بل�س بالتعاون مع �ملنطقة �لرتبوية 

و�جلي�س �للبناين، ومب�شاركة �جلمعيات �لك�شفية و�لأهلية 

ر�شيد  معر�س  باحة  يف  �حتفاًل  �لر�شمية،  �ملد�ر�س  وط��الب 

�إىل  و�شوًل  �لباحة  من  �نطلقت  بالأعالم  وم�شرية  كر�مي، 

مبنى �لبلدية.

احتفاالت البلديات
اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة

ن�شاطات  الرئي�شة  اللبنانية  املدن  يف  اأُقيمت 

ال�شاحات  يف  وذل��ك  اأي��ام،  �شتة  مدى  على 

البلديات.  روؤ�شاء  هّمة  وعلى  واملالعب، 

مدينة  يف  الكبرية  االأبنية  على  اأعالم  وُرفعت 

بريوت واملحافظات، كما اأُقيمت نقاط وّزعت 

اللبناين  العلم  الك�شفية  اجلمعيات  خاللها 

يف  وامل��ارة  ال�شيارات  على  اجلي�ض  و�شعار 

خمتلف املناطق اللبنانية.

مدينتي، بلدتي، بلدّيتي... جميعنا يف ظّل العلم
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�لعلم  �ل�شنية �حتفاًل رفع خالله  �أقام �حتاد بلديات  كما 

�للبناين عند مدخل بولفار مر�شد �ل�شمد يف �لبلدة، �شارك فيه 

قائد  �لعماد  زريقة ممثاًل  و�لر�ئد عماد  �ل�شمد،  �لنائب جهاد 

�جلي�س، وروؤ�شاء بلديات وخماتري وفعاليات.

رح يبقى...

�جلي�س  قيادة  برعاية  عكار،  �شهل  بلديات  �حتاد  �حتفل 

باليوبيل �ملا�شي لال�شتقالل يف ح�شور �لعقيد نبيل �شعد ممثاًل 

وعدد من  �مل�شري،  �ل�شيد حممد  �لحتاد  ورئي�س  �جلي�س،  قائد 

�لفعاليات �ل�شيا�شية و�ملدنية يف �ملنطقة. تخّلل �لحتفال عر�س 

�لعربية  للخيول  ر�ق�س  وعر�س  �ل�شاطئ  على  بحرية  مر�كب 

وحو�جز قفز. ويف ختامه، قّدم �حتاد �لبلديات درًعا تكرميًيا 

لقيادة �جلي�س. وبالتعاون بني بلدية عكار �لعتيقة وك�شاف 

قام  �لر�شمية،  �لعتيقة  ثانوية عكار  �لوطنية وطالب  �لرتبية 

ق�شم �لهند�شة �لزر�عية يف كلية ع�شام فار�س للتكنولوجيا 

بغر�س 600 غر�شة �شوح و�شنديان يف منطقة �لطويلة.

حا�شًد�  �حتفاًل  مرجعيون  جديدة  بلدية  نّظمت  كذلك، 

مب�شاركة مد�ر�س �ملنطقة وح�شور �لعقيد �لركن طارق مر�د 

ممثاًل �لعماد قائد �جلي�س، وذلك يف مركز �آمال ورميا �حلور�ين 

يبقى  »رح  �شعار  وحتت  نف�شها،  وللمنا�شبة  �لريا�شي.  �لثقايف 

�لوطن«، �أحيت ثانوية مار بطر�س لر�هبات �لقلبني �لأقد�شني 

بالأعالم  ُزّينت  �لتي  �ملدر�شة  يف  �حتفاًل  مرجعيون  جديدة  يف 

وذلك  �للبنانية، 

�لعقيد  ح�شور  يف 

ج��ورج �مل��ّر ممثاًل 

ق����ائ����د �جل��ي�����س 

�ل��ع��م��اد ج���وز�ف 

عون.

بلدية  و�حتفلت 

بالتعاون  �لغبريي، 

م�����ع �مل��ج��ل�����س 

للعلم  �ل��وط��ن��ي 

ومنتدى  �للبناين 

للتعددية،  �ل�شرق 

ب����رف����ع �ل��ع��ل��م 

على  �ل��ل��ب��ن��اين 

���ش��اري��ة ���ش��اخم��ة 

�ل�شهيد  ج��ادة  يف 

هادي ن�شر�لله.

�إىل ذلك، نّظمت 

 – بكفيا  بلدية 

 ،»Mémoire du DRAPEAU« بعنو�ن  ا  معر�شً �ملحيدثة 

ت�شّمن �شوًر� للعلم �للبناين بن�شخته �لأوىل، �إ�شافًة �إىل لوحات 

د معاين �ل�شتقالل. وقطع �أثرية جت�شّ
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للمنا�سبة،  برامج  الإع���ام  �ص  خ�سّ

ال�ستقال  عيد  ن�ساطات  يوميات  ونقل 

ال�سريعة  الأخبار  اأو  التقارير  خال  من 

الإلكرتونية  املواقع  وو�سعت  ال�سور.  اأو 

التوجيه  مديرية  �سّممته  ال��ذي  ال�سعار 

حيث  الأ�سا�سية،  الأوىل  �سفحاتها  على 

ال�سعب  م��ن  ك��ب��ًرا  ا�ستح�ساًنا  لقَي 

املواطنون بو�سعه مكان  اللبناين، فبداأ 

�سورهم على بروفايل الوات�ساب وخمتلف 

و�سائل التوا�سل الجتماعي. كما اأعّدت 

تباًعا  اأطلقتها  اأفاًما  التوجيه  مديرية 

واأطلقت  الإع��ام،  و�سائل  خمتلف  عرب 

ها�ستاغ #75_ا�ستقال_يوبيل_لبنان.

 

حكاية وطن

فيلًما  اجل��م��ه��وري��ة  رئ��ا���س��ة  اأن��ت��ج��ت 

بعنوان »حكاية وطن« اأُرفق بها�ستاغ 

 ، ب لكتا ا بنف�ص_ _ ا نقر قت_ و _ ر �سا #
اللبنانية  التلفزيونية  ال�سا�سات  وبّثته 

جميعها.

ُيظهر  وهو  واحدة،  دقيقة  الفيلم  مّدة 

اأمهات واآباء واأجداًدا وجّدات من خمتلف 

اللبنانية  املناطق 

ي��خ��ربون اأولده���م 

واأح��ف��اده��م عن 

ق�����س��ة ل��ب��ن��ان يف 

ك����ت����اب واح����د 

»وتبقى  ب��ع��ن��وان 

م�����س��ت��ق��ًا مل���دى 

يظهر  الفيلم  خ��ت��ام  ويف  الأزم�����ان«. 

العماد عون وهو يقراأ يف الكتاب نف�سه 

لأحفاده، ويقول: »اليوم اأ�سبح اللبنانيون 

اأكرث وعًيا، اأ�سبح لديهم ثقة باأنف�سهم 

يقوى  »ل��ب��ن��ان  م�سيًفا:  وب��ال��وط��ن«، 

حكاية  �سيكملون  الذين  وهم  بهم 

الوطن«.

التغطية التلفزيونية

اللبنانية  التلفزيون  حمطات  نقلت 

اجلمهورية  رئي�ص  ر���س��ال��ة  جميعها 

بعيد  الح��ت��ف��ال  ووق��ائ��ع  املنا�سبة،  يف 

ال��ذي  الع�سكري  والعر�ص  ال�ستقال 

بروت،  يف  ال��وّزان  �سفيق  جادة  يف  م  ُنظِّ

وبّثت فيديوهات مبا�سرة على �سفحاتها 

ي�سيفون  املذيعون  وكان  الإلكرتونية. 

ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات وي���ذّك���رون ب���الأح���داث 

التاريخية، ويعّرفون بالوحدات امل�ساركة 

اأثناء  وتاأ�سي�سها ومهّماتها يف  العر�ص  يف 

اإذ  الرئي�سة،  ة  املن�سّ اأم��ام  من  مرورها 

ة لاإعاميني وامل�سّورين،  �ست من�سّ ُخ�سِّ

التوجيه  م��دي��ري��ة  �سباط  اأح���د  وت���وىّل 

وت�سهيل  وتوجيههم  م�ساعدتهم 

اأمورهم.

ال�سا�سات  اأ�سافت  اأخ��رى،  جهة  من 

نفحة ال�ستقال على براجمها يف الأيام 

فمنها  الثاين:  ت�سرين   22 �سبقت  التي 

اإىل  ال����75  ال�ستقال  �سعار  و�سع  م��ن 

جانب �سعار املحطة وغّر �سورة الربوفايل 

التوا�سل  م��واق��ع  يف  �سفحاته  ع��ل��ى 

�صوت و�صورة
اإعداد: ندين البلعة خريالله

ال�ضتقالل حّل �ضيًفا عزيًزا يف الإعالم 

وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي

�ضرائح  كل  طالت  لال�ضتقالل  املا�ضي  باليوبيل  اخلا�ضة  الن�ضاطات 

املجتمع، فحّل هذا اليوبيل �ضيًفا عزيًزا على الإعالم املرئي وامل�ضموع 

واملكتوب والإلكرتوين، وو�ضائل التوا�ضل الجتماعي...
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للمنا�سبة.  �سورة  وا�سًعا  الجتماعي 

جمموعة  اأخ����رى  حم��ط��ات  وع��ر���س��ت 

برامج من وحي املنا�سبة وفقراٍت �سّورتها 

احلوار  برامج  وتطّرقت  للعيد،  ا  ي�سً خ�سّ

مع �سيوفها اإىل مو�سوع ال�ستقال من 

ال�سا�سات  عر�ست  كما  خمتلفة.  زوايا 

�سات وم�سارف،  اإعانات ل�سركات وموؤ�سّ

كل منها عرّب عن منا�سبة ال�ستقال 

على طريقته.

التي  ال��ربام��ج  من  عّينة  ياأتي  ما  يف 

اللبنانية  املحطات  من  عدد  �سها  خ�سّ

لا�ستقال:

تلفزيون لبنان

خ��ال  م��ن  الإع�����ام  وزارة  عملت 

برامج  اإن��ت��اج  على  لبنان،  تلفزيون 

وفيديوهات خا�سة باملنا�سبة، وجمموعة 

اإىل  بالإ�سافة  اليومية،  الفقرات  من 

مديرية  عّممتها  التي  الأفام  ا�ستثمار 

عن  خا�ص  وثائقي  واإع���داد  التوجيه، 

الإ�سارات  من  والعديد  ال�ستقال،  ولدة 

وال��وم�����س��ات ال��دع��ائ��ي��ة، وب��رام��ج حول 

باأهمية  والتعريف  الوطني  الن�سيد  اأداء 

ال�ستقال.

ال�سابق  الأ�سبوع  طوال  التلفزيون  وقّدم 

برنامج  م��ن  ح��ل��ق��ات  �سبع  للعيد، 

�سامي  للفنان  عليه«  تعّرف  »بتحّبو... 

الن�سيد  بتعليم  ب��داأ  ال��ذي  ك���ارك، 

الوطني اللبناين منذ العام 1976.

حلقة  ا  اأي�سً لبنان  تلفزيون  وعر�ص 

خ����ا�����س����ة ح����ول 

كلمات  كاتب 

الوطني  الن�سيد 

وم�����ل�����ّح�����ن�����ه، 

ق�سرة  واأف���اًم���ا 

اإ���س��اءة  ت�سّمنت 

ع��ل��ى الأح�����داث 

ال�������س���ي���ا����س���ي���ة 

وال��ع�����س��ك��ري��ة يف 

الأي������ام ال��ع�����س��رة 

الأخ�����������رة م��ن 

ع��م��ر الن���ت���داب 

ال����ت����ي ���س��ب��ق��ت 

ال�ستقال.

يف ال�سياق نف�سه، 

التلفزيون  اأن��ت��ج 

�سعارات  ثمانية 

بعناوين خمتلفة، 

ع������ن اجل���ي�������ص 

يف  ودوره  اللبناين 

ويف  الداخلي،  وال�ستقرار  الأم��ن  حفظ 

ية والبحرية، ومهّماته 
ّ
حماية احلدود الرب 

يف تثبيت ال�سلم الأهلي.

املوؤ�ض�ضة اللبنانية لالإر�ضال

الأغ��اين  من  باقة   LBCI�ال عر�ست 

البارد  نهر  �سهداء  عن  وتقريًرا  الوطنية، 

من  وبطولة  �سهادة  »ق�س�ص  بعنوان 

البارد«، ت�سّمن  حتت ركام خمّيم نهر 

الع�سكري  املجل�ص  ع�سو  مع  مقابلة 

اآخر  وتقريًرا  �سرمي،  الركن جورج  اللواء 

نّفذ  الذي  للجي�ص  الإن�ساين  الوجه  عن 

نوعية،  وم��ه��ّم��ات  ك��ب��رة  عمليات 

اإىل  ال���ب���ارد  م���ن 

ع��ر���س��ال و»ف��ج��ر 

اجلرود«... ولكّنه 

م����رات  ع�����دة  يف 

عند  التنفيذ  اأّجل 

وج��ود  اكت�ساف 

واأط��ف��ال،  مدنيني 

الإرهابيون  كان 

دروًع��ا  يّتخذونهم 

م�سرح  يف  ب�سرية 

العملية.

ا يف ن�سرة الأخبار  وعر�ست ال�LBCI اأي�سً

»ابتكارات  بعنوان  تقريًرا  امل�سائية 

جّوية من البارد اإىل فجر اجلرود حّققها 

ت�سّمن  الأمركيني«،  وفاجاأت  اجلي�ص 

العميد  اجلّوية  القّوات  قائد  مع  مقابلة 

وفيديو  هيكل،  زي��اد  الطيار  الركن 

 ،2014 ال��ع��ام  منذ  اجل��ّوي��ة  للعمليات 

وح�سرية  خا�سة  م�ساهد  اإىل  بالإ�سافة 

لعدٍد من العمليات الأمنية ل�ستخبارات 

 Vox اجلي�ص، وا�ستطاع راأي يف ال�سارع

اللبناين  العلم  اإليه  يرمز  ما  حول   Pop
وتق�سيماته.

MTV تلفزيون الـ

جمموعة  ب��دوره��ا   MTV�ال عر�ست 

تقارير يف ن�سرة اأخبار ع�سية ال�ستقال، 

من  املنا�سبة  اليومية  براجمها  وتناولت 

ونقلت  وريبورتاجات،  مقابات  خال 

امل��ح��ط��ة يف ف��ق��رة »رغ���م ك��ل ���س��ي«، 

املنية  بلدة  يف  لبناين  علم  اأطول  تد�سني 

وحمله  مرت   1500 طوله  بلغ  ال�سمالية، 

املنطقة  مدار�ص  من  طالب   2000 حواىل 

�صوت و�صورة
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ومت تقدميه للموؤ�س�سة الع�سكرية.

يف  غ��امن  مار�سيل  مقّدمة  دت  وج�سّ

اليوم،  الواقع  الوقت«  »�سار  برناجمه 

منا�سبَتي  جامًعا 

وعيد  ال�ستقال 

م���ي���اد ال�����س��ي��دة 

اأن  ب��ع��د  ف�����روز، 

احللقة  ا���س��ت��ه��ّل 

الوطني،  بالن�سيد 

مع  ا�ستعاد  كما 

�سيفه جورج غامن 

ال�ستقال  اأزمات 

منذ العام 1943 اإىل 

اليوم.

قناة اجلديد

»اجلديد« بدورها 

من  ع��دًدا  األب�ست 

ب��راجم��ه��ا ح��ّل��ة 

ف�سّمنتها  العيد، 

تطّرقت  مقابات 

م��وا���س��ي��ع  اإىل 

ذات  م���ت���ن���وع���ة 

�سلة بال�ستقال، اإ�سافة اإىل نقل وقائع 

�ص كارلو�ص  الحتفالت الر�سمية. وخ�سّ

عازار برناجمه الرتفيهي »كلنا للوطن« 

للمنا�سبة.

OTV
اح��ت��ف��ل��ت ال����

اإذ  بالعيد،   OTV
�سل�سلة  واك��ب��ت 

ن�������س���اط���ات م��ن 

اجلي�ص  تنظيم 

وعر�ست  اللبناين 

تقارير ُتلقي ال�سوء 

اجلي�ص  دور  على 

ومهّماته. ويف لفتة 

مم����ي����زة، ط��ل��ب 

 Agenda برنامج 

م����ن امل���واط���ن���ني 

امل�����������س�����ارك�����ة 

على  ب��ال��ت��وق��ي��ع 

اللبناين  ال��ع��ل��م 

رف��ع��ه على  ق��ب��ل 

م��ب��ن��ى امل��ح��ط��ة 

الن�سيد  وق���ع  ع��ل��ى  ال��ف��ي��ل  ���س��ن  يف 

 21 يف  العلم  عيد  )يوم  اللبناين  الوطني 

املا�سي  اليوبيل  وع�سية  الثاين(  ت�سرين 

لا�ستقال.

ا  خا�سً تقريًرا  املحطة  �سّورت  كذلك، 

ا.  وج��وًّ وب��ح��ًرا  ا  ب��رًّ اجلي�ص،  جانب  اإىل 

فحّلق فريق ال�OTV مع القّوات اجلوية 

من قاعدة رياق يف طوافة فوق جرَدي راأ�ص 

انت�سار  ال�سوء على  واألقى  والقاع  بعلبك 

وعلى  اجلرود،  اجلي�ص ومتركزه يف هذه 

التي دارت  املعارك  القوات اجلّوية يف  دور 

هناك. بعدها انتقل الفريق اإىل القّوات 

الت�سّدي  يف  دورها  عن  للتحّدث  البحرية 

لأّي خرق، فقام بجولة على منت مركب 

مع  جنوًبا  توّجه  ثم  طرابل�ص،  القّنا�ص 

احل��دود  اإىل  الليطاين  ج��ن��وب  ق��ط��اع 

املحاذية  الع�سكرية  واملواقع  اجلنوبية 

للحدود مع العدو الإ�سرائيلي.

امل�ضتقبل

حّل رئي�ص جمل�ص الوزراء ال�سابق مّتام 

 Inter-« برنامج  على  �سيًفا  �سام 

Views« على قناة امل�ستقبل الذي يقّدمه 
عنوان  احللقة  وحملت  زينب،  حممد 

»خم�سة و�سبعون عاًما على ال�ستقال، 

حتّدث  تعاقبت«.  وعهود  م��ّرت  عقود 

واتفاق  حالًيا  لبنان  و�سع  عن  �سام 

وت�سّمن  القت�سادي...  والو�سع  الطائف، 

الربنامج تقريًرا عن اجلي�ص اللبناين من 

بطولت  ه��ذا:  يومنا  وحتى  ال�ستقال 

ُتعر�ص  ح�سرية  )�سور  الوطن  رَوت  ودماء 

للمرة الأوىل(.

اأخبارها  يف  القناة  نقلت  ك��ذل��ك، 

املناطق  خمتلف  يف  ن�ساطات  �سل�سلة 

اأخرى  وتقارير  بالعيد،  احتفاًل  اللبنانية 

ذات �سلة.

 

امليادين

خا�سة  حلقة  امليادين  قناة  عر�ست 

ت�سّمنت  �سهادة«،  »حكاية  بعنوان 

املتقاعد  العميد  النائب  مع  مقابلة 

للحديث  را�سيا،  قلعة  من  روكز  �سامل 

متتالية  »ا�ستقالت«  حكاية  عن 
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اجلي�ص  �سهداء  بدماء  ت  ُخطَّ

اللبناين، مع الإعامية ُعا 

املّاح.

تيلي لوميار

لوميار،  تيلي  ل�سا�سة  كان 

كما يف كل عام، مواكبة 

خ��ا���س��ة ل��وق��ائ��ع ال��ع��ر���ص 

الع�سكري مبا�سرة من �ساحة 

مميزة  ومتابعة  الحتفال، 

م��ن داخ���ل ال���س��ت��دي��و. ب��داأ 

تعّده  ال��ذي  املبا�سر  البّث  يوم 

دارك  جان  الزميلة  وتقّدمه 

عامة،  مبقدمة  ياغي  اأب��ي 

التي  الن�ساطات  تناولت فيها 

املجتمع  مع  بالتعاون  اجلي�ص  نّظمها 

وهو  احللقة  �سيف  قّدمت  ثم  امل��دين. 

روؤوف  الدكتور  املتقاعد  الركن  العميد 

 35 م��دة  اجلي�ص  يف  خ��دم  ال��ذي  ال�سّياح 

يف  التقاعد  على  ُيحال  اأن  قبل  عاًما، 

مهنية  �سرة  �ساحب  وهو   ،2012 العام 

من  الوظائف  يف  تدّرج  الأبعاد،  متعددة 

القانون  مكتب  مدير  وحتى  وحدة  اآمر 

-2009( قيادة اجلي�ص  الإن�ساين يف  الدويل 

كتاب  جلنة  تروؤ�سه  عن  ف�سًا   ،)2011

تاريخ اجلي�ص اللبناين )2010- 2012(.

ال�ضحف

يوميات  اللبنانية  ال�سحف  نقلت 

ال�ستقال،  �سعلة 

وك���ت���ب���ت ع��ن 

باليوبيل  اخلا�سة  الن�ساطات 

ال��ت��ي ج���رت ع��ل��ى ك��ام��ل 

ون�سرت  اللبنانية.  الأرا���س��ي 

وحتقيقات  ومقالت  تقارير 

ذات �سلة.

مثًا  »ال��ن��ه��ار«  ف��ج��ري��دة 

ا بعنوان  اأ�سدرت ملحًقا خا�سً

»ال�ستقال امتحاننا الوطني 

امللحق  ت�سّمن  ال���دائ���م«، 

�ساملة  توثيقية  حم��ط��ات 

ال�ستقال.  لذكرى  ون���ادرة 

ال�سحيفة  عّرفت  كذلك، 

املنا�سبة،  ع�سية  اأعدادها  يف 

ب���رج���الت ال���س��ت��ق��ال يف 

م���ق���ال ب��ع��ن��وان »اأب���ط���ال 

رواي����ة احل���ري���ة... رج���الت 

مقاًل  ون�سرت  ال�ستقال«، 

توالوا  الذين  اجلمهورية  روؤ�ساء  عن  اآخر 

يف  ا  رئي�سً  12« بعنوان  لبنان  رئا�سة  على 

اإطالة على عهود  تاريخ اجلمهورية... 

ووعود«.

بعنوان  مقاًل  كتبت  ال��ل��واء  جريدة 

»ع��ل��ى ب��ع��د اأي�����ام م���ن ال��ع��ي��د ال����75 

ل��ا���س��ت��ق��ال... 

ع�������س���رة اأي������ام 

حل������ك������وم������ة 

حفظت  ب�سامون 

ال����س���ت���م���راري���ة 

واآخر  الد�ستورية«، 

 79 »قبل  بعنوان 

عيد  م���ن  ي���وًم���ا 

ال�75،  ال�ستقال 

دت  جت�سّ كيف 

اللبنانيني  وح��دة 

 22 اإىل  ل��ل��و���س��ول 

ال��ث��اين«.  ت�سرين 

وط��رح��ت ج��ري��دة 

�سوؤاًل  اجلمهورية 

»ه���ل ل��دي��ن��ا من 

احل����ك����م����ة م��ا 

ليحيا  ي��ك��ف��ي 

حًقا؟«  ال�ستقال 

عنونته  مقال  يف 
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عمر  يبلغ  اإذ  ال�ستقال  عاًما...   75«

احلكمة«...

الإذاعات

باإحياء  ��ا  اأي�����سً الإذاع�����ات  ���س��ارك��ت 

ال��ربام��ج  ا  وخ�سو�سً ال���س��ت��ق��ال  عيد 

عن  مقّدموها  حت��ّدث  التي  ال�سباحية 

التحية  ووّج���ه���وا  ال���س��ت��ق��ال  م��ع��اين 

وعائاتهم.  وال�سهداء  اللبناين  للجي�ص 

وم�ساركات  تعليقات  تلّقوا  كما 

امل�ستمعني عن الوطن، وحّبهم للجي�ص 

ف�سًا  الوطنية  املوؤ�س�سة  بهذه  وثقتهم 

عاقة  على  اأ�سخا�ص  ا�ست�سافة  عن 

ووقائع  الوطنية  الأغاين  وبّث  باملنا�سبة، 

العر�ص الع�سكري.

املواقع الإلكرتونية

ا���س��ت��خ��دم��ت امل���واق���ع الإخ���ب���اري���ة 

املنا�سبة  �سعار  اللبنانية  الإلكرتونية 

�ست  وخ�سّ الرئي�سة،  �سفحاتها  على 

والن�ساطات  الأخبار  ت�سّمن  للعيد  ملًفا 

اليومية، كما اأنتجت تقارير م�سّورة عن 

حكاية  فيديوهات  و�ساركت  لبنان، 

ال�ستقال التي اأعّدتها مديرية التوجيه.

الإلكرتونية  املواقع  كانت  بدورها، 

اخلا�سة بالبلديات تنقل يومًيا ن�ساطاتها 

اخلا�سة باملنا�سبة مع ال�سور والأفام.

موقع اجلي�ش

اللبناين  اجلي�ص  موقع  على  ُعر�ست 

ب�سعار  تزّين  ال��ذي   lebarmy.gov.lb
يوميات  عن  ق�سرة  اأف��ام  املنا�سبة، 

فيديوهات  اإىل  بالإ�سافة  ال�ستقال، 

اإليها  ت�سل  حمّطة  لكل  يومية  و�سور 

يف  جولتها  خ��ال  ال�ستقال  �سعلة 

عن  اآخ��ر  وفيديو  اللبنانية،  املناطق 

باليوبيل  اخل��ا���ص  ال��ت��ذك��اري  الن�سب 

املا�سي لا�ستقال وت�سميمه وتد�سينه يف 

وزارة الدفاع الوطني- الرزة، وعّدة اأفام 

العلم«،  »اإىل  اأبرزها:  العيد،  وحي  من 

ا�ستقال  �سنة  و»75  بتبقى«  »اأرزت��ن��ا 

ذل���ك، ك��ان  اإىل  ل��ب��ن��ان«...  ي��وب��ي��ل 

اليومية  الن�ساطات  اأخبار  ينقل  املوقع 

قيادة  مع  بالتن�سيق  تتم  كانت  التي 

اجلي�ص- مديرية التوجيه. ُعر�ست كل 

 YouTube �سفحة  على  الأف��ام  هذه 

اخلا�سة باجلي�ص، ومتت م�ساركة كل 

للن�ساطات  مبا�سرة  وقائع  مع  �سبق  ما 

مواقع  على  اجلي�ص  �سفحات  على 

التوا�سل الجتماعي.

 

Google
ا  اأي�سً احتفل   Google البحث  حمّرك 

ال���75،  ال�ستقال  بعيد  اللبنانيني  مع 

على  يرفرف  وهو  اللبناين  العلم  فو�سع 

على  ال�سغط  عند  الرئي�سة،  �سفحته 

عن  موا�سيع  للباحث  تظهر  العلم 

لي�ست  وهي  اللبناين.  وال�ستقال  لبنان 

»غوغل«  فيها  ي�سارك  التي  الأوىل  املرة 

اللبنانيني مبنا�سباتهم.

مواقع التوا�ضل الجتماعي

الجتماعي  التوا�سل  مواقع  ازدحمت 

العلم  و�سور  الوطنية  وال�سعارات  بال�سور 

والها�ستاغ  اجلي�ص،  وعلم  اللبناين 

�سفحات  ال���75...  بال�ستقال  اخلا�سة 

واملرافق  واملطاعم  التجارية  املوؤ�س�سات 

بالإعانات  ازدانت  وامل�سارف  ال�سياحية 

اخلا�سة  والعرو�سات  املنا�سبة  وحي  من 

مزّينًة  �سورهم  ن�سروا  والأف����راد  ب��ه��ا، 

وكتبوا  العيد،  اأج���واء  م��ن  بر�سمات 

التعليقات التي حتدثت عن ال�ستقال، 

ومدى  ال�ستقال  �سون  يف  ودوره  واجلي�ص 

تقديرهم له...

��ا ك��ان��ت لهم  اأي�����سً ال�����س��ي��ا���س��ي��ون 
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تعليقاتهم و�سورهم للمنا�سبة... بع�ص 

ال�سفحات ن�سرت الن�سيد الوطني اللبناين 

مع معلومات عنه معّلقًة »خّلينا نرجع 

م�ساركة  اأع���ادت  واأخ���رى  نحفظه«، 

اأ�سعار واأغاٍن وطنية لفنانني كبار واأقوال 

له  كان  واجلميع  لبنان.  من  لعظماء 

�سورة وتعليق للمنا�سبة...

اللبناين  اجلي�ص  ���س��ه��داء  �سفحات 

الذين  الوطن  ل�سهداء  التحية  وّجهت 

ون�سرت  لبنان  تراب  عن  دفاًعا  �سقطوا 

فعّجت  املدار�ص  �سفحات  اأما  �سورهم، 

بال�ستقال  يحتفلون  التامذة  ب�سور 

ويحملون  الع�سكرية  البّزات  مرتدين 

الأعام.

النجوم

على  كٌل  والإع��ام  الفن  جنوم  عرّب 

ح�ساباتهم  ع��رب  اخل��ا���س��ة،  طريقته 

ال��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���س��ل 

ياأتي  ما  ويف  املنا�سبة.  يف  الجتماعي 

عّينة من التعليقات والتغريدات:

فيديو  الرومي  ماجدة  الفنانة  ن�سرت   -

لبنان  ب�سيادة  اإميانها  عن  فيه  عرّبت 

ال�75  لبنان  ا�ستقال  »ذك��رى  وقالت: 

واليوبيل املا�سي... وقف ال�سما لبنان«.

ال���ف���ن���ان���ة   -

جن���������وى ك�����رم 

�سورتها  ن�����س��رت 

وه���������ي حت���م���ل 

اللبناين،  العلم 

وكتبت: »عيدك 

وحّريتك  عيدنا 

يا  وجودنا، بحبك 

لبنان«.

�سفر  �سمر   -

الفيديو  الر�سمية  �سفحاته  على  ن�سر 

التي  الأر����ص«  »حلم  لأغنية  اجل��دي��د 

ا اإىل الذاكرة »اأوبريت  حّلنها، واأعاد اأي�سً

ال�سعب  »اأهّنئ  وكتب:  لبنان«  جي�ص 

ويّلي  ال�ستقال  عيد  بذكرى  اللبناين 

هو كمان عيد اأهم اأرزة من لبنان وهي 

بخر  ولبنان  عام  كل  ف��روز...  ال�سيدة 

اجلي�ص  بف�سل  م�ستقل  حر  �سّيد  ولبنان 

اللبناين«.

- نزار فرن�سي�ص احتفل بعيد ال�ستقال 

مع نخبة من الفنانني يف حفل اأُقيم يف 

على  فغّرد  قطر،  يف  اللبنانية  ال�سفارة 

»حلم  اأغ��ن��ي��ة  بكلمات  �سفحاته 

�سفحاته  م���اأ  وك��ع��ادت��ه  الأر������ص«. 

بالأ�سعار والكلمات املوؤّثرة، ومنها:

»يا �سم�ص هيدا اليوم اإنتي غر

قومي ا�سرقي بالعّز فوق جبالنا

وغّطي بلدنا بوهج نور اخلر

وبو�سي عَلمنا بيوم ا�ستقالنا«.

�سفحتها  عرب  ن�سرت  ح��داد  ديانا   -

لأغنية  فيديو  اإن�ستغرام  على  الر�سمية 

»قلب الوطن« وعّلقت: »عقبال املليون 

للبنان، واإن �ساء الله دامًيا مرفوع الرا�ص 

وحت�سل مرفوع الرا�ص يا وطني«.

الفنانني  على  التهنئة  تقت�سر  ومل 

من  ع��دد  ف�����س��ارك  ف��ق��ط،  اللبنانيني 

وع��ب��ارات  بتغريدات  ال��ع��رب  الفنانني 

من  ال��ل��ب��ن��اين،  بال�ستقال  اح��ت��ف��اًء 

بينهم:

- الفنانة التون�سية لطيفة ن�سرت �سورة 
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العلم اللبناين وعّلقت: »اأر�ص الكرامة 

�سنة  لبنان، كل  يا  دامًيا  عالية  والراية 

ولبنان العظيم باألف خر«.

الرباعي  �سابر  التون�سي  الفنان  ون�سر   -

قائًا:  اللبناين،  العلم  �سورة  تويرت  على 

احلبيب،  لبنان  عالًيا  �ساخًما  »دم��َت 

وكل عيد و�سعبك باألف خر وازدهار«.

�سكران  ال�سورية  املمثلة  وكتبت   -

عيد  كل  للبنان  �سوريا  »من  مرجتى: 

كل  بخر...  الغايل  ولبنان  ا�ستقال 

عام ونحن والقمر جران رفقاتي بلبنان 

بحبكم كتر«.

الأفالم التي اأعّدتها مديرية التوجيه حواىل  التوجيه  مديرية  اأع��ّدت 

الق�سر  منها  فيلًما،  ث��اث��ني 

 spot وم�����س��ات  ���س��ك��ل  ع��ل��ى 

على  ُعر�ست  ثانية(   12 )حواىل 

ل� منا�سبة  واأخ��رى  التلفزيونات، 

التوا�سل  وو���س��ائ��ل   YouTube
عدد  �ص  ُخ�سِّ كما  الجتماعي. 

للجامعات  الأف����ام  ه��ذه  م��ن 

على  اآخر  عدد  وُعر�ص  واملدار�ص، 

ال�سا�سات املائية ويف البلديات...

م��ن ع��ن��اوي��ن ه���ذه الأف����ام: 

العلم،  اإىل  ال�ستقال،  يوميات 

اأرزتنا بتبقى، حكاية ا�ستقال، 

لبنان،  يوبيل  ا�ستقال  �سنة   75

التاريخ،  ع��رب  اللبناين  العلم 

بطل  ال���س��ت��ق��ال،  عيد  فيلم 

ال���س��ت��ق��ال، م��غ��اوي��ر ال��ب��ح��ر، 

اجلي�ص وال�ستقال...
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اأ�ضواء العيد

ل�ستقال  املا�سي  باليوبيل  احتفاًل 

املديرية   – الثقافة  وزارة  اأ�ساءت  لبنان، 

اجلي�ص  مع  بالتعاون  ل��اآث��ار،  العامة 

واملتحف  التاريخية  القاع  والبلديات، 

اعتباًرا  اللبناين،  العلم  باألوان  الوطني 

الثاين  ت�سرين  من  ع�سر  ال�سابع  من 

حتى الرابع والع�سرين منه.

ك��ذل��ك، اأُ���س��ي��ئ��ت م��داخ��ل امل��دن 

كما  بال�سموع.  وال��ق��رى  وال��ب��ل��دات 

الق�سر  اللبناين  العلم  األ���وان  اأ���س��اءت 

وعني  الدين  بيت  وق�سَري  اجلمهوري، 

وال�سراي  النيابي،  واملجل�ص  التينة، 

احلكومي ع�سية العيد.

ارت�سم  فقد  وزحلة،  بروت  �سماء  اأما 

العلم اللبناين فيها ب�سعاع الليزر.

 

عرو�ش ال�ضا�ضات املائية

للمرة الأوىل يف لبنان، ويف خطوة فريدة 

مع  بالتعاون  اجلي�ص  نّظم  نوعها،  من 

مائية  �سا�سات  على  ا  عرو�سً البلديات، 

يف عدد من املرافئ اللبنانية. ت�سّكلت 

وُعر�ست  املياه،  رذاذ  من  ال�سا�سات  هذه 

تقنية  با�ستخدام  و�سور  اأف��ام  عربها 

الليزر.

عني  يف   Riviera جم��ّم��ع  م��ق��اب��ل 

قاعدة  وقرب  ميناء جبيل،  ويف  املري�سة، 

جونية البحرية، ويف ميناء كل من �سور 

و�سيدا وطرابل�ص، جتّمع روؤ�ساء البلديات 

اإىل  اإ�سافة  ومدنية،  ر�سمية  وفعاليات 

العرو�ص  هذه  مل�ساهدة  حا�سد  جمهور 

اجلميلة.

ُبّثت  التي  الفيديو  مقاطع  ت�سّمنت 

اإجن��ازات  عن  مقتطفات  امل��اء،  على 

واحلا�سر،  املا�سي  بني  اللبناين  اجلي�ص 

املوؤ�س�سة  ت��ط��ّور  على  ال�����س��وء  ملقيًة 

كما  وعتادها.  واآلياتها  الع�سكرية 

واأخ��رى  اللبناين  للعلم  �سور  ُعر�ست 

لاأرزة اللبنانية وعلم اجلي�ص، وكانت 

ك��ل��ه��ا م��ن وح���ي ال��ي��وب��ي��ل امل��ا���س��ي 

لا�ستقال.

مناطيد وبالونات يف �ضماء لبنان

فرن   – للمعار�ص  »البيال«  جممع  يف 

ال�سباك، اأطلقت اجلمعيات الك�سفية 

ال��ه��وائ��ي��ة، حتية  امل��ن��اط��ي��د  ع�����س��رات 

ال�ستقال  عيد  يف  اللبناين  للجي�ص 

عدد  مب�ساركة  وال�سبعني،  اخلام�ص 

كبر من �سباط اجلي�ص ورتبائه واأفراده، 

مبادرات وابتكارات
اإعداد: روجينا خليل ال�ضختورة

ليال �ضقر الفحل            

الرقيب كر�ضتينا عبا�ش

العيد الـ75 لال�ضتقالل كان منا�ضبة لولدة

الكثري من الأفكار اجلميلة واملبادرات الفريدة...

كّلها  نارية...  ودراجات  ملونة،  وبالونات  مناطيد  مائية،  �ضا�ضات  اأ�ضواء، 

اأ�ضفت البهجة على احتفالت ال�ضتقالل.
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اإىل ح�سد من املواطنني.

وزغ���رت���ا،  ط��راب��ل�����ص  يف 

من  كبر  عدد  ا  اأي�سً اأُطلق 

والبالونات  امل�ساءة  املناطيد 

املنطقة  ���س��م��اء  يف  امل��ل��ّون��ة 

وكذلك  ال�ستقال.  ع�سية 

يف ���س��ي��دا، ف��ب��ع��د اح��ت��ف��ال 

من  عدد  فيه  �سارك  حا�سد 

اأُطلقت  املنطقة،  فعاليات 

�سيدا  مرفاأ  ميناء  من  �سوئية  مناطيد 

التجاري اجلديد.

عكار  ب��ل��دي��ة  اأط��ل��ق��ت  ك��ذل��ك، 

يف  ملّونة،  وب��ال��ون��ات  ك��ب��ًرا  منطاًدا 

ح�سور ح�سود كثرة.

جبل   - التلفريك  برج   – ال�سّنية  ويف 

بال�سرتاك  البلديات  نّظمت  الأربعني، 

مو�سيقًيا،  احتفاًل  ك�سفية  فرق  مع 

الك�سفية  للفرق  ع��رو���ص  تخّللته 

بالونات  اإطاق  اإىل  اإ�سافة  امل�ساركة، 

ملّونة يف عدد من املناطق.

ح�ضومات واأعالم 

ومل�ضقات

التجارية  امل��ح��ال  ق��ّدم��ت 

يف  وتخفي�سات  ع��رو���س��ات 

امل��ا���س��ي  ال��ي��وب��ي��ل  منا�سبة 

ال�سياق  هذا  ويف  لا�ستقال، 

الذي  كارفور«  »�سنرت  �سهد 

واملل�سقات،  بالأعام  تزّين 

باملنا�سبة.  ا  خا�سًّ احتفاًل 

ك��ذل��ك، زّي��ن��ت الأع����ام 

كابينات  اجلي�ص  و�سعار  اللبنانية 

تلفريك جونية.

 موكبان للدراجات النارية

موكبان  ال�سهداء  �ساحة  من  انطلق 

من الدراجات النارية، يف اجتاه منطقَتي 

مدير  ح�سور  يف  وذلك  وال�سمال،  البقاع 

ممثًا  قان�سو  علي  العميد  التوجيه 

العماد قائد اجلي�ص. وقد �سم املوكبان 

نارية  دراج��ة   400 اإىل  ال���300  يقارب  ما 

اأتوا من خمتلف  و�سابات  �سبان  يقودها 

مبادرات وابتكارات
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اللبنانية  املناطق 

الأع��ام  حاملني 

وعلم  اللبنانية 

ومرّددين  اجلي�ص 

الوطنية  الأنا�سيد 

اللبنانية.

حافالت 

والبا�ضات  النقل 

و�ضركات وطنية

م�������ن ����س���م���ن 

الأج���������������������واء 

ا،  اأي�سً الحتفالية 

مل�سق  و���س��ع  مت 

ال�ستقال  ع��ي��د 

ع���ل���ى ح���اف���ات 

والبا�سات  النقل 

حني  يف  اخلا�سة، 

ال�سعار  و���س��ع  مت 

املعتمد  اخل��ا���ص 

ال���75  لا�ستقال 

ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات 

وطنية  �سركات 

كانت من بينها 

م���ي���اه ت��ن��وري��ن، 

وم����ن����ت����وج����ات 

ح��دائ��ق ���س��ت��ورة، 

وم����ن����ت����وج����ات 

�سكري  حمم�سة 

وع�سل  حما�سني 

ودير  ال�سيخ،  جبل 

واحلّاب  تعنايل، 

– ق�سر احللو...

امل�ضارف

املنتوجات  بع�ص  ت�سل  كانت  بينما 

النا�ص  اأي��دي  اإىل  الأ���س��واق  يف  اللبنانية 

عمدت  ال�75،  ال�ستقال  �سعار  حاملًة 

عرب  امل�ساركة  اإىل  اللبنانية  امل�سارف 

ال�سراف  اآلت  على  ال�سعار  هذا  اعتماد 

ت�سريت   23 ولغاية   16 من   ATM الآيل 

الثاين املا�سي.

اللبناين الوطني  اليان�ضيب 

اللبناين  الوطني  اليان�سيب  �سارك 

حمل  خا�ص  باإ�سداٍر  املنا�سبة  اإحياء  يف 

�سعار اليوبيل ال�75 لا�ستقال.

 

طريان ال�ضرق الأو�ضط

بعيد  اإي�����س��ت«  ال���»م��ي��دل  احتفلت 

ال�ستقال من اجلو بلفتٍة ممّيزة خال 

حيث  الثاين،  ت�سرين   22 يوم  رحاتها 

َفت  ُغلِّ حلويات  الطران  م�سيفو  وّزع 

الرّكاب  على  اللبناين  العلم  بر�سمة 

م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات، خ��ال 

املنتظرين  وعلى  اجل��وي��ة،  ال��رح��ات 

ون�سر  النتظار.  �سالونات  يف  رحاتهم 

جمموعة   MEA�لل الر�سمي  احل�ساب 

معها  وتفاعل  امل��ب��ادرة،  هذه  من  �سور 

كما  كبر.  ب�سكٍل  ال�سفحة  متابعو 

طائراتها  منت  على  ال�سركة  عر�ست 
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اأنتجته  بتبقى«،  »اأرزتنا  بعنوان  فيلًما 

التوجيه. مديرية 

»حلم الأر�ش«

وملحم  �سريف  معني  الفنانان  اأّدى 

املا�سي  باليوبيل  خا�سة  اأغنية  زي��ن 

الأر����ص«،  »حلم  بعنوان  لا�ستقال 

نزار فرن�سي�ص  ال�ساعر  كتب كلماتها 

وحّلنها �سمر �سفر.

من كلمات الأغنية:

»حلم الأر�ص تعي�ص بعّز،

  ول يزورها حقد ول بغ�ص

وكلما حلم الأر�ص اهتّز،

  اجلي�ص بيحمي حلم الأر�ص.

نزلوا ع�ساحات ال�سرف،   

رّدوا الأمان الّلي انخطف

ما يف بطل اإّل وحلف،  

يرخ�ص لها دّمو.

ما عاد ينعّدوا،    

�سيفن ملع حّدو

عالأر�ص ما بتغا دين،   

كّل الدين احتّدوا...«

ن�ا�س�ي��ف  ول�ي��د  امل�خ��رج  �س��ّور  وق��د 

ال�ف�ي�دي��و  ط�ري�ق��ة  ع�ل��ى  الأغ�ن�ي��ة 

ب�ع�ل�ب��ك  م�دي�ن��ة  ف��ي  ك�ل�ي����ب 

الأث�ري��ة.

 ALFA
Touch و

Touchو  ALFA �سركتا  واك��ب��ت 

الذكرى ال�سنوية لا�ستقال مبجموعة 

قيادة  م��ع  بالتن�سيق  امل��ب��ادرات  م��ن 

رّنة  ال�سركتان  فّعلت  حيث  اجلي�ص، 

جميًعا،  للم�سرتكني  الوطني  الن�سيد 

اللبنانيني  اإىل  بالتهنئة  توّجهتا  كما 

فيما  للمنا�سبة،  ق�سرة  ر�سائل  عرب 

اأ�سدرتا بطاقات ت�سريج خا�سة.

ق�سًرا  فيلًما   ALFA اأ�سدرت  كما 

الإ���س��اءة  ع��رب  املنا�سبة  ه��ذه  يحاكي 

اأبناء  بها  يتحّلى  التي  الإن�سانية  على 

الفيلم  ُبّث  وقد  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

#75_�سنة_لبنان_ ها�ستاغ  حمل  الذي 

 ALFA ات  وتيخل�ص_الزمان، عرب من�سّ

من  وع��دد  والجتماعية  الإلكرتونية 

و�سائل الإعام الإلكرتونية.

 

تذكارية ميداليات 

ميداليات  ثاث  من  جمموعة  ولدت 

املا�سي  باليوبيل  خ��ا���س��ة  ت��ذك��اري��ة 

لا�ستقال، وهي على ال�سكل الآتي:

بيت  را���س��ي��ا،  يف  ال���س��ت��ق��ال  قلعة 

ال�ستقال يف ب�سامون، ولوحة اجلاء يف 

نهر الكلب.

اأما خلفية امليداليات فهي 22 ت�سرين 

رئي�ص  بخط  امل��ك��ت��وب   1943 ال��ث��اين 

اإىل  اخل��وري،  ب�سارة  اآن��ذاك  اجلمهورية 

كلمة ا�ستقال لبنان باللغات العربية 

والإنكليزية. والفرن�سية 

اأُقيم  احتفال  يف  الطابع  اإط��اق  مت 

رئي�ص  برعاية  احلكومي،  ال�سراي  يف 

احلكومة املكّلف �سعد الدين احلريري 

حكومة  يف  الت�سالت  بوزير  ممثًا 

اجلّراح  جمال  النائب  الأعمال  ت�سريف 

واجتماعية  ر�سمية  �سخ�سيات  وح�سور 

واإعامية.
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ل�ستقال  املا�سي  اليوبيل  منا�سبة  يف 

ل��ب��ن��ان، وم��ن وح��ي »ب��ح�����ره ب��������ّره دّرة 

�سيدا  مدينة  بحر  �سهد  ال�سرقني«... 

امل��اء  �سطح  حت��ت  معر�ص  اأول  افتتاح 

حديقة  ا�ست�سافتها  ور���س��وم  للوحاٍت 

�سيدون املائية. �سارك يف املبادرة الفريدة 

البحر، جمعية  فوج مغاوير  نوعها:  من 

بلدية  �سيدا،  و���س��اط��ىء  زي��رة  اأ���س��دق��اء 

املدينة، ال�سبكة املدر�سية ل�سيدا واجلوار، 

الإنقاذ  الغوا�سني املحرتفني، وحدة  نقابة 

البحري يف الدفاع املدين، ومفرزة �سواطىء 

اجلنوب. 

من  ور�سًما  لوحة   20 نحو  املعر�ص  �سّم 

وحي ال�ستقال يتقّدمها العلم اللبناين 

و�سعار املوؤ�س�سة الع�سكرية، قام بر�سمها 

طاب من ال�سبكة املدر�سية وجامعات 

الغطا�سني  ع�سرات  ت��وىل  وق��د  �سيدا. 

الغوا�سني  ونقابة  اللبناين  اجلي�ص  من 

اللوج�ستية  التح�سرات  امل��ح��رتف��ني 

للمعر�ص الذي امتد على م�ساحة 200 مرت 

مربع، وعلى عمق 

املوقع  يف  م��رًتا   18

اأنزلت  الذي  نف�سه 

الآليات  بع�ص  فيه 

التي  الع�سكرية 

اجلي�ص  ق��ّدم��ه��ا 

اللبناين �سابًقا.

ه������ذا احل�����دث 

امل���م���ي���ز اأرادت�������ه 

�����س����ي����دا حت��ي��ة 

مل�����س��رة رج���الت 

ال�����س����ت����ق����ال 

وت�����س��ح��ي��ات��ه��م، 

ور���س��ال��ة م��ع��اي��دة 

وت���ه���ن���ئ���ة م��ن 

يتزامن  وه��و  كله،  الوطن  اإىل  �سيدا 

ال�سيف  منذ  املدينة  بحر  ي�سهده  ما  مع 

اإحياء للحياة البحرية  اإعادة  املا�سي من 

واآليات  دبابات  اإن��زال  خال  من  فيه، 

ع�سكرية قدمية العهد اإىل عمق املياه، 

لاأ�سماك  ومرتًعا  م��اًذا  تكون  حيث 

ومنطلًقا  ال��ب��ح��ري��ة،  وال��ك��ائ��ن��ات 

البحرية  البيئة  لتجّدد  ورافًدا  لتكاثرها 

يف املدينة ونقائها.

قليلة على  اأ�سهر  اأّنه مل مت�ص  ُيذكر 

جزيرة  حميط  يف  الآل��ي��ات  تلك  اإن���زال 

�سيدا وعلى اأعماق متفاوتة، حتى بداأت 

واأحجاًما خمتلفة من  اأنواًعا  ت�ستقطب 

الأ�سماك، بعدما كانت يف ال�سابق بيئة 

غر خ�سبة اأو منا�سبة لها. 

و�سول  على  اأيام  بعد  احلدث  هذا  ياأتي 

نادي  طائرات مدنية قدمية مقّدمة من 

م��ازن  ال�سيد  وم��ن  اللبناين  ال��ط��ران 

القّوات  من  ع�سكرية  وطوافة  ب�ساط، 

املدينة،  اإىل  اللبناين  اجلي�ص  يف  اجلوية 

احلديقة  من�ساآت  اإىل  لح��ًق��ا  لتن�سم 

عوامل  وزي��ادة  تو�سيعها  بهدف  املائية 

ورفد احلياة  ال�سمكية  الرثوة  ا�ستقطاب 

البحرية مبزيٍد من التنّوع.

معار�ض
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

لوحات ور�ضوم حتت املاء 

يف حديقة �ضيدون البحرية
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التفاتة  اجلي�ش  لقيادة  كانت  بدايًة، 

خا�سة للأطفال امل�سابني بداء ال�سرطان. 

علي  العميد  التوجيه  مدير  زار  فقد 

�سانت  مركز  وف��د،  راأ���ش  على  قان�سو 

معهم  ليحتفل  الأطفال،  ل�سرطان  جود 

فنية،  فقرات  الحتفال  تخّلل  بالعيد. 

با�سم  التوجيه  مدير  ق��ّدم  اخل��ت��ام  ويف 

قلوبهم  مالًئا  للأطفال،  الهدايا  القيادة 

بال�سعادة.

احتفال مو�سيقي

ن��ّظ��م��ت »جل���ن���ة ال����س���ت���ق���لل« يف 

ح�سور  يف  مو�سيقًيا  احتفاًل  طرابل�ش 

العماد  ممثًل  اللفداوي  روب��ر  العقيد 

الثقافية  الرابطة  ورئي�ش  اجلي�ش،  قائد 

كبر  وعدد  ومدنية  �سيا�سية  وفعاليات 

اللجنة  ممثل  واأل��ق��ى  امل��واط��ن��ني.  م��ن 

ال�سيد ر�سيد اخلطيب، كلمة من وحي 

اجلي�ش  مو�سيقى  قّدمت  فيما  املنا�سبة، 

 La وفرقة  با�سا  اليا�ش  اأول  امللزم  بقيادة 

خالد  املاي�سرتو  بقيادة   belle musique
الوطنية  الأغاين  عبدالله جمموعة من 

على م�سرح الرابطة.

حتية للع�سكريني ال�سهداء

اأقامت �سركة The full circles حفًل 

الفيل،  �سن   Le Mall مبنى  يف  غنائًيا 

ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء  اإليه  دعت 

قّدمتها  التي  بالأغاين  ا�ستمتعوا  الذين 

الفنانة تانيا ق�سي�ش.

ودعا »نادي رامي للفرو�سية« – بعقلني 

تكرمي وحتية
اإعداد: الرقيب كر�ستينا عبا�س

اجلي�س يحتفل 

مع اأطفال مركز 

�سانت جود

وجمعيات وهيئات 

تكّرم ال�سهداء

املا�سي  اليوبيل  يف 

كانت  لللا�للسللتللقللال 

مبادرات  عدة  للجي�س 

مو�سع  هو  كان  بينما 

من  وذلللك  االحتفاالت،  معظم  يف  تكرمي 

اأخرى  ومبادرات  �سهدائه  اأبناء  تكرمي  خال 

قام بها املواطنون.
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اإىل م�ساهدة  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء 

اأراد من خللها  عر�ش خيول يف مبادرٍة 

التعبر عن تقديره لت�سحيات ال�سهداء. 

خلل  من  اجلي�ش  قيادة  وّجهت  وق��د 

مم����ث����ل ل���ه���ا، 

ك���ت���اب ���س��ك��ٍر 

ال��ن��ادي  ل�ساحب 

ال�����س��ي��د ف���را����ش 

على  حمزه  اأج��ود 

مبادرته.

الإط���������ار  ويف 

 Equi Club Aley ن��ادي  نّظم  نف�سه، 

اأبناء  من  عدًدا  اإليه  دعا  ترفيهًيا  يوًما 

�سهداء اجلي�ش اللبناين، الذين ا�ستمتعوا 

بركوب اخليل، وممار�سة الت�سّلق، وعبور 

الدراجات  رك��وب  عن  ف�سًل  ال���وادي، 

.ATV�الهوائية ومركبات ال

توليب  »غ��ول��دن  ف��ن��دق  ن��ّظ��م  كما 

مطعمه  يف  اأقامه  ع�ساٍء  حفل  غالريا« 

ال�سهداء،  الع�سكريني  لأبناء  الرئي�ش 

اجلي�ش.  قيادة  عن  ممثل  فيه  �سارك 

اجلي�ش  قيادة  قّدمت  احلفل،  ختام  ويف 

على  ال��ف��ن��دق  لإدارة  ���س��ك��ٍر  ك��ت��اب 

مبادرتها.

الع�سكريني  اأب��ن��اء  ل��ّب��ى  ك��ذل��ك، 

جيزيل  ال�سّيدة  دع��وة  بفرٍح  ال�سهداء، 

تكرمي وحتية
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ها�سم زرد وفرقتها حل�سور م�سرحية على 

م�سرح الأوديون – جل الديب.

لأولد  حفلة  ُنّظمت  مّت�سل،  اإط��اٍر  ويف 

احلريري  رفيق  ثانوية  يف  اجلي�ش  �سهداء 

الدمى  م�سرح  قّدمها  �سيدا،  يف  الثانية 

تقديًرا  خ��ي��ال«،  »جمعية  اللبناين 

لت�سحيات ال�سهداء.

ا�ستقالنا من ت�سحياتكم

حت��ت ع��ن��وان »ا���س��ت��ق��لل��ن��ا... من 

»جمموعة  نّظمت  ت�سحياتكم«، 

بالدم  ت��ّرع  حملة  امل��غ��اوي��ر«  اأ���س��دق��اء 

بلدة  يف  الع�سكرية،  الطبابة  مل�سلحة 

جتّمع  نّظم  كما  املردا�سة.   - بط�سيه 

والطب  ال��زراع��ة  »كلّية  يف  ال��ط��لب 

 – اللبنانية  اجل��ام��ع��ة  يف  ال��ب��ي��ط��ري« 

عن  تعبًرا  مماثلة  حملة  الدكوانة، 

دعمهم للجي�ش.

ك��ذل��ك، ق���ام جت��ّم��ع ال��ط��لب يف 

والعمارة«  اجلميلة  الفنون  »كلّية 

ال�سباك،  فرن   – اللبنانية  اجلامعة  يف 

الطبابة  مل�سلحة  بالدم  ت��ّرع  بحملة 

الع�سكرية.

وفود تزور وحدات اجلي�س

ل�سوؤون رئا�سة اجلمهورية  الدولة  وزير  زار 

يف  العا�سر  امل�ساة  لواء  رفول  بيار  الدكتور 

مقر اللواء يف كفر�سخنا – زغرتا، حيث 

اللواء العميد الركن عبد  قام مع قائد 

الغار  من  اإكليٍل  بو�سع  مّكي  املنعم 

واأُق��ي��م  املجهول.  اجل��ن��دي  ن�سب  على 

وحي  م��ن  كلمات  تخّللته  احتفال 

املنا�سبة.

يف  الع�سكرية  الطبابة  ا�ستقبلت 

اّطلعت  املدنية،  الوفود  من  ع��دًدا  ب��دارو 

ع��ل��ى م��ن�����س��اآت 

وطريقة  ال��وح��دة 

ع���م���ل���ه���ا. وق���د 

الطبابة  ق��ّدم��ت 

ل��زّواره��ا الأع���لم 

وزّر  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ال�ستقلل  �سعار 

اخل�������ام���������������ش 

وال�سبعني.

ن��ّظ��م��ت ق��ي��ادة 

اجلنوب  منطقة 

ل��ق��اًء  م��ق��ّره��ا  يف 

اأبناء  فيه  �سارك  مدنًيا   – ع�سكرًيا 

قيادة  ع��ن  ممثل  ح�سور  يف  املنطقة، 

اجلي�ش وعدد من ال�سباط والع�سكريني.

فينيقيا  مدر�سة  طلب  زار  ذلك،  اإىل 

مقر لواء امل�ساة احلادي ع�سر، حيث جالوا 

يف املركز واّطلعوا على من�ساآته ومعّداته.

...وحفات مدر�سية

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

ميلد  الركن  ب�العقيد  ل  ممثَّ ع��ون، 

على  حما�سّيٍة  وطنّيٍة  اأج��واء  ويف  رّف��ول، 
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وقع مو�سيقى فرقة من اجلي�ش، احتفلت 

اخلام�سة  بالذكرى  �ساب�ش«  »مدر�سة 

بعني ل�ستقلل لبنان. وال�سّ

امل�سري  �سعاد  مدر�سة  اأق��ام��ت  كما 

ترفيهًيا  ا  عر�سً طرابل�ش  يف  الر�سمية 

لطلبها مبنا�سبة 

ال��ي��وب��ي��ل امل��ا���س��ي 

لل�ستقلل.

مدر�سة  اأح��ي��ت  مّت�سل،  ���س��ي��اٍق  ويف 

ال�سانفيل – ديك املحدي عيد ال�ستقلل 

يف احتفاٍل من وحي املنا�سبة.

ك��م��ا اح��ت��ف��ل��ت م��در���س��ة ب��ط��ّرام 

يف  لل�ستقلل  املا�سي  باليوبيل  الر�سمية 

ح�����س��ور ع���دد من 

ال�سخ�سيات ف�سًل 

عن الأهايل.

ك�����ذل�����ك، يف 

 – الفرير  مدر�سة 

ددة، نّظمت الإدارة 

احتفاًل يف منا�سبة 

عيد ال�ستقلل.

ك��م��ا اأح��ي��ت 

ث��ان��وي��ة راه��ب��ات 

الأقد�سني  القلبني 

لل�ستقلل  املا�سي  اليوبيل  عندقت،  يف 

ممثل  ح�سور  يف  وذويهم،  طّلبها  مع 

عن قيادة اجلي�ش.

تكرمي وحتية
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حفالت فنية
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

فنانون 

غنوا اجلي�س والوطن

لا�ستقال،  املا�سي  باليوبيل  احتفالها  اإطار  يف 

يف  الفنية  احلفات  من  عدًدا  اجلي�س  قيادة  نّظمت 

النوادي الع�سكرية، اأحياها فنانون غنوا وتغّنوا بالوطن 

واجلي�س، فحّولوا املنا�سبة اإىل اأن�سودة وطنية...

النادي الع�سكري املركزي

يف النادي الع�سكري املركزي، اأحيا الفنان اأمر يزبك ال�سهرة 

بباقة من الأغاين الوطنية التي عّر فيها عن حبه للموؤ�س�سة 

�سيل  ن�سرين  املطربة  �ساركت  كما  والوطن.  الع�سكرية 

وال�سرور  الفرح  اأ�سفت جًوا من  الأغاين  مبجموعة خا�سة من 

بني ال�ساهرين.

نادي ال�سّباط – الريزة

حفلة  يف  حايك  دينا  الفنانة  تاأّلقت 

و�سوتها  باأغنياتها  الرزة  ال�سباط-  نادي 

الأج��واء  من  ال�سهرة  تخُل  ومل  اجلميل، 

الفنان  اإط��لل��ة  م��ع  امل��م��ي��زة  الفنية 

كارلو�ش عازار.
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املجّمع الع�سكري- جونيه

املجّمع  يف  الفنية  احل��ف��ل��ة  ب����داأت 

ال��ع�����س��ك��ري يف ج��ون��ي��ه م��ع ال��ف��ن��ان 

ال�ساحات  عرفته  ال��ذي  كيوان  ط��وين 

األهبت  التي  احلما�سية  باأغانيه  الوطنية 

الأكّف، فعقدت حلقات الدبكة فرًحا 

وابتهاًجا. كما كان للفنانة بريجيت 

ت�سفيق  و���س��ط  اإط��لل��ة مم��ّي��زة  ي��اغ��ي 

احل�سور.

حفالت فنية

نادي ال�سباط- جونيه

�سارك الفنان زين العمر يف احتفالية اليوبيل ال� 75 لل�ستقلل 

بحفلة ممّيزة اأُقيمت يف نادي ال�سباط يف جونيه، ف�سدح �سوته 

وقّدمت  احلا�سرين.  اأط��رب  موؤّثر  باإح�سا�ش  ال�سالة  اأرج��اء  يف 

و�سعبية  وطنّية  اأغاٍن  جمموعة  بدورها  قبلن  �سيلفا  الفنانة 

و�سط ت�سفيق احل�سور.
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نادي ال�سباط – رياق

اأجواء نادي ال�سباط يف رياق الفنية كانت عامرة مع الفنان 

هاين العمري الذي اأ�سفى اأجواء رومان�سية ممّيزة. وقد �ساركته 

يف اإحياء احلفلة الفنانة با�سمة.

نادي 

ال�سباط – االأرز

الفنانة  اأح��ي��ت 

نادين �سعب �سهرة 

عيد ال�ستقلل يف 

ن���ادي ال�����س��ب��اط – 

جانب  اإىل  الأرز، 

ال���ف���ن���ان اإي���ل���ي 

وا�ستمتع  العلم، 

باأجواء  ال�ساهرون 

تفاعلوا  حما�سية 

معها.
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حفالت فنيةحفالت فنية

نادي الرتباء املركزي- ال�سمال

الرتباء  نادي  يف  ممّيًزا  احتفاًل  الأ�سطا  نقول  الفنان  اأحيا 

الوطنية واحلما�سية  اأغانيه  اأجمل  ال�سمال، فقّدم  املركزي يف 

الفنانة نتايل  الوطنية. و�ساركت  املنا�سبات  التي عهدناها يف 

را�سي مبجموعٍة من الأغاين اجلميلة.

نادي الرتباء املركزي – البقاع

عامرة  ال�سهرة  كانت  البقاع،  يف  املركزي  الرتباء  نادي  يف 

وا�ستمتع عدد كبر من الرتباء وعائلتهم بالأجواء اجلميلة 

املنا�سبة،  وحي  من  باأغاٍن  خليل  غ�سان  الفنان  اأحياها  التي 

كما �ساركت الفنانة �سنتيا عواد يف اإحياء ال�سهرة.
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نادي الرتباء املركزي – الفيا�سية

نادي  يف  والبهجة  الفرح  ملوؤها  �ساعات  ال�ساهرون  اأم�سى 

الرتباء املركزي يف الفيا�سية، مع الفناَنني علي �سعيب وجورج 

نخل.
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جي�شنا
اإعداد: نينا عقل خليل

قيادة اجلي�ش تكّرم حاكم م�صرف 

لبنان الدكتور ريا�ش �صالمة

�أُقيم  ح�ضوره،  ويف  عون  جوز�ف  �لعماد  �جلي�ش  قائد  برعاية 

يف �لفندق �لع�ضكري �ملركزي – مونرو، حفل غد�ء تكرميي 

رئي�ش  ح�ضره  �ضالمة،  ريا�ش  �لدكتور  لبنان  م�ضرف  حلاكم 

�إ�ضكان �لع�ضكريني �ملتطّوعني �لعميد �لركن �ليا�ش  جهاز 

�ل�ضاميه، نو�ب �حلاكم، روؤ�ضاء جمال�ش �إد�رة �مل�ضارف �للبنانية 

و�القت�ضاديني  �مل�ضّرفيني  كبار  من  عدد  جانب  �إىل  ومدر�ئها، 

و�ل�ضباط.

فيها:  قال  باملنا�ضبة  كلمة  �ل�ضاميه  �لركن  �لعميد  و�ألقى 

»يتطّلع جهاز �إ�ضكان �لع�ضكريني بعد �إقر�ر جمل�ش �لنو�ب 

ت�ضفر  �أن  �إىل  �ملحدود،  �لدخل  لذوي  �ل�ضكنية  �لقرو�ش  دعم 

�ملفاو�ضات �جلارية مع �مل�ضارف بالتن�ضيق مع �ملوؤ�ض�ضة �لعامة 

لالإ�ضكان عن �عتماد �أرقام مقبولة من �لطرفني. فاملطلوب 

يف هذه �ملرحلة لي�ش حتقيق �الأرباح �إّنا �مل�ضاعدة على �خلروج 

من �ملاأزق«.

كما �أعرب عن �ضكره حلاكم م�ضرف لبنان على دعمه 

من  �لعديد  معاجلة  يف  �لفاعل  ودوره  �لع�ضكرية،  �ملوؤ�ض�ضة 

ملفات �الإ�ضكان �خلا�ضة بالع�ضكريني خالل هذه �الأزمة.

�إىل  �مل�ضرف  �ضعي  فيها  �أّكد  �ضالمة كلمًة  �لدكتور  و�ألقى 

�إيجاد حّل الأزمة قرو�ش �الإ�ضكان لذوي �لدخل �ملحدود، ومو��ضلة 

�لتعاون مع �جلي�ش يف ما خ�ّش قرو�ش �الإ�ضكان للع�ضكريني. 

و�ضليم،  م�ضتقّر  لبنان  يف  �مل��ايل  �لو�ضع  �أّن  �إىل  طماأن  كما 

موؤّكًد� �أن �ملخاوف �لتي َتُتم �إثارتها يف هذ� �الإطار غري دقيقة.
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يف  �جلي�ش  ق��ي��ادة  �أق��ام��ت  ك��ذل��ك، 

و�ل�ضبعني  �خلام�ضة  �لذكرى  منا�ضبة 

لال�ضتقالل، حفل غد�ء على �ضرف قيادة 

لبنان  يف  �ملوؤقتة  �ملّتحدة  �الأمم  ق��و�ت 

و�ضباطها، وذلك يف مطعم ��ضرت�حة �ضور 

�ل�ضياحية.

روبري  �لركن  �لعميد  �الحتفال  ح�ضر 

�لعلم ممّثاًل قائد �جلي�ش �لعماد جوز�ف 

 Stefano عون، وقائد هذه �لقو�ت �للو�ء

del Col، وعدد من �ل�ضباط و�ل�ضخ�ضيات 
�لر�ضمية و�لروحية.

و�ألقى �لعميد �لركن �لعلم كلمة يف 

�لقو�ت  بت�ضحيات  فيها  نّوه  �ملنا�ضبة، 

يف  �جلي�ش  مع  �لوثيق  وتعاونها  �لدولية 

�إطار تنفيذ �لقر�ر 1701.

بالدور   Del Col �جل��ر�ل  �أ�ضاد  ب��دوره، 

�لوطني �لذي ي�ضّطلع به �جلي�ش �للبناين 

لبنان، موؤّكًد�  ��ضتقر�ر  يف �حلفاظ على 

�لقو�ت  ك  مت�ضّ

بر�ضالة  �لدولية 

�ل�����ض��الم �ل��ت��ي 

�أت�������������ت م���ن 

و�إقامة  �أجلها، 

عالقات  �أف�ضل 

مع  �ل���ت���ع���اون 

�جلي�ش و�ضكان 

�مل������ن������اط������ق 

�حلدودية.

... وقوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان

ممّثلة الأمني العام لالأمم املّتحدة تتفّقد وحدات على احلدود الرّبية

 Pernille Kardel �ملّتحدة  �لعام لالأمم  �الأمني  ز�رت ممّثلة 

قيادة فوج �حلدود �لرّبية �لر�بع يف بعلبك، وقاعدة رياق �جلّوية 

�أفو�ج �حلدود �لرّبية يف رياق، وبحثت  و�ملركز �لرئي�ضي لتدريب 

مع �ل�ضباط يف �لتقدم �جلاري لتعزيز �أمن �حلدود وب�ضط �ضلطة 

�مللمو�ش  �لتقّدم  �إىل  م�ضريًة  �ل�ضرقية،  �حلدود  �لدولة على طول 

طول  على  حدودية  �أف��و�ج  �أربعة  �إن�ضاء  مع  لبنان  �أح��رزه  �لذي 

�حلدود  �إد�رة  »�إّن   :Kardel وقالت  �ل�ضرقية.  �ل�ضمالية  �حلدود 

�أ�ضا�ضية لب�ضط �ضلطة �لدولة و�ضيادة لبنان على جميع �الأر��ضي 

�للبناين يخطو خطو�ت كبرية يف هذ�  �إّن �جلي�ش  �للبنانية. 

�الجتاه، من خالل ن�ضر �أفو�ج �حلدود �لرّبية و�إن�ضاء �أبر�ج مر�قبة 

ت�ضتخدم يف �ضياق عمليات و��ضعة �لنطاق ملكافحة �الإرهاب 

وعمليات �لتهريب«...
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يف قيادة معهد �لتعليم – مدر�ضة �لرتباء - بعلبك، �فتُتحت 

عدد  قّدمها  هبة  بو��ضطة  جتهيزهما  مّت  للتدريب  قاعتان 

من �ملو�طنني �إىل �جلي�ش، وذلك يف ح�ضور قائد �ملعهد �لعميد 

من  وعدد  �جلي�ش،  قائد  �لعماد  ممّثاًل  مهّنا  مارون  �لركن 

كبار �ل�ضباط.

و�ألقى �لعميد �لركن مهّنا كلمة باملنا�ضبة جاء فيها: »�إّن 

�لتطّور �لذي بلغه �لعلم �لع�ضكري، بالتو�زي مع �لتطّور �حلا�ضل 

�لع�ضكريني من  ي�ضتوجب تطوير مهار�ت  �الأخرى،  �لعلوم  يف 

و�الأ�ضاليب  �الأ�ضلحة  ��ضتخد�م  وتدريبهم على  �إعد�دهم  خالل 

حتاكي  و�لتي  �ملتقّدمة،  و�لتكنولوجية  �لعلمية  و�لو�ضائل 

و�حل�ضم،  و�لدقة  بال�ضرعة  �ملتمّيزة  �حلديثة  �حلرب  متطّلبات 

و�لو�ضائل  �لب�ضرية  للقدر�ت  �الأمثل  �ال�ضتثمار  تتطّلب  وهي 

�ملادية �ملتاحة لتحقيق �أف�ضل �لنتائج«.

تذكارية  دروًعا  �جلي�ش  قائد  �لعماد  ممّثل  قّدم  ذلك،  بعد 

ملانحي �لهبة.

اأ�صلحة وذخائر واأعتدة من ال�صلطات الفرن�صية للجي�ش

مركز اإقليمي لالأعمال املتعّلقة بالألغام يف راأ�ش بعلبك

�لفرن�ضية يف  �ل�ضفارة  و�أع�ضاء  �ل�ضباط  ويف ح�ضور عدد من  و�لفرن�ضي،  �للبناين  �جلي�ضني  �لتعاون بني  ��ضتكمال خطة  �إطار  يف 

بريوت، ت�ضّلم �للو�ء �للوج�ضتي ومديرية �لعتاد يف �جلي�ش عرب مرفاأ بريوت كمّية من �الأ�ضلحة و�لذخائر و�الأعتدة �لفرن�ضية.

قائد  ممّثاًل  �لعاز�ر  غ�ضان  �الإد�ري  �لعقيد  ح�ضور  يف 

 Chris جلي�ش �لعماد جوز�ف عون و�ل�ضفري �لربيطاين�

�ل�ضباط، �فُتتح يف  �إىل جانب عدد من   ،Rampling
ثكنة �لنقيب �ل�ضهيد �ليا�ش �خلوري – ر�أ�ش بعلبك، 

�ملركز �الإقليمي لالأعمال �ملتعّلقة باالألغام �لذي مّت 

جتهيزه مببادرة من �ل�ضلطات �لربيطانية.

و�ألقى �لعقيد �لعاز�ر كلمة يف �الحتفال �ضكر فيها 

�ل�ضلطات �لربيطانية على دعمها للم�ضروع، ثّم تفّقد 

�إعجابه  و�أب��دى  �ملركز  جتهيز�ت  �لربيطاين  �ل�ضفري 

بالدور �الإيجابي �لذي يوؤّديه يف دعم �ل�ضكان �ملحّليني 

وم�ضاعدتهم يف �لعودة �ىل �أر��ضيهم و��ضتثمارها.

... وقاعتان للتدريب يف معهد التعليم

جي�شنا
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مناورة قتالّية ومترين 

تكتي بالذخرية احلّية 

من  وح���د�ت  نّف���ذت 

ع�ضر  �حل��ادي  �مل�ضاة  ل��و�ء 

مدر�ضة  م��ع  ب��اال���ض��رت�ك 

و�لقو�ت  �خلا�ضة  �لقو�ت 

قتالية  م��ن��اورة  �جل��وي��ة، 

حقل  يف  �حلّية  بالذخرية 

حامات،   - حنو�ش  رماية 

حتاكي فر�ضّيتها �لق�ضاء 

�إرهابية  جمموعة  على 

متمركزة د�خل �أماكن 

مبنّية.

�أ����ض���رف ع��ل��ى �مل��ن��اورة 

م���دّرب���ون م���ن �مل��در���ض��ة 

تدريب  وفريَقْي  �ملذكورة 

�أم���ريك���ي وب��ري��ط��اين، 

و��ضُتخدمت فيها رمايات 

ب��ال��دب��اب��ات و�الأ���ض��ل��ح��ة 

�ل��ث��ق��ي��ل��ة و�مل��ت��و���ض��ط��ة 

و�خلفيفة.

�مل�ضاة  لو�ء  نّفذ  كذلك، 

مع  ب��اال���ض��رت�ك  �لثامن 

متريًنا  �لبحرية،  �لقو�ت 

م��ن��ط��ق��ة  يف  ت��ك��ت��ًي��ا 

فر�ضّيته  حتاكي  خلدة 

»م��ه��اج��م��ة جم��م��وع��ة 

ب��االإب��ر�ر  قامت  �إرهابية 

و�لق�ضاء  �ل�ضاطئ  على 

خالل  ن��ّف��ذت  عليها«. 

بو��ضطة  رمايات  �لتمرين 

�الأ����ض���ل���ح���ة �ل��ث��ق��ي��ل��ة 

و�خلفيفة،  و�مل��ت��و���ض��ط��ة 

تفجري  �إىل  ب��االإ���ض��اف��ة 

عبو�ت نا�ضفة.
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�لفرن�ضية  �ل�ضفارتان  �أح��ي��ت 

ذك��رى  لبنان  يف  و�لربيطانية 

ومن  وبريطانيني  فرن�ضيني  جنود 

�حلربني  يف  �ضقطو�  �أخ���رى،  دول 

على  و�لثانية  �الأوىل  �لعامليتني 

يف  وُدف��ن��و�  �للبنانية،  �الأر����ض��ي 

لبنان.

�لفرن�ضية  �ل�����ض��ف��ارة  �أق��ام��ت 

�حتفااًل ح�ضره كّل من: �ل�ضفري 

 Emmanuel Bonne �لفرن�ضي 

�ضلوفاكيا،  تركيا،  و���ض��ف��ر�ء 

�الأوروبي،  و�الحتاد  رومانيا، كند� 

عبد  غ�����ض��ان  �ل��رك��ن  �لعميد 

�لعماد  �جلي�ش  قائد  �لل�ه ممّثاًل 

�أع�ضاء  �إىل  �إ�ضافة  عون،  جوز�ف 

�ل�ضفارة وديبلوما�ضيني، وعدد من 

وجنود  �لفرن�ضية،  �لقو�ت  قدماء 

قو�ت  �ضمن  يعملون  فرن�ضيون 

�الأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان.

وقد و�ضع �ل�ضفري Bonne وممّثل 

�لعماد قائد �جلي�ش �أكاليل من 

�لزهر على �لن�ضب �لتذكاري.

ك��ذل��ك، �أُق���ي���م �ح��ت��ف��ال رم���زي يف 

يف  �لكومنولث  ودول  �لربيطانيني  مقابر 

�لع�ضكرية  �ملد�فن  يف  و�آخ��ر  طر�بل�ش، 

بريوت، ح�ضرهما   - ق�ضق�ش  منطقة  يف 

�أجانب،  ع�ضكريون  وملحقون  �ضفر�ء 

�لبعثات  ع��ن  مم��ّث��ل��ني  ج��ان��ب  �إىل 

�ملتحدة  �الأمم  قو�ت  وعن  �لدبلوما�ضية 

�ملوؤقتة وحماربني قد�مى.

احتفالت اأحيت ذكرى 

جنود فرن�صيني وبريطانيني 

�صقطوا يف لبنان

جي�شنا
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ق��ي��ادة  وّدع���ت  �حل���زن  م��ن  بك�ثرٍي 

بعلبك   – طاريا  بلدة  و�أه��ايل  �جلي�ش 

حمّيه  علي  �لنقيب  �ملجاورة  و�لبلد�ت 

مر�ش  بفعل   2018/11/1 يف  ت��ُويّف  �ل��ذي 

ع�ضال �أمّل به.

مر��ضم  �جلي�ش  من  وحد�ت  �أّدت  وقد 

�مل�ضت�ضفى  �أم���ام  للفقيد  �ل��ت��ك��رمي 

لينتقل  ب��د�رو،  يف  �ملركزي  �لع�ضكري 

حيث  ر�أ�ضه  م�ضقط  �إىل  �لنع�ش  بعدها 

�لبلدة،  مدخل  عند  �مل�ضّيعون  ��ضتقبله 

�الأك��ف  على  �ل�ضالح  رف��اق  وحمله 

فاأُقيمت  �لبلدة،  ح�ضينّية  �ىل  و�ضواًل 

ح�ضور  يف  نف�ضه،  ر�ح��ة  ع��ن  �ل�ضالة 

ممّثاًل  فريجي  ك��رم  �لركن  �لعميد 

و�ضخ�ضيات  �جل��ي�����ش،  ق��ائ��د  �ل��ع��م��اد 

بلديات  وروؤ�ضاء  وفعاليات  ودينية  وطنية 

وخماتري ورفاق �ل�ضالح و�الأهايل.

الفقيد يف �صطور

 – طاريا  يف   1983/5/27 مو�ليد  من   -

بعلبك، ق�ضاء بعلبك.

- تطّوع يف �جلي�ش ب�ضفة تلميذ �ضابط 

بتاريخ 2003/10/10.

- من عد�د معهد �لتعليم.

ُرّق����ي ل��رت��ب��ة م���الزم �ع��ت��ب��اًر� من   -

لرتبة  �لرتقية  يف  ت��دّرج  ثّم   ،2006/8/1

نقيب �عتباًر� من 2014/1/1.

- حائز:

• و�ضام مكافحة �الإرهاب.
�لدرجة  �لع�ضكري من  �لتقدير  • و�ضام 

ية. �لف�ضّ

• و�ضام �حلرب.
• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.

• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش �ضت مّر�ت.
• تهنئة قائد �جلي�ش ثالث مّر�ت.

• تهنئة رئي�ش �الأركان.
• تهنئة قائد �لقطعة ثالث مّر�ت.

قيادة اجلي�ش توّدع 

النقيب علي حمّيه
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ج��وز�ف  �لعماد  �جلي�ش  قائد  برعاية 

عرمان  مع�ضكر  بقائد  ممّثاًل  ع��ون 

نّظمت  حب�ضي،  رينيه  �لركن  �لعميد 

لالإ�ضالح  �خلريية  �للبنانية  »�جلمعية 

الأّمهات  تكرميًيا  �حتفااًل  و�لتاأهيل« 

�للبناين بعنو�ن  وزوجات �ضهد�ء �جلي�ش 

�لتجارة  غرفة  مقّر  يف  للوطن«،  »كلنا 

و�ل�ضناعة و�لزر�عة يف طر�بل�ش.

ح�����ض��ر �الح���ت���ف���ال رئ��ي�����ش �ل��غ��رف��ة 

�الأجهزة  ق��ادة  وممّثلو  دبو�ضي  توفيق 

ودينية  ع�ضكرية  و�ضخ�ضيات  �الأمنية 

و�أمهات  وتربوية،  وبلدية  و�جتماعية 

وزوجاتهم �ل�ضهد�ء.

ون�ضيد  �للبناين  �لوطني  �لن�ضيد  بعد 

مو�ضيقى  م��ن  ثّلة  عزفتهما  �جلي�ش 

قال  دبو�ضي  �لغرفة  رئي�ش  �ألقى  �جلي�ش، 

�أمن  دون  من  يقوم  ال  »�القت�ضاد  فيها: 

به  ي�ضطلع  �ل��ذي  �الأمني  و�ل��دور  و�أم��ان، 

�جلي�ش و�ملوؤ�ض�ضات �الأمنية هو �لذي يوؤّمن 

من  �جلميع  وميّكن  �ملجتمع،  �زدهار 

عمله.  ميد�ن  يف  كل  باأدو�رهم  �لقيام 

وبكّل فخر، فاإّن �لغرفة �إذ ت�ضارك بهذه 

�ملنا�ضبة فذلك �نطالًقا من دورنا �لد�عم 

للبنان و��ضتقالله وموؤ�ض�ضاته«.

و�أ����ض���اف: »ن��ح��ن ن��ع��م��ل يف ظ��روف 

�أو�ضاع  يف  �للبناين  فاالقت�ضاد  �ضعبة، 

موؤ�ض�ضاتنا  نرى  عندما  ولكن  حرجة، 

و�أّن  �أمننا،  على  �ضاهرة  �لع�ضكرية 

�جلي�ش يقّدم �أغلى ما عنده فد�ء للبنان 

نقوم  جهد  �أّي  �أّن  نعترب  وال�ضتقالله، 

ت�ضحيات  �أم��ام  متو��ضع  جهد  هو  به 

�أّمهات وزوجات �لع�ضكريني با�ضت�ضهاد 

�أبنائهّن و�أزو�جهّن«.

زوجة  �لرفاعي  م��رمي  �ل�ضيدة  و�أل��ق��ت 

ب�ضام جوهر كلمة  �أول  �ملعاون  �ل�ضهيد 

»كّلنا  فقالت:  بهّن،  �ملحتفى  با�ضم 

يخاف على �لوطن، �أما �جلي�ش فيم�ضي 

وي��رّد  �ل���ردى  جفن  ويف  �خل���وف  ع��ني  يف 

�ليوم  هذ�  يف  و�أهله.  �لوطن  عن  �ل�ضيم 

وغناه  وبرفعت�ه  بالوط�ن  يحلم  كّلنا 

فيعي��ش  �جلي��ش  �أم�ا  وتقّدمه،  و�زدهاره 

�لوج�ود  غاي�ة  كاأّن�ه  نه�ار  لي�ل  �حلل�م 

�أن  �إاّل  ي�ضعن�ا  ال  �لي�وم  ه�ذ�  يف  وم��رّبره. 

برجالن�ا  و�عتز�زن�ا  فخرن�ا  عن  نع�رب 

و�أبنائن�ا �الأبط�ال«.

جمعّية  رئ��ي�����ض��ة  ح��ّي��ت  ب���دوره���ا، 

قائد  بدر�  فاطمة  و�لتاأهيل«  »�الإ�ضالح 

�جلي�ش، وقالت: »�إن �لعالقة �لتي تربط 

بني �ل�ضهادة و�ال�ضتقالل �ضبيهه بعالقة 

�أن  لوطن  ميكن  ال  �إذ  باجل�ضد،  �ل��روح 

على  ي�ضقط  مل  �إن  ��ضتقالله  يحّقق 

مذبح �ل�ضهادة من �أبنائه من �ختارتهم 

�ل�ضماء لريتقو� �ضموًخا كاأرزة �لعلم �لذي 

ن�ضتظّله عًز� وفخًر�. �إّن ر�ضائل �ال�ضتقالل 

تكرمي اأّمهات �صهداء اجلي�ش 

وزوجاتهم يف طرابل�ش

اأف�صل لوحة »اإعالمية«

ملع�صكر عرمان للتدريب

فاز مع�ضكر عرمان للتدريب باملرتبة �الأوىل الأف�ضل 

�لف�ضل  )عن  �جلي�ش  �ضعيد  على  �إعالمية  لوحة 

�لتقييم  بنتيجة  وذل��ك   ،)2018 �لعام  من  �لثالث 

�لركن  �لعميد  ة يرت�أ�ضها  �أجرته جلنة خمت�ضّ �لذي 

�إبر�هيم تّرو من مديرية �لتوجيه. وحّلت لوحة فوج 

يف  حّلت  فيما  �لثانية،  �ملرتبة  يف  �لثالث  �لتدخل 

�ملرحلة �لثالثة لوحة فوج �لتدخل �خلام�ش.

جي�شنا
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�أن  يل  ��ضمحو�  لكن  �لنجوم،  كتعد�د 

لكم  �أُهديها  جنمات  ث��الث  �أقطف 

لقيادة  �أول��ه��ا  وت��ق��دي��ر،  ر���ض��ائ��ل حم��ّب��ة 

�للبناين  �جلي�ش 

ورتبائه  و�ضباطه 

و�أف��������ر�ده �ل��ذي��ن 

مدماك  ز�ل���و�  م��ا 

�ال�ضتقالل �الأول يف 

�لوطن  عن  �ل��ذود 

�حل����ب����ي����ب...« 

�لثانية  �لنجمة 

وزوج��ات  الأمهات 

جي�ضنا  ���ض��ه��د�ء 

�لبا�ضل،  �لوطني 

روؤو�ضكّن،  �رفعن 

رّبينت  من  ف��اأن��نّت 

فافرحن  �ملجد،  بلغو�  حتى  �ل�ضهد�ء 

ظالل  �أّن  يفوتكّن  وال  ب�ضهادتهم، 

ل�ضهادة  ت��ق��دي��ًر�  ملعت  �ل��ت��ي  �ل�ضيوف 

�ل�ضهد�ء �ضيبقى نورها ي�ضّع حروًفا تدّون 

�لثالثة  �لنجمة  �أما  �خللود.  �ضجل  على 

فهي لكّل مو�طن �ضريف، �آمن بوطنه، 

بلد �لر�ضالة و�ملحبة...

وطنية  و�أغان  رق�ضات  �الحتفال  تخّلل 

�لر�ضمية  �ملد�ر�ش  من  طالبات  قّدمتها 

�ضامر  �لفّنان  ق��ّدم  كما  �ملنطقة،  يف 

عو�ش فقرة فّنية. وختاًما �ضّلمت رئي�ضة 

�الحتفال  ر�ع��ي  �إىل  دروًع���ا  �جلمعّية 

�ملد�ر�ش  ومدير�ت  �لع�ضكريني  و�لقادة 

�مل�ضاركة و�لد�عمني.

رياضية

الطائرةالسيارة•
ذاتيةطائرةسيارةأولطورتالروسية، "س�فهوفر"رشكة•

االزدحامتقليليفسيساعدمقاعد،5منالعا�،يفالتحليق
.املروري

�كنهجينةومولداتللطيقابلةأجنحةمنالسيارةوتتألف•
.التقليديةاملحطاتلدىبالبنزينأوكهربائيا،إماشحنها

دونالطائراتوإشاراتأمنيونظامكمبيوترجهازعىلوتعتمد•
.وجًواأرًضافيهاللتحكمطيار،

بالطريقةتركنوأناألرض،إىلالس®ءمنتهبطأنو�كن•
.أجنحتهاطيبعدالتقليدية،

الرجلقتلتملاذا:مته®ًالقايضسأل•
ظرويفيتأسفوهواملتهمفقالبالسك¶؟

مسدساًأشرتيأنأستطيعوال ،جداًصعبة

يهطلالفصولأييفالطالبسألمدرس.•
مافيهاليلالفصليف :الطالبأجاباملطر؟
!ياستاذسقف

اإلستنزافأسلحة 

مختلفثقافية     

نصائح أمثال شعبية

.املكرسات اململحة غري صحية، املكرسات بدون ملح صحية جداً•

.زيت الزيتون أفضل من الزيوت النباتية األخرى•

.زيت جوز الهند أفضل من الزبد•

.تقليل تناول الحلويات•

.األلياف تنظم مستوى السكر يف الدم وتنظم من حركة االمعاء•

.محاولة النوم مبكراً •

.محاولة تقليل عدد ساعات مشاهدة التلفزيون•

عسكرية تاريخية فنيةأنظمة وقوان¶إجت®عية

أيضاًاملرأةتشملاإلنسانحقوق

تكريسهتّموالذياإلنسانبكرامةاملساسعدمحّقإنّ 

عنالصادراإلنسانلحقوقالعاملياإلعالنمبادئيف

منهو،1948األولكانونيفاملتحدةاألممهيئة

ألّياألساسميثلأنهذلكللترصّف،القابلةغريالحقوق

أننااملؤسفمن.العامليفوالعدالةوللّسلمإنساين،تجّمع

مبقتلتتمثلخطريةاجتامعيةظاهرةأمامبتنالبنانيف

خمسمقتلسّجلاملاضيةاألشهرففيالنساء،عرشات

سلسلةالجاينرواياتتُربزماوغالباًمتتالية،بصورةنساء

بالرشفتتعّلقأبرزهااملغدورة،املرأةبحقاالفرتاءاتمن

عليهااملجنيتستطيعالماوغالباًاالجتامعية،والظروف

عداديفأصبحتقدتكونلكونهانفسها،عنالدفاع

 "عىلصادقلبنانأناألمريفوامللفت.األموات

بحقالتمييزأشكالجميععىلللقضاءالدوليةاالتفاقية

ملأنناإال "24/7/1996تاريخ572القانونمبوجباملرأة

جديّةمواقفتواجههاالدولةمنحاسمةمواقفنرى

.السياسّيةالقوىوبعضاملديناملجتمعمنوواضحة

امليدانسالح رويس جديد يف " الخنجر"

تجربةنجاحالروسيةالدفاعوزارةأعلنت
طرازمنمتطورجديدصاروخإطالق

رسعةأضعافأربعةرسعتهتعادل "الخنجر"
عنهاتحّدثالتياألسلحةأحدوهوالصوت،
  وقال.آذارشهرمطلعبوت¶فالد��الرئيس

منطائرةإنالروسيةالدفاعلوزارةبيان
إطالقتجربةنفذت"31ميغ"طراز

بريةأهدافإلصابةمخصصوهوالصاروخ،
حاملةقطعباستطاعتهوأنهك®وبحرية

يوجد الإذانصف¶إىلاملعاديةالطائرات
وقّوةرسعةيواجهسالحأياآلنحتّى

."الرويسالخنجر"

العدوإضعافبهيقصداسرتاتيجي،بعدذومصطلحهو•
برشيةخسائرإحداثطريقعناالنهيارإىلودفعه

الحربيفاملنترصةالجهةتكونوعادةفادحة،وعسكرية
وميكنواالحتياطات،املصادرمنعددأكربمتتلكالتيهي

هدفتإذااالستنزاف،حروبعىلمثاالًفيتنامحرباعتبار
يفقدأنإىلالخصمإضعافإىلاألمريكيةاالسرتاتيجية

.الحرب يفاملواصلةعىلقدرته
محاولةمتثلاالستنزافحرببأنالقولميكنناوهكذا•

يخالفاألمروهذااملتفوقة،األعدادخاللمنالعدولطحن
 )أصالمبادئللحروبكانتإن(للحروبالعاديةاملبادئ

وتركيزاملناورات،خاللمنتتحققالحاسمةفاالنتصارات
.ذلكوغريواملفاجأة،القوة،

بأنهيدركالذيالجانبأنأيضايالحظأخرى،ناحيةمن•
حربعنيبحثاملناورة،حروبيفاألكرباملترضر

الجانبنيكالكانوإذاخصمه،تفوقيهزمليكاالستنزاف
غالباًتكوناالستنزافحربنتيجةفإنالقوة،يفمتقاربني

.الثمنباهظانتصاراً 
تتم الاالستنزافطرقأنيالحظالتاريخية،الناحيةومن•

أوفاشلةاألخرىالطرقبأنقناعةإىلالوصولبعدإالعادة،
.عملياًممكنةغري

وطريقةاللبنانيةالجنسيةانعىلتنصالتياللبناينالدستورمن 6املادةاليهتحيلامناالجنسيةقانون

تعتربالتيالدستورمن65باملادةمحّصنقانونوهوالقانون،مبقتىضتحددوفقدانهاوحفظهااكتسابها

أعضاءعددثلثيموافقةاىلالوزراءمجلس يفإقرارهايحتاجالتياالساسيةاملواضيعمنالجنسيةقانون

لرئيسمحفوظةاللبنانيةالجنسيةمنحصالحيةأنّ إىلباإلضافة .تشكيلهامرسوم يفاملحددالحكومة

الداخليةوزيرأياملختص،والوزيرالحكومةرئيسعليهالتوقيع يفمعهيشرتكمرسوممبوجبالجمهورية

2942رقممرسومالداخليةوزارةنرشتإذمؤخراً حصلماوهذاالدستور،من54باملادةعمالًوالبلديات،

وّزعتالتياالسامءقبولقىضوالذي19/1/1925تاريخ15رقمالقانونعىلوبناًء2018أيار11تاريخ

بريطانّية،أرجنتينّية،أرمينّية،إيطالّية،كنديّة،سويرسيّة،فرنسّية،أمرييكّية،(غربّيةأصولمنمجنسنيبني

  )فيليبينّيةهنديّة،تشيلّية،إيرانّية،أملانّية،كولومبّية،سويديّة،روسّية،يونانّية،

كانتاألكربالحصةأنإّالسعوديّة،مينّية،مرصيّة،تونسّية،أردنّية،عراقّية، ،سودانّية(عربيةأصولومن

)ةالسوريّتليهاللفلسطينّية،

.الدرسوقيدالقيدمكتوميحالتيإالوباإلضافة

مرسوم 

يف لبنانالتجنيس 

بيحبويناليلكلإىل

إصابتهاعناملايضالشهرإليسااللبنانيةالفنانةكشفتالكلامتبهذه.."وغلبتهاملرضقاومت..تعافيتأنا"

تحتاليومبهاالخاصكليبالفيديوطرحتالتيالجديدةأغنيتها يفتجربتهاحكتإذالثدي،رسطانمبرض

."بيحبويناليلكلإىل" :عنوان

وتقولاملايض،العامنهايةمبكراعنهالكشفتمالذياملرضعنتتحدثوهيإليساقصةالكليبيستعرض

كانتألنهامندهشاكانلهااملعالجالطبيبأنحتىباألمل،شعورهارغمتعملوظلتله،تستسلمملإنها

."مميت"مبرضإصابتهارغمبالغناءوتقومالطبيعيةحياتهامتارس

هتاألغنيةكليبفيديوختامويف قاومت..تعافيتأنا" :قائلةوالسيدات،الفتياتمنجمهورهاإىلرسالةوجَّ

مشذلك،افعيل .واجهيهتهمليه الحياتك،إنقاذعىلقادرالثديلرسطاناملبكرالكشف..وغلبتهاملرض

."بيحبويكاليلكرمالكرمالك

جغرافية

طرائف

.الصينينظريهعىليفوزالسلةلكرةلبنانمنتخب
نحومشوارهبذلكمستكمال92-88الصينينظريهعىلالسلةلكرةلبنانمنتخبفاز

اآلسيويةالتصفياتمنالثانيةاملرحلةافتتاحبعد .السلةكرة يفالعاملكأسبطولة
حللبنانوكان .2019سنةالصنيتستضيفهاالتيالسلةلكرةالعامللبطولةاملؤهلة

عىلعونميشالالرئيسوغرّد .التصفياتمناالوىلاملرحلة يفاالردنخلفثانيا
منوملزيدالسلة،كرةيفلبنانملنتخبمربوك" :وقالمهنئاًتويرتعىلحسابه

عىلحسابهعىلاملكلّفالحكومةرئيس،وكتب"العاملكأسإىلللتأهلاإلنتصارات
كبريةخطوةالصيني،املنتخبعىلالسلةلكرةلبنانمنتخبفوزمربوك" :أيضاتويرت
."معكمدامئا .العاملبطولة يفلبناناسمرفعنحو

،منحكم إياها شعبكمالتي اآلمالقدر عىل كونوا 
أعناقكمأمانة يف لبنان فأمن 

اللوحة اإلعالمية
التدخل الثالثفوج

جّوزتمازلغوطةوألفقميص،مزّقتمادعوةألف•
تستجابالقميصأيلتمزيقدعوةألفأن :عريس
.متزوجإىلرجلتحول الزغرودةوألف

يقولأناألفضلمن :يرحموهللاكلمةوالجبانكلمةألف•
ولوموÞعىليرتحمواوالمرةألفجبانأننيعنيالناس

.واحدةملرة
.بينفعكماعقلكربعكجنواأن•

الفتنةوأد
الخامساليوم يف.اإلرهابعىلالحربانتهاءيعني المعركة يفاالنتصار

ساحقاًانتصاراًبتسجيلهاإلرهابعىلاللبناâالجيشانترصاملئة،بعد

بهذاالجيشافتدىلقد .العبيسشاكربزعامة "اإلسالمفتح"تنظيمعىل

ساحةإىلستحوِّلهكانتالتيالفتنةشبحعنهوأزاحلبنان،االنتصار

لهاباهظةبكلفةالنرصهذاتحقَّق.العراقيالنموذجوفقلالقتتال تحمَّ

 .الجرحىمنومئاتشهيدا168ًاملطافنهاية يفبلغتحيثالجيش

املستوي¶عىلكربىمكاسبالجسامالتضحياتهذهلقاءتحقَّقتلكن

 يفاالنتصاررضورةحولاللبناني¶الجيشوّحدفقد :والعسكريالوطني

وتحقيقاإلرهاب،عىلوالقضاءالفتنة،وأدأجلمنالباردنهرمعركة

العسكرياملستوىعىلالجيشوأكَّد.اللبنانيةاألرايضجميععىلالسيادة

 .املذهبيةأوالدينيةاإلثارةمحاوالتكلمنهتنل �بحيثوحدتهعىل

واملختلف¶الخالفاتفوقالجيش"بالشهادةاملثقلاإلنجازهذارفعلقد

عليهمعوضاًالوطنيةاملرجعيةصفةعليهوأسبغالبديهيات،عىلحتى

 يفأيام،وخمسةاملئةحربخاللعاناهالذيالفاضحالنقصباملعنويات

  والضباطالجنودخاضهارشسةملواجهةالرضوريوالعتادوالذخ�ةالسالح

."والدمباللحم"

:املياه تُقسم إىل خمسة محيطات
2كم) 155,557,000(املحيط الهادي والذي مساحته هي  -1

2كم) 76,762,000(املحيط األطليس والذي مساحته هي  -2

2كم) 68,556,000(املحيط الهندي والذي مساحته هي  -3

2كم) 20,327,000(املحيط املتجمد الجنويب والذي مساحته هي  -4

2كم) 14,056,000(املحيط املتجمد الشاميل والذي مساحته هي  -5

 اللوحة التوجيهية من إعداد فوج التدخل الخامس

إعزّبػٟأٔظّخ ٚلٛا١ٔٓ

ربس٠خ عغشاف١بصمبفٟ

س٠بمخ
ػغىشٞ

هشائف

ٔفشر١زٟ
 اٌٍّه صٚعخ ٟ٘ "أرذ اٌغ١ٍّخ" اعّٙب ٠ؼٕٝ ٚاٌزٟ ٔفشر١زٟ اٌٍّىخ

 إٌغبء ألٜٛ ِٓ رؼذ ٚوبٔذ .أخٕبرْٛ الؽمب   أفجؼ اٌزٞاٌشاثغ إِٔؾٛرپ
 رٛد ٚعبػذد ، صٚعٙب ٚفبح ثؼذ لق١شح فزشح ػبؽذ.اٌمذ٠ّخ ِقش فٟ
ٍه، رٌٛٝ ػٍٝ أِْٛ ػٕخ ُّ  سف١ؼخ ِٕضٌخ اٌغ١ٍّخ اٌٍّىخ ٌٙزٖ ٚوبٔذ اٌ
 اٌمشْ فٟ ٚػبؽذ ، ػؾشح اٌضبِٕخ ٌألعشح رٕزّٝ ٘ٝ .صٚعٙب ؽىُ أصٕبء
 اعّٙب ِؾٛ رُ فمذ صٚعٙب، ِغ ؽذس ِب ِٚضً ا١ٌّالد، لجً ػؾش اٌشاثغ
 اؽزٙشد .ٚفبرٙب ثؼذ فٛس٘ب رؾ٠ٛٗ رُ وّب اٌزبس٠خ١خ اٌغغالد ِٓ

 ِٓ لطؼخ ػٍٝ ٚإٌّؾٛد اٌّقٛس ٌٛعٙٙب إٌقفٝ ثبٌزّضبي ٔفشر١زٝ
 ٚ٘ٛ اٌمذ٠ُ اٌؼقش ِٓ اٌف١ٕخ اٌمطغ أسٚع ِٓ ٚاؽذح فٟ اٌغ١شٜ اٌؾغش
.ٔفشر١زٝ ٌٍٍّىخ سعُ أؽٙش

آرْٛ ػجبدح ٟٚ٘ اٌغذ٠ذح اٌذ٠بٔخ ػجبدح فٟ صٚعٙب ٔفشر١زٝ اٌٍّىخ ؽبسوذ
 ٚآرْٛ، اٌؾؼت ث١ٓ اٌٛع١و ٚصٚعٙب ٟ٘ ٚوبٔذ اٌؾّظ لشؿ لٛح

 .اٌٍّى١بْ اٌضٚعبْ ٠زؾذ ػٕذِب فمو اٌىبٍِخ اٌّجبسوخ رّٕؼ اْ ٠ٚفزشك
 هجمب اعّٙب ثزغ١١ش صٚعٙب ٌؾىُ األٌٚٝ اٌغٕٛاد خالئفشر١زٝ ٚلبِذ
 .أرذ لذ اٌغ١ٍّخ الْ ٠ؾشق آرْٛ ٠ؼٕٝ اٌزٞ ٔفشارْٛ إٌٝ ػم١ذرٙب ٌزغ١١ش
 صُ ٚاإلعزّبػ١خ، اٌذ١ٕ٠خ اإلفالؽبد أصٕبء صٚعٙب رغبٔذ ٔفشر١زٝ ٚوبٔذ
 االؽزفبالد أصٕبء ِؼٗ ٚظٙشد .اٌؼّبسٔخ رً أٚ أخ١زبرْٛ إٌٝ ِؼٗ أزمٍذ

 ٌٍؾّالد اٌزم١ٍذ٠خ إٌّبظش فٟ ؽزٝ اٌؼبئ١ٍخ، ٚثبٌّؾب٘ذ ٚاٌطمٛط،
 اٌؼبَ ثؼذ.األػذاء ػٍٝ ثبٌمنبء رمَٛ ٚ٘ٝ ف١ٙب فٛسد ٚاٌزٟ اٌؼغىش٠خ

 ٠ٚؼزمذ ٌٙب روش أٞ ٠ٛعذ ٌُٚ ٔفشر١زٝ اخزفذأخٕبرْٛ ٌؾىُ ػؾش اٌضبٟٔ
آِْٛ ػٕخ رٛد أْ أ٠نب ٠ٚؼزمذأرْٛ ثؤخذ ِمجشح فٟ ٚدفٕذ رٛف١ذ أٔٙب
.أرْٛ أخذ ٘غشد ػٕذِبأخٕبرْٛ ٚاٌذٖ ِغ ١ِِٛبء٘ب ٔمً
 ِٓ عٕٛاد ه١ٍخ ٔفشر١زٟ لجش ِٛمغ رؾذ٠ذ ػٓ اٌّقش١٠ٓ اٌؼٍّبء ػغض
 عشا دفٕذ لذ رىْٛ سثّب ٚإٔٙب آِْٛ ػٕخ رٛد لجش اوزؾبف ثؼذ اٌجؾش
 وبٔب ٌّىب١ٔٓ ثمب٠ب ٕ٘بن أْ اٌشلّٟ اٌنٛئٟ اٌّغؼ أظٙش فمذ لجشٖ داخً

 اٌغجت أخشٜ، دفٓ غشف إٌٝ ٠ؤدٞ عشٞ ِّش ٚٚعٛد وؤثٛاة، ٠غزؼّال
.ِقش فشاػٕخ لُجٛس عبئش ِٓ أفغش آِْٛ ػٕخ رٛد لجش ٠غؼً اٌزٞ

اٌج١ئخ
 ٚإٌجبر١خ ٚاٌغ٠ٛخ ٚاألسم١خ اٌطج١ؼ١خ ٚاٌؼٕبفش اٌؼٛاًِ ِغّٛػخ ٟ٘ اٌج١ئخ

.ثبإلٔغبْ اٌّؾ١طخ ٚاٌؾ١ٛا١ٔخ
 فٟ رم١ٕبرٗ رمذَ ٚثفؼً ،اٌطج١ؼخ ِٛاسد اٌٝ اإلٔغبْ ؽبعبد إلصد٠بد ٔز١غخ  

 أفؼبي ػٓ ٔبرغخ ػذح ٌّخبهش رزؼشك اٌج١ئخ فئْ ،اٌّٛاسد ٘زٖ إعزخشاط
 ػذ٠ذح ِّبسعبد خالي ِٓ ٚاٌزؾ٠ٛٗ اٌٙذَ اٌّخبهش ٘زٖ ٚأثشص ،اإلٔغبْ

ْ   خقٛفب   ،ٚاٌىغبساد ٚاٌّشاًِ اٌّمبٌغ إلبِخ ِضً  اٌؾشٚه إٌزضاِٙب ػذَ إ
 اٌمنبء اٌٝ ٠ؤدٞ األؽغبس فمطغ.أوجش مشس٘ب ٠غؼً ٌٍؼًّ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌج١ئ١خ
ش اٌغٛف١خ ا١ٌّبٖ ٚرٕبلـ اٌزشثخ ٚإٔغشاف اٌج١ٌٛٛعٟ اٌزٕٛع ػٍٝ .ٚاٌزقؾ 

 ِغ رزغبلو اٌزٟ اٌٙٛائ١خ ٚاٌٍّٛصبد إٌمً لطبع ٚخبفخ اٌقٕبػٟ اٌمطبع
 فٟ اإلعشاف أ٠نب   ٠ٚؤدٞ .ٚاٌغبس٠خ اٌغٛف١خ ا١ٌّبٖ اٌٝ رزغشة ،األِطبس
 ٚلذ ٚا١ٌّبٖ اٌزشثخ رٍٛس اٌٝ اٌضساػ١خ ٚاٌّج١ذاد اٌىّب٠ٚخ األعّذح إعزؼّبي
 ٚاٌّٛاد ٚاٌجٛاخش اٌّشاوت فئْ رٌه اٌٝ .اإلٔغبْ عغُ اٌٝ أ٠نب   رزغشة

 فٟ ٚرؤصش اٌجؾش ١ِبٖ ع١ّؼٙب رٍٛس إٌفو ؽبِالد ِٓ اٌّزغشثخ اٌجزش١ٌٚخ
.اٌغّى١خ اٌضشٚح ٚو١ّخ ٔٛػ١خ
 رمٍقذ وّب  .ِغبؽزٗ ِٓ %ٕ٘ رؾىً ٌجٕبْ فٟ اٌضساػ١خ األسامٟ وبٔذ

 فزؼٛد األعجبة أِب .%7 رؾىً وبٔذ اٌزٟ اٌؾشع١خ اٌّغبؽبد رارٙب ثبٌٕغجخ
 األسامٟ ٚرؾ٠ًٛ ،اٌّذ٠ٕخ اٌٝ اٌش٠ف ِٓ اٌٙغشح :ٚأّ٘ٙب ػذح ػٛاًِ اٌٝ
 اٌّغزؼٍّخ اٌغٛف١خ ا١ٌّبٖ فٟ اٌٍّٛؽخ ٔغجخ ص٠بدح ،عى١ٕخ اٌٝ صساػ١خ ِٓ

 ٚاألعّذح اٌّج١ذاد إعزؼّبي عٛء ،إعزخذاِٙب فٟ اإلعشاف ٔز١غخ ٌٍشٞ
 فئٔؾغبس .ٚاٌّشاًِ ٚاٌّمبٌغ ٚاٌؾشائك األؽغبس ٚلطغ اٌغبئش ٚاٌشػٟ
 اٌزشثخ إٔغشاف ِٕٙب اٌج١ئخ ػٍٝ عّخ عٍج١خ آصبس ٌٗ وبٔذ األخنش اٌغطبء

.اٌج١ٌٛٛعٟ ثبٌزٕٛع ٚاإلمشاس

ِخزٍف

عبِغٛٔظ
؟ؽشوخ أَ أِجشاهٛس٠خ 

 ػٓ ؽٟء اٞ ٠ؼٍّْٛ ٚال عبِغٛٔظ عٙبص ٠ؾًّ ،اٌجؾش ِٓ ثبٌّبئخ9ٓ
.اٌؾشوخ

 ثشط" ثجٕبء لبَ ِٓ ٟ٘ اٌىٛس٠خ "عبِغٛٔظ" ؽشوخ ثؤْ أػٍُ أوٓ ٌُ
اٌؼبٌُ فٟ األػٍٝ اإلػغبصٞ اٌجٕبء ٚ٘ٛ (اٌجبهٓ ؽشوبد) دثٟ فٟ "خ١ٍفخ

 فٟ األػٍٝ ّٚ٘ب "ِب١ٌض٠ب" فٟ "اٌزٛأ١ِٓ اٌجشع١ٓ" ثجٕبء لبِذ ِٓ ٟٚ٘.
.(االثشاط ِٓ وزٛأ١ِٓ) اٌؼبٌُ
وج١ش ثشاد ٚأؽ١بٔب ٚرٍفض٠ْٛ ٚغغبٌخ ِٛثب٠ً عٙبص ِغشد ثؤٔٙب أػزمذ وٕذ

 فمذ .رّبِب أٔذ٘ؾذ ٌمذ :ألٛي أْ ٠ّىٕٕٟ ِب إٌٝ اٌقذفخ لبدرٕٟ ٌٚىٓ.
 ٟٚ٘ *** اٌضالصخ إٌغَٛ :اٌىٛس٠خ ثبٌٍغخ رؼٕٟ اٌؾشوخ ثؤْ ؽذ٠ضب اوزؾفذ
  ؽشوخ ٚا١ٌَٛ.9ٖ8ٔ ػبَ رؤع١غٙب ػٕذ اٌخنبس ٌج١غ دوبٔب وبٔذ

 ٚاٌغغبالد إٌفبصخ اٌطبئشاد ِٚؾشوبد اٌغ١بساد رٕزظ "عبِغٛٔظ"
 ثبٌٕب ػٍٝ رخطش اٌزٟ اٌىٙشثبئ١خ األعٙضح ٚع١ّغ ٚاٌزٍفض٠ٛٔبد ٚاٌجشاداد

.ِٕٙب لغُ فٟ اٌغ٠ٛغش٠خ ثبٌزم١ٕخ ا١ٌذ٠ٚخ اٌغبػبد ٚؽزٝ
 8ٓ رٍّه فٟٙ . لجً ِٓ ٔؼشفٗ ٌُ ؽٟء ٌذ٠ٙب "عبِغٛٔظ" ؽشوخ ٌٚىٓ
 ؽ١ٛأبد ٚؽذائك ِٚذاسط عبِؼبد:ِٕٚٙب دٌٚخ ٓٙ فٟ األػّبي ِٓ ٔٛع

 ٟ٘ ٔفو ٔبلالد ٚرقٕغ.ٚفٕبدق ػالع١خ ِٚشاوض ِٚؾبفٟ أهفبي ٚؽذائك
 اعّٙب ص١بة ٚؽشوخ ع١بؽ١خ ِٕزغؼبد ٚرّزٍه.اٌؼبٌُ فٟ ٚاألسخـ األوجش
.Fubu" " فٛثٛ
 دٚالس ١ٍِْٛ ٓٓٔ ثّجٍغ ع٠ٕٛب رزجشع "عبِغٛٔظ" ؽشوخ اْ ٌٍٚؼٍُ

 ؽٟء دائّب ٠ٛعذ اٌغش٠ت اٌؼبٌُ ٘زا فٟ ٌٚىٓ .سثؾ١خ اٌغ١ش اٌطج١خ ٌألثؾبس
 غ١ش ؽشوخ رّزٍه "اٌٍّّىخ اٌؾشوخ" ٘زٖ.اٌىبًِ اٌغّبي خٍف ِخزٍف ِب

 ٠غزخذِٙب ٚاٌزٟ"K9"دثبثبد رٕزظ ٟٚ٘ "عٍٛغبْ" اعّٙب ِؾٙٛسح
.اٌغٕٛثٟ اٌىٛسٞ اٌغ١ؼ
 ثؾٛس ِشاوض ٚرّزٍه.ه١بس ثذْٚ لزب١ٌخ هبئشاد رٕزظ "عبِغٛٔظ" ؽشوخ
 ٠غزخذِٙب ِشالجخ سٚثٛربد ٚرٕزظ.خطٛسح ِٓ األِش ٌٙزا ِٚب ع١ٕ١خ
 اٌشٚثٛد ٘زا أْ أٞ.ػ١ٍٗ ٚاٌمنبء اٌٙذف رؾذ٠ذ ػٍٝ لذسح ٌٚذ٠ٙب اٌغ١ؼ

 ػٍٝ رؾٍّٗ اٌٍزٞ اٌّؼذْ ؽغت ال أَ لزٍه ٠غٛص وبْ إْ ٠مشس ِٓ ٘ٛ
 آثً" ٌؾشوخ اإلٌىزش١ٔٚخ اٌؾشائؼ ٌىً اٌّقٕغ ٟٚ٘.ِضال وبٌجٕذل١خ عغذن

 أٔظّخ فئْ ٠ؼٍُ ال ٌّٚٓ ."آ٠فْٛ" عٙبص مّٕٙب ِٚٓ األِش٠ى١خ"ِبوٕزٛػ
.األِش٠ى١خ األعٍؾخ غبٌج١خ رق١ُّ فٟ اٌّغزخذِخ ٟ٘ ِبوٕزٛػ آثً

 ِٛظفٟ ٠ؼبدي ِب ٚ٘ٛ ِٛظف أٌف 9ٓٗ ٌذ٠ٙب "عبِغٛٔظ" ؽشوخ ا١ٌَٛ
 دخً ٠جٍغٚ.ِغزّؼ١ٓ "ِٚب٠ىشٚعٛفذ ِبوٕزٛػ ٚآثً غٛغً" ؽشوبد
 ٔظشٞ ٌفذ ِب اٌٛالغ فٟ.رمش٠جب دٚالس ١ٍِبااااااس ٖٓٓ ا٢ْ اٌغٕٛٞ اٌؾشوخ

  ٌؾشوخ اٌزبثؼخ "فٛثٛ" ص١بة ؽشوخ ٚ٘ٛ ُِٙ ؽٟء ،اٌزمش٠ش ٘زا فٟ
 99٘ٔ ػبَ فٟ رؤع١غٙب رُ ٘زٖ اٌض١بة فؾشوخ.اٌؼّاللخ "عبِغٛٔظ"

 رذس ٘زٖ اٌض١بة ؽشوخ ٚا١ٌَٛ .(١ٔٛ١ٍِٓ) فمو دٚالس ١ٍِْٛ ٕ لذسٖ ثّجٍغ
.دٚالس ١ٍِبس ٕ ع٠ٕٛب

فٕٟ

٠ٛ إط إط ف١شع١ٕ١ب
 اٌٛال٠بد ٌجؾش٠خ ربثؼخأِش٠ى١خ ٘غ١ِٛخغٛافخ :ف١شع١ٕ١ب إط إط ٠ٛ

 اٌغٛافبد ألٜٛ رؼزجش ٚ ف١ٗ رٛعذ اٌزٞ االعطٛي لبئذح ٟٚ٘ .اٌّزؾذح
 ٚال٠خ ثبعُ رغّٝ أِش٠ى١خ ثؾش٠خ لطؼخ ػبؽش أٙب أ٠نب   ٠زوش .األِش٠ى١خ
 ٌٍّؾبسوخٕ٘ٓٓٔٛفّجشٖٕ ثزبس٠خ ِشح ألٚي اٌغٛافخ أطٍمذ .ف١شع١ٕ١ب
.اإلس٘بة ػٍٝ ثبٌؾشة
 اخفبء رغزط١غ ألٔٙب اٌؼذٚ ِالؽظخ ثذْٚ ثغشػخ اٌٙغَٛ ػٍٝ ثمذسرٙب رّزبص
 فزغزط١غ ٌٙب اٌّؼبد٠خ اٌغٛافبد اوزؾبف رزغٕت ٚثزٌه اٌّغٕبه١غٟ اٌزبص١ش
 اٌّؼبد٠خ اٌغٛافبد ِغ ٚاالؽزجبن ٚاٌطٛسث١ذاد اٌقٛاس٠خ اهالق ثزٌه

 اْ ٠ٚمبي .اٌّؼبسن إلداسح ِزطٛسح ِٕظِٛخ رّزٍه فٟٙ اٌغطؼ ٚعفٓ
 غٛافبد مغ١ظ رمش٠جب   ٠غبٚٞػمذح ٕٓ ثغشػخ رىْٛ ػٕذِب مغ١غٙب
 ثؾش٠خ اٌغبَ ٔؾش ٚ عش٠خ ِؼٍِٛبد اخز ِٓ ثزٌه فززّىٓ .ِزٛلفخ أخشٜ
.اٌؼذٚ ٚغٛافبد اٌغطؼ عفٓ رذ١ِش ػٓ فنال  
 ثم١خ ِٓ ألٜٛ ٘ٛ اٌغٛافخ ٘زٖ رّزٍىٗ اٌغٛٔبساٌزٞ عٙبص اْ أ٠نب   ٠زوش

.ِغزّؼخ األخشٜ األِش٠ى١خ اٌغٛافبد فٟ ٚاٌشاداساداٌغٛٔبس أعٙضح

ُْ ؽىغج١ش  ١ ٌْ ِٚ
 اٌؼبٌّٟ ٚاألدة خبفخ األدة فٟ ثبسص إٔغ١ٍضٞ ِغشؽٟ ٚوبرت ؽبػش
 ِٓ أػّبٌٗ رزىْٛ اٌٍّؾّٟ افْٛ ٚؽبػش اٌٛه١ٕخ ؽبػش ثــ عّٟ ػبِخ،
 اٌمقبئذ ٚثؼل اٌؾؼش٠خ اٌمقـ ِٓ ٚاصٕز١ٓ ع١ٔٛزٗ 8٘ٔٚ ِغشؽ١خ 8ٖ

 رؤد٠زٙب ٚرُ اٌؾ١خ اٌٍغبد وً إٌٝ ٚأػّبٌٗ ِغشؽ١برٗ رشعّذ ٚلذ اٌؾؼش٠خ
  فٟ ٚرشػشع ٌٚذ .آخش ِغشؽٟ وبرت أٞ ِؤٌفبد ِٓ ثىض١ش أوضش

  ة رضٚط ػؾش اٌضبِٕخ ػّش فٟ .ٚاس٠ٚىؾب٠ش ،"أفْٛ اثْٛ عزشارفٛسد"
 ٘بِٕذ ٚاٌزٛأَ عٛصاْ:ُ٘ أهفبي صالصخ ِٕٙب ٚأٔغت "٘بصبٚاٞ آْ"

 فٟ ٚؽش٠ه ٚوبرت وّّضً إٌبعؾخ اٌٛظ١ف١خ سؽٍزٗ ١ٍ٠ٚبَ ثذأ .ٚعٛدس
 عزشارفٛسد إٌٝ أزمً ٚلذ ،"ؽبِجش١ٌٓ اٌٍٛسد سعبي" رغّٝ رّض١ً ؽشوخ
 ثمٟ .عٕٛاد ثضالس ثؼذ٘ب رٛفٟ ؽ١ش ،9ٗ اٌـ ػّش فٟ ٖٔٙٔ ػبَ ؽٛاٌٟ
 ثؼل أصبس ِّب اٌخبفخ، ؽىغج١ش ؽ١بح ػٓ اٌّذٚٔبد ِٓ اٌم١ًٍ فمو

 ِب ٚإرا اٌذ١ٕ٠خ، ِٚؼزمذارٗ اٌغٕغ١خ ١ٌِٚٛٗ اٌغغذٞ ِظٙشٖ ؽٛي اٌزىٕٙبد
.أخشْٚ أؽخبؿ وزجٙب أَ ثٕفغٗ وزجٙب لذ إ١ٌٗ ٔغجذ اٌزٞ األػّبي وبٔذ
 األٌٚٝ ِغشؽ١برٗ رذٚس ٚوبٔذ .اٌّؾٙٛسح أػّبٌٗ ِؼظُ ؽىغج١ش أٔغض
 أٔزغذ اٌزٟ األػّبي أػظُ ِٓ اػزجشد ٚلذ ٚاٌزبس٠خ، اٌى١ِٛذ٠ب ؽٛي ِجذئ١ب
 اٌفزشح فٟ .سئ١غٟ ثؾىً اٌّآعٟ ثىزبثٗ لبَ رٌه ثؼذ .األٔٛاع ٘زٖ فٟ

 أ٠نب رؼشف ٚاٌزٟ اٌى١ِٛذ٠خ اٌّآعٟ ١ٍ٠ٚبَ وزت ػّشٖ ِٓ األخ١شح
 اٌغٛدح ِخزٍفخ إفذاساد فٟ ِغشؽ١برٗ ِؼظُ ٔؾش رُ ،"اٌشِٚبٔغ١بد"ة

.ؽ١برٗ ِذح هٛاي ٚاٌذلخ

س٠بمخ
: اٌؼبٌُ وؤط ٔٙبئ١بد إعزنبفخ

 اٌؾىِٛبد ٚرشفذ اٌقؼذ وبفخ ػٍٝ ِّٙب   ؽذصب   اٌؼبٌُ وؤط رؼزجشإعزنبفخ
 اٌؼبٌُ وؤط إلعزنبفخ اإلٔفبق ؽغُ إٌٝ رؼشف اٌؾذس، ٌٙزا فٍى١خ ِجبٌغ
:اٌّؾممخ اإل٠شاداد ٚؽغُ

 ٕ،ٙ اٌؾىِٛخ أٔفمذ ؽ١ش  اٌّٛٔذ٠بي اٌّب١ٔب إعزنبفذ ٕٙٓٓ ِٛٔذ٠بي
 ٙ،ٗ اإل٠شاداد ثٍغذ اٌّالػت، ٚرغ١ٙض اٌزؾز١خ اٌجٕٝ ػٍٝ دٚالس ١ٍِبس

.دٚالس ١ٍِبساد
  اٌّب١ٌخ اٌزىب١ٌف ثٍغذ اٌّٛٔذ٠بي أفش٠م١ب عٕٛة إعزنبفذ ٕٓٔٓ ِٛٔذ٠بي

 ٘،ٕ ٚرؾق١ً دائُ ػًّ فشفخ أٌف ٓ٘ اٌّٛٔذ٠بي ٚٚفش دٚالس ١ٍِبس ٘،ٖ
.اٌنشائت ِٓ دٚالس ١ٍِبس

  ثٕؾٛ رىب١ٌف اٌؾىِٛخ لذسد اٌّٛٔذ٠بي اٌجشاص٠ً إعزنبفذ ٕٗٔٓ ِٛٔذ٠بي
 اٌّٛٔذ٠بي أٚعذ اٌزؾز١خ اٌجٕٝ ٚرط٠ٛش ِالػت رغ١ٙض ؽبٍِخ دٚالس ١ٍِبس ٖٔ
.ػًّ فشفخ ١ٍِْٛ ٔؾٛ اٌجشاص٠ً فٟ

 اٌزىب١ٌف رمذس اٌؼبٌُ وؤط ِجبس٠بد سٚع١ب رغزن١ف 8ٕٔٓ اٌؼبٌُ وؤط
 األ٠شاداد ؽغُ إسرفبع اٌؾىِٛخ رزٛلغ دٚالس ١ٍِبس ٕٓ ثٕؾٛ اٌّب١ٌخ

.ػًّ فشفخ أٌف ٓٓٔ ِٓ أوضش ٚخٍك اٌغ١بؽ١خ
 اٌؼبٌُ وؤط إلعزنبفخ ِٛػذ ػٍٝ لطش عزىْٛ األمخُ ٕٕٕٓ ِٛٔذ٠بي
 إٔؾبء اإلٔفبق ٠ٚؾًّ اٌؾذس ٌٙزا دٚالس ١ٍِبس ٕٓٓ اٌؾىِٛخ سفذد
. ٚاٌّطبساد ٚاٌّٛأئ اٌغش٠ؼخ اٌطشق ٚرط٠ٛش اٌّالػت

أٔظّخ ٚلٛا١ٔٓ
:اٌؼغىشٞ إٌٙذاَ لٛاػذ : ٚاٌؼؾشْٚ اٌغبدعخ اٌّبدح
 ٚأ١ٔمب   لب١ٔٛٔب   ٠ىْٛ أْ ٠غت ٌزا اإلٔزجبٖ ٠غزشػٝ ِب أٚي ٘ٛ اٌؼغىشٞ ٕ٘ذاَ
.ٚٔظ١فب  
 اٌؾفخ وبًِ ٠غط١بْ ثؾ١ش اٌؾبسث١ٓ ِٕظُ اٌزلٓ ؽ١ٍك دائّب   اٌؼغىشٞ ٠ىْٛ
.اٌشٔغش اٌؾزاء ٔظ١ف اٌشأط، ٚؽؼش اٌفٛد٠ٓ لق١ش ؽ١ٍمّٙب، أٚ اٌؼ١ٍب

 خقٛف١بد ِٓ اٌذ١ٕ٠خ فبٌؾؼبئش ظب٘ش ثؾىً د١ٕ٠خ ؽبسح أ٠خ ؽًّ ٠ّٕغ 
.اٌؼغىش٠خ اٌؾ١بح فٟ إلػالٔٙب ِغبي ٚال اٌذاخ١ٍخ ٚأِٛسٖ اٌفشد

.ٚإٌّبعجبد األِبوٓ ع١ّغ فٟ وبفخ اٌؼغىش١٠ٓ ػٍٝ اٌمٛاػذ ٘زٖ رطجك 

ِفَٙٛ اٌزٛافً االعزّبػٟ
 فُٙ ػٍٝ رمَٛ اٌزٟ اٌزم١ٕبد ِٓ رم١ٕخ االعزّبػٟ اٌزٛافً ٠ُؼزجش

ُ   ٚ٘ٛ اٌجؾش٠خ، اٌزفبػالد ُ   ػٍ  ثٗ اٌخبفخ أعب١ٌجٗ ٌٗ ثزارٗ، لبئ
 اٌزٞ اٌٛػبء ثؤّٔٗ رؾج١ٙٗ ٠ّٚىٓ اٌّؾذدح، ٚأؽىبٌٗ ِٚمِٛبرٗ
 أ٘ذافٙب إلٔغبص ٚاٌزم١ٕبد اٌٛعبئً ِٕٗ األخشٜ اٌؼٍَٛ رغزمٟ
  .غب٠بد ِٓ ٌٗ رغؼٝ ِب ٚرؾم١ك

ّْ  اٌزفغ١ش ػٍّبء فّغش ٚلذ  ٘ٛ ؽؼٛثب   إٌبط عؼً ِٓ اٌؼٍخ إ
ّْ  ٚػ١ٍٗ اٌزؼبسف، ً   فطشٞ عٍٛن   ٘ٛ إٌبط ث١ٓ اٌزٛافً فئ  ٚرفبػ
 فٙٛ اٌفُٙ، عٛء ٚإصاٌخ ٚاإللٕبع، اٌزٛم١ؼ ٠زنّٓ اعزّبػٟ
 ِٓ إر ا٢خش٠ٓ؛ ِغ اٌزؼبْٚ فٟ سغجزٗ اٌفشد ف١ٗ ٠ُظٙش أعٍٛة  
جبؽشا ؛ اٌزٛافً ٠ىْٛ أْ اٌّّىٓ  األفشاد ث١ٓ اٌؾخق١خ وبٌٍمبءاد ُِ

 اٌىٍّخ فٟ اٌؾبي ٘ٛ وّب ِجبؽٍش، غ١ش أٚ اٌغّبػبد، ث١ٓ أٚ
. اإلٌىزش١ٔٚخ أٚ اٌّشئ١خ، أٚ اٌّغّٛػخ

ّْ  ػٍٝ اٌجبؽضْٛ ٠زفك  ػ١ٍّخ فٟ وج١شح   أ١ّ٘خ   ٌٙب اٌغغذ ٌغخ أ
 ثبٌزوش اٌغذ٠ش ِٚٓ األؽخبؿ، ث١ٓ اٌؼذ٠ذح اٌّٛالف فٟ اٌزفبٚك

 ّْ  ٚو١ف١خ اٌّغبفبد، ِؼٕٝ إدسان إٌٝ ٠فزمشْٚ إٌبط ِٓ اٌىض١ش أ
 ِٓ خبفخٍ  ثقفخٍ  رظٙش اٌٍغخ فٙزٖ ا٢خش٠ٓ، ػٕذ اٌغغذ ٌغخ لشاءح
 ٠ُٚؼزجش اٌؾف١ٙخ، غ١ش ٚاإلؽبساد ٌٍز١ٍّؾبد، اٌفشد ِشالجخ خالي

 ػٍٝ رؼزّذ اٌزٟ اٌّؼمذح، اٌؼ١ٍّبد ِٓ اٌؾفٟٙ غ١ش اٌزٛافً
 ؽٟء   فٕٙبن اٌغغذ، ٚؽشوبد ٚإٌغُ، ٚاٌطجمخ، ٚإٌجشح، اٌقٛد،
 اٌغغذ ٠ظٙشٖ ثىالِٗ، اٌّشء ٠خف١ٗ فّب إٌبهك، اٌغغذ ٠ذػٝ

ّْ  أخشٜ ٚثؼجبسحٍ  ِٕٗ، رُجش اٌزٟ ٚاإلؽبساد اإل٠ّبءاد، ثٛاعطخ  فئ
 ػٍٝ رؼزّذ ال اٌزٟ إٌبط، ث١ٓ اٌزٛافً ٚع١ٍخ :ٟ٘ اٌغغذ ٌغخ

 األوضش اٌٛع١ٍخ ٟٚ٘ إٌبهمِخ، غ١ش اٌٛع١ٍخ أّٔٙب اٌّؾّى١خ، اٌىٍّبد
ٓ ٚاٌزٟ اٌؼبٌُ، فٟ اعزؼّبال   ِّ   .إٌغبػ عجً ٌٍفشد رؤ
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�لركن علي  بالعقيد  �لعماد جوز�ف عون ممّثاًل  �جلي�ش  قائد  برعاية  

ا يف �ضالة مار �ليا�ش  �ضريف، �أقامت جمعية »نه�ضة �ملر�أة �لبقاعية«، قد��ضً

يف بلدة دور�ش، عن ر�حة �أنف�ش �ضهد�ء �جلي�ش �للبناين. تر�أ�ش �لقد��ش ر�عي 

بعلبك  �أب��ر���ض��ي��ة 

ودي�������ر �الأح����م����ر 

�ملطر�ن  �مل��ارون��ي��ة 

يعاونه  رحمة  حّنا 

ك��اه��ن �ل��رع��ّي��ة 

ج�����وزف  �الأب 

و�الأب  ك������ريوز 

غاريو�ش،  م���ارون 

وح���������ض����ره ع���دد 

�ل�ضخ�ضيات  م��ن 

و�أهايل �ملنطقة. 

ب��ع��د �ل��ق��د����ش، 

�أل���ق���ى �مل���ط���ر�ن 

قال  عظة  رحمة 

�ليوم  »�أن��ا  فيها: 

ي��غ��م��رين �ل��ف��رح، 

وفرحي باأن نكون 

ل��دم��اء  خمل�ضني 

�ضهد�ء  �ضهد�ئنا، 

�للبناين  �جلي�ش 

وك�������ّل �ل���ق���وى 

�الأمنية...«.

و�أ�ضاف: »لتكن 

�جلي�ش  ���ض��ه��ادة 

ه�����ي �جل���ام���ع���ة 

�ملرجع  وه��ي  لنا، 

لوطنيتنا و�نتمائنا 

�لوطني«.

كانت  كذلك 

جمعية  لرئي�ضة 

»نه�ضة �ملر�أة �لبقاعية« عبري كريوز �أبو �ضليبي كلمة رّكزت فيها على 

�ل�ضابق  �لهرمل  �مل�ضرتك يف دور�ش. وختاًما كلمة ملفتي بعلبك  �لعي�ش 

�للبناين،  �جلي�ش  �ضهد�ء  �إرحم  »�للهم  قال:  �لذي  �لرفاعي  بكر  �ل�ضيخ 

ووّفق هذه �ملوؤ�ض�ضة خلدمة هذ� �لوطن، يف �ضبيل رفعته، و�ن�ضر �إخو�ننا يف 

من  ليتمكنو�  و�لقد�ش  �الأق�ضى  و�مل�ضجد  �لقيامة  كني�ضة  يف  فل�ضطني 

مو�جهة �الحتالل �الإ�ضر�ئيلي الأر�ضنا ومقد�ضاتنا«.

ويف �خلتام ت�ضّلمت عائالت �ل�ضهد�ء دروًعا تكرميية.

قدا�ش عن راحة اأنف�ش 

�صهداء اجلي�ش يف دور�ش
جي�شنا
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�أّنه  �مل�ضنوق  �لوزير  ذّكر  كلمته،  يف 

ع�ضنا  �أّن��ن��ا  مّنا  �ل��و�ح��د  ين�ضى  »رمب��ا 

�ضنو�ت طويلة كانت طر�بل�ش خاللها 

�العتد�ل،  �أّنها طر�بل�ش  وتبنّي  قندهار. 

و�ضمال  �العتد�ل،  �ضمال  و�ل�ضمال كله 

على  �لتاأكيد  و�ضمال  للدولة  �ل���والء 

وطنية كل مقيم فيه«.

من  لكل  كلمات  �مل��وؤمت��ر  تخلل 

منّظم �ملوؤمتر �لعميد ريا�ش طه، ورئي�ش 

�جلامعة  يف  �الأفريقي  �لقاري  �ملجل�ش 

عبا�ش  �لعامل  يف  �لثقافية  �للبنانية 

�الأمن  عام  مدير  يتحدث  �أن  قبل  فو�ز، 

�لعام �للو�ء عبا�ش �إبر�هيم �لذي لفت يف 

كلمته �إىل �أّن »ثّمة نقاًطا عّدة توجب 

�أ�ضباب  لتحديد  ملًيا  عندها  �لتوّقف 

�نت�ضار �الإرهاب يف �أفريقيا كما يف كل 

�جلماعات  �ندثار  بدء  و�أهمها:  �لعامل، 

�الإرهابية من �ل�ضرق �الأو�ضط بعد �ضر�ع 

يف  �لنوعي  و�لتغري  ل�ضنو�ت،  �متد  مرير 

�الإرهابية  �جلماعات  �أن�ضطة  طبيعة 

�ل��ت��ي �أ���ض��ب��ح��ت ع��اب��رة حل���دود �ل���دول 

�الإرهابية  �حلركات  وجناح  و�لقار�ت، 

�الإل��ك��رتون��ي��ة  �ل�ضناعة  ت��وظ��ي��ف  يف 

على  �الإره��اب��ي��ة  �أغر��ضها  خدمة  يف 

و�خل��رق  و�الإع���الم  �لتجنيد  م�ضتويات 

و�لتدريب«.

ل�ضنو�ت  عملي  خ��الل  »م��ن  وت��اب��ع: 

وعلى  �الإره���اب،  مكافحة  يف  طويلة 

ظّل  حققناه،  مبا  �لفخر  من  �لرغم 

ويق�ّش  يو�جهنا  م��ل��ّح  ���ض��وؤ�ل  ه��ن��اك 

�الإره���اب  ي���زد�د  مل���اذ�  ه��و:  م�ضاجعنا 

�الإرهابي  و�لوح�ش  وتعقيًد�؟  �نت�ضاًر� 

وطني  رب��وع  يف  حمطاته  �أوىل  كانت 

متر م�ؤ
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

»اندحار الإرهاب يف 

املنطقة وتاأثريه على 

القارة الأفريقية«

الداخلية  بوزير  ممثالاً  عون  مي�صال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش  برعاية 

جمل�ش  رئي�ش  ممثالاً  خواجة  حممد  والنائب  امل�صنوق،  نهاد  والبلديات 

�صعد  املكّلف  الرئي�ش  ممثالاً  اجل�صر  �صمري  والنائب  بري،  نبيه  النواب 

»اندحار  بعنوان  ا  موؤمتراً العام  لالأمن  العامة  املديرية  نظمت  احلريري، 

مدى  على  وذلك  الأفريقية«،  القارة  على  وتاأثريه  املنطقة  يف  الإرهاب 

يومني يف فندق الـ Four Season يف بريوت.

الركن  العميد  ال�صّراف،  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  املوؤمتر  ح�صر 

كبري  وعدد  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالاً  القزح  �صعيد 

القيادات  والق�صائي،  الديبلوما�صي  ال�صلك  اأع�صاء  ال�صيا�صيني،  من 

رجال  والأكادميية،  الأجنبية  الوفود  عن  ف�صالاً  والأمنية،  الع�صكرية 

الأعمال، الإعالميني، اأ�صاتذة جامعيني، طالب اجلامعات، ونخبة من 

املتخ�ص�صني والباحثني اللبنانيني والأجانب.
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رفاق  لنا  �ضقط  �إذ  �لبالد  �ضمال  وحتديًد� 

�زد�دت  كما  وبعائالتهم...  بهم  نعتز 

كانت  �أن  �إىل  ون��وًع��ا  ا  كًمّ هجمته 

ح��ّررت  �ل��ت��ي  �جل���رود«  »ف��ج��ر  عملية 

جنحنا  كما  �ل�ضيادة.  و�أع��ادت  �الأر�ش 

يف �الأمن �لعام وعرب �الأمن �ال�ضتباقي يف 

�إحباط ع�ضر�ت �لهجمات �لد�مية �لتي 

يت�ضبب  �أن  جن��ح،  لو  لبع�ضها،  ك��ان 

والحًقا  �الأهلية،  �حل��روب  من  نوع  يف 

خالل  م��ن  �ل��وق��ائ��ي  �الأم���ن  �عتمدنا 

وعرب  عمالنًيا  �لتطّرف  �ضبكات  تتّبع 

وكل  �الإلكرتوين،  �لتو��ضل  �ضبكات 

و�ضمان  �ل��ق��ان��ون  �ضقف  حت��ت  ذل��ك 

�حلريات �لعامة و�خلا�ضة«...

و�أّك����د �مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��الأم��ن �ل��ع��ام 

�جلهود  ت�ضافر  هو  �الآن  �ملطلوب  �أّن 

�الإرهابيني،  �نتقال  منع  على  للعمل 

تو��ضلهم  وخ��ط��وط  �أو�ضالهم  وقطع 

�مل��و�رد  م��ن  وحرمانهم  و�إم��د�د�ت��ه��م، 

وبع�ش  �إي��دي��ول��وج��ي��ات��ه��م،  ت��ع��زز  �ل��ت��ي 

ال  ج��ه��ات  خلفها  تقف  �مل���و�رد  ه��ذه 

�ل�ضبكات  عرب  ومالحقتهم  �أف���ر�د، 

موحدة  �إجر�ء�ت  و�عتماد  �الإلكرتونية 

لكّن  �ال�ضتخبارية.  �ملعلومات  لتبادل 

�ل��دول  بع�ش  ��ضتثمار  وق��ف  هو  �الأه��م 

عملها  م��ن  حمطات  يف  �الإره���اب  يف 

�ل�ضيا�ضي وحماربته يف حمطات �الأخرى.

عابر  �الإره����اب  »�إّن  ق��ائ��اًل:  وخ��ت��م 

�خلطر  مو�جهة هذ�  بد من  وال  للحدود 

��ضرت�تيجية  باعتماد  و�لدويل  �الإقليمي 

�الأم���ن  »���ض��ي��ا���ض��ة  ع��ن��و�ن��ه��ا  مقابلة 

�إاّل  ي��ك��ون  وه���ذ� ال  ل��ل��ح��دود«  �ل��ع��اب��ر 

ع��ن  �ملن��ّزه  و�الأخالقي  �لنّدي  بالتعاون 

�لفوقي��ة«.

املوؤمتر جل�صات 

�الأول  �ليوم  يف  �ملوؤمتر  برنامج  ت�ضّمن 

»تطّور  عناوين:  حتت  جل�ضات  ثالث 

»�ندحار  �الأو�ضط«،  �ل�ضرق  يف  �الإره��اب 

�ملنطقة  يف  �الإره��اب��ي��ة  �لتنظيمات 

و»جتربة  �الأفريقية«،  بالقارة  وعالقتها 

لبنان يف دحر �الإرهاب«. يف �ليوم �لثاين 

»نو  بعنو�ن  �الأوىل  جل�ضتان،  عقدت 

�لد�خلية  و�أ�ضبابه  �أفريقيا،  يف  �الإرهاب 

»�آف��اق  بعنو�ن  و�لثانية  و�خلارجية«، 

ت�ضوية �لنز�عات ومكافحة �الإرهاب يف 

�لقارة �الأفريقية«.

باإر�ضاء  �مل��وؤمت��ر  �أو���ض��ى  �خلال�ضة،  يف 

�الإرهاب  وجترمي  �لدولية  �لعد�لة  �أ�ض�ش 

�الأم��ن  �أهمية  م��وؤّك��ًد�  �الإل��ك��رتوين، 

�ال�ضتباقي.
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التعاون  مديرية  اأع��م��ال  م�سيرّ  زار 

العميد   CIMIC امل��دين   – الع�سكري 

امللحق  يرافقه  را�سد  اأبي  اإيلي  الركن 

املقدم  لبنان  يف  الهولندي  الع�سكري 

وفد  مع   ،Johan Carel Gerritsen
الق�سم  الهولندية،  اخلارجية  وزارة  من 

يف  املذكورة  للمديرية  التابع  الإقليمي 

�سي  على  الع  لالطرّ البقاع،  منطقة 

مياه  خزان  دوا  تفقرّ كما  فيه؛  العمل 

اإن�ساوؤه بتمويل من  يونني مترّ  يف منطقة 

ال�سلطات الهولندية �سمن اإطار التعاون 

الع�سكري – املدين.

ويف نادي ال�سباط – جونيه، اأُقيم حفل 

وحدة  فريق  م��غ��ادرة  منا�سبة  يف  غ��داء 

ال�سفارة  يف  املدين   – الع�سكري  التعاون 

ح�سره  لبنان،   CMSE الأم��يك��ي��ة 

�سباط من املديرية، والفريق املحتفى به. 

ل احلفل تقدمي الدروع التذكارية. تخلرّ

 – الع�سكري  التعاون  اإط��ار  و�سمن 

من  واآخ��ر  املديرية  من  وف��د  زار  امل��دين، 

لدى  امل��دين  الع�سكري  التعاون  وح��دة 

 ،CMSE لبنان  يف  الأميكية  ال�سفارة 

 – ال�سوف  )نيحا  لبنانية  بلدات  عدة 

حمرين،  �سي  اإي��ع��ال،  اجل��رد،  خريبة 

واأع�ساء  ب��روؤ���س��اء  واجتمعوا  امل��ن��ي��ة(، 

والتخطيط  للتن�سيق  البلدية  جمال�سها 

مترّ  اأخرى  وتقييم  م�ستقبلية،  مل�ساريع 

تنفيذها.

اأق��ام  املديرية،  حما�سرات  قاعة  ويف 

يف  تدريبية  دورة  كندي  تدريب  فريق 

امل��دين،   – الع�سكري  التعاون  جم��ال 

تابعها �سباط واأفراد من املديرية بهدف 

مديريات
اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

 مديرية التعاون الع�سكري 

CIMIC املدين –
متابعات ميدانية وتكرمي 

والتدريب م�ستمر
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زيارة امللحق الع�سكري الهولندي اإىل البقاع

تكرمي الفريق الأمريكي

بلدة �سري حمرينبلدة نيحا - ال�سوف



ن  تنمية القدرات على تن�سيق الأن�سطة وامل�ساريع التي ُتكرّ

امل��دين  املجتمع  دع��م  يف  الفاعلة  امل�ساركة  م��ن  اجلي�ش 

كوكتيل  حفل  ال��دورة،  ختام  يف  املديرية  اأقامت  اللبناين. 

الدورة  را�سد، ومدير  اأبي  الركن  العميد  اأعمالها  ح�سره م�سيرّ 

العقيد الركن اإياد العلم، وغداء تكرميي يف نادي ال�سباط - 

اليزة على �سرف الفريق الكندي.

الأمم  مكتب  باإ�سراف  املديرية  مت  نظرّ نف�سه،  الإط��ار  ويف 

 ،UN-OCHA لبنان  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  حدة  املترّ

 – الع�سكري  »التعاون  املحا�سرات حول  قاعة  يف  ور�سة عمل 

املدين يف اجلي�ش اللبناين« بهدف تنمية قدرات الع�سكريني 

واإطالعهم على دور املكتب املذكور وطريقة عمله. �سارك 

موا يف ختامها  يف الور�سة �سباط وع�سكريون من املديرية ت�سلرّ

�سهاداتهم.
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بلدة املنية

دورة تدريبية

�سورة تذكارية

دورة باإ�سراف فريق التدريب الكندي

ور�سة عمل باإ�سراف مكتب الأمم املتحدة



الكندي  والتعاون  التدريب  فريق  م  نظرّ

يف لبنان برئا�سة املقدم David Hill ندوة 

ية فوؤاد  حول »دور املراأة يف اجلي�ش« يف كلرّ

�سهاب للقيادة والأركان ح�سرها حواىل 

من  وذك��ور(  )اإن��اث  ورتيًبا  �سابًطا   40

خمتلف وحدات اجلي�ش.

ح�سر الفتتاح العميد مروان عيد مدير 

الإن�سان  الإن�ساين وحقوق  الدويل  القانون 

بالإ�سافة  حدة،  املترّ الأمم  من  ومندوبون 

اإىل فريق التدريب الإ�ست�ساري الربيطاين، 

للحرب  الأم��يك��ي  ال��ت��دري��ب  وف��ري��ق 

الع�سكرَيني  وامللحَقني  املتماثلة،  غي 

والأمل��اين  جونز  ديفيد  املقدم  الكندي 

املقدم ريت�سارد �ستينت.

على  كلمته  يف  عيد  العميد  اأث��ن��ى 

ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ت��دري��ب ال��ك��ن��دي يف 

يف  املراأة  دور  اأهمية  على  ًدا  م�سدرّ لبنان، 

اللبناين،  اجلي�ش  يف  وبخا�سة  اجليو�ش 

الذي ي�ستوعب يف �سفوفه اأعداًدا متزايدة 

طاقاتهن  ا�ستثمار  ينبغي  الإن��اث،  من 

بال�سكل املالئم.

للعميد  الرئي�سة  املحا�سرة  تحورت 

الدمج  م�سوؤولة   Rebecca Paterson

الكندية  حة  امل�سلرّ القوات  يف  اجلندري 

للنوع  بالن�سبة  احلياد  معايي  ح��ول: 

امل�ساواة  الفر�ش،  تكافوؤ  الجتماعي، 

امل��راأة  م�ساركة  واحل��واف��ز،  ال��روات��ب  يف 

يف  وتثيلها  الع�سكرية  العمليات  يف 

املنا�سب القيادية.

ال�سيدة  لبنان  يف  كندا  �سفية  مت  وقدرّ

مديريات
اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

ندوة وور�سة عمل

مديرية القانون 

الدويل الإن�ساين 

وحقوق الإن�سان:
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مداخلة   Emanuelle Lamoureux
املوؤ�س�سة  يف  التدريب  مب�ستوى  م�سيدة 

التزامها  ومبدى  اللبنانية  الع�سكرية 

ا  خ�سو�سً الدولية،  التفاقيات  تنفيذ 

ختم  الإن��اث.  تطويع  ن�سبة  رفع  جلهة 

اإريك لندري نائب  العقيد  الندوة  اأعمال 

لفريق  الكندية  حة  امل�سلرّ القوات  قائد 

ًدا ا�ستمرار  العمل يف ال�سرق الأو�سط، متعهرّ

اللبناين  اجلي�ش  مع  والتن�سيق  التعاون 

القانون  مديرية  م��ع  خا�ش  وب�سكٍل 

الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان.

 

ور�سة عمل مع ال�سليب الأحمر

اللجنة  مع  املديرية  مت  نظرّ ذلك،  اإىل 

ور�سة  الأحمر يف بيوت  لل�سليب  الدولية 

للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  ية  كلرّ يف  عمل 

يف  ال�سحية  »الرعاية  بعنوان  والأرك��ان 

مواقع الحتجاز«. مترّ اختيار امل�ساركني 

من العاملني يف جمال الطبابة اأو ال�سجون 

املحكمة  ذكرها:  الآت��ي  القطع  من 

املخابرات،  مديرية  الدائمة،  الع�سكرية 

املناطق،  طبابات  الع�سكرية،  ال�سرطة 

مقر  يف  الطبي  واملركز  املناطق  �سرطة 

عام اجلي�ش.

يف  عيد  العميد  ال��دورة  مدير  اأ�سار  وقد 

املديرية  اأنرّ  اإىل  الفتتاحية  كلمته 

اللجنة  مع  التعاون  تعزيز  اإىل  ع  تتطلرّ

ب��يوت،  يف  الأح��م��ر  لل�سليب  الدولية 

جمال  يف  الطويلة  خربتها  ل�ستثمار 

الحتجاز، وتطبيق القَيم الإن�سانية التي 

التدريب  القدرات عرب  ولرفع  توؤمن بها، 

جميعها.  امل�ستويات  على  �ش  املتخ�سرّ

بالًغا  اهتماًما  تويل  املديرية  اأنرّ  ��د  واأكرّ

الحتجاز،  وق�سايا  الع�سكرية  لل�سجون 

وذلك انطالًقا من التزام اجلي�ش اللبناين 

واح��رام��ه  الإن�سانية  امل��واث��ي��ق  م��ب��ادئ 

الدولة  عليها  �سادقت  التي  التفاقيات 

اللبنانية.

نائب  بي�سل�سي  بابلو  ال�سيد  ولفت 

لل�سليب  ال���دويل  اللجنة  بعثة  رئي�ش 

الأحمر يف لبنان يف كلمته اإىل اأنرّ هذه 

الور�سة تهدف اإىل حتديد امل�ساكل واإيجاد 

ال�ستفادة  ًيا  متمنرّ لها،  املالئمة  احللول 

من النقا�سات املثمرة.

ف امل�ساركون يف الور�سة اإىل اأن�سطة  تعررّ

يف  الأح��م��ر  لل�سليب  ال��دول��ي��ة  اللجنة 

اأماكن الحتجاز، من خالل مداخالت 

وهما  اللجنة  م��ن  حما�سران  مها  قدرّ

اأماكن  الدكتور اأحمد يو�سف )طبيب 

ه��ولن��در  روب���رت  وال�سيد  الح��ت��ج��از(، 

)م�ست�سار اأنظمة ال�سجون(.
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ني  ا�ستهلرّ الحتفال بالن�سيَدين الوطنيَّ

الأميكي واللبناين، بعدها األقى العقيد 

Walker كلمة، جاء فيها:
يف  املوجودة  ة  ال�سريرّ تبديل  اليوم  »يتمرّ 

اخلا�سة  ات  ال��ق��ورّ ب  ت��دررّ والتي  حامات 

العمل  �سرف  لنا  ك��ان  وق��د  لبنان،  يف 

الأخ���ية،  ة  ال�سترّ الأ���س��ه��ر  يف  معكم 

ع اإىل متابعة التعاون والتدريب يف  ونتطلرّ

هو  اليوم،  لقائنا  و�سبب  القادمة.  الأيام 

بوا من الوحدات  تكرمي اأف�سل رتباء تدررّ

ة  ات اخلا�سة، مديريرّ اخلا�سة )مدر�سة القورّ

البحر،  م��غ��اوي��ر  امل��غ��اوي��ر،  امل��خ��اب��رات، 

واملجوقل«.

واأ�ساف قائاًل: اإنرّ �سررّ النجاح والنت�سارات 

يف  الأم��يك��ي  اجلي�ش  قها  حقرّ ال��ت��ي 

هو  �سنة،   17 طوال  اأعدائه  على  حروبه 

نخبة الرتباء يف �سفوفه، فهوؤلء هم من 

ة.  الأماميرّ املعارك يف اخلطوط  يخو�سون 

ني  اللبنانيرّ الرتباء  تكرمي  رنا  قررّ لذلك، 

التدريب  متابعتهم  خالل  زوا  تيرّ الذين 

الذي  التقييم  على  وبناًء  فريقنا.  مع 

رتيب  اختيار  مترّ  بون،  املدررّ رتباوؤنا  اأجراه 

من كل وحدة ملكافاأتهم.

مني  ويف ختام كلمته اأ�سار اإىل اأنرّ املكرَّ

مع  لحًقا  التدريب  يتابعوا  اأن  ميكن 

الوحدات اخلا�سة يف اجلي�ش الأميكي.

دروعهم  زون  املميرّ الرتباء  م  ت�سلرّ بعدها 

ومكافاآتهم من العقيد Walker، وهم: 

البحر(،  )مغاوير  عزيز  ربيع  اأول  املوؤهل 

املوؤهل اأول عقيد بو �سقره )مدر�سة القوات 

)فوج  علي  علي  اأول  املوؤهل  اخلا�سة(، 

الدين  �سالح  اأول عالء  املعاون  املغاوير(، 

ة املخابرات(، واملعاون ربيع كنج  )مديريرّ

)الفوج املجوقل(.

د  م قائد الفوج درًعا اإىل ال�سيرّ وبينما �سلرّ

م املوؤهل  ي تقديًرا لدعمه الفوج، قدرّ زاك بزرّ

اأول علي للعقيد Walker درًعا تقديرية 

با�سم �سباط فوج املغاوير وعنا�سره، واأُقيم 

غداء للمنا�سبة يف نادي �سباط الفوج.

تكرمي
اإعداد: ندين البلعة خريالله

القّوات اخلا�سة 

الأمريكية تكّرم 

رتباء متّيزوا يف التدريب

اأقام املكتب اخلا�ض يف لبنان لقيادة القوات 

 ، احتفالاً الأمريكية  ال�سفارة  لدى  اخلا�سة 

تابعوا  الذين  املمّيزين،  الرتباء  خالله  كّرم 

التدريب  فرق  مع  خا�سة  تدريب  دورات 

الأمريكية. تراأّ�ض الحتفال الذي اأُقيم يف قيادة 

فوج املغاوير- ثكنة غ�سان رمان رومية، قائد 

الفوج العميد الركن مارون القبياتي، وح�سره 

يف  اخلا�سة  القّوات  قيادة  قائد  جانب  اإىل 

 Joshwa العقيد  لبنان  يف  اخلا�ض  املكتب 

الأمريكي،  التدريب  وفريق   ،Walker
والرتباء  اجلي�ض،  يف  اخلا�سة  الأف��واج  قادة 

املكّرمون وعدد من املدعّوين.
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نبيه  الأ�ستاذ  النواب  جمل�ض  رئي�ض  برعاية 

بّري، وبدعوة من الأمانة العامة ملجل�ض النواب 

بالألغام  املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين  واملركز 

واللجنة الوطنية مل�ساعدة �سحايا الألغام، نّظم 

لالأ�سخا�ض  العاملي  اليوم  يف  النواب  جمل�ض 

مل�سابي  الثاين  الربملاين  »اللقاء  الإعاقة،  ذوي 

وذلك   ،»2000/220 للقانون  منا�سرة  الألغام 

يف القاعة العامة للمجل�ض.

ح�سر اللقاء رئي�سة اجلمعية اللبنانية لرعاية 

املعّوقني رنده عا�سي بّري ممّثلة الرئي�ض بّري، 

ووزير ال�سوؤون الجتماعية يف حكومة ت�سريف 

النواب،  من  وعدد  عا�سي،  بو  بيار  الأعمال 

املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  ورئي�ض 

قائد  ممثالاً  ن�سر  زياد  الركن  العميد  بالألغام 

ميلني،  راي  الأوروبي  الحتاد  وممّثل  اجلي�ض، 

و�سخ�سيات.

كلمة ممّثل القيادة

الدكتورة  الوطني وكلمة  الن�سيد  بعد 

الوطنية  اللجنة  لة  ممثرّ ع��ون  حبوبة 

العميد  األقى  الألغام،  �سحايا  مل�ساعدة 

الركن ن�سر كلمة قال فيها: »ي�سادف 

الأول من كل عام  الثالث من كانون 

احلاجات  لذوي  العاملي  اليوم 

اخل��ا���س��ة، وه���و ال��ي��وم ال��ذي 

املتحدة  الأمم  لهم  �سته  خ�سرّ

هذا  يهدف   .1992 العام  منذ 

لق�سايا  الفهم  زيادة  اإىل  اليوم 

احلاجات  ذوي  ودعم  الإعاقة 

اخلا�سة يف خمتلف املجالت، 

وال���ت���ي ت�����س��م��ن الن���دم���اج 

املجتمع  يف  ل��ه��وؤلء  ي  الكلرّ

الذي ينتمون اإليه.

نحتفل اليوم ولل�سنة الثانية 

جمل�ش  يف  هنا  التوايل  على 

من  كرمية  برعايٍة  النواب 

الأ�ستاذ  املجل�ش  رئي�ش  دول��ة 

بيننا  يوجد  ي، حيث  بررّ نبيه 

الأل��غ��ام  م�سابي  م��ن  ع���دد 

لبنان،  يف  العنقودية  والقنابل 

العمل  �سعادتكم  اآملني من 

املرا�سيم  و���س��ع  على  اجل���اد 

 2000/220 للقانون  التطبيقية 

لبنان  يف  قني  باملعورّ اخلا�ش 

الألغام  �سحايا  فيهم  مبن 

وال�سادر  العنقودية  والقنابل 

عن جمل�سكم الكرمي منذ 

العام 2000«.

املركز  يف  »نعمل  واأ�ساف: 

قة  املتعلرّ لالأعمال  اللبناين 

اللبناين،  اجلي�ش  يف  بالألغام 

الأ�سا�سية  املرتكزات  �سمن 

بالألغام،  قة  املتعلرّ لالأعمال 

الأرا�سي  تنظيف  جمالت  يف 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن الأل���غ���ام 

والذخائر  العنقودية  والقنابل 

فتها  خلرّ التي  املنفجرة  غي 

احل���رب الأه��ل��ي��ة واحل���روب 

يًدا بيد
اإعداد: نينا عقل خليل

اللقاء الربملاين الثاين 

مل�سابي الألغام يف اليوم 

العاملي لالأ�سخا�ض ذوي الإعاقة
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رة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة امل��ت��ك��ررّ

ع��ل��ى ل��ب��ن��ان، واجل��م��اع��ات 

عر�سال  ج��رود  يف  الإره��اب��ي��ة 

بالإ�سافة  بعلبك،  وراأ�����ش 

اأخ��ط��ار  على  التوعية  اإىل 

العنقودية.  والقنابل  الألغام 

اإىل  با�ستمرار  ن�سعى  كما 

املانحة  التوا�سل مع اجلهات 

املتاحة  الإمكانات  �سمن 

الأل��غ��ام  م�سابي  مل�����س��اع��دة 

بالتعاون  العنقودية  والقنابل 

مل�ساعدة  الوطنية  اللجنة  مع 

���س��ح��اي��ا الأل����غ����ام ل��ت��اأم��ني 

امل�ستلزمات الأ�سا�سية للعناية 

ية«. ال�سحرّ

امل�سابني  هوؤلء  »اإنرّ  وتابع: 

الكثي  م��ن��ا  ��ون  ي�����س��ت��ح��قرّ

الندماج  من  لتمكينهم 

ل  ك��ج��زء  جمتمعاتهم  يف 

التنمية  اأه��داف  من  يتجزاأ 

��ن  امل�������س���ت���دام���ة ل��ي��ت��م��كرّ

الحتياجات  ذوو  الأ�سخا�ش 

بدوٍر  ال�سطالع  من  اخلا�سة 

وبخا�سة  املجتمع  يف  فاعل 

الإن�ساين،  العمل  �سباق  يف 

التي  احلواجز  واإزالة  وللتنمية 

الطبيعية،  حياتهم  تعر�ش 

و�سمان حقوقهم يف املجالت 

��ن��ه��م م���ن الن���دم���اج يف  ال��ت��ي ت��كرّ

التي  ال�سعاب  وتذليل  املجتمعية  احلياة 

تواجههم«...

ال�سيدة بّري

من  لكلرّ  كلمة  كانت  كذلك، 

برنامج  لة  وممثرّ الأوروب��ي  الحتاد  ل  ممثرّ

األقت  بدورها،  الإمنائي.  املتحدة  الأمم 

الحتفال،  راع��ي  كلمة  ي  ب��ررّ دة  ال�سيرّ

ومما قالت: ا�سمحوا يل، ونحن يف رحاب 

الإعاقة،  ذوي  لالأ�سخا�ش  العاملي  اليوم 

الفئة  ه��ذه  اإىل  بالتحية  ��ه  اأت��وجرّ اأن 

ل  اإن�ساين  بفائ�ٍش  املجبولة  الإن�سانية... 

ُيقا�ش وبحٍب ل ين�سب واإخال�ٍش ل حدود 

له... واأ�سافت: »بني اللقاء الربملاين الأول 

الذي عالج مو�سوع التوعية على اأخطار 

وروابط  ُعرى  اليوم  اللقاء  وعنوان  الألغام 

اأحدهما  ف�سل  مبكان  ال�سعوبة  من 

عن الآخر.

املتوا�سلة  الإجن��ازات  من  الرغم  فعلى 

فرق  قها  حتقرّ زال��ت  وما  قتها  حقرّ التي 

املركز  خالل  من  اجلي�ش  يف  الهند�سة 

بالألغام،  قة  املتعلرّ لالأعمال  اللبناين 

وكذلك قوات الطوارئ الدولية وال�سركاء 

الدوليون وجناحهم يف تقلي�ش امل�ساحات 

اإىل  العنقودية،  والقنابل  بالألغام  ثة  امللورّ

ما ن�سبته 69 يف املئة من اإجمايل امل�ساحة 

النزف  لكنرّ  ًيا،  كلرّ تنظيفها  املنوي 

ع  الب�سري الناجم عن هذا الحتالل املقنرّ

مل�ساحات �سا�سعة من لبنان يف خمتلف 

اء  جررّ اجلنوب  يف  ما  �سيرّ ول  املحافظات، 

من  الإ�سرائيلية  العدوانية  فته  خلرّ ما 

ال�سرقية  احل��دود  وعند  عنقودية  قنابل 

اء وجود اجلماعات الإرهابية، ل يزال  جررّ

اإجمايل  بلغ  بحيث  وم�ستمًرا  متوا�ساًل 

جريًحا  و2879  �سحية،   3797 ال�سحايا 

يًدا بيد
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 918 دائمة،  باإعاقات  اأُ�سيب  معظمهم 

راميا  بلدة  اب��ن  اآخرهم  ولي�ش  �سهيًدا 

احلدودية املرحوم احلاج �سبلي عي�سى.

تخت�سر  عي�سى  �سبلي  ال�سهيد  فق�سة 

املاأ�سوية  بف�سولها  احل��ك��اي��ات  ك��ل 

اآٍن على �سفحات  واملفتوحة يف  الدامية، 

ق بالأر�ش والوطن  ال�سمود والبطولة والتعلرّ

�سة بالدم يف كثٍي من  ولقمة العي�ش املغمرّ

اجلليل  احلاج  عي�سى  �سبلي  الأحيان. 

على  احلداد  ثياب  يخلع  يكد  مل  الذي 

ابنه علي الذي ق�سى �سهيًدا بفعل انفجار 

لغٍم اأر�سي خالل اعتنائه مبح�سول التبغ 

وجمعه له، وبعد �سنوات قليلة ويف احلقل 

نف�سه، وفوق الراب الذي ُجبل بدم جنله، 

يالقي م�سي ابنه نف�سه... وليطرح بدمه 

الأطفال  من  الع�سرات  ودم��اء  ابنه  ودم 

واملدنيني جملة من الأ�سئلة: متى يلتئم 

اإىل اخلروج  ال�سبيل  هذا اجلرح؟ وكيف 

الأدوار  القاتلة؟ وما هي  الدوامة  من هذه 

النازف  امللف  هذا  حيال  بالدولة  املَنوطة 

مدنيون  معظمهم  وج��رح��ى  ���س��ه��داء 

احتياجات  ذوي  من  هم  وجلرّ واأط��ف��ال 

على  املرتبة  احلقوق  هي  وما  ؟  خا�سة 

ال�سلطات املعنية حيالهم عموًما ومنهم 

الناجون من الألغام؟«.

موقعي  من  الآن  يل  »ا�سمحوا  وقالت: 

لرعاية  اللبنانية  للجمعية  كرئي�سة 

هذه  على  الأجوبة  اأُق��ارب  اأنرّ  قني  املعورّ

الت�ساوؤلت واأن اأعود اإىل العنوان الرئي�سي 

»منا�سرة  اليوم  اأجله  من  نلتقي  ال��ذي 

القانون 2000/220« والت�سامن مع م�سابي 

نطالب  م  ت��ق��درّ ��ا  ممرّ انطالًقا  الأل��غ��ام. 

املبادرة  اإىل  املعنية  وال��وزارات  احلكومة 

وكما  اخلطوات...  من  �سل�سلة  باجتاه 

لرعاية  اللبنانية  ة  اجلمعيرّ يف  ��ا  ك��نرّ

ذوي  ق�سية  ى  تبنرّ من  طليعة  يف  قني  املعورّ

عناوينها  ب��ك��لرّ  اخل��ا���س��ة  احل��اج��ات 

�سنكون  واحت�ساًنا،  ورع��اي��ًة  تاأهياًل 

اأج��ل  م��ن  املنا�سلني  طليعة  يف  ��ا  اأي�����سً

اأي  دون  م��ن  كاملة  حقوقهم  ي  تبنرّ

انتقا�ش«...

مداخالت

م�سابي  من  عدد  قدم  الكلمات،  بعد 

مداخالت،  العنقودية  والقنابل  الألغام 

جمعية  )م��ن  خ��ال��د  اأح��م��د  فتحدث 

والرعاية«(  والتاأهيل  للتنمية  »ال��روؤي��ا 

ق  معورّ �سخ�ش  كلرّ  »حق  على  م�سدًدا 

الجتماعية  اخلدمات  من  الإف���ادة  يف 

نفقة  وع��ل��ى   2000/220 ال��ق��ان��ون  وف��ق 

)من  خ�سان  عماد  ث  حتدرّ كما  الدولة. 

يف  وم�سابيها  احل��رب  جرحى  »موؤ�س�سة 

ية الإ�سالمية«( عن  لبنان والهيئة ال�سحرّ

)من  وتناول علي خليل  العمل«،  »حق 

ية  ال�سحرّ للرعاية  اللبنانية  »اجلمعية 

»ك�سافة  وجمعية  والج��ت��م��اع��ي��ة« 

عن  الإ���س��الم��ي��ة«(  الر�سالة 

والتعليم«،  الربية  »احلق يف 

�سعب  ن��زي��ه  حت���دث  بينما 

اللبنانية  »اجلمعية  )م��ن 

لرعاية املعوقني«( عن »احلق 

يف الدمج املجتمعي«...

 

الوزير بو عا�سي

وك��ان��ت ك��ل��م��ة ل��ل��وزي��ر 

عن  حت��دث  ال��ذي  عا�سي  بو 

ًدا  موؤكرّ  »2000/220 »القانون 

ال��ع��م��ل،  ق��ني يف  امل��ع��ورّ ح��ق 

ب��ور���ٍش  الن��ط��الق  متمنًيا 

جديدة ت�سمح بانطالق امل�سار 

حا�سًنا  جمتمعنا  يجعل 

لالأ�سخا�ش ذوي الحتياجات.

النائب بكر احلجيي  كذلك حتدث 

اإع���الن  ق��ب��ل  وزارات  ع���دة  ��ل��و  ومم��ثرّ

التو�سيات.

التو�سيات

مو�سى  مي�سال  النائب  ت��ال  خ��ت��اًم��ا، 

التو�سيات وقد جاء فيها:

اإع��ادة  ال��ن��واب  جمل�ش  من  الطلب   •
 2000/220 ال��ق��ان��ون  اأه��م��ي��ة  ت��اأك��ي��د 

واأهمية تنفيذه، والطلب من احلكومة 

واإ���س��دار  تنفيذه  يف  الإ���س��راع  اللبنانية 

املرا�سيم اخلا�سة به.

• تفعيل الهيئات واملوؤ�س�سات التي ُتعنى 
بحقوق الأ�سخا�ش ذوي الإعاقة واإعطائها 

لها اتخاذ القرارات  ال�سالحيات التي تخورّ

املنا�سبة مل�سلحتهم.

ًيا بتاأمني حق  • اهتمام احلكومة جدرّ
ال�ست�سفاء والرعاية الجتماعية و�سمان 

ذوي  لالأ�سخا�ش  والعمل  التوظيف  حق 

الإعاقة...

دعمها  بزيادة  احلكومة  مطالبة   •
وم�ساهمتها يف الربامج واجلهود الوطنية 

عن  الناجمة  الأ�سرار  برفع  ُتعنى  التي 

والذخائر  العنقودية  والقنابل  الأل��غ��ام 

الفني�ة  ع�د  ال�سُ عل�ى  املنفج�رة،  غي 

والقت�سادي�ة  وال��ت��وع��وي�����ة  والإداري�������ة 

والجتماعي��ة....
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من  ووح��دات  قطع  احتفلت 

ُمّددت  جمّندين  بتقدمي  اجلي�ض 

اأنهوا  اأن  بعد  العلم  اإىل  خدماتهم 

فرتة التدريب املقّررة لهم، تراأ�سها 

ال�سباط  من  عدد  وح�سرها  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  ممّثلو 

بعرو�ٍض  اختتمت  كما  املتخّرجني،  ذوي  جانب  اإىل  واملدّربني  املدعّوين 

ع�سكرية �ساركت فيه الوحدات املتخّرجة.

 

ثكنة ا�سكندر غامن – �سغبني

يف ثكنة ا�سكندر غامن – �سغبني، تراأ�ش الحتفال قائد لواء 

اًل  ممثرّ اف  بوع�سرّ بيار  الركن  العقيد  بالوكالة  التا�سع  امل�ساة 

العماد قائد اجلي�ش، واألقى كلمة باملنا�سبة جاء فيها:« كلرّ 

واحد منكم هو حمطرّ اعتزاز للجي�ش، وحامل لأمانة ثمينة 

اأمام علم  يتموه  اأدرّ الذي  م  الق�سَ توازي عظمة  وم�سوؤولية كربى 

البالد، وعظمة الر�سالة التي توؤمنون بها يف اأعماق قلوبكم. 

باأنرّكم  نثق  نا  بالتحديات، لكنرّ ومزروع  و�ساقرّ  فالدرب طويل 

ة،  احلقرّ اجلندية  ملتزمني  وجتاوزها  مواجهتها  على  ق��ادرون 

عازمني على بذل اأق�سى اجلهود للنهو�ش بواجباتكم وتطوير 

م�ستواكم«.

معهد التعليم

ي - بعلبك، تراأ�ش الحتفال قائد معهد  ويف ثكنة حممد مكرّ

اًل قائد اجلي�ش العماد  ا ممثرّ التعليم العميد الركن مارون مهنرّ

»تقفون  فيها:  جاء  باملنا�سبة  كلمة  األقى  الذي  عون  جوزاف 

الع�سكرية،  م�سيتكم  يف  جديدة  مرحلة  عتبة  على  اليوم 

روؤ�سائكم  وبني  وحداتكم  يف  املثال  تعطوا  اأن  اأُو�سيكم  لذا 

والقوانني  الع�سكري،  الن�سباط  قواعد  التزام  يف  ورفاقكم، 

يف  الندفاع  يف  كما  الإج��راء،  ة  املرعيرّ والتعليمات  والأنظمة 

امل�ساعب.  على  وال�سرب  الت�سحية  باإرادة  ي  والتحلرّ الواجب،  اأداء 

اأنرّ اجلي�ش هو من كلرّ الوطن ولكلرّ الوطن،  روا دائًما  وتذكرّ

ويعمل يف �سبيل جميع اأبنائه على اأ�سا�ش العدالة وامل�ساواة«.

تخريج دورات
اإعداد: نينا عقل خليل

تقدمي جمّندين 

ممددة خدماتهم 

اإىل العلم

يف عّدة قطع
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فوج الهند�سة

امل�ساعد  قائد اجلي�ش  العماد  ل  الوروار، مثرّ  – الهند�سة  يف فوج 

ه اإىل  الأول ملدير املخابرات العميد الركن علي �سريف الذي توجرّ

بوحدات  �ستلتحقون  العاجل  القريب  »يف  بالقول:  جني  املتخررّ

اجلي�ش املنت�سرة على امتداد م�ساحة البالد، لتبا�سروا اإىل جانب 

اإىل  اأدعوكم  لذا  والإمن��اء،  والأمن  الدفاع  ات  مهمرّ رفاقكم 

با�ستمرار، من خالل اكت�ساب  اأنف�سكم  العمل على تطوير 

املزيد من املعارف الع�سكرية والعامة، والتزام النظام والقانون، 

ات  ك بالن�سباط، وال�ستعداد التام لتنفيذ خمتلف املهمرّ والتم�سرّ

التي �ستوكل اإليكم«.

مع�سكر عرمان للتدريب

ة  القورّ قائد  الحتفال  تراأ�ش  للتدريب،  عرمان  مع�سكر  يف 

الأول  ية  الربرّ وقائد فوج احلدود  امل�سركة 

اًل  ممثرّ ح��داد  يو�سف  ال��رك��ن  العميد 

جني  للمتخررّ واألقى كلمة  العماد عون، 

انخراطكم  اأنرّ  »اعلموا  فيها:  ق��ال 

الدقيقة  املرحلة  ه��ذه  ويف  اجلي�ش  يف 

برهان  اأ�سطع  ه��و  لبنان،  ت��اري��خ  م��ن 

و�سعًبا  ا  اأر�سً الوطن،  هذا  بوحدة  اللبناين  ال�سباب  اإميان  على 

وموؤ�س�سات، وبدور املوؤ�س�سة الع�سكرية املوؤتنة على اإرث ما�سيه 

وزرع حا�سره وح�ساد م�ستقبله، وهو خي دليل كذلك على اأنرّ 

�سجرة اجلي�ش التي ت�سونها عزائم الرجال ال�سجعان وترويها دماء 

تقوى  ولن  الخ�سرار،  دائمة  اجلذور  را�سخة  �سجرة  الأبطال، هي 

عليها رياح ال�سدائد واملحن«. 

تخريج دورات
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قاعدة رياق اجلوية - البقاع

لواء  قائد  برئا�سة  الحتفال  جرى  البقاع،   – اجلوية  ري��اق  قاعدة  ويف 

وقد  اجلي�ش،  قائد  اًل  ممثرّ حيدر  ح�سن  الركن  العميد  الثالث  امل�ساة 

لبنان  وحدة  عن  الدفاع  يف  حربة  راأ���ش  يكونوا  باأن  جني  املتخررّ اأو�سى 

و�سيادته و�سيغة العي�ش امل�سرك بني اأبنائه، يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي 

والتنظيمات الإرهابية...

امل�ساة  ل���واء  ق��ائ��د  ت���راأ����ش  ك��ذل��ك، 

�سالح  و�سيم  ال��رك��ن  العميد  ال��ث��اين 

مماثاًل  احتفاًل  ع��ون  العماد  اًل  ممثرّ

جني  املتخررّ اإىل  ��ه  وت��وجرّ املع�سكر،  يف 

الن�سباط  على  فيها  هم  حثرّ بكلمة 

على  وال�سرب  الت�سحية  ب��اإرادة  والتحلي 

الفئوية  ع��ن  والب��ت��ع��اد  امل�����س��اع��ب، 

من  هو  فاجلي�ش  اأ�سكالها.  مبختلف 

اأبنائه  وولء  الوطن،  ولكلِّ  الوطن  كل 

ل�سعاره كامل وثابت يف كل الظروف.
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يف كفرفالو�ض

اجلنوب،   - كفرفالو�ش  منطقة  ويف 

واملديرية  اجلي�ش  م��ن  عنا�سر  م  ت�سلرّ

يف  �سهاداتهم،  ال��ع��ام  ل��الأم��ن  العامة 

القوات  مدر�سة  قائد  تراأ�سه  احتفال 

ول  خمرّ ف��ادي  الركن  العميد  اخلا�سة 

العماد قائد اجلي�ش، وذلك عقب متابعتهم بنجاح دورتي »مداهمة وقن�ش  اًل  ممثرّ

جني  املتخررّ ول يف كلمته على كفاءة  الركن خمرّ العميد  اأثنى  وقد  تاأ�سي�سيتني«. 

بني. ة الدورتني يف تعزيز املهارات القتالية لدى املتدررّ بني، م�سدًدا على اأهميرّ وجهود املدررّ

يف ملعب �سيدا البلدي

دين  وجمنرّ ن  متمررّ رتيب  تقدمي  احتفال  جرى  اجلنوب،   – البلدي  �سيدا  ملعب  يف 

اإبراهيم  الركن  العميد  الأول  امل�ساة  لواء  قائد  تراأ�سه  للعلم،  خدماتهم(  )ُم��ددت 

ح�سور  يف  ع��ون،  العماد  اًل  ممثرّ ود  عبرّ

وذوي  واجتماعية  ر�سمية  �سخ�سيات 

جني اإىل جانب عدد من ال�سباط. املتخررّ

كلمة  ود  عبرّ الركن  العميد  واألقى 

ال�سعب  ائتمنكم  لقد   « فيها:  قال 

هذه  قدر  على  فكونوا  م�سيه،  على 

ما  كلرّ ��ه  اأنرّ ��روا  وت��ذكرّ الغالية،  الثقة 

التفتت  ب��ال��وط��ن،  ال��ري��اح  ع�سفت 

عليكم  قت  وُعلرّ الأن��ظ��ار  اإليكم 

جي�سكم  اأنرّ  واع��ل��م��وا  الآم������ال. 

دًم��ا  ع��روق��ه  يف  وا  لت�سخُّ ينتظركم 

والعنفوان،  الفتوة  بروح  ا  ناب�سً جديًدا 

يف  رفاقكم  جانب  اإىل  ولت�ساركوا 

ات الدفاع والأمن والإمناء«. مهمرّ

تخريج دورات
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يومّيات �أمنية
اإعداد: نيناعقل خليل

 اإحاالت وتوقيفات ومطاردات

اإحاالت

املخت�ص: الق�ضاء  املخابرات على  • اأحالت مديرية 
امللّقب  املحمد،  حممد  ح�سني  املدعو   ،)2018  /11/  22 )يف 

اللوج�ستيني  امل�سّهلني  اأب��رز  اأح��د  وه��و  رتيبة«،  ب�»ح�سني 

للتنظيمات الإرهابية بني منطقة وادي خالد و�سوريا. واملحمد 

حثيثة،  ومتابعة  ر�سد  عملية  بعد  �سابق،  بتاريخ  اأوق��ف 

ت�سكيله  عرب  املذكورة،  الإرهابية  بالتنظيمات  لرتباطه 

والأ�سخا�ص  احلربية  والذخائر  الأ�سلحة  لتهريب  جمموعة 

اإ�سافة  وال�سنية،  وطرابل�ص  خالد  ووادي  عر�سال  يف  مل�سلحتها 

عن  واأحكام  قب�ص  واإلقاء  توقيف  مذكرات  عّدة  وجود  اإىل 

بجرم  بحّقه،  �سادرة  توقيف  وبالغي  الع�سكرية  املحكمة 

حيازة اأعتدة ع�سكرية واأ�سلحة وذخائر حربية، وترويج عملة 

�سلب بقوة  وتاأليف ع�سابات  اإرهابية،  باأعمال  والقيام  مزّورة، 

ال�سالح.

 

توقيفات

• اأوقفت قوى اجلي�ص:
مطلوبون  منهم   21 ال�سورية:  التابعية  من  ا  �سخ�سً  121  -

لدخولهم  ا  �سخ�سً  49 ق�سائية،  توقيف  مذكرات  مبوجب 

ب��اأوراق  يتجولون  ا  �سخ�سً  46 اللبنانية،  الأرا�سي  اإىل  خل�سة 

وذلك  ثبوتية،  اأوراق  دون  من  اأ�سخا�ص  و5  ال�سالحية  منتهية 

يف خمّيم وادي الأرانب - عر�سال، وقد �سبطت بحوزتهم مبلًغا 

من املال وحلى ذهبية ) 2018/10/29(. 

على  لإقدامهما  حممد.م،  وال�سوري  مايكل.ه�  املواطن   -
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كمّية  بحوزتهما  و�سبطت  وترويجها،  امل��خ��درات  تعاطي 

كبرية منها، وذلك يف حمّلة الفنار )2018/11/2(.

�سورية  فتاة  وبرفقته  الدين  ع�سام  املغربي  يقودها  �سيارة   -

وقد  امل�خدرات،  ترويج  على  لإقدامهما  ال�سبّيه،  حمّلة  يف 

مايل  مبلغ  اإىل  بالإ�سافة  منها  كمّية  ب�حوزتهما  �سبط�ت 

.)2018/11/3(

- �سبعة مواطنني يف حمّلة اأن�سارية - اجلنوب، لإقدامهم على 

بحوزتهم  و�سبطت  وترويجها،  العملة  لتزوير  ع�سابة  تاأليف 

يف  ت�ستعمل  وم��واد  دولر،  املئة  فئة  من  عملة  تزوير  �سفيحة 

عملية التزوير)2018/11/8(.

- املدعو حممد ح�سني فقيه، عن�سر �سابق يف ميلي�سيا العمالء 

بعد حماولته الفرار لجتياز اخلط التقني يف خراج بلدة مي�ص 

منطقة   - اجلبل 

ك�������رك�������زان، 

ب��اجت��اه الأرا���س��ي 

ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة 

امل������ح������ت������ل������ة 

.)2018/11/12(

ال�������س���وري���ني   -

ون.د،  وف.ا  م.ا 

ك.ب  واللبنانيني 

يف  وع.د  وا.م 

املن�سورية،  حمّلة 

لقيامهم برتويج املخدرات وتعاطيها )2018/11/13(.

البقاع،   – حربتا  بلدة  حاجز  على  وع.ع  د.ح  املواطَنني   -

من  غ��رام  كيلو   24 ح��واىل  الأخ��ري  �سيارة  داخ��ل  و�سبطت 

ودهمت  حّبة.  ال����124.500  يقارب  ما  اأي  الكبتاغون  حبوب 

القّوة، بالتاريخ نف�سه، منزل املواطنني املذكورين وعرثت على 

جمموعة من الأ�سلحة والذخائر)2018/11/17(.

- املدعو حممد حممود ديب امللّقب ب�»كوجاك«، يف حمّلة 

رابيد م�سّجلة  �سيارة  ب�سرقة  لقيامه  القّبة،   - م�سروع احلريري 

وم�ساركته  علي،  اأبو  م�ستديرة  من  اجلمعيات  اإحدى  با�سم 

مع اآخرين ب�سرقة �سيدلية �سادي يف حمّلة اأبي �سمراء وفرارهم 

حمّلة  من  نارّية  دراج��ة  و�سرقته  املذكورة،  ال�سيارة  بوا�سطة 

املخدرات  برتويج  ين�سط  ديب  املدعو  اأّن  اإىل  بالإ�سافة  القّبة، 

.)2018/11/24(

منطقة  فنادق  اأح��د  يف  املخدرات  جتار  كبار  من  اثنني   -

جبل لبنان )2018/11/28( وهما الفل�سطينيان: عادل ح�سني 

�سحاده امللّقب ب��»عادل اأيوب«، وح�سن احلاج علي الذي اأطلق 

الّنار على عنا�سر دورية تابعة ملديرية املخابرات خالل حماولة 

توقيفه يف حمّلة ج�سر البا�سا بتاريخ 2018/11/24.

- جمموعة من املواطنني �ساركوا بالتجّول يف مواكب �سّيارة 

ال�سوف  ومعا�سر  ال�سوف  مناطق  بني  الهواء  يف  الّنار  واإط��الق 

حربية  اأ�سلحة  بحوزتهم  �سبطت  وقد  واملختارة،  وال��ب��اروك 

وذخائر )2018/11/30(.

العبور  البور، يحاولون  كرم   – ال�سويري  �سورًيا يف حمّلة   23  –
بطريقة غري �سرعية.

مداهمات

املخابرات: • دهمت وحدات من اجلي�ص ومديرية 
البقاع،   – الكني�سة  بلدة  يف  املطلوبني  من  عدد  منازل   -

منزله  داخل  و�سبطت  زعيرت،  علي  اإبراهيم  املدعو  واأوقفت 

بندقية جي-3 و14 مم�سًطا فارًغا وكمّية من الذخائر العائدة 

لها )2018/11/9(.

عليه،  العثور  دون  من  زعيرت  قا�سم  فراج  املطلوب  منزل   -

و�سبطت داخل منزله كمّية من م�سحوق )بودرة( اأبي�ص اللون 

وكامريات  خمدرات  وميزاَن  غراًما،   55 زنة  النوع  جمهول 

مراقبة وغالون يحتوي مادة جمهولة )مواد اأولية( وقنينة زجاج 
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ح�سي�سة  من  كلغ   5.5 اإىل  بالإ�سافة  اأ�سيد،  م��ادة  حتتوي 

الكيف )2018/11/9(.

- خمّيمات النازحني ال�سوريني يف بلدة عر�سال، حيث اأوقفت 

دون  من  ا  �سخ�سً و56  توقيف،  مذكرات  مبوجب  مطلوًبا   33

اأوراق ثبوتية، بالإ�سافة اإىل 300 اآخرين بحوزتهم اأوراق منتهية 

ال�سالحية )2018/11/28(.

- خمّيمات النازحني ال�سوريني يف وادي حميد-عر�سال حيث 

مذكرات  مبوجب  مطلوبون  منهم   27 ا،  �سخ�سً  48 اأوقفت 

و8  لبنانيان،  �سمنهم  ثبوتية  اأوراق  دون  من   13 توقيف، 

واإلكرتونية  ع�سكرية  وم��ع��ّدات  اأع��ت��دة  بحوزتهم  بط  �سُ

.)2018/11/29(

- منازل مطلوبني يف مدينة بعلبك – حمّلة الع�سرية، واأوقفت 

ين تركي علي نون ون�سري علي نون املطلوَبني مبوجب  املدعوَّ

عّدة وثائق، اآخرها جرم اإطالق نار باجتاه دورية للجي�ص، ومّتت 

بالإ�سافة  خمتلفة  ع�سكرية  واأعتدة  وذخائر  اأ�سلحة  م�سادرة 

اإىل مبلغ مايل مزّور )2018/11/13(.

عائد  البقاع  احل��ّم��ودي��ة-  بلدة  يف  الإن�����س��اء  قيد  م��ن��زًل   -

�سنوات بجرم   4 الق�ساء منذ حواىل  لدى  املوقوفة  ز.اإ  للمواطنة 

الإجتار باملخدرات، ومّتت م�سادرة كمّية كبرية من ح�سي�سة 

الكيف واآلت لت�سنيعها عائدة ل�سقيقها )2018/11/17(.

- مزرعة يف خراج بلدة بعلول - البقاع الغربي، حيث اأطلقت 

ا من اجلن�سية ال�سورية كانوا حمتجزين فيها  �سراح 27 �سخ�سً

اأوقفت اخلاطفني اللبنانيني. وهم:  مقابل فدية مالية، كما 

ه. �ص وب. ح واأ. ح، و�سبطت بحوزتهم اأ�سلحة حربية و�سيارتني 

.)2018/11/28(

- منزًل يف منطقة ال�سراونة يف بعلبك لتوقيف جمموعة من 

املطلوبني باأعمال جرمية ي�سّكلون ع�سابة م�سّلحة خطرية 

)2018/11/30(. وقد ح�سل تبادل اإطالق نار اأّدى اإىل مقتل عدد 

ب�»علي  امللقب  جعفر  حمدان  جوزف  املدعو  اأبرزهم  منهم، 

جعفر« املطلوب للق�ساء مبوجب 200 مذكرة توقيف واملتوّرط 

مع ع�سابته باأعمال جرمية متعّددة منها:

• اإطالق نار على دورية ع�سكرية ما اأّدى اإىل ا�ست�سهاد عدد 
من الع�سكريني واإ�سابة عدد اآخر.

على  وال�سطو  ال�سالح  بقّوة  و�سلب  خطف  ع�سابة  تاأليف   •
م�سارف.

• الإجتار باملخدرات وترويجها يف خمتلف املناطق اللبنانية.

يومّيات �أمنية
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�سفة  انتحال   -

اأمنية.

ت�������زوي�������ر   -

ر�سمية  م�ستندات 

وعمالت.

الإجت�����������ار   -

ب����الأ�����س����ل����ح����ة 

احلربية  والذخائر 

على اأنواعها.

وقد �سادر اجلي�ص 

ك����م����ّي����ة م��ن 

والذخائر  الأ�سلحة 

ال����ت����ي وج�����دت 

داخ������ل امل���ن���زل، 

ك���م���ا ت��ت��اب��ع 

الإجراءات  القيادة 

ال��اّلزم��ة  الأمنية 

امل���ن���ط���ق���ة،  يف 

وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 

ل��ت��ح��دي��د ه��وي��ة 

ب��اق��ي ال��ع�����س��اب��ة 

واإعالنها لحًقا.

 

... مطاردة 

يف ج�ضر البا�ضا 

وتبادل اإطالق نار

ج�سر  حم��ّل��ة  يف 

ح�سل  ال��ب��ا���س��ا، 

اأثناء مطاردة دورية من مديرية املخابرات  تبادل اإطالق نار يف 

العثور  ومّت  املخدرات.  ترويج  بداخلها على  يعمل من  ل�سيارة 

بعّدة  م�سابة  احلايك  م�ستديرة  عند  املذكورة  ال�سيارة  على 

طلقات، كما ُعرث يف داخلها على مواد خمّدرة من نوع الباز.

املخابرات،  مديرية  قبل  من  املكّثفة  التحقيقات  بنتيجة 

للفل�سطيني  ال�سيارة  تاأجري  اأقدم على  املواطن ع.ن  اأن  تبنّي 

ا، وبعد عملية  ح.اأ.ع، واأّن �سيارة اأخرى قد مّت ا�ستئجارها اأي�سً

مطاردة لل�سيارة الأخرية مّت توقيفها مع �سائقها املواطن ح.ع 

يف حمّلة املطيلب، و�سبط يف داخلها كمّية كبرية من املواد 

مالية  مبالغ  اإىل  بالإ�سافة  حربية،  وذخائر  واأ�سلحة  املخّدرة 

.)2018/11/24(

القيادة تنفي خرًبا متعّلًقا بتوقيف �ضاحنة ذخائر

بتاريخ 2018/11/29، ن�سرت و�سائل الإعالم خرًبا من�سوًبا اإىل 

م�سدر اأمني يتعّلق بتوقيف اجلي�ص ل�ساحنة ممتلئة بالذخائر 

كانت متوّجهة اإىل منطقة اجلاهلية.

يهّم قيادة اجلي�ص اأن تنفي �سّحة اخلرب، وتو�سح اأّن ال�ساحنة 

الناعمة  اأوتو�سرتاد  لعطل على  تعّر�ست  قد  املذكورة، كانت 

�سلودية  ذخائر  حتوي  اأنها  التدقيق  نتيجة  وتبنّي  بريوت،   –
ت�سوير  عمل  فريق  بت�سّرف  مو�سوعة  مات،  وجم�سّ وتدريبية 

عن  �سادر  م�سبق  ترخي�ص  على  بناء  اجلامعات  لإحدى  تابع 

قيادة اجلي�ص، وذلك لت�سوير فيلم اأكادميي.

مراجعة  اإىل  جميعها،  الإعالم  و�سائل  اجلي�ص  قيادة  تدعو 

متعّلق  خرب  اأي  من  للتحقق  املخت�سة  الع�سكرية  امل�سادر 

باجلي�ص قبل ن�سره.

... توقيف مركب �ضيد مقابل �ضاطئ القلمون

مركب  اإب��ح��ار  ع��ن  معلومات  ت��واف��رت   ،2018/12/9 يف 

ا  �سخ�سً  42 متنه  وعلى  �سرعية،  غري  بطريقة  قرب�ص  باجتاه 

مديرية  من  دورية  واأوقفت  وبنغالد�سي،  ال�سورية  اجلن�سية  من 

املخابرات بالتعاون مع القوات البحرية املركب املذكور قبالة 

�ساطئ القلمون – طرابل�ص، وعملت على �سحبه.

 

م�ضبوطات 

وتوقيفات بتهم خمتلفة

بنتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها وحدات اجلي�ص خالل 

جن�سيات  من  ا  �سخ�سً  2901 توقيف  مّت  الأول،  ت�سرين  �سهر 

الإجتار  منها  خمتلفة،  جرائم  يف  بع�سهم  لتوّرط  متنّوعة، 

اأ�سلحة  وحيازة  وتهريب  �سرقة  باأعمال  والقيام  باملخدرات 

وممنوعات، والتجّول داخل الأرا�سي اللبنانية من دون اإقامات 

�سرعية، وقيادة �سيارات ودّراجات نارية من دون اأوراق قانونية.

خمتلفة،  اأنواع  من  حربية  اأ�سلحة  امل�سبوطات  �سملت  وقد 

وكمّيات من الذخائر اخلفيفة واملتو�سطة والثقيلة واملخدرات، 

وعدًدا من اأجهزة الت�سالت وكامريات املراقبة، بالإ�سافة اإىل 

90 اآلية و31 دّراجة نارية بالإ�سافة اإىل 6 مراكب �سيد.
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اأفرام  فوؤاد  الدكتور  العاّلمة  يقول 

»عن  حما�سراته:  اإحدى  يف  الب�ستان، 

هي  الأوىل  ثالث،  روايات  ال�ستقالل 

البوتقة الأدبية  والتي �سنعتها  الأ�سدق 

البكر. الثانية حيث املكان، الزمان، 

والأدوار.  البطل، الكومبار�ص،  امل�سرح، 

ول  بعد،  ف�سوًل  تكتمل  مل  الثالثة، 

ميكن اأن تكتمل اإل مع قيام الدولة القوية، القادرة، العادلة، 

املتمّكنة، ال�سّفافة، الكفوءة، واملبدعة، والإبداع �سمة لبنان، 

واإن ن�سب معينه، فال يعود من حاجة اإىل هذا اللبنان«.

يف الرواية االأوىل

يف الرواية الأوىل: قلم م�سنون، وفكرة م�سرئّبة، واإرادة فولذية، 

اللبنانية  النه�سة  رّواد  اإّنهم  القدا�سة.  بعبق  واإميان م�سكون 

ال�سحافة،  الأدب،  الفكر،  عامل  يف  ملعت  اأ�سماء  العربية،   -

التي  ال�سّباقة  اخلا�سة  املفرزة  اإّنهم  وال�سعر.  الرواية،  الق�سة، 

رفعت راية احلرية والتحرر من الحتالل، الطغيان، وال�ستبداد، 

والتا�سع ع�سر،  الثامن ع�سر  القرن  اأ�سماوؤهم يف �سماوات  ملعت 

ومطلع القرن الع�سرين. 

واأر�سوا  ال�ستقالل،  عمارة  يف  الأوىل  اللبنة  كانوا  هوؤلء 

ل�بيتنا  املتكاتفة  املعقودة  القناطر  �سّكلت  ثالثة  مداميك 

امل�سقوف بالغّزار. ويا ما ترّبى فيه روؤو�ص كبار!

املدماك الأول، �سنعه املقال الثوري على �سدر �سحيفة كانت 

تتنقل متنكرة من َجيب �سروال دهري، اإىل عّب امراأة منت�سبة 

حول  اجلماعة  تتحّلق  حيث  م�سّن،  �سيخ  قنباز  اإىل  القامة، 

ة، لال�ستماع  القارىء يف ردهة قبو عتيق، اأو حتت �سنديانة غ�سّ

وال�ستمتاع، الت�سفيق والهوبرة، واإطالق العنان لالأل�سن بهدف 

نقل امل�سمون واملحتوى اإىل اأو�سع مدى ممكن ل�ستنفار الهمم، 

و�سّد الع�سب الوطني، وتعميم ال�سحوة الوطنية و�سط العامة من 

النا�ص.

قرية،  بلدة،  كل  يف  الوطني،  الوعي  يقظة  الثان:  املدماك 

ود�سكرة، وانتظام اللجان الأهلية، ولو وفق اأطر �سّيقة لتعميم 

امل�سهد  اأن يتطور  الواقع، قبل  الراف�سة لالأمر  ال�سعبية  الثقافة 

والتي  لبنان وم�سر،  ال�سّرية يف جبل  ا�ستحداث اجلمعيات  نحو 

واآليات  عمل،  برامج  اأ�س�ص  على  الن�سالية  الدينامية  اأطلقت 

ن�ساطاتها  تو�سيح  بعيد يف  اإىل حد  وتوا�سل، وجنحت  تنظيم، 

اآنذاك حافظ  اأدبية ثقافية. ورمبا عرّب �ساعر الع�سر  مبالءات 

طويلة  بق�سيدٍة  الفّوارة  احلقبة  تلك  م�سهدية  عن  اإبراهيم، 

مطلعها:

وجهة نظر
اإعداد: جورج علم

لكن ثمة ف�ضول ا�ضتقاللية ينبغي ا�ضتكمالها

تاريخنا مبني على جباٍل من �صّوان

اإرًثا  وتركوا  املكان،  غادروا  كثريون،  عرب 

احلنني  ذاكرة  وتبقى  بالوطنية.  م�ضّمًخا 

غنية بهاالت املجد من ما�ضي الن�ضال الذي 

اأنّهم  جمدهم  وامل�ضتقبل.  احلا�ضر  ينق�ص 

بالغار.  حني  �ضنعوا اال�ضتقالل، ورحلوا مو�ضّ

كّف،  ونظافة  راأ�ص،  �ضمخة  ر�ضيدهم  كان 

الوطن،  �ضوامع  يف  وترّهب  عميق،  واإميان 

االأر�ص  برحيق  جمبولة  فكرامة  زادهم  اأما 

اأرًزا وعنفواًنا، و�ضالحهم �ضّنارة  اأنبتت  التي 

�ضوف طّرزت علم اال�ضتقالل. 

التاريخ و�ضط  اإال كوكبة دخلت  نعرفهم  ال 

مب�ضرحية  يوًما  اأُِخذنا  رمبا  نور.  من  هالة 

على  مبني  تاريخنا  اأّن  اإال  ال�ضّوان«،  »جبال 

جبال من �ضّوان تن�ضد دوًما العلو نحو العلى!
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مل�سر اأم لربوع ال�سام تنت�سب   

هنا العال وهناك املجد واحل�سب.

احلرية.  اأبواب  عند  املقد�ص  الدم  عربونه  الثالث:  املدماك 

ينزف  القان  بداأ  احلقبة  تلك  من  املتقدمة  ال�سنوات  ففي 

وُي�سال بدياًل عن احلرب، والأحرار ي�سقطون يف �ساحات الن�سال، 

وارتفعت اأعواد امل�سانق... 

الرواية الثانية

اأبطالها يف 22 ت�سرين الثان  النور على  اأ�سرق  هي تلك التي 

1943، رواية ن�سال وا�ستقالل ُحفرت يف كتب التاريخ، وعّلمت 

الطالب ال�سغار والكبار الباأ�ص وال�سجاعة، والّتوق اإىل احلرية، 

واحلاجة امللحة اإىل ال�ستقاللية، يومها ولدت دولة من دهاليز 

من  للتخل�ص  ع�سري  خما�ص  بعد  العتقالت، 

النتداب.

يف  احلقيقة  و�سع  يفرت�ص  حيث  وللتاأكيد، 

ت�سرين   22 يف  لبنان  ا�ستقالل  اأعلن  ن�سابها، 

القّوات  بان�سحاب  اإل  يكتمل  ومل   ،1943 الثان 

الفرن�سية من لبنان يف 31 كانون الأول 1946.

العاملية  احلرب  انتهاء  بعد  اأّنه  ا  اأي�سً الرواية  ويف 

قيام  علي  بن  ح�سني  ال�سريف  اأعلن  الأوىل، 

املحّررة  العربية  البالد  ت�سم  التي  العربية  الدولة 

من العثمانيني كلها. وبح�سب اتفاقية ح�سني 

التي ت�سم لبنان احلايل  - مكماهون، املنطقة 

ويف  اجلديدة.  العربية  اململكة  تتبع  اأن  يجب 

هذا الوقت حتديًدا انُتدبت فرن�سا حلكم لبنان 

من  وُطلب  بيكو،   – �سايك�ص  اتفاقية  وفق 

م�سريه.  منها  كل  يحدد  اأن  املنطقة  �سعوب 

فريق  بني  اللبنانيون  انق�سم  احلالة  هذه  واأمام 

يطالب بتاأ�سي�ص دولة م�ستقلة بحماية فرن�سية، 

واآخر يطالب باأن يكون هذا الكيان ملحًقا بالدولة العربية 

التي مل تكن قد اّت�سحت معاملها النهائية يف تلك احلقبة.

امليثاق الوطني اللبناين

اخلوري  ب�سارة   - ال�سلح  ريا�ص  �سيغة  تبلورت  خما�ص،  بعد 

والتي ُعِرفت بامليثاق الوطني اللبنان، الذي يقوم على املعادلة 

الآتية: من اأجل بلوغ ال�ستقالل على الكيانيني اأن يتنازلوا 

الوحدويني عن  عن مطلب حماية فرن�سا لهم، مقابل تنازل 

طلب الن�سمام اإىل الداخل ال�سوري – العربي.

امل�ضرح.. واالأدوار.. واالأبطال

فرن�سا  �سيطرت  اأن  وبعد   ، الثانية  العاملية  احلرب  بداية  مع 

ا�سة يف البالد، طالبت احلكومة اللبنانية  على املراكز احل�سّ

ين�سجم  مبا  الد�ستور  بتعديل  الفرن�سية  املفو�سية   1943 �سنة 

حكموا  الذين  الربيطانيني  من  بدعٍم  وذلك  الأو�ساع،  مع 

فل�سطني، الأردن، والعراق. ويف 21 اأيلول من ال�سنة عينها، فاز 

واأّلف  للجمهورية،  ا  رئي�سً واأ�سبح  النتخابات  اخلوري يف  ب�سارة 

ل  وحوِّ التام،  ال�ستقالل  واأعلنوا  ال�سلح،  ريا�ص  حكومته مع 

القرار  اعُترب هذا  النيابي.  املجل�ص  اإىل  الد�ستور  تعديل  م�سروع 

الد�ستور،  الذي عّلق  الفرن�سي،  ال�سامي  للمفو�ص  �ساًفرا   يا  حتدًّ

وار�سل �سباًطا لعتقال رئي�ص اجلمهورية مع رئي�ص وزرائه وبع�ص 

كميل  ع�سريان،  عادل  اأمثال  الوطنيني،  والزعماء  الوزراء، 

يف  واحتجزوهم  تقال،  و�سليم  احلميد كرامي،  �سمعون، عبد 

قلعة را�سيا. عندها قام وزير الدفاع الوطني اآنذاك الأمري جميد 

والوزير حبيب   ، النواب �سربي حماده  ورئي�ص جمل�ص  اأر�سالن، 

موؤقتة،  حكومة  واأّلفوا  ب�سامون،  اجتماع  بعقد  �سهال  اأبو 

عرفت بحكومة ب�سامون، ورفعوا العلم اللبنان الذي تكّون 

طه �سجرة اأرز خ�سراء،  من ثالثة اأق�سام الأحمر، والأبي�ص تتو�سّ

اإىل  اأخرًيا  اأدى  ما  والأرياف  املدن  وامل�سريات  املظاهرات  عّمت 

لبنان يف 22 ت�سرين  ا�ستقالل  واإعالن  الإفراج عن املحتجزين 

الثان من العام 1943.

الرواية الثالثة

يف  وتتغلغل  واجلبل،  ال�سهل  تلفح  ال�ستقالل   ن�سائم  بداأت 

مع  اللبنانيني  عند  الدموية  الدورة  ط  وتن�سّ والأفئدة،  ال�سدور 

توافر املزيد من اأوك�سيجني احلرية، فيما ان�سرف امل�سوؤولون اإىل 

تدعيم ركائزه وم�ستلزماته، عن طريق النفتاح، ومّد ج�سور 

�سديقة،  دول  عن  والبحث  ال�سقيقة،  الدول  باجتاه  ال�سداقات 

وجهة نظر
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يف  الفاعلة  وامل�ساهمة 

الأم��م  هيئ��ة  تاأ�سي���ص 

 ،1945 �سن��ة  املتح��دة 

ال�ج�ّدي��ة  وامل��س��ارك��ة 

يف �س�ي�اغ��ة م�ي�ث�اق�ه�ا، 

وتاأ�س�ي��ص ج�ام�عة ال��دول 

 1947 الع��ام  يف  العربي��ة 

وو�سع ميثاقها.

ل��م  البهج��ة  اأّن  اإل 

حتق��ق  ول��م  تكتم��ل، 

النفو�ص الأبّي��ة مبتغاه��ا 

يف وط��ن احلري��ة، ودول��ة 

دهم��ت  اإذ  ال�ستق��الل، 

نكبة فل�سطني املكان، 

الوردية،  الأفكار  وبّددت 

املدرجة  املواعيد  وبعرثت 

على لوحة الهتمامات، 

ا  راأ�سً الأولويات  وقلبت 

على عقب.

اأُ�سيب  لقد  واحلقيقة، 

الطري  ال�ستقالل  هذا 

العود يومها بجرٍح كبري 

قروحه  تعتمل  تزال  ل 

حتى يومنا هذا. كانت 

اأهل  بني  الأوىل  املواجهة 

الأ�سي��اد،  عن��د  ال�س��اأن 

العباد:  �سفوف  ويف 

اأم  بالنف�ص،  نناأى  »هل 

اجللل؟  بامل�ساب  ن�سارك 

العاطفي  اخليار  انت�سر 

نزعة  على  الوجدان   –
الالجئني  تدفقات  اأمام  والأبواب  احلدود  وُفتحت  احلياد، 

تتعدى  ل  لفرتة  وال�سعة  الرحب  على  ليحّلوا  الفل�سطينيني، 

وتتمدد لعقوٍد طويلة من  بالقليلة متتد،  واإذ  القليلة.  الأ�سهر 

الزمن، ليتحول ما هو موؤقت اإىل دائم، وما هو اإن�سان – قومي، 

اإىل عبء وجودي م�سريي.

اأطّلت بوادر النكبة مع مطلع العام 1948، وكانت م�سارب 

هّبت  عندما  اأمكنة  ول  وعدًدا،  عّدة،  ل  تكتمل  مل  الإيواء 

لبنان،  ربوع  باجتاه  الدافق  النيل  بالد  من  هوجاء  عا�سفة 

حاملة معها لواء القومية مبفاهيمها النا�سرية وتلّقفها بع�ص 

ال�سارع اللبنان، على اعتبار اأّن القومية يجب اأن تتقدم على 

الوطنية واللبنانية، انت�ساًرا للق�سايا العربية املحّقة. التفاوت يف 

املواقف بني الولء للبنان اأوًل، اأو للعروبة وق�ساياها اأوًل، كانت 

نتيجته ثورة 1958. 

املحوري  ال�سوؤال  وانطلق  ثورة 1958 على زغل كبري،  انتهت 

الفا�سح: كيف نبني دولة ال�ستقالل يف ظل املّد العا�سف الذي 

 1958 فل�سطني.  نكبة   1948 �سنوات.  كل  املكان  يجتاح 

بعدها  ومن  ال�سيا�سية،  واأدبياتها  بعناوينها  املعروفة  الثورة 

الثورة الفل�سطينية التي خطفت الوطن، واأخذته اإىل فتح لند، 

والعرقوب يف اجلنوب، ثم اإىل اتفاق القاهرة واحلرب الأهلية اأو 

حرب الآخرين على اأر�ص لبنان؟ نزف لبنان على مدى 17 عاًما 

مراهم  من  قّدمه  وما  الطائف،  اتفاق  اإىل  الو�سول  قبل  ونّيف 

وعقاقري لت�سميد اجلراح ال�ساخنة، وطّي ال�سفحة الأليمة.

ومل تكتمل ف�ضواًل بعد...

ماذا الآن؟ هل اكتملت ف�سول الرواية؟ لي�ص بعد!

يتمّكن  مل  وهو  لال�ستقالل،  ال�75  بالذكرى  لبنان  احتفل 

الفرادة  ووطن  والعادلة،  القادرة،  القوية،  الدولة  بناء  من  بعد 

والتنوع الذي يليق بلبنان الر�سالة.

هائج،  بحر  و�سط  لال�ستقالل  ال�75  الذكرى  يف  الوطن  ُيبحر 

تتقاذف �سفينته عدة عاتيات.

الوطن،  ح�ساب  من  ننفق  جتعلنا  التي  الولء  اأزمة  اأوًل:   •
ون�ستهلك من ر�سيد املواطنية، ل�سّد نهم قدمي مل ت�سّد جوعه 

�سيغة ب�سارة اخلوري - ريا�ص ال�سلح.

ح�ساب  على  املذهبي  التحّزب  اأو  النتماء،  اأزمة  ثانًيا:   •
لزعيم  اأو  لطائفة  اأوًل  الولء  يكون  وعندما  الوطني،  النتماء 

املجموعة اأو لفئة ما، ثم الوطن ثانًيا، فهذا يعني وجود انف�سام 

خطري وكبري يف ال�سخ�سية الوطنية. 

املت�سّلط،  الأخطبوط  هذا  �سهاًل  لي�ص  الف�ساد.  ثالًثا:   •
الأمكنة،  كل  يف  اأذرعه  يب�سط  والذي  املتجّذر،  املتمّكن، 

وعلى خمتلف امل�ستويات، ومنذ عقود طويلة من الزمن، ورمبا 

منذ ما قبل ال�ستقالل. 

الأقليات،  وطن  فلبنان  الدميوغرايف،  التغيري  رابًعا:   •
 : حمدَقنينْ ن  خطَرينْ ال�ستقالل،  على  �سنة   75 مرور  بعد  يواجه 

يتاأّمن حق عودة الالجئني  اإذا مل  التوطني،  والدمج.  التوطني، 

الفل�سطينيني اإىل ديارهم يف �سياق احلل الذي ت�سعى اإليه بع�ص 

دمج  املانحة على  الدول  اأ�سّرت  ما  اإذا  والدمج،  املقتدرة.  الدول 

امل�ساعدات،  مقابل  اللبنان،  املجتمع  يف  ال�سوريني  النازحني 

اإىل  اللبنانية  الوطنية  الوحدة  تنرِب  مل  واإذا  املايل...  والدعم 

فاإّن  والت�سحيات  بالدماء  الأوائل  بناه  الذي  الوطن  الدفاع عن 

الآتي اأعظم.

�سفينة  ت�ستمر  اأن  ال�ستقالل،  من  �سنة   75 بعد  يجوز  هل 

حتا�سرها  والأعا�سري،  الأنواء  من  بحر  و�سط  متاأرجحة  الوطن 

جمموعة من التحديات التي حتاكي امل�ستقبل وامل�سري، والتي 

اللبنان  لهذا  �سُيرتك  دور  اأي  ب�سوؤاٍل معّلب:  يعرّب عنها حالًيا 

مع تر�سيم خرائط ال�سرق الأو�سط اجلديد والوا�سع؟!
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من �لذ�كرة
اإعداد: الهام ن�ضر تابت

بني 1943 

و1946:

معارك كثرية 

خا�ضها اللبنانيون

يف �ضبيل ا�ضتقاللهم

معركة  تّوجتها  الن�ضال  من  طويلة  �ضنوات  بعد  ا�ضتقالله  لبنان  نال 

1943. بعد ذلك، كان عليهم خو�ص معارك اأخرى ال تقل �ضرا�ضة من 

اأجل ا�ضتقالل ناجز بالفعل، التقّيده معاهدات اأو �ضروط.

الدولة  ت�ضّلم  عن  فاأ�ضفرت  �ضنوات،  ثالث  املعارك  هذه  ا�ضتمرت 

تزال  ما  كانت  التي  االقت�ضادية  وامل�ضالح  اجلي�ص  وحدات  اللبنانية 

االأجنبية  اجليو�ص  بجالء  وتُّوجت  االنتداب،  �ضلطات  لو�ضاية  خا�ضعة 

عن لبنان يف نهاية العام 1946.

يف ما يلي اإ�ضاءة على املحطات االأ�ضا�ضية يف هذه املرحلة، من خالل 

مذكرات الرئي�ص كميل �ضمعون »مراحل اال�ضتقالل«، وكتاب منري تقي 

الدين »اجلالء«.

للداخلية  وزيًرا  �سمعون  كان كميل 

ال�سيخ  اجلمهورية  رئي�ص  كّلفه  حني 

ريا�ص  احلكومة  ورئي�ص  اخلوري  ب�سارة 

لندن،  للبنان يف  مفّو�سية  اإن�ساء  ال�سلح 

 .1944 ال��ع��ام  م��ن  اآب  �سهر  يف  وذل���ك 

دبلوما�سي  متثيل  اأول  كانت  املفو�سية 

بدوٍر  ا�سطلعت  وقد  اخل��ارج،  يف  للبنان 

لبنان  موقف  دعم  �سعيد  على  كبري 

ومواجهة مماطلة الفرن�سيني يف ت�سليم 

الدولة  اإىل  القت�سادية  وامل�سالح  اجلي�ص 

اللبنانية.

»ن��ّي��ة  اأّن  �سمعون  ال��رئ��ي�����ص  يعترب 

عدم  ك��ان��ت  احلقيقية  الفرن�سيني 

بعد  �سرًبا  اإل  اللبنانية  احلقوق  ت�سليم 

بالطبع  كانوا  »م��ا  وي�سيف:  �سرب«. 

التي يتمّتعون بها يف  املراكز  لي�سّلمونا 

لبنان. وكانوا يف الوقت ذاته يوا�سلون يف 

لندن ووا�سنطن �سعيهم يف احل�سول على 

اعرتاف مبركٍز ممتاز لفرن�سا يف لبنان. 

وكان اجلرنال ديغول يرجو بعد احل�سول 

على هذا العرتاف حملنا على توقيع 

ثقافية  امتيازات  فيها  ت�سجل  معاهدة 

وا�سرتاتيجية...«. واقت�سادية 

وّقعت  قد  بريطانيا  كانت  الواقع  يف 

ما  العراق  مع  واأخرى  م�سر  مع  اتفاقية 

ي�سمن لها موقًعا مميًزا يف البلدين بعد 

فرن�سا  حاولت  ما  وه��ذا  ا�ستقاللهما، 

ا احل�سول عليه يف لبنان و�سوريا اأو يف  اأي�سً

لبنان على الأقل.

اإىل  تباًعا  امل�سالح  بت�سليم  البدء  بعد 

مطلع  من  اعتباًرا  اللبنانية  ال��دول��ة 

قبل  من  املماطلة  ب��داأت   ،1944 العام 

على  ال�سغط  حاولوا  الذين  الفرن�سيني 

افتعال  خالل  من  اللبنانية  احلكومة 

تكتمل  اأن  وقبل  والعراقيل.  الأحداث 

اجلبلي  اللواء  بت�سّلم  اللبنانيني  فرحة 

وتعيني   ،1944 العام  مطلع  اخلام�ص 

حتى  ل��ه،  ق��ائ��ًدا  �سهاب  ف��وؤاد  الزعيم 

كادت  التي  ني�سان   27 حادثة  وقعت 

تتحول اإىل فتنة.

لفرن�سا  موالية  عنا�سر  ا�ستغلت  فقد 

وم��دع��وم��ة م��ن اأج��ه��زت��ه��ا والأج��ه��زة 

انتخاب  منا�سبة  مبا�سرة،  لها  اخلا�سعة 

يف  �سغر  نيابي  ملقعٍد  نائًبا  كرم  يو�سف 

ال�سمال، ف�سارت اإىل الربملان جمموعات 

وملا  ال��ن��ائ��ب،  مرافقة  بحجة  ك��ب��رية 

اقتحام  البع�ص  ح���اول  اإل��ي��ه  و�سلت 

املجل�ص النيابي حاملني العلم الفرن�سي، 

ال�ستقاليل  العهد  ب�سقوط  ومنادين 

اإىل  ال�سبان  بع�ص  وت�سّلق  ورج��ال��ه. 

العلم  اإن����زال  حم��اول��ني  املبنى  �سطح 

مكانه.  القدمي  العلم  ورفع  اللبنان 

لها  وانت�سر  املحاولة  لهذه  الدرك  ت�سّدى 

موؤيدون، فح�سل تبادل لإطالق النار بني 

ل  كانوا  الذين  العام  الأم��ن  موظفي 

وقوات  الفرن�سية  الأجهزة  باإمرة  يزالون 

الدرك الذي كان حتت اإمرة ال�سلطات 

و�سبعة  قتلى  خم�سة  ف�سقط  اللبنانية، 

ع�سر جريًحا.

يف  البحث  توقف  احلادثة  هذه  عقب 

احلكومة  اإىل  اجلي�ص  وحدات  ت�سليم 

 15 يف  وا�ستوؤنف  عاد  اأن  اإىل  اللبنانية، 

حزيران 1944.

بروتوكول 15 حزيران 1944

كتابه  يف  ال��دي��ن  ت��ق��ي  م��ن��ري  ي���روي 

اأول قطعة من  »اجلالء«، وقائع ت�سليم 

كما  اللبنانية،  للحكومة  اجلي�ص 

يلي:

 ،1944 حزيران  من  ع�سر  اخلام�ص  »يف 

ريا�ص  اللبنانية  احلكومة  رئي�ص  و�سع 

قائد  بينيه  ب��ول  اجل���رنال  م��ع  ال�سلح 

ا  القوات الفرن�سية يف ال�سرق، ترتيًبا خا�سً

اخلام�ص  اللواء  من  ف��وج  بو�سع  ق�سى 

اجلبلي وكوكبة من امل�سفحات حتت 

املبا�سر،  اللبنانية  احلكومة  ت�سّرف 

املجموعة  هذه  ا�ستبدال  يجري  اأن  على 

طلب  على  بناًء  اأ�سهر،  اأربعة  كل  مرة 

�سادر عن رئي�ص الوزراء اإىل الزعيم قائد 

الأوىل  املجموعة  ت�سليم  مّت  اللواء.  هذا 

ع�سكري  عر�ص  تخلله  احتفال  يف 

 ،1944 حزيران   17 يف  البلدي  امللعب  يف 

رئي�ص  اللبنان  اجل��ان��ب  ع��ن  ح�سره 

اجلمهورية ورئي�ص جمل�ص الوزراء وبع�ص 

الفرن�سي  اجلانب  وعن  والنواب،  الوزراء 
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معارك كثرية 

خا�ضها اللبنانيون

يف �ضبيل ا�ضتقاللهم

للقوات  ال��ع��ام  القائد  بينيه  اجل���رنال 

�سّلم  يومها  حربه.  واأرك��ان  الفرن�سية 

اإىل  اللبنان  العلم  اجلمهورية  رئي�ص 

الزعيم فوؤاد �سهاب قائد اللواء اخلام�ص، 

اجلنود  روؤو����ص  ف��وق  م��رة  ولأول  ف��رف��رف 

الذين كانوا ي�سّكلون هذه  اللبنانيني 

املجموعة...

تبحث  احلكومة  اأخ��ذت  ذل��ك،  بعد 

ال��دف��اع  وزارة  م��الك  تنظيم  ق�سية 

الوطني. ثم كان اجتماع يف �سوفر بني 

بالوكالة  العام  املندوب  �ساتينيو  ال�سيد 

اأوليغه  والكولونيل  ال�سرق  يف  الفرن�سية 

ال�سورية  احلكومة  لدى  املندوب  روجيه 

ال�سلح  وري��ا���ص  اجل��اب��ري  ال��ل��ه  و�سعد 

الربوتوكولت  توقيع  ومّت  تقال،  و�سليم 

لدى  العام  الأمن  دوائر  بت�سليم  املتعلقة 

 7 يف  واللبنانية  ال�سورية  احلكومتني 

متوز 1944«.

فرن�ضا تُوِقف مفاو�ضات ت�ضليم 

اجلي�ص

و�سل  متوز   13 ويف  ذلك،  من  اأيام  بعد 

�سكري  ال�����س��وري  الرئي�ص  لبنان  اإىل 

ب�سارة  الرئي�ص  ا�ستقبله  حيث  القوتلي 

ح�سرها  حمادثات  معه  وعقد  اخل��وري، 

موقف  وم��و���س��وع��ه��ا  ال�����س��ل��ح  ري��ا���ص 

البلدين من ت�سّلم اجلي�ص وال�سعي لبدء 

تلبث  مل  املقابل  يف  اجلالء.  مفاو�سات 

الت�سالت  قطع  اأعلنت  اأن  فرن�سا 

الهادفة اإىل ا�ستكمال ت�سليم القنا�سة 

و�سائر الوحدات، ما مل تدخل حكومتا 

لبنان و�سوريا يف مفاو�سات معها لتوقيع 

معاهدة.

 1945 ال��ث��ان  ك��ان��ون   11 يف  ت��األ��ف��ت 

جديدة  حكومة 

حكومة  َخَلفت 

ال��رئ��ي�����ص ري��ا���ص 

برئا�سة  ال�����س��ل��ح 

ع���ب���د احل��م��ي��د 

ويف  ك�����رام�����ي، 

ع���ه���ده ت�����س��ّل��م 

ل��ب��ن��ان اجل��ي�����ص 

امل�سالح  وب��ع�����ص 

الفرن�سيني  يد  يف  تزال  ما  كانت  التي 

�ست جامعة الدول العربية. كما اأ�سّ

 

 يوم اجلي�ص اللبناين

ب��ع��د ن��ح��و اأ���س��ب��وع��ني م���ن ت��األ��ي��ف 

احلكومة اجلديدة، ت�ساعدت يف البالد 

وكان  اجلي�ص،  بت�سليم  املطالبة  وترية 

29 كانون الثان 1945 واحًدا من الأيام 

املجيدة يف تاريخنا. فماذا ح�سل يومها؟

ذلك  اأح��داث  الدين  تقي  منري  ي��روي 

الواقع  يوم الثنني  النهار قائاًل: »كان 

يوم اجلي�ص   1945 الثان  29 كانون  فيه 

اللبنانيون  الطلبة  نزل  فقد  اللبنان، 

مبجموعهم  العا�سمة  ���س��وارع  اإىل 

الوطنية  واأن��ا���س��ي��ده��م  واأع��الم��ه��م 

مطالبني بت�سّلم اجلي�ص«.

الثامنة  ال�ساعة  يف  بريوت  ا�ستيقظت 

اأه��ازي��ج  على  ال��ي��وم  ذل��ك  �سباح  م��ن 

من  بالطلبة  فاإذا  وهتافاتهم،  الطلبة 

يجتمعون  العلمية  املعاهد  جميع 

الق�سر  اإىل  وي�����س��ريون  بل�ص  ���س��ارع  يف 

واأن�سدوا  هناك  وقفوا  حيث  اجلمهوري، 

اجلي�ص،  بحياة  وهتفوا  اللبنان  الن�سيد 

هرني  اخلارجية  وزي��ر  عليهم  ف��اأط��ّل 

وقال  ا،  مري�سً الرئي�ص كان  لأّن  فرعون 

لهم: »اإّن احلكومة �ستطالب باجلي�ص 

�سباطنا  يعود  حتى  بال  لها  يهداأ  ولن 

اإلينا«. وجنودنا 

اإىل  جموعهم  يف  ال��ط��الب  ���س��ار  ث��م 

�ساحة  بهم  ف�ساقت  النيابي،  املجل�ص 

ين�سدون  وب���داأوا  رحبها  على  املجل�ص 

ب�سربي  ف���اإذا  احلما�سية،  اأنا�سيدهم 

عليهم  يطّل  املجل�ص  رئي�ص  حمادة 

الغد،  رجال  ويا  اليوم  »يا طالب  ويقول: 

اأُحّييكم واأرجو منكم قبل كل �سيء 

حتافظوا  واأن  درو�سكم،  اإىل  تعودوا  اأن 

تكون  واأن  وال�سكينة،  الهدوء  على 

وتابع  للغاية«.  �سلمية  تظاهرتكم 

ال�سهداء  �ساحة  اإىل  �سريهم  الطالب 

حيث كانت تقوم ال�سراي احلكومية، 

ين�سدون  وراحوا  ال�ساحة  تلك  يف  ووقفوا 

عبد  عليهم  فاأطل  اللبنان،  الن�سيد 

احلميد كرامي رئي�ص احلكومة واألقى 

كلمة موجزة ل تخرج عن معنى بالغ 

احلكومة الذي جاء فيه: »اإّن احلكومة 

اللبنانية ت�سكر �سائر الأهلني الكرام، 

العلمية  املعاهد  طالب  طليعتهم  ويف 

النبيلة،  الوطنية  عاطفتهم  على 

بت�سّلم  املطالبة  يف  الرائع  وحما�سهم 

الق�سية  هذه  تعالج  هي  وفيما  اجلي�ص. 

الن�سراف  اجلميع  من  تطلب  املهمة 

املجال  واإف�ساح  ودرو�سهم  م�ساغلهم  اإىل 

للحكومة للعمل يف جو هادئ«.

الوقائع، فريوي  الدين �سرد  ويتابع تقي 

املفو�سية  اإىل  ت��وّج��ه��وا  ال��ط��الب  اأّن 

امل�سرية ومن ثم املفو�سية العراقية حيث 

العربية  الدول  ملمثلي  اأ�سواتهم  اأ�سمعوا 

اإىل  ان�سرفوا  الظهر  وح��واىل  ال�سقيقة، 

بيوتهم.

 

الدبلوما�ضية اجلبهة 

احلكومة  اأّن  �سمعون  الرئي�ص  يروي   

على  �سغطت  اآنذاك،  املوؤقتة  الفرن�سية 

الق�سايا  احلكومة الربيطانية، لت�سفية 

املعّلقة بني البلدين ومن �سمنها ق�سية 

حمل  ما  وهذا  و�سوريا.  لبنان  ا�ستقالل 

ودم�سق  بريوت  يف  املفّو�ص  بريطانيا  وزير 

وال�سوريني  اللبنانيني  ين�سح  اأن  على 

اأ�سا�ص  على  فرن�سا  مع  التفاق  بوجوب 

يف  الطرفان.  عليها  يتفاو�ص  معاهدة 

�سمعون  على  كان  الأج��واء،  هذه  ظل 

من  ن�ساطه  ليبا�سر  لندن  اإىل  يغادر  اأن 

ال�سورية  احلكومة  تلبث  ومل  هناك. 

غري  متثياًل  بتمثيلها  كّلفته  اأن 

�سوري مفّو�ص  وزير  بانتظار تعيني  ر�سمي 

يف لندن.

فل�سطني،  اإىل  بًرا  لبنان  �سمعون  غادر 
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امللك  قابل  حيث  م�سر  اإىل  ثم  وم��ن 

عن  بالدفاع  ا  اأي�سً كّلفه  الذي  فاروق 

حقوق م�سر يف لندن، ليغادر من هناك 

بحًرا اإىل بريطانيا.

مع  ل��ق��اءات��ه  خ���الل  �سمعون  ���س��ّدد 

ال�ستقالل  على  الربيطانيني  امل�سوؤولني 

كانت  حني  يف  و�سوريا،  للبنان  التام 

موقًفا  تتبّنى  الربيطانية  احلكومة 

البلدين  ا�ستقالل  تدعم  فهي  مزدوًجا، 

ممتاز  مبركز  لفرن�سا  تطالب  لكنها 

عّينت   1944 اأي��ل��ول   20 يف  فيهما. 

ج��ورج  الأم��ريك��ي��ة  املتحدة  ال��ولي��ات 

ووزي���ًرا  ال��ع��ادة  ف��وق  مبعوًثا  وود���س��ورث 

ا لدى حكومتي لبنان و�سوريا، ويف  مفو�سً

با�ستقالل  ر�سمًيا  اعرتفت  التايل،  اليوم 

موقف  دع��م  الع��رتاف  ه��ذا  البلدين، 

مطلع  وم��ع  اللبنانية.  الدبلوما�سية 

ا�ستقالل  ق�سية  كانت   ،1944 العام 

يقول  م��ا  وف��ق  ال�سحف  ت�سغل  لبنان 

ال��راأي  من  اهتماًما  وتالقي  �سمعون، 

العام الربيطان.

تلّقى   ،1945 ال��ث��ان  ك��ان��ون   30 يف 

اللبنانية  برقية من احلكومة  �سمعون 

اأّنها �سّلمت احلكومة الفرن�سية  تفيده 

بت�سّلم  اإحداهما  تطالب  مذّكرتني، 

يف  املوّقع  للربوتوكول  اإن��ف��اًذا  اجلي�ص 

بتحويل  الأخرى  وتطالب   ،1944 حزيران 

بريوت  يف  الفرن�سية  العليا  املفو�سية 

على  دبلوما�سي  متثيل  م��رك��ز  اإىل 

ذلك  يف  جميعها.  احلليفة  الدول  غرار 

يف  م�ستمرة  التظاهرات  كانت  الوقت، 

املدن اللبنانية وال�سورية مطالبة بت�سّلم 

اجلي�ص.

لبنان  ب��ني  ال��ع��الق��ات  ت��وّت��ر  ا�ستمّر 

 1945 �سباط   2 يف  اأعلنت  التي  وفرن�سا 

مبهمات  ال�سطالع  يف  �ست�ستمر  اأّنها 

حفظ الأمن يف لبنان و�سوريا. يف املقابل، 

لت�سوية  بريطانيا  و�ساطة  لبنان  طلب 

�سمعون  وعقد  اجلي�ص.  وت�سّلم  الو�سع 

اأو�سح فيه موقف لبنان  موؤمتًرا �سحفًيا 

اأمام الراأي العام الربيطان.

القاهرة  موؤمتر  انعقد   ،1945 اآذار   22 يف 

»ميثاق  فيه  امل�����س��ارك��ون  وّق��ع  ال��ذي 

مادته  ت  ون�سّ العربية«،  ال��دول  جامعة 

الثانية على احرتام كل دولة من الدول 

احلكم  نظام  اجلامعة،  يف  امل�ساركة 

حًقا  واعتباره  اجلامعة  دول  يف  القائم 

بعدم  وتعّهد  الدولة،  تلك  حقوق  من 

ذلك  تغيري  اإىل  ي��رم��ي  بعمل  القيام 

النظام فيها.

اجلامعة،  ميثاق  اإق��رار  من  اأي��ام  بعد 

املفو�سية  من  اخلارجية  وزارة  تبّلغت 

لال�سرتاك  دعوة  بريوت  يف  الأمريكية 

لتاأ�سي�ص  فرن�سي�سكو  �سان  موؤمتر  يف 

الأمم  »منظمة 

وكان  املتحدة«. 

موؤمتر يالطا اتخذ 

قراًرا يق�سي بدعوة 

الدول التي اأعلنت 

احلرب على املحور 

�سان  اإىل  وح��ده��ا 

ف��رن�����س��ي�����س��ك��و. 

املجل�ص  فاجتمع 

اللبنان  النيابي 

بالإجماع  و�سّوت 

ع���ل���ى م�����س��روع 

عر�سته  ق���ان���ون 

اأملانيا  على  احلرب  باإعالن  احلكومة 

واليابان.

اإعالن احلرب  لبنان من  كان هدف 

اأراد  جهٍة،  فمن  مزدوًجا،  املحور  على 

اأّنهم  لفرن�سا  التاأكيد  اللبنانيون 

يّتخذون قراراتهم باأنف�سهم، من دون اأن 

اأخرى.  دولة  اأي  بالنيابة عنهم  تاأخذها 

امل�ساركة  لبنان  اأراد  اأخرى،  جهة  ومن 

موؤكًدا  فرن�سي�سكو  �سان  موؤمتر  يف 

كدولة  الدولية  ال�ساحة  على  ح�سوره 

م�ستقلة ذات �سيادة. غري اأّن الفرن�سيني 

لبنان  دع��وة  من  ا�ستياءهم  يخفوا  مل 

اأن  بعد  فرن�سي�سكو،  �سان  اإىل  و�سوريا 

بحجة  منها  لإغفالهما  �سعوا  كانوا 

اأّن  على  قائًما.  زال  ما  الن��ت��داب  اأّن 

يقظة امل�سوؤولني اللبنانيني وتدّخل الدول 

و�سافر  اإيجابًيا،  اأثمرا  ال�سقيقة  العربية 

املتحدة  ال��ولي��ات  اإىل  اللبنان  ال��وف��د 

الأمم  ميثاق  �سياغة  يف  �سارك  حيث 

مالك  �سارل  لكلمة  ك��ان  املتحدة. 

ما  كبري،  وقع  بالإنكليزية  املوؤمتر  يف 

اأغ�سب الفرن�سيني من جديد.

انت�ساب لبنان اإىل الأمم املتحدة كان 

و�ساية  كّل  لرف�ص  يده  يف  دامغة  حجة 

عليه، وكّل معاهدة ل يريد توقيعها.

انتهت احلرب العاملية الثانية يف 8 اأيار 

بانت�سارات  الحتفالت  »وكادت   1945

ح��وادث  اإىل  تنقلب  اأوروب���ا  يف  احللفاء 

اأّن هذه  اليوم الأول  دامية. فقد بدا منذ 

الحتفالت التي ا�ستمرت ثالثة اأيام مل 

تكن تعبرًيا عفوًيا عن الفرح بانتهاء 

م�سّمًما  برناجًما  بل  بالن�سر،  احل��رب 

قد  الن�سر  اأّن  لو  كما  ال�ستفزاز،  على 

كما  وا�ستقالله«،  لبنان  �سد  اأُح���رز 

»الأعالم  ي�سيف:  الذي  �سمعون،  يقول 

مكان،  ك��ل  يف  منت�سرة  الفرن�سية 

�سد  حقد  �سيحات  مكان  ك��ل  ويف 

اللبنانيني...«.

خمتلف  يف  الزينة  اأُقيمت  حني  ففي 

اأن���ح���اء ال��ب��الد وق��ام��ت ال��ت��ظ��اه��رات 

ابتهاًجا، اند�ّص بع�ص املوالني لفرن�سا بني 

املتظاهرين وراحوا يهتفون لديغول...

للحكومة  و�سلت  اأخ��رى،  جهة  من 

اأخبار ا�ستقدام فرن�سا لثمانيمئة جندي 

الباخرة  منت  على  امل�سرق  اإىل  �سنغايل 

اخلارجية  وزي��ر  فقدم  دارك«،  »ج��ان 

من �لذ�كرة
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اللهجة  �سديدة  مذكرة  فرعون  هرني 

باحرتام  تطالب  الفرن�سية  املندوبية  اإىل 

توالت  الدولية.  والتقاليد  لبنان  �سيادة 

�سفينة  قدوم  ومنها  الأحداث  ذلك  بعد 

حربية فرن�سية جديدة يف 17 اأيار، ف�ساًل 

ب��ريوت  اإىل  بينيه  اجل���رنال  ع��ودة  ع��ن 

ا�ست�سارة  يف  طويلة  م��دة  ق�سائه  بعد 

حكومته.

على الأثر قام وزير اخلارجية بزيارة اإىل 

دم�سق لتن�سيق مواقف البلدين، واعترب 

الفرن�سيني  اجلنود  اإن��زال  اأّن  الطرفان 

البلدين،  �سيادة  من  ا  انتقا�سً ي�سّكل 

اإىل  م��ذك��رة  ب��اإر���س��ال  الفرن�سيون  ورّد 

الروح  ورد فيها: ».. وبهذه  احلكومتني 

ومن دون اأّي حتّفظ ب�ساأن ا�ستقالل �سوريا 

الفرن�سية  احلكومة  ترغب  ولبنان، 

�سيانة  بها  يت�سل  م��ا  يف  ي��وؤّم��ن  اأن 

بها  حتتفظ  التي  اجلوهرية  امل�سالح 

امل�سالح  اإّن هذه  ولبنان.  �سوريا  فرن�سا يف 

واقت�سادية  ثقافية  اأن��واع،  ثالثة  على 

وا�سرتاتيجية...«.

واملطالبة  اجل��ن��ود  ا�ستقدام  �سّكل 

�سرارة  الفرن�سيني،  قبل  من  باملعاهدة 

ثورة غ�سب اجتاحت لبنان و�سوريا على 

و�سارت  وال�سعبي،  الر�سمي  امل�ستويني 

الأحداث يف منحى ت�ساعدي.

وفدين  بني  اجتماع  ُعِقد  �ستورة،  يف 

جمهوريتي  رئي�سي  �سم  و�سوري  لبنان 

ووزراء  لبنان  حكومة  ورئي�ص  البلدين 

على  اجلانبان  واّت��ف��ق  البلدين.  م��ن 

ال��دول  اإىل  ر�سمية  م��ذك��رات  اإر���س��ال 

باملو�سوع.  عالقة  لها  التي  جميعها 

اجتماع  وخالل  العاملية  ال�ساحة  على 

اأيار 1945(  ممثلي الدول اخلم�ص )يف 17 

والو�سايات،  الن��ت��داب��ات  ق�سية  ح��ول 

كان للكومندور هارولد �ستا�ص ت�سريح 

دولة  اأّي  اإىل  ينظر  اأّل  »يجب  فيه:  قال 

ميكن  كدولة  املوؤمتر  هذا  يف  ممّثلة 

عليها...«،  الو�ساية  نظام  تطبيق 

الكالم  »هذا  قائاًل:  كالمه  واأو�سح 

يتعلق بلبنان و�سوريا«.

و�سوريا  لبنان  م��ع  ت�سامن  ع��رب��ًي��ا، 

عادت  فقد  حملًيا،  اأما  وم�سر.  العراق 

معلنة  وال��ت��ظ��اه��رات  ال���س��ط��راب��ات 

ك اللبنانيني  مت�سّ

ب��ا���س��ت��ق��الل��ه��م 

بلدهم  و���س��ي��ادة 

كاملني.

ف���ق���د ���س��ه��دت 

�����س����وارع ب���ريوت 

ت������ظ������اه������رات 

ال��ط��الب ال��ذي��ن 

ج��اب��وا ال�����س��وارع 

ح�������ام�������ل�������ني 

اللبنان  ال��ع��ل��م 

»كلنا  من�سدين 

ل�����ل�����وط�����ن...« 

ا.  اأي�سً التظاهرات  يف  الن�ساء  و�ساركت 

وقّدم وفد جامعة �سيدات لبنان مذكرة 

اخلارجية  ووزي���ر  احل��ك��وم��ة  لرئي�ص 

اأّم��ا  اللبنان.  امل��وق��ف  فيها  يدعمن 

اأيار   24( اجتمعت  فقد  املحامني  نقابة 

اأيام  ثالثة  ملدة  اإ�سراًبا  واأعلنت   )1945

تاأييًدا للحكومة يف الأزمة احلا�سرة.

 

ال تفاو�ص حتت وطاأة ال�ضغوط

بالتن�سيق  اللبنانية  طلبت احلكومة 

جمل�ص  انعقاد  ال�سورية  احلكومة  مع 

وزير  وبناًء على طلب  العربية،  اجلامعة 

املجل�ص  عقد  فرعون  هرني  اخلارجية 

تاريخية  1945 جل�سة  اأيار   23 النيابي يف 

األقى خاللها فرعون كلمة جاء فيها: 

لكم  اأ�سّرح  اأن  ال�سادة  اأّيها  »يوؤ�سفني 

ك��ّن��ا  اإذا  اأّن���ن���ا 

بالأم�ص ن�ستند اإىل 

لعدم  واح��د  �سبب 

لدينا  اأ�سبح  املفاو�سات، فقد  الدخول يف 

اليوم �سببان لتخاذ هذا املوقف ال�سلبي 

قد  لأنها  الفرن�سية،  املذكرة  و�سول  بعد 

بروٍح  �سيغت  مقرتحات  على  ا�ستملت 

ل تتالءم مع �سيادة لبنان وا�ستقالله.

اللبنانية  احل��ك��وم��ة  ك��ان��ت  ل��ق��د 

م�ستعدة للدخول يف مفاو�سات باإخال�ٍص 

هذه  ق��دوم  بعد  اليوم  ولكّنها  كّلي، 

املقرتحات  و�سول  وبعد  اجلديدة  القّوات 

ال�سغط  حت��ت  تفاو�ص  ل  الفرن�سية، 

تفاو�ص  ول��ن  ال�سالح،  بقّوة  والتهديد 

وهي  لبنان،  �سيادة  مت�ّص  اأ�س�ص  على 

احلالة  هذه  عن  تن�ساأ  تبعة  كل  تلقي 

على ال�سلطات الفرن�سية امل�سوؤولة.

جديد  من  فرن�سا  ممثل  اأبلغنا  لقد 

الأعمال،  هذه  على  ال�سديد  احتجاجنا 

ال�سديقة  ال���دول  ممثلي  بّلغنا  كما 

ال�سقيقة  العربية  وال���دول  واحلليفة 

بعر�سها  ت�سرفت  التي  نظرنا  وجهة 

عليكم...«.

 

اأول ميزانية للجي�ص 

لريا�ص  ال��ك��الم  ك��ان  ذل���ك،  بعد 

اأن  بعد  ي�سعني  »ل  ق��ال:  ال��ذي  ال�سلح 

اخلارجية  وزي���ر  ب��ي��ان  اإىل  ا�ستمعت 

تاأييد احلكومة  اأتعّدى  اأن  اإّل  الغّيا�ص، 

�سف  وراءها  اأّننا  واأُعلن  �سكرها،  اإىل 

واحد ويد واحدة ن�سري اإىل النهاية.

الت�سويت  النواب  رئي�ص جمل�ص  وطلب 

البالغة  الوطني  ال��دف��اع  م��وازن��ة  على 

اجلي�ص،  لإن�ساء  ل��رية  ماليني  خم�سة 

كّلهم  يقفون  واحل�سور  بالنواب  ف��اإذا 

الوطني  الن�سيد  بحما�سة  وين�سدون 

ال���ن���واب على  ال��ل��ب��ن��ان، ث��م ���س��ّوت 

اعتمادات اجلي�ص وقوًفا...

ق�ضف دم�ضق و�ضقوط قتلى وجرحى 

باملئات

يف تلك الأثناء، كانت دم�سق تعي�ص 

ب��اأح��داٍث  ت��ن��ذر  مكفهرة  اأج����واء  يف 
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اإذ  الأح��داث،  تلك  تتاأخر  ومل  خطرية. 

اأحد  هرب  حادثة  الفرن�سيون  ا�ستغل 

اجلي�ص  �سفوف  الوطنيني من  املجندين 

من  ج��م��ٍع  اإىل  وان��دف��اع��ه  الفرن�سي، 

ال�سوريني املدنيني الذين حاولوا حمايته، 

وق�سفها  بالقنابل  دم�سق  �سرب  وب��داأوا 

من الطائرات احلربية لعدة اأيام، ما اأدى 

اإىل �سقوط مئات القتلى واجلرحى.

و�سعًبا،  حكومة  اللبنانيون  حت��ّرك 

اأي��ام،  خم�سة  ا�ستمر  اإ���س��راب  فح�سل 

اإىل  احتجاج  م��ذك��رة  لبنان  واأر���س��ل 

بوزير  اخلارجية  وزي��ر  واجتمع  فرن�سا 

خارجية الوليات املتحدة، كما قّدمت 

الدول  جامعة  اإىل  مذكرة  احلكومة 

العربية التي دعي جمل�سها اإىل النعقاد، 

لبنان  امل�سرية  احلكومة  �ساندت  بينما 

الربيطانية  اخلارجية  واأ�سدرت  و�سوريا، 

بياًنا نّددت فيه باحلوادث التي ح�سلت 

فرن�سيني  اإنزال جنود  و�سببها  ال�سرق،  يف 

لبنان  مع  باملفاو�سات  املبا�سرة  قبيل 

جاء  ما  وفق  البيان  واأ�ساف  و�سوريا«. 

احلكومة  »اإّن  �سمعون:  مذكرات  يف 

ر  تطوُّ كثب  عن  تراقب  الربيطانية 

وثيقة  ���س��ل��ة  ع��ل��ى  واأّن���ه���ا  احل���ال���ة، 

التدابري  لتخاذ  الأمريكية  باحلكومة 

الالزمة...«.

كما اأر�سلت الوليات املتحدة مذكرة 

�سديدة الّلهجة اإىل فرن�سا، طالبتها فيها 

مبراجعة ح�ساباتها جتاه لبنان و�سوريا. 

فاّتخذ  العربية،  اجلامعة  جمل�ص  اأم��ّا 

و�سوريا،  لبنان  ا�ستقالل  توؤّيد  ق��رارات 

الأجنبية  اجليو�ص  ج��الء  اإىل  وت��دع��و 

جميعها عن اأرا�سيهما وت�سليم القّوات 

وامل�سالح حلكومتيهما. امل�سّلحة 

 

املفاو�ضات ا�ضتئناف 

اأنزلت بريطانيا اجلي�ص   من جهتها، 

يف  القتال  فتوّقف  ال�سوارع،  اإىل  التا�سع 

دم�سق وا�سطرت فرن�سا اإىل الرتاجع عن 

املكثفة  للم�ساعي  ونتيجة  مواقفها. 

ا  ليونة وحر�سً ديغول  اأظهر خاللها  التي 

عن  ���س��در  عزلته،  م��ن  اخل���روج  على 

 1945 مت��وز   8 يف  الفرن�سية  املفو�سية 

الفرن�سية  »اإّن احلكومة  الآتي:  البالغ 

طلب  تلبية  يف  منها  رغ��ب��ًة  امل��وؤق��ت��ة، 

ت�سليم  ب�ساأن  ولبنان  �سوريا  حكومتي 

اأبناء  من  املوؤلفة  الع�سكرية  الوحدات 

ن ومتّنًيا باأن تظهر للحكومتني  البلَدينْ

الوفاق  على  عزمها  واللبنانية  ال�سورية 

بتلبية طلبهما تلبية تامة يف ما يخت�ص 

اإىل  بالنظر  اأّنه  وحيث  الوحدات،  بهذه 

انتهاء احلرب يف اأوروبا، مل يبَق اأي مانع 

امل�سروعة  و�سوريا  لبنان  رغبة  دون  يحول 

واإظ��ه��اًرا  وطنيني،  ني  جي�سَ تاأليف  يف 

لغ���ت���ب���اط���ه���ا 

لبنان  ت���رى  ب���اأن 

و�سوري��ا متمتَع�ني 

ال�سيادة  مبيزات 

ج���م���ي���ع���ه���ا، 

من  ل��ي��ت��م��ّك��ن��ا 

ال��ق��ي��ام ب���ال���دور 

عليهما  املرتّتب 

ب������ني الأم�����������م 

تعل�ن  امل��ت��ح��دة، 

اجليو�ص  هذه  اأّن 

اإل�ى  انتقل��ت  ق��د 

�سوري�ا  حكومَتي 

ولبنان وفق �سيغ حتدد يف خالل 45 يوًما 

على الأكرث«.

الثالث  احلكومات  اأّلفت  وهكذا 

اجلي�ص،  لت�سّلم  جلاًنا  العالقة  �ساحبة 

وعقدت هذه اللجان جل�ساتها يف �ستورة 

من 12 متوز اإىل 1 اآب 1945.

 

لبنان ي�ضتكمل ت�ضّلم امل�ضالح 

واملن�ضاآت وال�ضراي الكبري وال�ضراي 

ال�ضغري

حكومة  ت�سّكلت   ،1945 اآب   22 يف   

بعد  ال�سلح  �سامي  برئا�سة  ج��دي��دة 

ا�ستقالة حكومة عبد احلميد كرامي. 

ويف عهد هذه احلكومة اجلديدة، �سّدق 

املتحدة،  الأمم  ميثاق  النيابي  املجل�ص 

التي كانت  امل�سالح جميعها  وانتقلت 

ل تزال يف عهد ال�سلطات الفرن�سية اإىل 

توقيع  مّت  كما  اللبنانية،  ال�سلطات 

عن  الأجنبية  اجليو�ص  جالء  اتفاقية 

لبنان.

اأقدم عليها رئي�ص  اخلطوة الأوىل التي 

بينيه  ا�ستدعاء  كانت  اجلديد  ال��وزراء 

والبحث  اآب،   28 ظهر  قبل  ال�سراي  اإىل 

ال�سوؤون  يف  املفاو�سات  ا�ستئناف  يف  معه 

املعّلقة بني اجلانبني اللبنان والفرن�سي. 

ر�سمًيا  فرن�سا  ممثل  من  طلب  كما 

عن  الفرن�سية  املندوبية  تتخّلى  اأن 

كانت  التي  جميعها  الأمريية  الأبنية 

الكبري  ال�سراي  طليعتها  ويف  ت�سغلها، 

عاجلة  ب�سورٍة  لبنان  اإليه  يحتاج  الذي 

ليكون مقًرا جامًعا لدوائر الدولة...

ت�سمية  ق�سة  الدين  تقي  منري  وي��روي 

ال�سراي الكبري قائاًل: »لقد �ساد اعتقاد 

عاًما  وع�سرين  طوال خم�سة  اللبنانيني 

احلقيقي  احلكم  اأّن  الن��ت��داب،  من 

ال�سراي. فلّقبوه  كان يتمركز يف ذلك 

احلكومة  مركز  و�سّموا  بالكبري، 

ال�سغري...«. بال�سراي 

العام  من  الأول  وك��ان��ون  اأي��ل��ول  بني 

1945، ت�سّلمت احلكومة اللبنانية من 

الفرن�سيني كل امل�سالح التي كانت ما 

الكبري  ال�سراي  تزال بعهدتهم ما خال 

والإذاعة والتلفون.

 

15 مليوًنا ثمن االإذاعة والتلفون

الإذاع��ة  ت�سفية  يف  احلكومة  اأحّل��ت 

من �لذ�كرة
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اجلانب  فكان  وا�ستالمهما.  والتلفون 

الفرن�سي يراوغ مبدًيا عدة اأعذار، لكن 

اأّنهم  الأمرنْ  نهاية  يف  اأعلنوا  الفرن�سيني 

م�ستعدون لت�سليم امل�سلحتني لقاء ثمن 

باهظ. فقد طلبوا 15 مليون لرية مقابل 

الإذاعة )راديو ال�سرق( والتلفون، وقبلت 

احلكومة بدفع املبلغ، لكّن الت�سليم 

اآذار   22 يف  ح�سل  اأن  اإىل  �سريًعا  يتّم  مل 

فت�سّلمته  الكبري  ال�سراي  اأم��ا   .1946

الدولة يف اأول ني�سان 1946.

 

اآخر املعارك اجلالء

النتداب  اأّن  تّدعي  فرن�سا  كانت   

وفنًيا،  قانونًيا  باٍق  فهو  فعلًيا  زال  واإن 

اأو  الأمم  جمعية  تعطي  اأن  يجب  اإذ 

»براءة  مقامها  تقوم  اأخرى  دولية  هيئة 

ذمة« للدولة املنتدبة، اأي اأن حتّلها من 

النتداب...

اللبنان  النيابي  املجل�ص  ت�سديق  وبعد 

يف 26 حزيران 1945 مليثاق الأمم املتحدة، 

بحكم  ال�سكلي  النزاع  هذا  اأ�سبح 

ما  على   78 امل��ادة  ت  ن�سّ فقد  املنتهي، 

على  الو�ساية  نظام  يطّبق  »لن  يلي: 

الأمم  يف  ع�سًوا  اأ�سبحت  التي  البالد 

العالقات  تقوم  اأن  يجب  اإذ  املتحدة، 

احرتام  على  الباقية  الدول  وبني  بينها 

مبداأ امل�ساواة يف ال�سيادة«.

مل  الفرن�سيني،  اإىل  بالن�سبة  لكن 

يظهر اأّنهم يف وارد اإنهاء النزاع وحتقيق 

يتمنى  كما  اأو  ُيفرت�ص  كما  اجل��الء 

من  بد  ل  ك��ان  وهكذا  اللبنانيون، 

معركة اأخرى بعد...

يف  الفرن�سية  املماطلة  ا�ستمرار  اإزاء 

اخلوري  ب�سارة  الرئي�ص  قام  �ساأن اجلالء، 

والوزير  ال�سلح  �سامي  الرئي�ص  يرافقه 

حيث  �سوريا،  اإىل  بزيارٍة  فرجنية  حميد 

ال�سوري  بالرئي�ص  اللبنان  الوفد  اجتمع 

الجتماع  وت��ن��اول  القوتلي،  �سكري 

اجليو�ص  جالء  م�ساألة  خا�ص  ب�سكٍل 

وطالب  البلدين،  اأرا�سي  عن  الأجنبية 

بتحديد  وبريطانيا  فرن�سا  الرئي�سان 

موعد ان�سحاب قواتهما مًعا.

بينيه  اجل��رنال  فرجنية  ال��وزي��ر  اأبلغ 

ال�سورية   - اللبنانية  املباحثات  نتيجة 

منه جواًبا  وطلب 

ف�سافر  ���س��ري��ًع��ا، 

ل�ست�سارة  الأخ��ري 

غري  حكومته، 

ال��رّد ك��ان يف  اأّن 

اأعلنت��ه  ات��ف��اق 

فرن�س�ا  حكومت�ا 

وه�و  وبريطاني��ا، 

كانون   13 اتفاق 

وجاء   .1945 الأول 

الت��ف��اق  ه���ذا  يف 

»اإّن الدولتني قّررتا 

م�ًع��ا  ت�در�س��ا  اأن 

�سروط جتميع قواتهما جتميًعا منّظًما 

القّوات  تلك  وج��الء  املنطقة  ه��ذه  يف 

الع�سكريون  اخلرباء  و�سيجتمع  عنها. 

الغاية  لهذه  والفرن�سيون  الربيطانيون 

وتكون   ،1945 �سنة  الأول  كانون   21 يف 

اإحدى مهماتهم الأ�سا�سية حتديد تاريخ 

عمليات  اأوىل  يف  روع  لل�سّ ج��ًدا  قريب 

اجلالء...«.

لبنان  عن  مبعزٍل  مّت  ال��ذي  الت��ف��اق 

البلدين.  يف  احتجاجات  اأث��ار  و�سوريا 

تابعتا  وف��رن�����س��ا  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ل��ك��ّن 

دون  من  ال�ساأن  ه��ذا  يف  مفاو�ساتهما 

اللبنانية  النظر  وجهة  اإىل  اللتفات 

رفع  البَلدان  ق��ّرر  وهكذا  وال�سورية. 

ف�سّكل  املتحدة.  الأمم  اإىل  الق�سية 

لبنان بقراٍر من جمل�ص الوزراء وفًدا رفيع 

�س��ام�ل  امل�س�ت��وى، 

برئا�س�ة  التمثي�ل، 

وزي����ر اخل��ارج��ي�����ة 

ريا�ص  ومب�����س��ارك��ة  فرجنية  حمي�د 

وزي��ر  ���س��امل  ي��و���س��ف  وع�����س��وي��ة  ال�سلح 

ال��وزي��ر  �سمعون  وك��م��ي��ل  ال��داخ��ل��ي��ة 

وفًدا  �سوريا  و�سّكلت  لندن.  يف  املفو�ص 

و�سل  اخل���وري.  فار�ص  برئا�سة  مماثاًل 

الثان  كانون   6 يف  لندن  اإىل  الوفدان 

اجلمعية  �ستنعقد  كانت  حيث   ،1946

وقاما  املتحدة،  لالأمم  الأوىل  العمومية 

�سكوى  يرفعا  اأن  قبل  ات�سالت  بعدة 

انتهت  �سباط.   4 يف  الأمن  جمل�ص  اإىل 

مناق�سة ال�سكوى يف 17 من ال�سهر نف�سه 

اإىل اقرتاح اأمريكي على املجل�ص يعرب 

الربيطانية  القّوات  باأّن  ثقته  عن  فيه 

ولبنان  �سوريا  من  �ستن�سحب  والفرن�سية 

دون  من  جتري  اأن  على  وقت،  اأقرب  يف 

تاأخر لهذه الغاية مفاو�سات م�ستقلة...

الوفد  ا�ستعمل  اأن  بعد  ال��ق��راٍر  �سقط 

)الفيتو(  النق�ص  حق  �سده  ال�سوفياتي 

ب�سحب  ي��وح��ي  اأو���س��ح  ب��ق��رار  لرغبته 

وي�سف  فوًرا  قواتهما  وبريطانيا  فرن�سا 

املفاو�سات باأّنها �ستكون تكتيكية.

احلكومة  وافقت  ات�سالت،  عدة  بعد 

من  املفاو�سات  انتقال  على  اللبنانية 

لندن اإىل باري�ص، بعد اأن قبل الفرن�سيون 

كما  فقط،  باجلالء  املفاو�سات  بح�سر 

ميثلها  باأن  ال�سورية  احلكومة  وافقت 

لبنان يف حمادثات باري�ص، وكان ذلك 

يف 24 �سباط 1946.

بداأت املفاو�سات وعملت الدبلوما�سية 

اأن  اإىل  وحكمة  بن�ساٍط  اللبنانية 

مراحله��ا  اإل��������ى  الأم��������ور  و���س��ل�����ت 

النهائي��ة.

 28 يف  فعلًيا  اجل��الء  عملية  ج��رت 

الباخرة  غ���ادرت  ح��ني   ،1946 ني�سان 

متنها  وعلى  ب��ريوت  مرفاأ  �سامبوليون 

منهاج  من  جلزٍء  تنفيًذا  جندي،   1500

اجلالء.

اأن  اإىل  اجل��الء  مراحل  بعدها  توالت 

كانون   31 يف  ف�سيل  اآخر  جالء  كان 

الأول 1946.
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احلربية  القطعة  الطائرات  حاملة  تُعترب 

عن  تعبرًيا  والأكرث  البحرية  �سالح  يف  الأوىل 

تقّدم  وهي  للدول،  ال�سرتاتيجية  القدرات 

والقدرات  الإمكانات  متلكها  التي  للجيو�ش 

مهما  حدودها،  خارج  ا�ستباك  لأّي  املطلوبة 

اأّنها  كما  واملحيطات.  البحار  وراء  بعيًدا  كان 

لقاعدة  كاماًل  بدياًل  نف�سه  الوقت  يف  توؤّمن 

بحرية وجوية، ثابتة اأو متحركة، وهذا العن�سر 

وم�ساندة  دعم  يف  والرئي�ش  الأ�سا�ش  يعترب 

اليوم  ح��روب  يف  الوا�سعة  القتال  مناورة 

املتطورة.

ي�أخذ ال�صراع اليوم بني الأطراف والقوى 

الكربى اأوجًه� خمتلفة، اأهمه� ال�صب�ق 

وراء  والنت�ص�ر م�  والتو�صع  ال�صيطرة  على 

هن�  م��ن  املحيط�ت،  وخ��ل��ف  احل���دود 

تقّدمه  مب�  الط�ئرات  ح�مالت  اأهمية 

م��ن اإم��ك���ن���ت يف ه��ذا امل��ج���ل، فهي 

مئ�ت  نقل  على  قدرته�  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

طواقمه�،  مع  واملروحي�ت  الق�ذف�ت 

م�  بك�مل  معركته�  اإدارة  وع��ل��ى 

لوج�صتية  خ���دم����ت  م���ن  حت��ت���ج��ه 

�صي�نة،  وع��ت���د  وذخ���ئ��ر  وجت��ه��ي��زات 

ن�رية  ق���ّوة  م��ن  تقدمه  مب���  ت�صّكل 

يف  جي�ش  لأّي  الرابحة  الورقة  متحركة 

ح�صم املعركة. 

�صنح�ول الإ�ص�ءة اأوًل وب�صكٍل خمت�صر، 

ح�ملَتي  اأك��ر  وق���درات  ميزات  على 

وهي  ال��ع���مل،  ح��ول  ن�ص�ًط�  ط���ئ��رات 

بو�ش«  ج��ورج  اأ���ش  اأ���ش  »يو  الأمريكية 

كوزنيت�صوف«،  »اأم����ريال  وال��رو���ص��ي��ة 

املهم�ت  بع�ش  اإىل  بعده�  لنتطّرق 

احل�ص��صة التي تنفذه� كٌل منهم�.

يو اأ�ش اأ�ش جورج بو�ش

تعترب ح�ملة الط�ئرات الأمريكية »يو 

اأ�ش اأ�ش جورج بو�ش« اأكرب قطعة حربية 

املنتقم،  ب��صم  �ُصميت  الع�مل،  بحرية يف 

الأمريكي  للرئي�ش  ال�صّري  لال�صم  ن�صبًة 

ا�صرتك  والذي  الأب،  بو�ش  الأ�صبق جورج 

يف  كطي�ٍر  الث�نية  الع�ملية  احل��رب  يف 

اخلدمة  دخلت  الأمريكية.  البحرية 

الأمريكية  البحرية  ال��ق��ّوات  �صمن 

 6.2 كلفته�  وبلغت   ،2009 ال��ع���م  يف 

ملي�ر دولر. طوله� 333 مرًتا، مع مدرج 

على  حتمل  مرت،   200 بطول  للط�ئرات 

متنه� 80 ط�ئرة بني ق�ذفة ومق�تلة من 

من�ذج خمتلفة: »اأف 15« – و«اأف 16« – 

واأف 35« ب�لإ�ص�فة اإىل عدد من طواف�ت 

القت�ل املختلفة الأنواع ومنه�: طواف�ت 

»اأف18« - »يف22« - و«�صي اأت�ش53«.

اأ�ش جورج بو�ش« على  اأ�ش  وحتمل »يو 

من  وتعمل  وجندي،  بح�ر   5700 متنه� 

اإىل  اإ�ص�فة  ن��ووَي��ني،  مف�عَلني  خ��الل 

اأ�صلحة متعددة حلم�يته�.

ك�نت مهمته� الأوىل يف اأي�ر من الع�م 

ال�صنوية  التدريب�ت  يف  �ص�ركت  اإذ   ،2011

الأم��ريك��ي��ة  البحرية  تنّفذه�  ال��ت��ي 

الع�م  اآب من  ويف  الربيط�نية.  وامللكية 

مبواجهة  العرب  بحر  اإىل  اأر�صلت   2011

م�صيق هرمز واملداخل الغربية للمحيط 

م�����ص��رتك��ة مع  م��ه��م��ة  ال��ه��ن��دي، يف 

اخل�م�ش  الأم��ريك��َي��ني  الأ���ص��ط��وَل��ني 

وال�ص�د�ش، وبعد 7 اأ�صهر التحقت مبين�ء 

نورفولك  ق�عدة  يف  الرئي�ش  متركزه� 

البحرية يف ولية فريجيني�.

احل��رب  يف   2014 ال��ع���م  يف  ���ص���رك��ت 

 2017 �صب�ط  منذ  واأ�صبحت  الأفغ�نية، 

ق�عدة انطالق للمهّم�ت اجلوية �صمن 

ملح�ربة  ال����دويل  ال��ت��ح���ل��ف  عملي�ت 

الإره�ب بني العراق و�صوري�.

الأمريال كوزنيت�سوف

»اأمريال كوزنيت�صوف«ح�ملة ط�ئرات 

ثم  »بريغ�د«،  البداية  يف  �ُصّميت  رو�صية، 

ال�صوفي�تي  الرئي�ش  ا�صم  لحًق�  حملت 

ال�ص�بق ليونيد بريجنيف، قبل اأن ُتعَطى 

مرة اأخرى ا�صم »تبلي�صي«، وا�صتقر الأمر 

نيكولي  ا�صم  على  املط�ف  نه�ية  يف 

ق�سايا ع�سكرية
اإعداد: العميد املتقاعد �سارل اأبي نادر

هل ن�سهد ما ي�سبه 

احلرب الباردة بني 

الرو�ش والأمريكيني 

عرب حامالت 

طائراتهم؟
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ال�صوفي�تي  البحرية  ق�ئد  كوزنيت�صوف 

ال�ص�بق.

 ،1983 �صب�ط  يف  احل���م��ل��ة  ب��ن���ء  ب���داأ 

 .1985 الع�م  يف  الأوىل  للمرة  واأب��ح��رت 

وب��ع��د ان��ه��ي���ر الحت������د ال�����ص��وف��ي���ت��ي 

اأّن  الأوك��ران��ي��ة  ال�صلط�ت  اأع��ل��ن��ت 

تتمركز  ك�نت  التي  »كوزنيت�صوف« 

الأوكراين  �صيف��صتوبول  مين�ء  � يف  اأ�ص��صً

قّرر  ق�ئده�  ولكّن  ت�صّرفه�،  حتت  هي 

الإقليمية  املي�ه  نحو  ت�صلاًل  الإب��ح���ر 

فيدي�يفو  مين�ء  اإىل  وو���ص��ل  الرو�صية، 

ق�عدة  حيث  مورم�ن�صك  مق�طعة  يف 

الأ�صطول ال�صم�يل.

طوله� 300 مرت، وي�صل عر�صه� يف الو�صط 

 1960 ا�صتيع�ب  ب�إمك�نه�  مرًتا،   73 اإىل 

الط�ئرات  ق�دة  626 من  بينهم   ،� �صخ�صً

واملروحي�ت املق�تلة.

مرت   14700 اإىل  �صطحه�  م�ص�حة  ت�صل 

الق�صوى  حمولته�  تبلغ  بينم�  مربع، 

لتحمل  ّممت  �صُ وق��د  ط��ن.  ن��ح��و67500 

من  �صخمة،  و�ص�روخية  جوية  تر�ص�نة 

ج�نب  اإىل  و33«  »�صوخوي27  ط�ئرات 

ومروحي�ت  تدريب  29«، وط�ئرات  »ميغ 

و�صواريخ.  جوي  دف�ع  ومنظومة  قت�لية، 

وه���ي ق�����درة ع��ل��ى ح��م��ل اأك����ر من 

ومزّودة �صواريخ جمّنحة  خم�صني ط�ئرة، 

»غرانيت«،  ن��وع  من  لل�صفن  م�ص�دة 

لالأهداف  امل�ص�دة  و�صواريخ »كلينوك« 

اجلوية، واأنظمة »ك��صت�ن« ال�ص�روخية 

اإىل منظوم�ت دف�عية  اإ�ص�فة  املدفعية، 

متك�ملة م�ص�دة للغوا�ص�ت.

و�صلت   ،2016 ال��ث���ين  ت�صرين   14 يف 

ال�صواحل  اإىل  كوزنيت�صوف«  »اأم��ريال 

ال�صورية يف اإط�ر تعزيز القّوات الع�صكرية 

اجلي�ش  ج�نب  اإىل  تق�تل  التي  الرو�صية 

معّززة  املتو�صط  اإىل  و�صلت  وقد  ال�صوري، 

امللحقة  ال�صفن  جمموعة  بك�مل 

يف  ع����دة  تتمركز  اأّن��ه���  علًم�  ب��ه���، 

�صيفريومور�صك يف بحر ب�رنت�ش.

يف املواجهة الباردة بني احلاملتني

ُتعّد رو�صي� والولي�ت املتحدة الأمريكية 

يف   � تن�ف�صً والأك��ر  الأق��وى  ال��دول  من 

ون�ص�ًط�  وطموًح�  واملحيط�ت،  البح�ر 

خ�رج  النفوذ  وفر�ش  وال�صيطرة  للتو�صع 

منهم�  ك��ّل  فن�ص�ط�ت  ح��دوده��م���، 

واملنّفذة  وال�صرتاتيجية،  الع�صكرية 

عرب ح�مالت الط�ئرات ب�لدرجة الوىل، 

على  كثرية  اأحي�ن  يف  وتظهر  تتداخل 

مواجهة  اأو  مب��صر  غري  ا�صتب�ك  �صكل 

العن�ن  اإط��الق  اإّل  ينق�صه�  ل  ب����ردة، 

للقدرات ال�ص�روخية واجلوية.

ال�صتب�ك  اأو  ال��ب���ردة  املواجهة  ه��ذه 

الرو�صية  احل�ملتني  ب��ني  املب��صر  غ��ري 

الأوىل  نقطتني،  يف  يظهر  والأمريكية 

تتمّثل يف ال�صراع الب�رد، والث�نية تتمّثل 

يف  ح�لًي�  الدائر  املب��صر  غري  ال�صراع  يف 

ال�صرق الأو�صط.

بني  اجلديد  القدمي  الب�رد  ال�صراع  يف 

الحت���د  اأو  ال��ي��وم  ورو�صي�  الن�تو  حلف 

مهّم�ت  جت��ّل��ت  �ص�بًق�،  ال�صوفي�تي 

ال�����ص��راع  اإط������ر ه���ذا  احل���م��ل��ت��ني يف 

دائًم�  املتق�رب  النت�ص�ر  يف  مبعظمه� 

والبلطيق، على تخوم  ال�صم�ل  يف بحَري 

املذكور  احللف  بني  املواجهة  خطوط 

بطر�صربغ  �ص�ن  ق�عدة  قب�لة  ورو�صي�، 

الرو�صية  ومق�طعة ك�لينينغراد  الرو�صية 

ال��ت��وّج��ه م��ن ج��ه��ة، و���ص��واح��ل ال��روج 

حللف  الت�بعة  ولتفي�  واأ�صتوني�  وال�صويد 

الن�تو من جهة اأخرى.

فيجري  امل��ب������ص��ر  غ��ري  ال�����ص��راع  اأّم����� 

�صرق   � وخ�صو�صً الأو�صط  ال�صرق  يف  ح�لًي� 

املتو�صط يف �صوري�، حيث تنّفذ كل من 

خ�ل�صة،  ع�صكرية  مهّم�ت  احل�ملتني 

ومروحي�ت  ق�ذف�ت  اإط��الق  كقواعد 

ال�صورية.  احل��رب  يف  امل��ع���رك  لتغطية 

قب�لة  كوزنيت�صوف«  »اأمريال  تتمركز 

ال�صواحل ال�صورية يف اإط�ر تعزيز الوحدات 

ال�صوري،  العربي  اجلي�ش  ودعم  الرو�صية 

�صرب�ت   2015 ال��ع���م  منذ  تنّفذ  وه��ي 

بينم�  ال�����ص��وري،  امل��ي��دان  داخ��ل  جوية 

الط�ئرات الأمريكية » يو  توؤدي ح�ملة 

 2017 �صب�ط  ومنذ   « بو�ش  جورج  اأ�ش  اأ�ش 

اجلوية  للمهّم�ت  انطالق  ق�عدة  دور 

�صمن عملي�ت التح�لف الدويل ملح�ربة 

و�صوري�.  العراق  بني  )داع�ش(  الإره���ب 

موقع  ن�صره  تقرير  ح�صب  �ص�ركت  وقد 

الأمريكي  الإخ��ب���ري  بي�صت«  »ديلي 

ق�صف  عملية  اإدارة  يف   ،2017 اأي����ر  يف 

الذي  الوقت  ال�صوري، يف  ال�صعريات  مط�ر 

كوزنيت�صوف«  »اأم���ريال  فيه  ك�نت 

الرو�صية ت�ص�ند مبعطي�ته� ال�صتعالمية 

يف الر�صد واملراقبة اجلي�ش العربي ال�صوري 

وتدعمه يف معركته مبواجهة الق�ذف�ت 

الأمريكية.
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ق�سايا �إقليمية
اإعداد: اإح�سان مرت�سى - باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

نتنياهو ومالب�سات الت�سعيد الأمني

ال�صي��صي  املحلل  بن ك��صبيت،  يقول 

الت�صعيد  »اإّن  مع�ريف:  �صحيفة  يف 

وخطر  امللحمية  واخل��ط���ب���ت  الأم��ن��ي 

نتني�هو«.  تخدم  الع�صكرية  املواجهة 

وي�صيف »اأّن نتني�هو تغرّي، ومن ي�صتمع 

اإليه يف الآونة الأخرية �صي�ص�ب ب�لذهول، 

يتهّرب  الذي  وامل�صوؤول  املتوازن  ف�لق�ئد 

ال�صعبة  القرارات  واتخ�ذ  املخ�طرة  من 

ا�صتئ�ص�ل  على  ا  م�صًرّ ب�ت  لقد  تغرّي. 

ال�صم�لية،  احلدود  عن  الإي��راين  اخلطر 

قدراته�  بتعزيز  لطهران  ال�صم�ح  وعدم 

ك���ن  مهم�  ���ص��وري���  يف  الع�صكرية 

الثمن، وحتى لو ك�ن هذا اآخر م� يقوم 

به يف هذه الفرتة ال�صي��صية. وهو ل يقيم 

اعتب�ًرا لأي �صيء مق�بل اخلطر الإيراين، 

الرو�صي  الرئي�ش  فليفعل  له،  وب�لن�صبة 

رو�صي�  اإّن  اإذ  يريد،  م�  بوتني  فالدميري 

لن تنجح بردع اإ�صرائيل، وخ�ص�رتهم يف 

�صوري� �صتكون ف�دحة«.

نتنياهو بات اأكرث جراأة؟

ولفت ك��صبيت اإىل اأّن نتني�هو تغرّي، 

وب�ت اأكر جراأة واإقداًم� من ذي قبل، اإْذ 

ك�ن يف ال�ص�بق يهّدد ول ينّفذ اأي �صيء، 

اأو  النووي  اإيران  م�صتوى ملف  �صواء على 

الدول  مع  الأخرية  عقدته  الذي  التف�ق 

وكذلك  بعرقلته،  وعد  والذي  العظمى 

يف  امل��ق���وم��ة  ع��ل��ى  ب�لق�ص�ء  ت��ه��دي��ده 

فل�صطني ولبن�ن، وهذا كله مل يحدث. 

يف  ال���رتّدد   ،� اأي�صً الأمثلة  �صمن  وم��ن 

داغ�ن  مئري  ال�ص�بق  املو�ص�د  رئي�ش  منح 

املوافقة على تنفيذ عدد من العملي�ت 

املرة،  هذه  اأم���  احل��دود.  خ���رج  الدقيقة 

ف�لأمر خمتلف.

�صلوك  تغرّي  ب�أ�صب�ب  يتعّلق  م�  ويف 

هن�ك  اأّن  ك��صبيت  راأى  نتني�هو، 

الحتم�ل  »اإّن  يقول:  وهو  احتم�لني، 

اأّن  هو  �صخ�صًي�،  يخيفني  ال��ذي  الأول، 

الق�نوين  و�صعه  جيًدا  ي��درك  نتني�هو 

وهو  التحقيق،  ملف�ت  يف  والق�ص�ئي 

قلق جًدا من كيفية ذكره يف كتب 

و�صع  هو  ف�لأف�صل  ول��ذل��ك،  الت�ريخ. 

ال�ص�أن الإيراين، حتى  كل الره�ن على 

الدم  وقع  على  من�صبه  لرتك  ا�صطر  لو 

اأف�صل  ب�لت�أكيد  فهذا  والدخ�ن،  والن�ر 

ال�صجن«.  زنزانة  اإىل  املن�صب  ترك  من 

يريد  ق�ئاًل: »نتني�هو  ويت�بع ك��صبيت 

ب��صمه. فهو  �صيًئ�  له  الت�ريخ  ي�صّجل  اأن 

ب��صتثن�ء  احل��رب  ول  ال�صالم  ي�صنع  مل 

املجتمع  داخ��ل  اأوق��ده���  التي  احل��رب 

الإ�صرائيلي، مل يحتّل لبن�ن، ومل يدّمر اأي 

مف�عل نووي �صوري، بل �صمد يف من�صبه 

م��ن خ��الل اخل��ط���ب���ت ف��ق��ط، وال��ي��وم 

ميلك فر�صة اأخرية لت�صحيح الو�صع«.

اأّن  اإىل  م�����ص��رًيا  ك��صبيت  ويختم 

ومف�ده  الأ�صهل،  هو  الث�ين  »الحتم�ل 

اإىل  التوّجه  بعد  يقّرر  مل  نتني�هو  اأّن 

مل�صلحته،  تكون  مبكرة  انتخ�ب�ت 

الأح���وال،  بكل  له�  ر  يتح�صّ ولكّنه 

ي�صغل  اأن  احل���ل��ة  ه���ذه  يف  والأم���ث���ل 

وه��ذه  الأم��ن��ي،  ب�ملو�صوع  ال��ع���م  ال���راأي 

من�ف�صيه،  على  فيه�  يتفّوق  �ص�حة 

بدياًل  يرى  ل  الإ�صرائيلي  الن�خب  لأّن 

اأمنه  الدف�ع عن  ب��صتط�عته  لنتني�هو 

مثله«.

�صحيفة  يف  الع�صكري  املحلل  اأم��� 

من  ف�عترب  هرئيل،  ع�مو�ش  ه�آرت�ش، 

جراأة  يظهر  نتني�هو  »اأّن   � اأي�صً ن�حيته 

غري معهودة، وهو مدعوم مبوقٍف ل يقل 

الراف�صة  اجلي�ش  قي�دة  قبل  من  ج��راأة 

مط�ر  واأّن  �صوري�،  يف  لإي��ران  وج��ود  لأي 

وال�صواريخ  الع�صكرية  والقواعد   T4

ط��وي��ل��ة وم��ت��و���ص��ط��ة امل���دى وم�����ص���دات 

طي�ر  دون  م��ن  وال��ط���ئ��رات  ال��ط��ريان 

اخلطر  خ�نة  نف�صه�،  اخل�نة  يف  كله� 

ت�ئه  فهو  عليه.  الق�ص�ء  يجب  ال��ذي 

ال�صخ�صي  ميله  بني  ك�لع�دة  ومم��ّزق 

بيئته،  م��ن  املكت�صب  الإي��دي��ول��وج��ي 

والتغيري  اخل���رج،  يف  تهب  التي  والري�ح 

ل�ص��ّق  واحل�ج��ة  الع�ل��م،  ي�صه��ده  الذي 

طري��ق جدي��د«.

مرحلة حتمل خماطر كبرية

يعي�صه�  التي  النتق�لية  الفرتة  اإّن 

بف�ص�د  التو�صية  ظل  يف  العدو  كي�ن 

رف�صه�  ب��ني  م���  وال��ت���أرج��ح  نتني�هو، 

يتعلق  م���  يف  الأه���م  ه��ي  قبوله�،  اأو 

بنيامني  الإ�سرائيلي  العدو  حكومة  رئي�ش  اأّن  الإ�سرائيليون  املحللون  يعترب 

على  اإْن  ومهم،  خطري  طرق  مفرتق  اأمام  الراهنة  املرحلة  يف  يقف  نتنياهو، 

�سده،  املرفوعة  املتعددة  الف�ساد  ملفات  اإثر  ال�سخ�سية  زعامته  م�سري  �سعيد 

اإثر رفعه م�ستوى التوتر الإقليمي بوجه خ�سومه  اأم على �سعيد م�سري الدولة 

احلمراء.  اخلطوط  جتاوز  من  اأبعد  هو  ما  اإىل  كلهم،  واملفرت�سني  الفعليني 

ملف  بتحريك  يكتِف  مل  ال�سعيد  هذا  على  وهو 

ملف  اإىل  جتاوزها  بل  فقط،  الكالمية  التهديدات 

ومن  املقاومة  حركات  على  املبا�سرة  العتداءات 

يدعمها يف لبنان و�سوريا وفل�سطني.
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وال�صي��صي  الأمني  الإ�صرائيلي  ب�ل�صلوك 

�صيكون  فرتة  فهي  املقبل.  والتهويدي 

اأكر  نتني�هو  احلكومة  رئي�ش  فيه� 

ق�بلية لل�صغط والبتزاز من قبل اأطراف 

اإْن  املتدّين،  احلريدي  اليميني  ائتالفه 

جلهة اإقرار املزيد من القوانني العن�صرية، 

من  املزيد  ب�صّم  قوانني  فيه�  متّرر  التي 

واإق��رار  املحتلة،  الفل�صطينية  الأرا�صي 

خطط لبن�ء اآلف الوحدات ال�صتيط�نية 

املقبلة  املرحلة  اأّن  يعني  م�  الإ�ص�فية، 

للق�صية  ك���ب���رية  خم����ط���ر  حت��م��ل 

العتداءات  مم�ر�صة  اأو  الفل�صطينية، 

ذريعة  حتت  و�صم�ًل،  مييًن�  الع�صكرية 

قول نتني�هو: »اإّن اإ�صرائيل لن تتوانى يف 

الدف�ع عن نف�صه�، و�صنفعل كل �صيء 

يف هذا املج�ل«.

للو�صع  املو�صوعي  امل��راق��ب  يالحظ 

هن�ك  الآت����ي:  احل����يل  الإ���ص��رائ��ي��ل��ي 

نتني�هو  �صعبية  يف  ح����د  ان��خ��ف������ش 

وال��و���ص��ط،  والي�ص�ر  اليمني  اأو���ص���ط  يف 

ال�ص�رع  اأم���م  ظهره  انك�ص�ف  مق�بل 

املن�دية  الأ�صوات  وارتف�ع  الإ�صرائيلي، 

ا�صتطالع�ت  اأظهرت  فقد  ب�إ�صق�طه. 

ليربم�ن  الوزيرين  من  كل  َتَقّدم  الراأي 

للتوّجه نحو  الدعوة  وبينيت عليه، مع 

كذلك،  مبكرة.  انتخ�ب�ت  اإج���راء 

والأم���ن  الأم��ن  فقدان  من  ح�لة  ثمة 

مع  نف�صه،  الإ�صرائيلي  البيت  داخ��ل 

الأمني�ة  املوؤ�ص�صة  لهيبة  مريع  �صقوط 

للو�ص�ع. وتقديراته��  الإ�صرائيلي�ة 

حماولة احل�سول على ت�سوية من 

دون دفع ثمنها

نتني�هو،  ال��وزراء  رئي�ش  جل�أ  امل��صي  يف 

احلزبية  امل���ن����ورات  اإن��ت���ج  يف  ال��ب���رع 

النتخ�ب�ت  اإىل  ومتريره�،  وال�صي��صية 

املبكرة كي يقلب الط�ولة بوجه عدد 

حت�لًف�  ب�أّن  �صعر  عندم�  من�ف�صيه  من 

احلكومي،  الئتالف  داخل  �صده  ين�ص�أ 

على  بق�ءه  يجّدد  اأن  بذلك  وا�صتط�ع 

الإ�صرائيلي. لكن  ال�صي��صي  الهرم  راأ�ش 

تريد  ح��زب��ي��ة  �صخ�صي�ت  ظ��ه��ور  م��ع 

ال��وزراء  رئ��صة  من�صب  على  من�ف�صته 

وخ�رجه،  الليكود  ح��زب  داخ��ل  من 

كل  ويف  امل��رة.  ه��ذه  امل�ص�ألة  اختلفت 

يلج�أ  جدد،  من�ف�صون  فيه�  يظهر  مرة 

ليحّد من  الت�صعيد،  من�ورة  اإىل  نتني�هو 

اخلطورة على م�صتقبله، ويوّجه اهتم�م 

قطع  خالل  من  اخل�رج،  نحو  اجلميع 

الطريق على املزايدة عليه، واندف�عه يف 

والتو�صعية.  العدوانية  ال�صي��ص�ت  تنفيذ 

البيت  حزب  رئي�ش  �صعبية  تزداد  وفيم� 

 � اأي�صً ت��زداد  بينيت،  نفت�يل  اليهودي 

الت�صعيد  اإىل  الذه�ب  يف  نتني�هو  رغبة 

وا�صتيط�نًي�،  وع�صكرًي�  اأمنًي�  والتطرف 

مع  التوافقية  العتب�رات  مراع�ة  مع 

اإدارة ترامب، التي ت�صعى اإىل �صبط اإيق�ع 

�صي��صة نتني�هو وفق اأولوي�ته�. فبمجيء 

يف  �صريًك�  نتني�هو  اكت�صب  ترامب 

على  اجل�نب  اأح���دي  حلّل  روؤيته  مترير 

)�صمن  الفل�صطينية؛  الت�صوية  جبهة 

ي�صمن  دونه(،  اأو حتى من  اإقليمي  حّل 

الأمنية  ال�صيطرة  ا�صتمرار  اأبيب  لتل 

الغربية  ال�صفة  ع��ل��ى  والق��ت�����ص���دي��ة 

العالق�ت  تطبيع  وي�صمن  واجل���ولن، 

دون  من  الر�صمي  العربي  املحيط  مع 

مفرت�صة  لت�صوية  املطلوب  الثمن  دفع 

د بع�ش حقوق ال�صعب الفل�صطيني  جت�صّ

املهدورة.
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الإلكرتونية  احل��روب  البع�ش  و�صف 

ج��دي��دة،  ب����ردة  ح��رب  ب�أنه�  احلديثة 

� جديًدا يتميز بكثري  تخلق واقًع� ع�مليًّ

اأم�م  اليوم  اأ�صبحن�  وقد  التعقيد.  من 

م�صطلح�ت حربية تقليدية ت�ص�ف اإليه� 

ال�صفة الفرتا�صية التخيلية، ال�صيربانية، 

اأو الرقمية اأو الإلكرتونية، مثل: الت�صليح 

الإلكرتوين، �صب�ق الت�صلح الإلكرتوين، 

اجلي�ش  الإلكرتونية،  احلرب  �ص�ح�ت 

اجله�د  ال�صيربي،  الهجوم  الإلكرتوين، 

املق�تلون  اأو  امل��ح���رب��ون  الإل��ك��رتوين، 

الإلكرتونية،  املن�ورات  الإلكرتونيون، 

واأخرًيا الإره�ب ال�صيرباين. وقد دفع هذا 

اخلرباء  من  مبجموعة  اجلديد  الو�صع 

والدول املط�لبة بعقد اتف�قية دولية للحد 

الإلكرتوين،  الف�ص�ء  داخل  الت�صّلح  من 

النت�ص�ر  جم���ل  يف  مّت��ت  التي  كتلك 

ميكن  بحيث  وال��ك��ي��م���وي،  ال��ن��ووي 

ح�ل  يف   – ت�صهم  اأن  التف�قي�ت  لهذه 

احلروب  قيود على  و�صع  يف   – تطبيقه� 

وتوزيعه�  وا�صتخدامه�  الإلكرتونية، 

وانت�ص�ره� وتطويره� .

احلرب ال�سيربية اأو ال�سيربانية 

Cyberwarfare
بداية، م� هو ال�ص�يرب؟

 »Cyber »���ص���ي��رب  كلمة  ُت��رج��م��ت 

اأو  »ت��خ��ي��ل��ي«  مبعنى  الإن��ك��ل��ي��زي��ة 

»افرتا�صي«. 

وال�������ص����ي���رب ه����و ك��ل��م��ة 

ي����ج����ري ا����ص���ت���خ���دام���ه���� 

ي�صم  ال���ذي  الف�ص�ء  لو�صف 

العنكبوتية  ال�صبك�ت 

امل��ح��و���ص��ب��ة، وم��ن��ظ��وم���ت 

واأنظمة  واملعلوم�ت  الت�ص�ل 

التحكم عن بعد. وتختلف 

ا����ص���ت���خ���دام����ت ال�����ص���ي��رب 

اأخرى  اإىل  دولة  واأ�صك�له من 

ال��دول،  ه��ذه  لأول��وي���ت  تبًع� 

وال�صي��صي  الأم��ن��ي  فمنه� 

واملهني  واملدين  وال�صتخب�راتي 

كي�ن  ويت�صكل  البحت.  واملعلوم�تي 

ال�ص�يرب يف الدول كّله� ب�صكٍل ع�م من 

وجود ثالثة عن��صر اأ�ص��صية ت�صم الأجهزة 

والربجمي�ت   ،)Hardware( ال�صلبة 

الرقمية الن�عمة )Software (، والع�مل 

الب�صري من مربجمني وم�صتخدمني .

تعريف احلرب ال�سيربية

عّرف »ق�مو�ش اأوك�صفورد الإنكليزي« 

»ا�صتخدام  ب���أّن��ه���:  ال�صيربية  احل��رب 

تقني�ت احل��صوب لتخريب ن�ص�ط�ت دولة 

رة  اأو منظمة، وبخ��صة الهجوم�ت املح�صّ

اخل��صة،  املعلوم�ت  منظوم�ت  على 

وذلك لغ�ي�ت ا�صرتاتيجية اأو ع�صكرية«. 

در��سات و�أبحاث
اإعداد:  د.اأحمد عّلو - عميد متقاعد

احلروب ال�سيربانية 

والعنف الرقمي 

واقع عاملي جديد

القرن  ثمانينيات  مطلع  منذ  العامل،  يعي�ش 

املا�سي ثورة تكنولوجية غري م�سبوقة، هي ثورة 

والت�سال.  واملعلومات  الإعالم  تكنولوجيا 

ميدان  يف  الثورة  هذه  على  ترتب  ما  اأهم  اإّن 

انت�سار  هو  والت�سال،  واملعلومات  الإعالم 

على  مداها  يقت�سر  مل  التي  الإنرتنت  �سبكة 

وال�سورة  ال�سوت  دمج  تقنيات  من  الإف��ادة 

دفعت  اأّن��ه��ا  بل  واح��د،  بحامل  واملعطى 

املواد  على  مرتكزة  وجمتمعات  باقت�سادات 

وجمتمعات  اقت�سادات  اإىل  والطاقة،  الأولية 

مبنية على املعلومة واملعرفة والتنظيم الأفقي، 

هذا  وعلى  الكفاءة.  العالية  الب�سرية  واملوارد 

الأ�سا�ش، فاإن ال�سبكة مل تعد جمرد اأداة ات�سال 

وتوا�سل بني طرفني حمددين، بل باتت بحكم 

»و�سًطا«  بداخلها،  الإبحار  ومرونة  انفتاحها 

تعتمل يف«ف�سائه« البوابات واملواقع واملدّونات 

واحلروب الإلكرتونية.
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اأّم� موقع تكوبيدي� Techopedia فقد 

افرتا�صي  هجوم  »كل  ب�أّنه�:  عّرفه� 

اأجهزة  على  �صي��صية  ب��دواف��ع  يجري 

الإنرتنت  و�صبك�ت  الإلكرتونية  العدو 

لتعطيل  املعلوم�ت اخل��صة به،  واأنظمة 

الإداري���ة،  واأنظمته  امل�لية  منظوم�ته 

وذلك من خالل �صرقة قواعد معلوم�ته 

ال�صبك�ت  لتقوي�ش  تعديله�  اأو  ال�صّرية 

العنكبوتية واملواقع ونظ�م اخلدم�ت«.

عملي�ت  ال�صيربية  احل��رب  وتت�صمن 

التخريب والتج�ص�ش:

تتعر�ش  ق��د   :Sabotage التخريب   -

وامل�لية  الع�صكرية  الأنظمة  حوا�صيب 

تعطيل  ب���ه���دف  ال��ت��خ��ري��ب  خل��ط��ر 

عملي�ته� الطبيعية وجتهيزاته�.

ت�صتخدم   :Espionnage التج�س�ش   -

عمل  لتعطيل  ���ص��رع��ي��ة  غ���ري  ط���رق 

وحوا�صيبه�،  العنكبوتية  ال�صبك�ت 

�صّرية  �صرقة معلوم�ت  واأنظمته� بهدف 

ونقله�  الأفراد  اأو  اخل�صم  موؤ�ص�ص�ت  من 

اأو  الع�صكري  اأو  ال�صي��صي،  ال�صديق  اإىل 

امل�يل.

احل���روب  اأّن  امل��راق��ب��ني  ب��ع�����ش  ي���رى 

هي  ال�صيربانية،  احلرب  اأو  الإلكرتونية 

معنى،  من  للكلمة  م�  بكل  ح��رب 

اأ�صت�ذ  روزنفي�غ،  بول  الدكتور  ويعّرفه� 

يف  وا�صنطن،  جورج  ج�معة  يف  الق�نون 

ُن�صر  احلرب  هذه  ق�نونية  عن  له  بحث 

ذكية  »ح���رٌب  ب���أّن��ه���:   2012 ال��ع���م  يف 

واأكر  اأو جوي،  بري  اأي هجوم  اأقوى من 

ذك�ًء واأقل تكلفة، فهي ل حتت�ج اإىل 

معدات حربية ول جنود، لكّنه� حتت�ج 

يعترب  وهو  ع�لية«.  علمية  ق��درات  اإىل 

يف  طبيعي  تطّور  هي  ال�ص�يرب  »حرب  اأّن 

مفهوم احلروب، نقلته� اإىل جيل جديد 

عن  وال�صيطرة  التحّكم  على  يعتمد 

حلرب  »اأّن  اإىل  روزنفي�غ  .واأ�ص�ر  بعد« 

توؤدي  قد  اإذ  مدمًرا،  ع�ملًي�  ت�أثرًيا  ال�ص�يرب 

مب�  م���،  لدولة  حتتية  بنية  تدمري  اإىل 

ومف�عالته�  امل�ئية  �صدوده�  ذل��ك  يف 

النووية«.

احلرب  م�صمون  اأّن  الآخر  البع�ش  ويرى 

ب�لتطبيق�ت  يتعلق  الإل��ك��رتون��ي��ة 

حيث  ال�صيرباين،  للف�ص�ء  الع�صكرية 

دولة  قي�م   - تعريف�ته�  اأحد  يف   - تعني 

هجوم  ب�صّن  ال��دول  غري  من  فواعل  اأو 

قبل  من  اأو  متب�دل،  اإط�ر  يف  اإلكرتوين 

انت�ص�ر  من  الرغم  وعلى  واح��د.  ط��رف 

اإعالمًي�،  الإلكرتونية«  »احل��رب  ا�صم 

ك�ن  ق��دمًي���  م�صطلًح�  ُيعترب  ف���إّن��ه 

ح�لت  ر�صد  على  مقت�صًرا  ب�لأ�ص��ش 

والرادار،  اأنظمة الت�ص�ل،  الت�صوي�ش على 

الواقع  يك�صف  بينم�  الإن��ذار،  واأجهزة 

الراهن يف الف�ص�ء الإلكرتوين عن دخول 

بنية  اإىل  واملعلوم�ت  الت�ص�ل  �صبك�ت 

ال�صتخدام�ت احلربية وجم�لته�.

مناذج من هذه احلرب

ال�صتخب�رات  ل��وك���ل��ة  تقرير  اأف����د 

 ،2017 ال��ث���ين  الأم��ريك��ي��ة يف ك���ن��ون 

اأمر  بوتني  الرو�صي فالدميري  الرئي�ش  »اأّن 

ترامب،  الرئي�ش  مل�صلحة  ت�أييد  بحملة 

الأمريكية  الرئ��صية  النتخ�ب�ت  خالل 

الأخرية« واأو�صح »اأن الرو�ش ح�ولوا تقوي�ش 

الدميقراطية  ب�لعملية  املواطنني  اإمي�ن 

ال��وزي��رة  �صمعة  وت�صويه  الأم��ريك��ي��ة، 

هيالري كلينتون، والت�أثري يف حظوظه� 

التقرير  ك�صف  كم�  النتخ�بية«. 

النتخ�ب�ت  على  القر�صنة  عملية  »اأّن 

لرو�صي�  تعبري  اأحدث  متّثل  الأمريكية 

النظ�م  القدمية يف تقوي�ش  عن رغبته� 

الولي�ت  تقوده  ال��ذي  احلر  الدميقراطي 

هذا  يف  الرو�صية  العملي�ت  واأّن  املتحدة، 

املج�ل ب�تت اأكر ت�صعيًدا يف مب��صرته� 

اإذا م�  و�ِصَعة جهوده�،  ن�ص�طه�  وم�صتوى 

قورنت بعملي�ته� ال�ص�بقة« .

ال��ولي���ت  �صّنت  اخل���رباء،  بع�ش  وف��ق 

من  اأع���وام  قبيل  الأمريكية  املتحدة 

تو�صل املجتمع الدويل اإىل التف�ق النووي 

على  �صيربية  حرًب�   ،)2015( طهران  مع 

اإ�صع�ف  بهدف  ال��ن��ووي  اإي���ران  م�صروع 

التن�زل  على  واإجب�ره�  النووية،  قدراته� 

على ط�ولة املف�و�ص�ت. ويقول هوؤلء: »اإّن 

الإلكرتوين عكف  الأمريكي  اجلي�ش 

على اإر�ص�ل الفريو�ص�ت اخلبيثة لتخريب 

الذي  الأم��ر  الإيرانية،  النووية  املن�ص�آت 

اأ�صعف قدرته� على تخ�صيب اليورانيوم.

مل  نف�صه�  املتحدة  ال��ولي���ت  لكّن 

ال�صيربية،  احل��رب  من  مب�أمن  تكن 

العدل  وزارة  وّجهت   2018 اآذار   23 ففي 

وفر�صت  جن�ئية  اته�م�ت  الأمريكية 

عقوب�ت على �صركة اإيرانية و9 اإيرانيني 

الإي���راين،  »مبن�«  معهد  يف  ن��صطني 

اجل�مع�ت  مئ�ت  اأنظمة  لخرتاقهم 

بهدف  اآخ��ري��ن،  و�صح�ي�  وال�صرك�ت 

الأك�دميية  والبي�ن�ت  البحوث  �صرقة 

وامللكية الفكرية. وو�صفت وزارة العدل 

ع�ص�بة  ب�أّنهم  القرا�صنة  الأمريكية 

اأفراده� اخرتاق  اإلكرتوين، ح�ول  ت�صّلل 

مئ�ت اجل�مع�ت حول الع�مل، ني�بة عن 

و�صمل  الإ�صالمي،  الإيراين  الثوري  احلر�ش 

وقط�ع�ت  ال�صرك�ت  ع�صرات  ت�صّللهم 

الأمريكية«.  للحكومة  ت�بعة  وا�صعة 

وو�صفت الوزارة الهجوم ب�أّنه اإحدى كربى 

ترع�ه�  التي  الإلكرتونية  الهجم�ت 

وبه  الأقل،  على   2013 منذ  بداأ  وقد  دولة، 

ترياب�يت من   31 اأكر من  �صرقة  مّتت 

امللكية  وحقوق  الأك�دميية  البي�ن�ت 

اأمريكية،  ج�معة   144 من  الفكرية 

و176 ج�معة يف 21 دولة اأخرى.

�صحيفة  ك�صفت   ،2014 ال��ع���م  ويف 

در��سات و�أبحاث
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املح�ربني  وح��دة  اأّن  ت�ميز«  »نيويورك 

هي  ال�صيني  اجلي�ش  يف  ال�صيربانيني 

التي  الهجم�ت  ة  غ�لبيَّ عن  امل�صوؤولة 

الأمريكية،  ال�صرك�ت  له�  �صت  تعرَّ

الرئي�ش  دف���ع  م���  ال�������وزارات.  وح��ت��ى 

اإىل  اأوب���م���،  ب���راك  ال�ص�بق  الأمريكي 

حتذير بكني من اأّن الهجم�ت ال�صيربية 

ُتعد �صكاًل من اأ�صك�ل العدوان احلربي 

على بالده، متوّعًدا الرد ب�ملثل.

كذلك �صّرحت جمموعة من ال�صب�ط 

املركزية  املخ�برات  وك�لة  ال�ص�بقني يف 

الث�ين  ت�صرين  مطلع  يف  الأمريكية، 

بني  �صّنت  اإي���ران  »اأّن   2018 نوفمرب   –
وقر�صنة  اخ��رتاق  عملي�ت  و2013   2009

وك���ل��ة  �صبك�ت  ع��ل��ى  اإل��ك��رتون��ي��ة 

»ال�صي  الأمريكية،  املركزية  املخ�برات 

اآي اإي«، وعّطلت نحو 70% من عملي�ت 

الوك�لة التج�ص�صية«. 

اإىل ذلك، رّدت الولي�ت املتحدة ب�لنتق�م 

ق�مت  عندم�  ال�صم�لية،  كوري�  من 

�صركة  بقر�صنة   2014 الع�م  يف  الأخ��رية 

 Sony اإنرتتينمنت«  بيكت�صرز  »�صوين 

pictures entertainment ملنع عر�ش 
 The Interview اإنرتفيو«،  »ذا  فيلم 

الذي ي�صخر من رئي�ش كوري� ال�صم�لية، 

من  النتق�م  وك�ن  اأون.  جونغ  كيم 

 3 مل��دة  الإن��رتن��ت  وا�صنطن  قطع  خ��الل 

وعزله� عن  ال�صم�لية،  اأي�م عن كوري� 

الع�مل طوال تلك الفرتة.

 

احلرب ال�سيربانية بني الأمن والقانون 

الدويل

ال�صيربي،  ال��ف�����ص���ء  طبيعة  ب�صبب 

ال��دول،  حل��دود  ع�برة  ع�ملية  ك�ص�حٍة 

داخل  من  ال�صيربي  الأم��ن  ق�صية  متتد 

الدويل، ومع  النظ�م  اإىل جمموعة  الدولة 

الف�علني جميًع� يف  تهّدد  وجود خم�طر 

جمتمع املعلوم�ت الع�ملي ت�صبح الق�صية 

مرتبطة ب�لأمن الع�ملي.

وقد ح�صلت اأول حم�ولة لو�صع مع�هدة 

دولية لتقنني عمل الف�ص�ء ال�صيرباين وم� 

يت�صل به يف الع�م 2001، واأ�صهمت اللجنة 

الدولية لل�صليب الأحمر ب�صفته� مراقًب�، 

للق�نون  ت�لني  ب�»دليل  ُيعرف  م�  ن�صر  يف 

ق على احلرب الإلكرتونية«  الدويل امُلطَبّ

غري  وثيقة  وهو  ت�لني(،  دليل  )اخت�ص�ًرا 

جمموعة  �صي�غته�  يف  �ص�رك  ملزمة 

من اخلرباء الق�نونيني والع�صكريني من 

عدة دول.

ت�لني  دليل  وفق  ال�صيربانية«  و»احلرب 

هي »و�ص�ئل واأ�ص�ليب القت�ل التي تت�ألف 

الإل��ك��رتوين  الف�ص�ء  يف  عملي�ت  من 

اأو جُترى  النزاع امل�صّلح  اإىل م�صتوى  ترقى 

يف  املق�صود  املعنى  �صمن  �صي�قه«،  يف 

»الهجوم  اأم�  الإن�ص�ين.  ال��دويل  الق�نون 

ال�صيرباين« فيعّرفه الدليل ب�ل�صتن�د اإىل 

عملية  »ب�أّنه  الإن�ص�ين،  الدويل  الق�نون 

دف�عية  اأو  هجومية  �صواء  اإلكرتونية 

قتل  اأو  اإ�ص�بة  يف  تت�صبب  اأن  ُيتوّقع 

اأ�صخ��ش اأو الإ�صرار ب�أعي�ن اأو تدمريه�« .

وحدات القتال الإلكرتوين

ال�صنوات  يف  الع�مل  دول  بع�ش  ق�مت 

م��ه���رات  ا���ص��ت��خ��دام  بتطوير  الأخ����رية 

هجوم  ك���أدوات  واحلوا�صيب  الإنرتنت 

نف�صية.  وح��روب  وا�صتخب�رات  ودف���ع 

وبريط�ني�  املتحدة  الولي�ت  اأن�ص�أت  فقد 

وفرن�ص� وكوري� اجلنوبية وحدات خ��صة 

احلرب  عن  م�صوؤولة  امل�صلحة  قّواته�  يف 

الإلكرتونية اأو حرب املعلوم�ت. وجتمع 

العقل  بني  م�  اخل��صة  ال��وح��دات  ه��ذه 

التي  التقنية  وامل���ه����رات  الع�صكري 

اأو  متّكنه� من الدف�ع و�صّد الهجم�ت 

اإحداث خ�ص�ئر. من ن�حية اأخرى، يتزايد 

ا�صتخدام الإنرتنت ب�صكٍل ع�م، وو�ص�ئل 

خ��ش،  ب�صكٍل  الجتم�عي  التوا�صل 

ت�صنه�  التي  احل��رب  يف  فع�لة  ك����أداة 

ال�صرق  يف  �صيم�  ل  امل�صلحة  التنظيم�ت 

املجموع�ت  هذه  وج��دت  فقد  الأو�صط. 

يف  مفيدة  و�صيلة  الإلكرتوين  الف�ص�ء  يف 

التوا�صل  و�ص�ئل  ف��صتخدمت  �صراعه�، 

كم�  املق�تلني.  لتجنيد  الجتم�عي 

الف�ص�ء  من  التنظيم�ت  هذه  ا�صتف�دت 

احلرب  لإط��الق  ة  كمن�صّ الإلكرتوين 

م�ص�هد  بت�صوير  اخل�صوم  �صد  النف�صية 

لبّث  وا�صع  نط�ق  على  ون�صره�  العنف 

ُي�صتخدم  ك��ذل��ك،  وال��ذع��ر.  ال��رع��ب 

اإلكرتونية  هجم�ت  �صن  يف  الإنرتنت 

اإحل���ق  �ص�أنه�  م��ن   Cyber attacks
خ�ص�ئر ب�خل�صم، غ�لًب� م� تكون م�لية، 

املواقع  اأو  البنوك  ا�صتهداف  فيجري 

بي�ن�ت  على  حتتوي  التي  احلكومية 

من�ص�آت  ا�صتهداف  حتى  اأو  مهمة، 

اإي��ران  لربن�مج  حدث  كم�  �صن�عية، 

�صيم�نتك  �صركة  تقرير  فوفق  النووي. 

الإل��ك��رتوين،  الأم��ن  جم���ل  يف  الع�ملة 

الكمبيوتر  ف��ريو���ش  م��ن  ن�صخة  ف����إّن 

ا�صُتخدمت   »Stuxnet »�صتك�صنت 

النووي يف  اإيران  برن�مج  وتدمري  مله�جمة 
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در��سات و�أبحاث

الع�م 2010، ب�لتع�ون بني الولي�ت املتحدة 

والكي�ن الإ�صرائيلي.

العنف الرقمي بني املواجهة 

واخل�سو�سية

يرى بع�ش املحّللني »اأّن التحدي الأكرب 

هو  الإلكرتونية  احل��رب  ي��واج��ه  ال��ذي 

مع�ر�صة منظم�ت املجتمع املدين لبع�ش 

ال��دول،  بع�ش  تّتبعه�  التي  الإج���راءات 

والتي تف�صي اإىل تقلي�ش حرية الأفراد من 

التوا�صل  وو�ص�ئل  الإنرتنت  مراقبة  خالل 

حرية  على  تعدًي�  ميثل  م�  والرتا�صل، 

ال�صخ�صية  معلوم�تهم  و�صّرية  الأف��راد 

وخ�صو�صيتهم«.

لهذه  التقليدية  غ��ري  الطبيعة  اإّن 

غري  مع�يري  اأو  حلوًل  تتطلب  احل��روب 

اأّن  يعني  للتع�طي معه�. وهذا  تقليدية 

الرق�بة  يف  املتمثلة  التقليدية  احللول 

وح�ص�ب�ت  امل��واق��ع  وَغ��ل��ق  ال�����ص���رم��ة 

التوا�صل الجتم�عي الت�بعة لتنظيم�ت 

وف�ص�ئل م�صلحة، لن حترز جن�ًح� كبرًيا 

من  العديد  اعرتف  وقد  ال�صي�ق.  هذا  يف 

 security الإل��ك��رتوين  الأم���ن  خ��رباء 

لأّن  الإج����راء،  ه��ذا  ب�صعوبة   Cyber
ح�ص�ب  اأو  موقع  اأو  �صفحة  كل  مق�بل 

وعلى  املواقع.  ع�صرات  �صتنطلق  ُيغلق، 

لهذا  الفرتا�صية  الطبيعة  من  الرغم 

الع�صكرية،  العملي�ت  م��ن  ال��ن��وع 

ل  عنه�  الن�جتة  واملع�ن�ة  الأ�صرار  ف���إّن 

ففي  الف��رتا���ص��ي.  الع�مل  على  تقت�صر 

 ،� اإلكرتونيًّ التحكم  فيه  يجري  ع�صر 

بع�ش  ت�صتهدف  قد  تقريًب�،  �صيء  بكل 

الهجم�ت الإلكرتونية موؤ�ص�ص�ت البنية 

ي�صبب حرم�ن عدد كبري  م�  التحتية، 

من  امل�صتهدفة  املنطقة  يف  املدنيني  من 

ك�ملي�ه  الأ�ص��صية  امل��واد  اأو  اخل��دم���ت 

وقد  الطبية،  الرع�ية  اأو  الكهرب�ء  اأو 

ورمب�  كبرية  مع�ن�ة  ذلك  على  يرتتب 

فقدان البع�ش حلي�تهم. لذا فمن املهم 

مت�بعة النق��ص�ت الدائرة يف هذا املج�ل، 

التقنية  التطورات  مت�بعة  اإىل  ب�لإ�ص�فة 

هذا  ع��ن  الن�جمة  امل��ع���ن���ة  لتقليل 

»العنف الرقمي«. 

الأمن املعلوماتي اأو ال�سيربي 

وتداعياته

�صبكة  ا���ص��ت��غ���ل  منطق  ف��ه��م  اإّن 

الإنرتنت، وفل�صفته� الع�مة، ل ميكن 

وظ�ئف  ا�صتح�ص�ر  دون  من  ي�صتقيم  اأن 

ال�صبكة،  داخ��ل  البحث  حم��رك���ت 

ت�صميمه�  وط���رق  اأدواره������  وك��ذل��ك 

كبواب�ت. ويف املق�بل، من جّراء انفت�ح 

ف�إّنه�  القوية،  ولمركزيته�  ال�صبكة 

التي  ال���رباءة  ع��ن  ال��دف���ع  ت�صتطع  مل 

اخرتاقه�،  مّت  بل  ن�ص�أته�،  لزمته� منذ 

اأو  ال�صبكة  قرا�صنة  اأو  من قبل جمرمي 

 � واأي�صً و�صواهم،   Hackers »اله�كرز« 

من قبل تنظيم�ت متطرفة يف الفكر، 

اإره�بية يف املم�ر�صة.

لذلك، ف�إّن اإ�صك�لية الأمن املعلوم�تي 

على  ح��ك��ًرا  اجل���ن��ب  ه��ذا  يف  تعد  مل 

ال�صرك�ت اأو املوؤ�ص�ص�ت �ص�حبة العالقة، 

اأي  من  معطي�ته�  بنوك  حفظ  بغية 

ت�صّكل   � اأي�صً اأ�صحت  بل  ا�صتهداف، 

الدول  بوجه  كبرًيا  وحتدًي�  قوًي�  ره�ًن� 

بني  ف�ملواجهة  وب�لت�يل،  واحلكوم�ت. 

املتطرفة  والتنظيم�ت  الأم��ن  م�ص�لح 

الواقعي  الف�ص�ء  على  مقت�صرة  تعد  مل 

ليّتخذ  منه�  جزء  انتقل  بل  امللمو�ش، 

للحروب  وجم���ًل  ملج�أً،  ال�صبكة  من 

دوّي  ن�صمع  والتي  الق�دمة،  الفرتا�صية 

الهتم�م  يعد  ومل  ف��رتة،  منذ  �صداه� 

البعد  على  يقت�صر  الإلكرتوين  ب�لأمن 

اأبع�د  اإىل  جت���وزه  بل  فح�صب،  التقني 

اجتم�عية،  ثق�فية،  طبيعة  ذات  اأخرى 

اق��ت�����ص���دي��ة، ع�����ص��ك��ري��ة، وغ��ريه���، 

للف�ص�ء  ال�صلمي«  »غ��ري  ف�ل�صتخدام 

القت�ص�دي،  الرخ�ء  يف  يوؤّثر  الإلكرتوين 

جميعه�  للدول  الجتم�عي  وال�صتقرار 

تعتمد  التحتية  بنيته�  اأ�صبحت  التي 

كذلك،  الإل��ك��رتوين.  الف�ص�ء  على 

الدولة مع ت�ص�عد دور  ف�إّن تراجع �صي�دة 

العالق�ت  يف  ال��دول  غري  من  الف�علني 

التكنولوجية  ال�صرك�ت  )مثل  الدولية 

اجلرمية،  و�صبك�ت  للحدود،  الع�برة 

واجلم�ع�ت  الإلكرتونية،  والقر�صنة 

ف��ر���ش حتدي�ت  وغ��ريه���(،  الإره���ب��ي��ة 

عديدة يف احلف�ظ على الأمن ال�صيرباين 

اجت�ه�ت  بروز  اإىل  دفع  م�  وهذا  الع�ملي. 

وذل��ك  الأم���ن،  ه��ذا  لتحقيق  متعددة 

امل�صلحة  اأ�صح�ب  ب��ني  التن�صيق  ع��رب 

امل��دين،  واملجتمع  احل��ك��وم���ت،  م��ن 

وو�ص�ئل  التكنولوجية،  وال�صرك�ت 

الإعالم، وغريه�...

مراجع:

�صيح�ت  اأح��دث  الرقمي...  العنف   -

احلروب اجلديدة.

ل��ل��ح��روب  الإن����رتن����ت ك��ف�����ص���ء   -

الفرتا�صية الق�دمة.

 http://www.siyassa.org.eg -

- اأمن�ط احلرب ال�صيربانية - د. ع�دل 

عبد ال�ص�دق.
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حول  املفاو�سات  مرحلة  نهاية  اقرتاب  مع 

الأوروب��ي،  والحت��اد  بريطانيا  بني  الطالق 

»اأوراق  اأيقظت  جًدا،  بالبطيئة  ُو�سفت  والتي 

الربيطانية  احلكومة  بداأت  التي  بريك�ست« 

موجة  املا�سي،  اأيلول   13 يف  عنها  بالك�سف 

بريطانيا  م�ستقبل  حيال  ال�سكوك  من  وا�سعة 

يف  املقّرر  الأوروب��ي  الحتاد  من  اخلروج  بعد 

29 اأذار 2019. وقد اأجمعت قطاعات الأعمال 

اأ�ساًل  موؤّيدة  التي مل تكن  البحوث  وموؤ�س�سات 

ال�ستعداد  �سرورة  الحت��اد  عن  لالنف�سال 

مرافق  جممل  �ستطال  بعده  جديدة  ملرحلة 

احلياة  ونواحي  العمل،  و�سوق  واملال  القت�ساد 

ا  خ�سو�سً البالد،  يف  والجتماعية  القت�سادية 

واأّن النمو القت�سادي قد تعّر�ش للتباطوؤ، اإ�سافة 

�سرف  �سعر  وهبوط  الت�سخم،  ن�سبة  زيادة  اإىل 

يف  القت�ساد  حجم  طاولت  وخ�سارة  العملة، 

العقارات  اأ�سعار  يف  وتراجع  الأوروبي،  الحتاد 

وال�سقق...

الأجنبية،  العم�لة  كث�فة  ب�صبب 

اأ�صهمت  التي  املفتوحة  احلدود  و�صي��صة 

وب�صبب  الإره���ب��ي��ة،  العملي�ت  بتزايد 

ملي�ر   60 نحو  الب�لغة  الف�تورة  كلفة 

لالحت�د  بريط�ني�  تدفعه�  �صنوًي�  ي��ورو 

الذي  »الربيك�صت«،  ك���ن  الأوروب���ي، 

 23 يف  حوله  ال�صعبي  ال�صتفت�ء  اأج��ري 

يف   51،9 ���ص��ّوت  يومه�  ح���زي���ران-2016. 

خروج  مع  الربيط�ين  ال�صعب  من  املئة 

ف��صتق�ل  الأوروبي،  الحت�د  بريط�ني� من 

دايفيد  ال�ص�بق  الربيط�ين  ال��وزراء  رئي�ش 

م�ي.  ترييزا  مك�نه  وحّلت  ك�مريون 

ومنذ ذلك الت�ريخ بداأت املف�و�ص�ت حول 

تطبيق »الربيك�صت«.

مراحل اإعالن »الربيك�سيت«

اجل�معي  والأ�صت�ذ  القت�ص�دي  اخلبري 

جملة  اإىل  حت��ّدث  وزين  غ���زي  الدكتور 

�صهدته�  مراحل  ثالثة  عن  »اجلي�ش« 

ال�صنتني  خ��الل  مّت��ت  التي  املف�و�ص�ت 

الأخريتني بني بريط�ني� والحت�د الأوروبي. 

وهذه املراحل هي وفق الآتي:

مع�هدة  من   50 امل���دة  اإىل  ا�صتن�ًدا   -

نه�ية  يف  الّطالق  �صروط  تنتهي   lisbon
الع�م 2018.

- يتّم الن�صح�ب اأو الّطالق النه�ئي يف 

الع�م 2019، وي�صبح حينه� عدد  اآذار من 

دول الحت�د الأوروبي 27 دولة.

 31 يف  النتق�لية  املرحلة  تنفيذ  يتّم   -

يف  وزراء  ثّمة  لكن   ،2020 الأول  ك�نون 

بتمديد  يط�لبون  الربيط�نية  احلكومة 

هذه املهلة.

التف�و�ش  وي�صيف وزين: »بداأت عملية 

والتي  الأوروب���ي،  والحت���د  بريط�ني�  بني 

اأرادته�  الع�م 2018، وقد  تنتهي يف نه�ية 

بغية  �صدامية  وغ��ري  �َصِل�صة  بريط�ني� 

دول  مع  اجلّيدة  العالق�ت  احلف�ظ على 

وقد  بطيئة.  ك�نت  ولكّنه�  الحت���د، 

»الّطالق«  اأو  التف�و�ش  عملية  ا�صتندت 

كم� ُت�صمى اإىل ثالث اأولوي�ت:

1- التف�ق على دفع ف�تورة اخلروج من 

الحت�د الأوروبي وقيمته� 45 ملي�ر يورو.

مب�صري  متعّلقة  �صم�ن�ت  و�صع   -2

املواطنني الأوروبيني املقيمني يف بريط�ني� 

ماليني  ث��الث��ة  ع��دده��م  يبلغ  وال��ذي��ن 

بق�ئهم  ت�صهيل  نحو  والتوّجه  مقيم، 

الثم�ين  ال�صنوات  خ��الل  بريط�ني�  يف 

الق�دمة.

اإيرلندا  مع  احل��دود  حتديد  عملية   -3

داخل  البق�ء  يف  ترغب  التي  ال�صم�لية 

تريد  التي  اإيرلندا  وجمهورية  الحت���د، 

�صعوبة  والأك��ر  بربيط�ني�،  اللتح�ق 

وتعقيًدا.

العالق�ت  مبو�صوع  يتعّلق  م�  يف  اأم��� 

ال��ت��ج���ري��ة واجل��م��رك��ي��ة ب��ني الحت����د 

اخل�رجية  وزيرة  و�صعت  فقد  وبريط�ني�، 

�إقت�ساد ومال
اإعداد: تريز من�سور

الدكت�ر غازي وزين

ال�»بريك�ست« يف مرحلة التفاو�ش الأخرية 

قبل الّطالق مع الحتاد الأوروبي
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هذه  حلّل  خطة  م�ي  تريزا  الربيط�نية 

ل اإىل حّل تقني  امل�ص�ألة على اأ�ص��ش التو�صّ

بخ�صو�ش   Back stop ب�  ي�صمى  م�  اأو 

ل   ،2021 الع�م  لغ�ية  ال�صم�لية  اإيرلندا 

التف�قي�ت  من  املئة  يف   50 واأّن  �صّيم� 

الحت�د  خ���رج  هي  لربيط�ني�  التج�رية 

الأوروبي.

التداعي�ت  ح��ول  ���ص��وؤال  على  ا  وردًّ

الطالق  اأو  الن�صح�ب  لهذا  القت�ص�دية 

يقول وزين:

لوحظ ح�صول تب�طوؤ يف النمو القت�ص�دي 

يف  املئة  يف   2،3 من  تراجع  اإذ  الربيط�ين 

الع�م 2016 اإىل 1،5 يف املئة يف الع�م 2018، 

ويعود  الع�م 2019،  ب� 1،3 يف  الن�صبة  وتقّدر 

اأجواء من القلق وعدم  اإىل �صيطرة  ذلك 

ورج�ل  امل�صتثمرين  لدى  واملخ�وف  اليقني 

الع�ملية  ال�صرك�ت  انتق�ل  من  الأعم�ل 

الأوروب��ي.  الحت�د  اإىل  ال�صن�ع�ت  وبع�ش 

ال�صتهالك يف  تراجع  ذلك،  اإىل  اإ�ص�فة 

القت�ص�دي،  النمو  ب�ت  حيث  بريط�ني� 

ال�صبع.  املجموعة  دول  ب��ني  الأ�صعف 

يكن  مل  اأّن�����ه  ي��الح��ظ  امل��ق���ب��ل  يف 

البط�لة،  على  ت�أثري  اأي  ل�»بريك�صت« 

من  الن�صبة  تراجعت  العك�ش  على  بل 

ذلك  ويعود  املئة،  يف   4 اإىل  املئة  يف   4،8

بريط�ني�،  يف  العمل  �صوق  هيكلية  اإىل 

امل�صتقلني  العم�ل  اأع��داد  ازدادت  حيث 

حتى بلغت حواىل 4،8 مليون �صخ�ش.

وم����ن ال���ت���داع���ي����ت الق��ت�����ص���دي��ة 

ن�صبة  يف  زي����دة   ��� اأي�����صً ل�»بريك�صت« 

املئة  يف   3 نحو  ارتفعت  التي  الت�صّخم 

العملة  ���ص��رف  �صعر  ت��راج��ع  ب�صبب 

اأ�صع�ر  ت��راج��ع��ت  كم�  ال��ربي��ط���ن��ي��ة، 

العق�رات وال�صقق نحو 10 اإىل 15 يف املئة. 

وت�صود يف القط�ع امل�يل، حيث تعمل 320 

والقلق  األف موؤ�ص���صة، ح�لة من اخلوف 

امل�لية  واملوؤ�ص�ص�ت  امل�ص�رف  انتق�ل  من 

وفرن�ص�  )اأمل�ني�  الأوروب��ي  الحت�د  دول  اإىل 

اإمك�ن  اإىل  اإ�ص�فة  خ��ش(،  ب�صكل 

ونحو  وظيفة،  األف   75 يق�رب  م�  خ�ص�رة 

70 ملي�ر جنيه ا�صرتليني من الإيرادات.

العملة  ا�صتط�عت  اأخرى،  ن�حية  من 

ا�صتقراره�  على  املح�فظة  الربيط�نية 

على  اليورو،  مق�بل  تقريًب�   1،2 بقيمة 

الرغم من هبوطه� بن�صبة راوحت بني 15 

و20 يف املئة بعد اإعالن ال�»بريك�صت«.

قد  ال�صي�حة  اأّن  وزين  الدكتور  ويو�صح 

�صرف  �صعر  انخف��ش  نتيجة  ا�صتف�دت 

نت بن�صبة 8 يف املئة، وقد  العملة، فتح�صّ

بلغ عدد ال�صي�ح نحو 40،6 مليون �ص�ئح 

يف الع�م 2017. وميكن القول ب�لإجم�ل 

اإّن القت�ص�د الربيط�ين قد جت�وز مطّب�ت 

ال� »بريك�صت«.

رابح يف  يوجد  اأّنه ل  وزين  يعترب  اأخريًا، 

خ�ص�رة  يالحظ  اإذ  الحت���د،  من  اخلروج 

الأوروب��ي  الحت���د  يف  القت�ص�د  حجم  يف 

 250 حواىل  اأي  �صنوًي�،  املئة  يف   1،5 بنحو 

القت�ص�د  حجم  يف  وخ�ص�رة  دولر،  ملي�ر 

الربيط�ين بنحو 2،5 يف املئة، اأي م� يوازي 

35 ملي�ر دولر �صنوًي�.

اأّن  الأولية،  املوؤ�صرات  ُتظهر  ذلك،  اإىل 

الأوروبية  الدول  بني  م�  املواطنني  انتق�ل 

�صوف يبقى من دون احل�جة اإىل ت�أ�صريات 

الربيط�ين  ال�صعب  اأكرية  واأّن  دخ��ول، 

م��� زال����ت م��ع اخل����روج م��ن الحت�����د، 

يرون  امل�صتقّلني  من  املئة  يف   37 لكّن 

�صّيىء  ب�صكٍل  يتّم  ال�»بريك�صت«  اأّن 

ال��ق��رارات  م��ن  وخ��ل��ّوه  بطئه،  ب�صبب 

خالف�ت  وج��ود  اإىل  اإ�ص�فة  احل��صمة، 

�صروط  حول  احلكومة  داخ��ل  م�صتمّرة 

الطالق واحللول املقرتحة.
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ك�نوا كًرا يف »بيت بريوت« م�ص�ء 21 ت�صرين الث�ين امل��صي. 

ك�نوا كب�ًرا يحملون �صنوات من الذكري�ت واحلنني، و�صغ�ًرا 

وي�فعني يحملون الكثري من احلب ل�صوت ميالأ بيوتهم منذ 

ولدوا.

بريوت  بيت  �صهد  بتبقى«،  وحده�  »ف��ريوز...  عنوان  حتت 

والثم�نني  الث�لث  العيد  من��صبة  يف  ثق�فية  فنّية  احتف�لية 

لأيقونة لبن�ن، والذي تزامن مع ع�صية العيد اخل�م�ش وال�صبعني 

لال�صتقالل.

برح  م�  الذي  احلب  ويوبيل  لال�صتقالل  امل��صي  اليوبيل  اإّن��ه 

يف  �صوته�  ل�صيدة ح�صر  بعد جيل  وجياًل  بعد ع�م  ع�ًم�  ينمو 

ويعتربونه�  وطًن�،  ي�صمونه�  الب�صر.  من  املاليني  مئ�ت  وجدان 

كله�،  والأوق�ت  والأم��صي  ال�صب�ح�ت  رفيقة  اأرزاتن�.  اأجمل 

رفيقة الفرح والوجع واحلنني واملحبة والأمل وال�صالم واحل�لت 

وامل�ص�عر كله�.

فريوز التي اجتمع يف عيده� املئ�ت ك�نت يف »بيت بريوت« 

احل�مل ندوب احلرب وامل�صرق بجم�لت من الذاكرة الثق�فية 

خمتلفة  حقب  عرب  املمتدة  ب�صوره�  هن�ك  ك�نت  للوطن. 

ك�نت  جم�ًل.  تتوهج  زالت  وم�  م�صيئة  ب��داأت  م�صرية  من 

هن�ك ب�صور تدّخل فيه� ع�ص�قه� بكثري من احلب ليبعثوا 

الع�مل. ك�نت هن�ك ب�صوته� و�صورته�  واإىل  اإليه�  بر�ص�ئلهم 

عرب �ص��صة بثت مق�طع ن�درة من اأعم�له�. اأم�م ال�ص��صة وقف 

الزائرون، غّنوا مع اأيقونتهم بفرح كبري، وتفح�صوا اآلت ت�صوير 

وت�صجيل قدمية ا�صتخدمت يوًم� م� يف اإنت�ج اأعم�ل فريوز.

ال�صخ�صية  املقتني�ت  وفريوز ك�نت هن�ك يف جمموعة من 

كتب،  طويلة.  �صنوات  خالل  حمبوه�  جمعه�  التي  الأخرى 

ك��صيت،  اأ�صرطة  اأ�صطوان�ت،  قدمية،  و�صحف  جم��الت 

اأنيق  اأخرى، كله� عر�صت ب�صكل  واأعم�ل  اأفالم  برو�صورات 

ومن دون تكّلف. الزائرون وجدوا عند املدخل دفرًتا اأنيًق� خطَّ 

كثرية،  املحبة  ر�ص�ئل  لفريوز.  ر�ص�لة  اأوراقه  على  منهم  كل 

�صيدتي  الر�ص�ئل  هذه  ق��راأِت  »اإن  ال�صتي�ق:  ر�ص�ئل  وكذلك 

امل�صرح،  على  اأراِك  اأن  حي�تي  حلم  حفلة،  نريد  اأرج��وك 

كتب  حي�تي،  اأعطيتني  لأن��ِك  �صكًرا  اإحداهن.  كتبت 

لي�ش  ويعطيه�...  عمره  من  ي�أخذ  اأن  الله  من  ط�لًب�  اآخ��ر 

اأنِت  ال�صتقالل،  اأن يكون عيد ميالدك ع�صية عيد  �صدفة 

اأجمل...  والأ�صي�ء  الأم�كن  جعلِت  لأنك  �صكًرا  وط��ن... 

ي�صبح  اأحبك...«  ولدت،  منذ  واأ�صمعك  �صنوات  ت�صع  عمري 

واملحكية  الف�صحى  ب�لعربية  اللغ�ت...  الدفرت كت�ًب� متعدد 

اإىل  اأ�ص�رت  الر�ص�ئل  بع�ش  والإنكليزية.  وب�لفرن�صية  كتبوا، 

الأم�كن التي اأتى منه� اأ�صح�به�، من بعلبك، من اجلنوب، 

�: من م�صر و�صوري� وفل�صطني واملغرب وتون�ش  من عك�ر... واأي�صً

واجلزائر واأ�صرتالي� وكندا واأمريك�.

بب�ص�طة  لل�صيدة  يحكي  كت�ب  على  امل�ص�عر  من  طوف�ن 

ظ�هرة  اإّنه�  حي�تن�.  يف  ح�صوره�  اأ�ص��صي  هو  كم  وعفوية 

عن  ف�صاًل  اجل�معية  ال��درا���ص���ت  ع�صرات  حوله�  كتبت 

جيل  من  عبوره�  وتوا�صل  وتتو�صع  متتد  زالت  وم�  الكتب، 

الرقي  م� يكفي من  واأينم� حّل طيفه� حّل معه  اإىل جيل، 

واجلم�ل ليغمر الن��ش والأم�كن.

ح�صر اإىل املعر�ش وزيرا الثق�فة وال�صي�حة يف حكومة ت�صريف 

بريوت  وحم�فظ  كيداني�ن،  واأوادي�ش  خوري  غط��ش  الأعم�ل 

زي�د �صبيب، وزي�د الرحب�ين. رمب� ك�نت من املّرات الن�درة التي 

ل يح�صل فيه� تدافع للتق�ط �صورة ب�لقرب من زي�د اأو �صواه من 

�صلوكي�ت  التزام  يفر�ش  الذي  فريوز  اإّنه ح�صور  الكب�ر.  الزوار 

حمددة.

و�ص�ئل  به�  �صجت  التي  الحتف�لية  هذه  نّظم  من  اأخ��رًيا، 

الإعالم اللبن�نية والعربية والأجنبية ف�صاًل عن مواقع التوا�صل 

الإجتم�عي؟

الف�ي�صبوك  على  �صداقة  بينهم  ن�ص�أت  �صب�ب  ب�صعة  اإّنهم 

الأر�صيف«،  من  خمت�رات  »ف��ريوز:  جمموعتي  اإىل  )ينتمون 

بجهودهم  الراقية  الحتف�لية  هذه  نظموا  و»ف��ريوزي��ون«(، 

اخل��صة، وخالل اأي�م ق�صرية. كل م� اأرادوه هو اأن يقولوا لفريوز: 

»منحبك َت تخل�ش الأي�م«، وقد ق�لوه� بطريقة رائعة.

حمطة
بقلم: اإلهام ن�سر تابت

فريوز: منحبك َت تخل�ش الأيام
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جي�ش العلم والثقافة

�سهادة الدكتوراه يف الهند�سة امليكانيكية 

للعميد املهند�س جورج اجلمل

الدكتوراه  �شهادة  اجلمل  جورج  املهند�س  العميد  نال 

اللبنانية  اجلامعتني  من  امليكانيكية  الهند�شة  يف 

والي�شوعية، وذلك عن اأطروحته يف ابتكار ُنظم لتوفري 

عن  امل�شانع،  يف  الإنتاج  خطوط  يف  الطاقة  ا�شتهالك 

طريق تطبيق كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة. ونال 

درجة م�شّرف جًدا.

 

�سهادة املاج�ستري يف احلقوق

للعقيد الركن عالم اأبو �ساهر

املاج�شتري  �شهادة  �شاهر  اأبو  الركن عالم  العقيد  حاز 

اإدارية ومالية( من جامعة  �س قوانني  يف احلقوق )تخ�شّ

بريوت العربية.

اأبو �شاهر ر�شالته التي متحورت  وناق�س العقيد الركن 

حول »الأعباء القابلة للتنزيل يف �شريبة الأرباح التجارية 

وغري التجارية واملهن احلرة«، ونال تقدير اللجنة بدرجة 

جيد جًدا.

 

اإجازة يف العالقات العامة والإعالن

للعقيد الركن جوين عقل

لواء امل�شاة  حاز العقيد الركن جوين جميل عقل من 

من  والإع���الن  العامة  العالقات  يف  اإج��ازة  ال�شاد�س، 

كّلية الإعالم يف اجلامعة اللبنانية.
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�سهادة املاج�ستري

يف علوم وتكنولوجيا 

الهند�سة البيئية

للمالزمني الأولني 

البحريني

اإيلي احلاج 

وح�سن فرحات

قاعدة   ( فرحات  علي  وح�شن  البحرية(  جونية  )قاعدة  احلاج  طانيو�س  اإيلي  البحريني  الأولني  املالزمني  من  كّل  حاز 

 Ecole جونيه البحرية(، �شهادة املاج�شتري يف علوم وتكنولوجيا الهند�شة البيئية )املواقع البحرية و�شالمة املالحة( من

Marine Nationale يف فرن�شا.

جي�ش العلم والثقافة

 �سهادة املاج�ستري يف احلقوق

للرائد �سبيب اأبي خر�س

�شهادة  لواء احلر�س اجلمهوري،  اأبي خر�س من  �شبيب جرج�س  الرائد  نال 

احلقوق  كّلية  من  العامة(  والإدارة  )التخطيط  احلقوق  يف  املاج�شتري 

والعلوم ال�شيا�شية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

 

اإجازة يف اللغة الإنكليزية واآدابها

للنقيب املهند�س جوزف جربان

نال النقيب املهند�س جوزف جربان من مقّر عام اجلي�س، اإجازة يف اللغة 

اجلامعة  يف  الإن�شانية  والعلوم  الآداب  كّلية  من  واآدابها  الإنكليزية 

اللبنانية.
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�سهادة املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية

للمالزم البحري اإبراهيم احلايك

البحرية،  بريوت  قاعدة  من  احلايك  خليل  اإبراهيم  البحري  املالزم  نال 

يف  الهند�شة  كّلية  من  امليكانيكية  الهند�شة  يف  املاج�شتري  �شهادة 

جامعة البلمند.

�سهادة املاج�ستري

يف الهند�سة ال�سناعية

للرقيب حمزة خدوج

حاز الرقيب حمزة خدوج من مديرية 

يف  املاج�شتري  ���ش��ه��ادة  امل��خ��اب��رات، 

اجلامعة  م��ن  ال�شناعية  الهند�شة 

اللبنانية الدولية.

 

اإجازة فّنية

يف املعلوماتية

للرقيب عبا�س يزبك

فوج  من  يزبك  عبا�س  الرقيب  حاز 

التدخل الأول اإجازة فّنية يف املعلوماتية 

– فرع الربجميات، من املديرية العامة 
للتعليم املهني والتقني يف وزارة الرتبية 

والتعليم العايل.

 

�سهادة املا�سرت املهني

يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية

للرقيب �سايف العبد اللـه

لواء  الل�ه من  العبد  �شايف  الرقيب  نال 

امل�شاة ال�شاد�س، �شهادة املا�شرت املهني يف 

)التخطيط  والإدارية  ال�شيا�شية  العلوم 

احلقوق  كّلية  من  العامة(  والإدارة 

والعلوم ال�شيا�شية والإدارية يف اجلامعة 

اللبنانية.
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يف  يوٍم  ك��اأّي  لي�س  ال�شتقالل  يوم 

روزنامة حياة �شعب وتاريخ وطن، اإّنه 

يوم عظيم �شنعه اأبطال عظماء.

اأجمله وطًنا �شّيج حدوده بدماء  ما 

ون  يخ�شَ ل  الذين  البوا�شل  �شهدائه 

ا ول اإرهاًبا. عدوًّ

هو  ال�شتقالل  ذك��رى  تخليد  اإّن 

منا�شبة وطنية ل�شتيالد تلك القيم 

واإنبات  الّنبيلة،  والغايات  امية  ال�شّ

جذور الوطنية التّواقة اإىل اأفٍق اأرحب 

اأرغد، خدمًة لق�شايا وطٍن  وم�شتقبٍل 

اإع��الًء  ط���واًل،  �شنني  �شعبه  نا�شل 

وحفاًظا  لوحدته،  ْوًنا  و�شَ ملكانته، 

مقّد�شاته،  عن  ودفاًعا  هوّيته،  على 

الق��ت�����ش��ادي��ة  لنه�شته  وت���ع���زي���ًزا 

والجتماعية والثقافية.

اإّن عَظمة هذه الذكرى ت�شتوجب وقفَة تاأّمل يف كّل ما مّر 

ن. فعلينا جميًعا،  َ به تاريخ لبنان من م�شاكل وم�شاعب ومحِ

ا واحًدا ن�شبك يًدا بيٍد من اأجل  يف هذه الذكرى، اأن نقف �شفًّ

امل�شرتك  العي�س  ْون  و�شَ احلبيب،  الوطن  هذا  على  املحافظة 

وتغليب النتماء الوطني على اأّي اعتبار اأو انتماء اآخر.

والّتحية يف هذا اليوم اإىل كّل من حمل م�شعل احلرية والعّزة 

والكرامة، اإىل جي�شنا الأبّي املقدام يف الّدفاع عن اأر�س الوطن 

وحماية اأهله واملحافظة على الوحدة الوطنية. 

خواطر
اإعداد: �سادي مهنا

لبنان وال�ستقالل

بها،  ننطق  كلمة  لي�س  ال�ستقالل 

و�سغف  باحلرية  اإح�سا�س  هو  اإمنــا 

بالوطن.

عليها  يعي�س  ا  اأر�سً لي�س  الوطن 

ذو  كيان  هو  اإمّنا  فح�سب،  الإن�سان 

تعي�س  وجــذوٍر  ولغٍة  وتاريٍخ  �سيادٍة 

فينا...

لبنان وال�ستقالل
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اأوراق قدمية
اإعداد: با�سكال معّو�س بومارون

وتراث،  رجل  بركات،  »حبيب  كتاب  من 

اجلوهرة املُ�ساعة« الذي جمعه واأعّده عبدالله 

حبيب بركات، حتية للبنان؛ يف عيد ا�ستقالله 

يوم 22 ت�سرين الثاين ٤٦، األقى املالزم حبيب 

اأوتيل  يف  الأوىل  ق�سيدته  بركات  عبدالله 

فوؤاد  الزعيم  قائد اجلي�س  نورماندي يف ح�سور 

وعائالتهم،  وال�سباط  القيادة  واأركان  �سهاب 

فاأُطلق عليه لقب �ساعر اجلي�س وخطيبه منذ 

تلك اللحظة.

»�ساعر اجلي�س« 

يف ق�سيدة ال�ستقالل

املالزم 

حبيب عبدالله بركات

�����ه�����ا َع�����������ّرج ع���ل���ي���ه���ا ف�����اإَنّ

�����ه�����ا   َدَنّ ������ك  ب������روححِ واأذحِب 

���ذاه���ا َف���َك���ّوَن���ه���ا ����قَّ ����شَ َوان���������شَ

���َه���ا ������ط������ُرُه َع���مَّ وال�������������َورُد عحِ

َوَت������������������راَوَدت لحِ��������������ُوج����ودحِه����ا   

���ع���ودحِه���ا    ����َم����ت َوَن���������ُم ����شَ َو�����شَ

وال���������ش����ع����ُد ح�����ّل�����َق ف���وَق���ه���ا  

���������َق ذْوَق�����ه�����ا    �����ط�����ُف َنَّ وال�����لُّ

���رى   ������ُد ال�������شَّ َورحِج�����اُل�����ه�����ا اأُ�������شْ

َوَج���م���ي���ُع���ُه���م نحِ�����ْع�����َم ال������َورى  

َع����ب����رُيَه����ا  وال�����������ش�����وُق ع������مَّ   

ُي���ث���رُيه���ا ����ش���وق���ي  وال������ن������اُر   

�����ة وال�����ه�����وى  ول�����ه�����ا امل�����ح�����بَّ

����وى  ����ُن وال����غحِ َوَل�����ه�����ا امل����ح����ا�����شحِ

اأْر�������������سُ احل������ي������اةحِ وروُح�����ه�����ا 

���ف���وُح���ه���ا ����ُه����وُل����ه����ا و����شُ َف���������شُ

���ه���ا ال���َه���ن���ا  ث وال���ع���ي���ُد اأْل���َب�������شَ

امُل����ن����ى  واإذا  ه������ي  ف������������اإذا 

���ْي���ُف ال�����َردى   ���َه���اُب���َن���ا« ����شَ و»����شحِ

�����هحِ احل���������ادي َح�����دا �����فحِ وبحِ�����و������شْ

����ه����ا  َب������َل������ُد اخُل�������ل�������ودحِ وَغ����نحِّ

����ه����ا ح�����ّت�����ى ت���������ش����رَي ك����اأنَّ

���َه���ا ���َمّ َع�����َب�����ٌق ُي�������ح�������اوحُِل ����شَ

���َه���ا ���مَّ  َواأَب��������������اَح َق����ل����ُب����ُه ����شَ

�����ل�����ودحِه�����ا ُ َف�������َت�������واَع�������َدت خلحِ

�����َق�����نْيحِ َي�����ق�����وُده�����ا لحِ�����ل�����خ�����افحِ

�������ُب ����ش���وَق���ه���ا ول�����ًظ�����ى ُي�������داعحِ

َوَدَع�����������ا امل������الئحِ������َك َج���وَق���ه���ا

����ْه����ٌب ُت�����رى َونحِ�����������ش�����اوؤُه�����ا �����شُ

َم����َل����ك����وا ال������رَباَع������َة َوان������ربى

  ف�����������اأن���������������اَره وي���ُ��ن��������ي��������ُره��������ا

« اأم�����رُيه�����ا �����م�����ه�����ريُّ   »وال�����������شَّ

���ا َع��ل��ى ال���َق���ل���بحِ ا���ش��َت��وى َع���ْر����شً

َذَوَى َف�����������اإذا  َوَج��������م��������اُل��������ه��ا 

 �������ش������ٌر وق�����ل�����ب�����ي ي����ب����وُح����ه����ا

  وُع������ه������وُده������ا وُط����م����وُح����ه����ا

��ن��ا ���ي���ًب���ا م�����ن ���شَ َوًب���������ا َق�������شحِ

���َن���ا وُك���لُّ »ال�����زع�����ي�����ُم«  واإذا   

�����دا ال�����عحِ وْج���������ه  يف  َي��������ْف��������رَتُ 

َد واْه�����َت�����َدى  َوال�������َدْه�������ُر َغ����������َرّ

�����ُه ال����وج����ود �����������شُ َث�����م�����ٌل ُي�����راقحِ

���ت ف���ي���َه���ا ال�������ُورود َف���َت���ج���اَن�������شَ

وَي���ق���ي���ه���ا م����ن ����ش���رِّ احَل�������ش���وْد

���ع���وْد ��������وَن م�����ن ال�������شَ نَّ َي��������رَتَ

َي���َت���ك���اَت���ف���وَن َع���ل���ى ال���ُع���ه���وْد

ع����َل����ٌم ع���ل���ى الأع���������المحِ ج����وْد

���ج���وْد َخ������رَّ اجَل�����م�����اُل َل���ه���ا ����شُ

�����ه َت����ْرَف����ُع����ه����ا ال���ُب���ن���وْد ل��������لَّ

��ه��ود ���ُه���ٌب ع���ل���ى احَل�������قِّ ���شُ ����شُ

لحِ�������ف اجُل���ح���وْد بحِ�����ُه�����َداُه َم�����ْن اأَ
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الرقيب  

ندمي مو�سى امل�سرقه

 ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س 

ال��رق��ي��ب ن����دمي م��و���ش��ى 

بتاريخ  تويّف  الذي  امل�شرقه 

.2018/11/8

م���وال���ي���د  م������ن   -

 – �شدرا  يف   1977/6/1

مافظة عكار.

اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

اع�������ت�������ب�������اًرا م��ن 

.1994/11/17

�شرطة  ع���داد  م��ن   -

منطقة ال�شمال.

- حائز:

م��ك��اف��ح��ة  و�����ش����ام   •
الإرهاب.

• و�شام التقدير الع�شكري.
ال���ش��ت��ح��ق��اق  و����ش���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة 

الرابعة )الربونزي(.

• امليدالية الع�شكرية.
الداخلية  وزي��ر  تهنئة   •

والبلديات.

ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�س �شبع مّرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س 16 مّرة.

• تهنئة قائد القطعة.
- متاأّهل وله ثالثة اأولد.

يف �سجل اخللود

الرقيب  اجلي�س  قيادة  نعت   

اأول ب�شري �شامل نعمه الذي تويّف 

بتاريخ 2018/10/3.

 1982/4/25 مواليد  م��ن   •
مافظة   – طابا  ال�شيخ  يف 

عكار.

اعتباًرا  اجلي�س  يف  تطّوع   •
من 1999/8/2.

التدخل  ف���وج  ع���داد  م��ن   •
الأول.

- حائز:

للعام  امل��وؤمت��رات  ميدالية   •
.2002

• و�شام التقدير الع�شكري.
• و�شام مكافحة الإرهاب.

اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
من الدرجة الرابعة )الربونزي(.

ال��داخ��ل��ي��ة  وزي����ر  تهنئة   •
والبلديات.

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
�شبع مّرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
ت�شع مّرات.

• تهنئة مدير العمليات.
• تهنئة قائد اللواء.

• تهنئة قائد الفوج مّرتني.
- عازب.

الرقيب اأول ب�سري �سامل نعمه

الرقيب طاين حّنا مارونالرقيب فادي جوزيف يون�س

 نعت قيادة اجلي�س الرقيب طاين حّنا 

مارون الذي تويّف بتاريخ 2018/10/19.

- من مواليد 1985/3/8 يف اأميون – 

ق�شاء الكورة – مافظة ال�شمال.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2011/8/10.

- من عداد اأركان اجلي�س للتجهيز.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�س.

ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

الأرك����ان  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  تهنئة   •
للتجهيز خم�س مّرات.

- عازب.

ف��ادي  الرقيب  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

بتاريخ  ت���ويّف  ال���ذي  ي��ون�����س  ج��وزي��ف 

.2018/10/20

مزرعة  يف   1989/5/29 مواليد  من   -

بلدة – مافظة عكار.

من  اع��ت��ب��اًرا  اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

.2010/5/20

- من عداد مديرية املخابرات.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

ثالث  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة مدير املخابرات مّرتني.

• تهنئة قائد مقّر عام اجلي�س.
 - عازب.
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العريف 

اإيلي بيار اخلوري

اجلي�س  قيادة  نعت   

بيار  اإي��ل��ي  ال��ع��ري��ف 

اخل�����وري ال����ذي ت���ويّف 

بتاريخ 2018/10/14.

م���وال���ي���د  م�����ن   -

بريوت  يف   1995/7/11

– مافظة بريوت.
من  اع��ت��ب��اًرا  اجلي�س  يف  ت��ط��ّوع   -

.2013/7/4

مديرية  عداد  من   -

املخابرات.

- حائز:

وزي����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •  

الداخلية والبلديات.

قائد  العماد  تنويه   •
اجلي�س.

• تهنئة العماد قائد 
اجلي�س مّرتني.

• تهنئة مدير املخابرات مّرتني.
- عازب.

العريف عبد احلي اأحمد حيدر

العريف  اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت   

عبد احلي اأحمد حيدر الذي تويّف 

بتاريخ 2018/8/29.

يف   1983/1/17 مواليد  م��ن   -

 – طرابل�س  ق�شاء   – طرابل�س 

مافظة ال�شمال.

الفعلية  اخل��دم��ة  اإىل  ُن��ق��ل   -

اعتباًرا من 2008/11/3.

ال�شاد�س  امل�شاة  لواء  - من عداد 

– الكتيبة 66.
- حائز: 

• و�شام مكافحة الإرهاب.
• و�شام التقدير الع�شكري.

ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •
والبلديات.

اجلي�س  قائد  العماد  تنويه   •
اأربع مّرات.

اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
اأربع مّرات.

- متاأّهل وله ولدان.

اجلندي طوين جهاد تقال

 ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س اجل��ن��دي 

بتاريخ  تويّف  الذي  تقال  جهاد  طوين 

.2018/11/8

يف   1992/10/27 م��وال��ي��د  م��ن   -

القبّيات – مافظة عكار.

من  اعتباًرا  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.2013/3/4

جبل  منطقة  �شرطة  ع��داد  من   -

لبنان.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�س.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.
- عازب.

املجّند املمّددة خدماته 

اأحمد عبدو اأمهز

املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

اأمهز الذي تويّف  خدماته اأحمد عبدو 

بتاريخ 2018/11/7.

- من مواليد 1998/1/7 يف الهرمل.

من  اع��ت��ب��اًرا  خدماته  ُم���ّددت   -

.2015/8/10

جبل  منطقة  قيادة  ع��داد  من   -

لبنان.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�س.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.
الثاين  امل�شاة  ل��واء  قائد  تهنئة   •

مّرتني.

_ عازب.
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لبنان،  ال�ستقالل  ـــ75  ال العيد  مبنا�سبة 

وبرعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ممّثالاً 

العميد  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  بقائد 

بطولة  اللبناين  اجلي�ش  ا�ست�ساف  الهّد،  جورج 

باإ�سراف كّل  الـ50 للماراثون،  الع�سكرية  العامل 

 CISM من االحتاد الدويل للريا�سة الع�سكرية

وذلك  القوى،  الألعاب  اللبناين  واالحتــاد 

بالتعاون مع جمعية بريوت ماراثون وبالتزامن 

مع الن�سخة الـ16 من حدثها ال�سنوي.

افتتاح البطولة الع�سكرية

ن�ضت�ضيف  �أن  عظيم  ل�ضرف  »�إّن����ه 

�حلبيب  لبنان  �أر���ض  على  دولية  بطولة 

ر�ضالتنا  مو�ضحني  و�النفتاح،  �لتنوع  بلد 

�لنبيلة ر�ضالة �ل�ضالم و�ملحبة و�الأخوة عرب 

�لريا�ضة«.

�للجنة  رئي�ض  رّحب  �لكلمات  بهذه 

�لع�ضكري  للمار�ثون  �ملنّظمة  �لعليا 

�لعميد �لهّد، باحل�ضور يف حفل �الفتتاح 

�لعماد  �لرئي�ض  جمّمع  يف  �أُق��ي��م  �ل��ذي 

وقال:  �لع�ضكري،  �لريا�ضي  حّلود  �إميل 

�أرّح��ب  �ملنظمة  �لعليا  �للجنة  با�ضم 

�لعامل  بطولة  �فتتاح  حفل  يف  بكم 

كنف  يف  للمار�ثون،  �ل���50  �لع�ضكرية 

جوز�ف  �لعماد  بقيادة  �للبناين  �جلي�ض 

منه  �إمياًنا  �لبطولة،  لهذه  �لر�عي  عون 

تعزيز  على  وتاأكيًد�  �لريا�ضة  بر�ضالة 

�لعاملية على  �لتعاون مع �جليو�ض  �أو��ضر 

خمتلف �الأ�ضعدة.

�أرج���اء  خمتلف  م��ن  ح�ضوركم  �إّن 

دليل  لهَو  �الأزم���ات،  ري��اح  رغ��م  �لعامل، 

قاطع على حمبتكم وثقتكم بلبناننا 

»�الأخ��وة  ل�ضعار  ت�ضجيع  وهو  �حلبيب، 

موؤ�ض�ضتنا  باأّن  وللتاأكيد  �لريا�ضة«  عرب 

�لع�ضكرية رغم مهماتها وظروفها تبقى 

�حلا�ضن و�لر�عي للريا�ضة وللتو��ضل.

هذه  تكون  �أن  �إىل  �ضعينا  و�أ���ض��اف: 

�لعامل،  �أطياف  لكل  جامعة  �لبطولة 

كون �لعمل �لناجح و�لهادف يبنى على 

من  �الآخ��ري��ن،  مع  و�ل�ضر�كة  �لتعاون 

هنا ال بد �أن �أوّجه كلمات �ضكر لكل 

�إجناح مثل هذه  �أ�ضهم و�ضي�ضهم يف  من 

�ملبادر�ت.

عون  ج��وز�ف  �لعماد  بال�ضكر  �أخ�ّض 

و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وز�رة  �الأول،  �لر�عي 

حممد  �الأ���ض��ت��اذ  �ل��وزي��ر  معايل  ب�ضخ�ض 

معايل  ب�ضخ�ض  �ل�ضياحة  وز�رة  فني�ض، 

�لوزير �أو�دي�ض كيد�نيان، �ملجل�ض �لدويل 

حدث ريا�ضي
اإعداد: روجينا خليل ال�سختورة

حتت �شعار: »بريوت بيكرب قلبها فينا«

اجلي�ش ي�ست�سيف بطولة العامل الع�سكرية 

الـ50 للماراثون بالتزامن مع 

الن�سخة الـ16 من ماراثون بريوت الدويل
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�للجنة   ،CISM� �لع�ضكرية  للريا�ضة 

�للبناين  �الحت���اد  �للبنانية،  �الأومل��ب��ي��ة 

�الأ�ضتاذ  رئي�ضه  ب�ضخ�ض  �لقوى  الألعاب 

روالن �ضعادة، و�لدول �مل�ضاركة باأ�ضخا�ض 

�ضفر�ئها وروؤ�ضاء بعثاتها.

مي  �ل�ضيدة  بال�ضكر  �أخ�����ضّ  كما 

مار�ثون  بريوت  جمعية  رئي�ضة  �خلليل 

�لبطولة  ه��ذه  دع��م  يف  �أ�ضهمت  �ل��ت��ي 

و�لتقدير  �ل�ضكر  �أخ���رًي�  و�إجن��اح��ه��ا. 

للم�ضاركني جميًعا، تخطيًطا وحت�ضرًي� 

�الإعالميني،  منهم  و�أخ�����ضّ  وتنفيًذ�، 

و�الحت���اد�ت  �ملنظمة  �لعليا  و�للجنة 

�لريا�ضية �آملني �أن تتكّلل هذه �لبطولة 

�إقامة  بالنجاح، متمنيني لكم جميًعا 

طيبة يف ربوع لبنان.

للم�ضرف  كلمة  ذل��ك  بعد  وكانت 

بكر  �أب��و  �لعميد  �لبطولة  على  �لفني 

�لتي  �جل��ه��ود  فيها  �ضكر  ك��ون��دي، 

هذه  لتنظيم  �للبناين  �جلي�ض  بذلها 

�ل�ضالم  �إح��الل  يف  ت�ضهم  �لتي  �لبطولة 

�إّنه ل�ضرٌف كبري  �لعاملي وتدعيمه، قال: 

�ملمثل  ب�ضفتي  �إليكم،  �أتوّجه  �أن  يل 

و�ل�ضبعة  �مل��ئ��ة  �ل���دول  وبا�ضم  �لر�ضمي 

و�لثالثني �أع�ضاء �ملجل�ض �لدويل للريا�ضة 

�لعامل  بطولة  مبنا�ضبة  �لع�ضكرية، 

�أر�د  �لع�ضكرية �خلم�ضني للمار�ثون وقد 

بريوت،  يف  ينّظمها  �أن  �للبناين  �جلي�ض 

هذه �ملدينة �جلميلة و�لتاريخية، عا�ضمة 

لبنان و�أر�ض �أ�ضاليف.

للت�ضحيات  �ل�ضكر  كل  فال�ضكر 

�للبناين  �جلي�ض  قّدمها  �لتي  �جل��ّم��ة 

لي�ضفَي رونًقا فريًد� على هذه �لبطولة �لتي 

�لن�ضاطات  من  يتجز�أ  ال  ج��زًء�  ت�ضّكل 

للريا�ضة  �ل���دويل  للمجل�ض  �الأ�ضا�ضية 

�لع�ضكرية.

على  كهذ�  كبرٍي  حدٍث  تنظيم  �إّن 

�لتز�م  على  دليٍل  خري  هو  لبنان  �أر���ض 

موؤ�ض�ضتنا  ُم��ُث��ل  وجي�ضكم  بلدكم 

�أكرب  �إحدى  �لع�ضكرية، وهي  �لريا�ضية 

�ملنظمات �ملتعددة �لوظائف يف �لعامل.

ك���ان���ت  و�إن 

�مل��ه��م��ة �الأول���ي���ة 

�لقتال  للجيو�ض 

�����ض����اح����ات  يف 

�مل��ع��رك��ة، ف���اإّن 

�ملجل�ض  م��ه��م��ة 

للريا�ضة  �ل����دويل 

هي  �لع�ضكرية 

جمع �لع�ضكريني 

م�������ن ق���������ار�ت 

جميعها  �ل��ع��امل 

�ل�������ض���اح���ات  يف 

�لريا�ضية، للم�ضاركة يف �إحالل �ل�ضالم 

»�ل�ضد�قة  �ضعار  حتت  وتدعيمه  �لعاملي 

عرب �لريا�ضة«.

�مل�ضاركني  �لريا�ضيني  �إىل  وت��وّج��ه 

�ضوف  �لن�ضر  بهدف  �ملناف�ضة  �إّن  بالقول: 

الأن  �ضن�ضعى  مًعا  �إمن��ا  �ضر�ضًة،  تكون 

تغلب �للعبة �لتحّدي، فتلك هي مهمة 

�لريا�ضيني ذوي �مل�ضتوى �لعايل �أمثالكم.

ومّلا كان �ملار�ثون �ختباًر� للقدرة على 

وقوٍة  بثباٍت  �إمّنا  ببطٍء  ت�ضّلقو�  �لتحّمل، 

�ملناظر  من  �مل�ضتطاع  ق��در  و��ضتفيدو� 

�إي��اه��ا  تهبكم  �خل��الب��ة،  �لطبيعية 

طبيعة بالد �الأرز �لر�ئعة.

كما  ب��الدك��م  �أع���الم  فلتكّرمو� 

و�ملجل�ض �لدويل للريا�ضة �لع�ضكرية من 

من  �أج��و�ء  يف  �مل�ضتوى  رفيع  �أد�ٍء  خالل 

�ضاكرة  منظمتنا  فتكون  �ل�ضد�قة، 

لكم وممتّنة.

اإطالق »بلوم 

بنك - بريوت 

ماراثون«

جمعية  وكانت 

قد  مار�ثون  بريوت 

وق��ٍت  �أط��ل��ق��ت يف 

�ضباقها  ���ض��اب��ق، 

حتت   2018 للعام 

���ض��ع��ار »ب����ريوت 

قلبها  ب��ي��ك��رب 

�حتفال  يف  فينا« 

فندق  يف  �أق��ام��ت��ه 

مي  �ل�ضيدة  برئا�ضة  ب��ريوت   - بري�ضتول 

وفعاليات  �ضخ�ضيات  وح�ضرته  �خلليل، 

من خمتلف �لقطاعات.

و�ألقى �لعميد �لهّد كلمة قائد �جلي�ض 

�أن  كبري  لفرح  �أّن��ه  معترًب�  �ملنا�ضبة  يف 

بريوت  جمعية  مع  ونت�ضارك  نتعاون 

مار�ثون الإجناح �حلدث �ملار�ثوين.

�خلليل  �ل�ضيدة  وّجهت  جانبها،  من 

�جلي�ض  قائد  �إىل  وتقدير  �ضكر  حتّية 

وثقة  ثقته  على  ع��ون  ج��وز�ف  �لعماد 

بطولة  تكون  باأن  �لع�ضكرية  �ملوؤ�ض�ضة 

�ضمن  من  للمار�ثون  �لع�ضكرية  �لعامل 

فعاليات بلوم بنك بريوت مار�ثون �الأمر 

هذ�  ل�ضباق  معنوية  قيمة  ي�ضيف  �لذي 

�خلارطة  على  لبنان  ح�ضور  ويعّزز  �لعام 

�لدولية.

اأرقام ووقائع

�نطلقت بطولة �لعامل �لع�ضكرية �ل�50 

حدث ريا�ضي
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�ضباق  �نطالق  مع  بالتز�من  للمار�ثون 

بن�ضخته  مار�ثون  ب��ريوت   – بنك  بلوم 

�ل�16، يف �ضاعات �ل�ضباح �الأوىل من و�جهة 

بريوت �لبحرية. وقد بلغ عدد �مل�ضاركني 

فيه هذ� �لعام 48 �ألًفا من 109 جن�ضيات، 

�ل�ضنو�ت  مع  مقارنًة  قيا�ضي  رق��م  وه��و 

لهذ�  �لوطني  �لبعد  يثبت  ما  �ملا�ضية، 

�حلدث �لريا�ضي عاًما بعد عام و�أهميته 

و�ضرورته، ملا ي�ضّكله من تر�ضيخ ملفهوم 

�أم��ام  �لفر�ضة  و�إت��اح��ة  �الأه��ل��ي  �ل�ضلم 

َتوقهم  عن  وتعبري  للتالقي،  �للبنانيني 

فقد  و�ال�ضتقر�ر...  �ل�ضالم  ي�ضوده  لوطن 

م�ضاركة  وحده  كلم  �ل�8  �ضباق  �ضّجل 

�لزحف  مبثابة  ك��ان��و�  �ضخ�ض   28000

�ل���ب�������ض���ري �ل����ذي 

�خ�����رق ����ض���و�رع 

ب��ريوت  �لعا�ضمة 

م��ن  �أج��������و�ء  يف 

�لفرح...

وك������ان الف���ًت���ا 

م�ضاركة  ��ا  �أي�����ضً

�لبعثات  غالبية 

يف  �لديبلوما�ضية 

�ل�ضباق وحتديًد� يف 

�ضباق �لبدل مل�ضافة 

وكانت  �ملار�ثون، 

يف  و�ل�ضخ�ضيات  للنو�ب  بارزة  م�ضاركة 

هذ� �ل�ضباق غري �لتناف�ضي.

�لرفيهية  �ل��ع��رو���ض  ت�ضّمنت  وق���د 

�لكتيبة  مو�ضيقى  ف��رق��ة  م�ضاركة 

�الإي��ط��ال��ي��ة وف��رق��ة ���ض��رك��ة غ��ن��دور، 

�الأيتام  د�ر  وطالبات  ط��اّلب  ق��ّدم  كما 

�لبدنية.  �للياقة  يف  ا  عر�ضً �الإ�ضالمية 

كذلك حّلقت يف �ضماء منطقة �نطالق 

�ل�ضباقات طو�فتان ع�ضكريتان حملتا 

حني  يف  »�ضيزم«،  وعلم  �للبناين  �لعلم 

�أمن  �للبناين  �جلي�ض  من  عنا�ضر  توىّل 

�ل�ضباق ووحد�ت من قوى �الأمن �لد�خلي 

تنظيم �ل�ضري وفتح �لطرقات.

نقطة اإخالء طّبي

نقطة  �لع�ضكرية  للطبابة  وكانت 

توّزعت  �ملار�ثون  �أر�ض  على  طّبي  �إخالء 

مهماتها على ثالث بقع. �لبقعة �الأوىل، 

�لع�ضكريون  �لالعبون  بها  ميّر  كان 
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�لذين  �ضّيما  وال  �ملار�ثون،  يف  �مل�ضاركون 

يعانون م�ضاكل �ضحّية �ضابقة، �إذ كان 

هوؤالء يقومون بالتحمية يف بقعة �الإحماء 

ًبا لتعّر�ضهم الأّي  warm up area، حت�ضّ
عار�ض �ضّحي خالل خو�ضهم �ل�ضباق. ويف 

بقعة �لو�ضول، متركز فريق طبّي موؤّلف 

و�إنعا�ض  تخدير  �خت�ضا�ضي  طبيب  من 

م�ضيك(  ميا�ض  �لطبيب  )�لنقيب 

فيزيائي  ومعالج 

)�ل��ن��ق��ي��ب ف���ادي 

ن������ادر( وم��ع��ه��م��ا 

�����ض��ني  م��ت��خ�����ضّ  4

مب������ع������اجل������ة 

�الإ�������ض������اب������ات 

�ل���ري���ا����ض���ي���ة. يف 

ه����ذه �ل��ن��ق��ط��ة، 

مّت�����ت م��ع��اجل��ة 

بنق�ض  �مل�����ض��اب��ني 

�ل�ضو�ئل،  يف  ح��اّد 

و���ض��وى ذل���ك من 

�إ�ضابات يف �جلهاز 

�ل��ع�����ض��ل��ي... وق��د 

مّت�����ت م��ع��اجل��ة 

�أكرث من 25 حالة 

�ثنتان  ��ضتدعت 

�إىل  نقلهما  منها 

�أّم��ا  �مل�ضت�ضفى. 

�لطبابة  م��ه��ّم��ة 

�ل��ع�����ض��ك��ري��ة يف 

�ل��ب��ق��ع��ة �ل��ث��ال��ث��ة 

طات  �ملن�ضّ فح�ض  �إج�����ر�ء  ف��ك��ان��ت 

Dopping test للم�ضّنفني يف �ملركزين 
�إن��اًث��ا وذك���وًر� )م��ن قبل  و�ل��ث��اين  �الأول 

�لنقي�ب �لطبي�ب و�ض�ام مّكي(.

.. وتوعية

ب��ارزة  م�ضاركة  ا  �أي�ضً �مل��ار�ث��ون  �ضهد 

�ملركز   – للعمليات  �جلي�ض  الأرك��ان 

�إذ  باالألغام،  �ملتعّلقة  لالأعمال  �للبناين 

ة  �أُقيمت برئا�ضة �لر�ئد علي مّكي من�ضّ

�الألغام  عن  مات  جم�ضّ عليها  عر�ض 

و�الختتام  �الفتتاح  حفَلي  ح�ضر 

�مل�ضاركة وملحقوها  �لدول  �ضفر�ء 

�لع�ضكريون وروؤ�ضاء �لوفود، و�مل�ضرف �لفني على �لبطولة �لعميد 

�للبنانية  �الأمنية  �الأجهزة  قادة  وممثلو  كوندي،  بكر  �أبو 

ورئي�ض  �لع�ضكرية،  للريا�ضة  �لدويل  �ملجل�ض  ومندوبو  وممثلو 

�الأندية  روؤ�ضاء  من  وعدد  و�أع�ضاوؤها  �للبنانية  �الأوملبية  �للجنة 

�إىل  �لوطنية  �لريا�ضية  و�الحتاد�ت 

كافة  يف  و�لرمي  �لريا�ضة  �ضباط 

قطع �جلي�ض ووحد�ته. �أّما �لبلد�ن �مل�ضاركة فهي: بلجيكا، 

ليتو�نيا،  �إك���و�دور،  كولومبيا،  �ل�ضني،  ت�ضيلي،  �ل��رب�زي��ل، 

تون�ض  �ل�ضويد،  �إ�ضبانيا،  �ضلوفينيا،  �ضربيا،  بولند�،  �ملغرب، 

ولبنان.

حدث ريا�ضي

احل�سور يف حفلي االفتتاح واالختتام
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و�لقنابل �لعنقودية و�لذخائر غري �ملنفجرة 

مرتدًيا  نّقاب  م  وجم�ضّ حتذيرية  و�إ�ضار�ت 

من�ضور�ت  توزيع  ومّت  له،  �ضة  �ملخ�ضّ �لبّزة 

على  وه��د�ي��ا  توعية  وم���و�د  ومل�ضقات 

�لفئات  خمتلف  ��ضتهدفت  �مل�ضاركني 

�لعمرية، باالإ�ضافة �إىل بّث �أغاٍن وطنية. 

�ملو�طنني  �إع��ج��اب  �لن�ضاط  الق��ى  وق��د 

و�لعبار�ت  �لهتافات  �أطلق��و�  �لذي��ن 

قرب  �ل�ضور  و�لتقطو�  للجي�ض  �مل��وؤّي��دة 

ة. �ملن�ضّ

القراءة الفنية لنتائج ال�سباق

مت  �ل�ضباق،  لنتائج  �لفنية  �لقر�ءة  يف 

بفارق  للمار�ثون  �لقيا�ضي  �لرقم  ك�ضر 

�ملغربي  �ل��ع��ّد�ء  مل�ضلحة  و�ح���دة  ثانية 

قائمة  )���ض��م��ن  �ل��ع��رب��ي  ر���ض��ا  حم��م��د 

�لع�ضكرية  �لعامل  ببطولة  �مل�ضاركني 

�ل�50 للمار�ثون( حيث �ضجل 2:10:41 �ض، 

فيما كان �لرقم يف �لعام �ملا�ضي للعد�ء 

 2:10:42 و�لبالغ  ريتو  دومينيك  �لكيني 

�أّول  �ملغربي  �لعّد�ء  يكون  وبذلك  �ض. 

تاريخ  يف  �للقب  هذ�  يحمل  عّد�ء عربي 

�ل�ضباق.

ف��ل��م تتمكن  �ل�����ض��ي��د�ت  �أم���ا ع��ن��د 

�الأثيوبية  �لعّد�ءة  �الأول  �ملركز  �ضاحبة 

ميدين �أرمينو )2:29:31 �ض.( من حتطيم 

�لعّد�ءة  با�ضم  و�مل�ضجل  �ملا�ضي  �لعام  رقم 

�لبحرينية �أوني�ض ت�ضومبا )2:28:38 �ض.(

وعند فئة �الحتياجات �خلا�ضة ل�ضباق 

�ملار�ثون كان بارًز� 

��ن �أح��م��د  مت��كُّ

�لتقدم  من  �لغول 

ع��ل��ى �ل��ب��ار�مل��ب��ي 

�إدو�ر معلوف بع�ضر 

فحّل  �لثانية،  من 

�الأوىل  �مل��رت��ب��ة  يف 

�لتوقيت  �أّن  علًما 

كما ورد يف �ضجّل 

�لنتائج هو 1:25:45 �ض. لكّل منهما.

�لعّد�ءة  بحلول  مفارقة  �ُضجلت  كما 

�ل�ضلوفينية �آنا �أوروز�و� �الأوىل على �مل�ضتوى 

�لعام بت�ضجيلها زمًنا بلغ 1:22:52 �ض.

متّكن  و�للبنانيات  �للبنانيني  وعند 

عّد�ء �جلي�ض �للبناين �ملعاون �أّول ح�ضني 

هو  ج��دي��د  رق��م  ت�ضجيل  م��ن  ع��و����ض��ة 

�لعام  �ضّجل  كان  بعدما  �ض.   2:31:42

�لعميد  كاأ�ض  ونال  �ض.   2:34:14 �ملا�ضي 

نهاد،  جنله  له  قّدمه  جينادري  فرن�ضو� 



جنيم  ن�ضرين  �لعّد�ءة  �أخفقت  حني  يف 

�ض   3:7:32 �ملا�ضي  �لعام  رقمها  تعزيز  يف 

وكان �حلايل 3:7:56 �ض.

على  فجاءت  �لكاملة  �لنتائج  �أم��ا 

�لنحو �الآتي:

• �سباق املاراثون 42،195 كلم:
- فئة �لرجال: حّل �ملغربي حممد ر�ضا 

�الأوغندي  تاله  �الأول،  �ملركز  يف  �لعربي 

�لثاين،  �ملركز  يف  �ضيموجنز  فيليك�ض 

و�الأثيوبي ديري�ضا �أولفاتا يف �ملركز �لثالث.

- فئة �ل�ضيد�ت: حّلت �الأثيوبية ميدين 

�أرمينو يف �ملركز �الأول، تبعتها �الأريتريية 

�لثاين،  �ملركز  يف  جربيهويت  ناز�ريت 

و�الأثيوبية �ضيالمويت ت�ضيغاي يف �ملركز 

�لثالث.

• �سباق البطولة الع�سكرية الـ50 للماراثون:
- فئة �لرجال: حّل �ملغربي حممد ر�ضا 

�لبولندي  تاله  �الأول،  �ملركز  يف  �لعربي 

�لثاين،  �ملركز  يف  �ضابو�ضكيفي  مر�ضني 

و�مل��غ��رب��ي ح��م��زة 

�ملركز  يف  �ضهلي 

�لثالث.

ف������ئ������ة   -

�ل�ض�ي�د�ت:ح�ّل�ت 

�ل��ب��ول��ن��دي��ة �أول��ه��ا 

�ملركز  يف  �أو���ض��ال 

تبعتها  �الأول، 

�ل����ب����ول����ن����دي����ة 

�أل���ك�������ض���ن���در� 

ل���ي���زوو����ض���ك���ا يف 

�مل���رك���ز �ل��ث��اين، 

فايد�  و�لليتو�نية 

يف  نيكروي�ضكي 

�ملركز �لثالث.

ذوي  ـــة  ـــئ ف  •
االحـــتـــيـــاجـــات 

اخلا�سة:

�ل�����رج�����ال:   -

�للبنانيون  ح���ّل 

�إدو�ر  �لغول،  �أحمد 

وح�ضن  م��ع��ل��وف 

�مل��ر�ك��ز  يف  �ضيا 

�لثالثة �الأوىل.

- �ل�ضيد�ت:حّلت �ل�ضلوفينية �آنا �أوروز�و� 

�لربيطانية  تبعتها  �الأول،  �مل��رك��ز  يف 

�لثاين،  �ملركز  يف  ماكرنان  �أليز�بيت 

�ملركز  يف  فرن�ضي�ض  منى  و�للبنانية 

�لثالث.

على �ل�ضعيد �للبناين، �ُضّجلت �لنتائج 

�الآتية:

• �سباق املاراثون:
ح�ضني  �أول  �ملعاون  حّل  �لرجال:  فئة   -

�جلندي  تبعه  �الأول،  �ملركز  يف  عو��ضة 

�لدين  زي��ن  ز�ه���ر 

�لثاين،  �ملركز  يف 

بالل  �أول  و�لعريف 

�ملركز  يف  عو��ضة 

�لثالث.

�ل�ضيد�ت:  فئة   -

ح���ّل���ت ن�����ض��ري��ن 

�الأول،  �ملركز  يف  ليبانون(  )�إن��ر  جنيم 

تبعتها نادين كالوت )�إنر ليبانون( يف 

�ملركز  يف  ر��ضد  وكاتيا  �لثاين،  �ملركز 

�لثالث.

• �سباق ن�سف املاراثون:
- فئة �لرجال:حّل �الإير�ين حممد مر�دي 

يف �ملركز �الأول، تاله �الأوغندي �إ�ضماعيل 

و�لكندي  �لثاين  �ملركز  يف  �ضينياجن 

بغد�د ر�ضيم يف �ملركز �لثالث.

- فئة �ل�ضيد�ت: حّلت �للبنانية �ضريين 

جنيم يف �ملركز �الأول، تبعتها �ل�ضوي�ضرية 

ج��اك��ود� خ��اط��ري يف �مل��رك��ز �ل��ث��اين، 

يف  ليبانون(  )�إن��ر  بزي  زينب  و�للبنانية 

�ملركز �لثالث.

• �سباق 8 كلم:
يف  �ضليبا  عقل  ح��ّل  �ل��رج��ال:  فئة   -

يف  �لله  عبد  حممد  تاله  �الأول،  �ملركز 

�ملركز �لثاين، وعمر �لكيك يف �ملركز 

�لثالث.

- فئة �ل�ضيد�ت: حّلت �أل�ضي فريحة يف 

�ملركز �الأول، تبعتها ريتا بّز�ل يف �ملركز 

�ملركز  يف  توما�ضو  وجينيفر  �ل��ث��اين، 

�لثالث.

• �سباق 5 كلم لفئة االحتياجات اخلا�سة:
يف  �لوعري  حممود  �ل�ضباب:حّل  فئة   -

يف  عديلة  �أبو  �أحمد  تاله  �الأول،  �ملركز 

�ملركز �لثاين، وم�ضطفى �ضحادة يف �ملركز 

�لثالث )جميعهم من د�ر �الأيتام(.

�لوعري  زه��ر�ء  حّلت  �ل�ضابات:  فئة   -

�أبو د�مو�ض  يف �ملركز �الأول، تبعتها منار 

د�ر  من  )كلتاهما  �لثاين  �ملركز  يف 

)�ل��ل��و�ء...( يف  وف��د�ء مقد�د  �الأي��ت��ام(، 

�ملركز �لثالث.

�أُق��ي��م  �لنتائج،  ه��ذه  �إع���الن  وُبعيد 

�أ�ضحاب  وت�ضّلم  �جلو�ئز  توزيع  �حتفال 

�ملر�كز �لثالثة �الأوىل دروًعا تقديرية.

حدث ريا�ضي
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اختتام البطولة الع�سكرية الـ50 

للماراثون

�خُتتمت بطولة �لعامل �لع�ضكرية �ل�50 

للمار�ثون يف جمّمع �لرئي�ض �لعماد �إميل 

�ألقى  حيث  �لع�ضكري،  �لريا�ضي  حلود 

�لعميد �لهّد ممّثاًل �لعماد قائد �جلي�ض 

�لر�بحني  من  كالاًّ  فيها  هّناأ  كلمة 

للريا�ضة  �ل��دويل  و�ملجل�ض  و�ملنظمني، 

بكر  �أب��و  بالعميد  �ملمثل  �لع�ضكرية 

يف  �لقوى  �ألعاب  �حتاد  ورئي�ض  كوندي، 

�ملجل�ض �ملذكور ممثاًل بالعقيد لطفي �أبو 

غرة، و�حلكام، وروؤ�ضاء �لوفود �مل�ضاركة، 

و�ملدربني وروؤ�ضاء �لفرق و�لالعبني.

و�لريا�ضة  �ل�ضباب  وز�رة  �ضكر  كما 

لو�ضع  عون  ج��وز�ف  و�لعماد  و�ل�ضياحة 

ثقته بنا لتنظيم هذه �لبطولة �لناجحة 

وتوّجه  جميًعا.  و�لد�عمني  و�إقامتها، 

�للبناين  �الحت���اد  �إىل  خ��ا���ض  ب�ضكر 

الألعاب �لقوى ب�ضخ�ض رئي�ضه �ل�ضيد روالن 

رئي�ضة  �خلليل  مي  �ل�ضيدة  و�إىل  �ضعادة، 

جمعية بريوت مار�ثون...

�لدويل  �ملجل�ض  ممّثل  �ألقى  كذلك، 

�لركن  �لعميد  �لع�ضكرية  للريا�ضة 

كلمًة  ك��ون��دي 

�ع�����ت�����رب ف��ي��ه��ا 

�ل��ري��ا���ض��ي��ني  �أّن 

�لذين  و�لريا�ضيات 

�مليد�ليات،  ح��ازو� 

ق���د ����ض��ت��ح��ّق��وه��ا 

و��ضتحّقو�  بجد�رة 

�إع����ج����اب م��ئ��ٍة 

و���ض��ب��ع��ة وث��الث��ني 

ب���ل���ًد� ع�����ض��ًو� يف 

�مل�ضّرفة  منظمتنا 

و�حر�مها، ر�فعني عالًيا �ضعلة »�ل�ضد�قة 

عرب �لريا�ضة«...

�جل��و�ئ��ز  ت�ضليم  مّت  �خل���ت���ام،  ويف 

�ل��دروع  وتبادل  للفائزين،  و�مليد�ليات 

و�لعميد  �لهّد  �لعميد  بني  �لتذكارية 

كوندي وروؤ�ضاء �لوفود �مل�ضاركة.
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نّظم �الحتاد �للبناين 

حو�ض  يف  لل�ضباحة 

يف  �لع�ضكري  �ملجّمع 

قائد  وبرعاية  جونية، 

�جلي�ض ممّثاًل بالعقيد 

فادي �إ�ضطفان، »كاأ�ض 

�جلي�ض  ق��ائ��د  �لعماد 

�ال�ضتقالل  �ضباق  يف 

�ل�38« مب�ضاركة كل 

�ملطيلب،  ن��و�دي:  من 

�أكو�مارينا،  �جلزيرة، 

�لنجاح،  ال�ضال،  م��ون 

�أ���ض��م��ون، �جل��م��ه��ور، 

لل�ضيار�ت  �ل��ل��ب��ن��اين 

و�ل�ضياحة، باملا، فوربي، 

�لد�خلي  �الأم���ن  ق��وى 

و�جلي�ض �للبناين.

ت�ضّمنت �لبطولة عدة 

�أح��رز،  وق��د  �ضباقات، 

د�غ��ر  لوي�ض  �ل��ع��ري��ف 

�للوج�ضتي  �للو�ء  من 

و�لرقيب  �الأول،  �ملركز 

من  زي����اده  و�ئ����ل  �أول 

�لع�ضكرية  �ل�ضرطة 

�ملركز �لثاين عن فئة 

وما  �ضنة   30( �لقد�مى 

فوق( على م�ضافة 1500 

مر تقريًبا، و�ملوؤهل �أول 

�للو�ء  من  زيعور  علي 

�ل��ل��وج�����ض��ت��ي �مل��رك��ز 

وما  �ضنة   40( �لثالث 

فوق( عن �لفئة نف�ضها، فيما �أحرز كل من �ل�ضّباح �ضيمون 

�جلزيرة  نادي  من  غ�ضيني  نور  و�ل�ضّباحة  �لنجاح  نادي  من  وّنا 

كاأ�َضي �لبطولة.

ن�ضاًطا  �لكبري  �الأزرق  �آخر، نّظمت جمعية حملة  وقٍت  ويف 

�الأمريكية يف  �جلامعة  4500 مر يف  مل�ضافة  بال�ضباحة  ريا�ضًيا 

بريوت، حتت عنو�ن »لنحميك«، وذلك لن�ضر �لوعي الأهمّية 

�لريا�ضة و�إظهار �لوجه �ل�ضياحي للبنان.

�ضارك �جلي�ض يف هذ� �لن�ضاط وحّل �لرقيب �أول و�ئل زيادة من 

�ل�ضرطة �لع�ضكرية يف �ملركز �الأول، و�جلندي خمايل مطر من 

�ملركز �لعايل للريا�ضة �لع�ضكرية يف �ملركز �لثاين.

اإعداد: روجينا خليل ال�سختورة

ن�شاطات ريا�شية واكبت اليوبيل املا�شي لال�شتقالل:

نتائج جّيدة للجي�ش يف ال�سباحة

ريا�ضة
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�ال�ضتقالل،  ري��ا���ض��ة  �إط���ار  يف  ��ا  �أي�����ضً

وب��اإ���ض��ر�ف  �ل��دك��و�ن��ة،  بلدية  نّظمت 

بطولة  و�ل�ضيد،  للرماية  �للبناين  �الحتاد 

بامل�ضد�ض  �لرماية  يف  �لر�بعة  �لدكو�نة 

بيللو حتت  �ضيللو  نادي  يف  ملم   9 عيار 

قائد  عون  جوز�ف  �لعماد  »كاأ�ض  ��ضم 

�جلي�ض �للبناين«.

وحّل  �لبطولة  هذه  يف  �جلي�ض  �ضارك 

�لنحو  على  �الأوىل  �مل��ر�ك��ز  يف  �ضباطه 

فرع   – �ل�ضمال  منطقة  من  �ضماحة  �ضربل  �ل��ر�ئ��د  �الآت���ي: 

فتوين  علي  �أوالن  �ملالزمان  تاله  �الأول،  �ملركز  يف  �ملخابر�ت 

�ملغاوير يف  ور�مي �حلويك من فوج  لو�ء �حلر�ض �جلمهوري  من 

�ملركزين �لثاين و�لثالث.

... ويف الرماية بامل�سد�ش

... ويف كرة الطاولة

�أح�����رز ه���الل خم��ت��ار م���ن ن���ادي 

وماريانا  �لرجال  لقب  �الأقد�ض  �لفادي 

�لقماطية  �ل��ن��دوة  من  �ضهاكيان 

لقب �ل�ضيد�ت يف م�ضابقة �ال�ضتقالل 

�الحتاد  نّظمها  �لتي  �لطاولة  لكرة 

�ملون  يف  �لريا�ضة  ق�ضر  طاوالت  على 

ال�ضال.

�مل�ضابقة،  ه��ذه  يف  �جلي�ض  �ضارك 

�أحمد  خدماته  �ملمددة  �ملجند  وحّل 

م�ضطفى حرب من لو�ء �مل�ضاة �لتا�ضع 

يف �ملركز �لثالث.

... وي�سارك يف 

�سباق الدراجات الهوائية

نّظم �الحتاد �للبناين للدر�جات �لهو�ئية 

�ضباًقا يف �لذكرى �ل�75 لال�ضتقالل �ضارك 

خمتلف  من  ريا�ضًيا   50 من  �أكرث  فيه 

 16 )حت��ت  و�لنا�ضئني  �ل��ه��و�ة  �لفئات: 

�لنخبة  �ضنة(،   18-17( �ل�ضباب  �ضنة(، 

و�ملا�ضرز )40 �ضنة وما  )19 �ضنة وما فوق( 

�ل�ضباق يف منطقة مارينا -  فوق(. جرى 

�الأحمر  �ل�ضليب  من  مبو�كبة  �ضبية 

و�جلي�ض وقوى �الأمن �لد�خلي.
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حديد  �لدين  نور  �أول  �جلندي  حّقق   •
لو�ء �حلر�ض �جلمهوري رقًما قيا�ضًيا  من 

جديًد� على �ل�ضعيد �لوطني يف �لدور �لربع 

بتوقيت  مر   200 �ل�  م�ضابقة  من  نهائي 

21.33 ث )�لرقم �ل�ضابق 21.50ث لاّلعب 

نف�ضه(، ثم عاد وحّقق رقًما قيا�ضًيا �آخر 

�لن�ضف  �ل��دور  يف  �لوطني  �ل�ضعيد  على 

بتوقيت  مر   200 �ل�  م�ضابقة  من  نهائي 

21.22 ث )�لرقم �ل�ضابق 21.33 ث لاّلعب 

نف�ضه(.

من  �ل�ضوري  مي�ضال  �لرقيب  ح��ّل   •
يف  �لع�ضكرية  للريا�ضة  �لعايل  �ملركز 

لريا�ضة  لبنان  بطولة  يف  �لثاين  �ملركز 

 85 حتت  وزن  عن  وذل��ك  �جلوجيت�ضو 

كلغ.

• �أحرز �جلندي مارون مهنا من �ملركز 
�لعايل للريا�ضة �لع�ضكرية �ملركز �الأول 

يف بطولة لبنان للتايكو�ندو �لتي نّظمها 

�الحتاد �للبناين لّلعبة عن �حلز�م �الأزرق 

وذلك عن وزن حتت 68 كلغ.

ريا�ضة

لواء احلر�ش اجلمهوري بطل اجلي�ش:

يف كرة اليد

يف  �الأول  �ملركز  يف  �جلمهوري  �حلر�ض  ل��و�ء  ح��ّل 

�لتي  �ليد  لكرة  �جلي�ض  لبطولة  �لنهائية  �ملبار�ة 

�إميل  �لعماد  �لرئي�ض  جمّمع  ملعب  على  �أُقيمت 

�حلادي  �مل�ضاة  لو�ء  تاله  �لع�ضكري،  �لريا�ضي  حلود 

�ملركز  يف  �للوج�ضتي  و�للو�ء  �لثاين  �ملركز  يف  ع�ضر 

�لثالث.

مربوك
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... ويف �سباَقي الطرق 

واخرتاق ال�ساحية

كذلك، تاأّلق فريق لو�ء �حلر�ض �جلمهوري يف �ضباَقي 

�جلي�ض للطرق 10 كلم و�خر�ق �ل�ضاحية مل�ضافَتي 4 

و12 كلم، وحّقق ع�ضكريوه �ملر�كز �الأوىل، وقد تبعه 

وفوج  �خلام�ض  �مل�ضاة  لو�ء  من  كل  �لطرق  �ضباق  يف 

و�لثالث، يف حني  �لثاين  �ملركَزين  �لثالث يف  �لتدخل 

حّل يف �ضباق �خر�ق �ل�ضاحية 4 كلم كل من فوج 

مغاوير �لبحر يف �ملركز �لثاين ولو�ء �مل�ضاة �خلام�ض يف 

حّل  كلم،   12 �ل�ضاحية  �خر�ق  ويف  �لثالث.  �ملركز 

�لتدخل  وف��وج  �لثاين  �ملركز  يف  �لبحر  مغاوير  ف��وج 

�لثالث يف �ملركز �لثالث.

مو�ضيقى  من  �أحمد  حيدر  علي  �أول  �ملوؤهل  �أحرز   •
للريا�ضة  �ل��ع��ايل  �مل��رك��ز  �إىل  )مف�ضول  �جلي�ض 

�لثالث يف بطولة لبنان للقد�مى  �لع�ضكرية( �ملركز 

�للبناين  �الحتاد  نّظمها  �لتي  �لطاولة  كرة  لعبة  يف 

لّلعبة يف نادي �ملون ال�ضال عني �ضعادة.

�الحت��اد  نظمها  �لتي  للجودو  لبنان  بطولة  يف   •
�ضبان  �ضارك  خمتلفة،  تو�ريخ  يف  لّلعبة  �للبناين 

�لع�ضكري  �لنادي  يف  تدريباتهم  يتلقون  و�ضابات 

�ملركزي باإ�ضر�ف �حلكم �لدويل و�ملدّرب �ملعاون زهري 

فيا�ض، و�أحرزو� �ملر�كز �لثالثة �الأوىل كّل عن فئته 

على �لنحو �الآتي:

- يف �ملركز �الأول: حّل كل من عماد جعفر، ورىل 

مكه، ودمييريا �أفر�م، ونور فخر�ن، وفادي �الأحمدّية، 

وح�ضن برو، و�إيلي رحال، و�أمري �ل�ضامي، ونالو� �مليد�لية 

�لذهبية.

جعفر،  يو�ضف  من  كّل  حّل  �لثاين:  �ملركز  يف   -

وحال مو�ضى، وطه فخر�ن، وفاروز �لعري�ين، وعامر �لرز، 

�ل�ضامي،  وم�ضطفى  ري��د�ن،  ومالك  فخر�ن،  وكرمي 

وجاد عبا�ض، وجاد عقيل، ويو�ضف عاكوم، ومي�ضال 

�ملوىل،  وز�ر�  �فر�م،  و�أنطونيو�ض  �لعرب،  وغدي  رحال، 

�ضقالوي،  وكرمي  �ل�ضيخ،  ورو�د  �إ�ضماعيل،  وحممد 

و�ضامي �الأحمدية، و�آدم جمال، وجوزيف �ضاليبا، ونالو� 

�مليد�لية �لف�ضية.

- يف �ملركز �لثالث: حّل كل من رينا غيث، ودالل 

�لعاقل، وح�ضن فار�ض، وحممد عبد �لرحمن، وحممد 

�لعرم، وحممد علي  ورودي  �ضقالوي،  ويو�ضف  �لقعقور، 

�أحمد، وحممد �لدير�ين، ونالو� �مليد�لية �لربونزية.
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بطولتا لبنان 

يف ال�شطرجن:

ال�سيني

... وال�سريع

�ل�ضطرجن  �حت��اد  �إد�رة  جلنة  نّظمت 

�الحت��اد  وباإ�ضر�ف   Xiang Qi �ل�ضيني 

لل�ضطرجن  لبنان  بطولة  لّلعبة،  �للبناين 

�ملحاذي  �الإ�ضالمي  �ملركز  يف  �ل�ضيني 

حيث  ب��ريوت،  يف  �لبالط  زق��اق  جلامع 

�ملوؤهل  من  كل  وح��ّل  �جلي�ض،  �ضارك 

�أول مرو�ن �ضربل من مو�ضيقى �جلي�ض يف 

من  جوهر  �أ�ضامة  و�لر�ئد  �لثاين،  �ملركز 

فوج �الأ�ضغال �مل�ضتقل يف �ملركز �لثالث.

لبنان  بطولة  يف  �جلي�ض  ���ض��ارك 

نّظمها  �ل��ت��ي  �ل�ضريع  لل�ضطرجن 

ن��ادي  يف  لّلعبة  �للبناين  �الحت���اد 

عاليه، وحّل �لنقيب جمال �ل�ضامية 

من لو�ء �مل�ضاة �الأول يف �ملركز �لثاين 

مبجموع 7 نقاط ون�ضف.

... واأكواتلون يف 

ATCL الـ

�الأكو�تلون  �ضباق  يف  �جلي�ض  �ضارك 

لل�ضيار�ت  �للبناين  �لنادي  نّظمه  �لذي 

و�ل�ضياحة ATCL، و�لذي ت�ضّمن �ضباَقي 

�ضباحة مل�ضافة 3.3 كلم ورك�ض مل�ضافة 

 – �الأكو�مارينا  من  �نطالًقا  كلم،   12

ATCL يف جونية.  �ل�  �إىل  و�ضواًل  طربجا 

لو�ء  من  �لزعبي  علي  �لعريف  حّل  وقد 

�ل�ضباق  �الأول يف  �ل�ضابع يف �ملركز  �مل�ضاة 

�الإفر�دي، وذلك يف �لت�ضنيف �لعام و�لفئة 

�لعمرية )19-39 �ضنة(.
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عن  يختلف  احلايل  اجليل  اأن  نالحظ   •
واحل�س  االندفاع  حيث  من  ال�سابقة  االأجيال 

هي  العوملة  فهل  باالنتماء،  وال�سعور  الوطني 

ال�سبب الوحيد اأم اأن هناك عوامل اجتماعّية 

اأخرى؟

ت�شّكل  العوملة  اأّن  فيه  �شّك  ال  مّما 

لكّن  الوطني،  لالنتماء  االأول  املناف�س 

االأهمّية  هذه  ليبلغ  يكن  مل  تاأثريها 

جتاه  االأ�شا�س  يف  جمتمعنا  تق�شري  لوال 

من  ي��رى  فال�شباب  ال��ن��ا���ش��ىء.  اجل��ي��ل 

له يف وطنه،  ُتَتح  ا مل  العوملة فر�شً خالل 

من  له  توّفره  ما  نحو  منجذًبا  بات  لذا 

االنتقال  و�شهولة  العامل،  على  انفتاٍح 

احل�شول  يف  و�شرعة  اآخ��ر،  اإىل  بلد  من 

والتوا�شل  التبادل  وازدياد  املعلومات  على 

يف  الت�شهيالت  ج��ان��ب  اإىل  ال��رق��م��ي، 

اجلن�شية  غري  جن�شية  على  احل�شول 

يوّفر  بلد  يف  العي�س  واإمكان  اللبنانية 

والتقّدم  الطموح  وحتقيق  الرفاهية 

التي  االجتماعّية  وال�شمانات  واالزده��ار 

هنا  ومن  لبنان.  يف  ال�شباب  يجدها  ال 

بداأ عدد ال�شباب ال�شاعني للح�شول على 

واأ�شبح من ال�شهل  جن�شية اأخرى يزداد، 

املجتمعات  �شمن  يتكّيفوا  اأن  لديهم 

خمتارين  فيها،  ينخرطوا  واأن  امل�شيفة، 

ي�شعرون  الذي  امل�شيف  البلد  االنتماء اىل 

مع  وامل�شاواة  االجتماعي  باالأمان  فيه 

املواطنني االآخرين، وبالقدرة على حتقيق 

طموحاتهم معنوًيا ومادًيا.

النا�سىء،  اجليل  جتاه  تق�سري  اإىل  اأ�سرت   •  

ر ويف اأي جمال؟ فمن هو املق�سّ

منها  ن���واٍح،  ع��ّدة  يف  تق�شري  هناك 

وال�شيا�شية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رب��وي��ة 

واالإع��الم��ي��ة وغ��ريه��ا. وي��ت�����ش��ارك يف 

امل�شوؤولية املجتمع باأ�شره ال �شّيما الربية 

ال�شباب  اإّن  وحتى  واملدر�شية،  املنزلية 

ه��ذه  م��ن  ج����زًءا  يحملون  اأن��ف�����ش��ه��م 

كبري  ع��دد  ا�شتقالة  ب�شبب  امل�شوؤولية 

منهم من دوره يف املجتمع.

 

الرتبية االأ�سرّية واملدر�سّية

يف  امل�شتمرة  اال�شتقرار  عدم  حالة  اإّن   

اإىل  واالقت�شادية،  ال�شيا�شية  االأو���ش��اع 

الوطن،  بها  م��ر  التي  احل���روب  جانب 

االأمان  بعدم  �شعوًرا  املواطن  لدى  خّلفت 

وهذا  الدولة.  مبوؤ�ش�شات  الثقة  وانعدام 

من  حالة  يعي�شون  االأه��ل  جعل  ب��دوره 

اأبنائهم  م�شتقبل  على  واخلوف  القلق 

ال�شلبية،  امل�شاعر  هذه  اإليهم  وينقلون 

يحّث  ب��ات  منهم  الكثري  اأن  حتى 

اأجنبّية  جن�شّية  اكت�شاب  على  اأبناءه 

حلياة »اأكرث اأماًنا« اأو »اأكرث رفاهية«، 

ناهيك عن االأهل الذين هجروا قراهم 

ومل  عنها،  وان�شلخوا  الآخ��ر  اأو  ل�شبٍب 

االنتماء  روابط  لتعزيز  جهٍد  باأي  يقوموا 

لدى اأبنائهم جتاه اأر�س االأجداد وال الإعادة 

مقابلة
اإعداد: رميا �سليم �سوميط

ماذا فعلنا؟ ماذا فعلوا؟ وما العمل؟

اأوالدنا حمبطون 

يريدون وطًنا اآخر

ال�ستقالل  وال�سبعني  اخلام�سة  الذكرى  يف 

ال�سباب الذي  لبنان، تتطّلع االأنظار نحو جيل 

الوطن  ا�ستقالل  على  للحفاظ  عليه  يعّول 

ونه�سته. وثمة ت�ساوؤالت حول قدرة هذا اجليل 

طريقه  ي�سّق  الذي  هو  بالوطن،  النهو�س  على 

و�سط خوف االأهل واإحباط املدّر�سني وتقاع�س 

و�سوٍب  حدٍب  كّل  من  جتذبه  فيما  املجتمع، 

العوملة  نظام  يعر�سها  التي  املغريات  خمتلف 

الطموحات  حتقيق  اإىل  برفاهية  العي�س  من 

ملجتمعنا  وال�سيا�سية...كيف  واملهنية  العلمية 

اأن ينّمي لدى �سبابه روح املواطنية التي حتميه 

وتعّده  العوملة،  مغريات  وراء  االجن��رار  من 

لت�سّلم م�سوؤولياته الوطنية؟

الرتبية على  اأ�ستاذة مقّرر  اأ�سئلة جتيب عنها 

اللبنانية  الرتبية-اجلامعة  كلّية  يف  املواطنية 

الدكتورة ليليان ري�سا.

الدكتورة ليليان ري�شا
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اللحمة بينهم وبني االأهل واالأقارب.

بحاٍل  فلي�شت  املدر�شية،  الربية  اأما 

ُو�شعت  التي  املناهج  اأّن  �شحيح  اأف�شل. 

يف العام 1997 رّكزت يف اأهدافها العامة 

بوطنه  ك  متم�شّ مواطن  تن�شئة  على 

قيد  و�شعت  ح��ني  اأّن��ه��ا  بيد  وه��وّي��ت��ه، 

اخللل  اإ���ش��الح  ت�شتطع  مل  التطبيق 

النا�شىء عن الربية االأ�شرية، وبالتايل مل 

اإىل  النا�شىء  اجليل  اإعادة  تتمكن من 

ح�شن الوطن. واالأ�شباب يف ذلك متعددة، 

االأ�شاتذة  اإع��داد  يتم  مل  اأّن��ه  بينها  من 

ل��ه��ذه امل��ه��ّم��ة ال��وط��ن��ي��ة. 

الطالب  اإىل  ينقلون  فهوؤالء 

اخلفي،  باملنهج  يعرف  ما 

الطالب عرب  الذي يكت�شبه 

واأمناط  باملعّلمني  الّتماهي 

���ش��ل��وك��ه��م. ومّل�����ا ك��ان 

بدورهم  يعانون  االأ���ش��ات��ذة 

اأ�شوًة  الوطنية،  الهوية  اأزمة 

ب��ب��اق��ي اأف�����راد امل��ج��ت��م��ع، 

ي��ب��ّث��وا  اأن  ل��ه��م  ف��ك��ي��ف 

الوطنية وهم  الروح  باملتعّلم 

حالة  يعانون  معظمهم  يف 

عنها  يعرّبون  االإحباط  من 

ب�شكٍل وا�شح اأمام الطّلب؟

اإن  اأخ������رى،  م���ن ج��ه��ٍة 

كتاب  اإي��ج��اد  يف  الف�شل 

تاريخ موّحد، وتركيز بع�س 

االأجنبية  ال���دول  ت��اري��خ  على  امل��دار���س 

وح�شارتها ولغتها مقابل تهمي�س تاريخ 

اأ�شا�شيان  عامالن  هما  ولغته،  لبنان 

الهوية  عنا�شر  من  الطالب  حرمان  يف 

الوطنية واالنتماء الوطني!

 

العامل االجتماعي

اإّن  االج��ت��م��اع��ي،  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى   

عا�شها  التي  املتتالية  احلروب  تداعيات 

يومنا  حتى  زالت  ما  اللبناين  املجتمع 

توؤّثر �شلًبا على القيم الوطنية، وت�شعف 

الر�شمية،  باملوؤ�ش�شات  �شبابنا  ثقة 

اللبناين،  فال�شباب  املختلف.  وباالآخر 

اأّن���ه غ��ري را����سٍ عن  ال��رغ��م م��ن  وعلى 

احلروب  اإياه  اأورثتنا  وما  جمتمعنا  حالة 

يزال  ال  اأّنه  اإاّل  لالآخر،  �شلبية  نظرة  من 

غري قادر على اعتبار املجتمع جمتمًعا 

وطنًيا، وهناك ن�شبة كبرية من ال�شباب 

جمتمعات  كمجموعة  اإل��ي��ه  تنظر 

لديها تقاليد خمتلفة، وكل  متناحرة، 

اأو يرف�شه تبًعا للجهة  منها يقبل االآخر 

يجعل  الواقع  هذا  اإليها.  ينتمي  التي 

واخلوف  ال�شي�اع  من  حال  يف  ال�شباب 

اأو  الهجرة  اىل  يدفعهم  امل�شتقبل  على 

واالنتماء  االلتزام  لقيم  االكراث  عدم 

وحب الوطن.

العامل ال�سيا�سي

فاالأو�شاع  ال�شيا�شي،  ال�شعيد  على  اأّما 

املدى  على  حلول  ال  اإذ  م�شّجعة،  غري 

على  تغيري  وال  للمع�شالت،  املنظور 

اخلطاب  اأّن  كما  الوطني،  ال�شعيد 

ال�شيا�شي ال ير�شي طموح ال�شباب، وعلى 

حمبة  اىل  غالًبا  يدعو  اأّن��ه  من  الرغم 

اأجله  من  والبذل  عنه  والدفاع  الوطن 

لل�شباب  بالن�شبة  مقنع  غري  اأّن��ه  اإال 

وب�شكٍل خا�س حني يتحّول اإىل خطاب 

طائفي غري بّناء، ما يدفع بال�شباب اإىل 

اإىل  الهرب  اإىل  وامليل  االإحباط  مزيٍد من 

مكان اأجمل، يحّققون فيه ما يعجزون 

عن حتقيقه يف لبنان يف ظل املحا�ش�شات 

ال�شيا�شية كما ي�شّمونها.

 االإعالم

دوًرا  االإع���الم  ي��وؤدي  مماثل،  اإط���اٍر  يف 

ال�شوء  يلقي  فهو  الغالب،  يف  �شلبًيا 

عن  البحث  دون  من  امل�شكالت  على 

يف  احلقائق  ي�شّوه  اأّن���ه  كما  ح��ل��ول. 

بع�شها  عن  ويغفل  االأح��ي��ان،  معظم 

اأو  �شيا�شية  اأو  �شخ�شية  الأه��داف  االآخ��ر 

جتارية اأحياًنا، واالأهم اأّن اجلزء االأكرب 

اأي ر�شالة  املاّدة االإعالمية ال يحمل  من 

بق�شايا  يهتم  وال  وطنّية  وال  ثقافية 

موا�شيع  تعترب  التي  واملواطنية  االنتماء 

ي�شّوق  فهو  امل��ق��اب��ل،  يف  ج��اذب��ة.  غ��ري 

اإيجابي  ب�شكٍل  اأجنبي  هو  ما  لكل 

وعلى نحو م�شّوه ومغلوط.

 

ال�سلبّية االآثار 

مّت  التي  العوامل  اأّن  فيه  �شك  ال  مما 

ذكرها، توؤثر ب�شكٍل �شلبي على �شعور 

اأبرز  ومن  باالنتماء،  اللبناين  ال�شباب 

عن  االبتعاد  ال�شلبي�ة  ه��ذه  مظاهر 

خمتلفة  وقيم  اأف��ك��ار  وتبّني  قيمنا 

تنا�شب  وال  مقب�ول�ة  غ��ري  تكون  ق��د 

اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال��وط��ن��ي،  جمتمعنا 

التقّدم  عن  اللبناين  ال�شباب  انكفاء 

يف  وامل�شاركة  العامة،  الوظائف  اإىل 

الوطني،  والت�شامن  املجتمع  خدمة 
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مقابلة

جتاه  م�شوؤوليته  عن  التخلي  وبالتايل 

املجتمع.

 

امل�ساركة يف �سنع القرار

لت�سجيع  اتخاذها  الواجب  اخلطوات  ما   •  

جمتمعهم،  اإىل  باإيجابّية  النظر  على  �سبابنا 

لدى  باالنتماء  وال�سعور  الوطني  احل�س  ولتعزيز 

االأجيال النا�سئة؟

الوطني  ال�شعور  ننّمي  اأن  اأردن���ا  اإذا 

يف  اأواًل  ن�شاعده  اأن  يجب  الن�سء،  ل��دى 

على  ترتكز  وطنية،  هوية  تكوين 

نظام  وهي  للهوية  االأ�شا�شية  العنا�شر 

والواجبات،  احلقوق  منظومة  احلكم، 

والتقاليد،  وال��راث)ال��ع��ادات  الثقافة 

)اللغة،  الوطنية  ال��رم��وز  وال��ف��ن��ون(، 

التاريخية  التجربة  العملة،...(  العلم، 

امل�شركة )اأماين م�شركة واإرادة العي�س 

امل�شركة،  القيم  جانب  اإىل  م��ًع��ا(، 

والرابط الوجداين بني ال�شخ�س ووطنه.

اإن املواطنة العاملية جتذب ال�شباب الأّنه 

يرى كل ال�شور اجلميلة التي تنقلها اإليه 

اأّنها  على  االجتماعي  التوا�شل  و�شائل 

الواقع الذي يعي�شه الغري، واحلقيقة اأّنها 

لي�شت �شوى اأ�شاليل اإعالمية، الأّنه لي�س 

ت�شوبه  ال  كامل  جمتمع  من  هناك 

�شائبة. من يفّكر بالهوية العاملية يجب 

عنا�شر  للمواطنة  اأّن  ا  اأي�شً يتذكر  اأن 

واأطًرا قانونّية، اأهمها احلق يف امل�شاركة 

املواطنة  يف  متوافر  غري  وه��و  ال��ق��رار،  يف 

العامل  يف  ال��ف��رد  ي��ذوب  حيث  العاملية 

الوا�شع، من دون اأن ميلك حق االقراع 

اأو الر�شح اأو االعرا�س على القرارات.

يجب اأن نعمل اإًذا على منظومة احلقوق 

يف  امل�شاركة  فيها  ما  واأهم  والواجبات 

ال�شباب  اأن يكون  القرار، مبعنى  �شنع 

واأن  احل��ك��م  بنظام  ا  ملمًّ اللبناين 

�شعيد  على  اإن  بفعالية  فيه  ي�شارك 

على  اأو  واملحا�شبة،  والت�شويت  االق��راع 

�شعيد الر�شح للوظائف العامة. ال�شباب 

اللبناين بحاجة اإىل اأن يجد له مكاًنا يف 

واالجتماعي  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  القرار 

كي ي�شعر باالنتماء. وهنا جتدر االإ�شارة 

يف  نواتها  ُت���زرع  االنتماء  روح  اأّن  اإىل 

املدر�شة. فانتماء التلميذ اإىل مدر�شته هو 

اإىل  انتمائه الحًقا  االأوىل باجتاه  اخلطوة 

املجتمع ككل. كذلك، فاإّن الدخول 

يف  يبداأ  والواجبات  احلقوق  منظومة  يف 

للقوانني  التالمذة  اح��رام  عرب  املدر�شة 

املدر�شية، يف مقابل اإدارة االأ�شاتذة لل�شف 

باأ�شلوٍب دميقراطي ي�شمح للتلميذ باأن 

يعرّب عن راأيه باأ�شلوب ح�شاري.

يتعّرف  اأن  يجب  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

اجليل النا�شىء اإىل رموز وطنه ويحرمها، 

والن�شيد  فالعلم  الوطن،  بجي�س  ب��دًءا 

ال��وط��ن��ي، وال��ل��غ��ة وال��ع��م��ل��ة. ق��ّل��ة من 

الطالب تعرف الن�شيد الوطني، الأّنها مل 

تتعّلمه يف املدر�شة وال يف البيت. وبالن�شبة 

املواطنني  فغالبية  الوطنية،  العملة  اإىل 

اأّما  االأمريكي،  بالدوالر  التعامل  ل  تف�شّ

ث وال حرج! فمعظم املدار�س  اللغة، فحدِّ

اللغة  ويهّم�س  االأجنبّية  اللغات  ي�شّجع 

االأ�شا�شي  املكّون  االأم،  لغتنا  الوطنية، 

لهويتنا الوطنية اجلامعة واملوّحدة، فهل 

اإذا  الوطنية؟  االأجيال على  نرّبي  هكذا 

الوطن  يف  يبقوا  كي  اأوالدن��ا  نرّبي  كّنا 

تعّدد  اأ�شا�شي.  والتاريخ  اأ�شا�شية  فاللغة 

اللغات جزء من هويتنا، ومن املفيد اأن 

نتقنها،  واأن  اأخ��رى،  لغات  اإىل  نتعّرف 

التي  االأم  لغتنا  نن�شى  اأاّل  �شرط  ولكن 

حتمل تاريخنا وتراثنا وطريقة تفكرينا. 

باللغة  التعبري  على  نعتاد  اأن  يجب 

ونغنيها،  عليها  نحافظ  واأن  العربية، 

على  االآخ��ري��ن  ن�شّجع  اأن  يجب  بل  ال 

التعّرف اإىل لغتنا كما نتعّرف نحن اإىل 

لغتهم.

يف االإطار نف�شه، يجب اأن ن�شتفيد من 

التجربة التاريخية امل�شركة. علينا اأن 

ولكن  ال�شابقة،  اأخطائنا  من  نتعلم 

اأّننا اأخطانا. يجب  اأواًل  اأن نعرف  يجب 

اأر�س  مًعا على  العي�س  باإرادة  نت�شّلح  اأن 

يف  ال�شادقة  الرغبة  ننقل  واأن  واح���دة، 

فالعائالت  اأوالدنا،  اإىل  امل�شرك  العي�س 

احلرب،  بفعل  قراها  من  تهّجرت  التي 

العودة ال�شتقراره  بع�شها يف  يرغب  قد ال 

يعني  ال  ه��ذا  ولكن  اآخ��ر،  مكان  يف 

يجب  بل  بقريته،  الو�شل  �شلة  قطع 

يتعّرف  كي  واالآخ��ر  احلني  بني  زيارتها 

قريته،  واأبناء  اأر�شه  اإىل  اجلديد  اجليل 

فاأبناوؤنا يريدون اللقاء مع االآخر ولكّننا 

ال ن�شّهل لهم هذه املهّمة.

ياأخذوا  اأن  باالأهل  ُيفر�س  كذلك، 

اأوالده��م  تعريف  مهّمة  عاتقهم  على 

وذل��ك  اأرج��ائ��ه،  مبختلف  ال��وط��ن  اإىل 

عن طريق ال�شياحة املحلية، فيختارون 
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ما،  ب��ل��دة  ظ��روف��ه��م،  �شنحت  كّلما 

معاملها  اأب��رز  اإىل  ليتعّرفوا  ويق�شدونها 

وعاداتها وميزاتها.

يف اأثناء �شعينا الإعادة الُّلحمة مع تراب 

ا اإىل ا�شتعادة  الوطن، يجب اأن ن�شعى اأي�شً

عنها  تنازلنا  التي  امل�شركة  قيمنا 

عاملّية  قيم  نحو  وانطلقنا  باختيارنا 

�شهلة وال تتطّلب جهًدا، علًما اأّن قيمنا 

العاملية.  القيم  من  م�شتقاة  االأ�شا�س  يف 

اأين نحن من  فلي�شاأل كلُّ مّنا نف�شه: 

قيٍم  على  ترتكز  كانت  التي  عاداتنا 

عندما  م�شى،  فيما  ووطنية؟  اإن�شانية 

كان  القرى،  يف  بالعونة  يقومون  كانوا 

وكذلك  للم�شاعدة،  يهّب  اجلميع 

االأم���ر ح��ني ك��ان��ت ُت����َدّق االأج��را���س، 

ومد  النداء  لتلبية  يهرع  اجلميع  كان 

القيام  يريد  ال  اليوم  جيل  امل�شاعدة.  يد 

بهذا اجلهد، لقد اختار الطريق االأ�شهل. 

ذلك،  عن  امل�شوؤول  وح��ده  لي�س  لكّنه 

ال�شالح.  امل��ث��ال  ل��ه  نكن  مل  فنحن 

علينا حت�شني اأبنائنا باإك�شابهم القيم 

الوطنّية وحتديًدا قيم التطّوع والت�شحية 

وااللتزام وامل�شوؤولية.

م��ا ي�شح م��ن ك��الم ع��ن ت��خ��اذل يف 

خمتلف عنا�شر الهوية الوطنية، ينطبق 

يف  يندرج  وما  الثقافة  عن�شر  على  ا  اأي�شً

اإطارها من عادات وفنون. فهذه باتت، 

نحن  ال����زوال.  ط��ري��ق  على  ول��الأ���ش��ف، 

توقيع  حتمل  التي  ال��ل��وح��ات  ن�شري 

فنانني اأجانب، فيما ن�شخر من الفنانني 

يف  لدينا  اأعمالهم.  نقّدر  وال  اللبنانيني، 

وطننا فنانون مبدعون يف جمال النحت 

والر�شم، لكّننا ال نذكر اأعمالهم حني 

اأّن  يعلم  ال  �شبابنا  الفنون.  اأوالدنا  نعّلم 

تراثنا غنّي باحِلَرف املمّيزة، واأّننا ن�شتهر 

كّنا  ف��اإذا  املمّيز،  ال�شرقي  مبطبخنا 

واالإب��داع،  اخللق  منلك غًنى يف جمال 

ملاذا ال نورثه الأوالدنا ولالأجيال ال�شاعدة؟

 

دور ال�سباب

هناك العديد من االأ�شباب التخفيفية 

ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ال��ة االن��ك��ف��اء التي 

غري  لكّنها  ال��ي��وم،  �شبابنا  يعي�شها 

كافية لتربير تقاع�شهم عن امل�شاركة 

وال�شيا�شية،  االجتماعية  احل��ي��اة  يف 

التامة  ا�شتقالتهم  االأحيان  بع�س  ويف 

وما  ال��وط��ن.  جت��اه  م�شوؤولياتهم  م��ن 

عليكم  نعّول  اإّننا  ل�شبابنا  اليوم  نقوله 

اأخ��ط��اء  وت�شحيح  بالوطن  للنهو�س 

توؤدوا  كي  الوقت  حان  �شبقوكم.  من 

اإىل  ت�شريوا  اأن  كمواطنني،  دورك���م 

كل  ا�شتخدموا  ُوج���د.  حيث  اخل��ط��اأ 

لكم،  املتاحة  الدميقراطية  ال��ط��رق 

ملحا�شبة ممثليكم. ال تلتزموا االأحزاب 

التي اأورثكم اإياها اأباوؤكم، بل اختاروا 

مل  واإن  فعاًل،  متّثلكم  التي  االأح��زاب 

التي  اأحزابكم  اأنتم  جتدوها، ف�شّكلوا 

اإىل  ا�شعوا  واآرائكم.  تطلعاتكم  تنقل 

التغيري الذي تريدونه.

ا  اأي�شً اأنتم  اأّن��ك��م  تعلموا  اأن  يجب 

لوطنكم  ال�شيئة  ال�شورة  عن  م�شوؤولون 

بل  التغيري،  اإىل  ت�شعوا  مل  الأّن��ك��م 

زال  فما  ذلك،  ومع  للواقع.  ا�شت�شلمتم 

باإمكانكم اأن حُتدثوا التغيري املطلوب 

�شائلوا  ما:  نقطٍة  من  تبداأوا  اأن  �شرط 

قّدموا  انتخبتموهم.  الذين  ممّثليكم 

االأ�شخا�س  مئات  من  موّقعة  عري�شة 

جمحف  ق��ان��ون  بتغيري  فيها  طالبوا 

مفيًدا  تعتربونه  ما  م�شروٍع  بتنفيذ  اأو 

لوطنكم.

يد  م���ّدوا  حميطكم،  م��ع  تفاعلوا 

امل�شاعدة جلريانكم كي حتافظوا على 

االجتماعي.  التما�شك  من  اأدن��ى  حد 

التّفوا حول املوؤ�ش�شة الع�شكرية، وتعّلموا 

من اجلندي الذي ي�شع حياته على كّفه 

. اأّن الهروب لي�س حالًّ

ولتعك�س  فاعلني،  مواطنني  كونوا 

باأّنكم  تقولوا  ال  اأفعالكم.  اأقوالكم 

اأنتم تعّدون حقيبة  حتّبون لبنان، فيما 

لل�شفر  ا�شطررمت  واإذا  ملغادرته.  ال�شفر 

على  فابقوا  العمل،  اأو  الدرا�شة  بهدف 

توا�شل مع اأبناء وطنكم. عندما يحني 

باملعلومات  مزّودين  اإليه  عودوا  الوقت، 

اخلارج  اكت�شبتموها يف  التي  واخلربات 

مل�شاعدته على النهو�س واالزدهار.

لبنان  ب��اأّن  ثقة  على  كونوا  واأخ���رًيا، 

االأخ��رى،  دون  من  لفئٍة  ال  جميًعا،  لنا 

يجب اأن نت�شارك يف حمل م�شوؤوليته. ال 

نريده  بل  فقط،  �شورتنا  على  وطًنا  نريد 

خدمته  يف  نت�شارك  جميًعا،  ي�شبهنا 

مًعا.

الوطن،  اأر���س  يغادر  حني  جياًل،  نريد 

اخل���ارج،  يف  لبنان  م��ن  ج���زًءا  ي�شبح 

مبا  ح��ّل،  حيثما  االآخ��ري��ن،  في�شارك 

حمله معه من اأفكار وعادات وتقاليد، 

ويثبت من خاللها كيانه وح�شوره فال 

يذوب يف ح�شارة االآخرين وال يلغي ذاته.
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تربية وطفولة
اإعداد: ماري االأ�سقر - اخت�شا�شية يف علم النف�س

دعوا االأوالد 

يحلمون 

ب�»بابا نويل«

نويل«  »بابا  قدوم  ال�سرب  بفارغ  االأوالد  ينتظر 

التي يحلمون بها.  الهدايا  حامالاً على ظهره كي�س 

وهو بالن�سبة اإليهم ذلك الرجل احلنون الذي يحبهم 

ويحقق اأمنياتهم يف هذه الليلة املباركة. فهل نعّزز 

اإميانهم به؟ وماذا لو خافوا منه اأو اكت�سفوا حقيقته؟

»بابا  اأ�شطورة  االأوالد  بع�س  ي�شّدق 

بروؤيته  ويحلمون  فينتظرونه  نويل« 

الكبرية  عربته  يف  ال�شماء  من  اآتًيا 

يف  اآخرون  وي�شّكك  بالهدايا،  املحّملة 

فيما  حقيقته،  يكت�شفون  اأو  وج��وده، 

»بابا  هو  البع�س منهم. فمن  منه  يخاف 

يجوز  وه��ل  االأط��ف��ال؟  اإىل  بالن�شبة  نويل« 

لالأهل اأن يك�شفوا لهم هويته؟

رجل  هو  نوبل«  »بابا  االأطفال  اإىل  بالن�شبة 

حمّب و�شالح، يبت�شم دائًما، وهو كرمي يوزع 

ال�شخ�شية  وهذه  النا�س،  جميع  على  الهدايا 

النف�شي  منّوهم  يف  وت�شهم  مهمة  االإيجابية 

ينّمي  حياتهم  يف  ف��وج��وده��ا  واالج��ت��م��اع��ي. 

ال�شعيد  وعلى  االإب��داع��ي،  هم  وح�شّ خيالهم 

»بابا  ق�شة  اأوالدن��ا  ت�شديق  ي�شهم  االجتماعي 

املجتمع  مع  تكّيفهم  يف  وب�شخ�شيته،  به  واالإمي��ان  نويل« 

النا�س  فيه  ي�شارك  اجتماعي  بطق�س  امل�شاركة  خالل  من 

جميعهم.

»بابا نويل« ال يعاقب

يرف�س علم النف�س ربط ت�شرفات الولد بالهدية التي �شيتلقاها 

من »بابا نويل«، ومقولة »اإذا اأح�شنت الت�شرف �شيزورك »�شانتا 

فلن  الت�شرف  حت�شن  مل  اإذا  اأما  هدية،  لك  و�شيقدم  كلوز« 

ياأتي«. فثمة اأوالد ال يح�شلون على هدايا يف عيد امليالد ب�شبب 

اأّن  �شيعتقدون  وبالتايل  ال�شعبة،  االقت�شادية  اأهلهم  اأو�شاع 

»ب���اب���ا ن��وي��ل« 

يعاقبهم  وه��و  يحبهم  ال 

ربط  اإًذا،  الت�شرف.  يف  اأخ��ف��ق��وا  الأن��ه��م 

ت�شرفات الطفل بالهدية التي �شيتلقاها ع�شية العيد ال 

يجوز، الأّنه مهما خالف االأوامر وارتكب اأخطاء يف الت�شرفات، 

فهدية العيد تبقى حًقا له.

�سحر امليالد

ال  نويل« لكي  »بابا  بحقيقة  اأوالدهم  يخربون  النا�س  بع�س 

يعي�شوا يف كذبة. هوؤالء ندعوهم اإىل ربط »بابا نويل« ب�شحر 

العيد وعدم اعتباره كذبة. فلي�س هناك اأجمل من اأن يحلم 

االأوالد بهذا ال�شحر وينتظروا جميء ذلك الرجل احلنون، فحتى 

الكبار يحلمون به وينتظرونه ويلتقطون �شوًرا برفقته.

بدًءا من عمر 6 �شنوات يكت�شف الولد تدريًجا حقيقة »بابا 

نويل«، وباأّنه غري موجود فعلًيا، اإاّل اأّنه ال يخرب اأحًدا باكت�شافه 
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احلقيقة، وذلك الأّنه يف اأعماقه ال يرغب 

يف ت�شديق هذا الواقع.

اأما يف حال اكت�شف الولد فجاأة اأّن »بابا 

نويل« غري موجود، فمن املهم م�شاعدته 

ال  لكي  وذل��ك  �شدمته،  تخطي  على 

تنهار �شورة اأهله يف نظره. فهو �شيعتقد 

فرة  عليه  كذبوا  اأّنهم  احلالة  هذه  يف 

لذلك  كذبة،  يف  يعي�س  وجعلوه  طويلة 

عليهم تذكريه باالأوقات اجلميلة التي 

اأم�شاها وهو يعتقد حقيقًة بوجود ذلك 

الهدايا  له  ُيح�ِشر  ال��ذي  احلنون  الرجل 

اجلميلة ع�شية العيد.

اأ�سئلة تكرث مع الوقت

»بابا  حقيقة  فجاأة  الولد  يكت�شف  ال 

مراحل،  على  ذل��ك  يح�شل  بل  نويل« 

وبالتايل فاإنه يبادر اإىل طرح اأ�شئلة ح�شرية 

الطفل(  منو  ومع  الوقت  مع  )تتعمق 

تتمحور حول هوية »بابا نويل« وعمله. 

كيف  وم��ن��ه��ا، 

املدفاأة؟  عرب  ياأتي 

األ����ن حت���رق���ه؟ ال 

من���ل���ك م���دف���اأة 

ف��ك��ي��ف دخ���ل 

اإًذا؟ هل فتحت له 

وهل  اأن��ت،  الباب 

املفتاح؟  اأعطيته 

ميكنه  ك��ي��ف 

يف  الهدايا  ت��وزي��ع 

على  واح��دة  ليلة 

اأط����ف����ال ال��ع��امل 

هل  ؟  جميعهم 

يعرفهم جميًعا؟

ي�����دع�����و ع��ل��م 

اإىل  االأه��ل  النف�س 

عدم حماولة جعل 

اأّن »بابا نويل« موجود  اأوالدهم ي�شّدقون 

فعندما  احلقيقة.  يكت�شفوا  اأن  بعد 

يقّروا  اأن  االأهل  على  االأمر،  يكت�شفون 

على  ويحّثوهم  موجود  غري  باأّنه  فعاًل 

اأو  الإخوتهم  به  يبوحون  فال  ال�شر  حفظ 

اأقاربهم ال�شغار. اإذ من ال�شروري اأن يفهم 

عي�س  ال�شغار  الإخوتهم  يحق  اأّنه  االأوالد 

وهذا  اجلميلة،  وذكرياتهم  العيد  رونق 

و�شبب  اأهلهم  يتفّهمون  �شيجعلهم  ما 

اإخفائهم رواية »بابا نويل«.

خوف وبوح باحلقيقة

نويل«  »ب��اب��ا  ي��ك��ون  اأن  امل��ه��م  م��ن 

ل �شخ�س  �شخ�شية اأخرى غري االأب، ويف�شّ

تختلط  ال  ك��ي  االأ����ش���رة،  خ���ارج  م��ن 

االأفكار يف عقل الولد ويحفظ بالتايل يف 

ذاكرته �شورة »�شانتا كلوز« اجلميلة. 

برفقة  موجوًدا  يكون  اأن  االأب  وعلى 

لتوزيع  نويل«  »بابا  ياأتي  عندما  اأوالده 

الهدايا عليهم.

ي��ب��وح��وا  اأن  االأه����ل  ع��ل��ى  خ��ت��اًم��ا، 

بكوا  ح���ال  يف  الأوالده�����م  باحلقيقة 

و�شعروا باخلوف لدى روؤيتهم »بابا نويل«، 

من  يطلبوا  اأن  ميكنهم  وب��ال��ت��ايل 

اأعينهم،  اأم��ام  يخلعه  اأن  الزي  ُمرتدي 

ال�شخ�س  ه��ذا  ب��اأّن  الطفل  يخربوا  واأن 

َتَنّكر بزي »بابا نويل«، من دون االإ�شرار 

يرغبوا  مل  اإذا  برفقته  �شور  التقاط  على 

ميكن  التي  االأ�شاليب  ومن  ذل��ك.  يف 

لالأهل ا�شتخدامها جلعل الطفل يتخطى 

خوفه من »بابا نويل«، جعله يرتدي زّيه، 

وت�شاعده  خوفه  ُتن�شيه  الطريقة  فهذه 

نويل«  »بابا  �شخ�شية  اكت�شاف  على 

ومنها  احلميدة،  اأخ��الق��ه  واكت�شاب 

املحبة والعطاء وم�شاعدة االآخرين.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�سابقة 

�س للفائزين فيها  »اجلي�س« لقّرائها وتخ�سّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�سطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخٍط وا�سح داخل املربعات 

وتر�سل ال�سفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  اإىل  • تر�سل احللول 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - 

»م�سابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ستطاعة امل�سرتك ت�سليم امل�سابقة 
ثكنات اجلي�س يف املناطق جميعها.

• اآخر موعد لقبول احللول  20 كانون الثاين 2019.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن 

ة
ق

اب
�س

مل
 ا

ط
و

ر
��

�س

اال�سم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................

238
العدد 402



���ش��اع��َده��ا  �����ش����اَح،   �1

لبناين  رئي�س  وعاونها، 

راحل.

2� ممثل لبناين، امللدوغ، عني املاء.

3� يكاتبونه، فتلت احلبل، املنزل.

ملمثلة  الثاين  اال�شم  الوالدين،  اأحد   �4

اآلهة  راح��ل��ة، م��ن ك��ب��ار  اأم��ريك��ي��ة 

من  ي�شتخرج  للتمني،  ال��ف��راع��ن��ة، 

العنب.

5� والية اأمريكية، من الطيور.

تقال  وخ���ّوَف،  ��َد  ت��وعَّ �شبيه،  نعام،   �6

للرحيب.

ب��ل��دة يف ع��ك��ار، الع��َب   �7

من  اأجاوِب،  �شعف،  ومازَح، 

اأع�شاء اجل�شم.

مدينة  اأمريكية،  والية  اإىل،  اأدع��وه   �8

�شوي�شرية.

9� ماركة �شيارات، م�شحوق للتنظيف، 

وجهة نظر يف االأمر.

م�ش�ري  كات�ب  قف�َز،   ، ق���لَّ �شد   �10

راح��ل.

الءم��وه��م  ت���اي���ِب���ه،  ع��ا���ش��م��ت��ه��ا   �11

ووافقوهم، اإتفاق ووئام.

يف  بلدة  ال��ف��م،  يف  ب��رف��ق،  انتزعه   �12

البقاع.

مك�شور  غرّيوا،  ور،  �شُ �شواحي  من   �13

اليد.

ال�شيء،  اأك��ره  بريطانية،  مدينة   �14

ب�شَط يده.

15� عائدون، مقاطعة يف اإيران، �شجرها 

ومللها.

قدر  ما  ياأكل  الذي  على،  غ�شبت   �16

عليه، مرتفع، نار متقدة.

رْق�شة  اأمل����اين،  مو�شيقي   ، حت�����سّ  �17

برازيلية.

ا�شم  يعاونونها،  من�شاوي،  مو�شيقي   �18

مو�شول.

دولة  للراأ�س،  ي�شتعمل  الب�شر،  اأداة   �19

اآ�شيوية، �شوت الطبل.

الطويل،  بعنقها  20� م�شهورة 

�شك�شبري،  لوليم  م�شرحية 

قرَع الباب.
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م��ب��ارك��ة،  اأع����ي����اد   �1

�شَرف  عا�شمتنا احلبيبة، 

ورفعة.

2� مدينة اإيطالية، عملة اآ�شيوية، واظبوا، 

من احلبوب.

يف  بلدة  اأفريقية،  عا�شمة  ظ��ه��َر،   �3

اجلنوب، �شمري مت�شل.

اأقطعه  يف،  ح�شوري  الطعام،  اأك��َل   �4

بال�شيف.

ُحّب،  اأملانية،  مدينة  الطعام،  تناوَل   �5

وطن ونا�س.

6� �شجر قومي ال�شاق، اأحد ال�شهور، وحدة 

وزن، ُنظهر ونثبت االأمر.

7� اأقام باملكان، كّررت القول.

8� ثالث دول اأوروبية �شاركت يف نهائيات 

كاأ�س العامل.

االأودية  جماري  �شمري،  مت�شل،  �شمري   �9

. ال�شيقة، األحَّ

10� اجل�شم، من احلبوب، ممثلة م�شرية.

لبنانية،  لفنانة  الثاين  اال�شم  ع��رَب،   �11

اأحد الوالدين، ن�شَي.

12� حمب�س االإبل، ُلعاب، تتواجه مع.

13� ي�شرّدون ال�شيء، �شيف، من الفواكه.

14� مت�شابهان، �شمري مت�شل، ننحاز اإىل، 

اأقر�َس املال.

15� �شبَّ املاء بكرثة، حرف عطف، ا�شم 

ُتعرف به جزر اندوني�شيا.

دول��ة  اجلنوبية،  اأم��ريك��ا  يف  دول���ة   �16

اآ�شيوية.

وفيل�شوف  كاتب  ال�شهور،  اأح��د   �17

فرن�شي، خليفة عبا�شي.

18� فقرة، اأ�شرَع اىل، مدينة فل�شطينية، 

مدينة �شودانية.

. 19� تقاي�شه، عا�شمة اآ�شيوية، ذمَّ

م�شلية،  ورق  لعبة  الوح�س،  وج��ار   �20

احلمام الربي، حتّرَك وا�شطرب.

عن  يتوقف  اأَرق،  العنكبوت،  بيت   �21

القانونية،  ال�شن  لبلوغه  العمل  مزاولة 

�شاحل كثري املاء.

ا: اأفقياً

ا: عمودياً

دد وو لل اا نن اا نن بب لل لل اا لل قق تت سس اا لل اا

يي نن اا نن بب لل لل اا شش يي جج لل اا تت وو رر يي بب

اا سس دد جج رر بب تت يي بب طط لل خخ مم نن لل

لل نن كك اا يي نن اا تت سس بب لل اا سس يي رر جج اا

بب وو اا وو شش رر جج اا اا سس بب اا لل

رر جج حح نن بب سس وو اا بب اا دد تت فف لل تت بب سس

اا بب رر هه نن حح نن رر يي مم كك تت مم سس اا قق

زز يي رر مم تت يي بب اا شش رر اا هه اا وو رر تت يي

يي حح مم اا رر اا نن ء اا يي رر ثث اا مم عع
لل مم عع اا اا مم هه نن وو دد فف وو يي يي اا يي لل جج

اا نن اا كك تت رر طط نن سس يي لل وو بب اا نن اا
مم دد مم كك دد
اا لل سس اا يي لل اا طط يي اا نن يي وو رر اا دد

لل تت لل صص هه فف طط اا لل يي

مم يي هه اا رر بب اا مم عع نن مم لل اا دد بب عع قق فف رر

يي زز بب وو حح رر سس لل اا اا نن رر لل يي بب رر اا

لل يي اا وو ثث يي لل فف اا رر اا يي وو جج اا لل

فف اا جج لل اا اا سس اا نن يي وو كك يي نن وو تت نن اا

يي رر وو دد اا فف لل سس نن اا سس وو لل دد مم حح

رر بب اا وو بب اا تت سس اا مم لل كك وو رر بب مم

رر تت سس كك نن اا لل تت رر يي بب رر اا مم يي نن خخ رر
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 • الرقيب اأول فادي خوري

الفوج املجوقدل.

• العريف جاك رزق
املركز العايل للريا�شة ع.

الدين • اجلندي وئام علم 
فوج التدخل الرابع.

• منال يو�سف باّلن
خربة روحا - را�شيا.

 • الرقيب اأول وائل زيادة 

ال�شرطة الع�شكرية.

اأيوب  • العريف ح�سن 
لواء امل�شاة العا�شر.

بّدور  • العريف م�سطفى 
فوج احلدود الرّبية االأول.

• اجلندي مانويال املكّحل 
ق. م. البقاع – التوجيه.



اأوروبا

افروديت

ال�شومال

ا�شتياق

البحري

اأبو متام

بريوت

باري�س

برلني

بوردو

بولونيا

باخرة

ثياب

ثلوج

جماهري

ح�شام

حورية

حماة

حمائم

خطاب

خ�شر

ديبو�شي

روماريو

زهور

زيتون

�شوي�شرا

�شيلفيا

�شاحل

�شك

�شنديد

طرب

عنفوان

غيلم

فنزويال

فاغرن

قناطري

كابول

كندا

كوبنهاغن

لبنان

ماركوين

خمابز

ميامي

ماناغوا

نوافذ

نروج
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بدرو �سالينا�س:

اأدي����ب ون��اق��د اإ���ش��ب��اين 

من   .)1951  �1892(

يف  ب��الده  �شعراء  اأعظم 

له:  الع�شرين.  ال��ق��رن 

وق�ش�س  احُلب.  حكمة 

وم�شرحيات.

 فردري�س نوفالي�س:

 �1772( اأمل����اين  ���ش��اع��ر 

ك��ب��ار  م����ن   .)1801

من  ال��روم��ن��ط��ي��ق��ي��ني. 

�ِشعره، اأنا�شيد اىل الليل. 

رحل  م�شهورة  رواي��ة  له 

قبل اأن يكملها.

يوكاوا هيديكي:

 �1907( ياباين  فيزيائي 

نظرية  و���ش��ع   .)1981

نوبل  جائزة  نال  ميزون. 

يف الفيزياء 1949.

قامو�س �شغري

احلل بني يديك
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لل ذذ  فف  اا  وو  نن  خخ  طط  اا  بب  اا  دد  نن  كك  رر   
وو اا  اا  يي  حح  غغ  نن  اا  نن  بب  لل  لل  وو  مم  يي   
بب يي  بب  سس  وو  يي  رر  نن  غغ  اا  فف  اا  يي  يي  هه   
اا نن  وو  وو  رر  لل  وو  رر  ثث  يي  هه  لل  رر  اا  اا   
كك وو  تت  بب  يي  مم  سس  ثث  يي  اا  بب  صص  اا  مم  مم   
زز كك  مم  يي  ةة  حح  بب  رر  لل  يي  نن  وو  مم  يي  جج   
هه رر  اا  دد  سس  اا  رر  سس  يي  وو  سس  مم  وو  نن  اا   
وو اا  مم  اا  يي  اا  شش  تت  يي  اا  قق  اا  رر  يي  بب   
رر مم  مم  مم  اا  نن  اا  غغ  وو  اا  غغ  لل  فف  وو  نن   
جج وو  لل  ثث  تت  يي  دد  وو  رر  فف  اا  لل  رر  رر  غغ   
مم خخ  اا  بب  زز  ةة  رر  خخ  اا  بب  يي  دد  صص  صص  اا   
بب حح  رر  يي  طط  اا  نن  قق  اا  سس  وو  كك  لل  خخ  هه   
يي مم  يي  رر  تت  حح  بب  لل  اا  مم  ء  اا  مم  حح  نن   
رر اا  سس  اا  حح  لل  نن  اا  يي  نن  وو  لل  وو  بب  بب   
وو ةة  دد  يي  دد  نن  صص  رر  عع  نن  فف  وو  اا  نن  وو   
تت فف  نن  زز  وو  يي  لل  اا  وو  نن  وو  تت  يي  زز  كك   
اا بب  وو  رر  وو  اا  بب  رر  طط  جج  سس  يي  رر  اا  بب   
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العميد علي قان�سو

مدير التوجيه

اال�ستقالل بحّلة جديدة

�شّكل �شعي اللبنانيني اإىل اال�شتقالل واحلرية �شمة بارزة ُعرفوا بها 

ن�شااًل  خا�شوا  االأ�شا�س  هذا  وعلى  املختلفة،  التاريخ  حقبات  خالل 

تتويج  على  �شاهدًا   1943 العام  فكان  بالت�شحيات،  حافاًل  طوياًل 

اإىل  وتطّورت ب�شكل ت�شاعدي  بقّوة،  اإرادة وطنية عرّبت عن نف�شها 

اأبنائه.  جلميع  واح��ًدا   ، م�شتقالًّ �شّيًدا  ا  حرًّ وطًنا  لبنان  تكّر�س  اأن 

تاأّلًقا  اأكرث  ومظهًرا  جديدة  حّلة  العام  هذا  اال�شتقالل  ويكت�شب 

تداعوا  لذا  حّريتهم،  اللبنانيني  لنيل  املا�شي  اليوبيل  ميّثل  لكونه 

الإقامة املهرجانات واإحياء الن�شاطات يف البلدات والقرى، على الرغم 

من الظروف ال�شعبة التي ميّرون بها، وَتزّين لبنان من اأق�شاه اإىل اأق�شاه 

بزينة االحتفاالت. وكان اجلي�س يف �شلب هذا العر�س الوطني بفعل 

املبادرات والن�شاطات العديدة التي نّظمتها القيادة، والتي القت جتاوًبا 

وا�شًعا لدى خمتلف �شرائح املواطنني. التهنئة هي اإًذا للوطن واجلي�س 

على حّد �شواء، فال دميومة للوطن من دون جي�س يحميه، ويف الوقت 

عينه، ال قّوة للجي�س من دون التفاف وطني يواكب انطالقته نحو 

املعركة واندفاعه يف �شبيل القيام بالواجب.

اال�شرائيلي  العدو  يطل  احلرجة،  االإقليمية  الظروف  ظل  ويف  اليوم، 

براأ�شه ليحاول ق�شم جزء من اأر�شنا واال�شتيالء على ق�شم من ثرواتنا، 

في�شارع اجلي�س مدعوًما بت�شامن �شعبي وا�شع ليفر�س اال�شتقرار على 

ويعطل  الدولة  موؤ�ش�شات  اإ�شابة  من  اخلطر  ومينع  اجلنوبية،  احلدود 

مقومات ا�شتقرارها.

بامل�شوؤولية  ال�شعور  ي��زداد  وال�شبعني،  اخلام�س  اال�شتقالل  عيد  يف 

اجلهود  تت�شافر  الع�شكرية، كما  املوؤ�ش�شة  ويزداد متا�شك  الوطنية، 

ويتبلور اال�شتعداد للت�شحية اأكرث فاأكرث، وهذه ماآثر ال�شهداء االأبرار 

ت�شهد وتنري الدرب. 
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