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� 75سنة  ...ولتخل�ص الدين

2018
طبع من هذا العدد 80.000 :ن�سخة
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ر�سالة رئي�س اجلمهورية

� ّأكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون � ّأن اال�ستقالل
اً
بتاريخ �أو يُخت�صر
احتفال ،وال هو يُختزل
لي�س فقط
ٍ
م�شددًا على � ّأن �صون اال�ستقالل م�س�ؤول ّيتنا
بعيدٍ ...
ّ
جميعا ،وحمايته هي يف املحافظة على وحدتنا الوطنية
ً
معا.
و�إرادة العي�ش ً

12

�أمر اليوم

وجهه �إىل الع�سكريني ،قال قائد اجلي�ش:
يف «�أمر اليوم» الذي ّ
تتو�سط الأرزة علم البالد ،جي�شكم ي�سكن قلب
كما
ّ
أ�شداء يف عزمكم
الوطن ،لذا كونوا نب�ض الأمل يف عروقهّ � ،
وبطوالتكم� ،أعزّ اء ب�إرث �شهدائكم ،فتث ّبتوا مر ًة �أخرى� ،أ ّنكم
للوطن �سياجه املتني ،ولال�ستقالل ُحماته املخل�صون.
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العر�ض الع�سكري
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ر�سالة رئي�س اجلمهورية
رئي�س اجلمهورية يف كلمته �إىل اللبنانيني
يف منا�سبة اليوبيل املا�سي لال�ستقالل:

تئن �أكرث
لن ندع البالد ّ

أكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
� ّ
اً
عون � ّأن اال�ستقالل لي�س فقط احتفال،
ٍ
بعيد،
بتاريخ �أو ُيخت�صر
وال هو ُيختزل
ٍ
لاً
و�أن يكون الوطن م�ستق يعني القدرة
على قول «نعم» كما الـ«ال» يف ّ
كل ما
م�شد ًدا على � ّأن �صون
ويخ�صه...
يعنيه
ّ
ّ
جميعا ،وحمايته
ؤوليتنا
ً
اال�ستقالل م�س� ّ
هي يف املحافظة على وحدتنا الوطنية
معا.
و�إرادة العي�ش ً
ولفت الرئي�س ع��ون �إىل � ّأن «دخ��ول
العن�صر اخلارجي ُيفقدنا حرية القرار»،
موج ًها دعوة لكل امل�س�ؤولني والأحزاب
ّ
والتيارات واملذاهب لأن «ننبذ خالفاتنا،
جانبا،
ون�ضع م�صاحلنا ال�شخ�صية
ً
ونربز ح�س امل�س�ؤولية جتاه من �أوكلنا
ربا � ّأن اللبناين «�سئم
م�صريه» ،ومعت ً
الوعود ويكاد يي�أ�س من تنات�ش امل�صالح،
وم� ّ
��ل ع��دم اك�ت�راث �أ���ص��ح��اب ال��ق��رار
مبخاوفه وبطالته وحقوقه و�أحالمه
املك�سورة .م��ن واجبنا �أن نطمئنه
�إىل غده� ،أن نت�آلف يف املجل�س النيابي
وننكب ليلاً نها ًرا على
واحلكومة
ّ
التخطيط والعمل لإنقاذ وطننا اقت�صاد ًيا،
أخالقيا».
وبيئيا و�
واجتماعيا،
ً
ً
ً
ن�ص ر�سالة الرئي�س عون
يف ما يلي ّ
�إىل اللبنانيني يف منا�سبة العيد الـ75
ال�ستقالل لبنان:
اللبنانيون،
�أ ّيتها اللبنانيات ،أ� ّيها
ّ
عاما عمر اال�ستقالل
خم�سة و�سبعون ً
مر فيها
يف وطننا ،خم�سة و�سبعون ً
عاما ّ
ٍ
بحقب ع�صيبة ،وعا�ش حرو ًبا
لبنان
وتعر�ض ا�ستقاللنا
واحتالالت وو�صايات
ّ
العدد 402
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ٍ
لكبوات كادت تفقدنا �إ ّي��اه ،ولكنّ ه
� ً
أي�ضا عا�ش �أوق��ا ًت��ا جميدة نفخر بها،
فقدم �شعبنا وجي�شنا الت�ضحيات اجل�سام
ّ
حلفظ �سيادته وحر ّيته وا�ستقالله.
عاما ولبنان يحتفل
خم�سة و�سبعون
ً
يف كل ٍ
ثان وع�شرين من ت�شرين الثاين
ولكن اال�ستقالل لي�س
باال�ستقالل،
ّ
اً
احتفال ،وال هو يختزل بتاريخ� ،أو
فقط
ٍ
ونعيد
يخت�صر بعيد ،و�إن كنّ ا نحتفل
ّ
ونفرح.

القيم الإن�سانية واملجتمعية �أقوى من
القوانني

�أن يكون الوطن م�ستقلاً يعني �أن
�سيد ق��راره� .أن يكون الوطن
يكون ّ
�سي ًدا على
م�ستقلاً يعني �أن يكون ّ
�أر�ضه� .أن يكون الوطن م�ستقلاً يعني
�أ ّنه قادر على قول الـ«نعم» كما الـ«ال»
ّ
ك��ل م��ا يعنيه وي��خ���ّ��ص��ه .لذلك،
يف
أتوجه �إليكم �أ ّيها اللبنانيون ،و�أقول:
� ّ
ّ
ليتحقق لكم
لقد دفعتم الكثري
اال�ستقالل احلقيقي ،وليكون وطنكم
و�صون هذا اال�ستقالل هو
�سيد ق��رارهَ ،
ّ
جميعا ،و�أول حماية له هي
م�س�ؤوليتنا
ً
يف املحافظة على وحدتنا الوطنية ،و�إرادة
معا ،و�إطارهما القيم الإن�سانية
العي�ش ً
ّ
كل
واملجتمعية والتي هي �أق��وى من
القوانني ،وهي التي جتمعنا وتلحمنا،
وكل خلل هنا يفتح الطريق �أمام خلل
هناك.
دوما � ّأن دخول العن�صر اخلارجي
ّ
تذكروا ً
في�ضيع جوهر
ُيفقدنا حرية ال��ق��رار،
ّ
اال�ستقالل وت�صبح ال�سيادة � ً
أي�ضا يف دائرة

تذكروا � ً
أي�ضا � ّأن ا�ستقالل الوطن
اخلطرّ .
و�سيادته يجب �أن يبقيا خارج معادلة
املعار�ضة واملواالة ،وخارج نطاق ال�صراع
على ال�سلطة ،فاخلالفات ال يجب �أن
تكون على الوطن بل يف ال�سيا�سة،
حد
وهي مقبولة ما دام �سقفها ال يطال ّ
الوطن وم�صلحته العليا.
ّ
لكل امل�س�ؤولني والأحزاب
فدعوتي اليوم
والتيارات وامل��ذاه��ب ،يف ه��ذه املنا�سبة
عز ًة وفخ ًرا يف قلوبنا،
الوطنية امل�شتعلة ّ
�أن ننبذ خالفاتنا ،ون�ضع م�صاحلنا
ح�س امل�س�ؤولية
جانبا ،ونربز
ال�شخ�صية
ً
َّ
جتاه من �أوكلنا م�صريه ،و�ش�ؤون حياته،
وك��رام��ة وج���وده ،وخ�ير عائلته ،جتاه
ال�شعب اللبناين ال��ذي �سئم ال��وع��ود،
ويكاد يي�أ�س من تنات�ش امل�صالحَّ ،
ومل
عدم اكرتاث �أ�صحاب القرار مبخاوفه،
وبطالته ،وحقوقه ،و�أحالمه املك�سورة.
من واجبنا �أن نطمئنه �إىل غده� .أن
نت�آلف يف املجل�س النيابي واحلكومة
وننكب ليلاً ون��ه��ا ًرا على التخطيط
ّ
وال��ع��م��ل لإن��ق��اذ وط��ن��ن��ا ،اق��ت�����ص��اد ًي��ا،
أخالقيا .نعم،
وبيئيا ،و�
واجتماعيا،
ً
ً
ً
أخالقيا ،ل ّأن الكلمات امل�سمومة التي
�
ً
تنطلق كال�سهام يف الأع�ل�ام وعرب
مواقع التوا�صل االجتماعي جتاه بع�ضنا
البع�ض ،ت� ُّ
بو�ضوح �إىل ال��د ْرك الذي
�دل
ٍ
انحدرت �إليه الأخالق ،وغياب الأ�صالة
ميزتا �شعبنا.
والإن�سانية اللتني لطاملا ّ
ومع هذا االنحدار ،ال قيامة للوطن.

لبنان مل يعد ميلك َتر َف �إهدا ِر الوقت

اللبنانيون،
�أ ّيها
ّ
يعي�ش لبنان ال��ي��وم �أزم���ة ت�شكيل
احلكومة� ،صحيح �أ ّنها لي�ست فريدة

م��ن ن��وع��ه��ا� ،إذ �سبق �أن عا�شها يف
ال�سنوات املا�ضية ،كما �أ ّنها ح�صلت
وحت�صل يف دولٍ عريقة يف الدميقراطية
تخ�سرنا الوقت الذي
واحل�ضارة ،ولكنّ ها
ّ
ال رجعة فيه ،وحت��ول دون �إمكانات
الإنتاج ومتابعة م�صالح و�ش�ؤون البلد
وخ�صو�صا معاجلة الو�ضع
وامل��واط��ن�ين
ً
االقت�صادي .ف ��إذا كنتم تريدون قيام
تذكروا � ّأن لبنان مل يعد ميلك
الدولة،
ّ
ت َر َف �إهدارِ الوقت.
لقد كانت الأول��وي��ة خ�لال احلقبة
املن�صرمة لت�أمني اال�ستقرار الأمني و�إبعاد
لبنان عن نار املحيط ،واليوم وبعد �أن
ّ
حتقق ذل��ك ،ال ب� ّ�د من االن�صراف �إىل
معاجلة الو�ضع االقت�صادي ال�ضاغط،
وهواج�س املواطنني و�شجونهم املعي�شية.
ٍ
مبعاجلات
فلم يعد ممكنً ا االكتفاء
آنية وت�أجيل الإ�صالح املن�شود
مو�ضعية � ّ
�سيما و� ّأن
على ك� ّ�ل امل�ستويات ،ال ّ
ّ
«اخل��ط��ة االق��ت�����ص��ادي��ة ال��وط��ن��ي��ة» قد
تو�ضحت معاملها وتنتظر �إقرار خططها
ّ
وق��رارات��ه��ا يف جمل�س ال���وزراء وجمل�س
ال��ن��واب ،ف��ق� ّ�وة الأوط����ان احلقيقية ال
ّ
تُقا�س فقط ب�إمكاناتها الع�سكرية
ومنوه ا ُمل�ستدام
بل باقت�صادها احلقيقي
ّ
التطور والتحديث.
ومدى ت�أقلمه مع
ّ

من االقت�صاد اال�ستلحاقي �إىل
االقت�صاد املنتج

� ّإن اال�ستقالل ال ُي�ستكمل وال�سيادة
الوطنية ال ت�أخذ كامل �أبعادها � اّإل
حترر االقت�صاد الوطني وحت ُّوله من
عند ّ
ٍ
اقت�صاد ا�ستلحاقي �إىل اقت�صاد منتج،
عرب تن�شيط حركة الإنتاج يف خمتلف
ال��ق��ط��اع��ات وع��ل��ى م�ساحة ال��وط��ن.
فاالقت�صاد اللبناين يعاين م�شكالت
28عاما
بنيوية ومالية تفاقمت خالل
ً
م�ضت و�أ���س��ف��رت ع��ن ال��ن��ت��ائ��ج التي
نواجهها اليوم ،والنمو احلقيقي بقي
ً
�ضعيفا وعاجزًا عن ا�ستيالد ُفر�ص العمل
اً
الكافية لل�شباب ،عمال ور ّواد �أعمال.
واال�ستهالك اخل��ا���ص وال��ع��ام يتجاوز
ّ
املحلي« ..والويل
مبجمله حجم دخلنا
ُ

ل ٍ
أمة تلب�س مما ال تن�سج ،وت�أكل مما
ال تزرع ،وت�شرب مما ال تع�صر».
� ّإن لبنان بلد �صغري مب�ساحته ،ولكنّ ه
كبري بقدراته ،واال�ستثمار بهذه القدرات
ٍ
ب�شكل �صحيح ،ي�ستوجب
والطاقات
جدية لالقت�صاد الوطني ،ونظرة
مقاربة ّ
حديثة للإنتاج يف خمتلف قطاعاته،
التزاما
جمتمعا ودولة
التوجه
والتزام هذا
ً
ً
ّ
كاملاً  ،في�صبح وطننا قاد ًرا على بناء
يلبي طموحات �شعبنا،
اقت�صا ٍد
ٍ
منتج ّ
وي�شجع �شبابنا على العمل يف وطنهم
ّ
�م م�ضافة ُت��غ��ن��ي ال�ث�روة
وحت��ق��ي��ق ق��ي� ٍ
الوطنية ،وت� ّؤمن االزدهار الدائم والرا�سخ،
ِّ
ويوطد
�دع��م رك��ائ��ز اال�ستقالل
م��ا ُي� ِّ
حرية املواطن
ال�سيادة ويعطي
احلريةّ ،
ّ
م�ضافة �إىل ح� ّ�ري��ة ال��وط��ن ،معناها
ً
احلقيقي ال���ذي يتّ �صل ات�����ص� اً
وثيقا
�ال
بالكرامة الإن�سانية والرفاهية والرخاء.

لن ندع البالد ّ
تئن �أكرث

رغم كل ال�صعوبات احلالية ،و�إح�سا�س
بع�ضنا ب� ّأن الأمور مغلقة وامل�ستقبل غائم
ّ
بكل ثقة وم�س�ؤولية ،لن
وقامت� ،أقولها
تئن �أك�ثر ،ول��ن نرتاخى
ن��دع البالد ّ
يف مواجهة الف�ساد والفا�سدين ،ولن
نرتاجع عن وعود الإ�صالح ،والتنمية
امل�ستدامة ،و�إيجاد فر�ص العمل ل�شبابنا؛
ّ
بكل ما �أوتيت من
�شخ�صيا
و�س�أعمل
ً
ال�صالحيات املعطاة يل
قوة ،وبكامل
ّ
ّ
ٍ
كرئي�س للجمهورية ،وبالتعاون مع
النواب والوزراء ،على دفع
َ
رئي�سي جمل�سي ّ
قد ًما ،وتر�شيد النفقات،
عجلة االقت�صاد ُ
و�سد مزاريب الهدر ،وحت�سني اخلدمات
ّ
والبنى التحتية التي هي من �أب�سط حقوق
املواطن .كما �أعتزم متابعة االنكباب
على مالحقة ملفّ ات الف�ساد ،ال�صغرية
املعنية
منها والكبرية ،مع اجلهات
ّ
يف الق�ضاء ويف �أجهزة الرقابة والأجهزة
الأمنية والإداري���ة ،لي�شعر املواطن � ّأن
�شيئً ا ما يتغيرّ يف حياته اليومية ،و� ّأن
حماربة الف�ساد والفا�سدين لي�ست �شعا ًرا
ٌ
م�ضنيا
عمل متوا�صل ،ولو كان
�إنمّ ��ا
ً
ملمو�سا.
ولكنّ ه �سي�صبح
ً

اللبنانيون،
�أيها
ّ
مع�ضلـة �أخ��رى تواجهنـا ،فر�ضتها
علينا ح��رب اجل���وار ،وت�ضغط علينا
أمنيا ،هي و�ضع
اقت�صاد ًيا
واجتماعيا و� ً
ً
النّ ازحني ال�سوريـني ،فه�ؤالء يعي�شـون
خميمات الب�ؤ�س ،يف خيـم ال تَقيهم
يف
ّ
احل��ر ،وم��ن �أب�سط حقوقهم
ال�برد وال
ّ
خ�صو�صا
العودة �إىل بالدهم و�أر�ضهم
ً
بعد انح�سار احلرب واخلطر عن معظم
امل��ن��اط��ق ال�����س��وري��ة .ول��ك��ـ��ن ،جنـد يف
املقابل من يعرقل هذه العودة لأ�سباب
مبيتة��� ،س��واء ب��احل��دي��ث ع��ن ال��ع��ودة
الطوعية م��ع ا�ستعمال ك� ّ�ل و�سائل
الرتغيب والتخويف لدفع ال��نّ ��ازح �إىل
اختيار البقاء حيث ه��و� ،أو مبحاولة
ربطها باحلل ال�سيا�سي ،ويف هذا وذاك
�ضرر كبري على لبنان الذي يجهد ّ
حلل
م�شكالته امل�تراك��م��ة ،وال ميكنه
أبدا حمل �أعباء �إ�ضافية ،فاحلرب و�إن
� ً
تكن قد اندلعت يف جوارنا ،ولكنّ نا
ّ
تلقينا الق�سم الأك�بر من تداعياتها
ل�سنوات ،واليوم بات الأمر يفوق قدراتنا
ّ
يوميا
كل املجاالت .لذلك ،نعمل
يف
ً
على ت�شجيــع ال�سوريني النازحــني
على العودة ،وعلــى ت�سهيلهــا وت�أمني
م�ستلزماتهــا.
اللبنانيون،
�أيها
ّ
ّ
علمتنا التجارب � ّأن نيل اال�ستقالل
مهما يكن ً
ً
يبق �أ�سهل
�شاقا
ومكلفاَ ،
خ�صو�صا يف عامل
من املحافظة عليه،
ً
حتكمه امل�صالح وال��ق� ّ�وة وتغيب عنه
الأخالق والعدالة ونحن الأعلم بذلك.
ّ
وعلمتنا التجارب � ً
أي�ضا � ّأن اال�ستقالل
يتحول ذكرى واحتفاالت
ميكن �أن
ّ
�شكلية فولكلورية من دون م�ضمون
وال جوهر ،فلنجعل من املحافظة على
والتم�سك به �أولوية
ا�ستقاللنا احلقيقي
ّ
لنا ،لأ ّنه حجر الأ�سا�س الذي ُيبنى عليه
وحريته و�أمنه و�سالمه
ا�ستقرار الوطن
ّ
و� ً
أي�ضا ازدهاره.
ع�شتم ،عا�ش لبنان
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حتية العيد

كت ّيب اال�ستقالل يُ�ضيء على مراحل

توجه بها �إىل الع�سكريني ٌ
كل
ت�ضمن الكت ّيب الذي � ّ
أعدته قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه ووزّ ع على احل�ضور يف العر�ض الع�سكري املركزي ،كلمات ّ
ّ
ال�صراف ،وقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،بالإ�ضافة �إىل معلومات و�ص َور
من رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون ،ووزير الدفاع الوطني يعقوب ّ
ن�ص الكلمات الثالث التي كانت مبثابة حتية للجهود التي يبذلها اجلي�ش.
تاريخية و�أخرى تعود �إىل ال�سنوات الأخرية .يف ما يلي ّ

رئي�س اجلمهورية:
�أنتم ال�ضمانة يف وجه العوا�صف
لال�ستقالل رج��ال ع�بروا التاريخ يوم وقفوا يف وجه الظلم
خم�ضب
احلرية .وعلى امتداد عقود بات للوطن �سياج
ّ
وانتزعوا ّ
بالت�ضحيات ،ومر�سوم بدماء الأبطال .لكم يا �أبناء امل� ّؤ�س�سة
الع�سكرية قلوب اللبنانيني� ،أنتم يا من �سهرمت ل�صون
كرامة �أهلكم و�أر�ضكم ،وحافظتم على �شرف ر�سالتكم
ٍ
لوطن ال ترفعه ال�شهادة ،وال ا�ستقالل
عزة
و�إميانكم ب� ّأن ال ّ
ٍ
جيل �إىل جيل.
من دون �شعلة الوفاء تنقلونها من
�أنتم أ� ّيها الع�سكريون ،مع �إخوتكم يف باقي امل� ّؤ�س�سات
والتحديات ،ومر�ساة الأمان
الأمنية ،ال�ضمانة يف وجه العوا�صف
ّ
جلميع اللبنانيني الذين منحوكم ثقتهم ،وائتمنوكم على
ّ
والتطلعات.
�أحالمهم وحقوقهم

وزير الدفاع الوطني:
ن�أمل �أن تكون املنا�سبة ّ
حمطة
للتالقي والت�ضامن
كربنا ونحن ن�سمع حكاية اال�ستقالل ،حكاية النّ �ضال
وتوحدوا
أ�صروا وت�ضامنوا ّ
والتَّ وق �إىل احلرية ،حكاية �أجداد و�آباء � ّ
حتت راية احلرية واحلق لينبثق اال�ستقالل بعد خما�ض الثورة،
وتُ�شرق �شم�س احلرية يف  22ت�شرين الثاين  .1943وهذا اليوم لي�س
لالحتفال وح�سب ،بل عربة لنا ولأوالدنا من بعدنا ،ومنا�سبة
وحب الوطن يف قلوب الأجيال .فال وطن
لغر�س روح املواطنة
ّ
جمرد
من دون �شعب يريد الوطن ،والإن�سان من دون وطن هو
ّ
الجئ تائه يف هذه الغرباء.
يف هذا اليوم ،ن�أمل �أن تكون الذكرى اخلام�سة وال�سبعون
ّ
حمطة للتالقي واحل��وار والت�ضامن ،وتغليب
لال�ستقالل،
ال�سيما يف هذه املرحلة
االنتماء الوطني على كل انتماء �آخر،
ّ
واحل�سا�سة التي مير بها لبنان و�سط �أزمات تع�صف
الدقيقة
ّ
العدد 402
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مبنطقتنا وت��دور من حولنا ،حماولة زعزعة وحدتنا وزرع
االنق�سامات يف �أر�ضنا.
�أن ن�صون ا�ستقالل الوطن ونحافظ على هو ّيتنا ،يعني �أن
نردع كل يد غريبة حتاول ّ
بث التفرقة ،وجنعل من وحدتنا
منيعا �أمام الأطماع اخلارجية التي حتاول اخرتاق جدار
ح�صنً ا
ً
نيته
الوطن لإ�ضعافه .وال يجب �أن نن�سى وجود عد ّو ال يخفي ّ
يوميا
يرتب�ص بنا ،يراقبنا وينتهك
و�أطماعه ب�أر�ضنا وثرواتناّ ،
ًّ
�سيادتنا.
عاليا ،ما تقوم به امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
نقدر
بد لنا� ،أن ّ
وال ّ
ً
ننوه باالجنازات
يف �سبيل احلفاظ على الأمن واال�ستقرار ،و�أن ّ
املتتالية التي ّ
حققها جنود جي�شنا الأبطال .فاجلي�ش اللبناين،
�أثبت �أ ّنه احل�صن احل�صني الذي لن ي�سمح ل ّأي كان ،بالعبث
ب�أمن البلد وا�ستقراره.
ّ
كل الإجالل
حموا بدمائهم الأرزة لتبقى،
ولل�شهداء الذين َ
در�سا يف الإميان
والتقدير ،يا من دخلتم التاريخ ،و�أعطيتم ً
وقدمتم �أ�سمى �آيات الت�ضحية ببذل النف�س ،فوهبتم
واملحبةّ ،
لاً
�سي ًدا ح ًرا م�ستق ...
�أرواحكم ليحيا الوطن ّ

اال�ستقالل وكلمات حت ّيي اجلي�ش

قائد اجلي�ش
ّ
ي�ستحق م ّنا كل الوفاء والت�ضحية
وطننا

واليوم� ،إذ نحتفل بالعيد اخلام�س وال�سبعني لال�ستقالل،
ً
عمقا وداللة
ن�ضع بني �أيديكم هذه الذكرى الوطنية الأكرث
ّ
لت�ضخوا فيها من جديد روح العنفوان،
يف وج��دان ال�شعب،
للحرية ،و�ضمانة لر�سالة لبنان يف
وحتافظوا عليها �أيقونة
ّ
املمتدة على �آالف
حميطه والعامل ،وجلذوره احل�ضارية والثقافية
ّ
ال�سنني.
�أعدكم ب�أن � ّ
ال�سند والراعي الأمني ،و�أنا من خربت
أظل لكم ّ
وت�شربت منها املعنى الأ�سمى لل�شرف
احلياة الع�سكرية،
ّ
والت�ضحية والوفاء.
نحول اال�ستقالل �إىل �أمل ووعد بالنهو�ض �صوب غدٍ
معكم ّ
نا�صعا بال�سالم واالزدهار والأ�صالة ،على قيا�س
حتما
�سي�شرق
ً
ً
ّ
تطلعات اللبنانيني.

اال�ستقالل هو ثمرة م�سا ٍر طويل من النّ �ضال ً
رف�ضا لالحتالل،
جمرد يوم
قيم الوطنية والت�ضحية .هو لي�س
يحمل يف معناه َ
ّ
ّ
نحتفل به� ،إنه تاريخ من البطوالت واملحطات اخلالدة.
توحد خالله
 22ت�شرين الثاين هو يوم م�شرق يف �سجل لبنانّ ،
اللبنانيون من خمتلف الأطياف واملناطق يف �سبيل الدفاع
�سيدا ح ًرا م�ستقلاً  ،فكان لهم ما �أرادوا بف�ضل
عن لبنان
ً
حبهم لوطنهم و�إميانهم به.
ّ
ونحن نحتفل اليوم بالذكرى ال��ـ 75ال�ستقالل لبنان،
معا من
علينا
جميعا ،م�س�ؤولني ومواطنني� ،أن نتعاون ً
ً
�أجل املحافظة على هذا الإجناز الوطني ،وحت�صينه يف وجــه
ّ
كــل الوفــاء
التحديــات ل ّأن وطننــا ي�ستحــق منّ ــا
كــل
ّ
والت�ضحيــة.

يف هذه الذكرى ،التي يلتقي فيها التاريخ وامل�ستقبل يف
حلظة حا�ضر ،علينا �أن نعي �أ ّننا نحن «�شعب لبنان العظيم»،
ّ
وتخطي الأزم��ات
معا النهو�ض بالوطن واقت�صاده
ن�ستطيع ً

ً
كافة ،و�إيقاف ثقافة الف�ساد التي ّ
تف�شت يف ال�سنوات املا�ضية،
فقط �إن ّ
معا النتهاز الفر�صة ال�سانحة
وتوحدنا ً
النية ّ
توافرت لنا ّ
�أمامنا لن�شبك الأيادي ،وال نفلتها من �أجل خري لبنان...
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«�أمر اليوم»

وجهه �إىل الع�سكريني ،اعترب قائد اجلي�ش العماد
يف «�أمر اليوم» الذي ّ
جوزاف عون � ّأن ما ننعم به من ا�ستقرار �أمني هو نتيجة العمل الد�ؤوب
واملتوا�صل ...يف ما يلي ن�ص «�أمر اليوم»:

قائد اجلي�ش للع�سكريني:
تتو�سط الأرزة العلم ي�سكن جي�شكم قلب الوطن
كما ّ
أ� ّيها الع�سكريون
نحتفل ال��ي��وم بعيد اال���س��ت��ق�لال
هذا العام يف يوبيل ِه املا�سي ،ويف هذه
ال��ذك��رى امل��ج��ي��دة �أك�ث�ر م��ن در���س
وع�برة� ،إذ � ّإن �صمود لبنان يف وجه
العوا�صف واملحن طوال تلك احلقبة
ٍ
ب�شكل
امل��دي��دة م��ن ال��زم��ن ،يثبت
قاطع � ّأن ب��زوغ فجر اال�ستقالل يف
الثاين والع�شرين من �شهر ت�شرين
الثاين من العام  ،1943مل يكن وليد
تقاطع ظروف �إقليمية ودولية م�ؤاتية
فح�سب ،ب��ل ه��و يف ج��وه��ره ثمرة
ن�ضال اللبنانيني يف وجه االحتالالت
والو�صايات الأجنبية ،وفعل �إميانهم
الرا�سخ بهذا الوطن و�سعيهم الد�ؤوب
�إىل حتقيق ه��وي��ة وطنية جامعة،
فريدة يف منوذجها الثقايف واحل�ضاري
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الرائد .كذلك ،ف� ّإن جي�شكم الذي
ن�ش�أ من رحم اال�ستقالل� ،أثبت على
امتداد م�سريته وال ي��زال ،أ� ّن��ه جدير
باحلفاظ على ه��ذه الأم��ان��ة ،فلم
ً
حلظة يف بذل قوافل ال�شهداء
يبخل
دفاعا
واجلرحى على مذبح الوطن،
ً
عن وحدته و�سيادته و�سالمة �أرا�ضيه.
�أ ّيها الع�سكريون
� ّإن ال���ت���اري���خ حم���ط���ات ،وب��ع�����ض
بحد ذاتها ،واليوم
املحطات تاريخ
ّ
ت�����س� ّ
�ط��رون ب��ح�بر ال���دم والت�ضحية
�صفحات م�شرقة يف ت��اري��خ لبنان
امل��ع��ا���ص��ر .ف��ف��ي زم����ن ال��ت��ح��والت
وال�صراعات الدولية الكربى ،تثابرون
ع��ل��ى ج��ه��وزي��ت��ك��م ع��ن��د احل���دود
اجلنوبية ،لإحباط خمططات العدو

الإ�سرائيلي وتهديداته ،وحماوالته
و�ضع اليد على جزء من �أر�ضنا وثرواتنا
النفطية .فا�ستمروا على ما د�أبتم
ّ
ّ
املقد�س
بحقكم
مت�سلحني
عليه،
ّ
يف ال���ذّ ود ع��ن ترابكم و�شعبكم،
بالتن�سيق والتعاون مع قوات الأمم
ً
تطبيقا
املتحدة امل�ؤقتة �إىل جانبكم
للقرار  1701ومندرجاته ،ما يزيد من
�صمودكم وقدرتكم على مواجهة
ه��ذا ال��ع��دو ،وف�ضح خروقاته ونواياه
العدوانية �أمام العامل .و�أعلم �أ ّنكم
ت� ّ�واق��ون لتحرير م��زارع �شبعا وتالل
كفر�شوبا وا�ستكمال انت�شاركم
فيها كما يف اجلزء ال�شمايل من بلدة
الغجر املحتلة.
�أما الوجه الآخر لت�ضحياتكم فهو
حماربة الإره��اب ال��ذي طردمتوه من

�أر�ضنا و�أبعدمت خطره .واليوم تنت�شرون
على احل���دود ال�شمالية وال�شرقية
ّ
ت�سلل �أي جمموعات
لت�أمينها من
�إرهابية و�ضبط عمليات التهريب
واالنتقال غري ال�شرعي.
اعلموا � ّأن ما ننعم به من ا�ستقرار
�أمني يف الداخل هو نتيجة عملكم
الد�ؤوب واملتوا�صل يف مالحقة اخلاليا
الإرهابية وتفكيكها والعمليات
ّ
للمخلني
اال�ستباقية �ضدها .ال مكان
بالأمن وال مالذ لهم ،واجلي�ش عازم
على مطاردتهم وحماية املواطنني
من �شرورهم ومن �آفة املخدرات التي
تهدد جمتمعنا.
ّ

�أ ّيها الع�سكريون
ّ
تلف
� ّإن احل��ال��ة ال�ضبابية ال��ت��ي
املنطقة ب�أ�سرها يف ظ�لال حت� ّ�والت
ك�برى مرتقبة� ،سيكون لها من
دون �شك انعكا�سات على بلدنا،
ف�ضلاً ع��ن ال��ظ��روف الدقيقة التي
مير بها لبنان ،ما يحتّ م عليكم
ّ
ال��ب��ق��اء يف �أع��ل��ى درج����ات اليقظة
واال���س��ت��ع��داد ملواجهة حت� ّ�دي��ات هذه
امل���رح���ل���ة مب��خ��ت��ل��ف �أ���ش��ك��ال��ه��ا
ووجوهها ،لأ ّنكم يف ثباتكم على
�أداء مهماتكم ب��ك��ف��اء ٍة وت��ف� ٍ
�ان
ت�شكلون ج�سر عبور �إىل
والتزام� ،إنمّ ا
ّ
مرحلة واعدة ،تعود معها م�ؤ�س�سات

الدولة كافة �إىل �أداء دورها الطبيعي،
وتنطلق م��ن جديد ور���ش��ة النهو�ض
جميعا.
بالوطن على ال�صعد
ً
تتو�سط الأرزة علم البالد،
كما
ّ
جي�شكم ي�سكن قلب الوطن ،لذا
أ�شداء يف
كونوا نب�ض الأمل يف عروقهّ � ،
عزمكم وبطوالتكم� ،أقوياء بثقة
�شعبكم� ،أع� ّ�زاء ب��إرث �شهدائكم،
فتثبتوا م��ر ًة �أخ��رى� ،أ ّنكم للوطن
ّ
�سياجه املتني ،ولال�ستقالل ُحماته
املخل�صون.
الريزة يف 2018/11/21
العماد جوزاف عون قائد اجلي�ش
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ا�ستقباالت وزير الدفاع
وزير الدفاع الوطني
ي�ستقبل نظريه الأرميني و�سفراء ووفو ًدا

وزير الدفاع الأرميني

زار وزير الدفاع الأرميني  Davit Tonoyanوزارة الدفاع
ال�صراف،
الوطني حيث كان له لقاء مع الوزير يعقوب ريا�ض
ّ
يف ح�ضور وزير ال�سياحة اللبناين  Avedis Guidanianو�أع�ضاء
الوفدين اللبناين والأرميني.
بحث اجلانبان يف العالقات الثنائية والأو�ضاع العامة يف
اتفاقية تعاون ع�سكري بني
لبنان واملنطقة ،كما متَّ توقيع
َّ
البلدين.
املتميزة التي يتمتَّ ع
ال�صراف على «املكانة
�شدد الوزير
وقد ّ
ّ
ّ
أرميني يف لبنان،
املتحدرون من �أ�صل �
اللبنانيون
بها املواطنون
ّ
ُّ
ّ
ريا �إىل �أ َّنهم �شركاء يف الوطن على خمتلف امل�ستويات.
م�ش ً
كما ّنوه بجهود الوحدة الأرمينية العاملة �ضمن قوات الأمم
املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان».
أكد الوزير الأرميني �أن «يوم توقيع االتفاقية
من ناحيتهّ � ،

�سفرية الواليات املتّحدة الأمريكية

ال�سفرية الدامناركية

�سفرية قرب�ص

�سفري �أرمينيا

العدد 402
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ميهد الطريق ملزيد من
هو ي��وم تاريخي
ِّ
منو ًها بـ«العالقات
االتفاقيات امل�ستقبلية»ّ ،
التاريخية التي جتمع ال�شعبني اللبناين
والأرميني».
ال�صراف �سفرية الواليات املتّ حدة
وا�ستقبل الوزير
ّ
أكدت دعم بالدها
الأمريكية  Elizabeth Richardالتي � ّ
للدولة اللبنانية و�أمنها وا�ستقرارها .كما ا�ستقبل ال�سفرية
الدامناركية  Miritti Julesوبحث معها يف �إمكان م�ساهمة
الدامنارك يف امل�شروعني ّ
أعدتهما وزارة الدفاع لإن�شاء
اللذين � ّ
 ٦م�ست�شفيات ع�سكرية جديدة �أحدها يف بريوت (مركزي)
واحلد من ا�ستهالك الطاقة يف امل�ؤ�س�سة
والباقي يف املناطق،
ّ
الع�سكرية.
كما التقى �سفراء :قرب�ص � ،Christina Raftiأرمينيا

 ،Samuel Makartchianالربازيل Paulo
 ،Benettoوب��ح��ث معهم يف العالقات
الثنائية والأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة.
وا�ستقبل وزير الدفاع الوطني رئي�س �أركان
الدفاع اليوناين الأدمريال Evangelos Apostolakis
على ر�أ�س وفد مرافق ،يف ح�ضور ال�سفري اليوناين Francicos
 ،Verrosوجرى البحث يف عالقات التعاون بني البلدين ،ال
�سيما يف املجال الع�سكري ومو�ضوع تطوير القوات البحرية
ّ
والتدريب.
ال�صراف � ً
وفدا من االحتاد الدويل للريا�ضة
والتقى الوزير
أي�ضاً ،
ّ
الع�سكرية برئا�سة رئي�س املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
الهد ،و�آخ��ر من االحت��اد اللبناين
يف اجلي�ش العميد ج��ورج
ّ
الربازيلي.

�سفري الربازيل

رئي�س �أركان الدفاع اليوناين

وفد من االحتاد الدويل للريا�ضة الع�سكرية

وفد من االحتاد اللبناين الربازيلي

17

العدد 402

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

�سفرية
االحتاد
الأوروبي

�سفراء ووفود ع�سكرية
و�شخ�صيات يف لقاءات
العماد قائد اجلي�ش

ال�سفري
ال�صيني

�أجرى قائد اجلي�ش العماد جوزاف
التطورات
عون جولة �أف��ق تناولت
ّ
يف لبنان واملنطقة ،كما عر�ض
ال���ع�ل�اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة وال��ت��ع��اون
الع�سكري م��ع ك��ل م��ن �سفرية
االحتاد الأوروبي ،Christina Lassen
ال�سفري ال�صيني وان��غ كيجيان،
ال�سفري
الإيطايل
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�سفري جمهورية �أملانيا االحتادية

ال�سفري
الأرجنتيني

�سفرية قرب�ص

ال�����س��ف�ير الإي����ط����ايل Massimo
 Marottiيرافقه امللحق الع�سكري
العقيد ،Massimiliano Sforza
و�سفري جمهورية �أملانيا االحتادية
 Georg Birgelenيرافقه امللحق
الع�سكري املقدم ،Richard Steten
�سفرية قرب�ص Christina Rafti
وال�سفري الأرجنتيني Mauricio
 ،Aliceو���س��ف�يرة دول���ة ت�شيكيا
.Michaela Fronkova

�سفرية دولة
ت�شيكيا
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

ال�سفري
امل�صري

والتقى العماد عون ال�سفري
امل�صري نزيه النجاري يرافقه امللحق
الع�سكري العقيد حممد �صالح
�سيد ،و�سفري دولة قطر
الدين �أحمد ّ
اجلديد حممد ح�سن جابر اجلابري،
مهمته اجلديدة يف
يف منا�سبة تو ّليه
ّ
لبنان.
كما ا�ستقبل قائد اجلي�ش وزير
الدفاع الأرميني ،Davit Tonoyan

�سفري دولة
قطر

وزير
الدفاع
الأرميني
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كبري م�ست�شاري وزارة الدفاع الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط

رئي�س �أركان
الدفاع اليوناين

نائب وزير
الدفاع
الكازاخ�ستاين

ّ
ممثلة الأمني العام للأمم املتّحدة

وكبري م�ست�شاري وزارة الدفاع
الربيطانية ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط
ّ
وممثلة
الفريق ،John Lorimer
الأمني العام للأمم املتّ حدة
 ،Pernille Kardelورئي�س
�أركان الدفاع اليوناين الأدمريال
Evangelos
Apostolakis
على ر�أ�س وفد مرافق ،ونائب
وزير الدفاع الكازاخ�ستاين
اجلرنال Talgat Mukhtarov
يرافقه وفد .وبحث املجتمعون يف
الأو�ضاع العامة يف لبنان واملنطقة
وعالقات التعاون الع�سكري.
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ا�ستقباالت قائد اجلي�ش

ومن ز ّوار قائد اجلي�ش � ً
أي�ضا :رئي�س
بعثة اللجنة ال��دول��ي��ة لل�صليب
الأح��م��ر يف لبنان Christophe
ال�سيدة ب�سمة
 Martinت��راف��ق��ه
ّ
طباجة ،وف��د م��ن جمل�س العموم
الربيطاين يف ح�ضور النائب يا�سني
جابر ،امللحق الع�سكري النم�ساوي
العقيد  Heinz Assmannوامللحق
الع�سكري الربازيلي العقيد Sylvio
 Pessoa Da Silvaيف زيارة وداعية
ق� ّ�دم خاللها خلفه العقيد Luis
.Claudio Veloso Concalves

رئي�س بعثة
اللجنة
الدولية
لل�صليب
الأحمر يف
لبنان

وفد من
جمل�س
العموم
الربيطاين

امللحق
الع�سكري
النم�ساوي
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امللحق
الع�سكري
الربازيلي

��دا م��ن االحت��اد
كما ا�ستقبل وف� ً
ال��دويل للريا�ضة الع�سكرية يرافقه
الهد رئي�س املركز
العميد ج��ورج
ّ
ال��ع��ايل للريا�ضة الع�سكرية يف
اجلي�ش ،و�آخ��ر من املجل�س القا ّري
ال�سيد عبا�س فواز،
الأفريقي برئا�سة
ّ
وقد ّنوه الوفدان باجلهود التي تقوم
بها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية على �صعيد
حفظ الأم���ن واال�ستقرار واعتماد
ّ
للكلية
معيار الكفاءة يف الدخول
يعزز الثقة مب�ؤ�س�سات
احلربية ،ما ّ
وي�شجع امل�ستثمرين واملغرتبني
الدولة،
ّ
على العودة.

وفد من
االحتاد
الدويل
للريا�ضة
الع�سكرية

وفد من
املجل�س
القاري
ّ
الأفريقي
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العر�ض الع�سكري
�إعداد :تريز من�صور

جنود لبنان يف العر�ض الع�سكري:

وك أ� ّن كلهم واحد...

باخلطوة الهادرة والهامة
تباعا �صفو ًفا
مروا ً
املرفوعةّ ،
مرتا�صة متنا�سقة ،وك �� ّأن
ّ
ك ّلهم واحد .هم جنود لبنان
نذرا يفونه
احلاملون ر�سالتهم ً
بالعرق والدم.
يف �صدورهم ينب�ض قلب
واحد ،ويف �شرايينهم يجري
دم واحد ،ومن حناجرهم
يخرج �صوت واحد� .إ ّنه لبنان
ينب�ض يف القلوب ويجري يف
العروق وي�صدح يف احلناجر.

29
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العر�ض الع�سكري

ق� ّ�دم جنود لبنان يف منا�سبة اليوبيل
��دا من
املا�سي لال�ستقالل لبنان واح� ً
�أجمل العرو�ض الع�سكرية و�أكرثها
تنظيما ّ
ودقة .العر�ض الع�سكري الذي
ً
�أقامته قيادة اجلي�ش يف ج��ادة �شفيق
ال��و ّزان ح�ضره رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال ع��ون ورئي�س جمل�س النواب
ّ
املكلف
نبيه بري ورئي�س احلكومة
�سعد احلريري ،وح�شد من ال�شخ�صيات
الر�سمية.
وقد ّلبى دعوة قائد اجلي�ش �إىل ح�ضور
االحتفال امل��رك��زي بعيد اال�ستقالل
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كبري من الإعـالم املرئــي وامل�سمــوع
وامل��ك��ت��ـ��ـ��وب (امل��ح��ل��ي والأج��ن��ب��ي)،
والهيئــات االقت�صاديــة واالجتماعيــة
والنقابيــة والأهليــة ،وقادة الأجهــزة
الأمنيــة وكبــار ال�ضبــاط ومدعوون.
يف ال�ساحة التي اكتمل جتهيزها
املن�صة املز ّينة
قبل �ساعات الفجر ،بدت
ّ
ٍ
بالورد الأبي�ض والأحمر ،كلوحة بديعة
فيما رفرفت الرايات والأعالم ،و ُر ِّ
كزت
�شا�شات عمالقة لنقل الوقائع وعر�ض
الفيلم الوثائقي ال��ذي �أع� ّ�دت��ه مديرية
ر�ست ال�سفن
التوجيه ،ومقابل ال�ساحة َ
احلربية يف امل��رف ��أ وت��ز ّي��ن��ت ب��الأع�لام
اللبنانية و�أعالم اجلي�ش ،وبات اجلميع
بانتظار اكتمال و�صول املدعوين.

ك��ل م���ن :ال��رئ��ي�����س �أم�ي�ن اجلميل،
الرئي�س مي�شال �سليمان ،الرئي�س ف�ؤاد
ال�سنيورة ،ال�سيدة نايلة معو�ض ،نائب
رئي�س جمل�س النواب �إيلي الفرزيل ،نائب
رئي�س جمل�س الوزراء وزير ال�صحة العامة
يف حكومة ت�صريف الأع��م��ال غ�سان
حا�صباين ،وزير الدفاع الوطني يعقوب
ريا�ض ال�����ص� ّ�راف ،وزراء ون��واب حاليون
و�سابقــون ،وممثلــون عــن املقامــات
الدينيــة والبعثــات الدبلوما�سيــة
املعتمــدة يف لبنــان .كذلــك ،ح�ضــر
ممثلــو اجل�سم الق�ضائــي ،وح�شد
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العر�ض الع�سكري

وقائع االحتفال

ع���ن���د ال��ث��ام��ن��ة
والدقيقة الع�شرين
اك���ت���م���ل و����ص���ول
املدعوين ،ثم و�صل
علم اجلي�ش ،فقائد
اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد
ج���وزاف ع��ون و�سط
مرا�سم التكرمي.
�أعقب ذل��ك و�صول
وزير الدفاع الوطني
ي��ع��ق��وب ال�����ص��راف
فالرئي�س احلريري
والرئي�س بري الذين
أُ� ّدي��ت لكل منهم
مرا�سم التكرمي.
العدد 402
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العر�ض الع�سكري
وعند التا�سعة،
و����ص���ل ال��رئ��ي�����س
ع�������ون ف���ك���ان
يف ا���س��ت��ق��ب��ال��ه
وزي��ر الدفاع وقائد اجلي�ش ،وعزفت له
املو�سيقى حلن التعظيم والن�شيد الوطني،
و�أط��ل��ق��ت املدفعية �إح���دى وع�شرين
ترحيبا ،فيما �أطلقت البواخر
طلقة
ً
الع�سكرية �أبواقها ملدة ن�صف دقيقة،
امللونة
و�أُطلق احلمام الأبي�ض والبالونات ّ
ب�ألوان العلم اللبناين.
توجه الرئي�س �إىل الن�صب التذكاري ل�ضريح اجلندي املجهول
ّ
لاً
حيث و�ضع �إكلي من الزهر و�أ�ضاء �شعلة اال�ستقالل التي
�أنهت جتوالها يف املناطق اللبنانية بالو�صول �إىل �ساحة العر�ض.
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وعزفت املو�سيقى معزوفة تكرمي املوتى والزمتي الن�شيد الوطني
ون�شيد ال�شهداء.
حيا علم اجلي�ش� ،صعد الرئي�س عون يرافقه وزير
وبعد �أن ّ
الدفاع �إىل �آلية من نوع جيب ع�سكري مك�شوف وخلفهما
اً
م�ستقل بدوره �آلية �أخرى ،وا�ستعر�ضوا الوحدات
قائد اجلي�ش
املن�صة.
امل�شاركة ،قبل �أن ي�أخذ كل منهم مكانه على
ّ
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العر�ض الع�سكري
�أع�����ط�����ى �إ������ش�����ارة
االنطالق قائد العر�ض
ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن
جربايل معلوف قائد
ال��ل��واء اخلام�س بعد ا�ستئذان فخامة
الرئي�س ،يف هذه الأثناء ّ
حلق يف �سماء
االحتفال� ،سرب من الطوافات نوع
علمي لبنان واجلي�ش.
 BELLيحمل
َ
تاله �سرب من طوافات ،GAZELLE
و�آخر نوع  PUMAكما ّ
حلقت خالل
العر�ض جمموعة ط��ائ��رات SUPER
 TUCANOعلى مرحلتني ،وبعدها
جمموعة من طائرات .CESSNA
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العر�ض الع�سكري

العر�ض الع�سكري

ب��د�أ العر�ض الع�سكري
��رت �أو ًال الأع��ل�ام
ف���م� ّ
وه��ي على ال��ت��وايل :علم
اجل��ي�����ش ،علم املديرية
ال��ع��ام��ة ل���ق���وى الأم����ن
الداخلي ،علم املديرية
ال��ع��ام��ة ل�ل�أم��ن ال��ع��ام،
ع��ل��م امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة
لأمن الدولة ،علم مديرية اجلمارك العامة ،بيارق الوحدات،
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،الكلية احلربية ،القوات
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الربية (مدر�سة الرتباء) ،القوات البحرية ،القوات اجلوية ،معهد
التعليم ،لواء احلر�س اجلمهوري.
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�أعقبها مرور الوحدات الراجلة وقوامها ,الألوية :الأول ،الثاين،
الثالث ،اخلام�س ،ال�ساد�س ،ال�سابع ،الثامن ،التا�سع ،العا�شر،
احلادي ع�شر ،الثاين ع�شر ،واللواء اللوج�ستي ،و�أفواج احلدود
الربية الأول ،الثاين ،الثالث والرابع ،ف�صيلة الإناث يف ال�شرطة
الع�سكرية ،فوج التدخل الثالث � -سرية مكافحة ال�شغب،
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العر�ض الع�سكري
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املديرية العامة للأمن العام ،جمموعة �إناث من الأمن العام،
املديرية العامة لأمن الدولة ،مديرية اجلمارك العامة ،الطبابة
الع�سكرية ،املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية ،مدر�سة التز ّلج،
فوج الإطفاء ،رابطة قدامى القوات امل�سلحة اللبنانية ،ف�صيلة
ّ
نقابني ومفرزة كالب تابعتان لفوج الهند�سة ،جمموعة
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اللجنة الأوملبية اللبنانية ،جمموعة م�صرف لبنان ،جمموعة
ّ
ك�شاف لبنان ،جمموعة من لبنان امل�ستقبل قوامها
احتاد
املتفوقون يف اجلامعات.
ّ

العر�ض الع�سكري

لري
وبرافورا
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متيز العر�ض ب�إحياء �آلة الـ«لري»  lireاملعروفة بنعومة �صوتها بحيث
ً
مو�سيقياّ ،
ً
وللمرة الأوىل �أربع ع�سكريات من مو�سيقى اجلي�ش �أحلانا جديدة
عزفت عليها
ّ
من بينها مار�ش برافورا.

ثم � ّ
أطلت الوحدات التي ت�سري بخطى ريا�ضية وه��ي :فوج
املغاوير ،فرع مكافحة الإرهاب والتج�س�س ،الفوج املجوقل،
فوج مغاوير البحر.
مرت جمموعة خيالة من املديرية العامة لقوى الأمن
وبعدها ّ
الداخلي.
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�أعقب ذلك ،عر�ض الوحدات امل�ؤ ّللة
وهي على التوايل :فوج التدخل الرابع
 ن��اق�لات جند �أم ،113ل��واء ال��دع��م -فوجا الإ�شارة وامل�ضاد للدروع ،ال�شرطة
الع�سكرية  -ناقالت جند نوع فاب،

فوج املغاوير  -ناقالت جند نوع فاب،
ال��ف��وج املجوقل  -ن��اق�لات جند نوع
ب��راديل ،فوج املدرعات الأول  -دبابات
نوع �أم ،60فوج املدفعية الأول  -مدافع
ذات��ي��ة احل��رك��ة عيار  155ملم ،فوج

املدفعية الثاين  -راج��م��ات �صواريخ،
الفوج املجوقل � -آليات نوع  ،UTVوحدة
القوى ال�سيارة يف قوى الأم��ن الداخلي
 �آل��ي��ات مكافحة ال�شغب� ،شعبةاملعلومات  -فرع احلماية والتدخل ،قوى

الأمن الداخلي  -جمموعة دراجني ،فوج
الإطفاء ،الدفاع املدين ،وال�صليب الأحمر
اللبناين.
تقدم قائد العر�ض العميد
يف اخلتامّ ،
الركن معلوف من رئي�س اجلمهورية
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العر�ض الع�سكري
معلنً ا انتهاء العر�ض ،وقبل �أن
يغادر الرئي�س عون والرئي�سان
ب��ري واحل��ري��ريّ ،ودع��ه��م وزي��ر
الدفاع وقائد اجلي�ش وكبار
ال�ضباط .وان��ت��ه��ى االحتفال
مب��غ��ادرة علم اجلي�ش وت�لاه
احل�ضور.

التهاين يف الق�صر اجلمهوري

قدم قائد اجلي�ش على ر�أ�س وفد من ال�ضباط
ع ِقب العر�ض الع�سكريّ ،
ورئي�سي جمل�س النواب
الكبار التهنئة بالعيد لرئي�س اجلمهورية
َ
واحلكومة يف الق�صر اجلمهوري.
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وفا ًء لهم

�إعداد :نينا عقل خليل

قائد اجلي�ش ي�ضع � اً
إكليل من الزهر على ن�صب �شهداء اجلي�ش

عقب انتهاء العر�ض الع�سكري يف جادة �شفيق الو ّزان
توجه قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون على ر�أ�س وفد من
ّ
كبار �ضباط القيادة �إىل ملعب وزارة الدفاع الوطني -الريزة،
اً
إكليل من الزهر على ن�صب �شهداء اجلي�ش،
حيث و�ضع �
تكرميا لأرواحهم الطاهرة ،وتقدي ًرا لت�ضحياتهم الكبرية
ً
يف احلفاظ على وحدة الوطن و�سيادته وا�ستقالله.
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«�أمر اليوم» يف الريزة واملناطق

يف ال���ذك���رى اخل��ام�����س��ة وال�����س��ب��ع�ين
لال�ستقالل� ،أحيت قيادة اجلي�ش املنا�سبة
يف احتفال أُ�قيم يف باحة وزارة الدفاع الوطني ،تر�أ�سه
نائب رئي�س الأرك��ان للعديد العميد الركن خليل يحيى
ّ
ممث اًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وح�ضره �ضباط �أجهزة
ّ
القيادة ،واملوظفون املدنيون التابعون لها .تخللت االحتفال
وجهه قائد اجلي�ش
مرا�سم رفع العلم وتالوة «�أمر اليوم» الذي ّ
العماد جوزاف عون �إىل الع�سكريني.

يف الريزة

كذلك ،أُ�قيمت احتفاالت تالوة «�أمر اليوم» وو�ضع �أكاليل
من الزهر على الأن�صاب التذكارية لل�شهداء يف قيادات
املناطق الع�سكرية والقوات البحرية واجلوية و�سائر الوحدات
ّ
امل�ستقلة.
الكربى والقطع

منطقة بريوت

منطقة جبل لبنان
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منطقة ال�شمال

منطقة اجلنوب

القوات اجلوية

منطقة البقاع

القوات البحرية
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وفا ًء لهم

�أكاليل من الزهر
على �أ�ضرحة رجاالت اال�ستقالل

�أحيا لبنان ذكرى رجاالت اال�ستقالل يف احتفاالت و�ضع
ّ
ممثلون عن كل من رئي�س اجلمهورية العماد
خاللها
بري ورئي�س
النواب الأ�ستاذ نبيه ّ
مي�شال عون ورئي�س جمل�س ّ
ّ
املكلف �سعد الدين احلريري� ،أكاليل من الزهر
احلكومة
املكرمني.
على �أ�ضرحة
ّ

ب�شارة اخلوري

ف�ؤاد �شهاب

كميل �شمعون

ريا�ض ال�صلح

�صائب �سالم

حبيب �أبو �شهال
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و�شملت االحتفاالت �ضرائح كل من املغفور لهم :ب�شارة
اخلوري ،ف�ؤاد �شهاب ،كميل �شمعون ،ريا�ض ال�صلح� ،صائب
�سالم ،حبيب �أبو �شهال ،عدنان احلكيم� ،سليم تقال� ،صربي
حمادة ،جميد �أر�سالن ،حميد فرجنية ،عادل ع�سريان ،عبد
اجلميل.
احلميد كرامي ،رفيق احلريري وبيار
ّ
�صربي حمادة

جميد �أر�سالن

حميد فرجنية

عادل ع�سريان

عبد احلميد كرامي

رفيق احلريري

بيار اجلم ّيل
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رينيه
معو�ض
ّ

ك����ذل����ك� ،أُق���ي���م
احتفال �أمام اللوحة
التذكارية الغتيال
الرئي�س ال�شهيد رينيه
ّ
حم��ل��ة
م���ع���و����ض يف
ّ
الظريف – بريوت.
ب�����دوره ،و���ض��ع وزي��ر
الدفاع الوطني الأ�ستاذ
ال�������ص���راف
ي��ع��ق��وب
ّ
إك��ل��ي�ًل� م��ن الزهر
�
اً
�أم����ام مت��ث��ال الأم�ي�ر
فخر ال��دي��ن (مدخل
وزارة الدفاع الوطني
– ال�ي�رزة) ،كما زار
الوزير طارق اخلطيب
ب��ي��ت اال���س��ت��ق�لال يف
بلدة ب�شامون والنائب
عا�صم عراجي قلعة
را�شيا.

متثال الأمري
فخر الدين

بيت
اال�ستقالل

قلعة را�شيا
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ن�شاطات القيادة

توقيع اتفاقية تعاون بني اجلي�ش اللبناين وجامعة احلكمة

يف ح�ضور ق��ائ��د اجلي�ش العماد
جوزاف عون ورئي�س �أ�ساقفة بريوت
امل��ط��ران بول�س مطر ويل جامعة
احلكمة ،ورئي�س اجلامعة اخلوري
ٍ
وف��د من
خليل �شلفون على ر�أ���س
�إدارة اجلامعة ،متّ يف قيادة اجلي�ش-
ال�ي�رزة توقيع �إتفاقية ت��ع��اون بني
اجلي�ش اللبناين وجامعة احلكمة
 .Sagesse Universityت�شمل
االتفاقية تنظيم دورات علمية
و�إع���دادي���ة وتثقيفية وت�سهيالت
خا�صة للع�سكريني وعائالتهم.
وق���د �شكر ال��ع��م��اد ع���ون �إدارة
م�شد ًدا على
اجلامعة على مبادرتها،
ّ
أهمية متابعة ال�ضابط �أو الع�سكري
� ّ
حت�صيله العلمي ملا يف ذلك من �أثر
�إيجابي على �إنتاجيته و�إنتاجية
ق��وة .نحن ن�سعى
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وق��ال« :املعرفة هي ّ
لتو�سيع �آفاق �ضباطنا الفكرية وتطوير قدراتهم التحليلية
التخاذ القرارات املنا�سبة».
أهمية ه��ذا التعاون بني
ب���دورهّ ،
�شدد امل��ط��ران مطر على � ّ
منو ًها ب�إجنازات اجلي�ش اللبناين يف ب�سط
اجلامعة واجلي�شّ ،
الأمن وال�سالم يف لبنان ،وقال« :قيمة لبنان ب�سيادته و�أنتم
�ضامنو هذه ال�سيادة».
ولفت ورئي�س اجلامعة اخلوري �شلفون «�إىل � ّأن هذه االتفاقية

هي �أبعد من عقد بني فريقني ،بل هي جت�سيد لعالقة ع�ضوية
يف �إطار ر�سالة وطنية تعني امل�ؤ�س�ستني ،فالقتال واملعرفة هما
�أ�سلوبان متالزمان حلماية الوطن» ،و�أ�ضاف« :الت�سهيالت
نقدمها
التي
�ستقدمها اجلامعة لي�ست مب�ساعدة اجتماعية ّ
ّ
�إىل طالب يحتاج دعمنا ،بل هي م�ساهمة وطنية �إىل ع�سكري
يقدمه للوطن واملجتمع
نحتاج نحن �إىل دعمه من خالل ما ّ
من ت�ضحيات».
ويف اخلتام متّ تبادل الدروع التذكارية.
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قائد اجلي�ش يف ر�أ�س بعلبك:
املناطق ك ّلها يف قلب اجلي�ش
ّ
تفقد قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون قيادة
الربية الثاين يف ر�أ�س بعلبك ،حيث
فوج احلدود ّ
اجتمع بقائد الفوج و�ضباطه وع�سكرييه،
وج��ال يف مراكزه الأمامية املنت�شرة يف جرود
بلدتي ر�أ�س بعلبك والقاع.
و�أزاح قائد اجلي�ش ال�ستار عن ن�صب تذكاري
للنقيب ال�شهيد اليا�س اخلوري داخل الثكنة
التي أُ�عيدت ت�سميتها با�سمه ،وافتتح حديقة
�شهداء الفوج .كما �أزاح ال�ستار عن ن�صب
ال�سيد يو�سف
قدمه
تذكاري �آخر لل�شهيد نف�سه ّ
ّ
عبد املوىل دند�ش ،و ُو�ضع عند ج�سر نهر العا�صي
ت�صديه
حيث ا�ست�شهد النقيب خوري يف �أثناء
ّ
ملجموعة �إرهابية حاولت تفجري �سيارة مفخخة
يف مدينة الهرمل يف العام  ،2014وذلك يف ح�ضور
حمافظ بعلبك – الهرمل الأ�ستاذ ب�شري خ�ضر
وع��دد من ن��واب املنطقة وفاعلياتها وعائلة
ال�شهيد.
و�أل��ق��ى ال��ع��م��اد ع���ون كلمة �أ���ش��اد فيها
قدموا �أرواحهم ليبقى
بت�ضحيات ال�شهداء الذين ّ
وتوجه �إىل فاعليات املنطقة بالقول:
الوطن،
ّ
«نت�شارك معكم امل�س�ؤولية جتاه �أهلنا الذين
يحتاجون للكثري على ال�صعيدين االجتماعي
واخل��دم��ات��ي .بالن�سبة لنا ال ي��وج��د منطقة
بعيدة عن اهتمامنا �أو منطقة قريبة ،فكل
املناطق يف قلب اجلي�ش وواجبنا الدفاع عنها
وحمايتها».
و�أ���ض��اف« :امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال تن�سى
�شهداءها وال عائالتهم .لقد حلفنا ميني
ال�شرف والت�ضحية والوفاء ل ّأن وطننا ي�ستحق
الت�ضحية».
كذلك ّ
د�شن العماد عون طريق فجر اجلرود
التي متر من وادي رافق �إىل جرود القاع ور�أ�س
بعلبك ،ثم زار منزل الرقيب ال�شهيد قا�سم
وهبي يف عر�سال الذي ا�ست�شهد يف 2018/9/24
خالل مهمة مالحقة �أحد املطلوبني يف منطقة
مقد ًما التعازي لعائلته.
مرجحني – الهرمل ّ
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 ...ويفتتح ثكنـة الرائـد ال�شهيد روجيه حرفو�ش
ويزيح ال�ستار عن لوحة تذكارية
ل�شهداء لواء امل�شاة ال�سابع
افتتح العماد قائد اجلي�ش ثكنة الرائد ال�شهيد روجيه
حرفو�ش يف جزين ،و�أزاح ال�ستار عن لوحة تذكارية با�سم
اً
إكليل من
وا�ضعا �
�شهداء لواء امل�شاة ال�سابع داخل الثكنة،
ً
الزهر.
كذلكّ ،
د�شن العماد عون م�ستو�صف موقع جزين حيث
وتوجه �إليهم
جال يف �أق�سامه ،واجتمع بال�ضباط والع�سكريني
ّ
اً
ّ
يتحقق دون ت�ضحيات وال ميكن
قائلّ �« :إن اال�ستقالل مل
احلفاظ عليه من دون ت�ضحيات� .إ ّنه � ٌ
أمانة يف عنق اجلي�ش
�سمينا هذه الثكنة با�سم الرائد
و�أعناق اللبنانيني .لقد ّ
أكيدا على
ال�شهيد روجيه حرفو�ش ،تقدي ًرا منّ ا لت�ضحياته ،وت�
ً
مقد ًما
دوما على العهدِّ ،
� ّأن اجلي�ش ال ين�سى �شهداءه ،و�سيبقى ً
حتديات كثرية يف ال�سابق وال
املزيد من الت�ضحيات .واجهنا ّ

ّ
ويتفقد الك ّلية احلربية
...

نزال ،لكنّ نا جاهزون وعلى ا�ستعداد لتقدمي املزيد».
ولفت قائد اجلي�ش «�إىل � ّأن القيادة تعمل على تطوير امل�ست�شفى
الع�سكري ودعم الطبابة يف املناطق ،لتخفيف الأعباء الإدارية
ّ
وم�شقة امل�سافات البعيدة عن كاهل امل�ستفيدين ،كما وعد
مبتابعة ملف �إ�سكان الع�سكريني بالتن�سيق مع حاكمية
م�صرف لبنان».
ودعا العماد عون الع�سكريني �إىل مزيد من اليقظة ليكونوا
ؤك ًدا �ضرورة
على قدر امل�س�ؤولية وعلى قدر �آمال اللبنانيني ،م� ّ
ّ
ّ
يخل باملناقبية والقيم الأخالقية ،ال
كل ما
االبتعاد عن
�سيما املخدرات التي ت�ؤدي �إىل تدمري جيل ال�شباب.
ّ

ّ
ّ
وتوجه بكلمة قال فيها« :لقد
الكلية احلربية عقب التحاق تالمذتها اجلدد ،فاجتمع بهم
تفقد العماد قائد اجلي�ش
ّ
التفوق ونيل املركز الأف�ضل.
اجتزمت امتحانات �صعبة كان الهدف منها اختيار الأكف�أ .مل يكن النجاح وحده هو املعيار � ،مّإنا
ّ
�أتيتم من كل �أنحاء الوطن و�أثبتّ م � ّأن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
جلميع املناطق والفئات والطبقات االجتماعية».
و�أ�ضاف« :لل�سنة الثانية على التوايل ،التزمنا الهدف نف�سه
ّ
تتمثل بامتحانات
والر�ؤية نف�سها ،واملعايري الثابتة التي
تناف�سية الختيار الأكف�أ مراعني التوزيع الطائفي املطلوب.
اً
واقتناعا ب�صوابية قرارنا� ،إميا ًنا
قبول من جميع النا�س
ومل�سنا
ً
منهم بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية».
رحب بالتالمذة اجلدد يف م�ؤ�س�سة ال�شرف والت�ضحية
و�إذ ّ
والوفاء ،قال لهم« :الطريق �أمامكم طويلة وقا�سية ومليئة
ّ
الكلية احلربية
تخرجكم من
بال�صعوبات ،لكن بعد
ّ
اً
حتمل امل�س�ؤولية».
�ستكونون
رجال � ّ
أ�شداء قادرين على ّ
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 ...ولقاء �آخر
مع اللجنة العامة الفاح�صة لالمتحانات

وكان العماد قائد اجلي�ش قد التقى يف مكتبه
يف ال�ي�رزة ،اللجنة ال��ع��ام��ة الفاح�صة اخلا�صة
ّ
الكلية احلربية والتي
بامتحانات الدخول �إىل
ً
�ضباطا من اجلي�ش وخمتلف القوى الأمنية
�ضمت
ّ
الأخرى.
و�أ���ش��اد العماد ع��ون مبناقبية �أع�ضاء اللجنة ونزاهتهم
وبحر�صهم على تطبيق املعايري ال�صارمة التي اعتمدتها قيادة
ّ
الكلية
واملتفوقني للدخول �إىل
اجلي�ش يف اختيار الأف�ضل
ّ
احلربية ،وقال�« :أهنّ ئكم على هذا الإجناز الذي ّ
حققتموه،
كما فعلتم العام املا�ضي .عملتم ب�ضمري و�شفافية رغم
ّ
التدخل وال�ضغوطات التي مار�سها البع�ض عليكم،
حماوالت
لين�ضم �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،م�ؤ�س�سة
واخرتمت الأكف�أ
ّ
ال�شرف والت�ضحية والوفاء» .وتابع« :هذا الإجناز الذي ّ
حققتموه
ل��ه مفاعيل كبرية يف امل�ستقبل .ه��و �أب��ع��د م��ن معركة
ع�سكرية نلم�س نتائجها مبا�شرة ،فاختيار الأكف�أ للدخول
ّ
ا�سرتاتيجيتنا البعيدة املدى لتن�شئة
الكلية احلربية هو
�إىل
ّ
متقدمة يتولىّ قيادة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
جيل جديد مبعايري
ّ
ً
الحقا كما باقي الأجهزة الأمنية ،ه�ؤالء �سيكونون رجال
الغد و�أبطاله».
ّ
الكلية
ولفت العماد عون �إىل � ّأن امتحانات الدخول �إىل
احلربية هي مباراة ت�صنيف �أكرث منها جناح ور�سوب ،بهدف
اً
قائل« :كانت
اختيار الأف�ضل بني العدد املطلوب ،وختم
ري من ّ
النتائج على قد ٍر كب ٍ
الدقة باعتماد الأرق��ام الأربعة
بعد الفا�صلة».

ّ
ّ
يتعلق
اطلع العماد عون على حاجات القوات البحرية يف ما
بتطوير �إمكاناتها وقدراتها الع�سكرية يف ّ
ظل التحديات
املهمات امل�ستقبلية ،ومنها ملف النفط
التي تفر�ضها
ّ
والبلوكات البحرية.
وقد �أثنى العماد عون على جهود القوات البحرية ،و�سعيها
امل�ستمر �إىل تطوير قدراتها ورفع م�ستوى �أدائها بالإمكانات
منو ًها بدورها الفاعل يف �ضبط احل��دود البحرية،
املتوافرةّ ،
ومكافحة التهريب وحماية املياه الإقليمية اللبنانية والرثوة
النفطية من �أطماع العد ّو الإ�سرائيلي.
التحدي الأكرب الذي يواجه اجلي�ش
أكد قائد اجلي�ش � ّأن
و� ّ
ّ
الربية ،هو �ضبط احلدود
ً
حاليا بعد اجلهود املبذولة ل�ضبط احلدود ّ
م�ستمرة لتهريب الأ�شخا�ص
البحرية لأ ّنها ت�شهد حماوالت
ّ
داعيا الع�سكريني �إىل رفع كفاءتهم املهنية
واملمنوعات،
ً
والقتالية و�إىل املزيد من التدريب واال�ستعداد الكامل لتنفيذ
املهمات الع�سكرية والأمنية ومواكبة املرحلة املقبلة.
ّ

 ...وقيادة القوات البحرية

ّ
متفق ًدا
وزار العماد قائد اجلي�ش قيادة القوات البحرية
�سري العمل يف خمتلف الأق�سام ،وا�ستمع �إىل �إيجاز عن �سري
واملهمات التي تقوم بها خ�صو�صً ا على �صعيد
العمل فيها
ّ
�ضبط احل��دود البحرية ومنع الهجرة غري ال�شرعية .كما
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جوالت القائد

 ...وجهاز �إ�سكان الع�سكريني املتط ّوعني

بعد ذلكّ ،
ثم جال يف �أق�سامه،
تفقد قائد اجلي�ش جهاز �إ�سكان الع�سكريني
املتطوعني ،وتابع �إيجازًا ّ
قدمه رئي�س اجلهازّ ،
ّ
ّ
لعا على �سري العمل فيه.
مط ً
ٍ
ب�شكل متوا�صل،
ؤك ًدا �سعي القيادة
وثمن العماد عون الدور الأ�سا�سي الذي ي� ّؤديه اجلهاز لت�أمني م�ساكن الئقة للع�سكريني ،م� ّ
ّ
املعنية ،من �أجل ّ
حل �أزمة القرو�ض ،ومتكني اجلهاز من متابعة عمله.
وبالتن�سيق مع خمتلف اجلهات
ّ

 ...ومدر�سة التز ّلج  -الأرز

ّ
تفقد قائد اجلي�ش �إىل مدر�سة التز ّلج حيث ح�ضر �إيجازًا
�شارحا قدراتها لناحية �إعداد ع�سكريني
قدمه قائد املدر�سة
ً
ّ
ّ
قادرين على تلبية متطلبات املعركة يف ظروف الطق�س
العا�صف وا ُمل��ث�� ِل��ج .كما ج��ال يف �أرج���اء املدر�سة وعاين
جتهيزاتها احلديثة التي تواكب �ضرورات العمل يف املناطق
اجلبلية الوعرة.
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منا�سبة

�إعداد :ليال �صقر الفحل

ع�شاء القوات اجلوية واللواء ال�سابع يف ح�ضور قائد اجلي�ش

القوات
يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون� ،أقامت ّ
اجلوية حفل ع�شاء يف نادي ال�ضباط يف جونية ،ح�ضره �إىل جانب
ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن جورج �شرمي� ،ضباط
من �أجهزة القيادة وقطع اجلي�ش ووحداته ،وعائالت �شهداء
القوات اجلوية و�ضباط متقاعدون.
ّ
عب العماد قائد اجلي�ش عن فخره بجهود القوات اجلوية
وقد رّ
وخ�صو�صا ال��دور الأ�سا�سي الذي ا�ضطلعت به خالل معركة
ً
فجر اجلرود .كما �أثنى على تفاين ال�ضباط والع�سكريني يف
املهمات املوكلة �إليهم
القواعد الع�سكرية املختلفة يف �أداء
ّ
على �أكمل وجه.
الطيار زياد
القوات اجلوية العميد الركن
ّ
بدوره� ،شكر قائد ّ
هيكل يف كلمته ،قيادة اجلي�ش على �سعيها �إىل تطوير
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القوات اجلوية من خالل زي��ادة العديد ،والطائرات احلديثة
ّ
ّ
وحت�سني البنى التحتية للقواعد .ث� ّ�م �سلم هدية رمزية
م�صور عن طائرات
وعر�ض خالل احلفل فيلم
للعماد عونُ .
ّ
ً
ت�ضمن
للقوات اجلوية ،و�آخر
«�سوبر توكانو» املحققة حديثا
ّ
ّ
ن�شاطاتها و�إجنازاتها.
كرم
القوات اجلويةّ ،
ويف لفتة مميزة جتاه �أحد �أقدم �ضباط ّ
الطيار �شربل ّ
ح�شا�ش من قاعدة القليعات اجلوية ،ع�ضو
املالزم
ّ
الطيار املتقاعد �أمني نا�صر
املجل�س الع�سكري ال�سابق العميد
ّ
الدين تقدي ًرا للجهود التي بذلها خالل فرتة خدمته.
�أحيا احلفل كل من الفنان رواد خليل والفنانة كارولني
كرم ،فيما عزفت كري�ستيان هيكل مقطوعة مو�سيقية
على �آلة الـ .Saxophone

كذلك� ،أقام لواء امل�شاة ال�سابع
حفل ع�شاء ح�ضره قائد اجلي�ش
ال��ع��م��اد ج�����وزاف ع���ون وع�ضو
املجل�س الع�سكري اللواء الركن
جورج �شرمي ،و�ضباط من �أجهزة
القيادة ،وعائالت �شهداء اللواء.
م�صور
تخلل احلفل ،عر�ض فيلم
ّ
املهمات التي ي�ضطلع اللواء
عن
ّ
كتيب عن
بتنفيذها ،وتوزيع
ّ
�شهدائه الذين بلغ عددهم الـ103
�شهداء .ويف كلمة مرجتلةّ ،نوه
العماد ع��ون بت�ضحيات �ضباط
ال��ل��واء وع�سكرييه ،وبعملهم
ال�����د�ؤوب للحفاظ ع��ل��ى الأم���ن
واال�ستقرار.
درعا لقائد
قدم قائد اللواء العميد الركن روجيه حلو ً
وقد ّ
اجلي�ش وعربون تقدير واحرتام.

�أحيا احلفل الفنانان زين العمر وغ�سان خليل ،اللذان �أطربا
احل�ضور ب� ٍ
�شعبية ووطنية.
أغان
ّ
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اليوبيل املا�سي لال�ستقالل

احتفاالت لال�ستقالل على م�ساحة الوطن:
اجلي�ش الذي كتب ح ّبه للوطن بالدم كتبه � ً
أي�ضا بالبهجة والفرح
اليوبيل املا�سي ال�ستقالل لبنان �أرادته قيادة اجلي�ش منا�سبة ي�شارك
يف �إحيائها اللبنانيون مبختلف �شرائحهم ومناطقهم .فعلى الرغم من
بد من �إيقاظ جذوة الإميان
الظروف ال�صعبة التي يعي�شها الوطن ،كان ال ّ
بوطن َ
ٍ
وقدم ال�شهداء دماءهم لي�صونوا
نا�ضل َمن �سبقونا لينال ا�ستقاللهّ ،

من االجتماعات التح�ضريية الحتفال اال�ستقالل

هذا اال�ستقالل ،وعلينا �أن ننا�ضل نحن ٌ
كل من موقعه ليبقى لأوالدنا
ٌ
وطن وا�ستقالل.
م�شعة بالن�شاط واحليوية،
قيادة اجلي�ش – مديرية التوجيه كانت ب�ؤرة ّ
ومن هذه الب�ؤرة انطلقت الن�شاطات ّ
لتغطي م�ساحة الوطن من �شماله �إىل
جنوبه ومن بحره �إىل جروده .فريق عملٍ
متكامل برئا�سة مدير التوجيه العميد علي
قان�صو ،عمِ ل على مدى �أ�سابيع ليكون
االحتفال باملنا�سبة على م�ستوى الوطن،
ومبا يليق بالوطن وا�ستقالله.
اجلي�ش الذي كتب ح ّبه للوطن بالدم،
كتبه � ً
أي�ضا بالبهجة والفرح وبا�ستنها�ض
الهمم ،واللبنانيون يف خمتلف القطاعات
ومن خمتلف الأعمار واملواقع ،جتاوبوا
م��ع م��ب��ادرات ق��ي��ادة اجلي�ش؛ فكان
احتفالهم باليوبيل املا�سي لال�ستقالل
�شاملاً وحافلاً وم�ضيئًا على نح ٍو مل يعرفه
من قبل.
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ن�صب تذكاري

�إعداد :نينا عقل خليل

ن�صب تذكاري
لال�ستقالل يف الريزة
ّ
ك��ل م��ن رئي�س
يف احتفال ح�ضره
اجلمهورية العماد مي�شال عون ،ورئي�س
��ري،
جمل�س ال��ن��واب الأ���س��ت��اذ نبيه ب� ّ
ّ
املكلف �سعد الدين
رئي�س احلكومة
احل��ري��ري ،وزي��ر الدفاع الوطني الأ�ستاذ
ال�صراف ،قائد اجلي�ش العماد
يعقوب
ّ
ج��وزاف ع��ون ،وع��دد من ق��ادة الأجهزة
الأمنية و�ضباط ،أُ�زيح ال�ستار عن الن�صب
ال��ت��ذك��اري لال�ستقالل يف باحة وزارة
الدفاع الوطني يف الريزة.

وقائع االحتفال

بد�أ االحتفال بو�صول علم اجلي�ش ثم
احل�ضور الر�سمي .ولدى و�صول الرئي�س عون
� ّأديت له مرا�سم الت�شريفات الر�سمية ثم
عر�ض ّ
ثلة من وح��دات اجلي�ش .وعلى
الأث��ر ّ
مت��ت �إزاح���ة ال�ستار عن الن�صب
التذكاري الذي كتب عليه« :ملنا�سبة
العيد ال��ـ 75لال�ستقالل مت تد�شني هذا
الن�صب التذكاري برعاية وح�ضور فخامة
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
وبح�ضور دولة رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ
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نبيه بري ودولة رئي�س جمل�س الوزراء ال�سيد
�سعد الدين احلريري  12 -ت�شرين الثاين
.»2018
و�ألقى العماد عون كلمة يف املنا�سبة
قال فيها:
«يف مثل هذه الأي��ام من العام ،1943
ؤكدين العزم
هب اللبنانيون ثائرين ،م� ّ
ّ
والإرادة على العي�ش �أح����را ًرا ،فكان
ن�ضالهم يف �سبيل هدفهم ،وكان لهم
ما �أرادوا.
يف هذه املنا�سبة العزيزة ،ن ��ؤدي واجب
الوفاء لأبطالٍ ما ا�ستكانوا وال خ�ضعوا
ٍ
ملحتل ،لأحرا ٍر رف�ضوا ّ
ّ
ب�شجاعة
الذل والظلم
ٍ
بقوة ،رافعني ا�سم
و�صانوا احلق والعدل ّ
عاليا ليبقى قلعة للحرية وال�سالم،
لبنان
ً
م�ساحة للحوار والتفاعل احل�ضاري ،منارة

�إ�شعاع وت�سامح �إن�ساين...
وب��ق��در م��ا تبعث فينا ه��ذه الذكرى
م�شاعر الفخر واالعتزاز ب�أجمادنا وم�آثرنا،
بقدر م��ا ت�ستوقفنا ال�ستقراء التاريخ
وا�ستخال�ص العرب� .صحيح � ّأن اال�ستقالل
امتدت
تتويجا ملالحم تاريخية
ج��اء
ً
ّ
عرب �أجيال متعاقبة � ،اّإل � ّأن الأهم يبقى
واجبنا يف ا�ستكمال ال�سيادة ،يف معارك
�سلميا وبع�ضها الآخر
قد يكون بع�ضها
ً
واقعا».
دمو ًيا ،ليتج�سد اال�ستقالل ً

علينا �أن نحمي املكا�سب

وتوجه �إىل رئي�س اجلمهورية قائلاً :
ّ
«فخامة الرئي�س
ع��ل��ى ع��ات��ق ع��ه��دك��م م�س�ؤوليات
ج�سام ملقاة ،لي�س � ّ
أقلها ا�ستكمال
املهمات الوطنية .فم�سرية وطننا بكل
ّ
تعقيداتها �أثمرت دولة ،مع كل ال�ضغوط
التي عرفتها ،جنحت يف بلورة منوذج
متطور.
جمتمعي
ّ
لذلك وجب علينا �أن نحمي املكا�سب
و�أن نرتقي بها ،وعلى ر�أ�سها الدولة
مب�ؤ�س�ساتها ،باعتبارها ال�ضامن الوحيد
ال�ستمرارية املجتمع ومتا�سكه ،و�أمنه
الذي جنحت القوى الع�سكرية والأمنية
يف �إر�سائه �آملاً يف ا�ستثماره يف املجاالت
ً
حفاظا
ال�سيا�سية واالقت�صادية واملالية،

على ما ّ
حتقق من �إجنازات ومكا�سب.
ّ
يحقق معناه
� ّإن اال�ستقالل احلقيقي
وغر�ضه يف موا�صلة اجلهود ،م�ؤمنني � ّأن
ما ّ
حتقق ،لي�س �سوى خطوات �أوىل ،تزيدنا
اً
ثقة وتفا�ؤل و�إ���ص��را ًرا على اال�ستمرار يف
م�سرية بناء امل�ؤ�س�سة وحتديثها ،التي بد�أت
ٍ
ّ
بخطوات
تتوقف بف�ضل دعمكم،
ولن
من خ��ارج امل ��أل��وف ت�صلح لأن تكون
اً
مثال يحتذى به يف �سائر امل�ؤ�س�سات.
وهنا ال ي�سعني � اّإل الت�أكيد � ّأن اخلطوات
الإي��ج��اب��ي��ة ال��ت��ي ق��ط��ع��ن��اه��ا وج��دت
انعكا�سها وامتدادها يف ما ُب��ذل من
مكثفة ،وما ّ
ّ
حتقق من جناحات
جهود
م�شهود لها على امل�ستوى اخل��ارج��ي،
ودعما ال
فنلنا الثقة والتقدير والإعجاب،
ً
حمدو ًدا يف املجاالت جميعها».

يوما!
ما خذلتموه ً

و�أ�ضاف:
«�أيها الع�سكريون
عاما من
يف رحلة اخلم�سة وال�سبعني
ً
يوما ،حري�صون
عمر الوطن ما خذلتموه ً
دوما على تلبية النداء متى دعا الواجب.
ً
ٍ
ولرفاق حملوا قدرهم
لق�سمكم
�أوفياء َ
بحجم م�ساحة �أر�ضنا ،و�أحالم �شعبنا،
ّ
فا�ستحقوا ال�شهادة
و�شغف كرامتنا،
م�سجلني �أ�سماءهم يف �سجل اخللود.
ّ
ّ
�شعبكم اليوم يتطلع �إليكم بفخ ٍر
و�إب���اء بعدما دح��رمت الإره���اب بوجهه

ودم����رمت البنية التحتية
الع�سكري
ّ
خلالياه الأمنية ،يف الوقت الذي بقيت
قبلة �أعينكم احلدود اجلنوبية حيث
العدو الأ�سا�سي.
انت�صارات تفر�ض علينا م��زي� ً�دا من
اليقظة يف ظ� ّ�ل ال��ت��ط� ّ�ورات الإقليمية

حتررنا
بتداعياتها الداخلية ،يف موازاة ّ
م��ن �أع��ب��اء املا�ضي الثقيل يف م�سرية
ال��ن��ه��و���ض ب��امل��ؤ���س�����س��ة ،م�ستقبلكم
وم�ستقبل �أوالدكم».
ٍ
بعر�ض ع�سكري
اختُتم االحتفال
املدعوين.
وكوكتيل على �شرف
ّ

الن�صب التذكاري

بقو ٍة
يرمز الن�صب �إىل ال�صالبة
وجت�سدها يد ع�سكري تقب�ض ّ
ّ
قوة
على ع�صا العلم اللبناين ،واالحت��اد مع الأرز اخلالد رمز ّ
الت�شبث ب�أر�ض الوطن
لبنان ومناعته .وفيما ترمز اجلذور �إىل
ّ
متتد
ا�شتدت ال�صعاب ،تظهر يف الن�صب راية �سفلى
مهما
ّ
ّ
بزة الع�سكري و�شرايني �ساعده ترمز �إىل ال�شهادة،
طيات ّ
من ّ
�أما الراية العليا التي حتملها قب�ضة يد الع�سكري فرتمز �إىل
اال�ستقالل الذي حتتمي الأرزة حتت ّ
ظله.
�صمم الن�صب النقيب رئبال متراز من مديرية التوجيه.
ّ
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طالب يف رحاب الق�صـر
�إعداد :رميا �سليم �ضومط

«�أ�سبوع اال�ستقالل»
يف الق�صر اجلمهوري
يف �إطار االحتفاالت
باليوبيل اخلام�س
وال�سبعني لال�ستقالل،
ّ
ن�����ظ�����م ال���ق�������ص���ر
اجلمهوري «�أ�سبوع اال�ستقالل» الذي
خ�ص�صه ال�ستقبال تالمذة املدار�س �ضمن
ّ
متعدد الأه��داف� .شهد
برنامج تثقيفي
ّ
هذا الأ�سبوع تقاطر الوفود من املدار�س
واجل��م��ع� ّ�ي��ات م��ن خمتلف املناطق
اللبنانية ،وقد حر�ص رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال عون على لقاء الطالب
ثم التقاط ال�صور
والرتحيب بهم ،ومن ّ
التذكار ّية معهم و�إىل جانبه اللبنانية
الأوىل ال�سيدة ناديا عون ،التي رافقتهم
يف جولتهم يف �أق�سام الق�صر وقاعاته،
أهمية هذه املنا�سبة و�ضرورة
ّ
م�شدد ًة على � ّ
ا�ستلهام معانيها يف تثبيت �أوا�صر الوحدة
الوطنية والعمل على بناء روح املواطنة
ّ
الفاعلة و�إع�لاء امل�صلحة الوطنية فوق
كل اعتبار.
ّ
تخلل ال��زي��ارة ،م�شاركة التالمذة
يف النّ �شاطات التي �أقامتها هيئات

وم��ؤ� ّ��س�����س��ات م��ن املجتمع امل���دين من
وحي املنا�سبة .وفيما ُخ ّ�ص�ص بع�ض هذه
أهمية اال�ستقالل
الن�شاطات ل�شرح � ّ
وتعزيز مفهومه وت�أكيد �ضرورة الت�شبث
ب��ال��والء للوطن ،اهتم البع�ض الآخ��ر
با�ستلهام ق َيم ه��ذه املنا�سبة النبيلة
لإذك����������اء روح
امل����واط����ن����ة ل���دى
ال��ت�لام��ذة ،وبناء
الإن�سان ال�سليم
والفاعل يف بيئته،
متهيدا لال�ستثمار
ً
يف طاقاته و�إبعاده
عن �آفات الع�صر.
وق��������د �����ش����ارك
التالمذة يف ور�ش
تفاعلية
ع��م��ل
ّ
ح�����ول م��و���ض��وع

الإدم�����ان واحل��م��اي��ة م��ن��ه .ويف نهاية
النّ �شاط ،ب�صم امل�شاركون على العلم
ٌ
يتعهدون فيها حماية
عبارة
الذي َع َلته
ّ
�أنف�سهم وغريهم من خمتلف �أن��واع
معا يف
الآف���ات االجتماعية ،والعمل ً
�سبيل بناء الوطن.
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�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

العماد عون
مفتتحا غابة �أرز
ً
�شهداء اجلي�ش:

�شجرة الأرز
واجلندي
وجهان للبنان

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ويف ح�ضورهّ ،
مت افتتاح غابة
�أرز اجلي�ش يف �سفح جبل املكمل ،التي ت�ضم غابة �شهداء اجلي�ش .العماد
عون زرع �أرزة و�أزاح ال�ستار عن اللوحة التذكارية ،كما زرع كل من
قادة الوحدات الع�سكرية �أرزة با�سم وحدته.
ح�����ض��ر االح��ت��ف��ال �إىل ج��ان��ب ق��ادة
ال��وح��دات ،رئي�س بلدية ب�شري فريدي
كريوز ،رئي�س هيئة احلفاظ على البيئة
يف ب�شري الدكتور يو�سف طوق ،رئي�س
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جل��ن��ة �أ����ص���دق���اء
غابة الأرز الأ�ستاذ
�أن����ط����وان ط���وق،
ومم��ث��ل ���ش��رك��ة
ح��م��ي��د ك��ي�روز

للتعهدات.
بد�أ االحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين،
ث��م ع��زف��ت م��و���س��ي��ق��ى اجل��ي�����ش حلن
التعظيم ،وقف بعدها اجلميع دقيقة

حدادا على �أرواح �شهداء اجلي�ش.
�صمت
ً
و�أعقب ذلك انتقال اجلميع �إىل نادي
�ضباط الأرز ،حيث كانت للعماد عون
�شدد فيها على دور اجلي�ش يف
كلمة ّ
�إك��م��ال م�سرية رج���االت اال�ستقالل
للمحافظة على الوطن ،وق��ال« :منذ
بزوغ فجر اال�ستقالل ،جنودنا �صامدون
وثابتون يف �أر�ضهم ،مل ينل من عزميتهم
اح��ت�لال ،ومل تنجح بك�سرهم رياح
الفنت .لن ن�سمح لأي طامع بتحقيق
م�آربه ،و�سنبقى احل�صن املنيع للبنان
و�سنفديه بدمائنا».
واع���ت�ب�ر ال��ع��م��اد ع����ون � ّأن ���ش��ج��رة
الأرز واجل��ن��دي هما وج��ه��ان للبنان،
والقوة
ويت�شاركان ال�شموخ وال�صالبة
ّ
وال��ع��ن��ف��وان .و�أ����ض���اف�« :إىل جانب
م�س�ؤولياتنا الع�سكرية ،ومهماتنا
الأم��ن��ي��ة ،علينا واج��ب بيئي وتراثي
واجتماعي و�إن�ساين .وال يخفى على �أحد
� ّأن ثروتنا احلرجية ومن بينها غابات
يهدد وج��وده��ا ،لذا
الأرز تواجه خط ًرا
ّ
وجدنا كم� ٍ
ؤ�س�سة ع�سكرية حاجة
�ضرورية للم�شاركة يف املحافظة على ما
ّ
تبقى منها .وت�أتي مبادرتنا اليوم لتتويج
م�شروع �أطلقته هيئة احلفاظ على
البيئة بالتعاون مع اجلي�ش منذ العام
 2002لزراعة � 10452شجرة �أرز ،فكلنا
�شركاء يف هذه امل�س�ؤولية».

أك���د رئي�س ن��ادي ال�ضباط  -الأرز
و� ّ
العميد الركن �إيلي جعجع يف كلمته

مراحل التحريج

طياته
� ّأن هذه املنا�سبة هي لقاء يحمل يف ّ
الكثري من املعاين الوطنية والإن�سانية

على هام�ش االحتفال ،التقت جملة «اجلي�ش» رئي�س نادي
ال�ضباط  -الأرز العميد الركن جعجع واطلعت منه على
مرت بها عملية التحريج .ف�أو�ضح � ّأن املرحلة
املراحل التي ّ
الأوىل كانت بني العامني  1958و 1975عندما قامت وزارة الزراعة
مب�شروع حتريج ،لكنّ ه مل ينجح ب�سبب عدم احلماية واملتابعة.
يف العام  ،1991بد�أت هيئة احلفاظ على البيئة عملية حتريج،
�شملت حماية الأ�شجار املوجودة والتي �س ِلمت من القطع والرعي
واحلرائق وغريها .مل تنجح هذه احلملة يف بادئ الأمر ،ب�سبب
التعدي وا�ستمرار القطع
نق�ص اخلربة لدى املهند�سني ،وعمليات
ّ
والرعي ...مع ذلك ،ثابرت الهيئة على التحريج حتى يومنا
هذا ،ومتكنت بالتن�سيق والتعاون مع البلدية وجلنة �أ�صدقاء
واللزاب على
الأرز من زرع حواىل � 100ألف �شتلة من �أ�شجار الأرز ّ

والع�سكرية .فمن جهة �أوىل هو لقاء
الفرح واالعتزاز بعيد اال�ستقالل الـ ،75
ومن جهة ثانية هو لقاء احلفاظ على
والتم�سك ب�إرثنا الطبيعي الذي
البيئة
ّ
ا�ستودعنا �إياه الأجداد والآباء ،ومن جهة
ثالثة هو لقاء مع ال�شهداء الذين �سقوا
�اع��ا عن
بدمائهم م�ساحة الوطن دف� ً
لبنان.
مقدما بع�ض املعلومات
وتابع كالمه
ً
عن املكان الذي يقع يف جبل املكمل
على ارتفاع 2079م ،و ُيعرف با�سم عري�ض
اجل��ورة ،وهو على تخوم احلدود الإداري��ة
ملنطقتَي ال�شمال والبقاع.

م�ساحة  400هكتار
تقريبا.
ً
ق�سما من الغابة
خ�ص�صت هذه الهيئات
ً
منذ العام ّ ،2002
للجي�ش اللبناين ،وهي ت�ضم � 10452أرزة مزروعة على م�ساحة
 50هكتا ًرا .وقد زرعها جمندو اجلي�ش اللبناين وعنا�صر مدر�سة
لري ال�شجريات و�ضمان
التزلج ،وو�ضع اجلي�ش خزان مياه كبري ّ
يقدم الدعم
منوها .يف هذه املراحل كلها ،كان اجلي�ش ّ
ّ
املعنوي واحلماية ملنع ال�صيد والقطع والرعي.
ب��دوره��ا ،متكنت جلنة �أ�صدقاء الأرز (ت�أ�س�ست يف العام
 )1986من �إقفال الغابة �أمام الزوار ومنعت ال�صيد و�إ�ضرام النار
يف �أرجائها ،كما منعت قطع الأ�شجار .متلك اللجنة اليوم
متطورة للزرع ي�شمل :التح�سني
م�شتلاً ت�ستخدم فيه تقنيات
ّ
يف طرق الإن��ت��اج ،حت�ضري البذور ،التنمية ،التخزين ،النقل
والتخطيط .كما �أ�شركت املواطنني والزائرين أ� ًي��ا كانت
جن�سياتهم يف العملية من خالل �إف�ساح املجال ملن يرغب يف
زراعة �شجرة وتبنّ يها.
�أما اجلي�ش ،فعالقته مع الأرزة عالقة روحية لأنه حار�سها
وحاميها.
تكرميا
يرا ،اعترب العميد الركن جعجع هذا احلدث
ً
�أخ� ً
ل�شهداء اجلي�ش ،وعربون حمبة وتقدير واعتزاز للذين بذلوا
�أرواحهم لنبقى نحن ننعم بالأمن واال�ستقرار واالزدهار يف هذا
قدمت الأر�ض لزرع ال�شتول،
الوطن .و�شكر بلدية ب�شري التي ّ
و�شركة حميد كريوز مل�ساهمتها يف ت�أمني الآليات واجلرافات
ل�شق الطرقات وتو�سيع ال�ساحات و�صيانتها.
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معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

اللبنانيون
�أهدوا وطنهم � 7500أرزة
ب�شري
ّ

�إهدن

وجهت قيادة اجلي�ش
ل ّأن «جم��ده �أرزه»ّ ،
اللبناين ،الدعوة للم�شاركة يف غر�س � 7500أرزة
على املمر احليوي للأرز يف لبنان؛ وذلك �ضمن
االحتفال باليوبيل املا�سي لال�ستقالل .احلملة
هذه ا�ستنه�ضت الهمم ،فكانت امل�شاركة وا�سعة
يف «يوم لبنان الأخ�ضر» الذي �شهد تظاهرة بيئية
وطنية.

التا�سعة من �صباح  18ت�شرين الثاين
املا�ضي ،كانت �ساعة ال�صفر النطالق
املمر
احلملة يف خمتلف املناطق ،على ّ
احليوي للأرز يف لبنان الذي ميتد من
حممية ال�شوف.
حممية �إه��دن �إىل
ّ
ّ
�أما الهدف ف�إعادة و�صل غابات الأرز
املمر.
ببع�ضها على هذا
ّ

حمانا
ّ
العدد 402

عيناتا
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فريق عمل �إدارة املحميات كان قد
أعد ُحفَ ًرا بعدد �شتول الأرز يف املواقع
� ّ
املحددة .ع�سكريو اجلي�ش انت�شروا يف
رب��وع  10حمميات طبيعية والقاهم
املعنيون بالتحريج يف كل حممية،
ّ
ون���واب ،وفعاليات بلدية ،تربوية،
ثقافية وبيئية وك�شفية واملجتمع

اليمونة

جاج
ّ
املحلي ،ف�ضلاً عن الأهايل وال�شركات
الداعمة.
على وق��ع الن�شيد الوطني ويف ح�ضور

را�شيا الوادي

تنورين

ال�شوف
ممثل لقائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
يف كل من املحميات ،متّ غر�س 7500
�أرزة تو ّزعت على ال�شكل الآتي� :إهدن

ب�شري  ،75اليمونة  ،1325تنورين
،250
ّ
حمانا ،750
 ،250جاج  ،300ال�شوف ّ ،500
جزين .300
عيناتا  ،1600را�شيا الوادي ّ ،750

ّ
جزين
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�إعداد :ندين البلعة خريالله
�أعادت «�شعلة اال�ستقالل»
التي ّ
تنقلت بني  18منطقة
لبنان ّية� ،إىل الذاكرة الكثري من
ّ
امل�شرفة ومواقف
املحطات
ّ
ّ
�سطرها التاريخ
العزّ التي
ع��ن رج���االت اعتُقلوا،
و�آخرين ا�ست�شهدوا يف �سبيل
اال�ستقالل والدفاع عن بلدٍ
و�شعب ُولد ليكون ح ًّرا.
ٍ

ّ
وحتط رحالها يف العر�ض الع�سكري
�شعلة اال�ستقالل جتوب لبنان
يف م�سريتها التي بد�أت يوم  11ت�شرين
يوما ،ترمز
الثاين
وا�ستمرت على مدى ً 12
ّ
مرت على لبنان
�إىل الأيام الع�صيبة التي ّ
يف العام  ،1943بد ًءا من توقيف رجاالت
اال�ستقالل و���ص� اً
تبعت
�ول �إىل احل� ّ�ري��ةَ ،
�شعلة اال�ستقالل م�سار الأح��داث التي
وقعت خالل هذه الأيام .فانطلقت من
قلعة را�شيا �إىل قلعة بعلبك ،فالهرمل-
نهر العا�صي و�ساحة �شتورا ،ومنها �إىل
اً
�شمال ،ومن
الن�صب التذكاري يف العبدة
ثم قلعة طرابل�س ،ف�سراي زغرتا ،وميناء
ّ
جبيل ،وم��ن ذوق مكايل �إىل مدينة
النبطية و�صور ،فقلعة �صيدا البحرية،
لتنتقل من هناك �إىل دير القمر ف�ضريح
م�ؤ ِّلف الن�شيد الوطني اللبناين ر�شيد
نخلة يف ال��ب��اروك ،فبيت اال�ستقالل
اً
و�صول �إىل
يف ب�شامون ،و�ساحة ر�شميا،
متثال فخر ال��دي��ن على مدخل وزارة
ّ
لتحط رحالها
الدفاع الوطني يف الريزة،
جادة �شفيق الو ّزان
يف  22ت�شرين الثاين يف ّ
ّ
حيث �أقيم العر�ض الع�سكري وت�سلمها
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
و�أ���ض��اء بها �شعلة النّ �صب التذكاري
لل�شهداء.
وق��د ج���ا َءت ه��ذه اجل��ول��ة م��ن �ضمن
�سل�سلة ن�شاطات ّ
نظمها اجلي�ش يف

منا�سبة اليوبيل املا�سي لال�ستقالل
بهدف ا�ستذكار ن�ضاالت الأ���س�لاف
يف ّ
أن�ست
ظل الظروف ال�ضاغطة التي � َ
اللبناين املعنى احلقيقي لال�ستقالل.
ا�ستُقبلت ال�شعلة يف خمتلف املناطق
وك ّرمت باحتفاالت
بحفاوة وحما�سةُ ،
وم���ه���رج���ان���ات
ّ
ممثلون
ح�ضرها
ل��ق��ائ��د اجل��ي�����ش
ال��ع��م��اد ج���وزاف
عون و�شخ�صيات،
يف ك���ل حمطة
ّ
حلت فيها.

بلديات املنطقة ع�صام الهادي ،و�أع�ضاء
بلدية را�شيا ،ور�ؤ���س��اء بلديات املنطقة
وفاعليات.
حيا رئي�س جلنة ال�سياحة يف بلدية
وقد ّ
را�شيا جوزيف ع�سلي ،اجلي�ش اللبناين
ال�ساهر على الوطن و�شعبه ،واعترب � ّأن

من را�شيا

م�������ن ق���ل���ع���ة
اال����س���ت���ق�ل�ال يف
را����ش���ي���ا� ،أط��ل��ق
العميد ال��رك��ن
ح����م����د ح���ي���در
مم���ث�ًل�اً ال��ع��م��اد
ق���ائ���د اجل��ي�����ش،
ال�شعلة يف احتفال
�شعبي على مد ّرج
ال��ق��ل��ع��ة ،ح�ضره
نائب رئي�س احتاد
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اجل��ي�����ش ه��و ���ض��م��ان��ة كل
ٍ
ا�ستعرا�ض
اللبنانيني .وبعد
خيالة ودبكة� ،أطلق
لفرقتَي ّ
العميد حيدر ال�شعلة من
�أمام القلعة املزدانة بالأعالم اللبنانية،
ّ
حمطتها
����دا�ؤون �إىل
وان��ط��ل��ق بها ع� ّ
الثانية.

بعلبك ،الهرمل و�شتورا

يف يومها الثاين ،و�صلت ال�شعلة �إىل
مدينة بعلبك التي ا�ستقبلتها باحتفالٍ
�أقامته البلدية يف �ساحة القلعة ،يف
ح�ضور العقيد ري��ا���ض جانبني ممثلاً
العماد قائد اجلي�ش� ،إىل جانب رئي�س
بلدية بعلبك العميد املتقاعد ح�سني
ّ
اللقي�س ،وامل�س�ؤول الإقليمي للدفاع
املدين يف حمافظة بعلبك -الهرمل بالل
رعد ،وفعاليات تربوية وبلدية واختيارية
واجتماعية.

العدد 402

84

العداء
حمل ال�شعلة والعلم اللبناين
ّ
ع��دة
ع��ل��ي ع��و���ض ،وت��خ� ّ�ل��ل احل��ف��ل ّ
أكدت �أ ّنه �شرف عظيم ملدينة
كلمات � ّ
بعلبك ا�ستقبال �شعلة اال�ستقالل من
رج������ال اجل��ي�����ش
ال��ل��ب��ن��اين ال��ذي��ن
ي��ح��م��ون ل��ب��ن��ان
وا����س���ت���ق�ل�ال���ه...
وق����دم����ت ف��رق��ة
ّ
«ب������اخ������و�������س
غ����روب» ب��ق��ي��ادة
ال���ف���ن���ان رام����ي
���ش��ي��ب��ان ل��وح��ات
ف���ول���ك���ل���وري���ة
تراثية على �أنغام

الأغاين الوطنية.
ختاما ّ
ّ
ممثل القائد
�سلم
ً
ورئي�س البلدية ال�شعلة �إىل
العداء بالل بيان لتنتقل �إىل
ّ
�ساحة ال�شهيد النقيب اليا�س
اخلوري عند مدخل الهرمل،
يف ح�ضور العقيد الركن
بيار بطر�س ممثلاً العماد قائد اجلي�ش،
ورئي�س بلدية الهرمل �صبحي �صقر ،الذي
أكد � ّأن الهرمل مل تبعدها اجلغرافيا
� ّ
ع��ن �صناعة ال��ت��اري��خ ،وه��ي ت�ستمر

يف مواجهة امل�شاريع التي ت�ستهدف
منيعا يف مواجهة
�سدا
الوطن لتكون ً
ً
املجموعات الإرهابية التكفريية...
بعدها غادرت ال�شعلة �إىل منطقة �شتورا
ّ
ت�سلمها العقيد الركن دافيد
حيث
لاً
ب�شعالين ممث العماد قائد اجلي�ش
و�شخ�صيات من املنطقة.

�إىل العبدة

يف اليوم الثالث ،ا�ستقبلت بلدة ببنني-
العبدة ال�شعلة يف �ساحة العبدة عند
املدخل اجلنوبي ملحافظة عكار ،يف
ح�ضور العقيد ب�سام الأيوبي ممثلاً العماد
قائد اجلي�ش ،ورئي�س البلدية كفاح
ك�سار ،وعدد من ال�شخ�صيات البلدية

واالختيارية واالجتماعية.
ح��م��ل احل�����ض��ور الأع��ل�ام
اللبنانية عند ن�صب �شهداء
اجلي�ش ،من�شدين الن�شيد
وج��ه
الوطني اللبناين .ث��م ّ
رئ��ي�����س ال��ب��ل��دي��ة حت��ي��ة �إىل
�شهداء عكار وال�شمال الذين
ؤك ًدا � ّأن
�سقطوا
دفاعا عن لبنان ،م� ّ
ً
عكار لن تنحني ما دام فيها رجال
يقدمون الت�ضحيات من �أجل الوطن.
ّ
وت��وال��ت الكلمات ال��ت��ي ع�ّب�رّ ت عن
الفخر باجلي�ش،
وت َْوق �أبناء عكار
حل����م����ل ����ش���ع���ار
ال�شرف والت�ضحية
والوفاء.

ك��ان يف ا�ستقبالها العقيد الركن
�أيوب ر�شيد ممثلاً العماد قائد اجلي�ش،
ّ
وممثلون عن هيئات بلدية واقت�صادية
وطالب املدار�س و�أهايل املدينة.
أكدت الكلمات على �أهمية ذكرى
� ّ
عموما
اال�ستقالل يف حياة اللبنانيني
ً
خ�صو�صا ،فطرابل�س هي
والطرابل�سيني
ً
مدينة اال�ستقالل وكان لها دور رئي�س
وقدمت �شهداء من
يف حماربة االنتدابّ ،
خرية �شبابها يف معركة اال�ستقالل...
املحطة التالية لل�شعلة يف هذا اليوم

طرابل�س وزغرتا

و���ص��ل��ت �شعلة
اال�ستقالل يف اليوم
ال��راب��ع �إىل قلعة
طرابل�س ،حيث
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م�سار ال�شعلة
كانت يف �سراي زغرتا ،حيث ّ
نظمت
اً
احتفال ح�ضره العقيد الركن
البلدية
لاً
اليا�س �سابا ممث العماد قائد اجلي�ش،
ال�سيدة �إميان الرافعي،
وقائمقام زغرتا
ّ
ورئي�س بلدية زغرتا � -إه��دن الدكتور
�سيزار با�سيم� ،إىل فعاليات بلدية و�أمنية
وح�شد من طلاّ ب املدار�س.
�شرح نائب رئي�س البلدية املهند�س

طيون يف كلمته ،معنى ال�شعلة
غ�سان ّ
التي ترمز �إىل م�سار بد�أ منذ � 75سنة ،يوم
مكونات الوطن جميعها
تالحمت
ّ
مطالبة باال�ستقالل ع��ن االن��ت��داب
الأجنبي ...وتابع قائلاً « :يف عملية
�صون اال�ستقالل ،من منّ ا ميكنه �أن
م�شهدا يغيب عنه جي�ش ي� ّؤدي
يتخيل
ً
ّ
دوره الوطني على احلدود ويف الداخل؟».
و�أل��ق��ى ط� ّ�ي��ون ال�ضوء على دور زغرتا
التاريخي يف بلورة مفهوم اال�ستقالل
برجاالتها ،من يو�سف بك كرم� ،إىل
اخلور�أ�سقف �إ�سطفان �أ�سعد الدويهي،
�إىل حميد قبالن فرجنيه ،فالرئي�س
�سليمان فرجنيه ،والرئي�س ال�شهيد رينيه
معو�ض...
ّ

جبيل وذوق مكايل

ي��وم اخلمي�س  2018/11/15و�صلت
ال�شعلة �إىل جبيل ،مدينة احل��رف،
اً
احتفال يف املرف�أ،
حيث �أقامت البلدية
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يف ح�ضور العقيد �صباح �سماحة ممثلاً
العماد قائد اجلي�ش ،وقائمقام جبيل
نتايل مرعي اخل���وري ،ورئي�س البلدية
املهند�س و�سام زع��رور و�أع�ضاء املجل�س
البلدي ،وفعاليات ع�سكرية ومدنية.
ا�ستقبل امل�����ش��ارك��ون يف االحتفال
ال�شعلة حاملني الأع�ل�ام ومن�شدين
«كلنا ل��ل��وط��ن» ...ثم �شكر رئي�س
البلدية اجلي�ش الذي �أعطى للعيد هذه
ً
أك��د لل�شبان
ال�سنة
نكهة خا�صة .و� ّ
وال�شابات�« :أنتم نور امل�ستقبل و�سنتابع

م��ع��ك��م �شعلة
اال����س���ت���ق�ل�ال»،
داعيا �إياهم �إىل
ً
البقاء يف الوطن
والعي�ش فيه وفا ًء
ل�ل��أر����ض وال��ق��ي��م
املوروثة .ويف اخلتام
ق����دم����ت ف��رق��ة
ّ
الك�شاف املاروين
ً
مو�سيقيا.
عر�ضا
ً
بعدها انتقلت
ال�شعلة �إىل بلدة
ذوق مكايل التي
ازدان���ت �شوارعها
بالأعالم اللبنانية
و���ص��دح��ت فيها
الأغ���اين الوطنية
احتفا ًء باملنا�سبة.
�أُقيم االحتفال يف
�ساحة البلدية،

ّ
املجلد
وقد ح�ضره العقيد الركن خالد
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش ،وقائمقام
ك�����س��روان -ال��ف��ت��وح الأ���س��ت��اذ ج��وزف
من�صور ،والرئي�س الفخري لبلدية ذوق
مكايل املحامي نهاد نوفل ،ورئي�س
البلدية الأ�ستاذ اليا�س البعينو و�أهايل
املنطقة.
البعينو حت� ّ�دث عن زمن اال�ستقالل
ال��ذي هو زمن مفعم باحلرية والعطاء
وحب احلياة ،تاريخ �صنعه رجال عظماء
من وطننا �أمثال ابن بلدتنا الوزير �سليم

تقال ال��ذي �أ�سهم مع رف��اق له يف ر�سم
مالمح لبنان ال�سيا�سي وتوطيد دعائم
اال�ستقالل.

النبطية

�أم��ام ال�سراي احلكومي يف النبطية
ّ
اً
ّ
تخلله �إ�ضاءة
احتفال
نظمت البلدية
�شعلة اال�ستقالل ،ح�ضره العقيد ح�سني
طباجة ممثلاً العماد قائد اجلي�ش،
ورئي�س جهاز �أمن ال�سفارات يف لبنان
العميد وليد جوهر� ،إىل جانب �ضباط
من خمتلف الأجهـزة الأمنيـة ،ورئيـ�س
احتـاد بلديـات ال�شقيـف حممـد جميـل
جابـر ،وفعاليات �سيا�سيـة وحزبيـة

وتربويـة.
وحت� ّ�دث ع�ضو بلدية النبطية عبا�س
وه��ب��ي ق��ائ�ًل�اً ّ �« :إن لبنان ي��رف��ع راي��ة
التحدي لي�صون كرامته بف�ضل جي�شه
ّ
ال��ب��ا���س��ل ...وه��ا ه��ي بلدية النبطية
حتتفل بهذه الذكرى بالتعاون مع قيادة
اجلي�ش -مديرية التوجيه التي �أخذت
على عاتقها �إ�ضاءة �شعلة اال�ستقالل
اللبنانية كلها ،لأ ّننا
يف املحافظات
ّ
نحتاج �إىل حت�صني اال�ستقالل �أكرث من
�أي وقت م�ضى».
بعدها �أ�ضاء احل�ضور ال�شعلة وحملها
مغوار من اجلي�ش وج��اب بها ال�شارع
الرئي�س على وقع � ٍ
أغان وطنية.

يف �صور و�صيدا

و�صلت ال�شعلة �إىل �صور يف اليوم ال�سابع،
حيث احتفلت املدينة مبرورها يف �ساحة
�إلي�سار مقابل د ّوار العلم ،وذلك يف ح�ضور
العميد ال��رك��ن حميد ح��رب ممثلاً
العماد قائد اجلي�ش ،ورئي�س البلدية
املهند�س ح�سن دبوق و�أع�ضاء املجل�س
ق��وات الأمم
البلدي� ،إىل عنا�صر من ّ
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان و�شخ�صيات دينية
وتربوية وريا�ضية وك�شفية وح�شد من
�أهايل املدينة.
ويف اليوم التايل ،انتقلت ال�شعلة �إىل
مدينة �صيدا حيث �أُقيم احتفال «وعد
املجد -بتوقيت �صيدون» �أم��ام القلعة
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م�سار ال�شعلة
البحرية بدعوة من حمافظ
�ضو،
لبنان اجلنوبي من�صور ّ
ويف ح�ضور العقيد الركن
زيدان القعقور ممثلاً العماد
قائد اجلي�ش ورئي�س البلدية
املهند�س حممد ال�سعودي،
و�شخ�صيات �سيا�سية وبلدية و�أمنية
متيز االحتفال
وح�شد من الأهايل .هنا ّ

بنقل ال�شعلة بح ًرا من مرف�أ املدينة
�إىل قلعة �صيدا البحرية ،ف�ضلاً عن
ع��رو���ض ورق�صات
ف���ول���ك���ل���وري���ة
��دم���ه���ا ط�لاب
ق� ّ
م��دار���س املنطقة
وك���ل���م���ات من
وحي املنا�سبة.

دير القمر
والباروك

يف اليوم التا�سع،
ا�ستقبل �أهايل دير
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القمر ال�شعلة يف �ساحة داين
�شمعون وعائلته مب�شاركة
العقيد ال��رك��ن �شربل عاد
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش
وفعاليات �سيا�سية ورئي�س
البلدية ال�سفري ملحم م�ستو،
ولفيف من الآباء والكهنة.
ا�ست ّ
ُهل االح��ت��ف��ال بو�ضع
�إك��ل��ي��ل م��ن ال��زه��ر على
الن�صب ال��ت��ذك��اري للرئي�س ال��راح��ل
كميل �شمعون ،ثم �ألقى رئي�س البلدية
حيا فيها اجلي�ش الذي يبقى درع
كلمة ّ
أكد � ّأن �أهايل املنطقة
الوطن و�سياجه ،و� ّ
يدا بيد مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
�سيبقون ً
للنهو�ض بالوطن وجت��اوز املخاطر التي
ترتب�ص بنا...
ّ
بعد ذلك ،انتقلت ال�شعلة �إىل الباروك،
حيث �ضريح ر�شيد نخلة م ؤ� ّلف الن�شيد
الوطني اللبناين .هناك كان اال�ستقبال
حا�شدا يف ح�ضور العقيد الركن �شربل
ً
لاً
عاد ممث العماد قائد اجلي�ش وع�ضو
املجل�س البلدي داوود نخلة ورئي�س بلدية

ال��ب��اروك -الفريدي�س �إيلي نخلة .وقد
عزفت فرقة مو�سيقى اجلي�ش �أحلا ًنا
وطنية و�شارك كورال مدر�سة اللي�سيه
بعقلني يف املنا�سبة مبجموعة �أنا�شيد.
رحبت بال�شعلة
كما �أُلقيت كلمات ّ
��درع و�سياج
ون� ّ�وه��ت ب��دور اجلي�ش ك� ٍ
وختاما ُو�ضع �إكليل من الزهر
للوطن،
ً
على �ضريح الراحل ر�شيد نخلة.

ب�شامون ور�شميا

و�صلت ال�شعلة �إىل ب�شامون ويف �ساحة
بيت اال�ستقالل حملها العميد املهند�س
م���روان اخلطيب ممثلاً العماد قائد
ال�سيد جهاد
اجلي�ش ،و�صاحب البيت
ّ
احللبي يف ح�ضور فعاليات املنطقة
و�أه��ل��ه��ا ،وق��د حمل اجلميع الأع�لام
اللبنانية و�أن�شدوا الن�شيد الوطني والأغاين
الوطنية.
املحطة التالية كانت يف ر�شميا ،حيث
و�ضعت رابطة ال�شبيبة الر�شماوية برئا�سة
�سعد اليا�س ،على مدخل البلدة كلمة
ر�شميا ب�ألوان العلم اللبناين ،يف منا�سبة
عيد اال�ستقالل ،ال�سيما و� ّأن ابن البلدة

الرئي�س ال�شيخ ب�شارة اخلوري كان �أول
و�سجن يف
املدافعني عنه ،وق��د اعتُقل ُ
يتحرر ورفاقه ومعهم
قلعة را�شيا قبل �أن
ّ
لبنان .والرئي�س اخلوري هو �صانع امليثاق
مع الرئي�س ريا�ض ال�صلح ال��ذي اختاره
أ�صر يف
لت�شكيل حكومته الأوىل ،وقد � ّ
البيان ال��وزاري على عبارة اال�ستقالل،
حيث وردت هذه الكلمة  37مرة داخل
ريا من رئي�س اجلمهورية
هذا البيان تعب ً
مت�سك ال�شعب اللبناين
�آن���ذاك عن
ّ
باحلرية واال�ستقالل والكرامة.
وقد �أ�ضاءت البلدة ا�سمها ع�شية و�صول
ال�شعلة �إليها ،حيث ا�ستقبلها العقيد
���س��م��ع��ان ط����راد
ممثلاً العماد قائد
اجلي�ش مب�شاركة
�أه�����ايل املنطقة
وط�ل�اب امل��دار���س
مرتدين قم�صا ًنا
ك��ت��ب عليها I
ُ
،Love Lebanon
و�أُلق َيت كلمات
ع�ّب�رّ ت ع��ن فخر

�أه���ايل املنطقة بجي�ش ب�لادن��ا وعن
املهمة.
امل�شاعر الوطنية يف هذه املنا�سبة
ّ

الريزة

يف ختام جولتها ،وقبل ت�سليمها �إىل
رئي�س اجلمهورية يف االحتفال الر�سمي
ّ
ت�سلم العميد الإداري فرا�س
يوم العيد،
لاً
الرت�شي�شي ممث العماد قائد اجلي�ش
�شعلة اال�ستقالل عند مدخل وزارة الدفاع
يف الريزة ،يف احتفال �شارك فيه تالمذة
من مدر�سة ملكارت ،وعزفت مو�سيقى
اجليــ�ش الن�شيد الوطني و ُز ِّينَت ال�ساحة
بالأعالم اللبنانية و�أعالم اجلي�ش.
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حفالت

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

ل��� ّب���ى رئ��ي�����س
اجلمهورية العماد
م��ي�����ش��ال ع���ون
واللبنانيــة الأولــى
ال�سيدة ناديا ال�شامي
ع��ون ،دع��وة قيادة اجلي�ش حل�ضور حفل
مو�سيقي على م�سرح «كازينو لبنان» ،يف
منا�سبة اليوبيل املا�سي لال�ستقالل.
ح�ضر االحتفال وزير اخلارجية واملغرتبني
جربان با�سيل ،وزير الدولة ل�ش�ؤون مكافحة
الف�ساد نقوال تويني ،الوزير اليا�س �أبو �صعب،
وع��دد من ال��ن��واب وكبار الق�ضاة وق��ادة
الأجهزة الأمنية وامل��دراء العامني ،ورئي�سة
الهيئة الوطنية ل�ش�ؤون املر�أة ال�سيدة كلودين
عون روكز ،و�شخ�صيات �سيا�سية واقت�صادية
واجتماعية و�إعالمية وفنية.

حفلة كازينو لبنان:

بحبك يا لبنان...
افتتاحا الن�شيد الوطني �أن�شدته فرقة مو�سيقى اجلي�ش،
ً
ٍ
و�أتبعته بعدد من الأغاين الوطنية والع�سكرية التي �ألهبت
ثم � ّ
ال ّ
أطلت فرقة «ميوزيك هول» الغنائية التي ت�ضم
أكفّ .
قدموا
الفنانة فاديا جنم ،والفنان رواد ،والأخوين �شحاده ،الذين ّ
منوعة من الأغاين اللبنانية ذات الطابع الوطني
جمموعة ّ
وال�تراث��ي .ف�صدحت الأ���ص��وات
وت��ع��اىل الت�صفيق ع��ل��ى وق��ع
«طلعنا على ال�ضو» ،و»مبجدك
احتميت» ،و«بحبك يا لبنان»،
و«بيقولوا زغيرّ بلدي» لل�سيدة
ف�ي�روز .ث��م �أن�����ش��د ال��ف��ن��ان رواد
منفردا �أغنيتي «ي�سعد �صباحك
ً
هاحللو» و«لبنان يا قطعة �سما»
للفنان ودي��ع ال�����ص��ايف ،و�أغ� ٍ
��ان
حما�سية من م�سرحية «�صيف

 »840ملن�صور الرحباين ،ومن ريربتوار الفنانة جوليا بطر�س «�أنا
بتنف�س حرية» و«قوة ،حمبة ،يا ثورة �شعب بالدي» .ثم ختم
ٍ
بباقة من �أجمل ما غنّ ى الفنان وديع ال�صايف
الأخوان �شحاده
ّ
«طلو حبابنا» و«زرعنا تاللك يا ب�لادي» و«عندك
�ضمت
بحرية يا ر ّي�س».
وقد هن�أ الرئي�س عون يف ختام
االحتفال فرقة اجلي�ش وفرقة
«م��ي��وزي��ك ه���ول» على الأداء
قدماه ،و�إحيائهما �سهرة
الذي ّ
اال�ستقالل.
على هام�ش االحتفال عبرّ
الفنان مي�شال �ألفرتيادي�س عن
�سروره وامتنانه لقيادة اجلي�ش
الختيار فرقته لإح��ي��اء يوبيل
اال�ستقالل املا�سي.
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بالرتبية نبني

�إعداد :رميا �سليم �ضومط

«بالرتبية
نحمي ا�ستقاللنا»
حتت عنوان «بالرتبية نحمي ا�ستقاللنا»،
�أطلق املركز الرتبوي للبحوث والإمناء وبدعم
من اجلي�ش م�سابقة حتت عنوان «بالرتبية
نحمي ا�ستقاللنا».
�شارك يف امل�سابقة طـلاّ ب املرحـلة
ورقمية
أدبية
الثانوية ب�أعمال
ّ
فنية و� ّ
ّ
مرتبطة مب�ضمون املو�ضوع املطروح:
«بالرتبية نحمي ا�ستقاللنا» .ومتّ
توزيع اجلوائز �ضمن احتفال اال�ستقالل
ال��ذي �أق��ام��ه امل��رك��ز ال�ترب��وي يف قاعة
املحا�ضرات يف مركزه يف �سن الفيل،
ّ
ممثل قائد اجلي�ش العميد
يف ح�ضور
ٍ
الركن �أمني العرم على ر�أ�س وفد من
كبار �ضباط القيادة� ،إىل جانب رئي�سة
املركز الرتبوي الدكتورة ندى عويجان
وجمع من
الفعاليات الرتبو ّية
وعد ٍد من
ٍ
ّ
املدار�س الر�سمية واخلا�صة امل�شاركة يف
املباراة.
وقد �ألقى العميد الركن العرم كلمة
ريا
القائد العماد ج���وزاف ع��ون ،م�ش ً
�إىل � ّأن هذا االحتفال الغني بامل�ضامني
الوطنية والثقافية الأ�صيلة ،هو منا�سبة
تتوج خدمتنا لهذا الوطن،
م�شرقةّ ،
ّ
وتوفر م�ساحة لإب��داع �شبابنا و�إطالق
طاقاتهم...
واع��ت�برت ال��دك��ت��ورة ع��وي��ج��ان � ّأن
��د �أن ي��ب��د�أ
ا���س��ت��ق�لال الأوط�����ان ال ب� ّ
با�ستقالل الفرد عن م�صاحله اخلا�صة،
وعن م�صالح الطائفة واحلزب واملجتمع
ال�ضيق الذي ينتمي �إليه ،وو�ضع م�صلحة
ّ
الوطن العليا فوق كل اعتبار.
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ك��م��ا ق� ّ�دم��ت ال��دك��ت��ورة
درع���ا تكرميية
عويجان
ً
ل��ق��ائ��د اجل��ي�����ش ومم� ّ�ث��ل��ه
ول��ل�����ض��ب��اط ال���ق���ادة ال��ذي��ن
�شاركوا يف االحتفال ،والذين
ك��ان��ت ل��ه��م �إ���س��ه��ام��ات
�أ�سا�سية يف التن�سيق والتعاون
مع املركز الرتبوي للإعداد
لهذا املو�سم اال�ستقاليل الذي
حمل الكثري م��ن املعاين
والقيم الرتبوية ،والوطنية،
والثقافية.

�ضمن �إط���ار دور الرتبية يف
حماية اال�ستقالل ،ومتّ يف
ختامها ت��وزي��ع ���ش��ه��ادات
م�����ش��ارك��ة وج���وائ���ز على
امل��دار���س والفرق امل�شاركة.
ك��م��ا ت��خ� ّ�ل��ل الن�شاطات
حما�ضرة �ألقاها �ضابط من
مديرية التوجيه يف اجلي�ش
ال��ل��ب��ن��اين ،وال��ت��وق��ي��ع على
ال��ع��ل��م ال��ل��ب��ن��اين م��ن قبل

دور املعلمني

يف الإط���ار نف�سه� ،شهدت
ٍ
ك��ل من
دور املعلمني يف
زغ���رت���ا��� ،ص��ي��دا ،ج��ون��ي��ة،
ب�يروت ،احتفاالت بالعيد،
ّ
عدة �أن�شطة �شارك
تخللها ّ
فيها حواىل �ألفي تلميذ من
املدار�س الر�سمية واخلا�صة،
و�شملت م�سابقات فنية
وثقافية وريا�ضية ،اندرجت
املدار�س امل�شاركة.
ويف دار زحلة� ،أقيــم ن�شاط اال�ستـقالل
يف ق��ل��ع��ـ��ة را���ش��ي��ـ��ـ��ا ب��ال��ت��ع��ـ��ـ��اون مع
بلدية را�شيا وق��ي��ادة منطقة البقـاع
الع�سكرية .وق��د متحورت الأن�شطة
ح��ول :اال�ستقالل يف لبنان ،حكاية
ع � َل��م��ه ،ن�شيــده ال��وط��ن��ي وبعــ�ض
مناطقــه ال�سياحية والأثــرية .كما
ّ
تخللها زيارة متحــف القلعة والغرفة
التي اعتقل فيها رجاالت اال�ستقالل،
ٍ
إكليل من الزهر
واختتمت بو�ضع �
على النُ�صب التذكاري ل�شهداء اجلي�ش
يف را�شيا.
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احتفاالت البلديات

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

مدينتي ،بلدتي ،بلد ّيتي ...جميعنا يف ّ
ظل العلم

�أُقيمت يف املدن اللبنانية الرئي�سة ن�شاطات
على مدى �ستة �أي��ام ،وذل��ك يف ال�ساحات
همة ر�ؤ�ساء البلديات.
واملالعب ،وعلى ّ
و ُرفعت �أعالم على الأبنية الكبرية يف مدينة
بريوت واملحافظات ،كما �أُقيمت نقاط وزّ عت
خاللها اجلمعيات الك�شفية العلم اللبناين
و�شعار اجلي�ش على ال�سيارات وامل��ارة يف
خمتلف املناطق اللبنانية.

يف �صيدا ،انطلقت االحتفاالت من
�ضم
البحر �إىل الرب عرب معر�ض حتت املاء ّ
ور�سما من وح��ي ذكرى
نحو  20لوحة
ً
اال�ستقالل (التفا�صيل يف مو�ضع �آخر
من هذا العدد) ،كما �أقامت البلدية
ً
معر�ضا �آخر حتت عنوان« :اال�ستقالل
ّ
ت�صميما باخلطوط والألوان» ،نظمته ال�شبكة املدر�سية
بـ75
ً
ل�صيدا واجلوار.
وحتديدا
وكانت مدينة �صور على موعد مع يوم العلم،
ً
احتفاليا اجتمعت فيه �ست
حتولت ميدا ًنا
ً
منطقة املينا ،التي ّ
مدار�س ر�سمية وك�شافة الرتبية الوطنية ،يف عر�ض فولكلوري
ت�ضمن لوحات راق�صة .كذلك ،ر�سم امل�شاركون العلم
ّ
اللبناين با�ستخدام  600كرة حملوها ب�أيديهم.
بدورهاّ ،
نظمت بلدية طرابل�س بالتعاون مع املنطقة الرتبوية
واجلي�ش اللبناين ،ومب�شاركة اجلمعيات الك�شفية والأهلية
اً
احتفال يف باحة معر�ض ر�شيد
وط�لاب املدار�س الر�سمية،
اً
كرامي ،وم�سرية بالأعالم انطلقت من الباحة و�صول �إىل
مبنى البلدية.
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اً
احتفال رفع خالله العلم
كما �أقام احتاد بلديات ال�ضنية
اللبناين عند مدخل بولفار مر�شد ال�صمد يف البلدة� ،شارك فيه
النائب جهاد ال�صمد ،والرائد عماد زريقة ممثلاً العماد قائد
اجلي�ش ،ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري وفعاليات.

رح يبقى...

احتفل احتاد بلديات �سهل عكار ،برعاية قيادة اجلي�ش
باليوبيل املا�سي لال�ستقالل يف ح�ضور العقيد نبيل �سعد ممثلاً
قائد اجلي�ش ،ورئي�س االحتاد ال�سيد حممد امل�صري ،وعدد من
الفعاليات ال�سيا�سية واملدنية يف املنطقةّ .
تخلل االحتفال عر�ض
مراكب بحرية على ال�شاطئ وعر�ض راق�ص للخيول العربية
تكرمييا
درعا
قدم احتاد البلديات ً
وحواجز قفز .ويف ختامهّ ،
ً
لقيادة اجلي�ش .وبالتعاون بني بلدية عكار العتيقة وك�شاف
الرتبية الوطنية وطالب ثانوية عكار العتيقة الر�سمية ،قام
ق�سم الهند�سة الزراعية يف كلية ع�صام فار�س للتكنولوجيا
بغر�س  600غر�سة �شوح و�سنديان يف منطقة الطويلة.
كذلكّ ،
اً
حا�شدا
نظمت بلدية جديدة مرجعيون احتفال
ً
مب�شاركة مدار�س املنطقة وح�ضور العقيد الركن طارق مراد
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش ،وذلك يف مركز �آمال ورميا احلوراين
الثقايف الريا�ضي .وللمنا�سبة نف�سها ،وحتت �شعار «رح يبقى
الوطن»� ،أحيت ثانوية مار بطر�س لراهبات القلبني الأقد�سني
اً
احتفال يف املدر�سة التي ُز ّينت بالأعالم
يف جديدة مرجعيون

اللبنانية ،وذلك
يف ح�ضور العقيد
ج��ورج امل� ّ�ر ممثلاً
ق����ائ����د اجل��ي�����ش
ال��ع��م��اد ج���وزاف
عون.
واحتفلت بلدية
الغبريي ،بالتعاون
م�����ع امل��ج��ل�����س
ال��وط��ن��ي للعلم
اللبناين ومنتدى
ال�شرق للتعددية،
ب����رف����ع ال��ع��ل��م
ال��ل��ب��ن��اين على
���س��اري��ة ���ش��اخم��ة
يف ج��ادة ال�شهيد
هادي ن�صرالله.
�إىل ذلكّ ،
نظمت
بلدية بكفيا –
ً
معر�ضا بعنوان «،»Mémoire du DRAPEAU
املحيدثة
ً
ت�ضمن �صو ًرا للعلم اللبناين بن�سخته الأوىل� ،إ�ضافة �إىل لوحات
ّ
جت�سد معاين اال�ستقالل.
وقطع �أثرية ّ
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�صوت و�صورة

�إعداد :ندين البلعة خريالله

الن�شاطات اخلا�صة باليوبيل املا�سي لال�ستقالل طالت كل �شرائح
فحل هذا اليوبيل ً
املجتمعّ ،
�ضيفا عزي ًزا على الإعالم املرئي وامل�سموع
واملكتوب والإلكرتوين ،وو�سائل التوا�صل االجتماعي...

حل ً
اال�ستقالل ّ
�ضيفا عزي ًزا يف الإعالم
وو�سائل التوا�صل االجتماعي

خ�ص�ص الإع�ل�ام برامج للمنا�سبة،
ّ
ونقل يوميات ن�شاطات عيد اال�ستقالل
من خالل التقارير �أو الأخبار ال�سريعة
�أو ال�صور .وو�ضعت املواقع الإلكرتونية
�صممته مديرية التوجيه
ال�شعار ال��ذي ّ
على �صفحاتها الأوىل الأ�سا�سية ،حيث
را م��ن ال�شعب
لقي ا�ستح�سا ًنا ك��ب�ي ً
َ
اللبناين ،فبد�أ املواطنون بو�ضعه مكان
�صورهم على بروفايل الوات�ساب وخمتلف
أعدت
و�سائل التوا�صل االجتماعي .كما � ّ
تباعا
أفالما �أطلقتها
ً
مديرية التوجيه � ً
عرب خمتلف و�سائل الإع�لام ،و�أطلقت
ها�شتاغ _75#ا�ستقالل_يوبيل_لبنان.

املناطق اللبنانية
ي��خ�برون �أوالده���م
و�أح��ف��اده��م عن
ق�����ص��ة ل��ب��ن��ان يف
ك����ت����اب واح����د
ب��ع��ن��وان «وتبقى
م�����س��ت��ق�ًل�اً مل���دى
الأزم�����ان» .ويف خ��ت��ام الفيلم يظهر
العماد عون وهو يقر�أ يف الكتاب نف�سه
لأحفاده ،ويقول« :اليوم �أ�صبح اللبنانيون
وعيا� ،أ�صبح لديهم ثقة ب�أنف�سهم
�أكرث ً
ً
م�ضيفا« :ل��ب��ن��ان يقوى
وب��ال��وط��ن»،
بهم وهم الذين �سيكملون حكاية
الوطن».

فيلما
�أن��ت��ج��ت رئ��ا���س��ة اجل��م��ه��وري��ة
ً
بعنوان «حكاية وطن» �أُرفق بها�شتاغ
� #صا ر _ و قت _ نقر ا _ بنف�س _ ا لكتا ب ،
ّ
وبثته ال�شا�شات التلفزيونية اللبنانية
جميعها.
مدة الفيلم دقيقة واحدة ،وهو ُيظهر
ّ
وجدات من خمتلف
�أمهات و�آباء و�أجدا ًدا ّ

التغطية التلفزيونية

حكاية وطن

نقلت حمطات التلفزيون اللبنانية
جميعها ر���س��ال��ة رئي�س اجلمهورية
يف املنا�سبة ،ووق��ائ��ع االح��ت��ف��ال بعيد
اال�ستقالل والعر�ض الع�سكري ال��ذي
ُن ِّظم يف جادة �شفيق ال��و ّزان يف بريوت،
ّ
وبثت فيديوهات مبا�شرة على �صفحاتها

الإلكرتونية .وكان املذيعون ي�ضيفون
وي���ذك���رون ب���الأح���داث
ال��ت��ع��ل��ي��ق��ات
ّ
ويعرفون بالوحدات امل�شاركة
التاريخيةّ ،
ومهماتها يف �أثناء
يف العر�ض وت�أ�سي�سها
ّ
املن�صة الرئي�سة� ،إذ
مرورها من �أم��ام
ّ
وامل�صورين،
من�صة للإعالميني
ُخ ِّ�ص�صت
ّ
ّ
وت���ولىّ �أح���د �ضباط م��دي��ري��ة التوجيه
م�ساعدتهم وتوجيههم وت�سهيل
�أمورهم.
من جهة �أخ��رى� ،أ�ضافت ال�شا�شات
نفحة اال�ستقالل على براجمها يف الأيام
التي �سبقت  22ت�شرين الثاين :فمنها
م��ن و�ضع �شعار اال�ستقالل ال���ـ� 75إىل
جانب �شعار املحطة وغيرّ �صورة الربوفايل
ع��ل��ى �صفحاته يف م��واق��ع التوا�صل
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�صوت و�صورة
وا�ضعا �صورة للمنا�سبة.
االجتماعي
ً
وع��ر���ض��ت حم��ط��ات �أخ����رى جمموعة
ٍ
�صورتها
برامج من وحي املنا�سبة
وفقرات ّ
وتطرقت برامج احلوار
ي�صا للعيد،
خ�ص ً
ّ
ّ
مع �ضيوفها �إىل مو�ضوع اال�ستقالل من
زوايا خمتلفة .كما عر�ضت ال�شا�شات
�إعالنات ل�شركات وم� ّؤ�س�سات وم�صارف،
كل منها عبرّ عن منا�سبة اال�ستقالل
على طريقته.
عينة من ال�برام��ج التي
يف ما ي�أتي ّ
خ�ص�صها عدد من املحطات اللبنانية
ّ
لال�ستقالل:

تلفزيون لبنان

عملت وزارة الإع��ل��ام م��ن خ�لال
تلفزيون لبنان ،على �إن��ت��اج برامج
وفيديوهات خا�صة باملنا�سبة ،وجمموعة
من الفقرات اليومية ،بالإ�ضافة �إىل
عممتها مديرية
ا�ستثمار الأفالم التي ّ
التوجيه ،و�إع���داد وثائقي خا�ص عن
والدة اال�ستقالل ،والعديد من الإ�شارات
وال��وم�����ض��ات ال��دع��ائ��ي��ة ،وب��رام��ج حول
�أداء الن�شيد الوطني والتعريف ب�أهمية
اال�ستقالل.
وقدم التلفزيون طوال الأ�سبوع ال�سابق
ّ
للعيد� ،سبع ح��ل��ق��ات م��ن برنامج
تعرف عليه» للفنان �سامي
ّ
«بتحبوّ ...
ك�ل�ارك ،ال��ذي ب��د�أ بتعليم الن�شيد
الوطني اللبناين منذ العام .1976
وعر�ض تلفزيون لبنان � ً
أي�ضا حلقة
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خ����ا�����ص����ة ح����ول
كاتب كلمات
الن�شيد الوطني
����ح�����ن�����ه،
وم�����ل� ّ
أف�ل�ام���ا ق�صرية
و�
ً
ت�ضمنت �إ���ض��اءة
ّ
ع��ل��ى الأح�����داث
ال�������س���ي���ا����س���ي���ة
وال��ع�����س��ك��ري��ة يف
الأي������ام ال��ع�����ش��رة
الأخ�����ي�����رة م��ن
ع��م��ر االن���ت���داب
ال����ت����ي ���س��ب��ق��ت
اال�ستقالل.
يف ال�سياق نف�سه،
�أن��ت��ج التلفزيون
ثمانية �شعارات
بعناوين خمتلفة،
ع������ن اجل���ي�������ش
اللبناين ودوره يف
حفظ الأم��ن واال�ستقرار الداخلي ،ويف
ومهماته
حماية احلدود الرب ّية والبحرية،
ّ
يف تثبيت ال�سلم الأهلي.

امل�ؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال

عر�ضت الـ LBCIباقة من الأغ��اين
الوطنية ،وتقري ًرا عن �شهداء نهر البارد
بعنوان «ق�ص�ص �شهادة وبطولة من
ت�ضمن
خميم نهر البارد»،
حتت ركام
ّ
ّ
مقابلة مع ع�ضو املجل�س الع�سكري
اللواء الركن جورج �شرمي ،وتقري ًرا �آخر
عن الوجه الإن�ساين للجي�ش الذي نفّ ذ
عمليات ك��ب�يرة وم��ه� ّ�م��ات نوعية،
م���ن ال���ب���ارد �إىل
ع��ر���س��ال و«ف��ج��ر
اجلرود» ...ولكنّ ه
يف ع�����دة م����رات
� ّأجل التنفيذ عند
اكت�شاف وج��ود
مدنيني و�أط��ف��ال،
كان الإرهابيون
دروع��ا
يتّ خذونهم
ً
ب�شرية يف م�سرح

العملية.
وعر�ضت الـً � LBCI
أي�ضا يف ن�شرة الأخبار
امل�سائية تقري ًرا بعنوان «ابتكارات
جوية من البارد �إىل فجر اجلرود ّ
حققها
ّ
ت�ضمن
اجلي�ش وفاج�أت الأمريكيني»،
ّ
اجلوية العميد
القوات
ّ
مقابلة مع قائد ّ
الركن الطيار زي��اد هيكل ،وفيديو
للعمليات اجل� ّ�وي��ة منذ ال��ع��ام ،2014
بالإ�ضافة �إىل م�شاهد خا�صة وح�صرية
لعد ٍد من العمليات الأمنية ال�ستخبارات
اجلي�ش ،وا�ستطالع ر�أي يف ال�شارع Vox
 Popحول ما يرمز �إليه العلم اللبناين
وتق�سيماته.

تلفزيون الـ MTV

عر�ضت الـ MTVب��دوره��ا جمموعة
تقارير يف ن�شرة �أخبار ع�شية اال�ستقالل،
وتناولت براجمها اليومية املنا�سبة من
خالل مقابالت وريبورتاجات ،ونقلت
امل��ح��ط��ة يف ف��ق��رة «رغ���م ك��ل ���ش��ي»،
تد�شني �أطول علم لبناين يف بلدة املنية
ال�شمالية ،بلغ طوله  1500مرت وحمله
حواىل  2000طالب من مدار�س املنطقة

جامعا منا�سبتَي
ً
اال�ستقالل وعيد
م���ي�ل�اد ال�����س��ي��دة
ف��ي��روز ،ب��ع��د �أن
ا���س��ت��ه� ّ�ل احللقة
بالن�شيد الوطني،
كما ا�ستعاد مع
�ضيفه جورج غامن
�أزمات اال�ستقالل
منذ العام � 1943إىل
اليوم.

قناة اجلديد

ومت تقدميه للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
مقدمة مار�سيل غ��امن يف
وج�سدت
ّ
ّ
برناجمه «�صار الوقت» الواقع اليوم،

«اجلديد» بدورها
�ألب�ست ع��د ًدا من
ب��راجم��ه��ا ح� ّ�ل��ة
ف�ضمنتها
العيد،
ّ
تطرقت
مقابالت
ّ
�إىل م��وا���ض��ي��ع
م���ت���ن���وع���ة ذات
�صلة باال�ستقالل� ،إ�ضافة �إىل نقل وقائع
وخ�ص�ص كارلو�س
االحتفاالت الر�سمية.
ّ
عازار برناجمه الرتفيهي «كلنا للوطن»
للمنا�سبة.

OTV

اح��ت��ف��ل��ت ال���ـ
 OTVبالعيد� ،إذ
واك��ب��ت �سل�سلة
ن�������ش���اط���ات م��ن
تنظيم اجلي�ش
اللبناين وعر�ضت
تقارير تُلقي ال�ضوء
على دور اجلي�ش
ومهماته .ويف لفتة
ّ
مم����ي����زة ،ط��ل��ب
برنامج Agenda
م����ن امل���واط���ن�ي�ن
امل�����������ش�����ارك�����ة
ب��ال��ت��وق��ي��ع على
ال��ع��ل��م اللبناين
ق��ب��ل رف��ع��ه على
م��ب��ن��ى امل��ح��ط��ة

يف ���س��ن ال��ف��ي��ل ع��ل��ى وق���ع الن�شيد
الوطني اللبناين (يوم عيد العلم يف 21
ت�شرين الثاين) وع�شية اليوبيل املا�سي
لال�ستقالل.
خا�صا
�صورت املحطة تقري ًرا
ً
كذلكّ ،
وج��وا.
ب��را وب��ح� ًرا
�إىل جانب اجلي�شًّ ،
ًّ
ّ
القوات اجلوية
فحلق فريق الـ OTVمع ّ
من قاعدة رياق يف طوافة فوق جر َدي ر�أ�س
بعلبك والقاع و�ألقى ال�ضوء على انت�شار
اجلي�ش ومتركزه يف هذه اجلرود ،وعلى
اجلوية يف املعارك التي دارت
دور القوات
ّ
القوات
هناك .بعدها انتقل الفريق �إىل ّ
الت�صدي
للتحدث عن دورها يف
البحرية
ّ
ّ
ل ّأي خرق ،فقام بجولة على منت مركب
توجه جنو ًبا مع
القنّ ا�ص طرابل�س ،ثم ّ
ق��ط��اع ج��ن��وب الليطاين �إىل احل��دود
اجلنوبية واملواقع الع�سكرية املحاذية
للحدود مع العدو الإ�سرائيلي.

امل�ستقبل

ّ
حل رئي�س جمل�س الوزراء ال�سابق ّ
متام
ً
�ضيفا على برنامج «Inter-
�سالم
يقدمه
 »Viewsعلى قناة امل�ستقبل الذي ّ
حممد زينب ،وحملت احللقة عنوان
عاما على اال�ستقالل،
«خم�سة و�سبعون ً
حتدث
عقود م� ّ�رت وعهود تعاقبت».
ّ
حاليا واتفاق
�سالم عن و�ضع لبنان
ً
وت�ضمن
الطائف ،والو�ضع االقت�صادي...
ّ
الربنامج تقري ًرا عن اجلي�ش اللبناين من
اال�ستقالل وحتى يومنا ه��ذا :بطوالت
ودماء ر َوت الوطن (�صور ح�صرية تُعر�ض
للمرة الأوىل).
ك��ذل��ك ،نقلت القناة يف �أخبارها
�سل�سلة ن�شاطات يف خمتلف املناطق
اً
احتفال بالعيد ،وتقارير �أخرى
اللبنانية
ذات �صلة.

امليادين

عر�ضت قناة امليادين حلقة خا�صة
ت�ضمنت
بعنوان «حكاية �شهادة»،
ّ
مقابلة مع النائب العميد املتقاعد
�شامل روكز من قلعة را�شيا ،للحديث
عن حكاية «ا�ستقالالت» متتالية
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ُخ َّطت بدماء �شهداء اجلي�ش
اللبناين ،مع الإعالمية ُعال
امللاّ ح.

تيلي لوميار

كان ل�شا�شة تيلي لوميار،
كما يف كل عام ،مواكبة
خ��ا���ص��ة ل��وق��ائ��ع ال��ع��ر���ض
الع�سكري مبا�شرة من �ساحة
االحتفال ،ومتابعة مميزة
م��ن داخ���ل اال���س��ت��دي��و .ب��د�أ
ّ
تعده
يوم
البث املبا�شر ال��ذي ّ
وتقدمه الزميلة جان دارك
ّ
�أب��ي ياغي مبقدمة عامة،
تناولت فيها الن�شاطات التي
ّ
نظمها اجلي�ش بالتعاون مع املجتمع
قدمت �ضيف احللقة وهو
امل��دين .ثم ّ
العميد الركن املتقاعد الدكتور ر�ؤوف
ال�صياح ال��ذي خ��دم يف اجلي�ش م��دة 35
ّ
عاما ،قبل �أن ُيحال على التقاعد يف
ً
العام  ،2012وهو �صاحب �سرية مهنية
متعددة الأبعاد ،تد ّرج يف الوظائف من
�آمر وحدة وحتى مدير مكتب القانون
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الدويل الإن�ساين يف قيادة اجلي�ش (-2009
 ،)2011ف�ضلاً عن تر�ؤ�سه جلنة كتاب
تاريخ اجلي�ش اللبناين (.)2012 -2010

ال�صحف

نقلت ال�صحف اللبنانية يوميات
�شعلة اال�ستقالل،
وك���ت���ب���ت ع��ن

الن�شاطات اخلا�صة باليوبيل
ال��ت��ي ج���رت ع��ل��ى ك��ام��ل
الأرا���ض��ي اللبنانية .ون�شرت
تقارير ومقاالت وحتقيقات
ذات �صلة.
ف��ج��ري��دة «ال��ن��ه��ار» مثلاً
ً
خا�صا بعنوان
ملحقا
�أ�صدرت
ً
«اال�ستقالل امتحاننا الوطني
ت�ضمن امللحق
ال���دائ���م»،
ّ
حم��ط��ات توثيقية �شاملة
ون���ادرة لذكرى اال�ستقالل.
عرفت ال�صحيفة
كذلكّ ،
يف �أعدادها ع�شية املنا�سبة،
ب���رج���االت اال���س��ت��ق�لال يف
م���ق���ال ب��ع��ن��وان «�أب���ط���ال
رواي����ة احل���ري���ة ...رج���االت
اً
مقال
اال�ستقالل» ،ون�شرت
�آخر عن ر�ؤ�ساء اجلمهورية الذين توالوا
رئي�سا يف
على رئا�سة لبنان بعنوان «12
ً
تاريخ اجلمهورية� ...إطاللة على عهود
ووعود».
اً
جريدة ال��ل��واء كتبت مقال بعنوان
«ع��ل��ى ب��ع��د �أي�����ام م���ن ال��ع��ي��د ال���ـ75
ل�لا���س��ت��ق�لال...
ع�������ش���رة �أي������ام
حل������ك������وم������ة
ب�شامون حفظت
اال����س���ت���م���راري���ة
الد�ستورية» ،و�آخر
بعنوان «قبل 79
��وم���ا م���ن عيد
ي� ً
اال�ستقالل الـ،75
جت�سدت
كيف
ّ
وح��دة اللبنانيني
ل��ل��و���ص��ول �إىل 22
ت�شرين ال��ث��اين».
وط��رح��ت ج��ري��دة
اجلمهورية �س� اًؤال
«ه���ل ل��دي��ن��ا من
احل����ك����م����ة م��ا
ي��ك��ف��ي ليحيا
اال�ستقالل ً
حقا؟»
يف مقال عنونته

عاما ...اال�ستقالل �إذ يبلغ عمر
«75
ً
احلكمة»...

الإذاعات

���ش��ارك��ت الإذاع�����ات �أي��� ً��ض��ا ب�إحياء
وخ�صو�صا ال�برام��ج
عيد اال���س��ت��ق�لال
ً
مقدموها عن
ال�صباحية التي حت� ّ�دث
ّ
ووج���ه���وا التحية
م��ع��اين اال���س��ت��ق�لال ّ
للجي�ش اللبناين وال�شهداء وعائالتهم.
ّ
تلقوا تعليقات وم�شاركات
كما
وحبهم للجي�ش
امل�ستمعني عن الوطنّ ،
وثقتهم بهذه امل�ؤ�س�سة الوطنية ف�ضلاً
عن ا�ست�ضافة �أ�شخا�ص على عالقة
باملنا�سبةّ ،
وبث الأغاين الوطنية ووقائع
العر�ض الع�سكري.

املواقع الإلكرتونية

ا���س��ت��خ��دم��ت امل���واق���ع الإخ���ب���اري���ة
الإلكرتونية اللبنانية �شعار املنا�سبة
وخ�ص�صت
على �صفحاتها الرئي�سة،
ّ
ً
ت�ضمن الأخبار والن�شاطات
ملفا للعيد
ّ
م�صورة عن
اليومية ،كما �أنتجت تقارير
ّ
لبنان ،و�شاركت فيديوهات حكاية
أعدتها مديرية التوجيه.
اال�ستقالل التي � ّ
بدورها ،كانت املواقع الإلكرتونية
يوميا ن�شاطاتها
اخلا�صة بالبلديات تنقل ً
اخلا�صة باملنا�سبة مع ال�صور والأفالم.

موقع اجلي�ش

ُعر�ضت على موقع اجلي�ش اللبناين
 lebarmy.gov.lbال��ذي تز ّين ب�شعار
املنا�سبة� ،أف�لام ق�صرية عن يوميات
اال�ستقالل ،بالإ�ضافة �إىل فيديوهات
ّ
حمطة ت�صل �إليها
و�صور يومية لكل
�شعلة اال�ستقالل خ�لال جولتها يف
املناطق اللبنانية ،وفيديو �آخ��ر عن
الن�صب ال��ت��ذك��اري اخل��ا���ص باليوبيل
املا�سي لال�ستقالل وت�صميمه وتد�شينه يف
وعدة �أفالم
وزارة الدفاع الوطني -الريزةّ ،
من وحي العيد� ،أبرزها�« :إىل العلم»،
«�أرزت��ن��ا بتبقى» و«� 75سنة ا�ستقالل
ي��وب��ي��ل ل��ب��ن��ان»� ...إىل ذل���ك ،ك��ان
املوقع ينقل �أخبار الن�شاطات اليومية

التي كانت تتم بالتن�سيق مع قيادة
اجلي�ش -مديرية التوجيهُ .عر�ضت كل
هذه الأف�لام على �صفحة YouTube
اخلا�صة باجلي�ش ،ومتت م�شاركة كل
ما �سبق مع وقائع مبا�شرة للن�شاطات
على �صفحات اجلي�ش على مواقع
التوا�صل االجتماعي.

Google

حمرك البحث  Googleاحتفل � ً
أي�ضا
ّ
مع اللبنانيني بعيد اال�ستقالل ال��ـ،75
فو�ضع العلم اللبناين وهو يرفرف على
�صفحته الرئي�سة ،عند ال�ضغط على
العلم تظهر للباحث موا�ضيع عن
لبنان واال�ستقالل اللبناين .وهي لي�ست
املرة الأوىل التي ي�شارك فيها «غوغل»
اللبنانيني مبنا�سباتهم.

اخلا�صة باال�ستقالل ال��ـ� ...75صفحات
امل�ؤ�س�سات التجارية واملطاعم واملرافق
ال�سياحية وامل�صارف ازدانت بالإعالنات
من وحي املنا�سبة والعرو�ضات اخلا�صة
ب��ه��ا ،والأف����راد ن�شروا �صورهم مز ّي ً
نة
بر�سمات م��ن �أج���واء العيد ،وكتبوا
التعليقات التي حتدثت عن اال�ستقالل،
واجلي�ش ودوره يف �صون اال�ستقالل ومدى
تقديرهم له...
ال�����س��ي��ا���س��ي��ون � ً
أي�����ض��ا ك��ان��ت لهم

مواقع التوا�صل االجتماعي

ازدحمت مواقع التوا�صل االجتماعي
بال�صور وال�شعارات الوطنية و�صور العلم
اللبناين وعلم اجلي�ش ،والها�شتاغ
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�أ�شعار و� ٍ
أغان وطنية لفنانني كبار و�أقوال
لعظماء من لبنان .واجلميع كان له
�صورة وتعليق للمنا�سبة...
�صفحات ���ش��ه��داء اجلي�ش اللبناين
وجهت التحية ل�شهداء الوطن الذين
ّ
دفاعا عن تراب لبنان ون�شرت
�سقطوا
ً
فعجت
�صورهم� ،أما �صفحات املدار�س
ّ
ب�صور التالمذة يحتفلون باال�ستقالل
البزات الع�سكرية ويحملون
مرتدين
ّ
الأعالم.

النجوم

ٌ
كل على
عبرّ جنوم الفن والإع�لام
طريقته اخل��ا���ص��ة ،ع�بر ح�ساباتهم
ال��ر���س��م��ي��ة ع��ل��ى م���واق���ع ال��ت��وا���ص��ل
االجتماعي يف املنا�سبة .ويف ما ي�أتي
عينة من التعليقات والتغريدات:
ّ
 ن�شرت الفنانة ماجدة الرومي فيديوعبرّ ت فيه عن �إميانها ب�سيادة لبنان
وقالت« :ذك��رى ا�ستقالل لبنان الـ75
واليوبيل املا�سي ...وقف ال�سما لبنان».

تعليقاتهم و�صورهم للمنا�سبة ...بع�ض
ال�صفحات ن�شرت الن�شيد الوطني اللبناين
معل ً
ّ
مع معلومات عنه ّ
«خلينا نرجع
قة
نحفظه» ،و�أخ���رى �أع���ادت م�شاركة
 ال���ف���ن���ان���ةجن���������وى ك�����رم
ن�����ش��رت �صورتها
وه���������ي حت���م���ل
العلم اللبناين،
وكتبت« :عيدك
وحريتك
عيدنا
ّ
وجودنا ،بحبك يا
لبنان».
 �سمري �صفريالعدد 402
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ن�شر على �صفحاته الر�سمية الفيديو
اجل��دي��د لأغنية «حلم الأر����ض» التي
ّ
حلنها ،و�أعاد � ً
أي�ضا �إىل الذاكرة «�أوبريت
جي�ش لبنان» وكتب�« :أهنّ ئ ال�شعب
اللبناين بذكرى عيد اال�ستقالل ّ
ويلي
هو كمان عيد �أهم �أرزة من لبنان وهي
ال�سيدة ف�يروز ...كل عام ولبنان بخري
�سيد حر م�ستقل بف�ضل اجلي�ش
ولبنان ّ
اللبناين».
 نزار فرن�سي�س احتفل بعيد اال�ستقاللمع نخبة من الفنانني يف حفل �أُقيم يف
فغرد على
ال�سفارة اللبنانية يف قطر،
ّ
�صفحاته بكلمات �أغ��ن��ي��ة «حلم
الأر������ض» .وك��ع��ادت��ه م�ل��أ �صفحاته
بالأ�شعار والكلمات امل� ّؤثرة ،ومنها:
«يا �شم�س هيدا اليوم �إنتي غري
بالعز فوق جبالنا
قومي ا�شرقي
ّ
ّ
وغطي بلدنا بوهج نور اخلري
وبو�سي ع َلمنا بيوم ا�ستقاللنا».
 ديانا ح��داد ن�شرت عرب �صفحتهاالر�سمية على �إن�ستغرام فيديو لأغنية
«قلب الوطن» ّ
وعلقت« :عقبال املليون
داميا مرفوع الرا�س
للبنان ،و�إن �شاء الله ً
وحت�ضل مرفوع الرا�س يا وطني».
ومل تقت�صر التهنئة على الفنانني
اللبنانيني ف��ق��ط ،ف�����ش��ارك ع��دد من
الفنانني ال��ع��رب بتغريدات وع��ب��ارات
اح��ت��ف��ا ًء باال�ستقالل ال��ل��ب��ن��اين ،من
بينهم:
 -الفنانة التون�سية لطيفة ن�شرت �صورة

العلم اللبناين ّ
وعلقت�« :أر�ض الكرامة
داميا يا لبنان ،كل �سنة
والراية عالية
ً
ولبنان العظيم ب�ألف خري».
 -ون�شر الفنان التون�سي �صابر الرباعي

�أع� ّ�دت مديرية التوجيه حواىل
فيلما ،منها الق�صري
ث�لاث�ين
ً
ع��ل��ى ���ش��ك��ل وم�����ض��ات spot
(حواىل  12ثانية) ُعر�ضت على
التلفزيونات ،و�أخ��رى منا�سبة لـ
 YouTubeوو���س��ائ��ل التوا�صل
االجتماعي .كما ُخ ِّ�ص�ص عدد
م��ن ه��ذه الأف��ل�ام للجامعات
وعر�ض عدد �آخر على
واملدار�سُ ،

على تويرت �صورة العلم اللبناين ،قائلاً :
ً
عاليا لبنان احلبيب،
�شاخما
«دم��ت
َ
ً
وكل عيد و�شعبك ب�ألف خري وازدهار».
 -وكتبت املمثلة ال�سورية �شكران

أعدتها مديرية التوجيه
الأفالم التي � ّ

مرجتى« :من �سوريا للبنان كل عيد
ا�ستقالل ولبنان الغايل بخري ...كل
عام ونحن والقمر جريان رفقاتي بلبنان
بحبكم كتري».

ال�شا�شات املائية ويف البلديات...
م��ن ع��ن��اوي��ن ه���ذه الأف��ل�ام:
يوميات اال�ستقالل� ،إىل العلم،
�أرزتنا بتبقى ،حكاية ا�ستقالل،
� 75سنة ا�ستقالل يوبيل لبنان،
العلم اللبناين ع�بر التاريخ،
فيلم عيد اال���س��ت��ق�لال ،بطل
اال���س��ت��ق�لال ،م��غ��اوي��ر ال��ب��ح��ر،
اجلي�ش واال�ستقالل...
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مبادرات وابتكارات

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة
ليال �صقر الفحل
الرقيب كر�ستينا عبا�س

العيد الـ 75لال�ستقالل كان منا�سبة لوالدة
الكثري من الأفكار اجلميلة واملبادرات الفريدة...

�أ�ضواء� ،شا�شات مائية ،مناطيد وبالونات ملونة ،ودراجات نارية ...ك ّلها
�أ�ضفت البهجة على احتفاالت اال�ستقالل.

�أ�ضواء العيد

اً
احتفال باليوبيل املا�سي ال�ستقالل
لبنان� ،أ�ضاءت وزارة الثقافة – املديرية
العامة ل�ل�آث��ار ،بالتعاون مع اجلي�ش
والبلديات ،القالع التاريخية واملتحف
الوطني ب�ألوان العلم اللبناين ،اعتبا ًرا
من ال�سابع ع�شر من ت�شرين الثاين
حتى الرابع والع�شرين منه.
ك��ذل��ك� ،أُ���ض��ي��ئ��ت م��داخ��ل امل��دن
وال��ب��ل��دات وال��ق��رى بال�شموع .كما
�أ���ض��اءت �أل���وان العلم اللبناين الق�صر

اجلمهوري ،وق�ص َري بيت الدين وعني
التينة ،واملجل�س النيابي ،وال�سراي
احلكومي ع�شية العيد.
�أما �سماء بريوت وزحلة ،فقد ارت�سم
العلم اللبناين فيها ب�شعاع الليزر.

عرو�ض ال�شا�شات املائية

للمرة الأوىل يف لبنان ،ويف خطوة فريدة
من نوعهاّ ،
نظم اجلي�ش بالتعاون مع
ً
عرو�ضا على �شا�شات مائية
البلديات،
ت�شكلت
يف عدد من املرافئ اللبنانية.
ّ

وعر�ضت
هذه ال�شا�شات من رذاذ املياهُ ،
عربها �أف�لام و�صور با�ستخدام تقنية
الليزر.
م��ق��اب��ل جم� ّ�م��ع  Rivieraيف عني
املري�سة ،ويف ميناء جبيل ،وقرب قاعدة
جونية البحرية ،ويف ميناء كل من �صور
جتمع ر�ؤ�ساء البلديات
و�صيدا وطرابل�سّ ،
وفعاليات ر�سمية ومدنية� ،إ�ضافة �إىل
جمهور حا�شد مل�شاهدة هذه العرو�ض
اجلميلة.
ت�ضمنت مقاطع الفيديو التي ُب ّثت
ّ
على امل��اء ،مقتطفات عن �إجن��ازات
اجلي�ش اللبناين بني املا�ضي واحلا�ضر،
ً
ملقية ال�����ض��وء على ت��ط� ّ�ور امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية و�آلياتها وعتادها .كما
ُعر�ضت �صور للعلم اللبناين و�أخ��رى
للأرزة اللبنانية وعلم اجلي�ش ،وكانت
ك��ل��ه��ا م��ن وح���ي ال��ي��وب��ي��ل امل��ا���س��ي
لال�ستقالل.

مناطيد وبالونات يف �سماء لبنان

يف جممع «البيال» للمعار�ض – فرن
ال�شباك� ،أطلقت اجلمعيات الك�شفية
ع�����ش��رات امل��ن��اط��ي��د ال��ه��وائ��ي��ة ،حتية
للجي�ش اللبناين يف عيد اال�ستقالل
اخلام�س وال�سبعني ،مب�شاركة عدد
كبري من �ضباط اجلي�ش ورتبائه و�أفراده،
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ملونة يف عدد من املناطق.
ّ

مبادرات وابتكارات

ح�سومات و�أعالم
ومل�صقات

�إىل ح�شد من املواطنني.
يف ط��راب��ل�����س وزغ���رت���ا،
�أُطلق � ً
أي�ضا عدد كبري من
املناطيد امل�ضاءة والبالونات
امل��ل� ّ�ون��ة يف ���س��م��اء املنطقة
ع�شية اال�ستقالل .وكذلك
يف ���ص��ي��دا ،ف��ب��ع��د اح��ت��ف��ال
حا�شد �شارك فيه عدد من
فعاليات املنطقة� ،أُطلقت
مناطيد �ضوئية من ميناء مرف�أ �صيدا
التجاري اجلديد.

ق� ّ�دم��ت امل��ح��ال التجارية
ع��رو���ض��ات وتخفي�ضات يف
منا�سبة ال��ي��وب��ي��ل امل��ا���س��ي
لال�ستقالل ،ويف هذا ال�سياق
�شهد «�سنرت كارفور» الذي
تز ّين بالأعالم واملل�صقات،
اً
خا�صا باملنا�سبة.
احتفال
ًّ
ك��ذل��ك ،ز ّي��ن��ت الأع��ل�ام
اللبنانية و�شعار اجلي�ش كابينات
تلفريك جونية.

ك��ذل��ك� ،أط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة عكار
ملونة ،يف
را وب��ال��ون��ات
منطا ًدا ك��ب�ي ً
ّ
ح�ضور ح�شود كثرية.
ويف ال�ضنّ ية – برج التلفريك  -جبل
الأربعنيّ ،
نظمت البلديات باال�شرتاك
اً
مو�سيقيا،
احتفال
مع فرق ك�شفية
ً
ّ
تخللته ع��رو���ض للفرق الك�شفية
امل�شاركة� ،إ�ضافة �إىل �إطالق بالونات
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موكبان للدراجات النارية

انطلق من �ساحة ال�شهداء موكبان
من الدراجات النارية ،يف اجتاه منطقتَي
البقاع وال�شمال ،وذلك يف ح�ضور مدير
التوجيه العميد علي قان�صو ممثلاً
العماد قائد اجلي�ش .وقد �ضم املوكبان
ما يقارب ال��ـ� 300إىل  400دراج��ة نارية
يقودها �شبان و�شابات �أتوا من خمتلف

املناطق اللبنانية
حاملني الأع�لام
اللبنانية وعلم
ومرددين
اجلي�ش
ّ
الأنا�شيد الوطنية
اللبنانية.

حافالت
النقل والبا�صات
و�شركات وطنية

م�������ن ����ض���م���ن
الأج���������������������واء
االحتفالية � ً
أي�ضا،
مت و���ض��ع مل�صق
ع��ي��د اال�ستقالل
ع���ل���ى ح���اف�ل�ات
النقل والبا�صات
اخلا�صة ،يف حني
مت و���ض��ع ال�شعار
اخل��ا���ص املعتمد
لال�ستقالل ال��ـ75
ع��ل��ى م��ن��ت��ج��ات
�شركات وطنية
كانت من بينها
م���ي���اه ت��ن��وري��ن،
وم����ن����ت����وج����ات
ح��دائ��ق ���ش��ت��ورة،
وم����ن����ت����وج����ات
حمم�صة �شكري
حما�صني وع�سل
جبل ال�شيخ ،ودير
تعنايل ،واحللاّ ب
– ق�صر احللو...

امل�صارف

بينما كانت ت�صل بع�ض املنتوجات
اللبنانية يف الأ���س��واق �إىل �أي��دي النا�س
ً
حاملة �شعار اال�ستقالل الـ ،75عمدت
امل�صارف اللبنانية �إىل امل�شاركة عرب
اعتماد هذا ال�شعار على �آالت ال�صراف
الآيل  ATMمن  16ولغاية  23ت�شريت
الثاين املا�ضي.

اليان�صيب الوطني اللبناين

�شارك اليان�صيب الوطني اللبناين
يف �إحياء املنا�سبة ب�إ�صدا ٍر خا�ص حمل
�شعار اليوبيل الـ 75لال�ستقالل.

طريان ال�شرق الأو�سط

احتفلت ال��ـ«م��ي��دل �إي�����س��ت» بعيد
ٍ
مميزة خالل
بلفتة
اال�ستقالل من اجلو
ّ
رحالتها يوم  22ت�شرين الثاين ،حيث
و ّزع م�ضيفو الطريان حلويات ُغ ِّلفَ ت
الركاب
بر�سمة العلم اللبناين على
ّ
م���ن خم��ت��ل��ف اجل��ن�����س��ي��ات ،خ�لال
ال��رح�لات اجل��وي��ة ،وعلى املنتظرين
رحالتهم يف �صالونات االنتظار .ون�شر
احل�ساب الر�سمي للـ MEAجمموعة
�صور من هذه امل��ب��ادرة ،وتفاعل معها
ٍ
ب�شكل كبري .كما
متابعو ال�صفحة
عر�ضت ال�شركة على منت طائراتها
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جميعا،
الن�شيد الوطني للم�شرتكني
ً
توجهتا بالتهنئة �إىل اللبنانيني
كما ّ
عرب ر�سائل ق�صرية للمنا�سبة ،فيما
�أ�صدرتا بطاقات ت�شريج خا�صة.
صريا
كما �أ�صدرت ALFA
ً
فيلما ق� ً
يحاكي ه��ذه املنا�سبة ع�بر الإ���ض��اءة
ّ
يتحلى بها �أبناء
على الإن�سانية التي
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،وقد ُب ّث الفيلم
الذي حمل ها�شتاغ �_75#سنة_لبنان_
من�صات ALFA
وتيخل�ص_الزمان ،عرب
ّ
الإلكرتونية واالجتماعية وع��دد من
و�سائل الإعالم الإلكرتونية.

مبادرات وابتكارات
فيلما بعنوان «�أرزتنا بتبقى»� ،أنتجته
ً
مديرية التوجيه.

«حلم الأر�ض»

� ّأدى الفنانان معني �شريف وملحم
زي��ن �أغنية خا�صة باليوبيل املا�سي
لال�ستقالل بعنوان «حلم الأر����ض»،
كتب كلماتها ال�شاعر نزار فرن�سي�س
ّ
وحلنها �سمري �صفري.

ميداليات تذكارية

من كلمات الأغنية:
بعز،
«حلم الأر�ض تعي�ش ّ
وال يزورها حقد وال بغ�ض
اهتز،
وكلما حلم الأر�ض
ّ
اجلي�ش بيحمي حلم الأر�ض.
نزلوا ع�ساحات ال�شرف،
ّ
ردوا الأمان اللي انخطف
ّ
ما يف بطل � اّإل وحلف،
دمو.
يرخ�ص لها ّ
ينعدوا،
ما عاد
ّ
حدو
�سيفن ملع ّ
عالأر�ض ما بتغال دين،
ّ
احتدوا»...
كل الدين
ّ
�صــور املـخــرج ولـيــد نـا�صـيــف
وقــد
ّ
الأغـنـيــة عـلــى طـريـقــة الـفـيـديــو
كـلـيــــب فــي مـديـنــة بـعـلـبــك
الأثـريــة.
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ALFA
و Touch

واك��ب��ت �شركتا  ALFAوTouch
الذكرى ال�سنوية لال�ستقالل مبجموعة
م��ن امل��ب��ادرات بالتن�سيق م��ع قيادة
فعلت ال�شركتان ر ّنة
اجلي�ش ،حيث ّ

ولدت جمموعة من ثالث ميداليات
ت��ذك��اري��ة خ��ا���ص��ة باليوبيل املا�سي
لال�ستقالل ،وهي على ال�شكل الآتي:
قلعة اال���س��ت��ق�لال يف را���ش��ي��ا ،بيت
اال�ستقالل يف ب�شامون ،ولوحة اجلالء يف
نهر الكلب.
�أما خلفية امليداليات فهي  22ت�شرين
ال��ث��اين  1943امل��ك��ت��وب بخط رئي�س
اجلمهورية �آن��ذاك ب�شارة اخل��وري� ،إىل
كلمة ا�ستقالل لبنان باللغات العربية
والفرن�سية والإنكليزية.
ُ
مت �إط�لاق الطابع يف احتفال �أقيم
يف ال�سراي احلكومي ،برعاية رئي�س
ّ
املكلف �سعد الدين احلريري
احلكومة
ممثلاً بوزير االت�صاالت يف حكومة
اجلراح
ت�صريف الأعمال النائب جمال
ّ
وح�ضور �شخ�صيات ر�سمية واجتماعية
و�إعالمية.

معار�ض

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

لوحات ور�سوم حتت املاء
يف حديقة �صيدون البحرية
يف منا�سبة اليوبيل املا�سي ال�ستقالل
ل��ب��ن��ان ،وم��ن وح��ي «ب��ح��ـ��ره ب��ـ��ـ� ّ�ره د ّرة
ال�شرقني»� ...شهد بحر مدينة �صيدا
افتتاح �أول معر�ض حت��ت �سطح امل��اء
ٍ
للوحات ور���س��وم ا�ست�ضافتها حديقة
�صيدون املائية� .شارك يف املبادرة الفريدة
من نوعها :فوج مغاوير البحر ،جمعية
�أ���ص��دق��اء زي��رة و���ش��اط��ىء �صيدا ،بلدية
املدينة ،ال�شبكة املدر�سية ل�صيدا واجلوار،
نقابة الغوا�صني املحرتفني ،وحدة الإنقاذ
البحري يف الدفاع املدين ،ومفرزة �شواطىء
اجلنوب.
ور�سما من
�ضم املعر�ض نحو  20لوحة
ً
ّ
يتقدمها العلم اللبناين
وحي اال�ستقالل
ّ
و�شعار امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،قام بر�سمها
طالب من ال�شبكة املدر�سية وجامعات
�صيدا .وق��د ت��وىل ع�شرات الغطا�سني
من اجلي�ش اللبناين ونقابة الغوا�صني
امل��ح�ترف�ين التح�ضريات اللوج�ستية
للمعر�ض الذي امتد على م�ساحة  200مرت

مربع ،وعلى عمق
 18م�ترًا يف املوقع
نف�سه الذي �أنزلت
فيه بع�ض الآليات
الع�سكرية التي
ق� ّ�دم��ه��ا اجلي�ش
ً
�سابقا.
اللبناين
ه������ذا احل�����دث
امل���م���ي���ز �أرادت�������ه
�����ص����ي����دا حت��ي��ة
مل�����س�يرة رج���االت
اال�����س����ت����ق��ل�ال
وت�����ض��ح��ي��ات��ه��م،
ور���س��ال��ة م��ع��اي��دة
وت���ه���ن���ئ���ة م��ن
�صيدا �إىل الوطن كله ،وه��و يتزامن
مع ما ي�شهده بحر املدينة منذ ال�صيف
املا�ضي من �إعادة �إحياء للحياة البحرية
فيه ،من خالل �إن��زال دبابات و�آليات
ع�سكرية قدمية العهد �إىل عمق املياه،

ومرتعا للأ�سماك
حيث تكون م�لا ًذا
ً
ً
ومنطلقا
وال��ك��ائ��ن��ات ال��ب��ح��ري��ة،
لتجدد البيئة البحرية
ورافدا
لتكاثرها
ً
ّ
يف املدينة ونقائها.
ُيذكر �أ ّنه مل مت�ض �أ�شهر قليلة على
�إن���زال تلك الآل��ي��ات يف حميط جزيرة
�صيدا وعلى �أعماق متفاوتة ،حتى بد�أت
أحجاما خمتلفة من
أنواعا و�
ت�ستقطب � ً
ً
الأ�سماك ،بعدما كانت يف ال�سابق بيئة
غري خ�صبة �أو منا�سبة لها.
ي�أتي هذا احلدث بعد �أيام على و�صول
مقدمة من نادي
طائرات مدنية قدمية ّ
ال��ط�يران اللبناين وم��ن ال�سيد م��ازن
القوات
ب�ساط ،وطوافة ع�سكرية من
ّ
اجلوية يف اجلي�ش اللبناين �إىل املدينة،
لتن�ضم الح� ً�ق��ا �إىل من�ش�آت احلديقة
املائية بهدف تو�سيعها وزي��ادة عوامل
ا�ستقطاب الرثوة ال�سمكية ورفد احلياة
ٍ
التنوع.
مبزيد من
البحرية
ّ
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تكرمي وحتية

�إعداد :الرقيب كر�ستينا عبا�س

يف اليوبيل املا�سي
ل�لا���س��ت��ق�لال كانت
للجي�ش عدة مبادرات
بينما كان هو مو�ضع
تكرمي يف معظم االحتفاالت ،وذل��ك من
خالل تكرمي �أبناء �شهدائه ومبادرات �أخرى
قام بها املواطنون.
ً
بداية ،كانت لقيادة اجلي�ش التفاتة
خا�صة للأطفال امل�صابني بداء ال�سرطان.
فقد زار مدير التوجيه العميد علي
قان�صو على ر�أ���س وف��د ،مركز �سانت
جود ل�سرطان الأطفال ،ليحتفل معهم
ّ
تخلل االحتفال فقرات فنية،
بالعيد.

اجلي�ش يحتفل
مع �أطفال مركز
�سانت جود
وجمعيات وهيئات
تكرم ال�شهداء
ّ
ق��دم مدير التوجيه با�سم
ويف اخل��ت��ام ّ
القيادة الهدايا للأطفال ،مالئً ا قلوبهم
بال�سعادة.

احتفال مو�سيقي

ّ
ن��ظ��م��ت «جل���ن���ة اال����س���ت���ق�ل�ال» يف

اً
مو�سيقيا يف ح�ضور
احتفال
طرابل�س
ً
اً
العقيد روب�ير اللفداوي ممثل العماد
قائد اجلي�ش ،ورئي�س الرابطة الثقافية
وفعاليات �سيا�سية ومدنية وعدد كبري
م��ن امل��واط��ن�ين .و�أل��ق��ى ممثل اللجنة
ال�سيد ر�شيد اخلطيب ،كلمة من وحي
قدمت مو�سيقى اجلي�ش
املنا�سبة ،فيما ّ
بقيادة املالزم �أول اليا�س با�شا وفرقة La
 belle musiqueبقيادة املاي�سرتو خالد
عبدالله جمموعة من الأغاين الوطنية
على م�سرح الرابطة.

حتية للع�سكريني ال�شهداء

اً
حفل
�أقامت �شركة The full circles
غنائيا يف مبنى � Le Mallسن الفيل،
ً
دعت �إليه �أبناء الع�سكريني ال�شهداء
قدمتها
الذين ا�ستمتعوا بالأغاين التي ّ
الفنانة تانيا ق�سي�س.
ودعا «نادي رامي للفرو�سية» – بعقلني
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�أبناء الع�سكريني ال�شهداء �إىل م�شاهدة
عر�ض خيول يف مبادر ٍة �أراد من خاللها
التعبري عن تقديره لت�ضحيات ال�شهداء.
وجهت قيادة اجلي�ش من خالل
وق��د ّ
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مم����ث����ل ل���ه���ا،
ك���ت���اب ���ش��ك � ٍر
ل�صاحب ال��ن��ادي
ال�����س��ي��د ف���را����س
�أج��ود حمزه على
مبادرته.
ويف الإط���������ار
نف�سهّ ،
نظم ن��ادي Equi Club Aley
ترفيهيا دعا �إليه عد ًدا من �أبناء
يوما
ً
ً
�شهداء اجلي�ش اللبناين ،الذين ا�ستمتعوا
ّ
الت�سلق ،وعبور
بركوب اخليل ،وممار�سة

اً
ف�ضل عن رك��وب الدراجات
ال���وادي،
الهوائية ومركبات الـ.ATV
كما ن� ّ
�ظ��م ف��ن��دق «غ��ول��دن توليب
غالرييا» حفل ع�شا ٍء �أقامه يف مطعمه
الرئي�س لأبناء الع�سكريني ال�شهداء،
�شارك فيه ممثل عن قيادة اجلي�ش.
قدمت قيادة اجلي�ش
ويف ختام احلفلّ ،
ك��ت��اب ���ش��ك� ٍر لإدارة ال��ف��ن��دق على
مبادرتها.
ك��ذل��ك ،ل� ّ�ب��ى �أب��ن��اء الع�سكريني
ال�سيدة جيزيل
بفرح دع��وة
ال�شهداء،
ٍ
ّ

ها�شم زرد وفرقتها حل�ضور م�سرحية على
م�سرح الأوديون – جل الديب.
ويف �إط��ا ٍر متّ �صلُ ،ن ّظمت حفلة لأوالد
�شهداء اجلي�ش يف ثانوية رفيق احلريري
قدمها م�سرح الدمى
الثانية يف �صيداّ ،
اللبناين «جمعية خ��ي��ال» ،تقدي ًرا
لت�ضحيات ال�شهداء.

ا�ستقاللنا من ت�ضحياتكم

حت��ت ع��ن��وان «ا���س��ت��ق�لال��ن��ا ...من
ّ
نظمت «جمموعة
ت�ضحياتكم»،
ت�برع بالدم
�أ���ص��دق��اء امل��غ��اوي��ر» حملة ّ
مل�صلحة الطبابة الع�سكرية ،يف بلدة
بط�شيه  -املردا�شة .كما ّ
جتمع
نظم
ّ
«كلية ال��زراع��ة والطب
ال��ط�لاب يف
ّ
ال��ب��ي��ط��ري» يف اجل��ام��ع��ة اللبنانية –
ريا عن
الدكوانة ،حملة مماثلة تعب ً
دعمهم للجي�ش.
جت��م��ع ال��ط�لاب يف
ك��ذل��ك ،ق���ام
ّ
«كلية الفنون اجلميلة والعمارة»
ّ
يف اجلامعة اللبنانية – فرن ال�شباك،
برع بالدم مل�صلحة الطبابة
بحملة ت� ّ
الع�سكرية.

وفود تزور وحدات اجلي�ش

زار وزير الدولة ل�ش�ؤون رئا�سة اجلمهورية
الدكتور بيار رفول لواء امل�شاة العا�شر يف
مقر اللواء يف كفر�شخنا – زغرتا ،حيث
قام مع قائد اللواء العميد الركن عبد
ٍ
إكليل من الغار
مكي بو�ضع �
املنعم ّ
ُ
على ن�صب اجل��ن��دي املجهول .و�أق��ي��م
ّ
تخللته كلمات م��ن وحي
احتفال
املنا�سبة.
ا�ستقبلت الطبابة الع�سكرية يف
ب��دارو ع��د ًدا من الوفود املدنيةّ ،
اطلعت
ع��ل��ى م��ن�����ش ��آت
ال��وح��دة وطريقة
ع���م���ل���ه���ا .وق���د
ق� ّ�دم��ت الطبابة
ل��ز ّواره��ا الأع�ل�ام
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة وز ّر
�شعار اال�ستقالل
اخل�������ام���������������س
وال�سبعني.
ن� ّ
�ظ��م��ت ق��ي��ادة
منطقة اجلنوب
يف م��ق� ّ�ره��ا ل��ق��ا ًء

مدنيا �شارك فيه �أبناء
ع�سكر ًيا –
ً
املنطقة ،يف ح�ضور ممثل ع��ن قيادة
اجلي�ش وعدد من ال�ضباط والع�سكريني.
�إىل ذلك ،زار طالب مدر�سة فينيقيا
مقر لواء امل�شاة احلادي ع�شر ،حيث جالوا
يف املركز ّ
ومعداته.
واطلعوا على من�ش�آته
ّ

...وحفالت مدر�سية

برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف
َّ
ممثال بـالعقيد الركن ميالد
ع��ون،
ٍ
ٍ
ّ
حما�سية على
وطنية
رف��ول ،ويف �أج��واء
ّ
ّ
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وقع مو�سيقى فرقة من اجلي�ش ،احتفلت
«مدر�سة �ساب�س» بالذكرى اخلام�سة
وال�سبعني ال�ستقالل لبنان.
ّ
كما �أق��ام��ت مدر�سة �سعاد امل�صري
ً
ترفيهيا
عر�ضا
الر�سمية يف طرابل�س
ً
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لطالبها مبنا�سبة
ال��ي��وب��ي��ل امل��ا���س��ي
لال�ستقالل.
ويف ���س��ي� ٍ
�اق متّ �صل� ،أح��ي��ت مدر�سة
ال�شانفيل – ديك املحدي عيد اال�ستقالل
يف احتفالٍ من وحي املنا�سبة.
ب��ط��رام
ك��م��ا اح��ت��ف��ل��ت م��در���س��ة
ّ
الر�سمية باليوبيل املا�سي لال�ستقالل يف
ح�����ض��ور ع���دد من
اً
ف�ضل
ال�شخ�صيات
عن الأهايل.
ك�����ذل�����ك ،يف
مدر�سة الفرير –
ددةّ ،
نظمت الإدارة
اً
احتفال يف منا�سبة
عيد اال�ستقالل.
ك��م��ا �أح��ي��ت
ث��ان��وي��ة راه��ب��ات
القلبني الأقد�سني

يف عندقت ،اليوبيل املا�سي لال�ستقالل
مع اّ
طلبها وذويهم ،يف ح�ضور ممثل
عن قيادة اجلي�ش.

حفالت فنية

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

فنانون
غنوا اجلي�ش والوطن

يف �إطار احتفالها باليوبيل املا�سي لال�ستقالل،
ّ
نظمت قيادة اجلي�ش عد ًدا من احلفالت الفنية يف
النوادي الع�سكرية� ،أحياها فنانون غنوا وتغنّوا بالوطن
فحولوا املنا�سبة �إىل �أن�شودة وطنية...
واجلي�شّ ،

النادي الع�سكري املركزي

يف النادي الع�سكري املركزي� ،أحيا الفنان �أمري يزبك ال�سهرة
بباقة من الأغاين الوطنية التي عبرّ فيها عن حبه للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية والوطن .كما �شاركت املطربة ن�سرين �سيال
مبجموعة خا�صة من الأغاين �أ�ضفت ج ًوا من الفرح وال�سرور
بني ال�ساهرين.

نادي ال�ض ّباط – الريزة

ت�أ ّلقت الفنانة دينا حايك يف حفلة
نادي ال�ضباط -الريزة ب�أغنياتها و�صوتها
ُ
تخل ال�سهرة من الأج��واء
اجلميل ،ومل
الفنية امل��م��ي��زة م��ع �إط�لال��ة الفنان
كارلو�س عازار.
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املجمع الع�سكري -جونيه
ّ

املجمع
ب����د�أت احل��ف��ل��ة الفنية يف
ّ
ال��ع�����س��ك��ري يف ج��ون��ي��ه م��ع ال��ف��ن��ان
ط��وين كيوان ال��ذي عرفته ال�ساحات
الوطنية ب�أغانيه احلما�سية التي �ألهبت
ال ّ
فرحا
أكف ،فعقدت حلقات الدبكة ً
وابتهاجا .كما كان للفنانة بريجيت
ً
ي��اغ��ي �إط�لال��ة مم� ّ�ي��زة و���س��ط ت�صفيق
احل�ضور.

نادي ال�ضباط -جونيه

�شارك الفنان زين العمر يف احتفالية اليوبيل الـ  75لال�ستقالل
مميزة �أُقيمت يف نادي ال�ضباط يف جونيه ،ف�صدح �صوته
بحفلة
ّ
ّ
وقدمت
يف �أرج��اء ال�صالة ب�إح�سا�س م�ؤثر �أط��رب احلا�ضرينّ .
الفنانة �سيلفا قبالن بدورها جمموعة � ٍ
وطنية و�شعبية
أغان
ّ
و�سط ت�صفيق احل�ضور.
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نادي
ال�ضباط – الأرز

�أح��ي��ت الفنانة
نادين �صعب �سهرة
عيد اال�ستقالل يف
ن���ادي ال�����ض��ب��اط –
الأرز� ،إىل جانب
ال���ف���ن���ان �إي���ل���ي
العلم ،وا�ستمتع
ال�ساهرون ب�أجواء
حما�سية تفاعلوا
معها.

نادي ال�ضباط – رياق

�أجواء نادي ال�ضباط يف رياق الفنية كانت عامرة مع الفنان
مميزة .وقد �شاركته
هاين العمري الذي �أ�ضفى �أجواء رومان�سية
ّ
يف �إحياء احلفلة الفنانة با�سمة.
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نادي الرتباء املركزي -ال�شمال

اً
مميزًا يف نادي الرتباء
احتفال
�أحيا الفنان نقوال الأ�سطا
ّ
فقدم �أجمل �أغانيه الوطنية واحلما�سية
املركزي يف ال�شمالّ ،
التي عهدناها يف املنا�سبات الوطنية .و�شاركت الفنانة نتايل
ٍ
مبجموعة من الأغاين اجلميلة.
را�ضي

نادي الرتباء املركزي – البقاع

يف نادي الرتباء املركزي يف البقاع ،كانت ال�سهرة عامرة
وا�ستمتع عدد كبري من الرتباء وعائالتهم بالأجواء اجلميلة
التي �أحياها الفنان غ�سان خليل ب� ٍ
أغان من وحي املنا�سبة،
كما �شاركت الفنانة �سنتيا عواد يف �إحياء ال�سهرة.
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نادي الرتباء املركزي – الفيا�ضية

�أم�ضى ال�ساهرون �ساعات مل�ؤها الفرح والبهجة يف نادي
الرتباء املركزي يف الفيا�ضية ،مع الفنا َنني علي �شعيب وجورج
نخل.
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�إعداد :نينا عقل خليل

تكرم حاكم م�صرف
قيادة اجلي�ش ّ
لبنان الدكتور ريا�ض �سالمة

برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ويف ح�ضوره� ،أُقيم
يف الفندق الع�سكري املركزي – مونرو ،حفل غداء تكرميي
حلاكم م�صرف لبنان الدكتور ريا�ض �سالمة ،ح�ضره رئي�س
املتطوعني العميد الركن اليا�س
جهاز �إ�سكان الع�سكريني
ّ
ال�شاميه ،نواب احلاكم ،ر�ؤ�ساء جمال�س �إدارة امل�صارف اللبنانية
امل�صرفيني واالقت�صاديني
ومدرائها� ،إىل جانب عدد من كبار
ّ
وال�ضباط.
و�ألقى العميد الركن ال�شاميه كلمة باملنا�سبة قال فيها:
ّ
«يتطلع جهاز �إ�سكان الع�سكريني بعد �إقرار جمل�س النواب
دعم القرو�ض ال�سكنية لذوي الدخل املحدود� ،إىل �أن ت�سفر
املفاو�ضات اجلارية مع امل�صارف بالتن�سيق مع امل�ؤ�س�سة العامة
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للإ�سكان عن اعتماد �أرقام مقبولة من الطرفني .فاملطلوب
يف هذه املرحلة لي�س حتقيق الأرباح � مّإنا امل�ساعدة على اخلروج
من امل�أزق».
كما �أعرب عن �شكره حلاكم م�صرف لبنان على دعمه
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ودوره الفاعل يف معاجلة العديد من
ملفات الإ�سكان اخلا�صة بالع�سكريني خالل هذه الأزمة.
ً
أكد فيها �سعي امل�صرف �إىل
و�ألقى الدكتور �سالمة
كلمة � ّ
�إيجاد ّ
حل لأزمة قرو�ض الإ�سكان لذوي الدخل املحدود ،وموا�صلة
خ�ص قرو�ض الإ�سكان للع�سكريني.
التعاون مع اجلي�ش يف ما ّ
م�ستقر و�سليم،
كما طم�أن �إىل � ّأن الو�ضع امل��ايل يف لبنان
ّ
ؤك ًدا �أن املخاوف التي َتتُم �إثارتها يف هذا الإطار غري دقيقة.
م� ّ

 ...وقوات الأمم املتّحدة امل�ؤقتة يف لبنان
ك��ذل��ك� ،أق��ام��ت ق��ي��ادة اجلي�ش يف
منا�سبة الذكرى اخلام�سة وال�سبعني
لال�ستقالل ،حفل غداء على �شرف قيادة
ق��وات الأمم املتّ حدة امل�ؤقتة يف لبنان
و�ضباطها ،وذلك يف مطعم ا�سرتاحة �صور
ال�سياحية.
ح�ضر االحتفال العميد الركن روبري
العلم ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد جوزاف
عون ،وقائد هذه القوات اللواء Stefano

 ،del Colوعدد من ال�ضباط وال�شخ�صيات
الر�سمية والروحية.
و�ألقى العميد الركن العلم كلمة يف
املنا�سبةّ ،نوه فيها بت�ضحيات القوات
الدولية وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش يف
�إطار تنفيذ القرار .1701
ب��دوره� ،أ�شاد اجل�نرال  Del Colبالدور
ّ
ي�ضطلع به اجلي�ش اللبناين
الوطني الذي
ؤك ًدا
يف احلفاظ على ا�ستقرار لبنان ،م� ّ
مت�سك القوات
ّ
الدولية بر�سالة
ال�����س�لام ال��ت��ي
�أت�������������ت م���ن
�أجلها ،و�إقامة
�أف�ضل عالقات
ال���ت���ع���اون مع
اجلي�ش و�سكان
امل������ن������اط������ق
احلدودية.

مم ّثلة الأمني العام للأمم املتّحدة ّ
تتفقد وحدات على احلدود ال ّربية
ّ
ممثلة الأمني العام للأمم املتّ حدة Pernille Kardel
زارت
اجلوية
قيادة فوج احلدود ّ
الربية الرابع يف بعلبك ،وقاعدة رياق ّ
الربية يف رياق ،وبحثت
واملركز الرئي�سي لتدريب �أفواج احلدود ّ
مع ال�ضباط يف التقدم اجلاري لتعزيز �أمن احلدود وب�سط �سلطة
التقدم امللمو�س
الدولة على طول احلدود ال�شرقية ،م�شري ًة �إىل
ّ
الذي �أح��رزه لبنان مع �إن�شاء �أربعة �أف��واج حدودية على طول

احلدود ال�شمالية ال�شرقية .وقالت ّ �« :Kardelإن �إدارة احلدود
�أ�سا�سية لب�سط �سلطة الدولة و�سيادة لبنان على جميع الأرا�ضي
اللبنانيةّ � .إن اجلي�ش اللبناين يخطو خطوات كبرية يف هذا
الربية و�إن�شاء �أبراج مراقبة
االجتاه ،من خالل ن�شر �أفواج احلدود ّ
ت�ستخدم يف �سياق عمليات وا�سعة النطاق ملكافحة الإرهاب
وعمليات التهريب»...
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�أ�سلحة وذخائر و�أعتدة من ال�سلطات الفرن�سية للجي�ش

جي�شنا

يف �إطار ا�ستكمال خطة التعاون بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي ،ويف ح�ضور عدد من ال�ضباط و�أع�ضاء ال�سفارة الفرن�سية يف
بريوتّ ،
كمية من الأ�سلحة والذخائر والأعتدة الفرن�سية.
ت�سلم اللواء اللوج�ستي ومديرية العتاد يف اجلي�ش عرب مرف أ� بريوت
ّ

مركز �إقليمي للأعمال املتع ّلقة بالألغام يف ر�أ�س بعلبك

 ...وقاعتان للتدريب يف معهد التعليم
يف قيادة معهد التعليم – مدر�سة الرتباء  -بعلبك ،افتتُحت
قدمها عدد
قاعتان للتدريب متّ جتهيزهما بوا�سطة هبة ّ
من املواطنني �إىل اجلي�ش ،وذلك يف ح�ضور قائد املعهد العميد
ّ
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش ،وعدد من
الركن مارون مهنّ ا
كبار ال�ضباط.
و�ألقى العميد الركن مهنّ ا كلمة باملنا�سبة جاء فيهاّ �« :إن
التطور احلا�صل
التطور الذي بلغه العلم الع�سكري ،بالتوازي مع
ّ
ّ
يف العلوم الأخرى ،ي�ستوجب تطوير مهارات الع�سكريني من
خالل �إعدادهم وتدريبهم على ا�ستخدام الأ�سلحة والأ�ساليب
املتقدمة ،والتي حتاكي
والو�سائل العلمية والتكنولوجية
ّ
ّ
املتميزة بال�سرعة والدقة واحل�سم،
متطلبات احلرب احلديثة
ّ
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ّ
ممثلاً قائد
يف ح�ضور العقيد الإداري غ�سان العازار
اجلي�ش العماد جوزاف عون وال�سفري الربيطاين Chris
� ،Ramplingإىل جانب عدد من ال�ضباط ،افتُتح يف
ثكنة النقيب ال�شهيد اليا�س اخلوري – ر�أ�س بعلبك،
ّ
املتعلقة بالألغام الذي متّ
املركز الإقليمي للأعمال
جتهيزه مببادرة من ال�سلطات الربيطانية.
و�ألقى العقيد العازار كلمة يف االحتفال �شكر فيها
ثم ّ
تفقد
ال�سلطات الربيطانية على دعمها للم�شروعّ ،
ال�سفري الربيطاين جتهيزات املركز و�أب��دى �إعجابه
ّ
املحليني
بالدور الإيجابي الذي ي� ّؤديه يف دعم ال�سكان
وم�ساعدتهم يف العودة اىل �أرا�ضيهم وا�ستثمارها.

ّ
تتطلب اال�ستثمار الأمثل للقدرات الب�شرية والو�سائل
وهي
املادية املتاحة لتحقيق �أف�ضل النتائج».
ّ
دروعا تذكارية
ممثل العماد قائد اجلي�ش
قدم
ً
بعد ذلكّ ،
ملانحي الهبة.

مناورة قتال ّية ومترين
تكتي بالذخرية احل ّية

نفّ ـــذت وح���دات من
ل��واء امل�شاة احل��ادي ع�شر
ب��اال���ش�تراك م��ع مدر�سة
القوات اخلا�صة والقوات
اجل��وي��ة ،م��ن��اورة قتالية
احلية يف حقل
بالذخرية
ّ
رماية حنو�ش  -حامات،
فر�ضيتها الق�ضاء
حتاكي
ّ
على جمموعة �إرهابية
متمركزة داخل �أماكن
مبنية.
ّ
�أ����ش���رف ع��ل��ى امل��ن��اورة
م���د ّرب���ون م���ن امل��در���س��ة
َ
وفريق ْي تدريب
املذكورة
�أم�ي�رك���ي وب��ري��ط��اين،
وا�ستُخدمت فيها رمايات
ب��ال��دب��اب��ات والأ���س��ل��ح��ة
ال��ث��ق��ي��ل��ة وامل��ت��و���س��ط��ة
واخلفيفة.
كذلك ،نفّ ذ لواء امل�شاة
الثامن ب��اال���ش�تراك مع
القوات البحرية ،مترينً ا
ت��ك��ت��ي��ا يف م��ن��ط��ق��ة
ً
فر�ضيته
خلدة حتاكي
ّ
«م��ه��اج��م��ة جم��م��وع��ة
�إرهابية قامت ب��الإب��رار
على ال�شاطئ والق�ضاء
عليها» .ن��فّ ��ذت خالل
التمرين رمايات بوا�سطة
الأ����س���ل���ح���ة ال��ث��ق��ي��ل��ة
وامل��ت��و���س��ط��ة واخلفيفة،
ب��الإ���ض��اف��ة �إىل تفجري
عبوات نا�سفة.
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احتفاالت �أحيت ذكرى
جنود فرن�سيني وبريطانيني
�سقطوا يف لبنان
الزهر على الن�صب التذكاري.
ك��ذل��ك� ،أُق���ي���م اح��ت��ف��ال رم���زي يف
مقابر الربيطانيني ودول الكومنولث يف
طرابل�س ،و�آخ��ر يف املدافن الع�سكرية
يف منطقة ق�صق�ص  -بريوت ،ح�ضرهما
�سفراء وملحقون ع�سكريون �أجانب،
�إىل ج��ان��ب مم� ّ�ث��ل�ين ع��ن البعثات
الدبلوما�سية وعن قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة وحماربني قدامى.
�أح��ي��ت ال�سفارتان الفرن�سية
والربيطانية يف لبنان ذك��رى
جنود فرن�سيني وبريطانيني ومن
دول �أخ���رى� ،سقطوا يف احلربني
العامليتني الأوىل والثانية على
الأرا���ض��ي اللبنانية ،و ُدف��ن��وا يف
لبنان.
�أق��ام��ت ال�����س��ف��ارة الفرن�سية
ّ
كل من :ال�سفري
احتفالاً ح�ضره
الفرن�سي Emmanuel Bonne
و���س��ف��راء تركيا� ،سلوفاكيا،
رومانيا ،كندا واالحتاد الأوروبي،
العميد ال��رك��ن غ�����س��ان عبد
ّ
ممثلاً قائد اجلي�ش العماد
اللـه
جوزاف عون� ،إ�ضافة �إىل �أع�ضاء
ال�سفارة وديبلوما�سيني ،وعدد من
قدماء القوات الفرن�سية ،وجنود
فرن�سيون يعملون �ضمن قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
ّ
وممثل
وقد و�ضع ال�سفري Bonne
العماد قائد اجلي�ش �أكاليل من
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قيادة اجلي�ش تو ّدع
النقيب علي حم ّيه
بكـث ٍ
ري م��ن احل���زن ّودع���ت ق��ي��ادة
اجلي�ش و�أه��ايل بلدة طاريا – بعلبك
حميه
والبلدات املجاورة النقيب علي
ّ
ال��ذي ت�� ُوفيّ يف  2018/11/1بفعل مر�ض
ع�ضال � ّ
أمل به.
وقد � ّأدت وحدات من اجلي�ش مرا�سم
ال��ت��ك��رمي للفقيد �أم���ام امل�ست�شفى
الع�سكري املركزي يف ب��دارو ،لينتقل
بعدها النع�ش �إىل م�سقط ر�أ�سه حيث
امل�شيعون عند مدخل البلدة،
ا�ستقبله
ّ
وحمله رف��اق ال�سالح على الأك��ف

ح�سينية البلدة ،ف�أُقيمت
و�صولاً اىل
ّ
ال�صالة ع��ن راح��ة نف�سه ،يف ح�ضور
ممثلاً
ّ
العميد الركن ك��رم فريجي
ال��ع��م��اد ق��ائ��د اجل��ي�����ش ،و�شخ�صيات
وطنية ودينية وفعاليات ور�ؤ�ساء بلديات
وخماتري ورفاق ال�سالح والأهايل.

الفقيد يف �سطور

 من مواليد  1983/5/27يف طاريا –بعلبك ،ق�ضاء بعلبك.
تطوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابط
 ّبتاريخ .2003/10/10
 -من عداد معهد التعليم.

 ُر ّق����ي ل��رت��ب��ة م�ل�ازم اع��ت��ب��ا ًرا منثم ت��د ّرج يف الرتقية لرتبة
ّ ،2006/8/1
نقيب اعتبا ًرا من .2014/1/1
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة
الف�ضية.
ّ
• و�سام احلرب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
مرات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �ست ّ
مرات.
• تهنئة قائد اجلي�ش ثالث ّ
• تهنئة رئي�س الأركان.
مرات.
• تهنئة قائد القطعة ثالث ّ

137

العدد 402

جي�شنا
تكرمي � ّأمهات �شهداء اجلي�ش
وزوجاتهم يف طرابل�س
برعاية قائد اجلي�ش العماد ج��وزاف
ّ
ممثلاً بقائد مع�سكر عرمان
ع��ون
ّ
العميد الركن رينيه حب�شي ،نظمت
«اجلمعية اللبنانية اخلريية للإ�صالح
والت�أهيل» احتفالاً
تكرمييا ل ّأمهات
ً
وزوجات �شهداء اجلي�ش اللبناين بعنوان
مقر غرفة التجارة
«كلنا للوطن» ،يف ّ
وال�صناعة والزراعة يف طرابل�س.
ح�����ض��ر االح���ت���ف���ال رئ��ي�����س ال��غ��رف��ة
ّ
وممثلو ق��ادة الأجهزة
توفيق دبو�سي
الأمنية و�شخ�صيات ع�سكرية ودينية
واجتماعية وبلدية وتربوية ،و�أمهات
وزوجاتهم ال�شهداء.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ون�شيد
اجلي�ش عزفتهما ّ
ثلة م��ن مو�سيقى
اجلي�ش� ،ألقى رئي�س الغرفة دبو�سي قال
فيها« :االقت�صاد ال يقوم من دون �أمن
و�أم��ان ،وال��دور الأمني ال��ذي ي�ضطلع به
اجلي�ش وامل�ؤ�س�سات الأمنية هو الذي ي� ّؤمن
وميكن اجلميع من
ازدهار املجتمع،
ّ
القيام ب�أدوارهم كل يف ميدان عمله.
ّ
وبكل فخر ،ف� ّإن الغرفة �إذ ت�شارك بهذه

ً
انطالقا من دورنا الداعم
املنا�سبة فذلك
للبنان وا�ستقالله وم�ؤ�س�ساته».
و�أ����ض���اف« :ن��ح��ن ن��ع��م��ل يف ظ��روف
�صعبة ،فاالقت�صاد اللبناين يف �أو�ضاع
حرجة ،ولكن عندما نرى م�ؤ�س�ساتنا
الع�سكرية �ساهرة على �أمننا ،و� ّأن
يقدم �أغلى ما عنده فداء للبنان
اجلي�ش ّ
وال�ستقالله ،نعترب � ّأن � ّأي جهد نقوم
به هو جهد متوا�ضع �أم��ام ت�ضحيات
� ّأمهات وزوجات الع�سكريني با�ست�شهاد
أزواجهن».
أبنائهن و�
�
ّ
ّ
و�أل��ق��ت ال�سيدة م��رمي الرفاعي زوجة
ال�شهيد املعاون �أول ب�سام جوهر كلمة
ّ
«كلنا
بهن ،فقالت:
با�سم املحتفى
ّ
يخاف على الوطن� ،أما اجلي�ش فيم�شي
وي��رد
يف ع�ين اخل���وف ويف جفن ال���ردى
ّ

�أف�ضل لوحة «�إعالمية»
ملع�سكر عرمان للتدريب
فاز مع�سكر عرمان للتدريب باملرتبة الأوىل لأف�ضل
لوحة �إعالمية على �صعيد اجلي�ش (عن الف�صل
الثالث من العام  ،)2018وذل��ك بنتيجة التقييم
خمت�صة يرت�أ�سها العميد الركن
الذي �أجرته جلنة
ّ
ّ
ترو من مديرية التوجيه .وحلت لوحة فوج
�إبراهيم ّ
ّ
التدخل الثالث يف املرتبة الثانية ،فيما حلت يف
املرحلة الثالثة لوحة فوج التدخل اخلام�س.
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ال�ضيم عن الوطن و�أهله .يف هذا اليوم
ّ
كلنا يحلم بالوطـن وبرفعتـه وغناه
وتقدمه� ،أمـا اجليـ�ش فيعيـ�ش
وازدهاره
ّ
احللـم ليـل نهـار ك�أ ّنـه غايـة الوجـود
وم�برره .يف هـذا اليـوم ال ي�سعنـا �إلاّ �أن
ّ
نعـرب عن فخرنـا واعتزازنـا برجالنـا
و�أبنائنـا الأبطـال».
جمعية
ح��ي��ت رئ��ي�����س��ة
ب���دوره���ا،
ّ
ّ
«الإ�صالح والت�أهيل» فاطمة بدرا قائد
اجلي�ش ،وقالت�« :إن العالقة التي تربط
بني ال�شهادة واال�ستقالل �شبيهه بعالقة
ال��روح باجل�سد� ،إذ ال ميكن لوطن �أن
ّ
يحقق ا�ستقالله �إن مل ي�سقط على
مذبح ال�شهادة من �أبنائه من اختارتهم
ً
�شموخا ك�أرزة العلم الذي
ال�سماء لريتقوا
ّ
ن�ستظله عزًا وفخ ًراّ � .إن ر�سائل اال�ستقالل

ً
حروفا تد ّون
ي�شع
ال�شهداء �سيبقى نورها
ّ
على �سجل اخللود� .أما النجمة الثالثة
ّ
لكل مواطن �شريف� ،آمن بوطنه،
فهي
بلد الر�سالة واملحبة...
ّ
تخلل االحتفال رق�صات و�أغان وطنية
قدمتها طالبات من املدار�س الر�سمية
ّ
يف املنطقة ،كما ق� ّ�دم الفنّ ان �سامر
وختاما ّ
�سلمت رئي�سة
عو�ض فقرة فنّ ية.
ً

كتعداد النجوم ،لكن ا�سمحوا يل �أن
�أقطف ث�لاث جنمات �أُهديها لكم
ر���س��ائ��ل حم� ّ�ب��ة وت��ق��دي��ر� ،أول��ه��ا لقيادة

اجلي�ش اللبناين
و�ضباطه ورتبائه
و�أف��������راده ال��ذي��ن
م��ا زال���وا مدماك
اال�ستقالل الأول يف
ال��ذود عن الوطن
احل����ب����ي����ب»...
النجمة الثانية
لأمهات وزوج��ات
���ش��ه��داء جي�شنا
الوطني البا�سل،
ؤو�سكن،
ارفعن ر�
ّ
ف�� ّ
أن�تن من ّربينت
ال�شهداء حتى بلغوا املجد ،فافرحن
يفوتكن � ّأن ظالل
ب�شهادتهم ،وال
ّ
ال�سيوف ال��ت��ي ملعت ت��ق��دي� ًرا ل�شهادة

اللوحة التوجيهية من إعداد فوج التدخل الخامس

اﻟﻠﻮﺣﺔ اﻹﻋﻼﻣﻴﺔ
ﻓﻮج اﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻛﻮﻧﻮا ﻋﲆ ﻗﺪر اﻵﻣﺎل اﻟﺘﻲ ﻣﻨﺤﻜﻢ إﻳﺎﻫﺎ ﺷﻌﺒﻜﻢ،
ﻓﺄﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن أﻣﺎﻧﺔ ﰲ أﻋﻨﺎﻗﻜﻢ

ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ

إﺟﺘامﻋﻴﺔ

أﺳﻠﺤﺔ
ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﺸﻤﻞ اﳌﺮأة أﻳﻀﺎً
ﺣﻖ ﻋﺪم اﳌﺴﺎس ﺑﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﺬي ﺗﻢّ ﺗﻜﺮﻳﺴﻪ
إنّ ّ
ﰲ ﻣﺒﺎدئ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ
ﻫﻴﺌﺔ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة ﰲ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول  ،1948ﻫﻮ ﻣﻦ
اﻟﺤﻘﻮق ﻏﺮﻴ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﴫّف ،ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻤﻳﺜﻞ اﻷﺳﺎس ﻷيّ
وﻟﻠﺴﻠﻢ واﻟﻌﺪاﻟﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﻢﻟ.ﻣﻦ اﳌﺆﺳﻒ أﻧﻨﺎ
ﺗﺠﻤّﻊ إﻧﺴﺎﻲﻧ،
ّ
ﰲ ﻟﺒﻨﺎن ﺑﺘﻨﺎ أﻣﺎم ﻇﺎﻫﺮة اﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ﺧﻄﺮﻴة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻤﺑﻘﺘﻞ
ﻋﴩات اﻟﻨﺴﺎء ،ﻓﻔﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﺳﺠّ ﻞ ﻣﻘﺘﻞ ﺧﻤﺲ
ﻧﺴﺎء ﺑﺼﻮرة ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﺗُﱪز رواﻳﺎت اﻟﺠﺎﻲﻧ ﺳﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻦ اﻻﻓﱰاءات ﺑﺤﻖ اﳌﺮأة اﳌﻐﺪورة ،أﺑﺮزﻫﺎ ﺗﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺎﻟﴩف
واﻟﻈﺮوف اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻴﺔ ،وﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﳌﺠﻨﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﻜﻮن ﻗﺪ أﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﻋﺪاد
اﻷﻣﻮات .واﳌﻠﻔﺖ ﰲ اﻷﻣﺮ أن ﻟﺒﻨﺎن ﺻﺎدق ﻋﲆ "
اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺤﻖ
اﳌﺮأة ﻤﺑﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن  572ﺗﺎرﻳﺦ  " 24/7/1996إﻻ أﻧﻨﺎ ﻢﻟ
ﻧﺮى ﻣﻮاﻗﻒ ﺣﺎﺳﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ﻣﻮاﻗﻒ ﺟﺪﻳّﺔ
وواﺿﺤﺔ ﻣﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ وﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴّﺔ.

وأد اﻟﻔﺘﻨﺔ

أﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻧﺠﺎح ﺗﺠﺮﺑﺔ
إﻃﻼق ﺻﺎروخ ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺘﻄﻮر ﻣﻦ ﻃﺮاز
"اﻟﺨﻨﺠﺮ" ﺗﻌﺎدل ﴎﻋﺘﻪ أرﺑﻌﺔ أﺿﻌﺎف ﴎﻋﺔ
اﻟﺼﻮت ،وﻫﻮ أﺣﺪ اﻷﺳﻠﺤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪّث ﻋﻨﻬﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻓﻼدميري ﺑﻮﺗني ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻬﺮ آذار.وﻗﺎل
ﺑﻴﺎن ﻟﻮزارة اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺮوﺳﻴﺔ إن ﻃﺎﺋﺮة ﻣﻦ
ﻃﺮاز "ﻣﻴﻎ  "31ﻧﻔﺬت ﺗﺠﺮﺑﺔ إﻃﻼق
اﻟﺼﺎروخ ،وﻫﻮ ﻣﺨﺼﺺ ﻹﺻﺎﺑﺔ أﻫﺪاف ﺑﺮﻳﺔ
وﺑﺤﺮﻳﺔ ﻛام وأﻧﻪ ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ ﻗﻄﻊ ﺣﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻄﺎﺋﺮات اﳌﻌﺎدﻳﺔ إﱃ ﻧﺼﻔني إذا ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
ﺣﺘّﻰ اﻵن أي ﺳﻼح ﻳﻮاﺟﻪ ﴎﻋﺔ وﻗ ّﻮة
"اﻟﺨﻨﺠﺮ اﻟﺮوﳼ".

اﳌﻴﺎه ﺗُﻘﺴﻢ إﱃ ﺧﻤﺴﺔ ﻣﺤﻴﻄﺎت:

 -1اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﺎدي واﻟﺬي ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻫﻲ ) (155,557,000ﻛﻢ2

 -2اﳌﺤﻴﻂ اﻷﻃﻠﴘ واﻟﺬي ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻫﻲ ) (76,762,000ﻛﻢ2
 -3اﳌﺤﻴﻂ اﻟﻬﻨﺪي واﻟﺬي ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻫﻲ ) (68,556,000ﻛﻢ2

 -4اﳌﺤﻴﻂ اﳌﺘﺠﻤﺪ اﻟﺠﻨﻮﻲﺑ واﻟﺬي ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻫﻲ ) (20,327,000ﻛﻢ2

•

•

•

ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ
• اﻟﺴﻴﺎرة اﻟﻄﺎﺋﺮة
• ﴍﻛﺔ "ﻫﻮﻓﺮ ﺳريف" اﻟﺮوﺳﻴﺔ ،ﻃﻮرت أول ﺳﻴﺎرة ﻃﺎﺋﺮة ذاﺗﻴﺔ

 -5اﳌﺤﻴﻂ اﳌﺘﺠﻤﺪ اﻟﺸﺎﻤﱄ واﻟﺬي ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﻫﻲ ) (14,056,000ﻛﻢ2

اﻹﺳﺘﻨﺰاف

"اﻟﺨﻨﺠﺮ" ﺳﻼح روﳼ ﺟﺪﻳﺪ ﰲ اﳌﻴﺪان

اﻻﻧﺘﺼﺎر ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺤﺮب ﻋﲆ اﻹرﻫﺎب.ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ
ﺑﻌﺪ اﳌﺌﺔ ،اﻧﺘﴫ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎين ﻋﲆ اﻹرﻫﺎب ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻪ اﻧﺘﺼﺎرا ً ﺳﺎﺣﻘﺎً
ﻋﲆ ﺗﻨﻈﻴﻢ "ﻓﺘﺢ اﻹﺳﻼم" ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ ﺷﺎﻛﺮ اﻟﻌﺒﴘ .ﻟﻘﺪ اﻓﺘﺪى اﻟﺠﻴﺶ ﺑﻬﺬا
اﻻﻧﺘﺼﺎر ﻟﺒﻨﺎن ،وأزاح ﻋﻨﻪ ﺷﺒﺢ اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺘﺤﻮﱢﻟﻪ إﱃ ﺳﺎﺣﺔ
ﻟﻼﻗﺘﺘﺎل وﻓﻖ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻌﺮاﻗﻲ.ﺗﺤﻘﱠﻖ ﻫﺬا اﻟﻨﴫ ﺑﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﺗﺤﻤﱠﻠﻬﺎ
اﻟﺠﻴﺶ ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ ﰲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﻄﺎف  168ﺷﻬﻴﺪا ً وﻣﺌﺎت ﻣﻦ اﻟﺠﺮﺣﻰ.
ﻟﻜﻦ ﺗﺤﻘﱠﻘﺖ ﻟﻘﺎء ﻫﺬه اﻟﺘﻀﺤﻴﺎت اﻟﺠﺴﺎم ﻣﻜﺎﺳﺐ ﻛﱪى ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮﻳني
اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي :ﻓﻘﺪ وﺣّﺪ اﻟﺠﻴﺶ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴني ﺣﻮل ﴐورة اﻻﻧﺘﺼﺎر ﰲ
ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻧﻬﺮ اﻟﺒﺎرد ﻣﻦ أﺟﻞ وأد اﻟﻔﺘﻨﺔ ،واﻟﻘﻀﺎء ﻋﲆ اﻹرﻫﺎب ،وﺗﺤﻘﻴﻖ
اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﲆ ﺟﻤﻴﻊ اﻷراﴈ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ.وأﻛﱠﺪ اﻟﺠﻴﺶ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻌﺴﻜﺮي
ﻋﲆ وﺣﺪﺗﻪ ﺑﺤﻴﺚ مل ﺗﻨﻞ ﻣﻨﻪ ﻛﻞ ﻣﺤﺎوﻻت اﻹﺛﺎرة اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ أو اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ.
ﻟﻘﺪ رﻓﻊ ﻫﺬا اﻹﻧﺠﺎز اﳌﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة "اﻟﺠﻴﺶ ﻓﻮق اﻟﺨﻼﻓﺎت واﳌﺨﺘﻠﻔني
ﺣﺘﻰ ﻋﲆ اﻟﺒﺪﻳﻬﻴﺎت ،وأﺳﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻔﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻌﻮﺿﺎً ﻋﻠﻴﻪ
ﺑﺎﳌﻌﻨﻮﻳﺎت اﻟﻨﻘﺺ اﻟﻔﺎﺿﺢ اﻟﺬي ﻋﺎﻧﺎه ﺧﻼل ﺣﺮب اﳌﺌﺔ وﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ،ﰲ
اﻟﺴﻼح واﻟﺬﺧرية واﻟﻌﺘﺎد اﻟﴬوري ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﴍﺳﺔ ﺧﺎﺿﻬﺎ اﻟﺠﻨﻮد واﻟﻀﺒﺎط
"ﺑﺎﻟﻠﺤﻢ واﻟﺪم".

ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ

ﻫﻮ ﻣﺼﻄﻠﺢ ذو ﺑﻌﺪ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ ،ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ إﺿﻌﺎف اﻟﻌﺪو
ودﻓﻌﻪ إﱃ اﻻﻧﻬﻴﺎر ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺣﺪاث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﴩﻳﺔ
وﻋﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﺎدﺣﺔ ،وﻋﺎدة ﺗﻜﻮن اﻟﺠﻬﺔ اﳌﻨﺘﴫة ﰲ اﻟﺤﺮب
ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﻤﺗﺘﻠﻚ أﻛﱪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر واﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ،وﻤﻳﻜﻦ
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﺮب ﻓﻴﺘﻨﺎم ﻣﺜﺎﻻً ﻋﲆ ﺣﺮوب اﻻﺳﺘﻨﺰاف ،إذا ﻫﺪﻓﺖ
اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ إﱃ إﺿﻌﺎف اﻟﺨﺼﻢ إﱃ أن ﻳﻔﻘﺪ
ﻗﺪرﺗﻪ ﻋﲆ اﳌﻮاﺻﻠﺔ ﰲ اﻟﺤﺮب.
وﻫﻜﺬا ﻤﻳﻜﻨﻨﺎ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻨﺰاف ﻤﺗﺜﻞ ﻣﺤﺎوﻟﺔ
ﻟﻄﺤﻦ اﻟﻌﺪو ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻋﺪاد اﳌﺘﻔﻮﻗﺔ ،وﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺎﻟﻒ
اﳌﺒﺎدئ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺤﺮوب )إن ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﺤﺮوب ﻣﺒﺎدئ أﺻﻼ(
ﻓﺎﻻﻧﺘﺼﺎرات اﻟﺤﺎﺳﻤﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻨﺎورات ،وﺗﺮﻛﻴﺰ
اﻟﻘﻮة ،واﳌﻔﺎﺟﺄة ،وﻏﺮﻴ ذﻟﻚ.
ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أﺧﺮى ،ﻳﻼﺣﻆ أﻳﻀﺎ أن اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻳﺪرك ﺑﺄﻧﻪ
اﳌﺘﴬر اﻷﻛﱪ ﰲ ﺣﺮوب اﳌﻨﺎورة ،ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺣﺮب
اﻻﺳﺘﻨﺰاف ﻟﻲﻜ ﻳﻬﺰم ﺗﻔﻮق ﺧﺼﻤﻪ ،وإذا ﻛﺎن ﻛﻼ اﻟﺠﺎﻧﺒﻦﻴ
ﻣﺘﻘﺎرﺑﻦﻴ ﰲ اﻟﻘﻮة ،ﻓﺈن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﺮب اﻻﺳﺘﻨﺰاف ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً
اﻧﺘﺼﺎراً ﺑﺎﻫﻆ اﻟﺜﻤﻦ.
وﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ،ﻳﻼﺣﻆ أن ﻃﺮق اﻻﺳﺘﻨﺰاف ﻻ ﺗﺘﻢ
ﻋﺎدة ،إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑﺄن اﻟﻄﺮق اﻷﺧﺮى ﻓﺎﺷﻠﺔ أو
ﻏﺮﻴ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎً.

أﻣﺜﺎل ﺷﻌﺒﻴﺔ

ﻓﻨﻴﺔ

اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ ﰲ ﻟﺒﻨﺎن

ِف َٛٙاٌزٛافً االعزّبػٟ

ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻤﻧﺎ ﺗﺤﻴﻞ اﻟﻴﻪ اﳌﺎدة  6ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻠﺒﻨﺎﻲﻧ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﲆ ان اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ وﻃﺮﻳﻘﺔ
اﻛﺘﺴﺎﺑﻬﺎ وﺣﻔﻈﻬﺎ وﻓﻘﺪاﻧﻬﺎ ﺗﺤﺪد ﻤﺑﻘﺘﴣ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻫﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺤﺼّ ﻦ ﺑﺎﳌﺎدة  65ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﱪ
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ اﻻﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎج إﻗﺮارﻫﺎ ﰲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﱃ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﺛﻠﺜﻲ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺤﺪد ﰲ ﻣﺮﺳﻮم ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ أ ّن ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ ﻣﺤﻔﻮﻇﺔ ﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻤﺑﻮﺟﺐ ﻣﺮﺳﻮم ﻳﺸﱰك ﻣﻌﻪ ﰲ اﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ واﻟﻮزﻳﺮ اﳌﺨﺘﺺ ،أي وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ
واﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،ﻋﻤﻼً ﺑﺎﳌﺎدة  54ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻫﺬا ﻣﺎ ﺣﺼﻞ ﻣﺆﺧﺮاً إذ ﻧﴩت وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﺮﺳﻮم رﻗﻢ 2942
ﺗﺎرﻳﺦ  11أﻳﺎر  2018وﺑﻨﺎ ًء ﻋﲆ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ  15ﺗﺎرﻳﺦ  19/1/1925واﻟﺬي ﻗﴣ ﻗﺒﻮل اﻻﺳﺎﻤء اﻟﺘﻲ وزّﻋﺖ
ﺑﻦﻴ ﻣﺠﻨﺴﻦﻴ ﻣﻦ أﺻﻮل ﻏﺮﺑﻴّﺔ )أﻣﺮﻴﻳﻜﻴّﺔ ،ﻓﺮﻧﺴﻴّﺔ ،ﺳﻮﻳﴪﻳّﺔ ،ﻛﻨﺪﻳّﺔ ،إﻳﻄﺎﻟﻴّﺔ ،أرﻣﻴﻨﻴّﺔ ،أرﺟﻨﺘﻴﻨﻴّﺔ ،ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴّﺔ،
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴّﺔ ،روﺳﻴّﺔ ،ﺳﻮﻳﺪﻳّﺔ ،ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴّﺔ ،أﳌﺎﻧﻴّﺔ ،إﻳﺮاﻧﻴّﺔ ،ﺗﺸﻴﻠﻴّﺔ ،ﻫﻨﺪﻳّﺔ ،ﻓﻴﻠﻴﺒﻴﻨﻴّﺔ(
وﻣﻦ أﺻﻮل ﻋﺮﺑﻴﺔ )ﺳﻮداﻧﻴّﺔ ،ﻋﺮاﻗﻴّﺔ ،أردﻧﻴّﺔ ،ﺗﻮﻧﺴﻴّﺔ ،ﻣﴫﻳّﺔ ،ﻤﻳﻨﻴّﺔ ،ﺳﻌﻮدﻳّﺔ ،إﻻّ أن اﻟﺤﺼﺔ اﻷﻛﱪ ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻠﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴّﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻮرﻳّﺔ(
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻻ ﺣﺎﻟﺘﻲ ﻣﻜﺘﻮﻣﻲ اﻟﻘﻴﺪ وﻗﻴﺪ اﻟﺪرس.

ﻃﺮاﺋﻒ

اﳌﻜﴪات اﳌﻤﻠﺤﺔ ﻏﺮﻴ ﺻﺤﻴﺔ ،اﳌﻜﴪات ﺑﺪون ﻣﻠﺢ ﺻﺤﻴﺔ ﺟﺪاً.
زﻳﺖ اﻟﺰﻳﺘﻮن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﻳﻮت اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
زﻳﺖ ﺟﻮز اﻟﻬﻨﺪ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ اﻟﺰﺑﺪ.
ﺗﻘﻠﻴﻞ ﺗﻨﺎول اﻟﺤﻠﻮﻳﺎت.
اﻷﻟﻴﺎف ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺴﻜﺮ ﰲ اﻟﺪم وﺗﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ اﻻﻣﻌﺎء.
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﻨﻮم ﻣﺒﻜﺮاً.
ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻋﺪد ﺳﺎﻋﺎت ﻣﺸﺎﻫﺪة اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن.

ُ٠ؼزجش اٌزٛافً االعزّبػ ٟرمٕ١خ ِٓ اٌزمٕ١بد اٌز ٟرم َٛػٍ ٝفُٙ
اٌزفبػالد اٌجؾش٠خ ٛ٘ٚ ،ػٍُ لبئُ ثزارٗ ٌٗ ،أعبٌ١جٗ اٌخبفخ ثٗ
ِٚمِٛبرٗ ٚأؽىبٌٗ اٌّؾذدحّ٠ٚ ،ىٓ رؾج ٗٙ١ثؤّٔٗ اٌٛػبء اٌزٞ
رغزم ٟاٌؼٍ َٛاألخش ِٕٗ ٜاٌٛعبئً ٚاٌزمٕ١بد إلٔغبص أ٘ذافٙب
إﱃ ﻛﻞ اﻟﲇ ﺑﻴﺤﺒﻮﻲﻧ
ٚرؾم١ك ِب رغؼ ِٓ ٌٗ ٝغب٠بد.
" أﻧﺎ ﺗﻌﺎﻓﻴﺖ ..ﻗﺎوﻣﺖ اﳌﺮض وﻏﻠﺒﺘﻪ" ..ﺑﻬﺬه اﻟﻜﻠﺎﻤت ﻛﺸﻔﺖ اﻟﻔﻨﺎﻧﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ إﻟﻴﺴﺎ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﴈ ﻋﻦ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ
ٚلذ فغّش ػٍّبء اٌزفغ١ش إّْ اٌؼٍخ ِٓ عؼً إٌبط ؽؼٛثب ٘ٛ
اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ اﻟﻴﻮم
ﻤﺑﺮض ﴎﻃﺎن اﻟﺜﺪي ،إذ ﺣﻜﺖ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﰲ أﻏﻨﻴﺘﻬﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺖ اﻟﻔﻴﺪﻳﻮ
ﻛﻠﻴﺐ فئّْ
ﺗﺤﺖ ث ٓ١إٌبط ٘ ٛعٍٛن فطشٚ ٞرفبػً
اٌزٛافً
ٚػٍٗ١
اٌزؼبسف،
ﻋﻨﻮان" :إﱃ ﻛﻞ اﻟﲇ ﺑﻴﺤﺒﻮﻲﻧ".
اعزّبػ٠ ٟزنّٓ اٌزٛم١ؼ ٚاإللٕبعٚ ،إصاٌخ عٛء اٌف ،ُٙفٛٙ
سغجزٗ ف ٟاٌزؼبِ ْٚغ ا٢خشٓ٠؛ إر ِٓ
اٌفشد
ﻣﺒﻜﺮا فٗ١
ُظٙش
أعٍٛة
اﳌﺎﴈ ،وﺗﻘﻮل
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم
اﻟﻜﺸﻒ٠ﻋﻨﻪ
ﻳﺴﺘﻌﺮض اﻟﻜﻠﻴﺐ ﻗﺼﺔ إﻟﻴﺴﺎ وﻫﻲ ﺗﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﳌﺮض اﻟﺬي ﺗﻢ
ُجبؽشا؛ وبٌٍمبءاد اٌؾخق١خ ث ٓ١األفشاد
اٌزٛافً
اٌّّىٓ
ﻷﻧﻬﺎِﻛﺎﻧﺖ
٠ىْٛﻛﺎن ﻣﻨﺪﻫﺸﺎ
اﻟﻄﺒﻴﺐأْاﳌﻌﺎﻟﺞ ﻟﻬﺎ
إﻧﻬﺎ ﻢﻟ ﺗﺴﺘﺴﻠﻢ ﻟﻪ ،وﻇﻠﺖ ﺗﻌﻤﻞ رﻏﻢ ﺷﻌﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻷﻢﻟ ،ﺣﺘﻰ أن
ِجبؽش ،وّب ٘ ٛاٌؾبي ف ٟاٌىٍّخ
ﻣﻤﻴﺖ".ث ٓ١اٌغّبػبد ،أ ٚغ١ش
ﻤﺗﺎرس ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﻐﻨﺎء رﻏﻢ إﺻﺎﺑﺘﻬﺎ ﻤﺑﺮض "أٚ
ٍ
اٌّغّٛػخ أ ٚاٌّشئ١خ ،أ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ .
وﰲ ﺧﺘﺎم ﻓﻴﺪﻳﻮ ﻛﻠﻴﺐ اﻷﻏﻨﻴﺔ وﺟﱠﻬﺖ رﺳﺎﻟﺔ إﱃ ﺟﻤﻬﻮرﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻴﺎت واﻟﺴﻴﺪات ،ﻗﺎﺋﻠﺔ" :أﻧﺎ ﺗﻌﺎﻓﻴﺖ ..ﻗﺎوﻣﺖ
٠زفك اٌجبؽض ْٛػٍ ٝأّْ ٌغخ اٌغغذ ٌٙب أّ٘١خ وج١شح ف ٟػٍّ١خ
اﳌﺮض وﻏﻠﺒﺘﻪ ..اﻟﻜﺸﻒ اﳌﺒﻜﺮ ﻟﴪﻃﺎن اﻟﺜﺪي ﻗﺎدر ﻋﲆ إﻧﻘﺎذ ﺣﻴﺎﺗﻚ ،ﻻ ﺗﻬﻤﻠﻴﻪ واﺟﻬﻴﻪ .اﻓﻌﲇ ذﻟﻚ ،ﻣﺶ
اٌزفبٚك ف ٟاٌّٛالف اٌؼذ٠ذح ث ٓ١األؽخبؿ ِٓٚ ،اٌغذ٠ش ثبٌزوش
ﻛﺮﻣﺎﻟﻚ ﻛﺮﻣﺎل اﻟﲇ ﺑﻴﺤﺒﻮﻲﻛ".
أّْ اٌىض١ش ِٓ إٌبط ٠فزمش ْٚإٌ ٝإدسان ِؼٕ ٝاٌّغبفبدٚ ،و١ف١خ
لشاءح ٌغخ اٌغغذ ػٕذ ا٢خش ،ٓ٠فٙزٖ اٌٍغخ رظٙش ثقف ٍخ خبف ٍخ ِٓ
خالي ِشالجخ اٌفشد ٌٍزٍّ١ؾبدٚ ،اإلؽبساد غ١ش اٌؾف١ٙخُ٠ٚ ،ؼزجش
اٌزٛافً غ١ش اٌؾف ِٓ ٟٙاٌؼٍّ١بد اٌّؼمذح ،اٌز ٟرؼزّذ ػٍٝ
اٌقٛدٚ ،إٌجشحٚ ،اٌطجمخٚ ،إٌغُٚ ،ؽشوبد اٌغغذ ،فٕٙبن ؽٟء
٠ذػ ٝاٌغغذ إٌبهك ،فّب ٠خف ٗ١اٌّشء ثىالِٗ٠ ،ظٙشٖ اٌغغذ
ثٛاعطخ اإلّ٠بءادٚ ،اإلؽبساد اٌز ٟر ُجش ِٕٗٚ ،ثؼجبس ٍح أخش ٜفئّْ
ٌغخ اٌغغذ ٘ٚ :ٟعٍ١خ اٌزٛافً ث ٓ١إٌبط ،اٌز ٟال رؼزّذ ػٍٝ
اٌىٍّبد اٌّؾىّ١خ ،أّٔٙب اٌٛعٍ١خ غ١ش إٌبهمخِ ٟ٘ٚ ،اٌٛعٍ١خ األوضش
اعزؼّبال ف ٟاٌؼبٌُٚ ،اٌز ٟرؤِّٓ ٌٍفشد عجً إٌغبػ.

رﻳﺎﺿﻴﺔ
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ﻧﺼﺎﺋﺢ
•
•
•
•
•
•
•

صمبفٟ

ﻣﺮﺳﻮم

ﻣﺨﺘﻠﻒ

اﻟﺘﺤﻠﻴﻖ ﰲ اﻟﻌﺎمل ،ﻣﻦ  5ﻣﻘﺎﻋﺪ ،ﺳﻴﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻻزدﺣﺎم • أﻟﻒ دﻋﻮة ﻣﺎ ﻣﺰّﻗﺖ ﻗﻤﻴﺺ ،وأﻟﻒ زﻟﻐﻮﻃﺔ ﻣﺎ ﺟﻮّزت
اﳌﺮوري.
ﻋﺮﻳﺲ :أن أﻟﻒ دﻋﻮة ﻟﺘﻤﺰﻳﻖ أي ﻗﻤﻴﺺ ﻻ ﺗﺴﺘﺠﺎب
• وﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺴﻴﺎرة ﻣﻦ أﺟﻨﺤﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻄﻲ وﻣﻮﻟﺪات ﻫﺠﻴﻨﺔ ميﻜﻦ
وأﻟﻒ زﻏﺮودة ﻻ ﺗﺤﻮل رﺟﻞ إﱃ ﻣﺘﺰوج.
ﺷﺤﻨﻬﺎ إﻣﺎ ﻛﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺎ ،أو ﺑﺎﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﻟﺪى اﳌﺤﻄﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
• أﻟﻒ ﻛﻠﻤﺔ ﺟﺒﺎن وﻻ ﻛﻠﻤﺔ ﷲ ﻳﺮﺣﻤﻮ :ﻣﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﻳﻘﻮل
• وﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﲆ ﺟﻬﺎز ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ وﻧﻈﺎم أﻣﻨﻲ وإﺷﺎرات اﻟﻄﺎﺋﺮات دون
اﻟﻨﺎس ﻋﻨﻲ أﻧﻨﻲ ﺟﺒﺎن أﻟﻒ ﻣﺮة وﻻ ﻳﱰﺣﻤﻮا ﻋﲆ ﻣﻮيت وﻟﻮ
ﳌﺮة واﺣﺪة.
ﻃﻴﺎر ،ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻬﺎ أرﺿً ﺎ وﺟﻮًا.
• وميﻜﻦ أن ﺗﻬﺒﻂ ﻣﻦ اﻟﺴامء إﱃ اﻷرض ،وأن ﺗﺮﻛﻦ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺔ • أن ﺟﻨﻮا رﺑﻌﻚ ﻋﻘﻠﻚ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻔﻌﻚ.

اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺑﻌﺪ ﻃﻲ أﺟﻨﺤﺘﻬﺎ.

أﻧﻈﻤﺔ وﻗﻮاﻧني

ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ

•

دروع���ا �إىل راع��ي االحتفال
اجلمعية
ً
ّ
والقادة الع�سكريني ومديرات املدار�س
امل�شاركة والداعمني.

• ﺳﺄل اﻟﻘﺎﴈ ﻣﺘﻬامً :ﳌﺎذا ﻗﺘﻠﺖ اﻟﺮﺟﻞ
ﺑﺎﻟﺴﻜني؟ ﻓﻘﺎل اﳌﺘﻬﻢ وﻫﻮ ﻳﺘﺄﺳﻒ ﻇﺮوﰲ
ﺻﻌﺒﺔ ﺟﺪا ً  ،وﻻ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﺷﱰي ﻣﺴﺪﺳﺎً
• .ﻣﺪرس ﺳﺄل اﻟﻄﺎﻟﺐ ﰲ أي اﻟﻔﺼﻮل ﻳﻬﻄﻞ
اﳌﻄﺮ؟ أﺟﺎب اﻟﻄﺎﻟﺐ :ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﲇ ﻣﺎﻓﻴﻪ
ﺳﻘﻒ ﻳﺎﺳﺘﺎذ!

ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻳﻔﻮز ﻋﲆ ﻧﻈﺮﻴه اﻟﺼﻴﻨﻲ.

ﻓﺎز ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻋﲆ ﻧﻈﺮﻴه اﻟﺼﻴﻨﻲ  92-88ﻣﺴﺘﻜﻤﻼ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﺸﻮاره ﻧﺤﻮ
ﺑﻄﻮﻟﺔ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻢﻟ ﰲ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ .ﺑﻌﺪ اﻓﺘﺘﺎح اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت اﻵﺳﻴﻮﻳﺔ
اﳌﺆﻫﻠﺔ ﻟﺒﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻢﻟ ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻬﺎ اﻟﺼﻦﻴ ﺳﻨﺔ  .2019وﻛﺎن ﻟﺒﻨﺎن ﺣﻞ
ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺧﻠﻒ اﻻردن ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻻوﱃ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻔﻴﺎت .وﻏﺮّد اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﻴﺸﺎل ﻋﻮن ﻋﲆ
ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﲆ ﺗﻮﻳﱰ ﻣﻬﻨﺌﺎً وﻗﺎل" :ﻣﱪوك ﳌﻨﺘﺨﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﰲ ﻛﺮة اﻟﺴﻠﺔ ،وﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻹﻧﺘﺼﺎرات ﻟﻠﺘﺄﻫﻞ إﱃ ﻛﺄس اﻟﻌﺎﻢﻟ"،وﻛﺘﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻜﻠّﻒ ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻋﲆ
ﺗﻮﻳﱰ أﻳﻀﺎ" :ﻣﱪوك ﻓﻮز ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻟﺒﻨﺎن ﻟﻜﺮة اﻟﺴﻠﺔ ﻋﲆ اﳌﻨﺘﺨﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ ،ﺧﻄﻮة ﻛﺒﺮﻴة
ﻧﺤﻮ رﻓﻊ اﺳﻢ ﻟﺒﻨﺎن ﰲ ﺑﻄﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻢﻟ .داﻤﺋﺎ ﻣﻌﻜﻢ".
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اٌّبدح اٌغبدعخ ٚاٌؼؾش : ْٚلٛاػذ إٌٙذاَ اٌؼغىش:ٞ
ٕ٘ذاَ اٌؼغىش ٛ٘ ٞأٚي ِب ٠غزشػ ٝاإلٔزجبٖ ٌزا ٠غت أْ ٠ى ْٛلبٔ١ٔٛب ٚأٔ١مب
ٔٚظ١فب.
٠ى ْٛاٌؼغىش ٞدائّب ؽٍ١ك اٌزلٓ ِٕظُ اٌؾبسث ٓ١ثؾ١ش ٠غط١بْ وبًِ اٌؾفخ
اٌؼٍ١ب أ ٚؽٍ١مّٙب ،لق١ش اٌفٛدٚ ٓ٠ؽؼش اٌشأطٔ ،ظ١ف اٌؾزاء اٌشٔغش.
ّٕ٠غ ؽًّ أ٠خ ؽبسح د١ٕ٠خ ثؾىً ظب٘ش فبٌؾؼبئش اٌذ١ٕ٠خ ِٓ خقٛف١بد
اٌفشد ٚأِٛسٖ اٌذاخٍ١خ ٚال ِغبي إلػالٔٙب ف ٟاٌؾ١بح اٌؼغىش٠خ.
رطجك ٘زٖ اٌمٛاػذ ػٍ ٝاٌؼغىش ٓ١٠وبفخ ف ٟعّ١غ األِبوٓ ٚإٌّبعجبد.

فٕٟ
ِ ُْ ١ٌْ ٚؽىغج١ش

ؽبػش ٚوبرت ِغشؽ ٟإٔغٍ١ض ٞثبسص ف ٟاألدة خبفخ ٚاألدة اٌؼبٌّٟ
ػبِخ ،عّ ٟثــ ؽبػش اٌٛهٕ١خ ٚؽبػش اف ْٛاٌٍّؾّ ٟرزى ْٛأػّبٌٗ ِٓ
ِ ٖ8غشؽ١خ  ٔ٘8ٚع١ٔٛزٗ ٚاصٕز ِٓ ٓ١اٌمقـ اٌؾؼش٠خ ٚثؼل اٌمقبئذ
اٌؾؼش٠خ ٚلذ رشعّذ ِغشؽ١برٗ ٚأػّبٌٗ إٌ ٝوً اٌٍغبد اٌؾ١خ ٚرُ رؤد٠زٙب
أوضش ثىض١ش ِٓ ِؤٌفبد أ ٞوبرت ِغشؽ ٟآخشٌٚ .ذ ٚرشػشع فٟ
"عزشارفٛسد اث ْٛأفٚ ،"ْٛاس٠ٚىؾب٠ش .ف ٟػّش اٌضبِٕخ ػؾش رضٚط ة
"آْ ٘بصبٚاٚ "ٞأٔغت ِٕٙب صالصخ أهفبي ُ٘  :عٛصاْ ٚاٌزٛأَ ٘بِٕذ
ٚعٛدس .ثذأ ١ٍ٠ٚبَ سؽٍزٗ اٌٛظ١ف١خ إٌبعؾخ وّّضً ٚوبرت ٚؽش٠ه فٟ
ؽشوخ رّض ً١رغّ" ٝسعبي اٌٍٛسد ؽبِجشٌٚ ،"ٓ١لذ أزمً إٌ ٝعزشارفٛسد
ؽٛاٌ ٟػبَ ٖٔ ٔٙف ٟػّش اٌـ  ،ٗ9ؽ١ش رٛف ٟثؼذ٘ب ثضالس عٕٛاد .ثمٟ
فمو اٌمٍ ِٓ ً١اٌّذٔٚبد ػٓ ؽ١بح ؽىغج١ش اٌخبفخِّ ،ب أصبس ثؼل
اٌزىٕٙبد ؽٛي ِظٙشٖ اٌغغذ ٌٗٛ١ِٚ ٞاٌغٕغ١خ ِٚؼزمذارٗ اٌذ١ٕ٠خٚ ،إرا ِب
وبٔذ األػّبي اٌزٔ ٞغجذ إٌ ٗ١لذ وزجٙب ثٕفغٗ أَ وزجٙب أؽخبؿ أخش.ْٚ
أٔغض ؽىغج١ش ِؼظُ أػّبٌٗ اٌّؾٛٙسحٚ .وبٔذ رذٚس ِغشؽ١برٗ األٌٝٚ
ِجذئ١ب ؽٛي اٌى١ِٛذ٠ب ٚاٌزبس٠خٚ ،لذ اػزجشد ِٓ أػظُ األػّبي اٌز ٟأٔزغذ
ف٘ ٟزٖ األٔٛاع .ثؼذ رٌه لبَ ثىزبثٗ اٌّآع ٟثؾىً سئ١غ .ٟف ٟاٌفزشح
األخ١شح ِٓ ػّشٖ وزت ١ٍ٠ٚبَ اٌّآع ٟاٌى١ِٛذ٠خ ٚاٌز ٟرؼشف أ٠نب
ة"اٌشِٚبٔغ١بد" ،رُ ٔؾش ِؼظُ ِغشؽ١برٗ ف ٟإفذاساد ِخزٍفخ اٌغٛدح
ٚاٌذلخ هٛاي ِذح ؽ١برٗ.

س٠بمخ

عغشاف١ب
اٌج١ئخ

اٌج١ئخ ِ٘ ٟغّٛػخ اٌؼٛاًِ ٚاٌؼٕبفش اٌطج١ؼ١خ ٚاألسم١خ ٚاٌغ٠ٛخ ٚإٌجبر١خ
ٚاٌؾٛ١أ١خ اٌّؾ١طخ ثبإلٔغبْ.
ٔز١غخ إلصد٠بد ؽبعبد اإلٔغبْ اٌِٛ ٝاسد اٌطج١ؼخٚ ،ثفؼً رمذَ رمٕ١برٗ فٟ
إعزخشاط ٘زٖ اٌّٛاسد ،فئْ اٌج١ئخ رزؼشك ٌّخبهش ػذح ٔبرغخ ػٓ أفؼبي
اإلٔغبْٚ ،أثشص ٘زٖ اٌّخبهش اٌٙذَ ٚاٌزؾ ِٓ ٗ٠ٛخالي ِّبسعبد ػذ٠ذح
ِضً إلبِخ اٌّمبٌغ ٚاٌّشاًِ ٚاٌىغبساد ،خقٛفب إْ ػذَ إٌزضاِٙب اٌؾشٚه
اٌج١ئ١خ ٚاٌمبٔ١ٔٛخ ٌٍؼًّ ٠غؼً مشس٘ب أوجش.فمطغ األؽغبس ٠ؤد ٞاٌ ٝاٌمنبء
ػٍ ٝاٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١عٚ ٟإٔغشاف اٌزشثخ ٚرٕبلـ اٌّ١بٖ اٌغٛف١خ ٚاٌزقؾش.
اٌمطبع اٌقٕبػٚ ٟخبفخ لطبع إٌمً ٚاٌٍّٛصبد اٌٛٙائ١خ اٌز ٟرزغبلو ِغ
األِطبس ،رزغشة اٌ ٝاٌّ١بٖ اٌغٛف١خ ٚاٌغبس٠خ٠ٚ .ؤد ٞأ٠نب اإلعشاف فٟ
إعزؼّبي األعّذح اٌىّب٠ٚخ ٚاٌّج١ذاد اٌضساػ١خ اٌ ٝرٍٛس اٌزشثخ ٚاٌّ١بٖ ٚلذ
رزغشة أ٠نب اٌ ٝعغُ اإلٔغبْ .اٌ ٝرٌه فئْ اٌّشاوت ٚاٌجٛاخش ٚاٌّٛاد
اٌجزش١ٌٚخ اٌّزغشثخ ِٓ ؽبِالد إٌفو رٍٛس عّ١ؼٙب ِ١بٖ اٌجؾش ٚرؤصش فٟ
ٔٛػ١خ ٚوّ١خ اٌضشٚح اٌغّى١خ.
وبٔذ األسام ٟاٌضساػ١خ فٌ ٟجٕبْ رؾىً ِٕ٘ ِٓ %غبؽزٗ .وّب رمٍقذ
ثبٌٕغجخ رارٙب اٌّغبؽبد اٌؾشع١خ اٌز ٟوبٔذ رؾىً  .%7أِب األعجبة فزؼٛد
اٌ ٝػٛاًِ ػذح ٚأّ٘ٙب :اٌٙغشح ِٓ اٌش٠ف اٌ ٝاٌّذٕ٠خٚ ،رؾ ً٠ٛاألسامٟ
ِٓ صساػ١خ اٌ ٝعىٕ١خ ،ص٠بدح ٔغجخ اٌٍّٛؽخ ف ٟاٌّ١بٖ اٌغٛف١خ اٌّغزؼٍّخ
ٌٍشٔ ٞز١غخ اإلعشاف ف ٟإعزخذاِٙب ،عٛء إعزؼّبي اٌّج١ذاد ٚاألعّذح
ٚاٌشػ ٟاٌغبئش ٚلطغ األؽغبس ٚاٌؾشائك ٚاٌّمبٌغ ٚاٌّشاًِ .فئٔؾغبس
اٌغطبء األخنش وبٔذ ٌٗ آصبس عٍج١خ عّخ ػٍ ٝاٌج١ئخ ِٕٙب إٔغشاف اٌزشثخ
ٚاإلمشاس ثبٌزٕٛع اٌجٌٛٛ١ع.ٟ

ػغىشٞ

س٠بمخ

إعزنبفخ ٔٙبئ١بد وؤط اٌؼبٌُ :
رؼزجشإعزنبفخ وؤط اٌؼبٌُ ؽذصب ِّٙب ػٍ ٝوبفخ اٌقؼذ ٚرشفذ اٌؾىِٛبد
ِجبٌغ فٍى١خ ٌٙزا اٌؾذس ،رؼشف إٌ ٝؽغُ اإلٔفبق إلعزنبفخ وؤط اٌؼبٌُ
ٚؽغُ اإل٠شاداد اٌّؾممخ:
ِٔٛذ٠بي  ٕٓٓٙإعزنبفذ اٌّبٔ١ب أٌّٛذ٠بي ؽ١ش أٔفمذ اٌؾىِٛخ ٕٙ،
ٍِ١بس دٚالس ػٍ ٝاٌجٕ ٝاٌزؾز١خ ٚرغ١ٙض اٌّالػت ،ثٍغذ اإل٠شاداد ٗ،ٙ
ٍِ١بساد دٚالس.
ِٔٛذ٠بي ٕٓٔٓ إعزنبفذ عٕٛة أفش٠م١ب أٌّٛذ٠بي ثٍغذ اٌزىبٌ١ف اٌّبٌ١خ
٘١ٍِ ٖ،بس دٚالس ٚٚفش أٌّٛذ٠بي ٓ٘ أٌف فشفخ ػًّ دائُ ٚرؾقٕ،٘ ً١
ٍِ١بس دٚالس ِٓ اٌنشائت.
ِٔٛذ٠بي ٕٗٔٓ إعزنبفذ اٌجشاص ً٠أٌّٛذ٠بي لذسد اٌؾىِٛخ رىبٌ١ف ثٕؾٛ
ٖٔ ٍِ١بس دٚالس ؽبٍِخ رغ١ٙض ِالػت ٚرط٠ٛش اٌجٕ ٝاٌزؾز١خ أٚعذ أٌّٛذ٠بي
ف ٟاٌجشاصٔ ً٠ؾ ْٛ١ٍِ ٛفشفخ ػًّ.
وؤط اٌؼبٌُ  ٕٓٔ8رغزن١ف سٚع١ب ِجبس٠بد وؤط اٌؼبٌُ رمذس اٌزىبٌ١ف
اٌّبٌ١خ ثٕؾ١ٍِ ٕٓ ٛبس دٚالس رزٛلغ اٌؾىِٛخ إسرفبع ؽغُ األ٠شاداد
اٌغ١بؽ١خ ٚخٍك أوضش ِٓ ٓٓٔ أٌف فشفخ ػًّ.
ِٔٛذ٠بي ٕٕٕٓ األمخُ عزى ْٛلطش ػٍِٛ ٝػذ إلعزنبفخ وؤط اٌؼبٌُ
سفذد اٌؾىِٛخ ٕٓٓ ٍِ١بس دٚالس ٌٙزا اٌؾذس ٠ٚؾًّ اإلٔفبق إٔؾبء
اٌّالػت ٚرط٠ٛش اٌطشق اٌغش٠ؼخ ٚاٌّٛأئ ٚاٌّطبساد .

 ٛ٠إط إط ف١شع١ٕ١ب

 ٛ٠إط إط ف١شع١ٕ١ب :غٛافخ ٘غ١ِٛخ أِش٠ى١خ ربثؼخ ٌجؾش٠خ اٌٛال٠بد
اٌّزؾذح ٟ٘ٚ .لبئذح االعطٛي اٌز ٞرٛعذ ف ٚ ٗ١رؼزجش أل ٜٛاٌغٛافبد
األِش٠ى١خ٠ .زوش أ٠نب أٙب ػبؽش لطؼخ ثؾش٠خ أِش٠ى١خ رغّ ٝثبعُ ٚال٠خ
ف١شع١ٕ١ب .أطٍمذ اٌغٛافخ ألٚي ِشح ثزبس٠خ ٖٕٔٛفّجش ٌٍّٕ٘ٓٓؾبسوخ
ثبٌؾشة ػٍ ٝاإلس٘بة.
رّزبص ثمذسرٙب ػٍ ٝاٌٙغ َٛثغشػخ ثذِ ْٚالؽظخ اٌؼذ ٚألٔٙب رغزط١غ اخفبء
اٌزبص١ش اٌّغٕبه١غٚ ٟثزٌه رزغٕت اوزؾبف اٌغٛافبد اٌّؼبد٠خ ٌٙب فزغزط١غ
ثزٌه اهالق اٌقٛاس٠خ ٚاٌطٛسث١ذاد ٚاالؽزجبن ِغ اٌغٛافبد اٌّؼبد٠خ
ٚعفٓ اٌغطؼ ف ٟٙرّزٍه ِٕظِٛخ ِزطٛسح إلداسح اٌّؼبسن٠ٚ .مبي اْ
مغ١غٙب ػٕذِب رى ْٛثغشػخ ٕٓ ػمذح ٠غب ٞٚرمش٠جب مغ١ظ غٛافبد
أخشِ ٜزٛلفخ .فززّىٓ ثزٌه ِٓ اخز ِؼٍِٛبد عش٠خ ٔ ٚؾش اٌغبَ ثؾش٠خ
فنال ػٓ رذِ١ش عفٓ اٌغطؼ ٚغٛافبد اٌؼذ.ٚ
٠زوش أ٠نب اْ عٙبص اٌغٔٛبساٌز ٞرّزٍىٗ ٘زٖ اٌغٛافخ ٘ ٛأل ِٓ ٜٛثم١خ
أعٙضح اٌغٔٛبس ٚاٌشاداساد ف ٟاٌغٛافبد األِش٠ى١خ األخشِ ٜغزّؼخ.

ربس٠خ

ِخزٍف
عبِغٔٛظ

ؽشوخ أَ أِجشاهٛس٠خ ؟
ٓ9ثبٌّبئخ ِٓ اٌجؾش٠ ،ؾًّ عٙبص عبِغٔٛظ ٚال ٠ؼٍّ ْٛا ٞؽٟء ػٓ
اٌؾشوخ.
ٌُ أوٓ أػٍُ ثؤْ ؽشوخ "عبِغٔٛظ" اٌىٛس٠خ ٘ ِٓ ٟلبَ ثجٕبء "ثشط
خٍ١فخ" ف ٟدث( ٟؽشوبد اٌجبهٓ)  ٛ٘ٚاٌجٕبء اإلػغبص ٞاألػٍ ٝف ٟاٌؼبٌُ
 ِٓ ٟ٘ٚ.لبِذ ثجٕبء "اٌجشع ٓ١اٌزٛأِ "ٓ١فِ" ٟبٌ١ض٠ب" ّ٘ٚب األػٍ ٝفٟ
اٌؼبٌُ (وزٛأِ ِٓ ٓ١االثشاط).
وٕذ أػزمذ ثؤٔٙب ِغشد عٙبص ِٛثبٚ ً٠غغبٌخ ٚرٍفضٚ ْٛ٠أؽ١بٔب ثشاد وج١ش
ٌٚ.ىٓ لبدرٕ ٟاٌقذفخ إٌِ ٝب ّ٠ىٕٕ ٟأْ ألٛيٌ :مذ أٔذ٘ؾذ رّبِب .فمذ
اوزؾفذ ؽذ٠ضب ثؤْ اٌؾشوخ رؼٕ ٟثبٌٍغخ اٌىٛس٠خ :إٌغ َٛاٌضالصخ *** ٟ٘ٚ
وبٔذ دوبٔب ٌج١غ اٌخنبس ػٕذ رؤع١غٙب ػبَ ٚ .ٔ9ٖ8اٌ َٛ١ؽشوخ
"عبِغٔٛظ" رٕزظ اٌغ١بساد ِٚؾشوبد اٌطبئشاد إٌفبصخ ٚاٌغغبالد
ٚاٌجشاداد ٚاٌزٍفضٔٛ٠بد ٚعّ١غ األعٙضح اٌىٙشثبئ١خ اٌز ٟرخطش ػٍ ٝثبٌٕب
ٚؽز ٝاٌغبػبد اٌ١ذ٠ٚخ ثبٌزمٕ١خ اٌغ٠ٛغش٠خ ف ٟلغُ ِٕٙب.
ٌٚىٓ ؽشوخ "عبِغٔٛظ" ٌذٙ٠ب ؽٟء ٌُ ٔؼشفٗ ِٓ لجً  .ف ٟٙرٍّه ٓ8
ٔٛع ِٓ األػّبي ف ٙٓ ٟدٌٚخ ِٕٙٚب :عبِؼبد ِٚذاسط ٚؽذائك ؽٛ١أبد
ٚؽذائك أهفبي ِٚؾبفِٚ ٟشاوض ػالع١خ ٚفٕبدق ٚ .رقٕغ ٔبلالد ٔفو ٟ٘
األوجش ٚاألسخـ ف ٟاٌؼبٌُٚ .رّزٍه ِٕزغؼبد ع١بؽ١خ ٚؽشوخ ص١بة اعّٙب
فٛث."Fubu " ٛ
ٌٍٚؼٍُ اْ ؽشوخ "عبِغٔٛظ" رزجشع عٕ٠ٛب ثّجٍغ ٓٓٔ ٍِ ْٛ١دٚالس
ٌألثؾبس اٌطج١خ اٌغ١ش سثؾ١خٌٚ .ىٓ ف٘ ٟزا اٌؼبٌُ اٌغش٠ت ٛ٠عذ دائّب ؽٟء
ِب ِخزٍف خٍف اٌغّبي اٌىبًِ ٘ .زٖ "اٌؾشوخ اٌٍّّىخ" رّزٍه ؽشوخ غ١ش
ِؾٛٙسح اعّٙب "عٍٛغبْ"  ٟ٘ٚرٕزظ دثبثبد "ٚ "K9اٌز٠ ٟغزخذِٙب
اٌغ١ؼ اٌىٛس ٞاٌغٕٛث.ٟ
ؽشوخ "عبِغٔٛظ" رٕزظ هبئشاد لزبٌ١خ ثذ ْٚه١بسٚ .رّزٍه ِشاوض ثؾٛس
ع١ٕ١خ ِٚب ٌٙزا األِش ِٓ خطٛسح ٚ .رٕزظ سٚثٛربد ِشالجخ ٠غزخذِٙب
اٌغ١ؼ ٌٚذٙ٠ب لذسح ػٍ ٝرؾذ٠ذ اٌٙذف ٚاٌمنبء ػٍ .ٗ١أ ٞأْ ٘زا اٌشٚثٛد
٘٠ ِٓ ٛمشس إْ وبْ ٠غٛص لزٍه أَ ال ؽغت اٌّؼذْ اٌٍز ٞرؾٍّٗ ػٍٝ
عغذن وبٌجٕذل١خ ِضال ٟ٘ٚ .اٌّقٕغ ٌىً اٌؾشائؼ اإلٌىزش١ٔٚخ ٌؾشوخ "آثً
ِبوٕزٛػ "األِش٠ى١خ  ِٓٚمّٕٙب عٙبص "آ٠ف ٌّٓٚ ."ْٛال ٠ؼٍُ فئْ أٔظّخ
آثً ِبوٕزٛػ ٘ ٟاٌّغزخذِخ ف ٟرقّ ُ١غبٌج١خ األعٍؾخ األِش٠ى١خ.
اٌ َٛ١ؽشوخ "عبِغٔٛظ" ٌذٙ٠ب ٓ ٗ9أٌف ِٛظف ِ ٛ٘ٚب ٠ؼبدي ِٛظفٟ
ؽشوبد "غٛغً ٚآثً ِبوٕزٛػ ِٚب٠ىشٚعٛفذ" ِغزّؼ٠ٚ .ٓ١جٍغ دخً
اٌؾشوخ اٌغٕ ٞٛا١ٍِ ٖٓٓ ْ٢بااااااس دٚالس رمش٠جب .ف ٟاٌٛالغ ِب ٌفذ ٔظشٞ
ف٘ ٟزا اٌزمش٠ش ،ؽٟء ِ ٛ٘ٚ ُٙؽشوخ ص١بة "فٛث "ٛاٌزبثؼخ ٌؾشوخ
"عبِغٔٛظ" اٌؼّاللخ .فؾشوخ اٌض١بة ٘زٖ رُ رؤع١غٙب ف ٟػبَ ٘ٔ99
ثّجٍغ لذسٖ ٕ ٍِ ْٛ١دٚالس فمو (ٍِٚ .)ٓ١ٔٛ١اٌ َٛ١ؽشوخ اٌض١بة ٘زٖ رذس
عٕ٠ٛب ٕ ٍِ١بس دٚالس.
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ٔفشر١زٟ

اٌٍّىخ ٔفشر١زٚ ٟاٌز٠ ٟؼٕ ٝاعّٙب "اٌغٍّ١خ أرذ" ٘ ٟصٚعخ اٌٍّه
إِٔؾٛرپ اٌشاثغ اٌز ٞأفجؼ الؽمب أخٕبرٚ .ْٛوبٔذ رؼذ ِٓ أل ٜٛإٌغبء
فِ ٟقش اٌمذّ٠خ.ػبؽذ فزشح لق١شح ثؼذ ٚفبح صٚعٙب ٚ ،عبػذد رٛد
ػٕخ أِ ْٛػٍ ٝر ٌٝٛاٌٍُّهٚ ،وبٔذ ٌٙزٖ اٌٍّىخ اٌغٍّ١خ ِٕضٌخ سف١ؼخ
أصٕبء ؽىُ صٚعٙب ٝ٘ .رٕزٌّ ٝألعشح اٌضبِٕخ ػؾشح ٚ ،ػبؽذ ف ٟاٌمشْ
اٌشاثغ ػؾش لجً اٌّ١الدِٚ ،ضً ِب ؽذس ِغ صٚعٙب ،فمذ رُ ِؾ ٛاعّٙب
ِٓ اٌغغالد اٌزبس٠خ١خ وّب رُ رؾ ٗ٠ٛفٛس٘ب ثؼذ ٚفبرٙب .اؽزٙشد
ٔفشر١ز ٝثبٌزّضبي إٌقفٌٛ ٝعٙٙب اٌّقٛس ٚإٌّؾٛد ػٍ ٝلطؼخ ِٓ
اٌؾغش اٌغ١ش ٜفٚ ٟاؽذح ِٓ أسٚع اٌمطغ اٌفٕ١خ ِٓ اٌؼقش اٌمذٛ٘ٚ ُ٠
أؽٙش سعُ ٌٍٍّىخ ٔفشر١ز.ٝ
ؽبسوذ اٌٍّىخ ٔفشر١ز ٝصٚعٙب ف ٟػجبدح اٌذ٠بٔخ اٌغذ٠ذح  ٟ٘ٚػجبدح آرْٛ
لٛح لشؿ اٌؾّظ ٚوبٔذ ٘ٚ ٟصٚعٙب اٌٛع١و ث ٓ١اٌؾؼت ٚآر،ْٛ
٠ٚفزشك اْ رّٕؼ اٌّجبسوخ اٌىبٍِخ فمو ػٕذِب ٠زؾذ اٌضٚعبْ اٌٍّى١بْ.
ٚلبِذ ٔفشر١ز ٝخالي اٌغٕٛاد األٌ ٌٝٚؾىُ صٚعٙب ثزغ١١ش اعّٙب هجمب
ٌزغ١١ش ػم١ذرٙب إٌٔ ٝفشار ْٛاٌز٠ ٞؼٕ ٝآر٠ ْٛؾشق الْ اٌغٍّ١خ لذ أرذ.
ٚوبٔذ ٔفشر١ز ٝرغبٔذ صٚعٙب أصٕبء اإلفالؽبد اٌذ١ٕ٠خ ٚاإلعزّبػ١خ ،صُ
أزمٍذ ِؼٗ إٌ ٝأخ١زبر ْٛأ ٚرً اٌؼّبسٔخٚ .ظٙشد ِؼٗ أصٕبء االؽزفبالد
ٚاٌطمٛطٚ ،ثبٌّؾب٘ذ اٌؼبئٍ١خ ،ؽز ٝف ٟإٌّبظش اٌزمٍ١ذ٠خ ٌٍؾّالد
اٌؼغىش٠خ ٚاٌز ٟفٛسد فٙ١ب  ٝ٘ٚرم َٛثبٌمنبء ػٍ ٝاألػذاء.ثؼذ اٌؼبَ
اٌضبٔ ٟػؾش ٌؾىُ أخٕبر ْٛاخزفذ ٔفشر١زٛ٠ ٌُٚ ٝعذ أ ٞروش ٌٙب ٠ٚؼزمذ
أٔٙب رٛف١ذ ٚدفٕذ فِ ٟمجشح ثؤخذ أر٠ٚ ْٛؼزمذ أ٠نب أْ رٛد ػٕخ آِْٛ
ٔمً ِ١ِٛبء٘ب ِغ ٚاٌذٖ أخٕبر ْٛػٕذِب ٘غشد أخذ أر.ْٛ
ػغض اٌؼٍّبء اٌّقش ٓ١٠ػٓ رؾذ٠ذ ِٛمغ لجش ٔفشر١ز ٟهٍ١خ عٕٛاد ِٓ
اٌجؾش ثؼذ اوزؾبف لجش رٛد ػٕخ آِٚ ْٛإٔٙب سثّب رى ْٛلذ دفٕذ عشا
داخً لجشٖ فمذ أظٙش اٌّغؼ اٌنٛئ ٟاٌشلّ ٟأْ ٕ٘بن ثمب٠ب ٌّىبٔ ٓ١وبٔب
٠غزؼّال وؤثٛاةٚٚ ،عٛد ِّش عش٠ ٞؤد ٞإٌ ٝغشف دفٓ أخش ،ٜاٌغجت
اٌز٠ ٞغؼً لجش رٛد ػٕخ آِ ْٛأفغش ِٓ عبئش لُجٛس فشاػٕخ ِقش.
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إعزّبػٟ

قدا�س عن راحة �أنف�س
�شهداء اجلي�ش يف دور�س

جي�شنا

ّ
ممثلاً بالعقيد الركن علي
برعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون
قدا�سا يف �صالة مار اليا�س
�شريف� ،أقامت جمعية «نه�ضة املر�أة البقاعية»،
ً
يف بلدة دور�س ،عن راحة �أنف�س �شهداء اجلي�ش اللبناين .تر�أ�س القدا�س راعي
�أب��ر���ش��ي��ة بعلبك
ودي�������ر الأح����م����ر
امل��ارون��ي��ة املطران
حنّ ا رحمة يعاونه
ك��اه��ن ال��رع� ّ�ي��ة
ج�����وزف
الأب
ك���ي��روز والأب
م���ارون غاريو�س،
وح���������ض����ره ع���دد
م��ن ال�شخ�صيات
و�أهايل املنطقة.
ب��ع��د ال��ق��دا���س،
�أل���ق���ى امل���ط���ران
رحمة عظة قال
فيها�« :أن��ا اليوم
ي��غ��م��رين ال��ف��رح،
وفرحي ب�أن نكون
خمل�صني ل��دم��اء
�شهدائنا� ،شهداء
اجلي�ش اللبناين
ّ
وك�������ل ال���ق���وى
الأمنية.»...
و�أ�ضاف« :لتكن
���ش��ه��ادة اجلي�ش
ه�����ي اجل���ام���ع���ة
لنا ،وه��ي املرجع
لوطنيتنا وانتمائنا
الوطني».
كذلك كانت
لرئي�سة جمعية
ركزت فيها على
«نه�ضة املر�أة البقاعية» عبري كريوز �أبو �صليبي كلمة ّ
وختاما كلمة ملفتي بعلبك الهرمل ال�سابق
العي�ش امل�شرتك يف دور�س.
ً
ال�شيخ بكر الرفاعي الذي قال« :اللهم �إرحم �شهداء اجلي�ش اللبناين،
ّ
ووفق هذه امل�ؤ�س�سة خلدمة هذا الوطن ،يف �سبيل رفعته ،وان�صر �إخواننا يف
فل�سطني يف كني�سة القيامة وامل�سجد الأق�صى والقد�س ليتمكنوا من
مواجهة االحتالل الإ�سرائيلي لأر�ضنا ومقد�ساتنا».
ويف اخلتام ّ
دروعا تكرميية.
ت�سلمت عائالت ال�شهداء ً
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م�ؤمتر

�إعداد :جان دارك �أبي ياغي

«اندحار الإرهاب يف
املنطقة وت�أثريه على
القارة الأفريقية»
اً
ممثل بوزير الداخلية
برعاية رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال عون
اً
والبلديات نهاد امل�شنوق ،والنائب حممد خواجة ممثل رئي�س جمل�س
اً
ممثل الرئي�س املك ّلف �سعد
النواب نبيه بري ،والنائب �سمري اجل�سر
احلريري ،نظمت املديرية العامة للأمن العام م�ؤمت ًرا بعنوان «اندحار
الإرهاب يف املنطقة وت�أثريه على القارة الأفريقية» ،وذلك على مدى
يومني يف فندق الـ  Four Seasonيف بريوت.
ال�صراف ،العميد الركن
ح�ضر امل�ؤمتر وزير الدفاع الوطني يعقوب
ّ
اً
ممثل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وعدد كبري
�سعيد القزح
من ال�سيا�سيني� ،أع�ضاء ال�سلك الديبلوما�سي والق�ضائي ،القيادات
اً
ف�ضل عن الوفود الأجنبية والأكادميية ،رجال
الع�سكرية والأمنية،
الأعمال ،الإعالميني� ،أ�ساتذة جامعيني ،طالب اجلامعات ،ونخبة من
املتخ�ص�صني والباحثني اللبنانيني والأجانب.
ذكر الوزير امل�شنوق �أ ّنه
يف كلمتهّ ،
«رمب��ا ين�سى ال��واح��د منّ ا �أ ّن��ن��ا ع�شنا
�سنوات طويلة كانت طرابل�س خاللها
قندهار .وتبينّ �أ ّنها طرابل�س االعتدال،
وال�شمال كله �شمال االعتدال ،و�شمال
ال���والء للدولة و�شمال الت�أكيد على
وطنية كل مقيم فيه».
تخلل امل ��ؤمت��ر كلمات لكل من
ّ
منظم امل�ؤمتر العميد ريا�ض طه ،ورئي�س
املجل�س القاري الأفريقي يف اجلامعة
اللبنانية الثقافية يف العامل عبا�س
فواز ،قبل �أن يتحدث مدير عام الأمن
العام اللواء عبا�س �إبراهيم الذي لفت يف
ً
عدة توجب
«ثمة
نقاطا ّ
كلمته �إىل � ّأن ّ
ّ
مليا لتحديد �أ�سباب
التوقف عندها
ً
انت�شار الإرهاب يف �أفريقيا كما يف كل
العامل ،و�أهمها :بدء اندثار اجلماعات
الإرهابية من ال�شرق الأو�سط بعد �صراع
مرير امتد ل�سنوات ،والتغري النوعي يف
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طبيعة �أن�شطة اجلماعات الإرهابية
ال��ت��ي �أ���ص��ب��ح��ت ع��اب��رة حل���دود ال���دول
والقارات ،وجناح احلركات الإرهابية
يف ت��وظ��ي��ف ال�صناعة الإل��ك�ترون��ي��ة
يف خدمة �أغرا�ضها الإره��اب��ي��ة على
م�ستويات التجنيد والإع�ل�ام واخل��رق
والتدريب».

وت��اب��ع« :م��ن خ�لال عملي ل�سنوات
طويلة يف مكافحة الإره���اب ،وعلى
الرغم من الفخر مبا حققناهّ ،
ظل
ويق�ض
�ح يواجهنا
ّ
ه��ن��اك ���س ��ؤال م��ل� ّ
م�ضاجعنا ه��و :مل���اذا ي���زداد الإره���اب
وتعقيدا؟ والوح�ش الإرهابي
انت�شا ًرا
ً
كانت �أوىل حمطاته يف رب��وع وطني

ً
والحقا
يف نوع من احل��روب الأهلية،
اعتمدنا الأم���ن ال��وق��ائ��ي م��ن خالل
عمالنيا وعرب
التطرف
تتبع �شبكات
ً
ّ
ّ
�شبكات التوا�صل الإلكرتوين ،وكل
ذل��ك حت��ت �سقف ال��ق��ان��ون و�ضمان
احلريات العامة واخلا�صة»...
أك����د امل��دي��ر ال��ع��ام ل�ل�أم��ن ال��ع��ام
و� ّ
� ّأن املطلوب الآن هو ت�ضافر اجلهود
للعمل على منع انتقال الإرهابيني،
وقطع �أو�صالهم وخ��ط��وط توا�صلهم
و�إم��دادات��ه��م ،وحرمانهم م��ن امل��وارد
ال��ت��ي ت��ع��زز �إي��دي��ول��وج��ي��ات��ه��م ،وبع�ض
ه��ذه امل���وارد تقف خلفها ج��ه��ات ال
�أف���راد ،ومالحقتهم عرب ال�شبكات
الإلكرتونية واعتماد �إجراءات موحدة
لكن
لتبادل املعلومات اال�ستخبارية.
ّ
الأه��م هو وق��ف ا�ستثمار بع�ض ال��دول
يف الإره���اب يف حمطات م��ن عملها
ال�سيا�سي وحماربته يف حمطات الأخرى.
وخ��ت��م ق��ائ�ًل�اً ّ �« :إن الإره����اب عابر
للحدود وال بد من مواجهة هذا اخلطر
الإقليمي والدويل باعتماد ا�سرتاتيجية
مقابلة ع��ن��وان��ه��ا «���س��ي��ا���س��ة الأم���ن
ال��ع��اب��ر ل��ل��ح��دود» وه���ذا ال ي��ك��ون �إ ّال
املنــزه عــن
الندي والأخالقي
ّ
بالتعاون ّ
الفوقيــة».
وحتديدا �شمال البالد �إذ �سقط لنا رفاق
ً
نعتز بهم وبعائالتهم ...كما ازدادت
�وع��ا �إىل �أن كانت
هجمته
كما ون� ً
ًّ
ح��ررت
عملية «ف��ج��ر اجل���رود» ال��ت��ي
ّ

الأر�ض و�أع��ادت ال�سيادة .كما جنحنا
يف الأمن العام وعرب الأمن اال�ستباقي يف
�إحباط ع�شرات الهجمات الدامية التي
ك��ان لبع�ضها ،لو جن��ح� ،أن يت�سبب

جل�سات امل�ؤمتر

ت�ضمن برنامج امل�ؤمتر يف اليوم الأول
ّ
«تطور
ثالث جل�سات حتت عناوين:
ّ
الإره��اب يف ال�شرق الأو�سط»« ،اندحار
التنظيمات الإره��اب��ي��ة يف املنطقة
وعالقتها بالقارة الأفريقية» ،و«جتربة
لبنان يف دحر الإرهاب» .يف اليوم الثاين
عقدت جل�ستان ،الأوىل بعنوان «منو
الإرهاب يف �أفريقيا ،و�أ�سبابه الداخلية
واخلارجية» ،والثانية بعنوان «�آف��اق
ت�سوية النزاعات ومكافحة الإرهاب يف
القارة الأفريقية».
يف اخلال�صة� ،أو���ص��ى امل��ؤمت��ر ب�إر�ساء
�أ�س�س العدالة الدولية وجترمي الإرهاب
ؤك� ً�دا �أهمية الأم��ن
الإل��ك�تروين ،م �� ّ
اال�ستباقي.
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مديريات

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

مديرية التعاون الع�سكري
– املدين CIMIC

متابعات ميدانية وتكرمي
والتدريب م�ستمر

م�سي �أع��م��ال مديرية التعاون
زار
رّ
الع�سكري – امل��دين  CIMICالعميد
الركن �إيلي �أبي را�شد يرافقه امللحق
الع�سكري الهولندي يف لبنان املقدم
 ،Johan Carel Gerritsenمع وفد
من وزارة اخلارجية الهولندية ،الق�سم
الإقليمي التابع للمديرية املذكورة يف
ّ
لالطالع على �سري
منطقة البقاع،
العمل فيه؛ كما ّ
تفقدوا خزان مياه
يف منطقة يونني متّ �إن�شا�ؤه بتمويل من
ال�سلطات الهولندية �ضمن �إطار التعاون
الع�سكري – املدين.
ُ
ويف نادي ال�ضباط – جونيه� ،أقيم حفل
غ��داء يف منا�سبة م��غ��ادرة فريق وحدة
التعاون الع�سكري – املدين يف ال�سفارة
الأم�يرك��ي��ة  CMSEلبنان ،ح�ضره
�ضباط من املديرية ،والفريق املحتفى به.

بلدة نيحا  -ال�شوف
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زيارة امللحق الع�سكري الهولندي �إىل البقاع

تكرمي الفريق الأمريكي

بلدة �شري حمرين

ّ
تخلل احلفل تقدمي الدروع التذكارية.
و�ضمن �إط��ار التعاون الع�سكري –
امل��دين ،زار وف��د من املديرية و�آخ��ر من
وح��دة التعاون الع�سكري امل��دين لدى
ال�سفارة الأمريكية يف لبنان ،CMSE
عدة بلدات لبنانية (نيحا ال�شوف –
خريبة اجل��رد� ،إي��ع��ال� ،شري حمرين،
امل��ن��ي��ة) ،واجتمعوا ب��ر�ؤ���س��اء و�أع�ضاء
جمال�سها البلدية للتن�سيق والتخطيط
مل�شاريع م�ستقبلية ،وتقييم �أخرى متّ
تنفيذها.
ويف قاعة حما�ضرات املديرية� ،أق��ام
فريق تدريب كندي دورة تدريبية يف
جم��ال التعاون الع�سكري – امل��دين،
تابعها �ضباط و�أفراد من املديرية بهدف

دورة تدريبية

دورة ب�إ�شراف فريق التدريب الكندي

كن
تنمية القدرات على تن�سيق الأن�شطة وامل�شاريع التي مُت ّ
اجلي�ش م��ن امل�شاركة الفاعلة يف دع��م املجتمع امل��دين
اللبناين� .أقامت املديرية يف ختام ال��دورة ،حفل كوكتيل
م�سي �أعمالها العميد الركن �أبي را�شد ،ومدير الدورة
ح�ضره
رّ
العقيد الركن �إياد العلم ،وغداء تكرميي يف نادي ال�ضباط -
الريزة على �شرف الفريق الكندي.
ويف الإط��ار نف�سهّ ،
نظمت املديرية ب�إ�شراف مكتب الأمم
املتّ حدة لتن�سيق ال�ش�ؤون الإن�سانية يف لبنان ،UN-OCHA
ور�شة عمل يف قاعة املحا�ضرات حول «التعاون الع�سكري –
املدين يف اجلي�ش اللبناين» بهدف تنمية قدرات الع�سكريني
و�إطالعهم على دور املكتب املذكور وطريقة عمله� .شارك
يف الور�شة �ضباط وع�سكريون من املديرية ّ
ت�سلموا يف ختامها
�شهاداتهم.

ور�شة عمل ب�إ�شراف مكتب الأمم املتحدة

بلدة املنية

�صورة تذكارية
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مديريات

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

مديرية القانون
الدويل الإن�ساين
وحقوق الإن�سان:

ندوة وور�شة عمل
ّ
نظم فريق التدريب والتعاون الكندي
يف لبنان برئا�سة املقدم  David Hillندوة
حول «دور املر�أة يف اجلي�ش» يف ّ
كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان ح�ضرها حواىل
ً
ورتيبا (�إن��اث وذك��ور) من
�ضابطا
40
ً
خمتلف وحدات اجلي�ش.
ح�ضر االفتتاح العميد مروان عيد مدير
القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان
ومندوبون من الأمم املتّ حدة ،بالإ�ضافة

�إىل فريق التدريب الإ�ست�شاري الربيطاين،
وف��ري��ق ال��ت��دري��ب الأم�يرك��ي للحرب
َ
وامللحقني الع�سكر َيني
غري املتماثلة،
الكندي املقدم ديفيد جونز والأمل��اين
املقدم ريت�شارد �ستينت.
�أث��ن��ى العميد عيد يف كلمته على
ج��ه��ود ف��ري��ق ال��ت��دري��ب ال��ك��ن��دي يف
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م�شد ًدا على �أهمية دور املر�أة يف
لبنان،
ّ
اجليو�ش وبخا�صة يف اجلي�ش اللبناين،
الذي ي�ستوعب يف �صفوفه �أعدا ًدا متزايدة
من الإن��اث ،ينبغي ا�ستثمار طاقاتهن
بال�شكل املالئم.
متحورت املحا�ضرة الرئي�سة للعميد
 Rebecca Patersonم�س�ؤولة الدمج

ّ
امل�سلحة الكندية
اجلندري يف القوات
ح��ول :معايري احلياد بالن�سبة للنوع
االجتماعي ،تكاف�ؤ الفر�ص ،امل�ساواة
يف ال��روات��ب واحل��واف��ز ،م�شاركة امل��ر�أة
يف العمليات الع�سكرية ومتثيلها يف
املنا�صب القيادية.
وقدمت �سفرية كندا يف لبنان ال�سيدة
ّ

 Emanuelle Lamoureuxمداخلة
م�شيدة مب�ستوى التدريب يف امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية اللبنانية ومبدى التزامها
خ�صو�صا
تنفيذ االتفاقيات الدولية،
ً
جلهة رفع ن�سبة تطويع الإن��اث .ختم
�أعمال الندوة العقيد �إريك الندري نائب
ّ
امل�سلحة الكندية لفريق
قائد القوات
متعه ًدا ا�ستمرار
العمل يف ال�شرق الأو�سط،
ّ
التعاون والتن�سيق مع اجلي�ش اللبناين
ٍ
وب�شكل خا�ص م��ع مديرية القانون
الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان.

ور�شة عمل مع ال�صليب الأحمر

�إىل ذلكّ ،
نظمت املديرية مع اللجنة
الدولية لل�صليب الأحمر يف بريوت ور�شة
ّ
كلية ف���ؤاد �شهاب للقيادة
عمل يف
والأرك��ان بعنوان «الرعاية ال�صحية يف
مواقع االحتجاز» .متّ اختيار امل�شاركني
من العاملني يف جمال الطبابة �أو ال�سجون
من القطع الآت��ي ذكرها :املحكمة
الع�سكرية الدائمة ،مديرية املخابرات،
ال�شرطة الع�سكرية ،طبابات املناطق،
�شرطة املناطق واملركز الطبي يف مقر
عام اجلي�ش.
وقد �أ�شار مدير ال��دورة العميد عيد يف
كلمته االفتتاحية �إىل � ّأن املديرية
ّ
تتطلع �إىل تعزيز التعاون مع اللجنة
الدولية لل�صليب الأح��م��ر يف ب�يروت،
ال�ستثمار خربتها الطويلة يف جمال
االحتجاز ،وتطبيق الق َيم الإن�سانية التي
ت�ؤمن بها ،ولرفع القدرات عرب التدريب

املتخ�صّ �ص على امل�ستويات جميعها.
ً
بالغا
اهتماما
أك��د � ّأن املديرية تويل
و� ّ
ً
لل�سجون الع�سكرية وق�ضايا االحتجاز،
ً
انطالقا من التزام اجلي�ش اللبناين
وذلك
م��ب��ادئ امل��واث��ي��ق الإن�سانية واح�ترام��ه
االتفاقيات التي �صادقت عليها الدولة
اللبنانية.
ولفت ال�سيد بابلو بري�شل�سي نائب
رئي�س بعثة اللجنة ال���دويل لل�صليب
الأحمر يف لبنان يف كلمته �إىل � ّأن هذه

الور�شة تهدف �إىل حتديد امل�شاكل و�إيجاد
احللول املالئمة لها ،متمنّ ًيا اال�ستفادة
من النقا�شات املثمرة.
تعرف امل�شاركون يف الور�شة �إىل �أن�شطة
ّ
اللجنة ال��دول��ي��ة لل�صليب الأح��م��ر يف
�أماكن االحتجاز ،من خالل مداخالت
قدمها حما�ضران م��ن اللجنة وهما
ّ
الدكتور �أحمد يو�سف (طبيب �أماكن
االح��ت��ج��از) ،وال�سيد روب���رت ه��والن��در
(م�ست�شار �أنظمة ال�سجون).
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ً
الحقا مع
ميكن �أن يتابعوا التدريب
الوحدات اخلا�صة يف اجلي�ش الأمريكي.
بعدها ّ
املميزون دروعهم
ت�سلم الرتباء
ّ
ومكاف�آتهم من العقيد  ،Walkerوهم:
امل�ؤهل �أول ربيع عزيز (مغاوير البحر)،
امل�ؤهل �أول عقيد بو �شقره (مدر�سة القوات
اخلا�صة) ،امل�ؤهل �أول علي علي (فوج
املغاوير) ،املعاون �أول عالء �صالح الدين
(مدير ّية املخابرات) ،واملعاون ربيع كنج
(الفوج املجوقل).
وبينما ّ
ال�سيد
درعا �إىل
�سلم قائد الفوج ً
ّ
قدم امل�ؤهل
زاك ّ
بزي تقدي ًرا لدعمه الفوجّ ،

تكرمي

�إعداد :ندين البلعة خريالله

القوات اخلا�صة
ّ
تكرم
الأمريكية ّ
رتباء مت ّيزوا يف التدريب
�أقام املكتب اخلا�ص يف لبنان لقيادة القوات
اً
احتفال،
اخلا�صة لدى ال�سفارة الأمريكية
كرم خالله الرتباء املم ّيزين ،الذين تابعوا
ّ
دورات تدريب خا�صة مع فرق التدريب
الأمريكية .تر أّ��س االحتفال الذي �أُقيم يف قيادة
فوج املغاوير -ثكنة غ�سان رمان رومية ،قائد
الفوج العميد الركن مارون القبياتي ،وح�ضره
القوات اخلا�صة يف
�إىل جانب قائد قيادة ّ
املكتب اخلا�ص يف لبنان العقيد Joshwa
 ،Walkerوفريق التدريب الأمريكي،
قادة الأف��واج اخلا�صة يف اجلي�ش ،والرتباء
املدعوين.
املكرمون وعدد من
ّ
ّ
ّ
الوطنيني
بالن�شيدين
ا�ستهل االحتفال
َ
َّ
الأمريكي واللبناين ،بعدها �ألقى العقيد
 Walkerكلمة ،جاء فيها:
«يتم اليوم تبديل ال�سر ّية املوجودة يف
ّ
حامات والتي ت��د ّرب ال��ق� ّ�وات اخلا�صة
يف لبنان ،وق��د ك��ان لنا �شرف العمل
معكم يف الأ���ش��ه��ر ال�ستّ ة الأخ�ي�رة،
ّ
ونتطلع �إىل متابعة التعاون والتدريب يف
الأيام القادمة .و�سبب لقائنا اليوم ،هو
تكرمي �أف�ضل رتباء تد ّربوا من الوحدات
القوات اخلا�صة ،مدير ّية
اخلا�صة (مدر�سة ّ
امل��خ��اب��رات ،امل��غ��اوي��ر ،م��غ��اوي��ر البحر،
واملجوقل».
لاً
�سر النجاح واالنت�صارات
و�أ�ضاف قائ ّ � :إن ّ
ال��ت��ي ّ
حققها اجلي�ش الأم�يرك��ي يف
حروبه على �أعدائه طوال � 17سنة ،هو
نخبة الرتباء يف �صفوفه ،فه�ؤالء هم من
أمامية.
يخو�ضون املعارك يف اخلطوط ال ّ
اللبنانيني
قررنا تكرمي الرتباء
ّ
لذلكّ ،
متيزوا خالل متابعتهم التدريب
الذين ّ

مع فريقنا .وبنا ًء على التقييم الذي
�أجراه رتبا�ؤنا املد ّربون ،متّ اختيار رتيب
من كل وحدة ملكاف�أتهم.
املكرمني
ويف ختام كلمته �أ�شار �إىل � ّأن
َّ

درعا تقديرية
�أول علي للعقيد ً Walker
ُ
با�سم �ضباط فوج املغاوير وعنا�صره ،و�أقيم
غداء للمنا�سبة يف نادي �ضباط الفوج.
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�إعداد :نينا عقل خليل
برعاية رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه
ّبري ،وبدعوة من الأمانة العامة ملجل�س النواب
واملركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة بالألغام
واللجنة الوطنية مل�ساعدة �ضحايا الألغامّ ،
نظم
جمل�س النواب يف اليوم العاملي للأ�شخا�ص
ذوي الإعاقة« ،اللقاء الربملاين الثاين مل�صابي
الألغام منا�صرة للقانون  ،»2000/220وذلك
يف القاعة العامة للمجل�س.
ح�ضر اللقاء رئي�سة اجلمعية اللبنانية لرعاية
املعوقني رنده عا�صي ّبري مم ّثلة الرئي�س ّبري،
ّ
ووزير ال�ش�ؤون االجتماعية يف حكومة ت�صريف
الأعمال بيار بو عا�صي ،وعدد من النواب،
ورئي�س املركز اللبناين للأعمال املتع ّلقة
اً
ممثل قائد
بالألغام العميد الركن زياد ن�صر
اجلي�ش ،ومم ّثل االحتاد الأوروبي راي ميلني،
و�شخ�صيات.

كلمة مم ّثل القيادة

بعد الن�شيد الوطني وكلمة الدكتورة
ّ
ممثلة اللجنة الوطنية
حبوبة ع��ون
مل�ساعدة �ضحايا الألغام� ،ألقى العميد
الركن ن�صر كلمة قال فيها« :ي�صادف
الثالث من كانون الأول من كل عام

اللقاء الربملاين الثاين
مل�صابي الألغام يف اليوم
العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة

اليوم العاملي لذوي احلاجات
اخل��ا���ص��ة ،وه���و ال��ي��وم ال��ذي
خ صّ� �صته لهم الأمم املتحدة
منذ العام  .1992يهدف هذا
اليوم �إىل زيادة الفهم لق�ضايا
الإعاقة ودعم ذوي احلاجات
اخلا�صة يف خمتلف املجاالت،
وال���ت���ي ت�����ض��م��ن االن���دم���اج
ّ
الكلي ل��ه��ؤالء يف املجتمع
الذي ينتمون �إليه.
نحتفل اليوم ولل�سنة الثانية
على التوايل هنا يف جمل�س
ٍ
برعاية كرمية من
النواب
دول��ة رئي�س املجل�س الأ�ستاذ
بري ،حيث يوجد بيننا
نبيه ّ
ع���دد م��ن م�صابي الأل��غ��ام
والقنابل العنقودية يف لبنان،
�آملني من �سعادتكم العمل
اجل���اد على و���ض��ع املرا�سيم
التطبيقية للقانون 2000/220
باملعوقني يف لبنان
اخلا�ص
ّ
مبن فيهم �ضحايا الألغام
والقنابل العنقودية وال�صادر
عن جمل�سكم الكرمي منذ
العام .»2000
و�أ�ضاف« :نعمل يف املركز
ّ
املتعلقة
اللبناين للأعمال
بالألغام يف اجلي�ش اللبناين،
�ضمن املرتكزات الأ�سا�سية
ّ
املتعلقة بالألغام،
للأعمال
يف جماالت تنظيف الأرا�ضي
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م���ن الأل���غ���ام
والقنابل العنقودية والذخائر
غري املنفجرة التي ّ
خلفتها
احل���رب الأه��ل��ي��ة واحل���روب
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امل��ت��ك��ررة
الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة
ّ
ع��ل��ى ل��ب��ن��ان ،واجل��م��اع��ات
الإره��اب��ي��ة يف ج��رود عر�سال
ور�أ�����س بعلبك ،بالإ�ضافة
�إىل التوعية على �أخ��ط��ار
الألغام والقنابل العنقودية.
كما ن�سعى با�ستمرار �إىل
التوا�صل مع اجلهات املانحة
�ضمن الإمكانات املتاحة
مل�����س��اع��دة م�صابي الأل��غ��ام
والقنابل العنقودية بالتعاون
مع اللجنة الوطنية مل�ساعدة
���ض��ح��اي��ا الأل����غ����ام ل��ت ��أم�ين
امل�ستلزمات الأ�سا�سية للعناية
ال�صحية».
ّ
وتابعّ �« :إن ه�ؤالء امل�صابني
ي�����س��ت��ح� ّ�ق��ون م��ن��ا الكثري
لتمكينهم من االندماج
يف جمتمعاتهم ك��ج��زء ال
يتجز أ� من �أه��داف التنمية
�ك��ن
امل�������س���ت���دام���ة ل��ي��ت��م� ّ
الأ�شخا�ص ذوو االحتياجات
اخلا�صة من اال�ضطالع بدو ٍر
فاعل يف املجتمع وبخا�صة
يف �سباق العمل الإن�ساين،
وللتنمية و�إزالة احلواجز التي
تعرت�ض حياتهم الطبيعية،
و�ضمان حقوقهم يف املجاالت
�ك��ن��ه��م م���ن االن���دم���اج يف
ال��ت��ي مت� ّ
احلياة املجتمعية وتذليل ال�صعاب التي
تواجههم»...

ال�سيدة ّبري

ّ
لكل من
كذلك ،كانت كلمة
ّ
ّ
وممثلة برنامج
ممثل االحتاد الأوروب��ي
الأمم املتحدة الإمنائي .بدورها� ،ألقت
ال�سيدة ب� ّ�ري كلمة راع��ي االحتفال،
ّ
ومما قالت :ا�سمحوا يل ،ونحن يف رحاب
اليوم العاملي للأ�شخا�ص ذوي الإعاقة،
أت��وج��ه بالتحية �إىل ه��ذه الفئة
�أن � ّ
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156

ٍ
بفائ�ض �إن�ساين ال
الإن�سانية ...املجبولة
ٍ
ٍ
إخال�ص ال حدود
وبحب ال ين�ضب و�
ُيقا�س
له ...و�أ�ضافت« :بني اللقاء الربملاين الأول
الذي عالج مو�ضوع التوعية على �أخطار
الألغام وعنوان اللقاء اليوم ُعرى وروابط
من ال�صعوبة مبكان ف�صل �أحدهما
عن الآخر.
فعلى الرغم من الإجن��ازات املتوا�صلة
ّ
التي ّ
حتققها فرق
حققتها وما زال��ت
الهند�سة يف اجلي�ش من خالل املركز
ّ
املتعلقة بالألغام،
اللبناين للأعمال
وكذلك قوات الطوارئ الدولية وال�شركاء

الدوليون وجناحهم يف تقلي�ص امل�ساحات
امللوثة بالألغام والقنابل العنقودية� ،إىل
ّ
ما ن�سبته  69يف املئة من �إجمايل امل�ساحة
ّ
لكن النزف
كل ًيا،
املنوي تنظيفها
ّ
الب�شري الناجم عن هذا االحتالل املقنّ ع
مل�ساحات �شا�سعة من لبنان يف خمتلف
جراء
املحافظات ،وال ّ
�سيما يف اجلنوب ّ
ما ّ
خلفته العدوانية الإ�سرائيلية من
قنابل عنقودية وعند احل��دود ال�شرقية
جراء وجود اجلماعات الإرهابية ،ال يزال
ّ
صلاً
متوا� وم�ستم ًرا بحيث بلغ �إجمايل
جريحا
ال�ضحايا � 3797ضحية ،و2879
ً

الر�سالة الإ���س�لام��ي��ة») عن
«احلق يف الرتبية والتعليم»،
بينما حت���دث ن��زي��ه �صعب
(م��ن «اجلمعية اللبنانية
لرعاية املعوقني») عن «احلق
يف الدمج املجتمعي»...

الوزير بو عا�صي

معظمهم أُ��صيب ب�إعاقات دائمة918 ،
�شهيدا ولي�س �آخرهم اب��ن بلدة راميا
ً
احلدودية املرحوم احلاج �شبلي عي�سى.
فق�صة ال�شهيد �شبلي عي�سى تخت�صر
ك��ل احل��ك��اي��ات بف�صولها امل�أ�سوية
الدامية ،واملفتوحة يف � ٍآن على �صفحات
ّ
والتعلق بالأر�ض والوطن
ال�صمود والبطولة
املغم�سة بالدم يف كث ٍ
ري من
ولقمة العي�ش ّ
الأحيان� .شبلي عي�سى احلاج اجلليل
الذي مل يكد يخلع ثياب احلداد على
�شهيدا بفعل انفجار
ابنه علي الذي ق�ضى
ً
لغم �أر�ضي خالل اعتنائه مبح�صول التبغ
ٍ
وجمعه له ،وبعد �سنوات قليلة ويف احلقل
نف�سه ،وفوق الرتاب الذي ُجبل بدم جنله،
يالقي م�صري ابنه نف�سه ...وليطرح بدمه
ودم ابنه ودم��اء الع�شرات من الأطفال
واملدنيني جملة من الأ�سئلة :متى يلتئم
هذا اجلرح؟ وكيف ال�سبيل �إىل اخلروج
من هذه الدوامة القاتلة؟ وما هي الأدوار
املَنوطة بالدولة حيال هذا امللف النازف
���ش��ه��داء وج��رح��ى معظمهم مدنيون
ّ
وجلهم من ذوي احتياجات
و�أط��ف��ال
خا�صة ؟ وما هي احلقوق املرتتبة على
عموما ومنهم
ال�سلطات املعنية حيالهم
ً
الناجون من الألغام؟».
وقالت« :ا�سمحوا يل الآن من موقعي
كرئي�سة للجمعية اللبنانية لرعاية
املعوقني � ّأن �أُق��ارب الأجوبة على هذه
ّ

الت�سا�ؤالت و�أن �أعود �إىل العنوان الرئي�سي
ال��ذي نلتقي من �أجله اليوم «منا�صرة
القانون  »2000/220والت�ضامن مع م�صابي
ً
مم��ا ت��ق� ّ�دم نطالب
الأل��غ��ام.
انطالقا ّ
احلكومة وال��وزارات املعنية �إىل املبادرة
باجتاه �سل�سلة من اخلطوات ...وكما
اجلمعية اللبنانية لرعاية
ك��نّ ��ا يف
ّ
املعوقني يف طليعة من تبنّ ى ق�ضية ذوي
ّ
احل��اج��ات اخل��ا���ص��ة ب��ك� ّ�ل عناوينها
ت�أهيلاً ورع��اي� ً�ة واحت�ضا ًنا� ،سنكون
�أي���ً��ض��ا يف طليعة املنا�ضلني م��ن �أج��ل
تبنّ ي حقوقهم كاملة م��ن دون �أي
انتقا�ص»...

مداخالت

بعد الكلمات ،قدم عدد من م�صابي
الألغام والقنابل العنقودية مداخالت،
فتحدث �أح��م��د خ��ال��د (م��ن جمعية
«ال��ر�ؤي��ا للتنمية والت�أهيل والرعاية»)
ّ
معوق
كل �شخ�ص
م�شددا على «حق
ً
ّ
يف الإف���ادة من اخلدمات االجتماعية
وف��ق ال��ق��ان��ون  2000/220وع��ل��ى نفقة
حتدث عماد خ�شان (من
الدولة .كما ّ
«م�ؤ�س�سة جرحى احل��رب وم�صابيها يف
ال�صحية الإ�سالمية») عن
لبنان والهيئة
ّ
«حق العمل» ،وتناول علي خليل (من
ال�صحية
«اجلمعية اللبنانية للرعاية
ّ
واالج��ت��م��اع��ي��ة» وجمعية «ك�شافة

وك��ان��ت ك��ل��م��ة ل��ل��وزي��ر
بو عا�صي ال��ذي حت��دث عن
ؤك ًدا
«القانون  »2000/220م� ّ
امل��ع��وق�ين يف ال��ع��م��ل،
ح��ق
ّ
متمنيا االن��ط�لاق ب��ور�� ٍ�ش
ً
جديدة ت�سمح بانطالق امل�سار
يجعل جمتمعنا حا�ضنً ا
للأ�شخا�ص ذوي االحتياجات.
كذلك حتدث النائب بكر احلجريي
ّ
ومم��ث��ل��و ع���دة وزارات ق��ب��ل �إع�ل�ان
التو�صيات.

التو�صيات

�ام��ا ،ت�لا النائب مي�شال مو�سى
خ��ت� ً
التو�صيات وقد جاء فيها:
• الطلب من جمل�س ال��ن��واب �إع��ادة
ت ��أك��ي��د �أه��م��ي��ة ال��ق��ان��ون 2000/220
و�أهمية تنفيذه ،والطلب من احلكومة
اللبنانية الإ���س��راع يف تنفيذه و�إ���ص��دار
املرا�سيم اخلا�صة به.
• تفعيل الهيئات وامل�ؤ�س�سات التي تُعنى
بحقوق الأ�شخا�ص ذوي الإعاقة و�إعطائها
تخولها اتخاذ القرارات
ال�صالحيات التي ّ
املنا�سبة مل�صلحتهم.
جد ًيا بت�أمني حق
• اهتمام احلكومة ّ
اال�ست�شفاء والرعاية االجتماعية و�ضمان
حق التوظيف والعمل للأ�شخا�ص ذوي
الإعاقة...
• مطالبة احلكومة بزيادة دعمها
وم�ساهمتها يف الربامج واجلهود الوطنية
التي تُعنى برفع الأ�ضرار الناجمة عن
الأل��غ��ام والقنابل العنقودية والذخائر
ال�صعـد الفنيـة
غري املنفجـرة ،علـى
ُ
والإداري���ـ���ة وال��ت��وع��وي��ـ��ة واالقت�صاديـة
واالجتماعيــة....
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�إعداد :نينا عقل خليل

تقدمي جم ّندين
ممددة خدماتهم
�إىل العلم
عدة قطع
يف ّ

احتفلت قطع ووح��دات من
اجلي�ش بتقدمي جمنّدين ُم ّددت
خدماتهم �إىل العلم بعد �أن �أنهوا
املقررة لهم ،تر�أ�سها
فرتة التدريب ّ
مم ّثلو قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون ،وح�ضرها عدد من ال�ضباط
ٍ
بعرو�ض
املتخرجني ،كما اختتمت
واملدربني �إىل جانب ذوي
املدعوين
ّ
ّ
ّ
املتخرجة.
ع�سكرية �شاركت فيه الوحدات
ّ

ثكنة ا�سكندر غامن – �صغبني

يف ثكنة ا�سكندر غامن – �صغبني ،تر�أ�س االحتفال قائد لواء
بوع�ساف ممثّلاً
امل�شاة التا�سع بالوكالة العقيد الركن بيار
ّ
ّ
كل
العماد قائد اجلي�ش ،و�ألقى كلمة باملنا�سبة جاء فيها»:
ّ
حمط اعتزاز للجي�ش ،وحامل لأمانة ثمينة
واحد منكم هو
الق�سم الذي � ّأديتموه �أمام علم
وم�س�ؤولية كربى توازي عظمة
َ
البالد ،وعظمة الر�سالة التي ت�ؤمنون بها يف �أعماق قلوبكم.
و�شاق ومزروع بالتحديات ،لكنّ نا نثق ب�أ ّنكم
فالدرب طويل
ّ
ّ
احلقة،
ق��ادرون على مواجهتها وجتاوزها ملتزمني اجلندية
عازمني على بذل �أق�صى اجلهود للنهو�ض بواجباتكم وتطوير
م�ستواكم».

معهد التعليم

مكي  -بعلبك ،تر�أ�س االحتفال قائد معهد
ويف ثكنة حممد ّ
ً
التعليم العميد الركن مارون مهنّ ا ّ
ممثال قائد اجلي�ش العماد
جوزاف عون الذي �ألقى كلمة باملنا�سبة جاء فيها« :تقفون
اليوم على عتبة مرحلة جديدة يف م�سريتكم الع�سكرية،
لذا �أُو�صيكم �أن تعطوا املثال يف وحداتكم وبني ر�ؤ�سائكم

ورفاقكم ،يف التزام قواعد االن�ضباط الع�سكري ،والقوانني
املرعية الإج��راء ،كما يف االندفاع يف
والأنظمة والتعليمات
ّ
ّ
والتحلي ب�إرادة الت�ضحية وال�صرب على امل�صاعب.
�أداء الواجب،
ّ
ّ
ولكل الوطن،
كل الوطن
دائما � ّأن اجلي�ش هو من
ّ
وتذكروا ً
ويعمل يف �سبيل جميع �أبنائه على �أ�سا�س العدالة وامل�ساواة».
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فوج الهند�سة

يف فوج الهند�سة – الوروارّ ،
مثل العماد قائد اجلي�ش امل�ساعد
توجه �إىل
الأول ملدير املخابرات العميد الركن علي �شريف الذي ّ
املتخرجني بالقول« :يف القريب العاجل �ستلتحقون بوحدات
ّ
اجلي�ش املنت�شرة على امتداد م�ساحة البالد ،لتبا�شروا �إىل جانب
مهمات الدفاع والأمن والإمن��اء ،لذا �أدعوكم �إىل
رفاقكم
ّ
العمل على تطوير �أنف�سكم با�ستمرار ،من خالل اكت�ساب

الربية الأول
امل�شرتكة وقائد فوج احلدود ّ
العميد ال��رك��ن يو�سف ح��داد ممثّلاً
للمتخرجني
العماد عون ،و�ألقى كلمة
ّ
ق��ال فيها« :اعلموا � ّأن انخراطكم
يف اجلي�ش ويف ه��ذه املرحلة الدقيقة
م��ن ت��اري��خ لبنان ،ه��و �أ�سطع برهان
املزيد من املعارف الع�سكرية والعامة ،والتزام النظام والقانون ،على �إميان ال�شباب اللبناين بوحدة هذا الوطنً � ،
و�شعبا
أر�ضا
ً
املهمات وم�ؤ�س�سات ،وبدور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية امل�ؤمتنة على �إرث ما�ضيه
والتم�سك باالن�ضباط ،واال�ستعداد التام لتنفيذ خمتلف
ّ
ّ
وزرع حا�ضره وح�صاد م�ستقبله ،وهو خري دليل كذلك على � ّأن
التي �ستوكل �إليكم».
�شجرة اجلي�ش التي ت�صونها عزائم الرجال ال�شجعان وترويها دماء
الأبطال ،هي �شجرة را�سخة اجلذور دائمة االخ�ضرار ،ولن تقوى
مع�سكر عرمان للتدريب
القوة عليها رياح ال�شدائد واملحن».
يف مع�سكر عرمان للتدريب ،تر�أ�س االحتفال قائد
ّ
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ك��ذل��ك ،ت���ر�أ����س ق��ائ��د ل���واء امل�شاة
ال��ث��اين العميد ال��رك��ن و�سيم �صالح
احتفال مماثلاً
اً
ممثّلاً العماد ع��ون
املتخرجني
�وج��ه �إىل
يف املع�سكر ،وت� ّ
ّ
بكلمة ّ
حثهم فيها على االن�ضباط
والتحلي ب���إرادة الت�ضحية وال�صرب على
امل�����ص��اع��ب ،واالب��ت��ع��اد ع��ن الفئوية
مبختلف �أ�شكالها .فاجلي�ش هو من
ِّ
ولكل الوطن ،ووالء �أبنائه
كل الوطن
ل�شعاره كامل وثابت يف كل الظروف.

قاعدة رياق اجلوية  -البقاع

ويف قاعدة ري��اق اجلوية – البقاع ،جرى االحتفال برئا�سة قائد لواء
امل�شاة الثالث العميد الركن ح�سن حيدر ممثّلاً قائد اجلي�ش ،وقد
املتخرجني ب�أن يكونوا ر�أ���س حربة يف الدفاع عن وحدة لبنان
�أو�صى
ّ
و�سيادته و�صيغة العي�ش امل�شرتك بني �أبنائه ،يف مواجهة العدو الإ�سرائيلي
والتنظيمات الإرهابية...
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يف كفرفالو�س

ويف منطقة كفرفالو�س  -اجلنوب،
ّ
ت�سلم عنا�صر م��ن اجلي�ش واملديرية
العامة ل�ل�أم��ن ال��ع��ام �شهاداتهم ،يف
احتفال تر�أ�سه قائد مدر�سة القوات
اخلا�صة العميد الركن ف��ادي ّ
خمول

ممثّلاً العماد قائد اجلي�ش ،وذلك عقب متابعتهم بنجاح دورتي «مداهمة وقن�ص
ت�أ�سي�سيتني» .وقد �أثنى العميد الركن ّ
املتخرجني
خمول يف كلمته على كفاءة
ّ
أهمية الدورتني يف تعزيز املهارات القتالية لدى املتد ّربني.
وجهود املد ّربني ،م�شد ًدا على � ّ

يف ملعب �صيدا البلدي

متمرن وجمنّ دين
يف ملعب �صيدا البلدي – اجلنوب ،جرى احتفال تقدمي رتيب
ّ
(م��ددت خدماتهم) للعلم ،تر�أ�سه قائد لواء امل�شاة الأول العميد الركن �إبراهيم
ُ
ّلاً
عبود ممث العماد ع��ون ،يف ح�ضور
ّ
�شخ�صيات ر�سمية واجتماعية وذوي
املتخرجني �إىل جانب عدد من ال�ضباط.
ّ
عبود كلمة
و�ألقى العميد الركن ّ
قال فيها « :لقد ائتمنكم ال�شعب
على م�صريه ،فكونوا على قدر هذه
ّ
كلما
�ذك��روا �أ ّن��ه
الثقة الغالية ،وت� ّ
ع�صفت ال��ري��اح ب��ال��وط��ن ،التفتت
وع ّلقت عليكم
�إليكم الأن��ظ��ار ُ
الآم������ال .واع��ل��م��وا � ّأن جي�شكم
ُّ
دم��ا
ينتظركم
لت�ضخوا يف ع��روق��ه ً
ً
ناب�ضا بروح الفتوة والعنفوان،
جديدا
ً
ولت�شاركوا �إىل جانب رفاقكم يف
مهمات الدفاع والأمن والإمناء».
ّ
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يوم ّيات �أمنية

�إعداد :نيناعقل خليل

�إحاالت وتوقيفات ومطاردات
�إحاالت

• �أحالت مديرية املخابرات على الق�ضاء املخت�ص:
ّ
امللقب
(يف  ،)2018 /11/ 22املدعو ح�سني حممد املحمد،
امل�سهلني اللوج�ستيني
بـ«ح�سني رتيبة» ،وه��و �أح��د �أب��رز
ّ
للتنظيمات الإرهابية بني منطقة وادي خالد و�سوريا .واملحمد
�أوق��ف بتاريخ �سابق ،بعد عملية ر�صد ومتابعة حثيثة،
الرتباطه بالتنظيمات الإرهابية املذكورة ،عرب ت�شكيله
جمموعة لتهريب الأ�سلحة والذخائر احلربية والأ�شخا�ص
مل�صلحتها يف عر�سال ووادي خالد وطرابل�س وال�ضنية� ،إ�ضافة
عدة مذكرات توقيف و�إلقاء قب�ض و�أحكام عن
�إىل وجود ّ
ّ
بحقه ،بجرم
املحكمة الع�سكرية وبالغي توقيف �صادرة
حيازة �أعتدة ع�سكرية و�أ�سلحة وذخائر حربية ،وترويج عملة
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مز ّورة ،والقيام ب�أعمال �إرهابية ،وت�أليف ع�صابات �سلب بقوة
ال�سالح.

توقيفات

• �أوقفت قوى اجلي�ش:
�شخ�صا من التابعية ال�سورية 21 :منهم مطلوبون
 121ً
�شخ�صا لدخولهم
مبوجب مذكرات توقيف ق�ضائية49 ،
ً
�شخ�صا يتجولون ب ��أوراق
خل�سة �إىل الأرا�ضي اللبنانية46 ،
ً
منتهية ال�صالحية و� 5أ�شخا�ص من دون �أوراق ثبوتية ،وذلك
ً
مبلغا
خميم وادي الأرانب  -عر�سال ،وقد �ضبطت بحوزتهم
يف
ّ
من املال وحلى ذهبية ( .)2018/10/29
 -املواطن مايكل.هـ وال�سوري حممد.م ،لإقدامهما على

كمية
تعاطي امل��خ��درات وترويجها ،و�ضبطت بحوزتهما
ّ
ّ
حملة الفنار (.)2018/11/2
كبرية منها ،وذلك يف
 �سيارة يقودها املغربي ع�صام الدين وبرفقته فتاة �سوريةّ
ال�ضبيه ،لإقدامهما على ترويج املـخدرات ،وقد
حملة
يف
ّ
كمية منها بالإ�ضافة �إىل مبلغ مايل
�ضبطـت بـحوزتهما
ّ
(.)2018/11/3
ّ
 �سبعة مواطنني يف حملة �أن�صارية  -اجلنوب ،لإقدامهم علىت�أليف ع�صابة لتزوير العملة وترويجها ،و�ضبطت بحوزتهم
�صفيحة تزوير عملة من فئة املئة دوالر ،وم��واد ت�ستعمل يف
عملية التزوير(.)2018/11/8
 املدعو حممد ح�سني فقيه ،عن�صر �سابق يف ميلي�شيا العمالءبعد حماولته الفرار الجتياز اخلط التقني يف خراج بلدة مي�س

لقيامهم برتويج املخدرات وتعاطيها (.)2018/11/13
 املواطنَني د.ح وع.ع على حاجز بلدة حربتا – البقاع،و�ضبطت داخ��ل �سيارة الأخ�ير ح��واىل  24كيلو غ��رام من
حبة .ودهمت
حبوب الكبتاغون �أي ما يقارب ال���ـّ 124.500
القوة ،بالتاريخ نف�سه ،منزل املواطنني املذكورين وعرثت على
ّ
جمموعة من الأ�سلحة والذخائر(.)2018/11/17
ّ
 املدعو حممد حممود ديب ّامللقب بـ«كوجاك» ،يف حملة
م�سجلة
القبة ،لقيامه ب�سرقة �سيارة رابيد
ّ
م�شروع احلريري ّ -
با�سم �إحدى اجلمعيات من م�ستديرة �أبو علي ،وم�شاركته
ّ
حملة �أبي �سمراء وفرارهم
مع �آخرين ب�سرقة �صيدلية �شادي يف
ّ
بوا�سطة ال�سيارة املذكورة ،و�سرقته دراج��ة نار ّية من حملة
القبة ،بالإ�ضافة �إىل � ّأن املدعو ديب ين�شط برتويج املخدرات
ّ
(.)2018/11/24
 اثنني من كبار جتار املخدرات يف �أح��د فنادق منطقةجبل لبنان ( )2018/11/28وهما الفل�سطينيان :عادل ح�سني
�شحاده ّ
امللقب بــ«عادل �أيوب» ،وح�سن احلاج علي الذي �أطلق
النّ ار على عنا�صر دورية تابعة ملديرية املخابرات خالل حماولة
ّ
حملة ج�سر البا�شا بتاريخ .2018/11/24
توقيفه يف
�سيارة
 جمموعة من املواطنني �شاركوابالتجول يف مواكب ّ
ّ
و�إط�لاق النّ ار يف الهواء بني مناطق ال�شوف ومعا�صر ال�شوف
وال��ب��اروك واملختارة ،وقد �ضبطت بحوزتهم �أ�سلحة حربية
وذخائر (.)2018/11/30
ّ
حملة ال�صويري – كرم البور ،يحاولون العبور
– � 23سور ًيا يف
بطريقة غري �شرعية.

اجلبل  -منطقة
ك�������رك�������زان،
مداهمات
ب��اجت��اه الأرا���ض��ي • دهمت وحدات من اجلي�ش ومديرية املخابرات:
ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة  -منازل عدد من املطلوبني يف بلدة الكني�سة – البقاع،
امل������ح������ت������ل������ة و�أوقفت املدعو �إبراهيم علي زعيرت ،و�ضبطت داخل منزله
ً
ً
(.)2018/11/12
وكمية من الذخائر العائدة
فارغا
مم�شطا
بندقية جي 3-و14
ّ
 ال�������س���وري�ي�ن لها (.)2018/11/9م.ا وف.ا ون.د - ،منزل املطلوب فراج قا�سم زعيرت من دون العثور عليه،
كمية من م�سحوق (بودرة) �أبي�ض اللون
واللبنانيني ك.ب و�ضبطت داخل منزله
ّ
يَ
وميزان خمدرات وكامريات
غراما،
وا.م وع.د يف جمهول النوع زنة 55
ً
ّ
حملة املن�صورية ،مراقبة وغالون يحتوي مادة جمهولة (مواد �أولية) وقنينة زجاج
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يوم ّيات �أمنية
حتتوي م��ادة �أ�سيد ،بالإ�ضافة �إىل  5.5كلغ من ح�شي�شة
الكيف (.)2018/11/9
خميمات النازحني ال�سوريني يف بلدة عر�سال ،حيث �أوقفت
ّ
�شخ�صا من دون
 33مطلو ًبا مبوجب مذكرات توقيف ،و56
ً
�أوراق ثبوتية ،بالإ�ضافة �إىل � 300آخرين بحوزتهم �أوراق منتهية
ال�صالحية (.)2018/11/28
خميمات النازحني ال�سوريني يف وادي حميد-عر�سال حيث
ّ
�شخ�صا 27 ،منهم مطلوبون مبوجب مذكرات
�أوقفت 48
ً
توقيف 13 ،من دون �أوراق ثبوتية �ضمنهم لبنانيان ،و8
ُ�ضبط بحوزتهم �أع��ت��دة وم��ع� ّ�دات ع�سكرية و�إلكرتونية
(.)2018/11/29
ّ
 منازل مطلوبني يف مدينة بعلبك – حملة الع�سرية ،و�أوقفتاملدعوين تركي علي نون ون�صري علي نون املطلو َبني مبوجب
َّ
عدة وثائق� ،آخرها جرم �إطالق نار باجتاه دورية للجي�شّ ،
ومتت
ّ
م�صادرة �أ�سلحة وذخائر و�أعتدة ع�سكرية خمتلفة بالإ�ضافة
�إىل مبلغ مايل مز ّور (.)2018/11/13
 م��ن� اً�زل قيد الإن�����ش��اء يف بلدة احل� ّ�م��ودي��ة -البقاع عائد
للمواطنة ز .إ� املوقوفة لدى الق�ضاء منذ حواىل � 4سنوات بجرم
الإجتار باملخدراتّ ،
كمية كبرية من ح�شي�شة
ومتت م�صادرة
ّ
الكيف و�آالت لت�صنيعها عائدة ل�شقيقها (.)2018/11/17
 مزرعة يف خراج بلدة بعلول  -البقاع الغربي ،حيث �أطلقت�شخ�صا من اجلن�سية ال�سورية كانوا حمتجزين فيها
�سراح 27
ً
مقابل فدية مالية ،كما �أوقفت اخلاطفني اللبنانيني .وهم:
ه� .س وب .ح و�أ .ح ،و�ضبطت بحوزتهم �أ�سلحة حربية و�سيارتني
(.)2018/11/28
اً
منزل يف منطقة ال�شراونة يف بعلبك لتوقيف جمموعة من
ّ
ي�شكلون ع�صابة م�سلحة خطرية
املطلوبني ب�أعمال جرمية
ّ
( .)2018/11/30وقد ح�صل تبادل �إطالق نار � ّأدى �إىل مقتل عدد
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منهم� ،أبرزهم املدعو جوزف حمدان جعفر امللقب بـ«علي
جعفر» املطلوب للق�ضاء مبوجب  200مذكرة توقيف واملتو ّرط
متعددة منها:
مع ع�صابته ب�أعمال جرمية
ّ
• �إطالق نار على دورية ع�سكرية ما � ّأدى �إىل ا�ست�شهاد عدد
من الع�سكريني و�إ�صابة عدد �آخر.
بقوة ال�سالح وال�سطو على
• ت�أليف ع�صابة خطف و�سلب ّ
م�صارف.
• الإجتار باملخدرات وترويجها يف خمتلف املناطق اللبنانية.

 انتحال �صفة�أمنية.
 ت�������زوي�������رم�ستندات ر�سمية
وعمالت.
 الإجت�����������ارب����الأ�����س����ل����ح����ة
والذخائر احلربية
على �أنواعها.
وقد �صادر اجلي�ش
ك����م����ي����ة م��ن
ّ
الأ�سلحة والذخائر
ال����ت����ي وج�����دت
داخ������ل امل���ن���زل،
ك���م���ا ت��ت��اب��ع
القيادة الإجراءات
الأمنية ال�ّل�اّ زم��ة
يف امل���ن���ط���ق���ة،
وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات
ل��ت��ح��دي��د ه��وي��ة
ب��اق��ي ال��ع�����ص��اب��ة
ً
الحقا.
و�إعالنها

متوجهة �إىل منطقة اجلاهلية.
كانت
ّ
�صحة اخلرب ،وتو�ضح � ّأن ال�شاحنة
يهم قيادة اجلي�ش �أن تنفي ّ
ّ
تعر�ضت لعطل على �أوتو�سرتاد الناعمة
املذكورة ،كانت قد ّ
– بريوت ،وتبينّ نتيجة التدقيق �أنها حتوي ذخائر �صلودية
بت�صرف فريق عمل ت�صوير
وجم�سمات ،مو�ضوعة
وتدريبية
ّ
ّ
تابع لإحدى اجلامعات بناء على ترخي�ص م�سبق �صادر عن
قيادة اجلي�ش ،وذلك لت�صوير فيلم �أكادميي.
تدعو قيادة اجلي�ش و�سائل الإعالم جميعها� ،إىل مراجعة
ّ
متعلق
امل�صادر الع�سكرية املخت�صة للتحقق من �أي خرب
باجلي�ش قبل ن�شره.

 ...توقيف مركب �صيد مقابل �شاطئ القلمون

يف  ،2018/12/9ت��واف��رت معلومات ع��ن �إب��ح��ار مركب
�شخ�صا
باجتاه قرب�ص بطريقة غري �شرعية ،وعلى متنه 42
ً
من اجلن�سية ال�سورية وبنغالد�شي ،و�أوقفت دورية من مديرية

 ...مطاردة
يف ج�سر البا�شا
وتبادل �إطالق نار

يف حم� ّ�ل��ة ج�سر
ال��ب��ا���ش��ا ،ح�صل
تبادل �إطالق نار يف �أثناء مطاردة دورية من مديرية املخابرات
ل�سيارة يعمل من بداخلها على ترويج املخدرات .ومتّ العثور
بعدة
على ال�سيارة املذكورة عند م�ستديرة احلايك م�صابة ّ
خمدرة من نوع الباز.
طلقات ،كما ُعرث يف داخلها على مواد
ّ
ّ
املكثفة من قبل مديرية املخابرات،
بنتيجة التحقيقات
تبينّ �أن املواطن ع.ن �أقدم على ت�أجري ال�سيارة للفل�سطيني
ح�.أ.ع ،و� ّأن �سيارة �أخرى قد متّ ا�ستئجارها � ً
أي�ضا ،وبعد عملية
مطاردة لل�سيارة الأخرية متّ توقيفها مع �سائقها املواطن ح.ع
ّ
كمية كبرية من املواد
حملة املطيلب ،و�ضبط يف داخلها
يف
ّ
املخدرة و�أ�سلحة وذخائر حربية ،بالإ�ضافة �إىل مبالغ مالية
ّ
(.)2018/11/24

ربا متع ّل ًقا بتوقيف �شاحنة ذخائر
القيادة تنفي خ ً

ربا من�سو ًبا �إىل
بتاريخ  ،2018/11/29ن�شرت و�سائل الإعالم خ ً
ّ
يتعلق بتوقيف اجلي�ش ل�شاحنة ممتلئة بالذخائر
م�صدر �أمني

املخابرات بالتعاون مع القوات البحرية املركب املذكور قبالة
�شاطئ القلمون – طرابل�س ،وعملت على �سحبه.

م�ضبوطات
وتوقيفات بتهم خمتلفة

بنتيجة التدابري الأمنية التي اتخذتها وحدات اجلي�ش خالل
�شخ�صا من جن�سيات
�شهر ت�شرين الأول ،متّ توقيف 2901
ً
متنوعة ،لتو ّرط بع�ضهم يف جرائم خمتلفة ،منها الإجتار
ّ
باملخدرات والقيام ب�أعمال �سرقة وتهريب وحيازة �أ�سلحة
والتجول داخل الأرا�ضي اللبنانية من دون �إقامات
وممنوعات،
ّ
�شرعية ،وقيادة �سيارات ود ّراجات نارية من دون �أوراق قانونية.
وقد �شملت امل�ضبوطات �أ�سلحة حربية من �أنواع خمتلفة،
وكميات من الذخائر اخلفيفة واملتو�سطة والثقيلة واملخدرات،
ّ
وعد ًدا من �أجهزة االت�صاالت وكامريات املراقبة ،بالإ�ضافة �إىل
� 90آلية و 31د ّراجة نارية بالإ�ضافة �إىل  6مراكب �صيد.
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�إعداد :جورج علم

عرب كثريون ،غادروا املكان ،وتركوا � ً
إرثا
م�ضم ًخا بالوطنية .وتبقى ذاكرة احلنني
ّ
غنية بهاالت املجد من ما�ضي الن�ضال الذي
أنهم
ينق�ش احلا�ضر وامل�ستقبل .جمدهم � ّ
�صنعوا اال�ستقالل ،ورحلوا ّ
مو�شحني بالغار.
كان ر�صيدهم �شمخة ر�أ�س ،ونظافة ّ
كف،
وترهب يف �صوامع الوطن،
و�إميان عميق،
ّ
�أما زادهم فكرامة جمبولة برحيق الأر�ض
التي �أنبتت � ً
أرزا وعنفوا ًنا ،و�سالحهم �صنّارة
طرزت علم اال�ستقالل.
�صوف ّ
ال نعرفهم �إال كوكبة دخلت التاريخ و�سط
يوما مب�سرحية
هالة من نور .رمبا �أُ ِخذنا ً
ال�صوان»� ،إال � ّأن تاريخنا مبني على
«جبال
ّ
دوما العلو نحو العلى!
�صوان تن�شد ً
جبال من ّ
يقول العلاّ مة الدكتور ف�ؤاد �أفرام
الب�ستاين ،يف �إحدى حما�ضراته« :عن
اال�ستقالل روايات ثالث ،الأوىل هي
الأ�صدق والتي �صنعتها البوتقة الأدبية
البكر .الثانية حيث املكان ،الزمان،
امل�سرح ،البطل ،الكومبار�س ،والأدوار.
اً
ف�صول بعد ،وال
الثالثة ،مل تكتمل
ميكن �أن تكتمل �إال مع قيام الدولة القوية ،القادرة ،العادلة،
املتمكنة ،ال�شفّ افة ،الكفوءة ،واملبدعة ،والإبداع �سمة لبنان،
ّ
و�إن ن�ضب معينه ،فال يعود من حاجة �إىل هذا اللبنان».

ٍ
جبال من �ص ّوان
تاريخنا مبني على

لكن ثمة ف�صول ا�ستقاللية ينبغي ا�ستكمالها

يف الرواية الأوىل

م�شرئبة ،و�إرادة فوالذية،
يف الرواية الأوىل :قلم م�سنون ،وفكرة
ّ
و�إميان م�سكون بعبق القدا�سة� .إ ّنهم ر ّواد النه�ضة اللبنانية
 العربية� ،أ�سماء ملعت يف عامل الفكر ،الأدب ،ال�صحافة،ال�سباقة التي
الق�صة ،الرواية ،وال�شعر� .إ ّنهم املفرزة اخلا�صة
ّ
رفعت راية احلرية والتحرر من االحتالل ،الطغيان ،واال�ستبداد،
ملعت �أ�سما�ؤهم يف �سماوات القرن الثامن ع�شر والتا�سع ع�شر،
ومطلع القرن الع�شرين.
ه�ؤالء كانوا اللبنة الأوىل يف عمارة اال�ستقالل ،و�أر�سوا
�شكلت القناطر املعقودة املتكاتفة لـبيتنا
مداميك ثالثة ّ
تربى فيه ر�ؤو�س كبار!
امل�سقوف
ّ
بالغزار .ويا ما ّ
املدماك الأول� ،صنعه املقال الثوري على �صدر �صحيفة كانت

عب امر�أة منت�صبة
تتنقل متنكرة من َجيب �سروال دهري� ،إىل ّ
ّ
تتحلق اجلماعة حول
م�سن ،حيث
القامة� ،إىل قنباز �شيخ
ّ
غ�ضة ،لال�ستماع
القارىء يف ردهة قبو عتيق� ،أو حتت �سنديانة ّ
واال�ستمتاع ،الت�صفيق والهوبرة ،و�إطالق العنان للأل�سن بهدف
نقل امل�ضمون واملحتوى �إىل �أو�سع مدى ممكن ال�ستنفار الهمم،
و�شد الع�صب الوطني ،وتعميم ال�صحوة الوطنية و�سط العامة من
ّ
النا�س.
املدماك الثاين :يقظة الوعي الوطني ،يف كل بلدة ،قرية،
�ضيقة لتعميم
ود�سكرة ،وانتظام اللجان الأهلية ،ولو وفق �أطر ّ
الثقافة ال�شعبية الراف�ضة للأمر الواقع ،قبل �أن يتطور امل�شهد
ال�سرية يف جبل لبنان وم�صر ،والتي
نحو ا�ستحداث اجلمعيات
ّ
�أطلقت الدينامية الن�ضالية على �أ�س�س برامج عمل ،و�آليات
تنظيم ،وتوا�صل ،وجنحت �إىل حد بعيد يف تو�شيح ن�شاطاتها
مبالءات �أدبية ثقافية .ورمبا عبرّ �شاعر الع�صر �آنذاك حافظ
الفوارة بق�صيد ٍة طويلة
�إبراهيم ،عن م�شهدية تلك احلقبة ّ
مطلعها:
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مل�صر �أم لربوع ال�شام تنت�سب
هنا العال وهناك املجد واحل�سب.
املدماك الثالث :عربونه الدم املقد�س عند �أبواب احلرية.
ففي ال�سنوات املتقدمة من تلك احلقبة بد�أ القاين ينزف
و ُي�سال بديلاً عن احلرب ،والأحرار ي�سقطون يف �ساحات الن�ضال،
وارتفعت �أعواد امل�شانق...

الرواية الثانية

هي تلك التي �أ�شرق النور على �أبطالها يف  22ت�شرين الثاين
 ،1943رواية ن�ضال وا�ستقالل ُحفرت يف كتب التاريخّ ،
وعلمت
الطالب ال�صغار والكبار الب�أ�س وال�شجاعة ،والتّ وق �إىل احلرية،
واحلاجة امللحة �إىل اال�ستقاللية ،يومها ولدت دولة من دهاليز
االعتقاالت ،بعد خما�ض ع�سري للتخل�ص من
االنتداب.
وللت�أكيد ،حيث يفرت�ض و�ضع احلقيقة يف
ن�صابها� ،أعلن ا�ستقالل لبنان يف  22ت�شرين
القوات
الثاين  ،1943ومل يكتمل �إال بان�سحاب ّ
الفرن�سية من لبنان يف  31كانون الأول .1946
ويف الرواية � ً
أي�ضا �أ ّنه بعد انتهاء احلرب العاملية
الأوىل� ،أعلن ال�شريف ح�سني بن علي قيام
املحررة
الدولة العربية التي ت�ضم البالد العربية
ّ
من العثمانيني كلها .وبح�سب اتفاقية ح�سني
 مكماهون ،املنطقة التي ت�ضم لبنان احلايليجب �أن تتبع اململكة العربية اجلديدة .ويف
حتديدا انتُدبت فرن�سا حلكم لبنان
هذا الوقت
ً
ُ
وفق اتفاقية �سايك�س – بيكو ،وطلب من
�شعوب املنطقة �أن يحدد كل منها م�صريه.
و�أمام هذه احلالة انق�سم اللبنانيون بني فريق
يطالب بت�أ�سي�س دولة م�ستقلة بحماية فرن�سية،
ً
ملحقا بالدولة العربية
و�آخر يطالب ب�أن يكون هذا الكيان
التي مل تكن قد اتّ �ضحت معاملها النهائية يف تلك احلقبة.

امليثاق الوطني اللبناين

بعد خما�ض ،تبلورت �صيغة ريا�ض ال�صلح  -ب�شارة اخلوري
والتي ُعرِفت بامليثاق الوطني اللبناين ،الذي يقوم على املعادلة
الآتية :من �أجل بلوغ اال�ستقالل على الكيانيني �أن يتنازلوا
عن مطلب حماية فرن�سا لهم ،مقابل تنازل الوحدويني عن
طلب االن�ضمام �إىل الداخل ال�سوري – العربي.

امل�سرح ..والأدوار ..والأبطال

مع بداية احلرب العاملية الثانية  ،وبعد �أن �سيطرت فرن�سا
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احل�سا�سة يف البالد ،طالبت احلكومة اللبنانية
على املراكز
ّ
�سنة  1943املفو�ضية الفرن�سية بتعديل الد�ستور مبا ين�سجم
بدعم من الربيطانيني الذين حكموا
مع الأو�ضاع ،وذلك
ٍ
فل�سطني ،الأردن ،والعراق .ويف � 21أيلول من ال�سنة عينها ،فاز
رئي�سا للجمهورية ،و�أ ّلف
ب�شارة اخلوري يف االنتخابات و�أ�صبح
ً
وحول
حكومته مع ريا�ض ال�صلح ،و�أعلنوا اال�ستقالل التامِّ ،
م�شروع تعديل الد�ستور �إىل املجل�س النيابي .اعتُرب هذا القرار
حتديا ً
�سافرا للمفو�ض ال�سامي الفرن�سي ،الذي ّ
علق الد�ستور،
ًّ
ً
وار�سل �ضباطا العتقال رئي�س اجلمهورية مع رئي�س وزرائه وبع�ض
الوزراء ،والزعماء الوطنيني� ،أمثال عادل ع�سريان ،كميل
�شمعون ،عبد احلميد كرامي ،و�سليم تقال ،واحتجزوهم يف
قلعة را�شيا .عندها قام وزير الدفاع الوطني �آنذاك الأمري جميد
�أر�سالن ،ورئي�س جمل�س النواب �صربي حماده  ،والوزير حبيب
�أبو �شهال بعقد اجتماع ب�شامون ،و�أ ّلفوا حكومة م�ؤقتة،

تكون
عرفت بحكومة ب�شامون ،ورفعوا العلم اللبناين الذي
ّ
تتو�سطه �شجرة �أرز خ�ضراء،
من ثالثة �أق�سام الأحمر ،والأبي�ض
ّ
ريا �إىل
عمت املظاهرات وامل�سريات املدن والأرياف ما �أدى �أخ ً
ّ
الإفراج عن املحتجزين و�إعالن ا�ستقالل لبنان يف  22ت�شرين
الثاين من العام .1943

الرواية الثالثة

بد�أت ن�سائم اال�ستقالل تلفح ال�سهل واجلبل ،وتتغلغل يف
ّ
وتن�شط الدورة الدموية عند اللبنانيني مع
ال�صدور والأفئدة،
توافر املزيد من �أوك�سيجني احلرية ،فيما ان�صرف امل�س�ؤولون �إىل
ومد ج�سور
تدعيم ركائزه وم�ستلزماته ،عن طريق االنفتاحّ ،
ال�صداقات باجتاه الدول ال�شقيقة ،والبحث عن دول �صديقة،

وامل�ساهمة الفاعلة يف
ت�أ�سيــ�س هيئــة الأمــم
املتحــدة �سنــة ،1945
الـجـديــة
واملـ�شــاركــة
ّ
يف �صـيـاغــة مـيـثـاقـهـا،
وت�أ�سـيـ�س جـامـعة الــدول
العربيــة يف العــام 1947
وو�ضع ميثاقها.
�إال � ّأن البهجــة لــم
تكتمــل ،ولــم حتقــق
أبيــة مبتغاهــا
النفو�س ال ّ
يف وطــن احلريــة ،ودولــة
اال�ستقــالل� ،إذ دهمــت
نكبة فل�سطني املكان،
وبددت الأفكار الوردية،
ّ
وبعرثت املواعيد املدرجة
على لوحة االهتمامات،
وقلبت الأولويات ر� ًأ�سا
على عقب.
ُ
واحلقيقة ،لقد �أ�صيب
هذا اال�ستقالل الطري
بجرح كبري
العود يومها
ٍ
ال تزال تعتمل قروحه
حتى يومنا هذا .كانت
املواجهة الأوىل بني �أهل
ال�شــ�أن عنــد الأ�سيــاد،
ويف �صفوف العباد:
«هل نن�أى بالنف�س� ،أم
ن�شارك بامل�صاب اجللل؟
انت�صر اخليار العاطفي
– الوجداين على نزعة
احليادُ ،
وفتحت احلدود والأبواب �أمام تدفقات الالجئني
ّ
ليحلوا على الرحب وال�سعة لفرتة ال تتعدى
الفل�سطينيني،
ٍ
الأ�شهر القليلة .و�إذ بالقليلة متتد ،وتتمدد لعقود طويلة من
الزمن ،ليتحول ما هو م�ؤقت �إىل دائم ،وما هو �إن�ساين – قومي،
�إىل عبء وجودي م�صريي.
� ّ
أطلت بوادر النكبة مع مطلع العام  ،1948وكانت م�ضارب
هبت
الإيواء مل تكتمل ال ّ
عدة ،وعد ًدا ،وال �أمكنة عندما ّ
عا�صفة هوجاء من بالد النيل الدافق باجتاه ربوع لبنان،
حاملة معها لواء القومية مبفاهيمها النا�صرية ّ
وتلقفها بع�ض
ال�شارع اللبناين ،على اعتبار � ّأن القومية يجب �أن تتقدم على
ّ
املحقة .التفاوت يف
الوطنية واللبنانية ،انت�صا ًرا للق�ضايا العربية
اً
املواقف بني الوالء للبنان � اًأول� ،أو للعروبة وق�ضاياها �أول ،كانت

نتيجته ثورة .1958
انتهت ثورة  1958على زغل كبري ،وانطلق ال�س�ؤال املحوري
املد العا�صف الذي
الفا�ضح :كيف نبني دولة اال�ستقالل يف ظل ّ
يجتاح املكان كل �سنوات 1948 .نكبة فل�سطني1958 .
الثورة املعروفة بعناوينها و�أدبياتها ال�سيا�سية ،ومن بعدها
الثورة الفل�سطينية التي خطفت الوطن ،و�أخذته �إىل فتح الند،
والعرقوب يف اجلنوب ،ثم �إىل اتفاق القاهرة واحلرب الأهلية �أو
عاما
حرب الآخرين على �أر�ض لبنان؟ نزف لبنان على مدى ً 17
قدمه من مراهم
ونيف قبل الو�صول �إىل اتفاق الطائف ،وما ّ
ّ
وطي ال�صفحة الأليمة.
وعقاقري لت�ضميد اجلراح ال�ساخنةّ ،

ومل تكتمل ف�صولاً بعد...

ماذا الآن؟ هل اكتملت ف�صول الرواية؟ لي�س بعد!
يتمكن
احتفل لبنان بالذكرى الـ 75لال�ستقالل ،وهو مل
ّ
بعد من بناء الدولة القوية ،القادرة ،والعادلة ،ووطن الفرادة
والتنوع الذي يليق بلبنان الر�سالة.
ُيبحر الوطن يف الذكرى الـ 75لال�ستقالل و�سط بحر هائج،
تتقاذف �سفينته عدة عاتيات.
• � اًأول� :أزمة الوالء التي جتعلنا ننفق من ح�ساب الوطن،
ت�سد جوعه
ل�سد نهم قدمي مل ّ
ون�ستهلك من ر�صيد املواطنيةّ ،
�صيغة ب�شارة اخلوري  -ريا�ض ال�صلح.
التحزب املذهبي على ح�ساب
ثانيا� :أزمة االنتماء� ،أو
•
ّ
ً
اً
االنتماء الوطني ،وعندما يكون الوالء �أول لطائفة �أو لزعيم
ثانيا ،فهذا يعني وجود انف�صام
املجموعة �أو لفئة ما ،ثم الوطن ً
خطري وكبري يف ال�شخ�صية الوطنية.
ً
ّ
ثالثا :الف�ساد .لي�س �سهلاً هذا الأخطبوط املت�سلط،
•
املتمكن ،املتجذّ ر ،والذي يب�سط �أذرعه يف كل الأمكنة،
ّ
وعلى خمتلف امل�ستويات ،ومنذ عقود طويلة من الزمن ،ورمبا
منذ ما قبل اال�ستقالل.
رابعا :التغيري الدميوغرايف ،فلبنان وطن الأقليات،
•
ً
َ
حمدق نْي:
يواجه بعد مرور � 75سنة على اال�ستقالل ،خط َر ْين
التوطني ،والدمج .التوطني� ،إذا مل يت� ّأمن حق عودة الالجئني
الفل�سطينيني �إىل ديارهم يف �سياق احلل الذي ت�سعى �إليه بع�ض
أ�صرت الدول املانحة على دمج
الدول املقتدرة .والدمج� ،إذا ما � ّ
النازحني ال�سوريني يف املجتمع اللبناين ،مقابل امل�ساعدات،
والدعم املايل ...و�إذا مل تن ِ
رب الوحدة الوطنية اللبنانية �إىل
الدفاع عن الوطن الذي بناه الأوائل بالدماء والت�ضحيات ف� ّإن
الآتي �أعظم.
هل يجوز بعد � 75سنة من اال�ستقالل� ،أن ت�ستمر �سفينة
الوطن مت�أرجحة و�سط بحر من الأنواء والأعا�صري ،حتا�صرها
جمموعة من التحديات التي حتاكي امل�ستقبل وامل�صري ،والتي
ّ
حاليا ب�س�ؤالٍ
�سيرتك لهذا اللبنان
يعبرّ عنها
ً
معلب� :أي دور ُ
مع تر�سيم خرائط ال�شرق الأو�سط اجلديد والوا�سع؟!
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�إعداد :الهام ن�صر تابت

نال لبنان ا�ستقالله بعد �سنوات طويلة من الن�ضال ّتوجتها معركة
 .1943بعد ذلك ،كان عليهم خو�ض معارك �أخرى ال تقل �شرا�سة من
�أجل ا�ستقالل ناجز بالفعل ،التق ّيده معاهدات �أو �شروط.
ّ
ا�ستمرت هذه املعارك ثالث �سنوات ،ف�أ�سفرت عن ت�سلم الدولة
اللبنانية وحدات اجلي�ش وامل�صالح االقت�صادية التي كانت ما تزال
خا�ضعة لو�صاية �سلطات االنتداب ،وتُ ّوجت بجالء اجليو�ش الأجنبية
عن لبنان يف نهاية العام .1946
يف ما يلي �إ�ضاءة على املحطات الأ�سا�سية يف هذه املرحلة ،من خالل
مذكرات الرئي�س كميل �شمعون «مراحل اال�ستقالل» ،وكتاب منري تقي
الدين «اجلالء».
كان كميل �شمعون وزي ًرا للداخلية
ّ
كلفه رئي�س اجلمهورية ال�شيخ
حني
ب�شارة اخلوري ورئي�س احلكومة ريا�ض
مفو�ضية للبنان يف لندن،
ال�صلح �إن�شاء ّ
وذل���ك يف �شهر �آب م��ن ال��ع��ام .1944
املفو�ضية كانت �أول متثيل دبلوما�سي
للبنان يف اخل��ارج ،وقد ا�ضطلعت بدو ٍر
كبري على �صعيد دعم موقف لبنان
ومواجهة مماطلة الفرن�سيني يف ت�سليم
اجلي�ش وامل�صالح االقت�صادية �إىل الدولة
اللبنانية.
يعترب ال��رئ��ي�����س �شمعون � ّأن «ن� ّ�ي��ة
الفرن�سيني احلقيقية ك��ان��ت عدم
ربا بعد
ت�سليم احلقوق اللبنانية �إال �ش ً
�شرب» .وي�ضيف« :م��ا كانوا بالطبع
ّ
لي�سلمونا املراكز التي يتمتّ عون بها يف
لبنان .وكانوا يف الوقت ذاته يوا�صلون يف
لندن ووا�شنطن �سعيهم يف احل�صول على
اعرتاف مبرك ٍز ممتاز لفرن�سا يف لبنان.
وكان اجلرنال ديغول يرجو بعد احل�صول
على هذا االعرتاف حملنا على توقيع
معاهدة ت�سجل فيها امتيازات ثقافية
واقت�صادية وا�سرتاتيجية.»...
يف الواقع كانت بريطانيا قد ّ
وقعت
اتفاقية مع م�صر و�أخرى مع العراق ما
موقعا ممي ًزا يف البلدين بعد
ي�ضمن لها
ً
ا�ستقاللهما ،وه��ذا ما حاولت فرن�سا
� ً
أي�ضا احل�صول عليه يف لبنان و�سوريا �أو يف
العدد 402
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لبنان على الأقل.
تباعا �إىل
بعد البدء بت�سليم امل�صالح
ً
ال��دول��ة اللبنانية اعتبا ًرا من مطلع
العام  ،1944ب��د�أت املماطلة من قبل
الفرن�سيني الذين حاولوا ال�ضغط على
احلكومة اللبنانية من خالل افتعال
الأحداث والعراقيل .وقبل �أن تكتمل
ّ
بت�سلم اللواء اجلبلي
فرحة اللبنانيني
اخلام�س مطلع العام  ،1944وتعيني
الزعيم ف���ؤاد �شهاب ق��ائ� ً�دا ل��ه ،حتى
وقعت حادثة  27ني�سان التي كادت
تتحول �إىل فتنة.
فقد ا�ستغلت عنا�صر موالية لفرن�سا
وم��دع��وم��ة م��ن �أج��ه��زت��ه��ا والأج��ه��زة
اخلا�ضعة لها مبا�شرة ،منا�سبة انتخاب
ٍ
ملقعد نيابي �شغر يف
نائبا
يو�سف كرم ً
ال�شمال ،ف�سارت �إىل الربملان جمموعات
ك��ب�يرة بحجة مرافقة ال��ن��ائ��ب ،وملا
و�صلت �إل��ي��ه ح���اول البع�ض اقتحام
املجل�س النيابي حاملني العلم الفرن�سي،
ومنادين ب�سقوط العهد اال�ستقاليل
ّ
وت�سلق بع�ض ال�شبان �إىل
ورج��ال��ه.
�سطح املبنى حم��اول�ين �إن����زال العلم
اللبناين ورفع العلم القدمي مكانه.
ت�صدى الدرك لهذه املحاولة وانت�صر لها
ّ
م�ؤيدون ،فح�صل تبادل لإطالق النار بني
موظفي الأم��ن العام الذين كانوا ال
يزالون ب�إمرة الأجهزة الفرن�سية وقوات

معارك كثرية
خا�ضها اللبنانيون
يف �سبيل ا�ستقاللهم
الدرك الذي كان حتت �إمرة ال�سلطات
اللبنانية ،ف�سقط خم�سة قتلى و�سبعة
جريحا.
ع�شر
ً
عقب هذه احلادثة توقف البحث يف
ت�سليم وحدات اجلي�ش �إىل احلكومة
اللبنانية� ،إىل �أن عاد وا�ست�ؤنف يف 15
حزيران .1944

بروتوكول  15حزيران 1944

ي���روي م��ن�ير ت��ق��ي ال��دي��ن يف كتابه
«اجلالء» ،وقائع ت�سليم �أول قطعة من
اجلي�ش للحكومة اللبنانية ،كما
يلي:
«يف اخلام�س ع�شر من حزيران ،1944
و�ضع رئي�س احلكومة اللبنانية ريا�ض
ال�صلح م��ع اجل�ن�رال ب��ول بينيه قائد
خا�صا
ترتيبا
القوات الفرن�سية يف ال�شرق،
ً
ً
ق�ضى بو�ضع ف��وج من اللواء اخلام�س
اجلبلي وكوكبة من امل�صفحات حتت
ت�صرف احلكومة اللبنانية املبا�شر،
ّ
على �أن يجري ا�ستبدال هذه املجموعة
مرة كل �أربعة �أ�شهر ،بنا ًء على طلب
�صادر عن رئي�س الوزراء �إىل الزعيم قائد
هذا اللواء .متّ ت�سليم املجموعة الأوىل
يف احتفال تخلله عر�ض ع�سكري
يف امللعب البلدي يف  17حزيران ،1944
ح�ضره ع��ن اجل��ان��ب اللبناين رئي�س
اجلمهورية ورئي�س جمل�س الوزراء وبع�ض
الوزراء والنواب ،وعن اجلانب الفرن�سي

اجل�ن�رال بينيه القائد ال��ع��ام للقوات
الفرن�سية و�أرك��ان حربه .يومها ّ
�سلم
رئي�س اجلمهورية العلم اللبناين �إىل
الزعيم ف�ؤاد �شهاب قائد اللواء اخلام�س،
ف��رف��رف ولأول م��رة ف��وق ر�ؤو����س اجلنود
ي�شكلون هذه
اللبنانيني الذين كانوا
ّ
املجموعة...
بعد ذل��ك� ،أخ��ذت احلكومة تبحث
ق�ضية تنظيم م�لاك وزارة ال��دف��اع
الوطني .ثم كان اجتماع يف �صوفر بني
ال�سيد �شاتينيو املندوب العام بالوكالة
الفرن�سية يف ال�شرق والكولونيل �أوليغه
روجيه املندوب لدى احلكومة ال�سورية
و�سعد ال��ل��ه اجل��اب��ري وري��ا���ض ال�صلح
و�سليم تقال ،ومتّ توقيع الربوتوكوالت
املتعلقة بت�سليم دوائر الأمن العام لدى
احلكومتني ال�سورية واللبنانية يف 7
متوز .»1944

فرن�سا تُوقِف مفاو�ضات ت�سليم
اجلي�ش

بعد �أيام من ذلك ،ويف  13متوز و�صل
�إىل لبنان الرئي�س ال�����س��وري �شكري
القوتلي حيث ا�ستقبله الرئي�س ب�شارة
اخل��وري ،وعقد معه حمادثات ح�ضرها
ري��ا���ض ال�����ص��ل��ح وم��و���ض��وع��ه��ا موقف
البلدين من ّ
ت�سلم اجلي�ش وال�سعي لبدء
مفاو�ضات اجلالء .يف املقابل مل تلبث
فرن�سا �أن �أعلنت قطع االت�صاالت
الهادفة �إىل ا�ستكمال ت�سليم القنا�صة
و�سائر الوحدات ،ما مل تدخل حكومتا
لبنان و�سوريا يف مفاو�ضات معها لتوقيع
معاهدة.
ت��أل��ف��ت يف  11ك��ان��ون ال��ث��اين 1945

حكومة جديدة
َخ َلفت حكومة
ال��رئ��ي�����س ري��ا���ض
ال�����ص��ل��ح برئا�سة
ع���ب���د احل��م��ي��د
ك�����رام�����ي ،ويف
ع���ه���ده ت�����س� ّ�ل��م
ل��ب��ن��ان اجل��ي�����ش
وب��ع�����ض امل�صالح
التي كانت ما تزال يف يد الفرن�سيني
كما � ّأ�س�ست جامعة الدول العربية.

يوم اجلي�ش اللبناين

ب��ع��د ن��ح��و �أ���س��ب��وع�ين م���ن ت ��أل��ي��ف
احلكومة اجلديدة ،ت�صاعدت يف البالد
وترية املطالبة بت�سليم اجلي�ش ،وكان
واحدا من الأيام
 29كانون الثاين 1945
ً
املجيدة يف تاريخنا .فماذا ح�صل يومها؟
ي��روي منري تقي الدين �أح��داث ذلك
النهار قائلاً « :كان يوم االثنني الواقع
فيه  29كانون الثاين  1945يوم اجلي�ش
اللبناين ،فقد نزل الطلبة اللبنانيون
�إىل ���ش��وارع العا�صمة مبجموعهم
و�أع�لام��ه��م و�أن��ا���ش��ي��ده��م الوطنية
ّ
بت�سلم اجلي�ش».
مطالبني
ا�ستيقظت بريوت يف ال�ساعة الثامنة
م��ن �صباح ذل��ك ال��ي��وم على �أه��ازي��ج
الطلبة وهتافاتهم ،ف�إذا بالطلبة من
جميع املعاهد العلمية يجتمعون
يف ���ش��ارع بل�س وي�����س�يرون �إىل الق�صر
اجلمهوري ،حيث وقفوا هناك و�أن�شدوا
الن�شيد اللبناين وهتفوا بحياة اجلي�ش،
ف ��أط� ّ�ل عليهم وزي��ر اخلارجية هرني
ً
مري�ضا ،وقال
فرعون ل ّأن الرئي�س كان
لهمّ �« :إن احلكومة �ستطالب باجلي�ش
ولن يهد�أ لها بال حتى يعود �ضباطنا
وجنودنا �إلينا».
ث��م ���س��ار ال��ط�لاب يف جموعهم �إىل
املجل�س النيابي ،ف�ضاقت بهم �ساحة
املجل�س على رحبها وب���د�أوا ين�شدون
�أنا�شيدهم احلما�سية ،ف����إذا ب�صربي
ّ
يطل عليهم
حمادة رئي�س املجل�س
ويقول« :يا طالب اليوم ويا رجال الغد،

حييكم و�أرجو منكم قبل كل �شيء
�أُ ّ
�أن تعودوا �إىل درو�سكم ،و�أن حتافظوا
على الهدوء وال�سكينة ،و�أن تكون
تظاهرتكم �سلمية للغاية» .وتابع
الطالب �سريهم �إىل �ساحة ال�شهداء
حيث كانت تقوم ال�سراي احلكومية،
ووقفوا يف تلك ال�ساحة وراحوا ين�شدون
الن�شيد اللبناين ،ف�أطل عليهم عبد
احلميد كرامي رئي�س احلكومة و�ألقى
كلمة موجزة ال تخرج عن معنى بالغ
احلكومة الذي جاء فيهّ �« :إن احلكومة
اللبنانية ت�شكر �سائر الأهلني الكرام،
ويف طليعتهم طالب املعاهد العلمية
على عاطفتهم الوطنية النبيلة،
ّ
بت�سلم
وحما�سهم الرائع يف املطالبة
اجلي�ش .وفيما هي تعالج هذه الق�ضية
املهمة تطلب من اجلميع االن�صراف
�إىل م�شاغلهم ودرو�سهم و�إف�ساح املجال
للحكومة للعمل يف جو هادئ».
ويتابع تقي الدين �سرد الوقائع ،فريوي
�وج��ه��وا �إىل املفو�ضية
� ّأن ال��ط�لاب ت� ّ
امل�صرية ومن ثم املفو�ضية العراقية حيث
�أ�سمعوا �أ�صواتهم ملمثلي الدول العربية
ال�شقيقة ،وح��واىل الظهر ان�صرفوا �إىل
بيوتهم.

اجلبهة الدبلوما�سية

يروي الرئي�س �شمعون � ّأن احلكومة
الفرن�سية امل�ؤقتة �آنذاك� ،ضغطت على
احلكومة الربيطانية ،لت�صفية الق�ضايا
ّ
املعلقة بني البلدين ومن �ضمنها ق�ضية
ا�ستقالل لبنان و�سوريا .وهذا ما حمل
املفو�ض يف بريوت ودم�شق
وزير بريطانيا
ّ
على �أن ين�صح اللبنانيني وال�سوريني
بوجوب االتفاق مع فرن�سا على �أ�سا�س
معاهدة يتفاو�ض عليها الطرفان .يف
ظل هذه الأج��واء ،كان على �شمعون
�أن يغادر �إىل لندن ليبا�شر ن�شاطه من
هناك .ومل تلبث احلكومة ال�سورية
ّ
كلفته بتمثيلها متثيلاً غري
�أن
مفو�ض
ر�سمي بانتظار تعيني وزير �سوري ّ
يف لندن.
غادر �شمعون لبنان ب ًرا �إىل فل�سطني،
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وم��ن ثم �إىل م�صر حيث قابل امللك
ّ
كلفه � ً
أي�ضا بالدفاع عن
فاروق الذي
حقوق م�صر يف لندن ،ليغادر من هناك
بح ًرا �إىل بريطانيا.
���ش��دد �شمعون خ�ل�ال ل��ق��اءات��ه مع
ّ
امل�س�ؤولني الربيطانيني على اال�ستقالل
التام للبنان و�سوريا ،يف حني كانت
ً
موقفا
احلكومة الربيطانية تتبنّ ى
مزدوجا ،فهي تدعم ا�ستقالل البلدين
ً
لكنها تطالب لفرن�سا مبركز ممتاز
عينت
فيهما .يف � 20أي��ل��ول ّ 1944
ال��والي��ات املتحدة الأم�يرك��ي��ة ج��ورج
وود���س��ورث مبعو ًثا ف��وق ال��ع��ادة ووزي��� ًرا
ً
مفو�ضا لدى حكومتي لبنان و�سوريا ،ويف
ر�سميا با�ستقالل
اليوم التايل ،اعرتفت
ً
البلدين ،ه��ذا االع�تراف دع��م موقف
الدبلوما�سية اللبنانية .وم��ع مطلع
العام  ،1944كانت ق�ضية ا�ستقالل
لبنان ت�شغل ال�صحف وف��ق م��ا يقول
اهتماما من ال��ر�أي
�شمعون ،وتالقي
ً
العام الربيطاين.
يف  30ك��ان��ون ال��ث��اين ّ ،1945
تلقى
�شمعون برقية من احلكومة اللبنانية
تفيده �أ ّنها ّ
�سلمت احلكومة الفرن�سية
ّ
بت�سلم
مذكرتني ،تطالب �إحداهما
ّ
ً
ّ
املوقع يف
اجلي�ش �إن��ف��اذا للربوتوكول
حزيران  ،1944وتطالب الأخرى بتحويل
املفو�ضية العليا الفرن�سية يف بريوت
�إىل م��رك��ز متثيل دبلوما�سي على
غرار الدول احلليفة جميعها .يف ذلك
الوقت ،كانت التظاهرات م�ستمرة يف
ّ
بت�سلم
املدن اللبنانية وال�سورية مطالبة
اجلي�ش.
ا�ستمر ت��وتّ ��ر ال��ع�لاق��ات ب�ين لبنان
ّ
وفرن�سا التي �أعلنت يف � 2شباط 1945
�أ ّنها �ست�ستمر يف اال�ضطالع مبهمات
حفظ الأمن يف لبنان و�سوريا .يف املقابل،
طلب لبنان و�ساطة بريطانيا لت�سوية
ّ
وت�سلم اجلي�ش .وعقد �شمعون
الو�ضع
�صحفيا �أو�ضح فيه موقف لبنان
م�ؤمت ًرا
ً
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�أمام الر�أي العام الربيطاين.
يف � 22آذار  ،1945انعقد م�ؤمتر القاهرة
ال��ذي ّ
وق��ع امل�����ش��ارك��ون فيه «ميثاق
ون�صت مادته
جامعة ال��دول العربية»ّ ،
الثانية على احرتام كل دولة من الدول
امل�شاركة يف اجلامعة ،نظام احلكم
القائم يف دول اجلامعة واعتباره ً
حقا
وتعهد بعدم
من حقوق تلك الدولة،
ّ
القيام بعمل ي��رم��ي �إىل تغيري ذلك
النظام فيها.
بعد �أي��ام من �إق��رار ميثاق اجلامعة،
ّ
تبلغت وزارة اخلارجية من املفو�ضية
الأمريكية يف بريوت دعوة لال�شرتاك
يف م�ؤمتر �سان فرن�سي�سكو لت�أ�سي�س
«منظمة الأمم
املتحدة» .وكان
م�ؤمتر يالطا اتخذ
قرا ًرا يق�ضي بدعوة
الدول التي �أعلنت
احلرب على املحور
وح��ده��ا �إىل �سان
ف��رن�����س��ي�����س��ك��و.
فاجتمع املجل�س
النيابي اللبناين
و�صوت بالإجماع
ّ
ع���ل���ى م�����ش��روع
ق���ان���ون عر�ضته
احلكومة ب�إعالن احلرب على �أملانيا
واليابان.
كان هدف لبنان من �إعالن احلرب
ٍ
جهة� ،أراد
مزدوجا ،فمن
على املحور
ً
اللبنانيون الت�أكيد لفرن�سا �أ ّنهم
يتّ خذون قراراتهم ب�أنف�سهم ،من دون �أن
ت�أخذها بالنيابة عنهم �أي دولة �أخرى.
ومن جهة �أخرى� ،أراد لبنان امل�شاركة
ؤكدا
يف م�ؤمتر �سان فرن�سي�سكو م� ً
ح�ضوره على ال�ساحة الدولية كدولة
م�ستقلة ذات �سيادة .غري � ّأن الفرن�سيني
مل يخفوا ا�ستياءهم من دع��وة لبنان
و�سوريا �إىل �سان فرن�سي�سكو ،بعد �أن
كانوا �سعوا لإغفالهما منها بحجة
قائما .على � ّأن
� ّأن االن��ت��داب ما زال
ً
ّ
وتدخل الدول
يقظة امل�س�ؤولني اللبنانيني

إيجابيا ،و�سافر
العربية ال�شقيقة �أثمرا �
ً
ال��وف��د اللبناين �إىل ال��والي��ات املتحدة
حيث �شارك يف �صياغة ميثاق الأمم
املتحدة .ك��ان لكلمة �شارل مالك
يف امل�ؤمتر بالإنكليزية وقع كبري ،ما
�أغ�ضب الفرن�سيني من جديد.
انت�ساب لبنان �إىل الأمم املتحدة كان
ّ
كل و�صاية
حجة دامغة يف يده لرف�ض
ّ
وكل معاهدة ال يريد توقيعها.
عليه،
انتهت احلرب العاملية الثانية يف � 8أيار
« 1945وكادت االحتفاالت بانت�صارات
احللفاء يف �أوروب���ا تنقلب �إىل ح��وادث
دامية .فقد بدا منذ اليوم الأول � ّأن هذه
االحتفاالت التي ا�ستمرت ثالثة �أيام مل

ريا عفو ًيا عن الفرح بانتهاء
تكن تعب ً
م�صم ًما
برناجما
احل��رب بالن�صر ،بل
ً
ّ
على اال�ستفزاز ،كما لو � ّأن الن�صر قد
�أُح���رز �ضد لبنان وا�ستقالله» ،كما
يقول �شمعون ،الذي ي�ضيف« :الأعالم
الفرن�سية منت�شرة يف ك��ل مكان،
ويف ك��ل مكان �صيحات حقد �ضد
اللبنانيني.»...
ففي حني �أُقيمت الزينة يف خمتلف
�أن���ح���اء ال��ب�لاد وق��ام��ت ال��ت��ظ��اه��رات
اند�س بع�ض املوالني لفرن�سا بني
ابتهاجا،
ً
ّ
املتظاهرين وراحوا يهتفون لديغول...
من جهة �أخ��رى ،و�صلت للحكومة
�أخبار ا�ستقدام فرن�سا لثمانيمئة جندي
�سنغايل �إىل امل�شرق على منت الباخرة
«ج��ان دارك» ،فقدم وزي��ر اخلارجية

هرني فرعون مذكرة �شديدة اللهجة
�إىل املندوبية الفرن�سية تطالب باحرتام
�سيادة لبنان والتقاليد الدولية .توالت
بعد ذلك الأحداث ومنها قدوم �سفينة
حربية فرن�سية جديدة يف � 17أيار ،ف�ضلاً
ع��ن ع��ودة اجل�ن�رال بينيه �إىل ب�يروت
بعد ق�ضائه م��دة طويلة يف ا�ست�شارة
حكومته.
على الأثر قام وزير اخلارجية بزيارة �إىل
دم�شق لتن�سيق مواقف البلدين ،واعترب
الطرفان � ّأن �إن��زال اجلنود الفرن�سيني
انتقا�صا من �سيادة البلدين،
ي�شكل
ّ
ً
ورد الفرن�سيون ب��إر���س��ال م��ذك��رة �إىل
ّ
احلكومتني ورد فيها ..« :وبهذه الروح

ومن دون � ّأي حتفّ ظ ب�ش�أن ا�ستقالل �سوريا
ولبنان ،ترغب احلكومة الفرن�سية
�أن ي��� ّؤم��ن يف م��ا يت�صل بها �صيانة
امل�صالح اجلوهرية التي حتتفظ بها
فرن�سا يف �سوريا ولبنانّ � .إن هذه امل�صالح
على ثالثة �أن��واع ،ثقافية واقت�صادية
وا�سرتاتيجية.»...
�شكل ا�ستقدام اجل��ن��ود واملطالبة
ّ
باملعاهدة من قبل الفرن�سيني� ،شرارة
ثورة غ�ضب اجتاحت لبنان و�سوريا على
امل�ستويني الر�سمي وال�شعبي ،و�سارت
الأحداث يف منحى ت�صاعدي.
يف �شتورةُ ،ع ِقد اجتماع بني وفدين
لبناين و�سوري �ضم رئي�سي جمهوريتي
البلدين ورئي�س حكومة لبنان ووزراء
م��ن البلدين .واتّ ��ف��ق اجلانبان على

�إر���س��ال م��ذك��رات ر�سمية �إىل ال��دول
جميعها التي لها عالقة باملو�ضوع.
على ال�ساحة العاملية وخالل اجتماع
ممثلي الدول اخلم�س (يف � 17أيار )1945
ح��ول ق�ضية االن��ت��داب��ات والو�صايات،
كان للكومندور هارولد �ستا�س ت�صريح
قال فيه« :يجب � اّأل ينظر �إىل � ّأي دولة
ّ
ممثلة يف هذا امل�ؤمتر كدولة ميكن
تطبيق نظام الو�صاية عليها،»...
و�أو�ضح كالمه قائلاً « :هذا الكالم
يتعلق بلبنان و�سوريا».
ع��رب� ً�ي��ا ،ت�ضامن م��ع لبنان و�سوريا
حمليا ،فقد عادت
العراق وم�صر� .أما
ً
اال���ض��ط��راب��ات وال��ت��ظ��اه��رات معلنة
مت�سك اللبنانيني
ّ
ب��ا���س��ت��ق�لال��ه��م
و���س��ي��ادة بلدهم
كاملني.
ف���ق���د ���ش��ه��دت
�����ش����وارع ب�ي�روت
ت������ظ������اه������رات
ال��ط�لاب ال��ذي��ن
ج��اب��وا ال�����ش��وارع
ح�������ام�������ل���ي���ن
ال��ع��ل��م اللبناين
من�شدين «كلنا
ل�����ل�����وط�����ن»...
و�شاركت الن�ساء يف التظاهرات � ً
أي�ضا.
وقدم وفد جامعة �سيدات لبنان مذكرة
ّ
لرئي�س احل��ك��وم��ة ووزي���ر اخلارجية
يدعمن فيها امل��وق��ف اللبناينّ � .أم��ا
نقابة املحامني فقد اجتمعت (� 24أيار
 )1945و�أعلنت �إ�ضرا ًبا ملدة ثالثة �أيام
أييدا للحكومة يف الأزمة احلا�ضرة.
ت� ً

ال تفاو�ض حتت وط�أة ال�ضغوط

طلبت احلكومة اللبنانية بالتن�سيق
مع احلكومة ال�سورية انعقاد جمل�س
اجلامعة العربية ،وبنا ًء على طلب وزير
اخلارجية هرني فرعون عقد املجل�س
النيابي يف � 23أيار  1945جل�سة تاريخية
�ألقى خاللها فرعون كلمة جاء فيها:
أ�صرح لكم
«ي�ؤ�سفني �أ ّيها ال�سادة �أن � ّ

�أ ّن���ن���ا �إذا ك��نّ ��ا
بالأم�س ن�ستند �إىل
�سبب واح��د لعدم
الدخول يف املفاو�ضات ،فقد �أ�صبح لدينا
اليوم �سببان التخاذ هذا املوقف ال�سلبي
بعد و�صول املذكرة الفرن�سية ،لأنها قد
بروح
ا�شتملت على مقرتحات �صيغت
ٍ
ال تتالءم مع �سيادة لبنان وا�ستقالله.
ل��ق��د ك��ان��ت احل��ك��وم��ة اللبنانية
ٍ
إخال�ص
م�ستعدة للدخول يف مفاو�ضات ب�
ّ
كلي ،ولكنّ ها اليوم بعد ق��دوم هذه
القوات اجلديدة وبعد و�صول املقرتحات
ّ
الفرن�سية ،ال تفاو�ض حت��ت ال�ضغط
بقوة ال�سالح ،ول��ن تفاو�ض
والتهديد
ّ
مت�س �سيادة لبنان ،وهي
على �أ�س�س
ّ
تلقي كل تبعة تن�ش�أ عن هذه احلالة
على ال�سلطات الفرن�سية امل�س�ؤولة.
لقد �أبلغنا ممثل فرن�سا من جديد
احتجاجنا ال�شديد على هذه الأعمال،
كما ّ
بلغنا ممثلي ال���دول ال�صديقة
واحلليفة وال���دول العربية ال�شقيقة
وجهة نظرنا التي ت�شرفت بعر�ضها
عليكم.»...

�أول ميزانية للجي�ش

بعد ذل���ك ،ك��ان ال��ك�لام لريا�ض
ال�صلح ال��ذي ق��ال« :ال ي�سعني بعد �أن
ا�ستمعت �إىل ب��ي��ان وزي���ر اخلارجية
أتعدى ت�أييد احلكومة
الغيا�ض� ،إ ّال �أن � ّ
ّ
ُ
�إىل �شكرها ،و�أعلن �أ ّننا وراءها �صف
واحد ويد واحدة ن�سري �إىل النهاية.
وطلب رئي�س جمل�س النواب الت�صويت
على م��وازن��ة ال��دف��اع الوطني البالغة
خم�سة ماليني ل�يرة لإن�شاء اجلي�ش،
ّ
كلهم
ف��إذا بالنواب واحل�ضور يقفون
وين�شدون بحما�سة الن�شيد الوطني
���ص��وت ال���ن���واب على
ال��ل��ب��ن��اين ،ث��م
ّ
ً
اعتمادات اجلي�ش وقوفا...

ق�صف دم�شق و�سقوط قتلى وجرحى
باملئات

يف تلك الأثناء ،كانت دم�شق تعي�ش
ٍ
أح��داث
يف �أج����واء مكفهرة ت��ن��ذر ب���
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خطرية .ومل تت�أخر تلك الأح��داث� ،إذ
ا�ستغل الفرن�سيون حادثة هرب �أحد
املجندين الوطنيني من �صفوف اجلي�ش
�ع من
الفرن�سي ،وان��دف��اع��ه �إىل ج��م� ٍ
ال�سوريني املدنيني الذين حاولوا حمايته،
وب��د�أوا �ضرب دم�شق بالقنابل وق�صفها
من الطائرات احلربية لعدة �أيام ،ما �أدى
�إىل �سقوط مئات القتلى واجلرحى.
و�شعبا،
حت� ّ�رك اللبنانيون حكومة
ً
فح�صل �إ���ض��راب ا�ستمر خم�سة �أي��ام،
و�أر���س��ل لبنان م��ذك��رة احتجاج �إىل
فرن�سا واجتمع وزي��ر اخلارجية بوزير
قدمت
خارجية الواليات املتحدة ،كما ّ
احلكومة مذكرة �إىل جامعة الدول
العربية التي دعي جمل�سها �إىل االنعقاد،
بينما �ساندت احلكومة امل�صرية لبنان
و�سوريا ،و�أ�صدرت اخلارجية الربيطانية
نددت فيه باحلوادث التي ح�صلت
بيا ًنا ّ
يف ال�شرق ،و�سببها �إنزال جنود فرن�سيني
قبيل املبا�شرة باملفاو�ضات مع لبنان
و�سوريا» .و�أ�ضاف البيان وفق ما جاء
يف مذكرات �شمعونّ �« :إن احلكومة
الربيطانية تراقب عن كثب تط ُّور
احل���ال���ة ،و�أ ّن���ه���ا ع��ل��ى ���ص��ل��ة وثيقة
باحلكومة الأمريكية التخاذ التدابري
الالزمة.»...
كما �أر�سلت الواليات املتحدة مذكرة
�شديدة ّ
اللهجة �إىل فرن�سا ،طالبتها فيها
مبراجعة ح�ساباتها جتاه لبنان و�سوريا.
�أم � ّا جمل�س اجلامعة العربية ،فاتّ خذ
ق��رارات ت�ؤ ّيد ا�ستقالل لبنان و�سوريا،
وت��دع��و �إىل ج�لاء اجليو�ش الأجنبية
القوات
جميعها عن �أرا�ضيهما وت�سليم ّ
ّ
امل�سلحة وامل�صالح حلكومتيهما.

ا�ستئناف املفاو�ضات

من جهتها� ،أنزلت بريطانيا اجلي�ش
ّ
فتوقف القتال يف
التا�سع �إىل ال�شوارع،
دم�شق وا�ضطرت فرن�سا �إىل الرتاجع عن
مواقفها .ونتيجة للم�ساعي املكثفة
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وحر�صا
التي �أظهر خاللها ديغول ليونة
ً
على اخل���روج م��ن عزلته��� ،ص��در عن
املفو�ضية الفرن�سية يف  8مت��وز 1945
البالغ الآتيّ �« :إن احلكومة الفرن�سية
امل��ؤق��ت��ة ،رغ��ب� ً�ة منها يف تلبية طلب
حكومتي �سوريا ولبنان ب�ش�أن ت�سليم
الوحدات الع�سكرية امل�ؤلفة من �أبناء
البلد ْين ومتنّ ًيا ب�أن تظهر للحكومتني
َ
ال�سورية واللبنانية عزمها على الوفاق
بتلبية طلبهما تلبية تامة يف ما يخت�ص
بهذه الوحدات ,وحيث �أ ّنه بالنظر �إىل
يبق �أي مانع
انتهاء احلرب يف �أوروبا ,مل َ
يحول دون رغبة لبنان و�سوريا امل�شروعة
َ
جي�شني وطنيني ,و�إظ��ه��ا ًرا
يف ت�أليف
الغ���ت���ب���اط���ه���ا
ب����أن ت���رى لبنان
متمتعـني
و�سوريــا
َ
مبيزات ال�سيادة
ج���م���ي���ع���ه���ا،
�ك��ن��ا من
ل��ي��ت��م� ّ
ال��ق��ي��ام ب���ال���دور
املرتتّ ب عليهما
ب���ي��ن الأم�����ـ�����م
امل��ت��ح��دة ,تعلـن
� ّأن هذه اجليو�ش
قــد انتقلــت �إلـى
حكومتَي �سوريـا
يوما
ولبنان وفق �صيغ حتدد يف خالل ً 45
على الأكرث».
وهكذا �أ ّلفت احلكومات الثالث
ّ
لت�سلم اجلي�ش،
�صاحبة العالقة جلا ًنا
وعقدت هذه اللجان جل�ساتها يف �شتورة
من  12متوز �إىل � 1آب .1945

لبنان ي�ستكمل ت�س ّلم امل�صالح
واملن�ش�آت وال�سراي الكبري وال�سراي
ال�صغري

ت�شكلت حكومة
يف � 22آب ،1945
ّ
ج��دي��دة برئا�سة �سامي ال�صلح بعد
ا�ستقالة حكومة عبد احلميد كرامي.
�صدق
ويف عهد هذه احلكومة اجلديدةّ ،
املجل�س النيابي ميثاق الأمم املتحدة،
وانتقلت امل�صالح جميعها التي كانت

ال تزال يف عهد ال�سلطات الفرن�سية �إىل
ال�سلطات اللبنانية ،كما متّ توقيع
اتفاقية جالء اجليو�ش الأجنبية عن
لبنان.
اخلطوة الأوىل التي �أقدم عليها رئي�س
ال��وزراء اجلديد كانت ا�ستدعاء بينيه
�إىل ال�سراي قبل ظهر � 28آب ،والبحث
معه يف ا�ستئناف املفاو�ضات يف ال�ش�ؤون
ّ
املعلقة بني اجلانبني اللبناين والفرن�سي.
ر�سميا
كما طلب من ممثل فرن�سا
ً
ّ
تتخلى املندوبية الفرن�سية عن
�أن
الأبنية الأمريية جميعها التي كانت
ت�شغلها ،ويف طليعتها ال�سراي الكبري
الذي يحتاج �إليه لبنان ب�صور ٍة عاجلة

جامعا لدوائر الدولة...
ليكون مق ًرا
ً
وي��روي منري تقي الدين ق�صة ت�سمية
ال�سراي الكبري قائلاً « :لقد �ساد اعتقاد
عاما
اللبنانيني طوال خم�سة وع�شرين
ً
من االن��ت��دابّ � ،أن احلكم احلقيقي
كان يتمركز يف ذلك ال�سرايّ .
فلقبوه
و�سموا مركز احلكومة
بالكبري،
ّ
بال�سراي ال�صغري.»...
بني �أي��ل��ول وك��ان��ون الأول من العام
ّ ،1945
ت�سلمت احلكومة اللبنانية من
الفرن�سيني كل امل�صالح التي كانت ما
تزال بعهدتهم ما خال ال�سراي الكبري
والإذاعة والتلفون.

 15مليو ًنا ثمن الإذاعة والتلفون

� ّ
أحل��ت احلكومة يف ت�صفية الإذاع��ة

والتلفون وا�ستالمهما .فكان اجلانب
الفرن�سي يراوغ مبد ًيا عدة �أعذار ،لكن
أمر �أ ّنهم
الفرن�سيني �أعلنوا يف نهاية ال ْ
م�ستعدون لت�سليم امل�صلحتني لقاء ثمن
باهظ .فقد طلبوا  15مليون لرية مقابل
الإذاعة (راديو ال�شرق) والتلفون ،وقبلت
لكن الت�سليم
احلكومة بدفع املبلغ،
ّ
�سريعا �إىل �أن ح�صل يف � 22آذار
يتم
ً
مل ّ
ّ
� .1946أم��ا ال�سراي الكبري فت�سلمته
الدولة يف �أول ني�سان .1946

�آخر املعارك اجلالء

تدعي � ّأن االنتداب
كانت فرن�سا ّ
فعليا فهو ٍ
وفنيا،
قانونيا
باق
و�إن زال
ً
ً
ً

�إذ يجب �أن تعطي جمعية الأمم �أو
هيئة دولية �أخرى تقوم مقامها «براءة
ذمة» للدولة املنتدبة� ،أي �أن ّ
حتلها من
االنتداب...
وبعد ت�صديق املجل�س النيابي اللبناين
يف  26حزيران  1945مليثاق الأمم املتحدة،
�أ�صبح هذا النزاع ال�شكلي بحكم
ن�صت امل��ادة  78على ما
املنتهي ،فقد ّ
يطبق نظام الو�صاية على
يلي« :لن
ّ
البالد التي �أ�صبحت ع�ض ًوا يف الأمم
املتحدة� ،إذ يجب �أن تقوم العالقات
بينها وبني الدول الباقية على احرتام
مبد�أ امل�ساواة يف ال�سيادة».
لكن بالن�سبة �إىل الفرن�سيني ،مل
يظهر �أ ّنهم يف وارد �إنهاء النزاع وحتقيق
اجل�لاء كما ُيفرت�ض �أو كما يتمنى

اللبنانيون ،وهكذا ك��ان ال بد من
معركة �أخرى بعد...
�إزاء ا�ستمرار املماطلة الفرن�سية يف
�ش�أن اجلالء ،قام الرئي�س ب�شارة اخلوري
يرافقه الرئي�س �سامي ال�صلح والوزير
حميد فرجنية بزيار ٍة �إىل �سوريا ،حيث
اجتمع الوفد اللبناين بالرئي�س ال�سوري
�شكري القوتلي ،وت��ن��اول االجتماع
ٍ
ب�شكل خا�ص م�س�ألة جالء اجليو�ش
الأجنبية عن �أرا�ضي البلدين ،وطالب
الرئي�سان فرن�سا وبريطانيا بتحديد
معا.
موعد ان�سحاب قواتهما ً
�أبلغ ال��وزي��ر فرجنية اجل�نرال بينيه
نتيجة املباحثات اللبنانية  -ال�سورية
وطلب منه جوا ًبا
���س��ري� ً�ع��ا ،ف�سافر
الأخ�ير ال�ست�شارة
حكومته ،غري
ال��رد ك��ان يف
� ّأن
ّ
ات��ف��اق �أعلنتــه
حكومتـا فرن�سـا
وبريطانيــا ،وهـو
اتفاق  13كانون
الأول  .1945وجاء
يف ه���ذا االت��ف��اق
قررتا
«� ّإن الدولتني ّ
مـعــا
�أن تـدر�ســا ً
ّ
منظ ًما
جتميعا
�شروط جتميع قواتهما
ً
القوات
يف ه��ذه املنطقة وج�لاء تلك
ّ
عنها .و�سيجتمع اخلرباء الع�سكريون
الربيطانيون والفرن�سيون لهذه الغاية
يف  21كانون الأول �سنة  ،1945وتكون
�إحدى مهماتهم الأ�سا�سية حتديد تاريخ
قريب ج� ً�دا ّ
لل�شروع يف �أوىل عمليات
اجلالء.»...
االت��ف��اق ال��ذي متّ مبعزلٍ عن لبنان
و�سوريا �أث��ار احتجاجات يف البلدين.
ل��ك��ن ب��ري��ط��ان��ي��ا وف��رن�����س��ا تابعتا
ّ
مفاو�ضاتهما يف ه��ذا ال�ش�أن من دون
االلتفات �إىل وجهة النظر اللبنانية
وال�سورية .وهكذا ق� ّ�رر الب َلدان رفع
ف�شكل
الق�ضية �إىل الأمم املتحدة.
ّ
وفدا رفيع
لبنان بقرا ٍر من جمل�س الوزراء ً

امل�سـتــوى� ،شــامـل
التمثيـل ،برئا�سـة
وزي����ر اخل��ارج��ي��ـ��ة
حميـد فرجنية ومب�����ش��ارك��ة ريا�ض
ال�صلح وع�����ض��وي��ة ي��و���س��ف ���س��امل وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة وك��م��ي��ل �شمعون ال��وزي��ر
وفدا
املفو�ض يف لندن.
ّ
و�شكلت �سوريا ً
مماثلاً برئا�سة فار�س اخل���وري .و�صل
الوفدان �إىل لندن يف  6كانون الثاين
 ،1946حيث كانت �ستنعقد اجلمعية
العمومية الأوىل للأمم املتحدة ،وقاما
بعدة ات�صاالت قبل �أن يرفعا �شكوى
�إىل جمل�س الأمن يف � 4شباط .انتهت
مناق�شة ال�شكوى يف  17من ال�شهر نف�سه
�إىل اقرتاح �أمريكي على املجل�س يعرب
القوات الربيطانية
فيه عن ثقته ب� ّأن
ّ
والفرن�سية �ستن�سحب من �سوريا ولبنان
يف �أقرب وقت ،على �أن جتري من دون
ت�أخر لهذه الغاية مفاو�ضات م�ستقلة...
�سقط ال��ق��را ٍر بعد �أن ا�ستعمل الوفد
ال�سوفياتي �ضده حق النق�ض (الفيتو)
لرغبته ب��ق��رار �أو���ض��ح ي��وح��ي ب�سحب
فرن�سا وبريطانيا قواتهما فو ًرا وي�صف
املفاو�ضات ب�أ ّنها �ستكون تكتيكية.
بعد عدة ات�صاالت ،وافقت احلكومة
اللبنانية على انتقال املفاو�ضات من
لندن �إىل باري�س ،بعد �أن قبل الفرن�سيون
بح�صر املفاو�ضات باجلالء فقط ،كما
وافقت احلكومة ال�سورية ب�أن ميثلها
لبنان يف حمادثات باري�س ،وكان ذلك
يف � 24شباط .1946
بد�أت املفاو�ضات وعملت الدبلوما�سية
ٍ
بن�شاط وحكمة �إىل �أن
اللبنانية
و���ص��ل��ـ��ت الأم��ـ��ـ��ور �إل��ـ��ـ��ى مراحلهــا
النهائيــة.
فعليا يف 28
ج��رت عملية اجل�لاء
ً
ني�سان  ،1946ح�ين غ���ادرت الباخرة
�شامبوليون مرف أ� ب�يروت وعلى متنها
ً
تنفيذا جلز ٍء من منهاج
 1500جندي،
اجلالء.
توالت بعدها مراحل اجل�لاء �إىل �أن
كان جالء �آخر ف�صيل يف  31كانون
الأول .1946
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ق�ضايا ع�سكرية

�إعداد :العميد املتقاعد �شارل �أبي نادر

تُعترب حاملة الطائرات القطعة احلربية
ريا عن
الأوىل يف �سالح البحرية والأكرث تعب ً
تقدم
القدرات اال�سرتاتيجية للدول ،وهي ّ
للجيو�ش التي متلكها الإمكانات والقدرات
املطلوبة ل ّأي ا�شتباك خارج حدودها ،مهما
بعيدا وراء البحار واملحيطات .كما أ� ّنها
كان ً
لاً
لاً
ت� ّؤمن يف الوقت نف�سه بدي كام لقاعدة
بحرية وجوية ،ثابتة �أو متحركة ،وهذا العن�صر
يعترب الأ�سا�س والرئي�س يف دعم وم�ساندة
مناورة القتال الوا�سعة يف ح��روب اليوم
املتطورة.
ي�أخذ ال�صراع اليوم بني الأطراف والقوى
أوجها خمتلفة� ،أهمها ال�سباق
الكربى � ً
على ال�سيطرة والتو�سع واالنت�شار ما وراء
احل���دود وخ��ل��ف املحيطات ،م��ن هنا
تقدمه
�أهمية حامالت الطائرات مبا ّ
م��ن �إم��ك��ان��ات يف ه��ذا امل��ج��ال ،فهي
بالإ�ضافة �إىل قدرتها على نقل مئات
القاذفات واملروحيات مع طواقمها،
وع��ل��ى �إدارة معركتها بكامل ما
حت��ت��اج��ه م���ن خ���دم���ات لوج�ستية
وجت��ه��ي��زات وذخ��ائ��ر وع��ت��اد �صيانة،
��وة نارية
ّ
ت�شكل مب��ا تقدمه م��ن ق� ّ
متحركة الورقة الرابحة ل ّأي جي�ش يف
ح�سم املعركة.
اً
ٍ
وب�شكل خمت�صر،
�سنحاول الإ�ضاءة �أول
على ميزات وق���درات �أك�ثر حاملتَي
ً
ن�شاطا ح��ول ال��ع��امل ،وهي
ط��ائ��رات
الأمريكية «يو �أ���س �أ���س ج��ورج بو�ش»
وال��رو���س��ي��ة «�أم��ي�رال كوزنيت�سوف»،
لنتطرق بعدها �إىل بع�ض املهمات
ّ
ٌ
احل�سا�سة التي تنفذها كل منهما.

يو �أ�س �أ�س جورج بو�ش

تعترب حاملة الطائرات الأمريكية «يو
�أ�س �أ�س جورج بو�ش» �أكرب قطعة حربية
بحرية يف العامل�ُ ،سميت با�سم املنتقم،
ً
ال�سري للرئي�س الأمريكي
ن�سبة لال�سم
ّ
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هل ن�شهد ما ي�شبه
احلرب الباردة بني
الرو�س والأمريكيني
عرب حامالت
طائراتهم؟

الأ�سبق جورج بو�ش الأب ،والذي ا�شرتك
يف احل��رب العاملية الثانية كطيا ٍر يف
البحرية الأمريكية .دخلت اخلدمة
ال��ق��وات البحرية الأمريكية
�ضمن
ّ
يف ال��ع��ام  ،2009وبلغت كلفتها 6.2
مليار دوالر .طولها  333مرتًا ،مع مدرج
للطائرات بطول  200مرت ،حتمل على
متنها  80طائرة بني قاذفة ومقاتلة من
مناذج خمتلفة�« :أف  – »15و»�أف – »16
و�أف  »35بالإ�ضافة �إىل عدد من طوافات
القتال املختلفة الأنواع ومنها :طوافات
«�أف« - »18يف - »22و»�سي �أت�ش.»53
وحتمل «يو �أ�س �أ�س جورج بو�ش» على

متنها  5700بحار وجندي ،وتعمل من
خ�لال مفاع َلني ن��وو َي�ين� ،إ�ضافة �إىل
�أ�سلحة متعددة حلمايتها.
كانت مهمتها الأوىل يف �أيار من العام
� ،2011إذ �شاركت يف التدريبات ال�سنوية
ال��ت��ي تنفّ ذها البحرية الأم�يرك��ي��ة
وامللكية الربيطانية .ويف �آب من العام
� 2011أر�سلت �إىل بحر العرب مبواجهة
م�ضيق هرمز واملداخل الغربية للمحيط
ال��ه��ن��دي ،يف م��ه��م��ة م�����ش�ترك��ة مع
أم�يرك��ي�ين اخلام�س
الأ���س��ط��و َل�ين ال
َ
وال�ساد�س ،وبعد � 7أ�شهر التحقت مبيناء
متركزها الرئي�س يف قاعدة نورفولك
البحرية يف والية فريجينيا.

���ش��ارك��ت يف ال��ع��ام  2014يف احل��رب
الأفغانية ،و�أ�صبحت منذ �شباط 2017
للمهمات اجلوية �ضمن
قاعدة انطالق
ّ
عمليات ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل ملحاربة
الإرهاب بني العراق و�سوريا.

الأمريال كوزنيت�سوف

«�أمريال كوزنيت�سوف»حاملة طائرات
رو�سية�ُ ،س ّميت يف البداية «بريغاد» ،ثم
ً
الحقا ا�سم الرئي�س ال�سوفياتي
حملت
َ
ال�سابق ليونيد بريجنيف ،قبل �أن تُعطى
مرة �أخرى ا�سم «تبلي�سي» ،وا�ستقر الأمر
يف نهاية املطاف على ا�سم نيكوالي

كوزنيت�سوف قائد البحرية ال�سوفياتي
ال�سابق.
ب���د�أ ب��ن��اء احل��ام��ل��ة يف �شباط ،1983
و�أب��ح��رت للمرة الأوىل يف العام .1985
وب��ع��د ان��ه��ي��ار االحت�����اد ال�����س��وف��ي��ات��ي
�أع��ل��ن��ت ال�سلطات الأوك��ران��ي��ة � ّأن
«كوزنيت�سوف» التي كانت تتمركز
أ�سا�سا يف ميناء �سيفا�ستوبول الأوكراين
� ً
قرر
ت�صرفها،
هي حتت
ّ
ولكن قائدها ّ
ّ
لاً
الإب��ح��ار ت�سل نحو املياه الإقليمية
الرو�سية ،وو���ص��ل �إىل ميناء فيديايفو
يف مقاطعة مورمان�سك حيث قاعدة
الأ�سطول ال�شمايل.
طولها  300مرت ،وي�صل عر�ضها يف الو�سط

م�ضادة لل�سفن من ن��وع «غرانيت»،
و�صواريخ «كلينوك» امل�ضادة للأهداف
اجلوية ،و�أنظمة «كا�شتان» ال�صاروخية
املدفعية� ،إ�ضافة �إىل منظومات دفاعية
متكاملة م�ضادة للغوا�صات.
يف  14ت�شرين ال��ث��اين  ،2016و�صلت
«�أم�يرال كوزنيت�سوف» �إىل ال�سواحل
القوات الع�سكرية
ال�سورية يف �إطار تعزيز ّ
الرو�سية التي تقاتل �إىل جانب اجلي�ش
معززة
ال�سوري ،وقد و�صلت �إىل املتو�سط
ّ
بكامل جمموعة ال�سفن امللحقة
علما �أ ّن��ه��ا تتمركز ع���ادة يف
ب��ه��ا،
ً
�سيفريومور�سك يف بحر بارنت�س.

�إىل  73مرتًا ،ب�إمكانها ا�ستيعاب 1960
�شخ�صا ،بينهم  626من قادة الطائرات
ً
واملروحيات املقاتلة.
ت�صل م�ساحة �سطحها �إىل  14700مرت
مربع ،بينما تبلغ حمولتها الق�صوى
ن��ح��و 67500ط��ن .وق��د ُ�ص ّممت لتحمل
تر�سانة جوية و�صاروخية �ضخمة ،من
طائرات «�سوخوي 27و� »33إىل جانب
«ميغ  ،»29وطائرات تدريب ومروحيات
قتالية ،ومنظومة دفاع جوي و�صواريخ.
وه���ي ق����ادرة ع��ل��ى ح��م��ل �أك��ث�ر من
خم�سني طائرة ،ومز ّودة �صواريخ جمنّ حة

يف املواجهة الباردة بني احلاملتني

ُعد رو�سيا والواليات املتحدة الأمريكية
ت ّ
تناف�سا يف
من ال��دول الأق��وى والأك�ثر
ً
ً
وطموحا ون�شاطا
البحار واملحيطات،
ً
للتو�سع وال�سيطرة وفر�ض النفوذ خارج
ح��دوده��م��ا ،فن�شاطات ك� ّ�ل منهما
الع�سكرية واال�سرتاتيجية ،واملنفّ ذة
عرب حامالت الطائرات بالدرجة االوىل،
تتداخل وتظهر يف �أحيان كثرية على
�شكل ا�شتباك غري مبا�شر �أو مواجهة
ب���اردة ،ال ينق�صها � اّإل �إط�لاق العنان
للقدرات ال�صاروخية واجلوية.

ه��ذه املواجهة ال��ب��اردة �أو اال�شتباك
غ�ير املبا�شر ب�ين احلاملتني الرو�سية
والأمريكية يظهر يف نقطتني ،الأوىل
ّ
ّ
تتمثل
تتمثل يف ال�صراع البارد ،والثانية
حاليا يف
يف ال�صراع غري املبا�شر الدائر
ً
ال�شرق الأو�سط.
يف ال�صراع البارد القدمي اجلديد بني
حلف الناتو ورو�سيا ال��ي��وم �أو االحت��اد
ً
مهمات
�سابقا ،جت� ّ�ل��ت
ال�سوفياتي
ّ
احل��ام��ل��ت�ين يف �إط�����ار ه���ذا ال�����ص��راع
دائما
مبعظمها يف االنت�شار املتقارب
ً
يف بح َري ال�شمال والبلطيق ،على تخوم
خطوط املواجهة بني احللف املذكور
ورو�سيا ،قبالة قاعدة �سان بطر�سربغ
الرو�سية ومقاطعة كالينينغراد الرو�سية
�وج��ه م��ن ج��ه��ة ،و���س��واح��ل ال�نروج
ال��ت� ّ
وال�سويد و�أ�ستونيا والتفيا التابعة حللف
الناتو من جهة �أخرى.
� ّأم����ا ال�����ص��راع غ�ير امل��ب��ا���ش��ر فيجري
وخ�صو�صا �شرق
حاليا يف ال�شرق الأو�سط
ً
ً
املتو�سط يف �سوريا ،حيث تنفّ ذ كل من
مهمات ع�سكرية خال�صة،
احلاملتني
ّ
كقواعد �إط�لاق قاذفات ومروحيات
لتغطية امل��ع��ارك يف احل��رب ال�سورية.
تتمركز «�أمريال كوزنيت�سوف» قبالة
ال�سواحل ال�سورية يف �إطار تعزيز الوحدات
الرو�سية ودعم اجلي�ش العربي ال�سوري،
وه��ي تنفّ ذ منذ ال��ع��ام � 2015ضربات
جوية داخ��ل امل��ي��دان ال�����س��وري ،بينما
ت�ؤدي حاملة الطائرات الأمريكية « يو
�أ�س �أ�س جورج بو�ش « ومنذ �شباط 2017
للمهمات اجلوية
دور قاعدة انطالق
ّ
�ضمن عمليات التحالف الدويل ملحاربة
الإره��اب (داع�ش) بني العراق و�سوريا.
وقد �شاركت ح�سب تقرير ن�شره موقع
«ديلي بي�ست» الإخ��ب��اري الأمريكي
يف �أي���ار  ،2017يف �إدارة عملية ق�صف
مطار ال�شعريات ال�سوري ،يف الوقت الذي
كانت فيه «�أم�ي�رال كوزنيت�سوف»
الرو�سية ت�ساند مبعطياتها اال�ستعالمية
يف الر�صد واملراقبة اجلي�ش العربي ال�سوري
وتدعمه يف معركته مبواجهة القاذفات
الأمريكية.
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ق�ضايا �إقليمية

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

يعترب املحللون الإ�سرائيليون � ّأن رئي�س حكومة العدو الإ�سرائيلي بنيامني
نتنياهو ،يقف يف املرحلة الراهنة �أمام مفرتق طرق خطري ومهمْ � ،إن على
�صعيد م�صري زعامته ال�شخ�صية �إثر ملفات الف�ساد املتعددة املرفوعة �ضده،
�أم على �صعيد م�صري الدولة �إثر رفعه م�ستوى التوتر الإقليمي بوجه خ�صومه
الفعليني واملفرت�ضني كلهم� ،إىل ما هو �أبعد من جتاوز اخلطوط احلمراء.
ِ
يكتف بتحريك ملف
وهو على هذا ال�صعيد مل
التهديدات الكالمية فقط ،بل جتاوزها �إىل ملف
االعتداءات املبا�شرة على حركات املقاومة ومن
يدعمها يف لبنان و�سوريا وفل�سطني.

نتنياهو ومالب�سات الت�صعيد الأمني

يقول بن كا�سبيت ،املحلل ال�سيا�سي
يف �صحيفة معاريفّ �« :إن الت�صعيد
الأم��ن��ي واخل��ط��اب��ات امللحمية وخطر
املواجهة الع�سكرية تخدم نتنياهو».
وي�ضيف «� ّأن نتنياهو تغيرّ  ،ومن ي�ستمع
�إليه يف الآونة الأخرية �سي�صاب بالذهول،
يتهرب
فالقائد املتوازن وامل�س�ؤول الذي
ّ
من املخاطرة واتخاذ القرارات ال�صعبة
تغيرّ  .لقد بات م�ص ًّرا على ا�ستئ�صال
اخلطر الإي��راين عن احلدود ال�شمالية،
وعدم ال�سماح لطهران بتعزيز قدراتها
الع�سكرية يف ���س��وري��ا مهما ك��ان
الثمن ،وحتى لو كان هذا �آخر ما يقوم
به يف هذه الفرتة ال�سيا�سية .وهو ال يقيم
اعتبا ًرا لأي �شيء مقابل اخلطر الإيراين،
وبالن�سبة له ،فليفعل الرئي�س الرو�سي
فالدميري بوتني ما يريد� ،إذ � ّإن رو�سيا
لن تنجح بردع �إ�سرائيل ،وخ�سارتهم يف
�سوريا �ستكون فادحة».

نتنياهو بات �أكرث جر�أة؟

ولفت كا�سبيت �إىل � ّأن نتنياهو تغيرّ ،
إقداما من ذي قبلْ � ،إذ
وبات �أكرث جر�أة و� ً
يهدد وال ينفّ ذ �أي �شيء،
كان يف ال�سابق ّ
�سواء على م�ستوى ملف �إيران النووي �أو
االتفاق الذي عقدته الأخرية مع الدول
العظمى والذي وعد بعرقلته ،وكذلك
ت��ه��دي��ده بالق�ضاء ع��ل��ى امل��ق��اوم��ة يف
فل�سطني ولبنان ،وهذا كله مل يحدث.
العدد 402

182

وم��ن �ضمن الأمثلة � ً
ت�ردد يف
أي�ضا ،ال� ّ
منح رئي�س املو�ساد ال�سابق مئري داغان
املوافقة على تنفيذ عدد من العمليات
الدقيقة خ��ارج احل��دود� .أم��ا هذه املرة،
فالأمر خمتلف.
ّ
يتعلق ب�أ�سباب تغيرّ �سلوك
ويف ما
نتنياهو ،ر�أى كا�سبيت � ّأن هناك
احتمالني ،وهو يقولّ �« :إن االحتمال
�شخ�صيا ،هو � ّأن
الأول ،ال��ذي يخيفني
ً
جيدا و�ضعه القانوين
نتنياهو ي��درك
ً
والق�ضائي يف ملفات التحقيق ،وهو
جدا من كيفية ذكره يف كتب
قلق ً
التاريخ .ول��ذل��ك ،فالأف�ضل هو و�ضع
كل الرهان على ال�ش�أن الإيراين ،حتى
لو ا�ضطر لرتك من�صبه على وقع الدم
والنار والدخان ،فهذا بالت�أكيد �أف�ضل
من ترك املن�صب �إىل زنزانة ال�سجن».
ويتابع كا�سبيت قائلاً « :نتنياهو يريد
ي�سجل التاريخ له �شيئً ا با�سمه .فهو
�أن
ّ
مل ي�صنع ال�سالم وال احل��رب با�ستثناء
احل��رب التي �أوق��ده��ا داخ��ل املجتمع
ّ
يدمر �أي
الإ�سرائيلي ،مل
يحتل لبنان ،ومل ّ
مفاعل نووي �سوري ،بل �صمد يف من�صبه
م��ن خ�لال اخل��ط��اب��ات ف��ق��ط ،وال��ي��وم
ميلك فر�صة �أخرية لت�صحيح الو�ضع».
يرا �إىل � ّأن
ويختم كا�سبيت م�����ش� ً
«االحتمال الثاين هو الأ�سهل ،ومفاده
التوجه �إىل
يقرر بعد
ّ
� ّأن نتنياهو مل ّ
انتخابات مبكرة تكون مل�صلحته،

يتح�ضر لها بكل الأح���وال،
ولكنّ ه
ّ
والأم���ث���ل يف ه���ذه احل��ال��ة �أن ي�شغل
ال���ر�أي ال��ع��ام باملو�ضوع الأم��ن��ي ،وه��ذه
يتفوق فيها على مناف�سيه،
�ساحة
ّ
ل ّأن الناخب الإ�سرائيلي ال يرى بديلاً
لنتنياهو با�ستطاعته الدفاع عن �أمنه
مثله».
�أم��ا املحلل الع�سكري يف �صحيفة
ه�آرت�س ،عامو�س هرئيل ،فاعترب من
ناحيته � ً
أي�ضا «� ّأن نتنياهو يظهر جر�أة
ٍ
غري معهودة ،وهو مدعوم مبوقف ال يقل
ج��ر�أة من قبل قيادة اجلي�ش الراف�ضة
لأي وج��ود لإي��ران يف �سوريا ،و� ّأن مطار
 T4والقواعد الع�سكرية وال�صواريخ
ط��وي��ل��ة وم��ت��و���س��ط��ة امل���دى وم�����ض��ادات
ال��ط�يران وال��ط��ائ��رات م��ن دون طيار
كلها يف اخلانة نف�سها ،خانة اخلطر
ال��ذي يجب الق�ضاء عليه .فهو تائه
ومم� ّ�زق كالعادة بني ميله ال�شخ�صي
الإي��دي��ول��وج��ي املكت�سب م��ن بيئته،
والرياح التي تهب يف اخل��ارج ،والتغيري
ل�شــق
الذي ي�شهــده العالــم ،واحلاجــة
ّ
طريــق جديــد».

مرحلة حتمل خماطر كبرية

� ّإن الفرتة االنتقالية التي يعي�شها
كيان العدو يف ظل التو�صية بف�ساد
نتنياهو ،وال��ت ��أرج��ح م��ا ب�ين رف�ضها
�أو قبولها ،ه��ي الأه���م يف م��ا يتعلق

ثمة حالة من فقدان الأم��ن والأم��ان
داخ��ل البيت الإ�سرائيلي نف�سه ،مع
�سقوط مريع لهيبة امل�ؤ�س�سة الأمنيـة
الإ�سرائيليـة وتقديراتهـا للو�ضـع.

حماولة احل�صول على ت�سوية من
دون دفع ثمنها

بال�سلوك الإ�سرائيلي الأمني وال�سيا�سي
والتهويدي املقبل .فهي فرتة �سيكون
فيها رئي�س احلكومة نتنياهو �أكرث
قابلية لل�ضغط واالبتزاز من قبل �أطراف
ائتالفه اليميني احلريدي املتد ّينْ � ،إن
جلهة �إقرار املزيد من القوانني العن�صرية،

قول نتنياهوّ �« :إن �إ�سرائيل لن تتوانى يف
الدفاع عن نف�سها ،و�سنفعل كل �شيء
يف هذا املجال».
يالحظ امل��راق��ب املو�ضوعي للو�ضع
الإ���س��رائ��ي��ل��ي احل���ايل الآت����ي :هناك
ان��خ��ف��ا���ض ح���اد يف �شعبية نتنياهو

ب�ضم املزيد من
مترر فيها قوانني
ّ
التي ّ
الأرا�ضي الفل�سطينية املحتلة ،و�إق��رار
خطط لبناء �آالف الوحدات اال�ستيطانية
الإ�ضافية ،ما يعني � ّأن املرحلة املقبلة
حت��م��ل خم���اط���ر ك���ب�ي�رة للق�ضية
الفل�سطينية� ،أو ممار�سة االعتداءات
اً
و�شمال ،حتت ذريعة
الع�سكرية ميينً ا

يف �أو���س��اط اليمني والي�سار وال��و���س��ط،
مقابل انك�شاف ظهره �أم��ام ال�شارع
الإ�سرائيلي ،وارتفاع الأ�صوات املنادية
ب�إ�سقاطه .فقد �أظهرت ا�ستطالعات
الر�أي ت ََق ّدم كل من الوزيرين ليربمان
للتوجه نحو
وبينيت عليه ،مع الدعوة
ّ
�إج���راء انتخابات مبكرة .كذلك،

يف املا�ضي جل�أ رئي�س ال��وزراء نتنياهو،
ال��ب��ارع يف �إن��ت��اج امل���ن���اورات احلزبية
وال�سيا�سية ومتريرها� ،إىل االنتخابات
املبكرة كي يقلب الطاولة بوجه عدد
ً
حتالفا
من مناف�سيه عندما �شعر ب� ّأن
ين�ش�أ �ضده داخل االئتالف احلكومي،
يجدد بقاءه على
وا�ستطاع بذلك �أن
ّ
ر�أ�س الهرم ال�سيا�سي الإ�سرائيلي .لكن
م��ع ظ��ه��ور �شخ�صيات ح��زب��ي��ة تريد
مناف�سته على من�صب رئا�سة ال��وزراء
من داخ��ل ح��زب الليكود وخارجه،
اختلفت امل�س�ألة ه��ذه امل��رة .ويف كل
مرة يظهر فيها مناف�سون جدد ،يلج�أ
ليحد من
نتنياهو �إىل مناورة الت�صعيد،
ّ
ويوجه اهتمام
اخلطورة على م�ستقبله،
ّ
اجلميع نحو اخلارج ،من خالل قطع
الطريق على املزايدة عليه ،واندفاعه يف
تنفيذ ال�سيا�سات العدوانية والتو�سعية.
وفيما تزداد �شعبية رئي�س حزب البيت
اليهودي نفتايل بينيت ،ت��زداد � ً
أي�ضا
رغبة نتنياهو يف الذهاب �إىل الت�صعيد
وا�ستيطانيا،
أمنيا وع�سكر ًيا
ً
والتطرف � ً
مع مراعاة االعتبارات التوافقية مع
�إدارة ترامب ،التي ت�سعى �إىل �ضبط �إيقاع
�سيا�سة نتنياهو وفق �أولوياتها .فبمجيء
�شريكا يف
ترامب اكت�سب نتنياهو
ً
ّ
حلل �أح��ادي اجلانب على
مترير ر�ؤيته
جبهة الت�سوية الفل�سطينية؛ (�ضمن
ّ
حل �إقليمي �أو حتى من دونه) ،ي�ضمن
لتل �أبيب ا�ستمرار ال�سيطرة الأمنية
واالق��ت�����ص��ادي��ة ع��ل��ى ال�ضفة الغربية
واجل���والن ،وي�ضمن تطبيع العالقات
مع املحيط العربي الر�سمي من دون
دفع الثمن املطلوب لت�سوية مفرت�ضة
جت�سد بع�ض حقوق ال�شعب الفل�سطيني
ّ
املهدورة.
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�إعداد :د�.أحمد ع ّلو  -عميد متقاعد

يعي�ش العامل ،منذ مطلع ثمانينيات القرن
املا�ضي ثورة تكنولوجية غري م�سبوقة ،هي ثورة
تكنولوجيا الإعالم واملعلومات واالت�صال.
� ّإن �أهم ما ترتب على هذه الثورة يف ميدان
الإعالم واملعلومات واالت�صال ،هو انت�شار
�شبكة الإنرتنت التي مل يقت�صر مداها على
الإف��ادة من تقنيات دمج ال�صوت وال�صورة
واملعطى بحامل واح��د ،بل �أ ّن��ه��ا دفعت
باقت�صادات وجمتمعات مرتكزة على املواد
الأولية والطاقة� ،إىل اقت�صادات وجمتمعات
مبنية على املعلومة واملعرفة والتنظيم الأفقي،
واملوارد الب�شرية العالية الكفاءة .وعلى هذا
الأ�سا�س ،ف�إن ال�شبكة مل تعد جمرد �أداة ات�صال
وتوا�صل بني طرفني حمددين ،بل باتت بحكم
ً
«و�سطا»
انفتاحها ومرونة الإبحار بداخلها،
واملدونات
تعتمل يف»ف�ضائه» البوابات واملواقع
ّ
واحلروب الإلكرتونية.

احلروب ال�سيربانية
والعنف الرقمي
واقع عاملي جديد
و�صف البع�ض احل��روب الإلكرتونية
احلديثة ب�أنها ح��رب ب���اردة ج��دي��دة،
جديدا يتميز بكثري
عامليا
واقعا
ً
تخلق ً
ًّ
من التعقيد .وقد �أ�صبحنا اليوم �أمام
م�صطلحات حربية تقليدية ت�ضاف �إليها
ال�صفة االفرتا�ضية التخيلية ،ال�سيربانية،
�أو الرقمية �أو الإلكرتونية ،مثل :الت�سليح
الإلكرتوين� ،سباق الت�سلح الإلكرتوين،
�ساحات احلرب الإلكرتونية ،اجلي�ش
الإلكرتوين ،الهجوم ال�سيربي ،اجلهاد
الإل��ك�تروين ،امل��ح��ارب��ون �أو املقاتلون
الإلكرتونيون ،املناورات الإلكرتونية،
ريا الإرهاب ال�سيرباين .وقد دفع هذا
و�أخ ً
الو�ضع اجلديد مبجموعة من اخلرباء

والدول املطالبة بعقد اتفاقية دولية للحد
ّ
الت�سلح داخل الف�ضاء الإلكرتوين،
من
كتلك التي ّ
مت��ت يف جم��ال االنت�شار
ال��ن��ووي وال��ك��ي��م��اوي ،بحيث ميكن
لهذه االتفاقيات �أن ت�سهم – يف حال
تطبيقها – يف و�ضع قيود على احلروب
الإلكرتونية ،وا�ستخدامها وتوزيعها
وانت�شارها وتطويرها .

احلرب ال�سيربية �أو ال�سيربانية
Cyberwarfare

بداية ،ما هو ال�سايرب؟
ُت��رج��م��ت كلمة «���س��اي�بر »Cyber
الإن��ك��ل��ي��زي��ة مبعنى «ت��خ��ي��ل��ي» �أو

«افرتا�ضي».
وال�������س���اي�ب�ر ه����و ك��ل��م��ة
ي����ج����ري ا����س���ت���خ���دام���ه���ا
لو�صف الف�ضاء ال���ذي ي�ضم
العنكبوتية
ال�شبكات
امل��ح��و���س��ب��ة ،وم��ن��ظ��وم��ات
االت�صال واملعلومات و�أنظمة
التحكم عن بعد .وتختلف
ا����س���ت���خ���دام���ات ال�����س��اي�بر
و�أ�شكاله من دولة �إىل �أخرى
تبعا لأول��وي��ات ه��ذه ال��دول،
ً
فمنها الأم��ن��ي وال�سيا�سي
واال�ستخباراتي واملدين واملهني
واملعلوماتي البحت .ويت�شكل كيان
ال�سايرب يف الدول ّ
ٍ
ب�شكل عام من
كلها
وجود ثالثة عنا�صر �أ�سا�سية ت�ضم الأجهزة
ال�صلبة ( ،)Hardwareوالربجميات
الرقمية الناعمة ( ،) Softwareوالعامل
الب�شري من مربجمني وم�ستخدمني .

تعريف احلرب ال�سيربية

عرف «قامو�س �أوك�سفورد الإنكليزي»
ّ
احل��رب ال�سيربية ب��أ ّن��ه��ا« :ا�ستخدام
تقنيات احلا�سوب لتخريب ن�شاطات دولة
املح�ضرة
�أو منظمة ،وبخا�صة الهجومات
ّ
على منظومات املعلومات اخلا�صة،
وذلك لغايات ا�سرتاتيجية �أو ع�سكرية».
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� ّأما موقع تكوبيديا  Techopediaفقد
عرفها ب�أ ّنها« :كل هجوم افرتا�ضي
ّ
يجري ب��دواف��ع �سيا�سية على �أجهزة
العدو الإلكرتونية و�شبكات الإنرتنت
و�أنظمة املعلومات اخلا�صة به ،لتعطيل
منظوماته املالية و�أنظمته الإداري���ة،
وذلك من خالل �سرقة قواعد معلوماته
ال�سرية �أو تعديلها لتقوي�ض ال�شبكات
ّ
العنكبوتية واملواقع ونظام اخلدمات».
وتت�ضمن احل��رب ال�سيربية عمليات
التخريب والتج�س�س:
 التخريب  :Sabotageق��د تتعر�ضحوا�سيب الأنظمة الع�سكرية واملالية
خل��ط��ر ال��ت��خ��ري��ب ب���ه���دف تعطيل
عملياتها الطبيعية وجتهيزاتها.
 التج�س�س  :Espionnageت�ستخدمط���رق غ�ي�ر ���ش��رع��ي��ة لتعطيل عمل
ال�شبكات العنكبوتية وحوا�سيبها،
�سرية
و�أنظمتها بهدف �سرقة معلومات ّ
من م�ؤ�س�سات اخل�صم �أو الأفراد ونقلها
�إىل ال�صديق ال�سيا�سي� ،أو الع�سكري �أو
املايل.
ي���رى ب��ع�����ض امل��راق��ب�ين � ّأن احل���روب
الإلكرتونية �أو احلرب ال�سيربانية ،هي
ح��رب بكل ما للكلمة من معنى،
ويعرفها الدكتور بول روزنفياغ� ،أ�ستاذ
ّ
القانون يف جامعة جورج وا�شنطن ،يف
بحث له عن قانونية هذه احلرب ُن�شر
��رب ذكية
يف ال��ع��ام  2012ب��أ ّن��ه��ا« :ح� ٌ
�أقوى من �أي هجوم بري �أو جوي ،و�أكرث
ذكا ًء و�أقل تكلفة ،فهي ال حتتاج �إىل
معدات حربية وال جنود ،لكنّ ها حتتاج
�إىل ق��درات علمية عالية» .وهو يعترب
تطور طبيعي يف
� ّأن «حرب ال�سايرب هي
ّ
مفهوم احلروب ،نقلتها �إىل جيل جديد
التحكم وال�سيطرة عن
يعتمد على
ّ
بعد» .و�أ�شار روزنفياغ �إىل «� ّأن حلرب
عامليا مدم ًرا� ،إذ قد ت�ؤدي
ريا
ً
ال�سايرب ت�أث ً
�إىل تدمري بنية حتتية لدولة م��ا ،مبا
يف ذل��ك �سدودها املائية ومفاعالتها
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النووية».
ويرى البع�ض الآخر � ّأن م�ضمون احلرب
الإل��ك�ترون��ي��ة يتعلق بالتطبيقات
الع�سكرية للف�ضاء ال�سيرباين ،حيث
تعني  -يف �أحد تعريفاتها  -قيام دولة
ب�شن هجوم
�أو فواعل من غري ال��دول
ّ
�إلكرتوين يف �إطار متبادل� ،أو من قبل
ط��رف واح��د .وعلى الرغم من انت�شار
إعالميا،
ا�سم «احل��رب الإلكرتونية» �
ً
�دمي��ا كان
ف ��إ ّن��ه ُيعترب
م�صطلحا ق� ً
ً
بالأ�سا�س مقت�ص ًرا على ر�صد حاالت
الت�شوي�ش على �أنظمة االت�صال ،والرادار،
و�أجهزة الإن��ذار ،بينما يك�شف الواقع
الراهن يف الف�ضاء الإلكرتوين عن دخول
�شبكات االت�صال واملعلومات �إىل بنية
اال�ستخدامات احلربية وجماالتها.

مناذج من هذه احلرب

�أف���اد تقرير ل��وك��ال��ة اال�ستخبارات
الأم�يرك��ي��ة يف ك��ان��ون ال��ث��اين ،2017
«� ّأن الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني �أمر
بحملة ت�أييد مل�صلحة الرئي�س ترامب،
خالل االنتخابات الرئا�سية الأمريكية
الأخرية» و�أو�ضح «�أن الرو�س حاولوا تقوي�ض
�إميان املواطنني بالعملية الدميقراطية
الأم�يرك��ي��ة ،وت�شويه �سمعة ال��وزي��رة
هيالري كلينتون ،والت�أثري يف حظوظها
االنتخابية» .كما ك�شف التقرير
«� ّأن عملية القر�صنة على االنتخابات
الأمريكية ّ
متثل �أحدث تعبري لرو�سيا
عن رغبتها القدمية يف تقوي�ض النظام
الدميقراطي احلر ال��ذي تقوده الواليات
املتحدة ،و� ّأن العمليات الرو�سية يف هذا
ت�صعيدا يف مبا�شرتها
املجال باتت �أكرث
ً
ِ
وم�ستوى ن�شاطها و�س َعة جهودها� ،إذا ما
قورنت بعملياتها ال�سابقة» .
وف��ق بع�ض اخل�ب�راء� ،شنّ ت ال��والي��ات
املتحدة الأمريكية قبيل �أع���وام من
تو�صل املجتمع الدويل �إىل االتفاق النووي
مع طهران ( ،)2015حر ًبا �سيربية على
م�شروع �إي���ران ال��ن��ووي بهدف �إ�ضعاف
قدراتها النووية ،و�إجبارها على التنازل
على طاولة املفاو�ضات .ويقول ه�ؤالءّ �« :إن

اجلي�ش الأمريكي الإلكرتوين عكف
على �إر�سال الفريو�سات اخلبيثة لتخريب
املن�ش�آت النووية الإيرانية ،الأم��ر الذي
�أ�ضعف قدرتها على تخ�صيب اليورانيوم.
لكن ال��والي��ات املتحدة نف�سها مل
ّ
تكن مب�أمن من احل��رب ال�سيربية،
وجهت وزارة العدل
ففي � 23آذار ّ 2018
الأمريكية اتهامات جنائية وفر�ضت
عقوبات على �شركة �إيرانية و� 9إيرانيني
نا�شطني يف معهد «مبنا» الإي���راين،
الخرتاقهم �أنظمة مئات اجلامعات
وال�شركات و�ضحايا �آخ��ري��ن ،بهدف
�سرقة البحوث والبيانات الأكادميية
وامللكية الفكرية .وو�صفت وزارة العدل
الأمريكية القرا�صنة ب�أ ّنهم ع�صابة
ّ
ت�سلل �إلكرتوين ،حاول �أفرادها اخرتاق
مئات اجلامعات حول العامل ،نيابة عن
احلر�س الثوري الإيراين الإ�سالمي ،و�شمل
ّ
ت�سللهم ع�شرات ال�شركات وقطاعات
وا�سعة تابعة للحكومة الأمريكية».
وو�صفت الوزارة الهجوم ب�أ ّنه �إحدى كربى
الهجمات الإلكرتونية التي ترعاها
دولة ،وقد بد�أ منذ  2013على الأقل ،وبه
ّ
متت �سرقة �أكرث من  31تريابايت من
البيانات الأكادميية وحقوق امللكية
الفكرية من  144جامعة �أمريكية،
و 176جامعة يف  21دولة �أخرى.
ويف ال��ع��ام  ،2014ك�شفت �صحيفة

العامل طوال تلك الفرتة.

احلرب ال�سيربانية بني الأمن والقانون
الدويل

«نيويورك تاميز» � ّأن وح��دة املحاربني
ال�سيربانيني يف اجلي�ش ال�صيني هي
غالبية الهجمات التي
امل�س�ؤولة عن
َّ
تعر�ضت لها ال�شركات الأمريكية،
َّ
وح��ت��ى ال�������وزارات .م��ا دف���ع الرئي�س
الأمريكي ال�سابق ب��اراك �أوب��ام��ا� ،إىل
حتذير بكني من � ّأن الهجمات ال�سيربية
تُعد �شكلاً من �أ�شكال العدوان احلربي
متوع ًدا الرد باملثل.
على بالده،
ّ
�صرحت جمموعة من ال�ضباط
كذلك ّ
ال�سابقني يف وكالة املخابرات املركزية
الأمريكية ،يف مطلع ت�شرين الثاين
– نوفمرب ّ �« 2018أن �إي���ران �شنّ ت بني
 2009و 2013عمليات اخ�تراق وقر�صنة
�إل��ك�ترون��ي��ة ع��ل��ى �شبكات وك��ال��ة
املخابرات املركزية الأمريكية« ،ال�سي
�آي �إي»ّ ،
وعطلت نحو  %70من عمليات
الوكالة التج�س�سية».
ردت الواليات املتحدة باالنتقام
�إىل ذلكّ ،
من كوريا ال�شمالية ،عندما قامت
الأخ�يرة يف العام  2014بقر�صنة �شركة
«�سوين بيكت�شرز �إنرتتينمنت» Sony
 pictures entertainmentملنع عر�ض
فيلم «ذا �إنرتفيو»The Interview ،
الذي ي�سخر من رئي�س كوريا ال�شمالية،
كيم جونغ �أون .وكان االنتقام من
خ�لال قطع وا�شنطن الإن�ترن��ت مل��دة 3
�أيام عن كوريا ال�شمالية ،وعزلها عن

ب�سبب طبيعة ال��ف�����ض��اء ال�سيربي،
ٍ
ك�ساحة عاملية عابرة حل��دود ال��دول،
متتد ق�ضية الأم��ن ال�سيربي من داخل
الدولة �إىل جمموعة النظام الدويل ،ومع
جميعا يف
تهدد الفاعلني
وجود خماطر ّ
ً
جمتمع املعلومات العاملي ت�صبح الق�ضية
مرتبطة بالأمن العاملي.
وقد ح�صلت �أول حماولة لو�ضع معاهدة
دولية لتقنني عمل الف�ضاء ال�سيرباين وما
يت�صل به يف العام  ،2001و�أ�سهمت اللجنة
مراقبا،
الدولية لل�صليب الأحمر ب�صفتها
ً
يف ن�شر ما ُيعرف بـ«دليل تالني للقانون
الدويل ا ُملط ّ َبق على احلرب الإلكرتونية»
(اخت�صا ًرا دليل تالني) ،وهو وثيقة غري
ملزمة �شارك يف �صياغتها جمموعة
من اخلرباء القانونيني والع�سكريني من
عدة دول.
و«احلرب ال�سيربانية» وفق دليل تالني
هي «و�سائل و�أ�ساليب القتال التي تت�ألف
من عمليات يف الف�ضاء الإل��ك�تروين
ّ
امل�سلح �أو تجُ رى
ترقى �إىل م�ستوى النزاع
يف �سياقه»� ،ضمن املعنى املق�صود يف
القانون ال��دويل الإن�ساين� .أما «الهجوم
فيعرفه الدليل باال�ستناد �إىل
ال�سيرباين»
ّ
القانون الدويل الإن�ساين« ،ب�أ ّنه عملية
�إلكرتونية �سواء هجومية �أو دفاعية
ُي ّ
توقع �أن تت�سبب يف �إ�صابة �أو قتل
�أ�شخا�ص �أو الإ�ضرار ب�أعيان �أو تدمريها» .

وحدات القتال الإلكرتوين

قامت بع�ض دول العامل يف ال�سنوات
الأخ��ي�رة بتطوير ا���س��ت��خ��دام م��ه��ارات
الإنرتنت واحلوا�سيب ك���أدوات هجوم
ودف��اع وا�ستخبارات وح��روب نف�سية.
فقد �أن�ش�أت الواليات املتحدة وبريطانيا
وفرن�سا وكوريا اجلنوبية وحدات خا�صة
قواتها امل�سلحة م�س�ؤولة عن احلرب
يف ّ
الإلكرتونية �أو حرب املعلومات .وجتمع
ه��ذه ال��وح��دات اخلا�صة ما بني العقل

الع�سكري وامل���ه���ارات التقنية التي
و�صد الهجمات �أو
ّ
متكنها من الدفاع ّ
�إحداث خ�سائر .من ناحية �أخرى ،يتزايد
ٍ
ب�شكل عام ،وو�سائل
ا�ستخدام الإنرتنت
ٍ
ب�شكل خا�ص،
التوا�صل االجتماعي
ك����أداة فعالة يف احل��رب التي ت�شنها
التنظيمات امل�سلحة ال �سيما يف ال�شرق
الأو�سط .فقد وج��دت هذه املجموعات
يف الف�ضاء الإلكرتوين و�سيلة مفيدة يف
�صراعها ،فا�ستخدمت و�سائل التوا�صل
االجتماعي لتجنيد املقاتلني .كما
ا�ستفادت هذه التنظيمات من الف�ضاء
كمن�صة لإط�لاق احلرب
الإلكرتوين
ّ
النف�سية �ضد اخل�صوم بت�صوير م�شاهد
العنف ون�شرها على نطاق وا�سع ّ
لبث
ال��رع��ب وال��ذع��ر .ك��ذل��كُ ،ي�ستخدم
الإنرتنت يف �شن هجمات �إلكرتونية
 Cyber attacksم��ن �ش�أنها �إحل��اق
غالبا ما تكون مالية،
خ�سائر باخل�صم،
ً
فيجري ا�ستهداف البنوك �أو املواقع
احلكومية التي حتتوي على بيانات
مهمة� ،أو حتى ا�ستهداف من�ش�آت
�صناعية ،كما حدث لربنامج �إي��ران
النووي .فوفق تقرير �شركة �سيمانتك
العاملة يف جم��ال الأم��ن الإل��ك�تروين،
ف���� ّإن ن�سخة م��ن ف�يرو���س الكمبيوتر
«�ستك�سنت  »Stuxnetا�ستُخدمت
ملهاجمة وتدمري برنامج �إيران النووي يف
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درا�سات و�أبحاث
العام  ،2010بالتعاون بني الواليات املتحدة
والكيان الإ�سرائيلي.

العنف الرقمي بني املواجهة
واخل�صو�صية

ّ
املحللني «� ّأن التحدي الأكرب
يرى بع�ض
ال��ذي ي��واج��ه احل��رب الإلكرتونية هو
معار�ضة منظمات املجتمع املدين لبع�ض
الإج���راءات التي تتّ بعها بع�ض ال��دول،
والتي تف�ضي �إىل تقلي�ص حرية الأفراد من
خالل مراقبة الإنرتنت وو�سائل التوا�صل
والرتا�سل ،ما ميثل تعد ًيا على حرية
و�سرية معلوماتهم ال�شخ�صية
الأف��راد
ّ
وخ�صو�صيتهم».
� ّإن الطبيعة غ�ير التقليدية لهذه
اً
حلول �أو معايري غري
احل��روب تتطلب
تقليدية للتعاطي معها .وهذا يعني � ّأن
احللول التقليدية املتمثلة يف الرقابة
ال�����ص��ارم��ة َ
وغ��ل��ق امل��واق��ع وح�سابات
التوا�صل االجتماعي التابعة لتنظيمات
ريا
وف�صائل م�سلحة ،لن حترز
ً
جناحا كب ً
يف هذا ال�سياق .وقد اعرتف العديد من
خ�براء الأم���ن الإل��ك�تروين security
 Cyberب�صعوبة ه��ذا الإج����راء ،ل ّأن
مقابل كل �صفحة �أو موقع �أو ح�ساب
ُيغلق� ،ستنطلق ع�شرات املواقع .وعلى
الرغم من الطبيعة االفرتا�ضية لهذا
ال��ن��وع م��ن العمليات الع�سكرية،
ف �� ّإن الأ�ضرار واملعاناة الناجتة عنها ال
تقت�صر على العامل االف�ترا���ض��ي .ففي
إلكرتونيا،
ع�صر يجري فيه التحكم �
ًّ
تقريبا ،قد ت�ستهدف بع�ض
بكل �شيء
ً
الهجمات الإلكرتونية م�ؤ�س�سات البنية
التحتية ،ما ي�سبب حرمان عدد كبري
من املدنيني يف املنطقة امل�ستهدفة من
اخل��دم��ات �أو امل��واد الأ�سا�سية كاملياه
�أو الكهرباء �أو الرعاية الطبية ،وقد
يرتتب على ذلك معاناة كبرية ورمبا
فقدان البع�ض حلياتهم .لذا فمن املهم
متابعة النقا�شات الدائرة يف هذا املجال،
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بالإ�ضافة �إىل متابعة التطورات التقنية
لتقليل امل��ع��ان��اة الناجمة ع��ن هذا
«العنف الرقمي».

الأمن املعلوماتي �أو ال�سيربي
وتداعياته

� ّإن ف��ه��م منطق ا���ش��ت��غ��ال �شبكة
الإنرتنت ،وفل�سفتها العامة ،ال ميكن
�أن ي�ستقيم من دون ا�ستح�ضار وظائف
حم��رك��ات البحث داخ��ل ال�شبكة،
وك��ذل��ك �أدواره�����ا وط���رق ت�صميمها
جراء انفتاح
كبوابات .ويف املقابل ،من ّ
ال�شبكة والمركزيتها القوية ،ف�إ ّنها
مل ت�ستطع ال��دف��اع ع��ن ال�ب�راءة التي
الزمتها منذ ن�ش�أتها ،بل متّ اخرتاقها،
من قبل جمرمي �أو قرا�صنة ال�شبكة �أو
«الهاكرز»  Hackersو�سواهم ،و� ً
أي�ضا
من قبل تنظيمات متطرفة يف الفكر،
�إرهابية يف املمار�سة.
لذلك ،ف� ّإن �إ�شكالية الأمن املعلوماتي
مل تعد يف ه��ذا اجل��ان��ب ح��ك� ًرا على
ال�شركات �أو امل�ؤ�س�سات �صاحبة العالقة،
بغية حفظ بنوك معطياتها من �أي
ا�ستهداف ،بل �أ�ضحت � ً
ت�شكل
أي�ضا
ّ
ريا بوجه الدول
رها ًنا قو ًيا وحتد ًيا كب ً
واحلكومات .وبالتايل ،فاملواجهة بني
م�صالح الأم��ن والتنظيمات املتطرفة
مل تعد مقت�صرة على الف�ضاء الواقعي
امللمو�س ،بل انتقل جزء منها ليتّ خذ
من ال�شبكة ملج�أً ،وجم� اً
�ال للحروب
دوي
االفرتا�ضية القادمة ،والتي ن�سمع ّ
�صداها منذ ف�ترة ،ومل يعد االهتمام

بالأمن الإلكرتوين يقت�صر على البعد
التقني فح�سب ،بل جت��اوزه �إىل �أبعاد
�أخرى ذات طبيعة ثقافية ،اجتماعية،
اق��ت�����ص��ادي��ة ،ع�����س��ك��ري��ة ،وغ�يره��ا،
فاال�ستخدام «غ�ير ال�سلمي» للف�ضاء
الإلكرتوين ي� ّؤثر يف الرخاء االقت�صادي،
واال�ستقرار االجتماعي للدول جميعها
التي �أ�صبحت بنيتها التحتية تعتمد
على الف�ضاء الإل��ك�تروين .كذلك،
ف� ّإن تراجع �سيادة الدولة مع ت�صاعد دور
الفاعلني من غري ال��دول يف العالقات
الدولية (مثل ال�شركات التكنولوجية
العابرة للحدود ،و�شبكات اجلرمية،
والقر�صنة الإلكرتونية ،واجلماعات
الإره��اب��ي��ة وغ�يره��ا) ،ف��ر���ض حتديات
عديدة يف احلفاظ على الأمن ال�سيرباين
العاملي .وهذا ما دفع �إىل بروز اجتاهات
متعددة لتحقيق ه��ذا الأم���ن ،وذل��ك
ع�بر التن�سيق ب�ين �أ�صحاب امل�صلحة
م��ن احل��ك��وم��ات ،واملجتمع امل��دين،
وال�شركات التكنولوجية ،وو�سائل
الإعالم ،وغريها...

مراجع:

 العنف الرقمي� ...أح��دث �صيحاتاحلروب اجلديدة.
 الإن��ت�رن����ت ك��ف�����ض��اء ل��ل��ح��روباالفرتا�ضية القادمة.
 http://www.siyassa.org.eg �أمناط احلرب ال�سيربانية  -د .عادلعبد ال�صادق.

�إقت�صاد ومال

�إعداد :تريز من�صور

مع اقرتاب نهاية مرحلة املفاو�ضات حول
الطالق بني بريطانيا واالحت��اد الأوروب��ي،
جدا� ،أيقظت «�أوراق
والتي ُو�صفت بالبطيئة ً
بريك�ست» التي بد�أت احلكومة الربيطانية
بالك�شف عنها يف � 13أيلول املا�ضي ،موجة
وا�سعة من ال�شكوك حيال م�ستقبل بريطانيا
املقرر يف
بعد اخلروج من االحتاد الأوروب��ي ّ
� 29أذار  .2019وقد �أجمعت قطاعات الأعمال
وم�ؤ�س�سات البحوث التي مل تكن م�ؤ ّيدة �أ�صلاً
لالنف�صال عن االحت��اد �ضرورة اال�ستعداد
ملرحلة جديدة بعده �ستطال جممل مرافق
االقت�صاد واملال و�سوق العمل ،ونواحي احلياة
خ�صو�صا
االقت�صادية واالجتماعية يف البالد،
ً
تعر�ض للتباط�ؤ� ،إ�ضافة
و� ّأن النمو االقت�صادي قد ّ
�إىل زيادة ن�سبة الت�ضخم ،وهبوط �سعر �صرف
العملة ،وخ�سارة طاولت حجم االقت�صاد يف
االحتاد الأوروبي ،وتراجع يف �أ�سعار العقارات
وال�شقق...
ب�سبب كثافة العمالة الأجنبية،
و�سيا�سة احلدود املفتوحة التي �أ�سهمت
بتزايد العمليات الإره��اب��ي��ة ،وب�سبب
كلفة الفاتورة البالغة نحو  60مليار
ي��ورو �سنو ًيا تدفعها بريطانيا لالحتاد
الأوروب���ي ،ك��ان «الربيك�ست» ،الذي
�أج��ري اال�ستفتاء ال�شعبي حوله يف 23
ح���زي���ران .2016-يومها ���ص� ّ�وت  51،9يف
املئة من ال�شعب الربيطاين مع خروج
بريطانيا من االحتاد الأوروبي ،فا�ستقال
رئي�س ال��وزراء الربيطاين ال�سابق دايفيد
ّ
وحلت مكانه ترييزا ماي.
كامريون
ومنذ ذلك التاريخ بد�أت املفاو�ضات حول
تطبيق «الربيك�ست».

مراحل �إعالن «الربيك�سيت»

اخلبري االقت�صادي والأ�ستاذ اجلامعي
الدكتور غ��ازي وزين حت� ّ�دث �إىل جملة
«اجلي�ش» عن ثالثة مراحل �شهدتها
املفاو�ضات التي ّ
مت��ت خ�لال ال�سنتني
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الـ«بريك�ست» يف مرحلة التفاو�ض الأخرية
قبل ّ
الطالق مع االحتاد الأوروبي

الدكتور غازي وزين
الأخريتني بني بريطانيا واالحتاد الأوروبي.
وهذه املراحل هي وفق الآتي:
 ا�ستنا ًدا �إىل امل��ادة  50من معاهدة lisbonتنتهي �شروط ّ
الطالق يف نهاية
العام .2018
ّ
يتم االن�سحاب �أو الطالق النهائي يف
 ّ�آذار من العام  ،2019وي�صبح حينها عدد
دول االحتاد الأوروبي  27دولة.
يتم تنفيذ املرحلة االنتقالية يف 31
 ّثمة وزراء يف
كانون الأول  ،2020لكن ّ
احلكومة الربيطانية يطالبون بتمديد

هذه املهلة.
وي�ضيف وزين« :بد�أت عملية التفاو�ض
بني بريطانيا واالحت��اد الأوروب���ي ،والتي
تنتهي يف نهاية العام  ،2018وقد �أرادتها
بريطانيا َ�س ِل�سة وغ�ير �صدامية بغية
اجليدة مع دول
احلفاظ على العالقات
ّ
االحت��اد ،ولكنّ ها كانت بطيئة .وقد
ّ
«الطالق»
ا�ستندت عملية التفاو�ض �أو
كما تُ�سمى �إىل ثالث �أولويات:
 -1االتفاق على دفع فاتورة اخلروج من
االحتاد الأوروبي وقيمتها  45مليار يورو.
ّ
متعلقة مب�صري
 -2و�ضع �ضمانات
املواطنني الأوروبيني املقيمني يف بريطانيا
وال��ذي��ن يبلغ ع��دده��م ث�لاث��ة ماليني
والتوجه نحو ت�سهيل بقائهم
مقيم،
ّ
يف بريطانيا خ�لال ال�سنوات الثماين
القادمة.
 -3عملية حتديد احل��دود مع �إيرلندا
ال�شمالية التي ترغب يف البقاء داخل
االحت��اد ،وجمهورية �إيرلندا التي تريد
االلتحاق بربيطانيا ،والأك�ثر �صعوبة
وتعقيدا.
ً
ّ
�أم��ا يف ما يتعلق مبو�ضوع العالقات
ال��ت��ج��اري��ة واجل��م��رك��ي��ة ب�ين االحت���اد
وبريطانيا ،فقد و�ضعت وزيرة اخلارجية

ّ
حلل هذه
الربيطانية تريزا ماي خطة
التو�صل �إىل ّ
حل تقني
امل�س�ألة على �أ�سا�س
ّ
�أو ما ي�سمى بـ  Back stopبخ�صو�ص
�إيرلندا ال�شمالية لغاية العام  ،2021ال
�سيما و� ّأن  50يف املئة من االتفاقيات
ّ
التجارية لربيطانيا هي خ��ارج االحتاد
الأوروبي.
وردا على ���س���ؤال ح��ول التداعيات
ًّ
االقت�صادية لهذا االن�سحاب �أو الطالق
يقول وزين:
لوحظ ح�صول تباط�ؤ يف النمو االقت�صادي
الربيطاين �إذ تراجع من  2,3يف املئة يف
العام � 2016إىل  1،5يف املئة يف العام ،2018
وتقدر الن�سبة بـ  1,3يف العام  ،2019ويعود
ّ

ذلك �إىل �سيطرة �أجواء من القلق وعدم
اليقني واملخاوف لدى امل�ستثمرين ورجال
الأعمال من انتقال ال�شركات العاملية
وبع�ض ال�صناعات �إىل االحتاد الأوروب��ي.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،تراجع اال�ستهالك يف
بريطانيا حيث بات النمو االقت�صادي،
الأ�ضعف ب�ين دول املجموعة ال�سبع.
يف امل��ق��اب��ل ي�لاح��ظ �أ ّن�����ه مل يكن
لـ«بريك�ست» �أي ت�أثري على البطالة،
بل على العك�س تراجعت الن�سبة من
 4،8يف املئة �إىل  4يف املئة ،ويعود ذلك
�إىل هيكلية �سوق العمل يف بريطانيا،
حيث ازدادت �أع��داد العمال امل�ستقلني
حتى بلغت حواىل  4,8مليون �شخ�ص.

وم����ن ال���ت���داع���ي���ات االق��ت�����ص��ادي��ة
لـ«بريك�ست» �أي���ً��ض��ا زي���ادة يف ن�سبة
ّ
الت�ضخم التي ارتفعت نحو  3يف املئة
ب�سبب ت��راج��ع �سعر ���ص��رف العملة
ال�بري��ط��ان��ي��ة ،كما ت��راج��ع��ت �أ�سعار
العقارات وال�شقق نحو � 10إىل  15يف املئة.
وت�سود يف القطاع املايل ،حيث تعمل 320
�ألف م�ؤ�ســ�سة ،حالة من اخلوف والقلق
من انتقال امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية
�إىل دول االحتاد الأوروب��ي (�أملانيا وفرن�سا
ب�شكل خا�ص)� ،إ�ضافة �إىل �إمكان
خ�سارة ما يقارب � 75ألف وظيفة ،ونحو
 70مليار جنيه ا�سرتليني من الإيرادات.
من ناحية �أخرى ،ا�ستطاعت العملة
الربيطانية املحافظة على ا�ستقرارها
تقريبا مقابل اليورو ،على
بقيمة 1,2
ً
الرغم من هبوطها بن�سبة راوحت بني 15
و 20يف املئة بعد �إعالن الـ«بريك�ست».
ويو�ضح الدكتور وزين � ّأن ال�سياحة قد
ا�ستفادت نتيجة انخفا�ض �سعر �صرف
فتح�سنت بن�سبة  8يف املئة ،وقد
العملة،
ّ
بلغ عدد ال�سياح نحو  40,6مليون �سائح
يف العام  .2017وميكن القول بالإجمال
مطبات
� ّإن االقت�صاد الربيطاين قد جتاوز
ّ
الـ «بريك�ست».
�أخري ًا ،يعترب وزين �أ ّنه ال يوجد رابح يف
اخلروج من االحت��اد� ،إذ يالحظ خ�سارة
يف حجم االقت�صاد يف االحت��اد الأوروب��ي
بنحو  1,5يف املئة �سنو ًيا� ،أي حواىل 250
مليار دوالر ،وخ�سارة يف حجم االقت�صاد
الربيطاين بنحو  2,5يف املئة� ،أي ما يوازي
 35مليار دوالر �سنو ًيا.
�إىل ذلك ،تُظهر امل�ؤ�شرات الأوليةّ � ،أن
انتقال املواطنني ما بني الدول الأوروبية
�سوف يبقى من دون احلاجة �إىل ت�أ�شريات
دخ��ول ،و� ّأن �أكرثية ال�شعب الربيطاين
م��ا زال����ت م��ع اخل����روج م��ن االحت����اد،
ّ
امل�ستقلني يرون
لكن  37يف املئة من
ّ
ٍ
�سيىء
يتم
� ّأن الـ«بريك�ست» ّ
ب�شكل ّ
ب�سبب بطئه ،وخ��ل� ّ�وه م��ن ال��ق��رارات
احلا�سمة� ،إ�ضافة �إىل وج��ود خالفات
م�ستمرة داخ��ل احلكومة حول �شروط
ّ
الطالق واحللول املقرتحة.
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حمطة

بقلم� :إلهام ن�صر تابت

فريوز :منحبك َت تخل�ص الأيام
كانوا ك ً
رثا يف «بيت بريوت» م�ساء  21ت�شرين الثاين املا�ضي.
كانوا كبا ًرا يحملون �سنوات من الذكريات واحلنني ،و�صغا ًرا
ل بيوتهم منذ
ويافعني يحملون الكثري من احلب ل�صوت مي أ
ولدوا.
حتت عنوان «ف�يروز ...وحدها بتبقى»� ،شهد بيت بريوت
فنية ثقافية يف منا�سبة العيد الثالث والثمانني
احتفالية ّ
لأيقونة لبنان ،والذي تزامن مع ع�شية العيد اخلام�س وال�سبعني
لال�ستقالل.
�إ ّن��ه اليوبيل املا�سي لال�ستقالل ويوبيل احلب الذي ما برح
عاما بعد عام وجيلاً بعد جيل ل�سيدة ح�ضر �صوتها يف
ينمو
ً
وجدان مئات املاليني من الب�شر .ي�سمونها وطنً ا ،ويعتربونها
�أجمل �أرزاتنا .رفيقة ال�صباحات والأما�سي والأوقات كلها،
رفيقة الفرح والوجع واحلنني واملحبة والأمل وال�سالم واحلاالت
وامل�شاعر كلها.
فريوز التي اجتمع يف عيدها املئات كانت يف «بيت بريوت»
احلامل ندوب احلرب وامل�شرق بجماالت من الذاكرة الثقافية
للوطن .كانت هناك ب�صورها املمتدة عرب حقب خمتلفة
اً
جمال .كانت
من م�سرية ب��د�أت م�ضيئة وما زالت تتوهج
هناك ب�صور ّ
تدخل فيها ع�شاقها بكثري من احلب ليبعثوا
بر�سائلهم �إليها و�إىل العامل .كانت هناك ب�صوتها و�صورتها
عرب �شا�شة بثت مقاطع نادرة من �أعمالها� .أمام ال�شا�شة وقف
الزائرون ،غنّ وا مع �أيقونتهم بفرح كبري ،وتفح�صوا �آالت ت�صوير
يوما ما يف �إنتاج �أعمال فريوز.
وت�سجيل قدمية ا�ستخدمت ً
وفريوز كانت هناك يف جمموعة من املقتنيات ال�شخ�صية
الأخرى التي جمعها حمبوها خالل �سنوات طويلة .كتب،
جم�لات و�صحف قدمية� ،أ�سطوانات� ،أ�شرطة كا�سيت،
برو�شورات �أفالم و�أعمال �أخرى ،كلها عر�ضت ب�شكل �أنيق
أنيقا َّ
تكلف .الزائرون وجدوا عند املدخل دفرتًا � ً
ّ
خط
ومن دون
كل منهم على �أوراقه ر�سالة لفريوز .ر�سائل املحبة كثرية،
وكذلك ر�سائل اال�شتياق�« :إن ق��ر� ِ
أت هذه الر�سائل �سيدتي
�أرج��وك نريد حفلة ،حلم حياتي �أن � ِ
أراك على امل�سرح،
كتبت �إحداهن� .شك ًرا لأن� ِ
�ك �أعطيتني حياتي ،كتب
طالبا من الله �أن ي�أخذ من عمره ويعطيها ...لي�س
�آخ��ر
ً
�صدفة �أن يكون عيد ميالدك ع�شية عيد اال�ستقالل� ،أنتِ
ِ
جعلت الأماكن والأ�شياء �أجمل...
وط��ن� ...شك ًرا لأنك
عمري ت�سع �سنوات و�أ�سمعك منذ ولدت� ،أحبك »...ي�صبح

الدفرت كتا ًبا متعدد اللغات ...بالعربية الف�صحى واملحكية
كتبوا ،وبالفرن�سية والإنكليزية .بع�ض الر�سائل �أ�شارت �إىل
الأماكن التي �أتى منها �أ�صحابها ،من بعلبك ،من اجلنوب،
من عكار ...و� ً
أي�ضا :من م�صر و�سوريا وفل�سطني واملغرب وتون�س
واجلزائر و�أ�سرتاليا وكندا و�أمريكا.
طوفان من امل�شاعر على كتاب يحكي لل�سيدة بب�ساطة
وعفوية كم هو �أ�سا�سي ح�ضورها يف حياتنا� .إ ّنها ظاهرة
كتبت حولها ع�شرات ال��درا���س��ات اجلامعية ف�ضلاً عن
الكتب ،وما زالت متتد وتتو�سع وتوا�صل عبورها من جيل
حل طيفها ّ
�إىل جيل ،و�أينما ّ
حل معه ما يكفي من الرقي
واجلمال ليغمر النا�س والأماكن.
ح�ضر �إىل املعر�ض وزيرا الثقافة وال�سياحة يف حكومة ت�صريف
الأعمال غطا�س خوري و�أوادي�س كيدانيان ،وحمافظ بريوت
املرات النادرة التي
زياد �شبيب ،وزياد الرحباين .رمبا كانت من ّ
ال يح�صل فيها تدافع اللتقاط �صورة بالقرب من زياد �أو �سواه من
الزوار الكبار .إ� ّنه ح�ضور فريوز الذي يفر�ض التزام �سلوكيات
حمددة.
ّ
يرا ،من نظم هذه االحتفالية التي �ضجت بها و�سائل
�أخ� ً
ضلاً
الإعالم اللبنانية والعربية والأجنبية ف� عن مواقع التوا�صل
الإجتماعي؟
إ� ّنهم ب�ضعة �شباب ن�ش�أت بينهم �صداقة على الفاي�سبوك
(ينتمون �إىل جمموعتي «ف�يروز :خمتارات من الأر�شيف»،
و«ف�يروزي��ون») ،نظموا هذه االحتفالية الراقية بجهودهم
اخلا�صة ،وخالل �أيام ق�صرية .كل ما �أرادوه هو �أن يقولوا لفريوز:
«منحبك َت تخل�ص الأيام» ،وقد قالوها بطريقة رائعة.
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جي�ش العلم والثقافة
�شهادة الدكتوراه يف الهند�سة امليكانيكية
للعميد املهند�س جورج اجلمل

نال العميد املهند�س جورج اجلمل �شهادة الدكتوراه
يف الهند�سة امليكانيكية من اجلامعتني اللبنانية
والي�سوعية ،وذلك عن �أطروحته يف ابتكار ُنظم لتوفري
ا�ستهالك الطاقة يف خطوط الإنتاج يف امل�صانع ،عن
طريق تطبيق كفاءة الطاقة والطاقات املتجددة .ونال
جدا.
درجة
م�شرف ً
ّ

�شهادة املاج�ستري يف احلقوق
للعقيد الركن عالم �أبو �ضاهر

حاز العقيد الركن عالم �أبو �ضاهر �شهادة املاج�ستري
(تخ�ص�ص قوانني �إدارية ومالية) من جامعة
يف احلقوق
ّ
بريوت العربية.
وناق�ش العقيد الركن �أبو �ضاهر ر�سالته التي متحورت
حول «الأعباء القابلة للتنزيل يف �ضريبة الأرباح التجارية
وغري التجارية واملهن احلرة» ،ونال تقدير اللجنة بدرجة
جدا.
جيد ً

�إجازة يف العالقات العامة والإعالن
للعقيد الركن جوين عقل

حاز العقيد الركن جوين جميل عقل من لواء امل�شاة
ال�ساد�س� ،إج��ازة يف العالقات العامة والإع�ل�ان من
ّ
كلية الإعالم يف اجلامعة اللبنانية.
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جي�ش العلم والثقافة
�شهادة املاج�ستري يف احلقوق
للرائد �شبيب �أبي خر�س

نال الرائد �شبيب جرج�س �أبي خر�س من لواء احلر�س اجلمهوري� ،شهادة
ّ
كلية احلقوق
املاج�ستري يف احلقوق (التخطيط والإدارة العامة) من
والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف اللغة الإنكليزية و�آدابها
للنقيب املهند�س جوزف جربان

مقر عام اجلي�ش� ،إجازة يف اللغة
نال النقيب املهند�س جوزف جربان من ّ
ّ
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة
الإنكليزية و�آدابها من
اللبنانية.

�شهادة املاج�ستري
يف علوم وتكنولوجيا
الهند�سة البيئية
للمالزمني الأولني
البحريني
�إيلي احلاج
وح�سن فرحات
ّ
كل من املالزمني الأولني البحريني �إيلي طانيو�س احلاج (قاعدة جونية البحرية) وح�سن علي فرحات ( قاعدة
حاز
جونيه البحرية)� ،شهادة املاج�ستري يف علوم وتكنولوجيا الهند�سة البيئية (املواقع البحرية و�سالمة املالحة) من Ecole
 Marine Nationaleيف فرن�سا.
العدد 402
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�شهادة املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية
للمالزم البحري �إبراهيم احلايك

نال املالزم البحري �إبراهيم خليل احلايك من قاعدة بريوت البحرية،
ّ
كلية الهند�سة يف
�شهادة املاج�ستري يف الهند�سة امليكانيكية من
جامعة البلمند.

�شهادة املاج�ستري
يف الهند�سة ال�صناعية
للرقيب حمزة خدوج

حاز الرقيب حمزة خدوج من مديرية
امل��خ��اب��رات��� ،ش��ه��ادة املاج�ستري يف
الهند�سة ال�صناعية م��ن اجلامعة
اللبنانية الدولية.

�إجازة فنّية
يف املعلوماتية
للرقيب عبا�س يزبك

حاز الرقيب عبا�س يزبك من فوج
التدخل الأول �إجازة فنّ ية يف املعلوماتية
– فرع الربجميات ،من املديرية العامة
للتعليم املهني والتقني يف وزارة الرتبية
والتعليم العايل.

�شهادة املا�سرت املهني
يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية
للرقيب �صايف العبد اللـه

نال الرقيب �صايف العبد اللـه من لواء
امل�شاة ال�ساد�س� ،شهادة املا�سرت املهني يف
العلوم ال�سيا�سية والإدارية (التخطيط
ّ
كلية احلقوق
والإدارة العامة) من
والعلوم ال�سيا�سية والإدارية يف اجلامعة
اللبنانية.
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خواطر

�إعداد� :شادي مهنا

لبنان واال�ستقالل
لبنان واال�ستقالل
اال�ستقالل لي�س كلمة ننطق بها،
�إمن��ا هو �إح�سا�س باحلرية و�شغف
بالوطن.
الوطن لي�س � ً
أر�ضا يعي�ش عليها
نمّ
الإن�سان فح�سب� ،إ ا هو كيان ذو
وتاريخ ولغةٍ وج��ذو ٍر تعي�ش
�سياد ٍة
ٍ
فينا...
يوم يف
يوم اال�ستقالل لي�س ك�� ّأي ٍ
روزنامة حياة �شعب وتاريخ وطن� ،إ ّنه
يوم عظيم �صنعه �أبطال عظماء.
�سيج حدوده بدماء
ما �أجمله وطنً ا ّ
َ
يخ�شون
�شهدائه البوا�سل الذين ال
عد ًّوا وال �إرها ًبا.
� ّإن تخليد ذك��رى اال�ستقالل هو
منا�سبة وطنية ال�ستيالد تلك القيم
ال�سامية والغايات النّ بيلة ،و�إنبات
ّ
التواقة �إىل � ٍ
أفق �أرحب
جذور الوطنية ّ
ً
ٍ
ٍ
وطن
وم�ستقبل �أرغد ،خدمة لق�ضايا
اً
نا�ضل �شعبه �سنني ط���وال� ،إع�لا ًء
ً
وحفاظا
و�ص ْو ًنا لوحدته،
ملكانتهَ ،
مقد�ساته،
ودفاعا عن
على هو ّيته،
ً
ّ
وت���ع���زي���زًا لنه�ضته االق��ت�����ص��ادي��ة
واالجتماعية والثقافية.
� ّإن َ
َ
ّ
مر
عظمة هذه الذكرى ت�ستوجب وقفة ت� ّأمل يف
كل ما ّ
جميعا،
ومن .فعلينا
ً
به تاريخ لبنان من م�شاكل وم�صاعب حِ َ
ٍ
يدا بيد من �أجل
يف هذه الذكرى� ،أن نقف �صفًّ ا
واحدا ن�شبك ً
ً
و�ص ْون العي�ش امل�شرتك
املحافظة على هذا الوطن احلبيبَ ،

وتغليب االنتماء الوطني على � ّأي اعتبار �أو انتماء �آخر.
ّ
والعزة
كل من حمل م�شعل احلرية
والتّ حية يف هذا اليوم �إىل
ّ
الدفاع عن �أر�ض الوطن
أبي املقدام يف ّ
والكرامة� ،إىل جي�شنا ال ّ
وحماية �أهله واملحافظة على الوحدة الوطنية.
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�أوراق قدمية

معو�ض بومارون
�إعداد :با�سكال ّ

«�شاعر اجلي�ش»
يف ق�صيدة اال�ستقالل
من كتاب «حبيب بركات ،رجل وتراث،
أعده عبدالله
اجلوهرة املُ�ضاعة» الذي جمعه و� ّ
حبيب بركات ،حتية للبنان؛ يف عيد ا�ستقالله
يوم  22ت�شرين الثاين � ،٤٦ألقى املالزم حبيب
عبدالله بركات ق�صيدته الأوىل يف �أوتيل
نورماندي يف ح�ضور قائد اجلي�ش الزعيم ف�ؤاد
�شهاب و�أركان القيادة وال�ضباط وعائالتهم،
ف�أُطلق عليه لقب �شاعر اجلي�ش وخطيبه منذ
تلك اللحظة.

املالزم
حبيب عبدالله بركات

�����د ُ
اخل�������ل�������و ِد َ
وغ���� ّ ِن����ه����ا
����������رج ع���ل���ي���ه���ا ف����� إ� ّ َن�����ه�����ا
َع�
 َب������ َل� ُ
ّ
ِ
ِ
ر ك�����أ َّن����ه����ا
و�أذب ب������روح������ك َد ّ َن�����ه�����ا
ح�����تّ �����ى ت���������ص��ي� َ
َث�����م� ٌ
ِ
����ه ال����وج����ود
����ل ُي�����راق������� ُ����ص� ُ
�����ق ُي�������ح�������او ُِل َ
َع����� َب ٌ
���ه���ا
��و َن���ه���ا
َوان������ َ���ش� َّ
���ق �� َ��ش���ذاه���ا َف� َ
���م َ
����ش ّ َ
��ك� ّ
َ
ِ
��ه���ا
 َو أ�
���ه���ا
ب��������������اح َق����ل���� ُب ُ
��م� َ
���م َ
َ
����ه � َ���ض� َّ
وال������������� َور ُد ع������ط������ ُر ُه َع َّ
��ه���ا ال������� ُورود
َف��� َت���ج���ا َن�����َ��س���ت ف���ي� َ
������دت لخِ ُ �����ل�����و ِده�����ا
َف������� َت�
َوتَ������������������را َو َدت لِ����ـ����ـ���� ُوج����و ِده����ا
������واع� َ
َ
لِ�����ل�����خ�����ا ِف� َ
����ق �ْي��نِْ َي�����ق�����و ُده�����ا
��������م �� َ��س���ع���و ِده���ا
���م����ت َو جَن�
ُ
َو�� َ���س� َ
َ
��ود
و َي���ق���ي���ه���ا م����ن
����ش���ر احل�������س� ْ
ِّ
ً
ّ
ِ
������ب ����ش� َ
َ
��وق���ه���ا
ف���وق���ه���ا
�����ق
���د
ح�����ل َ
وال���������س����ع� ُ
ول�����ظ�����ى ُي�������داع� ُ
ُ
وال� ُّ
َ
ِ
َو َد َع�����������ا امل���ل��ائ������ك َج َ
����ل�����ط�����ف مَ َّ
���وق���ه���ا
���������ق ذ ْو َق�����ه�����ا
ن
َ
���ع���ود
ال�������س
�������ون م�����ن
َي����َت���رَ مََّن�
َ
ْ
َ
ِ
���ب ُت�����رى
�����د ال���� َّ���ش���رى
َون�����������س�����ا�ؤُه�����ا �� ُ���ش� ْ
َورِج�����ا ُل�����ه�����ا �أُ�� ْ�����س� ُ
���ه� ٌ
اع َ
������ة َوان���ب��رى
����م ال������ َورى
َو َج
���م���ي���ع ُ
َم���� َل����ك����وا ال���َب��رَ َ
ُ
����ع� َ
���ه���م نِ� ْ
��ود
َي��� َت���ك���ا َت���ف� َ
��ع���ه� ْ
��ون َع���ل���ى ال� ُ
وال�����������ش� ُ
ف���ـ���ـ����أن���ـ���ـ���ـ���ا َره وي� ُ�ـ��ن��ـ��ـ��ي��ـ��ـ � ُره��ـ��ـ��ا
ر َه����ا
����وق
ع������م َع����ب��ي� ُ
َّ
ره�����ا
���ث�ي�ره���ا
وال������ن������ا ُر ����ش���وق���ي ُي
«وال������� َّ����س�����م�����ه� ُّ
����ري» �أم��ي�� ُ
ُ
َ
َّ
���ن���ود
���ع����ه����ا ال��� ُب
ْ
���رف� ُ
ل��ـ��ـ��ل��ـ��ه َت� ْ
ً
��ر����ش���ا َع��ل��ى ال� َ
��ق���ل� ِ
��ب ا���س � َت��وى
����ب�����ة وال�����ه�����وى
ول�����ه�����ا امل�����ح� َّ
َع� ْ
ُ
َ
َ
ِ
َو َج��ـ��ـ��م��ـ��ـ��ال��ـ��ـ��ه��ا ف���ـ���ـ����إذا ذ َو َى
���ن وال����غ����وى
َو َل�����ه�����ا امل����ح����ا�����سِ � ُ
���ود
���م ع���ل���ى الأع����ل����ا ِم ج� ْ
ع���� َل� ٌ
ُ
���وح����ه����ا
وروح�����ه�����ا
�أ ْر
�����ر وق�����ل�����ب�����ي ي����ب� ُ
�������������ض احل������ي������ا ِة ُ
�������س� ٌ
ُ
ُ
���وح����ه����ا
��وح���ه���ا
َف������ ُ���س� ُ
ُ
وع������ه������و ُده������ا وط����م� ُ
���ه����ول����ه����ا و�� ُ��س���ف� ُ
اجل�����م� ُ
������ر َ
��ود
����ال َل���ه���ا ��ُ��س���ج� ْ
َخ َّ
ِ
���س��ن��ا
َو ًب���������ا َق�������ش
��ه���ن���اث
وال���ع���ي���د �أ ْل��� َب�����َ��س���ه���ا ال� َ
ُ
ً
���ي���ب���ا م�����ن َ
ُّ
ُ
وك���ل���نَ���ا
ف�������������إذا ه������ي و�إذا امل����ن����ى
����م» ُ
 و�إذا «ال�����زع�����ي� ُ
َ
������ق ُ
ُ
���ب ع���ل���ى احل� ِّ
���ش��ه��ود
����ش ُ
���ه ٌ
ُ
ِ
ِ
وج���������ه ال�����ع�����دا
��ي���ف ال����� َردى
و«����ش َ
َي��������فْ ����َت���رَ ُ يف ْ
���ه���ا ُب���نَ���ا» �� َ��س� ْ
َ�����دى
و ِب�����و�� ْ����ص����� ِف����� ِه احل���������ادي َح�����دا
������د ْه������� ُر َغ���������� ّ َر َد ْ
واه�����ت َ
 َوال� َ
����ن َ�ألِ�������ف ُ
���ح���ود
اجل
����دا ُه َم� ْ
ِب� ُ
����ه� َ
ْ
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يف �سجل اخللود

الرقيب �أول ب�شري �سامل نعمه

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب
�أول ب�شري �سامل نعمه الذي توفيّ
بتاريخ .2018/10/3
• م��ن مواليد 1982/4/25
يف ال�شيخ طابا – حمافظة
عكار.
تطوع يف اجلي�ش اعتبا ًرا
•
ّ
من .1999/8/2
• م��ن ع���داد ف���وج التدخل
الأول.
 حائز:• ميدالية امل ��ؤمت��رات للعام
.2002
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة (الربونزي).
• تهنئة وزي����ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
�سبع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرات.
ت�سع ّ
• تهنئة مدير العمليات.
• تهنئة قائد اللواء.
مرتني.
• تهنئة قائد الفوج ّ
 -عازب.
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الرقيب
ندمي مو�سى امل�شرقه

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش
ال��رق��ي��ب ن����دمي م��و���س��ى

امل�شرقه الذي توفيّ بتاريخ
.2018/11/8
 م������ن م���وال���ي���د 1977/6/1يف �شدرا –
حمافظة عكار.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�شاع�������ت�������ب�������ا ًرا م��ن
.1994/11/17
 م��ن ع���داد �شرطةمنطقة ال�شمال.
 حائز:• و�����س����ام م��ك��اف��ح��ة
الإرهاب.

الرقيب فادي جوزيف يون�س

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش الرقيب ف��ادي
ج��وزي��ف ي��ون�����س ال���ذي ت���وفيّ بتاريخ
.2018/10/20
 من مواليد  1989/5/29يف مزرعةبلدة – حمافظة عكار.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش اع��ت��ب��ا ًرا من.2010/5/20
 من عداد مديرية املخابرات. حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
مرتني.
• تهنئة مدير املخابرات ّ
مقر عام اجلي�ش.
• تهنئة قائد ّ
 -عازب.

• و�سام التقدير الع�سكري.
• و����س���ام اال���س��ت��ح��ق��اق
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة
الرابعة (الربونزي).
• امليدالية الع�سكرية.
• تهنئة وزي��ر الداخلية
والبلديات.
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د
مرات.
اجلي�ش �سبع ّ
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
مرة.
اجلي�ش ّ 16
• تهنئة قائد القطعة.
 -مت� ّأهل وله ثالثة �أوالد.

الرقيب طاين حنّا مارون

نعت قيادة اجلي�ش الرقيب طاين حنّ ا
مارون الذي توفيّ بتاريخ .2018/10/19
 من مواليد  1985/3/8يف �أميون –ق�ضاء الكورة – حمافظة ال�شمال.
تطوع يف اجلي�ش بتاريخ .2011/8/10
 ّ من عداد �أركان اجلي�ش للتجهيز. حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ثالث
مرات.
ّ
• تهنئة ن��ائ��ب رئ��ي�����س الأرك����ان
مرات.
للتجهيز خم�س ّ
 -عازب.

العريف
�إيلي بيار اخلوري

نعت قيادة اجلي�ش
ال��ع��ري��ف �إي��ل��ي بيار
اخل�����وري ال����ذي ت���وفيّ
بتاريخ .2018/10/14
 م�����ن م���وال���ي���د 1995/7/11يف بريوت
– حمافظة بريوت.
 ت��ط� ّ�وع يف اجلي�ش اع��ت��ب��ا ًرا من.2013/7/4

 من عداد مديريةاملخابرات.
 حائز:• ت��ه��ن��ئ��ة وزي����ر
الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد
اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد

مرتني.
اجلي�ش ّ
مرتني.
• تهنئة مدير املخابرات ّ
 -عازب.

العريف عبد احلي �أحمد حيدر

نعت ق��ي��ادة اجلي�ش العريف
عبد احلي �أحمد حيدر الذي توفيّ
بتاريخ .2018/8/29
 م��ن مواليد  1983/1/17يفطرابل�س – ق�ضاء طرابل�س –
حمافظة ال�شمال.
 ُن��ق��ل �إىل اخل��دم��ة الفعليةاعتبا ًرا من .2008/11/3
 من عداد لواء امل�شاة ال�ساد�س– الكتيبة .66
 حائز:• و�سام مكافحة الإرهاب.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• ت��ه��ن��ئ��ة وزي�����ر ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
مرات.
�أربع ّ
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
مرات.
�أربع ّ
 -مت� ّأهل وله ولدان.

اجلندي طوين جهاد تقال

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي
طوين جهاد تقال الذي توفيّ بتاريخ
.2018/11/8
 م��ن م��وال��ي��د  1992/10/27يفالقبيات – حمافظة عكار.
ّ
تطوع يف اجلي�ش اعتبا ًرا من
ّ
.2013/3/4
 من ع��داد �شرطة منطقة جبللبنان.
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
 -عازب.

املمددة خدماته
املجنّد ّ
�أحمد عبدو �أمهز

املمددة
نعت قيادة اجلي�ش املجنّ د
ّ
خدماته �أحمد عبدو �أمهز الذي توفيّ
بتاريخ .2018/11/7
 من مواليد  1998/1/7يف الهرمل.���ددت خدماته اع��ت��ب��ا ًرا من
 ُم ّ.2015/8/10
 من ع��داد قيادة منطقة جبللبنان.
 حائز:• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش ّ
• تهنئة قائد ل��واء امل�شاة الثاين
مرتني.
ّ
_ عازب.
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�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

مبنا�سبة العيد ال��ـ 75ال�ستقالل لبنان،
وبرعاية قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون مم ّث اًل
بقائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية العميد
الهد ،ا�ست�ضاف اجلي�ش اللبناين بطولة
جورج ّ
العامل الع�سكرية الـ 50للماراثون ،ب�إ�شراف كلّ
من االحتاد الدويل للريا�ضة الع�سكرية CISM
واالحت��اد اللبناين لألعاب القوى ،وذلك
بالتعاون مع جمعية بريوت ماراثون وبالتزامن
مع الن�سخة الـ 16من حدثها ال�سنوي.

افتتاح البطولة الع�سكرية

«�إ ّن����ه ل�شرف عظيم �أن ن�ست�ضيف
بطولة دولية على �أر���ض لبنان احلبيب
بلد التنوع واالنفتاح ،مو�ضحني ر�سالتنا
النبيلة ر�سالة ال�سالم واملحبة والأخوة عرب
الريا�ضة».
رحب رئي�س اللجنة
بهذه الكلمات ّ
ّ
املنظمة للماراثون الع�سكري
العليا
الهد ،باحل�ضور يف حفل االفتتاح
العميد
ّ
ُ
جممع الرئي�س العماد
ال��ذي �أق��ي��م يف
ّ
�إميل ّ
حلود الريا�ضي الع�سكري ،وقال:
أرح��ب
با�سم اللجنة العليا املنظمة � ّ
بكم يف حفل افتتاح بطولة العامل
الع�سكرية ال��ـ 50للماراثون ،يف كنف
اجلي�ش اللبناين بقيادة العماد جوزاف
عون الراعي لهذه البطولة� ،إميا ًنا منه

حتت �شعار« :بريوت بيكرب قلبها فينا»

اجلي�ش ي�ست�ضيف بطولة العامل الع�سكرية
الـ 50للماراثون بالتزامن مع
الن�سخة الـ 16من ماراثون بريوت الدويل
أكيدا على تعزيز
بر�سالة الريا�ضة وت�
ً
�أوا�صر التعاون مع اجليو�ش العاملية على
خمتلف الأ�صعدة.
� ّإن ح�ضوركم م��ن خمتلف �أرج���اء
العامل ،رغ��م ري��اح الأزم���ات ،له َو دليل
قاطع على حمبتكم وثقتكم بلبناننا
احلبيب ،وهو ت�شجيع ل�شعار «الأخ��وة
عرب الريا�ضة» وللت�أكيد ب� ّأن م�ؤ�س�ستنا
الع�سكرية رغم مهماتها وظروفها تبقى
احلا�ضن والراعي للريا�ضة وللتوا�صل.
و�أ���ض��اف� :سعينا �إىل �أن تكون هذه

البطولة جامعة لكل �أطياف العامل،
كون العمل الناجح والهادف يبنى على
التعاون وال�شراكة مع الآخ��ري��ن ،من
أوجه كلمات �شكر لكل
هنا ال بد �أن � ّ
من �أ�سهم و�سي�سهم يف �إجناح مثل هذه
املبادرات.
أخ�ص بال�شكر العماد ج��وزاف عون
� ّ
الراعي الأول ،وزارة ال�شباب والريا�ضة
ب�شخ�ص معايل ال��وزي��ر الأ���س��ت��اذ حممد
فني�ش ،وزارة ال�سياحة ب�شخ�ص معايل
الوزير �أوادي�س كيدانيان ،املجل�س الدويل
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للريا�ضة الع�سكرية ـ ،CISMاللجنة
الأومل��ب��ي��ة اللبنانية ،االحت���اد اللبناين
لألعاب القوى ب�شخ�ص رئي�سه الأ�ستاذ
روالن �سعادة ،والدول امل�شاركة ب�أ�شخا�ص
�سفرائها ور�ؤ�ساء بعثاتها.
كما �أخ����ّ�ص بال�شكر ال�سيدة مي
اخلليل رئي�سة جمعية بريوت ماراثون
ال��ت��ي �أ�سهمت يف دع��م ه��ذه البطولة
أخ�ي�را ال�شكر والتقدير
و�إجن��اح��ه��ا� .
ً
ً
ريا
للم�شاركني
ً
جميعا ،تخطيطا وحت�ض ً
ً
وتنفيذا ،و�أخ��� ّ��ص منهم الإعالميني،
واللجنة العليا املنظمة واالحت���ادات
ّ
تتكلل هذه البطولة
الريا�ضية �آملني �أن
جميعا �إقامة
بالنجاح ،متمنيني لكم
ً
طيبة يف ربوع لبنان.
وكانت بعد ذل��ك كلمة للم�شرف
الفني على البطولة العميد �أب��و بكر
ك��ون��دي� ،شكر فيها اجل��ه��ود التي
بذلها اجلي�ش اللبناين لتنظيم هذه
البطولة التي ت�سهم يف �إح�لال ال�سالم
ٌ
ل�شرف كبري
العاملي وتدعيمه ،قال� :إ ّنه
أتوجه �إليكم ،ب�صفتي املمثل
يل �أن � ّ
الر�سمي وبا�سم ال���دول امل��ئ��ة وال�سبعة
والثالثني �أع�ضاء املجل�س الدويل للريا�ضة
الع�سكرية ،مبنا�سبة بطولة العامل
الع�سكرية اخلم�سني للماراثون وقد �أراد
اجلي�ش اللبناين �أن ّ
ينظمها يف بريوت،
هذه املدينة اجلميلة والتاريخية ،عا�صمة
لبنان و�أر�ض �أ�ساليف.
فال�شكر كل ال�شكر للت�ضحيات
قدمها اجلي�ش اللبناين
اجل� ّ�م��ة التي ّ
لي�ضفي ً
فريدا على هذه البطولة التي
رونقا ً
َ
ت�شكل ج��ز ًءا ال يتجز�أ من الن�شاطات
ّ
الأ�سا�سية للمجل�س ال���دويل للريا�ضة
الع�سكرية.
ٍ
� ّإن تنظيم حدث كب ٍ
ري كهذا على
ٍ
دليل على التزام
�أر���ض لبنان هو خري
ُ
بلدكم وجي�شكم ُم�ث��ل م�ؤ�س�ستنا
الريا�ضية الع�سكرية ،وهي �إحدى �أكرب
املنظمات املتعددة الوظائف يف العامل.
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و�إن ك���ان���ت
امل��ه��م��ة الأول���ي���ة
للجيو�ش القتال
يف �����س����اح����ات
امل��ع��رك��ة ،ف���� ّإن
م��ه��م��ة املجل�س
ال����دويل للريا�ضة
الع�سكرية هي
جمع الع�سكريني
م�������ن ق���������ارات
ال��ع��امل جميعها
يف ال�������س���اح���ات
الريا�ضية ،للم�شاركة يف �إحالل ال�سالم
العاملي وتدعيمه حتت �شعار «ال�صداقة
عرب الريا�ضة».
وت��وج��ه �إىل الريا�ضيني امل�شاركني
ّ
بالقولّ � :إن املناف�سة بهدف الن�صر �سوف
ً
معا �سن�سعى لأن
تكون
�شر�سة� ،إمن��ا ً
التحدي ،فتلك هي مهمة
تغلب اللعبة
ّ
الريا�ضيني ذوي امل�ستوى العايل �أمثالكم.
و ّملا كان املاراثون اختبا ًرا للقدرة على
ٍ
التحملّ ،
بثبات وقو ٍة
ت�سلقوا ببط ٍء �إنمّ ا
ّ
وا�ستفيدوا ق��در امل�ستطاع من املناظر
الطبيعية اخل�لاب��ة ،تهبكم �إي��اه��ا
طبيعة بالد الأرز الرائعة.
فلتكرموا �أع�ل�ام ب�لادك��م كما
ّ
واملجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية من
خالل �أدا ٍء رفيع امل�ستوى يف �أج��واء من
ال�صداقة ،فتكون منظمتنا �شاكرة
لكم وممتنّ ة.

�إطالق «بلوم
بنك  -بريوت
ماراثون»

وكانت جمعية
بريوت ماراثون قد
�أط��ل��ق��ت يف وق� ٍ
�ت
���س��اب��ق� ،سباقها
للعام  2018حتت
���ش��ع��ار «ب��ي�روت
ب��ي��ك�بر قلبها
فينا» يف احتفال
�أق��ام��ت��ه يف فندق

بري�ستول  -ب�يروت برئا�سة ال�سيدة مي
اخلليل ،وح�ضرته �شخ�صيات وفعاليات
من خمتلف القطاعات.
الهد كلمة قائد اجلي�ش
و�ألقى العميد ّ
ربا �أ ّن��ه لفرح كبري �أن
يف املنا�سبة معت ً
نتعاون ونت�شارك مع جمعية بريوت
ماراثون لإجناح احلدث املاراثوين.
وجهت ال�سيدة اخلليل
من جانبهاّ ،
حتية �شكر وتقدير �إىل قائد اجلي�ش
ّ
العماد ج��وزاف ع��ون على ثقته وثقة
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ب�أن تكون بطولة
العامل الع�سكرية للماراثون من �ضمن
فعاليات بلوم بنك بريوت ماراثون الأمر
الذي ي�ضيف قيمة معنوية ل�سباق هذا
ويعزز ح�ضور لبنان على اخلارطة
العام
ّ
الدولية.

�أرقام ووقائع

انطلقت بطولة العامل الع�سكرية الـ50

للماراثون بالتزامن مع انطالق �سباق
بلوم بنك – ب�يروت ماراثون بن�سخته
الـ ،16يف �ساعات ال�صباح الأوىل من واجهة
بريوت البحرية .وقد بلغ عدد امل�شاركني
فيه هذا العام ً � 48
ألفا من  109جن�سيات،
ً
وه��و رق��م قيا�سي مقارنة مع ال�سنوات
املا�ضية ،ما يثبت البعد الوطني لهذا

عاما بعد عام و�أهميته
احلدث الريا�ضي ً
ي�شكله من تر�سيخ ملفهوم
و�ضرورته ،ملا
ّ
ال�سلم الأه��ل��ي و�إت��اح��ة الفر�صة �أم��ام
اللبنانيني للتالقي ،وتعبري عن تَوقهم
لوطن ي�سوده ال�سالم واال�ستقرار ...فقد
�سجل �سباق الـ 8كلم وحده م�شاركة
ّ
� 28000شخ�ص ك��ان��وا مبثابة الزحف
ال���ب�������ش���ري ال����ذي
اخ��ت��رق ����ش���وارع
العا�صمة ب�يروت
يف �أج��������واء م��ن
الفرح...
وك������ان الف���تً ���ا
�أي��� ً��ض��ا م�شاركة
غالبية البعثات
الديبلوما�سية يف
وحتديدا يف
ال�سباق
ً
�سباق البدل مل�سافة
املاراثون ،وكانت

م�شاركة بارزة للنواب وال�شخ�صيات يف
هذا ال�سباق غري التناف�سي.
ت�ضمنت ال��ع��رو���ض الرتفيهية
وق���د
ّ
م�شاركة ف��رق��ة مو�سيقى الكتيبة
الإي��ط��ال��ي��ة وف��رق��ة ���ش��رك��ة غ��ن��دور،
كما ق� ّ�دم ط�ّل�اّ ب وطالبات دار الأيتام
ً
عر�ضا يف اللياقة البدنية.
الإ�سالمية
ّ
كذلك حلقت يف �سماء منطقة انطالق
ال�سباقات طوافتان ع�سكريتان حملتا
العلم اللبناين وعلم «�سيزم» ،يف حني
تولىّ عنا�صر من اجلي�ش اللبناين �أمن
ال�سباق ووحدات من قوى الأمن الداخلي
تنظيم ال�سري وفتح الطرقات.

نقطة �إخالء ط ّبي

وكانت للطبابة الع�سكرية نقطة
طبي على �أر�ض املاراثون تو ّزعت
�إخالء ّ
مهماتها على ثالث بقع .البقعة الأوىل،
مير بها الالعبون الع�سكريون
كان
ّ
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حدث ريا�ضي
�سيما الذين
امل�شاركون يف املاراثون ،وال ّ
�صحية �سابقة� ،إذ كان
يعانون م�شاكل
ّ
ه�ؤالء يقومون بالتحمية يف بقعة الإحماء
لتعر�ضهم ل ّأي
،warm up area
حت�س ًبا ّ
ّ
�صحي خالل خو�ضهم ال�سباق .ويف
عار�ض ّ
طبي م�ؤ ّلف
بقعة الو�صول ،متركز فريق
ّ
من طبيب اخت�صا�صي تخدير و�إنعا�ش
(النقيب الطبيب ميا�س م�شيك)

ومعالج فيزيائي
(ال��ن��ق��ي��ب ف���ادي
ن������ادر) وم��ع��ه��م��ا
 4م��ت��خ���ّ��ص�����ص�ين
مب������ع������اجل������ة
الإ�������ص������اب������ات
ال���ري���ا����ض���ي���ة .يف
ه����ذه ال��ن��ق��ط��ة،
ّ
مت�����ت م��ع��اجل��ة
امل�����ص��اب�ين بنق�ص
�اد يف ال�سوائل،
ح� ّ

و���س��وى ذل���ك من
�إ�صابات يف اجلهاز
ال��ع�����ض��ل��ي ...وق��د
ّ
مت�����ت م��ع��اجل��ة
�أكرث من  25حالة
ا�ستدعت اثنتان
منها نقلهما �إىل
امل�ست�شفىّ � .أم��ا
م��ه� ّ�م��ة الطبابة
ال��ع�����س��ك��ري��ة يف
ال��ب��ق��ع��ة ال��ث��ال��ث��ة

ّ
املن�شطات
ف��ك��ان��ت �إج�����راء فح�ص
 Dopping testللم�صنّ فني يف املركزين
الأول وال��ث��اين �إن��ا ًث��ا وذك���و ًرا (م��ن قبل
مكي).
النقيـب الطبيـب و�سـام ّ

 ..وتوعية

�شهد امل��اراث��ون � ً
أي�ضا م�شاركة ب��ارزة
لأرك��ان اجلي�ش للعمليات – املركز
ّ
املتعلقة بالألغام� ،إذ
اللبناين للأعمال
من�صة
�أُقيمت برئا�سة الرائد علي ّ
مكي ّ
جم�سمات عن الألغام
عر�ض عليها
ّ

واالحتادات الريا�ضية الوطنية �إىل
ح�ضر حف َلي االفتتاح واالختتام
احل�ضور يف حفلي االفتتاح واالختتام
�ضباط الريا�ضة والرمي يف كافة
�سفراء الدول امل�شاركة وملحقوها
الع�سكريون ور�ؤ�ساء الوفود ،وامل�شرف الفني على البطولة العميد قطع اجلي�ش ووحداتهّ � .أما البلدان امل�شاركة فهي :بلجيكا،
�أبو بكر كوندي ،وممثلو قادة الأجهزة الأمنية اللبنانية ال�برازي��ل ،ت�شيلي ،ال�صني ،كولومبيا� ،إك���وادور ،ليتوانيا،
وممثلو ومندوبو املجل�س الدويل للريا�ضة الع�سكرية ،ورئي�س املغرب ،بولندا� ،صربيا� ،سلوفينيا� ،إ�سبانيا ،ال�سويد ،تون�س
اللجنة الأوملبية اللبنانية و�أع�ضا�ؤها وعدد من ر�ؤ�ساء الأندية ولبنان.

العدد 402

214

والقنابل العنقودية والذخائر غري املنفجرة
وجم�سم ّ
نقاب مرتد ًيا
و�إ�شارات حتذيرية
ّ
املخ�ص�صة له ،ومتّ توزيع من�شورات
البزة
ّ
ّ
ومل�صقات وم���واد توعية وه��داي��ا على
امل�شاركني ا�ستهدفت خمتلف الفئات
العمرية ،بالإ�ضافة �إىل ّ
بث � ٍ
أغان وطنية.
وق��د الق��ى الن�شاط �إع��ج��اب املواطنني
الذيــن �أطلقــوا الهتافات والعبارات
امل ��ؤ ّي��دة للجي�ش والتقطوا ال�صور قرب
املن�صة.
ّ

القراءة الفنية لنتائج ال�سباق

يف القراءة الفنية لنتائج ال�سباق ،مت
ك�سر الرقم القيا�سي للماراثون بفارق
ثانية واح���دة مل�صلحة ال��ع� ّ�داء املغربي
حم��م��د ر���ض��ا ال��ع��رب��ي (���ض��م��ن قائمة
امل�شاركني ببطولة العامل الع�سكرية
الـ 50للماراثون) حيث �سجل � 2:10:41س،
فيما كان الرقم يف العام املا�ضي للعداء

الكيني دومينيك ريتو والبالغ 2:10:42
العداء املغربي �أ ّول
�س .وبذلك يكون
ّ
عداء عربي يحمل هذا اللقب يف تاريخ
ّ
ال�سباق.
�أم���ا ع��ن��د ال�����س��ي��دات ف��ل��م تتمكن
العداءة الأثيوبية
�صاحبة املركز الأول
ّ
ميدين �أرمينو (� 2:29:31س ).من حتطيم
العداءة
رقم العام املا�ضي وامل�سجل با�سم ّ
البحرينية �أوني�س ت�شومبا (� 2:28:38س).
وعند فئة االحتياجات اخلا�صة ل�سباق
املاراثون كان بارزًا
مت��ك��ن �أح��م��د
ُّ
الغول من التقدم
ع��ل��ى ال��ب��ارامل��ب��ي
�إدوار معلوف بع�شر
ّ
فحل
من الثانية،
يف امل��رت��ب��ة الأوىل
علما � ّأن التوقيت
ً
ّ
�سجل
كما ورد يف

ّ
لكل منهما.
النتائج هو � 1:25:45س.
العداءة
كما ُ�سجلت مفارقة بحلول
ّ
ال�سلوفينية �آنا �أوروزاوا الأوىل على امل�ستوى
العام بت�سجيلها زمنً ا بلغ � 1:22:52س.
متكن
وعند اللبنانيني واللبنانيات
ّ
عداء اجلي�ش اللبناين املعاون �أ ّول ح�سني
ّ
ع��وا���ض��ة م��ن ت�سجيل رق��م ج��دي��د هو
�سجل العام
� 2:31:42س .بعدما كان ّ
املا�ضي � 2:34:14س .ونال ك�أ�س العميد
قدمه له جنله نهاد،
فرن�سوا جينادري ّ

حدث ريا�ضي

العداءة ن�سرين جنيم
يف حني �أخفقت
ّ
يف تعزيز رقمها العام املا�ضي � 3:7:32س
وكان احلايل � 3:7:56س.
�أم��ا النتائج الكاملة فجاءت على
النحو الآتي:
• �سباق املاراثون  42،195كلم:
 فئة الرجالّ :حل املغربي حممد ر�ضا
العربي يف املركز الأول ،تاله الأوغندي
فيليك�س �شيموجنز يف املركز الثاين،
والأثيوبي ديري�سا �أولفاتا يف املركز الثالث.
 فئة ال�سيداتّ :حلت الأثيوبية ميدين
�أرمينو يف املركز الأول ،تبعتها الأريتريية
نازاريت جربيهويت يف املركز الثاين،
والأثيوبية �سيالمويت ت�سيغاي يف املركز
الثالث.
• �سباق البطولة الع�سكرية الـ 50للماراثون:
 فئة الرجالّ :حل املغربي حممد ر�ضا
العدد 402

216

العربي يف املركز الأول ،تاله البولندي
مر�سني �شابو�سكيفي يف املركز الثاين،
وامل��غ��رب��ي ح��م��زة
�سهلي يف املركز
الثالث.
ف������ئ������ة
ّ
ال�سـيـدات:حـلـت
ال��ب��ول��ن��دي��ة �أول��ه��ا
�أو���ش��ال يف املركز
تبعتها
الأول،
ال����ب����ول����ن����دي����ة
�أل���ك�������س���ن���درا
ل���ي���زوو����س���ك���ا يف
امل���رك���ز ال��ث��اين،
والليتوانية فايدا
نيكروي�سكي يف
املركز الثالث.
• ف���ئ���ة ذوي
االح���ت���ي���اج���ات
اخلا�صة:
 ال�����رج�����ال:ح� ّ
��ل اللبنانيون
�أحمد الغول� ،إدوار
م��ع��ل��وف وح�سن
�ضيا يف امل��راك��ز
الثالثة الأوىل.
ّ
ال�سيدات:حلت ال�سلوفينية �آنا �أوروزاوا
يف امل��رك��ز الأول ،تبعتها الربيطانية
�أليزابيت ماكرتنان يف املركز الثاين،
واللبنانية منى فرن�سي�س يف املركز
الثالث.
على ال�صعيد اللبناين�ُ ،س ّجلت النتائج
الآتية:
• �سباق املاراثون:
 فئة الرجالّ :حل املعاون �أول ح�سني
عوا�ضة يف املركز الأول ،تبعه اجلندي
زاه���ر زي��ن الدين
يف املركز الثاين،
والعريف �أول بالل
عوا�ضة يف املركز
الثالث.
 فئة ال�سيدات:ح� ّ
��ل���ت ن�����س��ري��ن

جنيم (�إن�تر ليبانون) يف املركز الأول،
تبعتها نادين كالوت (�إنرت ليبانون) يف
املركز الثاين ،وكاتيا را�شد يف املركز
الثالث.
• �سباق ن�صف املاراثون:
ّ
الرجال:حل الإيراين حممد مرادي
 فئةيف املركز الأول ،تاله الأوغندي �إ�سماعيل
�سينياجن يف املركز الثاين والكندي
بغداد ر�شيم يف املركز الثالث.
 فئة ال�سيداتّ :حلت اللبنانية �شريين
جنيم يف املركز الأول ،تبعتها ال�سوي�سرية
ج��اك��ودا خ��اط��ري يف امل��رك��ز ال��ث��اين،
واللبنانية زينب بزي (�إن�تر ليبانون) يف
املركز الثالث.
• �سباق  8كلم:
 فئة ال��رج��ال :ح� ّ�ل عقل �صليبا يفاملركز الأول ،تاله حممد عبد الله يف
املركز الثاين ،وعمر الكيك يف املركز
الثالث.
ّ
 فئة ال�سيدات :حلت �أل�سي فريحة يفبزال يف املركز
املركز الأول ،تبعتها ريتا ّ
ال��ث��اين ،وجينيفر توما�سو يف املركز
الثالث.
• �سباق  5كلم لفئة االحتياجات اخلا�صة:
ّ
ال�شباب:حل حممود الوعري يف
 فئةاملركز الأول ،تاله �أحمد �أبو عديلة يف
املركز الثاين ،وم�صطفى �شحادة يف املركز
الثالث (جميعهم من دار الأيتام).
 فئة ال�شاباتّ :حلت زه��راء الوعري
يف املركز الأول ،تبعتها منار �أبو دامو�س
يف املركز الثاين (كلتاهما من دار
الأي��ت��ام) ،وف��داء مقداد (ال��ل��واء )...يف
املركز الثالث.
ُ
و ُبعيد �إع�ل�ان ه��ذه النتائج� ،أق��ي��م
ّ
وت�سلم �أ�صحاب
احتفال توزيع اجلوائز
دروعا تقديرية.
املراكز الثالثة الأوىل ً

اختتام البطولة الع�سكرية الـ50
للماراثون

اختُتمت بطولة العامل الع�سكرية الـ50
جممع الرئي�س العماد �إميل
للماراثون يف
ّ
حلود الريا�ضي الع�سكري ،حيث �ألقى
ّ
ممثلاً العماد قائد اجلي�ش
الهد
العميد
ّ
اًّ
كلمة هنّ �أ فيها كل من الرابحني
واملنظمني ،واملجل�س ال��دويل للريا�ضة
الع�سكرية املمثل بالعميد �أب��و بكر
كوندي ،ورئي�س احتاد �ألعاب القوى يف
ً
ممثال بالعقيد لطفي �أبو
املجل�س املذكور
غرة ،واحلكام ،ور�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة،
واملدربني ور�ؤ�ساء الفرق والالعبني.
كما �شكر وزارة ال�شباب والريا�ضة
وال�سياحة والعماد ج��وزاف عون لو�ضع
ثقته بنا لتنظيم هذه البطولة الناجحة
وتوجه
جميعا.
و�إقامتها ،والداعمني
ً
ّ

ب�شكر خ��ا���ص �إىل االحت���اد اللبناين
لألعاب القوى ب�شخ�ص رئي�سه ال�سيد روالن
�سعادة ،و�إىل ال�سيدة مي اخلليل رئي�سة
جمعية بريوت ماراثون...
ّ
ممثل املجل�س الدويل
كذلك� ،ألقى
للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن
ً
كلمة
ك��ون��دي
اع�����ت��ب��ر ف��ي��ه��ا
� ّأن ال��ري��ا���ض��ي�ين
والريا�ضيات الذين
ح��ازوا امليداليات،
ق���د ا���س��ت��ح� ّ�ق��وه��ا
ّ
وا�ستحقوا
بجدارة
�إع����ج����اب م��ئ��ةٍ
و���س��ب��ع��ة وث�لاث�ين
��دا ع�����ض�� ًوا يف
ب���ل� ً
امل�شرفة
منظمتنا
ّ

عاليا �شعلة «ال�صداقة
واحرتامها ،رافعني
ً
عرب الريا�ضة»...
ويف اخل���ت���ام ،متّ ت�سليم اجل��وائ��ز
وامليداليات للفائزين ،وتبادل ال��دروع
الهد والعميد
التذكارية بني العميد
ّ
كوندي ور�ؤ�ساء الوفود امل�شاركة.
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ريا�ضة

�إعداد :روجينا خليل ال�شختورة

ن�شاطات ريا�ضية واكبت اليوبيل املا�سي لال�ستقالل:

نتائج ج ّيدة للجي�ش يف ال�سباحة

ّ
نظم االحتاد اللبناين
لل�سباحة يف حو�ض
املجمع الع�سكري يف
ّ
جونية ،وبرعاية قائد
اجلي�ش ّ
ممثلاً بالعقيد
فادي �إ�سطفان« ،ك�أ�س
العماد ق��ائ��د اجلي�ش
يف �سباق اال�ستقالل
الـ »38مب�شاركة كل
من ن��وادي :املطيلب،
اجلزيرة� ،أكوامارينا،
م��ون ال�سال ،النجاح،
�أ���ش��م��ون ،اجل��م��ه��ور،
ال��ل��ب��ن��اين لل�سيارات
وال�سياحة ،باملا ،فوربي،
ق��وى الأم���ن الداخلي
واجلي�ش اللبناين.
ت�ضمنت البطولة عدة
ّ
�سباقات ،وق��د �أح��رز،
ال��ع��ري��ف لوي�س داغ��ر
من اللواء اللوج�ستي
املركز الأول ،والرقيب
�أول وائ����ل زي����اده من
ال�شرطة الع�سكرية
املركز الثاين عن فئة
القدامى (� 30سنة وما
فوق) على م�سافة 1500
تقريبا ،وامل�ؤهل �أول
مرت
ً
علي زيعور من اللواء
ال��ل��وج�����س��ت��ي امل��رك��ز
الثالث (� 40سنة وما
ال�سباح �سيمون
فوق) عن الفئة نف�سها ،فيما �أحرز كل من
ّ
وال�سباحة نور غ�صيني من نادي اجلزيرة
و ّنا من نادي النجاح
ّ
ك� َأ�سي البطولة.
ً
ّ
ويف ٍ
وقت �آخر ،نظمت جمعية حملة الأزرق الكبري ن�شاطا
ريا�ضيا بال�سباحة مل�سافة  4500مرت يف اجلامعة الأمريكية يف
ً
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أهمية
بريوت ،حتت عنوان «لنحميك» ،وذلك لن�شر الوعي ل ّ
الريا�ضة و�إظهار الوجه ال�سياحي للبنان.
�شارك اجلي�ش يف هذا الن�شاط ّ
وحل الرقيب �أول وائل زيادة من
ال�شرطة الع�سكرية يف املركز الأول ،واجلندي خمايل مطر من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف املركز الثاين.

 ...ويف الرماية بامل�سد�س
�أي��� ً��ض��ا يف �إط���ار ري��ا���ض��ة اال�ستقالل،
ّ
نظمت بلدية ال��دك��وان��ة ،وب��إ���ش��راف
االحتاد اللبناين للرماية وال�صيد ،بطولة
الدكوانة الرابعة يف الرماية بامل�سد�س
عيار  9ملم يف نادي �سيللو بيللو حتت
ا�سم «ك�أ�س العماد جوزاف عون قائد
اجلي�ش اللبناين».
ّ
وحل
�شارك اجلي�ش يف هذه البطولة
�ضباطه يف امل��راك��ز الأوىل على النحو
الآت���ي :ال��رائ��د �شربل �سماحة من منطقة ال�شمال – فرع
املخابرات يف املركز الأول ،تاله املالزمان �أوالن علي فتوين

من لواء احلر�س اجلمهوري ورامي احلويك من فوج املغاوير يف
املركزين الثاين والثالث.

 ...ويف كرة الطاولة
�أح�����رز ه�ل�ال خم��ت��ار م���ن ن���ادي
الفادي الأقد�س لقب الرجال وماريانا
�سهاكيان من ال��ن��دوة القماطية
لقب ال�سيدات يف م�سابقة اال�ستقالل
لكرة الطاولة التي ّ
نظمها االحتاد
على طاوالت ق�صر الريا�ضة يف املون
ال�سال.
�شارك اجلي�ش يف ه��ذه امل�سابقة،
ّ
وحل املجند املمددة خدماته �أحمد
م�صطفى حرب من لواء امل�شاة التا�سع
يف املركز الثالث.

 ...وي�شارك يف
�سباق الدراجات الهوائية
ّ
نظم االحتاد اللبناين للدراجات الهوائية
ً
�سباقا يف الذكرى الـ 75لال�ستقالل �شارك
ريا�ضيا من خمتلف
فيه �أكرث من 50
ً
الفئات :ال��ه��واة والنا�شئني (حت��ت 16
�سنة) ،ال�شباب (� 18-17سنة) ،النخبة
(� 19سنة وما فوق) واملا�سرتز (� 40سنة وما
فوق) .جرى ال�سباق يف منطقة مارينا -
�ضبية مبواكبة من ال�صليب الأحمر
واجلي�ش وقوى الأمن الداخلي.
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ريا�ضة
لواء احلر�س اجلمهوري بطل اجلي�ش:
يف كرة اليد
ح� ّ�ل ل��واء احلر�س اجلمهوري يف املركز الأول يف
املباراة النهائية لبطولة اجلي�ش لكرة اليد التي
جممع الرئي�س العماد �إميل
�أُقيمت على ملعب
ّ
حلود الريا�ضي الع�سكري ،تاله لواء امل�شاة احلادي
ع�شر يف املركز الثاين واللواء اللوج�ستي يف املركز
الثالث.

مربوك
• ّ
حقق اجلندي �أول نور الدين حديد
قيا�سيا
رقما
من لواء احلر�س اجلمهوري ً
ً
جديدا على ال�صعيد الوطني يف الدور الربع
ً
نهائي من م�سابقة الـ  200مرت بتوقيت
 21.33ث (الرقم ال�سابق 21.50ث للاّ عب
نف�سه) ،ثم عاد ّ
قيا�سيا �آخر
رقما
وحقق ً
ً
على ال�صعيد الوطني يف ال��دور الن�صف
نهائي من م�سابقة الـ  200مرت بتوقيت
 21.22ث (الرقم ال�سابق  21.33ث للاّ عب
نف�سه).
• ح� ّ�ل الرقيب مي�شال ال�صوري من
املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية يف
املركز الثاين يف بطولة لبنان لريا�ضة
اجلوجيت�سو وذل��ك عن وزن حتت 85
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كلغ.
• �أحرز اجلندي مارون مهنا من املركز
العايل للريا�ضة الع�سكرية املركز الأول

يف بطولة لبنان للتايكواندو التي ّ
نظمها
االحتاد اللبناين ّللعبة عن احلزام الأزرق
وذلك عن وزن حتت  68كلغ.

 ...ويف �سبا َقي الطرق
واخرتاق ال�ضاحية

َ
�سباقي
كذلك ،ت�أ ّلق فريق لواء احلر�س اجلمهوري يف
اجلي�ش للطرق  10كلم واخرتاق ال�ضاحية مل�سافتَي 4
و 12كلمّ ،
وحقق ع�سكريوه املراكز الأوىل ،وقد تبعه
يف �سباق الطرق كل من لواء امل�شاة اخلام�س وفوج
التدخل الثالث يف املركزَين الثاين والثالث ،يف حني
ّ
حل يف �سباق اخرتاق ال�ضاحية  4كلم كل من فوج
مغاوير البحر يف املركز الثاين ولواء امل�شاة اخلام�س يف
املركز الثالث .ويف اخرتاق ال�ضاحية  12كلمّ ،
حل
ف��وج مغاوير البحر يف املركز الثاين وف��وج التدخل
الثالث يف املركز الثالث.

• �أحرز امل�ؤهل �أول علي حيدر �أحمد من مو�سيقى
اجلي�ش (مف�صول �إىل امل��رك��ز ال��ع��ايل للريا�ضة
الع�سكرية) املركز الثالث يف بطولة لبنان للقدامى
يف لعبة كرة الطاولة التي ّ
نظمها االحتاد اللبناين
ّللعبة يف نادي املون ال�سال عني �سعادة.
• يف بطولة لبنان للجودو التي نظمها االحت��اد
اللبناين ّللعبة يف تواريخ خمتلفة� ،شارك �شبان
و�شابات يتلقون تدريباتهم يف النادي الع�سكري
املركزي ب�إ�شراف احلكم الدويل واملد ّرب املعاون زهري
ّ
كل عن فئته
فيا�ض ،و�أحرزوا املراكز الثالثة الأوىل
على النحو الآتي:
 يف املركز الأولّ :حل كل من عماد جعفر ،ورىل
مكه ،ودمييرتيا �أفرام ،ونور فخران ،وفادي الأحمد ّية،
وح�سن برو ،و�إيلي رحال ،و�أمري ال�شامي ،ونالوا امليدالية
الذهبية.
ّ
 يف املركز الثاينّ :كل من يو�سف جعفر،
حل
وحال مو�سى ،وطه فخران ،وفاروز العرياين ،وعامر الرز،
وكرمي فخران ،ومالك ري��دان ،وم�صطفى ال�شامي،
وجاد عبا�س ،وجاد عقيل ،ويو�سف عاكوم ،ومي�شال
رحال ،وغدي العرب ،و�أنطونيو�س افرام ،وزارا املوىل،
وحممد �إ�سماعيل ،ورواد ال�شيخ ،وكرمي �سقالوي،
و�سامي الأحمدية ،و�آدم جمال ،وجوزيف �صاليبا ،ونالوا
امليدالية الف�ضية.
 يف املركز الثالثّ :حل كل من رينا غيث ،ودالل
العاقل ،وح�سن فار�س ،وحممد عبد الرحمن ،وحممد
القعقور ،ويو�سف �سقالوي ،ورودي العرم ،وحممد علي
�أحمد ،وحممد الديراين ،ونالوا امليدالية الربونزية.
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بطولتا لبنان
يف ال�شطرجن:
ال�صيني

ريا�ضة

ّ
نظمت جلنة �إدارة احت��اد ال�شطرجن
ال�صيني  Xiang Qiوب�إ�شراف االحت��اد
اللبناين ّللعبة ،بطولة لبنان لل�شطرجن
ال�صيني يف املركز الإ�سالمي املحاذي
جلامع زق��اق البالط يف ب�يروت ،حيث
�شارك اجلي�ش ،وح� ّ�ل كل من امل�ؤهل
�أول مروان �شربل من مو�سيقى اجلي�ش يف
املركز الثاين ،والرائد �أ�سامة جوهر من
فوج الأ�شغال امل�ستقل يف املركز الثالث.

 ...وال�سريع
���ش��ارك اجلي�ش يف بطولة لبنان
لل�شطرجن ال�سريع ال��ت��ي ّ
نظمها
االحت���اد اللبناين ّللعبة يف ن��ادي
ّ
وحل النقيب جمال ال�شامية
عاليه،
من لواء امل�شاة الأول يف املركز الثاين
مبجموع  7نقاط ون�صف.

 ...و�أكواتلون يف
الـ ATCL
�شارك اجلي�ش يف �سباق الأكواتلون
الذي ّ
نظمه النادي اللبناين لل�سيارات
َ
�سباقي
ت�ضمن
وال�سياحة  ،ATCLوالذي
ّ
�سباحة مل�سافة  3.3كلم ورك�ض مل�سافة
ً
انطالقا من الأكوامارينا –
 12كلم،
ً
طربجا و�صوال �إىل الـ  ATCLيف جونية.
وقد ّ
حل العريف علي الزعبي من لواء
امل�شاة ال�سابع يف املركز الأول يف ال�سباق
الإفرادي ،وذلك يف الت�صنيف العام والفئة
العمرية (� 39-19سنة).
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مقابلة

�إعداد :رميا �سليم �ضوميط

يف الذكرى اخلام�سة وال�سبعني ال�ستقالل
لبنان ،تتط ّلع الأنظار نحو جيل ال�شباب الذي
يعول عليه للحفاظ على ا�ستقالل الوطن
ّ
ونه�ضته .وثمة ت�سا�ؤالت حول قدرة هذا اجليل
على النهو�ض بالوطن ،هو الذي ّ
ي�شق طريقه
املدر�سني وتقاع�س
و�سط خوف الأهل و�إحباط ّ
املجتمع ،فيما جتذبه من ّ
و�صوب
حدب
كل
ٍ
ٍ
خمتلف املغريات التي يعر�ضها نظام العوملة
من العي�ش برفاهية �إىل حتقيق الطموحات
العلمية واملهنية وال�سيا�سية...كيف ملجتمعنا
ينمي لدى �شبابه روح املواطنية التي حتميه
�أن ّ
وتعده
من االجن��رار وراء مغريات العوملة،
ّ
لت�س ّلم م�س�ؤولياته الوطنية؟
مقرر الرتبية على
�أ�سئلة جتيب عنها �أ�ستاذة ّ
املواطنية يف كل ّية الرتبية-اجلامعة اللبنانية
الدكتورة ليليان ري�شا.
• نالحظ �أن اجليل احلايل يختلف عن
الأجيال ال�سابقة من حيث االندفاع واحل�س
الوطني وال�شعور باالنتماء ،فهل العوملة هي
ال�سبب الوحيد �أم �أن هناك عوامل اجتماع ّية
�أخرى؟
ّ
ت�شكل
�شك فيه � ّأن العوملة
مما ال
ّ
ّ
لكن
املناف�س الأول لالنتماء الوطني،
ّ
أهمية
ت�أثريها مل يكن ليبلغ هذه ال ّ
لوال تق�صري جمتمعنا يف الأ�سا�س جتاه
اجل��ي��ل ال��ن��ا���ش��ىء .فال�شباب ي��رى من
فر�صا مل ُتتَح له يف وطنه،
خالل العوملة ً
ّ
لذا بات منجذ ًبا نحو ما توفره له من
انفتاح على العامل ،و�سهولة االنتقال
ٍ
من بلد �إىل �آخ��ر ،و�سرعة يف احل�صول
على املعلومات وازدياد التبادل والتوا�صل
ال��رق��م��ي� ،إىل ج��ان��ب الت�سهيالت يف
احل�صول على جن�سية غري اجلن�سية
اللبنانية و�إمكان العي�ش يف بلد ّ
يوفر
والتقدم
الرفاهية وحتقيق الطموح
ّ
االجتماعية التي
واالزده��ار وال�ضمانات
ّ
ال يجدها ال�شباب يف لبنان .ومن هنا
بد أ� عدد ال�شباب ال�ساعني للح�صول على
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�أوالدنا حمبطون
يريدون وط ًنا �آخر

• �أ�شرت �إىل تق�صري جتاه اجليل النا�شىء،
املق�صر ويف �أي جمال؟
فمن هو ّ
ن���واح ،منها
ع��دة
هناك تق�صري يف
ٍ
ّ
ال�ترب��وي��ة واالج��ت��م��اع��ي��ة وال�سيا�سية
والإع�لام��ي��ة وغ�يره��ا .وي��ت�����ش��ارك يف

ماذا فعلنا؟ ماذا فعلوا؟ وما العمل؟
�سيما الرتبية
امل�س�ؤولية املجتمع ب�أ�سره ال ّ
املنزلية واملدر�سية ،وحتى � ّإن ال�شباب
�أن��ف�����س��ه��م يحملون ج����ز ًءا م��ن ه��ذه
امل�س�ؤولية ب�سبب ا�ستقالة ع��دد كبري
منهم من دوره يف املجتمع.

الرتبية الأ�سر ّية واملدر�س ّية

الدكتورة ليليان ري�شا
جن�سية �أخرى يزداد ،و�أ�صبح من ال�سهل
يتكيفوا �ضمن املجتمعات
لديهم �أن
ّ
امل�ضيفة ،و�أن ينخرطوا فيها ،خمتارين
االنتماء اىل البلد امل�ضيف الذي ي�شعرون
فيه بالأمان االجتماعي وامل�ساواة مع
املواطنني الآخرين ،وبالقدرة على حتقيق
طموحاتهم معنو ًيا وماد ًيا.

� ّإن حالة عدم اال�ستقرار امل�ستمرة يف
الأو���ض��اع ال�سيا�سية واالقت�صادية� ،إىل
جانب احل���روب التي م��ر بها الوطن،
ّ
خلفت لدى املواطن �شعو ًرا بعدم الأمان
وانعدام الثقة مب�ؤ�س�سات الدولة .وهذا
ب��دوره جعل الأه��ل يعي�شون حالة من
القلق واخلوف على م�ستقبل �أبنائهم
وينقلون �إليهم هذه امل�شاعر ال�سلبية،
ّ
يحث
حتى �أن الكثري منهم ب��ات
أجنبية
جن�سية �
�أبناءه على اكت�ساب
ّ
ّ
حلياة «�أكرث �أما ًنا» �أو «�أكرث رفاهية»،
ناهيك عن الأهل الذين هجروا قراهم
ٍ
ل�سبب �أو لآخ��ر وان�سلخوا عنها ،ومل
ٍ
يقوموا ب�أي جهد لتعزيز روابط االنتماء
لدى �أبنائهم جتاه �أر�ض الأجداد وال لإعادة

اللحمة بينهم وبني الأهل والأقارب.
�أما الرتبية املدر�سية ،فلي�ست بحالٍ
�أف�ضل� .صحيح � ّأن املناهج التي ُو�ضعت
ركزت يف �أهدافها العامة
يف العام ّ 1997
متم�سك بوطنه
على تن�شئة مواطن
ّ
وه��و ّي��ت��ه ،بيد �أ ّن��ه��ا ح�ين و�ضعت قيد
التطبيق مل ت�ستطع �إ���ص�لاح اخللل
النا�شىء عن الرتبية الأ�سرية ،وبالتايل مل
تتمكن من �إعادة اجليل النا�شىء �إىل
ح�ضن الوطن .والأ�سباب يف ذلك متعددة،
من بينها �أ ّن��ه مل يتم �إع��داد الأ�ساتذة
ل��ه��ذه امل��ه� ّ�م��ة ال��وط��ن��ي��ة.
فه�ؤالء ينقلون �إىل الطالب
ما يعرف باملنهج اخلفي،
الذي يكت�سبه الطالب عرب
ّ
باملعلمني و�أمناط
التّ ماهي
���س��ل��وك��ه��م .و ّمل�����ا ك��ان
الأ���س��ات��ذة يعانون بدورهم
�أزمة الهوية الوطنية� ،أ�سو ًة
ب��ب��اق��ي �أف�����راد امل��ج��ت��م��ع،
ف��ك��ي��ف ل��ه��م �أن ي��ب� ّ�ث��وا
ّ
باملتعلم الروح الوطنية وهم
يف معظمهم يعانون حالة
من الإحباط يعبرّ ون عنها
ّ
ٍ
الطلب؟
ب�شكل وا�ضح �أمام
ٍ
م���ن ج��ه��ة �أخ������رى� ،إن
الف�شل يف �إي��ج��اد كتاب
موحد ،وتركيز بع�ض
تاريخ ّ
امل��دار���س على ت��اري��خ ال���دول الأجنبية
وح�ضارتها ولغتها مقابل تهمي�ش تاريخ
لبنان ولغته ،هما عامالن �أ�سا�سيان
يف حرمان الطالب من عنا�صر الهوية
الوطنية واالنتماء الوطني!

العامل االجتماعي

ع��ل��ى ال�����ص��ع��ي��د االج��ت��م��اع��يّ � ،إن
تداعيات احلروب املتتالية التي عا�شها
املجتمع اللبناين ما زالت حتى يومنا
�سلبا على القيم الوطنية ،وت�ضعف
ت� ّؤثر ً
ثقة �شبابنا بامل�ؤ�س�سات الر�سمية،
وبالآخر املختلف .فال�شباب اللبناين،
وعلى ال��رغ��م م��ن أ� ّن���ه غ�ير را�� ٍ��ض عن
حالة جمتمعنا وما �أورثتنا �إياه احلروب

من نظرة �سلبية للآخر� ،إلاّ �أ ّنه ال يزال
جمتمعا
غري قادر على اعتبار املجتمع
ً
وطنيا ،وهناك ن�سبة كبرية من ال�شباب
ً
تنظر �إل��ي��ه كمجموعة جمتمعات
متناحرة ،لديها تقاليد خمتلفة ،وكل
تبعا للجهة
منها يقبل الآخر �أو يرف�ضه ً
التي ينتمي �إليها .هذا الواقع يجعل
ال�شباب يف حال من ال�ضيـاع واخلوف
على امل�ستقبل يدفعهم اىل الهجرة �أو
عدم االكرتاث لقيم االلتزام واالنتماء
وحب الوطن.

العامل ال�سيا�سي

� ّأما على ال�صعيد ال�سيا�سي ،فالأو�ضاع
م�شجعة� ،إذ ال حلول على املدى
غري
ّ
املنظور للمع�ضالت ،وال تغيري على
ال�صعيد الوطني ،كما � ّأن اخلطاب
ال�سيا�سي ال ير�ضي طموح ال�شباب ،وعلى
غالبا اىل حمبة
الرغم من �أ ّن��ه يدعو
ً
الوطن والدفاع عنه والبذل من �أجله
�إال أ� ّن��ه غري مقنع بالن�سبة لل�شباب
ٍ
يتحول �إىل خطاب
وب�شكل خا�ص حني
ّ
طائفي غري بنّ اء ،ما يدفع بال�شباب �إىل
ٍ
مزيد من الإحباط وامليل �إىل الهرب �إىل
مكان �أجملّ ،
يحققون فيه ما يعجزون
عن حتقيقه يف لبنان يف ظل املحا�ص�صات
ي�سمونها.
ال�سيا�سية كما ّ

الإعالم

يف �إط���ا ٍر مماثل ،ي���ؤدي الإع�ل�ام دو ًرا
�سلبيا يف الغالب ،فهو يلقي ال�ضوء
ً
على امل�شكالت من دون البحث عن
ي�شوه احلقائق يف
ح��ل��ول .كما أ� ّن���ه
ّ
معظم الأح��ي��ان ،ويغفل عن بع�ضها
الآخ��ر لأه��داف �شخ�صية �أو �سيا�سية �أو
جتارية �أحيا ًنا ،والأهم � ّأن اجلزء الأكرب
املادة الإعالمية ال يحمل �أي ر�سالة
من ّ
وطنية وال يهتم بق�ضايا
ثقافية وال
ّ
االنتماء واملواطنية التي تعترب موا�ضيع

ي�سوق
غ�ير ج��اذب��ة .يف امل��ق��اب��ل ،فهو ّ
ٍ
ب�شكل �إيجابي
لكل ما هو �أجنبي
م�شوه ومغلوط.
وعلى نحو
ّ

الآثار ال�سلب ّية

مما ال �شك فيه � ّأن العوامل التي متّ
ٍ
ب�شكل �سلبي على �شعور
ذكرها ،ت�ؤثر
ال�شباب اللبناين باالنتماء ،ومن �أبرز
مظاهر ه��ذه ال�سلبيـة االبتعاد عن
قيمنا وتبنّ ي �أف��ك��ار وقيم خمتلفة
ق��د تكون غ�ير مقبـولـة وال تنا�سب
جمتمعنا ال��وط��ن��ي ،ب��الإ���ض��اف��ة �إىل
التقدم
انكفاء ال�شباب اللبناين عن
ّ
�إىل الوظائف العامة ،وامل�شاركة يف
خدمة املجتمع والت�ضامن الوطني،
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مقابلة
وبالتايل التخلي عن م�س�ؤوليته جتاه
املجتمع.

امل�شاركة يف �صنع القرار

• ما اخلطوات الواجب اتخاذها لت�شجيع
�شبابنا على النظر ب�إيجاب ّية �إىل جمتمعهم،
ولتعزيز احل�س الوطني وال�شعور باالنتماء لدى
الأجيال النا�شئة؟
ننمي ال�شعور الوطني
�إذا �أردن���ا �أن
ّ
لاً
ل��دى الن�شء ،يجب �أن ن�ساعده �أو يف
تكوين هوية وطنية ،ترتكز على
العنا�صر الأ�سا�سية للهوية وهي نظام
احلكم ،منظومة احلقوق والواجبات،
الثقافة وال�تراث(ال��ع��ادات والتقاليد،
وال��ف��ن��ون) ،ال��رم��وز الوطنية (اللغة،
العلم ،العملة )...،التجربة التاريخية
امل�شرتكة (�أماين م�شرتكة و�إرادة العي�ش
م� ً�ع��ا)� ،إىل جانب القيم امل�شرتكة،
والرابط الوجداين بني ال�شخ�ص ووطنه.
�إن املواطنة العاملية جتذب ال�شباب لأ ّنه
يرى كل ال�صور اجلميلة التي تنقلها �إليه
و�سائل التوا�صل االجتماعي على أ� ّنها
الواقع الذي يعي�شه الغري ،واحلقيقة أ� ّنها
لي�ست �سوى �أ�ضاليل �إعالمية ،لأ ّنه لي�س
هناك من جمتمع كامل ال ت�شوبه
يفكر بالهوية العاملية يجب
�شائبة .من
ّ
�أن يتذكر � ً
أي�ضا � ّأن للمواطنة عنا�صر
قانونية� ،أهمها احلق يف امل�شاركة
و�أط ًرا
ّ
يف ال��ق��رار ،وه��و غري متوافر يف املواطنة
العاملية حيث ي��ذوب ال��ف��رد يف العامل
الوا�سع ،من دون �أن ميلك حق االقرتاع
�أو الرت�شح �أو االعرتا�ض على القرارات.
يجب �أن نعمل �إ ًذا على منظومة احلقوق
والواجبات و�أهم ما فيها امل�شاركة يف
�صنع القرار ،مبعنى �أن يكون ال�شباب
ملما بنظام احل��ك��م و�أن
اللبناين
ًّ
ي�شارك فيه بفعالية �إن على �صعيد
االق�تراع والت�صويت واملحا�سبة� ،أو على
�صعيد الرت�شح للوظائف العامة .ال�شباب
اللبناين بحاجة �إىل �أن يجد له مكا ًنا يف
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القرار ال�سيا�سي واالقت�صادي واالجتماعي
كي ي�شعر باالنتماء .وهنا جتدر الإ�شارة
�إىل � ّأن روح االنتماء ُت���زرع نواتها يف
املدر�سة .فانتماء التلميذ �إىل مدر�سته هو
ً
الحقا �إىل
اخلطوة الأوىل باجتاه انتمائه
املجتمع ككل .كذلك ،ف� ّإن الدخول
يف منظومة احلقوق والواجبات يبد�أ يف
املدر�سة عرب اح�ترام التالمذة للقوانني
املدر�سية ،يف مقابل �إدارة الأ�ساتذة لل�صف
ٍ
أ�سلوب دميقراطي ي�سمح للتلميذ ب�أن
ب�
يعبرّ عن ر�أيه ب�أ�سلوب ح�ضاري.
يتعرف
م��ن جهة �أخ���رى ،يجب �أن
ّ
اجليل النا�شىء �إىل رموز وطنه ويحرتمها،
ب��د ًءا بجي�ش الوطن ،فالعلم والن�شيد
ال��وط��ن��ي ،وال��ل��غ��ة وال��ع��م��ل��ة .ق� ّ�ل��ة من
الطالب تعرف الن�شيد الوطني ،لأ ّنها مل
ّ
تتعلمه يف املدر�سة وال يف البيت .وبالن�سبة
�إىل العملة الوطنية ،فغالبية املواطنني
تف�ضل التعامل بالدوالر الأمريكيّ � ،أما
ّ
فحدث وال حرج! فمعظم املدار�س
اللغة،
ِّ
ويهم�ش اللغة
أجنبية
ي�شجع اللغات ال
ّ
ّ
ّ
املكون الأ�سا�سي
الوطنية ،لغتنا الأم،
ّ
واملوحدة ،فهل
لهويتنا الوطنية اجلامعة
ّ
نربي الأجيال على الوطنية؟ �إذا
هكذا ّ
نربي �أوالدن��ا كي يبقوا يف الوطن
كنّ ا ّ
تعدد
فاللغة �أ�سا�سية والتاريخ �أ�سا�سيّ .
اللغات جزء من هويتنا ،ومن املفيد �أن

نتعرف �إىل لغات �أخ��رى ،و�أن نتقنها،
ّ
ولكن �شرط �ألاّ نن�سى لغتنا الأم التي
حتمل تاريخنا وتراثنا وطريقة تفكرينا.
يجب �أن نعتاد على التعبري باللغة
العربية ،و�أن نحافظ عليها ونغنيها،
ن�شجع الآخ��ري��ن على
ال بل يجب �أن
ّ
نتعرف نحن �إىل
التعرف �إىل لغتنا كما
ّ
ّ
لغتهم.
يف الإطار نف�سه ،يجب �أن ن�ستفيد من
التجربة التاريخية امل�شرتكة .علينا �أن
نتعلم من �أخطائنا ال�سابقة ،ولكن
يجب �أن نعرتف �أولاً أ� ّننا �أخطانا .يجب
ّ
معا على �أر�ض
�أن
نت�سلح ب�إرادة العي�ش ً
واح���دة ،و�أن ننقل الرغبة ال�صادقة يف
العي�ش امل�شرتك �إىل �أوالدنا ،فالعائالت
تهجرت من قراها بفعل احلرب،
التي
ّ
قد ال يرغب بع�ضها يف العودة ال�ستقراره
يف مكان �آخ��ر ،ولكن ه��ذا ال يعني
قطع �صلة الو�صل بقريته ،بل يجب
يتعرف
زيارتها بني احلني والآخ��ر كي
ّ
اجليل اجلديد �إىل �أر�ضه و�أبناء قريته،
ف�أبنا�ؤنا يريدون اللقاء مع الآخر ولكنّ نا
املهمة.
ن�سهل لهم هذه
ال ّ
ّ
كذلكُ ،يفرت�ض بالأهل �أن ي�أخذوا
مهمة تعريف �أوالده��م
على عاتقهم
ّ
�إىل ال��وط��ن مبختلف �أرج��ائ��ه ،وذل��ك
عن طريق ال�سياحة املحلية ،فيختارون

ّ
كلما �سنحت ظ��روف��ه��م ،ب��ل��دة ما،
ليتعرفوا �إىل �أب��رز معاملها
ويق�صدونها
ّ
وعاداتها وميزاتها.
ُّ
يف �أثناء �سعينا لإعادة اللحمة مع تراب
الوطن ،يجب �أن ن�سعى � ً
أي�ضا �إىل ا�ستعادة
قيمنا امل�شرتكة التي تنازلنا عنها
عاملية
باختيارنا وانطلقنا نحو قيم
ّ
ّ
علما � ّأن قيمنا
تتطلب
�سهلة وال
ً
جهداً ،
يف الأ�سا�س م�ستقاة من القيم العاملية.
ُّ
كل منّ ا نف�سه� :أين نحن من
فلي�س�أل
قيم
عاداتنا التي كانت ترتكز على ٍ
�إن�سانية ووطنية؟ فيما م�ضى ،عندما
كانوا يقومون بالعونة يف القرى ،كان
يهب للم�ساعدة ،وكذلك
اجلميع
ّ
���د ّق الأج��را���س،
الأم���ر ح�ين ك��ان��ت ُت� َ
كان اجلميع يهرع لتلبية النداء ومد
يد امل�ساعدة .جيل اليوم ال يريد القيام
بهذا اجلهد ،لقد اختار الطريق الأ�سهل.
لكنّ ه لي�س وح��ده امل�س�ؤول عن ذلك،
فنحن مل نكن ل��ه امل��ث��ال ال�صالح.
علينا حت�صني �أبنائنا ب�إك�سابهم القيم
التطوع والت�ضحية
وحتديدا قيم
الوطنية
ً
ّ
ّ
وااللتزام وامل�س�ؤولية.
م��ا ي�صح م��ن ك�لام ع��ن ت��خ��اذل يف
خمتلف عنا�صر الهوية الوطنية ،ينطبق
� ً
أي�ضا على عن�صر الثقافة وما يندرج يف
�إطارها من عادات وفنون .فهذه باتت،

ول�ل�أ���س��ف ،على ط��ري��ق ال����زوال .نحن
ن�شرتي ال��ل��وح��ات التي حتمل توقيع
فنانني �أجانب ،فيما ن�سخر من الفنانني
نقدر �أعمالهم .لدينا يف
اللبنانيني ،وال ّ
وطننا فنانون مبدعون يف جمال النحت
والر�سم ،لكنّ نا ال نذكر �أعمالهم حني
ّ
نعلم �أوالدنا الفنون� .شبابنا ال يعلم � ّأن
غني با ِ
املميزة ،و أ� ّننا ن�شتهر
حل َرف
تراثنا
ّ
ّ
املميز ،ف���إذا كنّ ا
مبطبخنا ال�شرقي
ّ
منلك غنً ى يف جمال اخللق والإب��داع،
ملاذا ال نورثه لأوالدنا وللأجيال ال�صاعدة؟

دور ال�شباب

هناك العديد من الأ�سباب التخفيفية
ل��ل��دف��اع ع��ن ح��ال��ة االن��ك��ف��اء التي
يعي�شها �شبابنا ال��ي��وم ،لكنّ ها غري
كافية لتربير تقاع�سهم عن امل�شاركة
يف احل��ي��اة االجتماعية وال�سيا�سية،
ويف بع�ض الأحيان ا�ستقالتهم التامة
م��ن م�س�ؤولياتهم جت��اه ال��وط��ن .وما
نعول عليكم
نقوله اليوم ل�شبابنا �إ ّننا ّ
للنهو�ض بالوطن وت�صحيح �أخ��ط��اء
من �سبقوكم .حان الوقت كي ت�ؤدوا
دورك���م كمواطنني� ،أن ت�شريوا �إىل
اخل��ط��أ حيث ُوج���د .ا�ستخدموا كل
ال��ط��رق الدميقراطية املتاحة لكم،
ملحا�سبة ممثليكم .ال تلتزموا الأحزاب

التي �أورثكم �إياها �أبا�ؤكم ،بل اختاروا
الأح��زاب التي ّ
متثلكم فعلاً  ،و�إن مل
ف�شكلوا �أنتم �أحزابكم التي
جتدوها،
ّ
تنقل تطلعاتكم و�آرائكم .ا�سعوا �إىل
التغيري الذي تريدونه.
يجب �أن تعلموا �أ ّن��ك��م �أنتم � ً
أي�ضا
م�س�ؤولون عن ال�صورة ال�سيئة لوطنكم
لأ ّن��ك��م مل ت�سعوا �إىل التغيري ،بل
ا�ست�سلمتم للواقع .ومع ذلك ،فما زال
ب�إمكانكم �أن تحُ دثوا التغيري املطلوب
ٍ
نقطة ما� :سائلوا
�شرط �أن تبد�أوا من
ّ
قدموا
ممثليكم الذين انتخبتموهمّ .
ّ
موقعة من مئات الأ�شخا�ص
عري�ضة
طالبوا فيها بتغيري ق��ان��ون جمحف
مفيدا
م�شروع ما تعتربونه
�أو بتنفيذ
ً
ٍ
لوطنكم.
م���دوا يد
تفاعلوا م��ع حميطكم،
ّ
امل�ساعدة جلريانكم كي حتافظوا على
حد �أدن��ى من التما�سك االجتماعي.
التفّ وا حول امل�ؤ�س�سة الع�سكريةّ ،
وتعلموا
من اجلندي الذي ي�ضع حياته على كفّ ه
� ّأن الهروب لي�س حلاًّ .
كونوا مواطنني فاعلني ،ولتعك�س
�أقوالكم �أفعالكم .ال تقولوا ب�أ ّنكم
تعدون حقيبة
حتبون لبنان ،فيما �أنتم ّ
ّ
ال�سفر ملغادرته .و�إذا ا�ضطررمت لل�سفر
بهدف الدرا�سة �أو العمل ،فابقوا على
توا�صل مع �أبناء وطنكم .عندما يحني
الوقت ،عودوا �إليه مز ّودين باملعلومات
واخلربات التي اكت�سبتموها يف اخلارج
مل�ساعدته على النهو�ض واالزدهار.
ي�را ،كونوا على ثقة ب �� ّأن لبنان
و�أخ� ً
ٍ
جميعا ،ال لفئة من دون الأخ��رى،
لنا
ً
يجب �أن نت�شارك يف حمل م�س�ؤوليته .ال
نريد وطنً ا على �صورتنا فقط ،بل نريده
جميعا ،نت�شارك يف خدمته
ي�شبهنا
ً
معا.
ً
لاً
نريد جي  ،حني يغادر �أر���ض الوطن،
ي�صبح ج���ز ًءا م��ن لبنان يف اخل���ارج،
في�شارك الآخ��ري��ن ،حيثما ح� ّ�ل ،مبا
حمله معه من �أفكار وعادات وتقاليد،
ويثبت من خاللها كيانه وح�ضوره فال
يذوب يف ح�ضارة الآخرين وال يلغي ذاته.
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تربية وطفولة

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

ينتظر الأوالد بفارغ ال�صرب قدوم «بابا نويل»
اً
حامل على ظهره كي�س الهدايا التي يحلمون بها.
وهو بالن�سبة �إليهم ذلك الرجل احلنون الذي يحبهم
ويحقق �أمنياتهم يف هذه الليلة املباركة .فهل نعزّ ز
�إميانهم به؟ وماذا لو خافوا منه �أو اكت�شفوا حقيقته؟

دعوا الأوالد
يحلمون
بـ«بابا نويل»
ي�صدق بع�ض الأوالد �أ�سطورة «بابا
ّ
نويل» فينتظرونه ويحلمون بر�ؤيته
آتيا من ال�سماء يف عربته الكبرية
� ً
وي�شكك �آخرون يف
املحملة بالهدايا،
ّ
ّ
وج��وده� ،أو يكت�شفون حقيقته ،فيما
يخاف منه البع�ض منهم .فمن هو «بابا
نويل» بالن�سبة �إىل الأط��ف��ال؟ وه��ل يجوز
للأهل �أن يك�شفوا لهم هويته؟
بالن�سبة �إىل الأطفال «بابا نوبل» هو رجل
دائما ،وهو كرمي يوزع
حمب و�صالح ،يبت�سم ً
ّ
الهدايا على جميع النا�س ،وهذه ال�شخ�صية
منوهم النف�سي
الإيجابية مهمة وت�سهم يف
ّ
ينمي
واالج��ت��م��اع��ي .ف��وج��وده��ا يف حياتهم ّ
وح�سهم الإب��داع��ي ،وعلى ال�صعيد
خيالهم
ّ
االجتماعي ي�سهم ت�صديق �أوالدن��ا ق�صة «بابا
تكيفهم مع املجتمع
نويل» والإمي��ان به وب�شخ�صيته ،يف
ّ
من خالل امل�شاركة بطق�س اجتماعي ي�شارك فيه النا�س
جميعهم.

«بابا نويل» ال يعاقب

يرف�ض علم النف�س ربط ت�صرفات الولد بالهدية التي �سيتلقاها
من «بابا نويل» ،ومقولة «�إذا �أح�سنت الت�صرف �سيزورك «�سانتا
كلوز» و�سيقدم لك هدية� ،أما �إذا مل حت�سن الت�صرف فلن
ي�أتي» .فثمة �أوالد ال يح�صلون على هدايا يف عيد امليالد ب�سبب
�أو�ضاع �أهلهم االقت�صادية ال�صعبة ،وبالتايل �سيعتقدون � ّأن
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«ب���اب���ا ن��وي��ل»
ال يحبهم وه��و يعاقبهم
لأن��ه��م �أخ��ف��ق��وا يف الت�صرف� .إ ًذا ،ربط
ت�صرفات الطفل بالهدية التي �سيتلقاها ع�شية العيد ال
يجوز ،لأ ّنه مهما خالف الأوامر وارتكب �أخطاء يف الت�صرفات،
فهدية العيد تبقى ً
حقا له.

�سحر امليالد

بع�ض النا�س يخربون �أوالدهم بحقيقة «بابا نويل» لكي ال
يعي�شوا يف كذبة .ه�ؤالء ندعوهم �إىل ربط «بابا نويل» ب�سحر
العيد وعدم اعتباره كذبة .فلي�س هناك �أجمل من �أن يحلم
الأوالد بهذا ال�سحر وينتظروا جميء ذلك الرجل احلنون ،فحتى
الكبار يحلمون به وينتظرونه ويلتقطون �صو ًرا برفقته.
تدريجا حقيقة «بابا
بد ًءا من عمر � 6سنوات يكت�شف الولد
ً
أحدا باكت�شافه
نويل» ،وب أ� ّنه غري موجود
فعليا� ،إلاّ �أ ّنه ال يخرب � ً
ً

احلقيقة ،وذلك لأ ّنه يف �أعماقه ال يرغب
يف ت�صديق هذا الواقع.
�أما يف حال اكت�شف الولد فج�أة � ّأن «بابا
نويل» غري موجود ،فمن املهم م�ساعدته
على تخطي �صدمته ،وذل��ك لكي ال
تنهار �صورة �أهله يف نظره .فهو �سيعتقد

يف هذه احلالة �أ ّنهم كذبوا عليه فرتة
طويلة وجعلوه يعي�ش يف كذبة ،لذلك
عليهم تذكريه بالأوقات اجلميلة التي
ً
حقيقة بوجود ذلك
�أم�ضاها وهو يعتقد
ِ
الرجل احلنون ال��ذي ُيح�ضر له الهدايا
اجلميلة ع�شية العيد.

�أ�سئلة تكرث مع الوقت

ال يكت�شف الولد فج�أة حقيقة «بابا
نويل» بل يح�صل ذل��ك على مراحل،
وبالتايل ف�إنه يبادر �إىل طرح �أ�سئلة ح�شرية
(تتعمق مع الوقت ومع منو الطفل)
تتمحور حول هوية «بابا نويل» وعمله.
وم��ن��ه��ا ،كيف
ي�أتي عرب املدف�أة؟
�أل����ن حت���رق���ه؟ ال
من���ل���ك م���دف����أة
ف��ك��ي��ف دخ���ل
�إ ًذا؟ هل فتحت له
الباب �أن��ت ،وهل
�أعطيته املفتاح؟
ك��ي��ف ميكنه
ت��وزي��ع الهدايا يف
ليلة واح��دة على
�أط����ف����ال ال��ع��امل
جميعهم ؟ هل
جميعا؟
يعرفهم
ً
ي�����دع�����و ع��ل��م
النف�س الأه��ل �إىل
عدم حماولة جعل
ي�صدقون � ّأن «بابا نويل» موجود
�أوالدهم ّ
بعد �أن يكت�شفوا احلقيقة .فعندما
يقروا
يكت�شفون الأمر ،على الأهل �أن ّ
ّ
ويحثوهم على
فعلاً ب�أ ّنه غري موجود
حفظ ال�سر فال يبوحون به لإخوتهم �أو
�أقاربهم ال�صغار� .إذ من ال�ضروري �أن يفهم

الأوالد �أ ّنه يحق لإخوتهم ال�صغار عي�ش
رونق العيد وذكرياتهم اجلميلة ،وهذا
يتفهمون �أهلهم و�سبب
ما �سيجعلهم
ّ
�إخفائهم رواية «بابا نويل».

خوف وبوح باحلقيقة

م��ن امل��ه��م �أن ي��ك��ون «ب��اب��ا نويل»
ويف�ضل �شخ�ص
�شخ�صية �أخرى غري الأب،
ّ
م��ن خ���ارج الأ����س���رة ،ك��ي ال تختلط
الأفكار يف عقل الولد ويحفظ بالتايل يف
ذاكرته �صورة «�سانتا كلوز» اجلميلة.
وعلى الأب �أن يكون موجو ًدا برفقة
�أوالده عندما ي�أتي «بابا نويل» لتوزيع
الهدايا عليهم.
خ��ت��ام��ا ،ع��ل��ى الأه����ل �أن ي��ب��وح��وا
ً
باحلقيقة لأوالده�����م يف ح���ال بكوا
و�شعروا باخلوف لدى ر�ؤيتهم «بابا نويل»،
وب��ال��ت��ايل ميكنهم �أن يطلبوا من
ُمرتدي الزي �أن يخلعه �أم��ام �أعينهم،
و�أن يخربوا الطفل ب��� ّأن ه��ذا ال�شخ�ص
َكر بزي «بابا نويل» ،من دون الإ�صرار
َتن ّ
على التقاط �صور برفقته �إذا مل يرغبوا
يف ذل��ك .ومن الأ�ساليب التي ميكن
للأهل ا�ستخدامها جلعل الطفل يتخطى
خوفه من «بابا نويل» ،جعله يرتدي ز ّيه،
فهذه الطريقة تُن�سيه خوفه وت�ساعده
على اكت�شاف �شخ�صية «بابا نويل»
واكت�ساب �أخ�لاق��ه احلميدة ،ومنها
املحبة والعطاء وم�ساعدة الآخرين.
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م�سابقة الكلمات املتقاطعة
�إعداد:
�شما�س
فيليب ّ

اجلائزة

 400.000لرية لبنانية

العنوان.:

.............................................................................................................................................................................................................................................

�شــروط امل�سابقة

تقدمها
م�سابقة الكلمات املتقاطعة ّ
وتخ�ص�ص للفائزين فيها
لقرائها
ّ
«اجلي�ش» ّ
جوائز مالية قيمتها �أربعماية �ألف لرية
لبنانية ،توزع بوا�سطة القرعة على �أربعة
فائزين.

اال�سم.:

.....................................................................................................................................

الهاتف.:

....................................................................................

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة،
ويكتب احلل ٍ
بخط وا�ضح داخل املربعات
وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل.
• تر�سل احللول �إىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش
 -الريزة  -مديرية التوجيه  -جملة «اجلي�ش» -

«م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف
ثكنات اجلي�ش يف املناطق جميعها.
• �آخر موعد لقبول احللول  20كانون الثاين .2019
• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

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

1ـ �أع����ي����اد م��ب��ارك��ة،
عا�صمتنا احلبيبة� ،ش َرف

كررت القول.
7ـ �أقام باملكانّ ،
8ـ ثالث دول �أوروبية �شاركت يف نهائيات
ك�أ�س العامل.
9ـ �ضمري مت�صل� ،ضمري ،جماري الأودية
ألح.
ال�ضيقةَّ � ،
10ـ اجل�سم ،من احلبوب ،ممثلة م�صرية.
بر ،اال�سم الثاين لفنانة لبنانية،
11ـ ع� َ
ن�سي.
�أحد الوالدينَ ،
12ـ حمب�س الإبلُ ،لعاب ،تتواجه مع.
ي�سرتدون ال�شيء� ،سيف ،من الفواكه.
13ـ
ّ
14ـ مت�شابهان� ،ضمري مت�صل ،ننحاز �إىل،
� َ
أقر�ض املال.
�صب املاء بكرثة ،حرف عطف ،ا�سم
15ـ َّ

تُعرف به جزر اندوني�سيا.
16ـ دول���ة يف �أم�يرك��ا اجلنوبية ،دول��ة
�آ�سيوية.
17ـ �أح��د ال�شهور ،كاتب وفيل�سوف
فرن�سي ،خليفة عبا�سي.
أ�سرع اىل ،مدينة فل�سطينية،
18ـ فقرةَ � ،
مدينة �سودانية.
ذم.
19ـ تقاي�ضه ،عا�صمة �آ�سيويةَّ ،
20ـ وج��ار الوح�ش ،لعبة ورق م�سلية،
حتر َ
ك وا�ضطرب.
احلمام الربيّ ،
21ـ بيت العنكبوت� ،أ َرق ،يتوقف عن
مزاولة العمل لبلوغه ال�سن القانونية،
�ساحل كثري املاء.

عمود ًيا:

���س��اع��ده��ا
���اح،
َ
1ـ �����ص� َ
وعاونها ،رئي�س لبناين

8ـ �أدع��وه �إىل ،والية �أمريكية ،مدينة
�سوي�سرية.
9ـ ماركة �سيارات ،م�سحوق للتنظيف،
وجهة نظر يف الأمر.
10ـ �ضد ق� َّ
��ل ،قفـزَ ،كاتـب م�صـري
راحــل.
11ـ ع��ا���ص��م��ت��ه��ا ت���اي��� ِب���ه ،الءم��وه��م
ووافقوهم� ،إتفاق ووئام.
12ـ انتزعه ب��رف��ق ،يف ال��ف��م ،بلدة يف
البقاع.
13ـ من �ضواحي ُ�صور ،غيرّ وا ،مك�سور
اليد.

14ـ مدينة بريطانية� ،أك��ره ال�شيء،
َ
ب�سط يده.
15ـ عائدون ،مقاطعة يف �إيران� ،ضجرها
ومللها.
16ـ غ�ضبت على ،الذي ي�أكل ما قدر
عليه ،مرتفع ،نار متقدة.
ْ
17ـ حت����ّ�س ،مو�سيقي �أمل����اين ،رق�صة
برازيلية.
18ـ مو�سيقي من�ساوي ،يعاونونها ،ا�سم
مو�صول.
19ـ �أداة الب�صر ،ي�ستعمل للر�أ�س ،دولة
�آ�سيوية� ،صوت الطبل.
20ـ م�شهورة بعنقها الطويل،
م�سرحية لوليم �شك�سبري،
قرع الباب.
َ
ﺩد

ورفعة.
2ـ مدينة �إيطالية ،عملة �آ�سيوية ،واظبوا،
من احلبوب.
3ـ ظ��ه � َر ،عا�صمة �أفريقية ،بلدة يف
اجلنوب� ،ضمري مت�صل.
4ـ �أك� َ
�ل الطعام ،ح�ضوري يف� ،أقطعه
بال�سيف.
َ
تناول الطعام ،مدينة �أملانيةُ ،ح ّب،
5ـ
وطن ونا�س.
6ـ �شجر قومي ال�ساق� ،أحد ال�شهور ،وحدة
وزنُ ،نظهر ونثبت الأمر.

راحل.
2ـ ممثل لبناين ،امللدوغ ،عني املاء.
3ـ يكاتبونه ،فتلت احلبل ،املنزل.
4ـ �أحد الوالدين ،اال�سم الثاين ملمثلة
�أم�يرك��ي��ة راح��ل��ة ،م��ن ك��ب��ار �آلهة
ال��ف��راع��ن��ة ،للتمني ،ي�ستخرج من
العنب.
5ـ والية �أمريكية ،من الطيور.
َ
��وف ،تقال
6ـ نعام� ،شبيه ،ت� َّ
�وع� َ�د وخ� ّ
للرتحيب.
�ب
7ـ ب��ل��دة يف ع��ك��ار ،الع� َ
ومازح� ،ضعف� ،أجاوِب ،من
َ
�أع�ضاء اجل�سم.
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• الرقيب �أول فادي خوري
الفوج املجوقدل.
• العريف جاك رزق
املركز العايل للريا�ضة ع.
• اجلندي وئام علم الدين
فوج التدخل الرابع.
• منال يو�سف بلاّ ن
خربة روحا  -را�شيا.
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• الرقيب �أول وائل زيادة
ال�شرطة الع�سكرية.
• العريف ح�سن �أيوب
لواء امل�شاة العا�شر.
بدور
• العريف م�صطفى ّ
الربية الأول.
فوج احلدود ّ
املكحل
• اجلندي مانويال
ّ
ق .م .البقاع – التوجيه.

ﺍا ﺏب
ﺏب ﻭو
ﺱس ﺕت ﺍا
ﻝل ﻡم ﺍا
ﻡم ﺏب ﺭر ﻭو
تسلية ﺭرﺭرتسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
تسلية
تسلية
تسلية
تسلية ﻙكتسلية
ة تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية تسلية
ﺏب ﻱي ﺭر ﺕت ﻝل ﺍا ﻥن ﻙك ﺱس ﺕت
ﻥن ﻱي ﻡم ﺍا ﺭر
ﺭر ﺥخ
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الكلمة ال�ضائعة

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
ﺯز
ﻩه
ﻭو
ﺭر
ﺝج

ﻭو
ﻙك
ﺭر
ﺍا
ﻡم
ﻭو

ﺕت
ﻡم
ﺍا
ﻡم
ﻡم
ﻝل

ﺏب
ﻱي
ﺩد
ﺍا
ﻡم
ﺙث

ﻱي
ﺓة
ﺱس
ﻱي
ﺍا
ﺕت

ﻡم ﺥخ ﺍا ﺏب ﺯز
ﺏب ﺡح ﺭر ﻱي ﻁط

ﻡم ﺱس ﺙث ﻱي ﺍا
ﺡح ﺏب ﺭر ﻝل ﻱي
ﺍا ﺭر ﺱس ﻱي ﻭو
ﺍا ﺵش ﺕت ﻱي ﺍا
ﻥن ﺍا ﻍغ ﻭو ﺍا
ﻱي ﺩد ﻭو ﺭر ﻑف
ﺓة
ﺍا

ﻱي ﻡم ﻱي ﺭر ﺕت ﺡح
ﺭر ﺍا ﺱس ﺍا ﺡح ﻝل
ﻭو ﺓة ﺩد ﻱي ﺩد ﻥن
ﺕت ﻑف ﻥن ﺯز ﻭو ﻱي
ﺍا ﺏب ﻭو ﺭر ﻭو ﺍا

ﺭر ﺥخ
ﻥن ﻕق

ﺍا
ﺍا

ﺏب
ﻥن
ﺱس
ﻕق
ﻍغ
ﺍا

ﺹص ﺍا ﻡم
ﻭو ﻡم ﻱي
ﻡم ﻭو ﻥن
ﺍا ﺭر ﻱي
ﻝل ﻑف ﻭو
ﻝل ﺭر ﺭر

ﻡم
ﺝج
ﺍا
ﺏب
ﻥن
ﻍغ

ﺏب ﻱي ﺩد ﺹص ﺹص ﺍا
ﺱس ﻭو ﻙك ﻝل ﺥخ ﻩه

ﺏب ﻝل ﺍا ﻡم
ﻥن ﺍا ﻱي ﻥن
ﺹص ﺭر ﻉع ﻥن
ﻝل ﺍا ﻭو ﻥن
ﺏب ﺭر ﻁط ﺝج

ء
ﻭو
ﻑف
ﻭو
ﺱس

ﺍا ﻡم ﺡح
ﻝل ﻭو ﺏب
ﻭو ﺍا ﻥن
ﺕت ﻱي ﺯز
ﻱي ﺭر ﺍا

ﻥن
ﺏب
ﻭو
ﻙك
ﺏب
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حورية
حماة
حمائم
خطاب
خ�صر
ديبو�سي
روماريو
زهور
زيتون
�سوي�سرا
�سيلفيا
�ساحل
�صك
�صنديد
طرب
عنفوان

غيلم
فنزويال
فاغرن
قناطري
كابول
كندا
كوبنهاغن
لبنان
ماركوين
خمابز
ميامي
ماناغوا
نوافذ
نروج
هيرثو

ﻝل

4

9

احلل بني يديك

51

6

6

2
56 5

1

25

74

13
94

5

6

73

2

81

2

9

1

5

68

4

5

68

بدرو �سالينا�س:
�أدي����ب ون��اق��د �إ���س��ب��اين
(1892ـ  .)1951من
�أعظم �شعراء ب�لاده يف
ال��ق��رن الع�شرين .له:
حكمة ُ
احلب .وق�ص�ص
وم�سرحيات.
فردري�ش نوفالي�س:
���ش��اع��ر �أمل����اين (1772ـ
 .)1801م����ن ك��ب��ار
ال��روم��ن��ط��ي��ق��ي�ين .من
ِ�شعره� ،أنا�شيد اىل الليل.
له رواي��ة م�شهورة رحل
قبل �أن يكملها.
يوكاوا هيديكي:
فيزيائي ياباين (1907ـ
 .)1981و���ض��ع نظرية
ميزون .نال جائزة نوبل
يف الفيزياء .1949

3

6

28
3 17

5

7

8

4

1

9

�أوروبا
افروديت
ال�صومال
ا�شتياق
البحرتي
�أبو متام
بريوت
باري�س
برلني
بوردو
بولونيا
باخرة
ثياب
ثلوج
جماهري
ح�سام

3 8 52
19
9

4
9

2

8

4

1 9 32
2 3
6
2 86
1 14

56

1

46

7

2

7
2

7

1 4 81

2 32

7

6
4 32

35

3

6

4

32

8

25

574

1

12 5

6

1 8
9 54

7

5

17

6

23 7

4

9
2

8 75
1 62
3 12 3

2 65

7

2

8

6

8

1

46

268

6

32

1

7

65 6

74 3 5

9

54

3

6
6

1

7 75 9
5 5 1
42 4 6
7 34 2

2

5

3

99

51

3

5 59
15 6

49

2

�سهلة احلل

�صعبة احلل
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عبارة

اال�ستقالل بح ّلة جديدة
�شكل �سعي اللبنانيني �إىل اال�ستقالل واحلرية �سمة بارزة ُعرفوا بها
ّ
خالل حقبات التاريخ املختلفة ،وعلى هذا الأ�سا�س خا�ضوا ن�ضالاً
طويلاً حافلاً بالت�ضحيات ،فكان العام � 1943شاهد ًا على تتويج
وتطورت ب�شكل ت�صاعدي �إىل
بقوة،
ّ
�إرادة وطنية عبرّ ت عن نف�سها ّ
�سي ًدا م�ستقلاًّ  ،واح� ً�دا جلميع �أبنائه.
�أن
تكر�س لبنان وطنً ا ًّ
حرا ّ
ّ
ويكت�سب اال�ستقالل هذا العام ّ
حلة جديدة ومظه ًرا �أكرث ت�أ ّل ًقا
لكونه ّ
حريتهم ،لذا تداعوا
ميثل اليوبيل املا�سي لنيل اللبنانيني ّ
لإقامة املهرجانات و�إحياء الن�شاطات يف البلدات والقرى ،على الرغم
ميرون بها ،وتَز ّين لبنان من �أق�صاه �إىل �أق�صاه
من الظروف ال�صعبة التي ّ
بزينة االحتفاالت .وكان اجلي�ش يف �صلب هذا العر�س الوطني بفعل
املبادرات والن�شاطات العديدة التي ّ
نظمتها القيادة ،والتي القت جتاو ًبا
وا�سعا لدى خمتلف �شرائح املواطنني .التهنئة هي �إ ًذا للوطن واجلي�ش
ً
حد �سواء ،فال دميومة للوطن من دون جي�ش يحميه ،ويف الوقت
على ّ
قوة للجي�ش من دون التفاف وطني يواكب انطالقته نحو
عينه ،ال ّ
املعركة واندفاعه يف �سبيل القيام بالواجب.
اليوم ،ويف ظل الظروف الإقليمية احلرجة ،يطل العدو اال�سرائيلي
بر�أ�سه ليحاول ق�ضم جزء من �أر�ضنا واال�ستيالء على ق�سم من ثرواتنا،
مدعوما بت�ضامن �شعبي وا�سع ليفر�ض اال�ستقرار على
في�سارع اجلي�ش
ً
احلدود اجلنوبية ،ومينع اخلطر من �إ�صابة م�ؤ�س�سات الدولة ويعطل
مقومات ا�ستقرارها.
يف عيد اال�ستقالل اخلام�س وال�سبعني ،ي��زداد ال�شعور بامل�س�ؤولية
الوطنية ،ويزداد متا�سك امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،كما تت�ضافر اجلهود
ويتبلور اال�ستعداد للت�ضحية �أكرث ف�أكرث ،وهذه م�آثر ال�شهداء الأبرار
ت�شهد وتنري الدرب.

العميد علي قان�صو
مدير التوجيه
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