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العاقوري، نذر حياته لالأول وح�سن 

حنان.  من  اأوت��َي  ما  بكل  الثاين 

اليوم، ثمة موؤ�س�سة باإ�سمه، ومن 

�سيفي  خميم  اإقامة  ن�ساطاتها، 

بالتعاون مع قيادة اجلي�س، يهدي 

الفرح الأبناء ال�سهداء.

تقاليد ع�سكرية

اأمر اليوم

االأول  يف  اجلي�س  عيد  مبنا�سبة 

من اآب،  توّجه قائد اجلي�س العماد 

الع�سكريني  اىل  قهوجي  ج��ان 

معترباً  اليوم«،  »اأم��ر  خالل  من 

دها  يج�سّ العيد  معاين  اأ�سدق  اأن 

للبذل  ال��دائ��م  ا���س��ت��ع��داده��م 

ر�ّس  اىل  اإياهم  داعياً  والت�سحية، 

ال�سفوف والت�سدد يف �سبط 

االأمن واال�ستقرار.

الوطن بالقادة  الذي يرفد  الرجال«  اأنها »م�سنع  ما نعرفه عن املدر�سة احلربية 

الغالبية فهو تفّرد املدر�سة بتقاليد وعادات ممّيزة  اأما ما ال تع�رفه  واالأبطال. 

وذكريات طّيبة، يحملها ال�سباط املتخرجون حتى نهاية خدمتهم الع�سكرية.

ل��ب��ن��ان��ي��ة ل�����رية   2500 ال�������س���ع���ر:   •
ل��ب��ن��ان: يف  ال�������س���ن���وي  اال������س�����رتاك   •
لبن������اني�����ة لي�رة   100.000 • للأف��������راد: 
لبناني�����ة لي�����رة   200.000 • للموؤ�س�سات: 
امريكي دوالر   200 العربية:  والدول  • قرب�ص 
امريكي دوالر   250 وافريقيا:  اوروب���ا   •
امريكي دوالر   300 واوقيانيا:  ام��ريك��ا   •
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زيارة ر�سمية
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رئي�س �جلمهورية ��ستقبل قائد �جلي�س على                 ر�أ�س وفـد من �لقيادة مبنا�سبـة �لأول من �آب

ك          بالنهـج الذي اأر�سى دعائمـه  القائد ي�ؤكد للرئي�ش التم�سّ

خ معانيها واحلفاظ على املبادئ والــــــــــقيم التي ر�سّ

مبنا�سبة عيد اجلي�ش ا�ستقبل رئي�ش اجلمه�رية العماد مي�سال �سليمان, وفد قيادة اجلي�ش برئا�سة العماد جان قه�جي يرافقه 

اأع�ساء املجل�ش الع�سكري ون�اب رئي�ش الأركان واأركان القيادة وقادة ال�حدات الع�سكرية.

العماد قائد اجلي�ش األقى كلمة اعترب فيها اأن دعم رئي�ش اجلمه�رية اجلي�ش ه� مبثابة �سبكة اأمان له. هنا ن�ش الكلمة.

فخامة الرئي�ش

يف كل مرة نحظى فيها بزيارة فخامتكم، تتمّلكنا م�ساعر �لفخر 

مبنا�سبة  �لزيارة  هذه  كانت  �إذ�  فكيف  بالنف�س،  و�لثقة  و�لإعتز�ز 

يف  ووقعه  �لعيد  معاين  يعلم  من  �أكرث  وفخامتكم  �جلي�س؟  عيد 

�أغلى  بذلتم  �أن  بعد  �ل�سو�ء،  على  و�ملو�طنني  �لع�سكريني  نفو�س 

زهر�ت �سبابكم يف خدمة هذ� �جلي�س وقيادته بكل تفاٍن و�إخال�س، 

حتى بات �ملوؤ�س�سة �لوطنية �لأوىل �لتي يركن �إليها �للبنانيون يف 

�ل�سّر�ء و�ل�سّر�ء.

لقد كان �لعام �ملن�سرم مثقالً بالتحديات، غري �أننا تابعنا �مل�سرية 

�لإجنــاز�ت  من  �إرث  �إىل  ذلك  يف  م�ستندين  و�نــدفــاع،  عزم  بكل 

�أعليتم  متني  بنيان  و�إىل  �أيديكم،  على  حتّققت  �لتي  �مل�سرقة 

�إ�ستمر�ر  �إىل  ��ستندنا  كله،  ذلك  جانب  و�إىل  حجر�ً،  حجر�ً  مد�ميكه 
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رئي�س �جلمهورية ��ستقبل قائد �جلي�س على                 ر�أ�س وفـد من �لقيادة مبنا�سبـة �لأول من �آب

ك          بالنهـج الذي اأر�سى دعائمـه  القائد ي�ؤكد للرئي�ش التم�سّ

خ معانيها واحلفاظ على املبادئ والــــــــــقيم التي ر�سّ

�لد�ئم  و�لتزّود  �لبالد،  رئا�سة  موقع  يف  و�أنتم  �لكرمية  رعايتكم 

�إر�ساد�تكم وتوجيهاتكم وروؤيتكم �ل�سائبة، بحيث متكّنا من حتقيق 

و�لعمالة،  �س  �لتج�سّ و�سبكات  �لإرهاب  مو�جهة  يف  باهرة  جناحات 

�لإمكان  �لإ�سهام قدر  �لأهلي، وبالتايل  �ل�سلم  ويف تر�سيخ م�سرية 

�إىل  بالوطن  لالإنطالق  �مليمون،  عهدكم  �أمام  �لطريق  تعبيد  يف 

رحاب �لإ�ستقر�ر و�لطماأنينة و�لزدهار.

فخامة الرئي�ش 

�إن دعمكم �جلي�س يعترب مبثابة �سبكة �أمان له، وحافز�ً لتعزيز دوره 

وتفعيل مهماته، وكلنا �أمل وثقة مبو��سلة هذ� �لدعم يف م�ستقبل 

�لأيام، طاحمني �إىل توفري �ملزيد من �لأعتدة و�لأ�سلحة �ملتطورة، 

مع  وتتنا�سب  وكفاء�تهم،  �لع�سكريني  لت�سحيات  ت�ستجيب  �لتي 

حجم �ملخاطر و�لتحديات �لتي يو�جهها �لوطن.

ك بالنهج �لذي �أر�سيتم دعائمه  عهدنا لكم فخامة �لرئي�س، �لتم�سّ

يف �ملوؤ�س�سة، و�حلفاظ على �ملبادئ و�لقيم �لتي ر�سختم معانيها 

يف نف�س كل �سابط وع�سكري، وبذل �أق�سى �مل�ستطاع ملو�كبة ما 

ت�سبون �إليه من �أهد�ف وطنية نبيلة.

حتية  �إليكم  و�أنقل  �خلال�سة،  بالتهنئة  فخامتكم  من  �أتــقــّدم 

للجي�س،  �أمالً  ودمتم  و�أفــر�د�ً،  ورتباء  �سباطاً  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة 

ورمز�ً لوحدة �لوطن، وخري ر�ٍع لأبنائه �ملخل�سني.
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��ستقباالت �لوزير
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��ستقبل وزير �لدفاع �لوطني 

�ليا�س �ملر، يف مكتبه يف �لريزة، 

وزير �لدفاع �لربتغايل �ل�سيد 

نونو �سيفرييانو تيك�سري� �لذي 

هناأه على دور �لوز�رة و�جلي�س يف 

�إجناح �لعملية �لنتخابية �لأخرية. 

وقّدم �لوزير �لربتغايل يف ختام 

�للقاء درعاً للوزير �ملر تقدير�ً 

لدعمه قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة 

و�لوحدة �لربتغالية �لعاملة يف 

�إطارها.

��ستقبل �لوزير �ملر، نظريه �ملاليزي �ل�سيد �حمد زهري بن 

حميدي، على ر�أ�س وفد ع�سكري مر�فق، وجرى خالل �للقاء 

عر�س عمل �لوحدة �ملاليزية �لعاملة �سمن قو�ت �لمم �ملتحدة 

�ملوؤقتة، و�لتعاون مع �جلي�س �للبناين.

��ستقبل وزير �لدفاع �لوطني �ليا�س �ملر، نائب رئي�س 

�لوزر�ء �لقطري وزير �لطاقة �ل�سيد عبد�هلل �لعطية وبحث معه 

�سوؤوناً ذ�ت �هتمام م�سرتك.

��ستقبل وزير �لدفاع �لوطني، م�سوؤول �ل�سرق �لأو�سط و�آ�سيا 

يف جمل�س �لأمن �لقومي �لأمريكي �ل�سفري د�نيال �سابريو يف 

ح�سور �سفرية �لوليات �ملتحدة �لأمريكية مي�سيل �سي�سون، 

وجرى �لبحث يف تعزيز �مل�ساعد�ت �لع�سكرية �لأمريكية 

�ملقّررة للجي�س �للبناين.

وزير الدفاع ي�ستقبل 

نظريه الربتغايل

... ونظريه املاليزي

... ونائب رئي�ش ال�زراء القطري

... وم�س�ؤول ال�سرق الأو�سط واآ�سيا

يف جمل�ش الأمن الق�مي الأمريكي
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��ستقبل وزير �لدفاع �لوطني �ل�ستاذ �ليا�س �ملر، �سفري �يطاليا �ل�سيد غربيال كيكيا، وعر�س معه 

�لأو�ساع �لعامة.

��ستقبل وزير �لدفاع �لوطني، يف د�رته يف 

�لر�بية، ممثل �لأمني �لعام لالأمم �ملتحدة يف 

لبنان �ل�سيد مايكل وليامز، وتركز �لبحث خالل 

�للقاء على �لتطور�ت �لد�خلية ل �سيما �لأو�ساع 

يف �جلنوب.

��ستقبل �لوزير �ليا�س �ملر، قائد �ملنطقة 

�لو�سطى يف �جلي�س �لأمريكي �جلرن�ل د�يڤيد 

برت�يو�س �لذي �أكد خالل �للقاء ��ستمر�ر دعم 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية لبنان وتقدمي 

�مل�ساعد�ت �لع�سكرية له، بالإ�سافة �إىل 

�مل�ساعد�ت �لإن�سانية و�لإجتماعية.

... وال�سفري الإيطايل

... وممثل الأمني العام

للأمم املتحدة

... وقائد املنطقة ال��سطى

يف اجلي�ش الأمريكي
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��ستقبل �لوزير �ملر وفد�ً من نو�ب بريوت �سم عدد�ً من نو�ب كتلة �مل�ستقبل وتكتل »لبنان �أولً« �إىل 

جانب ع�سو كتلة �لتنمية و�لتحرير �لنائب هاين قبي�سي. وقد تركز �لبحث خالل �للقاء على �لتطور�ت 

�لأخرية �لتي جرت يف بريوت.

��ستقبل وزير �لدفاع �لوطني �ليا�س �ملر، قائد 

قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان �جلرن�ل 

كالوديو غر�تزيانو، �لذي قّدم تقرير�ً عن �لو�سع 

يف �جلنوب وعمل �لقوة �لدولية، موؤكد�ً �لتز�م 

تطبيق �لقر�ر 1701 و�لقيام بالو�جب بالتعاون 

مع �جلي�س �للبناين.

��ستقبل وزير �لدفاع �لوطني �ليا�س �ملر، قائد 

�جلي�س �لعماد جان قهوجي على ر�أ�س �أع�ساء 

�ملجل�س �لع�سكري �لذي هناأه بعيد �جلي�س، 

وكانت منا�سبة لعر�س �لو�سع �لعام و�سبل تعزيز 

�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية.

... ووفداً نيابياً بريوتياً

... وقائد ق�ات الأمم

املتحدة امل�ؤقتة

... وقائد اجلي�ش

واملجل�ش الع�سكري
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��ستقبل قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �سفري 

فرن�سا �ل�سيد �ندريه بار�ن على ر�أ�س وفد مر�فق، وتناول �لبحث �لأو�ساع 

�لعامة يف �لبالد.

ويف وقت لحق، ��ستقبل قائد �جلي�س �ل�سفري �لفرن�سي ير�فقه �مللحق 

�لع�سكري �لفرن�سي �لعقيد لوك باتينيه وخلفه �مللحق �لع�سكري �جلديد 

�لعقيد فيليب بيرتيل. ومّت �لتد�ول يف �لو�ساع �لعامة و�لتعاون �لع�سكري 

بني �جلي�سني �للبناين و�لفرن�سي.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �سفري كوريا �جلنوبية �ل�سيد 

يل هايونغ وتد�ول يف �لأو�ساع �لعامة ومهمة �لوحدة �لكورية �لعاملة �سمن 

قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان.

��ستقبل قائد �جلي�س �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �سفري دولة 

�لكويت �ل�سيد عبد �لعال �سليمان �لقناعي.

قائد اجلي�ش

العماد

جان قه�جي

ي�ستقبل

ال�سفري الفرن�سي

... و�سفري ك�ريا اجلن�بية

... و�سفري دولة الك�يت
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��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، وزير �أفريقيا �لو�سطى 

ل�سوؤون �ل�سرق �لأو�سط �ل�سيد جوزيف جحا.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، م�ساعد رئي�س �أركان �لدفاع 

�لربيطاين ل�سوؤون �ل�سيا�سة �لأمنية �لدولية �للو�ء جوناثان �ساو، ير�فقه 

�مللحق �لع�سكري �لربيطاين يف لبنان �ملقدم �ستيفان �أندروز. وقد تناول 

�لبحث �سوؤوناً عامة و�سبل تفعيل �لتعاون و�لتن�سيق بني �جلي�سني �للبناين 

و�لربيطاين.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، قائد �لقيادة �لو�سطى 

�لأمريكية �جلرن�ل ديڤيد برت�يو�س، يف ح�سور �سفرية �لوليات �ملتحدة 

�لأمريكية �ل�سيدة مي�سيل �سي�سون، وتناول �لبحث �سبل ��ستكمال �مل�ساعد�ت 

�لع�سكرية �لأمريكية �ملقّدمة للجي�س �للبناين و�آليات ت�سّلمها.

وقد �سكر �لعماد قهوجي �جلرن�ل برت�يو�س على تعاونه و�هتمامه مبو�سوع 

تعزيز قدر�ت �جلي�س �لدفاعية و�لأمنية.

��ستقبل قائد �جلي�س �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً نيابياً 

بريطانياً برئا�سة �ل�سيد �ندي لوڤ رئي�س جلنة �ل�سد�قة �لربملانية �للبنانية 

�لربيطانية، وجرى �لتد�ول يف �لو�ساع �لعامة.

... ووزير افريقيا ال��سطى

ل�س�ؤون ال�سرق الو�سط

... وم�ساعد رئي�ش اأركان

الدفاع الربيطاين

... وقائد القيادة

ال��سطى الأمريكية

... ووفداً نيابياً بريطانياً
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، قائد قو�ت �لأمم �ملتحدة 

�ملوؤقتة يف لبنان �جلرن�ل كالوديو غر�تزيانو، وبحثا �سوؤوناً تتعلق مبهمات 

�لقو�ت �لدولية، ومتابعة �لعمل على �إز�لة خرق �لعدو �ل�سر�ئيلي �لأخري 

لالأر��سي �للبنانية يف منطقة بركة بعثائيل - خر�ج بلدة كفر�سوبا.

ويف وقت لحق، ��ستقبل �لعماد قهوجي �جلرن�ل غر�تزيانو وتناول �لبحث 

��ستكمال �مل�ساعي ملعاجلة ذيول �لتعديات �ل�سر�ئيلية على �لأر��سي 

�للبنانية ومنع �لعدو من تغيري �لو�قع يف هذه �ملنطقة �ملتحفظ عنها 

لبنانياً. كما مّت �لبحث يف نتائج �لتحقيقات �لتي جرت بخ�سو�س �لإ�سكالت 

�حلا�سلة يف بلدة خربة �سلم �جلنوبية يف �أعقاب �لنفجار �لذي ح�سل هناك. 

و�سّدد �لطرفان على �سرورة تفعيل �لتعاون بني �جلي�س و�لقو�ت �لدولية 

ل�ستكمال تطبيق م�سمون �لقر�ر 1701، مبا ي�سّهل �ملهمات �مل�سرتكة، 

ويخدم �لأمن و�لإ�ستقر�ر يف لبنان ب�سكل عام، ويف �جلنوب ب�سكل خا�س.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �سفري لبنان يف �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية �ل�سيد �نطو�ن �سديد.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، رئي�س تكتل �لتغيري 

و�ل�سالح �لنائب �لعماد مي�سال عون، �لذي �أ�ساد بجهود �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

يف �حلفاظ على م�سرية �لأمن و�ل�ستقر�ر يف �لبالد.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �مل�ست�سار �لع�سكري 

لعمليات حفظ �ل�سالم يف قيادة قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان 

�جلرن�ل �وبياكور. وجرى �لتد�ول يف �لو�سع �لعام يف منطقة �جلنوب.

... وقائد ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

... وال�سفري اللبناين

يف ال�ليات املتحدة الأمريكية

... والنائب العماد مي�سال ع�ن

... وامل�ست�سار الع�سكري

لعمليات حفظ ال�سلم
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��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �إميل رحمة 

�لذي تباحث معه يف �سوؤون منطقة بعلبك - �لهرمل، وقّدم له دعوة حل�سور 

�لقد��س �لحتفايل يف يوم �لر�بطة �ملارونية.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب حممد �حلجار �لذي 

�عرب عن تقديره جهود �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف تر�سيخ �لأمن و�ل�ستقر�ر.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب هادي حبي�س �لذي 

�أثنى على جهود �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف �حلفاظ على م�سرية �لأمن 

و�ل�ستقر�ر يف �لبالد.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، وفد كتلة �لوفاء للمقاومة 

�لذي تر�أ�سه �لنائب حممد رعد و�سم �ل�سادة �لنو�ب: ح�سني �ملو�سوي، نو�ف 

�ملو�سوي، وليد �سكرية وعلي فيا�س، وذلك يف زيارة تعارف مع �لنو�ب 

�جلدد. وقد �أثنى �لوفد على �جلهود �لكبرية �لتي يبذلها �جلي�س.

... والنائب اإميل رحمة

... والنائب حممد احلجار

... والنائب هادي حبي�ش

...ووفد كتلة ال�فاء للمقاومة
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �سانت جنجنيان �لذي 

ثّمن عالياً جهود �جلي�س ل�سبط م�سرية �لأمن يف �لبالد.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائبني �سرتيد� جعجع 

و�يلي كريوز. وقد تناول �لبحث �لو�ساع �لعامة.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �أحمد حبو�س 

�لذي �أ�ساد بدور �جلي�س يف �حلفاظ على �لأمن.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �أمني وهبي �لذي 

قّدم �لتهاين مبنا�سبة عيد �جلي�س.

... والنائب �سانت جنجنيان

... والنائبني �سرتيدا جعجع واإيلي كريوز

... والنائب ال�سابق احمد حب��ش

... والنائب اأمني وهبي
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��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب مي�سال �حللو وبحثا 

�سوؤوناً عامة.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب مي�سال مو�سى، 

�لذي �أعرب عن تقديره دور �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف تر�سيخ �لأمن.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب خالد زهرمان وبحثا 

يف �لأو�ساع �لعامة.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب وليد �خلوري 

�لذي قّدم �لتهنئة بعيد �جلي�س.

... والنائب مي�سال احلل�

... والنائب مي�سال م��سى

... والنائب خالد زهرمان

... والنائب وليد اخل�ري
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب خ�سر حبيب �لذي 

�أثنى على دور �جلي�س يف تر�سيخ �لأمن و�ل�ستقر�ر.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، نائبي جزين زياد �أ�سود 

وع�سام �سو�يا.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب يو�سف خليل �لذي 

هناأه بعيد �جلي�س.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �أحمد فتفت 

�لذي ثّمن عالياً جهود �جلي�س ل�سون م�سرية �لأمن و�ل�ستقر�ر.

... والنائب خ�سر حبيب

... والنائبني زياد اأ�س�د وع�سام �س�ايا

... والنائب ي��سف خليل

... والنائب اأحمد فتفت
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��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب فادي �لأعور �لذي 

�أعرب عن تقديره �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية وجهودها يف �سون �لوحدة �لوطنية.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب هاغوب بقر�دونيان 

�لذي �أعرب عن تقديره جهود �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب ن�سال طعمة �لذي 

�أ�ساد بدور �جلي�س يف �حلفاظ على م�سرية �ل�سلم �لأهلي.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب معني �ملرعبي 

مهنئاً بعيد �جلي�س.

... والنائب فادي الأع�ر

... والنائب هاغ�ب بقرادونيان

... والنائب ن�سال طعمة

... والنائب معني املرعبي
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��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لوزير �ل�سابق جان لوي 

قرد�حي �لذي �أعرب عن تقديره �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية وجهودها يف تر�سيخ 

�لأمن و�ل�ستقر�ر.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �ل�سابق بيار 

دكا�س ير�فقه �ل�سيد علي زر�قط.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لوزير �ل�سابق يعقوب 

�ل�سر�ف.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �ل�سابق حم�سن 

دلول �لذي قّدم �لتهنئة بعيد �جلي�س.

... وال�زير ال�سابق جان ل�ي قرداحي

... والنائب ال�سابق بيار دكا�ش

... وال�زير ال�سابق يعق�ب ال�سراف

... والنائب ال�سابق حم�سن دل�ل
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �ل�سفري عبا�س زكي ممثل 

منظمة �لتحرير �لفل�سطينية يف لبنان، وجرى �لتد�ول يف �ل�ساأن �لعام 

و�لو�سع �لفل�سطيني ب�سكل خا�س.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �ل�سابق طالل 

�ملرعبي �لذي �أعرب عن تقديره دور �جلي�س يف تثبيت �لأمن و�لإ�ستقر�ر.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �ملدير �لعام لالأمن 

�لعام �للو�ء �لركن وفيق جزيني، وتد�ول �مل�ستجد�ت �لأمنية و�سبل تعزيز 

�لتعاون �مل�سرتك.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لوزير �ل�سابق وئام 

وهاب �لذي قّدم �لتهنئة مبنا�سبة عيد �جلي�س.

... وممثل منظمة التحرير الفل�سطينية

... والنائب ال�سابق طلل املرعبي

... واملدير العام للأمن العام

... وال�زير ال�سابق وئام وهاب
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، كالً 

من �ملدير �لعام لالأمن �لد�خلي �للو�ء �أ�سرف ريفي، 

و�ملدير �لعام لالأمن �لعام �للو�ء وفيق جزيني، 

يرافقهما عدد من كبار �ضباط املديريتني. وخالل 

�للقاء قّدم �للو�ء ريفي لقائد �جلي�س درع �ملديرية، 

ون�سخة عن كتابي »�سفحات من تاريخ قوى �لأمن 

�لد�خلي« و»�سهد�وؤنا«.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، 

�لقا�سي فريد كال�س.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، رئي�س حمكمة �لتمييز 

�لع�سكرية �لقا�سي جوزيف �لقزي.

... واملدير العام للأمن الداخلي

واملدير العام للأمن العام

... والقا�سي فريد كل�ش

... ورئي�ش حمكمة التمييز الع�سكرية
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لدكتور خطار بو دياب.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، وفد �ملحاكم �جلعفرية 

برئا�سة �ل�سيخ ح�سن عو�د.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، 

�لدكتور فوؤ�د مطرجي.

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من نقابة حمامي 

طر�بل�س �لذي �أعرب عن تقديره دور �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يف حفظ �لأمن.

... والدكت�ر خطار ب� دياب

... ووفد املحاكم اجلعفرية

... والدكت�ر ف�ؤاد مطرجي

... ووفداً من نقابة حمامي طرابل�ش
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��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من �جلامعة 

�للبنانية - �لكندية برئا�سة �ل�ستاذ روين �أبي نخلة. وقد جرى �لبحث يف 

مو�سوع �لتعاون بني �جلامعة و�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية.

��ستقبل قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، رئي�س 

جامعة AUST �لدكتور ريا�س �سقر ير�فقه �لدكتور نبيل حيدر.

كما ��ستقبل �لقائد رئي�سة جمل�س �إد�رة �جلامعة �ل�سيدة هيام �سقر.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من �جلامعة �للبنانية 

�لثقافية �لعاملية.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �أع�ساء �لهيئة �لإد�رية �لتابعة 

ملجل�س �لغرت�ب �للبناين.

... ووفداً من اجلامعة اللبنانية الكندية

AUST ورئي�ش جامعة ...

... ووفداً من اجلامعة اللبنانية

الثقافية العاملية

... واأع�ساء الهيئة الإدارية

ملجل�ش الغرتاب اللبناين
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��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �لق�س �سوقي بول�س على ر�أ�س وفد مر�فق. ويف وقت لحق، ��ستقبل قائد �جلي�س �لق�س �سوقي بول�س 

ير�فقه �ل�سيد فايز حمد�ن.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه 

يف �لريزة، وفد�ً من جمعية �ملرب�ت 

�خلريية �لإ�سالمية.

يف  �جلي�س،  قائد  �لعماد  ��ستقبل 

�لريزة، وفد�ً من جمعية  مكتبه يف 

رئي�سها  يتقدمه  د�مي«  »�أخــ�ــســر 

�ل�سيد فادي عبود، حيث قّدم �لوفد 

�لثالث  �لطو�فات  �للبناين،  للجي�س 

نوع »�سيكور�سكي« �لتي ��ستقدمت 

و�ملخ�س�سة  لــبــنــان  �إىل  مـــوؤخـــر�ً 

و�لإنقاذ  �حلر�ئق  �إطفاء  لعمليات 

عن  تعبري�ً  ــك  وذل �جلــوي،  و�لنقل 

�لع�سكرية  باملوؤ�س�سة  �لغالية  ثقته 

وتاأكيد�ً على مو��سلة دعمها.

من  �لــنــوع  هــذ�  �ختيار  مّت  وقــد 

فنية  مو��سفات  وفــق  �لطو�فات 

�جلوية  �لــقــو�ت  قبل  مــن  و�سعت 

مبو�كبة  قــامــت  �لــتــي  �للبنانية 

و�ستعمد  كــافــة،  حتقيقها  مــر�حــل 

بالإعتماد على قدر�تها �لذ�تية �ىل 

ت�سغيلها، يف �إطار مكافحة �حلر�ئق 

�أ�سر�رها. كما قّدم رئي�س  و�حلد من 

�جلي�س  قائد  �لعماد  �ىل  �جلمعية 

�سيكاً بقيمة مليون دولر للم�ساهمة 

يف �سيانة هذه �لطو�فات م�ستقبالً، 

وقد �أودع �ملبلغ خزينة �جلي�س.

�جلي�س  قــائــد  �سكر  جهته،  مــن 

وجميع  و�أع�ساءها  �جلمعية  رئي�س 

�لطو�فات  حتقيق  يف  �مل�ساهمني 

معايل  دور  على  مثنياً  �ملذكورة، 

�لأ�ستاذ  و�لبلديات  �لد�خلية  وزيــر 

زياد بارود يف هذ� �ملجال.

... والق�ش �س�قي ب�ل�ش

... ووفداً من جمعية 

املربات اخلريية 

ال�سلمية

... ووفداً من جمعية »اأخ�سر دامي«
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، �ل�سحايف جوزيف �أبو فا�سل 

�لذي قّدم �لتهنئة ملنا�سبة عيد �جلي�س معرباً عن تقديره جهود �ملوؤ�س�سة 

�لع�سكرية يف تر�سيخ �لأمن و�لإ�ستقر�ر.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من موؤ�س�سة �لعرفان 

�لذي هناأه مبنا�سبة عيد �جلي�س.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من عائلة �آل 

حجازي من بلدة �لغازية، �لذي �سكره على تقدمي �لتعزية بوفاة فقيدهم 

�ل�ساب و�سيم يحيى حجازي.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �سفري منظمة فر�سان 

مالطا لو بارون جاك غرييه دودما�س، ير�فقه �ل�سيد مرو�ن �سحناوي. وجرى 

خالل �للقاء �لتد�ول يف مو�سوع �لتعاون بني �ملنظمة و�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية.

... وال�سحايف ج�زيف اأب� فا�سل

... ووفداً من م�ؤ�س�سة العرفان

... ووفداً من عائلة اآل حجازي

... و�سفري منظمة

فر�سان مالطا
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 ATCLلـ� نادي  من  وفد�ً  �لريزة،  �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف  ��ستقبل 

برئا�سة �ل�سيد جاك �ساحلة.

��ستقبل قائد �جلي�س �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، 

�ل�سيد مك�سيم �سعيا.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من 

بلدية عم�سيت برئا�سة �ل�سيد �أنطو�ن عي�سى.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من �آل عا�سي من بلدة 

م�سغرة، �لذي �سكره على تقدمي �لتعزية بوفاة �ملقدم �ملتقاعد حممد 

عا�سي من �ملديرية �لعامة لالأمن �لعام.

ATCL ووفداً من نادي ...

... وال�سيد مك�سيم �سعيا

... ووفداً من بلدية عم�سيت

... ووفداً من عائلة اآل عا�سي
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، رئي�س حزب �لكيان �لأ�ستاذ 

ع�سام بو دروي�س ووفد�ً مر�فقاً، حيث قّدم �لتهنئة مبنا�سبة عيد �جلي�س كما 

قّدم �سيارتي �إ�سعاف هبة للجي�س.

��ستقبل �لعماد جان قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، �مللحق �لع�سكري 

�لرتكي �لعقيد �لركن تيفون �لبريق يف زيارة ود�عية قّدم فيها خلفه 

�ملقدم �لركن علي تا�س.

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، رئي�س �حتاد بلديات جبيل 

�ل�سيد فادي مارتينو�س.

... ورئي�ش حزب الكيان

... وامللحق الع�سكري الرتكي م�دعاً

... ورئي�ش اإحتاد بلديات جبيل

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً �سّم روؤ�ساء بلديات 

ك�سرو�ن �لذين قّدمو� �لتهنئة مبنا�سبة عيد �جلي�س.

... وروؤ�ساء بلديات ك�سروان
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��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه 

يف �لريزة، ممثل �ملجل�س �لإ�سالمي 

�ل�سيعي �لأعلى يف كند� �ل�سيخ 

نبيل عبا�س.

... وممثل املجل�ش 

ال�سلمي ال�سيعي الأعلى 

يف كندا

��ستقبل �لعماد قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، ر�عي �أبر�سية عكار 

وتو�بعها للروم �لرثوذك�س �ملطر�ن با�سيليو�س من�سور على ر�أ�س وفد من 

كهنة �ملنطقة.

��ستقبل �لعماد قهوجي، يف مكتبه يف �لريزة، رئي�س موؤ�س�سة ح�سن خالد 

�خلريية �ملهند�س �سعد �لدين ح�سن خالد.

... ورئي�ش م�ؤ�س�سة ح�سن خالد اخلريية... وراعي اأبر�سية عكار للروم الرث�ذك�ش

يف  قهوجي،  جان  �لعماد  ��ستقبل 

�للجنة  �أع�ساء  ــريزة،  �ل يف  مكتبه 

�لعربية  للبطولة  �ملنظمة  �لعليا 

�لريفي،  للعدو  �لر�بعة  �لع�سكرية 

جامعة  مندوب  من:  كل  ير�فقهم 

�لدول �لعربية �لدكتور �سامي كا�سور، 

للريا�سة  �لعربي  �لحتــاد  ومندوب 

ح�سني  �لبحري  �لعميد  �لع�سكرية 

�لعربية  �لوفود  وروؤ�ساء  بيز�ينية، 

�لفنية  �للجنتني  و�أع�ساء  �مل�ساركة 

و�لإعالمية يف �لإحتاد �لعربي، حيث 

رعايته  على  بال�سكر  �ليه  توجهو� 

هذ� �حلدث �لريا�سي �ملهم، وقّدمو� 

له درعاً تذكارياً.

�جلي�س  قائد  �أثــنــى  جهته،  مــن 

على جهود �للجنة �ملنظمة، وجميع 

�لذين �ساركو� يف ن�ساطات �لبطولة 

و�أ�سهمو� يف �إجناحها.

... واأع�ساء اللجنة العليا املنظمة

للبط�لة العربية الع�سكرية الرابعة

للعدو الريفي
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رئي�س  �لــريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  ��ستقبل 

�أركان �لقو�ت �مل�سلحة �لإمار�تية �لفريق حمد حممد ثاين �لرميثي، على ر�أ�س 

�جلي�سني  �لع�سكرية بني  �لتعاون  �لبحث عالقات  وتناول  رفيع.  ع�سكري  وفد 

�ل�سقيقني و�سبل تفعيلها، خ�سو�ساً يف جمالت توفري �أعتدة �لقتال و�لتدريب 

�لعميق  �رتياحهما  عن  �جلانبان  و�أعــرب  و�لنقل،  و�للوج�ستية  �مل�سرتك 

و�جلي�سني  �ل�سعبني  كال  �عتز�ز  بات مو�سوع  �لذي  �لتعاون،  لتطور م�سار هذ� 

�ل�سقيقني.

وقد �ألقى �لعماد قهوجي كلمة باملنا�سبة، رحب فيها بالوفد �لز�ئر، وعرّب عن 

�سكره دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، �إز�ء ما حّققته من �جناز�ت يف عملية �إز�لة 

�لألغام و�لقنابل �لعنقودية من جنوب لبنان، وما قّدمته للجي�س من م�ساعد�ت 

ع�سكرية  مهمة، �نعك�ست �إيجاباً على تعزيز قدر�ته، بر�ً وبحر�ً وجو�ً.

من جهته، �ألقى �لفريق �لرميثي كلمة �سّدد فيها على رغبة بالده ��ستمر�ر 

دعم �جلي�س �للبناين يف تنفيذ مهماته �لوطنية، وبكل �لإمكانات �ملتو�فرة، 

د رو�بط �لأخوة �لتي جتمع �لبلدين. معترب�ً ذلك و�جباً يج�سّ

القائد ي�ستقبل رئي�ش اأركان الق�ات امل�سلحة الإماراتية

��ستقبل قائد �جلي�س، يف مكتبه يف �لريزة، رئي�س �أركان �لدفاع �لغاين 

�للو�ء بيرت �أوغ�ستني بالي على ر�أ�س وفد ع�سكري رفيع �مل�ستوى. وجرى 

خالل �للقاء �لتد�ول يف �سبل تفعيل �لتعاون بني �جلي�سني �للبناين و�لغاين، 

وم�سائل تتعلق مبهمة �لوحدة �لغانية �لعاملة �سمن قو�ت �لأمم �ملتحدة 

�ملوؤقتة يف لبنان.

وقد �أعرب �لعماد قهوجي للو�ء بالي، عن �سكره �لعميق لدولة غانا 

وجي�سها، وتقديره ت�سحيات �لوحدة �لغانية من �أجل تر�سيخ �ل�ستقر�ر يف 

منطقة �جلنوب.

بعدها �نتقل �لقائد �ل�سيف و�لوفد �ملر�فق �إىل قاعة �ليجاز، حيث مّت 

عر�س ملخ�س عن تنظيم �جلي�س �للبناين ومهماته، يف ح�سور رئي�س 

الأركان اللواء الركن �ضوقي امل�ضري وكبار �ضباط القيادة.

... ورئي�ش اأركان الدفاع الغاين
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�آب/�أيلول

جوالت �لقائد

2
0
0

9
الناق�رة

مقر  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  ز�ر 

يف  �ملــوؤقــتــة  �ملتحدة  �لأمم  قـــو�ت  قــيــادة 

�لناقورة، حيث �لتقى قائدها �جلرن�ل كالوديو 

وعر�ض  الكبار،  ال�ضباط  من  وعدداً  غراتزيانو 

معهم �سوؤوناً تتعلق برفع م�ستوى �لتن�سيق 

و�لتعاون بني �جلي�س و�لقوة �لدولية، ومعاجلة 

مو�سوع �خلروق �ل�سر�ئيلية �ملتكررة �ل�سيادة 

�للبنانية بر�ً وبحر�ً وجو�ً.

و�أ�ساد �جلرن�ل غر�تزيانو بكفاية �لوحد�ت �للبنانية، مبدياً �رتياحه �ىل 

تعاونها مع �لقوة �لدولية يف �ملجالت �ملختلفة.

يف  �ملنت�سرة  �لوحد�ت  بع�س  مر�كز  على  �جلي�س  قائد  �لعماد  وجال 

قطاع جنوب �لليطاين.

ال�حدات املنت�سرة جن�باً

�ملنت�سرة  �لع�سكرية  �لوحد�ت  �لعماد جان قهوجي،  �جلي�س  قائد  تفّقد 

يف اجلنوب، حيث اجتمع اإىل ال�ضباط والع�ضكريني وهناأهم يف منا�ضبة 

عيد �جلي�س. و�أثنى على جهودهم يف �إجناح �لنتخابات �لنيابية �لأخرية، 

�ل�سر�ئيلية  �لتهديد�ت  ��ستعد�د ملو�جهة  »�لبقاء على  �إىل  �إياهم  د�عياً 

�ليومية �ملتو��سلة �سد لبنان �سعباً وجي�ساً وموؤ�س�سات«.

�ملو�طنني  جانب  �ىل  »�لبقاء  �سرورة  على  قهوجي  �لعماد  و�سّدد 

�أمالكهم،  تهدد  طبيعية  كانت  �سو�ء  �حلو�دث،  مو�جهة  وم�ساعدتهم يف 

�سالمتهم  تهّدد  �أمنية  �أو  �إليها،  ومــا  طبيعية  وكـــو�رث  حر�ئق  من 

و��ستقر�رهم«.

�جلنوب  ويف  عموماً  لبنان  يف  �لأمني  �لو�سع  »�أن  �جلي�س  قائد  و�أكد 

خ�سو�ساً �سهد خطو�ت كبرية �ىل �لأمام. و�سّدد على »�أن خميم عني �حللوة 

�أبد�ً ملجاأ للمجرمني ول �خلارجني على  لالجئني �لفل�سطينيني لن يكون 

�لقانون«.

�ل�سر�ئيلي،  �لعدو  مع  �ملتعاملة  �س  �لتج�سّ ب�سبكات  يتعلق  ما  ويف 

قال �لعماد قهوجي »�إن يف تاريخنا �سفحات نا�سعة لن يوؤثر فيها بع�س 

النقاط ال�ضود على الرغم من خطورتها اأحياناً«.

العماد قه�جي زار مقر قيادة ق�ات الأمم املتحدة وال�حدات املنت�سرة جن�باً

قام قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي بعدة ج�لت ميدانية خلل الأ�سابيع الأخرية. فقد زار مقر قيادة ق�ات 

الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان, كما تفّقد ال�حدات الع�سكرية املنت�سرة يف اجلن�ب.



































�آب/�أيلول

��ستقباالت رئي�س �الأركان
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��ستقبل رئي�س �لأركان �للو�ء �لركن �سوقي �مل�سري، يف مكتبه يف �لريزة، 

�لنائب مي�سال �حللو �لذي �أثنى على جهود �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية �ملبذولة يف 

تر�سيخ �لأمن و�لإ�ستقر�ر يف �لبالد.

��ستقبل رئي�س �لأركان �للو�ء �لركن 

�سوقي �مل�سري، يف مكتبه يف 

�لريزة، �مللحق �لع�سكري �لفرن�سي 

�جلديد �لعقيد فيليب بيرتيل، ومّت 

�لتد�ول يف �لأو�ساع �لعامة و�لتعاون 

�لع�سكري بني �جلي�سني �للبناين 

و�لفرن�سي.

��ستقبل �للو�ء �لركن �سوقي �مل�سري، يف مكتبه يف �لريزة، �سفري منظمة 

�لربملان �لدويل �لدكتور زهري �لعبيدي، و�سفري �للجنة �لعاملية لل�سحة 

�لطبيعية �لدكتور هيثم �أبو �سعيد. وقد تناول �لبحث مو�سوع تنظيم موؤمتر 

�سحي دويل يف لبنان مطلع �لعام 2010 وم�ساركة �جلي�س وم�ساعدته يف 

هذ� �ملجال.

��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب �ل�سابق �أحمد حبو�س 

�لذي �أثنى على دور �جلي�س.

... والنائب مي�سال احلل�

رئي�ش الأركان ي�ستقبل 

امللحق الع�سكري الفرن�سي

... و�سفريي منظمة الربملان الدويل

واللجنة العاملية لل�سحة الطبيعية

... والنائب ال�سابق اأحمد حب��ش



52

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من �ملنظمة �لدولية 

لل�سحة �لطبيعية �ملنبثقة عن �لربملان �لدويل لالأمن و�ل�سالم برئا�سة 

�لدكتور هيثم �أبو �سعيد، �لذي قّدم �لتهنئة بعيد �جلي�س.

��ستقبل �للو�ء �لركن �مل�سري، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب فادي �لهرب 

�لذي �أكد دعمه �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية وجهودها �ملبذولة يف تر�سيح �لأمن 

و�ل�ستقر�ر.

��ستقبل �للو�ء �لركن �مل�سري، يف مكتبه يف �لريزة، رئي�س �ملحكمة 

�ملذهبية �لدرزية يف منطقة �ملنت �لقا�سي �ل�سيخ غاندي مكارم، �لذي �أكد 

دعمه �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية.

��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه يف �لريزة، �لنائب خالد زهرمان يف 

زيارة تعارف �أ�ساد خاللها بدور �جلي�س يف حفظ �ل�سلم �لأهلي.

... ووفداً من املنظمة الدولية لل�سحة الطبيعية

... والنائب فادي الهرب

... ورئي�ش املحكمة املذهبية الدرزية

... والنائب خالد زهرمان

��ستقبل رئي�س �لأركان، يف 

مكتبه يف �لريزة، م�ساعد رئي�س 

�أركان �لدفاع �لربيطاين ل�سوؤون 

�ل�سيا�سة �لأمنية �لدولية �للو�ء 

جوناثان �ساو، ير�فقه �مللحق 

�لع�سكري �لربيطاين يف لبنان 

�ملقدم �ستيفان �أندروز.

... وم�ساعد

رئي�ش اركان

الدفاع الربيطاين
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��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من حركة لبنان 

�ل�سباب برئا�سة �ل�سيد وديع حنا، �لذي قّدم دعوة حل�سور �حتفال و�سع �إكليل 

على لوحة �ل�سهد�ء يف �ساحة بلدة عني �جلديدة يف عاليه.

��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه يف �لريزة، كالً من رئي�س بلدية عاليه 

�ل�سيد وجدي مر�د ورئي�س بلدية بحمدون �ل�سيد ق�سطا �أبو رجيلي، وجرى 

�لبحث يف �أمور تتعلق بالأمن يف �لبلدتني خالل مو�سم �ل�سطياف.

��ستقبل �للو�ء �لركن �مل�سري، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من جمعية 

تنظيم �لأ�سرة. وقد تناول �لبحث مو�سوع �لتعاون بني �جلي�س و�جلمعية.

... ووفداً من جمعية تنظيم الأ�سرة

��ستقبل �للو�ء �لركن �مل�سري، يف مكتبه يف �لريزة، �أع�ساء �للجنة �لعليا 

�ملنظمة للبطولة �لعربية �لع�سكرية �لر�بعة للعدو �لريفي، يتقدمهم 

رئي�س �ملركز �لعايل للريا�سة �لع�سكرية �لعميد �لركن جورج بطر�س، حيث 

قّدمو� له درع �لبطولة.

... واأع�ساء اللجنة العليا املنظمة للبط�لة العربية 

الع�سكرية للعدو الريفي

... ووفداً من حركة لبنان ال�سباب

... وروؤ�ساء بلديات

��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه 

بتاتر  بلد�ت  من  وفــد�ً  �لــريزة،  يف 

وبعل�سميه و�لرميلة �لذي �أ�ساد بدور 

�جلي�س يف �حلفاظ على �لأمن.

... ووفداً من بلدات 

بتاتر وبعل�سميه 

والرميلة
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��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً �سم كالً من �ل�سادة: 

مدير عام مكتب �سوؤون �لونرو� يف لبنان �سالفاتوري لومباردو، ماري �سبلي، 

حممد عبد �لعال )من منظمة �لونرو�(، ومن �سركة �خلطيب وعلمي، �ل�سيد 

�سمري �خلطيب و�ل�سيد نا�سر �سعد، و�ل�سيدة ماري لويز �أبو جودة من رئا�سة 

جمل�س �لوزر�ء. وقد تناول �لبحث �ملخطط �لتوجيهي لإعادة �إعمار خميم نهر 

�لبارد.

��ستقبل �للو�ء �لركن �سوقي �مل�سري، يف مكتبه يف �لريزة، �مللحق 

�لع�سكري �لرتكي �لعقيد �لركن تيفون �لبريق يف زيارة ود�عية قّدم فيها 

خلفه �ملقدم �لركن علي تا�س.

��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً ع�سكرياً �أردنياً �أمريكياً 

م�سرتكاً. وقد جرى �لبحث يف مو�سوع تزويد �جلي�س �للبناين بع�س �لأ�سلحة 

و�ملعد�ت.

��ستقبل رئي�س �لأركان، يف مكتبه يف �لريزة، وفد�ً من موؤ�س�سة �لعرفان 

�لتوحيدية، �سّم كالً من �ل�سيخ حمزة كوكا�س و�ل�سيخ ر�جح عبد �خلالق 

�للذين قّدما �لتهنئة مبنا�سبة عيد �جلي�س.

... ووفد اإعادة اإعمار خميم نهر البارد

... وامللحق الع�سكري الرتكي

... ووفداً ع�سكرياً

اأردنياً اأمريكياً م�سرتكاً

... ووفداً من م�ؤ�س�سة

العرفان الت�حيدية
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�آب/�أيلول

�أمر �ليوم

2
0
0

9

هكذا ت�ّجه

العماد قائد اجلي�ش

اىل الع�سكريني

مبنا�سبة الأول من اآب

اإ�ستعدادكم الدائم 

للت�سحية

اأ�سدق

معاين العيد

ت�ّجه قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي اىل 

الع�سكريني مبنا�سبة عيد اجلي�ش من خلل »اأمر 

دها  الي�م«, معترباً اأن اأ�سدق معاين العيد يج�سّ

ا�ستعدادهم الدائم للبذل والت�سحية.

يف ما ياأتي ن�ش »اأمر الي�م«.
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اأيها الع�سكري�ن

تطل �لذكرى �لر�بعة و�ل�ستون لتاأ�سي�س �جلي�س، 

�سون  يف  و�إخال�س،  ثبات  بكِلّ  ت�ستمرون  و�أنتم 

بلبنان،  �لإميــان  �سالحكم  �لو�جب،  و�أد�ء  �لر�سالة 

ويف  حولكم.  و�لتفافه  �ل�سعب  ثقة  وحافزكم 

عن  ذود�ً  و�لت�سحية،  للبذل  �لد�ئم  ��ستعد�دكم 

�إمنا  �أمنه و��ستقر�ره،  حيا�س �لوطن وحفاظاً على 

وحدتكم  يف  كما  �لعيد،  معاين  �أ�سدق  دون  جت�سّ

بعد يوم، متّثلون �سورة  يوماً  ر�سوخاً  تزد�د  �لتي 

نا�سعة عن عائلة �لوطن �لكربى، وحتفظون �أمانة 

رفاقكم �ل�سهد�ء، �لذين �سقطو� يف مو�جهة �لعدو 

�ل�سلم  م�سرية  حماية  ويف  و�لإرهــاب  �لإ�سر�ئيلي 

�جلي�س  كر�مة  �لزكية  بدمائهم  لي�سنعو�  �لأهلي، 

�لنور  �إىل  درباً  للوطن  وير�سمو�  ��ستمر�ره،  وقوة 

و�حلرية و�حلياة.

اأيها الع�سكري�ن

من  بالكثري  مثقالً  �ملن�سرم  �لعام  كــان  لقد 

تهن  مل  عز�ئمكم  لكن  و�لــتــحــديــات،  �ملخاطر 

�لفتنة  لنار  فت�سّديتم  �ل�سعاب،  �أمـــام  حلظة 

�ملتنقلة بني منطقة و�أخرى، ومتّكنتم من توفري 

�ل�ستقر�ر �ملطلوب، �لذي �سمح بعودة �ملوؤ�س�سات 

�لد�ستورية �إىل ممار�سة دورها �لفاعل، كما و�جهتم 

�سائر  مع  بالت�سافر  و�لعمالة،  �لإرهــاب  �سبكات 

يف  باهرة  جناحات  فحّققتم  �لأمنية،  �لأجهزة 

�لرهان  ك�سبتم  ثم  �ملجال،  هذ� 

بالأم�س �لقريب، يف توفري �أمن 

�لرغم  على  �لنتخابية،  �لعملية 

�لتي  �ل�ستثنائية  �لظروف  من 

دوركم  بها. ومل يقت�سر  �أحاطت 

و�لأمن، بل  �لدفاع  على جمايل 

تعّدى ذلك �إىل �ملجال �لإمنائي، فكنتم خري معني 

للمو�طنني، يف حفظ بيئتهم ودرء خطر �حلر�ئق 

عن �أرو�حهم و�أرز�قهم.

و�إز�ء �إمكاناتكم �ملتو��سعة من �لأعتدة و�لأ�سلحة، 

�إر�دة  من  لديكم  ما  بحجم  �أبــد�ً  تقا�س  ل  �لتي 

على  جهد  بكِلّ  بالعمل  �أعدكم  و�لتز�م،  و�سجاعة 

بت�سحياتكم  يليق  مبا  �إليه،  ت�سبون  ما  تاأمني 

�لتي  و�لأمنية،  �لدفاعية  جي�سكم  حاجات  ويلّبي 

مدى  للجميع  و�أظــهــرمت  �نتظرمتوها،  طاملا 

��ستحقاقكم لها وجد�رتكم يف ��ستخد�مها.

اأيها الع�سكري�ن

تنتظركم مهمات كثرية يف مقبل �لأيام، فكونو� 

�إ�سر�ئيلي  عدو�ن  �أي  ملو�جهة  �جلهوزية  �أمت  على 

ل  الذي  العدو،  هذا  خمططات  ولإحباط  حمتمل، 

كفر�سوبا  وتــالل  �سبعا  مــز�رع  فوق  جاثماً  يــز�ل 

وي�ستمر  �لغجر،  بلدة  من  �ل�سمايل  و�جلزء 

ـــــو�ء و�ملــيــاه  يف خـــرق حــرمــة �لأج

و�إطالق  �للبنانية،  �لإقليمية 

لبنان،  �سد  تهديد�ته 

وجي�سه  ب�سعبه 

ومقاومته، 

مـــتـــجـــاهـــاًل 

جمل�س  قـــــر�ر 

 ،1701 �لــرقــم  �لأمـــن 

تطبيقه  �لــتــزمــتــم  ــــذي  �ل

�لوثيق مع  و�أمانة، بالتعاون  بدقة 

ر�ّس  �إىل  �أدعــوكــم  لــذ�  �لدولية.  �لقو�ت 

و�ل�ستقر�ر  �لأمن  �سبط  يف  و�لت�سّدد  �ل�سفوف 

للعهد  �لو�ثقة  �خلــطــو�ت  ملو�كبة  �لــد�خــل،  يف 

�جلديد، يف تر�سيخ �لوحدة �لوطنية ودفع م�سرية 

�لنهو�س بالبالد على خمتلف �لأ�سعدة.

�أنتم حمط ثقة �ملو�طنني و�أملهم �ملرجتى، فال 

�سبيلهم،  يف  �لت�سحيات  �أغلى  ببذل  تبخلو� 

و�جعلو� من �سمتكم �لطويل، و�حة تزهر 

مدّوية  حــٍق  و�سرخة  بالعطاء، 

تنت�سر لل�سعب و�لوطن.
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�آب/�أيلول

�الأول من �آب
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رئي�ش اجلمه�رية:

اأنتم قطعاً حزام الأمان لل�طن

دورة �لعميد �ل�سهيد جنيب و�كيم

157 ملزماً اأق�سم�ا

ي�م واحد يف ال�سنة نرى فيه النج�م جمتمعة يف و�سح النهار. اإنه ي�م َمن حمل ال�سرف والت�سحية 

وال�فاء ر�سالة حياته, وهدف وج�ده, ي�م مقد�ش, اإنه ي�م عيد اجلي�ش.

ر وطننا ل�ستقبال دفعة جديدة من امللزمني الذين نذروا �سبابهم  ففي الأول من اآب, كل عام يتح�سّ

وحياتهم حلمايته والدفاع عن كل حبة من ترابه وعن كل غ�سن من اأرزه.

ويف الأول من اآب هذا العام كان املوعد معقوداً ل�شباط دورة العميد ال�شهيد جنيب واكيم، الذين 

اأق�سم�ا ميني ال�لء لل�طن والتزام واجب الدفاع عنه.

الواجب

حتى الإ�شت�شهاد
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احل�س�ر

�ل�سيوف  تقليد  �إحــتــفــال  �أقــيــم 

ف��وؤاد  ملعب  يف  اجل���دد  لل�ضباط 

غــامن،  �ــســكــري  ثكنة  يف  ــرحــات  ف

�سليمان  مي�سال  �لعماد  برئا�سة 

يف  قال  �لــذي  �جلمهورية،  رئي�س 

يوؤمن   1701 ــر�ر  ــق �ل �إن  كلمته 

لتحرير  �لــدبــلــومــا�ــســي  �لــطــريــق 

�لوحيد  �لطريق  لي�س  لكنه  �لأر�س، 

ودعا  �أر�سه.  هتكت  ملن  �مل�سروع 

وقفة  �لوقوف  �ىل  �سليمان  �لعماد 

عما  م�سوؤول  ونقد  ذ�تية  م�ساءلة 

�ل�سعب  منحنا  ك�سيا�سيني  قّدمناه 

ثقته )ن�س �لكلمة يف مكان �خر(.



61

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

قــائــد �جلي�س  لــّبــى دعــوة  كــذلــك 

جمل�س  رئــيــ�ــس  �لإحـــتـــفـــال  �ىل 

حكومة  ورئي�س  بري،  نبيه  �لنو�ب 

�ل�سنيورة،  فــوؤ�د  �لأعمال  ت�سريف 

�لدين  �ملكّلف �سعد  �لوزر�ء  ورئي�س 

رئي�س  نــائــب  وحــ�ــســر  �حلـــريـــري. 

نائب  مكاري،  فريد  �لنو�ب  جمل�س 

�لركن  �للو�ء  �لــوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
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ع�سام �أبو جمر�، و�لوزر�ء يف حكومة 

�ليا�س �ملر، زياد  ت�سريف �لأعمال: 

بارود، ن�سيب حلود، ماريو عون، �ألن 

طارق  با�سيل،  جــرب�ن  طابوريان، 

�سالم،  متــام  قــبــاين،  خالد  ــرتي،  م

زعيرت،  غــازي  خليفة،  جــو�د  حممد 

رميـــون عــــودة، جــو تــقــال، وفـــوزي 

ديب،  حكمت  و�لــنــو�ب:  �ــســلــوخ. 
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فريد  ــوري،  خ وليد  ــر�،  زه �أنــطــو�ن 

بطر�س  جمــدلين،  عاطف  حبيب، 

حرب، �ألن عون، وعمار حوري. 

�لروحية  �ملرجعيات  ممثلو  وح�سر 

بالإ�سافة  دبلوما�سية  و�سخ�سيات 

�لأمنية  �لقوى  ــادة  ق ممثلي  �ىل 

وفعاليات  ال��ق��ي��ادة  �ضباط  وك��ب��ار 

ر�سمية و�قت�سادية و�جتماعية.
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ال�سخ�سيات و�س�ل 

بعد �نتهاء متركز �لقوى �مل�ساركة، 

�أعــلــن قــائــد �لــعــر�ــس و�ــســول علم 

�جلي�س على عزفة �لتاأهب. ومع �أمر 

وعزفت  �حل�سور  وقف  �لعلم«  »�ىل 

مو�سيقى �جلي�س عزفة �لعلم ولزمة 

�للبناين، حيث بد�  �لوطني  �لن�سيد 

باأبهى حّلتهم، وجوههم  �ملتخّرجون 

تلمع �فتخار�ً، ل يهمهم �سم�س ول 

�لذي  �لعلم  نحو  �أنظارهم  تتجه  حّر، 

�سيق�سمون ميني �لدفاع عنه.

بدء�ً  �ل�سخ�سيات  و�سول  تتاىل 
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�لعماد  �لأركان،  رئي�س  �لركن  باللو�ء 

قائد �جلي�س، وزير �لدفاع �لوطني، 

�ملكلف،  �لــــوزر�ء  جمل�س  رئي�س 

ورئي�س  ــــوزر�ء،  �ل جمل�س  رئي�س 

كل  حــّيــا  ــذيــن  �ل �لــنــو�ب،  جمل�س 

�لتكرمي  مر��سم  و�سط  �لعلم  منهم 

�ىل  يتوّجهو�  �أن  قبل  ــددة،  ــح �مل

�لإ�ستقبال. من�سة 
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�لتا�سعة،  عــنــد 

ـــس  ـــ� ـــي و�ــــــســــــل رئ

مي�سال  �لــعــمــاد  �جلــمــهــوريــة 

عزفة  وقــــع  ــى  ــل ع ــيــمــان،  ــل �ــس

�ل�سالح  فــقــّدم  ــاأهــب،  ــت �ل

�ملو�سيقى  ــت  ــزف وع

�لوطني،  �لن�سيد  ثم  �لتعظيم،  حلن 

من  �إكليالً  �لرئي�س  ي�سع  �أن  قبل 

�لزهر على �لن�سب �لتذكاري ل�سهد�ء 

�ضباط اجلي�ض.

�ل�سمت  �ــســاد  �لأثــنــاء  هــذه  يف 

فلنتذكر  ــارة  عــب وعــقــب  ــان،  ــك �مل
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�سهد�ءنا رّدد �مل�ساركون يف �لعر�س 

نن�ساهم  »لن  عبارة:  و�حــد  ب�سوت 

�أبد�ً« ثالث مر�ت.

�أن  خاللها  ن�سعر  رهيبة  حلظة 

�ل�سهد�ء ما ز�لو� �أحياء حقاً، و�أرو�حهم 

�لذين  ــوؤلء  ه من  �ساب  كل  ت�سكن 

�أق�سمو� على متابعة �لدرب.

�لرئي�س ��ستعر�س 

�ملـ�ساركة  ــوى  ـــ ــق �ل

وقائد  ــاع  ــدف �ل وزيـــر  يــر�فــقــه 

�جلميع  �تخذ  ثــم  ومــن  �جلي�س، 

�ملن�سة  عــلــى  �أمــاكــنــهــم 

�لر�سمية.
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ت�سليم البريق

�سر«،  ــام  �لأم �ىل   - �سالحك  »مل 

و�لبيارق  ــــالم  �لأع حــَمــلــة  ويــاأخــذ 

وباأمر  �مللعب.  �أر�س  على  �أماكنهم 

»حَملة  �لعر�س:  قائد  م�ساعد  من 

يتوّجه  قــف«،   - و�لبيارق  �لأعـــالم 

�ىل  �حلربية  �ملدر�سة  بريق  حَملة 

�مللعب  و�سط  �س يف  �ملخ�سّ �ملكان 

الثانية  ال�ضنة  وكذلك تالمذة �ضباط 

�لذين �سيت�سلمون �لبريق. 

�لبريق  يت�سّلم  �ملــدر�ــســة  قــائــد 

�ىل  وي�سلمها  �ملتخّرجة  �لدورة  من 

�لثانية ثم ياأمر قائالً:  �ل�سنة  طليع 

�حلربية«،  �ملدر�سة  بريق  »ت�سّلمو� 

�ل�سنة، فيما عيون  فيت�سّلمه طليع 

�سرر�ً  تلمع  �لثانية  �ل�سنة  تالمذة 

�ىل  �سبقوهم  من  يهنئون  وكاأنهم 

لهم:  ويقولون  و�لــقــيــادة،  �جلــهــاد 

ونحن  �ل�سابقون  فاأنتم  �نتظرونا 

�لأوىل  �ل�سنة  تالمذة  �أّما  �لالحقون. 

في�ساهدون عّر�بيهم بكل فخر.

ت�سمية الدورة

�لتي  �ملتخّرجة  �لـــدورة  تقّدمت 

ن�سيد  و�أّدت  مــالزمــاً،   157 ت�سم 

�سفوف  �سمن  �حلربية  �ملــدر�ــســة 

موّحد.  ـــد  و�ح وبــ�ــســوت  منتظمة 

بعدها، تقّدم طليع �لدورة �ل�سابقة 

قائالً:  �ملتخّرجة  �لدورة  �إمرة  وت�سّلم 

�لـــدورة  و�أمـــر  يل«.  �لأمـــر  »دورة، 

�ركعو�«،  �لفتيان  »�أيها  �ملتخّرجة 

�ىل  �أيديهم  رفعو�  و�حــدة  وبحركة 

و�حــدة  ركبة  على  وركــعــو�  �ل�سماء 

طليع  ووّجــه  معاً.  �أيديهم  منزلني 

طليع  �ىل  �ل�سوؤ�ل  �ل�سابقة  �لــدورة 

م�سطفى  بهجت  �ملتخّرجة،  �لدورة 

ماذ�  �لفتيان  طليع  »يا  �خلطيب: 

فاأجاب  دورتكم؟«  لت�سمية  �خرتمت 

�خلطيب: »نطلب لدورتنا �إ�سم دورة 

�لعميد �ل�سهيد جنيب و�كيم«.

من  �ل�سابقة  �لــدورة  طليع  تقّدم 

ريا�سية  بخطى  �سليمان  �لرئي�س 

وطلب ت�سمية �لدورة: »باإ�سم هوؤلء 

دورتهم،  ت�سمية  �أطلب  �لفتيان، 

�ل�سهيد جنيب و�كيم«،  �لعميد  دورة 

»فلت�سمَّ  �جلمهورية:  رئي�س  فــرّد 

�ل�سهيد جنيب  �لعميد  دورة  دورتكم 

و�كيم«.

ــذه �لــكــلــمــات، عال  ــع ه وعــلــى وق

و�لأهــايل،  �حل�سور  بني  �لت�سفيق 

فيما كان طليع �لدورة �ل�سابقة عائد�ً 

�ملتخّرجة  �لــدورة  و�أمــر  مكانه،  �ىل 

قائالً: »يا رجال دورة �لعميد �ل�سهيد 

ُقرعت  وقــد  قــفــو�«.  و�كــيــم،  جنيب 

م�ساعد  من  باأمر  �ختتاماً  �لطبول 

قائد �لعر�س.
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تلوة املرا�سيم

�لدفاع  وزيــر  تــال  �لــعــر�ــس،  بعد 

�لوطني يف حكومة ت�سريف �لأعمال 

تالمذة  ترقية  مر�سوم  �ملر،  �ليا�س 

يتوزعون  ال��ذي��ن  اجلي�ض،  �ضباط 

يف  �سابطاً   85 �لآتــي:  �لنحو  على 

يف  �ضباط   9 �لربية،  �لقو�ت 

�لقو�ت �جلوية و5 �ضباط يف القوات 

�لبحرية.

وتال وزير �لد�خلية و�لبلديات زياد 

بارود، مر�ضوم ترقية تالمذة �ضباط 

قوى �لأمن �لد�خلي و�لأمن �لعام.

علت  ـــاء،  ـــم ـــس �لأ� تـــــالوة  خــــالل 

و�لهتافات،  و�لزغاريد  �لت�سفيقات 

�ملتخّرجني  �أهــايل  ناحية  من  �آتية 

عيون  �لــفــرح يف  دمـــوع  وملــعــت 

ال�ضباط اجلدد.

م ال�سيف والَق�سَ

بعد ذلك، وقف رئي�س �جلمهورية 

ــوف �ىل  ــي ــس ــ� ـــــد�أ بــتــ�ــســلــيــم �ل وب

منهم  كل  تقدم  �لذين  �ملتخّرجني 

�إ�سمه،  تالوة  فور  ريا�سية،  بخطى 
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يت�سّلم �سيفه من رئي�س �جلمهورية 

ثم  �لأيــ�ــســر  �إبــطــه  حتــت  وي�سعه 

ين�سرف.

مــر��سم  ــن  م ــاء  ــهـــ ــت �لإن بــعـــــد 

�لتاأهب،  �أمــر  �ل�سيوف،  ت�سليــم 

يتقّدم  �لذي  �جليـ�س  لعلم  �حرت�ماً 

بينما  �جلمهورية،  رئي�س  �أمام  من 

يوؤدي طليع �لدورة �لتحية، وينــزع 

�لعلم  ز�وية  مم�سكاً  �لر�أ�س  غطــاء 

�ليمنى  يده  ر�فعاً  �لي�سرى،  بيده 

�ليمني: مق�سماً 

�أقــوم  �أن  �لعظيم  ــاهلل  ب »�أقــ�ــســم 

بو�جبي كامالً حفاظاً على علم بالدي 

وذود�ً عن وطني لبنان«.

�ل�سباب  ــّرد  ج ــذي  �ل م  �لَق�سَ هــذ� 

�أنانيتهم،  مــن  و�لــرجــال 

به.  �لتز�ماً  منهم  �لكثري  و��ست�سهد 

التزامهم  املتخّرجون  ال�ضباط  اأعلن 

مق�سمني:

»و�هلل �لعظيم«.
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كلمة

رئي�ش اجلمه�رية

رئي�س �جلمهورية �ألقى كلمة يف 

�ملنا�سبة هنا ن�سها:

املتخّرجون،  ال�����ض��ب��اط  »اأي���ه���ا 

ت�سمخون �ليوم ب�سيوفكم �ملعقودة 

و�لكر�مة.  و�لعزة  �ملجد  �ساحات  يف 

و�كيم  جنيب  �ل�سهيد  �لعميد  وما 

ر�سي  ما  �أبطالها  من  بطل  �سوى 

كوكبة  مع  فكان  و�لعدو�ن،  بالغدر 

الأوائ��ل  من  واجل��ن��ود  ال�ضباط  من 

�لذين قّدمو� دمهم فد�ء لعقيدتهم 

ليخّلد  و�لرفاق  هو  فتخلد  �لوطنية 

تنطلقون  �لوطن.  وينه�س  �لعلم 

ــة و�لــ�ــســرف  ــرف مــن مــنــهــل �ملــع

و�أفو�جكم  بقطعاتكم  لتلتحقو� 

�أنتم وعنو�ن  �لوطن  و�ألويتكم حماة 

تن�سئتكم  �أن  ــو�  ــم ــل �إع بــقــائــه. 

و�لقوى  جي�سكم  وتاريخ  �لع�سكرية 

�لتز�م  �إىل  يــدعــو�نــكــم  �لأمــنــيــة 

ق�سمكم كما �أ�سالفكم ورفاق �ل�سالح. 

ويطيب  غده  �ملو�طن  ياأمن  بكم 

يـــومـــه فــاأنــتــم 

�لعدو  �لذين ع�سيتم على 

و�نت�سرمت  �سرذمتكم  ��ستطاع  فما 

يوؤ�زركم  �سعبكم  �أن  يكفيكم  عليه. 

وللدولة  له  �لــدو�م  على  كنتم  فقد 

ــاً جمـــرد حماة  ــوم ي تــكــونــو�  ولـــن 

للنظام.

لقد عانى لبنان منذ ن�ساأة �لكيان 

تلو  �لت�سحيات  وكانت  �لإ�سر�ئيلي 

�لعدو�ن  على  للرد  ترخ�س  �لخــرى 

حفظاً  ولعمالئه  لأدو�تــه  فت�سديتم 

لعّزة �لوطن و�سوناً لقيمه وح�سارته 

حــاول  فلقد  �ملــمــيــزة.  �لــفــريــدة 

�لذي  �لدين  �ستار  وحتت  �لإرهــاب 

هو منه بر�ء، وباإ�ستعماله خميمات 

�أن  �ملظلوم،  �لفل�سطيني  �ل�سعب 

باعتقاده  قا�سمة  �سربة  لكم  يوجه 

مقّدمة  �إرهــابــكــم  ي�ستطيع  �أنــه 

�سبكات  ن�سطت  كما  �لوطن.  لإنهاء 

بع�س  �خــــرت�ق  ــة  ــاول �لــعــمــالء حم

ت�سحياتكم  �أن  �إل  �لنفو�س  �سعاف 

و�سهركم  و�ــســمــودكــم 

قبل  ق�سية  �أ�سحاب  و�أنتم  �لد�ئم 

كل �سيء �أحبط كل تلك �ملوؤ�مر�ت.

مل  �أريـــقـــت  دم  نــقــطــة  ــل  ك �إن 

�لأر�س  هذه  روت  بل  هــدر�ً  تذهب 

�لطيبة ليبقى لنا �لربيع. ومل تقو 

�إن  كياننا.  زعزعة  على  �لأعا�سري 

�ملهام �مللقاة على عاتقكم ج�سيمة 

�إىل  �حلـــدود  عــن  تد�فعون  فاأنتم 

حلفظ  �ملتحدة  �لأمم  قــو�ت  جانب 

ل  �إ�سر�ئيل  فاإن  هذ�  ومع  �ل�سالم. 

باأعمال   1701 �لقر�ر  تخرق  تز�ل 

وبتجنيد  وبحر�ً  وبر�ً  جو�ً  ��ستفز�زية 

من  �س.  �لتج�سّ �سبكات  يف  �لعمالء 

مبتابعة  �ملطالبة  جندد  فاإننا  هنا 

من  �لقر�ر  لهذ�  �لكامل  �لتطبيق 

مندرجاته،  يف  تعديل  �أي  دون 

ون�سّدد على تنفيذ بنوده كافة من 

�إ�سر�ئيل  قبل 

ــز�ء  �لأج من  و�لإن�سحاب 

�أر�سنا يف  �لتي ل تز�ل حمتلة من 

و�جلزء  كفر�سوبا  وتالل  �سبعا  مز�رع 

فهذ�  �لغجر.  قرية  من  �ل�سمايل 

�لقر�ر �لذي �إرت�سيناه ووفرنا �لدعم 

وغري  �سريع  �إنت�سار  عرب  له  �لكامل 

بعد  �جلنوب  يف  للجي�س  م�سبوق 

�إمنا  عقود،  ثالثة  من  لأكــرث  غياب 

يوؤمن �لطريق �لدبلوما�سي لتحرير 

�لأر�س، لكنه بالطبع لي�س �لطريق 

�حتلت  ــن  مل ــروع  ــس �ملــ� �لــوحــيــد 

ينبغي  كما  حدوده.  وهتكت  �أر�سه 

و�جبنا  �أن  �ل�سدد  هذ�  يف  �لتاأكيد 

يدعونا �أن نحر�س �أ�سد �حلر�س على 

نحر�س  كما  �لطو�رئ،  قو�ت  عنا�سر 
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جنودنا  ــى  عــل

من  �لآتــون  وهم  وعنا�سرنا 

للتاأكد  طلبنا،  على  بناًء  دول  عدة 

�لكامل  �لإ�سر�ئيلي  �لإن�سحاب  من 

�ضرط  اأو  قيد  ب��دون  اأرا�ضينا  من 

وللمحافظة على �لأمن و�ل�سالم يف 

جنوبنا �لغايل«.

وتابع:

املتخّرجون  ال�ضباط  اأيها  »اإعلموا 

�أن موؤ�س�ستكم تقدم �لنموذج �ملميز 

يف �ملحافظة على �لقيم �لإن�سانية 

و�سون  بالدميقر�طية  �ملتمثلة 

�حلـــــريـــــات 

حقوق  و�إحـــرت�م  �لعامة 

و�لطائفية،  �لتع�سب  ونبذ  �لإن�سان 

بالقر�ر  وتــنــتــظــم  تــعــمــل  فــهــي 

�إ�ستحقاقات  �سهدنا  وقد  �ل�سيا�سي. 

�لدولة  لبنان  عــودة  و�كبت  كــربى 

�لعربية  �خلريطة  يف  مكانتها  �إىل 

ــات  ــالق ــع ــت �ل ــان ــك ـــة، ف ـــي ـــدول و�ل

�سوريا،  �ل�سقيقة  مع  �لدبلوما�سية 

بني  �لعالقة  عمق  خت  ر�سّ و�لتي 

�أن  و��ستطعنا  �ل�سعبني. 

ـــار  ــن �رتـــــد�د�ت و�آث ــوط جنــّنــب �ل

ومل  و�لعاملية،  �لإقليمية  �لأزمــات 

للحو�ر  بل  لل�سر�عات  �ساحة  يعد 

و�مل�سموع  �ملدوّي  �سوته  و�إ�ستعاد 

وباإمتياز  �جتزمت  كما  �ملحافل.  يف 

�لتي  �لنيابية  �لإنتخابات  ��ستحقاق 

�لأوىل  لــلــمــرة  ــت  ــري �ج

وحرة  �سّفافة  وكانت  و�حد  يوم  يف 

ب�سهادة �لد�خل و�خلارج، وما �حلركة 

و�لإقت�سادية  و�لثقافية  �ل�سياحية 

باأكمله  �لــوطــن  ـــاء  �أرج تعم  �لتي 
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وت�سحياتكم  جــهــودكــم  ثــمــرة  �إل 

قطعاً  �أنــتــم  �لــــدوؤوب.  و�لتز�مكم 

رونقه  ��ستعاد  لوطن  �لأمــان  حز�م 

وتاألقه«.

وتابع فخامة �لرئي�س:

»�أيها �للبنانيون، ل بد لنا يف هذ� 

�ليوم ونحن ن�سهد على ح�ساد عقود 

من عمل �سبابنا �لذي �إختار �لإن�سو�ء 

�أن نقف  �إل  �لع�سكرية،  �لأ�سالك  يف 

م�سوؤول  ونقد  ذ�تية  م�ساءلة  وقفة 

منحنا  ك�سيا�سيني،  قدمناه  عما 

وحدتنا  لتح�سني  ثقته  �ل�سعب 

�ل�سهد�ء  لدم  وفــاء  �أقله  �لوطنية، 

�لوطن  م�ساحة  على  �ل�سهد�ء  كل 

�أي  ويف  �إنتمو�  دين  �أو  طائفة  لأي 

ما  ترى  �إنتظمو�.  حزب  �أو  عقيدة 

كل  حلم  حتقيق  من  مينعنا  �لــذي 

�سهيد بوطن دميوقر�طي حّر بعيد�ً 

وما  و�ملحا�س�سة؟  �لطائفية  عن 

بخطو�ت  �لقيام  عن  يثنينا  �لــذي 

�إ�سالحية لزمة فنعزل �لفا�سد ونكف 

يد �ل�سارق ونترب�أ من حامل �ل�سالح 

�خلا�سة  لغاياته 

لتتمكن �لقوى �لأمنية من 

�سرب �ملخلني؟

�أمام  �سمري  وقفة  نقف  هلّمو� 

ت�سدو�  �لذين  �جلي�س  �سهد�ء  �أرو�ح 

جنباً  �لإ�سر�ئيلي  وللعدو  لالإرهاب 

�ملقاومة،  �سهد�ء  مع  جنب  �إىل 

�لأطفال  من  �ل�سهد�ء  مع  و�أي�ساً 

�آمنو�  �لــذيــن  و�لن�ساء  و�ل�سيوخ 

�ملجرمة  �لعدو  �آلة  بوجه  ف�سمدو� 

وقفة  نقف  هلّمو�  �لإرهــاب.  وغدر 

�لروؤ�ساء  �ل�سهد�ء  �أرو�ح  �أمام  تاأمل 

و�لإعالميني  و�ل�سيا�سيني  و�لقادة 

فاأغنو�  عملو�  �لذين  و�ملثقفني 

مذبحه.  على  قر�بني  وكانو�  �لوطن 

منهم ن�ستلهم م�سريتنا وباإر�دتكم 

وباملوؤ�س�سات  �مل�ستحيل  نقارع 

نبني وطناً.

و�ل�سباب  يرحم  لن  �لتاريخ  �إن 

�لذين �ساركو� يف �لعملية �لإنتخابية 

م�ستقبالً  �سي�ساركون  �لذين  و�أولئك 

ما  عند

�لثامنة  يبلغون 

ــهــم  ــر�ن ــن �لــعــمــر و�أق عــ�ــســرة م

دعو�تنا  لــّبــو�  �لــذيــن  �ملــغــرتبــني 

بخري،  وطنهم  �أن  ليلم�سو�  فاأتو� 

يف  حقهم  �سيمار�سون  ــن  ــذي و�ل

كلهم   ،2013 ــام  ــع �ل ــاب  ــخ ــت �لإن

�أو  تق�سري  �أي  على  �سيحا�سبوننا 

�ل�سعب  ف�سوت  تفريط  �أو  تقاع�س 

من �سوت �هلل، ومن غري �مل�سموح 

كل  بعد  علينا  حــر�م  نخذلهم.  �أن 

�لأرقـــام.  �أ�ــســرى  نقع  �أن  جــرى  مــا 

باأرقام  ناأ�سره  �أن  �لوطن  حر�م على 

وتو�ريخ طبعت �سجالتنا ومعاركنا 

�ملذهبية.  بل  �لطائفية  �لإنتخابية 

فهو  �ل�سجن  هذ�  من  لبنان  لنخرج 

و�حلرية �سنو�ن.

تعالو� نّتحد حول كل تاريخ يحررنا 

يثق  �لعامل  �إن  ياأ�سرنا.  �أن  بــدل 

وما  بقدر�تنا 

من ز�ئر �أو متابع خارجي 

�إعجابه  عن  ويعرب  �إل  لأو�ساعنا 

�للبناين،  �ل�سباب  بحيوية  �ل�سديد 

�سو�ء يف �لوطن �أو يف بالد �لغرت�ب. 

�لعلة فينا  كانت  �إذ�  �إذ�؟  �لعلة  فما 

مكاناً  ونعطي  فلنذهب  كم�سوؤولني 

�لد�ستور  يف  كانت  و�إذ�  ــهــوؤلء.  ل

فلنعمل على تعديله �أو ت�سحيح ما 

روحية  و�سمن  �سـو�ئب  يعرتيه من 

حتقيق  يكفل  ما  �لطائف  �تفاق 

�لتو�زن بني �ل�سلطات. �أما �إذ� كانت 

على  فلنعمل  �لطائفية  يف  �لعلة 

يف  �لطائف  �إليه  دعا  ما  تطبيق 

هذ� �ملجال، فنبا�سر فور�ً يف و�سع 

�إنتخابي جديد يزيل �سو�ئب  قانون 
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ـــــي  ـــــس ـــــا� �مل

حقيقياً  متثيالً  ويعك�س 

ت�سور  وو�سع  �لناخبني،  لأ�ــســو�ت 

�إلغاء  �إىل  يف�سي  متدرج  منهجي 

ز�لت  ما  �لتي  �ل�سيا�سية  �لطائفية 

لتطور  �ملعيقة  �ملــطــّبــات  تفرز 

�حلياة �ل�سيا�سية يف لبنان. �إن ذلك 

�مل�ساركة  يف  �لتفريط  يعني  ل 

مليثاق  وفــقــاً  للطو�ئف  �لكاملة 

عنه  �ملن�سو�س  �مل�سرتك  �لعي�س 

يف �لبند »ي« من مقّدمة �لد�ستور، 

بتطوير  �مل�ساركة  بل حت�سني هذه 

قـــــــو�عـــــــد 

لبنان  ليبقى  �لإختيار 

وخالّقاً  حياً  لالإن�سانية ومنوذجاً  حاجة 

بني  و�لــتــفــاعــل  و�حلــــو�ر  للتنوع 

�لطو�ئف. فال مربر لأن يتملكنا خوٌف 

�ملحظور يف  من  خ�سية  �أو  تردٌد  �أو 

مقاربة هذ� �ملو�سوع. كما ل يجب 

مقاربة  من  خ�سية  لدينا  تكون  �أل 

مو�سوع �لإ�سكالت �لد�ستورية �لتي 

و�جهها  �لتي  �لأزمــات  خالل  ظهرت 

ـــان  ـــن ـــب ل

خــــــالل �لـــ�ـــســـنـــو�ت 

رئي�س  دور  ــاأن  ــس ــ� ب ــة  ــي �ملــا�ــس

�لو��سحة  و�مل�سوؤوليات  �جلمهورية 

�لتي يجب �أن تلقى على عاتقه كي 

�إد�رة �لبلد و�إخر�جه من  يتمكن من 

�ملعّطلة مل�ساحله  �لتجاذبات  ماأزق 

و�سوؤون �ملو�طنني«.

وتابع:

هذه  طرح  �إىل  يدفعني  ما  »�إن 

لأحكام  النقاط والت�ضاوؤلت هو وفقاً 

م�سوؤوليتي  بــالــذ�ت،  �لــد�ــســتــور 

�سعبي،  جتـــاه  لــلــدولــة  كــرئــيــ�ــس 
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�مل�ساور�ت  جنــري  ونحن  خ�سو�ساً 

تعك�س  جــديــدة  حكومة  لتاأليف 

�مل�ساركة  وروح  �للبنانيني  وحــدة 

دعوين  �لإطــار  هذ�  ويف  �حلقيقية. 

رئي�س  دور  على  جديد  مــن  ـــد  �أوؤك

�مل�ساركة  لهذه  �ل�سامن  �جلمهورية 

�إىل جانب دوره كحام لهذ� �لد�ستور. 

عملية  تتخذ  �لذي  �مل�سار  وي�سكل 

ــروح  ل مــتــجــددة  جتــربــة  �لت�سكيل 

�لعي�س  و�سيغة  �لــدميــوقــر�طــيــة 

مل  طويلة  �سنو�ت  بعد  �مل�سرتك 

�ل�ستحقاقات  فيها  نــقــرر  نــكــن 

كانت  حيث  �لرئي�سة،  �لد�ستورية 

تدخالت  �لفرتة  هــذه  طــو�ل  تغلب 

ملثل  معيقة  �أو  م�ساعدة  خارجية 

على  ذلك  �أكان  �ل�ستحقاقات،  هذه 

ت�سكيل  �أو  �لإنتخابات  �إجر�ء  م�ستوى 

ولدة  تاأخر  �أن  �إل  �لوز�رية.  �لرتكيبة 

�إليها  يتوق  �لتي  بال�سرعة  �حلكومة 

�للبنانيون وت�ستلزمها حاجات �لبالد 

�لتفكري  �إىل  يدعونا  و�إ�ستحقاقاتها، 

�لتي  �لــد�ــســتــوريــة  ــثــغــر�ت  �ل يف 

�لدميوقر�طية  �للعبة  قو�عد  تعيق 

�سري  وح�سن  �حلكم  عجلة  ودور�ن 

و�ل�سلطات  �لد�ستورية  �ملوؤ�س�سات 

�ملحركة للدولة. وعلينا معاً �أن ن�سع 

ونبتدع  �لثغر�ت  هذه  على  �لإ�سبع 

لروحية  وفقاً  و�ملخارج  �حللول  لها 

�لد�ستور �للبناين. لذ� �أمام حكومتنا 

�لعتيدة مهمات وم�سوؤوليات كبرية. 

�لأطياف  خمتلف  ت�سم  �إذ  فهي 

منها  �للبنانيون  يتوقع  �ل�سيا�سية 

يف  و��سعة  �إ�سالح  عملية  تبا�سر  �أن 

و�لإقت�سادية  ـــة  �لإد�ري �لقطاعات 

و�لإجتماعية،  و�خلدماتية  و�ملالية 

بحيث تنقل �لبالد �إىل عتبة �حلد�ثة 

�لهدر  مــز�ريــب  وتغلق  و�لــتــطــور 

وت�سع خطة و�قعية وو��سحة للخروج 

من �لأزمة �لإقت�سادية �لتي تعي�سها 

�لتي  �لديون  �أعباء  وتخفيف  �لبالد، 

و�ملو�طنني،  �لدولة  خزينة  ترهق 

و�إيجاد حلول ناجعة مل�ساكل �لكهرباء 

و�لنقل  �لإت�سالت  وقطاع  و�ملياه 

وغريه«.

وقال:

�إل  يــكــون  ــن  ل ــوطــن  �ل بــنــاء  »�إن 

بتقدمي �لت�سحيات و�لتنازلت لأجله. 

ما  �إل مبقد�ر  وطن  قائمة  تقوم  ول 

يتنازل كل منا عن �أنانيته وم�ساحله 

�لوطن  فخري  �لــعــام،  �خلــري  ل�سالح 

�سر  �جلماعات  وخــري  للجميع  خــري 

ويتقدم  يتحرك  �لعامل  �إن  لغريها. 

يجري  ما  نتابع  �أن  يكفينا  ب�سرعة 

لذ�  و�لإخــرت�ع  �حلد�ثة  م�ساحة  على 

�لأيــدي  مكتويف  نقف  �أن  يجوز  ل 

�ل�سعي  علينا  بل  مكاننا،  نــر�وح 

وثبات  ومنهجية  وعـــزم  ــاإميــان  ب

�حلياتية  �للبنانيني  م�ساكل  حلل 

وحتقيق  م�ستقبلهم  لبناء  و�لعمل 

تّو�ق  �ل�سعب  �إن  ــالم.  و�لأح �آمالهم 

و�ل�سيا�سي،  �لإد�ري  �لإ�ــســالح  �إىل 

�إتفاق  من  تبقى  ما  تطبيق  و�إىل 

�سمانة  يــعــتــرب  ــــذي  �ل ــف  ــائ ــط �ل

يف  عليه  �لإتفاق  مت  وما  للجميع. 

 2006 �لعام  �لوطني  �حلو�ر  موؤمتر 

�تفاق  �نطالقاً من روحية وميثاقية 

�أن يقر�أ بتمعن  �لذي يجب  �لطائف 

وعمق. و�ل�سعب تّو�ق بالتاأكيد �إىل 

وهادفة  جدية  خطو�ت  يلم�س  �أن 

ولتعزيز  �ملــوؤ�ــســ�ــســات  لتحديث 

و�آليات  و�ملو�طنية،  �لدميوقر�طية 

وحتقيق  �ملـــدين،  �ملجتمع  قيام 

من  متكيناً  ــــة  �لإد�ري �لــالمــركــزيــة 

و�مل�ستد�م.  �ملتو�زن  �لإمناء  حتقيق 

ما  و�آخـــر  ــم  ــرت�ك وم كثري  فالعمل 

�مل�سوؤولني  من  �للبنانيون  يتوقعه 

�لتجاذبات  يف  يــغــرقــو�  �أن  هــو 

�لعمل  تعرقل  �لــتــي  �ل�سيا�سية 

وجته�س  تطلعاتهم  حتقيق  على 

�لكرمي  بالعي�س  و�آمالهم  �أحالمهم 

و�لآمن«.

وختم قائالً:

اأن  لنا  املتخّرجون،  ال�ضباط  »اأيها 

يف  ت�سخ  جديدة  دماء  بكم  نفتخر 

عروق �ملوؤ�س�سات �لع�سكرية فيتحّول 

�لأول من �آب �إىل ربيع متجّدد على 

�أن  تر�ب �لوطن �سياجاً وقدوة. ولكم 

تكونو� مثالً للوطنية ور�سالة لبنان، 

�ليكم ت�سخ�س �لعيون وبكم يطمئن 

ترتددو�  فال  �أبنائه.  و�أحالم  غده  �ىل 

و�لو�جب.  �مل�سوؤولية  كرب  �أمام  يوماً 

ع�ستم عا�س �جلي�س وعا�س لبنان«.
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عر�ش التحية

بعد كلمة رئي�س �جلمهورية 

بالإ�ستعد�د  �لعر�س  قائد  �أمر 

لعر�س �لتحية و�أعطى �لأو�مر 

�لالزمة لتحريك �لوحد�ت �إىل 

�س. وبعد خروج  �ملكان �ملخ�سّ

�لــدورة  طليع  �أعطى  �لقوى 

�ملتخّرجة �لأو�مر �لالزمة و�خذت 

خط  ممر  �سمال  مكانها  ــدورة  �ل

عر�س �لتحية يف مو�جهة �ملن�سة. 

�حل�سام  تقدمي  �أمر  �أعطى  ثم 

فو�سحه كل �سابط متخّرج عند 

مرور علم �جلي�س من �أمامه.

بــعــدهــا وقــــف رئــيــ�ــس 

و�أمــر  و�حل�سور  �جلمهورية 

ــام  �لأم »�إىل  �لعر�س  قائد 

�سر« و�سارت �لقوى بالرتتيب 

�لطليعة  يف  ــهــا،  ل ــدد  ــح �مل

تليها  �ملوقعة،  �خلطوة  ف�سائل 

ف�سائل �خلطوة �لريا�سية.

العر�ش الع�سكري

�أقيم  �لــذي  �لع�سكري  �لعر�س  يف  �ساركت 

للمنا�سبة فرق من مو�سيقى �جلي�س، �لأعالم و�لبيارق، 

�لقو�ت  �لرتباء(،  )مدر�سة  �لتعليم  معهد  �حلربية،  �ملدر�سة 

�لبحرية، �لقو�ت �جلوية، �ل�سرطة �لع�سكرية، لو�ء �حلر�س �جلمهوري، 

�لد�خلي،  �لأمن  لقوى  �لعامة  �ملديرية  �للوج�ستي،  �للو�ء  �لدعم،  لو�ء 

مديرية  �لدولة،  لأمن  �لعامة  �ملديرية  �لعام،  لالأمن  �لعامة  �ملديرية 

�جلمارك �لعامة، فوج �ملغاوير، فرع �ملكافحة، �لفوج �ملجوقل، وفوج 

مغاوير �لبحر.

ويف �أثناء �لعر�س �لع�سكري، حّلقت طائرتان من نوع »هوكر 

هنرت«، ومروحيات ع�سكرية من طر�ز »غازيل«، وطائرة 

تدريب »كر�فان - �سي�سنا«.
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 -  1957/5/29 مو�ليد  من   -

جبيل.

- تطّوع يف �جلي�س ب�سفة تلميذ 

�سابط بتاريخ 1980/9/22.

- حائز �لعديد من �لأو�سمة و�لتهاين 

�ىل تنويه �لعماد قائد �جلي�س.

- من عد�د فوج �لأ�سغال �مل�ستقل.

- متاأهل وله ثالثة �أولد.

يف   2006/7/18 بتاريخ  ��ست�سهد   -

حارة �ل�ست - �جلمهور )عدو�ن متوز(.

- رقي لرتبة عميد بعد �ل�ست�سهاد.

يوم ��ست�سهد هو ورفاق �ل�سالح، نعت قيادة 

�جلي�س �سباطها ورتباءها و�أفر�دها �لذين، و�إن 

غابو� باأج�سادهم، �سيبقون ر��سخني يف عقولنا، 

و�إ�سمهم خالد يف ذ�كرة �لوطن وتاريخه:

»�إنه قدر �لأبطال...

قدر َمن حملو� حياتهم على �أكّفهم و�سو�عدهم، 

و�سال  من  تقّطع  ما  ترميم  �ىل  بها  ي�سعون 

يروونه  �لــوطــن  تـــر�ب  فاحت�سنهم  �لــوطــن... 

�لغدر  �سو�ريخ  �أ�سالتها  �لتي  �لطاهرة  بدمائهم 

�حلاقدة.

�إنه قدر �ل�سرفاء...

قدر َمن تكّللو� ب�سرف �لإنتماء �ىل هذ� �لوطن، 

بحياتهم  و�لت�سحية  �لع�سكرية،  و�لوفاء ملوؤ�س�سته 

على مذبحه.

هوؤلء �لأبطال، رفرفت �أرو�حهم يف �سماء لبنان، 

�لفيا�سية يف   - غامن  �سكري  ثكنة  فوق  وحتديد�ً 

�لأول من �آب 2009، فتوّجهت اأنظار ال�ضباط اجلدد 

على  تعاهدهم  �لأبــر�ر  �ل�سهد�ء  نحو  �ل�سماء  نحو 

�لوفاء لذكر�هم ومتابعة درب �ل�سرف و�لت�سحية.

العميد ال�سهيد جنيب واكيم
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مي�سال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�س  فخامة  دّون 

�سليمان يف �سجل �ملدر�سة �حلربية �لكلمة �لآتي 

ن�سها:

ُتعلي  ــيــوفــكــم  �ــس

وتعلو  �لوطن،  �سياج 

و�لذود  ــان  و�لأم للحق 

و�سعبه  لــبــنــان  عـــن 

�لعدو�ن  مو�جهة  يف 

ــي وغـــدر  ــل ــي ــر�ئ ــس �لإ�

�لإرهاب.

مـــــن مـــــــــــدر�ـــســـة 

عيــد  وفــي  �ل�ســرف، 

�لتي  �ملــوؤ�ــســـــ�ــســــــــة 

بالدنــا  وجــه  متثــّل 

دماء  ُت�ســّخ  �لفريد، 

ــروق  ع جــديــــــــدة يف 

و�لت�سحية  �لوطنية 

و�لإباء.

�أن  �لفخر  ــذ�  ه لكم 

للعلى،  ــاً  دوم تكونو� 

ت�سنعونه  وملـــجـــد 

يف ال�سجل الذهبي
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وطن  تر�ب  على  و�ل�سهر  و�لوفاء  �لعـّزة  بربيق 

وعزمهم  �أبنائه،  ت�سحيات  من  يــوم  كل  يولد 

وتـــ�ـــســـامـــنـــهـــم يف 

�جلامعـة  �لدولة  �إطــار 

و�لــعــادلــة و�لـــقـــادرة 

لت�سليب  ن�سعى  �لتي 

لبنـتها و�إعالء بنيانها.

�سمعة  لكم  فهنيئاً 

تطفئونها  جـــديـــدة 

على �إ�سم قيم حمفورة 

�ملوؤ�س�سة  قــلــب  يف 

�سعلة  ـــنـــائـــهـــا،  و�أب

للوطنية و�لبطولة.

العماد

مي�سال �سليمان

رئي�س

�جلمهورية

�للبنانية



• اجلي�ش:
1- الق�ات الربية:

�إ�سارة.  - �خلطيب  م�سطفى  • بهجت 
قتال. هند�سة   - وهبي  د�ين  • فوؤ�د 

مدرعات.  - مهنا  علي  • ح�سام 
لوج�ستية.  - حماده  علي  • ح�سني 

مدفعية.  - �لدين  بدر  كمال  • حممد 
م�ساة.  - �سمعون  يو�سف  • حممد 
م�ساة.  - �لبتديني  �سالح  • ه�سام 

مدرعات.  - �لدين  زين  ح�سن  • علي 
مدفعية.  - �أحمد  حيدر  • قا�سم 
مدفعية.  - ذبيان  فهد  • مرو�ن 
م�ساة.  - �أ�سعد  طانيو�س  • جان 

م�ساة.  - حليحل  �ليا�س  • باتريك 
قتال. هند�سة   - ري�س  �أبو  حممد  • �سعيد 

قتال. هند�سة   - �سكر  علي  • ح�سام 
م�ساة.  - يحي  عبا�س  • حممد 

هند�سة   - ح�سان  �حل�سني  عبد  ��سكندر   •
قتال.

م�ساة.  - قد�ح  غ�سان  • حممد 

م�ساة.  - زين  فوؤ�د  • �سادي 
قتال. هند�سة   - حكيم  �بر�هيم  • �سربل 

م�ساة.  - �سحادة  �حلاج  رهيف  • زكريا 
مدرعات.  - زعيرت  �أ�سعد  • جورج 
م�ساة.  - �ي�ساكوف  نقول  • نادر 
مدرعات.  - متر�ز  �أنور  • رئبال 
مدرعات.  - عقل  �أ�سعد  • يحي 

م�ساة.  - �لدين  بهاء  �أحمد  • حمد 
�إ�سارة.  - �لعلم  جوزف  • ��سكندر 

م�ساة.  - �لبلعة  �أنطو�ن  • �ليا�س 
مدرعات.  - رزق  �أبو  فو�ز  • روبري 

م�ساة.  - دمريجيان  �سركي�س  • �نرت�نيك 
مدرعات.  - �لأدرع  ح�سن  • مالك 

قتال. هند�سة   - �لأ�سعد  حممد  • �أحمد 
م�ساة.  - معطي  حممد  • �أحمد 

مدرعات.  - نبهان  مي�سال  • �أدولف 
مدفعية.  - عطيه  منر  • غطا�س 

م�ساة.  - خليفة  ح�سني  • �أحمد 
م�ساة.  - مفرج  �ليا�س  • ر�مي 

م�ساة.  - جانبني  �سليم  • عماد 

م�ساة.  - طبيخ  حممود  • �أحمد 
مدرعات.  - من�سور  �سامي  • و�ئل 

م�ساة.  - �ساطي  فو�ز  • جمال 
م�ساة.  - علي  �أحمد  • بكر 

م�ساة.  - فرحات  �سامي  • حممد 
قتال. هند�سة   - �لتنوري  جورج  • جوزف 

م�ساة.  - �خلوري  �ليا�س  • جان 
م�ساة.  - حمد�ن  بو  �سكيب  • حممد 

م�ساة.  - �خلوري  مارون  • جرج�س 
م�ساة.  - �لفلك  نقول  • خليل 

م�ساة.  - �مل�سطوب  �سامر  • كرمي 
مدفعية.  - في�سل  �أبو  رزق  • �أنطوين 

مدفعية.  - ب�سعالين  جوزف  • �سربل 
م�ساة.  - �أيوب  �بر�هيم  • �أحمد 

م�ساة.  - �خلوري  رميون  • توفيق 
م�ساة.  - �ساهني  �أبو  ريا�س  • علي 

م�ساة.  - نايف  علي  • ح�سني 
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ال�شباط املتخرجون



 - ترحيني  كامل  علي   •
م�ساة.

م�ساة.  - كرم  كرم  • �أنطونيو�س 
م�ساة.  - رزق  جوزيف  • مارون 

م�ساة.  - �سمعان  �ليا�س  • جوزيف 
مدفعية.  - �لزيبق  �هلل  عبد  • �سليم 

مدرعات.  - خليل  جوز�ف  • �ليا�س 
م�ساة.  - �سر�ف  يو�سف  • نبيل 
م�ساة.  - طعمه  طنو�س  • با�سل 

م�ساة.  - �لبابا  نزيه  • حممد 
م�ساة.  - مينا  �سليم  • يو�سف 

م�ساة.  - �سمعان  جرجي  • �ليا�س 
م�ساة.  - �لدين  نا�سر  حممد  • مو�سى 

م�ساة.  - برغل  م�سطفى  • �أحمد 
م�ساة.  - �ل�سامي  مي�سال  • جان 

م�ساة.  - رزق  مطانيو�س  • جرج�س 
م�ساة.  - حميه  عون  • حممد 

م�ساة.  - كرم  كرم  • بديع 
م�ساة.  - رحمه  باخو�س  • �سركي�س 
م�ساة.  - لي�ساع  دوميط  • لو�سيان 
م�ساة.  - �لبي�سري  �لبدوي  • �ليا�س 

م�ساة.  - عدويه  ديب  حممد  • وليد 
لوج�ستية.  - زيد�ن  ب�سارة  • مارون 

م�ساة.  - �حلم�سي  جوزيف  • حنا 
م�ساة.  - �لعرت  خالد  • عامر 

م�ساة.  - عبا�س  عبا�س  • ف�سل 
م�ساة.  - عطيه  ريا�س  • يعقوب 
م�ساة.  - ملحم  �أبو  حممد  • علي 

م�ساة.  - هندي  �ليا�س  • بيرت 
م�ساة.  - �ليا�س  طعان  • �أ�سعد 

م�ساة.  - مزهر  بطر�س  • جورج 
2- الق�ات اجل�ية:

طيار.  - �لدين  �سرف  عدنان  • �أدهم 
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طيار.   - خ�سي�س  علي  • عالء 
طيار.  - فريحة  �أنطو�ن  • جورج 

طيار.  - �حلاج  بول  • يو�سف 
طيار.  - من�سور  فريد  • مي�سال 

طيار.  - لب�س  �يلي  • جورج 
�حلجريي  �ل�ساتر  عبد  ر�مي   •

- طيار.

طيار.  - نعمة  �سكري  • منو�ل 
طيار.  - زبد  مفيد  • و�سام 

3- الق�ات البحرية:

بحري.  - طباجه  علي  • ح�سني 
 - ــك  ــاي �حل �سفيق  مــكــرم   •

بحري.

 - �لق�سيفي  زخيــا  �سارل   •
بحري.

بحري.  - حمزه  جمال  • حممد 

بحري.  - خمول  جوزيف  • ربيع 
• اأمن داخلي:

�سقر�. �أبو  • �سامر 
�ل�سّيد. • عمر 

يا�سني. • زيد�ن 
توما. • فادي 

عا�سور. • حممد 
فا�سل. �أبي  • �إيلي 

�ل�سعار. • عا�سي 
�سعبان. • عو�س 

غيا. • �بر�هيم 
�خلالق. عبد  • منري 

عبده. • جورج 
�سرحان. • جوزف 

�سرور. • ح�سن 
�حللبي. • وجدي 
عبد�هلل. • حممد 

�ملّر. • فيليب 
وهبي. • ح�سني 

�سكور. • جاك 
عليق. • نزيه 

دياب. • �أمري 
�سكندر. • �سربل 

�سليمان. • �سامر 
ح�سن. �حلاج  • غ�سان 

حمزة. • ح�سن 
ق�سب. • نادر 

يون�س. • طارق 
�سحادة. �حلاج  • حممد 

�سكاف. • �سامر 
قدورة. • خالد 

عا�سي. • جورج 

�لر��سي. • �يلي 
بدر�ن. • طارق 
فو�ز. • عبا�س 

�خلوري. • خمايل 
�أحمد. • �أمني 

�لفخري. • �أنطو�ن 
د�غر. • زياد 

�سقر�. �أبو  • �سعد 
حنني. • �سامر 

من�سور. • ح�سن 

طعان. �أبو  • �ألن 
عزيزة. • رميون 
عي�سى. • جوين 
معلوف. • �سامر 

حد�سيتي. • طيفور 
�لها�سم. • جورج 

�سقري. • ر�مي 
�سلوم. • �سيدريك 
�جلربين. • روجيه 

طالب. • �أحمد 
عام: • اأمن 

خليل. • فريد 
حرب�س. • خليل 

عون. • و�ئل 
�أ�سطه. • زياد 

عبد�هلل. • من�سور 
خمايل. • مرو�ن 
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اأمر الي�م

�لوطني  �لدفاع  وز�رة  مبنى  يف 

ح�سره  �حتفال  �أقــيــم  ـــريزة،  �ل يف 

�سوقي  �لركن  �للو�ء  ــان  �لأرك رئي�س 

�لعماد  �جلي�س  قائد  ممثالً  �مل�سري 

�لأركان،  رئي�س  ونو�ب  جان قهوجي، 

�لتابعة  و�ملديريات  �لأجهزة  وقادة 

�ليوم«  ــر  »�أم تلي  حيث  للقيادة، 

�لذي وّجهه قائد �جلي�س للع�سكريني 

�لتحية  عر�س  جرى  ثم  باملنا�سبة. 

يف  �ملتمركزة  �لــوحــد�ت  قبل  من 

مبنى �لقيادة.

كذلك �أقيمت �إحتفالت مماثلة يف 

حيث  �لع�سكرية،  �ملناطق  قياد�ت 

ن�سب  على  �لزهر  �أكاليل  و�سعت 

ر�سمية  �سخ�سيات  بح�سور  �ل�سهد�ء 

وروحية و�أهايل �لع�سكريني �ل�سهد�ء.

تر�أ�س  �جلــيــ�ــس،  ــام  ع مقر  ويف 

�ليا�س  �لركن  �لعميد  �ملقر  قائد 

�إحتفال  �جلي�س،  قائد  ممثالً  زعرب 

ن�سب  على  �لزهر  من  �إكليل  و�سع 

�خلالدين.

الرابعة  الذكرى  ع�سية 

كّرم  لتاأ�سي�سه  وال�ستني 

�سهداءه  اللبناين  اجلي�ش 

ــني,  ــل ــراح ـــه ال ـــادت وق

ال�فاء  بنهج  متم�سكاً 

بدمائهم  �سان�ا  ملــن 

ـــخـــ�ا  الــــ�طــــن, ور�ـــسّ

بنيان  بت�سحياتهم 

ن�سرة  ت�ستمر  م�ؤ�س�سة 

بعطاءات اأبنائها.
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اأكاليل على اأ�سرحة القادة ال�سابقني

حملت وفود من �لقيادة �أكاليل من �لزهر باإ�سم قائد �جلي�س �ىل �أ�سرحة 

قادة �جلي�س �لر�حلني. ففي غزير مّت و�سع �إكليل من �لزهر على �سريح 

�لرئي�س �للو�ء فو�د �سهاب، وو�سع �إكليل �آخر على �سريح �لعماد جان جنيم 

يف كفرتيه، و�آخر على �سريح �للو�ء عادل �سهاب يف ر�أ�س �لنبع.

�إميل  �لعماد  �سريح  على  �لزهر  من  �إكليل  و�سع  �سخر  حارة  �أي�ساً يف 

ب�ستاين، ويف �سغبني و�سع �إكليل على �سريح �لعماد �إ�سكندر غامن، كما 

و�سع �إكليل على �سريح �لعماد حنا �سعيد يف بلدة �لقليعة.

لراحلني ا يكّرم  اجلي�ش 
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قادته يكّرم  اجلي�ش 

زيارت تهنئة

قادة  منازل  �لقيادة  من  وفــود  ز�رت  �جلي�س  عيد  مبنا�سبة 

�جلي�س  قائد  باإ�سم  �لتهاين  �ليهم  مقدمة  �ل�سابقني  �جلي�س 

�لعماد جان قهوجي.

فقد تر�أ�س �لعميد بيرت �أبو حنا قائد �سالح �ملدرعات وفد�ً قّدم 

�لتهاين �ىل فخامة رئي�س �جلمهورية �ل�سابق �لعماد �إميل حلود. 

�ل�سوؤون  هيئة  رئي�س  بح�سون  علي  �لركن  �لعميد  وتر�أ�س 

�لإد�رية وفد�ً ز�ر منزل �لعماد �ملتقاعد فكتور خوري. 

�ل�سوؤون  هيئة  رئي�س  مكة  جالل  �لطيار  �لركن  �لعميد  وز�ر 

العماد  منزل  القيادة  �ضباط  من  وفد  راأ���ض  على  اللوج�ضتية 

�ملتقاعد �بر�هيم طنو�س. 

وتر�أ�س �لعميد �لإد�ري �إ�سكندر متى قائد �سالح �لإ�سارة �لوفد 

مي�سال  �لعماد  �لنائب  �لأ�سبق  �حلكومة  رئي�س  منزل  ز�ر  �لذي 

عون.
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الع�سكريني تهنىء  القيادة  وف�د 
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ز�رت وفود من �لقيادة �لقطع و�لوحد�ت يف مناطق �نت�سارها حاملة �ىل �لع�سكريني �لتهاين مبنا�سبة �لأول من �آب.



قائد اجلي�ش

��ستهل �لعماد قهوجي كلمته قائالً:

و�إياكم  �ساهدنا  �لقريب،  بالأم�س 

�حتفاًء  ت�ستعل  ــوطــن  �ل �ــســاحــات 

عيده،  يف  لــه  وتــكــرميــاً  باجلي�س 

و�لثناء  �لــتــربيــك  �آيـــات  و�سمعنا 

ول�سان،  �سفة  كل  من  عليه  تنهال 

ــالم،  �لأق قامات  خــرية  �نــربت  فيما 

يف  �لكبري  ودوره  ــره  مبــاآث ت�سيد 

نتّوج  و�ليوم  و�لوطن.  �ل�سعب  حياة 

قلوبنا  على  �لعزيزة  �ملنا�سبة  هذه 

جميعاً، بلقاء �أبناء �لعائلة �لع�سكرية 

�لو�حدة، فالعيد عيدكم �أيها �لرفاق، 

�حل�ساد،  بــفــرح  منكم  �أوىل  ومــن 

�لعمر  �سنو�ت  �أغلى  بذلتم  �أن  بعد 

�لتي  �ملوؤ�س�سة،  هــذه  خدمة  يف 

رفاقكم  وبف�سل  بف�سلكم  باتت 

�ملوؤ�س�سة  و�لــالحــقــني،  �ل�سابقني 

�لوطنية �لأوىل، �لتي ي�سخ�س �إليها 

�للبنانيون جميعاً بكثري من �لعتز�ز 

ي�سمن  ما  فيها  ويــرون  و�لتقدير، 

د  يج�سّ وما  وم�ستقبلهم،  حا�سرهم 

�حالمهم يف وطن قوي حر مزدهر. 

�أح�سان  يف  بكم  و�ــســهــالً  ــالً  ــاأه ف

موؤ�س�ستكم �لأم، �إخوًة �أوفياء 

خمل�سني. و�أ�ساف: �إن �أهمية دور �جلي�س 

ميّثله  مــا  على  تقت�سر  ل  �للبناين، 

�لوطن  لوحدة  رمــز  من  �جلي�س  هــذ� 

�لدفاعية  مهماته  وعلى  و��ستقالله،  و�سيادته 

لدى  �حلال  هي  كما  فح�سب،  و�لإمنائية  و�لأمنية 

العامل كافة، بل تتعدى ذلك لرتباط هذا  جيو�ض 

وبق�سايا  �للبناين  �ملجتمع  بخ�سو�سية  ــدور  �ل

�إقليمية �سائكة.

ببنيته  فريد  وطن  �جلميع،  يدرك  كما  فلبنان 
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�آب/�أيلول

�إعد�د:

با�سكال مع��ش ب� مارون

تكرمي متقاعدين

2
0
0

9

قيادة اجلي�ش كّرمت ال�شباط املتقاعدين

العماد قه�جي: اأنتم اإرث اجلي�ش



ور�سالته، يقوم على تو�زنات دقيقة بني خمتلف 

و�لتنوع  �لتنوع  يف  �لــوحــدة  �إطـــار  يف  فئاته، 

�ملوؤ�س�سة  من  ي�ستوجب  �لذي  �لأمر  �لوحدة،  يف 

يتجّلى  ��ستثنائي،  بــدور  �ل�سطالع  �لع�سكرية 

�لعي�س  و�سيغة  �ل�سعب،  وحدة  على  �ل�سهر  يف 

بها  �إخالل  �أي  ي�سّكل  و�لتي  �أبنائه،  بني  �مل�سرتك 

تهديد�ً للنظام �لعام وقفزة بالوطن 

نحو �ملجهول.

خ�سم  يف  يــقــع  كــذلــك  ولــبــنــان 

�أزمات  بها  تع�سف  �ساخنة،  منطقة 

بفعل  متالحقة،  وع�سكرية  �سيا�سية 

��ــســتــمــر�ر �لــعــدو �لإ�ــســر�ئــيــلــي يف 

�غت�ساب حقوق �ل�سعب �لفل�سطيني، 

و�حتالله �أجز�ء من �لأر��سي �للبنانية، 

ال�ضالم  ل�ضروط  الن�ضياع  ورف�ضه 

على  دليل  وخري  و�لــعــادل،  �ل�سامل 

�أل�سنة  على  �ليوم  ن�سمعه  ما  ذلك 

يومية  تهديد�ت  من  �لعدو  ــادة  ق

�ل�ستقر�ر  لبنان، بهدف زعزعة  �سد 

�لدويل  �لعام  �لر�أي  و�إلهاء  �لد�خلي، 

وهذ�  �مل�سبوهة.  خمططاته  عــن 

�ملوؤ�س�سة  من  �أي�ساً  يتطلب  �لو�قع 

و�جلهوزية  �ليقظة  مــن  ــد  �ملــزي

و�حلد  �ملخاطر  ملو�جهة  و�ل�ستعد�د 

من  �لرغم  وعلى  تد�عياتها.  من 

��ستطاع  �لتحديات،  هــذه  ج�سامة 

�جلي�س �أن يقوم بو�جبه كامالً، مذّلالً 

وت�سحياته  للوطن  �ل�سلب  بولئه 

�سعاب  �عرت�سه من  ما  كل  �ل�سخية، 

خالل �ستة عقود ونيف من �لزمن.

مّر  �لتي  �لأخــرية  �ملرحلة  وتناول 

بها لبنان قائالً:

�ل�سنو�ت  خــالل  لبنان  عــرف  لقد 

تعلمون،  كــمــا  �لأخــــــرية، 

يف  �لكيان  تهّدد  كــادت  خطرية  �أحد�ثاً 

وحدته وتر�سم �أكرث من عالمة ��ستفهام 

�أن  �جلي�س  على  وكــان  م�سريه،  حول 

121

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

»اأنتم اإرث اجلي�ش واملراآة التي تعك�ش �س�رته النا�سعة يف جمتمعكم وحميطكم...«, بهذا الكلم خاطب قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي ال�شباط املتقاعدين خالل حفل ال�شتقبال الذي اأقامته القيادة يف قاعة العماد جنيم مبنا�شبة عيد اجلي�ش.

ح�سر الإحتفال الذي تراأ�سه العماد قه�جي رئي�ش الأركان الل�اء الركن �س�قي امل�سري, ورئي�ش رابطة قدماء الق�ى امل�سلحة 

اللبنانية العماد املتقاعد ابراهيم طنو�ش، وعدد كبري من ال�شباط املتقاعدين وكبار �شباط القيادة.

الن�سيد ال�طني اللبناين ومن ثم دقيقة �سمت على اأرواح ال�سهداء, فكلمة العماد املتقاعد ابراهيم طن��ش, وختاماً كلمة 

قائد اجلي�ش العماد قه�جي وحفل ك�كتيل.



النقاط  بني  ال�ضري  �ضيا�ضة  يتبع 

�لعدو  مو�جهة  يف  تارة  �مل�ستعلة، 

خالل  خ�سو�ساً  و�لإرهاب،  �لإ�سر�ئيلي 

عدو�ن متوز �لعام 2006، ونهر �لبارد 

مو�جهة  يف  وطـــور�ً   ،2007 �لعام 

تاأّججت  �لتي  �لد�خلية  �لفتنة  نار 

واختالط  امل��واق��ف  اح��ت��دام  بفعل 

�لآر�ء و�ملفاهيم، لكن ح�سور �جلي�س 

ب�سالبة  ترجم  �لذي  و�لقوي،  �لفاعل 

وحدته و��ستعد�د ع�سكرييه للت�سحية 

مرة  كل  يف  �سّكل  ح�ساب،  دون  من 

�سّمام �لأمان وخ�سبة �خلال�س، مقّدماً 

من  �لباهظة  �لــدم  �سريبة  كعادته 

�أجل �سون �لوحدة �لوطنية، وحتقيق 

�ل�ستقر�ر �ملن�سود �لذي ن�سهد �ليوم 

�جلي�س  �ملتتالية، مع جناح  ف�سوله 

�لأمنية  �لأجهزة  �سائر  مع  بالتعاون 

�سبكات  مــن  �لــعــديــد  تفكيك  يف 

م�سرية  وحت�سني  و�لعمالة،  �لإرهاب 

خطو�ت  ومو�كبة  �لأهــلــي،  �ل�سلم 

بالبالد  �لنهو�س  يف  �جلديد  �لعهد 

على خمتلف �لأ�سعدة.

وختاماً حّيا رفاق �ل�سالح بالقول:

�سورته  تعك�س  �لتي  و�ملــر�آة  �جلي�س  �أرث  �أنتم 

�لنا�سعة يف جمتمعكم وحميطكم، وكما كنتم خالل 

و�لندفاع  �ملناقبية  قدوة يف  �لع�سكرية،  �خلدمة 

و�لإلتز�م، كلي �أمل وثقة �أن ت�ستمرو� يف ما د�أبتم 

عليه، ر�سالً له و�سهود حق، تد�فعون عنه بالكلمة 

قيمه  دون  وجت�سّ �ل�سجاع،  و�ملوقف  �مل�سوؤولة 

بذلك  فتوؤكدون  �ليومية،  ن�ساطاتكم  يف  ومبادئه 

عمق �أ�سالتكم ووفائكم، وحتظون باحرت�م 

�ملو�طنني وتقديرهم.

تبقى  �أن  �لــرفــاق  �أيــهــا  لكم  عهدي 

على  �أمينة  جانبكم،  �ىل  �ملوؤ�س�سة 

و�أن  و�ل�سعاب،  �لأعباء  �إياكم  ت�سحياتكم، م�ساطرة 

تظل مالذكم �لد�ئم �لذي تطمئنون �إليه. فلن�سبك 

�ل�سو�عد معاً يف مقبل �لأيام، لأن يف �لإحتاد قوة، 

ومن خالل �لوفاء و�لت�سامن، نكمل �مل�سرية ون�سمو 

باجلي�س و�لوطن.

كلمة العماد طن��ش

�ىل  طنو�س  �لعماد  بــادر  كلمته،  م�ستهل  يف 

تاأ�سي�س  ذكرى  �ملجيدة،  �لذكرى  هذه  يف  �لقول: 

�إىل  و�إجالل  �إكبار  بتحية  �أتوّجه  �للبناين،  �جلي�س 

ال�ضباط  جميع  وباإ�ضم  الأب���رار،  �ضهدائنا  اأرواح 

�ملتقاعدين �أحيي قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي، 

�لذي �أبهر �ملو�طنني باأد�ئه، حيث متّكن �جلي�س يف 

ظل قيادته �حلكيمة، من توفري �لأمن لالإنتخابات 

لبنان ويف  كل  مرة يف  لأول  جرت  �لتي  �لنيابية 

�س و�لعمالة،  يوم و�حد، ومن تفكيك �سبكات �لتج�سّ

و�إف�سال حماولت �إحياء �لع�سابات �لرهابية، ودهم 

معاقل �ملجرمني، وبالتايل �إ�سعار �للبنانيني باأن 

بلدهم �ملتنوع هو �أكرث �أمناً من �أي بلد �آخر. لكن 

هذه �لإجناز�ت كلها، مل ت�سغله عن متابعة تنفيذ 

�خلزينة.  �إرهاق  �جلي�س من دون  م�سروع حتديث 

ونحن نعرف كم يتطلب هذ� �مل�سروع من �سعي 
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و�إبد�ع. لذلك ر�أيناكم يا ح�سرة �لعماد جتولون يف 

�لعامل وتقرعون كل �لبو�ب، من �أجل �حل�سول على 

�أ�سلحة حديثة وذخائر وبر�مج تدريب. وقد �ساهدنا 

و�سول وت�سّلم طالئع هذه �لتجهيز�ت، ولحظنا يف 

�أي ظروف �أعدمت تدريب �لوحد�ت وحّفزمت �لقو�ت 

يف  �حلربة  ــس  ر�أ� لت�سبح  ومّيزمتوها،  �خلا�سة 

�لت�سكيالت  �أجريتم  عناية  وباأي  �لإرهاب.  مكافحة 

لقد  �لإ�سالحية.  بر�جمكم  تنفيذ  لت�سريع  �لأخرية 

لحظنا كلنا �أن هذه �لإ�سالحات عّمت كل �لقطاعات، 

�لقوى �مل�سلحة  �إ�ستفادت منها ر�بطة قدماء  كما 

�للبنانية �لتي متّكنت مب�ساعدتكم من تاأليل �إد�رة 

فيها  النقل  �ضروط  وحت�ضني  الب�ضرية،  مواردها 

وت�سديد �لعجز يف مو�زنتها. ولقد �أطلعنا �أركانكم 

على �لتوجيهات �لتي �أعطيتموها لت�سريع عملية 

�ملركزي  �لع�سكري  �لنادي  عقار�ت  �أحد  تخ�سي�س 

لبناء مقر رئي�س لر�بطتنا، و�لإ�سر�ع يف توطني 

رو�تب �لرتباء و�لفر�د �ملتقاعدين، لتمكينهم من 

دون  من  و�ملدر�سية  �ملر�سية  م�ساعد�تهم  قب�س 

و�لهرمل  �إ�سار�ت من حلبا  نتلقى  عناء، وها نحن 

الطبابة  �ضروط  اأن  وغريها،  وحا�ضبيا  الأحمر  ودير 

و�ل�ست�سفاء بد�أت تتح�سن، و�أن كر�مة �ملتقاعدين 

يف �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية هي �ليوم �أكرث �سوناً...

و�أ�ساف قائالً:

�لقانون  م�سروَعي  على  �طلعتم  �أنكم  �سك  ل 

�ملوظفني  منح  للحكومة،  �أحدهما  يجيز  �للذين 

�ألف لرية  بدل غالء معي�سة مقطوع، قدره مائتا 

�لعتماد�ت  حلظ  �لثاين  ويجيز  �سهرياً،  لبنانية 

�لالزمة لدفع فروقات �سل�سلة �لرتب و�لرو�تب.

عثمان،  عثمان  �ملتقاعد  �للو�ء  �لر�بطة  كّلفت 

�إىل  �ملتقاعدين  لو�سول  �لقو�نني  �سدور  مالحقة 

حقوقهم، وبالفعل جنح يف ما يتعلق بامل�سروع 

�لول، �أي رفع �ملبلغ من مئة �ألف لرية �إىل مئة 

بني  �مل�ساو�ة  ملبد�أ  تكرمياً  وذلك  �ألفاً،  و�سبعني 

�ملتقاعدين وموظفي �خلدمة �لفعلية، كون هوؤلء 

�لأخريين يتقا�سون عند تقاعدهم مبلغ 170 �ألف 

لرية �أي 85٪ من �ملبلغ �ملخ�س�س لهم.

متكّنا  فقد  �لثاين  �مل�سروع  �ىل  بالن�سبة  �أما 

يعطي  ــذي  �ل �لقانون  ــد�ر  �إ�ــس على  �لعمل  مــن 

�أن  �إل  كغريهم،  �لرجعي  �ملفعول  �ملتقاعدين 

وز�رة �ملالية قامت بتف�سري هذ� �لقانون بحرمان 

ومتكنت  �لرجعي،  �ملفعول  مــن  �ملتقاعدين 

قانون  م�سروع  و�سع  من  �لنهاية،  يف  �لر�بطة 

ب�ساأن  لتف�سري هذ� �لقانون، ول يز�ل �لعمل جارياً 

�لو�سول �إىل �إعطاء �ملتقاعدين حقوقهم. 

لقد خرجت �لر�بطة من هذه �لتجربة با�ستنتاج 

باإ�ستمر�ر  يزد�د  �ملتقاعدين  عدد  �أن  وهو  و�حد، 

ومو�رد �لدولة تنق�س كل يوم، ب�سبب �إرتفاع كلفة 

ممانعة  و�أن  �ملو�زنة،  عجز  و�زديــاد  �لعام  �لدين 

بد�أنا  لذلك  �ست�ستد،  رو�تبنا  لزيادة  �ملالية  وز�رة 

�قت�سادية  موؤ�س�سة  �ىل  ر�بطتنا  لتحويل  ن�سعى 

�ململكة  فعلته  مبا  �إ�ــســوة  منتجة 

قدماء  بر�بطة  �لها�سمية  �لردنية 

�إىل  حّولتها  عندما  �مل�سلحة  قو�ها 

موؤ�س�سة �إقت�سادية منتجة، و�سّلمتها 

وهي  �لعامة،  �ملر�فق  بع�س  �إد�رة 

�لألفية«  قانون  بـ»م�سروع  تذكرنا 

و�عتربو�  �أ�سالفنا،  به  تقّدم  �لــذي 

فيه �أن جميع قدماء �لقوى �مل�سلحة 

�لر�بطة،  �إىل  حــكــمــاً  منت�سبون 

من  �ألف  من  جزء  �قتطاع  �ملالية  وز�رة  وفّو�سو� 

�لفعلية،  �خلدمة  وع�سكريي  �ملتقاعدين  رو�تب 

متكينها  بغية  للر�بطة،  �ملح�سومات  وحتويل 

حاز  وقد  منتجة.  �إقت�سادية  م�ساريع  �إقامة  من 

�ملخت�سة،  �ملر�جع  مو�فقة  يومها  م�سروعهم 

�لنيابي ومل ُيقر يف حينه  وُعر�س على �ملجل�س 

�حلالية  �لظروف  تكون  �ن  �آملني  معّينة،  لظروف 

�أكرث مالءمة لإقر�ر هذ� �مل�سروع.

لقد عر�سنا �أمامكم �لو�قع �لذي تعي�سه �لر�بطة، 

ويف  �مل�ستقبل،  ملو�جهة  نتد�ولها  �لتي  و�لفكار 

�خلتام، نكرر �سكرنا للعماد قهوجي �ساحب �لدعوة، 

�مل�سري  �سوقي  �لركن  �لــلــو�ء  ـــان  �لأرك ورئي�س 

وكل  ــان،  �لرك وهيئة  �لع�سكري  �ملجل�س  و�أع�ساء 

و�ضباط  اللقاء،  اإىل هذا  الذي ح�ضروا  املتقاعدين 

�خلدمة �لفعلية و�لرتباء و�لأفر�د، �لذين بذلو� جهد�ً 

�للبنانية.  �مل�سلحة  �لقوى  قدماء  خدمة  �أجل  من 

�أن عالقتنا بكم ومبوؤ�س�ستنا �لأم  لقد �سعرنا �ليوم 

�زد�دت �سالبة.

كالً  طنو�س  �لــعــمــاد  �سّلم  كلمته،  خــتــام  يف 

درع  �مل�سري  �لركن  و�للو�ء  قهوجي  �لعماد  من 

�لر�بطة وو�سام �ل�سرف لالإحتاد �لعربي للمحاربني 

جلامعة  �لتابع  �حلــرب  و�سحايا  �لقدماء 

�لدول �لعربية و�لذي كان قد منح لهما 

مــوؤخــر�ً يف  �ملــوؤمتــر  �نعقاد  �أثــنــاء  يف 

�جلماهريية �لعربية �لليبية. 
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�آب/�أيلول

�إعد�د:

ندين البلعة

تكرمي

2
0
0

9

هم ال�سهداء الأحياء. هم الذين اختربوا 

معنى الت�سحية بالذات من اأجل ال�طن. 

ع�سكري�ن اأ�سيب�ا خلل قيامهم ب�اجبهم 

ال�طني وتركت الإ�سابات اجل�سيمة علماتها 

يف اأج�سادهم. بع�سهم ما زال يف اخلدمة 

الفعلية, وبع�سهم بات يف �سف�ف 

املتقاعدين.

نح� مئتي ع�سكري معّ�ق كّرمتهم قيادة 

اجلي�ش مبنا�سبة عيد اجلي�ش, يف احتفال 

اأقيم يف نادي الرتباء املركزي, ح�سره رئي�ش 

النادي العقيد الركن ب�سام عيد ممثلً قائد 

اجلي�ش العماد جان قه�جي.

كلمة قيادة اجلي�ش

بعد �لن�سيد �لوطني �فتتاحاً، �ألقى �لعقيد �لركن 

عيد كلمة قائد �جلي�س ومما قاله:

اأيها الأخ�ة الأعزاء

نلتقي �ليوم يف نادي �لرتباء �ملركزي لنحتفي 

�جلي�س.  لتاأ�سي�س  و�ل�ستني  �لر�بعة  بالذكرى  معاً 

هذ� �لعيد �لذي يزد�د تاألقاً و�إ�سر�قاً عاماً بعد عام، 

عقود  خالل  وعطاء�تهم  �لع�سكريني  جهود  بف�سل 

�لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  �إجناز�ت  وتر�كم  �لزمن،  من 

على م�ساحة �لوطن دفاعاً و�أمناً و�إمناء.

ح�سور�ً  �ملعاين،  �سمّو  يكت�سب  �ليوم  لقاءنا  �إن 

عظمة  على  �لأحياء  �ل�سهود  فاأنتم  وم�سموناً، 

جي�سكم، وتاريخه �ملجيد �حلافل بالإيثار و�لبطولت 

حمل  مذ  و�لت�سحيات، 

ع�سكريوه �لأو�ئل �سعلة 

و�لت�سحية  ــرف  �لــ�ــس

يومنا  �ىل  ـــوفـــاء  و�ل

هــــذ�، حــيــث �لأمــانــة 

�ىل  جيل  من  تنتقل 

عز�ئم  ت�سونها  جيل، 

بقد�سية  �آمــنــو�  رجــال 

�ىل  ــربو�  و�ن �لر�سالة، 

ميادين �لعطاء يبذلون 

من  و�لنفي�س،  �لغايل 

�أجل عزة لبنان وكر�مة 

�أبنائه.

منذ  كــنــتــم  ولـــقـــد 

طليعة  يف  ــبــد�يــة  �ل

�لع�سكريني،  هــــوؤلء 

ن�سب  و�سعو�  �لــذيــن 

�سرف  �أن  �أعــيــنــهــم 

�جلي�س،  �ىل  �لإنتماء 

و�سولً  و�جلهد  و�لعرق  �لبذل  من  �لكثري  يتطلب 

�ىل �ل�سهادة، لكن �لقدر �ساء �أن تكونو� بني �أهلكم 

ذ�كرة  متجدد�ً يف  حياً  و�أن ت�سكلو� جزء�ً  ورفاقكم، 

�جلي�س و�لوطن، يتدفق عزماً و�إر�دة وعنفو�ناً.

�سعور  يخاجلني  �ليوم،  �أمامكم  �أقــف  �إذ  �إنني 

�لتي  و�لقيم  �ملبادئ  �لتز�مكم  مبــدى  عميق، 

�لع�سكرية،  خدمتكم  �أثــنــاء  يف  لــو�ءهــا  حملتم 

�لوقت  يف  ولكن  �سبيلها.  يف  حياتكم  ونــذرمت 

وجهكم،  وق�سمات  عيونكم  بريق  يف  �أرى  عينه، 

�لفّعالة  و�مل�ساركة  �لعطاء،  �إر�دة  على  �لإ�سر�ر 

�سهد�ء مدى �لعمر ويتابعون �لعطاء

قيادة اجلي�ش يف تكرميهم

الأمانة ت�س�نها 

عزائم الرجال



و�ل�سعاب،  �لعقبات  كانت  �حلياة، مهما  دورة  يف 

من  �لرغم  وعلى  �لفرد،  �إ�سابة  �أن  من  �نطالقاً 

�لتي  �ملادية  ن�ساطاته  بع�س  على  تاأثري�تها 

تتطلب جهد�ً ج�سدياً خا�ساً، ل ميكن �أن حتول دون 

�إبد�عه يف نو�ٍح �أخرى. وهذ� ما �أثبتموه با�ستمر�ر 

�لفكر  ــالت  جم يف  منكم  �لعديد  �إجنـــاز�ت  عــرب 

�سدى  لقــت  و�لتي  وغريها،  و�لفنون  و�لثقافة 

�إيجابياً وتقدير�ً عالياً من قيادة �جلي�س، ومن �أبناء 

�ملجتمع �للبناين كافة، و�أظهرت ب�سورة �ساطعة 

لالإ�سهام  و�ندفاعكم  وكفاءتكم،  قدر�تكم  مدى 

قيادة  �إن  ووطنكم...  �سعبكم  نهو�س  م�سرية  يف 

�جلي�س تعاهدكم جمدد�ً �لبقاء على عادتها، وفية 

لكم حافظة لت�سحياتكم، �ساهرة على م�ستقبلكم 

د�ئماً  و�ستكون  عائالتكم،  وم�ستقبل 

�ىل جانبكم يف كل ما حتتاجونه من 

وهي  ومعي�سية،  حياتية  م�ساعد�ت 

كنتم  كما  �لعطاء،  ملو��سلة  تدعوكم 

يف �ملا�سي �لبعيد و�لقريب...

حتى اآخر نقطة دم

حفل  �ىل  �جلميع  �نتقل  بعدها 

كوكتيل، �أتيح خالله ملجلة »�جلي�س« 

لقاء بع�س �لع�سكريني �ملكّرمني.

ــل جــمــال حــيــدر مــن فوج  ــوؤه �مل

معركة  خالل  �أ�سيب  �لبحر،  مغاوير 

�ل�سنية ومن ثم يف نهر �لبارد، وهو 

دهمنا  »خــالل  �لفوج:  يف  يــز�ل  ما 

يف  �لإرهابيون  فيه  كان  منزل  لآخر 

�أ�سبُت  �ل�سنية،   - كفرحبو  بلدة 

متفجر  بر�سا�س  كتفي  يف  مبا�سرة  �إ�ــســابــة 

لثالث  �لإ�سابة  هذه  �أثر  على  خ�سعُت  و�سظايا. 

عمليات �أعقبتها �إ�سرت�حة ملدة �سنة عدُت بعدها 

�ىل فوج مغاوير �لبحر لأتابع و�جبي �لوطني.

يف  �لبد�ية  يف  بقيُت  �لبارد  نهر  معارك  خالل 

مركز �لفوج نظر�ً �ىل �إ�سابتي. ولكنني مل �أ�ستطع 

�أن �أبقى هناك بينما ي�ساب وي�ست�سهد رفاق �أخوة 

يف  جديد  من  �أ�سبُت  �ملعركة،  �ىل  نزلُت  يل. 

�لإ�سرت�حة  وبعد  لعملية،  خ�سعُت  وظهري،  كتفي 

باٍق  �أنذ�  ها  و�حلمد هلل  �ملعركة جمدد�ً  �ىل  عدُت 

�لوقت  يف  �إد�ريـــة  مهاماً  ت�سلمُت  �لفوج.  يف 

�حلا�سر، ولكنني �أوؤكد �أنني م�ستعد للم�ساركة يف 

�أي مهمة تطر�أ وحتى �آخر نقطة دم...
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»لي�ش �س� ِبني!؟«

�لرقيب حلود  �أ�سيب  �لعام 2000  يف 17 متوز 

�لإ�سر�ئيلي  �لعدو  ق�سف  خالل  �جلمهور  يف  حلود 

بالدفاع �ملدين  »كنُت ملماً  �لأ�سغال:  ثكنة فوج 

يف  �مل�سابني  م�ساعدة  �ىل  دفعني  ما  و�لإنقاذ، 

�ملياه  م�سخات  لإح�سار  طريقنا  ويف  �لثكنة. 

لإطفاء حريق، �سقط �ساروخ �أمامي فُبرتت رجلي 

ولكن  �لبرت  و�سك  على  �لثانية  وكانت  �لأوىل، 

�أ�سيب وجهي وج�سمي ب�سظايا وخ�سعُت  �أنِقذت. 

لعمليات عديدة و��سرتحُت خالل فرتة �لعالج نحو 

ومّت  �جلي�س  �ىل  بعدها  عدُت  �أ�سهر.  وثالثة  �سنة 

كفر�سيما  يف  �لهند�سة  مديرية  �ىل  ت�سكيلي 

حيث ت�سّلمُت مركز�ً �إد�رياً«.  

تقدمي  على  قادر  اأنك  تعتقد  هل   •
املزيد من الت�سحيات؟

- »لي�س �سو بني«!؟.... رّكبت رجالً وها �أنا �أتابع 

و�لت�سحية،  للمتابعة  وم�ستعد  �لطبيعية  حياتي 

وكاأنني مل �أ�سب. لقد �أّمنت يل قيادة �جلي�س كل 

ما �أحتاجه كم�ساب و�حلمد هلل.

يعتمرون ال�اجب تاجاً

خالل عدو�ن متوز 2006، د��س على لغم �أر�سي، 

يذكر �أنه كان يوم خمي�س، ح�سل ذلك يف منطقة 

جد�ً  مت�سررة  منطقة  كانت  قانا،  فوق  �سّديقني 

من �لعدو�ن، و�لتنّقل فيها �سبه م�ستحيل. 

من  عيا�س  �لنا�سر  عبد  جمال  �لعريف  طلب 

ي�سيبهم  ل  حتى  �آمن  مكان  �ىل  �لإنكفاء  زمالئه 

ر يف  �أذى. �أّدت �إ�سابته �ىل برت رجله �ليمنى وتك�سّ

�لعظم، بالإ�سافة �ىل �سلل يف رجله �لي�سرى.

 62 )�لكتيبة  �ل�ساد�س  �للو�ء  يف  حينها  كــان 

�ل�سرية 623(، خ�سع لأكرث من 21 عملية جر�حية 

�ليوم يف  �لفعلية وهو  �أن يعود �ىل �خلدمة  قبل 

مقر عام منطقة �جلنوب - طبابة �لنبطية.

يف  �جلي�س  �أبطال  من  هو  ريا�سياً،  كان  عيا�س 

�لقفز �لعايل وكرة �ليد )منتخب �جلنوب(، وحائز 

جو�ئز وتقدير�ت عديدة. 

هل يندم �ليوم على ما �آلت �ليه حاله؟ يقول: 

عند �إ�سابتي ونقلي �ىل �مل�ست�سفى، �سعرُت بنار 

من  يقّلل  مل  �ل�سعور  هذ�  ولكن  مني  تت�ساعد 

للمو�جهة  قوي  د�فــع  د�خلي  يف  كان  عزميتي، 

خ�سو�ساً �أنني عاي�ست �لعدو�ن خالل 33 يوماً.

�لعريف عيا�س هو �ليوم يف مركز �إد�ري، يوؤدي 

عد�د  من  لأنه  لي�س  مكّرماً  �لر�أ�س«  »ر�فع  و�جبه 

�أولئك  من  و�حــد  لأنــه  بل  فح�سب،  �حلــرب  جرحى 

�لذين يعتمرون و�جبهم تاجاً. هذ� ما علمتنا �إياه 

�ملوؤ�س�سة �لع�سكرية يقول.

يف اإنفجار التل

�لعريف زياد عبد �لكرمي من �للو�ء �حلادي ع�سر، 

�أ�سيب خالل �إنفجار �لتل �لذي ��ستهدف با�ساً ينقل 

ع�سكريني �ىل مر�كز خدمتهم.

يروي ق�سته:

يوم  ـــك  ذل وكــــان  ــ�ــس،  ــل طــر�ب �ىل  ــلــنــا  »و�ــس

ع�سر  �إل  �لثامنة  �ل�ساعة  وعند   2008/8/13

نزلت  طر�بل�س،  يف  توقفنا  تقريباً  دقــائــق 

لأ�سرتي كعكة ووقع �لإنفجار. مل نِع ما جرى �سوى 

يف �مل�ست�سفى بعد ثالثة �أيام. فقدُت نظري ثم 

��ستعدته ولكن عيني �لي�سرى ما ز�لت مت�سررة. 

رجلي  �أعيقت  ــاغ،  ــدم �ل يف  بــارجتــاج  �أ�ــســبــُت 

�أنحاء  �أ�سبُت ب�سظايا وك�سور يف كل  �لي�سرى، كما 

ج�سمي.

�لهند�سة  �سرية  يف  نقاباً  كنُت  �حلــادث،  قبل 

قيامي  �ىل  بالإ�سافة  �ألغام(  )�إخت�سا�س   1106

بعدة مهام يف �ل�سرية من حّد�د فرجني وكهرباء 

�ل�سرية  يف  زلُت  ما  �لآن  �ل�سيانة.  خمزن  و�أمني 

�ملهام  دون  من  ولكن  نف�سها 

قبل  عنها  م�سوؤولً  كنُت  �لتي 

�لتاأثري�ت  �ىل  نظر�ً  �إ�سابتي، 

�لتي خّلفها �حلادث على �سحتي 

وحركتي«.

دفاعاً عن وطننا

�لطنطاوي  م�سطفى  للجندي 

نهر  يف  �أ�سيب  �أخـــرى،  ق�سة 

�لبارد وقد كان حينها يف �لقوة 

مهمة  ينّفدون  كانو�  �ل�ساربة. 

�لأونــــرو�  ــس  ــد�ر� م حميط  يف 

�ل�ساعة  و»عــنــد  �ملــخــيــم،  يف 

�سربنا  فجاأة  و�لن�سف،  �لتا�سعة 

وكنُت  بالر�سا�س  �لإرهــابــيــون 

�أ�سبُت  �أ�سيبو�.  �لذين  بني  من 

برجلي ونقلُت �ىل �مل�ست�سفى �لع�سكري �ملركزي 

يف بريوت حيث ما زلُت �أتابع �لعالج �لفيزيائي 

حتى �ليوم.

هذ�  �ملكافحة.  فرع  �ىل  ُنقلُت  �ملعركة،  بعد 

�لفرع يحتاج �ىل جمهود �أكرب، ولكنني �سخ�سياً ل 

�أقوم مبهام مرهقة، بل �أ�ساعد يف �ملهام �لأمنية.

لقيُت دعماً ومتابعة �سليمة لو�سعي، و�أنا �ليوم 

لب�سنا  فقد  وطني،  عن  �لدفاع  يف  �أبد�ً  �أتردد  ل 

�أمّت  على  ونحن  دماً  لندفع  �لع�سكرية  �لبزة  هذه 

��ستعد�د لذلك دفاعاً عن وطننا«.

�لع�سر�ت  وجوه  قر�أناها يف  �أخرى كثرية  ق�س�س 

عالمات  يحملون  �أنا�س  ق�س�س  �أج�سادهم.  ويف 

فارقة لها عنو�ن و�حد: دفاعاً عن لبنان.
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يف �لذكرى �لثالثة 

للعدو�ن �ل�سر�ئيلي 

ف�ج الأ�سغال امل�ستقل يحيي ذكرى �سهدائه

اأكاليل زهر

على الن�سب

التذكاري لل�سهداء يف الريزة

حّيا وزير �لدفاع �لوطني �ليا�س �ملر »�أرو�ح �ل�سهد�ء و�جلرحى وكل �ل�سباب 

�لعام  �جلنوب يف متوز  �أر�س  على  ��ست�سهدو�  �لذين  �ملقاومني،  �للبنانيني 

2006، وكل من د�فع عن �أر�سه وبيته وعائلته«.

كالم �لوزير �ملر جاء خالل �حتفال �أقيم يف باحة مبنى وز�رة �لدفاع �لوطني 

خالل  لبنان  على  �لإ�سر�ئيلي  للعدو�ن  �لثالثة  �لذكرى  ملنا�سبة  �لــريزة،  يف 

�سهر متوز من �لعام 2006، حيث و�سع �إكليالً من �لزهر با�سم فخامة رئي�س 

�جلمهورية �لعماد مي�سال �سليمان �أمام �لن�سب �لتذكاري ل�سهد�ء �جلي�س يف 

يف  ��ست�سهدو�  �لذين  �لع�سكريني  لأرو�ح  تكرمياً  وذلك  �لــوز�رة  مبنى  باحة 

مو�جهة هذ� �لعدو�ن. كما و�سع قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي �إكليالً �آخر �أمام 

�لن�سب، يف ح�سور رئي�س �لأركان �للو�ء �لركن �سوقي �مل�سري ونو�ب رئي�س 

الأركان وكبار �ضباط القيادة.

وقال �لوزير �ملر يف كلمته: »نتذكر �ليوم �سهد�ء �جلي�س �لذين �سقطو� يف 

و�جلرحى  �سهيد�ً  بلغ عددهم خم�سني  وقد  لبنان  �لوح�سي على  عدو�ن متوز 

�لذين بلغو� 315 جريحاً بينهم 40 �سابطاً. ع�سنا يف تلك �ملرحلة مثل كل 

�للبنانيني �أياماً �سعبة. ع�سنا يف وز�رة �لدفاع مع فخامة رئي�س �جلمهورية 

قام  وقد  جد�ً.  ودقيقة  ح�سا�سة  �أياماً  �جلي�س  قائد  يومذ�ك  �سليمان  مي�سال 

�جلي�س �للبناين بعمل بطويل و�أدى و�جبه بالدفاع عن �أر�سه ووطنه ومب�ساعدة 

مو�طنيه على �أف�سل وجه ما كلف �جلي�س �سهد�ء وجرحى«.

�لذين  �ملقاومني  �للبنانيني  �ل�سباب  وكل  �جلرحى  �ل�سهد�ء  »�أرو�ح  وحّيا 

��ست�سهدو� على �أر�س �جلنوب وكل من د�فع عن �أر�سه وبيته وعائلته«. وتوّجه 

مبنا�سبة ذكرى مرور ثالث �سنو�ت 

خالل  ع�سكريني  ��ست�سهاد  على 

فوج  �أقــــام   ،2006 متـــوز  عــــدو�ن 

تكرميياً  �حتفالً  �مل�ستقل  �لأ�سغال 

قيادته  مركز  يف  �ل�سهد�ء  لعائالت 

يف حارة �ل�ست.

حمود،  علي  �لركن  �لعميد  و�ألقى 

جان  �لــعــمــاد  �جلي�س  قــائــد  ممــثــالً 

قهوجي، كلمة للمنا�سبة ومما قاله:

على  مــــّرت  ــنــو�ت  �ــس ثـــالث   ...

�لأ�سغال  ــوج  ف ــطــال  �أب ��ست�سهاد 

�مل�ستقل، ثالث �سنو�ت مّرت وكاأنها 

��ست�سهدو�،  �ملكان  �لبارحة. يف هذ� 

�آب/�أيلول

�إعد�د:

نينا عقل خليل

جان دارك ابي باغي

تخليد�ً لذكر�هم

2
0
0
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ويف هذ� �ملكان نتذّكرهم كما يف كل 

�أبد�ً يف ذ�كرتنا،  �إنهم باقون  مكان. 

يف ذ�كرة �جلي�س، يف ذ�كرة �لوطن. 

ن�سور  عليائهم  يف  وهم  نتذّكرهم 

حلظة،  كل  يف  فوقنا  حتــوم  خالدة 

ويف كل حني.

و�أ�ساف:

�أنه،  �لإ�سر�ئيلي  �لعدو  ظــّن  لقد 

باآلته  �لــفــوج  ثكنة  با�ستهد�فه 

ك�سر  ي�ستطيع  �حلــاقــدة،  �لهمجية 

وحدته  وتــ�ــســديــع  �جلــيــ�ــس  �إر�دة 

على  قــدرتــه  و�إ�ــســعــاف  �لد�خلية، 

من  ومنعه  و�ملــو�جــهــة،  �ل�سمود 

حدود  عن  �لدفاع  يف  بدوره  �لقيام 

�لوطن، و�سون م�سرية �سلمه �لأهلي، 

جي�س  �أننا  قادته  بال  عن  غاب  وقد 

ر��سخ �لعقيدة، حمافظ على ثو�بته 

ك د�ئماً بقوة �حلق،  �لوطنية، متم�سّ

فيما يوؤمن بحق �لقوة �لتي يدعمها 

باحلديد و�لنار.

�سهد�ءنا �لأبطال

�إل  �لــذكــرى  هــذه  يف  ي�سعني  ل 

و�أمام  ت�سحياتكم،  �أمــام  �أنحني  �أن 

حلقو�  وَمن  �سبقوكم،  َمن  ت�سحيات 

�سهد�ء  من  �ل�سامية،  مب�سريتكم 

�لفوج و�سهد�ء �جلي�س.

ــا،  ــن ــزت �أنـــتـــم، فــخــرنــا، وع

وكر�متنا، و�أنتم �إكليل غار على 

�أعطيتم  ب�سهادتكم،  لبنان،  جبني 

�ل�سادقة  �ملحبة  �أمثولة يف  �جلميع 

وكاأنكم كنتم تقولون: هكذ�  للوطن، 

ُي�سان  وهكذ�  �ملجتمعات،  ُتبنى 

تر�بها، وت�ستمر ح�سار�تها.

و�أفكارنا،  قلوبنا  يف  �أحياء  �إنكم 

وعند ربكم ترزقون...

من  �إكليل  و�سع  �لإحتفال  تخّلل 

با�سم  �لتذكارية  �للوحة  �أمام  �لزهر 

قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد 

وتاله حفل كوكتيل، كما قّدمت دروع 

تذكارية لذوي �ل�سهد�ء.

�سهد�ء  �أهـــايل  »�إىل  بالتــعـازي 

و�ىل  �ليوم  هــذ�  يف  ��ست�سهدو�  �لذين  �ملقاومة 

و�لعدو�ن  �لق�سف  نتيجة  ��ست�سهدو�  �لذين  �ملدنيني  �لأبرياء  �للبنانيني 

�لإ�سر�ئيلي على لبنان يف 12 متوز 2006«.

�جلوية  �لربية،  �جلي�س  �أ�سلحة  متثل  وحــد�ت  �لإحتفال  يف  �ساركت  وقد 

�لوطني  �لن�سيد  لزمة  �أد�ء  �جلي�س  مو�سيقى  من  مفرزة  وتوّلت  و�لبحرية، 

�للبناين ومعزوفة �ملوتى ون�سيد �ل�سهد�ء. ويف �خلتام مّت عر�س �لتحية من 

قبل �لوحد�ت �مل�ساركة.



املطران حمف�ظ اعترب ال�سهادة 

اإثباتاً لعقيدة وطنية ثابتة

ممثل قائد اجلي�ش حّيا ال�سهداء 

واأهاليهم القاب�سني على اجلمر 

باأ�سابع من اإرادة و�سرب
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�لذكرى �ل�سنوية �لثانية ل�سهد�ء �جلي�س

يف معركة نهر �لبارد

رئي�ش  فخامة  ممثل  بح�س�ر 

اجلمه�رية العماد مي�سال �سليمان الل�اء الركن نبيل 

قدا�ساً  اجلي�ش  قيادة  بالتعاون مع  ل�ميار  تيلي  اأقامت حمطة  قرعة, 

جنائزياً يف بازيليك �سيدة لبنان - حري�سا - ملنا�سبة مرور �سنتني على 

�شقوط �شهداء اجلي�ش يف معركة نهر البارد.

قدا�ش وجناز يف حري�سا

ح�س�ر وكلمات

يف  �ملارونية  �لأبر�سية  ر�عي  حمفوظ  يو�سف  �ملطر�ن  �لقد��س  تر�أ�س 

عبيد  يونان  �لأب  لبنان  �سيدة  مز�ر  رئي�س  نائب  وعاونه  �سابقاً،  �لرب�زيل 

و�لأب مرو�ن ثابت �أمني عام �ملد�ر�س �لكاثوليكية بح�سور ممثل دولة رئي�س 

جمل�س �لنو�ب نبيه بري مدير عام �لإد�رة �مل�سرتكة �لأ�ستاذ �سيمون معو�س، 

ك�سرو�ن  قائمقام  �سعادة  �ل�سنيورة  فوؤ�د  �لوزر�ء  جمل�س  رئي�س  دولة  ممثل 

رميون حّتي، ممثل معايل وزير �لدفاع �لوطني �ليا�س �ملر �لعميد �لإد�ري 

�سارل  �لركن  �لعميد  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  متى، ممثل  ��سكندر 

�ل�سيخاين ووفد من قيادة �جلي�س، ممثل مدير عام قوى �لأمن �لد�خلي �للو�ء 

�أنطو�ن �لب�ستاين، ممثل مدير عام �لأمن �لعام  �أ�سرف ريفي �لعقيد  �لركن 

�أمن  �لأول ب�سارة كالب، ممثل مدير عام  �لركن وفيق جزيني �ملالزم  �للو�ء 

�لدولة �لعميد �ليا�س كعيكاتي �ملالزم �لأول فار�س خوري، ممثل مدير عام 

قائد  ممثل  فرن�سي�س،  عادل  �لعقيد  غامن  �أ�سعد  �ملتقاعد  �لعميد  �جلمارك 

�لعقيد  �ملغاوير  فوج  قائد  رحال،  روبري  �لر�ئد  �سكور  �نطو�ن  �لعميد  �لدرك 

�أنطو�ن جريج،  �أمن ك�سرو�ن �لعقيد �لركن  �لركن �سامل روكز، رئي�س مكتب 

و�لأفو�ج  �لألوية  قادة  كال�سي،  جاك  لوميار«  »تيلي  لتلفزيون  �لعام  �ملدير 

من  وح�ضد  ال�ضهداء  الع�ضكريني  وعائالت  ال�ضهداء  رفاق  وال�ضباط  والوحدات 

�مل�سلني. خدمت �لقد��س جوقة �سيدة لبنان بقيادة جوزف مر�د وتولت غادة 

�سبري خدمة �لقد��س. وقد نقلت وقائع �لقد��س مبا�سرة على �لهو�ء، وكانت 

من �إخر�ج د�ين �ليا�س �نطو�ن.

باملمثلني  ياغي  �أبي  د�رك  جان  �لزميلة  �لإحتفال  مقّدمة  رّحبت  بد�ية 

�لر�سميني و�لأمنيني وباحل�سور كافة و�ألقت كلمة قالت فيها:
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»�سنة ثانية تفنى من عمرنا �لأر�سي لتوؤّبد عمرهم �لأبدي.

�أحيلى  وما  ذكر�هم فتجمعنا،  لتعود  �لعظيمة  فّرقتنا همومها  ثانية  �سنة 

�للقاء. ولكن، من �أين يل �أنا �لباحثة دوماً عن مكان حتت �ل�سم�س، �أن �أتكّلم 

على َمن هو حّي ر�قد حتت �لرت�ب، هو �ل�سم�س، �سم�س لبنان، هو �حلقيقة، 

حقيقة �سعبه.

هو �سهيد جي�سنا �لبا�سل من �أملى علّي �أم�س ما �ساأتلوه عليكم �ليوم.

�أمي، �أختي، زوجتي، ولدي، حبيبتي، �أهلي، كفكفو� �لدمع، و�ن�سجو� عائلة 

تتربعم فيها �ملحبة و�حلكمة و�لقد��سة، وُتزهر، وُتثمر.

حر�ب  و�قرنو�  تنكي�س،  طول  بعد  بيارقكم  �إرفعو�  و�لدرب،  �ل�سالح  رفاق 

�ساأفة  فت�ستاأ�سلو�  وح�سارته،  و�سعبه  لبنان  وحب  ق�سمكم  ب�سالح  �ل�سهادة 

�ختلفت  مهما  حولها  تكوكبو�  �حلكيمة،  بقيادتكم  ثقو�  و�لإرهــاب.  �لإحتالل 

ومذ�هبكم،  ومناطقكم  فئاتكم 

فباجلي�س وحده ينه�س لبنان.

ما  لها،  عري�ساً  �ل�سهادة  �ختارتني  مّلا  �لأبّي،  لبنان  �سعب  يا  �سعبي، 

و�مل�سلحة  و�لأنانية  �لطائفية  فانبذ  وكر�مته،  لبنان  جمد  غري  يّف  نظرت 

و�أكرث  �لتاريخ  كان يف  كما  تعيده  �أن  على  لبنان  وعاهد  و�لآنية،  �ل�سخ�سية 

معّلم �لكون، منارة �ل�سرق، وطن �هلل«.

املطران حمف�ظ: 

ع�سق�ا ال�سهادة وح�سل�ا عليها

»�جتمعنا  فيها:  جاء  عظة  حمفوظ  �ملطر�ن  �ألقى  �ملقد�س  �لإجنيل  بعد 

و�لو�حد  �ملئة  �أبطالنا  ل�ست�سهاد  �لثانية  �ل�سنة  ذكرى  ولنحيي  لل�سالة  �ليوم 

معارك  يف  توفو�  �لذين  �ل�سهد�ء،  وباقي  �للبناين،  �جلي�س  من  و�ل�سبعني 

�لبا�سل. لقد مّت  �لبارد وغريها، دفاعاً عن وطنهم لبنان وكر�مة جي�سه  نهر 

فيهم �ملثل �لقائل: »�إن حّب �لأوطان من �لإميان«، لقد كانو� حقاً، م�سيحيني 

وم�سلمني، موؤمنني باهلل عّز وجّل، و�إميانهم باهلل، جعلهم يوؤمنون بوطنهم 

له،  حدود  ل  ووفاء  كاملة،  وت�سحية  مثايل،  وب�سرف  باأمانة  فخدموه  لبنان 

مرفوعي  عليها  ح�سلو�  وقد  �سبيله  يف  �ل�سهادة  يع�سقون  كانو�  وكاأنهم 

�لر�أ�س!«.

وتابع قائالً:

بالقول  لي�س  �سامية،  وطنية  لعقيدة  �إثبات  فهي  بال�سهادة،  تاأملنا  »�إذ� 

به  قام  ما  وهذ�  بالوجود،  وحتى  �أي�ساً  بالفعل  خا�سة  وبطريقة  بل  فح�سب 

�أبطالنا �ل�سهد�ء �لذين نحيي ذكرى ��ست�سهادهم، فال �حلب �لو�لدي، ول �حلب 
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دون  حــال  �لبنوي،  �حلــب  ول  �لــزوجــي، 

قيامهم بهذه �لر�سالة �لوطنية �ل�سامية و�ملقد�سة. بل 

كانو� يو�جهون �ملوت دفاعاً عن وطنهم، ويتلقونه ب�سجاعة نادرة وببطولة 

�ل�سهادة  و�جب  وموؤّدين  بو��سل،  كجنود  و�جبهم  موؤّدين  �لطبيعة،  فائقة 

�أدوها حممديني وم�سيحيني، كانت  �أكمل وجه، لأن هذه �ل�سهادة �لتي  على 

ز�هر  مب�ستقبل  �لوطيد  وباإميانهم  وجل،  عّز  باهلل  �إميانهم  على  موؤ�س�سة 

لوطنهم لبنان«.

ووّجه حتية �إىل �أهل �ل�سهد�ء قائالً:

بكم  �آٍن  يف  ويفتخر  �لعميق  حزنكم  ي�ساطركم  باأجمعه  لبنان  �أن  »ثقو� 

ذلك  كل  �لعظيم،  �ل�سرف  من  �ليه  و�سلو�  ما  �إىل  و�سلو�  �لذين  وباأولدكم 

بف�سل تربيتكم �ل�ساحلة لهم �لدينية و�لوطنية، و�سالتنا �ىل �هلل عّز وجّل، 

وبنات،  بنني  عندكم من  ما  لكم  ويحفظ  و�لقوة،  �لعز�ء  بل�سم  يعطيكم  �أن 

فتفرحون بهم تعوي�ساً عما خ�سرمتوه«.

كلمة القيادة: 

بف�سل الدماء تعمدت وحدة ال�طن

�لعميد  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  ممثل  �ألقى  �لقد��س  ختام  يف 

�لركن �سارل �ل�سيخاين كلمة باملنا�سبة جاء فيها: 

على  لل�سالة  �ملقد�س،  �ل�سرح  هذ�  �ىل  تقاطرمت  �لوطن،  �أرجاء  كل  »من 

�أرو�ح �أحبائكم �ل�سهد�ء، توحد يف ما بينكم م�ساعر �ملحبة و�لإميان، و�لفخر 

مباآثر هوؤلء �لرجال �لأبطال، �لذين �سّطرو� بت�سحياتهم �جل�سام، �أروع مالحم 

عنفو�ن  �لزكية  بدمائهم  �سانعني  �ملجرم،  �لإرهــاب  مو�جهة  يف  �لبطولة 

موؤ�س�ستهم، وجمد لبنان وكر�مة �أبنائه.

اأيها الإخ�ة الأعزاء

�أعتى  �جلي�س �سد  �لتي خا�سها  �لبارد  نهر  بعد مرور �سنتني على معركة 

�لنيل من  قوة  �أوتي من  ما  بكل  حاول  و�لذي  لبنان،  عرفه  �إرهابي  تنظيم 

هذه  �أحــد�ث  تز�ل  ما  �لأهلي،  �سلمه  وم�سرية  �لوطن  ووحدة  �جلي�س  هيبة 

�ملعركة وم�ساهدها حّية يف �لأذهان و�لب�سائر، وما تز�ل �ساحات لبنان ومدنه 

مذّهبة  �أو�سمة  �سورهم  فرتفع  �ل�سهد�ء،  بتكرمي  حتتفي  وقــر�ه،  وبلد�ته 

�حلجر،  قبل  بالقيم  �مل�سيدة  �لتذكارية،  �لأن�ساب  لهم  وتقيم  �سدرها،  على 

م�ستظلة د�ئماً باأعالم �لوطن و�جلي�س، �خلفاقة باأن�سام �حلرية و�لكر�مة، قبل 

�لع�سكريني يف  �أن مت�سي يف كل �جتاه، حمدثة كل ذي �سمع عن بطولت 

يزهق  دماء  �سيل  �ىل  �لبارد  ماء  فيها  ��ستحال  �لتي  �لكربى،  �ملوقعة  تلك 

�لباطل وينت�سر للحق.

ولدى  �ملو�طنني،  نفو�س  �ملعركة يف  �أحدثته هذه  �لذي  �لعميق  �لأثر  �إن 

وظروفها  باأ�ضبابها  يتعلق  ما  ال�ضواء، يف  على  واخلارجية  املحلية  الأو�ضاط 

كانت  �لتي  �جل�سيمة  �لأخطار  على  برهان  �أ�سطع  لهو  ونتائجها،  وجمرياتها 

حتدق بالوطن باأ�سره من قبل هذ� �لتنظيم �لإرهابي، كما هو خري دليل على 

�أظهره  ما  مبو�ز�ة  و�لإن�سانية،  �لأخالقية،  �لقيم  و�لتز�مه  �جلي�س  �أد�ء  ح�سن 

�لع�سكريون من �سجاعة فائقة، وب�سالة نادرة يف �ساحة �مليد�ن، �إذ كان �لو�حد 

منهم يندفع خلف �أخيه ليحّل مكانه يف �ل�سفوف �لأمامية، و�جلندي �جلريح 

ينتظر بفارغ ال�ضرب ال�ضماح له بالعودة اإىل خطوط املواجهة، وكاأن اجلميع 

�ملحللني  ده�سة  مو�سع  كان  �لذي  �لأمر  �ل�سهادة،  نحو  مت�سارع  �سباق  يف 

و�ملر�قبني، �لأقربني منهم و�لأبعدين.

اأيها احل�س�ر الكرمي

نحتفي  �لذين  و�ل�سبعني،  و�لو�حد  �ملائة  �لأبر�ر،  �سهد�ئنا  دماء  باأن  ثقو� 

بذكر�هم �ليوم، �ىل جانب �آلم رفاقهم �جلرحى و�ملعوقني، قد �سّكلت حمطة 
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ل�سالبة  نا�سعاً  م�سرقة يف تاريخ لبنان، وعنو�ناً 

جي�سه وقدرته على حتقيق �لنت�سار. 

�لوطن،  وحــدة  تعّمدت  �لدماء  هــذه  فبف�سل 

�أبنائه،  بني  �مل�سرتك  �لعي�س  �إر�دة  خت  وتر�سّ

�لطامعني  وجــه  يف  منيعة  �أ�ـــســـو�ره  ــانــت  وب

�أ�سبح  �أي�ساً  �لدماء  هــذه  وبف�سل  و�لغادرين، 

�ملخاطر  مو�جهة  يف  ومناعة  قوة  �أكرث  �جلي�س 

�لوطن  درع  �أنــه  ــرى  �أخ مــرة  مثبتاً  و�ل�سعاب، 

�حل�سني وخ�سبة خال�سه، وحامي ر�سالته �حل�سارية 

و�لإن�سانية �لتي طاملا �سّكلت عّلة وجوده، وعنو�ن 

تاألقه وح�سوره �لفاعل بني �لأوطان جميعاً.

ذوو ال�سهداء

�لقاب�سون على �جلمر  �أيها  و�إعتز�ز�ً  يكفيكم فخر�ً 

�حلزن  ت�سرب  بوجوه  �ل�سم�س  �إىل  �ل�ساخ�سون  و�سرب،  �إر�دة  باأ�سابع من 

نحو  �ملتعالية  وفروعها  �ل�سهد�ء  �سجرة  جذور  متثلون  �أنكم  ت�سع،  وهي 

�ل�سماء، و�أنكم يف طليعة �ملوؤمنني بلبنان، بعد �أن بذلتم �لغايل و�لنفي�س 

يف �سبيله، و�علمو� باأن �جلي�س، �لذي يرى فيكم ظّل �أبطاله، �سيبقى وفياً 

�إرث  منه،  فاأنتم  و�ل�سر�ء،  �ل�سر�ء  يف  جانبكم  و�إىل  ل�سهد�ئه،  كوفائه  لكم 

�أم�سه، وعّز حا�سره، وربيع غده �ملتجّدد باإ�ستمر�ر.

و�ملو��ساة  �لعز�ء  بخال�س  �أتوّجه  قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  باإ�سم 

على  �جلمهورية  رئي�س  فخامة  و�أ�سكر  و�أقربائهم،  ورفاقهم  �ل�سهد�ء  لذوي 

رعايته هذ� �لقد��س، كما �أ�سكر �إد�رة حمطة »تيلي لوميار« و�ل�سادة �ملطارنة 

و�لآباء �لأجالء، وكل َمن �أ�سهم يف تنظيم �حلفل و�سارك يف ح�سوره.

�لعطرة  ذكر�هم  ود�مــت  عليائهم،  يف  ــر�ر  �لأب ل�سهد�ئنا  و�خللود  �ملجد 

�ل�سرف  طريق  على  هــدي  ومــنــارة  �لــوطــن،  كتاب  يف  �ساطعة  عناوين 

و�لت�سحية و�لوفاء«.

ملفتة  كانــت  و�خلــارجيـة  �لد�خليـة  �لكني�سة  زينة  �أن  بالإ�سـارة  يجــدر 

�أ�ساءت درج �ملذبـح مكّللة بـورود  جــد�ً، فقد ُنرثت �ســور �ل�سهـد�ء �سمـوعاً 

تلفزيــون  من  لذكر�هـم  وتخليد�ً  تذكـار�ً  معهــم  ذووهم  حملهـا  بيـ�ســاء 

»تيلي لوميـار«، كما رفــرفت �لأعالم �للبنــانية و�سعــار�ت �جليــ�س يف كل 

�أ�سـرف قائـد منطقة  �لد�خليــة و�خلارجيـة، وقد  �لبازيليـك  ز�وية من زو�يـا 

�لتفـا�سيل  �أدق  على  �سخ�سـياً  نحـا�س  مي�سال  �لركن  �لعميد  لبنان  جبل 

للمنا�سبة. �إحتـر�ماً 
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كلمة قيادة اجلي�ش

با�سم  كلمة  درنيقة  �لعميد  �ألقى 

قائد �جلي�س ��ستهلها بالقول: مل تكن �ل�سهادة يوماً �إل طريقاً للمجد و�خللود، 

�لغايل و�لنفي�س دفاعاً  لبذل  �لأبطال، �مل�ستعدون د�ئماً  �لرجال  �إل  ل ي�سلكه 

�سهيدنا  م�سى  �لطريق،  هذ�  وعلى  �سعبه.  كر�مة  على  وحفاظاً  �لوطن  عن 

�لغايل مي�سال... 

�سابطاً  �أعالمه،  من  علماً  �جلي�س  �فتقدك  بالقول:  �ل�سهيد  �ىل  وتوجه 

ع�سامياً م�ستقيماً كحد �ل�سيف، �سجاعاً مقد�ماً ل يهاب �خلطر ول يهون �أمام 

�ل�سعاب. �فتقدناك رفيق �سالح، يحظى باحرت�م وتقدير كل من حوله، يندفع 

�أق�سى �حلدود، ويتحّمل �ل�سعاب و�مل�سقات برحابة  �إىل  يف تنفيذ �ملهمات 

ن�سب للرائد ال�سهيد مي�سال                 مفلــح فــي ذوق مـكـايــل

ملنا�سبة مرور عامني على 

ا�ست�سهاده يف معركة خميم 

نهر البارد اأقيم ن�سب تذكاري 

للرائد مي�سال جّب�ر مفلح قرب 

دارته يف ذوق مكايل.

وقد اأزاحت عائلة الرائد ال�سهيد 

مفلح ال�ستار عن الن�سب, ثم 

قام العميد غ�سان درنيقة ممثلً 

قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي 

ب��سع اإكليل على الن�سب بح�س�ر 

العميد الركن �سربل برق قائد 

منطقة البقاع الع�سكرية, 

والعقيد الركن انط�ان جريج 

رئي�ش مكتب اأمن ك�سروان, 

والعميد الركن ج�رج �سرمي 

رئي�ش الغرفة الع�سكرية, ورفاقه 

ال�شباط من الألوية والأفواج 

وذوي ال�سهيد.
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كرمية،  عائلة  �بن  �فتقدناك  ب�سمت.  و�لعرق  و�لتعب  �جلهد  ويبذل  �سدر، 

متاأ�سلة �ملنبت �أجنبت خرية �ل�سباب، فكنت بحق �بن لبنان �لأ�سيل �ل�سّباق 

وجلي�سك  لك  فهنيئاً  �ل�سهادة،  نعمة  ��ستحققت  حتى  و�لت�سحية،  �لبذل  �ىل 

ولعائلتك بهذ� �ل�سرف �لعظيم...

قدا�ش

�سالة  �لتذكاري  �لإحتفال  �أعقبت 

جنائزية يف كني�سة �سيدة �ملعونات 

كاهن  تــر�أ�ــســهــا  مكايل  ذوق  يف 

وعاونه  �سفري  �سليم  �لأب  �لرعية 

�لأبو�ن �فر�م عقيقي وبيار خويري.

�لر�حل  مبز�يا  �أ�ــســاد  �سفري  �لأب 

وقال يف عظته: »�لثاين و�لع�سرون 

حيث  �لقطاف  تاريخ  �إنه  �آب،  من 

عرق  بخري  مو��سمنا  �سالل  تتحّلى 

�ل�سهيد  دم  ذكــرى  وبخري  �جلبني 

�إبن  مفلح  جبور  مي�سال  �ملــغــو�ر 

�لتزم  �لــذي  و�لوطن،  باهلل  ــان  �لإمي

ليبني  �لع�سكرية،  �ملوؤ�س�سة  يف 

�إن  �حلبيب.  بلدنا  �أرجاء  يف  �ل�سالم 

�لت�سحية �لذي يزرع يف قلب  فعل 

�جلي�س لهو عربون حب ووفاء لوطن 

متتاز �أر�سه باحلرية وروح �لتعاي�س 

و�ملحبة«.

و�أ�ساف �لأب �سفري قائالً: »... لقد بذل �لر�ئد مفلح ذ�ته ليكون �لوطن وطناً 

�سورة  فاأ�سبحو�  له  زمالء  مع  عامني  منذ  و�لتقى  و�أبياً...  حر�ً  �سعباً  و�سعبه 

�لوطن �حلقيقية، �سهد�ء مل يعرفو� حد�ً للت�سحية، فهم �أمانة د�ئمة يف �سمري 

د �أيقونة مميزة ل ُتن�سى«. �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية ويف �سمرينا جميعاً، جت�سّ

ن�سب للرائد ال�سهيد مي�سال                 مفلــح فــي ذوق مـكـايــل
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ح�س�ر وكلمات

ح�سر �لإحتفال �لنائب علي ح�سن خليل وممثالن 

�أر�سالن، قائد �لكتيبة  �أنور �خلليل وطالل  للنائبني 

�ل�سيد  �لعالمة  ممثل  �أولي،  �لكولونيل  �لإ�سبانية 

حممد ح�سني ف�سل �هلل �ل�سيخ فوؤ�د خري�س، مفتي 

عبد�هلل،  �حل�سني  عبد  �ل�سيخ  وحا�سبيا  مرجعيون 

قائد �للو�ء �خلام�س �لعميد ب�سام د�وود، وممثلون 

و�لأمن  �لد�خلي  �لأمن  لقوى  �لعامني  للمديرين 

�لعام و�أمن �لدولة، وجمع من �ل�سخ�سيات �لدينية 

وعائلة  �لبلدة  و�أبناء  و�ل�سيا�سية  و�لإجتماعية 

ال�ضهيد ورفاقه ال�ضباط.

�للبناين  �لوطني  بالن�سيد  �لإحتفال  �إ�ستهل 

و�لد  �ألقى  ثم  �لكرمي،  �لقر�آن  من  �آيــات  وتــالوة 

�ل�سهيد كلمة �لعائلة ��ستذكر فيها مز�يا �ل�سابط 

�لذي »�سقط �سهيد�ً يف »نهر �لدم« - »نهر �لبارد« 

فد�ء عن �لوطن ولتبقى �أرزة لبنان عالية و�ساخمة 

ل ت�سوبها �سائبة«.

زريق  علي  �ل�سيد  �خليام  بلدية  رئي�س  و�ألقى 

»�جلي�س  �أن  موؤكد�ً  بعيده  �جلي�س  فيها  حّيا  كلمة 

�لدفاع عن  و�حدة يف  لق�سية  و�ملقاومة عنو�نان 

�جلي�س  ولــول  و�خلـــارج،  �لد�خل  ــد�ء  �أع من  لبنان 

ذكرى  نحيي  �أن  �ليوم  ��ستطعنا  ملا  و�ملقاومة 

اأن  ا�ضتطعنا  ملا  بل  قلوط،  غالب  الرائد  ال�ضهيد 

نكون يف قر�نا ومدننا �جلنوبية. وقد برهن �لأعد�ء 

�أبناء  بني  �لفتنة  وزرع  بالتاآمر  عد�وتهم  عن 

�لوطن �لو�حد، وما �إ�سر�ئيل و�لتكفرييون �إل وجهان 

لعملة و�حدة«.

كلمة القيادة

قبل �نتقال �حل�سور �ىل مكان �لن�سب �لتذكاري، 

�ملوتى،  ن�سيد  �جلي�س  مو�سيقى  عزفت  حيث 

وو�سع ممثل �لقائد �إكليالً من �لزهر �أمام �لن�سب، 

�ألقى  �ل�ستار عنه مع عدد من �مل�ساركني،  و�أز�ح 

�لتي  �جلي�س  قائد  كلمة  �ملعر�وي  �لركن  �لعميد 

�ملر�سية  �لر��سية  �ل�سهيد  روح  �إىل  بتحية  بد�أت 

يف جو�ر �هلل، حيث �سم�س �ل�سالم �لتي ل تغيب، 

وينابيع �حلياة �لتي ل تن�سب. 

�ل�ساخمة  �لوفية  �لبلدة  هذه  �ىل  حتية  وقــال: 

�لتي  �لأ�سر  �ل�سيخ، و�ملحطمة لقيود  �سموخ جبل 

�سنعها �لإحتالل.

جنوب  �ىل  جي�سنا،  مــن  وفــخــر  ــز�ز  ــت �إع حتية 

�لتحرير و�لإنت�سار، �لذي ي�ستنبت �لأبطال، مثلما 

ت�ستنبت ه�سابه عطر �لرياحني، وت�ستولد �سفوحه 

�جلد�ول �لهادرة مبو��سم �لعز و�حل�ساد.

�أهــدو�  �لذين  �ل�سهيد  عائلة  �أفـــر�د  �إىل  حتية 

�لوطن �أعز �لنا�س �ىل قلوبهم، �لعامرة بالإميان، 

ترخ�س  �لوطن  �سبيل  يف  �أنه  �ملوؤمنة  و�ل�سابرة 

�ملهج و�لأرو�ح، وتهون �أغلى �لت�سحيات.

اأيها الأخ�ة الأعزاء

للبنان  �لأمني  �أن يكون �حلار�س  �إن قدر جي�سنا، 

و�لعطاء،  باجلهد  ي�سونها  و�حلــ�ــســارة  �لر�سالة 

دماء  �لأوطـــان،  ت�سان  بها  �لتي  �لــدم  وب�سريبة 

غالية بذلها �جلي�س مع �ل�سعب و�ملقاومة لتحرير 

نهر  معركة  يف  بها  جاد  مقد�سة  و�أرو�ح  �لوطن، 

ن�شـب تـذكاري يف اخليـام                 للرائد ال�شهيد غالب قلوط

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان 

قه�جي ممثلً بالعميد الركن 

غابي املعراوي, وملنا�سبة مرور 

عامني على ا�ست�سهاد الرائد 

غالب اأحمد قلوط يف معارك 

خميم نهر البارد يف 2 اآب 2007, 

اأقامت بلدية اخليام, وبالتعاون 

مع اجلي�ش احتفالً حا�سداً يف 

قاعة »مركز حممد الط�يل 

اخلريي الجتماعي« يف بلدة 

اخليام, تخّلله اإزاحة ال�ستارة 

عن الن�سب التذكاري لل�سابط 

ال�سهيد.
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ن�شـب تـذكاري يف اخليـام                 للرائد ال�شهيد غالب قلوط

�لإرهاب،  �سد  �لبارد 

�ىل ج�سم  يــده  �مــتــدت  ــذي  �ل

�لوطن، للنيل من وحدته و�سيادته وكر�مة 

�أبنائه، لكن �جلي�س وكعادته، �سارع �ىل تلبية ند�ء 

�ل�سعب  بالتفاف  مدعوماً  �لو�جب، 

حوله، يف مو�جهة �لقتلة �ملجرمني، 

�لغرباء عن ن�سيج �ملجتمع �للبناين 

�أن  فكان  �لعريقة،  وتقاليده  وقيمه 

وكان  �لتاريخي،  �لإنت�سار  له  حتّقق 

قلوط  غالب  الرائد  الغايل،  �ضهيدنا 

تكرمياً  �لن�سب  هــذ�  نفتتح  �لــذي 

�لذين  �لأبــطــال  نخبة  من  لــذكــر�ه، 

قّدمهم �جلي�س على مذبح �لوطن.

بدمائه  �لبطل  �ل�سهيد  �سّطر  لقد 

ر�ئعة،  بطولية  ملحمة  �لــزكــيــة، 

�لإخــال�ــس  يف  م�سرقة  و�سفحات 

و�لت�سحية و�لنت�سار على �لذ�ت.

�سهيدنا البطل

�لتي  �خليام،  بلدتك  من  هنا  من 

�ملقاومة  ــك  روح فيها  عانقت 

من  �ل�سهد�ء  �أرو�ح  لــالإرهــاب، 

�لع�سكريني  وزمــالئــك  رفاقك 

�لإ�سر�ئيلي،  للعدو  و�ملقاومني 

ــاً  ــاق ورف ــــالً  �أه ــوم  ــي �ل نلتقي 

ن�سباً  ــك  ل لــرنفــع  و�أ�ــســدقــاء، 

�حلجر،  قبل  بالقيم  �سّيد  تذكارياً، 

من  ببع�س  �لنفو�س  منني  عّلنا 

قّدمته  مــا  جتــاه  و�لتقدير  �لــوفــاء 

�أن  من  و�أعمق  �أبعد  هو  عطاء،  من 

بعمل  د  يج�سّ �أو  بكلمات،  عنه  يعرّب 

هذ�  و�أمام  و�إتقان.  �إبد�ع  من  بلغ  مهما 

معاين  �ىل  يرمز  �لــذي  �ملهيب  �لن�سب 

��ست�سهادك، وي�سهد على عظمة ت�سحياتك، 

نعاهدك �أن نبقى �أوفياء لدمائك، و�أمناء على 

�ملبادئ �لتي �سربتها من ينابيع بلدتك �خليام، 

مدر�سة  �جلي�س،  مدر�سة  يف  عليها  وتــدّربــت 

�لبطولة و�لإباء...
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عظة املطران

�ألقى  �لإجنــيــل،  بعد 

عظة  �سعادة  �ملطر�ن 

جاء فيها:

»يف �لذكرى �ل�سنوية 

ل�ست�سهاد  �لأوىل 

�سامر  �لطيار  �لنقيب 

رحاب  يف  جنتمع  حنا 

�لإنتقال  كني�سة �سيدة 

لن�سلي  تـــنـــوريـــن 

�ل�سهيد  �ىل  ون�سرع 

�مل�سيح  ي�سوع  �لأول 

ـــه  روح ــل  ــّب ــق ــت ي �أن 

�لأبر�ر  �ل�سهد�ء  �سحبة 

بدمائهم  جادو�  �لذين 

�لزكية فد�ًء عن �لوطن 

و�ل�سالة  و�ملـــو�طـــن، 

يف  �هلل  �ىل  و�لإحتكام 

مثل هذه �حلالت هما 

�لعز�ء �لوحيد... 

�ل�سهيد  نــ�ــســاأ   ...

تقوى  بيت  يف  �سامر 

و�لوطن  بــاهلل  و�إميـــان 

ــّب وتـــرعـــرع يف  ــس و�

تنورين،  بلدة  رحــاب 

و�لنقيب  �لبا�سل  و�جلندي  �ل�سجاع  �ل�سابط  فكان 

ول�سان  لبنان،  �سبيل  �ل�سهادة يف  ��ستهوته  �لذي 

حاله يردد »ل ي�سلم �ل�سرف �لرفيع من �لأذى حتى 

ير�ق على جو�نبه �لدم«. يف �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية 

و�أخذ يتدّرج  �ل�سهيد �ملرحوم �سامر مالزماً  تخّرج 

يف مد�رج �لرقي و�لرتب �لع�سكرية �ىل �أن و�سل 

�ىل رتبة نقيب وح�سل على تنويهات من �لقيادة 

�لع�سكرية ملهمات قام بها و�سلوك من�سبط متّيز 

به. وكان �مل�ستقبل يبت�سم له لو قدر له �أن يعي�س 

عمر�ً �أطول.

عن  �إعر�باً  ل  �لأبية  تنورين  يف  �ليوم  جنتمع 

لر�حة  لل�سالة  جنتمع  و�لنحيب.  للبكاء  ول  غ�سبة 

يف  حنا  �سامر  �لطيار  �لنقيب  �ل�سهيد  نف�س 

�ل�سعادة �لأبدية، لي�سكنه �هلل ف�سيح جنانه �سحبة 

بل�سم  �هلل  ي�سكب  �أن  �أجل  ومن  ــر�ر.  �لأب �ل�سهد�ء 

�لعز�ء على جميع �لقلوب �لتي فجعت با�ست�سهاده 

ويف مقدمهم �لو�لد�ن و�لأخوة و�لأخو�ت و�ملوؤ�س�سة 

�أن تبقى �ل�سامن �لوحيد لالأمن  �لع�سكرية بهدف 

الذكرى ال�سن�ية الأوىل ل�ست�ســــــــــــــــهاد النقيـب الطيار �سامر حنا

اأحيت عائلة النقيب ال�سهيد الطيار �سامر 

حنا واأهايل بلدة تن�رين الذكرى ال�سن�ية 

الأوىل ل�ست�سهاده بقدا�ش لراحة نف�سه واإزاحة 

ال�ستار عن ن�سب تذكاري له يف ال�ساحة العامة 

يف البلدة. وازدانت تن�رين بالأعلم اللبنانية 

واأعلم اجلي�ش اللبناين و�س�ر ال�سهيد, كما 

ُرفعت اللفتات التي حّيت روح ال�سهيد 

وثّمنت ا�ست�سهاده. تراأ�ش القدا�ش الذي اأقيم 

يف كني�سة �سيدة الإنتقال يف تن�رين, راعي 

اأبر�سية البرتون املارونية املطران ب�ل�ش 

اإميل �سعادة, مب�ساركة املطران �سكراهلل حرب, 

ى  يف ح�س�ر الل�اء الركن الطيار مي�سال من�سّ

ممثلً رئي�ش اجلمه�رية العماد مي�سال 

�سليمان, العقيد عدنان ال�سيخ علي ممثلًة 

رئي�ش جمل�ش الن�اب نبيه بري, قائمقام 

البرتون الهام الدويهي احلاج ممثلً رئي�ش 

جمل�ش ال�زراء ف�ؤاد ال�سني�رة, النائب هادي 

حبي�ش ممثلً رئي�ش احلك�مة املكلف النائب 

�سعد احلريري, النائبني بطر�ش حرب واأنط�ان 

زهرا, العميد الركن بان��ش منجيان ممثلً 

وزير الدفاع ال�طني اليا�ش املر, العميد الركن 

�سربل فغايل ممثلً قائد اجلي�ش العماد جان 

قه�جي, الرائد �سيم�ن خمايل ممثلً املدير 

العام لق�ى الأمن الداخلي الل�اء الركن اأ�سرف 

ريفي, الرائد ي��سف ال�سدياق ممثلً املدير 

العام لأمن الدولة, الرائد �سربل اأنط�ن ممثلً 

املدير العام للأمن العام, ممثل قائد الق�ات 

الدولية العاملة يف لبنان, اىل روؤ�ساء بلديات 

وخماتري وفعاليات, وممثلي هيئات وجمعيات 

وموؤ�ش�شات، وعدد من ال�شباط رفاق ال�شهيد 

يف دورته, واأفراد العائلة وجمع كبري من اأبناء 

تن�رين ومنطقة البرتون.
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الذكرى ال�سن�ية الأوىل ل�ست�ســــــــــــــــهاد النقيـب الطيار �سامر حنا

للبنان   خال�س  وخ�سبة  �لوطنية  و�لوحدة  و�ل�سالم 

�لو�حد �ملوحد«.

كلمة القيادة

�لعميد   �ألقى  �لبخور،  رفع  و�سالة  �لقد��س  بعد 

قائد  �لعماد  با�سم  كلمة  فغايل  �سربل  �لــركــن 

�جلي�س، هنا ن�سها:

�أنبل  �ل�سهيد، ول فد�ء  �أكرم من عطاء  »ل عطاء 

�إنه �لكبري �ملتّوج بت�سحياته، هو  �إيثار �أعظم،  ول 

وطريق  �حلق  مدماك 

بالعزة  �ملكّللة  �حلرية 

�لبع�س  و�لـــكـــر�مـــة. 

�أو  بالكلمة  ي�سهد 

يــقــّدم  �أو  بــالــقــلــم، 

و�سعت  ممــا  �لي�سري 

يــد�ه مــن مــال ورزق 

�ل�سهيد  �أما  ومقتنى، 

حياته  يبذل  َمن  فهو 

�سبابه  بزهرة  ويجود 

فيبقى  ل�سعبه،  فــد�ًء 

على مّر �لزمان، �سيد �للقاء يف �لوطن، كما �سيد 

�للقاء يف �ملدى �لأبعد، حيث �سم�س �حلياة �لتي ل 

تغيب، ونهر �خللود �لذي ل ين�سب.

اأيها احل�س�ر الكرمي

�لقلعة  هذه  و�لعنفو�ن،  �لأ�سالة  تنورين  يف 

�خلالد  �أرزهــا  ك�سموخ  باأهلها،  �ل�ساخمة  �لوطنية 

يف  يوماً  تبخل  مل  و�لتي  �لعتيقة،  و�سندياناتها 

رفد �لوطن بنخبة �ل�سعر�ء و�ملفّكرين و�ملبدعني، 

�ملخل�سني،  �لأوفــيــاء  �لرجال  بخرية  �جلي�س  كما 

لنتوّجه بتحية  و�أ�سدقاء،  ورفاقاً  �أهالً  �ليوم  نلتقي 

�لنقيب  �لبار،  �لبلدة  �إبن  روح  �ىل  و�إجــالل  �إكبار 

�ل�سهيد �سامر حنا يف �لذكرى �لأوىل ل�ست�سهاده، 

ت�سحياته،  �سعلة  ب�سون  و�لوعد  �لعهد  ولنجّدد 

و�لإقتد�ء مباآثره، و�قتفاء م�سريته �ملفعمة بالبذل 

و�لعطاء.

لقد �ختار �سهيدنا �لغايل �سامر �لإن�سو�ء يف �سالح 

�جلو �للبناين مبلء �إر�دته وقناعته، يقيناً منه باأن 

و�سجاعته  جهة،  من  و�لفكرية  �جل�سدية  قدر�ته 

ثانية،  جهة  من  حــدود  بال  للت�سحية  و��ستعد�ده 

�ملهنة  هذه  خماطر  على  بالتغلب  �لكفيالن  هما 

و�لدقيقة،  �ل�سعبة 

قدر  على  ــاً  دوم فكان 

�لأمل و�لرهان، ن�سر�ً ل 

و�لكلل،  �لتعب  يعرف 

يــاأبــى حــيــاة �لأوديـــة 

ويع�سق  ــكــهــوف،  و�ل

�لقمم  فــوق  �لربو�س 

بني  و�لإ�ــــســــرت�حــــة 

�لغيوم. ومل يكن يطل 

يطلق  حــتــى  �ــســبــاح 

�لعنان جلناحيه، حملقاً 

�لتي  لبنان  �سماء  يف 

ــه من  ــت ــب �أحــبــهــا و�أح

بات  �أن  �ىل  �لأعماق، 

بني �لإثنيـن حكاية وفـاء وموعد يتجـدد با�ستمر�ر.

�سهيد�ً يف حادث  حنا  �سامر  �لنقيب  لقد �سقط 

ولقى  �للبنانيني  �سمائر  له  �هتزت  ماأ�سوي، 

وهو يقوم مبهمة تدريب فوق  �جلميع،  ��ستنكار 

�لعدو  ملو�جهة  ��ستعد�د�ً  �جلــنــوب،  تــالل  �إحــدى 

�لعدو  هذ�  ي�سمره  ما  متاماً  مدركاً  �لإ�سر�ئيلي، 

من نو�يا خبيثة �سد لبنان ب�سعبه وجي�سه، لت�سّكل 

�لوحدة  مذبح  على  طاهر�ً  قرباناً  �لزكية،  دمــاوؤه 

�لإلتفاف حول �جلي�س  �لوطنية، وحافز�ً ملزيد من 
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و�لإميان بدوره �لوطني �جلامع.

�سهيدنا البطل

من معني �إخال�سك و�سمو ف�سائلك، ن�ستقي حب 

�لوطن و�سغف �لت�سحية يف �سبيله، وجنّدد �لعهد 

ما�سون،  دربك  وعلى  باقون،  �لَق�سم  على  باأننا 

لبنان  عن  ذود�ً  تتوقف  لن  �سهد�ئنا  قافلة  و�أن 

�ليوم  نحن  وها  لديك،  ما  باأغلى  �فتديته  �لذي 

منني �أنف�سنا ببع�س من �لإكر�م و�لتقدير لروحك 

�لتذكاري،  �لن�سب  هذ�  �إقامة  خالل  من  �لطاهرة، 

�لذي �أردناه �أن يكون �ساهد�ً على عظمة ت�سحياتك، 

ونبل ماآثرك، و�سوتاً �سارخاً يرتّدد يف �أذن كل عابر، 

�أنه ب�سو�عد �لأبطال وبدماء �ل�سهد�ء، يحيا �لوطن 

ويحرر وي�سان.

�أتوّجه  قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  با�سم 

و�أبناء  ورفاقه  �ل�سهيد  ذوي  �ىل  �لتعازي  باأحّر 

�لن�سب  �إ�سادة  يف  �أ�سهم  َمن  كل  و�أ�سكر  بلدته، 

بروح  �لناب�س  �لإحتفال  هذ�  و�إقامة  �لتذكاري، 

�ملحبة و�ملو�طنية و�لوفاء.

�ملجد و�خللود ل�سهيدنا �لبطل يف عليائه، ود�مت 

ذكر�ه �لعطرة �أثر�ً طيباً يف �لنفو�س، ونرب��ساً و�ساًء 

يف م�سرية �ل�سرف و�لت�سحية و�لوفاء«.

»لّبيك �سماء لبنان«

ثم كانت كلمة عائلة 

�ل�سهيد �ألقاها �سقيقه 

فيها  حّيا  حنا،  مــرو�ن 

�ل�سهيد  �سقيقه  روح 

�لـــــذي كــــان يــوؤمــن 

ترخ�س  �جلــيــ�ــس  �أن 

لأنه  لأجله  �لت�سحيات 

وجودية  مــعــركــة  يف 

نبقى  كــي  م�ستمرة 

�سامر يوم  »�إن  وقال:  �أر�سنا،  و�أ�سياد�ً يف  �أحر�ر�ً 

�نطلق �ىل �جلنوب كان مطمئناً �ىل مهماته... 

و�عترب �أن ع�سق �ل�سهيد للتحليق يف �سماء 

د  �لوطن بلغ ذروته حلظة ��ست�سهاده فج�سّ

�سعار �لقو�ت �جلوية »لبيك �سماء لبنان«.

�ل�ساحة  �ىل  �حل�سور  ه  توّجّ ذلك،  بعد 

�لن�سيد  وبعد  تنورين.  لبلدة  �لعامة 

�ل�ستارة  �أزيحت  �للبناين،  �لوطني 

�أقيم  �لذي  �لتذكاري  �لن�سب  عن 

وبعد  لذكر�ه.  تخليد�ً  لل�سهيد 

�لعائلة  تقّبلت  �ملــوت  ن�سيد 

تخليد�ً  �أرز  غر�سات  ووّزعت  �لتعازي 

لذكر�ه.
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ل�حة تذكارية لل�سهداء الع�سكريني

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي ممثلً بالعميد الركن عبد احلميد دروي�ش 

الذين  اجلي�ش  ل�سهداء  الأوىل  ال�سن�ية  الذكرى  طرابل�ش  مدينة  اأحيت  ال�سمال,  منطقة  قائد 

�سقط�ا يف الإنفجار الإرهابي الذي ا�ستهدفهم يف �سارع امل�سارف وذلك بدع�ة من بلدية طرابل�ش 

ومعهد الفن�ن اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية.

ال�سفدي  ال�زير حممد  ال�سيد ماهر �سناوي, ممثل  الرئي�ش جنيب ميقاتي  الإحتفال, ممثل  ح�سر 

العميد �سمري �سعراين, ممثل النائب حممد كبارة ال�سيد ع�سام كبارة, النائب ال�سابق عبد املجيد 

الرافعي, ممثل مدير عام ق�ى الأمن الداخلي العقيد ب�سام الأي�بي, رئي�سا بلديتي طرابل�ش وامليناء 

علم  القادر  وعبد  اجلمايل  ر�سيد  املهند�ش 

ها�سم  الدكت�ر  الفن�ن  معهد  عميد  الدين, 

اأهلية  وهيئات  ال�سهداء  وعائلت  الأيــ�بــي, 

وجمعيات ترب�ية واجتماعية.

يف �لذكرى �لأوىل

لتفجري�ت

طر�بل�س

حتية اىل جي�ش ال�طن

�للبناين  �لوطني  بالن�سيد  �لإحتفال  �إ�ستهل 

عزفته ثلة من مو�سيقى �جلي�س، ثم كانت دقيقة 

�سمت �إجاللً لأرو�ح �ل�سهد�ء، فالرتحيب من �ل�سيد 

عبد�هلل بارودي.

ر�سيد  �ملهند�س  �لبلدية  رئي�س  �ألقى  بعدها 

�أ�سارك  �أن  »ي�سعدين  فيها:  قال  كلمة  �جلمايل 

جي�سنا  �سهد�ء  ن�سب  عن  �ل�ستار  �إز�حــة  حفل  يف 

�للبناين �لبطل �لذين �سقطو� بيد �لإرهاب و�لغدر 

وتطور�ت  �أحد�ثاً  �لأخرية  �لأعو�م  و�خليانة. �سهدت 

خطرية ومتالحقة كادت �أن تهدد مقومات وجودنا 

ت�سحيات  وعرب  �للبناين  جي�سنا  لكن  �لوطني، 

�سهد�ئه و�سجاعة ومناقبية قائده و�سباطه وجنوده 

جميعاً، �إ�ستطاع �أن يذود عن لبناننا ويدفع عنه 

�لأخطار، فد�فع عن جنوبنا �لغايل يف وجه �لعدو 

�سبط  �ملتحدة يف  �لأمم  وتعاون مع  �لإ�سر�ئيلي 

�س بيد من  �لتج�سّ �حلدود وت�سدى لالإرهاب وخاليا 

�لعالية  �مل�سوؤولية  ــروح  وب بحزم  وو�جــه  حديد، 

�لفتنة �ملتنقلة بني مناطق  و�حلياد و�لوعي نار 

منها  لطر�بل�س  كان  �لتي  �لفتنة  هذه  لبنان. 

�لإعجاب  كل  منا  �لبطل  جي�سنا  فا�ستحق  ن�سيب 

و�ملحبة«.
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كـــــذلـــــك، 

�لفنون  معهد  عميد  �ألقى 

وفاء  على  فيها  �أكد  كلمة  �لأيوبي  ها�سم  �لدكتور 

»�أن وطننا ل  �لع�سكرية مقر�ً  طر�بل�س للموؤ�س�سة 

هو  �أر�سه،  من  و�حد  �سرب  عن  جي�سه  فيه  يتنازل 

وطن ل خوف عليه«.

بط�لت ال�سهداء

قائد منطقة �ل�سمال �لعميد �لركن دروي�س �أّكد 

»��ستمر�ر �جلي�س يف �لوقوف �إىل جانب مو�طنيه 

�لأ�سا�سية  بذلك مهمته  تتاأثر  �أن  دون  من  �سمالً 

�لعدو  وجه  يف  �لوطن  عن  �لدفاع  وهي  �لأوىل 

جنوباً« وقال: ي�سّرفني �أن �أنقل �إليكم حتية قائد 

و�متنانه  وحمبته،  قهوجي،  جان  �لعماد  �جلي�س 

كل  بوجد�ن  تلت�سق  �لتي  �لوطنية  �مل�ساعر  على 

و�حد منكم، وت�سري يف �لعروق ماء وهو�ء ودماً. 

�لتي  �لطيبة  باملبادرة  ــّوه  �أن �أن  ي�سّرفني  كما 

�أطلقها �لإخوة �لقيمون على هذ� �لإحتفال، بحيث 

تنادى �جلميع، بت�سجيعهم وم�ساركتهم، للح�سور 

وتكرمياً  باجلي�س  �إحتفاء  �ل�سوت  ورفع  هنا  �إىل 

�لإرهــاب  جر�ئم  نتذّكر  ل  �ليوم  نحن  ل�سهد�ئه. 

وت�سحياتهم،  �ل�سهد�ء  بطولت  نتذّكر  ما  بقدر 

نتذكر  ما  بقدر  �ملجرمني  غدر  نتذّكر  ل  �أننا  كما 

ونحن  طياتها،  يف  حتمل  ما  وقد�سية  �ل�سهادة 

باأمن  �لعابثني  من  قليلة  قلة  �نحر�ف  نتذّكر  ل 

باأ�سره  �ملو�طنني، بقدر ما نتذّكر وفاء �ملجتمع 

ر�سالته  �إىل  و�إنتماءه  له،  و�إخال�سه  �لبالد،  جلندي 

�لأ�سماء  عندها  تلتقي  �لتي  و�لوطنية  �لإن�سانية 

�ملجهول  �جلندي  على  ينادى  وحينما  وت�سمحّل، 

ينربي كل و�حد من ع�سكريي موؤ�س�ستنا قائالً: ها 

�أنا ذ�.

و�ملكلفة  �ل�سر�سة  �ملو�جهة  بعد  قائالً:  وختم 

و�لناجحة �لتي خا�سها �جلي�س �سد خاليا �لإرهاب، 

�ىل  �رتــفــعــت  ــا،  ــه ــارج وخ �ملنطقة  هـــذه  يف 

يف  �جلي�س  �إ�ستمر  ثابتتان:  حقيقتان  �ل�سطح 

�أن  دون  من  �سمالً  مو�طنيه  جانب  �ىل  �لوقوف 
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وهي  �أل  �لأوىل  �لأ�سا�سية  مهمته  بذلك  تتاأثر 

�لدفاع عن �لوطن يف وجه �لعدو جنوباً، و�لثانية 

مد�ر�س  �إىل  �لــتــو�فــد  يف  �ملــو�طــنــون  ��ستمر 

�لبندقية،  ويحملون  �لقلن�سوة  يعتمرون  �جلي�س 

ويرّددون: كلنا للوطن.

عائالت  �إىل  معكم  و�أتوجه  لكم،  �ل�سكر  ــّدد  �أج

�لإعالن  مع  و�لت�سامن،  �ملحبة  مب�ساعر  �ل�سهد�ء 

تهمل  ل  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  بـــاأن  �لــو��ــســح 

مو�طنيها ول تن�سى �سهد�ءها.

جد�رية  عن  �ل�ستار  بــاإز�حــة  �لإحتفال  و�إختتم 

�أمل  �لطالبة  نّفذتها  �جلي�س،  ل�سهد�ء  تكرميية 

�جلامعة  يف  �جلميلة  �لفنون  معهد  من  دورة 

�جلي�س  قائد  باإ�سم  �أكاليل  و�سعت  كما  �للبنانية، 

�ل�سفدي  حممد  و�لوزير  طر�بل�س  بلدية  ورئي�س 

وعميد كلية �لفنون.

قدا�ش ومتثال

للمقدم بطر�ش دينا

قد��ساً  دينا  جبور  بطر�س  �ملقدم  عائلة  �أقامت 

يف  �ل�سيدة  كني�سة  يف  نف�سه  لر�حة  �إحتفالياً 

مزيارة، ح�سره �لعميد �لركن عبد �حلميد دروي�س 

قائد منطقة �ل�سمال ممثالً قائد �جلي�س �لعماد 

�ىل  وفعاليات  و�سخ�سيات  قهوجي  جان 

�أهايل �لبلدة و�جلو�ر.

�ل�ستار  �إز�حـــة  �لقد��س،  و�أعــقــب 

دينا  لل�سابط  ن�سفي  متثال  عن 

تخليد�ً لذكر�ه.
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الن�سب  اإعــادة  اإحتفال  �سرت�ن  بلدة  يف  اأقيم 

التذكاري للملزم الول ال�سهيد �سمري ي��سف ال�سرت�ين يف �ساحة ال�سرف 

يف البلدة, ح�سره ممثل رئي�ش اجلمه�رية ع�س� املجل�ش الع�سكري الل�اء الركن نبيل قرعة, ممثل رئي�ش 

جمل�ش الن�اب النائب هرني حل�, ممثل رئي�ش جمل�ش ال�زراء املدير العام ل�زارة الثقافة حممد حلبلب, ممثل رئي�ش ال�زراء 

املكلف امل�س�ؤول عن تيار امل�ستقبل يف جبل لبنان اجلن�بي ب�سام عبد امللك, ممثل قائد اجلي�ش العميد في�سل ر�سيد و�سخ�سيات ر�سمية وروحية 

وق�سائية وع�سكرية وفاعليات اإجتماعية وح�سد من اأهايل البلدة.

اإزاحة ال�ستار وكلمة القيادة

�للبناين، ثم  �لإحتفال بالن�سيد �لوطني  ��ستهل 

�أزيح �ل�ستار عن �لن�سب �لتذكاري لل�سابط �ل�سهيد 

و�لذي �سّممه �لفنان �أنطو�ن برباري، وو�سع ممثل 

مو�سيقى  وعزفت  �لزهر  من  �إكليالً  �جلي�س  قائد 

�جلي�س حلن �ملوت.

وقد �ألقى �لعميد ر�سيد كلمة با�سم قيادة �جلي�س 

هنا ن�سها:

قائد  ممثالً  بينكم  �أقف  �أن  وي�سرفني  ي�سّرين 

�لوفاء  ــوم  ي يف  قهوجي،  جــان  �لعماد  �جلي�س 

عظيم  يوم  �لأبر�ر،  �جلي�س  �سهد�ء  لأحد  و�لإخال�س 

�ل�سهيد  �لأول  �ملــالزم  ن�سب  ــادة  �إع على  ي�سهد 

ربوع  يف  �ل�سرف  �ساحة  �ىل  �ل�سرتوين  �سمري 

ق�سر�ً  لها  مغادرته  بعد  �سرتون،  �جلبيبة  بلدته 

خالل �لأحد�ث �لأليمة �لتي ع�سفت بوطننا لبنان. 

وفاء  لــه  خ�س�ست  �لتي  �لعامرة  �ل�ساحة  هــذه 

مو�جهة  �أثناء  يف  �لوغى،  �ساحة  يف  لت�سحياته 

يف   1970 حزير�ن   10 بتاريخ  �لإ�سر�ئيلي  �لعدو 

جنوب لبنان، �ستبقى رمز�ً لبطولت �سهد�ئنا يف 

تلك �حلقبة، �لتي كانت مبنزلة �خلطوة �لأوىل يف 

م�سرية �لتحرير و�ملقاومة.

�سهيدنا البطل 

و�لتاريخ،  و�لعر�قة  �لأ�سالة  بلدة  �سرتون  من 

فيها  متتزج  بقلوب  يوم،  وكل  �ليوم  ن�ستذكرك 

دموع �حلزن و�لأمل مب�ساعر �لكرب و�لفخر و�لإعتز�ز، 

�إقد�مك  و�سموخك،  نن�سى عنفو�نك  �أن  لنا  فكيف 

تدخل  �لتي  �لــو�عــدة  و�بت�ساماتك  و�سجاعتك، 

�لطماأنينة �ىل كل من حولك، و�لتي 

يتحدث عنها كل من عرفك وعا�س 

معك.

روحـــاً،  ل  ــد�ً  جــ�ــس �سقطت  لــقــد 

جي�سك  �سمري  يف  حياً  و�ستبقى 

�لذي  �لفار�س  كنت  �إذ  و�سعبك، 

وعد فوفى ور�ح يخت�سر �لزمن يف 

عطائه، حتى رفعته �ل�سهادة �أيقونة 

تلوح يف  وبيارق  لبنان  �سدر  على 

كل مكان. وها هم �ليوم �أبناء بلدتك 

وحمبوك،  ورفــاقــك  �لوفية  �لأبــيــة 

و�أطفالً،  و�سباباً  �سيباً  يتد�عون 

�لإكر�م  من  ببع�س  �أنف�سهم  ليمّنو� 

و�لتقدير لروحك �لطاهرة، من خالل 

يف  �ل�سامخ  �لتذكاري  �لن�سب  هذ� 

�ساحة �ل�سرف و�حلرية، ليكون �ساهد�ً 

ت�سحياتك  عظمة  على  لــالأجــيــال 

بدماء  �أنه  عابر،  لكل  �أمثولة  ويكون 

ـــان،  �لأوط حتيا  �لأبــطــال  �ل�سهد�ء 

وت�سان �حلرية وحتفظ �لكر�مات.

جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  با�سم 

�ل�سهيد  عائلة  �أحــيــي  قــهــوجــي، 

وكل  �لكر�م،  �سرتون  بلدة  و�أهــايل 

�لإحتفال،  هذ�  �إقامة  �أ�سهم يف  من 

�ملعرب عن �لوفاء لل�سهيد و�لت�سامن 

مع �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية و�أبنائها.

�لغايل يف  �سهيدنا  روح  �ىل  و�إجالل  �إكبار  حتية 

للجي�س  ذخــر�ً  �لطيبة،  ذكــر�ه  �هلل  و�أد�م  عليائه، 

وجنماً �ساطعاً يف �سماء �لوطن.

حفل اإعادة الن�سب التذكاري

للملزم الأول ال�سهيد �سمري ال�سرت�ين
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اأنف�ش �سهداء اجلي�ش يف قاعة كني�سة  اأقامت بلدية عني اجلديدة وحركة لبنان ال�سباب قدا�ساً وجنازاً عن 

ال�سيدة يف عني اجلديدة, ق�ساء عاليه, يف ح�س�ر النائبني ف�ؤاد ال�سعد وفادي الهرب, ممثل ال�زير طلل اأر�سلن ال�سيد �سليمان 

فيا�ش, ممثل قائد اجلي�ش العقيد ج�زف كرباج, ممثل مدير عام ق�ى الأمن الداخلي الرائد اإيلي تابت, ممثل مدير عام الأمن العام النقيب اأمني 

�سليقا, ممثل مدير عام اأمن الدولة امللزم الأول ج�زف غفري, رئي�ش بلدية عني اجلديدة ال�سيد اإيلي متى, رئي�ش حركة لبنان ال�سباب ال�سيد وديع 

حنا, رئي�ش جمل�ش الأمناء للحركة الأ�ستاذ ب�ل اأيانيان, رئي�ش بلدية املن�س�رية ال�سيد نق�ل الهرب, رئي�ش بلدية الرجمة ال�سيد فادي خرياهلل, رئي�ش 

بلدية بدغان ال�سيد ح�سني �سيا وخماتري املنطقة وفاعليات البلدية وح�سد من احل�س�ر.

�سلة وكلمات

عظة  برباري  جــورج  �لأب  �ألقى  �لقد��س  خالل 

مذبح  على  �ل�سالة  نرفع  �إذ  »�ليوم  فيها:  قال 

قّدمو�  �لذين  �جلي�س  �سهد�ء  �أرو�ح  عن  �لكني�سة 

�لذكرى  بهذه  نعتز  �لوطن،  مذبح  على  حياتهم 

�مل�سيحية  �ل�سهادة  ذكر�هم لم�سو�  لأن من نقيم 

�أر�ساً  �لوطن  �أجل  من  حياتهم  وقّدمو�  و�مل�سيح 

و�سعباً«.

�حتفال  �أقــيــم  ذلـــك،  بعد 

فر�سان  ــوين  ط فيه  ــدث  حت

رئي�س  بــرقــيــة  تـــال  ــــذي  �ل

مي�سال  �لعماد  �جلمهورية 

بلدية  لــرئــيــ�ــس  �سليمان 

و�أع�سائها  �جلــديــدة  ــني  ع

وجاء  �ل�سباب  لبنان  وحلركة 

�لقد��س  »ملنا�سبة  فيها: 

�ليه  دعـــومت  �لـــذي  ــهــي  �لإل

�أتوّجه  �للبناين،  �جلي�س  �سهد�ء  �أنف�س  لر�حة 

�ل�سهد�ء  �أرو�ح  �سملكم  على  تقدير  بتحية  �ليكم 

ب�سلو�ت �ملوؤمنني لتكون يف ��سرت�حة �هلل بعدما 

بذلت حياتها لوطنها و�سبحته بدمائها، و�أدعوكم 

باأيدي �جلي�س حلماية  �أيديكم م�سبوكة  كي تظل 

فيه  ملا  م�ستقبله  وحت�سني  �لأخطار  من  �لوطن 

خري �أبنائنا ونه�سة �ملجتمع«.

من  �ملوجهة  �لربقية  فر�سان  �ل�سيد  تال  كذلك، 

�لأعمال  بت�سريف  �ملكلف  �لوزر�ء  رئي�س جمل�س 

بطاقة  بامتنان  »تلقيت  فقال:  �ل�سنيورة  فوؤ�د 

يف  للم�ساركة  باإر�سالها  تف�سلتم  �لتي  �لدعوة 

�أنف�س  لر�حة  يقام  �لذي  و�جلناز  �لإلهي  �لقد��س 

�ل�سكر لدعوتكم  �أ�سكركم جزيل  و�إذ  �سهد�ء �جلي�س 

�لرحمة ل�سهد�ء جي�سنا  �أ�ساأل �هلل تعاىل  �لكرمية، 

و�لربكة يف جهودكم«.

�ل�سباب«  »لبنان  حركة  كلمة  �ألــقــى  بعدها 

من  كوكبة  »�إنهم  فقال:  من�سور  جنيب  �ل�سيد 

�ل�سهد�ء �لأبر�ر �لذين ذبحو� يوماً دفاعاً عن منعة 

طاهرة  قر�بني  �أنف�سهم  وقّدمو�  لبنان  و�سالمة 

دماءهم  �إ�ستباحو�  كله.  �لوطن  مذبح  على 

وجه  يف  �ملنظم،  �لإرهــاب  وجه  يف  �لنظيفة 

�لإ�سر�ئيلي حتت لهب متوز وناره، يف  �لعهر 

و�ل�سيار�ت،  �ملخدر�ت  ومافيات  ع�سابات  وجه 

�لعمالء  وجه  �ملارقني، يف  �لطارئني  وجه  يف 

يف  و�ملوؤ�مر�ت  �ل�سبهات  وجه  يف  �خلائنني، 

وجه كل من ت�سوله نف�سه �أن يطال من �سعرك 

�سعرة و�حدة يا وطني �حلبيب«.

وبدوره وّجه نائب رئي�س بلدية عني �جلديدة 

�ل�سيد جان جبور كلمة �لبلدية قال فيها: »�ن 

وحدة  ول  �أبنائها،  وحدة  دون  من  للدولة  كيان  ل 

من دون عي�س م�سرتك، ول عي�س م�سرتك �إل يف 

�لتكافوؤ، ول تكافوؤ �إل يف �حلرية ول حرية من دون 

��ستقالل،  غري  من  دميقر�طية  ول  دميقر�طية، 

ول ��ستقالل من دون �سيادة، ول �سيادة �إل بالقوة 

�إل بوجود �جلي�س �للبناين  �لذ�تية، ول قوة ذ�تية 

�لقوي �لقادر«.

ويف �خلتام، توّجه �حل�سور �سري�ً على �لأقد�م �ىل 

�ساحة �لن�سب �لتذكاري لل�سهد�ء يف �لبلدة، حيث 

و�سعو� �لأكاليل و�لزهور ووقفو� دقيقة �سمت عن 

�أرو�ح �ل�سهد�ء.

عني اجلديدة ت�سّلي ل�سهداء اجلي�ش
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�آب/�أيلول

�إعد�د:

رميا �سليم �س�مط

ندين البلعة

تقاليد ع�سكرية

2
0
0

9

ما يعرفه اجلميع عن املدر�سة 

الرجال«  »م�سنع  اأنها  احلربية 

بالقادة  الــ�طــن  يــرفــد  الـــذي 

والأبطال.

التلمذة  اأهـــايل  يعرفه  مــا 

يخ�شعون  اأبناءهم  اأن  ال�شباط، 

لــتــدريــب  ــة  ــس ــدر� امل يف 

منهك  وتدريب  مكّثف 

�سن�ات  ثلث  طــ�ال 

حيث يكت�سب�ن اىل 

الع�ســكــرية  العلــ�م  جــانب 

فــن  ــعــامــة,  ال والثقـــافة 

ال�طن  عن  والدفاع  القيــادة 

وامل�اطن.

الغالبية  تعــرفه  ل  ما  يبقى 

وه�  احلربية,  املدر�سـة  عــن 

خا�سة  بتقاليد  تــفــّردهــا 

ـــزة  وعــــــــادات ممـــّي

طّيبة  ـــات  ـــري وذك

ال�شباط  يحملها 

نهــاية  حــتــى  املــتــخــرجــ�ن 

الع�سكــرية. خدمتهــم 

من بني هذه التقاليد »عري�ش 

ي�م«  املئة  و»حفلة  ال�سجن« 

من  وغيــرها  ــراب«  ـــ ـــ ــع و»ال

جدران  داخــل  املخباأة  العادات 

لنا  ك�سفها  والــتــي  املــدر�ــســة, 

ال�شنة  �شبـاط  تالمذة  من  عدد 

تخّرجهم  من  اأيام  قبيل  الثالثة 

�سباطاً يف اخلدمة الفعلية.

هذا ما يح�سل

بني »اأول عر�ش«

واأول جنمة
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عري�ش ال�سجن »يتهنى«

�سيدخل  »فالن  يقال  ما  غالباً  ما  زفاف  عن  �لإعالن  عند 

هذ�  يختلف  �حلربية  �ملدر�سة  يف  �لذهبي«.  �لقف�س 

�لتقليد نوعاً ما، فعري�س �ملدر�سة يدخل »�لقف�س 

من  جمــّرد�ً  يدخله  �أنه  و�لأ�سو�أ  �حلديدي« 

�حلقيقي.  �لعري�س  �متياز�ت  جميع 

ول  بانتظاره،  جميلة  عــرو�ــس  فــال 

�لفر��س  حتى  �أو  �ل�سهي،  �لطعام 

يحظى  �لــذي  �لوحيد  �لمتياز  �لوثري... 

�حلربية  �ملدر�سة  يف  �ل�سجن«  »عري�س  به 

هو »�لزّفة« �لتي تتخّلل »حفل �لزفاف« وهي 

فيها  ت�سارك  خا�س  نوع  من  زّفــة 

و�ملكان�س  �ملــطــبــخ  �أو�ين 

و�ل�سر��سف...

»�لعر�س«  م�سهد 

يرويه  بد�يته  من 

�لــــتــــلــــمــــيــــذ�ن 

حممد  �ل�سابطان 

و�سعد  ــه  حــمــي

ــــــو �ــســقــر�،  �أب

معاً  فاز�  �للذ�ن 

»عري�س  بلقب 

علماً  �ل�سجن« 

يعطى  �أنـــــــه 

�لــــعــــادة  يف 

ــد.  و�ح ل�سخ�س 

��ستحقاه  وقــــد 

ـــر  ـــن جــــــد�رة �إث ع

يف  بينهما  خـــالف 

رماية  تنفيذ  �أثــنــاء 

من  �لثالث  �لأ�سبوع  يف 

�لتحاقهما باملدر�سة �حلربية.

تلميذ  �أول  هــو  �ل�سجن«  »عري�س 

باأوىل  قيامه  �إثر  �ل�سجن  يفتتح  �لدورة  يف 

ومبا  ــــه.  دورت �سعيد  عــلــى  �ملــخــالــفــات 

بتكرمي  تق�سي  �ل�سرقية  عاد�تنا  �أن 

يف  ــعــادة  �ل درجـــت  فقد  �لعري�س، 

�لإحتفال  على  �حلربية  �ملــدر�ــســة 

عر�س  عـــرب  ــجــن«  ــ�ــس �ل ــعــريــ�ــس  »ب

رفاق  فيه  ي�سارك  نوعه  من  فريد  فولكلوري 

�ملحتفى به يف م�سهد حافل بالهرج و�ملرج.

رفاقه  يقوم  حيث  �لعري�س  بتح�سري  �لعر�س  يــبــد�أ 
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ومنا�سف  �سر��سف  من  �ملوؤلف  �خلا�س  ثوبه  باإلبا�سه 

بالعر�س  �لالئق  �للبا�س  بدورهم  رفاقه  ويرتدي  بي�ساء، 

�لعري�س  ُيرفع  ثم  �ملكوي«.  �لأبي�س  »�ل�سر�سف  وهو 

جميع  يف  زمــالوؤه  به  يطوف  حيث  �لأكتاف  على 

�أرجـــــاء �ملــدر�ــســة، عــلــى وقـــع �لأنــغــام 

»قرقعة«  من  �ملنبعثة  �ملو�سيقية 

�أو�ين  و»طرطقة«  �لع�سكرية،  �خلوذ 

�لتي  �ملــكــانــ�ــس  وحــفــيــف  �ملــطــبــخ، 

ول  ــر،  �لآخ �لبع�س  على  بع�سها  تتلّوى 

�لتي  و�لأنا�سيد  و�لرق�س  ــاين  �لأغ نن�سى 

يرجتلها �لرفاق تكرمياً للعري�س وتقدير�ً له!

ــال  ــف ــت بــعــد �لإكـــتـــفـــاء مـــن �لإح

»�لزّفة«،  تختتم  �ل�ساخب، 

�لعري�س  ــون  ــك ي حــيــث 

من  ق�سطه  نـــال  ــد  ق

فُيفتح  �لتبجيل، 

�حلديدي  �لباب  له 

�ل�سجن،  ويدخل 

ويــــــــرتك فــيــه 

فيما  وحـــيـــد�ً، 

�لرفاق  يوّدعه 

ـــد  ـــاري ـــزغ ـــال ب

و�لأنا�سيد.

ظـــــــاهـــــــرة 

»عـــــريـــــ�ـــــس 

مميزة  �ل�سجن« 

وطـــريـــفـــة، وقــد 

بالن�سبة  ــت  ــان ك

ــني  ــس ــ� ــري ــع �ل �ىل 

و�أبو  حمية  �لتلميذين 

نوعها  مــن  فــريــدة  �سقر� 

و�حد  �سجن  يف  جمعتهما  �إذ 

جتربة  خالل  �كت�سبا  �أيام  خم�سة  ملدة 

»�لعي�س �مل�سرتك« هذه، �سد�قة د�مت طو�ل 

�إلك  »ما  �لقائل  �ملثل  بهما  ف�سّح  �لدورة. 

�ساحب، �إل بعد َعْلقة«.

حفلة املئة ي�م:

ة خلق«؟ »ف�سّ

ت�سبق  لأنها  يــوم«  »�ملئة  بحفلة  �سّميت 

ت�سميتها  �لأجــدى  كان  وقد  يوم،  مبئة  �لتخّرج  حفل 

و�سط  حرية  ف�سحة  ت�سّكل  �أنها  وذلك  �خللق«  »ف�س  حفلة 
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�سغوطات �لتدريب و�لدرو�س.

عن هذه �حلفلة يروي �لتلميذ �ل�سابط ح�سن حمزة:

وهي  �لثالثة  �ل�سنة  لطالب  �سة  خم�سّ يوم  �ملئة  حفلة 

�ملدر�سة  قائد  فيه  ي�سارك  ع�ساء  حفل  عن  عبارة 

ويتخّلله  امل��دّرب��ون،  وال�ضباط  احلربية 

فيه  مــا  �أجــمــل  ترفيهي  بــرنــامــج 

يقّلد  حــيــث  �ل�ساحكة  �لــلــقــطــات 

�لتالمذة �ملدربني يف جّو من �لطر�فة  

على  بدورهم  �ملــدربــون  ويــرد  ــرح.  و�مل

من  ب�سحكة  �لظريفة  �لتالمذة  تعليقات 

�لقلب وت�سفيق حاد ميالأ �أرجاء �لقاعة. 

��ستمتاع  ولدى  �حلفل،  �أثناء  يف 

ب�سرب  �لثالثة  �ل�سنة  تالمذة 

يف  �لباقية  ــام  �لأي نخب 

»ي�ستمتع«  �ملدر�سة، 

طـــــــالب �لـــ�ـــســـنـــة 

»باجتياح  �لثانية 

و�لعبث  غرفهم« 

ـــهـــم  ـــن ـــز�ئ ـــخ ب

و»خــــربــــطــــة« 

�أغـــر��ـــســـهـــم 

ــك  �خلــا�ــســة وذل

ــــــاب  مـــــــــن ب

بالثاأر«  »�لأخــذ 

و�لإنـــــتـــــقـــــام 

ــــن �لأو�مــــــــر  م

�لتي  و�لعقوبات 

يف  بهم  �أحلــقــوهــا 

�ل�سابق.

املعم�ديات

من املياه اىل النار:

»م�ت فحياة«

�ملعمودية كما نفهمها هي »موت فحياة«، 

ال�ضباط  ال��ت��الم��ذة  مت��ام��اً  ي��درك��ه  �ضعور 

خ�سعو�  كلما  �حلــربــيــة  �ملــدر�ــســة  يف 

يذوقون  مــرة  كل  ففي  ملعمودية. 

وكلما  �لــعــذ�ب،  من  خمتلفاً  طعماً 

يتلّذذون  خري«،  »على  مرحلة  �جتازو� 

بطعم �حلياة من جديد، بعد �كت�سابهم مزيد�ً 

توؤهلهم  �لتي  و�لذهنية  �جل�سدية  و�لقدرة  �لإر�دة  من 

لختبار �سعوبات �أكرب بثبات �أقوى وعزمية �أمنت.
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ي�سرحها  �أ�سكالها  مبختلف  �حلربية  �ملدر�سة  معموديات 

�لتلميذ �ل�سابط �سامر �أبو �سقر�: 

يخ�سع تالمذة �ل�سنة �لأوىل يف �لأيام �لأخرية من فرتة 

�لتن�سئة لأنو�ع خمتلفة من �ملعموديات يختربون 

ومو�جهة  �ل�سمود  على  قدرتهم  خاللها 

مــع خمتلف  و�لــتــكــّيــف  �لــ�ــســعــاب، 

�لظروف.

يجتمع  حيث  �ملــاء  مبعمودية  نبد�أ 

�مللعب  باحة  يف  �لأوىل  �ل�سنة  تالمذة 

»لالإ�ستمتاع« برذ�ذ �ملياه �لباردة ت�سفعهم 

�أفو�ه  من  قوي  ب�سغط  �نبعاثها  لدى  بعنف 

�لإختباء  من  وبدلً  �ملياه.  خر�طيم 

يقوم  �أنــفــ�ــســهــم  ــة  ــاي ــم وح

وتالوة  بالغناء  �لتالمذة 

�ل�سعار�ت.

بــعــد �لــنــجــاة من 

�ملائية«  »�لــغــارة 

�لتالمذة  يتعّلم 

ـــو  در�ـــــســـــاً وه

على  �لإعــتــيــاد 

ــــاوة  ــــس ــــ� ــــق �ل

و�لــــ�ــــســــمــــود 

ــة  ــه ــو�ج م يف 

ـــــــروف  ـــــــظ �ل

�لقاهرة.

ـــة  ـــودي ـــم ـــع م

ــــوم، تـــبـــد�أ  ــــن �ل

ــوم  ي ــة  ــاي ــه ن يف 

�لتمارين  من  منهك 

�لـــقـــا�ـــســـيـــة )ركـــ�ـــس 

فيخرج  وغريها(،  و�سو�عد 

ملعب  �ىل  لــيــالً  �لـــتـــالمـــذة 

و�أغر��سهم،  �أمتعتهم  مع  �ملدر�سة 

وينامون يف �لعر�ء حتى �سباح �ليوم �لتايل.

بالطبع  ت�سمل  ل  هــذه  ــنــوم  �ل حفلة 

ول  �لهو�ء،  مكّيف  ول  �لوثري،  �لفر��س 

�لأغطية �حلريرية...

ــج ثياب  ــد� عــن ذلـــك، يــتــّم دم ع

ويطلب  ع�سو�ئية،  بطريقة  �لتالمذة 

فيخرجون  عالّتها«،  »على  يلب�سوها  �أن  منهم 

يف نهاية �ملطاف مبظهر م�سحك يذّكرنا بليلة »عيد 

�لرببارة«!
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بنزول  تبد�أ  �خلا�سة وهي  تقاليدها  لها  �لأكل،  معمودية 

)وذلك  �لبي�ساء  �ل�سر��سف  مرتدين  �ملطعم  �ىل  �لتالمذة 

طبعاً من باب �لأناقة �ملفرطة(.

تلميذ  كل  �أمــام  يو�سع  باأن  �لطعام  حفل  يبد�أ 

بي�سة  �أو  ليمونة  على  يحتوي  كبري  �سحن 

تناولها  عــلــى  ويــجــرب  بــقــ�ــســرهــا، 

ظهره.  خلف  يديه  و��سعاً  باأكملها 

�ل�سهي«  »�لطبق  مع  �ل�سر�ع  فيبد�أ 

فتكون  �لــتــالمــذة  بــفــوز  ينتهي  �لـــذي 

�ملكافاأة كوباً من �ل�ساي �ملمّلح!

و�لأق�سى.  �لأ�سعب  وهي  �لغاز،  معمودية 

�أنفاق  يف  �لتالمذة  مبرور  وتق�سي 

قنابل  فيها  ُتــرمــى  �سيقة 

للدموع،  �مل�سّيلة  �لغاز 

�أن  �لــتــلــمــيــذ  ــى  ــل وع

حتى  يـــجـــتـــازهـــا 

�سمن  ــهــايــة  ــن �ل

�خلوف  من  �أجــو�ء 

وعدم �لروؤية.

ــــتــــظــــر  يــــن

ـــــالمـــــذة  ـــــت �ل

د�خـــل �لأنــفــاق 

يرتدون  �ضباط 

و�قية،  �أقــنــعــة 

ــــونــــهــــم  يــــدّل

�لطريق،  على 

ولـــكـــنـــهـــم يف 

ــنــه  �لـــــوقـــــت عــي

عرقلتهم.  يحاولون 

�ملعمودية  هذه  وخالل 

�لغاز  �لتالمذة  ي�ستن�سق 

تنّف�سهم،  على  يــوؤثــر  �لـــذي 

�نتظارهم �سهريج ماء يف  فيكون يف 

بالإ�سافة  �لغاز.  �آثار  من  لتنظيفهم  �خلارج، 

هذ�  بعد  �ساعتني  يرك�سون  �أنــهــم  �ىل 

الن�ضاط لتنقية الرئتني من الغاز.

�لأوىل،  �ملاأذونية  من  �لعودة  عند 

يعي�س  حيث  �لنار،  معمودية  تاأتي 

�لتلميذ جو �ملعركة �حلقيقية، فيجرب 

وعبو�ت  �ألغام  و�سالمل،  حو�جز  تخطي  على 

ي�سعها فوج �لهند�سة، دو�ليب م�ستعلة وغريها. وهنا 

يخترب كل تلميذ قدرته على تخّطي �ل�سعاب و�خلوف.
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متارين ال�سري:

هل من نهاية؟

تبدو  ل  وطريق  منهك  ج�سد  بني  و�سر�ع  وعرق  تعب 

له نهاية. هذ� هو �لعنو�ن �لرئي�س لتمارين �ل�سري 

�لتي ينّفذها تالمذة �ملدر�سة �حلربية. �أما 

�ل�سنة  تلميذ�  فريويها  �لتفا�سيل 

�لثالثة �ليا�س �لبلعة وفريد خليل:

تو�سع  ن�ساطات  هي  �ل�سري  متارين 

مع  تبد�أ  �حلربية.  �ملدر�سة  مناهج  يف 

وت�ستمر  �لأوىل  �ل�سنة  دخوله  منذ  �لتلميذ 

حتى نهاية �ل�سنة �لثالثة.

متعددة  �سري  لتمارين  نخ�سع 

ما  يف  يف�سل  �ملــ�ــســافــات، 

ــة متــاريــن  ــالث بــيــنــهــا ث

عام.  كل  يف  �أ�سا�سية 

متارين  وتـــتـــدّرج 

 8 بــني  مــا  �ل�سري 

يقّرر  كلم.  و75 

مـــــكـــــان هــــذه 

�لـــتـــدريـــبـــات 

فال  �ملـــــــدّرب، 

ثابتة  �أمـــاكـــن 

مـــــتـــــعـــــارف 

ويكون  عليها. 

منها  �لـــهـــدف 

�لإر�دة  تــقــويــة 

و�ل�سرب  و�لتحّمل 

على  و�لـــــقـــــدرة 

�ل�سعوبات. مو�جهة 

ــريــن،  ــمـــ ــت خـــــــالل �ل

حو�ىل  ظهرنا  على  نحمـل 

وثــيــاب  ــاد  ــت ع مـــن  كــلــغ   15

وحاجيات. 

�أربعة ك�سافني يعّينهم  ي�سري يف �ملقدمة 

م�سرتكاً  �لتمرين  ــان  ك فـــاإذ�  ــون.  ــدرب �مل

�لك�سافون  يكون  �لثالث،  �ل�سنو�ت  بني 

لكل  كان  �إذ�  �أما  �لثالثة.  �ل�سنة  من 

�ل�سنة  من  يكونون  حدة،  على  �سنة 

نف�سها.

يوؤّمن  حماية،  �أ�سلحـة  �لك�سـاف  يحمل 

ح�ســب  �ملــدرب  عــادة  يختاره  رفاقه.  �أمــام  �لطرق 

ومعـرفته  �لآخــر،  �ىل  �لتمــرين  متابعـة  على  قــدرتـه 
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�لتي ي�سلكونها. بالطريق 

فن�ساعده  ويتلكاأ  يتعب  بع�سنا  �ل�سري،  متارين  خالل 

�ل�سخ�س  حّد حمل  �ىل  �أحياناً  ون�سل  �أغر��سه،  ونحمل معه 

يف  �ملــغــاويــر(.  دورة  متــاريــن  يف  )كما  نف�سه 

�لثالثة(،  )�ل�سنة  �لآخــري  �ملخيم  مترين 

�ىل  �لأ�سخا�س  بع�س  �لتعب  متّلك 

�ساندناهم  �ل�سري،  خــالل  �لنوم  حــّد 

ودفعناهم �ىل �ملتابعة.

ال�سري  مترين  يختلف  مبــاذا   •
امل�سرتك عن اخلا�ش؟

يفيدنا �ملتدربان �أن مترين �ل�سري �مل�سرتك 

تــالمــذة  �ىل  بــالــنــ�ــســبــة  ــعــب  �أ�ــس

و�لثانية  �لأوىل  �ل�سنتني 

لأنــهــم يــ�ــســطــرون �ىل 

�سري  ـــط  من �لــــتــــز�م 

�لثالثة،  �لــ�ــســنــة 

ي�سري  فــاجلــمــيــع 

وح�سب  ور�ءهـــــا 

�أن  �سرعتها. كما 

�ل�سنة  تلميذ 

يقوم  �لثالثة، 

بـــالـــتـــمـــريـــن 

وكل  �مل�سرتك 

يرتّكز  تفكريه 

ــر  ـــه �آخ عــلــى �أن

قبل  متــــريــــن 

ففي  �لـــتـــخـــّرج، 

�ىل  ن�سل  نهايته 

ونحن  �لنهاية.  خط 

طبل  معنا  ــان  ك مــثــالً 

�آخر  يف  و�حتفلنا  ودربكة 

�أما  تعبنا.  ون�سينا  �لطريق 

يعلمون  وهم  في�سريون  �لتالمذة  بقية 

�أن �أمامهم �لكثري بعد من �لتمارين.

العّراب و»الفلي�ن«

ما  �لروحي«،  »بالأب  �لعّر�ب  يعّرف 

يعني �أن م�سوؤوليته جتاه » فليونه« 

هي م�سوؤولية �لأب جتاه �إبنه.

�ملدر�سة  تبّنت  �لفكرة،  هذه  من  �إنطالقاً 

�لطالب  �ىل  ي�سند  �لــذي  »�لــعــّر�ب«  تقليد  �حلربية 

�لقد�مى دور �لأب و�لر�عي للتالمذة �جلدد.
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�لتلميذ  ي�سرح  �حلربية  �ملدر�سة  يف  ودوره  �لعّر�ب  عن 

�ل�سابط �سربل ��سكندر:

�ملدر�سة  �ىل  �لقادم  �ملــدين  يقابلــه  �سخــ�س  �أول  هـو 

�سة  �ملخ�سّ �لأماكن  �ىل  يوّجهه  �لأوىل.  �ل�سنة  يف 

�ىل  وير�سده  و�لــدرو�ــس...  ــل  و�لأك للنوم 

�لأغــر��ــس  يت�سّلم  �أن  يجب  حيث 

�لع�سكرية.

�ل�سنة  يف  �سابط  تلميذ  هو  �لعّر�ب 

وقائد  �ل�سنة  مــدّرب  يختاره  �لثالثة، 

�لقادمني  �أحد  عن  م�سوؤولً  ليكون  �ملدر�سة 

خمتلطاً،  ع�سو�ئياً،  �لتوزيع  ويكون  �جلــدد. 

�ىل  فيتعرفو�  �لتالمذة  يندمج  كي 

ي�سبغ  ل  �لذي  �جلي�س  ميزة 

�أو  �أو طائفة  �أو دين  بلون 

�لعّر�ب  �نتماء. يت�سّلم 

�أ�سا�سية  م�سوؤوليات 

ــه«  ــون ــي ــل ـــع »ف م

ج�سدياً  لإعـــد�ده 

ومــــعــــنــــويــــاً. 

غري  فـــاملـــدين 

على  مـــعـــتـــاد 

ــــاوة  ــــقــــ�ــــس �ل

وميكن �أن يكون 

مــــدلــــالً عــنــد 

دور  وهنا  �أهله، 

لإر�ساده  عــّر�بــه 

كــيــفــيــة  �ىل 

�لت�سّرف يف �حلياة 

�لــعــ�ــســكــريــة وخـــالل 

�ملدر�سة  يف  ــود  ــوج �ل

�حلربية. 

»فليونه«  عن  �لعّر�ب  يد�فع 

يف حال وقوع �سوء تفاهم مع �لتالمذة 

ومنعه  معنوياته  ليقّوي  ويتدّخل  �لآخرين. 

يعّلمه،  كما  �لإن�سحاب.  �أو  �لإ�ست�سالم  من 

ن�ضاط  كل  اخلا�ضة،  خربته  من  اإنطالقاً 

يطلب  عندما  له  عوناً  ويكون  جديد، 

يدرك  �لعّر�ب  �أن  �لأهــم  �مل�ساعدة. 

من  �إنطالقاً  وي�سّححها  فليونه  �أخطاء 

�ل�سخ�سية. جتاربه 

�لثالثة  �ل�سنة  �ىل  ي�سل  كل متيذ  �أن  بالذكر  �جلدير 

ي�سبح عّر�باً لتلميذ من �ل�سنة �لأوىل.
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خمالفات... فعق�بات

�خلطاأ يف �ملدر�سة �حلربية ممنوع، وعقوبته تتدّرج من 

�ىل  �لدخول  �أو  �جل�سدية،  �لعقوبة  �ىل  �ل�سفوية  �ملالحظة 

�ل�سجن.

ي�سرح  و�أهد�فها  و�أنو�عها  �لعقوبات  عن 

�لتلميذ �ل�سابط قا�سم �أحمد:

�ملدر�سة  برنامج  جزء من  �لعقوبة 

تعليمي،  منها  ــهــدف  �ل �حلــربــيــة. 

فعل  ردة  ول  �إنتقاماً  لي�ست  فهي  لــذ� 

جعل  �ىل  �لعقوبة  تهدف  مــا.  عمل  جتــاه 

�لتالمذة يتمّر�سون على حّق �لإمرة من جهة، 

�أنهم  �أخـــرى  جهة  مــن  و�إفهامهم 

ميلكو�  لــن  يــتــخــّرجــون  حــني 

بل  �لــ�ــســالحــيــة،  مطلق 

مقّيدين  �سيكونون 

وقو�نني  باأنظمة 

�سمن  حتا�سبهم 

ــد�أ �ملــكــافــاأة  ــب م

و�لعقاب.

�ملدر�سة  يف 

نوعان  �حلربية 

�لعقوبات،  من 

يفر�سه  �لأول 

�ملـــــــدربـــــــون 

�لتالمذة،  على 

و�لـــــــــثـــــــــاين 

تالمذة  يفر�سه 

ــة �لأعـــلـــى  ــن ــس ــ� �ل

ــاقــهــم يف  عــلــى رف

تليهم  �لتي  �ل�سنو�ت 

على  �لتمّر�س  �إطـــار  يف 

من  �لعقوبة  تتدّرج  �ل�سلطة. 

و�آخر  �ل�سفهي،  �لتاأنيب  �ىل  �ملالحظة 

حيث  �مليد�ن،  بّزة  عقوبة  وهو  �لكي،  �لدو�ء 

بني  مــا  تـــر�وح  ــرتة  ف �ملــعــاقــب  يق�سي 

عقوبة  يف  ثلثها  �ىل  �ساعة  �لــربــع 

ج�سدية متعبة ينّفذ خاللها �ل�سو�عد، 

وقد  �لبطة،  �سري  ومترين  و�جلــذع، 

�ملاأذونية  حّد حجز  �لعقوبة �ىل  ت�سل 

�أو حتى �ل�سجن.

يف  �لعقاب  �ىل  تقود  �لتي  �ملخالفات  ــرز  �أب من 

�ملدر�سة �حلربية، �سبط �ملمنوعات »كالهاتف �خللوي« �أو 
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�لـ»MP3«، وهذه عقوبتها �ل�سجن. يف حني �أن �حلركة يف 

�أثناء �لتمارين و�لدرو�س توؤدي �ىل حجز �ملاأذونية، وكذلك 

�لغبار على  �ل�سخ�سية، فوجود  �لنظافة  �لأمر بالن�سبة �ىل 

�لأمتعة �أو �خلز�ئن يعني �حلجز يف نهاية �لأ�سبوع. 

تر�وح  فمخالفة  �لتحية  تاأدية  عــدم  �أمــا 

�لتلميذ  تاأنيب  بــني  مــا  عقوبتها 

�سفوياً، �ىل تنفيذه بزة �مليد�ن وهو 

يحمل حقيبة �لظهر.

التدريبي:  املخيم 

الت�سامن والأخ�ة

�ل�سلطة،  ممار�سة  حالوة  بني  ما 

�أ�سعة  حتت  �لتدريب  ومر�رة 

ــة،  �حلــارق متـــوز  �سم�س 

�لع�سرة  �لأيام  مت�سي 

�لتدريبي  للمخيم 

ـــــــذي تــقــيــمــه  �ل

ـــة يف  ـــس ـــدر� �مل

عام،  كل  نهاية 

وميـــ�ـــســـي يف 

تالمذة  ختامه 

�لثالثة  �ل�سنة 

ـــق  ـــري ط يف 

يقودهم  جديد 

عــــــامل  �ىل 

ال�������ض���ب���اط يف 

�لفعلية.  �خلدمة 

�ملخيم  ميز�ت  عن 

يتحدث  �لــتــدريــبــي 

�إيلي  �ل�سابط  �لتلميذ 

�أبي فا�سل:

يف  تدريبي  ن�ضاط  اآخ��ر  هو 

�حلربية،  �ملدر�سة  يف  �لعام  روزنامة 

ــالمــذة �لــ�ــســنــو�ت �لــثــالث،  يــ�ــســارك فــيــه ت

�ل�سنة  باإمرة طالب  مني �ىل ح�سائر  �ملق�سّ

اأوائ��ل  يف  الن�ضاط  ه��ذا  يقام  الثالثة. 

حقل  يف  بالتمركز  فــيــبــد�أ  متـــوز، 

�أيام  ع�سرة  بعد  وينتهي  �لتدريب، 

م  مق�سّ �لثالث  لل�سنو�ت  �سري  بتمرين 

�لثالثة،  لل�سنة  كلم   100 �لآتي:  �ل�سكل  على 

لكن  �لأوىل.  لل�سنة  كلم  و60  �لثانية،  لل�سنة  كلم   75

�لأوىل �ىل متابعة  �ل�سنة  ما يدفع تالمذة  �حلما�س غالباً 
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�ل�سنة  تالمذة  من  �ملطلوبة  �مل�سافة  بلوغ  حتى  �ل�سري 

�لثانية.

ما  لكل  عملية  درو�ساً  �لتالمذة  ينّفذ  �ملخيم  هذ�  يف 

و�لهجوم  �لدفاع  يف  درو�ــس  من  نظرياً  تعّلموه 

وفر�ئ�س  �لأمــــن  وحــفــظ  ــه  ــوّج ــت �ل �ىل 

�لأخري  �ليوم  ويف  �لــخ...  �ملد�فعة، 

خمتلف  يف  رمايات  �لتالمذة  ينّفذ 

وهند�سة  مدفعية  من  �لإخت�سا�سات، 

كلم   12.7 �سالح  �ىل  �لثالثة(  )لل�سنة 

ورماية  �لثانية(  )لل�سنة  ملم   106 و�سالح 

بالقاذف �مل�ساد للدروع )لل�سنة �لأوىل(.

تبلور  �ملــخــيــم  يف  مـــا  �أجـــمـــل 

من  و�لت�سامن  ــوة  �لأخ فكرة 

�لتالمذة  م�ساعدة  خــالل 

�لآخر  �لبع�س  بع�سهم 

يف  �ل�سمود  على 

�لتمارين  مو�جهة 

كالتاآلف  �لقا�سية 

�لطبيعة  مـــع 

�أر�س جافة،  يف 

مع  �لــ�ــســري  �أو 

ظهر  حــقــيــبــة 

حتت  ـــالح  ـــس و�

�ل�سم�س  �أ�سعة 

�حلـــارقـــة. ويف 

�ملطاف  نهاية 

من  يـــبـــقـــى  ل 

�لتدريبي  �ملخيم 

�ـــســـوى ذكـــريـــاتـــه 

يختزنها  �لتي  �جلميلة، 

مع  ذ�كــرتــه  يف  �لتلميذ 

�لثالث،  �ل�سنو�ت  ذكريات  باقي 

�لعمر  بــه  تــقــّدم  كلما  �ليها  لريجع 

و�ندفاعه  �ل�سباب«  »رعــونــة  �ىل  و��ستاق 

وحما�سه!

من �سنة اىل �سنة

و�ل�سنة  �لأوىل  �ل�سنة  بــني  مــا 

خطو�ت  �حلربية  �ملدر�سة  يف  �لثالثة 

تخطيها  يجب  ومر�حل  �جتيازها،  من  بد  ل 

وتتميز  �سابقتها  عن  تختلف  مرحلة  كل  تدريجاً. 

وتقاليدها. بخ�سو�سيتها 
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و�لثالثة،  و�لثانية  �لأوىل  �ل�سنو�ت  بني  �لفو�رق  عن 

يتحدث �لتلميذ �ل�سابط حممد �سمعون:

منذ دخوله �ىل �ملدر�سة �حلربية، يبد�أ �لتلميذ بالتح�سري 

�ملدنية  �حلــيــاة  مــن  لالإنتقال  وفــكــريــاً  ج�سدياً 

والإنخراط يف احلياة الع�ضكرية.

يخ�سع  �جلــ�ــســديــة،  �لناحية  مــن 

�سعبة  وقتالية  ريا�سية  لتمارين 

على  وقدرته  �جل�سدية  قدر�ته  تنّمي 

�لأوىل  �ل�سنة  خــالل  يحظى  ل  �لتحّمل. 

ل  وتنقالته  متو��سل  �لعمل  بالإ�سرت�حة، 

مبرحلة  �لأوىل  �ل�سنة  تبد�أ  ريا�سياً.  �إل  تتم 

توجيهية يتعّرف فيها �لتلميذ �ىل 

بعدها  ومــن  و�خلــطــاأ،  �ل�سح 

خطاأ  كــل  على  ب  ُيحا�سَ

قبل  من  �إما  يرتكبه، 

�مل�سوؤول  �ل�سابط 

�أو تالمذة �ل�سنو�ت 

)�لثانية  �لأعلى 

و�لـــثـــالـــثـــة(، 

ــاً وفــقــاً  ــع وطــب

قيادة  لأو�مـــــر 

ـــــة  �ملـــــدر�ـــــس

وتوجيهاتها.

�أمـــــــــــا مـــن 

�لـــــنـــــاحـــــيـــــة 

فال  �لــفــكــريــة، 

لتلميذ  يـــحـــق 

�لأوىل  ــة  ــن ــس ــ� �ل

فهو  بــاملــنــاقــ�ــســة، 

ه  يوجَّ �أمـــر  ــل  ك يــنــّفــذ 

يف  �لدخول  دون  من  �ليه 

�لقو�نني  على  يتعّرف  ــو�ر،  ح

�لتح�سريية  �ملرحلة  �إنه يف  و�لأنظمة، 

�ىل  �ملدنية  �ملرحلة  من  لنتقاله  �ل�سرورية 

�لع�سكرية. �ملرحلة 

�لتلميذ  يــغــرّي  �لثانية،  �ل�سنة  يف 

وتختلف  هــنــد�مــه  يتغرّي  �ــســارتــه، 

هذه  ففي  معه.  �لتعامل  طريقة 

مع  حــو�ر  �إقــامــة  ي�ستطيع  �ملرحلة 

�سخ�سيته  عن  يعرّب  �لثانية،  �ل�سنة  تلميذ 

�لقو�نني.  تر�سيها  �لتي  �حلــدود  �سمن  و�إمنــا  ــه  و�آر�ئ

تنقالته تكون طبيعية، ي�سرتيح وقت �لإ�سرت�حة، ويعمل 
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يف �لوقت �ملخ�س�س للعمل. وهذ� �لأمر ي�سمح ببناء عالقات 

�أكرث و�أعمق مع رفاقه.

د�ئماً  هو  �لأوىل  �ل�سنة  تلميذ  �لرت�تبية،  خ�س  ما  يف 

اأما تالمذة  ال�ضباط.  الأعلى منه ومن  مروؤو�ض من 

ولكنهم  مروؤو�سني،  فيبقون  �لثانية  �ل�سنة 

هذ�  �لأوىل.  لل�سنة  روؤ�ساء  ي�سبحون 

فيتعودون  �سخ�سيتهم  يقوي  �لأمــر 

على �مل�سوؤولية.

للرئي�س و�جب، �سو�ء كان  �لتحية  تاأدية 

�إحدى  يف  تلميذ�ً  �أم  �سابطاً  �لرئي�س  هذ� 

�ل�سنتني �لثانية �أو �لثالثة. من هنا يكون على 

يده  يل�سق  �أن  �لأوىل  �ل�سنة  يف  �لتلميذ 

يلتقي  �أن  ميكن  حتّرك  فاأينما  بر�أ�سه، 

برئي�س له؛ و�أكرث �لعقوبات تاأتي على 

�لهدف  �أما  بالذ�ت.  �لأمر  هذ�  خلفية 

�لتالمذة  �لت�سّدد هنا، فهو تعويد  من 

ال�ضباط على احرتام روؤ�ضائهم.

تبقى �لإ�سارة �ىل �أهمية �ساحة �ل�سرف يف �ملدر�سة 

�حلربية. ففيها �لعلم و�لن�سب �لتذكاري لل�سهد�ء، و�حرت�ماً 
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باخلطوة  �إل  �ل�ساحة  يف  �لتنقل  ممنوع  للرمزين 

كانت  �أياً  �جلميع  على  ي�سري  ما  وهذ�  �لريا�سية، 

رتبتهم.

حفل التخّرج:

الي�م امل�سه�د

حكايا �ملدر�سة �حلربية ل تنتهي، ولكنها جميعها 

تختتم بنهاية و�حدة �سعيدة هي يوم �لتخّرج. يوم 

واحدة  وروح��اً  واح��داً  قلباً  ال�ضباط  التالمذة  يقف 

ثوب  منهم  كل  فيخلع  للوطن.  �لولء  متعّهدين 

لدخول  �إ�ستعد�د�ً  �لإحــرت�ف  حّلة  ويرتدي  �لتلمذة 

معرتك �حلياة �لعملية بعوٍد �سلب وخطى ثابتة.

هذه  »�لفرحة«،  مع  �للقاء  يوم  �لتخّرج،  يوم 

ثالث  و�لأ�سدقاء،  �لأهــايل  �نتظرها  �لتي  �لفرحة 

�سنو�ت هي �لأطول يف تاريخ �لتالمذة.

له،  و�لإ�ستعد�د  �لتاريخي  �ليوم  هذ�  تقاليد  عن 

�ل�سنة  مــدّرب  جا�سر  روبــري  �لركن  �لعقيد  حدثنا 

�لثالثة:

حتتفل �ملدر�سة �حلربية بتقليد �ل�سيوف لتالمذة 

�ل�سنة �لثالثة يف حفل تخّرج �سخم، يح�سره رئي�س 

و�حلكومة،  �لنيابي  �ملجل�س  ورئي�سا  �جلمهورية 

وقائد �جلي�س.

�أ�سهر  ثالثة  قبل  �ملن�سود  لليوم  �لتدريب  يبد�أ 

ال�ضباط  التالمذة  روزنامة  وحتفل  التخّرج،  من 

هذه  خالل  �لت�سديد  يتم  �لإعــد�ديــة.  بالتمارين 

�لفرتة على تدريب �لتالمذة على �ل�سري يف �لنظام 

�ملر�سو�س ممت�سقني �حل�سام. كما يتمرنون على 

ويحّدد  �جلي�س.  ون�سيد  �حلربية  �ملدر�سة  ن�سيد 

�ملدربون �أماكن وقوف �ملتخرجني يف �مللعب عند 

كل ن�ضاط من ت�ضليم الراية اىل كل ما ياأتي بعده.

�لفعلي يبد�أ بت�سليم بريق �ملدر�سة  فالحتفال 

�لثالثة  �ل�سنة  يف  ـــدورة  �ل طليع  مــن  �حلربية 

يف  �لأول  �لتلميذ  �ىل  و�لثالث(  �لثاين  )ير�فقه 

�ل�سنة �لثانية. 

مقابل  �لتالمذة  ي�سطف  �لبريق،  ت�سليم  بعد 

ي�ساأل  وهنا  ــدورة.  �ل لت�سمية  �إ�ستعد�د�ً  �ملن�سة 

�ملالزم طليع �لدورة �ل�سابقة، طليع �لدورة �حلالية 

عن �إ�سم �لدورة، فيجيبه به. ويتقّدم عندها �ملالزم 

»�أطلب  �لتايل:  �ل�سوؤ�ل  �ليه  موّجهاً  �لرئي�س  من 

مَّ  »فلُت�سَ �لرئي�س  فيجيبه  كذ�...«  �لدورة  ت�سمية 

�ملرحلة  هذه  يف  �لتالمذة  ويكون  كــذ�«.  دورتكم 

يف حالة ركوع على �لأر�س. و�إذ ياأمر طليع �لدورة 

�إ�سمياً،  �ملر��سيم  تــالوة  تبد�أ  بالوقوف،  رفاقه 

ويليها ت�ضليم ال�ضيوف من الرئي�ض اىل ال�ضباط 

�ملتخّرجني.

وحتية  �ل�سيف  ت�سّلم  حركة  �أن  بالذكر  �جلدير 

�لرئي�س ت�ستدعي �لتمرين ل�سبع مر�ت �أو ثمانية 

من �لأيام �لتي ت�سبق �لإحتفال.

حيث  �ليمني،  م  َق�سَ �ىل  �ل�سيوف  ت�سليم  من 

موّقعة  خطى  يف  �لدورة  طليع  يتقّدم 

�أمام �ملن�سة، حامالً �سيفه يف يده  �ىل 

�لي�سرى، فيخلع �لقبعة �لع�سكرية باليد 

م  �لَق�سَ موؤدياً  �لعلم،  ومي�سك  نف�سها 

�أبناء  جميع  بعده  من  فريفع  بيمينه، 

م نف�سه. �لدورة �أيديهم للَق�سَ

م �ليمني كلمة �لرئي�س، ومن  يلي َق�سَ

بعدها عر�س �لتحية، حيث تقف �لقوى 

وت�سري  منّظمة  �سفوف  يف  �لع�سكرية 

�ملن�سة  ــام  �أم �ملر�سو�س  �لنظام  يف 

موؤدية �لتحية للر�سميني.

يف هذه �لأثناء، متر �لقوى �لع�سكرية 

)�لو�قفني  �ملتخرجني  �لتالمذة  بني  ما 

�جلهة  يف  و�لر�سميني  �ملن�سة(  قبالة 

ح  �ملقابلة. وعند مرور علم �جلي�س يو�سّ

مدرو�سة  بحركات  �حل�سام  �ملتخّرجون 

ومتنا�سقة.

بعد مرور �لقوى �لع�سكرية، ياأتي دور 

وهنا  التحية.  لأداء  املتخّرجني  ال�ضباط 

در...  �لور�ء  »�ىل  �لدورة  طليع  ياأمرهم 

�أمام  �ىل  فيتقّدمون  �سر«  ــام  �لأم �ىل 

�ملن�سة على وقع ن�سيد �جلي�س، وبرفقة 

عن�سرين من مو�سيقى �جلي�س.

اأمام  الأخرى  تلو  فرقة  املتخّرجون  ال�ضباط  مير 

�لقوى �لر�سمية حيث يوؤدون �لتحية، ويتز�من مرور 

خطوة  وهي  �جلي�س،  ن�سيد  �نتهاء  مع  فرقة  �آخر 

حتتاج �ىل كثري من �لتمارين يف �لفرتة �ل�سابقة 

للتخّرج.

يف نهاية الإحتفال، مي�ضك ال�ضباط املتخّرجون 

�لهو�ء،  يف  ويرمونها  �لع�سكرية  بقبعاتهم 

على  جنمة«  »�أول  تعليق  �ىل  بعدها  ليهرعو� 

لل�سورة �لتذكارية. �إ�ستعد�د�ً  �أكتافهم 
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تخريج دورة

�لأركان 

�لثالثة 

و�لع�سرين

الداخلي,  الأمن  وق�ى  اجلي�ش  من  �سباطاً  ت�سّم  والتي  للأركان,  والع�سرون  الثالثة  الدورة  تخّرجت 

للقيادة  �سهاب  ف�ؤاد  كلية  يف  اأقيم  احتفال  يف  وذلك  والأردين,  ال�سع�دي  اجلي�سني  من  و�سباطاً 

العماد  قائد اجلي�ش  الأركان ممثلً  الركن �س�قي امل�سري رئي�ش  الل�اء  الريحانية, تراأ�سه  والأركان يف 

جان قه�جي, وح�سره ممثل�ن عن قادة الأجهزة الأمنية وممثل عن �سفري اململكة الأردنية الها�سمية 

اجلي�ش،  �شباط  كبار  وعدد من  الفرن�شي،  الع�شكري  وامللحق  ال�شعودي  الع�شكري  امللحق  وم�شاعد 

اجلامعي�ن  والأ�ساتذة  ال�سابق�ن  الكلية  وقادة  �سليمان,  احلاج  علي  الركن  العميد  الكلية  وقائد 

وامللحق�ن الع�سكري�ن وذوو املتخرجني.

كلمة ممثل القائد

بد�ية �لن�سيد �لوطني �للبناين، ثم كلمة طليع 

الكلية  قائد  بعدها  األقى  العرب،  وال�ضباط  الدورة 

حفل  �ىل  �ملــدعــوون  ينتقل  �أن  وقبل  كلمته، 

كوكتيل �حتفاًء باملنا�سبة، �سّلم �للو�ء �لركن �سوقي 

واألقى  املتخرجني  لل�ضباط  ال�ضهادات  امل�ضري 

باملنا�سبة �لكلمة �لآتي ن�سها:

اأ�سحاب ال�سعادة

ح�سرة امللحقني الع�سكريني

ممثلي الدول ال�سقيقة وال�سديقة

ح�سرة ممثلي قادة الأجهزة الأمنية

ح�سرة رئي�ش اجلامعة اللبنانية

ح�سرة الأ�ساتذة واملدربني

اأيها ال�شباط املتخرجون

و�لنوعي،  �لهادف  �لتدريب  من  �سنة  بعد 

�ملكّثف و�ملتو��سل، تتخرجون �ليوم من دورة 

�ملميز،  �للقب  بهذ�  و�عتز�ز  فخر  وكلكم  ــان،  �أرك

بارزة يف م�سرية حياتكم  �نعطافة  �سي�سّكل  �لذي 

�آفاق م�ستقبل جديد،  �أمامكم  �لع�سكرية، وي�سّرع 

و�عد بح�ساد وفري.

معنى،  مــن  للكلمة  مــا  بكل  �آخـــر  يـــوم  ـــه  �إن

كما  �لفكر  يغ�سل  و�لنجاح،  بالتفوق  فالإح�سا�س 

�جل�سد من غبار �لكّد و�لتعب، و�ل�سعور با�ستحقاق 

�مل�سوؤولية عن جد�رة، يعّزز �لثقة بالنف�س، فال �أحد 

لالإر�دة  �أهالً  يكن  مل  �إن  �مل�سوؤولية،  بهذه  يحظى 

و�ملعرفة و�لإلتز�م.

قد  و�أنه  عليكم،  م�سنية  �سنة  كانت  �أنها  �أعرف 

�لن�ساطات  وحجم  �لدرو�س،  حجم  �لبدء  يف  هالكم 

�أن  �أي �سك،  �لآن تدركون من دون  و�لأعباء، لكنكم 

�لقيادة لي�ست بالأمر �لب�سيط، و�أنكم �أ�سبحتم �أكرث 

قدرة على مو�جهة �ملع�سالت �لتي قد تعرت�سكم 

م�ستقبالً، و�أكرث تكّيفاً مع تبّدل �ملهمات وتنوع 

حد  �ىل  مندجمة  باتت  �لتي  �لتكتية،  �لعمليات 

و�لتكنولوجيا  �لدقيقة  �لع�سكرية  �لعلوم  بعيد مع 

�حلديثة. فعلى �لقائد �حلق، جمابهة كل �لحتمالت 

و��ستثمار �أي تطور ع�سكري ل�سالح جي�سه، و�تخاذ 

ممثل قائد اجلي�ش:

ر�سيدكم ما خربمت�ه

وما تثقفتم به فل تهمل�ه



�لقر�ر �ل�سجاع �لذي يقود �ىل �لن�سر. �إنها �سفات 

ُتبنى  �أكتافهم  على  �لذين  �لرجال،  من  �لقليل 

�جليو�س وُت�سان كر�مة �لأوطان.

اأيها احل�س�ر الكرمي

اأيها ال�شباط

�سحيح �أن م�ستويات �لعديد و�لت�سليح و�لتجهيز، 

�أن  �إل  �جليو�س،  قوة  موؤ�سر�ت مهمة على  تعطي 

عنا�سر �أخرى هي من �لأهمية مبكان، ومن �ساأنها 

�ملذكورة،  �لنو�حي  يف  �حلا�سل  �لنق�س  تعوي�س 

عنيت بها �لتدريب و�لتح�سيل و�لإميان بالر�سالة. 

ولنا يف جتربة جي�سنا �للبناين �أ�سدق مثال على 

��ستطاع  �ملتو��سعة،  �إمكاناته  من  فبالرغم  ذلك، 

هذ� �جلي�س من خالل �إميانه بر�سالته، و�لرتكيز على 

�أن يحقق  �لتدريب مبختلف مر�حله وم�ستوياته، 

�لإجناز تلو �لآخر �ىل جانب �سعبه، و�أن يوفر �أمناً، 

قّلما توفره �أكرث �جليو�س عديد�ً وت�سليحاً وجتهيز�ً. 

�لقيادة  تعمل  �لتدريب،  �أهمية  من  و�نطالقاً 

و�لإمكانات  �لو�سائل  �أف�سل  تاأمني  على  با�ستمر�ر 

�ملن�سودة.  �لأهد�ف  بلوغ  تكفل  �لتي  �لتدريبية، 

�لتي  �لــدورة  تكون  �أن  على  حر�سنا  كان  هنا  من 

�لتي  و�لــدور�ت  �سبقت،  �لتي  كالدور�ت  تابعتم، 

�إ�سر�قات  �أمامكم  يفتح  باباً  لحقاً،  تاأتي  �سوف 

يف  تــرتددو�  فال  و�ملعرفة،  �حلقيقة  من  م�سيئة 

ولوجه بثقة وت�سميم، فاإن ما �كت�سبتموه يف هذه 

ي�سر�ً،  �أكرث  لديكم،  �لقيادة  يجعل  �سوف  �لــدورة، 

و�أكرث حكمة وتب�سر�ً.

ولقد �سعت �لكلية وبتوجيهات قيادة �جلي�س، �إىل 

�إطار غني ومتنوع من �ملعرفة لتنطلقو�  تاأمني 

يقني  على  و�أنا  �مل�سوؤولية،  رحاب  �ىل  خالله  من 

�أيديكم  �أن قيادتها ومدربيها قد و�سعو� بني  تام 

كل ما ي�سمن �نطالقتكم �لو�ثقة، وينري طريقكم، 

ويذلل ما قد يعرت�سكم من عقبات.

اأيها ال�شباط املتخرجون

�طلعتم  �أنــكــم  بــد  ل  �ملن�سرمة،  �ل�سنة  خــالل 

و�لإجناز�ت  �جلي�س،  بها  قام  �لتي  �ملهمات  على 

�لأمنية  �لأجهزة  �سائر  مع  حّققها  �لتي  �لباهرة 

على �أكرث من �سعيد، بدء�ً من تثبيت دعائم �لأمن 

و�لإ�ستقر�ر يف �لبالد، وتهيئة �ملناخ �لالزم لعودة 

�ل�سلطات �لد�ستورية �إىل ممار�سة دورها �لفاعل، 

مرور�ً باحلملة �لو��سعة �سد �جلر�ئم �ملنظمة على 

�لإرهابية  �ل�سبكات  من  �لعديد  وتفكيك  �أنو�عها، 

�ملتعاملة  �س  �لتج�سّ �سبكات  وع�سر�ت  �خلطرية، 

�ل�ستحقاق  �إىل  و�سولً  �ل�سر�ئيلي،  �لعدو  مع 

�لإنتخابي �لأخري، �لذي متّيز هذه �ملرة باإجر�ئه يف 

ولقد  �للبنانية.  �ملناطق  و�حد ويف خمتلف  يوم 

و�حلرية  �لأمــن  توفري  يف  �لرهان  �جلي�س  ك�سب 

�للبنانيني جميعاً،  للمو�طنني، فكان مو�سع ثقة 

و�ملر�قبني �ملحليني و�لدوليني على حّد �سو�ء.

لذ� فاأنتم مدعوون يف �لقريب �لعاجل، لي�س �إىل 

و�إد�رتها  �لوحد�ت  م�سار  تعلمتوه يف  ما  تطبيق 

بت�سّرف  معارفكم  و�سع  �إىل  �أي�ساً  بل  فح�سب، 

مروؤو�سيكم، فت�سهمون بذلك يف تعزيز قدر�تهم 

�لعمل  منهجية  وتوحيد  و�ملهنية،  �لفكرية 

�أكرث فعالية  �أد�ء  و�أ�ساليبه، مبا يكفل �لو�سول �إىل 

و�إنتاجية.

اأيها ال�شباط الأركان

ت�سّم دورتكم �سباطاً �أ�سقاء من �ململكة �لعربية 

يجمعنا  �لها�سمية،  �لأردنية  و�ململكة  �ل�سعودية 

بهم �لنتماء �ىل �أمة و�حدة، وهم �إذ يحلون بيننا، 

فر�سة  لنا  يتيحون  فاإنهم  �سالح،  ــاق  ورف ــوة  �أخ

ثمينة لتبادل �خلرب�ت و�ملعارف، ومنا�سبة لتوحيد 

بد  ل  وهنا  جيو�سنا.  بني  و�مل�سطلحات  �ملفاهيم 

و�لإن�سباطي  �لأخالقي  بامل�ستوى  �لتنويه  من  يل 

و�ملناقبية �لع�سكرية �لتي حتّلى بها هوؤلء �لأخوة 

يف  املمّيزة  والرغبة  اجلدية  جانب  اإىل  ال�ضباط، 

ال�ضباط  لهوؤلء  التدريب.  مراحل  خالل  التح�ضيل 

�ل�سقاء �أقول: �أهالً و�سهالً بكم يف جي�سكم وبلدكم.

اأيها ال�شباط املتخرجون

�ليوم، بعد �سنة كاملة من  �إن فرحكم بتخرجكم 

�أق�سد  عائالتكم،  فرحة  تو�زيه  و�لعطاء،  �جلهد 

لكم،  �لر�حة  توفري  على  �سهرن  �للو�تي  زوجاتكم 

و�قت�سمن معكم ب�سكل �أو باآخر، �أعباء هذه �ل�سنة، 

فلكّن �أيتها �ل�سيد�ت كل �ل�سكر و�لتقدير.

ول ي�سعني �أخري�ً �إل �أن �أتوّجه با�سم قائد �جلي�س 

ال�ضباط  اىل  بالتهنئة  قهوجي،  ج��ان  العماد 

�ل�سقيقة  ـــدول  �ل ممثلي  �ــســاكــر�ً  �ملتخرجني، 

و�ل�سديقة، وممثلي قادة �لأجهزة �لأمنية وجميع 

�حلفل،  هذ�  يف  لنا  م�ساركتهم  على  �ملدعوين، 

كما �أثني على جهود قيادة �لكلية جتاه ما وفرته 

متمنياً  ومتابعة،  ورعاية  �حت�سان  من  للدورة 

يف  والتقّدم  النجاح  دوام  املتخرجني  لل�ضباط 

فيه  ملا  و�لعطاء  �لبذل  من  ومزيد�ً  �لأيام،  مقبل 

خري �ملوؤ�س�سة و�لوطن.

ع�ستم - عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان

كلمة قائد الكلية

�سليمان  �حلاج  علي  �لركن  �لعميد  �لكلية  قائد 

�لقى كلمة هنا ن�سها:

اأيها احلفل الكرمي

�لفرح،  يغمره  و�سعور  �ل�سعادة،  ملوؤه  بقلب 

و�لأركــان يف  للقيادة  �سهاب  كلية  بكم يف  �أرحب 

تخريج �لدورة �لثالثة و�لع�سرين لالأركان، و�لدفعة 

الثالثة ع�ضرة من ال�ضباط العرب الأ�ضقاء. 

�لكلية  �إن�ساء  تاريخ   1974 �لعام  من  �إعتبار�ً 

عاماً،  وثالثون  ثالثة   ،2007 �لعام  وحتى  ر�سمياً، 

يف  بــد�رو  منطقة  من  �لكلية  مقر  خاللها  تنّقل 

مكانه  اإىل  الريزة  يف  ال�ضباط  نادي  اإىل  بريوت، 

يف  تر�فقه  وكانت  �لريحانية،  يف  هنا  �لنهائي 

تنقالته هذه اآمال واأحالم اأجيال �ضالفة من ال�ضباط 

وحديث  جديد  مقر  بروؤية  و�لتالمذة،  �ملدربني 

�لآمال، من  �حللم و�سدقت  �أن حتّقق  �إىل  للكلية، 

قيادة  به  قامت  متو��سل  وجهد  دوؤوب  خالل عمل 

 -  2001 �لأعــو�م  �إمتد�د  على  م�سكورة  �جلي�س 

خالل  �لقيادة  هذه  قّدمته  ما  �إىل  �إ�سافة   .2007

م�ساعد�ت  من  لحقاً  �ستقّدمه  وما  �جلاري،  �لعام 

قّيمة، لتجميل هذ� �ملبنى وتطويره و��ستكمال ما 

مل ي�ستكمل منه.

اأيها ال�شباط املتخرجون

�آن  �لــدوؤوب،  �لعمل  �أ�سهر ونيف من  بعد ع�سرة 

حقاً  �إنها  ــان،  �لأرك يف  �إجاز�تكم  لتت�سلمو�  �لآو�ن 

وبالفعل ثمرة جهودكم �حلثيثة، ور�سيدكم �لكبري 

يف  لكم  فهنيئاً  و�ملو�ظبة،  و�ل�سرب  �لإر�دة  من 

تكن  مل  �لأركــان  يف  �إجاز�تكم  زرعتم.  ما  ح�ساد 

ولن تكون هبة تقّدم، �أو نعمة تنّزل، �إنها �لقيمة 

�ملعنوية لعرفة، �سهرمت �لليايل لنيلها و�لإعتز�ز 

بها، فا�سعدو� مبا �أجنزمت.

�إجاز�تكم يف �لأركان، هي جو�ز �سفركم �ىل عامل 

�مل�سوؤولية يف وظائفكم �لعليا �ملرتقبة، وتاأ�سرية 

�لقر�ر حيث �سناعته و�سياغته،  �إىل موطن  دخول 

يف  و�لدقة  للعمل  �لتخطيط  �سو�بية  جانب  �إىل 

تنفيذه.

اأيها ال�شباط املتخرجون

ما تعلمتوه وعلى �أهميته مل يكن �لكمال، ولن 

يكون كذلك على �لإطالق، طاملا رحى �لزمن تدور، 

يف  ��ستمرو�  لذ�  د�ئم،  تطور  يف  و�لعامل  و�لعلم 

و�لتنقيب  �لبحث  من  و�أكرثو�  �لتطور�ت،  مو�كبة 

�إل  يكن  مل  تعلمتوه  ما  منها.  و�لتثقف  فيها، 
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�ملدماك �لأ�سا�سي �لذي �سيبنى عليه م�ستقبلكم 

ثابرو�  بل  به،  تكتفو�  فال  و�لأكــادميــي،  �ملهني 

نحو �لأعلى و�لأف�سل. باملثابرة ترتقون وبالعطاء 

�أيديكم، حتاربون  ت�سمون.ليكن علمكم �سالحاً يف 

�لأجدى،  و�لو�سيلة  �لأقــوى  �لأد�ة  فهو  �لأعــد�ء.  به 

�لدول  بني  لل�سر�ع  �ملعا�سرة  �لطبيعة  ملو�جهة 

�أم  كانت  ع�سكرية  �أبعادها،  كل  يف  و�ل�سعوب، 

�سيا�سية و�إقت�سادية وثقافية وح�سارية.

وها هو عدونا �لإ�سر�ئيلي، ما يز�ل ينتهك �سيادة 

لبنان بر�ً وبحر�ً وجو�ً، لذ� كونو� باملر�ساد لهذ� �لعدو، 

بالقول  تيمناً  ون�ساطاته،  قدر�ته  عن  و��ستعلمو� 

مهزوم«،  ن�سف  عدو  هو  معروف  »عدو  �ملاأثور: 

ي�سهل  و�ملو�جهة،  �ل�سمود  و�إد�رة  فباملعرفة 

عليكم حترير �لأر�س و�سون �ل�سيادة �لوطنية.

�شيدي اللواء ح�شرة ال�شباط

زمننا  يف  ن�سهد  �لتي  �لعلمية  �لثورة  و�سط 

وحيث  �ل�سباق،  تت�سّدر  �لكفاءة  حيث  �ملعا�سر، 

قدر�ت  مبــدى  ُيقا�س  �ل�سعوب،  تقدم  م�ستوى 

�لقدر�ت  هذه  تبدو  و�لإبد�ع،  �خللق  على  �أفر�دها 

�ملنا�سبة  �لبيئة  تتو�فر  مل  ما  �لتحقيق،  �سعبة 

لها. و�إنطالقاً من ذلك، فاإننا يف كلية فوؤ�د �سهاب 

للقيادة و�لأركان، حيث يبد�أ �لقادة �أوىل خطو�تهم 

نحو �لقيادة، نتطلع �ىل نهج جديد يف �لتدريب، 

ل يعتمد على �لتلقني �أو �لتعليم من جانب و�حد 

على  �أي�ساً  يعتمد  بل  فح�سب،  �ملــدرب  �أ�سا�سه 

�مل�ساركة، حيث �لكّل يتعّلم من �لكّل، عندما يتاح 

تتفاعل  �لتي  وطاقاته،  �أفكاره  يطلق  �أن  للمرء 

بدورها مع �أفكار وطاقات �لآخرين، مما ي�سهم يف 

حتديد �خلطاأ و�ل�سو�ب، وتو�سيع �آفاق �ملعرفة لدى 

�جلميع.

و�لتطوير  �لتغيري  ــاأن  ب تــام  يقني  على  نحن 

و�إمكانات،  و�سائل  يتطلبان  �إذ  عقبات،  دونهما 

وتهيئة  مدربني  و�إعــد�د  ومــو�د،  مناهج  وحت�سري 

تالمذة، ولكن ل بد من �ل�سري يف هذ� �لجتاه، و�إن 

يف خطو�ته �لأوىل، و�سولً �إىل �لهدف �ملن�سود.

اأيها ال�شباط املتخرجون

ليكن وجودكم يف �لكلية على �متد�د عام مبثابة 

مدربني،  ظالل  خاللها  تفّياأمت  حمــارب،  ��سرت�حة 

جففو� مبعارفهم عرق �لأيام �ملا�سية عن جباهكم، 

�لكد  م�سرية  يف  ظماأكم  �ل�سخي،  بعطائهم  وروو� 

بالآمال.  �ملفعم  �لطريق  لكم  و�أ�ساوؤو�  �مل�سنية، 

فقبل �أن تغادور� لت�ستاأنفو� مهماتكم يف �لوحد�ت، 

�أو�سيكم باأن تدربو� مروؤو�سيكم على �لثقة بالذ�ت، 

وملن  �لطاقات،  تكمن  وفيها  �لأمل  ينبع  فمنها 

وملن  حــاول،  له:  قولو�  �أ�ستطيع،  ل  منهم  يقول 

يقول هذ�  تعّلم، وملن  له:  قولو�  �أعرف،  ل  يقول 

م�ستحيل، قولو� له: جّرب، هكذ� قال نابوليون.

عليه  فاملحافظة  �لوقت،  تهدرو�  باأل  �أو�سيكم 

تعترب �ملقيا�س �لأول حل�سارة �ل�سعوب.

�أعطو� وقتاً للعمل فهو �سر جناحكم، وللفكر فهو 

ينبوع قوتكم، وللمطالعة فهي م�سدر معرفتكم... 

ختاماً، �أتوجه بال�سكر للعماد قهوجي قائد �جلي�س، 

ومن  �ملتخرجني  و�أهنئ  للكلية،  �لد�ئمة  لرعايته 

العربية  اململكة  من  الأ�ضقاء  ال�ضباط  بينهم 

�لذين  �لها�سمية،  �لأردنية  و�ململكة  �ل�سعودية 

الفاعلة،  وامل�ضاركة  واملناقبية  بالإن�ضباط  متيزوا 

وح�سن �لت�سّرف و�لأد�ء. كذلك �أتوّجه بالتقدير �ىل 

ال�ضباط املدربني اللبنانيني، والأ�ضاتذة املدنيني 

ومعهم  �لـــدورة،  طــو�ل  �ملبذولة  جهودهم  على 

كل  اأظهروا  الذين  الفرن�ضيني  املدربني  ال�ضباط 

و�سعة  �لو��سعة  بالثقافة  ومتّيزو�  و�لتز�م،  �إندفاع 

�لإطالع. وباإنتظار مزيد من �ملنا�سبات �مل�سرقة، 

�أمتنى للجميع دو�م �ل�سمو و�لتقدم و�لنجاح.

ع�ستم - عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان
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كلمة قائد 

اجلي�ش 

العماد جان 

قه�جي 

يف ال�سجل 

الذهبي 

لكلية ف�ؤاد 

�سهاب 

للقيادة 

والأركان 

مبنا�سبة 

تخريج 

دورة الأركان 

الثالثة 

والع�سرين

�إن هذ� �ل�سرح �لتعليمي �لكبري، ي�سّكل �أحد �لأعمدة �لرئي�سة �لتي 

تن�سئة  تتم  �أرجائه  ففي  �لع�سكرية،  �ملوؤ�س�سة  بنيان  عليها  يقوم 

اأركان،  دورة  ولجتياز  قطعة  قائد  بوظيفة  للقيام  القادة،  ال�ضباط 

الوحدات،  قيادة  م�ضوؤولية  ال�ضباط،  ه��وؤلء  عاتق  على  تقع  فيما 

�ىل  �ملوكلة  �ملهمات  تنفيذ  وبالتايل  ولوج�ستياً،  و�إد�ريــاً  عمالنياً 

�جلي�س يف خمتلف �حلالت و�لظروف.

تتقد  �سعلة  ـــان،  و�لأرك للقيادة  �سهاب  ــوؤ�د  ف كلية  �أ�سحت  لقد 

باملناقبية والإن�ضباط والتعليم الع�ضكري العايل، وذلك بف�ضل جهود 

جميع قادتها و�سباطها �لذين تعاقبو� على خدمتها و�لإن�سو�ء حتت 

�لثالثة  �لأركــان  دورة  تخريج  �جلي�س  �ىل  تزف  �ليوم  وهي  ر�يتها، 

لرتفده  و�لتح�سيل،  و�جلهد  بالبذل  مفعمة  �سنة  بعد  و�لع�سرين، 

�ساأنها حتقيق قفزة نوعية يف ن�سر  بكفاء�ت وطاقات جديدة، من 

�ملعرفة ورفع م�ستوى �لأد�ء و�لإنتاج على جميع �لأ�سعدة.

تخرجهم  مبنا�ضبة  والع�ضرين  الثالثة  الأرك��ان  دورة  �ضباط  اأهنئ 

�لكلية وجميع  �أنّوه بجهود قائد  �لو�عد، كما  �ليوم �مل�سرق  يف هذ� 

�سباطها ورتبائها و�أفر�دها، و�إىل مزيد من �لتاألق و�لنجاح، ليبقى 

هذ� �ل�سرح �ملنارة، مفخرًة للجي�س و�لوطن.

قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي

عنه الل�اء الركن امل�سري رئي�ش الأركان



كلمة ممثل القائد

ثم  �للبناين،  �لوطني  بالن�سيد  �لإحتفال  بــد�أ 

لئحة  ثم  للدورة  �لنهائية  �لنتيجة  مذكرة  ُتليت 

املميزين.  ال�ضباط  تهنئة  متت  حيث  ال�ضرف 

بعدها �سّلمت �ل�سهاد�ت وجرى تبادل �لدروع بني 

طليع �لدورة وقائد �لكلية.

�حلاج  علي  �لركن  �لعميد  �جلي�س  قائد  ممثل 

�سليمان �ألقى �لكلمة �لآتي ن�سها:

ال�شادة ال�شباط املدعوون

ال�شادة ال�شباط املدربون

اأيها ال�شباط املتخرجون

�أو ما يزيد، تقّلدمت يف  قبل خم�سة ع�سر عاماً 

�ملدر�سة �حلربية م�سنع �لرجال، �سيوفاً �أذنت لكم 

تقّلدمتوها  ف�سائلكم،  ر�أ�ــس  على  �لإمــرة  بتويل 

يف  وم�سيتم  و�ل�سرعية،  و�لعد�لة  للحق  �سيوفاً 

م�سرية �ل�سرف و�لت�سحية و�لوفاء �لتي تلتزمون... 

يف عيونكم جر�أة �ل�سباب �لطموح، ويف هاماتكم 

�سالبة حتدي �ل�سعاب.

و�لفنت...  �حلــروب  من  �لكثري  و�جهتم  وعندما 

عن  �لباطل  جــور  لرفع  جنودكم  تــاأمــرون  رحتم 

�لوطن، وظلم �لعدو�ن عليه، فرتدد �سدى �سوتكم 

�أل�سنة  بني  ومن  �لإ�سر�ئيلي،  �لغ�سب  معارك  يف 

عن  ي�سهى  �أن  دون  من  متــوز،  حرب  يف  �للهب 

بالكم �أن حتمو� بقوة �حلق و�لإميان �لتي متتلكون، 

ممار�سة  ويف  باأر�سه،  �لت�سبث  يف  �سعبكم  حق 

حريته، عندها �أثبتم بف�سل كفاء�تكم ومهار�تكم، 

من  للكلمة  ما  بكل  لقادتكم،  اأع��وان  �ضباط  اأنكم 

معنى.

اأيها ال�شباط املتخرجون

�ليوم وبعد �أن �أ�سفتم رجاحة �لفكر وعقلنة �لرجال 
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تخريج �لدورة 34 لقائد كتيبة

ممثل قائد اجلي�ش:

نتطّلع

اىل نهج جديد

يف التدريب

اأقيم يف كلية ف�ؤاد 

�سهاب للقيادة والأركان 

حفل تخريج الدورة 

الرابعة والثلثني لقائد 

كتيبة, تراأ�سه العميد 

الركن علي احلاج �سليمان 

قائد الكلية ممثلً قائد 

اجلي�ش العماد جان قه�جي 

وح�شره �شباط من قيادة 

اجلي�ش وقادة ال�حدات 

الكربى والأف�اج امل�ستقلة 

وال�شباط املدربون يف 

اخلدمة الفعلية ويف 

التقاعد.
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�إىل ذ�ك �لطموح، �أر�كم تقفون يف �سرح �لقيادة 

لقيادة  �جلــد�رة  بــر�ءة  تت�سلمون  قــادة  و�لأركـــان، 

�أو يف  بالوقوف على ر�أ�س وحد�تكم  �إيذ�ناً  كتيبة، 

�أحد �أركانها... تفكرون بتمهل... حتللون بتمّعن... 

تقرتحونه  �أو  �لقر�ر  ت�سنعون  بدقة...  تخططون 

ر، ر�سيدكم يف ذلك ما خربمتوه وما  بحكمة وتب�سّ

تثقفتم به، فال تهملو� هذ� �لر�سيد �أو تبّذروه.

مدربيكم،  بــاإر�ــســاد�ت  قيادتكم  يف  ��ستنريو� 

و��ستمدو� من �لتز�مهم وتفانيهم يف �لعطاء، روح 

�لبذل و�لندفاع يف �لتطبيق. و�عملو� �أن من �أر�د 

تقودو�  �أن  �أر�د  �إمنا  فكره،  عتبة  �إىل  �لرتقاء  لكم 

ما  و�سط  و�لنجاح،  �لن�سر  طريق  �إىل  مروؤو�سيكم 

يتهددكم من �أخطار وما ينتظركم من حتديات.

جبهتنا  يف  �إن  بنا،  مرتب�ساً  يــز�ل  ما  فالعدو 

على  و�إن  ت�سهدون،  وما  �سهدمت  كما  �لد�خلية، 

�أر�سنا  �أجز�ء غالية من  حدود �لوطن حيث ما تز�ل 

�جلنوبية قيد �لحتالل. لذ� تزّودو� كثري�ً ملو�جهته، 

فاإن خري �لز�د بعد �لإميان، �لعلم و�لإخال�س للَعلم، 

و��سهرو� على تنفيذ مهماتكم �لأمنية بكل حر�س 

�أمانة  �لأهلي،  �ل�سلم  م�سرية  �سون  فــاإن  ودقــة، 

�لدولة يف  دور  وتعزيز  �أعناقكم  يف 

ب�سط �سلطتها، ومنع �أعمال �جلرمية 

�مل�سوؤوليات  من  �لقانون،  وجتــاوز 

�جل�سام �مللقاة على عاتقكم. ت�سّلحو� 

بالأخالق و�لإر�دة و�ملعرفة، فهي من 

ومتّر�سو�  �لكفي،  �لقائد  �سمات  �أهم 

نقطة  فهي  �حلّقة،  �ل�سجاعة  على 

�لتو�زن بني حّدي �لتهور و�خلوف.

يف  مــّتــقــدة  �لأمـــل  �سعلة  دعـــو� 

كرمي  عي�س  �ىل  وتطّلعو�  نفو�سكم، 

و�لكر�مة،  بالعزة  ينب�س  وطن  يف 

يحميه جي�س نزيه ومنّزه، ها هو يف 

�نتظاركم لتكونو� قادة �لغد فيه، فال 

ترتددو�. 

�لعماد  �جلي�س  قائد  با�سم  ــري�ً،  �أخ

هذ�  يف  تخّرجكم  مبنا�سبة  �أهنئكم  قهوجي  جان 

�ليوم �مل�سرق �لو�عد، ولتكن �لتهنئة �لتالية حني 

تنجحون يف حتّمل م�سوؤولياتكم �لقيادية �ملقبلة، 

وجتّلون يف �أي مهمة تخو�سون غمارها.

ع�ستم- عا�ش اجلي�ش - عا�ش لبنان

�لعماد  �جلي�س  قائد  ممثل  دّون  �خلتام،  ويف 

قهوجي، �لعميد �لركن علي �حلاج �سليمان، كلمة 

يف �ل�سجل �لذهبي و�أخذت �ل�سورة �لتذكارية، وتال 

ذلك حفل كوكتيل �أقيم يف مق�سف �لكلية �حتفاء 

باملنا�سبة.





�آب/�أيلول

�إعد�د:

تريز من�س�ر

تخريج و�حتفال

2
0
0

9
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تخريج ع�سكريني تابعو� دورة مع قو�ت �لأمم �ملتحدة

الل�اء الركن امل�سري:

نعمل لتعزيز الثقافة الإن�شانية والإجتماعية لدى ال�شباط والع�شكريني

اجلرنال غراتزيان�:

هدفنا م�ساندة اجلي�ش اللبناين لتط�ير مفاهيم التن�سيق املدين الع�سكري

قائد اجلي�ش العماد جان  الل�اء الركن �س�قي امل�سري ممثلً  الأركان  بح�س�ر رئي�ش 

الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال كلودي� غراتزيان�,  قه�جي, وقائد ق�ات 

وعدد من ال�شفراء وامللحقني الع�شكريني وكبار �شباط اجلي�ش والقوات الدولية، اأقيم 

النادي املركزي - املنارة، حفل تخريج دفعة من �شباط ورتباء اجلي�ش الذين  يف 

ثلثة  نح�  )عددهم   »CIMIC« الع�سكري«   - املدين  التعاون  وحدة  »دورة  تابع�ا 

ع�سر ع�سكرياً(, باإ�سراف ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان. 

اإىل ت�عية وحدات اجلي�ش املنت�سرة  الأوىل من ن�عها,  الدورة وهي  هدفت هذه 

وكذلك القادة, ح�ل كيفية التعاطي مع املجتمع املدين, وتقدمي اخلدمات الإمنائية 

والإجتماعية والثقافية كافة, وتنفيذ املهام امل�كلة باأف�سل ال��سائل.

الأمم املتحدة امل�ؤقتة  الكلمة لقائد ق�ات  اللبناين, كانت  ال�طني  الن�سيد  بعد 

يف لبنان, ومن ثم كلمة رئي�ش اأركان اجلي�ش اللبناين.
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الل�اء الركن امل�سري

رئي�س �لأركان ��ستهل كلمته متوجهاً با�سم قائد 

�جلي�س �لعماد جان قهوجي، بتحية حمبة وتقدير 

�ىل قيادة قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان، 

كما  غر�تزيانو،  كالوديو  �جلرن�ل  قائدها  ب�سخ�س 

�لقو�ت،  هذه  ر�يــة  حتت  �ملن�سوين  جميع  �إىل 

وت�سحياتهم  جهودهم  �إز�ء  و�أفر�د�ً،  ورتباَء  �سباطاً 

جنوب  يف  �ل�ستقر�ر  تر�سيخ  �أجل  من  �ملبذولة، 

تنفيذ  يف  �للبناين  �جلي�س  ومــــوؤ�زرة  لبنان، 

�مل�ستمر  �لتعاون  �إىل  �إ�سافة  �لدفاعية،  مهماته 

�ليوم  ن�سهد  و�لذي  �لأ�سعدة،  خمتلف  على  معه 

�أحد جتلياته �مل�سيئة، من خالل تخريج دورة وحدة 

هذه   .»CIMIC« �لع�سكري   - �ملــدين  �لتعاون 

�لدورة �ملتميزة بطبيعتها وم�سامينها و�أهد�فها، 

و�لتي نعّول عليها كثري�ً، يف جمال تعزيز �لثقافة 

الإن�ضانية والإجتماعية لدى ال�ضباط والع�ضكريني، 

�لو��سع،  حميطهم  يف  ح�سورهم  وتفعيل 

�لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  عالقة  توطيد  وبالتايل 

مع خمتلف �سر�ئح �ملجتمع �ملدين. و�جلي�س 

�للبناين كما ر�أيتم ومل�ستم خالل عملكم يف 

كه بهذه �لعالقة، �لتي  لبنان، عريق يف مت�سّ

طاملا �سّكلت جزء�ً ل يتجز�أ من قيمه ومبادئه 

وثو�بته.

و�أ�ساف قائالً:

�نت�سار  على  �سنو�ت  ثالث  نحو  مــرور  بعد 

قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف جنوب لبنان، 

�إىل قر�ر جمل�س �لأمن �لرقم 1701،  ��ستناد�ً 

�إنها كانت  ن�ستطيع �لقول بكل فخر و�عتز�ز، 

على قدٍر عاٍل من �مل�سوؤولية و�لكفاءة يف �لقيام 

له  ي�سهد  �لذي  �لأمــر  وهو  �ليها،  �مل�سند  بالدور 

ومل  ودولياً.  و�إقليمياً  حملياً  و�لأبعدون،  �لأقربون 

�أي  �لأ�سا�سية،  مهمتها  باأد�ء  �لقو�ت  هذه  تكتف 

�حلدود  عن  �لدفاع  يف  �للبناين  �جلي�س  مــوؤ�زرة 

�جلنوبية وب�سط �سلطة �لدولة على هذه �ملنطقة، 

�أر�سه  ��سرتجاع  يف  �لنهائي  لبنان  حق  وتاأكيد 

�لتي ما تز�ل قيد �لحتالل، يف مز�رع �سبعا وتالل 

بل  �لغجر،  بلدة  من  �ل�سمايل  و�لق�سم  كفر�سوبا 

�جلنوب،  �أبناء  مل�ساعدة  �لبي�ساء  �أياديها  �متدت 

�لناجمة  �لعديدة  �حلياتية  �مل�ساكل  مو�جهة  على 

�لإ�سر�ئيلية �ملتكررة، ول  و�لإعتد�ء�ت  عن �حلروب 

و�لقنابل  �لألغام  ونزع  �لإمنــاء  جمايل  يف  �سيما 

ثقافية  بن�ساطات  �لقيام  �إىل  �إ�سافة  �لعنقودية، 

متنوعة،  و�جتماعية 

�لعميق  �لأثر  لها  كان 

�أو��ــــســــر  ــج  ــس ــ� ن يف 

�ل�سد�قة وتر�سيخ �لثقة 

�لقو�ت  بني  �ملتبادلة 

�لدولية و�ملو�طنني. 

ــدت  ومبــــو�ز�ة ذلـــك، �أب

رغبة  ــة  ــي ــدول �ل �لــقــو�ت 

د�ئــرة  تو�سيع  يف  قوية 

�جلي�س  ـــع  م �لـــتـــعـــاون 

تقدمي  لي�سمل  �للبناين، 

وتنفيذ  ع�سكرية  �أعــتــدة 

و�إعد�د  م�سرتكة  مناور�ت 

ع�سكرية  تدريبية،  دور�ت 

وثقافية، من �ساأنها تعزيز 

على  �لع�سكريني  ــدر�ت  ق

�إختالف رتبهم ووظائفهم.

تقدير  باتت حمط  ذكرت،  �لتي  �لإجناز�ت  �إن 

من  �أكرث  طياتها  يف  وحتمل  جميعاً،  �للبنانيني 

ــر�د  �أف �إميـــان  عــن  تعرّب  جهة،  مــن  فهي  دللـــة، 

وت�سري  �إليهم،  �ملوكلة  باملهمة  �لدولية  �لقو�ت 

و�لتز�م،  و�إر�دة  مناقبية  من  به  يتحّلون  ما  �إىل 

يف م�ساعدة �ل�سعب �للبناين على تخطي �أزماته، 

ومن جهة �أخرى، تعرّب عن رغبة بالدهم �ل�سديقة 

و�ل�ستمر�ر  لبنان،  جانب  �ىل  �لثابت  �لوقوف  يف 

يف دعم م�سرية ��ستقر�ره و�زدهاره.

ختاماً، اأهنئ ال�ضباط والع�ضكريني على تخّرجهم، 

كما �أ�سكر �ملدّربني وكل َمن �سارك يف �إعد�د هذه 

�لدورة وتنفيذها على جهودهم �ملبذولة، متمنياً 

للجميع دو�م �لرفعة و�لتقّدم.

غراتزيان�

يف  �ملوؤقتة  �ملتحدة  �لأمم  قو�ت  قائد  ��ستهل 

لبنان كلمته بال�سارة �إىل �أن هذه �لدورة تاأتي يف 

�للبناين  �جلي�س  مع  �لإ�سرت�تيجية  �ل�سر�كة  �إطار 

وقال:

من  ــل  ب �ملــفــرو�ــس  مــن  ـــه  �أن يعلم  جميعنا 

وقو�ت  �للبناين  �جلي�س  �ىل  بالن�سبة  �ل�سرورة 

على  يبقيا  �أن  لبنان  يف  �ملوؤقتة  �ملتحدة  �لأمم 

�أثناء  يف  و�لفاعليات،  باملدنيني  وثيق  �ت�سال 

قيامهما مبهامهما يف جنوب لبنان، حتى يحظيا 

وهو  مهماً  جهاز�ً  مزّودة  وقو�تنا  �لأهايل.  بر�سى 

�لع�سكري،  �ملدين  �لتعاون  وحدة  �أو  �لـ»�سيميك«، 

�ل�سوؤون  مثل  �لبعثة  يف  �أخــرى  �أق�سام  تدعمه 

�ملدنية و�ملكتب �لإعالمي.

�لأق�سام  �لأ�سا�سية لهذه  و�أ�ساف: تتمّثل �ملهام 

وبالتايل  �ملوؤقتة  �ملتحدة  �لأمم  قو�ت  دعم  يف 

�جلي�س  �أن  نعي  ونحن  �للبناين،  �جلي�س  م�ساعدة 

�ل�سعب  �لكامل من  بالدعم  �أ�سالً  يتمّتع  �للبناين 

�للبناين، و�نه يتعنّي على قو�تنا �أن تتعّرف من 

�لوقت عينه،  �للبنانيني. ويف  خالله على حاجات 

نعترب �أنه من �ملهم �أي�ساً �أن يطّور �جلي�س �للبناين 

�لع�سكري.   - �ملدين  �لتعاون  جمال  يف  �إمكاناته 

فالهدف هنا مزدوج، ويطال حت�سني �لتعاون بني 

خرب�ته  تعزيز  كما  و�جلي�س  �ملتحدة  �لأمم  قو�ت 

�خلا�سة من خالل درو�س م�ستقاة من �سنو�ت كثرية 

من عمليات حفظ �ل�سالم حول �لعامل.

 )2009 �ضباط  )يف  اليونيفيل  اقرتحت  لقد 

�لأمن  جمل�س  قر�ر  مبوجب  وليتها  مع  ومتا�سياً 

ع�سكري   - مــدين  تعاون  دورة  تنظيم   ،1701

تكن  مل  و�لغاية  �للبناين  �جلي�س  من  لعنا�سر 

�مل�سلحة  �لقو�ت  �إمكانات  �مل�ساعدة على حت�سني 

�لع�سكري   - �ملدين  �لتعاون  جمال  يف  �للبنانية 

�ملتبادلة  �لإمكانات  تعزيز  �أي�ساً  بل  فح�سب، 

�أي  منع  يف  �للبناين  و�جلي�س  قو�تنا  من  لكل 

�حتكاك مع �ملدنيني �أو حّله �إذ� ح�سل، مع حت�سني 
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�لوقت  يف  �ل�سكان  مع  �لتفاعل  يف  �إمكاناتها 

عينه.

منها  و�عــرت�فــاً  �للبناين،  �جلي�س  قيادة  ــا  �أم

�لتعاون  وحــدة  من  خا�سة  وحــد�ت  ن�سر  باأهمية 

�ملدين - �لع�سكري دعماً لعمليات �لقو�ت �مل�سلحة 

�ليونيفيل  �قــرت�ح  على  و�فقت  فقد  �للبنانية، 

�جلي�س  قدر�ت  تطوير  على  بامل�ساعدة  �لقا�سي 

�للبناين يف �لتخطيط لن�ساطات �لتعاون �ملدين - 

وتطبيقها.  �لع�سكري 

وكان �لتنويه �أي�ساً باأن 

للتعاون  وحد�ت  �إن�ساء 

�لع�سكري  �ملــــدين 

�ـــســـمـــن �جلـــيـــ�ـــس 

ن  يح�سّ ل  �لــلــبــنــاين 

ــات �جلــيــ�ــس  ــي ــل ــم ع

وعالقاته مع �ملجتمع 

وح�سب، بل يعّزز �أي�ساً 

ما  �لفّعال  �لتن�سيق 

�مل�سلحة  �لقو�ت  بني 

و�ليونيفيل  �للبنانية 

�أ�سا�سية  ميادين  يف 

ــلــة بــالــقــر�ر  مــتــ�ــس

.1701

ر�سمياً  نختتم  �ليوم 

�ملدين  �لتعاون  دورة 

- �لع�سكري �لأوىل مع �جلي�س �للبناين �لتي د�مت 

من 25 �أيار حتى 10 متوز �آملني �أل تكون �لأخرية. 

وقد مّت تق�سيم هذه �لدورة �إىل مرحلتني، �لأوىل 

�لأمم  لقو�ت  �لعام  �ملقر  يف  نّفذت  وقد  نظرية 

�ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان تلتها مرحلة تطبيقية 

و�لغربي.  �ل�سرقي  �لقطاعني  يف  ــس  �لأر� على 

�جلي�س  من  ع�سكرياً   13 بنجاح  �لــدورة  �أمت  وقد 

اللبناين، منهم �ضبعة من ال�ضباط القادة.

وقال غر�تزيانو:

هذه �لدورة كانت منا�سبة قّيمة لتعزيز �لعالقات 

بني قو�تنا و�لقو�ت �مل�سلحة �للبنانية، وهي كانت 

�أي�ساً مك�سباً لكال �لطرفني. ذلك �أن �ملبادرة لقت 

�أ�سد�ء �إيجابية لدى جميع �لعنا�سر �مل�ساركني من 

قبل �جلي�س.

وكما كان متوقعاً، �ت�سحت �أهمية �لكفاءة و�خلربة 

�للبناين  �جلي�س  عنا�سر  �كت�سبها  �لتي  �لو��سعة 

�لذي  �لعملي  ــزء  �جل يف  �سيما  ل  ـــدورة،  �ل قبل 

مع  والرتباط  الن�ضاطات  كل  زمام  فيه  ت�ضّلموا 

�ل�سكان �ملحلّيني. �إىل ذلك، فقد �أظهرو� مهار�ت 

�أن  يل  و��سمحو�  و�لتن�سيق.  �لتخطيط  يف  كبرية 

�مل�ساركني  جميع  لأهّنئ  �لفر�سة  هذه  �أ�ستغّل 

من �لقو�ت �مل�سلحة �للبنانية على �إجنازهم دورة 

�لتعاون �ملدين - �لع�سكري هذه بنجاح، كما �أوّد �أن 

�أ�سكرهم و�أ�سكر قيادة �جلي�س �للبناين على دعمها 

و�لتز�مها �ملبادرة.

بد�ية  ــدورة  ـــ �ل هــذه  تكـون  �أن  �أمـــــل  و�إذ 

مثمرة، �أعلن �أن قو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة 

م�سانـدة  يف  �ل�ستمـر�ر  تنوي  لبنان  يف 

�جليـ�س �للبناين لتطـوير مفاهـيم �لإجـر�ء�ت 

�ملـدين  �لتن�سيق  يف  �ملعيـارية  �لعمـالنية 

على  عازمة  فهي  ذلــك،  �إىل  �لع�سكري.   -

�مل�سلحة  �لقو�ت  لدعم  جهدها  ق�سارى  بذل 

�ملانحيـن  م�ساعـد�ت  ح�سد  يف  �للبنانية 

�لعتاد  لتقدمي  ــب  ــان �لأج

ـــد من  ــم �ملـــزي ــظــي ــن وت

ن�ساطات  على  �لتدريبات 

�لتعاون �ملدين �لع�سكري.

�مل�سرتك  �لــهــدف  �إن  ــال  وق

تزويد  هــو  �لعملية،  لــهــذه 

�لو�سائل  �لــلــبــنــاين  �جلــيــ�ــس 

�سمن  قـــادر�ً،  لي�سري  �لــالزمــة 

هــيــكــلــيــتــه، عــلــى �لعــتــمــاد 

تعنّي  وحــد�ت  �أو  عنا�سر  على 

�لع�سكري   - �ملدين  للتن�سيق 

على م�ستوى �لقيادة...

هذ�  ي�سّكل  �أن  �أمل  وختاماً، 

باجتاه  جديدة  خطوة  الن�ضاط 

وتر�سيخ  ــاون  ــع ــت �ل تــعــزيــز 

مع  �لإ�سرت�تيجية  �سر�كتنا 

�لقو�ت �مل�سلحة �للبنانية.





�آب/�أيلول

�إعد�د:

با�سكال مع��ش ب� مارون

من �مليد�ن

2
0
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اأّدت جرافة »D9« دوراً 

اأ�سا�سياً يف معارك نهر 

البارد, لكن التجربة بّينت اأنها 

بحاجة اىل عملية ت�سفيح ت�فر 

احلماية لطاقمها. وهذا ما اأجنز 

اأخرياً نتيجة جه�د م�سرتكة بني 

اجلي�ش وفعاليات مدنية �ساهمت 

يف امل�سروع.

ال�سيد ايلي �س�يدان مدير عام 

�سركة »اأوكتاغ�ن اإنف�ست« اأخذ 

على عاتق �سركته مت�يل عملية 

الت�سفيح مبعايري عاملية, 

بالتن�سيق مع الل�اء الل�ج�ستي 

وف�ج الهند�سة واللجنة اخلا�سة 

املعينة من قيادة اجلي�ش. 

اإنطلقة الفكرة

قائد �للو�ء �للوج�ستي �لعميد �لركن رفيق حمود 

وم�سروع  �لت�سفيح  فكرة  �نطالقة  عن  حّدثنا 

�لتعاون مع �سركة »�أوكتاغون �إنف�ست«:

وتدريع  ت�سفيح  �ىل  �لفعلية  �حلاجة  »ظهرت 

�جلارفات وناقالت �جلند يف �أثناء حرب خميم نهر 

و�أ�سيبو�  للقن�س  تعّر�سو�  �لع�سكريني  لأن  �لبارد، 

خمتلف  مــن  كثرية  �أحــيــان  يف  قاتلة  �إ�ــســابــات 

�لأ�سلحة وخ�سو�ساً قذ�ئف �لـ»�آر بي جي«.

�إثر ذلك �سّكلت قيادة �جلي�س جلنة د�ئمة لإجر�ء 

�للو�ء  قائد  ير�أ�سها  و�لت�سنيع  و�لتطوير  �لتجارب 

�إخت�سا�سيني،  �سباطاً  وت�سم  �للوج�ستي 

�ملطلوبة  و�لأبحاث  �لتجارب  �إجــر�ء  مهمتها 

على �لآليات �لع�سكرية لتطويرها وت�سنيعها 

وفق �ملو��سفات �لعاملية، ورفع م�ستوى �حلماية 

للعتاد كلما دعت �حلاجة.

بعدها عر�ست �سركة »ت�سجيل« �ملمثلة ب�سخ�س 

عبارة  هبة  تقدمي  ثابت  �سفيق  �ل�سيد  رئي�سها 

�لعميد  مع  بالتن�سيق   D9 جارفة  ت�سفيح  عن 

�ملتقاعد بيار جورجيو.

 Octagon« »وبا�سرت �سركة »�أوكتاغون �إنف�ست

�ل�سيد  �إد�رتها  برئي�س جمل�س  �ملمثلة   »Invest
»ت�سجيل«  �سركة  مع  وبالتن�سيق  �سويد�ن  �يلي 

بتدريع �جلارفة وذلك بعد و�سول فريق كولومبي 

و�سحنت  �لكويت،  من  �لت�سفيح  بعملية  خمت�س 

�ملو�د �لأولية )زجاج - حديد( وعدة �لت�سفيح 

من �خلارج.

�أر�سل �ل�سيد �سويد�ن كتاباً يبنّي فيه كلفة 

D9 ا�ستفادت
من جتارب

نهر البارد

ت�سفيح

وفق املعايري

العاملية

العميد الركن رفيق حم�د



�ألف   280 بحو�ىل  تقّدر  و�لتي  �جلارفة  ت�سفيح 

مبلغاً  »ت�سجيل«  �سركة  فقّدمت  �أمريكي،  دولر 

»�أوكتاغون  �سركة  وتكّفلت  دولر  �ألف   80 وقدره 

�إنف�ست« باملبلغ �ملتبّقي وقدره 200 �ألف دولر 

�أمريكي.

�لـــ»�آر  بقذ�ئف  كثرية  رماية  جتــارب  �أُجــريــت 

�لتدريع  مناذج  على   12.7 و�لر�سا�س  جي«  بي 

�لأبحاث  باإ�سر�ف جلنة  �ل�سركة  قبل  من  �مل�سّنعة 

�لقيام  وبعد  �جلي�س.  يف  و�لت�سنيع  و�لتطوير 

تباعاً بتعديالت لتح�سني �لأد�ء و�حلماية �ىل �حلدود 

�لق�سوى، مّت �لتو�سل �ىل نتيجة ت�ساهي عمليات 

�لت�سفيح �لأكرث �إحرت�فية يف هذ� �ملجال.

ت�سافر الآراء... واجله�د

من مهام مديرية �لتقنية يف �للو�ء �للوج�ستي 

و�سع وتطوير �ملو��سفات �لفنية للموؤن و�ملعد�ت 

�لفحو�سات  ــني  ــاأم وت �جلي�س  يحتاجها  �لــتــي 

و�لإختبار�ت �لالزمة �لعائدة لعمليات �لت�سّلم. كما 

و�ملو��سفات  �لفنية  �لر�سومات  و�سع  تتوىل  �أنها 

�ملطلوبة.  �ملــعــد�ت  ل�سنع  �لــالزمــة  لة  �ملف�سّ

عملية  يف  دور  للمديرية  كان  �لأ�سا�س  هذ�  على 

�لركن  �لعميد  كما يخربنا مديرها   D9لـ� ت�سفيح 

تعمل  �ملديرية  �أن  �ىل  �أ�سار  �لذي  حرب،  يو�سف 

�للو�ء  يف  �ملعنية  �لإ�ستالم  جلان  مع  بالتن�سيق 

قد  �ملطورة  �ملعد�ت  �أن  من  للتاأكد  �للوج�ستي 

و�أي�ساً  �ملنا�سب.  �لفني  �لتفتي�س  عليها  �أجــري 

�مل�ساغل  مديرية  و�لوثيق مع  �لد�ئم  بالتن�سيق 

مر�قبة  مع  للمعد�ت  �لعائدة  �لفنية  �لأمور  حول 

د�ئمة لت�سنيع �لعتاد يف �لأ�سو�ق �ملحلية.

على  �لتجارب  جتري  �لتقنية  مديرية  �أن  ومبا 

فقد  كهبة،  �ملقدم  �لعتاد  وعلى  �ملحّقق  �لعتاد 

�لدرع  ت�سنيع  خالل  �أجريت  �لتي  �لتجارب  تولت 

بي جي«،  �لـ»�آر  قذ�ئف  �سد   D9 للجارفة  �لو�قي 

و�سد �لر�سا�س من عيار 12.7 ملم.

و�أيار  �لثاين  كانون  بني  �لتجارب  هذه  �أجريت 

�ملا�سيني و�سملت مناذج معادن خمتلفة �لق�ساوة 

ل  و�ل�سماكة وعدة طرق ت�سفيح �ىل �أن مّت �لتو�سّ

باملئة   80 بن�سبة  �حلماية  يوؤمن  تدريع  �ىل 

للقذ�ئف و100 باملئة للر�سا�س �ملخرتق.

لنا �ىل نتيجة متطّورة  وبهذ� نكون قد تو�سّ

جيو�س  لدى  �ملعتمدة  للمعايري  وفقاً  جــد�ً 

�لدول �ملتقّدمة، يقول �لعميد �لركن حرب.

و�سائل ظرفية!

قائد فوج �لهند�سة �لعقيد رولن �أبو جودة �أ�سار 

�لفوج خالل  �تخذها  �لتي  و�لتد�بري  �لإجــر�ء�ت  �ىل 

معارك نهر �لبارد لت�سفيح �لآليات �إمنا »بو�سائل 

�أكيا�س رمل، �سبك(، مما �سمح  ظرفية« )حديد، 

�أماناً،  و�أكرث  �أجنع  بطريقة  �ملناورة  �لآليات  لهذه 

وبالتقدم اىل اخلطوط الأمامية للمعركة.

تدوين  مت  و�لهند�سية  �لفنية  �لأعــمــال  هــذه 

تفا�سيلها �إ�سافة �ىل �لنتائج �ملرتتبة عليها من 

حماية للع�سكريني ولالآلية عند تعّر�سها للر�سا�س 

و�لقذ�ئف على �أنو�عها.

قيادة  نظـّمت  �ملـدونات  هــذه  وبنتيجة 

لة �سّمنتها تو�سيات  �لفوج تقارير فنية مف�سّ
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العقيد رولن اب� ج�دة

العميد الركن ي��سف حرب



مو�سـوع  �أثـرها  على  طــرح  جمــالت،  عــدة  يف 

بت�سفيح  �لبدء  ومّت  �لهند�سية  �لآليات  ت�سفيح 

.D9 جلارفة�

�لعقيد �أبو جودة قال �إنه �سي�سار يف �مل�ستقبل 

م�سل�سل  ورف�س  مــدولــب،  رف�س  ت�سفيح  �ىل 

وحفارة وبالتايل �ست�سبح �لآليات �لهند�سية كافة 

م�سفحة وفقاً ملعايري ومقايي�س و��سحة.

تعاون وتن�سيق

�لر�ئد يا�سر �لنعامي �آمر �سرية �لقيادة و�خلدمة، 

و�سركة  �لهند�سة  فوج  بني  �لتن�سيق  توىل  �لذي 

كانت   D9 �لـ  �أن  �أو�سح  �إنف�ست«  »�أوكتاغون 

نهر  معارك  يف  �ساركت  �لتي  �لآليات  �أبــرز 

�لبارد، وقد كانت ب�سكل م�ستمر عر�سة لنري�ن 

خمتلفة  بو�سائل  حمايتها  �أوجــب  ما  �لإرهابيني 

كانت تعتمد وفقاً للحاجة.

جلنة  مع  �لتجارب  بــد�أت  �ملعارك  �نتهاء  وبعد 

�أوكتاغون  و�سركة  و�لت�سنيع  و�لتطوير  �لأبحاث 

�مليد�نية  ــات  ــدر��ــس �ل و�سعت  حيث  �إنف�ست 

على  بالتدريع  �خلا�سة  و�لر�سوم  �لأر�ـــس،  على 

�خلا�سة  �ملعادن  من  ومنــاذج  �لكومبيوتر  جهاز 

��ستلزمت  �لعملية  �أن  �ىل  وي�سري  بالت�سفيح. 

�لإ�ستعانة بخرب�ت عديدة فكانت �لنتيجة ت�سفيح 

على م�ستوى عاٍل قيا�ساً مبا هو موجود لدى جيو�س 

�لعامل كافة. 

ــان ل بــد مــن �أخذها  �أهـــم �لأمـــور �لــتــي ك مــن 

�جلارفة  تتحّمله  �أن  �ملمكن  �لوزن  �لإعتبار  بعني 

فريق  جنح  ما  وهو  مناورتها،  على  للمحافظة 

�لعمل بالقيام به من خالل �سنع درع و�ٍق �سمن 

يوؤمن  و�لذي  �لق�سوى،  و�لفعالية  �ملطلوب  �لوزن 

على  ويحافظ  و�سائقها  للجارفة  �لالزمة  �حلماية 

�سهولة حركتها ومناورتها يف �أثناء �ملعارك.

�سغف بال�طن واجلي�ش

�يلي  �ل�سيد  مكتب  �ىل  �جلــولــة  بنا  �نتهت 

�إنف�ست«  »�أوكتاغون  �سركة  عام  مدير  �سويد�ن 

�ل�سغوف بعمله وبوطنه وبجي�سه.

معركة  وّلدت  »لقد  �سويد�ن:  �ل�سيد  قال  بد�ية 

من  �لكثري  عند  وغ�سباً  نقمة  �لبارد  نهر  خميم 

حجم  �أِع  مل  حيث  �سمنهم،  من  و�أنا  �للبنانيني، 

�لكارثة �لتي وّلدتها حفنة من �لإرهابيني جمّهزة 

باأف�سل �لأ�سلحة �لأوتوماتيكية �ملتطورة مبو�جهة 
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D9 ت�سليم اجلرافة

يف فوج �لهند�سة يف �لورو�ر جرى حفل ت�سليم �جلر�فة �مل�سفحة D9 بح�سور ممثل قائد �جلي�س 

�لعميد �لركن رفيق حمود و�ل�سيد �يلي �سويد�ن مدير عام �سركة »�أوكتاغون �إنف�ست« وفريق عمله، 

�لهند�سة، و�لعقيد  �لركن �سمري عزيزي مدير  �لدعم، و�لعميد  لو�ء  �أحمد قا�سم قائد  �لركن  و�لعميد 

رولن اأبو جودة قائد فوج الهند�ضة وعدد كبري من �ضباط القطع والوحدات يف اجلي�ض.

قائد  باإ�ضم  حمود  الركن  العميد  قّدم  حيث  الفوج  �ضباط  نادي  اأقيم يف  كوكتيل  الإحتفال  اأعقب 

�جلي�س �ىل �ل�سيد �سويد�ن درعاً تذكارياً وكتاب �سكر على دعمه �لقّيم للموؤ�س�سة �لع�سكرية.

الرائد يا�سر النعامي



عزمه  �عتمد  �حلظ  ل�سوء  و�لــذي  �لبا�سل،  جي�سنا 

و�لآليات  �ملعد�ت  غياب  يف  �سالحاً  وت�سميمه 

�ملنا�سبة و�ملجّهزة خلو�س معركة كهذه.

�جلي�س  قائد  �ىل  بر�سالة  توجهنا  ــر  �لأث على 

نطلب من خاللها و�سع خرب�تنا و�إمكاناتنا بت�سرف 

على  �لأ�سكال  من  �سكل  بــاأي  للم�ساعدة  �جلي�س 

تعزيز قدر�ته.

جر�فة  ت�سفيح  بهدف  �ملعلومات  بتبادل  بد�أنا 

�لأبحاث  �لهند�سة وجلنة  D9 بالتن�سيق مع فوج 
�لفوج  عنا�سر  و�أن  خ�سو�ساً  و�لت�سنيع،  و�لتطوير 

�جلر�فة،  هذه  منت  على  كثرية  لإ�سابات  تعّر�سو� 

�ملتو�فرة  باإمكاناتهم  بت�سفيحها  بد�أو�  قد  وكانو� 

على �لأر�س. ما قامو� به كان عمالً بطولياً خ�سو�ساً 

�لت�سفيح و�لتلحيم مهمة جد�ً  و�أن طريقتهم يف 

بالنظر �ىل �لإمكانات �ملتو��سعة.

بالت�سفيح  �لعمل  با�سرنا  �ملعارك  �نتهاء  بعد 

وبد�أت �لتجارب تباعاً بالتن�سيق مع فوج �لهند�سة 

و�لتطوير  ــاث  ــح �لأب وجلــنــة  �لتقنية  ومــديــريــة 
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ومهار�ت  خرب�ت  �إنف�ست«  »�أوكتاغون  �سركة  ت�سم 

وخدمات  خا�سة  منتجات  بتاأمني  متخ�س�سة  عالية 

قّيمة لل�سالمة �ل�سخ�سية. وبهدف تقدمي �لأمن و�لر�حة 

�حلكوميني  و�ملوظفني  �ل�سركات  وموظفي  للعائالت 

��ستقر  ــغــاز،  و�ل �لنفط  و�ــســركــات  و�لدبلوما�سيني 

م�سنعها يف لبنان �لذي ميثل نقطة ��سرت�تيجحية يف 

�ل�سرق �لأو�سط.

ينتج  معّقد  فــّن  �لت�سفيح  �أن  بالذكر  و�جلــديــر 

يف  �لعالية  و�خلــرب�ت  �جلديد  �لت�سميم  توحيد  عن 

هند�سة  يف  �لبحوث  من  و�سنو�ت  �ملقذوفات،  علم 

كافة  �خلطر  مل�ستويات  �حلماية  توؤمن  �ل�سركة  �أن  �لعلم  مع  �ل�سيار�ت، 

با�ستخد�مها �أجود �ملو�د �لأولية �مل�ستوردة و�أف�سلها.

ت�ستخدم »�أوكتاغون �إنف�ست« فرق عمل تتمّيز باملهارة و�لإخت�سا�س، 

ما يجعل عمليات �لت�سفيح �لتي تنجزها على م�ستوى عاٍل.

كما �أن �لتقدم �لعلمي و�لتقني يف �ملو�د �لقذ�ئفية و�لتطوير �مل�ستمر 

و�سركاوؤها  �أوكتاغون  �سركة  توؤمنه  �لذي  �جلديدة  �لت�سفيح  لتقنيات 

من  و��سعة  جمموعة  تاأمني  من  ميّكنها  �لإ�سرت�تيجيون  �لكولومبيون 

�ل�سيار�ت �مل�سفحة فردياً للحماية �سد �أعلى �ملخاطر �لقذ�ئفية.

ت�سمل عمليات �لت�سفيح مركبات �لأر��سي �لوعرة، و�ل�سيار�ت �لفخمة، 

و�سولً  �لإ�سعاف  و�سيار�ت  �لأمو�ل  نقل  ب�سيار�ت  مرور�ً  �لنقل  و�ساحنات 

�ىل �ملركبات �لع�سكرية و�لتكتيكية، خ�سو�ساً و�أن �ل�سركة هي �لأوىل �لتي 

حجرة  وتوؤمن  لل�سدمات  ة  ممت�سّ �لإ�ستعمالت  متعددة  مركبات  تنتج 

م�سفحة مع حماية 360 درجة بو��سطة �ملعدن �لقذ�ئفي من دون وزن 

�إ�سايف للت�سفيح. وقد و�سعت خدماتها لي�سمل ق�سم �لت�سفيح �لبنائي 

بحيث تدمج �ملو�د �مل�سادة للر�سا�س يف مو�د �لبناء ما يوؤمن �حلماية 

مع �ملحافظة على مظهر �أنيق للمبنى.

اأوكتاغ�ن اإنف�ست

ال�سيد ايلي �س�يدان

ح�سرة مدير �سركة »�أوكتاغون �إنف�ست«

�ل�سيد �يلي �سويد�ن �ملحرتم،

 D9R نتوّجه �ليكم بخال�س �ل�سكر و�لإمتنان على مبادرتكم �لطيبة بت�سفيح جر�فة

هبة ل�سالح �جلي�س �للبناين.

و�إننا �إذ نحيي م�ساعركم �لوطنية �لنبيلة، وت�سامنكم �ل�سادق مع �ملوؤ�س�سة 

�لع�سكرية، نثّمن عالياً جهودكم وجهود �لفريق �لعامل يف �سركتكم �لر�ئدة موؤكدين 

�أن �إجناز هذ� �لعمل �ل�سناعي �لر�ئد يف لبنان وبهذه �ملو��سفات �لعالية لهو فخر 

لل�سناعة �للبنانية ومدعاة للثقة بالأيدي �لوطنية �لعاملة. 

ن�ساأل �هلل لكم دو�م �ل�سحة و�لتوفيق ول�سركتكم �ملعطاء �ملزيد من �لتقدم و�لنجاح.

العماد جان قه�جي

قائد �جلي�س

كتاب �سكر من قائد اجلي�ش



�لتي ميلكها  �لعالية  �خلرب�ت  ولفتتنا  و�لت�سنيع، 

�أفر�د �جلي�س، و�طالعهم �لو��سع على �أحدث �أنو�ع 

�ملو�د �مل�ستخدمة يف �لت�سفيح وكيفية �لإ�ستفادة 

منها على هذه �جلر�فة.  

كافة  �لأفرقاء  من  مكثفة  وجهود  جتارب  وبعد 

��ستطعنا �لو�سول �ىل نتائج قيا�سية موجودة لدى 

�أهم �جليو�س يف �لعامل.

بذلناه  �لذي  �جلهد  �إن  قائالً:  �سويد�ن  و�أ�ساف 

ق�سيناه  �لذي  و�لوقت  �جلي�س  عنا�سر  مع  �سوياً 

معاً جعلني �أدرك �أكرث فاأكرث �أهمية هذه �ملوؤ�س�سة 

�لكبرية بكل ما للكلمة من معنى.

�يلي �سويد�ن حديثه  �ل�سيد  وختم 

بالقول: »�مل�ساريع �لكبرية و�جلدية 

م�ستمرة مع �جلي�س يف تعاون على 

م�ستوى عاٍل جد�ً، لأنه يجب �لإعتماد 

�جلي�س  م�ساعدة  يف  �سعبنا  على 

�أن  ودعمه. فاملجتمع �ملدين ميكن 

ي�ساهم يف تعزيز قدر�ت �جلي�س مبا 

و�ملالية  �ل�سناعية  �إمكاناته  تتيحه 

و�سو�ها. 

ت�سوير:

با�سكال معّ��ش ب� مارون

الرائد يا�سر النعامي
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»�سي�سنا كر�فان«

يف رماية

جتريبية

قائد اجلي�ش:

للت�سدي لتهديدات 

العدو وخليا عملئه 

ومل�اجهة الإرهاب 

وخمططاته الإجرامية

يف ح�ضور قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي وعدد من كبار ال�ضباط، نّفذت 

طائرة »Cessna Caravan« �لتي تزّودتها �لقو�ت �جلوية �للبنانية، وخالل 

�لآونة �لأخرية، رماية جتريبية يف حقل �لطيبة - بعلبك، ب�ساروخ جو - �أر�س 

�لدقة  ذ�ت  �حلديثة،  �لتكتية  �لأ�سلحة  من  يعترب  وهو   ،»Hell Fire« نوع 

�إلكرتونياً  �ساً  متح�سّ ر�أ�سه  يف  ويحمل  �لاليزر،  �أ�سعة  بو��سطة  ويوّجه  �لعالية 

ي�سمن له �إ�سابة دقيقة حتى م�سافة 16 كلم.

�لأهد�ف  حتديد  يف  ودّقته  �لطائرة  طاقم  بــاأد�ء  ه  نّوّ �جلي�س  قائد  �لعماد 

و�إ�سابتها، و�أ�سار �ىل �أن »�لكفاءة �لقتالية �لعالية �لتي يتمّتع بها �لع�سكريون 

�لأعتدة  من  مبزيد  �جلي�س  جتهيز  �سوى  ينق�سها  ل  رتبهم،  �ختالف  على 

مبا  و�لأمني  �لدفاعي  بدوره  �لقيام  من  متّكنه  �لتي  �ملتطورة،  و�لأ�سلحة 

يتنا�سب مع حجم �ملخاطر �ملحدقة بالوطن، م�سدد�ً على »تكثيف �لتدريب 

يف �لد�خل و�خلارج على �ختالف مر�حله وم�ستوياته«.

�لعدو  لتهديد�ت  للت�سدي  �لد�ئم  �جلي�س  »��ستعد�د  �جلي�س  قائد  ــد  و�أّك

�لإرهاب  ملو�جهة  كذلك  و�ل�ستعد�د  وجدت،  �أينما  عمالئه  وخاليا  �لإ�سر�ئيلي 

وخمططاته �لإجر�مية، وكل من يحاول �لعبث مب�سرية �ل�سلم �لأهلي يف �لبالد، 

و�لتعدي على �أمن �ملو�طنني وكر�متهم«.

�سدر عن قيادة �جلي�س - مديرية �لتوجيه �لبيان 

�لآتي:

�لتي  �ملكثفة  و�لإ�ستق�ساء�ت  �لتحريات  بنتيجة 

�أجرتها مديرية �ملخابر�ت يف �جلي�س يف مو�سوع 

متّكنت  �لإرهابية،  �لأ�سولية  �ل�سبكات  متابعة 

�ل�سبكات  هذه  �إحدى  توقيف  من  �ملديرية  هذه 

جلن�سيات  ينتمون  عنا�سر  ع�سرة  من  �ملوؤلفة 

عربية خمتلفة، ومعظمهم قادم من خارج لبنان، 

وقد تبنّي من خالل �لتحقيق �أن هذه �ل�سبكة كانت 

تخطط للقيام بالعمليات �لآتي ذكرها:

عني  خميم  من  �إرهابيني  مطلوبني  ــر�ج  �إخ  -

بعد  لبنان  ــارج  خ �ىل  �حلــلــوة 

�إح�سارها  جرى  و�أمو�لً  مزّورة  م�ستند�ت  تزويدهم 

بو��سطة �أحد �أفر�د هذه �ل�سبكة من �خلارج.

فتح  لتنظيم  ينتمون  �أ�سوليني  عنا�سر  �إيو�ء   -

�لإ�سالم �لإرهابي، وتاأمني �إدخالهم �ىل خميم عني 

�حللوة بعد تزويدهم م�ستند�ت مزّورة.

�خلارج  �أمنية يف  بعمليات  للقيام  �لتخطيط   -

�إنطالقاً من لبنان.

لر�سد  �لتخطيط  بق�سد  �إرهابية  خاليا  �إن�ساء   -

قو�ت �ليونيفيل و�جلي�س �للبناين متهيد�ً للقيام 

بعمليات �إرهابية �سدها.

- ر�سد مر�كز �سريفة وحمالت جموهر�ت بهدف 

�ل�سطو عليها لتاأمني متويل هذه �لعمليات.

كما تبني �ي�ساً من خالل �لتحقيق �أن بع�س هوؤلء 

�ملوقوفني يتخذ من عمله يف بع�س �ملوؤ�س�سات 

بعمليات  للقيام  غطاًء  �حلــرة  و�ملهن  �خلا�سة 

�جلي�س  قــيــادة  تدعو  لذلك  و�لــر�ــســد،  �ملر�قبة 

�ىل  �حلــرة  و�ملهن  �خلا�سة  �ملوؤ�س�سات  �أ�سحاب 

�لتاأكد من �لو�سع �لقانوين للم�ستخدمني لديهم، 

�أو طالبي �لإ�ستخد�م، من �جلن�سيات �لأجنبية كافة، 

و�إبالغ �جلهات �لأمنية �ملخت�سة عن �أي و�سع يثري 

�ل�سبهات.

�ملخت�س  �لق�ساء  على  �ملوقوفون  �أحيل  وقــد 

ل�ستكمال �لتحقيق.

اجلي�ش ي�قف �سبكة اأ�س�لية اإرهابية



�لدفاع  وز�رة  لــدى  �لــعــام  �ملفت�س  ��ستقبل 

�لوطني �للو�ء �لركن �لطيار مي�سال من�سى نظريه 

غار�سيا،  �لعقيد  �لو�سطى  للمنطقة  �لأمــريكــي 

�لعقيد  �لأمريكي  �لتعاون  مكتب  رئي�س  ير�فقه 

بريي�سفورد، وجرى خالل �للقاء �لتباحث يف تطوير 

�للبناين  �جلي�سني  بــني  �لتفتي�س  موؤ�س�سات 

و�لأمريكي ومتتينها.

زيارة �ملفت�س �لعام �لأمريكي �أتت خالل قيامه 

�لأمريكي  �جلي�س  وحد�ت  على  تفتي�سية  مبهمة 

يف �ملنطقة.
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املفت�ش العام ي�ستقبل

نظريه الأمريكي

للمنطقة ال��سطى

قيادة اجلي�ش كّرمت

قائد ق�ات الأمم املتحدة 

امل�ؤقتة و�سباطها

�سور  ��سرت�حة  يف  �أقيم  �جلي�س،  عيد  مبنا�سبة 

�لأمم  قو�ت  لقائد  تكرمياً  غد�ء  حفل  �ل�سياحية، 

�ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان و�سباطها.

ح�سر �حلفل �لعميد �لركن عبد �لرحمن �سحيتلي 

�جلي�س  قــائــد  ممــثــالً 

قهوجي،  جــان  �لعماد 

�لدولية  �لقو�ت  قائد 

�جلــــــــرن�ل كــــالوديــــو 

من  وعــدد  غر�تزيانو 

ال�ضباط.

�ألقى  وللمنا�سبة، 

جنوب  ــطــاع  ق ــد  ــائ ق

بالوكالة  �لــلــيــطــاين 

ر�سالن  �لركن  �لعميد 

حلوي كلمة �أ�ساد فيها بت�سحيات �لقو�ت �لدولية، 

وتعاونها �لوثيق مع �جلي�س، لرت�سيخ �ل�ستقر�ر 

كما   .1701 للقر�ر  تنفيذ�ً  �جلنوب  منطقة  يف 

�لقو�ت  به  تقوم  ما  حلوي  �لركن  �لعميد  ثّمن 

ت�سهم  وثقافية،  �إمنائية  ن�ساطات  من  �ملذكورة 

�أبناء هذه  يف تعزيز �لتو��سل وتوطيد �لثقة مع 

�ملنطقة.

وبدوره، �ألقى �جلرن�ل غر�تزيانو كلمة هّناأ فيها 

ك  مت�سّ مــوؤكــد�ً  �جلي�س،  عيد  مبنا�سبة  �حل�سور 

من  �أتــت  �لتي  �ل�سالم  بر�سالة  �لدولية  �لقو�ت 

�لتعاون  عالقات  �أف�سل  و�إقامة  لبنان،  �ىل  �أجلها 

�سادقة  بــاإر�دة  و�لعمل  و�ملو�طنني،  �جلي�س  مع 

تظهر  قد  �لتي  و�لعقبات  �مل�ساكل  معاجلة  على 

من حني �ىل �آخر.



يف �إطار �لتدريب �مل�سرتك بني �جلي�س وقو�ت �لأمم 

قبالة  لبنان، جرى مترين بحري  �ملوؤقتة يف  �ملتحدة 

فيه  �ساركت  جبيل،  �ىل  �جلية  من  �ملمتد  �ل�ساطئ 

وعدد   »ITS Sirocco« �لإيطالية  �لقيادة  �سفينة 

و�لد�مور  �سور  �لإنــز�ل  ومركبا  جهة،  من  مر�كبها  من 

و�لقنا�س طربجا من جهة ثانية.

ح�سر �لتمرين قائد �لقو�ت �لبحرية �للبنانية �لعميد 

�لعماد  �جلي�س  قائد  �ملعلم ممثالً  علي  �لبحري  �لركن 

جان قهوجي ووفد من كبار �ضباط القيادة، اىل جانب 

�لأمري�ل  �لدولية  للقو�ت  �لتابعة  �لبحرية  �لوحدة  قائد 

روجريو دي بوز وعدد من �سباطها.

�أ�سر�ر  مكافحة  عمليات  على  �لتمرين  ��ستمل  وقد 

ونقل م�سابني وم�ساعفتهم بو��سطة طو�فة ع�سكرية، 

متارين  �ىل  بالإ�سافة  م�سبوهة،  �سفينة  وتفتي�س 

تكتية خمتلفة.

199

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

مترين بحري م�سرتك بني اجلي�ش 

وق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة

حفل  مو�سكو،  يف  �للبنانية  �ل�سفارة  مبنى  يف  جرى 

تبادل �أنخاب مبنا�سبة عيد �جلي�س، ح�سره �لعاملون يف 

�ل�سلك �لدبلوما�سي و�لقن�سلي.

�ل�سفارة  باأعمال  �لقائم  من  كل  �ألقى  �حلفل  وخــالل 

�لركن  �لعميد  �لع�سكري  و�مللحق  خليفة  ناجي  �لقن�سل 

على  �للبناين  �جلي�س  بدور  �أ�سادت  كلمات  بكار  حممد 

�لكبرية  و�ملناقبية  �لأهلي،  و�ل�سلم  �لأمن  حفظ  �سعيد 

�أفر�ده و�لآمال �لكثرية �ملعقودة عليه.  �لتي يتمتع بها 

كما متنى �حل�سور للجي�س وللبنان دو�م �لإزدهار و�لتقّدم.

جان  �لعماد  وقائده  �جلي�س  نخب  �جلميع  �سرب  وقد 

قهوجي ونخب �ضباط املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية واأفرادها.

ال�سفارة اللبنانية 

يف م��سك�

حتيي

عيد اجلي�ش
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جرى يف مبنى �جلامعة �للبنانية - �لإد�رة �ملركزية 

قيادة  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع  �ملتحف،  يف 

�جلي�س و�جلامعة �للبنانية.

وّقع �لربوتوكول ممثل قيادة �جلي�س - �أركان �جلي�س 

�لطبابة  رئي�س  �سليم  موري�س  �لركن  �لعميد  للعديد 

وذلك  �سكر  زهري  �لدكتور  �جلامعة  ورئي�س  �لع�سكرية، 

يف ح�سور عميد كلية �لعلوم �لطبية �لدكتور بيار يارد 

�لركن  �لعميد  �لع�سكرية  �لطبابة  رئي�س  وم�ساعد 

غ�سان �حلكيم و�سخ�سيات.

ويتناول �لربوتوكول تنظيم �لتعاون على �ل�سعيدين �لطبي و�لأكادميي 

العلوم  كلية  لطالب  والتدريب  التدري�ض  �ضروط  حتديد  اىل  بالإ�ضافة 

الطبية يف الطبابة الع�ضكرية وال�ضباط الأطباء الراغبني متابعة درا�ضتهم 

يف كلية �لعلوم �لطبية. وقد �سّدد �جلانبان على ��ستمر�ر �لتعاون م�ستقبالً 

ملا فيه م�سلحة �جلي�س و�جلامعة �للبنانية.

بروتك�ل لت�ثيق التعاون بني 

اجلي�ش اللبناين واجلامعة اللبنانية

تد�سني املرحلة الأوىل 

من م�سروع مكننة الل�اء 

الل�ج�ستي وتط�يره

جرى يف ثكنة يو�سف �لأ�سطا يف كفر�سيما، حفل 

�للوج�ستي،  �للو�ء  مكننة  تطوير  م�سروع  �فتتاح 

�لذي مّت �إن�ساوؤه بو��سطة هبة مقّدمة من موؤ�س�سة 

�لوليد بن طالل �لإن�سانية.

�لعميد  �حلفل  ح�سر 

حبيب  �سليم  �لــركــن 

ممثالً  �لتاأليل  مدير 

�لعماد  �جلي�س  قائد 

�لوزيرة  قهوجي،  جان 

�ل�سلح  ليلى  �ل�سابقة 

رئي�س  نائبة  حــمــادة 

بن  �لــولــيــد  موؤ�س�سة 

طـــــالل �لإنــ�ــســانــيــة 

ـــا ممــثــل  ـــه ـــق ـــر�ف ي

�للو�ء  قائد  �ل�سالم ماريني،  �ل�سيد عبد  �ملوؤ�س�سة 

من  ووفد  حمود  رفيق  �لركن  �لعميد  �للوج�ستي 

�ضباط قيادة اجلي�ض.

رئي�سة  �ألقت  �للبناين،  �لوطني  �لن�سيد  بعد 

من  كلمة  حمادة  �ل�سلح  ليلى  �لوزيرة  �ملوؤ�س�سة 

وحي �ملنا�سبة، ثم �فتتحت قاعات �لتاأليل �ملنجزة 

حول  عر�س  �ىل  و��ستمعت  �للوج�ستي،  �للو�ء  يف 

�ملرحلة �لأوىل من �مل�سروع �ملنجز قّدمه �لنقيب 

�ملهند�س �ألك�سندر �ل�سايغ من مديرية �لتاأليل.

�سكر  �لقيادة  كلمة  حبيب  �لركن  �لعميد  و�ألقى 

فيها موؤ�س�سة �لوليد بن طالل على تكر�ر مبادر�تها 

كتاب  تال  كما  �لع�سكرية،  �ملوؤ�س�سة  جتاه  �لكرمية 

�سكر با�سم �لعماد قائد �جلي�س و�سّلمه �ىل �ل�سيدة 

�ل�سلح، ثم قّدم لها درعاً تذكارية. 
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�ملركز  باجيه  مار�سيل  �لكندي  �ل�سفري  ز�ر 

�لإقليمي لالأعمال �ملتعلقة بالألغام يف �لنبطية، 

�لعنقودية  �لقنابل  نزع  عملية  على  �طلع  حيث 

�لتي ت�ساهم دولة كند� يف متويلها.

�ملركز  رئي�س  مــع  بلقاء  ــارة  ــزي �ل ��ستهلت 

�لإقليمي  �ملكتب  ورئي�س  فهمي  حممد  �لعميد 

مكتب  ورئي�س  فقيه  ح�سن  �لعقيد  �جلنوب  يف 

�طلع  وقد  �سعبان،  حممد  �لعقيد  �لنبطية  �أمن 

يف  �ملركز  يعتمدها  �لتي  �خلطو�ت  على  �ل�سفري 

نزع �لقنابل �لتي ت�سّكل خطر�ً كبري�ً على �لأهايل، 

خ�سو�ساً يف ف�سل �ل�سيف. كما ��ستمع �ىل �سرح 

ل حول عملية تطهري �لأر��سي �لتي �ست�سبح  مف�سّ

��ستمر  �إذ�   2013 �سنة  بحلول  �لألغام  من  خالية 

�لدعم �لالزم لها.

فيها  ُتعر�س  قاعة  �ىل  �حل�سور  �نتقل  بعدها، 

يلعبون،  وهم  منهم  �لقنابل  نالت  لأطفال  �سور 

ن�سبة  عن  �ملركز  �أعّدها  �إح�ساء�ت  �ىل  بالإ�سافة 

وعدد  بالقنابل،  ملّوثة  تــز�ل  ما  �لتي  �لأر��ــســي 

�لقتلى و�جلرحى �لذي بلغ حتى هذه �ل�سنة 348 

بينهم 44 قتيالً.

�لعميد فهمي درعاً تقديرية  ويف �خلتام، قّدم 

�ىل حقل حماٍذ  �نتقل  �لذي  �ل�سيف،  �ل�سفري  �ىل 

فقيه  �لعقيد  من  �طلع  حيث  �لنبطية  لثكنة 

�لكندية،  �لكا�سحة  عرب  �لقنابل  نزع  على طريقة 

بالإ�سافة �ىل �لتفا�سيل �لتي تو�جه �لعمل.

منهما  ُتنزع  حقلني  على  جولة  كانت  كذلك، 

�ل�سفري  �طلع  حيث  ويحمر،  زوطــر  يف  �لقنابل 

عنا�سر  يبذله  �لذي  �لعمل  على  ميد�نياً  �لكندي 

�لقنابل  نــزع  يف  �لعاملة  و�ملنظمات  �جلي�س 

�لعنقودية و�لألغام.

�خلارجية  لل�سوؤون  �لربيطاين  �لدولة  وزير  ز�ر 

�ل�سرق  ير�فقه مدير مكتب  لوي�س  �إيفان  �ل�سيد 

�لدكتور  �لربيطانية  �خلارجية  وز�رة  يف  �لأو�سط 

فر�ن�سي�س  �لربيطانية  و�ل�سفرية  جينكنز  جون 

�ملتعلقة  لالأعمال  �للبناين  �ملركز  مكتب  غاي، 

بالألغام و�ملجموعة �لإ�ست�سارية لالألغام.

ثكنة  يف  كانت  �لز�ئر،  للوفد  �لأوىل  �ملحطة 

�لنبطية  يف  �سمعون  ع�سام  �ل�سهيد  �لنقيب 

�ملركز  رئي�س  ��ستقبالهم  يف  وكــان  �لــفــوقــا، 

�للبناين لالأعمال �ملتعلقة بالألغام �لعميد حممد 

يف  �لإقليمي  �ملكتب  رئي�س  ح�سور  يف  فهمي 

اجلنوب العقيد ح�ضن فقيه وعدد من ال�ضباط.

�لوفد،  �أمام  �لعميد فهمي  �للقاء، عر�س  وخالل 

�لعنقودية  �لقنابل  مل�سكلة  تف�سيلياً  �سرحاً 

و�لأج�سام �مل�سبوهة �لتي خّلفها �لعدو �لإ�سر�ئيلي 

متوز  حــرب  بعد  خ�سو�ساً  �جلنوب،  مناطق  يف 

2006 و�خل�سائر �لتي حلقت باملو�طنني �لأبرياء، 

 304 وجرح  وع�سكرياً  مو�طناً   44 ��ست�سهد  حيث 

ج�سدية  باإعاقات  �أ�سيبو�  معظمهم  مو�طنني 

د�ئمة منذ �نتهاء حرب متوز وحتى �ليوم.

�لذي  �لكبري  ــدور  �ل فهمي  �لعميد  �سرح  كما 

�لألغام  �إز�لـــة  عملية  يف  �جلي�س  به  ي�سطلع 

بالإ�سافة �يل �ملنظمات �لدولية.

و�لعميد  �لربيطاين  �لوزير  �نتقل  ذلــك،  بعد 

للمجموعة  �لتابع  �لألغام  حقول  �أحد  �ىل  فهمي 

حبو�س،  بلدة  يف  »مــاغ«  لالألغام  �لإ�ست�سارية 

حيث تابع �لوفد عملية تفجري قنبلة عنقودية.

ال�سفري الكندي يزور املركز الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام

ويّطلع على نزع القنابل العنق�دية يف اجلن�ب

وزير ال�س�ؤون اخلارجية الربيطاين زار اجلن�ب مّطلعاً على اأخطار القنابل العنق�دية ومراحل نزعها



202

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

�ساركت مديرية �ل�سوؤون �جلغر�فية 

�لأول  ــدويل  �ل �لعلمي  �ملوؤمتر  يف 

بالتعاون  للم�ساحة  �لعربي  لالإحتاد 

و�لتن�سيق مع نقابة �لطوبوغر�فيني 

يف  �أقيم  �لذي  لبنان  يف  �ملجازين 

�لب�ستان يف بيت مري حتت  فندق 

عنو�ن »نحو خريطة موحدة للعامل �لعربي«.

�جلمهورية  رئي�س  ممثل  �لفتتاح  حفل  ح�سر 

ممثل  �لنمار،  فادي  �لأ�سغال  لوز�رة  �لعام  �ملدير 

معو�س،  �سيمون  �ل�سيد  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س 

�لعدل  لوز�رة  �لعام  �ملدير  �حلكومة  رئي�س  ممثل 

غازي  و�لنقل  �لعامة  �لأ�سغال  وزير  �لناطور،  عمر 

�لعري�سي، وزير �لإقت�ساد و�لتجارة حممد �ل�سفدي، 

ممثل وزير �لدفاع �لوطني وقائد �جلي�س �لعميد 

�لإت�سالت  وزيــر  ممثل  باخو�س،  باخو�س  �لركن 

حنني،  ــار  �إدغ �لبيئة  وزيــر  ممثل  ع�ساف،  طالل 

وممثلون عن �لأجهزة �لأمنية و�سفر�ء عرب ومدر�ء 

و�ل�سياحة  �لد�خلية  وز�رتي  عن  وممثلون  عامون 

ونقابة �ملهند�سني.

�ىل  �أ�سارت  كلمات  عدة  �ملوؤمتر  خالل  و�ألقيت 

للطوبوغر�فيني  �لأ�سا�سي  �لإ�ست�ساري  �لـــدور 

�لنمو  على  �لعقارية  �لــثــورة  وتــاأثــري  �ملجازين 

هذ�  �أهمية  على  �سّددت  كما  للدول،  �لإقت�سادي 

�ملوؤمتر على �لعامل �لعربي. كذلك، تطّرق بع�س 

خلريطة  و�لعربية  �لوطنية  �حلاجة  �ىل  �لكلمات 

�ملو�رد  و�قــع  بــالأرقــام  تظهر  لة  ومف�سّ �ساملة 

يف  �ملــوؤثــرة  �جلغر�فية  و�ملعطيات  �لطبيعية 

كما  و�لأمني.  و�لإقت�سادي  �ل�سيا�سي  �لقر�ر  �تخاذ 

مّت �لتطّرق �ىل مو�سوع فل�سطني ووجوب جتديد 

خريطتها يف قلب �خلريطة �لعربية �ملوحدة بكل 

م�ستقلة  دولة  لتكون  وثرو�تها  وحدودها  تر�ثها 

ي�ستحقها �سعبها على �أر�سه.

خاللها  تطّرق  �ي�ساً حما�سر�ت  �ملوؤمتر  وت�سّمن 

يف  �مل�ساحي  �لعمل  تنظيم  �ىل  �إخت�سا�سيون 

�لعربية،  �خلريطة  توحيد  �لعربية،  �لدول  بع�س 

�لإ�سطناعية  �لأقمار  �أنــو�ع   ،GPSلـ� و��ستعمال 

�جلغر�فية  و�ملر�كز  �ملديريات  ودور 

يف بع�س هذه �لدول.

وكانت لرئي�س مركز �لإ�ست�سعار عن 

�جلغر�فية  �ل�سوؤون  مديرية  يف  ُبعد 

مالك  ريــ�ــســار  �ملهند�س  �ملــقــدم 

�ملديرية  دور  على  رّكزت  حما�سرة، 

وطاقاتها وكفاءتها، كما تطّرق �ىل 

و�أهمية  �جلغر�فية  �ملعلومات  نظم 

كما  �لبلديات،  يف  منها  �لإ�ستفادة 

مّت عر�س �أمنوذج عن م�سروع بلدية 

مّت �إجنازه يف �ملديرية.

معر�س  تنظيم  مّت  �ملــوؤمتــر،  هام�س  وعلى 

يف  تعمل  �لتي  و�ملوؤ�س�سات  �مل�سارف  لبع�س 

و�لأقمار  �خلر�ئط  و�سناعة  �لطوبوغر�فيا  جمال 

�ل�سوؤون  مديرية  عر�ست  وقــد  �لإ�سطناعية، 

�لطوبوغر�فية  �خلر�ئط  بع�س  خالله  �جلغر�فية 

نظم  م�ساريع  �ىل  و�لف�سائية  �جلوية  و�ل�سور 

�ملعلومات �جلغر�فية للبلديات.

على  �سّددت  تو�سيات  باإعالن  �ملوؤمتر  و�ختتم 

�مل�ساحة  و�أعمال  �ملو��سفات  توحيد  على  �لعمل 

موحدة،  خريطة  ل�سناعة  �لعربية  �لـــدول  يف 

وتبادل �خلرب�ت بني �لدول لرفع م�ستوى �لتعليم 

�إقليمي  موؤمتر  �إقامة  على  �سّدد  كما  �لهند�سي. 

�لدول  كل  و�إ�سر�ك  �لعربية  �لــدول  يف  للم�ساحة 

�ملذكورة يف �لإحتاد �لعربي للم�ساحة.

م�ؤمتر علمي دويل 

للإحتاد العربي

للم�ساحة

ل�سركة  �حل�سري  �ملمثل  �ألقى 

 Jason �ل�سيد   Digital Globe
P. Sand حما�سرة يف مديرية �ل�سوؤون �جلغر�فية 
و��ستخد�مها  �لف�سائية  �ل�سور  حول  عاريا،  يف 

كبري  عدد  �ملحا�سرة  تابع  �لدفاعية.  �لناحية  من 

اىل  بالإ�ضافة  املديرية،  ومهند�ضي  �ضباط  من 

�ضباط من اأركان اجلي�ض للعمليات 

ومديريتي �ملخابر�ت و�لهند�سة و�ملركز �للبناين 

�لع�سكرية  و�ل�سرطة  بالألغام  �ملتعلقة  لالأعمال 

و�لألوية و�لأفو�ج.

�إر�سال  بها  مّر  �لتي  �ملر�حل  �ملحا�سرة  عر�ست 

�ىل  �لإ�سطناعية  �لأقمار  �ل�سركة 

�لف�ساء، وقّدم �ل�سيد Sand �سرحاً 

الأقمار  عرب  الف�ضائية  ال�ضور  التقاط  حول  الً  مف�ضّ

�لإ�سطناعية و��ستخد�مها من �لناحية �لدفاعية.

كما تخّلل �ملحا�سرة عر�س �سور تبنّي قدرة هذه 

�لأقمار على �لتمييز بني �لأهد�ف �حلقيقية وتلك 

�ملمّوهة ومر�قبتها بدقة.

ال�س�ر الف�سائية وا�ستخدامها من الناحية الدفاعية
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ما  �لتوجيه  مديرية   - �جلي�س  قيادة  عن  �سدر 

ياأتي:

خمالفات  �رتكاب  على  يقِدم  �لبع�س  يـز�ل  ل 

معينة، جلهة طبع ون�سر خر�ئط من دون �حل�سول 

مديرية   - �جلي�س  قيادة  من  م�سبق  �إذن  على 

�إحلـاق  �ىل  ــوؤدي  يـــ ممــا  �جلغر�فية،  �ل�سـوؤون 

�ملعلومات  وب�سحة  �لعموميـة  بالأمو�ل  �ل�سرر 

للقانون  خالفاً  وذلــك  وقانونيتهـا،  �جلـغـر�فيـة 

�سنة  متــوز   24 بتايخ  �ل�سادر   65/42 �لرقم 

1965، و�لذي ن�س على �إحالة كل من يقِدم على 

مل  ما  م�سور�ت  �أو  خر�ئط  بيع  �أو  ن�سر  �أو  طبع 

يكن مرخ�ساً له، �ىل �ملحاكم �لع�سكرية ومعاقبته 

باحلب�س من �سهر وحتى �سنة على �لأكرث.

عدة تعاميم  �أعاله �سدر لحقاً  للقانون  وتنفيذ�ً 

�ل�سادر  �لتعميم  �آخرها  �لوزر�ء  جمل�س  مقام  عن 

 ،2008/4/16 تاريخ   2008/17 �لرقم  حتت 

و�ملوؤ�س�سات  �لإد�ر�ت  جميع  �ىل  طلب  ــذي  و�ل

ونقابتي  �لبلديات  ــاد  و�حت و�لبلديات  �لعامة 

على  �لتعميم  و�لطوبوغر�فيني،  �ملهند�سني 

قبول  بعدم  لديها  �لعاملني  و�سائر  موظفيها 

خرائط طوبوغرافية اأو �ضور جوية اأو نقاط جودزية 

عنها  �لأ�سل  طبق  �سور  �أو  �سعاعية،  م�سافات  �أو 

م�سدقة  �أو  �سادرة  تكن  مل  ما  نوعها،  كان  مهما 

ح�سب �لأ�سول من مديرية �ل�سوؤون �جلغر�فية، كما 

طلب �ىل �لقرى و�لبلد�ت �لتي تقّدمت بطلبات 

�إن�ساء بلديات، �إعادة تكوين ملفات هذه �لطلبات 

م�ضدقة  جودزية  نقاط  فيها  حتدد  خرائط  ب�ضم 

من قبل �ملديرية �ملذكورة.

تذّكر هذه �لقيادة كل من يعنيه �لأمر، بوجوب 

مديرية   - �جلي�س  قــيــادة  �ىل  �لطلبات  رفــع 

بطبع  �إذن  على  للح�سول  �جلغر�فية  �ل�سوؤون 

�أن  بعد  �للبنانية،  لالأر��سي  و�مل�سور�ت  �خلر�ئط 

حتّدد فيها النقاط الآتية:

- �ملقيا�س �ملطلوب.

- �ملنطقة �ملر�د و�سع خر�ئط �أو م�سور�ت لها.

- �مل�ستند�ت �ملنوي ��ستعمالها.

- عدد �لن�سخ و�لألو�ن.

و�لإي�ساحات  �تباعها،  �ملنوي  �لإ�سطالحات   -

�لتي تتعلق بو�سع �خلريطة �أو �مل�سور.

• ملحظة:
و�سائر  �لقانون  م�سمون  على  ــالع  �لإط ميكن 

ال�ضروط  وب��اق��ي  اأع����اله  امل���ذك���ورة  التعاميم 

و�مل�ستند�ت �لو�جب �إرفاقها مع �لطلب، من خالل 

موقع �جلي�س �لإكرتوين على �لعنو�ن �لتايل: 

www.lebarmy.gov.lb
مبديرية  �لإت�سال  �لإ�ستف�سار:  من  ملزيد   -

ــهــاتــف:  ـــم �ل ــة عــلــى رق ــي ــر�ف �لـــ�ـــســـوؤون �جلــغ

05/551400 - حتويل 361.

القيادة تذّكر الراغبني بالإذن لطبع خرائط وم�سّ�رات للأرا�سي اللبنانية

جرى يف مركز تعزيز �أمن �ملطار »Cersa« حفل توزيع 

�سهاد�ت على مدّربي �ملركز، وقد منحت لهم بعد خ�سوعهم 

�ملدر�سة  يف  و�سالمته  �ملــدين  �لطري�ن  �أمــن  حول  لــدورة 

�لوطنية للطري�ن �ملدين »ENAC« )تولوز - فرن�سا(.

�لأمنية  �لتد�بري  حول  دورة  �ملركز  يف  �فتتحت  كذلك، 

من  عنا�سر  يتابعها  �لعاملية،  �ملطار�ت  د�خل  �ملعتمدة 

قوى �لأمن �لد�خلي و�جلمارك وموظفون من �لطري�ن �ملدين 

�لعاملني يف �ملطار.

ت�زيع �سهادات

يف مركز تعزيز

اأمن املطار



204

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

ملنا�سبة �لذكرى �ل�سنوية �لثالثة لعدو�ن متوز 

2006، رعى �ملركز �للبناين لالأعمال �ملتعلقة 

بالألغام ن�ساطات ت�سامنية مع �سحايا �لقنابل 

�لعنقودية و�لذخائر �لتي خّلفها �لعدو.

�لوطنيــة  �للجنــة  �لن�ساطات  نّظمــت 

مع  بالتعاون  �لألغــام  خماطر  من  للتوعيــة 

�مل�ساعد�ت  وجمعية  لبنان  ك�ساف  �حتـــاد 

�ل�سعبية �لرنوجية.

من  )��ــســتــمــرت  �لن�ساطات  هــذه  �سملت 

2009/8/15 ولغاية 17 منه(، م�سرية ك�سفية 

�خلوري  بـ�سارة  �لرئي�س  �ساحة  من  �نطالقاً 

ريا�س  �لرئي�س  �ساحة  �ىل  و�سولً  بريوت  يف 

�ل�سلح و�سط �ملدينة، حيث وّزعت من�ســور�ت 

توعية من خماطر �لألغام و�لقنابل �لعنقودية، 

و�إ�ساءة  �ملنا�سبـة  وحي  من  كلمــات  �إلقاء  �ىل 

�سموع يف خمتلف �لأق�سية �للبنانية.

م�سرية ك�سفية واإ�ساءة �سم�ع 

ت�سامناً مع �سحايا القنابل 

العنق�دية

تابعها اإ�ستطلع الذخائر غري املنفجرة وتعطيلها يف دورة تدريبية �لــتــي  �لتدريبية  �لــــدورة  خــتــام  يف 

حول  و�لهند�سة  �ملغاوير  فوجي  من  ع�سكريون 

 )EDR( �لذخائر غري �ملنفجرة  ��ستطالع  »كيفية 

 ،»)EOD Level 1(  1 م�ستوى  �أخرى  وتعطيل 

باإ�سر�ف فريق تدريب فرن�سي، �أقيم �إحتفال يف 

�لعقيد  �لفوج  قائد  بح�سور  �لهند�سة  فوج  مقر 

رولن �أبو جودة و�مللحق �لع�سكري �لفرن�سي �حلايل 

والبديل وفريق التدريب بالإ�ضافة اىل �ضباط من 

�لفوج.

�أ�ساد  كلمة  جودة  �أبو  �لعقيد  �ألقى  وللمنا�سبة، 

ت�سليم  جــرى  بعدها  �لتدريب،  مب�ستوى  فيها 

�جلي�س  درع  قــّدم  كما  للمتخرجني،  �ل�سهاد�ت 

�لتذكاري لرئي�س فريق �لتدريب �لفرن�سي و�سعار�ً 

للرتيبني �لفرن�سيني �ملدّربني.
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خليفة  ــي  ر�م �لفنان  لــدعــوة  تلبية 

�ملو�سيقي  عمله  �إطــالق  حفل  لرعاية 

�لعدو�ن  ل�سحايا  �ملهدى   »CHAOS« �جلديد 

�للبناين  �ملركز  �أقام   ،2006 �لعام  �لإ�سر�ئيلي 

�لألغام  عن  معر�ساً،  بالألغام  �ملتعلقة  لالأعمال 

م�سرح  من  �ملنفجرة  غري  �لعنقودية  و�لقنابل 

�جلمعيات  مب�ساركة  وذلك  �حلمر�ء،  �سارع   - بابل 

من  للتوعية  �لوطنيتني  �للجنتني  يف  �لأع�ساء 

خماطر �لألغام وم�ساعدة �سحاياها.

فوج  �أقامه  وهمي  �ألغام  حقل  �ملعر�س  ت�سّمن 

وثائقي  فيلم  عر�س  �ىل  بالإ�سافة  �لهند�سة، 

و�لذخائر  �لعنقودية  و�لقنابل  �لألغام  �أنو�ع  عن 

حّققها  �لتي  و�لإجناز�ت  و�ل�سحايا  �ملنفجرة،  غري 

و�جلمعيات  �لتجارية  و�ل�سركات  �لفوج 

�إز�لة  جمال  يف  �لعاملة  �حلكومية  غري 

�لألغام و�لقنابل �لعنقودية.

ويف ختام �ملعر�س، قّدم �ملقـدم �لإد�ري حممد 

لالأعمال  �للبناين  �ملركز  باإ�سـم  ــاً  درع �ل�سيخ 

�سكر  عربون  خليفة  للفنان  بالألغــام  �ملتعلقـة 

على �هتمامه بامل�سـروع �للبنـاين لإز�لـة �لألغام.

موؤ�س�سة  من  بدعوة 

�للبناين  �ملركز  من  جنيم  �سربل  �لأول  �ملــالزم  �ألقى  للمعوقني،  �لأمــل 

بلدة  يف  �لألغام  خماطر  من  توعية  حما�سرة  بالألغام،  �ملتعلقة  لالأعمال 

�ل�سهد�ء  �أرنون �جلنوبية ح�سرها عدد من طالب �ملوؤ�س�سة و�أولد �لع�سكريني 

وجمموعة من �أبناء �أهايل �لقرية.

ت�سّمنت �ملحا�سرة �سرحاً حول خماطر �لألغام و�لقنابل �لعنقودية و�لذخائر 

بالت�سرف  �لإلتز�م  و�أهمية  �خلاطئة،  و�ملعتقد�ت  و�لت�سرفات  �ملنفجرة  غري 

�ل�سليم، كما مّت عر�س مناذج عنها.

�خلري  �سنبلة  ملهرجان  �خلتامي  �حلفل  يف  �لأولد  �سارك  لحق،  وقت  ويف 

�لذي �أقيم يف مدر�سة �أرنون �لر�سمية.

... ورامي خليفة يهديهم جديده امل��سيقي

حما�سرات الت�عية م�ستمرة
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مو�سيقى  قائد  ُمنح 

جورج  �لعقيد  �جلي�س 

حــــّرو جــائــزة »جـــورج 

طـــربـــيـــه لــلــثــقــافــة 

و�لإبــد�ع« وذلك �سمن 

ع�سر  �ل�سابع  �ملوؤمتر 

لــتــجــّمــع �لــبــيــوتــات 

لبنان  يف  �لثقافية 

برمانا  يف  عقد  �لــذي 

عدد  تكرمي  خالله  مّت 

ــيــات  ــخــ�ــس ــ�ــس مــــن �ل

�لثقافية و�لإجتماعية.

رئي�س  �ملكّرمون  ز�ر 

�لعماد  �جلــمــهــوريــة 

يف  �سليمان  مي�سال 

ير�فقهم  بعبد�،  ق�سر 

�لـــربوفـــ�ـــســـور جـــورج 

طربيه ورئي�س �لتجّمع 

للمحافظة  �لــوطــنــي 

على �لفولكلور و�لرت�ث 

ـــطـــو�ن  ــاين �أن ــن ــب ــل �ل

ــو جــودة. وقــد رّحب  �أب

�سليمان  ــ�ــس  ــي ــرئ �ل

جميع  مهنئاً  بالوفد 

�ملوؤمتر،  كّرمهم  من 

لبنان  �أن  �ىل  ــاً  لفــت

�لب�سرية  برتكيبته 

عنو�ن  هو  و�جلغر�فية 

و�حتل  للثقافة،  كبري 

�أهمية كبرية يف �لعامل 

من خاللها، م�سري�ً �ىل 

ــاظ على  �حلــف ـــوب  وج

هذه �لإ�سرت�تيجية.

�لك�سليك،   - �لقد�س  �لروح  جامعة  نّظمت 

حــفــل تـــوزيـــع �ــســهــاد�ت عــلــى �لــطــالب 

فن  يف  دورة  تابعو�  �لــذيــن  �لع�سكريني 

يف  و�لتلفزيوين  �لفوتوغر�يف  �لت�سوير 

با�سم  �لدورة  �سّميت  وقد  زحلة،  يف  فرعها 

»دورة �لعريف �ل�سهيد روين بطر�س �لنجار«.

برق  �سربل  �لركن  �لعميد  �لحتفال  ح�سر 

�جلي�س  قائد  ممثالً  �لبقاع  منطقة  قائد 

من  وفــد  ــس  ر�أ� على  قهوجي،  جــان  �لعماد 

والبقاع  زحلة  يف  اجلامعة  مدير  ال�ضباط، 

عن  �مل�سوؤولون  كرباج،  جورج  �لدكتور  �لأب 

�لدورة و�سخ�سيات تربوية و�أهايل �لتالمذة.

�ألقى  ثم  �للبناين،  �لوطني  �لن�سيد  بد�ية 

�لأب �لدكتور كرباج كلمة جاء فيها:

عليكم  غالية  منا�سبة  معكم يف  �ليوم  �أنا 

ترمز  مبنا�سبة  وطنكم  و�أبناء  �أهلكم  وعلى 

�ملوؤ�س�سة.  ــر�د  ــاأف ب �لــقــيــادة  �هتمام  �ىل 

ح�سار�ت  يعك�س  ح�ساري  جي�س  فجي�سنا 

معهد  عن  عرفته  وما  وجمتمعنا  تاريخنا 

�ل�سوق  عــن  يعرّب  فيه  ــز  �أجن ومــا  �لتعليم 

للمزيد من �لعلم. جي�سنا يرفع علم �ملعرفة 

ب�سماله ول ي�ستعمل �ل�سيف �إل بعد �أن يكون 

قد �سّحى ويكاد يياأ�س من تر�جع �ملفرتين.

تعرّب عن مدى  لكنها  متو��سعة  دورة  �إنها 

ميكن  ما  بكل  �إحاطتها  وعن  قيادتكم  �سهر 

توفريه لكم.  نحن على موعد معكم لدور�ت 

فيها  تكونون  خمتلفة  جمــالت  ويف  �أخــرى 

�ملزيد  طلب  عن  يتوقفون  ل  للذين  مثالً 

خدمة  يف  لي�سعوها  �سخ�سيتهم  �إغناء  من 

موؤ�س�ساتهم ووطنهم.

ه باجلهود  �إنني �إذ �أهنئكم من كل قلبي �أنّوّ

مبتابعته  جانبني  وجيه  �لعقيد  بذلها  �لتي 

من  بكثري  �لدورة  هذه  م�سرية  �لبد�ية  منذ 

الدقة والن�ضباط ملتزماً توجيهات القيادة.

ن�ساطات 

وج�ائز من 

جتّمع البي�تات 

الثقافية 

والعقيد حّرو 

بني املكّرمني

�سهادات

يف فن الت�س�ير

الف�ت�غرايف والتلفزي�ين 

لع�سكريني
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بدعوة من جمعية فن�سان برت�كي 

ل�سبعني  غـــد�ء  حفل  �أقــيــم  عــقــاد، 

�لع�سكريني  عــائــالت  مــن  �سخ�ساً 

 »L´Ancre« مطعم  يف  �ل�سهد�ء 

هد�يا  تقدمي  �أعقبه  طــربجــا،  يف 

لالأولد.

�لقعقور  عماد  �لعميد  ــال  ن

ـــوم در��ــــســــات عــلــيــا يف  دبـــل

و�لدبلوما�سية  �لدولية  �لعالقات 

لبنان  »�سيا�سة  �أطروحته  عن 

بدرجة   ،»425 و�لقر�ر  �خلارجية 

�جلامعة  يف  وذلــك  جـــد�ً،  جيد 

�للبنانية - كلية �حلقوق.

�ساهر من  �بــر�هــيــم  ربــيــع  �ملــعــاون  ــال  ن

يف  عليا  در��ــســات  دبلوم  �لتوجيه  مديرية 

من  �لزخرفية  و�لفنون  �لد�خلية  �لهند�سة 

معهد �لفنون �جلميلة يف �جلامعة �للبنانية.

نال �ملعاون زياد في�سل غازي من 

علوم  يف  �إجــازة  �لع�سكرية  �لطبابة 

�آي«  �آند  »�سي  �لكمبيوتر من معهد 

�أمريكان يونيڤر�سيتي.

نال �لعقيد �لركن �ليا�س �أبو جودة من �لقو�ت �جلوية، 

دبلوم در��سات عليا يف �لعلوم �ل�سيا�سية و�لإجتماعية 

جامعة  من  ودفــاع،  �أمن   - �لدولية  �لعالقات  ق�سم   -

�ل�سوربون �لفرن�سية - باري�س 2.

نال �لر�ئد �يلي جورج مينا من لو�ء �حلر�س �جلمهوري 

�جلامعة  من  �لأعــمــال  �إد�رة  يف  �ملاج�ستري  �سهادة 

�للبنانية - �لكندية - كلية �إد�رة �لأعمال.

غداء وهدايا

درا�سات عليا يف العلقات 

الدولية والدبل�ما�سية 

للعميد عماد القعق�ر

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

دبل�م درا�سات عليا يف الهند�سة 

الداخلية والفن�ن الزخرفية للمعاون 

ربيع �ساهر

اإجازة يف عل�م الكمبي�تر 

للمعاون زياد في�سل غازي

دبل�م درا�سات 

عليا يف العل�م 

ال�سيا�سية 

والإجتماعية 

للعقيد الركن 

اليا�ش اأب� ج�دة

دبل�م درا�سات 

عليا يف اإدارة 

الأعمال للرائد 

اإيلي مينا



بــرعــايــة 

قائد �جلي�س �لعماد 

بالعقيد  ممثالً  قهوجي  جــان 

�جلمعية  نّظمت  �سليمان،  ــادي  ف

بالتعاون  �لأب  لتكرمي  �للبنانية 

عاملية  عا�سمة  بــريوت  هيئة  مع 

للموؤ�س�سة  تكرميياً  حفالً  للكتاب، 

�جلي�س  عيد  ملنا�سبة  �لع�سكرية 

�أبي«  يا  »�إليك  كتاب  توقيع  تخلله 

)�إ�سد�ر �جلمعية للعام 2009(، وهو 

مبثابة حتية لالأب �جلندي ملا يحمله 

هذ� �لعيد من معاين �لأبوة لالإن�سان 

و�لوطن.

�أقيم �لإحتفال يف قاعة �لبطريرك 

�حلويك لثانوية مار يو�سف - جبيل، 

ممثالً  �حلــاوي  �أديــب  �لر�ئد  بح�سور 

�سكور،  �أنطو�ن  �لعميد  �لدرك  قائد 

ممثالً  مــعــو�ــس  ــو  ج �ملون�سنيور 

�لقائمقام  �لر�عي،  ب�سارة  �ملطر�ن 

�ل�سابق  �لرئي�س  ـــريوز،  ك حبيب 

ريا�س  �لأمريكية  �للبنانية  للجامعة 

جبيل  بلدية  رئي�س  نائب  ن�سار، 

زخـــيـــا 

�سليبا، رئي�س 

طنو�س  �لثقايف  �ملجل�س 

فيه  �ساركت  كما  وفعاليات.  ن�سار 

�لعقيد  بقيادة  �جلي�س  مو�سيقى 

ري�سيتالً  قّدمت  حيث  حــّرو  جــورج 

و�لأنا�سيد  �لأغــاين  من  وباقة  فنياً 

مب�ساركة عدد من �لفنانني.

عزفته  �لــوطــنــي،  �لن�سيد  بعد 

كلمات  �ألقيت  �جلي�س،  مو�سيقى 

�أ�سادت بدور �جلي�س من بينها كلمة 

�أبي  نو�ل  �لدكتورة  �جلمعية  رئي�سة 

�إكبار  »حتية  وّجــهــت  �لتي  �سديد 

ورد  من  وبــاقــات  تقدير  و�نحناءة 

بندقية  يرفع  جندي  كل  �ىل  �لثناء 

�لتحرير و�لإنقاذ و�لإنت�سار«.

كمال  ب��الط  بلدية  رئي�ض  وه��ن��اأ 

عن  معرباً  �جلي�س،  بعيد  �لق�سيفي 

�لذي  �جلي�س  بهذ�  �للبنانيني  »فخر 

�أهدى لبنان رئي�ساً تو�فقياً يحت�سن 

عائلة لبنان �لكبرية«.

�إهمج  بــلــديــة  رئــيــ�ــس  ـــال  وق

�ملوؤ�س�سة  »�سمود  �إن  �سمعان  نزيه 

�لع�سكرية خالل �ملحن كان له �لف�سل 

�لأول يف �حلفاظ على هذ� �لوطن«.

و�أبرز كريوز »دور �جلي�س يف خدمة 

�لوطن و�حلفاظ على مقد�ساته، وقد 

�أنقذ �لبالد من خماطر عظيمة فكان 

فخر  وم�سدر  ل�سعبه  �لأمــان  �سمام 

بني �لأمم«.

حتية  معو�س  �ملون�سنيور  ــه  ووّج

�لرئي�س  �ىل  جبيل  �أبر�سية  با�سم 

وجميع  قهوجي  و�لعماد  �سليمان 

للجهود  �لع�سكرية  �ملوؤ�س�سة  عنا�سر 

تقّدم  �لتي  و�لت�سحيات  تبذل  �لتي 

وحفاظاً  و�سعبه  �لوطن  عن  دفاعاً 

يف  و�سمود�ً  و�ل�ستقر�ر  �لأمن  على 

وجه كل عدو معتد، و�أنه بذلك يهيىء 

�لدورة  تاأخذ  لكي  و�لظروف  �لأجــو�ء 

و�ل�سياحية  و�لإجتماعية  �لإقت�سادية 

جمر�ها �ملثمر و�ملطمئن«.

�أما ممثل قائد �جلي�س فاعترب »�أن 

يف  متالزمان  �سنو�ن  و�لأب  �جلي�س 

و�لف�سائل وكالهما  �لقيم  �لكثري من 

يعمل من دون �سجيج وي�سّكل رمز�ً 

لل�سمود و�لت�سحية و�لتفاين ونكر�ن 

�لذ�ت.

وقد جاء يف كلمته ما ياأتي:

ــرعــة  ــس �لأ� مــديــنــة  جــبــيــل  »يف 

�لذي  �لذهبي  ــرف  و�حل و�لأرجــــو�ن، 

يــوم،  ذ�ت  �ساطئها  مــن  �نطلق 

وي�سق  �لأمـــــو�ج،  ــوق  ف يــرت�قــ�ــس 

�ملخاطر  رياح  متحدياً  �لبحر  عباب 

�آخر  يف  رحــالــه  ليحط  و�ملــجــهــول، 

�أ�سقاع �لدنيا، حمّمالً بكنوز �ملعرفة 

و�خلري و�جلمال.

و�لإبد�ع  �خللق  جبيل مدينة  ويف 

�لتي قّدمت للوطن وما تز�ل، خرية 

وكبار  و�لثقافة  و�لفن  �لفكر  �أهــل 

رجال �لدولة.

�لتي  �لــوفــاء،  مدينة  جبيل  ويف 

وجي�سه،  �لوطن  مع  عهدها  �سانت 

�لأثرية  قلعتها  حجارة  حفظت  كما 

�سو�طئها  و�سخور  �لعتيقة،  وبيوتها 

تاريخ  ــاد  �أجم بالعناد،  �ملنقو�سة 

نا�سع، ع�سي على �لتحول و�لن�سيان.

نلتقي  �لعريقة  �ملدينة  هذه  يف 

�جلمعية  من  كرمية  بدعوة  �ليوم، 

�أبت  �لتي  �لأب،  لتكرمي  �للبنانية 

ه حتية للجي�س يف عيده،  �إل �أن توّجّ

�أبي«،  يا  »�إليك  كتاب  �لأب  وتهدي 

و�لتقدير  �ملحبة  بحرب  �مل�سّطر 

و�لعرفان.

ــاً فــعــلــت �جلــمــعــيــة يف  ــن ــس وحــ�

�أنهما  �إذ  بــالأب،  �جلي�س  مقارنتها 

من  �لكثري  يف  متالزمان  �سنو�ن 

تقع  فــــالأول،  و�لف�سائل.  �لقيم 

حدود  حماية  م�سوؤولية  عاتقه  على 

و�ل�سهر  طامع  غادر  �أي  من  �لوطن 

و�لثاين،  مو�طن.  كل  �سالمة  على 

لعائلته،  �ملــخــلــ�ــس  �لـــر�عـــي  ــو  ه

�أعباء تن�سئتها،  يحمل فوق مناكبه 
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ويـــ�ـــســـونـــهـــا 

�أي  مــن  �حلـــي  باللحم 

عابث دخيل.

و�لــعــامــل  ـــــز�رع  �مل هـــو  �لأول، 

يكّر�س  �لــذي  و�ملوظف  و�ملــدّر�ــس 

�سعادة  ـــل  �أج مــن  حــيــاتــه  ــق  ــائ دق

عائلته ونه�سة جمتمعه، و�لثاين هو 

�لوطن،  تخوم  عند  �ملر�بط  �جلندي 

بني  ووهــاده،  و�سفوحه  تالله  وفوق 

ترت�سم  خميلته  ويف  �سالحه  يديه 

�سورة �أهله ورفاقه �ل�سهد�ء. وكالهما 

يــعــمــل من  �ملــطــاف  نــهــايــة  يف 

لل�سرب  رمــز�ً  وي�سّكل  �سجيج،  دون 

و�لت�سحية و�لتفاين ونكر�ن �لذ�ت.

اأيها احل�س�ر الكرمي

يطل �لعيد هذ� �لعام، و�للبنانيون 

جميعاً ي�سخ�سون �ىل �جلي�س، و�ثقني 

ومطمئنني  باأد�ئه،  فخورين  بدوره، 

�إجناز�ت  حّقق  �أن  بعد  خطو�ته،  �ىل 

�ل�سلم  م�سرية  حماية  يف  بــاهــرة 

�لأهلي، ويف تفكيك ع�سر�ت �سبكات 

�لإرهاب و�لعمالة، �إ�سافة �ىل توفري 

جرت  �لتي  �لإنتخابية  �لعملية  �أمن 

ـــــــر�ً  ـــــــوؤخ م

ــان،  ــن ــب ل يف 

متّكن  بــحــيــث 

�ملـــــو�طـــــنـــــون 

مـــن �لــتــعــبــري عن 

وخيار�تهم  ــهــم  �آر�ئ

ــة، �لأمـــر  ــام بــحــريــة ت

تقدير  مو�سع  كان  �لذي 

للموؤ�س�سة  �جلميع  مــن 

�لفاعلة  مو�كبتها  �إز�ء  �لع�سكرية، 

�لإ�ستحقاقات  خمتلف  و�ملــثــمــرة 

�لوطنية.

عـــدو�ن متوز  ذكـــرى  �أجــــو�ء  ويف 

بتحية  ه  نتوّجّ �لبارد،  نهر  ومعركة 

لبنان  �ــســهــد�ء  �ىل  و�إجــــالل  ــار  ــب �إك

�لعدو  مو�جهة  يف  �سقطو�  �لذين 

�لعابثني  وكل  و�لإرهاب  �لإ�سر�ئيلي 

باأمن �لوطن و��ستقر�ره. فمن كروم 

�لأبطال،  �لــرجــال  هـــوؤلء  ت�سحيات 

وندرك  �لأمــل،  عناقيد  �ليوم  جنني 

بهجة �لعيد ومعاين �حلياة.

�جلي�س  قائد  با�سم  ه  �أتوّجّ ختاماً، 

�ل�سكر  بخال�س  قهوجي  جان  �لعماد 

�لأب  تكرمي  جمعية  �ىل  و�لإمتنان 

مدينة  �أبناء  و�ىل  و�أع�ساء،  رئي�ساً 

�أ�سهم  ــن  َم ــل  وك وجــو�رهــا،  جبيل 

�إقــامــة هــذ� �حلفل و�ــســارك يف  يف 

ح�سوره، متمنياً للجميع دو�م �ل�سمو 

و�لتقّدم«.

�للبنانية  �جلمعية  تقرن  �أن  منطقّي،  بل   ، عقليٌّ جميٌل،  كم 

لتكرمي �لأب بني عيد �جلي�س و�إطالق جمّلدها »�إليك يا �أبي«. قر�ن 

غري م�سبوق بني �جلي�س و�لأب، وما �أحياله و�أ�سدقه.

حدود  �سوب  يرحتالن  �لأكـــرب�ن،  �ل�سامتان  هما  و�لأب  �جلي�س 

يتقا�سمان  دهريني  حّر��ساً  عندها  ينت�سبان  و�لإن�سان،  �لوطن 

�ل�سهادة و�حلياة.

نحو  �حلياة  �سخب  �سامتاً  يخرتق  �ملباركة،  �لعائلة  رب  �لأب، 

م�ستب�سالً،  يتعّمق  حيث  �ملحبة،  �لعقل،  �لإميان،  �لإن�سان:  حدود 

وكر�متها  عائلته  �إميــان  على  حفاظاً  م�ست�سهد�ً،  م�ستميتاً، 

و�لنعمة  �حلكمة  و�لدتهم، يف  كنف  �أبناوؤه، يف  فينمو  ولقمتها، 

و�لقامة، ويكّللون بتاج �ملجد و�لكر�مة، فيفخر بهم وطنهم رجالً 

يرودون �لأر�س يبنون �أّنى ي�ساوؤون لبنان �حل�سارة و�لقيم.

�لوطن  حدود  فتمت�سقه  و�لأ�سمل،  �لآخر  �ل�سامت  �جلي�س،  �أما 

تقطع  و�لكر�مة،  �حلرية  �سم�س  حتت  لمعة  جتّرد  قاطعة  �سيوفاً 

�سزر�ً.  ترمق  عيناً  وتفقاأ  ت�سرئب،  عنقاً  وتدق  تتطاول،  يد�ً 

تناديه حدود �لأمان و�لطماأنينة فيعلنها حرباً �سعو�ء على �لإرهاب 

وكل من ت�سّول له نف�سه �أن يخد�س �أمن �أبناء �لوطن جميعاً، بظفر 

جمرم.

قامته  فتمتد  وفاء،  ت�سحية،  �سرف،  �سعاره،  ثالوث  ي�ستثريه 

�أبنائه:  وجميع  �لوطن  تر�ب  كامل  حتت�سن  حدوده  �ت�ساع  على 

للبنان  حبه  بحر�رة  �لنار  يحرق  �جل�سور،  يبني  �لبنيان،  يعّلي 

يكفكف  و�سفوحها،  �جلرد�ء  �جلبال  �حلياة على قمم  ينرث  �لأخ�سر، 

�لدمع، يعيد �لنازح ق�سر�ً �ىل ما حّوله ق�سر �لأمان...

معتنقوها  فبات  لها،  حدود  ل  �لتي  �لع�سكرية  مناقبيته  �أما 

�لكون  هذ�  يف  حّلو�  �أينما  �لوطن  �أبناء  لتغمر  تت�سع  حدودها، 

�لرحيب ر�سل خري وبركة.

و�لكالم يطول...

بني �جلي�س و�لأب عالقة جدلية ل �نفكاك فيها. ذلك يوّفر ر�حة 

يفتخر  �أب  �لوطن.  مذبح  على  �أبناء  يقّدم  وهذ�  بال،  وطماأنينة 

باأبيه �جلندي وُيعّد جندياً، ويدور �لإثنان، �جلي�س و�لأب، يف حلقة 

�لوطن و�لإن�سان �لعامرة باملحبة و�لإميان.

نحيي �جلمعية �للبنانية لتكرمي �لأب �لتي ر�أت يف عيد �جلي�س 

�آخر لالأب، وتِعُد باأن تكون م�سرية جي�سنا �لبا�سل  ولو ب�سكل  عيد�ً 

�لأب،  لتكرمي  �للبنانية  �أن تزدهر �جلمعية  د�ئمة، ر�جني  »عنجر« 

�ل�سمت �ملقد�س  �ألي�س  �لأب.  �ل�سامت كما  وي�ستمر يف عطائها 

�أ�سد �سخباً من �سجيج �لعامل �لفاين؟

كلمة قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي

يف كتاب »اإليك يا اأبي«





































غرفة عمليات

يف  كـــبـــري  �ــســهــل  يف 

�سريفا،  مــنــطــقــة  عــــر�ء 

�ملعنية  ــوى  ــق �ل �أقــامــت 

متقّدمة  عمليات  غــرفــة 

�لغرفة،  رئي�س  ومعر�ساً. 

ح�سني  ـــن  ـــرك �ل �ملـــقـــدم 

نفرت�س  يو�سح:  عــو�ركــة 

�أر�سية  ــّزة  ه ــوع  وق �ليوم 

تنفيذ  ونحاول  �سريفا،  يف 

تعاون  كيفية  عن  مناورة 

كل �لقوى وتدّخلها يف مكان �لكارثة 

لإنقاذ �ل�سحايا و�لتخفيف من �لأ�سر�ر 

يف �ملنطقة �ملنكوبة.

به  نقوم  ــذي  �ل �لتمرين  وتــابــع: 

�ليوم، هو ت�سّور ملا ميكن �أن يحدث 

حول  �لِعرب  لأخذ  هّزة  وقوع  حال  يف 

�لأخطاء  ولتاليف  �لت�سّرف  كيفية 

�لتي ميكن �أن حتدث، و�ي�ساً لتحديد 

�لوقت �لالزم لتدّخل �ملعنيني.

�أن  �ىل  �أ�سار  عو�ركة  �لركن  �ملقدم 

�لأوىل على  �لدرجة  �لرتكيز يتّم يف 

و�لإخالء  �لأمن  �لعزل و�سبط  عمليات 

و�لإ�سعاف.

�لقوى  بني  �ملهام  تن�سيق  وعن 

يف حال حدوث كارثة قال:

�للجنة �مل�سرتكة لإد�رة �لكو�رث هي 

�إجتماعات تن�سيقية متتالية  نتيجة 

بني �جلي�س �للبناين وقو�ت �لطو�رئ 

�لدولية و�لقوى �ملعنية �لأخرى. وقد 

على  �لإجتماعات  خالل  �لإتفاق  مّت 

دور كل جهة ومهامها.

يت�سرف  اأن  يجب  كيف   •
اأو  زلـــزال  ح�س�ل  عند  ال�سكان 

هّزة اأر�سية؟

ــذي  ــو�ب يف �ملـــــعـــــر�ــس �ل ـــ �جلـــ

خالل  مــن  قــوى  عـدة  فيه  �ساركت 

�لهند�سة،  فوج  وعديدها:  �آلياتها 

�ملدين  �لدفاع  �لع�سكرية،  �لطبابة 

�آب/�أيلول

�إعد�د:

ندين البلعة

مناورة

2
0
0

9
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مناورة يف �سريفا حت�سباً لزلزال اأو هّزة

تعّر�ست منطقة اجلن�ب اىل عدة هّزات اأر�سية ت�سّببت بخ�سائر مادية حمدودة من دون 

ح�س�ل خ�سائر ب�سرية. ماذا ل� حدثت جمدداً هّزة وكانت ق�ية؟

كيفية الت�سّرف يف حال حدوث زلزال اأو هّزة اأر�سية ق�ية, لتجّنب اأكرب عدد ممكن من اخل�سائر 

الب�سرية واملادية, كان م��س�ع املناورة التي جرت يف �سريفا حتت عن�ان املناورة امل�حدة 

ومببادرة من »جلنة اإدارة الك�ارث«.

مّتت املناورة ي�م 2009/8/11, الهدف منها ووقائعها يف ما ياأتي.

�سّفار�ت �إنذ�ر وعمليات �إخالء و�إ�سعاف
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و�ل�سليب �لأحمر.

ــات  ــي ــون عــايــنــو� �لآل فــاملــو�طــن

من  كل  �ىل  �لعائدة  و�لتجهيز�ت 

كيفية  �ىل  وتعّرفو�  �لــقــوى،  هــذه 

و�لإخالء.  �لإنقاذ  عمليات  يف  عملها 

�أو  خطرة  لأج�سام  مناذج  عاينو�  كما 

خ�سو�ساً  ي�سادفونها،  قد  م�سبوهة 

لالإعتد�ء�ت  تعّر�ست  �ملنطقة  �أن 

�لإ�سر�ئيلية، وقد توجد فيها خمّلفات 

من قنابل وذخائر غري منفجرة.

ج�لة

للتعّرف �أكرث عن قرب على مهام 

هذ�  يف  �مل�ساركة  �لقوى  من  كل 

�لر�ئد  ير�فقنا  بجولة  قمنا  �ليوم، 

�سرية من  �آمـــر  عــبــود،  بــو  ــوين  ط

�ملنطقة  تطويق  توّلت   11 �للو�ء 

مب�ساعدة وحد�ت �أخرى.

�لإ�سعاف  �سيار�ت  �أ�سو�ت  ن�سمع 

�ىل  و�ملــ�ــســابــني  ــى  ــرح �جل تنقل 

ــدخــل �إحـــدى  �ملـــفـــارز �لــطــبــيــة. ن

مفرزة  عن  عبارة  هي  �لتي  �خليم 

�أحد  �ليها  ُنقل  وقد  ع�سكرية  طبية 

هيثم  �لطبيب  �لنقيب  �مل�سابني. 

�ملفرزة  �مل�سوؤول عن  �لرحمن،  عبد 

ي�سف حالة �مل�ساب، �سارحاً �لتد�بري 

�لتي ُتنّفذ.

»و�سل �أحد �مل�سابني من �أثر �لهّزة 

�لأر�سية �ىل �ملفرزة: �إ�سابة بالر�أ�س 

وفقد�ن للوعي بالإ�سافة �ىل نزيف 

بالرجل �ليمنى. نقّيم و�سع �مل�ساب 

�حليوية  �لــعــالمــات  �أخـــذ  ــالل  خ مــن 

نب�س...(   - حر�رة   - )�سغط  لديه 

ونحاول �إيقاف �لنزيف يف حال ُوجد. 

�أو  للمري�س   IV �إ�سمها  �آلة  تعليق 

�مل�ساب موؤ�سر �ىل �أنه �أ�سبح باأمان 



ُينقل  وبالتايل  حالته،  و��ستقرت 

لفحو�سات  ليخ�سع  �مل�ست�سفى  �ىل 

�إ�سافية من �سَور وغريها. 

م�ست�سفى  �لغرفة  ــذه  ه تعترب 

�لإ�سعافات  فيه  تــقــدم  مــيــد�نــيــاً 

حالهم.  ت�ستقر  �أن  �ىل  للم�سابني 

ــّم فــرزهــم وبــالــتــايل  ــت ـــــوؤلء ي وه

منهم  كــل  حلــالــة  وفــقــاً  �إ�سعافهم 

�أكانت حالة خطرة، �أم حالة ت�ستدعي 

�لعادية.  �حلالت  �أو  �ل�سريع،  �لتدّخل 

و�لقاعدة �لأ�سا�سية هي تثبيت حالة 

�مل�ساب قبل نقله �ىل �مل�ست�سفى«.

�جلندي كاتيا ن�سر �لدين، من فريق 

�أن �لفريق  �لعمل �لطبي ت�سرح لنا 

وممر�سني  �أطباء  من  عــادة  موؤلف 

وت�سيف:  ميد�نيني.  وم�سعفني 

تبليغنا  يتّم  �مل�سابني،  �إخالء  »عند 

عن كل حالة متجهة �ىل �مل�ست�سفى 

فن�ستطيع  و�سولها،  قبل  �مليد�ين 

و�سول  قبل  يــلــزم  مــا  كــل  حت�سري 

�مل�ساب لنوؤمن ��ستقر�ر و�سعه لدى 

و�سوله وبال�سرعة �لالزمة«.

ف�ج الهند�سة

�آمـــر �سرية  ــد روجــيــه عــيــد،  ــر�ئ �ل

�لهند�سة،  فوج  يف  �لر�بعة  �لقتال 

�أ�سا�سياً يف  �أن للهند�سة دور�ً  �أو�سح 

�ملو�طنني:  و�إغــاثــة  �لــكــو�رث  �أثناء 

زلز�ل  بوقوع  �إبالغنا  عند  »نتدّخل 

�لردميات  و�إز�لـــة  �ملكان  لتطويق 

�ىل  للو�سول  متهيد�ً  �لطرقات،  عن 

�ملنطقة،  هذه  ويف  �لكارثة.  �أماكن 

�لدولية  �لطو�رئ  قو�ت  دعم  طلبنا 

نظر�ً �ىل خطورة �لكارثة.

 UNلـ� من  بدعم  باآلياتنا  نتدخل 

وحفار�ت  ــات  ــر�ف وج �ساحنات  مــن 

خنادق لإز�لة �لردم، وذلك ح�سب حجم 

�لكارثة و�لتدّخل �لذي تتطلبه«.

ال�سع�بات  ــرز  اأب هي  ما   •

التي ت�اجه�نها؟

مو�طنني  وجود  �ل�سعوبات  �أبرز   -

حتت �لأنقا�س، و�لفو�سى �لتي حتدث 

ب�سبب �لذعر، فاإىل �ملو�طنني �لذين 

�آخرين يحاولون  يطلبون �لنجدة جند 

�لهرب من مكان �لكارثة و�لبحث عن  

�أقربائهم.

حدوث  �إمكان  �ىل  بالإ�سافة  هــذ� 

و�نقطاع  وحمروقات(  )غاز  حر�ئق 

�لطرقات.

التن�سيق  �سعيد  على  • ماذا 
بني الق�ى الأمنية؟

هو  �لتمرين  هــذ�  يف  مــا  ــم  �أه  -

�لتن�سيق بني �لقوى، فاأي خطاأ يقع 

يف هذ� �ملجال ي�سّبب م�سكلة.

 

الدفاع املدين

�سلب  من  هي  �لطبيعية  �لكو�رث 

يتعّلق  ما  �ملدين يف  �لدفاع  عمل 

�حلر�ئق  و�إطــفــاء  �لإنــقــاذ  بعمليات 

�لأنقا�س،  حتت  �ملحتجزين  و�إنقاذ 

مو�سى  �أبو  جورج  �ل�سيد  ي�سرح  كما 

مدير �لعمليات يف �لدفاع �ملدين.

كل  يف  منت�سرة  مــر�كــز  »لدينا 

عن  �ت�سالً  نتلقى  فعندما  مكان، 

�ملركز  ينطلق  معينة،  كارثة  وقوع 

مر�كز  ��ستدعاء  يتّم  وبعدها  �لأقرب 

وعنا�سر �أخرى �ىل مكان �حلدث ح�سب 

�حلاجة. �أول �سيارة دفاع مدين ت�سل 

فيها  �مل�سوؤول  يقوم  �ملكان،  �ىل 

بالتبليغ عن حجم �لأ�سر�ر وعن عدد 

�لأ�سخا�س حتت �لأنقا�س.

�ىل  هـــذه  مهمتنا  يف  نــحــتــاج 

�لتدخل مبعد�ت ثقيلة من مق�سات 

لقطع �حلديد، وَم�ساند لرفع �لأ�سياء 

�لتعاون  �أهمية  هنا  من  �لثقيلة... 
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�ملخت�سة  و�لـــوز�ر�ت  �لأجــهــزة  بني 

للو�سول �ىل نتيجة �إيجابية«.

على  مو�سى  �أبـــو  �ل�سيد  ــز  يــرّك

�ل�سحية،  مع  �لتو��سل  �إبقاء  �أهمية 

�سماع  ملجرد  بالأمل  ت�سعر  فهي 

�ل�سخ�س  روؤية  يجب  �لنجدة.  �سوت 

و�إر�ساده لي�سمع كل �لن�سائح لإنقاذه 

وطماأنته. 

 

ال�سليب الأحمر

رئي�س  مكي،  حممد  �ل�سيد  يرّكز 

يف  �لأحمر  �ل�سليب  عمليات  غرفة 

مع  �لــتــعــاون  على  لبنان،  جنوب 

و�ليونيفيل  �لع�سكرية  �لطبابة 

و�لدفاع �ملدين.

�لأويل  بالإ�سعاف  ــا  دورن »يكمن 

ونقل �مل�سابني بعد �أن تتم عملية 

�لإنقاذ ومن ثم نقل �مل�سابني �ىل 

�أقرب م�ست�سفى. ومن مهامنا �ي�ساً 

م�ساعدة �لنازحني«.

اخلرب؟ تتلق�ن  • كيف 
- نتلقى �خلرب مبا�سرة يف غرفة 

�ملجاين  رقمنا  على  �لعمليات 

�ملعلومات  كل  على  نح�سل   .140

بالتدخل  �لأمــر  ونر�سل  و�ملعطيات 

مبا�سرة �ىل �ملركز �لأقرب.

يقوم  �لأول،  ــق  ــري ــف �ل يــ�ــســل 

�لإحــد�ثــيــات  ويعطينا  بــدر��ــســتــه 

لرن�سل �مل�ساعدة �لالزمة.

الي�نيفيل

�ساركت قو�ت �ليونيفيل �لإيطالية 

ويقول  �ملناورة،  يف  و�لأندوني�سية 

 :Lt Colonel Valade
�ىل  م�سرتكة  تدريبات  »منار�س 

لن�ستطيع  �للبناين  �جلي�س  جانب 



�لـــدعـــم يف حــــال وقـــوع  تــقــدمي 

من  معيناً  عــدد�ً  ن�سرنا  لقد  زلــز�ل. 

كما  �إغــاثــة،  مر�كز  يف  �لع�سكريني 

طبية  و�سائل  �ملناورة  يف  ت�سارك 

�آليات  مــع  هند�سية  �سر�يا  ــدة  وع

خا�سة«.

»خّولنا  يــقــول:  �ل�سعوبات  وعــن 

عن  خال�سات  ��ستنتاج  �لتمرين  هذ� 

خطتنا يف مو�جهة �لكو�رث، وحتليل 

كيفية حت�سني �لتعاون. ويف �لو�قع، 

�لتن�سيق  �أكرب �سعوبة تكمن يف  �إن 

عمليات  �سبكَتي  خالل  من  و�لتعاون 

لكنهما مرت�بطتان  كلياً،  خمتلفتني 

لدعم  �ــســروريــة  منهما  و�لــو�حــدة 

�لأخرى ومعاونتها يف �لكارثة«.

املركز ال�طني للجي�فيزياء

يخت�س �ملركز �لوطني للجيوفيزياء 

ودر��سة  �لأر�سية  �لــهــّز�ت  مبر�قبة 

لبنان،  يف  �لــنــا�ــســطــة  ــق  ــو�ل ــف �ل

ح�سب  ــن  ــاك �لأم وحتــديــد  حتديدها 

خطورتها وتعّر�سها للهّز�ت �لأر�سية 

و�حلو�دث �مل�ستقبلية.

عن  �مل�سوؤول  جمعة،  ر�سيد  �ل�سيد 

حتديد �لهّز�ت �لأر�سية و�ملر�قبة يف 

�ملركز �لوطني للجيوفيزياء ي�ستغرب 

يف  هــّزة   1000 يقارب  ما  حــدوث 

�ضباط  �ضهر  م��ن  اب��ت��داًء  اجل��ن��وب 

ن�سبياً.  مفاجئ  �لأمر  »هذ�   :2008

مل ن�ستطع حتديد كل �لهّز�ت، ولكن 

حتديد  ��ستطعنا  �حلــني  هــذ�  حتى 

نحو 860 هّزة بني �سريفا وقعقعية 

�جل�سر، وبينها هّز�ت قوية تفوق 4 

درجات على مقيا�س ريخرت.  

�لكو�رث  �إد�رة  ع�سو يف جلنة  نحن 

دورنا  و�لتقييم.  �لتحكيم  جلنة  ويف 

يرتكز على حتديد وقوع �لهّزة بكل 

 )Alerte( �لإنذ�ر  و�إطالق  معطياتها 

لدينا  �ملعنية.  �جلــهــات  كــل  �ىل 

حمطات يف بحن�س، �لفاكهة، ر��سيا، 

�لناقورة، حوقا )�ل�سمال( وبريوت.

�لهّز�ت  ت�سّجل  �ملــحــطــات  ــذه  ه

�لأر�سية فنحللها ونر�سل �لإنذ�ر«.

م�ؤمتر �سحايف

�إحــدى  يف  �سحايف  مــوؤمتــر  ُعقد 

ح�سني  �لركن  �لعميد  ح�سره  �خليم، 

�حلجار ممثالً قائد �جلي�س �لعماد جان 

�ملتحدة  �لأمم  قو�ت  قائد  قهوجي، 

كالوديو  �جلــرن�ل  لبنان  يف  �ملوؤقتة 

�لوطنية  �للجنة  ورئي�س  غر�تزيانو، 

لإد�رة �لكو�رث، قائد منطقة �جلنوب، 

�لعميد �لركن مارون خري�س.

ر لطريقة  بد�أ �ملوؤمتر بعر�س م�سوَّ

عنا�سر  �أحد  ف�سرح  �لعمليات،  �سري 

يف  �ملوؤقتة  �ملتحدة  �لأمم  ــو�ت  ق

ــاورة  لــبــنــان دورهــــا يف هـــذه �ملــن

وكيفية تدخلها يف حال وقوع كارثة.

دور  خري�س  �لعميد  عر�س  بعدها 

مع  و�لتن�سيق  �للبناين  �جلي�س 

�لعمليات  هــذه  يف  �لأخـــرى  �لقوى 

واأبرز النقاط التي مّت الرتكيز عليها 

كانت: ماهية �لتمرين، دور كل جهة، 

منها،  �لهدف  �ملنّفذة،  �لتمارين 

�لأخطار �لو�جب جمابهتها بعد وقوع 

�ملنفذة  و�لقوى  �مل�ساركون  �لزلز�ل، 

�مل�ستعملة،  �ملعد�ت  وتق�سيمها، 

�حليطة  تد�بري  �لتمارين،  مر�حل 

و�حلذر، �إد�رة �لتمارين، و�لإت�سالت.

اجلرنال غراتزيان�   

قائد  �ألقى  ل،  �ملف�سّ �لعر�س  بعد 

يف  �ملوؤقتة  �ملتحدة  �لأمم  ــو�ت  ق

�أهمية  عن  فيها  عــرّب  كلمة  لبنان 

�ملناورة. ومما قاله:
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هذ�  مع  للتعامل  �لإ�ستعد�د  »�إن 

على  �سرورياً  �أمــر�ً  يبقى  �لإحتمال 

�لأ�سر�ر  وطاأة  من  للتخفيف  �لدو�م 

�لإ�ستجابة  وتكون  حت�سل،  قد  �لتي 

�إنقاذ  يف  حا�سمة  �لأولية  �لفورية 

ومنع  �مل�سابني  ومعاجلة  �لأرو�ح 

هذ�  و�إن  �إ�سافية.  �إ�سابات  وقــوع 

�لتمرين هو خطوة مهمة يف �جلهود 

�لقو�ت  تبذلها  �لتي  �ملتو��سلة 

لتعزيز  �للبناين  و�جلي�س  �لدولية 

كارثة  �أي  مع  �لتعامل  يف  �لتعاون 

يف منطقة عملياتنا«.

املناورة امل�حدة

ه �جلميع حل�سور  بعد �ملوؤمتر توّجّ

تنفيذه  يف  �ساركت  �لذي  �لتمرين 

وحد�ت من �مل�ساة و�لإ�سارة و�لطبابة 

�لع�سكرية  و�ل�سرطة  و�لهند�سة، 

 350 وقــو�مــهــا  للجي�س  �لتابعة 

ع�سكرياً، جمّهزين بـ70 �آلية وطو�فة 

�ىل  بــالإ�ــســافــة  و�حــــدة،  ع�سكرية 

�لدولية  �لقو�ت  من  وحد�ت مماثلة 

عدد�ً وعتاد�ً. كما �ساركت وحد�ت من 

قوى �لأمن �لد�خلي و�لدفاع �ملدين 

وفرق  �للبناين  �لأحــمــر  و�ل�سليب 

�ملخت�سة  و�لوز�ر�ت  للهيئات  تابعة 

و�ملنظمات �لإن�سانية و�لأهلية.  

تفا�سيل املناورة

لهز�ت  �سريفا  منطقة  تعّر�ست 

 2009/8/8 بتاريخ  خفيفة  �أر�سية 

تبعها هّزة �أر�سية قوية )�لتمرين( 

وت�سّرر  ب�سرية  �إ�سابات  عنها  نتج 

مباٍن و�ندلع حر�ئق. 

�أن �سريفا  يتبنّي  �لأويل:  �لتقييم 

�ملد�خل  �لأر�سية،  �لهّزة  مركز  هي 

�ىل �لقرية حمدودة وم�سدودة ب�سكل 

�إنقطع  و�لأنقا�س.  بال�سخور  جزئي 

�لهاتف  و�سبكة  �لكهربائي  �لتيار 

يف  �ملياه  توزيع  �سبكة  وتوقفت 

�ملنطقة باأكملها.

اإفرتا�سات وت�قعات:

- �إنهيار �أبنية د�خلها مو�طنون.

خمازن  �أو  غــاز  قــو�ريــر  �إنفجار   -

�أ�سلحة وذخرية.

�إندلع حر�ئق و��ستعال حمطات   -

حمروقات وخز�نات وقود.

تعّر�س مو�طنني حلريق �أو �ختناق 

ب�سبب �حلر�ئق.

- وقوع �سخور وتدحرجها �أو �نزلق 

�أتربة.

�سيار�ت  ــوع  ووق ج�سور  تهّدم   -

د�خلها مو�طنني.

- ح�سول ت�سققات يف �لطرقات.

ب�سبب  �لكريهة  �لرو�ئح  �إنت�سار   -

�لقتلى و�لنفايات و�ملياه �لآ�سنة.

�جلر�ثيم  ب�سبب  �لأوبئة  �إنت�سار   -

و�لأو�ساخ وقلة �ملياه.

- ح�سول نق�س يف �ملو�د �لغذ�ئية.

�لطرقات  على  و�سري  نقل  �أزمة   -

باجتاه �لأماكن �لآمنة.

- �إنقطاع �لطرقات �لرئي�سة.

- وقوع �أعمال �سطو.

التدّخل

�لأر�سية،  �لهّزة  مكان  ر�سد  عند 

�سيطرة  لتاأمني  جمموعات  تدّخلت 

كاملة على بقعة �لكارثة و�مل�ساهمة 

و�لنقل  و�لإخالء  �لإنقاذ  عمليات  يف 

ومنع �لتعديات و�ل�سرقة.

موؤللتان  م�ساة  �سريتا  تتدخل 

�سرية  تدعمهما  و1112(   1132(

طّوقت  �لد�خلي.  �لأمــن  قــوى  من 

�سدرت  وعزلتها.  باأكملها  �ملنطقة 

�للو�ء حتظر دخول  �لأو�مر من قيادة 

�ملخت�سة  �لأجهّزة  با�ستثناء  كان  �أي 

منعاً للفو�سى و�لتعديات.

بعد عزل �ملنطقة، تدخلت �لقوى 

للحاجات  �سريع  تقييم  لإجر�ء  كافة 

ميد�نية  عمليات  غرفة  �إن�ساء  ومّت 

مع  وبالتن�سيق  �لعملية.  لإد�رة 

مدين  دفــاع  من  �ملــوجــودة  �لقوى 
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ُفتحت  ويونيفيل،  هند�سة  وفــوج 

�لطرقات للو�سول �ىل نقطة �لكارثة، 

�لهند�سة للك�سف على  فتدّخل فوج 

�لطرقات و�ملباين.

ويف �لطويري، مّت حتديد �أولويات 

�لطوق  ت�سديد  مع  و�لإخــالء  �لإغاثة 

�لأمني د�خل �ملنطقة.

فرز امل�سابني

�سابط  ــحــود،  �ــس ــر  ــام ع �ملــــالزم 

على  وتــوزيــعــهــم  �مل�سابني  فــرز 

�لأر�س  على  موجود  �مل�ست�سفيات 

�أو�مره. يتو��سل  �لكارثة يوّجه  مكان 

مع �مل�ست�سفى �مليد�ين يف �سريفا 

يتوّجه  م�ساب  كل  و�سع  عن  لالإبالغ 

الً.  مف�سّ تقرير�ً  معه  وير�سل  �ليه، 

د�خل  من  �مل�سابني  ي�سحبون  رجال 

بعينه  م�ساب  »لبناين  �لأبــنــيــة: 

�ليمنى، غ�سن يف �سدره... �إيطايل 

م�ساب بغثيان وفقد�ن وعي...«.

كيفية  �ــســحــود  �ملــــالزم  يــ�ــســرح 

»�أقمنا  �لع�سكرية:  �لطبابة  تدّخل 

�سريفا،  يف  ميد�نياً  م�ست�سفى 

على  للك�سف  �آتي  �أن  مني  وطلبو� 

يف  و�ملــ�ــســابــني  �ل�سحايا  عــديــد 

بالتن�سيق مع قو�ت  �ملبنى، وذلك 

عملية  يف  �ملوؤقتة،  �ملتحدة  �لمم 

نقاط  اىل  وف��رزه��م  اجل��رح��ى  اإخ���الء 

ح�سب  كل  �مليد�نية  �مل�ست�سفيات 

حالته.

ومّت  مــ�ــســابــاً   25 ـــو�ىل  ح ــا  ــرزن ف

اإخالوؤهم اىل ثالث نقاط فرز.

جوي  �إخـــالء  بعمليَتي  قمنا  كما 

فتدّخلت  خطرة  حالتهم  مل�سابني 

و�أخرى  �ملتحدة  �لأمم  لقو�ت  طو�فة 

�ىل  �ملــ�ــســابــني  �أخــذتــا  للجي�س، 
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�مل�ست�سفى يف بريوت.

 48 من  �لطبية  �ملفرزة  تتاألف 

امل�ضاندة،  اأره��اط  �ضمنها  �ضخ�ضاً 

الآليات.  و�ضائقو  اللوج�ضتية  اأرهاط 

خم�س  �ملــنــاورة  يف  �ساركت  وقــد 

يح�سل  مــا  ــذ�  وه جنديات  فتيات 

للمرة �لأوىل.

ــالً: كــانــت لــنــا جتربة  ــائ وخــتــم ق

�سابقة مع �ل�سليب �لأحمر و�لدفاع 

ــبــارد،  �ل نهر  معركة  يف  �ملـــدين 

قو�ت  مع  �لأوىل  �لتجربة  ولكنها 

تتكّرر  �أن  �أمل  على  �ملتحدة،  �لأمم 

�أهمية  �ىل  نظر�ً  �أو�سع  على �سعيد 

و�لتدّخل  �ملتبادلة  �خلرب�ت  �كت�ساب 

ل�سالح �ملو�طنني.

ال�سرية الطبية

�مل�سابني،  �إخـــــالء  ــب  ــان ج �ىل 

ــالء  و�لإخ �لطبية  �ل�سرية  ت�سطلع 

�لأويل بدور مهم.

 2006 �لــعــام  تاأ�س�ست  �ل�سرية 

�نطالقاً من فكرة »م�سعف ميد�ين 

معركة  يف  و�كت�سبت  مــتــقــدم«، 

�جلرحى  �إخــالء  يف  خربة  �لبارد  نهر 

و�مل�سابني.

عبد�هلل  جرج�س  �لأول  ــل  ــوؤه �مل

و�ملعاون روبري ترزبا�سيان ورفاقهما 

هذه  من  �لع�سكرية،  �لطبابة  من 

وهم  بالتحديد،  �ل�سرية 

موجودون ملو�جهة �أي طارئ ممكن. 

ون�ستعمل  و��سعة  قــدر�ت  »لدينا 

عندما  مــتــطــورة.  مر�قبة  �أجــهــّزة 

تقرير�ً  معه  نر�سل  �مل�ساب  نت�سلم 

يت�سّمن  �مليد�ين  �مل�ست�سفى  �ىل 

ونتابع  وحالته،  �إ�سابته  تفا�سيل 

ولدينا  �لــنــهــايــة.  حتى  معاجلته 

بالطو�فة  ـــركـــوب  �ل �أفــ�ــســلــيــة 

نظر�ً  �مل�سابني،  لنقل 

خـــربتـــنـــا  �ىل 

�لتي  و�لتدريبات 

نقوم بها«.

ت�سوير:

ج� فرن�سي�ش

بلل �سالح
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جلنة

اإدارة الك�ارث

يف �إطار �لتدريب �مل�سرتك بني �جلي�س �للبناين وقو�ت �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف 

لبنان، وبالتعاون مع �لأجهزة �لأمنية وعدد من �لوز�ر�ت �ملخت�سة و�لهيئات �لر�سمية 

و�ملنظمات �لإن�سانية، جلهة معاجلة �لأ�سر�ر �لناجمة عن �لكو�رث �لطبيعية، ت�سّكلت »جلنة 

�إد�رة �لكو�رث« برئا�سة قائد منطقة �جلنوب �لعميد �لركن مارون خري�س، وتتاألف من 

ممثلني عن �جلهات �ملذكورة كافة.
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�آب/�أيلول

�إعد�د:

رميا �سليم �س�مط

كارل حداد

عتاد وجتهيز�ت

2
0
0

9

ت�سّلم وتدريبات

مر�حل  و�أجنز  �لطائر�ت  ت�سّلم  �للبناين  �جلي�س 

وللمرة  �إحــد�هــا  �ساركت  وقــد  �لــالزمــة.  �لتدريب 

�لقماطية خالل �سهر  �إطفاء حريق يف  �لأوىل يف 

متوز �ملا�سي.

فور  �جلوية  �لقو�ت  يف  مّت  �لطيارين  تدريب 

و�سول �لطائرة �لأوىل. ويقول �لعقيد �لطيار �أمني 

فرحات يف هذ� �ل�سدد:

 Sikorsky - S61N �لطائر�ت  ت�سّلم  فــور 

با�سرت �لقو�ت �جلوية دورة »حتويل على �لطو�فة« 

لعدد من �لطيارين �ملدّربني من �أ�سحاب �خلرب�ت.

نظرية  �لأوىل  مرحلتني،  �ىل  ــدورة  �ل ق�سمت 

�أ�سبوعني، وخاللها مّت �لتعّرف �ىل  ��ستمرت ملدة 

�إ�سافة  �لطائرة وقدرة �ملحّرك وخ�سائ�سه،  ميز�ت 

حمولة  قدرة  و�ىل  ــر�د�ر�ت  و�ل �لأجهزة  نظام  �ىل 

�لطائرة من �أ�سخا�س ومياه لإطفاء �حلر�ئق. 

�لعملية،  �ملرحلة  وهي  �لثانية،  �ملرحلة  �أمــا 

من  �ساعات  ع�سر  �ىل  �ملتدربون  خاللها  فخ�سع 

�لطري�ن  من  �ساعات  وخم�س  �لأ�سا�سي  �لطري�ن 

وباتو�  �لطيارون  جنح  وقد  و�ملتقّدم.  �س  �ملتخ�سّ

توىّل  �لطيارين.  من  غريهم  لتدريب  موؤّهلني 

عملية �لتدريب هذه مدّرب من �جلن�سية �لكندية. 

كما �ساهمت جمموعة فنية كندية بتجهيز �لطائرة 

و�ملعايري  لالأنظمة  وفقاً  للطري�ن  �ساحلة  لت�سبح 

�للبنانية.

يف موازاة دورة الطريان، تابع عدد من ال�ضباط 

مدتها  تقنية  دورة  �جلوية  �لقو�ت  يف  �لفنيني 

�ستة �أ�سابيع.

هيثم  �لأول  �ملــالزم  حتّدث  �لــدورة  برنامج  عن 

�حلاج، فاأو�سح �أن �لق�سم �لأول من �لتدريب )�أربعة 

�لطائرة،  �سيانة  يف  درو�ساً  يت�سّمن  �أ�سابيع( 

�لكهربائي  ونظامها  وهيكلها  حمركاتها  ودر��سة 

وخمتلف �أنظمتها.

تطبيق  فتخّلله  )�أ�سبوعان(  �لثاين  �لق�سم  �أما 

عملي من جتهيز �لطو�فة للطري�ن، �ىل �لك�سوفات 

عطل  �أي  عالج  �ىل  �إ�سافة  �لإقــالع،  قبل  �لالزمة 

يطر�أ على �لطائرة.

جاك�سون  رون  �لكندي  �لتقنية  ــدورة  �ل مــدّرب 

حتّدث بدوره عن �لنجاح �لذي حققه �ملتدّربون يف 

نهاية �لدورة، م�سري�ً �ىل �أنهم �أبدو� تقّدماً مذهالً 

و�حرت�فهم  خربتهم  ب�سبب  �لأول  �لأ�سبوع  منذ 

ورغبتهم يف �لتقّدم يف �خت�سا�سهم.

م�ا�سفات �سيك�ر�سكي ومميزاتها

�ل�سنع  �أمريكية  طو�فة   Sikorsky - S61N
�أخرى  وبلد�ن  �لأمريكية  �لبحرية  ل�سالح  ت�ستخدم 

بلجيكا،  ��سرت�ليا،  �لأرجــنــتــني،  منها:  عــديــدة 

ماليزيا،  �لهند،  �أملانيا،  م�سر،  كند�،  �لرب�زيل، 

�لرنوج، �لباك�ستان، قطر و�إ�سبانيا. 

�لوليات  يف  ر�سمياً  �لطو�فة  هــذه  تعتمد   -

قبل  مــن  رئا�سية  كطو�فة  �لأمــريكــيــة  �ملتحدة 

�ملارينز وت�سمى »Marine One« عندما يكون 

�لرئي�س على متنها.

 1957 �آذ�ر   11 يف  لها  منــوذج  �أول  حّلق   -

وتطّورت بعد �أن �أجريت تعديالت عديدة عليها.

بقوة  منهما  كل  حمّركني  ذ�ت  طو�فة  هي   -

�سركة  �سنع  و�ت(  ك.   1100( ح�سان   1500

.General Electric
- وزنها فارغة 13000 باوند وحمولتها �لق�سوى 

22050 باوند.

على  موّزعة  �لوقود  من  باوند   4300 �سعتها   -

مدة  �لطري�ن  من  متّكنها  م�ستقلة  خز�نات  ثالث 

بالإحتياط  الحتفاظ  مع  ون�ضف  �ضاعات  ث��الث 

�لالزم.

�سفر�ت  خم�س  من  موؤلفة  �لرئي�سة  �ملروحة   -

جاهزة  اأ�سبحت  اأن  بعد  الفعلية,  اخلدمة  حّيز  الثلث  الـ»�سيك�ر�سكي«  دخلت طائرات 

فنياً ملمار�سة وظيفتها يف اإطفاء احلرائق.

امتلك لبنان الطائرات الثلث كان نتيجة جه�د وم�ساٍع بذلها وزير الداخلية زياد بارود 

يكافح احلرائق  اللبناني�ن �سن�ات ط�يلة عتاداً  اأن انتظر  وجمعية »اأخ�سر دامي«, بعد 

التي اأتت على معظم ثروته احلرجية.

»�سيك�ر�سكي«

حيـث جــاهـزة 

تدعـ� احلـاجـة

و�لإنقاذ... و�لبحث  لالإطفاء 
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وقطرها 62 قدماً.

- مروحة �لذنب موؤلفة �أي�ساً من خم�س �سفر�ت 

وقطرها ع�سر �أقد�م.

قدماً   59 مــرو�ح(  دون  )من  �لطو�فة  طول   -

وعر�سها )من دون مر�وح( 7 �أقد�م.

- علّو �لطو�فة 17.5 قدماً.

- �سرعتها �لق�سوى 131 عقدة.

- ميكنها نقل ف�سيلة جنود )30 جندياً( �إذ� ما 

تو�فرت بقع �لإنز�ل �ملنا�سبة.

- �إ�ستخد�مها متعدد �لوجوه: بحث و�إنقاذ، �إطفاء 

جوية  تغطية  �ملعركة،  �ىل  جنود  نقل  حر�ئق، 

بالنري�ن وذلك عند جتهيزها بالعتاد �لالزم.

على  الهبوط  على  بقدرتها  الطوافة  تتمّيز   -

من  ج�سمها  كــون  �لطارئة،  �لظروف  يف  �ملياه 

�لأ�سفل ي�سبه �لقارب.
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�آب/�أيلول

�حتفاالت �سعبية

2
0
0

9

احتفل اللبناني�ن 

بعيد اجلي�ش 

يف الأول من اآب, 

وبادرت فعاليات 

وهيئات يف خمتلف 

املناطق اإىل 

تنظيم احتفالت 

كّرمت خللها اجلي�ش 

و�سهداءه م�ؤكدة 

التفاف امل�اطنني 

ح�ل جي�سهم 

واعتزازهم به.

تيلي ل�ميار:

»بحبك يا وطني«

�لعماد جان قهوجي ممثالً  �جلي�س  قائد  برعاية 

تلفزيون  نّظم  �لرحباين،  نزيه  �لركن  بالعميد 

اجلي�ض  ل�ضباط  وطنية  فنية  حفلة  لوميار  تيلي 

وعائالتهم مبنا�سبة عيد �جلي�س يف �لأول من �آب 

على م�سرح ق�سر �لوني�سكو.

�إعد�د  من  كانت  مبا�سرة،  بثت  �لتي  �حلفلة 

و�إخر�ج  وتقدميها،  ياغي  �أبي  د�رك  جان  �لزميلة 

د�ين �ليا�س �نطون. 

�لأمن  قوى  عام  مدير  ممثل  �لحتفال  ح�سر 

�لعميد رودولف  �أ�سرف ريفي  �للو�ء  �لد�خلي 

�سليبا، ممثل مدير عام �لأمن �لعام �للو�ء 

كريدية،  كمال  �لنقيب  جزيني  وفيق 

ممثل قائد �لدرك �لعميد �نطو�ن �سكور 

مدير  ممثل  خمايل،  �يلي  �لنقيب 

ــون  �دم �لــركــن  �لعميد  �ملــخــابــر�ت 

�ضباط  الكبي،  فادي  الرائد  فا�ضل 

و�لقطع،  ــة  ــوي �لأل خمتلف  مــن 

فــنــانــون، �ــســعــر�ء، ورجـــال فكر 

و�أدب ودين و�إعالم.

�لوطني  �لــنــ�ــســيــد  بــعــد 

ــاً من  ــزوف ــع �لــلــبــنــاين م

مو�سيقى �جلي�س بقيادة 

�ملو�سيقي  �لــعــقــيــد 
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�أبي  �ألقت عريفة �لحتفال جان د�رك  جورج حّرو، 

يف  زهرة  و�ستون  »�أربــع  فيها:  جاء  كلمة  ياغي 

�أربعة و�ستون  عمر �لزمن، وكتاب �ملجد مل يطَو، 

عاماً وموؤ�س�سة �جلي�س ت�سج بامل�ستحيل، وتقّدم 

�سوناً  �لوطن،  مذبح  على  حّية  قر�بني  فلذ�تها 

منه  يبزغ  وطناً،  بقائه  على  وحفاظاً  لكر�مته، 

فجر �حل�سار�ت و�لأجماد«.

لتاأ�سي�س  �لر�بع و�ل�ستني  �لعيد  و�أ�سافت: »يف 

�ل�سكر  حتية  موؤدياً  كله  �لوطن  يقف  �جلي�س 

للذ�ئد عن حيا�سه، ورمزه، فخامة  و�لمتنان، 

�سليمان،  مي�سال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�س 

حتفظ  �لتي  �لع�سكرية،  �ملوؤ�س�سة  �سليل 

�جللى،  �ملو�قف  لها،  قيادته  خــالل  له 

�أمانة  ذهــب،  من  باأحرف  خّطها  وقــد 

�أرو�ح  ياغي  �أبــي  وحّيت  للتاريخ«. 

�سهد�ء �جلي�س �لأبر�ر، �لذين �فتدو� 

غيابهم  فرتك  بدمائهم،  �لوطن 

غ�سة يف �لقلوب.

عام  �أمني  �ألقى  ثم 

�إد�رة تيلي لوميار �ملحامي �نطو�ن �سعد  جمل�س 

�جلي�س  »عيد  فيها:  قال  ومما  �لتلفزيون  كلمة 

كما  به  نحتفل  لوميار  لتيلي  �لآخــر  �لعيد  هو 

نحتفل بعيدنا كل عن�سرة... ول غر�بة فبني هذ� 

�لر�سالة  يف  تكامل  �جلي�س  وموؤ�س�سة  �لتلفزيون 

وتفاعل فاعل يف �سبيل �لإن�سان... ولبنان. فكما 

بوطن  كذلك  نوؤمن  �لكل،  �سابط  و�حد  باإله  نوؤمن 

و�حد وبجي�س �سابط �لكل«.

مو�سيقية  مقطوعات  �لحتفال  برنامج  ت�سّمن 

�لعقيد  بــقــيــادة  �جلــيــ�ــس  مو�سيقى  عزفتها 

�لفنانون  و�سارك  حّرو،  جورج  �ملو�سيقي 

عبري  ــطــا،  ــس �لأ� نــقــول 

نـــــعـــــمـــــة 

وجـــــــوزف 

عـــيـــ�ـــســـى 

بـــاأغـــنـــيـــات 

و�أخــرى  خا�سة 

لكبار  ـــدة  ـــال خ

كفريوز  �لفنانني 

ــيــف  وزكــــــي نــا�ــس

ــري،  ــوي ــس و�إيــــلــــي �

جورج  �ل�سعر�ء  و�ألقى 

روحانا،  رفــيــق  �سكور، 

وميالد  ــو�ين  حــ�ــس ــم  ــي ول

لبنان(  ــون  )حــ�ــس مــــارون 

بالوطن  بها  تغنو�  ق�سائد 

جو�ً  �سعرهم  فاأ�سفى  و�جلي�س 

حمبباً على �ل�سهرة.

ــى �أنـــغـــام �أغــنــيــة »ر�جـــع  وعــل

�لتي  نا�سيف  زكي  للفنان  يتعمر« 

فرقة  مع  جمتمعني  �لفنانون  �أّد�هــا 

�ل�ستارة  �أ�سدلت  �جلي�س  مو�سيقى 

�لت�سفيق  فعال  �ل�سهرة،  �ختتام  معلنة 

�إىل  ��سطّرهم  ما  �حلا�سرين  �سفوف  يف 

�إعادتها �أكرث من مرة.

تيلي  ــام  ع �أمـــني  قـــّدم  �خلــتــام،  ويف 

قائد  ملمثل  �لتكرميي  �لــدرع  لوميار 

�ملحطة  من  ووفــاء  تقدير  عربون  �جلي�س 

للجي�س قيادة و�سباطاً ورتباء و�أفر�د�ً.
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ـــــــــــــوج �لـــــــنـــــــار ــــــــــــــــف ب ـــــك يــــــــــا و�ق ـــــي ـــــي ـــــح ب

ــــور ــــس ــــ� م جـــــبـــــيـــــنـــــك  ع  �لـــــــــوطـــــــــن  ـــــي  ـــــل ـــــل ي

ــــــر ــــــــم �لخــــــ�ــــــس ـــــــــــــري �ملــــــــو�ــــــــس عــــــــيــــــــدك �خل

ـــــــــر ـــــــــزّه ـــــــــدك �ـــــــســـــــبـــــــاح �خلــــــــــــــري �مل ـــــــــي ع

ـــــــــــــّور ن قـــــــــمـــــــــر  ل  جنـــــــــــومـــــــــــك  ـــــــــــــــــول  ل

ـــــدر ـــــي ب عـــــــلـــــــى  �ملــــــــو�ــــــــســــــــم  ـــــم  ـــــس ـــــ� ـــــب ت ل 

ــــر ــــك ــــس ــــ� ــــــــد �ـــــــســـــــابـــــــط وع ــــــــائ ـــــك ق ـــــي ـــــي ـــــح ب

ـــر ـــه ـــس ـــ� ت �لـــــــــوطـــــــــن  ــــــــــــــدود  ح ع  بـــــحـــــيـــــيـــــك 

ــــــــــــد �أ�ـــــســـــمـــــر ـــــــــا زن ــــــــــــايل ي ــــــني ع ــــــب ـــــــــا ج ي

ـــــــــــــرب ــــــــــل و�أك ــــــــــب ـــــــــــــايل �أن ــــــــــا غ قــــــــــــــــدرك ي

ـــــي نــــــــــــدرك ـــــي ـــــح ـــــس ـــــ� ـــــت ـــــل ـــــــرف ل ـــــــس ـــــــ� ـــــــل ل

ــــــطــــــل �مـــــــــرد ــــــــــــــّرة ب ــــــاح �لـــــــــوغـــــــــى ك ــــــ�ــــــس ب

ـــــد ـــــّم ـــــع ــــــــــــــدم �ملـــــــــكـــــــــرمـــــــــي م ــــــي ب ــــــل ــــــل ي

ــــــــــــــــت �لـــــــكـــــــبـــــــري �ل�ـــــــــــســـــــــــرف �لأجمـــــــــــــد �أن

ــــــد ــــــوّح يـــــــــا جــــيــــ�ــــســــنــــا �ملـــــــحـــــــبـــــــوب مـــــــــا ت

ــــــــــــد ــــــد �لوح ــــــام ــــــس ــــــ� ــــــــــــــــــدرع �ل ـــــــــــــــدك �ل وح

ـــــهـــــمـــــك لــــــ�ــــــســــــدر �لـــــــــــغـــــــــــادر تــــ�ــــســــدد �ـــــس

ــــــــــــــــــك عــــــــتــــــــل �ملـــــــــكـــــــــرمـــــــــي ممــــــّهــــــد درب

ـــــــغـــــــار ـــــر و�ل ـــــ�ـــــس ـــــن ــــــــّوج بـــــــتـــــــاج �ل ــــــــت ــــــــا م ي

�لــــــــــد�ر �ـــــســـــيـــــاج  ــــــــا  ي �ـــــســـــامـــــخ  �أرز  ــــــــا  ي

ـــــــــــــــــــــــو�ر عـــــــــيـــــــــدك لـــــــــيـــــــــايل �لـــــــــعـــــــــز و�لأن

ــــــــو�ر ــــــــن ــــــحــــــكــــــة �ل ــــــــــــــــــــــان و�ــــــس عـــــــيـــــــد �لأم

ــــــــــــــــــــار �لزه ــــــــــت  ــــــــــاح ف ل  عـــــــتـــــــاللـــــــنـــــــا 

ــــار ــــم غ فـــــــــــوق  غـــــــمـــــــار  طـــــــــــاف  �لــــــــــــــــرزق  ل 

ـــــــد ومــــــــغــــــــو�ر ـــــــاع ـــــــس ـــــف و� ـــــي ـــــس بـــــحـــــيـــــيـــــك �

ــــــــف بـــــــــــــوج �لــــــــــريــــــــــح و�لعــــــــ�ــــــــســــــــار ــــــــوق ت

ـــــــــــــــــــــــر�ر ــــــــــا مــــــعــــــهــــــد �لبــــــــــــطــــــــــــال و�لأح ي

ــــــاح �ملـــــجـــــد ــــــ�ــــــس ــــــــــــــادر �ــــســــنــــيــــنــــك ل يـــــــــا ن

عـــــــمـــــــرك درب  و�هـــــــــــــــــــــب  لـــــــــلـــــــــوفـــــــــا 

ــــم �ــــــســــــدرك ــــخــــ�ــــس ــــل ــــعــــب �ــــــســــــهــــــرك ل ــــ�ــــس ــــل ل

�ـــــــســـــــّيـــــــق جمـــــــــــــال �لــــــــــكــــــــــون عــــــــــا قــــــــــدرك

بـــــيـــــ�ـــــســـــوى �لــــــــــــدين وتـــــيـــــجـــــانـــــهـــــا �ــــســــفــــرك

و�أمـــــــــــــــــرك ـــــك  ـــــف ـــــي ـــــس ـــــ� ب �أل  ـــــــان  ـــــــن ـــــــب ل

ــــرك ــــخ ــــس ـــــــوطـــــــن � ـــــــال وحـــــــــــــــدك �حلـــــــــامـــــــــل ه

يــــــلــــــلــــــي �لأعـــــــــــــــــــــــــادي حــــــــــــــــارق بـــــجـــــمـــــرك

ـــــــــــــــــــودك قــــــلــــــبــــــك وفـــــــكـــــــرك �ـــــــســـــــالحـــــــك زن

�لأ�ـــــــســـــــعـــــــار بــــتــــلــــبــــق  ــــــــا  م �إلـــــــــــــك  �إلّ 

وليم ح�س�اين: يا واقف ب�ج النار

ج�رج �سك�ر:

باق لنا اجلي�ش

باق لنا �جلي�س تعَلويل به �لهمُم

فاكتب على �ل�سيف جمد �ل�سيف، يا قلُم

كاأجنح �لأرز، �إما عّد �ألويُة

لكنه و�حد �إن يدعه �لعلُم

�جلي�س قلب بالدي هّمة وهوى

متى �لعماد ينادي �ل�سمل يلتئُم

ومن كذي �لر�أي عزماً �سمته حكٌم

و�جلي�س يف �سمته، ما �حُلكم و�حِلَكُم؟

ووحدها �ملثل �لعليا �إذ� ُنحتْت

لها �لتماثيل ثغر �خللد يبت�سُم

بريت بال�سيف �أقالمي لأغم�سها

يف �ل�سم�س، يف �لنف�س،

م�سبوباً بها �ل�سرُم

�إن �لبطولة بنت �لفكر، وهي �إذ�

عّقْت �أباها، فقل ظلم، وقل ظلُم

هُم �أهلي هم كل �أهلي، �لقلب �سمَّ

ق�سمت منهم؟ فقلبي ذ�ك منق�سُم

ُتفدى �ملو�قف ل تردى، لأ�سرفها

مو�قف �لعّز، كانت؟ كانت �لأمُم

للمجد روح ولالأوطان حرمتها

�إّنا فد�ها، ول ُتهتك لنا حرُم

و�جلي�س لي�س عديد�ً �إنه بطٌل

حُر �لتطلع، لهو �ل�سيد �حلكُم

وترفد �جلي�س يف �جُللى مقاومٌة

�إن باده �خلطب كالإع�سار تقتحُم

ُم �سَ قد عاد عيدك و�زهْوَهْت �لنَّ

�سّفق، فديتك، رّد �لعّز، يا علُم

ور�سع �لبال بالآمال، با�سمة

كما تر�سع �أجو�ء �لرُّجى �لنجُم

�إنا �سئمنا �سو�د�ً بات يجبُهنا

ووجه �أهلي ل يحلو له �لأمل

كل �ل�سو�تر تهوي، و�جلد�ر هوى

م�سيئة �ل�سعب �أقوى حني يعتزُم

، يا علُم ق، فديتك، ُردَّ �لعزَّ �سفِّ

�إنا بظّلَك يف �لقّمات نعت�سُم.



رفيق روحانا:

واقف َع حدو ال�سيف

ل. وم�س بالبال يا لبنان...

�سار �حللم و�قع �سرف من�سان.

عم يحر�سك �سيف ن�سهر

من قر�بو تا يعو�س غيبتو

عن �أر�س كانت هيبتو

حتمي تر�با �للي نقهر.

و�ليوم �سار و�قف َع حدو �ل�سيف

مبارح ق�سعنا �سربتو

بالبارد... وزّهر َع حدود �ل�سيف.

وبالدنا، �لقالو عنا: »يا حيف«

كا�س �لبطويل �سربتو.

كل عمرو جي�سنا حامي �حلمى

باملالكّيي عّلم �لعربان

كيف �لبطويل بتقدر تهّد �ل�سما

َع �لر�س... وترد �ل�سرف ي�سرب دما

مّلن بيتهّدد جمد لبنان.

... وبكر� �إز� بينم�ّس �سرب تر�ب

من �أر�سنا... وغا�سب يهدد عي�سنا،

من�سوف �سيف �حلق طّل من �لقر�ب

تا يعّلم �لتاريخ مينو جي�سنا.

وحدو �ل�سرف و�لت�سحيي... وحدو �لوفا

ما �جلي�س نحنا...

ونحن �سعب نقال

عنو جبينو �أرز ما بينطال
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ـــبـــد ـــــــــوطـــــــــن مـــع ــــــس �ل ــــــد� ــــــق ـــــــك ب ـــــــس ـــــــرت�� م

تــــــــــــرّدد �إ�ـــــــســـــــمـــــــك  لـــــــــو  ـــــا  ـــــن ـــــان ـــــس ـــــ� ل ع 

جـــنـــاح ــــــــايل  غ ــــــا  ي �لرز  ــــــد  جم ع  ـــس  ـــ� ـــل ـــف ـــت ب

�لـــغـــفـــا تـــــــــدوق  جــــفــــونــــنــــا  ــــى  ــــت ح ت  ـــهـــر  ـــ�ـــس ـــت ب

ـــــا ـــــوف �ل ونــــــــــــام  نــــتــــفــــى  �حلــــــــــق  �ذ�  ـــــن  ـــــك ل

ـــــيـــــل �جلــــفــــا ــــا ل ــــف ــــس ــــ� ــــفــــهــــن بـــــــــــد�ل �ل ــــفــــل ول

ـــــوك �ـــــــســـــــالح مــــــــا عـــــــمـــــــرو كـــفـــا ـــــط ـــــق ــــــــــو ن ول

مــــــــا عــــلــــيــــك نــــحــــنــــا هــــــــــالأمــــــــــور مـــنـــعـــرفـــا

ـــد ـــي ـــه ـــس ـــ� ــــــــــــرت�ب �ل ــــد ع ــــي ــــع ــــال ــــه ــــي ب ــــن ــــح ــــن ب

ـــــــــــاح �ملــــحــــن هـــــــــاك �لـــــبـــــطـــــل هـــــــل جــــــابــــــه ري

�لـــــوطـــــن تـــــــــــر�ب  بـــــيـــــزهـــــر  ذكـــــــــــرو  ع  ــــي  ــــل يــــل

ــــــدي نــــدفــــن ــــــن ــــــرف ج ـــــاح �لــــــ�ــــــس ـــــ�ـــــس ــــا ب ــــم ــــل ك

ــــــك نــــوفــــيــــك ــــــق ــــــى ح ــــــت و�ــــــــســــــــو بــــــــقــــــــول ح

بـــ�ـــســـّلـــي �لـــــ�ـــــســـــمـــــا  ــــــون  ــــــي ع تـــــ�ـــــســـــونـــــك  ت 

ــــــي ــــــــــا بــــــــيــــــــدر �لــــــغــــــّل ـــــنـــــا ي ــــــــــا جـــــيـــــ�ـــــس ي

ـــــــــي جـــــبـــــيـــــنـــــك يــــــــــا وطــــــــــــــن عـــــّلـــــي عـــــــــّل

ـــــــس مـــــهـــــرك ـــــــ� ــــــــــــــة دع ــــــرخــــــة بــــــطــــــل رّج �ــــــس

مـــــــنـــــــدفـــــــا بـــــــفـــــــّيـــــــة قـــــــ�ـــــــســـــــرك �لـــــــعـــــــايل

ـــك و�لــــــرمــــــاح ـــف ـــي ـــس ــــا �لــــــوطــــــن بـــيـــظـــل � ــــدف ــــي ب

مـــــالح لــــــيــــــايل  عـــــنـــــدنـــــا  تـــــــــــزرع  ت  بــــتــــتــــعــــب 

ــــــب �لخـــــــــال�ـــــــــس و�عــــــــتــــــــل �لـــــ�ـــــســـــالح ــــــّي ــــــغ وت

ــــالح ــــف �ل ودرب  �لـــــــو�جـــــــب  طـــــريـــــق  ــــو�  ــــي ــــس ــــ� ون

ـــاح ـــب ـــ�ـــس ـــس عــــنــــد �ل ـــ� ـــم ـــس ـــ� ــــتــــكــــرتو فــــيــــك �ل و�ــــس

ــــوطــــن ــــاج �ل ــــي ـــــــــــودك �ــــس ـــي وج ـــف ـــك ـــي ــــعــــرف ب مــــن

ــــــد ــــــي ـــــق �لــــنــــ�ــــســــر �لأك ـــــق ـــــــو ح ـــــــدّم ــــي ب ــــل ــــل ي

حـــــديـــــد ول  نـــــــــــار  هـــــــــــاب  ل  ــــــا  ــــــن ــــــرمــــــل وك

ــــــــخ لــــــبــــــنــــــان �ملــــجــــيــــد ــــــــاري وبـــــيـــــنـــــكـــــتـــــب ت

ـــفـــحـــة وفــــا بــــــيــــــزرع عــــلــــى �أر�ـــــــــــس �لـــبـــ�ـــســـر �ـــس

ــــافــــيــــك ــــك ن هــــــمــــــومــــــك  وع  درعـــــــــنـــــــــا  يـــــــــا 

ـــــك ـــــي ـــــاف ـــــع ـــــــــر�فـــــــــقـــــــــك عــــــــــــالــــــــــــدرب وت وت

ــــــــــــــــروح مــــنــــو�فــــيــــك ــــــــو طـــــلـــــبـــــت مــــــنــــــا �ل ل

�لقـــــــــــــوى درعــــــــــــــــك  ـــــك  ـــــ�ـــــس ـــــي ج د�م  مــــــــــا 

ــــا قـــ�ـــســـرك ــــم ــــس ــــ� ـــــــارب بـــــقـــــر�ـــــس �ل يـــــــا �ـــــــس

ــــــن �لــــ�ــــســــالح ــــري �أقــــــــــــوى م ــــب ــــــا ك وهــــيــــبــــتــــك ي

ــــد ــــدي ـــــاين ج ـــــن ـــــب ــــــس ل ــــــ� ــــــّدي ـــــمـــــا ق وبـــــالـــــ�ـــــس

ـــك ـــي ــــــاكــــــن ف ـــــــد �ــــــس ـــــــج ـــــــــــاج �مل بـــــيـــــ�ـــــســـــل ت



ندرو �لبطويل...

ولو م�سي دربو حفا

بيبقى جبال معم�سقا بجبال.

�سولك عيد  خ�سَّ

يا ركن �لبالد!

و�إنت عم بتعيد،

مع كل فجر جديد،

�لعمر كلو عياد.

يا جي�سنا بعيدك قو��س �لن�سر

متال �لف�سا... و�أر�سك ْن �ساقت فيك،

رلك من �سلوع �سدري ق�سر بعمِّ

... وخلي �لدين بقلبي جتي تهّنيك.
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بــعــيــدك يــا جــيــ�ــس �لــوطــن عــم تــرقــ�ــس �لــر�يــات

ـــالت ـــس ـــك �إلـــــــك مـــــن قـــمـــتـــو � ـــي ـــني ح ـــن ـــس و�

ــــفــــرح بـــقـــلـــوب خــمــريــات ــــــت �ل بـــعـــيـــدك زرع

ورقــ�ــســو� قـــو��ـــس �لــنــ�ــســر ع مـــفـــارق �لــطــرقــات

ــات ــس ــا� ــس ـــط ر� ـــي ــا زلغ ــس ــ� ــف ــ�ــس عـــّبـــي �ل ـــا جــي ي

ـــوبـــنـــا بـــو�ـــســـات ـــا قـــل ـــان ـــق مـــــــرنوح نـــــــزرع ب

بــعــهــدك يـــا رّيـــ�ـــس �إلـــــك عـــم تـــنـــدر �لإمـــــات

ــــّز�ت ــــه ــــن �ل ـــطـــل �أكـــــــرب م وبـــــوجـــــود قــــائــــد ب

ــــن �لآيـــــــات ـــا وطـــــن �آيـــــــة م بـــهـــالـــ�ـــســـرق عـــن

ــات ـــم �إلــــو دعــ�ــس وبــجــنــوب عــيــ�ــســى مــ�ــســي وعـــّل

ــمــعــات ـــوطـــن و�لـــعـــيـــد و�لــ�ــس ـــا جــيــ�ــس �إنـــــت �ل ي

ــات ــم لـــبـــنـــان �أجــــمــــل وطـــــن مـــنـــحـــوت مــــن جن

و�لأرز�ت بـــاجلـــيـــ�ـــس  �لأزل  خــــلــــود  خــــالــــد 

ــو ــات ــم ـــــون �ــــســــوو �لــــفــــال مـــ�ـــســـاعـــيـــل جن ـــــك و�ل

ول���������ّون خ����ي����وط ال���ف���ج���ر م�����ن ل������ون ����ض���الت���و

ـــــــل بــــيــــت عـــــّيـــــد وعـــــــال فــــيــــك عـــتـــبـــاتـــو وك

ـــو ـــات ـــف زق ـــــوج  ـــــامل ع �إلـــــــــك  وّد�  ــــر  ــــح ــــب و�ل

ـــوطـــن مــاتــو ـــي عــنــا بــهــا ل ـــل ــــرمــــال عـــني �ل وك

ـــــــــارد نــــقــــّد�ــــس طــــهــــر دمــــاتــــو ــــنــــهــــر ب ول

ــو بـــ�ـــســـاحـــات عــركــاتــو ــن ــس ــ� ــــــت ح ــ�ــس �إن ــي ــج ــل ل

و�����ض����ب����اط م���ث���ل ال����ن����م����وره ب���ك���ل ���ض��اح��ات��و

ــــاآيــــاتــــو ـــــــــد ب ـــــــر�آن عــــنــــو حــــكــــي وجّم ـــــــق �ل

ـــو ـــات ـــر�ب ــــس ت ــــد� ــــد� وق ــــف قــــد�ــــس �ــســلــيــب �ل

ــفــحــاتــو �لــــتــــاريــــخ عـــنـــك حـــكـــي ودّهــــــــب بــ�ــس

ــــو ــــالت ــــــاين �لــــــــدين بـــجـــوهـــر رج بـــاملـــجـــد غ

ومـــ�ـــســـلـــوخ عـــمـــر �لــــزمــــن عــــن كـــعـــب �أرز�تـــــــو

ح�س�ن لبنان: �سالت من �سنني
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عم�سيت:

حتية اإىل حامي احلمى

عم�سيت  ــديــة  ــل ب كـــّرمـــت 

مبنا�سبــة  �للبنــاين  �جلي�س 

عادتها  وعلى  �آب،  من  �لأول 

�ساحتها  �حتفالً يف  �أحيــت  عام  كل 

ح�سره  �للبناين(  �جلي�س  )�ساحة 

�ملّر  �ليا�س  �لوطني  �لدفاع  وزيــر 

�جلمهورية  رئي�س  فخامة  ممثالً 

و�لعميد  �سليمان،  مي�سال  �لعماد 

قائد  ممثالً  حريق  �أنــطــو�ن  �لركن 

ورئي�س  قهوجي،  �لعماد  �جلي�س 

�نطو�ن  �لدكتور  عم�سيت  بلدية 

�لبلدة  فعاليات  مــن  وجــمــع  عي�سى 

و�ملنطقة و�لأهايل.

ال�زير املّر:

الأوطان تبنى بدماء ال�سهداء

��ستهل �لوزير �ملر كلمته بالقول:

بدماء  �إل  �لعظيمة  �لأوطــان  ُتبنى  »ل 

ول  �أبنائها،  من  �لحر�ر  و�سو�عد  �سهد�ئها 

بوحدة  �إل  �لعظيمة  �لأوطــان  على  يحافظ 

�أهل  يا  و�أنتم  ل�سهد�ئها،  و�لوفاء  �بنائها 

وهبتم  كما  و�لعلم،  �حل�سارة  �أهل  عم�سيت 

�لوطن  حــب  ثقافة  تهبون  للعامل  ــرف  �حل

مي�سال  �لعماد  �لرئي�س  لفخامة  ــاء  ــوف و�ل

�سليمان و�جلي�س �للبناين و�لوطن.

�إجاللً لذكرى �سهد�ء  يف �لأول من �آب ننحني 

�سهد�ئه  بدماء  �جلي�س  هذ�  �أ�سخى  وما  �جلي�س، 

نادرة  ب�سجاعة  يد�فعون  �لذين  �أبطاله  و�سو�عد 

عن كل حبة تر�ب، ل غرية لهم �إل على لبنان ول 

هدف لهم غري �سمو �أرز لبنان.

تتجه  �جلي�س  �أبــطــال  �ىل  �آب،  من  �لأول  يف 

�لأنظار كما يف كل حتد و��ستحقاق ول يخيب 

بجي�س  م�سونة  ـــال  �لآم تكرب  بــل  �لأمـــل 

م�ستعد دوماً لتقدمي �لت�سحية ثم �لت�سحية 

�لت�سحية«. ثم 
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و�أ�ساف قائالً:

»يف �لأول من �آب نهنــئ �ل�سعــب بعيـد جي�سه، 

اإىل  القيادة وال�ضباط واجلنود،  اإىل  التحية  ونوّجه 

و�أمام  موقف  لهم  منا�سبة  كل  يف  �لذين  هوؤلء 

وروح  �حلكمـة  نبع  مــن  ينهلون  مــوقــف،  كــل 

�مل�سوؤولية.

�لتحية �إىل �أبطال �جلي�س �لذيــن بقيادة فخامة 

ت�ســدو�  �سليــمــان  مي�سال  �لعماد  �لرئي�س 

و�ســاركو�   2006 متوز  يف  �ل�سر�ئيلي  للعدو�ن 

�ل�سعب و�ملقــاومة �ل�سهــادة و�لنـ�سر.

بقيادة  �لذيـن  �جلي�س  �أبطال  �ىل  و�لتحـية 

فخامة �لرئي�س �لعماد مي�سال �سليمــان ت�سدو� 

لالرهاب يف خميم نهر �لبارد و�نت�سـرو� عليه

و�لتحية �إىل �أبطال �جلي�س �لذيـن يحققــون 

يطــاردون  يوم  بعد  يوماً  �لآخر  تلــو  �إجنــاز�ً 

�سبكــات �لرهاب ي�سطــادونها قبــل تنفيذ 

�س  �لتج�سّ �سبكات  يفّككــون  جر�ئمها، 

ويحافظون على �ل�سلم �لأهلي.

�لتحية �إىل �أبطال �جلي�س �لذين يجهدون 

بتنفيذ  �لأمم  بــني  موقعه  حماية  يف 

�لقر�ر�ت �لدولية مب�ساركة �ليونيفيل يف 

�جلنوب.

�سان  ــــذي  �ل �جلــيــ�ــس  �ىل  �لــتــحــيــة 

�لنتخابات  �أمــن  وحمى  �لدميقر�طية 

كل  و�حـــد على  ــوم  ي ــرت يف  ج �لــتــي 

�لأر��سي �للبنانية.

�لتز�منا  نــوؤكــد  �آب  مــن  �لأول  يف 

بتحديث  و�لــتــطــور  �لبناء  متابعة 

نحو  لدفعه  للجي�س  �لع�سكرية  �لآلة 

�جلي�س  ي�سري  حتى  �ملعرفة  �سناعة 

هو  �جلي�س  وم�سروع  �مل�سروع،  هو 

كيف  منه  يتعلم  بكامله،  جمتمع  تطوير 

وكيف  لبنان  لأجل  وتذوب  �ملذ�هب  تختلط 

جي�س  لأجـــل  وتعمل  �ملــو�هــب  تتفاعل 

�أف�سل... فوطن �أف�سل.

يف �لأول من �آب ن�ستلهم �لدرو�س و�لعبـر 

بوحدتنــا  �أبياً  حر�ً  وطننا  على  لنحافظ 

جميعاً  كلبنانيني  ومتا�سكنا  وتفاهمنا 

وثــورة  �ل�سيادة  �سعلة  على  لنحافظ 

�حلرية.

لنا  و�حلــريــة  جميعاً  لنا  فال�ستقالل 

جميعاً ول كر�مة ل�سعـب �إل يف وطنه يف �سيادته 

وحريته«.

وختم بالقول:

»يف �لأول من �آب �لتحية �لأكرب ملن 

�لإرهاب  ك�سر  و�لوطن، ملن  �جلي�س  حمى ويحمي 

�ساطئ  �إىل  �ل�سفينة  يقود  ملن  �لفنت،  و�أ�سقط 

�لمان. �لتحية لإبن عم�سيت �لويف فخامة رئي�س 

يبني  �لذي  �سليمان  مي�سال  �لعماد  �جلمهورية 

موحد�ً  بوحدته  قوياً  �جلي�س  �سورة  على  لبنان 

�سرف  ن�ستحق  وطن  لنا  يبقى  لكي  بق�سيته، 

�لإنتماء �ليه«.

قيادة اجلي�ش

ممثل قائد �جلي�س �لعميد �لركن حريق قال يف 

كلمته:
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»ي�سّرين وي�سّرفني �أن �أقف بينكم �ليوم، ممثالً 

قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي، يف هذ� �لحتفال 

�لعطر، �لذي جعلتم منه تقليد�ً �سنوياً، يعرّب عن 

باملوؤ�س�سة  و�رتباطكم  �لوطني  �إنتمائكم  عمق 

�لتي  �ملوؤ�س�سة  هــذه  �لع�سكرية. 

ر�سالتها  �أد�ء  يف  ت�ستمر 

منيعة  حولها،  �ل�سعب  بالتفاف  قوية  �لوطنية، 

باإرث �سهد�ئها وت�سحيات �أجيالها«.

و�أ�ساف:

�مل�سحونة  ــالم  �لأق لقامات  �أيــن  »مــن 

�أن  و�ل�سور،  �ملعاين  وبديع  �لكالم،  بغار 

بالد  حا�سرة  وهي  عم�سيت،  بلدة  ت�سف 

وجوهرة  �حلرف،  مدينة  و�سقيقة  جبيل 

�ل�ساطئ �مل�سّرعة �أبو�بها �إىل رحاب �لتاريخ، حيث 

�لفاحتة  �جلميلة،  و�لذكريات  و�لبطولت  �لأجماد 

ين�سد  عا�سق،  ز�ئر  لكل  ذر�عيها 

وحفافيها،  �أرجــائــهــا  يف  �لــتــجــّول 

ليتلّم�س يف حجارتها �لعتيقة وبيوتها �لقدمية، 

ح�سارة �سعب ل متوت، وي�سمع يف هدير �أمو�جها 

�لذين  �لأو�ئل  بحارتها  �أهازيج  �أن�سامها،  وحفيف 

كنوز  حاملني  �ملعطاء،  �لر�س  هذه  من  �نطلقو� 

�ملعرفة و�خلري و�جلمال �ىل �آخر �أ�سقاع �لدنيا.

بعد هذ� كله، هل من �مل�ستغرب على عم�سيت 

�ساحاتها  فتزّين  عيده،  يف  �جلي�س  حتت�سن  �أن 

�لتي  وهي  ب�سعار�ته،  جبينها  ع  وتر�سّ بر�ياته، 

دربه  ورفيقة  و�لوفاء،  �لإخال�س  يف  �سنّوه  كانت 

�لد�ئمة يف �ل�سّر�ء و�ل�سّر�ء؟ وهل من �مل�ستغرب 

قلعة  نف�سها  تثبت  �أن  عم�سيت  على  �أي�ساً 

نخبة  للوطن  قّدمت  �أن  بعد  �ساخمة،  وطنية 

و�لعاملني  و�ملفكرين  و�ل�سعر�ء  �لأدبــاء  من 

�لعطاء، بتقدمي  �لعام، متّوجة هذ�  �ل�ساأن  يف 

رئي�ساً  �سليمان،  مي�سال  �لعماد  فار�سها 

�لبالد  �سمل  ليلّم  �للبنانية،  للجمهورية 

و�لإنقاذ،  �خلال�س  م�سرية  ويقود  و�لعباد 

بحكمته �ملعهودة وروؤيته �ل�سائبة ومو�قفه 

�ل�سجاعة؟«.

ويف ختام كلمته قال:

قلوبكم  على  �لعزيز  �لعيد  هــذ�  »يف 

يبقى  �أن  �جلــيــ�ــس  يــعــاهــدكــم  جــمــيــعــاً، 

متم�سكاً بر�سالته وثو�بته، وعلى ��ستعد�د 

عن  ذود�ً  �جل�سام  �لت�سحيات  لبذل  د�ئم 

و�ل�سيادة  �حلرية  على  وحفاظاً  �لأر�ــس 

تر�سيخ  �ىل  يدعوكم  وهو  و�ل�ستقالل، 

��ستدت  مهما  لبنان،  مب�ستقبل  �لثقة 

�مل�ساعب و�لتحديات، فالبنيان متني، 

�أو  للوهن  �لنفو�س،  يف  مــكــان  ول 

�لياأ�س �أو �لرت�جع«.

بلدية عم�سيت

�لدكتور  عم�سيت  بلدية  رئي�س 

م�ستهل  يف  تناول  عي�سى  �نطو�ن 

كلمته منا�سبة �لأول من �آب وقال:

»عم�سيت، لها مع �جلي�س حكاية تاريخية، 

حدوده  يحمي  جي�س  للوطن  �أ�سبح  فمنذ 

تبخل  ل  عم�سيت  وبلدة  بنيه،  وي�سون 

�أبنائها،  باخلرية من  �جلي�س  هذ�  �إمد�د  يف 



بل  ل  �لدعائم  �لــزمــن  مــر  على  �سّكلو�  �لــذيــن 

مي�سال  فاملالزم  �لع�سكرية.  للموؤ�س�سة  �لأعمدة 

�مللتحقني  �أول  ــان  ك �هلل  رحــمــه  حلــود  يو�سف 

من  تخّرجه  بعد  �للبناين  �جلي�س  مبوؤ�س�سة 

يف  �سارك  قد  وكان  �لفرن�سية،  �حلربية  �ملدر�سة 

�لعمليات �حلربية خالل �حلرب �لعاملية �لأوىل، 

�ىل  �لعم�سيتي  �ل�سابط  هــذ�  تو�سل  كما 

قيل  حيث  �حلربية  للبندقية  حيطة  �خرت�ع 

�لخرت�ع  هذ�  »باإ�سافة  �إنه  �لوقت  ذلك  يف 

�ليها فقد �أ�سبحت �لبندقية �لفرن�سية يف 

طليعة �لبنادق �لعاملية«.

�أ�سفل  فمن  �ل�سبحة،  ــّرت  ك وبــعــده 

و�ضباط  ج��ن��ود  ق��م��ت��ه  اإىل  ال��ه��رم 

م�سالح  يف  عملو�  مدنيون  �أكفياء، 

قدوة  فكانو�  وموؤ�س�ساته  �جلي�س 

عقد�ء  ثم  ومن  �ملناقبية،  يف 

للجي�س:  قائدين  �إىل  وعمد�ء 

وزير  من�سب  �سغل  �لأول 

رئي�ساً  ــاين  ــث و�ل دفـــاع 

للجمهورية«.

و�أ�ساف:

لعم�سيت  �سرف  »�إنه 

تتوهج  �أن  لها  وفخر  بالنجوم  �سماوؤها  ع  تر�سّ �أن 

باأقو��س  بو�باتها  تزد�ن  و�أن  بال�سيوف  �ساحتها 

�لن�سر، �إجاللً ووفاء جلي�س وطني موحد �سامد �أبد�ً 

بوجه �ملحتلني و�لطامعني. وفاء ملوؤ�س�سة عريقة 

بطولتها  وجتّذرت  ن�سالها  تر�سخ  �لت�سحية  يف 

على مر �لعهود بف�سل قادة �آمنو� بلبنان �لدولة ل 

�لدويالت، وبلبنان �لوطن ل �ملزرعة، وعلى ر�أ�س 

هوؤلء فخامة �لرئي�س �لقائد �لأعلى للجي�س...«.

وتوّجه �إىل قائد �جلي�س بالقول:

�ل�سعلة،  يا من حملت  جي�سنا،  �أبطال  قائد  »يا 

حتيط  وثبات،  وعزم  بحزم  �مل�سرية  متابعاً 

بك نخب ال�ضباط واجلنود البوا�ضل، لك منا 

�لدوؤوب  جهدك  يف  و�مل�ساندة  �لدعم  كل 

ول�سرب  �لغا�سب،  �لإ�سر�ئيلي  �لعدو  لردع 

�لإرهاب 

ـــــــــادر،  ـــــــــغ �ل

�لعمالة  �سبكات  ولتفكيك 

و�ل�سلم  �لأمــن  وحلفظ  و�خليانة 

�لأهلي...«.

وتوّجه �إىل �ل�سهد�ء:

�أوفياء  �سنبقى  نخذلكم،  لن  نن�ساكم...  »لن 

ونحكي  م�سريتكم  و�سنو��سل  �لطاهرة،  لدمائكم 

مثالكم  على  ين�ساأو�  لكي  لأطفالنا،  �سريتكم 

ودموع  بدعاء  جمبولً  وطناً  ويعمرو�  و�سورتكم 

�أمهاتكم...«.

رابطة املختارين

�ملختار �سربل �خلوري �ألقى كلمة ر�بطة خمتاري 

ق�ساء جبيل، وقد ��ستهلها �سعر�ً:

�ختل معي فاأنا من �لفجر طيب 

�إذ� خاب لون �لدنى

فر�بطة خمتاري بالد جبيل ل تخيب

زهونا بعنفو�نك يا بطل

كما يزهو �ل�سدو و�لعندليب

�ملاء  بنبع  �للبناين  �جلي�س  ع�سكريي  و�سّبه 

�لبارد �لذي يروي ظماأ �ل�سحر�ء. وبالن�سور �لقادمة 

�لطبول  قرع  هم  �لرت�بية.  �ملتاري�س  ليل  من 

�لآتية من �أعماق �ملعارك. 

وقال: »رحم �هلل رفاقكم �ل�سهد�ء، فموت �لورود 

ل مييت عطرها وغدر �لأعد�ء ما عاد يخيفكم، لأن 

وتبقى  �لن�سور  �أجنحة  عن  يت�ساقط  قد  �لري�س 

�جلي�س  �أبطال  فا�ست�سهاد  لالإباء.  رمــز�ً  �لن�سور 

يحيي �لوطن كما �أن �سحوب �خلريف ووجع �لأر�س 

يطلعان �ل�سنابل �خل�سر�ء.

يف كل عام، يف �لأول من �آب يحتفل لبنان بعيد 

جي�سه وكاأن �سهر �آب حمرو�س من �لآب �ل�سماوي، 

بالت�سحيات  مــطــّرز  و�لــيــاقــوت،  بــالــدر  ع  مر�سّ

حممي  ــذ�رى،  ــع �ل برت�نيم  م�سّع  و�لــعــطــاء�ت، 

عن  لكان  عادلً  كان  لو  و�ملوت  �لغيارى،  ب�سلو�ت 

�أبطال جي�سكم تو�رى...«.

�سريف  �لفنان معني  �لإحتفال  �إحياء  �سارك يف 

ظافر  �ملهند�س  وقــّدمــه  �جلي�س،  ومو�سيقى 

�لن�سب  على  �إكليل  و�سع  تخلله  وقد  �سليمان، 

�لتذكاري وت�سليم دروع.
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طرابل�ش:

ن�سب تذكاري

قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  برعاية 

ممثالً بالعميد �لركن غ�سان �لعريجي، �أقامت 

�حتفالً  �ل�سمال  يف  �جلي�س  ��سدقاء  ر�بطة 

ملنا�سبة �لذكرى �ل�سنوية �لأوىل للتفجري �لإرهابي 

�سارع  حافلة تقل ع�سكريني، يف  ��ستهدف  �لذي 

�مل�سارف يف طر�بل�س.

�لزهر  من  �كليل  و�سع  �لحتفال،  خالل  مت  وقد 

على �لن�سب �لتذكاري لل�سهد�ء �لع�سكريني �لقائم 

عند م�ستديرة �ل�سالم. 

نبيل  �ل�سيد  من  ومببادرة  طر�بل�س  يف  �أي�ساً 

مالح و�أهايل منطقة �ملدينة �جلديدة �أقيم �حتفال 

�سعبي على ملعب كرة �لقدم ح�سره �لعقيد مارون 

بدر ممثالً �لعماد جان قهوجي قائد �جلي�س، وعدد 

و�لجتماعية  و�لروحية  �لر�سمية  �ل�سخ�سيات  من 

و�لأهايل.

ممثل قائد �جلي�س �أ�سار يف كلمته �إىل �أن �لأعياد 

�لوطنية هي حمطات عز وفخار يتذّكر خاللها �أبناء 

�لوطن ما قّدمه �لأ�سالف من دماء وت�سحيات، وما 

�أجو�ء  »يف  وقــال:  وبطولت.  �أجمــاد  من  �سنعوه 

ذكرى عدو�ن متوز ومعركة نهر �لبارد �أتوّجه بتحية 

�سقطو� يف  �لذين  لبنان  �سهد�ء  �ىل  و�إجالل  �إكبار 

�لعابثني  �لإ�سر�ئيلي و�لإرهاب وكل  �لعدو  مو�جهة 

ت�سحيات  كروم  فمن  و��ستقر�ره.  �لوطن  باأمن 

هوؤلء �لرجال �لأبطال، جنني �ليوم عناقيد 

ومعاين  �لعيد  بهجة  ونــدرك  �لأمــل، 

�حلياة«.
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عكار:

مهرجان ط�احني الأ�سط�ان الثاين

عكار،  �لكو��سرة  بحرية  �سفاف  على  من 

مهرجان  �أطــلــق  �جلي�س،  عيد  وملنا�سبة 

 ،2009 ل�سيف  �لثاين  �لأ�سطو�ن  طو�حني 

�ملجتمع  وموؤ�س�سات  بلديات  �ليه  دعت  و�لــذي 

�حلفل  ح�سر  بر�س«.  و»عكار  عكار  يف  �ملــدين 

رئي�س  قــائــمــقــام عــكــار طـــوين خمــيــرب ممــثــالً 

بو  ومايز  �سليمان،  مي�سال  �لعماد  �جلمهورية 

بري،  نبيه  �لنو�ب  جمل�س  رئي�س  ممثالً  �ساهر 

رئي�س  �لكفوري ممثلة  كاترين  �لكورة  وقائمقام 

حكومة ت�سريف �لأعمال فوؤ�د �ل�سنيورة، و�لنائب 

�سعد  �ملكّلف  �لرئي�س  ممــثــالً  زهــرمــان  خــالــد 

طعمه،  ن�سال  رحــال،  ريا�س  و�لنو�ب  �حلريري، 

ممثالً  حمزة  ــاروق  ف و�لعميد  �ملرعبي،  معني 

وزير �لدفاع �ليا�س �ملر وقائد �جلي�س �لعماد جان 

قهوجي، و�لعميد �لركن �سباح حيدر قائد منطقة 

وزير  ممثالً  �لد�خلي  �لأمــن  قــوى  يف  �ل�سمال 

�نطون ممثالً  �سربل  و�لر�ئد  بارود،  زياد  �لد�خلية 

�ملدير �لعام لالأمن �لعام، و�لعميد خالد علم �لدين 

�للو�ء  �لد�خلي  �لأمــن  لقوى  �لعام  �ملدير  ممثالً 

�أ�سرف ريفي، وممثلون عن كل من نائب رئي�س 

�ل�سياحة  ووزير  فار�س،  ع�سام  �ل�سابق  �حلكومة 

�يلي ماروين، ووزير �لعالم طارق مرتي، وح�سد 

و�لدينية،  �لروحية  �لهيئات  ممثلي  من  كبري 

�ملجل�س  وع�سو  عكار  �لزكاة يف  �سندوق  ورئي�س 

�ملر�د  حممد  �ملحامي  �لأعلى  �ل�سرعي  �ل�سالمي 

و�لهيئات  و�ملخاتري  �لبلديات  روؤ�ساء  من  وعدد 

�لثقافية و�لرتبوية و�لإجتماعية يف عكار.

كلمات

دقيقة  و�لوقوف  �للبناين  �لوطني  �لن�سيد  بعد 

و�لقوى  �جلي�س  �سهد�ء  �أرو�ح  على  حــد�د�ً  �سمت 

كلمة  �ملرعبي  منذر  �لإعــالمــي  �ألقى  �لأمنية، 

»عكار بر�س« و�أ�ساد فيها باجلي�س �للبناين قيادة 

جميد  يوم  هو  �لعيد  هذ�  �أن  و�عترب  و�أفــر�د�ً 

بالن�سبة �إىل �أهايل عكار. 

�لكو��سرة حممد عبد  بلدية  رئي�س  و�ألقى 

�لوحدة  �إن  فيها  قال  كلمة  �ملحمد  �لكرمي 

�لوطن وم�سدر مناعته  �أمان  �لوطنية هي �سمام 

م�ستقل،  حر  �سيد  ككيان  وجوده  و�سمانة  وقوته، 

�لوحدة  هــذه  ركائز  �أهــم  �جلي�س  �أن  �إىل  و�أ�ــســار 

�لوطنية. 

طو�حني  مــهــرجــان  للجنة  كلمة  كــانــت  ــم  ث

�لأ�سطو�ن �ألقاها ع�سو �ملجل�س �لإ�سالمي �ل�سرعي 

عكار  فيها:  وقال  �ملر�د  حممد  �ملحامي  �لأعلى 

متم�سكة  تــز�ل  ل  �لتي  �للبنانية  �ملناطق  من 

من  �لرغم  على  �لتقليدية  �للبنانية  بالعاد�ت 

موجة �حلد�ثة �لتي تلطم �سو�طئها، عاد�ت منت 

�لرت�ث  عبق  منها  �إ�ستمدت  كبرية  �أجيال  عليها 

�آب  �لأول من  و�إذ� كان  يف كل ما هو خري وجمال، 

عيد�ً للوطن كله، فيمكننا على وجه �خل�سو�س �أن 

نعتربه عيد�ً عكارياً بامتياز.

كلمة بلديات عكار �ألقاها رئي�س بلدية �لقبيات 

�للبنانية  �لتجربة  �أكدت  قال:  �لذي  عبدو  عبدو 

لكل  عنها  غنى  ل  وطنية  حاجة  هو  �جلي�س  �أن 

�ملرجعية  و�إنــه  �ملت�سارعة،  �للبنانية  �لأطــر�ف 

�لوطنية و�لأمنية �لتي يحتمي يف ظلها �جلميع 

ربوع  يف  �ل�سعاب  وتع�سف  �لأزمات  ت�ستد  حني 

وطننا... 

�ملــطــر�ن  كلمة  ن�سر  بــولــ�ــس  �لأب  و�ألــقــى 

�لأرثوذك�س  �أبر�سية عكار للروم  با�سيليو�س ر�عي 

�إذ�  �لدينية،  �ملقد�سات  من  �جلي�س  فيها:  وقال 

�نتهك، �نتهكت �ملقد�سات، ما ن�سعر به ونعي�سه 

ح�سن  �جلي�س  �أن  �لبالد،  فيها  متر  �أزمــة  كل  يف 

�ملوؤ�مر�ت،  جميع  عليها  تتحطم  و�سخرة  منيع 

�لدليل  �إل  عكار  يف  �ملهرجان  هــذ�  �إقــامــة  ومــا 

باجلي�س  �ملنطقة  هــذه  ك  مت�سّ على  �لقاطع 

ح�سر�ً، �جلي�س �لذي كلنا له و�لذي تعترب منطقتنا 

�أهم ر�فد من رو�فده...

و�ألقى ر�عي �أبر�سية طر�بل�س �ملارونية �ملطر�ن 

جورج بو جودة كلمة يف �ملنا�سبة وجاء فيها: �إن 

لبنان بحاجة �ىل �سالم، �ىل �سالم د�ئم... و�أ�ساف: 

ويتعّر�س  لبنان  يف  ــن  �لأم يهتز  مــرة  كل  يف 

�لوطن لالإنهيار، من يقيه يف �لنهاية �سر �حلروب 

�لذي  �لبا�سل  �لبغي�سة �سوى جي�سنا  و�لإنق�سامات 

ل خال�س لنا �إل به ومعه.

�لإ�سالمي  للمجل�س  �ل�سرعية  �لهيئة  ع�سو 

�لعلوي �ل�سيخ ح�سن حامد �ألقى كلمة قال فيها: 

�ل�سمانة  هو  �لبلد  هذ�  يف  �جلي�س  �أن  نرى  نحن 

لالأمن و�لإ�ستقر�ر يف لبنان، ور�أينا عرب ما ع�سف 

بلبنان من موؤ�مر�ت وعو��سف �أنه لول �سمود هذ� 

هذ�  لنتهى  �ل�سامد  �خلالد  �لأرز  �سمود  �جلي�س 

�لبلد، مل يبَق من �ملوؤ�س�سات عرب �لأحد�ث و�لفنت 

�لتي مرت بهذ� �لبلد �إل وتعر�ست لالإهتز�ز وحده 

�جلي�س بقي �سامد�ً.

مالك  �ل�سيخ  عكار  �أوقاف  د�ئرة  رئي�س  و�ألقى 

�لتحية  �لكلمات يف  جاء فيها: حتار  كلمة  جديدة 

كبري  عيدكم  لأن  �لتحية،  يف  �حلـــروف  وحتـــار 

�لبا�سل من  �جلي�س  ويومكم كبري، حتية �ىل هذ� 

عكار �لوفية و�لأبية و�أر�س �لبطولة.

قوة...  ت�سحبه  �أن  �حلق  �أجمل  ما  قدمياً  قالو� 

من  �أطالب  �جلي�س،  هي  و�لقوة  �لدولة  هو  �حلق 

على هذ� �ملنرب من يريد �أن يحافظ على �لدولة 

�أن ي�سلح �جلي�س ويدعم ويعمل على تعزيزه.

قيادة اجلي�ش

�جلي�س  قائد  كلمة  �ألقى  حمزة  فاروق  �لعميد 

نعرف  نحن  فيها:  ــال  وق قهوجي  جــان  �لعماد 

هذه  �لع�سكرية،  باملوؤ�س�سة  �رتباطكم  عمق 

منيعة  و�جبها  �أد�ء  يف  ت�ستمر  �لتي  �ملوؤ�س�سة 

و�لق�سية.  للر�سالة  وفية  و�ل�سعاب  �لتجارب  �أمام 

وحتدث عن ت�سحيات �أهايل عكار حيث وقف �أهل 

�ىل جانب جي�سهم يف  و�حد�ً  هذه �ملنطقة �سفاً 

قر�بني  �أبنائهم  خرية  مقّدمني  �لإرهاب  مو�جهة 

�لوطنية  و�لكر�مة  �ل�سيادة  مذبح  على  طاهرة 

�لوطن  �سمري  يف  م�سرقة  �سفحات  وم�سّطرين 

وذ�كرة �لأجيال.

ـــدروع  ويف خــتــام �لإحــتــفــال جــرى تــقــدمي �ل

�لنارية،  و�لألعاب  و�أطلقت �ملفرقعات  �لتكرميية 

بيطار  عا�سي  فيه  �سارك  فني  �إحتفال  و�أقيم 

من  عدد  �ىل  طربيه،  بيار  وفرقة  �جلندي  وولء 

�لفنانني.

حتية

�لأ�سطو�ن  طو�حني  ملهرجان  �لثاين  �ليوم  يف 

بيئي  �سياحي  يوم  عكار  بلدة  مزرعة  يف  �أقيم 

ع�سكري فني برعاية قائد �جلي�س ممثالً بالعميد 

�لإ�سالمي  �ملجل�س  ع�سو  وبح�سور  حمزة،  فاروق 



255

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

وروؤ�ساء  �ملــر�د  حممد  �ملحامي  �لأعلى  �ل�سرعي 

بلديات وفعاليات وح�سد من �لأهايل و�لأطفال.

منذر  �لزميل  حتــدث  �لوطني  �لن�سيد  بعد 

�ملرعبي �لذي توّجه بالتحية �ىل �جلي�س �للبناين 

وقائده �لعماد جان قهوجي وقال �إن عكار �سيبقى 

�أن  �ىل  ولفت  �لناب�س،  �جلي�س  قلب  �سبابها 

�سياحية  ــاءة  �إ�ــس �لأ�ــســطــو�ن  طــو�حــني  مهرجان 

�ل�سياحة  وز�رة  د�عياً  لفتة،  و�إجتماعية  ووطنية 

�ىل �أن تويل عكار ما ت�ستحقه من �إهتمام.

بلدة  مزرعة  بلدية  رئي�س  �للقاء  يف  وحتدث 

�لأول  �إن  قال  و�لــذي  مر�د  مر�د  �ملتقاعد  �لر�ئد 

�إنه  يتعب،  �لــذي مل  �ملــارد  ولدة  ذكــرى  �آب  من 

جنودها  �أيقن  �لتي  �ملوؤ�س�سة  هذه  �لبالد.  جي�س 

بكل فئاتهم ون�سيجهم �أن و�جبهم يتعدى حماية 

لبنان يف تنّوعه  ر�سالة  �لوطن �ىل �حلفاظ على 

وتعدده... 

حمزة  فــاروق  �لعميد  �جلي�س  قائد  ممثل  ورّد 

منظمي  �جلي�س  قيادة  باإ�سم  فيها  �سكر  بكلمة 

�ملغاوير  من  فرقة  قدمت  ذلك  وبعد  �لإحتفال. 

و�إنز�ل  �لنهر  يف  �إنــز�ل  وعملية  قتالية  عرو�ساً 

قدمت  كما  �حلا�سرين.  �أده�ست  �ملــبــاين  مــن 

رول  �ل�سيدة  برئا�سة  �لإجتماعية  �آفــاق  جمعية 

ت�سمنت  لــالأطــفــال  ترفيهية  ن�ساطات  مـــر�د 

وعرو�ساً  وم�سابقات  حر�ً  ور�سماً  م�سرحياً  عر�ساً 

باإ�سم  مــر�د  رول  �ل�سيدة  و�أعــربــت  فولكلورية. 

�حلدث  بهذ�  بامل�ساركة  فرحها  عن  �آفاق  جمعية 

بحاجة  عكار  �أطفال  �إن  وقالت  و�ل�سياحي  �لوطني 

بدور  و�أ�سادت  و�لإهتمام.  �لرعاية  �لكثري من  �ىل 

طو�حني  مهرجان  جلنة  و�سكرت  �للبناين  �جلي�س 

الأ�ضطوان على هذا الن�ضاط الرائع.

قلحات: اإحتفال يف �سارع ال�سهداء

�لكورة  بلديات  �إحتــاد  رئي�س  من  بدعوة 

و�أع�سائه  قلحات  بلدية  جمل�س  ورئي�س 

�سارع  يف  �أقــيــم  �جلي�س،  �سهد�ء  و�أهـــايل 

عيد  مبنا�سبة  �إحتفال  قلحات   - �ل�سهد�ء 

�لعماد  ممثالً  جبور  �سامي  �لعقيد  ح�سره  �جلي�س 

قائد �جلي�س. وتخللته كلمة لرئي�س بلدية قلحات 

قبالن �لعويط.

ح�سن:  م�ستى 

ال�فاء مهرجان 

�لوفاء  بلدة م�ستى ح�سن »مهرجان  �أحيت 

لتاأ�سي�س   64 �لعيد  ملنا�سبة  للجي�س« 

يف  �أقيم  باحتفال  �لع�سكرية،  �ملوؤ�س�سة 

ريا�س  �لركن  �لعقيد  ح�سره  �لبلدة  ملعب 

قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد  ممثالً  �لأحمد 

جمل�س  رئي�س  نائب  ممثالً  بيطار  نا�سر  و�ل�سيد 

من  وعدد  فار�س  ع�سام  �ل�سيد  �ل�سابق  ــوزر�ء  �ل

�ل�سهد�ء  وعــائــالت  و�ملخاتري  �لبلديات  روؤ�ــســاء 

وفاعليات وعدد من �لأهايل.

دقيقة  و�لوقوف  �للبناين  �لوطني  �لن�سيد  بعد 
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�سمت �إجاللً لأرو�ح �ل�سهد�ء، قدمت جمموعة 

ع�سكرياً  عر�ساً  �لع�سكرية  �لــوحــد�ت  من 

�لتذكاري  �لن�سب  على  �لعلم  ورفــعــت 

�جلي�س،  لــ�ــســهــد�ء 

و�ألقت  �ل�سالح.  قدمت  ثم 

كلمة  ـــــادل  ع لــيــا 

ملاذ�  فيها  ت�ساءلت 

يــوم  يــخــ�ــســ�ــس  مل 

عطلة لذكرى �سهد�ء 

وحتدث  �لبارد.  نهر 

حمــــمــــود قــــــد�وح 

�ــســقــيــق �ملـــعـــاون 

فوؤ�د  �ل�سهيد  �لأول 

قد�وح باإ�سم عائالت 

فقال:  ــهــد�ء،  ــ�ــس �ل

�ل�سهاد�ت  �أزكى  »�إن 

ــدم،  �ل �سهادة  هــي 

ك�سائر  ولــبــلــدتــنــا 

ــار مع  ــك بـــلـــد�ت ع

حكايات،  �ل�سهادة 

هو  ــد  ــهــي ــس � وكـــــل 

�سدر  عــلــى  ــام  ــس و�

ح�سن  م�ستى  �أبناء 

و�لوطن«.

لرئي�س  وكـــانـــت 

�ل�سيد  ــة  ــدي ــل ــب �ل

كلمة  �لأحمد  حمزة 

لآب  »�أن  فيها  ــد  �أك

�ل�سنة  هــذه  وعيده 

خا�ساً،  ووقعاً  ميزة 

فهو، عنو�ن عنفو�ن 

وفخار وعزة لكل �أبناء �لبلدة وعكار و�لوطن«. بعد 

و�ل�سيد  �لأحمد  للعقيد  �لقائد  ممثل  �سّلم  ذلك، 

نا�سر بيطار دروعاً تكرميية لعائالت �ل�سهد�ء يف 

�لبلدة.

تكريت:

اجعل�ا اجلي�ش اأولً

�أحيت بلدة تكريت وجمعية �لروؤيا �ل�ساحلة 

عيد �جلي�س باحتفال �أقيم يف ��سرت�حة عني 

عما�س - تكريت.

مرو�ن  �لعقيد  �لحتفال  يف  �جلي�س  قائد  مثل 

وروؤ�ساء  �ملرعبي  معني  �لنائب  وح�سر  �لأيوبي 

�لإجتماعية  �لهيئات  عــن  وممثلون  بلديات 

و�لروحية وعدد من �لأهايل وذوي �ل�سهد�ء.

�ألقى  �ل�سيخ جهاد عبد�هلل  تكريت  �إمام م�سجد 

�لأمان  �سمام  �جلي�س  معترب�ً  �لبلدة  �أهايل  كلمة 

�لأخ�سر  »�ل�سوء  باإعطائه  مطالباً  لبنان،  لكل 

نف�سه  له  ت�سّول  من  كل  حديد  من  بيد  لي�سرب 

�مل�ّس باأمن لبنان و��ستقر�ره«.

�لأب �أيوب نعمة �ألقى كلمة باإ�سم ر�عي �أبر�سية 

با�سيليو�س  �ملــطــر�ن  �لأرثــوذكــ�ــس  للروم  عكار 

و�لإلتفاف  �لإنق�سام  رف�س  �ىل  دعا  وقد  من�سور، 

حول �جلي�س.

�لإ�سالمية  �لأوقــاف  د�ئرة  رئي�س  حتدث  بدوره 

»�جعلو�  وطالب:  جديدة،  مالك  �ل�سيخ  عكار  يف 

�جلي�س �أولً«.

�ي�ساً كانت كلمات لكل من �ل�سيد �أحمد �لعلي، 

علي  �خلريية  �ل�ساحلة  �لــروؤيــا  جمعية  ورئي�س 

�أ�سعد، ويف �خلتام قدمت دروع تقديرية ملمثل 

قائد �جلي�س.

مرجعي�ن: 

مهرجان تراثي

 - ـــرج  �مل �سبيبة  ـــادي  ن ــق  ــل �أط جــنــوبــاً 

�ل�سابع  �لرت�ثي  �جلديدة  مهرجان  مرجعيون 

بح�سور عدد من فعاليات �ملنطقة وممثلني 

عن �جلي�س �للبناين و�لقوى �لأمنية و�لقو�ت 

�لدولية �لعاملة يف جنوب لبنان.

كلمته:  يف  قال  �حلور�ين  و�سام  �لنادي  رئي�س 

ذكرى  �ملهرجان يف  هذ�  نفتتح  �أن  �سرف عظيم 

عالقة  ومرجعيون  �جلي�س  بني  لأن  �جلي�س،  عيد 

وكان  �لأول،  للفوج  مركز�ً  كانت  حيث  قدمية، 

�لوفاء عظيماً وما يز�ل.



 بنت جبيل:

ال�فاء يتجدد

و�إد�رة  جبيل  بنت  بلديات  �إحتـــاد  نظم 

�إحتفالً مبنا�سبة  �لبلدة  �لفنية يف  �ملدر�سة 

�لأول من �آب برعاية قائد �للو�ء �حلادي ع�سر 

�لعميد �لركن �سادق طلي�س ممثالً قائد �جلي�س.

�لإحتفال �لذي بات تقليد�ً �سنوياً �أقيم يف باحة 

�لأمنية  �لأجهزة  قادة  ممثلي  بح�سور  �ملدر�سة 

يف  �لعاملة  �ملتحدة  �لأمم  قــو�ت  قائد  وممثل 

و�لبلجيكية  �لفرن�سية  �لكتائب  قادة  �ىل  لبنان، 

دين  ورجــال  و�لنيبالية  و�لــكــوريــة  و�لبولونية 

وهيئات بلدية وتربوية.

باملنا�سبة  كلمة  �ألقى  طلي�س  �لركن  �لعميد 

�لوطنية.  �لوحدة  �أن �جلي�س هو رمز  على  م�سدد�ً 

غ�سان  �ملدر�سة  مدير  �لإحتفال  يف  حتدث  كذلك 

بزي،  عفيف  جبيل  بنت  بلدية  ورئي�س  بــزي 

ووهبة قطي�س �لذي �ألقى كلمة �لطالب.

و�أغاٍن  تكرميية  دروع  تقدمي  �لإحتفال  تخلل 

ويف �خلتام قالب حلوى.

الهرمل:

املتقاعدون 

يحّي�ن اأخ�ة ال�سلح

�مل�سلحة«  �لقو�ت  قد�مى  »ر�بطة  �أحيت 

باحتفال  �جلي�س  عيد  �لهرمل،  بلدة  يف 

تكرميي �أقامته على �سرف �لع�سكريني، يف 

ح�سور عدد من �ملتقاعدين و�ملنت�سبني �ىل 

�لر�بطة وفاعليات.

وعرّب �حل�سور يف �ملنا�سبة عن تقديره �جلي�س 

عن  �لدفاع  يف  به  يقوم  �لذي  و»�لــدور  وقيادته 

تر�ب �لوطن«. ورفعت �ي�ساً لفتات حتيي �جلي�س 

�سو�رع  �سائر  يف  �سهد�ئه  وت�سحيات  ودوره 

منطقة �لبقاع �ل�سمايل و�ساحاتها باإ�سم �لعائالت 

و�لبلديات و�لفاعليات يف �ملنطقة.

م�سغرة:

حفلة �ساهرة

�للبنانيني،  �ملقعدين  �حتــاد  من  بدعوة 

وملنا�سبة عيد �جلي�س، �قيمت حفلة �ساهرة 

يف مبنى �ملركز �لجتماعي يف م�سغرة، ح�سرها 

اللواء  من  والع�ضكريني  ال�ضباط  من  كبري  عدد 

�هايل  من  كبري  ح�سد  �ىل  �إ�سافة  �لأول، 

�ملنطقة و�جلو�ر.
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�سيفنا و�لقلم
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عيد اجلي�ش

وال�طن

خ�اطر يف �سهيد

ــــادة و�جلــــنــــود ــــي ــــق ـــة و�ل ـــس ـــا� ـــرئ بـــحـــيـــي �ل

ــى ظـــروف ــس ــ� ـــــاب يف �أق وقــ�ــســيــو عــلــى �لره

�ل�سيوف تــ�ــســلــيــم  ــس  ــ� �جلــي ــد  ــي ع يــــوم  يف 

ــفــوف ــ�ــس بـــهـــالإحـــتـــفـــال �لـــعـــامـــر بـــر�ـــسّ �ل

ــــــــوف ـــــادي �لأل ـــــن ــــد ي ــــائ ــــق و�لـــــعـــــمـــــاد �ل

ــوف ــس ــ� ــــــة و�أركـــــانـــــهـــــا عـــيـــنـــك ت ــــــوي و�لأل

ــوف ــط ــع �ل ــو  ــب ــل ق �لـــرئـــيـــ�ـــس يف  وفـــخـــامـــة 

ــــرة ــــاه ــــل وقـــــفـــــاتـــــو �لـــنـــبـــيـــلـــة ظ ــــك ل

ـــ�ـــس عـــيـــنـــو �ـــســـاهـــرة ــــل �جلـــي و�جلـــيـــ�ـــس ك

ــرة ــاه ــظ ـــس يـــــوم �لـــعـــيـــد حْتــــِيــــي م ـــا� ـــن و�ل

ــــار�ت �ملــــجــــيــــدة �لـــبـــاهـــرة ــــس ــــ� ــــت ــــالإن ع

ــــــرود هــــــاحلــــــرّرو لـــبـــنـــانـــنـــا �ــــســــو�حــــل وج

ــهــود ـــاحـــات �حلــــــرب عـــا�ـــســـو ف ـــس وعـــــا كــــل �

ــــود ــــس ـــ�ـــس لـــ�ـــســـفـــوف �لأ� ـــي ـــرئ ـــامـــة �ل ـــخ ف

ـــود ـــن ـــب ـــــــايل عــــلــــى كــــــل �ل ـــــم ع ـــــل ـــــَع و�ل

ـــاج �حلـــــدود ـــي ـــس �نـــتـــو حـــمـــاة �لـــ�ـــســـعـــب و�

ـــلـــمـــجـــد �أحلــــــــــان �خلــــلــــود �أ�ــــســــو�تــــهــــا ل

ـــهـــادة �لـــطـــاهـــرة ـــس ـــ� ــو و�ل ــس ــ� ــي ــعــبــو وج ــ�ــس ل

ــقــف وحـــــــدود... ــس ـــتـــو مـــا يف لــهــا � وحمـــّب

ــعــهــود ــطــر �ــســكــوك �ل ــــدم �لـــ�ـــســـهـــادة يــ�ــس ب

ــــود ــــل �جلــــن ــــك ـــا ل ـــه ـــب ـــل ــــة مــــــن ق ــــع ــــاب ن

�جلــــدود �أر�ــــــس  �لإنـــ�ـــســـان يف  ـــخ  �لـــبـــرت�ـــسّ • ن�ن  اإميل  • ال�ساعر 

ل يفارق خاطري �سديق خ�سرناه جميعاً.

�إنه ميالد هاليل �سديق �لكل.

قابل  غري  �لدبلوما�سية،  قليل  ع�سكري 

للف�ساد.

وهو  �ملوت،  حتدي  على  مر�ر�ً  جتّر�أ  قائد 

يقود رجاله نحو جمد �جلي�س.

ق�ساوة �لقدر خطفته باكر�ً �ىل عامل �آخر.

يف  وهو  �لبحر،  قعر  يف  ب�سمت  �إنطفاأ 

مهمة �إن�سانية، من دون جندة �أو ود�ع.

�آخر  �إ�ستقبل  �ملتو�سط  �لأبي�س  �لبحر 

�أنفا�سه، على عمق 55 مرت�ً.

كامل  بذل  ملن  �لوقت  من  �لقليل  لنعِط 

حياته.

لنعِط �لقليل من ذ�تنا لأجل من قّدم كل 

�سيء.

�لرفيق  هذ�  عن  �أقــول  �أن  ي�سعني  مــاذ� 

�ل�سادق و�ملخل�س.

هذ� �ملغو�ر �لز�هد �لذي كان يكره مظاهر 

�لغطر�سة، �أعّد، دّرب وقاد �أبرز فرق �لنخبة 

يف �جلي�س �لتي خّلد �إ�سمها.

�ملهمات  يقبل  كان  �مل�سّقات،  �خت�سا�سه 

�ل�سعبة و�خلطرة بابت�سامة ل تفارق ثغره.

�أثارت يف  لطاملا  �لكبرية  �إجناز�ته  �أ�سد�ء 

نفو�سنا في�ساً من �لفخر.

جلر�ح  �جلــرحــى  و�ــســام  ــر�ت  م �سبع  قّلد 

�أ�سيب بها يف �أثناء قيامه مبهمات خطرة، 

�أعمالً  لإجنــازه  �حلرب  و�سام  مر�ت  وخم�س 

قائد  �لعماد  تهنئة  مرة   19 وحاز  باهرة، 

كل  ��ستحق  لقد  حققها.  لإجنــاز�ت  �جلي�س 

تقدير يف كل مرة.

طاملا  حلم  يدفعه  حمــّركــه،  كــان  �لعمل 

م�ساف  يف  وجعله  �جلي�س،  تقّدم  ر�وده: 

�أف�سل جيو�س �لعامل.

جدير�ً  ــاً،  حمــرتف جي�ساً  ــان  ك م�سروعه 

حماية  على  قـــادر�ً  ــاب،  ــج و�لإع ــالإحــرت�م  ب

�لوطن.

مل يتو�َن خالل خدمته عن �قتحام �ل�سعاب 

�سبيل  يف  �جلهد  بذل  يف  بعيد�ً  و�مل�سي 

�أيامه  �أن  يعلم  كان  كاأنه  موؤ�س�سته،  تطوير 

معدودة...

كان  �لــذي  �ملقد�م  هــذ�  �أجــل  من  لن�سّل 

يخ�سون  �لذين  كل  �أجــل  ومن  �هلل،  يخ�سى 

�هلل.

لن�سّل من �أجل كل �ل�سهد�ء �لذين �سقطو� 

قبل ميالد وبعده.

ميالد �لذي يرتدي �لبزة �لع�سكرية وكاأنها 

جلده.

يف  �أيــامــه  معظم  �أم�سى  �لــذي  مــيــالد 

�مليد�ن ولي�س يف مكتب.

من  �أكــرث  للعمل  لياٍل  كّر�س  �لــذي  ميالد 

تلك �لتي كّر�سها للمنزل.

�لأول، يف  �ل�سف  د�ئماً يف  �حلا�سر  ميالد 

مو�جهة �خلطر.

يعرف  مل  كبري  قلب  �ساحب  نزيه  رجل 

�لتلكوؤ ول �لكذب ول �لنميمة.

عدم  �أو  �إنكاره  �أو  ن�سيانه  ي�ستطيع  من 

�ملبالة؟

• العقيد مروان عيد •
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جف�ن املجد

ُخـــــّطـــــي �حلــــــــــروف يــــر�عــــتــــي ومــــقــــال

�سما مـــن  ــل  ــائ ــس ــ� ــف ــال ب �أمــــــدح  جــئــت  قـــد 

ــا ــن ــُب ــس ــس �لــــبــــالد وحــ� ــ� ــي ـــك يــــا ج ـــدَي ـــْع ـــسَ �

ـــــًة ـــــّل ـــــــــوفـــــــــاء جت ــــــم كــــــــل �ل ــــــه ــــــي و�ل

ـــًة ـــــــوؤ�د حمـــب ـــــــف ـــــــّب �ل ُنــــزجــــيــــه مــــــن ل

�أرى ــــي  ك �أ�ـــســـمـــو  �ملــــجــــد  جــــفــــون  و�ىل 

ـــو �أمــــتــــي ـــف ـــغ وعـــــلـــــى جــــبــــني �لـــــعـــــّز ت

ــــة ــــم ــــي ــــك ــــــــة وح ــــــــالق بــــــــقــــــــيــــــــادة خ

ــم ــت ــن ــــنــــا يــــــا جــــنــــدنــــا قــــــد ك ُذخــــــــــــر�ً ل

ــم ــك ـــا عـــــــنٌي ل ـــن ـــائ ـــن ــــــــل ه ــــرْت لأج ــــه ــــس �

ــــارة ــــنــــتــــم وطــــــنــــــاً بــــكــــل جــــ�ــــس حــــ�ــــسّ

ـــــــرمت لــــلــــبــــدر خــــيــــط نــ�ــســيــجــه ـــــــاأع ف

ــــر �لـــــــــذي �أمـــــــو�جـــــــُه ــــح ــــب حــــاكــــيــــتــــم �ل

رجـــالـــهـــا تـــــــّوجـــــــوك  كــــفــــر�ــــســــوبــــا  يف 

نــ�ــســوة �أو  ـــى  ـــت ف �أو  ـــيـــخ  �ـــس كـــــل  مـــــن 

ــــــا ــــــوؤ�ده ــــــــــوٍر و�لــــــرقــــــيــــــم ف مبــــــــــد�د ن

ــــان وحــــرزهــــا ــــزم ــــل ـــاً ل ـــن ـــس ـــ� جـــعـــلـــتـــك ح

ــــيــــك طـــــوعـــــاً �أنـــحـــنـــي و�أتـــــــــت تــــقــــول �ل

ـــتـــي ـــــــالأحلـــــــاظ بــــاملــــقــــل �ل نــــفــــديــــك ب

جـــنـــودنـــا ـــان  ـــس ـــ� ـــت �ح عـــــن  نـــحـــيـــد  لـــــن  ل 

ـــس وعــــّزهــــا ـــو� ـــف ـــن ـــت لأجــــلــــكــــم �ل ـــس ـــ� رخ

ــــــــــا و�لإب �لــــــكــــــر�مــــــة  درب  ــــــدمت  ــــــّب ع

ـــم ـــدك عـــي ــــد  ــــي ع ـــــل  ـــــك وب ــــم  ــــدك ــــي ع يف 

عـــهـــدنـــا جنــــــــــّدد  جــــئــــنــــا  ــــم  ــــك ــــوم ي يف 

ــــــالد وحـــ�ـــســـبـــنـــا ــــــب ــــر �ل ــــخ طـــــوبـــــاكـــــم ف

لقد �أطّل �سهر �آب. ففي كل �سنة من �أول هذ� �ل�سهر 

يحتفل لبنان بعيد جي�سه.

�لوطن  حماية  لأجــل  نف�سه  يهب  �لــذي  �لبا�سل  �لبطل  �جلي�س  هــذ� 

�لعظيم �ملميز  �ليوم  �لظروف، ويف هذ�  و�ملو�طنني يف كل وقت وكل 

ت�سادف ذكرى ��ست�سهاد ولدي �حلبيب �لغايل �لذي �سّحى بنف�سه و�سبابه 

و�أحالمه من �أجل لبنان و�أمن لبنان و�للبنانيني. فما ع�ساي �أقول يف يوم 

كان يفرت�س �أن ي�سهد عر�سه.

�أ�أفرح لعيد جي�سنا �أم �أحزن لفر�ق ولدي ومهجة قلبي وحرماين روؤيته 

عري�ساً �سعيد�ً مع حبيبته. م�ساعري م�سو�سة وقلبي حائر.

�أقول لولدي كم �أنا فخورة بك �أيها �لبطل �ل�سجاع �لذي ل تهاب �ملخاطر 

ول �ملوت �أمام و�جبك �لوطني.

كم �أنا ملهوفة �أيها �لغايل لأرى وجهك �جلميل ولأ�سمك �ىل �سدري.

ك، �أ�سمع دقات قلبك، �أقّبل جبهتك وخديك، �أ�سمع �سوتك،  �أح�س بنف�سِ

�لو��سعتني وهما ت�سعان  �أنظر يف عينيك 

باحلياة و�لذكاء و�لأمل.

وتعيد  و�لديك  منزل  �ىل  لتعود  �لور�ء  �ىل  �لزمن  يعود  �أن  �أمتنى  كم 

�ليه �لبهجة و�لفرحة �لتي فقدناها بفقد�نك �أيها �لغايل، ولكن يبدو �أن 

�لأوطان ل ت�ستمر �إل بدماء �ل�سهد�ء وبدموع �لأمهات فهذ� قدري.

لقد خانتني عاطفتي ف�سعفت �أمام م�ساعر �لأمومة، فكيف �أكون قوية 

وقد خ�سرت قطعة من قلبي، و�لقلب ل يعي�س �إل كامالً متكامالً.

فاأ�ستمد قوتي بني �حلني و�حلني من عون �هلل تعاىل  �أقوى  �أن  �أحاول 

جان  �لعماد  قائدنا  و�سجاعة  �سليمان،  مي�سال  �لعماد  رئي�سنا  وحكمة 

قهوجي �لذي ر�فقه ولدي ملدة �سنة ون�سف و�أحبه كثري�ً.

�أهنئ فخامة �لرئي�س وقائد �جلي�س بعيد �جلي�س �حلبيب و�أهنئ  �أخري�ً 

�ل�سهيد بانت�سار �جلي�س، و�أطلب من �هلل تعاىل �أن يحفظ �جلي�س ولبنان 

ليبقى علم لبنان مرفرفاً �ساخماً يف �لأعايل.

البحري  املغ�ار  النقيب  • والدة 
ال�سهيد ح�سام ب� عرم •

وتــــــاألــــــقــــــي بــــــني �لــــ�ــــســــطــــور جـــمـــال

ودلل �ـــــســـــاخمـــــاً  تـــــيـــــهـــــاً  لــــلــــمــــجــــد 

�آل ـــــــد  ق بــــــعــــــّزكــــــم  ــــــــــــــــان  �لأم �أن 

ــــو�ىل ــــت ــــا بـــــالـــــوفـــــا ت ــــاي ــــح ــــت وكــــــــــذ� �ل

ـــــادقـــــاً مـــفـــ�ـــســـال ـــــــان حـــــــــر�ً �ـــــس ـــــــن ك َم

ــــــــــــــدّرة تــــتــــالىل �أنـــــــ�ـــــــس �لـــــــبـــــــالد ك

ــــة �ــســال ــــد�ي ــــِه ــــن �ــســمــ�ــس �ل لــتــحــيــك م

ـــنـــا ورجــــــــال ـــــــــــــاة بـــجـــيـــ�ـــس تــــلــــقــــى �لأب

ــــال ـــــاً ومــــئ ـــــارم ـــــس ــــفــــاً � ــــي درعـــــــــــاً و�ــــس

ـــــــــــــــــو�ل بـــــــــــــــّددمت �لأوهـــــــــــــــــــام و�لأه

ــــال ج قــــــد  ــــم  ــــك ــــد�ن ــــي م يف  ـــــُر  ـــــخ ـــــف و�ل

ولــــ�ــــســــمــــ�ــــســــنــــا ظـــــــــاًل هـــــنـــــا وخـــــيـــــال

ــــــــــــا مــــــــّو�ل عــــــزفــــــْت لــــكــــم حلــــــن �لإب

عـــــــــــــز�ً يـــــكـــــلـــــل لــــلــــهــــ�ــــســــاب تـــــالل

ــــا ر�حـــــــــــت نـــــخـــــط مــــقــــال ــــه ــــاب ــــب ــــس و�

ود�ل ــــك  ــــرت ــــّط ــــس � وجـــــيـــــمـــــاً  ــــاً  ــــم ــــي م

ـــال ـــق ــــمــــوخ ع ــــ�ــــس ــــهــــام �ل ــــل تــــخــــذتــــك ل

ــــال ــــب ـــا �ملـــــــقـــــــد�م يــــــا رئ ـــن ـــ�ـــس يــــــا جـــي

ـــــو�ل ـــقـــى �لــــ�ــــســــفــــاء ن ـــل ـــــي ت ـــــــــــت ك �أُرق

ل �ألــــــــف  ل  ل  �لــــعــــهــــد  نــــخــــون  ـــــن  ل ل 

ـــــالل ـــــــكـــــــات ه كـــــنـــــتـــــم جنــــــــــوم �حلـــــــال

ـــاىل ـــ�ـــس ـــــرح �لـــــفـــــخـــــار ن ـــــس حـــــّولـــــتـــــم �

ــــم ُجــــــــــّل �لــــــوفــــــى �أحـــــمـــــال ــــك ــــهــــدي ن

ـــــاً جــــــــز�ل ـــــب ـــــي ــــــر�ً كــــــــبــــــــري�ً ط ــــــك �ــــــس

ـــــــــالل �إج ملــــقــــامــــكــــم  نــــنــــحــــنــــي  �أن 

غامن  يا�سني  • علي 
•
كفر�سوبا

اأطّل اآب
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ــك ــي ــس ــا� ـــك وم ـــخ ـــاري ـــو� ت ـــّرف ـــس ـــ� ـــي وب

بهّنيك مــوطــنــي  عــ�ــســكــر  يـــا  بــعــيــدك 

ـــة �حلـــــدود ـــي ـــــت �لـــ�ـــســـمـــانـــة �حلـــام �ن

ـــــارود ـــــب ـــد بــــوجــــه �لـــــنـــــار و�ل ـــام ـــس �

ـــــدود ـــرة �جل ـــخ ـــف فـــيـــك �لــــرجــــولــــة وم

ـــا عـــريـــن �أ�ـــســـود ـــامـــع، ي ـــا جــيــ�ــس ج ي

مـــهـــمـــا عـــلـــيـــك تــــطــــاولــــو� �لـــيـــهـــود

ــود ــق ــك مــع ــت ــم ــك ــح ــى بـــطـــل ب ــق ــب ــت ب

مــوجــود مــ�ــس  �لأرو�ح  مـــن  �أغـــلـــى 

ــود ــج ــت ـــي ب ـــل ـــرج وفـــيـــهـــا بــــوقــــت �مل

حــتــى تعود �زرعــــو  ــا  ــذ�ه ــس و� �قــطــفــهــا 

ــــا حــــافــــظ �ملـــيـــثـــاق وكــــــل عــهــود ي

ــود ــس ــ� ــن �نــــــت حــــلــــم، �نــــــت �أمـــــــل م

ــــــد�ء ــــــف �ل عـــــــز  و�إن  ــــــي  ــــــن وط

ـــاً ـــس ـــ� ــــب �أقـــــ�ـــــســـــم خمـــل ــــع ــــس ــــ� �ل

ــــعــــاً ـــــى مــــول ـــــس ـــــ� ـــــس �أم ـــــ� ـــــي و�جل

ــــابــــقــــو� ـــــــــــــــــاة تــــ�ــــس ـــــك �لأب ـــــي ف

ــــرت ــــاب ــــك ـــــو�ـــــس ت ـــــف ـــــن ـــــك �ل ـــــي ف

ـــــــــدم لـــنـــا وطــــــنــــــي �حلـــــبـــــيـــــب ق

حــــمــــاتــــه نــــــحــــــن  ـــــــــــــرب  �حل يف 

ـــــــــــــــــــذود عـــــــنـــــــه بــــــروحــــــنــــــا ون

ـــــــاً ـــــــريق ونـــــــــظـــــــــل نـــــــــرفـــــــــع ب

ــــــــــــــي دمــــــــــت لـــنـــا ــــــي �لأب ــــــن وط

من �سنتني بنهر �لبارد

�ختارك �هلل تكون �ملارد

�أول رّجال مبيد�نك

يا »جورج �لفهد« وعرينك:

بال�سما... �ل�سهادة فار�س

بعنفو�نك عنو�ن:

»حمبة... قوة و�إميان«

دّمك قّدمتو قربان

تايبقى جمدك لبنان

بّيك بكي عليك وقال:

»ما بالقي متلك رّجال«

و�سرخت �إّمك يا »بو جريج«

»حبيبي �سهيد �جلي�س

مارد فهد بنهر �لبارد«.

الأول • املعاون 
ج�زيف قديح •

مقر عام منطقة �ل�سمال

بــهــديــك ــة  ــي ــح ــس ــ� ــت و�ل �لــــوفــــا  وروح 

ـــوطـــن عــايــ�ــس فيك ــــدك وطــــن، و�ل وح

بيعطيك ـــد�  ح مــا  بــتــعــطــي،  ــامــت،  �ــس

ــــــالع ومـــد�مـــيـــك ــــــاين ق ولــــلــــعــــّز ب

ــك ــري ــس ـــان مــــا لــــو � ـــن ـــب ـــدك ل ـــب مبـــع

ونـــكـــرو� �لـــوطـــن مـــع كـــل �ــســيــحــة ديــك

�لت�سكيك ــتــعــرف  ب مـــا  �ــســعــب  ــــدة  وح

بتفديك بــدمــهــا  خـــدهـــا،  بـــتـــمـــون، 

ــك ــادي ــب ــن م ــل ــع ــت ـــهـــادة ب �ـــســـرخـــة �ـــس

ـــك ـــرتوي ب بـــعـــطـــرهـــا  حــــنــــان  وردة 

ـــان بـــيـــنـــاديـــك ـــن ـــب ـــا، ل ـــن ـــقـــالل ـــت ـــس ��

�سموع ـــّو�  ـــس � �حلــــق  ـــوم  ـــي �ل ــدك  ــي ــع ب

ـــاء ــــــك مــــــا تـــ�ـــس ـــي ل ـــت ـــج ـــه ــــــك م ل

يـــــــــــــروي تــــــــر�بــــــــك بـــــالـــــدمـــــاء

ــــــد�ء ــــــت �ع لح  مــــــــا  بــــــــاملــــــــوت 

ــــــد�ء ــــــن ــــــو� �ل ــــــب ــــــاك قـــــــد ل ــــــم حل

ـــــاء ـــــربي ـــــك قــــــــد حــــــــل فـــــيـــــهـــــا �ل

ـــــاً لــــــكــــــل �لوفـــــــــيـــــــــاء ـــــن ـــــس ـــــ� ح

ــــــــولء �ل ـــه  ـــي ـــط ـــع ن ــــلــــم  �لــــ�ــــس يف 

ـــــاء ـــــق ـــــب ــــــم لـــــــــه �ل ــــــت ــــــى ي ــــــت ح

مــــتــــعــــالــــيــــاً حـــــتـــــى �لــــ�ــــســــمــــاء

رمـــــــــــــز�ً لـــــلـــــكـــــر�مـــــة و�لإبـــــــــــــاء

بعيدك الي�ممل تتعب ومل تنم

احلّق �سّ�ا �سم�ع

وطن اخلل�د

مارد

بنهر البارد

ب��ستني عاخلدود

�لــقــمــم مـــن  �أعـــلـــى  يف  �لأرز  كــمــا  بـــــاٍق 

ـــيـــك مـــــن �لـــــرمم �ــــســــالحــــك �حلـــــــق يـــعـــل

ـــف وعـــقـــديـــن ر�ئـــــــد�ً ـــي ـــذ ن ـــك مـــن ـــت عـــرف

ـــرم ـــه �ل ـــة  ـــم ق طــــــود  ـــــــرب  �حل غــــربــــة  يف 

ـــاً ـــق ــــــْه فـــــوق �ملــــــدى �أل �إيــــــه فـــرنـــ�ـــســـو� ِت

و�لأمِل �جلــــــــرح  دو�ء  �لـــــفـــــّذ  �لــــقــــائــــد 

ـــــــر�ً بـــالـــبـــطـــولت ـــكـــت ح ــــــن تـــنـــ�ـــسّ يـــــا َم

و�لـــــــدم ــــــــرب  �حل �أهـــــــــــو�ل  تــــرهــــبــــك  مل 

يــحــتــذى �جلـــيـــ�ـــس مــــثــــالً  ـــرت يف  ـــس قــــد �

ـــم ـــي ـــق عــــــلــــــٌم و�أخـــــــــــــــالق لـــــ�ـــــســـــون �ل

ــــة �لـــزمـــن ــــرب ــــــم غ تــــالمــــيــــذك نـــحـــن رغ

�لـــعـــلـــم ــــوخ  ــــم ــــس و� �حلـــــــق  ـــة  قـــبـــ�ـــس يف 

ـــــن نـــنـــحـــنـــي �أبــــــــد�ً ـــــد، ل ـــك خـــــال ـــان ـــن ـــب ل

ــزم ــه ــن ت ــــــن  ول ــــــــــام مل  �لأي ـــى  ـــل ع بـــــــاٍق 

ــوطــن حــّلــق كــمــا �لــنــ�ــســر تــيــهــاً يف �ــســمــا �ل

تـــنـــِمِ ومل  ــب  ــع ــت ت مل  �لــــبــــدر  كـــمـــا  ــــــاٍق  ب

�ىل روح

�للو�ء �لركن �ل�سهيد فرن�سو� �حلاج

• يزبك  نعيم  ت�فيق  • املقدم 

يا جي�سنــا �لو�قف عاحلدود 

عــاخلــدود بــو�ــســتــني  �إلـــك يف          

بظلك �أرزنا مرفوع �جلبني 

           �أبطال ما بتخاف هجمات �لأ�سود

�نت بكل حمني برتد �لعد� 

ــد� ف ــــك  دم �ر�ـــســـنـــا  ـــة  ـــر�م ك        

�لو�جــب دعـا لّبيـت �لنــد� 

�لفهود ركــعــت  جبينك  بعب�سة       

يا جي�سنـا خانوك جتار �لدما 

عما يبعتلن  �لــرب  مــن  بطلب        

�سموخك فوق جنمات �ل�سما 

باخللود ��سمك  �لــتــاريــخ  �سجل       

• خليفة  �سليم  • ال�ساعر 

خليل  اأب�  اليا�ش  • العقيد 
•

• دمج  الرحمن  عبد  • حممد 
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ملا اأرزة بلدي 

تنادي

بـــــالدي يـــــا  جـــيـــ�ـــســـك  بـــحـــب  �هلل  ــــد  ــــع وب

ـــي ـــر�ب ت تـــنـــعـــ�ـــس  رح  تــنــفــ�ــســت  و�إذ� 

�إّنــــــــــا �لـــــــكـــــــون  كـــــــل  ــــم  ــــل ــــع ن لزم 

ــــمــــجــــد بـــّنـــا ــــل ــــــارة وفـــــكـــــر ول وحــــــ�ــــــس

ـــع �لــــــتــــــاريــــــخ عـــّنـــا ـــن ـــس ـــ� ـــن نــــحــــنــــا م

ــــا ــــّن ــــم �ملـــــــــجـــــــــروح ك ــــ�ــــس ــــل نــــحــــنــــا ب

خـــــّنـــــاآ ــــــان  ــــــ�ــــــس �إن مـــــــــرة  ول  ــــحــــنــــا  ن

ـــا هـــّن ـــــــوم  ي ول  ـــحـــيـــة  ـــتـــ�ـــس بـــال ـــا  ـــن ـــح ن

ــــا ــــّن ل يــــــــــوم  ول  ـــــــد�  ـــــــع �ل ـــــــال  ـــــــب وق

ــــا ــــّن وح ــــــد  ــــــم �أح ــــــني  ب ــــــــرق  ف يف  ــــــا  م

ـــاآ ـــّن �ـــس �لأرز  تــــــــر�ب  �إذ�  ـــا  ـــن ـــّرف ـــس ـــ� ب

ــــــــاآ زّن يــــــــوم  ول  وزن  ــــــال  ب ـــا  ـــن ـــي ـــط ع

ـــــــــا ــــا لأّن ــــن ــــي زرعـــــــــــــو� �لـــــتـــــفـــــرقـــــة ف

ــــة ــــاآب ـــــي ك ـــــاج ـــا ح ـــن ـــب ـــع ـــس ــــــا � �حّتــــــــــد ي

ــــا ــــو�ي ــــق ــــــود �ل ــــــزن ـــــاج ل ــــــوطــــــن حمـــــت �ل

ــــايــــا ــــذك ــــعــــقــــول �ل �لــــــوطــــــن حمـــــتـــــاج ل

ـــــة لـــلـــبـــقـــايـــا ـــــاب ـــــون غ ـــــك ـــــا ن ـــــدن مــــــا ب

ــــا ــــاملــــز�ي ـــــــــدك ب �نـــــــت يــــــا جـــيـــ�ـــس وح

ــــــــــــا عــــطــــايــــا بــــهــــمــــة قــــــــائــــــــدك زدن

ــا ــاي ــة مـــ�ـــس هــن ــب ــع ــس ــــظــــروف � مــــرقــــت ب

ــــــــارد، ورغــــــــــم �ملــــنــــايــــا ــــــــب ـــــرب �ل ـــــح ب

ولأنـــــــــــــك لـــــلـــــوطـــــن مـــــثـــــل �ملــــــر�يــــــا

ــــــا ــــــزو�ي �ل ــــــل  ك يف  بــــنــــهــــار  ــــــــــدرت  ق

ــــا  ــــو�ي ــــن ـــن �ل ـــس ـــ� ـــح ــــــادق ب ـــــــــــك �ــــــس ولأن

ـــات تـــنـــظـــيـــم �خلــــاليــــا ـــك ـــب ـــس ـــفـــت � كـــ�ـــس

ـــــة و�لـــــــــرز�يـــــــــا ـــــان ـــــي ـــــاخل ولأنـــــــــــــــك ع

حـــــــزت عــــلــــى �لــــثــــقــــة مــــثــــل �لــــهــــد�يــــا

ـــايـــا ـــل �لـــقـــ�ـــس ـــي ـــل ــــــــــا مـــــن بــــعــــد حت و�أن

�ـــســـحـــايـــا ــــــر�حــــــو�  هــــــال دم  وكـــــــر�مـــــــة 

ـــقـــايـــا ـــ�ـــس عـــال وحــــــــــدك  بــــتــــ�ــــســــود  رح 

ولأنـــــــــــــك لـــــلـــــوطـــــن مـــــثـــــل �لـــــــرو�يـــــــا

�إر�دي عـــــنـــــدو  يف  �ــــســــعــــب  نــــحــــنــــا 

ـــــا�ـــــس مــــنــــمــــد �لأيــــــــــــادي ـــــن ـــــل �ل ـــــك ول

ـــهـــادي ــــدو� مـــــن عـــنـــا �ـــس ــــاخ ــــي رجـــــالـــــو ب

ـــــــــــرب عـــــيـــــادي فــــتــــحــــنــــا لـــلـــ�ـــســـفـــا �أك

ـــــــادي ـــــــان مـــوقـــفـــنـــا ري ـــــاملـــــو�قـــــف ك ب

تــــــنــــــادي ـــــــــــــــالدي  ب �أرزة  ملـــــــــا 

�لـــقـــيـــادي بــــتــــاأمــــرنــــا  �إذ�  ـــــاو�ـــــس  �أ�ـــــس

ـــــــــن وعـــــبـــــادي ـــــــــرمي ودي وخــــديــــجــــة وم

ـــادي ـــي ـــس ـــ� ــــا �ل ــــّن ـــا �أرزنـــــــــــا و�ــــس ـــن ـــي ـــم وح

ـــادي ـــي ــــف ح ــــي �أخــــــــذ مــــوق ــــل بـــعـــكـــ�ـــس �ل

ــــــري �هلل ــــــا بــــحــــب غ ـــــار م ـــــب �ــــســــعــــب ج

ــــه ــــاب ــــالإ�ــــس ــــجــــدي ب ــــي �لـــــتـــــفـــــرق مــــــا ب

ــه ــالب ــس ــــدو� � ــــزي ــــت ـــو� �لإيــــــديــــــن ب ـــك ـــب ـــس ��

ـــــــــو �جلـــــهـــــل �أعــــــمــــــى يــــــا �ـــســـحـــابـــي لأن

ـــه ـــاب ـــغ ـــا يــــفــــر�ــــســــو� �ــــســــرعــــة �ل ـــن ـــي ـــل وع

جـــــامـــــع �ــــســــمــــلــــنــــا، بــــحــــب وقـــــر�بـــــه

ــــه ــــاب ـــــر وجن ـــــك ــــحــــيــــة، وف ــــــــذل وتــــ�ــــس ب

ـــت �لــ�ــســبــابــه ـــي ــــة، حم ــــل �جــــتــــزت �ملــــرح

ـــــن �لــــ�ــــســــو�طــــي، لــــلــــرو�بــــي ربــــحــــت م

ــــة لـــــلـــــعـــــد�لـــــة و�لــــــرقــــــابــــــه ــــان ــــم ــــس �

ــــي ــــخــــاب ــــت ــــــــــــن، جــــــو �لن تــــفــــر�ــــس �أم

ـــة و�لـــنـــيـــابـــه ـــس ـــا� ـــي ـــس ـــ� ـــد عــــــن �ل ـــي ـــع ب

ــه ــاب ــه ــت ــس ــ� ـــ�ـــس و�لــــعــــمــــالــــة �مل �لـــتـــجـــ�ـــسّ

ــــــــر طــــريــــق �ملـــ�ـــســـتـــجـــابـــه ـــت د�ب ـــطـــع ق

ـــه ـــاب ـــت ه �لــــــعــــــامل ك ــــــــــــّوّ ـــــودك ن ـــــه ـــــج ب

ـــي ـــاب ـــب ـــس ـــ� وب حـــــيـــــاتـــــي،  يف  بــــحــــلــــف 

ـــــــس، ر�كـــــــــع عــــاركــــابــــي ـــــــر�� ـــي �ل ـــن ـــح ب

ــــة �ملــــعــــابــــة ــــن ــــفــــت لأنــــــــــك قـــــامـــــع �ل

عــــزو بــــيــــمــــوت  �لــــــهــــــو�  ـــت  ـــع ـــط ق �إذ� 

• ال�سعدي  الروؤوف  • عبد 
�سبعا

• ع�ن  ع�ن  الأول  • امل�ؤهل 
�ملحكمة �لع�سكرية

جانب قيادة �جلي�س �ملوقرة،

ثكنة  فرقتنا  ــارة  ــزي ل كــان  لقد 

ــــر يف  ــوج �ملــجــوقــل �أكـــرب �لأث ــف �ل

بها  �أحاطنا  �لتي  فاحلفاوة  نفو�سنا، 

تفوق  ــر�د�ً  و�أف �سباطاً  �لع�سكريون، 

ذ�كرتنا  يف  �أيقظت  وقــد  �لو�سف 

�سور�ً عن �ل�سيافة �للبنانية �لأ�سيلة.

عن  لنا،  قّدمت  �لتي  و�ملعلومات 

فيها  يتجلى  وما  �لع�سكرية  �حلياة 

�أثارت  ــاء،  ووف وت�سحية  �سرف  من 

يف نفو�سنا �حل�س بالكر�مة �لوطنية 

و�لأمل  لبنان،  �ىل  �لإنتماء  و�سرف 

مب�ستقبل �أف�سل.

ن�سكركم من �سميم قلوبنا، د�عني 

ذخر�ً  يبقيكم  �أن  وجــل،  عز  �هلل  �ىل 

للوطن.

وتف�سلو�، ختاماً، بقبول �لإحرت�م

جونيه يف 3 �آب 2009

فرقة • قيادة 
ك�سافة مار ي��سف

عينط�رة •

لأنك لل�طنر�سالة فخر واعتزاز

مثل الروايا

�سمري ح�سن هارون لبناين مغرتب يف كند� ومن هناك كتب معايد�ً �جلي�س يف عيده من كندا

بكلمات رقيقة.

نف�سي �إلب�س بدلة جي�س« وممـــــا قــالــــه هـارون: »من يوم �لفتحت عيوين 

ويف نهاية ر�سالته وعد: »نـــــدر علّي كـــــل ولدي       لبــــالدي و�جلــنديـــــــــــة«





�آب/�أيلول

حفالت فنية

2
0
0

9
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اإعداد:

ماري احل�صري

مبنا�صبة الأول من اآب، نّظمت 

قيادة اجلي�ش حفالت فنية يف 

خمتلف املناطق. جمموعة من 

الفنانني �صاركت يف اإحياء عيد 

اجلي�ش، واأجواء البهجة والفرح 

غمرت اجلميع، وال�صهر امتد 

�صاعات طويلة.

من بريوت اىل اجلنوب والبقاع وال�شمال

مو�صيقى
و�صهر

حتى
ال�صباح

طوين كيوان

الع�شكري  ال���ن���ادي  يف 

الفنان طوين  اأحيا  املركزي 

املو�شيقية  وفرقته  كيوان 

ح�شرها  رائ���ع���ة،  ���ش��ه��رة 

اأبو  ب�شام  ال��رك��ن  العميد 

املنى ممثالً العماد قهوجي 

قائد اجلي�ش، وعدد كبري من 

ال�ضباط وعائالتهم.



281

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

زين العمر

املجمع  يف 

جونيه  الع�شكري 

ال�شاهرون  ا�شتمتع 

التي  اجلميلة  بالأجواء 

زين  الفنان  غناء  رافقت 

العمر وفرقته املو�شيقية.

الركن  العميد  احل�شور  تقدم 

قائد  ال��ع��م��اد  مم��ث��الً  ن��ح��ا���ش  مي�شال 

اجلي�ش.
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جهاد حمفوظ

الفنان جهاد حمفوظ اأحيا 

���ش��ه��رة ع��ي��د اجل��ي�����ش يف 

نادي ال�ضباط - الأرز مقّدماً 

الأغ��اين  م��ن  جميلة  باقة 

ترافقه فرقته املو�شيقية. 

وق���د ح�����ش��ر احل��ف��ل��ة ع��دد 

وعائالتهم  ال�ضباط  م��ن 

اليا�ش  العميد  يتقّدمهم 

ري��ح��ان��ا مم���ث���اًل ال��ع��م��اد 

قهوجي.
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مارغو ق�صار

اأحيتها  امل��رك��زي  الرتباء  ن��ادي  حفلة 

الفنانة مارغو ق�شار وفرقتها املو�شيقية. 

الإداري �شوقي  العقيد  اجلي�ش  قائد  مّثل 

الرتباء  وح�شر عدد كبري من  رجيلي،  اأبو 

ال�شهرة  يف  تاألقت  ق�شار  وعائالتهم. 

التي امتدت حتى الفجر.
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عالء زلزيل

جمّمع فوؤاد فيل ال�شياحي يف ال�شرفند كان كعادته على موعد مع 

اأ�شعل  ال�شهرة  اأحيا  الذي  زلزيل  عالء  الفنان  اجلي�ش.  بعيد  الإحتفال 

حما�شة اجلمهور الذي �شهر معه حتى �شاعات ال�شباح الأوىل.

تقّدم احل�شور العقيد الركن �شامي �شاهر ممثالً قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي.
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جميد الرمح

يف البقاع حيث اأم�شى الرتباء وعائالتهم اأوقاتاً 

الفنان  برفقة  املركزي  الرتباء  نادي  يف  جميلة 

جميد الرمح وفرقته املو�شيقية.

قائد  ممثالً  جانبني  وجيه  العقيد  احلفلة  ح�شر 

اجلي�ش.

ت�صويب

ورد يف العدد الرقم 289، اإ�شدار متوز 2009، يف مو�شوع »�شياحة يف الوطن« �شفحة 

118، اأنه »يف معركة عني دارة العام 1711، عا�شد الأمراء ال�شهابيون الأمري فخر الدين 

الثاين باأكرث من مئة األف مقاتل...«، وال�شحيح اّنه »يف معركة عنجر العام 1622«، 

فاقت�شى الت�شويب.

كما �ضقطت �ضهواً ا�ضماء عائالت: قي�س، �ضهاب، �ضجاع، جنبالط، و�ضم�س، �ضمن اإطار 

ا�شماء العائالت يف حا�شبيا.



رفيق خوري

يف معر�ش ر�شيد كرامي، كان الفنان رفيق 

خوري جنم اللقاء وبرفقة فرقته املو�شيقية اأحيا 

�شهرة جميلة �شاركه خاللها الفنان جان خ�شري 

)مقّدماً(، وقمر نادر وغريتا اأبي را�شد.

مّثل قائد اجلي�ش العقيد الركن

عبد الرحمن بو خليل.
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ي العاقوري تهدي الفرح لأبناء ال�صهداء
صصبح

موؤ�ص�صة املقدم املغوار ال�صهيد



�آب/�أيلول

اإعداد:

ندين البلعة

خميمات

2
0
0

عنوانان 9 والأولد  اجلي�ش 

املقدم  ح��ي��اة  يف  ب����ارزان 

صصبحي  ال�صهيد  امل��غ��وار 

لالأول  حياته  نذر  العاقوري، 

اأوتَي  ما  بكل  الثاين  وح�صن 

من حنان.

موؤ�ص�صة  ثمة  ال��ي��وم، 

اإغ���داق  تواصصل  باإ�صمه 

احلنان وفاَء لذكراه ولذكرى 

ن�صاطات  وم��ن  ال�صهيد. 

خميم  املوؤ�ص�صة  ه��ذه 

مع  بالتعاون  صصيفي 

قيادة اجلي�ش.

ي العاقوري تهدي الفرح لأبناء ال�صهداء
صصبح

موؤ�ص�صة املقدم املغوار ال�صهيد

خميم

»الن�ضاط والإن�ضباط«

منوذج لن�صاطات عديدة



فكرة... فموؤ�ص�صة...

فمخيم

ال�شيدة  زوجته  تخربنا  �شبحي،  ا�شت�شهاد  »بعد 

بالكثري  والأ�شدقاء  الأقرباء  وبع�ش  اأنا  قمنا  ليا، 

كان  ملا  وحتقيقاً  لذكراه  اإكراماً  الن�شاطات  من 

امل�شاريع  جمع  ارتاأينا  بعد  ما  يف  به.  يرغب 

ر�شمي  اإط��ار  يف  ننظمها  كنا  التي  والن�شاطات 

ال�شهيد �شبحي  املغوار  املقدم  فكانت »موؤ�ش�شة 

العاقوري«.

الأق��رب��اء  م�ن  ه�م  واملم�ولون  املوؤ�ش�ش�ون 

بدعمها  اجلي�ش  قيادة  عملهم  تواكب  والأ�شدقاء 

ورعايتها كل الن�شاطات.

املوؤ�ش�شة  نظمته  ال��ذي  ال�شيفي  املخيم  عن 

لأولد ال�ضهداء تقول ال�ضيدة العاقوري: »انطلقت 

مع  بها  اأقوم  التي  الن�شاطات  من  املخيم  فكرة 

ورعايتها،  اجلي�ش  قيادة  مع  وبالتعاون  اأولدي. 

بالناحية  فاهتممنا  املخيم،  هذا  تنظيم  قررنا 

 St( بول�ش  القدي�ش  فريق  وا�شتقدمنا  الإدارية 

Paul( لتنظيم الن�شاطات على الأر�ش، ومّت ذلك 
بالتن�شيق مع الفوج املجوقل«.

نكون  اأن  اأردن���ا  »فقد  املخيم  مكان  ع��ن  اأم��ا 

ووجدنا  ب��الأم��ان،  لن�شعر  اجلي�ش  من  قريبني 

»البيت الك�ضفي« يف غو�ضطا بالقرب من الفوج.

اإ�شعاد  كانت  املخيم  هذا  من  الأ�شا�شية  الفكرة 

الأولد وت�شليتهم يف فرتة ال�شيف. هذا بالإ�شافة 

يكت�شبوه  اأن  ميكن  الذي  الثقايف  املخزون  اإىل 

من خالل الن�شاطات والزيارات التي يقومون بها، 

ي�شاف اإىل ذلك التعّرف اإىل اجلي�ش عن كثب«.

فرصش التالقي

على الرغم من بع�ش ال�شعوبات والعراقيل، اإل 

اإيجابية،  بدت  املخيم  تلت  التي  الإنطباعات  اأن 
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ط حتدث عن »فخامة هذا املخيم«.  الفريق املن�شّ

عن  ع��رّبوا  فقد  واأهاليهم  اأنف�شهم  الأولد  اأم��ا 

من  املخيم  اأّمنه  ملا  خ�شو�شاً  وارتياحهم  فرحهم 

فر�ش التالقي ومعاي�شة احلياة الع�شكرية.

الوقائع

جمعت موؤ�ش�شة املقدم املغوار ال�شهيد �شبحي 

�شهداء  اأبناء  من  ول��داً  ثمانني  نحو  العاقوري، 

البارد،  نهر  معركة  ا�شت�شهدوا يف  الذين  اجلي�ش 

�شمن خميم ترفيهي تربوي يف مركز املخيم يف 

)من  املجوقل  الفوج  ثكنة  من  بالقرب  غو�ضطا، 

2009/7/20 وحتى 2009/7/27(.

ج���اوؤوا م��ن ك��ل ن��ح��ٍو و���ش��وب ت��ارك��ني وراءه���م 

يف  وت��وّح��دوا  والدينية،  الإجتماعية  الفروقات 

رها لهم فريق من جمعية  ن�شاطات م�شرتكة ح�شّ

القدي�ش بول�ش بالتعاون مع عنا�شر من الأفواج 

الع�شكرية.

 2009/7/20 الإثنني  يوم  �شباح  الأولد  و�شل 

املنظمون  مهم  وق�شّ التعارف  فكان  املخيم،  اإىل 

والتوجيهات  التعليمات  واأعطوهم  ف��رق  اإىل 

النا�ضطون  ره  ح�ضّ حمدد،  برنامج  الالزمة.�ضمن 

ممّيزة،  واأغنيات  �شرخات  الأولد  تعّلم  م�شبقاً، 

باألعاب  قاموا  كما  املخيم.  ن�شيد  اإىل  بالإ�شافة 

األعاب  القانون،  لعبة  مثل  منّوعة  ون�شاطات 

ال�شاعة، لعبة الليل وغريها.

الزيارات

بل  عادياً،  اأو  روتيني��اً  املخي��م  هذا  يك��ن  مل 

عدة  اإىل  اخلارجي�ة  وال��زي��ارات  بالرحالت  متّيز 

الأولد  زار  للمخيم  الثاين  اليوم  ففي  اأم��اك��ن. 

قاعدة جونية البحرية فقاموا برحلة بحرية، زاروا 

من بعدها نادي ال�ضباط يف جونية حيث مار�ضوا 

ال�شباحة.

الفوج املجوقل  اإىل ثكنة  الثانية كانت  الزيارة 

قائد  ن��ادر،  ج��ورج  الركن  العقيد  غو�ضطا.  يف 

ما  يف  فوجه  توله  الذي  الدور  عن  حتدث  الفوج 

الإ�شراف  اجلي�ش  قيادة  »كّلفتنا  املخيم:  يخ�ش 

ثكنتنا،  من  موقعه  قرب  اىل  نظراً  املخيم  على 

فتولينا ال�شهر على حرا�شته وتاأمني امل�شتلزمات 

لالأولد والنا�ضطني من ماء وكهرباء وغذاء وطبابة 

وغريها، مع نقل طلباتهم اإىل الأجهزة املخت�شة 

�شهدائنا،  اأولد  بالنهاية  فهم  معاجلتها.  بغية 

القيادة  فكرة  هي  وهذه  اهتمام،  كل  منا  ولهم 

اأ�شا�شاً«.

ك�صافة القبيات

املجوقل،  الفوج  ثكنة  يف  الولد  وج��ود  خ��الل 

بزيارتهم،  القبيات  ك�شافة  من  فريق  ق��ام 

فاأرادوا م�شاركة اجلي�ش يف عيده و�شكره على 

الت�شحيات التي يقوم بها.

الركن  العقيد  اأو�شح  الزيارة  هذه  عن 

نادر اأن قيادة اجلي�ش ت�شمح عادًة، قبل 

با�شتقبال  اجلي�ش،  عيد  من  اأ�شبوعني 

الثكنات  لزيارة  وك�شفية  طالبية  وف��ود 

الع�شكرية. وك�شافة القبيات كانت من �شمن 

هذه الوفود.

الفوج  يف  الأولد  تابعها  التي  الن�شاطات  من 

املجوقل العرو�شات التي اأده�شتهم.

يف  كثرياً  توؤثر  لأنها  العرو�شات  بهذه  »قمنا 

طوال  ك��ذك��رى  معهم  فتبقى  الأولد،  نفو�ش 

حيث  الفوج،  لدى  ثابت  بتقليد  بداأنا  حياتهم. 

اإكليل  اإح�ضار  لزيارتنا،  قادم  وفد  اأي  من  نطلب 

من الزهر لو�شعه على الن�شب التذكاري ل�شهدائنا 

القانونية  لأرواحهم. قمنا بعدها باملرا�شم  اإكراماً 

اجلي�ش  مو�شيقى  من  فرقة  مع  العلم  لرفع 

وقّدمنا العر�ش الع�شكري للمجوقل.

الهبوط  احل��ي��ة،  اأك��ل  ن�ضاطات  كانت  بعدها 

ت�شمل  التي  العرو�ش  وكل  اأنواعه  على  باحلبل 

يف  الإنخراط  على  الأولد  ن�ضّجع  حتى  املخاطرة، 

الذي  الع�شكرية والتعّرف على منط احلياة  احلياة 

كان اآباوؤهم يعي�شونه. قمنا اإذاً بكل العرو�ش التي 

ت�شّوقهم وتقّربهم منا«.
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املقّدم  موؤ�ش�شة  ر  حت�شّ

العاقوري  �شبحي  ال�شهيد 

اأولها  منّوعة  لن�شاطات 

منطقة  يف  ُينظم  اأ�ضبوع 

راأ�ش  م�شقط  الأحمر،  دير 

وال�شباب  ل��الأولد  ال�شهيد، 

على  اأكاليل  بو�ضع  ُيختتم 

لل�شهيد  التذكاري  الن�شب 

و�شهرة ختامية وقدا�ش.

كما يتم التح�ضري لن�ضاط 

رم�شان  ع��ي��د  اإط�����ار  يف 

ن�شاطات  ع����دة  ت��ت��ب��ع��ه 

يف  الفرح  ل��زرع  مرتابطة 

قلوب العائالت يف الأعياد.

اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ه����ذا 

حديقة  لإق��ام��ة  التح�شري 

»البوار«  منطقة  يف  عامة 

املقّدم  ال�شهيد  اإ�شم  على 

�شبحي العاقوري.

ن�صاطات متنوعة
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اىل العلى

ا�شكندر  برناديت  ال�شيدة 

ك�شافة  زي���ارة  على  اأ���ش��رف��ت 

ت�شرح  وه��ي  للفوج.  القبيات 

ال�شهداء:  اأولد  م�شاركة  من  الهدف 

اإىل  الك�شافة  زي��ارة  تكون  اأن  »اأردن��ا 

لوجود  نف�شه  اليوم  يف  املجوقل  ثكنة 

اأولد ال�شهداء فيه حتى ي�شعر اأولدنا بقيمة 

ُحرموا  غريهم  اأولداً  اأن  ويدركوا  اأهلهم 

وينعم  الوطن  ليبقى  اآبائهم  من 

اأهله بال�شالم والأمان.
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نتعّرف  اأن  اأردن����ا  ك��م��ا 

تبقى  فال  اجلي�ش  على  اأكرث 

واحلقيقة  وبينه.  بيننا  حواجز 

ال�شتقبال يف  اأننا �شعرنا بحفاوة 

ثكنة املجوقل«.

باإ�شم  ا�شكندر،  ال�شيدة  وجّهت  وقد 

يف  اجلي�ش  اىل  حتية  الك�شافة،  اأولد  كل 

اإليه  ن�ضعى  الذي  الُعلى  »اإن  وقالت:  عيده 

مع  اإل  نعرفه  لن  الوطني،  ن�شيدنا  يف 

العلو  دام  ما  العلى  فاإىل  جي�شنا... 

جمداً«.
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م�صاركة

ال��ف�����وج  ح���ا����ش�������رة  يف 

الأب  التقينا  اأي�شاً  املجوقل 

اإن  اع��ت��رب  ال��ذي  ع��ب��ود،  مي�شال 

فكرة النزول اإىل املناطق وم�شاركة 

ممتازة،  الأف��واج  ن�شاطات  املدنيني 

لتعريف النا�ش على اجلي�ش الذي يعي�ش 

احلقيقية. الت�شحية 

اإىل  �شبابن��ا  ي��ن�����زل  اأن  ف��ب�����دل 

اخلطابات،  وي�ضمعوا  التظاهرات 

جي�شنا  ي�شاركوا  اأن  يجب 
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حلمايتهم. تعبه 

اإن  اأخ����رى،  ناحي��ة  م��ن 

يف  اجلي���ش  ي��رون  اأولدن��������ا 

اجلبهة  عن  بعي��داً  املرح  الوجه 

املخي��م  ه��ذا  اأن  والأه��م  واحلواجز. 

املناطق  ك�����ل  م��ن  اأولداً  يجم��ع 

والطوائف...

ملن  حتية  األ��ف  اجلي�ش  عيد  يف  واأخ���رياً 

ي��اأك��ل��ون ل��ق��م��ت��ه��م ل��ي�����س م���ن ع��رق 

جبينهم فح�ض�ب، بل ُمغّم�ضة بدماء 

ال�شهادة.
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ت�صلية مفيدة

املخيم  برنامج  ت�ضّمن 

ب�ضهرة  اخُتِتم  ك�ضفياً،  يوم�اً 

ن����ار. ك��م��ا ق���ام���وا ب��ن��زه��ة يف 

املغاوير  ف��وج  وزاروا  التلفريك، 

عرو�ش  و�شاهدوا  امل��اله��ي،  ومدينة 

�شريك.

باتريك  املنّظ�م،  الفري�ق  عن  امل��شوؤول 

املخيم  ه��ذا  اأهمية  تناول  عقل،  اأب��ي 

من  ول���داً  ثمانني  نحو  ���ش��ّم  ال���ذي 

خمتلفة:  وانتماءاٍت  اأدياٍن 
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ال�شع��وبة،  تكمن  »ه��ن��ا 

بحيث ينبغي اإي�ش��ال ر�شالة 

وتعويدهم  للجمي�ع،  املحبة 

هذا  البع�ش،  بع�شهم  تقّبل  على 

بالنف�ش  الثقة  تنمية  اإىل  اإ�شافة 

عن  بعيداً  الأولد  عند  وال�شتقاللية 

اأهلهم.

�ضاركت  الفرجني  كوليت  الطبيب  املقدم 

الأولد  اأن  ت���رى  وه���ي  التنظيم  يف 

املخيم،  حياة  من  الكثي�ر  يكت�شب�ون 

اإذ  وطنه�م،  علم  ك��اح��رتام 
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احتف�ال  يف  ي�����ش��ارك��ون 

�شباحاً،  ي���وم  ك�����ل  رف��ع�����ه 

ن�شاطاته�م  يب�داأوا  اأن  قبل 

اليومي�ة. 

والزيارات  الن�شاطات  من  الهدف 

التي يقومون بها، اإ�شعارهم باحت�شان 

اجلي�ش لهم ووفائه لذكرى اآبائهم. 

بع�رو�ش  الأولد  م�ش�اركة  اأن  ولحظت، 

له�م  ح��اف��زاً  كان��ت  املجوقل  الف�وج 

لي�ضعروا كم هم اأقوياء وي�ضتطيع�ون 

اأن يعطوا مثل اآبائهم.
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لالأولد اآراوؤهم

على  ال�����ش��ح�����ك��ة  ت��ظ��ه�����ر 

اأن  وميك��ن  الأولد،  وج��������وه 

ن��الح��������ظ م��������دى ف��رح��ت��ه��م يف 

القّيمون  لهم  ره  ح�ضّ الذي  الربنامج 

عن  ع��رّب  بع�شهم  املخيم.  ه��ذا  على 

�شعوره على طريقته.

اإنبهارها  عن  تعرّب  عاق��وري  • جوي���ش 
الذين  وال�شيوف  اليومية  باملفاجاآت 

اجلي�ش  وت�شكر  امل��خ��ي��م،  ي���زورون 

الذي تعب معهم.
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فت�شعر  م��روى  اأم��ا   •
تعّرفت  فقد  كبري،  بفرح 

ع��ل��ى اأ���ش��دق��اء ج���دد والأه���م 

اجلي�ش  لأن  بالأمان  �شعروا  اأنهم 

كان يحيط بهم ويحميهم.

الرحب��اوي  وجولي��ا  جولي��ان   •
ب��الأوق��ات  ا�شتمتاعهما  ع��ن  اأخب��را 

امل�شلية التي يق�شونها يف هذا املخي��م.

الف��وج  مب�ش�اركة  ف��رح  ف��ج��ول��ي��ان 

والتدريبات،  الن�شاطات  املجوقل 

وخ�����ش��و���ش��اً اأك���ل الأف��اع��ي 
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وامل�شوار باملاللت.

وج��ول��ي��ا ت��ع��ل��م��ت اأغ����اٍن 

جديدة،  وت�شفيقات  ورق�شات 

بالإ�ضافة اإىل الإن�ضباط والتنظيم.

�شعرتا  هاليل  وجينفر  مايا   •
اجلدد  الرفاق  مع  وال�ضعادة  ب��الأم��ان 

روؤيتهم  ومتنيتا  عليهم  تعرفتا  الذين 

من جديد.

يف  اجلي�ش  اإىل  حتية  توجهان  وهما 

هذا  يف  النا�ضطني  وت�ضكران  عيده 

املخيم.
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حط اإيدك باإيدي

الذين  ال�شهداء  اأولد  اأحب 

اأن  املخيم  ه��ذا  يف  ���ش��ارك��وا 

يوّجهوا حتية اإىل الفوج املجوقل 

عقل:  اأبي  باتريك  النا�شط  ف�شرخ 

�شارخني:  التحية  ف����اأّدوا  »ت��اأه��ب«، 

»جموقل«. وغنوا اأغنية تعرّب عن وحدتهم 

على الرغم من اإختالفهم:

باإيدي، وغمرين تنبني  اإيدك  »يا خّيي حط 

الإن�شان، ونخّلي جمعتنا �شعيدة، �شو ما �شار ما 

بدنا اأحزان، ما يف فرق يا خّيي، بّيك هوي 

بّيي، كلنا ولد الرب احلّنان«.
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احلفلة اخلتامية

من  الأخ������ري  ال���ي���وم  يف 

الن�ضاطات  اخُتتمت  املخيم، 

فيها  ع��ر���ش  مم��ي��زة  ب�����ش��ه��رة 

النا�ضطني  مع  تعّلموه  ما  الأولد 

بالن�شيد  ال�شهرة  افتتحت  واملنظمني. 

الركن  العقيد  بح�شور  اللبناين،  الوطني 

ج���ورج ن���ادر ق��ائ��د ال��ف��وج امل��ج��وق��ل، مع 

الأولد،  واأه��ايل  والفنانني  ال�ضباط  من  عدد 

وفاعليات  للمخيم  الإدارية  الهيئة  اإىل  اإ�شافة 

اإجتماعية ومدنية.

توجه  كلمة  الفوج  قائد  األقى  ثم 
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فيها اإىل اأبناء ال�شهداء كي يتذكروا اآباءهم دائماً، 

لأنهم فخر اجلي�ش اللبناين. 

من  متنوعة  فنية  لوحات  ال�شهرة  ت�شّمنت 

الفنانة  القدي�ش بول�ش. كما �شاركت  اإعداد حركة 

با�شكال �شقر فرحة الأولد باأغنيات وطنية اأ�شفت 

جواً من الفرح على ال�شهرة. ويف اخلتام، قّدمت 

املوؤ�ش�شة والفوج املجوقل الدروع التكرميية اإىل 

كل َمن �شاهم يف اإجناح املخيم.

قائد اجلي�ش يف املخيم

زار املخيم العديد من ال�شخ�شيات امل�شهورة من ممثلني وفنانني انبهر 

الأولد بح�شورهم. ولكن الزيارة الأهم التي اأده�شتهم كانت زيارة قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي غري املتوّقعة.

فاندفعوا  الأولد  به  املخيم تفاجاأ  باب  اإىل  العماد قهوجي  و�شول  »عند 

بعفوية وحما�شة اإىل اإ�شتقباله قرب �شيارته، كانت هذه الزيارة دعماً معنوياً 

لهم، ا�شعرتهم باأهميتهم واأهمية اآبائهم ال�شهداء بالن�شبة اىل املوؤ�ش�شة 

ط اأي�شاً. الع�شكرية وقائدها، و�شاهمت يف تعزيز معنويات الفريق املن�شّ

اأم�شى العماد قائد اجلي�ش بع�ش الوقت يف املخيم، جاَل�َش الولد وحتدث 

اإليهم، �ضاألهم عن انطباعاتهم وما تعّلموه يف املخيم... اأما هم فت�ضّرفوا 

على �شجّيتهم معرّبين عن فرحهم بوجوده.
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�آب/�أيلول

اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

خطوة �وىل

2
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مع�ر�ش مرين��ا �شليب��ا

»واقفاً... ي�ضت�ضهُد 

الأرز« هو عنوان 

املعر�ش الأول 

للمهند�صة والفنانة 

الت�صكيلية مرينا 

صصليبا، الذي اأقيم 

يف ال�صالة الزجاجية 

لوزارة ال�صياحة 

برعاية وح�صور وزير 

ال�صياحة الأ�صتاذ 

اإيلي ماروين.

التحدي الداخلي

تقول الفنانة عن املعر�ش اإنه نوع من 

التحدي الداخلي معطوفاً على رومان�ضية 

الوفاء ل�ضهداء �ضقطوا من اأجل كل لبنان 

واآخرين اأحياء كادوا ي�ضقطون من اأجل لبنان.

اأبعاد وطنية وفكرية عرّبت عنها الفنانة 

ب�شَور �شخ�شية )بورتريه( مر�شومة بالزيت 

للذين اأ�شبحوا �شهداء كل الوطن ويف ذمة 

اهلل وهم: رفيق احلريري، با�شل فليحان، 

�شمري ق�شري، جورج حاوي، جربان تويني، 

بيار اجلميل، وليد عيدو، اأنطوان غامن، 

فرن�شوا احلاج، وو�شام عيد. بالإ�شافة اىل 

ال�ضهداء الأحياء: مروان حمادة، مي �ضدياق 

واليا�ش املّر. 

قدر لبنان

ال�شاعر روبري غامن، الذي قّدم للمعر�ش 

واختار عنوانه قال: »عندما تيب�ش الأرزة 

تبقى واقفة.  هكذا هم ال�ضهداء ي�ضقطون 

وهم واقفون. لقد اأردنا يف هذا العنوان اأن 

نخرج عن م�شامني العناوين الكال�شيكية 

يف اأي معر�ش للر�شم اأو الفن... فيه اإ�شرار 

على اأن لبنان مهما حاولوا نحره وجعله 

ي�ضت�ضهد، فاإن اأ�ضطورة طائر الفينيق 

ُوجدت لتتطابق مع م�ضامينه الكيانية 

رة باأنه ينبعث  واحل�شارية واجلوهرية، مب�شّ

دائماً من حتت الرماد ليعود اأبهى واأروع. 

هذا هو قدر لبنان العظيم«.

ري�صة احلياة

»ري�شة تهب احلياة جمدداً« هو عنوان 

مقدمة األبوم ال�شور )ن�شخة عن لوحات 

املعر�ش( لل�شاعر روبري غامن الذي جاء 

فيها: »حتفر على الزمن وجوهاً، رحل 

اأ�شحابها، ليبقوا جمّذرين يف ترابات 

لبنان العظيم، وطن ال�شهداء وال�شم�ش 

والع�شافري.

ري�شة تهب احلياة جمدداً، عرب اللون 

واإيقاع اللحون الداخلية ذات الربيق. اإنها 

للفنانة الت�شكيلية مرينا �شليبا، تقّدم، يف 

معر�شها الأول، اأَلقاً، وهو، كاأنه متداخل يف 

معار�ش كثرية، عربْت...«. 
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�آب/�أيلول

اإعداد:

تريز من�صور

تكرميًا لهم

2
0
0

9

الهيئة الوطنية 

ال�صحية الإجتماعية 

تكّرم ال�صحايف

طالل �صلمان

التكرمي الذي نّظمته  حتّول 

ال�صحية  الوطنية  الهيئة 

الجتماعية، لنا�ضر جريدة »ال�ضفري« طالل �ضلمان، يف 

مركز جمعية خّريجي اجلامعة الأمريكية يف كليمن�صو، 

اإىل منا�صبة لتطرح هذه اجلمعية املتقدمة والرائدة 

يف العمل ال�صحي الجتماعي اجلامع، ع�صرات الأ�صئلة 

عن مفهوم ال�صحة وحال هذا القطاع يف لبنان. وذلك 

بالإ�صافة اإىل عالقته بالإعالم، والآلية الف�صلى لتعميق 

النقا�ش مبا فيه من  القطاعني، وتفعيل  التعاون بني 

الحتفال  لبنان. ح�صر  ال�صحة يف  اإيجابي على  مردود 

النائب الوليد �صكرية، والنائب ال�صابق اإ�صماعيل �صكرية، 

ليلى  ال�صابقان  ال�صيادلة  ونقيبا  بعلبكي،  حممد  ال�صحافة  ونقيب 

خوري وزياد ن�صور، وجمع من الأطباء واأع�صاء الهيئة والفعاليات.

وقالباً قلباً 

عريفة  األقت  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

فيها  ع��ّرف��ت  كلمة  من�شور  ت��ري��ز  الح��ت��ف��ال 

قلم  �شاحب  قائلة:  املكّرم  وقّدمت  باملحا�شرين 

مميز وكلمة حرة وق�شية عربية مقد�شة وم�شرية 

اإعالمية مبدعة، تخّطت حدود هذا الوطن ال�ضغري 

يف  ثابت  الكبري.  العربي  عاملنا  اإىل  لت�شل 

ال�ضتباقية  حيث  الطريق«  و»على  موقفه، 

والعمق يف التحليل وال�شوابية يف الراأي، يكتب 

ال�شيا�شي.  مقاله  يف  حتى  ال�شاعري،  باأ�شلوبه 

بعباءة  خمتبئاً  هوام�شه،  اإىل  ف��رح��اً  ي��ه��رب 

و�شغفه  ووجدانه،  م�شاعره  عن  معرباً  ال�شحافة، 

الأ�ضيل...«. الطرب  باملو�ضيقى، وع�ضقه 

اإ�شماعيل  الدكتور  الهيئة،  رئي�ش  واع��ت��رب 

قيمة  هو  ال��ي��وم،  بيننا  »امل��ك��ّرم  اأن  �شكرية، 

وا�شتحقها  اأكدها  وميدانها،  ال�شحافة  عامل  يف 

بالفكر  الن�شال  من  الزمن  من  قرن  ن�شف  عرب 

والقلم، هو الوطني املتحرر من قيود الع�شبيات 

ودماً  وحلماً  وقلباً  عقالً  والعروبي  واأمرا�شها، 

اخلا�ش،  مزيجه  بحرب  وم��ق��اوم  باللون،  وحتى 

تنزف  حني  ودماً  حرباً  قلمه  ينزف  وفل�ضطيني 



325

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

فل�ضطني. �ضلب وعنيد خلف مبادئه والقناعات، 

مرّكب  لأ�ضدقائه،  ويّف  �ضادق  الإنتماء،  وجداين 

مع  وتعي�ش  وتكرب  تنمو  ق��روي��ة،  جبلة  م��ن 

من  الرغم  على  اإرادت��ه  ت�شقط  مل  التحديات، 

حماولة الت�شفية اجل�شدية، والر�شا�ش يف الوجه، 

وتفجري ال�شيارة، اإىل ق�شف جريدة »ال�شفري«. 

الآمن  ال�ضيا�ضي  »التنوع  اإىل  �ضكرية  وتطّرق 

ثوابت  �شقف  حت��ت  اجل��ري��دة،  يف  وال��غ��ن��ي« 

الإنتماء. ثم حتدث عن »املو�شوع ال�شحي«، ومن 

تعاطي  وكيفية  حتديداً،  بالإعالم  عالقته  باب 

فيها  جمال  ل  التي  ال�شحية  الق�شايا  مع  الإعالم 

من  بقدر  معززة  العلمية  باحلقائق  للنطق  اإل 

والتوعية. الإر�شاد 

وعميد  الهيئة،  موؤ�ض�ضي  اأحد  انطلق  ب��دوره 

بريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  يف  ال�شحة  كلية 

الدكتور اإميان نويه�ش، من »ذكرى تعود اإىل 35 

العام  اأيام  من  يوم  يف  اأنه  اأذكر  اإذ  خلت،  �شنة 

م�شروع  عن  نويه�ش  وليد  اأخي  اأخربنا   ،1974

وما  قريباً،  �ضتنطلق  يومية  �ضيا�ضية  جريدة 

متاماً  ا�شتغربت  اإين  اآن���ذاك  ذهني  يف  علق 

جريدة  معقول  »ال�شفري«:  لت�شميتها  الإق��رتاح 

اأقول:  �شنة   35 وبعد  واليوم  ال�شفري؟...  ا�شمها 

واأكرر  »ال�شفري«؟  ا�شمها  جريدة  يف  ما  معقول 

تهاين لكم اأ�شتاذ طالل بنجاحكم يف حتويل احللم 

ا�ضماه  ما  اإىل  نويه�س  وتطّرق  حقيقة«.  اىل 

وهو  ومت�شابكاً  ومعقداً  طويالً  بحثياً  »مو�شوعاً 

الإعالم وال�شحة«. مو�شوع 

بني الأم�ش واليوم... والغد

بها  توّجه  كلمة  يف  �شلمان  طالل  قال  ب��دوره 

اإىل احل�شور: »�شرف يل اأن اأكون هنا بينكم، اأيها 

اأن  بوعيهم  قّرروا  الذين  الفدائيني  من  الكوكبة 

ومتزيق  املجتمع  هذا  تفتيت  حماولت  يتحّدوا 

الأوا�شر بني مكوناته، واأن يوؤّكدوا وحدته الثابتة، 

التي  ب���ريوت  الأم���رية  عا�ضمته  م��ن  اإن��ط��الق��اً 

احرتقت اأكرث من مرة ومل ترفع الأعالم البي�شاء، 

الذاكرة  الغائبة عن  اإىل جهاته املختلفة  امتداداً 

جنوب  اإىل  و�شولً  وبقاعاً  و�شمالً  جبالً  الر�شمية، 

الثالثة،  بذكراه  نحتفل  الذي  والن�شر  املواجهة 

تالٍق  على  »ال�ضفري«  يف  كنا  »لقد  الأيام.  هذه 

الجتماعية،  ال�شحية  الوطنية  الهيئة  مع  دائم 

حماية  اأجل  من  تتكامل  جهودنا  اأن  مفرت�شني 

يفاجئنا  ال��ذي  ال�شغري  وطننا  وح��دة 

�ضعبه دائماً باأنه عمالق، متى حترر من 

تريده  التي  ال�ضيا�ضية  الطبقة  قيود 

كياناً لئتالف الطوائف املحرتبة، دائماً«.

واعترب اأن الهيئة »ت�شق طريقها عرب ال�شعب، 

ال�شحي  العمل  جمال  يف  رائ��داً  منوذجاً  مقّدمة 

الجتماعي باأفق وطني مفتوح، ل يقبل التمييز 

قاعدة طائفية  املواطنني على  التفريق بني  اأو 

اأو �شيا�شية«. اأو جهوية 

اإىل مواجهات  وهذا، بح�شب �شلمان، »يعّر�شها 

يريد  ال��ذي  الطوائفي  النظام  ه��ذا  مع  دائمة 

اأم��راء  ل��دى  ال��دول��ة جم��رد خ��ادم يعمل ب��الأج��ر 

الطوائف واملذاهب، اأبطال احلرب الأهلية، اأم�س 

واليوم وغداً«.

مبادرتكم  على  ال���رد  اأ�ضتطيع  »ل  وخ��ت��م: 

اإل بالتعهد باأن تكون »ال�شفري« رفيق  بتكرميي 

جمتمعنا  خلدمة  املمتاز  جهدكم  يف  لكم،  �شالح 

هذا، الذي ت�ضتخدمه الطبقة ال�ضيا�ضية لتحقيق 

اأغرا�شها، ثم ترتكه نهباً خلالفاتها، حمروماً 

من اخلدمات ال�شرورية التي من حقه اأن 

يحظى بها، لو اأن الدولة كانت دولته«.
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العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ح�شان  ح�����ش��ن��ي  امل��ت��ق��اع��د 

بتاريخ  ت���ويف  ال���ذي  رف��ع��ت 

.2009/7/18

 -  1931/11/22 م��وال��ي��د  م��ن   -

بريوت.

- تطّوع يف املدر�ضة احلربية ب�ضفة 

تلميذ �شابط اعتباراً من 1950/10/5.

من  اع��ت��ب��اراً  م���الزم  لرتبة  رق��ي   -

1954/9/21، وتدّرج يف الرتقية حتى 

رتبة عميد اعتباراً من 1981/7/1.

- حائز:

النجمة  ذو  احل����رب  و����ش���ام   •
الربونزية.

اللبناين  الإ�ضتحقاق  ميدالية   •
الف�شية.

درجة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
فار�ش.

 1961/12/31 و���ش��ام   •
التذكاري.

اللبناين  الإ�ضتحقاق  • و�ضام 
لأع��م��ال  ال�����ش��ع��ف  ذو  ال��ف�����ش��ي 

حربية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
�شابط بالأقدمية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
كومندور.

من  اللبناين  ال�ضتحقاق  و�ضام   •
الدرجة الأوىل.

رتبة  من  الوطني  الأرز  و�شام   •
�شابط اأكرب.

اجلي�ش. قائد  العماد  • تنويه 
اجلي�ش. قائد  العماد  • تهنئة 

الداخل  درا�شية يف  - تابع عدة دورات 

واخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

نعت قيادة اجلي�ش العقيد الإداري حم�شن 

حديب الذي تويف بتاريخ 2009/7/5.

 -  1954/10/20 مواليد  م��ن   -

بريوت.

- عنّي يف اجلي�ش ب�شفة مالزم اإداري 

متمّرن اعتباراً من 1983/7/17.

- رقي لرتبة مالزم اأول اإداري اعتباراً 

الرتقية  يف  وتدّرج   ،1985/9/1 من 

من  اعتباراً  اإداري  عقيد  رتبة  حتى 

.2005/1/1

- حائز:

الوطنية. الوحدة  • و�شام 
اجلنوب. فجر  • و�شام 

التقدير  و����ش���ام   •
من  ال��ع�����ش��ك��ري 

الدرجة الف�شية.

من  اللبناين  الإ�ضتحقاق  و�ضام   •
الدرجة الثالثة.

من  اللبناين  الإ�ضتحقاق  • و�ضام 
الدرجة الثانية.

رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�شام 
فار�ش.

اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •
ثالث مرات.

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
17 مرة.

العام  امل��دي��ر  تهنئة   •
لالإدارة.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

العقيد الإداري حم�صن حديب

العميد املتقاعد ح�صني ح�صان رفعت
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العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

تويف  ال��ذي  ال�شيد  اأحمد  خالد 

بتاريخ 2009/8/4.

- من مواليد 1971/3/20 - 

فنيدق - ق�ضاء عكار .

بتاريخ  اجلي�س  يف  تطّوع   -

.1991/1/1

- من عداد فوج التدخل الرابع.

- حائز :

اجلنوب. فجر  • و�شام 
اللبناين  الإ�ضتحقاق  • و�ضام 

من الدرجة الرابعة الربونزي.

الع�شكري. التقدير  • و�شام 
للعام  املوؤمترات  • ميدالية 

.2002

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�ش 20 مرة.

اللواء. قائد  • تهنئة 
اأربع  الفوج  قائد  • تهنئة 

مرات.

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله ثالثة اأولد.

عبد  خالد  وليد  اجل��ن��دي  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

اللطيف الذي تويف بتاريخ 2009/6/19.

 - قبعيت  بلدة   -  1982/8/1 مواليد  من   -

ق�شاء عكار - حمافظة ال�شمال.

- تطّوع يف اجلي�س اعتباراً من 2008/12/27.

- من عداد فوج التدخل اخلام�ش.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمّددة خدماته 

حممد جندي الذي تويف بتاريخ 2009/6/30.

- من مواليد 1990/5/4- �شريفا - ق�شاء �شور.

- جّند يف اجلي�ش اعتباراً من 2009/3/30. 

- من عداد لواء امل�شاة ال�شاد�ش - الكتيبة 62.

- حائز:

اجلي�ش. قائد  العماد  • تنويه 
الع�شكري. املجل�ش  رئي�ش  • تنويه 

- عازب.

نعت قيادة اجلي�ش املجّند املمّددة خدماته اأحمد 

�شوقي �شكر الذي تويف بتاريخ 2009/8/6.

- من مواليد 1989/4/17- بلدة جمدل عنجر 

- ق�شاء زحلة - حمافظة البقاع.

- مّددت خدماته اعتباراً من 2009/2/17. 

- من عداد لواء امل�شاة الأول - الكتيبة 13.

- حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

العريف  اجلي�ش  قيادة  نعت 

ال��ذي  كنعان  دوم��ي��ط  �شربل 

تويف بتاريخ 2009/6/29.

 1971/1/11 مواليد  من   -

 - زغرتا  ق�شاء   - علما  بلدة   -

حمافظة ال�شمال.

اعتباراً  اجلي�س  يف  تطّوع   -

من 1995/4/8.

- حائز :

امل��وؤمت��رات  ميداليات   •
للعام 2002.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�ش ثالث مرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •

اجلي�ش 12 مرة.

�شت  اللواء  قائد  • تهنئة 
مرات.

غرفة  رئي�ش  تهنئة   •
العمليات اخلا�شة.

- متاأهل وله ثالثة اأولد.

العريف خالد اأحمد ال�صيد

اجلندي وليد خالد

عبد اللطيف

املجّند املمّددة خدماته 

اأحمد �صوقي �صكر

العريف �صربل دوميط كنعان

املجّند املمّددة خدماته 

حممد جندي
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الذي  اجلمهور  بني  وج��ودي  اأن  اأت�شّور  اأكن  مل 

ال�شلة على ملعب  ح�شر ملتابعة مباراة يف كرة 

من  اأكرث  ُيك�ضبني  �ضوف  حمانا  مدار�س  اإح��دى 

ال�شبعة  اإب��ن  ول��دي  اأن  عن  عدا  واح��دة،  مفخرة 

ع�شر عاماً ي�شول ويجول يف اأرجاء امللعب م�شّجالً 

الفتيات،  ت�ضجيع  و�ضط  فريقه،  ل�ضالح  النقاط 

الذي مل اأتاأكد حتى الآن ما اإذا كان هو، اأم وجودي 

اأنا، وراء اندفاع ولدي وتاألقه.

جعلني  هناك  ف��وج��ودي  ال�شبب،  يكن  واأي���اً 

خالل  رافقتني  طاملا  اأخ��رى،  مفخرة  �ش  اأحت�شّ

دائماً  ترتّدد  اأ�شداوؤها  وكانت  الع�شكرية،  خدمتي 

اأينما حللت. على م�شامعي 

جل�شت  اجلمهور  مقاعد  من  الثاين  ال�شف  يف 

يجل�س  ك��ان  واأم��ام��ي  الت�ضوير،  اآل��ة  متاأبطاً 

اأ�شخا�ش بدا يل من متابعتهم جمريات املباراة، 

ومن حركة النا�ش باجتاههم، اأنهم رئي�ش النادي 

العرب،  الريا�ضيني  احلكام  واأحد  البطولة،  منظم 

وكان راعي تلك  اآخر تعّرفت عليه لحقاً  و�شخ�ش 

الريا�شية. الدورة 

كان  املباراة،  تقام  حيث  امللعب،  مدخل  على 

وحر�شهم،  ان�شباطهم  بكامل  ع�شكريني،  ثالثة 

يراقبون ما يجري، ويعملون على تاأمني �شالمة 

املباراة  زمن  انت�شف  حتى  فيه،  وَم��ن  املكان 

واأخ��ذ  الأرج����اء،  يف  املو�شيقى  �شوت  ف�شدح 

لل�ضوط  اإ�ضتعداداً  الراحة  من  ق�ضطاً  الالعبون 

يف  اأحملها  التي  الت�شوير  اآلة  فدخلت  الثاين، 

والفتيات  الفتية  بع�ش  وانت�شر  حمدودة،  اإجازة 

على  واملرطبات  احللوى  يوزعون  املقاعد  بني 

مرا�ضم  تبداأ  اأن  الطبيعي  من  وكان  احلا�ضرين، 

ال�شيافة من حيث يجل�ش القّيمون على املباراة، 

اأي من اأمامي، وهكذا كان.

وبدا كل �شيء عادياً بالن�شبة اإيّل، حتى �شمعت 

الفتيات  اإح��دى  من  يطلب  وهو  النادي  رئي�س 

الع�شكريني  جت��اه  ال�شيافة  ب��واج��ب  ال��ق��ي��ام 

فبادره  امللعب،  مدخل  عند  الواقفني  الثالثة 

نف�شك،  تتعب  »ل  القول:  بجواره  اجلال�شني  اأحد 

معهم  ذلك  حاولنا  لقد  �شيئاً،  ياأخذون  ل  فاإنهم 

رئي�ش  ف��رد  ن��وّف��ق«.  ومل  املا�شية  ال�شنة  يف 

ينظروا  اأن  يجوز  ول  غريهم،  »ه��وؤلء  ال��ن��ادي: 

هم  بينما  واحللوى  املرطبات  نتناول  ونحن  الينا 

كل  وعلى  طعام،  دون  من  �شاعات  منذ  واقفون 

حال، ل باأ�ش من املحاولة«.

املو�شوع  متابعة  باأن  اأح�ش�شت  ملاذا  اأدري  ل 

التي  املباراة  متابعة  من  اأكرث  تعنيني  باتت 

تالحقان  عيناي  واأ�شبحت  ول��دي،  فيها  ي�شارك 

خطوات ال�ضبّية التي اندفعت باجتاه الع�ضكريني 

حاملة طبقاً من احللوى وهي حتّث رفيقاً يحمل 

املرطبات على اللحاق بها.

الع�شكريني،  باجتاه  �شاخ�شتني  عيناي  كانت 

وكان امل�شهد الذي �شيح�شل معروفاً لدّي، وكاأنني 

لكني  اآخر،  ومكان  اآخر  ملعب  يف  وراأيته  �شبق 

كنت بحاجة اىل اأن اأزرعه جمدداً يف ذاكرتي، واأن 

بالرغم  النادي  رئي�س  مرمى  يف  نقطة  اأ�ضّجل 

من اأين ل اأعرفه ول اأكّن له اأية �شغينة.

اإحلاح  من  بالرغم  بلطف،  الع�ضكريون  رف�س 

ورفيقها  عادت  حتى  الوقت  يطل  ومل  ال�ضبية، 

َمن  اىل  يعودا  اأن  الطبيعي  من  وكان  خائبني، 

عيون  اأن  يل  وب��دا  ج��رى.  مبا  ليخرباه  اأر�شلهما 

ملاذا،  اأدري  ول  يجري،  ما  تتابع  كانت  النا�ش 

جمدداً  يزرعوا  اأن  اىل  بحاجة  كانوا  لأنهم  رمبا 

اأو  �شابق،  وقت  يف  األفوها  �شوراً  ذاكرتهم  يف 

منهم  كالً  لأن  رمبا  اأو  اأخرى،  ب�شور  لي�شتبدلوها 

بجواره،  اجلال�س  من  الرهان  لك�ضب  يخطط  كان 

اأنني اي�شاً قد  اأحد منهم  ومل يكن يدور يف بال 

دخلت يف عملية الرهان من دون ا�شتئذان اأحد.

حنني،  بخفي  ورفيقها  ال�شبية  ع��ودة  بعد 

لك؟«،  اأقل  »اأمل  يقول:  احلا�شرين  اأحد  �شمعت 

فا�شتويت يف مقعدي مزهواً كمن ربح املباراة، 

واحد  اأنا  �شوتي:  باأعلى  �شارخاً  اأقف  اأن  ووددت 

منهم، اأنا واحد منهم، تتغرّي وجوهنا، واأ�شماوؤنا، 

ول  الزمن،  ويتغرّي  قطعاتنا،  واأ�ضماء  وقاماتنا، 

واإباوؤنا وترّفعنا ومهماتنا. تتغرّي تربيتنا 

الفائز  َمن  يهمني  يعد  مل  الأم�شية  تلك  يف 

باملباراة، ول عدد النقاط التي �ضّجلها ولدي يف 

كانت  به،  املعجبات  كثافة  ول  اخل�شم،  مرمى 

احلقيقيني،  املباراة  اأبطال  اىل  تتجهان  عيناي 

اأخرى،  مفخرة  ل��دّي  ب��اأن  تذكريي  اأع��ادوا  الذين 

كاحلقيقة  الواقفني  هوؤلء  اىل  اأنتمي  اأنني  وهي 

ول  دائماً  يعطون  الذين  اأيامنا،  مفارق  على 

ياأخذون.

اأرمقهم  اأن  اإل  املكان،  اأغادر  واأنا  ي�شعني،  ومل 

وهي  مغزاها،  فهموا  قد  اأنهم  اأع��رف  بنظرة 

دائماً  فاإنهم  عجب،  ول  الرهان،  ك�شبوا  قد  اأنهم 

يك�شبونه.

اأنا
واحد
منهم





اأن  قبل  واح�صد  حترث،  اأن  قبل  • اإزرع 

قبل  وصصارح  تتحدث،  اأن  قبل  وفّكر  تزرع، 

زرع  ح�صاد  املوا�صم  فتاأتي  ت�صافح،  اأن 

املعاين  وتاأتي  ال�صواعد،  تع�صق  لأر�ش 

امل�صارحة  وتاأتي  م�صوؤول،  لكالم  ح�صاداً 

ح�صاداً مل�صافحة يف القلوب.

وعك�ش ذلك، هو: حراثة يف الهواء، وح�صاد 

املنطق،  غياب  يف  تائه  وكالم  للريح، 

وجمال�صة يف غياب املوؤان�صة.

ويف  ال�شلوك،  هندام  الثقافة:  يف   •

توليد  الإ�شغاء:  ويف  التالقي،  ج�شور  احلوار: 

ويف  احل�شور،  قوة  التوا�شع:  ويف  املعاين، 

ثقافة  التعاون:  ويف  النجاح،  �ضقوط  الغرور: 

الإخاء.

ل  باجلدارة،  قوياً  تكون  اأن  جميل   •

ناً  حم�صّ تكون  واأن  بالإعارة،  م�صتقوياً 

تعلو  واأن  بال�صفاعة،  ناً  حم�صّ ل  بالكفاءة 

عليهم،  ت�صتعلي  اأن  ل  دربك،  برفاق 

ل  تتمّهل  واأن  تتهاون،  اأن  ل  ت�صامح  واأن 

واأن  تاأخذ،  اأكرث مما  واأن تعطي  تتباطاأ،  اأن 

ت�صتمع اأكرث مما تتحدث.

ت�شريف  ل  وطني  عمل  الإدارة:   •

ويف  اأمانة،  الأوىل:  احلالة  ففي  وظيفياً، 

احلالة الثانية: جتارة.

الكون،  جغرافية  يف  قرية  لبنان   •

وهو  الأوطان،  تكوين  يف  قارة  لكنه 

الوطن الأبدي وال�صرمدي ل�صعبه.

ال�شدائد،  زمن  يف  الوطنية  التعبئة   •

الن�شو�ش،  ا�شتظهار  حدود  عند  تتوقف  ل 

هي  بل  متقطعة،  منا�ضبات  يف  وتردادها 

وتعميق  لالإرادات،  وجمع  للوعي،  حت�شيد 

دائم للولء والإنتماء للوطن، وتعزيز للم�شوؤولية 

الفردية والعامة يف احلفاظ على وحدة الوطن: 

اأر�شاً و�شعباً وموؤ�ش�شات.

قلت:  يومك؟  حكمة  هي  ما  • �صئلت: 

انت�صار  ول  العزمية،  اأمام  هزمية  ل 

ول  بالإتكالية،  ارتقاء  ول  بالإنتظار،  ياأتي 

ول  بالتو�صل،  رغيف  ول  بالأحالم،  وصصول 

هيبة بالت�صكع، ول موهبة يف التقليد، ول 

ا�صتقامة بالإنحناء.
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معروف عن لواء احلر�س اجلمهوري متّيزه بالن�ضاط الريا�ضي 

وح�صده العديد من ميداليات البطولت وكوؤو�صها، غري اأنه هذه 

املرة متّيز يف جمال اآخر، فقد حّل مطبخه الأول بني مطابخ 

منطقة جبل لبنان ومطابخ اجلي�ش عموماً للعام 2008.

الأول بني

مطابخ اجلي�س 

للعام 2008

ش
�

ر
حل

ا

ي 
ور

ه
م

جل
ا

نظافة

ومهارة وتنّوع

مطبخ
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معايري ومواصصفات

اجلمهوري  احلر�ش  لواء  مطبخ  حّل  • ملاذا 
اأولً على صصعيد اجلي�ش؟

يف  التجّول  مبجّرد  العني  تلتقطه  الأول  اجلواب 

وعناية  وترتيب  نظافة  واأق�ضامه:  املطبخ  اأرجاء 

اأن  فيفيدنا  اأك��رث  التدقيق  اأّم��ا  التفا�شيل.  بكل 

التزام املعايري املحددة والتعاون التام بني جميع 

املعنيني هو ما اأدى اىل هذه النتيجة.

الكتيبة  ق��ائ��د  املطبخ  عمل  على  ي�ضرف 

اأما  مو�شى،  ج��ورج  الركن  العقيد  اللوج�شتية 

التموين  �شرية  اآم��ر  فهو  املبا�شر  امل�شوؤول 

والنقل الرائد بّراء عويدات. اأّما فريق العمل 

يتوزعون  الع�شكريني  من  جمموعة  في�شم 

املهام )طهي، حت�شري طعام، اإ�شراف على 

التغذية...(.

ل  وال��ذي��ن  العالية  الطهاة  م��ه��ارة 

يتعدى عددهم اخلم�شة اأفراد كانت يف 

الت�شنيف  مت  التي  املعايري  طليعة 

ذلك  اىل  ي�شاف  اأ�شا�شها.  على 

الغذاء  يوؤمنون  الطهاة  ه��وؤلء  اأن 

يومي  ب�شكل  �شخ�ش  ل����1200 

 1800 اىل  العدد  هذا  )ي�شل 

ن�شبة  رف���ع  ع��ن��د  ع�����ش��ك��ري، 

اجلهوزية(.

يراعى فيها  وجيدة،  الطبخ �ضحية  نوعية 

لكل  الالزمة  اليومية  احلرارية  ال�شعرات  تاأمني 

ع�شكري )3400 �شعرة(، فلواء احلر�ش اجلمهوري 

من الوحدات املقاتلة يف اجلي�ش. ون�شري يف هذا 

القوامة تنظم لئحة  اأن مديرية  ال�شدد اىل 

الوجبات  نوعية  توّحد  �شهرية  ن�شف  طعام 

توافر  الالئحة  هذه  اإع��داد  عند  ويراعى  الغذائية، 

املواد  وتنّوع  وال�ضحية،  الإقت�ضادية  ال�ضروط 

كاملة  غذائية  وجبات  تاأمني  بهدف  الغذائية، 

وم�شت�شاغة من قبل الع�شكريني.

اللواء  مطبخ  يف  ق�ضوى  اأهمية  النظافة  توىل 

اإذ يراعى هذا العن�ضر يف كل مراحل الطبخ وحتى 

قبله، وتبداأ من نظافة  الطهاة 

ل�شخ�شي����ة  ا

ال���ذي���ن 

طبية  فحو�شات  لهم  جنري 

الرداء  هو  موحداً  زياً  يرتدون  والذين  دورية، 

املعّقم  الأب��ي�����ش 

البي�شاء،  وال��ق��ب��ع��ات 

الك�ضف  يتم  كما  والقفازات،  الطبية  والأقنعة 

ال�شابط  قبل  من  الأظ��اف��ر  نظافة  على  يومياً 

امل�ضوؤول عن املطبخ.

ال�شابط  قبل  من  يومياً  الك�شف  يتم  كذلك 

وُتر�ّس  واملعدات،  الأواين  نظ�افة  على  امل�ضوؤول 

باملبيدات  الطعام  و�ضالة  املطبخ  اأق�����ض��ام 

احل�شرات  لإبعاد  دوري  ب�شكل 

واجلراثيم، 
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م�شاعفة  وت���ت���م 

كمية الر�ش �شيفاً.

صصالة الطعام

واملطبخ  الطعام  �ضالة  تقع 

هذه  خ�ضعت  وق��د  نف�ضه.  الطابق  يف 

ال�شالة لإعادة تاأهيل وا�شعة حتت اإ�شراف قائد 

اللواء �شخ�شياً لتتالءم موا�شفاتها مع 

النوادي  موا�شفات 

الع�شكرية واملعاهد الع�شكرية الراقية يف اخلارج.

تق�شم ال�شالة اىل ق�شمني: قاعة للرتباء واأخرى 

التامة  الراحة  متطلبات  فيها  وتتوافر  لالأفراد، 

وبرادي  هواء  مبكيفات  جمهزة  فهي  للع�شكريني 

متنع دخول ال�شم�ش، و�شواها من جتهيزات واأوان.

ملهارة حما�شبي التغذية دور فعال، اإذ مل ي�شّجل 

املحا�ضبة،  �ضعيد  على  يذكر  خطاأ  اأي  الآن  حتى 

يف  املخازن  اأمناء  مهارة  �شبق  ما  اىل  ي�شاف 

التخزين والتو�شيب.

اأو�شلت  ذكرها  �شبق  التي  املعايري  م��راع��اة 

على  اأولً  ليكون  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  مطبخ 

�ضعيد اجلي�س وعلى �ضعيد منطقة جبل لبنان.

املطبخ

لواء احلر�س اجلمهوري من غرف  يتاألف مطبخ 

تتوزع على ال�شكل الآتي:

وتعقيمها. الأواين  تنظيف  • غرفة 
الطهي. اأفران  حيث  املطبخ،  • غرفة 

مواد  وحت�ضري  اخل�ضار  تقطيع  غرفة   •
الطبخ.

املربدة. اللحوم  • غرفة 
حتفظ  حيث  التربيد  • غرفة 

املواد الغذائية.

الذاتي. التقدمي  • غرفة 
اللحوم. تقطيع  • غرفة 

الطعام  اأواين  تنظيف  غرفة   •
اأوتوماتيكية  اآل����ة  حت���وي  ال��ف��ردي��ة 

عامل  باإ�ضراف  الطعام  اأواين  لتنظيف 

من املطبخ.

للحبوب  خم���زن  ل��ل��زي��وت،  خم���زن   •
واملحفوظ�ات وخمزن للمعلبات.

اإدارة التغذية

• من يدير التغذية يف مطبخ اللواء؟
�شرية  اآم��ر  اىل  بكاملها  التغذية  اإدارة  تعود 

امل�شوؤول  عويدات  ب��ّراء  الرائد  والنقل  التموين 

املبا�ضر عن املطبخ ومن مهامه:

الغذائية  وامل��واد  التغذية  مطبخ  اإدارة   •
امل�شتلمة وطريقة تخزينها و�شرفها.

للمواد  الطلبات  ق�ضائم  يف  التدقيق   •
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ع الأخ����ذ ب��ع��ني الع��ت��ب��ار عديد 

املتغذين الفعلي واحل�شة الفردية اليومية.
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عند  الغذائية  املواد  ت�شّلم  على  • الإ�شراف 
مع  لالإ�شتهالك،  منه  واإخراجها  املخزن  اإدخالها 

داخ��ل  ال��غ��ذائ��ي��ة  امل���واد  ترتيب  على  احل��ر���ش 

املخزن ومراقبة نظافتها وتهوئتها.

و�شيانتها  واملخازن  التربيد  غرف  • مراقبة 
الدائم  ال�شعي  م��ع  امل��خ��زون��ة،  امل���واد  وكمية 

والأواين  للمعدات  الدائمة  النظافة  تاأمني  اىل 

�ضجالت  على  الإ�ضراف  اىل  اإ�ضافة  املطبخ،  يف 

مراقبة اأجهزة التربيد والثالجات والغرف املربدة.

�شهرياً  امل�شتهلكة  املواد  لئحة  تنظيم   •
وتكاليف هذه املواد بح�شب اأ�شعار التلزمي.

ومراقبة  الغذائية،  ال�شجالت  يف  • التدقيق 
طريقة تنظيمها.

دائم  وب�شكل  اجلي�ش  قي�ادة  تر�شل  ذل��ك  اىل 

يف  العمل  �ضري  على  يطلعون  مفت�ضي�ن  �ضباطاً 

املطبخ. 

الع�ضكريني  على  الطعام  ح�ض�س  توزيع  اأم��ا 

فيتم باإ�شراف �شابط يعينه قائد الكتيبة.

اجلمهوري  احلر�س  لواء  مطبخ  عمل  فريق  يتاألف 

من:

)رتيب  من�شور  ميالد  الأول:  املعاونني  عويدات،  بّراء  الإداري  الرائد 

نقول  اإدوار  )طاهي(،  حنو�س  �ضمري  التغذية(،  )رتيب  �ضاكر  كميل  الإن�ضباط(، 

)م�شرف تغذية(، املعاون ابراهيم الرفاعي )حما�شب تغذية(، الرقباء: �شهاب ج�شار 

اأبو �شرغم )م�شاعد اأمني خمزن(، عمر ال�شلح )م�شرف تغذية(،  )اأمني خمزن(، ب�شام 

اإدوار ديب )حت�شري طعام(، والعرفاء: علي املغبط، حممد طراد، �شليم ع�شيمي، رومانو�ش 

بطر�س، حمزة عويدات، رواد فجلون، �ضيمون عون، �ضربل اخلوري، منر الكا�ضي، بالل ما�ضي، 

اليا�س  بيار  واجلنود:  اأحمد، روبري رزوق )حت�ضري طعام(، طوين يزبك )طاهي(،  ب�ضام 

)طاهي(، انرتانيك ايغازيان، فرا�ش حممد، عمر عويدات، بالل حمود، حممد 

جانبني، حممود بط�س، ح�ضني اأبو بكر، عماد الرباج )حت�ضري وتوزيع 

مو�شى،  اأحمد  خدماتهم:  املمّددة  واملجّندين  طعام(، 

وناجي البقاعي )حت�شري وتوزيع طعام(.

فريق عمل مطبخ لواء احلر�ش اجلمهوري



































برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وحتت 

نّظم  الع�شكرية،  للريا�شة  العربي  الإحتاد  اإ�شراف 

الع�ضكرية  العربية  البطولة  اللبناين  اجلي�س 

عرب  »الأخ��وة  �شعار  حتت  الريفي  للعدو  الرابعة 

الريا�شة« وذلك بني 20 متوز و24 منه.

هي:  عربية  دول��ة   11 البطولة  يف  �ضاركت 

الإمارات العربية املتحدة، تون�س، �ضوريا، العراق، 

الكويت، اجلزائر، املغرب  ُعمان، فل�ضطني، قطر، 

ولبنان.

افتتحت البطولة ر�ضمياً يف قاعة ال�ضيخ زايد بن 

�ضلطان اآل نهيان يف جممع الرئي�س العماد اميل 

روكز،  مار  منطقة  يف  الع�ضكري  الريا�ضي  حلود 

الركن عبد  العميد  يف ح�شور ممثل قائد اجلي�ش 

الرحمن �شحيتلي و�شفراء الدول امل�شاركة، ممثلي 

العليا  اللجنة  رئي�ش  الأمنية،  الأج��ه��زة  روؤ���ش��اء 

بطر�س  جورج  الركن  العميد  للبطولة  املنظمة 

مدير  العربية  الدول  جامعة  مندوب  واأع�شائها، 

اأمني عام الإحتاد العربي  ال�شوؤون الع�شكرية  اإدارة 

للريا�شة الع�شكرية الدكتور �شامي كا�شور، مندوب 

التنفيذي  امل��ك��ت��ب 

ل�����الإحت�����اد ال���ع���رب���ي 

الع�شكرية  للريا�شة 

ح�شني  البحري  العميد 

مندوب  ب��ي��زاي��ن��ي��ة، 

اللجنة الفنية املعاونة 

ل�����الإحت�����اد ال���ع���رب���ي 

الع�شكرية  للريا�شة 

اأحمد  م�شلم  النقيب 

ح�ضان  العقيد  البطولة  مدير  البلو�ضي،  دروي�س 

الوفود  وروؤ���ض��اء  وال��وح��دات  القطع  ق��ادة  ر�ضتم، 

�شوؤون  اإدارة  املكلفة  الرباعية  اللجنة  امل�شاركة، 

�شر  واأمناء  روؤ�شاء  اللبنانية،  الأوملبية  اللجنة 

الإحتادات الريا�شية، وممثلني عن كل من موؤ�ش�شة 

الراعيني  املتو�شط  البحر  وبنك  العقارية  دلغا 

لهذه البطولة.

الريا�ضية  للفرق  بعر�س  الإح��ت��ف��ال  ا�ضتهل 

امل�شاركة على اأنغام مو�شيقى اجلي�ش تاله الن�شيد 

اأعالم جامعة  رفع  مّت  اللبناين، ومن ثم  الوطني 

الدول العربية، الإحتاد العربي للريا�شة الع�شكرية 

والبطولة العربية الرابعة للعدو الريفي.

العميد الركن بطر�ش

العليا  اللجنة  لرئي�ش  كلمة  كانت  ذل��ك،  بعد 

بطر�س  جورج  الركن  العميد  للبطولة  املنظمة 

الذي رّحب باحل�شور وقال:

ت�ضّكل البطولة العربية الع�ضكرية الرابعة للعدو 

نوعية  اإ�شافة  لبنان،  ي�شت�شيفها  والتي  الريفي 

العربي  التناف�س  مداميك  فوق  يعلو  ومدماكاً 

يهدف  حدثاً  واإياكم،  جنعلها  اأن  اآملني  الريا�شي 

م�ضتواها،  ورفع  الريا�ضية  القدرات  تطوير  اىل 

جيو�شنا  بني  الأخ��وة  عالقات  تنمية  يف  ومنوذجاً 

مبا يخدم �شعار الإحتاد العربي للريا�شة الع�شكرية 

»الأخوة عرب الريا�شة«.

واأ�شاف قائالً:

عربي  ريا�ضي  ن�ضاط  اأي  امل�ضاركة يف  تكن  مل 

بها  مّر  التي  ال�شعبة  الظروف  من  الرغم  وعلى 

لبنان، اإلّ يف طليعة اأهدافنا ومل نتاأخر يوماً ولن 

ناألو جهداً ل�ضت�ضافة اأي لقاء اأو ن�ضاط يعّزز اأوا�ضر 

ال�شداقة والأخوة مع الأ�شقاء العرب.

بالقول:  الع�شكريني  الريا�شيني  اىل  ��ه  وت��وّجّ

�آب/�أيلول

اإعداد:

نينا عقل خليل

�أخبار ريا�سية

2
0
0
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لبنان ا�ضتقبل البطولة 

العربية الع�شكرية الرابعة 

للعدو الريفي

كا�صور ي�صيد بح�صن 

التنظيم وال�صتقبال



اأخوية  و�شمن مناف�شة  الأف�شل  نحو  �شعيكم  ليكن 

لنحافظ  البطولة  اإجن��اح  هدفنا  وليكن  �ضريفة، 

على هويتنا العربية العريقة.

اأتوّجه  املنظمة  اللجنة  ع��ن  ونيابة  ختاماً 

الداعمني امل�شاركني واحل�شور  ال�شكر اىل  بخال�ش 

البطولة،  هذه  اإجن��اح  يف  الفاعلة  مل�ضاهمتهم 

الإقامة  طيب  امل�شاركة  العربية  للوفود  متمنياً 

وحتقيق اأف�ضل النتائج.

كا�صور

للريا�شة  العربي  الإحت��اد  عام  اأم��ني  حتدث  ثم 

الع�شكرية الوزير الدكتور �شامي كا�شور الذي نقل 

اىل  العربية  ال��دول  جلامعة  العام  الأم��ني  حتيات 

عن  نيابة  وتقّدم  و�شعباً،  وحكومة  رئي�شاً  لبنان 

اجلي�ش  قائد  اىل  بال�شكر  واأع�شائه  الإحتاد  رئي�ش 

»على دعوته الكرمية اجليو�ش العربية للم�شاركة 

يف هذه البطولة التي تعترب من اأ�ضمى اللقاءات 

واأرقاها...«.

امل�شاركة  العربية  الوفود  ق��ادة  كا�شور  و�شكر 

وقال »اإننا يف الإحتاد العربي للريا�شة الع�شكرية 

اأن نلتقي يف لبنان... اإنطالقاً من  تعّودنا �ضنوياً 

تنظيم  يف  اللبناين  باجلي�ش  الإحت��اد  اأ�شرة  ثقة 

قناعة  من  الثقة  ه��ذه  وتاأتي  البطولت.  ه��ذه 

ودقته  وكفاءته  اللبناين  اجلي�ش  بقدرة  الإحت��اد 

املتناهية يف النواحي 

ك���اف���ة... ك��م��ا اأ���ش��اد 

بح�شن الإ�شتقبال وكرم 

والتنظيم  ال�شيافة 

ال���دق���ي���ق، ����ش���اك���راً 

العايل  امل��رك��ز  ق��ائ��د 

الع�شكرية  للريا�شة 

واللجان  لبنان...  يف 

املعاونة على جهودهم 

الكبرية لإظهار ال�شورة 

للبنان  امل�����ش��رق��ة 

واجلي�ش  عامة  ب�شفة 

اللبناين ب�شفة خا�شة.

��ه اىل  وخ��ت��ام��اً ت��وّجّ

الالعبني فحّيا جهودهم 

اعتماد  اىل  ودع��اه��م 

ال�شريف  التناف�ش 

والروح الريا�شية...

اخ����ت����ت����م احل���ف���ل 

العماد  ممثل  ب��اإع��الن 

افتتاح  اجلي�ش  قائد 

الريا�ضي  م  الَق�ضَ الالعبني  اأح��د  وت��ال  البطولة، 

وان�ضحبت الفرق، ثم قّدمت فرقة يو�ضف املعقر 

للرق�ش ال�شعبي عر�شاً فولكلورياً.

العربية  للبطولة  املنظمة  العليا  اللجنة  وكانت 

نادي  يف  �شحافياً  موؤمتراً  عقدت  قد  الع�شكرية 

حفل  قبيل  الفيا�شية،  يف  امل��رك��زي  ال��رت��ب��اء 

356

اجلي�ش - العدد رقم 291/290



357

اجلي�ش - العدد رقم 291/290

تنظيم  عن  ر�شمياً  ل��الإع��الن  خ�ش�ش  الفتتاح، 

الع�ضكريني  من  ح�ضد  بح�ضور  وذل��ك  البطولة، 

وال�شخ�شيات الريا�شية والإعالمية يتقّدمهم ع�شو 

الرباعية  اللجنة  ع�شو  الدولية،  الأوملبية  اللجنة 

اللبنانية  الأوملبية  اللجنة  اأعمال  اإدارة  املكلفة 

يف  الريا�شة  دائ��رة  رئي�ش  خ��وري،  طوين  ال�شيد 

عويدات،  حممد  ال�شيد  والريا�شة  ال�شباب  وزارة 

ورئي�ش جمعية املحررين الريا�شيني ال�شيد خليل 

نحا�ش و�شخ�شيات.

وقد األقى العميد الركن بطر�س كلمة اأ�ضار فيها 

اىل اأن هذا احلدث يعترب تكري�شاً ملناخ الإ�شتقرار 

يف لبنان، ومو�شع ثقة من قبل الأ�شقاء العرب. 

العايل  املركز  عن  وثائقي  فيلم  عر�ش  ذلك،  تال 

التي  الع�ضكرية  والبطولت  الع�ضكرية  للريا�ضة 

جرت يف لبنان مبختلف الألعاب.

ال�صباقات والنتائج

اأقيمت  اللبناين،  الغولف  ن��ادي  مالعب  على 

الركن  العميد  ح�ضور  يف  البطولة  مناف�ضات 

العماد  ممثالً  بريوت  منطقة  قائد  املقداد  اأحمد 

واأع�شاء  كا�شور  �شامي  الدكتور  اجلي�ش،  قائد 

الإحتاد وممثلي روؤ�شاء الأجهزة الأمنية وح�شد من 

موؤ�ش�شة  عن  وممثلني  والإعالميني  الريا�شيني 

دلغا العقارية وبنك البحر املتو�شط.

و12  كلم   5 �ضباقني مل�ضافة  البطولة  ت�ضّمنت 

البطولة  لقبي  واملغرب  اجلزائر  وتقا�ضمت  كلم، 

التي �شارك فيها حواىل 73 مت�شابقاً. وقد توىل 

لألعاب  اللبناين  الإحتاد  التحكيم حكام من  عملية 

القوى ومن املركز العايل للريا�شة الع�شكرية ومّت 

جمعية  بالتعاون مع  الإلكرتوين  التوقيت  اعتماد 

بريوت ماراتون.

احتلت  كلم،   5 مل�ضافة  الق�ضري  ال�ضباق  ففي 

تلتها  نقاط،  �ضت  بر�ضيد  الأول  املركز  اجلزائر 

نقطة،   17 بر�شيد  الثاين  املركز  يف  املغرب 

وقطر يف املركز الثالث بر�ضيد 25 نقطة. واحتل 

لبنان املركز اخلام�ش بر�شيد 51 نقطة.

اجلزائري  اجلندي  ح��ّل  ال��ف��ردي،  الرتتيب  ويف 

ربيع املخلوقي يف املركز الأول بتوقيت 14.51 

اجلزائري  اجلندي  الثاين  املركز  يف  تاله  دقيقة، 



دقيقة،   14.53 بتوقيت  �شعدي  بن  الغاين  عبد 

الثالث  والرقيب اجلزائري منري ميوط يف املركز 

اللبنانيني  اأول  وح��ّل  دقيقة.   14.55 بتوقيت 

ع�شر  ال�شاد�ش  املركز  يف  عوا�شة  ح�شني  الرقيب 

بتوقيت 16.43 دقيقة.

احتل  ك��م،   12 مل�ضافة  الطويل  ال�ضباق  يف 

تلته  نقطة،   33 بر�شيد  الأول  املركز  املغرب 

املركز  يف  وتون�س  نقطة،   64 بر�شيد  اجلزائر 

الفريق  احتل  كما  نقاط.   105 بر�شيد  الثالث 

اللبناين املركز اخلام�ش بر�شيد 173 نقطة.

الأول  املركز  يف  ح��ّل  ال��ف��ردي،  الرتتيب  ويف 

كيمبوي  نيكول�س  القطري  اجلندي 

يف  ث��م  دقيقة،   37.12 بتوقيت 

حم�شن  املغربي  الأول  العريف  الثاين  املركز 

املركز  ويف  دقيقة،   38.15 بتوقيت  موي�شيط 

م�ضطفى  املغربي  اأوىل  درج��ة  اجلندي  الثالث 

نقول  الأول  الرقيب  اللبنانيني  اأول  وحّل  العزيز. 

مرتا يف املركز 27 م�شجالً توقيت 44.23 دقيقة.

اختتام  اجلي�ش  قائد  ممثل  اأعلن  اخلتام،  ويف 

الفائزين،  على  اجلوائز  توزيع  جرى  ثم  البطولة، 

اىل  وت�ضليمه  البطولة  علم  اإن��زال  مّت  وبعدها 

ممثل اجلامعة العربية الدكتور �شامي كا�شور من 

الركن جورج  العميد  املنظمة  اللجنة  رئي�ش  قبل 

بطر�س، الذي األقى كلمة �ضكر فيها راعي البطولة 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي والدول امل�شاركة 

البطولت  ل�ضت�ضافة  لبنان  ا�ضتعداد  م��وؤك��داً 

التنفيذي  املكتب  مندوب  األقى  كذلك،  الالحقة. 

بيزاينية  ح�شني  البحري  العميد  العربي  لالإحتاد 

اللبناين على  اجلي�ش  الوفود العربية �شاكراً  كلمة 

الفنية  التح�ضريات  اىل  م�ضرياً  البطولة  تنظيم 

املمتازة.
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يف نهائيات بطولة اجلي�س يف لعبة كرة ال�ضلة، التي جرت يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي 

و�ضباط  اجلي�س  قائد  العماد  بطر�س ممثالً  جورج  الركن  العميد  وبح�ضور  بتاريخ 2009/8/20،  الع�شكري، 

من خمتلف األوية اجلي�س ووحداته، حّقق لواء امل�ضاة اخلام�س لقب البطولة بعد فوزه على فريق املدر�ضة 

احلربية بنتيجة 64 - 62.

الطائرة،  الكرة  لعبة  يف  اجلي�س  بطولة  �ضمن 

ملعب  على  اللعبة  يف  النهائية  املباراة  اأقيمت 

جممع الرئي�ش العماد اميل حلود الريا�شي الع�شكري، 

اجلي�ش  قائد  ممثل  بح�شور   ،2009/7/14 بتاريخ 

العايل  املركز  قائد  بطر�س  ج��ورج  الركن  العميد 

والوحدات  الألوية  من  و�ضباط  الع�ضكرية  للريا�ضة 

وعدد كبري من الع�شكريني.

بعد  اللقب  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  فريق  اأح��رز 

لبنان  جبل  منطقة  ع��ام  مقر  فريق  على  ف��وزه 

بنتيجة 3 - 1.

لواء احلر�ش اجلمهوري 

بطل اجلي�ش

يف الكرة الطائرة

لواء امل�صاة اخلام�ش

بطل اجلي�ش

يف كرة ال�صلة

ح�شن،  بئر   - الغولف  ن��ادي  ملعب  على  جرت 

بطولة اجلي�س يف كرة امل�ضرب، ح�ضرها عدد كبري 

من ال�ضباط والع�ضكريني.

وكانت النتائج على النحو الآتي:

نادي  من  زه��رة  م��ازن  الإداري  الرائد  الأول:   -

ال�ضباط - الأرز.

من  الدقدوقي  م�ضطفى  الرقيب  ال��ث��اين:   -

مو�شيقى اجلي�ش.

ابراهيم من فوج  الركن عمر  العقيد  الثالث:   -

املدفعية الأول.

الرئد الإداري 

مازن زهرة 

يف الطليعة 

لبطولة 

اجلي�ش يف كرة 

امل�صرب
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العماد جان قهوجي ممثالً  اجلي�ش  قائد  برعاية 

روؤ�شاء  بع�ش  وح�شور  حمادة  خالد  الركن  بالعميد 

و�ضباط  اللبنانية  والأن��دي��ة  الإحت���ادات  واأع�ضاء 

اأقيم  وال��وح��دات،  القطع  يف  والرمي  الريا�ضة 

الريا�شي  حلود  اميل  العماد  الرئي�ش  جممع  يف 

افتتاح  حفل  روك��ز،  م��ار  منطقة  يف  الع�ضكري 

عيد  ملنا�شبة  الريا�شية  الن�شاطات  مهرجان 

اجلي�ش للعام احلايل.

ا�ضتهل احلفل بعر�س الفرق الع�ضكرية واملدنية 

واإعالن  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  ثم  امل�شاركة، 

فعر�ش  املهرجان،  اإفتتاح  اجلي�ش  قائد  ممثل 

لعبة  يف  اجلي�ش  منتخب  قّدمه  وقتايل  ريا�شي 

التايكواندو.

من  اعتباراً  ج��رت  التي  املباريات  ت�شّمنت 

2009/8/4 ولغاية 9 منه، الألعاب الآتي ذكرها: 

كرة ال�ضلة، كرة القدم، الكرة الطائرة، تايكواندو، 

م�ضارعة رومانية وحّرة، األعاب قوى و�ضباق طرق 

اىل  اجلي�ش  فريق  فيها  و�شارك  كلم.   5 مل�شافة 

جانب فرق من قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان وفرق من اأندية الإحتاد واأخرى مدنية.

وجاءت نتائج اللقاءات على النحو الآتي:

ال�صلة: • كرة 
لعب فريق اجلي�ش �شد فريق اجلامعة اللبنانية 

العماد  الرئي�ش  جممع  ملعب  على  الأمريكية   -

فريق  وف��از  الع�شكري،  الريا�شي  حل��ود  اميل 

اجلامعة بنتيجة 75 - 60.

القدم: • كرة 
الأوملبي  طرابل�ش  ملعب  على  املباراة  جرت 

الإجتماعي طرابل�ش  بني فريقي اجلي�ش والنادي 

انتهت بفوز فريق اجلي�ش باأربعة اأهداف مقابل 

ل �شيء للفريق الأخري.   

الطائرة: • الكرة 
ثانوية  ملعب  على 

رف��ي��ق احل���ري���ري يف 

�شيدا تبارى فريق اجلي�ش والنادي املعني �شيدا، 

اللقاء عن فوز فريق اجلي�ش بنتيجة 2 -  واأ�شفر 

�شفر.

• التايكواندو:
جرت مباراة بني فريق اجلي�ش وفريق الأندية 

يف  وذلك  للعبة،  اللبناين  الإحتاد  يف  املن�شوية 

الريا�شي،  حل��ود  اميل  العماد  الرئي�ش  جممع 

فجاءت نتائج الع�ضكريني على النحو الآتي:

- وزن 54 كلغ: 

- العريف حامت حنا من اللواء الثاين، الأول.

- اجلندي ماهر زيدان من اللواء الأول، الثاين.

- وزن 58 كلغ: 

- العريف علي رعد من اللواء الثاين، الأول.

املجوقل،  ال��ف��وج  م��ن  عيد  �شالم  العريف   -

الثاين.

- وزن 72 كلغ: 

- الرقيب �شربل رحمة من اللواء الثاين، الأول.

التا�شع،  اللواء  من  �شمعان  داين  العريف   -

الثاين.

- وزن 84 كلغ: 

الثاين،  اللواء  من  كنعان  علي  الأول  املعاون   -

الأول.

- العريف علي ترحيني من اللواء الثاين ع�شر، 

الثاين.

وحّرة: رومانية  • م�صارعة 
قاعة  يف   2009/8/7 بتاريخ  البطولة  جرت 

و�ضارك  ح�ضن،  بئر  يف  الريا�ضية  الأن�ضطة  وحدة 

فيها لعبو الأندية املن�شوية يف الإحتاد اللبناين 

اأما  اجلي�ش.  فريق  اىل  بالإ�شافة  للم�شارعة 

على  فجاءت  الع�ضكريني  لالعبني  الفنية  النتائج 

النحو الآتي:

- وزن 84 كلغ: 

- العريف ابراهيم اخلطيب من فوج املغاوير، 

الأول.

- وزن فوق 84 كلغ: 

- اجلندي وائل جعفر من اللواء الأول، الأول.

- وزن حتت 84 كلغ: 

- املجّند املمّددة خدماته عبد علي �شم�ش من 

اللواء التا�شع، الأول.

- وزن 96 كلغ: 

- العريف علي دمج من فوج املغاوير، الأول

الثامن،  اللواء  اأبو قلفوين من  العريف ب�شار   -

الثاين.

- وزن 120 كلغ: 

املدفعية  فوج  من  عي�شى  ج��وزف  العريف   -

الثاين، الثاين.

قوى: • األعاب 
األعاب القوى على ملعب بريوت  اأقيم لقاء يف 

البلدي و�شارك فيه فريق اجلي�ش اىل جانب عدة 

اأندية وهنا النتائج:

مرت:  200 • �صباق 
احلر�ش  ل���واء  م��ن  غ�����ش��ن  م��ي��اد  ال��ع��ري��ف   -

اجلمهوري، الأول.

احلر�ش  ل���واء  م��ن  ال��زغ��ب��ي  ع��ل��ي  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري،  الثاين.

- اجلندي خالد من�شور من اللواء الأول، الثالث.

ن�صاطات ريا�صية ملنا�صبة الأول من اآب 

واجلي�ش يتاألق يف اأكرث من جمال
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مرت: • �صباق400 
- اجلندي خالد من�شور من اللواء الأول، الأول.

احلادي  اللواء  �شالمة من  با�شم  الأول  العريف   -

ع�شر، الثاين.

ع�شر،  احلادي  اللواء  من  قدوح  علي  العريف   -

الثالث.

مرت: • �صباق800 
احلادي  ال��ل��واء  من  غريزي  ع�شمت  اجلندي   -

ع�شر، الأول.

- الرقيب زياد عون من لواء احلر�ش اجلمهوري، 

الثاين.

- العريف م�ضطفى املحمود من فوج املغاوير، 

الثالث.

مرت: • �صباق1500 
مديرية  م��ن  م��رت��ا  ن��ق��ول  الأول  ال��رق��ي��ب   -

املخابرات، الأول.

- اجلندي بالل عوا�شة من اللواء الأول، الثاين.

- الرقيب مالك ن�شر من اللواء اخلام�ش، الثالث.

طويل: • قفز 
- العريف فوؤاد يونان من اللواء الثالث، الأول.

احلر�ش  ل��واء  م��ن  ال��ن��داف  اأ�شامة  الرقيب   -

اجلمهوري، الثاين.

احلر�ش  ل���واء  م��ن  ���ش��رور  داوود  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الثالث.

عال: • قفز 
- اجلندي علي الديراين من اللواء احلادي ع�شر، 

الأول.

اللوج�شتي،  اللواء  من  غ�شن  تركي  العريف   -

الثاين.

احلر�ش  لواء  من  غ�شن  ع�شام  الأول  العريف   -

اجلمهوري، الثالث.

كلم:  5 طرق  • �صباق 
اأقيم بتاريخ 2009/8/9 �ضباق طرق مل�ضافة 

والأندية  اجلي�ش  من  عدائني  مب�شاركة  كلم   5

الإحتادية يف البقاع. 

اأما النتائج فجاءت على النحو الآتي:

�صنة:  15  -  14 • فئة 
القدامى،  العدائني  ن��ادي  من  اأمهز  حمزة   -

الأول.

الر�شالة،  ك�شافة  من  الدين  نا�شر  �شلمان   -

الثاين.

- علي نا�شر الدين من ك�شافة الر�شالة، الثالث.

�صنة:  17  -  16 • فئة 
القدامى،  العدائني  ن��ادي  من  غ��وريل  ل��وؤي   -

الأول.

- ح�شني ح�شني نزهة من غولدن كلوب، الثاين.

- نيبال حمدان من نادي الأرز، الثالث.

�صنة:  25  -  18 • فئة 
- اجلندي بالل عوا�شة من اللواء الأول، الأول.

اخلام�ش،  اللواء  من  عبا�ش  حم�شن  اجلندي   -

الثاين.

اخلام�ش،  اللواء  من  دروي�ش  ن��ادر  اجلندي   -

الثالث.

)رجال(: �صنة   34  -  26 • فئة 
الثاين،  اللواء  من  العجمي  حممد  العريف   -

الأول.

- الرقيب مالك ن�شر من اللواء اخلام�ش، الثاين.

- العريف ح�شني احلاج ح�شن من اللواء التا�شع، 

الثالث.

)اإناث(: �صنة   34  -  26 • فئة 
العامة  املديرية  من  الأ�شري  غنى  املفت�شة   -

لقوى الأمن الداخلي، الأوىل.

القدامى،  ال��ع��دائ��ني  ن��ادي  م��ن  رع��د  ه��دى   -

الثانية.

القدامى،  العدائني  نادي  من  عالمة  جمانة   -

الثالثة.

�صنة:  45  -  35 • فئة 
احلر�ش  ل���واء  م��ن  عوا�شة  ح�شني  الرقيب   -

اجلمهوري، الأول.

مديرية  م��ن  م��رت��ا  ن��ق��ول  الأول  ال��رق��ي��ب   -

املخابرات، الثاين.

اخلام�ش،  ال��ل��واء  من  يزبك  و�شام  العريف   -

الثالث.

�صنة:  54  -  46 • فئة 
العدائني  ن���ادي  م��ن  زه���وري  ال��دي��ن  زه��ر   -

القدامى، الأول.

العايل  املركز  جحا من  عبداهلل  الأول  املعاون   -

للريا�شة الع�شكرية، الثاين.

�صنة:  55 • فئة 
العامة  املديرية  من  �شاهر  بو  عادل  العميد   -

لقوى الأمن الداخلي، الأول.

العدائني  ن��ادي  م��ن  اأم��ه��ز  ح�شني  العميد   -

القدامى، الثاين.



و�شمن  القوى  لألعاب  اللبناين  الإحتاد  نّظم 

لقاءين  احل��ايل،  للعام  الريا�شية  ن�شاطاته 

على  و2009/7/4(   2009/6/27( وديني 

ملعب مدينة كميل �شمعون الريا�شية، �شارك 

اجلمهور،  اأندية:  جانب  اىل  اجلي�ش  فريق  فيهما 

اللي�ضيه  ماري�ضت،  بعبدا،  الأنطونية  الأن�ضار، 

لبنان  عرب  جمعية  �شور،  فيني�شيا،  نا�شيونال، 

الت�ضامن  �ضتارز،  بلو  البرتون،  الطرق،  لعدائي 

�شور، العدائني القدامى، قوى الأمن الداخلي، وناٍد 

من �ضوريا. وهنا نتائج الع�ضكريني يف اللقاءين.

اللقاء الأول

مرت:  200 • �صباق 
احلر�ش  ل���واء  م��ن  �شعيب  حم��م��د  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الثاين.

مرت:   800 • �صباق 
- اجلندي ع�شمت غريزي من اللواء احلادي ع�شر، 

الأول.

اللواء احلادي ع�شر،  با�شم �شالمة من  العريف   -

الثاين

- العريف م�ضطفى املحمود من فوج املغاوير، 

الثالث.

كلم:   5 • رك�ش 
احلر�ش  ل���واء  م��ن  ع��وا���ش��ة  ح�شني  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الأول.

- العريف حممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين، 

الثاين.

- الرقيب علي عو�ش من فوج التدخل الثالث، 

الثالث.

طويل: • وثب 

الثالث،  اللواء  من  يونان  ف��وؤاد  العريف   -

الثاين.

احلر�ش  لواء  من  النداف  اأ�شامة  العريف   -

اجلمهوري، الثالث.

عاٍل: • وثب 
- اجلندي علي الديراين من لواء امل�شاة احلادي 

ع�شر، الأول.

احلر�ش  لواء  من  غ�شن  ع�شام  الأول  العريف   -

اجلمهوري، الثاين.

قرصش: • رمي 
التعليم،  معهد  من  ها�شم  جورج  الأول  العريف 

الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  اخلطيب  حممد  الرقيب   -

اجلمهوري، الثاين.

اللقاء الثاين

مرت:  100 • �صباق 
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لقاءان وديان يف األعاب القوى

اجلي�ش يتاألق يف �صباق بحمدون اجلي�ش ي�صارك يف البطولة العربية الع�صكرية الرابعة للتايكواندو

»نرك�س لالإ�ضطياف 2« من  ع�صكريون  �صارك 

منتخب اجلي�ش يف لعبة 

برئا�صة  التايكواندو، 

من  �صم�ش  اأحمد  الرائد 

للريا�صة  العايل  املركز 

البطولة  يف  الع�صكرية، 

الع�صكرية  ال��ع��رب��ي��ة 

لعبة  يف  ال���راب���ع���ة 

جرت  التي  التايكواندو 

من  اعتباراً  الأردن  يف 

 17 ولغاية   2009/8/12

منه.

حقق عداوؤو اجلي�ش املراكز الأوىل يف �صباق 

بحمدون مل�صافة 11 كلم الذي نظمته اأندية 

بالتعاون مع جمعية بريوت ماراتون  الليونز 

�صمن   ،»2 لالإ�ضطياف  »نرك�س  عنوان  حتت 

برنامج �صباقات الرك�ش للعام احلايل، انطالقاً 

من بحمدون ال�صيعة ووصصولً اىل ملعب اأمني 

عبد النور الدويل. ويف ما يلي النتائج:

- اجلندي عمر عي�صى من لواء احلر�ش اجلمهوري، 

الأول.

احلر�ش  ل��واء  م��ن  عوا�صة  ح�صني  الرقيب   -
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اللوج�شتي،  ال��ل��واء  من  ج��ربا  زي��اد  العريف   -

الثاين.

مرت:  200 • �صباق 
احلر�ش  ل���واء  م��ن  �شعيب  حم��م��د  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الثاين.

- العريف مياد غ�شن من لواء احلر�ش اجلمهوري، 

الثالث.

مرت:  300 • �صباق 
الأول،  امل�شاة  لواء  من  من�شور  خالد  اجلندي   -

الثاين.

- الرقيب الأول علي اأيوب من اللواء اللوج�شتي، 

الثالث.

مرت:  1500 • �صباق 
- الرقيب زياد عون من لواء احلر�ش اجلمهوري، 

الأول.

- الرقيب الأول نقول مرتا من مقر عام اجلي�ش، 

الثاين.

احلر�ش  ل��واء  من  الدركو�شي  حممد  الرقيب   -

اجلمهوري، الثالث.

كلم:  5 • �صباق 
احلر�ش  ل���واء  م��ن  ع��وا���ش��ة  ح�شني  ال��رق��ي��ب   -

اجلمهوري، الأول.

- العريف حممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين، 

الثاين.

- اجلندي عمر عي�شى من لواء احلر�ش اجلمهوري، 

الثالث.

طويل: • وثب 
- العريف فوؤاد يونان من اللواء الثالث، الثاين.

احلر�ش  ل��واء  م��ن  ال��ن��داف  اأ���ش��ام��ة  العريف   -

اجلمهوري، الثالث.

عاٍل: • وثب 
- اجلندي علي الديراين من لواء امل�شاة احلادي 

ع�شر، الثاين.

احلر�ش  لواء  من  غ�شن  ع�شام  الأول  العريف   -

اجلمهوري، الثاين.

حديد: كرة  • رمي 
- العريف بدري عبيد من لواء احلر�ش اجلمهوري، 

الأول.

احلر�س  ل���واء  م��ن  اخلطيب  حممد  الرقيب   -

اجلمهوري، الثاين.

الثاين  اللواء  من  �شامل  �شائر  الأول  الرقيب   -

ع�شر، الثالث.

رمح: • رمي 
احلر�ش  لواء  من  احل�شن  طالب  الأول  الرقيب   -

اجلمهوري، الأول.

- الرقيب حممد مراد من فوج التدخل اخلام�ش، 

الثاين.

:1000*4 البدل  • �صباق 
واجلن�ود  غ�شن  مي�اد  الع�ريف  م�ن  كل  حق�ق 

من�ش�ور،  وخال�د  الزغبي  علي  �شعيب،  حمم�د 

املركز الأول.

... ويحل 

رابعاً يف 

بطولة 

لبنان يف 

لعبة كرة 

اليد

اجلمهوري، الثاين.

امل�صاة  ل��واء  من  العجمي  حممد  العريف   -

الثاين، الثالث.  

اأقام الإحتاد اللبناين لكرة اليد بطولة لبنان يف اللعبة للعام 2009، وذلك على ملعب 

نادي ال�صد - طريق املطار. وقد �صارك فريق اجلي�ش يف البطولة وحل يف املركز الرابع.



مم�ثالً  قه�وجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  ق�ائد  برعاي�ة 

الغولدن  »جم�عي�ة  من  وبدع�وة  �شركي��ش،  عبدو  بالعقيد 

بطولة  اأقيمت  القروي«،  الرتاث  و»جلنة  الريا�ضي��ة«  بادي 

»اأقوى رجل للعام 2009« يف ريا�ش�ات رفع اجلرن واملخل 

واملح��دلة على اأر�ش جمم��ع اآمال ورمي��ا حوراين الري��ا�شي 

يف مرجعي��ون، وبطولة دق اجل�ر�س يف بيت �ضباب، �ضارك 

فيهما متبارون من اجلي�ش وم�ن عدة اأندي�ة ريا�شي�ة.

رئي�ش النادي مارون خليل األقى كلمة ذكر فيها اأن »هذه 

املباريات تنظم منذ 12 عاماً، بدعوة من الرئي�ش الفخري 

للنادي وائل احلوراين، وقرر النادي اإجراءها هذه ال�شنة يف 

اليها  املناطق  كل  من  ناأتي  اأن  ت�شتحق  التي  مرجعيون 

الريا�شات  اأنواع  اأقوى رجل يف لبنان يف عدد من  لنختار 

القروية التي ت�شتحوذ اإعجاب الكثريين«.

الريا�ضية يف  الإحتفال، تبارى امل�ضاركون من فرق اجلي�س والأندية  وخالل 

رفع اجلرن واملحدلة واملخل من خمتلف الأحجام والأوزان، كذلك جرى عر�ش 

نادي  لأع�شاء  التايكواندو  لعبة  يف  واآخ��ر  اجلي�ش  لفريق  اجل��ودو  لعبة  يف 

عطااهلل الريا�ضي يف مرجعيون بالإ�ضافة اىل مباريات يف عدد من الفنون 

وامليداليات  الكوؤو�ش  اجلي�ش  قائد  العماد  ممثل  وزع  اخلتام  ويف  القتالية. 

على الفائزين.
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الرك�ش، يف  الأول يف  لواء امل�شاة  �شارك فريق 

الروؤيا  جمعية  اأقامته  الذي  الريا�شي  املاراتون 

للتنمية والتاأهيل والرعاية حتت عنوان »لرنك�ش 

من اأجل نظافة جمرى نهر الليطاين«، والذي جرى 

على م�شلك: جب جنني، كامد اللوز، لو�شي وغزة. 

اأما النتائج فجاءت على النحو الآتي:

- اجلندي اأحمد �شلح من الكتيبة 11، الأول.

من  احل�ضني  طارق  خدماته  املمّددة  املجّند   -

الكتيبة 13، الثاين.

- العريف علي نكد من الكتيبة 11، الثالث.

اجلي�س بطل

املاراتون الريا�شي

»لرنك�س من اأجل نظافة

جمرى نهر الليطاين«

بطولة رفع اجلرن واملحدلة واملخل ودق اجلر�ش للعام 2009
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احتفل املعاون حممد عبد ال�شاتر

الآن�ضة زينه الطفيلي. بعقد خطوبته على 

احتفل الرقيب الول طانيو�ش اخلوري مارون

بعقد خطوبته على الآن�ضة مايا يو�ضف.

احتفل الرقيب احمد احلاج ح�شني

بعقد خطوبته على الآن�ضة وفاء عاق�ضة.

احتفل العريف بالل ما�شي

بعقد خطوبته على الآن�ضة فاطمة يا�ضني.
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احتفل اجلندي مكرم ح�شن

بعقد خطوبته على الآن�ضة زينه طالب.

احتفل اجلندي علي مظلوم

بعقد خطوبته على الآن�ضة ديانا �ضباط.

احتفل اجلندي زكي نبها

بزفافه اىل الآن�شة زينب بزي.

احتفل اجلندي ب�شام �شحادة

بزفافه اىل الآن�شة زينب ح�شني.

احتفل اجلندي �شرحان نا�شر الدين

بعقد خطوبته على الآن�ضة زينب نا�ضر الدين.

احتفل املجند املمددة خدماته حممد حوحو

بعقد خطوبته على الآن�ضة دنيا زيدان.
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م�صابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�ض�س  لقرائها  »اجلي�س« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�صطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
ق

اب
�ض

مل
ا

ط 
رو

ــ
�ض

• اأفقياً:
1- عميد �شهيد �شّميت با�شمه دورة 

�شريف  والعظمة،  الرفعة   ،2009

الن�شب.

هبوط  مو�ضع  د���ض��ت��وري،  اأم��ر   -2

فيه  ي�شري  العظيم،  النهر  مياه 

الدم، َفْرد.

3- من اأع�شاء اجل�شم، دولة اأفريقية، 

نهر يف الهند. 

، ممثل عربي عاملي. 4- بِرَئ و�شحَّ

5- دولة اأفريقية، جماعة، ت�شرب.

6- رفَق بالإبل، ثبَت ور�شخ.

دولة  راح��ل��ة،  لبنانية  ممثلة   -7

عربية.

عا�شمة  عي�ش،  رغ��د  نقي�ش   -8

اأوروبية، عملة عربية.

اأول  الرغوة،  من  امل��اء  يعلو  ما   -9

اإن�ضان و�ضع رجله على �ضطح القمر.

بكرثة،  امل��اء  �شبَّ  نا،  يخ�شّ  -10

فنانة لبنانية، جبل طويل.

11- نوتة مو�شيقية.

. 12- اأغنية م�شهورة ل�شادية، �شرَّ

فعلي،  للتذّمر،  بريو،  عا�شمة   -13

عارف ومدرك.

اأف�شل  اختري  اأملاين  كرة  لعب   -14

لعب يف اأوروبا 1980.

امليث��ولوجية  اآل��ه��ة  اأح����د   -15

بها  ت�شّمد  �شمغي�ة  مادة  الهندية، 

اجلراحات.

مت�شل،  �شمري  ق�شري،  حائط   -16

الأول  الإ�شم  بالأجنبية،  ج��داً  ممتاز 

ل�شاحب لوحة »موناليزا«.

َع. 17- بحر، عائلة، �شاّباً، فزَّ

ال��شيء،  حمل  �شوته،  خ�شَن   -18

راحلة،  لبنانية  لفنانة  الثاين  الإ�شم 

خ�شب.

الطعام،  طبَخ  ال��ف��يء،  رج��ع   -19

ق��دمي،  ع��رب��ي  وفيل�شوف  م���وؤرخ 

�شعف. 

املتحدة،  الوليات  يف  مدينة   -20

ق��درة  ت��ع��َب،  �شيني،  فيل�شوف 

و�ضلطان.

الثاين  الإ�ضم  اإيطايل،  مرفاأ   -21

يونانية  ووزي���رة  ومغنية  ملمثلة 

راحلة، غري مطبوخ.

ن
و
ز
ئ
ا
ف
ل
�

• عمودياً:
رتبة  ع�شكرية،  رتبة  ع�شكرية،  رتبة   -1

ع�شكرية.

2- خا�شمتهم، بلدة لبنانية.

بري،  حمام  ال�شتار،  يرخي  اآ�شيوية،  عملة   -3

يب�َش ال�شيء.

يف  مدينة  ال��ربت��غ��ال،  جنوب  يف  م��رف��اأ   -4

اليابان، للنداء.

اإرتفع  مت�شابهان،  حرفان  بالأجنبية،  واحد   -5

ال�شيء، ِمثل وِقرن.

6- اأحد ال�ضهور، نفخ يف نومه، مطرب م�ضري 

مّثل يف ال�شينما.

7- دولة اأفريقية، عال فوق املاء ومل ير�ضب.

8- حجر كرمي، ميكانيكي، وزير ونائب لبناين 

راحل.

العود، حرف  الزمان، قلب، يف  9- طويل من 

عطف.

الغنم،  من  ال�شاأن  خ��الف  قلم،  خ��ّوف،   -10

اأفريقية. عا�شمة 

11- دولة عربية، وِرك، اأعرب، حر�ضُتم.

12- ع�شل، درب �شيقة، ولد الناقة، �شال. 

ومكراً،  حيلة  مفتاحه  بغري  الباب  فتح   -13

حرف ن�ضب، �ضاعر اإيطايل، من �ضواحي لندن، 

�شعَف.

�ضمك،  جن�س  التوابل،  ُي�ضتعمل يف  َحب   -14

ياأتي بعد.

راحل، من  لبناين  ل�شحايف  الثاين  الإ�شم   -15

احلبوب، نبات ذو رائحة عطرة.

16- فر�ش ل �شعر على ثنيتيه، اأقفلوا، بَرَكة، 

بيت الطائر.

بالأجنبية،  �ضديد  ت��وق  على،  اأ�ضّمم   -17

يت�ضّوع الطيب، مبَتّل.

18- من لوازم التلميذ، ناأخذ املاء باليد، مطار 

يف لندن.

ق�شاء  كبري،  اإن��اء  م�شيته،  يف  يتثاقل   -19

لبناين، مرفاأ اأو�شرتايل.

دولة  ثغر،  باحلمى،  مات  اإنكليزي  �شاعر   -20

اأفريقية.

داخل  وا�صح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�صابقة  كل  • ت�صتبعد 
املربعات وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�صل 
جملة »اجلي�س« - »م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�صابقة  ت�صليم  امل�صرتك  با�صتطاعة   •
املناطق.

.2009 الأول  ت�صرين   10 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�صابق

• املعاون الأول جورج انطون   
امل�شت�شفى الع�شكري املركزي.

• املعاون جهاد �صليم  
نادي الرتباء املركزي - الفيا�شية.

• الرقيب حممد يون�ش
اللواء التا�شع.

• كناريك اأغوب مكريان
برج حمود - لبنان.
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العميد الركن صصالح حاج �صليمان

مدير التوجيه

هذا هو الوطن من اأق�صاه اىل اأق�صاه وقد احتفى باجلي�ش، فذّكر مباآثر جنوده وعّدد 

اإجنازاته، وجّدد الوفاء له، ومّدد الإتكال عليه يف كل ا�صتحقاق، ومن ثّم، اأحيا الوعد باأن 

يكّرمه يف كل صصيف، وعند كل ح�صاد: اأول اآب.

البع�ش  و�صاحة.  رو�صة  بكل  مروراً  القرية،  اىل  املدينة  من  مكان،  كل  يف  الزينة 

اجلنود  اأنها هوؤلء  والبع�ش يرى  الثناء،  الزهر وعبارات  الزينة هي رزمات  اأن تلك  يرى 

وقد توّزعوا هنا وهناك يف اأرجاء البالد، فجعلوا من كل يوم من اأيام الوطن عيداً: هنا 

دورية وهنا قافلة، وهناك جندي يتابع ريا�صته ال�صباحية، واآخر يحمل حمفظته قاصصداً 

بلدته اأو عائداً منها. والبع�ش يراها يف وجوه �صبان يافعني ميرون باملراكز الع�صكرية 

م�ضتف�ضرين عن �ضروط الإنت�ضاب اىل املوؤ�ض�ضة الأم، اأو يراها يف ع�ضكريني متقاعدين 

يعرف اجلميع اأنهم ترّبوا يف مدر�ضة اجلي�س على الرغم من اأن البزة املرقطة قد 

تقاعدت عن اأج�صامهم، وذلك من خالل كل عمل يقومون به، اأو كل كالم ينطقون به، 

كيف ل وقد وّزعوا العمر، طفولة و�صباباً وكهولة، ما بني البيت والثكنة، ل بل بني الأهل 

ورفاق ال�صالح فاكت�صبوا طابعاً خ�صوصصياً ميّيزهم عن كل النا�ش؟

بدورها، قيادة اجلي�ش، ويف مبادلة للمعايدة والتكرمي، تدعو ع�صكرييها اىل توثيق 

العالقة مع مواطنيهم، والبقاء اىل جانبهم يف كل ظرف، موؤكدة اأن مواجهة العدو 

عند احلدود تت�صاوى مع حفظ الأمن وال�صتقرار يف الداخل ول تعّطل اإحدى املهمتني 

املهمة الأخرى، خ�صوصصاً اإذا ما اأدركنا اأن معظم ما نعانيه هنا يعود اىل األعيب العدو 

اأزمة هناك، واآخر  اإ�صعال فتنة هنا واإحياء  الهادفة اىل  الدائمة  نف�صه، واىل موؤامراته 

تلك املحاولت كانت �ضبكات العمالء التي متّكنت من التقاط �ضيد خفيف ل يفيد من 

لوائح  وعن  البطولة  �ضجالت  ال�ضود من  اآثارها  اإزالة  وقد مّتت  �ضيء،  يقف خلفها يف 

املاآثر التي توالت وتتابعت يف تاريخ هذا اجلي�ش، منذ العام 1945 حتى اليوم.

اأن ت�صحيات الع�صكريني، والتزامهم عقيدة  الإ�صارة اىل  القيادة يف العيد،  وجّددت 

اأن يفّرطوا ب�صرٍب واحد منها،  اأر�ش وطنهم مقد�صة ول ميكن  جي�صهم، واإميانهم باأن 

واأن اأمن املواطنني خط اأحمر... اأمور، ل بل م�صّلمات ومبادئ م�صتمرة ول ترتبط باأي 

بناء جي�س  يكتمل  ل  �ضالح،  وتاأمني  عتاد  بتجهيز  املقابلة  ي�ضتحق  ذلك  لكّن  �ضرط، 

متطور من دونهما.

زينة العيد
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