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• ال�������س���ع���ر 2500 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• اال������ش��ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل��ب��ن��ان:
• للأفــــــــراد 100.000 :ليـرة لبنــــــانيـــــة
• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ليـــــرة لبنانيـــــة
• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي
• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي
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زيارة ر�سمية

التم�سك
القائد ي�ؤكد للرئي�س
ّ
واحلفاظ على املبادئ والــــــ

مبنا�سبة عيد اجلي�ش ا�ستقبل رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ,وفد قيادة اجلي�ش برئا�سة العماد جان قهوجي يرافقه
�أع�ضاء املجل�س الع�سكري ونواب رئي�س الأركان و�أركان القيادة وقادة الوحدات الع�سكرية.
العماد قائد اجلي�ش �ألقى كلمة اعترب فيها �أن دعم رئي�س اجلمهورية اجلي�ش هو مبثابة �شبكة �أمان له .هنا ن�ص الكلمة.
فخامة الرئي�س
ّ
يف كل مرة نحظى فيها بزيارة فخامتكم ،تتملكنا م�شاعر الفخر
والإعتزاز والثقة بالنف�س ،فكيف �إذا كانت هذه الزيارة مبنا�سبة
عيد اجلي�ش؟ وفخامتكم �أكرث من يعلم معاين العيد ووقعه يف
نفو�س الع�سكريني واملواطنني على ال�سواء ،بعد �أن بذلتم �أغلى
تفان و�إخال�ص،
زهرات �شبابكم يف خدمة هذا اجلي�ش وقيادته بكل ٍ
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حتى بات امل�ؤ�س�سة الوطنية الأوىل التي يركن �إليها اللبنانيون يف
ال�س ّراء وال�ض ّراء.
ً
لقد كان العام املن�صرم مثقال بالتحديات ،غري �أننا تابعنا امل�سرية
بكل عزم وان��دف��اع ،م�ستندين يف ذلك �إىل �إرث من الإجن��ازات
امل�شرقة التي حت ّققت على �أيديكم ،و�إىل بنيان متني �أعليتم
مداميكه حجراً حجراً ،و�إىل جانب ذلك كله ،ا�ستندنا �إىل �إ�ستمرار

ر�أ�س وفـد من القيادة مبنا�سبـة الأول من �آب

بالنهـج الذي �أر�سى دعائمـه
ر�سخ معانيها
ـــــقيم التي ّ

رعايتكم الكرمية و�أنتم يف موقع رئا�سة البالد ،والتز ّود الدائم
�إر�شاداتكم وتوجيهاتكم ور�ؤيتكم ال�صائبة ،بحيث متك ّنا من حتقيق
التج�س�س والعمالة،
جناحات باهرة يف مواجهة الإرهاب و�شبكات ّ
ويف تر�سيخ م�سرية ال�سلم الأهلي ،وبالتايل الإ�سهام قدر الإمكان
يف تعبيد الطريق �أمام عهدكم امليمون ،للإنطالق بالوطن �إىل
رحاب الإ�ستقرار والطم�أنينة واالزدهار.
فخامة الرئي�س
ً
�إن دعمكم اجلي�ش يعترب مبثابة �شبكة �أمان له ،وحافزا لتعزيز دوره
وتفعيل مهماته ،وكلنا �أمل وثقة مبوا�صلة هذا الدعم يف م�ستقبل

الأيام ،طاحمني �إىل توفري املزيد من الأعتدة والأ�سلحة املتطورة،
التي ت�ستجيب لت�ضحيات الع�سكريني وكفاءاتهم ،وتتنا�سب مع
حجم املخاطر والتحديات التي يواجهها الوطن.
التم�سك بالنهج الذي �أر�سيتم دعائمه
عهدنا لكم فخامة الرئي�سّ ،
يف امل�ؤ�س�سة ،واحلفاظ على املبادئ والقيم التي ر�سختم معانيها
يف نف�س كل �ضابط وع�سكري ،وبذل �أق�صى امل�ستطاع ملواكبة ما
ت�صبون �إليه من �أهداف وطنية نبيلة.
�أت��ق�� ّدم من فخامتكم بالتهنئة اخلال�صة ،و�أنقل �إليكم حتية
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية �ضباطاً ورتباء و�أف��راداً ،ودمتم �أمالً للجي�ش،
راع لأبنائه املخل�صني.
ورمزاً لوحدة الوطن ،وخري ٍ
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ا�ستقباالت الوزير
وزير الدفاع ي�ستقبل
نظريه الربتغايل

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني
اليا�س املر ،يف مكتبه يف الريزة،
وزير الدفاع الربتغايل ال�سيد
نونو �سيفرييانو تيك�سريا الذي
هن�أه على دور الوزارة واجلي�ش يف
�إجناح العملية االنتخابية الأخرية.
وق ّدم الوزير الربتغايل يف ختام
اللقاء درعاً للوزير املر تقديراً
لدعمه قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
والوحدة الربتغالية العاملة يف
�إطارها.

 ...ونظريه املاليزي
ا�ستقبل الوزير املر ،نظريه املاليزي ال�سيد احمد زهري بن
حميدي ،على ر�أ�س وفد ع�سكري مرافق ،وجرى خالل اللقاء
عر�ض عمل الوحدة املاليزية العاملة �ضمن قوات االمم املتحدة
امل�ؤقتة ،والتعاون مع اجلي�ش اللبناين.

 ...ونائب رئي�س الوزراء القطري
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،نائب رئي�س
الوزراء القطري وزير الطاقة ال�سيد عبداهلل العطية وبحث معه
�ش�ؤوناً ذات اهتمام م�شرتك.

 ...وم�س�ؤول ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
يف جمل�س الأمن القومي الأمريكي
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،م�س�ؤول ال�شرق الأو�سط و�آ�سيا
يف جمل�س الأمن القومي الأمريكي ال�سفري دانيال �شابريو يف
ح�ضور �سفرية الواليات املتحدة الأمريكية مي�شيل �سي�سون،
وجرى البحث يف تعزيز امل�ساعدات الع�سكرية الأمريكية
املق ّررة للجي�ش اللبناين.
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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 ...وال�سفري الإيطايل
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اال�ستاذ اليا�س املر� ،سفري ايطاليا ال�سيد غربيال كيكيا ،وعر�ض معه
الأو�ضاع العامة.

 ...وممثل الأمني العام
للأمم املتحدة
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني ،يف دارته يف
الرابية ،ممثل الأمني العام للأمم املتحدة يف
لبنان ال�سيد مايكل وليامز ،وتركز البحث خالل
اللقاء على التطورات الداخلية ال �سيما الأو�ضاع
يف اجلنوب.

 ...وقائد املنطقة الو�سطى
يف اجلي�ش الأمريكي
ا�ستقبل الوزير اليا�س املر ،قائد املنطقة
الو�سطى يف اجلي�ش الأمريكي اجلرنال دايڤيد
برتايو�س الذي �أكد خالل اللقاء ا�ستمرار دعم
الواليات املتحدة الأمريكية لبنان وتقدمي
امل�ساعدات الع�سكرية له ،بالإ�ضافة �إىل
امل�ساعدات الإن�سانية والإجتماعية.
8
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 ...ووفداً نيابياً بريوتياً
ا�ستقبل الوزير املر وفداً من نواب بريوت �ضم عدداً من نواب كتلة امل�ستقبل وتكتل «لبنان �أوالً» �إىل
جانب ع�ضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاين قبي�سي .وقد تركز البحث خالل اللقاء على التطورات
الأخرية التي جرت يف بريوت.

 ...وقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،قائد
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال
كالوديو غراتزيانو ،الذي ق ّدم تقريراً عن الو�ضع
يف اجلنوب وعمل القوة الدولية ،م�ؤكداً التزام
تطبيق القرار  1701والقيام بالواجب بالتعاون
مع اجلي�ش اللبناين.

 ...وقائد اجلي�ش
واملجل�س الع�سكري
ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي على ر�أ�س �أع�ضاء
املجل�س الع�سكري الذي هن�أه بعيد اجلي�ش،
وكانت منا�سبة لعر�ض الو�ضع العام و�سبل تعزيز
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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ا�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش
العماد
جان قهوجي
ي�ستقبل
ال�سفري الفرن�سي

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري
فرن�سا ال�سيد اندريه باران على ر�أ�س وفد مرافق ،وتناول البحث الأو�ضاع
العامة يف البالد.
ويف وقت الحق ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش ال�سفري الفرن�سي يرافقه امللحق
الع�سكري الفرن�سي العقيد لوك باتينيه وخلفه امللحق الع�سكري اجلديد
العقيد فيليب بيرتيل .و ّمت التداول يف االو�ضاع العامة والتعاون الع�سكري
بني اجلي�شني اللبناين والفرن�سي.

 ...و�سفري كوريا اجلنوبية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري كوريا اجلنوبية ال�سيد
يل هايونغ وتداوال يف الأو�ضاع العامة ومهمة الوحدة الكورية العاملة �ضمن
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.

 ...و�سفري دولة الكويت
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري دولة
الكويت ال�سيد عبد العال �سليمان القناعي.

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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 ...ووفداً نيابياً بريطانياً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً نيابياً
بريطانياً برئا�سة ال�سيد اندي لوڤ رئي�س جلنة ال�صداقة الربملانية اللبنانية
الربيطانية ،وجرى التداول يف االو�ضاع العامة.

 ...وم�ساعد رئي�س �أركان
الدفاع الربيطاين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،م�ساعد رئي�س �أركان الدفاع
الربيطاين ل�ش�ؤون ال�سيا�سة الأمنية الدولية اللواء جوناثان �شاو ،يرافقه
امللحق الع�سكري الربيطاين يف لبنان املقدم �ستيفان �أندروز .وقد تناول
البحث �ش�ؤوناً عامة و�سبل تفعيل التعاون والتن�سيق بني اجلي�شني اللبناين
والربيطاين.

 ...ووزير افريقيا الو�سطى
ل�ش�ؤون ال�شرق االو�سط
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وزير �أفريقيا الو�سطى
ل�ش�ؤون ال�شرق الأو�سط ال�سيد جوزيف جحا.

 ...وقائد القيادة
الو�سطى الأمريكية
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد القيادة الو�سطى
الأمريكية اجلرنال ديڤيد برتايو�س ،يف ح�ضور �سفرية الواليات املتحدة
الأمريكية ال�سيدة مي�شيل �سي�سون ،وتناول البحث �سبل ا�ستكمال امل�ساعدات
الع�سكرية الأمريكية املق ّدمة للجي�ش اللبناين و�آليات ت�س ّلمها.
وقد �شكر العماد قهوجي اجلرنال برتايو�س على تعاونه واهتمامه مبو�ضوع
تعزيز قدرات اجلي�ش الدفاعية والأمنية.
12
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 ...وامل�ست�شار الع�سكري
لعمليات حفظ ال�سالم
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،امل�ست�شار الع�سكري
لعمليات حفظ ال�سالم يف قيادة قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان
اجلرنال اوبياكور .وجرى التداول يف الو�ضع العام يف منطقة اجلنوب.

 ...وال�سفري اللبناين
يف الواليات املتحدة الأمريكية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري لبنان يف الواليات
املتحدة الأمريكية ال�سيد انطوان �شديد.

 ...وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال كالوديو غراتزيانو ،وبحثا �ش�ؤوناً تتعلق مبهمات
القوات الدولية ،ومتابعة العمل على �إزالة خرق العدو اال�سرائيلي الأخري
للأرا�ضي اللبنانية يف منطقة بركة بعثائيل  -خراج بلدة كفر�شوبا.
ويف وقت الحق ،ا�ستقبل العماد قهوجي اجلرنال غراتزيانو وتناول البحث
ا�ستكمال امل�ساعي ملعاجلة ذيول التعديات اال�سرائيلية على الأرا�ضي
اللبنانية ومنع العدو من تغيري الواقع يف هذه املنطقة املتحفظ عنها
لبنانياً .كما ّمت البحث يف نتائج التحقيقات التي جرت بخ�صو�ص الإ�شكاالت
احلا�صلة يف بلدة خربة �سلم اجلنوبية يف �أعقاب االنفجار الذي ح�صل هناك.
و�ش ّدد الطرفان على �ضرورة تفعيل التعاون بني اجلي�ش والقوات الدولية
ال�ستكمال تطبيق م�ضمون القرار  ،1701مبا ي�س ّهل املهمات امل�شرتكة،
ويخدم الأمن والإ�ستقرار يف لبنان ب�شكل عام ،ويف اجلنوب ب�شكل خا�ص.

 ...والنائب العماد مي�شال عون
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س تكتل التغيري
واال�صالح النائب العماد مي�شال عون ،الذي �أ�شاد بجهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
يف احلفاظ على م�سرية الأمن واال�ستقرار يف البالد.
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...ووفد كتلة الوفاء للمقاومة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفد كتلة الوفاء للمقاومة
الذي تر�أ�سه النائب حممد رعد و�ضم ال�سادة النواب :ح�سني املو�سوي ،نواف
املو�سوي ،وليد �سكرية وعلي فيا�ض ،وذلك يف زيارة تعارف مع النواب
اجلدد .وقد �أثنى الوفد على اجلهود الكبرية التي يبذلها اجلي�ش.

 ...والنائب حممد احلجار
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب حممد احلجار الذي
اعرب عن تقديره جهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف تر�سيخ الأمن واال�ستقرار.

 ...والنائب �إميل رحمة
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �إميل رحمة
الذي تباحث معه يف �ش�ؤون منطقة بعلبك  -الهرمل ،وق ّدم له دعوة حل�ضور
القدا�س االحتفايل يف يوم الرابطة املارونية.

 ...والنائب هادي حبي�ش
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب هادي حبي�ش الذي
�أثنى على جهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف احلفاظ على م�سرية الأمن
واال�ستقرار يف البالد.

14
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 ...والنائب �أمني وهبي
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �أمني وهبي الذي
ق ّدم التهاين مبنا�سبة عيد اجلي�ش.

 ...والنائبني �سرتيدا جعجع و�إيلي كريوز
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائبني �سرتيدا جعجع
وايلي كريوز .وقد تناول البحث االو�ضاع العامة.

 ...والنائب �شانت جنجنيان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �شانت جنجنيان الذي
ث ّمن عالياً جهود اجلي�ش ل�ضبط م�سرية الأمن يف البالد.

 ...والنائب ال�سابق احمد حبو�س
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �أحمد حبو�س
الذي �أ�شاد بدور اجلي�ش يف احلفاظ على الأمن.
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 ...والنائب وليد اخلوري
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب وليد اخلوري
الذي ق ّدم التهنئة بعيد اجلي�ش.

 ...والنائب مي�شال مو�سى
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب مي�شال مو�سى،
الذي �أعرب عن تقديره دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف تر�سيخ الأمن.

 ...والنائب مي�شال احللو
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب مي�شال احللو وبحثا
�ش�ؤوناً عامة.

 ...والنائب خالد زهرمان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خالد زهرمان وبحثا
يف الأو�ضاع العامة.

16
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 ...والنائب �أحمد فتفت
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب �أحمد فتفت
الذي ث ّمن عالياً جهود اجلي�ش ل�صون م�سرية الأمن واال�ستقرار.

 ...والنائبني زياد �أ�سود وع�صام �صوايا
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،نائبي جزين زياد �أ�سود
وع�صام �صوايا.

 ...والنائب خ�ضر حبيب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خ�ضر حبيب الذي
�أثنى على دور اجلي�ش يف تر�سيخ الأمن واال�ستقرار.

 ...والنائب يو�سف خليل
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب يو�سف خليل الذي
هن�أه بعيد اجلي�ش.
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 ...والنائب معني املرعبي
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب معني املرعبي
مهنئاً بعيد اجلي�ش.

 ...والنائب هاغوب بقرادونيان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب هاغوب بقرادونيان
الذي �أعرب عن تقديره جهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

 ...والنائب فادي الأعور
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب فادي الأعور الذي
�أعرب عن تقديره امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجهودها يف �صون الوحدة الوطنية.

 ...والنائب ن�ضال طعمة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ن�ضال طعمة الذي
�أ�شاد بدور اجلي�ش يف احلفاظ على م�سرية ال�سلم الأهلي.
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 ...والنائب ال�سابق حم�سن دلول
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق حم�سن
دلول الذي ق ّدم التهنئة بعيد اجلي�ش.

 ...والنائب ال�سابق بيار دكا�ش
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق بيار
دكا�ش يرافقه ال�سيد علي زراقط.

 ...والوزير ال�سابق جان لوي قرداحي
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق جان لوي
قرداحي الذي �أعرب عن تقديره امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجهودها يف تر�سيخ
الأمن واال�ستقرار.

 ...والوزير ال�سابق يعقوب ال�صراف
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق يعقوب
ال�صراف.
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 ...والوزير ال�سابق وئام وهاب
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الوزير ال�سابق وئام
وهاب الذي ق ّدم التهنئة مبنا�سبة عيد اجلي�ش.

 ...والنائب ال�سابق طالل املرعبي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق طالل
املرعبي الذي �أعرب عن تقديره دور اجلي�ش يف تثبيت الأمن والإ�ستقرار.

 ...وممثل منظمة التحرير الفل�سطينية
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�سفري عبا�س زكي ممثل
منظمة التحرير الفل�سطينية يف لبنان ،وجرى التداول يف ال�ش�أن العام
والو�ضع الفل�سطيني ب�شكل خا�ص.

 ...واملدير العام للأمن العام
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،املدير العام للأمن
العام اللواء الركن وفيق جزيني ،وتداوال امل�ستجدات الأمنية و�سبل تعزيز
التعاون امل�شرتك.
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 ...ورئي�س حمكمة التمييز الع�سكرية
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س حمكمة التمييز
الع�سكرية القا�ضي جوزيف القزي.

 ...واملدير العام للأمن الداخلي
واملدير العام للأمن العام
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً
من املدير العام للأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي،
واملدير العام للأمن العام اللواء وفيق جزيني،
يرافقهما عدد من كبار �ضباط املديريتني .وخالل
اللقاء ق ّدم اللواء ريفي لقائد اجلي�ش درع املديرية،
ون�سخة عن كتابي «�صفحات من تاريخ قوى الأمن
الداخلي» و«�شهدا�ؤنا».

 ...والقا�ضي فريد كال�س
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
القا�ضي فريد كال�س.
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 ...ووفداً من نقابة حمامي طرابل�س
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من نقابة حمامي
طرابل�س الذي �أعرب عن تقديره دور امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف حفظ الأمن.

 ...ووفد املحاكم اجلعفرية
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفد املحاكم اجلعفرية
برئا�سة ال�شيخ ح�سن عواد.

 ...والدكتور خطار بو دياب
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الدكتور خطار بو دياب.

 ...والدكتور ف�ؤاد مطرجي
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة،
الدكتور ف�ؤاد مطرجي.
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 ...و�أع�ضاء الهيئة الإدارية
ملجل�س االغرتاب اللبناين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة� ،أع�ضاء الهيئة الإدارية التابعة
ملجل�س االغرتاب اللبناين.

 ...ورئي�س جامعة AUST
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س
جامعة  AUSTالدكتور ريا�ض �صقر يرافقه الدكتور نبيل حيدر.
كما ا�ستقبل القائد رئي�سة جمل�س �إدارة اجلامعة ال�سيدة هيام �صقر.

 ...ووفداً من اجلامعة اللبنانية الكندية
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من اجلامعة
اللبنانية  -الكندية برئا�سة اال�ستاذ روين �أبي نخلة .وقد جرى البحث يف
مو�ضوع التعاون بني اجلامعة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

 ...ووفداً من اجلامعة اللبنانية
الثقافية العاملية
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من اجلامعة اللبنانية
الثقافية العاملية.
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 ...ووفداً من جمعية «�أخ�ضر دامي»
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من جمعية
«�أخ�����ض��ر دامي» يتقدمه رئي�سها
ال�سيد فادي عبود ،حيث ق ّدم الوفد
للجي�ش اللبناين ،الطوافات الثالث
نوع «�سيكور�سكي» التي ا�ستقدمت
م����ؤخ���راً �إىل ل��ب��ن��ان واملخ�ص�صة
لعمليات �إطفاء احلرائق والإنقاذ
والنقل اجل��وي ،وذل��ك تعبرياً عن
ثقته الغالية بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
وت�أكيداً على موا�صلة دعمها.
وق��د ّمت اختيار ه��ذا ال��ن��وع من
الطوافات وف��ق موا�صفات فنية

ت�شغيلها ،يف �إطار مكافحة احلرائق
واحلد من �أ�ضرارها .كما ق ّدم رئي�س
اجلمعية اىل العماد قائد اجلي�ش
�شيكاً بقيمة مليون دوالر للم�ساهمة
يف �صيانة هذه الطوافات م�ستقبالً،
وقد �أودع املبلغ خزينة اجلي�ش.
م��ن جهته� ،شكر ق��ائ��د اجلي�ش
رئي�س اجلمعية و�أع�ضاءها وجميع
امل�ساهمني يف حتقيق الطوافات
املذكورة ،مثنياً على دور معايل
وزي��ر الداخلية والبلديات الأ�ستاذ
و�ضعت م��ن قبل ال��ق��وات اجلوية م��راح��ل حتقيقها ك��اف��ة ،و�ستعمد زياد بارود يف هذا املجال.
اللبنانية ال��ت��ي ق��ام��ت مبواكبة بالإعتماد على قدراتها الذاتية اىل

 ...والق�س �شوقي بول�س
ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،الق�س �شوقي بول�س على ر�أ�س وفد مرافق .ويف وقت الحق ،ا�ستقبل قائد اجلي�ش الق�س �شوقي بول�س
يرافقه ال�سيد فايز حمدان.

 ...ووفداً من جمعية
املربات اخلريية
اال�سالمية
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،وفداً من جمعية املربات
اخلريية الإ�سالمية.

 ...و�سفري منظمة
فر�سان مالطا
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري منظمة فر�سان
مالطا لو بارون جاك غرييه دودما�س ،يرافقه ال�سيد مروان �صحناوي .وجرى
خالل اللقاء التداول يف مو�ضوع التعاون بني املنظمة وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

 ...ووفداً من م�ؤ�س�سة العرفان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من م�ؤ�س�سة العرفان
الذي هن�أه مبنا�سبة عيد اجلي�ش.

 ...وال�صحايف جوزيف �أبو فا�ضل
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،ال�صحايف جوزيف �أبو فا�ضل
الذي ق ّدم التهنئة ملنا�سبة عيد اجلي�ش معرباً عن تقديره جهود امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف تر�سيخ الأمن والإ�ستقرار.

 ...ووفداً من عائلة �آل حجازي
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من عائلة �آل
حجازي من بلدة الغازية ،الذي �شكره على تقدمي التعزية بوفاة فقيدهم
ال�شاب و�سيم يحيى حجازي.
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 ...ووفداً من عائلة �آل عا�صي
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من �آل عا�صي من بلدة
م�شغرة ،الذي �شكره على تقدمي التعزية بوفاة املقدم املتقاعد حممد
عا�صي من املديرية العامة للأمن العام.

 ...وال�سيد مك�سيم �شعيا
ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة،
ال�سيد مك�سيم �شعيا.

 ...ووفداً من نادي ATCL
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من نادي
برئا�سة ال�سيد جاك �صاحلة.

 ...ووفداً من بلدية عم�شيت
ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من
بلدية عم�شيت برئا�سة ال�سيد �أنطوان عي�سى.

28
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الـATCL

 ...ورئي�س �إحتاد بلديات جبيل
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س احتاد بلديات جبيل
ال�سيد فادي مارتينو�س.

 ...ور ؤ��ساء بلديات ك�سروان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً �ض ّم ر�ؤ�ساء بلديات
ك�سروان الذين ق ّدموا التهنئة مبنا�سبة عيد اجلي�ش.

 ...ورئي�س حزب الكيان
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س حزب الكيان الأ�ستاذ
ع�صام بو دروي�ش ووفداً مرافقاً ،حيث ق ّدم التهنئة مبنا�سبة عيد اجلي�ش كما
ق ّدم �سيارتي �إ�سعاف هبة للجي�ش.

 ...وامللحق الع�سكري الرتكي مودعاً
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الرتكي العقيد الركن تيفون البريق يف زيارة وداعية ق ّدم فيها خلفه
املقدم الركن علي تا�س.
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 ...وممثل املجل�س
اال�سالمي ال�شيعي الأعلى
يف كندا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه
يف الريزة ،ممثل املجل�س الإ�سالمي
ال�شيعي الأعلى يف كندا ال�شيخ
نبيل عبا�س.

 ...وراعي �أبر�شية عكار للروم االرثوذك�س

 ...ورئي�س م�ؤ�س�سة ح�سن خالد اخلريية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،راعي �أبر�شية عكار
وتوابعها للروم االرثوذك�س املطران با�سيليو�س من�صور على ر�أ�س وفد من
كهنة املنطقة.

ا�ستقبل العماد قهوجي ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س م�ؤ�س�سة ح�سن خالد
اخلريية املهند�س �سعد الدين ح�سن خالد.

 ...و�أع�ضاء اللجنة العليا املنظمة
للبطولة العربية الع�سكرية الرابعة
للعدو الريفي
ا�ستقبل العماد جان قهوجي ،يف
مكتبه يف ال�يرزة� ،أع�ضاء اللجنة
العليا املنظمة للبطولة العربية
الع�سكرية الرابعة للعدو الريفي،
يرافقهم كل من :مندوب جامعة
الدول العربية الدكتور �سامي كا�شور،
ومندوب االحت��اد العربي للريا�ضة
الع�سكرية العميد البحري ح�سني
بيزاينية ،ور�ؤ�ساء الوفود العربية
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امل�شاركة و�أع�ضاء اللجنتني الفنية
والإعالمية يف الإحتاد العربي ،حيث
توجهوا اليه بال�شكر على رعايته
هذا احلدث الريا�ضي املهم ،وق ّدموا
له درعاً تذكارياً.
م��ن جهته� ،أث��ن��ى قائد اجلي�ش
على جهود اللجنة املنظمة ،وجميع
الذين �شاركوا يف ن�شاطات البطولة
و�أ�سهموا يف �إجناحها.

القائد ي�ستقبل رئي�س �أركان القوات امل�سلحة الإماراتية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف مكتبه يف ال�يرزة ،رئي�س
�أركان القوات امل�سلحة الإماراتية الفريق حمد حممد ثاين الرميثي ،على ر�أ�س
وفد ع�سكري رفيع .وتناول البحث عالقات التعاون الع�سكرية بني اجلي�شني
ال�شقيقني و�سبل تفعيلها ،خ�صو�صاً يف جماالت توفري �أعتدة القتال والتدريب
امل�شرتك واللوج�ستية والنقل ،و�أع��رب اجلانبان عن ارتياحهما العميق
لتطور م�سار هذا التعاون ،الذي بات مو�ضوع اعتزاز كال ال�شعبني واجلي�شني
ال�شقيقني.

وقد �ألقى العماد قهوجي كلمة باملنا�سبة ،رحب فيها بالوفد الزائر ،وعبرّ عن
�شكره دولة الإمارات العربية املتحدة� ،إزاء ما ح ّققته من اجنازات يف عملية �إزالة
الألغام والقنابل العنقودية من جنوب لبنان ،وما ق ّدمته للجي�ش من م�ساعدات
ع�سكرية مهمة ،انعك�ست �إيجاباً على تعزيز قدراته ،براً وبحراً وجواً.
من جهته� ،ألقى الفريق الرميثي كلمة �ش ّدد فيها على رغبة بالده ا�ستمرار
دعم اجلي�ش اللبناين يف تنفيذ مهماته الوطنية ،وبكل الإمكانات املتوافرة،
يج�سد روابط الأخوة التي جتمع البلدين.
معترباً ذلك واجباً ّ

 ...ورئي�س �أركان الدفاع الغاين
ا�ستقبل قائد اجلي�ش ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س �أركان الدفاع الغاين
اللواء بيرت �أوغ�ستني بالي على ر�أ�س وفد ع�سكري رفيع امل�ستوى .وجرى
خالل اللقاء التداول يف �سبل تفعيل التعاون بني اجلي�شني اللبناين والغاين،
وم�سائل تتعلق مبهمة الوحدة الغانية العاملة �ضمن قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان.
وقد �أعرب العماد قهوجي للواء بالي ،عن �شكره العميق لدولة غانا
وجي�شها ،وتقديره ت�ضحيات الوحدة الغانية من �أجل تر�سيخ اال�ستقرار يف
منطقة اجلنوب.
بعدها انتقل القائد ال�ضيف والوفد املرافق �إىل قاعة االيجاز ،حيث ّمت
عر�ض ملخ�ص عن تنظيم اجلي�ش اللبناين ومهماته ،يف ح�ضور رئي�س
الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري وكبار �ضباط القيادة.
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العماد قهوجي زار مقر قيادة قوات الأمم املتحدة والوحدات املنت�شرة جنوباً
قام قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي بعدة جوالت ميدانية خالل الأ�سابيع الأخرية .فقد زار مقر قيادة قوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة العاملة يف لبنان ،كما تف ّقد الوحدات الع�سكرية املنت�شرة يف اجلنوب.

9

جوالت القائد
الناقورة
زار قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي مقر
ق��ي��ادة ق���وات الأمم املتحدة امل���ؤق��ت��ة يف
الناقورة ،حيث التقى قائدها اجلرنال كالوديو
غراتزيانو وعدداً من ال�ضباط الكبار ،وعر�ض
معهم �ش�ؤوناً تتعلق برفع م�ستوى التن�سيق
والتعاون بني اجلي�ش والقوة الدولية ،ومعاجلة
مو�ضوع اخلروق اال�سرائيلية املتكررة ال�سيادة
اللبنانية براً وبحراً وجواً.

و�أ�شاد اجلرنال غراتزيانو بكفاية الوحدات اللبنانية ،مبدياً ارتياحه اىل
تعاونها مع القوة الدولية يف املجاالت املختلفة.
وجال العماد قائد اجلي�ش على مراكز بع�ض الوحدات املنت�شرة يف
قطاع جنوب الليطاين.
الوحدات املنت�شرة جنوباً
تف ّقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،الوحدات الع�سكرية املنت�شرة
يف اجلنوب ،حيث اجتمع �إىل ال�ضباط والع�سكريني وهن�أهم يف منا�سبة
عيد اجلي�ش .و�أثنى على جهودهم يف �إجناح االنتخابات النيابية الأخرية،
داعياً �إياهم �إىل «البقاء على ا�ستعداد ملواجهة التهديدات اال�سرائيلية
اليومية املتوا�صلة �ضد لبنان �شعباً وجي�شاً وم�ؤ�س�سات».
34
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و�ش ّدد العماد قهوجي على �ضرورة «البقاء اىل جانب املواطنني
وم�ساعدتهم يف مواجهة احلوادث� ،سواء كانت طبيعية تهدد �أمالكهم،
من حرائق وك���وارث طبيعية وم��ا �إليها� ،أو �أمنية ته ّدد �سالمتهم
وا�ستقرارهم».
ً
و�أكد قائد اجلي�ش «�أن الو�ضع الأمني يف لبنان عموما ويف اجلنوب
خ�صو�صاً �شهد خطوات كبرية اىل الأمام .و�ش ّدد على «�أن خميم عني احللوة
لالجئني الفل�سطينيني لن يكون �أبداً ملج�أ للمجرمني وال اخلارجني على
القانون».
التج�س�س املتعاملة مع العدو اال�سرائيلي،
ويف ما يتعلق ب�شبكات ّ
قال العماد قهوجي «�إن يف تاريخنا �صفحات نا�صعة لن ي�ؤثر فيها بع�ض
النقاط ال�سود على الرغم من خطورتها �أحياناً».

رئي�س الأركان ي�ستقبل
امللحق الع�سكري الفرن�سي
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ا�ستقباالت رئي�س الأركان

ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن
�شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف
الريزة ،امللحق الع�سكري الفرن�سي
اجلديد العقيد فيليب بيرتيل ،و ّمت
التداول يف الأو�ضاع العامة والتعاون
الع�سكري بني اجلي�شني اللبناين
والفرن�سي.

 ...والنائب مي�شال احللو
ا�ستقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
النائب مي�شال احللو الذي �أثنى على جهود امل�ؤ�س�سة الع�سكرية املبذولة يف
تر�سيخ الأمن والإ�ستقرار يف البالد.

 ...والنائب ال�سابق �أحمد حبو�س
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب ال�سابق �أحمد حبو�س
الذي �أثنى على دور اجلي�ش.

 ...و�سفريي منظمة الربملان الدويل
واللجنة العاملية لل�صحة الطبيعية
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة� ،سفري منظمة
الربملان الدويل الدكتور زهري العبيدي ،و�سفري اللجنة العاملية لل�صحة
الطبيعية الدكتور هيثم �أبو �سعيد .وقد تناول البحث مو�ضوع تنظيم م�ؤمتر
�صحي دويل يف لبنان مطلع العام  2010وم�شاركة اجلي�ش وم�ساعدته يف
هذا املجال.
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 ...والنائب فادي الهرب

 ...والنائب خالد زهرمان

ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب فادي الهرب
الذي �أكد دعمه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية وجهودها املبذولة يف تر�سيح الأمن
واال�ستقرار.

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،النائب خالد زهرمان يف
زيارة تعارف �أ�شاد خاللها بدور اجلي�ش يف حفظ ال�سلم الأهلي.

 ...ووفداً من املنظمة الدولية لل�صحة الطبيعية

 ...ورئي�س املحكمة املذهبية الدرزية

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من املنظمة الدولية
لل�صحة الطبيعية املنبثقة عن الربملان الدويل للأمن وال�سالم برئا�سة
الدكتور هيثم �أبو �سعيد ،الذي ق ّدم التهنئة بعيد اجلي�ش.

ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،رئي�س املحكمة
املذهبية الدرزية يف منطقة املنت القا�ضي ال�شيخ غاندي مكارم ،الذي �أكد
دعمه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.

 ...وم�ساعد
رئي�س اركان
الدفاع الربيطاين
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ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف
مكتبه يف الريزة ،م�ساعد رئي�س
�أركان الدفاع الربيطاين ل�ش�ؤون
ال�سيا�سة الأمنية الدولية اللواء
جوناثان �شاو ،يرافقه امللحق
الع�سكري الربيطاين يف لبنان
املقدم �ستيفان �أندروز.

 ...ووفداً من جمعية تنظيم الأ�سرة

 ...ور�ؤ�ساء بلديات

ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من جمعية
تنظيم الأ�سرة .وقد تناول البحث مو�ضوع التعاون بني اجلي�ش واجلمعية.

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،كالً من رئي�س بلدية عاليه
ال�سيد وجدي مراد ورئي�س بلدية بحمدون ال�سيد ق�سطا �أبو رجيلي ،وجرى
البحث يف �أمور تتعلق بالأمن يف البلدتني خالل مو�سم اال�صطياف.

 ...و�أع�ضاء اللجنة العليا املنظمة للبطولة العربية
الع�سكرية للعدو الريفي

 ...ووفداً من حركة لبنان ال�شباب

ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة� ،أع�ضاء اللجنة العليا
املنظمة للبطولة العربية الع�سكرية الرابعة للعدو الريفي ،يتقدمهم
رئي�س املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن جورج بطر�س ،حيث
ق ّدموا له درع البطولة.

 ...ووفداً من بلدات
بتاتر وبعل�شميه
والرميلة

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من حركة لبنان
ال�شباب برئا�سة ال�سيد وديع حنا ،الذي ق ّدم دعوة حل�ضور احتفال و�ضع �إكليل
على لوحة ال�شهداء يف �ساحة بلدة عني اجلديدة يف عاليه.

ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه
يف ال�يرزة ،وف��داً من بلدات بتاتر
وبعل�شميه والرميلة الذي �أ�شاد بدور
اجلي�ش يف احلفاظ على الأمن.
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 ...ووفداً من م�ؤ�س�سة
العرفان التوحيدية
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً من م�ؤ�س�سة العرفان
التوحيدية� ،ض ّم كالً من ال�شيخ حمزة كوكا�ش وال�شيخ راجح عبد اخلالق
اللذين ق ّدما التهنئة مبنا�سبة عيد اجلي�ش.

 ...وامللحق الع�سكري الرتكي
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة ،امللحق
الع�سكري الرتكي العقيد الركن تيفون البريق يف زيارة وداعية ق ّدم فيها
خلفه املقدم الركن علي تا�س.

 ...ووفد �إعادة �إعمار خميم نهر البارد
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً �ضم كالً من ال�سادة:
مدير عام مكتب �ش�ؤون االونروا يف لبنان �سالفاتوري لومباردو ،ماري �شبلي،
حممد عبد العال (من منظمة االونروا) ،ومن �شركة اخلطيب وعلمي ،ال�سيد
�سمري اخلطيب وال�سيد نا�صر �سعد ،وال�سيدة ماري لويز �أبو جودة من رئا�سة
جمل�س الوزراء .وقد تناول البحث املخطط التوجيهي لإعادة �إعمار خميم نهر
البارد.

 ...ووفداً ع�سكرياً
�أردنياً �أمريكياً م�شرتكاً
ا�ستقبل رئي�س الأركان ،يف مكتبه يف الريزة ،وفداً ع�سكرياً �أردنياً �أمريكياً
م�شرتكاً .وقد جرى البحث يف مو�ضوع تزويد اجلي�ش اللبناين بع�ض الأ�سلحة
واملعدات.
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�أمر اليوم

هكذا تو ّجه
العماد قائد اجلي�ش
اىل الع�سكريني
مبنا�سبة الأول من �آب

�إ�ستعدادكم الدائم
للت�ضحية
�أ�صدق
معاين العيد

توجّه قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اىل
الع�سكريني مبنا�سبة عيد اجلي�ش من خالل «�أمر
اليوم» ،معترباً �أن أ��صدق معاين العيد يج ّ�سدها
ا�ستعدادهم الدائم للبذل والت�ضحية.
يف ما ي�أتي ن�ص «�أمر اليوم».
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هذا املجال ،ثم ك�سبتم الرهان
بالأم�س القريب ،يف توفري �أمن
العملية االنتخابية ،على الرغم
من الظروف اال�ستثنائية التي
�أحاطت بها .ومل يقت�صر دوركم
على جمايل الدفاع والأمن ،بل
تع ّدى ذلك �إىل املجال الإمنائي ،فكنتم خري معني
للمواطنني ،يف حفظ بيئتهم ودرء خطر احلرائق
عن �أرواحهم و�أرزاقهم.
و�إزاء �إمكاناتكم املتوا�ضعة من الأعتدة والأ�سلحة،
التي ال تقا�س �أب��داً بحجم ما لديكم من �إرادة
و�شجاعة والتزام� ،أعدكم بالعمل ِ ّ
بكل جهد على
ت�أمني ما ت�صبون �إليه ،مبا يليق بت�ضحياتكم
ويل ّبي حاجات جي�شكم الدفاعية والأمنية ،التي
طاملا انتظرمتوها ،و�أظ��ه��رمت للجميع مدى
ا�ستحقاقكم لها وجدارتكم يف ا�ستخدامها.

�أيها الع�سكريون
تطل الذكرى الرابعة وال�ستون لت�أ�سي�س اجلي�ش،
و�أنتم ت�ستمرون ِ ّ
بكل ثبات و�إخال�ص ،يف �صون
الر�سالة و�أداء الواجب� ،سالحكم الإمي��ان بلبنان،
وحافزكم ثقة ال�شعب والتفافه حولكم .ويف
ا�ستعدادكم الدائم للبذل والت�ضحية ،ذوداً عن
حيا�ض الوطن وحفاظاً على �أمنه وا�ستقراره� ،إمنا
جت�سدون �أ�صدق معاين العيد ،كما يف وحدتكم
ّ
ّ
ً
ً
التي تزداد ر�سوخا يوما بعد يوم ،متثلون �صورة
نا�صعة عن عائلة الوطن الكربى ،وحتفظون �أمانة
رفاقكم ال�شهداء ،الذين �سقطوا يف مواجهة العدو
الإ�سرائيلي والإره��اب ويف حماية م�سرية ال�سلم �أيها الع�سكريون
الأهلي ،لي�صنعوا بدمائهم الزكية كرامة اجلي�ش تنتظركم مهمات كثرية يف مقبل الأيام ،فكونوا
وقوة ا�ستمراره ،وير�سموا للوطن درباً �إىل النور على �أمت اجلهوزية ملواجهة �أي عدوان �إ�سرائيلي
حمتمل ،ولإحباط خمططات هذا العدو ،الذي ال
واحلرية واحلياة.
ً
ي��زال جاثما فوق م��زارع �شبعا وت�لال كفر�شوبا
واجلزء ال�شمايل من بلدة الغجر ،وي�ستمر
�أيها الع�سكريون
ً
لقد ك��ان العام املن�صرم مثقال بالكثري من يف خ���رق ح��رم��ة الأج�����واء وامل��ي��اه
املخاطر وال��ت��ح��دي��ات ،لكن عزائمكم مل تهن الإقليمية اللبنانية ،و�إطالق
حلظة �أم���ام ال�صعاب ،فت�ص ّديتم لنار الفتنة تهديداته �ضد لبنان،
املتنقلة بني منطقة و�أخرى ،ومت ّكنتم من توفري ب�شعبه وجي�شه
اال�ستقرار املطلوب ،الذي �سمح بعودة امل�ؤ�س�سات ومقاومته،
الد�ستورية �إىل ممار�سة دورها الفاعل ،كما واجهتم
�شبكات الإره��اب والعمالة ،بالت�ضافر مع �سائر
الأجهزة الأمنية ،فح ّققتم جناحات باهرة يف

م���ت���ج���اه ً�ل�ا
ق�����رار جمل�س
الأم���ن ال��رق��م ،1701
ال����ذي ال��ت��زم��ت��م تطبيقه
بدقة و�أمانة ،بالتعاون الوثيق مع
ر�ص
القوات الدولية .ل��ذا �أدع��وك��م �إىل ّ
ال�صفوف والت�ش ّدد يف �ضبط الأمن واال�ستقرار
يف ال��داخ��ل ،ملواكبة اخل��ط��وات الواثقة للعهد
اجلديد ،يف تر�سيخ الوحدة الوطنية ودفع م�سرية
النهو�ض بالبالد على خمتلف الأ�صعدة.
�أنتم حمط ثقة املواطنني و�أملهم املرجتى ،فال
تبخلوا ببذل �أغلى الت�ضحيات يف �سبيلهم،
واجعلوا من �صمتكم الطويل ،واحة تزهر
بالعطاء ،و�صرخة ح ٍ��ق مد ّوية
تنت�صر لل�شعب والوطن.

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

57

�آب�/أيلول

2
0
0

9

الأول من �آب

دورة العميد ال�شهيد جنيب واكيم

 157مالزماً �أق�سموا

الواجب
حتى الإ�ست�شهاد

يوم واحد يف ال�سنة نرى فيه النجوم جمتمعة يف و�ضح النهار� .إنه يوم َمن حمل ال�شرف والت�ضحية
والوفاء ر�سالة حياته ،وهدف وجوده ،يوم مقد�س� ،إنه يوم عيد اجلي�ش.
ففي الأول من �آب ،كل عام يتح ّ�ضر وطننا ال�ستقبال دفعة جديدة من املالزمني الذين نذروا �شبابهم
وحياتهم حلمايته والدفاع عن كل حبة من ترابه وعن كل غ�صن من �أرزه.
ويف الأول من �آب هذا العام كان املوعد معقوداً ل�ضباط دورة العميد ال�شهيد جنيب واكيم ،الذين
�أق�سموا ميني الوالء للوطن والتزام واجب الدفاع عنه.

رئي�س اجلمهورية:
�أنتم قطعاً حزام الأمان للوطن
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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احل�ضور
�أق��ي��م �إح��ت��ف��ال تقليد ال�سيوف
لل�ضباط اجل���دد يف ملعب ف ��ؤاد
ف��رح��ات يف ثكنة ���ش��ك��ري غ��امن،
برئا�سة العماد مي�شال �سليمان
رئي�س اجلمهورية ،ال��ذي قال يف الأر�ض ،لكنه لي�س الطريق الوحيد م�ساءلة ذاتية ونقد م�س�ؤول عما
كلمته �إن ال��ق��رار  1701ي�ؤمن امل�شروع ملن هتكت �أر�ضه .ودعا ق ّدمناه ك�سيا�سيني منحنا ال�شعب
ال��ط��ري��ق ال��دب��ل��وم��ا���س��ي لتحرير العماد �سليمان اىل الوقوف وقفة ثقته (ن�ص الكلمة يف مكان اخر).
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ك��ذل��ك ل�� ّب��ى دع��وة ق��ائ��د اجلي�ش
اىل الإح���ت���ف���ال رئ��ي�����س جمل�س
النواب نبيه بري ،ورئي�س حكومة
ت�صريف الأعمال ف���ؤاد ال�سنيورة،

ورئي�س الوزراء املك ّلف �سعد الدين
احل���ري���ري .وح�����ض��ر ن��ائ��ب رئي�س
جمل�س النواب فريد مكاري ،نائب
رئي�س جمل�س ال��وزراء اللواء الركن
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ع�صام �أبو جمرا ،والوزراء يف حكومة بارود ،ن�سيب حلود ،ماريو عون� ،أالن م�تري ،خالد ق��ب��اين ،مت��ام �سالم ،رمي���ون ع����ودة ،ج��و ت��ق�لا ،وف���وزي
ت�صريف الأعمال :اليا�س املر ،زياد طابوريان ،ج�بران با�سيل ،طارق حممد ج��واد خليفة ،غ��ازي زعيرت��� ،ص��ل��وخ .وال��ن��واب :حكمت ديب،
62
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و�شخ�صيات دبلوما�سية بالإ�ضافة وك��ب��ار �ضباط ال��ق��ي��ادة وفعاليات
�أن��ط��وان زه��را ،وليد خ��وري ،فريد حرب� ،أالن عون ،وعمار حوري.
حبيب ،عاطف جم��دالين ،بطر�س وح�ضر ممثلو املرجعيات الروحية اىل ممثلي ق��ادة القوى الأمنية ر�سمية واقت�صادية واجتماعية.
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و�صول ال�شخ�صيات
بعد انتهاء متركز القوى امل�شاركة،
�أع��ل��ن ق��ائ��د ال��ع��ر���ض و���ص��ول علم
اجلي�ش على عزفة الت�أهب .ومع �أمر
«اىل العلم» وقف احل�ضور وعزفت
مو�سيقى اجلي�ش عزفة العلم والزمة
الن�شيد الوطني اللبناين ،حيث بدا
املتخ ّرجون ب�أبهى ح ّلتهم ،وجوههم
تلمع افتخاراً ،ال يهمهم �شم�س وال
ح ّر ،تتجه �أنظارهم نحو العلم الذي
�سيق�سمون ميني الدفاع عنه.
تتاىل و�صول ال�شخ�صيات بدءاً
64
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باللواء الركن رئي�س الأركان ،العماد رئي�س جمل�س ال����وزراء املكلف ،جمل�س ال��ن��واب ،ال��ذي��ن ح�� ّي��ا كل امل��ح��ددة ،قبل �أن يتو ّجهوا اىل
قائد اجلي�ش ،وزير الدفاع الوطني ،رئي�س جمل�س ال����وزراء ،ورئي�س منهم العلم و�سط مرا�سم التكرمي من�صة الإ�ستقبال.
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ع��ن��د التا�سعة،
و�������ص������ل رئ���ي�������س
اجل��م��ه��وري��ة ال��ع��م��اد مي�شال
���س��ل��ي��م��ان ،ع��ل��ى وق����ع عزفة
ال��ت���أه��ب ،ف��ق�� ّدم ال�سالح
وع��زف��ت املو�سيقى
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حلن التعظيم ،ثم الن�شيد الوطني،
قبل �أن ي�ضع الرئي�س �إكليالً من
الزهر على الن�صب التذكاري ل�شهداء
�ضباط اجلي�ش.
يف ه��ذه الأث��ن��اء ���س��اد ال�صمت
امل��ك��ان ،وع��ق��ب ع��ب��ارة فلنتذكر

�شهداءنا ر ّدد امل�شاركون يف العر�ض
ب�صوت واح��د عبارة« :لن نن�ساهم
�أبداً» ثالث مرات.
حلظة رهيبة ن�شعر خاللها �أن
ال�شهداء ما زالوا �أحياء حقاً ،و�أرواحهم
ت�سكن كل �شاب من ه���ؤالء الذين
�أق�سموا على متابعة الدرب.

الرئي�س ا�ستعر�ض
ال��ق��ـ��وى املـ�شاركة
ي��راف��ق��ه وزي���ر ال��دف��اع وقائد
اجلي�ش ،وم��ن ث��م اتخذ اجلميع
�أم��اك��ن��ه��م ع��ل��ى املن�صة
الر�سمية.
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ت�سليم البريق
«مل �سالحك  -اىل الأم��ام �سر»،
وي���أخ��ذ ح�� َم��ل��ة الأع��ل�ام والبيارق
�أماكنهم على �أر�ض امللعب .وب�أمر
من م�ساعد قائد العر�ض« :ح َملة
الأع�ل�ام والبيارق  -ق��ف» ،يتو ّجه
ح َملة بريق املدر�سة احلربية اىل
املخ�ص�ص يف و�سط امللعب
املكان ّ
وكذلك تالمذة �ضباط ال�سنة الثانية
الذين �سيت�سلمون البريق.
ق��ائ��د امل��در���س��ة يت�س ّلم البريق
من الدورة املتخ ّرجة وي�سلمها اىل
طليع ال�سنة الثانية ثم ي�أمر قائالً:
«ت�س ّلموا بريق املدر�سة احلربية»،
فيت�س ّلمه طليع ال�سنة ،فيما عيون
تالمذة ال�سنة الثانية تلمع �شرراً
وك�أنهم يهنئون من �سبقوهم اىل
اجل��ه��اد وال��ق��ي��ادة ،ويقولون لهم:
انتظرونا ف�أنتم ال�سابقون ونحن
الالحقون� .أ ّما تالمذة ال�سنة الأوىل
في�شاهدون ع ّرابيهم بكل فخر.
ت�سمية الدورة
تق ّدمت ال���دورة املتخ ّرجة التي
ت�ضم  157م�لازم��اً ،و�أ ّدت ن�شيد
امل��در���س��ة احلربية �ضمن �صفوف
منتظمة وب�����ص��وت واح���د مو ّحد.
بعدها ،تق ّدم طليع الدورة ال�سابقة

وت�س ّلم �إمرة الدورة املتخ ّرجة قائالً:
«دورة ،الأم���ر يل» .و�أم���ر ال���دورة
املتخ ّرجة «�أيها الفتيان اركعوا»،
وبحركة واح��دة رفعوا �أيديهم اىل
ال�سماء ورك��ع��وا على ركبة واح��دة
منزلني �أيديهم معاً .وو ّج��ه طليع
ال��دورة ال�سابقة ال�س�ؤال اىل طليع
الدورة املتخ ّرجة ،بهجت م�صطفى
اخلطيب« :يا طليع الفتيان ماذا
اخرتمت لت�سمية دورتكم؟» ف�أجاب
اخلطيب« :نطلب لدورتنا �إ�سم دورة
العميد ال�شهيد جنيب واكيم».
تق ّدم طليع ال��دورة ال�سابقة من
الرئي�س �سليمان بخطى ريا�ضية
وطلب ت�سمية الدورة« :ب�إ�سم ه�ؤالء
الفتيان� ،أطلب ت�سمية دورتهم،
دورة العميد ال�شهيد جنيب واكيم»،
ف��ر ّد رئي�س اجلمهورية« :فلت�س َّم
دورتكم دورة العميد ال�شهيد جنيب
واكيم».
وع��ل��ى وق��ع ه��ذه ال��ك��ل��م��ات ،عال
الت�صفيق بني احل�ضور والأه��ايل،
فيما كان طليع الدورة ال�سابقة عائداً
اىل مكانه ،و�أم��ر ال��دورة املتخ ّرجة
قائالً« :يا رجال دورة العميد ال�شهيد
جنيب واك��ي��م ،ق��ف��وا» .وق��د ُقرعت
الطبول اختتاماً ب�أمر من م�ساعد
قائد العر�ض.
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تالوة املرا�سيم
بعد ال��ع��ر���ض ،ت�لا وزي��ر الدفاع
الوطني يف حكومة ت�صريف الأعمال
اليا�س املر ،مر�سوم ترقية تالمذة
�ضباط اجلي�ش ،ال��ذي��ن يتوزعون
على النحو الآت��ي� 85 :ضابطاً يف
القوات الربية� 9 ،ضباط يف
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القوات اجلوية و� 5ضباط يف القوات خ��ل�ال ت��ل��اوة الأ����س���م���اء ،علت
الت�صفيقات والزغاريد والهتافات،
البحرية.
وتال وزير الداخلية والبلديات زياد �آتية من ناحية �أه��ايل املتخ ّرجني
بارود ،مر�سوم ترقية تالمذة �ضباط ومل��ع��ت دم���وع ال��ف��رح يف عيون
ال�ضباط اجلدد.
قوى الأمن الداخلي والأمن العام.

ال�سيف وال َق َ�سم
بعد ذلك ،وقف رئي�س اجلمهورية
وب�����د�أ ب��ت�����س��ل��ي��م ال�����س��ي��وف اىل
املتخ ّرجني الذين تقدم كل منهم
بخطى ريا�ضية ،فور تالوة �إ�سمه،

يت�س ّلم �سيفه من رئي�س اجلمهورية
وي�ضعه حت��ت �إب��ط��ه الأي�����س��ر ثم
ين�صرف.
ب��ع��ـ��د الإن��ت��ه��ـ��اء م��ن مــرا�سم
ت�سليــم ال�سيوف� ،أم��ر الت�أهب،

احرتاماً لعلم اجليـ�ش الذي يتق ّدم
من �أمام رئي�س اجلمهورية ،بينما
ي�ؤدي طليع الدورة التحية ،وينــزع
غطــاء الر�أ�س مم�سكاً زاوية العلم
بيده الي�سرى ،رافعاً يده اليمنى

وال��رج��ال م��ن �أنانيتهم،
مق�سماً اليمني:
«�أق�����س��م ب��اهلل العظيم �أن �أق��وم وا�ست�شهد الكثري منهم التزاماً به.
بواجبي كامالً حفاظاً على علم بالدي �أعلن ال�ضباط املتخ ّرجون التزامهم
مق�سمني:
وذوداً عن وطني لبنان».
ه��ذا ال َق َ�سم ال��ذي ج�� ّرد ال�شباب «واهلل العظيم».
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كلمة
رئي�س اجلمهورية
رئي�س اجلمهورية �ألقى كلمة يف
املنا�سبة هنا ن�صها:
«�أي���ه���ا ال�����ض��ب��اط املتخ ّرجون،
ت�شمخون اليوم ب�سيوفكم املعقودة
يف �ساحات املجد والعزة والكرامة.
وما العميد ال�شهيد جنيب واكيم
�سوى بطل من �أبطالها ما ر�ضي
بالغدر والعدوان ،فكان مع كوكبة
من ال�ضباط واجل��ن��ود من الأوائ��ل
الذين ق ّدموا دمهم فداء لعقيدتهم
الوطنية فتخلد هو والرفاق ليخ ّلد
العلم وينه�ض الوطن .تنطلقون
م��ن م��ن��ه��ل امل��ع��رف��ة وال�����ش��رف
لتلتحقوا بقطعاتكم و�أفواجكم
و�ألويتكم حماة الوطن �أنتم وعنوان
ب��ق��ائ��ه� .إع��ل��م��وا �أن تن�شئتكم
الع�سكرية وتاريخ جي�شكم والقوى
الأم��ن��ي��ة ي��دع��وان��ك��م �إىل التزام
ق�سمكم كما �أ�سالفكم ورفاق ال�سالح.
بكم ي�أمن املواطن غده ويطيب
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ي���وم���ه ف أ���ن��ت��م
الذين ع�صيتم على العدو
فما ا�ستطاع �شرذمتكم وانت�صرمت
عليه .يكفيكم �أن �شعبكم ي�ؤازركم
فقد كنتم على ال��دوام له وللدولة
ول���ن ت��ك��ون��وا ي��وم��اً جم���رد حماة
للنظام.
لقد عانى لبنان منذ ن�ش�أة الكيان
الإ�سرائيلي وكانت الت�ضحيات تلو
االخ��رى ترخ�ص للرد على العدوان
فت�صديتم لأدوات��ه ولعمالئه حفظاً
لع ّزة الوطن و�صوناً لقيمه وح�ضارته
ال��ف��ري��دة امل��م��ي��زة .فلقد ح��اول
الإره��اب وحتت �ستار الدين الذي
هو منه براء ،وب�إ�ستعماله خميمات
ال�شعب الفل�سطيني املظلوم� ،أن
يوجه لكم �ضربة قا�صمة باعتقاده
�أن��ه ي�ستطيع �إره��اب��ك��م مق ّدمة
لإنهاء الوطن .كما ن�شطت �شبكات
ال��ع��م�لاء حم��اول��ة اخ��ت�راق بع�ض
�ضعاف النفو�س �إال �أن ت�ضحياتكم

و���ص��م��ودك��م و�سهركم
الدائم و�أنتم �أ�صحاب ق�ضية قبل
كل �شيء �أحبط كل تلك امل�ؤامرات.
�إن ك��ل ن��ق��ط��ة دم �أري���ق���ت مل
تذهب ه��دراً بل روت هذه الأر�ض
الطيبة ليبقى لنا الربيع .ومل تقو
الأعا�صري على زعزعة كياننا� .إن
املهام امللقاة على عاتقكم ج�سيمة
ف�أنتم تدافعون ع��ن احل���دود �إىل
جانب ق��وات الأمم املتحدة حلفظ
ال�سالم .ومع هذا ف�إن �إ�سرائيل ال
تزال تخرق القرار  1701ب�أعمال
ا�ستفزازية جواً وبراً وبحراً وبتجنيد
التج�س�س .من
العمالء يف �شبكات ّ
هنا ف�إننا جندد املطالبة مبتابعة
التطبيق الكامل لهذا القرار من
دون �أي تعديل يف مندرجاته،
ون�ش ّدد على تنفيذ بنوده كافة من

قبل �إ�سرائيل
والإن�سحاب من الأج��زاء
التي ال تزال حمتلة من �أر�ضنا يف
مزارع �شبعا وتالل كفر�شوبا واجلزء
ال�شمايل من قرية الغجر .فهذا
القرار الذي �إرت�ضيناه ووفرنا الدعم
الكامل له عرب �إنت�شار �سريع وغري
م�سبوق للجي�ش يف اجلنوب بعد
غياب لأك�ثر من ثالثة عقود� ،إمنا
ي�ؤمن الطريق الدبلوما�سي لتحرير
الأر�ض ،لكنه بالطبع لي�س الطريق
ال��وح��ي��د امل�����ش��روع مل��ن احتلت
�أر�ضه وهتكت حدوده .كما ينبغي
الت�أكيد يف هذا ال�صدد �أن واجبنا
يدعونا �أن نحر�ص �أ�شد احلر�ص على
عنا�صر قوات الطوارئ ،كما نحر�ص

ع��ل��ى جنودنا
وعنا�صرنا وهم الآت��ون من
عدة دول بنا ًء على طلبنا ،للت�أكد
من الإن�سحاب الإ�سرائيلي الكامل
من �أرا�ضينا ب��دون قيد �أو �شرط
وللمحافظة على الأمن وال�سالم يف
جنوبنا الغايل».
وتابع:
«�إعلموا �أيها ال�ضباط املتخ ّرجون
�أن م�ؤ�س�ستكم تقدم النموذج املميز
يف املحافظة على القيم الإن�سانية
املتمثلة بالدميقراطية و�صون

احل�����ري�����ات
العامة و�إح�ت�رام حقوق
الإن�سان ونبذ التع�صب والطائفية،
ف��ه��ي ت��ع��م��ل وت��ن��ت��ظ��م بالقرار
ال�سيا�سي .وقد �شهدنا �إ�ستحقاقات
ك�برى واكبت ع��ودة لبنان الدولة
�إىل مكانتها يف اخلريطة العربية
وال���دول���ي���ة ،ف��ك��ان��ت ال��ع�لاق��ات
الدبلوما�سية مع ال�شقيقة �سوريا،
ر�سخت عمق العالقة بني
والتي ّ

ال�شعبني .وا�ستطعنا �أن
جن�� ّن��ب ال��وط��ن ارت�����دادات و�آث���ار
الأزم��ات الإقليمية والعاملية ،ومل
يعد �ساحة لل�صراعات بل للحوار
و�إ�ستعاد �صوته املدويّ وامل�سموع
يف املحافل .كما اجتزمت وب�إمتياز
ا�ستحقاق الإنتخابات النيابية التي

اج��ري��ت ل��ل��م��رة الأوىل
يف يوم واحد وكانت �ش ّفافة وحرة
ب�شهادة الداخل واخلارج ،وما احلركة
ال�سياحية والثقافية والإقت�صادية
التي تعم �أرج���اء ال��وط��ن ب�أكمله
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�إال ث��م��رة ج��ه��ودك��م وت�ضحياتكم
والتزامكم ال����د�ؤوب� .أن��ت��م قطعاً
حزام الأم��ان لوطن ا�ستعاد رونقه
وت�ألقه».
وتابع فخامة الرئي�س:
«�أيها اللبنانيون ،ال بد لنا يف هذا
اليوم ونحن ن�شهد على ح�صاد عقود
من عمل �شبابنا الذي �إختار الإن�ضواء
يف الأ�سالك الع�سكرية� ،إال �أن نقف
وقفة م�ساءلة ذاتية ونقد م�س�ؤول
عما قدمناه ك�سيا�سيني ،منحنا
ال�شعب ثقته لتح�صني وحدتنا
الوطنية� ،أقله وف��اء لدم ال�شهداء
كل ال�شهداء على م�ساحة الوطن
لأي طائفة �أو دين �إنتموا ويف �أي
عقيدة �أو حزب �إنتظموا .ترى ما
ال��ذي مينعنا من حتقيق حلم كل
�شهيد بوطن دميوقراطي ح ّر بعيداً
عن الطائفية واملحا�ص�صة؟ وما
ال��ذي يثنينا عن القيام بخطوات
�إ�صالحية الزمة فنعزل الفا�سد ونكف
يد ال�سارق ونترب�أ من حامل ال�سالح
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لغاياته اخلا�صة
لتتمكن القوى الأمنية من
�ضرب املخلني؟
هل ّموا نقف وقفة �ضمري �أمام
�أرواح �شهداء اجلي�ش الذين ت�صدوا
للإرهاب وللعدو الإ�سرائيلي جنباً
�إىل جنب مع �شهداء املقاومة،
و�أي�ضاً مع ال�شهداء من الأطفال
وال�شيوخ والن�ساء ال��ذي��ن �آمنوا
ف�صمدوا بوجه �آلة العدو املجرمة
وغدر الإره��اب .هل ّموا نقف وقفة
ت�أمل �أمام �أرواح ال�شهداء الر�ؤ�ساء
والقادة وال�سيا�سيني والإعالميني
واملثقفني الذين عملوا ف�أغنوا
الوطن وكانوا قرابني على مذبحه.
منهم ن�ستلهم م�سريتنا وب�إرادتكم
نقارع امل�ستحيل وبامل�ؤ�س�سات
نبني وطناً.
�إن التاريخ لن يرحم وال�شباب
الذين �شاركوا يف العملية الإنتخابية
و�أولئك الذين �سي�شاركون م�ستقبالً

عند ما
يبلغون الثامنة
ع�����ش��رة م��ن ال��ع��م��ر و�أق��ران��ه��م
امل��غ�ترب�ين ال��ذي��ن ل�� ّب��وا دعواتنا
ف�أتوا ليلم�سوا �أن وطنهم بخري،
وال��ذي��ن �سيمار�سون حقهم يف
الإن��ت��خ��اب ال��ع��ام  ،2013كلهم
�سيحا�سبوننا على �أي تق�صري �أو
تقاع�س �أو تفريط ف�صوت ال�شعب
من �صوت اهلل ،ومن غري امل�سموح
�أن نخذلهم .ح��رام علينا بعد كل
م��ا ج��رى �أن نقع �أ���س��رى الأرق���ام.
حرام على الوطن �أن ن�أ�سره ب�أرقام
وتواريخ طبعت �سجاالتنا ومعاركنا
الإنتخابية الطائفية بل املذهبية.
لنخرج لبنان من هذا ال�سجن فهو
واحلرية �صنوان.
تعالوا ن ّتحد حول كل تاريخ يحررنا
ب��دل �أن ي�أ�سرنا� .إن العامل يثق

بقدراتنا وما
من زائر �أو متابع خارجي
لأو�ضاعنا �إال ويعرب عن �إعجابه
ال�شديد بحيوية ال�شباب اللبناين،
�سواء يف الوطن �أو يف بالد االغرتاب.
فما العلة �إذا؟ �إذا كانت العلة فينا
كم�س�ؤولني فلنذهب ونعطي مكاناً
ل��ه���ؤالء .و�إذا كانت يف الد�ستور
فلنعمل على تعديله �أو ت�صحيح ما
يعرتيه من �شـوائب و�ضمن روحية
اتفاق الطائف ما يكفل حتقيق
التوازن بني ال�سلطات� .أما �إذا كانت
العلة يف الطائفية فلنعمل على
تطبيق ما دعا �إليه الطائف يف
هذا املجال ،فنبا�شر فوراً يف و�ضع
قانون �إنتخابي جديد يزيل �شوائب

امل�����ا������ض�����ي
ويعك�س متثيالً حقيقياً
لأ���ص��وات الناخبني ،وو�ضع ت�صور
منهجي متدرج يف�ضي �إىل �إلغاء
الطائفية ال�سيا�سية التي ما زالت
تفرز امل��ط�� ّب��ات املعيقة لتطور
احلياة ال�سيا�سية يف لبنان� .إن ذلك
ال يعني التفريط يف امل�شاركة
الكاملة للطوائف وف��ق��اً مليثاق
العي�ش امل�شرتك املن�صو�ص عنه
يف البند «ي» من مق ّدمة الد�ستور،
بل حت�صني هذه امل�شاركة بتطوير

ق�������واع�������د
الإختيار ليبقى لبنان
حاجة للإن�سانية ومنوذجاً حياً وخالّقاً
للتنوع واحل����وار وال��ت��ف��اع��ل بني
الطوائف .فال مربر لأن يتملكنا ٌ
خوف
�أو ترد ٌد �أو خ�شية من املحظور يف
مقاربة هذا املو�ضوع .كما ال يجب
�أال تكون لدينا خ�شية من مقاربة
مو�ضوع الإ�شكاالت الد�ستورية التي
ظهرت خالل الأزم��ات التي واجهها

ل���ب���ن���ان
خ���ل��ال ال�������س���ن���وات
امل��ا���ض��ي��ة ب�����ش���أن دور رئي�س
اجلمهورية وامل�س�ؤوليات الوا�ضحة
التي يجب �أن تلقى على عاتقه كي
يتمكن من �إدارة البلد و�إخراجه من
م�أزق التجاذبات ّ
املعطلة مل�صاحله
و�ش�ؤون املواطنني».

وتابع:
«�إن ما يدفعني �إىل طرح هذه
النقاط والت�سا�ؤالت هو وفقاً لأحكام
ال��د���س��ت��ور ب��ال��ذات ،م�س�ؤوليتي
ك��رئ��ي�����س ل��ل��دول��ة جت���اه �شعبي،
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خ�صو�صاً ونحن جن��ري امل�شاورات
لت�أليف حكومة ج��دي��دة تعك�س
وح��دة اللبنانيني وروح امل�شاركة
احلقيقية .ويف هذا الإط��ار دعوين
�أ�ؤك���د م��ن جديد على دور رئي�س
اجلمهورية ال�ضامن لهذه امل�شاركة
�إىل جانب دوره كحام لهذا الد�ستور.
وي�شكل امل�سار الذي تتخذ عملية
الت�شكيل جت��رب��ة م��ت��ج��ددة ل��روح
ال��دمي��وق��راط��ي��ة و�صيغة العي�ش
امل�شرتك بعد �سنوات طويلة مل
ن��ك��ن ن��ق��رر فيها اال�ستحقاقات
الد�ستورية الرئي�سة ،حيث كانت
تغلب ط��وال ه��ذه الفرتة تدخالت
خارجية م�ساعدة �أو معيقة ملثل
هذه اال�ستحقاقات� ،أكان ذلك على
م�ستوى �إجراء الإنتخابات �أو ت�شكيل
الرتكيبة الوزارية� .إال �أن ت�أخر والدة
احلكومة بال�سرعة التي يتوق �إليها
اللبنانيون وت�ستلزمها حاجات البالد
و�إ�ستحقاقاتها ،يدعونا �إىل التفكري
يف ال��ث��غ��رات ال��د���س��ت��وري��ة التي
تعيق قواعد اللعبة الدميوقراطية
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ودوران عجلة احلكم وح�سن �سري
امل�ؤ�س�سات الد�ستورية وال�سلطات
املحركة للدولة .وعلينا معاً �أن ن�ضع
الإ�صبع على هذه الثغرات ونبتدع
لها احللول واملخارج وفقاً لروحية
الد�ستور اللبناين .لذا �أمام حكومتنا
العتيدة مهمات وم�س�ؤوليات كبرية.
فهي �إذ ت�ضم خمتلف الأطياف
ال�سيا�سية يتوقع اللبنانيون منها
�أن تبا�شر عملية �إ�صالح وا�سعة يف
القطاعات الإداري���ة والإقت�صادية
واملالية واخلدماتية والإجتماعية،
بحيث تنقل البالد �إىل عتبة احلداثة
وال��ت��ط��ور وتغلق م��زاري��ب الهدر
وت�ضع خطة واقعية ووا�ضحة للخروج
من الأزمة الإقت�صادية التي تعي�شها
البالد ،وتخفيف �أعباء الديون التي
ترهق خزينة الدولة واملواطنني،
و�إيجاد حلول ناجعة مل�شاكل الكهرباء
واملياه وقطاع الإت�صاالت والنقل
وغريه».
وقال:
«�إن ب��ن��اء ال��وط��ن ل��ن ي��ك��ون �إال

بتقدمي الت�ضحيات والتنازالت لأجله.
وال تقوم قائمة وطن �إال مبقدار ما
يتنازل كل منا عن �أنانيته وم�صاحله
ل�صالح اخل�ير ال��ع��ام ،فخري الوطن
خ�ير للجميع وخ�ير اجلماعات �شر
لغريها� .إن العامل يتحرك ويتقدم
ب�سرعة يكفينا �أن نتابع ما يجري
على م�ساحة احلداثة والإخ�تراع لذا
ال يجوز �أن نقف مكتويف الأي��دي
ن��راوح مكاننا ،بل علينا ال�سعي
ب���إمي��ان وع���زم ومنهجية وثبات
حلل م�شاكل اللبنانيني احلياتية
والعمل لبناء م�ستقبلهم وحتقيق
�آمالهم والأح�لام� .إن ال�شعب ت ّواق
�إىل الإ���ص�لاح الإداري وال�سيا�سي،
و�إىل تطبيق ما تبقى من �إتفاق
ال��ط��ائ��ف ال����ذي ي��ع��ت�بر �ضمانة
للجميع .وما مت الإتفاق عليه يف
م�ؤمتر احلوار الوطني العام 2006
انطالقاً من روحية وميثاقية اتفاق
الطائف الذي يجب �أن يقر�أ بتمعن
وعمق .وال�شعب ت ّواق بالت�أكيد �إىل
�أن يلم�س خطوات جدية وهادفة

لتحديث امل���ؤ���س�����س��ات ولتعزيز
الدميوقراطية واملواطنية ،و�آليات
قيام املجتمع امل���دين ،وحتقيق
ال�لام��رك��زي��ة الإداري����ة متكيناً من
حتقيق الإمناء املتوازن وامل�ستدام.
فالعمل كثري وم�تراك��م و�آخ���ر ما
يتوقعه اللبنانيون من امل�س�ؤولني
ه��و �أن ي��غ��رق��وا يف التجاذبات
ال�سيا�سية ال��ت��ي تعرقل العمل
على حتقيق تطلعاتهم وجته�ض
�أحالمهم و�آمالهم بالعي�ش الكرمي
والآمن».
وختم قائالً:
«�أيها ال�ضباط املتخ ّرجون ،لنا �أن
نفتخر بكم دماء جديدة ت�ضخ يف
عروق امل�ؤ�س�سات الع�سكرية فيتح ّول
الأول من �آب �إىل ربيع متج ّدد على
تراب الوطن �سياجاً وقدوة .ولكم �أن
تكونوا مثاالً للوطنية ور�سالة لبنان،
اليكم ت�شخ�ص العيون وبكم يطمئن
اىل غده و�أحالم �أبنائه .فال ترتددوا
يوماً �أمام كرب امل�س�ؤولية والواجب.
ع�شتم عا�ش اجلي�ش وعا�ش لبنان».

عر�ض التحية
بعد كلمة رئي�س اجلمهورية
�أمر قائد العر�ض بالإ�ستعداد
لعر�ض التحية و�أعطى الأوامر
الالزمة لتحريك الوحدات �إىل
املخ�ص�ص .وبعد خروج
املكان ّ
القوى �أعطى طليع ال��دورة
املتخ ّرجة الأوامر الالزمة واخذت
ال��دورة مكانها �شمال ممر خط
عر�ض التحية يف مواجهة املن�صة.

ثم �أعطى �أمر تقدمي احل�سام
فو�شحه كل �ضابط متخ ّرج عند
مرور علم اجلي�ش من �أمامه.
ب��ع��ده��ا وق����ف رئ��ي�����س
اجلمهورية واحل�ضور و�أم��ر
قائد العر�ض «�إىل الأم��ام
�سر» و�سارت القوى بالرتتيب
امل��ح��دد ل��ه��ا ،يف الطليعة
ف�صائل اخلطوة املوقعة ،تليها
ف�صائل اخلطوة الريا�ضية.

العر�ض الع�سكري
�شاركت يف العر�ض الع�سكري ال��ذي �أقيم
للمنا�سبة فرق من مو�سيقى اجلي�ش ،الأعالم والبيارق،
املدر�سة احلربية ،معهد التعليم (مدر�سة الرتباء) ،القوات
البحرية ،القوات اجلوية ،ال�شرطة الع�سكرية ،لواء احلر�س اجلمهوري،
لواء الدعم ،اللواء اللوج�ستي ،املديرية العامة لقوى الأمن الداخلي،
املديرية العامة للأمن العام ،املديرية العامة لأمن الدولة ،مديرية
اجلمارك العامة ،فوج املغاوير ،فرع املكافحة ،الفوج املجوقل ،وفوج
مغاوير البحر.
ويف �أثناء العر�ض الع�سكري ،ح ّلقت طائرتان من نوع «هوكر
هنرت» ،ومروحيات ع�سكرية من طراز «غازيل» ،وطائرة
تدريب «كرافان � -سي�سنا».
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العميد ال�شهيد جنيب واكيم
 من مواليد - 1957/5/29جبيل.
 تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ�ضابط بتاريخ .1980/9/22
 حائز العديد من الأو�سمة والتهايناىل تنويه العماد قائد اجلي�ش.
 من عداد فوج الأ�شغال امل�ستقل. مت�أهل وله ثالثة �أوالد. ا�ست�شهد بتاريخ  2006/7/18يفحارة ال�ست  -اجلمهور (عدوان متوز).
 رقي لرتبة عميد بعد اال�ست�شهاد.يوم ا�ست�شهد هو ورفاق ال�سالح ،نعت قيادة
اجلي�ش �ضباطها ورتباءها و�أفرادها الذين ،و�إن
غابوا ب�أج�سادهم� ،سيبقون را�سخني يف عقولنا،
و�إ�سمهم خالد يف ذاكرة الوطن وتاريخه:

«�إنه قدر الأبطال...
قدر َمن حملوا حياتهم على �أك ّفهم و�سواعدهم،
ي�سعون بها اىل ترميم ما ّ
تقطع من و�صال
ال��وط��ن ...فاحت�ضنهم ت���راب ال��وط��ن يروونه
بدمائهم الطاهرة التي �أ�سالتها �صواريخ الغدر
احلاقدة.
�إنه قدر ال�شرفاء...
قدر َمن تك ّللوا ب�شرف الإنتماء اىل هذا الوطن،
والوفاء مل�ؤ�س�سته الع�سكرية ،والت�ضحية بحياتهم
على مذبحه.
ه�ؤالء الأبطال ،رفرفت �أرواحهم يف �سماء لبنان،
وحتديداً فوق ثكنة �شكري غامن  -الفيا�ضية يف
الأول من �آب  ،2009فتو ّجهت �أنظار ال�ضباط اجلدد
نحو ال�سماء نحو ال�شهداء الأب��رار تعاهدهم على
الوفاء لذكراهم ومتابعة درب ال�شرف والت�ضحية.
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يف ال�سجل الذهبي

92

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

د ّون فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان يف �سجل املدر�سة احلربية الكلمة الآتي
ن�صها:
���س��ي��وف��ك��م ُتعلي
�سياج الوطن ،وتعلو
للحق والأم��ان والذود
ع���ن ل��ب��ن��ان و�شعبه
يف مواجهة العدوان
الإ���س��رائ��ي��ل��ي وغ���در
الإرهاب.
م�����ن م���ـ���ـ���در����س���ة
ال�شــرف ،وفــي عيــد
امل ؤ������س��ـ�����س��ـ��ـ��ة التي
متثــّل وجــه بالدنــا
الفريدُ ،ت ّ
�ضــخ دماء
ج��دي��ـ��ـ��دة يف ع��روق
الوطنية والت�ضحية
والإباء.
لكم ه��ذا الفخر �أن
تكونوا دوم��اً للعلى،
ومل���ج���د ت�صنعونه

بربيق العـ ّزة والوفاء وال�سهر على تراب وطن
يولد كل ي��وم من ت�ضحيات �أبنائه ،وعزمهم
وت�������ض���ام���ن���ه���م يف
�إط��ار الدولة اجلامعـة
وال��ع��ادل��ة وال���ق���ادرة
التي ن�سعى لت�صليب
لبنـتها و�إعالء بنيانها.
فهنيئاً لكم �شمعة
ج���دي���دة تطفئونها
على �إ�سم قيم حمفورة
يف ق��ل��ب امل�ؤ�س�سة
و�أب���ن���ائ���ه���ا� ،شعلة
للوطنية والبطولة.
العماد
مي�شال �سليمان
رئي�س
اجلمهورية
اللبنانية
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ال�ضباط املتخرجون

• اجلي�ش:
 -1القوات الربية:
• بهجت م�صطفى اخلطيب � -إ�شارة.
• ف�ؤاد داين وهبي  -هند�سة قتال.
• ح�سام علي مهنا  -مدرعات.
• ح�سني علي حماده  -لوج�ستية.
• حممد كمال بدر الدين  -مدفعية.
• حممد يو�سف �شمعون  -م�شاة.
• ه�شام �صالح البتديني  -م�شاة.
• علي ح�سن زين الدين  -مدرعات.
• قا�سم حيدر �أحمد  -مدفعية.
• مروان فهد ذبيان  -مدفعية.
• جان طانيو�س �أ�سعد  -م�شاة.
• باتريك اليا�س حليحل  -م�شاة.
• �سعيد حممد �أبو ري�ش  -هند�سة قتال.
• ح�سام علي �شكر  -هند�سة قتال.
• حممد عبا�س يحي  -م�شاة.
• ا�سكندر عبد احل�سني ح�سان  -هند�سة
قتال.
• حممد غ�سان قداح  -م�شاة.

94

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�شادي ف�ؤاد زين  -م�شاة.
�شربل ابراهيم حكيم  -هند�سة قتال.
زكريا رهيف احلاج �شحادة  -م�شاة.
جورج �أ�سعد زعيرت  -مدرعات.
نادر نقوال اي�ساكوف  -م�شاة.
رئبال �أنور متراز  -مدرعات.
يحي �أ�سعد عقل  -مدرعات.
حمد �أحمد بهاء الدين  -م�شاة.
ا�سكندر جوزف العلم � -إ�شارة.
اليا�س �أنطوان البلعة  -م�شاة.
روبري فواز �أبو رزق  -مدرعات.
انرتانيك �سركي�س دمريجيان  -م�شاة.
مالك ح�سن الأدرع  -مدرعات.
�أحمد حممد الأ�سعد  -هند�سة قتال.
�أحمد حممد معطي  -م�شاة.
�أدولف مي�شال نبهان  -مدرعات.
غطا�س منر عطيه  -مدفعية.
�أحمد ح�سني خليفة  -م�شاة.
رامي اليا�س مفرج  -م�شاة.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عماد �سليم جانبني  -م�شاة.
�أحمد حممود طبيخ  -م�شاة.
وائل �سامي من�صور  -مدرعات.
جمال فواز �ساطي  -م�شاة.
بكر �أحمد علي  -م�شاة.
حممد �سامي فرحات  -م�شاة.
جوزف جورج التنوري  -هند�سة قتال.
جان اليا�س اخلوري  -م�شاة.
حممد �شكيب بو حمدان  -م�شاة.
جرج�س مارون اخلوري  -م�شاة.
خليل نقوال الفلك  -م�شاة.
كرمي �سامر امل�شطوب  -م�شاة.
�أنطوين رزق �أبو في�صل  -مدفعية.
�شربل جوزف ب�شعالين  -مدفعية.
�أحمد ابراهيم �أيوب  -م�شاة.
توفيق رميون اخلوري  -م�شاة.
علي ريا�ض �أبو �شاهني  -م�شاة.
ح�سني علي نايف  -م�شاة.

• علي كامل ترحيني -
م�شاة.
• �أنطونيو�س كرم كرم  -م�شاة.
• مارون جوزيف رزق  -م�شاة.
• جوزيف اليا�س �سمعان  -م�شاة.
• �سليم عبد اهلل الزيبق  -مدفعية.
• اليا�س جوزاف خليل  -مدرعات.
• نبيل يو�سف �صراف  -م�شاة.
• با�سل طنو�س طعمه  -م�شاة.
• حممد نزيه البابا  -م�شاة.
• يو�سف �سليم مينا  -م�شاة.
• اليا�س جرجي �سمعان  -م�شاة.
• مو�سى حممد نا�صر الدين  -م�شاة.
• �أحمد م�صطفى برغل  -م�شاة.
• جان مي�شال ال�شامي  -م�شاة.
• جرج�س مطانيو�س رزق  -م�شاة.
• حممد عون حميه  -م�شاة.

• بديع كرم كرم  -م�شاة.
• �سركي�س باخو�س رحمه  -م�شاة.
• لو�سيان دوميط لي�شاع  -م�شاة.
• اليا�س البدوي البي�سري  -م�شاة.
• وليد حممد ديب عدويه  -م�شاة.
• مارون ب�شارة زيدان  -لوج�ستية.
• حنا جوزيف احلم�صي  -م�شاة.
• عامر خالد العرت  -م�شاة.
• ف�ضل عبا�س عبا�س  -م�شاة.
• يعقوب ريا�ض عطيه  -م�شاة.
• علي حممد �أبو ملحم  -م�شاة.
• بيرت اليا�س هندي  -م�شاة.
• �أ�سعد طعان اليا�س  -م�شاة.
• جورج بطر�س مزهر  -م�شاة.
 -2القوات اجلوية:
• �أدهم عدنان �شرف الدين  -طيار.
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• عالء علي خ�شي�ش  -طيار.
• جورج �أنطوان فريحة  -طيار.
• يو�سف بول احلاج  -طيار.
• مي�شال فريد من�صور  -طيار.
• جورج ايلي لب�س  -طيار.
• رامي عبد ال�ساتر احلجريي
 طيار.• منوال �شكري نعمة  -طيار.
• و�سام مفيد زبد  -طيار.
 -3القوات البحرية:
• ح�سني علي طباجه  -بحري.
• م��ك��رم �شفيق احل��اي��ك -
بحري.
• �شارل زخيــا الق�صيفي -
بحري.
• حممد جمال حمزه  -بحري.
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• ربيع جوزيف خمول  -بحري.
• �أمن داخلي:
• �سامر �أبو �شقرا.
• عمر ال�س ّيد.
• زيدان يا�سني.
• فادي توما.
• حممد عا�شور.
• �إيلي �أبي فا�ضل.
• عا�صي ال�شعار.
• عو�ض �شعبان.
• ابراهيم غيا.
• منري عبد اخلالق.
• جورج عبده.
• جوزف �سرحان.
• ح�سن �سرور.
• وجدي احللبي.
• حممد عبداهلل.
• فيليب امل ّر.
• ح�سني وهبي.
• جاك �شكور.
• نزيه عليق.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�أمري دياب.
�شربل �سكندر.
�سامر �سليمان.
غ�سان احلاج ح�سن.
ح�سن حمزة.
نادر ق�صب.
طارق يون�س.
حممد احلاج �شحادة.
�سامر �سكاف.
خالد قدورة.
جورج عا�صي.
ايلي الرا�سي.
طارق بدران.
عبا�س فواز.
خمايل اخلوري.
�أمني �أحمد.
�أنطوان الفخري.
زياد داغر.
�سعد �أبو �شقرا.
�سامر حنني.
ح�سن من�صور.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

�أالن �أبو طعان.
رميون عزيزة.
جوين عي�سى.
�سامر معلوف.
طيفور حد�شيتي.
جورج الها�شم.
رامي �شقري.
�سيدريك �سلوم.
روجيه اجلربين.
�أحمد طالب.
�أمن عام:
فريد خليل.
خليل حرب�س.
وائل عون.
زياد �أ�سطه.
من�صور عبداهلل.
مروان خمايل.

�آب�/أيلول

2
0
0

9

احتفاالت وذكرى

ع�شية الذكرى الرابعة
وال�ستني لت�أ�سي�سه ك ّرم
اجلي�ش اللبناين �شهداءه
وق���ادت���ه ال��راح��ل�ين،
متم�سكاً بنهج الوفاء
مل��ن �صانوا بدمائهم
ال����وط����ن ،ور� ّ���س���خ���وا
بت�ضحياتهم بنيان
م�ؤ�س�سة ت�ستمر ن�ضرة
بعطاءات �أبنائها.

يك ّرم �شهداءه وقادته

اجلي�ش

�أمر اليوم
يف مبنى وزارة الدفاع الوطني
يف ال�ي�رزة� ،أق��ي��م احتفال ح�ضره
رئي�س الأرك��ان اللواء الركن �شوقي
امل�صري ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،ونواب رئي�س الأركان،
وقادة الأجهزة واملديريات التابعة
للقيادة ،حيث تلي «�أم��ر اليوم»
الذي و ّجهه قائد اجلي�ش للع�سكريني
باملنا�سبة .ثم جرى عر�ض التحية
من قبل ال��وح��دات املتمركزة يف
مبنى القيادة.
كذلك �أقيمت �إحتفاالت مماثلة يف
قيادات املناطق الع�سكرية ،حيث
و�ضعت �أكاليل الزهر على ن�صب
ال�شهداء بح�ضور �شخ�صيات ر�سمية
وروحية و�أهايل الع�سكريني ال�شهداء.
ويف مقر ع��ام اجل��ي�����ش ،تر�أ�س
قائد املقر العميد الركن اليا�س
زعرب ممثالً قائد اجلي�ش� ،إحتفال
و�ضع �إكليل من الزهر على ن�صب
اخلالدين.
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يكر م الراحلني
اجلي�ش
ّ

�أكاليل على �أ�ضرحة القادة ال�سابقني
حملت وفود من القيادة �أكاليل من الزهر ب�إ�سم قائد اجلي�ش اىل �أ�ضرحة
قادة اجلي�ش الراحلني .ففي غزير ّمت و�ضع �إكليل من الزهر على �ضريح
الرئي�س اللواء فواد �شهاب ،وو�ضع �إكليل �آخر على �ضريح العماد جان جنيم
يف كفرتيه ،و�آخر على �ضريح اللواء عادل �شهاب يف ر�أ�س النبع.
�أي�ضاً يف حارة �صخر و�ضع �إكليل من الزهر على �ضريح العماد �إميل
ب�ستاين ،ويف �صغبني و�ضع �إكليل على �ضريح العماد �إ�سكندر غامن ،كما
و�ضع �إكليل على �ضريح العماد حنا �سعيد يف بلدة القليعة.
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يكر م قادته
اجلي�ش
ّ

زيارت تهنئة
مبنا�سبة عيد اجلي�ش زارت وف��ود من القيادة منازل قادة
اجلي�ش ال�سابقني مقدمة اليهم التهاين ب�إ�سم قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي.
فقد تر�أ�س العميد بيرت �أبو حنا قائد �سالح املدرعات وفداً ق ّدم
التهاين اىل فخامة رئي�س اجلمهورية ال�سابق العماد �إميل حلود.
وتر�أ�س العميد الركن علي بح�سون رئي�س هيئة ال�ش�ؤون
الإدارية وفداً زار منزل العماد املتقاعد فكتور خوري.
وزار العميد الركن الطيار جالل مكة رئي�س هيئة ال�ش�ؤون
اللوج�ستية على ر�أ���س وفد من �ضباط القيادة منزل العماد
املتقاعد ابراهيم طنو�س.
وتر�أ�س العميد الإداري �إ�سكندر متى قائد �سالح الإ�شارة الوفد
الذي زار منزل رئي�س احلكومة الأ�سبق النائب العماد مي�شال
عون.
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وفود القيادة تهنىء الع�سكريني
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زارت وفود من القيادة القطع والوحدات يف مناطق انت�شارها حاملة اىل الع�سكريني التهاين مبنا�سبة الأول من �آب.
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قيادة اجلي�ش ك ّرمت ال�ضباط املتقاعدين

العماد قهوجي� :أنتم �إرث اجلي�ش

9

تكرمي متقاعدين
�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون

قائد اجلي�ش
ا�ستهل العماد قهوجي كلمته قائالً:
بالأم�س القريب� ،شاهدنا و�إياكم
���س��اح��ات ال��وط��ن ت�شتعل احتفا ًء
باجلي�ش وت��ك��رمي��اً ل��ه يف عيده،
و�سمعنا �آي���ات ال��ت�بري��ك والثناء
تنهال عليه من كل �شفة ول�سان،
فيما ان�برت خ�يرة قامات الأق�لام،
ت�شيد مب���آث��ره ودوره الكبري يف
حياة ال�شعب والوطن .واليوم نت ّوج
هذه املنا�سبة العزيزة على قلوبنا
جميعاً ،بلقاء �أبناء العائلة الع�سكرية
الواحدة ،فالعيد عيدكم �أيها الرفاق،
وم��ن �أوىل منكم ب��ف��رح احل�صاد،
بعد �أن بذلتم �أغلى �سنوات العمر
يف خدمة ه��ذه امل�ؤ�س�سة ،التي
باتت بف�ضلكم وبف�ضل رفاقكم
ال�سابقني وال�لاح��ق�ين ،امل�ؤ�س�سة
الوطنية الأوىل ،التي ي�شخ�ص �إليها
اللبنانيون جميعاً بكثري من االعتزاز
والتقدير ،وي��رون فيها ما ي�ضمن
يج�سد
حا�ضرهم وم�ستقبلهم ،وما ّ
احالمهم يف وطن قوي حر مزدهر.
ف���أه�لاً و���س��ه�لاً بكم يف �أح�ضان
م�ؤ�س�ستكم الأم� ،إخو ًة �أوفياء
خمل�صني .و�أ�ضاف� :إن �أهمية دور اجلي�ش و�سيادته وا�ستقالله ،وعلى مهماته الدفاعية ال��دور بخ�صو�صية املجتمع اللبناين وبق�ضايا
اللبناين ،ال تقت�صر على م��ا مي ّثله والأمنية والإمنائية فح�سب ،كما هي احلال لدى �إقليمية �شائكة.
ه��ذا اجلي�ش من رم��ز لوحدة الوطن جيو�ش العامل كافة ،بل تتعدى ذلك الرتباط هذا فلبنان كما يدرك اجلميع ،وطن فريد ببنيته
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«�أنتم �إرث اجلي�ش واملر�آة التي تعك�س �صورته النا�صعة يف جمتمعكم وحميطكم ،»...بهذا الكالم خاطب قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ال�ضباط املتقاعدين خالل حفل اال�ستقبال الذي �أقامته القيادة يف قاعة العماد جنيم مبنا�سبة عيد اجلي�ش.
ح�ضر الإحتفال الذي تر�أ�سه العماد قهوجي رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ،ورئي�س رابطة قدماء القوى امل�سلحة
اللبنانية العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س ،وعدد كبري من ال�ضباط املتقاعدين وكبار �ضباط القيادة.
الن�شيد الوطني اللبناين ومن ثم دقيقة �صمت على �أرواح ال�شهداء ،فكلمة العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س ،وختاماً كلمة
قائد اجلي�ش العماد قهوجي وحفل كوكتيل.
تهديداً للنظام العام وقفزة بالوطن
نحو املجهول.
ول��ب��ن��ان ك��ذل��ك ي��ق��ع يف خ�ضم
منطقة �ساخنة ،تع�صف بها �أزمات
�سيا�سية وع�سكرية متالحقة ،بفعل
ا���س��ت��م��رار ال��ع��دو الإ���س��رائ��ي��ل��ي يف
اغت�صاب حقوق ال�شعب الفل�سطيني،
واحتالله �أجزاء من الأرا�ضي اللبنانية،
ورف�ضه االن�صياع ل�شروط ال�سالم
ال�شامل وال��ع��ادل ،وخري دليل على
ذلك ما ن�سمعه اليوم على �أل�سنة
ق��ادة العدو من تهديدات يومية
�ضد لبنان ،بهدف زعزعة اال�ستقرار
الداخلي ،و�إلهاء الر�أي العام الدويل
ع��ن خمططاته امل�شبوهة .وهذا
الواقع يتطلب �أي�ضاً من امل�ؤ�س�سة
امل��زي��د م��ن اليقظة واجلهوزية
واال�ستعداد ملواجهة املخاطر واحلد
من تداعياتها .وعلى الرغم من
ج�سامة ه��ذه التحديات ،ا�ستطاع
اجلي�ش �أن يقوم بواجبه كامالً ،مذ ّلالً
بوالئه ال�صلب للوطن وت�ضحياته
ال�سخية ،كل ما اعرت�ضه من �صعاب
خالل �ستة عقود ونيف من الزمن.
وتناول املرحلة الأخ�يرة التي م ّر
بها لبنان قائالً:
لقد ع��رف لبنان خ�لال ال�سنوات
الأخ���ي��رة ،ك��م��ا تعلمون،
ور�سالته ،يقوم على توازنات دقيقة بني خمتلف الع�سكرية اال�ضطالع ب��دور ا�ستثنائي ،يتج ّلى �أحداثاً خطرية ك��ادت ته ّدد الكيان يف
فئاته ،يف �إط���ار ال��وح��دة يف التنوع والتنوع يف ال�سهر على وحدة ال�شعب ،و�صيغة العي�ش وحدته وتر�سم �أكرث من عالمة ا�ستفهام
يف الوحدة ،الأمر الذي ي�ستوجب من امل�ؤ�س�سة امل�شرتك بني �أبنائه ،والتي ي�ش ّكل �أي �إخالل بها حول م�صريه ،وك��ان على اجلي�ش �أن

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

121

يتبع �سيا�سة ال�سري بني النقاط
امل�شتعلة ،تارة يف مواجهة العدو
الإ�سرائيلي والإرهاب ،خ�صو�صاً خالل
عدوان متوز العام  ،2006ونهر البارد
العام  ،2007وط���وراً يف مواجهة
نار الفتنة الداخلية التي ت�أ ّججت
بفعل اح��ت��دام امل��واق��ف واختالط
الآراء واملفاهيم ،لكن ح�ضور اجلي�ش
الفاعل والقوي ،الذي ترجم ب�صالبة
وحدته وا�ستعداد ع�سكرييه للت�ضحية
من دون ح�ساب� ،ش ّكل يف كل مرة
�ص ّمام الأمان وخ�شبة اخلال�ص ،مق ّدماً
كعادته �ضريبة ال��دم الباهظة من
�أجل �صون الوحدة الوطنية ،وحتقيق
اال�ستقرار املن�شود الذي ن�شهد اليوم
ف�صوله املتتالية ،مع جناح اجلي�ش
بالتعاون مع �سائر الأجهزة الأمنية
يف تفكيك ال��ع��دي��د م��ن �شبكات
الإرهاب والعمالة ،وحت�صني م�سرية
ال�سلم الأه��ل��ي ،ومواكبة خطوات
العهد اجلديد يف النهو�ض بالبالد
على خمتلف الأ�صعدة.
وختاماً ح ّيا رفاق ال�سالح بالقول:
�أنتم �أرث اجلي�ش وامل��ر�آة التي تعك�س �صورته
النا�صعة يف جمتمعكم وحميطكم ،وكما كنتم خالل
اخلدمة الع�سكرية ،قدوة يف املناقبية واالندفاع
والإلتزام ،كلي �أمل وثقة �أن ت�ستمروا يف ما د�أبتم
عليه ،ر�سالً له و�شهود حق ،تدافعون عنه بالكلمة
وجت�سدون قيمه
امل�س�ؤولة واملوقف ال�شجاعّ ،
ومبادئه يف ن�شاطاتكم اليومية ،فت�ؤكدون بذلك
عمق �أ�صالتكم ووفائكم ،وحتظون باحرتام
املواطنني وتقديرهم.
عهدي لكم �أي��ه��ا ال��رف��اق �أن تبقى
امل�ؤ�س�سة اىل جانبكم� ،أمينة على
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ت�ضحياتكم ،م�شاطرة �إياكم الأعباء وال�صعاب ،و�أن
تظل مالذكم الدائم الذي تطمئنون �إليه .فلن�شبك
ال�سواعد معاً يف مقبل الأيام ،لأن يف الإحتاد قوة،
ومن خالل الوفاء والت�ضامن ،نكمل امل�سرية ون�سمو
باجلي�ش والوطن.
كلمة العماد طنو�س
يف م�ستهل كلمته ،ب��ادر العماد طنو�س اىل
القول :يف هذه الذكرى املجيدة ،ذكرى ت�أ�سي�س
اجلي�ش اللبناين� ،أتو ّجه بتحية �إكبار و�إجالل �إىل
�أرواح �شهدائنا الأب���رار ،وب�إ�سم جميع ال�ضباط

املتقاعدين �أحيي قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
الذي �أبهر املواطنني ب�أدائه ،حيث مت ّكن اجلي�ش يف
ظل قيادته احلكيمة ،من توفري الأمن للإنتخابات
النيابية التي جرت لأول مرة يف كل لبنان ويف
التج�س�س والعمالة،
يوم واحد ،ومن تفكيك �شبكات ّ
و�إف�شال حماوالت �إحياء الع�صابات االرهابية ،ودهم
معاقل املجرمني ،وبالتايل �إ�شعار اللبنانيني ب�أن
بلدهم املتنوع هو �أكرث �أمناً من �أي بلد �آخر .لكن
هذه الإجنازات كلها ،مل ت�شغله عن متابعة تنفيذ
م�شروع حتديث اجلي�ش من دون �إرهاق اخلزينة.
ونحن نعرف كم يتطلب هذا امل�شروع من �سعي

و�إبداع .لذلك ر�أيناكم يا ح�ضرة العماد جتولون يف
العامل وتقرعون كل االبواب ،من �أجل احل�صول على
�أ�سلحة حديثة وذخائر وبرامج تدريب .وقد �شاهدنا
و�صول وت�س ّلم طالئع هذه التجهيزات ،والحظنا يف
�أي ظروف �أعدمت تدريب الوحدات وح ّفزمت القوات
اخلا�صة وم ّيزمتوها ،لت�صبح ر�أ���س احلربة يف
مكافحة الإرهاب .وب�أي عناية �أجريتم الت�شكيالت
الأخرية لت�سريع تنفيذ براجمكم الإ�صالحية .لقد
الحظنا كلنا �أن هذه الإ�صالحات ع ّمت كل القطاعات،
كما �إ�ستفادت منها رابطة قدماء القوى امل�سلحة
اللبنانية التي مت ّكنت مب�ساعدتكم من ت�أليل �إدارة
مواردها الب�شرية ،وحت�سني �شروط النقل فيها
وت�سديد العجز يف موازنتها .ولقد �أطلعنا �أركانكم
على التوجيهات التي �أعطيتموها لت�سريع عملية
تخ�صي�ص �أحد عقارات النادي الع�سكري املركزي
لبناء مقر رئي�س لرابطتنا ،والإ�سراع يف توطني
رواتب الرتباء واالفراد املتقاعدين ،لتمكينهم من
قب�ض م�ساعداتهم املر�ضية واملدر�سية من دون
عناء ،وها نحن نتلقى �إ�شارات من حلبا والهرمل
ودير الأحمر وحا�صبيا وغريها� ،أن �شروط الطبابة
واال�ست�شفاء بد�أت تتح�سن ،و�أن كرامة املتقاعدين
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية هي اليوم �أكرث �صوناً...
و�أ�ضاف قائالً:
ال �شك �أنكم اطلعتم على م�شرو َعي القانون
اللذين يجيز �أحدهما للحكومة ،منح املوظفني

بدل غالء معي�شة مقطوع ،قدره مائتا �ألف لرية
لبنانية �شهرياً ،ويجيز الثاين حلظ االعتمادات
الالزمة لدفع فروقات �سل�سلة الرتب والرواتب.
ك ّلفت الرابطة اللواء املتقاعد عثمان عثمان،
مالحقة �صدور القوانني لو�صول املتقاعدين �إىل
حقوقهم ،وبالفعل جنح يف ما يتعلق بامل�شروع
االول� ،أي رفع املبلغ من مئة �ألف لرية �إىل مئة
و�سبعني �ألفاً ،وذلك تكرمياً ملبد�أ امل�ساواة بني
املتقاعدين وموظفي اخلدمة الفعلية ،كون ه�ؤالء
الأخريين يتقا�ضون عند تقاعدهم مبلغ � 170ألف
لرية �أي  ٪85من املبلغ املخ�ص�ص لهم.
�أما بالن�سبة اىل امل�شروع الثاين فقد متك ّنا
م��ن العمل على �إ���ص��دار القانون ال��ذي يعطي
املتقاعدين املفعول الرجعي كغريهم� ،إال �أن
وزارة املالية قامت بتف�سري هذا القانون بحرمان
املتقاعدين م��ن املفعول الرجعي ،ومتكنت
الرابطة يف النهاية ،من و�ضع م�شروع قانون
لتف�سري هذا القانون ،وال يزال العمل جارياً ب�ش�أن
الو�صول �إىل �إعطاء املتقاعدين حقوقهم.
لقد خرجت الرابطة من هذه التجربة با�ستنتاج
واحد ،وهو �أن عدد املتقاعدين يزداد ب�إ�ستمرار
وموارد الدولة تنق�ص كل يوم ،ب�سبب �إرتفاع كلفة
الدين العام وازدي��اد عجز املوازنة ،و�أن ممانعة
وزارة املالية لزيادة رواتبنا �ست�شتد ،لذلك بد�أنا
ن�سعى لتحويل رابطتنا اىل م�ؤ�س�سة اقت�صادية

منتجة �إ���س��وة مبا فعلته اململكة
االردنية الها�شمية برابطة قدماء
قواها امل�سلحة عندما ح ّولتها �إىل
م�ؤ�س�سة �إقت�صادية منتجة ،و�س ّلمتها
�إدارة بع�ض املرافق العامة ،وهي
تذكرنا بـ«م�شروع قانون الألفية»
ال��ذي تق ّدم به �أ�سالفنا ،واعتربوا
فيه �أن جميع قدماء القوى امل�سلحة
منت�سبون ح��ك��م��اً �إىل الرابطة،
وف ّو�ضوا وزارة املالية اقتطاع جزء من �ألف من
رواتب املتقاعدين وع�سكريي اخلدمة الفعلية،
وحتويل املح�سومات للرابطة ،بغية متكينها
من �إقامة م�شاريع �إقت�صادية منتجة .وقد حاز
م�شروعهم يومها موافقة املراجع املخت�صة،
و ُعر�ض على املجل�س النيابي ومل ُيقر يف حينه
لظروف مع ّينة� ،آملني ان تكون الظروف احلالية
�أكرث مالءمة لإقرار هذا امل�شروع.
لقد عر�ضنا �أمامكم الواقع الذي تعي�شه الرابطة،
واالفكار التي نتداولها ملواجهة امل�ستقبل ،ويف
اخلتام ،نكرر �شكرنا للعماد قهوجي �صاحب الدعوة،
ورئي�س الأرك���ان ال��ل��واء الركن �شوقي امل�صري
و�أع�ضاء املجل�س الع�سكري وهيئة االرك��ان ،وكل
املتقاعدين الذي ح�ضروا �إىل هذا اللقاء ،و�ضباط
اخلدمة الفعلية والرتباء والأفراد ،الذين بذلوا جهداً
من �أجل خدمة قدماء القوى امل�سلحة اللبنانية.
لقد �شعرنا اليوم �أن عالقتنا بكم ومب�ؤ�س�ستنا الأم
ازدادت �صالبة.
يف خ��ت��ام كلمته� ،س ّلم ال��ع��م��اد طنو�س كالً
من العماد قهوجي واللواء الركن امل�صري درع
الرابطة وو�سام ال�شرف للإحتاد العربي للمحاربني
القدماء و�ضحايا احل��رب التابع جلامعة
الدول العربية والذي كان قد منح لهما
يف �أث��ن��اء انعقاد امل���ؤمت��ر م���ؤخ��راً يف
اجلماهريية العربية الليبية.
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تكرمي

�إعداد:
ندين البلعة

هم ال�شهداء الأحياء .هم الذين اختربوا
معنى الت�ضحية بالذات من �أجل الوطن.
ع�سكريون �أ�صيبوا خالل قيامهم بواجبهم
الوطني وتركت الإ�صابات اجل�سيمة عالماتها
يف �أج�سادهم .بع�ضهم ما زال يف اخلدمة
الفعلية ،وبع�ضهم بات يف �صفوف
املتقاعدين.
نحو مئتي ع�سكري مع ّوق ك ّرمتهم قيادة
اجلي�ش مبنا�سبة عيد اجلي�ش ،يف احتفال
�أقيم يف نادي الرتباء املركزي ،ح�ضره رئي�س
النادي العقيد الركن ب�سام عيد ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي.

�شهداء مدى العمر ويتابعون العطاء

قيادة اجلي�ش يف تكرميهم

الأمانة ت�صونها
عزائم الرجال

كلمة قيادة اجلي�ش
بعد الن�شيد الوطني افتتاحاً� ،ألقى العقيد الركن
عيد كلمة قائد اجلي�ش ومما قاله:
�أيها الأخوة الأعزاء
نلتقي اليوم يف نادي الرتباء املركزي لنحتفي
معاً بالذكرى الرابعة وال�ستني لت�أ�سي�س اجلي�ش.
هذا العيد الذي يزداد ت�ألقاً و�إ�شراقاً عاماً بعد عام،
بف�ضل جهود الع�سكريني وعطاءاتهم خالل عقود
من الزمن ،وتراكم �إجنازات امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
على م�ساحة الوطن دفاعاً و�أمناً و�إمناء.
�إن لقاءنا اليوم يكت�سب �سم ّو املعاين ،ح�ضوراً
وم�ضموناً ،ف�أنتم ال�شهود الأحياء على عظمة
جي�شكم ،وتاريخه املجيد احلافل بالإيثار والبطوالت
والت�ضحيات ،مذ حمل
ع�سكريوه الأوائل �شعلة
ال�����ش��رف والت�ضحية
وال���وف���اء اىل يومنا
ه����ذا ،ح��ي��ث الأم��ان��ة
تنتقل من جيل اىل
جيل ،ت�صونها عزائم
رج��ال �آم��ن��وا بقد�سية
الر�سالة ،وان�بروا اىل
ميادين العطاء يبذلون
الغايل والنفي�س ،من
�أجل عزة لبنان وكرامة
�أبنائه.
ول���ق���د ك��ن��ت��م منذ
ال��ب��داي��ة يف طليعة
ه�����ؤالء الع�سكريني،
ال��ذي��ن و�ضعوا ن�صب
�أع��ي��ن��ه��م �أن �شرف
الإنتماء اىل اجلي�ش،
يتطلب الكثري من البذل والعرق واجلهد و�صوالً
اىل ال�شهادة ،لكن القدر �شاء �أن تكونوا بني �أهلكم
ورفاقكم ،و�أن ت�شكلوا جزءاً حياً متجدداً يف ذاكرة
اجلي�ش والوطن ،يتدفق عزماً و�إرادة وعنفواناً.
�إنني �إذ �أق��ف �أمامكم اليوم ،يخاجلني �شعور
عميق ،مب��دى التزامكم املبادئ والقيم التي
حملتم ل��واءه��ا يف �أث��ن��اء خدمتكم الع�سكرية،
ون��ذرمت حياتكم يف �سبيلها .ولكن يف الوقت
عينه� ،أرى يف بريق عيونكم وق�سمات وجهكم،
الإ�صرار على �إرادة العطاء ،وامل�شاركة الف ّعالة
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يف دورة احلياة ،مهما كانت العقبات وال�صعاب،
انطالقاً من �أن �إ�صابة الفرد ،وعلى الرغم من
ت�أثرياتها على بع�ض ن�شاطاته املادية التي
تتطلب جهداً ج�سدياً خا�صاً ،ال ميكن �أن حتول دون
نواح �أخرى .وهذا ما �أثبتموه با�ستمرار
�إبداعه يف ٍ
ع�بر �إجن���ازات العديد منكم يف جم��االت الفكر
والثقافة والفنون وغريها ،والتي الق��ت �صدى
�إيجابياً وتقديراً عالياً من قيادة اجلي�ش ،ومن �أبناء
املجتمع اللبناين كافة ،و�أظهرت ب�صورة �ساطعة
مدى قدراتكم وكفاءتكم ،واندفاعكم للإ�سهام
يف م�سرية نهو�ض �شعبكم ووطنكم� ...إن قيادة
اجلي�ش تعاهدكم جمدداً البقاء على عادتها ،وفية
لكم حافظة لت�ضحياتكم� ،ساهرة على م�ستقبلكم
وم�ستقبل عائالتكم ،و�ستكون دائماً
اىل جانبكم يف كل ما حتتاجونه من
م�ساعدات حياتية ومعي�شية ،وهي
تدعوكم ملوا�صلة العطاء ،كما كنتم
يف املا�ضي البعيد والقريب...
حتى �آخر نقطة دم
بعدها انتقل اجلميع اىل حفل
كوكتيل� ،أتيح خالله ملجلة «اجلي�ش»
لقاء بع�ض الع�سكريني املك ّرمني.
امل���ؤه��ل ج��م��ال ح��ي��در م��ن فوج
مغاوير البحر� ،أ�صيب خالل معركة
ال�ضنية ومن ثم يف نهر البارد ،وهو
ما ي��زال يف الفوج« :خ�لال دهمنا
لآخر منزل كان فيه الإرهابيون يف
بلدة كفرحبو  -ال�ضنيةُ � ،
أ�صبت
�إ���ص��اب��ة مبا�شرة يف كتفي بر�صا�ص متفجر
ُ
خ�ضعت على �أثر هذه الإ�صابة لثالث
و�شظايا.
عمليات �أعقبتها �إ�سرتاحة ملدة �سنة عدتُ بعدها
اىل فوج مغاوير البحر لأتابع واجبي الوطني.
خالل معارك نهر البارد ُ
بقيت يف البداية يف
مركز الفوج نظراً اىل �إ�صابتي .ولكنني مل �أ�ستطع
�أن �أبقى هناك بينما ي�صاب وي�ست�شهد رفاق �أخوة
نزلت اىل املعركةُ � ،
يلُ .
أ�صبت من جديد يف
ُ
خ�ضعت لعملية ،وبعد الإ�سرتاحة
كتفي وظهري،
باق
عدتُ اىل املعركة جمدداً واحلمد هلل ها �أنذا ٍ
ُ
ت�سلمت مهاماً �إداري���ة يف الوقت
يف الفوج.
احلا�ضر ،ولكنني �أ�ؤكد �أنني م�ستعد للم�شاركة يف
�أي مهمة تطر�أ وحتى �آخر نقطة دم...
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«لي�ش �شو ِبني!؟»
يف  17متوز العام � 2000أ�صيب الرقيب حلود
حلود يف اجلمهور خالل ق�صف العدو الإ�سرائيلي
ثكنة فوج الأ�شغالُ :
«كنت ملماً بالدفاع املدين
والإنقاذ ،ما دفعني اىل م�ساعدة امل�صابني يف
الثكنة .ويف طريقنا لإح�ضار م�ضخات املياه
لإطفاء حريق� ،سقط �صاروخ �أمامي ف ُبرتت رجلي
الأوىل ،وكانت الثانية على و�شك البرت ولكن
ُ
وخ�ضعت
� ِأنقذت� .أ�صيب وجهي وج�سمي ب�شظايا
ُ
وا�سرتحت خالل فرتة العالج نحو
لعمليات عديدة
�سنة وثالثة �أ�شهر .عدتُ بعدها اىل اجلي�ش و ّمت
ت�شكيلي اىل مديرية الهند�سة يف كفر�شيما
حيث ت�س ّل ُ
مت مركزاً �إدارياً».

زمالئه الإنكفاء اىل مكان �آمن حتى ال ي�صيبهم
وتك�سر يف
�أذى� .أ ّدت �إ�صابته اىل برت رجله اليمنى ّ
العظم ،بالإ�ضافة اىل �شلل يف رجله الي�سرى.
ك��ان حينها يف اللواء ال�ساد�س (الكتيبة 62
ال�سرية  ،)623خ�ضع لأكرث من  21عملية جراحية
قبل �أن يعود اىل اخلدمة الفعلية وهو اليوم يف
مقر عام منطقة اجلنوب  -طبابة النبطية.
عيا�ش كان ريا�ضياً ،هو من �أبطال اجلي�ش يف
القفز العايل وكرة اليد (منتخب اجلنوب) ،وحائز
جوائز وتقديرات عديدة.
هل يندم اليوم على ما �آلت اليه حاله؟ يقول:
عند �إ�صابتي ونقلي اىل امل�ست�شفى� ،شعرتُ بنار
تت�صاعد مني ولكن هذا ال�شعور مل يق ّلل من

• هل تعتقد �أنك قادر على تقدمي
املزيد من الت�ضحيات؟
 «لي�ش �شو بني»!؟ ....ر ّكبت رجالً وها �أنا �أتابعحياتي الطبيعية وم�ستعد للمتابعة والت�ضحية،
وك�أنني مل �أ�صب .لقد �أ ّمنت يل قيادة اجلي�ش كل
ما �أحتاجه كم�صاب واحلمد هلل.

عزميتي ،كان يف داخلي داف��ع قوي للمواجهة
خ�صو�صاً �أنني عاي�شت العدوان خالل  33يوماً.
العريف عيا�ش هو اليوم يف مركز �إداري ،ي�ؤدي
واجبه «رافع الر�أ�س» مك ّرماً لي�س لأنه من عداد
جرحى احل��رب فح�سب ،بل لأن��ه واح��د من �أولئك
الذين يعتمرون واجبهم تاجاً .هذا ما علمتنا �إياه
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يقول.

يعتمرون الواجب تاجاً
يف �إنفجار التل
خالل عدوان متوز  ،2006دا�س على لغم �أر�ضي،
يذكر �أنه كان يوم خمي�س ،ح�صل ذلك يف منطقة العريف زياد عبد الكرمي من اللواء احلادي ع�شر،
�ص ّديقني فوق قانا ،كانت منطقة مت�ضررة جداً �أ�صيب خالل �إنفجار التل الذي ا�ستهدف با�صاً ينقل
ع�سكريني اىل مراكز خدمتهم.
من العدوان ،والتن ّقل فيها �شبه م�ستحيل.
طلب العريف جمال عبد النا�صر عيا�ش من يروي ق�صته:

«و���ص��ل��ن��ا اىل ط��راب��ل�����س ،وك����ان ذل���ك يوم
 2008/8/13وعند ال�ساعة الثامنة �إال ع�شر
دق��ائ��ق تقريباً توقفنا يف طرابل�س ،نزلت
لأ�شرتي كعكة ووقع الإنفجار .مل ِنع ما جرى �سوى
يف امل�ست�شفى بعد ثالثة �أيام .فقدتُ نظري ثم
ا�ستعدته ولكن عيني الي�سرى ما زالت مت�ضررة.
�أ���ص��ب ُ��ت ب��ارجت��اج يف ال��دم��اغ� ،أعيقت رجلي
الي�سرى ،كما � ُ
أ�صبت ب�شظايا وك�سور يف كل �أنحاء
ج�سمي.
قبل احل��ادثُ ،
كنت نقاباً يف �سرية الهند�سة
�( 1106إخت�صا�ص �ألغام) بالإ�ضافة اىل قيامي
بعدة مهام يف ال�سرية من ح ّداد فرجني وكهرباء
و�أمني خمزن ال�صيانة .الآن ما ُ
زلت يف ال�سرية
نف�سها ولكن من دون املهام
التي ُ
كنت م�س�ؤوالً عنها قبل
�إ�صابتي ،نظراً اىل الت�أثريات
التي خ ّلفها احلادث على �صحتي
وحركتي».
دفاعاً عن وطننا
للجندي م�صطفى الطنطاوي
ق�صة �أخ���رى� ،أ�صيب يف نهر
البارد وقد كان حينها يف القوة
ال�ضاربة .كانوا ين ّفدون مهمة
يف حميط م��دار���س الأون����روا
يف امل��خ��ي��م ،و«ع��ن��د ال�ساعة
التا�سعة والن�صف ،فج�أة �ضربنا
الإره��اب��ي��ون بالر�صا�ص ُ
وكنت
من بني الذين �أ�صيبواُ � .
أ�صبت
برجلي ُ
ونقلت اىل امل�ست�شفى الع�سكري املركزي
يف بريوت حيث ما ُ
زلت �أتابع العالج الفيزيائي
حتى اليوم.
بعد املعركةُ ،ن ُ
قلت اىل فرع املكافحة .هذا
الفرع يحتاج اىل جمهود �أكرب ،ولكنني �شخ�صياً ال
�أقوم مبهام مرهقة ،بل �أ�ساعد يف املهام الأمنية.
ُ
لقيت دعماً ومتابعة �سليمة لو�ضعي ،و�أنا اليوم
ال �أتردد �أبداً يف الدفاع عن وطني ،فقد لب�سنا
هذه البزة الع�سكرية لندفع دماً ونحن على �أ ّمت
ا�ستعداد لذلك دفاعاً عن وطننا».
ق�ص�ص �أخرى كثرية قر�أناها يف وجوه الع�شرات
ويف �أج�سادهم .ق�ص�ص �أنا�س يحملون عالمات
فارقة لها عنوان واحد :دفاعاً عن لبنان.
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تخليداً لذكراهم
�إعداد:
نينا عقل خليل
جان دارك ابي باغي

يف الذكرى الثالثة
للعدوان اال�سرائيلي

�أكاليل زهر
على الن�صب
التذكاري لل�شهداء يف الريزة
ح ّيا وزير الدفاع الوطني اليا�س املر «�أرواح ال�شهداء واجلرحى وكل ال�شباب
اللبنانيني املقاومني ،الذين ا�ست�شهدوا على �أر�ض اجلنوب يف متوز العام
 ،2006وكل من دافع عن �أر�ضه وبيته وعائلته».
كالم الوزير املر جاء خالل احتفال �أقيم يف باحة مبنى وزارة الدفاع الوطني
يف ال�يرزة ،ملنا�سبة الذكرى الثالثة للعدوان الإ�سرائيلي على لبنان خالل
�شهر متوز من العام  ،2006حيث و�ضع �إكليالً من الزهر با�سم فخامة رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان �أمام الن�صب التذكاري ل�شهداء اجلي�ش يف
باحة مبنى ال��وزارة وذلك تكرمياً لأرواح الع�سكريني الذين ا�ست�شهدوا يف
مواجهة هذا العدوان .كما و�ضع قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي �إكليالً �آخر �أمام
الن�صب ،يف ح�ضور رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ونواب رئي�س

فوج الأ�شغال امل�ستقل يحيي ذكرى �شهدائه

الأركان وكبار �ضباط القيادة.
وقال الوزير املر يف كلمته« :نتذكر اليوم �شهداء اجلي�ش الذين �سقطوا يف
عدوان متوز الوح�شي على لبنان وقد بلغ عددهم خم�سني �شهيداً واجلرحى
الذين بلغوا  315جريحاً بينهم � 40ضابطاً .ع�شنا يف تلك املرحلة مثل كل
اللبنانيني �أياماً �صعبة .ع�شنا يف وزارة الدفاع مع فخامة رئي�س اجلمهورية
مي�شال �سليمان يومذاك قائد اجلي�ش �أياماً ح�سا�سة ودقيقة جداً .وقد قام
اجلي�ش اللبناين بعمل بطويل و�أدى واجبه بالدفاع عن �أر�ضه ووطنه ومب�ساعدة
مواطنيه على �أف�ضل وجه ما كلف اجلي�ش �شهداء وجرحى».
وح ّيا «�أرواح ال�شهداء اجلرحى وكل ال�شباب اللبنانيني املقاومني الذين
ا�ست�شهدوا على �أر�ض اجلنوب وكل من دافع عن �أر�ضه وبيته وعائلته» .وتو ّجه

الأ�شغال امل�ستقل احتفاالً تكرميياً
لعائالت ال�شهداء يف مركز قيادته
مبنا�سبة ذكرى مرور ثالث �سنوات يف حارة ال�ست.
على ا�ست�شهاد ع�سكريني خالل و�ألقى العميد الركن علي حمود،
ع����دوان مت���وز � ،2006أق����ام فوج مم��ث�لاً ق��ائ��د اجلي�ش ال��ع��م��اد جان
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قهوجي ،كلمة للمنا�سبة ومما قاله:
 ...ث�ل�اث ���س��ن��وات م���� ّرت على
ا�ست�شهاد �أب��ط��ال ف��وج الأ�شغال
امل�ستقل ،ثالث �سنوات م ّرت وك�أنها
البارحة .يف هذا املكان ا�ست�شهدوا،

بالتــعـازي «�إىل �أه���ايل �شهداء
املقاومة الذين ا�ست�شهدوا يف ه��ذا اليوم واىل
اللبنانيني الأبرياء املدنيني الذين ا�ست�شهدوا نتيجة الق�صف والعدوان
الإ�سرائيلي على لبنان يف  12متوز .»2006
وقد �شاركت يف الإحتفال وح��دات متثل �أ�سلحة اجلي�ش الربية ،اجلوية
والبحرية ،وتو ّلت مفرزة من مو�سيقى اجلي�ش �أداء الزمة الن�شيد الوطني
اللبناين ومعزوفة املوتى ون�شيد ال�شهداء .ويف اخلتام ّمت عر�ض التحية من
قبل الوحدات امل�شاركة.

ويف هذا املكان نتذ ّكرهم كما يف كل
مكان� .إنهم باقون �أبداً يف ذاكرتنا،
يف ذاكرة اجلي�ش ،يف ذاكرة الوطن.
نتذ ّكرهم وهم يف عليائهم ن�سور
خالدة حت��وم فوقنا يف كل حلظة،

�إرادة اجل��ي�����ش وت�����ص��دي��ع وحدته
ويف كل حني.
الداخلية ،و�إ���ض��ع��اف ق��درت��ه على
و�أ�ضاف:
لقد ظ ّ��ن العدو الإ�سرائيلي �أنه ،ال�صمود وامل��واج��ه��ة ،ومنعه من
با�ستهدافه ثكنة ال��ف��وج ب�آلته القيام بدوره يف الدفاع عن حدود
الهمجية احل��اق��دة ،ي�ستطيع ك�سر الوطن ،و�صون م�سرية �سلمه الأهلي،
وقد غاب عن بال قادته �أننا جي�ش
را�سخ العقيدة ،حمافظ على ثوابته
متم�سك دائماً بقوة احلق،
الوطنيةّ ،
فيما ي�ؤمن بحق القوة التي يدعمها
باحلديد والنار.
�شهداءنا الأبطال
ال ي�سعني يف ه��ذه ال��ذك��رى �إال
�أن �أنحني �أم��ام ت�ضحياتكم ،و�أمام
ت�ضحيات َمن �سبقوكم ،و َمن حلقوا
مب�سريتكم ال�سامية ،من �شهداء

الفوج و�شهداء اجلي�ش.
�أن���ت���م ،ف��خ��رن��ا ،وع��زت��ن��ا،
وكرامتنا ،و�أنتم �إكليل غار على
جبني لبنان ،ب�شهادتكم� ،أعطيتم
اجلميع �أمثولة يف املحبة ال�صادقة
للوطن ،وك�أنكم كنتم تقولون :هكذا
ُتبنى املجتمعات ،وهكذا ُي�صان
ترابها ،وت�ستمر ح�ضاراتها.
�إنكم �أحياء يف قلوبنا و�أفكارنا،
وعند ربكم ترزقون...
تخ ّلل الإحتفال و�ضع �إكليل من
الزهر �أمام اللوحة التذكارية با�سم
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي،
وتاله حفل كوكتيل ،كما ق ّدمت دروع
تذكارية لذوي ال�شهداء.
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بح�ضور ممثل فخامة رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان اللواء الركن نبيل
قرعة� ،أقامت حمطة تيلي لوميار بالتعاون مع قيادة اجلي�ش قدا�ساً
جنائزياً يف بازيليك �سيدة لبنان  -حري�صا  -ملنا�سبة مرور �سنتني على
�سقوط �شهداء اجلي�ش يف معركة نهر البارد.

الذكرى ال�سنوية الثانية ل�شهداء اجلي�ش
يف معركة نهر البارد
قدا�س وجناز يف حري�صا

املطران حمفوظ اعترب ال�شهادة
�إثباتاً لعقيدة وطنية ثابتة
ممثل قائد اجلي�ش ح ّيا ال�شهداء
و�أهاليهم القاب�ضني على اجلمر
ب�أ�صابع من �إرادة و�صرب
ح�ضور وكلمات
تر�أ�س القدا�س املطران يو�سف حمفوظ راعي الأبر�شية املارونية يف
الربازيل �سابقاً ،وعاونه نائب رئي�س مزار �سيدة لبنان الأب يونان عبيد
والأب مروان ثابت �أمني عام املدار�س الكاثوليكية بح�ضور ممثل دولة رئي�س
جمل�س النواب نبيه بري مدير عام الإدارة امل�شرتكة الأ�ستاذ �سيمون معو�ض،
ممثل دولة رئي�س جمل�س الوزراء ف�ؤاد ال�سنيورة �سعادة قائمقام ك�سروان
رميون ح ّتي ،ممثل معايل وزير الدفاع الوطني اليا�س املر العميد الإداري
ا�سكندر متى ،ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد الركن �شارل
ال�شيخاين ووفد من قيادة اجلي�ش ،ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء
الركن �أ�شرف ريفي العقيد �أنطوان الب�ستاين ،ممثل مدير عام الأمن العام
اللواء الركن وفيق جزيني املالزم الأول ب�شارة كالب ،ممثل مدير عام �أمن
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الدولة العميد اليا�س كعيكاتي املالزم الأول فار�س خوري ،ممثل مدير عام
اجلمارك العميد املتقاعد �أ�سعد غامن العقيد عادل فرن�سي�س ،ممثل قائد
الدرك العميد انطوان �شكور الرائد روبري رحال ،قائد فوج املغاوير العقيد
الركن �شامل روكز ،رئي�س مكتب �أمن ك�سروان العقيد الركن �أنطوان جريج،
املدير العام لتلفزيون «تيلي لوميار» جاك كال�سي ،قادة الألوية والأفواج
والوحدات وال�ضباط رفاق ال�شهداء وعائالت الع�سكريني ال�شهداء وح�شد من
امل�صلني .خدمت القدا�س جوقة �سيدة لبنان بقيادة جوزف مراد وتولت غادة
�شبري خدمة القدا�س .وقد نقلت وقائع القدا�س مبا�شرة على الهواء ،وكانت
من �إخراج داين اليا�س انطوان.
بداية ر ّحبت مق ّدمة الإحتفال الزميلة جان دارك �أبي ياغي باملمثلني
الر�سميني والأمنيني وباحل�ضور كافة و�ألقت كلمة قالت فيها:

فئاتكم ومناطقكم ومذاهبكم،
فباجلي�ش وحده ينه�ض لبنان.
أبيّ ،ملا اختارتني ال�شهادة عري�ساً لها ،ما
�شعبي ،يا �شعب لبنان ال ّ
نظرت ّ
يف غري جمد لبنان وكرامته ،فانبذ الطائفية والأنانية وامل�صلحة
ال�شخ�صية والآنية ،وعاهد لبنان على �أن تعيده كما كان يف التاريخ و�أكرث
مع ّلم الكون ،منارة ال�شرق ،وطن اهلل».
املطران حمفوظ:
ع�شقوا ال�شهادة وح�صلوا عليها
بعد الإجنيل املقد�س �ألقى املطران حمفوظ عظة جاء فيها« :اجتمعنا
اليوم لل�صالة ولنحيي ذكرى ال�سنة الثانية ال�ست�شهاد �أبطالنا املئة والواحد

«�سنة ثانية تفنى من عمرنا الأر�ضي لت�ؤ ّبد عمرهم الأبدي.
�سنة ثانية ف ّرقتنا همومها العظيمة لتعود ذكراهم فتجمعنا ،وما �أحيلى
اللقاء .ولكن ،من �أين يل �أنا الباحثة دوماً عن مكان حتت ال�شم�س� ،أن �أتك ّلم
حي راقد حتت الرتاب ،هو ال�شم�س� ،شم�س لبنان ،هو احلقيقة،
على َمن هو ّ
حقيقة �شعبه.
علي �أم�س ما �س�أتلوه عليكم اليوم.
هو �شهيد جي�شنا البا�سل من �أملى ّ
�أمي� ،أختي ،زوجتي ،ولدي ،حبيبتي� ،أهلي ،كفكفوا الدمع ،وان�سجوا عائلة
تتربعم فيها املحبة واحلكمة والقدا�سة ،و ُتزهر ،و ُتثمر.
رفاق ال�سالح والدرب� ،إرفعوا بيارقكم بعد طول تنكي�س ،واقرنوا حراب
ال�شهادة ب�سالح ق�سمكم وحب لبنان و�شعبه وح�ضارته ،فت�ست�أ�صلوا �ش�أفة
الإحتالل والإره��اب .ثقوا بقيادتكم احلكيمة ،تكوكبوا حولها مهما اختلفت

وال�سبعني من اجلي�ش اللبناين ،وباقي ال�شهداء ،الذين توفوا يف معارك
نهر البارد وغريها ،دفاعاً عن وطنهم لبنان وكرامة جي�شه البا�سل .لقد ّمت
حب الأوطان من الإميان» ،لقد كانوا حقاً ،م�سيحيني
فيهم املثل القائل�« :إن ّ
وم�سلمني ،م�ؤمنني باهلل ع ّز ّ
وجل ،و�إميانهم باهلل ،جعلهم ي�ؤمنون بوطنهم
لبنان فخدموه ب�أمانة وب�شرف مثايل ،وت�ضحية كاملة ،ووفاء ال حدود له،
وك�أنهم كانوا يع�شقون ال�شهادة يف �سبيله وقد ح�صلوا عليها مرفوعي
الر�أ�س!».
وتابع قائالً:
«�إذا ت�أملنا بال�شهادة ،فهي �إثبات لعقيدة وطنية �سامية ،لي�س بالقول
فح�سب بل وبطريقة خا�صة بالفعل �أي�ضاً وحتى بالوجود ،وهذا ما قام به
�أبطالنا ال�شهداء الذين نحيي ذكرى ا�ست�شهادهم ،فال احلب الوالدي ،وال احلب
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ال��زوج��ي ،وال احل��ب البنوي ،ح��ال دون
قيامهم بهذه الر�سالة الوطنية ال�سامية واملقد�سة .بل
كانوا يواجهون املوت دفاعاً عن وطنهم ،ويتلقونه ب�شجاعة نادرة وببطولة
فائقة الطبيعة ،م ؤ� ّدين واجبهم كجنود بوا�سل ،وم�ؤ ّدين واجب ال�شهادة
على �أكمل وجه ،لأن هذه ال�شهادة التي �أدوها حممديني وم�سيحيني ،كانت
م�ؤ�س�سة على �إميانهم باهلل ع ّز وجل ،وب�إميانهم الوطيد مب�ستقبل زاهر
لوطنهم لبنان».
وو ّجه حتية �إىل �أهل ال�شهداء قائالً:
«ثقوا �أن لبنان ب�أجمعه ي�شاطركم حزنكم العميق ويفتخر يف � ٍآن بكم
وب�أوالدكم الذين و�صلوا �إىل ما و�صلوا اليه من ال�شرف العظيم ،كل ذلك
بف�ضل تربيتكم ال�صاحلة لهم الدينية والوطنية ،و�صالتنا اىل اهلل ع ّز ّ
وجل،
�أن يعطيكم بل�سم العزاء والقوة ،ويحفظ لكم ما عندكم من بنني وبنات،
فتفرحون بهم تعوي�ضاً عما خ�سرمتوه».
كلمة القيادة:
بف�ضل الدماء تعمدت وحدة الوطن
يف ختام القدا�س �ألقى ممثل قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي العميد
الركن �شارل ال�شيخاين كلمة باملنا�سبة جاء فيها:
«من كل �أرجاء الوطن ،تقاطرمت اىل هذا ال�صرح املقد�س ،لل�صالة على
�أرواح �أحبائكم ال�شهداء ،توحد يف ما بينكم م�شاعر املحبة والإميان ،والفخر
مب�آثر ه�ؤالء الرجال الأبطال ،الذين ّ
�سطروا بت�ضحياتهم اجل�سام� ،أروع مالحم
البطولة يف مواجهة الإره��اب املجرم� ،صانعني بدمائهم الزكية عنفوان
م�ؤ�س�ستهم ،وجمد لبنان وكرامة �أبنائه.
�أيها الإخوة الأعزاء
بعد مرور �سنتني على معركة نهر البارد التي خا�ضها اجلي�ش �ضد �أعتى
تنظيم �إرهابي عرفه لبنان ،والذي حاول بكل ما �أوتي من قوة النيل من
هيبة اجلي�ش ووحدة الوطن وم�سرية �سلمه الأهلي ،ما تزال �أح��داث هذه
املعركة وم�شاهدها ح ّية يف الأذهان والب�صائر ،وما تزال �ساحات لبنان ومدنه
وبلداته وق��راه ،حتتفي بتكرمي ال�شهداء ،فرتفع �صورهم �أو�سمة مذ ّهبة
على �صدرها ،وتقيم لهم الأن�صاب التذكارية ،امل�شيدة بالقيم قبل احلجر،
م�ستظلة دائماً ب�أعالم الوطن واجلي�ش ،اخلفاقة ب�أن�سام احلرية والكرامة ،قبل
�أن مت�ضي يف كل اجتاه ،حمدثة كل ذي �سمع عن بطوالت الع�سكريني يف
تلك املوقعة الكربى ،التي ا�ستحال فيها ماء البارد اىل �سيل دماء يزهق
الباطل وينت�صر للحق.
�إن الأثر العميق الذي �أحدثته هذه املعركة يف نفو�س املواطنني ،ولدى
الأو�ساط املحلية واخلارجية على ال�سواء ،يف ما يتعلق ب�أ�سبابها وظروفها
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وجمرياتها ونتائجها ،لهو �أ�سطع برهان على الأخطار اجل�سيمة التي كانت
حتدق بالوطن ب�أ�سره من قبل هذا التنظيم الإرهابي ،كما هو خري دليل على
ح�سن �أداء اجلي�ش والتزامه القيم الأخالقية ،والإن�سانية ،مبوازاة ما �أظهره
الع�سكريون من �شجاعة فائقة ،وب�سالة نادرة يف �ساحة امليدان� ،إذ كان الواحد
منهم يندفع خلف �أخيه ّ
ليحل مكانه يف ال�صفوف الأمامية ،واجلندي اجلريح
ينتظر بفارغ ال�صرب ال�سماح له بالعودة �إىل خطوط املواجهة ،وك�أن اجلميع
يف �سباق مت�سارع نحو ال�شهادة ،الأمر الذي كان مو�ضع ده�شة املحللني
واملراقبني ،الأقربني منهم والأبعدين.
�أيها احل�ضور الكرمي
ثقوا ب�أن دماء �شهدائنا الأبرار ،املائة والواحد وال�سبعني ،الذين نحتفي
بذكراهم اليوم ،اىل جانب �آالم رفاقهم اجلرحى واملعوقني ،قد �ش ّكلت حمطة

ذوو ال�شهداء
يكفيكم فخراً و�إعتزازاً �أيها القاب�ضون على اجلمر
ب�أ�صابع من �إرادة و�صرب ،ال�شاخ�صون �إىل ال�شم�س بوجوه ت�شرب احلزن
وهي ت�شع� ،أنكم متثلون جذور �شجرة ال�شهداء وفروعها املتعالية نحو
ال�سماء ،و�أنكم يف طليعة امل�ؤمنني بلبنان ،بعد �أن بذلتم الغايل والنفي�س
يف �سبيله ،واعلموا ب�أن اجلي�ش ،الذي يرى فيكم ظ ّل �أبطاله� ،سيبقى وفياً
لكم كوفائه ل�شهدائه ،و�إىل جانبكم يف ال�سراء وال�ضراء ،ف�أنتم منه� ،إرث
�أم�سه ،وع ّز حا�ضره ،وربيع غده املتج ّدد ب�إ�ستمرار.
ب�إ�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،أتو ّجه بخال�ص العزاء واملوا�ساة
لذوي ال�شهداء ورفاقهم و�أقربائهم ،و�أ�شكر فخامة رئي�س اجلمهورية على
رعايته هذا القدا�س ،كما �أ�شكر �إدارة حمطة «تيلي لوميار» وال�سادة املطارنة
والآباء الأجالء ،وكل َمن �أ�سهم يف تنظيم احلفل و�شارك يف ح�ضوره.
املجد واخللود ل�شهدائنا الأب��رار يف عليائهم ،ودام��ت ذكراهم العطرة
عناوين �ساطعة يف كتاب ال��وط��ن ،وم��ن��ارة ه��دي على طريق ال�شرف
والت�ضحية والوفاء».
يجــدر بالإ�شـارة �أن زينة الكني�سة الداخليـة واخلــارجيـة كانــت ملفتة
جــداً ،فقد ُنرثت �صــور ال�شهـداء �شمـوعاً �أ�ضاءت درج املذبـح مك ّللة بـورود
بيـ�ضــاء حملهـا ذووهم معهــم تذكـاراً وتخليداً لذكراهـم من تلفزيــون
«تيلي لوميـار» ،كما رفــرفت الأعالم اللبنــانية و�شعــارات اجليــ�ش يف كل
زاوية من زوايـا البازيليـك الداخليــة واخلارجيـة ،وقد �أ�شـرف قائـد منطقة
جبل لبنان العميد الركن مي�شال نحـا�س �شخ�صـياً على �أدق التفـا�صيل
�إحتـراماً للمنا�سبة.

م�شرقة يف تاريخ لبنان ،وعنواناً نا�صعاً ل�صالبة
جي�شه وقدرته على حتقيق االنت�صار.
فبف�ضل ه��ذه الدماء تع ّمدت وح��دة الوطن،
وتر�سخت �إرادة العي�ش امل�شرتك بني �أبنائه،
ّ
وب��ان��ت �أ����س���واره منيعة يف وج��ه الطامعني
والغادرين ،وبف�ضل ه��ذه الدماء �أي�ضاً �أ�صبح
اجلي�ش �أكرث قوة ومناعة يف مواجهة املخاطر
وال�صعاب ،مثبتاً م��رة �أخ��رى �أن��ه درع الوطن
احل�صني وخ�شبة خال�صه ،وحامي ر�سالته احل�ضارية
والإن�سانية التي طاملا �ش ّكلت ع ّلة وجوده ،وعنوان
ت�ألقه وح�ضوره الفاعل بني الأوطان جميعاً.
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ن�صب للرائد ال�شهيد مي�شال

ملنا�سبة مرور عامني على
ا�ست�شهاده يف معركة خميم
نهر البارد �أقيم ن�صب تذكاري
للرائد مي�شال ج ّبور مفلح قرب
دارته يف ذوق مكايل.
وقد �أزاحت عائلة الرائد ال�شهيد
مفلح ال�ستار عن الن�صب ،ثم
قام العميد غ�سان درنيقة ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
بو�ضع �إكليل على الن�صب بح�ضور
العميد الركن �شربل برق قائد
منطقة البقاع الع�سكرية،
والعقيد الركن انطوان جريج
رئي�س مكتب �أمن ك�سروان،
والعميد الركن جورج �شرمي
رئي�س الغرفة الع�سكرية ،ورفاقه
ال�ضباط من الألوية والأفواج
وذوي ال�شهيد.

كلمة قيادة اجلي�ش
�ألقى العميد درنيقة كلمة با�سم
قائد اجلي�ش ا�ستهلها بالقول :مل تكن ال�شهادة يوماً �إال طريقاً للمجد واخللود ،وتوجه اىل ال�شهيد بالقول :افتقدك اجلي�ش علماً من �أعالمه� ،ضابطاً
ال ي�سلكه �إال الرجال الأبطال ،امل�ستعدون دائماً لبذل الغايل والنفي�س دفاعاً ع�صامياً م�ستقيماً كحد ال�سيف� ،شجاعاً مقداماً ال يهاب اخلطر وال يهون �أمام
عن الوطن وحفاظاً على كرامة �شعبه .وعلى هذا الطريق ،م�ضى �شهيدنا ال�صعاب .افتقدناك رفيق �سالح ،يحظى باحرتام وتقدير كل من حوله ،يندفع
يف تنفيذ املهمات �إىل �أق�صى احلدود ،ويتح ّمل ال�صعاب وامل�شقات برحابة
الغايل مي�شال...
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مفلــح فــي ذوق مـكـايــل

قدا�س
�أعقبت الإحتفال التذكاري �صالة
جنائزية يف كني�سة �سيدة املعونات
يف ذوق مكايل ت��ر�أ���س��ه��ا كاهن
الرعية الأب �سليم �صفري وعاونه
الأبوان افرام عقيقي وبيار خويري.
الأب �صفري �أ���ش��اد مبزايا الراحل
وقال يف عظته« :الثاين والع�شرون
من �آب� ،إنه تاريخ القطاف حيث
تتح ّلى �سالل موا�سمنا بخري عرق
اجلبني وبخري ذك��رى دم ال�شهيد
امل��غ��وار مي�شال جبور مفلح �إبن
الإمي��ان باهلل والوطن ،ال��ذي التزم
يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ليبني
ال�سالم يف �أرجاء بلدنا احلبيب� .إن
فعل الت�ضحية الذي يزرع يف قلب
اجلي�ش لهو عربون حب ووفاء لوطن
متتاز �أر�ضه باحلرية وروح التعاي�ش
واملحبة».
�صدر ،ويبذل اجلهد والتعب والعرق ب�صمت .افتقدناك ابن عائلة كرمية ،و�أ�ضاف الأب �صفري قائالً ...« :لقد بذل الرائد مفلح ذاته ليكون الوطن وطناً
مت�أ�صلة املنبت �أجنبت خرية ال�شباب ،فكنت بحق ابن لبنان الأ�صيل ال�س ّباق و�شعبه �شعباً حراً و�أبياً ...والتقى منذ عامني مع زمالء له ف�أ�صبحوا �صورة
اىل البذل والت�ضحية ،حتى ا�ستحققت نعمة ال�شهادة ،فهنيئاً لك وجلي�شك الوطن احلقيقية� ،شهداء مل يعرفوا حداً للت�ضحية ،فهم �أمانة دائمة يف �ضمري
جت�سد �أيقونة مميزة ال ُتن�سى».
ولعائلتك بهذا ال�شرف العظيم...
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ويف �ضمرينا جميعاًّ ،
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

135

ن�صـب تـذكاري يف اخليـام
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ممثالً بالعميد الركن
غابي املعراوي ،وملنا�سبة مرور
عامني على ا�ست�شهاد الرائد
غالب �أحمد قلوط يف معارك
خميم نهر البارد يف � 2آب ،2007
�أقامت بلدية اخليام ،وبالتعاون
مع اجلي�ش احتفاالً حا�شداً يف
قاعة «مركز حممد الطويل
اخلريي االجتماعي» يف بلدة
اخليام ،تخ ّلله �إزاحة ال�ستارة
عن الن�صب التذكاري لل�ضابط
ال�شهيد.

ح�ضور وكلمات
ح�ضر الإحتفال النائب علي ح�سن خليل وممثالن
للنائبني �أنور اخلليل وطالل �أر�سالن ،قائد الكتيبة
الإ�سبانية الكولونيل �أوالي ،ممثل العالمة ال�سيد
حممد ح�سني ف�ضل اهلل ال�شيخ ف�ؤاد خري�س ،مفتي
مرجعيون وحا�صبيا ال�شيخ عبد احل�سني عبداهلل،
قائد اللواء اخلام�س العميد ب�سام داوود ،وممثلون
للمديرين العامني لقوى الأمن الداخلي والأمن
العام و�أمن الدولة ،وجمع من ال�شخ�صيات الدينية
والإجتماعية وال�سيا�سية و�أبناء البلدة وعائلة
ال�شهيد ورفاقه ال�ضباط.
�إ�ستهل الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين
وت�لاوة �آي��ات من القر�آن الكرمي ،ثم �ألقى والد
ال�شهيد كلمة العائلة ا�ستذكر فيها مزايا ال�ضابط
الذي «�سقط �شهيداً يف «نهر الدم» « -نهر البارد»
فداء عن الوطن ولتبقى �أرزة لبنان عالية و�شاخمة
ال ت�شوبها �شائبة».
و�ألقى رئي�س بلدية اخليام ال�سيد علي زريق
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كلمة ح ّيا فيها اجلي�ش بعيده م�ؤكداً �أن «اجلي�ش
واملقاومة عنوانان لق�ضية واحدة يف الدفاع عن
لبنان من �أع��داء الداخل واخل���ارج ،ول��وال اجلي�ش
واملقاومة ملا ا�ستطعنا اليوم �أن نحيي ذكرى
ال�شهيد الرائد غالب قلوط ،بل ملا ا�ستطعنا �أن
نكون يف قرانا ومدننا اجلنوبية .وقد برهن الأعداء
عن عداوتهم بالت�آمر وزرع الفتنة بني �أبناء
الوطن الواحد ،وما �إ�سرائيل والتكفرييون �إال وجهان
لعملة واحدة».
كلمة القيادة
قبل انتقال احل�ضور اىل مكان الن�صب التذكاري،
حيث عزفت مو�سيقى اجلي�ش ن�شيد املوتى،
وو�ضع ممثل القائد �إكليالً من الزهر �أمام الن�صب،
و�أزاح ال�ستار عنه مع عدد من امل�شاركني� ،ألقى
العميد الركن املعراوي كلمة قائد اجلي�ش التي
بد�أت بتحية �إىل روح ال�شهيد الرا�ضية املر�ضية
يف جوار اهلل ،حيث �شم�س ال�سالم التي ال تغيب،

وينابيع احلياة التي ال تن�ضب.
وق��ال :حتية اىل هذه البلدة الوفية ال�شاخمة
�شموخ جبل ال�شيخ ،واملحطمة لقيود الأ�سر التي
�صنعها الإحتالل.
حتية �إع��ت��زاز وف��خ��ر م��ن جي�شنا ،اىل جنوب
التحرير والإنت�صار ،الذي ي�ستنبت الأبطال ،مثلما
ت�ستنبت ه�ضابه عطر الرياحني ،وت�ستولد �سفوحه
اجلداول الهادرة مبوا�سم العز واحل�صاد.
حتية �إىل �أف���راد عائلة ال�شهيد الذين �أه��دوا
الوطن �أعز النا�س اىل قلوبهم ،العامرة بالإميان،
وال�صابرة امل�ؤمنة �أنه يف �سبيل الوطن ترخ�ص
املهج والأرواح ،وتهون �أغلى الت�ضحيات.
�أيها الأخوة الأعزاء
�إن قدر جي�شنا� ،أن يكون احلار�س الأمني للبنان
الر�سالة واحل�����ض��ارة ي�صونها باجلهد والعطاء،
وب�ضريبة ال��دم التي بها ت�صان الأوط���ان ،دماء
غالية بذلها اجلي�ش مع ال�شعب واملقاومة لتحرير
الوطن ،و�أرواح مقد�سة جاد بها يف معركة نهر

للرائد ال�شهيد غالب قلوط

البارد �ضد الإرهاب،
ال��ذي ام��ت��دت ي��ده اىل ج�سم
الوطن ،للنيل من وحدته و�سيادته وكرامة
�أبنائه ،لكن اجلي�ش وكعادته� ،سارع اىل تلبية نداء

الواجب ،مدعوماً بالتفاف ال�شعب
حوله ،يف مواجهة القتلة املجرمني،
الغرباء عن ن�سيج املجتمع اللبناين
وقيمه وتقاليده العريقة ،فكان �أن
حت ّقق له الإنت�صار التاريخي ،وكان
�شهيدنا الغايل ،الرائد غالب قلوط
ال��ذي نفتتح ه��ذا الن�صب تكرمياً
ل��ذك��راه ،من نخبة الأب��ط��ال الذين
ق ّدمهم اجلي�ش على مذبح الوطن.
لقد ّ
�سطر ال�شهيد البطل بدمائه
ال��زك��ي��ة ،ملحمة بطولية رائعة،
و�صفحات م�شرقة يف الإخ�لا���ص
والت�ضحية واالنت�صار على الذات.
�شهيدنا البطل
من هنا من بلدتك اخليام ،التي
عانقت فيها روح��ك املقاومة
ل�ل�إره��اب� ،أرواح ال�شهداء من
رفاقك وزم�لائ��ك الع�سكريني
واملقاومني للعدو الإ�سرائيلي،
نلتقي ال��ي��وم �أه��ل�اً ورف��اق��اً
و�أ���ص��دق��اء ،ل�نرف��ع ل��ك ن�صباً
تذكارياً� ،ش ّيد بالقيم قبل احلجر،
ع ّلنا منني النفو�س ببع�ض من
ال��وف��اء والتقدير جت��اه م��ا ق ّدمته
من عطاء ،هو �أبعد و�أعمق من �أن
يج�سد بعمل
يعبرّ عنه بكلمات� ،أو ّ
مهما بلغ من �إبداع و�إتقان .و�أمام هذا
الن�صب املهيب ال��ذي يرمز اىل معاين
ا�ست�شهادك ،وي�شهد على عظمة ت�ضحياتك،
نعاهدك �أن نبقى �أوفياء لدمائك ،و�أمناء على
املبادئ التي �شربتها من ينابيع بلدتك اخليام،
وت��د ّرب��ت عليها يف مدر�سة اجلي�ش ،مدر�سة
البطولة والإباء...
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الذكرى ال�سنوية الأوىل ال�ست�شــــــــ
�أحيت عائلة النقيب ال�شهيد الطيار �سامر
حنا و�أهايل بلدة تنورين الذكرى ال�سنوية
الأوىل ال�ست�شهاده بقدا�س لراحة نف�سه و�إزاحة
ال�ستار عن ن�صب تذكاري له يف ال�ساحة العامة
يف البلدة .وازدانت تنورين بالأعالم اللبنانية
و�أعالم اجلي�ش اللبناين و�صور ال�شهيد ،كما
ُرفعت الالفتات التي ح ّيت روح ال�شهيد
وثمنت ا�ست�شهاده .تر�أ�س القدا�س الذي �أقيم
ّ
يف كني�سة �سيدة الإنتقال يف تنورين ،راعي
�أبر�شية البرتون املارونية املطران بول�س
�إميل �سعادة ،مب�شاركة املطران �شكراهلل حرب،
يف ح�ضور اللواء الركن الطيار مي�شال من ّ�سى
ممثالً رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
ً
ممثلة
�سليمان ،العقيد عدنان ال�شيخ علي
رئي�س جمل�س النواب نبيه بري ،قائمقام
البرتون الهام الدويهي احلاج ممثالً رئي�س
جمل�س الوزراء ف�ؤاد ال�سنيورة ،النائب هادي
حبي�ش ممثالً رئي�س احلكومة املكلف النائب
�سعد احلريري ،النائبني بطر�س حرب و�أنطوان
زهرا ،العميد الركن بانو�س منجيان ممثالً
وزير الدفاع الوطني اليا�س املر ،العميد الركن
�شربل فغايل ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،الرائد �سيمون خمايل ممثالً املدير
العام لقوى الأمن الداخلي اللواء الركن �أ�شرف
ريفي ،الرائد يو�سف ال�شدياق ممثالً املدير
العام لأمن الدولة ،الرائد �شربل �أنطون ممثالً
املدير العام للأمن العام ،ممثل قائد القوات
الدولية العاملة يف لبنان ،اىل ر�ؤ�ساء بلديات
وخماتري وفعاليات ،وممثلي هيئات وجمعيات
وم ؤ��س�سات ،وعدد من ال�ضباط رفاق ال�شهيد
يف دورته ،و�أفراد العائلة وجمع كبري من �أبناء
تنورين ومنطقة البرتون.
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عظة املطران
بعد الإجن��ي��ل� ،ألقى
املطران �سعادة عظة
جاء فيها:
«يف الذكرى ال�سنوية
الأوىل ال�ست�شهاد
النقيب الطيار �سامر
حنا جنتمع يف رحاب
كني�سة �سيدة الإنتقال
ت���ن���وري���ن لن�صلي
ون�ضرع اىل ال�شهيد
الأول ي�سوع امل�سيح
�أن ي��ت��ق�� ّب��ل روح���ه
�صحبة ال�شهداء الأبرار
الذين جادوا بدمائهم
الزكية فدا ًء عن الوطن
وامل���واط���ن ،وال�صالة
والإحتكام اىل اهلل يف
مثل هذه احلاالت هما
العزاء الوحيد...
��ش��� ال�شهيد
 ...ن��� أ
�سامر يف بيت تقوى
و�إمي���ان ب��اهلل والوطن
و���ش��ب وت���رع���رع يف
ّ
رح��اب بلدة تنورين،
فكان ال�ضابط ال�شجاع واجلندي البا�سل والنقيب
الذي ا�ستهوته ال�شهادة يف �سبيل لبنان ،ول�سان
حاله يردد «ال ي�سلم ال�شرف الرفيع من الأذى حتى
يراق على جوانبه الدم» .يف امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
تخ ّرج ال�شهيد املرحوم �سامر مالزماً و�أخذ يتد ّرج
يف مدارج الرقي والرتب الع�سكرية اىل �أن و�صل
اىل رتبة نقيب وح�صل على تنويهات من القيادة
الع�سكرية ملهمات قام بها و�سلوك من�ضبط مت ّيز
به .وكان امل�ستقبل يبت�سم له لو قدر له �أن يعي�ش

عمراً �أطول.
جنتمع اليوم يف تنورين الأبية ال �إعراباً عن
غ�ضبة وال للبكاء والنحيب .جنتمع لل�صالة لراحة
نف�س ال�شهيد النقيب الطيار �سامر حنا يف
ال�سعادة الأبدية ،لي�سكنه اهلل ف�سيح جنانه �صحبة
ال�شهداء الأب��رار .ومن �أجل �أن ي�سكب اهلل بل�سم
العزاء على جميع القلوب التي فجعت با�ست�شهاده
ويف مقدمهم الوالدان والأخوة والأخوات وامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية بهدف �أن تبقى ال�ضامن الوحيد للأمن

ـــــــــهاد النقيـب الطيار �سامر حنا
مدماك احلق وطريق
احلرية املك ّللة بالعزة
وال���ك���رام���ة .البع�ض
ي�شهد بالكلمة �أو
ب��ال��ق��ل��م� ،أو ي��ق�� ّدم
الي�سري مم��ا و�سعت
ي��داه م��ن م��ال ورزق
ومقتنى� ،أما ال�شهيد
فهو َمن يبذل حياته
ويجود بزهرة �شبابه
ف��دا ًء ل�شعبه ،فيبقى

وال�سالم والوحدة الوطنية وخ�شبة خال�ص للبنان
الواحد املوحد».
كلمة القيادة
بعد القدا�س و�صالة رفع البخور� ،ألقى العميد
ال��رك��ن �شربل فغايل كلمة با�سم العماد قائد
اجلي�ش ،هنا ن�صها:
«ال عطاء �أكرم من عطاء ال�شهيد ،وال فداء �أنبل
وال �إيثار �أعظم� ،إنه الكبري املت ّوج بت�ضحياته ،هو

على م ّر الزمان� ،سيد اللقاء يف الوطن ،كما �سيد
اللقاء يف املدى الأبعد ،حيث �شم�س احلياة التي ال
تغيب ،ونهر اخللود الذي ال ين�ضب.
�أيها احل�ضور الكرمي
يف تنورين الأ�صالة والعنفوان ،هذه القلعة
الوطنية ال�شاخمة ب�أهلها ،ك�شموخ �أرزه��ا اخلالد
و�سندياناتها العتيقة ،والتي مل تبخل يوماً يف
رفد الوطن بنخبة ال�شعراء واملف ّكرين واملبدعني،
كما اجلي�ش بخرية الرجال الأوف��ي��اء املخل�صني،

نلتقي اليوم �أهالً ورفاقاً و�أ�صدقاء ،لنتو ّجه بتحية
�إكبار و�إج�لال اىل روح �إبن البلدة البار ،النقيب
ال�شهيد �سامر حنا يف الذكرى الأوىل ال�ست�شهاده،
ولنج ّدد العهد والوعد ب�صون �شعلة ت�ضحياته،
والإقتداء مب�آثره ،واقتفاء م�سريته املفعمة بالبذل
والعطاء.
لقد اختار �شهيدنا الغايل �سامر الإن�ضواء يف �سالح
اجلو اللبناين مبلء �إرادته وقناعته ،يقيناً منه ب�أن
قدراته اجل�سدية والفكرية من جهة ،و�شجاعته
وا�ستعداده للت�ضحية بال ح��دود من جهة ثانية،
هما الكفيالن بالتغلب على خماطر هذه املهنة
ال�صعبة والدقيقة،
فكان دوم��اً على قدر
الأمل والرهان ،ن�سراً ال
يعرف التعب والكلل،
ي أ���ب��ى ح��ي��اة الأودي���ة
وال��ك��ه��وف ،ويع�شق
الربو�ض ف��وق القمم
والإ�����س��ت�راح����ة بني
الغيوم .ومل يكن يطل
���ص��ب��اح ح��ت��ى يطلق
العنان جلناحيه ،حملقاً
يف �سماء لبنان التي
�أح��ب��ه��ا و�أح��ب��ت��ه من
الأعماق ،اىل �أن بات
بني الإثنيـن حكاية وفـاء وموعد يتجـدد با�ستمرار.
لقد �سقط النقيب �سامر حنا �شهيداً يف حادث
م�أ�سوي ،اهتزت له �ضمائر اللبنانيني والقى
ا�ستنكار اجلميع ،وهو يقوم مبهمة تدريب فوق
�إح��دى ت�لال اجل��ن��وب ،ا�ستعداداً ملواجهة العدو
الإ�سرائيلي ،مدركاً متاماً ما ي�ضمره هذا العدو
من نوايا خبيثة �ضد لبنان ب�شعبه وجي�شه ،لت�ش ّكل
دم��ا�ؤه الزكية ،قرباناً طاهراً على مذبح الوحدة
الوطنية ،وحافزاً ملزيد من الإلتفاف حول اجلي�ش
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والإميان بدوره الوطني اجلامع.
�شهيدنا البطل
من معني �إخال�صك و�سمو ف�ضائلك ،ن�ستقي حب
الوطن و�شغف الت�ضحية يف �سبيله ،وجن ّدد العهد
ب�أننا على ال َق�سم باقون ،وعلى دربك ما�ضون،
و�أن قافلة �شهدائنا لن تتوقف ذوداً عن لبنان
الذي افتديته ب�أغلى ما لديك ،وها نحن اليوم
منني �أنف�سنا ببع�ض من الإكرام والتقدير لروحك
الطاهرة ،من خالل �إقامة هذا الن�صب التذكاري،

ثم كانت كلمة عائلة
ال�شهيد �ألقاها �شقيقه
م��روان حنا ،ح ّيا فيها
روح �شقيقه ال�شهيد
ال�����ذي ك����ان ي���ؤم��ن
�أن اجل��ي�����ش ترخ�ص
الت�ضحيات لأجله لأنه
يف م��ع��رك��ة وجودية
م�ستمرة ك��ي نبقى

الذي �أردناه �أن يكون �شاهداً على عظمة ت�ضحياتك،
ونبل م�آثرك ،و�صوتاً �صارخاً يرت ّدد يف �أذن كل عابر،
�أنه ب�سواعد الأبطال وبدماء ال�شهداء ،يحيا الوطن
ويحرر وي�صان.
با�سم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي� ،أتو ّجه
ب�أح ّر التعازي اىل ذوي ال�شهيد ورفاقه و�أبناء
بلدته ،و�أ�شكر كل َمن �أ�سهم يف �إ�شادة الن�صب
التذكاري ،و�إقامة هذا الإحتفال الناب�ض بروح
املحبة واملواطنية والوفاء.
املجد واخللود ل�شهيدنا البطل يف عليائه ،ودامت
ذكراه العطرة �أثراً طيباً يف النفو�س ،ونربا�ساً و�ضا ًء
يف م�سرية ال�شرف والت�ضحية والوفاء».
«ل ّبيك �سماء لبنان»

�أحراراً و�أ�سياداً يف �أر�ضنا ،وقال�« :إن �سامر يوم
انطلق اىل اجلنوب كان مطمئناً اىل مهماته...
واعترب �أن ع�شق ال�شهيد للتحليق يف �سماء
فج�سد
الوطن بلغ ذروته حلظة ا�ست�شهاده ّ
�شعار القوات اجلوية «لبيك �سماء لبنان».
بعد ذلك ،تو ّجه احل�ضور اىل ال�ساحة
العامة لبلدة تنورين .وبعد الن�شيد
الوطني اللبناين� ،أزيحت ال�ستارة
عن الن�صب التذكاري الذي �أقيم
لل�شهيد تخليداً لذكراه .وبعد
ن�شيد امل��وت تق ّبلت العائلة
التعازي وو ّزعت غر�سات �أرز تخليداً
لذكراه.
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يف الذكرى الأوىل لوحة تذكارية لل�شهداء الع�سكريني
لتفجريات
طرابل�س

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً بالعميد الركن عبد احلميد دروي�ش
قائد منطقة ال�شمال� ،أحيت مدينة طرابل�س الذكرى ال�سنوية الأوىل ل�شهداء اجلي�ش الذين
�سقطوا يف الإنفجار الإرهابي الذي ا�ستهدفهم يف �شارع امل�صارف وذلك بدعوة من بلدية طرابل�س
ومعهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية.
ح�ضر الإحتفال ،ممثل الرئي�س جنيب ميقاتي ال�سيد ماهر �ضناوي ،ممثل الوزير حممد ال�صفدي
العميد �سمري �شعراين ،ممثل النائب حممد كبارة ال�سيد ع�صام كبارة ،النائب ال�سابق عبد املجيد
الرافعي ،ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي العقيد ب�سام الأيوبي ،رئي�سا بلديتي طرابل�س وامليناء
املهند�س ر�شيد اجلمايل وعبد القادر علم
الدين ،عميد معهد الفنون الدكتور ها�شم
الأي��وب��ي ،وعائالت ال�شهداء وهيئات �أهلية
وجمعيات تربوية واجتماعية.
حتية اىل جي�ش الوطن
�إ�ستهل الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين
عزفته ثلة من مو�سيقى اجلي�ش ،ثم كانت دقيقة
�صمت �إجالالً لأرواح ال�شهداء ،فالرتحيب من ال�سيد
عبداهلل بارودي.
بعدها �ألقى رئي�س البلدية املهند�س ر�شيد
اجلمايل كلمة قال فيها« :ي�سعدين �أن �أ�شارك
يف حفل �إزاح��ة ال�ستار عن ن�صب �شهداء جي�شنا
اللبناين البطل الذين �سقطوا بيد الإرهاب والغدر
واخليانة� .شهدت الأعوام الأخرية �أحداثاً وتطورات
خطرية ومتالحقة كادت �أن تهدد مقومات وجودنا
الوطني ،لكن جي�شنا اللبناين وعرب ت�ضحيات
�شهدائه و�شجاعة ومناقبية قائده و�ضباطه وجنوده
جميعاً� ،إ�ستطاع �أن يذود عن لبناننا ويدفع عنه
الأخطار ،فدافع عن جنوبنا الغايل يف وجه العدو
الإ�سرائيلي وتعاون مع الأمم املتحدة يف �ضبط
التج�س�س بيد من
احلدود وت�صدى للإرهاب وخاليا ّ
حديد ،وواج��ه بحزم وب��روح امل�س�ؤولية العالية
واحلياد والوعي نار الفتنة املتنقلة بني مناطق
لبنان .هذه الفتنة التي كان لطرابل�س منها
ن�صيب فا�ستحق جي�شنا البطل منا كل الإعجاب
واملحبة».
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ك�����ذل�����ك،
�ألقى عميد معهد الفنون
الدكتور ها�شم الأيوبي كلمة �أكد فيها على وفاء
طرابل�س للم�ؤ�س�سة الع�سكرية مقراً «�أن وطننا ال
يتنازل فيه جي�شه عن �شرب واحد من �أر�ضه ،هو
وطن ال خوف عليه».

بطوالت ال�شهداء
قائد منطقة ال�شمال العميد الركن دروي�ش �أ ّكد
«ا�ستمرار اجلي�ش يف الوقوف �إىل جانب مواطنيه
�شماالً من دون �أن تت�أثر بذلك مهمته الأ�سا�سية
الأوىل وهي الدفاع عن الوطن يف وجه العدو
جنوباً» وقال :ي�ش ّرفني �أن �أنقل �إليكم حتية قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وحمبته ،وامتنانه

على امل�شاعر الوطنية التي تلت�صق بوجدان كل
واحد منكم ،وت�سري يف العروق ماء وهواء ودماً.
كما ي�ش ّرفني �أن �أن�� ّوه باملبادرة الطيبة التي
�أطلقها الإخوة القيمون على هذا الإحتفال ،بحيث
تنادى اجلميع ،بت�شجيعهم وم�شاركتهم ،للح�ضور
�إىل هنا ورفع ال�صوت �إحتفاء باجلي�ش وتكرمياً
ل�شهدائه .نحن اليوم ال نتذ ّكر جرائم الإره��اب
بقدر ما نتذ ّكر بطوالت ال�شهداء وت�ضحياتهم،

كما �أننا ال نتذ ّكر غدر املجرمني بقدر ما نتذكر
ال�شهادة وقد�سية ما حتمل يف طياتها ،ونحن
ال نتذ ّكر انحراف قلة قليلة من العابثني ب�أمن
املواطنني ،بقدر ما نتذ ّكر وفاء املجتمع ب�أ�سره
جلندي البالد ،و�إخال�صه له ،و�إنتماءه �إىل ر�سالته
الإن�سانية والوطنية التي تلتقي عندها الأ�سماء
ّ
وت�ضمحل ،وحينما ينادى على اجلندي املجهول
ينربي كل واحد من ع�سكريي م�ؤ�س�ستنا قائالً :ها
�أنا ذا.
وختم قائالً :بعد املواجهة ال�شر�سة واملكلفة
والناجحة التي خا�ضها اجلي�ش �ضد خاليا الإرهاب،
يف ه���ذه املنطقة وخ��ارج��ه��ا ،ارت��ف��ع��ت اىل
ال�سطح حقيقتان ثابتتان� :إ�ستمر اجلي�ش يف
الوقوف اىل جانب مواطنيه �شماالً من دون �أن
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تت�أثر بذلك مهمته الأ�سا�سية الأوىل �أال وهي
الدفاع عن الوطن يف وجه العدو جنوباً ،والثانية
ا�ستمر امل��واط��ن��ون يف ال��ت��واف��د �إىل مدار�س
اجلي�ش يعتمرون القلن�سوة ويحملون البندقية،
وير ّددون :كلنا للوطن.
�أج�� ّدد ال�شكر لكم ،و�أتوجه معكم �إىل عائالت
ال�شهداء مب�شاعر املحبة والت�ضامن ،مع الإعالن
ال��وا���ض��ح ب����أن امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال تهمل

مواطنيها وال تن�سى �شهداءها.
و�إختتم الإحتفال ب���إزاح��ة ال�ستار عن جدارية
تكرميية ل�شهداء اجلي�ش ،ن ّفذتها الطالبة �أمل
دورة من معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة
اللبنانية ،كما و�ضعت �أكاليل ب�إ�سم قائد اجلي�ش
ورئي�س بلدية طرابل�س والوزير حممد ال�صفدي
وعميد كلية الفنون.

قدا�س ومتثال
للمقدم بطر�س دينا
�أقامت عائلة املقدم بطر�س جبور دينا قدا�ساً
�إحتفالياً لراحة نف�سه يف كني�سة ال�سيدة يف
مزيارة ،ح�ضره العميد الركن عبد احلميد دروي�ش
قائد منطقة ال�شمال ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي و�شخ�صيات وفعاليات اىل
�أهايل البلدة واجلوار.
و�أع��ق��ب القدا�س� ،إزاح���ة ال�ستار
عن متثال ن�صفي لل�ضابط دينا
تخليداً لذكراه.
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�أقيم يف بلدة �شرتون �إحتفال �إع��ادة الن�صب
التذكاري للمالزم االول ال�شهيد �سمري يو�سف ال�شرتوين يف �ساحة ال�شرف
يف البلدة ،ح�ضره ممثل رئي�س اجلمهورية ع�ضو املجل�س الع�سكري اللواء الركن نبيل قرعة ،ممثل رئي�س
جمل�س النواب النائب هرني حلو ،ممثل رئي�س جمل�س الوزراء املدير العام لوزارة الثقافة حممد حلبلب ،ممثل رئي�س الوزراء
املكلف امل�س�ؤول عن تيار امل�ستقبل يف جبل لبنان اجلنوبي ب�سام عبد امللك ،ممثل قائد اجلي�ش العميد في�صل ر�شيد و�شخ�صيات ر�سمية وروحية
وق�ضائية وع�سكرية وفاعليات �إجتماعية وح�شد من �أهايل البلدة.

حفل �إعادة الن�صب التذكاري
للمالزم الأول ال�شهيد �سمري ال�شرتوين
�إزاحة ال�ستار وكلمة القيادة
ا�ستهل الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم
�أزيح ال�ستار عن الن�صب التذكاري لل�ضابط ال�شهيد
والذي �ص ّممه الفنان �أنطوان برباري ،وو�ضع ممثل
قائد اجلي�ش �إكليالً من الزهر وعزفت مو�سيقى
اجلي�ش حلن املوت.
وقد �ألقى العميد ر�شيد كلمة با�سم قيادة اجلي�ش
هنا ن�صها:
ي�س ّرين وي�شرفني �أن �أقف بينكم ممثالً قائد
اجلي�ش العماد ج��ان قهوجي ،يف ي��وم الوفاء
والإخال�ص لأحد �شهداء اجلي�ش الأبرار ،يوم عظيم
ي�شهد على �إع��ادة ن�صب امل�لازم الأول ال�شهيد
�سمري ال�شرتوين اىل �ساحة ال�شرف يف ربوع
بلدته اجلبيبة �شرتون ،بعد مغادرته لها ق�سراً
خالل الأحداث الأليمة التي ع�صفت بوطننا لبنان.
ه��ذه ال�ساحة العامرة التي خ�ص�صت ل��ه وفاء
لت�ضحياته يف �ساحة الوغى ،يف �أثناء مواجهة
العدو الإ�سرائيلي بتاريخ  10حزيران  1970يف
جنوب لبنان� ،ستبقى رمزاً لبطوالت �شهدائنا يف
تلك احلقبة ،التي كانت مبنزلة اخلطوة الأوىل يف
م�سرية التحرير واملقاومة.
�شهيدنا البطل
من �شرتون بلدة الأ�صالة والعراقة والتاريخ،
ن�ستذكرك اليوم وكل يوم ،بقلوب متتزج فيها
دموع احلزن والأمل مب�شاعر الكرب والفخر والإعتزاز،
فكيف لنا �أن نن�سى عنفوانك و�شموخك� ،إقدامك
و�شجاعتك ،وابت�ساماتك ال��واع��دة التي تدخل
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الطم�أنينة اىل كل من حولك ،والتي
يتحدث عنها كل من عرفك وعا�ش
معك.
ل��ق��د �سقطت ج�����س��داً ال روح���اً،
و�ستبقى حياً يف �ضمري جي�شك
و�شعبك� ،إذ كنت الفار�س الذي
وعد فوفى وراح يخت�صر الزمن يف
عطائه ،حتى رفعته ال�شهادة �أيقونة
على �صدر لبنان وبيارق تلوح يف
كل مكان .وها هم اليوم �أبناء بلدتك
الأب��ي��ة الوفية ورف��اق��ك وحمبوك،
يتداعون �شيباً و�شباباً و�أطفاالً،
ليم ّنوا �أنف�سهم ببع�ض من الإكرام
والتقدير لروحك الطاهرة ،من خالل
هذا الن�صب التذكاري ال�شامخ يف
�ساحة ال�شرف واحلرية ،ليكون �شاهداً
ل�ل�أج��ي��ال على عظمة ت�ضحياتك
ويكون �أمثولة لكل عابر� ،أنه بدماء
ال�شهداء الأب��ط��ال حتيا الأوط���ان،
وت�صان احلرية وحتفظ الكرامات.
با�سم قائد اجلي�ش العماد جان
ق��ه��وج��ي� ،أح��ي��ي عائلة ال�شهيد
و�أه��ايل بلدة �شرتون الكرام ،وكل
من �أ�سهم يف �إقامة هذا الإحتفال،
املعرب عن الوفاء لل�شهيد والت�ضامن
عليائه ،و�أدام اهلل ذك��راه الطيبة ،ذخ��راً للجي�ش
مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أبنائها.
حتية �إكبار و�إجالل اىل روح �شهيدنا الغايل يف وجنماً �ساطعاً يف �سماء الوطن.

عني اجلديدة ت�ص ّلي ل�شهداء اجلي�ش
�أقامت بلدية عني اجلديدة وحركة لبنان ال�شباب قدا�ساً وجنازاً عن �أنف�س �شهداء اجلي�ش يف قاعة كني�سة
ال�سيدة يف عني اجلديدة ،ق�ضاء عاليه ،يف ح�ضور النائبني ف�ؤاد ال�سعد وفادي الهرب ،ممثل الوزير طالل �أر�سالن ال�سيد �سليمان
فيا�ض ،ممثل قائد اجلي�ش العقيد جوزف كرباج ،ممثل مدير عام قوى الأمن الداخلي الرائد �إيلي تابت ،ممثل مدير عام الأمن العام النقيب �أمني
�سليقا ،ممثل مدير عام �أمن الدولة املالزم الأول جوزف غفري ،رئي�س بلدية عني اجلديدة ال�سيد �إيلي متى ،رئي�س حركة لبنان ال�شباب ال�سيد وديع
حنا ،رئي�س جمل�س الأمناء للحركة الأ�ستاذ بول �أيانيان ،رئي�س بلدية املن�صورية ال�سيد نقوال الهرب ،رئي�س بلدية الرجمة ال�سيد فادي خرياهلل ،رئي�س
بلدية بدغان ال�سيد ح�سني �شيا وخماتري املنطقة وفاعليات البلدية وح�شد من احل�ضور.
�صالة وكلمات
خالل القدا�س �ألقى الأب ج��ورج برباري عظة
قال فيها« :اليوم �إذ نرفع ال�صالة على مذبح
الكني�سة عن �أرواح �شهداء اجلي�ش الذين ق ّدموا
حياتهم على مذبح الوطن ،نعتز بهذه الذكرى
لأن من نقيم ذكراهم الم�سوا ال�شهادة امل�سيحية
وامل�سيح وق ّدموا حياتهم من �أجل الوطن �أر�ضاً
و�شعباً».
بعد ذل���ك� ،أق��ي��م احتفال
حت��دث فيه ط��وين فر�سان
ال����ذي ت�ل�ا ب��رق��ي��ة رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان ل��رئ��ي�����س بلدية
ع�ين اجل��دي��دة و�أع�ضائها
وحلركة لبنان ال�شباب وجاء
فيها« :ملنا�سبة القدا�س
الإل��ه��ي ال���ذي دع���ومت اليه
لراحة �أنف�س �شهداء اجلي�ش اللبناين� ،أتو ّجه
اليكم بتحية تقدير على �شملكم �أرواح ال�شهداء
ب�صلوات امل�ؤمنني لتكون يف ا�سرتاحة اهلل بعدما
بذلت حياتها لوطنها و�سبحته بدمائها ،و�أدعوكم
كي تظل �أيديكم م�شبوكة ب�أيدي اجلي�ش حلماية
الوطن من الأخطار وحت�صني م�ستقبله ملا فيه
خري �أبنائنا ونه�ضة املجتمع».
كذلك ،تال ال�سيد فر�سان الربقية املوجهة من
رئي�س جمل�س الوزراء املكلف بت�صريف الأعمال
ف�ؤاد ال�سنيورة فقال« :تلقيت بامتنان بطاقة
الدعوة التي تف�ضلتم ب�إر�سالها للم�شاركة يف
القدا�س الإلهي واجلناز الذي يقام لراحة �أنف�س

�شهداء اجلي�ش و�إذ �أ�شكركم جزيل ال�شكر لدعوتكم
الكرمية� ،أ�س�أل اهلل تعاىل الرحمة ل�شهداء جي�شنا
والربكة يف جهودكم».
بعدها �أل��ق��ى كلمة حركة «لبنان ال�شباب»
ال�سيد جنيب من�صور فقال�« :إنهم كوكبة من
ال�شهداء الأبرار الذين ذبحوا يوماً دفاعاً عن منعة
و�سالمة لبنان وق ّدموا �أنف�سهم قرابني طاهرة

التكاف�ؤ ،وال تكاف�ؤ �إال يف احلرية وال حرية من دون
دميقراطية ،وال دميقراطية من غري ا�ستقالل،
وال ا�ستقالل من دون �سيادة ،وال �سيادة �إال بالقوة
الذاتية ،وال قوة ذاتية �إال بوجود اجلي�ش اللبناين
القوي القادر».
ويف اخلتام ،تو ّجه احل�ضور �سرياً على الأقدام اىل
�ساحة الن�صب التذكاري لل�شهداء يف البلدة ،حيث

على مذبح الوطن كله� .إ�ستباحوا دماءهم
النظيفة يف وجه الإره��اب املنظم ،يف وجه
العهر الإ�سرائيلي حتت لهب متوز وناره ،يف
وجه ع�صابات ومافيات املخدرات وال�سيارات،
يف وجه الطارئني املارقني ،يف وجه العمالء
اخلائنني ،يف وجه ال�شبهات وامل�ؤامرات يف
وجه كل من ت�سوله نف�سه �أن يطال من �شعرك
�شعرة واحدة يا وطني احلبيب».
وبدوره و ّجه نائب رئي�س بلدية عني اجلديدة
ال�سيد جان جبور كلمة البلدية قال فيها« :ان
ال كيان للدولة من دون وحدة �أبنائها ،وال وحدة و�ضعوا الأكاليل والزهور ووقفوا دقيقة �صمت عن
من دون عي�ش م�شرتك ،وال عي�ش م�شرتك �إال يف �أرواح ال�شهداء.
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تقاليد ع�سكرية
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط
ندين البلعة

ما يعرفه اجلميع عن املدر�سة
احلربية �أنها «م�صنع الرجال»
ال���ذي ي��رف��د ال��وط��ن بالقادة
والأبطال.
م��ا يعرفه �أه���ايل التالمذة
ال�ضباط� ،أن �أبناءهم يخ�ضعون
يف امل��در���س��ة ل��ت��دري��ب
مك ّثف وتدريب منهك
ط��وال ثالث �سنوات
حيث يكت�سبون اىل

جــانب العلــوم الع�ســكــرية
والثقـــافة ال��ع��ام��ة ،فــن
القيــادة والدفاع عن الوطن
واملواطن.
يبقى ما ال تعــرفه الغالبية
ع��ن املدر�سـة احلربية ،وهو
ت��ف�� ّرده��ا بتقاليد خا�صة
وع��������ادات مم��� ّي���زة
وذك���ري���ات ط ّيبة
يحملها ال�ضباط

امل��ت��خ��رج��ون ح��ت��ى نهــاية
خدمتهــم الع�سكــرية.
من بني هذه التقاليد «عري�س
ال�سجن» و«حفلة املئة يوم»
و«ال��ع��ـ��ـ��راب» وغيــرها من
العادات املخب�أة داخ��ل جدران
امل��در���س��ة ،وال��ت��ي ك�شفها لنا
عدد من تالمذة �ضبـاط ال�سنة
الثالثة قبيل �أيام من تخ ّرجهم
�ضباطاً يف اخلدمة الفعلية.

هذا ما يح�صل
بني «�أول عر�س»
و�أول جنمة

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

163

عري�س ال�سجن «يتهنى»
عند الإعالن عن زفاف ما غالباً ما يقال «فالن �سيدخل
القف�ص الذهبي» .يف املدر�سة احلربية يختلف هذا
التقليد نوعاً ما ،فعري�س املدر�سة يدخل «القف�ص
احلديدي» والأ�سو�أ �أنه يدخله جم�� ّرداً من
جميع امتيازات العري�س احلقيقي.
ف�لا ع��رو���س جميلة بانتظاره ،وال
الطعام ال�شهي� ،أو حتى الفرا�ش
الوثري ...االمتياز الوحيد ال��ذي يحظى
به «عري�س ال�سجن» يف املدر�سة احلربية
هو «الز ّفة» التي تتخ ّلل «حفل الزفاف» وهي
ز ّف��ة من نوع خا�ص ت�شارك فيها
�أواين امل��ط��ب��خ واملكان�س
وال�شرا�شف...
م�شهد «العر�س»
من بدايته يرويه
ال����ت����ل����م����ي����ذان
ال�ضابطان حممد
ح��م��ي��ه و�سعد
�أب������و ���ش��ق��را،
اللذان فازا معاً
بلقب «عري�س
ال�سجن» علماً
�أن�������ه يعطى
يف ال����ع����ادة
ل�شخ�ص واح��د.
وق����د ا�ستحقاه
ع���ن ج������دارة �إث���ر
خ�ل�اف بينهما يف
�أث��ن��اء تنفيذ رماية
يف الأ�سبوع الثالث من
التحاقهما باملدر�سة احلربية.
«عري�س ال�سجن» ه��و �أول تلميذ
يف الدورة يفتتح ال�سجن �إثر قيامه ب�أوىل
امل��خ��ال��ف��ات ع��ل��ى �صعيد دورت����ه .ومبا
�أن عاداتنا ال�شرقية تق�ضي بتكرمي
العري�س ،فقد درج���ت ال��ع��ادة يف
امل��در���س��ة احلربية على الإحتفال
«ب��ع��ري�����س ال�����س��ج��ن» ع�ب�ر عر�س
فولكلوري فريد من نوعه ي�شارك فيه رفاق
املحتفى به يف م�شهد حافل بالهرج واملرج.
ي��ب��د�أ العر�س بتح�ضري العري�س حيث يقوم رفاقه
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ب�إلبا�سه ثوبه اخلا�ص امل�ؤلف من �شرا�شف ومنا�شف
بي�ضاء ،ويرتدي رفاقه بدورهم اللبا�س الالئق بالعر�س
وهو «ال�شر�شف الأبي�ض املكوي» .ثم ُيرفع العري�س
على الأكتاف حيث يطوف به زم�لا�ؤه يف جميع
�أرج�����اء امل��در���س��ة ،ع��ل��ى وق���ع الأن��غ��ام
املو�سيقية املنبعثة من «قرقعة»
اخلوذ الع�سكرية ،و«طرطقة» �أواين
امل��ط��ب��خ ،وح��ف��ي��ف امل��ك��ان�����س التي
تتل ّوى بع�ضها على البع�ض الآخ��ر ,وال
نن�سى الأغ��اين والرق�ص والأنا�شيد التي
يرجتلها الرفاق تكرمياً للعري�س وتقديراً له!
ب��ع��د الإك���ت���ف���اء م���ن الإح��ت��ف��ال
ال�صاخب ،تختتم «الز ّفة»،
ح��ي��ث ي��ك��ون العري�س
ق��د ن���ال ق�سطه من
التبجيل ،ف ُيفتح
له الباب احلديدي
ويدخل ال�سجن،
وي����ت���رك ف��ي��ه
وح���ي���داً ،فيما
يو ّدعه الرفاق
ب���ال���زغ���اري���د
والأنا�شيد.
ظ�������اه�������رة
«ع�����ري�����������س
ال�سجن» مميزة
وط���ري���ف���ة ،وق��د
ك��ان��ت بالن�سبة
اىل ال��ع��ري�����س�ين
التلميذين حمية و�أبو
�شقرا ف��ري��دة م��ن نوعها
�إذ جمعتهما يف �سجن واحد
ملدة خم�سة �أيام اكت�سبا خالل جتربة
«العي�ش امل�شرتك» هذه� ,صداقة دامت طوال
ف�صح بهما املثل القائل «ما �إلك
الدورةّ .
�صاحب� ،إال بعد َع ْلقة».
حفلة املئة يوم:
«ف ّ�شة خلق»؟
�س ّميت بحفلة «املئة ي��وم» لأنها ت�سبق
حفل التخ ّرج مبئة يوم ،وقد كان الأج��دى ت�سميتها
حفلة «ف�ش اخللق» وذلك �أنها ت�ش ّكل ف�سحة حرية و�سط
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�ضغوطات التدريب والدرو�س.
عن هذه احلفلة يروي التلميذ ال�ضابط ح�سن حمزة:
خم�ص�صة لطالب ال�سنة الثالثة وهي
حفلة املئة يوم ّ
عبارة عن حفل ع�شاء ي�شارك فيه قائد املدر�سة
احلربية وال�ضباط امل��د ّرب��ون ،ويتخ ّلله
ب��رن��ام��ج ترفيهي �أج��م��ل م��ا فيه
ال��ل��ق��ط��ات ال�ضاحكة ح��ي��ث يق ّلد
التالمذة املدربني يف ج ّو من الطرافة
وامل��رح .وي��رد امل��درب��ون بدورهم على
تعليقات التالمذة الظريفة ب�ضحكة من
القلب وت�صفيق حاد مي أل �أرجاء القاعة.
يف �أثناء احلفل ،ولدى ا�ستمتاع
تالمذة ال�سنة الثالثة ب�شرب
نخب الأي��ام الباقية يف
املدر�سة« ،ي�ستمتع»
ط���ل���اب ال�������س���ن���ة
الثانية «باجتياح
غرفهم» والعبث
ب���خ���زائ���ن���ه���م
و«خ����رب����ط����ة»
�أغ���را����ض���ه���م
اخل��ا���ص��ة وذل��ك
م���������ن ب������اب
«الأخ��ذ بالث�أر»
والإن�����ت�����ق�����ام
م����ن الأوام��������ر
والعقوبات التي
�أحل��ق��وه��ا بهم يف
ال�سابق.
املعموديات
من املياه اىل النار:
«موت فحياة»
املعمودية كما نفهمها هي «موت فحياة»،
�شعور ي��درك��ه مت��ام�اً ال��ت�لام��ذة ال�ضباط
يف امل��در���س��ة احل��رب��ي��ة كلما خ�ضعوا
ملعمودية .ففي كل م��رة يذوقون
طعماً خمتلفاً من ال��ع��ذاب ،وكلما
اجتازوا مرحلة «على خري» ،يتل ّذذون
بطعم احلياة من جديد ،بعد اكت�سابهم مزيداً
من الإرادة والقدرة اجل�سدية والذهنية التي ت�ؤهلهم
الختبار �صعوبات �أكرب بثبات �أقوى وعزمية �أمنت.
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معموديات املدر�سة احلربية مبختلف �أ�شكالها ي�شرحها
التلميذ ال�ضابط �سامر �أبو �شقرا:
يخ�ضع تالمذة ال�سنة الأوىل يف الأيام الأخرية من فرتة
التن�شئة لأنواع خمتلفة من املعموديات يختربون
خاللها قدرتهم على ال�صمود ومواجهة
ال�����ص��ع��اب ،وال��ت��ك�� ّي��ف م��ع خمتلف
الظروف.
نبد�أ مبعمودية امل��اء حيث يجتمع
تالمذة ال�سنة الأوىل يف باحة امللعب
«للإ�ستمتاع» برذاذ املياه الباردة ت�صفعهم
بعنف لدى انبعاثها ب�ضغط قوي من �أفواه
خراطيم املياه .وبدالً من الإختباء
وح��م��اي��ة �أن��ف�����س��ه��م يقوم
التالمذة بالغناء وتالوة
ال�شعارات.
ب��ع��د ال��ن��ج��اة من
«ال��غ��ارة املائية»
يتع ّلم التالمذة
در������س�����اً وه���و
الإع��ت��ي��اد على
ال����ق���������س����اوة
وال���������ص����م����ود
يف م��واج��ه��ة
ال�������ظ�������روف
القاهرة.
م���ع���م���ودي���ة
ال����ن����وم ،ت���ب���د�أ
يف ن��ه��اي��ة ي��وم
منهك من التمارين
ال���ق���ا����س���ي���ة (رك�������ض
و�سواعد وغريها) ،فيخرج
ال���ت�ل�ام���ذة ل��ي�لاً اىل ملعب
املدر�سة مع �أمتعتهم و�أغرا�ضهم،
وينامون يف العراء حتى �صباح اليوم التايل.
حفلة ال��ن��وم ه��ذه ال ت�شمل بالطبع
الفرا�ش الوثري ،وال مك ّيف الهواء ،وال
الأغطية احلريرية...
ع��دا ع��ن ذل���ك ،ي��ت�� ّم دم��ج ثياب
التالمذة بطريقة ع�شوائية ،ويطلب
منهم �أن يلب�سوها «على عالّتها» ،فيخرجون
يف نهاية املطاف مبظهر م�ضحك يذ ّكرنا بليلة «عيد
الرببارة»!
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

167

معمودية الأكل ،لها تقاليدها اخلا�صة وهي تبد�أ بنزول
التالمذة اىل املطعم مرتدين ال�شرا�شف البي�ضاء (وذلك
طبعاً من باب الأناقة املفرطة).
يبد�أ حفل الطعام ب�أن يو�ضع �أم��ام كل تلميذ
�صحن كبري يحتوي على ليمونة �أو بي�ضة
ب��ق�����ش��ره��ا ،وي��ج�بر ع��ل��ى تناولها
ب�أكملها وا�ضعاً يديه خلف ظهره.
فيبد�أ ال�صراع مع «الطبق ال�شهي»
ال���ذي ينتهي ب��ف��وز ال��ت�لام��ذة فتكون
املكاف�أة كوباً من ال�شاي املم ّلح!
معمودية الغاز ،وهي الأ�صعب والأق�سى.
وتق�ضي مبرور التالمذة يف �أنفاق
�ضيقة ُت��رم��ى فيها قنابل
الغاز امل�س ّيلة للدموع،
وع��ل��ى ال��ت��ل��م��ي��ذ �أن
ي���ج���ت���ازه���ا حتى
ال��ن��ه��اي��ة �ضمن
�أج��واء من اخلوف
وعدم الر�ؤية.
ي����ن����ت����ظ����ر
ال�����ت��ل��ام�����ذة
داخ���ل الأن��ف��اق
�ضباط يرتدون
�أق��ن��ع��ة واقية،
ي����د ّل����ون����ه����م
على الطريق،
ول���ك���ن���ه���م يف
ال�����وق�����ت ع��ي��ن��ه
يحاولون عرقلتهم.
وخالل هذه املعمودية
ي�ستن�شق التالمذة الغاز
ال���ذي ي ؤ���ث��ر على تن ّف�سهم،
فيكون يف انتظارهم �صهريج ماء يف
اخلارج ،لتنظيفهم من �آثار الغاز .بالإ�ضافة
اىل �أن��ه��م يرك�ضون �ساعتني بعد هذا
الن�شاط لتنقية الرئتني من الغاز.
عند العودة من امل�أذونية الأوىل،
ت�أتي معمودية النار ،حيث يعي�ش
التلميذ جو املعركة احلقيقية ,فيجرب
على تخطي حواجز و�سالمل� ،ألغام وعبوات
ي�ضعها فوج الهند�سة ،دواليب م�شتعلة وغريها .وهنا
يخترب كل تلميذ قدرته على ّ
تخطي ال�صعاب واخلوف.
168

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

متارين ال�سري:
هل من نهاية؟
تعب وعرق و�صراع بني ج�سد منهك وطريق ال تبدو
له نهاية .هذا هو العنوان الرئي�س لتمارين ال�سري
التي ين ّفذها تالمذة املدر�سة احلربية� .أما
التفا�صيل فريويها تلميذا ال�سنة
الثالثة اليا�س البلعة وفريد خليل:
متارين ال�سري هي ن�شاطات تو�ضع
يف مناهج املدر�سة احلربية .تبد�أ مع
التلميذ منذ دخوله ال�سنة الأوىل وت�ستمر
حتى نهاية ال�سنة الثالثة.
نخ�ضع لتمارين �سري متعددة
امل�����س��اف��ات ،يف�صل يف ما
ب��ي��ن��ه��ا ث�لاث��ة مت��اري��ن
�أ�سا�سية يف كل عام.
وت���ت���د ّرج متارين
ال�سري م��ا ب�ين 8
و 75كلم .يق ّرر
م�����ك�����ان ه����ذه
ال���ت���دري���ب���ات
امل�������د ّرب ،فال
�أم���اك���ن ثابتة
م�����ت�����ع�����ارف
عليها .ويكون
ال���ه���دف منها
ت��ق��وي��ة الإرادة
والتح ّمل وال�صرب
وال�����ق�����درة على
مواجهة ال�صعوبات.
خ���ـ�ل�ال ال��ت��م��ـ��ري��ن،
نحمـل على ظهرنا حواىل
 15ك��ل��غ م���ن ع��ت��اد وث��ي��اب
وحاجيات.
ي�سري يف املقدمة �أربعة ك�شافني يع ّينهم
امل��درب��ون .ف����إذا ك��ان التمرين م�شرتكاً
بني ال�سنوات الثالث ،يكون الك�شافون
من ال�سنة الثالثة� .أما �إذا كان لكل
�سنة على حدة ،يكونون من ال�سنة
نف�سها.
يحمل الك�شـاف �أ�سلحـة حماية ،ي�ؤ ّمن
الطرق �أم��ام رفاقه .يختاره ع��ادة امل��درب ح�ســب
قــدرتـه على متابعـة التمــرين اىل الآخ��ر ،ومعـرفته
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بالطريق التي ي�سلكونها.
خالل متارين ال�سري ،بع�ضنا يتعب ويتلك�أ فن�ساعده
ونحمل معه �أغرا�ضه ،ون�صل �أحياناً اىل ح ّد حمل ال�شخ�ص
نف�سه (كما يف مت��اري��ن دورة امل��غ��اوي��ر) .يف
مترين املخيم الآخ�ير (ال�سنة الثالثة)،
مت ّلك التعب بع�ض الأ�شخا�ص اىل
ح�� ّد النوم خ�لال ال�سري� ،ساندناهم
ودفعناهم اىل املتابعة.
• مب��اذا يختلف مترين ال�سري
امل�شرتك عن اخلا�ص؟
يفيدنا املتدربان �أن مترين ال�سري امل�شرتك
�أ���ص��ع��ب ب��ال��ن�����س��ب��ة اىل ت�لام��ذة
ال�سنتني الأوىل والثانية
لأن��ه��م ي�����ض��ط��رون اىل
ال����ت����زام من���ط �سري
ال�����س��ن��ة الثالثة،
ف��اجل��م��ي��ع ي�سري
وراءه�����ا وح�سب
�سرعتها .كما �أن
تلميذ ال�سنة
الثالثة ،يقوم
ب���ال���ت���م���ري���ن
امل�شرتك وكل
تفكريه يرت ّكز
ع��ل��ى �أن���ه �آخ��ر
مت����ري����ن قبل
ال���ت���خ��� ّرج ،ففي
نهايته ن�صل اىل
خط النهاية .ونحن
م��ث�لاً ك��ان معنا طبل
ودربكة واحتفلنا يف �آخر
الطريق ون�سينا تعبنا� .أما
بقية التالمذة في�سريون وهم يعلمون
�أن �أمامهم الكثري بعد من التمارين.
الع ّراب و«الفليون»
يع ّرف الع ّراب «بالأب الروحي» ،ما
يعني �أن م�س�ؤوليته جتاه « فليونه»
هي م�س�ؤولية الأب جتاه �إبنه.
�إنطالقاً من هذه الفكرة ،تب ّنت املدر�سة
احلربية تقليد «ال��ع�� ّراب» ال��ذي ي�سند اىل الطالب
القدامى دور الأب والراعي للتالمذة اجلدد.
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عن الع ّراب ودوره يف املدر�سة احلربية ي�شرح التلميذ
ال�ضابط �شربل ا�سكندر:
هـو �أول �شخــ�ص يقابلــه املــدين القادم اىل املدر�سة
املخ�ص�صة
يف ال�سنة الأوىل .يو ّجهه اىل الأماكن ّ
للنوم والأك��ل وال��درو���س ...وير�شده اىل
حيث يجب �أن يت�س ّلم الأغ��را���ض
الع�سكرية.
الع ّراب هو تلميذ �ضابط يف ال�سنة
الثالثة ،يختاره م��د ّرب ال�سنة وقائد
املدر�سة ليكون م�س�ؤوالً عن �أحد القادمني
اجل��دد .ويكون التوزيع ع�شوائياً ،خمتلطاً،
كي يندمج التالمذة فيتعرفوا اىل
ميزة اجلي�ش الذي ال ي�صبغ
بلون �أو دين �أو طائفة �أو
انتماء .يت�س ّلم الع ّراب
م�س�ؤوليات �أ�سا�سية
م���ع «ف��ل��ي��ون��ه»
لإع���داده ج�سدياً
وم����ع����ن����وي����اً.
ف���امل���دين غري
م���ع���ت���اد على
ال����ق���������س����اوة
وميكن �أن يكون
م����دل��ل�اً ع��ن��د
�أهله ،وهنا دور
ع�� ّراب��ه لإر�شاده
اىل ك��ي��ف��ي��ة
الت�ص ّرف يف احلياة
ال��ع�����س��ك��ري��ة وخ�ل�ال
ال��وج��ود يف املدر�سة
احلربية.
يدافع الع ّراب عن «فليونه»
يف حال وقوع �سوء تفاهم مع التالمذة
الآخرين .ويتد ّخل ليق ّوي معنوياته ومنعه
من الإ�ست�سالم �أو الإن�سحاب .كما يع ّلمه،
�إنطالقاً من خربته اخلا�صة ،كل ن�شاط
جديد ،ويكون عوناً له عندما يطلب
امل�ساعدة .الأه��م �أن الع ّراب يدرك
�أخطاء فليونه وي�ص ّححها �إنطالقاً من
جتاربه ال�شخ�صية.
اجلدير بالذكر �أن كل متيذ ي�صل اىل ال�سنة الثالثة
ي�صبح ع ّراباً لتلميذ من ال�سنة الأوىل.
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خمالفات ...فعقوبات
اخلط�أ يف املدر�سة احلربية ممنوع ،وعقوبته تتد ّرج من
املالحظة ال�شفوية اىل العقوبة اجل�سدية� ،أو الدخول اىل
ال�سجن.
عن العقوبات و�أنواعها و�أهدافها ي�شرح
التلميذ ال�ضابط قا�سم �أحمد:
العقوبة جزء من برنامج املدر�سة
احل��رب��ي��ة .ال��ه��دف منها تعليمي،
ل��ذا فهي لي�ست �إنتقاماً وال ردة فعل
جت��اه عمل م��ا .تهدف العقوبة اىل جعل
التالمذة يتم ّر�سون على ّ
حق الإمرة من جهة،
و�إفهامهم م��ن جهة �أخ���رى �أنهم
ح�ين ي��ت��خ�� ّرج��ون ل��ن ميلكوا
مطلق ال�����ص�لاح��ي��ة ،بل
�سيكونون مق ّيدين
ب�أنظمة وقوانني
حتا�سبهم �ضمن
م��ب��د�أ امل��ك��اف���أة
والعقاب.
يف املدر�سة
احلربية نوعان
من العقوبات،
الأول يفر�ضه
امل�������درب�������ون
على التالمذة،
وال���������ث���������اين
يفر�ضه تالمذة
ال�����س��ن��ة الأع���ل���ى
ع��ل��ى رف��اق��ه��م يف
ال�سنوات التي تليهم
يف �إط���ار التم ّر�س على
ال�سلطة .تتد ّرج العقوبة من
املالحظة اىل الت�أنيب ال�شفهي ،و�آخر
الدواء الكي ،وهو عقوبة ب ّزة امليدان ،حيث
يق�ضي امل��ع��اق��ب ف�ترة ت���راوح م��ا بني
ال��رب��ع �ساعة اىل ثلثها يف عقوبة
ج�سدية متعبة ين ّفذ خاللها ال�سواعد،
واجل��ذع ،ومترين �سري البطة ،وقد
ت�صل العقوبة اىل ح ّد حجز امل�أذونية
�أو حتى ال�سجن.
من �أب��رز املخالفات التي تقود اىل العقاب يف
املدر�سة احلربية� ،ضبط املمنوعات «كالهاتف اخللوي» �أو
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الـ« ،»MP3وهذه عقوبتها ال�سجن .يف حني �أن احلركة يف
�أثناء التمارين والدرو�س ت�ؤدي اىل حجز امل�أذونية ،وكذلك
الأمر بالن�سبة اىل النظافة ال�شخ�صية ،فوجود الغبار على
الأمتعة �أو اخلزائن يعني احلجز يف نهاية الأ�سبوع.
�أم��ا ع��دم ت�أدية التحية فمخالفة تراوح
عقوبتها م��ا ب�ين ت�أنيب التلميذ
�شفوياً ،اىل تنفيذه بزة امليدان وهو
يحمل حقيبة الظهر.
املخيم التدريبي:
الت�ضامن والأخوة
ما بني حالوة ممار�سة ال�سلطة،
ومرارة التدريب حتت �أ�شعة
�شم�س مت���وز احل��ارق��ة،
مت�ضي الأيام الع�شرة
للمخيم التدريبي
ال�������ذي ت��ق��ي��م��ه
امل���در����س���ة يف
نهاية كل عام،
ومي�������ض���ي يف
ختامه تالمذة
ال�سنة الثالثة
يف ط���ري���ق
جديد يقودهم
اىل ع������امل
ال�������ض���ب���اط يف
اخلدمة الفعلية.
عن ميزات املخيم
ال��ت��دري��ب��ي يتحدث
التلميذ ال�ضابط �إيلي
�أبي فا�ضل:
هو �آخ��ر ن�شاط تدريبي يف
روزنامة العام يف املدر�سة احلربية،
ي�����ش��ارك ف��ي��ه ت�لام��ذة ال�����س��ن��وات ال��ث�لاث،
املق�سمني اىل ح�ضائر ب�إمرة طالب ال�سنة
ّ
الثالثة .يقام ه��ذا الن�شاط يف �أوائ��ل
مت���وز ،ف��ي��ب��د�أ بالتمركز يف حقل
التدريب ،وينتهي بعد ع�شرة �أيام
مق�سم
بتمرين �سري لل�سنوات الثالث ّ
على ال�شكل الآتي 100 :كلم لل�سنة الثالثة،
 75كلم لل�سنة الثانية ،و 60كلم لل�سنة الأوىل .لكن
احلما�س غالباً ما يدفع تالمذة ال�سنة الأوىل اىل متابعة
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ال�سري حتى بلوغ امل�سافة املطلوبة من تالمذة ال�سنة
الثانية.
يف هذا املخيم ين ّفذ التالمذة درو�ساً عملية لكل ما
تع ّلموه نظرياً من درو���س يف الدفاع والهجوم
اىل ال��ت��و ّج��ه وح��ف��ظ الأم����ن وفرائ�ض
املدافعة ،ال��خ ...ويف اليوم الأخري
ين ّفذ التالمذة رمايات يف خمتلف
الإخت�صا�صات ،من مدفعية وهند�سة
(لل�سنة الثالثة) اىل �سالح  12.7كلم
و�سالح  106ملم (لل�سنة الثانية) ورماية
بالقاذف امل�ضاد للدروع (لل�سنة الأوىل).
�أج���م���ل م���ا يف امل��خ��ي��م تبلور
فكرة الأخ��وة والت�ضامن من
خ�لال م�ساعدة التالمذة
بع�ضهم البع�ض الآخر
على ال�صمود يف
مواجهة التمارين
القا�سية كالت�آلف
م���ع الطبيعة
يف �أر�ض جافة،
�أو ال�����س�ير مع
ح��ق��ي��ب��ة ظهر
و����س�ل�اح حتت
�أ�شعة ال�شم�س
احل���ارق���ة .ويف
نهاية املطاف
ال ي���ب���ق���ى من
املخيم التدريبي
����س���وى ذك���ري���ات���ه
اجلميلة ،التي يختزنها
التلميذ يف ذاك��رت��ه مع
باقي ذكريات ال�سنوات الثالث،
لريجع اليها كلما ت��ق�� ّدم ب��ه العمر
وا�شتاق اىل «رع��ون��ة ال�شباب» واندفاعه
وحما�سه!
من �سنة اىل �سنة
م��ا ب�ين ال�سنة الأوىل وال�سنة
الثالثة يف املدر�سة احلربية خطوات
ال بد من اجتيازها ،ومراحل يجب تخطيها
تدريجاً .كل مرحلة تختلف عن �سابقتها وتتميز
بخ�صو�صيتها وتقاليدها.
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عن الفوارق بني ال�سنوات الأوىل والثانية والثالثة،
يتحدث التلميذ ال�ضابط حممد �شمعون:
منذ دخوله اىل املدر�سة احلربية ،يبد�أ التلميذ بالتح�ضري
ج�سدياً وف��ك��ري��اً للإنتقال م��ن احل��ي��اة املدنية
والإنخراط يف احلياة الع�سكرية.
م��ن الناحية اجل�����س��دي��ة ،يخ�ضع
لتمارين ريا�ضية وقتالية �صعبة
تن ّمي قدراته اجل�سدية وقدرته على
التح ّمل .ال يحظى خ�لال ال�سنة الأوىل
بالإ�سرتاحة ،العمل متوا�صل وتنقالته ال
تتم �إال ريا�ضياً .تبد�أ ال�سنة الأوىل مبرحلة
توجيهية يتع ّرف فيها التلميذ اىل
ال�صح واخل��ط���أ ،وم��ن بعدها
حا�سب على ك��ل خط�أ
ُي َ
يرتكبه� ،إما من قبل
ال�ضابط امل�س�ؤول
�أو تالمذة ال�سنوات
الأعلى (الثانية
وال���ث���ال���ث���ة)،
وط��ب��ع��اً وف��ق��اً
لأوام�����ر قيادة
امل�����در������س�����ة
وتوجيهاتها.
�أم�����������ا م���ن
ال�����ن�����اح�����ي�����ة
ال��ف��ك��ري��ة ،فال
ي���ح���ق لتلميذ
ال�����س��ن��ة الأوىل
ب��امل��ن��اق�����ش��ة ،فهو
ي��ن�� ّف��ذ ك��ل �أم���ر يو َّجه
اليه من دون الدخول يف
ح��وار ،يتع ّرف على القوانني
والأنظمة� ،إنه يف املرحلة التح�ضريية
ال�ضرورية النتقاله من املرحلة املدنية اىل
املرحلة الع�سكرية.
يف ال�سنة الثانية ،ي��غ�ّي�رّ التلميذ
���ش��ارت��ه ،يتغيرّ ه��ن��دام��ه وتختلف
طريقة التعامل معه .ففي هذه
املرحلة ي�ستطيع �إق��ام��ة ح��وار مع
تلميذ ال�سنة الثانية ،يعبرّ عن �شخ�صيته
و�آرائ��ه و�إمن��ا �ضمن احل��دود التي تر�سيها القوانني.
تنقالته تكون طبيعية ،ي�سرتيح وقت الإ�سرتاحة ،ويعمل
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

175

يف الوقت املخ�ص�ص للعمل .وهذا الأمر ي�سمح ببناء عالقات
�أكرث و�أعمق مع رفاقه.
يف ما خ�ص الرتاتبية ،تلميذ ال�سنة الأوىل هو دائماً
مر�ؤو�س من الأعلى منه ومن ال�ضباط� .أما تالمذة
ال�سنة الثانية فيبقون مر�ؤو�سني ،ولكنهم
ي�صبحون ر�ؤ�ساء لل�سنة الأوىل .هذا
الأم��ر يقوي �شخ�صيتهم فيتعودون
على امل�س�ؤولية.
ت�أدية التحية للرئي�س واجب� ،سواء كان
هذا الرئي�س �ضابطاً �أم تلميذاً يف �إحدى

ال�سنتني الثانية �أو الثالثة .من هنا يكون على
التلميذ يف ال�سنة الأوىل �أن يل�صق يده
بر�أ�سه ،ف�أينما حت ّرك ميكن �أن يلتقي
برئي�س له؛ و�أكرث العقوبات ت�أتي على
خلفية هذا الأمر بالذات� .أما الهدف
من الت�ش ّدد هنا ،فهو تعويد التالمذة
ال�ضباط على احرتام ر�ؤ�سائهم.
تبقى الإ�شارة اىل �أهمية �ساحة ال�شرف يف املدر�سة
احلربية .ففيها العلم والن�صب التذكاري لل�شهداء ،واحرتاماً
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للرمزين ممنوع التنقل يف ال�ساحة �إال باخلطوة
الريا�ضية ،وهذا ما ي�سري على اجلميع �أياً كانت
رتبتهم.
حفل التخ ّرج:
اليوم امل�شهود
حكايا املدر�سة احلربية ال تنتهي ،ولكنها جميعها
تختتم بنهاية واحدة �سعيدة هي يوم التخ ّرج .يوم
يقف التالمذة ال�ضباط قلباً واح��داً وروح �اً واحدة
متع ّهدين الوالء للوطن .فيخلع كل منهم ثوب
التلمذة ويرتدي ح ّلة الإح�تراف �إ�ستعداداً لدخول

اجلمهورية ورئي�سا املجل�س النيابي واحلكومة،
وقائد اجلي�ش.
يبد�أ التدريب لليوم املن�شود قبل ثالثة �أ�شهر
من التخ ّرج ،وحتفل روزنامة التالمذة ال�ضباط
بالتمارين الإع��دادي��ة .يتم الت�شديد خالل هذه
الفرتة على تدريب التالمذة على ال�سري يف النظام
املر�صو�ص ممت�شقني احل�سام .كما يتمرنون على
ن�شيد املدر�سة احلربية ون�شيد اجلي�ش .ويح ّدد
املدربون �أماكن وقوف املتخرجني يف امللعب عند
كل ن�شاط من ت�سليم الراية اىل كل ما ي�أتي بعده.

بعود �صلب وخطى ثابتة.
معرتك احلياة العملية ٍ
يوم التخ ّرج ،يوم اللقاء مع «الفرحة» ،هذه
الفرحة التي انتظرها الأه��ايل والأ�صدقاء ،ثالث
�سنوات هي الأطول يف تاريخ التالمذة.
عن تقاليد هذا اليوم التاريخي والإ�ستعداد له،
حدثنا العقيد الركن روب�ير جا�سر م��د ّرب ال�سنة
الثالثة:
حتتفل املدر�سة احلربية بتقليد ال�سيوف لتالمذة
ال�سنة الثالثة يف حفل تخ ّرج �ضخم ،يح�ضره رئي�س

فاالحتفال الفعلي يبد�أ بت�سليم بريق املدر�سة
احلربية م��ن طليع ال���دورة يف ال�سنة الثالثة
(يرافقه الثاين والثالث) اىل التلميذ الأول يف
ال�سنة الثانية.
بعد ت�سليم البريق ،ي�صطف التالمذة مقابل
املن�صة �إ�ستعداداً لت�سمية ال��دورة .وهنا ي�س�أل
املالزم طليع الدورة ال�سابقة ،طليع الدورة احلالية
عن �إ�سم الدورة ،فيجيبه به .ويتق ّدم عندها املالزم
من الرئي�س مو ّجهاً اليه ال�س�ؤال التايل�« :أطلب

ت�سمية الدورة كذا »...فيجيبه الرئي�س «فل ُت َ�س َّم
دورتكم ك��ذا» .ويكون التالمذة يف هذه املرحلة
يف حالة ركوع على الأر�ض .و�إذ ي�أمر طليع الدورة
رفاقه بالوقوف ،تبد�أ ت�لاوة املرا�سيم �إ�سمياً،
ويليها ت�سليم ال�سيوف من الرئي�س اىل ال�ضباط
املتخ ّرجني.
اجلدير بالذكر �أن حركة ت�س ّلم ال�سيف وحتية
الرئي�س ت�ستدعي التمرين ل�سبع مرات �أو ثمانية
من الأيام التي ت�سبق الإحتفال.
من ت�سليم ال�سيوف اىل َق َ�سم اليمني ،حيث
يتق ّدم طليع الدورة يف خطى مو ّقعة
اىل �أمام املن�صة ،حامالً �سيفه يف يده
الي�سرى ،فيخلع القبعة الع�سكرية باليد
نف�سها ومي�سك العلم ،م�ؤدياً ال َق َ�سم
بيمينه ،فريفع من بعده جميع �أبناء
الدورة �أيديهم لل َق َ�سم نف�سه.
يلي َق َ�سم اليمني كلمة الرئي�س ،ومن
بعدها عر�ض التحية ،حيث تقف القوى
الع�سكرية يف �صفوف ّ
منظمة وت�سري
يف النظام املر�صو�ص �أم��ام املن�صة
م�ؤدية التحية للر�سميني.
يف هذه الأثناء ،متر القوى الع�سكرية
ما بني التالمذة املتخرجني (الواقفني
قبالة املن�صة) والر�سميني يف اجلهة
املقابلة .وعند مرور علم اجلي�ش ّ
يو�شح
املتخ ّرجون احل�سام بحركات مدرو�سة
ومتنا�سقة.
بعد مرور القوى الع�سكرية ،ي�أتي دور
ال�ضباط املتخ ّرجني لأداء التحية .وهنا
ي�أمرهم طليع الدورة «اىل الوراء در...
اىل الأم��ام �سر» فيتق ّدمون اىل �أمام
املن�صة على وقع ن�شيد اجلي�ش ،وبرفقة
عن�صرين من مو�سيقى اجلي�ش.
مير ال�ضباط املتخ ّرجون فرقة تلو الأخرى �أمام
القوى الر�سمية حيث ي�ؤدون التحية ،ويتزامن مرور
�آخر فرقة مع انتهاء ن�شيد اجلي�ش ،وهي خطوة
حتتاج اىل كثري من التمارين يف الفرتة ال�سابقة
للتخ ّرج.
يف نهاية الإحتفال ،مي�سك ال�ضباط املتخ ّرجون
بقبعاتهم الع�سكرية ويرمونها يف الهواء،
ليهرعوا بعدها اىل تعليق «�أول جنمة» على
�أكتافهم �إ�ستعداداً لل�صورة التذكارية.
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دورات وتخريج

تخ ّرجت الدورة الثالثة والع�شرون للأركان ،والتي ت� ّضم �ضباطاً من اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي،
و�ضباطاً من اجلي�شني ال�سعودي والأردين ،وذلك يف احتفال �أقيم يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة
والأركان يف الريحانية ،تر�أ�سه اللواء الركن �شوقي امل�صري رئي�س الأركان ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،وح�ضره ممثلون عن قادة الأجهزة الأمنية وممثل عن �سفري اململكة الأردنية الها�شمية
وم�ساعد امللحق الع�سكري ال�سعودي وامللحق الع�سكري الفرن�سي ،وعدد من كبار �ضباط اجلي�ش،
وقائد الكلية العميد الركن علي احلاج �سليمان ،وقادة الكلية ال�سابقون والأ�ساتذة اجلامعيون
وامللحقون الع�سكريون وذوو املتخرجني.

�إعداد:
نينا عقل خليل

تخريج دورة
الأركان
الثالثة
والع�شرين

ممثل قائد اجلي�ش:

ر�صيدكم ما خربمتوه
وما تثقفتم به فال تهملوه
كلمة ممثل القائد
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،ثم كلمة طليع
الدورة وال�ضباط العرب� ،ألقى بعدها قائد الكلية
كلمته ،وقبل �أن ينتقل امل��دع��وون اىل حفل
كوكتيل احتفا ًء باملنا�سبة� ،س ّلم اللواء الركن �شوقي
امل�صري ال�شهادات لل�ضباط املتخرجني و�ألقى
باملنا�سبة الكلمة الآتي ن�صها:
�أ�صحاب ال�سعادة
ح�ضرة امللحقني الع�سكريني
ممثلي الدول ال�شقيقة وال�صديقة
ح�ضرة ممثلي قادة الأجهزة الأمنية
ح�ضرة رئي�س اجلامعة اللبنانية
ح�ضرة الأ�ساتذة واملدربني

�أيها ال�ضباط املتخرجون
بعد �سنة من التدريب الهادف والنوعي،
املك ّثف واملتوا�صل ،تتخرجون اليوم من دورة
�أرك��ان ،وكلكم فخر واعتزاز بهذا اللقب املميز،
الذي �سي�ش ّكل انعطافة بارزة يف م�سرية حياتكم
الع�سكرية ،وي�ش ّرع �أمامكم �آفاق م�ستقبل جديد،
واعد بح�صاد وفري.
�إن���ه ي���وم �آخ���ر بكل م��ا للكلمة م��ن معنى،
فالإح�سا�س بالتفوق والنجاح ،يغ�سل الفكر كما
اجل�سد من غبار الك ّد والتعب ،وال�شعور با�ستحقاق
امل�س�ؤولية عن جدارة ،يع ّزز الثقة بالنف�س ،فال �أحد
يحظى بهذه امل�س�ؤولية� ،إن مل يكن �أهالً للإرادة
واملعرفة والإلتزام.

�أعرف �أنها كانت �سنة م�ضنية عليكم ،و�أنه قد
هالكم يف البدء حجم الدرو�س ،وحجم الن�شاطات
والأعباء ،لكنكم الآن تدركون من دون �أي �شك� ،أن
القيادة لي�ست بالأمر الب�سيط ،و�أنكم �أ�صبحتم �أكرث
قدرة على مواجهة املع�ضالت التي قد تعرت�ضكم
م�ستقبالً ،و�أكرث تك ّيفاً مع تب ّدل املهمات وتنوع
العمليات التكتية ،التي باتت مندجمة اىل حد
بعيد مع العلوم الع�سكرية الدقيقة والتكنولوجيا
احلديثة .فعلى القائد احلق ،جمابهة كل االحتماالت
وا�ستثمار �أي تطور ع�سكري ل�صالح جي�شه ،واتخاذ
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القرار ال�شجاع الذي يقود اىل الن�صر� .إنها �صفات
القليل من الرجال ،الذين على �أكتافهم ُتبنى
اجليو�ش و ُت�صان كرامة الأوطان.
�أيها احل�ضور الكرمي
�أيها ال�ضباط
�صحيح �أن م�ستويات العديد والت�سليح والتجهيز،
تعطي م�ؤ�شرات مهمة على قوة اجليو�ش� ،إال �أن
عنا�صر �أخرى هي من الأهمية مبكان ،ومن �ش�أنها
تعوي�ض النق�ص احلا�صل يف النواحي املذكورة،
عنيت بها التدريب والتح�صيل والإميان بالر�سالة.
ولنا يف جتربة جي�شنا اللبناين �أ�صدق مثال على
ذلك ،فبالرغم من �إمكاناته املتوا�ضعة ،ا�ستطاع
هذا اجلي�ش من خالل �إميانه بر�سالته ،والرتكيز على
التدريب مبختلف مراحله وم�ستوياته� ،أن يحقق
الإجناز تلو الآخر اىل جانب �شعبه ،و�أن يوفر �أمناً،
ق ّلما توفره �أكرث اجليو�ش عديداً وت�سليحاً وجتهيزاً.
وانطالقاً من �أهمية التدريب ،تعمل القيادة
با�ستمرار على ت�أمني �أف�ضل الو�سائل والإمكانات
التدريبية ،التي تكفل بلوغ الأهداف املن�شودة.
من هنا كان حر�صنا على �أن تكون ال��دورة التي
تابعتم ،كالدورات التي �سبقت ،وال��دورات التي
�سوف ت�أتي الحقاً ،باباً يفتح �أمامكم �إ�شراقات
م�ضيئة من احلقيقة واملعرفة ،فال ت�ترددوا يف
ولوجه بثقة وت�صميم ،ف�إن ما اكت�سبتموه يف هذه
ال��دورة� ،سوف يجعل القيادة لديكم� ،أكرث ي�سراً،
و�أكرث حكمة وتب�صراً.
ولقد �سعت الكلية وبتوجيهات قيادة اجلي�ش� ،إىل
ت�أمني �إطار غني ومتنوع من املعرفة لتنطلقوا
من خالله اىل رحاب امل�س�ؤولية ،و�أنا على يقني
تام �أن قيادتها ومدربيها قد و�ضعوا بني �أيديكم
كل ما ي�ضمن انطالقتكم الواثقة ،وينري طريقكم،
ويذلل ما قد يعرت�ضكم من عقبات.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
خ�لال ال�سنة املن�صرمة ،ال ب��د �أن��ك��م اطلعتم
على املهمات التي قام بها اجلي�ش ،والإجنازات
الباهرة التي ح ّققها مع �سائر الأجهزة الأمنية
على �أكرث من �صعيد ،بدءاً من تثبيت دعائم الأمن
والإ�ستقرار يف البالد ،وتهيئة املناخ الالزم لعودة
ال�سلطات الد�ستورية �إىل ممار�سة دورها الفاعل،
مروراً باحلملة الوا�سعة �ضد اجلرائم املنظمة على
�أنواعها ،وتفكيك العديد من ال�شبكات الإرهابية
التج�س�س املتعاملة
اخلطرية ،وع�شرات �شبكات ّ
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مع العدو اال�سرائيلي ،و�صوالً �إىل اال�ستحقاق
الإنتخابي الأخري ،الذي مت ّيز هذه املرة ب�إجرائه يف
يوم واحد ويف خمتلف املناطق اللبنانية .ولقد
ك�سب اجلي�ش الرهان يف توفري الأم��ن واحلرية
للمواطنني ،فكان مو�ضع ثقة اللبنانيني جميعاً،
واملراقبني املحليني والدوليني على ح ّد �سواء.
لذا ف�أنتم مدعوون يف القريب العاجل ،لي�س �إىل
تطبيق ما تعلمتوه يف م�سار الوحدات و�إدارتها
فح�سب ،بل �أي�ضاً �إىل و�ضع معارفكم بت�ص ّرف
مر�ؤو�سيكم ،فت�سهمون بذلك يف تعزيز قدراتهم
الفكرية واملهنية ،وتوحيد منهجية العمل
و�أ�ساليبه ،مبا يكفل الو�صول �إىل �أداء �أكرث فعالية
و�إنتاجية.
�أيها ال�ضباط الأركان
ت�ض ّم دورتكم �ضباطاً �أ�شقاء من اململكة العربية
ال�سعودية واململكة الأردنية الها�شمية ،يجمعنا
بهم االنتماء اىل �أمة واحدة ،وهم �إذ يحلون بيننا،
�أخ��وة ورف��اق �سالح ،ف�إنهم يتيحون لنا فر�صة
ثمينة لتبادل اخلربات واملعارف ،ومنا�سبة لتوحيد
املفاهيم وامل�صطلحات بني جيو�شنا .وهنا ال بد
يل من التنويه بامل�ستوى الأخالقي والإن�ضباطي
واملناقبية الع�سكرية التي حت ّلى بها ه�ؤالء الأخوة
ال�ضباط� ،إىل جانب اجلدية والرغبة املم ّيزة يف
التح�صيل خالل مراحل التدريب .له�ؤالء ال�ضباط
اال�شقاء �أقول� :أهالً و�سهالً بكم يف جي�شكم وبلدكم.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
�إن فرحكم بتخرجكم اليوم ،بعد �سنة كاملة من
اجلهد والعطاء ،توازيه فرحة عائالتكم� ،أق�صد
زوجاتكم اللواتي �سهرن على توفري الراحة لكم،
واقت�سمن معكم ب�شكل �أو ب�آخر� ،أعباء هذه ال�سنة،
ّ
فلكن �أيتها ال�سيدات كل ال�شكر والتقدير.
وال ي�سعني �أخرياً �إال �أن �أتو ّجه با�سم قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي ،بالتهنئة اىل ال�ضباط
املتخرجني��� ،ش��اك��راً ممثلي ال���دول ال�شقيقة
وال�صديقة ،وممثلي قادة الأجهزة الأمنية وجميع
املدعوين ،على م�شاركتهم لنا يف هذا احلفل،
كما �أثني على جهود قيادة الكلية جتاه ما وفرته
للدورة من احت�ضان ورعاية ومتابعة ،متمنياً
لل�ضباط املتخرجني دوام النجاح والتق ّدم يف
مقبل الأيام ،ومزيداً من البذل والعطاء ملا فيه
خري امل�ؤ�س�سة والوطن.
ع�شتم  -عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان

كلمة قائد الكلية
قائد الكلية العميد الركن علي احلاج �سليمان
القى كلمة هنا ن�صها:
�أيها احلفل الكرمي
بقلب مل�ؤه ال�سعادة ،و�شعور يغمره الفرح،
�أرحب بكم يف كلية �شهاب للقيادة والأرك��ان يف
تخريج الدورة الثالثة والع�شرين للأركان ،والدفعة
الثالثة ع�شرة من ال�ضباط العرب الأ�شقاء.
�إعتباراً من العام  1974تاريخ �إن�شاء الكلية
ر�سمياً ،وحتى العام  ،2007ثالثة وثالثون عاماً،
تن ّقل خاللها مقر الكلية من منطقة ب��دارو يف
بريوت� ،إىل نادي ال�ضباط يف الريزة �إىل مكانه
النهائي هنا يف الريحانية ،وكانت ترافقه يف
تنقالته هذه �آمال و�أحالم �أجيال �سالفة من ال�ضباط
املدربني والتالمذة ،بر�ؤية مقر جديد وحديث
للكلية� ،إىل �أن حت ّقق احللم و�صدقت الآمال ،من
خالل عمل د�ؤوب وجهد متوا�صل قامت به قيادة
اجلي�ش م�شكورة على �إمتداد الأع��وام - 2001
� .2007إ�ضافة �إىل ما ق ّدمته هذه القيادة خالل
العام اجلاري ،وما �ستق ّدمه الحقاً من م�ساعدات
ق ّيمة ،لتجميل هذا املبنى وتطويره وا�ستكمال ما
مل ي�ستكمل منه.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
بعد ع�شرة �أ�شهر ونيف من العمل ال��د�ؤوب� ،آن
الآوان لتت�سلموا �إجازاتكم يف الأرك��ان� ،إنها حقاً
وبالفعل ثمرة جهودكم احلثيثة ،ور�صيدكم الكبري
من الإرادة وال�صرب واملواظبة ،فهنيئاً لكم يف
ح�صاد ما زرعتم� .إجازاتكم يف الأرك��ان مل تكن
ولن تكون هبة تق ّدم� ،أو نعمة تن ّزل� ،إنها القيمة
املعنوية لعرفة� ،سهرمت الليايل لنيلها والإعتزاز
بها ،فا�سعدوا مبا �أجنزمت.
�إجازاتكم يف الأركان ،هي جواز �سفركم اىل عامل
امل�س�ؤولية يف وظائفكم العليا املرتقبة ،وت�أ�شرية
دخول �إىل موطن القرار حيث �صناعته و�صياغته،
�إىل جانب �صوابية التخطيط للعمل والدقة يف
تنفيذه.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
ما تعلمتوه وعلى �أهميته مل يكن الكمال ،ولن
يكون كذلك على الإطالق ،طاملا رحى الزمن تدور،
والعلم والعامل يف تطور دائم ،لذا ا�ستمروا يف
مواكبة التطورات ،و�أكرثوا من البحث والتنقيب
فيها ،والتثقف منها .ما تعلمتوه مل يكن �إال

كلمة قائد
اجلي�ش
العماد جان
قهوجي
يف ال�سجل
الذهبي
لكلية ف�ؤاد
�شهاب
للقيادة
والأركان
مبنا�سبة
تخريج
دورة الأركان
الثالثة
والع�شرين

�إن هذا ال�صرح التعليمي الكبري ،ي�ش ّكل �أحد الأعمدة الرئي�سة التي
يقوم عليها بنيان امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،ففي �أرجائه تتم تن�شئة
ال�ضباط القادة ،للقيام بوظيفة قائد قطعة والجتياز دورة �أركان،
فيما تقع على عاتق ه��ؤالء ال�ضباط ،م�س�ؤولية قيادة الوحدات،
عمالنياً و�إداري��اً ولوج�ستياً ،وبالتايل تنفيذ املهمات املوكلة اىل
اجلي�ش يف خمتلف احلاالت والظروف.
لقد �أ�ضحت كلية ف���ؤاد �شهاب للقيادة والأرك���ان� ،شعلة تتقد
باملناقبية والإن�ضباط والتعليم الع�سكري العايل ،وذلك بف�ضل جهود
جميع قادتها و�ضباطها الذين تعاقبوا على خدمتها والإن�ضواء حتت
رايتها ،وهي اليوم تزف اىل اجلي�ش تخريج دورة الأرك��ان الثالثة
والع�شرين ،بعد �سنة مفعمة بالبذل واجلهد والتح�صيل ،لرتفده
بكفاءات وطاقات جديدة ،من �ش�أنها حتقيق قفزة نوعية يف ن�شر
املعرفة ورفع م�ستوى الأداء والإنتاج على جميع الأ�صعدة.
�أهنئ �ضباط دورة الأرك��ان الثالثة والع�شرين مبنا�سبة تخرجهم
يف هذا اليوم امل�شرق الواعد ،كما �أن ّوه بجهود قائد الكلية وجميع
�ضباطها ورتبائها و�أفرادها ،و�إىل مزيد من الت�ألق والنجاح ،ليبقى
هذا ال�صرح املنارة ،مفخر ًة للجي�ش والوطن.
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
عنه اللواء الركن امل�صري رئي�س الأركان

املدماك الأ�سا�سي الذي �سيبنى عليه م�ستقبلكم
املهني والأك��ادمي��ي ،فال تكتفوا به ،بل ثابروا
نحو الأعلى والأف�ضل .باملثابرة ترتقون وبالعطاء
ت�سمون.ليكن علمكم �سالحاً يف �أيديكم ،حتاربون
به الأع��داء .فهو الأداة الأق��وى والو�سيلة الأجدى،
ملواجهة الطبيعة املعا�صرة لل�صراع بني الدول
وال�شعوب ،يف كل �أبعادها ،ع�سكرية كانت �أم
�سيا�سية و�إقت�صادية وثقافية وح�ضارية.
وها هو عدونا الإ�سرائيلي ،ما يزال ينتهك �سيادة
لبنان براً وبحراً وجواً ،لذا كونوا باملر�صاد لهذا العدو،
وا�ستعلموا عن قدراته ون�شاطاته ،تيمناً بالقول

امل�أثور« :عدو معروف هو عدو ن�صف مهزوم»،
فباملعرفة و�إدارة ال�صمود واملواجهة ،ي�سهل
عليكم حترير الأر�ض و�صون ال�سيادة الوطنية.
�سيدي اللواء ح�ضرة ال�ضباط
و�سط الثورة العلمية التي ن�شهد يف زمننا
املعا�صر ،حيث الكفاءة تت�ص ّدر ال�سباق ،وحيث
م�ستوى تقدم ال�شعوبُ ،يقا�س مب��دى قدرات
�أفرادها على اخللق والإبداع ،تبدو هذه القدرات
�صعبة التحقيق ،ما مل تتوافر البيئة املنا�سبة
لها .و�إنطالقاً من ذلك ،ف�إننا يف كلية ف�ؤاد �شهاب
للقيادة والأركان ،حيث يبد�أ القادة �أوىل خطواتهم

نحو القيادة ،نتطلع اىل نهج جديد يف التدريب،
ال يعتمد على التلقني �أو التعليم من جانب واحد
�أ�سا�سه امل��درب فح�سب ،بل يعتمد �أي�ضاً على
امل�شاركة ،حيث الك ّل يتع ّلم من ّ
الكل ،عندما يتاح
للمرء �أن يطلق �أفكاره وطاقاته ،التي تتفاعل
بدورها مع �أفكار وطاقات الآخرين ،مما ي�سهم يف
حتديد اخلط أ� وال�صواب ،وتو�سيع �آفاق املعرفة لدى
اجلميع.
نحن على يقني ت��ام ب���أن التغيري والتطوير
دونهما عقبات� ،إذ يتطلبان و�سائل و�إمكانات،
وحت�ضري مناهج وم��واد ،و�إع��داد مدربني وتهيئة
تالمذة ،ولكن ال بد من ال�سري يف هذا االجتاه ،و�إن
يف خطواته الأوىل ،و�صوالً �إىل الهدف املن�شود.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
ليكن وجودكم يف الكلية على امتداد عام مبثابة
ا�سرتاحة حم��ارب ،تف ّي�أمت خاللها ظالل مدربني،
جففوا مبعارفهم عرق الأيام املا�ضية عن جباهكم،
ورووا بعطائهم ال�سخي ،ظم�أكم يف م�سرية الكد
امل�ضنية ،و�أ�ضا�ؤوا لكم الطريق املفعم بالآمال.
فقبل �أن تغادورا لت�ست�أنفوا مهماتكم يف الوحدات،
�أو�صيكم ب�أن تدربوا مر�ؤو�سيكم على الثقة بالذات،
فمنها ينبع الأمل وفيها تكمن الطاقات ،وملن
يقول منهم ال �أ�ستطيع ،قولوا له :ح��اول ،وملن
يقول ال �أعرف ،قولوا له :تع ّلم ،وملن يقول هذا
م�ستحيل ،قولوا له :ج ّرب ،هكذا قال نابوليون.
�أو�صيكم ب�أال تهدروا الوقت ،فاملحافظة عليه
تعترب املقيا�س الأول حل�ضارة ال�شعوب.
�أعطوا وقتاً للعمل فهو �سر جناحكم ،وللفكر فهو
ينبوع قوتكم ،وللمطالعة فهي م�صدر معرفتكم...
ختاماً� ،أتوجه بال�شكر للعماد قهوجي قائد اجلي�ش،
لرعايته الدائمة للكلية ،و�أهنئ املتخرجني ومن
بينهم ال�ضباط الأ�شقاء من اململكة العربية
ال�سعودية واململكة الأردنية الها�شمية ،الذين
متيزوا بالإن�ضباط واملناقبية وامل�شاركة الفاعلة،
وح�سن الت�ص ّرف والأداء .كذلك �أتو ّجه بالتقدير اىل
ال�ضباط املدربني اللبنانيني ،والأ�ساتذة املدنيني
على جهودهم املبذولة ط��وال ال���دورة ،ومعهم
ال�ضباط املدربني الفرن�سيني الذين �أظهروا كل
�إندفاع والتزام ،ومت ّيزوا بالثقافة الوا�سعة و�سعة
الإطالع .وب�إنتظار مزيد من املنا�سبات امل�شرقة،
�أمتنى للجميع دوام ال�سمو والتقدم والنجاح.
ع�شتم  -عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان
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تخريج الدورة  34لقائد كتيبة
�أقيم يف كلية ف�ؤاد
�شهاب للقيادة والأركان
حفل تخريج الدورة
الرابعة والثالثني لقائد
كتيبة ،تر�أ�سه العميد
الركن علي احلاج �سليمان
قائد الكلية ممثالً قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي
وح�ضره �ضباط من قيادة
اجلي�ش وقادة الوحدات
الكربى والأفواج امل�ستقلة
وال�ضباط املدربون يف
اخلدمة الفعلية ويف
التقاعد.

ممثل قائد اجلي�ش:

نتط ّلع
اىل نهج جديد
يف التدريب

كلمة ممثل القائد
ب��د�أ الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم
ُتليت مذكرة النتيجة النهائية للدورة ثم الئحة
ال�شرف حيث متت تهنئة ال�ضباط املميزين.
بعدها �س ّلمت ال�شهادات وجرى تبادل الدروع بني
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�أيها ال�ضباط املتخرجون
قبل خم�سة ع�شر عاماً �أو ما يزيد ،تق ّلدمت يف
املدر�سة احلربية م�صنع الرجال� ،سيوفاً �أذنت لكم
بتويل الإم��رة على ر�أ���س ف�صائلكم ،تق ّلدمتوها
�سيوفاً للحق والعدالة وال�شرعية ،وم�ضيتم يف
م�سرية ال�شرف والت�ضحية والوفاء التي تلتزمون...
يف عيونكم جر�أة ال�شباب الطموح ،ويف هاماتكم
�صالبة حتدي ال�صعاب.
وعندما واجهتم الكثري من احل��روب والفنت...
رحتم ت���أم��رون جنودكم لرفع ج��ور الباطل عن
الوطن ،وظلم العدوان عليه ،فرتدد �صدى �صوتكم
يف معارك الغ�ضب الإ�سرائيلي ،ومن بني �أل�سنة
اللهب يف حرب مت��وز ،من دون �أن ي�سهى عن
بالكم �أن حتموا بقوة احلق والإميان التي متتلكون،
حق �شعبكم يف الت�شبث ب�أر�ضه ،ويف ممار�سة
حريته ،عندها �أثبتم بف�ضل كفاءاتكم ومهاراتكم،
طليع الدورة وقائد الكلية.
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن علي احلاج �أنكم �ضباط �أع��وان لقادتكم ،بكل ما للكلمة من
معنى.
�سليمان �ألقى الكلمة الآتي ن�صها:
�أيها ال�ضباط املتخرجون
ال�سادة ال�ضباط املدعوون
اليوم وبعد �أن �أ�ضفتم رجاحة الفكر وعقلنة الرجال
ال�سادة ال�ضباط املدربون

�إىل ذاك الطموح� ،أراكم تقفون يف �صرح القيادة
والأرك���ان ،ق��ادة تت�سلمون ب��راءة اجل��دارة لقيادة
كتيبة� ،إيذاناً بالوقوف على ر�أ�س وحداتكم �أو يف
�أحد �أركانها ...تفكرون بتمهل ...حتللون بتم ّعن...
تخططون بدقة ...ت�صنعون القرار �أو تقرتحونه
وتب�صر ،ر�صيدكم يف ذلك ما خربمتوه وما
بحكمة ّ
تثقفتم به ،فال تهملوا هذا الر�صيد �أو تب ّذروه.
ا�ستنريوا يف قيادتكم ب���إر���ش��ادات مدربيكم،
وا�ستمدوا من التزامهم وتفانيهم يف العطاء ،روح
البذل واالندفاع يف التطبيق .واعملوا �أن من �أراد
لكم االرتقاء �إىل عتبة فكره� ،إمنا �أراد �أن تقودوا
مر�ؤو�سيكم �إىل طريق الن�صر والنجاح ،و�سط ما
يتهددكم من �أخطار وما ينتظركم من حتديات.
فالعدو ما ي��زال مرتب�صاً بنا� ،إن يف جبهتنا
الداخلية ،كما �شهدمت وما ت�شهدون ،و�إن على
حدود الوطن حيث ما تزال �أجزاء غالية من �أر�ضنا
اجلنوبية قيد االحتالل .لذا تز ّودوا كثرياً ملواجهته،
ف�إن خري الزاد بعد الإميان ،العلم والإخال�ص لل َعلم،
وا�سهروا على تنفيذ مهماتكم الأمنية بكل حر�ص
ودق��ة ،ف���إن �صون م�سرية ال�سلم الأهلي� ،أمانة

يف �أعناقكم وتعزيز دور الدولة يف
ب�سط �سلطتها ،ومنع �أعمال اجلرمية
وجت��اوز القانون ،من امل�س�ؤوليات
اجل�سام امللقاة على عاتقكم .ت�س ّلحوا
بالأخالق والإرادة واملعرفة ،فهي من
�أهم �سمات القائد الكفي ،ومت ّر�سوا
على ال�شجاعة احل ّقة ،فهي نقطة
التوازن بني ح ّدي التهور واخلوف.
دع���وا �شعلة الأم���ل م�� ّت��ق��دة يف
نفو�سكم ،وتط ّلعوا اىل عي�ش كرمي
يف وطن ينب�ض بالعزة والكرامة،
يحميه جي�ش نزيه ومن ّزه ،ها هو يف
انتظاركم لتكونوا قادة الغد فيه ،فال
ترتددوا.
�أخ�يراً ،با�سم قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي �أهنئكم مبنا�سبة تخ ّرجكم يف هذا
اليوم امل�شرق الواعد ،ولتكن التهنئة التالية حني
تنجحون يف حت ّمل م�س�ؤولياتكم القيادية املقبلة،
وجت ّلون يف �أي مهمة تخو�ضون غمارها.
ع�شتم -عا�ش اجلي�ش  -عا�ش لبنان

ويف اخلتام ،د ّون ممثل قائد اجلي�ش العماد
قهوجي ،العميد الركن علي احلاج �سليمان ،كلمة
يف ال�سجل الذهبي و�أخذت ال�صورة التذكارية ،وتال
ذلك حفل كوكتيل �أقيم يف مق�صف الكلية احتفاء
باملنا�سبة.
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تخريج واحتفال
�إعداد:
تريز من�صور

بح�ضور رئي�س الأركان اللواء الركن �شوقي امل�صري ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،وقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان اجلرنال كالوديو غراتزيانو،
وعدد من ال�سفراء وامللحقني الع�سكريني وكبار �ضباط اجلي�ش والقوات الدولية� ،أقيم
يف النادي املركزي  -املنارة ،حفل تخريج دفعة من �ضباط ورتباء اجلي�ش الذين
تابعوا «دورة وحدة التعاون املدين  -الع�سكري» «( »CIMICعددهم نحو ثالثة
ع�شر ع�سكرياً) ،ب�إ�شراف قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان.
هدفت هذه الدورة وهي الأوىل من نوعها� ،إىل توعية وحدات اجلي�ش املنت�شرة
وكذلك القادة ،حول كيفية التعاطي مع املجتمع املدين ،وتقدمي اخلدمات الإمنائية
والإجتماعية والثقافية كافة ،وتنفيذ املهام املوكلة ب�أف�ضل الو�سائل.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين ،كانت الكلمة لقائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان ،ومن ثم كلمة رئي�س �أركان اجلي�ش اللبناين.

تخريج ع�سكريني تابعوا دورة مع قوات الأمم املتحدة

اللواء الركن امل�صري:
نعمل لتعزيز الثقافة الإن�سانية والإجتماعية لدى ال�ضباط والع�سكريني
اجلرنال غراتزيانو:
هدفنا م�ساندة اجلي�ش اللبناين لتطوير مفاهيم التن�سيق املدين الع�سكري
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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اللواء الركن امل�صري
رئي�س الأركان ا�ستهل كلمته متوجهاً با�سم قائد
اجلي�ش العماد جان قهوجي ،بتحية حمبة وتقدير
اىل قيادة قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان،
ب�شخ�ص قائدها اجلرنال كالوديو غراتزيانو ،كما
�إىل جميع املن�ضوين حتت راي��ة هذه القوات،
�ضباطاً ورتبا َء و�أفراداً� ،إزاء جهودهم وت�ضحياتهم
املبذولة ،من �أجل تر�سيخ اال�ستقرار يف جنوب
لبنان ،وم�����ؤازرة اجلي�ش اللبناين يف تنفيذ
مهماته الدفاعية� ،إ�ضافة �إىل التعاون امل�ستمر
معه على خمتلف الأ�صعدة ،والذي ن�شهد اليوم
�أحد جتلياته امل�ضيئة ،من خالل تخريج دورة وحدة
التعاون امل��دين  -الع�سكري « .»CIMICهذه
الدورة املتميزة بطبيعتها وم�ضامينها و�أهدافها،
والتي نع ّول عليها كثرياً ،يف جمال تعزيز الثقافة
الإن�سانية والإجتماعية لدى ال�ضباط والع�سكريني،
وتفعيل ح�ضورهم يف حميطهم الوا�سع،
وبالتايل توطيد عالقة امل�ؤ�س�سة الع�سكرية
مع خمتلف �شرائح املجتمع املدين .واجلي�ش
اللبناين كما ر�أيتم ومل�ستم خالل عملكم يف
مت�سكه بهذه العالقة ،التي
لبنان ،عريق يف ّ
طاملا �ش ّكلت جزءاً ال يتجز�أ من قيمه ومبادئه
وثوابته.
و�أ�ضاف قائالً:
بعد م��رور نحو ثالث �سنوات على انت�شار
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف جنوب لبنان،
ا�ستناداً �إىل قرار جمل�س الأمن الرقم ،1701
ن�ستطيع القول بكل فخر واعتزاز� ،إنها كانت
عال من امل�س�ؤولية والكفاءة يف القيام
قدر ٍ
على ٍ
بالدور امل�سند اليها ،وهو الأم��ر الذي ي�شهد له
الأقربون والأبعدون ،حملياً و�إقليمياً ودولياً .ومل
تكتف هذه القوات ب�أداء مهمتها الأ�سا�سية� ،أي
م���ؤازرة اجلي�ش اللبناين يف الدفاع عن احلدود
اجلنوبية وب�سط �سلطة الدولة على هذه املنطقة،
وت�أكيد حق لبنان النهائي يف ا�سرتجاع �أر�ضه
التي ما تزال قيد االحتالل ،يف مزارع �شبعا وتالل
كفر�شوبا والق�سم ال�شمايل من بلدة الغجر ،بل
امتدت �أياديها البي�ضاء مل�ساعدة �أبناء اجلنوب،
على مواجهة امل�شاكل احلياتية العديدة الناجمة
عن احلروب والإعتداءات الإ�سرائيلية املتكررة ،وال
�سيما يف جمايل الإمن��اء ونزع الألغام والقنابل
العنقودية� ،إ�ضافة �إىل القيام بن�شاطات ثقافية
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واجتماعية متنوعة،
كان لها الأثر العميق
يف ن�����س��ج �أوا�����ص����ر
ال�صداقة وتر�سيخ الثقة
املتبادلة بني القوات
الدولية واملواطنني.
ومب����وازاة ذل���ك� ،أب��دت
ال��ق��وات ال��دول��ي��ة رغبة
قوية يف تو�سيع دائ��رة
ال���ت���ع���اون م���ع اجلي�ش
اللبناين ،لي�شمل تقدمي
�أع��ت��دة ع�سكرية وتنفيذ
مناورات م�شرتكة و�إعداد
دورات تدريبية ،ع�سكرية
وثقافية ،من �ش�أنها تعزيز
ق��درات الع�سكريني على
�إختالف رتبهم ووظائفهم.
�إن الإجنازات التي ذكرت ،باتت حمط تقدير
اللبنانيني جميعاً ،وحتمل يف طياتها �أكرث من
دالل���ة ،فهي م��ن جهة ،تعبرّ ع��ن �إمي���ان �أف��راد
القوات الدولية باملهمة املوكلة �إليهم ،وت�شري
�إىل ما يتح ّلون به من مناقبية و�إرادة والتزام،
يف م�ساعدة ال�شعب اللبناين على تخطي �أزماته،
ومن جهة �أخرى ،تعبرّ عن رغبة بالدهم ال�صديقة
يف الوقوف الثابت اىل جانب لبنان ،واال�ستمرار
يف دعم م�سرية ا�ستقراره وازدهاره.
ختاماً� ،أهنئ ال�ضباط والع�سكريني على تخ ّرجهم،
كما �أ�شكر املد ّربني وكل َمن �شارك يف �إعداد هذه
الدورة وتنفيذها على جهودهم املبذولة ،متمنياً
للجميع دوام الرفعة والتق ّدم.
غراتزيانو
ا�ستهل قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان كلمته باال�شارة �إىل �أن هذه الدورة ت�أتي يف
�إطار ال�شراكة الإ�سرتاتيجية مع اجلي�ش اللبناين
وقال:
جميعنا يعلم �أن���ه م��ن امل��ف��رو���ض ب��ل من
ال�ضرورة بالن�سبة اىل اجلي�ش اللبناين وقوات
الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان �أن يبقيا على
ات�صال وثيق باملدنيني والفاعليات ،يف �أثناء
قيامهما مبهامهما يف جنوب لبنان ،حتى يحظيا
بر�ضى الأهايل .وقواتنا مز ّودة جهازاً مهماً وهو

الـ«�سيميك»� ،أو وحدة التعاون املدين الع�سكري،
تدعمه �أق�سام �أخ��رى يف البعثة مثل ال�ش�ؤون
املدنية واملكتب الإعالمي.
و�أ�ضاف :تتم ّثل املهام الأ�سا�سية لهذه الأق�سام
يف دعم قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة وبالتايل
م�ساعدة اجلي�ش اللبناين ،ونحن نعي �أن اجلي�ش
اللبناين يتم ّتع �أ�صالً بالدعم الكامل من ال�شعب
اللبناين ،وانه يتعينّ على قواتنا �أن تتع ّرف من
خالله على حاجات اللبنانيني .ويف الوقت عينه،
نعترب �أنه من املهم �أي�ضاً �أن يط ّور اجلي�ش اللبناين
�إمكاناته يف جمال التعاون املدين  -الع�سكري.
فالهدف هنا مزدوج ،ويطال حت�سني التعاون بني
قوات الأمم املتحدة واجلي�ش كما تعزيز خرباته
اخلا�صة من خالل درو�س م�ستقاة من �سنوات كثرية
من عمليات حفظ ال�سالم حول العامل.
لقد اقرتحت اليونيفيل (يف �شباط )2009
ومتا�شياً مع واليتها مبوجب قرار جمل�س الأمن
 ،1701تنظيم دورة تعاون م��دين  -ع�سكري
لعنا�صر من اجلي�ش اللبناين والغاية مل تكن
امل�ساعدة على حت�سني �إمكانات القوات امل�سلحة
اللبنانية يف جمال التعاون املدين  -الع�سكري
فح�سب ،بل �أي�ضاً تعزيز الإمكانات املتبادلة
لكل من قواتنا واجلي�ش اللبناين يف منع �أي
احتكاك مع املدنيني �أو ح ّله �إذا ح�صل ،مع حت�سني

�إمكاناتها يف التفاعل مع ال�سكان يف الوقت
عينه.
�أم��ا قيادة اجلي�ش اللبناين ،واع�تراف��اً منها
ب�أهمية ن�شر وح��دات خا�صة من وح��دة التعاون
املدين  -الع�سكري دعماً لعمليات القوات امل�سلحة
اللبنانية ،فقد وافقت على اق�تراح اليونيفيل
القا�ضي بامل�ساعدة على تطوير قدرات اجلي�ش
اللبناين يف التخطيط لن�شاطات التعاون املدين -

الع�سكري وتطبيقها.
وكان التنويه �أي�ضاً ب�أن
�إن�شاء وحدات للتعاون
امل����دين الع�سكري
����ض���م���ن اجل���ي�������ش
يح�سن
ال��ل��ب��ن��اين ال ّ
ع��م��ل��ي��ات اجل��ي�����ش
وعالقاته مع املجتمع
وح�سب ،بل يع ّزز �أي�ضاً
التن�سيق الف ّعال ما
بني القوات امل�سلحة
اللبنانية واليونيفيل
يف ميادين �أ�سا�سية
م��ت�����ص��ل��ة ب��ال��ق��رار
.1701
اليوم نختتم ر�سمياً
دورة التعاون املدين
 الع�سكري الأوىل مع اجلي�ش اللبناين التي دامتمن � 25أيار حتى  10متوز �آملني �أال تكون الأخرية.
وقد ّمت تق�سيم هذه الدورة �إىل مرحلتني ،الأوىل
نظرية وقد ن ّفذت يف املقر العام لقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان تلتها مرحلة تطبيقية
على الأر���ض يف القطاعني ال�شرقي والغربي.
وقد �أمت ال��دورة بنجاح  13ع�سكرياً من اجلي�ش
اللبناين ،منهم �سبعة من ال�ضباط القادة.

وقال غراتزيانو:
هذه الدورة كانت منا�سبة ق ّيمة لتعزيز العالقات
بني قواتنا والقوات امل�سلحة اللبنانية ،وهي كانت
�أي�ضاً مك�سباً لكال الطرفني .ذلك �أن املبادرة القت
�أ�صداء �إيجابية لدى جميع العنا�صر امل�شاركني من
قبل اجلي�ش.
وكما كان متوقعاً ،ات�ضحت �أهمية الكفاءة واخلربة
الوا�سعة التي اكت�سبها عنا�صر اجلي�ش اللبناين
قبل ال���دورة ،ال �سيما يف اجل��زء العملي الذي
ت�س ّلموا فيه زمام كل الن�شاطات واالرتباط مع
ال�سكان املحل ّيني� .إىل ذلك ،فقد �أظهروا مهارات
كبرية يف التخطيط والتن�سيق .وا�سمحوا يل �أن
� ّ
أ�ستغل هذه الفر�صة لأه ّنئ جميع امل�شاركني
من القوات امل�سلحة اللبنانية على �إجنازهم دورة
التعاون املدين  -الع�سكري هذه بنجاح ،كما �أو ّد �أن
�أ�شكرهم و�أ�شكر قيادة اجلي�ش اللبناين على دعمها
والتزامها املبادرة.
و�إذ �أم��ـ��ل �أن تكـون ه��ذه ال��ـ��دورة بداية
مثمرة� ،أعلن �أن قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان تنوي اال�ستمـرار يف م�سانـدة
اجليـ�ش اللبناين لتطـوير مفاهـيم الإجـراءات
العمـالنية املعيـارية يف التن�سيق املـدين
 الع�سكري� .إىل ذل��ك ،فهي عازمة علىبذل ق�صارى جهدها لدعم القوات امل�سلحة
اللبنانية يف ح�شد م�ساعـدات املانحيـن
الأج��ان��ب لتقدمي العتاد
وت��ن��ظ��ي��م امل���زي���د من
التدريبات على ن�شاطات
التعاون املدين الع�سكري.
وق��ال �إن ال��ه��دف امل�شرتك
ل��ه��ذه العملية ،ه��و تزويد
اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين الو�سائل
ال�لازم��ة لي�صري ق���ادراً� ،ضمن
ه��ي��ك��ل��ي��ت��ه ،ع��ل��ى االع��ت��م��اد
على عنا�صر �أو وح��دات تعينّ
للتن�سيق املدين  -الع�سكري
على م�ستوى القيادة...
وختاماً� ،أمل �أن ي�ش ّكل هذا
الن�شاط خطوة جديدة باجتاه
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون وتر�سيخ
�شراكتنا الإ�سرتاتيجية مع
القوات امل�سلحة اللبنانية.
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من امليدان
�إعداد:
با�سكال معو�ض بو مارون

 D9ا�ستفادت
من جتارب
نهر البارد

ت�صفيح
وفق املعايري
العاملية

�أدّت جرافة « »D9دوراً
أ��سا�سياً يف معارك نهر
البارد ،لكن التجربة ب ّينت �أنها
بحاجة اىل عملية ت�صفيح توفر
احلماية لطاقمها .وهذا ما �أجنز
�أخرياً نتيجة جهود م�شرتكة بني
اجلي�ش وفعاليات مدنية �ساهمت
يف امل�شروع.
ال�سيد ايلي �سويدان مدير عام
�شركة «�أوكتاغون �إنف�ست» �أخذ
على عاتق �شركته متويل عملية
الت�صفيح مبعايري عاملية،
بالتن�سيق مع اللواء اللوج�ستي
وفوج الهند�سة واللجنة اخلا�صة
املعينة من قيادة اجلي�ش.
�إنطالقة الفكرة
قائد اللواء اللوج�ستي العميد الركن رفيق حمود
ح ّدثنا عن انطالقة فكرة الت�صفيح وم�شروع
التعاون مع �شركة «�أوكتاغون �إنف�ست»:
«ظهرت احلاجة الفعلية اىل ت�صفيح وتدريع
اجلارفات وناقالت اجلند يف �أثناء حرب خميم نهر
البارد ،لأن الع�سكريني تع ّر�ضوا للقن�ص و�أ�صيبوا
�إ���ص��اب��ات قاتلة يف �أح��ي��ان كثرية م��ن خمتلف
الأ�سلحة وخ�صو�صاً قذائف الـ«�آر بي جي».
�إثر ذلك �ش ّكلت قيادة اجلي�ش جلنة دائمة لإجراء
التجارب والتطوير والت�صنيع ير�أ�سها قائد اللواء
اللوج�ستي وت�ضم �ضباطاً �إخت�صا�صيني،
مهمتها �إج��راء التجارب والأبحاث املطلوبة
على الآليات الع�سكرية لتطويرها وت�صنيعها

العميد الركن رفيق حمود

وفق املوا�صفات العاملية ،ورفع م�ستوى احلماية
للعتاد كلما دعت احلاجة.
بعدها عر�ضت �شركة «ت�سجيل» املمثلة ب�شخ�ص
رئي�سها ال�سيد �شفيق ثابت تقدمي هبة عبارة
عن ت�صفيح جارفة  D9بالتن�سيق مع العميد
املتقاعد بيار جورجيو.
وبا�شرت �شركة «�أوكتاغون �إنف�ست» «Octagon
 »Investاملمثلة برئي�س جمل�س �إدارتها ال�سيد
ايلي �سويدان وبالتن�سيق مع �شركة «ت�سجيل»
بتدريع اجلارفة وذلك بعد و�صول فريق كولومبي
خمت�ص بعملية الت�صفيح من الكويت ،و�شحنت
املواد الأولية (زجاج  -حديد) وعدة الت�صفيح
من اخلارج.
�أر�سل ال�سيد �سويدان كتاباً يبينّ فيه كلفة
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ت�صفيح اجلارفة والتي تق ّدر بحواىل � 280ألف
دوالر �أمريكي ،فق ّدمت �شركة «ت�سجيل» مبلغاً
وقدره � 80ألف دوالر وتك ّفلت �شركة «�أوكتاغون
�إنف�ست» باملبلغ املتب ّقي وقدره � 200ألف دوالر
�أمريكي.
�أُج��ري��ت جت��ارب رماية كثرية بقذائف ال��ـ«�آر
بي جي» والر�شا�ش  12.7على مناذج التدريع
امل�ص ّنعة من قبل ال�شركة ب�إ�شراف جلنة الأبحاث
والتطوير والت�صنيع يف اجلي�ش .وبعد القيام
تباعاً بتعديالت لتح�سني الأداء واحلماية اىل احلدود
الق�صوىّ ،مت التو�صل اىل نتيجة ت�ضاهي عمليات
الت�صفيح الأكرث �إحرتافية يف هذا املجال.
ت�ضافر الآراء ...واجلهود
من مهام مديرية التقنية يف اللواء اللوج�ستي
و�ضع وتطوير املوا�صفات الفنية للم�ؤن واملعدات
ال��ت��ي يحتاجها اجلي�ش وت���أم�ين الفحو�صات
والإختبارات الالزمة العائدة لعمليات الت�س ّلم .كما
�أنها تتوىل و�ضع الر�سومات الفنية واملوا�صفات
املف�صلة ال�لازم��ة ل�صنع امل��ع��دات املطلوبة.
ّ
على هذا الأ�سا�س كان للمديرية دور يف عملية
ت�صفيح الـ D9كما يخربنا مديرها العميد الركن
يو�سف حرب ،الذي �أ�شار اىل �أن املديرية تعمل
بالتن�سيق مع جلان الإ�ستالم املعنية يف اللواء
اللوج�ستي للت�أكد من �أن املعدات املطورة قد
�أج��ري عليها التفتي�ش الفني املنا�سب .و�أي�ضاً
بالتن�سيق الدائم والوثيق مع مديرية امل�شاغل
حول الأمور الفنية العائدة للمعدات مع مراقبة

دائمة لت�صنيع العتاد يف الأ�سواق املحلية.
ومبا �أن مديرية التقنية جتري التجارب على
العتاد املح ّقق وعلى العتاد املقدم كهبة ،فقد
تولت التجارب التي �أجريت خالل ت�صنيع الدرع
الواقي للجارفة � D9ضد قذائف الـ«�آر بي جي»،
و�ضد الر�صا�ص من عيار  12.7ملم.
�أجريت هذه التجارب بني كانون الثاين و�أيار
املا�ضيني و�شملت مناذج معادن خمتلفة الق�ساوة
التو�صل
وال�سماكة وعدة طرق ت�صفيح اىل �أن ّمت ّ
اىل تدريع ي�ؤمن احلماية بن�سبة  80باملئة
للقذائف و 100باملئة للر�صا�ص املخرتق.
تو�صلنا اىل نتيجة متط ّورة
وبهذا نكون قد ّ
ج��داً وفقاً للمعايري املعتمدة لدى جيو�ش
الدول املتق ّدمة ،يقول العميد الركن حرب.

العميد الركن يو�سف حرب

و�سائل ظرفية!
قائد فوج الهند�سة العقيد روالن �أبو جودة �أ�شار
اىل الإج��راءات والتدابري التي اتخذها الفوج خالل
معارك نهر البارد لت�صفيح الآليات �إمنا «بو�سائل
ظرفية» (حديد� ،أكيا�س رمل� ،شبك) ،مما �سمح
لهذه الآليات املناورة بطريقة �أجنع و�أكرث �أماناً،
وبالتقدم اىل اخلطوط الأمامية للمعركة.
ه��ذه الأع��م��ال الفنية والهند�سية مت تدوين
تفا�صيلها �إ�ضافة اىل النتائج املرتتبة عليها من
حماية للع�سكريني وللآلية عند تع ّر�ضها للر�صا�ص
والقذائف على �أنواعها.
وبنتيجة ه��ذه املـدونات نظـّمت قيادة
مف�صلة �ض ّمنتها تو�صيات
الفوج تقارير فنية ّ
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العقيد روالن ابو جودة

الرائد يا�سر النعامي

الإرهابيني ما �أوج��ب حمايتها بو�سائل خمتلفة
كانت تعتمد وفقاً للحاجة.
وبعد انتهاء املعارك ب��د�أت التجارب مع جلنة
الأبحاث والتطوير والت�صنيع و�شركة �أوكتاغون
�إنف�ست حيث و�ضعت ال��درا���س��ات امليدانية
على الأر����ض ،والر�سوم اخلا�صة بالتدريع على
جهاز الكومبيوتر ومن��اذج من املعادن اخلا�صة
بالت�صفيح .وي�شري اىل �أن العملية ا�ستلزمت
الإ�ستعانة بخربات عديدة فكانت النتيجة ت�صفيح
عال قيا�ساً مبا هو موجود لدى جيو�ش
على م�ستوى ٍ
العامل كافة.
م��ن �أه���م الأم���ور ال��ت��ي ك��ان ال ب��د م��ن �أخذها
بعني الإعتبار الوزن املمكن �أن تتح ّمله اجلارفة
للمحافظة على مناورتها ،وهو ما جنح فريق
واق �ضمن
يف ع��دة جم��االت ،ط��رح على �أثـرها مو�ضـوع العمل بالقيام به من خالل �صنع درع ٍ
ت�صفيح الآليات الهند�سية و ّمت البدء بت�صفيح الوزن املطلوب والفعالية الق�صوى ،والذي ي�ؤمن
احلماية الالزمة للجارفة و�سائقها ويحافظ على
اجلارفة .D9
العقيد �أبو جودة قال �إنه �سي�صار يف امل�ستقبل �سهولة حركتها ومناورتها يف �أثناء املعارك.
اىل ت�صفيح رف�ش م��دول��ب ،ورف�ش م�سل�سل
�شغف بالوطن واجلي�ش
وحفارة وبالتايل �ست�صبح الآليات الهند�سية كافة
انتهت بنا اجل��ول��ة اىل مكتب ال�سيد ايلي
م�صفحة وفقاً ملعايري ومقايي�س وا�ضحة.
�سويدان مدير عام �شركة «�أوكتاغون �إنف�ست»
ال�شغوف بعمله وبوطنه وبجي�شه.
تعاون وتن�سيق
الرائد يا�سر النعامي �آمر �سرية القيادة واخلدمة ،بداية قال ال�سيد �سويدان« :لقد و ّلدت معركة
الذي توىل التن�سيق بني فوج الهند�سة و�شركة خميم نهر البارد نقمة وغ�ضباً عند الكثري من
«�أوكتاغون �إنف�ست» �أو�ضح �أن الـ  D9كانت اللبنانيني ،و�أنا من �ضمنهم ،حيث مل � ِأع حجم
�أب��رز الآليات التي �شاركت يف معارك نهر الكارثة التي و ّلدتها حفنة من الإرهابيني جم ّهزة
البارد ،وقد كانت ب�شكل م�ستمر عر�ضة لنريان ب�أف�ضل الأ�سلحة الأوتوماتيكية املتطورة مبواجهة
ت�سليم اجلرافة D9
يف فوج الهند�سة يف الوروار جرى حفل ت�سليم اجلرافة امل�صفحة  D9بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش
العميد الركن رفيق حمود وال�سيد ايلي �سويدان مدير عام �شركة «�أوكتاغون �إنف�ست» وفريق عمله،
والعميد الركن �أحمد قا�سم قائد لواء الدعم ،والعميد الركن �سمري عزيزي مدير الهند�سة ،والعقيد
روالن �أبو جودة قائد فوج الهند�سة وعدد كبري من �ضباط القطع والوحدات يف اجلي�ش.
�أعقب الإحتفال كوكتيل �أقيم يف نادي �ضباط الفوج حيث ق ّدم العميد الركن حمود ب�إ�سم قائد
اجلي�ش اىل ال�سيد �سويدان درعاً تذكارياً وكتاب �شكر على دعمه الق ّيم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.
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كتاب �شكر من قائد اجلي�ش

ح�ضرة مدير �شركة «�أوكتاغون �إنف�ست»
ال�سيد ايلي �سويدان املحرتم،
نتو ّجه اليكم بخال�ص ال�شكر والإمتنان على مبادرتكم الطيبة بت�صفيح جرافة D9R
هبة ل�صالح اجلي�ش اللبناين.
و�إننا �إذ نحيي م�شاعركم الوطنية النبيلة ،وت�ضامنكم ال�صادق مع امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية ،نث ّمن عالياً جهودكم وجهود الفريق العامل يف �شركتكم الرائدة م�ؤكدين
�أن �إجناز هذا العمل ال�صناعي الرائد يف لبنان وبهذه املوا�صفات العالية لهو فخر
لل�صناعة اللبنانية ومدعاة للثقة بالأيدي الوطنية العاملة.
ن�س�أل اهلل لكم دوام ال�صحة والتوفيق ول�شركتكم املعطاء املزيد من التقدم والنجاح.
العماد جان قهوجي
قائد اجلي�ش

ال�سيد ايلي �سويدان

جي�شنا البا�سل ،وال��ذي ل�سوء احلظ اعتمد عزمه
وت�صميمه �سالحاً يف غياب املعدات والآليات
املنا�سبة واملج ّهزة خلو�ض معركة كهذه.
على الأث��ر توجهنا بر�سالة اىل قائد اجلي�ش
نطلب من خاللها و�ضع خرباتنا و�إمكاناتنا بت�صرف
اجلي�ش للم�ساعدة ب���أي �شكل من الأ�شكال على

تعزيز قدراته.
بد�أنا بتبادل املعلومات بهدف ت�صفيح جرافة
 D9بالتن�سيق مع فوج الهند�سة وجلنة الأبحاث
والتطوير والت�صنيع ،خ�صو�صاً و�أن عنا�صر الفوج
تع ّر�ضوا لإ�صابات كثرية على منت هذه اجلرافة،
وكانوا قد بد�أوا بت�صفيحها ب�إمكاناتهم املتوافرة

على الأر�ض .ما قاموا به كان عمالً بطولياً خ�صو�صاً
و�أن طريقتهم يف الت�صفيح والتلحيم مهمة جداً
بالنظر اىل الإمكانات املتوا�ضعة.
بعد انتهاء املعارك با�شرنا العمل بالت�صفيح
وبد�أت التجارب تباعاً بالتن�سيق مع فوج الهند�سة
وم��دي��ري��ة التقنية وجل��ن��ة الأب��ح��اث والتطوير

�أوكتاغون �إنف�ست
ت�ضم �شركة «�أوكتاغون �إنف�ست» خربات ومهارات
عالية متخ�ص�صة بت�أمني منتجات خا�صة وخدمات
ق ّيمة لل�سالمة ال�شخ�صية .وبهدف تقدمي الأمن والراحة
للعائالت وموظفي ال�شركات واملوظفني احلكوميني
والدبلوما�سيني و���ش��رك��ات النفط وال��غ��از ،ا�ستقر
م�صنعها يف لبنان الذي ميثل نقطة ا�سرتاتيجحية يف
ال�شرق الأو�سط.
واجل��دي��ر بالذكر �أن الت�صفيح ف ّ��ن مع ّقد ينتج
عن توحيد الت�صميم اجلديد واخل�برات العالية يف
علم املقذوفات ،و�سنوات من البحوث يف هند�سة
ال�سيارات ،مع العلم �أن ال�شركة ت�ؤمن احلماية مل�ستويات اخلطر كافة
با�ستخدامها �أجود املواد الأولية امل�ستوردة و�أف�ضلها.
ت�ستخدم «�أوكتاغون �إنف�ست» فرق عمل تتم ّيز باملهارة والإخت�صا�ص،
عال.
ما يجعل عمليات الت�صفيح التي تنجزها على م�ستوى ٍ
كما �أن التقدم العلمي والتقني يف املواد القذائفية والتطوير امل�ستمر
لتقنيات الت�صفيح اجلديدة الذي ت�ؤمنه �شركة �أوكتاغون و�شركا�ؤها
الكولومبيون الإ�سرتاتيجيون مي ّكنها من ت�أمني جمموعة وا�سعة من
ال�سيارات امل�صفحة فردياً للحماية �ضد �أعلى املخاطر القذائفية.
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ت�شمل عمليات الت�صفيح مركبات الأرا�ضي الوعرة ،وال�سيارات الفخمة،
و�شاحنات النقل مروراً ب�سيارات نقل الأموال و�سيارات الإ�سعاف و�صوالً
اىل املركبات الع�سكرية والتكتيكية ،خ�صو�صاً و�أن ال�شركة هي الأوىل التي
ممت�صة لل�صدمات وت�ؤمن حجرة
تنتج مركبات متعددة الإ�ستعماالت ّ
م�صفحة مع حماية  360درجة بوا�سطة املعدن القذائفي من دون وزن
�إ�ضايف للت�صفيح .وقد و�سعت خدماتها لي�شمل ق�سم الت�صفيح البنائي
بحيث تدمج املواد امل�ضادة للر�صا�ص يف مواد البناء ما ي�ؤمن احلماية
مع املحافظة على مظهر �أنيق للمبنى.

والت�صنيع ،ولفتتنا اخلربات العالية التي ميلكها
�أفراد اجلي�ش ،واطالعهم الوا�سع على �أحدث �أنواع
املواد امل�ستخدمة يف الت�صفيح وكيفية الإ�ستفادة
منها على هذه اجلرافة.
وبعد جتارب وجهود مكثفة من الأفرقاء كافة
ا�ستطعنا الو�صول اىل نتائج قيا�سية موجودة لدى
�أهم اجليو�ش يف العامل.
و�أ�ضاف �سويدان قائالً� :إن اجلهد الذي بذلناه
�سوياً مع عنا�صر اجلي�ش والوقت الذي ق�ضيناه
معاً جعلني �أدرك �أكرث ف�أكرث �أهمية هذه امل�ؤ�س�سة
الكبرية بكل ما للكلمة من معنى.

وختم ال�سيد ايلي �سويدان حديثه
بالقول« :امل�شاريع الكبرية واجلدية
م�ستمرة مع اجلي�ش يف تعاون على
عال جداً ،لأنه يجب الإعتماد
م�ستوى ٍ
على �شعبنا يف م�ساعدة اجلي�ش
ودعمه .فاملجتمع املدين ميكن �أن
ي�ساهم يف تعزيز قدرات اجلي�ش مبا
تتيحه �إمكاناته ال�صناعية واملالية
و�سواها.
ت�صوير:
با�سكال مع ّو�ض بو مارون
الرائد يا�سر النعامي
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�آب�/أيلول
«�سي�سنا كرافان»
2
يف رماية
0
جتريبية
0
قائد اجلي�ش:
للت�صدي لتهديدات
اخبار ون�شاطات العدو وخاليا عمالئه
�إعداد:
وملواجهة الإرهاب
نينا عقل خليل
وخمططاته الإجرامية

9

يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي وعدد من كبار ال�ضباط ،ن ّفذت
طائرة « »Cessna Caravanالتي تز ّودتها القوات اجلوية اللبنانية ،وخالل
الآونة الأخرية ،رماية جتريبية يف حقل الطيبة  -بعلبك ،ب�صاروخ جو � -أر�ض
نوع « ،»Hell Fireوهو يعترب من الأ�سلحة التكتية احلديثة ،ذات الدقة
متح�س�ساً �إلكرتونياً
العالية ويو ّجه بوا�سطة �أ�شعة الاليزر ،ويحمل يف ر�أ�سه ّ
ي�ضمن له �إ�صابة دقيقة حتى م�سافة  16كلم.
العماد قائد اجلي�ش ن ّوه ب���أداء طاقم الطائرة ود ّقته يف حتديد الأهداف
و�إ�صابتها ،و�أ�شار اىل �أن «الكفاءة القتالية العالية التي يتم ّتع بها الع�سكريون
على اختالف رتبهم ،ال ينق�صها �سوى جتهيز اجلي�ش مبزيد من الأعتدة
والأ�سلحة املتطورة ،التي مت ّكنه من القيام بدوره الدفاعي والأمني مبا
يتنا�سب مع حجم املخاطر املحدقة بالوطن ،م�شدداً على «تكثيف التدريب
يف الداخل واخلارج على اختالف مراحله وم�ستوياته».
و�أ ّك��د قائد اجلي�ش «ا�ستعداد اجلي�ش الدائم للت�صدي لتهديدات العدو
الإ�سرائيلي وخاليا عمالئه �أينما وجدت ،واال�ستعداد كذلك ملواجهة الإرهاب
وخمططاته الإجرامية ،وكل من يحاول العبث مب�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد،
والتعدي على �أمن املواطنني وكرامتهم».

اجلي�ش يوقف �شبكة �أ�صولية �إرهابية
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه البيان
الآتي:
بنتيجة التحريات والإ�ستق�صاءات املكثفة التي
�أجرتها مديرية املخابرات يف اجلي�ش يف مو�ضوع
متابعة ال�شبكات الأ�صولية الإرهابية ،مت ّكنت
هذه املديرية من توقيف �إحدى هذه ال�شبكات
امل�ؤلفة من ع�شرة عنا�صر ينتمون جلن�سيات
عربية خمتلفة ،ومعظمهم قادم من خارج لبنان،
وقد تبينّ من خالل التحقيق �أن هذه ال�شبكة كانت
تخطط للقيام بالعمليات الآتي ذكرها:
� -إخ��راج مطلوبني �إرهابيني من خميم عني

احل��ل��وة اىل خ��ارج لبنان بعد
تزويدهم م�ستندات مز ّورة و�أمواالً جرى �إح�ضارها
بوا�سطة �أحد �أفراد هذه ال�شبكة من اخلارج.
 �إيواء عنا�صر �أ�صوليني ينتمون لتنظيم فتحالإ�سالم الإرهابي ،وت�أمني �إدخالهم اىل خميم عني
احللوة بعد تزويدهم م�ستندات مز ّورة.
 التخطيط للقيام بعمليات �أمنية يف اخلارج�إنطالقاً من لبنان.
 �إن�شاء خاليا �إرهابية بق�صد التخطيط لر�صدقوات اليونيفيل واجلي�ش اللبناين متهيداً للقيام
بعمليات �إرهابية �ضدها.
 -ر�صد مراكز �صريفة وحمالت جموهرات بهدف

ال�سطو عليها لت�أمني متويل هذه العمليات.
كما تبني اي�ضاً من خالل التحقيق �أن بع�ض ه�ؤالء
املوقوفني يتخذ من عمله يف بع�ض امل�ؤ�س�سات
اخلا�صة واملهن احل��رة غطا ًء للقيام بعمليات
املراقبة وال��ر���ص��د ،لذلك تدعو ق��ي��ادة اجلي�ش
�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات اخلا�صة واملهن احل��رة اىل
الت�أكد من الو�ضع القانوين للم�ستخدمني لديهم،
�أو طالبي الإ�ستخدام ،من اجلن�سيات الأجنبية كافة،
و�إبالغ اجلهات الأمنية املخت�صة عن �أي و�ضع يثري
ال�شبهات.
وق��د �أحيل املوقوفون على الق�ضاء املخت�ص
ال�ستكمال التحقيق.
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ا�ستقبل املفت�ش ال��ع��ام ل��دى وزارة الدفاع
الوطني اللواء الركن الطيار مي�شال من�سى نظريه
الأم�يرك��ي للمنطقة الو�سطى العقيد غار�سيا،
يرافقه رئي�س مكتب التعاون الأمريكي العقيد
بريي�سفورد ،وجرى خالل اللقاء التباحث يف تطوير

املفت�ش العام ي�ستقبل
نظريه الأمريكي
للمنطقة الو�سطى

م�ؤ�س�سات التفتي�ش ب�ين اجلي�شني اللبناين
والأمريكي ومتتينها.
زيارة املفت�ش العام الأمريكي �أتت خالل قيامه
مبهمة تفتي�شية على وحدات اجلي�ش الأمريكي
يف املنطقة.

قيادة اجلي�ش ك ّرمت
قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة و�ضباطها

مبنا�سبة عيد اجلي�ش� ،أقيم يف ا�سرتاحة �صور
ال�سياحية ،حفل غداء تكرمياً لقائد قوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان و�ضباطها.
ح�ضر احلفل العميد الركن عبد الرحمن �شحيتلي
مم��ث�لاً ق��ائ��د اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي،
قائد القوات الدولية
اجل����ن���رال ك��ل�اودي����و
غراتزيانو وع��دد من
ال�ضباط.
وللمنا�سبة� ،ألقى
ق��ائ��د ق��ط��اع جنوب
ال��ل��ي��ط��اين بالوكالة
العميد الركن ر�سالن

حلوي كلمة �أ�شاد فيها بت�ضحيات القوات الدولية،
وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش ،لرت�سيخ اال�ستقرار
يف منطقة اجلنوب تنفيذاً للقرار  .1701كما
ث ّمن العميد الركن حلوي ما تقوم به القوات
املذكورة من ن�شاطات �إمنائية وثقافية ،ت�سهم
يف تعزيز التوا�صل وتوطيد الثقة مع �أبناء هذه
املنطقة.
وبدوره� ،ألقى اجلرنال غراتزيانو كلمة ه ّن أ� فيها
مت�سك
احل�ضور مبنا�سبة عيد اجلي�ش ،م���ؤك��داً ّ
القوات الدولية بر�سالة ال�سالم التي �أت��ت من
�أجلها اىل لبنان ،و�إقامة �أف�ضل عالقات التعاون
مع اجلي�ش واملواطنني ،والعمل ب���إرادة �صادقة
على معاجلة امل�شاكل والعقبات التي قد تظهر
من حني اىل �آخر.
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مترين بحري م�شرتك بني اجلي�ش
وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف �إطار التدريب امل�شرتك بني اجلي�ش وقوات الأمم
املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان ،جرى مترين بحري قبالة
ال�شاطئ املمتد من اجلية اىل جبيل� ،شاركت فيه
�سفينة القيادة الإيطالية « »ITS Siroccoوعدد
من مراكبها من جهة ،ومركبا الإن��زال �صور والدامور
والقنا�ص طربجا من جهة ثانية.

ح�ضر التمرين قائد القوات البحرية اللبنانية العميد
الركن البحري علي املعلم ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ووفد من كبار �ضباط القيادة ،اىل جانب
قائد الوحدة البحرية التابعة للقوات الدولية الأمريال
روجريو دي بوز وعدد من �ضباطها.
وقد ا�شتمل التمرين على عمليات مكافحة �أ�ضرار
ونقل م�صابني وم�ساعفتهم بوا�سطة طوافة ع�سكرية،
وتفتي�ش �سفينة م�شبوهة ،بالإ�ضافة اىل متارين
تكتية خمتلفة.

ال�سفارة اللبنانية
يف مو�سكو
حتيي
عيد اجلي�ش

جرى يف مبنى ال�سفارة اللبنانية يف مو�سكو ،حفل
تبادل �أنخاب مبنا�سبة عيد اجلي�ش ،ح�ضره العاملون يف
ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي.
وخ�لال احلفل �ألقى كل من القائم ب�أعمال ال�سفارة
القن�صل ناجي خليفة وامللحق الع�سكري العميد الركن
حممد بكار كلمات �أ�شادت بدور اجلي�ش اللبناين على

�صعيد حفظ الأمن وال�سلم الأهلي ،واملناقبية الكبرية
التي يتمتع بها �أفراده والآمال الكثرية املعقودة عليه.
كما متنى احل�ضور للجي�ش وللبنان دوام الإزدهار والتق ّدم.
وقد �شرب اجلميع نخب اجلي�ش وقائده العماد جان
قهوجي ونخب �ضباط امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أفرادها.
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بروتكول لتوثيق التعاون بني
اجلي�ش اللبناين واجلامعة اللبنانية
جرى يف مبنى اجلامعة اللبنانية  -الإدارة املركزية
يف املتحف ،توقيع بروتوكول تعاون بني قيادة
اجلي�ش واجلامعة اللبنانية.
و ّقع الربوتوكول ممثل قيادة اجلي�ش � -أركان اجلي�ش
للعديد العميد الركن موري�س �سليم رئي�س الطبابة
الع�سكرية ،ورئي�س اجلامعة الدكتور زهري �شكر وذلك
يف ح�ضور عميد كلية العلوم الطبية الدكتور بيار يارد
وم�ساعد رئي�س الطبابة الع�سكرية العميد الركن
الطبية يف الطبابة الع�سكرية وال�ضباط الأطباء الراغبني متابعة درا�ستهم
غ�سان احلكيم و�شخ�صيات.
ويتناول الربوتوكول تنظيم التعاون على ال�صعيدين الطبي والأكادميي يف كلية العلوم الطبية .وقد �ش ّدد اجلانبان على ا�ستمرار التعاون م�ستقبالً
بالإ�ضافة اىل حتديد �شروط التدري�س والتدريب لطالب كلية العلوم ملا فيه م�صلحة اجلي�ش واجلامعة اللبنانية.

تد�شني املرحلة الأوىل
من م�شروع مكننة اللواء
اللوج�ستي وتطويره
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جرى يف ثكنة يو�سف الأ�سطا يف كفر�شيما ،حفل
افتتاح م�شروع تطوير مكننة اللواء اللوج�ستي،
الذي ّمت �إن�شا�ؤه بوا�سطة هبة مق ّدمة من م�ؤ�س�سة
الوليد بن طالل الإن�سانية.
ح�ضر احلفل العميد
ال��رك��ن �سليم حبيب
مدير الت�أليل ممثالً
قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي ،الوزيرة
ال�سابقة ليلى ال�صلح
ح��م��ادة نائبة رئي�س
م�ؤ�س�سة ال��ول��ي��د بن
ط��ل��ال الإن�����س��ان��ي��ة
ي���راف���ق���ه���ا مم��ث��ل

امل�ؤ�س�سة ال�سيد عبد ال�سالم ماريني ،قائد اللواء
اللوج�ستي العميد الركن رفيق حمود ووفد من
�ضباط قيادة اجلي�ش.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقت رئي�سة
امل�ؤ�س�سة الوزيرة ليلى ال�صلح حمادة كلمة من
وحي املنا�سبة ،ثم افتتحت قاعات الت�أليل املنجزة
يف اللواء اللوج�ستي ،وا�ستمعت اىل عر�ض حول
املرحلة الأوىل من امل�شروع املنجز ق ّدمه النقيب
املهند�س �ألك�سندر ال�صايغ من مديرية الت�أليل.
و�ألقى العميد الركن حبيب كلمة القيادة �شكر
فيها م�ؤ�س�سة الوليد بن طالل على تكرار مبادراتها
الكرمية جتاه امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،كما تال كتاب
�شكر با�سم العماد قائد اجلي�ش و�س ّلمه اىل ال�سيدة
ال�صلح ،ثم ق ّدم لها درعاً تذكارية.

ال�سفري الكندي يزور املركز الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام
ّ
ويطلع على نزع القنابل العنقودية يف اجلنوب
زار ال�سفري الكندي مار�سيل باجيه املركز
الإقليمي للأعمال املتعلقة بالألغام يف النبطية،
حيث اطلع على عملية نزع القنابل العنقودية
التي ت�ساهم دولة كندا يف متويلها.
ا�ستهلت ال��زي��ارة بلقاء م��ع رئي�س املركز
العميد حممد فهمي ورئي�س املكتب الإقليمي
يف اجلنوب العقيد ح�سن فقيه ورئي�س مكتب
�أمن النبطية العقيد حممد �شعبان ،وقد اطلع
ال�سفري على اخلطوات التي يعتمدها املركز يف

نزع القنابل التي ت�ش ّكل خطراً كبرياً على الأهايل،
خ�صو�صاً يف ف�صل ال�صيف .كما ا�ستمع اىل �شرح
مف�صل حول عملية تطهري الأرا�ضي التي �ست�صبح
ّ
خالية من الألغام بحلول �سنة � 2013إذا ا�ستمر
الدعم الالزم لها.
بعدها ،انتقل احل�ضور اىل قاعة ُتعر�ض فيها
�صور لأطفال نالت القنابل منهم وهم يلعبون،
بالإ�ضافة اىل �إح�صاءات �أع ّدها املركز عن ن�سبة
الأرا���ض��ي التي ما ت��زال مل ّوثة بالقنابل ،وعدد

القتلى واجلرحى الذي بلغ حتى هذه ال�سنة 348
بينهم  44قتيالً.
ويف اخلتام ،ق ّدم العميد فهمي درعاً تقديرية
حماذ
اىل ال�سفري ال�ضيف ،الذي انتقل اىل حقل ٍ
لثكنة النبطية حيث اطلع من العقيد فقيه
على طريقة نزع القنابل عرب الكا�سحة الكندية،
بالإ�ضافة اىل التفا�صيل التي تواجه العمل.
كذلك ،كانت جولة على حقلني ُتنزع منهما
القنابل يف زوط��ر ويحمر ،حيث اطلع ال�سفري
الكندي ميدانياً على العمل الذي يبذله عنا�صر
اجلي�ش واملنظمات العاملة يف ن��زع القنابل
العنقودية والألغام.

وزير ال�ش�ؤون اخلارجية الربيطاين زار اجلنوب ّ
مطلعاً على �أخطار القنابل العنقودية ومراحل نزعها
زار وزير الدولة الربيطاين لل�ش�ؤون اخلارجية
ال�سيد �إيفان لوي�س يرافقه مدير مكتب ال�شرق
الأو�سط يف وزارة اخلارجية الربيطانية الدكتور
جون جينكنز وال�سفرية الربيطانية فران�سي�س
غاي ،مكتب املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام واملجموعة الإ�ست�شارية للألغام.
املحطة الأوىل للوفد الزائر ،كانت يف ثكنة
النقيب ال�شهيد ع�صام �شمعون يف النبطية
ال��ف��وق��ا ،وك��ان يف ا�ستقبالهم رئي�س املركز

اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام العميد حممد
فهمي يف ح�ضور رئي�س املكتب الإقليمي يف
اجلنوب العقيد ح�سن فقيه وعدد من ال�ضباط.
وخالل اللقاء ،عر�ض العميد فهمي �أمام الوفد،
�شرحاً تف�صيلياً مل�شكلة القنابل العنقودية
والأج�سام امل�شبوهة التي خ ّلفها العدو الإ�سرائيلي
يف مناطق اجلنوب ،خ�صو�صاً بعد ح��رب متوز
 2006واخل�سائر التي حلقت باملواطنني الأبرياء،
حيث ا�ست�شهد  44مواطناً وع�سكرياً وجرح 304

مواطنني معظمهم �أ�صيبوا ب�إعاقات ج�سدية
دائمة منذ انتهاء حرب متوز وحتى اليوم.
كما �شرح العميد فهمي ال��دور الكبري الذي
ي�ضطلع به اجلي�ش يف عملية �إزال���ة الألغام
بالإ�ضافة ايل املنظمات الدولية.
بعد ذل��ك ،انتقل الوزير الربيطاين والعميد
فهمي اىل �أحد حقول الألغام التابع للمجموعة
الإ�ست�شارية للألغام «م��اغ» يف بلدة حبو�ش،
حيث تابع الوفد عملية تفجري قنبلة عنقودية.
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م�ؤمتر علمي دويل
للإحتاد العربي
للم�ساحة
�شاركت مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية
يف امل�ؤمتر العلمي ال��دويل الأول
للإحتاد العربي للم�ساحة بالتعاون
والتن�سيق مع نقابة الطوبوغرافيني
املجازين يف لبنان الذي �أقيم يف
فندق الب�ستان يف بيت مري حتت
عنوان «نحو خريطة موحدة للعامل العربي».
ح�ضر حفل االفتتاح ممثل رئي�س اجلمهورية
املدير العام لوزارة الأ�شغال فادي النمار ،ممثل
رئي�س جمل�س النواب ال�سيد �سيمون معو�ض،
ممثل رئي�س احلكومة املدير العام لوزارة العدل
عمر الناطور ،وزير الأ�شغال العامة والنقل غازي
العري�ضي ،وزير الإقت�صاد والتجارة حممد ال�صفدي،
ممثل وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش العميد
الركن باخو�ص باخو�ص ،ممثل وزي��ر الإت�صاالت
طالل ع�ساف ،ممثل وزي��ر البيئة �إدغ��ار حنني،
وممثلون عن الأجهزة الأمنية و�سفراء عرب ومدراء
عامون وممثلون عن وزارتي الداخلية وال�سياحة
ونقابة املهند�سني.
و�ألقيت خالل امل�ؤمتر عدة كلمات �أ�شارت اىل
ال���دور الإ�ست�شاري الأ�سا�سي للطوبوغرافيني

املجازين وت���أث�ير ال��ث��ورة العقارية على النمو
الإقت�صادي للدول ،كما �ش ّددت على �أهمية هذا
امل�ؤمتر على العامل العربي .كذلك ،تط ّرق بع�ض
الكلمات اىل احلاجة الوطنية والعربية خلريطة
ومف�صلة تظهر ب��الأرق��ام واق��ع املوارد
�شاملة ّ
الطبيعية واملعطيات اجلغرافية امل���ؤث��رة يف
اتخاذ القرار ال�سيا�سي والإقت�صادي والأمني .كما
ّمت التط ّرق اىل مو�ضوع فل�سطني ووجوب جتديد
خريطتها يف قلب اخلريطة العربية املوحدة بكل
تراثها وحدودها وثرواتها لتكون دولة م�ستقلة
ي�ستحقها �شعبها على �أر�ضه.
وت�ض ّمن امل�ؤمتر اي�ضاً حما�ضرات تط ّرق خاللها
�إخت�صا�صيون اىل تنظيم العمل امل�ساحي يف
بع�ض الدول العربية ،توحيد اخلريطة العربية،
وا�ستعمال الـ� ،GPSأن��واع الأقمار الإ�صطناعية

ودور املديريات واملراكز اجلغرافية
يف بع�ض هذه الدول.
وكانت لرئي�س مركز الإ�ست�شعار عن
ُبعد يف مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية
امل��ق��دم املهند�س ري�����ش��ار مالك
حما�ضرة ،ر ّكزت على دور املديرية
وطاقاتها وكفاءتها ،كما تط ّرق اىل
نظم املعلومات اجلغرافية و�أهمية
الإ�ستفادة منها يف البلديات ،كما
ّمت عر�ض �أمنوذج عن م�شروع بلدية
ّمت �إجنازه يف املديرية.
وعلى هام�ش امل ؤ���مت��رّ ،مت تنظيم معر�ض
لبع�ض امل�صارف وامل�ؤ�س�سات التي تعمل يف
جمال الطوبوغرافيا و�صناعة اخلرائط والأقمار
الإ�صطناعية ،وق��د عر�ضت مديرية ال�ش�ؤون
اجلغرافية خالله بع�ض اخلرائط الطوبوغرافية
وال�صور اجلوية والف�ضائية اىل م�شاريع نظم
املعلومات اجلغرافية للبلديات.
واختتم امل�ؤمتر ب�إعالن تو�صيات �ش ّددت على
العمل على توحيد املوا�صفات و�أعمال امل�ساحة
يف ال���دول العربية ل�صناعة خريطة موحدة،
وتبادل اخلربات بني الدول لرفع م�ستوى التعليم
الهند�سي .كما �ش ّدد على �إقامة م�ؤمتر �إقليمي
للم�ساحة يف ال��دول العربية و�إ�شراك كل الدول
املذكورة يف الإحتاد العربي للم�ساحة.

ال�شركة الأقمار الإ�صطناعية اىل
�ألقى املمثل احل�صري ل�شركة ال�صور الف�ضائية وا�ستخدامها من الناحية الدفاعية
الف�ضاء ،وق ّدم ال�سيد � Sandشرحاً
 Digital Globeال�سيد Jason
مف�صالً حول التقاط ال�صور الف�ضائية عرب الأقمار
 P. Sandحما�ضرة يف مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية ومديريتي املخابرات والهند�سة واملركز اللبناين
ّ
يف عاريا ،حول ال�صور الف�ضائية وا�ستخدامها للأعمال املتعلقة بالألغام وال�شرطة الع�سكرية الإ�صطناعية وا�ستخدامها من الناحية الدفاعية.
كما تخ ّلل املحا�ضرة عر�ض �صور تبينّ قدرة هذه
من الناحية الدفاعية .تابع املحا�ضرة عدد كبري والألوية والأفواج.
من �ضباط ومهند�سي املديرية ،بالإ�ضافة اىل عر�ضت املحا�ضرة املراحل التي م ّر بها �إر�سال الأقمار على التمييز بني الأهداف احلقيقية وتلك
املم ّوهة ومراقبتها بدقة.
�ضباط من �أركان اجلي�ش للعمليات
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القيادة تذ ّكر الراغبني بالإذن لطبع خرائط وم� ّصورات للأرا�ضي اللبنانية
�صدر عن قيادة اجلي�ش  -مديرية التوجيه ما
ي�أتي:
يقدم على ارتكاب خمالفات
ال يـزال البع�ض ِ
معينة ،جلهة طبع ون�شر خرائط من دون احل�صول
على �إذن م�سبق من قيادة اجلي�ش  -مديرية
ال�شـ�ؤون اجلغرافية ،مم��ا ي��ـ���ؤدي اىل �إحلـاق
ال�ضرر بالأموال العموميـة وب�صحة املعلومات
اجلـغـرافيـة وقانونيتهـا ،وذل��ك خالفاً للقانون
الرقم  65/42ال�صادر بتايخ  24مت��وز �سنة
يقدم على
 ،1965والذي ن�ص على �إحالة كل من ِ
طبع �أو ن�شر �أو بيع خرائط �أو م�صورات ما مل
يكن مرخ�صاً له ،اىل املحاكم الع�سكرية ومعاقبته
باحلب�س من �شهر وحتى �سنة على الأكرث.
وتنفيذاً للقانون �أعاله �صدر الحقاً عدة تعاميم
عن مقام جمل�س الوزراء �آخرها التعميم ال�صادر
حتت الرقم  2008/17تاريخ ،2008/4/16

توزيع �شهادات
يف مركز تعزيز
�أمن املطار

حت ّدد فيها النقاط الآتية:
 املقيا�س املطلوب. املنطقة املراد و�ضع خرائط �أو م�صورات لها. امل�ستندات املنوي ا�ستعمالها. عدد الن�سخ والألوان. الإ�صطالحات املنوي اتباعها ،والإي�ضاحاتالتي تتعلق بو�ضع اخلريطة �أو امل�صور.
• مالحظة:
ميكن الإط�لاع على م�ضمون القانون و�سائر
التعاميم امل���ذك���ورة �أع��ل�اه وب��اق��ي ال�شروط
وامل�ستندات الواجب �إرفاقها مع الطلب ،من خالل
موقع اجلي�ش الإكرتوين على العنوان التايل:

وال��ذي طلب اىل جميع الإدارات وامل�ؤ�س�سات
العامة والبلديات واحت��اد البلديات ونقابتي
املهند�سني والطوبوغرافيني ،التعميم على
موظفيها و�سائر العاملني لديها بعدم قبول
خرائط طوبوغرافية �أو �صور جوية �أو نقاط جودزية
�أو م�سافات �شعاعية� ،أو �صور طبق الأ�صل عنها
مهما كان نوعها ،ما مل تكن �صادرة �أو م�صدقة
ح�سب الأ�صول من مديرية ال�ش�ؤون اجلغرافية ،كما
طلب اىل القرى والبلدات التي تق ّدمت بطلبات
�إن�شاء بلديات� ،إعادة تكوين ملفات هذه الطلبات
ب�ضم خرائط حتدد فيها نقاط جودزية م�صدقة
من قبل املديرية املذكورة.
www.lebarmy.gov.lb
تذ ّكر هذه القيادة كل من يعنيه الأمر ،بوجوب
رف��ع الطلبات اىل ق��ي��ادة اجلي�ش  -مديرية  -ملزيد من الإ�ستف�سار :الإت�صال مبديرية
ال�ش�ؤون اجلغرافية للح�صول على �إذن بطبع ال�������ش����ؤون اجل��غ��راف��ي��ة ع��ل��ى رق���م ال��ه��ات��ف:
اخلرائط وامل�صورات للأرا�ضي اللبنانية ،بعد �أن  - 05/551400حتويل .361

جرى يف مركز تعزيز �أمن املطار « »Cersaحفل توزيع كذلك ،افتتحت يف املركز دورة حول التدابري الأمنية
�شهادات على مد ّربي املركز ،وقد منحت لهم بعد خ�ضوعهم املعتمدة داخل املطارات العاملية ،يتابعها عنا�صر من
ل��دورة حول �أم��ن الطريان امل��دين و�سالمته يف املدر�سة قوى الأمن الداخلي واجلمارك وموظفون من الطريان املدين
الوطنية للطريان املدين «( »ENACتولوز  -فرن�سا) .العاملني يف املطار.

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

203

ملنا�سبة الذكرى ال�سنوية الثالثة لعدوان متوز
 ،2006رعى املركز اللبناين للأعمال املتعلقة
بالألغام ن�شاطات ت�ضامنية مع �ضحايا القنابل
العنقودية والذخائر التي خ ّلفها العدو.
ّ
نظمــت الن�شاطات اللجنــة الوطنيــة
للتوعيــة من خماطر الألغــام بالتعاون مع
احت���اد ك�شاف لبنان وجمعية امل�ساعدات
ال�شعبية الرنوجية.

م�سرية ك�شفية و�إ�ضاءة �شموع
ت�ضامناً مع �ضحايا القنابل
العنقودية

�إ�ستطالع الذخائر غري املنفجرة وتعطيلها يف دورة تدريبية
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�شملت ه��ذه الن�شاطات (ا���س��ت��م��رت من
 2009/8/15ولغاية  17منه) ،م�سرية ك�شفية
انطالقاً من �ساحة الرئي�س بـ�شارة اخلوري
يف بريوت و�صوالً اىل �ساحة الرئي�س ريا�ض
ال�صلح و�سط املدينة ،حيث و ّزعت من�شــورات
توعية من خماطر الألغام والقنابل العنقودية،
اىل �إلقاء كلمــات من وحي املنا�سبـة و�إ�ضاءة
�شموع يف خمتلف الأق�ضية اللبنانية.

يف خ��ت��ام ال����دورة التدريبية ال��ت��ي تابعها
ع�سكريون من فوجي املغاوير والهند�سة حول
«كيفية ا�ستطالع الذخائر غري املنفجرة ()EDR
وتعطيل �أخرى م�ستوى ،»)EOD Level 1( 1
ب�إ�شراف فريق تدريب فرن�سي� ،أقيم �إحتفال يف
مقر فوج الهند�سة بح�ضور قائد الفوج العقيد
روالن �أبو جودة وامللحق الع�سكري الفرن�سي احلايل
والبديل وفريق التدريب بالإ�ضافة اىل �ضباط من
الفوج.
وللمنا�سبة� ،ألقى العقيد �أبو جودة كلمة �أ�شاد
فيها مب�ستوى التدريب ،بعدها ج��رى ت�سليم
ال�شهادات للمتخرجني ،كما ق�� ّدم درع اجلي�ش
التذكاري لرئي�س فريق التدريب الفرن�سي و�شعاراً
للرتيبني الفرن�سيني املد ّربني.

تلبية ل��دع��وة الفنان رام��ي خليفة  ...ورامي خليفة يهديهم جديده املو�سيقي الفوج وال�شركات التجارية واجلمعيات
غري احلكومية العاملة يف جمال �إزالة
لرعاية حفل �إط�لاق عمله املو�سيقي
اجلديد « »CHAOSاملهدى ل�ضحايا العدوان الأع�ضاء يف اللجنتني الوطنيتني للتوعية من الألغام والقنابل العنقودية.
ويف ختام املعر�ض ،ق ّدم املقـدم الإداري حممد
الإ�سرائيلي العام � ،2006أقام املركز اللبناين خماطر الألغام وم�ساعدة �ضحاياها.
للأعمال املتعلقة بالألغام معر�ضاً ،عن الألغام ت�ض ّمن املعر�ض حقل �ألغام وهمي �أقامه فوج ال�شيخ درع��اً ب�إ�سـم املركز اللبناين للأعمال
والقنابل العنقودية غري املنفجرة من م�سرح الهند�سة ،بالإ�ضافة اىل عر�ض فيلم وثائقي املتعلقـة بالألغــام للفنان خليفة عربون �شكر
بابل � -شارع احلمراء ،وذلك مب�شاركة اجلمعيات عن �أنواع الألغام والقنابل العنقودية والذخائر على اهتمامه بامل�شـروع اللبنـاين لإزالـة الألغام.
غري املنفجرة ،وال�ضحايا والإجنازات التي ح ّققها

حما�ضرات التوعية م�ستمرة

بدعوة من م�ؤ�س�سة
الأم��ل للمعوقني� ،ألقى امل�لازم الأول �شربل جنيم من املركز اللبناين
للأعمال املتعلقة بالألغام ،حما�ضرة توعية من خماطر الألغام يف بلدة
�أرنون اجلنوبية ح�ضرها عدد من طالب امل�ؤ�س�سة و�أوالد الع�سكريني ال�شهداء
وجمموعة من �أبناء �أهايل القرية.

ت�ض ّمنت املحا�ضرة �شرحاً حول خماطر الألغام والقنابل العنقودية والذخائر
غري املنفجرة والت�صرفات واملعتقدات اخلاطئة ،و�أهمية الإلتزام بالت�صرف
ال�سليم ،كما ّمت عر�ض مناذج عنها.
ويف وقت الحق� ،شارك الأوالد يف احلفل اخلتامي ملهرجان �سنبلة اخلري
الذي �أقيم يف مدر�سة �أرنون الر�سمية.
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ن�شاطات
وجوائز من
جتمع البيوتات
ّ
الثقافية
والعقيد ح ّرو
بني املك ّرمني
ُمنح قائد مو�سيقى
اجلي�ش العقيد جورج
ح���� ّرو ج��ائ��زة «ج���ورج
ط���رب���ي���ه ل��ل��ث��ق��اف��ة
والإب��داع» وذلك �ضمن
امل�ؤمتر ال�سابع ع�شر
ل��ت��ج�� ّم��ع ال��ب��ي��وت��ات
الثقافية يف لبنان
ال��ذي عقد يف برمانا
ّمت خالله تكرمي عدد
م����ن ال�����ش��خ�����ص��ي��ات
الثقافية والإجتماعية.
زار املك ّرمون رئي�س
اجل��م��ه��وري��ة العماد
مي�شال �سليمان يف
ق�صر بعبدا ،يرافقهم
ال�ب�روف�������س���ور ج���ورج
طربيه ورئي�س التج ّمع
ال��وط��ن��ي للمحافظة
على الفولكلور والرتاث
ال��ل��ب��ن��اين �أن���ط���وان
�أب��و ج��ودة .وق��د ر ّحب
ال��رئ��ي�����س �سليمان
بالوفد مهنئاً جميع
من ك ّرمهم امل�ؤمتر،
الف��ت��اً اىل �أن لبنان
برتكيبته الب�شرية
واجلغرافية هو عنوان
كبري للثقافة ،واحتل
�أهمية كبرية يف العامل
من خاللها ،م�شرياً اىل
وج���وب احل��ف��اظ على
هذه الإ�سرتاتيجية.
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�شهادات
يف فن الت�صوير
الفوتوغرايف والتلفزيوين
لع�سكريني
ّ
نظمت جامعة الروح القد�س  -الك�سليك،
ح��ف��ل ت���وزي���ع ���ش��ه��ادات ع��ل��ى ال��ط�لاب
الع�سكريني ال��ذي��ن تابعوا دورة يف فن
الت�صوير الفوتوغرايف والتلفزيوين يف
فرعها يف زحلة ،وقد �س ّميت الدورة با�سم
«دورة العريف ال�شهيد روين بطر�س النجار».
ح�ضر االحتفال العميد الركن �شربل برق
قائد منطقة البقاع ممثالً قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي ،على ر�أ���س وف��د من
ال�ضباط ،مدير اجلامعة يف زحلة والبقاع
الأب الدكتور جورج كرباج ،امل�س�ؤولون عن
الدورة و�شخ�صيات تربوية و�أهايل التالمذة.
بداية الن�شيد الوطني اللبناين ،ثم �ألقى
الأب الدكتور كرباج كلمة جاء فيها:
�أنا اليوم معكم يف منا�سبة غالية عليكم
وعلى �أهلكم و�أبناء وطنكم مبنا�سبة ترمز
اىل اهتمام ال��ق��ي��ادة ب أ���ف��راد امل�ؤ�س�سة.
فجي�شنا جي�ش ح�ضاري يعك�س ح�ضارات
تاريخنا وجمتمعنا وما عرفته عن معهد
التعليم وم��ا �أجن��ز فيه يعبرّ ع��ن ال�شوق
للمزيد من العلم .جي�شنا يرفع علم املعرفة
ب�شماله وال ي�ستعمل ال�سيف �إال بعد �أن يكون
قد �ض ّحى ويكاد يي�أ�س من تراجع املفرتين.
�إنها دورة متوا�ضعة لكنها تعبرّ عن مدى
�سهر قيادتكم وعن �إحاطتها بكل ما ميكن
توفريه لكم .نحن على موعد معكم لدورات
�أخ��رى ويف جم��االت خمتلفة تكونون فيها
مثاالً للذين ال يتوقفون عن طلب املزيد
من �إغناء �شخ�صيتهم لي�ضعوها يف خدمة
م�ؤ�س�ساتهم ووطنهم.
�إنني �إذ �أهنئكم من كل قلبي �أن ّوه باجلهود
التي بذلها العقيد وجيه جانبني مبتابعته
منذ البداية م�سرية هذه الدورة بكثري من
الدقة واالن�ضباط ملتزماً توجيهات القيادة.

غداء وهدايا

بدعوة من جمعية فن�سان برتاكي
ع��ق��اد� ،أق��ي��م حفل غ���داء ل�سبعني
�شخ�صاً م��ن ع��ائ�لات الع�سكريني
ال�شهداء يف مطعم «»L´Ancre
يف ط�برج��ا� ،أعقبه تقدمي هدايا
للأوالد.

جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة

درا�سات عليا يف العالقات
الدولية والدبلوما�سية
للعميد عماد القعقور
ن��ال العميد عماد القعقور
دب���ل���وم درا�����س����ات ع��ل��ي��ا يف
العالقات الدولية والدبلوما�سية
عن �أطروحته «�سيا�سة لبنان
اخلارجية والقرار  ،»425بدرجة
جيد ج���داً ،وذل��ك يف اجلامعة
اللبنانية  -كلية احلقوق.

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

جي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

دبلوم درا�سات
عليا يف العلوم
ال�سيا�سية
والإجتماعية
للعقيد الركن
اليا�س �أبو جودة

دبلوم درا�سات
عليا يف �إدارة
الأعمال للرائد
�إيلي مينا

نال العقيد الركن اليا�س �أبو جودة من القوات اجلوية،
دبلوم درا�سات عليا يف العلوم ال�سيا�سية والإجتماعية
 ق�سم العالقات الدولية � -أمن ودف��اع ،من جامعةال�سوربون الفرن�سية  -باري�س .2

نال الرائد ايلي جورج مينا من لواء احلر�س اجلمهوري
�شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأع��م��ال من اجلامعة
اللبنانية  -الكندية  -كلية �إدارة الأعمال.

دبلوم درا�سات عليا يف الهند�سة
الداخلية والفنون الزخرفية للمعاون
ربيع �ضاهر

�إجازة يف علوم الكمبيوتر
للمعاون زياد في�صل غازي

ن��ال امل��ع��اون رب��ي��ع اب��راه��ي��م �ضاهر من
مديرية التوجيه دبلوم درا���س��ات عليا يف
الهند�سة الداخلية والفنون الزخرفية من
معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية.

نال املعاون زياد في�صل غازي من
الطبابة الع�سكرية �إج��ازة يف علوم
الكمبيوتر من معهد «�سي �آند �آي»
�أمريكان يونيڤر�سيتي.
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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ب��رع��اي��ة
قائد اجلي�ش العماد
ج��ان قهوجي ممثالً بالعقيد
ف��ادي �سليمانّ ،
نظمت اجلمعية
اللبنانية لتكرمي الأب بالتعاون
مع هيئة ب�يروت عا�صمة عاملية
للكتاب ،حفالً تكرميياً للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية ملنا�سبة عيد اجلي�ش
تخلله توقيع كتاب «�إليك يا �أبي»
(�إ�صدار اجلمعية للعام  ،)2009وهو
مبثابة حتية للأب اجلندي ملا يحمله
هذا العيد من معاين الأبوة للإن�سان
والوطن.
�أقيم الإحتفال يف قاعة البطريرك

زخ���ي���ا
�صليبا ،رئي�س
املجل�س الثقايف طنو�س
ن�صار وفعاليات .كما �شاركت فيه
مو�سيقى اجلي�ش بقيادة العقيد
ج��ورج ح�� ّرو حيث ق ّدمت ري�سيتاالً
فنياً وباقة من الأغ��اين والأنا�شيد
مب�شاركة عدد من الفنانني.
بعد الن�شيد ال��وط��ن��ي ،عزفته
مو�سيقى اجلي�ش� ،ألقيت كلمات
�أ�شادت بدور اجلي�ش من بينها كلمة

�أهدى لبنان رئي�ساً توافقياً يحت�ضن
عائلة لبنان الكبرية».
وق���ال رئ��ي�����س ب��ل��دي��ة �إهمج
نزيه �سمعان �إن «�صمود امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية خالل املحن كان له الف�ضل
الأول يف احلفاظ على هذا الوطن».
و�أبرز كريوز «دور اجلي�ش يف خدمة
الوطن واحلفاظ على مقد�ساته ،وقد
�أنقذ البالد من خماطر عظيمة فكان
�صمام الأم��ان ل�شعبه وم�صدر فخر
بني الأمم».
وو ّج��ه املون�سنيور معو�ض حتية
با�سم �أبر�شية جبيل اىل الرئي�س
�سليمان والعماد قهوجي وجميع
عنا�صر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية للجهود
التي تبذل والت�ضحيات التي تق ّدم

احلويك لثانوية مار يو�سف  -جبيل،
بح�ضور الرائد �أدي��ب احل��اوي ممثالً
قائد الدرك العميد �أنطوان �شكور،
املون�سنيور ج��و م��ع��و���ض ممثالً
املطران ب�شارة الراعي ،القائمقام
حبيب ك�ي�روز ،الرئي�س ال�سابق
للجامعة اللبنانية الأمريكية ريا�ض
ن�صار ،نائب رئي�س بلدية جبيل

رئي�سة اجلمعية الدكتورة نوال �أبي
�شديد التي و ّج��ه��ت «حتية �إكبار
وانحناءة تقدير وب��اق��ات من ورد
الثناء اىل كل جندي يرفع بندقية
التحرير والإنقاذ والإنت�صار».
وه��ن��أ رئي�س بلدية ب�لاط كمال
الق�صيفي بعيد اجلي�ش ،معرباً عن
«فخر اللبنانيني بهذا اجلي�ش الذي

دفاعاً عن الوطن و�شعبه وحفاظاً
على الأمن واال�ستقرار و�صموداً يف
وجه كل عدو معتد ،و�أنه بذلك يهيىء
الأج��واء والظروف لكي ت�أخذ الدورة
الإقت�صادية والإجتماعية وال�سياحية
جمراها املثمر واملطمئن».
�أما ممثل قائد اجلي�ش فاعترب «�أن
اجلي�ش والأب �صنوان متالزمان يف

»
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الكثري من القيم والف�ضائل وكالهما
يعمل من دون �ضجيج وي�ش ّكل رمزاً
لل�صمود والت�ضحية والتفاين ونكران
الذات.
وقد جاء يف كلمته ما ي�أتي:
«يف ج��ب��ي��ل م��دي��ن��ة الأ���ش��رع��ة
والأرج����وان ،واحل��رف الذهبي الذي
انطلق م��ن �شاطئها ذات ي��وم،
ي�تراق�����ص ف��وق الأم�����واج ،وي�شق
عباب البحر متحدياً رياح املخاطر
وامل��ج��ه��ول ،ليحط رح��ال��ه يف �آخر
�أ�صقاع الدنيا ،حم ّمالً بكنوز املعرفة
واخلري واجلمال.
ويف جبيل مدينة اخللق والإبداع
التي ق ّدمت للوطن وما تزال ،خرية
�أه��ل الفكر والفن والثقافة وكبار
رجال الدولة.
ويف جبيل مدينة ال��وف��اء ،التي
�صانت عهدها مع الوطن وجي�شه،
كما حفظت حجارة قلعتها الأثرية
وبيوتها العتيقة ،و�صخور �شواطئها
املنقو�شة بالعناد� ،أجم��اد تاريخ
نا�صع ،ع�صي على التحول والن�سيان.
يف هذه املدينة العريقة نلتقي
اليوم ،بدعوة كرمية من اجلمعية
اللبنانية لتكرمي الأب ،التي �أبت
�إال �أن تو ّجه حتية للجي�ش يف عيده،
وتهدي الأب كتاب «�إليك يا �أبي»،
ّ
امل�سطر بحرب املحبة والتقدير
والعرفان.
وح�����س��ن��اً ف��ع��ل��ت اجل��م��ع��ي��ة يف
مقارنتها اجلي�ش ب��الأب� ،إذ �أنهما
�صنوان متالزمان يف الكثري من
القيم والف�ضائل .ف����الأول ،تقع
على عاتقه م�س�ؤولية حماية حدود
الوطن من �أي غادر طامع وال�سهر
على �سالمة كل مواطن .والثاين،
ه��و ال���راع���ي امل��خ��ل�����ص لعائلته،
يحمل فوق مناكبه �أعباء تن�شئتها،

كلمة قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
يف كتاب «�إليك يا �أبي»

وي�������ص���ون���ه���ا
باللحم احل���ي م��ن �أي
عابث دخيل.
الأول ،ه���و امل�����زارع وال��ع��ام��ل
وامل��د ّر���س واملوظف ال��ذي يك ّر�س
دق��ائ��ق ح��ي��ات��ه م��ن �أج���ل �سعادة
عائلته ونه�ضة جمتمعه ،والثاين هو
اجلندي املرابط عند تخوم الوطن،
وفوق تالله و�سفوحه ووه��اده ،بني
يديه �سالحه ويف خميلته ترت�سم
�صورة �أهله ورفاقه ال�شهداء .وكالهما
يف ن��ه��اي��ة امل��ط��اف ي��ع��م��ل من
دون �ضجيج ،وي�ش ّكل رم��زاً لل�صرب
والت�ضحية والتفاين ونكران الذات.
�أيها احل�ضور الكرمي
يطل العيد هذا العام ،واللبنانيون
جميعاً ي�شخ�صون اىل اجلي�ش ،واثقني
بدوره ،فخورين ب�أدائه ،ومطمئنني
اىل خطواته ،بعد �أن ح ّقق �إجنازات
ب��اه��رة يف حماية م�سرية ال�سلم
الأهلي ،ويف تفكيك ع�شرات �شبكات
الإرهاب والعمالة� ،إ�ضافة اىل توفري
�أمن العملية الإنتخابية التي جرت

م��������ؤخ�������راً
يف ل��ب��ن��ان،
ب��ح��ي��ث مت ّكن
امل�����واط�����ن�����ون
م���ن ال��ت��ع��ب�ير عن
�آرائ��ه��م وخياراتهم
ب��ح��ري��ة ت��ام��ة ،الأم���ر
الذي كان مو�ضع تقدير
م��ن اجلميع للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية� ،إزاء مواكبتها الفاعلة
وامل��ث��م��رة خمتلف الإ�ستحقاقات
الوطنية.
ويف �أج����واء ذك���رى ع���دوان متوز
ومعركة نهر البارد ،نتو ّجه بتحية
�إك��ب��ار و�إج��ل�ال اىل ���ش��ه��داء لبنان
الذين �سقطوا يف مواجهة العدو
الإ�سرائيلي والإرهاب وكل العابثني
ب�أمن الوطن وا�ستقراره .فمن كروم
ت�ضحيات ه����ؤالء ال��رج��ال الأبطال،
جنني اليوم عناقيد الأم��ل ،وندرك
بهجة العيد ومعاين احلياة.
ختاماً� ،أتو ّجه با�سم قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي بخال�ص ال�شكر
والإمتنان اىل جمعية تكرمي الأب
رئي�ساً و�أع�ضاء ،واىل �أبناء مدينة
جبيل وج��واره��ا ،وك��ل َم��ن �أ�سهم
يف �إق��ام��ة ه��ذا احلفل و���ش��ارك يف
ح�ضوره ،متمنياً للجميع دوام ال�سمو
والتق ّدم».

منطقي� ،أن تقرن اجلمعية اللبنانية
عقلي ،بل
كم جمي ٌلٌّ ،
ّ
لتكرمي الأب بني عيد اجلي�ش و�إطالق جم ّلدها «�إليك يا �أبي» .قران
غري م�سبوق بني اجلي�ش والأب ،وما �أحياله و�أ�صدقه.
اجلي�ش والأب هما ال�صامتان الأك�ب�ران ،يرحتالن �صوب حدود
الوطن والإن�سان ،ينت�صبان عندها ح ّرا�ساً دهريني يتقا�سمان
ال�شهادة واحلياة.
الأب ،رب العائلة املباركة ،يخرتق �صامتاً �صخب احلياة نحو
حدود الإن�سان :الإميان ،العقل ،املحبة ،حيث يتع ّمق م�ستب�سالً،
م�ستميتاً ،م�ست�شهداً ،حفاظاً على �إمي��ان عائلته وكرامتها
ولقمتها ،فينمو �أبنا�ؤه ،يف كنف والدتهم ،يف احلكمة والنعمة
والقامة ،ويك ّللون بتاج املجد والكرامة ،فيفخر بهم وطنهم رجاالً
يرودون الأر�ض يبنون �أ ّنى ي�شا�ؤون لبنان احل�ضارة والقيم.
�أما اجلي�ش ،ال�صامت الآخر والأ�شمل ،فتمت�شقه حدود الوطن
�سيوفاً قاطعة جت ّرد المعة حتت �شم�س احلرية والكرامة ،تقطع
يداً تتطاول ،وتدق عنقاً ت�شرئب ،وتفق�أ عيناً ترمق �شزراً.
تناديه حدود الأمان والطم�أنينة فيعلنها حرباً �شعواء على الإرهاب
وكل من ت�س ّول له نف�سه �أن يخد�ش �أمن �أبناء الوطن جميعاً ،بظفر
جمرم.
ي�ستثريه ثالوث �شعاره� ،شرف ،ت�ضحية ،وفاء ،فتمتد قامته
على ات�ساع حدوده حتت�ضن كامل تراب الوطن وجميع �أبنائه:
يع ّلي البنيان ،يبني اجل�سور ،يحرق النار بحرارة حبه للبنان
الأخ�ضر ،ينرث احلياة على قمم اجلبال اجلرداء و�سفوحها ،يكفكف
الدمع ،يعيد النازح ق�سراً اىل ما ح ّوله ق�صر الأمان...
�أما مناقبيته الع�سكرية التي ال حدود لها ،فبات معتنقوها
حدودها ،تت�سع لتغمر �أبناء الوطن �أينما ح ّلوا يف هذا الكون
الرحيب ر�سل خري وبركة.
والكالم يطول...
بني اجلي�ش والأب عالقة جدلية ال انفكاك فيها .ذلك يو ّفر راحة
وطم�أنينة بال ،وهذا يق ّدم �أبناء على مذبح الوطن� .أب يفتخر
ب�أبيه اجلندي و ُيع ّد جندياً ،ويدور الإثنان ،اجلي�ش والأب ،يف حلقة
الوطن والإن�سان العامرة باملحبة والإميان.
نحيي اجلمعية اللبنانية لتكرمي الأب التي ر�أت يف عيد اجلي�ش
وتع ُد ب�أن تكون م�سرية جي�شنا البا�سل
عيداً ولو ب�شكل �آخر للأبِ ،
«عنجر» دائمة ،راجني �أن تزدهر اجلمعية اللبنانية لتكرمي الأب،
وي�ستمر يف عطائها ال�صامت كما الأب� .ألي�س ال�صمت املقد�س
�أ�شد �صخباً من �ضجيج العامل الفاين؟
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مناورة
�إعداد:
ندين البلعة

تع ّر�ضت منطقة اجلنوب اىل عدة ه ّزات �أر�ضية ت�س ّببت بخ�سائر مادية حمدودة من دون
ح�صول خ�سائر ب�شرية .ماذا لو حدثت جمدداً ه ّزة وكانت قوية؟
كيفية الت�ص ّرف يف حال حدوث زلزال �أو ه ّزة �أر�ضية قوية ،لتج ّنب �أكرب عدد ممكن من اخل�سائر
الب�شرية واملادية ،كان مو�ضوع املناورة التي جرت يف �صريفا حتت عنوان املناورة املوحدة
ومببادرة من «جلنة �إدارة الكوارث».
ّمتت املناورة يوم  ،2009/8/11الهدف منها ووقائعها يف ما ي�أتي.

مناورة يف �صريفا حت�سباً لزلزال �أو ه ّزة

�ص ّفارات �إنذار وعمليات �إخالء و�إ�سعاف
غرفة عمليات
يف ���س��ه��ل ك���ب�ي�ر يف
ع����راء م��ن��ط��ق��ة �صريفا،
�أق��ام��ت ال��ق��وى املعنية
غ��رف��ة عمليات متق ّدمة
ومعر�ضاً .رئي�س الغرفة،
امل���ق���دم ال���رك���ن ح�سني
ع��وارك��ة يو�ضح :نفرت�ض
اليوم وق��وع ه�� ّزة �أر�ضية
يف �صريفا ،ونحاول تنفيذ
مناورة عن كيفية تعاون
كل القوى وتد ّخلها يف مكان الكارثة
لإنقاذ ال�ضحايا والتخفيف من الأ�ضرار
يف املنطقة املنكوبة.
وت��اب��ع :التمرين ال��ذي نقوم به
اليوم ،هو ت�ص ّور ملا ميكن �أن يحدث
يف حال وقوع ه ّزة لأخذ ِالعرب حول
كيفية الت�ص ّرف ولتاليف الأخطاء

التي ميكن �أن حتدث ،واي�ضاً لتحديد
الوقت الالزم لتد ّخل املعنيني.
املقدم الركن عواركة �أ�شار اىل �أن
الرتكيز يت ّم يف الدرجة الأوىل على
عمليات العزل و�ضبط الأمن والإخالء
والإ�سعاف.
وعن تن�سيق املهام بني القوى

يف حال حدوث كارثة قال:
اللجنة امل�شرتكة لإدارة الكوارث هي
نتيجة �إجتماعات تن�سيقية متتالية
بني اجلي�ش اللبناين وقوات الطوارئ
الدولية والقوى املعنية الأخرى .وقد
ّمت الإتفاق خالل الإجتماعات على
دور كل جهة ومهامها.

• كيف يجب �أن يت�صرف
ال�سكان عند ح�صول زل���زال �أو
ه ّزة �أر�ضية؟
اجل��ـ��ـ��واب يف امل��ـ��ع��ـ��ر���ض ال��ذي
�شاركت فيه عـدة ق��وى م��ن خالل
�آلياتها وعديدها :فوج الهند�سة،
الطبابة الع�سكرية ،الدفاع املدين
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

227

وال�صليب الأحمر.
ف��امل��واط��ن��ون ع��اي��ن��وا الآل��ي��ات
والتجهيزات العائدة اىل كل من
ه��ذه ال��ق��وى ،وتع ّرفوا اىل كيفية
عملها يف عمليات الإنقاذ والإخالء.
كما عاينوا مناذج لأج�سام خطرة �أو
م�شبوهة قد ي�صادفونها ،خ�صو�صاً
�أن املنطقة تع ّر�ضت للإعتداءات
الإ�سرائيلية ,وقد توجد فيها خم ّلفات
من قنابل وذخائر غري منفجرة.
جولة
للتع ّرف �أكرث عن قرب على مهام
كل من القوى امل�شاركة يف هذا
اليوم ،قمنا بجولة يرافقنا الرائد
ط��وين ب��و ع��ب��ود� ،آم���ر �سرية من
اللواء  11تو ّلت تطويق املنطقة
مب�ساعدة وحدات �أخرى.
ن�سمع �أ�صوات �سيارات الإ�سعاف
تنقل اجل��رح��ى وامل�����ص��اب�ين اىل
امل���ف���ارز ال��ط��ب��ي��ة .ن��دخ��ل �إح���دى
اخليم التي هي عبارة عن مفرزة
طبية ع�سكرية وقد ُنقل اليها �أحد
امل�صابني .النقيب الطبيب هيثم
عبد الرحمن ،امل�س�ؤول عن املفرزة
ي�صف حالة امل�صاب� ،شارحاً التدابري
التي ُتن ّفذ.
«و�صل �أحد امل�صابني من �أثر اله ّزة
الأر�ضية اىل املفرزة� :إ�صابة بالر�أ�س
وفقدان للوعي بالإ�ضافة اىل نزيف
بالرجل اليمنى .نق ّيم و�ضع امل�صاب
م��ن خ�لال �أخ���ذ ال��ع�لام��ات احليوية
لديه (�ضغط  -حرارة  -نب�ض)...
ونحاول �إيقاف النزيف يف حال ُوجد.
تعليق �آلة �إ�سمها  IVللمري�ض �أو
امل�صاب م�ؤ�شر اىل �أنه �أ�صبح ب�أمان
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التي تواجهونها؟
 �أبرز ال�صعوبات وجود مواطننيحتت الأنقا�ض ،والفو�ضى التي حتدث
ب�سبب الذعر ،ف�إىل املواطنني الذين
يطلبون النجدة جند �آخرين يحاولون
الهرب من مكان الكارثة والبحث عن
�أقربائهم.
ه��ذا بالإ�ضافة اىل �إمكان حدوث
حرائق (غاز وحمروقات) وانقطاع
الطرقات.
• ماذا على �صعيد التن�سيق
بني القوى الأمنية؟
 �أه��م م��ا يف ه��ذا التمرين هوالتن�سيق بني القوى ،ف�أي خط أ� يقع
يف هذا املجال ي�س ّبب م�شكلة.

العمل الطبي ت�شرح لنا �أن الفريق
م�ؤلف ع��ادة من �أطباء وممر�ضني
وم�سعفني ميدانيني .وت�ضيف:
«عند �إخالء امل�صابني ،يت ّم تبليغنا
عن كل حالة متجهة اىل امل�ست�شفى
امليداين قبل و�صولها ،فن�ستطيع
حت�ضري ك��ل م��ا ي��ل��زم قبل و�صول
امل�صاب لن�ؤمن ا�ستقرار و�ضعه لدى
و�صوله وبال�سرعة الالزمة».

وا�ستقرت حالته ،وبالتايل ُينقل
اىل امل�ست�شفى ليخ�ضع لفحو�صات
�إ�ضافية من �ص َور وغريها.
تعترب ه��ذه الغرفة م�ست�شفى
م��ي��دان��ي��اً ت��ق��دم فيه الإ�سعافات
للم�صابني اىل �أن ت�ستقر حالهم.
وه������ؤالء ي��ت�� ّم ف��رزه��م وب��ال��ت��ايل
�إ�سعافهم وف��ق��اً حل��ال��ة ك��ل منهم
�أكانت حالة خطرة� ،أم حالة ت�ستدعي
التد ّخل ال�سريع� ،أو احلاالت العادية.
فوج الهند�سة
والقاعدة الأ�سا�سية هي تثبيت حالة
امل�صاب قبل نقله اىل امل�ست�شفى» .ال��رائ��د روج��ي��ه ع��ي��د� ،آم���ر �سرية
اجلندي كاتيا ن�صر الدين ،من فريق القتال الرابعة يف فوج الهند�سة،

�أو�ضح �أن للهند�سة دوراً �أ�سا�سياً يف
�أثناء ال��ك��وارث و�إغ��اث��ة املواطنني:
«نتد ّخل عند �إبالغنا بوقوع زلزال
لتطويق املكان و�إزال���ة الردميات
عن الطرقات ،متهيداً للو�صول اىل
�أماكن الكارثة .ويف هذه املنطقة،
طلبنا دعم قوات الطوارئ الدولية
نظراً اىل خطورة الكارثة.
نتدخل ب�آلياتنا بدعم من الـUN
م��ن �شاحنات وج��راف��ات وحفارات
خنادق لإزالة الردم ،وذلك ح�سب حجم
الكارثة والتد ّخل الذي تتطلبه».
• ما هي �أب��رز ال�صعوبات

الدفاع املدين
الكوارث الطبيعية هي من �صلب
عمل الدفاع املدين يف ما يتع ّلق
بعمليات الإن��ق��اذ و�إط��ف��اء احلرائق
و�إنقاذ املحتجزين حتت الأنقا�ض،
كما ي�شرح ال�سيد جورج �أبو مو�سى
مدير العمليات يف الدفاع املدين.
«لدينا م��راك��ز منت�شرة يف كل
مكان ،فعندما نتلقى ات�صاالً عن
وقوع كارثة معينة ،ينطلق املركز
الأقرب وبعدها يت ّم ا�ستدعاء مراكز
وعنا�صر �أخرى اىل مكان احلدث ح�سب
احلاجة� .أول �سيارة دفاع مدين ت�صل
اىل املكان ،يقوم امل�س�ؤول فيها
بالتبليغ عن حجم الأ�ضرار وعن عدد
الأ�شخا�ص حتت الأنقا�ض.
ن��ح��ت��اج يف مهمتنا ه���ذه اىل
التدخل مبعدات ثقيلة من مق�صات
لقطع احلديد ،و َم�ساند لرفع الأ�شياء
الثقيلة ...من هنا �أهمية التعاون
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بني الأج��ه��زة وال���وزارات املخت�صة
للو�صول اىل نتيجة �إيجابية».
ي��ر ّك��ز ال�سيد �أب���و مو�سى على
�أهمية �إبقاء التوا�صل مع ال�ضحية،
فهي ت�شعر بالأمل ملجرد �سماع
�صوت النجدة .يجب ر�ؤية ال�شخ�ص
و�إر�شاده لي�سمع كل الن�صائح لإنقاذه
وطم�أنته.
ال�صليب الأحمر
ير ّكز ال�سيد حممد مكي ،رئي�س
غرفة عمليات ال�صليب الأحمر يف
جنوب لبنان ،على ال��ت��ع��اون مع
الطبابة الع�سكرية واليونيفيل
والدفاع املدين.
«يكمن دورن��ا بالإ�سعاف الأويل
ونقل امل�صابني بعد �أن تتم عملية
الإنقاذ ومن ثم نقل امل�صابني اىل
�أقرب م�ست�شفى .ومن مهامنا اي�ضاً
م�ساعدة النازحني».
• كيف تتلقون اخلرب؟
 نتلقى اخلرب مبا�شرة يف غرفةالعمليات على رقمنا املجاين
 .140نح�صل على كل املعلومات
واملعطيات ونر�سل الأم��ر بالتدخل
مبا�شرة اىل املركز الأقرب.
ي�����ص��ل ال��ف��ري��ق الأول ،يقوم
ب��درا���س��ت��ه ويعطينا الإح��داث��ي��ات
لرن�سل امل�ساعدة الالزمة.
اليونيفيل
�شاركت قوات اليونيفيل الإيطالية
والأندوني�سية يف املناورة ،ويقول
:Lt Colonel Valade
«منار�س تدريبات م�شرتكة اىل
جانب اجلي�ش اللبناين لن�ستطيع
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حمطات يف بحن�س ،الفاكهة ،را�شيا،
الناقورة ،حوقا (ال�شمال) وبريوت.
ه��ذه امل��ح��ط��ات ت�س ّجل اله ّزات
الأر�ضية فنحللها ونر�سل الإنذار».

ت��ق��دمي ال���دع���م يف ح����ال وق���وع وال��واح��دة منهما ���ض��روري��ة لدعم
زل��زال .لقد ن�شرنا ع��دداً معيناً من الأخرى ومعاونتها يف الكارثة».
الع�سكريني يف مراكز �إغ��اث��ة ،كما
املركز الوطني للجيوفيزياء
ت�شارك يف املناورة و�سائل طبية
وع��دة �سرايا هند�سية م��ع �آليات يخت�ص املركز الوطني للجيوفيزياء
مبراقبة ال��ه�� ّزات الأر�ضية ودرا�سة
خا�صة».
وع��ن ال�صعوبات ي��ق��ول« :خ ّولنا ال��ف��وال��ق ال��ن��ا���ش��ط��ة يف لبنان،
هذا التمرين ا�ستنتاج خال�صات عن حتديدها وحت��دي��د الأم��اك��ن ح�سب
خطتنا يف مواجهة الكوارث ،وحتليل خطورتها وتع ّر�ضها لله ّزات الأر�ضية
كيفية حت�سني التعاون .ويف الواقع ،واحلوادث امل�ستقبلية.
�إن �أكرب �صعوبة تكمن يف التن�سيق ال�سيد ر�شيد جمعة ،امل�س�ؤول عن
والتعاون من خالل �شبك َتي عمليات حتديد اله ّزات الأر�ضية واملراقبة يف
خمتلفتني كلياً ،لكنهما مرتابطتان املركز الوطني للجيوفيزياء ي�ستغرب

م�ؤمتر �صحايف
ُعقد م���ؤمت��ر �صحايف يف �إح��دى
اخليم ،ح�ضره العميد الركن ح�سني
احلجار ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،قائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان اجل�نرال كالوديو
غراتزيانو ،ورئي�س اللجنة الوطنية
لإدارة الكوارث ،قائد منطقة اجلنوب،
العميد الركن مارون خري�ش.
بد�أ امل�ؤمتر بعر�ض م�ص َّور لطريقة
�سري العمليات ،ف�شرح �أحد عنا�صر
ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
ل��ب��ن��ان دوره����ا يف ه���ذه امل��ن��اورة
وكيفية تدخلها يف حال وقوع كارثة.
بعدها عر�ض العميد خري�ش دور
اجلي�ش اللبناين والتن�سيق مع
القوى الأخ���رى يف ه��ذه العمليات
و�أبرز النقاط التي ّمت الرتكيز عليها
كانت :ماهية التمرين ،دور كل جهة،
التمارين املن ّفذة ،الهدف منها،
الأخطار الواجب جمابهتها بعد وقوع
الزلزال ،امل�شاركون والقوى املنفذة
وتق�سيمها ،املعدات امل�ستعملة،
مراحل التمارين ،تدابري احليطة
واحلذر� ،إدارة التمارين ،والإت�صاالت.

ح��دوث ما يقارب  1000ه�� ّزة يف
اجل��ن��وب اب��ت��دا ًء م��ن �شهر �شباط
« :2008هذا الأمر مفاجئ ن�سبياً.
مل ن�ستطع حتديد كل اله ّزات ،ولكن
حتى ه��ذا احل�ين ا�ستطعنا حتديد
نحو  860ه ّزة بني �صريفا وقعقعية
اجل�سر ،وبينها ه ّزات قوية تفوق 4
درجات على مقيا�س ريخرت.
اجلرنال غراتزيانو
نحن ع�ضو يف جلنة �إدارة الكوارث
املف�صل� ،ألقى قائد
ويف جلنة التحكيم والتقييم .دورنا بعد العر�ض ّ
يرتكز على حتديد وقوع اله ّزة بكل ق��وات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
معطياتها و�إطالق الإنذار ( )Alerteلبنان كلمة ع�ّب�رّ فيها عن �أهمية
اىل ك��ل اجل��ه��ات املعنية .لدينا املناورة .ومما قاله:
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«�إن الإ�ستعداد للتعامل مع هذا
الإحتمال يبقى �أم��راً �ضرورياً على
الدوام للتخفيف من وط�أة الأ�ضرار
التي قد حت�صل ،وتكون الإ�ستجابة
الفورية الأولية حا�سمة يف �إنقاذ
الأرواح ومعاجلة امل�صابني ومنع
وق��وع �إ�صابات �إ�ضافية .و�إن هذا
التمرين هو خطوة مهمة يف اجلهود
املتوا�صلة التي تبذلها القوات
الدولية واجلي�ش اللبناين لتعزيز
التعاون يف التعامل مع �أي كارثة
يف منطقة عملياتنا».
املناورة املوحدة
بعد امل�ؤمتر تو ّجه اجلميع حل�ضور
التمرين الذي �شاركت يف تنفيذه
وحدات من امل�شاة والإ�شارة والطبابة
والهند�سة ،وال�شرطة الع�سكرية
التابعة للجي�ش وق��وام��ه��ا 350
ع�سكرياً ،جم ّهزين بـ� 70آلية وطوافة
ع�سكرية واح����دة ،ب��الإ���ض��اف��ة اىل
وحدات مماثلة من القوات الدولية
عدداً وعتاداً .كما �شاركت وحدات من
قوى الأمن الداخلي والدفاع املدين
وال�صليب الأح��م��ر اللبناين وفرق
تابعة للهيئات والوزارات املخت�صة
واملنظمات الإن�سانية والأهلية.
تفا�صيل املناورة
تع ّر�ضت منطقة �صريفا لهزات
�أر�ضية خفيفة بتاريخ 2009/8/8
تبعها ه ّزة �أر�ضية قوية (التمرين)
نتج عنها �إ�صابات ب�شرية وت�ض ّرر
مبان واندالع حرائق.
ٍ
التقييم الأويل :يتبينّ �أن �صريفا
هي مركز اله ّزة الأر�ضية ،املداخل
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 وقوع �أعمال �سطو.التد ّخل
عند ر�صد مكان اله ّزة الأر�ضية،
تد ّخلت جمموعات لت�أمني �سيطرة
كاملة على بقعة الكارثة وامل�ساهمة
يف عمليات الإنقاذ والإخالء والنقل

اىل القرية حمدودة وم�سدودة ب�شكل
جزئي بال�صخور والأنقا�ض� .إنقطع
التيار الكهربائي و�شبكة الهاتف
وتوقفت �شبكة توزيع املياه يف
املنطقة ب�أكملها.
�إفرتا�ضات وتوقعات:
 �إنهيار �أبنية داخلها مواطنون. �إنفجار ق��واري��ر غ��از �أو خمازن�أ�سلحة وذخرية.
 �إندالع حرائق وا�شتعال حمطاتحمروقات وخزانات وقود.
تع ّر�ض مواطنني حلريق �أو اختناق
ب�سبب احلرائق.

 وقوع �صخور وتدحرجها �أو انزالق�أتربة.
 ته ّدم ج�سور ووق��وع �سياراتداخلها مواطنني.
 ح�صول ت�شققات يف الطرقات. �إنت�شار الروائح الكريهة ب�سببالقتلى والنفايات واملياه الآ�سنة.
 �إنت�شار الأوبئة ب�سبب اجلراثيموالأو�ساخ وقلة املياه.
 ح�صول نق�ص يف املواد الغذائية. �أزمة نقل و�سري على الطرقاتباجتاه الأماكن الآمنة.
� -إنقطاع الطرقات الرئي�سة.

ومنع التعديات وال�سرقة.
تتدخل �سريتا م�شاة م�ؤللتان
( 1132و )1112تدعمهما �سرية
من ق��وى الأم��ن الداخلي .ط ّوقت
املنطقة ب�أكملها وعزلتها� .صدرت
الأوامر من قيادة اللواء حتظر دخول
�أي كان با�ستثناء الأجه ّزة املخت�صة
منعاً للفو�ضى والتعديات.
بعد عزل املنطقة ،تدخلت القوى
كافة لإجراء تقييم �سريع للحاجات
و ّمت �إن�شاء غرفة عمليات ميدانية
لإدارة العملية .وبالتن�سيق مع
القوى امل��وج��ودة من دف��اع مدين

وف��وج هند�سة ويونيفيلُ ،فتحت
الطرقات للو�صول اىل نقطة الكارثة،
فتد ّخل فوج الهند�سة للك�شف على
الطرقات واملباين.
ويف الطويريّ ،مت حتديد �أولويات
الإغاثة والإخ�لاء مع ت�شديد الطوق
الأمني داخل املنطقة.
فرز امل�صابني
امل��ل�ازم ع��ام��ر ���ش��ح��ود� ،ضابط
ف��رز امل�صابني وت��وزي��ع��ه��م على
امل�ست�شفيات موجود على الأر�ض
مكان الكارثة يو ّجه �أوامره .يتوا�صل
مع امل�ست�شفى امليداين يف �صريفا
للإبالغ عن و�ضع كل م�صاب يتو ّجه
مف�صالً.
اليه ،وير�سل معه تقريراً ّ
رجال ي�سحبون امل�صابني من داخل
الأب��ن��ي��ة« :لبناين م�صاب بعينه
اليمنى ،غ�صن يف �صدره� ...إيطايل
م�صاب بغثيان وفقدان وعي.»...
ي�����ش��رح امل��ل�ازم ���ش��ح��ود كيفية
تد ّخل الطبابة الع�سكرية�« :أقمنا
م�ست�شفى ميدانياً يف �صريفا،
وطلبوا مني �أن �آتي للك�شف على
ع��دي��د ال�ضحايا وامل�����ص��اب�ين يف
املبنى ،وذلك بالتن�سيق مع قوات
االمم املتحدة امل�ؤقتة ،يف عملية
�إخ�ل�اء اجل��رح��ى وف��رزه��م اىل نقاط
امل�ست�شفيات امليدانية كل ح�سب
حالته.
ف��رزن��ا ح���واىل  25م�����ص��اب��اً و ّمت
�إخال�ؤهم اىل ثالث نقاط فرز.
كما قمنا بعملي َتي �إخ�ل�اء جوي
مل�صابني حالتهم خطرة فتد ّخلت
طوافة لقوات الأمم املتحدة و�أخرى
للجي�ش� ،أخ��ذت��ا امل�����ص��اب�ين اىل
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امل�ست�شفى يف بريوت.
تت�ألف املفرزة الطبية من 48
�شخ�صاً �ضمنها �أره��اط امل�ساندة،
�أرهاط اللوج�ستية و�سائقو الآليات.
وق��د �شاركت يف امل��ن��اورة خم�س
فتيات جنديات وه��ذا م��ا يح�صل
للمرة الأوىل.
وخ��ت��م ق��ائ�لاً :ك��ان��ت ل��ن��ا جتربة
�سابقة مع ال�صليب الأحمر والدفاع
امل���دين يف معركة نهر ال��ب��ارد،
ولكنها التجربة الأوىل مع قوات
الأمم املتحدة ،على �أمل �أن تتك ّرر
على �صعيد �أو�سع نظراً اىل �أهمية
اكت�ساب اخلربات املتبادلة والتد ّخل
ل�صالح املواطنني.
ال�سرية الطبية
اىل ج��ان��ب �إخ��ل��اء امل�صابني،
ت�ضطلع ال�سرية الطبية والإخ�لاء
الأويل بدور مهم.
ال�سرية ت�أ�س�ست ال��ع��ام 2006
انطالقاً من فكرة «م�سعف ميداين
م��ت��ق��دم» ،واكت�سبت يف معركة
نهر البارد خربة يف �إخ�لاء اجلرحى واملعاون روبري ترزبا�شيان ورفاقهما موجودون ملواجهة �أي طارئ ممكن .نت�سلم امل�صاب نر�سل معه تقريراً
من الطبابة الع�سكرية ،من هذه «لدينا ق��درات وا�سعة ون�ستعمل اىل امل�ست�شفى امليداين يت�ض ّمن
وامل�صابني.
�أج��ه�� ّزة مراقبة م��ت��ط��ورة .عندما تفا�صيل �إ�صابته وحالته ،ونتابع
امل���ؤه��ل الأول جرج�س عبداهلل ال�سرية بالتحديد ،وهم
معاجلته حتى ال��ن��ه��اي��ة .ولدينا
�أف�����ض��ل��ي��ة ال���رك���وب بالطوافة
لنقل امل�صابني ،نظراً
يف �إطار التدريب امل�شرتك بني اجلي�ش اللبناين وقوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
اىل خ�ب�رت���ن���ا
جلنة
لبنان ،وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية وعدد من الوزارات املخت�صة والهيئات الر�سمية
والتدريبات التي
�إدارة الكوارث
واملنظمات الإن�سانية ،جلهة معاجلة الأ�ضرار الناجمة عن الكوارث الطبيعية ،ت�ش ّكلت «جلنة
نقوم بها».
�إدارة الكوارث» برئا�سة قائد منطقة اجلنوب العميد الركن مارون خري�ش ،وتت�ألف من
ممثلني عن اجلهات املذكورة كافة.
ت�صوير:
جو فرن�سي�س
بالل �صالح
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عتاد وجتهيزات
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط
كارال حداد

للإطفاء والبحث وا لإنقاذ...

« �سيكور �سكي»
جــاهـزة حيـث
تدعـو احلـاجـة

دخلت طائرات الـ«�سيكور�سكي» الثالث ح ّيز اخلدمة الفعلية ،بعد �أن �أ�صبحت جاهزة
فنياً ملمار�سة وظيفتها يف �إطفاء احلرائق.
امتالك لبنان الطائرات الثالث كان نتيجة جهود وم� ٍساع بذلها وزير الداخلية زياد بارود
وجمعية «�أخ�ضر دامي» ،بعد �أن انتظر اللبنانيون �سنوات طويلة عتاداً يكافح احلرائق
التي �أتت على معظم ثروته احلرجية.
لت�صبح �صاحلة للطريان وفقاً للأنظمة واملعايري
اللبنانية.
يف موازاة دورة الطريان ،تابع عدد من ال�ضباط
الفنيني يف القوات اجلوية دورة تقنية مدتها
�ستة �أ�سابيع.
عن برنامج ال��دورة حت ّدث امل�لازم الأول هيثم
احلاج ،ف�أو�ضح �أن الق�سم الأول من التدريب (�أربعة
�أ�سابيع) يت�ض ّمن درو�ساً يف �صيانة الطائرة،
ودرا�سة حمركاتها وهيكلها ونظامها الكهربائي
وخمتلف �أنظمتها.
�أما الق�سم الثاين (�أ�سبوعان) فتخ ّلله تطبيق
عملي من جتهيز الطوافة للطريان ،اىل الك�شوفات
الالزمة قبل الإق�لاع� ،إ�ضافة اىل عالج �أي عطل
يطر�أ على الطائرة.
م��د ّرب ال��دورة التقنية الكندي رون جاك�سون
حت ّدث بدوره عن النجاح الذي حققه املتد ّربون يف
نهاية الدورة ،م�شرياً اىل �أنهم �أبدوا تق ّدماً مذهالً
منذ الأ�سبوع الأول ب�سبب خربتهم واحرتافهم
ورغبتهم يف التق ّدم يف اخت�صا�صهم.

ت�س ّلم وتدريبات
اجلي�ش اللبناين ت�س ّلم الطائرات و�أجنز مراحل
التدريب ال�لازم��ة .وق��د �شاركت �إح��داه��ا وللمرة
الأوىل يف �إطفاء حريق يف القماطية خالل �شهر
متوز املا�ضي.
تدريب الطيارين ّمت يف القوات اجلوية فور
و�صول الطائرة الأوىل .ويقول العقيد الطيار �أمني
فرحات يف هذا ال�صدد:
ف��ور ت�س ّلم الطائرات Sikorsky - S61N
با�شرت القوات اجلوية دورة «حتويل على الطوافة»
لعدد من الطيارين املد ّربني من �أ�صحاب اخلربات.
ق�سمت ال��دورة اىل مرحلتني ،الأوىل نظرية
ا�ستمرت ملدة �أ�سبوعني ،وخاللها ّمت التع ّرف اىل
ميزات الطائرة وقدرة املح ّرك وخ�صائ�صه� ،إ�ضافة
اىل نظام الأجهزة وال��رادارات واىل قدرة حمولة
الطائرة من �أ�شخا�ص ومياه لإطفاء احلرائق.
�أم��ا املرحلة الثانية ،وهي املرحلة العملية،
فخ�ضع خاللها املتدربون اىل ع�شر �ساعات من
الطريان الأ�سا�سي وخم�س �ساعات من الطريان
املتخ�ص�ص واملتق ّدم .وقد جنح الطيارون وباتوا
ّ
م�ؤ ّهلني لتدريب غريهم من الطيارين .تولىّ
موا�صفات �سيكور�سكي ومميزاتها
عملية التدريب هذه مد ّرب من اجلن�سية الكندية Sikorsky - S61N .طوافة �أمريكية ال�صنع
كما �ساهمت جمموعة فنية كندية بتجهيز الطائرة ت�ستخدم ل�صالح البحرية الأمريكية وبلدان �أخرى
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ع��دي��دة منها :الأرج��ن��ت�ين ،ا�سرتاليا ،بلجيكا،
الربازيل ،كندا ،م�صر� ،أملانيا ،الهند ،ماليزيا،
الرنوج ،الباك�ستان ،قطر و�إ�سبانيا.
 تعتمد ه��ذه الطوافة ر�سمياً يف الوالياتاملتحدة الأم�يرك��ي��ة كطوافة رئا�سية م��ن قبل
املارينز وت�سمى « »Marine Oneعندما يكون
الرئي�س على متنها.
 ح ّلق �أول من��وذج لها يف � 11آذار 1957وتط ّورت بعد �أن �أجريت تعديالت عديدة عليها.
 هي طوافة ذات حم ّركني كل منهما بقوة 1500ح�صان ( 1100ك .وات) �صنع �شركة
.General Electric
 وزنها فارغة  13000باوند وحمولتها الق�صوى 22050باوند.
 �سعتها  4300باوند من الوقود مو ّزعة علىثالث خزانات م�ستقلة مت ّكنها من الطريان مدة
ث�لاث �ساعات ون�صف مع االحتفاظ بالإحتياط
الالزم.
 -املروحة الرئي�سة م�ؤلفة من خم�س �شفرات

وقطرها  62قدماً.
 مروحة الذنب م�ؤلفة �أي�ضاً من خم�س �شفراتوقطرها ع�شر �أقدام.
 طول الطوافة (من دون م��رواح)  59قدماًوعر�ضها (من دون مراوح) � 7أقدام.
 عل ّو الطوافة  17.5قدماً. �سرعتها الق�صوى  131عقدة. ميكنها نقل ف�صيلة جنود ( 30جندياً) �إذا ماتوافرت بقع الإنزال املنا�سبة.
 �إ�ستخدامها متعدد الوجوه :بحث و�إنقاذ� ،إطفاءحرائق ،نقل جنود اىل املعركة ،تغطية جوية
بالنريان وذلك عند جتهيزها بالعتاد الالزم.
 تتم ّيز الطوافة بقدرتها على الهبوط علىاملياه يف الظروف الطارئة ،ك��ون ج�سمها من
الأ�سفل ي�شبه القارب.
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احتفاالت �شعبية

�شعر وورد ومهرجانات

يحيي جي�شه
لبنان ّ

احتفل اللبنانيون
بعيد اجلي�ش
يف الأول من �آب،
وبادرت فعاليات
وهيئات يف خمتلف
املناطق �إىل
تنظيم احتفاالت
ك ّرمت خاللها اجلي�ش
و�شهداءه م�ؤكدة
التفاف املواطنني
حول جي�شهم
واعتزازهم به.
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تيلي لوميار:
«بحبك يا وطني»

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً
بالعميد الركن نزيه الرحباينّ ،
نظم تلفزيون
تيلي لوميار حفلة فنية وطنية ل�ضباط اجلي�ش
وعائالتهم مبنا�سبة عيد اجلي�ش يف الأول من �آب
على م�سرح ق�صر االوني�سكو.
احلفلة التي بثت مبا�شرة ،كانت من �إعداد
الزميلة جان دارك �أبي ياغي وتقدميها ،و�إخراج
داين اليا�س انطون.
ح�ضر االحتفال ممثل مدير عام قوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي العميد رودولف
�صليبا ،ممثل مدير عام الأمن العام اللواء
وفيق جزيني النقيب كمال كريدية،
ممثل قائد الدرك العميد انطوان �شكور
النقيب ايلي خمايل ،ممثل مدير
امل��خ��اب��رات العميد ال��رك��ن ادم��ون
فا�ضل الرائد فادي الكبي� ،ضباط
م��ن خمتلف الأل��وي��ة والقطع،
ف��ن��ان��ون��� ،ش��ع��راء ،ورج���ال فكر
و�أدب ودين و�إعالم.
ب��ع��د ال��ن�����ش��ي��د الوطني
ال��ل��ب��ن��اين م��ع��زوف��اً من
مو�سيقى اجلي�ش بقيادة
ال��ع��ق��ي��د املو�سيقي

جورج ح ّرو� ،ألقت عريفة االحتفال جان دارك �أبي
ياغي كلمة جاء فيها�« :أرب��ع و�ستون زهرة يف
عمر الزمن ،وكتاب املجد مل يط َو� ،أربعة و�ستون
عاماً وم�ؤ�س�سة اجلي�ش ت�ضج بامل�ستحيل ،وتق ّدم
فلذاتها قرابني ح ّية على مذبح الوطن� ،صوناً
لكرامته ،وحفاظاً على بقائه وطناً ،يبزغ منه
فجر احل�ضارات والأجماد».
و�أ�ضافت« :يف العيد الرابع وال�ستني لت�أ�سي�س
اجلي�ش يقف الوطن كله م�ؤدياً حتية ال�شكر
واالمتنان ،للذائد عن حيا�ضه ،ورمزه ،فخامة
رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان،
�سليل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،التي حتفظ
له خ�لال قيادته لها ،املواقف اجللى،
وق��د ّ
خطها ب�أحرف من ذه��ب� ،أمانة
للتاريخ» .وح ّيت �أب��ي ياغي �أرواح
�شهداء اجلي�ش الأبرار ،الذين افتدوا
الوطن بدمائهم ،فرتك غيابهم
غ�صة يف القلوب.
ثم �ألقى �أمني عام

جمل�س �إدارة تيلي لوميار املحامي انطوان �سعد
كلمة التلفزيون ومما قال فيها« :عيد اجلي�ش
هو العيد الآخ��ر لتيلي لوميار نحتفل به كما
نحتفل بعيدنا كل عن�صرة ...وال غرابة فبني هذا
التلفزيون وم�ؤ�س�سة اجلي�ش تكامل يف الر�سالة
وتفاعل فاعل يف �سبيل الإن�سان ...ولبنان .فكما
ن�ؤمن ب�إله واحد �ضابط الكل ،ن�ؤمن كذلك بوطن
واحد وبجي�ش �ضابط الكل».
ت�ض ّمن برنامج االحتفال مقطوعات مو�سيقية
عزفتها مو�سيقى اجل��ي�����ش ب��ق��ي��ادة العقيد
املو�سيقي جورج ح ّرو ،و�شارك الفنانون
ن��ق��وال الأ���س��ط��ا ،عبري
ن�����ع�����م�����ة
وج�������وزف
ع���ي�������س���ى
ب أ����غ���ن���ي���ات
خا�صة و�أخ��رى
خ���ال���دة لكبار
الفنانني كفريوز
وزك������ي ن��ا���ص��ي��ف
و�إي����ل����ي ���ش��وي��ري،
و�ألقى ال�شعراء جورج
�شكور ،رف��ي��ق روحانا،
ول��ي��م ح�����س��واين وميالد
م����ارون (ح�����س��ون لبنان)
ق�صائد تغنوا بها بالوطن
واجلي�ش ف�أ�ضفى �شعرهم جواً
حمبباً على ال�سهرة.
وع��ل��ى �أن���غ���ام �أغ��ن��ي��ة «راج���ع
يتعمر» للفنان زكي نا�صيف التي
�أ ّداه��ا الفنانون جمتمعني مع فرقة
مو�سيقى اجلي�ش �أ�سدلت ال�ستارة
معلنة اختتام ال�سهرة ،فعال الت�صفيق
يف �صفوف احلا�ضرين ما ا�ضط ّرهم �إىل
�إعادتها �أكرث من مرة.
ويف اخل��ت��ام ،ق��� ّدم �أم�ي�ن ع��ام تيلي
لوميار ال��درع التكرميي ملمثل قائد
اجلي�ش عربون تقدير ووف��اء من املحطة
للجي�ش قيادة و�ضباطاً ورتباء و�أفراداً.
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جورج �شكور:
باق لنا اجلي�ش
باق لنا اجلي�ش تع َلويل به الهم ُم
فاكتب على ال�سيف جمد ال�سيف ،يا قل ُم
ك�أجنح الأرز� ،إما ع ّد �ألوي ُة
لكنه واحد �إن يدعه العل ُم
اجلي�ش قلب بالدي ه ّمة وهوى
متى العماد ينادي ال�شمل يلتئ ُم
ومن كذي الر�أي عزماً �صمته حك ٌم
واحل َك ُم؟
واجلي�ش يف �صمته ،ما ا ُحلكم ِ
ووحدها املثل العليا �إذا ُن ْ
حتت
لها التماثيل ثغر اخللد يبت�س ُم
بريت بال�سيف �أقالمي لأغم�سها
يف ال�شم�س ،يف النف�س،

م�شبوباً بها ال�ضر ُم
�إن البطولة بنت الفكر ،وهي �إذا
ع ّق ْت �أباها ،فقل ظلم ،وقل ظل ُم
�أهلي هم كل �أهلي ،القلب �ض َّمه ُم
ق�سمت منهم؟ فقلبي ذاك منق�س ُم
ُتفدى املواقف ال تردى ،لأ�شرفها
مم
مواقف الع ّز ،كانت؟ كانت الأ ُ
للمجد روح وللأوطان حرمتها
�إ ّنا فداها ،وال ُتهتك لنا حر ُم
واجلي�ش لي�س عديداً �إنه بط ٌل
ح ُر التطلع ،لهو ال�سيد احلك ُم
وترفد اجلي�ش يف ا ُجللى مقاوم ٌة
�إن باده اخلطب كالإع�صار تقتح ُم
قد عاد عيدك وازه ْوه َْت ال َّن َ�س ُم

�ص ّفق ،فديتك ،ر ّد الع ّز ،يا عل ُم
ور�صع البال بالآمال ،با�سمة
كما تر�صع �أجواء ال ُّرجى النج ُم
�إنا �سئمنا �سواداً بات يجبهُنا
ووجه �أهلي ال يحلو له الأمل
كل ال�سواتر تهوي ،واجلدار هوى
م�شيئة ال�شعب �أقوى حني يعتز ُم
�ص ِّفق ،فديتكُ ،ر َّد الع َّز ،يا عل ُم
�إنا بظ ّل َك يف الق ّمات نعت�ص ُم.

وليم ح�سواين :يا واقف بوج النار
ي��������ا م��������ت�������� ّوج ب�������ت�������اج ال�����ن�����������ص�����ر وال�������غ�������ار
ب�����ح�����ي�����ي�����ك ي����������ا واق����������������ف ب�������������وج ال�������ن�������ار
ي��������ا �أرز ������ش�����ام�����خ ي��������ا ������س�����ي�����اج ال����������دار
ي�����ل�����ل�����ي ال���������وط���������ن ع ج�����ب�����ي�����ن�����ك م���������ص����ور
ع���������ي���������دك ل���������ي���������ايل ال���������ع���������ز والأن�����������������������وار
ع��������ي��������دك اخل������ي������ر امل��������و���������س��������م االخ�������������ض������ر
ع�������ي�������د الأم����������������������ان و�������ض������ح������ك������ة ال��������ن��������وار
ع���������ي���������دك ��������ص�������ب�������اح اخل�������ي������ر امل���������ز ّه���������ر
ع�������ت���ل���ال�������ن�������ا ال ف����������اح����������ت االزه��������������������ار
ل�����������������وال جن�����������وم�����������ك ال ق���������م���������ر ن������������� ّور
ال ال����������������رزق ط�����������اف غ�������م�������ار ف�����������وق غ����م����ار
ال ت�����ب�����������س�����م امل��������و���������س��������م ع�������ل�������ى ب�����ي�����در
ب�����ح�����ي�����ي�����ك ������س�����ي�����ف و��������س�������اع�������د وم��������غ��������وار
ب�����ح�����ي�����ي�����ك ق��������ائ��������د ��������ض�������اب�������ط وع���������س����ك����ر
ت��������وق��������ف ب�������������وج ال����������ري����������ح واالع�����������������ص��������ار
ب�����ح�����ي�����ي�����ك ع ح��������������دود ال���������وط���������ن ت�������س���ه���ر
ي����������ا م������ع������ه������د االب������������ط������������ال والأح�����������������������رار
ي���������ا ج������ب���ي��ن ع������������ايل ي���������ا زن������������د �أ������س�����م�����ر
ي���������ا ن��������������ادر �����س����ن����ي����ن����ك ل�������������س������اح امل�����ج�����د
ق����������������درك ي����������ا غ�������������ايل �أن����������ب����������ل و�أك������ب������ر
�إالّ �إل�������������ك م��������ا ب����ت����ل����ب����ق الأ��������ش�������ع�������ار
ل���������ل���������وف���������ا واه���������������������ب درب ع�������م�������رك
ل�������ل���������������ش�������رف ل�����ل�����ت�����������ض�����ح�����ي�����ي ن������������درك
ل����ل���������ش����ع����ب �������ض������ه������رك ل����ل����خ���������ص����م �������ص������درك
ب�������������س������اح ال���������وغ���������ى ك�������������� ّرة ب������ط������ل ام���������رد
��������ض������� ّي�������ق جم�������������ال ال����������ك����������ون ع����������ا ق����������درك
ي������ل������ل������ي ب��������������دم امل���������ك���������رم���������ي م�����ع����� ّم�����د
ب�����ي�����������س�����وى ال������������دين وت�����ي�����ج�����ان�����ه�����ا �����ض����ف����رك
�أن����������������ت ال�������ك�������ب���ي���ر اال������������ش�����������رف الأجم�������������د
ل�������ب�������ن�������ان �أال ب�����������س�����ي�����ف�����ك و�أم�����������������رك
ي���������ا ج����ي���������ش����ن����ا امل�������ح�������ب�������وب م���������ا ت������و ّح������د
وح���������������دك احل���������ام���������ل ه�������ال�������وط�������ن �����ص����خ����رك
وح���������������دك ال������������������درع ال�������������ص������ام������د االوح������������د
ي������ل������ل������ي الأع�������������������������ادي ح����������������ارق ب�����ج�����م�����رك
������س�����ه�����م�����ك ل�������������ص������در ال�����������غ�����������ادر ت���������س����دد
��������س���ل���اح�������ك زن�������������������ودك ق������ل������ب������ك وف�������ك�������رك
درب������������������ك ع��������ت��������ل امل���������ك���������رم���������ي مم������ ّه������د
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رفيق روحانا:
واقف َع حدو ال�سيف
ال .وم�ش بالبال يا لبنان...
�صار احللم واقع �شرف من�صان.
عم يحر�سك �سيف ن�شهر
من قرابو تا يعو�ض غيبتو
عن �أر�ض كانت هيبتو
حتمي ترابا اللي نقهر.
واليوم �صار واقف َع حدو ال�سيف
مبارح ق�شعنا �ضربتو
بالبارد ...وز ّهر َع حدود ال�صيف.
وبالدنا ،القالو عنا« :يا حيف»
كا�س البطويل �شربتو.
كل عمرو جي�شنا حامي احلمى
باملالك ّيي ع ّلم العربان
كيف البطويل بتقدر ته ّد ال�سما
َع االر�ض ...وترد ال�شرف ي�شرب دما
ّملن بيته ّدد جمد لبنان.

بينم�س �شرب تراب
 ...وبكرا �إزا
ّ
من �أر�ضنا ...وغا�صب يهدد عي�شنا،
من�شوف �سيف احلق ّ
طل من القراب
تا يع ّلم التاريخ مينو جي�شنا.

وحدو ال�شرف والت�ضحيي ...وحدو الوفا
ما اجلي�ش نحنا...
ونحن �شعب نقال
عنو جبينو �أرز ما بينطال

�������ص������رخ������ة ب������ط������ل ر ّج��������������ة دع���������������س م�����ه�����رك
م���ت���را��������س�������ك ب������ق������د�������س ال���������وط���������ن م���ع���ب���د
م�������ن�������دف�������ا ب�������ف������� ّي�������ة ق���������������ص�������رك ال�������ع�������ايل
ع ل�����������س�����ان�����ن�����ا ل���������و �إ��������س�������م�������ك ت������������ر ّدد
ي�������ا ��������ض�������ارب ب�����ق�����ر������ص ال���������س����م����ا ق�������ص���رك
ب����ي����دف����ا ال������وط������ن ب���ي���ظ���ل ����س���ي���ف���ك وال������رم������اح
ب���ت���ف���ل�������ش ع جم������د االرز ي������ا غ��������ايل ج���ن���اح
ب����ت����ت����ع����ب ت ت�����������زرع ع�����ن�����دن�����ا ل������ي������ايل م��ل��اح
ب���ت�������س���ه���ر ت ح����ت����ى ج����ف����ون����ن����ا ت���������دوق ال���غ���ف���ا
وت������غ������ ّي������ب االخ����ل����ا����������ص واع��������ت��������ل ال�����������ص��ل��اح
ل�����ك�����ن اذا احل����������ق ن����ت����ف����ى ون������������ام ال�����وف�����ا
ون���������س����ي����وا ط�����ري�����ق ال�������واج�������ب ودرب ال����ف��ل�اح
ول����ف����ل����ف����ه����ن ب�����������دال ال���������ص����ف����ا ل�����ي�����ل اجل����ف����ا
و�����س����ت����ك��ت�رو ف����ي����ك ال�������ش���م�������س ع����ن����د ال�������ص���ب���اح
ول����������و ن�����ق�����ط�����وك ��������س���ل���اح م��������ا ع�������م�������رو ك���ف���ا
م����ن����ع����رف ب���ي���ك���ف���ي وج�����������ودك �����س����ي����اج ال����وط����ن
م��������ا ع����ل����ي����ك ن����ح����ن����ا ه����������الأم����������ور م���ن���ع���رف���ا
وه����ي����ب����ت����ك ي������ا ك����ب��ي�ر �أق������������وى م������ن ال���������س��ل�اح
ي����ل����ل����ي ب�������د ّم�������و ح�����ق�����ق ال����ن���������ص����ر الأك������ي������د
ب����ن����ح����ن����ي ب����ه����ال����ع����ي����د ع������ت�����راب ال�������ش���ه���ي���د
وك������رم������ل������ن������ا ال ه�����������اب ن�����������ار وال ح�����دي�����د
ه���������اك ال�����ب�����ط�����ل ه�������ل ج������اب������ه ري�����������اح امل����ح����ن
وب�����ي�����ن�����ك�����ت�����ب ت��������اري��������خ ل������ب������ن������ان امل����ج����ي����د
ي����ل����ل����ي ع ذك�����������رو ب�����ي�����زه�����ر ت�����������راب ال�����وط�����ن
ب������ي������زرع ع����ل����ى �أر������������ض ال���ب�������ش���ر ����ص���ف���ح���ة وف����ا
ك����ل����م����ا ب�����������س�����اح ال�������������ش������رف ج������ن������دي ن����دف����ن
وب�����ال�����������س�����م�����ا ق������ ّدي�������������س ل�����ب�����ن�����اين ج����دي����د
ي���������ا درع���������ن���������ا وع ه������م������وم������ك ن����ك����اف����ي����ك
و���������ش��������و ب��������ق��������ول ح������ت������ى ح������ق������ك ن����وف����ي����ك
وت���������راف���������ق���������ك ع������������ال������������درب وت�����ع�����اف�����ي�����ك
ت ت�����������ص�����ون�����ك ع������ي������ون ال�����������س�����م�����ا ب�������ص��� ّل���ي
ل��������و ط�����ل�����ب�����ت م������ن������ا ال����������������روح م����ن����واف����ي����ك
ي����������ا ج�����ي�����������ش�����ن�����ا ي����������ا ب��������ي��������در ال������غ������ ّل������ي
م����������ا دام ج�����ي�����������ش�����ك درع����������������ك االق�������������وى
ع��������� ّل���������ي ج�����ب�����ي�����ن�����ك ي����������ا وط��������������ن ع����� ّل�����ي
ب�����ي�����������ض�����ل ت�����������اج امل�������ج�������د �������س������اك������ن ف���ي���ك
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ندرو البطويل...
ولو م�شي دربو حفا
بيبقى جبال معم�شقا بجبال.
خ�ص�صولك عيد
َّ
يا ركن البالد!
و�إنت عم بتعيد،
مع كل فجر جديد،
العمر كلو عياد.
يا جي�شنا بعيدك قوا�س الن�صر
متال الف�ضا ...و�أر�ضك ْن �ضاقت فيك،
بع ِّمرلك من �ضلوع �صدري ق�صر
 ...وخلي الدين بقلبي جتي ته ّنيك.

ح�سون لبنان� :شاالت من �صنني
ب��ع��ي��دك ي��ا ج��ي�����ش ال��وط��ن ع��م ت��رق�����ص ال��راي��ات
و����ص���ن�ي�ن ح���ي���ك �إل�������ك م�����ن ق���م���ت���و ����ش���االت
ب���ع���ي���دك زرع������ت ال����ف����رح ب���ق���ل���وب خ��م��ري��ات
ورق�����ص��وا ق���وا����س ال��ن�����ص��ر ع م���ف���ارق ال��ط��رق��ات
ي���ا ج��ي�����ش ع��� ّب���ي ال��ف�����ض��ا زالغ���ي���ط ر���ش��ا���ش��ات
م���ن���روح ن�������زرع ب���ق���ان���ا ق���ل���وب���ن���ا ب���و����س���ات
ب��ع��ه��دك ي���ا ر ّي�������س �إل�����ك ع���م ت���ن���در الإم�����ات
وب�����وج�����ود ق����ائ����د ب���ط���ل �أك���ب���ر م����ن ال����ه���� ّزات
ب���ه���ال�������ش���رق ع���ن���ا وط�����ن �آي�������ة م����ن الآي�������ات
وب��ج��ن��وب ع��ي�����س��ى م�����ش��ي وع��� ّل���م �إل����و دع�����س��ات
ي���ا ج��ي�����ش �إن�����ت ال���وط���ن وال���ع���ي���د وال�����ش��م��ع��ات
ل���ب���ن���ان �أج����م����ل وط�����ن م���ن���ح���وت م����ن جن��م��ات
خ����ال����د خ����ل����ود الأزل ب���اجل���ي�������ش والأرزات
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وال�����ك�����ون �����ض����وو ال����ف��ل�ا م�������ش���اع���ي���ل جن��م��ات��و
ول��������� ّون خ����ي����وط ال���ف���ج���ر م�����ن ل������ون ����ش���االت���و
وك�������ل ب����ي����ت ع����� ّي�����د وع���ل���ا ف����ي����ك ع���ت���ب���ات���و
وال����ب����ح����ر و ّدا �إل���������ك ع�����امل�����وج زق���ف���ات���و
وك����رم����ال ع�ي�ن ال���ل���ي ع��ن��ا ب��ه��ا ل���وط���ن م��ات��و
ول����ن����ه����ر ب���������ارد ن����ق���� ّد�����س ط����ه����ر دم����ات����و
ل��ل��ج��ي�����ش �إن������ت ح�����ض��ن��و ب�������س���اح���ات ع��رك��ات��و
و�����ض����ب����اط م���ث���ل ال����ن����م����وره ب���ك���ل ���س��اح��ات��و
جم���������د ب�����آي����ات����و
ال�������ق�������ر�آن ع����ن����و ح����ك����ي و ّ
ق����د�����س ���ص��ل��ي��ب ال����ف����دا وق����د�����س ت���راب���ات���و
ال����ت����اري����خ ع���ن���ك ح���ك���ي ود ّه��������ب ب�����ص��ف��ح��ات��و
ب���امل���ج���د غ������اين ال��������دين ب���ج���وه���ر رج����االت����و
وم�������س���ل���وخ ع���م���ر ال����زم����ن ع����ن ك���ع���ب �أرزات�������و

عم�شيت:
حتية �إىل حامي احلمى

ك��� ّرم���ت ب��ل��دي��ة عم�شيت
اجلي�ش اللبنــاين مبنا�سبــة
الأول من �آب ،وعلى عادتها
كل عام �أحيــت احتفاالً يف �ساحتها
(�ساحة اجلي�ش اللبناين) ح�ضره
وزي��ر الدفاع الوطني اليا�س امل ّر
ممثالً فخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان ،والعميد
الركن �أن��ط��وان حريق ممثالً قائد
اجلي�ش العماد قهوجي ،ورئي�س
بلدية عم�شيت الدكتور انطوان
عي�سى وج��م��ع م��ن فعاليات البلدة
واملنطقة والأهايل.
الوزير امل ّر:
الأوطان تبنى بدماء ال�شهداء
ا�ستهل الوزير املر كلمته بالقول:
«ال ُتبنى الأوط��ان العظيمة �إال بدماء
�شهدائها و�سواعد االحرار من �أبنائها ،وال
يحافظ على الأوط��ان العظيمة �إال بوحدة
ابنائها والوفاء ل�شهدائها ،و�أنتم يا �أهل
عم�شيت �أهل احل�ضارة والعلم ،كما وهبتم
احل��رف للعامل تهبون ثقافة ح��ب الوطن
وال��وف��اء لفخامة الرئي�س العماد مي�شال
�سليمان واجلي�ش اللبناين والوطن.
يف الأول من �آب ننحني �إجالالً لذكرى �شهداء
اجلي�ش ،وما �أ�سخى هذا اجلي�ش بدماء �شهدائه
و�سواعد �أبطاله الذين يدافعون ب�شجاعة نادرة
عن كل حبة تراب ،ال غرية لهم �إال على لبنان وال
هدف لهم غري �سمو �أرز لبنان.
يف الأول من �آب ،اىل �أب��ط��ال اجلي�ش تتجه
الأنظار كما يف كل حتد وا�ستحقاق وال يخيب
الأم���ل ب��ل تكرب الآم���ال م�صونة بجي�ش
م�ستعد دوماً لتقدمي الت�ضحية ثم الت�ضحية
ثم الت�ضحية».

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

249

لنحافظ على وطننا حراً �أبياً بوحدتنــا
وتفاهمنا ومتا�سكنا كلبنانيني جميعاً
لنحافظ على �شعلة ال�سيادة وث��ورة
احلرية.
فاال�ستقالل لنا جميعاً واحل��ري��ة لنا
و�أ�ضاف قائالً:
«يف الأول من �آب نهنــئ ال�شعــب بعيـد جي�شه ،جميعاً وال كرامة ل�شعـب �إال يف وطنه يف �سيادته
ونو ّجه التحية �إىل القيادة وال�ضباط واجلنود� ،إىل وحريته».
ه�ؤالء الذين يف كل منا�سبة لهم موقف و�أمام
وختم بالقول:
ك��ل م��وق��ف ،ينهلون م��ن نبع احلكمـة وروح
امل�س�ؤولية.
التحية �إىل �أبطال اجلي�ش الذيــن بقيادة فخامة
الرئي�س العماد مي�شال �سليــمــان ت�صــدوا
للعدوان اال�سرائيلي يف متوز  2006و�شــاركوا
ال�شعب واملقــاومة ال�شهــادة والنـ�صر.
والتحـية اىل �أبطال اجلي�ش الذيـن بقيادة
فخامة الرئي�س العماد مي�شال �سليمــان ت�صدوا
لالرهاب يف خميم نهر البارد وانت�صـروا عليه
والتحية �إىل �أبطال اجلي�ش الذيـن يحققــون
�إجن��ازاً تلــو الآخر يوماً بعد يوم يطــاردون
�شبكــات االرهاب ي�صطــادونها قبــل تنفيذ
التج�س�س
جرائمها ،يف ّككــون �شبكات
ّ
ويحافظون على ال�سلم الأهلي.
التحية �إىل �أبطال اجلي�ش الذين يجهدون
يف حماية موقعه ب�ين الأمم بتنفيذ
القرارات الدولية مب�شاركة اليونيفيل يف
اجلنوب.
ال��ت��ح��ي��ة اىل اجل��ي�����ش ال����ذي �صان
الدميقراطية وحمى �أم��ن االنتخابات
ال��ت��ي ج��رت يف ي��وم واح���د على كل
الأرا�ضي اللبنانية.
يف الأول م��ن �آب ن���ؤك��د التزامنا
متابعة البناء وال��ت��ط��ور بتحديث
الآلة الع�سكرية للجي�ش لدفعه نحو
�صناعة املعرفة حتى ي�صري اجلي�ش
هو امل�شروع ،وم�شروع اجلي�ش هو
تطوير جمتمع بكامله ،يتعلم منه كيف
تختلط املذاهب وتذوب لأجل لبنان وكيف «يف الأول من �آب التحية الأكرب ملن
تتفاعل امل��واه��ب وتعمل لأج���ل جي�ش حمى ويحمي اجلي�ش والوطن ،ملن ك�سر الإرهاب
و�أ�سقط الفنت ،ملن يقود ال�سفينة �إىل �شاطئ
�أف�ضل ...فوطن �أف�ضل.
يف الأول من �آب ن�ستلهم الدرو�س والعبـر االمان .التحية لإبن عم�شيت الويف فخامة رئي�س
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اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان الذي يبني
لبنان على �صورة اجلي�ش قوياً بوحدته موحداً
بق�ضيته ،لكي يبقى لنا وطن ن�ستحق �شرف
الإنتماء اليه».

قيادة اجلي�ش
ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن حريق قال يف
كلمته:

«ي�س ّرين وي�ش ّرفني �أن �أقف بينكم اليوم ،ممثالً
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،يف هذا االحتفال
العطر ،الذي جعلتم منه تقليداً �سنوياً ،يعبرّ عن
عمق �إنتمائكم الوطني وارتباطكم بامل�ؤ�س�سة
الع�سكرية .ه��ذه امل�ؤ�س�سة التي

و�أ�ضاف:
«م��ن �أي��ن لقامات الأق�لام امل�شحونة
بغار الكالم ،وبديع املعاين وال�صور� ،أن
ت�صف بلدة عم�شيت ،وهي حا�ضرة بالد
انطلقوا من هذه االر�ض املعطاء ،حاملني كنوز
جبيل و�شقيقة مدينة احلرف ،وجوهرة
ال�شاطئ امل�ش ّرعة �أبوابها �إىل رحاب التاريخ ،حيث املعرفة واخلري واجلمال اىل �آخر �أ�صقاع الدنيا.
الأجماد والبطوالت والذكريات اجلميلة ،الفاحتة بعد هذا كله ،هل من امل�ستغرب على عم�شيت
�أن حتت�ضن اجلي�ش يف عيده ،فتز ّين �ساحاتها
ذراعيها لكل زائر عا�شق ،ين�شد
وتر�صع جبينها ب�شعاراته ،وهي التي
براياتهّ ،
كانت �صن ّوه يف الإخال�ص والوفاء ،ورفيقة دربه
الدائمة يف ال�س ّراء وال�ض ّراء؟ وهل من امل�ستغرب
�أي�ضاً على عم�شيت �أن تثبت نف�سها قلعة
وطنية �شاخمة ،بعد �أن ق ّدمت للوطن نخبة
من الأدب��اء وال�شعراء واملفكرين والعاملني
يف ال�ش�أن العام ،مت ّوجة هذا العطاء ،بتقدمي
فار�سها العماد مي�شال �سليمان ،رئي�ساً
للجمهورية اللبنانية ،ليل ّم �شمل البالد
والعباد ويقود م�سرية اخلال�ص والإنقاذ،
بحكمته املعهودة ور�ؤيته ال�صائبة ومواقفه
ال�شجاعة؟».
ويف ختام كلمته قال:
«يف ه��ذا العيد العزيز على قلوبكم
ج��م��ي��ع��اً ،ي��ع��اه��دك��م اجل��ي�����ش �أن يبقى
متم�سكاً بر�سالته وثوابته ،وعلى ا�ستعداد
دائم لبذل الت�ضحيات اجل�سام ذوداً عن
الأر���ض وحفاظاً على احلرية وال�سيادة
واال�ستقالل ،وهو يدعوكم اىل تر�سيخ
الثقة مب�ستقبل لبنان ،مهما ا�شتدت
امل�صاعب والتحديات ،فالبنيان متني،
وال م��ك��ان يف النفو�س ،للوهن �أو
الي�أ�س �أو الرتاجع».

ال��ت��ج�� ّول يف �أرج��ائ��ه��ا وحفافيها،
ت�ستمر يف �أداء ر�سالتها ليتل ّم�س يف حجارتها العتيقة وبيوتها القدمية،
الوطنية ،قوية بالتفاف ال�شعب حولها ،منيعة ح�ضارة �شعب ال متوت ،وي�سمع يف هدير �أمواجها
وحفيف �أن�سامها� ،أهازيج بحارتها الأوائل الذين
ب�إرث �شهدائها وت�ضحيات �أجيالها».

بلدية عم�شيت
رئي�س بلدية عم�شيت الدكتور
انطوان عي�سى تناول يف م�ستهل
كلمته منا�سبة الأول من �آب وقال:
«عم�شيت ،لها مع اجلي�ش حكاية تاريخية،
فمنذ �أ�صبح للوطن جي�ش يحمي حدوده
وي�صون بنيه ،وبلدة عم�شيت ال تبخل
يف �إمداد هذا اجلي�ش باخلرية من �أبنائها،
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ال��ذي��ن �ش ّكلوا على م��ر ال��زم��ن الدعائم ال بل
الأعمدة للم�ؤ�س�سة الع�سكرية .فاملالزم مي�شال
يو�سف حل��ود رح��م��ه اهلل ك��ان �أول امللتحقني
مب�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين بعد تخ ّرجه من
املدر�سة احلربية الفرن�سية ،وكان قد �شارك يف
العمليات احلربية خالل احلرب العاملية الأوىل،
كما تو�صل ه��ذا ال�ضابط العم�شيتي اىل
اخرتاع حيطة للبندقية احلربية حيث قيل
يف ذلك الوقت �إنه «ب�إ�ضافة هذا االخرتاع
اليها فقد �أ�صبحت البندقية الفرن�سية يف
طليعة البنادق العاملية».
وب��ع��ده ك�� ّرت ال�سبحة ،فمن �أ�سفل
ال��ه��رم �إىل ق��م��ت��ه ج��ن��ود و�ضباط
�أكفياء ،مدنيون عملوا يف م�صالح
اجلي�ش وم�ؤ�س�ساته فكانوا قدوة
يف املناقبية ،ومن ثم عقداء
وعمداء �إىل قائدين للجي�ش:
الأول �شغل من�صب وزير
دف���اع وال��ث��اين رئي�ساً
للجمهورية».
و�أ�ضاف:
«�إنه �شرف لعم�شيت
تر�صع �سما�ؤها بالنجوم وفخر لها �أن تتوهج
�أن ّ
�ساحتها بال�سيوف و�أن تزدان بواباتها ب�أقوا�س
الن�صر� ،إجالالً ووفاء جلي�ش وطني موحد �صامد �أبداً
بوجه املحتلني والطامعني .وفاء مل�ؤ�س�سة عريقة
يف الت�ضحية تر�سخ ن�ضالها وجت ّذرت بطوالتها
على مر العهود بف�ضل قادة �آمنوا بلبنان الدولة ال
الدويالت ،وبلبنان الوطن ال املزرعة ،وعلى ر�أ�س
ه�ؤالء فخامة الرئي�س القائد الأعلى للجي�ش.»...
وتو ّجه �إىل قائد اجلي�ش بالقول:
«يا قائد �أبطال جي�شنا ،يا من حملت ال�شعلة،
متابعاً امل�سرية بحزم وعزم وثبات ،حتيط
بك نخب ال�ضباط واجلنود البوا�سل ،لك منا
كل الدعم وامل�ساندة يف جهدك الد�ؤوب
لردع العدو الإ�سرائيلي الغا�صب ،ول�ضرب
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ا لإرهاب
ال���������غ���������ادر،
ولتفكيك �شبكات العمالة
واخليانة وحلفظ الأم��ن وال�سلم
الأهلي.»...
وتو ّجه �إىل ال�شهداء:
«لن نن�ساكم ...لن نخذلكم� ،سنبقى �أوفياء
لدمائكم الطاهرة ،و�سنوا�صل م�سريتكم ونحكي
�سريتكم لأطفالنا ،لكي ين�ش�أوا على مثالكم
و�صورتكم ويعمروا وطناً جمبوالً بدعاء ودموع
�أمهاتكم.»...
رابطة املختارين
املختار �شربل اخلوري �ألقى كلمة رابطة خمتاري

ق�ضاء جبيل ،وقد ا�ستهلها �شعراً:
اختل معي ف�أنا من الفجر طيب
�إذا خاب لون الدنى
فرابطة خمتاري بالد جبيل ال تخيب
زهونا بعنفوانك يا بطل
كما يزهو ال�شدو والعندليب
و�ش ّبه ع�سكريي اجلي�ش اللبناين بنبع املاء
البارد الذي يروي ظم�أ ال�صحراء .وبالن�سور القادمة
من ليل املتاري�س الرتابية .هم قرع الطبول
الآتية من �أعماق املعارك.
وقال« :رحم اهلل رفاقكم ال�شهداء ،فموت الورود
ال مييت عطرها وغدر الأعداء ما عاد يخيفكم ،لأن
الري�ش قد يت�ساقط عن �أجنحة الن�سور وتبقى
الن�سور رم��زاً للإباء .فا�ست�شهاد �أبطال اجلي�ش
يحيي الوطن كما �أن �شحوب اخلريف ووجع الأر�ض
يطلعان ال�سنابل اخل�ضراء.
يف كل عام ،يف الأول من �آب يحتفل لبنان بعيد
جي�شه وك�أن �شهر �آب حمرو�س من الآب ال�سماوي،
مر�صع ب��ال��در وال��ي��اق��وت ،م��ط�� ّرز بالت�ضحيات
ّ
م�شع برتانيم ال��ع��ذارى ،حممي
��اءات،
ط
��
ع
وال��
ّ
ب�صلوات الغيارى ،واملوت لو كان عادالً لكان عن
�أبطال جي�شكم توارى.»...
�شارك يف �إحياء الإحتفال الفنان معني �شريف
ومو�سيقى اجلي�ش ،وق�� ّدم��ه املهند�س ظافر
�سليمان ،وقد تخلله و�ضع �إكليل على الن�صب
التذكاري وت�سليم دروع.

طرابل�س:
ن�صب تذكاري

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
ممثالً بالعميد الركن غ�سان العريجي� ،أقامت
رابطة ا�صدقاء اجلي�ش يف ال�شمال احتفاالً
ملنا�سبة الذكرى ال�سنوية الأوىل للتفجري الإرهابي
الذي ا�ستهدف حافلة تقل ع�سكريني ،يف �شارع
امل�صارف يف طرابل�س.
وقد مت خالل االحتفال ،و�ضع اكليل من الزهر
على الن�صب التذكاري لل�شهداء الع�سكريني القائم
عند م�ستديرة ال�سالم.
�أي�ضاً يف طرابل�س ومببادرة من ال�سيد نبيل
مالح و�أهايل منطقة املدينة اجلديدة �أقيم احتفال
�شعبي على ملعب كرة القدم ح�ضره العقيد مارون
بدر ممثالً العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش ،وعدد
من ال�شخ�صيات الر�سمية والروحية واالجتماعية
والأهايل.
ممثل قائد اجلي�ش �أ�شار يف كلمته �إىل �أن الأعياد
الوطنية هي حمطات عز وفخار يتذ ّكر خاللها �أبناء
الوطن ما ق ّدمه الأ�سالف من دماء وت�ضحيات ،وما
�صنعوه من �أجم��اد وبطوالت .وق��ال« :يف �أجواء
ذكرى عدوان متوز ومعركة نهر البارد �أتو ّجه بتحية
�إكبار و�إجالل اىل �شهداء لبنان الذين �سقطوا يف
مواجهة العدو الإ�سرائيلي والإرهاب وكل العابثني
ب�أمن الوطن وا�ستقراره .فمن كروم ت�ضحيات
ه�ؤالء الرجال الأبطال ،جنني اليوم عناقيد
الأم��ل ،ون��درك بهجة العيد ومعاين
احلياة».
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عكار:
مهرجان طواحني الأ�سطوان الثاين

من على �ضفاف بحرية الكوا�شرة عكار،
وملنا�سبة عيد اجلي�ش� ،أط��ل��ق مهرجان
طواحني الأ�سطوان الثاين ل�صيف ،2009
وال��ذي دعت اليه بلديات وم�ؤ�س�سات املجتمع
امل��دين يف عكار و«عكار بر�س» .ح�ضر احلفل
ق��ائ��م��ق��ام ع��ك��ار ط���وين خم��ي�بر مم��ث�لاً رئي�س
اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ،ومايز بو
�ضاهر ممثالً رئي�س جمل�س النواب نبيه بري،
وقائمقام الكورة كاترين الكفوري ممثلة رئي�س
حكومة ت�صريف الأعمال ف�ؤاد ال�سنيورة ،والنائب
خ��ال��د زه��رم��ان مم��ث�لاً الرئي�س املك ّلف �سعد
احلريري ،والنواب ريا�ض رح��ال ،ن�ضال طعمه،
معني املرعبي ،والعميد ف��اروق حمزة ممثالً
وزير الدفاع اليا�س املر وقائد اجلي�ش العماد جان
قهوجي ،والعميد الركن �صباح حيدر قائد منطقة
ال�شمال يف ق��وى الأم��ن الداخلي ممثالً وزير
الداخلية زياد بارود ،والرائد �شربل انطون ممثالً
املدير العام للأمن العام ،والعميد خالد علم الدين
ممثالً املدير العام لقوى الأم��ن الداخلي اللواء
�أ�شرف ريفي ،وممثلون عن كل من نائب رئي�س
احلكومة ال�سابق ع�صام فار�س ،ووزير ال�سياحة
ايلي ماروين ،ووزير االعالم طارق مرتي ،وح�شد
كبري من ممثلي الهيئات الروحية والدينية،
ورئي�س �صندوق الزكاة يف عكار وع�ضو املجل�س
اال�سالمي ال�شرعي الأعلى املحامي حممد املراد
وعدد من ر�ؤ�ساء البلديات واملخاتري والهيئات
الثقافية والرتبوية والإجتماعية يف عكار.
كلمات
بعد الن�شيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة
�صمت ح��داداً على �أرواح �شهداء اجلي�ش والقوى
الأمنية� ،ألقى الإع�لام��ي منذر املرعبي كلمة
«عكار بر�س» و�أ�شاد فيها باجلي�ش اللبناين قيادة
و�أف��راداً واعترب �أن هذا العيد هو يوم جميد
بالن�سبة �إىل �أهايل عكار.
و�ألقى رئي�س بلدية الكوا�شرة حممد عبد
الكرمي املحمد كلمة قال فيها �إن الوحدة
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الوطنية هي �صمام �أمان الوطن وم�صدر مناعته
وقوته ،و�ضمانة وجوده ككيان �سيد حر م�ستقل،
و�أ���ش��ار �إىل �أن اجلي�ش �أه��م ركائز ه��ذه الوحدة
الوطنية.
ث��م ك��ان��ت كلمة للجنة م��ه��رج��ان طواحني
الأ�سطوان �ألقاها ع�ضو املجل�س الإ�سالمي ال�شرعي
الأعلى املحامي حممد املراد وقال فيها :عكار
من املناطق اللبنانية التي ال ت��زال متم�سكة
بالعادات اللبنانية التقليدية على الرغم من
موجة احلداثة التي تلطم �شواطئها ،عادات منت
عليها �أجيال كبرية �إ�ستمدت منها عبق الرتاث
يف كل ما هو خري وجمال ،و�إذا كان الأول من �آب
عيداً للوطن كله ،فيمكننا على وجه اخل�صو�ص �أن
نعتربه عيداً عكارياً بامتياز.
كلمة بلديات عكار �ألقاها رئي�س بلدية القبيات
عبدو عبدو الذي قال� :أكدت التجربة اللبنانية
�أن اجلي�ش هو حاجة وطنية ال غنى عنها لكل
الأط��راف اللبنانية املت�صارعة ،و�إن��ه املرجعية
الوطنية والأمنية التي يحتمي يف ظلها اجلميع
حني ت�شتد الأزمات وتع�صف ال�صعاب يف ربوع
وطننا...
و�أل��ق��ى الأب ب��ول�����س ن�صر كلمة امل��ط��ران
با�سيليو�س راعي �أبر�شية عكار للروم الأرثوذك�س
وقال فيها :اجلي�ش من املقد�سات الدينية� ،إذا
انتهك ،انتهكت املقد�سات ،ما ن�شعر به ونعي�شه
يف كل �أزم��ة متر فيها البالد� ،أن اجلي�ش ح�صن
منيع و�صخرة تتحطم عليها جميع امل�ؤامرات،
وم��ا �إق��ام��ة ه��ذا املهرجان يف عكار �إال الدليل
مت�سك ه��ذه املنطقة باجلي�ش
القاطع على ّ
ح�صراً ،اجلي�ش الذي كلنا له والذي تعترب منطقتنا
�أهم رافد من روافده...
و�ألقى راعي �أبر�شية طرابل�س املارونية املطران
جورج بو جودة كلمة يف املنا�سبة وجاء فيها� :إن
لبنان بحاجة اىل �سالم ،اىل �سالم دائم ...و�أ�ضاف:
يف كل م��رة يهتز الأم��ن يف لبنان ويتع ّر�ض
الوطن للإنهيار ،من يقيه يف النهاية �شر احلروب
والإنق�سامات البغي�ضة �سوى جي�شنا البا�سل الذي
ال خال�ص لنا �إال به ومعه.
ع�ضو الهيئة ال�شرعية للمجل�س الإ�سالمي
العلوي ال�شيخ ح�سن حامد �ألقى كلمة قال فيها:

نحن نرى �أن اجلي�ش يف هذا البلد هو ال�ضمانة
للأمن والإ�ستقرار يف لبنان ،ور�أينا عرب ما ع�صف
بلبنان من م�ؤامرات وعوا�صف �أنه لوال �صمود هذا
اجلي�ش �صمود الأرز اخلالد ال�صامد النتهى هذا
البلد ،مل َ
يبق من امل�ؤ�س�سات عرب الأحداث والفنت
التي مرت بهذا البلد �إال وتعر�ضت للإهتزاز وحده
اجلي�ش بقي �صامداً.
و�ألقى رئي�س دائرة �أوقاف عكار ال�شيخ مالك
جديدة كلمة جاء فيها :حتار الكلمات يف التحية
وحت���ار احل���روف يف التحية ،لأن عيدكم كبري
ويومكم كبري ،حتية اىل هذا اجلي�ش البا�سل من
عكار الوفية والأبية و�أر�ض البطولة.
قالوا قدمياً ما �أجمل احلق �أن ت�صحبه قوة...
احلق هو الدولة والقوة هي اجلي�ش� ،أطالب من
على هذا املنرب من يريد �أن يحافظ على الدولة
�أن ي�سلح اجلي�ش ويدعم ويعمل على تعزيزه.
قيادة اجلي�ش
العميد فاروق حمزة �ألقى كلمة قائد اجلي�ش
العماد ج��ان قهوجي وق��ال فيها :نحن نعرف
عمق ارتباطكم بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،هذه
امل�ؤ�س�سة التي ت�ستمر يف �أداء واجبها منيعة
�أمام التجارب وال�صعاب وفية للر�سالة والق�ضية.
وحتدث عن ت�ضحيات �أهايل عكار حيث وقف �أهل
هذه املنطقة �صفاً واحداً اىل جانب جي�شهم يف
مواجهة الإرهاب مق ّدمني خرية �أبنائهم قرابني
طاهرة على مذبح ال�سيادة والكرامة الوطنية
ّ
وم�سطرين �صفحات م�شرقة يف �ضمري الوطن
وذاكرة الأجيال.
ويف خ��ت��ام الإح��ت��ف��ال ج��رى ت��ق��دمي ال���دروع
التكرميية و�أطلقت املفرقعات والألعاب النارية،
و�أقيم �إحتفال فني �شارك فيه عا�صي بيطار
ووالء اجلندي وفرقة بيار طربيه ،اىل عدد من
الفنانني.
حتية
يف اليوم الثاين ملهرجان طواحني الأ�سطوان
�أقيم يف مزرعة بلدة عكار يوم �سياحي بيئي
ع�سكري فني برعاية قائد اجلي�ش ممثالً بالعميد
فاروق حمزة ،وبح�ضور ع�ضو املجل�س الإ�سالمي

ال�شرعي الأعلى املحامي حممد امل��راد ور�ؤ�ساء
بلديات وفعاليات وح�شد من الأهايل والأطفال.
بعد الن�شيد الوطني حت��دث الزميل منذر
املرعبي الذي تو ّجه بالتحية اىل اجلي�ش اللبناين
وقائده العماد جان قهوجي وقال �إن عكار �سيبقى
�شبابها قلب اجلي�ش الناب�ض ،ولفت اىل �أن
مهرجان ط��واح�ين الأ���س��ط��وان �إ���ض��اءة �سياحية
ووطنية و�إجتماعية الفتة ،داعياً وزارة ال�سياحة
اىل �أن تويل عكار ما ت�ستحقه من �إهتمام.
وحتدث يف اللقاء رئي�س بلدية مزرعة بلدة
الرائد املتقاعد مراد مراد وال��ذي قال �إن الأول
من �آب ذك��رى والدة امل��ارد ال��ذي مل يتعب� ،إنه
جي�ش البالد .هذه امل�ؤ�س�سة التي �أيقن جنودها
بكل فئاتهم ون�سيجهم �أن واجبهم يتعدى حماية
الوطن اىل احلفاظ على ر�سالة لبنان يف تن ّوعه
وتعدده...
ور ّد ممثل قائد اجلي�ش العميد ف��اروق حمزة
بكلمة �شكر فيها ب�إ�سم قيادة اجلي�ش منظمي
الإحتفال .وبعد ذلك قدمت فرقة من املغاوير
عرو�ضاً قتالية وعملية �إن��زال يف النهر و�إنزال
م��ن امل��ب��اين �أده�شت احلا�ضرين .كما قدمت
جمعية �آف��اق الإجتماعية برئا�سة ال�سيدة روال
م���راد ن�شاطات ترفيهية ل�ل�أط��ف��ال ت�ضمنت
عر�ضاً م�سرحياً ور�سماً حراً وم�سابقات وعرو�ضاً
فولكلورية .و�أع��رب��ت ال�سيدة روال م��راد ب�إ�سم
جمعية �آفاق عن فرحها بامل�شاركة بهذا احلدث
الوطني وال�سياحي وقالت �إن �أطفال عكار بحاجة
اىل الكثري من الرعاية والإهتمام .و�أ�شادت بدور
اجلي�ش اللبناين و�شكرت جلنة مهرجان طواحني
الأ�سطوان على هذا الن�شاط الرائع.

م�شتى ح�سن:
مهرجان الوفاء

�أحيت بلدة م�شتى ح�سن «مهرجان الوفاء
للجي�ش» ملنا�سبة العيد  64لت�أ�سي�س
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،باحتفال �أقيم يف
ملعب البلدة ح�ضره العقيد الركن ريا�ض

الأحمد ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي
وال�سيد نا�صر بيطار ممثالً نائب رئي�س جمل�س
ال��وزراء ال�سابق ال�سيد ع�صام فار�س وعدد من
ر ؤ����س��اء البلديات واملخاتري وع��ائ�لات ال�شهداء
وفاعليات وعدد من الأهايل.
بعد الن�شيد الوطني اللبناين والوقوف دقيقة

قلحات� :إحتفال يف �شارع ال�شهداء

بدعوة من رئي�س �إحت��اد بلديات الكورة
ورئي�س جمل�س بلدية قلحات و�أع�ضائه
و�أه���ايل �شهداء اجلي�ش� ،أق��ي��م يف �شارع
ال�شهداء  -قلحات �إحتفال مبنا�سبة عيد
اجلي�ش ح�ضره العقيد �سامي جبور ممثالً العماد
قائد اجلي�ش .وتخللته كلمة لرئي�س بلدية قلحات
قبالن العويط.

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

255

البلدة.

تكريت:
اجعلوا اجلي�ش �أوالً

ل�����ش��ه��داء اجلي�ش،
ثم قدمت ال�سالح .و�ألقت
ل��ي��ا ع�����ادل كلمة
ت�ساءلت فيها ملاذا
مل ي��خ�����ص�����ص ي��وم
عطلة لذكرى �شهداء
نهر البارد .وحتدث
حم����م����ود ق������داوح
���ش��ق��ي��ق امل���ع���اون
الأول ال�شهيد ف�ؤاد
قداوح ب�إ�سم عائالت
ال�����ش��ه��داء ،فقال:
«�إن �أزكى ال�شهادات
ه��ي �شهادة ال��دم،
ول��ب��ل��دت��ن��ا ك�سائر
ب���ل���دات ع��ك��ار مع
ال�شهادة حكايات،
وك�����ل ���ش��ه��ي��د هو
و���س��ام ع��ل��ى �صدر
�أبناء م�شتى ح�سن
والوطن».
وك���ان���ت لرئي�س
ال��ب��ل��دي��ة ال�سيد
حمزة الأحمد كلمة
�أك��د فيها «�أن لآب
وعيده ه��ذه ال�سنة
ميزة ووقعاً خا�صاً،
فهو ،عنوان عنفوان
�صمت �إجالالً لأرواح ال�شهداء ،قدمت جمموعة وفخار وعزة لكل �أبناء البلدة وعكار والوطن» .بعد
من ال��وح��دات الع�سكرية عر�ضاً ع�سكرياً ذلك� ،س ّلم ممثل القائد للعقيد الأحمد وال�سيد
ورف��ع��ت العلم على الن�صب التذكاري نا�صر بيطار دروعاً تكرميية لعائالت ال�شهداء يف
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�أحيت بلدة تكريت وجمعية الر�ؤيا ال�صاحلة
عيد اجلي�ش باحتفال �أقيم يف ا�سرتاحة عني
عما�ص  -تكريت.
مثل قائد اجلي�ش يف االحتفال العقيد مروان
الأيوبي وح�ضر النائب معني املرعبي ور�ؤ�ساء
بلديات وممثلون ع��ن الهيئات الإجتماعية
والروحية وعدد من الأهايل وذوي ال�شهداء.
�إمام م�سجد تكريت ال�شيخ جهاد عبداهلل �ألقى
كلمة �أهايل البلدة معترباً اجلي�ش �صمام الأمان
لكل لبنان ،مطالباً ب�إعطائه «ال�ضوء الأخ�ضر
لي�ضرب بيد من حديد كل من ت�س ّول له نف�سه
امل�س ب�أمن لبنان وا�ستقراره».
ّ
الأب �أيوب نعمة �ألقى كلمة ب�إ�سم راعي �أبر�شية
عكار للروم الأرث��وذك�����س امل��ط��ران با�سيليو�س
من�صور ،وقد دعا اىل رف�ض الإنق�سام والإلتفاف
حول اجلي�ش.
بدوره حتدث رئي�س دائرة الأوق��اف الإ�سالمية
يف عكار ال�شيخ مالك جديدة ،وطالب« :اجعلوا
اجلي�ش �أوالً».
اي�ضاً كانت كلمات لكل من ال�سيد �أحمد العلي،
ورئي�س جمعية ال��ر�ؤي��ا ال�صاحلة اخلريية علي
�أ�سعد ،ويف اخلتام قدمت دروع تقديرية ملمثل
قائد اجلي�ش.

مرجعيون:
مهرجان تراثي

ج��ن��وب��اً �أط��ل��ق ن���ادي �شبيبة امل���رج -
مرجعيون مهرجان اجلديدة الرتاثي ال�سابع
بح�ضور عدد من فعاليات املنطقة وممثلني
عن اجلي�ش اللبناين والقوى الأمنية والقوات
الدولية العاملة يف جنوب لبنان.
رئي�س النادي و�سام احلوراين قال يف كلمته:
�شرف عظيم �أن نفتتح هذا املهرجان يف ذكرى
عيد اجلي�ش ،لأن بني اجلي�ش ومرجعيون عالقة
قدمية ،حيث كانت مركزاً للفوج الأول ،وكان
الوفاء عظيماً وما يزال.

بنت جبيل:
الوفاء يتجدد

نظم �إحت���اد بلديات بنت جبيل و�إدارة
املدر�سة الفنية يف البلدة �إحتفاالً مبنا�سبة
الأول من �آب برعاية قائد اللواء احلادي ع�شر
العميد الركن �صادق طلي�س ممثالً قائد اجلي�ش.
الإحتفال الذي بات تقليداً �سنوياً �أقيم يف باحة
املدر�سة بح�ضور ممثلي قادة الأجهزة الأمنية
وممثل قائد ق��وات الأمم املتحدة العاملة يف
لبنان ،اىل قادة الكتائب الفرن�سية والبلجيكية
والبولونية وال��ك��وري��ة والنيبالية ورج��ال دين
وهيئات بلدية وتربوية.
العميد الركن طلي�س �ألقى كلمة باملنا�سبة
م�شدداً على �أن اجلي�ش هو رمز الوحدة الوطنية.
كذلك حتدث يف الإحتفال مدير املدر�سة غ�سان
ب��زي ورئي�س بلدية بنت جبيل عفيف بزي،
ووهبة قطي�ش الذي �ألقى كلمة الطالب.
أغان
تخلل الإحتفال تقدمي دروع تكرميية و� ٍ
ويف اخلتام قالب حلوى.

الهرمل:
املتقاعدون
يح ّيون �أخوة ال�سالح

�أحيت «رابطة قدامى القوات امل�سلحة»
يف بلدة الهرمل ،عيد اجلي�ش باحتفال
تكرميي �أقامته على �شرف الع�سكريني ،يف
ح�ضور عدد من املتقاعدين واملنت�سبني اىل
الرابطة وفاعليات.
وعبرّ احل�ضور يف املنا�سبة عن تقديره اجلي�ش
وقيادته و«ال��دور الذي يقوم به يف الدفاع عن
تراب الوطن» .ورفعت اي�ضاً الفتات حتيي اجلي�ش
ودوره وت�ضحيات �شهدائه يف �سائر �شوارع
منطقة البقاع ال�شمايل و�ساحاتها ب�إ�سم العائالت
والبلديات والفاعليات يف املنطقة.

م�شغرة:
حفلة �ساهرة

بدعوة من احت��اد املقعدين اللبنانيني ،يف مبنى املركز االجتماعي يف م�شغرة ،ح�ضرها الأول� ،إ�ضافة اىل ح�شد كبري من اهايل
وملنا�سبة عيد اجلي�ش ،اقيمت حفلة �ساهرة عدد كبري من ال�ضباط والع�سكريني من اللواء املنطقة واجلوار.
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ب���ح���ي���ي ال���رئ���ا����س���ة وال����ق����ي����ادة واجل����ن����ود ه������احل������ر ّرو ل���ب���ن���ان���ن���ا �����س����واح����ل وج������رود
وق�����ض��ي��و ع��ل��ى االره�����اب يف �أق�����س��ى ظ���روف وع�����ا ك����ل ����س���اح���ات احل������رب ع���ا����ش���و ف��ه��ود

9

�سيفنا والقلم

يف ي����وم ع��ي��د اجل��ي�����ش ت�����س��ل��ي��م ال�سيوف ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س ل�������ص���ف���وف الأ�����س����ود
ب���ر����ص ال�����ص��ف��وف وال����� َع�����ل�����م ع�������ايل ع����ل����ى ك������ل ال���ب���ن���ود
ب���ه���الإح���ت���ف���ال ال���ع���ام���ر
ّ
وال�����ع�����م�����اد ال����ق����ائ����د ي�����ن�����ادي الأل��������وف ان���ت���و ح���م���اة ال�������ش���ع���ب و����س���ي���اج احل�����دود
والأل������وي������ة و�أرك�����ان�����ه�����ا ع���ي���ن���ك ت�����ش��وف �أ�����ص����وات����ه����ا ل���ل���م���ج���د �أحل����������ان اخل����ل����ود

عيد اجلي�ش
والوطن

وف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������س يف ق��ل��ب��و ال��ع��ط��وف ل�����ش��ع��ب��و وج��ي�����ش��و وال�������ش���ه���ادة ال���ط���اه���رة
ل����ك����ل وق�����ف�����ات�����و ال���ن���ب���ي���ل���ة ظ����اه����رة وحم��� ّب���ت���و م���ا يف ل��ه��ا ���س��ق��ف وح�������دود...

• ال�شاعر �إميل نون •

واجل���ي�������ش ك����ل اجل���ي�������ش ع���ي���ن���و ����س���اه���رة ب����دم ال�������ش���ه���ادة ي�����س��ط��ر ���ص��ك��وك ال��ع��ه��ود
وال���ن���ا����س ي�����وم ال���ع���ي���د ْحت ِ����ي����ي م��ظ��اه��رة ن����اب����ع����ة م������ن ق���ل���ب���ه���ا ل����ك����ل اجل����ن����ود
ع����الإن����ت���������ص����ارات امل����ج����ي����دة ال���ب���اه���رة ال���ب�ت�ر� ّ���س���خ الإن�������س���ان يف �أر�������ض اجل����دود

خواطر يف �شهيد
ال يفارق خاطري �صديق خ�سرناه جميعاً.
�إنه ميالد هاليل �صديق الكل.
ع�سكري قليل الدبلوما�سية ،غري قابل
للف�ساد.
ً
قائد جت ّر�أ مرارا على حتدي املوت ،وهو
يقود رجاله نحو جمد اجلي�ش.
ق�ساوة القدر خطفته باكراً اىل عامل �آخر.
�إنطف�أ ب�صمت يف قعر البحر ،وهو يف
مهمة �إن�سانية ،من دون جندة �أو وداع.
البحر الأبي�ض املتو�سط �إ�ستقبل �آخر
�أنفا�سه ،على عمق  55مرتاً.
لنعط القليل من الوقت ملن بذل كامل
ِ
حياته.
لنعط القليل من ذاتنا لأجل من ق ّدم كل
ِ
�شيء.
م��اذا ي�سعني �أن �أق��ول عن هذا الرفيق
ال�صادق واملخل�ص.
هذا املغوار الزاهد الذي كان يكره مظاهر
الغطر�سة� ،أع ّد ،د ّرب وقاد �أبرز فرق النخبة
يف اجلي�ش التي خ ّلد �إ�سمها.

اخت�صا�صه امل�ش ّقات ،كان يقبل املهمات
ال�صعبة واخلطرة بابت�سامة ال تفارق ثغره.
�أ�صداء �إجنازاته الكبرية لطاملا �أثارت يف
نفو�سنا في�ضاً من الفخر.
ق ّلد �سبع م��رات و���س��ام اجل��رح��ى جلراح
�أ�صيب بها يف �أثناء قيامه مبهمات خطرة،
وخم�س مرات و�سام احلرب لإجن��ازه �أعماالً
باهرة ،وحاز  19مرة تهنئة العماد قائد
اجلي�ش لإجن��ازات حققها .لقد ا�ستحق كل
تقدير يف كل مرة.
العمل ك��ان حم�� ّرك��ه ،يدفعه حلم طاملا
راوده :تق ّدم اجلي�ش ،وجعله يف م�صاف
�أف�ضل جيو�ش العامل.
م�شروعه ك��ان جي�شاً حم�ترف��اً ،جديراً
ب��الإح�ترام والإع��ج��اب ،ق���ادراً على حماية
الوطن.
َ
مل يتوان خالل خدمته عن اقتحام ال�صعاب
وامل�ضي بعيداً يف بذل اجلهد يف �سبيل
تطوير م�ؤ�س�سته ،ك�أنه كان يعلم �أن �أيامه
معدودة...

ّ
لن�صل من �أج��ل ه��ذا املقدام ال��ذي كان
يخ�شى اهلل ،ومن �أج��ل كل الذين يخ�شون
اهلل.
ّ
لن�صل من �أجل كل ال�شهداء الذين �سقطوا
قبل ميالد وبعده.
ميالد الذي يرتدي البزة الع�سكرية وك�أنها
جلده.
م��ي�لاد ال��ذي �أم�ضى معظم �أي��ام��ه يف
امليدان ولي�س يف مكتب.
ليال للعمل �أك�ثر من
ميالد ال��ذي ك ّر�س ٍ
تلك التي ك ّر�سها للمنزل.
ميالد احلا�ضر دائماً يف ال�صف الأول ،يف
مواجهة اخلطر.
رجل نزيه �صاحب قلب كبري مل يعرف
التلك�ؤ وال الكذب وال النميمة.
من ي�ستطيع ن�سيانه �أو �إنكاره �أو عدم
املباالة؟
• العقيد مروان عيد •
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جفون املجد
• علي يا�سني غامن
•
كفر�شوبا

ُخ ّ
�����ط�����ي احل����������روف ي����راع����ت����ي وم����ق����اال
ق���د ج��ئ��ت �أم������دح ب��ال��ف�����ض��ائ��ل م���ن �سما
َ����س��� ْع���د َي���ك ي����ا ج��ي�����ش ال����ب��ل�اد وح�����س�� ُب��ن��ا
وال������ي������ه������م ك��������ل ال���������وف���������اء جت����� ّل����� ًة
ل�������ب ال�������ف��������ؤاد حم���ب��� ًة
ُن����زج����ي����ه م������ن ّ
واىل ج����ف����ون امل����ج����د �أ����س���م���و ك����ي �أرى
وع�����ل�����ى ج����ب��ي�ن ال�����ع����� ّز ت���غ���ف���و �أم����ت����ي
ب��������ق��������ي��������ادة خ����ل���اق��������ة وح����ك����ي����م����ة
ُذخ������������راً ل����ن����ا ي������ا ج����ن����دن����ا ق������د ك��ن��ت��م
ٌ
ع���ي���ن ل��ك��م
�����س����ه����رتْ لأج��������ل ه���ن���ائ���ن���ا
ح����� ّ����ص����ن����ت����م وط������ن������اً ب����ك����ل ج���������س����ارة
ف��������أع�������رمت ل����ل����ب����در خ����ي����ط ن�����س��ي��ج��ه
ح����اك����ي����ت����م ال����ب����ح����ر ال���������ذي �أم�������واج������� ُه
يف ك����ف����ر�����ش����وب����ا ت������� ّوج�������وك رج���ال���ه���ا
م�����ن ك�����ل ����ش���ي���خ �أو ف���ت���ى �أو ن�����س��وة
ن����������ور وال������رق������ي������م ف�������ؤاده������ا
مب����������داد
ٍ
ً
ج���ع���ل���ت���ك ح�������ص���ن���ا ل����ل����زم����ان وح����رزه����ا
و�أت���������ت ت����ق����ول ال����ي����ك ط�����وع�����اً �أن���ح���ن���ي
ن����ف����دي����ك ب�������الأحل�������اظ ب����امل����ق����ل ال���ت���ي
ال ل�����ن ن���ح���ي���د ع�����ن اح���ت�������ض���ان ج���ن���ودن���ا
رخ�������ص���ت لأج����ل����ك����م ال���ن���ف���و����س وع���� ّزه����ا
ع������ ّب������دمت درب ال������ك������رام������ة والإب����������ا
يف ع����ي����دك����م وب�����ك�����ل ع����ي����د ع���ي���دك���م
يف ي����وم����ك����م ج����ئ����ن����ا جن���������� ّدد ع���ه���دن���ا
ط�����وب�����اك�����م ف����خ����ر ال������ب���ل��اد وح�������س���ب���ن���ا

لقد � ّ
أطل �شهر �آب .ففي كل �سنة من �أول هذا ال�شهر
� ّ
أطل �آب
يحتفل لبنان بعيد جي�شه.
ه��ذا اجلي�ش البطل البا�سل ال��ذي يهب نف�سه لأج��ل حماية الوطن
واملواطنني يف كل وقت وكل الظروف ،ويف هذا اليوم العظيم املميز
ت�صادف ذكرى ا�ست�شهاد ولدي احلبيب الغايل الذي �ض ّحى بنف�سه و�شبابه
و�أحالمه من �أجل لبنان و�أمن لبنان واللبنانيني .فما ع�ساي �أقول يف يوم
كان يفرت�ض �أن ي�شهد عر�سه.
�أ�أفرح لعيد جي�شنا �أم �أحزن لفراق ولدي ومهجة قلبي وحرماين ر�ؤيته
عري�ساً �سعيداً مع حبيبته .م�شاعري م�شو�شة وقلبي حائر.
�أقول لولدي كم �أنا فخورة بك �أيها البطل ال�شجاع الذي ال تهاب املخاطر
وال املوت �أمام واجبك الوطني.
كم �أنا ملهوفة �أيها الغايل لأرى وجهك اجلميل ولأ�ضمك اىل �صدري.
بنف�سك� ،أ�سمع دقات قلبك� ،أق ّبل جبهتك وخديك� ،أ�سمع �صوتك،
�أح�س ِ
�أنظر يف عينيك الوا�سعتني وهما ت�شعان
باحلياة والذكاء والأمل.
276
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وت�������أل������ق������ي ب���ي��ن ال���������س����ط����ور ج���م���اال
ل����ل����م����ج����د ت�����ي�����ه�����اً ������ش�����اخم�����اً ودالال
�أن الأم����������������ان ب������ع������ ّزك������م ق�������د �آال
وك����������ذا ال����ت����ح����اي����ا ب�����ال�����وف�����ا ت����ت����واىل
َم�������ن ك�������ان ح���������راً ������ص�����ادق�����اً م���ف�������ض���اال
�أن���������������س ال�������ب���ل���اد ك��������������د ّرة ت����ت��ل�اىل
ال����ه����داي����ة ���ش��اال
ل��ت��ح��ي��ك م����ن ���ش��م�����س ِ
ت����ل����ق����ى الأب�������������اة ب���ج���ي�������ش���ن���ا ورج��������اال
درع�����������اً و�����س����ي����ف����اً ������ص�����ارم�����اً وم����ئ����اال
ب��������������� ّددمت الأوه�������������������ام والأه�����������������وال
وال�����ف�����خ����� ُر يف م����ي����دان����ك����م ق������د ج����اال
ول���������ش����م���������س����ن����ا ظ ً
����ل����ا ه�����ن�����ا وخ�����ي�����اال
ْ
ع������زف������ت ل����ك����م حل������ن الإب������������ا م�������� ّواال
ع�������������زاً ي�����ك�����ل�����ل ل����ل����ه���������ض����اب ت��ل��اال
و�����ش����ب����اب����ه����ا راح�����������ت ن�����خ�����ط م����ق����اال
م����ي����م����اً وج�����ي�����م�����اً
ّ
�����س����ط����رت����ك وداال
ت����خ����ذت����ك ل����ل����ه����ام ال���������ش����م����وخ ع���ق���اال
ي������ا ج���ي�������ش���ن���ا امل�������ق�������دام ي������ا رئ����ب����اال
�أُرق�����������ت ك�����ي ت���ل���ق���ى ال���������ص����ف����اء ن�����واال
ال ل�����ن ن����خ����ون ال����ع����ه����د ال ال �أل��������ف ال
ك�����ن�����ت�����م جن����������وم احل�������ال�������ك�������ات ه��ل��اال
ح����� ّول�����ت�����م ������ص�����رح ال�����ف�����خ�����ار ن�������ص���اىل
ن����ه����دي����ك����م ُج ّ
����������ل ال������وف������ى �أح�����م�����اال
�������ش������ك������راً ك��������ب����ي���راً ط�����ي�����ب�����اً ج��������زاال
�أن ن����ن����ح����ن����ي مل����ق����ام����ك����م �إج����ل����اال

كم �أمتنى �أن يعود الزمن اىل الوراء لتعود اىل منزل والديك وتعيد
اليه البهجة والفرحة التي فقدناها بفقدانك �أيها الغايل ،ولكن يبدو �أن
الأوطان ال ت�ستمر �إال بدماء ال�شهداء وبدموع الأمهات فهذا قدري.
لقد خانتني عاطفتي ف�ضعفت �أمام م�شاعر الأمومة ،فكيف �أكون قوية
وقد خ�سرت قطعة من قلبي ،والقلب ال يعي�ش �إال كامالً متكامالً.
�أحاول �أن �أقوى ف�أ�ستمد قوتي بني احلني واحلني من عون اهلل تعاىل
وحكمة رئي�سنا العماد مي�شال �سليمان ،و�شجاعة قائدنا العماد جان
قهوجي الذي رافقه ولدي ملدة �سنة ون�صف و�أحبه كثرياً.
�أخرياً �أهنئ فخامة الرئي�س وقائد اجلي�ش بعيد اجلي�ش احلبيب و�أهنئ
ال�شهيد بانت�صار اجلي�ش ،و�أطلب من اهلل تعاىل �أن يحفظ اجلي�ش ولبنان
ليبقى علم لبنان مرفرفاً �شاخماً يف الأعايل.
• والدة النقيب املغوار البحري
ال�شهيد ح�سام بو عرم •

مل تتعب ومل تنم
ب�����اق ك��م��ا الأرز يف �أع���ل���ى م���ن ال��ق��م��م
ٍ
�����س��ل�اح����ك احل�������ق ي���ع���ل���ي���ك م�����ن ال�����رمم
ع���رف���ت���ك م���ن���ذ ن���ي���ف وع���ق���دي���ن رائ�������داً
يف غ����رب����ة احل�������رب ط������ود ق���م���ة ال���ه���رم
�إي������ه ف���رن�������س���وا ِت������ ْه ف�����وق امل������دى �أل���ق���اً
ال����ق����ائ����د ال�����ف����� ّذ دواء اجل��������رح وال ِأمل
ي�����ا َم������ن ت���ن���� ّ���س���ك���ت ح�������راً ب���ال���ب���ط���والت
مل ت����ره����ب����ك �أه�����������وال احل��������رب وال�������دم
ق����د ����ص���رت يف اجل���ي�������ش م����ث����االً ي��ح��ت��ذى
ع������ل������ ٌم و�أخ�������ل�������اق ل�����������ص�����ون ال���ق���ي���م
ت��ل�ام����ي����ذك ن���ح���ن رغ������م غ����رب����ة ال���زم���ن
يف ق���ب�������ض���ة احل�������ق و�����ش����م����وخ ال���ع���ل���م
ل���ب���ن���ان���ك خ�����ال�����د ،ل�����ن ن���ن���ح���ن���ي �أب��������داً
ب�������اق ع���ل���ى الأي����������ام مل ول������ن ت��ن��ه��زم
ٍ
ً
ح�� ّل��ق ك��م��ا ال��ن�����س��ر ت��ي��ه��ا يف ���س��م��ا ال��وط��ن
ب������اق ك���م���ا ال����ب����در مل ت��ت��ع��ب ومل ت���ن ِ���م
ٍ
اىل روح
اللواء الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج
• املقدم توفيق نعيم يزبك •

بو�ستني عاخلدود
يا جي�شنــا الواقف عاحلدود
�إل���ك يف ب��و���س��ت�ين ع��اخل��دود
بظلك �أرزنا مرفوع اجلبني
�أبطال ما بتخاف هجمات الأ�سود
انت بكل حمني برتد العدا	
ك���رام���ة ار����ض���ن���ا دم����ك ف��دا
الواجــب دعـا ل ّبيـت النــدا	
بعب�سة جبينك رك��ع��ت الفهود
يا جي�شنـا خانوك جتار الدما
بطلب م��ن ال��رب يبعتلن عما
�شموخك فوق جنمات ال�سما
�سجل ال��ت��اري��خ ا�سمك باخللود
• ال�شاعر �سليم خليفة •

بعيدك اليوم
ّ
احلق � ّضوا �شموع

• العقيد اليا�س �أبو خليل
•
ب��ع��ي��دك ي���ا ع�����س��ك��ر م��وط��ن��ي به ّنيك وروح ال����وف����ا وال��ت�����ض��ح��ي��ة ب��ه��دي��ك
ان�����ت ال�������ض���م���ان���ة احل���ام���ي���ة احل�����دود وح����دك وط����ن ،وال���وط���ن ع��اي�����ش فيك
����ص���ام���د ب����وج����ه ال�����ن�����ار وال�����ب�����ارود ���ص��ام��ت ،ب��ت��ع��ط��ي ،م��ا ح���دا بيعطيك
ف���ي���ك ال����رج����ول����ة وم���ف���خ���رة اجل�����دود ول����ل����ع���� ّز ب������اين ق���ل��اع وم���دام���ي���ك
ي���ا ج��ي�����ش ج���ام���ع ،ي���ا ع���ري���ن �أ����س���ود مب���ع���ب���دك ل���ب���ن���ان م����ا ل����و ���ش��ري��ك
م���ه���م���ا ع���ل���ي���ك ت����ط����اول����وا ال���ي���ه���ود ون���ك���روا ال���وط���ن م���ع ك���ل ���ص��ي��ح��ة دي��ك
ب��ت��ب��ق��ى ب���ط���ل ب��ح��ك��م��ت��ك م��ع��ق��ود وح����دة ���ش��ع��ب م���ا ب��ت��ع��رف الت�شكيك
�أغ���ل���ى م���ن الأرواح م�����ش م��وج��ود ب���ت���م���ون ،خ���ده���ا ،ب��دم��ه��ا بتفديك
وف���ي���ه���ا ب����وق����ت امل���رج���ل���ي ب��ت��ج��ود ����ص���رخ���ة ����ش���ه���ادة ب��ت��ع��ل��ن م��ب��ادي��ك
اق��ط��ف��ه��ا و���ش��ذاه��ا ازرع����و ح��ت��ى تعود وردة ح����ن����ان ب���ع���ط���ره���ا ب�ت�روي���ك
ي����ا ح����اف����ظ امل���ي���ث���اق وك������ل ع��ه��ود ا����س���ت���ق�ل�ال���ن���ا ،ل���ب���ن���ان ب���ي���ن���ادي���ك
ان������ت ح����ل����م ،ان������ت �أم�������ل م��ن�����ش��ود ب��ع��ي��دك ال���ي���وم احل����ق ����ض��� ّوا �شموع
وب���ي�������ش��� ّرف���وا ت���اري���خ���ك وم��ا���ض��ي��ك
• حممد عبد الرحمن دمج •

وطن اخللود
وط������ن������ي و�إن ع�������ز ال������ف������داء
ال���������ش����ع����ب �أق�����������س�����م خم���ل�������ص���اً
واجل�����ي�����������ش �أم�����������س�����ى م����ول����ع����اً
ف�����ي�����ك الأب�����������������اة ت���������س����اب����ق����وا
ف�����ي�����ك ال�����ن�����ف�����و������س ت����ك����اب����رت
وط������ن������ي احل�����ب�����ي�����ب ق���������دم ل���ن���ا
يف احل�������������رب ن������ح������ن ح����م����ات����ه
ون�������������������ذود ع�������ن�������ه ب������روح������ن������ا
ون���������ظ���������ل ن���������رف���������ع ب���ي���رق�������اً
وط������ن������ي الأب��������������ي دم����������ت ل���ن���ا

مارد
بنهر البارد

ل������ك م���ه���ج���ت���ي ل������ك م������ا ت�������ش���اء
ي�������������روي ت��������راب��������ك ب�����ال�����دم�����اء
ب��������امل��������وت م��������ا الح اع������ت������داء
حل������م������اك ق�������د ل������ب������وا ال������ن������داء
ق��������د ح��������ل ف�����ي�����ه�����ا ال�����ك��ب��ري�����اء
ح�����������ص�����ن�����اً ل������ك������ل االوف���������ي���������اء
يف ال���������س����ل����م ن���ع���ط���ي���ه ال��������والء
ح������ت������ى ي������ت������م ل���������ه ال�����ب�����ق�����اء
م����ت����ع����ال����ي����اً ح�����ت�����ى ال���������س����م����اء
رم�������������زاً ل�����ل�����ك�����رام�����ة والإب�������������اء

من �سنتني بنهر البارد
اختارك اهلل تكون املارد
�أول ر ّجال مبيدانك
يا «جورج الفهد» وعرينك:
بال�سما ...ال�شهادة فار�ض
بعنفوانك عنوان:
«حمبة ...قوة و�إميان»
د ّمك ق ّدمتو قربان
تايبقى جمدك لبنان
ب ّيك بكي عليك وقال:

«ما بالقي متلك ر ّجال»
و�صرخت �إ ّمك يا «بو جريج»
«حبيبي �شهيد اجلي�ش
مارد فهد بنهر البارد».
• املعاون الأول
جوزيف قديح •
مقر عام منطقة ال�شمال
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ملا �أرزة بالدي
تنادي

• عبد الر�ؤوف ال�سعدي •
�شبعا

ر�سالة فخر واعتزاز
جانب قيادة اجلي�ش املوقرة،
لقد ك��ان ل��زي��ارة فرقتنا ثكنة
ال��ف��وج امل��ج��وق��ل �أك�ب�ر الأث����ر يف
نفو�سنا ،فاحلفاوة التي �أحاطنا بها
الع�سكريون� ،ضباطاً و�أف��راداً تفوق
الو�صف وق��د �أيقظت يف ذاكرتنا
�صوراً عن ال�ضيافة اللبنانية الأ�صيلة.
واملعلومات التي ق ّدمت لنا ،عن
احلياة الع�سكرية وما يتجلى فيها
من �شرف وت�ضحية ووف��اء� ،أثارت
يف نفو�سنا احل�س بالكرامة الوطنية
و�شرف الإنتماء اىل لبنان ،والأمل
مب�ستقبل �أف�ضل.
ن�شكركم من �صميم قلوبنا ،داعني
اىل اهلل عز وج��ل� ،أن يبقيكم ذخراً
للوطن.
وتف�ضلوا ،ختاماً ،بقبول الإحرتام
جونيه يف � 3آب 2009
• قيادة فرقة
ك�شافة مار يو�سف
عينطورة •
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الزم ن����ع����ل����م ك�������ل ال�������ك�������ون �إ ّن����������ا ن����ح����ن����ا �����ش����ع����ب يف ع�����ن�����دو �إرادي
وح�������������ض������ارة وف�����ك�����ر ول����ل����م����ج����د ب��� ّن���ا ول�����ك�����ل ال�����ن�����ا������س م����ن����م����د الأي������������ادي
ن����ح����ن����ا م���ن�������ص���ن���ع ال������ت������اري������خ ع��� ّن���ا رج�����ال�����و ب����ي����اخ����دوا م�����ن ع���ن���ا ����ش���ه���ادي
ن����ح����ن����ا ب����ل���������س����م امل���������ج���������روح ك���� ّن����ا ف����ت����ح����ن����ا ل���ل�������ش���ف���ا �أك�����ب�����ر ع�����ي�����ادي
ن����ح����ن����ا وال م���������رة �إن�������������س������ان خ����� ّن������آ ب�����امل�����واق�����ف ك�������ان م���وق���ف���ن���ا ري�������ادي
ن���ح���ن���ا ب���ال���ت�������ض���ح���ي���ة وال ي�������وم ه��� ّن���ا مل���������ا �أرزة ب�������ل�������ادي ت������ن������ادي
وق�������ب�������ال ال�������ع�������دا وال ي����������وم ل���� ّن����ا �أ������ش�����او������س �إذا ب����ت�����أم����رن����ا ال���ق���ي���ادي
م������ا يف ف��������رق ب���ي��ن �أح������م������د وح���� ّن����ا وخ����دي����ج����ة وم���������رمي ودي���������ن وع�����ب�����ادي
ب�������ش��� ّرف���ن���ا �إذا ت��������راب الأرز ����ص��� ّن����آ وح���م���ي���ن���ا �أرزن�����������ا و�����ص���� ّن����ا ال�������س���ي���ادي
ع���ط���ي���ن���ا ب���ل��ا وزن وال ي��������وم ز ّن���������آ ب���ع���ك�������س ال����ل����ي �أخ��������ذ م����وق����ف ح���ي���ادي
زرع�������������وا ال�����ت�����ف�����رق�����ة ف����ي����ن����ا لأ ّن���������ا �����ش����ع����ب ج�����ب�����ار م������ا ب����ح����ب غ���ي��ر اهلل
وب����ع����د اهلل ب���ح���ب ج���ي�������ش���ك ي�����ا ب��ل��ادي

لأنك للوطن
مثل الروايا
اتحّ����������د ي������ا ����ش���ع���ب���ن���ا ح�����اج�����ي ك�����آب����ة
ال������وط������ن حم�����ت�����اج ل������زن������ود ال����ق����واي����ا
ال������وط������ن حم�����ت�����اج ل����ع����ق����ول ال����ذك����اي����ا
م������ا ب�����دن�����ا ن�����ك�����ون غ�����اب�����ة ل���ل���ب���ق���اي���ا
ان�������ت ي������ا ج���ي�������ش وح���������دك ب����امل����زاي����ا
ب����ه����م����ة ق��������ائ��������دك زدن������������ا ع����ط����اي����ا
م����رق����ت ب����ظ����روف ���ص��ع��ب��ة م�������ش ه��ن��اي��ا
ب�����ح�����رب ال��������ب��������ارد ،ورغ����������م امل����ن����اي����ا
ولأن�������������ك ل�����ل�����وط�����ن م�����ث�����ل امل������راي������ا
ق����������درت ب����ن����ه����ار يف ك������ل ال������زواي������ا
ولأن�����������ك �������ص������ادق ب���ح�������س���ن ال����ن����واي����ا
ك�������ش���ف���ت ����ش���ب���ك���ات ت���ن���ظ���ي���م اخل��ل�اي����ا
ولأن���������������ك ع�����اخل�����ي�����ان�����ة وال���������رزاي���������ا
ح�������زت ع����ل����ى ال����ث����ق����ة م����ث����ل ال����ه����داي����ا
و�أن����������ا م�����ن ب����ع����د حت���ل���ي���ل ال���ق�������ض���اي���ا
وك�������رام�������ة دم ه������ال������راح������وا ����ض���ح���اي���ا
رح ب����ت���������س����ود وح����������دك ع���ال�������ش���ق���اي���ا
ولأن�������������ك ل�����ل�����وط�����ن م�����ث�����ل ال�������رواي�������ا
و�إذا ت��ن��ف�����س��ت رح

من كندا

• امل�ؤهل الأول عون عون •
املحكمة الع�سكرية
ال�����ت�����ف�����رق م������ا ب����ي����ج����دي ب����الإ�����ص����اب����ه
ا����ش���ب���ك���وا الإي������دي������ن ب����ت����زي����دوا ���ص�لاب��ه
لأن���������و اجل�����ه�����ل �أع������م������ى ي������ا ����ص���ح���اب���ي
وع���ل���ي���ن���ا ي����ف����ر�����ض����وا �����ش����رع����ة ال���غ���اب���ه
ج�����ام�����ع �����ش����م����ل����ن����ا ،ب����ح����ب وق�����راب�����ه
ب��������ذل وت���������ض����ح����ي����ة ،وف�����ك�����ر وجن����اب����ه
اج����ت����زت امل����رح����ل����ة ،حم���ي���ت ال�����ض��ب��اب��ه
رب����ح����ت م�����ن ال���������ش����واط����ي ،ل����ل����رواب����ي
�����ض����م����ان����ة ل�����ل�����ع�����دال�����ة وال������رق������اب������ه
ت����ف����ر�����ض �أم������������ن ،ج������و االن����ت����خ����اب����ي
ب���ع���ي���د ع������ن ال�������س���ي���ا����س���ة وال���ن���ي���اب���ه
ال���ت���ج���� ّ���س�������س وال����ع����م����ال����ة امل�����س��ت��ه��اب��ه
ق���ط���ع���ت داب��������ر ط����ري����ق امل�������س���ت���ج���اب���ه
ب�����ج�����ه�����ودك ن������������ ّوه ال������ع������امل ك���ت���اب���ه
ب����ح����ل����ف يف ح�����ي�����ات�����ي ،وب�������ش���ب���اب���ي
ب���ح���ن���ي ال�������را��������س ،راك���������ع ع����ارك����اب����ي
لأن����������ك ق�����ام�����ع ال����ف����ت����ن����ة امل����ع����اب����ة
�إذا ق���ط���ع���ت ال������ه������وا ب����ي����م����وت ع����زو
ت���ن���ع�������ش ت���راب���ي

�سمري ح�سن هارون لبناين مغرتب يف كندا ومن هناك كتب معايداً اجلي�ش يف عيده
بكلمات رقيقة.
وممـــــا قــالــــه هـارون« :من يوم الفتحت عيوين نف�سي �إلب�س بدلة جي�ش»
علي كـــــل والدي لبــــالدي واجلــنديـــــــــــة»
ويف نهاية ر�سالته وعد« :نـــــدر ّ
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حفالت فنية
�إعداد:
ماري احل�صري

مبنا�سبة الأول من �آبّ ،
نظمت
قيادة اجلي�ش حفالت فنية يف
خمتلف املناطق .جمموعة من
الفنانني �شاركت يف �إحياء عيد
اجلي�ش ،و�أجواء البهجة والفرح
غمرت اجلميع ،وال�سهر امتد
�ساعات طويلة.
طوين كيوان
يف ال���ن���ادي الع�سكري
املركزي �أحيا الفنان طوين
كيوان وفرقته املو�سيقية
���س��ه��رة رائ���ع���ة ،ح�ضرها
العميد ال��رك��ن ب�سام �أبو
املنى ممثالً العماد قهوجي
قائد اجلي�ش ،وعدد كبري من
ال�ضباط وعائالتهم.
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من بريوت اىل اجلنوب والبقاع وال�شمال
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زين العمر
يف املجمع
الع�سكري جونيه
ا�ستمتع ال�ساهرون
بالأجواء اجلميلة التي
رافقت غناء الفنان زين
العمر وفرقته املو�سيقية.
تقدم احل�ضور العميد الركن
مي�شال ن��ح��ا���س مم��ث�لاً ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش.
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جهاد حمفوظ
الفنان جهاد حمفوظ �أحيا
���س��ه��رة ع��ي��د اجل��ي�����ش يف
نادي ال�ضباط  -الأرز مق ّدماً
باقة جميلة م��ن الأغ��اين
ترافقه فرقته املو�سيقية.
وق���د ح�����ض��ر احل��ف��ل��ة ع��دد
م��ن ال�ضباط وعائالتهم
يتق ّدمهم العميد اليا�س
ري��ح��ان��ا مم���ث�ل� ًا ال��ع��م��اد
قهوجي.
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مارغو ق�صار
حفلة ن��ادي الرتباء امل��رك��زي �أحيتها
الفنانة مارغو ق�صار وفرقتها املو�سيقية.
م ّثل قائد اجلي�ش العقيد الإداري �شوقي
�أبو رجيلي ،وح�ضر عدد كبري من الرتباء
وعائالتهم .ق�صار ت�ألقت يف ال�سهرة
التي امتدت حتى الفجر.
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عالء زلزيل
جم ّمع ف�ؤاد فيل ال�سياحي يف ال�صرفند كان كعادته على موعد مع
الإحتفال بعيد اجلي�ش .الفنان عالء زلزيل الذي �أحيا ال�سهرة �أ�شعل
حما�سة اجلمهور الذي �سهر معه حتى �ساعات ال�صباح الأوىل.
تق ّدم احل�ضور العقيد الركن �سامي �ضاهر ممثالً قائد اجلي�ش العماد
جان قهوجي.
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ت�صويب
ورد يف العدد الرقم � ،289إ�صدار متوز  ،2009يف مو�ضوع «�سياحة يف الوطن» �صفحة
� ،118أنه «يف معركة عني دارة العام  ،1711عا�ضد الأمراء ال�شهابيون الأمري فخر الدين
الثاين ب�أكرث من مئة �ألف مقاتل ،»...وال�صحيح ا ّنه «يف معركة عنجر العام ،»1622
فاقت�ضى الت�صويب.
كما �سقطت �سهواً ا�سماء عائالت :قي�س� ،شهاب� ،شجاع ،جنبالط ،و�شم�س� ،ضمن �إطار
ا�سماء العائالت يف حا�صبيا.

جميد الرمح
يف البقاع حيث �أم�ضى الرتباء وعائالتهم �أوقاتاً
جميلة يف نادي الرتباء املركزي برفقة الفنان
جميد الرمح وفرقته املو�سيقية.
ً
ح�ضر احلفلة العقيد وجيه جانبني ممثال قائد
اجلي�ش.
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رفيق خوري
يف معر�ض ر�شيد كرامي ،كان الفنان رفيق
خوري جنم اللقاء وبرفقة فرقته املو�سيقية �أحيا
�سهرة جميلة �شاركه خاللها الفنان جان خ�ضري
(مق ّدماً) ،وقمر نادر وغريتا �أبي را�شد.
م ّثل قائد اجلي�ش العقيد الركن
عبد الرحمن بو خليل.
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اجلي�ش والأوالد عنوانان
ب����ارزان يف ح��ي��اة املقدم
امل��غ��وار ال�شهيد �صبحي
العاقوري ،نذر حياته للأول
أوتي
وح�ضن الثاين بكل ما � َ
من حنان.
ال��ي��وم ،ثمة م�ؤ�س�سة
ب إ��سمه توا�صل �إغ���داق
احلنان وفا َء لذكراه ولذكرى
ال�شهيد .وم��ن ن�شاطات
ه��ذه امل�ؤ�س�سة خميم
�صيفي بالتعاون مع
قيادة اجلي�ش.

خميمات
�إعداد:
ندين البلعة

خميم
«الن�شاط والإن�ضباط»
منوذج لن�شاطات عديدة

د
صصب مؤؤسسسسة امل ملغوار الششهي هداء
قد م ا
ناء الشش
ح
ي
العاقوري تهدي الفرح ألب

فكرة ...فم�ؤ�س�سة...
فمخيم
«بعد ا�ست�شهاد �صبحي ،تخربنا زوجته ال�سيدة
ليا ،قمنا �أنا وبع�ض الأقرباء والأ�صدقاء بالكثري
من الن�شاطات �إكراماً لذكراه وحتقيقاً ملا كان
يرغب به .يف ما بعد ارت�أينا جمع امل�شاريع
والن�شاطات التي كنا ننظمها يف �إط��ار ر�سمي
فكانت «م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
العاقوري».

امل�ؤ�س�سـون واملمـولون هـم مـن الأق��رب��اء
والأ�صدقاء تواكب عملهم قيادة اجلي�ش بدعمها
ورعايتها كل الن�شاطات.
عن املخيم ال�صيفي ال��ذي نظمته امل�ؤ�س�سة
لأوالد ال�شهداء تقول ال�سيدة العاقوري« :انطلقت
فكرة املخيم من الن�شاطات التي �أقوم بها مع
�أوالدي .وبالتعاون مع قيادة اجلي�ش ورعايتها،
قررنا تنظيم هذا املخيم ،فاهتممنا بالناحية
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الإدارية وا�ستقدمنا فريق القدي�س بول�س
 )Paulلتنظيم الن�شاطات على الأر�ض ،و ّمت ذلك
بالتن�سيق مع الفوج املجوقل».
�أم��ا ع��ن مكان املخيم «فقد �أردن���ا �أن نكون
قريبني من اجلي�ش لن�شعر ب��الأم��ان ،ووجدنا
«البيت الك�شفي» يف غو�سطا بالقرب من الفوج.
الفكرة الأ�سا�سية من هذا املخيم كانت �إ�سعاد
الأوالد وت�سليتهم يف فرتة ال�صيف .هذا بالإ�ضافة

�إىل املخزون الثقايف الذي ميكن �أن يكت�سبوه
من خالل الن�شاطات والزيارات التي يقومون بها،
ي�ضاف �إىل ذلك التع ّرف �إىل اجلي�ش عن كثب».
فر�ص التالقي
على الرغم من بع�ض ال�صعوبات والعراقيل� ،إال
�أن الإنطباعات التي تلت املخيم بدت �إيجابية،

الفريق ّ
املن�شط حتدث عن «فخامة هذا املخيم».
�أم��ا الأوالد �أنف�سهم و�أهاليهم فقد ع�ّب رّ وا عن
فرحهم وارتياحهم خ�صو�صاً ملا �أ ّمنه املخيم من
فر�ص التالقي ومعاي�شة احلياة الع�سكرية.
الوقائع
جمعت م�ؤ�س�سة املقدم املغوار ال�شهيد �صبحي
العاقوري ،نحو ثمانني ول��داً من �أبناء �شهداء

القدي�س بول�س بالتعاون مع عنا�صر من الأفواج
الع�سكرية.
و�صل الأوالد �صباح يوم الإثنني 2009/7/20
وق�سمهم املنظمون
�إىل املخيم ،فكان التعارف ّ
�إىل ف��رق و�أعطوهم التعليمات والتوجيهات
الالزمة�.ضمن برنامج حمددّ ،
ح�ضره النا�شطون
م�سبقاً ،تع ّلم الأوالد �صرخات و�أغنيات مم ّيزة،
بالإ�ضافة �إىل ن�شيد املخيم .كما قاموا ب�ألعاب

ن�شاطات متنوعة
ّ
حت�ضر م�ؤ�س�سة املق ّدم
ال�شهيد �صبحي العاقوري
لن�شاطات من ّوعة �أولها
�أ�سبوع ُينظم يف منطقة
دير الأحمر ،م�سقط ر�أ�س
ال�شهيد ،ل�ل�أوالد وال�شباب
ُيختتم بو�ضع �أكاليل على
الن�صب التذكاري لل�شهيد
و�سهرة ختامية وقدا�س.
كما يتم التح�ضري لن�شاط
يف �إط�����ار ع��ي��د رم�ضان
ت��ت��ب��ع��ه ع����دة ن�شاطات
مرتابطة ل��زرع الفرح يف
قلوب العائالت يف الأعياد.
ه����ذا ب���الإ����ض���اف���ة �إىل
التح�ضري لإق��ام��ة حديقة
عامة يف منطقة «البوار»
على �إ�سم ال�شهيد املق ّدم
�صبحي العاقوري.

اجلي�ش الذين ا�ست�شهدوا يف معركة نهر البارد ،ون�شاطات من ّوعة مثل لعبة القانون� ،ألعاب
�ضمن خميم ترفيهي تربوي يف مركز املخيم يف ال�ساعة ،لعبة الليل وغريها.
غو�سطا ،بالقرب من ثكنة الفوج املجوقل (من
الزيارات
 2009/7/20وحتى .)2009/7/27
ً
ً
ج���ا�ؤوا م��ن ك��ل ن��ح� ٍ�و و���ص��وب ت��ارك�ين وراءه���م مل يكــن هذا املخيــم روتينيــا �أو عاديا ،بل
الفروقات الإجتماعية والدينية ،وت��و ّح��دوا يف مت ّيز بالرحالت وال��زي��ارات اخلارجيـة �إىل عدة
ن�شاطات م�شرتكة ّ
ح�ضرها لهم فريق من جمعية �أم��اك��ن .ففي اليوم الثاين للمخيم زار الأوالد

قاعدة جونية البحرية فقاموا برحلة بحرية ،زاروا
من بعدها نادي ال�ضباط يف جونية حيث مار�سوا
ال�سباحة.
الزيارة الثانية كانت �إىل ثكنة الفوج املجوقل
يف غو�سطا .العقيد الركن ج��ورج ن��ادر ،قائد
الفوج حتدث عن الدور الذي تواله فوجه يف ما
يخ�ص املخيم« :ك ّلفتنا قيادة اجلي�ش الإ�شراف
على املخيم نظراً اىل قرب موقعه من ثكنتنا،
فتولينا ال�سهر على حرا�سته وت�أمني امل�ستلزمات
للأوالد والنا�شطني من ماء وكهرباء وغذاء وطبابة
وغريها ،مع نقل طلباتهم �إىل الأجهزة املخت�صة
بغية معاجلتها .فهم بالنهاية �أوالد �شهدائنا،
ولهم منا كل اهتمام ،وهذه هي فكرة القيادة
�أ�سا�ساً».
ك�شافة القبيات
خ�لال وج��ود االوالد يف ثكنة الفوج املجوقل،
ق��ام فريق من ك�شافة القبيات بزيارتهم،
ف�أرادوا م�شاركة اجلي�ش يف عيده و�شكره على
الت�ضحيات التي يقوم بها.
عن هذه الزيارة �أو�ضح العقيد الركن
نادر �أن قيادة اجلي�ش ت�سمح عاد ًة ،قبل
�أ�سبوعني من عيد اجلي�ش ،با�ستقبال
وف��ود طالبية وك�شفية لزيارة الثكنات
الع�سكرية .وك�شافة القبيات كانت من �ضمن
هذه الوفود.
من الن�شاطات التي تابعها الأوالد يف الفوج
املجوقل العرو�ضات التي �أده�شتهم.
ً
«قمنا بهذه العرو�ضات لأنها ت�ؤثر كثريا يف
نفو�س الأوالد ،فتبقى معهم ك��ذك��رى طوال
حياتهم .بد�أنا بتقليد ثابت لدى الفوج ،حيث
نطلب من �أي وفد قادم لزيارتنا� ،إح�ضار �إكليل
من الزهر لو�ضعه على الن�صب التذكاري ل�شهدائنا
�إكراماً لأرواحهم .قمنا بعدها باملرا�سم القانونية
لرفع العلم مع فرقة من مو�سيقى اجلي�ش
وق ّدمنا العر�ض الع�سكري للمجوقل.
بعدها كانت ن�شاطات �أك��ل احل��ي��ة ،الهبوط
باحلبل على �أنواعه وكل العرو�ض التي ت�شمل
املخاطرة ،حتى ن�ش ّجع الأوالد على الإنخراط يف
احلياة الع�سكرية والتع ّرف على منط احلياة الذي
كان �آبا�ؤهم يعي�شونه .قمنا �إذاً بكل العرو�ض التي
ت�ش ّوقهم وتق ّربهم منا».
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اىل العلى
ال�سيدة برناديت ا�سكندر
�أ���ش��رف��ت على زي���ارة ك�شافة
القبيات للفوج .وه��ي ت�شرح
الهدف من م�شاركة �أوالد ال�شهداء:
«�أردن��ا �أن تكون زي��ارة الك�شافة �إىل
ثكنة املجوقل يف اليوم نف�سه لوجود
�أوالد ال�شهداء فيه حتى ي�شعر �أوالدنا بقيمة
�أهلهم ويدركوا �أن �أوالداً غريهم ُحرموا
من �آبائهم ليبقى الوطن وينعم
�أهله بال�سالم والأمان.
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ك��م��ا �أردن����ا �أن نتع ّرف
�أكرث على اجلي�ش فال تبقى
حواجز بيننا وبينه .واحلقيقة
�أننا �شعرنا بحفاوة اال�ستقبال يف
ثكنة املجوقل».
وقد وج ّهت ال�سيدة ا�سكندر ،ب�إ�سم
كل �أوالد الك�شافة ،حتية اىل اجلي�ش يف
عيده وقالت�« :إن ال ُعلى الذي ن�سعى �إليه
يف ن�شيدنا الوطني ،لن نعرفه �إال مع
جي�شنا ...ف�إىل العلى ما دام العلو
جمداً».
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م�شاركة
يف ح���ا����ض���ـ���رة ال��ف��ـ��وج
املجوقل �أي�ضاً التقينا الأب
مي�شال ع��ب��ود ،ال��ذي اع��ت�بر �إن
فكرة النزول �إىل املناطق وم�شاركة
املدنيني ن�شاطات الأف��واج ممتازة،
لتعريف النا�س على اجلي�ش الذي يعي�ش
الت�ضحية احلقيقية.
ف��ب��ـ��دل �أن ي��ن��ـ��زل �شبابنــا �إىل
التظاهرات وي�سمعوا اخلطابات،
يجب �أن ي�شاركوا جي�شنا
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تعبه حلمايتهم.
م��ن ناحيــة �أخ����رى� ،إن
�أوالدن��ـ��ـ��ا يــرون اجليــ�ش يف
الوجه املرح بعيــداً عن اجلبهة
واحلواجز .والأه��م �أن هــذا املخيــم
يجمــع �أوالداً م��ن ك��ـ��ل املناطق
والطوائف...
و�أخ�ي�راً يف عيد اجلي�ش �أل��ف حتية ملن
ي ��أك��ل��ون ل��ق��م��ت��ه��م ل��ي�����س م���ن ع��رق
جبينهم فح�سـب ،بل ُمغ ّم�سة بدماء
ال�شهادة.
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ت�سلية مفيدة
ت�ض ّمن برنامج املخيم
يومـاً ك�شفياً ،اخ ُت ِتم ب�سهرة
ن����ار .ك��م��ا ق���ام���وا ب��ن��زه��ة يف
التلفريك ،وزاروا ف��وج املغاوير
ومدينة امل�لاه��ي ،و�شاهدوا عرو�ض
�سريك.
ّ
املـ�س�ؤول عن الفريـق املنظـم ،باتريك
�أب��ي عقل ،تناول �أهمية ه��ذا املخيم
ال���ذي ���ض� ّم نحو ثمانني ول���داً من
وانتماءات خمتلفة:
أديان
ٍ
� ٍ
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«ه��ن��ا تكمن ال�صعــوبة،
بحيث ينبغي �إي�صــال ر�سالة
املحبة للجميـع ،وتعويدهم
على تق ّبل بع�ضهم البع�ض ،هذا
�إ�ضافة �إىل تنمية الثقة بالنف�س
واال�ستقاللية عند الأوالد بعيداً عن
�أهلهم.
املقدم الطبيب كوليت الفرجني �شاركت
يف التنظيم وه���ي ت���رى �أن الأوالد
يكت�سبـون الكثيـر من حياة املخيم،
ك��اح�ترام علم وطنهـم� ،إذ
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ي�����ش��ارك��ون يف احتفـال
رف��ع��ـ��ه ك��ـ��ل ي���وم �صباحاً،
قبل �أن يبـد�أوا ن�شاطاتهـم
اليوميـة.
الهدف من الن�شاطات والزيارات
التي يقومون بها� ،إ�شعارهم باحت�ضان
اجلي�ش لهم ووفائه لذكرى �آبائهم.
والحظت� ،أن م�شـاركة الأوالد بعـرو�ض
الفـوج املجوقل كانــت ح��اف��زاً لهـم
لي�شعروا كم هم �أقوياء وي�ستطيعـون
�أن يعطوا مثل �آبائهم.
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للأوالد �آرا�ؤهم
ت��ظ��ه��ـ��ر ال�����ض��ح��ـ��ك��ة على
وج��ـ��ـ��وه الأوالد ،وميكــن �أن
ن�لاح��ـ��ـ��ظ م��ـ��ـ��دى ف��رح��ت��ه��م يف
الربنامج الذي ّ
ح�ضره لهم الق ّيمون
على ه��ذا املخيم .بع�ضهم ع�ّب�رّ عن
�شعوره على طريقته.
• جويــ�س عاقــوري تعبرّ عن �إنبهارها
باملفاج�آت اليومية وال�ضيوف الذين
ي���زورون امل��خ��ي��م ،وت�شكر اجلي�ش
الذي تعب معهم.
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• �أم��ا م��روى فت�شعر
بفرح كبري ،فقد تع ّرفت
ع��ل��ى �أ���ص��دق��اء ج���دد والأه���م
�أنهم �شعروا بالأمان لأن اجلي�ش
كان يحيط بهم ويحميهم.
• جوليــان وجوليــا الرحبــاوي
�أخبــرا عــن ا�ستمتاعهما ب��الأوق��ات
امل�سلية التي يق�ضونها يف هذا املخيــم.
ف��ج��ول��ي��ان ف��رح مب�شـاركة الفــوج
املجوقل الن�شاطات والتدريبات،
وخ�����ص��و���ص�اً �أك���ل الأف��اع��ي
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وامل�شوار باملالالت.
���ان
وج��ول��ي��ا ت��ع��ل��م��ت �أغ� ٍ
ورق�صات وت�صفيقات جديدة،
بالإ�ضافة �إىل الإن�ضباط والتنظيم.
• مايا وجينفر هاليل �شعرتا
ب��الأم��ان وال�سعادة مع الرفاق اجلدد
الذين تعرفتا عليهم ومتنيتا ر�ؤيتهم
من جديد.
وهما توجهان حتية �إىل اجلي�ش يف
عيده وت�شكران النا�شطني يف هذا
املخيم.
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حط �إيدك ب�إيدي
�أحب �أوالد ال�شهداء الذين
���ش��ارك��وا يف ه��ذا املخيم �أن
يو ّجهوا حتية �إىل الفوج املجوقل
ف�صرخ النا�شط باتريك �أبي عقل:
«ت ��أه��ب» ،ف�����أ ّدوا التحية �صارخني:
«جموقل» .وغنوا �أغنية تعبرّ عن وحدتهم
على الرغم من �إختالفهم:
«يا خ ّيي حط �إيدك ب�إيدي ،وغمرين تنبني
الإن�سان ،ونخ ّلي جمعتنا �سعيدة� ،شو ما �صار ما
بدنا �أحزان ،ما يف فرق يا خ ّيي ،ب ّيك هوي
ب ّيي ،كلنا والد الرب احل ّنان».

304

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

احلفلة اخلتامية
يف ال���ي���وم الأخ���ي��ر من
املخيم ،اخ ُتتمت الن�شاطات
ب�����س��ه��رة مم��ي��زة ع��ر���ض فيها
الأوالد ما تع ّلموه مع النا�شطني
واملنظمني .افتتحت ال�سهرة بالن�شيد
الوطني اللبناين ،بح�ضور العقيد الركن
ج���ورج ن���ادر ق��ائ��د ال��ف��وج امل��ج��وق��ل ،مع
عدد من ال�ضباط والفنانني و�أه��ايل الأوالد،
�إ�ضافة �إىل الهيئة الإدارية للمخيم وفاعليات
�إجتماعية ومدنية.
ثم �ألقى قائد الفوج كلمة توجه
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قائد اجلي�ش يف املخيم
زار املخيم العديد من ال�شخ�صيات امل�شهورة من ممثلني وفنانني انبهر
الأوالد بح�ضورهم .ولكن الزيارة الأهم التي �أده�شتهم كانت زيارة قائد اجلي�ش
العماد جان قهوجي غري املتو ّقعة.
«عند و�صول العماد قهوجي �إىل باب املخيم تفاج�أ به الأوالد فاندفعوا
بعفوية وحما�سة �إىل �إ�ستقباله قرب �سيارته ،كانت هذه الزيارة دعماً معنوياً

لهم ،ا�شعرتهم ب�أهميتهم و�أهمية �آبائهم ال�شهداء بالن�سبة اىل امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية وقائدها ،و�ساهمت يف تعزيز معنويات الفريق ّ
املن�شط �أي�ضاً.
�أم�ضى العماد قائد اجلي�ش بع�ض الوقت يف املخيم ،جا َل َ�س االوالد وحتدث
�إليهم� ،س�ألهم عن انطباعاتهم وما تع ّلموه يف املخيم� ...أما هم فت�ص ّرفوا
على �سج ّيتهم معبرّ ين عن فرحهم بوجوده.

فيها �إىل �أبناء ال�شهداء كي يتذكروا �آباءهم دائماً ،با�سكال �صقر فرحة الأوالد ب�أغنيات وطنية �أ�ضفت
جواً من الفرح على ال�سهرة .ويف اخلتام ،ق ّدمت
لأنهم فخر اجلي�ش اللبناين.
ت�ض ّمنت ال�سهرة لوحات فنية متنوعة من امل�ؤ�س�سة والفوج املجوقل الدروع التكرميية �إىل
�إعداد حركة القدي�س بول�س .كما �شاركت الفنانة كل َمن �ساهم يف �إجناح املخيم.
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�آب�/أيلول

9

خطوة اوىل
�إعداد:
جان دارك ابي ياغي

«واقفاً ...ي�ست�شهدُ
الأرز» هو عنوان
املعر�ض الأول
للمهند�سة والفنانة
الت�شكيلية مرينا
�صليبا ،الذي �أقيم
يف ال�صالة الزجاجية
لوزارة ال�سياحة
برعاية وح�ضور وزير
ال�سياحة الأ�ستاذ
�إيلي ماروين.

شهد الأرز»
«واقفاً ...ي�ست� ُ

2
0
0

معـر�ض مرينــا �صليبــا

التحدي الداخلي
تقول الفنانة عن املعر�ض �إنه نوع من
التحدي الداخلي معطوفاً على رومان�سية
الوفاء ل�شهداء �سقطوا من �أجل كل لبنان
و�آخرين �أحياء كادوا ي�سقطون من �أجل لبنان.
�أبعاد وطنية وفكرية عبرّ ت عنها الفنانة
ب�ص َور �شخ�صية (بورتريه) مر�سومة بالزيت
للذين �أ�صبحوا �شهداء كل الوطن ويف ذمة
اهلل وهم :رفيق احلريري ،با�سل فليحان،
�سمري ق�صري ،جورج حاوي ،جربان تويني،
بيار اجلميل ،وليد عيدو� ،أنطوان غامن،
فرن�سوا احلاج ،وو�سام عيد .بالإ�ضافة اىل
ال�شهداء الأحياء :مروان حمادة ،مي �شدياق
واليا�س امل ّر.
قدر لبنان
ال�شاعر روبري غامن ،الذي ق ّدم للمعر�ض
واختار عنوانه قال« :عندما تيب�س الأرزة
تبقى واقفة .هكذا هم ال�شهداء ي�سقطون
وهم واقفون .لقد �أردنا يف هذا العنوان �أن
نخرج عن م�ضامني العناوين الكال�سيكية
يف �أي معر�ض للر�سم �أو الفن ...فيه �إ�صرار
على �أن لبنان مهما حاولوا نحره وجعله
ي�ست�شهد ،ف�إن �أ�سطورة طائر الفينيق
ُوجدت لتتطابق مع م�ضامينه الكيانية
واحل�ضارية واجلوهريةّ ،
مب�شرة ب�أنه ينبعث
دائماً من حتت الرماد ليعود �أبهى و�أروع.
هذا هو قدر لبنان العظيم».
ري�شة احلياة
ً
«ري�شة تهب احلياة جمددا» هو عنوان
مقدمة �ألبوم ال�صور (ن�سخة عن لوحات
املعر�ض) لل�شاعر روبري غامن الذي جاء
فيها« :حتفر على الزمن وجوهاً ،رحل
�أ�صحابها ،ليبقوا جم ّذرين يف ترابات
لبنان العظيم ،وطن ال�شهداء وال�شم�س
والع�صافري.
ً
ري�شة تهب احلياة جمددا ،عرب اللون
و�إيقاع اللحون الداخلية ذات الربيق� .إنها
للفنانة الت�شكيلية مرينا �صليبا ،تق ّدم ،يف
معر�ضها الأول� ،أ َلقاً ،وهو ،ك�أنه متداخل يف
معار�ض كثرية ،عربتْ .»...
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حت ّول التكرمي الذي ّ
نظمته
�آب�/أيلول
الهيئة الوطنية ال�صحية
2
االجتماعية ،لنا�شر جريدة «ال�سفري» طالل �سلمان ،يف
0
مركز جمعية خ ّريجي اجلامعة الأمريكية يف كليمن�صو،
0
�إىل منا�سبة لتطرح هذه اجلمعية املتقدمة والرائدة
يف العمل ال�صحي االجتماعي اجلامع ،ع�شرات الأ�سئلة
عن مفهوم ال�صحة وحال هذا القطاع يف لبنان .وذلك
تكرمي ًا لهم
بالإ�ضافة �إىل عالقته بالإعالم ،والآلية الف�ضلى لتعميق
�إعداد:
التعاون بني القطاعني ،وتفعيل النقا�ش مبا فيه من
تريز من�صور
مردود �إيجابي على ال�صحة يف لبنان .ح�ضر االحتفال
النائب الوليد �سكرية ،والنائب ال�سابق �إ�سماعيل �سكرية،
ونقيب ال�صحافة حممد بعلبكي ،ونقيبا ال�صيادلة ال�سابقان ليلى
خوري وزياد ن�صور ،وجمع من الأطباء و�أع�ضاء الهيئة والفعاليات.

9

الهيئة الوطنية
ال�صحية الإجتماعية
تك ّرم ال�صحايف
طالل �سلمان
324
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قلباً وقالباً
بعد الن�شيد الوطني اللبناين� ،ألقت عريفة
االح��ت��ف��ال ت��ري��ز من�صور كلمة ع � ّرف��ت فيها
باملحا�ضرين وق ّدمت املك ّرم قائلة� :صاحب قلم
مميز وكلمة حرة وق�ضية عربية مقد�سة وم�سرية
�إعالمية مبدعةّ ،
تخطت حدود هذا الوطن ال�صغري
لت�صل �إىل عاملنا العربي الكبري .ثابت يف
موقفه ،و«على الطريق» حيث اال�ستباقية
والعمق يف التحليل وال�صوابية يف الر�أي ،يكتب
ب�أ�سلوبه ال�شاعري ،حتى يف مقاله ال�سيا�سي.
ي��ه��رب ف��رح�اً �إىل هوام�شه ،خمتبئاً بعباءة

ال�صحافة ،معرباً عن م�شاعره ووجدانه ،و�شغفه
باملو�سيقى ،وع�شقه الطرب الأ�صيل.»...
واع��ت�بر رئي�س الهيئة ،الدكتور �إ�سماعيل
�سكرية� ،أن «امل��ك � ّرم بيننا ال��ي��وم ،هو قيمة
يف عامل ال�صحافة وميدانها� ،أكدها وا�ستحقها
عرب ن�صف قرن من الزمن من الن�ضال بالفكر
والقلم ،هو الوطني املتحرر من قيود الع�صبيات
و�أمرا�ضها ،والعروبي عقالً وقلباً وحلماً ودماً
وحتى باللون ،وم��ق��اوم بحرب مزيجه اخلا�ص،
وفل�سطيني ينزف قلمه حرباً ودماً حني تنزف

فل�سطني� .صلب وعنيد خلف مبادئه والقناعات،
وجداين الإنتماء� ،صادق و ّ
يف لأ�صدقائه ،مر ّكب
م��ن جبلة ق��روي��ة ،تنمو وتكرب وتعي�ش مع
التحديات ،مل ت�سقط �إرادت��ه على الرغم من
حماولة الت�صفية اجل�سدية ،والر�صا�ص يف الوجه،
وتفجري ال�سيارة� ،إىل ق�صف جريدة «ال�سفري».
وتط ّرق �سكرية �إىل «التنوع ال�سيا�سي الآمن
بني الأم�س واليوم ...والغد
وال��غ��ن��ي» يف اجل��ري��دة ،حت��ت �سقف ثوابت
الإنتماء .ثم حتدث عن «املو�ضوع ال�صحي» ،ومن ب��دوره قال طالل �سلمان يف كلمة تو ّجه بها
باب عالقته بالإعالم حتديداً ،وكيفية تعاطي �إىل احل�ضور�« :شرف يل �أن �أكون هنا بينكم� ،أيها
الإعالم مع الق�ضايا ال�صحية التي ال جمال فيها الكوكبة من الفدائيني الذين ق ّرروا بوعيهم �أن

�إال للنطق باحلقائق العلمية معززة بقدر من
الإر�شاد والتوعية.
ب��دوره انطلق �أحد م�ؤ�س�سي الهيئة ،وعميد
كلية ال�صحة يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت،
الدكتور �إميان نويه�ض ،من «ذكرى تعود �إىل 35
�سنة خلت� ،إذ �أذكر �أنه يف يوم من �أيام العام
� ،1974أخربنا �أخي وليد نويه�ض عن م�شروع
جريدة �سيا�سية يومية �ستنطلق قريباً ،وما
علق يف ذهني �آن���ذاك �إين ا�ستغربت متاماً
الإق�تراح لت�سميتها «ال�سفري» :معقول جريدة

ا�سمها ال�سفري؟ ...واليوم وبعد � 35سنة �أقول:
معقول ما يف جريدة ا�سمها «ال�سفري»؟ و�أكرر
تهاين لكم �أ�ستاذ طالل بنجاحكم يف حتويل احللم
اىل حقيقة» .وتط ّرق نويه�ض �إىل ما ا�سماه
«مو�ضوعاً بحثياً طويالً ومعقداً ومت�شابكاً وهو
مو�ضوع الإعالم وال�صحة».

وح��دة وطننا ال�صغري ال��ذي يفاجئنا
�شعبه دائماً ب�أنه عمالق ،متى حترر من
قيود الطبقة ال�سيا�سية التي تريده
كياناً الئتالف الطوائف املحرتبة ،دائماً».
واعترب �أن الهيئة «ت�شق طريقها عرب ال�صعب،
مق ّدمة منوذجاً رائ��داً يف جمال العمل ال�صحي
االجتماعي ب�أفق وطني مفتوح ،ال يقبل التمييز
�أو التفريق بني املواطنني على قاعدة طائفية
�أو جهوية �أو �سيا�سية».
وهذا ،بح�سب �سلمان« ،يع ّر�ضها �إىل مواجهات
دائمة مع ه��ذا النظام الطوائفي ال��ذي يريد

يتح ّدوا حماوالت تفتيت هذا املجتمع ومتزيق
الأوا�صر بني مكوناته ،و�أن ي�ؤ ّكدوا وحدته الثابتة،
�إن��ط�لاق �اً م��ن عا�صمته الأم�ي�رة ب�ي�روت التي
احرتقت �أكرث من مرة ومل ترفع الأعالم البي�ضاء،
امتداداً �إىل جهاته املختلفة الغائبة عن الذاكرة
الر�سمية ،جبالً و�شماالً وبقاعاً و�صوالً �إىل جنوب
املواجهة والن�صر الذي نحتفل بذكراه الثالثة،
تالق
هذه الأيام« .لقد كنا يف «ال�سفري» على ٍ
دائم مع الهيئة الوطنية ال�صحية االجتماعية،
مفرت�ضني �أن جهودنا تتكامل من �أجل حماية

ال��دول��ة جم��رد خ��ادم يعمل ب��الأج��ر ل��دى �أم��راء
الطوائف واملذاهب� ،أبطال احلرب الأهلية� ،أم�س
واليوم وغداً».
وخ��ت��م« :ال �أ�ستطيع ال���رد على مبادرتكم
بتكرميي �إال بالتعهد ب�أن تكون «ال�سفري» رفيق
�سالح لكم ،يف جهدكم املمتاز خلدمة جمتمعنا
هذا ،الذي ت�ستخدمه الطبقة ال�سيا�سية لتحقيق
�أغرا�ضها ،ثم ترتكه نهباً خلالفاتها ،حمروماً
من اخلدمات ال�ضرورية التي من حقه �أن
يحظى بها ،لو �أن الدولة كانت دولته».
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نعت قيادة اجلي�ش العميد
امل��ت��ق��اع��د ح�����س��ن��ي ح�سان
رف��ع��ت ال���ذي ت���ويف بتاريخ
.2009/7/18
 م��ن م��وال��ي��د - 1931/11/22بريوت.
 تط ّوع يف املدر�سة احلربية ب�صفةتلميذ �ضابط اعتباراً من .1950/10/5
 رق��ي لرتبة م�ل�ازم اع��ت��ب��اراً من ،1954/9/21وتد ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد اعتباراً من .1981/7/1
 حائز:• و����س���ام احل����رب ذو النجمة
الربونزية.
• ميدالية الإ�ستحقاق اللبناين
الف�ضية.
• و�سام الأرز الوطني من درجة
فار�س.
نعت قيادة اجلي�ش العقيد الإداري حم�سن
حديب الذي تويف بتاريخ .2009/7/5
 م��ن مواليد - 1954/10/20بريوت.
 عينّ يف اجلي�ش ب�صفة مالزم �إداريمتم ّرن اعتباراً من .1983/7/17
 رقي لرتبة مالزم �أول �إداري اعتباراًمن  ،1985/9/1وتد ّرج يف الرتقية
حتى رتبة عقيد �إداري اعتباراً من
.2005/1/1
 حائز:• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.
• و����س���ام التقدير
ال��ع�����س��ك��ري من
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يف �سجل اخللود

العميد املتقاعد ح�سني ح�سان رفعت

• و���س��ام 1961/12/31
التذكاري.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين
ال��ف�����ض��ي ذو ال�����س��ع��ف لأع��م��ال

حربية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط بالأقدمية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
كومندور.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الأوىل.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
�ضابط �أكرب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
 تابع عدة دورات درا�سية يف الداخلواخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العقيد الإداري حم�سن حديب

الدرجة الف�ضية.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثالثة.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين من
الدرجة الثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة
فار�س.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش
ثالث مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش
 17مرة.
• تهنئة امل��دي��ر العام
للإدارة.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العريف خالد �أحمد ال�سيد

نعت قيادة اجلي�ش العريف
خالد �أحمد ال�سيد ال��ذي تويف
بتاريخ .2009/8/4
 من مواليد - 1971/3/20فنيدق  -ق�ضاء عكار .
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ.1991/1/1
 من عداد فوج التدخل الرابع. -حائز :

اجلندي وليد خالد
عبد اللطيف

يف �سجل اخللود

• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الإ�ستحقاق اللبناين
من الدرجة الرابعة الربونزي.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• ميدالية امل�ؤمترات للعام
.2002
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد
اجلي�ش  20مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الفوج �أربع
مرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العريف �شربل دوميط كنعان

نعت قيادة اجلي�ش العريف
�شربل دوم��ي��ط كنعان ال��ذي
تويف بتاريخ .2009/6/29
 من مواليد 1971/1/11 بلدة علما  -ق�ضاء زغرتا -حمافظة ال�شمال.
 تط ّوع يف اجلي�ش اعتباراًمن .1995/4/8
 حائز :اجلي�ش  12مرة.
• ميداليات امل ��ؤمت��رات • تهنئة قائد اللواء �ست
مرات.
للعام .2002
• ت��ن��وي��ه ال��ع��م��اد قائد • تهنئة رئي�س غرفة
العمليات اخلا�صة.
اجلي�ش ثالث مرات.
• تهنئة ال��ع��م��اد قائد  -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

املمددة خدماته
املج ّند ّ
�أحمد �شوقي �شكر

املمددة خدماته
املج ّند ّ
حممد جندي

نعت قيادة اجلي�ش املج ّند املم ّددة خدماته
حممد جندي الذي تويف بتاريخ .2009/6/30
نعت ق��ي��ادة اجلي�ش اجل��ن��دي وليد خالد عبد نعت قيادة اجلي�ش املج ّند املم ّددة خدماته �أحمد  -من مواليد � -1990/5/4صريفا  -ق�ضاء �صور.
�شوقي �شكر الذي تويف بتاريخ .2009/8/6
 ج ّند يف اجلي�ش اعتباراً من .2009/3/30اللطيف الذي تويف بتاريخ .2009/6/19
 من مواليد  - 1982/8/1بلدة قبعيت  - -من مواليد  -1989/4/17بلدة جمدل عنجر  -من عداد لواء امل�شاة ال�ساد�س  -الكتيبة .62 حائز: ق�ضاء زحلة  -حمافظة البقاع.ق�ضاء عكار  -حمافظة ال�شمال.
ً
 تط ّوع يف اجلي�ش اعتباراً من  - .2008/12/27م ّددت خدماته اعتبارا من .2009/2/17• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تنويه رئي�س املجل�س الع�سكري.
 من عداد فوج التدخل اخلام�س. من عداد لواء امل�شاة الأول  -الكتيبة .13 عازب. عازب. حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش. عازب.اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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من القلب

بقلم:
العقيد حممد ر�ضا رمال

مل �أكن �أت�ص ّور �أن وج��ودي بني اجلمهور الذي
ح�ضر ملتابعة مباراة يف كرة ال�سلة على ملعب
�إح��دى مدار�س حمانا �سوف ُيك�سبني �أكرث من
مفخرة واح��دة ،عدا عن �أن ول��دي �إب��ن ال�سبعة
ع�شر عاماً ي�صول ويجول يف �أرجاء امللعب م�س ّجالً
النقاط ل�صالح فريقه ،و�سط ت�شجيع الفتيات،
الذي مل �أت�أكد حتى الآن ما �إذا كان هو� ،أم وجودي
�أنا ،وراء اندفاع ولدي وت�ألقه.
و�أي���اً يكن ال�سبب ،ف��وج��ودي هناك جعلني
أحت�س�س مفخرة �أخ��رى ،طاملا رافقتني خالل
� ّ
خدمتي الع�سكرية ،وكانت �أ�صدا�ؤها ترت ّدد دائماً
على م�سامعي �أينما حللت.
يف ال�صف الثاين من مقاعد اجلمهور جل�ست
مت�أبطاً �آل��ة الت�صوير ،و�أم��ام��ي ك��ان يجل�س
�أ�شخا�ص بدا يل من متابعتهم جمريات املباراة،
ومن حركة النا�س باجتاههم� ،أنهم رئي�س النادي
منظم البطولة ،و�أحد احلكام الريا�ضيني العرب،
و�شخ�ص �آخر تع ّرفت عليه الحقاً وكان راعي تلك
الدورة الريا�ضية.
على مدخل امللعب ،حيث تقام املباراة ،كان
ثالثة ع�سكريني ،بكامل ان�ضباطهم وحر�صهم،
يراقبون ما يجري ،ويعملون على ت�أمني �سالمة
املكان و َم��ن فيه ،حتى انت�صف زمن املباراة
ف�صدح �صوت املو�سيقى يف الأرج����اء ،و�أخ��ذ
الالعبون ق�سطاً من الراحة �إ�ستعداداً لل�شوط
الثاين ،فدخلت �آلة الت�صوير التي �أحملها يف
�إجازة حمدودة ،وانت�شر بع�ض الفتية والفتيات
بني املقاعد يوزعون احللوى واملرطبات على

�أنا
واحد
منهم
احلا�ضرين ،وكان من الطبيعي �أن تبد�أ مرا�سم
ال�ضيافة من حيث يجل�س الق ّيمون على املباراة،
�أي من �أمامي ،وهكذا كان.
ّ
وبدا كل �شيء عادياً بالن�سبة �إيل ،حتى �سمعت
رئي�س النادي وهو يطلب من �إح��دى الفتيات
ال��ق��ي��ام ب��واج��ب ال�ضيافة جت��اه الع�سكريني
الثالثة الواقفني عند مدخل امللعب ،فبادره
�أحد اجلال�سني بجواره القول« :ال تتعب نف�سك،
ف�إنهم ال ي�أخذون �شيئاً ،لقد حاولنا ذلك معهم
يف ال�سنة املا�ضية ومل ن��و ّف��ق» .ف��رد رئي�س
ال��ن��ادي« :ه���ؤالء غريهم ،وال يجوز �أن ينظروا
الينا ونحن نتناول املرطبات واحللوى بينما هم
واقفون منذ �ساعات من دون طعام ،وعلى كل
حال ،ال ب�أ�س من املحاولة».
ال �أدري ملاذا �أح�س�ست ب�أن متابعة املو�ضوع
باتت تعنيني �أكرث من متابعة املباراة التي
ي�شارك فيها ول��دي ،و�أ�صبحت عيناي تالحقان
خطوات ال�صب ّية التي اندفعت باجتاه الع�سكريني
حاملة طبقاً من احللوى وهي ّ
حتث رفيقاً يحمل
املرطبات على اللحاق بها.
كانت عيناي �شاخ�صتني باجتاه الع�سكريني،
وكان امل�شهد الذي �سيح�صل معروفاً لديّ  ،وك�أنني
�سبق ور�أيته يف ملعب �آخر ومكان �آخر ،لكني
كنت بحاجة اىل �أن �أزرعه جمدداً يف ذاكرتي ،و�أن
�أ�س ّجل نقطة يف مرمى رئي�س النادي بالرغم
من �أين ال �أعرفه وال � ّ
أكن له �أية �ضغينة.
رف�ض الع�سكريون بلطف ،بالرغم من �إحلاح
ال�صبية ،ومل يطل الوقت حتى عادت ورفيقها

خائبني ،وكان من الطبيعي �أن يعودا اىل َمن
�أر�سلهما ليخرباه مبا ج��رى .وب��دا يل �أن عيون
النا�س كانت تتابع ما يجري ،وال �أدري ملاذا،
رمبا لأنهم كانوا بحاجة اىل �أن يزرعوا جمدداً
يف ذاكرتهم �صوراً �ألفوها يف وقت �سابق� ،أو
لي�ستبدلوها ب�صور �أخرى� ،أو رمبا لأن كالً منهم
كان يخطط لك�سب الرهان من اجلال�س بجواره،
ومل يكن يدور يف بال �أحد منهم �أنني اي�ضاً قد
دخلت يف عملية الرهان من دون ا�ستئذان �أحد.
بعد ع��ودة ال�صبية ورفيقها بخفي حنني،
�سمعت �أحد احلا�ضرين يقول�« :أمل �أقل لك؟»،
فا�ستويت يف مقعدي مزهواً كمن ربح املباراة،
ووددت �أن �أقف �صارخاً ب�أعلى �صوتي� :أنا واحد
منهم� ،أنا واحد منهم ،تتغيرّ وجوهنا ،و�أ�سما�ؤنا،
وقاماتنا ،و�أ�سماء قطعاتنا ،ويتغيرّ الزمن ،وال
تتغيرّ تربيتنا و�إبا�ؤنا وتر ّفعنا ومهماتنا.
يف تلك الأم�سية مل يعد يهمني َمن الفائز
باملباراة ،وال عدد النقاط التي �س ّجلها ولدي يف
مرمى اخل�صم ،وال كثافة املعجبات به ،كانت
عيناي تتجهان اىل �أبطال املباراة احلقيقيني،
الذين �أع��ادوا تذكريي ب��أن ل��ديّ مفخرة �أخرى،
وهي �أنني �أنتمي اىل ه�ؤالء الواقفني كاحلقيقة
على مفارق �أيامنا ،الذين يعطون دائماً وال
ي�أخذون.
ومل ي�سعني ،و�أنا �أغادر املكان� ،إال �أن �أرمقهم
بنظرة �أع��رف �أنهم قد فهموا مغزاها ،وهي
�أنهم قد ك�سبوا الرهان ،وال عجب ،ف�إنهم دائماً
يك�سبونه.
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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بطاقة ملونة
بقلم:
حممد �سلمان

• إ�زرع ق
ب
ل
أ
�
ن
حت
ر
تزر
ث ،واح
�أن تع ،وف ّكر قبل �أن تتحدث� ،صد قبل أ�ن
لأر� �صافح ،فت�أتي املوا�س و�صارح قب
ل
•
ض
م
ا
ح�صادا ً تع�شق ال�سواعد ،وت أ� ح�صاد زرع وظيفياً ،لإدارة :عمل
و
ط
ن
ي
ال
ت
ف
ت�شريف
ح�صادا ً لكالم م� ؤس�ول ،وت أ�تي ي املعاين احلالة الثاني في احلالة ا
ل
أ
و
ىل
:
أ
�
ما
ن
ة ،ويف
ة :جتارة.
وعك مل�صافحة يف القلوب .امل�صارحة
للري �س ذلك ،هو:
ح
را
ث
ة
•
يف
ل
ح،
اله
بنا
وجمال�سة وكالم تائه يف غياب واء ،وح�صاد لكنه قارةن قرية يف
ج
غ
را
ف
ي
ة
ا
الكون،
يف غياب امل�ؤان�سة .ملنطق ،الوطن الأبدي يف تكوين
ا
ل
أ
و
طا
ن،
وهو
وال�سر
مدي ل�شعبه.
ا • يف ال
ث
قا
ف
ة
:
ه
ن
•
دا
املحلوار :ج�سور التالقي ،ويفم ال�سلوك ،ويف ال تت التعبئة الو
ط
ن
ي
ة
يف
ز
الغ عاين ،ويف التوا�ضع :قو الإ�صغاء :توليد وترداد وقف عند حدود ا�ستظهامن ال�شدائد،
ر
الإ رور� :سقوط النجاح ،ويف ة احل�ضور ،ويف حت�شيد ها يف منا�سبات متقط الن�صو�ص،
خاء.
التعاون :ثقافة دائم لل للوعي ،وجمع ل إلرادا عة ،بل هي
الفردي والء والإنتماء للوطن ،وتعز ت ،وتعميق
•
أ�ر�ضا ً و ة والعامة يف احلفاظ على يز للم� ؤس�ولية
م�ستق جميل �أن ت
ك
و
ن
ق
و
ً
ي
ا
و
�ش
ً
ح
ع
دة الوطن:
بالكفا وياً بالإعارة ،و أ�ن تك باجلدارة ،ال
با وم ؤ��س�سات.
بر ءة ال حم صّ� ناً بال�ش ون حم
�
صّ
ً
ن
ا
•
�سئلت:
فاق دربك ،ال �أن فاعة ،و�أ
ن
ما
ت
ه
ع
ل
ي
و
ح
ك
ال
مة
و�أ
ت�س
ه
أ�ن ن ت�سامح ال أ�ن تتهاون ،تعلي عليهم ،ي�أتي زمية �أمام العزمية ،يومك؟ قلت:
ت�س تتباط�أ ،و أ�ن تعطي �أكرث و أ�ن تتمهّ ل ال و�صول بالإنتظار ،وال ارتقاء با وال انت�صار
تمع �أكرث مما تتحدث .مما ت�أخذ ،و أ�ن هيبة بالأحالم ،وال رغيف ب لإتكالية ،وال
ا�ستقا بالت�سكع ،وال موهبة يف التو�سل ،وال
مة بالإنحناء.
التقليد ،وال

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

333

�آب�/أيلول

2
0
0

9

جوائز
�إعداد:
ليال �صقر

معروف عن لواء احلر�س اجلمهوري مت ّيزه بالن�شاط الريا�ضي
وح�صده العديد من ميداليات البطوالت وك�ؤو�سها ،غري �أنه هذه
املرة مت ّيز يف جمال �آخر ،فقد ّ
حل مطبخه الأول بني مطابخ
منطقة جبل لبنان ومطابخ اجلي�ش عموماً للعام .2008

الأول بني
مطابخ اجلي�ش
للعام 2008

مطبخ

احلر�س
اجلمهوري

نظافة
ومهارة وتن ّوع
اجلي�ش  -العدد رقم 291/290
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معايري وموا�صفات
• ملاذا ّ
حل مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري
�أوالً على �صعيد اجلي�ش؟
اجلواب الأول تلتقطه العني مبج ّرد التج ّول يف
�أرجاء املطبخ و�أق�سامه :نظافة وترتيب وعناية
بكل التفا�صيل� .أ ّم��ا التدقيق �أك�ثر فيفيدنا �أن
التزام املعايري املحددة والتعاون التام بني جميع
املعنيني هو ما �أدى اىل هذه النتيجة.
ي�شرف على عمل املطبخ ق��ائ��د الكتيبة
اللوج�ستية العقيد الركن ج��ورج مو�سى� ،أما
امل�س�ؤول املبا�شر فهو �آم��ر �سرية التموين
والنقل الرائد ب ّراء عويدات� .أ ّما فريق العمل
في�ضم جمموعة من الع�سكريني يتوزعون
املهام (طهي ،حت�ضري طعام� ،إ�شراف على
التغذية.)...
م��ه��ارة الطهاة العالية وال��ذي��ن ال
يتعدى عددهم اخلم�سة �أفراد كانت يف
طليعة املعايري التي مت الت�صنيف
على �أ�سا�سها .ي�ضاف اىل ذلك
�أن ه��ؤالء الطهاة ي�ؤمنون الغذاء
ل���ـ� 1200شخ�ص ب�شكل يومي
(ي�صل هذا العدد اىل 1800
ع�����س��ك��ري ،ع��ن��د رف���ع ن�سبة
اجلهوزية).
نوعية الطبخ �صحية وجيدة ،يراعى فيها
ت�أمني ال�سعرات احلرارية اليومية الالزمة لكل ال���ذي���ن
ع�سكري (� 3400سعرة) ،فلواء احلر�س اجلمهوري جنري لهم فحو�صات طبية
ً
ً
من الوحدات املقاتلة يف اجلي�ش .ون�شري يف هذا دورية ،والذين يرتدون زيا موحدا هو الرداء

ال�صدد اىل �أن مديرية القوامة تنظم الئحة
طعام ن�صف �شهرية تو ّحد نوعية الوجبات
الغذائية ،ويراعى عند �إع��داد هذه الالئحة توافر
ال�شروط الإقت�صادية وال�صحية ،وتن ّوع املواد
الغذائية ،بهدف ت�أمني وجبات غذائية كاملة
وم�ست�ساغة من قبل الع�سكريني.
توىل النظافة �أهمية ق�صوى يف مطبخ اللواء
�إذ يراعى هذا العن�صر يف كل مراحل الطبخ وحتى
قبله ،وتبد أ� من نظافة الطهاة
ا ل�شخ�صيــــة
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الأب��ي�����ض املع ّقم
وال��ق��ب��ع��ات البي�ضاء،
والأقنعة الطبية والقفازات ،كما يتم الك�شف
يومياً على نظافة الأظ��اف��ر من قبل ال�ضابط
امل�س�ؤول عن املطبخ.
ً
كذلك يتم الك�شف يوميا من قبل ال�ضابط
امل�س�ؤول على نظـافة الأواين واملعدات ،و ُت ّ
ر�ش
�أق�����س��ام املطبخ و�صالة الطعام باملبيدات
ب�شكل دوري لإبعاد احل�شرات
واجلراثيم،

الع�سكرية واملعاهد الع�سكرية الراقية يف اخلارج.
تق�سم ال�صالة اىل ق�سمني :قاعة للرتباء و�أخرى
للأفراد ،وتتوافر فيها متطلبات الراحة التامة
للع�سكريني فهي جمهزة مبكيفات هواء وبرادي
متنع دخول ال�شم�س ،و�سواها من جتهيزات و�أوان.
ملهارة حما�سبي التغذية دور فعال� ،إذ مل ي�س ّجل
حتى الآن �أي خط�أ يذكر على �صعيد املحا�سبة،
ي�ضاف اىل ما �سبق مهارة �أمناء املخازن يف
التخزين والتو�ضيب.
وت���ت���م م�ضاعفة م��راع��اة املعايري التي �سبق ذكرها �أو�صلت
كمية الر�ش �صيفاً .مطبخ ل��واء احلر�س اجلمهوري ليكون �أوالً على
�صعيد اجلي�ش وعلى �صعيد منطقة جبل لبنان.
�صالة الطعام
املطبخ
تقع �صالة الطعام واملطبخ
يف الطابق نف�سه .وق��د خ�ضعت هذه يت�ألف مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري من غرف
ال�صالة لإعادة ت�أهيل وا�سعة حتت �إ�شراف قائد تتوزع على ال�شكل الآتي:
اللواء �شخ�صياً لتتالءم موا�صفاتها مع • غرفة تنظيف الأواين وتعقيمها.
موا�صفات النوادي • غرفة املطبخ ،حيث �أفران الطهي.
• غرفة تقطيع اخل�ضار وحت�ضري مواد
الطبخ.
• غرفة اللحوم املربدة.
• غرفة التربيد حيث حتفظ
املواد الغذائية.
• غرفة التقدمي الذاتي.
• غرفة تقطيع اللحوم.
• غرفة تنظيف �أواين الطعام
ال��ف��ردي��ة حت���وي �آل����ة �أوتوماتيكية
لتنظيف �أواين الطعام ب�إ�شراف عامل
من املطبخ.
• خم���زن ل��ل��زي��وت ،خم���زن للحبوب
واملحفوظـات وخمزن للمعلبات.
�إدارة التغذية
• من يدير التغذية يف مطبخ اللواء؟
تعود �إدارة التغذية بكاملها اىل �آم��ر �سرية
التموين والنقل الرائد ب � ّراء عويدات امل�س�ؤول
املبا�شر عن املطبخ ومن مهامه:
• �إدارة مطبخ التغذية وامل��واد الغذائية
امل�ستلمة وطريقة تخزينها و�صرفها.
• التدقيق يف ق�سائم الطلبات للمواد
ال��غ��ذائ��ي��ة م��ع الأخ����ذ ب��ع�ين االع��ت��ب��ار عديد
املتغذين الفعلي واحل�صة الفردية اليومية.
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فريق عمل مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري
يت�ألف فريق عمل مطبخ لواء احلر�س اجلمهوري
من:
الرائد الإداري ب ّراء عويدات ،املعاونني الأول :ميالد من�صور (رتيب
الإن�ضباط) ،كميل �شاكر (رتيب التغذية)� ،سمري حنو�ش (طاهي)� ،إدوار نقوال
(م�شرف تغذية) ،املعاون ابراهيم الرفاعي (حما�سب تغذية) ،الرقباء� :شهاب ج�سار
(�أمني خمزن) ،ب�سام �أبو �ضرغم (م�ساعد �أمني خمزن) ،عمر ال�صلح (م�شرف تغذية)،
�إدوار ديب (حت�ضري طعام) ،والعرفاء :علي املغبط ،حممد طراد� ،سليم ع�ضيمي ،رومانو�س
بطر�س ،حمزة عويدات ،رواد فجلون� ،سيمون عون� ،شربل اخلوري ،منر الكا�شي ،بالل ما�ضي،
ب�سام �أحمد ،روبري رزوق (حت�ضري طعام) ،طوين يزبك (طاهي) ،واجلنود :بيار اليا�س
(طاهي) ،انرتانيك ايغازيان ،فرا�س حممد ،عمر عويدات ،بالل حمود ،حممد
جانبني ،حممود بط�ش ،ح�سني �أبو بكر ،عماد الرباج (حت�ضري وتوزيع
طعام) ،واملج ّندين املم ّددة خدماتهم� :أحمد مو�سى،
وناجي البقاعي (حت�ضري وتوزيع طعام).
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• الإ�شراف على ت�س ّلم املواد الغذائية عند
�إدخالها املخزن و�إخراجها منه للإ�ستهالك ،مع
احل��ر���ص على ترتيب امل���واد ال��غ��ذائ��ي��ة داخ��ل
املخزن ومراقبة نظافتها وتهوئتها.
• مراقبة غرف التربيد واملخازن و�صيانتها
وكمية امل���واد امل��خ��زون��ة ،م��ع ال�سعي الدائم
اىل ت�أمني النظافة الدائمة للمعدات والأواين
يف املطبخ� ،إ�ضافة اىل الإ�شراف على �سجالت
مراقبة �أجهزة التربيد والثالجات والغرف املربدة.
• تنظيم الئحة املواد امل�ستهلكة �شهرياً
وتكاليف هذه املواد بح�سب �أ�سعار التلزمي.
• التدقيق يف ال�سجالت الغذائية ،ومراقبة
طريقة تنظيمها.
اىل ذل��ك تر�سل قيـادة اجلي�ش وب�شكل دائم
�ضباطاً مفت�شيـن يطلعون على �سري العمل يف
املطبخ.
�أم��ا توزيع ح�ص�ص الطعام على الع�سكريني
فيتم ب�إ�شراف �ضابط يعينه قائد الكتيبة.

�آب�/أيلول

2
0
0

9

�أخبار ريا�ضية

لبنان ا�ستقبل البطولة
العربية الع�سكرية الرابعة
للعدو الريفي
كا�شور ي�شيد بح�سن
التنظيم واال�ستقبال

�إعداد:
نينا عقل خليل

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ،وحتت
�إ�شراف الإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكريةّ ،
نظم
اجلي�ش اللبناين البطولة العربية الع�سكرية
الرابعة للعدو الريفي حتت �شعار «الأخ��وة عرب
الريا�ضة» وذلك بني  20متوز و 24منه.
�شاركت يف البطولة  11دول��ة عربية هي:
الإمارات العربية املتحدة ،تون�س� ،سوريا ،العراق،
ُعمان ،فل�سطني ،قطر ،الكويت ،اجلزائر ،املغرب
ولبنان.
افتتحت البطولة ر�سمياً يف قاعة ال�شيخ زايد بن
�سلطان �آل نهيان يف جممع الرئي�س العماد اميل
حلود الريا�ضي الع�سكري يف منطقة مار روكز،
يف ح�ضور ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن عبد
الرحمن �شحيتلي و�سفراء الدول امل�شاركة ،ممثلي
ر�ؤ���س��اء الأج��ه��زة الأمنية ،رئي�س اللجنة العليا
املنظمة للبطولة العميد الركن جورج بطر�س
و�أع�ضائها ،مندوب جامعة الدول العربية مدير
�إدارة ال�ش�ؤون الع�سكرية �أمني عام الإحتاد العربي
للريا�ضة الع�سكرية الدكتور �سامي كا�شور ،مندوب

امل��ك��ت��ب التنفيذي
ل��ل���إحت�����اد ال���ع���رب���ي
للريا�ضة الع�سكرية
العميد البحري ح�سني
ب��ي��زاي��ن��ي��ة ،مندوب
اللجنة الفنية املعاونة
ل��ل���إحت�����اد ال���ع���رب���ي
للريا�ضة الع�سكرية
النقيب م�سلم �أحمد
دروي�ش البلو�شي ،مدير البطولة العقيد ح�سان
ر�ستم ،ق��ادة القطع وال��وح��دات ور�ؤ���س��اء الوفود
امل�شاركة ،اللجنة الرباعية املكلفة �إدارة �ش�ؤون
اللجنة الأوملبية اللبنانية ،ر�ؤ�ساء و�أمناء �سر
الإحتادات الريا�ضية ،وممثلني عن كل من م�ؤ�س�سة
دلغا العقارية وبنك البحر املتو�سط الراعيني
لهذه البطولة.
ا�ستهل الإح��ت��ف��ال بعر�ض للفرق الريا�ضية
امل�شاركة على �أنغام مو�سيقى اجلي�ش تاله الن�شيد
الوطني اللبناين ،ومن ثم ّمت رفع �أعالم جامعة

الدول العربية ،الإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية
والبطولة العربية الرابعة للعدو الريفي.
العميد الركن بطر�س
بعد ذل��ك ،كانت كلمة لرئي�س اللجنة العليا
املنظمة للبطولة العميد الركن جورج بطر�س
الذي ر ّحب باحل�ضور وقال:
ت�ش ّكل البطولة العربية الع�سكرية الرابعة للعدو
الريفي والتي ي�ست�ضيفها لبنان� ،إ�ضافة نوعية
ومدماكاً يعلو فوق مداميك التناف�س العربي
الريا�ضي �آملني �أن جنعلها و�إياكم ،حدثاً يهدف
اىل تطوير القدرات الريا�ضية ورفع م�ستواها،
ومنوذجاً يف تنمية عالقات الأخ��وة بني جيو�شنا
مبا يخدم �شعار الإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية
«الأخوة عرب الريا�ضة».
و�أ�ضاف قائالً:
مل تكن امل�شاركة يف �أي ن�شاط ريا�ضي عربي
وعلى الرغم من الظروف ال�صعبة التي م ّر بها
لبنان� ،إالّ يف طليعة �أهدافنا ومل نت�أخر يوماً ولن
ن�ألو جهداً ال�ست�ضافة �أي لقاء �أو ن�شاط يع ّزز �أوا�صر
ال�صداقة والأخوة مع الأ�شقاء العرب.
وت��و ّج��ه اىل الريا�ضيني الع�سكريني بالقول:
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ليكن �سعيكم نحو الأف�ضل و�ضمن مناف�سة �أخوية
�شريفة ،وليكن هدفنا �إجن��اح البطولة لنحافظ
على هويتنا العربية العريقة.
ختاماً ونيابة ع��ن اللجنة املنظمة �أتو ّجه
بخال�ص ال�شكر اىل الداعمني امل�شاركني واحل�ضور
مل�ساهمتهم الفاعلة يف �إجن��اح هذه البطولة،
متمنياً للوفود العربية امل�شاركة طيب الإقامة
وحتقيق �أف�ضل النتائج.
كا�شور
ثم حتدث �أم�ين عام الإحت��اد العربي للريا�ضة
الع�سكرية الوزير الدكتور �سامي كا�شور الذي نقل
حتيات الأم�ين العام جلامعة ال��دول العربية اىل
لبنان رئي�ساً وحكومة و�شعباً ،وتق ّدم نيابة عن
رئي�س الإحتاد و�أع�ضائه بال�شكر اىل قائد اجلي�ش
«على دعوته الكرمية اجليو�ش العربية للم�شاركة
يف هذه البطولة التي تعترب من �أ�سمى اللقاءات
و�أرقاها.»...
و�شكر كا�شور ق��ادة الوفود العربية امل�شاركة
وقال «�إننا يف الإحتاد العربي للريا�ضة الع�سكرية
تع ّودنا �سنوياً �أن نلتقي يف لبنان� ...إنطالقاً من
ثقة �أ�سرة الإحت��اد باجلي�ش اللبناين يف تنظيم
ه��ذه البطوالت .وت�أتي ه��ذه الثقة من قناعة
الإحت��اد بقدرة اجلي�ش اللبناين وكفاءته ودقته
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املتناهية يف النواحي
ك���اف���ة ...ك��م��ا �أ���ش��اد
بح�سن الإ�ستقبال وكرم
ال�ضيافة والتنظيم
ال���دق���ي���ق���� ،ش���اك���راً
ق��ائ��د امل��رك��ز العايل
للريا�ضة الع�سكرية
يف لبنان ...واللجان
املعاونة على جهودهم
الكبرية لإظهار ال�صورة
امل�����ش��رق��ة للبنان
ب�صفة عامة واجلي�ش
اللبناين ب�صفة خا�صة.
وخ��ت��ام�اً ت��و ّج��ه اىل
الالعبني فح ّيا جهودهم
ودع��اه��م اىل اعتماد
التناف�س ال�شريف
والروح الريا�ضية...
اخ����ت����ت����م احل���ف���ل
ب��إع�لان ممثل العماد
قائد اجلي�ش افتتاح
البطولة ،وت�لا �أح��د الالعبني ال َق َ�سم الريا�ضي وكانت اللجنة العليا املنظمة للبطولة العربية
وان�سحبت الفرق ،ثم ق ّدمت فرقة يو�سف املعقر الع�سكرية قد عقدت م�ؤمتراً �صحافياً يف نادي
ال��رت��ب��اء امل��رك��زي يف الفيا�ضية ،قبيل حفل
للرق�ص ال�شعبي عر�ضاً فولكلورياً.

االفتتاح ،خ�ص�ص ل�ل�إع�لان ر�سمياً عن تنظيم للريا�ضة الع�سكرية والبطوالت الع�سكرية التي
البطولة ،وذل��ك بح�ضور ح�شد من الع�سكريني جرت يف لبنان مبختلف الألعاب.
وال�شخ�صيات الريا�ضية والإعالمية يتق ّدمهم ع�ضو
ال�سباقات والنتائج
اللجنة الأوملبية الدولية ،ع�ضو اللجنة الرباعية
املكلفة �إدارة �أعمال اللجنة الأوملبية اللبنانية على مالعب ن��ادي الغولف اللبناين� ،أقيمت
ال�سيد طوين خ��وري ،رئي�س دائ��رة الريا�ضة يف مناف�سات البطولة يف ح�ضور العميد الركن
وزارة ال�شباب والريا�ضة ال�سيد حممد عويدات� ،أحمد املقداد قائد منطقة بريوت ممثالً العماد
ورئي�س جمعية املحررين الريا�ضيني ال�سيد خليل قائد اجلي�ش ،الدكتور �سامي كا�شور و�أع�ضاء
الإحتاد وممثلي ر�ؤ�ساء الأجهزة الأمنية وح�شد من
نحا�س و�شخ�صيات.
وقد �ألقى العميد الركن بطر�س كلمة �أ�شار فيها الريا�ضيني والإعالميني وممثلني عن م�ؤ�س�سة
اىل �أن هذا احلدث يعترب تكري�ساً ملناخ الإ�ستقرار دلغا العقارية وبنك البحر املتو�سط.
يف لبنان ،ومو�ضع ثقة من قبل الأ�شقاء العرب .ت�ض ّمنت البطولة �سباقني مل�سافة  5كلم و12
تال ذلك ،عر�ض فيلم وثائقي عن املركز العايل كلم ،وتقا�سمت اجلزائر واملغرب لقبي البطولة

التي �شارك فيها حواىل  73مت�سابقاً .وقد توىل
عملية التحكيم حكام من الإحتاد اللبناين لألعاب
القوى ومن املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية و ّمت
اعتماد التوقيت الإلكرتوين بالتعاون مع جمعية
بريوت ماراتون.
مل�سافة
الق�صري
ففي ال�سباق
 5كلم ،احتلت
اجلزائر املركز الأول بر�صيد �ست نقاط ،تلتها
املغرب يف املركز الثاين بر�صيد  17نقطة،
وقطر يف املركز الثالث بر�صيد  25نقطة .واحتل
لبنان املركز اخلام�س بر�صيد  51نقطة.
ويف الرتتيب ال��ف��ردي ،ح� ّ�ل اجلندي اجلزائري
ربيع املخلوقي يف املركز الأول بتوقيت 14.51
دقيقة ،تاله يف املركز الثاين اجلندي اجلزائري
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عبد الغاين بن �سعدي بتوقيت  14.53دقيقة،
والرقيب اجلزائري منري ميوط يف املركز الثالث
بتوقيت  14.55دقيقة .وح� ّ�ل �أول اللبنانيني
الرقيب ح�سني عوا�ضة يف املركز ال�ساد�س ع�شر
بتوقيت  16.43دقيقة.
يف ال�سباق الطويل مل�سافة  12ك��م ،احتل
املغرب املركز الأول بر�صيد  33نقطة ،تلته
اجلزائر بر�صيد  64نقطة ،وتون�س يف املركز
الثالث بر�صيد  105نقاط .كما احتل الفريق
اللبناين املركز اخلام�س بر�صيد  173نقطة.
ويف الرتتيب ال��ف��ردي ،ح� ّ�ل يف املركز الأول
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اجلندي القطري نيكوال�س كيمبوي
بتوقيت  37.12دقيقة ،ث��م يف
املركز الثاين العريف الأول املغربي حم�سن
موي�سيط بتوقيت  38.15دقيقة ،ويف املركز
الثالث اجلندي درج��ة �أوىل املغربي م�صطفى
العزيزّ .
وحل �أول اللبنانيني الرقيب الأول نقوال
مرتا يف املركز  27م�سجالً توقيت  44.23دقيقة.
ويف اخلتام� ،أعلن ممثل قائد اجلي�ش اختتام
البطولة ،ثم جرى توزيع اجلوائز على الفائزين،
وبعدها ّمت �إن��زال علم البطولة وت�سليمه اىل
ممثل اجلامعة العربية الدكتور �سامي كا�شور من

قبل رئي�س اللجنة املنظمة العميد الركن جورج
بطر�س ،الذي �ألقى كلمة �شكر فيها راعي البطولة
قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي والدول امل�شاركة
م ��ؤك��داً ا�ستعداد لبنان ال�ست�ضافة البطوالت
الالحقة .كذلك� ،ألقى مندوب املكتب التنفيذي
للإحتاد العربي العميد البحري ح�سني بيزاينية
كلمة الوفود العربية �شاكراً اجلي�ش اللبناين على
تنظيم البطولة م�شرياً اىل التح�ضريات الفنية
املمتازة.

لواء احلر�س اجلمهوري
بطل اجلي�ش
يف الكرة الطائرة

لواء امل�شاة اخلام�س
بطل اجلي�ش
يف كرة ال�سلة

�ضمن بطولة اجلي�ش يف لعبة الكرة الطائرة،
�أقيمت املباراة النهائية يف اللعبة على ملعب
جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكري،
بتاريخ  ،2009/7/14بح�ضور ممثل قائد اجلي�ش
العميد الركن ج��ورج بطر�س قائد املركز العايل

للريا�ضة الع�سكرية و�ضباط من الألوية والوحدات
وعدد كبري من الع�سكريني.
�أحــرز فريق لــواء احلر�س اجلمهوري اللقب بعد
ف��وزه على فريق مقر ع��ام منطقة جبل لبنان
بنتيجة .1 - 3

يف نهائيات بطولة اجلي�ش يف لعبة كرة ال�سلة ،التي جرت يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي
الع�سكري ،بتاريخ  ،2009/8/20وبح�ضور العميد الركن جورج بطر�س ممثالً العماد قائد اجلي�ش و�ضباط
من خمتلف �ألوية اجلي�ش ووحداته ،ح ّقق لواء امل�شاة اخلام�س لقب البطولة بعد فوزه على فريق املدر�سة
احلربية بنتيجة .62 - 64

الرئد الإداري
مازن زهرة
يف الطليعة
لبطولة
اجلي�ش يف كرة
امل�ضرب

جرت على ملعب ن��ادي الغولف  -بئر ح�سن،
بطولة اجلي�ش يف كرة امل�ضرب ،ح�ضرها عدد كبري
من ال�ضباط والع�سكريني.
وكانت النتائج على النحو الآتي:
 الأول :الرائد الإداري م��ازن زه��رة من ناديال�ضباط  -الأرز.
 ال��ث��اين :الرقيب م�صطفى الدقدوقي منمو�سيقى اجلي�ش.
 الثالث :العقيد الركن عمر ابراهيم من فوجاملدفعية الأول.
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ن�شاطات ريا�ضية ملنا�سبة الأول من �آب
واجلي�ش يت�ألق يف �أكرث من جمال
برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً
بالعميد الركن خالد حمادة وح�ضور بع�ض ر�ؤ�ساء
و�أع�ضاء الإحت���ادات والأن��دي��ة اللبنانية و�ضباط
الريا�ضة والرمي يف القطع وال��وح��دات� ،أقيم
يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي
الع�سكري يف منطقة م��ار روك��ز ،حفل افتتاح
مهرجان الن�شاطات الريا�ضية ملنا�سبة عيد
اجلي�ش للعام احلايل.
ا�ستهل احلفل بعر�ض الفرق الع�سكرية واملدنية
امل�شاركة ،ثم الن�شيد الوطني اللبناين ،و�إعالن
ممثل قائد اجلي�ش �إفتتاح املهرجان ،فعر�ض
ريا�ضي وقتايل ق ّدمه منتخب اجلي�ش يف لعبة
التايكواندو.
ت�ض ّمنت املباريات التي ج��رت اعتباراً من
 2009/8/4ولغاية  9منه ،الألعاب الآتي ذكرها:
كرة ال�سلة ،كرة القدم ،الكرة الطائرة ،تايكواندو،
م�صارعة رومانية وح ّرة� ،ألعاب قوى و�سباق طرق
مل�سافة  5كلم .و�شارك فيها فريق اجلي�ش اىل
جانب فرق من قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف
لبنان وفرق من �أندية الإحتاد و�أخرى مدنية.
وجاءت نتائج اللقاءات على النحو الآتي:
• كرة ال�سلة:
لعب فريق اجلي�ش �ضد فريق اجلامعة اللبنانية
 الأمريكية على ملعب جممع الرئي�س العماداميل حل��ود الريا�ضي الع�سكري ،وف��از فريق
اجلامعة بنتيجة .60 - 75
• كرة القدم:
جرت املباراة على ملعب طرابل�س الأوملبي
بني فريقي اجلي�ش والنادي الإجتماعي طرابل�س
انتهت بفوز فريق اجلي�ش ب�أربعة �أهداف مقابل
ال �شيء للفريق الأخري.
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• الكرة الطائرة:
على ملعب ثانوية
رف��ي��ق احل���ري���ري يف
�صيدا تبارى فريق اجلي�ش والنادي املعني �صيدا،
و�أ�سفر اللقاء عن فوز فريق اجلي�ش بنتيجة - 2
�صفر.
• التايكواندو:
جرت مباراة بني فريق اجلي�ش وفريق الأندية
املن�ضوية يف الإحتاد اللبناين للعبة ،وذلك يف
جممع الرئي�س العماد اميل حل��ود الريا�ضي،
فجاءت نتائج الع�سكريني على النحو الآتي:
 وزن  54كلغ: العريف حامت حنا من اللواء الثاين ،الأول. اجلندي ماهر زيدان من اللواء الأول ،الثاين. وزن  58كلغ: العريف علي رعد من اللواء الثاين ،الأول. العريف �سالم عيد م��ن ال��ف��وج املجوقل،الثاين.
 وزن  72كلغ: الرقيب �شربل رحمة من اللواء الثاين ،الأول. العريف داين �سمعان من اللواء التا�سع،الثاين.
 وزن  84كلغ: املعاون الأول علي كنعان من اللواء الثاين،الأول.
 العريف علي ترحيني من اللواء الثاين ع�شر،الثاين.
رومانية
صارعة
�
م
•
وح ّرة:
جرت البطولة بتاريخ  2009/8/7يف قاعة
وحدة الأن�شطة الريا�ضية يف بئر ح�سن ،و�شارك
فيها العبو الأندية املن�ضوية يف الإحتاد اللبناين

للم�صارعة بالإ�ضافة اىل فريق اجلي�ش� .أما
النتائج الفنية لالعبني الع�سكريني فجاءت على
النحو الآتي:
 وزن  84كلغ: العريف ابراهيم اخلطيب من فوج املغاوير،الأول.
 وزن فوق  84كلغ: اجلندي وائل جعفر من اللواء الأول ،الأول. وزن حتت  84كلغ: املج ّند املم ّددة خدماته عبد علي �شم�ص مناللواء التا�سع ،الأول.
 وزن  96كلغ: العريف علي دمج من فوج املغاوير ،الأول العريف ب�شار �أبو قلفوين من اللواء الثامن،الثاين.
 وزن  120كلغ: العريف ج��وزف عي�سى من فوج املدفعيةالثاين ،الثاين.
• �ألعاب قوى:
�أقيم لقاء يف �ألعاب القوى على ملعب بريوت
البلدي و�شارك فيه فريق اجلي�ش اىل جانب عدة
�أندية وهنا النتائج:
• �سباق  200مرت:
 ال��ع��ري��ف م��ي��اد غ�����ص��ن م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 اجل��ن��دي ع��ل��ي ال��زغ��ب��ي م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 -اجلندي خالد من�صور من اللواء الأول ،الثالث.

• �سباق 400مرت:
 اجلندي خالد من�صور من اللواء الأول ،الأول. العريف الأول با�سم �سالمة من اللواء احلاديع�شر ،الثاين.
 العريف علي قدوح من اللواء احلادي ع�شر،الثالث.
�
• سباق 800مرت:
 اجلندي ع�صمت غريزي من ال��ل��واء احلاديع�شر ،الأول.
 الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري،الثاين.
 العريف م�صطفى املحمود من فوج املغاوير،الثالث.
• �سباق 1500مرت:
 ال��رق��ي��ب الأول ن��ق��وال م��رت��ا م��ن مديريةاملخابرات ،الأول.
 اجلندي بالل عوا�ضة من اللواء الأول ،الثاين. الرقيب مالك ن�صر من اللواء اخلام�س ،الثالث.• قفز طويل:
 العريف ف�ؤاد يونان من اللواء الثالث ،الأول. الرقيب �أ�سامة ال��ن��داف م��ن ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 ال��رق��ي��ب داوود ���س��رور م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
• قفز عال:
 اجلندي علي الديراين من اللواء احلادي ع�شر،الأول.
 -العريف تركي غ�صن من اللواء اللوج�ستي،

الثاين.
 العريف الأول ع�صام غ�صن من لواء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
• �سباق طرق  5كلم:
�أقيم بتاريخ � 2009/8/9سباق طرق مل�سافة
 5كلم مب�شاركة عدائني من اجلي�ش والأندية
الإحتادية يف البقاع.
�أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:
• فئة � 15 - 14سنة:
 حمزة �أمهز من ن��ادي العدائني القدامى،الأول.
 �سلمان نا�صر الدين من ك�شافة الر�سالة،الثاين.
 علي نا�صر الدين من ك�شافة الر�سالة ،الثالث.• فئة � 17 - 16سنة:
 ل��ؤي غ��وريل من ن��ادي العدائني القدامى،الأول.
 ح�سني ح�سني نزهة من غولدن كلوب ،الثاين. نيبال حمدان من نادي الأرز ،الثالث.• فئة � 25 - 18سنة:
 اجلندي بالل عوا�ضة من اللواء الأول ،الأول. اجلندي حم�سن عبا�س من اللواء اخلام�س،الثاين.
 اجلندي ن��ادر دروي�ش من اللواء اخلام�س،الثالث.
• فئة � 34 - 26سنة (رجال):
 العريف حممد العجمي من اللواء الثاين،الأول.

 الرقيب مالك ن�صر من اللواء اخلام�س ،الثاين. العريف ح�سني احلاج ح�سن من اللواء التا�سع،الثالث.
• فئة � 34 - 26سنة (�إناث):
 املفت�شة غنى الأ�سري من املديرية العامةلقوى الأمن الداخلي ،الأوىل.
 ه��دى رع��د م��ن ن��ادي ال��ع��دائ�ين القدامى،الثانية.
 جمانة عالمة من نادي العدائني القدامى،الثالثة.
• فئة � 45 - 35سنة:
 الرقيب ح�سني عوا�ضة م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 ال��رق��ي��ب الأول ن��ق��وال م��رت��ا م��ن مديريةاملخابرات ،الثاين.
 العريف و�سام يزبك من ال��ل��واء اخلام�س،الثالث.
• فئة � 54 - 46سنة:
 زه��ر ال��دي��ن زه���وري م��ن ن���ادي العدائنيالقدامى ،الأول.
 املعاون الأول عبداهلل جحا من املركز العايلللريا�ضة الع�سكرية ،الثاين.
• فئة � 55سنة:
 العميد عادل بو �ضاهر من املديرية العامةلقوى الأمن الداخلي ،الأول.
 العميد ح�سني �أم��ه��ز م��ن ن��ادي العدائنيالقدامى ،الثاين.
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ّ
نظم الإحتاد اللبناين لألعاب القوى و�ضمن
لقاءان وديان يف �ألعاب القوى
ن�شاطاته الريا�ضية للعام احل��ايل ،لقاءين
وديني ( 2009/6/27و )2009/7/4على
ملعب مدينة كميل �شمعون الريا�ضية� ،شارك
فيهما فريق اجلي�ش اىل جانب �أندية :اجلمهور ،الأول.
الأن�صار ،الأنطونية بعبدا ،ماري�ست ،اللي�سيه  -العريف با�سم �سالمة من اللواء احلادي ع�شر،
نا�سيونال ،فيني�سيا� ،صور ،جمعية عرب لبنان الثاين
لعدائي الطرق ،البرتون ،بلو �ستارز ،الت�ضامن  -العريف م�صطفى املحمود من فوج املغاوير،
وناد الثالث.
�صور ،العدائني القدامى ،قوى الأمن الداخليٍ ،
من �سوريا .وهنا نتائج الع�سكريني يف اللقاءين • .رك�ض  5كلم:
 ال��رق��ي��ب ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
اللقاء الأول
 العريف حممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين،• �سباق  200مرت:
 اجل��ن��دي حم��م��د �شعيب م��ن ل���واء احلر�س الثاين. الرقيب علي عو�ض من فوج التدخل الثالث،اجلمهوري ،الثاين.
الثالث.
• �سباق  800مرت:
 -اجلندي ع�صمت غريزي من اللواء احلادي ع�شر • ،وثب طويل:

اجلي�ش ي�شارك يف البطولة العربية الع�سكرية الرابعة للتايكواندو
�شارك ع�سكريون من
منتخب اجلي�ش يف لعبة
التايكواندو ،برئا�سة
الرائد �أحمد �شم�ص من
املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية ،يف البطولة
ال��ع��رب��ي��ة الع�سكرية
ال���راب���ع���ة يف لعبة
التايكواندو التي جرت
يف الأردن اعتباراً من
 2009/8/12ولغاية 17
منه.
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 العريف ف��ؤاد يونان من اللواء الثالث،الثاين.
 العريف �أ�سامة النداف من لواء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
عال:
• وثب ٍ
 اجلندي علي الديراين من لواء امل�شاة احلاديع�شر ،الأول.
 العريف الأول ع�صام غ�صن من لواء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
• رمي قر�ص:
العريف الأول جورج ها�شم من معهد التعليم،
الأول.
 الرقيب حممد اخلطيب م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
اللقاء الثاين
• �سباق  100مرت:

اجلي�ش يت�ألق يف �سباق بحمدون
«نرك�ض ل إل�صطياف »2
حقق عدا�ؤو اجلي�ش املراكز الأوىل يف �سباق
بحمدون مل�سافة  11كلم الذي نظمته �أندية
الليونز بالتعاون مع جمعية بريوت ماراتون
حتت عنوان «نرك�ض للإ�صطياف � ،»2ضمن
برنامج �سباقات الرك�ض للعام احلايل ،انطالقاً
من بحمدون ال�ضيعة وو�صوالً اىل ملعب �أمني
عبد النور الدويل .ويف ما يلي النتائج:
 اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري،الأول.
 -الرقيب ح�سني عوا�ضة م��ن ل��واء احلر�س

 العريف زي��اد ج�برا من ال��ل��واء اللوج�ستي،الثاين.
• �سباق  200مرت:
 اجل��ن��دي حم��م��د �شعيب م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 العريف مياد غ�صن من لواء احلر�س اجلمهوري،الثالث.
• �سباق  300مرت:
 اجلندي خالد من�صور من لواء امل�شاة الأول،الثاين.
 الرقيب الأول علي �أيوب من اللواء اللوج�ستي،الثالث.
• �سباق  1500مرت:
 الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري،الأول.
 الرقيب الأول نقوال مرتا من مقر عام اجلي�ش،الثاين.

 الرقيب حممد الدركو�شي من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
• �سباق  5كلم:
 ال��رق��ي��ب ح�سني ع��وا���ض��ة م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 العريف حممد العجمي من لواء امل�شاة الثاين،الثاين.
 اجلندي عمر عي�سى من لواء احلر�س اجلمهوري،الثالث.
• وثب طويل:
 العريف ف�ؤاد يونان من اللواء الثالث ،الثاين. العريف �أ���س��ام��ة ال��ن��داف م��ن ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثالث.
عال:
• وثب ٍ
 اجلندي علي الديراين من لواء امل�شاة احلاديع�شر ،الثاين.
 -العريف الأول ع�صام غ�صن من لواء احلر�س

اجلمهوري ،الثاين.
• رمي كرة حديد:
 العريف بدري عبيد من لواء احلر�س اجلمهوري،الأول.
 الرقيب حممد اخلطيب م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 الرقيب الأول �سائر �سامل من اللواء الثاينع�شر ،الثالث.
• رمي رمح:
 الرقيب الأول طالب احل�سن من لواء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 الرقيب حممد مراد من فوج التدخل اخلام�س،الثاين.
• �سباق البدل :1000*4
حقـق كل مـن العـريف ميـاد غ�صن واجلنـود
حممـد �شعيب ،علي الزغبي وخالـد من�صـور،
املركز الأول.

 ...ويحل
رابعاً يف
بطولة
لبنان يف
لعبة كرة
اليد
اجلمهوري ،الثاين.
 العريف حممد العجمي من ل��واء امل�شاةالثاين ،الثالث.

�أقام الإحتاد اللبناين لكرة اليد بطولة لبنان يف اللعبة للعام  ،2009وذلك على ملعب
نادي ال�سد  -طريق املطار .وقد �شارك فريق اجلي�ش يف البطولة وحل يف املركز الرابع.
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اجلي�ش بطل
املاراتون الريا�ضي
«لرنك�ض من �أجل نظافة
جمرى نهر الليطاين»

�شارك فريق لواء امل�شاة الأول يف الرك�ض ،يف
املاراتون الريا�ضي الذي �أقامته جمعية الر�ؤيا
للتنمية والت�أهيل والرعاية حتت عنوان «لرنك�ض
من �أجل نظافة جمرى نهر الليطاين» ،والذي جرى
على م�سلك :جب جنني ،كامد اللوز ،لو�سي وغزة.
�أما النتائج فجاءت على النحو الآتي:
 اجلندي �أحمد �صلح من الكتيبة  ،11الأول. املج ّند املم ّددة خدماته طارق احل�سني منالكتيبة  ،13الثاين.
 -العريف علي نكد من الكتيبة  ،11الثالث.

بطولة رفع اجلرن واملحدلة واملخل ودق اجلر�س للعام 2009
برعايـة قـائد اجلي�ش العماد ج��ان قهـوجي ممـثالً
بالعقيد عبدو �سركيـ�س ،وبدعـوة من «جمـعيـة الغولدن
بادي الريا�ضيــة» و«جلنة الرتاث القروي»� ،أقيمت بطولة
«�أقوى رجل للعام  »2009يف ريا�ضـات رفع اجلرن واملخل
واملحــدلة على �أر�ض جممــع �آمال ورميــا حوراين الريــا�ضي
يف مرجعيــون ،وبطولة دق اجلـر�س يف بيت �شباب� ،شارك
فيهما متبارون من اجلي�ش ومـن عدة �أنديـة ريا�ضيـة.
رئي�س النادي مارون خليل �ألقى كلمة ذكر فيها �أن «هذه
املباريات تنظم منذ  12عاماً ،بدعوة من الرئي�س الفخري
للنادي وائل احلوراين ،وقرر النادي �إجراءها هذه ال�سنة يف
مرجعيون التي ت�ستحق �أن ن�أتي من كل املناطق اليها
لنختار �أقوى رجل يف لبنان يف عدد من �أنواع الريا�ضات
القروية التي ت�ستحوذ �إعجاب الكثريين».
وخالل الإحتفال ،تبارى امل�شاركون من فرق اجلي�ش والأندية الريا�ضية يف عطااهلل الريا�ضي يف مرجعيون بالإ�ضافة اىل مباريات يف عدد من الفنون
رفع اجلرن واملحدلة واملخل من خمتلف الأحجام والأوزان ،كذلك جرى عر�ض القتالية .ويف اخلتام وزع ممثل العماد قائد اجلي�ش الك�ؤو�س وامليداليات
يف لعبة اجل��ودو لفريق اجلي�ش و�آخ��ر يف لعبة التايكواندو لأع�ضاء نادي على الفائزين.
364

اجلي�ش  -العدد رقم 291/290

احتفل املعاون حممد عبد ال�ساتر
بعقد خطوبته على الآن�سة زينه الطفيلي.

احتفل الرقيب االول طانيو�س اخلوري مارون
بعقد خطوبته على الآن�سة مايا يو�سف.

احتفل الرقيب احمد احلاج ح�سني
بعقد خطوبته على الآن�سة وفاء عاق�صة.

احتفل العريف بالل ما�ضي
بعقد خطوبته على الآن�سة فاطمة يا�سني.
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احتفل اجلندي علي مظلوم
بعقد خطوبته على الآن�سة ديانا �سباط.

احتفل اجلندي ب�سام �شحادة
بزفافه اىل الآن�سة زينب ح�سني.

احتفل اجلندي مكرم ح�سن
بعقد خطوبته على الآن�سة زينه طالب.

احتفل اجلندي زكي نبها
بزفافه اىل الآن�سة زينب بزي.

احتفل اجلندي �سرحان نا�صر الدين
بعقد خطوبته على الآن�سة زينب نا�صر الدين.

احتفل املجند املمددة خدماته حممد حوحو
بعقد خطوبته على الآن�سة دنيا زيدان.
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العنوان..................................................................................................................................................... :
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• �أفقياً:
 -1عميد �شهيد �س ّميت با�سمه دورة
 ،2009الرفعة والعظمة� ،شريف
الن�سب.
� -2أم��ر د���س��ت��وري ،مو�ضع هبوط
مياه النهر العظيم ،ي�سري فيه
الدمَ ،ف ْرد.
 -3من �أع�ضاء اجل�سم ،دولة �أفريقية،
نهر يف الهند.
و�صح ،ممثل عربي عاملي.
ِ -4بر َئ َّ
 -5دولة �أفريقية ،جماعة ،ت�شرب.

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال
ك
ل
ما
ت
ا
ملتقاطع
«اجلي�ش
فيها ج » لقرائها وتخ�ص� ة تقدمها
ص
الف ل وائز مالية قيمتها للفائزين
ري
القرعة ة لبنانية ،ت�وزع اربعماية
على اربعة فائزين .بوا�سطة

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع
املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  10ت�شرين الأول .2009

َ -6
رفق بالإبلَ ،
ثبت ور�سخ.
 -7ممثلة لبنانية راح��ل��ة ،دولة
عربية.
 -8نقي�ض رغ��د عي�ش ،عا�صمة
�أوروبية ،عملة عربية.
 -9ما يعلو امل��اء من الرغوة� ،أول
�إن�سان و�ضع رجله على �سطح القمر.
�صب امل��اء بكرثة،
يخ�صناَّ ،
ّ -10
فنانة لبنانية ،جبل طويل.
 -11نوتة مو�سيقية.
� -12أغنية م�شهورة ل�شادية� ،ص َّر.

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون الأول جورج انطون
امل�ست�شفى الع�سكري املركزي.
• املعاون جهاد �سليم
نادي الرتباء املركزي  -الفيا�ضية.
• الرقيب حممد يون�س
اللواء التا�سع.
• كناريك �أغوب مكريان
برج حمود  -لبنان.

 -13عا�صمة بريو ،للتذ ّمر ،فعلي،
عارف ومدرك.
 -14العب كرة �أملاين اختري �أف�ضل
العب يف �أوروبا .1980
� -15أح����د �آل��ه��ة امليثــولوجية
الهندية ،مادة �صمغيـة ت�ض ّمد بها
اجلراحات.
 -16حائط ق�صري� ،ضمري مت�صل،
ممتاز ج��داً بالأجنبية ،الإ�سم الأول
ل�صاحب لوحة «موناليزا».
 -17بحر ،عائلة� ،شا ّباً ،ف َّز َع.
َ -18
خ�شن �صوته ،حمل الـ�شيء،

• عمودياً:
 -1رتبة ع�سكرية ،رتبة ع�سكرية ،رتبة
ع�سكرية.
 -2خا�صمتهم ،بلدة لبنانية.
 -3عملة �آ�سيوية ،يرخي ال�ستار ،حمام بري،
يب�س ال�شيء.
َ
 -4م��رف��أ يف جنوب ال�برت��غ��ال ،مدينة يف
اليابان ،للنداء.
 -5واحد بالأجنبية ،حرفان مت�شابهان� ،إرتفع
ال�شيءِ ،مثل ِوقرن.
� -6أحد ال�شهور ،نفخ يف نومه ،مطرب م�صري
م ّثل يف ال�سينما.
 -7دولة �أفريقية ،عال فوق املاء ومل ير�سب.
 -8حجر كرمي ،ميكانيكي ،وزير ونائب لبناين
راحل.
 -9طويل من الزمان ،قلب ،يف العود ،حرف
عطف.
 -10خ � ّوف ،قلم ،خ�لاف ال�ض�أن من الغنم،
عا�صمة �أفريقية.

الإ�سم الثاين لفنانة لبنانية راحلة،
خ�صب.
 -19رج��ع ال��ف��يءَ ،
طبخ الطعام،
م����ؤرخ وفيل�سوف ع��رب��ي ق��دمي،
�ضعف.
 -20مدينة يف الواليات املتحدة،
فيل�سوف �صيني ،ت��ع� َ�ب ،ق��درة
و�سلطان.
 -21مرف�أ �إيطايل ،الإ�سم الثاين
ملمثلة ومغنية ووزي���رة يونانية
راحلة ،غري مطبوخ.

 -11دولة عربيةِ ،ورك� ،أعرب ،حر�س ُتم.
 -12ع�سل ،درب �ضيقة ،ولد الناقة� ،سال.
 -13فتح الباب بغري مفتاحه حيلة ومكراً،
حرف ن�صب� ،شاعر �إيطايل ،من �ضواحي لندن،
َ
�ضعف.
َ -14حب ُي�ستعمل يف التوابل ،جن�س �سمك،
ي�أتي بعد.
 -15الإ�سم الثاين ل�صحايف لبناين راحل ،من
احلبوب ،نبات ذو رائحة عطرة.
 -16فر�س ال �شعر على ثنيتيه� ،أقفلوا ،ب َر َكة،
بيت الطائر.
� -17أ�ص ّمم على ،ت��وق �شديد بالأجنبية،
يت�ض ّوع الطيب ،مب َت ّل.
 -18من لوازم التلميذ ،ن�أخذ املاء باليد ،مطار
يف لندن.
 -19يتثاقل يف م�شيته� ،إن��اء كبري ،ق�ضاء
لبناين ،مرف�أ �أو�سرتايل.
� -20شاعر �إنكليزي مات باحلمى ،ثغر ،دولة
�أفريقية.
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زينة العيد
هذا هو الوطن من �أق�صاه اىل �أق�صاه وقد احتفى باجلي�ش ،فذ ّكر مب�آثر جنوده وعدّ د
ثم� ،أحيا الوعد ب�أن
�إجنازاته ،وجدّ د الوفاء له ،ومدّ د الإتكال عليه يف كل ا�ستحقاق ،ومن ّ
يك ّرمه يف كل �صيف ،وعند كل ح�صاد� :أول �آب.
الزينة يف كل مكان ،من املدينة اىل القرية ،مروراً بكل رو�ضة و�ساحة .البع�ض
يرى �أن تلك الزينة هي رزمات الزهر وعبارات الثناء ،والبع�ض يرى �أنها ه�ؤالء اجلنود
وقد تو ّزعوا هنا وهناك يف �أرجاء البالد ،فجعلوا من كل يوم من �أيام الوطن عيداً :هنا
دورية وهنا قافلة ،وهناك جندي يتابع ريا�ضته ال�صباحية ،و�آخر يحمل حمفظته قا�صداً
بلدته �أو عائداً منها .والبع�ض يراها يف وجوه �شبان يافعني ميرون باملراكز الع�سكرية
م�ستف�سرين عن �شروط الإنت�ساب اىل امل�ؤ�س�سة الأم� ،أو يراها يف ع�سكريني متقاعدين
يعرف اجلميع �أنهم تر ّبوا يف مدر�سة اجلي�ش على الرغم من �أن البزة املرقطة قد
تقاعدت عن �أج�سامهم ،وذلك من خالل كل عمل يقومون به� ،أو كل كالم ينطقون به،
كيف ال وقد و ّزعوا العمر ،طفولة و�شباباً وكهولة ،ما بني البيت والثكنة ،ال بل بني الأهل
ورفاق ال�سالح فاكت�سبوا طابعاً خ�صو�صياً مي ّيزهم عن كل النا�س؟
بدورها ،قيادة اجلي�ش ،ويف مبادلة للمعايدة والتكرمي ،تدعو ع�سكرييها اىل توثيق
العالقة مع مواطنيهم ،والبقاء اىل جانبهم يف كل ظرف ،م�ؤكدة �أن مواجهة العدو
عند احلدود تت�ساوى مع حفظ الأمن واال�ستقرار يف الداخل وال ّ
تعطل �إحدى املهمتني
املهمة الأخرى ،خ�صو�صاً �إذا ما �أدركنا �أن معظم ما نعانيه هنا يعود اىل �أالعيب العدو
نف�سه ،واىل م�ؤامراته الدائمة الهادفة اىل �إ�شعال فتنة هنا و�إحياء �أزمة هناك ،و�آخر
تلك املحاوالت كانت �شبكات العمالء التي مت ّكنت من التقاط �صيد خفيف ال يفيد من
يقف خلفها يف �شيء ،وقد ّمتت �إزالة �آثارها ال�سود من �سجالت البطولة وعن لوائح
امل�آثر التي توالت وتتابعت يف تاريخ هذا اجلي�ش ،منذ العام  1945حتى اليوم.
وجدّ دت القيادة يف العيد ،الإ�شارة اىل �أن ت�ضحيات الع�سكريني ،والتزامهم عقيدة
جي�شهم ،و�إميانهم ب�أن �أر�ض وطنهم مقد�سة وال ميكن �أن يف ّرطوا ب� ٍشرب واحد منها،
و�أن �أمن املواطنني خط �أحمر� ...أمور ،ال بل م�س ّلمات ومبادئ م�ستمرة وال ترتبط ب�أي
�شرطّ ،
لكن ذلك ي�ستحق املقابلة بتجهيز عتاد وت�أمني �سالح ،ال يكتمل بناء جي�ش
متطور من دونهما.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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