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العماد قائد اجلي�س من متحف الرئي�س فوؤاد �شهاب

جي�صنا م�صتهَدف فمن يتحّمل م�صوؤولية ك�صف اأمن الوطن؟

و�صع قائد اجلي�ض العماد جوزاف عون النقاط على احلروف يف �صاأن كل ما اأُثري من جدٍل حول موازنة اجلي�ض يف الآونة الأخرية، وهو اإذ اعترب اأّن 

املوازنة منذ انطالق مناق�صتها، بدت جمحفة يف حق من اأق�صموا على الولء للوطن والذود عنه، اأعلن اأّنه »مل يرُتك للجي�ض خيار حتديد نفقاته«، 

موؤكًدا اأّن القيادة هي التي تقرر ب�صاأن توزيع مهماته وحتديد الأف�صلية يف التدابري الع�صكرية. كما و�صع العماد عون »منع التطويع... والت�صريح« يف 

خانة �صرب هيكلية املوؤ�ص�صة وهرميتها، والتاأ�صي�ض »ل�صلوٍك متعّمد« لتطويقها واإ�صعافها موؤكًدا: »لن ن�صتكني...«.

كالم العماد جوزاف عون فاجاأ كثريين ممن اعتادوا روؤية اجلي�ض يعمل ب�صمٍت طوال عقود رغم كل ما طاله من اإجحاف، وما قّدمه من ت�صحيات، 

وهذا الكالم جاء بالتحديد من متحف الرئي�ض فوؤاد �صهاب.

الرئي�ش  متحف  اإىل  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  زيارة 

العام  الرئي�ش  لدعوة  تلبية  جــاءت  جونيه،   - �صهاب  فــوؤاد 

الها�صم، يف ح�صور عدد  الله  الأباتي نعمة  املارونية  للرهبانية 

من ال�صخ�صيات والفعاليات الدينية وال�صيا�صية والجتماعية 

والثقافية. وكانت منا�صبة لإطالق �صرخة للتاريخ من �صرح 

وجع  حملت  �صرخة  املوؤ�ص�صات.  دولة  وباين  اجلي�ش  �ش  موؤ�صّ

اللبنانيني  لبنان، بل وجع  تاريخ  اجلي�ش يف فرتة حرجة من 

وهواج�صهم حيال �صيا�صة اقتطاع املوارد من جيوب فقرائهم 

زالــت  مــا  والف�صاد  الــهــدر  مــزاريــب  بينما  وع�صكرييهم، 

مفتوحة.

اأرزة و�صرخة

اأبــرز  على  مّطلًعا  املتحف  ــاء  اأرجـ يف  عــون  العماد  جــال 

خالل  ا�صتخدمها  التي  ال�صخ�صية  �صهاب  اللواء  مقتنيات 

تذكارًيا  درًعا  وت�صّلم  الذهبي،  ال�صجل  على  ووّقع  حياته، 

باحة  يف  ا�صمه  حملت  اأرٍز  �صجرة  وزرع  الها�صم،  الأباتي  من 



املكان  رمزية  اإىل  بالإ�صارة  ا�صتهّلها  كلمة  واألقى  املتحف. 

مذّكًرا باإرث الرئي�ش �صهاب وبال�صفات التي جمعها �صخ�صه، 

وبكلماٍت له يحتاج لبنان اإىل ا�صتخال�ش الِعرب منها.

بتاريخ  العابق  املكان  هذا  ح�صرة  »يف  عون:  العماد  قال 

بروؤيٍة  اأر�صى  رجل  ذكريات  على  ال�صاهد  اجلميل،  لبنان 

تقف  املوؤ�ص�صات،  بناء  خالل  من  الدولة  مفهوم  ا�صرتاتيجية، 

اإيفائه حقه. هو القائد والرئي�ش الذي  الكلمات عاجزة عن 

التوا�صع  كما  وامل�صوؤولية  القيادة  �صفات  ب�صخ�صه  جمع 

والإن�صانية. 

هو القائل باأّن ال�صتقالل ُيبنى. ل يوؤخذ ول ُيعطى. 

هو القائل باأّن اجلي�ش هو مدر�صة الوحدة الوطنية بالتفكري 

واملمار�صة.

وبخا�صٍة يف  يومنا هذا،  يرتدد حتى  �صداها  زال  ما  كلمات 

اإىل  ما تكون  اأحوج  التي  وامل�صريية،  املف�صلية  ال�صتحقاقات 

ا�صتعادة هذه املواقف وا�صتخال�ش الِعرب منها«.

وتقدير  �صكر  كلمة  توجيه  من  بد  ل  »هنا،  واأ�ــصــاف: 

للرهبانية اللبنانية املارونية واملدر�صة املركزية يف جونية على 

اإىل  الن�صيان،  ي�صيع يف غياهب  الذي كاد  املنزل  حتويل هذا 

اإرث الرئي�ش الراحل اللواء فوؤاد �صهاب،  َمعلم تاريخي يحفظ 

وُيبقيه ذاكرة حية يف نفو�صنا ونفو�ش الأجيال القادمة. ل بل 

تاريخنا  من  مهمة  حقبة  لتاأريخ  جريئة  وطنية  خطوة  هي 

وال�صيا�صي. الع�صكري 

املوؤ�ص�صة  جعل  يف  �صهاب  فوؤاد  اللواء  الراحل  الرئي�ش  جنح 

والوفاء،  والت�صحية  ال�صرف  يف  وطنًيا  منوذًجا  الع�صكرية 

موؤ�ص�صة عابرة للطوائف واملناطق. 

حمل معه مناقبيته الع�صكرية وفكره املوؤ�ص�صاتي اإىل بناء 

الرئي�ش  قيادة فخامة  باليوم، يف ظل  الأم�ش  اأ�صبه  وما  الدولة. 

العماد مي�صال عون الذي �صار على نهج الرئي�ش الراحل اللواء 

فوؤاد �صهاب يف بناء قدرات اجلي�ش وحتديث موؤ�ص�صات الدولة«.

جي�صنا يتعّر�ض حلمالٍت ت�صتهدف بنيته

ع�صكرييه ومعنويات 

ال�صمانة  هو  اجلي�ش  اأّن  عون  العماد  اأّكد  حا�صمة،  وبنربٍة 

ا�صتهدافه  على  يعملون  َمن  وا�صًعا  وا�صتقراره،  البـلد  لأمن 

ويوؤملنا،  »يوؤ�صفنا  ال�صياق:  هذا  يف  فقال  م�صوؤولياتهم،  اأمام 
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ن�صهــد  اأن  عقيدته،  وباين  اجلي�ش  �ش  موؤ�صّ ح�صــرة  يف  ونحن 

بنيته  ت�صتهدف  حمالت  من  جي�صنا  له  يتعّر�ش  مــا  اليوم، 

جديًدا،  نقول  ول  �صًرا،  نك�صف  ل  ع�صكرييه.  ومعنويات 

اإّنه  قلنا  اإذا  نغايل  ول  للبنان،  الفقري  العمود  باأّن اجلي�ش هو 

واإّن مهمته ل ُتخت�صر بزمن احلروب  وا�صتقراره،  اأمنه  �صمانة 

يتطلب  وال�صالم  ال�صتقرار  حت�صني  لأّن  فقط،  وال�صراعات 

عن  غاب  ورمبــا  احلــروب.  متطلبات  اأحياًنا  تفوق  جهوًدا 

الأمني  ال�صتقرار  رغم  اأّنه  بق�صٍد،  اأو  ق�صٍد  بغري  البع�ش  بال 

عند  �صواء  كبرية  زالت  ما  فالتحّديات  حالًيا،  به  ننعم  الذي 

وبالتايل  الداخل،  يف  اأم  والبحرية،  واجلنوبية  ال�صرقية  حدودنا 

بحاجٍة  زال  ما  والجتماعي  والقت�صادي  الأمني  الو�صع  فاإّن 

اإىل جهوزية كاملة واإل فَمن يتحّمل م�صوؤولية ك�صف اأمن 

الوطن؟«.

 19٦1 العام  يف  الراحل  الرئي�ش  قاله  ما  م�صتذكًرا  وتابع 

لل�صباط: »اإّن مهمتكم النبيلة ل تنح�صر يف حماية احلدود 

الداخل  اإىل  تتعداها  بل  فح�صب،  غا�صم  معتٍد  كل  و�صّد 

�صون  متاآزرين متكاتفني على  ا  وجي�صً �صعًبا  تعملون  حيث 

وحدتنا«.

ف كّنا ال�صّباقني اإىل التق�صّ

وهي  الع�صكرية،  املوؤ�ص�صة  »اأّن  على  عون  العماد  و�صّدد 

اأي  عن  مبناأًى  لي�صت  اللبنانية،  القت�صادية  البنية  من  جزء 

بدت  املوازنة  لكّن  القت�صادي«،  الو�صع  يتطّلبه  قد  ف  تق�صّ

ف منذ فرتة،  جمحفة بحّقها، وقال: كّنا ال�صّباقني اإىل التق�صّ

املحافظة  وعلينا  اأمانة،  هو  العام  املال  بــاأّن  ِمّنا  »اقتناًعا 

عليه. اعتمدنا منذ نحو عامني �صيا�صة مالية مدرو�صة حتّدد 

املتطّلبات  رغم  فقط،  ال�صرورية  احلاجات  وفق  النفقات 

الكثرية نتيجة التحّديات الداخلية والإقليمية، والتي تفر�ش 

لوج�صتية  اأمور  بها من  يرتبط  وما  ق�صوى  جهوزية ع�صكرية 

اجلي�ش  موازنة  من  جزًءا  املا�صي  العام  واأعدنا  وطّبية.  واإدارية 

اإىل خزينة الدولة.

ومنذ  ولكن،  حما�صبتها،  اأو  النوايا  تقييم  عند  نتوّقف  لن 

موؤ�ص�صٍة  بحق  جمحفة  بدت  التي  املوازنة  مناق�صة  انطالق 

مهم بالذود  اأق�صم ع�صكريوها على الولء للوطن والوفاء لَق�صَ

اخلدمة  يف  هم  َمن  طالت  ا�صتهداف  نوايا  فت  تك�صّ عنه، 

لبّزة  خدمة  حياتهم  قّدموا  اأن  بعد  تقاعدوا  وَمن  الفعلية 

ال�صرف والت�صحية والوفاء«.
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اأهل البيت اأدرى ب�صوؤونه

اأدرى  البيت  اأهل  بــاأّن  الأمــر  يعنيهم  ملن  تذكري  ويف 

نفقاته،  حتديد  خيار  للجي�ش  ُيرتك  »مل  قال:  ب�صوؤونه 

قبل  من  وم�صتباحة  مباحة  موازنته  اأرقــام  وباتت 

والنقا�صات،  للتحليالت  وُعر�صة  ــداين،  وال القا�صي 

وكاأّن املق�صود اإقناع الراأي العام باأّن اجلي�ش يتحّمل 

�صبب املديونية العامة.

اإّن توزيع مهمات اجلي�ش وحتديد الأف�صلية  حتى 

تتّم  جدلية  مــادة  اأ�صبح  الع�صكرية  التدابري  يف 

اأّن  علًما  ال�صالونات،  ويف  املنابر  على  مناق�صتها 

بل  ل  ذلك،  تقرر  من  وحدها  هي  اجلي�ش  قيادة 

بالن�صبة  �صوا�صية  اجلي�ش  وحدات  فكل  اأكرث، 

القتال،  خدمة  اإىل  يحتاج  القتال  لأّن  لها، 

مهمـته  تنفيذ  ميكنه  ل  احلـــدود  فجندي 

بنجاٍح من دون زميله يف الطبابة واللوج�صتية 

والإدارة.

موؤخًرا  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اأجنزته  ما  اإّن 

يف  والتدّخالت  والر�صاوى  الف�صاد  حماربة  يف 

ى تام وت�صجيع  �صوؤونها الداخلية، وذلك بر�صً

يجب  ال�صيا�صية،  واجلــهــات  الأطـــراف  كل  ِقبل  من 

وم�صتقبله.  لبنان  خدمة  يف  وا�صتثماره  وحمايته  حت�صينه 

ب�صفة  التطويع  الآن من منع  املوازنة حتى  اأفرزته  ما  ولكن 

بانعكا�صاٍت  ُينذر  الت�صريح،  ومنع  �صباط  تالمذة  اأو  جنود 

هيكليتها  ب�صرب  بدًءا  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  على  �صلبية 

وهرميتها، مروًرا باخللل يف توازنات الرتقيات وهو اأمر خمالف 

لقانون الدفاع«.

حقوق الع�صكريني لي�صت مّنة

ولن نر�صى امل�ّض بها ول بكرامتهم

ومل يختم قائد اجلي�ش كالمه قبل اأن »يبّق البح�صة« التي 

ل�صلوٍك  �ش  يوؤ�صّ ُذكر  ما  »اإّن  قال:  اإذ  الع�صكريني،  خنقت 

و�صرب  اإ�صعافها  بهدف  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  لتطويق  متعّمد 

معنويات �صباطها وجنودها ومنعهم من احل�صول على اأب�صط 

حقوقهم. حقوق الع�صكريني لي�صت مّنة من اأحد، وا�صتهداف 

معنوياتهم هو جرمية لي�ش فقط بحقهم اإمّنا بحق الوطن.

من  اأهم  ب�صمٍت،  العاملني  الأبطال،  هوؤلء  معنويات  اإّن 

من  تنال  لن  �صرف.  هو  وطنهم  وخدمة  رتبة،  اأو  راتــب  اأي 

عزميتهم اأي مواقف م�صيئة ولن تثنيهم عن خدمة وطنهم 

اأي حمالت حتري�صية.

ــا: لن  ــن ــٌد م ــ ــٌد ووعـ ــه ع

بحقوق  امل�ّش  نر�صى  لن  ن�صتكني. 

�صباطنا وجنودنا، ول بكرامتهم. كونوا على ثقة باأّنه لن 

تثنينا حماولت اإ�صعاف املوؤ�ص�صة، من ال�صغط باجتاه ا�صتمرار 

بحقوقنا. املطالبة 

باإرث  اهتمامها  على  املركزية  املدر�صة  اأ�صكر  ختاًما، 

دعوتي  على  واأ�صكرها  �صهاب،  فوؤاد  اللواء  الراحل  الرئي�ش 

لزيارة املتحف اخلا�ش به«.

قد  كان  م  ال�صقيِّ وديــع  الأب  املتحف  �ش  موؤ�صِّ اأّن  ُيذكر 

ام  ب�صّ لالإعالمي  ترحيبية  كلمة  بعد  الحتفال،  يف  حتّدث 

بناء  قواعد  اأر�صى  الذي  الراحل  الرئي�ش  مبزايا  م�صيًدا  بّراك، 

معامله  وتفّقد  لزيارته  اجلي�ش  بت�صّرف  املتحف  وا�صًعا  الدولة، 

واإحياء الندوات واملحا�صرات. واأّكد اأّنه يف خ�صم هذه املرحلة 

ال�صبابية والتي ُتلقي بثقلها الأمني والقت�صادي والجتماعي، 

تبقى موؤ�ص�صة اجلي�ش ال�صامن الوحيد لّلبنانيني.

واأعرب عن الأمل يف ا�صتطاعة لبنان اأن يجتاز هذه الأزمة، 

تكون  اأن  الله  ن�صاأل  بالقول:  عــون  العماد  اإىل  متوجًها 

ال�صفات التي توّحدكم مع الرئي�ش �صهاب �صمرًيا حًيا باقًيا 

يف ذاكرة الوطن.



من منزل الرئي�ش القائد الذي »جمع ب�صخ�صه 

التوا�صع  كما  وامل�صوؤولية  الــقــيــادة  �صفات 

والإن�صانية«، منزل الرئي�ش فوؤاد �صهاب املتوا�صع 

الذي حتّول اإىل متحف، وّجه قائد اجلي�ش العماد 

ملًيا  التوقف  ينبغي  ر�صائل  عدة  عون  جوزاف 

عندها.

فقد ذّكر قائد اجلي�ش من ينبغي تذكريهم 

وا�صتقراره«، معرًبا  اأمنه  و�صمانة  للبنان  الفقري  العمود  باأّن »اجلي�ش هو 

عن الأ�صف والأمل يف »ح�صرة موؤ�ص�ش اجلي�ش وباين عقيدته« ملا »يتعر�ش 

له جي�صنا من حمالت ت�صتهدف بنيته ومعنويات ع�صكرييه«، وطارًحا 

ال�صوؤال املوجع: »من يتحمل م�صوؤولية ك�صف اأمن الوطن؟«.

ف لأّن  ا باأّن املوؤ�ص�صة الع�صكرية كانت ال�صباقة اإىل التق�صّ واإذ ذّكر اأي�صً

اإىل  موازنتها  من  جزًءا  املا�صي  العام  اأعادت  واأّنها  اأمانة،  هو  العام  املال 

خزينة الدولة، اأكد اأّن قيادة اجلي�ش هي وحدها من تقرر توزيع مهماته 

وحتديد نفقاته والتدابري الع�صكرية التي يتخذها.

ر�صائل العماد عون مل تقت�صر على و�صع النقاط على احلروف، فهو اعترب 

اأّن هناك ما يوؤ�ص�ش ل�صلوٍك متعّمد لتطويق املوؤ�ص�صة الع�صكرية بهدف 

بحقوق  امل�ش  نر�صى  لن  ن�صتكني.  »لن  ووعــًدا:  عهًدا  مطلًقا  اإ�صعافها 

�صباطنا وجنودنا، ول بكرامتهم«.

يف باحة متحف الرجل الذي »جعل املوؤ�ص�صة الع�صكرية منوذًجا وطنًيا 

واأطلق �صرخة  اأرزة  والوفاء، زرع العماد جوزاف عون  والت�صحية  ال�صرف  يف 

وعهًدا.

قد يكون من ال�صعب اأن يدرك الكثريون  ما الذي تعنيه �صرخة قائد 

مل يغادر �صاحات اخلطر، وما الذي تعنيه امل�صوؤولية عّمن اأق�صموا اأن يفتدوا 

الوطن بدمائهم. وقد ل يدركون ما الذي تعنيه دموع الأمهات والأطفال 

حني ياأتي الرفاق بنع�ش �صهيد.

واإل كيف  اأخرى.  ثمة الكثري الكثري مما ل يعلمه امل�صغولون باأموٍر 

لهم اأن يعتربوا ثمن اإكليل لتكرمي �صهيد تبذيًرا؟

وعائالت  ع�صكرييه  وحقوق  اجلي�ش  موازنة  يجعلوا  اأن  لهم  كيف 

العجز  �صبب  املوازنة  هذه  وكــاأّن  ال�صالونات،  حديث  ومعّوقيه  �صهدائه 

واملديونية يف دولة تاأكل مواردها مزاريب الهدر وحيتان الف�صاد؟

كادت الغ�صة تقتلنا فعاًل. لكّن العماد فعلها.

وىّل زمن ال�صمت، فال�صمت بات كفًرا.

�صرخة وعهد واأرزة ت�صهد.

العوايف يا عمادنا.

العوايف يا وطن.

العوايف يا وطن
بقلم: اإلهام ن�صر تابت

٨
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وىّل 

زمن ال�صمت
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وزير الدفاع الوطني من املحكمة الع�شكرية:

ل عفو عّمن قتل الع�صكريني 

ومن فّجر ال�صيارات املفخخة لقتل املدنيني

�صعب  بو  اليا�ض  الوطني  الدفاع  وزير  اأعلن 

وتطويرها،  الع�صكرية  باملحكمة  »مت�صكه 

على  م�صدًدا  باإلغائها«،  املطالبني  على  رًدا 

اللبنانيني،  الع�صكريني  قتل  عمن  عفو  ل  »اأّن 

املدنيني  لقتل  املفخخة  ال�صيارات  فّجر  ومن 

اأن ي�صمل  اللبناين لن يقبل  الأبرياء، وال�صعب 

العفو هوؤلء«.

خالل  ــاء  ج �صعب  بــو  ــر  ــوزي ال ــالم  ك

يف  الع�صكرية  املحكمة  مقّر  زيــارتــه 

املــتــحــف، حــيــث اجــتــمــع بــكــّل من 

الدائمة  الع�صكرية  املحكمة  رئي�ش 

اللـه،  عبد  ح�صني  ــركــن  ال العميد 

الع�صكرية  التمييز  حمكمة  ورئي�ش 

القا�صي  اجلنائية  الق�صايا  يف  الناظرة 

التمييز  حمكمة  ورئي�ش  لطوف،  طاين 

اجلنحية  بالق�صايا  الناظرة  الع�صكرية 

احلكومة  ومفّو�ش  �صقر،  �صقر  القا�صي 

القا�صي بيرت  الع�صكرية  لدى املحكمة 

جرمانو�ش، ومفو�صي احلكومة املعاونني 

وال�صباط  والــقــ�ــصــاة  املــحــكــمــة،  لـــدى 

اإىل  الثالث،  الهيئات  لدى  امل�صت�صارين 

جانب قا�صي التحقيق الأول فادي �صوان 

و�صباط  الع�صكريني  التحقيق  وق�صاة 

اأمن املحكمة.

بو  الــوزيــر  اّطــلــع  ــارة،  ــزي ال م�صتهل  يف 

رئي�ش  قّدمه  اإيــجــاٍز  خــالل  من  �صعب 

الركن  العقيد  املحكمة  اأمــن  جهاز 

اأنطوان �صديد على هيكلية املحكمة 

ودورها واملهمات التي تقوم بها، ثّم جال 

برفقة العميد عبد اللـه والق�صاة وال�صباط 

املحاكمات،  )قاعات  املبنى  اأق�صام  يف 

ــان حفظ  ــك املــكــاتــب والأقـــــالم وم

امللفات(، قبل اأن يعقد اجتماًعا مو�صًعا 

يف مكتب العميد عبد اللـه.

بو�صعب  الوزير  اأعلن  اللقاء،  ويف ختام 

التي  امل�صاكل  بع�ش  على  »اّطلع  اأّنــه 

�صيق  فيها  مبــا  املحكمة،  تعانيها 

املــكــان ومــو�ــصــوع الــتــمــويــل، وكــان 

التي  للملفات  الكبري  الــعــدد  لفــًتــا 

واأي  املــدين،  الق�صاء  مع  مقارنة  ُتنَجز، 

هذه  دور  اإىل  الإ�صاءة  منه  د  ُيق�صَ كالم 

تتحدث  الوقائع  لأّن  اأرف�صه،  املحكمة 

»البع�ش  اأّن  اإىل  م�صرًيا  نف�صها«،  عن 

الع�صكرية،  املحكمة  باإلغاء  يطالب 

املحكمة  هذه  دعم  يجب  نقول  ونحن 

وتطويرها ل اإلغاوؤها«.

العميد عبد  اإىل  كما توجه بال�صكر 

الدعاوى  على  جرمانو�ش  والقا�صي  اللـه 

لتقدمي  ا�صتعداده  ــدى  واأب اأجُنــزت،  التي 

املحكمة،  تطلبه  ما  بكل  امل�صاعدة 

ق�صايا  وخدمة  تو�صعتها  جلهة  ا  خ�صو�صً

املواطنني وفق املعايري الدولية.

املوقوفني  بع�ش  رف�ش  مو�صوع  وحــول 

اأمام املحكمة، وتاأجيل جل�صات  املثول 

�صدور  على  ورهــانــهــم  حماكماتهم 

»من  �صعب:  بو  الوزير  قــال  عــام،  عفو 

يتحمل  املحكمة  ــام  اأم املثول  يرف�ش 

عّمن  عفو  »ل  واأ�ــصــاف:  امل�صوؤولية«... 

ومن  اللبنانيني،  الع�صكريني  قتل 

املدنيني  لقتل  املفخخة  ال�صيارات  فّجر 

اأن  يقبل  لن  اللبناين  وال�صعب  الأبرياء، 

ي�صمل العفو هوؤلء«.

وعما اإذا كانت تخفي�صات املوازنة التي 

طالت وزارة الدفاع �صتوؤثر على املحكمة 

اأّنه  الع�صكرية، اأ�صار الوزير بو �صعب اإىل 

التي  باملطالب  لئحة  ت�صله  اأن  »ينتظر 

يوؤّمن  مل  واإذا  املحكمة،  اإليها  حتتاج 

متويلها من خالل موازنة الوزارة ميكن 

تاأمني هذا التمويل عرب الهبات«.
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بو وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل نظريه الكازاخ�صتاين اليا�ش  الوطني  الدفاع  وزيــر  تناول 

منطقتي  يف  العامة  ــاع  ــص الأو� �صعب 

الو�صطى مع نظريه  واآ�صيا  الأو�صط  ال�صرق 

يرميكباييف،  نورلن  الكازاخ�صتاين 

جمهورية  �صفري  ح�صره  اجتماع  يف 

الأردنــيــة  اململكة  لــدى  كازاخ�صتان 

والعراق  لبنان  عن  املنتدب  الها�صمية 

وفد  يرافقه  برديباي  عظمات  وفل�صطني 

من اجلي�ش الكازاخ�صتاين.

�صبل  يف  املجتمعون  بحث  كــذلــك، 

وتكثيف  اجلانبني  بني  التعاون  تطوير 

اخلربات  تبادل  اإىل  بالإ�صافة  الزيارات، 

الع�صكرية. وقد �صكر الوزير بو �صعب يف 

على  يرميكباييف  الوزير  اللقاء  ختام 

م�صاركة بالده يف الـ»يونيفيل« العاملة 

منطقة  يف  وال�صالم  الأمــن  حفظ  على 

اجلنوب اللبناين.



من املفكرة
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�صوؤون املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

وعالقات التعاون يف لقاءات قائد اجلي�ض

العامة  الأو�صاع  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�صتعر�ش 

اللبناين  اجلي�ش  بني  التعاون  وعالقات  واملنطقة  لبنان  يف 

وعدد من البلدان ال�صديقة. وا�صتقبل يف هذا الإطار كاًل من: 

�صوي�صرا  �صفرية   ،Emmanuelle Lamoureux كندا  �صفرية 

وزير  م�صاعد  هولندا،  �صفري   ،Monika Schmutz Kirgöz

�صفرية �صوي�صرا�صفرية كندا

م�صاعد وزير اخلارجية الأمريكي ل�صوؤون ال�صرق الأدنى�صفري هولندا
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 David ال�صفري  الأدنــى  ال�صرق  ل�صوؤون  الأمريكي  اخلارجية 

Satterfield، وفد من جلنة العالقات اخلارجية يف الكونغر�ش 
يف  اجلوية  القوات  قائد   ،Eliot Engel برئا�صة  الأمريكي 

القيادة الو�صطى الأمريكية اللواء Joseph Guastella، نائب 

وزير الدفاع الإيطايل Raffaele Volpi، ومعاون وزير الدفاع يف 

اللواء  الدويل  الع�صكري  التعاون  ل�صوؤون  بيلالرو�صيا  جمهورية 

.Oleg Voinov

قائد القوات اجلوية يف القيادة الو�صطى الأمريكيةوفد من جلنة العالقات اخلارجية يف الكونغر�ض الأمريكي

معاون وزير الدفاع يف جمهورية بيلالرو�صيانائب وزير الدفاع الإيطايل



عون  العماد  وا�صتعر�ش 

بـــرنـــامـــج املــ�ــصــاعــدات 

احلدود  ل�صبط  الربيطانية 

ــع املــ�ــصــتــ�ــصــار  ــة مـ ــربيـ الـ

ال�ــصــرتاتــيــجــي لــربنــامــج 

الربيطاين  الأمني  التعاون 

�صبط  مب�صروع  املتعلق 

املتقاعد  ــرال  اجل ــدود  احل

على   Lamb Caraeme
.Alex Hilton راأ�ش وفد مرافق، يف ح�صور امللحق الع�صكري

كما التقى العماد عون املن�صق اخلا�ش لالأمني العام لالأمم 

املتحدة يف لبنان Jan Kubis، وم�صاعد قائد قوات الأمم املتحدة 

.Shivaram Kharel املوؤقتة يف لبنان اللواء

من املفكرة
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امل�صت�صار ال�صرتاتيجي لربنامج التعاون الأمني الربيطاين

م�صاعد قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان املن�صق اخلا�ض لالأمني العام لالأمم املتحدة يف لبنان
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اللواء  الأركــان  رئي�ش  ا�صتقبل 

مكتبـه  يف  العرم  اأمـني  الركن 

ال�صينـي  ال�صــفيـر  اليــرزة،  يف 

يف  معه  وبحث   Wang Kajian
الأو�صاع العامة يف لبنان واملنطقة 

جي�صي  بني  الع�صكري  والتعاون 

الإطار  يف  التقى  كما  البلدين، 

الرو�صي  الع�صكري  امللحق  نف�صه 

.Ratmir Kabbasov العقيد

كذلك، ا�صتقبل اللواء الركن 

ــًدا مــن كلية  ــ ــعــرم وف ال ــني  اأمـ

النيجريية  الــوطــنــيــة  الـــدفـــاع 

العميد  قائدها  ممثل  برئا�صة 

وجرى   ،Pam Cholom اجلــوي 

التداول يف التعاون الع�صكري بني 

جي�صي البلدين.

ال�صفري 

ال�صيني

امللحق 

الع�صكري 

الرو�صي

وفد 

من كلية 

الدفاع 

الوطنية 

النيجريية 

رئي�ض الأركان ي�صتقبل 

ال�صفري ال�صيني ووفوًدا









حتقيق ع�سكري
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احلدود الربية م�صبوطة بن�صبة ٩0% والعمل م�صتمر و�صوًل اإىل %100

التي  ٤50 كلم(  الربية )نحو  اللبناين على طول احلدود  ينت�صر اجلي�ض 

مارون  رمي�ض،  بـ:  مروًرا  �صماًل،  العري�صة  اإىل  جنوًبا  الناقورة  من  متتد 

الرا�ض، را�صيا الوادي، امل�صنع، عر�صال، القاع، الهرمل، �صدرا والعبودية.

طبيعة الق�صم الأكرب من احلدود اللبنانية- ال�صورية، جبلية قا�صية جًدا 

مهمة  عربها  �صرعي  غري  مرور  اأي  ومنع  �صبطها  يُعترب  لذلك  ووعرة، 

على درجة عالية من ال�صعوبة.

الربية،  ا على احلدود  اجلي�ض مهماته احلدودية، وخ�صو�صً ينّفذ  كيف 

غري  املعابر  واقع  هو  وما  مم�صوكة؟  احلدود  هذه  تُعترب  حد  اأي  واإىل 

اإيرادات  الدولة  حترم  تهريب  عمليات  عن  يُحكى  ما  ظل  يف  ال�صرعية 

�صخمة؟

القاعي  اأمني  الركن  العميد  العمليات  مديرية  يف  املراقبة  ق�صم  رئي�ض 

يتحّدث اإىل »اجلي�ض« عن املو�صوع.

القاعي  الركن  العميد  ي�صري  بدايًة، 

ينبغي  املعابر  عن  احلديث  عند  اأّنه  اإىل 

والربية  والبحرية  اجلوية  بني  التمييز 

منها.

يتّم من خالل مطار رفيق  العبور جًوا 

يــتــوىل حمايته  الـــذي  ــدويل  الـ ــري  احلــري

من  وحــدات  ي�صم   ( املطار  اأمــن  جهاز 

الأمــن  وقــوى  الــعــام،  ــن  والأمـ اجلي�ش، 

املهمات  وفــق  واجلــمــارك(  الــداخــلــي، 

يتعّلق  مــا  يف  جــهــاز.  بكل  املــنــاطــة 

باجلي�ش، تقوم كتيبة حماية 

تعمل  وهــي  املــطــار،  بحماية  ومدافعة 

ل�صبط  الأخــرى  الأجــهــزة  مع  بالتعاون 

واأجهزة  عالية  تقنية  وفــق  املعرب  هــذا 

تكنولوجية متطّورة جًدا.

اأمـــا املــعــابــر الــبــحــريــة فــهــي املــرافــئ 

بريوت،  �صيدا،  طرابل�ش،  يف  ال�صرعية 

و�صور. وهي حتت رقابة القوات البحرية، 

 .1٧01 القرار  وفــق  »اليونيفيل«  ــوات  وق

رادارية  ب�صبكة  م�صبوطة  املرافئ  وهذه 

اأّنه  اإّل  اللبناين،  ال�صاطئ  كامل  تغطي 

املتمثلة باملراكب  الثغرات  يوجد بع�ش 

امل�صتعملة من قبل  املطاطية واخل�صبية 

اأو  الب�صر  لتهريب  وال�صيادين  املهّربني 

املهاجرين والتي ل تطالها اأجهزة الرادار. 

اليوم يتّم حتديث املنظومة الرادارية على 

طول ال�صاطئ اللبناين، على اأمل اأن يتّم 

تركيب كامريات يف امل�صتقبل القريب 

الربية  احلــدود  على  املــوجــودة  كتلك 

ل�صبط هذه املراكب يف الليل ويف النهار. 

يف الوقت احلا�صر، يتّم التعوي�ش عن هذا 

اخللل بالطائرات امل�صرّية ملراقبة ال�صاطئ 

اللبناين.

اأربع  بالن�صبة اإىل املعابر الربية، هناك 

اللبنانية  ــدود  احل على  �صرعية  معابر 

ال�صورية وهي: امل�صنع، العبودية، العري�صة، 

والقاع. تقوم اآلية العمل على هذه املعابر 

اإذ  الأمنية،  الأجهزة  بني  التعاون  على 

بينما  الأمنية،  احلماية  اجلي�ش  يوؤّمن 

تقوم بقية الأجهزة بتخلي�ش املعامالت 

يف الداخل، كالتدقيق باأوراق امل�صافرين، 

اجلمارك،  قبل  من  الب�صاعة  وتخلي�ش 

واأي  املخافر...  م�صوؤولية  الــدرك  ويتوىل 



ُيعترب غري  النقاط  هذه  يتّم خارج  عبور 

�صرعي.

معرب  يف�صل  اجلنوبية  احلـــدود  على 

املحتّلة،  وفل�صطني  لبنان  بني  الناقورة 

ت�صتخدمه  ع�صكري   - اأمني  معرب  وهو 

عنا�صر الأمم املتحدة لتنقالتها.

قائاًل:  القاعي  الركن  العميد  ويو�صح 

نظًرا اإىل تداخل القرى بني لبنان و�صوريا، 

مكتمل  غري  احلــدود  تر�صيم  اأّن  ومبــا 

�صعوبة  جند  الأمــاكــن،  بع�ش  يف  بعد 

على  ال�صرعي  غري  املرور  �صبط  يف  اأكرث 

احلدود الربية، لذا من املمكن ت�صجيل 

�صّكلت  لــذلــك،  ــات.  ــرتاق الخ بع�ش 

ل�صبط احلدود  اأفواج  اأربعة  قيادة اجلي�ش 

ُيراوح عديد كل من  الربية وحمايتها. 

و1500 ع�صكري،   1٤00 بني  الأفــواج   هذه 

حواىل  الإجمايل  عديدها  يبلغ  وبالتايل 

�صتة اآلف ع�صكري، كما اأُن�صئت اأبراج 

الكامريات،  باأحدث  جمّهزة  للمراقبة 

الــوليــات  مــن  ــم  ودع مب�صاعدٍة  ــك  وذل

املتحدة الأمريكية وبريطانيا.

• كيف تنت�صر هذه الأفواج على احلدود؟ وما 
هو نطاق عملها؟

ال�صمالية -  - يبلغ طول احلدود الربية 

كلم،   3٤0 حواىل  �صوريا،  مع  ال�صرقية 

الأفــواج  احلــدود  هذه  طول  على  تنت�صر 

الربية املخت�صة ت�صاندها األوية اأخرى. 

على  وا�صًعا  انت�صاًرا  الأفــواج  هذه  تنّفذ 

حدود لبنان ال�صمالية )من العري�صة و�صوًل 

اإىل وادي خالد(، وال�صرقية )من الهرمل- 

امل�صنع و�صوًل اإىل جبل ال�صيخ(. اإذ ينت�صر 

ففوج  معينة.  م�صاحة  على  فوج  كل 

 120 الأول ينت�صر على طول  الربية  احلدود 

كلم )من اأول احلدود ال�صمالية اإىل اأول 

احلدود ال�صرقية(، وهو مزّود ثمانية اأبراج 

التكنولوجية،  الو�صائل  باأحدث  جمّهزة 

ويدعمه لواء امل�صاة الثاين.

على  الثاين  الربية  احلدود  فوج  وينت�صر 

احل�صي�ش،  جــوار  )مــن  كلم   ٧5 طــول 

مراح ال�صعب، الهرمل، القاع، و�صوًل اإىل 

وادي احلريق(، وي�صانده لواء امل�صاة التا�صع.

الربية  ــدود  احلـ بــفــوج  يتعّلق  مــا  ويف 

الثالث، فهو ينت�صر على طول ٧5 كلم 

لواء  ويدعمه  ال�صيخ،  وجبل  امل�صنع  بني 

امل�صاة الثالث. 

فيتوىّل  الرابع  الربية  احلــدود  فوج  اأّمــا 

وادي  مــن  متتد  كلم   ٨5 م�سوؤولية 

مدعوم  وهو  معربون،  اإىل  و�صوًل  احلريق 

بلواء امل�صاة ال�صاد�ش. 

هنا ي�صري العميد الركن القاعي اإىل اأّن 

منطقٍة  يف  ينت�صر  ال�صاد�ش  التدخل  فوج 

معربون  بني  تقع  جــًدا  وعــرة  طبيعتها 

ا عمليات حفظ  وامل�صنع، وهو ينّفذ اأي�صً

اأبلح  )بــني  الــبــقــاع  منطقة  يف  اأمـــن 

املناطق  طبيعة  وي�صيف:  وكفرزبد(. 

الربية  احلــدود  ــواج  اأف فيها  تنت�صر  التي 

مبعظمها  هي  والثالث  والرابع  الثاين 

جبلية وعرة وقا�صية جًدا، تتفاوت فيها 

2٤00م )مركز  اإىل  الرتفاعات وقد ت�صل 

ع�ش الن�صر لفوج احلدود الربية الرابع(. 

ُتعزل هذه املراكز كلًيا يف ف�صل ال�صتاء 

اأكرث  اإىل  ت�صل  )قــد  ــدودة  حم غري  ملــدٍة 

نظًرا  ُتخلى  كانت  لذلك  �صهر(  من 

لع�صكرييها،  الطعام  اإي�صال  ل�صعوبة 

وا�صتحالة تبديل الع�صكر اإّل يف احلالت 

ما  وهــذا  ــاة(،  وف اأو  )مر�ش  ال�صتثنائية 

الرابع  الــربيــة  احلـــدود  فــوج  مــع  ح�صل 

اإليه  املوؤدية  الطريق  اإذ بقيت  العام،  هذا 

تراكم  ب�صبب  اأ�صهر  ثالثة  مدة  مقفلة 

ذلك  مع  ال�صتاء.  ف�صل  وق�صاوة  الثلوج 

اأبقت القيادة على جهوزية هذه املراكز 

احلــدود  ل�صبط  اإخالئها  بعدم  واأمـــرت 

اجلـــرود«،  »فجر  معركة  فبعد   .%100

اُتخذت التدابري الالزمة ومّت جتهيز هذه 

املراكز بكل املعدات ال�صرورية، وخ�صع 

اأّهلتهم  خا�صة  لتدريباٍت  عنا�صرها 

لأي  والت�صدي  املطلوبة،  املهمات  لتنفيذ 

طارئ قد يحدث.
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اجلي�س يوؤّمن احلماية الأمنية على املعابر ال�شرعية بينما تتوىل 

الأجهزة املخت�شة تخلي�س املعامالت والب�شائع...



• كيف يتّم �صبط احلدود؟
احلدود  على  املنت�صرة  الأفــواج  تقوم   -

يف  الأر�ـــش  طبيعة  لكن  مبراقبتها. 

ال�صعب  مــن  جتعل  الأمــاكــن  بع�ش 

املراقبة  كامريات  بوا�صطة  تغطيتها 

فقط.  كلم   10 اإىل  مداها  ي�صل  التي 

ــذلــك، ُتــعــاَلــج الــثــغــرات مــن خالل  ل

 )Sensors( ا�صاٍت  بح�صّ ال�صتعانة 

تطلق اإنذاًرا عند مرور اأ�صخا�ش، عندها 

دون  مــن  طــائــرة  اأو  دوريـــة  الأمـــر  تتوىل 

غري  معابر  ل  ثغرات،  ثّمة  اإًذا  طّيار. 

احلدود  بــاأّن  اجلــزم  وميكننا  �صرعية. 

رغم الكثري من الكالم غري امل�صوؤول، 

على  ونعمل   ،%90 بن�صبة  م�صبوطة  هي 

ا�صات  �صبط الـ10% الباقية بوا�صطة احل�صّ

امل�صرّية   الطائرات  اأو  املتطّورة  والأجهزة 

اإقامة  تتعّذر  حيث  الكمائن،  ون�صب 

مراكز ثابتة.

عمـل  على  طـراأ  الذي  التغيـري  هو  ما   •
»فجر  عملية  بعد  الربية  ــدود  احل اأفـواج 

اجلرود«؟

وانت�صار  اجلرود«  »فجر  عملية  بعد   -

نقل مراكز  مّت  الإرهاب،  اجلي�ش على 

التي  الثاين  الربية  ــدود  احل فــوج  اأبـــراج 

احتّلها  التي  املنطقة  خلف  كانت 

 - اللبنانية  ــدود  احل اإىل  الإرهــابــيــون، 

اأي اإىل الأماكن التي اأخالها  ال�صورية، 

وبالتايل،  اندحارهم.  بعد  الإرهابيون 

احلدود  على  امل�صرفة  التالل  اأ�صبحت 

ذلك،  اإىل  اللبناين.  اجلي�ش  عهدة  يف 

رافقها  وانت�صار  تبديل  عملية  ح�صلت 

حتقيق ع�سكري
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على احلدود ال�شمالية - ال�شرقية 76 مركًزا ع�شكرًيا 

بني برج وقاعدة لوج�شتية وقاعدة دوريات.



بناء اأبراج على هذه احلدود اللبنانية.

ا، بنى فوج احلدود   ويف هذا ال�صياق اأي�صً

يتّم  )مل  جديَدين  ُبرَجني  الأول  الربية 

الثمانية  اإىل  ُي�صافان  بعد(  جتهيزهما 

على  اأبـــراج  ع�صرة  لت�صبح  ــودة  ــوج امل

الثغرات  �صّد  بهدف  ال�صمالية،  احلدود 

التي �صبق ذكرها، واإزالتها كلًيا. 

ــة، يــوجــد عــلــى احلـــدود  يف اخلــال�ــص

مركًزا   ٧٦ حواىل  ال�صمالية   - ال�صرقية 

لوج�صتية  وقاعدة  برج  بني  ع�صكرًيا 

بتعاوٍن  اإن�صاوؤها  مّت  دوريــات،  وقاعدة 

م�صرتك بريطاين- اأمريكي.

اإىل  نظًرا  الكندي  اجلي�ش  قّدم  كما 

م�صاعدة  اجلبلي،  القتال  يف  متّر�صه 

على  ع�صكريني  ــدّرب  ــ ف تــدريــبــيــة، 

املناخ  ظـــروف  مــع  التعامل  كيفية 

القا�صية والثلج وحتّمل امل�صّقات...

القاعي  الركن  العميد  اأ�صار  كذلك، 

خ�صعن  ــاث  ــ اإن جــنــود  ت�صكيل  اإىل 

احلـــدود  ــواج  ــ اأف اإىل  ــتــدريــٍب خــا�ــش،  ل

التعاطي  ت�صهيل  بهدف  وذلك  الربية، 

احلدود،  على  املحلية  املجتمعات  مع 

تعرت�ش  التي  ال�صعوبات  بع�ش  وتذليل 

كمداهمة  مهماته  تنفيذ  يف  اجلي�ش 

خميم اأو قرية لها خ�صو�صيتها مثاًل.

الربيـة  اجلنـوبية  ــدود  احل عـن  ــاذا  م  •
والبحرية؟

الـــربيـــة مع  ــدود  ــ ــول احلـ يــبــلــغ طـ  -

بح�صب  كلم   100 املحتلة  فل�صطني 

اخلـط  هــذا  على  ينت�صر   .1٧01 الــقــرار 

امل�صاة اخلام�ش  لواء  وفوج تدخل:  لواءان 

امل�صاة  ــواء  ول رمي�ش،  اإىل  الناقورة  من 

وجبل  �صبعا  اإىل  العدي�صة  من  ال�صابع 

من  اخلام�ش  التدخل  ــوج  وف ال�صيخ، 

منطقة   13 وثّمة  العدي�صة.  اإىل  يــارون 

متحّفظ عليها هي مناطق لبنانية.

يطرح  البحرية،  احلـدود  خ�ّش  ما  يف 

ا�صتخراج النفط  واخلالف على البلوك 

الإ�صرائيلي،  العدو  مع  م�صكلة   9 رقم 

اخلال�صة  القت�صــادية  املنطقة  ُتقا�ش  اإذ 

واملياه الإقليمية من الرّب، مع العلم اأّن 

هناك قوانني دولية ترعى هذه العملية.

تاأمني  العملية  هــذه  يف  اجلي�ش  دور 

املالئمة  ــروف  ــظ ال ــري  ــوف وت احلــمــايـــــة 

عملية  وتاأمني  العاملة،  لل�صركات 

الإنقاذ عند ال�صرورة...
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بع�س مراكز اجلي�س يف املناطق 

اجلبلية ت�شبح معزولة �شتاًء 

لكّنها حتافظ على جهوزيتها.

طبيعة الأر�س يف بع�س املناطق 

متنع تغطيتها

بوا�شطة كامريات املراقبة.



املدعو  اأقـــدم   ،2019 ح��زي��ران   3 م�صاء 

النار  اإطالق  عبد الرحمن مب�صوط على 

منطقة  يف  لبنان  م�صرف  فــرع  باجتاه 

ــن  الأم لــقــوى  تــابــع  ومــركــز  طرابل�ش 

الداخلي يف �صراي طرابل�ش، بالإ�صافة اإىل 

اآليٍة ع�صكرية تابعة للجي�ش اللبناين. 

الفور،  على  الإرهــابــي  مالحقة  مّتت 

ــدة خــا�ــصــة مــن مــديــريــة  ــ وقــامــت وح

الذي  ال�صكني  املبنى  بدهم  املخابرات 

ا�صتبكت  وقــد  لتوقيفه.  اإلــيــه،  دخــل 

تفجري  على  فاأقدم  معه،  الوحدة  هذه 

نف�صه بوا�صطة حزام نا�صف، فيما �صقط 

الأمن  لقوى  و�صهيدان  للجي�ش  �صهيدان 

الداخلي. 

اأهايل طرابل�ش الذين كانوا ي�صتعدون 

لالحتفال بالعيد وقعوا حتت وطاأة �صدمة 

الذين  اللبنانيني  غ�صب  اأثــارت  مرّوعة 

ال�صهداء  اأملهم وحزنهم على  عرّبوا عن 

الأربعة. 

بعبدا:

مواجهة الإرهاب مهمة متوا�صلة

خالل ال�صاعات التي اأعقبت العملية، 

ُعقد يف ق�صر بعبدا اجتماع اأمني تراأ�صه 

عون  مي�صال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش 

للبحث يف العتداء الإرهابي الذي وقع يف 

طرابل�ش، ح�صره كل من وزيرة الداخلية 

والبلديات ريا حفار احل�صن، وزير الدفاع 

اجلي�ش  قائد  �صعب،  بو  اليا�ش  الوطني 

لقوى  العام  املدير  عون،  جــوزاف  العماد 

عثمان،  عماد  اللواء  الداخلي  الأمــن 

مدير املخابرات يف اجلي�ش العميد طوين 

العميد  املعلومات  فرع  ورئي�ش  من�صور، 

خالد حمود.

اإىل  تعازيه  اجلمهورية  رئي�ش  قـــّدم 

عائالت الع�صكريني ال�صهداء، ثم اطلع 

العتداء  تفا�صيل  على  احلا�صرين  من 

الإرهــاب  مواجهة  اأّن  واأكــد  الإرهابي، 

والأجــهــزة  لــلــقــوى  مــتــوا�ــصــلــة  مهمة 

اليقظة  وتتطلب  والع�صكرية،  الأمنية 

واجلهوزية الدائمة...

جولة الوزير بو �صعب:

اخلطر موجود ولبنان يّتكل عليكم

ال�صمال  منطقة  �صعب  بو  الوزير  تفّقد 

حيث  طرابل�ش،   - القبة  يف  الع�صكرية 

ذكراهم خالدة
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�شهداء ليلة العيد:            ال�صريبة الغالية

بالورد والفل والغاردينيا وكل زهور احلب، �صّيع لبنان �صهداءه الأربعة الذين �صقطوا يف طرابل�ض ع�صية عيد الفطر.

اأربعة من »حرا�ض الطماأنينة والفرح« رحلوا ع�صية العيد، ا�صرتوا بدمائهم حياة لآخرين، وقّدموا لوطنهم واجب الفداء. املوجع املفجع اأّنهم ارتقوا 

اإىل ال�صهادة يف مواجهة اإرهابي غادر، ويف مدينة قّدم الع�صرات من رفاقهم دماءهم الغالية لإعادة الأمن اإليها، وتطهريها من اأوكار الإرهابيني.

�صهيدان للجي�ض و�صهيدان لقوى الأمن الداخلي �صّيعتهما موؤ�ص�صتاهما ولبنان. �صارت مواكبهم يف �صوارع وطرقات اأمطرت �صرفاتها ورًدا واأرًزا، وبّلل 

اأهلها الأعالم التي حتت�صن اجلثامني بالدموع احلارقة.

عاد الإرهاب ليذّكرنا باأّن الأمن الذي ننعم به ما زال عر�صة خلروقاٍت وحتديات ت�صهد مثلها دول كثرية يف املنطقة والعامل، وليذّكر من غاب عن 

بالهم اأّن هذا الأمن دفع ويدفع ثمنه خرية �صبابنا دًما، وتدفع ثمنه عائالتهم وجًعا ل تخفف من ثقله كلمات ول تقوى عليه ال�صنوات.

اإعداد: نينا عقل خليل



جال  كما  ال�صباط  بكبار  اجتمع 

وخالل  الع�صكرية.  املراكز  بع�ش  يف 

معظم  »اإّن  قــال:  بال�صباط  اجتماعه 

هم  �صوريا  يف  يقاتلون  كــانــوا  الــذيــن 

واخلطر  املحتملني،  الإرهــابــيــني  مــن 

ول  عليكم  يّتكل  ولــبــنــان  مــوجــود 

يجري  مبا  تتاأثر  اأن  ملعنوياتكم  نريد 

اإىل  ا�صتمع  وبــعــدمــا  الــ�ــصــيــا�ــصــة«.  يف 

نّفذها  التي  العملية  عن  مف�صل  �صرٍح 

انتقل  مب�صوط،  الرحمن  عبد  الإرهابي 

برفقة عدد من ال�صباط اإىل مركز �صرية 

مقّدًما  فرحات  ح�صن  ال�صهيد  النقيب 

واجب التعزية.

يرافقه  الوطني  الدفاع  وزير  زار  بعدها 

وفد من كبار ال�صباط قيادة فوج احلدود 

النقيب  ال�صهيد  ثكنة  يف  الثاين  الربية 

وكان  بعلبك،  راأ�ــش  يف  اخلــوري  اليا�ش 

الركن  العقيد  الفوج  قائد  ا�صتقباله  يف 

نبيل عبداللـه وعدد من ال�صباط.

قائد  قدمه  اإيجاز  اإىل  ال�صتماع  وبعد 

واحتياجاتها،  الثكنة  واقع  الفوج عن 

و�صوريا  لبنان  بني  واملعابر  احلــدود  وواقــع 

اجلي�ش  يواجهها  الــتــي  والــتــحــديــات 

املعابر  بع�ش  �صملت  بجولٍة  قام  هناك، 

الهرمل   - الق�صر  منطقتي  يف  احلدودية 

ومطربة.

... ويتفّقد اجلريح الفل�صطيني مراد

يف  �صعب  ــو  ب الـــوزيـــر  عـــاد  ــك،  ــذل ك

اجلريح  - طرابل�ش  الإ�صالمي  امل�صت�صفى 

اأُ�صيب  ــذي  ال ــراد  م �صابر  الفل�صطيني 

عبد  الإرهابي  اإعاقة  حماولته  اأثناء  يف 

الرحمن مب�صوط. 

... وجولة قائد اجلي�ض:

ح�صمتم الو�صع باأقل ما ميكن 

من اأ�صرار 

جولة  �صعب  بو  الــوزيــر  جولة  �صبقت 

الوحدات  خاللها  تفّقد  عون  للعماد 

ــ�ــش،  ــل طــراب مــنــطــقــة  يف  ــرة  ــص ــ� ــت ــن امل

لواء  قيـادة  يف  واجلنود  ال�صباط  والتقى 

خمابرات  وفــرع  ع�صر  الـثاين  امل�صاة 

الأول،  التدخل  فــوج  وقــيــادة  املنطقة 

ح�صـم  اإىل  اأدت  التي  بجهـودهم  ــّوه  ون

دون  اأ�صـرار ممكنـة من  باأقـل  الو�صـع 

ال�صهداء  �صقوط  رغــم  باملدنيني  امل�ّش 

الأربعة. الع�صكريني 

التدخل  ب�صرعة  اجلي�ش  قائد  واأ�صاد 

الذي  الإرهابي  حما�صرة  اإىل  اأدت  التي 

ال�صكنية  ال�صقق  اإحـــدى  يف  ن  حت�صّ

اإىل  م�صرًيا  نف�صه،  تفجري  اإىل  دفعه  ما 

لكّنها  غالية  كانت  »ال�صريبة  اأّن 

ولن  ب�صهدائنا  نفتخر  فنحن  لنا،  �صرف 

اأبًدا«. نن�صاهم 

اجلي�ش  اأّن  على  عــون  العماد  و�صّدد 

اأي  ملواجهة  تامة  جهوزية  يف  �صيبقى 

مهما  و�صلمه  لبنان  اأمن  يتهّدد  خطر 

ر�صالته هي  لأّن  الت�صحيات،  بلغ حجم 

ال�صرف والت�صحية والوفاء.

موا�صاة اأهايل ال�صهداء

اجلي�ش  قائد  العماد  ــّدم  ق كــذلــك، 

واجب العزاء اإىل عائلة النقيب ال�صهيد 

ح�صن علي فرحات يف بلدة برع�صيت، 

الداخلي  الأمن  قوى  يف  العريف  وعائلة 

العدد ٤0٨
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جولة الوزير بو �صعب

... وجولة قائد اجلي�ض



العي�صية.  بلدة  يف  خليل  ناجي  جوين 

اإبراهيم  ال�صهيد  املجّند  عائلة  وزار 

قام  روي�صات اجلديدة، يف حني  �صالح يف 

اإىل  با�صمه  العزاء  واجــب  بتقدمي  وفــٌد 

الأمن  قوى  يف  ال�صهيد  العريف  عائلة 

الداخلي يو�صف فرج، يف بلدة حو�ش تل 

�صفية - البقاع.

وعاد العماد عون الرقيب اجلريح خالد 

احلروق الذي خ�صع للعالج يف م�صت�صفى 

اأوتيل ديو نتيجة اإ�صابته خالل الأحداث 

يف مدينة طرابل�ش.

... ورئي�ض الأركان 

يزور اجلنوب معزًيا

الركن  الــلــواء  الأركـــان  رئي�ش  زار 

ال�صهيد  النقيب  عائلة  الــعــرم  ــني  اأم

ح�صن علي فرحات يف بلدة برع�صيت، 

على  مثنًيا  العزاء،  واجب  لذويه  وقــّدم 

واجبه  اأداء  يف  وتفانيه  ال�صهيد  �صجاعة 

الع�صكري.

النقيب فرحات ت�صييع 

بلدة  ــايل  واأهـ اجلي�ش  قــيــادة  �صّيعت 

النقيب  جبيل  بنت  ق�صاء  يف  برع�صيت 

ال�صهيد ح�صن علي فرحات، مبوكٍب 

امل�صت�صفى  ــام  اأمـ مــن  انطلق  حا�صد 

بريوت،  ــدارو-  ب منطقة  يف  الع�صكري 

ــرب  ــمــة احل ــص اأو� تــقــلــيــده  مّت  بــعــدمــا 

من  الع�صكري  والــتــقــديــر  ــى  ــرح واجل

الف�صية. الدرجة 

يف  ب�صعوبٍة  طريقه  املــوكــب  ــّق  و�ــص

�صلكها،  التي  اجلنوب  وبلدات  قــرى 

الأرز  ونرث  بالزغاريد  اأهاليها  فا�صتقبله 

و�صريفا  رحال  وبرج  �صور  فبني  ــورود.  وال

و�صوًل اإىل برج قالويه ا�صتقبلت البلدات 

ال�صهيد  النقيب  والقرى كّلها موكب 

برع�صيت،  ويف  الأبـــطـــال.  ا�صتقبال 

ال�صالح  ــاق  رف لــه  اأدى  ــه،  راأ�ــص م�صقط 

اأيوب  النائب  الأخرية، يف ح�صور  التحية 
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... وعائلة العريف يف قوى الأمن الداخلي جوين ناجي خليل

قائد اجلي�ض يقّدم واجب العزاء اإىل عائلة النقيب ال�صهيد ح�صن علي فرحات

... وعائلة املجّند ال�صهيد اإبراهيم �صالح



النواب  جمل�ش  رئي�ش  ممثاًل  حميد 

مــدرار  ال�صيخ  �صور  ومفتي  ــّري،  ب نبيه 

ال�صيخ  اجلمهورية  مفتي  ممثاًل  حبال 

عماد  والعميد  دريــان،  اللطيف  عبد 

احلاج ممثاًل وزير الدفاع الوطني اليا�ش 

جوزاف  العماد  اجلي�ش  وقائد  �صعب  بو 

وع�صكرية  �صيا�صية  و�صخ�صيات  عون، 

وح�صود  اجتماعية  وفعاليات  وحزبية 

من اأهايل برع�صيت والقرى املجاورة.

جثمان  على  ال�صالة  اأُقيمت  وبعدما 

احلاج  العميد  األقى  فرحات،  ال�صهيد 

ال�صهيد  مبناقبية  فيها  ــّوه  ن كلمة 

اأكدت  »لقد  قاله:  ومّمــا  وت�صحياته، 

قيادة اجلي�ش مراًرا وتكراًرا اأن ل تهاون 

والعابثني  الإرهابيني  مع  الإطالق  على 

زوًرا  املنتمني  من  كانوا  �صواء  بالأمن، 

املرتزقة  من  كانوا  اأو  الوطن،  هذا  اإىل 

اإّل  هوية  ول  لهم  دين  ل  الذين  الغرباء 

القتل والإجرام وا�صتباحة احلرمات. ويف 

اليوم  ُنعرب  الكبري،  �صهيدنا  ح�صرة 

امل�صّرفة  بالوقفة  العميق  اعتزازنا  عن 

وقفة  ا  وخ�صو�صً جميًعا،  للبنانيني 

واأبنائها  الأ�صيلة  البلدة  هذه  فعاليات 

اإىل جانب اجلي�ش يف الت�صدي لالإرهاب، 

ونوؤكد جمدًدا اأن ل تنازل عن اأحكام 

بالذود  يق�صي  الذي  الع�صكري  منا  َق�صَ

مهما  لبنان،  كل  لبنان،  وطننا  عن 

تطّلب ذلك من جهوٍد وت�صحيات«.

الع�صكرية  التحية  اأّدت  ذلــك،  بعد 

وال�صالح،  الدرب  رفاق  ثّلة من  لل�صهيد 

ثّم ووري بعد ذلك الرثى يف جبانة بلدته.

 ... واملجّند املمّددة خدماته 

�صالح ال�صهيد 

ــدة - املــن،  بــلــدة رويــ�ــصــات اجلــدي يف 

�صّيعت القيادة والأهايل، يف ح�صور ح�صد 

املجّند  والع�صكريني،  املواطنني  من 

اإبراهيم �صالح.  ال�صهيد 

امل�صت�صفى  اأمام  التكرمي  مرا�صم  وبعد 

العدد ٤0٨
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العماد عون يزور الرقيب اجلريح خالد احلروق

رئي�ض الأركان معزًيا يف اجلنوب

اجلرح اأ�صاب الوطن كله 

وطرابل�ض تقدم التعازي

ا،  لأّن اجلرح الذي اأ�صابهم اأ�صاب اللبنانيني عموًما واأهايل طرابل�ش خ�صو�صً

امل�صتقل«، فحملوا وجعهم  لبنان  �صباب  ال�صهداء دعوة »حركة  اأهايل  لّبى 

واأتوا اإىل قاعة م�صجد ال�صالم يف املدينة ليتقّبلوا  تعازي اأهاليها.

والروحية  ال�صيا�صية  املدينة  �صخ�صيات  من  كبري  عدد  القاعة  اإىل  توافد 

مالك  ال�صيخ  وال�صمال  طرابل�ش  مفتي  واألقى  والجتماعية.  والع�صكرية 

ال�صّعار كلمة اعترب فيها اأّن من حق اللبنانيني اأن يفتخروا بجي�صهم.

واإذ قال: »ل اأحب اأن اأرى والد �صهيد اأحنى ظهره لأن ال�صهادة ترفع الراأ�ش،« 

اأّكد اأّن مكان ال�صهداء هو يف الفردو�ش.
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تقليد  مّت  بدارو،   - املركزي  الع�صكري 

ال�صهيد اأو�صمة احلرب واجلرحى والتقدير 

ثّم  الربونزية،  الدرجة  من  الع�صكري 

اأُقيمت ال�صالة على جثمانه الطاهر. 

ممثاًل  فا�صل  مروان  العميد  األقى  وقد 

�صعب  بو  اليا�ش  الوطني  الدفاع  وزيــر 

عون  ــوزاف  جـ الــعــمــاد  اجلي�ش  وقــائــد 

ال�صهيد  مبناقبية  فيها  ــّوه  ن كلمة 

املوؤ�ص�صة  »اإّن  قاله:  ومّمــا  وت�صحياته 

الت�صحيات  تــقــدم  ــي  وه الع�صكرية 

لبنان،  عن  دفاًعا  واملتوا�صلة  الغالية 

ال�صتمرار  قــرار  عينيها،  ن�صب  ت�صع 

النهاية،  حتى  ــاب  الإرهـ مواجهة  يف 

هذا  على  املحّتم  الن�صر  بــاأّن  وتــوؤمــن 

بحرمة  تفريط  اآٍت ل حمالة، فال  ال�صّر، 

احلفاظ  يف  تهاون  ول  ال�صهداء،  دمــاء 

اأّما  وا�صتقرارهم.  املواطنني  اأمن  على 

احلق  قــّوة  فهي  كّله،  ذلــك  يف  قّوتنا 

و�صيادتنا  اأر�صنا  يف  حقنا  منتلك،  الذي 

�صعبنا، يف  وكرامتنا، وحقنا يف حماية 

احلاقدين  الغرباء  من  طغمة  مواجهة 

العابثني«.

بعدها ووري املجّند ال�صهيد �صالح الرثى 

يف جبانة البلدة.

يف �صطور

يف   1990/11/2٤ م�����واليد  م���ن   -

بنت  ق�صاء  جبيل،  بنت   - برع�صيت 

جبيل.

تلميذ  ب�صفة  اجلي�ش  يف  تطّوع   -

�صابط اعتباًرا من 10/1٤/200٨.

من  اعتباًرا  مالزم  رتبة  اإىل  ُرّقي   -

2012/٨/1، وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة 

مالزم اأول اعتباًرا من 1/٨/2015.

- ا�صت�صهد بتاريخ 3/٦/2019.

- حائز:

• و�صام احلرب.
من  الع�صكري  التقدير  و�ــصــام   •

الدرجة الف�صية.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
�صت  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

�صت  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد قطعة ثالث مّرات.
- تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل 

واخلارج.

- متاأهل من دون اأولد.

- ُرّقي اإىل رتبة اأعلى بعد ال�صت�صهاد، 

وُمنح اأو�صمة احلرب واجلرحى والتقدير 

قائد  الــعــمــاد  وتــنــويــه  الع�صكري، 

اجلي�ش. 

- من مواليد 199٨/٨/13 يف جديدة - مرجعيون.

- ُمددت خدماته بتاريخ 3/201٧/٧.

- ا�صت�صهد بتاريخ 3/٦/2019.

- حائز تنويه العماد قائد اجلي�ش وتهنئته.

- عازب.

واجلرحى  احلرب  اأو�صمة  وُمنح  ال�صت�صهاد،  بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  ُرّقي   -

والتقدير الع�صكري، وتنويه العماد قائد اجلي�ش. 

• النقيب ال�صهيد فرحات:

• العريف ال�صهيد اإبراهيم حممد �صالح:





التحليالت  ملا جاء يف م�صل�صل  خالًفا 

والتخمينات الكثرية، التي ُبنيت على 

التي  املتناق�صة  والت�صريبات  حدث،  ما 

يف  املاأزومة  ال�صيا�صية  الأو�صاع  �صاهمت 

تاأجيجها، ثمة جهد وعمل جدي بعيًدا 

حقيقة  لتبيان  والأعــني،  ال�صا�صات  من 

ما جرى وتفكيك �صيفرته واألغازه، اأماًل 

م�صتقباًل،  مماثلة  ــداث  اأح ــدارك  ت يف 

الربط  يحاول  من  هناك  اأّن  ا  خ�صو�صً

ال�صاحة  ت�صهده  قد  ومــا  حــدث  ما  بني 

اللبنانية يف حال ح�صول تطورات �صورية 

الأجهزة  تعيه  ما  وهــو  دراماتيكية، 

على  وتعمل  جيًدا،  اللبنانية  الأمنية 

ا�صتيعابه واحتوائه. 

حلظة  حتى  وا�صًحا  بــات  ما  بح�صب 

اإعداد هذا التقرير، اأعّد الإرهابي املفرت�ش 

العدة لتنفيذ عمليته قبل اأيام قليلة، اإذ 

دراجة  ل�صراء  منزله  اأثاث  بيع  اإىل  عمد 

نارية وكمية من الأ�صلحة والذخائر هي 

»كال�صينكوف«  ر�صا�ش  عن   عبارة 

رمانات  اإىل  اإ�صافة  املما�صط،  من  وعدد 

يدوية.

وقد اأوقفت القوى الأمنية ال�صخ�ش الذي 

املوقوفني  اإىل جانب عدد من  له،  اأّمنها 

)12 موقوًفا( واأحيلوا اىل الق�صاء املخت�ش، 

اإذا  وما  لتحديد خريطة حتّرك مب�صوط، 

كان هناك من خلية اأو عقل حمّر�ش 

ومدّبر اأو �صركاء له يف ما قام به. 

التحقيقات

ــات املـــ�ـــصـــوؤولـــة عن  ــهـ ــت اجلـ ــح جن

التحقيقات بر�صم �صورة وا�صحة خلريطٍة 

تنقل املب�صوط لتنفيذ »غزوته الثالثية«، 

ور�صالة  متناثرة،  اأ�صالء  به  انتهت  والتي 

اأن  قبل  اإليها  ــاأ  جل �صقة  يف  ــذار،  ــت اع

التوليد،  دار  �صارع  يف  بناء  داخل  ُيحا�صر 

مديرية  وحدة خا�صة من  نّفذت  اأن  بعد 

اأمنية دقيقة، انتهت  املخابرات عملية 

الإعالم الأمني
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هالل طرابل�ض يقطر دًما: الوقائع وما ك�صفته التحقيقات

من  ثمة  كان  الأوىل  ليلته  العيد  هالل  يبيت  اأن  فقبل  عادًيا.  العام  هذا  طرابل�ض  فطر  يكن  مل 

ر يف الظالم ملخطٍط اأ�صود، مدفوًعا بعقيدٍة تكفريية. هل كان احلدث فردًيا، اأم اأّنه من عمل  يح�صّ

اأ�صهر ثالثة من ذكرى عملية »فجر  الوراء، على بعد  اإىل  ال�صاعة  اإعادة عقارب  جماعة حاولت 

اجلرود« التي �صهدت هزمية ع�صكرية مو�صوفة لفلول الإرهابيني بكل ت�صكيالتهم؟ �صوؤال �صوف 

تتوىل الإجابة عنه التحقيقات اجلارية.

فنكبة عا�صمة لبنان الثانية تركت اثرها على رقعة الوطن، من البقاع حيث رقد الدركي ال�صهيد 

يو�صف فرج، اىل اجلنوب حيث تعانقت برع�صيت التي �صمت اىل ترابها النقيب ال�صهيد  ح�صن 

قوى  يف  الرقيب  �صهيدها  مع  املئة  عند  �صهدائها  عداد  توقف  التي  البلدة  العي�صية،  مع  فرحات، 

المن الداخلي جوين خليل، مرورا بقاعا بحو�ض تل �صفية  قرية ال�صهيد  ابراهيم �صالح، فيما ابى 

جبل لبنان وبريوت ال ان ي�صاركا يف عر�ض ال�صهادة، فار�صان طرقاتهما لرحلة البطال الخرية.
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اإىل الق�صاء عليه. 

�صاًبا  فــاإّن  املتوافرة  للمعلومات  وبناًء 

فل�صطينًيا ي�صتقّل �صيارة من نوع »بي. 

الإرهابي  دبليو«، متكن من �صدم  اأم. 

النار باجتاهه، ما  باإطالق  الذي عاجله 

اأدى اإىل اإ�صابة ال�صاب باأكرث من طلقة، 

الذي  البناء  باجتاه  مب�صوط  فــّر  بينما 

�صطحه  على  ليتح�صن  داخله  حو�صر 

يف  ال�صقق  اإحــدى  ويقتحم  يعود  اأن  قبل 

الطابق الرابع، والتي كانت خالية من 

قاطنيها. 

�صمحت  التفا�صيل،  لبع�ش  مراجعٍة  يف 

الأمنية  للقوى  ال�صريعة  ال�صتجابة 

وج��ود  مكان  بتحديد  والع�سكرية، 

وُعِمل  حما�صرته،  فتّمت  ــي،  ــاب الإره

على حتييد املدنيني و�صط ظروف دقيقة، 

ح�صن  اأول  املالزم  ا�صت�صهاد  اإىل  اأدى  ما 

الع�صكريني،  من  عدد  واإ�صابة  فرحات 

نتيجة الرتّوي خوًفا على حياة املدنيني، 

وحت�صًبا لوجود رهائن يحتجزهم اجلاين. 

دفعها  لطاملا  ال�صريبة  هذه  حال  اأي  يف 

الع�صكريون مقابل حر�صهم على حياة 

املدنيني.

التنويه  مــن  ــد  ب ل  الــ�ــصــيــاق  هـــذا  يف 

ب�صجاعة املالزم اأول فرحات، وتفانيه يف 

وك�صر«  »خلع  حاول  فقد  واجبه،  اأداء 

الإرهــابــي  لر�صد  املقابل  البناء  مدخل 

الإرهــابــي  ر�صا�صات  اأّن  اإل  وتثبيته، 

وما  اأول،  املالزم  فاأ�صيب  اأ�صرع،  كانت 

اإىل  نقله  اأثناء  يف  احلياة  فارق  اأن  لبث 

امل�صت�صفى.

نقطتني  عــنــد  ــتــوقــف  ال ــجــدر  ي هــنــا 

اأ�صا�صيتني: الأوىل، بينت وقائع ال�صتباك 

الذي ح�صل بني القوة املداهمة والإرهابي 

بكفاءٍة  يتمتع  الأخــري  اأن  مب�صوط، 

نتيجة  وهــي  بها،  ي�صتهان  ل  قتالية 

لها  خ�صع  اأّنه  يبدو  ع�صكرية  تدريبات 

وحدات  و�صول  �صرعة  والثانية  �صوريا،  يف 

اأنهت  والتي  النوعية من بريوت،  الدعم 

العملية يف دقائق معدودة، ما يدل على 

اأن  دون  من  وذلــك  الدائمة،  اجلهوزية 

نن�صى �صرعة حتّرك الوحدات الع�صكرية 

والتي  ــش،  الأر� على  املنت�صرة  والأمنية، 

اأ�ــصــهــمــت يف �ــصــل حــركــة الإرهــابــي 

وح�صاره، متهيًدا للق�صاء عليه.

كيف بداأت الق�صة؟

بالعودة اإىل ملف عبد الرحمن مب�صوط، 

اأوقفت   ،201٦/٨/٦ اأّنه بتاريخ  فقد تبني 

وحدة الأمن العام يف مطار رفيق احلريري 

كل  دقيقة،   9،55 ال�صاعة  عند  الدويل، 

)مواليد  ديــب  علي  الكرمي  عبد  من 

)مواليد  اإبراهيم  عائ�صة  وزوجته   )1993

)مواليد  مب�صوط  الرحمن  وعبد   )1991

1992(، قادمني من تركيا بعد ترحيلهم 

اأّنهم  �صفرهم  وتبني من جوازات  منها. 

مو�صوع عدة تدابري تق�صي بجرم النتماء 

اإىل تنظيمات اإرهابية، فتّمت اإحالتهم 

املعلومات  �صعبة  يف  التحقيق  فرع  اإىل 

ب�صندات  ُتركوا  فيما  املقت�صى،  لإجراء 

لإ�صارة  بناًء  للرتحيل،  بالن�صبة  اإقامة 

الق�صاء املخت�ش.

اإنهاء  يف  املعلومات  �صعبة  تتاأخر  مل 

النيابة  اإىل  املوقوفني  واإحالة  حتقيقاتها 

ت�صدر  اأن  قبل  الع�صكرية،  الــعــامــة 

الدائمة  الع�سكرية  املحكمة  هيئة 

م�صدًدا بحق  201٧/1/20 حكًما  بتاريخ 

ون�صف  �صنة  ملدة  ب�صجنه  ق�صى  مب�صوط 

مل  ــه  اأّن تبني  وقد  ال�صاقة.  الأ�صغال  مع 

ي�صارك باأي اأعمال قتالية على الأرا�صي 

اللبنانية.

مب�صوط  توقيف  مت  اأن  �صبق  وكــان 

مديرية  قبل  مــن   2010/1/1٤ بتاريخ 

املخابرات، نتيجة خالف بينه وبني اأحد 

اأ�صحاب ال�صيدليات يف بلدة بطرام على 

خلفية ت�صويره لل�صيدلية بوا�صطة هاتفه 

اخلليوي بعد رف�ش ال�صيديل بيعه مهدًئا 

وجود  دون  من  )بنزك�صول(  لالأع�صاب 

و�صفة طبيب. 

 ،201٧/9/12 بتاريخ  عنه  الإفــراج  بعد  البندقية التي ا�صتعملها الإرهابي



مب�صوط  حاول  حمكوميته،  انتهاء  مع 

اإىل  يوّفق،  اأن  دون  من  له  عمل  اإيجاد 

مرفاأ  اإىل   2019/3/1٦ بتاريخ  ح�صر  اأن 

اإل  كـ»حّمال«،  العمل  طالًبا  طرابل�ش 

اأّن مراجعة ملفه بّينت اأّنه من اأ�صحاب 

ال�صوابق فتّم رف�ش طلبه، ما جعله يثور 

وحدة  فتدخلت  اللبنانية،  الدولة  �صامًتا 

الأمن العام يف املرفاأ واأوقفته، ليتبني لها 

فتّم   ،303 الوثائق  على  مدرج  ا�صمه  اأّن 

بعد  الع�صكرية.  ال�صرطة  اإىل  ت�صليمه 

العام  املدعي  ومراجعة  معه  التحقيق 

نفذ  كونه  �صبيله،  اأُخلي  الع�صكري 

حمكوميته. 

التحقيقات  يح�صب  مب�صوط،  كــان 

الع�صكرية،  املحكمة  ــام  ــ اأم مــعــه 

بلديات  احتاد  يف  مياوًما  موظًفا  يعمل 

اعرتف  حماكمته  وخــالل  طرابل�ش. 

اإىل  ومنها  تركيا  اإىل  ال�صفر  قــّرر  باأّنه 

حتدث  بـــ»داعــ�ــش«.  لاللتحاق  �صوريا 

بـ»اأبو  امللقب  جابر  حممد  �صديقه  عن 

كانا  اللذين  نــعــوم  وبـــالل  يــو�ــصــف«، 

وقاتال  بـ»داع�ش«  �صابق  وقت  التحقا يف 

اإىل جانبه يف �صوريا. وقد �صغط جابر على 

مب�صوط وحثه على الت�صدد الديني مر�صاًل 

باإ�صدارات »داع�ش«،  يتعلق  ما  له كل 

وطلب منه التن�صيق مع »اأبو زيد« بغية 

تاأمني �صفره اإىل تركيا، لكّن الأخري مل 

ي�صتجب لطلب مب�صوط. 

هاتفًيا  خًطا  مب�صوط  ا�صرتى  بعدها 

اإىل  ولقاه  جابر  مبحمد  وات�صل  تركًيا 

تركيا، طلب الأخري منه البقاء يف اأ�صنة 

مع  توا�صله  عن  �صي�صفر  ما  بانتظار 

قيادته يف الرقة، كما طلب منه الرتّيث 

بانتظار تكليفه مبهماٍت اأمنية ووعده 

وم�صاريفه  احتياجاته  جميع  بتاأمني 

بانتظار دخوله اإىل �صوريا.

اإىل  و�صوله  مــن  اأ�صبوعني  نحو  بعد 

عبارة  هو  اإ�صداًرا  جابر  له  اأر�صل  تركيا 

نحو  خالله  من  دخول  ُي�صّور  فيديو  عن 

من  مــراأى  على  �صوريا  اإىل  مقاتل   200

خدمة  بتنزيل  فقام  الرتكية،  ال�صرطة 

التلغرام بعد اعتكافه عن ذلك.

األّح مب�صوط على جابر مل�صاعدته على 

ب�صبب  �صوريا  اإىل  تركيا  مــن  العبور 

عاد  ثم  يدفعها.  التي  امل�صاريف  كرثة 

وتوجه اإىل منطقة غازي عنتاب وتوا�صل 

عن  واأبلغه  جابر،  حممد  مع  ــدًدا  جم

املال فطلب  اإىل  مكان وجوده وحاجته 

»اأبو  مع  الـ»وات�صاب«  التوا�صل عرب  منه 

�صفره  جــواز  �صورة  له  واأر�ــصــل  احل�صن«، 

فاأر�صل له الأخري مبلغ 200 دولر.

الرتكية  املخابرات  ح�صرت  لحًقا 

معه  واأجـــرت  يقيم  حيث  الفندق  اإىل 

حتقيًقا، فقال اإّنه �صائح، ثم طلب املزيد 

من املال من »اأبو احل�صن« الذي اأر�صل له 

200 دولر اإ�صافية. 

�صوؤاله  الرتكية  املخابرات  تكرار  بعد 

حماوًل  الفندق  غادر  وجــوده،  �صبب  عن 

�صوريا،  اإىل  للو�صول  �صبيل  التفتي�ش عن 

ف�صل  �صميح  يدعى  �صخ�ش  مع  فتوا�صل 

زيارة  بنيته  واأبلغهم  جمموعته،  ومع 

�صوريا بهدف »اجلهاد«، فتّم تزويده رقم 

واأّمن  توا�صل معه  �صخ�ش تركي  هاتف 

له الو�صول اإىل منطقة حدودية برفقة اأحد 

الأ�صخا�ش ال�صوريني، ثم قام اأحد املهّربني 

باإدخاله مع جمموعة من الأ�صخا�ش اإىل 

»فيلق  اإىل جماعة  �صّلموا لحًقا  �صوريا 

الفتح«.  »جي�ش  ف�صائل  اإحدى  ال�صام« 

وهناك خ�صع لدورة �صرعية يف اإدلب، ثم 

مّت ا�صطحابه اإىل اأحد �صرعيي املع�صكر 

�صاعده  الذي  ال�صوري«  الفداء  »اأبو  ويدعى 

عائلته  مع  وتوا�صل  هاتف،  �صراء  على 

اإىل لبنان لكّنه مل  فطلبت منه العودة 

ي�صتجب.

توا�صل مب�صوط لحًقا مع حممد جابر 

اإبالغه  بعد  واملرتّد  بالكافر  نعته  الذي 

لأّنه بح�صب  ال�صام«،  بـ»فيلق  بالتحاقه 

»داع�ش«  غري  �صوريا  يف  تنظيم  اأي  راأيه 

هو ف�صيل مرتّد، فقطع مب�صوط الت�صال 

بجابر.

تون�صي  �صاب  مع  توا�صله  خالل  ومن 

يدعى »اأبو عمر« تعّرف اإىل »اأبو عبيدة« 

»الن�صرة«  �صفوف  اأّنه يف  واأبلغه  اللبناين 

تبنّي  وقد  معه،  اللتحاق  عليه  وعر�ش 

املقيمتني يف  العائلتني  وجود معرفة بني 

طرابل�ش.

مع  »الفاي�صبوك«  عرب  توا�صل  كما 

»اأبو  �صديق  نعوم  بالل  اأي  هريرة«  »اأبــو 

عبيدة«، الذي اأّنبه للتحاقه بـ»الن�صرة«، 

وواعًدا  بـ»داع�ش«،  اللتحاق  منه  طالًبا 

ا�صتالمه  �صرط  الــالزم  باملال  مبــّده  اإيــاه 

حقيبة  اأ�صامة«  »اأبو  يدعى  �صخ�ش  من 

عبيدة«  ــو  »اأب مقر  يف  ي�صعها  متفجرة 

ذلك  على  مب�صوط  وافـــق  ويــفــّجــرهــا. 
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ــو  »اأب �ــصــاأل  ــد  وق بــاملــال،  بــدافــع رغبته 

خالفاتهم  �صبب  عن  لحًقا  عبيدة« 

مع »داع�ش« فاأكد له اأّن ال�صبب �صرعي 

اأبلغ  عندها  نعوم.  بالل  مع  و�صخ�صي 

مب�صوط »اأبو عبيدة« مبا يريد فعله بالل 

نعوم به، فطلب منه اإيهام الأخري بعدم 

اإخباره حلني و�صول املر�َصل من قبله »اأبو 

ا�صامة« والقب�ش عليه.

وهكذا ح�صل اإذ قامت جمموعة »اأبو 

ح�صر  عندما  اأ�صامة  بتوقيف  عبيدة« 

لت�صليم احلقيبة ومبلغ 1٧00 دولر ملب�صوط 

اإىل  والعودة  املقّر  مغادرة  منه  ُطِلب  الذي 

طريق  عن  لبنان  اإىل  ومنها  تركيا، 

الرتكية  ال�صلطات  قامت  ثم  مهّربني، 

برتحيله اإىل لبنان بعد التحقيق معه.

املعركة مع الإرهاب طويلة

العتداء  اأّن  الأمنية  املعطيات  توؤّكد 

ومراجعة  حتليل  مو�صع  هو  الإرهــابــي 

لتحديد الثغرات، بعدما هداأت النفو�ش، 

اأي  يف  وارد  اأمــر  ح�صل  ما  اأّن  اإىل  م�صرًيا 

فردًيا  عماًل  اأكان  �صواء  وذلك  حلظة، 

ناجًما عن ظروف معي�صية واجتماعية، 

ال�صنوات  يف  بــكــرثٍة  يتكرر  مــا  ــو  وه

اأمًنا من  الــدول  اأكــرث  الأخــرية حتى يف 

اأوروبا،  اإىل  المريكية  املتحدة  الوليات 

خانة  يف  كــان  اأم  بنيوزيلندا،  ــروًرا  مـ

ما  وهــو  املنفردة«،  »الــذئــاب  عمليات 

ال�صاعة  حتى  مواجهته  عن  عجزت 

اأكرث الدول تطوًرا على ال�صعيد الأمني.

طويلة،  ــاب  ــ الإره مــع  املعركة  اإّن 

مواجهاتها  وبع�ش  عديدة،  وجولتها 

مكلفة، وعلى اللبنانيني اأن يعوا جيًدا 

اأّن احلرب مع الفكر التكفريي مل تنتِه 

ا يف ظل البيئة  ولن تنتهي قريًبا، خ�صو�صً

املجموعات  �صمنها  تعمل  التي  املعقدة 

قد  والتي  م�صمياتها،  بكل  الإرهابية 

جتد تعاطًفا يف بع�ش املربعات اجلغرافية 

وخميمات  الفل�صطينية  املخيمات  من 

النازحني ال�صوريني.

والأمنية  الع�صكرية  القوى  عني  اإّن 

وال�صتقرار،  الأمن  على  للحفاظ  �صاهرة 

ملتابعة  طاقاتها  بكل  تعمل  وهــي 

ــني ور�ـــصـــد كل  ــال ــص ــ� ــيـــني وال ــابـ الإرهـ

التن�صيق  اإطار  امل�صبوهة، يف  التحركات 

فيما بينها، وبالتعاون مع قوى املجتمع 

ال�صتباقية  احلرب  باأّن  مذّكًرا  املدين، 

ــيــة قد  ــات الأمــن ــه ــتــي تــقــودهــا اجل ال

جنحت يف منع وقوع ع�صرات العمليات 

الأمنية  الأجهزة  اأّن  كما  الإرهابية. 

اللبنانية باتت متلك كل الإمكانات 

والو�صائل التي ت�صمح لها بح�صم املعركة 

كلفة  بــاأقــل  مل�صلحتها،  النهاية  يف 

اأّن حماية  لّلبنانيني  ممكنة، موؤّكدة 

العــتــبــارات  ــوق كــل  ف تبقى  الــوطــن 

امل�صلحة  القوى  ــراد  اأف واأّن  كانت،  ــا  اأًي

دعا  متى  للت�صحية  جاهزون  اللبنانية 

الواجب كما عهدهم اللبنانيون على 

الدوام.

مرة جديدة، يدفع الع�صكريون �صريبة 

درب  يف  الوطن،  كل  عن  فــداًء  غالية 

جلجلة بداأ منذ معركة ال�صنية )2000(، 

الإرهابية  املجموعات  ب�صقوط  ينتِه  ومل 

البارد  بحرب  مــروًرا   ،)201٧( ع�صكرًيا 

وما تبعها من �صل�صلة تفجريات اإرهابية 

ا�صتهدفت اللبنانيني الآمنني منذ 201٤. 

بالأحمر  امل�صقّية  طريقه  ي�صق  درب 

ي�صتحق  لوطٍن  جديدة  حياة  لتنبعث 

احلياة.

الرحمن  عبد  الإ�صم: 

خ�صر مب�صوط.

ا�صم الوالدة: نظرية.

مواليد: 1992.

�صجل: 19٨. 

اجلرم : اإرهاب.

احلكم  �صدور  تاريخ 

 ،201٧/1/20 وم�صمونه: 

�صنة  ال�صاقة  الأ�ــصــغــال 

ون�صف.

ال�صبيل:  اإخالء  تاريخ 

.201٧/9/12

بطاقة اإرهابي
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الع�صكرية  للدرا�صات  الربيطانية  الكلية  من  وفــد  قــام 

RCDS بزيارٍة تدريبية اإىل لبنان، تخّللها لقاء مع وزير الدفاع 
يف  العماد جوزاف عون  اجلي�ش  وقائد  �صعب  بو  اليا�ش  الوطني 

ي  الريزة، جرى خاللهما التداول يف العالقات الثنائية بني جي�صَ

البلَدين وحاجات اجلي�ش اللبناين املختلفة.

الربية  احلدود  فوج  قيادة  يف  ُعقد  لقاء  ا  اأي�صً الزيارة  و�صملت 

الفوج  قائد  الزائر،  الربيطاين  الوفد  جانب  اإىل  ح�صره  الرابع 

خالله  ومّتــت  ال�صباط،  من  وعــدد  �صلمان  �صلمان  العقيد 

مناق�صة التدريبات التي جتري باإ�صراف فريق التدريب ال�صت�صاري 

الوحدات،  بها  ت�صطلع  التي  واملهمات  لبنان  يف  الربيطاين 

.T4 - 4 واخُتتم بجولة ميدانية على برج املراقبة

ويف الإطار نف�صه، قام وفد من كلية الدفاع الوطنية النيجريية 

برئا�صة ممثل قائدها العميد اجلوي Pam Cholom بزيارٍة اإىل 

الدفاع  وزارة  زيارته  وخالل  اأيام.  خم�صة  نحو  ا�صتمّرت  لبنان 

الوطني، ا�صتمع الوفد اإىل حما�صرة يف قاعة الإيجاز حول ن�صاأة 

اجلي�ش اللبناين وعقيدته القتالية ونظام التدريب املتبع فيه، 

يف ح�صور نائب رئي�ش الأركان للعمليات العميد الركن نواف 

اجلباوي و�صباط من قيادة اجلي�ش.

جي�سنا
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وفد ع�صكري بريطاين واآخر نيجريي يزوران لبنان

الوفد النيجريي ي�صتمع اإىل حما�صرة يف قاعة الإيجازلقاء الوفد الربيطاين مع قائد اجلي�ض العماد جوزاف عون يف الريزة

يف القوات البحرية
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�صهاب  ــوؤاد  فـ كلية  الــوفــد  ــارات  ــ زي و�صملـت 

والقوات  احلربية  الكلية  والأركـــان،  للقيادة 

تاريخها  اإيجازات حول  اإىل  ا�صتمع  البحرية حيث 

ومهماتها واأ�صاليب التعليم واملناهج املتبعة فيها. 

اأفواج  زار قاعدة رياق اجلوية ومركز تدريب  كما 

احلدود الربية وقطاع جنوب الليطاين واّطلع على 

املهمات والتدريبات املنّفذة.

املراكز  بع�ش  على  جــولت  للوفد  كانت  وقــد 

اجلي�ش  قيادة  اأقامت  كما  لبنان،  يف  ال�صياحية 

من  عدد  ح�صور  يف  �صرفه  على  ا�صتقبال  حفالت 

يف الكّلية احلربية�صباط القيادة.

هبة من ال�صلطات الإيطالية للجي�ض والقيادة تكّرم �صفريها

وعــدًدا  هيدروغرافًيا  عتاًدا  الإيطالية  ال�صلطات  قّدمت 

يف  اأُقيم  وقد  اللبناين.  اجلي�ش  اإىل  هبة  اجلاهزة  الغرف  من 

ال�صفري  ح�صره  البحرية،  بريوت  قاعدة  يف  احتفال  املنا�صبة 

مدير  ار  ن�صّ طعان  والعميد   Massimo Marotti الإيطايل 

وامللحق  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  الهند�صة 

الع�صكري العقيد Massimiliano Sforza، اإىل جانب عدد 

من ال�صباط.

ودرع  �صكر  كتاب  ت�صّلم  الذي   Marotti ال�صفري  واأكــد 

ال�صلطات  ار تقديًرا جلهود  ن�صّ العميد  التذكاري من  اجلي�ش 

اجلي�صني،  بني  التعاون  اأهمية  اجلي�ش،  دعم  يف  الإيطالية 

للجي�ش  امل�صاعدات  تقدمي  موا�صلة  بالده  التزام  عن  معرًبا 

قال فيها: »نحن  ن�صار كلمة  العميد  األقى  بدوره،  اللبناين. 

نرى يف هذه امل�صاعدة التي ت�صاف اإىل الكثري من امل�صاعدات 

بلَدينا، ما ينعك�ش  البّناء بني  التعاون  ثمار  اإحدى  ال�صابقة، 

اإذ  والإيطايل،  اللبناين  اجلي�صني  بني  العالقات  على  اإيجاًبا 

يكت�صب الدعم الإيطايل اأهمية كبرية يف ظّل املهمات التي 

وال�صتقرار  الأمن  حفظ  اإطار  يف  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  تتولها 

على امتداد م�صاحة الوطن«.
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جي�سنا

منطقة 

اجلنوب تفوز 

بجائزة اأف�صل 

لوحة اإعالمية

ــلــوحــة  ــفــت ال ــّن ــص �

ملنطقة  ــة  ــي ــالم الإع

املــرتــبــة  يف  اجلـــنـــوب 

لوحة  كاأف�صل  الأوىل 

�صعيد  على  اإعالمية 

الف�صل  )عن  اجلي�ش 

بنتيجة  وذلك  الأول(، 

اأجرته  الــذي  التقييم 

برئا�صة  خمت�صة  جلنة 

الـــعـــمـــيـــد الـــركـــن 

ــيـــم تــــّرو من  ــراهـ اإبـ

مديرية التوجيه.

وحّلت لوحة منطقة 

املــرتــبــة  يف  الــ�ــصــمــال 

لوحة  تلتها  الثانية، 

يف  الثالث  امل�صاة  لــواء 

املرتبة الثالثة.

املرتبة الأوىل

املرتبة الثانية

املرتبة الثالثة



لــواء  قائد  ح�صور  يف 

العقيد  ال�صابع  امل�صاة 

الركن �صيمون زغيب 

ورئي�ش اأركان القطاع 

ال�صرقي يف قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

 Federico الــعــقــيــد 

وعــدد   ،Saez Peco
اجلي�ش  �ــصــبــاط  ــن  م

اللبناين والـ»يونيفيل« 

الإ�صبانية،  والكتيبة 

مــركــز  ــني  ــص ــد� ت مّت 

الع�صكري  الــتــدريــب 

الـــتـــابـــع لــــلــــواء يف 

ــة كـــوكـــبـــا،  ــلـ حمـ

ونّفذته  مّولته  والـــذي 

الإ�صبانية  الكتيبة 

القوات  �صمن  العاملة 

املذكورة.

ا�صُتهل احلفل بعزف 

الوطنيني  الن�صيدين 

الإ�صباين واللبناين، ثم 

الكتيبة  قائد  األــقــى 

ــدم  ــق الإ�ــصــبــانــيــة امل

 David Cuesta
فيها  تــطــّرق  كلمة 

يف  املركز  اأهمية  اإىل 

رفع م�صتوى الحرتاف 

اجلي�ش  دعم  يف  بــالده  ا�صتمرار  موؤكًدا  اللواء،  عنا�صر  لدى 

اللبناين.

بدوره، اأكد العقيد الركن زغيب يف كلمته اأّن هذا امل�صروع 

يوّطد العالقة بني اجلي�ش اللبناين والـ»يونيفيل«، ويعزز التعاون 

امل�صرتك مع اجلي�ش الإ�صباين، كما ي�صاعد يف تبادل اخلربات 

واملعارف ويعّزز الثقة املتبادلة، ل �صّيما واأّن الكتيبة الإ�صبانية 

�صت�صارك يف اأعمال التدريب التي �صتجري يف املركز.

وقبل تبادل الدروع التذكارية بني اجلانبني، نّفذت جمموعة 

من العنا�صر مناورة رمزية م�صرتكة حول القتال يف الأماكن 

الآهلة.
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تد�صني مركز 

تدريب ع�صكري 

يف لواء 

امل�صاة ال�صابع



وطموح«،  روؤية  هدف،  رائدات:  »ن�صاء 

ــدوة نــّظــمــتــهــا اجلــامــعــة  ــ ــوان نـ ــنـ عـ

والتكنولوجيا  للعلوم  الأمــريكــيــة 

جتربة  على  ال�صوء  لت�صليط   ،AUST
من  وكان  اجلي�ش.  يف  اللبنانية  املــراأة 

بني احل�صور م�صاعد قائد منطقة بريوت 

العميد الركن علي غزّيل ممثاًل قائد 

رئي�صة  عــون،  ــوزاف  ج العماد  اجلي�ش 

الإعالم  ق�صم  برئي�ش  ممَثلًة  اجلامعة 

ــدد من  ــ ــة وع ــرح ــورج ف ــ ــور ج ــت ــدك ال

الأ�صاتذة، اإ�صافة اإىل الطالب.

عن  فيديو  احلا�صرون  �صاهد  بــدايــًة، 

مقتطفات  ت�صّمن  اجلي�ش  يف  املراأة  دور 

قائد  العماد  فيها  ي�صرح  كلمة  من 

اجلي�ش خطة تطويع الإناث يف ال�صلك 

الع�صكري التي تندرج يف اإطار »منظومة 

حتتية  وبنى  برامج  وفق  املراأة  دور  تعزيز 

لئقة لتطّوعها«.

عودة اإىل التاريخ

كلمة  كانت  الفيـديو،  هــذا  بعد 

األقتها  وقد  اجلامعة،  يف  الإعالم  ق�صم 

ا�صت�صهدت  التي  كرم  ليليان  الأ�صتاذة 

بونابرت:  نابـوليون  الأمرباطور  مبقولة 

تهّز  بيمينها  ال�صرير  تهـّز  التي  »املــراأة 

اأهمية  اإىل  لت�صري  بي�صارها«،  العامل 

كرم  عادت  وقد  جمتمعها.  يف  الأنثى 

رائـــدات:  بن�صاٍء  لتذّكر  التاريخ  اإىل 

مدينة  بنت  التي  �صور  ملكة  األي�صار 

اإليها،  الفينيقي  الرتاث  ونقلت  قرطاج 

حــاربــت  ــتــي  ال تــدمــر  ملكة  زنــوبــيــا 

الأمرباطورية الرومانية وتغّلبـت عليها. 

زيــادة  مي  الأديــبــة  اإىل  اأ�صـارت  كمـا 

رّواد  من  وكانت  لغات   9 اأتقنت  التي 

النه�صة الأدبيـة، واإىل اإجنازات املحامية 

الدولية اأمل علم الدين يف جمال حقوق 

مايا  الطبيبة  اإىل  اإ�ــصــافــة  الإنــ�ــصــان، 

من  التمّيز  درجــة  حــازت  التي  عوا�صة 

يف  بحثها  عــن  كوين  ــاري  م جامعة 

جمال الأدلة اجلنائية.

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  ن�صاء  متّيز  وعن 

قوة  تتطّلب  »املوؤ�ص�صة  ــرم:  ك قالت 

ج�صدية وبدنية وهما من �صفات الرجل 

جنًبا  تقف  املراأة  هي  ها  ولكن  عادًة. 

اإىل جنب مع الرجل يف هذا املجال«.

يف املوؤ�ص�صة يحق للمراأة

ما يحق للرجل

حتدثت  الإعـــالم،  ق�صم  كلمة  بعد 

الع�صكري  الإ�ــصــعــاف  جــهــاز  رئي�صة 

املــركــزيــة  الطبية  اللجنة  ورئــيــ�ــصــة 

الطبيب  العميد  للتطويع،  الدائمة 

ــدر عـــن خــربتــهــا يف  ــي ــو ح ــ راغــــدة اأب

فقالت:  الع�صكرية،  وحياتها  املوؤ�ص�صة 

1992 من  العام  يف  اجلي�ش  »تطّوعت يف 

تقّدمنا  مــن  الق�صد  بـــاأّن  علمي  دون 

تطويعنا  هـــو  ــتــوظــيــف  ال بــطــلــبــات 

كان  املوؤ�ص�صة.  يف  اخت�صا�ش  ك�صباط 

عددنا 32 متطوعة من حَملة الإجازات 

اجلامعية، اجتزنا جميع الختبارات«. 

انتهاء  عقب  ذلك  »ح�صل  واأ�صافت: 

احلرب التي كان من نتائجها نق�ش يف 

الن�صاء  وكانت  امل�صلحة،  القوات  عديد 

�صفوف  يف  القتال  يف  بحّقهن  يطالْب 

اجلي�ش.

 وتطّرقت العميد اأبو حيدر اإىل الوظائف 

اجلي�ش  يف  خدمتها  اأثناء  تبّواأتها  التي 

بلوغها مركزها احلايل: »كنت  قبل 

امل�صت�صفى  يف  الأ�ــصــنــان  ق�صم  رئي�صة 

اأوكلت  لحًقا  املركزي،  الع�صكري 

اإيّل عدة مهمات اأهمها التفتي�ش على 

وامل�صت�صفيات  وال�صيدليات  امل�صتو�صفات 

ندوة
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من الإدارة اإىل القتال... ن�صاء رائدات يف اجلي�ض

ــان يف  ــكـ كـــل مـ

الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

اأمــام  ًعا  م�صرَّ بــات 

يعد  مل  ــاث...  ــ الإن

يقت�صر  عملهّن 

الطبية  الأمــور  على 

فاملراأة  ــة،  ــ والإداري

�صريكة  باتت  اليوم 

معه  ت�صري  للرجل، 

يف  جنب  اإىل  »جنًبا 

خدمة لبنان«.

 مل ت�صل املراأة اإىل مكانتها احلالية يف 

�صاحر«،  ِبـ»�صحر  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

الفر�صة،  اأعطاها  قرار  بف�صل  واإمنا 

يف  جدارتها  اإثبات  من  مّكنها  واإ�صرار 

القوات امل�صلحة كما يف ميادين اأخرى.



الطبية  الإدارة  فــرع  ورئا�صة  املدنية، 

)ُيعنى  للعديد  اجلي�ش  لأركان  التابع 

العمليات  ومتابعة  املرا�صالت  باإجراء 

املتعّلقة بالطبابة(، وق�صم العمليات يف 

الع�صكرية«. الطبابة 

ل  طبيًبا  �صابًطا  ــراأة  املـ تكون  اأن 

احلياة  خ�صونة  من  معفاة  اأّنها  يعني 

منها  دورات  عدة  »تابعُت  الع�صكرية. 

مناورات مع وحدات مقاتلة ودورتا تزلج 

اأخاف  كنت  اإذ  فيهما  نف�صي  حتّديت 

اأبو  الطبيب  العميد  تقول  املنحدرات«، 

البطولة خلم�ش  �صاركت يف  التي  حيدر 

�صنوات متتالية.

منذ  نظر  وجهَتي  »واجهنا  واأ�صافت: 

يف  وجودنا  مع  كانت  الأوىل  تطّوعنا؛ 

اجلي�ش لكن ِبرتّيث، والثانية مل تتقبل 

يكن  مل  البع�ش  وعار�صته.  الو�صع 

التحية  تــاأديــة  فكرة  لتقّبل  جــاهــًزا 

لحًقا  الأمر  على  اعتادوا  هوؤلء  لأنثى، 

فالقانون قانون ويف املوؤ�ص�صة يحق للمراأة 

ما يحق للرجل، ل متييز حتى يف نظام 

بالقول:  وختمت  والــِرتــب«.  الرتاتبية 

اجلميع  عيون  كانت  دخولنا  »منذ 

نظرات  ن�صادف  وكنا  نحونا،  �صاخ�صة 

اإعجاب. �صحيح اأّننا مل نقاتل، لكّننا 

�صاندنا املقاتلني، وهذا الو�صع تغرّي الآن 

اإذ بداأت املراأة ت�صارك يف امليدان«.    

من بيئة حمدودة 

اإىل كل الوطن

املجمع  رئي�صة  حتّدثت  جهتها،  من 

الإداري  العقيد  جونية  يف  الع�صكري 

يف  تطّوعها  �صبب  عن  روك�ش  �صوزان 

فقالت:  اخت�صا�ش،  ك�صابط  اجلي�ش 

ُيقتل  اأت�صاءل ملاذا  »كنت منذ طفولتي 

النا�ش ب�صبب الدين الذي هو لي�ش �صبًبا 

وكنت  القتل...  اإىل  يدعو  ول  للحرب 

واخلال�ش  لالأمان  كرمٍز  اجلي�ش  اأرى 

اأنــا  ذلـــك،  اإىل  اإ�ــصــافــة  التقاتل.  مــن 

اأهلي  خوف  رغم  التحدي  يحب  �صخ�ش 

علّي. تطّوعت، ويف اجلي�ش انتقلت من 

بيئة حمدودة اإىل كل الوطن«.

وحتّدثت العقيد روك�ش عن درا�صاتها 

ال�صلك  يف  تطّوعها  بعد  تابعتها  التي 

معارفها  ــت  مّنـ والــتــي  الــعــ�ــصــكــري 

اأّنها تابعت  اإىل  اأ�صارت  وقدراتها. كما 

عدة دورات وكانت اأول اأنثى ت�صارك يف 

كانت  اأّنها  كما  الع�صكري،  العر�ش 

اإىل  ولفتت  ال�صباحة.  يف  لبنان  بطلة 

يف  الذكور  عن  ــاث  الإن يف�صل  مل  ــه  اأّن

التدريب اإل املنامة. وبعد انتهاء التدريب 

القوامة،  مديرية  ق�صم يف  رئي�صة  ُعينت 

فاآمر �صرية يف الطبابة الع�صكرية ثم يف 

القوات البحرية.

رئي�صة  اأكدت  ال�صعوبات،  ناحية  من 

اأّن  �صوؤال،  على  رًدا  الع�صكري  املجمع 

ميكن  وال�صلبيات  املمنوعات  كل 

مقتنعة  املراأة  كانت  اإذا  معها  التاأقلم 

»ال�صعوبات  ــت:  ــال وق بــه.  تــقــوم  مبــا 

اأّما  عليها،  العتياد  ي�صهل  اجل�صدية 

يف  والــتــاأخــر  اخلــدمــة  ــروف  ظ �صعوبات 

من  اإ�ــصــايف  جهد  اإىل  فتحتاج  العمل 

حتّمله«.  على  قـــادرة  لكّنها  ــراأة  املـ

لأربعة  اأم  َكْوين  ذلك  »اأقول  واأو�صحت: 

اأولد، تاأقلمت مع احلياة الع�صكرية يف 

جميع ظروفها«.

ميزات  عن  روك�ش  العقيد  وحتّدثت 

تتمّيز  اأّنها  فاعتربت  اجلي�ش،  يف  املراأة 

وال�صرب  ــزام  ــت والل بالدقة  الــرجــل  عــن 

�صركاء.  لكّنهما  والتنظيم،  واحلــوار 

تقول:  املــجــال  ــذا  ه يف  خربتها  ــن  وع

اأول دفعة ن�صاء، لذا وجد الذكور  »كنا 

اأنف�صهم فجاأة اأمام و�صع جديد، فكان 

بحنكٍة  الت�صرف  كن�صاٍء  علينا 

لإقناعهم... يف اأي حال ال�صاب اللبناين 

ذكي ونا�صج ي�صتطيع تقّبل الأمر«.

املوؤ�ص�صة؟ اأعطتهّن  ماذا 

»اكت�صفت  حيدر:  اأبو  العميد  تقول 

الع�صكرية  احلياة  اجلي�ش،  يف  ــي  ذات

الناعمة«...  و»ال�صلطة  القوة  اأعطتني 

ويف املوؤ�ص�صـة اأنا اأ�صري دائًما اإىل الأمـام«.

عن  فــعــرّبت  روكــ�ــش  العقيد  ــا  اأمـــ

�صعـورها قائلة: »حني اأرتدي البـزة اأ�صعـر 

املوؤ�ص�صة  ِبرتك  والتفكري  اأطري،  باأّنني 

زوجــي  كما  حياتي  فهي  يقلقني، 

واأولدي«...

العدد ٤0٨
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            ل مهمات م�صتحيلة

 ،1992 العام  يف  �صباط  تطويع  بعد   

رتباء  ب�صفة  ــاث  ــ الإن تطويع  تـــواىل 

اخت�صا�ش وجنود بوترية حمدودة، اإىل اأن 

مّت تطويع نحو 3 اآلف اأنثى معظمهّن 

من حَملة ال�صهادات.

 ي�صّم اجلي�ش اليوم 5٨ �صابًطا اأنثى 3 

منهّن برتبة عميد، و٤ اآلف اأنثى بني 

رتباء واأفراد، ما ي�صّكل 5% من عديده.

على  قدرتهّن  اأثبن  اأن  وبعد  حالًيا، 

املئات  انتقل  امل�صقات،  جميع  حتّمل 

والقوات  املقاتلة  الأفــواج  اإىل  منهّن 

احلدود  على  منهّن  عدد  وبات  اجلوية 

اجلنوبية.
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اجلي�س ومتكني املراأة: لقاء حواري يف جامعة البلمند

يف اإطار احلملة التي يقوم بها نادي متكني املراأة يف جامعة البلمند F.E.M. Society حتت �صعار  Women In Highlights، وبالتعاون 

مع اجلريدة الطالبية يف اجلامعة، دعا النادي اإىل لقاء حواري حول »دور املراأة يف اجلي�ض اللبناين« �صاركت فيه كّل من املالزم اأول املهند�ض ريتا زاهر، 

الرقيب املهند�ض منار ا�صكندر، واجلندي ماريا اأبي �صاهر معلوف، جميعهّن من القوات اجلوية.

اجلي�ش«  بـ»فتيات  نخله  نور  ماري  الطالبة  رّحبت  بدايًة، 

اجلوية  والقوات  اجلي�ش  قيادة  واجلامعة  النادي  با�صم  �صاكرًة 

والهيئة التعليمية ومكتب �صوؤون الطالب، على دعم »هذا 

اللقاء ال�صّيق«. ثّم حتّدثت عن احلملة التي يقوم بها النادي 

بهدف ت�صليط ال�صوء على دور املراأة يف املجتمع اللبناين و�صرورة 

تعزيزه. واإذ اأ�صارت اإىل موؤ�ص�صة اجلي�ش كمثاٍل ملجالت العمل 

التي يهيمن فيها العن�صر الذكوري، رّكزت على مبادرة قائد 

املوؤ�ص�صة  الإناث يف  دور  اإىل تفعيل  العماد جوزاف عون  اجلي�ش 

وامليكانيكية  احلربية،  فيها  مبا  الوظائف،  خمتلف  يف 

والفنية...

دعم بّدد القلق

جتربتهّن  عن  تباًعا  اجلوية«  القوات  »فتيات  وحتّدثت 

التي  وال�صعوبات  التحديات  وعن  املجال  هذا  يف  ال�صخ�صية 

جتاه  والعملي  العائلي  حميطهّن  فعل  ورّدة  واجْهَنها، 

زاهر  اأول  املالزم  الع�صكري... فقالت  ال�صلك  انخراطهّن يف 

يكن  »مل  واملعلوماتية:  الت�صالت  هند�صة  يف  �صة  املتخ�صّ

اأحب  فاأنا  �صعًبا،  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  اإىل  انت�صابي  قــرار 

اجلي�ش وكنت اأنتظر الفر�صة للتطّوع. اأتت الفر�صة... فلم 

بهما  �صعرت  اللذين  واخلوف  القلق  اأنكر  ل  حلظة.  اأتــرّدد 

فتاة  فاأنا  اجلديدة،  التجربة  هذه  بخو�ش  القرار  اتخاذي  لدى 

املقابل،  يف  عائلة.  وتاأ�صي�ش  ــزواج  ال و�صك  وعلى  خمطوبة 

الطريان  درو�ش يف  القوات اجلوية متابعة  تتطّلب وظيفتي يف 

اأّن  غري  وغريها...  بالطوافة  التحّكم  ومهارات  واملالحة 

مّدين  ومدربيَّ  وعائلتي  خطيبي  من  تلقيته  الــذي  الدعم 

بالكثري من القوة والعزم«.



فخورة بنف�صي

اأعربت الرقيب ا�صكندر احلائزة �صهادة هند�صة ميكانيك 

عن فخرها بالنتماء اإىل املوؤ�ص�صة الع�صكرية وبكونها الفتاة 

الأوىل التي تدخل اإىل اجلناح الفني يف القوات اجلوية اللبنانية 

املهارات  اإىل  تتطّلب،  وظيفة  الطائرات.  �صيانة  يف  وتعمل 

القيام  على  قادرة  �صرت  واأّكــدت:  العمل.  يف  الدّقة  اخلا�صة، 

مبهماٍت واأعمال يعجز اآخرون من زمالئي الرجال عن القيام 

الذي  والدي  اأمام  ا  اأثبت قدراتي خ�صو�صً اأن  ا�صتطعت  لقد  بها. 

ا انخراطي يف ال�صلك الع�صكري كوين فتاة. كان معار�صً

»قّد احلمل وزيادة«

اجلندي معلوف احلائزة �صهادة تعليم اقتحمت عامل الرجال 

ا، واأ�صبحت مراقبة جوية. حتّدثت عن جتربتها فقالت: مل  اأي�صً

اأ�صل اإىل هنا بال�صدفة بل بكفاءتي. و�صلُت اإىل عامل الرجال، 

وجوههم!  على  والده�صة  معهم  وجل�صت  املراقبة،  برج  اإىل 

امل�صوؤولية  حتّمل  على  حّثنا  واملدربني  الروؤ�صاء  دعم  اأّن  �صحيح 

اإلينا  الرجل  زميلنا  نظرة  اأّن  اإّل  اإلينا،  اأُوكَلت  التي  الكبرية 

وال�صتخفاف بقدراتنا يف بع�ش الأحيان كانا الدافع الأكرب يف 

اإثبات اأّننا »قّد احلمل وزيادة«...

اإىل الأمام دوًما

زيتوين  مي�صال  الطالبة  �صاألت  اللقاء،  من  الأخري  الق�صم  يف 

اللبنانية  املــراأة  اإىل  يتوّجهن  اأن  اللبناين  اجلي�ش  »فتيات« 

بكلمٍة، فقالت املالزم اأول زاهر: ل تقفي يوًما يف مكانك، ول 

تدعي �صيًئا يعيقك، �صريي بطموحك اإىل الأمام طاملا الأبواب 

املراأة على  زميلتها  ا�صكندر  الرقيب  وحّثت  اأمامك.  والآفاق 

اأما  طموحاتها.  لتحقيق  واملجتمع  العائلة  حتديات  تخّطي 

تنظر  باأن  ن�صيحة  اللبنانية  للمراأة  فقّدمت  معلوف،  اجلندي 

تعّر�صت لأي حماولة  اأو  ت�صجيًعا  اأ�صمعت  �صواًء  باإيجابية  دائًما 

لإحباط عزميتها... واأن تبقى على قناعاتها.

قبل  من  تقديرية  دروًعا  اجلي�ش  »فتيات«  ت�صّلمت  ختاًما، 

النادي، والُتقطت ال�صور التذكارية.

العدد ٤0٨
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مناورة ع�شكرية �شخمة يف �شردينيا

اجلي�ض اللبناين ي�صارك واأداوؤه يتخّطى التوقعات

�صارك اجلي�ش اللبناين اإىل جانب دول 

واإ�صبانيا  )اإيطاليا  الـ»ناتو«  حلف  من 

واأمريكا واململكة املتحدة(، يف املناورة 

 Joint Stars  19 ال�صخمة  الع�صكرية 

ُنّفذت يف جزيرة �صردينيا.  التي 

من  الأوىل  ــي  وهـ ــاركــة  املــ�ــص ــذه  هـ

مــنــاورة  يف  اللبناين  للجي�ش  نوعها 

�صّلطت  الـ»ناتو«  مع  ال�صخامة  بهذه 

الكفاءة  على  الأ�ــصــواء  جــديــد  مــن 

فقد  جي�صنا.  بها  يتمّتع  التي 

قائد  اعترب 

San Marco- الكتيبة الأوىل يف فوج

 ،Fernando Cianci املقدم Carlotto
التي  اللبنانية  املجموعة  قــدرات  اأّن 

الفوج،  هذا  �صمن  املناورة  يف  �صاركت 

فاقت  ــدرات  وقـ بــاإمــكــانــات  تتمّتع 

التوّقعات.
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»مواجهة  فر�صية  على  املناورة  قامت 

لتنفيذ  تخطط  اإرهــابــيــة  تنظيمات 

و�صارك  حليفة«،  دولــة  يف  اعــتــداءات 

بينهم  عن�صٍر،  اآلف  �صتة  نحو  فيها 

عن�صًرا  وع�صرين  ثمانية  من  جمموعة 

عنا�صر  وخم�صة  البحر  مغاوير  فوج  من 

من القوات اجلوية وخم�صة اآخرين من 

لواء احلر�ش اجلمهوري.

امل�صاركني  البحر  تابع عنا�صر مغاوير 

مكّثفة  تدريبية  بــرامــج  ــنــاورة  امل يف 

رمايات  �صملت  الإيطايل،  اجلي�ش  مع 

الأ�صلحة  خاللها  ا�صُتخدمت  خمتلفة 

ــخ  ــواري ــص ــ� ــطــة وال ــص ــتــو� اخلــفــيــفــة وامل

نوع  املتطّور  الفردي  وال�صالح  والهواوين 

بالإ�صافة   ،Beretta ARX- 160
�صفن  وتفتي�ش  مداهمة  متارين  اإىل 

خا�صة  عمليات  عن  ف�صاًل   ،VBSS
 AAV- الربمائية  الآليات  با�صتخدام 

فعقب  ال�صريع.  باحلبل  والهبوط   7
اإىل  توّجهت  اإيــطــالــيــا،  اإىل  و�صولها 

 ،San Marco-Carlotto قــاعــدة 

ــذت تــدريــبــات خــا�ــصــة مع  ــّف حــيــث ن

الفوج الربمائي، واأبحرت ملدة ثالثة اأيام 

)هي   ،San Giusto �صفينة  من  على 

مرفاأ  من  انطالًقا   )LPD اإبرار  من�صة 

�صردينيا  جزيرة  اإىل  وو�صوًل  بريدي�صي 

اإجراء املناورة(. )مكان 

اللبنانية  املــجــمــوعــة  ــت  ــارك ــص و�

ــز  ــن ــاري ـــ»م ــاون مـــع قــــوات ال ــع ــت ــال ب

عمليات  يف  والإيطالية«  الأمريكية 

راأ�ــش  تاأمني  بهدف  خا�صة،  برمائية 

جــ�ــصــر واحـــتـــالل الــ�ــصــاطــئ حتــ�ــصــرًيا 

الـ»ناتو«،  حللف  وا�صعة  اإبرار  لعملية 

وقد تعّر�صت خاللها لهجوٍم كيميائي 

ا�صتخدام  ح�صن  خالله  مــن  ُيخترب 

عتاد الوقاية من اأ�صلحة الدمار ال�صامل 

 .Avon C50-Avon M50

اأُقيم  ر�صمي  بعر�ٍش  املــنــاورة  انتهت 

 Decimumano اجلوية  القاعدة  يف 

الإيطالية  ــاع  ــدف ال وزيـــرة  ح�صور  يف 

من  ــدد  ــ وعـ  Roberta Pinotti
ق�صم  خالله  ونّفذ  الر�صمية،  الفعاليات 

بال�صرتاك  اللبنانية  املجموعة  من 

هبوط  عمليات  الإيطايل  املارينز  مع 

الآخــر،  الق�صم  اأمــا  ال�صريع،  باحلبل 

ــالء  ــاورة حتــاكــي اإخ ــن فــ�ــصــارك يف م

قا�صية،  مناخية  ظــروف  يف  اإ�صابات 

ووقوع  نا�صفة  لعبوة  دوريــة  تعّر�ش  اإثــر 

عنا�صرها. بني  اإ�صابات 



على  م2   ٦000 امــتــداد  وعلى  بـــريوت،  العا�صمة  قلب  يف 

املنارة،  املركزي-  الع�صكري  النادي  يقع  البحرية،  الواجهة 

اأن�صاأته  وخدماته،  مبوقعه  ممّيز  وترفيهي،  اجتماعي  مرفق 

 Le Bain واأ�صمته  النتداب  عهد  يف  الفرن�صية  ال�صلطات 

Militaire، وت�صّلمه اجلي�ش اللبناين يف العام 19٤3.

النادي يومها  اأّن  اإبراهيم �صّلوم  النادي العميد  يخربنا رئي�ش 

دون  من  خيمة  عن  عبارة  ومطعًما  ب�صيًطا  بناًء  كــان 

كابينات، ُعرف يف املحيط با�صم »احلمام الع�صكري«، وتطّور 

والكابينات.  ال�صاليهات  بع�ش  مع  اخلم�صينيات،  بداية  يف 

مبا�صرًة  مرتبًطا  وبقي  الر�صمية  ت�صميته  اّتخذ   195٧ العام  ويف 

نوادينا
اإعداد: ندين البلعة خريالله - ت�شوير: العريف مارون بدر
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من النادي 

الع�شكري اإىل 

نادي الأرز 

اأجمل املعامل 

واأف�صل اخلدمات 

والأ�صعار

دورها  يقت�صر  ول  اجليو�ض،  يف  الجتماعية  الرعاية  اأجهزة  من  جزًءا  الع�صكرية  النوادي  تُعترب 

بال�صباط  يليق  اإطار  �صمن  الريا�صة  وممار�صة  والرتفيه  واملنامة  الطعام  خدمات  تقدمي  على 

والرتباء وعائالتهم ومدعويهم، واإمنا يتعداها لي�صمل تنمية الروابط الجتماعية بني الع�صكريني 

وعائالتهم من جهة، والتفاعل بني املجتمع الع�صكري واملجتمع املدين من جهة اأخرى.

تتميز نوادي ال�صباط والرتباء يف اجلي�ض اللبناين مبوا�صفاٍت عالية على �صعيَدي البناء واخلدمات 

اإدارة امل�صاريع وا�صتثمارها. وكما يف  مقابل كلفة منخف�صة. وهي تقّدم منوذًجا يُحتذى يف جمال 

�صائر مرافق اجلي�ض، ت�صنع الإدارة اجليدة الكثري الكثري... من قليل الإمكانات املتوافرة.

يف هذا العدد اإ�صاءة على النادي الع�صكري املركزي- املنارة اأقدم نوادينا العريقة، ف�صاًل عن حمطة 

يف جهاز اإدارة النوادي ووقفة ق�صرية يف النوادي الأخرى.

النادي الع�صكري املركزي - بريوت



بقيادة اجلي�ش اإىل حني اإن�صاء جهاز اإدارة النوادي، حيث بات 

يرتبط به ويتبع اإدارًيا ملقّر عام منطقة بريوت.

املن�صاآت واخلدمات

يف مطلع ال�صتينيات ُبني مطعم ي�صتقبل حواىل 200 �صخ�ش 

�صة  خم�صّ و�صاليه  كابني   500 اإىل  بالإ�صافة  ــدة،  واح دفعة 

ع  و�صّ ال�صنوات  مرور  ومع  املدنيني.  من  وامل�صرتكني  لل�صباط 

النادي  اإن�صاء  الأوىل  املرحلة  مرحلَتني:  على  من�صاآته  النادي 

اإقامة املبنى اجلديد  الثانية  2002(، واملرحلة  ال�صحي )يف العام 

الذي يت�صّمن ال�صاليهات والفندق )يف العام 2012(. ي�صّم النادي 

اليوم ثالثة مباٍن رئي�صة هي:

- مبنى النقيب ال�صهيد �صيمون جرجي )مطعم ومق�صف(.

- مبنى النقيب ال�صهيد وليد عويدات )الفندق وال�صاليهات(.

- مبنى املالزم اأول ال�صهيد جورج هيدمو�ش )النادي ال�صحي(.

الذي  اجلديد  املبنى  يف  كانت  جولتنا  يف  الأوىل  املحطة 

اإىل  بالإ�صافة  لل�صباط،  ومكاتب  ومق�صًفا،  مطعًما  يت�صّمن 

لهذا  يتبع  كذلك،  وجناَحني.  غرفة   22 من  املوؤلف  الفندق 

مبوا�صفاتها  تــوازي  ال�صاطئ،  امتداد  على  �صاليه   ٤٤ املبنى 

اأفخم املنتجعات واملرافق ال�صياحية، وي�صّكل ق�صم منها نزًل 

)foyer( لطالب اجلامعات املحيطة �صتاًء.

التاأهيل  لإعادة  تخ�صع  اأخرى  �صاليه   ٤٦ ال�سحي  النادي  يف 

�صتوي،  وم�صبح  ومق�صف،  مطعم،  اإىل  اإ�صافًة  والتحديث، 

ني، وجاكوزي  وقاعة ريا�صة، اإىل �صالويَن جتميل وتزيني ن�صائيَّ

و�صونا وغرفة بخار للن�صاء، واأخرى للرجال، ومطعم �صيفي.

كامل  على  املوّزعة  البيع  نقاط  املن�صاآت  هذه  اإىل  ُي�صاف 

�ش بخدمٍة: �صناك،  امل�صاحة لناحية البحر، كل منها متخ�صّ

crêpes، ع�صري طازج، �صاورما، مناقي�ش، �صاج...
متعّدد  ملعب  جانبه  واإىل  اأوملبي،  م�صبح  املنتجع  و�صط  يف 

 Paletteالـ للعبة  ــر  واآخ ــرة(،  ك األــعــاب   ٧( ال�صتعمالت 

وم�صاحة لعب لالأولد. كذلك، يتبع للنادي مطبخ حلويات 

اأما خدمة  �صيارة.   ٤00 يت�صع حلواىل  واأجنبية، وموقف  عربية 

النرتنت فمتوافرة للجميع يف كل اأرجاء النادي.

ور�صة عمل دائمة

النادي يف ور�صة عمل م�صتمّرة منذ فرتة، ي�صرح العميد �صّلوم، 

وتطوير  وجتهيزها،  القدمية  املن�صاآت  تاأهيل  لإعــادة  وذلك 

املن�صاآت احلديثة، مبا يتيح ال�صتجابة ملتطلبات الرّواد واإر�صاء 

جميع الأذواق.

)املق�صف،  للنادي  التابعة  الأربعة  املطاعم  اإىل  فبالإ�صافة 

الرئي�ش(،  وال�صناك  الرئي�ش  واملطعم  ال�صحي،  النادي  ومطعم 

البحر )قهوة  اإن�صاء مقًهى جديد مطّل على  العمل على  يتّم 

 International العاملي  املطبخ  من  اأطباًقا  يقّدم  البحرية( 

لنقل   Video Wall ب�صا�صات  و�صُيجهز  وجبات،  ثالث  يف 

املحا�صرات وعر�ش وقائع املنا�صبات.

الرئي�ش، ومّت حتديث  اأُعيد تاأهيل املطعم  اأخرى،  من جهة 

من  الطعام  نوعية  حت�صني  عن  ف�صاًل  ومفرو�صاته،  مطبخه 

الـ20% من  تتخطى  ول  وهي منخف�صة جًدا  الأ�صعار،  رفع  دون 

هذا  ويف  املحيط.  يف  واملنتجعات  املقاهي  يف  الرائجة  الأ�صعار 

الإطار، ي�صري العميد �صّلوم اإىل اأّن النادي م�صهور بتقدمي اأفخر 

التاجر  من  يوؤّمنها  التي  البحرية  واملاأكولت  ال�صمك  اأنواع 

نف�صه الذي يزّود اأفخم مطاعم املنطقة بهذه املاأكولت.

يف موازاة ذلك، يجري العمل لإعادة تاأهيل ال�صاليهات التابعة 

واحلمامات،  والكابينات  الفندق  وغــرف  ال�صحي  للنادي 

بالإ�صافة اإىل �صيانة �صبكات ال�صرف ال�صحي، وامل�صابح.

ثقافية ون�صاطات  منا�صبات 

املوؤمترات  ذلك  يف  مبا  املنا�صبات  من  العديد  النادي  ينّظم 

الفنية،  احلفالت  اإىل  والتخّرج،  الزفاف  وحفالت  والندوات، 

الربامج  اأجمل  ويقّدم  والولئم،  والإفــطــارات  امليالد  واأعياد 

الرتفيهية والفنية باأ�صعاٍر مدرو�صة.

يف  م�صرتكون  حكًما  هم  الفعلية  اخلدمة  يف  ال�صباط 

وعائالتهم  املتقاعدين  لل�صباط  ميكن  كما  الــنــادي، 

اإىل  بالن�صبة  اأّما  خدماته.  جميع  من  وال�صتفادة  ال�صرتاك 

املدنيني فالأمر متاح ولكن وفق �صروط و�صعتها قيادة اجلي�ش 

للحفاظ على امل�صتوى الالئق.

جهاز اإدارة النوادي

الــنــوادي  اإدارة  فجهاز  مهماته،  طبيعة  يعك�ش  ا�صمه 

للنوادي،  ال�صنوية  املــوازنــات  تنفيذ  ومراقبة  درا�ــصــة  يتوىل 

لإدارتها  الداخلية  العمل  واأنظمة  العامة  التعليمات  وي�صع 

اأخرى تت�صل  وت�صغيلها والتفتي�ش عليها، ف�صاًل عن وظائف 

بربامج املحا�صبة والإدارة واخلدمات. يتاألف اجلهاز من ثالثة 

ونوادي  ال�صباط  نوادي  الفنية،  والإن�صاءات  )الدرا�صات  اأق�صام 

الرتباء( تعمل من خالل خطة �صاملة على حتقيق التكامل 

ا بهدف توفري  والرتابط بني خمتلف النوادي التي اأُن�صئت اأ�صا�صً

مكان لئق يلتقي فيه الع�صكريون وعائالتهم ومدعووهم، 

الجتماعية  اخلدمات  من  ممكن  م�صتوى  اأف�صل  ولتاأمني 

والثقافية والريا�صية والرتفيهية لهم.
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مي�صال  الركن  العميد  النوادي  اإدارة  جهاز  رئي�ش  ويحّدثنا 

هذا  املتقدمة يف  الدول  ت�صتلهم جتارب  م�صاريع  �صمعون عن 

جهاًزا  اأن�صاأ  الذي  الفرن�صي  اجلي�ش  جتربة  اإىل  في�صري  املجال. 

يجمع مراكز الرعاية الجتماعية اخلا�صة باجلي�ش يف كيان 

قانوين واحد ما ي�صمح باإدارٍة مركزية للخدمات الجتماعية، 

تتيح  التي  ــة  الإداري املرونة  عن  ف�صاًل  الفعالية،  من  ومبزيٍد 

القرى  واإدارة  لالأطفال  ال�صيفية  املع�صكرات  تنظيم  للجهاز 

والفنادق ونوادي الُعَطل وامل�صاكن، واملوؤ�ص�صات الجتماعية )دور 

احل�صانة ومراكز امل�صورة ودور الأطفال واملراهقني واملدار�ش...(.

الور�صة بداأت

من جهته، يتحدث رئي�ش ق�صم الدرا�صات يف اجلهاز، العميد 

الربجميات  تطال  م�صاريع  عن  ميــني،  �صيمون  املهند�ش 

لهتمامات  احلثيثة  املتابعة  كما  الإداري،  والتنظيم 

يف  متخ�ص�صة  اإلكرتونية  برامج  خــالل  من  امل�صرتكني 

الثقافية  الأن�صطة  تفعيل  على  والعمل  الراأي،  ا�صتطالعات 

اآليات  عن  ف�صاًل  الــنــوادي،  خمتلف  يف  املفيدة  والريا�صية 

التاأكد من تطبيق معايري الأمن الغذائي وتفعيل م�صاركة 

نوادي الفئة الأوىل يف م�صابقات وطنية وحتقيق اأف�صل النتائج 

فيها.

كخطوٍة اأوىل، اعتمد اجلهاز على مواكبة التطور التقني، 

العمليات  اإدارة  يف  والفعالية  الكفاءة  من  مزيًدا  حقق  ما 

اليومية، كما اأن�صاأ بنية متكاملة ومكتب دعم مركزي 

اإدارة  اإىل  و�صوًل  املعطيات  ومعاجلة  الربنامج  ت�صغيل  يتوىل 

وحما�صبة اأكرث فعالية.

تتيح  التي  التقنية  احللول  من  العديد  اجلهاز  ا�صتطلع 

للم�صرتك تقييم اخلدمة التي يتلقاها، ومن بينها اعتماد 

والإبــالغ  اخلدمة  هذه  لتقييم  الزبائن  ي�صتخدمه  تطبيق 

اإىل تقدمي  بالإ�صافة  ي�صادفهم من عقبات وم�صاكل،  عّما 

املقرتحات.

مع  التفاعل  زيــادة  اإىل  اجلهاز  ي�صعى  نف�صه،  ال�صياق  ويف 

موحد  خدمة  مركز  اإن�صاء  خالل  من  والزبائن  امل�صرتكني 

وتنفيذ  ا�صتف�صاراتهم  كل  على  الرد  يتوىل   Call Center
التي  اخلــدمــات  على  واإطالعهم  وطلباتهم  حجوزاتهم 

توؤّمنها النوادي.

كذلك، ي�صعى اجلهاز بالتعاون مع اأجهزة القيادة املعنية، 

اإىل اإعداد درا�صات اإح�صائية ت�صمح له بزيادة حجم التغطية 

اأندية  اإن�صاء  خالل  من  اللبنانية،  املناطق  ملختلف  املطلوبة 

جديدة اأقرب اإىل امل�صرتكني، وتو�صيع املن�صاآت املوجودة.

�صالمة الغذاء

اهتمــامــات  و�صالمتهــم يف طليعة  الع�صكرييــن  �صحــة 

القيادة، ومـن هـذا املنطلــق يعمــل جهاز اإدارة النــوادي على 

 ISO تطوير الرقابة و�صالمة الغــذاء بهــدف بلــوغ معــاييــر

اأٍي من  ت�صّمم يف  اأي حادثة  ُت�صجل  اأّنه مل  العلم  2000، مع 
النوادي.

نوادينا
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املجمع الع�صكري والبحر



الطعام  نوعية  توحيد  اإىل  اجلهاز  ي�صعى  اأخرى،  جهة  من 

من  كلها،  النوادي  يف  للو�صفات  موحدة  معايري  واعتماد 

وطريقة  واملكونات  الو�صفات  ي�صمل  معياري  دليل  خالل 

التح�صري والتقدمي.

Horeca متّيز يف

�صــــارك عدد من نــوادي ال�صبــاط والرتبــاء مــن الفئة الأوىل، 

 Horeca مــعر�ش  يف  متتــالية،  �صنوات  خم�ش  مــدى  وعلى 

والفنادق  ال�صيافة  ل�صناعة  ال�صنوي  امللتقى   Lebanon 2019
واملطاعم الذي ي�صارك فيه عار�صون حمليون ودوليون ويت�صّمن 

عّدة م�صابقات.

م�صابقة  �صمن  كانت  الع�صكرية  ــوادي  ــن ال م�صاركة 

برعاية  ــقــام  ُت الــتــي   Hospitality Salon Culinaire
يف  الع�صكري  املجّمع  اأحــرز  وقد   ،Hospitality Services
املنارة  املركزي  الع�صكري  والنادي   1st Gold مرتبة  جونية 

واملطاعم  الفنادق  اأهم  على  بذلك  متفّوَقني   ،Gold مرتبة 

املدنية.

نادي ال�صباط - الريزة

اأف�صل  ويقّدم  النوادي  اأفخم  الــريزة   - ال�صباط  نادي  ي�صاهي 

اخلدمات لل�صباط وعائالتهم، وهو ي�صّم مطعًما يّت�صع حلواىل 

ا ومق�صًفا يت�صع حلواىل 100 �صخ�ش.  250 �صخ�صً

وقاعة حما�صرات   VIP قاعتا  اأُ�صيفت  ال�صالَتني  هاَتني  واإىل 

وق�صم للباتي�صري، بالإ�صافة اإىل الرتا�ش الذي يت�صع حلواىل ٤50 

ا. �صخ�صً

 

نادي ال�صباط - جونيه

بركة  يف  ال�صباحة  وممار�صة  الراقية  ال�صياحية  اخلدمات 

بركة  ا  اأي�صً ي�صّم  فهو  النادي.  ما ميّيز هذا  لي�صا كل  اأوملبية 

ال�صاطئ  على  ــات  الأوق اأمتع  رواده  ومي�صي  لــالأولد،  �صباحة 

ــني املــطــعــم  ــون بـ ــل ــق ــن ــت وي

و�صواها...  واحلديقة  وامللعب 

ــلــحــفــالت واملــنــا�ــصــبــات  ول

اخلا�صة �صالة كربى.

 

املجمع الع�صكري - جونيه

املطعم  اإىل  ــة  ــاف ــص ــالإ� ب

ــادي الــ�ــصــحــي واأربــعــة  ــنـ والـ

م�صابح و�صاطئ رملي، يحتوي 

20 غرفة معّدة  املجمع على 

ل�صتقبال الرواد وبار ومق�صف 

و�صناك.
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ترا�ض نادي ال�صباط - جونيه



 الفندق الع�صكري- مونرو

�ُصّيد يف العام 193٨ املبنى القدمي للنادي الع�صكري املركزي 

وتاأَلّف  احل�صن.  ميناء  منطقة  يف  عقاَرين  على  الزيتونة   -

ي�صم  البحر،  مقابل  وجميل  مرتفع  بناء  من  حينها  يف 

وقاعة  كبرية  ومكتبة  األعاب  وقاعَتي  طعام  وقاعَتي  بــاًرا 

ومبنى  العابرين  لل�صباط  منامة  غرف  اإىل  اإ�صافة  للحفالت، 

اآخر ملحق كم�صاكن لهم. احلروب املتتالية التي ع�صفت 

التجاري  الو�صط  منطقة  هّدمت  كما  البناء  هدمت  بالوطن 

املن�صاآت  هذه  اإعمار  اإعــادة  ال�صروري  من  وكان  باأكملها، 

واملحافظة عليها. وهكذا مَتّ ت�صييد مبنى الفندق الع�صكري 

ومّت  اجلي�ش  قيادة  وخرائطه  ت�صاميمه  و�صعت  وقد  املركزي 

و�صع حجر الأ�صا�ش للبناء يف 3 اآب 1995.

قبل  من  املعتمد  الت�صنيف  وفق  ومفرو�ش  ز  جمَهّ الفندق 

َي »مونرو  وزارة ال�صياحة اللبنانية لفندق اأربع جنوم »A« و�ُصِمّ

ت�صرين   1 من  اعتباًرا  الـــرّواد  با�صتقبال  با�صر  وقــد  اأوتــيــل«. 

واللقاءات  املوؤمترات  لأهم  مركًزا  اليوم  بات  وهو   ،2001 الأول 

الإقليمية والدولية يف لبنان، وي�صتقبل ال�صباط كما املدنيني.

 نادي ال�صباط - الأرز

عن  م   1950 ارتفاع  على  التزُلّج،  ومدر�صة  لبنان  اأرز  بجوار 

�صياحًيا  معلًما  الأرز،   - ال�صباط  نادي  ع  يرتَبّ البحر،  �صطح 

ن لل�صباط وعائالتهم اإقامة مريحة يف اإطار طبيعي  ًزا يوؤِمّ ممَيّ

اد ويوؤمن لهم املنامة ما ي�صّهل لهم  خاّلب. فهو ي�صتقبل الرَوّ

ممار�صة ريا�صة التزلج �صتاًء، ويوّفر الراحة وال�صتجمام يف باقي 

الف�صول.

 نادي الرتباء املركزي - الفيا�صية

يف نقطة و�صطية بني اجلبل وبريوت، يقوم نادي الرتباء املركزي 

يف الفيا�صية، مبنى كبري وحديث لفت باأناقته وموقعه.

 

نادي الرتباء املركزي يف طليا - البقاع

عند مفرق طليا وحتديًدا يف حو�ش �صنيد، يقوم نادي الرتباء 

اأفخم  ومب�صاهاته  بهند�صته  يتمّيز  وهو  البقاع،  يف  املركزي 

على  ويقع  احلدائق،  النادي  بهذا  حتيط  احلديثة.  املطاعم 

جهته الغربية ترا�ش ي�صتوعب حواىل ٦00 �صخ�ش.

  نادي الرتباء املركزي يف ال�صمال - عرمان

يقع على واحد من اأجمل ال�صواطئ الرملية يف لبنان، �صاطئ 

م�صابح  ثالثة  من  يتاأَلّف  وهو  ال�صمالية،  عرمان  منطقة 

ريا�صية  و�صالت  ومالعب  وقاعات  وترا�ش  ومق�صف  ومطعم 

اأرجاء  تزّين  التي  اخل�صراء  امل�صاحات  اإىل  بالإ�صافة  داخلية، 

النادي.

نوادينا
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يدًا بيد 
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يف ظل راية اجلي�ض والوفاء 

اللبناين  اللبناين تعاونوا مع الحتاد  قدامى مغاوير اجلي�ش 

فاأقاموا  ال�صعبية،  التقليدية  والريا�صيات  للرتاث  والعربي 

تراوح  الذين  اجلي�ش  �صهداء  ابناء  ا�صتقبل  ترفيهًيا  خميًما 

10 �سنوات و20 �صنة. اأعمارهم بني 

عودة اإىل اأيام م�صت

يف   كان  املخيم  ا�صت�صافت  التي  الر�صمية  دده  مدر�صة  يف 

تعرفوا  واملتعة.  الت�صلية  من  وافر  ق�صط  امل�صاركني  انتظار 

اإىل الريا�صيات ال�صعبية التي كان ميار�صها الآباء والأجداد، 

العرو�ش  مع  احلما�صة  ذروة  وكانت  باملو�صيقى،  ا�صتمتعوا 

الع�صكريني. من  جمموعات  قدمتها  التي  القتالية 

اإفطار ومغامرات م�صّوقة

اليوم  عنوان  كان  هذا  م�صوقة،  ومغامرات  واألعاب  اإفطار 

امل�صاركون   .Fantasy World املالهي  مدينة  يف  الرتفيهي 

قدموا  ال�صهداء  الع�صكريني  اأبناء  من  طفاًل   ٤0 كانوا 

جمموعة  من  مببادرة  والبقاع،  لبنان  وجبل  بــريوت  من 

العمل  »رابطة  مع  بالتعاون  م�صتقلون«  جامعيون  »�صباب 

�صباب  فيه  ت�صارك  البهجة  من  طويل  نهار  الجتماعي«. 

حياتهم  كانت  ع�صكريني  اأبناء  مع  العيد  فرحة  الوطن 

الوطن. لأعياد  ثمًنا 

العلم على الوجوه ويف القلوب

اإىل  توجهت  الجتماعي«،  للعمل  الثقة اخلريية  »جمعية 

متعاونة  املدينة،  من  يتيم    200 اإىل  الفرح  لتقدم  طرابل�ش 

 CIMIC املدين   - الع�صكري  التعاون  مديرية  مع  ذلك  يف 

اجلي�ش  وعنا�صر  اجلمعية  عنا�صر  ع�صر.  الثاين  امل�صاة  ولواء 

اإىل  لين�صرفوا  مًعا  الإفطار  تناولوا  الذين  الأولد  احت�صنوا 

وجه  وعلى  ومي�صوا  الهدايا  يت�صلموا  اأن  قبل  والفرح  اللعب 

كل منهم علم لبنان و الكبري من الأمل.

الع�صرات  واأياٍد ممدودة للعطاء والتعاون متتع  و�صط في�ض من احلب 

ال�صهداء باأجواء عيد الفطر، فاحتفلوا يف ظل راية  اأبناء الع�صكريني  من 

فرح  نف�صها  الراية  ظل  ويف  والوفاء.  املحبة  اأهل  جانبهم  واإىل  اجلي�ض، 

بني  متبادل  وفاء  حكاية  اإنها  العيد.  بهجة  وعا�صوا  الأيتام  من  ع�صرات 

اجلي�ض واأهله.

خميم ترفيهي لأبناء الع�صكريني ال�صهداء من قدامى فوج املغاوير

يف مدر�صة الفرير - الكورة 

حفل افطار لأبناء الع�صكريني ال�صهداء

 Fantasy World من قبل طالب جامعيني يف

ن�صاط ترفيهي مبنا�صبة عيد الفطر

مب�صاركة اللواء الثاين ع�صر 



مبادرات بيئية
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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طوابع الطيور املهاجرة

دعوة جلعل لبنان ممًرا اآمًنا لها

الطيور  اإطالق طوابع  الرئي�ش عون جاء خالل حفل  كالم 

املهاجرة يف ق�صر بعبدا، بالتعاون مع وزارة الت�صالت وجمعية 

الفعاليات  من  عــدد  ح�صور  يف  لبنان،  يف  الطبيعة  حماية 

الر�صمية والنا�صطني البيئيني.

احرتام قوانني الطبيعة

ا�صتهّل الرئي�ش عون كلمته بـالقول: ُرّب مت�صائٍل عن معنى 

بحمالت  وبالأم�ش  الطري،  على  باملحافظة  اليوم  اهتمامنا 

مطلوب  نعم،  به.  يتخّبط  مبا  يتخّبط  لبنان  بينما  التحريج 

مّنا معاجلة اأزمات كثرية، ونحن نعمل عليها، ولكن هذا ل 

ا اأهميتها ودورها احليوي  يعني اأن نتجاهل �صوؤوًنا اأخرى لها اأي�صً

اإىل  وال�صعي  ترًفا،  لي�ش  الطبيعة  قوانني  فاحرتام  حياتنا.  يف 

بيئة �صليمة لي�ش من الكماليات ...

املوؤ�ص�صات  توؤديه  اأن  ميكن  الذي  الكبري  الدور  اإىل  اأ�صار  واإذ 

الرئي�ض عون:

ق�صايا البيئة لي�صت كماليات

الظواهر  من  واحــدًة  ال�صنة،  ف�صول  تغرّي  مع  الطيور  هجرة  تَُعّد 

ملئات  املهاجرة  الطيور  ُق  حُتِلّ عام،  كل  ففي  الطبيعة.  يف  ال�صتثنائية 

لها احل�صول  تتيح  واأماكن  بيئية  اأنظمة  بحًثا عن  الكيلومرتات  واآلف 

على الغذاء، والتزاوج، وبناء اأع�صا�صها، ورعاية �صغارها. 

والهواة،  لل�صيادين  طرائد  اإىل  الطيور  هذه  تتحول  ما  غالًبا  لبنان  يف 

وهذا ما دعا رئي�ض اجلمهورية العماد مي�صال عون اإىل اإعالن الإ�صرار 

على حتويل لبنان اإىل ممر اآمن لها، داعًيا اجلميع اإىل التعاون والتن�صيق 

يف ما بينهم للتو�صل اإىل تطبيق القانون اخلا�ض بال�صيد الرّبي.



الرتبوية من خالل اإدراج البيئة يف برناجمها التعليمي، اأّكد 

اأّن البيئة ال�صليمة حق لكل اإن�صان، كذلك هي ركن من 

اأركان التنمية الب�صرية والقت�صادية. 

وتابع: نحتفل اليوم باإطالق طوابع الطيور املهاجرة، تاأكيًدا 

مّنا لالإ�صرار على حتويل لبنان اإىل ممر اآمن لهذه الطيور. فلم 

يعد مقبوًل ول م�صموًحا اأن ي�صّنف لبنان من املناطق اخلطرة 

التي تفقد فيها هذه الطيور حياتها، فقط لأّن بع�ش اللبنانيني 

فيت�صابقون  املجاين،  القتل  وبني  ال�صيد  مفهوم  بني  يخلطون 

لإطالق النار عليها خالل عبورها يف �صمائنا.

 واأ�صاف: اإّن اللقلق والهدهد والورور واحلجل والدوري وال�صفري 

و�صن املنجل، طيور حمّرم �صيدها دولًيا، فلنرتكها تعرب ب�صالٍم 

ي الدور الذي ر�صمته لها الطبيعة.  لتوؤدِّ

ونخ�صر  البحر  ونخ�صر  الخ�صرار  نخ�صر  نحن  بالقول:  وختم 

وهذه  املنظر،  وجمال  املياه  و�صفاء  الهواء  نقاوة  نخ�صر  الطري، 

لي�صت باخل�صائر ال�صهلة اأو التي ميكن تعوي�صها ب�صهولة... 

كلمات وم�صاريع

الت�صالت  وزير  األقى  املهاجرة،  الطيور  بعد عر�ش فيديو عن 

اأهم  من  هو  لبنان  اأّن  اإىل  فيها  اأ�صار  كلمة  �صقري  حممد 

املمرات يف العامل للطيور املهاجرة، مو�صًحا اأّن الطوابع اخلا�صة 

بها  حتمل ر�صالة مهمة للمجتمع اللبناين ت�صيء على اأهمية 

هذه الطيور وتن�صر الوعي حول �صرورة احلفاظ عليها.

الذي  فرحات  فوؤاد  ب�صري  ال�صيد  حّمانا  بلدية  رئي�ش  وحتّدث 

وتعيني  باإقامة »حمى حمانا«  ني  بلديَّ قراَرين  �صدور  اإىل  لفت 

»حماة للحمى«، اإذ اإّن البلدة هي ممر للطيور املهاجرة.

 West Bekaa Country كذلك كانت كلمة ملدير عام

اإقامة »مركز حماة احلمى  اإىل  اأ�صار  الذي  Club جان ميني 
الدويل« الذي ُيعنى بال�صياحة البيئية والريفية وتطويرها. 

ADLC التلميذة  جمعية  يف  املواطنة  �صفرية  وحتدثت 

يا�صمينا همدر با�صم التجمع اللبناين للبيئة فتناولت املخاطر 

البال�صتيكية  النفايات  ومنها  املهاجرة،  الطيور  تهدد  التي 

ح�صن  ر�صا  التلميذة  حتدثت  بينما  البحرية،  ال�صواحل  قبالة 

التي  امل�صتدامة  والتنمية  للبيئة  الأعلى  املن  جمعية  با�صم 

�َصَرَعْت بالتخطيط لإعادة تاأهيل احلمى املقام على ٦ مليون 

مرت مربع من امل�صاع العام يف بلدة راأ�ش املن بقراٍر من البلدية. 

اأ�صعد  ال�صيد  لبنان  يف  الطبيعة  حماية  جمعية  رئي�ش  وقّدم 

�صرحال �صروحات حول ماهية نظام احلمى العاملي الذي يهدف 

تتكامل  واحلمى  املحميات  اأّن  مو�صًحا  الطيور،  حماية  اإىل 

وت�صّكل �صبكة اأمان للطيور املهاجرة... 

الوزير �صقري ومدير عام الربيد ال�صيد  يف ختام الحتفال، قّدم 

حممد يو�صف ومدير عام �صركة ليبان بو�صت ال�صيد خليل داود 

الطوابع للرئي�ش عون. بدورهم، قّدم املدير الإقليمي جلمعية 

الطيور  حماية  جمعية  ورئي�ش   Bird life International
قبل  وتقدير،  �صكر  عربون  اجلمهورية  لرئي�ش  درًعا  لبنان  يف 

الطيور  طوابع  لوحات  ق�صماين  جمال  ام  الر�صّ اإليه  يقّدم  اأن 

املهاجرة.
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�صت يف العام  جمعية »مار�ش« التي تاأ�صّ

التعبري  حرية  عن  الدفاع  بهدف   2011

املجتمع  اأفـــراد  جميع  بــني  ــاواة  واملــ�ــص

لي�صمل  ن�صاطها  ــعــت  و�ــصّ الــلــبــنــاين، 

اأهداًفا تتعّلق بحّل النزاعات من خالل 

كانوا  �صباًبا  جتمع  وم�صاريع  ن�صاطات 

بالأم�ش اأعداء يتقاتلون.

انــطــالًقــا مــن اإميــانــهــا بــقــدرة الفن 

والثقافة على حتفيز الرغبة يف الت�صامح 

الأول  اجلمعية  م�صروع  كان  وال�صالم، 

»حب  بعنوان  وثائقًيا  وفيلًما  م�صرحية 

وحرب عال�صطح« �صارك فيه �صتة ع�صر 

�صاًبا من باب التبانة وجبل حم�صن �صبق 

ا. اأن قاتلوا بع�صهم بع�صً

تقّدم اأكرث من مئة �صخ�ش من �صباب 

 1٦ قبول  ومّت  الأداء،  لتجارب  طرابل�ش 

منهم على اأ�صا�ش م�صاركتهم الفعلية 

لل�صالح...(  حملهم  )اأي  باملعارك 

وتركهم املبكر للمدر�صة وغياب فر�ش 

العمل، ليظهروا يف هذا الفيلم ب�صورتهم 

»الزعران«  �صورة  من  بعيًدا  احلقيقية 

بني  النزاعات  بدء  منذ  تالحقهم  التي 

املنطقَتني.

امل�صرحية  عند  املــ�ــصــروع  يتوقف  مل 

على  ــت  زال مــا  فاجلمعية  والوثائقي، 

خالل  من  ال�صباب  ــوؤلء  ه مع  توا�صل 

اجلي�ش واملجتمع
اإعداد: ندين البلعة خريالله
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�شباب باب التبانة وجبل حم�شن

اأ�صدقاء يف �صيافة لواء امل�صاة الثاين ع�صر

طرابل�ض  عانت  ودمار،  موت  متاري�ض،  د�صم،  �صالح،  و�صراعات...  فتنة  واقتتال...  نزاعات 

الكثري على مدى �صنوات �صهدت خاللها ع�صرات اجلولت من القتال. يف العام ٢01٤ ُو�صع حد 

والفقر  الحتقان  ظل  يف  النفو�ض  من  العنف  ا�صتئ�صال  ميكن  كيف  لكن  الأر�ض،  على  للعنف 

والبطالة وغ�صل الأدمغة؟



�صاًبا   30 اأ�صبحوا  وقــد  اأخــرى،  م�صاريع 

وهم  متينة،  عالقات  بينهم  جتمع 

تربطهم  التي  ال�صداقة  جعل  يحاولون 

واأ�صدقائهم  حميطهم  مــن  مقبولة 

يف  ب�صطها  يتّم  اأن  اأمل  على  واأهلهم، 

طرابل�ش ولبنان عموًما.

يًدا بيد

الفنية  الــنــ�ــصــاطــات  اإىل  بــالإ�ــصــافــة 

والثقافية، تعاونت »مار�ش« مع اجلي�ش 

العالقة  توطيد  هدفها  م�صاريع  عدة  يف 

بني ال�صباب الطرابل�صيني وجي�ش بلدهم 

وتعزيز احل�ش الوطني لديهم.

�صنوات  اأربـــع  منذ  التعاون  هــذا  ــداأ  ب

اآخر  ــان  وك الــيــوم،  حتى  م�صتمر  وهــو 

لــواء  مــن  عنا�صر  جمع  خمّيم  ثــمــاره 

و�صباًبا من طرابل�ش،  الثاين ع�صر  امل�صاة 

بالفرح  اأوقاًتا مليئة  واأم�صوا مًعا  تعارفوا 

واخلربات املتنوعة.

ــواء  ــل ال ثــكــنــة  اإىل  و�ــصــولــهــم  عــنــد 

الــ�ــصــبــاط  ا�صتقبلهم  ــمــال،  ــص ــ� ال يف 

والع�صكريون بعر�ٍش موجز عن اجلي�ش 

اللبناين ومهمات لواء امل�صاة الثاين ع�صر، 

خاللها  تعّرفوا  بجولٍة  ال�صباب  قام  ثم 

لهم،  �صت  ُخ�صّ الــتــي  ــن  ــاك الأم اإىل 

الطرفان  تبادل خالله  لقاء  ذلك  اأعقب 

الأحاديث حول النزاعات ال�صابقة.

وللتاأكيد على ت�صّبثهم باأر�ش الوطن 

لبنائه،  والتعاون  التكاتف  وعلى �صرورة 

 500 بزراعة  والع�صكريون  ال�صباب  قام 

امل�صاعدة  يد  مــّد  ولأّن  بيد.  ــًدا  ي �صجرة 

املواطنة  مظاهر  مــن  مظهر  للنا�ش 

وتدريبات  ا  درو�صً ال�صّبان  تابع  ال�صاحلة، 

ومار�صوا  الأولية،  الإ�صعافات  مبادئ  يف 

مع  ال�صباحية  الريا�صة  التايل  اليوم  يف 

مباريات  الطرفان  وخا�ش  الع�صكريني، 

حلول  ومع  عالية.  ريا�صيٍة  بــروٍح  حتدٍّ 

كانت  ــار  ن �صهرة  جمعتهم  املــ�ــصــاء، 

من  لعبوا  واملحبة،  املرح  باأجواء  مليئة 

انتزعت  ترفيهية،  حتٍد  األعاب  بعدها 

امل�صاعر  مــن  الكثري  اأعماقهم  مــن 

اإىل  ال�صعي  مكانها  لتزرع  ال�صلبية، 

حتقيق ال�صالم يف كل مكان.

طرابل�ش  �صباب  غــادر  املخيم،  انتهى 

ويف  التذكارية  الهدايا  بع�ش  حاملني 

عيونهم اأمل مب�صتقبٍل اأف�صل.
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ق�سايا ع�سكرية
اإعداد: العميد املتقاعد �صارل اأبي نادر
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العر�س الع�شكري الرو�شي الأخري:

منظومات الدفاع اجلوي يف ر�صائل ا�صرتاتيجية

الع�صكري  العر�ش  اإّن  القول  ميكن 

ذكرى  يف  رو�صيا  تقيمه  ــذي  ال ال�صنوي 

 ،)19٤5 ــار  اأي  9( النازية  على  النت�صار 

يحمل معظم الر�صائل التي �صبق ذكرها 

ورمبا ر�صائل اأخرى غري معروفة للجميع. 

العر�ش  هــذا  يبقى  نف�صه،  الــوقــت  ويف 

بالن�سبة  ال�سنوي،  الرو�سي  الع�سكري 

ا�صتعالمية  فر�صة  الأمــريكــيــني،  اإىل 

خمابراتية ل ميكن تفويتها. وقد �صرح 

الف�صاء  تاريخ  ق�صم  اأمني  ديفيد  جيم�ش 

والف�صاء  للطريان  الوطني  املتحف  يف 

العرو�ش  اأهمية  �صبب  وا�صنطن،  يف 

ب�صكٍل  لال�صتخبارات  الع�صكرية 

ب�صكٍل  الأمريكية  وللمخابرات  عام، 

الع�صكري  العر�ش  اإّن  يقول  اإذ  خا�ش، 

يف عيد الن�صر والذي يرمز لقدرات القوات 

ا�صتثنائي  ــدث  ح الــرو�ــصــيــة،  امل�صلحة 

بالن�صبة اإىل �صباط املخابرات الأجنبية، 

للح�صول  التج�ص�ش  اإىل  ي�صعون  الذين 

الأ�صلحة  اأحــدث  عن  معلومات  على 

الرو�صية.

انتهاء  اأعقبت  التي  الأوىل  العقود  يف 

بدء  و�صهدت  الثانية،  العاملية  احلــرب 

الباردة،  احلرب  اإىل  لالنتقال  التح�صري 

جديدة  �صواريخ  ال�صوفياتي  الحتاد  طّور 

ــش وحــداتــه  ــرو� ــت ع ــان ــة، وك ــث وحــدي

الفر�صة  تقريًبا  ت�صكل  الع�صكرية 

الوحيدة للغرب للح�صول على �صور لهذه 

الأ�صلحة من م�صافة قريبة. بعدها طّور 

والت�صوير  للتج�ص�ش  و�صائل  الأمريكيون 

الأ�صلحة  تطور  م�صار  ملراقبة  الف�صائي، 

الرو�صية.

يف املقابل، يفهم الرو�ش جيًدا م�صمون 

ذلك  ومع  الأمريكية،  ال�صرتاتيجية 

يواظبون �صنوًيا على اإقامة تلك العرو�ش 

من  التي  اأ�صلحتهم  اأحــدث  وك�صف 

عن  وبعيدة  �صرية  تبقى  اأن  املفرت�ش 

راأوا  فقد  والغربي.  الأمريكي  ال�صتعالم 

احل�صا�صة  القدرات  تلك  عر�ش  يف  ــه  اأّن

والنقاط  الر�صائل  من  الكثري  هناك 

الإيجابية التي تتجاوز  �صلبيات ك�صف 

اأ�صلحتهم.

التي  الرو�صية  الأ�صلحة  اأهــم  هي  ما 

يف  الأخـــري  الن�صر  احتفال  يف  ُعر�صت 

والر�صائل  مو�صكو  يف  احلمراء  ال�صاحة 

املق�صود  ال�صرتاتيجية   - الع�صكرية 

اإي�صالها عرب عر�ش تلك الأ�صلحة؟

اأ�ض ٤00

�صواريخ  بطاريات من  بداية عر�ش  مّت 

هذا  اأ�صبح  اإذ   ،٤00 اأ�ــش  اجلــوي  الدفاع 

بـ»تريومف«  رو�صيا  يف  املعروف  النظام 

والدفاع  اجلوي  للدفاع  اأ�صا�صًيا  نظاًما 

القوات  به  ُجهزت  اأن  بعد  ال�صاروخي، 

برنامج  مبــوجــب  الــرو�ــصــيــة  امل�صلحة 

بني  املمتدة  للفرتة  احلكومي  الت�صلح 

توّجه الدول من خالل العرو�ض التي تقيمها جيو�صها عدة ر�صائل: الر�صائل الوجدانية املعنوية 

الر�صائل  ال�صيا�صية،  وللتيارات  لل�صعب  املوّجهة  الداخلية  الر�صائل  عادة،  الذكرى  تطبع  والتي 

ال�صرتاتيجة التي ت�صتهدف اخلارج، فرت�صل لالأ�صدقاء واحللفاء ر�صائل دعم وم�صاندة، وللخ�صوم 

ر�صائل حتدٍّ لإظهار القوة والقدرات، وطبًعا، تبقى الر�صالة التجارية والتي تقوم على عر�ض الأ�صلحة 

ا يف متويل القت�صاد الوطني. لبيعها لقاء مبالغ مادية �صخمة، وهي توؤدي دوًرا رئي�صً

�صواريخ اأ�ض ٤00

�صواريخ اأ�ض 500
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2011 و2020. والر�صالة الأ�صا�صية من عر�ش 

تلك ال�صورايخ تندرج يف معر�ش ال�صجال 

الدويل حول ح�صول تركيا عليها على 

العنيفة.  وا�صنطن  معار�صة  من  الرغم 

يتّم  التي  ال�صفقة  ــك  ذل اإىل  وُيــ�ــصــاف 

والهند  ال�صني  مع  ا�صتكمالها  حالًيا 

وتق�صي بتزويدهما عدًدا كبرًيا من هذه 

مع  ذلــك  ويتزامن  الفعالة.  املنظومة 

ال�صجال الأمريكي من جهة، وال�صيني، 

الهندي، الرتكي، من جهة اأخرى حول 

الــدول  من  وا�صنطن  طلب  اإ�صكالية 

الثالث وقف ا�صترياد النفط من اإيران.

اأ�ض 500

منظومة  الــعــر�ــش  يف  ــا  اأيــ�ــصً ظــهــرت 

الدفاع اجلوي الأكرث تطوًرا اإ�ش 500 التي 

تنتمي اإىل اجليل اجلديد من منظومات 

»اأر�ش- جو«.  طراز  الربية من  ال�صواريخ 

وهي عبارة عن منظومة اعرتا�ش بعيدة 

بزيادة  وتتميز  الرتــفــاع  وعالية  املــدى 

وبقدرتها  ال�صاروخي،  الدفاع  اإمكانات 

وتدمري   الف�صاء  يف  الأهــداف  �صرب  على 

يف  فقط  لي�ش  البالي�صتية،  ال�صواريخ 

املتو�صط  املَديني  ويف  بل  الت�صغيلي،  املدى 

بالقدرة  تتميز  اأّنــهــا  كما  والق�صري. 

 10 واعــرتا�ــش  اكت�صاف  على  الفعالة 

اآن  يف  ــًدا  ج �صريعة  بالي�صتية  اأهـــداف 

واملروحيات  الطائرات  واعــرتا�ــش  مًعا 

اجلوية  والأهـــداف  املجّنحة  وال�صورايخ 

الأخرى، وي�صل مداها اإىل ٦00 كلم.

ُت�صّلم  مل   500 اأ�ش  منظومة  اأّن  �صحيح 

فعلًيا اإىل وحدات الدفاع اجلوي الرو�صية، 

ومت تاأجيل ذلك حتى العام 2020، ولكن 

خ�صائ�صها  من  ن�صتنتج  اأن  ميكن 

ال�صرتاتيجية،  الر�صائل  من  الكثري 

الدويل  ال�صتباك  هذا  ظل  يف  ا  خ�صو�صً

ان�صحاب  بعد  الناتو  وحلف  رو�صيا  بني 

خف�ش  معاهدة  من  ومو�صكو  وا�صنطن 

ال�صورايخ الق�صرية واملتو�صطة املدى.
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اأ�ض ٣50 »فيتياز«

ا ظهور منظومة دفاع  �صهد العر�ش اأي�صً

جديدة با�صم اأ�ش 350 »فيتياز«، كان قد 

اأعلن البدء يف اإنتاجها نائب وزير الدفاع 

كريفوروت�صكو  األيك�صي  الــرو�ــصــي 

اأول  اأّن  اإىل  م�صرًيا  املا�صي،  ني�صان  يف 

اآذار،   2٦ يف  جــرت  اإطالقها  عمليات 

حمل  �صتحّل  واأّنها  بالنجاح،  وتكللت 

منظومة اأ�ش 300 املعروفة، والتي تعتمدها 

عدة جيو�ش يف العامل.

مع  للتعامل  املنظومة  هذه  ّممت  �صُ

وتتاألف  والبالي�صتية.  اجلوية  الأهــداف 

التحكم  نقطة  ــدات:  وحـ ثــالث  مــن 

القتايل وحمطتا رادار و٨ من�صات اإطالق 

 12 منها  كــل  ت�صم  احلــركــة،  ذاتــيــة 

وت�صتطيع  حاوية.  يف  موجودة  �صاروًخا 

 12 تدمري  »فيتياز«  من  واحــدة  بطارية 

على  جوًيا  هدًفا  و1٦  بالي�صتًيا  �صاروًخا 

بعد ي�صل اإىل ٦0 كيلومرًتا وارتفاع من 

10 اإىل 30 كيلومرًتا.

»فيتياز«  ــش-350  اأ� منظومة  اأّن  ومبا 

ال�صواريخ  تــدمــري  اأجـــل  مــن  م�صممة 

املجنّحة التي حتلق على علو منخف�ش 

واملروحيات  طيار  دون  من  والطائرات 

والطائرات التي حتاول التخفي بالتحليق 

على علو منخف�ش، ميكن اأن ن�صتنتج 

اجلدوى الع�صكرية من و�صعها يف اخلدمة 

بعيًدا  املحدودة،  التكتية  املواجهات  يف 

من املواجهات �صد ال�صورايخ البالي�صتية 

والتي ُتكّلف  والقاذفات ال�صرتاتيجية، 

 .500 اأ�ش  اأو   ٤00 اأ�ش  بها عادًة منظومات 

مثاًل  ال�صوري  امليدان  اعتبار  وميكن 

 ،350 اأ�ش  ا�صتعمال  م�صرح  عن  ب�صيًطا 

اإذ تتعر�ش القواعد الرو�صية يف حميميم 

بال�صواريخ  هجمات  اإىل  وطــرطــو�ــش 

يف  امل�صلحني  قبل  من  امل�صرّي  والطريان 

التجارية  الناحية  ومن  ال�صوري.  ال�صمال 

�صوق  للمنظومة  يكون  اأن  ميكن 

النوع  اإىل هذا  دول حتتاج  وا�صع يف عدة 

مــن الــ�ــصــالح اأكـــرث ممــا حتــتــاج اإىل 

املنظومات ال�صرتاتيجية.

�صواريخ »يار�ض«

ح�صلت  جديدة  �صورايخ  العر�ش  �صمل 

ال�صرتاتيجية  ال�صواريخ  قــوات  عليها 

الرو�صية يف الفرتة الأخرية. وقال قائد هذه 

القوات اجلرال �صريغي كاراكايف اإّن 

�صت�صكل  »يار�ش«  �صواريخ  منظومات 

الــ�ــصــواريــخ  ــوات  ــق ل الرئي�صية  ــوة  ــق ال

ال�صرتاتيجية الرو�صية يف العقود القليلة 

املقبلة اإىل جانب �صواريخ »توبول- اأم«، 

 12 على  الآن  حتى  قواته  ح�صلت  وقد 

يتجاوز  والتي  ال�صواريخ،  هذه  من  فوًجا 

قادرة  وهي  كيلومرت،  اآلف  ال�10  مداها 

5٨
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يتميز  نــوويــة.  ــش  روؤو�ـ عــدة  حمل  على 

من  نه  يح�صّ بطالء  ــار�ــش«  »ي �ــصــاروخ 

الإ�صابة مبختلف و�صائل الدمار وخا�صة 

النفجار النووي، ف�صاًل عن اأّنه ي�صتطيع 

اجتياز ال�صحابة امل�صعة يف حال ا�صتخدم 

اأي  واجتياز  البالي�صتية،  الذخرية  العدو 

�صبكة خم�ص�صة ل�صطياد ال�صواريخ.

املميزات  هــذه  معرفة  اأّن  يف  �صك  ل 

»يار�ش«،  الرو�صي  البالي�صتي  لل�صاروخ 

ــا لإيــ�ــصــال  ــده �ــصــتــكــون كــافــيــة وح

ح�صا�صية  ــرث  والأكـ الأق�صى  الر�صائل 

ــدويل  ال ال�صتباك  يف  وجــديــة  وفعالية 

اإي�صالهـا  القائم حالًيا، والتي تريد رو�صيا 

اإلـى خ�صومهـا.

منظومة »ا�صكندر«

التي  »ا�صكندر«  منظومة  اأخرًيا  تاأتي 

ال�صرتاتيجية  الرو�صية  الر�صائل  تتّوج 

املجل�ش  رئي�ش  قــال  فقد  للخ�صوم. 

العلمي والفني ملديرية املدفعية الرئي�صية 

�صبريين،  رومــان  الدفاع  ــوزارة  ل التابعة 

نظام  »اإّن  املنظومة:  على  تعليقه  يف 

ال�صواريخ التكتيكية »اإ�صكندر- اأم« 

�صيح�صل يف امل�صتقبل القريب على اأنواع 

ال�صواريخ،  هــذه  من  ومتطورة  جديدة 

ومنها ال�صاروخ »9 اأم ٧29«، املزّود معدات 

حتكم  ونظام  متزايدة  قوة  ذات  قتالية 

�صرب  يف  اأعلى  دقــة  يوفر  مما  جديد، 

الهدف«.

قررت  ال�صاروخ،  هذا  مميزات  ب�صبب 

الوليات املتحدة اإنهاء معاهدة احلّد من 

الأ�صلحة النووية، اإذ اعتربت اأّنه ينتهك 

�صروطها، اأما مو�صكو التي نفت الّدعاء 

ال�صاروخ  تطوير  تابعت  فقد  الأمريكي، 

وت�صنيع كميات كبرية منه، وعر�صته 

يف �صاحة الن�صر.

املراجع:

- /arabic.sputniknews.com/

russia/201905091040961176- -العر�ض

الع�صكري-الرو�صي-الذكرى-7٤

- http://ednews.net/ar/news/

sience/315859

- https://sptnkne.ws/kCMy

- https://youtu.be/QJvs3imks74

- https://arabic.euronews.

com/201908/05//

- //arabic.sputniknews.com/

russia/201711141027498861--رو�صيا-تعزيز

قوات-�صواريخ-ا�صرتاتيجية-يار�ض

منظومة »ا�صكندر«



حاول نتياهو من خالل الر�صالة تليني 

موقف ليربمان املت�صل مبطالبه الثالثة 

الع�صكرية  الــهــزميــة  ــاق  ــ اإحل ــي:  وهـ

بحركة حما�ش يف قطاع غزة، واإحباط 

تنظيم  قانون  يف  تغيريات  اأي  اإجـــراء 

طالب  )اأي  احلــريــدمي  اليهود  جتنيد 

الإلزامية  اخلدمة  يف  الدينية(  املدار�ش 

بع�ش  واإنــهــاء  اجلي�ش،  يف  الع�صكرية 

احلكومية  احلاخامية  يف  املمار�صات 

الــرو�ــش،  املــهــاجــريــن  مــع  التعامل  يف 

لفح�ش  النووي  احلم�ش  فحو�صات  مثل 

العالقات العائلية اليهودية.

وقام  احتمالت  عدة  نتنياهو  جــّرب 

بالف�صل،  باءت  لكّنها  حماولت  بعدة 

بزعامة  الإ�ــصــرائــيــلــي  العمل  فــحــزب 

اإىل  لالن�صمام  عر�صه  رف�ش  غباي  اآيف 

ت�صكيل حكومته اخلام�صة. وك�صف 

»تويرت«  موقع  على  تغريدة  يف  غباي 

العرو�ش  من  العديد  تلقى  احلــزب  اأّن 

يف  للم�صاركة  املا�صية  الأ�صهر  خالل 

اأربع  على  احل�صول  منها  احلكومة، 

الأمــن  مقدمتها  يف  وزاريـــة،  حقائب 

واملالية.

مــن بــني الحــتــمــالت الأخـــرى التي 

اأّنه  نتنياهو  فكر  يف  مطروحة  كانت 

ت�صكيل  مهمة  عن  التنّحي  ي�صتطيع 

احلكومة طوًعا مل�صلحة �صخ�صية اأخرى 

داخل حزب »الليكود«، لأّن القانون ل 

بالت�صكيل  ف  اأن يكون املكلَّ يفر�ش 

وبالتايل،  نف�صه فقط.  رئي�ش احلزب  هو 

اأن  »الليكود«  حلــزب  ميكن  كــان 

حاكم،  كحزٍب  موقعه  على  يحافظ 

احلايل  رئي�صه  �صخ�ش  عرب  لي�ش  ولكن 

كانت  احلـــال،  هــذه  ويف  )نتنياهو(. 

كتلة  ان�صمام  اأمـــام  العقبة  �صتزول 

غانت�ش  بيني  بزعامة  اأبي�ش«  »اأزرق 

حكومة  ت�صكيل  ويتّم  الئتالف،  اإىل 

وحدة وطنية جديدة.

اأ�صباب ماأزق نتنياهو

اإنـــغـــالق الأفـــــق بـــوجـــه نــتــنــيــاهــو 

كون  اإىل  يعود  احلرج  املاأزق  ومواجهته 

ميتلكها  الــتــي  اخلم�صة  الأ�ــصــوات 

القّبان،  بي�صة  دور  اأدت  قد  ليربمان، 

معادلة  يف  حة  امُلرجِّ الأ�صوات  باتت  اإذ 

وال�صيا�صية  احلــزبــيــة  الــقــوى  ــن  مــوازي

اأّنه، بح�صب  داخل الكني�صت. ومعلوم 

الكيان  يف  احلكومة«  »اأ�صا�ش  قانون 

بعد  لنتنياهو،  بد  ل  كان  الإ�صرائيلي، 

وهي  للت�صكيل  القانونية  مدته  انتهاء 

يبادر  ثم  يتنّحى،  اأن   ،2019/5/30 ليل 

اإجراء  اإىل  ريفلني  روؤوفــني  الدولة  رئي�ش 

ع�صو  لت�صمية  جديدة  نيابية  م�صاورات 

ت�صكيل  مبهمة  يقوم  اآخر  كني�صت 

ف  املكلَّ جنــاح  حــال  ويف  احلكومة. 

اجلديد يف مهّمته، يكون هذا الكيان 

كما  اإ�صرائيل  ملوك  اآخر  �صقوط  اأمام 

يقال، وهو ما �صبق اأن تكّرر على مدى 

 ٦1 فبا�صتطاعة  َف�ِصل،  اإذا  اأما  تاريخها. 

نتنياهو  ت�صمية  اإعادة  كني�صت  ع�صو 

انتخابات  نحو  الأمور  تتجه  واإّل  جمدًدا، 

مبكرة وهذا ما ح�صل، فنتنياهو املاأزوم 

قانونًيا واأخالقًيا يف ح�صانته بعد اتهامه 

بــارتــكــاب عــدة خمــالــفــات وحــالت 

كل  بــذل  ر�ــصــاوى،  وقب�ش  ائتمان  �صوء 

جهوده ملنع ح�صول هذا امل�صار القانوين، 

رئي�ش  هو  يكون  اأن  اإمــا  قاعدة  على 

احلكومة اأو ل اأحد. وجدير بالذكر اأّنه 

ف�صل  املا�صي،  يف  م�صابهتني  حالتني  يف 

بت�صكيل احلكومة، فتحّول  ف  امُلكلَّ

تقدمي  تقّرر  اأو  غــريه،  اإىل  التكليف 

موعد النتخابات. فقد ح�صل ذلك مع 

العمل(  حزب  )زعيم  بريي�ش  �صمعون 

التكليف يف حينه  فاآل   ،1990 العام  يف 

الليكود(،  )زعيم  �صامري  اإ�صحاق  اإىل 

ليفني  ت�صيبي  مع  الثانية  احلالة  ويف 

ق�سايا اإقليمية
اإعداد: د. اإح�صان مرت�صى - باحث يف ال�شوؤون الإ�شرائيلية
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ليربمان الرو�صي يقهر نتنياهو اآخر ملوك اإ�صرائيل

انك�صاف  قبل  اأخرًيا،  الإ�صرائيلية  ال�صاحة  �صهدتها  التي  وال�صيا�صية  احلزبية  التجاذبات  اأظهرت 

عجز نتنياهو عن ت�صكيل حكومة جديدة يف كيان العدو، اأّن مفتاح الت�صكيل كان بيد رئي�ض حزب 

»اإ�صرائيل بيتنا«، املهاجر الرو�صي املتطرف والعن�صري اأفيغدور ليربمان. فهو الذي ا�صتطاع ح�صم 

هذه امل�صاألة يف ال�صكل وامل�صمون اللذين اأرادهما، الأمر الذي دفع الرئي�ض املكلف، يف البداية، اأي 

قبل خطوة حل الكني�صت، اإىل توجيه ر�صالة لليربمان بدت اأ�صبه بر�صالة ا�صتعطاف.

النتخابات املقبلة يف اإ�شرائيل لن ُتخا�س على الأرجح كما خي�شت 

الأخرية، واملتناف�شون على مقاعد الكني�شت لن يكونوا بالت�شكيالت 

نف�شها.
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بت�صكيل   200٨ العام  يف  ف�صلت  التي 

اأوملــرت  اإيهود  ا�صتقالة  بعد  احلكومة 

احلرب  يف  الإ�صرائيلي  الف�صل  ب�صبب 

لبنان )200٦(. لكن يف احلالتني،  على 

اإجراء  بعد  التكليف  ف�صل  يكن  مل 

النتخابات مبا�صرة كما ح�صل حالًيا.

على  ــه  اإّن القول  ميكن  اآخــر  بتعبري 

بـ٦5  اليمني  مع�صكر  فــوز  من  الرغم 

له  ي�صمح  مبا  الكني�صت،  يف  مقعًدا 

ميينية  حكومة  بت�صكيل  مبدئًيا 

التناق�صات  اأّن  اإّل  مريحة،  باأغلبية 

داخل  وال�صيا�صية  واحلزبية  ال�صخ�صانية 

املع�صكر نف�صه حالت دون ت�صكيلها.

الاليقني ال�صيا�صي �صيكون �صيد 

املوقف

املنظور،  املــدى  وعلى  الأثناء،  هذه  يف 

�صيكون  ال�صيا�صي  الاليقني  اأّن  يبدو 

�صيد املوقف يف ا�صرائيل اإىل حني ح�صول 

اإجراوؤها  ر  تقرَّ التي  اجلديدة  النتخابات 

ذلك،  مع  لكن  املقبل.  اأيلول  �صهر  يف 

توقعات  جملة  اإىل  ــارة  ــص الإ� متكن 

اإىل  نتنياهو  م�صعى  اأّن  اأوًل  ب�صاأنها: 

احل�صانة  قانون  �صّن  عرب  نف�صه  حت�صني 

مــن املــالحــقــة الــقــ�ــصــائــيــة لأعــ�ــصــاء 

و�صك،  يقني  عدم  ي�صوبه  الكني�صت، 

جمهولة  مقبلة  بــانــتــخــابــات  ــا  ــًط رب

النتائج، الأمر الذي ينعك�ش �صلًبا على 

فر�ش  على  بعدها  من  نتنياهو  قــدرة 

اأن  ميكن  التي  الأحــزاب  على  اإرادتــه 

وهذا  »الليكود«.  فاز  اإن  معه  تاأتلف 

تقرير  لناحية  حا�صًما  �صيكون  املعطى 

اأّن  بخا�صٍة  الــرجــل،  م�صتقبل  م�صري 

مبنزلة  �صتكون  النتخابات  نتيجة 

الر�صى  تهّم  خلفية  على  له  ا�صتجواب 

ا اتهامه. والف�صاد، ورمبا اأي�صً

ــة، لـــن ُتــخــا�ــش  ــي ــان ــة ث ــاحــي مـــن ن

الأرجـــح،  على  املقبلة،  النتخابات 

اأّن  مبعنى  ــرية،  ــ الأخ خي�صت  كما 

لن  الكني�صت  املتناف�صني على مقاعد 

والتكتالت  بالت�صكيالت  يكونوا 

اأو  الو�صط  اأو  اليمني  يف  �صواء  نف�صها، 

الي�صار؛ فل�صنا اأمام اإعادة انتخابات، بل 

انتخابات جديدة قد ت�صهد اأفول اأحزاب 

خا�صت النتخابات ال�صابقة، وت�صكيل 

مع  املقبلة،  تخو�ش  جــديــدة  ــزاب  اأحـ

خو�ش  تقّرر  التي  ال�صخ�صيات  من  عدد 

احلالتني.  بني  كبرية  والفروق  ال�صباق، 

التغيري.  اإ�صارات  َتِرد  بداأت  الآن،  ومن 

»اأزرق  حــزب  يف  الثانية  فال�صخ�صية 

الإجابة  يرف�ش  لبيد،  يائري  اأبي�ش«، 

عتيد«  »يــ�ــش  حــزبــه  ــان  ك اإذا  عــّمــا 

)يوجد م�صتقبل( �صيبقى يف ائتالف مع 

ويربط ذلك  بني غانت�ش،  رئي�ش احلزب 

بني  حينه  يف  �صيجري  الــذي  بالتفاو�ش 

»اأزرق  الثالث يف  اجلانبني، فيما احلزب 

ملو�صيه  »تيليم«  حــزب  وهــو  اأبي�ش«، 

ياأتلف  اأن  يف  م�صلحة  يجد  قد  يعلون، 

مع حزب مييني يتوافق معه اأكرث. ويف 

قد  اليميني،  الناخب  على  ال�صراعات 

ا مع توقع  تكون املناف�صة اأ�صد، خ�صو�صً

اليهودي«  »البيت  حــزب  رئي�ش  عــودة 

ال�صابق، نفتايل بينت، اإىل املناف�صة بعد 

ف�صله يف النتخابات الأخرية بعيًدا من 

حزبه، الأمر الذي �صيوؤدي اإىل ت�صظٍّ اأكرب 

مما حدث �صابًقا.

»�صفقة القرن« �صتتحول اإىل مادة 

�صجالية

املرجح  مــن  اأّنـــه  ا  اأي�صً التوقعات  يف 

بت�صكيل  احلا�صل  الف�صل  يــوؤثــر  اأن 

�صلبية  ب�صورة  الإ�صرائيلية  احلكومة 

وذلك  القرن«،  »�صفقة  جمريات  على 

على  �صجالية  مادة  اإىل  �صتتحول  لأّنها 

اإ�ــصــرائــيــل،  يف  النــتــخــابــيــًة  اخللفية 

لــهــا، لأّن  رفــ�ــصــًا  الــ�ــصــوت  و�ــصــريتــفــع 

رف�ش  حّد  اإىل  و�صل  الإ�صرائيلي  اليمني 

جتاه  بال�صكليات  يتعلق  مــا  حتى 

عن  البتعاد  يعني  ما  الفل�صطينيني، 

الفل�صطيني  الرف�ش  انتظار  ا�صرتاتيجية 

اأهــم  ومــن  تطبيقها.  مــن  للتمّل�ش 

املعطيات التي يجب اأن تكون حا�صرة 

يف  النتقالية  الــفــرتة  اإزاء  اأذهــانــنــا  يف 

القائمة  احلكومة  اأّن  العدو،  كيان 

على  قـــادرة  �صتبقى  نتنياهو  برئا�صة 

كيفما  اعتداءات  �صّن  قــرارات  اتخاذ 

مواجهات  خو�ش  اإىل  و�ــصــوًل  �ــصــاءت، 

ما  اإ�صرائيل  يف  يوجد  ل  ــه  لأّن �صاملة، 

اأعــمــال  ت�صريف  حــكــومــات  ي�صمى 

باملعنى ال�صطالحي للكلمة.

خو�س  اإىل  و�شوًل  اعتداءات  �شّن  قرارات  اتخاذ  على  قادرة  �شتبقى  نتنياهو  برئا�شة  القائمة  احلكومة 

مواجهات �شاملة، ففي اإ�شرائيل ل وجود حلكومات ت�شريف اأعمال باملعنى ال�شطالحي للكلمة.



اأّننا منّر يف مرحلة  • يُ�صاع يف الوقت الراهن 
مايل  عجز  الكبرية:  العجوزات  من  خطرة 

وجتاري وعجز يف ميزان املدفوعات. ويطلبون 

منا اأن نبذل املزيد من الت�صحيات للخروج من 

هذا الو�صع احلِرج، واإّل �صتنهار اللرية وتتوّقف 

فّية  الدولة عن الدفع. فهل موازنة ٢01٩ التق�صّ

هي احلّل براأيكم للخروج من هذا النفق؟ وهل 

العجز  تتيح تخفي�ض  الآن  املُعلنة حتى  الأرقام 

بالن�صبة التي يُحكى عنها؟

اقت�صادية  خــّطــة  لــبــنــان  يــحــتــاج   -

ظروف  يف  ميــّر  واأّنـــه  ا  خ�صو�صً تنموية، 

اإىل  اإ�صافة  �صعبة،  واقت�صادية  مالية 

الو�صع الإقليمي الدقيق.

اإّن اقرتاحات احلكومة حول تخفي�ش 

ــاًرا  اآث ترتب  ــرادات  الإيـ وزيــادة  النفقات 

الأ�صعف،  الفئات  على  �صرتتّد  موؤذية 

اأّنها  على  احلكومة  تقّدمها  بينما 

هي  فمن  لالإنقاذ«  �صرورية  »اإ�صالحات 

ميكننا  اإنقاذها؟  حتــاول  التي  الفئة 

ال�صتنتاج...

 ٨00 وتــوفــري  الــفــائــدة  مــن   %1 فخف�ش 

العام  يــن  الــدَّ حتويل  اأو  دولر،  مليون 

كّلها   ،%2 بفائدة  م�صتدام  َديــن  اإىل 

املوؤملة  كلفتها  تتحّمل  �صوف  اإجــراءات 

والطبقات  واملتديّن  املحدود  الدخل  فئات 

حقوقها  حــ�ــصــاب  عــلــى  ــطــة،  املــتــو�ــصّ

وقدرتها  وا�صتهالكها  ومكت�صباتها 

و�صيقابل  معي�صتها.  وم�صتوى  ال�صرائية 

قيمة  جمــمــل  مــن   %15 خف�ش  ذلـــك 

ين العام باللرية  الدَّ الفوائد املرتتبة على 

لرية  مليار   ٨3٨ يوّفر  قد  ما  اللبنانية، 

دولر(،  مليون   5٦5( العام  الإنفاق  من 

اإىل   ٧ من  الفوائد  على  ال�صريبة  وزيــادة 

اإعطاء  مع  فقط،  �صنوات  لثالث   %10

القيمة  هذه  ح�صم  اإعــادة  حق  امل�صارف 

من اأرباحها اخلا�صعة ل�صريبة الدخل. يف 

الواقع، ت�صّكل هذه القرتاحات تكراًرا 

لطاملا  التي  نف�صها،  التدابري«  لـ»�صّلة 

رّددتها قوى ال�صلطة يف اأعقاب كل اأزمة 

ج لها  مالية. اإّنها التدابري نف�صها التي ُروِّ

اإّبان موؤمترات »باري�ش 1 و2 و3«، وها هي 

تتكّرر اليوم كمدخٍل لتخفي�ش العجز 

املايل باعتباره �صرًطا اأ�صا�صًيا لفّك اأقفال 

اأموال الدائنني يف موؤمتر »�صيدر«.

هذه  فية  التق�صّ ال�صيا�صة  اإّن  واأ�صاف: 

التي تطال رواتب املتقاعدين، وتخفي�ش 

التقدميات الجتماعية والطبية وموازنة 

من  املزيد  اإىل  ــوؤدي  ت �صوف  ــوزارات...  ــ ال

اإيــرادات  يف  الرتاجع  ومــن  النكما�ش 

اخلزينة، ما ُينذر باأّن احلكومة ت�صري يف 

متلك  ل  املوازنة  فهذه  اخلطاأ،  الطريق 

روؤية تنموية.

علينا العودة اإىل الد�صتور اللبناين الذي 

وكذلك  املتوازن  الإمنــاء  عن  يتحدث 

ب�صيا�صٍة  امتاز  الذي  ال�صهابي  الرتاث  اإىل 

مناطق  فــثــّمــة  حكيمة،  ــيــة  اإمنــائ

حمرومة يف ال�صمال والبقاع... يف حني مل 

ُتعرف لغاية الآن، طبيعة م�صاريع �صيدر 

ويف اأي مناطق �صوف ُتنّفذ.

معاجلة  يف  امل�صارف  دور  هو  ما  براأيك   •
الو�صع الذي نواجهه؟

 - 3 - ت�صّكل موجودات امل�صارف نحو 

اللبناين،  القت�صاد  املئة من حجم  ٤ يف 

وهي حتّقق اأرباًحا خيالية على ح�صاب 

عليها  وبــالــتــايل  الــوطــنــي،  القــتــ�ــصــاد 

املع�صلة  مــن  ــزء  ج حــل  يف  امل�صاهمة 

بها  يتخّبط  التي  واملالية  القت�صادية 

لبنان.

اعتماده  ميكن  اإ�صالحي  برنامج  اأي   •
ملواجهة الأزمة؟

لبنان  يف  ال�صريبي  النظام  يّت�صم   -

بتكّيفه مع حاجات القت�صاد الريعي. 

والر�صاميل  الريوع  اأ�صحاب  فهو يكافئ 

وينقل  �صريبي،  �صغط  اأّي  من  ويعفيهم 

90% من هذا ال�صغط اإىل الفئات ال�صعبية 

مــن خـــالل الــ�ــصــرائــب املــبــا�ــصــرة وغــري 

نظام  ظــّل  يف  نعي�ش  فنحن  املبا�صرة. 

اقت�ساد ومال
اإعداد: تريز من�صور
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الوزير ال�شابق جورج قرم قارًئا موازنة 2019:

الآثار املوؤذية �صوف ترتّد على الفئات الأ�صعف

بعد  الفائت،  اأيار   ٢7 يف   ٢01٩ العام  موازنة  م�صروع  احلكومة  اأقّرت 

ع�صرين جل�صة من املناق�صة ومن دون قطع احل�صاب. م�صروع املوازنة 

الحتجاجية  التحركات  ت�صتمر  بينما  النواب  جمل�ض  عهدة  يف  اأ�صبح 

منها  يتعلق  ما  ا  خ�صو�صً البنود،  من  الكثري  على  املعرت�صة  واملواقف 

خف�ض  م�صوؤولية  الأ�صعف  الفئات  وحتميل  الرواتب  من  جزء  باقتطاع 

العجز...

الوزير الأ�صبق للمالية الدكتور جورج قرم يتحّدث اإىل جملة »اجلي�ض« 

فية املتخذة. عن املوازنة وعن التدابري التق�صّ

�صات ومعا�صات  »من املعلوم اأّن ن�صبة ٣5% من املوازنة تذهب اإىل الرواتب واملخ�صّ

التقاعد، و٣5% خدمة دين عام، و11% عجز كهرباء، وما يقارب ٩% اإنفاق ا�صتثماري،

 والباقي نفقات ت�صغيلية للدولة«.



العبء  النا�ش  يحّمل  جمنون  �صريبي 

الدولة ليمّول  اإيرادات  تاأمني  الأكرب من 

كبار الأثرياء.

من هنا، اإّن اأي برنامج ملواجهة الأزمة 

ال�صريبي،  النظام  من  ينطلق  اأن  يجب 

جمموعة  مع  بديل  لنظام  ت�صّور  وو�صع 

من الإ�صالحات والإجراءات اأبرزها:

اإقرار �صريبة موّحدة على الدخل: مل   -

نظام  لديها  العامل  يف  دولــة  هناك  يعد 

على  خمتلفة  �صرائب  يت�صّمن  �صريبي 

والفوائد  العقارات  من  املتاأتي  الدخل 

والأجور واأرباح ال�صركات... �صوى لبنان. 

لذلك ُيفرت�ش اإقرار نظام ال�صريبة املوّحدة 

الإيرادات  رفع  اإىل  يوؤّدي  ما  الدخل  على 

لة من هذه ال�صريبة وي�صّهل حياة  املح�صّ

املكّلف لناحية تقدميه ت�صريًحا واحًدا 

عن دخله، على اأن تكون هذه ال�صريبة 

ال�صطور  ففي  الدخل.  فئات  وفق  موّزعة 

اإىل  اأن ترتفع وت�صل  العليا من املفرت�ش 

35 % براأيي.

القيمة  على  بال�صريبة  النظر  اإعادة   -

النظر  اإعـــادة  املفرت�ش  مــن  امل�صافة: 

ورفعها  امل�صافة،  القيمة  على  بال�صريبة 

الــكــمــالــيــات،  عــلــى   %1٨ اإىل  فــــوًرا 

وخف�صها اأو اإلغاوؤها عن الأ�صا�صيات التي 

ت�صتهلكها الفئات ال�صعبية.

اإ�صغال  بــدلت  ت�صحيح   -

الأمــــالك الــبــحــريــة: ُتــعــّد 

البحرية  الأمــالك  اإيجارات 

ــرادات،  ــالإي ل مهًما  م�صدًرا 

ت�صّحح  مل  اأ�صعارها  لكّن 

مع  بالتوازي   1992 العام  منذ 

اأ�صعار العقارات، وهو  ارتفاع 

ما ُيفرت�ش اإعادة النظر به.

- و�صع �صريبة على الأرباح 

وعلى  لبنان،  البور�صة: يف  يف 

العامل،  بلدان  باقي  عك�ش 

على  �صريبة  اأي  ُتفر�ش  ل 

املحّققة  الراأ�صمالية  الأربــاح 

العاملية،  البور�صات  ويف  بريوت  بور�صة  يف 

اأي  اإطــار  يف  عليه  العمل  يجب  ما  وهو 

ت�صحيح �صريبي. 

وهنا ل بّد من الإ�صارة اإىل اأّن الراأ�صماليني 

اأنف�صهم ال�صيا�صيون، وهذا  يف لبنان هم 

اأمر ُمدان عاملًيا.

ال�صركات  على  ال�صريبة  ــرار  ــ اإق  -

ال�صركات  اأّن  املعروف  من  العقارية: 

العقارية اأُن�ِصئت بغر�ش التهّرب ال�صريبي، 

اإىل  نف�صه  بالعقار  املتاجرة  حتويل  عرب 

العقارية،  ال�صركات  باأ�صهم  متاجرة 

وبالتايل التهّرب من دفع ن�صبة ٦،5% من 

ثمن العقار امُلتاَجر به كر�صٍم لت�صجيله. 

لذا من املفرت�ش فر�ش هذه الن�صبة على 

عمليات املتاجرة العقارية عرب الأ�صهم، 

وزيًرا  كنت  حني  اإقــراره  حاولُت  ما  وهو 

للمالية، اإّل اأّن جمل�ش الوزراء رف�صه.

ا�صتخدام  بكيفية  النظر  ــادة  اإعـ  -

 %10 القانون  �ش  يخ�صّ البلديات:  اإيرادات 

اإّل  للبلديات،  الدولة  اإيــرادات  بع�ش  من 

حيًنا،  ــرادات  الإيـ هذه  حتويل  عدم  اأّن 

�صغط  كــاأداة  وا�صتعمالها  حتويلها  اأو 

كنوٍع  البلدية  املجال�ش  على  �صيا�صي 

عن  ف�صاًل  الإقطاعية،  العالقة  من 

احلقيقية،  الالمركزية  تطبيق  عدم 

ا�صتخدام  بكيفية  النظر  اإعادة  يفر�ش 

هـــذا املــ�ــصــدر مــن الإيــــــرادات، بحيث 

مع  لكن  البلديات  اإىل  حتويله  ي�صتمر 

اخلدمات  تقدمي  يف  م�صوؤولياتها  زيــادة 

ــا املــدار�ــش  الجــتــمــاعــيــة، وخــ�ــصــو�ــصً

البتدائية ودور احل�صانة. بالإ�صافة اإىل ما 

�صبق، ينبغي تطبيق قوانني الالمركزية 

فوؤاد  اللواء  الرئي�ش  عهد  منذ  ال�صادرة 

�صهاب، واإن�صاء جمال�ش الق�صاء واملحافظة 

لتعزير الوظائف التنموية يف املناطق.

- اإن�صاء �صندوق التقاعد امل�صتقّل ملوّظفي 

الدولة: يبلغ ر�صم التقاعد ٦% من جممل 

التقاعد  فاتورة  باتت  حني  ويف  الراتب. 

مل  اللبنانية،  الدولة  على  جًدا  كبرية 

امل�صتقّل  التقاعد  �صندوق  تاأ�صي�ش  يتّم 

املتعّلق  القانون  �صدور  من  الرغم  على 

به يف عهد الرئي�ش فوؤاد �صهاب. وبالتايل 

ما زالت هذه الر�صوم املهّمة تدخل �صمن 

د�صتورية  خمالفة  يف  املــوازنــة  ــرادات  ــ اإي

وقانونية وموؤ�ص�صاتية وا�صحة.

والأجــور  الرواتب  ق�صية  جمــّدًدا  تُطرح   •
اخلا�صة بالع�صكريني وكل ما يتعّلق باحت�صاب 

الطبية  والــتــقــدميــات  ــة  ــدم اخل �ــصــنــوات 

والجتماعية... ما راأيكم يف هذا املو�صوع؟

- هذا �صحيح، ُتطرح ق�صية تعوي�صات 

من  اأّنــه  اأرى  لذا  للنقا�ش،  الع�صكريني 

ال�صروري جعل هذه التعوي�صات منطقية 

ل  ولكن  جمــدًدا.  للنقا�ش  قابلة  وغري 

مهمات  طبيعة  اأّن  اإىل  الإ�صارة  من  بّد 

عن  جــًدا  خمتلفة  وعمله  الع�صكري 

ولها  العام،  القطاع  يف  املهمات  باقي 

احلر  يف  واجبه  يــوؤّدي  فهو  خ�صو�صيتها، 

وال�صت�صهاد...  اخلطر  ويــواجــه  والــربد 

اأن  ــروري  ــص ــ� ال ــن  م ــه  ــ اأّن اأرى  ــتــايل  ــال وب

نفو�ش  يف  وال�صتقرار  الطماأنينة  نــزرع 

الع�صكريني.

اأخرًيا، متّنى الوزير جورج قرم اأن يخرج 

القت�صادية  الأزمة  هذه  من  بخرٍي  لبنان 

بها  ميـــّر  الــتــي  الع�صيبة  والأو�ـــصـــاع 

وت�صهدها املنطقة.

العدد ٤0٨
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تق�صو احلياة اأحياًنا فتجّرد الإن�صان من كل �صيء اإّل الأحالم. والأحالم قد ت�صنع ما ي�صبه املعجزات. ق�صر اأبو وليد احلداد يف اأعايل ببنني - عكار 

يروي ق�صة حلم واإرادة...

مقاعد  على  اجللو�ش  الفقر  حرمه 

احلرف«  »فك  تعّلم  لكّنه  الدرا�صة، 

ــات يــجــيــد الــقــراءة  ــ ــاق لــه وب ــ مــن رف

والكتابة بخٍط جميل. اإّنها بداية ق�صة 

حممد  اأو�صلت  احلياة  مبقارعة  حافلة 

وليد«  بـ»اأبو  املعروف  احلــداد  م�صطفى 

هناك  با�صمه.  تكّنى  جبل  قمة  اإىل 

اخلا�صة:  مملكته  الرجل  هذا  ُيقيم 

األف  حكايات  من  طالع  كاأّنه  ق�صر 

للطيور  مزرعة  متحف،  وليلة،  ليلة 

واإ�صطبل للخيل. عامل قائم بذاته ميتد 

يف  ويجمع  الأمتار،  اآلف  م�صاحة  على 

اأنحائه عبق التاريخ وجماليات التحف 

والطبيعة.

اأ�صلحة قدمية تزّين الق�صر

البهو  يف  كما  الق�صر  مدخل  على 

الداخلي، اأنت يف ح�صرة التاريخ. ال�صور، 

ق�صر ومتحف اأبو وليد احلداد: التاريخ يف اأعايل ببنني



تعود  كلها  الق�صر،  وديكور  اللوحات 

اإىل  ال�صنني  بل مئات  بالزائر ع�صرات ل 

الوراء. ففي �صدر البهو الرئي�صي جمموعة 

اأيــام  ُت�صتعمل  كانت  الأ�صلحة  من 

)فرن�صية   3٦ بندقية  الفرن�صي:  اجلي�ش 

اخلا�ش  اخلرطو�ش  جعبة  مع  ال�صنع( 

زر  اإم  ا�صم  عليها  يطلق  واأخــرى  بها، 

جمموعة  مًعا(،  طلقات  ع�صر  )تطلق 

رمح،  �صنة،   ٤00 حواىل  اإىل  تعود  �صيوف 

 50 بــني  مــا  عمرها  خناجر  جمموعة 

�صنة، درع ع�صكري قدمي )حواىل  و200 

الدار،  من  اأخرى  زاوية  يف  �صنة(...   1000

واجهة زجاجية ت�صّم جمموعة كبرية 

والَكْوَربة  والعقيق  املرجان  من م�صابح 

�صعر  ي�صل  قد  م�صبحة(،   1000 )حــواىل 

اأمريكي.  دولر   15000 اإىل  منها  الواحدة 

وليد  اأبــو  ا�صرتاها  وغريها  القطع  هذه 

٤0 �صنة من خمتلف املناطق  على مدى 

اللبنانية.

عاًما،  ع�صر  اثني  منذ  وليد  اأبــو  اأجنــز 

ليلة  األف  اأحالم  م�صتوحًيا  ق�صره  بناء 

ا�صتطاع  ما  كل  فيه  وجمع  وليلة، 

اأثرية، وهو ما  احل�صول عليه من حتف 

منا�صًبا  يجده  ما  ي�صرتي  اليوم  اإىل  زال 

يحاول  اأّنـــه  يخربنا  الق�صر.  لديكور 

الذي  بيته  يف  كله  التاريخ  يجمع  اأن 

يحتوي مكتبة قّيمة.

مات ونواوي�ض املتحف : جم�صّ

متحًفا  وليد  اأبو  بنى  الق�صر  جانب  اإىل 

املقتنيات  من  كبرًيا  عدًدا  فيه  جمع 

مئات  اإىل  تعود  التي  والرتاثية  الأثرية 

ال�صنني من الزمن، وهي الهواية الأحّب 

امل�صّيد  املبنى  طــول  يبلغ  قلبه.  على 

٦0 مرًتا، جمع فيه كل  املتحف  عليه 

مات ونواوي�ش  ما َمَلَكت يداه من جم�صّ

من  الكثري  وغريها  قدمية  واأحــجــار 

اإىل  تعود  التي  النادرة  والتحف  الأثريات 

العهود البيزنطية واليونانية والإ�صالمية 

والفينيقية.

اإىل  تعود  الفخاريات  من  جمموعة 

ِقَدًما  اأكــرث  واأخــرى  الإ�صالمي  العهد 

وقد  واليوناين،  الفينيقي  العهَدين  من 

دولر   3000 اإىل  منها  الواحدة  �صعر  ي�صل 

اأخـــرى، قطع من  ــة  زاوي اأمــريكــي. يف 

املجوهرات م�صنوعة من الف�صة، اأحجار 

جــرار  فينيقية،  متــاثــيــل  مــزخــرفــة، 

يونانية، وغريها.

الق�صر مفتوح اأمام الطالب والباحثني 

ــارات، والــ�ــصــّيــاح.  ــص ــ� الــتــاريــخ واحل يف 

الأجــيــال  ت�صجيع  يتمّنى  و�صاحبه 

ال�صاعدة على زيارة املتاحف واكت�صاف 

الكنوز احل�صارية التي حتتويها .

مزرعة  على  نعّرج  الــعــودة  طريق  يف 

اأنواًعا  لنكت�صف  والطيور  احليوانات 

بها  ليكتمل  وليد  اأبو  جمعها  غريبة 

ثم  اأوًل،  خمّيلته  يف  بناه  خا�ش  عامل 

حّوله اإىل حقيقة.

ت�شوير:

العريف مارون بدر
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�سيفُ وعَطل 
اإعداد:  رميا �صليم �صوميط - الرقيب كر�صتينا عبا�ض

وين بدنا نروح؟ �صوؤال غالًبا ما نطرحه على 

اأنف�صنا يف اأيام ال�صيف والعطل، وقد ل جند له 

جواًبا يف كثري من الأحيان، لأنّنا جنهل الكنوز 

ال�صياحية املنت�صرة يف خمتلف اأنحاء لبنان.

يف هذا امللف اإ�صاءات على اأماكن ت�صتحق اأن 

نكت�صف جمالها واأهميتها، واقرتاحات لعطلٍة 

جميلة، مفيدة، ولي�صت بال�صرورة مكلفة.

املغامرات  اإىل  البيئية  ال�صياحة  فمن 

يف  ال�صياحة  توفر  املائية،  والن�صاطات 

لبنان العديد من املزايا الفريدة.

�صياحة بيئية

البيئية  ال�صياحة  ترتبط  مــا  غالًبا 

يف  وتــنــدرج  الطبيعية،  بــاملــحــمــيــات 

عطلة ال�صيف 

بالإمكانات 

املتوافرة

من »مرمى الثلج لفق�س املوج« 

يف لبنان جمالت ت�صتحق اأن نكت�صفها

التنوع  اإىل  والتعّرف  بالطبيعة  التمّتع 

مناطق  يف  واحليواين  النباتي  البيولوجي 

طبيعية مل يلحق بها التلوث ومل يتعر�ش 

حاجة  اخلــلــل  اإىل  الطبيعي  تــوازنــهــا 

الأو�ــصــاع  ظــل  يف  ا  خ�صو�صً للجميع، 

التي نعي�صها. فلنفكر بهذا  ال�صاغطة 

الأمر عندما نخطط لعطالت ال�صيف...



اإطارها عدة ن�صاطات من �صمنها امل�صي 

Hiking، ت�صلق اجلبال، مراقبة الطيور، 
وال�صتغوار اأو اكت�صاف املغاور الطبيعية. 

حممية   13( باملحميات  الغني  ولبنان 

موقًعا  و1٧  حممية  غابة  و2٨  طبيعية، 

ملحبي  ممتازة  فر�صة  ي�صّكل  طبيعًيا(، 

ال�صياحة البيئية.

 »جّنات َع مّد النظر«

:Hiking امل�صي يف الطبيعة

واحد.  اآٍن  و�صياحة بيئية يف  ريا�صة  هي 

ت�صمح  كــثــرية  ــن  ــاك اأم لــبــنــان،  ويف 

الغابات  )اإجماًل  الن�صاط  هذا  مبمار�صة 

واملحميات(، منها على �صبيل املثال: درب 

امل�صيلحة - البرتون )درب َت�ِصل جبلني(، 

اإهــدن،  حر�ش  ابراهيم،  نهر  يف  ال�صوان 

ال�صاللت الزرقاء يف بعقلني، دير ميما�ش 

اجلنوبية، مرجعيون، را�صيا الوادي ورا�صيا 

الفخار...

ــر  الآخـ عــن  يختلف  مــكــان  كــل 

اأو  امل�صلك  �صهولة  درجــة  معه  وتختلف 

�صعوبته، علًما اأّن امل�صارات املحددة لهذا 

يتنا�صب  ما  اختيار  فر�صة  تتيح  الن�صاط 

وحالته  البدنية  وقّوته  ال�صائح  �صّن  مع 

ال�صحية.

مراقبة الطيور املهاجرة:

ُيعترب لبنان نقطة توّقف مهمة للطيور 

مبا   ، نــوع(   300 من  ــرث  )اأك املهاجرة، 

فيها الطيور املهددة بالإنقرا�ش مثل الن�صر 

الإمرباطوري، والطيور ال�صائعة مثل الطيور 

اجلارحة وال�صناجب بالإ�صافة اإىل الطيور 

املائية وغريها.

تتوافر عملية مراقبة الطيور عرب ثالثة حماور:

ذلك  يف  مبا  ال�صاحلية،  املحميات   -

حممية جزر النخيل الطبيعية وحممية 

�صاحل �صور الطبيعية، التي ُتعترب موطًنا 

للعديد من الطيور البحرية واملائية.

حممية  مثل  اجلبلية،  املحميات   -

اأرز  وحممية  الطبيعية  ــدن  اإهـ حــر�ــش 

ال�صوف، اللتان تاأويان الن�صور وال�صمان.

امل�صتنقعات  توّفر  الداخلية،  املناطق   -

يف  �صيما  ول   ، البقاع  وادي  يف  وال�صهول 

مل�صاهدة  وفــرية  ا  فر�صً عّميق،  حممية 

ال�صقي  اإبل  قرية  فــاإّن  كذلك،  الطيور. 

الوادي،  حافة  على  تقف  التي  اجلنوبية 

للطيور  نوعه  من  فريد  كممّر  تعمل 

املهاجرة ل �صيما ال�صغار منها.

:Caving ال�صتغوار

من  يخلو  ول  ــادي  عـ غــري  ن�صاط  هــو 

ال�صعوبة. يقوم على ت�صلق اأو ا�صتك�صاف 

الن�صاط،  ملمار�صة هذا  والكهوف.  املغاور 

والنزول  ال�صعود  معدات  اإىل  املرء  يحتاج 

واخلوذة والأ�صواء الكا�صفة وثياب الغو�ش 

ول  اجلوفية،  البحريات  يف  ل�صتخدامها 

بد من اإجراء دورات متخ�ص�صة للحد من 

خرباء  مرافقة  اإىل  بالإ�صافة  خطورتها 

حمرتفني.

اللبنانية  املــغــاور  من  العديد  هناك 

من  �صرًبا  ا�صتك�صافها  ُيعترب  التي 

عبارة  وهي  روي�ش،  مغارة  مثل  املغامرة، 

مع  كلم   5 بطول  متاهة  كهف  عن 

كبرية  وقــاعــات  ــش  الأر�ـ حتــت  بحرية 

وت�صكيالت بلورية فريدة من نوعها.

مذهلة  عمودية  كهوف  ا  اأي�صً هناك 

من  وُتعد  »احلفر«  اأو  »املجاري«  ت�صمى 

الأو�ــصــط  ال�صرق  يف  الكهوف  اأعــمــق 

)يتجاوز عمق بع�صها الــ٦00 مرت(. يوجد 

من  القريبة  املناطق  يف  منها  البع�ش 

ا�صتك�صافها  ويتم  وتنورين،  اللقلوق 

با�صتخدام احلبال ومعدات الت�صلق.

ل  �صياحية،  كهوٌف  ا  اأي�صً لبنان  يف 

من  نــوع  اأي  ا�صتك�صافها  ي�صتدعي 

وقادي�صا،  اأفــقــا،  كمغاور  الحـــرتاف، 

وكفرحيم، وجعيتا.

التخييم والتنزه:

فر�صة  اخلالبة  لبنان  طبيعة  تتيح 

اأح�صان  يف  املبيت  يف  للراغبني  مميزة 

املتوافر  التخييم  خالل  من  الطبيعة 

بينها  مــن  لبنانية،  مناطق  ــّدة  ع يف 

�سيفُ وعَطل 
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مرج  اإهدن،  حلفد،  �صحتول،  عم�صيت، 

يح�صو�ش،  بتخناي،  قرنايل،  ب�صكنتا، 

زحلتا،  عني  احلــرف،  دير  ال�صت،  وادي 

كفرحزير،  جــبــيــل،  �ــصــمــار  �ــصــوفــر، 

الكورة، بق�صمّيا، مبحَري...

التخييم  مـــواقـــع  مــعــظــم  تـــوؤمـــن 

خيم  مــن  الن�صاط  ــذا  ه م�صتلزمات 

وفر�ش للنوم.

ا مواقع رائعة بطبيعتها  للنزهات اأي�صً

جنة  بينها  من  اخلــالبــة،  ومناظرها 

�صّوان الواقعة على �صفاف نهر اإبراهيم، 

وعيون ال�صمك يف عكار.

ــي تــلــقــى اإعــجــاب  ــت مــن املـــواقـــع ال

ــا، �ــصــاللت اأفــقــا، دير  الــزائــريــن اأيــ�ــصً

بعقلني،  �صاللت  البقاع،   - تعنايل 

 250 اللقلوق، بالوع بلعا امل�صهور بعمق 

م يف تنورين.

 احلدائق العامة:

غنية  اللبنانية  املناطق  اأّن  �صحيح 

واملطاعم  واملقاهي  الفخمة  باملنتجعات 

هذه  لــكــّن  بال�صائحني،  تعج  الــتــي 

تتيح  التي  الوحيدة  لي�صت  الأماكن 

يف  ــوجــد  ي اإذ  ــتــجــمــام،  وال�ــص الـــراحـــة 

احلدائق  من  العديد  بــريوت  العا�صمة 

املجانية  النزهات  تتيح  التي  اخلالبة 

اأو  العائلة  برفقة  ممتع  وقــت  وق�صاء 

الأ�صدقاء.

مغامرات يف الطبيعة

ال�صيفية  ال�صياحية  الن�صاطات  تتنوع 

الطبيعية  لبنان  ت�صاري�ش  تقدمها  التي 

بحريات  اإىل  وبــحــار  وانــهــر  جبال  مــن 

وغابات.

الهبوط باحلبال:

يف  الريا�صة  لهذه  مواقع  عــّدة  هناك 

لبنان من بينها حمانا، جزين، واإهدن.

ت�صّلق اجلبال:

القليلة  الأمــاكــن  من  ــٌد  واح لبنان 

جمموعة  تقدم  التي  الأو�صط  ال�صرق  يف 

بدًءا  اجلبال،  ت�صلق  اأن�صطة  من  وا�صعة 

من ت�صلق قمم �صهلة ن�صبًيا، و�صوًل اإىل 

اإجراءات  تتطّلب  التي  وال�صخور  اجلبال 

ت�صلق  وميــكــن  متخ�ص�صة.  ــان  ــ اأم

ا. الأ�صجار اأو اجلدران اأي�صً

التحليق:

مغامرات  التحليق، هناك عدة  لهواة 

الأر�ش  بروؤية  نظرهم  خاللها  ميّتعون 

مــن الــ�ــصــمــاء. مــن اأهــمــهــا: الــطــريان 

)غو�صطا   Paragliding الــ�ــصــراعــي 

 Skydiving، Bungee جــونــيــه(،   -

ما  املري�صة(  عني  )جونيه،   Jumping
يف  الوجود  حمــدودة  الريا�صات  هذه  تزال 

لبنان لكّنها يف تزايد.

�صيارات ودراجات:

الـ ممار�صة  ال�صياق،  هذا  يف  ميكن 

املناطق  يف  القيادة  ملحبي   Off - road
الــوعــرة مــثــل قــنــاة بــاكــيــ�ــش. كما 

الـ م�صابقات  يف  امل�صاركة  ميكن 

النارية  الدراجات  �صباقات  اأو   Drifting
الن�صاط على  اأن يقت�صر  وال�ATV، على 

�صالمة  ــل  لأج لــه  �صة  املخ�صّ احللبات 

ال�صائق وحميطه.

اأن�صطة مائية

ميتد �صاحل البحر املتو�صط على م�صافة 

اإىل جنوبه،  225 كلم من �صمال لبنان 

من  الكثري  البحر  لع�صاق  ــر  يــوّف مــا 

ويوجد  بهما.  للتمتع  والرمال  ال�صم�ش 

اأمام هوؤلء العديد من اخليارات لالنتقاء 

من بينها، وهي تراوح ما بني املنتجعات 

�صواطئ  لزائريها  توؤّمن  التي  الفاخرة، 

وامل�صابح  بها،  خا�صة  �صباحة  ــرك  وب

ا مماثلة مب�صتوى  اخلا�صة التي توّفر فر�صً

ال�صواطئ  اإىل  و�صوًل  الرفاهية،  من  اأقل 

العامة املجانية �صبه املجانية، التي ُيعترب 

البع�ش منها جيًدا ونظيًفا، ومن بينها 

وجنوب  والبرتون  و�صكا  جبيل  �صواطىء 

�صور.
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الغو�ض:

اللبنانية  الــ�ــصــواطــئ  معظم  حتـــدد 

ا للغو�ش برفقة مدربي لقاء  مكاًنا خا�صً

للغطا�صني  وميكن  معنّي.  مــادي  بدل 

التمّتع بتجارب فريدة يف املياه اللبنانية، 

الفينيقية  ــالل  الأط ا�صتك�صاف  مثل 

مدينة  �صاحل  قبالة  املغمورة  والرومانية 

�صور...

ن�صاطات بالقارب:

 Rafting الــتــجــديــف  ــا  ــرزهـ اأبـ ــن  م

يف  عادة  يكون  التجديف  والـ»بيدالو«. 

قوراب �صغرية ويف الأنهر، بحيث ميكن 

اخلالبة  الطبيعية  باملناظر  التمتع 

الريا�صة  هذه  ت�صتهر  النهر،  حميط  يف 

ب�صكٍل خا�ش يف نهر العا�صي.

�صغري  قارب  ا  اأي�صً فهو  الـ»بيدالو«  اأما 

بــالأرجــل  يتم  فيه  التجديف  اأّن  غــري 

الريا�صة  بهذه  ت�صتهر  اليدين.  من  بدًل 

يف  بن�صعي  بــحــرية  الكلفة  الــزهــيــدة 

تتجاوز  ا�صطناعية  بحرية  وهي  زغرتا، 

بها  حتيط  مربع،  مرت  الـــ500  م�صاحتها 

اجلبال وت�صبح فيها طيور البط امللون.

الرحالت  ا،  اأي�صً املائية  الن�صاطات  من 

اأو  ال�صغري  ــاك«  ــكــاي »ال مــركــب  يف 

ال�صراعية  اأو  احلجم  متو�صطة  القوارب 

وهي متاحة على طول ال�صاحل اجلنوبي 

للبنان.

ال�صباحة مع ال�صالحف:

من  ــدٍد  عـ يف  ــش  ــاَر� مي ممتع  ن�صاط 

�صور.  �صاطىء  بينها  من  ال�صواطىء، 

النخيل  جــزر  حممية  ُتعترب  كذلك 

موقًعا متميًزا ملراقبة ال�صالحف البحرية 

اأنواع خمتلفة من  اإىل  اإ�صافة  والفقمة، 

النباتات واحليوانات البحرية.

 

�صياحة دينية

منذ القدم، و�صف املوؤرخون لبنان باأر�ش 

القدا�صة والتقوى، ت�صهد على ذلك املغاور 

والكهوف والأودية التي كانت يوًما مالًذا 

�سيفُ وعَطل 
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اك املنقطعني للعبادة. وما  للزّهاد والن�صّ

الإميان  بعطر  العابقة  الأر�ش  زالت هذه 

جتذب ال�صياح مبعاملها الدينية املنت�صرة 

روؤو�ش  وعلى  الوديان،  يف  وجباًل،  �صاحاًل 

اجلبال، من كنائ�ش وجوامع ودور عبادة  

فنية  لوحة  تر�صم  وهناك،  هنا  مزروعة 

فريدة حول التعاي�ش امل�صرتك يف جمتمع 

متعدد الأديان والطوائف.

زّوار  يق�صدها  التي  املناطق  ــرز  اأب من 

حري�صا،  الــديــنــيــة  لل�صياحة  لــبــنــان 

النبطية،  بريوت،  قادي�صا،  وادي  عنايا، 

املقامات  توجد  حيث  وبعلبك  �صور، 

الإ�صالمية وامل�صيحية بكثافة.

�صياحة ثقافية

ح�صارات  تاريخه  عرب  لبنان  َح�صن 

والفينيقية  الرومانية  منها  خمتلفة 

التاريخ  فــهــواة  وغــريهــا،  والبيزنطية 

القدمي ميكنهم التعرف اإىل احل�صارات 

املتعاقبة على لبنان من خالل املتاحف 

القالع  اإىل  بالإ�صافة  واخلا�صة،  العامة 

الأثرية.
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معر�ش  »اإكزود«  ا�صت�صاف 

�صاهر  اأبـــي  جـــوزف  الــفــنــان 

بعد  األـــوان«  »لعبة  بعنوان 

عن  اأعوام  ع�صرة  دام  غياب 

ال�صاحة الت�صكيلية.

خم�صني  املعر�ش  يت�صمن 

عماًل بني لوحات ومنحوتات 

األوان«  »لعبة  ت�صوغ  برونزية 

ام  م�صتّلة من قلب �صاعر ور�صّ

خارج  عامله  �صنع  ت�صكيلي 

حدود الزمان واملكان، وجعل 

اإبداعه،  ملعب  طفولته  من 

وري�صته  بقلمه  يتنّقل  به  واإذ 

اإىل  قمح  غمر  من  وفكره 

مطّلة  قــمــة  يعتلي  بــيــت 

حنان  دفء  اإىل  البحر،  على 

�صامل  حب  عبق  منه  يفوح 

والأم، لالأر�ش  للمراأة احلبيبة 

املتفاعل مع  لالآخر  املعطاء، 

حروفه وخطوطه واألوانه...

ــر يف  ــاه ــص جتـــــارب اأبـــــي �

اأعماًل  ت�صمل  املعر�ش  هــذا 

وجمموعة  ال�صيني  بــاحلــرب 

وبع�ش  الربونزية  الأقنعة  من 

حتقق  وهـــي  ــات،  ــوت ــح ــن امل

لــيــ�ــش فقط  نــوعــيــة  نــقــلــة 

يف  بل  التقنية  م�صتوى  على 

موا�صيعه  تتخذ  اإذ  امل�صمون، 

منحى رمزًيا.

ــلـــون  ــن �ــصــفــافــيــة الـ ــ ع

واملـــ�ـــصـــاحـــات الـــهـــادئـــة يف 

�صاهر:  ــي  اأب يقول  لوحاته، 

البحر  اأرى  البحر،  ابــن  ــا  »اأن

من �صرفة بيتي واأعترب نف�صي 

اإىل عوامل  ال�صفر  رواده يف  من 

بخيايل  اإليها  اأ�صعى  جديدة 

اأكرث من واقعي«.

ــيــف: »عــنــدمــا  ــ�ــص ــو ي ــ وه

باخل�صب  ــنــحــت  ال ــداأت  ــ بـ

وظهرت اأعمايل يف معر�صني، 

ــن خــ�ــصــب  ــ ــا م ــه ــم ــظ ــع وم

الزيتون، لقت جناًحا كبرًيا 

النّحاتني.  كبار  من  حتى 

ــرية  ــ الأخ ــة  ــرحــل امل ــذه  يف هـ

ت�صميم  اإىل  اأجتــه  اأن  قــررت 

وحتويلها  بــالــطــني  اأقــنــعــة 

جتربة  لتكون  الــربونــز  اإىل 

اأعمايل  اإىل  اأ�صيفها  جديدة 

الت�صكيلية«.

معار�ش
اإعداد: جان دارك اأبي ياغي
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معروفة  والأقــنــعــة  الــوجــوه 

لكّنها  كثرية  �صعوب  عند 

ويت�صمن  لبنان،  يف  قليلة 

اإ�صافة  قــنــاًعــا   12 املــعــر�ــش 

كانت  منحوتات  اأربــع  اإىل 

اإىل  الفنان  حّولها  خ�صبية 

الربونز.

هي  احلال  بطبيعة  الوجوه 

والغ�صب  الفرح  عن  تعابري 

ــت قــنــاًعــا  ــيــ�ــص واحلـــــزن ول

امل�صاعر.  هذه  خلفه  تختبئ 

اأن  �صاهر  ــي  اأب حــاولــت  وقــد 

حكاية  يــروي  الطني  يجعل 

يتبعرث  لكّنه  الوجوه،  هذه 

ــان من  ــ ــذا ك ــ ــع، ل ــي ــص ــ� وي

القناع  ي�صبح  اأن  ال�صروري 

ما  ــدر  قـ ليعي�ش  ــز  ــربون ــال ب

ي�صتحق...

افُتتح  املعر�ش  اأّن  اإىل  ن�صري 

يف ح�صور فعاليات من الو�صط 

والفني  والــثــقــايف  ال�صيا�صي 

والإعالمي، اإىل جانب الأهل 

والأ�صدقاء وحمبي الفن.

معر�ض 

الفن 

العربي 

يف مونرو

الفن  معر�ش  املقبل  متوز  و1٤   12 بني  ُيقام 

العربي يف فندق مونرو و�صط بريوت.

لبنانيني  لفنانني  اأعماًل  املعر�ش  يت�صمن 

وعرب يف الر�صم والنحت والت�صوير وفن اخلط 

والغرافيك وفنوًنا ب�صرية اأخرى.

الفن  عنوان:  حتت  موؤمتر  يتخّلله  كما 

والهوية يف العامل العربي، وعرو�ش ر�صم مبا�صر 

اأمام اجلمهور ونقا�صات وحوارات بني خرباء 

وفنانني.

وا�صعة  مروحة  بتقدمي  املعر�ش  هذا  يتميز 

من اخليارات ملحبي الفن، ويتيح لهم فر�صة 

اقتناء اأعمال فنية اأ�صلية باأ�صعاٍر تناف�صية، 

اإىل  والتعّرف  بالفنانني  اللقاء  عن  ف�صاًل 

اأعمالهم.



»عن جبال يف الغيم« يكتب الباحث 

درا�صية  »مطاّلت  مقدًما  قطان  اأ�صعد 

يف  وفــريوز«،  رحباين  الأخوين  اإرث  على 

للعلوم  العربية  »الــدار  �صدر عن  كتاب 

نا�صرون«.

قّيًما  مــرجــًعــا  الــكــتــاب  ي�ــصــّكــل 

للباحثني يف الفن الرحباين - الفريوزي، 

تعالج  بــحــوث  خم�صة  يت�صّمن  وهــو 

ومن�صور  عا�صي  اإنتاج  من  جوانب  عدة 

التي  امل�صرحيات  ذلك  الرحباين، مبا يف 

ُو�صعت لفريوز.

كتاب  يف  مطالعة  البحوث  هذه  اأول 

عن  فايزي�ش  اإيني�ش  الأملانية  امل�صت�صرقة 

»بني  بعنوان  ــريوز  وف رحباين  الأخــويــن 

والذي  املنك�صر«،  واحللم  امللتب�ش  الرمز 

لأعمال  والثقايف  التاريخي  الإطار  ير�صم 

درا�صة  ذلــك  يلي  الــفــريوزيــة.  الأخــويــن 

الأخوين  اأعــمــال  يف  الزمن  مفهوم  يف 

رحباين. اأما البحث الثالث فهو الأكرث 

ت�صويًقا، اإذ اإّنه يحاول الإجابة عن �صوؤال 

ملّح ما زال ُيطرح منذ ع�صرات ال�صنوات. 

اأم  عا�صي  اأهو  الأغنية،  هذه  ن  حَلّ َمن 

الأغنية...  تلك  كتب  ومن  من�صور؟ 

اإجنــازه  اقت�صى  الــذي  البحث  هذا  يحاول 

يقدم مفتاًحا معرفًيا  اأن  �صنوات  خم�ش 

من  كــٌل  حّلنه  ما  بني  التمييز  يتيح 

الفريوزية مادة  الق�صائد  الأخوين، متخًذا 

يركز على اجلانب التلحيني منها. اأما 

اجلانب التاأليفي الذي ل يقل اأهمية فيتّم 

تناوله يف ملحق ق�صري.

القائد  اإ�صكالية  الرابع  البحث  ويتناول 

بال�صعب  زاوية عالقتهما  واحلاكم من 

يف بع�ش م�صرحيات الأخوين رحباين.اأّما 

البحث اخلام�ش والأخري فهو عبارة عن 

»املحطة«  م�صرحية  يف  حتليلية  قــراءة 

كن�ٍش اأدبي ُن�صر يف حوليات كلية الآداب 

والعلوم الإن�صانية يف جامعة البلمند.

والآن، ما هو املفتاح املعريف الذي اعتمده 

حّلن  من  �صوؤال:  عن  ليجيب  الباحث 

ق�صائد الأخوين رحباين، ومن اأّلفها؟

م�صروعية  قطان  يــوؤكــد  الــبــدايــة،  يف 

ال�صوؤال من منطلق علمي معريف، ويعر�ش 

ل�صهاداٍت من اليا�ش �صحاب وزياد الرحباين 

ونزار مرّوة واآخرين، من �صاأنها اإلقاء بع�ش 

ي�صتخل�ش  وهو  الإ�صكالية.  على  ال�صوء 

من �صهادة نزار مرّوة مثاًل اأّن عا�صي متيز 

بقدرته على التوزيع املو�صيقي للمقامات 

ال�صرقية، ما اأخرجها من منطق التخت 

غري  الآلت  فيه  تلعب  ــذي  ال ال�صرقي، 

الإيقاعية كلها امليلوديا ذاتها.

منهجية  اإىل  قطان  مقاربة  ت�صتند 

املوا�صفات  درا�ــصــة  على  تقوم  ب�صيطة 

التلحينية والتوزيعية التي تعزوها امل�صادر 

الرحباين،  من�صور  اأو  عا�صي  اإىل  املوثوقة 

والتفتي�ش عن هذه املوا�صفات يف الق�صائد 

التي اعُتمدت منوذًجا، وبالتايل اكت�صاف 

هوية ملحنها.

ووفق هذه املنهجية يكت�صف الباحث 

اإطار  يف  النخراط  اإىل  اجتاه عا�صي  مثاًل 

عرب  الكال�صيكية  العربية  الق�صيدة 

الرتكاز على اإيقاع »الوحدة« الرباعي، 

عدد  من  امليلوديا  ا�صتنباط  على  وقدرته 

قليل ن�صبًيا من الدرجات اللحنية، وامليل 

اإىل التقليل من الوثبات الوا�صعة. اأما يف 

تقنية  ي�صتخدم  فهو  التوزيع،  يخ�ّش  ما 

النقر بالإ�صبع على اآلة الكمان، و�صنوج 

اآلــة الــرق ب�صكٍل لفــت، وذلــك للتعبري 

عن اأفكار مو�صيقية مبتكرة... ويورد يف 

هذا الإطار ق�صيدة »لقاء الأم�ش« واأعماًل 

اأخرى.

يف املقابل، يظهر ميل من�صور اإىل الأجواء 

واإىل  »راجــعــون«،  يف  كما  ال�صمفونية 

الوثبات الكبرية وغري املاألوفة اأحياًنا بني 

ح�صاب  على  املو�صيقي،  ال�صلم  درجــات 

ال�صتفادة  يجتهد يف  الذي  الدوؤوب  التدرج 

من كل حمطة ممكنة...

وعلى اأ�صا�ش ما تقدم، مييل الباحث اإىل 

تلحني عا�صي،  راعية« من  »اإىل  اعتبار 

وكذلك »وطني �صماوؤك« و»�صوف اأحيا« 

»اأندل�صيات«  عن  ف�صاًل  اأ�صمر«  يا  و»رد 

املراحل  يف  لها  ومثيالت  اخلم�صينيات، 

�صهرزاد،  ليلة،  األف  يا  )اأرجعي  الالحقة 

بروحي  الــهــوا،  هــب  كلما  حبيبي  يــا 

تلك الأر�ش...، وبع�ش الدم�صقيات مثل 

»�صائليني« و»�صام يا ذا ال�صيف«.

»بالغار  دم�صق«،  ــب  »اأح ق�صائد  اأمــا 

كللت«، »حملُت بريوت« و »يا �صام عاد 

ميكن  اإّنــه  الباحث  فيقول  ال�صيف«، 

عزو تلحينها اإىل من�صور، اإذ يظهر فيها 

بو�صوح ح�صور اجلوق والفتتاح الإيقاعي 

ت�صمل  »الوحدة«.  اإيقاع  �صحالة  مقابل 

ق�صائد  عــدة  ا  اأي�صً ال�صتنتاجات  هــذه 

مهداة اإىل دول اأو مدن عربية مثل: »اأردن 

و»ق�صيدة  و»الــكــويــت«،  الــعــزم«  ــل  اأه

ب�صمات  بو�صوٍح  التي حتمل  الإمــارات«، 

»غنيت  حتمل  فيما  الرحباين،  من�صور 

مكة« ب�صمات عا�صي.

اأخرًيا، »عن جبال يف الغيم«، كتاب 

يف  التحليلية  اأبحاثه  اإىل  يقدم  قّيم 

منهجية  وفــريوز،  رحباين  الأخوين  اإرث 

علمية تتيح التعرف اإىل اإ�صهام كل من 

الأخوين يف هذا الإرث الكبري والرائع.

كتب

٧٤
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اأ�شعد قطان يف »عن جبال يف الغيم«:

هكذا نتعرف اإىل اإ�صهام كل من الأخوين رحباين

يف اإرثهما الرائع
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الع�صكرية  الع�صكري لدى املحكمة  اأبو رجيلي )امل�صت�صار  اليا�ش يو�صف  العقيد  حاز 

الدائمة( �صهادة الدكتوراه اللبنانية يف احلقوق، من املعهد العايل للدكتوراه يف احلقوق 

والعلوم ال�صيا�صية والإدارية والقت�صادية يف اجلامعة اللبنانية.

وقد ناق�ش العقيد اأبو رجيلي اأطروحته التي متحورت حول »الإجتار بالأطفال بني القوانني 

الو�صعية واملعاهدات الدولية - درا�صة مقارنة«، ونال تقدير اللجنة بدرجة جيد جًدا مع 

تنويهها وتو�صية بن�صر اأطروحته.

جي�ش العلم والثقافة

الك�صندر اأبي يون�ض ينّقب يف م�صرية اإميل اإّده

�صهادة الدكتوراه اللبنانية يف احلقوق 

للعقيد اليا�ض يو�صف اأبو رجيلي

من  بح�صد  حماًطا  يون�ش  اأبي  األك�صندر  الربوف�صور  وقّع 

ال�صادر  كتابه  والأ�صدقاء،  والأكادمييني  ال�صخ�صيات 

اجلمهورية  قّدة   )19٤9-1٨٨3( اإّده  »اإميل  بعنوان:  حديًثا 

القلبني  راهبات  مدر�صة  يف  الحتفال  جرى  اللبنانية«. 

طراد  �صمعان  العقيد  وح�صره  الأقد�صني-حبوب)جبيل( 

 ٦00 من  واأكرث  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

�صخ�ش.

دولة  موؤ�ص�صي  اإده  لإميل  الوطنية  امل�صرية  الكتاب  يــوؤّرخ 

لبنان الكبري )1920(، ورئي�ش ملجل�ش النيابي )192٤و1925(، 

احلكومة  ورئي�ش  )192٦و192٧(،  ال�صيوخ  جمل�ش  وع�صو 

اجلمهورية  رئا�صة  اإىل  و�صوًل  )1929و1930(،  الإ�صالحية 

بني  لبنان  تاريخ  الكتاب  يتناول  كما   .)19٤1-193٦(

العامني 1909 و19٤0.

على  طــرح   ،19٤3 العام  يف  ال�صيا�صي  اإّده  اإميل  موقف 

بّد  ل  كان  فهمه  ي�صتطيع  ولكي  ت�صاوؤلٍت،  عّدة  املوؤرخ 

من  اأ�صا�صي  جزء  هو  الذي  الرجل  هذا  تاريخ  درا�صة  من  له 

البحث  بهذا  فبا�صر  اللبنانية.  اجلمهورية  تاأ�صي�ش  حقبة 

اللبنانية.  اجلامعة  من  وبدعٍم  �صخ�صي،  مبجهوٍد  املوؤثق 

ومبوجب الوثائق وامل�صتندات التي ح�صل عليها من اأر�صيف 

بكركي، وفرن�صا، وبريطانيا والوليات املتحدة الأمريكية، 

بالإ�صافة اإىل مذكرات �صيا�صيني و�صحف عا�صروا اإميل اإّده، 

تو�صل اإىل رّد التهم عن هذا الرجل.

حتّية  فوّجه  يون�ش،  اأبي  الربوف�صور  الإحتفال  يف  حتّدث 

الكتاب  اإجناز  يف  مل�صاهمتها  اللبنانية  للجامعة  اإكبار 

 ٧00 من  )موؤّلف  اإّده  اإميل  الرئي�ش  عن  واملوّثق  الأكادميي 

�صفحة( واقرتح على وزارة الرتبية تعديل املنهج يف ما يخت�ش 

مبواقف اإميل اإّده من الكيان اللبناين وهويته وا�صتقالله 

والعي�ش امل�صرتك فيه.
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�صل�صلة  يف  اجلــيــ�ــش  ــق  ــري ف �ــصــارك 

نظمها  القوى  األــعــاب  يف  ــة  ودي لــقــاءات 

وتوّزعت  الألعاب،  لهذه  اللبناين  الحتاد 

كميل  مدينة  مالعب  على  مبارياتها 

�صيدة  ومــدر�ــصــة  الــريــا�ــصــيــة،  �صمعون 

اجلــمــهــور، واجلــامــعــة الأمــريكــيــة - 

املراكز  الع�صكريون  حّقق  وقد  بريوت، 

الأوىل يف خمتلف امل�صابقات.

اجلي�ض يتاأّلق 

يف �صل�صلة لقاءات 

ودية يف األعاب القوى

مالحظاتالت�صنيفالإجنازامل�صابقة القطعةالرتبةالإ�صم وال�صهرة

لواء احلر�ش اجلمهوريعريفنور الدين حديد

100 مرت

الأول10.٧9 ث

عدد امل�صاركني /٨/ الثاين11.0٨ ثلواء امل�صاة احلادي ع�صرجندي اأولح�سن من�سور

الثالث11.15 ثلواء امل�صاة الأولعريفحمزة ح�صن

لواء امل�صاة احلادي ع�صرجندي اأولح�سن من�سور
٤00 مرت

الأول٤٨.٧9 ث
عدد امل�صاركني /5/

الثاين50.0٤ ثلواء امل�صاة العا�صرجنديح�صني زعيرت

عدد امل�صاركني /٤/الثاين1.5٦.٧0 د٨00 مرتفوج املدرعات الأولعريفكمال الأحمد

عدد امل�صاركني /1/الأول15.12 مرترمي كرة حديديةلواء احلر�ش اجلمهوريرقيب اأولبدري عبيد

عدد امل�صاركني /1/الأول13.٧0 مرتوثب ثالثيلواء امل�صاة التا�صعجنديراأفت مطر

اللقاء الثاين:

مالحظاتالت�صنيفالإجنازامل�صابقة القطعةالرتبةالإ�صم وال�صهرة

لواء امل�صاة الأولعريفحمزة ح�صن
100 مرت

الثاين10.٨9 ث
عدد امل�صاركني /9/

الثالث11.1٦ ثلواء امل�صاة احلادي ع�صرجندي اأولح�سن من�سور

لواء امل�صاة احلادي ع�صرجندي اأولح�سن من�سور
200 مرت

عدد امل�صاركني /٨/الثاين22.31 ث

عدد امل�صاركني /٨/الثالث22.٦٨ ثلواء الدعمرقيبح�صن �صلح

عدد امل�صاركني /٨/الثالث٤.05.٤٧ د1500 مرتفوج املدرعات الأولعريفكمال الأحمد

لواء احلر�ش اجلمهوريعريفهادي اإ�صماعيل
وثب طويل

الثاين٦.3٨ مرت
عدد امل�صاركني /٧/

الثالث٦.35 مرتلواء احلر�ش اجلمهوريعريفعبا�ش قبي�صي

عدد امل�صاركني /3/الأول1.90 مرتوثب عايللواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(كرمي نور الدين

• مدينة كميل �صمعون الريا�صية:
اللقاء الأول:
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اللقاء 

الثالث:

مالحظاتالت�صنيفالإجنازامل�صابقة القطعةالرتبةالإ�صم وال�صهرة

لواء احلر�ش اجلمهوريعريفنور الدين حديد
100 مرت

الأول10.٨٧ ث
عدد امل�صاركني /10/

الثاين11.03 ثلواء امل�صاة الأولعريفحمزة ح�صن

لواء امل�صاة العا�صرجنديح�سني زعيرت
٤00 مرت

عدد امل�صاركني /٦/الأول50.0٨ ث

عدد امل�صاركني /٦/الثاين51.٦5 ثلواء امل�صاة ال�صاد�شجندياأمين كبيدات

فوج املدفعية الثاينمعاونح�صن كركلي

٨00 مرت

الأول1.5٨.٤5 د

عدد امل�صاركني /٦/ الثاين1.5٨.٧٧ دفوج املدرعات الأولعريفكمال الأحمد

الثالث2.01.21 دلواء الدعمعريف اأولاأحمد حم�صن

عدد امل�صاركني /13/الأول1٦.00.1٦ د5000 مرتلواء احلر�ش اجلمهوريجنديدروي�ش حديد

الثاين1٦.33.30 دلواء امل�صاة احلادي ع�صرجنديحممد حيدر

الثالث1٦.3٤.٦0 دلواء امل�صاة ال�صابععريف اأولعلي �صويدان

عدد امل�صاركني /3/الأول53.99 مرترمي الرمحلواء امل�صاة الأولجندي اأولعبد الرحمان احلالين

عدد امل�صاركني /3/الثاين٤9.٦0 مرترمي الرمحفوج التدخل اخلام�شجندينبيل الأكومي

عدد امل�صاركني /3/الثالث٤٦.0٨ مرتاللواء اللوج�صتيجمند )م.خ(خالد احل�صن

لواء احلر�ش اجلمهوريرقيب اأولبدري عبيد
رمي كرة 

حديدية
عدد امل�صاركني /1/الأول15.0٦ مرت

عدد امل�صاركني /2/الأول٤3.21 مرترمي القر�شاللواء اللوج�صتيجندي اأولرامي من�سور

عدد امل�صاركني /2/الثاين39.٧9 مرترمي القر�شلواء احلر�ش اجلمهوريرقيب اأولبدري عبيد

عدد امل�صاركني /2/الثاين12.92 مرتوثب ثالثيلواء امل�صاة التا�صعجنديراأفت مطر
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• ملعب مدر�صة 
�صيدة اجلمهور:

• ملعب اجلامعة الأمريكية يف بريوت:

مالحظاتالت�صنيفالإجنازامل�صابقة القطعةالرتبةالإ�صم وال�صهرة

لواء امل�صاة الأولجندي اأولعبد الرحمان احلالين

رمي الرمح

الأول53.٨9 مرت

عدد امل�صاركني /٤/ الثاين٤9.٦5 مرتفوج التدخل اخلام�شجندينبيل الأكومي

الثالث٤٨.0٤ مرتاللواء اللوج�صتيجمند )م.خ(خالد احل�صن

عدد امل�صاركني /1/الأول٤0.٧2 مرترمي القر�شاللواء اللوج�صتيجندي اأولرامي من�سور

الت�صنيفالإجنازامل�صابقة القطعةالرتبةالإ�صم وال�صهرة

لواء احلر�ش اجلمهوريعريفنور الدين حديد
100 مرت

الأول10.٦3 ث

الثالث10.9٦.٤ ثلواء الدعمرقيبح�صن �صلح

الأول21.٤9 ث200 مرتلواء احلر�ش اجلمهوريعريفنور الدين حديد

الثاين٤9.9٦ ث٤00 مرتلواء امل�صاة العا�صرجنديح�صني زعيرت

فوج املدرعات الأولعريفكمال الأحمد
٨00 مرت

الأول1.5٦.٧9 د

الثاين2.00.3٤ دلواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(علي اإبراهيم

لواء احلر�ش اجلمهوريجنديدروي�ش حديد

5000 مرت

الأول1٦.01.٧0 د

الثاين1٦.2٧.23 دلواء امل�صاة ال�صابععريفعلي الزعبي

الثالث1٦.33.9٤ دلواء امل�صاة احلادي ع�صرجنديحممد حيدر

الأول1.٨0 مرتوثب عايللواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(كرمي نور الدين

الأول٦.25 مرتوثب طويللواء امل�صاة التا�صعجنديراأفت مطر

لواء احلر�ش اجلمهوريعريفعبا�ش قبي�صي
وثب طويل

الثاين5.9٨ مرت

الثالث5.92 مرتفوج املدرعات الأولجندييو�صف حمادي
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�صارك فريق اجلي�ش يف بطولة اآ�صيا الثالثة 

يف الكيك بوك�صينغ التي اأُقيمت برعاية 

على  وحّل  ملعبها،  على  ال�صويفات  بلدية 

املركز  يف  امل�صاركة  الأندية  ترتيب  �صعيد 

الثاين ع�صر من بني 29 نادًيا.

اأما على ال�صعيد العام لرتتيب الدول، فقد 

حّل لبنان يف املركز الأول.

كانت  للع�صكريني  الإفــراديــة  النتائج 

على النحو الآتي:

بطولة اآ�صيا الثالثة 

يف الكيك بوك�صينغ

الت�صنيفالوزنالفئة والعمرالأ�صلوب القطعةالرتبةالإ�صم وال�صهرة

لواء احلر�ش جمند )م.خ(رامي اجلمال

اجلمهوري

الثاينحتت ٨5 كلغرجال 1٨ - 35 �سنة�صيمي كونتاكت

الثاينحتت 90 كلغرجال 1٨ - 35 �سنة�سيمي كونتاكتمديرية التوجيهنقيبرئبال متراز

املخ�صرمني فوق 35 �سيمي كونتاكتمديرية التوجيهمعاون اأولع�صام ح�صون

�سنة

الثالثفوق ٨0 كلغ

بالل بو ن�صر 

الدين

مديرية معاون

املخابرات

الثاينحتت ٨5 كلغرجال 1٨ - 35 �سنةليت كونتاكت

مديرية نقيبرمزي مالعب

املخابرات

الأولحتت 95 كلغرجال 1٨ - 35 �سنةليت كونتاكت

مقدم ب�صام التيماين

مهند�ش

فوج الأ�صغال 

امل�صتقل

املخ�صرمني ليت كونتاكت

فوق 35 �سنة

الأولفوق ٨0 كلغ

لواء احلر�ش جمند )م.خ(رامي اجلمال

اجلمهوري

الأولحتت ٨5 كلغرجال 1٨ - 35 �سنةكيك ليت

مقدم ب�صام التيماين

مهند�ش

فوج الأ�صغال 

امل�صتقل

املخ�صرمني كيك ليت

فوق 35 �سنة

الثالثفوق ٨0 كلغ

فوج احلدود جمند )م.خ(فرا�ش احل�صني

الربية الثاين

K 1الثاينحتت ٦0 كلغرجال 1٨ - 35 �سنة

لواء امل�صاة جمند )م.خ(ح�صن املوىل

الثامن

K 1الثاينحتت ٦5 كلغرجال 1٨ - 35 �سنة

مديرية معاونح�صن عدوية

املخابرات

K 1الأولحتت ٧0 كلغرجال 1٨ - 35 �سنة

مديرية جنديرباح احلويل

املخابرات

K 1الثالثحتت ٨0 كلغرجال 1٨ - 35 �سنة

الثاينحتت ٧0 كلغرجال 1٨ - 35 �سنةاللوكيك�شفوج املغاويررقيبمهدي زعرور



احلر�ش  لــواء  فريق  حّل 

املــركــز  يف  ــوري  ــه ــم اجل

نّظمها  التي  الطائرة  للكرة  اجلي�ش  بطولة  يف  الأول 

الرئي�ش  جمّمع  يف  الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز 

الع�صكري. وحّل كل من  الريا�صي  اإميل حلود  العماد 

عام  ومقر  الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  فريق 

اجلي�ش يف املركزين الثاين والثالث.
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لواء احلر�ض اجلمهوري 

يت�صّدر بطولة 

اجلي�ض ل�صباق الطرق

ــواء احلــر�ــش اجلــمــهــوري  ــ ــاز ل فـ

اجلي�ش  بطولة  يف  الأول  باملركز 

التي  كلم(   10( الــطــرق  ل�صباق 

ميالد  ثكنة  من  انطالًقا  جرت 

النداف - عم�صيت باجتاه املن�صف، 

نقطة  حيث  فالبرتون  الــرببــارة، 

الو�صول.

الت�صنيف  ويف  اجلي�ش  من  قطعة   31 ال�صباق  يف  �صاركت 

مغاوير  فوج  تبعه  اأوًل،  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  حّل  الإجمايل، 

البحر يف املركز الثاين، ولواء امل�صاة ال�صابع يف املركز الثالث.

اأما يف الت�صنيف الإفرادي، فقد حّل عن فئة الرجال الرقيب 

الأول،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  لــواء  من  عوا�صه  بــالل 

العريف عمر اأبو حمد من فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين، 

املركز  يف  اخلام�ش  امل�صاة  لواء  من  الدين  زين  زاهر  والعريف 

من  من�صور  األيز  الرقيب  حّلت  ال�صيدات،  فئة  وعن  الثالث. 

املركز العايل للريا�صة الع�صكرية يف املركز الأول، واجلنديان 

والثالث  الثاين  املركزين  يف  بربور  ودجانيال  معلوف  مي�صلني 

)كالهما من فوج مغاوير البحر(.

... و�صباق ال�صويفات ال�صاد�ض

... والكرة الطائرة مدينتنا«  »ال�صويفات  جتّمع  يف  الريا�صية  اللجنة  نّظمت 

لألعاب  اللبناين  الحتاد  باإ�صراف  ال�صاد�ش  ال�صويفات  �صباق 

الرقيب بالل  الـ10 كلم وحّل  القوى. �صارك اجلي�ش يف �صباق 

تاله  الأول،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  لــواء  من  عوا�صه 

املركز  يف  اخلام�ش  امل�صاة  لواء  من  الدين  زين  زاهر  العريف 

يف  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من  حديد  دروي�ش  واجلندي  الثاين 

املركز الثالث.
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... وع�صكريو املركز العايل للريا�صة الع�صكرية يتاأّلقون يف بطولة اجلي�ض لكرة الطاولة

حرب  ح�صني  اأحــمــد  الــعــريــف  ــق  ــاأّل ت

من  )كالهما  با�صيلي  ــورا  ل واجلندي 

الع�صكرية(،  للريا�صة  العايل  املركز 

اإذ  الــطــاولــة،  لكرة  اجلي�ش  بطولة  يف 

عن  الأول  املركز  يف  منهما  كل  حّل 

اأول  املعاون  الثاين  املركز  وحّل يف  فئته. 

اجلي�ش  مو�صيقى  من  الدين  �صيف  وائل 

منطقة  من  حبيب  بو  �صيلفي  والرقيب 

اأول  املعاون  الثالث  املركز  ويف  ال�صمال، 

الأول،  املدفعية  فوج  من  جرج�ش  ربيع 

واجلندي جوي ك�صاب من املركز العايل 

للريا�صة الع�صكرية.

مـبـروك

• �صارك اجلندي �صامح جالل من 
الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز 

لكرة  لــبــنــان  منتخب  �ــصــمــن 

تايلند  بطولة  يف  ال�صاطئية  القدم 

املنتخب  مــع  ــرز  ــ واأح اخلام�صة، 

اللبناين املركز الأول وت�صلم كاأ�ش 

البطولة.

ــارك الــعــريــف نـــور الــديــن  ــص � •
اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من  حديد 

)مف�صول اإىل املركز العايل للريا�صة 

اجلي�ش  فريق  �صمن  الع�صكرية 

الـ23  اآ�صيا  لألعاب القوى( يف بطولة 

لألعاب القوى التي اأُقيمت يف قطر، 

على  جديًدا  قيا�صًيا  رقًما  وحّقق 

 100 الـ  الوطني يف م�صابقَتي  ال�صعيد 

وال� 200 مرت يف الدور الربع نهائي، ثّم 

اجلديد  القيا�صي  الرقم  وك�صر  عاد 

يف الدور النهائي مل�صابقة الـ200 مرت.





امل�سابقة ال�سنوية
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جوائز »اإقراأ جملتك وجاوب«

من قراأوا جملتهم وجدوا الأجوبة ال�صحيحة 

عن اأ�صئلة م�صابقة »اجلي�ض« ال�صنوية، وهوؤلء 

ال�صحب  وبنتيجة  كرًثا.  كانوا  عام  كل  يف  كما 

وتوّزعت  الأوفر،  احلظ  اأ�صحاب  فاز  بالقرعة 

اجلوائز وفق الآتي:

امل�صاة  لواء  قيادة  دروي�ش،  اأحمد  العريف  الأوىل:  اجلائزة   •
الأول، 300 األف لرية.

مقر عام منطقة  رّفول،  مانويال  اجلندي  الثانية:  اجلائزة   •
اجلنوب، 200 األف لرية.

• اجلائزة الثالثة: العريف حممد يحي، مقر عام اجلي�ش، 100 األف لرية.
• اجلائزة الرابعة: فريوز عبد الأمري عطوي، الكفاءات، 100 األف لرية.

• اجلائزة اخلام�صة: مايا �صمري نهرا، جونيه، 100 األف لرية.
• اجلائزة ال�صاد�صة: تالني اأمين �صم�ش الدين، ق�صاء ال�صوف، 100 األف لرية.

املركزي،  الع�صكري  امل�صت�صفى  البيطار،  معروف  العريف  ال�صابعة:  اجلائزة   •
100 األف لرية.

مربوك للفائزين واإىل اللقاء يف م�صابقة اأخرى.

 

ن�ض اأ�صئلة املقابلة مع اأجوبتها

1- و�صع قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون حجر الأ�صا�ش مل�صروع بناء ثكنة 

فوج املغاوير، اأين ومتى مّت ذلك؟

- منطقة ال�صواقي مزيارة، 10/٢01٨/٨.

2- ما هي الآلة اجلديدة التي مّت اإحياوؤها خالل ا�صتعرا�ش عيد ال�صتقالل؟

- اآلة اللري.

3- متى اأُن�صئت مديرية القوامة؟ 

- مطلع العام 1٩٨1.

�ش املنتدى الإقت�صادي العاملي واأين مقّره؟  ٤- متى تاأ�صّ

�ض يف العام 1٩71 يف �صوي�صرا. - تاأ�صّ

5- ما هي العبارة التي حملتها وفود مبنا�صبة عيد الأمهات كتحيٍة با�صم 

اجلي�ش اللبناين اإىل اأمهات الع�صكريني �صهداء �صاحة ال�صرف وزوجاتهم؟ 

- كّلنا ولدك.

العام  الت�صنيف  يف  الأوىل  الثالثة  باملراكز  فازت  التي  القطع  هي  ما   -٦

للمو�صم الريا�صي 201٧ على �صعيد اجلي�ش؟  

- لواء احلر�ض اجلمهوري، لواء امل�صاة اخلام�ض، اللواء اللوج�صتي.

٧- ثالثة اأعالم رفعتها زينب �صالم على قمة جبال الهماليا، ما هي؟ 

- علم لبنان، علم اجلي�ض وعلم »فجر اجلرود«.

٨- متى دخل لبنان اإىل نادي الدول املنتجة للنفط؟ 

- 15 كانون الأول ٢017.

9- ما هو تاريخ ميالد ووفاة مي عري�صة عميدة مهرجانات بعلبك؟ 

- مي عري�صة 1٩٢٦- ٢01٨.

10- اأّي جامعة نّفذت م�صروع »�صفينة القناين البال�صتيكية«؟

.LAU اجلامعة اللبنانية الأمريكية -



من الق�صايا الرتبوية التي ت�صغل بال الأهل وتثري قلقهم، كيفية حماية 

توافر  ظل  ففي  الإنرتنت.  على  الإباحية  املواد  اأخطار  من  اأولدهــم 

اأي  اإىل  الو�صول  بات  واملراهقني،  الأطفال  اأيدي  بني  الذكية  الأجهزة 

اإىل عدٍد من  ي�صري اخلرباء  الإطار،  ي�صرًيا. يف هذا  اأمًرا  يريدونه  حمتوى 

الطرق التي ت�صاعد الأهل يف حماية اأولدهم من خماطر ما ي�صاهدونه 

على ال�صبكة العاملية، نورد يف ما ياأتي البع�ض منها:

حمّركات  على   safe search الآمن«  »البحث  ميزة  ا�صتخدام   -

البحث:

 ،Google »بالن�صبة اإىل م�صتخدمي حمّرك البحث »غوغل

الآتــي:  الرابــط  خــالل  مــن  امليزة  هــذه  اإيجاد  ميكنهــم 

.www.google.com/familysafety
�صـفحـــة  يـــزوروا  اأن  فيجـــب   Bing م�صتخدمـــــو  اأمــا 

على  للح�صول   www.bing.com/preferences.aspx
الأخرى،  البحث  حمركات  اإىل  وبالن�صبة  املذكورة.  اخلدمة 

ميكن البحث عن ميزة الأمان يف قائمة الإعدادات، ويف حال 

اخلا�ش  البحث  حمّرك  �صبط  ميكنهم  ذلك،  عن  عجزوا 

بهم على غوغل مهما كان نوع املت�صّفح الذي ي�صتخدمونه 

 )Chrome - Safari - Internet Explorer - Firefox(

وذلك عرب الطريقة الآتية:

 settings يجب اختيار قائمة الإعدادات ،iPhone يف جهاز

اختيار  ثم   ،Safari على  والنقر  الأ�صفل  اإىل  النتقال  ثم 

 ،Chrome اأّما مل�صتخدمي .Search Engine سمن� Google

يف  اإمــا  الثالث  النقاط  فــوق  النقر  فيجب 

اأ�صفلها لختيار حمرك  اأو يف  ال�صا�صة  اأعلى 

غوغل(.

ما  الذين  الأهايل  ُين�صح  نف�صه،  الإطار  يف 

زال اأولدهم دون �صن املراهقة بحجب بع�ش 

وال�صتعا�صة  الّتقليدّية  البحث  حمّركات 

�صة لالأطفال مثال: عنها مبواقع بحث خم�صّ

www.askkids.com
http://kids.yahoo.com

www.kidrex.org

- ا�صتخدام اأدوات الأمان اخلا�صة بالعائالت:

جهاز  اإعــــدادات  يف  الأدوات  ــذه  ه تتوافر 

اإلكرتوين  اأي جهاز  ال�صخ�صي ويف  الكمبيوتر 

من  كالًّ  اأّن  علًما  الأولد،  ي�صتخدمه  اآخــر 

لديه   Macو  Windows الت�صغيل  نظاَمي 

اإعدادات خا�صة بالأمان العائلي. كذلك، ميكن ا�صتخدام 

�صة للرقابة من قبل الأهل، والتي تتيح و�صع  التطبيقات املخ�صّ

»م�صفاة« filter حلظر املحتوى غري املنا�صب. ُين�صح بقراءة ما 

كتبه امل�صتخدمون الآخرون من مالحظات اإيجابية اأو �صلبية 

الذي  التطبيق  لختيار  التطبيقات  خمتلف  حول   Reviews
ينا�صب احتياجات العائلة.

- تثبيت اأدوات الرقابة على جميع الأجهزة التي ي�صتخدمها الطفل اأو 

املراهق للدخول اإىل الإنرتنت:

واللوحات  املحمولة،  الهواتف  املــذكــورة  الأجــهــزة  ت�صمل 

والكمبيوتر  املحمولة،  الكمبيوتر  واأجهزة  الإلكرتونية، 

ال�صخ�صي، مع الإ�صارة اإىل اأّن بع�ش اأدوات الرقابة يقوم بتغطية 

جميع اأنواع الأجهزة ؛ فيما يقت�صر عمل البع�ش الآخر على 

اأجهزة الكمبيوتر اأو الهواتف فقط، لذا يجب التنّبه يف اختيار 

الأداة املنا�صبة لت�صهيل عملية املراقبة.

:History البحث بني احلني والآخر يف �صجل الت�صّفح -

نة يف �صجل  خالل هذه العملية، يجب التمّعن يف العبارات املدوَّ

ي�صتخدمها  خا�صة  م�صطلحات  هناك  اأّن  وذلك  الت�صّفح، 

املحتوى  اإىل  للو�صول  وت�صليله  الأمــان  فلرت  خلــرق  ال�صباب 

مبعاينة  والآخــر  احلني  بني  القيام  يجب  كذلك،  الإباحي. 

ا املراهقني  ال�صور املخّزنة على الهواتف اخللوية لالأولد، وخ�صو�صً

�صوًرا  اأ�صدقائهم  يتبادلوا مع  اأن  املمكن جًدا  اإذ من  منهم، 

خدمات دوت كوم
اإعداد: رميا �صليم �صوميط

٨٤
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كيف نحمي اأولدنا من املواقع الإباحية؟



اإباحية. وُين�صح الأهل باإخبار اأولدهم اأّنهم �صيجل�صون معهم 

مراًرا لت�صّفح ال�صور التي قاموا بتخزينها على هواتفهم.

- مراجعة التطبيقات املوجودة على الهاتف اأو اللوحة الإلكرتونية:

على الرغم من وجود اأدوات الرقابة، فاإّن معاينة التطبيقات 

املتوافرة على اجلهاز الإلكرتوين تعترب �صرورية من وقٍت لآخر، 

تخطىء  قد  اخللوي  الهاتف  حمتوى  ت�صفية  عوامل  اأّن  وذلك 

اأحياًنا يف التقاط مادة غري منا�صبة يف اإحدى التطبيقات.

- اعتماد ال�صرية يف ال�صفحات ال�صخ�صية:

يف  ال�صرّية  يعتمدون  اأولدهم  اأّن  الأهل من  يتاأكد  اأن  يجب 

ويح�صرون  الجتماعية  ال�صبكات  مواقع  على  ح�صاباتهم 

ن�صبة  اأّن  وذلــك  فقط،  املعروفني  بالأ�صدقاء  اإليها  الدخول 

كبرية من املواد الإباحية ُتن�صر يف األبومات ال�صور على مواقع 

ال�صبكات الجتماعية.

- مراقبة �صلوك الطفل اأو املراهق:

اإىل  اأن ت�صري  التي ميكن  الت�صرفات  اإىل بع�ش  التنّبه  يجب 

اأّن الطفل اأو املراهق ي�صاهد حمتوى اإباحًيا يف اخلفاء.

- اإذا تغرّي �صلوكه فجاأًة، ف�صار يحر�ش على اأن يبقى يف املنزل 

مبفرده عند خروج اجلميع، ومل تكن هذه عادته من قبل.

ا كلما اقرتب منه اأحد يف اأثناء جلو�صه اأمام  - اإذا اأظهر توترُّ

اأو  ي�صاهده  كان  ما  تغيري  على  ب�صرعٍة  عمل  اإذا  اأو  ال�صا�صة، 

ي�صمعه اأو يقراأه.

- اإذا بات يختلي بالكومبيوتر لفرتٍة طويلٍة يف غرفته، بعيًدا 

من الأعني، ويغلق الباب عليه.

- الأهل ثم الأهل:

يجب اأن يدرك الأهل اأّنهم �صّمام الأمان الأ�صا�صي لأولدهم، 

اأو  الطفل  حماية  على  مبفرده  قــادر  تقني  حل  يوجد  ل  اإذ 

لذلك،  الإنرتنت.  على  اإباحية  مواد  على  العثور  من  املراهق 

فاإّن احلوار البّناء مع الأطفال واملراهقني حـل مفهوم اجلن�ش 

اأ�صا�صي  اأمر  هو  واملــراأة  الرجل  حياة  يف  ودوره  باحلب  وارتباطه 

ويجب العودة اإليه اأكرث من مّرة بح�صب املرحلة العمرية التي 

ميّر بها الأولد.
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اإذا  اأما  بكائه.  �صبب  معرفة  حماولًة  اإليه  اأمه  هرعت  الطفل،  بكى  اإذا 

ابت�صم حمّرًكا �صفتيه، فاإّنها تطري فرًحا، ت�صعر باأّنه ي�صاركها فرًحا حت�ض 

اأن تف�صر م�صدر هذه البت�صامة، وتكت�صف �صر هذا ال�صوت  به. حتاول 

وهو  �صحكته  معنى  لتعرف  وت�صعى  املالئكي،  فمه  من  كغناٍء  املنبعث 

نائم...

تفا�صيل  ت�صجل  ل  فكيف  طفلها،  حركات  تفا�صيل  كل  الأم  ت�صجل 

اأول ابت�صامة؟ وكيف ل حتفر يف ذاكرتها اأول �صحكة؟

بعيدة  علمية  تف�صريات  الأوىل  اأيامه  يف  الطفل  ل�صحكات 

كل البعد عن تف�صرياتنا العاطفية، وعن حكايات العجائز 

التي تقول اإّن املالئكة ُت�صحكه...

ما يقوله العلماء اإّن الطفل يف اأيامه الأوىل، ي�صحك، عفوًيا 

بدافع بيولوجي ل تف�صري له.

ي�صبح ل�صحك الطفل معًنى عندما يبلغ ثالثة اأ�صابيع من 

العمر، فهو يبداأ بال�صتجابة للعامل الذي يحيط به وفق تف�صري 

العلماء طبًعا، ابت�صامته اأو �صحكته حت�صر بعد اأن يكون قد 

اأ�صبع غريزته بتناوله وجبة الر�صاعة. ودللة هذا ال�صبع،  ذلك 

اأّنه  يبدو  الناعم، بل  يرت�صم على ق�صمات وجهه  الذي  الر�صى 

ا حني يرفع فمه قلياًل نحو الأعلى. م�صرور، خ�صو�صً

بعد ذلك، تنتقل ردات فعل الطفل من مرحلة بيولوجية اإىل 

مرحلة اأخرى. اإّنه ينتقل من مرحلة ال�صعور باللذة الداخلية 

اإىل  وال�صبع(،  )الر�صاعة  البيولوجي  اكتفائه  عن  الناجتة 

مرحلة اللذة اخلارجية وال�صتجابة لها.

له،  الوالدين  ملناغ�صة  ي�صتجيب  الثاين  ال�صهر  من  وابتداًء 

الألوان  روؤيته  ولدى  واملو�صيقى،  كالكالم  لالأ�صوات،  كما 

البارزة اأو الألعاب.

اإذ  الأول،  ال�صهر  انق�صاء  بعد  تبداأ  احلقيقية  ال�صحكة  اإًذا، 

ذلك  عن  ويعرّب  األفه،  الــذي  ووجهها  اأمــه  ل�صوت  ي�صتجيب 

بابت�صامة حقيقية وبربيق ظاهر يف عينيه ومالمح وجهه... 

هنا ال�صحكة لها معنى، ومعناها يف بريق الوجه وتعبريه، 

تعّرف  قد  طفلها  باأّن  الأوىل  وللمرة  الأم  ت�صعر  عندها 

ًزا على  ُمركَّ اهتمامه  البداية كان  يف  بينما  اإليها، 

من  ــرث  اأك والعيون  كالوجه  خارجية  مظاهر 

ل  املمثَّ اأمامه،  الظاهر  الب�صري  بالعن�صر  اهتمامه 

نف�صه  تلقاء  مــن  �صيلحظ  بــل  والأب.  بـــالأم 

الأم  فرحة  عرب  وا�صًحا  �صًدى  لبت�صامته  اأّن 

مبلء  التكرار  اإىل  فيلجاأ  له،  وا�صتجابتها 

اإرادته، وبذلك تكون هذه البت�صامة طريقة 

العالقة احلميمة بني  ات�صال مرتكزة على 

الأم وولدها.

 

يف ال�صهر الثالث: ي�صحك باأعلى �صوته

�صهره  الطفل  ويبلغ  الأيـــام  مت�صي   

اآخر:  تف�صري  لبت�صامته  فيعطى  الثالث، 

اإّنها ابت�صامة تبوح بلذة روحية حقيقية 

املت�صعب  العامل  فهم  مبقدوره  اأ�صبح  اإذ 

املحيط به اأو الذي ميتلكه فهو يبت�صم 

مثاًل لدى روؤيته يديه ورجليه، وي�صبح 

فاأكرث،  اأكــرث  متطّلًبا  بالتايل 

تربية وطفولة
اإعداد: ماري الأ�صقر - اخت�شا�شية يف علم النف�س

 يبكي وي�صحك ل حزًنا ول فرحا...
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حينئٍذ ياأتي بحركاٍت ج�صدية معرّبة وُي�صدر الأ�صوات املتتالية 

وي�صحك باأعلى �صوته.

 

للمقّربني فقط

يف ال�صهر اخلام�ش، يتعلم الطفل كيف يالئم بني ابت�صامته 

والظروف املتاحة له، وميتنع عن اإبداء فرحته وتوزيع ابت�صامته 

كالأم  فقط،  اإليه  املقربني  لأقرب  مينحها  اإّنه  بل  للجميع، 

ثم  ومن  ذلك.  يف  الرغبة  لديه  كانت  اإذا  ــوة...  والإخ والأب 

وِحيَله  بتبيان ح�صرّيته  للمنا�صبات  ي�صتجيب  يتعلم كيف 

وتعاطفه مع الأفراد والأ�صياء.

 

ملاذا ن�صّر على التف�صري؟

 تلك البت�صامة الرائعة، التي ُتدِخل ال�صوء اإىل قلوب العائلة، 

يلّذ  كما  تف�صريها  على  ن�صّر  ملاذا  كثرية.  معاٍن  لها  لي�ش 

اأو  الذي نحار يف تف�صريه  اللغز  اأن يفعلوا؟ فلُنبِق هذا  للعلماء 

نف�صره كما نرغب. ولنرتك املنطق لالأطباء والعلماء، ولندع 

الطفل ي�صحك كما ي�صاء، ولندع اأمه تفتح له قامو�ش قلبها، 

وتف�صر �صحكته على اأّنها حب فقط. ول باأ�ش اإن اأخطاأت يف 

ذلك. فهنيًئا ملن كانت خطيئته مثل هذا احلب.

 

ريا�صة البكاء

ا   عندما يبكي الطفل، ت�صرع الأم حلمله بني ذراعيها، ظنًّ

لكن  النزعاج.  اأو  الأمل  تخفيف  على  ت�صاعده  اأّنها  منها 

عنه  ويغ�صل  الطفل  قلب  ي�صفي  البكاء  من  قليل  مهاًل، 

تعبه. البكاء �صروري، وعلى الطفل اأن يبكي كل يوم. فهذا 

ويحرك  �صدره،  فيفتح  بها،  يقوم  التي  الريا�صة  هو  البكاء 

ع�صالت كتَفيه و�صاعَديه، كما يحرك ع�صالت بطنه، واإذا 

ازداد بكاوؤه، فاإّنه يحرك ع�صالت رجَليه.

ترافق  التي  والزفري  ال�صهيق  عملية  اإّن  ذلــك،  من  اأكــرث 

يقوم  اأن  الطفل  من  تنتظروا  ل  للرئتني.  �صرورية  البكاء، 

بريا�صته على طريقتكم، �صرط اأن ل يكون البكاء نتيجة 

البكاء  يكون  ل  عندها،  مر�ش،  اأو  قوي  انزعاج  اأو  حاد  اأمل 

ريا�صة بل تعبرًيا عن حالة النزعاج، اأو الأمل. فَدعي طفلك 

يقوم بريا�صته على طريقته.



تكنولوجيا الع�سـر
اإعداد: ندين البلعة خريالله
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ان�صغالك بالهاتف 

ينعك�ض على اأطفالك!

ُيعترب م�صاعد »غوغل« ال�صوتي الأف�صل حالًيا والأكرث فعالية وانت�صاًرا بني امل�صاعدات 

الذكية، وهو يتفاعل مع ع�صرات اللغات حول العامل من دون اأن تكون العربية من 

بينها. ويعود ال�صبب يف ذلك اإىل اعتبار اللغة العربية من اأ�صعب اللغات ا�صتيعاًبا وتعاماًل 

بالن�صبة لتكنولوجيا الذكاء ال�صطناعي وتقنياته، ب�صبب تعدد امل�صطلحات اللغوية 

واللهجات على امتداد الدول العربية.

اأّن هذا امل�صاعد بداأ بدعم اللغة العربية الف�صحى التي جتمع معظم  اخلرب املفرح هو 

الكلمات امل�صرتكة بني خمتلف اللهجات، وهذا الدعم من �صاأنه اأن ي�صهم يف ت�صهيل 

التحول اإىل املنازل الذكية.

»�صريط ثواين« 

على »اإن�صتغرام«

مل�صتخدمي  �صار  خرب 

مـــوقـــع الـــتـــوا�ـــصـــل 

ــرام«،  ــ ــغ ــ ــت ــ ــص ــ ــ� ــ »اإن

�������س������ي������ك������ون 

ــم  ــ ــك ــ ــان ــ ــك ــ ــاإم ــ ب

ــو  مـــ�ـــصـــاهـــدة فــيــدي

والــتــقــدمي والــتــاأخــري 

فيه واإرجاع اللقطات 

التي تريدونها بح�صب الرغبة 

اإعــادة  اإىل  احلاجة  دون  من 

الــفــيــديــو  مــقــطــع  ت�صغيل 

املوقع  يخترب  اإذ  بالكامل. 

مل  التي  اجلــديــدة  امليزة  هــذه 

تكن متاحة من قبل، عن 

ثواين«  »�صريط  اإ�صافة  طريق 

اأعلى الفيديو املن�صور.

�صلوكيات  �صبب  عن  تت�صاءل  هل 

وعدم  وعــنــاده  الطبيعية  غري  طفلك 

جتاوبه معك؟ اإّنه الهاتف...

درا�صة  يف  اأمريكيون  باحثون  اأكــد 

حديثة ُن�صرت نتائجها يف املجلة الدورية 

»بحوث طب الأطفال«، اأّن الأطفال الذين يتّم جتاهلهم من 

قبل الآباء والأمهات، ي�صعرون بالإحباط اأو يظهر لديهم اإفراط 

يف احلركة والن�صاط اأو الإ�صابة بنوباٍت من الغ�صب.

للهواتف  الأهــل  ا�صتخدام  درجــة  بني  الدرا�صة  هذه  ربطت 

ولأطفالهم،  لهم  والداخلية  اخلارجية  وال�صلوكيات  الذكية 

مغرية  تكون  قد  الرقمية  التكنولوجيا  اأّن  اإىل  وتو�صلت 

ب�صكٍل خا�ش لالأهل، كو�صيلٍة للتهرب من طلبات اأطفالهم 

وحاجاتهم العاطفية.

اأن  الطبيعي  اأّنه من  اأملانية  درا�صة  اأكدت  نف�صه،  ال�صياق  يف 

التوا�صل  يقل  عندما  والأطفال  الأهــل  بني  امل�صكالت  تزيد 

ال�صخ�صي واملبا�صر يف ما بينهم. لذلك �صّدد اخلرباء على �صرورة 

وحماورة  املنزل  داخل  الذكية  الهواتف  ا�صتخدام  بني  التوفيق 

الأطفال والتفاعل معهم، بالإ�صافة اإىل حتديد قواعد م�صرتكة 

معينة  اأوقات  كتخ�صي�ش  التكنولوجية،  الو�صائل  ل�صتخدام 

مي�صونها مًعا بعيًدا عن هذه الو�صائل.

جتدر الإ�صارة اإىل اأّن اإعطاء الطفل جهاًزا ذكًيا لإلهائه كما 

يفعل كثريون، يزيد من تفاقم امل�صكلة وتباعد اأفراد العائلة 

وانقطاع التوا�صل بينهم.

م�صاعد 

»غوغل« 

يدعم اللغة 

العربية
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�صّمادة تراقب ج�صمك

طّورت جمموعة علماء �صّمادة ذكية 

يف  ت�صاعد  اأن  ميكن  الأبــعــاد  ثالثية 

ون�صاط  العني  وحركة  التنف�ش  مراقبة 

ل�صلكًيا،  الدماغي  والن�صاط  القلب 

القلب  اإ�ــصــارات  ر�صد  ميكنها  كما 

عند و�صعها على ال�صدر اأو املعدة. وتعمل 

هذه ال�صمادة عند و�صعها على اجلبهة، 

بطريقٍة  الدماغ  اإ�صارات  ت�صجيل  على 

ال�صغري  ال�صت�صعار  جلــهــاز  م�صابهة 

EEG امُل�صتخَدم طبًيا.
فاإّنها  ال�صاعد،  على  ارتدائها  وعند 

ت�صجل حركة اجل�صم ون�صاط الع�صالت، 

اجللد.  حــرارة  ودرجــة  التنف�ش  وتراقب 

وتقنية  فرعية  مكونات  حتــوي  وهــي 

قوي،  وم�صت�صعر  اجلودة،  عالية  بلوتوث 

وجهاز  احل�صا�صية،  عايل  ت�صارع  وجهاز 

.ECG ا�صت�صعار

املكاملات اجلماعية من »�صكايب«

ثة من تطبيق »�صكايب« مع جمموعة كبرية من  بعد اإطالق ن�صخة حُمدَّ

املزايا اجلديدة، طرحت �صركة »مايكرو�صوفت« ميزة جديدة ت�صمح باإ�صافة 

ال�صركة  اأجرت  وقد  واملرئية.  ال�صوتية  املكاملات  اإىل  ا  �صخ�صً خم�صني  حتى 

بع�ش التغيريات على كيفية بدء هذه املكاملات املتعددة الأطراف، واأ�صافت 

للح�صول  ب�صيطة وغري مزعجة  تاأمني طريقة  الرنني بهدف  اإ�صعاًرا ل�صتبدال 

على املكاملات اأو الجتماعات بني اأفراد العائلة اأو الأ�صدقاء اأو زمالء العمل.

»ويندوز«  الذكية  الهواتف  ت�صغيل  اأنظمة  امليزة على خمتلف  تتوافر هذه 

و»ماك اأو اأ�ش« و»اأندرويد« و»اآيفون«...

متاحة  تكون  ل  قد  اخلدمة  هذه 

 »story«الـ يف  املن�صورة  للفيديوهات 

ولكّن وجودها �صي�صّهل التعامل مع 

الوقت  من  الكثري  ويوفر  التطبيق 

ومن  الفيديوهات.  م�صاهدة  عند 

متوافرة  امليزة  ت�صبح هذه  اأن  املتوقع 

يف امل�صتقبل القريب بعد النتهاء من 

الختبارات.



الر�صمي  لــبــنــان  وّدع 

البقاع  واأهــايل  وال�صعبي 

جنني  وجــــب  الـــغـــربـــي 

ال�صابق  ــر  ــوزي وال النائب 

اللواء �صامي اخلطيب، يف 

ماأمت حا�صد اأُقيم يف دارته 

يف جب جنني.

الراحل  جثمان  وكان 

ُنقل  قد  اخلطيب  اللواء 

يف  الكائن  منزله  م��ن 

اإىل  قــريــطــم   - ــريوت  ــ ب

بلدة  يف  راأ�ــصــه  م�صقط 

اأُقيم  حيث  جنني،  جب 

عند  �صعبي  ا�صتقبال  له 

وُحمل  الــبــلــدة.  مــدخــل 

ــّف  ــ ــى اأك ــنــعــ�ــش عــل ال

يف  �صاروا  الذين  امل�صّيعني 

َحملة  تقدمها  م�صرية 

الأكاليل و�صوًل اإىل منزله، ف�صجي لإلقاء النظرة الأخرية.

الإعالم  وزير  مب�صاركة  الر�صمية  الت�صييع  مرا�صم  اأُقيمت 

عون  مي�صال  العماد  اجلمهورية  رئي�ش  ممثاًل  اجلراح  جمال 

عراجي  عا�صم  والنائب  احلريري،  �صعد  احلكومة  ورئي�ش 

جمل�ش  رئــيــ�ــش  ممــثــاًل 

ــه بــــّري،  ــي ــب ــواب ن ــ ــن ــ ال

�صيا�صية  و�ــصــخــ�ــصــيــات 

وديـــنـــيـــة وعــ�ــصــكــريــة 

وعائلة  وفعاليات  واأمنية 

الراحل.

واألــقــى الــوزيــر اجلـــراح 

»اأّن  اأعلن فيها:  كلمة 

العماد  اجلمهورية  رئي�ش 

مي�صال عون منح الراحل 

من  الوطني  الأرز  و�ــصــام 

رتبة �صابط اأكرب«.

العميد  األـــقـــى  كــمــا 

ال�صمرجي  وليد  الركن 

ــد  ــة بــا�ــصــم قــائ ــم ــل ك

جــوزاف  العماد  اجلي�ش 

مزايا  فيها  عـــّدد  ــون  ع

التي  واملنا�صب  الــراحــل 

تبواأها والأو�صمة التي حاز عليها.

ول�صقيق  ال�صخ�صيات  من  لعدٍد  كلمات  ا  اأي�صً وكانت 

اخلطيب  حممد  ال�صياحة  لوزارة  ال�صابق  العام  املدير  الراحل 

ولبنته دميا.

يف �صطور

يف ما يلي نبذة عن حياة الوزير والنائب ال�صابق اللواء املتقاعد �صامي اخلطيب:

- من مواليد 1933/12/10 - جب جنني - البقاع الغربي.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 1952/10/1٦، ثم تدّرج يف الرتقية حتى رتبة لواء اعتباًرا من 1/1/19٨٦.

- حائز عّدة اأو�صمة، وتناويه العماد قائد اجلي�ش.

- تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله اأربعة اأولد.

- تويف بتاريخ 2019/5/25.

رحيل
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لبنان وّدع النائب والوزير ال�صابق اللواء �صامي اخلطيب





يف �سجل اخللود
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خمائيل  الرقيب  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ  تـــويّف  الـــذي  فــجــلــون  �ــصــا�ــصــني 

.2019/5/1

 _ - من مواليد 19٨9/5/٨ يف مركبتا 

ق�صاء املنية ال�صنية - حمافظة ال�صمال.

ــاًرا من  ــب ــت اع اجلــيــ�ــش  ــّوع يف  ــط ت  -

.200٦/10/5

 - اخلام�ش  امل�صاة  لــواء  عــداد  مــن   -

الكتيبة 5٦.

- حائز:

• و�صام التقدير الع�صكري.
• و�صام مكافحة الإرهاب.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
خم�ش  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

خم�ش  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

- متاأهل وله ولدان.

اإيلي  اأول  اجلندي  اجلي�ش  قيادة  نعت 

بيارو عو�ش الذي تويّف بتاريخ 29/٤/2019.

- من مواليد 1992/10/1٦ يف عندقت - 

حمافظة عكار.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 2010/1/19.

- من عداد فوج التدخل الثاين.

- حائز:

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
ثالث  اجلي�ش  قائد  العماد  تنويه   •

مّرات.

اأربــع  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد الفوج.
- متاأهل وله ولد واحد.

اإيلي  اأني�ش  نعت قيادة اجلي�ش اجلندي 

جرجي الذي تويّف بتاريخ 2019/5/12.

 - بــريوت  يف   1999/11/3 مواليد  من   -

حمافظة بريوت.

- تطّوع يف اجلي�ش بتاريخ 9/19/201٨.

- من عداد منطقة جبل لبنان - فرع 

املخابرات.

- حائز تهنئة العماد قائد اجلي�ش.

- عازب.

الرقيب 

خمائيل �صا�صني فجلون

اجلندي اأول 

اإيلي بيارو عو�ض

اجلندي 

اأني�ض اإيلي جرجي





اإعداد:

فيليب �صّما�ض
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تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

�ض للفائزين فيها  »اجلي�ض« لقّرائها وتخ�صّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�صطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخٍط وا�صح داخل املربعات وتر�صل 

ال�صفحة بكاملها مع احلل.

• تر�صل احللول اإىل العنوان التايل: قيادة اجلي�ض 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ض« - 

»م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�صتطاعة امل�صرتك ت�صليم امل�صابقة باليد يف 
ثكنات اجلي�ض يف املناطق جميعها.

• اآخر موعد لقبول احللول  ٢0 متوز ٢01٩.
• تعلن النتائج يف العدد املقبل. ة

ق
اب

�ص
مل

 ا
ط

و
ر

ــ
�ص

اجلائزة

٤00.000 لرية لبنانية

ال�صم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................
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ولدت  اأمريكية  ممثلة  1ـ 

جائزة  عل  ح�صلت   19٧5

اأو�صكار، �صاعر لبناين تويف 201٤.

اإيطالية، مُيَنح للمتفّوق، �صباق  2ـ جزيرة 

�صيارات، اإح�صان.

3ـ ملحن وفنان لبناين راحل والدة مطربة، 

ال�صرور  منتهى  يف  هو  راحل،  عربي  ملك 

وال�صعادة.

اإكت�صَف  فرن�صي  لطبيب  الثاين  ال�صم  ٤ـ 

�صاحات  دعـــَي،  ــاق،  اخلــن لـــداء  عــالجــا 

القتال.

قلَّ  الألـــوان،  من  اآ�صيوية،  دولــة  ورِك،  5ـ 

وجوده، �صاَل.

الوالدين،  اأحد  فرن�صي،  مو�صيقي  موؤلف  ٦ـ 

من الطيور، كبري يف الُعمر.

�صّجَل  برازيلي  البئر، لعب كرة  اأحفر  ٧ـ 

األف هدف، مدينة �صورية.

٨ـ الوقت املحدد من العام واجتماع النا�ش، 

مطربة لبنانية راحلة، بلدة يف املن.

9ـ ما ُيعَتمد على النظرية بدل من التجربة 

واخلربة، اأكَل الطعام، من الألوان، مدينة 

�صورية.

املكان،  ق�صَد  غزال،  ال�صوف،  يف  بلدة  10ـ 

ريقُه، مقيا�ش اأر�صي.

ا�صم يطلق  باليد، رجَع،  ال�صيء  11ـ يعطي 

على امرباطور اليابان، مظِلم.

مدينة  لبناين،  م�صيف  ال�صيء،  َيِب�َش  12ـ 

بريطانية، ماء.

13ـ اأكمَل، �صاعر واأديب لبناين تويف 19٧9، 

ل ُيباح به، حَمام بري.

1٤ـ مرفاأ يف غرب فرن�صا، اأغنية لأ�صمهان.

اآ�صيوية،  طريان  �صركة  ن�صب،  حرف  15ـ 

لفريد  فيلم  اجلنوبية،  اأمريكا  يف  دولــة 

�صوقي.

1٦ـ قطَع، دولة اأوروبية، ماَل اإىل.

1٧ـ نبني ونعّمر، جماعة، �صهر هجري، �صّد 

كرّثوا.

1٨ـ اأهّم اأنهر �صوي�صرا، �صرب من احلمام، 

اإ�صتدَّ غ�صبها، فيلم لناديا اجلندي وح�صني 

فهمي، حرف عطف.

ومغنية  ممثلة  اأدّرب،  اإىل،  ــدّل  نـ 19ـ 

اأمريكية توفيت 201٦.

مدينة  هــَررة،  الأر�ـــش،  على  يطرحه  20ـ 

فرن�صيـة، �صتـون دقيقــة.

�صعاره  بــالــدّم،  ونها  ن�صُ 1ـ 

�صَرف ت�صحية وفاء.

وزراء  رئي�ش  عربية،  عملة  �صحاب،  2ـ 

بريطاين راحل.

�صقي،  عــرَب،  املــن،  يف  بلدة  بـــِ،  خليق  3ـ 

. اإبي�شَّ

اإ�ــصــرتك يف  ــل  راح رو�صي  ــامل  وع اأديــب  ٤ـ 

تاأ�صي�ش جامعة مو�صكو، تهّياأَ للحملة يف 

احلرب، بحر، منزيل.

5ـ نعم بالأجنبية، اأغنية لفايزة اأحمد.

٦ـ بلدة يف املن، لوحة فنية عاملية م�صهورة.

٧ـ اأ�صا�ش امُللك، مدينة ليبية.

٨ـ بدل عن، ذئب، ُي�صتعمل ل�صنع الكّبة.

9ـ و�صخ، َحّب القمح، ُملكنا.

10ـ كاتب وعامل ريا�صيات بريطاين راحل.

11ـ م�صحوق للتنظيف، �صاعر م�صري راحل 

اإمتاَز بالبالغة.

مو�صول،  اإ�صم  الإلياذة،  اأبطال  اأعظم  12ـ 

مدِه�ش  اأمر   ،1950 ولدت  فرن�صية  ممثلة 

وم�صتغَرب.

13ـ اأداة �صرط، ي�صرع اىل، لعبة ريا�صية.

1٤ـ حرف جزم، جّدَد البنيان، اأحد الأرواح 

بريطاين  ملمثل  الثاين  ال�صم  ال�صماوية، 

راحل، ِجئُت.

يف  بحرية  يعاون،  ال�صمك،  من  نوع  15ـ 

جمهورية اأرمينيا، خ�صب.

 ،19٨5 تويف  اأمريكي  ممثل  للمنادى،  1٦ـ 

مغنية اأمريكية من اأ�صل اأرمني.

1٧ـ املعّلم، راِجع اإىل، تابعون.

ام اإيطايل، َخَدم ال�صيافة، ُتتبادل يف  1٨ـ ر�صّ

املنا�صبات ال�صعيدة، اأحد بروج احلظ.

البيوت،  فل�صطينية،  مدينة  تف�صد،  19ـ 

نوتة مو�صيقية.

اأ�صحذ  الذكر،  ال�صبع   ، واهتمَّ فطَن  20ـ 

ال�صكني، تارَك العداوة و�صامَل.

ع�صب  النبطية،  حمافظة  يف  بلدة  21ـ 

اأكــرب  مــن  ُتعترب  العلف،  يف  ُي�صتعمل 

الطيور التي ت�صتطيع الطريان.

اأفقًيا:

عمودًيا:

ل د ع ل ا ن ي ي ر ك س ع ل ا ق و ق ح
ص ب ا ا ي ن ا ب س ا و س و ر ن ل
و ح ن ا ي م ص ع ت س م ل ا ت و ق ا ي
ف ت ر و ف ك ن ر ف و ن م
ي ف و ك و ه ا ه ي و ا ا
ا ي ن ا ل ل
ل ز ن س ك ف ي ن ي و ع ل ا ن ي س ح
و و ي ف و خ ي ش ت ن و ط ن ا
ر ف ع ي ن ب د و س ا ل ا ب ا ت ر ا ج
ي ن ي س ح م ا د ص ف ل ي م ا ر ن
ن م ي ل ا ن ه ل ب و ن م ت ل د ا ب
ص و د ن ا ر ب ش ه د م
ر ي ه ل د و ي ن ب ر ب ر ي

ف ي ه ه ن و د ر ي ا
د ب ع ل ا ن ا و ر م ر ث ع ف ا
ل ا ق ت ر ب ل ا ل
ي ر و س ر ا و م ي ه ا ر ب ا ة م ج ن
ل ز ا ن ن ع م ل ل ا ي ب ا د ن ه
ة ت ف ا ه ت د ع ا س م ه ن و ب ر د ي

ه ا ن ل د ا ع ر و س د ن و ع ا ي ر
ر م د ت ه م ا م ض ن ا ك ا ر ت س ة

الـفـائـزونالـفـائـزون

• الرقيب اأول حيدر دلباين
 فوج مغاوير البحر.

• الرقيب اأول وائل زيادة 
ال�صرطة الع�صكرية.

• اجلندي حايك �صائغ  
املجمع الع�صكري - جونيه.

• فاطمة �صلمان عوده 
بريوت - ال�صاحية - حي ال�صلم.
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املجر

اأحالم

اأ�صرار

الربازيل

ادوني�ش

املتنبي

ابن �سينا

او�صرتليتز

ارتقاء

بندر

باغانيني

بدور

باراغواي

بلودان

بط

بيبلو�ش

بليغ

بونتي

تورينو

تيتيكاكا

توفيق

جدة

ديكارت

دولة

ريا�ش

رقم

رداء

زنود

زميل

�صارتر

�صجاع

�صوبنهاور

كاميكاز

كرمي

كولورادو

كولومبيا

لبنان

لوك�صمبورغ

مائدة

ناغازاكي

هنيبعل

هيغل

هنادي

وقود

وقت
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اأوليفييه م�صيان:

 �190٨( فرن�صي  مو�صيقي 

ــن  ارغـ ــازف  ــ عـ  .)1992

الطيور.  علم  يف  واخ�صائي 

ال�صعود،  ــه:  ــال ــم اأع ــن  م

وجدول الع�صافري.

 

ليو فروبنيو�ض:

عامل اأملاين )1٨٧3� 193٨(. 

ــش  ــا� مـــن عــلــمــاء الأجــن

ــرَف بــعــامِل  ــ الــبــ�ــصــريــة. ُع

الفن،  ــوؤّرخ  ــ وم النــ�ــصــان، 

وعامل الآثار.

 

ت�صاندرا رامان:

ــي هــنــدي  ــائ ــزي ــي ــامل ف ــ ع

اإ�صتهَر   .)19٧0  �1٨٨٨(

�ُصّمَي  تــاأثــري  باكت�صاف 

نوبل  جائزة  نــال  با�صمه. 

للفيزياء عام 1930.

قامو�ض �صغري

احلل بني يديك

�صعبة احلل�صهلة احلل
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هل تريد اأن 

تكت�صف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�صورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�صطها، على 

اأن تكون  

امل�صافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�صورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�صل اإىل 

روؤية الأ�صكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�صتظهر 

اأمامك. 
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عبارة

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

لواء اجلمهورية

ي�صغل اللواء فوؤاد �صهاب موقًعا بارًزا يف تاريخ وطننا وجي�صنا، بل ميكن القول 

قّلما  مكانة  الع�صكري،  ال�صعيد  على  كما  الوطني،  ال�صعيد  على  بلغ  اأنه 

يكون  اأن  له  ُقّدر  الذي  للجي�ش  املوؤ�ص�ش  الأب  فهو  رئي�ش.  اأو  قائد  اإليها  ل  يتو�صّ

الذي  القائد  وهو  وتطّوره.  لإمنائه  وداعًما  وحامًيا ل�صتقراره  للوطن  فقرًيا  عموًدا 

جعل املناقبية والولء املطلق للوطن يف �صلب التن�صئة الع�صكرية، حمافًظا على 

اإىل  البالد. وكان  لبنان يف مراحل حرجة مّرت بها  وتالًيا وحدة  املوؤ�ص�صة  وحدة 

جانب عدد من رفاقه ال�صباط، من املوّقعني على الوثيقة التاريخية يف متوز من 

العام 19٤1، التي تعهدوا فيها بعدم تنفيذ اأية اأوامر �صوى اأوامر احلكومة الوطنية 

اللبنانية، وتال ذلك الفرتة التي �صهدت اعتقال رجالت ال�صتقالل، ثم نيل لبنان 

ا�صتقالله يف العام 19٤3.

اإىل  يفتقرون  الع�صكريون  كان   ،19٤5 العام  يف  اجلي�ش  قيادة  ت�صّلمه  ولدى   

حمدودة،  واإمكانات  ومبــوارد  واأنــاة،  �صرب  وبكل  وال�صالح،  والتجهيز  التدريب 

متّكن من بناء وحداته، حتى اأ�صبح للبنان جي�ش متنوع التخ�ص�صات والقدرات 

والطريان؛  والبحرية  الدعم  اأ�صلحة  اإىل  ومدفعية  ومدرعات  والأ�صلحة، من م�صاة 

الجتماعية  اخلدمات  توفري  على  وعمل  للتدريب،  مراكز  عدة  اأن�صاأ  كذلك 

وال�صحية للع�صكريني يف خمتلف املناطق اللبنانية.

هذا اجلي�ش الطري العود، ال�صغري بحجمه والكبري مبعنوياته، هو الذي حقق 

الفل�صطيني،  املالكية يف اجلليل  الإ�صرائيلي باحتالله قرية  العدو  انت�صاًرا على 

يف اأول معمودية قتالية وطنية للدولة اللبنانية امل�صتقلة. وكما بنى اجلي�ش على 

اأ�ص�ش وطنية �صليمة، فاإّنه �صرع ببناء دولة املوؤ�ص�صات حني تبّواأ رئا�صة اجلمهورية 

يف العام 195٨، وبادر اإىل حتديث الإدارة اللبنانية، واأن�صاأ امل�صرف املركزي وجمل�ش 

جمموعة  واأ�صدر  والتفتي�ش،  التاأديب  وجمل�صي  املحا�صبة  وديوان  املدنية  اخلدمة 

و�صالحياتها،  بنيتها  وحتّدد  عملها  ق  وتن�صّ الدولة  موؤ�ص�صات  تنّظم  مرا�صيم 

وتر�صي ال�صفافية والرقابة على جميع الإدارات واملوظفني.

اإذا كانت الأمم حتيا بتكرمي رجالها العظام، فاإّن متحف اللواء فوؤاد �صهاب 

يف جونيه هو تكرمي لإرث وطني وع�صكري غني وم�صّرف، لتظّل ذكراه حا�صرة 

ك  يف نفو�ش اأبناء بلدنا، حتّثهم على ا�صتنها�ش الهمم وحتّدي ال�صعوبات، والتم�صّ

بالوحدة الوطنية واإعالء مبادئ ال�صدق والعدالة وامل�صاواة التي تكرب بها الأوطان، 

وُي�صان بها الرتاث الروحي واخُلُلقي جياًل بعد جيل.
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