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قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون قدرة اجلي�ش واإ�صراره على 

اإطار جهوده  التي �صتعرت�صه يف  مواجهة خمتلف امل�صاعب 

اإىل  باال�صتناد  وذلك  االإرهابّية،  التنظيمات  دحر  اإىل  االآيلة 

كفاءته القتالية واإىل االلتفاف ال�صيا�صي وال�صعبي حوله.

رون �صعودهم لي�صنعوا عيًدا  على م�صارف العيد كانوا يح�صّ

اآخر. اجلرود ُوجهتهم، واإيقاظ فجٍر طال انتظاره، مهّمتهم. 

واحلكاية  الراية  و�صارت  املقّد�ش،  الثمن  دماوؤهم  كانت 

االأبدي... فحيث �صقطوا، �صتنبت �صنديانات تظّلل  والعهد 

اجلرود القاحلة، و�صوف ت�صدح يف اأغ�صانها اأحلان اخللود.

�صبيحة العيد، هدرت حناجر الفر�صان يف امللعب االأخ�صر 

احلياة  وغايته  لبنان،  عن  دفاًعا  ال�صهادة  مداه  بق�صم 

اجلرود،  يف  فا�صلة  معركة  ترّقب  ظل  ويف  واأمان.  بكرامة 

مكان  كل  يف  وكان  ومبادرات،  احتفاالت  العيد  حّل 
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الدفاع  وزير  قام  

يعقوب  ال��وط��ن��ي 

يرافقه  ال�����س��ّراف 

وف����د ع�����س��ك��ري 

رف���ي���ع، ب���زي���ارة 

اإىل  ر����س���م���ي���ة 

ال����ع����راق ح��ي��ث 

مع  لقاءات  اأجرى 

كبار  م��ن  ع���دٍد 

امل�سوؤولني.

رئي�ش  وا�ستقبل 

ال�����وزراء ال��ع��راق��ي 

ح��ي��در ال��ع��ب��ادي 

ال��وزي��ر ال�����س��ّراف، 

يف  البحث  وج��رى 

العامة،  الأو�ساع 

ال����ت����ع����اون  ويف 

امل���������س����رك ب��ني 

البلدين.

الثانية  املحّطة 

وزارة  يف  ك��ان��ت 

ال����دف����اع ح��ي��ث 

ال���ت���ق���ى ال���وزي���ر 

نظريه  ال�����س��ّراف 

ال��ع��راق��ي ع��رف��ان 

احليايل،  حممود 

وتناول البحث تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين، واآفاق التعاون بني العراق ولبنان.

وخالل اللقاء، هّناأ الوزير ال�سّراف نظريه العراقي على النت�سارات التي حققتها القوات امل�سّلحة العراقية 

يف حربها �سّد الإرهاب، وحترير الأرا�سي املغت�سبة من تنظيم »داع�ش« الإرهابي، موؤّكًدا اأّن العراق خا�ش 

هذه احلرب نيابة عن العامل اأجمع...

الإرهاب،  �سّد  للعراق يف حربه  الداعم  اللبنانية  بدور احلكومة  العراقي  الدفاع  وزير  اأ�ساد  من جانبه، 

موؤكًدا اأّنه �سيزور لبنان يف القريب العاجل بهدف توثيق العالقات وتعزيز التعاون بني البلدين.

زيارة 

ر�سمّية
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الوزير ال�صّراف يزور العراق ويلتقي كبار امل�صوؤولني

مع وزير الدفاع العراقي

رئي�س الوزراء العراقي



ا�ستقباالت 

الوزير

العدد 6387/386

وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل �صفراء

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�سّراف، 

الأمريكية  املّتحدة  الوليات  �سفرية  ال���وزارة،  يف  مكتبه  يف 

قّدمت  بروتوكولية  زي��ارة  يف   Elizabeth Richard ال�سّيدة 

خاللها التهنئة بعيد اجلي�ش. 

 José Maria وا�ستقبل الوزير ال�سّراف ال�سفري الإ�سباين ال�سّيد

Ferré De La Pena، وبحث معه �سوؤوًنا تهّم البلدين.

اأورورا،  �ساجنيف  ال�سّيد  الهندي  ال�سفري  ا�ستقبل  كما 

�سد  حربه  يف  اللبناين  للجي�ش  بالده  دعم  اأّكد  الذي 

الإرهاب. 

كذلك، ا�ستقبل ال�سفري املغربي ال�سّيد حممد كرين وبحث 

معه يف العالقات الثنائية بني البلدين و�سبل تطويرها، ل �سّيما 

يف جمال ال�ستفادة من الطاقة ال�سم�سية يف �سوء اخلربات التي 

ميتلكها املغرب يف هذا املجال.

�سفرية الوليات املّتحدة الأمريكية

ال�سفري الهندي

ال�سفري الإ�سباين

ال�سفري املغربي

ق املقيم للأمم املّتحدة يف لبنان ... واملن�صّ

ق املقيم لالأمم املّتحدة يف لبنان  ا�ستقبل الوزير ال�سّراف املن�سّ

اأو�ساع  البحث يف  اللقاء  وجرى خالل  لزاريني،  فيليب  ال�سّيد 

خمّيمات النازحني ال�سوريني يف لبنان، ل �سّيما بعد ما اأظهرته 

اإرهابيني  تغلغل  من  عر�سال  يف  ُنّفذت  التي  الأمنّية  العملية 

واأّكد ال�سّيد لزاريني بعد اللقاء، رف�ش  وم�سّلحني يف داخلها. 

هذه  داخ��ل  وم�سّلحة  اإرهابية  عنا�سر  لوجود  املّتحدة  الأمم 

املخّيمات، وتعّر�ش العائالت يف داخلها للخطر.
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وزير الدولة ل�سوؤون حقوق الإن�سان ال�سّيد اأمين �سقري

يرافقه الوزير ال�سابق وائل اأبو فاعور

لقاء مع حمافظي عكار وبعلبك الهرمل واجلنوب وجبل لبنان الوزير ال�سابق حممد جواد خليفة

... ووفًدا اأمريكًيا

موؤ�س�سة من  اأمريكًيا  وف��ًدا  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

 ،Defense Institutional Reform Initiative-  DIRI
واّطلع منه على ن�ساطات املوؤ�س�سة التي تتمحور حول الإ�سالح 

وزارة  بني  التعاون  اإمكانات  ا�ستعرا�ش  ومّت  للدفاع،  املوؤ�س�سي 

الدفاع الوطني اللبنانية واملوؤ�س�سة.

... وقائد قّوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل الوزير ال�سّراف قائد قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة العاملة 

يف لبنان اجلرنال مايكل بريي، وبحث معه يف الأو�ساع على 

احلدود اجلنوبية، والتعاون امل�سرك بني اجلانبني. 

... و�صخ�صيات

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني وزير الدولة ل�سوؤون حقوق الإن�سان 

ال�سّيد اأمين �سقري يرافقه الوزير ال�سابق وائل اأبو فاعور، وعر�ش 

معهما الأو�ساع العامة يف البالد.

كما التقى الوزير ال�سابق حممد جواد خليفة، ورئي�ش احتاد 

بلديات جرد القيطع عبدالل�ه زكريا الذي عر�ش تقدمي بناء 

للجي�ش ليتّم جتهيزه وا�ستخدامه كم�ستو�سف.

الوزير  لقاء �سّم  الوطني  الدفاع  وزارة  وقٍت لحق، ُعقد يف  ويف 

بعلبك  وحمافظ  لبكي،  عماد  عكار  وحمافظ  ال�سّراف 

الهرمل ب�سري خ�سر، وحمافظ اجلنوب وجبل لبنان من�سور �سو، 

ل ل�سوؤون املحافظات الثالثة واأو�ساعها.  حيث جرى عر�ش مف�سّ







وزير الدفاع يزور املحكمة الع�صكرية

يف  الع�سكرية  املحكمة  ال�سّراف  يعقوب  الدفاع  وزي��ر  زار 

الركن  العميد  رئي�سها  �سّم  اجتماع  ُعقد  حيث  ب��ريوت، 

ح�سني عبدالل�ه ورئي�ش حمكمة التمييز الع�سكرية القا�سي 

الع�سكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  ومفّو�ش  لطوف  طاين 

القا�سي �سقر �سقر، بالإ�سافة اإىل ق�ساة املحكمة و�سباطها.

العميد  قّدم  العمل،  �سري  حول  متحور  الذي  الجتماع  وبعد 

املحكمة  هيكلية  عن  مف�ساًل  �سرًحا  عبدالل�ه  الركن 

لديها،  والدعاوى  امللفات  و�سري  عملها  وطبيعة  الع�سكرية 

والحتياجات  تواجه عملها  التي  ال�سعوبات  اإىل  كما تطّرق 

الاّلزمة لإجناز العمل والإ�سراع ببّت امللفات.

تبذلها  التي  اجلهود  على  ال�سّراف  الوزير  اأثنى  جهته،  من 

امللفات  لإمتام  املزيد  بذل  اإىل  داعًيا  الع�سكرية،  املحكمة 

والبّت فيها يف اأ�سرع وقٍت ممكن، م�سدًدا على �سرورة تعزيز 

التعاون بني وزارات الدفاع والداخلية والعدل، نظًرا اإىل الرابط 

بني اأجهزة الوزارات الثالث.

الع�سكرية  املحكمة  احتياجات  مبتابعة  ال�سّراف  ووعد 

مع قيادة اجلي�ش واملعنيني، ل�سّيما يف ما خ�ّش تو�سيع قاعات 

وال�سجون،  النظارات  غ��رف  بع�ش  وا�ستحداث  املحاكمة 

بالإ�سافة اإىل تفعيل عملية املكننة حلفظ امللفات وحمايتها 

من اأي موؤثرات قد توؤدي اإىل تلفها، وزيادة العنا�سر الب�سرية من 

خالل التطّوع مل�سلحة املحكمة الع�سكرية.

بعد ذلك، جال الوزير ال�سّراف يرافقه رئي�ش املحكمة والق�ساة 

وقاعات  النظارة  اأو�ساع  اّطلع على  املبنى، حيث  وال�سباط يف 

املحاكمة وباقي الأق�سام.

ن�ساطات 

الوزير

العدد 10387/386

الوزير ال�صّراف وقائد اجلي�ش يبحثان 

يف االأو�صاع االأمنّية يف خمتلف املناطق

التقى وزير الدفاع الوطني يعقوب ريا�ش ال�سّراف يف مكتبه يف 

الوزارة، قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، وبحث معه يف �سوؤون 

ينّفذها  التي  واملهّمات  واحتياجاتها،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

ت�سّلل  ملنع  املّتخذة  والإج��راءات  ال�سرقية  احلدود  على  اجلي�ش 

الإرهابيني. 
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على  واأثنى  اجلي�ش،  بعيد  عون  العماد  ال�سّراف  الوزير  وهّناأ 

الداخل  ويف  احلدود  اللبناين على  اجلي�ش  يبذلها  التي  اجلهود 

والتي اأثمرت هدوًءا وا�ستقراًرا اأمنًيا.

�سباط  من  وفد  يرافقه  ال�سّراف  الوزير  زار  لح��ق،  وق��ٍت  ويف 

الغرفة الع�سكرية، العماد قائد اجلي�ش يف مكتبه، حيث قّدم 

الأو�ساع  يف  معه  وبحث  اجلي�ش،  عيد  منا�سبة  يف  التهنئة  له 

الأمنّية وامل�ستجدات امليدانية على احلدود ال�سرقية.

... ومديرية اأمن الدولة

قام الوزير ال�سّراف بزيارة اإىل املديرية العامة لأمن الدولة، حيث 

ا�ستقبله املدير العام اللواء طوين �سليبا يف ح�سور نائبه العميد 

اًل عن اأو�ساعها. �سمري �سنان، وقّدم �سرًحا مف�سّ

من جهته، اأثنى الوزير ال�سّراف على جهود املديرية وقّدم اإىل 

لتقدمي  التام  ا�ستعداده  درًعا تكرميية، موؤّكًدا  اللواء �سليبا 

الدعم املعنوي للمديرية، خدمة لالأمن وال�ستقرار يف الوطن.

... ويتفّقد لواء امل�صاة الثالث يف جب جنني

تفّقد وزير الدفاع الوطني قيادة لواء امل�ساة الثالث يف جب جنني 

يف البقاع الغربي، حيث كان يف ا�ستقباله قائد اللواء العميد 

الركن ح�سن حيدر واأركان اللواء و�سباطه.

وبعد جولة له يف داخل غرفة عمليات اللواء، حيث اّطلع على 

الذي  الأمني  بالهدوء  الدفاع  وزير  اأ�ساد  ينّفذها،  التي  املهّمات 

اللبناين  تعاون بني اجلي�ش  ثمرة  والذي هو  املنطقة  ميّيز هذه 

ال�سّراف الع�سكريني للبقاء على  الوزير  البلدات. ودعا  واأهايل 

جهوزية لأّن اأعداء لبنان ل ي�ست�سيغون فكرة بقائه هادًئا، ثّم 

اختتم زيارته بوقفة اأمام ن�سب �سهداء اللواء.



ن�ساطات 

الوزير

العدد 12387/386

الدفاع  وزارة  �سهدت  وال�سيا�سة،  الأم��ن  هموم  من  بعيًدا 

يتمّنى  طفل  قلب  اإىل  الفرح  اأدخلت  اإن�سانية  مبادرة  الوطني 

وحققت حلمه. فبالتعاون بني الوزارة وجمعية »متّنى«، قّدم 

الوزير ال�سّراف للطفل مهدي ق�ساق�ش الذي يخ�سع للعالج من 

مر�ش ال�سرطان، بزة اجلي�ش و�سيًفا...

يف  �سابًطا  ي�سبح  ب��اأن  اأمنيته  عن  اأع��رب  ال��ذي  ق�ساق�ش 

امل�ستقبل، انتقل من منزله اإىل وزارة الدفاع الوطني مبوكب 

لقاء  اأعقبه  ر�سمي،  ا�ستقبال  له  اأُقيم  و�سوله  وفور  ع�سكري. 

وزير  ووفٍد من جمعية »متّنى » يف مكتب  العائلة  اأفراد  مع 

الدفاع الذي ا�ستمع اإليه ثّم األب�سه بّزة ع�سكرية، وقّلده �سيف 

تخّرج ال�سباط.

اآماًل  للجي�ش،  ال�سديد  الطفل ق�ساق�ش عن حّبه  بدوره، عرّب 

اأن يتمّكن من الدخول اإىل ال�سلك الع�سكري عند تعافيه، 

وقال: »مّلا اأعمل عملية و�سّح بّدي فوت على اجلي�ش«.

حمّبة  �سفت  مهدي  يا  »بعيونك  قائاًل:  ال�سّراف  الوزير  فرّد 

الوطن«. ومتّنى له »التعايف وال�سحة«، اآماًل »اأن ياأتي يوم ويراه 

فيه يف �سفوف �سباط اجلي�ش اللبناين«.

الإره���اب  مكافحة  ف��رع  ق�ساق�ش  الطفل  زار  ك��ذل��ك، 

جولة  له  ُنّظمت  كما  الع�سكرية،  وال�سرطة  والتج�س�ش، 

بالزورق يف قاعدة بريوت البحرية.

مبادرة اإن�صانية يف وزارة الدفاع: مهدي ق�صاق�ش يت�صّلم ال�صيف





ا�ستقباالت 

القائد

العدد 14387/386

�سفري ال�سني

�سفري بريطانيا�سفرية الوليات املّتحدة الأمريكية

�سفرية الرنوج�سفري اإ�سبانيا

�سفرية جمهورية كولومبيا

قائد اجلي�ش ي�صتقبل �صفراء

يف  مكتبه  يف  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

 Elizabeth الريزة، �سفرية الوليات املّتحدة الأمريكية ال�سّيدة

 Daniel يرافقها ملحق الدفاع الأمريكي العقيد Richard

جي�سي  بني  الثنائية  العالقات  يف  البحث  وجرى   ،Mouton
البلدين.

 Hugo ال�سّيد  الربيطاين  ال�سفري  ع��ون  العماد  وا�ستقبل 

 ،Chris Gunning يرافقه امللحق الع�سكري املقدم Shorter



وعالقات  واملنطقة  لبنان  يف  العامة  الأو�ساع  يف  معه  وبحث 

التعاون الع�سكري بني البلدين.

 José Maria Ferré De كما ا�ستقبل �سفري اإ�سبانيا ال�سّيد

 ،Lene Natasha Lind ال�سّيدة  الرنوج  و�سفرية   ،La Pena
الع�سكري  امللحق  يرافقه   Wang Xian ال�سّيد  ال�سني  و�سفري 

العالقات  يف  البحث  وجرى   ،Ouyang Haisheng العميد 

بني اجلانبني.

ا، �سفرية جمهورية كولومبيا  والتقى العماد قائد اجلي�ش اأي�سً

ال�سّيدة جورجني ال�ساعر مالط، و�سفرية دولة �سريلنكا ال�سّيدة 

اأفتاب  ال�سّيد  الباك�ستاين  وال�سفري   ،Wijeraten Mendis
اأحمد خوخري يرافقه امللحق الع�سكري العقيد حممد يو�سف 

وال�سفري  بوزيان،  اأحمد  ال�سّيد  اجلزائري  وال�سفري  ماليك، 

ال�سوري يف لبنان ال�سّيد علي عبد الكرمي علي، وبحث معهم 

يف الأو�ساع العامة والتطّورات الراهنة.

اأ�سرف  ال�سّيد  لبنان  يف  الفل�سطيني  ال�سفري  ا�ستقبل  كما 

فتح  حركة  يف  وامل�سوؤول  الأحمد  ع��زام  الوزير  يرافقه  دب��ور 

املخّيمات  اأو�ساع  التداول يف  العردات، وجرى  اأبو  ال�سّيد فتحي 

الفل�سطينية.
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ال�سفري ال�سوري

ال�سفرية ال�سريلنكية

ال�سفري اجلزائريال�سفري الباك�ستاين

ال�سفري الفل�سطيني



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 16387/386

... ووزير االأمن الربيطاين

يف  مكتبه  يف  ع��ون،  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

الريزة، وزير الأمن الربيطاين ال�سّيد Ben Wallace على راأ�ش وفد 

مرافق، يف ح�سور ال�سفري Hugo Shorter وامللحق الع�سكري 

التعاون  تعزيز  �سبل  البحث  وتناول   .Chris Gunning املقدم 

الربيطانية  امل�ساعدات  وبرنامج  البلدين  جي�سي  بني  الأمني 

املقدمة للجي�ش اللبناين.

... ونائًبا يف الربملان االأملاين

وا�ستقبل قائد اجلي�ش النائب يف الربملان الأملاين ال�سّيد غونر 

 Martin Huth ال�سّيد  الأمل��اين  ال�سفري  ح�سور  يف  كرجن�ش 

وامللحق الع�سكري املقدم Dietrich Jensch، وجرى البحث يف 

اأو�ساع لبنان واملنطقة وعالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

... وقائد القوات الرّبية االأمريكية

الو�سطى  القيادة  يف  الرّبية  القوات  قائد  العماد عون  وا�ستقبل 

الأمريكية اجلرنال Michael Garrett على راأ�ش وفٍد مرافق، 

الع�سكري  وامللحق   Elizabeth Richard ال�سفرية  ح�سور  يف 

الدفاعي العقيد Daniel Mouton، وجرى التداول يف جمالت 

تدريب  جمال  يف  ا  خ�سو�سً اجلانبني،  بني  الع�سكري  التعاون 

الوحدات الربية اللبنانية وت�سليحها.

... ووفًدا ع�صكرًيا اإيطالًيا

 Nicola كما ا�ستقبل وفًدا ع�سكرًيا اإيطالًيا برئا�سة اجلرنال

جي�سي  بني  التعاون  عالقات  يف  البحث  وج��رى   ،Zanelli
البلدين.
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قائد قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان

رئي�س بعثة هيئة مراقبة الهدنة

مدير عام وكالة الأونروا

املمّثل ال�سخ�سي للأمني العام للأمم املّتحدة

رئي�س اأركان قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان

ممّثلة مفّو�سية الأمم املّتحدة العليا ل�سوؤون الّلجئني

... وم�صوؤولني يف االأمم املّتحدة

لالأمم  العام  لالأمني  ال�سخ�سي  املمّثل  عون،  العماد  ا�ستقبل 

املّتحدة ال�سّيدة Sigrid Kaag التي اأعربت عن دعمها للجي�ش 

يف مكافحة الإرهاب واحلفاظ على ا�ستقرار لبنان.

كما ا�ستقبل العماد عون، قائد قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة 

 Pierre يف لبنان اللواء مايكل بريي، ورئي�ش اأركانها العميد

Liot De norbecourt، وجرى البحث يف الأو�ساع على احلدود 
اجلنوبية وعالقات التعاون بني اجلانبني.

ورئي�ش  الهدنة  مراقبة  هيئة  بعثة  رئي�ش  ا�ستقبل  كذلك، 

مفّو�سية  وممّثلة   ،David Gawn Arthur اللواء  اأركانها 

جريار،  مرياي  ال�سّيدة  الاّلجئني  ل�سوؤون  العليا  املّتحدة  الأمم 

.Claudio Cordone ومدير عام وكالة الأونروا ال�سّيد



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 18387/386

امللحق الع�سكري الهولندي امللحق الع�سكري الروماين

... وملحقني 

ع�صكريني

ا�ستقبل العماد عون، امللحق الع�سكري الروماين العقيد Dorel Sandou يف زيارة وداعّية قّدم فيها خلفه 

.Mihai Gabriel Pascariu العقيد

 Carel املقدم  خلفه  قّدم  الذي   Jan-Willem Mezger املقدم  الهولندي  الع�سكري  امللحق  ا�ستقبل  كما 

.Gerritsen

... ووفًدا من املركز الدويل لتطوير �صيا�صات الهجرة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، 

 ICMPD الهجرة  �سيا�سات  لتطوير  ال��دويل  املركز  من  وف��ًدا 

برئا�سة ال�سيد Martijn Pluim، وتناول البحث التعاون القائم 

يف جمال تاأهيل مراكز التدريب اخلا�سة باأفواج احلدود الربية.

... واأمني عام املجل�ش االأعلى اللبناين - ال�صوري

اللبناين  الأعلى  املجل�ش  عام  اأم��ني  عون  العماد  ا�ستقبل 

على  الأو�ساع  يف  معه  وبحث  خوري،  ن�سري  الأ�ستاذ  ال�سوري   -

احلدود اللبنانية – ال�سورية.
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قن�صل غامبيا  قن�صل �صرياليون

ا�ستقبل قائد اجلي�ش قن�سل �سرياليون الفخري ال�سّيد دونالد عبد، وقن�سل غامبيا يف لبنان ال�سّيد حممد 

بّزي الذي قّدم هبة مالية مل�سلحة اجلي�ش.

... وقن�صلي 

�صرياليون وغامبيا

... ورئي�س بعثة اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر

لل�سليب  الدولية  اللجنة  بعثة  رئي�ش  عون  العماد  ا�ستقبل 

الأحمر يف لبنان ال�سيد Fabrizzio Carboni، يف زيارة وداعّية 

التقى  الذي   Christophe Martin ال�سّيد  خلفه  فيها  قدم 

العماد عون يف وقٍت لحق، وبحث معه يف �سبل تعزيز التعاون 

بني اجلانبني.

... وعميد ال�صلك القن�صلي يف لبنان مع وفد

ال�سلك  عميد  عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

القن�سلي يف لبنان وقن�سل عام �سنغافورة ال�سّيد جوزاف حبي�ش 

مع وفد مرافق، �سّم ال�سادة: جاك �سّراف، وجيه البزري، يو�سف 

كنعان، خليل زنتوت، خليل فتال واليا�ش �سعد، يف زيارة اأعربوا 

فيها عن دعم ال�سلك القن�سلي للجي�ش اللبناين وتقديره للدور 

الذي يوؤديه يف الدفاع عن لبنان واحلفاظ على اأمنه وا�ستقراره.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 20387/386

النائب اأنطوان زهرا

النائب علي عمار

النائب اإيلي ماروين

النائب زياد اأ�صود

النائب قا�صم عبد العزيز

النائب وليد اخلوري

... ونّواًبا

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، النّواب ال�سادة: زياد اأ�سود، قا�سم عبد العزيز، وليد اخلوري، اأنطوان زهرا، علي عمار، 

اإيلي ماروين، اآلن عون، عا�سم قان�سو، وائل اأبو فاعور يرافقه وزير الدولة ل�سوؤون حقوق الإن�سان اأمين �سقري، ثّم النائب اأنطوان �سعد 

يرافقه رئي�ش بلدية را�سيا ال�سّيد ب�سام دلل.
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النائب وائل اأبو فاعور والوزير اأمين �صقري

النائب اأنطوان �صعد

النائب اآالن عون

النائب عا�صم قان�صو

... والوزير نقول تويني

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون يف مكتبه يف الريزة، 

وزير الدولة ل�سوؤون مكافحة الف�ساد ال�سّيد نقول تويني مع وفد 

مرافق.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 22387/386

مدير عام اجلمارك

وفد من املحافظني

رئي�صة حزب الدميوقراطيني االأحرار 

املدير العام للأمن العام

العماد جان قهوجي

الرئي�س العام للرهبانية اللبنانية املارونية

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، يف مكتبه يف الريزة، املدير العام للأمن العام اللواء 

املوؤ�س�ستني  القائم بني  والتن�سيق  ال�سرقية  الأو�ساع على احلدود  البحث  وتناول  اإبراهيم،  عبا�ش 

يف �سوء التطّورات الراهنة. كما التقى مدير عام اجلمارك ال�سّيد بدري �ساهر، وبحث معه يف 

التعاون امل�سرتك بني املوؤ�س�ستني.

... وقادة اأجهزة اأمنّية

ا�ستقبل العماد عون يف مكتبه يف الريزة، قائد اجلي�ش ال�سابق العماد جان قهوجي، وجرى التداول يف التطّورات 

الراهنة.

ال�سّيد من�سور �سو،  ب�سري خ�سر، وحمافظ اجلنوب  الأ�ستاذ  الهرمل   – املحافظني، �سّم حمافظ بعلبك  وفًدا من  ا�ستقبل  كما 

وحمافظ عكار ال�سّيد عماد لبكي، وتناول البحث الأو�ساع العامة و�سوؤوًنا تتعّلق باأمن املناطق.

والتقى العماد عون الرئي�ش العام للرهبانية اللبنانية املارونية الآباتي نعمة الل�ه الها�سم على راأ�ش وفٍد من الرهبانية، ورئي�سة 

حزب الدميوقراطيني الأحرار ال�سّيدة تري�سي �سمعون، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف البلد.

... ووفوًدا









جوالت 

القائد

العدد 26387/386

على  واإ�صراره  اجلي�س  قدرة  عون  جوزاف  العماد  اجلي�س  قائد  اأّكد 

اإىل  الآيلة  جهوده  اإطار  يف  �صتعرت�صه  التي  امل�صاعب  خمتلف  مواجهة 

واإىل  القتالية  كفاءته  اإىل  بال�صتناد  وذلك  الإرهابّية،  التنظيمات  دحر 

الدقيق  اجلي�س  التزام  على  �صدد  واإذ  حوله.  وال�صعبي  ال�صيا�صي  اللتفاف 

ي�صمح  لن  اأّنه  اأّكد  الإن�صان،  وحقوق  الإن�صاين  الدويل  القانون  معايري 

بجعل املخّيمات �صتاًرا للإرهابيني. 

كلم قائد اجلي�س جاء يف �صياق تفّقده القوى الع�صكرية املنت�صرة يف عّدة 

مناطق ومواقع. 

قائد اجلي�س يف جرود بعلبك والقوات اجلوّية

يف جرود بعلبك

القوى  ع��ون  العماد  تفّقد 

ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��ن��ت�����س��رة يف 

وحميطها  الطفيل  منطقة 

ب��ع��ل��ب��ك، ف��ج��ال  يف ج����رود 

واّط��ل��ع على  م��راك��زه��ا  يف 

واحتياجاتها،  اأو���س��اع��ه��ا 

ث����م اج���ت���م���ع ب��ال�����س��ب��اط 

وال��ع�����س��ك��ري��ني وزّوده������م 

التوجيهات اللزمة.

وق���د ����س���ّدد ال��ع��م��اد ع��ون 

التدابري  جميع  اتخاذ  على 

البلدات  حلماية  امليدانية 

اأهلها  �سلمة  وتاأمني  احلدودية،  والقرى 

قدرة  اأّكد  كما  اإرهابي.  خرق  اأي  من 

خمتلف  مواجهة  على  واإ�سراره  اجلي�ش 

امل�ساعب التي �ستعرت�سه يف اإطار جهوده 

الإرهابية،  التنظيمات  دحر  اإىل  الآيلة 

القتالية  الكفاءة  اإىل  بال�ستناد  وذلك 

التي اأثبتها يف اأكرث من حمطة وجتربة، 

حوله.  وال�سعبي  ال�سيا�سي  اللتفاف  واإىل 

الذي  اجلي�ش  اأّن  اإىل  عون  العماد  ولفت 

اأ�سعب  يف  لبنان  يحمي  اأن  ا�ستطاع 

حا�سًرا  �سيحميه  بها،  مّر  التي  الظروف 

وم�ستقبًل مهما كّلفه ذلك من اأثمان 

�سجيج  اإىل  ي�سغي  ول��ن  وت�سحيات، 

بني  تعلو  التي  املغر�سة  الأ�سوات  بع�ش 

احلني والآخر، للت�سوي�ش على اأداء واجبه 

واحلفاظ  الوطن  عن  الدفاع  يف  املقّد�ش 

على اأمنه وا�ستقراره.
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... ويف قيادة القّوات اجلوية

ك��ذل��ك، ت��ف��ّق��د ال��ع��م��اد ع���ون ق��ي��ادة 

ال��ق��ّوات اجل��وي��ة يف ع��ني ال��رم��ان��ة، حيث 

على  مّطلًعا  اأق�سامها،  خمتلف  يف  جال 

ثّم عقد  تنّفذها.  التي  واملهّمات  ن�ساطاتها 

وزّودهم  والع�سكريني  ال�سباط  اجتماًعا مع 

توجيهاته.

القّوات  جهود  على  عون  العماد  اأثنى  وقد 

اجلوية، لتطوير قدراتها ورفع م�ستوى اأدائها 

القتايل بالإمكانات املتوافرة، منوًها بدورها 

من  امليدانية،  ال��وح��دات  دع��م  يف  الفاعل 

وتدمري  اجلّوي  ال�ستطلع  عمليات  خلل 

اإىل  والع�سكريني  ال�سباط  داعًيا  الأهداف، 

التي  باملهّمات  للقيام  الكامل  ال�ستعداد 

تقت�سيها املرحلة املقبلة.

اجلي�ش  وح��دات  اأّن  ع��ون  العماد  واأّك���د 

ت�ستهدف  ال�سرقية،  احل��دود  على  املنت�سرة 

مواقع  الأوق����ات،  م��ن  وق��ت  اأّي  ويف  دائ��ًم��ا 

امل��ج��م��وع��ات الإره���اب���ي���ة وحت��ّرك��ات��ه��ا 

الأمر  الثقيلة،  بالأ�سلحة  ت�سّللها  وخطوط 

وت�سييق  حما�سرتها  اإىل  تباًعا  اأّدى  ال��ذي 

واإذ  الأق�����س��ى.  احل���ّد  اإىل  عليها  اخل��ن��اق 

حالًيا  يرتّكز  اجلي�ش  جهد  اأّن  اإىل  اأ�سار 

عر�سال(على  ج���رود  معركة  اأث��ن��اء  )يف 

من  النازحني  وخمّيمات  الأه��ايل  حماية 

اأّنه  اإىل  لفت  الإرهابيني،  ت�سلل  حم��اولت 

الأحمر  ال�سليب  مع  وبالتن�سيق  ا  اأي�سً يقوم 

بتقدمي  اللبناين،  الأحمر  وال�سليب  الدويل 

امل�ساعدات الطبية والغذائية للنازحني.

يف  ج��رت  التي  التوقيفات  اإىل  وبالن�سبة 

املخّيمات )اآخر حزيران املا�سي(، لفت قائد 

من  خطرًيا  اإرهابًيا   50 وج��ود  اإىل  اجلي�ش 

املدّبرة  الروؤو�ش  من  بع�سهم  املوقوفني،  بني 

الع�سكريني  اختطاف  يف  امل�ساركني  ومن 

والهجوم على مهنّية عر�سال خلل اأحداث 

التزامه  ومع  اجلي�ش  ب��اأّن  واأّك��د   .2014 اآب 

يجعل  لن  الإن�سان،  حقوق  معايري  الدقيق 

من املخّيمات �ستاًرا للإرهابيني، ميّكنهم 

لتنفيذ  والإع��داد  اخلفاء  يف  التخطيط  من 

عمليات اإرهابّية يف الداخل.





تد�سني
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ن قاعة يف املجل�س الع�صكري  قائد اجلي�س يد�صّ

واأخرى يف مركز البحوث والدرا�صات ال�صرتاتيجية

يف ح�سور قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون واأع�ساء املجل�ش 

�سمري  ال�سّيد  عودة  بنك  اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش  الع�سكري 

اجلي�ش  قيادة  مبنى  يف  اأُقيم  مرافق،  وفد  راأ���ش  على  حنا 

احتفال يف منا�سبة اإعادة تاأهيل قاعة اجتماعات املجل�ش 

الع�سكري بتقدمة من البنك املذكور.

م�ساهمتها  ع��ودة  بنك  لإدارة  عون  العماد  �سكر  وقد 

اجلي�ش  جت��اه  ال�سابقة  مبادراتها  وجميع  الكرمية، 

اللبناين، والتي تعّب عن ت�سامنها مع املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

وال�سعور بامل�سوؤولية الوطنية يف مواجهة خمتلف التحديات. 

بدوره، توجه ال�سّيد حنا بالتهنئة اإىل العماد عون يف منا�سبة 

اجلي�ش،  ب��دور  واع��ت��زازه  فخره  عن  معرًبا  اجلي�ش،  عيد 

وت�سحيات عنا�سره دفاًعا عن لبنان وحفاًظا على وحدته 

وا�ستقراره.

رعى قائد اجلي�ش حفل تد�سني قاعة املحا�سرات اجلديدة يف 

مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية يف الريحانية. 

املركز، للرتقاء  القّيمني على  العماد عون بجهود  نّوه  وقد 

ا جلهة ا�ست�سافة  بدوره الفكري والثقايف والأكادميي، خ�سو�سً

على  ال�سوء  تلقي  التي  والدولّية،  املحلّية  والندوات  املوؤمترات 

اأ�سبابها  حتديد  بغية  املعا�سرة  وامل�سكلت  الأزم��ات  اأب��رز 

هذا  اأّن  عون  العماد  واعتب  معاجلتها.  واإط��ار  وخلفّياتها 

خللها  من  يطّل  التي  امل�سرقة  الوجوه  اأح��د  ميّثل  املركز 

تطويره  على  بالعمل  واع��ًدا  امل��دين،  املجتمع  على  اجلي�ش 

اإمكاناته.  وتعزيز 

الوطن  على  الع��ت��داء  كما  ق��ائ��ًل:  اجلي�ش  قائد  وختم 

يواجه باإرادة ال�سمود والدفاع، كذلك الفكر الهّدام، يواجه 

بالفكر البّناء، ومعركتنا الع�سكرية والأمنية �سّد الإرهاب، 

والأخلقية،  والإن�سانية  الثقافية  القيم  بالتزام  دائًما  تقرتن 

التي يعتنقها اجلي�ش وت�سّكل جزًءا ل يتجّزاأ من ر�سالته. 



ن�ساطات 

القيادة
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العماد  اجلي�ش  قائد  عقد 

يف  اجتماًعا  ع��ون،  ج��وزاف 

البيطاين  ال�سفري  ح�سور 

 Hugo Shorter ال�����س��ّي��د 

وجلنة   ،John Rath ال�سّيد  الأمريكية  ال�سفرية  وممّثل 

الأمريكية  امل�����س��اع��دات  برنامج  على  العليا  الإ���س��راف 

العمل  فريق  واأع�ساء  ال��ّبي��ة،  احل��دود  حلماية  والبيطانية 

اخلطوات  تقييم  جرى  وقد  البنامج.  بهذا  املعني  امل�سرتك 

اخلط�وات  وع�ر�ش  ال�سعي�د،  ه�ذا  على  حتقيقها  مّت  التي 

احتياج�ات  �س�وء  يف  البنام�ج  تنفي�ذ  ل�ستكم�ال  الّلحق�ة 

اجلي��ش.

العماد عون الذي نّوه بجهود هذا الفريق، توّجه بال�سكر اإىل 

ال�سلطات الأمريكية والبيطانية التي توا�سل تنفيذ برنامج 

الذي  الأمر  الّبية،  احلدود  اأفواج  بتجهيز  اخلا�سة  امل�ساعدات 

القتالية. وجدد  اأثر فاعل يف رفع م�ستوى جهوزّيتها  كان له 

يخو�سها  التي  املفتوحة  احلرب  باأّن  التاأكيد  اجلي�ش  قائد 

لبنان  حماية  على  اأهدافها  تقت�سر  ل  الإرهاب،  �سّد  اجلي�ش 

ا جزء من اجلهد الدويل للق�ساء على هذا  فح�سب، بل هي اأي�سً

اخلطر الذي يتهدد العامل باأ�سره.

 ،Rath وال�سّيد Shorter من جهتهما، نّوه كّل من ال�سفري

احلدود  �سبط  يف  املمّيزة  واإجنازاته  اللبناين  اجلي�ش  بكفاءة 

عن  اأعربا  كما  الإرهابية،  التنظيمات  ومواجهة  اللبنانية 

لبنان  عن  دفاًعا  للجي�ش،  الدعم  تقدمي  بلديهما  التزام 

وحفاًظا على ا�ستقراره و�سلمة اأرا�سيه.

... ويرتاأ�س اجتماع 

جلنة الإ�صراف العليا 

على برنامج 

امل�صاعدات الأمريكية 

والربيطانية حلماية 

احلدود الربية

... ويعقد اجتماًعا مع 

قادة الأجهزة الأمنية

ع��ق��د ق��ائ��د اجل��ي�����ش، يف 

اجتماع  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

ع��م��ل م��ع ق����ادة الأج��ه��زة 

الأمنية، �سمَّ كًل من مدير 

عام الأمن العام اللواء عبا�ش 

اإب��راه��ي��م، م��دي��ر ع���ام ق��وى 

عماد  اللواء  الداخلي  الأم��ن 

ع��ث��م��ان، وم��دي��ر ع��ام اأم��ن 

�سليبا،  ط��وين  ال��ل��واء  ال��دول��ة 

الجتماع  خلل  ُبحثت  وقد 

التطّورات الأمنّية يف البلد، اإىل تن�سيق الإجراءات واجلهود يف جمال تفكيك ال�سبكات واخلليا الإرهابية، وملحقة مطلقي 

الّنار خلل املنا�سبات، ،مكافحة اجلرائم املنّظمة والفردية على اأنواعها.



... ومع ال�صباط الأعوان 

ال�سباط  مع  ال��ريزة  يف  ُعقد  اجتماًعا  ع��ون  العماد  تراأ�ش 

الأعوان، ح�سره اأركان القيادة وقادة الوحدات الكبى، وعر�ش 

لهم الأو�ساع الدولية واملحّلية و�سوؤون املوؤ�س�سة الع�سكرية، ثم 

اأعطى توجيهاته يف ما يتعّلق مبهّمات الوحدات يف املرحلة 

ومواجهة  الإرهاب  املقبلة، ويف مقّدمها موا�سلة احلرب على 

الأم��ن  م�سرية  على  واحلفاظ  الإ�سرائيلي،  العدو  تهديدات 

مديرية  نّفذتها  التي  النوعّية  بالعمليات  منّوًها  وال�ستقرار، 

خلل  عر�سال  منطقة  يف  الع�سكرية  والوحدات  املخابرات 

الآونة الأخرية.

اأف�سل  يف  البلد هو  الأمني يف  الو�سع  اأّن  اجلي�ش  قائد  واأّكد 

خمتلف  ت�سهده  الذي  املمّيز  ال�سياحي  الن�ساط  واأن  حالته، 

اإىل اجلهود  الأوىل  بالدرجة  يعود  العام،  اللبنانية هذا  الأرا�سي 

لإ�ساعة  الأمنية  الأجهزة  و�سائر  اجلي�ش  يبذلها  التي  املكّثفة 

اأ�سار  الإرهاب،  وحول موا�سلة احلرب على  وال�ستقرار.  الأمان 

واأّن  يومّية،  �سبه  هي  الإط��ار  هذا  يف  اجلي�ش  اإجن��ازات  اأّن  اإىل 

معنويات الإرهاربيني اأ�سبحت يف احل�سي�ش، نتيجة العمليات 

لهم،  اجلي�ش  ي�سّددها  التي  املوجعة  وال�سربات  ال�ستباقية 

هو  الع�سكرية  عملياته  يف  اجلي�ش  ميّيز  ما  اأّن  على  م�سّدًدا 

ا حر�سه  التزامه التام مبادئ القانون الدويل الإن�ساين، وخ�سو�سً

الدقيق على �سلمة اأرواح املواطنني واملقيمني الأبرياء، وهذا ما 

لإ�سابات خطرة،  الع�سكريني  بتعّر�ش عدد كبري من  جتّلى 

نتيجة اإقدام الإرهابيني على اتخاذ املدنيني الأبرياء دروًعا لهم.

ميّثلون  الذين  الأع��وان،  ال�سباط  داعًيا  اجلي�ش  قائد  وختم 

وال�ستعداد  اإىل مزيد من اجلهوزية  الفتي  ع�سب اجلي�ش ودمه 

على  الإ�سرائيلية  التهديدات  مواجهة  يف  �سواء  للت�سحية، 

احلدود اجلنوبية، اأو يف اإطار متابعة العمليات الع�سكرية ل�سّل 

قدرات الإرهابيني ودحرهم عن احلدود ال�سرقية. 
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... ويح�صر مناورة هجومّية بالذخرية احلّية

العام  الأمن  عام  ومدير  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ح�سور  يف 

قادة  الع�سكري وممّثلني عن  املجل�ش  واأع�ساء  ابراهيم  اللواء عبا�ش 

الأجهزة الأمنّية، نّفذ التلمذة ال�سباط يف ال�سنتني الثالثة والثانية يف 

جرد  منطقة  يف  احلّية  بالذخرية  هجومّية  مناورة  احلربية،  الكّلية 

واأفواج:  اللوج�ستي  واللواء  اجلوية  القوات  مب�ساركة  وذلك  العاقورة، 

والإ�سارة.  للدروع  امل�ساد  الهند�سة،  الثاين،  املدفعية  الأول،  املدّرعات 

نة  �سملت املناورة اإنزال وحدات من الطّوافات ومهاجمة مواقع حم�سّ

داخل خطوط العدو، وا�ستخدمت فيها الذخرية احلّية.

امل�ساركة  والوحدات  ال�سباط  التلمذة  ب��اأداء  اجلي�ش  قائد  نّوه  وقد 

اأعلى  اإىل  يوؤّدي  الذي  النوعي  التدريب  اأهمّية  على  م�سدًدا  املناورة،  يف 

يف  القائمة  التدريب  ور�سة  اأّن  اإىل  ولفت  والح��رتاف.  املهارة  درج��ات 

على  وا�سح  ب�سكٍل  انعك�ست  قد  ال�سعد،  خمتلف  على  اجلي�ش 

فعالية املهّمات الدفاعية والأمنية التي تنّفذها الوحدات الع�سكرية، 

ا يف مواجهة التنظيمات الإرهابية والق�ساء على خلياها يف  خ�سو�سً

الداخل. وهذه الفعالّية جتّلت يف دّقة التنفيذ و�سرعة احل�سم وحتقيق 

اإىل احلد  واملادية  وتقليل اخل�سائر اجل�سدية  النتائج من جهة،  اأف�سل 

الأق�سى من جهٍة اأخرى.











ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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يف  ك،  مّلّلكاّ حامت  الركن  اللواء  الأركّلّلان  رئي�س  ا�ستقبل 

د  ال�سياّ لبنان  يف  الأونّلّلروا  وكالة  عام  مدير  الّلّلرزة،  يف  مكتبه 

و�سبل  العامة  الأو�ساع  يف  معه  وبحث   ،Claudio Cordone
تفعيل التعاون بني اجلي�س والأونروا.

 Inegma ك املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة وا�ستقبل اللواء الركن مكاّ

د ريا�س قهوجي، وامللحق الع�سكري الباك�ستاين العقيد  ال�سياّ

ك. حممد يو�سف مكاّ

واب ال�سادة: اأمني وهبة  كذلك، ا�ستقبل رئي�س الأركان، الناّ

 رئي�س الأركان ي�صتقبل مدير عام الأونروا و�صخ�صيات

مدير عام  

وكالة 

الأونروا 

النائبان 

اأمني وهبة 

واأنطوان 

�سعد

النائب وائل 

اأبو فاعور 

والوزير 

اأمين �سقري

ال�سّيد 

ريا�ض 

قهوجي

امللحق 

الع�سكري 

الباك�ستاين

�سفري لبنان 

يف اليمن

النائب 

ال�سابق 

طالل 

املرعبي

الوزيران 

ال�سابقان 

اآلن حكيم 

و�سليم 

ال�سايغ

روؤ�ساء 

الأركان 

ال�سابقون
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وفد من 

بلدية 

حا�سبيا

وفد من 

نقابة جتار 

ال�سمال

م�سايخ 

حا�سبيا

الأ�ستاذ 

دريد 

ياغي

وفد من 

اآل الأعور

ال�سيخ 

�سمري 

ال�ساهر

وفد من 

منتدى 

اجلرد

وفد من 

روؤ�ساء 

بلديات يف 

ق�ساءي 

بعبدا 

وعاليه

وفد من 

جمعية 

اأن�سار 

الوطن

ال�سّيد 

جورج 

لقي�ض

ل�سوؤون حقوق  الدولة  وزير  يرافقه  اأبو فاعور  وائل  واأنطوان �سعد، 

ة. الإن�سان اأمين �سقر، وا�ستعر�س معهم �سوؤوًنا عاماّ

د  ال�سياّ اليمن  لبنان يف  ا، �سفر  اأي�سً الأركان  رئي�س  ار  زواّ ومن 

ال�سابقان  الوزيران  ال�سابق طكل املرعبي،  النائب  هادي جابر، 

اآلن حكيم و�سليم ال�سايغ، روؤ�ساء الأركان ال�سابقون، نائب 

رئي�س احلزب التقدمي ال�سرتاكي الأ�ستاذ دريد ياغي، ال�سيخ 

بلدية  الأعور،  اآل  حا�سبيا،  م�سايخ  من:  وفود  ال�ساهر،  �سمر 

بلديات  روؤ�ساء  اجلرد،  منتدى  ال�سمال،  جتار  نقابة  حا�سبيا، 

د جورج  وال�سياّ الوطن،  اأن�سار  وعاليه، جمعية  بعبدا  يف ق�ساءي 

لقي�س.





جوالت 

رئي�س االأركان
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رئي�س الأركان يتفّقد الوحدات الع�صكرية املنت�صرة يف القاع وراأ�س بعلبك وعر�صال

د رئي�س  بالتزامن مع املعارك التي جرت يف جرود عر�سال، تفقاّ

الع�سكرية  الوحدات  ك،  مكاّ حامت  الركن  اللواء  الأركّلّلان 

وعر�سال، حيث جال  بعلبك  وراأ�س  القاع  مناطق  املنت�سرة يف 

ًها بجهودهم  يف مراكزها واجتمع بال�سباط والع�سكريني منواّ

�سرب  اأهمية  على  ك  مكاّ الركن  اللواء  ز  وركاّ وت�سحياتهم. 

اأو  عر�سال  بلدة  باجتاه  الإرهابيني  ل  ت�سلاّ خطوط  اجلي�س 

واإبعادهم  الأهايل  حماية  تاأمني  وبالتايل  النازحني،  خميمات 

عن �ساحة ال�ستباكات، بالإ�سافة اإىل تاأمني و�سول امل�ساعدات 

ال�سليب  مع  بالتن�سيق  املخيمات  لهذه  والطبية  الغذائية 

الأحمر اللبناين وال�سليب الأحمر الدويل.

هم  املخيمات  يف  النازحني  اأناّ  اإىل  الأركّلّلان  رئي�س  واأ�سار 

كاملواطنني  �سكمتهم  على  يحر�س  الذي  اجلي�س،  حمى  يف 

التاريخية  والعكقة  ة  الأخّلّلواّ بروح  معهم  ويتعامل  اللبنانيني، 

حني  امل�سلاّ وال�سوري، لكناّ وجود  اللبناين  ال�سعبني  التي جتمع 

د هذه العكقة، واملطلوب منهم العمل على  بني �سفوفهم يعقاّ

د اأن  ب الإرهابيني والتعاون مع اجلي�س يف هذا الإطار. واأكاّ جتناّ

اآخر  �ستبقى مفتوحة حتى حترير  الإرهاب  �سداّ  اجلي�س  حرب 

�سرب من احلدود ال�سرقية، واملعركة القادمة �ستكون فا�سلة، 

و�سينت�سر اجلي�س فيها ل حمالة، كما انت�سر �سابقًا يف جميع 

املواجهات التي خا�سها �سداّ التنظيمات الإرهابية...







اإلهام ن�صر تابت

العوايف 

يا وطن

رون �سعودهم لي�سنعوا عيًدا  العيد كانوا يح�ساّ على م�سارف 

اآخر.

تهم. اجلرود ُوجهتهم، واإيقاظ فجٍر طال انتظاره، مهماّ

يف طريقهم اإىل فوق:

كان هدير اآلياتهم نب�ُس القلوب واأدعيُتها.

كان بريق العيون �سوًءا يخرتق الغبار.

ني.ر�سائل اآتية وكانت الأيادي املرفوعة ر�سائل املحباّ

وا بها. من كلاّ �سرفة، من كل درٍب �سلكوه، و�ساحة مراّ

ك قوافلهم �سعوًدا، كان كلاّ �سيء يقول: مع حتراّ

اأو�سكت ال�ساعة اأن تاأتي.

ب والنتظار اأياًما. متدد الرتقاّ

ب تنبُت التوقعات. يف ظلاّ الرتقاّ

ع اخلوف مطارحه: يف ظلاّ النتظار ينمو القلق، ويو�ساّ

ة وكهف وحنية  تلاّ الأر�س قا�سية، م�سنونة باخلطر يف كلاّ 

و�سخر.

املعركة �ستكون �سعبة، بل اأكرث من �سعبة...

ذون �سرباٍت يف الداخل... الإرهابيون �سوف ينفاّ

حتليكت واأخبار لو و�سعت يف امليزان، َلَوَزَنت قنطاًرا.

�سهدائهم  قوافل  فِتئت  ما  جنود  على  خوًفا  تخفق  قلوب 

تتقاطر منذ �سنوات.

ة، اأما حيث الن�سر ُي�سنع وتعداّ له العداّ

فلم يكن من وقت للككم.

كان هناك تخطيط، وقرار:

على  تق�سي  الوعد،  ق  حتقاّ الأر�ّلّلس،  ر  حتراّ حا�سمة،  معركة 

ما  واأقّلّللاّ  ّلّلة،  ودقاّ احّلّلرتاف  من  ميكن  ما  باأكرب  الإرهابيني 

ميكن من خ�سائر.

ت �ساعة ال�سفر، اأعلنتها ب�سع كلمات: با�سم اللبنانيني  دقاّ

وال�سهداء والع�سكريني املخطوفني، يبداأ اجلي�س معركة »فجر 

اجلرود«.

دت اأناّ  ة املعتمدة، واأكاّ وقائع املعركة ك�سفت فعالية اخلطاّ

و�سل  ع�سكريونا  بها  ع  يتمتاّ التي  القتالية  الكفاءة  ا�ستثمار 

اإىل اأبعد مدى، واأناّ التن�سيق بني الوحدات امل�ساركة بلغ اأف�سل 

امل�ستويات على الإطكق.

رت نران الطائرات واملدفعية مواقع الإرهابيني، طاردتهم  دماّ

ال�سواريخ يف اأوكارهم، �سقطت التكل والوديان وال�ستحكامات 

الواحدة تلو الأخرى، وارتفعت رايتنا و�سور �سهدائنا عالية تهتف 

م ال�سريع، املدرو�س. للتقداّ

حتها دماء �سهداء،  اأة ل�ستقبال الأبطال و�ساّ �سالت احلرير املهياّ

وجرحى.

يعرف الع�سكري اأنه قد ي�ست�سهد، بل يعرف اأن ل معركة من 

دون �سهادة، واأن ل وطن ُي�سان من دون اأن يفتديه خرة رجاله.

يعرفون ويقدمون.

... و�صنعوا عيًدا اآخر

العدد 42387/386



ى من كان منهم خارج املعركة لو كان يف  يعرفون، ويتمناّ

قلبها.

كيف  ا  اأي�سً يعرفون  اأنهم  اأثبتوا  وقّلّلد  مون،  ويقداّ يعرفون 

ي�ستخدمون قدراتهم.

يقاتلون وينت�سرون، وهم حري�سون على كلاّ نقطة دم �سريفة 

ت�سيل من عروقهم.

ا�ست�سهد »الع�سكري عبا�س املنقول َع بعلبك«.

مناطق  ومن  زحلة،  من  ار،  عكاّ من  اآتون  اآخرون  ا�ست�سهد 

اأخرى.

واحلكاية  الراية  و�سارت  �س،  املقداّ الثمن  دماوؤهم  كانت 

والعهد الأبدي.

ٍة ت�سعد اإىل ال�سماء. ب�سكٍم ترقد نفو�سهم، بعزاّ

القاحلة،  اجلرود  ل  تظلاّ �سنديانات  �ستنبت  �سقطوا،  فحيث 

و�سوف ت�سدح يف اأغ�سانها اأحلان اخللود.

العوايف يا جي�سنا.

العوايف يا وطن.
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عيد اجلي�س

عيد الوطن

العدد 46387/386

وردة الوفاء 

يف عيد �صمري الوطن

»�صخرة الأمان املظّللة بقلوب اللبنانيني«، فر�صان الب�صالة والأمانة يف 

ظل  ويف  ومعهم.  بهم  احتفل  ولبنان  اآب،  من  بالأّول  احتفلوا  امليدان، 

ترّقب معركة فا�صلة يف اجلرود كانت الآمال مواكب جتوب كل منطقة 

وناحية حاملة ورود الوفاء:

ملن دافع وا�صت�صهد،

ملن �صار �صجرة على تلة،

ملن حمل وجعه زاًدا لأفراح اآتية،

لـ»الع�صكري عبا�س املنقول َع بعلبك«

ملن يرندح �صغاره اأغنية جمعتها احلكاية من �صاحات ال�صيع،

لرفاقه يف كل �صاحة وثكنة وخندق،

ملن اختاروا التعب لريتاح ال�صمري،

ملن �صاروا �صمري الوطن،

حملت مواكب العيد ورود الوفاء، والآمال.

لل�صم�س  مفتوحة  اأبواًبا  بالدهم  اأرادوا  �صجعان  على  املعقودة  الآمال 

والدعوات  العدوان  مواجهة  يف  �صدوًدا  اأج�صادهم  وجعلوا  وللحرية، 

الظالمية.

�صبيحة العيد، وفور ت�صّلمهم �صيوفهم من رئي�س اجلمهورية، هدرت 

عن  دفاًعا  ال�صهادة  مداه  بق�صم  الأخ�صر  امللعب  يف  الفر�صان  حناجر 

لبنان، وغايته احلياة بكرامة واأمان. بعد وقت ق�صري كان الرئي�س يوؤكد 

مثل  اجلي�س  »اأّن  ال�صباط  وكبار  اجلي�س  قائد  اأمام  الق�صر اجلمهوري  يف 
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ال�صيف وعليه اأن يكون قاطًعا«.

املواقع  ويف  اجلي�س،  قيادة  مقّر  باحة  يف  يــرّدد  كان  ذلك،  وقبل 

»عيون  اليوم«:  »اأمر  يف  للع�صكريني  اجلي�س  قائد  كالم  والثكنات، 

وب�صالتكم...اأنتم من ي�صع اخلطوط  اإىل �صجاعتكم  �صاخ�صة  اللبنانيني 

احلمر اأمام كل من يحاول زعزعة الأمن... و�صرب املوؤ�ص�صات والعبث 

باحلياة الدميوقراطية«.

يف �صاحات اأخرى على امتداد الوطن، حّل العيد احتفالت ومبادرات، 

اإ�صمك  احتميت...ع  »مبجدك  تقول:  اأ�صوات  مكان  كل  يف  وكان 

غنيت ع اإ�صمك رح غّني...«.

التحرير



عيد اجلي�س

عيد الوطن

العدد 48387/386

اإعداد:  تريز من�صور
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عر�ض الكّلية احلربية يعود بعد ثالثة اأعوام من النقطاع

وا الق�سم موا �سيوفهم واأداّ 226 �سابًطا ت�سلاّ

الرئي�س عون: 

ل تراجع اأمام الإرهاب واجلي�س على جهوزية ملواجهته 

وناأمل الك�صف عن م�صري املخطوفني

ملواجهته،  جهوزية  على  اجلي�س  ــاب،  الإره اأمام  تراجع  »ل 

حمطات  يف  الإرهابيني  واجه  فاجلي�س  الأمنية.  موؤ�ص�صاتنا  وكذلك 

البالد،  يف  والأمني  ال�صيا�صي  ال�صتقرار  تعزيز  يف  وجنح  متتالية 

ال�صعب  التفاف  ال�صالم على حدودنا اجلنوبية، بف�صل  وتثبيت 

ك لبنان بتنفيذ القرارات الدولية ذات ال�صلة.  حوله، ومت�صّ

�صيا�صيني،  كم�صوؤولني  ال�صتقرار،  هذا  ن�صتثمر  اأن  وعلينا 

اأكده  ما  هذا  اللبنانيون...«.  اإليها  يتوق  اقت�صادية  نه�صة  حتقيق  يف 

تروؤ�صه  خالل  كلمته  يف  عون  مي�صال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 

�صبحي  ال�صهيد  »املقدم  دورة  ل�صباط  ال�صيوف  تقليد  احتفال 

وذلك  للجي�س،  وال�صبعني  الثاين  العيد  منا�صبة  يف  العاقوري«، 

قائد  لدعوة  وتلبيًة  احلربية،  الكلية  يف  الأخ�صر  امللعب  يف 

اجلي�س العماد جوزاف عون.



عيد اجلي�س

عيد الوطن

العدد 50387/386



احل�ضور والوقائع

ت����ق����ّدم احل�����ض��ور 

رئي�س  ج��ان��ب  اإىل 

رئي�س  اجلمهورية، 

جم��ل�����س ال���ن���واب 

رئي�س  ب����ري،  ن��ب��ي��ه 

احل���ك���وم���ة ���ض��ع��د 

احل�����ري�����ري، ن��ائ��ب 

رئي�س جمل�س النواب 

نائب  مكاري،  فريد 

رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة 

العامة  ال�ضحة  وزي��ر 

حا�ضباين،  غ�ضان 

ال�ضيا�ضية  وال�ضخ�ضيات  والنواب  الوزراء  وعدد من  ال�ضّراف،  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير 

جانب  اإىل  والبلدية...  والأكادميية  والق�ضائية  والروحية  والع�ضكرية  والدبلوما�ضية 

رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ماّلك وكبار ال�ضباط وعائالت املتخرجني.

علم  و�ضول  مع  بداأ  الرئا�ضي،  ال�ضغور  نتيجة  �ضنوات  ثالث  منذ  الأول  وهو  الحتفال، 

اجلي�س، فرئي�س الأركان يف اجلي�س اللواء الركن حامت ماّلك، فقائد اجلي�س العماد 

�ضعد  احلكومة  فرئي�س  ال�ضّراف،  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  ثم  ومن  عون،  جوزاف 

وفق  التكرمي  مرا�ضم  منهم  لكّل  واأُّديت  بري،  نبيه  النواب  جمل�س  ورئي�س  احلريري، 

الربوتوكول.
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عيد اجلي�ش

عيد الوطن

العدد 52387/386

رئي�س  و�ضل  التا�ضعة،  عند 

مي�ضال  العماد  اجلمهورية 

ُث���ّل���ة من  ع����ون ف��َع��زف��ت 

بقيادة  اجل��ي�����س  مو�ضيقى 

حلن  �ضكر  اأب��ول��و  العقيد 

الن�ضيد الوطني  التعظيم، ثم 

الرئي�س  و�ضع  وقد  اللبناين. 

الزهر  م��ن  اإكل�يالاً  ع��ون 

ع��ل��ى ال��ن�����ض��ب ال��ت��ذك��اري 

اجلي�س  �ضب��اط  ل�����ض��ه��داء 

داخ����ل ح�����������رم ال��ك��ّل��ي��ة 

وزي��ر  ب��ه  يحيط  احلربي���ة، 

ورئي�س  اجلي�س  وقائد  الدفاع 

الكلية  وق��ائ��د  الأرك�����ان 

احل���رب���ي���ة ال��ع��م��ي��د ف���ادي 

املو�ضيقى  وع��زف��ت  غ��رّي��ب. 

معزوفة املوتى، ولزمة الن�ضيد 

ال�ضهداء،  ون�ضيد  الوطني، 

ال�ضباط  التالمذة  رّدد  فيما 

ا«  اأب��داً نن�ضاهم  »ل��ن  عبارة 

ث��الث م���ّرات ع��ل��ى اإي��ق��اع 

الطبول.

ث��م ت��وّج��ه ال��رئ��ي�����س ع��ون 

اأن  بعد  الر�ضمية  ة  املن�ضّ اإىل 

الوقت  ويف  احل�ضور  ا�ضتع��ر�س 

يف  امل�ضاركة  ال��ق��وى  عينه 

امللعب  يف  واملنت�ض��رة  العر�س 

املقابلة،  اجلهة  يف  الأخ�ضر 

ل��ت��ب��داأ وق���ائ���ع الح��ت��ف��ال 

جّوية  ت�ضكيالت  بتحليق 

من الطوافات والطائ�رات من 

 Cessna-Caravan ن��وع 

بع�س  وحملت  ال�ضماء،  يف 

اللبنانية  الأعالم  الطوافات 

واأعالم اجلي�س.

ت�ضليم  ذل�����ك،  اأع���ق���ب 

علي  امل���الزم  ال���دورة  طليع 

ح���ّب ال��ل�����ه )ق����وى الأم���ن 

الكلية  ب���رق  ال��داخ��ل��ي( 

ال�ضنة  ط��الب  اإىل  احلربية 



وهي  املتخرجة  الدورة  فتقّدمت  الثانية، 

باجتاه  احلربية  الكلية  ن�ضيد  تن�ضد 

يف  متركزت  حيث  امللعب،  منت�ضف 

من  طليعها  وتقدم  �س  املخ�ضّ املكان 

ت�ضمية  منه  ا  طالباً اجلمهورية،  رئي�س 

�ضبحي  ال�ضهيد  امل��ق��دم  با�ضم  ال���دورة 

عون:  الرئي�س  ورّد  العاقوري. 

دورة  دورتكم  »فلت�ضّم 

�ضبحي  ال�ضهيد  املقدم 

العاقوري«.
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للمديرية  �ضباط  لرتقية   1181

وعددهم  الدولة  لأمن  العامة 

وزير  تال  ثم  �ضباط.  خم�ضة 

خليل  ح�ضن  علي  امل��ال��ي��ة 

�ضباط  لرتقية   1182 املر�ضوم 

العامة-  يف مديرية اجلمارك 

اجلمركية  ال�ضابطة  �ضلك 

وعددهم اأربعة.

وقبل اأن يبا�ضر الرئي�س عون 

ال�ضباط  اإىل  ال�ضيوف  ت�ضليم 

امل��ق��دم  دورة  يف  امل��ت��خ��رج��ني 

عيد اجلي�ش

عيد الوطن

العدد 54387/386

قراءة املرا�ضيم

وت�ضليم ال�ضيوف

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ت��ال  ذل��ك،  بعد 

لرتقية   1143 املر�ضوم  ال�ضّراف  يعقوب 

وعددهم  اجلي�س  ق��وى  �ضباط  تالمذة 

الداخلية  وزي��ر  تال  فيما  ا،  �ضابطاً  159

 1141 املر�ضوم  امل�ضنوق  نهاد  والبلديات 

العامة  املديرية  �ضباط  تالمذة  لرتقية 

ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي وع��دده��م 49 

العام  لالأمن  العامة  واملديرية  ا،  �ضابطاً

املر�ضوم  تال  كما  ا،  �ضابطاً  11 وعددهم 
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على  حر�س  العاقوري،  �ضبحي  ال�ضهيد 

ت�ضليم كل من طليع دورات 2014 و2015 

ا  نظراً رمزية  خطوة  يف  �ضيوفهم  و2016 

املذكورة  ال�ضنوات  خالل  ذلك  لتعّذر 

طليع  فت�ضّلم  الرئا�ضي.  ال�ضغور  نتيجة 

عكاري  حممد  اأول  امل��الزم   2014 دورة 

حملت  التي  دورت��ه  رفاق  با�ضم  ال�ضيف 

ا�ضم الرائد ال�ضهيد روجيه حرفو�س، وتاله 

ال�ضمروط  اأحمد  املالزم   2015 دورة  طليع 

دورته  رف��اق  با�ضم  ال�ضيف  ت�ضّلم  ال��ذي 

ال�ضهيد مي�ضال  الرائد  التي حملت ا�ضم 

دورة  طليع  ت�ضلم  فيما  مفلح، 

ال�ضيف  جنار  اأحمد  امل��الزم   2016

با�ضم رفاق دورته التي حملت اإ�ضم 

العقيد ال�ضهيد نور الدين اجلمل.

عون  الرئي�س  �ضّلم  الأثر،  وعلى 

 2017 للعام  املتخرجني  ال�ضباط 

ال�����ض��ي��وف، ت��ق��ّدم ب��ع��ده��ا علم 

اجلمهورية،  رئي�س  اأمام  اجلي�س 

املتخرجة  ال��دورة  طليع  تقدم  ثم 

واأق�ضم  الل�ه  حب  علي  امل��الزم 

بالل�ه  »اأق�����ض��م  الآت��ي��ة:  اليمني 

بواجبي كامالاً  اأقوم  اأن  العظيم 

ا عن  ا على علم بالدي وذوداً حفاظاً

ورّدد  ل��ب��ن��ان«.  وط��ن��ي 

ال�ضباط املتخّرجون 

»والل�ه العظيم«.



كلمة رئي�س اجلمهورية: 

اأنتم �ضخرة الأمان ل�ضعبكم

واألقى الرئي�س عون كلمته 

التي قال فيها: »ختمتم اليوم 

بنجاح مرحلة من حياتكم 

حياتكم  لتبداأ  الدرا�ضية 

اأن  �ضئتموها  وقد  العملية، 

املوؤ�ض�ضات  قلب  يف  تكون 

اخرتمت  وبذلك  الع�ضكرية، 

�ضيادة  ح��م��اة  ت��ك��ون��وا  اأن 

على  ال�ضاهرة  والعني  وا�ضتقالله،  الوطن 

اأمنه وحرية �ضعبه وطماأنينته.

املقّدم  دورة  �ضباط  يا  ا  يكفيكم فخراً

و�ضط  اأنكم  العاقوري،  �ضبحي  ال�ضهيد 

الراأي،  وخالفات  ال�ضيا�ضية،  التجاذبات 

لوطنكم  الأم���ان  �ضخرة  ت�ضّكلون 

من  اللبنانيني  وق��ل��وب  و�ضعبكم، 

والفئات  والأح����زاب،  الأط����راف،  ك��ل 

تظّللكم. فلي�س هناك اإجماع لبناين 

واأكرث �ضالبة من الإجماع حول  اأو�ضع 

ولكم  والأمنية.  الع�ضكرية  املوؤ�ض��ضات 

املقدم  م��ث��ال  يف  اأجمعني  وللبنانيني 

على  دورت��ك��م  �ضميتم  ال��ذي  ال�ضهيد 

ت�ضحياتكم  على  دليل  خر  ا�ضمه، 

اجل�����ض��ام، وذودك���م ع��ن ال��وط��ن ال��ذي 

حتى  و���ض��الم��ه  اأم��ان��ه  على  ائتمنتم 

ال�ضهادة«.

اجلندية،  »اإن  ع��ون:  الرئي�س  واأ�ضاف 

ك��م��ا ت���ع���رف���ون م���ن ع��ق��ي��دت��ك��م 

هي  اإمن��ا  وظيفة  لي�ضت  الع�ضكرية، 

على  اجلندي  ي�ضتب�ضل  فعندما  ر�ضالة؛ 

ل  فهو  ب�ضدره،  اخلطر  ويواجه  اجلبهة 

بل  برتبة،  اأو  براتب  ا  طمعاً ذلك  يفعل 

منه  ���ا  واإدراكاً وب���دوره،  بر�ضالته  ��ا  اإمي��اناً

واأهله  اأر�ضه  حماية  م�ضوؤولية  لكون 

تقع على عاتقه، حتى ولو كلفه ذلك 

حياته.

ا يف  ولكن، اإذا كان ال�ضت�ضهاد حا�ضراً

ا فهو لي�س غايتنا، فنحن ل  وعينا دائماً

بكرامة  لنحيا  اإمّنا  لن�ضت�ضهد،  نقاتل 

واإذا  �ضعبنا.  وكل  واأولدن��ا  نحن  وباأمان 

ال�ضرف،  �ضاحات  يف  �ضهداء  مّنا  �ضقط 

نكّمل  اأن  ا  دائماً يكون  لهم  فوعدنا 

امل�ضرة، من دون اأن نن�ضى من هم على 

ا،  واأولداً وزوجات  واأمهات  اآباء  عاتقهم، 

فنوؤّمن لهم العي�س بكرامة يف وطن حر 

اآمن يطمئنون فيه اإىل يومهم وغدهم«.

ق�ضم ير�ضم م�ضرية حياة

كلمته  يف  ع��ون  الرئي�س  وا�ضتذكر 

وقفتكم  »وقفت   ،1958 العام  يف  اأن��ه 

واأق�ضمت  البطولة  �ضيف  ت�ضّلمت  هذه، 

على  ا  حفاظاً ب��ال��واج��ب  القيام  مي��ني 

ا عن وطني لبنان. هذا  وذوداً علم بالدي 

الق�ضم مل يكن جمرد كلمات رّددتها 

بانتهاء  مفعولها  وانتهى  التخّرج  عند 

ذاك  منذ  اأ�ضبح  الق�ضم  هذا  الحتفال، 

ور�ضم  ووج��داين  �ضمري  من  ا  جزءاً اليوم 

كّلفني  ب��ه  وال��وف��اء  حياتي.  م�ضرة 

الكثر الكثر من التعب والت�ضحيات، 

احلياة،  يف  م��ا  اأغ��ل��ى  منحني  ولكنه 

اأنتم  واليوم  احلّر.  ال�ضمر  راحة  منحني 

به  وفيتم  ف��اإن  اإي��اه،  اليمني  تق�ضمون 

تنامون  ولكنكم  ا،  حتماً �ضتتعبون 

قد  جتاهلتموه،  واإن  ال�ضمر،  مرتاحي 

ا �ضتتعبون  ا ولكن حتماً ترتاحون ج�ضداً

�ضتختارون  باأنكم  ثقة  وكّلي  ا.  �ضمراً

عيد اجلي�ش
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نقاء ال�ضمر وراحته«.

والع�ضكريني:  ال�ضباط  ا  خماطباً وتابع 

»اإنها لي�ضت املرة الأوىل ال�تي اأخاطبكم 

ورفاقي  اأ�ضرتي  كنتم  لطاملا  بل  فيها، 

والقرار.  القيادة  مواقع  يف  كنت  حني 

ول���ك���ن ل��ل��م��رة 

اأت���وّج���ه  الأوىل 

ا  اإل��ي��ك��م ق���ائ���داً

اأع���ل���ى ل��ل��ق��وات 

وت�ضاء  امل�ضّلحة. 

الظروف اأن يتزامن 

اليوم  تخّرجكم 

م�����ع حت����ّدي����ات 

ك���ب���رة م��ل��ق��اة 

ع����ل����ى ع���ات���ق 

امل���وؤ����ض�����������ض���ات 

ال���ع�������ض���ك���ري���ة 

ملواجهة  والأمنية 

اأخ��ط��ار الإره���اب 

والع������ت������داءات 

ع���ل���ى ل���ب���ن���ان. 

وق����د جن��ح��ت��م يف 

تفكيك الكثر 

ال�ضبكات  م��ن 

واخل����������الي����������ا 

الإره�����اب�����ي�����ة، 

�ضربات  وحتقيق 

ا����ض���ت���ب���اق���ي���ة 

ل���الإره���اب���ي���ني، 

الع�ضرات  واعتقال 

ن�ضر  واآخر  منهم. 

ل��ل��ب��ن��ان، ك��ان 

منطقة  حت���ري���ر 

احلدود  من  غالية 

ال�����ض��رق��ي��ة م��ن 

براثن التنظيمات 

ال����ظ����الم����ي����ة، 

وت������ث������ب������ي������ت 

ال���ط���م���اأن���ي���ن���ة 

فيها،  والأم������ان 

الآن  نتطّلع  فيما 

اإىل قواتنا امل�ضّلحة 

وحترير  جديد،  ن�ضر  لتحقيق  املتاأّهبة 

الإرهاب  ا�ضتباحها  اأرا�ٍس  من  تبقى  ما 

هذه  ُت�ضهم  باأن  اأمل  وكّلنا  ل�ضنوات. 

التطورات يف ت�ضريع الك�ضف عن م�ضر 

�ضنوات  ثالث  منذ  املخطوفني  رفاقكم 

تربيد  ويف   ، جم��ه��ولاً م�ضرهم  ي��زال  ول 

واللبنانيني  وموؤ�ض�ضتهم  اأهلهم  قلوب 

اأجمعني«.

واأكد الرئي�س عون اأنه »ل تراجع اأمام 

وتنظيماته.  وجوهه  بجميع  الإره��اب 

دائمة ملواجهته،  واجلي�س على جهوزية 

كان  وقد  الأمنية.  موؤ�ض�ضاتنا  وكذلك 

الإره��اب،  على  حربه  يف  ا  �ضّباقاً لبنان 

حمّطات  يف  الإرهابيني  واجه  فاجلي�س 

ال���ض��ت��ق��رار  ت��ع��زي��ز  يف  وجن���ح  متتالية 

وتثبيت  ال��ب��الد،  يف  والأم��ن��ي  ال�ضيا�ضي 

بف�ضل  اجلنوبية،  حدودنا  على  ال�ضالم 

لبنان  ك  ومت�ضّ حوله،  ال�ضعب  التفاف 

ال�ضلة.  ذات  الدولية  ال��ق��رارات  بتنفيذ 

ال�ضتقرار،  ه��ذا  ن�ضتثمر  اأن  وعلينا 

كم�ضوؤولني �ضيا�ضيني، يف حتقيق نه�ضة 

اقت�ضادية يتوق اإليها اللبنانيون.

اإن الأخطار التي تهّدد الوطن كثرة، 

عّلمتنا  وقد  الداخل،  ويف  احل��دود  على 

يبقى  ل  الوطن  اأن  ال�ضبعينيات  جتربة 

اجلي�س  ف�ضّل  جي�ضه،  �ضّل  اإذا  ا  موحداً

وال�ضتقرار،  لالأمن  �ضّل  للوطن،  �ضّل  هو 

ت�ضمحوا  فال  الوطنية...  للكرامة  �ضّل 

من  ب��ال��ن��ي��ل  الت�ضكيك  حل��م��الت 

م��ع��ن��وي��ات��ك��م، وك���ون���وا ع��ل��ى ق��در 

الع�ضكرية  ومناقبيتكم  امل�ضوؤولية، 

كفيلة بحمايتكم من اخلطاأ«.

ا بالقول: »اأنتم درع الوطن،  وختم اأخراً

والتحّديات التي تواجه وطننا وجمتمعنا 

تفر�س اأكرث من اأي وقت م�ضى اأن تكونوا 

يف  ال�ضالح  اأخوة  وكل  اأنتم  واحدة،  ا  يداً

ا  معاً تعملوا  واأن  الأمنية،  القوى  �ضائر 

حماية  لبنان،  حماية  نف�ضه:  للهدف 

القانون  و�ضيادة  داخله،  اأم��ن  ح��دوده، 

ا،  فيه. املهمات ال�ضعبة قدركم جميعاً

وثقة  املعقودة عليكم كبرة،  والآمال 

اللبنانيني بكم ل حدود لها، فتذّكروا 

وحملة  ق�ضم،  اأ�ضحاب  اأن��ك��م  ���ا  دوماً

ر�ضالة �ضرف وت�ضحية ووفاء، والأمانة التي 

تت�ضلمونها اليوم هي اأمانة �ضعب ووطن، 

فحافظوا عليها.

ع�ضتم، عا�س اجلي�س، عا�س لبنان«.
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عر�س التحية

اجلمهورية،  رئي�س  كلمة  انتهاء  بعد 

القوى  غريب  العميد  العر�س  قائد  اأم��ر 

التحية،  لعر�س  بال�ضتعداد  امل�ضاركة 

الأخ�ضر  امللعب  القوى  غ��ادرت  وفيما 

الذي زّينت جدرانه بلوحات عن القالع 

�ضا�ضتان  فيه  وزرع��ت  لبنان،  يف  الأثرية 

عمالقتان كي يت�ضّنى للح�ضور متابعة 

عن  وثائقي  فيلم  عر�س  مّت  العر�س، 

احلربية،  والكلية  اجلي�س  اجن���ازات 

ال�ضهيد �ضبحي  املقدم  وقد بدا يف بدايته 

العاقوري خالل معارك نهر البارد.
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الذي متّيز  التحية  بعد ذلك بداأ عر�س 

وحدات  فيه  �ضاركت  وقد  عالية،  بدّقة 

من: مو�ضيقى اجلي�س، الأعالم والبيارق، 

احلربية،  الكلية  املتخرجون،  ال�ضباط 

معهد التعليم )مدر�ضة الرتباء(، القوات 

البحرية واجلوية، لواء امل�ضاة احلادي ع�ضر، 

الداخلي،  الأم��ن  لقوى  العامة  املديرية 

املديرية  العام،  لالأمن  العامة  املديرية 

مديرية  الدولة،  لأمن  العامة 

اإ�ضافة  املغاوير،  فوج  العامة،  اجلمارك 

طائرات  وثالث   )8 )عدد  الطوافات  اإىل 

.Cessna-Caravan من نوع



م���ع ان���ت���ه���اء ع��ر���س 

طليع  اأم���ر  التحية، 

ال������دورة امل��ت��خ��رج��ة 

ثم  احل�ضام  بتو�ضيح 

ال�ضباط  و�ضار  بغمده، 

املتخرجون وهم ين�ضدون ن�ضيد اجلي�س، 

ولدى و�ضولهم اإىل نهاية امللعب ارتفعت 

ت�ضفيق  و�ضط  ال�ضماء  اإىل  قبعاتهم 

الأث��ر  وعلى  الن�ضوة.  وزغ��اري��د  احل�ضور، 

عون  الرئي�س  من  العر�س  قائد  تقّدم 

ا انتهاء الحتفال. معلناً

عيد اجلي�ش

عيد الوطن
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ال�ضورة التذكارية

توّجه الرئي�س عون ورئي�ضا جمل�س النواب واحلكومة 

وقائد  واملال  والبلديات  والداخلية  الوطني  الدفاع  ووزراء 

الأمن  لقوى  العامون  وامل��دراء  الأرك��ان  ورئي�س  اجلي�س 

الداخلي واأمن الدولة ورئي�س املجل�س الأعلى للجمارك 

�ضاحة  اإىل  احلربية،  الكلية  وقائد  العام،  ومديرها 

ال�ضورة  واأُخذت  الكلية  �ضباط  �ضافحوا  حيث  ال�ضرف 

ال�ضرف حيث  ردهة  اإىل  اجلميع  دخل  ثم  التذكارية. 

�ضربوا نخب املنا�ضبة وقطعوا قالب احللوى.



يف ال�ضجل الذهبي: هي اجلندية مدر�ضتنا

الذهبي  ال�ضجّل  ُفتح  املّتبعة  التقاليد  وف��ق 

للكلية احلربية ودّونت فيه الكلمات الآتية:

رئي�س اجلمهورية: »اأيها الع�ضكريون، ما من ت�ضحية اأعظم 

من تلك التي تبذلونها يف �ضبيل الوطن وحريته واأمانه، ما من 

ا  دفاعاً ت�ضتب�ضلون  واأنتم  دونه  الذي جت�ضّ ذلك  اأ�ضمى من  �ضرف 

عن الأر�س والهوية. وما من وفاء اأنبل من ذاك الذي حتملونه 

عن  ف��داء  متلكون  ما  اأغلى  تقّدمون  عندما  قلوبكم  يف 

�ضعبكم واأهلكم...هي اجلندية مدر�ضتنا، حيث ال�ضعار يغدو 

والإميان  والإقدام  الإرادة  وحيث  حياة،  وم�ضرة  ور�ضالة  ا  التزاماً

تزحزح اجلبال. الآمال املعقودة عليكم كبرة، ثقتي بكم 

ل حدود لها، حماكم الل�ه«.

ا قيل: ال�ضحة والأمان نعمتان  النواب: »قدمياً رئي�س جمل�س 

اأم��ان  ومنه  لبنان  �ضحة  اللبناين  اجلي�س  يف  جمهولتان، 

اللبنانيني«.

والعتزاز،  بالفرحة  �ضعور  اليوم  »يغمرنا  احلكومة:  رئي�س 

برعاية  ال�ضنوي،  احلربية  املدر�ضة  �ضباط  تخريج  حفل  ملعاودة 

لل�ضباط  م���ربوك  ع���ون.  مي�ضال  العماد  الرئي�س  فخامة 

ا عليهم وعلى رفاقهم �ضباط وجنود  املتخرجني، ورهاننا دائماً

اجلي�س البوا�ضل، يف الذود عن الوطن واعالء راية ال�ضرعية فوق 

كل الرايات«.

وزير الدفاع الوطني: »يف يوم عيدك الثاين وال�ضبعني يا جي�ضنا 

احلبيب، اجتمعنا يف رحاب م�ضنع الرجولة والبطولة، لتخريج 

�ضرب من ال�ضباط الن�ضور، ليكونوا م�ضعالاً ينر درب البطولة 

وال�ضهادة، مقّلدين اإياهم �ضيوف احلق، وا�ضعني لبنان اأمانة يف 

اأعناقهم، مكّملني العهد الذي �ضار عليه رفاقهم ال�ضهداء. 

اأنت يا من �ضطرت باأحرف من ذهب جمدنا وعّزتنا وكرامتنا، 

مبالحم ل ُتن�ضى، عنوانها البطولة وال�ضرف والت�ضحية والوفاء، 

كل عام واأنت اجلامع وال�ضامن والع�ضّي على الفنت والإرهاب 

واأعداء الوطن«.

احلا�ضر  وف��اء  يختزنون  الذين  لالأبطال  »حتيتي  امل��ال:  وزي��ر 

يف  الربق  جراأة  ميلكون  والذين  للم�ضتقبل،  وتوقه  للما�ضي، 

التجّلي،  يف  احلقيقة  وقوة  الإنذار،  يف  الرعد  ومتّر�س  الإف�ضاح، 

الذين ب�ضخبهم املدوي، يحملون لبلدنا طماأنينة الغيم الأبي�س 

املتهادي«.

وزير الداخلية والبلديات: »قطار الأمن والأمان اللبناين، واإن 

واأمن  واأمن عام  داخلي  اأمن  وقوى  تعّددت عرباته من جي�س 

دولة وجمارك، فهي تبقى مرتابطة يف تكوينها، متما�ضكة 

بالعمل  وملتزمة  موؤمنة  م�ضارها،  يف  ثابتة  حتّركها،  يف 

امل�ضرتك من اأجل تاأمني العبور اىل حمطة و�ضول واحدة حتمل 

ا: حماية الدولة و�ضيانة �ضيادتها. ا�ضتمرار  ا ذهبياً ا ثالثياً عنواناً

اللبناين.  لل�ضعب  احلرية  �ضمان  الد�ضتورية.  املوؤ�ض�ضات  عمل 

فتحية اجالل لل�ضهداء الذين عبدوا باأج�ضادهم هذه ال�ضكة 

وحتية وفاء وتقدير للجي�س اللبناين رافعة هذا القطار وقوة دفعه 

الأ�ضا�ضية«.

قائد اجلي�س: »مع تخّرج دورة املقدم ال�ضهيد �ضبحي العاقوري، 

ت�ضيء جنوم جديدة يف �ضماء اجلي�س، ت�ضع بنور الوعي واملعرفة 

بالواجب  القيام  على  اأق�ضموا  �ضباط  خطى  اأم��ام  وامل�ضوؤولية 

ا عن تراب الوطن.  ا عن العلم وذوداً ، دفاعاً الع�ضكري كامالاً

الغد  رجال  الرجال،  م�ضنع  و�ضتبقى  كانت  احلربية  الكلية 

ا  قدماً وامل�ضّي  الأ�ضالف،  اأمانة  على  احلفاظ  �ضيتولون  الذين 

اأ�ضمى  والوفاء.  والت�ضحية  ال�ضرف  طريق  على  اجلي�س  ب�ضعلة 

التهاين للمالزمني املتخرجني واأفراد عائالتهم، وكل التقدير 

خمتلف  من  وع�ضكريني  ا  و�ضباطاً قيادة  احلربية،  للكلية 

ال�ضرح  واأثني على جهودهم وحر�ضهم على بقاء هذا  الرتب، 

ا لل�ضباب الطامح اإىل  العريق، منارة للت�ضحية واملعرفة، ومق�ضداً

خدمة الوطن.

حتية اإكبار واإجالل اإىل روح املقدم ال�ضهيد �ضبحي العاقوري 

للمتخرجني  اأمنياتي  واأخل�س  اجلي�س،  �ضهداء  وجميع 

مب�ضتقبل مزهر بالنجاح والتفوق«.

ا  مَوّدعاً احلربية  الكلية  اجلمهورية  رئي�س  غادر  الأثر  وعلى 

مبثل ما ا�ضُتقبل به من حفاوة وتكرمي.

عيد اجلي�ش

عيد الوطن

العدد 62387/386



كتّيب للمنا�ضبة

خ��الل  احل�����ض��ور  ع��ل��ى  وّزع 

حمل  ك��ت��ّي��ب  الح���ت���ف���ال، 

عنوان: »مبجدك احتميت«، 

عون  الرئي�س  كلمة  ت�ضّمن 

اإ�ضافة  الذهبي،  ال�ضجل  يف 

اىل اأمر اليوم لقائد اجلي�س، 

اجلي�س  تاريخ  عن  ونبذة 

بداياته  منذ  اللبناين 

ا  ح��ت��ى ال���ي���وم، و���ض��وراً

من  خمتلفة  تاريخية 

تقليد  اح��ت��ف��الت 

لل�ضباط  ال�ضيوف 

املتخرجني.
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عيد اجلي�ش

عيد الوطن
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دورة »املقدم ال�ضهيد �ضبحي العاقوري«

نظًرا لل�ضغور الرئا�ضي خالل ال�ضنوات الثالث املا�ضية، مل يتّم تقليد ال�ضيوف لل�ضباط املتخرجني. وقد ارتاأت قيادة اجلي�س تكرمي الدورات الثالث 

بتقليد ال�ضيوف لطليع كل منها مع زمالئهم يف دورة املقدم ال�ضهيد �ضبحي العاقوري. وهوؤلء هم: املالزم الأول حممد عكاري )طليع دورة الرائد 

ال�ضهيد روجيه حرفو�س 2014(، املالزم اأحمد ال�ضمروط )طليع دورة الرائد ال�ضهيد مي�ضال مفلح 2015(، املالزم اأحمد جنار )طليع دورة العقيد 

ال�ضهيد نور الدين اجلمل 2016(.

وهنا لئحة املالزمني املتخرجني يف دورة املقدم ال�ضهيد �ضبحي العاقوري 2017والذين بلغ عددهم 226 �ضابًطا.

قوى الرب

)طليع  ال��ل�����ه  ح��ب  ع��ل��ي 

ال�����دورة(، ج��وزي��ف احل���اج، 

���ض��ل��ي��م ف��ي�����ض��ل، م����ارون 

ال��ق��ه��وج��ي، ح���ازم ح��رب، 

بوذياب،  وئام  طنو�س،  بول�س 

�ضربل  �ضعيا،  اأبو  كري�ضتيان 

بطي�س،  �ضيمون  م��ف��ل��ح، 

حممد  ال��ن��ور،  عبد  ال��ي��ا���س 

احلاج، ادغار نا�ضيف، ميالد 

اأجمد  ق�ضمر،  حممد  خّمول، 

احل�����ض��ي��ن��ي، ع��ام��ر زوي��ه��د، 

�ضبل،  البي�ضري، جوين  جورج 

ح�����ض��ام ال��دي��ن ال��ب��ل��ه��وان، 

راف��ع،  ع��الء  �ضبح،  مكرم 

حب�ضي،  رواد  عثمان،  ح�ضن 

خر،  بو  وائ��ل  يو�ضف،  ب�ضر 

جامن،  �ضليم  ال��رتك،  نقول 

ملكي،  اإيلي  الهرب،  جورج 

حممد  ع��ب��دال��ل�����ه،  ع��ل��ي 

جانبني،  ف��را���س  اخلطيب، 

الدين،  نور  اأمين  نهرا،  رامي 

با�ضل حالوي،  القزي،  جوزف 

�ضرج حداد، حممد �ضلمان، 

اأحمد احلاج �ضحاده، مي�ضال 

نقول  حمود،  كمال  جبور، 

بول�س، حممد رم�ضان، طوين 

اأحمد  اأحمد،  علي  اخلوري، 

ح�����ض��ني، ج���وزي���ف ح���داد، 

احلن�س،  جاد  الهرب،  اليا�س 

اخلويل،  ج��ورج  ف��رج،  اليا�س 

العمار،  ف��ادي  رزق،  م���ارون 

ذياب،  اأحمد  ج��واد،  ح�ضن 

حممد  ال�ضياح،  الك�ضندر 

زي���ع���ور، جن���اد ن�����ض��ر، ع��الء 

ايلي  الفلك،  �ضعيد  عربيد، 

احل��داد،  يو�ضف  حاكمه، 

اأدهم ويزاين، حممد احللبي، 

الناهوم،  بادي  �ضعاده،  راوان 

الأ�ضقر،  ب�ضار  حممد،  مهدي 

حممد  امل�ضطفى،  الل�ه  عبد 

اأ�ضرف  �ضفيه، ح�ضن ترم�س، 

غ���ري���زي، ح�����ض��ني ح�����ض��ن، 

ك�����رمي ف����ار�����س، ح�����ض��ني 

خالد  داوود،  ح�ضني  �ضعبان، 

ع�����دره، جم����دي ك��ن��ع��ان، 

ك���رم اأب���و ���ض��ع��د، ج��وزي��ف 

ن��زار  وه��ب��ي،  جابر  �ضالمه، 

غنطو�س،  ج��ورج  ن�ضرالل�ه، 

يو�ضف  زكريا،  الرحيم  عبد 

ب��رك��ات،  با�ضم  العميل، 

غريب طلي�س، ايلي الأ�ضمر، 

الب�ضتاين، جواد حميه،  ايلي 

جوناثان  ال�ضيقلي،  ابراهيم 

اأحمد  عماد،  وليد  اجلميل، 

ع����وي����دات، اأح���م���د ع��م��ر، 

املر،  اأنطوين  ال�ضكر،  ايلي 

ح�ضن،  ب�ضار  عبود،  ج��ورج 

اأ�ضامه  ن�ضرالل�ه،  ال��ي��ا���س 

اأبي  غ�ضيبه  م��ارك  عبيد، 

اأ�ضعد  عمر،  عثمان  �ضديد، 

�ضربل  نعمة،  عماد  �ضّلوم، 

م��ن�����ض��ور، رب���ي���ع ع��ي��ا���س، 

ج��وين  ح��اف�����ض��ه،  م�ضطفى 

جواد  �ضليم،  علي  تادرو�س، 

روي���ل،  �ضتيفن  ع��ك��اري، 

جوزيف  امل��وىل،  بلوط  علي 

طه  البا�ضا،  عالء  �ضاهر،  بو 

احل���اج،  ���ض��رب��ل  امل�ضطفى، 

زين  ح�ضني  ترحيني،  ح�ضني 

ال��دي��ن، حم��م��د ال��ع��ي��ت��اوي، 

علي  حممد  �ضيبوب،  ج��اد 
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���ض��رمي، ع��ب��دال��ل�����ه ك��ب��ار، 

عزيزه،  م��ارك  �ضليبا،  جاد 

برباري،  رودولف  نخل،  لبيب 

م�ضعود،  �ضليم  �ضادي مهدي، 

معروف  املل،  املحمود  حممد 

جعجع،  ب��ي��رت  ال���رف���اع���ي، 

����ض���رب���ل م����رع����ب، ج����ورج 

فادي  نخله،  جوزيف  توما، 

خالد  جريج،  ج��وين  غ��اوي، 

ال�ضبعلي،  م��اري��و  خ����روب، 

عبد  اإي��ل��ي  ق�����ض��وع،  بهيج 

الأح��د، ج��اد دروي�����س، �ضربل 

دوكنجيان،  ف��اراك  �ضعد، 

علي  ب��ات��وزي��ان،  م��ارت��ي��ك 

علي  ب��ادي،  ح�ضني  عقيل، 

عواد،  �ضرجيو  حمدان،  اأبو 

فكتور  ن�ضانيان،  هاكوب 

�ضامل  �ضكر،  ح�ضن  عيد، 

احلكيم،  ب��ا���ض��ل  ال�����ض��ي��د، 

الرت�س،  روي  جمعه،  اأحمد 

احل�ضن  احلريري،  م�ضطفى 

علي  احلداد،  اإيلي  احل�ضني، 

ابراهيم، برج كندرجيان، 

علي  ر���ض��ت��م،  ���ض��رك��ي�����س 

ريا�س  ق��اروط،  روي  كنعان، 

دروي�������س، اأح��م��د ع�����ض��اف، 

عبد  مي�ضال  ج��وين،  اليا�س 

ح�ضن  اخل��ر،  اأحمد  النور، 

قاطبي، جو �ضليمان، مي�ضال 

ق�ضيب،  مي�ضال  ���ض��اه��ني، 

حم��م��د ف��ت��ف��ت، ع��اط��ف 

علي  الرحباين،  فوؤاد  احلداد، 

بارداقجيان،  ك��ارو  اأي���وب، 

ول��ي��د علم  م��اري��و ط��ن��و���س، 

الل�ه،  ع��ب��د  ع��ل��ي  ال��دي��ن، 

حممد  م�ضيك،  ا�ضماعيل 

عالء  مو�ضى،  اأحمد  دم�ضق، 

ع��وارك��ة،  حممد  رم�ضان، 

حم���م���ود اأي��������وب، ���ض��رب��ل 

رام��ي  ال��ره��ب��ان،  ال�ضيخوفا 

لطفي، جورج �ضركي�س.

قوى بحر

م��ي��الد ال��ق��ه��وج��ي، ع��زام 

رم�ضان، طوين غلوب، هادي 

اليا�س  بدر،  �ضربل  �ضليمان، 

غريب،  اأب��و  �ضربل  ���ض��ع��اده، 

ب��الل احل���اج ���ض��ح��ادة، جاد 

املو�ضوي،  م�ضطفى  �ضريف، 

داغر،  جيلبر  النمر،  اأ�ضعد 

اأمر �ضعد.

قوى جو

غيا،  و�ضام  الدب�س،  فن�ضان 

ح�ضني،  يحى  با�ضيل،  �ضربل 

رودي  ك��وروم��ل��ي��ان،  ادوي���ن 

�ضفريان، �ضراج ال�ضلح، �ضربل 

مبارك،  ح�ضني  نا�ضيف،  اأبو 

الدنف،  اأم��ر  ن�ضار،  ج��ورج 

عامر،  عميد  �ضابر،  اإي��ل��ي 

اأبو رجيلي، روي ديب،  اليا�س 

م�ضطفى  ال��ف��ت��ى،  حم��م��ود 

برجي، �ضامي هيكل، جورج 

رح����ال، ج��وزي��ف ال��غ��ري��ب، 

مايكل  احل�ضا�س،  �ضربل 

كنعان،  مي�ضال  خليل، 

ن��دور،  ج��اك  املعلم،  حممد 

و���ض��ي��م ���ض��وم��ان، روم���اري���و 

اليازجي،  اأن��ط��وين  خ��ط��ار، 

ن�ضر  ح��امت ح���زوري، ج��ورج 

الل�ه، �ضربل �ضويفاتي، يو�ضف 

�ضاهني، اأمر ذبيان.







اأّيها الع�سكريون

هذا  اجلي�ش  عيد  يح�ضر 

اللبنانيني  وع��ي��ون  ال��ع��ام، 

�ضجاعتكم  اإىل  �ضاخ�ضة 

امل���ي���دان،  يف  وب�����ض��ال��ت��ك��م 

اجل�ضام  الت�ضحيات  تقّدمون 

دف����اًع����ا ع����ن اأر����ض���ك���م 

بالدكم.  وعلم  و�ضعبكم 

ال��ع��ي��د  وي��ح�����ض��رن��ا يف ه����ذا 

اأبطال  ع�ضكريون  ��ا،  اأي�����ضً

اأو  اأ�ضيبوا  واآخرون  ا�ضت�ضهدوا، 

اختطفوا على يد التنظيمات 

الإره��اب��ي��ة. والإره�����اب هو 

احل��دود  من  اأت��ى  �ضواء  نف�ضه 

احل���دود  م���ن  اأو  اجل��ن��وب��ي��ة 

اأحكمتم  حيث  ال�ضرقية، 

ال�ضابقة  ال�����ض��ن��وات  خ���الل 

ح�����ض��اًرا ع��ل��ى الإره��اب��ي��ني 

اإىل  عليهم  اخلناق  و�ضّيقتم 

احلد الأق�ضى، واليوم توا�ضلون 

ا���ض��ت��ه��داف��ه��م ب��ق��ّوة خ��الل 

اأّي  لإحباط  اجلارية  الأحداث 

للنفاذ  قبلهم  من  حماولة 

باجتاه البلدات والقرى الآمنة 

النازحني  خمّيمات  باجتاه  اأو 

ب���ه���دف ج��ع��ل ���ض��ك��ان��ه��ا 

الأبري�اء دروًع�ا ب�ضرية لهم.

اأّيها الع�سكريون

تزالون،  ول  به  قمتم  ما  اإّن 

من عمليات وقائية متوالية 

ال�ضتباقي،  الأم���ن  اإط���ار  يف 

ج��ّن��ب��ت ال���ب���الد واأه��ل��ه��ا 

الأرواح  يف  ج�ضيمة  اأخ��ط��اًرا 

واملمتلكات، هو مدعاة فخر 

ولكل  جلي�ضكم  واع��ت��زاز 

واحد منكم، وهو حمط ثقة 

ال�ضيا�ضية  وقيادته  ال�ضعب 

ال��ت��ي م��ا ان��ف��ّك��ت ت��وؤّك��د 

تقديرها  منا�ضبة  ك��ل  يف 

وت�ضحياتكم،  جلهودكم 

والقيم  املبادىء  والتزامكم 

الإن�ضانية العليا.

فقد  ك��ذل��ك،  ولأّن���ك���م 

احلمر،  اخل��ط��وط  �ضّكلتم 

اأن  لأح���د  ال��ت��ي ل مي��ك��ن 

مل�ضالح  جتاوز  لأّنه  يتجاوزها، 

وجت��اوز  وموؤ�ض�ضاتها،  ال��دول��ة 

وحّقهم  املواطنني،  ل�ضالمة 

املقّد�ش يف العي�ش الآمن احلر 

الكرمي.

اخلطوط  ي�ضع  م��ن  اأن��ت��م 

يحاول  من  كّل  اأمام  احلمر 

زع��زع��ة الأم����ن وال��ن��ظ��ام، 

والعبث  املوؤ�ض�ضات  و���ض��رب 

ب��احل��ي��اة ال��دمي��ق��راط��ي�����ة 

وكما  ومم��ار���ض�����ة.  روًح�����ا 

الوطني  ال�ضتقرار  حميتم 

عيد اجلي�ش

عيد الوطن

العدد 68387/386

يف »اأمر اليوم« الرقم 9 الذي 

اأ�سدره يف منا�سبة العيد الثاين 

وال�سبعني للجي�ش، اأّكد العماد 

جوزاف عون اأّن عيون اللبنانيني 

�ساخ�سة اإىل �سجاعة الع�سكريني 

وب�سالتهم يف امليدان...

يف ما يلي الن�ّش.

»اأمر اليوم«:

ما قمتم به مدعاة فخر

واأنتم من ي�سع اخلطوط احلمر
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ط�����وال م�����ّدة ف�����راغ م��وق��ع 

و���ض��وًل  اجل��م��ه��وري��ة،  رئا�ضة 

مي�ضال  العماد  انتخاب  اإىل 

اأنتم  ل��ل��ب��الد،  ا  رئي�ضً ع��ون 

املواكبة  اإىل  اليوم  مدعوون 

لال�ضتحقاق  الالزمة  الأمنية 

اأي  عن  بعيًدا  املقبل  النيابي 

تدّخل خارج املهمة املوكلة 

اإجراءه  ي�ضمن  مبا  اإليكم، 

واحلرية  الأم��ان  من  مناخ  يف 

والدميقراطية.

اأّيها الع�سكريون

على  مواظبتكم  يف  اإّن 

ومالحقة  الإره��اب  مواجهة 

م��وازاة  يف  ب��الأم��ن،  العابثني 

ج��ه��وزي��ت��ك��م ال��ك��ام��ل��ة 

مل��واج��ه��ة ت��ه��دي��دات ال��ع��دو 

الإ���ض��رائ��ي��ل��ي، ب��ال���ض��ت��ن��اد 

ح��ّق  واإىل  ق��درات��ك��م  اإىل 

ورّد  مقاومته  يف  مواطنيكم 

البّناء  وتعاونكم  اعتداءاته، 

ال�ضديقة  الدولية  القوات  مع 

يوؤدي  ما   ،1701 للقرار  تنفيًذا 

اإىل حماية الدولة وموؤ�ض�ضاتها 

خطر  اأي  م��ن  وحت�ضينها 

داخلي اأو خارجي، وما ي�ضهم 

الأر���ض��ي��ة  تهيئة  يف  ��ا  اأي�����ضً

النه�و�ش  لور�ض�ة  املتين�ة 

الق��ت�����ض�����ادي والج��ت��م��اع��ي 

والإ����ض���الح���ي، الأم����ر ال��ذي 

اأبع�اًدا  جهودك�م  يك�ضب 

ويحّت�م  م��ت��ع�����ّددة  وطني�ة 

م�ضوؤولي�ات  عليك�م حتّم�ل 

اإ�ضافي�ة.

يف عيدكم متالأ �ضورتكم 

ال��ن��ا���ض��ع��ة ���ض��م��ر ال��وط��ن، 

يف  جي�ضكم  حمبة  وت�ضّع 

فكونوا  مواطنيه،  ع��ي��ون 

على عهدكم، رمًزا لل�ضرف 

والت�ضحية والوفاء والأمل الذي 

ل يخيب.

 

الريزة يف 2017/7/31

العماد عون قائد اجلي�ش







الرئي�ش عون:

اجلي�ش مثل ال�سيف

بادروا واأنا معكم

على  رًدا  عون  الرئي�ش  قال 

كلمة قائد اجلي�ش: »اأوّد اأن 

كنت  مثلما  اأخاطبكم 

كاأ�ضرة  دائ��ًم��ا  اأخاطبكم 

اأّن  ع��ل��ى  و����ض���ّدد  ورف�����اق«. 

على  دائ��ًم��ا  يبقى  العتماد 

اجل�ضام،  املهمات  يف  اجلي�ش 

يعلو،  بنيان  ل  اأّن  اإىل  م�ضًرا 

يف  ا�ضتثمار  ول  ع��م��ران  ول 

غياب الأمن والعدالة.

عون  الرئي�ش  وا���ض��ت��ذك��ر 

يف  اأم�ضاها  ال��ت��ي  ال�ضنوات 

ال�ضعبة  وال��ت��ج��ارب  اجلي�ش 

عن  الدفاع  يف  عرفها  التي 

�ضابًطا  تخّرجه  منذ  لبنان، 

م���ن امل��در���ض��ة احل��رب��ي��ة يف 

اأّن  اإىل  م�ضًرا   ،1958 العام 

وعليه  ال�ضيف  مثل  اجلي�ش 

ذّكر  واإذ  قاطًعا.  يكون  اأن 

باملراحل التي �ضّل خاللها دور 

القرار  غياب  ب�ضبب  اجلي�ش 

قال:  احلرب،  زمن  ال�ضيا�ضي 

�ضون  على  نعمل  اليوم  »اإّننا 

مب�ضوؤولية  ونتحّمل  اجلي�ش 

موؤّكًدا  ال�ضيا�ضي«،  العبء 

من  ال�ضيا�ضي  الغطاء  منحه 

لكي  امل�ضوؤولني  جميع  قبل 

يقوم بواجبه كاماًل. وتوّجه 

»ل  بالقول:  احلا�ضرين  اإىل 

ت���رّددوا يف ات��خ��اذ امل��ب��ادرات 

يف  ا  خ�ضو�ضً الأر�����ش،  على 

حلماية  ال�ضتباقية  ال�ضربات 

والتي  الإره����اب،  م��ن  لبنان 

اأثبتت فعاليتها«.

عون  الرئي�ش  ���ض��ّدد  كما 

ع��ل��ى اأه��م��ي��ة ال�����ض��ج��اع��ة 

اجليد  الت�ضليح  جانب  اإىل 

ل��ل��ج��ي�����ش ل��ي��ق��وم مب���ا هو 

مكّرًرا  عاتقه،  على  ملقى 

فاعلية  ع��ل��ى  الت���ك���ال 

قيادة  اجلي�ش،  اأف��راد  جميع 

متمنًيا  وعنا�ضر،  و�ضباًطا 

يف  ك��ل  ال��ن��ج��اح،  للجميع 

واأن  اإل��ي��ه،  املوكلة  املهمة 

عاًما  اللبناين  اجلي�ش  يعّيد 

بعد عام بنجاحات متوا�ضلة.

عهدنا القيام بالواجب 

وامل�ساهمة يف بناء الدولة 

القوية

ق���ائ���د اجل���ي�������ش ال��ع��م��اد 

يف  كلمة  ل��ه  كانت  ع��ون 

ق��ال:  وق��د  ال��ل��ق��اء.  م�ضتهّل 

فرحتنا  اإّن  الرئي�ش،  »فخامة 

وتقليد  اجلي�ش  بعيد  اليوم 

املتخرجني،  لل�ضباط  ال�ضيوف 

ب��ل��ق��اء  اإّل  ت��ك��ت��م��ل  ل 

ب�ضفتكم  اأّوًل،  فخامتكم 

لوحدة  ورم���ًزا  للدولة  ا  رئي�ضً

للقوات  اأعلى  وقائًدا  الوطن 

ب�ضفتكم  وثانًيا،  امل�ضلحة، 

اأفنيتم  للجي�ش،  اأ�ضبق  قائًدا 

خدمة  يف  عمركم  �ضنوات 

ختم  فر�ضّ امل��وؤ���ض�����ض��ة،  ه���ذه 

العليا،  والقيم  املبادىء  فيها 

اأعطيتم  م��ا  واأعطيتموها 

وعنفوان،  وكرامة  قوة  من 

ل��ت��ك��ون ب��ح��ق امل��وؤ���ض�����ض��ة 

عيد اجلي�ش

عيد الوطن
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رفاق ال�سالح تبادلوا التهاين بالعيد

رئي�ش اجلمهورية: ل ترتّددوا يف اّتخاذ املبادرات على الأر�ش

قائد اجلي�ش: اإمكانات املوؤ�س�سة وقدراتها يف خدمة الواجب

يف لقاء تخّطى باأبعاده �سكليات الربوتوكول والتقاليد التي ترافق املنا�سبات، ا�ستقبل رئي�ش اجلمهورية العماد 

مي�سال عون قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون على راأ�ش وفد من كبار �سباط القيادة، قّدموا له التهاين بعيد 

اجلي�ش.

القائد الأعلى للقوات امل�سّلحة توّجه اإىل مهنئيه بكلمة موؤثرة ا�ستهّلها بالقول:« اأوّد اأن اأخاطبكم مثلما كنت 

اأخاطبكم دائًما، كاأ�سرة ورفاق«، م�ستذكًرا �سنوات اخلدمة والتجارب ال�سعبة دفاًعا عن لبنان. اأّما قائد اجلي�ش، 

فاأّكد اأّن املوؤ�س�سة الع�سكرية ت�سع كل ما لديها من اإمكانات وقدرات للقيام بواجبها«.



يركن  التي  الأوىل،  الوطنية 

ويراهنون  اللبنانيون  اإليها 

عند  الن��ق��اذي  دوره���ا  على 

كل مفرق خطر.

الرئي�ش،  فخامة  واأ���ض��اف: 

ن������درك ح���ج���م الأع����ب����اء 

والجتم���اعي��ة  القت��ضادي��ة 

حتيط  ال��ت��ي  وال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة 

ه��ذه  يف  مب�����ض��وؤول��ي��ات��ك��م 

ميّر  التي  الدقيقة  املرحلة 

بها لبنان، لكننا يف املقابل، 

من  متتلكون  م��ا  ن���درك 

طويلة  وجتربة  متب�ضر  عقل 

وخ���رة وا���ض��ع��ة، وم���ن ع��زم 

جميع  معاجلة  على  واإ�ضرار 

التي  الوطنية  امل�ضكالت 

البالد. وما ح�ضل يف  تعانيها 

من  املا�ضية  القليلة  ال�ضهر 

دليل على  اإجن��ازات هو خر 

ذلك.

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  يف  اإّننا 

العيون، مواكبة  ن�ضع ن�ضب 

بكل  ع��ه��دك��م  م�����ض��رة 

م��ا ل��دي��ن��ا م��ن اإم��ك��ان��ات 

قيامنا  خ��الل  من  وق���درات، 

علينا  مي��ل��ي��ه  م���ا  ب��ك��ل 

ال��واج��ب يف جم��ايل ال��دف��اع 

ا�ضتعدادنا  ا  خ�ضو�ضً والأم��ن، 

اجلنوبية  احل��دود  على  التام 

ملواجهة اأي عدوان ا�ضرائيلي، 

لدحر  ال�ضرقية  احل��دود  وعلى 

التنظيمات  م��ن  تبّقى  م��ا 

عليها  والق�ضاء  الره��اب��ي��ة 

ممكن،  وق���ت  اأ����ض���رع  يف 

من  لبنان  تخلي�ش  وبالتايل 

رزح  الذي  الثقيل  العبء  هذا 

وذلك  طويلة،  ل�ضنوات  حتته 

يف  ا�ضتمرارنا  مع  بالتزامن 

الأمنية  الجراءات  تكثيف 

على  املنظمة  اجلرائم  لقمع 

اإبقاء  على  وال�ضهر  اأنواعها، 

للعمل  من��وذًج��ا  اجل��ي�����ش، 

القائم  الدولة،  يف  املوؤ�ض�ضاتي 

ع��ل��ى اع��ت��م��اد ال��ك��ف��اءة 

وال�����ض��ف��اف��ي��ة وال���ن���زاه���ة يف 

خمتلف �ضوؤونها.

كما  الأمني  ال�ضتقرار  اإّن 

القاعدة  ي�ضّكل  معلوم،  هو 

عليها  يبنى  التي  ال�ضلبة 

واإمنائي  اقت�ضادي  نهو�ش  اأي 

لكم  وعهدنا  واإ���ض��الح��ي، 

اليوم اأن نحمي هذا ال�ضتقرار 

حديد  م��ن  بيد  ن�ضرب  واأن 

مهما  عليه،  متطاول  كل 

ك��ّل��ف ذل���ك م���ن اأث��م��ان 

لكم  وعهدنا  وت�ضحيات، 

ا اأن ن�ضاهم اإىل جانبكم  اأي�ضً

القادرة،  القوية  الدولة  بناء  يف 

ل��واءه��ا  حملتم  ط��امل��ا  ال��ت��ي 

وناديتم بها.

لكم  ال���ت���ه���اين  اأ����ض���م���ى 

ودمتم  العيد،  هذا  مبنا�ضبة 

وحدته  ورم���ز  ال��وط��ن،  اأم���ل 

وعّزته وكرامته.

73 العدد 387/386



عيد اجلي�ش

عيد الوطن
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وال�ضبعني »اأمر اليوم« وتكرمي ال�سهداء الثانية  الذكرى  منا�ضبة  يف 

لتاأ�ضي�ش اجلي�ش، اأقيم احتفال ع�ضكري 

يف  الوطني  الدفاع  وزارة  مبنى  يف  رم��زي 

الرزة، تراأ�ضه اللواء الركن حامت ماّلك 

اجلي�ش  قائد  ممّثاًل  الأرك���ان  رئي�ش 

العماد جوزاف عون، وح�ضره نّواب رئي�ش 

وتال  القيادة،  اأجهزة  و�ضباط  الأرك��ان 

الذي وّجهه  اليوم«  الأركان »اأمر  رئي�ش 

كما  الع�ضكريني،  اإىل  اجلي�ش  قائد 

مبنى  يف  املتمركزة  الوحدات  ا�ضتعر�ش 

القيادة، ثّم جرى و�ضع اإكليل من الزهر 

الن�ضب  على  اجلي�ش  قائد  العماد  با�ضم 

التذكاري ل�ضهداء اجلي�ش يف الرزة.

مماثلة  احتفالت  اأقيمت  كذلك، 

الع�ضكرية  واملواقع  املناطق  قيادات  يف 

والثكنات.
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عيد الوطن
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وفود من 

كبار ال�سباط 

قّدمت 

التهنئة

لقادة اجلي�ش 

ال�سابقني

الأول  منا�ضبة  يف 

من  اآب، زارت وفود 

�ضّباط  كبار  من 

من  كاًل  القيادة 

اجلمهورية  رئي�ش 

الأ���ض��ب��ق ال��ع��م��اد 

اإم�����ي�����ل حل�����ود، 

ورئي�ش اجلمهورية 

ال�����ض��اب��ق ال��ع��م��اد 

�ضليمان،  مي�ضال 

وق���ائ���د اجل��ي�����ش 

ال�����ض��اب��ق ال��ع��م��اد 

ج����ان ق��ه��وج��ي، 

ونقلت لهم تهاين 

ق����ائ����د اجل��ي�����ش 

ال��ع��م��اد ج���وزاف 

ع���ون ومت��ن��ّي��ات��ه 

ب������دوام ال�����ض��ّح��ة 

�ضبيل  يف  والعمل 

الوطن.

العماد 

اإميل 

حلود

العماد 

مي�سال 

�سليمان

العماد 

جان 

قهوجي

... ووفود قّدمت 

التهاين للع�سكريني

قامت وفود من كبار �ضباط القيادة بزيارة قيادات املناطق، والقوات اجلوية والبحرية، 

والكلّيات واملعاهد واملدار�ش واملواقع والألوية مع القطع التابعة لها، والقطع امل�ضتقّلة 

يف اأماكن انت�ضارها، حيث قّدمت التهاين للع�ضكريني، ونقلت اإليهم توجيهات 

القيادة يف ظّل التطّورات الراهنة.





عيد اجلي�ش

عيد الوطن

الزهر  من  اأكاليل  بو�ضع  اجلي�ش  قيادة  من  وف��ود  قامت 

با�ضم العماد قائد اجلي�ش على اأ�ضرحة قادة اجلي�ش ال�ضابقني 

العماد  )غزير(،  �ضهاب  ف��وؤاد  اللواء  الرئي�ش  وهم:  املتوفني، 

النبع(،  )راأ�ش  �ضهاب  عادل  اللواء  )كفرتيه(،  جنيم  جان 

غامن  ا�ضكندر  العماد  �ضخر(،  )حارة  الب�ضتاين  اإميل  العماد 

العماد  العماد حنا �ضعيد )القليعة - مرجعيون(،  )�ضغبني(، 

ابراهيم طّنو�ش )القطلبة - عندقت(، والعماد فكتور خوري 

)عم�ضيت(.

تكرمي قادة اجلي�ش املتوّفني

�سريح الرئي�س

اللواءفوؤاد �سهاب

�سريح العماد جان جنيم

�سريح العماد اإميل الب�ستاين

�سريح العماد حنا �سعيد

�سريح اللواء عادل �سهاب

�سريح العماد ا�سكندر غامن

�سريح العماد ابراهيم طّنو�س 
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عيد اجلي�ش

عيد الوطن

قائد اجلي�س 

معايًدا يف الأّول 

من اآب:

خطر الإرهاب 

بات حتت 

ال�سيطرة

على  من�سوف  م��ا  »ان�����س��ال��ل��ه 

الفرح،  ودموع  الفرح  اإّل  وجوهكن 

الت�سحيات«.  لكل  جاهزون  لكّننا 

اجلي�ش  قائد  توّجه  الكلمات  بهذه 

يف  اللبنانيني  اإىل  عون  حوزاف  العماد 

الع�سكريون  اأّما  اجلي�ش.  عيد  منا�سبة 

لبنان،  �سرف  اأنتم  قائًل:  فخاطبهم 

ففي  العظيم.  لبنان  جي�ش  اأنتم 

العماد  اآب، حتّدث  الأّول من  منا�سبة 

متناوًل  اجلندي«،  »برنامج  اإىل  عون 

�سّد  اجلي�ش  يخو�سها  التي  احلرب 

دعم  و�سط  عالية،  بكفاءة  الإرهاب 

حملي ودويل، كما حتدث عن �سوؤون 

ع�سكرية اأخرى.

اخلطر الع�سكري واخلطر الأمني

كبري  خطر  م�سدر  الإرهاب  زال  ما  هل   •
على لبنان؟

- ميّيز قائد اجلي�ش بني �ضّقني يف هذه 

امل�ضاألة. الأّول هو اخلطر الع�ضكري الذي 

وقد  اجلرود،  من  الإرهابيني  وجود  �ضّببه 

انح�ضر واأ�ضبح حتت ال�ضيطرة. اأّما الثاين 

احتمال  عن  الناجت  الأمني  اخلطر  فهو 

ال�ضق  وهذا  الداخل،  يف  اإرهابيني  وجود 

فعيون خمابرات  املجهر،  مو�ضوع حتت 

اجلي�ش والأجهزة الأمنّية تر�ضده.

ال�ضياق  ه��ذا  يف  ع��ون  العماد  ويو�ضح 

ينّفذها  التي  ال�ضتباقية  ال�ضربات  اأّن 

الإرهاب،  خاليا  عمل  عّطلت  اجلي�ش 

وجعلته غر قادر على التحرك، وهذا ما 

ظهر بو�ضوح خالل الأ�ضهر املا�ضية.

دعم وثقة 

و»ال�سوبر توكانو« ت�سل قريًبا

يف ما يتعلق بالدعم الذي يلقاه اجلي�ش 

يف حربه �ضّد الإرهاب والثقة التي حازها 

يف الداخل واخلارج، يقول العماد عون: اإّن 

ووا�ضح،  موجود  الداعم  ال�ضيا�ضي  القرار 

قام  التي  ال��زي��ارة  خ��الل  من  جتّلى  وق��د 

بها رئي�ش اجلمهورية اإىل قيادة اجلي�ش، 

اأعلن  ال��ذي  احلكومة  رئي�ش  وموقف 

للجي�ش.  امل�ضروط  وغر  املطلق  دعمه 

عنه  وتعّر  ا،  اأي�ضً وا�ضح  ال��دويل  الدعم 

الع�ضكريني  امل�ضوؤولني  كبار  زي���ارات 

ثقتهم  عن  يعربون  الذين  وال�ضيا�ضيني 

الكبرة باجلي�ش اللبناين.

ورًدا على �ضوؤال يت�ضل بتداعيات النزوح 

كجي�ش  نحن  قال:  لبنان،  اإىل  ال�ضوري 

جنحنا  وق��د  الأم��ن��ي،  باخلطر  معنيون 

خاليا  تفكيك  يف  م���ّرة  م��ن  اأك���ر 

اإرهابية موجودة داخل املخيمات.

ولي�ش بعيًدا من املو�ضوع نف�ضه، اأجاب 

العماد قائد اجلي�ش عن �ضوؤال حول اتهام 

باأعمال منافية  للجي�ش  بع�ش اجلهات 

دهم  عملية  تنفيذه  خالل  لالإن�ضانية 

يف منطقة عر�ضال، فقال: اإّن اأي عملية 

اجلي�ش  ينّفذها  اأمنّية  اأو  ع�ضكرية 

الع�ضكري  الق�ضاء  ب��اإ���ض��راف  ت��ك��ون 

وتخ�ضع للمواثيق الدولية.

ال�سديقة  الدول  مع  التن�سيق  عن  ماذا   •
حول  الإ�ستخباراتية  املعلومات  جمال  يف 

�سلح  و�سول  املرتقب  من  وهل  الإره��اب، 

نوعي للجي�ش؟

- الإرهاب عدو كل الدول ول ميكن 

�ضواها،  عن  مبعزل  تواجهه  اأن  لدولة 

ملكافحته.  حكًما  مطلوب  والتعاون 

و�ضول  نرتقب  الأ�ضلحة،  يخ�ش  ما  يف 

وهناك  قريًبا،  توكانو«  »�ضوبر  طائرات 

خفيفة  مقاتلة  طوافات  و�ضول  احتمال 

ا. اأي�ضً

يف اإطار اآخر و�ضف العماد عون التن�ضيق 

املتحدة  الأمم  وقوات  القائم بني اجلي�ش 

وي�ضمل  ع��اٍل  ب��اأّن��ه  لبنان،  يف  املوؤقتة 

احلوار  اأّن  اإىل  واأ�ضار  امل�ضتويات.  جميع 

ال�ضراتيجي بني الطرفني حقق خطوات 

كثرة  مراحل  ثمة  لكن  اإيجابية، 

يجب ا�ضتكمالها.

اأنتم �سرف لبنان

�ضهداء  دم  ع��ون:  العماد  ق��ال  اأخ���ًرا، 

اجلي�ش »ما بروح �ضيعان«، و�ضهادتهم 

و�ضام �ضرف على �ضدورنا. ولأهلهم اأقول: 

لبنان  اأبقت  التي  هي  اأولدك��م  �ضهادة 

الع�ضكريون  اأّم��ا  الأم���ن...  له  ووف��رت 

املخطوفون، فهم جرح اجلي�ش اللبناين، 

ولن نرك هذا اجلرح مفتوًحا.

قائاًل:  والع�ضكريني  اللبنانيني  وعايد 

»ان�ضاله ما من�ضوف على وجوهكن اإّل 

الفرح ودموع الفرح«... لكّننا جاهزون 

للت�ضحيات. جي�ضنا �ضرف لبنان وبكل 

جي�ش  »اإنتو  للع�ضكريني:  اأق��ول  فخر 

لبنان العظيم«.

اأجرى احلوار:

الزميل اأمري هلّيل
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اإعداد: رميا �ضليم �ضوميط
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عيد الوطن
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لبنان يف عيد اجلي�ش:

كّل الدعم واحلّب للجباه 

العالية وال�ضواعد القوية

ما عك�ضته  �ضهدائه، وهذا  الأوىل عيد  بالدرجة  اجلي�ش هو  عيد 

متّيزت  والتي  العيد  رافقت  التي  ال�ضعبّية  الحتفالت  بو�ضوح 

اللبنانّيون  وعر�ضه.  الوطن  طول  على  وامتّدت  لفتة  بكثافة 

املناطق،  خمتلف  يف  التذكارّية  الن�ضب  اإىل  الّزهر  اأكاليل  حملوا 

فمن  عديدة.  مببادرات  جلي�ضهم  وتقديرهم  حّبهم  عن  وعّبوا 

�ضموع  مب�ضريات  مروًرا  عائالتهم،  تكرمي  اإىل  ال�ضهداء  تكرمي 

وحواجز حمّبة واأعالم ترفرف عالًيا لتحّيي اأ�ضحاب اجلباه العالية 

القوية. وال�ضواعد 

تلعّبا�ش: احتفال يف الق�ضر البلدي

اإكليلاً  ال�صراف،  ريا�ض  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  و�صع 

لق�صر  اخلارجية  الباحة  يف  ال�صهداء  ن�صب  على  الزهر  من 

و�صط ح�صور كثيف  الغربي،  تلعبا�ض  يف  البلدي  فار�ض  ع�صام 

ل�صخ�صّيات �صيا�صية ودينية واجتماعية.

رئي�ض  األقى  لل�صهداء،  والتحية  اجلي�ض  مو�صيقى  عزف  بعد 

وهّناأ  ال�صراف  بالوزير  فيها  رحب  كلمة  مرتي  وليد  البلدية 

اجلي�ض »الذي هو درع الوطن ومهما فعلنا الأجله ال ميكن 

االأي��ام  هذه  يف  ا  خ�صو�صاً الكربى  ت�صحياته  على  مكافاأته 

ال�صعبة«.

بدوره  األقى  الذي  ال�صراف  للوزير  تقديرية  ا  درعاً مرتي  قّدم  ثم 

»اإننا  وق��ال:  مبادرتها،  تلعبا�ض  لبلدية  فيها  �صكر  كلمة 

ن�صّر هذه ال�صنة بالذات على االحتفال بعيد اجلي�ض فالتحدي 

التي  ال�صنوات  يف  واأثقل مما كان عليه  واأ�صعب  اأكرب  اليوم 

م�صت...«.

ا  و�صباطاً قيادة  باجلي�ض  املطلقة  الثقة  عن  ال�صّراف  وع��رّب 

واإمياننا  واأرزاق��ن��ا  اأرواح��ن��ا  على  املوؤمتنون  »فهم  ا،  وج��ن��وداً

وحريتنا«.

بينو – قبول:

ن�ضب تذكاري

يعقوب  الوطني  الدفاع  وزير  ح�صور  يف 

ال�صراف، احتفلت هيئة »التيار الوطني 

ال�صتار  ب��اإزاح��ة  قبوال،  بينو-  يف  احل��ر« 

ل�صهداء  اجلديد  التذكاري  الن�صب  عن 

البلدة  �صاحة  يف  اأق��ي��م  ال��ذي  اجلي�ض، 

بالتعاون مع البلدية.

وليد  الركن  العميد  االحتفال  ح�صر 



عيد اجلي�ش

عيد الوطن
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احلاج ممثلاً قائد اجلي�ض، باالإ�صافة اإىل 

فاعليات �صيا�صية ودينية وروؤ�صاء بلديات 

وخماتري واأهايل ال�صهداء.

ب��ع��د رف���ع ال��ع��ل��م ال��ل��ب��ن��اين، وو���ص��ع 

الوزير  األقى  الن�صب،  على  االأكاليل 

ال�صراف كلمة حّيا فيها القائد االأعلى 

العماد  الرئي�ض  فخامة  امل�صّلحة  للقوات 

الذي  احلكومة  ورئي�ض  ع��ون،  مي�صال 

�صيا�صي  غطاء  تاأمني  بجراأته  ا�صتطاع 

للموؤ�ص�صة  وم��ط��ل��ق  و���ص��ام��ل  ك��ام��ل 

الع�صكرية، ودولة الرئي�ض ع�صام فار�ض، 

وقائد اجلي�ض واأهل بينو.

: با�صمي  وتوّجه اإىل قيادة اجلي�ض قائلاً

عكار  وبا�صم  وزارتي،  وبا�صم  ال�صخ�صي، 

ولبنان، اأقول لقائد اجلي�ض، االأمر لك.

احلاج  للعميد  ا  اأي�صاً كلمة  وكانت 

حتّدث فيها عن بينو »البلدة االأ�صيلة، 

املكّللة اجلبني ب�صعار ال�صرف والت�صحية 

والوفاء، والتي تكاد كل عائلة فيها اأن 

يف  ا  ع�صكرياً اأو  ا  �صهيداً ا  ع�صكرياً ت�صم 

ا«... اخلدمة اأو متقاعداً

رئي�صها  نائب  األقاها  البلدية  كلمة 

مع  املعارك  اأن  اعترب  الذي  االأ�صقر  وليد 

جرود  تطهري  قبل  تنتهي  لن  االإره��اب 

من  بعلبك،  وراأ����ض  وال��ق��اع  عر�صال، 

ال  اأن��ه  اجلميع  واإف��ه��ام  التكفرييني، 

مكان للتطرف على االأر�ض اللبنانية.

من  ر�صالة  االحتفال  ت�صّمن  كذلك، 

وكلمة  الع�صكريني،  ال�صهداء  اأه��ايل 

اإيلي  بينو-قبوال  يف  التيار  هيئة  مل�صوؤول 

اليا�ض.

ال�صهداء  اأه���ايل  غ��ر���ض  اخل��ت��ام،  ويف 

ثم كان  �صهيد،  ا�صم كل  �صجرة على 

كوكتيل يف املنا�صبة.

مهرجان الوفاء لأ�ضرى اجلي�ش يف طرابل�ش

اأقامت  ال�صراف،  يعقوب  الوطني  الدفاع  وزي��ر  برعاية 

الوفاء  مهرجان  الدوليني  واالأم��ن  لل�صلم  الدولية  املنظمة 

الأ�صرى اجلي�ض يف �صاحة التل و�صط مدينة طرابل�ض، يف ح�صور 

والروحّية  والع�صكرّية  ال�صيا�صّية  ال�صخ�صّيات  من  عدد 

واأهايل الع�صكريني املخطوفني يف عر�صال.

الوزير  األقى  �صمت،  دقيقة  والوقوف  الوطني  الن�صيد  بعد 

مدينة  هي  طرابل�ض  اأن  على  فيها  �صّدد  كلمة  ال�صراف 

الوفاء واالنفتاح والتنّوع، واأّنها مع اجلي�ض يف خندٍق واحد.

ا اأن اجلي�ض لن ين�صى  وتوّجه اإىل اأهايل املفقودين، موؤّكداً

ا.  ا وال مفقوداً اأ�صرياً

احتفال احتاد البلديات

يف حلبا

يف ح�صور وزير الدفاع الوطني يعقوب ال�صراف، والعميد جوزيف 

احتفال  حلبا  �صاحة  يف  اأقيم  اجلي�ض،  قائد  ممّثلاً  بطر�ض 

البلديات  احت��اد  من  بدعوٍة  اجلي�ض،  عيد  ملنا�صبة  مركزي 

املجتمع  وهيئات  الوطنية  الرتبية  وك�صافة  املخاتري  ورواب��ط 

املدين واملرجعيات الدينية يف عّكار.

جانب  اإىل  يقف  اأّن��ه  االحتفال  خلل  ال�صراف  الوزير  اأّك��د 

الع�صكريني ومطالبهم املحّقة.

اأّما العميد بطر�ض، فرّكز يف كلمته على الروابط بني اجلي�ض 

�صة الع�صكرّية بخرية ال�صباب. وعّكار اخلّزان الذي ميّد املوؤ�صّ

 راأ�ش بعلبك:  جي�ضنا ال�ضّد املنيع

اأحيا املجل�ض البلدي يف ذكرى �صهداء اجلي�ض الذين �صقطوا 

خلل العام 2014 يف احلرب مع االإرهابيني.

الركن  اللواء  الع�صكري  املجل�ض  ع�صو  االحتفال  يف  حتّدث 

جورج �صرمي ممثلاً قائد اجلي�ض، فقال: اإن الهجمة االإرهابية 

ال�صر�صة التي تعر�ض لها الوطن خلل ال�صنوات االأخرية هدفت 

اإىل اإ�صعال نار الفنت واإ�صاعة الفو�صى واخلراب يف مدننا وبلداتنا 



نهر البارد: ال�ضّور املوجعة والذكرى الرا�ضخة

بالعميد  ممّثلاً  عون  ج��وزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

الإ�صعاد  اللبنانية  »اجلمعّية  كّرمت  ال�صّيد،  وليد  الركن 

اجلي�ض  �صهداء  اأطفال   ،»Akkar press« وجتّمع  الطفولة« 

الذين �صقطوا يف معارك خمّيم نهر البارد، وذلك خلل احتفال 

ال�صّيدة  امل��راأة  ل�صوؤون  الوطنية  الهيئة  رئي�صة  فيه  �صاركت 

اللبنانية  الوطنية  اجلمعية  ورئي�صة  روك��ز،  عون  كلودين 

روؤ�صاء  اإىل  اليو�صف،  �صعيد  نزيهة  الدكتورة  الطفولة  الإ�صعاد 

احتادات وبلديات وممّثلي هيئات اجتماعية.

العبدة  بلدة  يف  ال�صهداء  �صاحة  يف  بوقفة  االحتفال  ا�صتهل 

وبو�صع االأكاليل على الن�صب الذي يخّلد ذكراهم.

يف  معو�ض  رينيه  الرئي�ض  مطار  اإىل  املحتفلون  انتقل  ثم 

القليعات، حيث غر�صوا �صجرة على ا�صم �صهداء اجلي�ض، وقد 

واالجتماعية،  ال�صيا�صية  الفعاليات  من  عدد  اإليهم  ان�صم 

باالإ�صافة اإىل عائلت ال�صهداء املكّرمني.

تخّلل االحتفال كلمات لكل من، االإعلمي منذد املرعبي 

الع�صكريني،  بت�صحيات  نّوهت  وروك��ز،  ع��ون  ولل�صّيدتني 

املوجعة  ال�����ص��ور  وا���ص��ت��ذك��رت 

زادت  التي  البارد  نهر  ملعركة 

بجي�صهم  ا  ف��خ��راً اللبنانيني 

ال��ب��ط��ل، ك��م��ا ���ص��ّددت على 

اأطفال  جت��اه  املجتمع  واج��ب 

�صهداء اجلي�ض الذين فقدوا اأعز 

ما لديهم.

اجلي�ض  ق��ائ��د  ممثل  واأّك����د 

كلمته  يف  ال�����ص��ّي��د  ال��ع��م��ي��د 

املف�صلية  املعركة  هذه  اأهمية 

، لناحية اخلطر اجل�صيم الذي كان  يف تاريخ لبنان املعا�صر، اأوالاً

ا،  ي�صكله ذلك التنظيم االإرهابي على ال�صعب اللبناين، وثانياً

�صهداوؤنا  قدمها  التي  للت�صحيات  الكبري  احلجم  لناحية 

ا،  وثالثاً  . كاملاً ق�صاء  التنظيم  هذا  على  للق�صاء  االأبطال 

ا اإىل جانب  ا واحداً لوقوف اأهايل منطقة ال�صمال وكعادتهم �صفاًّ

اجلي�ض، وتاأكيدهم اأن هذه املنطقة العزيزة، التي مثلت على 

ميكن  ال  امل�صرتك،  والعي�ض  الوطنية  للوحدة  ا  منوذجاً الدوام 

للإرهاب  حا�صنة  بيئة  الظروف  من  ظرف  اأي  يف  تكون  اأن 

واالإجرام...

ب��ع��ده��ا، ق���ّدم���ت ال��ي��و���ص��ف 

ملمثل  ال��دروع  واملرعبي  ومن�صور 

كلودين  ولل�صيدة  اجلي�ض  قائد 

االأطفال  ق��ّدم  ثم  روك��ز،  ع��ون 

ا فنّية منّوعة. ويف اخلتام،  عرو�صاً

مت تقدمي الهدايا الأطفال �صهداء 

طائرات  مهبط  عند  اجلي�ض 

ماأدبة  واأقيمت  الهليكوبرت، 

غداء يف نادي الرتباء.
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ا لتقوي�ض اأ�ص�ض وجود هذا الوطن وتغيري وجهه  واأحيائنا متهيداً

اأمام هذا  ا  ا منيعاً احل�صاري، لكن اجلي�ض وكعادته وقف �صدًّ

حوله...  ال�صعب  والتفاف  اأبطاله  بعزمية  له  ا  مت�صّدياً اخلطر 

واإذ �صكر الأهايل راأ�ض بعلبك مبادرتهم اإىل تكرمي ال�صهداء 

رجال  مقالع  من  مقلع  اأنتم   : قائلاً اإليهم  توّجه  االأبطال، 

اجلي�ض االأ�صداء...

رحال  دري��د  بعلبك  راأ���ض  بلدّية  لرئي�ض  كانت  كذلك، 

كلمة من وحي املنا�صبة.



موؤ�ض�ضة اللواء الركن فران�ضوا احلاج 

كّرمت عائالت ال�ضهداء:

ت�ضحياتهم خ�ضبة اخلال�ش

ج��وزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

ال��ل��واء  »موؤ�ص�صة  م��ن  وب��دع��وٍة  ع���ون، 

حفل  اأقيم  احل��اج«،  فران�صوا  الركن 

عائلت  اأف����راد  م��ن  ل��ع��دٍد  تكرميي 

الرتباء  نادي  يف  ال�صهداء،  الع�صكريني 

االإحتفال  ح�صر  الفيا�صية.  املركزي- 

العميد الركن عدنان اأبو يا�صني ممثلاً 

اجلي�ض  قائد  وعقيلة  اجلي�ض،  قائد 

املخابرات  مدير  وعقيلة  ع��ون،  نعمت 

بوال من�صور، ورئي�صة املوؤ�ص�صة لودي احلاج، 

اجلي�ض  �صهداء  اأم��ه��ات  من  ع��دد  اإىل 

وزوجاتهم.

احل��اج  األ��ق��ت  ال��وط��ن��ي،  الن�صيد  بعد 

ك��ل��م��ة اأ����ص���ارت 

اأن  اإىل  ف��ي��ه��ا 

وما  واج��ه  جي�صنا 

كل  ي��واج��ه  زال 

املجموعات  ي��وم 

االإره������اب������ي������ة 

ويقدم  التكفريية 

ويدفع  الت�صحيات 

ا من  االأثمان غالياً

���ص��ه��داء وج��رح��ى 

ومعوقني ليحفظ اأر�صنا وحدودنا ويوفر لنا 

العي�ض االآمن واحلرية والكرامة.

العميد  اجلي�ض  ق��ائ��د  مم��ّث��ل  واأل��ق��ى 

الركن اأبو يا�صني كلمةاً اأّكد فيها اأن 

اجلمعيات  ومعها  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة 

االأه��ل��ي��ة وال��ه��ي��ئ��ات االج��ت��م��اع��ي��ة 

متني  ت�صامن  يف  الوطنّية  واملوؤ�ص�صات 

اأن  اإىل  ا  ال�صهيد، م�صرياً ودائم مع عائلة 

�صهدائنا هي خ�صبة اخلل�ض  ت�صحيات 

حماية  من  متّكنا  بوا�صطتها  التي 

و�صيادته  وحدته  على  واحلفاظ  الوطن 

وا�صتقلله.

��ا  درعاً احل��اج  ل��ودي  ال�صيدة  قدمت  ثم 

بدوره  لها  قّدم  الذي  اجلي�ض  قائد  ملمثل 

بحفل  اللقاء  واختتم  �صكر.  كتاب 

غداء للمنا�صبة.
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اأمهات ال�ضهداء وزوجاتهم مكّرمات يف طرابل�ش

والتاأهيل«  للإ�صلح  اخلريية  اللبنانية  »اجلمعية  اأقامت 

ا الأمهات وزوجاتهم �صهداء اجلي�ض اللبناين  احتفاالاً تكرميياً

وال�صناعة  التجارة  غرفة  مقر  يف  وذلك  وال�صمال،  طرابل�ض  يف 

والزراعة- طرابل�ض.

العماد  الدويهي ممثلاً  ح�صر االحتفال العميد انطوان زخيا 

جوزاف عون، و�صخ�صيات �صيا�صية وع�صكرية ودينية، باالإ�صافة 

اإىل رئي�صة جمعية »االإ�صلح والتاأهيل« فاطمة بدرا، وعدٍد من 

واأمهات �صهداء اجلي�ض  والهيئات املحلية  ممثلي اجلمعيات 

وزوجاتهم.

املوؤ�ص�صة  »اأن  فيها  اأّكد  كلمة  الدويهي  العميد  األقى  وقد 

الع�صكرية حتر�ض على تكرمي ال�صهداء واأفراد عائلتهم يف 

ا مبا قدموه يف �صبيل  كل منا�صبة وحمفل وملتقى لي�ض عرفاناً

ا لها  ا ملعاين ال�صهادة وتر�صيخاً ا تو�صيحاً الوطن فح�صب، بل اأي�صاً

يف الذاكرة اجلماعية للع�صكريني واملواطنني، فاأمانة ال�صهداء 

اأن  يجب  و�صعلتهم  وال�صون  احلفظ  يف  ا  دائماً تبقى  اأن  يجب 

ونح�صن  اأقوياء  ن�صتمر  هكذا  جيل،  اإىل  جيل  من  تنتقل 

الوطن...«.

ا اأن  بدورها قالت بدرا اإن النهو�ض بالوطن ي�صتلزم منا جميعاً

ن�صع يدنا بيد املوؤ�ص�صة الع�صكرية والقوى االأمنية.

اأول عامر ال�صيد(  واعتربت روؤية تلجة )زوجة ال�صهيد املعاون 

اأن  وزوجاتهم،  اجلي�ض  �صهداء  اأمهات  با�صم  حتّدثت  التي 

البطوالت والعطاءات كلها ت�صغر اأمام ت�صحيات اأهل ال�صرف 

والت�صحية احلّقة الذين ال ينتظرون اأي مقابل.

وفقرات  ال�صهداء،  لعائلت  هدايا  تقدمي  االحتفال  تخلل 

فنّية وق�صائد �صعرية.



�ضيدا: غداء تكرميي

غداء  حفل  ال�صباب  لبنان  وحركة  �صيدا،  بلدية  اأقامت 

تكرميي للموؤ�ص�صة الع�صكرية يف ح�صور رئي�صة جلنة الرتبية 

احلريري،  �صعد  الرئي�ض  احلريري ممثلة  بهية  النائب  النيابية 

والعميد جان جبور ممثل وزير الدفاع الوطني االأ�صتاذ يعقوب 

ال�صراف وقائد اجلي�ض العماد جوزاف عون. وقد اأّكدت النائب 

قلوب  على  عزيزة  املنا�صبة  هذه  اأن  لها  كلمة  يف  احلريري 

الأّن  امل�صرتك،  وعي�صهم  ودولتهم  بوطنهم  املوؤمنني  اللبنانيني 

اأبناء  لكّل  اجلامعة  الوطنية  املوؤ�ص�صة  هو  اللبناين  اجلي�ض 

الوطن.

بدوره قال رئي�ض بلدية �صيدا املهند�ض حممد ال�صعودي: قد ال 

نقدر على مّد اجلي�ض بال�صلح والعتاد والذخرية، لكننا قادرون 

وطني  عمل  لكل  اأكرث  ا  دفعاً نعطي  اأن  مبوقف  اأو  بكلمة 

يقوم به اجلي�ض...

»رايد الوفاء للجي�ش اللبناين« من بريوت اإىل الريزة

اجلي�ض  قائد  ممّثلاً  اجل�صم  �صعد  الركن  العميد  ح�صور  يف 

العماد جوزاف عون، نّظمت »رابطة اأبناء بريوت« بالتعاون مع 

حتت  ال�صهداء،  �صاحة  يف  احتفاالاً  اللبنانيني،  الدّراجني  نادي 

عنوان »رايد الوفاء للجي�ض اللبناين«. �صارك يف االحتفال ع�صو 

رئي�ض  ممثلاً  دروي�ض  عبدالله  بريوت  ملدينة  البلدي  املجل�ض 

البريوتية،  والفاعليات  والروابط  اجلمعيات  وروؤ�صاء  البلدية، 

من  وح�صد  اللبنانيني  الدّراجني  نادي  فرق  من  كوكبة  اإىل 

ال�صهداء  ن�صب  على  الزهر  اأكاليل  و�صع  وتخّلله  االأه��ايل، 

حممد  بريوت«  اأبناء  »رابطة  لرئي�ض  وكلمة  بريوت  و�صط  يف 

الفيل. اأبناء بريوت انطلقوا من و�صط املدينة باجّتاه مقّر قيادة 

والوفاء: علم  والتقدير  احلب  باقات  الريزة حاملني  يف  اجلي�ض 

واللجان  الروابط  تواقيعهم، �صهادات تقدير من  لبنان حاملاً 

والهيئات البريوتية، �صيف من رابطة اأبناء بريوت... واإكليل 

زهر لل�صهداء.

قّدر  ا�صتقبالهم،  الذي كان يف  داغر  الركن جميل  العميد 

والتي  واأهله،  اجلي�ض  بني  الروابط  عمق  توؤكد  التي  املبادرة 

ت�صّكل واحدة من اأهم ال�صمانات حلماية لبنان.

�ضن الفيل: 

لوحات تراثية واأغاٍن وطنية

عيد  الفيل  �صن  بلدية  اأح��ي��ت 

ح�صره  غنائي،  مبهرجاٍن  اجلي�ض 

احلاكمة  جهاد  الركن  العقيد 

ممثلاً قائد اجلي�ض العماد جوزاف 

عون، رئي�ض بلدية �صن الفيل نبيل 

البلدي،  املجل�ض  واأع�صاء  كحاله 

اإىل اأهايل �صن الفيل.

ا،  افتتاحاً الوطني  الن�صيد  بعد 

اأبي  دارك  جان  االإعلمية  األقت 

على  فيها  �صددت  كلمة  ياغي 

العام  ه��ذا  يكت�صب  العيد  اأن 

اإرادة  د  يج�صّ الأن��ه  ا،  ج��دي��داً ى  معناً
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اإىل  ي�صعى  من  وجه  يف  حياة 

يف  واخلوف  واالأمل  احلزن  زرع 

النفو�ض والعقول والقلوب...

رّحب  ال��ذي  البلدية  رئي�ض 

مب���م���ث���ل ق����ائ����د اجل��ي�����ض 

وب��احل�����ص��ور، ح��ّي��ا ال��ع��م��اد 

املغوار  القائد  ع��ون،  ج��وزاف 

الفيل  �صن  يف  ت��رع��رع  ال��ذي 

ما  املواطنية  من  فيها  وزرع 

املوؤ�ص�صة  اأفراد  يف  اليوم  يزرعه 

الع�صكرية. 

ت�����ص��ّم��ن احل���ف���ل ال��ف��ن��ي 

عّدة  قّدمتها  تراثية  لوحات 

من  لت�صدح  ا�صتعرا�صية  فرق 

ل��ورا  الفنانني:  اأ���ص��وات  ث��ّم 

خ��ل��ي��ل، ���ص��ام��ي ك���لرك، 

عازار  جوزيف  ال�صايف،  �صهام 

متغنية  �صقر،  وب��ا���ص��ك��ال 

على  وب��ال��وط��ن  ب��اجل��ي�����ض 

بقيادة  ال�صرقية  الفرقة  اأنغام 

املاي�صرتو جاك احلداد.

كانت  االأخ�����رية  ال��ف��ق��رة 

الهارمونية  ل��لأورك�����ص��رتا 

الوطنية التابعة ملو�صيقى قوى 

االأمن الداخلي بقيادة العقيد 

باقة  قّدمت  التي  م��راد  زي��اد 

واالأغاين  االأنا�صيد  اأجمل  من 

الفنانان  واأدى  ال��وط��ن��ي��ة. 

كارول عون و�صادي عيدموين 

يف  ترنيمة  منفرد(  )اإن�����ص��اد 

ل�صهداء  واح��رتام  وف��اء  حتية 

ال�صتارة  اأ�صدلت  ثّم  اجلي�ض، 

يا  »ت�صلم  اأغنية  اأنغام  على 

ع�صكر لبنان«.

العي�ضية حتتفل بذكرى �ضهداء اجلي�ش

�صاحتها  فتزّينت  اجلي�ض،  بعيد  العي�صية  بلدة  احتفلت 

العماد  قائد اجلي�ض  ابنها  �صور  رافعة  باأبهى احللل  و�صوارعها 

جوزاف عون، واللفتات واالأعلم. وبدعوة من البلدية، احتفل 

قائد  ممثلاً  همني  اأبو  قا�صم  العميد  ي�صاركهم  البلدة  اأبناء 

اجلي�ض، وعدد من �صخ�صيات املنطقة واأهاليها بذكرى �صهداء 

ا رفعت خلله ال�صلوات لراحة  اجلي�ض اللبناين، فاأقاموا قدا�صاً

اأنف�صهم. واأعقب القدا�ض كوكتيل.

ل���ف���ت���ة  يف 

خ���ا����ص���ة م��ن 

ب��وادر  جمعّية 

االإمن��ائ��ّي��ة – 

عّكار،  ببنني 

معهد  يف  اأقيم 

ببنني الفّني الر�صمي احتفال تكرميي يف ح�صور العميد الركن اليا�ض ال�صامّية ممّثلاً قائد اجلي�ض العماد جوزاف عون. تخّلل 

االحتفال اإلقاء كلمات نّوهت بت�صحيات املوؤ�ص�صة الع�صكرّية وب�صجاعة اأبنائها وجهودهم حلفظ اأمن الوطن وحماية ا�صتقراره.

ببنني: احتفال 

تكرميي

عيحا- را�ضيا: �ضعر وزجل

ب��اح��ة جم��ّم��ع عيحا  اأق��ي��م��ت يف 

وزجلية،  �صعرية  اأم�صية  ال��ب��ل��دي 

ح�صرها العقيد الركن �صابا الها�صم 

جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  ممّثلاً 

املنطقة  فاعليات  من  وعدد  عون، 

واالأهايل. بعد كلمة لرئي�ض البلدية 

قائد  فيها  حّيا  ال�صقعان  فا�صل 

واالأف���راد  والرتباء  وال�صباط  اجلي�ض 

بعرق  الوطن  اأر���ض  يعّطرون  الذين 

وب�صالتهم،  وت�صحياتهم  كّدهم 

ال�صعر  ب��اأج��واء  احلا�صرون  ا�صتمتع 

والزجل يف جمموعة ق�صائد من وحي 

املنا�صبة.



جبيل: نحنا »معك«

اللبناين  للجي�ض  دعم  حملة  البلدية  اأقامت  جبيل،  يف 

جرى خللها توزيع مل�صقات لل�صيارات و�صع عليها �صعار 

والتاأييد  الت�صامن  ا على  تاأكيداً اجلي�ض وكلمة »معك« 

الكامل له.

رئي�ض  ووّج��ه 

البلدية »حتّية 

اإكبار واإجلل 

ل���������ص����ه����داء 

ج���ي�������ص���ن���ا 

االأب��������������ّي«، 

ا  م�������وؤّك�������داً

الوقوف  �صرورة 

ج��ان��ب  اإىل 

الذي  اجلي�ض، 

ب����ه ي���ت���وّح���د 

ويبقى  الوطن 

. ا م�صتقلًّ حرًّ
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يف  االإمنائي  وجمل�صها  االقت�صادي  االإمن��اء  جمعّية  كّرمت 

االأمن  وقوى  اللبناين  اجلي�ض  يف  املتقاعدين  ال�صباط  اجلبل 

الداخلي، وذلك خلل احتفال يف املكتبة الوطنية – بعقلني. 

الركن  العميد  اجلي�ض  قائد  ملمّثل  كلمة  االحتفال  تخّلل 

االأ�صّم  وباجلبل  العريقة،  بعقلني  ببلدة  فيها  نّوه  رم�صان  علي 

الذي رفد اجلي�ض واملوؤ�ص�صات االأمنية بخرية ال�صباب، كما اأ�صاد 

عن  حلظة  يتقاعدوا  مل  الذين  املكّرمني  ال�صباط  باإخل�ض 

خدمة الوطن واملواطن.

را�ضيا الفخار ترفع العلم حتية لل�ضهداء

العلم  رفع  خلله  مّت  احتفاالاً  الفخار،  را�صيا  بلدية  اأقامت 

البلدة،  يف  اجلي�ض  ل�صهداء  التذكاري  الن�صب  على  اللبناين 

على وقع مو�صيقى عزفتها فرقة من اجلي�ض، يف ح�صور ح�صد 

من فاعليات املنطقة واأبنائها وروؤ�صاء بلدياتها وخماتريها.

اجلي�ض  له  يو�صف، يف كلمة  �صليم  البلدية  رئي�ض  حّيا  وقد 

والت�صحيات  باملهّمات  خلفه  »الوقوف  على  ا  موؤّكداً الوطني، 

للبنان  واال�صتقرار  االأم���ن  ت��اأم��ني  اأج��ل  م��ن  يقّدمها  اّل��ت��ي 

واللبنانيني«.

ملنا�صبة عيد اجلي�ض اللبناين، مّت اإ�صدار طابع بريدي 

ُيظهر يد رئي�ض اجلمهورية العماد مي�صال عون ت�صافح 

اأحد ال�صباط خلل تقليده ال�صيف.

طابٌع بريدي جديد ملنا�ضبة »عيد اجلي�ش«

تكرمي �ضباط متقاعدين يف املكتبة الوطنية



م�ضرية �ضموع يف بزبينا

احتفلت بلدية بزبينا بعيد اجلي�ض يف م�صرية �صموع انطلقت 

وفوج  مو�صيقية  فرقة  مبواكبة  للبلدة  الرئي�صة  ال�صاحة  من 

ل�صهداء  التذكاري  الن�صب  اإىل  الوطنية،  الرتبية  ك�صافة 

على  الزهر  من  اإكليل  و�صع  ومّت  البلدة.  اأبناء  من  اجلي�ض 

بربر  ف��ادي  اجلومة  بلديات  احت��اد  رئي�ض  ح�صور  يف  الن�صب، 

وعدد من فعاليات املنطقة، باالإ�صافة اإىل اأهايل ال�صهداء. بعد 

الن�صيد الوطني، وّجهت عميدة فوج الك�صاف يف بزبينا ماري 

بزبينا  بلدية  رئي�ض  اللبناين، ثم حتّدث  للجي�ض  بيطار حتية 

ودعمه  اللبناين  اجلي�ض  مع  الت�صامن  فاأّكد  خبازي  طارق 

بلدة  بزبينا،  ببلدة  بربر  اأ�صاد  وبدوره،  االره��اب...  مواجهة  يف 

العي�ض امل�صرتك التي قّدمت دماء �صهدائها يف �صبيل الوطن.

... وحواجز حمبة لك�ضافة الغد يف طرابل�ش

حمبة،  حواجز  لبنان  يف  الغد«  »ك�صافة  جمعية  اأقامت 

بهذه  مّر  من  لكّل  عنا�صرها  قّدم  حيث  طرابل�ض  �صوارع  يف 

اجلمعية  رئي�ض  واألقى  اللبناين.  والعلم  اجلي�ض  احلواجز علم 

اأّنه �صمام  ا  الرزاق عواد كلمة هناأ فيها اجلي�ض، معترباً عبد 

االأمان واال�صتقرار يف الوطن.
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بق�ضطا

يف بق�صطا، رفعت البلدية العلم اللبناين على �صارية عملقة 

للجي�ض  التحية  مزهر  ابراهيم  رئي�صها  ووّجه  ا،  مرتاً  25 بطول 

ا اأنه العماد االأ�صا�صي للوطن... اللبناين، موؤكداً

رحبة:

اأكاليل وكلمات

الفاعليات  من  ح�صد  ح�صور  يف  اجلي�ض،  بعيد  رحبة  بلدة  احتفلت 

االجتماعية والرتبوية والدينية واأبناء البلدة. واألقى رئي�ض البلدية فادي بربر 

، اأّكد فيها الوقوف اإىل جانب موؤ�ص�صة ال�صرف والت�صحية والوفاء،  كلمةاً

باإحياء  ال�صهداء ال يكون فقط  الأبنائنا  الوفاء احلقيقي  اأن  ا على  م�صّدداً

املنا�صبات الوطنية، واإمّنا ببذل كل اجلهود وا�صتخدام كل االمكانات 

لبناء جمتمع وطني يليق بت�صحياتهم.

تخّلل االحتفال و�صع االأكاليل على ن�صب �صهداء اجلي�ض يف البلدة.

وعائالت الع�ضكريني 

ال�ضهداء يف مطعم 

بالزا بال�ش- طبجا

اجلي�ض  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

العماد جوزاف عون ممثلاً 

البحري  ال��رك��ن  بالعميد 

الفنان  نّظم  اجلبيلي،  نزيه 

مع  بالتعاون  يزبك  اأم��ري 

الدين،  رائد فخر  كل من: 

فرا�ض مو�صى، وروبري خملوف 

من   220 حلواىل  ا  فنياً حفلاً 

ال�صهداء  الع�صكريني  اأبناء 

ترافقهم  �صنة(  و15   3 )بني 

وذل��ك يف  االأم��ه��ات،  بع�ض 

نقابة ال�ضحافة تهنئ اجلي�ش

اللبناين  اجلي�ض  اللبنانية  ال�صحافة  نقابة  هناأت 

جلميع  جامع  وطني  عيد  مبثابة  هو  »ال��ذي  بعيده 

اللبنانيني«. ودعت اللبنانيني يف الوطن ويف ديار االنت�صار 

اإىل االلتفاف حول جي�صهم وموؤازرته.
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مطعم بلزا باال�ض- طربجا.

وق����د األ���ق���ى مم��ث��ل ق��ائ��د 

فيها  اأّك��د  كلمة  اجلي�ض 

اأن تكرمي اأبناء الع�صكريني 

ال�صهداء هو تكرمي للجي�ض 

ول��ل��وط��ن، وه���و دل��ي��ل على 

واالإن�صاين  الوطني  الت�صامن 

بني اجلي�ض واأهله...

اأحياها  التي  ال�صهرة  تخلل 

تقدمي  يزبك،  اأم��ري  الفنان 

األ��ع��اب خّفة  ه��داي��ا وع��ر���ض 

ما  كري�صتني،  لل�صاحرة 

ا من الفرح والبهجة  اأ�صفى جواً

الع�صكريني  اأبناء  قلوب  يف 

ال�صهداء.

ممثل  �صكر  اخل��ت��ام،  يف 

على  القّيمني  اجلي�ض  قائد 

منهم  لكل  وق���ّدم  احلفلة 

قيادة  با�صم  �صكر  كتاب 

اجلي�ض.

مبجدك احتميت

امتلأت  وال�صبعني،  الثاين  اجلي�ض  عيد  يف 

�صفحات الفنانني واالإعلميني على املواقع 

للجي�ض  الداعمة  بالكلمات  االإلكرتونّية 

ها�صتاغ  القت  كذلك،  مل�صريته.  واملوؤّيدة 

اجلي�ض  اأطلقها  التي  #مبجدك_احتميت 
تفاعلاً  »تويرت«  عرب  ح�صابه  يف  اللبناين 

التوا�صل  م��واق��ع  على  ا  كثيفاً ا  وت��اأي��ي��داً

االجتماعي.

اأم�ضية �ضعرية غنائية يف البرتون

اأقامت »رابطة البرتون االإمنائية والثقافية«، ومنتدى »ري�صة 

عطر« اأم�صية �صعرية وغنائية، اأحياها عدد من ال�صعراء، وذلك 

يف ح�صور �صخ�صيات �صيا�صية وثقافية واجتماعية.

وو�صلة  �صّلوم،  اأودين  الرابطة  لرئي�صة  كلمة  االأم�صية  تخّلل 

غنائية للفّنان رودولف اخلوري.

وجمعّيات يف الريزة

بو�صع   GS TEAM جمعية  من  وفٌد  قام  نف�صه،  االإط��ار  يف 

وزارة  ملعب  يف  اجلي�ض  �صهداء  ن�صب  على  الزهر  من  اإكليٍل 

الدفاع الوطني، فيما قام وفٌد من جمعّية »توريزم دي�صكوفري« 

وزيارة املتحف  التذكاري  الن�صب  اإكليٍل على  اخلريّية بو�صع 

الع�صكري.



نا�ضطو »اأن�ضار الوطن« 

زاروا فوج التدخل ال�ضاد�ش

اإىل قيادة فوج التدخل  نّظمت جمعية »اأن�صار الوطن« زيارة 

ال�صاد�ض يف قاعدة رياق اجلوية، حيث �صارك الزائرون يف احتفال 

»اأمر اليوم«، كما تعّرفوا اإىل مهمات الفوج يف لقاء مع قائده 

علي  حممد  و�صكر  عي�صى.  م��روان  املغوار  الركن  العميد 

اال�صتقبال،  ح�صن  على  الفوج  قائد  اجلمعية  با�صم  �صليمان 

ا اإىل اأن »اأ�صمى ما ميكن للمواطن اأن ينا�صل من اأجله  الفتاً

هو وقوفه الدائم اإىل جانب اجلي�ض يف ال�صراء وال�صراء«.

عيد اجلي�ش

عيد الوطن

العدد 92387/386

»الو�ضط الإ�ضالمي اللبناين« يف ثكنة بنوا بركات

برئا�صة  اللبناين«  اال�صلمي  »الو�صط  جمعية  من  وفد  زار 

مهنئا  �صور  يف  بركات  بنوا  ثكنة  ا�صماعيل  ح�صني  ال�صيخ 

بعيد اجلي�ض.

ا«،  ا واأفراداً ا و�صباطاً وحّيا ا�صماعيل املوؤ�ص�صة الع�صكرية »قائداً

وكرامة  االر���ض  عن  ال��ذود  يف  الوطني  اجلي�ض  ب���»دور  ا  م�صيداً

ا »جميع  واالأمان«، داعياً واال�صتقرار  االأمن  ال�صعب، ويف حفظ 

اللبنانيني اإىل موؤازرة اجلي�ض وااللتفاف حوله يف معركته �صد 

االرهاب التكفريي«.

 با�ضكال �ضقر تغني للجي�ش والوطن

ا لعائلت الع�صكريني  يف ح�صور العميد الركن غ�صان حبو�ض ممثلاً قائد اجلي�ض نّظمت جمعّية تراث الوطن احتفاالاً ترفيهياً

التي غّنت  �صقر  با�صكال  الفنانة  اأحيتها  فنّية  فقرة  االحتفال  تخّلل  رومية.  القليعات طريق   – بّري  زعرت  منتزه  ال�صهداء يف 

للجي�ض والوطن، اأعقبها غداء يف اأجواء من املرح.

كوكبا:

تكرمي واأنا�ضيد

بلدية كوكبا )ق�صاء حا�صبيا(، احتفاالاً يف ملعب  اأقامت 

النادي الثقايف االجتماعي يف البلدة، يف ح�صور العميد الركن 

جربائيل معلوف ممّثلاً قائد اجلي�ض، وح�صد من اأبناء املنطقة 

ملمّثل  تكرميي  درع  ت�صليم  االحتفال  تخّلل  وفعالياتها. 

املتقاعدين  والرتباء  ال�صباط  من  عدد  وتكرمي  اجلي�ض،  قائد 

من اأبناء البلدة، ثم كانت كلمة �صكر من رئي�ض البلدية 

ا قّدمت اأورك�صرتا  للجي�ض اللبناين املنت�صر على احلدود. وختاماً

قوى االأمن الداخلي اأنا�صيد واأغاين وطنية.
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نّظمت مفو�صّية منطقة �صيدا يف جمعية الك�صاف العربي يف لبنان وقفة وفاء وحتية للجي�ض اللبناين ول�صهدائه االأبرار، 

وذلك على م�صتديرة النجمة يف املدينة، حيث متت اإ�صاءة ال�صموع واأن�صد عنا�صر الك�صافة الن�صيد الوطني اللبناين.

وقفة 

وفاء

ال�ضوير- عني ال�ضنديانة:

طوين كيوان يحيي املنا�ضبة

بلدية  احتفلت  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

عيد  مهرجان  �صمن  اجلي�ض  بعيد  ال�صنديانة  عني  ال�صوير- 

املغرتبني، وذلك يف ح�صور العميد الركن �صعيد القزح ممثلاً 

وزير الدفاع الوطني يعقوب ال�صراف وقائد اجلي�ض العماد جوزاف 

عني   - ال�صوير  بلدية  لرئي�ض  كلمة  االحتفال  تخّلل  عون. 

ال�صنديانة اليا�ض اأديب �صوايا، ومعزوفات واأغاٍن وطنية ملو�صيقى 

الفنان طوين  اأحياها  فنية كبرية  ويف اخلتام حفلة  اجلي�ض، 

كيوان.

م�ضرية بحرية لأهايل ك�ضروان

اأهايل  نّظمت جمموعة من  اإطار دعم اجلي�ض يف عيده،  يف 

و�صباب ك�صروان - الفتوح، م�صرية بالقوارب البحرّية انطلقت 

من ميناء العقيبة و�صوالاً اىل قاعدة جونية البحرية.

تخّلل الن�صاط توقيع راية للجي�ض اللبناين مت تقدميها اإىل 

�صباط قاعدة جونيه البحرية وعنا�صرها.

مهرجان �ضعرّي يف عّكار

اأقام احّتاد ال�صباب الوطني يف عّكار وجتّمع معّلمي عّكار 

ا  ا �صبابيًّ ا �صعريًّ �صات املوؤمتر ال�صعبي اللبناين( مهرجاناً )من موؤ�صّ

ا يف قاعة مطعم وق�صر العطّية يف التليل-عّكار، وذلك  حا�صداً

يف ح�صور االأ�صتاذ �صمري ال�صّراف ممثلاً وزير الدفاع الوطني، وعدٍد 

من الفاعليات ال�صيا�صّية والثقافّية والرتبوّية واالجتماعّية.

اإىل عدٍد  ال�صباب،  ال�صعراء  �صارك يف املهرجان جمموعة من 

من الطّلب املوهوبني يف الكتابة االأدبية.

ببنني- العبدة: اإكليل لل�ضهداء

الك�صار  كفاح  الدكتور  العبدة  ببنني-  بلدية  رئي�ض  و�صع 

الن�صب  على  الزهر  من  اإكليلاً  البلدي  املجل�ض  واأع�صاء 

التذكاري ل�صهداء اجلي�ض اللبناين من اأبناء البلدة، وذلك يف 

ح�صور خماتري البلدة وفعالياتها.

اأن  فيها  اأّكد  املنا�صبة  يف  كلمة  الك�صار  الدكتور  واألقى 

املوؤ�ص�صة الع�صكرية هي اخليمة واملظلة، وعنوان لكل كرامة 

وعّزة و�صرف يف هذا الوطن.

...واحلراك املدين العّكاري

رئي�ض  يرافقه كل من  العكاري  املدين  كذلك، قام وفد من احلراك 

العماير -  بلدية  ورئي�ض  الك�صار  الدكتور كفاح  العبدة   - ببنني  بلدية 

رجم عي�صى حمد ال�صيخ، بو�صع اإكليل من الزهر على الن�صب التذكاري 

ل�صهداء اجلي�ض اللبناين عند م�صتديرة العبدة.

كلمات  األقيت  ال�صهداء،  الأرواح  ا  اإكراماً �صمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 

وما  اأن عّكار كانت  و�صّددت على  الع�صكرية  �صة  للموؤ�صّ الوالء  اأّكدت 

ا للجي�ض اللبناين، وهي تقاتل من اأجل اجلي�ض والوطن. زالت خزاناً

اأطفال »نهر احلياة« 

و»التعاون الجتماعي« يف مركز للجي�ش

و»ال��ت��ع��اون  اخل��ريي��ة«  احل��ي��اة  »ن��ه��ر  جمعيتا  احتفلت 

االجتماعي والثقايف« بعيد اجلي�ض من خلل زيارة مركز له 

يف منطقة فنيدق – القموعة.

من  جمموعة  اأن�صدته  اللبناين  الوطني  الن�صيد  كان  بداية 

االأطفال، ثم كلمة للطفلة مرمي الكك، وجولة يف املركز، 

وقالب حلوى.



عيد اجلي�ش

عيد الوطن
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اإعداد:  جان دارك اأبي ياغي

اأح��ي��ا ع���دد من 

الغناء  جن��وم  كبار 

احل���ف���الت ال��ت��ي 

النوادي  يف  التوجي�ه  مديري�ة   – اجلي��ش  قي�ادة  نّظمته�ا 

يف  وعائالته�م  والرتب�اء  ال�ضب�اط  اإليه�ا  ودع�ت  الع�ضكرية 

منا�ضب�ة عي�د اجلي�ش.

من  �صاع��ات  وعائلت��هم  ال�صباط  من  ع��دد  اأم�صى 

ا�صكندر  حممد  النجم  اأحياها  التي  احلفلة  يف  الفرح 

الفنانة  و�صاركته  املركزي  الع�صكري  النادي  يف  ا  متاألقاً

ح�صنا مطر.

ف�ضحة فرح ملّونة باحلبحفالت الأول من اآب
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عيد اجلي�ش

عيد الوطن
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جونيه  �صهدت  ك��ذل��ك، 

الفنانني  مع  االأوىل  �صهرتني، 

وجوكلني  عطيه  ج���وزف 

جرجورة يف نادي ال�صباط.

والثانية مع النجم معني 

�صريف الذي اأ�صعل االأجواء 

املجمع  يف  وغ��ن��اءاً  ��ا  ط��رباً

و�ص��اركت���ه  الع�صك���ري 

الفنانة جنوى �صلطان.
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يف نادي �صباط القوات 

اجلوية - رياق، كانت 

ال�صهرة عامرة بالفرح 

واحلما�صة مع الفنان 

ط�������وين ك����ي����وان 

اإحياء  يف  و�صاركت 

الفنانة  ال�����ص��ه��رة 

�صيلفا قبلن.

ويف نادي ال�صباط - االأرز، ا�صتمتع ال�صاهرون 

بغناء الفنانني غ�صان خليل ورميا يو�صف.



عيد اجلي�ش

عيد الوطن

العدد 98387/386

ح�صة الرتباء كانت وافرة مع النجم ه�صام احلاج والفنانة �صيلفا قبلن يف نادي الرتباء 

ا يف نادي الرتباء - طليا حيث كان ربيع االأ�صمر وندى حاطوم  املركزي - الفيا�صية، واأي�صاً

جنمي ال�صهرة.

كذلك، كانت ال�صهرة 

ع��اب��ق��ة ب��ب��اق��ات احل��ب 

 – الرتباء  ن��ادي  يف  وال��وف��اء 

ليال  الفنانني  مع  ال�صمال 

عبود ومنري خليفه.



































ُع��ق��د يف راأ������س ال���ن���اق���ورة )ب��ت��اري��خ 

2017/7/31( اجتماع ثالثي تراأ�سه قائد 

لبنان  يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  ق��ّوات 

من  وفد  وح�سره  ب��ري،  مايكل  اللواء 

ق  من�سّ برئا�سة  اللبناين  اجلي�س  �سباط 

العميد  ال��ق��وات  ه��ذه  ل��دى  احلكومة 

الركن مالك �سم�س.

اخلروقات  اللبناين  اجلانب  عر�س  وقد 

وطالب  الإ�سرئيلي،  العدو  بها  قام  التي 

بوقفها فوًرا وبالن�سحاب من �سمال بلدة 

بالنقاط  مذّكًرا  �سبعا،  وم��زارع  الغجر 

حالة  من  النتقال  تعيق  التي  العالقة 

الوقف  اإىل حالة  العدائية  الأعمال  وقف 

الدائم لإطالق النار، وهي: مزارع �سبعا – 

�سمال الغجر – مناطق التحفظ – اأبراج 

التج�س�س امل�سادة على احلدود- اخلروقات 

على  والرمايات  والبحرية  والرّبية  اجلوية 

طول احلدود.

ب��ري على  ال��ل��واء  رّك��ز  م��ن جهته، 

�سرورة التزام ترتيبات التن�سيق والرتباط، 

موؤّكًدا اأّن املحافظة على ال�ستقرار هي 

الدولية  القّوات  واأّن  اجلانبني،  م�سوؤولية 

جاهزة مل�ساعدتهما على ذلك.

يف  اأق��ي��م  احتفال  يف  اجلي�س  ت�سّلم 

اآليات قتال مدّرعة نوع  مرفاأ بروت، 8 

مدفعية  ذخائر  متوين  اآليات  و10  براديل 

ح�سر  الأم��رك��ي��ة.  ال�سلطات  م��ن 

الحتفال نائب رئي�س الأركان للتجهيز 

قائد  ممثاًل  فرح  جان  الركن  العميد 

وال�سفرة  عون،  جوزاف  العماد  اجلي�س 

 Elizabeth الأمركية يف لبنان ال�سّيدة

اإىل  مرافق،  وف��د  راأ���س  على   Richard
جانب عدد من ال�سباط والإعالميني.

كلمة   Richard ال�سفرة  األقت  وقد 

الوطني  بالدور  فيها  نّوهت  باملنا�سبة، 

واأّك��دت  اللبناين،  اجلي�س  يوؤديه  ال��ذي 

�سلطات  تقّدمه  الذي  امل�ستمّر  الدعم  اأّن 

الثابتة  ال�سراكة  من  نابع  له،  بالدها 

اإىل  وي��ه��دف  ال�سديقني،  البلدين  ب��ني 

ملوا�سلة  للجي�س  القتالية  القدرات  تعزيز 

مكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان.

فرح  الركن  العميد  تال  جهته،  من 

كتاب �سكٍر با�سم العماد قائد اجلي�س 

و�سّلمه  الأم��رك��ي��ة  ال�سلطات  اىل 

الأث��ر  اإىل  فيه  اأ�سار  ريت�سارد،  لل�سفرة 

يف  الأمركية  للم�ساعدات  الكبر 

تلك  �سّيما  ل  اجلي�س،  مهّمات  دعم 

كما  الإره�����اب،  مبواجه�ة  املتعلق�ة 

لتطوي�ر  املبذول�ة  اجله�ود  عل�ى  اأثنى 

جي�سي  بني  القائمة  التعاون  عالق�ات 

البلدين.

اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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�آليات قتال مدّرعة و�آليات متوين ذخائر مدفعية �أمريكية للجي�ش 

�الجتماع �لثالثي �لدوري عقد برئا�سة بريي يف ر�أ�ش �لناقورة



ويف  ع��ون،  ج��وزاف  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

ح�سور رئي�س الأركان اللواء الركن حامت ماّلك، 

اأي��وب  ف��وؤاد  الدكتور  اللبنانية  اجلامعة  ورئي�س 

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كّلية  بعميد  ممّثاًل 

والإدارية الدكتور كميل حبيب، وعدد من اأ�ساتذة 

اأقام  ال�سباط،  كبار  من  وعدد  اللبنانية  اجلامعة 

حفل  ال�سرتاتيجية  وال��درا���س��ات  البحوث  مركز 

ع�ساء تكرميي لأ�ساتذة اجلامعة اللبنانية وال�سباط 

املحا�سرين يف »برنامج املا�سرت البحثي يف الدرا�سات 

ال�سرتاتيجية« امل�سرتك بني املركز وكّلية احلقوق 

والعلوم ال�سيا�سية والإدارية - اجلامعة اللبنانية.

اأقيم الحتفال يف نادي ال�سباط – الرزة وقد اأّكد 

خالله رئي�س الأركان اللواء الركن ماّلك اهتمام 

القيادة بتطوير التعليم يف مركز البحوث والدرا�سات 

الإمكانات  جميع  بتوفر  واع��ًدا  ال�سرتاتيجية، 

لالنطالق يف م�سروع اإن�ساء كّلية الدفاع الوطني.

بدوره، اأّكد مدير املركز العميد الركن فادي اأبي 

فراج التزام املركز لإجناح برنامج �سهادة املا�سرت يف 

فريًدا  واإجناًزا  نوعًيا  حدًثا  يعترب  الذي  الإ�سرتاتيجية  الدرا�سات 

من نوعه...

ن�ساأنا عليها نحن  التي  واملبادئ  القيم  وتابع: »اإن جمموعة 

الوظيفة  منطق  بعطاءاتها  جتاوزت  اأجياًل  �سنعت  واإياكم، 

على  تربية  ر�سالة  ر�سالة،  مبنزلة  لت�سبح  املهني،  والواجب 

ور�سالة  املواطنية، 

ت�سحية بالذات يف 

�سبيل الوطن«.

ك��ذل��ك، األ��ق��ى 

كميل  الدكتور 

كلمة  ح��ب��ي��ب 

بالقول:  ا�ستهّلها 

�سيوفكم  »ل���ول 

مل��������ا ك���ت���ب���ت 

و�سدد  اأقالمنا...« 

ع���ل���ى اأه���م���ّي���ة 

ال����ت����ع����اون ب��ني 

واجلامعة  اجلب�س 

ال�سباط  اأمام  الفر�سة  واإتاحة  واخلربات،  املعارف  تبادل  جلهة 

�س العايل يف جمال الدرا�سات ال�سرتاتيجية. للتخ�سّ

العميد  املركز  ومدير  ماّلك  الركن  اللواء  قّدم  اخلتام،  ويف 

املحا�سرين  وال�سباط  لالأ�ساتذة  دروًعا  فراج  اأبي  فادي  الركن 

املحتفى بهم.

جي�شنا

العدد 116387/386

مركز �لبحوث و�لدر��سات �ال�سرت�تيجية

يكّرم �الأ�ساتذة و�ل�سباط 

�ملحا�سرين يف برنامج �ملا�سرت
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قيادة �جلي�ش تكّرم 

قّو�ت �الأمم �ملّتحدة �ملوؤقتة يف لبنان

يف منا�سبة الأول من اآب، كّرمت قيادة اجلي�س قّوات الأمم 

املّتحدة املوؤقتة يف لبنان يف حفل ا�ستقبال وغداء، اأقيم يف مطعم 

ا�سرتاحة �سور ال�سياحّية، ح�سره ع�سو املجل�س الع�سكري اللواء 

الركن جورج �سرمي ممّثاًل قائد اجلي�س العماد جوزاف عون، 

قطاع  قائد  بري،  مايكل  اجل��رال  املذكورة  القّوات  وقائد 

جنوب الليطاين العميد الركن روبر العلم وعدد من ال�سباط 

والفعاليات الر�سمية والروحية.

وقد األقى العميد الركن العلم كلمة باملنا�سبة، رحب فيها 

منّوًها  لبنان  يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  ق��ّوات  وحّيا  باحل�سور 

وتعاونها  اإليها،  املوكلة  للمهّمة  واإخال�سها  بت�سحياتها 

األقى اجلرال بري  ثّم   .1701 القرار  اإطار  الوثيق مع اجلي�س يف 

كلمة اأثنى فيها على الدور الوطني الذي ي�سطلع به اجلي�س 

من  العايل  بامل�ستوى  ك  التم�سّ موؤكًدا  اجلنوب،  يف  اللبناين 

التعاون والتن�سيق بني اجلانبني، وحر�س القوات الدولية الدائم 

على اإقامة اأف�سل العالقات مع املواطنني اجلنوبيني.

... و�لفريق �ال�ست�ساري �ملكّلف تنفيذ �مل�سروع �لتجريبي ملر�قبة �حلدود و�سبطها

مهّمات  انتهاء  منا�سبة  يف 

ال�ست�ساري  الفريق  رئي�س 

 Dirk Kaltun الأملاين ال�سّيد

الهولندي  الع�سكري  وامللحق 

 ،William Mezger املقدم 

حفل  اجلي�س  قيادة  اأقامت 

ن��ادي  غ���داء ت��ك��رمي��ًي��ا يف 

ال�سباط يف الرزة.

ح�سر احلفل العميد الركن 

جلنة  رئي�س  �سليمان  حمرز 

و�سبط احلدود ممّثاّل  مراقبة 

جوزاف  العماد  اجلي�س  قائد 

اأع�����س��اء  ج��ان��ب  اإىل  ع���ون، 

من  وع��دد  املذكورة  اللجنة 

تقليد  وت��خ��ّل��ل��ه  ال�����س��ب��اط، 

املحتفى بهما دروًعا تقديرية 

عربون �سكر وتقدير.



يف  لبنانية  اأرزة  غر�س  مّت 

الع�سكرية  القاعدة  باحة 

Westel يف املدر�سة  الفرن�سية 

للدللة  باري�س،   – احلربية 

ال�سعبني  بني  ال�سداقة  على 

وذل��ك  واللبناين،  الفرن�سي 

�سباط  م��ن  وف���د  ح�����س��ور  يف 

.GSBDDPEM
لبنان  من  الأرزة  هذه  حمل 

 Henri Vivier ال�����س��ّي��د 

احلربية  املدر�سة  يف  )حما�سر 

وع������ّراب ع����دد ك��ب��ر من 

الذين  اللبنانيني  ال�سباط 

تابعوا دورات يف مدر�سة احلرب 

للمدر�سة  التابعة   - العليا 

ومن  الفرن�سية(،  احلربية 

نخلة  ���س��ادي  امل��ق��دم  بينهم 

ل��ه كلمة يف  ال���ذي ك��ان��ت 

املنا�سبة، ومّما قاله:

يقوم  اأن  العابر  بالأمر  لي�س 

باإح�سار  بلجيكي  مواطن 

يف  ليزرعها  لبنان  من  اأرزة 

ع�سكرية  ق���اع���دة  ب��اح��ة 

اإن  باحلري  وكيف  فرن�سية، 

كاتب  ع��ن  نتحدث  كّنا 

لطاملا  بلجيكي  و���س��ح��ايف 

خالل  لبنان  مل�سلحة  عمل 

ال�سنوات ال�سعبة التي عا�سها 

هذا البلد والذي �سمل برعايته 

غالبية املتدّربني اللبنانيني يف 

»مدر�سة احلرب«.

ل�سرف  اإّن���ه  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع 

موجوًدا  اأكون  اأن  يل  كبر 

هذا  يف  للم�ساركة  ال��ي��وم 

احلدث الكبر الذي ل ُين�سى 

دعوتكم  على  واأ�سكركم 

على  اأ�سكركم  كما  يل، 

الأرزة  موافقتكم غر�س هذه 

ا  وطنيًّ رم���ًزا  ت�سّكل  ال��ت��ي 

ط علمه. للبنان وتتو�سّ

اجلي�س  �سعار  تقدمي  وبعد 

توجه  هري،  لل�سّيد  اللبناين 

اإىل  بال�سكر  نخلة  امل��ق��دم 

هذه  قبول  متمّنًيا  احل�سور 

لبنان  من  ال�سغرة  الذكرى 

ومن اجلي�س اللبناين.

املذكورة  املدر�سة  اأّن  يذكر 

على  احل���دث  ه��ذا  عّممت 

ل���وزارة  الداخلية  ال�سبكة 

الدفاع الفرن�سية.

جي�شنا

العدد 118387/386

�مللحق �لع�سكري 

�الإيطايل يزور �لكّلية 

�حلربية ومينح درعني

تقديريني 

لتلميذين �سابطني

املل��ح���������ق  زار 

ال���ع�������س���ك���ري 

العقيد  الإي��ط��ايل 

 Pier Luigi
Monteduro الكّلية احلربية، حيث �سارك يف مرا�سم تكرمي العلم التي جرت يف 
ح�سور قائد الكّلية العميد فادي غرّيب وعدد من كبار ال�سباط، ومالك الكّلية 

والتالمذة ال�سباط يف ال�سنوات الثالث.

يف  ال�سابطني  التلميذين  من  لكّل  تقديرية  درًعا   Monteduro العقيد  قّدم  وقد 

ال�سنة الثالثة، �سليم في�سل )قوى بّر( وعزام رم�سان )قوى بحر( تقديًرا لتفّوقهما.

�أرزة من لبنان يف �ملدر�سة �حلربية �لفرن�سية



بدعم  الدويل  املجتمع  اهتمام  اإطار  يف 

عمليات نزع الألغام يف لبنان، ا�ستقبل 

رئي�س املركز اللبناين لالأعمال املتعّلقة 

مدير  ن�سر  زياد  الركن  العميد  بالألغام 

لنزع  الربيطانية   Halo Trust منّظمة 

الألغام ال�سّيد Simon Conway يرافقه 

 Paddyو  Freddie Sfeir ال�����س��ّي��دان 

يف  العمل  �سر  البحث  وتناول   .Nicoll
الإن�سانية  العمليات  وبرنامج  املركز 

لالأعمال املتعّلقة بالألغام. كما كانت 

�سر  على  اّطالعية  جولة  الزائر  للوفد 

عرمون-  بلدة  يف  األغام  حقل  يف  العمل 

ق�ساء عاليه، تعمل على تنظيفه جمعّية 

الدامناركية  الكن�سّية،  امل�ساعدات 

.DAC
وقٍت  يف  ن�سر  الركن  العميد  وا�ستقبل 

لحق، نائب رئي�س بعثة اللجنة الدولية 

 Sylvie Thoral لل�سليب الأحمر ال�سّيدة

التحديات  لهم  وعر�س  مرافق،  وفد  مع 

اللبناين  الربنامج  تواجه  التي 

لالأعمال املتعّلقة بالألغام.

كذلك، ا�ستقبل رئي�س املركز 

»اأوت���وي���وك«  �سركة  م�����س��وؤول 

بال�سحة  للعناية  الأمل��ان��ي��ة، 

 Fuge ال�سّيد  امل�سوؤولية  املحدودة 

Folker مع وفٍد مرافق. وقد عر�س الوفد 
اخلدمات التي تقّدمها ال�سركة يف جمال 

اخلا�سة  ال�سطناعّية  الأط��راف  �سناعة 

لناحية  التعاون  و�سبل  الألغام،  ب�سحايا 

تاأمني امل�ساعدة لهوؤلء ال�سحايا.

مبتابعة  املتعّلقة  الزيارات  �سياق  ويف 

العاملة  واملنّظمات  اجلمعّيات  اأعمال 

يف جمال نزع الألغام، زار لبنان، وبتواريخ 

يف  ال�سيا�سة  مدير  من  ك��ّل  خمتلفة، 

ال�ست�سارية  للمجموعة  الرئي�سي  املركز 

ال�سّيد  بريطانيا  يف  »م���اغ«  ل��الأل��غ��ام 

وال�سّيدة   ،Christopher Loughram
Maria Crespo وال�سّيد حممد عبد الل�ه 
لالأعمال  الإقليمي  املركز  زاروا  الذين 

وتعّرفوا  النبطية،  يف  بالألغام  املتعّلقة 

قّدمه  ���س��رٍح  خ��الل  م��ن  مهّماته  اإىل 

الرائد و�سيم لوي�س. ولحًقا جالوا يف عّدة 

حول  اجلبل،  )مي�س  وور�س  األغام  حقول 

املجموعة  مركز  زاروا  ث��ّم  وال��ق��رع��ون، 

»ماغ« يف كفرجوز.

دور�ت متالحقة 

يف تعزيز �أمن �ملطار

زياد  الركن  العميد  مديره  وباإ�سراف  املطار  اأم��ن  تعزيز  تدريب  مركز  يف  اأُقيمت 

�ساهني، دورة حول تقنيات تفتي�س الأ�سخا�س واحلقائب )على دفعتني(، تابعها �سباط 

حر�س  من  وعنا�سر  اجلمهوري  احلر�س  لواء  من  وع�سكريون 

ال�سفارة الدامناركية.

اأمن  جمال  يف  تاأ�سي�سية  دورة  املركز  يف  افتتحت  كذلك، 

الطران املدين، واأخرى حول مكافحة املخدرات بالإ�سافة اإىل 

دورات توعية اأمنّية ملتدّربني مدنيني من �سركة طران ال�سرق 

يف  العاملة  ال�سركات  خمتلف  من  واآخرين   ،MEA الأو�سط 

املطار.

لقاء�ت يف 

�ملركز �للبناين 

لالأعمال 

�ملتعّلقة باالألغام



حرب  داين  ثكنة  يف  اأقيم 

تخريج  احتفال  غو�سطا،   –
دورة املجوقل ال�سابعة ع�سرة والتي حملت ا�سم العريف ال�سهيد 

القوات  ومن  اجلي�س  من  عنا�سر  و�سّمت  ال�سب�سبي،  حممد 

امل�سّلحة ال�سودانية.

تراأ�س الحتفال العقيد الركن جان نهرا قائد الفوج املجوقل 

من  عدد  وح�سره  عون،  ج��وزاف  العماد  اجلي�س  قائد  ممّثاًل 

ال�سهيد  العريف  وعائلة  املتخّرجني  الع�سكريني  وذوو  ال�سباط 

ال�سب�سبي.

وقد األقى العقيد الركن نهرا كلمة باملنا�سبة نّوه فيها بجهود 

التدريب  اأهمّية  الدورة، م�سدًدا على  املدّربني، وكفاءة عنا�سر 

النوعي الذي تتلقاه الوحدات اخلا�سة يف اجلي�س لت�سبح اأكرث 

قدرة على التدخل واحل�سم خالل الظروف احلرجة.

واأ�ساف: لقد خ�سعتم خالل الدورة لأهم نوع من اأنواع تدريب 

ال������وح������دات 

اخل����ا�����س����ة، 

ف��ت��م��ّر���س��ت��م 

ب����ح����رف����ي����ة 

و����س���ج���اع���ة 

خم��ت��ل��ف  يف 

القتال،  فنون 

وم����واج����ه����ة 

امل�������س���اع���ب 

والأخطار...

اإّن����������ه م��ن 

دواع�����������������ي 

اف��ت��خ��ارك��م 

يف  باأنف�سكم 

املرحلة  ه���ذه 

ب��ال��ت��ح��دي��د، 

ي�����س��ارك  اأن 

املجوقل  الفوج 

ب���ف���ع���ال���ّي���ة 

حم���ارب���ة  يف 

الإره������������اب 

ع��ل��ى احل���دود 

ال�������س���رق���ي���ة 

عنها  ل��دح��ره 

ب�سورة نهائية. 

اأّن  واع��ل��م��وا 

خيار موؤ�س�ستنا واحد ل غر، وهو النت�سار على الأعداء...

درع  وتقدمي  للمتخّرجني،  ال�سهادات  ت�سليم  مّت  بعدها، 

ع�سكري  عر�س  جرى  كما  ال�سهيد،  عائلة  اإىل  تذكاري 

ومتارين قتالية �ساركت فيها الوحدات املتخّرجة.

جي�شنا

العدد 120387/386

تخريج دورة �ملجوقل �ل�سابعة ع�سرة 

ويف عد�دها �سود�نيون

�تفاقّية تعاون بني قيادة �جلي�ش وجامعة �جلنان

اإطار التعاون العلمي والثقايف بني اجلي�س واجلامعات اللبنانية، جرى يف  يف 

الرزة، توقيع اتفاقية تعاون بني قيادة اجلي�س ممّثلة بنائب رئي�س الأركان 

للعمليات بالوكالة العميد الركن نّواف اجلباوي، وجامعة اجلنان ممّثلة 

برئي�س جمل�س اأمناء اجلامعة الدكتور �سامل يكن.

العرم،  اأمني  الركن  العميد  بالوكالة  التعليم  مدير  التوقيع  حفل  ح�سر 

وعدد من ال�سباط اإىل جانب عدد من م�سوؤويل اجلامعة واأ�ساتذتها.

اآليات التوا�سل وتبادل اخلربات  وتعك�س التفاقية رغبة الطرفني يف تعزيز 

واملعرفة يف املجالت العلمية والأكادميية والريا�سية.

اجلي�س،  �سهداء  لأب��ن��اء  خا�سة  منًحا  تقّدم  اجلنان  جامعة  اأّن  يذكر 

مراحل  يف  واأبنائهم،  وللمتقاعدين  الفعلّية  اخلدمة  يف  وللع�سكريني 

البكالوريو�س واملاج�ستر يف خمتلف الخت�سا�سات.
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�لقّو�ت �لبحرية و�ل�سليب �الأحمر يف مناورة م�سرتكة

البحرية  ال��ق��ّوات  من  وح��دات  نّف�ذت 

من  متخ�س�سة  ف���رق  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

مركز   – اللبناين  الأحم�ر  ال�سلي�ب 

اجلّميزة، مناورة يف قاعدة بروت البحرية 

تفجر  ح�سول  اإث���ر  التدخل  حت��اك��ي 

قبالة  �سياحية  باخرة  منت  على  اإرهابي 

ال�ساحل اللبناين.

ح�سر املناورة عدد من ال�سباط وممّثلون 

وقد  اللبناين،  الأح��م��ر  ال�سليب  ع��ن 

تخّللتها عمليات دهم وتفتي�س، واإنقاذ 

اإىل  الزوارق  بوا�سطة  واإخالئهم  م�سابني 

امل�سابني  ونقل  ميدانية،  طّبية  مراكز 

اإىل  الطّوافات  بوا�سطة  خطرة  بجروح 

مهبط م�ست�سفى الروم للمعاجلة.

جي�ش العلم والثقافةجي�ش العلم والثقافة جي�ش العلم والثقافة

�سهادة �ملاج�ستري يف �إد�رة �الأعمال للرقيب �بر�هيم �ندر�و�ش�إجازة فّنية يف �ملعلوماتية للرقيب �أول حممود حيدر

حممود  اأول  ال��رق��ي��ب  ن���ال 

�سّر  اأم��ان��ة  م��ن  ح��ي��در  علي 

اإج��ازة  الع�سكري،  املجل�س 

فرع   – املعلوماتية  يف  فّنية 

ال��ربجم��ي��ات، م��ن امل��دي��ري��ة 

املهني  للتعليم  ال��ع��ام��ة 

والتقني.

ح����از ال��رق��ي��ب اب��راه��ي��م 

مو�سيقى  من  اندراو�س  جان 

املاج�ستر  �سهادة  اجلي�س، 

الإدارة   – الأع��م��ال  اإدارة  يف 

ال�سرق  كّلية  من  العامة، 

مبعدل  ال�سبتية،   – الأو�سط 

جّيد جًدا )17/20 (.





مقتل �لر�أ�ش �ملدبر لعملية �لتفجري �لتي 

ح�سلت يف ر�أ�ش بعلبك

وتنفيًذا  الأمنية،  املعطيات  �سوء  يف 

بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي  ال�ستباقية  للخطة 

خمّيمات  دهم  اإىل  اأّدت  والتي  اجلي�س 

اأقدمت   ،2017/6/30 بتاريخ  عر�سال 

-11 )فجر  املخابرات  مديرية  من  ق��ّوة 

اإرهابية  جمموعة  دهم  على   )2017-7

تعّد  كانت  عر�سال،  بلدة  يف  موجودة 

حماولة  ولدى  اإرهابية.  عمليات  لتنفيذ 

القّوة  مقاومة  الإرهابية  املجموعة  اأفراد 

الدورية ما  املداهمة، ت�سّدى لهم عنا�سر 

يا�سر  ال�سورَيني  الإرهابَيني  اإىل مقتل  اأّدى 

ثالثة  وتوقيف  اجلارودي  وعاطف  الغاوي 

اآخرين، كما مّت �سبط 7 عبوات معّدة 

من  كلغ  و50  نا�سًفا  وحزاًما  للتفجر 

املتفجرات،  ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  املواد 

الرمانات  م��ن  كمّية  اإىل  بالإ�سافة 

اليدوية وال�سواعق.

املذكور،  الغاوي  الإرهابي  اأّن  اإىل  ي�سار 

التفجر  لعملية  امل��دب��ر  ال���راأ����س  ه��و 

بتاريخ  بعلبك  راأ���س  يف  ح�سلت  التي 

.2017/5/24

 

عمليات دهم يف مناطق خمتلفة

دورية  اوقفت  واملتابعة،  التق�سي  نتيجة 

اأحمد  ال�سوري  املخابرات  ملديرية  تابعة 

خالد دياب، امللّقب ب�� اأحمد اأبو ال�سيك، 

الإرهابية،  املجموعات  اإىل  لنتمائه 

على  بالإعتداء  جانبها  اإىل  ومل�ساركته 

العام  اجلي�س يف مهنية عر�سال  وحدات 

الق�ساء  باإ�سراف  معه  وبالتحقيق   2014

العقيد  اأّنه �سارك بقتل  اإعرتف  املخت�س 

ال�سهيد نور الدين اجلمل.

كما داهمت قّوة من وحدات اجلي�س 

واأوقفت  ال�سلم،  وحي  الليلكي  حملة 

كالًّ من: حممد زعيرت، ماهر اجل�سيني 

على  لإقدامهم  وذل��ك  فرحات،  وعلي 

حملة  يف  م�سّلح  �سطو  عملية  تنفيذ 

بتاريخ  ف��رح��ات  اأف����ران   - اأنطليا�س 

.2017/6/25

ك��م��ا ده���م���ت ق�����ّوة م���ن اجل��ي�����س 

حي  يف  مطلوبني  منازل   ،)2017/7/4(

ال�سراونة - بعلبك، حيث اأوقفت املدعو 

علي يو�سف جعفر لإقدامه على اإطالق 

بحوزته  و�سبطت  �سابقة،  اأوقات  يف  الّنار 

كذلك  اخلفيفة.  الذخائر  من  كمّية 

علي  الفاّر  املطلوب  منزل  يف  �سبطت 

منذر زعيرت على 5 قنابل يدوية وكمّية 

املخدرة  واحلبوب  اخلفيفة  الذخائر  من 

خا�سة  وم��ع��دات  الكيف،  وح�سي�سة 

�سيارة  اإىل  بالإ�سافة  املخدرات،  بتو�سيب 

ودّراج��ت��ني  »ت��اك��وم��ا«  ن��وع  اآب  بيك 

واأعتدة  قانونية،  اأوراق  دون  من  ناريتني 

ع�سكرية خمتلفة، ومّت �سبط 4 �سيارات 

ودراجة نارية من دون اأوراق قانونية خالل 

عمليات الدهم.

ب���ل���دة جم����دل ع��ن��ج��ر- زح��ل��ة،  يف 

املخابرات  ملديرية  تابعة  دوري��ة  اأوقفت 

ح�سني  ديب  قا�سم  املواطن   )2017/7/9(

املطلوب بجرم تهريب اأجانب بني لبنان 

و�سوريا واإطالق نار، كما اأوقفت برفقته 

ا من التابعية ال�سورية و�سبطت  44 �سخ�سً

اإعداد: نينا عقل خليل

       يومّيات 

اأمنّية
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تعّقب �رهابيني وتوقيف قاتل �لعقيد �ل�سهيد نور �لدين �جلمل

و��سلت �لوحد�ت �لع�سكرية تعّقب �الإرهابيني و�ملطلوبني بجر�ئم 

خمتلفة، ونّفذت تد�بري �أمنّية م�سددة يف خمتلف �ملناطق �للبنانية. 

ويف ما يلي عر�ش الأبرز �مل�ستجد�ت و�لتطّور�ت �لتي جرت يف �الأيام 

من  �الأول  و�لن�سف  متوز  �سهر  وخالل  حزير�ن  �سهر  من  �الأخرية 

�إىل  و�أّدت  بلدة عر�سال  نّفذها �جلي�ش يف  �لتي  �لعملية  و�أهّمها  �آب، 

مقتل �إرهابَيني �سورَيني باالإ�سافة �إىل �إحباط عّدة عمليات �إرهابية، 

ف�سالاً عن �إحالة �إرهابيني على �لق�ساء �ملخت�ّش و�إلقاء �لقب�ش على 

�أحد �مل�ساركني يف مقتل �لعقيد �ل�سهيد نور �لدين �جلمل.



�سيارتني.

عر�سال،   – ال�سعب  ع��ني  حملة  ويف 

 )2017-7-13( اجلي�س  من  ق��ّوة  اأوقفت 

املطلوب  اأمون  علي  املجيد  عبد  املدعو 

بتهمة جتارة الأ�سلحة ومراقبة حتركات 

اإرهابيني.  وحدات اجلي�س، وتوا�سله مع 

الواو  في�سل  حممد  ال�سوري  اأوقفت  كما 

الإرهابي  »داع�س«  تنظيم  اإىل  لنتمائه 

وامل�ساركة يف القتال �سد اجلي�س.

وادي  حملة  ويف   ،2017-7-22 وبتاريخ 

�سيارة  تعّر�ست  العجرم،  مفرق  حميد 

بلدية  لرئي�س  ال�سابق  النائب  ي�ستقلها 

يرافقه  الفليطي  اأحمد  ال�سّيد  عر�سال 

فايز الفليطي، املكّلفان بالتفاو�س مع 

ل�ساروخ من قبل  الإرهابية،  املجموعات 

اأدى  ما  الإرهابي،  الن�سرة  جبهة  تنظيم 

بجراح  الثاين  واإ�سابة  الأول  قدم  برت  اإىل 

بالتن�سيق  اجلي�س  اأّم��ن  وقد  خمتلفة. 

اإ�سعافهما  الدويل  الأحمر  ال�سليب  مع 

يف  امل�ست�سفيات  اأح���د  اإىل  ونقلهما 

املواطن  لبث  وم��ا  للمعاجلة،  املنطقة 

متاأثًرا  احلياة  فارق  اأن  الفليطي  اأحمد 

بجراحه.

ملديرية  تابعة  ق��ّوة  دهمت  ك��ذل��ك، 

جمموعة   )2017  -8-11( امل��خ��اب��رات 

اإره��اب��ي��ة م��وج��ودة يف ب��ل��دة ع��ر���س��ال، 

اإرهابية،  عمليات  لتنفيذ  تعّد  كانت 

القّوة  مقاومة  اأف��راده��ا  حم��اول��ة  ول��دى 

الدورية  عنا�سر  لهم  ت�سّدى  املداهمة، 

ال�سوريني  الإرهابيني  مقتل  اإىل  اأدى  ما 

وتوقيف  اجل��ارودي  وعاطف  الغاوي  يا�سر 

ثالثة اآخرين، كما مّت �سبط 7 عبوات 

معّدة للتفجر وحزاًما نا�سًفا وكلغ من 

املتفجرات،  ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  املواد 

الرمانات  م��ن  كمّية  اإىل  بالإ�سافة 

اليدوية وال�سواعق.

املذكور،  الغاوي  الإرهابي  اأّن  اإىل  ي�سار 

التفجر  لعملية  امل��دّب��ر  ال���راأ����س  ه��و 

بتاريخ  بعلبك  راأ���س  يف  ح�سلت  التي 

.2017/5/24

�سبط 4 عبو�ت 

غري معّدة 

للتفجري بالقرب 

من مبنى بلدية 

عر�سال

-8-3 ب��ت��اري��خ 

�سبطت   ،2017

دورية تابعة ملديرية 

بالقرب  املخابرات 

بلدية  مبنى  م��ن 

ج�سًما  ع��ر���س��ال، 

ع��ب��ارة  م�سبوًها 

ع�������ن ك���ي�������س 

مم�����ّوه ب��ال��ط��ني، 

الك�سف  وب��ع��د 

قبل  م���ن  ع��ل��ي��ه 

الع�سكري  اخلبر 

امل��خ��ت�����س ت��ب��نّي 

على  يحتوي  اأّن���ه 

اأرب���ع ع��ب��وات زنة 

غر  ك��ل��غ   10.7

للتفجر،  م��ع��ّدة 

نقلها  مّت  حيث 

وتفكيكها.

�إحالة موقوفني 

على �لق�ساء 

�ملخت�ش

اأ����س���درت ق��ي��ادة 

�سل�سلة  اجلي�س 

ب���ي���ان���ات خ��الل 

الأخرة،  الأ�سابيع 

اأّن  فيها  اأعلنت 

املخابرات  مديرية 

اأح�����ال�����ت ع��ل��ى 

جمموعة  الق�ساء 

م��ن الإره��اب��ي��ني 

اإىل  ينتمون  الذين  املوقوفني  وال�سوريني 

التنظيمات الإرهابية، وهم:

• املدعو عبدالل�ه حممد اأمون لرتباطه 
ونقله  الإرهابي،  الن�سرة  جبهة  بتنظيم 

التنظيم  مل�سلحة  الغذائية  الأم����وال 

املذكور اإىل جرود بلدة عر�سال.

• ال�سوري خالد ح�سني الدياب، لرتباطه 
الإره���اب���ي،  ال��ن�����س��رة  جبهة  بتنظيم 

التنظيم  وم�ساركته �سمن �سفوف هذا 

العتداء على وحدات اجلي�س خالل  يف 

       يوميات 

اأمنية
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اأحداث عر�سال.

• املدعو ح�سني حممد يا�سني لنتمائه 
اأحمد  املوقوف  الإره��اب��ي  جمموعة  اإىل 

الأ�سر، ومل�ساركته اإىل جانبها بالهجوم 

عربا  يف  اللبناين  اجلي�س  حاجز  على 

ب�سفوف  وللتحاقه   ،2013/6/23 بتاريخ 

وم�ساركت الإره��اب��ّي��ة  التنظيمات 

بتاريخ  عر�سال  باأحداث  جانبها  اإىل   i
اأمنًيا  عمله  اإىل  بالإ�سافة   ،2014/8/2

من  امل��ذك��ورة  التنظيمات  مل�سلحة 

خالل زرع عّدة عبوات ا�ستهدفت اآليات 

اجلي�س، ما اأّدى اإىل ا�ست�سهاد وجرح عدد 

من الع�سكريني.

لنتمائه  العلي  تركي  دياب  ال�سوري   •
الإره���اب���ي،  ال��ن�����س��رة  جبهة  لتنظيم 

مراكز  على  بالهجوم  وم�ساركته 

�سهر  خالل  عر�سال  يف  اللبناين  اجلي�س 

مبايعته  ثّم  ومن   ،2014 العام  من  اآب 

تنظيم »داع�س« الإرهابي والعمل اأمنًيا 

مل�سلحته.

�سحادة  فا�سل  اللطيف  عبد  ال�سوري   •
يف  الإرهابية  التنظيمات  اإىل  لنتمائه 

جانبها  اإىل  وم�ساركته  عر�سال،  جرود 

اللبناين  اجلي�س  مراكز  على  بالهجوم 

معهم  والتخطيط   ،2014/8/2 بتاريخ 

وحدات  �سّد  اإنتحارية  بعمليات  للقيام 

اجلي�س واملدنيني.

• املدعويني: فادي جمال فاطمة، اأحمد 
خالد علم الدين وح�سني ح�سام �سعيدي، 

لإقدامهم على ت�سكيل خلّية اإرهابّية 

يف  الإرهابي  »داع�س«  بتنظيم  مرتبطة 

للقيام  وتخطيطهم  طرابل�س،  مدينة 

الداخل  ت�ستهدف  اإره��اب��ي��ة  باأعمال 

اللبناين.

 

�إحالة موقوفني �سوريني

على �جلهات �ملخت�سة

و�إخالء �سبيل �آخرين

املخت�س،  الق�ساء  اإ���س��ارة  اإىل  ا�ستناًدا 

اأنهت مديرية املخابرات حتقيقاتها مع 

عددهم  بلغ  الذين  ال�سوريني  املوقوفني 

اإىل  منهم   56 اأحالت  وقد  موقوًفا،   356

لقيامهم  الع�سكرية  العامة  النيابة 

تتعّلق  خمتلفة،  اإره��اب��ي��ة  ب��اأع��م��ال 

اجلي�س  مراكز  منهم  ق�سم  مبهاجمة 

اإىل  اأّدى  العام 2014، ما  يف عر�سال خالل 

ا�ست�سهاد وجرح العديد من الع�سكريني 

وفقدان وتلف اأعتدة ع�سكرية، وانتماء 

ق�سم ثان اإىل تنظيمي »داع�س« وجبهة 

التنظيمات  م��ن  وغ��ره��م��ا  ال��ن�����س��رة 

الإرهابية، واإقدام ق�سم ثالث على العمل 

لوج�ستًيا مل�سلحة هذه التنظيمات يف نقل 

وتهريب مقاتلني واأموال واأ�سلحة وذخائر 

اأحالت  كما  غذائية،  وم���واد  حربية 

الع�سكرية  ال�سرطة  اإىل  موقوًفا   257

لالأمن  العامة  املديرية  اإىل  لت�سليمهم 

اللبنانية  الأرا�سي  على  لإقامتهم  العام 

�سبيل  اأخلت  فيما  قانونية،  غر  ب�سورة 

ومل  قانونية،  اإقامتهم  كون  الآخرين 

اأو  جرمية  اأفعال  ياأية  قيامهم  يثبت 

اأعمال اإرهابية.

عودة عائالت �سورية نازحة

من خمّيمات عر�سال �إىل بلدة ع�سال 

�لورد يف �لد�خل �ل�سوري

العمالنية  اجلي�س  من  وحدات  قامت 

يف   )2017  -7-  12( املخابرات  ومديرية 

منطقة عر�سال، مبواكبة دفعة جديدة، 

ت�سّم نحو 100 �سخ�س من اأفراد العائالت 

اإىل  بالعودة  والراغبة  النازحة  ال�سورية 

من  انتقالهم  خ��الل  وذل���ك  ���س��وري��ا، 

امل��خ��ّي��م��ات 

 23 م��نت  على 

مدنية،  �سيارة 

وح���ت���ى اآخ���ر 

تابع  م��رك��ز 

ل���ل���ج���ي�������س 

احل��دود  على 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ال�����س��وري��ة   –
ج��������رود  يف 

امل���ن���ط���ق���ة، 

تابعوا  حيث 

من  انتقالهم 

الداخل  يف  الورد  ع�سال  بلدة  اإىل  هناك 

ال�سوري.

نتيجة �لتد�بري �الأمنية

�لتي �تخذتها وحد�ت �جلي�ش

خالل �سهري حزير�ن ومتوز 

نتيجة التدابر الأمنية التي تنّفذها 

يف خمتلف املناطق، اأوقفت وحدات 

من اجلي�س وفق بيانني اأ�سدرتهما 

مديرية التوجيه خالل �سهري حزيران 

ا من  ومتوز املن�سرمني، نحو 5552 �سخ�سً

جن�سيات خمتلفة، لتوّرط بع�سهم يف 

جرائم اإرهابية واإطالق نار واعتداء على 

مواطنني، والإجتار باملخدرات والقيام 

باأعمال �سرقة وتهريب وحيازة اأ�سلحة 

وممنوعات، وارتكاب بع�سهم الآخر 

خمالفات عديدة، ت�سمل التجوال داخل 

الأرا�سي اللبنانية من دون اإقامات 

�سرعية، وقيادة �سيارات ودّراجات نارية 

من دون اأوراق قانونية.

بندقية   41 امل�سبوطات  �سملت  وق��د 

�سيد،  بندقية  و31  ا  م�سد�سً  81 حربية، 

اخلفيفة،  ال��ذخ��ائ��ر  م��ن  وك��م��ّي��ات 

دّراج��ة  و249  328���س��ي��ارة  اإىل  بالإ�سافة 

)بيك  و20  �سيد  م��راك��ب  و10  ن��اري��ة 

املخدرات  من  وكمّية  و�ساحنة(،  اأب 

الت�سالت  اأجهزة  من  وعدًدا  املتنوعة، 

اإلكرتونية  واأجهزة  مراقبة  وكامرات 

خمتلفة.
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اإعداد: با�سكال معّو�ش بو مارون

مديريات
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مديرية التعاون الع�سكري – املدين

ق�سم جديد يف رياق بتمويل من هولند�

بتمويل من مملكة هولند� ويف ح�سور �لقائم باأعمال �سفارتها 

يف لبنان Han Mauruts Schaapveld على ر�أ�ش وفد، 

�أقيم يف قاعدة رياق �جلوية حفل تد�سني �لق�سم �الإقليمي �لتابع 

.CIMIC ملديرية �لتعاون �لع�سكري – �ملدين

�حل�سور

اإيلي  ال��رك��ن  العميد  احلفل  ح�سر 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  مارديني 

الع�سكري  التعاون  ومدير  عون،  جوزاف 

را�سد،  اأب��ي  اإيلي  الركن  العميد  امل��دين 

الق�سم  رئي�س  �سكر  ح�سني  وال��رائ��د 

املدين   - الع�سكري  للتعاون  الإقليمي 

يف البقاع، وال�سيد قي�سر الديراين ممثاًل 

وال�سيد كارو هارونيان  البقاع،  حمافظ 

بيرت�سون  اآن  وال�سيدة   ،UNDP مدير 

ال�سفارة  يف  امل�ساعدات  مكتب  مديرة 

الأمركية، وممثلون عن قادة الأجهزة 

الأمنية، وروؤ�ساء بلديات املنطقة، ورجال 

دين، ومندوبو جمعيات حكومية وغر 

حكومية.

واللبناين،  الهولندي  الن�سيدين  بعد 

ال���رائ���د �سكر  رّح���ب ع��ري��ف احل��ف��ل 

��ا م��وج��ًزا عن  ب��احل�����س��ور، وق���دم ع��ر���سً

ون�ساطات  م�ساريع  تنّفذ  التي  املديرية 

مل�ساعدة املجتمع املدين وتوطيد عالقته 

باجلي�س. ثم تعاقب على الكالم كٌل 

العميد  را�سد،  اأبي  الركن  العميد  من 

�سفارة  باأعمال  والقائم  مارديني  الركن 

هولندا يف لبنان.

�لقائم باالأعمال �لهولندي

ال�سيد  ق���ال  كلمته،  م�ستهّل  يف 

القليلة  الأع�����وام  يف   :Shaapveld
املا�سية، تطّورت قدرات اجلي�س اللبناين 

مدى  نعلم  ون��ح��ن  ج��ذري��ة،  بطريقة 

ونقّدر  ال�سورية،  ب��الأح��داث  لبنان  تاأثر 

ا  وخ�سو�سً اللبنانية  الأمنية  املوؤ�س�سات 

اجلي�س اللبناين الذي اأّدى دوًرا رئي�سًيا يف 

عرب  والجتماعي  الأهلي  ال�سلم  تعزيز 

تقدي�م الدع�م الإن�سان�ي للمواطنني على 

كام�ل الأرا�س�ي اللبناني�ة. واإذ اأ�س�ار اإىل 

دور اجلي��س يف حتقي�ق ال�ستق�رار الوطن�ي 

وق�وف  ج�ّدد  الجتماع�ي،  والن�سه�ار 

لبن�ان  جان�ب  اإىل  الهولندي�ة  اململك�ة 



ال��ت��ح��ّدي�����ات  م��واج��ه�����ة  يف  وجي�س�ه 

للمحافظ�ة عل�ى ال�ستق�رار يف لبن�ان.

التعاون  ا�سرتاتيجية  اإّن  واأ����س���اف: 

ت��وؤدي  اأن  ميكن  امل��دين   - الع�سكري 

الأم��ن  جم��ال  يف  ملمو�سة  نتائج  اإىل 

وال�ستق�رار للمجتم�ع اللبنان�ي امل�سي�ف 

ولالجئ��ني ال�سوري��ني عل��ى الأر�س.

»اأن  الهولندي  بالأعمال  القائم  واأِم��ل 

اجلنوب  يف  اآخ���ر  م��رك��ز  اف��ت��ت��اح  يتم 

الدولية  ال��ط��وارئ  ق��وات  م��ع  بالتعاون 

ا واأّن املديرية حّققت  UNIFIL، خ�سو�سً
املعي�سية  ال��ظ��روف  لتح�سني  ن�ساطات 

عن  معرًبا  »التعاي�س«...  واإمكانات 

�سروره بدعم هولندا للمديرية، لي�س من 

بل  فح�سب،  مادية  م�ساهمات  خالل 

واخل��ربات  املعلومات  تبادل  خالل  من 

 NATO Centre of Excellence من 

.»on Civil Military Cooperation
املركز  ه��ذا  اف��ت��ت��اح  اأّن  اإىل  ول��ف��ت 

يعّبد  اإّنه  اإذ  خا�سة،  اأهمية  له  بالذات، 

الطريق اأمام تعاون بني الأجهزة الأمنية 

واملجتمع املحلي.

�سغر  من  الرغم  على  بالقول:  وختم 

اأّننا  اإّل  وهولندا(،  )لبنان  بلدينا  حجم 

ن�ستطيع اإجناز الكثر �سوًيا، وما نعمل 

لبنان  على  الإبقاء  هو  لجله،  وجنهد 

 – الع�سكري  التعاون  وه��ذا  امل�ستقّر، 

ال�ستقرار،  ي�ساعد يف حتقيق هذا  املدين 

واأمتنى للمديرية بجميع مراكزها دوام 

النجاح والتوفيق.

�لعميد �لركن مارديني

كلمته  يف  اأ�سار  اجلي�س  قائد  ممّثل 

اإىل اأّن اأهمية هذا الإجناز ل تقت�سر على 

بالتزام  منّوًها  فح�سب،  املادية  قيمته 

ال�سلطات الهولندية دعم جهود اجلي�س 

و�سيادته  لبنان  وح��دة  على  للحفاظ 

اأّن جهود  واأ�ساف: �سحيح  وا�ستقالله... 

مهمتي  حول  تزال  ول  انكّبت  اجلي�س 

الإمناء مل  اأّن مهمة  اإل  والأمن،  الدفاع 

تِغب حلظة عن م�سرته، وذلك انطالًقا 

تعزيز  يف  احل��ي��وي  امل��ج��ال  ه��ذا  دور  م��ن 

الت�سامن  وتر�سيخ  الوطني،  ال�ستقرار 

يف  املواطنني  وجود  وتثبيت  الجتماعي، 

ا تلك النائية  بلداتهم وقراهم، خ�سو�سً

والبعيدة عن مراكز املحافظات.  منها 

م��ن ه��ن��ا و���س��ع��ت م��دي��ري��ة ال��ت��ع��اون 

�ساماًل  برناجًما  امل��دين   - الع�سكري 

لن�ساطاتها وبداأت بتنفيذه على مراحل 

املجالت  بني  الن�ساطات  هذه  وتوّزعت 

والبيئية  والجتماعية  والطبية  الرتبوية 

ا�ستفادت منها  واإدارة الكوارث، بحيث 

�سريحة وا�سعة من ال�سكان يف خمتلف 

املناطق، ما اأ�سهم يف تعزيز ثقة املواطنني 

عنهم  ك��م��داف��ع  ل��ي�����س  ب��اجل��ي�����س، 

ي�سعر  لهم،  ك�سنٍد  ا  اأي�سً بل  فح�سب، 

م�ساعبهم  من  ويخفف  مبعاناتهم، 

احلياتية والجتماعية قدر الإمكان.

يف  املركز  هذا  افتتاح  »اأّن  اإىل  ولفت 

على  ينطوي  بالتحديد  البقاع  منطقة 

رمزية مهمة، فهذه املنطقة العزيزة من 

خارطة الوطن كانت ول تزال، �سّباقة يف 

رجالها  بخرة  ورفده  باجلي�س  الرتباط 

يف  وتفانوا  له  اأخل�سوا  الذين  ال�سجعان 

اأغلى  تقدمي  يف  يبخلوا  ومل  خدمته، 

كما  متاًما  �ساحاته،  يف  الت�سحيات 

�سّكلت هذه املنطقة على الدوام، قلعة 

ك بارادة العي�س امل�سرتك  وطنية يف التم�سّ

�سعيد،  ك��ل  على  ال��وط��ن��ي  وال��ع��ط��اء 

لفتة  من  اأكرث  ت�ستحق  فهي  وبالتايل 

الإمكان  قدر  لالإ�سهام  وعرفان،  وفاء 

والجتماعية  املعي�سية  املعاناة  رفع  يف 

التي ترزح حتتها، وللتاأكيد اأّنها مو�سع 

مقّدمها  ويف  الدولة  موؤ�س�سات  اهتمام 

موؤ�س�سة اجلي�س اللبناين«.

بخال�س  اجلي�س  قائد  با�سم  وت��وّج��ه 

ال�سلطات  اإىل  والم��ت��ن��ان  ال�����س��ك��ر 

الهولندية و�سفارتها يف لبنان، والقائمني 

على برنامج التعاون الع�سكري- املدين 

املركز،  هذا  اإن�ساء  يف  اأ�سهم  من  وكل 

متعهًدا  البقاع،  اأه���ايل  جميع  واإىل 

خر  فيه  ملا  بيد  ي��ًدا  العمل  مبوا�سلة 

املنطقة ورفعتها وا�ستقرارها.

�لعميد �لركن �أبي ر��سد

م�����س��ّر اأع���م���ال م��دي��ري��ة ال��ت��ع��اون 

الع�سكري - املدين العميد الركن اإيلي 

اأ�سار اإىل اأهمية افتتاح املركز  اأبي را�سد 

اجلديد، والذي �سيتيح الطالع عن قرب 

التدّخل  وبالتايل  على حاجات الأهايل، 

امل�ساعدات  لتقدمي  فعالية  اأكرث  ب�سورة 

�سنوات  ب��ع��د  وق����ال،  ل��ه��م.  املمكنة 

التعاون  برنامج  يف  املثمر  العمل  من 
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بداأ  الذي   ،CIMIC املدين   – الع�سكري 

منطقة  ليطال  العمل  تطّور  كفكرة، 

البقاع،  منطقة  واليوم  بداية،  ال�سمال 

املناطق  وجميع  اجلنوب  منطقة  وقريًبا 

اللبنانية.

واملانحة  ال�سديقة  الدول  �ساكًرا  وختم 

الدولية  واملنّظمات  املحلية  واجلمعيات 

وخ�ّس  احلكومية،  وغ��ر  احلكومية 

على  ال��ه��ول��ن��دي��ة  اململكة  ب��ال��ذك��ر 

مبادرتها الكرمية لت�سييد هذا الق�سم.

بعد الكلمات، جال احل�سور يف اأرجاء 

يف  كوكتيل  حفل  اأقيم  ثم  املركز، 

املنا�سبة.

جولة تفّقدية 

ون�ساطات

ت���ف���ّق���د ن��ائ��ب 

رئ��ي�����س اأرك����ان 

اجلي�س للعمليات 

نّواف اجلّباوي  الركن  العميد  بالوكالة 

امل��دين   – الع�سكري  التعاون  مديرية 

CIMIC حيث كان يف ا�ستقباله م�سّر 
را�سد  اأبي  اإيلي  الركن  العميد  اأعمالها 

العميد  ا�ستمع  وقد  �سباطها.  وعدد من 

العقيد  قّدمه  اإيجاز  اإىل  الركن اجلباوي 

يف  العمل  �سر  حول  العلم  اأي��اد  الركن 

املديرية ومهماتها وحاجاتها.

تن�سيقي  اجتماع  عقد  اآخ��ر،  اإط��اٍر  يف 

املتحدة  الأمم  ق��وات  من  وفد  بني  دوري 

املديرية،  من  و�سباط  لبنان  يف  املوؤقتة 

جمال  يف  ال��ت��ع��اون  �سبل  تفعيل  بغية 

التدريب.

موؤ�س�سة  م��ع  والتن�سيق  وب��ال��ت��ع��اون 

وجمعية  العاقوري  �سبحي  املغوار  املقّدم 

ملعب  يف  املديرية  اأقامت   ،UTOPIA
بعل الدراوي�س- طرابل�س، حفاًل ترفيهًيا 

حلواىل مئة طفل )بني 5 و9 �سنوات( من 

منطقتي جبل حم�سن والتّبانة، تخّللته 

عرو�س فّنّية ترفيهّية وتوزيع هدايا.
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ا  ح�س�سً املديرية  باإ�سراف  اجلي�س  من  وحدات  وّزعت  كذلك، 

غذائية لعدد من العائالت املحتاجة يف طرابل�س وعر�سال.

تابع  حيث  املديرية  يف  دوره  له  ك��ان  التوجيهي  الن�ساط 

واحللول  لبنان  يف  املياه  »حتّديات  بعنوان  حما�سرة  �سباطها 

والثالثة  الثانية  ال�سنتني  رتباء  تالمذة  تعّرف  بينما  املتاحة«، 

املديرية  اإىل طبيعة عمل  الرتباء،  مدر�سة   – التعليم  يف معهد 

ح�سني  الرائد  األقاها  اأخ��رى  حما�سرة  خالل  من  ومهماتها 

�سكر.

املديرية،  يف  اأقيمت  كما 

ورتباء  ل�سباط  تدريبية  دورة 

حول  اللبناين  اجلي�س  من 

»الذاكرة اخلارقة«، باإ�سراف 

الوطنية  البطولة  موؤ�س�س 

املحامي  لبنان  يف  للذاكرة 

والدكتورة  ع��راب��ي  ع��دن��ان 

��ّل��م��ت  م��رن��ا ع��ط��ي��ه، و���سُ

ال�سهادات يف نهاية الدورة.
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اإعداد: تريز من�صور

مديرية القانون الدويل 

الإن�ساين وحقوق الإن�سان 

تخريج الدفعة الأوىل 

من امل�صت�صارين 

يف القانون

الدويل الإن�صاين

وحقوق الإن�صان

الإن�صاين  الدويل  القانون  مديرية  نّظمت 

بهَدف  تدريبّية  دورة  الإن�صان  وحقوق 

الدويل  القانون  يف  م�صت�صارين  اإع��داد 

وحقوق الإن�صان ميار�صون مهماتهم على 

�صعيد الوحدات الكربى يف اجلي�ش. اأقيمت 

الدورة يف كلية فوؤاد �صهاب للقياد والأركان 

وتابعها ع�صرة �صباط )من رتبة نقيب وما 

فوق( يحملون اإجازات يف احلقوق والعلوم 

توىّل  وقد  الجتماعية.  والعلوم  ال�صيا�صية 

التدريب عدد من ال�صباط، كما �صارك يف 

التدريب مندوب القوات امل�صّلحة الإقليمي 

يف اللجنة الدولية لل�صليب الأحمر يف لبنان 

ال�صيد اأحمد زكريا والدكتور ح�صن جوين.

 4 لغاية  متوز   24 من  ال��دورة  ا�ستمّرت 

خالله  ت�سّلم  باحتفال  واختتمت  اآب 

مدير  واأل��ق��ى  �سهاداتهم.  املتخرجون 

القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان 

العميد مروان عيد )مدير الدورة( كلمة 

الدفعة  هم  املتخرجني  اأن  فيها  اأو�سح 

الأوىل من ال�سباط الذين �سيتولون اإ�سداء 

خالل  القانون  التزام  ل�سمان  امل�سورة 

الع�سكرية  العمليات  مراحل  خمتلف 

اإىل  دعاهم  واإذ  الأمن.  حفظ  ومهمات 

احلر�ص والأمانة يف اإعطاء امل�سورة، كي 

تنفيذ  م��ن  ال��وح��دات  ق��ادة  يتمّكن 

املهمات مب�سروعية ُمطلقة، حّدد بع�ص 



وظيفتهم  حولها  تتمّحور  التي  النقاط 

اجلديدة، ومنها: تقدمي ال�ست�سارة حول 

عند  ال��ق��ادة  على  املفرو�سة  املوجبات 

التاأّكد  وتنفيذها،  العمليات  تخطيط 

والتوجيهات  اخلطط  جميع  اأن  من 

الأه���داف  وحت��دي��د  ال�ستباك  وق��واع��د 

القانون  ومبادىء  اأحكام  مع  تتالءم 

ال���دويل الإن�����س��اين وح��ق��وق الإن�����س��ان، 

على  املرتكبة  اخل��روق��ات  ت�سجيل 

حتليلها،  على  والعمل  ال�سعيد  ه��ذا 

يف  التحقيق  عند  القانوين  الراأي  تقدمي 

تنفيذ  خ��الل  الع�سكريني  خمالفات 

الأّولية  ال�ست�سارة  وتقدمي  مهماتهم 

عند القت�ساء للم�سوؤولني عن عمليات 

املتخّرجني،  اأخ���ًرا  وه��ّن��اأ  الح��ت��ج��از. 

اإجن�اح  يف  �ساه�م  م�ن  ك�ل  و�سك�ر 

نخ�ب  اجلمي�ع  و�س�رب  ال�����دورة،  ه��ذه 

املنا�سب�ة.
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العدد 136387/386

اأو مواجهة مواقف  اإّن دور القوات امل�صّلحة للدولة هو حماية الإقليم الوطني �صد التهديدات اخلارجية 

النزاع امل�صّلح غري الدويل، بيد اأّنه قد يطلب منها اأحياًنا م�صاعدة ال�صلطات املدنية يف التعامل مع مواقف 

على  املحافظة  يف  املدنية  ال�صرطة  م�صاعدة  املثال  �صبيل  على  الداخلية،  ال�صطرابات  اأو  العنف  اأو  التوتر 

قواه فقط عندما  ن�صر  ويتّم  داعم،  دور  املجال هو  اإّن دور اجلي�ش يف هذا  ا�صتعادتهما.  اأو  والنظام  القانون 

يزيد ال�صغط على موارد ال�صرطة بحيث ل ت�صتطيع القيام بعملها ب�صورة منا�صبة. ويف احلالة التي ينهار فيها 

النظام والقانون ب�صورة كاملة وتعجز ال�صلطات املدنية، مبا فيها ال�صرطة، عن مواجهة املوقف، قد ت�صطر 

ا�صتعادة  اإىل تويّل زمام الأمور، ولكن فقط حتى يتّم  القوات امل�صّلحة، بناء على تعليمات من احلكومة، 

القانون والنظام، وعندئذ يُعاد ت�صليم امل�صوؤولية مرة اأخرى اإىل ال�صلطة املدنية.

ما نحتاج اإىل معرفته...

على  معرفته  اإىل  الع�سكريون  يحتاج  الذي  القانون  هو  ما 

امل�ستوى التكتيكي اأو العملياتي؟ ونعني بهذا ما يحتاج اجلنود 

امل�ساغبني،  من  ح�سد  مواجهة  عند  الأر�ص  على  معرفته  اإىل 

التعامل مع �سخ�ص  املثال. كيف ينبغي عليهم  على �سبيل 

األقوا القب�ص عليه اأو احتجزوه؟

يف مثل تلك الظروف، ل يكون الدور الأ�سا�سي للقوات امل�سّلحة 

اإدارة الأعمال العدائية �سد خ�سم م�سّلح ومنّظم، واإّنا القيام 

ببع�ص الوظائف التي تقوم بها ال�سرطة عادة، ل�ستعادة القانون 

والنظام واملحافظة عليهما. وتلك القوات لبد لها من تطبيق 

ا يف ما يت�سل با�ستخدام  القيود التي توّجه عمل ال�سرطة، خ�سو�سً

القوة والأ�سلحة النارية، لكن الع�سكريني ل ي�سبحون �سرطيني 

بني ع�سية و�سحاها، وعليهم التكّيف مع دورهم اجلديد.

م�صطلحات

به  اخلا�سة  واملعاير  ال��دويل  الإن�سان  حقوق  قانون  ي�ستخدم 

امل�سوؤولني  لو�سف  القانون«  باإنفاذ  املكلفون  »املوظفون  تعبر: 

الذين ميكنهم امل�ساهمة عملياتًيا، يف معاجلة ال�سطرابات 

والتوّترات الداخلية، وهذا التعبر ي�سمل ال�سلطات الع�سكرية 

التى متار�ص �سلطات ال�سرطة.

ال�سطرابات الداخلية هي احلالت التي ل يوجد فيها نزاع 

واإّن����ا  دويل،  غ��ر  م�����س��ّل��ح 

تت�سف  داخ��ل��ي��ة  م��واج��ه��ة 

ملّدة  بال�ستمرار  اأو  باخلطورة 

اأع��م��ال  وتت�سمن  معينة، 

عنف. قد تاأخذ ال�سطرابات 

اندلع  مثل  متعددة  اأ�سكاًل 

ال�سلطات  بني  والقتال  ث��ورة 

اإىل حد ما. يف تلك  التي تتوىل احلكم وجمموعات منظمة 

احلالت، والتي لي�ص بال�سرورة اأن تزداد �سوءا لت�سل اإىل مواجهة 

�سريحة، تلجاأ ال�سلطات التي تتوىل احلكم اإىل قوات كبرة 

النظام  ل�ستعادة  امل�سّلحة،  القوات  اإىل  حتى  اأو  ال�سرطة،  من 

الداخلي.

اأّما م�سطلح التوترات الداخلية في�سر عادة اإىل حالت التوتر 

ال�سديد )ال�سيا�سية والدينية والعرقية والجتماعية والقت�سادية، 

وقد  داخلية.  ا�سطرابات  اأو  م�سّلح  نزاع  نتائج  اإىل  اأو  ال��خ(، 

يتخّلل تلك احلالت عمليات اإلقاء قب�ص جماعي، اأو احتجاز 

اأو الحتجاز الإداري  اأمنية،  عدد كبر من الأ�سخا�ص لأ�سباب 

لفرتات طويلة.

التكّيف مع واقع العمليات

الداخلي  بالأمن  ترتبط  التي  العمليات  فى  اجلي�ص  ي�سارك 

التوتر، فيتوىّل مثاًل  اأو حالت  الداخلية  ال�سطرابات  ملواجهة 

وال�سخ�سيات  املهمة  )النقاط  واملمتلكات  الأ�سخا�ص  حماية 

وال�سهود  )الق�ساة  لالعتداء  املعر�سني  الأ�سخا�ص  املهمة(، 

الرئي�سيون، الخ(، والقب�ص على املخالفني للقانون ومن ي�ستبه 

الطوق  واإقامة  العنف،  اأعمال  ت�ساعد  ومنع  له،  مبخالفتهم 

و�سواها... والدوريات  التفتي�ص  اأعمال  اإىل  بالإ�سافة  الأمني 

ولذلك، حتتاج وحداته اإىل التكّيف مع متطلبات عمليات 

هذه  فيها  تواجه  قد  التي  املجالت  واأب��رز  الداخلي.  الأم��ن 

الع�صكريون ل ي�صبحون �صرطيني بني ليلة و�صحاها!

فكيف يتم التكّيف يف عمليات حفظ الأمن؟
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هي:  العملياتي  امل�ستوى  على  تكّيف  م�ساكل  الوحدات 

التدريب واملعّدات والتكتيكات.

• التدريب:
النزاع  امل�سّلحة هو مواجهة  للقوات  الرئي�سي  الدور  اأّن  نعرف 

امل�سّلح، وبالتايل فاإّن تدريب الع�سكريني وجتهيزهم باملعدات 

والدمار  ال�سرر  من  الأق�سى  احل��ّد  اإحل��اق  مبداأ  من  ينطلقان 

بخ�سومهم، وهزميتهم يف اأق�سر وقت ممكن يف نطاق قواعد 

املالمح  فاإّن  الآخر،  اجلانب  على  امل�سّلحة.  املنازعات  قانون 

الأ�سا�سية لعمليات الأمن الداخلي هي �سبط النف�ص وا�ستخدام 

اأدنى حّد من القوة، اأي عك�ص ما هو مطلوب عادة من اجلنود 

على  يحافظون  اإنهم  وا�سح:  وال�سبب  التقليدية.  احلروب  يف 

القانون والنظام بني اأهلهم، ويف بلدهم.

ل تنتظروا من اجلنود معرفة كيفية مواجهة الأمر من دون 

تدريب. اإذا تدخل اجلي�ص يف عمليات الأمن الداخلي من دون 

معرفة بالقانون القابل للتطبيق، ومن دون تدريب على كيفية 

احلالت  تلك  مثل  ولأّن  امل�ساكل.  ف�سيواجهون  تطبيقه، 

ب�سبب  معينة  م�ساكل  تنتج  فقد  والن�سج،  ال��رتوي  تتطلب 

اجلنود �سغار ال�سن من غر ذوي اخلربة، اإذا ما مّت اإ�سراكهم يف 

العمليات. هناك عدد من الأمثلة عن القوات التقليدية ذات 

الكفاءة العالية والتدريب اجليد التي اأ�ساءت الأداء يف عمليات 

الأمن الداخلي. والبع�ص يتفاعلون مع احلالة التي تواجههم، 

على نحو يوؤدي يف الواقع اإىل تفاقمها، اأو يت�سببون يف وقوع املزيد 

من ال�سحايا نتيجة ل�سلوكهم.

وامل�ساعب  ال�سغوط  التقليل من قدر  دعونا ل نرتكب خطاأ 

التي يواجهها اجلنود يف مثل تلك العمليات. مع ذلك، دعونا 

نكون وا�سحني بالقدر نف�سه يف ما يت�سل بكون اجلنود املدربني 

قادة  ويقودهم  ال�سرورية،  التعديالت  اإجراء  على  جيًدا  تدريًبا 

حمرتفون ومهرة، �سوف يكون مبقدورهم مواجهة متطلبات 

الأمن الداخلي. لبّد لهم بب�ساطة من اأن يواجهوها واإل باتوا 

وعلى  اجلنود  زمالئهم  وعلى  اأنف�سهم  على  خطًرا  ي�سكلون 

ا ميثلون تهديًدا لالأ�سخا�ص الذين  اأي�سً اأنهم  وحداتهم. كما 

من واجبهم حمايتهم، اأي املدنيني الذين وقعوا �سحية لأعمال 

العنف.

• املعدات:
كثًرا ما تكون القوات امل�سّلحة غر جمهزة جتهيًزا منا�سًبا 

لعمليات الأمن الداخلي. فاجلنود الذين يواجهون جماعات 

عدائية، واملزودون البنادق فقط، �سي�ستعملونها ب�سورة طبيعية اإذا 

تعر�ست حياتهم للتهديد. بيد اأنهم اإذا كانوا مزودين معداٍت 

دفاعية )�سرتة واقية وخوذات مزّودة جزًءا اأمامًيا متحرًكا يغطي 

وغازات  مطاطية،  بطلقات  وبنادق  ودروًعا،  وهراوات،  الوجه، 

م�سيلة للدموع ومدافع املياه، الخ...( ميكنهم ا�ستعمال رّد 

الإج��راءات  اعتماد  اإىل  احلاجة  دون  من  للردع،  متدرج  فعل 

ال�سعب مطالبة جنود غر ذوي خربة وحياتهم  املتطرفة. من 

معر�سة خلطر �سديد، ب�سبط النف�ص وا�ستخدام احلّد الأدنى من 

بهذا  للقيام  منا�سب  ب�سكل  جمهزين  يكونوا  مل  اإذا  القوة، 

ا�ستخدام  اإىل تعّلم كيفية  اأنهم بحاجة  الوا�سح  العمل. من 

عنهم.  وغريبة  متاًما  جديدة  تكون  قد  التي  املعدات  تلك 

اإىل  الداخلي  الأمن  امل�ساركة يف عمليات  القوات  اإًذا، حتتاج 

ت�سكيلة من املعدات متّكنها من ممار�سة رّد فعل متدرج، 

كما ينبغي اأن تكون مدربة على ا�ستخدام تلك املعدات.

• التكتيكات:
من  ع��دواين  ح�سد  مواجهة  تتطّلب  ال�سغب،  ح��الت  يف 

الهجوم  يتطلبه  ال��ذي  عن  متاًما  خمتلًفا  مدخاًل  املدنيني 

القيادة  م�سوؤولية  وتقع  تقليدية.  حرب  يف  للعدو  موقع  على 

ما  كثًرا  اإذ  جًدا،  الدنيا  امل�ستويات  على  العمليات  تلك  يف 

تعرف بحروب قادة الف�سائل. مرة اأخرى، التعديالت يف التدريب 

والتكتيكات مطلوبة للتعامل مع تلك احلالت.

توّجهات القوات امل�صّلحة يف عمليات الأمن الداخلي

ينظر البع�ص اإىل عمليات الأمن الداخلي بتعاٍل، فهم يظنون 

اأن لديهم دوًرا اأكرث نباًل ليقوموا به، واأّن ال�سبب الوحيد الذي 

ال�سرطة غر كفوؤة  اأن  هو  بهم  ال�ستعانة  اإىل  ال�سلطات  دعا 

التوجه  والنظام. هذا  القانون  املحافظة على  قادرة على  وغر 

املتعايل، وال�سائد، قد يخلق م�ساكل كبرة. فكما ذكرنا، 

ينبغي اأن تعمل القوات امل�سّلحة على امل�ستوى العملياتي يف دور 

داعم لل�سرطة.

الأر���ص،  على  هكذا  الأم��ر  يكون  ل  ما  كثًرا  الواقع،  يف 

الدور  واأخذ  ال�سرطة جانًبا  اإىل دفع  امل�سّلحة قد متيل  فالقوات 

القيادي.

يقوم النظام الق�سائي ملعظم الدول على اأولوية ال�سرطة يف مثل 

تلك العمليات، َبيَد اأن القوات امل�سّلحة كثًرا ما تقوم باأداء 

اإذا مل تكن  الأمور بطريقتها اخلا�سة. وقد تربز �سعوبة اأخرى 

ال�سرطة مدربة بال�سكل الكايف على التعامل مع ما قد ميثل 

امل�سّلحة  القوات  الثقة بني  اأّن عدم  حالة غر طبيعية. كما 

الإ�سافية.  امل�ساكل  من  خمتلفة  اأنواًعا  يخلق  قد  وال�سرطة 

مثاًل، هناك ميل اإىل التحفظ على املعلومات ال�ستخباراتية 

وعدم م�ساركتها، مّما يوؤّثر �سلًبا على الكفاءة يف الأداء. لذلك 

من ال�سروري اعتماد التدريب امل�سرتك بني الع�سكريني وال�سرطة 

هو  الطرفني،  بني  فالتعاون  العملياتية.  امل�ساكل  من  للحّد 

مفتاح النجاح يف عمليات ا�ستعادة القانون والنظام.

يف املقال القادم، �سوف نتحدث عن القانون القابل للتطبيق يف 

اأثناء عمليات الأمن الداخلي، واملعاير الدولية ل�ستخدام القوة 

يف تلك العمليات.
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اإعداد: با�صكال معّو�ش بو مارون

اجلي�ش ي�صارك يف 

ور�صة عمل حول 

حتّديات و�صول املراأة 

اإىل العدالة يف لبنان

جان  امل��راأة  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  برعاية 

املحامي  بيت  يف  اأقيمت  اأوغا�سبيان، 

»معاجلة  بعنوان  عمل  ور�سة  بروت   –
حت��ّدي��ات و���س��ول امل���راأة اإىل ال��ع��دال��ة يف 

لبنان«، وقد �سارك اجلي�ص يف املناق�سات، 

ممثاًل بعدد من ال�سباط.

ال��وزي��ر  حت���ّدث  الف��ت��ت��اح،  جل�سة  يف 

م�ساركة  مو�سوع  طارًحا  اأوغا�سابيان 

خ�سارة  وعدم  ال�سيا�سية  احلياة  يف  امل��راأة 

الأداء،  حت�سني  على  العمل  يف  طاقاتها 

تكمن  امل��راأة  نحو  العدالة  اأّن  مو�سًحا 

مبدًيا  القدمية،  القوانني  حتديث  يف 

جهوزية الوزارة للتعاون من اأجل حت�سني 

الت�سريعات ذات ال�سلة... والنهو�ص باملراأة 

طريق  يف  تقف  التي  العقبات  وتذليل 

تطورها وو�سولها اإىل العدالة املن�سودة.

موجبات  الور�سة  تناولت  الأّول  اليوم  يف 

وفق  لبنان  يف  العدالة  اإىل  امل��راأة  و�سول 

دون  يحول  وما  الدويل،  القانون  اأحكام 

والقانونية  الهيكلية  العوائق  ذل��ك، 

املتعّلقة  تلك  اإىل  و�سوًل  والتنفيذية، 

النمطية  وال�����س��ورة  املجتمع  مب��ب��ادئ 

ل��ل��ج��ن�����س��ني، وال���واق���ع���ني الق��ت�����س��ادي 

والجتماعي يف لبنان.

فرّكزت  الثاين  اليوم  مناق�سات  اأّم��ا 

ملعاجلة  توعية  ا�سرتاتيجيات  على 

العوائق وتعزيز الإ�سالحات يف لبنان.

نقابة  املراأة يف  رئي�سة جلنة  ت  وقد خ�سّ

قيادة  حمادة  اأ�سمى  الأ�ستاذة  املحامني 

يف  امل�ساركة  على  بال�سكر  اجلي�ص 

للمواد  ال�سباط  مبقاربة  منّوهة  الور�سة، 

�سي. املطروحة من منحًى تخ�سّ



مّت  بروت،  يف  املحامني  ونقابة  اجلي�ص  قيادة  بني  بالتن�سيق 

اأمام  الدفاع  اأ�سول  جمال  يف  مقت�سبة  ق�سائية  دورة  تنظيم 

املحكمة الع�سكرية، وذلك يف معهد املحاماة التابع للنقابة. 

الداخلي  الأم��ن  وق��وى  اجلي�ص  �سباط  من  ع��دد  ال��دورة  تابع 

املجازين يف احلقوق، واملعينني كمحامي دفاع ع�سكري اأمام 

املحكمة الدائمة.

ال�سباط  بتمّر�ص  املتعّلقة  الأ�سا�سية  امل��واد  ال��دورة  ت�سّمنت 

اأم��ام  املحالني  املّتهمني  عن  ال��دف��اع  اأ���س��ول  على  املحامني 

الأوراق  الع�سكري،  الق�ساء  قانون  وهي:  الع�سكرية  املحاكم 

اإىل  بالإ�سافة  الع�سكرية  املحكمة  خ�سائ�ص  الق�سائية، 

حماكمة �سورية.

التحقيق  قا�سي  فكانوا:  املحا�سرون  اأم��ا 

معاون  غ��ي��دا،  اأب��و  ري��ا���ص  الأول  الع�سكري 

الع�سكرية  لدى املحكمة  مفو�ص احلكومة 

احللو  رميون  املحامي  احلّجار،  هاين  القا�سي 

الهيئة  ع�سو  ب��روت،  يف  املحامني  نقابة  من 

العقيد  الع�سكرية  املحكمة  لدى  الدائمة 

اليا�ص بو رجيلي، العقيد الركن خالد ح�سني 

من ال�سرطة الع�سكرية، رئي�ص قلم املحكمة 

قلم  ورئي�ص  �سوما،  زاه��ر  املقدم  الع�سكرية 

النيابة العامة الع�سكرية الرائد مارون طنو�ص.

ال�����س��ه��ادات  ت�����س��ل��ي��م  اخل���ت���ام ج���رى  ويف 

�سامي اخلوري  العميد  للم�ساركني، يف ح�سور 

رئي�ص ق�سم ال�سوؤون القانونية يف قيادة اجلي�ص، 

يف  املحامني  نقيب  الها�سم  اأنطونيو  والأ�ستاذ 

بروت.
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متّر�ش يف الدفاع عن املّتهمني اأمام املحكمة الع�صكرية





التدريبية  امل�ساعدات  اإط��ار  يف 

اإىل  ب��ري��ط��ان��ي��ا  ت��ق��ّدم��ه��ا  ال��ت��ي 

اجل��ي�����ص ال��ل��ب��ن��اين، اأق��ي��م��ت يف 

للقيادة  ���س��ه��اب  ف����وؤاد  ك��ل��ّي��ة 

علم  يف  عمل  ور���س��ة  والأرك����ان 

 Psychology of( القيادة  نف�ص 

الور�سة  يف  �سارك   .)Leadership
�سباط  اأيام  ا�ستمّرت خم�سة  التي 

من خمتلف قطع اجلي�ص ووحداته، تابعوا خاللها حما�سرات 

نظرية ونّفذوا متارين تطبيقية �سمن جمموعات.

الثقة  الآت��ي��ة:  العناوين  على  ال��ور���س��ة  جل�سات  رّك���زت 

التحفيز   ،)Problem solving( امل�ساكل  حّل   ،)Trust(

التاأثر  علم   ،)Negotiation( التفاو�ص   ،)Motivation(

 ،)Followers( امل��روؤو���س��ون   ،)Science of influence(

التنظيمية  وال��ت��غ��ّرات   ،)Team Work( الفريق  عمل 

.)Organizational changes(

حا�سر يف الور�سة العقيد املتقاعد Ronnie Mc Court اأ�ستاذ 

حما�سر يف جامعة Sandhurst الربيطانية، واأعقب املحا�سرات 

ال�سباط  خاللها  تعّرف  جمموعات  �سمن  تطبيقية  متارين 

�سمن  الب�سرية  امل��وارد  مع  التعامل  كيفية  اإىل  امل�ساركون 

املوؤ�س�سة ل�سمان حتقيق الأهداف املر�سومة.

امل�ساركني  اإىل  �سهادات  ت�سليم  الور�سة بحفل  اختتمت  وقد 

 Hugo Shorter ال�سيد  لبنان  يف  الربيطاين  ال�سفر  ح�سره 

اجلانب  عن   Chris Gunning املقدم  الع�سكري  وامللحق 

قائد كلّية  فقد ح�سر  اللبناين،  اجلانب  اأّما عن  الربيطاين، 

ب�سام  الطيار  الركن  العميد  والأرك��ان  للقيادة  �سهاب  فوؤاد 

وتبادل  العرم،  اأم��ني  الركن  العميد  التعليم  ومدير  يا�سني، 

اجلانبان الدروع التذكارية.

اإعداد: روجينا خليل ال�صختورة

تدريب
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علم نف�ش القيادة:

حما�صرات ومتارين



�صهادات وجوائز وكلمات

ال�����س��ه��ادات  ت�سليم  ب��ع��د 

ل��ل��م��ت��خ��ّرج��ني، واجل���وائ���ز 

املدر�سة  قائد  األقى  للفائزين، 

خّمول  ف��ادي  الركن  العقيد 

جاء  ومم��ا  ال��ق��ي��ادة  كلمة 

فيها:

ال��ي��وم مبلء  »ت��ت��خ��ّرج��ون 

اأن  بعد  وال��ع��ن��ف��وان،  الثقة 

دورات  ممّيز  بنجاح  اأنهيتم 

ومدّرب  وتدّخل  مغوار  تن�سئة 

م��غ��وار، وه���ذه ال����دورات هي 

احلقيقي  امل��خ��ت��رب  مب��ث��اب��ة 

ل��ل��رج��ال الأق���وي���اء، الأع��ل��ى 

والأ�سد �سرًبا  �سجاعة ومهارة، 

على  ق��درة  والأك���رث  واإرادة، 

اقتحام اأ�سوار اخلطر. فاجعلوا 

على  العزيز  التخّرج  هذا  من 

منكم،  واح���ٍد  ك��ّل  قلب 

الفداء  ع��امل  اإىل  عبوٍر  ج��واز 

تنت�سب  حيث  وال��ب��ط��ول��ة، 

ال��راي��ات،  وت�سمخ  القامات 

ا�ستعداًدا لتلبية نداء الواجب 

يف كّل زمان ومكان...«.

املتخرجون،  »اأيها  وتابع: 

ي��ت��الزم ت��خ��ري��ج دورات��ك��م 

اجلوائز على  توزيع  مع  اليوم 

الثالث  باملراتب  الفائزين 

الأوىل يف م�سابقة اأقوى مغوار، 

وهنيًئا  للفائزين،  فهنيًئا 

فيها  امل�����س��ارك��ني  جلميع 

اهتمام  ك��ل  اأب����دوا  ال��ذي��ن 

وحما�سة واندفاع...«.

اأقوى مغوار

اأق��وى  م�سابقة  يف  ���س��ارك 

الأوىل  للمرة  تقام  التي  مغوار 

 37 اجل��ي�����ص،  �سعيد  ع��ل��ى 

مغاوير  فوجي  من  ع�سكرًيا 

البحر والتدخل الرابع ومدر�سة 

��ة وف��رع��ي  ال���ق���وات اخل��ا���سّ

يف  ال�ساربة  والقوة  املكافحة 

تناف�سوا  املخابرات،  مديرّية 

خالل يومني لإحراز اللقب.

خالل  امل�����س��ارك��ون  م  ق�سّ

فئات  ث��الث  اإىل  امل�سابقة 

 24 ولغاية   18 م��ن  عمرّية: 

�سنة �سمًنا، من 25 ولغاية 35 

�سنة �سمًنا، ومن 31 �سنة وما 

فوق. اأّما الن�ساطات الريا�سية 

الأّول  ال��ي��وم  ت�سمنها  ال��ت��ي 

فكانت: جولة هوائية وجولة 

خماطرة، حمل وزن 40 كلغ 

مرت،   200 مل�سافة  الذخرة  من 

 8 مل�سافة  ع�سرّية  وم�سابقة 

ميل ت�سّمنت امل�ساغل الآتية: 

م�����س��غ��ل ح���ب���ال، اأ���س��ل��ح��ة، 

دّق���ة، ر�سم  خ��رائ��ط، رم��اي��ة 

م�سافة  حتديد  مع  خطيطة 

دوري��ات،  بالألفي،  الأه���داف 

مترين ذاكرة وحمل ذخرة.

ن��ّف��ذ  ال���ث���اين  ال���ي���وم  ويف 

�سر  مت��ري��ن  امل�����س��ارك��ون 

وزن  ميل مع حمل   4 مل�سافة 

10 كلغ، جولة مقاتل، قلب 

رماية  مرًتا،   25 مل�سافة  دولب 

و�سباحة  بالبندقّية،  �سرعة 

العمل  ببّزة  م��رًتا   25 مل�سافة 

تخريج
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اإعداد: ليال �صقر الفحل

ة يف حامات بتخريج دورة تن�صئة مغوار  احتفلت مدر�صة القوات اخلا�صّ

)61( �صّميت با�صم الرقيب املغوار ال�صهيد �صوقي حممود، ودورة تدّخل 

اإىل دورة مدّرب مغوار.  ال�صهيد نقول �صليم رزق،  العريف  با�صم   )32(

فادي  الركن  العقيد  املدر�صة  قائد  تراأّ�صه  الذي  الحتفال،  تخلل  وقد 

خّمول ممّثًل قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون وح�صره عدد من ال�صباط 

الفائزين  على  اجلوائز  توزيع  واملتخّرجني،  ال�صهداء  وذوي  واملدعوين 

باملراتب الثلث الأوىل يف م�صابقة اأقوى مغوار.

تخريج ثلث دورات 

يف مدر�صة القوات اخلا�صة

وجوائز م�صابقة اأقوى مغوار
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واجلعبة وال�سالح.

التمارين  تنفيذ  تطّلب 

وجمهوًدا  عالية  بدنّية  لياقة 

ق���ا����س���ًي���ا، وق�����د ت��ن��اف�����ص 

ريا�سية،  بروح  الع�سكريون 

وكانت النتائج وفق الآتي:

اإىل 24 �صنة: • من 18 
- اجلندي �سامل �سامل امل�سري 

يف  البحر  م��غ��اوي��ر  ف��وج  م��ن 

املركز الأول.

من  حمود  �سادي  اجلندي   -

يف  اخلا�سة  ال��ق��وات  مدر�سة 

املركز الثاين.

من  عو�ص  علي  اجلندي   -

يف  اخلا�سة  ال��ق��وات  مدر�سة 

املركز الثالث.

اإىل 30 �صنة: • من 25 
- اجلندي �سم�ص قمر الدين 

من مدر�سة القوات اخلا�سة يف 

املركز الأول.

خ�سر  اأب��و  م��روان  الرقيب   -

من مدر�سة القوات اخلا�سة يف 

املركز الثاين.

- اجلندي بالل كنعان من 

يف  اخلا�سة  ال��ق��وات  مدر�سة 

املركز الثالث.

• 31 �صنة وما فوق: 

- الرقيب حممد دروي�ص من 

املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج 

الأول.

اأّول ح�سن امل�سري  - الرقيب 

من مدر�سة القوات اخلا�سة يف 

املركز الثاين.

- العريف خالد ال�سناوي من 

املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج 

الثالث.







منا�سبة
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اإعداد:  با�سكال معّو�ض بو مارون

على الرغم 

من الوجع

�سابرون ثابتون ويف 

�أح�سان موؤ�س�ستهم مكّرمون

يف  �إال  يلتقون  ال  فهم  موؤثًر�،  �ملنظر  كان 

منا�سبة عيد �جلي�ض من كل عام، وعلى �لرغم 

فرح  بع�سهم،  تنّقل  و�سعوبة  �أوجاعهم  من 

�الإخوة باجتماعهم يف »بيت �الأم«: فاملوؤ�س�سة 

وتهتم  ترعاهم  �أوالده��ا،  حت�سن  �لع�سكرية 

ا �إذ� كانت �حتياجاتهم خا�سة... بهم، خ�سو�سً

لقاء �لوطن بالوطن

من  وب�أهلهم؛  بهم  �ض�قت  ال�ض�لة 

للن�ضيد  وقف  الوقوف،  منهم  ا�ضتط�ع 

من  اأّم���  االحتف�ل،  بداية  مع  الوطني 

فك�ن  ال��وق��وف،  على  و�ضعه  يعنه  مل 

ي�ضتعيد م�ضهد رفع العلم يف الثكنة...

م��ن������ض��ب��ة االح����ت����ف�����ل، ت��ك��رمي 

مع�رك  يف  اأ�ضيبوا  الذين  الع�ضكريني 

ع�ضكري(،   400( الوطن  عن  الدف�ع 

واأ�ضبحوا من ذوي االحتي�ج�ت اخل��ضة، 

الفعلية  اخل��دم��ة  يف  زال  م���  بع�ضهم 

وبع�ضهم اأحيل على التق�عد.

اأقيم االحتف�ل يف ن�دي الرتب�ء املركزي 

الركن  العميد  وتراأ�ضه  الفي��ضية،   -

العم�د  اجلي�ش  ق�ئد  ممّثلاً  �ضرور  منري 

الركن  العميد  جوزاف عون، يف ح�ضور 

ورع�ية  اإدارة  ق�ضم  رئي�ش  العلم  اأنطون 

جبل  منطقة  يف  الع�ضكريني  ���ض��وؤون 

اإىل  ب�الإ�ض�فة  ال�ضب�ط  من  وعدد  لبن�ن، 

ذوي املكّرمني.

بت�ضحي�ت  ن��ّوه  �ضرور  الركن  العميد 

ا  معترباً بهم،  املحتفى  الع�ضكريني 

م�ضرية  على  االأح��ي���ء  ال�ضهود  اأّن��ه��م 

اجلي�ش املعّمدة ب�جلهد والت�ضحية حتى 

ال�ضه�دة، يف �ضبيل حم�ية لبن�ن واحلف�ظ 

على وحدته و�ضي�دته وا�ضتقلله.

ويف م�ضتهل كلمته رّحب ممّثل ق�ئد 

واجلي�ش  ب�لوطن  »الوطن  بلق�ء  اجلي�ش 

موؤ�ض�ضتكم  جت��ّدد  وق���ل:  ب�جلي�ش«، 

اأن  بعد  لكم،  والتقدير  االإك��رام  االأم 

ويف  والعط�ء،  الت�ضحية  يف  من�رة  كنتم 

الذين  اأنتم  وقَيمه،  ر�ض�لة اجلي�ش  التزام 

مرارات  تتجرع  اأن  الأنف�ضكم  ارت�ضيتم 

موؤمنني  ق�نعني  واجل��راح،  وال�ضرب  االأمل 

اأنه يف �ضبيل لبن�ن ترخ�ش املهج وتهون 

بكم  و�ضهلاً  ف�أهلاً  الت�ضحي�ت.  اأغلى 

 � الذي ي�ضتمر قوياً اأح�ض�ن جي�ضكم،  يف 

� ب�إرث اأبط�له واإمي�ن اأجي�له. منيعاً

ري�ح  ب�لبلد  ع�ضفت  حني  واأ���ض���ف: 

والت�ضحية  ال�ضرف  لواء  حملتم  اخلطر، 

احلرية  �ض�ح�ت  اىل  وم�ضيتم  وال��وف���ء، 

يقني  ويف  العلم،  نداء  ملّبني  والكرامة، 

كل واحد منكم، اأن ال�ضه�دة يف �ضبيل 

االأب��ط���ل،  ال��رج���ل  مطلب  هي  الوطن 

بني  اأحي�ء  تبقوا  اأن  �ض�ء  القدر  لكّن 

اليوم  اأنتم  وه�  ورف�قكم...  اأهلكم 

واأ�ضك�ل  بطرق  ول��و  امل�ضرية  تت�بعون 

دون  يحول  �ضيء  اأاّل  موؤكدين  خمتلفة، 

والعمل  واالإبداع  العط�ء  ا�ضتمراركم يف 

اأر���ش  على  اأثبتموه  م�  ذل��ك  الوطني. 

الواقع وال تزالون...

اأم�مكم  اأقف  اإذ  اإنني   : ق�ئلاً وت�بع 

مبدى  عميق،  �ضعور  يخ�جلني  اليوم، 

الوطنية  وال��ق��ي��م  امل��ب���دئ  التزامكم 

والع�ضكرية، واندف�عكم اإىل الت�ضحية 

اأرى  عينه،  الوقت  يف  ولكن  الق�ضوى. 



وعيونكم  ال�ض�خمة  ه�م�تكم  يف 

ل�ضتم  ب���أن��ك��م  ي��خ��رب  م���  ال��لم��ع��ة، 

ملء  لديكم  بل  بذلتم،  م�  يف  ح�ئرين 

القن�عة ب�ضواب ذلك، الأن �ضجرة الوطن 

من  وتثمر  وتزهر  حتي�  اأن  ميكن  ال 

ترابه� بني احلني  تروي  دم�ء زكية  دون 

واالآخر...

اأن  اجلي�ش  ق�ئد  ب��ضم  تعّهد  ا،  واأخ��رياً

ع�دته�  الع�ضكرية على  املوؤ�ض�ضة  تبقى 

ت�ضحي�تهم،  على  اأمينة  لهم،  وفّية 

�ض�هرة على م�ضتقبل ع�ئلتهم، وقريبة 

منهم يف كلِّ م� يحت�جون اإليه.

�أحاديث وذكريات

على  اأقيم  ال��ذي  الكوكتيل  خ��لل 

ال��رف���ق  جت��ّم��ع  ب��ه��م،  املحتفى  ���ض��رف 

ي�ض�أل  متق�عد  هن�  حلق�ت،  حلق�ت 

على  التغّلب  ي�ضتطيع  كيف   � رفيقاً

كيفية  ي���روي  اآخ���ر  وه��ن���ك  ال�ضجر، 

اأح��وال��ه...  اإل��ي��ه  اآل��ت  م���  م��ع  ت�أقلمه 

لي�ش  كبري  ووجع  وذكري�ت،  اأح�ديث 

منهم  اقرتبن�  اإخ��ف���وؤه...  ال�ضهل  من 

وحتّدثن� مع بع�ضهم...

يف  خدم  الذي  �ضركي�ش  اف��رام  املوؤهل 

خ��ش  اأخ���رى،  قطع  ويف  املغ�وير  ف��وج 

 350 منه�  »ح�����ض��د«  ك��ث��رية  م��ع���رك 

اأنح�ء ج�ضمه، يقول:  اإ�ض�بة يف خمتلف 

اللبن�نية  االأرزة  حي�تي  ط��وال  ع�ضقت 

والعلم، وقد ح�ربت حتت لوائهم�. �ضقط 

اأم�مي 300 �ضهيد... اجلي�ش ب�لن�ضبة يل 

واملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية ال  ح�مي اجلميع، 

ب�لت�ض�وي  بهم  تهتم  اأوالده�،  بني  تفّرق 

والعدل، ومن دون تق�ضري وهي اإذا وعدت 

َوَفت...

اأول  املوؤهل  يقول  اإ�ض�بته  ظروف  وعن 

الع�م  يف  اأ�ضبت  م�جد:  ح�ضني  املتق�عد 

خلل  �ض�قي  يف  متفّجر  بر�ض��ٍش   1984

بعده�  وبقيت  قرب�ضمون،  يف  املع�رك 

�ضنة   31 مل��دة  الع�ضكرية  اخل��دم��ة  يف 

التق�عد  ال�ضن.  على  تق�عدت  حتى 

الع�ضكرية هي  �، ف�حلي�ة  اأتعبني نف�ضياً

اأقول، اجلي�ش  اآب  حي�تي.. يف االأول من 

ا. اأوالاً واأخرياً

موّن�ش  ب�ض�ره  املتق�عد  العريف  رفيقه 

الع�م  يف  ال��غ��رب  �ضوق  يف  اأ�ضيب  ال��ذي 

احلي�ة  وي�ضيف:  ال��ق��ول  يوافقه   1985

احلي�ة  اعت�د  من  على  �ضعبة  املدنية 

وقيم،  فيه� من مب�دئ  الع�ضكرية مب� 

لذلك ي�ضعب علين� الت�أقلم... وي�ضيف 

جنب  اإىل   � جنباً حي�تن�  ع�ضن�  موّن�ش: 

ك�الإخوة: ن�أكل ونن�م ونح�رب ونق�ضي 

جعلني  م�  وه��ذا   ،� معاً اأوق�تن�  معظم 

اأتخّطى حزين واإع�قتي.

ت�ضّلم  وق��ت  ح���ن  االحتف�ل،  يومي�ت انتهى  اإىل  ال��ع��ودة  ثم  وم��ن  الهداي�، 

لكن  ب�لت�أكيد،  �ضهلة  لي�ضت  حي�ة 

ثمة فيه� م� ي�ضّع وي�ضيع االأمل.
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يف �لذكرى �لثالثة ال�ست�سهاده:

ن�سب للعقيد �ل�سهيد د�ين حرب

ب��رع���ي��ة ال��ع��م���د ج���وزاف ع��ون ق�ئد 

الي��ش  الركن  ب�لعميد  ممثلاً  اجلي�ش 

ال�ضهيد  العقيد  ع�ئلة  اأق�مت  �ض�مية، 

� لراحة نف�ضه يف دير م�ر  داين حرب قدا�ضاً

املطران  �ضي�دة  تراأ�ضه  الدكوانة،  روكز- 

اإزاحة  القدا�ش  اأعقب  عط�لله.  �ضمع�ن 

يف  لل�ضهيد  ب��رون��زي  ن�ضب  عن  ال�ضت�ر 

ال�ض�رع املق�بل ملنزله.

العميد  ج�نب  اإىل  االحتف�ل  ح�ضر 

�ض�مية ال�ضّيدة نعمت عون زوجة العم�د 

ق�ئد اجلي�ش، ح�ضد من ال�ضي��ضيني وروؤ�ض�ء 

االأجهزة  وممثلي  واملخ�تري  البلدي�ت 

االأمنية والفع�لي�ت الدينية واالإعلمية، 

ال�ضهداء  وع�ئلت  �ضب�ط  اإىل  ب�الإ�ض�فة 

والع�ضكريني املخطوفني.

ق�ل  عظته،  يف 

عط�الله:  املطران 

حرب  ع�ئلة  اإّن 

واج��ه��ت ال��واق��ع 

الأن��ه���  ب�ضج�عة 

يف  اأّن  ت����وؤم����ن 

ر�ض�لة،  ال�ضه�دة 

الله  م��ن   ��� ط���ل��باً

لل�ضهداء  الرحمة 

جلي�ضن�  واحلم�ية 

االأبي.

ابن� ال�ضهيد قّدم� النواي� خلل القدا�ش. 

رواد عرّب عن فخره بوالده، اأّم� ري�ن، فقد 

وحتى  ا�ضت�ضه�ده  منذ  تغرّي  مب�  اأخ��ربه 

اليوم...

�إز�حة �ل�ستار

الإزاح��ة  اجلميع  انتقل  القدا�ش  بعد 

احتف�ل  و�ضط  ال�ضهيد  ن�ضب  ال�ضت�ر عن 

ق��ّدم��ت��ه االإع��لم��ي��ة غ��ري�����ش خم���ي��ل، 

ال�ضهيد  لزوجة  موؤثرة  كلمة  وتخّلله 

اإل��ي��ون��ور،  ال�ضّيدة 

ممثل  وك��ل��م��ة 

ق�����ئ����د اجل��ي�����ش 

اأحّيي  ق���ل:  ال��ذي 

م�ض�عر  فيكم 

يف  لرفيقن�  الوف�ء 

العقيد  ال�����ض��لح 

داين  ال�����ض��ه��ي��د 

حرب، واأرى اأن هذا 

التذك�ري  الن�ضب 

الذي يحمل ا�ضمه، 

عليه�،  ن�ض�أ  التي  املب�دئ  التزام  د  يج�ضّ

معه  عمل  من  كّل  لدى  زرعه�  والتي 

وجه  على  ع�ئلته  ولدى  م�ضريته،  ورافق 

اخل�ضو�ش...

الث�لثة  ال��ذك��رى  يف   : ق���ئ��لاً واأ���ض���ف 

العقيد داين حرب، ن�ضتذكر  ال�ضت�ضه�د 

ال�ضهيد  هذا  م�ضرية  واعتزاز  فخر  بكل 

اإىل  و���ض��والاً  االأوىل  خطواته  من  البطل 

ا�ضتب�ض�له وت�ضحيته ب�لذات مع كوكبة 

م��ن رف���ق��ه يف م��واج��ه��ة اجل��م���ع���ت 

اإعداد: نينا عقل خليل

              ندين �لبلعة خري�لله

ذكراهم 

خالدة
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احلا�ضرون اأبًدا

�أ�سماوؤهم يف �ل�ساحات 

و�ل�سو�رع و�لقلوب

يف نهر �لبارد، يف عر�سال، ويف مو�قع �أخرى دماء طاهرة �سالت لتمنح 

ا وكياًنا و�سعًبا. �حلياة و�الأمان للآخرين وحتمي �لوطن �أر�سً

قيادة  برعاية  عائلتهم  �أحيتها  �لوجد�ن  يف  �أبًد�  �حلا�سرة  ذكر�هم 

وحديقة...  و�سارع  �ساحة  من  �أكرث  على  �أ�سماوؤهم  فاأطلقت  �جلي�ض، 

ورفعت من �أجلهم �ل�سلو�ت.



ذكراهم 

خالدة
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املجرمة يف منطقة  االإره�بية 

 ،2014 ال��ع���م  خ��لل  عر�ض�ل 

ف��ك���ن��ت دم������وؤه ال��زك��ي��ة 

وجرح�ن�،  �ضهدائن�  ودم����ء 

جنودن�  ك�بده�  التي  واالآالم 

فداء  يزالون،  وال  املخطوفون 

والعنوان   ،� جميعاً للبن�نّيني 

االأبرز لتلك امللحمة البطولية 

الطريق  بداية  �ضّكلت  التي 

االآخر  تلو  االنت�ض�ر  لتحقيق 

على االإره�ب.

ب�لقول:  ال�ضهيد  اإىل  وتوّجه 

ال�ض�هد  الن�ضب  ه��ذا  اأم����م 

على م�آثرك واإخل�ضك، نع�هدك اليوم 

التي  للأم�نة  اأوفي�ء  نبقى  ب���أن  ا  جم��ّدداً

واأن  اأحببت،  الذي  جي�ضك  ا�ضتودعته� 

مهم�  لبن�ن  عن  الدف�ع  م�ضرية  نوا�ضل 

كلفن� ذلك من اأثم�ن وت�ضحي�ت...

�آب �ل�سهادة

اأنطوان  ال�ضّيد  الدكوانة  بلدية  رئي�ش 

القلب  من  كلمةاً  بدوره  األقى  �ضختورة، 

ميُر  ال  اجلي�ش  عيد  اأن  فيه�  اأّك���د 

االأبط�ل،  �ضهدائه  ا�ضتذك�ر  دون  من 

اإمي�����ٍن عميٍق  ن���ب��ع��ٌة م��ن  وال��ذك��رى 

مبع�نيه� وجوهره� وقدا�ضته�...

يف  اليوم  حمظوٌظ  اأنني  كْم  واأ�ض�ف: 

من  خ�لٍد  بطٍل  ُن�ضب  اأم�م  الوقفِة  هذه 

فقط  ب�لن�ضب  لي�ش  واخل��ل��ود  لبن�ن، 

حلظة  ب��داأ  ح��رب  داين  للعقيد  اخل��ل��وُد 

ال�ضعب  القرار  اتخذ  عندم�  ا�ضت�ضه�ده 

 � راف�ضاً اجلبني،  مرفوع  بكرامٍة  ب�ملوت 

الهروب اأو اال�ضت�ضلم...

ال�ضهيد  ع�ئلة  �ضكرت  اخل��ت���م،  يف 

وفوج  الهند�ضة  ومديرية  اجلي�ش  قي�دة 

اإجن���ز  يف  �ض�هم  م��ن  وك��ل  االأ���ض��غ���ل 

ب�ل�ضكر  ت  وخ�ضّ احللم،  الن�ضب  هذا 

االأر�ش  قّدم  الذي  الدكوانة  بلدية  رئي�ش 

جمل�ش  ورئي�ش  الن�ضب،  اأق��ي��م  حيث 

ح�يك  مروان  ال�ضّيد   Alfa �ضركة  اإدارة 

وقّدمت لكل  القّيمة،  امل�دية  مل�ض�همته 

� لروؤ�ض�ء  �. كم� قّدمت دروعاً منهم� درعاً

جب�رة،  اأنطوان  ال�ضّيد  اجلديدة  بلدي�ت، 

اإدم��ون  ال�ضيد  الرم�نة  ع��ني  ال�ضي�ح- 

االأ�ضمر،  ال�ضيد ج�ن  احل�زمية  غ�ريو�ش، 

ال�ضّيد  املن�ضورية 

وابنه  اخلوري  وليم 

وال�ضّيدان  ف��ري��د، 

ج����ه�����د ح������ّداد 

وزاه�����ر حم��م��ود، 

ل���دع���ه���م���ه���م 

ال���ك���ب���ري ل��ه��ذا 

امل�ضروع.

�لعقيد نور �لدين 

�جلمل:

�سهادته م�سعل 

يحمله �لرفاق

 ب��رع���ي��ة ق���ئ��د 

اجل��ي�����ش ال��ع��م���د 

ع�������ون مم���ث���لاً 

الركن  ب�لعميد 

ول��ي��د ال��ربخ�����ش، 

اأح���ي���ت ع���ئ��ل��ة 

ال�ضهيد  العقيد 

اجلمل  الدين  ن��ور 

ال�ضنوية  الذكرى 

الث�لثة ال�ضت�ضه�ده 

يف م�ضجد اخل��ضقجي – ق�عة الربغوث.

�ضي��ضية  �ضخ�ضي�ت  االحتف�ل  ح�ضر 

واجتم�عية واأمنية ورف�ق ال�ضلح واالأهل 

واالأق�رب.

الربخ�ش  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى  وق��د 

املن��ضبة، ومم�  اجلي�ش يف  قي�دة  كلمة 

ج�ء فيه�:

�ضّطره�  التي  الرائعة  البطولية  امل�آثر  اإّن 

وا�ضتب�ض�له  و���ض��م��وده  بثب�ته  ال�ضهيد 

ي��واج��ه م��ع كوكبة  امل��ي��دان، وه��و  يف 

التنظيم�ت  غ��در  االأب��ط���ل  رف�قه  من 

الن�ضي�ن  يطوه�  مل  احل�قدة،  االإره�بية 

اأ�ضبحت م�ضعل هداية  ولن يطويه�، بل 

رفع  يوا�ضلون  ال��ذي��ن  ال�ضلح  ل��رف���ق 

م�ضعل ال�ضهيد...

: ب��ضم ق�ئد اجلي�ش العم�د  وت�بع ق�ئلاً

املحبة  مب�ض�عر  اأت��وّج��ه  ع��ون،  ج��وزاف 

ال�ضهيد،  ع�ئلة  اأف���راد  اإىل  والت�ض�من 

�، واأ�ضكر  كم� اأحيي احل��ضرين جميعاً



اإحي�ء هذه  اأ�ضهم يف  اأو  �ض�رك  كّل من 

الذكرى الطيبة.

حتية اإكب�ر واإجلل لك اأّيه� ال�ضهيد 

البطل، حيث اأنت يف ع�مل املجد واخللود، 

يف   � مطمئناً العني  قرير  َن  لك:  ونقول 

له  يغم�ش  لن  ف�جلي�ش  اخللد،  جن�ن 

جفن حتى توقيف جميع املعتدين على 

وم�  العدالة،  اإىل  وتقدميهم  ع�ضكرييه 

�ضهر متوز  القب�ش يف مطلع  اإلق�ء  ك�ن 

الف�ئت على اأحد امل�ض�ركني االأ�ض��ضيني 

عليك  االع��ت��داء  جرمية  ارت��ك���ب  يف 

اإاّل خري دليل على ذلك.  وعلى رف�قك، 

الق�ضم  وعلى  ب�قون  العهد  على  نحن 

ث�بتون وعلى االأم�نة حم�فظون.

... وقد��ض للر�ئد �ل�سهيد د�ين خري�لله

داين  ال�ضهيد  ال��رائ��د  ع�ئلة  اأح��َي��ت 

ال�ضت�ضه�ده  الث�لثة  الذكرى  خريالله 

الركن  العميد  ح�ضره  احتف�يل  بقدا�ش 

اجلي�ش  ق�ئد  العم�د  ممثلاً  �ضرور  منري 

ال�ضب�ط  من  وعدد 

ال�ضهيد  اأ���ض��دق���ء 

بلدية  وف�علي�ت 

ودينية واإعلمية.

الذبيحة  ت��راأ���ش 

االأب جه�د �ضليب� 

األ��ق��ى عظةاً  ال��ذي 

حتّدث فيه� عن معنى احلرية وال�ضه�دة، 

واإذ اعترب اأّن ال�ضهيد مملوء ب�حلب، ق�ل 

اإن الع�ضكري �ض�حب ر�ض�لة وهو يعي�ش 

ر�ض�لته من اأجل االآخرين.

الله  اإىل  معكم  اأ�ضّلي  ال  واأ���ض���ف: 

بح�جة  لي�ش  فهو  داين،  ي�ضتقبل  لكي 

هم  ال�ضم�ء  يف  �ضهداوؤن�  بل  لو�ض�طتن�، 

منظورة  ع��لم��ة  وه��م  لن�  طون  يتو�ضّ

في�ضبح  ملئكي  ح�ضور  اإىل  تتحّول 

االآخر  نحّب  لكي  لن�   � دافعاً ع��ضوه  م� 

ولكي نتعّلق اأكرث ب�حلي�ة التي ك�نوا 

يبقى  االأمل  اأن  �ضحيح  عنه�.  يدافعون 

ولكن  تبقى،  ة  والغ�ضّ والبك�ء  ا  موجوداً

موت  اأّن  هو  االأق��ل  على  يعّزيكم  م� 

ح�ضور  هو  وغي�بهم  معنى،  له  �ضهدائن� 

بذاته الأنه ذو معنى، معنى احلرية.

� من اأجل كل �ضخ�ش ر�ض�لته  ن�ضّلي معاً

اأن يعطي احلرية للآخرين، فو�ضع حي�ته 

لكي  الطريق  هذا  يف  و�ض�ر  كّفه  على 

ل�ضهدائن�  ن�ضّلي  االآخرين،  عن  يدافع 

ولكل من غ�بوا.

و�ضع  ال��ق��دا���ش،  خ��ت���م  يف 

اإكليلاً  اجلي�ش  ق�ئد  ممثل 

اأم���م  ال�ضهيد  ن�ضب  على  ال��زه��ر  م��ن 

للح��ضرين  الع�ئلة  وقّدمت  الكني�ضة، 

حتمل  اأرز  خ�ضبة  على  حمفورة  �ضورته 

�ضع�ر اجلي�ش، كتذك�ر.

 

حديقة �إحياء لذكرى �لنقيب �ل�سهيد 

�أبو غز�لة

وع�ئلة  �ضيدا   – بنعفول  بلدة  اأحيت 

الذكرى  غزالة  اأبو  روي  ال�ضهيد  النقيب 

يف  اأُق��ي��م  بقدا�ٍش  ال�ضت�ضه�ده  الع��ضرة 

الركن  العميد  ح�ضره  البلدة،  كني�ضة 

اخل�م�ش  امل�ض�ة  لواء  ق�ئد  حب�ضي  رينيه 

و�ضخ�ضي�ت  اجلي�ش  ق�ئد  العم�د  ممّثلاً 

وف�علي�ت  واجتم�عية،  ودينية  ر�ضمية 

اأب��ن���ء  م��ن  وح�ضد  واخ��ت��ي���ري��ة  بلدية 

املنطقة.

االأ�ض��ش  حجر  و�ضع  مّت  القدا�ش،  وبعد 

النقيب  ا���ض��م  حتمل  ع���م��ة  حلديقة 

ال�ضهيد اإحي�ء لذكراه.

حب�ضي  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى  وق��د 

كلمة اعترب فيه� اأنه لي�ش هن�ك اأعّز 

من ذكرى ال�ضهيد واأ�ضمى من م�آثره...

 � وق�ل: نلتقي واإّي�كم اليوم اأهلاً ورف�قاً

واأ�ضدق�ء، يف واحدٍة من وقف�ت ل�ضهيدن� 

البطل النقيب روي اأبو غزالة، الذي اأبى اأن 

اإاّل  امليدان  �ضهوة جهوده يف  يرتّجل عن 

يف �ضبيل لبن�ن، وهو ملء الثقة ب�أّن رايته 

رفيٍق  يد  من  �ضينتقلن  �ضلحه  كم� 

اإىل اآخر، اإىل اأن يتحّقق االنت�ض�ر النه�ئي 

على االإره�ب...
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هذه  يف  اإّن   : ق���ئ��لاً وت���ب��ع 

حجر  ن�ضع  ال��ت��ي  احل��دي��ق��ة 

ب��ضم  مزّينةاً  اليوم،  اأ�ض��ضه� 

روي  النقيب  البطل  �ضهيدن� 

اإىل  وا�ضحة  اإ�ض�رة  غزالة،  اأبو 

اجلي�ش  بني  املتينة  اللحمة 

امل��دين،  املجتمع  يف  واأه��ل��ه 

قّدمه  م�  اأّن  اإىل   � اأي�ضاً واإ�ض�رة 

ت�ضحي�ت  م���ن  ال�����ض��ه��داء 

يف   � ن�ب�ضاً �ضيبقى  ج�����ض���م، 

�ضمري كّل مواطن خمل�ش.

: اأتوّجه ب�لتحّية  وختم ق�ئلاً

الوفّية،  ال�ضهيد  ع�ئلة  اإىل 

زرع��ه��� كرامة  اأث��م��ر  ال��ت��ي 

كم�  والوطن،  للجي�ش  وعّزة 

احل��ضرين  جميع  اأح��ّي��ي 

يف  اأ�ضهم  من  ك��ّل  واأ�ضكر 

اإطلق م�ضروع هذه احلديقة، 

والتي �ضتبقى زهوره� على مّر 

البطولة،  بعطر  فّواحة  الزمن 

�ض�هدةاً على م�آثر ال تن�ضى.

 

ن�سب تذكاري للعريف �ل�سهيد

ح�سني همدر يف ب�ستليد�

اأزيحت يف بلدة ب�ضتليدا – ق�ض�ء جبيل، 

للعريف  ت��ذك���ري  ن�ضب  عن  ال�ضت�رة 

ا�ضت�ضهد  ال��ذي  همدر  ح�ضني  ال�ضهيد 

 ،2014/3/29 بت�ريخ  عر�ض�ل  منطقة  يف 

البلدة  يف  اأقيم  احتف�ل  خ��لل  وذل��ك 

ح�ضره العميد الركن عّواد جنم ممثلاً 

وزير الدف�ع الوطني يعقوب ري��ش ال�ضّراف 

ع��ون،  ج���وزاف  العم�د  اجلي�ش  وق���ئ��د 

وع�ئلة ال�ضهيد ورف�قه واأه�يل البلدة.

اإىل  كلم�ت  عّدة  االحتف�ل  تخّللت 

كلمة قي�دة اجلي�ش التي األق�ه� العميد 

الركن جنم.

ومم�������� ق�����ل����ه: 

اأهلاً  اليوم  نلتقي 

��� واأ���ض��دق���ء،  ورف���قاً

 � ن�ضباً ل��ك  ل��رف��ع 

اأن  اأردن�ه   � تذك�رياً

ملع�ين  ا  رمزاً يكون 

ا���ض��ت�����ض��ه���دك، 

ا  و���������ض���������ه��������داً

ع����ل����ى ع��ظ��م��ة 

ومن  ت�ضحي�تك. 

الن�ضب  ه��ذا  اأم���م 

نبقى  اأن  نع�هدك 

اأوف���ي����ء ل��دم���ئ��ك 

جميع  ول����دم�����ء 

االأب���رار،  �ضهدائن� 

ك�الأطواد  را�ضخني 

ال��وط��ن،  حمبة  يف 

مع�ين  ال��ت��زام  ويف 

الر�ض�لة والق�ضم.

ب��ضم  واأ����ض����ف: 

الدف�ع  وزير  مع�يل 

ال���وط���ن���ي وق����ئ���د 

اجلي�ش، اأتقّدم من ع�ئلة ال�ضهيد، ومن 

مك�ن،  اأي  يف  بلدته،  واأبن�ء  اأن�ضب�ئه 

مب�ض�عر االفتخ�ر، كم� اأتوّجه ب�ل�ضكر 

اإىل كّل من اأ�ضهم يف ت�ضييد هذا الن�ضب 

التذك�ري الذي �ضيبقى على مدى االأي�م، 

وم�آثره  ال�ضهيد  ت�ضحي�ت  على  ا  �ض�هداً

اخل�لدة يف �ضجل املجد واخللود.

ذكراهم 

خالدة
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�لرو�بط �لوثيقة

ال�ضب�ط  ع�ئلت  ب��داأت  ال�ضب�ح  منذ 

احلربية،  الكلّية  اإىل  ب�لتوافد  ال�ضهداء 

ا�ضتقب�ل  يف  ك�ن  �ضلوم  يو�ضف  النقيب 

�ض�حة  اإىل  رافقهم  اال�ضتثن�ئيني.  الزوار 

ال�ضرف، حيث �ض�ركوا يف تكرمي العلم 

الن�ضب  على  الزهر  من  اإكليل  وو�ضع 

التذك�ري لل�ضهداء.

فوؤاد  ملعب  يف  ك�نت  الت�لية  املحطة 

فرح�ت، هن�ك ك�ن التلمذة ال�ضب�ط 

ي���ن���ّف���ذون مت��ري��ن ال��ن��ظ���م 

��� كم�  امل��ر���ض��و���ش، »مت���ماً

ورف�قه«...  اأب��ي  يفعل  ك�ن 

ال�ضب�ط  اأب��ن���ء  اأح���د  ي��ق��ول 

ال�ضهداء.

العميد  الكلية،  لق�ئد  ك�ن  بعده�، 

ف�دي غرّيب، ممّثل العم�د ق�ئد اجلي�ش 

لق�ء  ال�ضهداء،  ال�ضب�ط  بع�ئلت  لق�ء 

اأفراده�  بني  جتمع  التي  الع�ئلة  اأبن�ء 

روابط وثيقة، تعّززه� الذكري�ت الغ�لية، 

ب�حت�ض�ن  املتمّثل  ال��وف���ء  ويظّلله� 

ال�ضهداء  لع�ئلت  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

اأعب�ء  مواجهة  يف  ج�نبه�  اإىل  ووقوفه� 

احلي�ة.

اأبن�ء  من  لكّل  ق��ّدم  غرّيب  العميد 

وف�ء  عربون   ،� تذك�رياً  ��� درعاً ال�ضهداء 

وتقدير، واإذ �ضكرهم على م�ض�ركتهم، 

ا  تقليداً اأ�ضبح  اليوم  ه��ذا  اأّن  اإىل  لفت 

املقبل.  الع�م  يف  لق�ءهم  مت�أّمل   ،� �ضنوياً

قرب  ت��ذك���ري��ة  ���ض��ورة  اجلميع  واأخ���ذ 

�ض�حة  يف  لل�ضهداء  التذك�ري  الن�ضب 

� يف  ال�ضرف، ثّم توّجهوا لتن�ول الفطور معاً

ن�دي ال�ضب�ط امليداين.

اأرج���ء  يف  ال��زائ��رون  ج���ل  الفطور،  بعد 

وتعّرفوا  �ضلوم  النقيب  برفقة  الكلية 

احت�ضنت  التي  االأم�كن  اإىل 

اآب�ءهم ثلث �ضنوات: �ض�ح�ت 

ال��ت��دري��ب، ق���ع���ت ال��درو���ش، 

غرف املن�مة، واملتحف...

اإعداد: روجينا خليل �ل�سختورة

من جيٍل 

اإىل جيل
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يتوّزع �سهد�ء �جلي�ض على 

�سفحات �سجّله �لّذهبي كما تتوّزع �لنجوم يف �سماء لبنان، هم 

قلب �ملوؤ�س�سة �لع�سكرية ووجد�نها. ت�سحياتهم حفظت �لوطن، 

و�لوطن ويّف لذكر�هم وت�سحياتهم.

�لكلّية �حلربية ولل�سنة �لثانية على �لتو�يل، �أحيت ذكر�هم يف يوم تكرميّي �سبق �الحتفال بتخريج دفعة جديدة 

من �لتلمذة �ل�سباط. وعنو�ن هذ� �ليوم �لتكرميي هو �لوفاء لل�سباط �ل�سهد�ء عرب �لوفاء لعائلتهم...

عائالت الضضباط الشضهداء يف الكلية احلربية

تو��سل بني �حلا�سر و�ملا�سي يف ظّل �لوفاء



من جيٍل 

اإىل جيل

العدد 158387/386

حلظات موؤّثرة

»راأيت اأين ك�ن ين�م والدي ورف�قه، واأين ك�ن ي�أكل.. ويدر�ش...« تقول رين اإبنة الرائد ال�ضهيد 

الكلّية  اأدخل  اأن  اأريد  فيقول:  �ضلوم  ابراهيم  ال�ضهيد  املقدم  اإبن  كري�ش  اأّم�  عبدالله،  ف�دي 

� بطلاً مثل اأبي. احلربية الأ�ضبح �ض�بطاً

نقوال  ال�ضب�ط،  التلمذة  يت�بعه�  التي  التدريب�ت  بع�ش  اإىل  الزائرون  تعّرف  خلل هذه اجلولة، 

ال�ضيدة  والدتهم�  اأّم�  والتدريب.  الدر�ش  يف  ا  يتعب كثرياً ال�ض�بط  التلميذ  اأّن  اعتربا  نعمه  وبوال 
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وق�لت: هذا املك�ن غ�ٍل على  وللكلية احلربية،  اللبن�ين  للجي�ش  اإليزابيت، فوّجهت حتّية 

قلوبن�، ونطلب من الله اأن يحمي هوؤالء ال�ضب�ب، م�ضتقبل املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.

املحطة الت�لية ك�نت يف مطعم ال�ضنة الث�لثة حيث ت�ض�رك ال�ضيوف والتلمذة ال�ضب�ط الذين 

�ضيتخرجون بعد اأي�م، اخلبز وامللح، وم�ض�عر االإلفة والوّد.

وقبل اأن يغ�دروا ال�ضرح الذي تدّرج فيه اأب�وؤهم، ك�ن يف يد كّل من اأبن�ء ال�ضب�ط ال�ضهداء هدية، 

ويف قلبه م�ض�عر قد ال يفهمه� �ضواهم.









يف ربوع اجلنوب

امل�ؤ�س�سة  نّظمته  الذي  الرتفيهي  املخيم 

وكانت  اأ�سب�ع،  نح�  ا�ستمّر  العام  هذا 

)اأوالد  املن�سطني  و�س�ل  مع  انطالقته 

اإىل  ومنت�سبني  ���س��ه��داء  ع�سكريني 

اإىل  العاق�ري(  �سبحي  املقدم  م�ؤ�س�سة 

الكتيبة  مقر  حيث  ال�سعيتّية  منطقة 

كان  وهناك  اخلام�س.  ال��ل���اء  يف   55

الل�اء قد اأجنز التح�سريات لت�فري جميع 

لل�سي�ف  املريحة  االإقامة  م�ستلزمات 

االأعّزاء.

الربنامج احلافل بداأ بتلبية دع�ة ال�سّيد 

اإىل مت�سية ي�م يف م�سبح  ح�سن �سفاوي 

اإلي�سا، تخّلله غداء لذيذ.

بلدة  ال�جهة  كانت  الثاين،  الي�م  يف 

االأوالد  ق��ام  حيث  اجل��ن���ب��ي��ة،  ب�سري 

بتمرين �سري يف حماذاة نهر ب�سري، ومن 

ثّم لّب�ا دع�ة رئي�س البلدّية ال�سّيد �سفيق 

عيد اإىل الغداء يف مطاعم النهر.

على  االأوالد  ك��ان  الثالث،  الي�م  ويف 

م�عد مع ي�م ترفيهي نّظمته بلدية �س�ر 

يف �سارع امل�ساة – ك�رني�س �س�ر. يف هذا 

الت�سلية،  واأل���ان  بالفرح  املفعم  ال�سارع 

املحطة  قبل  اأوقاًتا ممتعة  االأوالد  اأم�سى 

التالية. فقد كّرمت بلدية �س�ر عائالت 

ال�سهداء خالل ع�ساء يف مطعم بابريكا 

ح�سن  املهند�س  البلدّية  رئي�س  ح�سره 

ورئي�سة  البلدي  املجل�س  واأع�ساء  دب���ق 

البلدّية  يف  والطفل  امل���راأة  ���س���ؤون  جلنة 

اإعداد: ليال �صقر الفحل

               ثريا �صطح

وقفة وفاء
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موعد اأبناء ال�صهداء وموؤ�ص�صة املقدم املغوار ال�صهيد �صبحي العاقوري يتجّدد دورًيا، ويف 

كّل مّرة يفي�ض احلب والفرح، يف ربوع تعرف حًقا معنى ال�صهادة.

اأبناء الع�شكريني ال�شهداء يف ربوع الوطن

خميم حافل بالن�صاطات واحتفاالت تقديًرا لل�صهادة



اإىل  باالإ�سافة  �سالح،  اأب���  رن��دا  ال�سّيدة 

لبنان.  امل�ؤقتة يف  املتحدة  االأمم  وفد من 

اأعقب الع�ساء احتفال فّني مقابل اأوتيل 

اأطفال  ك���رال  ق��دم  حيث  امل�ريك�س 

�سهداء اجلي�س اللبناين وك�سافة الر�سالة 

االإ�سالمية وك�رال رو�سي جمم�عة اأغاٍن 

واأنا�سيد.

بدورها، ا�ست�سافت الكتيبة االإيطالية 

اأبناء ال�سهداء يف مقر قيادتها يف القطاع 

ا�ستقبالهم  يف  ك��ان  حيث  ال��غ��رب��ي 

اأولال، وذلك  قائدها اجلرنال فرن�س�سك� 

العميد  اخلام�س  الل�اء  قائد  ح�س�ر  يف 

�سباط  من  وعدد  حب�سي  رينيه  الركن 

االرتباط، اإىل ال�سباط واجلن�د االإيطاليني 

اأرجاء املقر،  الذين جال�ا مع الزائرين يف 

و�سرح�ا لهم مهّمات الكتيبة واالأن�سطة 

التي ينّفذها ع�سكري�ها.

اأول���ال  رّح���ب  خم��ت�����س��رة،  كلمة  ويف 

م�ؤكًدا  اللبناين،  اجلي�س  �سهداء  باأبناء 

التي جتمع الكتيبة  ال�ثيقة  العالقات 

واجلي�س  املحلي  باملجتمع  االإيطالية 

اللبناين.

امل�ؤ�س�سة  رئي�سة  �سكرت  جهتها،  من 

االإيطالية  الكتيبة  العاق�ري  ليا  ال�سّيدة 

اإىل جانب  الدائم  وق�فهم  وقائدها على 

وال�سعب  اجل��ي�����س  ���س��ه��داء  ع��ائ��الت 

اللبناين، وعربت عن �سعادتها بال�سداقة 

ال��ق��ائ��م��ة ب��ني االأط���ف���ال وج��ن���د ه��ذه 

الكتيبة.

يف  ال�سهداء  اأب��ن��اء  اأم�ساه  ال��ذي  الي�م 

�سيافة الكتيبة االإيطالية كان حافاًل 

بالن�ساطات  فقد تابع�ا دورة يف اال�سعافات 

االأولية على يد الطاقم الطبي االإيطايل، 

ترفيهية  ن�ساطات  لهم  كانت  كما 

وثقافية، وغداء مع اجلن�د االإيطاليني.

امل��راأة  ���س���ؤون  جلنة  نّظمت  ذل��ك،  اإىل 

مع  وبالتن�سيق  �س�ر  بلدّية  يف  والطفل 

العاق�ري  �سبحي  املقّدم  ال�سهيد  م�ؤ�س�سة 

نقابة  رئي�س  فيها  راف��ق  بحريًة  رحلًة 

اأب��ن��اء  ط��ه،  خليل  ال�سّيد  ال�سيادين 

وقت  ا  اأي�سً لهم  كان  الذين  ال�سهداء 

دعاهم  وغداء  هافانا،  م�سبح  يف  ممتع 

ال�سّيد حمم�د  الناق�رة  بلدّية  رئي�س  اإليه 

.Le rêve de la mer مهدي يف مطعم

تكرمي �صهداء 

لواء امل�صاة الثاين

ال���ل����اء   ك�����ّرم 

ال���ث���اين ���س��ه��داءه 

يف  �سقط�ا  ال��ذي��ن 

يف  ال�سرف  �ساحة 

العديد من املعارك 

الع�سكرية، فاأقام 

اح��ت��ف��ااًل ت��راأ���س��ه 

العميد  الل�اء  قائد 

يف  �سامية  اليا�س 

باحة مع�سكر عرمان للتدريب وح�سره 

اإىل عائالت  ال�سباط باالإ�سافة  عدد من 

ال�سهداء.

كلمة  األقى  �سامية  الركن  العميد 

جاء فيها: اإّنه ل�سرف كبري يل اأن األتقي 

بكم الي�م، اآباًء واأمهات، وزوجات واأبناء، 

واإخ�ًة واأخ�ات، من عائالت �سهداء ل�اء 

امل�ساة الثاين، جتمعنا وحدة امل�ساعر جتاه 

�سبيل  يف  حياتهم  ن��ذروا  اأحباء،  اأبطال 

�سّد  عنه  الدفاع  يف  فا�ستب�سل�ا  ال�طن، 

والعابثني  واالإره���اب  االإ�سرائيلي  العدو 

باالأمن، وتفان�ا يف الت�سحية حتى ارتفع�ا 

اإىل دار اخلل�د بكل �سم�خ وعّزة واإباء.

ال�طن هي  �سبيل  ال�سهادة يف  اإن  وقال: 

املرء  يقّدمه  اأن  واأنبل ما ميكن  اأعظم 

م�ؤكًدا  االإن�ساين،  العطاء  دروب  على 

الع�سكرية  امل�ؤ�س�سة  اأّن  ال�سهداء  الأهايل 

وقفة وفاء
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وبيتهم  ال��ك��ربى،  عائلتهم  �ستبقى 

الدافئ يف كل ما ي�سب�ن اإليه.

ع�سكرية،  عرو�س  االحتفال  تخّلل 

وتقدمي كتيب خا�س بال�سهداء لذويهم 

م�ؤ�س�سة  من  هدايا  ا  اأي�سً ت�سّلم�ا  الذين 

العاق�ري،  �سبحي  ال�سهيد  املغ�ار  املقدم 

وختاًما دعي امل�سارك�ن اإىل ك�كتيل.

»بعيدك يا بيي«

نّظمت  الت�ايل،  على  الثانية  لل�سنة 

العاق�ري  �سبحي  ال�سهيد  املقّدم  �سة  م�ؤ�سّ

يا  »بعيدك  بعن�ان  ا  غنائيًّ ري�سيتااًل 

بّيي« على خ�سبة م�سرح كازين� لبنان.

املجل�س  ع�����س���  االح���ت���ف���ال  ح�����س��ر 

�سرمي  ج�رج  الركن  الل�اء  الع�سكري 

ممّثاًل قائد اجلي�س العماد ج�زاف ع�ن 

نعمت  ال�سيدة  اجلي�س  قائد  عقيلة  اإىل 

ع�ن، وعدد كبري من ال�سباط وعائالت 

ال��ع�����س��ك��ري��ني 

ال�����������س�����ه�����داء 

وقد  والفاعليات. 

األقى الل�اء الركن 

����س���رمي ك��ل��م��ة 

قيادة اجلي�س التي 

�سّددت على جتّدد 

االأم��ل »اأم��ام هذه 

الن�سرة  ال��رباع��م 

من فتيات وفتيان 

�سهداء  ع��ائ��الت 

اجل�����ي�����������س«... 

االأق�سى  »فالعطاء 

ال�طن...  �سبيل  يف  ال�سهداء  قّدمه  الذي 

خ  ا واإبداًعا، ويرت�سّ ي�ستمّر مع االأبناء، رقيًّ

ال�ج�ه  ب�سطر  مييل�ن  وهم  قل�بهم،  يف 

االأمل  دم�ع  فيم�سح�ن  ال�اعد،  الغد  اإىل 

الطّيبة  بالذكريات  االأحّبة،  فراق  على 

واملاآثر اخلالدة، واال�ستعداد القتفاء م�سرية 

االآباء االأبطال...«.

اجلي�س  ق��ائ��د  »با�سم  ق��ائ��اًل:  وخ��ت��م 

بخال�س  اأت���ّج��ه  ع���ن  ج����زاف  العماد 

�سة  ال�سكر اإىل اإدارة كازين� لبنان وم�ؤ�سّ
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وكل  العاق�ري،  �سبحي  ال�سهيد  املقّدم 

الفّني  احلفل  هذا  اإع��داد  يف  �ساهم  من 

جمالّية  م�سحًة  ي�سيف  ال��ذي  املمّيز، 

رائعة على الروح ال�طنية العامرة يف هذا 

اجلمع العزيز«.

ب��ق��ل���ٍب ن��اب�����س��ة مب��ح��ب��ة ال���ط��ن، 

�سة  بامل�ؤ�سّ اع��ت��زاًزا  �سادحة  وحناجر 

اأبناء  من  مئة  وقف ح�اىل  الع�سكرية، 

اإىل كتٍف  ال�سهداء كتًفا  الع�سكريني 

ع�ن،  اأنط�ن  امل��سيقي  النقيب  باإ�سراف 

االأكيد  ال���الء  معلنني  واأن�����س��دوا  غّن�ا 

احل�س�ر  تفاعل  و�س�ط  وجي�سه  لل�طن 

وت�سفيقهم.

يف ختام الري�سيتال، �سّلم الل�اء الركن 

املقدم  �سة  م�ؤ�سّ رئي�سة  من  كالًّ  �سرمي 

كازين�  ومدير  العاق�ري  �سبحي  ال�سهيد 

روالن خ�ري كتابي �سكر  ال�سّيد  لبنان 

لهذه  تقدير  عرب�ن  اجلي�س  قائد  با�سم 

اإىل  احل�س�ر  دع��ي  ثم  املتمّيزة،  اللفتة 

حفل ك�كتيل.

 

اأبناء الع�صكريني وال�صّباب املغرتب:

تعارف وخبز وملح

بدع�ة من اجلامعة اللبنانية الثقافية 

يف العامل - فرع ال�سبيبة، اأقامت م�ؤ�س�سة 

املقّدم ال�سهيد �سبحي العاق�ري ع�ساء يف 

خالله  جمعت  ج�نيه،   - ال�سباط  نادي 

من  بعدد  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء 

باب اللبنانيني  ال�سّ

باب  ال�سّ املغرتبني. 

ت�سارك�ا  ال��ذي��ن 

اخل����ب����ز وامل���ل���ح 

اأج���اء  يف  تعارف�ا 

على  االإل��ف��ة،  من 

اأمل ت�طيد الروابط 

ولقاءات مقبلة.

 

مغامرة 

ا�صتك�صافية على 

منت �صيارات الـ 

Off Road
�ساًبا   50 اأم�سى 

اأبناء  م��ن  و�سابة 

ال��ع�����س��ك��ري��ني 

ال�����س��ه��داء، ن��ه��اًرا 

حافاًل  ترفيهًيا 

ب��االإث��ارة وال��ف��رح، 

عي�ن  منطقة  يف 

فتلبية  ال�سيمان. 

م�ؤ�س�سة  لطلب 

ال�سهيد �سبحي العاق�ري، دعت جمعّية 

من  ع��دًدا   Cedars Kamel Trophy
التمتع  اإىل  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء 

برحلة ا�ستك�سافية على منت �سياراتها 

اجلبلية  االأماكن  يف  لل�سري  �سة  املخ�سّ

.Off Road
اأع�ساء اجلمعّية امل�ساركني  اأحاط  وقد 

مبحّبتهم واهتمامهم ورافق�هم خالل 

الن�ساط بكّل عناية، ودع�هم اإىل غداء 

قالب  مًعا  قطع�ا  ثم  باأنف�سهم،  اأع��دوه 

حل�ى.

بزيارة  بداأ  الرتفيهي  النهار  اأن  يذكر 

متحف  اإىل  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء 

حيث  م�سبح،  ذوق  يف   Billy Karam
جال�ا يف اأرجائه لينطلق�ا يف ما بعد اإىل 

منطقة عي�ن ال�سيمان.

وقفة وفاء
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اأحمد  قا�سم  النقيب  �سّنف 

دورة  يف  اأّواًل  املغاوير  ف�ج  من 

اآمر �سرية مدفعّية متقّدمة يف 

ال�اليات املّتحدة االأمريكية، 

 100/95.21 ن����ال  اأن  ب��ع��د 

بلغت  ب��ي��ن��م��ا  ك��م��ع��ّدل، 

عالماته يف الريا�سة 300/300.

وقد تابع النقيب اأحمد هذه 

Fortsill يف  ال��دورة يف ثكنة 

والية اأوكاله�ما، اإىل جانب 

�سباط اأجانب من باك�ستان 

وك���روات���ي���ا وال�����س��ع���دي��ة 

اجلن�بية  وك�ريا  و�سنغاف�رة 

الفرتة  يف  وذل��ك  والفيليبني. 

 2016/10/17 ب��ني  امل��م��ت��ّدة 

و2017/5/18. ونال على اأثرها 

لقب »خّريج ال�سرف املمّيز«.

االأك��ادمي��ي  ال��ت��ق��ري��ر  ويف 

اخل��ا���س ب��ه، اأف���اد امل��دّرب���ن 

خالل  اأح��م��د  النقيب  ب���اأّن 

لل�ظائف  اتقانه  اأثبت  ال���دورة،  مراحل  متابعته 

واأهّمها  كافة  لالخت�سا�سات  وفهمه  املختلفة، 

وعلم  الع�سكرية(  القرارات  )�سنع   MDMP مادة 

الرمي.

العايل  االن�سباط  م�ست�ى  اإىل  التقرير  اأ�سار  كما 

الذي متّيز به، وتاأديته للربامج الريا�سّية املقّررة على 

اأكمل وجه.

مربوك للنقيب اأحمد، ومربوك جلي�سنا.

اإعداد: ليال �صقر الفحل

جوائز 

وتقدير
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والت�سحية  ال���ط��ن،  اأع����داء 

ال�طن  تراب  اأجل  والنفي�س من  بالغايل 

وعبق االأر�س، وال�فاء لكل الذين قدم�ا 

الّعز،  لبنان  اأجل  من  عندهم  ما  اأغلى 

هذه  وامل�ؤ�س�سات.  وال�طن  الدولة  ولبنان 

هي الدرو�س التي اإليها نع�د يف كل مرة، 

يف  ون�سارك  �سبقنا  من  بناه  ما  لن�س�ن 

�سنع م�ستقبل اأبنائنا.

خّطها  حكاية  احلكايا،  هذه  ومن 

منيارة  بلدة  ابن  اأي���ب  ابراهيم  اليا�س 

اجلي�س  يف  ت��ط��ّ�ع  ال���ذي  ال��ع��ك��اري��ة، 

اللبناين، ملّبًيا نداء ال�اجب.

اأي�ب  اليا�س  اجلندي  كان 

م���ن ب���ني امل�������س���ارك���ني يف 

خا�سها  التي  امل��ع��ارك  اأوىل 

اجلي�س �سّد العدّو االإ�سرائيلي، 

يف  امل��ال��ك��ي��ة.  معركة  اأي 

ا�ستب�سل  امل��ع��رك��ة  ت��ل��ك 

اللبناني�ن،  الع�سكري�ن 

عنه  عجزت  ن�سًرا  وحّقق�ا 

حرب  يف  العربية  اجل��ي������س 

العدو  اغت�ساب  واإث���ر  ال����48 

لفل�سطني.  االإ���س��رائ��ي��ل��ي 

اللبناين  اجلي�س  رفع  ي�مها 

مل  معركة  يف  الن�سر  راي���ة 

من  اأًي���ا  اأي����ب  اليا�س  ين�َس 

و�صية 

ع�صكري
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بقلم:  د.جاكلني اأيوب

كتلك  عادية،  ق�صة  اأو  بحكاية  لي�صت  هي 

الق�ص�ض الكثرية التي متحوها الذاكرة بعد حني، 

بل هي حكاية بطولة و�صرف، حكاية رجل قّدم 

جلي�صه ووطنه كل طاقاته، وترك لعائلته و�صية 

ببند واحد، لكن كتابتها ا�صتغرقت عمًرا...

الفارغة  احلكايا  فيه  تكرث  زمن  يف 

وتنت�سر  وم��ع��ن��ى،  م�����س��م���ن  اأي  م��ن 

واحل��ي��اة  واالب���ت���ذال  اال���س��ت��ه��الك  قيم 

ال�طني،  ال�جدان  يختزن  الركيكة، 

عن  حكايا  اجلي�س  ت��اري��خ  ويختزن 

حكايا  والعنف�ان،  وال�سجاعة  البط�لة 

تخرج من اخلنادق ومن خلف املتاري�س، 

جياًل  اللبناين  اجلي�س  اأبطال  ي�سّطرها 

وعند  م�قعة  كل  يف  حيث  جيل،  اإث��ر 

التخ�م واحلدود، يظهر من يقدم جلي�سه 

ال��ع��ط��اءات،  وق��م��ة  الت�سحيات  اأروع 

تراب  حفنة  �سبيل  يف  الدماء  فرتخ�س 

االأرز  ون�سمة ه�اء تن�ساب بني جبال بلد 

مليء  التاريخ  ه��ذا  وودي��ان��ه. 

بالتجارب املحّفزة التي جتعل 

ا  جي�سً اللبناين  اجلي�س  من 

ملت�سًقا ب�جدان النا�س.

اأن  ذل���ك  ك��ل  يف  االأه����م 

من  والدرو�س  العرب  ن�ستخل�س 

ها ه�ؤالء االأبطال  حكايا ق�سّ

ع��ل��ى م�����س��ام��ع اأب��ن��ائ��ه��م، 

وج��دان��ه��م على  يف  وح��ف��روا 

و�سية  ح���روف  االأي����ام  م���دى 

اأك��رث  فتعلق�ا  م��ق��د���س��ة، 

ب�طنه. حكايا ي�سّكل كل 

يدفعنا  ومثااًل  من�ذًجا  منها 

التم�سك  اإىل  فاأكرث  اأك��رث 

والت�سحية  ال�����س��رف  بقيم 

�سد  القتال  ���س��رف  وال���ف��اء، 

عن معركة املالكية 

واجلي�ش والوطن

حكاية تنتقل 

من جيل اإىل جيل



تفا�سيلها.

ا�ستعادة  ق�سة  الأوالده  ي���روي  ك��ان 

التقهقر  على  واإجباره  العدو  من  البلدة 

داخ��ل  اإىل  م��ط��اردت��ه  ب��ل  وال���رتاج���ع، 

واملدفعي  اجل�ي  الق�سف  رغم  اأرا�سيه، 

اجلن�د  لّقن  كيف  يخربهم  املت�ا�سل. 

ا لن ين�ساه، وجعل�ا  اللبناني�ن العدو در�سً

من املالكية فعل بط�لٍة وتاريًخا ُيروى. 

جن�د  على  املالكية  ا�ستع�ست  لقد 

على  احلكاية  وا�ستع�ست  االحتالل، 

اللبناين  اجلندي  اأثبت  ي�مها  الن�سيان. 

اأنه قادر على �سنع االنت�سارات، انطالًقا 

من االإ�سرار واالإرادة والعناد.

لقد اأ�سحى الف�ج الثالث ف�ج املالكية، 

وخرق  املعجزات  واج���رتاح  الن�سر  ف���ج 

اأبطاله  وبات  الع�سكرية،  العل�م  ق�اعد 

ال�سجعان مثااًل يحتذى.

اليا�س  اجلندي  كان  احلكاية  هذه 

ها على م�سامع اأوالده يف االأول  اأي�ب يق�سّ

من اآب ويف كل منا�سبة ويف كل ليلة، 

اأراد اأن تتخلد وتنتقل من جيل اإىل جيل، 

من االأوالد اإىل االأحفاد فاأوالدهم...

تنقل  املالكية  معركة  اأع��ق��اب  يف 

الرقيب اليا�س اأي�ب يف عدة قرى وبلدات 

اأرن���ن،  اإىل  جبيل،  بنت  من  جن�بية، 

فتخ�م  والقا�سمية،  اجل�سر،  قعقعية  اإىل 

قد  الله  وك��ان  ال��ن��اق���رة...  يف  التخ�م 

ال�سكيمة  ق�ة  اإىل  باالإ�سافة  عليه  منَّ 

وكان  واجل�سد،  البنية  مبتانة  واجل��راأة، 

ريا�سًيا ق�ًيا.

طاقاته  من  اال�ستفادة  امل�ؤ�س�سة  قررت 

لكرة  اجلي�س  بفريق  فاأحلق  الريا�سية 

الفريق.  مرمى  حار�س  واأ�سبح  القدم، 

األعاب  بط�الت  يف  ا  اأي�سً �سارك  كما 

الق�ى على ال�سعيد ال�طني، ويف بط�الت 

بنتيجتها عدة ميداليات.  ونال  عربية، 

الحًقا انتقل اإىل تدريب �سباب االحتياط 

اأرج��اء  كل  يف  والثان�يات  امل��دار���س  يف 

لبنان.

وبعد م�سرية ط�يلة وممّيزة، اأحيل على 

الع�سكري  ذلك  ظّل  لكّنه  التقاعد، 

�سته وروحيتها،  املن�سبط، امللتزم قيم م�ؤ�سّ

كالرمح  املنت�سبة  بقامته  يقف  كان 

جندي  اأو  رقيب  اأو  ل�سابط  التحية  لي�ؤدي 

يلتقيه، وكاأّنه ما زال يف اخلدمة.

وال  وطنه،  حب  من  ي�ًما  يتقاعد  مل 

تعب ي�ًما من ا�ستعادة الذكريات على 

م�سامع اأوالده، وال جنحت احلروب واملاآ�سي 

م�ؤ�س�سة  باجلي�س  اإمي��ان��ه  زع��زع��ة  يف 

للمبادئ  وخزاًنا  ال�طن  لكل  �سامنة 

ال�سامية والقيم النبيلة.

الت�سق�ا  فكانت:  الأوالده  و�سيته  اأما 

باجلي�س وال تبخل�ا بت�سحية من اأجله، 

فاجلي�س ه� ال�طن، وال�طن ه� اجلي�س.
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يف �صجل 

اخللود

العميد 

الركن 

املتقاعد 

جورج 

احلّروق

ج�رج  املتقاعد  الركن  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

احلّروق الذي ت�يّف بتاريخ 2017/6/30.

- من م�اليد 1933/5/19 يف زحلة.

من  اعتباًرا  �سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  تطّ�ع   -

.1954/10/1

- ُرّقي اإىل رتبة مالزم اعتباًرا من 1957/9/20، وتدّرج يف 

الرتقية حتى رتبة عميد ركن اعتباًرا من 1984/1/1.

- حائز:

• و�سام 31/ك1961/1 التذكاري.
ي بالقدم. • و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�سّ

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجتني االأوىل والثانية.
• و�سام االأرز ال�طني من رتبتي فار�س و�سابط.

• و�سام احلرب مّرتني.
• و�سام اجلرحى.

• ميدالية اجلدارة.
• و�سام ال�حدة ال�طنية.

• تن�يه العماد قائد اجلي�س مّرتني.
• تهنئة قائد اجلي�س.
• تهنئة قائد قطعة.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

العميد 

حممد 

عبد احل�صني 

فّواز

فّ�از  احل�سني  عبد  حممد  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

الذي ُت�يّف بتاريخ 2017/6/19، يف اأثناء معاجلته يف اخلارج 

نتيجة مر�س ع�سال.

- من م�اليد 1963/4/25 يف بريوت.

- تطّ�ع يف اجلي�س بتاريخ 1984/1/9.

املجل�س  حماية  �سرية   – ب��ريوت  منطقة  ع��داد  من   -

النيابي.

- ُرّقي اإىل رتبة مالزم اعتباًرا من 1986/8/1، ثّم تدّرج 

يف الرتقية حتى رتبة عميد اعتباًرا من 2016/1/1.

- حائز:

• و�سام احلرب.
• و�سام فجر اجلن�ب.

• و�سام ال�حدة ال�طنية.
ية. • و�سام التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سّ

• و�سام االأرز ال�طني من رتبتي فار�س و�سابط.
الثانية  الدرجتني  من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •

والثالثة.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• تن�يه العماد قائد اجلي�س �سبع مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 23 مّرة.
• تهنئة قائد قطعة خم�س مّرات.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل ويف اخلارج.

- متاأهل وله ولدان.
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العقيد طوين مطر

ط�ين  العقيد  اجلي�س  قيادة  نعت 

 ،2014/7/5 بتاريخ  ت���يّف  ال��ذي  مطر 

نتيجة مر�س اأمّل به.

- من م�اليد 1967/3/8 يف الناعمة 

– ال�س�ف.
- تطّ�ع يف اجلي�س يف 1990/1/15.

- من عداد الطبابة الع�سكرية.

بتاريخ  م���الزم  رت��ب��ة  اإىل  ُرّق����ي   -

حتى  الرتقية  يف  وت��دّرج   ،1994/4/23

رتبة عقيد اعتباًرا من 2017/1/1.

- حائز:

• و�سام فجر اجلن�ب.

• و�سام ال�حدة ال�طنية.
من  الع�سكري  التقدير  و���س��ام   •

ية. الدرجة الف�سّ

للم�ؤمترات  التذكارية  امليدالية   •

للعام 2002.

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجتني الثانية والثالثة.

• و�سام احلرب.
• و�سام االأرز ال�طني من رتبة فار�س.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
�ست  اجلي�س  قائد  العماد  تن�يه   •

مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س 19 مّرة.
• تهنئة قائد منطقة 11 مّرة.

- تابع عّدة دورات درا�سية يف الداخل 

ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

العميد الركن 

املتقاعد

اأحمد فقيه 

ن��ع��ت ق��ي��ادة 

العميد  اجلي�س 

اأحمد  املتقاعد  ال��رك��ن 

ت���يّف  ال���ذي  فقيه  ح�سني 

بتاريخ 2017/8/5.

 1950/5/5 م�اليد  من   -

يف بريوت.

- تطّ�ع يف اجلي�س ب�سفة 

من  اعتباًرا  �سابط  تلميذ 

.1937/10/1

م��الزم  رتبة  اإىل  رّق��ي   -

  ،1976/7/1 من  اعتباًرا 

حتى  ال��رتق��ي��ة  يف  وت����دّرج 

من  اعتباًرا  عميد  رتبة 

.2002/7/1

- حائز:

• و�سام اجلرحى.
اال���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م��ن ال��درج��ات 

االأوىل، الثانية والثالثة.

• و�سام ال�حدة ال�طنية.
• و�سام فجر اجلن�ب.

من  ال�طني  االأرز  و�سام   •
رتبتي فار�س و�سابط.

• و�سام التقدير الع�سكري 
من الدرجة الف�سية.

الع�سكري  الفخر  • و�سام 
من الدرجة الف�سية.

م��ك��اف��ح��ة  و�����س����ام   •
االإرهاب.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن���ي��ه   •
اجلي�س خم�س مّرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س 27 مّرة.

• تهنئة قائد قطعة.
- متاأهل وله اأربعة اأوالد.

العميد املتقاعد

�صمعان �صعيد

اجلي�س  ق��ي��ادة  نعت 

العميد املتقاعد �سمعان 

جرج�س �سعيد الذي ت�يّف 

بتاريخ 2017/7/25.

م����ال���ي���د  م������ن   -

 – م�����س��ان  يف   1923/7/1

جبيل.

- تطّ�ع يف اجلي�س ب�سفة 

من  اعتباًرا  �سابط  تلميذ 

.1944/10/1

م��الزم  رتبة  اإىل  رّق��ي   -

 ،1946/10/1 من  اعتباًرا 

حتى  ال��رتق��ي��ة  يف  وت����دّرج 

من  اعتباًرا  عميد  رتبة 

.1975/7/1

- حائز:

فل�سطني  م��ي��دال��ي��ة   •
التذكارية �سنة 1949.

اال���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
اللبناين الف�سي.

• و�سام احلرب ذو النجمة 
الربونزية.

من  ال�طني  االأرز  و�سام   •
رتبتي فار�س و�سابط.

13/ك1961/1  و���س��ام   •
التذكاري.

 – اال�ستحقاق  و���س��ام   •
ف�سي م�سعف.

• و�سام احلرب 3 مرات.
من  ال�طني  االأرز  و�سام   •

رتبة ك�مندور مّرتني.

اال���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
اللبناين درجة اأوىل.

من  ال�طني  االأرز  و�سام   •
رتبة �سابط اأكرب.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن���ي��ة   •
اجلي�س خم�س مّرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س مّرتني.

- متاأهل وله ثالثة اأوالد.
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يف �صجل 

اخللود

املعاون اأول 

نا�صر اأحمد 

العثمان

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س 

اأحمد  نا�سر  اأول  امل��ع��اون 

بتاريخ  ت�يّف  الذي  العثمان 

.2017/7/3

- من م�اليد 1971/1/9 يف 

حمافظة  العتيقة،  عكار 

عكار.

اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّ�ع   -

بتاريخ 1991/1/1.

ال���ق���ّ�ات  م���ن ع����داد   -

اجل�ية – قاعدة القليعات 

اجل�ية.

- حائز:

ث��الث  و���س��ام احل���رب   •
مّرات.

• و�سام اجلرحى.
• و�سام الفخر.

ال���ت���ق���دي���ر  و������س�����ام   •
الع�سكري.

اال���س��ت��ح��ق��اق  و����س���ام   •
ال��ل��ب��ن��اين م���ن ال��درج��ة 

الرابعة الربونزي.

م��ك��اف��ح��ة  و�����س����ام   •
االإرهاب.

امل���ؤمت��رات  م��ي��دال��ي��ة   •
للعام 2002.

الداخلية  وزي��ر  تهنئة   •
والبلديات.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن���ي��ه   •
اجلي�س ع�سر مّرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س 27 مّرة.

• تهنئة قائد املدر�سة.
- متاأهل وله ثالثة اأوالد.

الرقيب اأول 

علي �صعد اللـه 

قان�صو

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س 

الرقيب اأول علي �سعد الل�ه 

بتاريخ  ت���يّف  ال��ذي  قان�س� 

.2017/6/15

- من م�اليد 1986/8/11 

حم��اف��ظ��ة   – ���س��ي��دا  يف 

اجلن�ب.

- ُمّددت خدماته اعتباًرا 

من 2009/12/3.

- ُنقل اإىل اخلدمة الفعلية 

اخت�سا�س  رت��ي��ب  ب�سفة 

بتاريخ 2011/5/9.

الطبابة  ع����داد  م��ن   -

امل�ست�سفى   – الع�سكرية 

الع�سكري املركزي.

- حائز:

الداخلية  وزي��ر  تهنئة   •
والبلديات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س مّرتني.

الطبابة  رئي�س  تهنئة   •
الع�سكرية.

• تهنئة رئي�س امل�ست�سفى 
ال��ع�����س��ك��ري امل���رك���زي 

مّرتني.

- متاأهل بدون اأوالد.

العريف اأول حممد ح�صني احلجريي

حممد  اأول  العريف  اجلي�س  قيادة  نعت 

ح�����س��ني احل���ج���ريي ال����ذي ت�����يّف ب��ت��اري��خ 

.2017/7/28

- من م�اليد 1984/8/5 يف عر�سال، ق�ساء 

بعلبك، حمافظة بعلبك – الهرمل.

- تطّ�ع يف اجلي�س بتاريخ 2011/12/24.

- من عداد ل�اء امل�ساة االأول – الكتيبة 

.12

- حائز:

• و�سام مكافحة االإرهاب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.
- متاأهل وله ولد واحد.
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العريف اأول جورج عكرو�ض

 نعت قيادة اجلي�س العريف اأول ج�رج نق�ال 

عكرو�س الذي ت�يف بتاريخ 2017/7/28.

املن�س�رية،  يف   1983/3/25 م�اليد  من   -

ق�ساء البقاع الغربي، حمافظة البقاع.

- تطّ�ع يف اجلي�س بتاريخ 2000/9/28.

- من عداد ال�سرطة الع�سكرية.

- حائز:

• و�سام مكافحة االإرهاب.

• ميدالية امل�ؤمترات للعام 2002.
خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  تن�يه   •

مّرات.

�سبع  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرات.

• تهنئة قائد ال�سرطة.
• تهنئة قائد الكتيبة.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
- عازب.

املجّند املمّددة خدماته 

ح�صن علي فرحات

املجّند املمّددة خدماته 

كمال عبا�ض قبي�صي

املجّند املمّددة خدماته 

اأ�صرف كرمي مطر

املجّند  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

علي  ح�سن  خ��دم��ات��ه  امل��م��ّددة 

ف���رح���ات ال����ذي ت�����يّف ب��ت��اري��خ 

.2017/6/14

يف   1996/3/22 م�اليد  م��ن   -

عنق�ن – �سيدا.

من  اعتباًرا  خدماته  ُم��ّددت   -

.2016/10/19

 – - من عداد الل�اء الل�ج�ستي 

ف�ج النقل.

- عازب.

املجّند  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

عبا�س  كمال  خدماته  املمّددة 

ق��ب��ي�����س��ي ال����ذي ت�����يّف ب��ت��اري��خ 

.2017/6/20

يف   1993/1/4 م���ال��ي��د  م��ن   -

بريوت.

من  اعتباًرا  خدماته  ُم��ّددت   -

.2014/12/2

الرّبية  احلدود  ف�ج  عداد  من   -

الثالث.

- حائز:

ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •
والبلديات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
- عازب.

نعت قيادة اجلي�س املجّند املمّددة 

خدماته اأ�سرف كرمي مطر الذي 

ت�يّف بتاريخ 2017/6/18.

يف   1994/1/8 م���ال��ي��د  م��ن   -

جمدليا – عاليه.

من  اعتباًرا  خدماته  ُم��ّددت   -

.2013/12/21

منطقة  عام  مقر  ع��داد  من   -

بريوت.

- حائز:

ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •
والبلديات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
االأركان  رئي�س  نائب  تهنئة   •

للعمليات بال�كالة.

- عازب.
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يف �صجل 

اخللود

املجّند املمّددة خدماته 

�صعد الدين خ�صر �صعد الدين

املجّند املمدة خدماته 

ح�صن علي العّفي

املجّند املمّددة خدماته 

حممد علي اأيوب

املجّند  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

املمددة خدماته �سعد الدين خ�سر 

بتاريخ  ت���يّف  ال��ذي  ال��دي��ن  �سعد 

.2017/6/25

يف   1999/5/2 م���ال��ي��د  م��ن   -

حب�سيت – عكار.

من  اعتباًرا  خدماته  ُم��ّددت   -

.2016/9/1

الرّبية  احلدود  ف�ج  عداد  من   -

االأول.

- عازب.

نعت قيادة اجلي�س املجّند املمّددة 

الذي  العّفي  خدماته ح�سن علي 

ت�يّف بتاريخ 2017/8/1.

يف   1993/6/22 م�اليد  م��ن   -

بريتال – بعلبك.

من  اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2014/7/1

- من عداد ل�اء امل�ساة اخلام�س 

– الكتيبة 54.
- حائز:

ال��داخ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •
والبلديات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س.
• تهنئة قائد قطعة.

- عازب.

املجّند  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

املمّددة خدماته حممد علي اأي�ب 

الذي ت�يّف بتاريخ 2017/7/31.

يف   1998/3/3 م���ال��ي��د  م��ن   -

ب�ادي – بعلبك.

من  اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2016/10/20

- م���ن ع����داد ف����ج ال��ت��دخ��ل 

اخلام�س.

- عازب.
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�سنديانة البيادر

من  عمرها  البيادر«،  »�سنديانة  اإنها 

كانت  الكبري«.  لبنان  »دول��ة  عمر 

ادين  احل�سّ وملفى  الفالحني،  ملتقى 

حتت�سن  بيادر  اإىل  املكان  حّولوا  الذين 

اأن  قبل  ح��زي��ران،  يف  ال�سنابل  اأك���وام 

ياأتي »النورج« ليالم�س وجناتها بحدب 

من  احلنطة  ع���ذارى  فتن�ساب  ورف���ق، 

لتتحّول يف  خمابئها عاريات خجوالت، 

ما بعد لقمة �سهّية فوق املاآدب العامرة.

تبعد البيادر عن تلك البلدة ال�سمالية 

اجلبلّية ال�سغرية م�سافة ق�سرية، وكانت 

ال�سنديانة على موعد دائم مع ال�سبية، 

يف  »�سيطناتهم«  ليمار�سوا  يق�سدونها 

االأهل،  عيون  من  بعيًدا  املحّلة،  تلك 

دورت���ه،  ال��زم��ن  دار  ال��رم��ان.  وق�سبان 

وحتّولت  ال�سغار،  وكرب  القرية،  و�ساخت 

اأدمي قاحل، ال �سنابل  اإىل  حقول القمح 

جدب  بل  خ�سار،  اأو  ثمار  وال  تتغاوى، 

مقحط، ووعر �سائب.

من  بقي  م��ن  ف��وج��ىء  �سنوات،  قبل 

اأهايل القرية ب�»اأم مهى« تفرت�س االأر�س 

ال�سماء،  وتلتحف  اخلم�سة،  اأوالدها  مع 

وتتخذ من  ال�سنديانة،  اأغ�سان  وت�ستظّل 

وح�سًنا  م���اأوى،  ال�سخم  جذعها  ق��رب 

اآمًنا!.

من  عائلتها  مع  مهى«  »اأم  هربت 

منطقة  اإىل  وجل��اأت  ال�سوري،  اجلحيم 

بطيب  ال�سنديانة  حتت  لتنعم  البيادر، 

الرجل  ان�سرف  �سالمة.  وهناأة  اإقامة، 

اأعمال  من  منه  يطلب  مبا  القيام  اإىل 

منا�سب،  اأج��ر  مقابل  القرية،  داخ��ل 

فيما ان�سرفت »اأم مهى« اإىل اخلدمة يف 

املنازل.

م���ّرت ال�����س��ن��وات ب�����س��رع��ة، وك��ربت 

ورم��ى  احل��ب،  ب��راع��م  وتفتحت  مهى، 

وتزوجت  الن�سيب،  ومّت  �سباكه،  الغرام 

فار�س  م��ن  ال�سمراء  احل��ل��وة  ال�سبّية 

اأح��الم��ه��ا، وك���ان ع��ر���س ق���روي متّيز 

وكانت  واالأ�سالة،  والعفوية،  بالنخوة، 

على  خ��رًيا  امل�ساهرة  فاحتة 

من  انتقلت  ال��ت��ي  العائلة 

القرية  اإىل  ال�سنديانة  حتت 

ن�سيجها  من  ج��زًءا  لت�سبح 

االإجتماعي.

مقتب�سة،  ال��رواي��ة  لي�ست 

الواقع  م��ن  م�سلوخة  اإن��ه��ا 

ب�سوؤونه  ال�ساغط  املعيو�س، 

بهواج�س  املكّبل  و�سجونه، 

اأرجوحة  واأهله يف  الوطن  تاأخذ  م�سريّية 

التطورات  متايل  مع  املتمايلة  القلق 

تنبىء  ال  والتي  املنطقة،  يف  العا�سفة 

بانفراج و�سيك.

نورج البيادر ا�ستقر يف الكهف العتيق، 

ا،  ا حريريًّ وخاط العنكبوت حوله قمي�سً

منازل  وال�سبايا  ال�سباب  هجر  فيما 

اأو املنفى  القرميد ال�سجرانة، اإىل املدينة، 

القرية،  مهى«،  »اأم  وا�ستوطنت  البعيد، 

ما  لغريي  دار  »يا  يقول:  حالها  ول�سان 

العدا؟!«،  بوجه  �سرجتو  ومهري  حدا...  

بتنظيم  حمّلفة  خبرية  اأ�سبحت  وق��د 

املاآمت، وح�سر االإرث!.

التحديات اخلم�س

»اأم مهى« عنوان لق�سّية وجودّية ت�سغل 

واالقت�سادي،  وال�سيا�سي،  االأمني،  لبنان 

واالجتماعي. �ست �سنوات مّرت، والنزوح 

يتفاقم، يتعاظم، يبني جمتمعه، ويوؤ�س�س 

متنّوع،  جمتمع  يف  خمتلفة،  حلياة 

من  مناخ  على  معتمًدا  حر،  واقت�ساد 

الفو�سى، وهذا ما دفع  احلرّية، حتاكي 

باأهل االخت�سا�س يف علم االجتماع اإىل 

درا�سة هذه الظاهرة، بكثري من الدّقة، 

النزوح،  جمتمع  اجتاز  اأن  بعد  والتاأين، 

نحو  اخل��ا���س،  االإن�ساين  الو�سع  عتبة 

مداميكها  تبني  االأمد  طويلة  دميومة 

اجتماعّية   – اقت�سادّية  اأ�س�س  على 

توّفرها االإمكانات اللبنانّية املتوا�سعة.

وي����دور احل��دي��ث ه��ن��ا ح���ول حت��دي��ات 

كالعّليق  الوطن  جدار  على  عرب�ست 

وطم�س  معامله،  تغيري  يف  لتمعن  الرّبي، 

وتبديل  حقائقه،  وت�سويه  خ�سو�سياته، 

اخلطر التغيريي 

املت�سّرب من 

اال�سطفافات

دهرّية هي. �سلبة. هزئت من االأعا�سري العاتية. عانقت اأغ�سانها ال�سماء، وفل�ست �سالمها على 

االأر�س. �سمخت نحو العالء حتى غوت كوا�سر الن�سور، وقبل اأن يدركها التعب اتكاأت على و�سادة 

الدهر ت�سرد حكايا املجد والعنفوان.

بقلم: جورج علم

وجهة نظر
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منظره، ومل تعد امل�ساألة جمرد نزهة لعابر 

�سبيل، بقدر ما هي اإقامة من دون اأفق!

بيت مبنازل كثرية

يربز التحّدي االأول يف انق�سام اأهل البيت 

املعاجلة،  و�سبل  الوافد،  املجتمع  حول 

يعرف  ب��ات  م��ا  اأو  التعاطي،  وطريقة 

�سيا�سّية،  معايري  اإىل  امل�ستند  باالأ�سلوب 

وطائفّية، وفئوّية تف�سد الروؤية ال�سحيحة 

نحو م�سلحة الوطن، وخرياملواطن.

حول  فاقًعا  ال��راأي  يف  االنق�سام  كان 

يف  �سنوات  منذ  ا�ستجّد  ال���ذي  ال��واق��ع 

هذا  خيارات  يوؤيد  فريق  ال�سوري،  اجلوار 

خيارات  يدعم  واآخر  ويدعمها،  الطرف 

فتح  يف  اأ�سهم  ما  وه��ذا  االآخ��ر،  الطرف 

االأبواب و�سيعة اأمام املناو�سات الطائفّية، 

واالغتياالت،  احلدودّية،  واال�ستباكات 

النازحني  وتدفق  اخلطف،  وعمليات 

ال��دول��ة  اأن  �سحيح  ك��ب��رية.  ب��اأع��داد 

االنهيار،  حافة  عند  لكنها  �سمدت، 

وهي تواجه خماطر ال ح�سر لها، وحتاول 

تداعياتها  من  التقليل  اأو  معاجلتها، 

ت��وازن  ترقيعّية،  �سيا�سات  طريق  عن 

بني احلر�س على امل�سالح اخلا�سة، ومنع 

والتجربة  �سحيقة.  مهاٍو  نحو  االن��زالق 

االأم�س  وليدة  لي�ست  التي تخا�س،  املريرة 

م�سار  اإىل  جذورها  تعود  ورمبا  القريب، 

�سايك�س  وخرائط  واجلغرافيا،  التاريخ 

ا�ستندت  التي  وتق�سيماته  بيكو،   –
يومها اإىل غاية وحيدة عنوانها: »حفظ 

م�سالح الدول املنتدبة، وكيفّية احلر�س 

عليها م�ستقباًل«.

ال��رئ��ي�����س جنيب  ح��اول��ت ح��ك��وم��ة 

التداعيات،  م��ن  التخفيف  ميقاتي 

�سيا�سة  يقوم على  ا  ر�سميًّ موقًفا  فتبّنت 

الناأي بالنف�س عن اجلوار ال�ساخن، االأمر 

الذي مّكن الدولة من الوقوف يف موقف 

�سرعان  امل�ستجدات  لكن  و���س��ط��ي، 

واٍد،  يف  الر�سمي  املوقف  ب��اأن  اأثبتت  ما 

ومواقف الفعاليات يف واد اآخر. 

لبنان  ب��ني  متداخلة  احل���دود  وكما 

ويبقى  ال��ع��الق��ات،  ك��ذل��ك  و���س��وري��ا، 

املجاورة  ال��دول  جميع  بني  من  لبنان، 

اإىل  عر�سة  االأك��ر  ال�سوري،  للكيان 

ال�سراع  ع��ن  الناجمة  للتداعيات 

وعليها  لها  مبا  تقوم  فالدولة  الطويل. 

وهي  املتوافرة،  االإمكانات  �سمن  من 

املكونات  ب��ني  وال��ع��الق��ات  حم����دودة، 

تتنافر  اأو  تتوافق  م�سحونة،  ال�سيا�سّية 

امل�سالح  لعبة  ب��ه  ت�سمح  م��ا  ح��دود  يف 

اخلا�سة. واال�سطفافات قائمة، ومعروفة 

وغاياته��ا،  وتفا�سيله��ا،  بعناوينه��ا، 

اجلوار  حيال  اأو  الداخل،  يف  اإن  واأبعادها 

اال�سطفافات  �ساحبت  وقد  امل�سطرب، 

ال�سلل  اأو  التوتر،  من  ف��رتات  املحلّية 

حمدودة،  مواجهات  واندلعت  ال�سيا�سي، 

عمليات  ووق��ع��ت  ق�����س��رية،  ول��ف��رتات 

اغتيال.

�سايك�س  تق�سيمات  ك��ان��ت  واإذا 

يف  ل��ت��داخ��الت  اأ�س�ست  ق��د  بيكو   –
العالقات، فاإّن العام 1976 وما تاله من 

تطورات، واأحداث ج�سام، قد فتح الباب 

واأخرى  موؤيدة  ر�سم حتالفات  اأمام  و�سيًعا 

ال�سيا�سّية  احل���دود  تخطت  معار�سة 

�سحن  اإىل  لت�سل  اللبنانية،  واجلغرافّية 

مبا  التذكري  يكفي  ال�����س��وري.  ال���دار 

وما   ،2005 العام  من  �سباط   14 يف  جرى 

ومن  متقابلة،  انتفا�سات  م��ن  ت��اله 

النتيجة  وكانت  ال�سارع،  يف  غليان 

ني�سان   26 يف  ال�سورّية  القوات  ان�سحاب 

االإب��ق��اء  م��ع   ،)2005( ال��ع��ام  ذل��ك  م��ن 

واملقّو�سة  العميقة،  اال�سطفافات  على 

للعافية اللبنانية.

تقرير.. وحتديات

ي���ط���ول ال�������س���رد، وي���ت���ع���ّم���ق ح���ول 

االأخ��ري  التقرير  اأن  اإاّل  االنق�سامات، 

حلقوق  ال��دول��ّي��ة  املنظمة  ع��ن  ال�سادر 

التي  املتغريات  حجم  يلحظ  االإن�سان 

امل�سيفة  ال��دول  جمتمعات  على  ط��راأت 

اأن  والالفت  لبنان.  ا  وخ�سو�سً للنزوح، 

مت�سامن  م�سمونه  حيث  من  التقرير 

لكنه  النازحني،  مع  احلدود  اأق�سى  اإىل 

ا�ستفهام حول  اأكر من عالمة  يطرح 

التداعيات امل�ستقبلية، واأبرزها:

لبنان،  يف  ال��دمي��وغ��رايف  التغيري   -

وم�ستقبل املجتمع املدين خالل ال�سنوات 

الع�سر املقبلة.

- التغيري ال�سيا�سي. اأي لبنان �سيكون، 

الثقافّية،  والتعددّية  التنّوع  وطن  وهو 

توافقي.  دمي��وق��راط��ي  ب��رمل��اين  نظامه 

اأي  من  وانطالًقا  �سيكون،  نظام  واأي 

جمتمع؟!

حتت  ودائ��ًم��ا  االقت�سادي،  التغيري   -

�سعار: هل ي�سمد االقت�ساد اللبناين احلر، 

والقائم على فل�سفة املبادرة الفردّية؟

هل  هنا  واملطروح  الثقايف،  التغيري   -

يتدّرج لبنان من االنفتاح، نحو التقوقع، 

املت�سددة  املحافظة  الثقافة  تنت�سر  وهل 

على الثقافة املنفتحة املتنوعة؟

هل  وعنوانه:  االجتماعي،  التغيري   -

يبقى لبنان للبنانيني؟!

الع�سر  ال�سنوات  عن  التقرير  يتحدث 

ماذا  اللبنانيني،  بر�سم  وال�سوؤال  املقبلة، 

نفعل  وم��اذا  الع�سر؟  ال�سنوات  هذه  بعد 

وتفعلون كي يبقى لنا وطن؟!

االندماج

انتقلت »اأم مهى« من حتت ال�سنديانة 

من  ج��زًءا  واأ�سبحت  القرية،  و�سط  اإىل 

هذه  وحالتها  االجتماعي.  ن�سيجها 

ت�سبه حاالت الكثريين داخل املجتمع 

وجهة نظر
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اإن�سانية  حالة  ال��ن��زوح  يعد  مل  ال��واف��د. 

وجيزة،  مل��ّدة  واحلماية  امل���اأوى،  غايتها 

البحث  هي  اأخ��رى  غاية  اىل  حت��ّول  بل 

ا،  و�سيا�سيًّ ا،  اأمنيًّ الدائم  اال�ستقرار  عن 

ا،  ومعي�سيًّ ا،  واجتماعيًّ ا،  واقت�ساديًّ

اإىل  يكون  وق��د  منظور،  غري  اأم��د  واىل 

غري  »الطموح«  هذا  عن  وجنم  االأب��د. 

الداخل  اإىل  املخيم  من  هجرة  امل�سروع، 

اللبناين بحًثا عن فر�س عمل يف املدن، 

�ستى.  املجاالت  ويف  الكربى،  والبلدات 

واأخرى من املخيم باجتاه الغرب االأوروبي 

واالأمريكي، والغربي بوجه عام.

من  بكثري  الداخلية  الهجرة  تتمتع 

الفر�س املوؤاتية، اأولها �سهولة الت�سلل من 

الرقعة  املنت�سرة على م�ساحة  املخيمات 

يزيد  ما  وهناك  اجلغرافّية،  اللبنانية 

االأرا�سي  فوق  فو�سوي  خميم   1400 عن 

اأق�سى  اإىل  ال�سمال  اأق�سى  اللبنانية، من 

فو�سوي  انفال�س  اإنه  والبقاع.  اجلنوب، 

داخلي  بانق�سام  مدعوم  م�سبوق،  غري 

حول �سبل املعاجلة، وتهافت على فر�س 

وال�سناعة،  التجارة،  ميادين  يف  العمل 

وال�سياحة،  والعقار،  البناء،  وقطاعات 

والزراعة، و�سائر املهن اليدوّية.

النمو  هبوط  اإىل  فقط  االإ�سارة  وتكفي 

 –  2010 �سنوات  خالل  بقّوة  االقت�سادي 

2016 من 8 باملئة، اإىل ما دون ال�1 باملئة. 

التداعيات  اإغ��ف��ال  هنا  ميكن  وال 

االأ�سا�سّية  القطاعات  على  املبا�سرة 

ال�سياحي  القطاع  لالقت�ساد،  املحّركة 

و�سمل  املئة،  يف   30 ح��واىل  تراجع  ال��ذي 

انخف�س  ال��ذي��ن  اخلليجينّي  ال�سّياح 

عددهم ما بني 60 و70 يف املئة، والقطاع 

مبيعاته  تراجعت  الذي  والبناء  العقاري، 

االأمر  املئة، وكذلك  يزيد عن 35 يف  ما 

م�ساحات البناء املرّخ�سة.

خالل  الرتاكمية  اخل�سائر  وت��ق��ّدر 

ال�سنوات 2010 – 2015، بنحو 15 مليار دوالر، 

وت�سل اإىل ما يزيد عن ال�20 مليار دوالر يف 

انخف�ست  كذلك،   .2016 العام  نهاية 

ب�سكل  املبا�سرة  االأجنبّية  اال�ستثمارات 

)ح��واىل  ال�سنوات،  ه��ذه  خ��الل  كبري 

من�سوب  ت��راج��ع  ب�سبب  امل��ئ��ة(  يف   45

ا  خ�سو�سً امل�ستثمرين  وقلق  ال�سمانات، 

يف  ي�ستثمرون  كانوا  الذين  اخلليجينّي 

العجز  وات�سع  والعقار.  ال�سياحة  قطاعي 

نف�سها  الفرتة  خالل  التجاري  امليزان  يف 

حركة  ازدي���اد  نتيجة   )2015  –  2010(

وتقّل�س  املئة،  يف   22 ح��واىل  اال�سترياد 

اإقفال  بعد  املئة(،  ال�سادرات )نحو 33 يف 

الطرق الربّية مع دول املنطقة.

ميزان املدفوعات تدهور ب�سكل كبري 

منذ اندالع االأزمة يف اجلوار، اإذ حتّول من 

فائ�س بقيمة 3.3 مليارات دوالر )2010(، 

دوالر  م��ل��ي��ارات   3.2 ي��ق��ارب  عجز  اىل 

املالية  التدفقات  تراجع  نتيجة   ،)2015(

امليزان  يف  العجز  وات�ساع  املغرتبني،  من 

التجاري. وارتفع عجز املالية العامة من 

5.7 يف املئة اإىل اأكر من 9 يف املئة، من 

الناجت املحّلي، نتيجة تراجع االإيرادات، 

وتزايد النفقات العامة. وتقّدر التكلفة 

على  ال�سورّية  االأزم��ة  لتداعيات  املالية 

اخلدمات العامة مبا يراوح بني 530 و575 

مليون دوالر يف الفرتة املمتدة ما بني 2011 

و2015، وذلك وفق االآتي:

ل�سغوط،  يتعّر�س  ال�سحي:  االإنفاق   -

ال�سحّية،  اخلدمات  على  الطلب  وزيادة 

باعتبار اأن نحو 75 يف املئة من النازحني 

بلغت  وق��د  واالأط��ف��ال.  الن�ساء  من  هم 

النفقات ال�سحّية للنازحني ال�سورينّي ما 

بني 2011 و2014 حواىل 0.5 من الناجت، اأي 

ما يفوق 310 مليون دوالر.

حتديات  ي��واج��ه  التعليم:  قطاع   -

التالمذة  اأع��داد  و�سلت  فقد  خطرية،، 

بني  ما  تلميذ  ال��ف   178 اإىل  النازحني 

يف   60 نحو  ي�سكلون  وهم  و2016،   2015

املئة من طالب املدار�س العامة يف لبنان. 

االإجمايل  العدد  اأن  االإح�ساءات  وتظهر 

للتالمذة النازحني ال�سورينّي الذين تراوح 

اأعمارهم ما بني 5 و17 �سنة يبلغ حواىل 

األًفا، لكن ن�سبة االلتحاق الدرا�سي   450

تقّدر بحواىل 35 يف املئة. وبني 2011 و2014 

ا�ستطاع قطاع التعليم الر�سمي احتواء 

النازحني  الأط��ف��ال  امل��ال��ي��ة  التكلفة 

مليون   190 نحو  بلغت  وق��د  ال�سورينّي، 

دوالر، عرب امل�ساعدات الدولّية.

ت��رك  - اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ّي��ة: 

على  وا�سحة  اأث��اًرا  ال�سورّيون  النازحون 

كانت  رمب��ا  االجتماعية،  النفقات 

فرتة  يف  بلغت  اإذ  البدايات،  يف  حم��دودة 

دوالر،  مليون   30 ح��واىل   2014  –  2012

باهظة،  تبدو  اخلدمات  فاتورة  لكن 

النزوح  ت�سبب  حيث  مكلفة  ب��ل  ال 

الطاقة  ا�ستهالك  ب�سغوط كبرية على 

للطاقة  اإ�سايف  وبطلب  الكهربائّية، 

 300 نحو  اأي  امل��ئ��ة(،  يف   20( االإنتاجّية 

الدولية  امل�ساعدات  وبلغت  ميغاوات. 

 2015  –  2011 ال�سنوات  خالل  للنازحني 

اأقل  ميّثل  مبا  دوالر،  مليار   3.2 حواىل 

من 50 يف املئة من احتياجاتهم.

 

 املزاحمة

النازحني  من  الوافد  املجتمع  اأح��دث 

يزيد  اإذ  العمل،  �سوق  يف  كبرًيا  خلاًل 

الطلب،  عن  املئة  يف   55 بن�سبة  العر�س 

ال�سوريني  العاملني  عدد  اأن  عن  ف�ساًل 

�سن  اأي  �سنة،   15 اعمارهم  تفوق  الذين 

اأي  األف ن�سمة،  العمل، يبلغ حواىل 950 

النازحني  تاأثريات  وتظهر  املئة.  يف   63

على �سوق العمل اللبناين على ال�سكل 

اإىل   11 البطالة من  اإرتفاع معّدل  االآتي: 

ولدى  العاملة،  القوى  من  املئة  يف   28

املئة،  يف   36 اإىل  الن�سبة  ت�سل  ال�سباب 

وخف�س م�ستويات االأجور، واملناف�سة غري 
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امل�سروعة.

عّدة  اأ�سدرت  قد  العمل  وزارة  وكانت 

تعاميم تطالب فيها »بوجوب ا�ستخدام 

ا�ستبدالها  اللبنانية، وعدم  العاملة  اليد 

بالعّمال االأجانب«، واأوعزت اإىل »اأجهزة 

جوالت  باإجراء  دائرة،  كل  يف  التفتي�س 

املوؤ�س�سات  ملتابعة  ي��وم��ّي��ة  تفتي�س 

ع��ل��ى جميع  امل��خ��ال��ف��ة  وال�����س��رك��ات 

االأرا�سي اللبنانية ومالحقتها«، ولكن 

بعد  ا  خ�سو�سً رادعة،  تكن  مل  النتائج 

املوؤ�س�سات  من  العديد  ب��اأن  تاأكد  اأن 

االأجنبّية  العاملة  اليد  ل  تف�سّ اللبنانية 

من  التهرب  عن  ف�ساًل  رواتبها،  لتديّن 

االلتزمات القانونية واملالية التي ميليها 

ال�سمان االإجتماعي.

ال�سوريني  النازحني  اأن  هنا،  واخلطري 

اإمن��ا  ب��ن��اء،  ور����س  ع��ّم��ال  فقط  لي�سوا 

ي��ج��ت��اح��ون ك��ل ال��ق��ط��اع��ات، وك��ل 

الطب،  اإىل  الهند�سة،  من  التخ�س�سات، 

اإىل  واملطاعم،  الفندقي،  القطاع  اإىل 

وال��زراع��ة،  البناء،  وق��ط��اع  ال�سياحة، 

باالإ�سافة  ال��ي��دوّي��ة،  واالأ���س��غ��ال  وال��ف��ن، 

على  ال��ت��ج��اري��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  فتح  اإىل 

انفجار  مالمح  االأفق  يف  وتبدو  اأنواعها. 

عمل  ف��ر���س  الأن  ك��ب��ري،  اج��ت��م��اع��ي 

املزاحمة من  نتيجة  تتقّل�س  اللبنانينّي 

ويزيد  كلفة.  االأق��ل  ال�سورّية  العمالة 

نتيجة  الفقراء  اأعداد  ال�سوري من  النزوح 

يف  فقًرا  االأك��ر  املناطق  يف  انت�سارهم 

من  املئة  يف   64 ح��واىل  ويوجد  لبنان، 

يف   35.9( البقاع  بني  ال�سوريني  النازحني 

حيث  املئة(  يف   28.2( وال�سمال  املئة(، 

املناطق  ه��ذه  يف  الفقر  ن�سبة  تالم�س 

فقراء  اإج��م��ايل  من  املئة  يف   51 ح��واىل 

لبنان.

زيادة  اإىل  ال��دويل  البنك  درا�سة  وت�سري 

حتت  يعي�سون  الذين  اللبنانيني  ن�سبة 

خط الفقر من 28 اإىل 32 يف املئة، ما مّثل 

اإ�سايف حتى نهاية  اآالف فقري  حواىل 210 

.2016

اقرتاحات

اأم���ام ه��ول هذه 

وما  امل��ت��غ��ي��ريات، 

ت������رتك������ه م���ن 

ان���ع���ك���ا����س���ات 

ع��ل��ى ال��ك��ي��ان 

ال��ل��ب��ن��اين، ط��رق 

عن  بحًثا  اخلارجّية  االأبواب  امل�سوؤولون 

حلول وخمارج:

على  كبري  خميم  اإقامة  اأواًل  اقرتحوا 

امل�سرتكة،  ال�سورّية   – اللبنانية  احلدود 

ال�����س��وري، وع��ل��ى ام��ت��داد  ال��داخ��ل  ويف 

م�ساحة كافية، تتوىّل اأمنه قوات دولّية 

االق��رتاح  اأن  اإاّل  املتحدة.  ل��الأمم  تابعة 

�سقط بفعل ال�سربة القا�سية التي تلقاها 

ا�سطفافاتها  نتيجة  فعاليات  عدة  من 

املحلّية  ال��ط��ائ��ف��ّي��ة   – ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واالإقليمّية. وا�ستفاد املجتمع الدويل من 

ا  و�سيا�سيًّ اإعالمّيا  االإنق�سام، ووظفه  هذا 

من  للتن�سل  م�سبوق،  غري  نحو  على 

التنفيذ.

توزيع  ثانًيا  اللبناين  اجلانب  اق��رتح 

اقت�سادًيا،  املقتدرة  الدول  على  النازحني 

االأرا�سي،  من  �سا�سعة  م�ساحات  ولديها 

من  بالرف�س  قوبل  االق��رتاح  هذا  اأن  اإاّل 

تنفيًذا  وامل��ق��ت��درة  النافذة  ال���دول  قبل 

ال�سرتاتيجّية اعتمدتها، وتق�سي باإقفال 

اأبوابها ومعابرها اأمام النازحني، مقابل 

امل�سيفة  ل��ل��دول  ت��دف��ع  مالية  ���س��الل 

لالإبقاء  وتركيا  واالأردن،  لبنان،  مثل 

عليهم، وامل�ساعدة على دجمهم.

املتحدة،  االأمم  ناحية  لبنان  توّجه 

كي  ب��ان  والي��ة  زم��ن  العامة  واأمانتها 

و�سيلة  ع��ن  خطة،  ع��ن  بحًثا  م��ون، 

ت�ساعد على اإعادة النازحني اإىل بلدهم، 

كما  تهّب  مل  الدولّية  ال��ري��اح  لكن 

تقرير  و�سدر  اللبنانية،  ال�سفن  ت�ستهي 

 ،2016 اآذار  يف  ال�سهري  م��ون  ك��ي  ب��ان 

يف  النازحني  دم��ج  اإىل  فيه  يدعو  ال��ذي 

احلر�س  مع  امل�سيفة،  الدول  جمتمعات 

يرغب.  ملن  الطوعّية  العودة  حق  على 

اللبنانية  الدبلوما�سّية  وتدّخلت 

اإدخ��ال  على  مون  كي  حلمل  يومها، 

با�ستبدال  بيانه،  على  طفيف  تعديل 

ب�»العودة  الطوعّية«  »ال��ع��ودة  ع��ب��ارة 

االإلزامّية«، لكنها مل توّفق.

الدولّية،  االأ�سرة  حّث  قد  مون  وك��ان 

و�سندوق  الدويل،  والبنك  املانحة،  والدول 

يكفي  م��ا  تقدمي  على  ال��دويل  النقد 

االنهيار  لبنان  لتجنيب  مايل  دعم  من 

ردود  اأن  اإاّل  واالأمني،  واملايل،  االقت�سادي، 

وم�سروطة:  خمّيبة،  ج��اءت  قد  الفعل 

»مال.. مقابل اندماج، وتوطني؟!«.

تغيري  اللبنانية  الدبلوما�سّية  حاولت 

ر�سمي  بوفد  لبنان  و�سارك  املعادلة.  هذه 

دولة   68 خارجية  وزراء  اجتماعات  يف 

ال��دويل  »احل��ل��ف  ل���واء  حت��ت  من�سوية 

ني�سان  يف  وا�سنطن،  يف  االإره��اب«،  �سد 

»ا�ستبدال  اإىل  ال��وف��د  و�سعى  امل��ا���س��ي. 

على  النازحني  وجود  تنظيم  حم��اوالت 

عودتهم  بتنظيم  اللبنانية،  االأرا�سي 

ب��اأن  ف��وج��ىء  لكنه  ب���الده���م«،  اإىل 

اأق�سى ما ميكن اأن يذهب اإليه الدعم 

الدويل، هو ا�ستحداث وكالة »اأونروا« 

على  بالنازحني،  خا�سة  جديدة 

ب�سوؤون  تعنى  التي  تلك  غرار 

الفل�سطينينّي  الالجئني 

يف لبنان؟!

وجهة نظر
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اغ��ت��ن��م ال��وف��د ال��ل��ب��ن��اين ال��ف��ر���س��ة، 

اأع�ساء  مع  جانبّية  لقاءات  له  وكانت 

وجمل�س  االأم��ريك��ي،  الكونغر�س  يف 

وزراء خارجية  وعدٍد من  القومي،  االأمن 

نظريهم  �سيافة  يف  التقوا  الذين  ال���68 

واأك��د  تيلر�سون.  ريك�س  االأم��ريك��ي 

الوفد �سراحة رف�س لبنان الدعم الهادف 

اإىل تنظيم الوجود ال�سوري على االأرا�سي 

اإىل  ه��ادًف��ا  يكن  مل  م��ا  اللبنانية، 

يتزامن  اأن  على  بلدهم،  اإىل  اإعادتهم 

امل�سيفة  اللبنانية  ال�سلطات  دعم  مع 

التي  التحتية  البنى  ترميم  واإعادة  لهم، 

ي�ستخدمها النازحون.

�سرح  يف  وا�سًحا  اللبناين  الوفد  وكان 

مل�سروع  لبنان  دع��م  جلهة  اأف��ك��اره 

»اإقامة املناطق االآمنة« يف �سوريا الإعادة 

النازحني بال�سرعة الق�سوى، واإن املجتمع 

الدويل قادر على امل�ساعدة �سواء يف املناطق 

اأو  النظامّية،  القوى  ت�سيطر عليها  التي 

الدولّية  القوات  فيها  تتواجد  التي  تلك 

واإن  وتركية،  ورو�سّية  اأمريكّية  من 

كلفة تنظيم العودة اإليها �ستكون 

اأقل بكثري مما ي�سرف يف بلدان 

ال�ستات  ودول  ال�سوري،  اجل��وار 

ت�ست�سيف  التي  االأخ���رى 

نحو 5 ماليني �سوري.

م���ن وا���س��ن��ط��ن 

ت�����وّج�����ه ال���وف���د 

اإىل  ال���ل���ب���ن���اين 

حيث  بروك�سيل 

اأعمال  يف  �سارك 

املوؤمتر الدويل الذي 

حتت  يومها  عقد 

ويف  �سوريا  داخل  ال�سوريني  »دعم  �سعار: 

نحو  الهجرة  من  ملنعهم  املجاورة  الدول 

وق��ّدم  والغربّية«.  االأوروب��ّي��ة  ال�سواطىء 

ورقة عمل حلظت مبلًغا قدره 17 مليار 

املبا�سرة  غري  االأ�سرار  حجم  ميّثل  دوالر 

اللبنانية  بالقطاعات  حلقت  ال��ت��ي 

النزوح. كما قّدم »خطة لبنان  نتيجة 

اأعلن عنها  لال�ستجابة لالأزمة«، والتي 

الثاين  كانون   19 يف  �سحايف  موؤمتر  يف 

2017، وقد حلظت مبلغ 10 مليارات دوالر 

الإعادة بناء البنى التحتّية وترميمها. 

التي  الفرن�سّية  موند«  »ل��و  �سحيفة 

وا�سنطن،  م��وؤمت��ري  يومها  واك��ب��ت 

وبروك�سيل، ذكرت يف تقرير خا�س »باأن 

لغة االأرقام التي قد تبدو خيالّية يف بع�س 

كريهة،  روائ��ح  منها  تفوح  االأحيان، 

العام، وال مزاج �سعوب  والذوق  تتوافق  ال 

للنازحني.  امل�سيفة  ال��دول  من  العديد 

االإمكانات،  لديه  البع�س  اأن  �سحيح 

والقدرات )تركيا(، وراح ي�ستثمر يف هذا 

ح�سوره  الإثبات  مكان  غري  يف  امللف 

والدولّية،  االإقليمّية،  ال�ساحتني  على 

اتفاق  اإىل  �ساقة  مفاو�سات  بعد  وتو�سل 

االأوروب��ي يف  واالحت��اد  اأنقرة،  بني  ما  اأبرم 

»اإقفال  �سعار  2016، حتت  العام  اآذار من 

اأوروب��ا«،  نحو  النازحني  اأم��ام  اإيجه  بحر 

وقد ا�ستغل، وال يزال هذا االتفاق البتزاز 

دول  املقابل هناك  االأوروبينّي. لكن يف 

اأنها  على  نف�سها  ترى  م�سيفة،  اأخ��رى 

حتديات  اأم���ام  لوجه  وجها  اأ�سبحت 

م�سريّية تتحكم باأمنها، باإمكاناتها 

بثقافته���ا،  ب�سيادته���ا،  االإقت�سادي���ة، 

بنظامها ال�سيا�سي، وهذا لي�س بال�سهل، 

الأن الذين يقامرون اليوم بورقة النزوح يف 

املنتديات الدولّية �سيجدون اأنف�سهم، 

قنابل  اأم���ام  بعيد،  غ��ري  م�ستقبل  ويف 

موقتة �ستفّجر دواًل، و�ستكون تداعيتها 

خطرية على املجتمع الدويل«.

عناوين م�سريّية

ال تغفل البعثات الدبلوما�سّية املعتمدة 

يتحمله  ال��ذي  العبء  حجم  ب��ريوت  يف 

لالأمم  العام  االأمني  ممثلة  من  لبنان، 

االأوروب��ي،  االحت��اد  ممثلة  اإىل  املتحدة، 

و�سفراء  ال��ك��ربى،  ال���دول  ���س��ف��راء  اىل 

يف  املتداولة  اخلال�سة  اأّما  املانحة.  الدول 

جمال�سهم فتقت�سر على عناوين ثالثة:

االأول: اإّن لبنان ال يزال يف عهدة الرعاية 

الدولية التي متثلها » املجموعة الدولّية 

توفري  جلهة  ا  خ�سو�سً لبنان«،  لدعم 

اال�ستقرار االأمني، وامل�سريف، ودعم اجلي�س 

ال�سرعية  االأم��ن��ي��ة  وال��ق��وى  اللبناين، 

حم��ارب��ة  م��ن  لتمكينها  االأخ�����رى، 

الثقافة  من  لبنان  وحماية  االإره���اب، 

املتوح�سة.

الثاين: اإن الدول امل�سيفة للنزوح تتعامل 

تر�سم  تخطط،  امللف،  هذا  مع  بواقعية 

اال�سرتاتيجيات، وتواكب كل م�ستجد 

لبنان  قد يلحق �سرًرا مب�ساحلها، فيما 

�سيق،  و�سدر  حم��دودة،  بنظرة  يتعامل 

والدليل اأن االنق�سام ال�سيا�سي احلاد الذي 

ظهر حول الطريقة التي يجب اعتمادها 

اأ�سداء  ترك  قد  العودة،  ق�سّية  ملعاجلة 

تغار  والتي  ال�سديقة،  الدول  لدى  �سلبّية 

اأن  واملوؤ�سف  العليا.  لبنان  م�سالح  على 

تباعدات  على  انطوى  قد  اخلالف  هذا 

�سيا�سّية، وطائفّية، وفئوية...

الرقم  اللبنانّيون  يتذكر  هل  الثالث: 

الذي يتحدث عن 70 األف والدة يف جمتمع 

�سيكون  كيف  ع��ام؟  خالل  النزوح، 

واأي  �سنوات؟!...  ع�سر  بعد  الرقم  هذا 

على  املنق�سم  البلد  هذا  �سي�سرب  تغيري 

نف�سه جتاه خطر وجودي؟!...

حتت  خيمتها  م��ه��ى«  »اأم  غ���ادرت 

ال�سيعة  قرميد  لت�ستظل  ال�سنديانة، 

ال  باقية..  ال�سنديانة  لكّن  ال�سغرية... 

تقوى عليها الرياح!...
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ف�سل حماوالت التوحيد

ح�سل كل ذلك �سد اإرادة �سعب كوريا 

وحريته،  وحدته،  ا�ستعادة  يف  وطموحاته 

وب�سبب  ال��واح��دة.  اأر�سه  على  و�سيادته 

يف  اجلبارين  بني  وال�سراع  االأمم  لعبة 

املحاوالت  بالف�سل  ب��اءت  الوقت،  ذلك 

العديدة التي بذلها قادة ال�سعب الكوري، 

اجلهود  وكذلك  وال�سمال،  اجلنوب  يف 

التي بذلتها االأمم املتحدة الإعادة توحيد 

البالد. وبداًل من ذلك، اندلعت احلرب، 

�سعار  واجل���ن���وب، حت��ت  ال�����س��م��ال  ب��ني 

كانت  االأم��ر  حقيقة  لكن  التوحيد، 

الواليات  العظمى،  ال��دول  بني  �سراًعا 

واالحتاد  وال�سني  اجلنوب،  تدعم  املتحدة 

ال�سوفياتي تدعمان ال�سمال.

احلرب الكورية )1950 – 1953(

امل��واج��ه��ة  ال��ك��وري��ة  احل���رب  تعترب 

»احلرب  يف  وال�ساخنة  امل�سلحة،  االأوىل 

الراأ�سمايل  املع�سكرين،  بني  ما  الباردة« 

واحلدود  املعايري  والتي و�سعت  وال�سيوعي، 

املع�سكرين  هذين  ب��ني  م��ا  لل�سراع 

نظرية  فثبتت  الالحقة،  النزاعات  يف 

جتابهت  حيث  امل���ح���دودة«،  »احل���رب 

االآخرين،  اأرا�سي  على  القوتان  هاتان 

ح��ّد  اإىل  امل��واج��ه��ة  ت�سعيد  وجتنبتا 

نقلت  كما  النووية،  االأ�سلحة  ا�ستخدام 

ال�سراع بينهما من اأوروبا، وجعلته على 

م�ستوى العامل وم�ساحته.

 25 يف  الكوريتني  بني  احلرب  اندلعت 

بينهما،  �سجااًل  وا�ستمرت   1950 حزيران 

وتدخلت فيها الواليات املتحدة وحلفاوؤها 

الغربيون وقوات االأمم املتحدة اإىل جانب 

رو�سيا  تدخلت  كما  اجلنوبية،  كوريا 

ال�سمالية،  كوريا  جانب  اإىل  وال�سني 

ت�ستخدم  اأن  املتحدة  الواليات  وك��ادت 

لوال  احل��رب  هذه  خالل  الذرية  القنبلة 

�سغوط بع�س الدول احلليفة، واخلوف من 

ردة الفعل ال�سوفياتية يف اأوروبا.

كبرية  وخ�سائر  قا�سية  معارك  بعد 

الهدنة  وّقعت  الطرفني،  من  كل  لدى 

بينهما، فاأوقف اإطالق النار يف 27 متوز 

1953، واأقيمت منطقة جمردة من ال�سالح 

يحر�س   .38 العر�س  خط  جانبي  على 

الكوريون  ال��ي��وم،  حتى  املنطقة  ه��ذه 

ال�سماليون �سمااًل، والكوريون اجلنوبيون 

لالأمم  تابعة  واأخ��رى  اأمريكية،  وق��وات 

املتحدة، من اجلهة اجلنوبية، ومن دون 

اأن يوّقع الطرفان حتى اليوم اتفاق �سالم 

ينهي حالة العداء بينهما. 

خ��رج��ت ال��ك��وري��ت��ان م���ن احل���رب 

ا�ستعادة  من  الرغم  وعلى  حمطمتني، 

يف  ب�سرعة  عافيتها  ال�سمالية  كوريا 

اقت�سادًيا،  اجلنوبية  كوريا  تعّر  مقابل 

فاإن الدعم الغربي لهذه االأخرية جعلها، 

ومنذ منت�سف �سبعينيات القرن الع�سرين 

بع�سرات  ال�سمالية  كوريا  على  تتفّوق 

درا�سات 

واأبحاث
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�إعد�د: د. اأحمد علو

عميد متقاعد

كوريا �ل�سمالية و�أزمة �ل�سالح �لنووي

كوريا �سبه جزيرة تقع يف اأق�سى �سرق اآ�سيا، متتد من ال�سمال اإىل اجلنوب 

من  اليابان  بحر  بها  ويحيط  الهادئ،  املحيط  داخل  كلم   1100 نحو  بطول 

اأما  اجلنوب،  من  ال�سرقي  ال�سني  وبحر  الغرب،  من  االأ�سفر  والبحر  ال�سرق، 

من ال�سمال فتحدها ال�سني بحواىل 1352كلم، ورو�سيا بـ 18كلم فقط.

كانت كوريا بالًدا موحدة وم�ستقلة منذ القرن ال�سابع امليالدي، ويف نهاية 

اأثناء  يف  اليابان  احتلتها  ع�سر،  التا�سع  القرن 

و�سد   ،)1895  -  1894( ال�سني  �سد  حربها 

حتت  كوريا  ظلت   .)1905  -  1904( رو�سيا 

انتهاء  حني  اإىل  اليابانية  االإمرباطورية  �سلطة 

احلرب العاملية الثانية )1945(، عندما هزمت 

اجليو�س  اأمــام  قواتها  وا�ست�سلمت  اليابان، 

يف  الرو�سي  واجلي�س  اجلنوب،  يف  االأمريكية 

االحتاد  بني  ما  اقت�سامها  ومّت  ال�سمال،  جهة 

ال�سوفياتي ال�سابق، والواليات املتحدة.



االأ�سعاف، يف الوقت الذي بداأ فيه اقت�ساد 

االأخرية يعاين تراجًعا وركوًدا يف جماالت 

ا بعد �سقوط املنظومة  خمتلفة، وخ�سو�سً

اال�سرتاكية.

كوريا ال�سمالية

نحو  ال�سمالية  كوريا  م�ساحة  تبلغ 

ال�سمال  من  حتدها  كلم2.   120.538

اجلنوب  ومن  االحتادية،  ورو�سيا  ال�سني 

كوريا اجلنوبية واخلليج الكوري، ومن 

بحر  ال�سرق  ومن  االأ�سفر،  البحر  الغرب 

تاأ�س�ست  ال�سرقي.  كوريا  بحر  اأو  اليابان 

ال�سمالية  ك��وري��ا 

قيادة  حت��ت 

ظاهرًيا  انتهج  ال��ذي  �سونغ  اإي��ل  كيم 

تعتمد  ودبلوما�سية  اقت�سادية  �سيا�سة 

على القدرات املحلّية، للحّد من التدخل 

املتحدة  الواليات  اأن  واعترب  اخلارجي، 

على  االأك��رب  اخلطر  هي  االأمريكية 

بالده الأنها منعته من اإعادة توحيدها. 

اإي��ل  جونغ  كيم  ع��نّي   1980 ال��ع��ام  يف 

�سونغ  اإيل  كيم  العجوز  لوالده  خليفة 

وت�سّلم احلكم بعد وفاته يف العام 1994. 

احلايل  الرئي�س  تعيني  مّت   2010 العام  ويف 

جونغ  لوالده  خليفة  اأون  جونغ  كيم 

اإيل.

اإدارة  �سوء  من  عقود  عدة  بعد 

واملوارد، عانت  االقت�ساد 

ال�سمالية  كوريا 

منت�سف  منذ 

يف  حاًدا  ا  نق�سً املا�سي  القرن  ت�سعينيات 

وفرة  من  الرغم  وعلى  الغذائية،  امل��وارد 

اإاّل  ال�سابقة  الفرتات  يف  الزراعي  االنتاج 

جميع  الطعام  يكفي  يكن  مل  اأن��ه 

مليون   25 نحو  يبلغون  الذين  ال�سكان 

ن�سمة.

االقت�ساد املوجه

ال�سمالية  ك��وري��ا  يف  النظام  يعتمد 

فالدولة  االقت�ساد،  جتاه  مت�سددة  �سيا�سة 

هي املخطط واملوجه املركزي له، وهو واإن 

�سيا�سات  احلايل  القرن  بدايات  منذ  بداأ 

خا�س،  قطاع  بن�سف  و�سمح  منفتحة، 

على  قائمة  �سيا�سة  يتبع  مازال  اأنه  اإاّل 

االقت�ساد،  لتطوير  الدولة  برنامج  التزام 

االإنتاج  تطوير  برنامج  مع  بالتزامن 

النووية  االأ���س��ل��ح��ة  وت�سنيع  احل��رب��ي، 

وال�سواريخ.

ال�سالح النووي واالأزمات املتعاقبة

ال�سيا�سة  يف  ال�سمالية  كوريا  توّرطت 

فقد  الكورية،  احل��رب  خ��الل  النووية 

با�ستخدام  املتحدة  ال��والي��ات  ه���ددت 

لذلك،  احل��رب.  حل�سم  النووي  ال�سالح 

نووًيا  برناجًما  ال�سمالية  كوريا  ب��داأت 

مبعاونة االحتاد ال�سوفياتي.

املتحدة  الواليات  قامت   1958 العام  يف 

ك��وري��ا  يف  ن��ووي��ة  اأ���س��ل��ح��ة  بن�سر 

اجلنوبية، مما عّزز املخاوف يف 

كوريا ال�سمالية، ودفعها اىل 

النووي  برناجمها  اإكمال 
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للرّد على التهديد النووي االأمريكي. 

النووية  االأ�سلحة  �سحب  اإع��الن  بعيد 

االأمريكية من كوريا اجلنوبية وافقت 

على  التوقيع  على  ال�سمالية،  كوريا 

 NPT ال��ن��ووي  االنت�سار  منع  معاهدة 

ملراقبي  و�سمحت   ،)1992 الثاين  )كانون 

الطاقة  )وكالة   IAEA الدولية  الهيئة 

النووية  مرافقها  اإىل  بالدخول  الذرية( 

منعتهم  لكنها  فيها،  العمل  ملراقبة 

بها  امل�ستبه  امل��راف��ق  بع�س  دخ��ول  من 

اأحيل  ع�سكرية.  من�ساآت  اأنها  بحجة 

املو�سوع على جمل�س االأمن الدويل، ورّدت 

على  عزمها  باإعالن  ال�سمالية  كوريا 

االنت�سار  منع  اتفاقية  من  االن�سحاب 

النووي، وكان ذلك يف العام 1993.

مفاو�سات  املتحدة  ال��والي��ات  عقدت 

واتفقت  ال�سمالية  كوريا  مع  ثنائية 

من  ان�سحابها  تعليق  ع��ل��ى  معها 

التفتي�س يف من�ساآتها  املعاهدة، ومتابعة 

اإىل  ال��ع��ودة  دون  من  احلا�سرة،  النووية 

اأن  على  ال�سابقة،  ن�ساطاتها  يف  البحث 

تتابع العمل يف مفاعل يونفبيون.

يف ربيع 1994 اندلعت االأزمة االأوىل حول 

الطاقة  وكالة  مع  املفاعل  هذا  عمل 

بيل  االأمريكي  الرئي�س  دفع  ما  الذرية، 

من  الطلب  اإىل   )2001-1993( كلينتون 

اقت�سادية  عقوبات  فر�س  االأمن  جمل�س 

باأنها  ردت  التي  ال�سمالية،  كوريا  على 

حرب  كاإعالن  العقوبات  هذه  �ستعترب 

عليها.

توىل الرئي�س االأمريكي االأ�سبق جيمي 

حلّل  التفاو�س   )1981-1977( ك��ارت��ر 

الكوري  الرئي�س  مع  فاجتمع  االأزم��ة، 

اإيل �سونغ، وتو�سال اإىل ما  ال�سابق كيم 

عرف با�سم »اإطار اتفاق« يف ت�سرين االأول 

1994. ق�سى االتفاق بتجميد كوريا عمل 

وال�سماح  وملحقاته،  النووي  مفاعلها 

مبعاودة  الذرية  الطاقة  وكالة  ملراقبي 

ن�ساطهم يف مراقبة تنفيذ هذا االتفاق.

املتحدة  الواليات  تعهدت  املقابل  ويف 

مفاعلني  لبناء  دويل«  »جتمع  باإن�ساء 

الطاقة  لتوليد  اخلفيف  باملاء  يعمالن 

ال�سمالية  كوريا  وتزويد  الكهربائية، 

500 األف طن من الفيول �سنوًيا، وبتقدمي 

�سمانات بعدم االعتداء النووي عليها.

جتميد  يف  ه��ذا  التفاهم  اإط���ار  جن��ح 

الكوري  البلوتونيوم  مفاعل  يف  العمل 

ال�سمايل حواىل عقد من الزمان، ولكن 

كال الطرفني مل يكن را�سًيا عن التزام 

كانت  ال�سمالية  كوريا  فال  االآخ���ر، 

املفاعلني  اإجن��از  يف  العمل  عن  را�سية 

باملاء اخلفيف لتوليد الطاقة، وال الواليات 

املتحدة كانت را�سية عن تاأجيل عمل 

التدقيق  من  ومنعهم  الدوليني  املراقبني 

ال�سابقة.  الكورية  النووية  الن�ساطات  يف 

العام  يف  االب��ن  بو�س  ج��ورج  جميء  ومع 

املتحدة،  الواليات  يف  ال�سلطة  اإىل   2001

وبروز م�سكلة ت�سدير ال�سواريخ الكورية، 

ت�سددت الواليات املتحدة يف تعاملها مع 

امل�سكلة الكورية، وبدا اأن اأزمة جديدة 

على و�سك الظهور.

 منعطفات وتطورات

�سّكلت اأحداث 11 اأيلول 2001، منعطًفا 

يف �سيا�سة الواليات املتحدة، جتاه حماربة 

تلك  اأو  ل��ه،  الداعمة  وال���دول  االإره���اب 

اإطار  خارج  و�سواريخ،  اأ�سلحة  تبيع  التي 

كانت  وملا  املعروفة.  الدولية  املنظومة 

ال��دول،  تلك  اإح��دى  ال�سمالية  كوريا 

اأو  لدول  االأ�سلحة  بيع  عليها  ُحّظَر  فقد 

منظمات تعترب »مارقة«.

بعد حرب العراق وغزو الواليات املتحدة 

كوريا  بني  ما  العالقات،  تطورت  لها، 

ا اإيران  وبع�س دول ال�سرق االأو�سط، خ�سو�سً

و�سوريا، مما بات ي�سّكل خطًرا مبا�سًرا 

كذلك  املتحدة.  الواليات  ق��وات  على 

فقد تبنّي اأن كوريا ال�سمالية انتقلت يف 

اليورانيوم  اإىل تخ�سيب  النووي  برناجمها 

بعد اأن كانت تعتمد على البلوتونيوم. 

ودواًل  املتحدة  ال��والي��ات  دف��ع  م��ا  وه���ذا 

مفاو�سات  ع��ق��د  اإىل  جم����اورة  اأخ����رى 

عرفت  الكوري،  النووي  الربنامج  لوقف 

وهي:  ال�ستة«،  »االأط���راف  مبفاو�سات 
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املتحدة  الواليات  اليابان،  ال�سني،  رو�سيا، 

هذه  ولكن  الكوريتني.  اإىل  باالإ�سافة 

املفاو�سات التي جرت خالل االأعوام 2004 

و2005 و2006 مل ت�سل اإىل نتائج حا�سمة، بل 

اأن كوريا ال�سمالية اأعلنت يف 9 ت�سرين 

�سالًحا  امتالكها   2006 العام  االأول من 

نووًيا، وذلك عقب جتربة اأجرتها. 

جم��دًدا،  »ال�ستة«  مفاو�سات  ع��ادت 

تعطيل  على  ال�سمالية  كوريا  ووافقت 

كاملة  جردة  وتقدمي  النووية،  مرافقها 

وعلى  ال��ن��ووي��ة.  براجمها  جميع  ع��ن 

املفاو�سات،  عملية  تباطوؤ  من  الرغم 

التي  احل��واف��ز«  »ح��زم��ة  تنفيذ  وت��اأّخ��ر 

لها، فقد قامت يف حزيران 2008  قّدمت 

النووية  ن�ساطاتها  عن  اإع��الن  بتقدمي 

ودّمرت برج التربيد يف مفاعل يونفبيون. 

املتحدة  الواليات  رفعت  ذلك،  مقابل  يف 

جزئًيا العقوبات االقت�سادية التي كانت 

ا�سمها  و�سطبت  عليها  فر�ستها  ق��د 

ل��الإره��اب،  الداعمة  ال��دول  الئحة  من 

ال�سر«  دول »حمور  اإحدى  اأن كانت  بعد 

قائًما  التجاذب  ظل  امل��ارق��ة«.  و»ال��دول 

ال�سمالية  كوريا  وعاودت  الطرفني،  بني 

بعدة جتارب  وقامت  اليورانيوم  تخ�سيب 

نووية و�ساروخية )2009، 2013 و2016(.

فرتة  خالل  املتحدة  الواليات  مار�ست 

ب�سيا�سة  اأوباما ما عرف  الرئي�س  حكم 

كوريا  حيال  اال�سرتاتيجي«  »ال�سرب 

املتخذة  العقوبات  ت�سديد  مع  ال�سمالية، 

بع�س  وفق  حالًيا  متتلك  وهي  بحقها. 

لالأبحاث  متطوًرا  برناجًما  املعلومات 

ال�سواريخ  م��ن  وخم��زوًن��ا  ال�����س��اروخ��ي��ة 

البال�ستّية يقدر بنحو 1000 �ساروخ خمتلفة 

االإمكانات. ومن هذه ال�سواريخ: نودونغ 

)1300 كلم(، تايبودونغ 1 )2000 كلم(، 

موزودان )4000 كلم(، تايبودونغ،2 )8000 

من  متقدمة  مرحلة  يف  وه��ي  كلم(. 

متابعة االأبحاث والتجارب ل�سناعة روؤو�س 

نووية �سغرية تنا�سب هذه ال�سواريخ.

وقد قامت منذ مطلع العام 2017 بنحو 

بال�ستية  �سواريخ  الإط��الق  جتارب  ع�سر 

�ساروخ  بينها  من  �ساروًخا،   16 ب�  قدرت 

قيل.  كما  نووي  راأ���س  حمل  على  قادر 

بن�سر  ذلك  على  املتحدة  الواليات  رّدت 

نوع  م��ن  معرت�سة  ���س��واري��خ  منظومة 

»ثاد« فوق اأرا�سي كوريا اجلنوبية وعلى 

كوريا  ح��دود  من  كلم   250 نحو  بعد 

ال�سمالية.

يف ال��راب��ع م��ن مت��وز امل��ا���س��ي، اأج��رت 

�ساروخ  الإطالق  جتربة  ال�سمالية  كوريا 

الو�سول  قادر على  للقارات  بال�ستي عابر 

وبعد  )اأال�سكا(.  املتحدة  الواليات  اإىل 

اأيام من ذلك )18 متوز(، �سّرح اجلرنال 

االأركان  هيئة  رئي�س  نائب  �سيلفا  بول 

املتحدة  ال��والي��ات  جليو�س  امل�سرتكة 

ق��درات  »اإن  معناه:  مب��ا  االأم��ريك��ي��ة 

من  تتمكن  ل��ن  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات 

اإيقاف �سواريخ كوريا ال�سمالية، ولكن 

اإ�سابة  من  تتمكن  لن  ال�سواريخ  هذه 

اأهدافها بدقة«.

من املعروف اأن الواليات املتحدة تتعهد 

مبوجب  اجل��ن��وب��ي��ة  ك��وري��ا  بحماية 

ولديها  بينهما،  م�سرتك  دفاع  معاهدة 

هناك قواعد ع�سكرية ينت�سر فيها من 

23000 اىل 29000 جندي اأمريكي، باالإ�سافة 

ي�سكلون  ج��ن��دي  األ���ف   630 نحو  اإىل 

لدى  املقابل،  جي�س كوريا اجلنوبية. يف 

و200  مليون  يقارب  ما  ال�سمالية  كوريا 

الع�سكرية  القوى  وه��ذه  جندي.  األ��ف 

بني  الفا�سل  احل��دود  خط  �سمال  تنت�سر 

الكوريتني وجنوبه، وبذلك تكون هذه 

احلدود املنزوعة ال�سالح من اأكر احلدود 

ت�سليًحا يف العامل.

م�سكلة بال حل

ال�سالح  ن��زع  املتحدة  ال��والي��ات  تريد 

ووق��ف  ال�سمالية  ك��وري��ا  يف  ال���ن���ووي 

اإ�سقاط  اأو  ال�سواريخ،  واإن��ت��اج  التجارب 
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ومناورات  بخطوات  قامت  وقد  النظام. 

املنطقة، وعززت تواجدها  ع�سكرية يف 

يف البا�سيفيك وقواها يف كوريا اجلنوبية 

معهما.                                                         التحالف  وعّمقت  واليابان، 

اأما ال�سني، فتعار�س كوريا �سمالية نووية 

انهيار  تريد  ال  ولكنها  حدودها،  على 

النظام فيها اأو روؤية كوريا موحدة حتت 

هيمنة اأمريكية على حدودها املبا�سرة. 

وهي ال تريد اأن ترى منظومات ال�سواريخ 

»ث��اد«  لل�سواريخ  امل�سادة  االأمريكية 

تن�سب يف كوريا  لها  التابعة  وال��رادارات 

مما  عنها،  ال��دف��اع  بحجة  اجلنوبية 

للخطر  والرو�سي  ال�سيني  االأم��ن  يعر�س 

)مدى هذه ال�سواريخ اأكر من200 كلم، 

وارتفاع االعرتا�س نحو 190 كلم، ومدى 

الرادار املدمج باملنظومة نحو 1000 كلم، 

الكورية  االأرا���س��ي  داخ��ل  ن�سبت  وق��د 

اجلنوبية، على بعد نحو 250 كلم من 

فال�سني  كذلك،  البلدين(.  بني  احلدود 

ال��والي��ات  �سيا�سة  ع��ن  را�سية  لي�ست 

وهي  وت�سليحها،  تايوان  نحو  املتحدة 

على  االأمريكي  االإعرتا�س  من  م�ستاءة 

ومن  اجلنوبي،  بحرها  جزر  يف  حقوقها 

العودة االأمريكية اإىل البا�سيفيك الغربي 

وجنوب �سرق اآ�سيا، لت�سكيل حلف ناتو 

من  ويحّد  ال�سرق،  من  يحا�سرها  جديد 

طموحات �سعودها العاملي.

الو�سع عن  رو�سيا  من جهتها، تراقب 

ال�سني يف  وتلتقي يف موقفها مع  كثب 

ترف�س  اأنها  اإذ  ا�سرتاتيجية،  نقاط  عدة 

حدودها  على  جديد  ناتو  حلف  وج��ود 

ال�سرقية، وترى يف ذلك حماولة حل�سارها 

الواليات  اإدارة  بذلت  ال�سرق.  جهة  من 

يف  ت��رام��ب(  )الرئي�س  اجل��دي��دة  املتحدة 

ال�سني  لتو�سيط  جهوًدا  االأخ��رية  الفرتة 

كوريا  يف  النظام  على  لل�سغط  ورو�سيا 

والقبول  ال�سمالية 

االمم  ب����ق����رارات 

والطلبات  املتحدة 

االم����ريك����ي����ة. 

ول��ك��ن اال��ن��ظ��ام 

ال�سمايل  الكوري 

ذلك  قبول  يرف�س 

ق��ب��ل ال��ت��ف��او���س 

واأخ������ذ امل��واف��ق��ة 

من  طلباته  على 

املنطقة  يف  وحلفائها  املتحدة  الواليات 

)كوريا اجلنوبية واليابان(. وهذا الو�سع 

ال  جديدة  اأزم��ة  يف  املنظقة  دول  اأدخ��ل 

نقطة  اإىل  ت�ساعدها  يف  ت�سل  اأن  ترغب 

الالعودة واالنفجار، ما يعني �سرورة العودة 

حل  الإيجاد  الدبلوما�سية  املفاو�سات  اإىل 

�سيا�سي ير�سي كل االأطراف.

اأن  املحللني  بع�س  ي��رى  النهاية،  يف 

كونها  واقع  ت�ستغل  ال�سمالية  كوريا 

وال�سراع  االأمم  لعبة  يف  اأ�سا�سًيا  ج��زًءا 

اأن  حتاول  وهي  ال��دويل،  اجليو�سرتاتيجي 

دولة  لتكون  اللعبة  هذه  من  ت�ستفيد 

اجل��زي��رة  �سبه  على  وت�سيطر،  ك��ربى 

حتت  ت��وح��ي��ده��ا  وت��ع��ي��د  بكاملها، 

حكم كيم جونغ اأون.

 

املراجع:
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ق�سايا 

�إعد�د: اإح�سان مرت�سىاإقليمية

باحث يف �ل�سوؤون �لإ�سر�ئيلية

العدد 208387/386

م�ستقبل املنطقة وفق 

»عقيدة نتنياهو« اجلديدة

حكومة  رئي�س  خطابات  يف  )ويرد(  ورد  مما  يُ�ست�سف 

العدو بنيامني نتنياهو، تبّنيه عقيدة جديدة على ال�سعيدين 

ال�سيا�سي واالأمني، م�ستلهًما فيها اآخر التطورات االإقليمية، 

واال�سطراب  والتطرف  اال�ستقرار  وعدم  التف�سخ  وحالة 

االأمني ال�سائدة يف املنطقة.

باإمكان  مطلًقا  يكرتث  نتنياهو  يعد  مل  الواقع  هذا  اأمام 

خطة  باأي  وال  الفل�سطينيني،  مع  املفاو�سات  معاودة 

اإ�سرائيلية م�ستقلة للت�سوية مع �سوريا اأو �سواها.

االجتاه املعاك�س

ما  يف  ه��ذه،  نتنياهو«  »عقيدة  تقوم 

يتعّلق بال�سراع املزمن يف املنطقة، على 

اأ�سا�س قلب املفاهيم واملعادالت القدمية 

اأن  ومفادها  طويلة،  فرتة  منذ  ال�سائدة، 

قد  الفل�سطيني   - اال�سرائيلي  ال�سالم 

نطاًقا  االأو�سع  امل�ساحلة  دفع  يف  ي�ساهم 

فنتنياهو  العربي.  والعامل  اإ�سرائيل  بني 

االجت��اه  يف  حالًيا  ي�سري  االأم���ر  اأّن  ي��رى 

املعاك�س، اأي اأّن امل�ساحلة االأو�سع نطاًقا 

ت�ساهم  قد  العربي،  والعامل  اإ�سرائيل  بني 

الفل�سطيني.  االإ�سرائيلي  ال�سالم  يف دفع 

وح�سب راأيه، »يجب حتقيق هذا ال�سالم 

القد�س  اإىل  لي�س  التطّلع  خ��الل  م��ن 

عوا�سم  اإىل  ا  اأي�سً بل  فح�سب،  الل�ه  ورام 

باأّنه  »اأعتقد  ويقول:  اأخ���رى«.  عربية 

دور  خالل  من  ال�سالم  حتقيق  ميكن 

امل�ستعّدة  تلك  اأو  العربية،  للدول  فّعال 

منها لتقدمي امل�ساهمات احليوية«.

التي  املقد�سة«  »املقولة  اأّن  ي�سيف  وهو 

كانت تعترب اأّن جوهر ال�سراع يف ال�سرق 

الق�سية  مالب�سات  اإىل  يعود  االأو���س��ط 

الفل�سطينية وتعقيداتها، قد حتّولت اإىل 

�سحية من �سحايا الثورات العربية اأو ما 

�ُسّمي »الربيع العربي«.

توؤيد عّدة اأطراف يف االئتالف احلكومي 

االإ�سرائيلي هذه العقيدة، ومن املوؤيدين، 

رئي�س حزب  ليربمان،  اأفيغدور  العن�سري 

»ال��دول  اإن  قال  ال��ذي  بيتنا«  »اإ�سرائيل 

العربية املعتدلة باتت تدرك اأّن التهديد 

الذي تواجهه ياأتي من جانب املنّظمات 

باالإمكان  ولذلك  املتطّرفة،  االإ�سالمية 

ت�سوية  اإىل  التو�سل  م��ّرة،  والأّول  اليوم، 

اإ�سرائيل  على  �سروطها  تكون  �ساملة 

مقبولة«.

ويرى وزير املالية االإ�سرائيلي االأ�سبق يائري 

م�ستقبل«،  »يوجد  حزب  رئي�س  لبيد، 

م�سر،  راأ�سها  وعلى  العربية  اجلامعة  اأن 

ت�سّكل مفتاًحا لتحقيق ت�سوية �سيا�سية 

واأنه  الفل�سطيني،  االإ�سرائيلي-  لل�سراع 

يف  اقت�سادي  ازده���ار  حتقيق  ي�ستحيل 

اإجناز  دون  من  البعيد  املدى  يف  اإ�سرائيل 

ت�سوية كهذه.

من االعرتاف باإ�سرائيل 

اإىل االعرتاف بال�سهيونية

من ناحية اأخرى، ت�سّر عقيدة نتنياهو 

باالعرتاف  الفل�سطينيني  مطالبة  على 

اأّن  وتوؤّكد  يهودية،  كدولة  باإ�سرائيل 

ذلك،  يفعلوا  مل  ما  يحّل  لن  ال�سالم 

بعد  اإاّل  يت�سنى  لن  ال�سالم  حتقيق  واأن 

اليهودي  ال�سعب  ب���»ح��ق«  اعرتافهم 

دولة  اأو  �سيادية  دولة  يعي�س هنا يف  اأن  يف 

قومية خا�سة به، على حّد قوله.

ول��ع��ّل االأم����ر االأع���م���ق واالأخ���ط���ر يف 

اإىل  نتنياهو  تطّلع  هو  ال�سريورة  ه��ذه 

بهذه  با�سرائيل  االع���رتاف  يتحّول  اأن 

بال�سهيونية  اع���رتاف  اإىل  الطريقة، 

العن�سرية.  اال�ستعمارية  ومبمار�ساتها 

الفل�سطيني  االع��رتاف  يتحّول  وبالتايل 

وال��ع��رب��ي ب��االح��ت��الل، م��ن اع���رتاف 

بحكم االأمر الواقع، اإىل اعرتاف مبدئي 

�سوى  يعني  التاريخية. وهذا ال  ب�سرعّيته 

تاريخًيا  كانت  ال�سهيونية،  اأي  اأّنها، 

الفل�سطينيون  كان  فيما  حق،  على 

ومب��وازاة  باطل.  على  جميًعا  وال��ع��رب 

ذلك، تت�سّمن »عقيدة نتنياهو« �سرورة 

ترتيبات  على  الفل�سطينيني  موافقة 

ب�سط  طليعتها  ويف  املدى،  بعيدة  اأمنّية 

االأردن.  غور  على  االإ�سرائيلية  ال�سيطرة 

لي�ست  ال�سيطرة  ه��ذه  فكرة  اأن  وم��ع 

ما  يف  قط  تطرح  مل  اأّن��ه��ا  اإاّل  ج��دي��دة، 



تطرح  كما  مركزي،  كمطلب  م�سى 

م�سوؤويل  من  كثريين  اأّن  ورغ��م  االآن. 

املوؤ�س�سة الع�سكرية االإ�سرائيلية �سبق اأن 

اأّكدوا عدم وجود حاجة جيو�سرتاتيجية 

جوهرية ملنطقة غور االأردن اأمام التطّورات 

التكنولوجية الهائلة يف اأنواع االأ�سلحة 

واإمكاناتها، واأّنه ميكن حماية حدود 

ال�سريط  بهذا  الت�سّبث  دون  من  اإ�سرائيل 

حتويل  يف  نتنياهو  جنح  فقد  اجلغرايف، 

اأي  بوجه  كاأداء  عقبة  اإىل  املطلب  هذا 

م�سعى للت�سوية.

وتتعاىل يوًما بعد يوم اأ�سوات توؤّكد اأّن 

»امل�سروع اال�ستيطاين« يف مناطق ال�سّفة 

ال  �سخم  م�سروع  اإىل  حت��ّول  قد  الغربية 

رجوع عنه، مع ما يعنيه ذلك من داللة 

م�سروع  اأقدام  حتت  من  الب�ساط  �سحب 

من  ك��ان  حني  ففي  الدولتني«.  »ح��ل 

بع�س  جماح  كبح  املا�سي  يف  املمكن 

ي�سيطرون  باتوا  هوؤالء  فاإن  امل�ستوطنني، 

الليكود،  احلاكم،  احلزب  على  اليوم 

احلكومة،  �سيا�سة  خيوط  ويحركون 

وكاأنها  االإدارة  �سوؤون  يف  ويتحكمون 

حزب  اأي  ال��ي��وم  يوجد  وال  لهم.  ملك 

ي�ستطيع  زعيم  اأي  اأو  مركزي  اإ�سرائيلي 

وهكذا  لهم.  والت�سّدي  مواجهتهم، 

ق��ادرة  كانت  التي  الدولة  حم��ّل  حّلت 

خطة  تنفيذ  على  �سارون  اآرييل  اأي��ام  يف 

 ،2005 العام  غزة  قطاع  عن  االنف�سال 

دول���ة ع��اج��زة حتى ع��ن وق��ف اأع��م��ال 

مثرية لال�سمئزاز تقوم بها جماعات من 

الرعاع، مثل جمموعة »تدفيع الثمن« 

و»زعران التالل«.

اإنتظر وراقب

اليمني  م��ن��ّظ��ري  اأح����د  راأي  ح�����س��ب 

بالن�سبة  مقاربة  اأف�سل  تبدو  االإ�سرائيلي، 

مفاو�سات  ف�سل  عقب  اإ�سرائيل،  اإىل 

الفل�سطينية،   – االإ�سرائيلية  ال�سالم 

احلكومة  رئي�س  معادلة  اإىل  العودة  هي 

�سامري،  اإ�سحاق  ال��راح��ل  االإ�سرائيلية 

والقائمة على مبداأ »عدم فعل اأي �سيء«، 

واعتماد  ال�����س��راع،  ب����اإدارة  واالك��ت��ف��اء 

�سيا�سة »انتظر وراقب«، من دون االإقدام 

ذلك خطوات  اأي خطوات، مبا يف  على 

عقيدة  ويف  اجل��ان��ب.  اأح��ادي��ة  ج��ذري��ة 

املدى  على  ال�سراع  هذا  حّل  اأن  نتنياهو 

اإدارت���ه،  اأن  حني  يف  م�ستحيل،  البعيد 

بهدف خف�س معاناة الطرفني، وتقلي�س 

اإىل حّدها  الدبلوما�سية  اإ�سرائيل  خ�سائر 

االأدنى، هي اأمر يف متناول اليد.

�سغط  ممار�سة  اأّن  ا  اأي�سً نتنياهو  ويرى 

تغيري  بق�سد  اإ�سرائيل،  على  حقيقي 

الو�سع القائم، اأمر م�ستبعد، وفر�سية اأّن 

م�سلحتها  غري  يف  هو  ميّر  الذي  الوقت 

اإمّنا هي فر�سية خاطئة بكل ب�ساطة.

اأن  نتنياهو  يعتقد  االأم���ر،  واق��ع  ويف 

بروًزا  اأقل  �ست�سبح  الفل�سطينية  امل�ساألة 

مرور  مع  والدولية  العربية  ال�ساحتني  يف 

الزمن، ومع تعّمق الت�سبيك االقت�سادي 

ذات  االإقليمية  االأط���راف  بني  واالأم��ن��ي 

امل�سلحة. ومن امل�ستبعد يف راأيه، بالتايل، 

بزعامة  املتحدة،  ال��والي��ات  تواجه  اأن 

ما  يف  ا�سرتاطية  عربية  �سغوًطا  ترامب، 

يخ�س الق�سية الفل�سطينية، ما مل تقدم 

جذرية  خطوات  اتخاذ  على  اإ�سرائيل 

وال  واال�ستيطان.  التهويد  مو�سوعي  يف 

جهتهم،  م��ن  الفل�سطينيون  ميلك 

يف  ملحوظ  تاأثري  اأي  معروف،  هو  كما 

املهّمة حًقا، مثل  االإ�سرتاتيجية  امل�سائل 

التي  الطاقة،  اأو  النووية  االأ�سلحة  انت�سار 

من �ساأنها اأن حتّث القوى الكربى على 

يف  للفل�سطينيني  ك��ان  واإذا  التدخل. 

»االإرهاب«  يف  ومهم  موؤّثر  دور  م�سى،  ما 

كذلك،  يعد  مل  االأم���ر  ف���اإّن  ال����دويل، 

كثريي  حالًيا،  اأ�سبحوا  واأّنهم  ا  خ�سو�سً

وهّز  الدولية،  امل�ساعدات  على  االعتماد 

االأمن االإ�سرائيلي بعنف زائد عن اللزوم 

�سبل  يهدد  اأّن  �ساأنه  من  قبلهم،  من 

واالإعانات،  الرواتب  ويحرمهم  عي�سهم 

كما ُيعّر�سهم لردود اإ�سرائيل االنتقامية.

يف  كّله،  هذا  من  املرّجحة  والنتيجة 

عقيدة نتنياهو، هي اأن معظم دول العامل 

ت�ستطيع التعاي�س مع م�ساألة فل�سطينية 

ا  خ�سو�سً م�سّمى،  غري  اأجل  اإىل  معّلقة 

النزاعات  من  يكفي  ما  هناك  واأّن 

االإقليمية اخلطرية التي تغلي برفق على 

نار هادئة وفق م�سالح م�سّغليها.
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جرائم �سنع و�سراء وا�سترياد و�سرقة 

ونقل وا�ستعمال وحيازة ال�سالح 

والذخائر من دون ترخي�ص

كل من يقدم، من دون رخ�صة، على 

�صنع معد�ت �أو �أ�صلحة �أو ذخائر حربية )�أو 

قطًعا منف�صلة منها(، يعاقب بال�صجن 

وبالغر�مة  �صنو�ت،   3 �إىل  �أ�صهر   6 من 

لرية،  �ألف  خم�صماية  �إىل  �ألف  مئة  من 

وتطبق  �لعقوبتني.  هاتني  ب��اإح��دى  �أو 

�لعقوبة نف�صها يف حاالت �لت�صرف بهذه 

�أو  �صر�ئها  �أو  و�لذخائر  و�الأ�صلحة  �ملعد�ت 

��صتري�دها �أو �صرقتها.

�إىل  �أ�صهر   6 م��ن  بال�صجن  ويعاقب 

رخ�صة،  دون  يقدم من  �صنتني كل من 

�أو  �لذخرية  نقل  �أو  �الأ�صلحة،  نقل  على 

كانت  )�إذ�  �ملنف�صلة  �الأ�صلحة  قطع 

�صاحلة لال�صتعمال(. وال يجوز يف مطلق 

�ل�صهر  عن  �لعقوبة  تنق�ص  �أن  �الأح��و�ل 

ا، وال �أن يحكم بوقف �لتنفيذ يف  حب�صً

�ملنقول،  �حلربي  �ل�صالح  ��صتعمال  حالة 

عد�  تق�صي،  �أن  للمحكمة  وميكن 

ذلك باملنع من حمل �ل�صالح �حلربي.

�أو  باالأعتدة  يتعلق  �لفعل  كان  و�إذ� 

�ملعّدة  �حلربية  غري  و�لذخائر  �الأ�صلحة 

تطلق  �لتي  �لتمرين  و�أ�صلحة  لل�صيد، 

يعاقب  بارود،  دون  من  �ل�صغط  بو��صطة 

�ل�صتة  تتجاوز  ال  مدة  باحلب�ص  �لفاعل 

�أ�صهر، وبغر�مة �أق�صاها ع�صرة �آالف لرية، 

ويف ما خال  �لعقوبتني.  باإحدى هاتني  �أو 

�إذ�  حالة �حليازة، تطبق �لعقوبة نف�صها 

�الأثرية  باالأ�صلحة  يتعلق  �لفعل  كان 

و�لتذكارية غري �ل�صاحلة لال�صتعمال، �أو 

�ملمنوعة.

�ملعد�ت  �حل���االت  جميع  يف  وت�صادر 

وت�صادر  �إليها،  �مل�صار  و�لذخائر  و�الأ�صلحة 

�الآالت و�الأدو�ت وو�صائل �لنقل �مل�صتعملة 

وُي��ح��ال  ب��ه��ا.  و�ل��ت��ج��ارة  ل�صناعتها 

�لع�صكرية  �ملحكمة  �إىل  �ملرتكب 

ملحاكمته، ما مل يكن �جلرم متالزًما 

م��ع ج���رم م��ن �خ��ت�����ص��ا���ص حمكمة 

و73   72 )م  �لعديل  �ملجل�ص  �أو  �جلنايات 

و74 و79 و80 من قانون �الأ�صلحة و�لذخائر 

�ل�صادر باملر�صوم �الإ�صرت�عي رقم 1959/137 

وتعديالته(.

جرمية اإطالق النار والأ�سهم النارية 

يف الأماكن الآهلة

يف  �لنار  �إط��الق  على  �أق��دم  من  كل 

�الأماكن �الآهلة �أو يف ح�صد من �لنا�ص، 

مرّخ�ص،  غ��ري  �أو  مرخ�ص  ���ص��الح  م��ن 

 3 �إىل  �أ���ص��ه��ر   6 م��ن  باحلب�ص  يعاقب 

�أ�صعاف  ثمانية  من  وبغر�مة  �صنو�ت، 

�لر�صمي  �الأدن����ى  �أ���ص��ع��اف  ع�صرة  �إىل 

�ل�����ص��الح يف جميع  وي�����ص��ادر  ل��الأج��ور، 

�الأحو�ل، وُيحال �ملرتكب �إىل �ملحكمة 

من  و79   75 )م  ملحاكمته  �لع�صكرية 

قانون �الأ�صلحة و�لذخائر(.

�أ�صهم  �إط��الق  على  �أق��دم  من  وك��ل 

نارية يف �الأماكن �الآهلة ب�صورة يحتمل 

�أو  �الأ�صخا�ص  على  خطر  وق��وع  معها 

�صتة  حتى  باحلب�ص  يعاقب  �الأ���ص��ي��اء، 

�أ�صهر، وبالغر�مة من مئة �ألف �إىل مليون 

لرية، �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني. وت�صادر 

 752 )م  �مل�صبوطة  و�الأ�صهم  �الأ�صلحة 

عقوبات(.

جرائم اإطالق النار واملفرقعات التي 

ت�ؤدي اإىل الإيذاء

يقع  عندما  �جل��رمي��ة  ه��ذه  ق  تتحقَّ

و�ملفرقعات  �لنار  �إط��الق  نتيجة  �الإي��ذ�ء 

�أو  �ح���رت�ز  قلة  �أو  �إه��م��ال  ع��ن  �لنارية 

خمالفة �لقو�نني �أو �الأنظمة؛ �أي من دون 

بال�صحية.  لالإ�صر�ر  �جلرمية  �لنّية  تو�فر 

و�الإيذ�ء غري �ملق�صود قد يكون ب�صيًطا �أو 

ًد�. ُم�صدَّ

�إذ�  �لب�صيط:  �ملق�صود  غري  �الإي���ذ�ء   -1

�لهو�ء  يف  ن��اري��ة  ع��ي��ار�ت  �إط���الق  �أدى 

تعطيل  �أو  مر�ص  �إىل  حربي  �صالح  من 

تقل عن ع�صرة  �لعمل مدة  �صخ�ص عن 

ت�صعة  من  باحلب�ص  �ملجرم  عوقب  �أيام، 

من  وبغر�مة  �صنو�ت  ث��الث  �إىل  �أ�صهر 

�صعف  ع�صر  خم�صة  �إىل  �أ�صعاف  ع�صرة 

نحن 

اإعداد: نادر عبد العزيز �سايفوالقانون

دكتوراه دولة يف احلقوق  - حماٍم باال�ستئناف

�لعدد 212387/386

ماذا يق�ل القان�ن؟

جرائم اإطالق الر�سا�ص 

واملفرقعات النارية ظاهرة مقلقة

يف  تفاقمت  اللبنانيني  لدى  �سيئة  عادة  اخلطرة،  النارية  واملفرقعات  الر�سا�ص  اإطالق 

ا اأنها اأدت اإىل �سق�ط العديد من ال�سحايا،  ال�سن�ات الأخرية لت�سّكل ظاهرة مقلقة، خ�س��سً

بالإ�سافة اىل زرعها الرعب يف النف��ص. هذه الت�سرفات ل تعترب عادة �سيئة فح�سب، بل 

جرمية يُعاقب عليها القان�ن. فماذا يق�ل القان�ن يف هذا ال�سدد، وكيف يطّبق يف لبنان؟ 
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�لر�صمي لالأجور، وفق قانون  �الأدنى  �حلّد 

�لهو�ء  يف  نارية  عيار�ت  �إط��الق  جترمي 

�إيذ�ء  كل  على  ويعاقب   .2016/71 رقم 

�أ�صهر  �صتة  باحلب�ص  مق�صود  غري  �آخ��ر 

�ملئتي  تتجاوز  ال  بغر�مة  �أو  �الأكرث  على 

�ألف لرية )م 2/565 عقوبات(. ويز�د على 

�ملجرم  �قرتف  �إذ�  ن�صفها  �لعقوبات  هذه 

�لت�صّبب  �ىل  ت��وؤدي  �لتي  �الأف��ع��ال  �أح��د 

بحادث ولو مادي ومل يقف من فوره �أو مل 

يعن باملجنى عليه �أو حاول �لتمل�ص من 

�لتبعة بالهرب )�ملادة 2/566 عقوبات(.

د: �إذ� جتاوز  2- �الإيذ�ء غري �ملق�صود �مُل�صدَّ

�لع�صرة  �لعمل  عن  �لتعطيل  �أو  �ملر�ص 

�إىل  �صنة  من  �حلب�ص  بعقوبة  ق�صي  �أيام 

ثالث �صنو�ت ف�صاًل عن �لغر�مة �ل�صابق 

ذكرها. و�إذ� �أدى �لفعل �ملذكور �إىل قطع 

�أو ��صتئ�صال ع�صو �أو برت �أحد �الأطر�ف، �أو 

�إحدى  تعطيل  �أو  �أحدهما  تعطيل  �إىل 

�حلو��ص عن �لعمل، �أو ت�صبب يف �إحد�ث 

ت�صويه ج�صيم �أو �أية عاهة �أخرى د�ئمة �أو 

لها مظهر �لعاهة �لد�ئمة، عوقب �ملجرم 

�صنو�ت  ع�صر  �ملوؤقتة  �ل�صاقة  باالأ�صغال 

ع�صر  خم�صة  من  وبغر�مة  �الأكرث  على 

�الأدنى  �حلّد  �صعف  ع�صرين  �إىل  �صعًفا 

�لر�صمي لالأجور وفق قانون جترمي �إطالق 

عيار�ت نارية يف �لهو�ء رقم 2016/71.

على  يعاقب  �لعقوبات،  قانون  ووف��ق 

�الإيذ�ء غري �ملق�صود باحلب�ص من �صهرين 

�إىل �صنة، �إذ� جنم عن خطاأ �ملجرم �إيذ�ء 

يف �حلاالت �الآتية:

- �إذ� جاوز �ملر�ص �أو �لتعطيل عن �لعمل 

�لع�صرين يوًما.

��صتئ�صال  �أو  قطع  �إىل  �لفعل  �أدى  �إذ�   -

ع�صو �أو برت �أحد �الأطر�ف، �أو �إىل تعطيل 

عن  �حلو��ص  �إحدى  تعطيل  �أو  �أحدهما 

ت�صويه  �إح���د�ث  يف  ت�صبب  �أو  �لعمل، 

لها  �أو  د�ئمة  �أخرى  عاهة  �أي  �أو  ج�صيم 

مظهر �لعاهة �لد�ئمة.

�إمر�أة حامل )م  �إجها�ص  �لت�صبب يف   -

558/557/556/565 عقوبات(.

3- �ملالحقة و�أثر �صكوى �ملت�صرر وتنازله 

عنها يف جر�ئم �الإيذ�ء غري �ملق�صود:

�إذ� �أّدى �الإيذ�ء �إىل مر�ص �أو تعطيل عن 

ق  �لعمل ملدة ال تزيد عن ع�صرة �أيام، ُتعلَّ

�ملالحقة، كما �أن تنازل �ل�صاكي عن 

�صكو�ه يف هذه �حلالة ي�صقط �حلق �لعام 

)م 554/565 عقوبات(.

�أو تعطيل  �إىل مر�ص  �الإيذ�ء  �أّدى  �إذ�  �أّما 

�أي��ام،  ع�صرة  عن  تزيد  ملدة  �لعمل  عن 

�لعام �جلز�ئية  فاإّن حتريك دعوى �حلق 

�نتظار  دون  �لعامة من  �لنيابة  �إىل  يعود 

عن  �ل�صاكي  وتنازل  �ملت�صرر.  �صكوى 

�صكو�ه يزيل �لدعوى �ملدنية، من دون �أن 

�إ�صقاط  يعترب  �لعام.  �حلق  دعوى  ي�صقط 

خمفًفا  قانونًيا  ع��ذًر�  �ل�صخ�صي  �حل��ق 

يوؤّدي �إىل تخفي�ص �لعقوبة �إىل �لن�صف )م 

555/565 عقوبات(.

جرائم اإطالق النار واملفرقعات التي 

ت�ؤدي اإىل ال�فاة

�ملفرقعات  �أو  �لنار  �إطالق  يوؤّدي  عندما 

�أو  �ح��رت�ز  قلة  �أو  �إهمال  عن  �لنارية، 

وفاة  �إىل  �الأنظمة،  �أو  �لقو�نني  خمالفة 

�لنية  تو�فر  دون  من  �أك��رث؛  �أو  �صخ�ص 

جرم  يعترب  �ل�صحية،  لقتل  �جلرمية 

غري  ع��م��ل  نتيجة  ب��امل��وت  �لت�صبب 

مق�صود. ويعاقب �جلاين باالأ�صغال �ل�صاقة 

وال  �صنو�ت  تقل عن ع�صر  ال  ملّدة  �ملوؤقتة 

تتجاوز �خلم�ص ع�صرة �صنة، وبغر�مة من 

ع�صرين �إىل خم�صة وع�صرين �صعف �حلّد 

�الأدنى لالأجور، وفق قانون جترمي �إطالق 

عيار�ت نارية يف �لهو�ء )2016/71(.

جرائم الإيذاء اأو القتل الق�سدي نتيجة 

اإطالق النار اأو املفرقعات النارية مع 

ت�افر الق�سد الحتمايل

�إذ� ثبت �أّن �ملتهم قد ق�صد �إطالق �لنار 

خ�صومه،  الإره��اب  �لنارية  �ملفرقعات  �أو 

�صاأن  من  �أن  وتوّقعه  �الأكيد  علمه  مع 

قيامه بذلك ويف ظروف ح�صوله �لو�قعية 

ق�صد  مب��ن  �جل�����ص��دي،  �الأذى  �إي��ق��اع 

�جلرمي،  فعله  على  و�أق��دم  �إرهابهم، 

ي�صبح  وفاتهم،  �أو  باأذيتهم  مت�صبًبا 

�أو �لقتل  فعله من قبيل �الإيذ�ء �لق�صدي 

�الحتمايل،  �لق�صد  على  �ملبني  �لق�صدي 

كونه قد توقع ح�صول �لنتيجة �جلرمية 

باملخاطرة.  فقبل  فعله  عن  �لنا�صئة 

جت��اوزت  و�إن  مق�صودة  �جل��رمي��ة  وُت��َع��دُّ 

�أو  �لفعل  �لنا�صئة عن  �جلرمية  �لنتيجة 

قد  كان  �إذ�  �لفاعل  ق�صد  �لفعل  عدم 

 189 )م  باملخاطرة  فقبل  ح�صولها  ع  توقَّ

عقوبات(.

�لفاعل  مالحقة  تتّم  �لوفاة  حالة  يف 

�عتد�ء  نتيجة  �لق�صدي  �لقتل  بجرم 

ب�صورة  �آخ��ر  �صخ�ص  حياة  على  �صخ�ص 

�لق�صدي  �لقتل  على  ويعاقب  �إر�دي���ة. 

باالأ�صغال �ل�صاقة، �ملوؤقتة �أو �ملوؤبدة ح�صب 

ظروف �جلرم   )م 547 و548 عقوبات(.

�لفاعل  تتم مالحقة  �الإيذ�ء،  يف حالة 

�العتد�ء  نتيجة  �لق�صدي  �الإي��ذ�ء  بجرم 

�حل��ّي،  �الإن�صان  بج�صم  �الأذى  و�إحل���اق 

�لفعل  ب��ني  �ل�صببية  �ل��ر�ب��ط��ة  وت��و�ف��ر 

لالإيذ�ء  �جلرمي  �لق�صد  وتو�فر  و�لنتيجة، 

�لذي يتكون من عن�صري �لعلم و�الإر�دة.

�ل�صاقة  باالأ�صغال  يعاقب  ك��ذل��ك، 

من  �الأك��رث  على  �صنو�ت  ع�صر  �ملوؤقتة 

�الإي��ذ�ء،  �أو  �جل��رح  �أو  بال�صرب  ت�صبب، 

باإجها�ص حامل وهو على علم بحملها 

ع  يتوقَّ ك��اأن  عقوبات(.   554/558 )م 

�أو  �ل��ن��ار  ب��اإط��الق  قيامه  ب��اأن  �لفاعل 

�إىل  �أن يوؤدي  �لنارية من �صاأنه  �ملفرقعات 

�إجها�ص �إمر�أة يعلم �أنها حامل، فيقبل 

باملخاطرة. ويعترب بذلك مرتكًبا جناية 

�الإيذ�ء �لق�صدي نتيجة �لق�صد �الإحتمايل، 

جتاوزت  و�إن  مق�صودة  ُتعّد  �جلرمية  الأن 

ع  �لنتيجة �جلرمية ق�صد �لفاعل الأنه توقَّ

ح�صولها فقبل باملخاطرة.

مراجع:

�لن�ص  �إ�صكاليات  عاليه:  �صمري  د.   -

�لعقوبات  قانون  من  �خلا�ص  �لق�صم  يف 

وكيفية معاجلتها.

- موقع حمور�بي �الإلكرتوين، در��صات 

و�أبحاث قانونية.

رقم  ق���ر�ر  ل��ب��ن��ان:  جبل  ج��ن��اي��ات   -

2003/25، تاريخ 2003/1/14.
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�سريعة الرتكيب، جميلة و�سديقة للبيئة

البي�ت اجلاهزة 

يف لبنان:

قطاع 

يخط� بخجل

الأبنية  ظ��اه��رة  ت�سهد 

لدى  متزايًدا  اإقباًل  اجلاهزة 

القرى  يف  �سيما  ول  اللبنانيني 

الرغم  وعلى  والأري����اف. 

الإح�����س��اءات  غياب  م��ن 

هذا  بنم�  املتعّلقة  الدقيقة 

من  العديد  ف��اإن  القطاع، 

ازدياد  ت�ؤّكد  املعنية  ال�سركات 

يدفعها  ما  باطراد،  املبيعات 

يف  ال�ستثمار  يف  ع  الت��سّ اإىل 

الأبرز  العائق  املجال.  هذا 

اأ�سعار  ال�سناعة ه�  اأمام هذه 

املدن،  يف  ا  خ�س��سً الأرا�سي 

ل  التي  امل�سارف  و�سيا�سات 

من  الن�ع  لهذا  ا  قرو�سً ت�ّفر 

امل�ساكن.

م�ا�سفات جيدة

�أو  �ملعادن  من  �جلاهزة  �الأبنية  ت�صّنع 

جمال  ت�صميمها  يف  وير�عى  �الأخ�صاب، 

�إذ  �ل�صكل، و�ال�صتجابة لل�صروط �لبيئية 

ت�صتخدم يف �صناعتها مو�ّد عازلة للحر�رة 

�إىل  حتتاج  ال  فهي  وبالتايل  ولل�صقيع، 

�صديقة  تعترب  لذلك  و�لتدفئة،  �لتربيد 

�لرتكيب  �صريعة  �أنها  كما  للبيئة، 

يتعّلق مبقاومة  ما  يف  �ملئة  يف   100 و�آمنة 

�لطبيعية،  و�لعو�مل  و�حل��ر�ئ��ق  �ل��زالزل 

لكّنها ت�صتلزم �صيانة د�ئمة. يف معظم 

�جل��اه��زة  �الأب��ن��ي��ة  ُت�صتخدم  �الأح��ي��ان 

كمكاتب �أو كم�صاكن لالجئني يف 

حاالت �حلرب.



البي�ت اجلاهزة املعدنية

�ملبيعات  م�صوؤولة  تو�صح 

للبيوت  »دالل  ���ص��رك��ة  يف 

حمود  مي  �ل�صيدة  �جلاهزة« 

ه��ذه  �أن  »�جل��ي�����ص«  ملجلة 

لبنان  يف  ب��د�أت  قد  �ل�صناعة 

منذ �لعام 1985، و�أن �ل�صركة 

ت�صتخدم نوعّية �حلديد �ملز�أبق 

يف �صناعة �لهيكل �خلارجي 

و�أل����و�ًح����ا م��ن �حل��دي��د من 

بني  ويف�صل  و�خلارج،  �لد�خل 

�لطبقتني مادة عازلة للحر�رة 

و�ل�صقيع تدعى »بولرييفني«. 

من  فمكّونة  �الأر�صية  �أّم��ا 

�خل�صب و»�لفينيل«، و�ل�صقف 

هو  ما  منه  للجدر�ن،  م�صابه 

مائل  هو  ما  ومنه  م�صتقيم 

وميكن  �صاحط(.  )ب�صكل 

غ�صون  يف  �ل��ب��ن��اء  تركيب 

تقدير،  �أب��ع��د  على  �أ���ص��ب��وع 

من  ي��ك��ون  �أن  ومي��ك��ن 

طبقتني. ولذلك فهو مطلوب 

من �لذين يتوّخون تو�فر بناء 

و�ملهرجانات،  للمنا�صبات،  ب�صرعة  ما 

�لطرقات  �لتي تخلو من  �لنائية  و�ملز�رع 

�الأ�صفلتية.

من  �ملئة  يف   90 نحو  �أن  حمود:  وتوؤّكد 

�لزبائن يطلبون هذه �ملنازل ال�صتخد�مات 

مكتبية و10 يف �ملئة فقط لل�صكن. ولقد 

ن�صط �لطلب �خلارجي عليها بعد �لعام 

�أفغان�صتان و�لعر�ق،  �إبان �حلروب يف   2000

ا بعد حرب متوز )2006(،  ثم ن�صط حمليًّ

يف  �ملهّدمة  �مل�صاكن  ع��ن  للتعوي�ص 

باالإ�صافة  �ملناطق،  ومن  وغريه  �جلنوب 

�إىل بناء �ملجّمعات �ل�صكنية و�ملكاتب 

قي  �ملوؤّقتة  �ملتحدة  �الأمم  لقو�ت  �لتابعة 

لبنان.

�خلارج،  من  �لقطع  �ل�صركة  ت�صتورد 

ت�صّدر  وه��ي  حملًيا،  تركيبها  ويجري 

�إىل �خلارج  �إنتاجها  نحو 25 يف �ملئة من 

�أفغان�صتان  �لعر�ق،  �خلليج،  )�أفريقيا، 

و�لكويت(...

�أنه  �لبناء  من  �لنوع  هذ�  ميز�ت  ومن 

وطويل  �لعادي،  �لبناء  من  كلفة  �أق��ّل 

تركيبه  ���ص��رع��ة  ع��ن  ف�����ص��اًل  �ل��ع��م��ر، 

�لقيا�صية، و�صرعة نقله. فالبيت �جلاهز 

�الأر�ص  متهيد  من  �أكرث  �ىل  يحتاج  ال 

وميكن  �ل��زو�ي��ا.  حتت  ركائز  و�إق��ام��ة 

�لذي  �لقيا�ص  وف��ق  وتركيبه  ت�صنيعه 

�لتجهيز�ت  كامل  مع  �لزبون،  يبتغيه 

و�لتمديد�ت �ل�صحية.

�ملعدنية  �ل��ب��ي��وت  ت�صنيع  ومي��ك��ن 

�لعالية  للمناطق  مالئمة  مبو��صفات 

ولكن  �ل��ث��ل��وج،  فيها  ت��ك��رُث  �ل��ت��ي 

كلفتها ت�صبح �أعلى من �ل�صعر �لعادي 

�ملربع  للمرت  دوالًر�   220 من  يبد�أ  �ل��ذي 

�لتجهيز�ت  ويرتفع بن�صب متفاوتة وفق 

�لتي يطلبها �لزبون يف �لبيت، 

�أو �ملكتب.

و�أ�صارت حمود �إىل �أن �لبيوت 

�ملنا�صب  �حل��ّل  هي  �جلاهزة 

�صّيما  وال  �ل�صكنية،  لالأزمة 

حيث  �لريفية،  �ملناطق  يف 

�أ�صعار �الأر��صي متدّنية.

ماذا عن البي�ت اخل�سبية؟

هل يختلف �لو�صع بالن�صبة 

�مل�صّنعة  �جلاهزة  �لبيوت  �إىل 

من �خل�صب؟

ي��و���ص��ح �مل��دي��ر �الإق��ل��ي��م��ي 

»فونيك�ص«  ل��صركة  �لعام 

ربيع  �ملهند�ص  �إن��دف��ك��و(  )جمموعة 

بت�صنيع  ب���د�أت  �ل�صركة  �أن  �الأ�صطا 

�لعام  منذ  �جل��اه��زة  �خل�صبية  �لبيوت 

تر�صيد  �إىل  �صعيها  �إط��ار  يف  وذلك   ،2013

توؤّمن  �لبيوت  فهذه  �لطاقة،  ��صتهالك 

مّم  ج��ّد�،  عالية  بن�صبة  للحر�رة  ع��زاًل 

يخّفف من ��صتهالك �لطاقة للتدفئة �أو 

للتربيد.

يجيب  �الأخ�صاب؟  تاأمني  يتّم  �أين  من 

�ملهند�ص �الأ�صطا: متلك �ملجموعة �آالف 

يف  �لغابات  من  �ملربعة  �لكيلومرت�ت 

وبالتايل  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 

�الأ�صفر  �خل�صب  من  �الأولية  �مل��و�د  ف��اإن 

)yellow Pine( موؤّمنة باأ�صعار تناف�صية 

ذي  �إنتاج  ولتحقيق  جّيدة.  ومبو��صفات 

عمل  فريق  ت��دري��ب  مّت  ع���اٍل،  م�صتوى 

�ل�صناعة،  هذه  تقنيات  على  �أملانيا  يف 

اقت�صاد 

ومال
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املهند�ص ربيع االأ�سطا



�لعزل  بكيفية  يتعلق  م��ا  ا  وخ�صو�صً

�حلر�ري.

وبنتيجة مباحثات مع �ملركز �للبناين 

وبناء  لبنان  م�صرف  ومع  �لطاقة  حلفظ 

�لبيوت  هذه  باتت  فنية،  در��صات  على 

�ملدعومة  �خل�صر�ء  بالقرو�ص  م�صمولة 

ي�صتطيع  بحيث  لبنان،  م�صرف  م��ن 

�حل�صول  منها  بيت  ب�صر�ء  يرغب  من 

على قر�ص بفائدة و�حد يف �ملئة مع فرتة 

�إطار  �صمن  وذلك  �صنو�ت،  الأربع  �صماح 

 NEEREA National Energy م�صروع

 Efficiency Renewable Energy
.Action

�أ�صعار  �أن  �الأ�صطا  �ملهند�ص  و�أو���ص��ح 

�لبيوت �جلاهزة �مل�صتوردة من �أوروبا تفوق 

�أنه  �أ�صعار تلك �مل�صّنعة يف لبنان، علًما 

ا،  حمليًّ �مل�صّنعة  �لبيوت  �إيجابيات  من 

مع  وذوق��ه  �لزبون  طلب  وفق  ت�صميمها 

فر�ص  وخلق  �لعاملية  �ملو��صفات  مر�عاة 

�للبنانيني.  و�لتقنيني  عمل للمهند�صني 

وعّما �إذ� كانت �ملجموعة ت�صّدر �لبيوت 

يجيب:  �خلارج،  �إىل  �جلاهزة 

ال ن�صّدر �إىل �خلارج الأن هدفنا 

تغطية طلبات �ل�صوق �ملحلي 

ا  وخ�صو�صً كثرية،  وهي  �أواًل 

كاملنت  �جلبلية  �ملناطق  يف 

�الأعلى فاريا-عيون �ل�صيمان 

فقر�...

ي��ت��ع��ّل��ق  م���ا  يف 

�لبيوت  ب��اأ���ص��ع��ار 

يقول  �خل�صبية، 

�إن �صعر �ملرت �ملرّبع 

بني  ي��رو�ح  �لو�حد 

�ل���600 و�الأل��ف دوالر 

�أمريكي، ويتوّقف 

على  �ل�صعر  ه��ذ� 

ط��ل��ب��ات �ل��زب��ون 

حمدّدة،  ملو��صفات 

خ�ّص  م��ا  يف  �أم���ا 

�مل�����ص��اح��ة ف��ه��ذه 

تتاألف  قد  �لبيوت 

وت�صل  طابق  م��ن 

�إىل ثالثة طو�بق.

�الأ�صطا  �ملهند�ص  تقدير�ت  وفق  �أخ��رًي� 

�لر�صمية غري متو�فرة(، ما  )�الح�صاء�ت 

منخف�صة  �ل�صناعة  هذه  منو  ن�صبة  تز�ل 

�للبنانية،  �ل�صناعة  حجم  �إىل  بالن�صبة 

وكذلك �الأمر بالن�صبة �إىل �لناجت �ملحلي.

اللبناني�ن ل يتقّبل�ن الفكرة

�صركة  �صاحب  يعترب  جهته،  م��ن 

»رّي�ص وم�صاركوه« �أن �للبنانيني �إجمااًل 

ال يتقّبلون فكرة �لبيوت �جلاهزة، على 

يف   90 بن�صبة  �ليوم  �نت�صارها  من  �لرغم 

فاإن منو  ولذلك  و�أمريكا،  �أوروبا  �ملئة يف 

هذ� �لقطاع يف لبنان ما ز�ل بطيًئا.

يف  �مل�صريف  �لقطاع  يف  عملت  ويقول، 

ورومانيا،  �الأمريكية،  �ملتحدة  �لواليات 

�إىل  �جلاهزة  �لبيوت  �صناعة  نقلت  ثم 

�لبيوت  هذه  ميزة   .2003 �لعام  يف  لبنان 

�مل���و�د  لناحية  للبيئة  �صديقة  �أن��ه��ا 

�إىل  �إ�صافة  للحر�رة،  و�لعازلة  �مل�صتخدمة 

ا مع ��صتخد�م  �أنها منازل �صحّية وخ�صو�صً

�أخ�صاب �الأرز و�ل�صنديان �لتي تفوح منها 

�الأم��ان  حيث  من  �أم��ا  عطرية.  ر�ئحة 

فهي �آمنة 100 يف �ملئة حيال خطر �لزالزل 

�أنها  و�لثلوج، كما  و�لعو��صف  و�حلر�ئق 

�صريعة �لرتكيب. �أما عن وجهة �لبيوت 

�ملناطق  فهي  �صركته  ت�صّنعها  �لتي 

�جلبلية ب�صكل خا�ص )زغرتا، �لزعرور، 

ب�صكنتا، فقر�، كفرذبيان، ر��صانا...(، 

يف  �الأر����ص��ي  �صعر  �رتفاع  ب�صبب  وذل��ك 

من  ج��زء  ت�صدير  يتّم  كذلك  �مل���دن، 

�النتاج �إىل �خلارج.

بداية حّل لأزمة ال�سكن؟

بد�ية  �جلاهزة  �لبيوت  هذه  تكون  قد 

ظّل  يف  لبنان  يف  �ل�صكن  مل�صكل  حّل 

�إمكان  ع��دم  �أن  �إاّل  �لر�هنة،  �الأزم���ة 

من  ��صتفادتها  وع��دم  ثمنها  تق�صيط 

�لقرو�ص �مل�صرفية يجعل من حتّقق هذه 

�لفر�صية �أمًر� �صعًبا. وبالتايل فاإن مقاربة 

�لقطاع  �لز�وية حتّمل  �ملو�صوع من هذه 

�لوقت  يف  �أق��ل��ه  يحتمل،  مم��ا  �أك���رث 

�حلايل، �أواًل الأن ثقافة �لبيوت 

�جلاهزة ما ز�لت قيد �النت�صار 

ع��ن��د �ل��ل��ب��ن��ان��ي��ني، وث��ان��ًي��ا 

�ملالية  �ال�صرت�تيجيات  الأن 

�لعقاري  �لقطاع  تويل  �ملّتبعة 

»�لتقليدي« �الأولوية.
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اأرز  حممية  تعترب 

الأكرب  الطبيعية  ال�س�ف 

اآخر  وهي  لبنان،  يف  ن�عها  من 

مهم  وم�ئل  جن�ًبا،  اللبناين  لالأرز  امتداد 

 160 ح�اىل  م�ساحتها  تبلغ  املهاجرة.  للطي�ر 

الأرز  غابات  من   %30 على  وحتت�ي  كلم2 

عني  اأرز  غابة  ت�سم:  وهي  لبنان،  يف  املتبقية 

وغابة  الباروك،  اأرز  غابة  مبهريه،   – زحلتا 

يف  املحمية  هذه  اأن�سئت  ال�س�ف.  معا�سر  اأرز 

اأعلنتها منظمة  العام 2005،  العام 1996، ويف 

بها،  املحيطة   »22« ال�  القرى  مع  الأوني�سك� 

 500 م�ساحة  تغطي  حي�ي  حميط  حممية 

كلم2، اأي نح� 5% من م�ساحة ال�طن.

روؤية 

وخطة خم�سية

تنوعها  �إىل  ب��االإ���ص��اف��ة 

يتطّور  و�ل��ذي  ج��ًد�  �لغني  �لبيولوجي 

�للبونات  ع���ودة  م��ع  ملفت  ب�صكل 

�ل��ذئ��اب  و�أه��م��ه��ا  �حل��ج��م  �ملتو�صطة 

بارتباطها  �ملحمية  هذه  تتميز  و�لو�صق، 

باملجتمع �ملحلي �لذي ي�صارك يف �إد�رتها 

لكل  �لر�عية  �لبيئة  وز�رة  ب��اإ���ص��ر�ف 

لبنان)�أ�صبح  يف  �لطبيعية  �ملحميات 

عددها 14 حممية(.

لتحقيق  �ل�صوف  �أرز  حممية  تعمل 

�أربعة �أهد�ف �أ�صا�صية، هي:

على  و�ملحافظة  �لطبيعة  حماية   •
�لكائنات �حلية.

طريق  عن  �ملحليني  �ل�صّكان  دعم   •
�لتنمية �مل�صتد�مة.

• و�صع �ملحمية على خارطة �ملحميات 
�لعاملية.

• بناء قدر�ت فريق �لعمل وتعزيزها.
ول��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذه �الأه������د�ف �أع���دت 

�لبيئة،  وز�رة  مع  وبالتعاون  �ملحمية، 

�لعمل  ب���د�أ  خم�صية  خطة 

 ،2013 �لثاين  كانون  يف  بها 

تتمحور حول �الآتي:

تاأهيل  و�إع����ادة  حماية   -

و�ل�صالمة  �لبيولوجي  �لتنّوع 

�الإي��ك��ول��وج��ي��ة وخ��دم��ات 

�لنظم �الإيكولوجية.

�لفريق  فعالية  ت��ع��زي��ز   -

خالل  م��ن  وق��در�ت��ه  �الإد�ري 

و�الأدو�ت،  �مل��ر�ف��ق،  ت��اأم��ني 

الإد�رة م�صاحة  �لالزمة  و�ملو�رد 

و��صعة.

حممية اأرز ال�سوف

جتربة من�ذجية للتنمية 

�سمن مفه�م بيئي متكامل



مع  �ملحليني،  �الأع��م��ال  رو�د  دع��م   -

�لرتكيز على �لفئات �الأ�صعف )�لن�صاء، 

و�ل�صباب و�لعاطلني عن �لعمل(.

�أرز �ل�صوف على  - تعزيز موقع حممية 

كوجهة  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي  �مل�صتويني 

رئي�صية لل�صياحة �لبيئية.

 

احلماية: اإنتاج احلطب ال�سناعي اأبرز 

الجنازات

�حليوي  �لتنّوع  حماية  �صعيد  على 

ومر�قبته، مّت �إعد�د خطة الإعادة تاأهيل 

لكي  وحت�صينها  �الإيكولوجية  �لنظم 

�لتغري�ت  م��ع  تكيًفا  �أك��رث  تكون 

تاأهيل  مت  �الإط���ار،  ه��ذ�  ويف  �ملناخية. 

�أر��صي  من  هكتاًر�   160 عن  يزيد  ما 

�ملحمية مبناطقها �لثالث )�لنو�ة و�لعزل 

�ملجتمع  مع  بالتعاون  وذلك  و�لتنمية( 

�لزر�عية.  و�لتعاونيات  و�لبلديات  �ملحلي 

�لتاأهيل  �إع��ادة  عمليات  �عتمدت  وقد 

على �أ�صاليب وو�صائل خمتلفة ومتنوعة. 

�أما �الإجناز �الأبرز و�ملثل �حلي على �لعمل 

�إن��ت��اج  فهو  �مل��ج��ال،  ه��ذ�  يف  �مل�صتد�م 

وز�رة  مع  بالتعاون  �ل�صناعي،  �حلطب 

تخفيف خطر حر�ئق  فبهدف  �لزر�عة. 

للح�صول  قطعها  من  و�حل��ّد  �لغابات 

ف�صل  يف  للتدفئة  كمادة  �حلطب  على 

�حليوية  �لكتلة  حتويل  مّت  �ل�صتاء، 

�لنباتات  من  مكونة  ع�صوية  )م��و�د 

بعد  �لدقيقة(  و�لكائنات  و�حليو�نات 

�إىل حطب  �لزيتون،  خلطها مع جفت 

�حلطب  ع��ن  يغني  م�صغوط  �صناعي 

�لطبيعي. وينتج معمل �لكتلة �حليوية 

حو�ىل  ب�صتفني،  �ل�صيمي-  منطقة  يف 

�أن  مليوين حطبة م�صغوطة �صنوًيا على 

ي�صل يف مرحلة الحقة �إىل خم�صة ماليني 

تغطي حاجة �ملنطقة بكاملها. يذكر 

يف هذ� �ل�صياق �أن �ملحمية وزعت كمية 

من �حلطب جماًنا على �لعائالت �ملعوزة 

مّت  ذل��ك  �إىل  �لبلديات.  مع  بالتعاون 

جتهيز فريق �حلماية �لذي يتفّرغ �أفر�ده 

ومنع  �ملخالفات  وقمع  �لدوريات  لت�صيري 

�لتجاوز�ت.

 

الأبحاث واملراقبة: ظه�ر اأن�اع كانت 

منقر�سة واأخرى نادرة

ومر�قبة  �لعلمية  �الأب��ح��اث  �إط���ار  يف 

�الحتاد  مع  وبالتعاون  �حليوي،  �لتنوع 

�لعمل  ترّكز  �لطبيعة،  حلماية  �لعاملي 

يف  �الأنو�ع  لو�ئح  خمتلف  مر�جعة  على 

�لنباتات  ت�صم الئحة  �ملحمية. ويف حني 

تتوزع  نباتية(،  عائلة   101( نوًعا   1056
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�لطيور،  من  نوًعا   290 بني  �حليو�نات 

من  نوًعا  و27  �للبونات،  من  نوًعا  و31 

�إع��د�د  مّت  وق��د  و�لربمائيات.  �ل��زو�ح��ف 

يف  �حل��ي��وي  للتنوع  )م��ل��ف(  حمفظة 

للمر�قبة.  متكاملة  وخطة  �ملحمية 

ومن �الإجناز�ت �لتي ما ز�ل �لعمل فيها 

�لذي  �جلبل  وعل  �إدخال  �إعادة  م�صتمًر�، 

ك���ان ق��د �ن��ق��ر���ص من 

قبل  لبنان  جبال 

ح���و�ىل ق���رن من 

ومر�قبة  �ل��زم��ن، 

 )Caracal( لو�صق�

�ل����������ذي ي��ع��ت��رب 

ظ��ه��وره م��ن �أه��م 

على  حت��ق��ق  م���ا 

م�صتوى �حلماية يف 

ا  خ�صو�صً �ملحمية 

عموًما،  لبنان  ويف 

�صكل  على  للعي�ص  �لذئاب  ع��ودة  �إىل 

جمموعات يف �ملحمية.

 

ال�سياحة البيئية: مراعاة البيئة وتاأمني 

التنمية امل�ستدامة

تعتمد �ل�صياحة �لبيئية على �لطبيعة 

حلمايتها  �أد�ة  نف�صه  �لوقت  يف  وتكون 

�مل�صتد�مة  �لتنمية  ول��ت��اأم��ني 

لل�ص�ك�ان �مل�ح�ل�ي�ني. 

يجري  �لعمل  ز�ل  م��ا  �الإط����ار،  ه��ذ�  يف 

وحت�صني  �لتحتية  �لبنى  لتطوير  حثيًثا 

من  جلًيا  يظهر  ما  وه��ذ�  �خل��دم��ات. 

�ملحمية  م��د�خ��ل  ك��ل  جتهيز  خ��الل 

�لطاقة  لتوليد  �ل�صم�صية  �لطاقة  باألو�ح 

من  �صبكة  وت��اأه��ي��ل  �لكهربائية، 

�ملحمية  د�خل  كلم   250 بطول  �لدروب 

�إ�صار�ت  و�صع  �إىل  باالإ�صافة  وحميطها، 

وبهدف  معلومات.  ولوحات  توجيهية 

�ملحمية  ��صتح�صلت  �لتلوث،  من  �حلّد 

على  تعمالن  �صغريتني  حافلتني  على 

�ل�صو�ح  لنقل  �لكهربائية  �ل��ط��اق��ة 

د�خلها. وقد بد�أ �لرتويج العتماد »�لبناء 

ت�صميمه  يف  ت��ر�ع��ى  �ل���ذي  �الأخ�����ص��ر« 

�لبيئية  �ملعايري  و��صتخد�مه  وت�صييده 

ا،  �أي�صً �الإطار  هذ�  يف  �ال�صتد�مة.  و�صروط 

معا�صر  يف  �ملحمية«  »بيت  تاأهيل  مّت 

ل���الإد�رة(،  �ملخ�ص�ص  )�ملبنى  �ل�صوف، 

وجتهيزه  قدمي  بيت  ترميم  خالل  من 

�الأب��رز  �الإجن��از  �أم��ا  �ل�صم�صية.  بالطاقة 

�لذي  عميق«  »طاولة  مبنى  �إن�صاء  فهو 

�لتي  �مل�صابقة  يف  �الأوىل  �جل��ائ��زة  ن��ال 

�الإمنائي  �ملتحدة  �الأمم  برنامج  نظمها 

ومركز IPT للطاقة �ملتجددة، كاأف�صل 

مبنى بيئي يف لبنان. يحتوي �ملبنى على 

بلدية  م��اأك��والت  يقّدم  بيئي  مطعم 

تقليدية تتوىل �صنعها �صيد�ت من �لقرى 

�ملحاذية باإ�صر�ف »�صوق �لطيب« و�إد�رته، 

وبالتعاون مع م�صلحة �آل �صكاف.
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ركن  ه��و  �ملحلي  �ملجتمع  �أّن  ومب��ا 

من  كان  �لبيئية،  لل�صياحة  �أ�صا�صي 

�ملحليني  �ل�صّكان  ت�صجيع  �لطبيعي 

�صياحية  خ��دم��ات  الإن�����ص��اء  ودع��م��ه��م 

�الإر�صاد  �ل�صيافة،  وط��اوالت  بيوت  مثل 

�لبيتية  �ملاأكوالت  �صناعة  �ل�صياحي، 

�لغاية،  ولهذه  وغريها.  �ليدوية  و�حلرف 

مقّدمي  لكل  تدريبية  بر�مج  ُنظمت 

�مل�صوؤولني  �إىل  باالإ�صافة  �خلدمات  تلك 

منطقة  يف  �ل�صياحية  �مل��ر�ف��ق  ع��ن 

�لتنمية يف �ملحمية، ويف �ملناطق �ل�صوفية 

مّت  �جل��ه��ود،  ه��ذه  وبنتيجة  �مل��ح��اذي��ة. 

باملحمية،  خا�ص  للجودة  �صعار  �إع��د�د 

و�صبكة �ل�صياحة �لبيئية، باالإ�صافة �إىل 

�ملحليني  �ل�صو�ح  لت�صجيع  �صياحية  رزم 

لل�صياحة  خر�ئط  ت�صمنت  و�الأج��ان��ب، 

�لبيئية لعدد من �لقرى مع �إعطاء كل 

قرية طابعها �ملتميز.

الت�عية البيئية: م�اطن يتبّنى اأرزة

�لو�صائل  مبختلف  �ملحمية  عملت 

�ملتاحة على ن�صر �لوعي �لبيئي يف �ملد�ر�ص 

ولدى  �ملحلي  �ملجتمع  ويف  و�جلامعات، 

ترّكز  �لنا�صطة.  و�الأن��دي��ة  �جلمعيات 

مو�صوع  على  �لبيئية  �لتوعية  حمالت 

معني كل عام وقد �أتت بنتائج عملية 

�حل�صر،  ال  �ملثال  �صبيل  على  ملمو�صة. 

برج  وبناء  ت�صميم  من  طالب  متكن 

خ�صبي مقابل �لربكة �جلبلية يف غابة 

و�حليو�نات  �لطيور  ملر�قبة  �لباروك  �أرز 

جمموعة  مب�����ص��اع��دة  وذل���ك  �ل��ربي��ة، 

�إيطالية  موؤ�ص�صة  من  �ملهند�صني  من 

متخ�ص�صة. يحمل هذ� �لربج ر�صالة بيئية 

و��صحة، وهو جزء من حملة مكافحة 

�لدعوة  خ��الل  م��ن  �لع�صو�ئي،  �لبناء 

ب�صكل  �ملحمية  حميط  يف  �لبناء  �إىل 

وتنوعها.  ت�صاري�صها  م��ع  يتكامل 

لل�صاحات  مقعد  ت�صميم  هو  �آخر،  مثل 

�لعامة يف قرى �ملحمية م�صد�ص �الأ�صالع 

م�صتوحى من كوز �صجرة �الأرز، حيث مّت 

بلدة  �صاحة  �الأول منه يف  �الأمنوذج  و�صع 
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معا�صر �ل�صوف. ومبا �أن �ل�صيد �لع�صو�ئي 

على  كبرًي�  خطًر�  �الآخ��ر  هو  ي�صكل 

عديدة  �صنوية  حمالت  نظمت  �لبيئة، 

لزيادة �لوعي حوله و�لتعّرف �إىل �لنباتات 

و�حل��ي��و�ن��ات  و�ل��ط��ي��ور  �الأرز  وغ��اب��ات 

�ملنطقة  �ملو�طنني يف  ولت�صجيع  وغريها. 

ولبنان على �النخر�ط يف �لرب�مج �لبيئية، 

ت�صتمر �ملحمية يف تطوير برنامج »تبّني 

�أرزة«، حيث ميكن الأي �صخ�ص مقابل 

و�حل�صول  با�صمه  �أرزة  زرع  ب�صيط  مبلغ 

ع�صوّية  وبطاقة  ملكية  �صهادة  على 

و�صع  مع  �ملحمية،  �إىل  �لدخول  تخوله 

�إ�صارة خ�صبية حتمل �إ�صمه و�لتاريخ ورقم 

�الأرزة. 

 

التنمية الريفية: 

دعم احِلرف واملنتجات التقليدية

بتنفيذ  �ل�صوف  �أرز  جمعية  با�صرت 

 ،1999 �لعام  يف  �لريفية  �لتنمية  برنامج 

�ملحلي  �ملجتمع  دع��م  �إىل  يهدف  وه��و 

و�ملنتجات  �حِل��رف  على  �ملحافظة  عرب 

نوعية  لتح�صني  وتطويرها  �لتقليدية 

�حلياة وت�صجيع �ل�صّكان �ملحليني على 

�ملحمية  �صعت  لقد  ريفهم.  يف  �لبقاء 

ي��ب��د�أ  متكامل  ب��رن��ام��ج  ت��ط��وي��ر  �إىل 

بالتوعية و�لتدريب مروًر� بالدعم ومن ثم 

�لغاية، قامت �جلمعية  ولهذه  �لت�صويق. 

�ل�صحيحة  �لطرق  على  �لن�صاء  بتدريب 

وحفظها.  �لبلدية  �ملنتوجات  لت�صنيع 

ثالثة  �أن�صاأت  �لعملية،  هذه  ولت�صهيل 

)جباع،  �ملحيطة  �ل��ق��رى  يف  م�صاغل 

وبعذر�ن(  مر�صتي، 

باملعد�ت  جمهزة 

لعملية  �ل�صرورية 

�ملنتجات  ح��ف��ظ 

وت��ع��ل��ي��ب��ه��ا وف��ق 

�ل�صحية،  �ل�صروط 

�لعمل  �أن  علًما 

ي��خ�����ص��ع مل��ر�ق��ب��ة 

�خ��ت�����ص��ا���ص��ي��ني 

�مل��ج��ال.  ه���ذ�  يف 

�ل��زر�ع��ة  �أن  ومب��ا 

م���ا ز�ل�����ت �مل����ورد 

للكثري  �الأ�صا�صي 

م���ن �ل�����ص��ّك��ان 

�مل�����ح�����ل�����ي�����ني، 

ف��ق��د �رت���ك���زت 

على  �ل��ت��وع��ي��ة 

�ملمار�صات  جعل 

�ل��زر�ع��ي��ة �أك��رث 

مع  تكاماًل  و�أك��رث  للبيئة،  �صد�قة 

�إن  �لقول  وميكن  �لطبيعة.  حماية 

من  كبرية  خ��ط��و�ت  خطا  �ل��ربن��ام��ج 

�لعمل  وور���ص  �مل�صتمر  �لتدريب  خ��الل 

وبالتايل �لت�صويق.

 

بناء القدرات: 

تنظيم ور�ص عمل ودورات تدريبية

�أك��رث  �أ���ص��ب��ح��ت  �الأه�����د�ف  �أّن  مب��ا 

و�صوًحا مع �خلطة �خلم�صية، بد�أ �لعمل 

�ل�صركاء  ك��ل  ق���در�ت  تنمية  على 

م�����ن م���وظ���ف���ني 

و�أبناء  ومتطّوعني 

�ملحلي  �ملجتمع 

�إىل  ب���االإ����ص���اف���ة 

�ل��زّو�ر. لهذ� تعمل 

�ملحمية، وب�صكل 

على  م�����ص��ت��م��ر، 

تنظيم ور�ص عمل 

تدريبية  ودور�ت 

�ملجاالت  كل  يف 

�ل����ت����ي ت��ت��ع��ل��ق 

عملها،  بطبيعة 

ي�صارك فيها �إىل فريق �لعمل، �لبلديات، 

�خلدمات  مقّدمو  �ملحليون،  �ملر�صدون 

حول �ملحمية و�ملز�رعون وغريهم. كما 

ب��دور�ت  �ملحمية  عمل  فريق  ي�صارك 

تدريبية متخ�ص�صة د�خل لبنان وخارجه. 

برنامج  �أن  �إىل  ه��ن��ا  �الإ����ص���ارة  جت���در 

�لوكالة  م��ن  �مل��م��ول  ك���اب«  »ب��ل��دي 

و�لذي   )USAID( للتنمية  �الأمريكية 

من  جمموعة  عرب   MSI �صركة  نّفذته 

نوعية  نقلة  �صّكل  �ملحرتفني،  �ملدّربني 

�أ�صبح  �لذي  �الإد�ري  �لعمل  �صعيد  على 
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وتنظيًما،  ح��رف��ي��ًة  �أك���رث 

�صيا�صات  �ع��ت��م��اد  بف�صل 

و�إد�رة  �لب�صرية  باملو�رد  تتعلق 

�ملتطّوعني و�الأمور �الإد�رية و�ملالية.

 

غابة اأرز الباروك

على  �لفريدي�ص  �ل��ب��اروك-  بلدة  تقع 

على  لبنان  جلبل  �لغربية  �ملنحدر�ت 

وتعترب  مرت،  و1900   1000 بني  ير�وح  �رتفاع 

وهي  �لوطني،  و�لن�صيد  و�لنبع  �الأرز  بلدة 

من �أكرث �لقرى �صهرة يف منطقة �ل�صوف 

غابة  من  هذه  �صهرتها  ت�صتمد  ولبنان. 

�لبلدة  كونها  ومن  نبعها،  ومن  �الأرز، 

�لتي ترعرع فيها �ل�صاعر �لكبري ر�صيد 

�للبناين،  �لوطني  �لن�صيد  موؤّلف  نخله 

و�ل�صيخ �جلليل �أبو ح�صن عارف حالوي، 

يف  �لبارزة  �لدينية  �ملرجعيات  �أهم  �أحد 

�لقرن �لع�صرين.

 400 �ل��ب��اروك  �أرز  غابة  م�صاحة  تبلغ 

�الأك��رب  �جل��زء  ت�صّكل  وه��ي  هكتار 

�حليوي،  �ملحيط  �ل�صوف  حممية  من 

جبل  من  و��صعة  م�صاحات  تغطي  �إذ 

دور  �لفريدي�ص  للباروك-  و�لبقاع.  لبنان 

بلديتها  عرب  �ملحمية  �إد�رة  يف  �أ�صا�صي 

ومتطّوعيها وفريق عملها.

من  �ملحمية  �ملنطقة  متتد 

جبل  �إىل  �صمااًل  �لبيدر  �صهر 

بجبل  م����روًر�  ج��ن��وًب��ا  نيحا 

�صل�صلة  ط��ول  على  �ل��ب��اروك 

وتغطي  �لغربية.  لبنان  جبال 

�ملنحدر�ت  �لبلوط  غ��اب��ات 

وغابات  �ل�صرقية،  �ل�صمالية 

�ملنحدر�ت  و�لبلوط  �لعرعر 

�جلنوبية �ل�صرقية.

درب الباروك 

لل�سياحة البيئية

ه�����ذ� �ل�������درب خم�����ص�����ص 

يحبون  �ل��ذي��ن  �ل�صري  ل��ه��و�ة 

�ال�صتمتاع باملناظر �لطبيعية 

من  يبد�أ  وه��و  معاملها.  و��صتك�صاف 

�أرز �لباروك ملحمية �ل�صوف  مدخل غابة 

مرًت�،   1350 �رتفاع  على  �حليوي  �ملحيط 

ويتجه نزواًل عرب �ملعامل �الآتية:

)يقع  �لثقايف  نخله  ر�صيد  مركز   -

�ل�صاعة  من  ويفتح  �لنبع  من  بالقرب 

�لتا�صعة �صباًحا �إىل �لر�بعة بعد �لظهر(.

- مطحنة �لن�ص �ملائية.

�أنطونيو�ص  مار  كني�صة   -

�لكبري.

�أبو  �جلليل  �ل�صيخ  مقام   -

ح�صن عارف حالوي.

- مع�صرة �لوطى للعنب.

- مع�صرة �لعنب �لرومانية يف �لوطى.

- غابة دلبون و�صجرة �أم �صر�طيط.

- ج�صر �لدلبي �لتاريخي.

ثم ي�صعد �لدرب باجتاه غابة �أرز �لباروك 

عليه  �ل�صري  وميكن  �ملحمية،  ومدخل 

عرب خطني ق�صريين:

�لطبيعة،  درب  �الأول:  �خلط 

�لطبيعة  ملحّبي  خم�ص�ص  وهو 

يحفل  �إن���ه  �إذ  وللم�صورين 

�الأّخ��اذة،  �لطبيعية  باملناظر 

حيث  �ل�صنوبر  م��ن  وبغابة 

�لهو�ء �لنقي �ملنع�ص.

�لقرية،  درب  �لثاين:  �لدرب 

بحيث  �الأول،  من  �أطول  وهو 

مي�صي  �أن  ل��ل��ز�ئ��ر  ميكن 

لتذّوق  �لقرية  يف  �أط��ول  وقًتا 

�ملاأكوالت �ملحلية يف �ل�صوق، 

ول��ل��ت��ع��ّرف ع��ل��ى ���ص��ّك��ان 

زيارة  ميكنه  كما  �لبلدة، 

و�ل�صياحية  �لتاريخية  �ملعامل 

�ملتنوعة فيها.

�صياحة 

بيئية
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بوزير  ممثلاً  عون  مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  برعاية 

الثقافة غطا�س خوري، احتفلت وزارة الثقافة مبا�شية املتحف 

الوطني )1942- 2017( باللحن والأغنية، يف احتفال اأقيم على 

ح�شور  يف  امل��ت��ح��ف  درج 

�شيا�شية  ���ش��خ�����ش��ي��ات 

وفنية  وثقافية  ودي��ن��ي��ة 

واجتماعية.

الوطني  الن�شيد  ب��ع��د 

اللبناين، اأّدت الأورك�شرتا 

ال��وط��ن��ي��ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

 – ال�����ش��رق  للمو�شيقى 

املاي�شرتو  بقيادة  عربية 

مو�شيقى  احل��اج،  اأن��دري��ه 

»ويبقى  بعنوان  الفتتاح 

اأندريه  )تاأليف  الوطن« 

احلفل  اأحيا  ثم  احل��اج(، 

ملحم  اللبناين  الفنان 

زين الذي قدم على امل�شرح 

منها  الأورك�����ش��رتا،  برفقة  الوطنية  الأغ��اين  من  جمموعة 

»لبنان يا قطعة �شما« )�شعر: يون�س الإبن، حلن وديع ال�شايف(، 

التي افتتح بها الحتفالية.

كما تخّلل احلفل العديد من الأغاين املميزة واخلالدة التي 

ا عن ظهر قلب مثل: »يا طري«، لفريوز  حفظها النا�س عموماً

حبايب«  يا  كتري  »ا�شتقنا  رحباين(،  الأخوين  وحلن  )�شعر 

يا  اإ�شمك  »بكتب  نا�شيف(،  )لزكي  عيِنك«  و»رم�شة 

بلدي« )كلمات وحلن اإيلي �شويري( و»جنات ع مد النظر«، 

و�شواها. 

وزارة  با�شم  خ��وري  غطا�س  الوزير  ق��ّدم  الحتفال،  نهاية  يف 

ا للفنان ملحم زين. ا تكرميياً الثقافة درعاً

اإعداد:  جان د�رك �أبي ياغي

ثقافة وفنون
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ما�سية �ملتحف �لوطني 

باللحن و�لأغنية





اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

�أفكار 

و�بتكار�ت
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ح���وزت���ه  يف 

قطعة   433 حو�ىل 

�لأ�سكال،  خمتلف  من 

عالقة  ل��ه  م��ا  ك��ل  ت�سمل 

�ليومية.  �لع�سكرية  بال�ستعمالت 

معه  وكربت  �ل�سغر  منذ  هو�يته  بد�أت 

حتفه  يعامل  �ليومي.  هاج�سه  باتت  حتى 

كاأولده، ويحر�ص على كل قطعة حر�سه على 

نف�سه، لأنها م�سدر �سعادة له.

عماد  �ملهند�ص  �لتقت  »�جلي�ص«  جملة 

�ملجموعة  هذه  �ساحب  ج�سي  عادل 

و�أ�ساءت  �لبتكار�ت،  من  �لكبرية 

على موهبته �لفّذة و�إبد�عاته �لفنية.

�سنع موقًعا ع�سكرًيا 

بكامل م�ستلزماته

�ملهند�ص عماد عادل ج�سي

موهبة حتويل 

�لال�سيء �إىل قطع فنية

�ملخّيلة �مل�ساك�سة

يف   1960 ال��ع��ام  مواليد  م��ن 

تلّقى  ���ش��ور.  ق�شاء  ج��وي��ا- 

علومه اجلامعية يف اجلامعة 

يف  تخ�ش�س  حيث  العربية 

حقل الهند�شة املعمارية.

يهوى  ك��ان  ���ش��غ��ره،  منذ 

و�شنع  ال��ي��دوي��ة  الأ����ش���غ���ال 

ب�شكل  الفنية  مات  املج�شّ

ب�شكل  والع�شكرية  ع��ام، 

اأه��داف��ه،  ولتحقيق  خ��ا���س. 

األعاب  على  ا�شتحوذ  لطاملا 

على  ليعمل  ال�شغار،  اإخوته 

وم����ن ثم  ت��ف��ك��ي��ك��ه��ا، 

فنّي  �شكل  يف  خلقها  اإعادة 

الأم��ر  ه��ذا  خميلته.  ر�شمته 

ا  كثرياً ليعجب  يكن  مل 

اإخوته  ا  وخ�شو�شاً امل��ق��ّرب��ن، 

تنل  ومل  تابع  لكّنه  ووالديه. 

حلمه،  م��ن  الع��رتا���ش��ات 

ومن اإرادته يف ر�شم م�شوار فنّي 

خا�س به.

كانت  اجل���دّي���ة  ال��ب��داي��ة 

ا.  عندما بلغ عمر ال� 17 عاماً

ا للمدفع  ماً يومها، �شنع جم�شّ

العمل  اأم��ا  عربته،  على   106

نظام �ساروخي م�ساد للطائرات

املهند�س عماد ج�سي



الثاين، فكان من�شة �شواريخ 

ميكن  للطائرات  م�شادة 

بوا�شطة  بعد  عن  ت�شغيلها 

ال���رمي���وت ك���ون���رتول. وق��د 

حر�س يف �شناعة هذه القطع 

�شاحلة  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 

ميكن  فاملدفع  للت�شغيل، 

مدفع  اأّن��ه  لو  كما  يرمي  اأن 

معظم  وك��ذل��ك  حقيقي، 

القطع الباقية.

قطع فريدة

جند  قطعه  بن  جتولنا  اإذا 

يتجاوز  ل  اأكربها  حجم  اأن 

ا، وهي ل ت�شبه  ال� 40 �شنتيمرتاً

غ��ريه��ا م��ن ال��ق��ط��ع. فهي 

يخطر  ل  م��واد  من  م�شنوعة 

بالبال اأنها ميكن اأن ت�شبح 

ومن  فنية.  قطعة  من  ا  ج��زءاً

ت�شاميمه  لأن  اأخ���رى  جهة 

ا اأنه  تتمّيز بطابع فريد، علماً

الورق  على  الت�شميم  ي�شع  ل 

قبل تنفيذه.

اأن  كان  ��ا  اأيًّ ج�شي  يتحّدى 

اأ�شكال  من  اأجن��زه  ما  ينجز 

اإح��دى  اإىل  وي�شري  م��ت��ع��ددة. 

الدبابات التي �شنعها منذ 18 

ا، وهي من عمر ابنه،  عاماً

اأح�شانه  يف  ي�شعه  ك��ان 

خ������لل ع���م���ل���ه ع��ل��ى 

موا�شفاتها،  من  اإجن��ازه��ا. 

تقنية  بطريقة  جمهزة  اأنها 

متّكنها من قذف �شاروخن 

ا بها. ا، وهو يبدو فخوراً معاً

ملاذ� �لقطع �حلربية؟

فقط  حم�����ش��ورة  ه��واي��ت��ه 

فلماذا؟  احلربية،  بالقطع 

معظم  ت�شتهوي  لأنها  يقول: 

ا  النا�س وتلفت الأنظار، موؤّكداً

باأي  يرتبط  ل  الأم��ر  ه��ذا  اأن 

ب�شيء  الأ�شكال  من  �شكل 

ميت اإىل العنف ب�شلة، واإمنا 

اأ�شكال  م��ن  �شكل  جم��رد 

ا���ش��ت��ث��م��ار ط��اق��ة ف��ك��ري��ة. 

املفتوحة  هوايته  اأن  وي�شيف 

تقت�شر  ل  م�شراعيها  على 

الخ���رتاع���ات،  بع�س  ع��ل��ى 

فهدفه اأن ت�شمل كل اأحرف 

الأبجدية، اأي اأن يكون لكل 

حرف اخرتاع اأو اأكرث.

ت�شكيلة  جمموعته  ت�شم 

��م��ات:  وا���ش��ع��ة م���ن امل��ج�����شّ

ط���ائ���رات، قطع  دب���اب���ات، 

�شيانتها  ع��دة  م��ع  حربية 

)كاراج، �شيانة دواليب، ون�س 

لنقل الآليات، دهان...(.

 4 ا،  اأي�شاً املجموعة  عداد  يف 

مدافع ميدان من بينها واحد 

د  زوِّ اإذا  يق�شف  اأن  ميكن 

ومللت  به،  خا�شة  قذائف 

مدولبة حتمل اإحداها راجمة 

ا  مكرباً ا  م��زوداً ا  ر�شا�شاً واأخ��رى 

لل�شوت، وهي جمّهزة بالإ�شاءة 

للمهمات الليلية.

ط��ي��ار،  دون  م���ن  ط���ائ���رة 

�أفكار 

و�بتكار�ت
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دبابة هجومية ثقيلة

ناقلة جند

عربة مدولبة جمهزة مبدفع ر�سا�س ثنائي ثقيل

عربة مدولبة جمهزة مبدفع ر�سا�س ثنائي ثقيل



للطائرات  م�شادة  و�شواريخ 

وطائرة  ��ا،  اإل��ك��رتون��ياً تعمل 

ح��رب��ي��ة جم���ّه���زة ب��اإ���ش��اءة 

قطعة   500 م��ن  وم��رّك��ب��ة 

خم��ت��ل��ف��ة الأ����ش���ك���ال مع 

قاعدة  وعّدتها...  اأ�شلحتها 

طويلة  ���ش��واري��خ،  ل��راج��م��ة 

من  اأ�شناف  املدى.  ومتو�شطة 

والآليات  والرافعات،  الدبابات 

والهدم  للحفر  ت�شتعمل  التي 

الألغام  من  احلقول  وتنظيف 

وتركيب اجل�شور مع كامل 

�شاحنات  اأك�ش�شواراتها، 

ع�شكرية على اأنواعها لنقل 

منتهية  اأدوية  وحقن  الأفراد، 

ال�شلحية، و�شولاً اإىل اأ�شلحة 

رائحة  لها  )م��واد  كيمياوية 

وم�شخات  حقيقية،  ن��اف��ذة 

لتعبئة املواد الكيمياوية...(.

امل��ج��م��وع��ة  يف  ال����لف����ت 

الأول��ي��ة  الإ�شعافات  �شيارتا 

م�شّفحة  ع�شكرية  )اإحداها 

كامل  مع  عادية(  والثانية 

ال���ت���ج���ه���ي���زات )ك�����رمي 

للجروح،  بيتادين  الإلتهاب، 

�شا�س  للح�شا�شية،  ك��رمي 

للعيون...(.

م�ست�سفى ميد�ين

امل�شت�شفى  اإىل  ن��ن��ت��ق��ل 

امل�شنوع  الع�شكري  امليداين 

بل�شتيكية  �شاحنة  م��ن 

تفكيكها  مّت  )ل��ع��ب��ة( 

عملية  بعد  جزيئيات.  اإىل 

ق��ام  البل�شتيك  تنظيف 

الزجاج  من  األ��واح  برتكيب 

التعديلت  بع�س  اإدخ��ال  مع 

ي�شم  ال��ه��ي��ك��ل...  ع��ل��ى 

امل�شت�شفى اإىل طاولة العمليات 

لتخطيط  ا  ج��ه��ازاً امليدانية، 

للجروح،  �شمادات  القلب، 

ع��ل��ب اأدوي�������ة ح��ق��ي��ق��ي��ة، 

من  م�شنوعة  م�شل  اأكيا�س 

عبوات بل�شتيكية مو�شولة 
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طائرة من دون طيارطائرة حربية هجومية

غرفة عمليات داخل امل�ست�سفى امليداين

اإ�سعافات اأولية

م�ست�سفى

ميداين

متحرك



�أفكار 

و�بتكار�ت
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بطريقة  رف��ي��ع��ة  ب��اأن��اب��ي��ب 

ِحرفية.

املجموعة  قطع  تتمركز 

���ش��م��ن م���وق���ع ع�����ش��ك��ري 

متكامل، ا�شتخدم يف �شنعه 

جمّهزة  هند�شية  بلوكات 

على:  يحتوي  وه��و  ب��اإ���ش��اءة، 

ات�شالت  اأجهزة  رادار،  �شا�شة 

م�شّفح  م�شتودع  ل�شلكية، 

اخلارجية،  العمليات  لإدارة 

وغري ذلك...

�آلية ت�سنيع �لقطع

عماد  املهند�س  ي�شتعمل 

ا متنوعة امل�شادر يطّوعها  مواداً

التي  القطع  لت�شب يف خدمة 

لها  ا  مكاناً جتد  اإذ  ينفذها، 

يف كل �شكل من الأ�شكال 

ه��ذه  ب��ن  )م���ن  الهند�شية 

التلفون،  اأزرار   : م��ث��لاً امل���واد 

م��ف��ات��ي��ح الآل����ة احل��ا���ش��ب��ة، 

ح�شوة  ورق��ي��ات،  ن��ظ��ارات، 

الألعاب النارية، غطاء القلم، 

البل�شتيكية،  القداحات 

الرا�شورات...(.

ي��ّت�����ش��م ع��م��ل��ه ب��ال��دق��ة 

وبال�شرعة يف التنفيذ، وجميع 

بح�شب  م��وؤر���ش��ف��ة  اأع��م��ال��ه 

وقد حر�س  الأبجدي،  الرتتيب 

التي  امل��راح��ل  ت�شوير  على 

اإىل  و�شولاً  القطعة  بها  متر 

ل  لكنه  النهائي،  �شكلها 

هذا  يف  ل  املف�شّ ال�شرح  يحّبذ 

متعة  للزائر  وي��رتك  املجال، 

كل  تركيبة  اك��ت�����ش��اف 

قطعة.

فرتة  يف  العمل  ي�شتهويه 

نومه  غرفة  يف  ي�شهر  امل�شاء، 

التي حتّولت اإىل م�شغل دائم، 

انبلج  حتى  يبقى  ا  واأحياناً

الفجر. اأما الوقت امل�شتغرق يف 

تنفيذ كل قطعة فرياوح بن 

وفق  وذلك  واأ�شبوع،  دقائق   10

حجم القطعة.

ح�شلت  التي  املفارقات  من 

معه اأنه اأعجب مرة بهيكل 

ال��دب��اب��ات يف حمل  اإح����دى 

يكن  ومل  �شور،  يف  للألعاب 

واح��دة.  قطعة  اإل  املحل  يف 

التوا�شل  �شاحبه  من  فطلب 

املزيد،  ل�شراء  الوكيل  م��ع 

حواىل  الق�شة  ا�شتغرقت  وقد 

نتيجة.  دون  م��ن  اأ���ش��ه��ر   8

اإىل  اأن ي�شافر  و�شاءت الظروف 

هناك  لل�شياحة،  اأوكرانيا 

وجد يف حمل للألعاب ما كان 

الدبابة  تلك  عنه،  يبحث 

حتمل  اأ�شبحت  التي  اللعبة، 

�شاروخن على متنها...

ل��ك��ن اأي�����ن ي�����ش��ع ه��ذه 

معه  ت�شكن  اإنها  القطع؟ 

ا  جيداً مو�شبة  وهي  بيته،  يف 

الإغلق،  حمكمة  علب  يف 

اإىل  يخرجها  ��ا  دع��ماً تنتظر 

متحف  يف  كو�شعها  النور، 

... مثلاً

اأجهزة تفجري اإلكرتونية

�ساحنة جمهزة 

نظام حفر للألغام 

طاولة جمهزة اأنظمة 

اإلكرتونية لإدارة 

العمليات الع�سكرية

اآلية ثقيلة ملد اجل�سور







من �لقلب
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فجر �لنت�سار

ها قد حتّقق النت�شار على الإرهاب، ليبزغ معه فجر اجلرود، 

لاً بترب �شعاعاته عيون �شهدائنا وجنودنا الأبطال.  مكحِّ

ها قد حتّقق النت�شار على الإرهاب ب�شواعد رجالنا امليامن، 

ال�شرقية  ال�شل�شلة  ا فوق قمم جرود  الوطن �شاخماً وارتفع علم 

يوم  الغابر  ما�شيها  ت�شرتجع  اجل��رود  بهذه  وك��اأيّن  وثغورها، 

اأن  قبل  واللزاب،  وال�شرو  الأرز  من  ب�شاٍط  حتت  تغفو  كانت 

تفتك بها فوؤو�س الغزاة والطامعن يف وهدٍة من الزمن. 

ها قد حتّقق النت�شار على الإرهاب، فعادت اجلرود بعد غربة 

اأن روتهم طويلاً طويلاً  والدم، بعد  اأهلها، يروونها بالعرق  اإىل 

مباء احلياة من وهادها ال�شمر و�شاخماتها البي�س. 

ا يف اأيام معدودات  ويت�شاءل البع�س كيف جلي�شنا اأن يدحر اإرهاباً

ا،  ا واأّرق �شعوباً ل تتجاوز اأ�شابع اليد، وهذا الأخري طاملا رّوع بلداناً

واجلواب بكلِّ تاأكيد نعرفه نحن الع�شكريون.

اإىل  اأّل يعودوا  اأق�شموا  نعرفه يف ب�شالة ن�شور اجلّو عندنا، الذين 

رجال  �شجاعة  ونعرفهم يف  �شهداء.  اأو  اإّل منت�شرين  قواعدهم 

الفجر،  مطالع  اإىل  اأقدامهم  �شبقتهم  الذين  الربية،  قواتنا 

عزِّ  يف  الغيوم  اأف��واج  تطويها  كما  وال��ودي��ان،  اجلبال  فطووا 

ومدرعاتنا،  مدفعيتنا  رجال  �شلبة  ا يف  اأي�شاً ونعرفهم  ال�شتاء، 

ا حتت الأقدام وفوق الروؤو�س.  الذين عزموا، فزلزلوا الأر�س ع�شفاً

ونعرفهم كذلك يف اندفاع رجال الهند�شة عندنا، اجلاهزين 

من  باأ�شابع  اجلمر  على  والقب�س  اخلطر،  اأ�شوار  لقتحام  ا  دوماً

يف  واملتابعة  والتنفيذ  التخطيط  دّقة  يف  ا  اأي�شاً ونعرفهم  حديد. 

ورتبائنا  �شباطنا  اح��رتاف  ويف  الع�شكرية،  عملياتنا  غرف 

واأفرادنا، الذي �شهد له العامل باأ�شره. 

ا ي�شكن  وي�شاأل البع�س وي�شاأل، وكاأّنه ل يعلم اأّن للبلد رئي�شاً

الوطن يف قلبه، وت�شري حياة اجلندية يف عروقه، وكاأّنه ل يعلم 

ا، هو من �شليل اأطواد لبنان، يقفز احلزم  ا اأّن للجي�س قائداً اأي�شاً

من عينيه يوم الوغى، وي�شيق امليدان بن �شاعديه. واأّن للدولة 

ا حول جي�س الوطن  اأركانها و�شعبها واإعلمها، التفوا جميعاً

ا مل ي�شبق له مثيل.  ا عارماً التفافاً

فما  الأحباء،  اللبنانيون  اأّيها  انت�شاركم  هو  انت�شارنا  وبعد، 

واأحيائكم  وقراكم  بلداتكم  اأبناء  من  بع�س  اإّل  نحن 

وكربنا  اأحلمكم  �شرائر  يف  تربينا  وعائلتكم،  وبيوتكم 

باأيدينا  اأم�شكت  حتى  ووفائكم،  حمبتكم  خبز  على 

موؤ�ش�شة ال�شرف والت�شحية والوفاء، فكانت لنا خري مدر�شٍة يف 

الوطنية واخللق العظيم. 

اإن تباهينا بع�س ال�شيء فاعذرونا، فنحن حّبات القمح واأنتم 

�شنابلها، ولل�شنابل املثقلة باخلري العميم، يليق احللم ويحلو 

التوا�شع. 

�لعميد د�نيال �حلد�د

من مديرية �لتوجيه





من �لقلب
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موال

عاجلي�س يا اإّمي رايح وطالب ر�شاكي

و�شلمة  بخري  اإرج��ع  اإّم��ي  يا  دعيلي 

    م�����ن ق���ل���ب���ي راي��������ح ع��اجل��ي�����س 

������ش�����ون ب����������لدي واإح����م����ي����ه����ا

م����ا ح��ل��م��ت ب���ع���م���ري غ����ري ح��ل��م   

ح����ل����م����ي ح����ّق����ق����ت����و ب���ال���ع���ل���م  

راي��������������ح وج�����ب�����ي�����ن�����ي ع������ايل  

اأر�������ش������ك ي�����ا وط�����ن�����ي ال����غ����ايل  

ج����روح����ك ي����ا وط����ن����ي ج���روح���ي  

روح����ي   راح�������ت  اإن  ع���اجل���ب���ه���ة 

ب���������ق���������ّوة ال�������ل�������ه اإمي������������اين

ي�������ا وط������ن������ي م�������ن �����ش����ري����اين

 ف��دا ت���راب ال��وط��ن روح���ي، وف��داك��ي

دعاكي اإّل  بي�شتجيب  ما  ما  ال�شَّ ربِّ 

م�����ن ق���ل���ب���ي راي��������ح ع��اجل��ي�����س  

ق���ّدي�������س ع�����م�����رك  ت����ق����ّل����ي  ل 

ي������ا وط�����ن�����ي ال������غ������ايل ع���ل���ّي���ي

وب�����ال�����ب�����دل�����ة ال���ع�������ش���ك���رّي���ة

�������ل ه�����ال�����ّر������ش�����ال�����ة ت�������او��������شّ

غ����ري ج��ي�����ش��ك م����ا ب��ي��ح��م��ي��ه��ا

واج������ب������ن������ا ن�������داف�������ع ع���ن���ك

روح���������ي م���������س اأغ������ل������ى م��ن��ك

  احل�����ام�����ي اجل����ي���������س ال���ل���ب���ن���اين

ب�شقيها اأر�����ش����ك  ع��ط�����ش��ت  اإن 

�ل�ساعر علي غ�سن

  اأرزت�����������ن�����������ا ب������ك������رب ف���ي���ه���ا

* * * *

* * * *

من اإبن ال�سهيد اإىل والده ال�سهيد

م�����ب�����ارح ع�����ا م�����ف�����ررق م��وط��ن��ي 

عال�شّكيت     ه��الأر���س  روى  ودم���ك 

ال��وق��ت، ���ش��و متنّيت      ي��ا اأك���رب م��ن 

تلقيت      ب��خ��ي��ط��ان��ك  م���ا  ك���ل  ت���ا 

خلّيت     ���ش��و  جي�س  اأ���ش��رف  اإب���ن  ي��ا 

���ش��و ح��ّب��ي��ت      دم  اأط���ه���ر  اإب�����ن  ي���ا 

��ي��ت ي���ا اإب����ن ك���ل امل��ج��د ���ش��و و���شّ

حكيت ��م��ا  ال�����شّ جن���وم  بجبينك 

ال��ب��ي��ه��ّم��ن��ا اإّن������ك ب��ط��ل ���ش��ّل��ي��ت     

ال��ب��ي��ه��ّم��ن��ا ح��ق��وق ال�����ش��رف وّف��ي��ت     

ال���ب���ي���ه���ّم���ن���ا اإّن���������ك ���ش��ّل��ي��ت

ال��ي��اري��ت      كلمة  ت��ع��رف  ك��ن��ت  م��ا 

اإب���ن���ك اأن�����ا م��ت��ل��ك اأن�����ا غ��ّن��ي��ت

البيت ب��ق��ل��ب  ك��ف��وف��ك  ب��و���س  ت��ا 

ب�شيعتنا ن��ازل  ال�شما  جمد  يت      ح�شّ

��ت��ن��ا م��ن�����ش��ان ي��ح��ك��ي ك���ل ق�����شّ

���ش��وف��ك ع��ل��م ���ش��ام��د ب��ح��ارت��ن��ا

اأ����ش���ع���ر ك����اأن����و الأر���������س ل��ّف��ت��ن��ا

ك����ل ال�������دين حت���ك���ي ب��ع��ّزت��ن��ا

ت���ع���ط���ي ب�����دّم�����ك ل������ون راي���ت���ن���ا

اإخ����ت����ي واأن�������ا ن����وّج����ه ر���ش��ال��ت��ن��ا

متنا ل���و  ي����وم  ه��ّم��ن��ا ك���ل  و����ش���و 

ع����ا ت������راب اأغ����ل����ى م����ن حم��ب��ت��ن��ا

���ش��لب��ت��ن��ا زادت  وال���ت�������ش���ح���ي���ة 

ب�شاحتنا ح��ال��و  ���ش��ك��ب  ودّم�����ك 

م���ن�������ش���ان م����ا ت��ه��ب��ط ع��زمي��ت��ن��ا

حل�����ن ال�����وف�����ا ب�����رب�����وع دي���رت���ن���ا

واأك���ت���ب ب��دّم��ك ���ش��ط��ر ل��لأج��ي��ال

    هوين رقد حامي كرامتنا

 �ل�ساعر ح�سني عا�سي

رحلة �سغل بالوطن

ِعلماتي �شت  خلَّ اجل��ام��ع��ة  م��ن 

الإن�شان بخدمة  مهنة  الّتمري�س 

�شنن ع�شر  �شغل  خ��ربة  بعد  وم��ن 

الدين بيت  اأر���س  ب  دورة  وعملت 

ول��ب�����ش��ت ب���دل���ة ج��ي�����ش��ن��ا امل���غ���وار

و���ش��م��ن ال��ط��ب��اب��ة ب��ّل�����س امل�����ش��وار

ك��ل��م��ا ب��اإي��دّي��ي ع��ال��ج اجل��رح��ى

طرحة �شم�شنا  لب�شت  وبالّن�شر 

للجي�س     ك��ّل��ه��ا  ح��ي��ات��ي  ن�����ادر 

ول���ول ح���دا ي�����ش��األ ���ش��ي م���ّرة لي�س

    وت����ربجم����و ع���ال���ّط���ب ع��ق��لت��ي

   ه���ي���دي وظ��ي��ف��ة خ��ل��ق��ت ب��ذات��ي

ت�شرين  ب���  بجي�شنا  ح��ايل  ط��ّوع��ت     

   وب���ج���ن���وب���ن���ا ق����ّدم����ت خ���ربات���ي

ف��وق منها �شار الأب��ي�����س  وب��رن�����س      

    ول��ل��ج��ي�����س رخ�����ش��و ك���ّل دّم��ات��ي

ال��ف��رح��ة وج��ه��ن  اأن����ا ع��ا  بق�شع      

    ت��ف��ّي��ي وف����ا ع���ا ج��ب��ن رف��ق��ات��ي

العي�س ي����دوم  ت��ا  واأم���ان���ة  ب�����ش��دق 

    ب���ج���اوب ت���� ���ش��ون ت����راب اأرزات�����ي

حتياتي واحرتامي

�شهامي                                            ك��ّل��ك  ب���لدن���ا  ج��ي�����س 

حالو و�شاف  فيك  التاريخ  حكي 

وط����ّن����ا ب��ه��م��ت��ك م����رت����اح ب��ال��و                                            

م��ه��م��ا اإم���دح���ك وال���ن���ا����س ق��ال��و                                          

حت���ي���ات���ي اإل������ك م����ع اإح����رتام����ي

وب��ق��ي ل��ب��ن��ان حم��ف��وظ ال��ك��رام��ي

غ����ريك م���ا ح����دا ل��ب��ن��ان ح��ام��ي

ب��ي��ب��ق��ى زغ���ري ق���دام���ك ك��لم��ي

�ملوؤهل �أول ح�سني �سب�سول

�جلندي �إيلي ن�سيم �لع�سى







�ل�سر�عات �لد�خلّية و�ل�سخ�سّية 

�ملزدوجة

ح�شب راأي العاملن يف احلقل النف�شي، 

فاإن بروز موؤ�شرات ال�شخ�شّية املزدوجة هي 

املكبوتة.  الأ�شرار  اإف��رازات  اأب��رز  اإح��دى 

الأ���ش��رار،  ب��ه��ذه  املعنين  اأّن  وال�شبب 

يف  اأ�شداءها  يدفنون  ما  ا  عموماً والذين 

يعانون من حتّركها  ذاكرتهم،  عمق 

املوؤرق من وقت اإىل اآخر، وهذا ي�شّطرهم 

ب�شكل لواٍع اإىل الت�شرّت وراء اأقنعة تقمع 

بالأحرى،  اأو  احلقيقّية،  �شخ�شياتهم 

حقيقة ما يخفون. بهذا يبدون وكاأنهم 

يكذبون على اأنف�شهم اإىل حٍد ي�شّدقون 

ملاذا  ال�شوؤال:  يربز  وهنا  كذبهم.  معه 

اأو  ما�شية  اأح���داث  خفايا  من  اخلجل 

هذا  كل  ومل��اذا  البال،  يف  م��ّرت  اأفكار 

التكّتم؟

�لإن�سان مطبوع على �لكتمان

احلميمة،  ب��الأ���ش��رار  يتعّلق  م��ا  يف 

على  مطبوع  �شغره  منذ  الإن�شان  ف��اإّن 

الرابعة،  �شن  بعد  فالطفل  كتمانها. 

ليتهّرب من  والديه  بالكذب على  يبداأ 

الطويلة  رحلته  تبداأ  بعدها  الق�شا�س. 

من  فيه  م��ا  بكل  معّقد  جمتمع  يف 

هذا  وعلى  ومم��ن��وع��ات.  م�شموحات 

ذك��ري��ات  داخ��ل��ه  يف  تنمو  الأ���ش��ا���س، 

اأحداث مقلقة يخ�شى ا�شرتجاعها حّتى 

يف مذّكراته اخلا�شة.

 

�إّنه حلمل ثقيل

من  اخلجل  على  مطبوع  الإن�����ش��ان 

ومتنعها  املجتمع  يرف�شها  اأع��م��ال 

�شبق  كما  يبداأ  هذا  وخجله  التقاليد. 

رحلة 

اإعداد: غري�ص فرحيف �لإن�سان
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كيف نو�جه 

تفاعالت �أ�سر�رنا �ملكبوتة؟

يحتاج �لإن�سان �إىل كتمان بع�ص �أ�سر�ره �إن مل يكن كّلها، 

ا �إذ� كانت مثرية للخجل �أو �لعار. وخ�سو�سً

�لأح��د�ث  على  تقت�سر  ل  بالبحث،  �ملعنّية  و�لأ�سر�ر 

عتمة  يف  �لبع�ص  تر�ود  �لتي  �ل�سريرة  فالأحالم  �ملوجعة، 

ا �أ�سر�ر ي�سعب �إخر�جها �إىل �لعلن. �لفكر، هي �أي�سً

�لأ�سر�ر يحّولها مع  �أن كبت هذه  بالعتبار  �أخذنا  و�إذ� ما 

معظم  �أن  جند  حامليها،  كو�هل  تثقل  �أعباء  �إىل  �لوقت 

هوؤلء يعانون بالفعل �سر�عات م�سنية ل يح�سدون عليها.

هذه �لأ�سر�ر �لتي تتجاوز �لذ�كرة �أحياًنا �إىل �لاّلوعي، كيف 

تتفاعل مع خطوط �ل�سخ�سّية، وما هي و�سائل مو�جهتها؟



ذلك  وراء  من  وهدفه  والديه،  من  واأ�شرنا 

يرف�شانها.  واأفكار  اأعمال  على  الت�شرّت 

يف  النا�س  راأي  م��ن  ا  خائفاً ينمو  بهذا 

بلوغه  حن  اإىل  ويعمل،  يقول  ما  كل 

الخت�شا�شين،  وبح�شب  املراهقة.  �شن 

تتكّثف  بالذات،  املرحلة  هذه  خلل 

الأ�����ش����رار، وت��ق��وى وت����رية ال��ك��ت��م��ان. 

املراهق  اأن  فهو  براأيهم،  ال�شبب  اأم��ا 

ت�شتهويه املجازفات املمنوعة، ويف الوقت 

يرف�شها  باأعمال  القيام  يخ�شى  نف�شه 

يرافق  الذي  اخلوف  اأن  والأهم  البالغون. 

الكتمان،  حمولة  يثقل  املرحلة،  هذه 

ا  اأبعاداً ا  اأحياناً وتاأخذ  ال�شراعات  فتتفّجر 

ل حتمد عقباها، وهذا يعني اأن حافظي 

ا. وال�شوؤال  هذه الأ�شرار يدفعون الثمن غالباً

املطروح: ملاذا؟

 

�لحتفاظ بال�سّر ينهك �لفكر

اإّن كتمان ال�شّر وما يرافقه من خوف 

ا من التفكري.  ا كبرياً وقلق، ياأخذ حيزاً

الأعمال، وكذلك  وتاأدية  يتعار�س  وهذا 

طبيعي.  ب�شكل  النا�س  من  التقّرب 

زناد  يقمع  ال�شّر  انك�شاف  فاخلوف من 

زاد  وكلما  العلقات.  ويف�شد  الفكر، 

اأك��رث،  احل��ي��اة  تعّقدت  الأ���ش��رار،  ع��دد 

وزادت حّدة املعاناة.

خ�سائ�ص �ل�سخ�سية �ملكبوتة

جميعها  لي�شت  الأ���ش��رار  ك��ٍل،  على 

يختزن  فبع�شها  خميفة.  اأو  �شامة 

ال�شاأن  اأ�شحابها  على  ت�شفي  معلومات 

يعلمون  باأنهم  �شعورهم  فمجّرد  والقوة. 

ا ل يعلمه �شواهم، يوؤّمن لهم الراحة  �شيئاً

النف�شّية وال�شعور بالعظمة.. هذا يف حال 

كانت هذه الأ�شرار تعود اإىل �شواهم. اأما 

ومنها  اخلا�شة،  اأ�شرارهم  اإىل  بالن�شبة 

اأو  ال�شرقة  يف  التوّرط  املثال  �شبيل  على 

الغري  حقوق  على  التعّدي  اأو  الختل�س 

وارتكاب اأعمال منافية للأخلق، فاإن 

ي�شبح  كهذه  حال  يف  اآخ��ر.  �شاأن  ذلك 

كامت ال�شّر عر�شة للتوّتر والقلق ب�شبب 

ي�شبح  وق��د  نف�شه.  م��ن  حتى  ال��ه��روب 

عر�شة للأمرا�س اجل�شدّية والنف�شّية.

واأ�شرنا  �شبق  كما  العلقة،  ف�شاحب 

ا وي�شّدق كذبه. وبحكم  يكذب �شمناً

بالكذب  يتحّكم  وال��ت��ك��رار  ال��ع��ادة 

الأم��ر  يزيد  ما  وه��و  الهروب  فن  ويتقن 

ا. �شوءاً

ما هو �حلّل؟

يكمن  الخت�شا�شين  بح�شب  احلّل 

اآخر،  مبعنى  اأو  ال��ذات.  مع  امل�شاحلة  يف 

ما�شي  م��واج��ه��ة 

خت  تر�شّ اأح���داث 

يف الّلوعي لتوجع 

ال���ق���ل���وب ب��وق��ٍع 

متبٍق يف الذاكرة.

ب�شّر  الح��ت��ف��اظ 

بالأمر  لي�س  دفن 

لكّن  ��ه��ل،  ال�����شّ

م��واج��ه��ت��ه وم��ن 

اأحداثه  ثم حتليل 

وال���ت���اأق���ل���م م��ع 

يعطي  اأ���ش��دائ��ه��ا 

النتيجة املرجوة.

م�������ن ه�����ن�����ا ي���ن�������ش���ح 

اإىل  بالتوّجه  الخت�شا�شيون 

حال  يف  النف�شين  املعاجلن 

ت��ع��رّث ب��اق��ي احل��ل��ول. فعن 

اأ�شخا�س  مع  التناغم  طريق 

الغري،  اأوجاع  على  موؤمتنن 

من  املعنيون  يتمّكن  ق��د 

وبالتايل  املوؤرقة،  اأ�شرارهم  بقايا  انتزاع 

تعّلم كيفية مواجهتها. جدير بالإ�شارة 

اأح��داث  عن  النقاب  ك�شف  اأّن  هنا 

هل. لكن الثقة  ما�شية، لي�س بالأمر ال�شّ

التي مينحها الخت�شا�شيون النف�شيون، 

هي كفيلة باإزاحة اأعباء تثقل كاهل 

اأ�شحابها وتف�شد عليهم احلياة.

يختلف  اأ���ش��رار  مّنا  لكل  ال��واق��ع،  يف 

لكّن  اأه��م��ّي��ت��ه��ا.  بح�شب  وق��ع��ه��ا 

متنحنا  تدريجي  ب�شكل  مواجهتها 

من  اخل���وف  على  ال�شيط�رة  م��ق�����درة 

انك�شافها.

الأهم هو اأن نعي بو�شوح اأن ل �شيء يدوم 

اأن  ن�شتطيع  ل  يف حياة متغرّية. فنحن 

نبّدل نظرة الغري اإىل الأمور، ول اأن نن�شى 

ما حدث. لكن بو�شعنا اأن نحافظ على 

اخلوف  جماح  يكبح  ب�شكل  توازننا 

من واقع مّرت عليه الأيام.

الواقع.  ذلك  هي  ال�شخ�شّية  اأ�شرارنا 

وعقلنية  ب��وع��ي  معها  فلنتاأقلم 

دون  احلياة من  لنتمّكن من مواجهة 

اأقنعة كاذبة.
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هو وهي
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عندما يقول الثنائي »نعم« للزواج، تبداأ التح�ضريات واال�ضتعدادات، من 

اختيار مالب�س العرو�ضني، اإىل حجز ال�ضّيارة واملطعم والزينة و»الزّفة«، وحتديد 

عدد املدعّوين، اإلخ... هذه التح�ضريات �ضرورية من دون �ضك حلفل 

زفاٍف ممّيز، ولكن ماذا عن التح�ضريات التي توؤّدي اإىل حياة 

ابات املقبلني على  عائلّية ممّيزة؟ كم من ال�ضّبان وال�ضّ

الزواج هم فعاًل م�ضتعّدون ذهنًيا ونف�ضًيا وعاطفًيا لهذه 

اخلطوة اجلّبارة؟

قبل احلفل 

وكل ما هو فخم وجميل

هل اأنتما فعاًل على 

ا�ضتعداد للزواج؟

و�ضفة �ضحرية؟

لي�س هناك من و�صفٍة 

�صحرّية لعالقة ناجحة، كما 

اأّنه ال يوجد »كتاب تعليمات« ميكن 

الزواج  �صعوبات  ملواجهة  به  اال�صتعانة 

االخت�صا�صّية  توؤّكد  العائلة،  وتاأ�صي�س 

نيكول  ال�صّيدة  العيادي  النف�س  يف علم 

يبداأ  نا�صجة  اإرادة  هناك  واإّنا  اخلوري، 

وهي  الزوجّية،  حياتهما  العرو�صان  بها 

اإذا ما ترافقت مع الوعي والنوايا ال�صادقة 

االأخ��رى،  العوامل  بع�س  اإىل  باالإ�صافة 

الثنائي  اإّن  ال��ق��ول  حينئٍذ  ميكننا 

مطمئٍن.  م�صتقبٍل  لبناء  فعالاً  م�صتعدٌّ 

هذه العوامل �صرحتها ال�صيدة نيكول يف 

لة. نقاط مف�صّ

ال�ضدق وال�ضفافية

ع��ن��دم��ا ي��ق��ع امل����رء يف 

اأن يبدو  ا ما يحاول  احلب، غالباً

نرى  لذلك  احلبيب،  اأمام  �صورة  باأف�صل 

على  ويت�صّرف  عيوبه،  يخفي  البع�س 

عك�س طبيعته يف بع�س االأحيان اإر�صاءاً 

لالآخر، وهذا ما يوؤّدي اإىل م�صاكل جّمة 

ويظهر  االأقنعة  ت�صقط  حني  الزواج  بعد 

كّل طرٍف على حقيقته. لذلك نن�صح 

ب�صورة  الظهور  حماولة  بعدم  الثنائي 

تف�صيل  اأي  اإخفاء  وعدم  للواقع،  مغايرة 

كما  امل�صتقبل،  ���ص��ري��ك  ع��ن  ه���امٍّ 

التي  املوا�صيع  نن�صح مبناق�صة خمتلف 

يف  للخالف  ا  �صبباً ت�صّكل  اأن  ميكن 

القائمة  العالقة  القادمة،الأن  املرحلة 

مرور  مع  تنمو  وال�صفافية  ال�صدق  على 

على  القائمة  تلك  اأم��ا  وتزهر،  الوقت 

اإىل  ا  حتماً ف��ت��وؤّدي  واخل���داع  ال��ك��ذب 

خالفات وم�صاكل.

ال�صيدة نيكول  االإطار نف�صه، ت�صري  يف 

ي�صمالن عدم  والو�صوح  ال�صراحة  اأن  اإىل 

امل�صايرة الإر�صاء االآخر. فاإذا كان هناك 

ت�صّرفات  يف  الطرفني  اأح��د  يزعج  م��ا 

�صريكه اأو اأفكاره اأو يف اأيٍّ من املوا�صيع 

يزعجه  عّما  يعّب  اأن  عليه  االأخ���رى، 

عدائّية،  مبواقٍف  ال  وا�صحة  بكلماٍت 

كذا  ب�صبب  م�صتاء  اأنا  له:  يقول  كاأن 

اأن  للطرفني  ميكن  عندئٍذ  وك���ذا، 

ا على ت�صوية مو�صوع اخلالف،  يعمال معاً

كي ال ترتاكم امل�صاعر ال�صلبّية وتتفّجر 

ا وخالفاٍت. ما بعد الزواج غ�صباً

 

هل اال�ضتقالل عن االأ

القف�س  دخ��ول  الثنائي  يقرر  عندما 

اأن  يعني  فهذا  عائلة،  وبناء  الذهبي 

والن�صج  الوعي  كل منهما ميلك من 

اخلا�صة  ق���رارات���ه  الت��خ��اذ  ي��وؤه��ل��ه  م��ا 

االخت�صا�صية نيكول اخلوري



261 العدد 387/386

االآخرين  تدّخل  عن  مبعزٍل  بنف�صه، 

عن  فاال�صتقالل  ه����ل.  االأ ا  وخ�صو�صاً

وقد  ال��زواج،  لنجاح  اأ�صا�صي  �صرٌط  هل  االأ

ال�صديد  االرتباط  اأن  الدرا�صات  اأثبتت 

االنف�صال  على  القدرة  وعدم  بالوالدين، 

على  اأو  للطالق  ا  حكماً
اً
ميّهد  عنهما 

التي  للفتاة  نقول  لذا  فا�صل.  لزواٍج  االأقل 

امل�صتقبلية  قراراتها  اأن  للزواج  ت�صتعد 

ال  زوجها  مع  بالت�صاور  تتخذها  �صوف 

مع والدتها، وكذلك االأمر بالن�صبة اإىل 

اب الذي باتت زوجته �صريكة قراراته  ال�صّ

�صتنعك�س  اال�صتقاللّية  هذه  والديه.  ال 

ال  وهي  االأط���راف،  جميع  على  ا  اإبجاباً

تلغي احرتام االأهل وال متنع من طلب 

واال�صتفادة  املوا�صيع  بع�س  يف  م�صورتهم 

من خبتهم، لكن القرار االأخري يظّل 

الأ�صحاب العالقة، اأي الزوجني.

 

و�ضع هدف م�ضرتك للم�ضتقبل

على  للزواج،  نعم  الثنائي  يقول  حني 

نا  اأن ي�صتعد للتخلي عن االأ كّل طرٍف 

عليه،  وبناءاً  »نحن«.  من  واالنطالق 

وهو  ا  م�صرتكاً ��ا  ه��دفاً االإث��ن��ان  ي�صع 

ا  املهم جدًّ ومن  �صاحلة.  عائلة  تاأ�صي�س 

اأن يعقد العرو�صان النية على اأن يكبا 

ا  م�صبقاً يفكرا  اأن  ال  ا،  معاً وي�صيخا  ا  معاً

انتهى  ح��ال  يف  منهما  ك��ل  بحقوق 

حال  ه��ي  كما  ب��ال��ط��الق،  زواج��ه��م��ا 

الطالق  بات  حيث  اليوم،  الكثريين 

لذلك  رائ��ج��ة.  ومو�صة  �صهالاً  ا  خ��ي��اراً

بالتخّلي  ال���زواج  على  املقبلني  نن�صح 

ت�صبه  ال  التي  واالأف��ك��ار  ال��ع��ادات  عن 

نحو  باإيجابّية  واالن��ط��الق  جمتمعنا، 

حياٍة �صعيدة، فالزواج الذي يبداأ باأفكاٍر 

احلياة.  م�صّقات  اأمام  ي�صمد  لن  �صلبّية 

نا�صجة  اإرادة  هناك  يكون  اأن  يجب 

ا  معاً للعي�س  �صادقة  ونّية  الزواج  الإجناح 

ا نحو  لل�صري معاً ومّرها  على حلو احلياة 

حتقيق الهدف املن�صود.

الزوج ال�ضديق

بات  وال�صرعة،  التكنولوجيا  ع�صر  يف 

الكّل  اأم��ره.  من  عجلة  على  اجلميع 

يف  ينظر  ال��زوج  يعد  مل  بحيث  م�صغول 

يجب  احلديث.  اأثناء  يف  ال�صريك  عيني 

بات  عما  يخرجا  اأن  العرو�صني  على 

يكون  اأن  منهما  كّل  على  ا.  ماألوفاً

�صريكه،  م��ع  �صداقة  لبناء  ا  م�صتعدًّ

اإ�صغاٍء  من  ال�صداقة  تقت�صيه  ما  بكل 

وقت  وم�صاندته  ل��ه،  وت��ف��ّه��م  ل��الآخ��ر 

ا  ا اأن ي�صحكا معاً ال�صيق. من املهم اأي�صاً

احلياة  يف  مهم  عن�صر  الفكاهة  الأّن 

ي�صتمتعان  اّللذان  والزوجان  العائلّية، 

بح�س  وي��ت��م��ت��ّع��ان  ��ا  م��عاً ب��ال�����ص��ح��ك 

الفكاهة يوؤ�ص�صان عائلة �صعيدة.

ب�ضاطة العي�س

من اأبرز تفاهات هذا الع�صر اأّنه يقي�س 

ولي�س  امل��اّدي��ة،  مبمتلكاته  االإن�صان 

نن�صح  نحن  ال�صخ�صّية.  مبقوماته 

املفاهيم  هذه  على  يثورا  اأن  العرو�صني 

بحجز  تهتّما  ال  لهما:  ونقول  اخلاطئة، 

ف�صتان  اأغ��ل��ى  و���ص��راء  مطعم،  اأف��خ��م 

فتغرقا  املظاهر  وراء  تلهثا  وال  للزفاف، 

ا. تخّليا  بالدين منذ بداية حياتكما معاً

واأَقيما  اخل��ادع��ة،  املظاهر  ك��ل  ع��ن 

يرهق جيوبكما،  وال  ي�صعدكما  ا  زواجاً

ا  بعيداً الب�صيط  العي�س  باأ�صلوب  وا�صتمّرا 

عن التكّلف، فال�صعادة ال ت�صرتى باملال 

اجلميلة  اّللحظات  تلك  ه��ي  واإّن���ا 

ا متار�صان هواية ما،  التي تق�صيانها معاً

جتل�صان  اأو  ما،  مو�صوع  يف  تتحدثان  اأو 

ا فقط ال غري! واالأهم من  لال�صرتخاء �صويًّ

ذلك كّله، اإحر�صا على اأن يكون اّلله 

االإميان  الأن  ا  معاً حياتكما  يف  ا  حا�صراً

متّكنه  اإيجابّية  طاقة  االإن�صان  مينح 

والتغّلب  ال�صعوبات  اأق�صى  مواجهة  من 

عليها.







عوامل موؤئرة

والطريقة  الطفل  فيه  ين�صاأ  الذي  للجّو 

فاإذا  ا،  اأي�صاً اأهميتها  بها  يعامل  التي 

با�صتمرار  ال�صمت  تلتزم  اأم��ه  كانت 

تعانيه  ما  ب�صبب  معه  تكون  عندما 

، فاإّنه يح�ّس باالفتقار اإىل  من توتر مثالاً

وي�صعر  بالوحدة.  وي�صعر  بالنا�س  االت�صال 

يف  بطيء  ما  طفالاً  اأن  ا  اأحياناً املراقب 

تتحدث  اأم��ه  الأّن  جديدة  األفاظ  تعلم 

اإليه بجمل طويلة، فال يت�صنى له الوقت 

الكايف لكي يتعلم كل كلمة على 

ميكن  ال  احل��ال��ة  ه��ذه  ولكن  ح��دة. 

اأّن  بغريزتها  تعرف  االأم  الأّن  تعميمها 

عليها اأن ت�صتخدم مع الطفل اأّول االأمر 

على  توؤّكد  اأو  وا�صحة،  حمددة  ا  األفاظاً

اأهمية الكلمة يف العبارة الواحدة.

اعرتا�ضات ومتارين

يف ال�صهر االأّول ي�صدر عن الطفل �صراخ 

حاجاته  تلبية  عدم  اأو  االأمل  عن  ناجت 

عن  ا  تعبرياً �صراخه  فياأتي  الغذائية، 

ال�صكينة،  ح��ال��ة  يف  اأّم���ا  اع��رتا���ص��ه. 

تقت�صر  اأّولّية  بتمرينات  الطفل  فيبا�صر 

على اإ�صدار �صوت واحد مكرر ال رّنة له.

اأ�صوات  عّدة  ي�صدر  الثاين،  ال�صهر  وبعد 

التي  »التغريد«  حقبة  بداية  ت�صّكل 

بتناغم  تتمّيز  متارين  �صل�صلة  تت�صمن 

نطقي، من دون اأي وزن اأو هدف توا�صلي.

اأّوالاً  يلفظ  الطفل  اأّن  الباحثون  ويوؤّكد 

وبعدها  ي(   – و   – )اأ  ال�صوتية  االأح��رف 

االأحرف ال�صاكنة.

ال�صابع،  اأو  ال�صاد�س  ال�صهر  وخ��الل 

ي�صتطيع اأن يدمج احلرف ال�صوتي )اأ – و 

– ي( مع احلرف ال�صاكن، ليلفظ اأوىل 
كلماته )بابا – ماما(.

بداية التوا�ضل

الّلغة  ت�صبح  التا�صع،  ال�صهر  بداية  مع 

بالن�صبة للطفل و�صيلة ات�صال حقيقية، 

فاإذا  ومواقف،  باأ�صياء  ترتبط  اأ�صواتها 

اإىل  ينظر   ، م��ث��الاً »ال���و«  كلمة  �صمع 

الهاتف.

ويحدد علماء النف�س �صن الع�صرة اأ�صهر 

تربية 

اإعداد: ماري االأ�ضقر - اخت�صا�صية يف علم النف�سوطفولة
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ولكن  االأّول،  العام  من  �ضّنهم  تقرتب  عندما  معنى  ذات  اأ�ضوات  باإطالق  االأطفال  معظم  يبداأ 

بع�س االأطفال يتاأخرون عن هذا املوعد عدة اأ�ضهر، من دون اأن يعني ذلك اأنهم لي�ضوا بطبيعيني. 

ويبدو اأّن امل�ضاألة تتعّلق باملزاج اأو ال�ضخ�ضية. فمن الطبيعي اأن يحب الطفل الودود اأن ينطق باكًرا. 

اأّما الطفل الهادئ فيبدو اأّنه يوؤثر اأن مي�ضي وقًتا اأطول يف مراقبة العامل قبل اأن تكون لديه رغبة يف 

النطق باأي �ضيء.

مراحل النطق 

عند االأطفال

من »التغريد«

اإىل التعبري عن االأفكار

كيف نواكب 

كل مرحلة؟



لبداية الروابط االجتماعية، اأي الرغبة يف 

اإقامة عالقة. وهذه العالقة تاأخذ منحى 

االن�صجام مع طفل يف العمر نف�صه، عن 

ويف  ل��ه...  واالبت�صام  اإليه  النظر  طريق 

احلوار  هذا  االآخر  الطفل  يتلقى  املقابل 

ويكون هناك ما ي�صمى اإر�صال وتلٍق.

االأطفال  مراقبة  خ��الل  من  نالحظ 

م�صيطر  واآخر  ا  م�صيطراً اأّن هناك طفالاً 

اأاّل  ي��ج��ب  طبيعي  اأم���ر  وه���ذا  ع��ل��ي��ه، 

معاجلة  االأط��ف��ال  فعلى  االأه��ل.  يقلق 

وبهذه  باأنف�صهم،  ال�صغرية  م�صاكلهم 

اأّنه  نالحظ  وال��ذي  يتعلمون،  الطريقة 

عليه  ا  يطراً ُم�صَ ي�صبح  قد  اليوم  م�صيطر 

ا. غداً

لنف�صه  الطفل  يكّون  االأوىل،  �صنته  يف 

بلغة  ا  وثيقاً ا  ارتباطاً مرتبطة  جديدة  لغة 

ملناداة  كلمات  فيبتكر  الرا�صدين. 

واأخ��رى  غيابهم،  يف  حتى  االأ�صخا�س 

ي�صبح  ال�صن  هذه  ويف  يريده.  ما  لطلب 

ا على الفهم اجليد. قادراً

ت�صمح  �صوتية  ا  رموزاً التوائم  يخرج  وقد 

يفهمه  ال  بهم  خ��ا���سٍ  ح���واٍر  ب��اإق��ام��ة 

االأطفال  بني  اللغوي  التوا�صل  االآخ��رون. 

يرتافق مع توا�صل حركي ويف عمر ال�صنة 

ون�صف ال�صنة، قد نالحظ ميالاً عند طفل 

ظاهر.  �صبب  دون  من  اآخر  طفل  ل�صرب 

الأّنه  الطفل  واتركوا  لالأمر،  تقلقوا  ال 

�صيتوّقف عن هذه الت�صرفات من تلقاء 

الذي  الطفل  ت�صربوا  ال  واالأه��م  نف�صه. 

عام  وب�صكل  النحو.  هذا  على  يت�صرف 

الكالمي  االأطفال  حوار  يف  تتدخلوا  ال 

واحلركي، واتركوهم يتعلمون الروابط 

االجتماعية.

م�ضتويان للحوار

اعتماد  االأهل  على  ثانية،  جهة  من 

م�����ص��ت��وي��ني خم��ت��ل��ف��ني ل��ل��ح��وار مع 

اأطفالهم.

مع  بالتحدث  يق�صي  االأّول  امل�صتوى 

فبدالاً  ووا�صحة.  طبيعية  ب�صورة  الطفل 

قول  يجب  »م��ام��و«  االأم  ت�صمية  م��ن 

الثاين فيقوم على  امل�صتوى  اأّما  »ماما«. 

اإرف��اق  اأي  بلغته،  الطفل  مع  التحدث 

معّبة.  وحركات  باإ�صارات  الكلمة 

مّد  يجب  اإلينا،  لياأتي  نناديه  فعندما 

يفهم  وه��ك��ذا  الحت�صانه،  ال��ي��دي��ن 

ا. الكلمة جيداً

ال�ضغري يعّب عن اأفكاره

الطفل  ي��دم��ج  ال�����ص��ن��ت��ني،  ع��م��ر  يف 

الكلمات فريّكب جمالاً �صغرية تعّب 

يبداأ  الثالثة  �صنته  ويف  اأف��ك��اره،  عن 

لكّنه  اخلا�س،  الّلغة  نظام  بتطبيق 

االأه��ل  ي��ح��اول  اأخ��ط��اء ع��دي��دة  يقع يف 

االهتمام  اأّن  واخلال�صة  ت�صحيحها. 

اأ�صا�صي،  الطفل  ل��دى  الّلغوي  بالتطور 

اأ�صاليب  تعليمه  على  ال�صهر  كذلك 

ا  الّلغة بطريقة �صهلة وب�صيطة، خ�صو�صاً

ما  اأه��م  من  �صتكون  الّلغة  ه��ذه  اأّن 

يحتاج اإليه عند خروجه من البيت اإىل 

املدر�صة...
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 قال ابن الرومي:

عدوَُّك من �صديِقَك ُم�صَتفاٌد

فال ت�صتكرَثنَّ مَن ال�ِصحاِب

ا؛  لدوداً ا  عدوًّ انقلب  �صديق  كم  اأجل،   

االإل��ف��ة  حم��ّل  والبغ�صاء  اجل��ف��اء  ف��ح��ّل 

والوداد!!

ُي�صئ  مل  م��ات  ال���ذي  �صديقي  ل��ك��ّن   

اإال  منه  األ���َق  ومل  ��ا،  ي��وماً معي  الت�صّرف 

ا  ال�صلوك احل�صن والع�صرة الطّيبة. اأحياناً

اأغ�صب.  وال  اأزع��ل  منه.  اأزع��ل  كنت 

قلمي  اأترك  ذلك عندما كنت  واأكرث 

واأوراقي على الطاولة واأذهب لبع�س �صاأين، 

بها  عبث  قد  الأراه  قليل  بعد  اأع��ود  ثم 

كّل  يف  فتناثرت  االأر���س  على  واأوقعها 

اجّتاه. اأو عندما يخرج من باب بيتي ثم 

عره الطويل ق�ّس و�صوك،  يعود وقد علق ب�صَ

ثم  واأجعله يف ح�صني،  يدّي،  فاآخذه بني 

عر  اأبداأ بنزع ما قد علق به مع بع�س ال�صَ

ا. اأحياناً

 رمبا االآن عرفتم اأن �صديقي الذي مات 

ي�صبه  وال  الب�صر،  جن�س  من  يكن  مل 

�صكلهم،  �صكله  فال  �صيء،  يف  الب�صر 

وخ�صالهم  ال�صّيئة طباعه،  وال طباعهم 

الرديئة خ�صاله.اإنه هّر. اإنه »�َصْنفور«.

ثالثة  اب��َن  ا  �صغرياً به  جئنا  �صنة  منذ   

�صئيل  اللون،  رم��ادّي  اأك��رث.  ال  اأ�صابيع 

من  ا�صتدارةاً  اأكرث  راأ�صه  كان.  اجل�صم 

و�صعره  الّبية،  »البلدّية«  الهررة  روؤو���س 

لكاَن  الطويل،  عر  ال�صَ هذا  ولوال  اأط��ول. 

يومذاك  ذّك��رين  ولقد  اخِلْرنِق.  بحجم 

بقول َجْحظة، ال�صاعر:

اإن كنَت ُتنكُر ِذّلتي وَتَذلُّلي

ونحوَل ج�صمي وامتداَد عذابي

فانظْر اإىل بدين الذي مّوْهُت 

للناظريَن بَكرثةِ االأثواِب

عر  ال�صَ ب��ك��رثة  ��ا   ه��ّرن��ا ك��ان مم��ّوهاً

َل�َس �صعره، واإذا  الطويل. غ�صلناه مرة؛ فامَّ

به بحجم الكم�صة.

اأحببناه  البيت،  اإىل  به  جئنا  عندما   

كّلنا الأنه جميل و... �صغري. وكّل �صغري 

ال��باءة  حتّب  النا�س  اأّن  ذلك  حمبوب، 

التي يف كّل خملوق �صغري. االإن�صان هو 

متى  براءته  يفقد  الذي  الوحيد  املخلوق 

يكب  فيه  الذي  ال�صّر  برُعم  الأن  كب، 

فال  احل��ي��وان  اأم��ا  عليه.  ويغلب  معه 

ي�صمر ال�صّر الأن حمدودية قدرته العقلية ال 

ا حمنة االإن�صان هي يف  ت�صمح له بذلك. اإذاً

ا نعمته. ف�صبحان  اأي�صاً عقله. ويف عقله 

َمن خلق من ال�صيء الواحد نعمة ونقمة!

اأطلقنا عليه  ا،  ا جدًّ والأنه كان �صغرياً  

ندري  نكن  ومل  ا،  باً حتبُّ »�صنفور«  ا�صم 

به  ا  الئقاً �صيبقى  اال�صم  ه��ذا  ك��ان  اإن 

يف  �صنفور  وبقي  متى كب. لكنه كب 

ا كما يبقى الولد يف  ا، متاماً نظرنا �صغرياً

. وقد اعتاد  نظر اأبيه واأّمه ولو اأ�صبح رُجالاً

هّرنا، �صديقي، ا�صَمه؛ فَمن ناداه به مّنا، 

يغّط  وراح  اإىل ح�صنه،  وقفز  اإليه،  التفت 

غطيط امُل�صتاأنِ�س املطمئّن.

* * *

ا  يوماً كانوا  ما  احلقيقيون  اأ�صدقائي   

اليد  اأ�صابع  على  ُيَعّدون  كانوا  ا.  ُك��رُثاً

يطول  الزمن  كان  ما  ا  وغالباً الواحدة. 

بي  يّت�صل  اأو  منهم  ا  اأحداً اأكّلم  اأن  قبل 

كنت  وحيد  �صديق  ثّمة  اأح��د.  منهم 

ال�صباح  طلوع  عند  ي��وم.  كّل  اأفتقده 

اأ�صهر معه  امل�صاء  اأفتح عينّي عليه. ويف 

ي�صامرين  ينفّك  فال  هو  اأم��ا  ا.  �صامتاً

يف  اأرغ��ب  ما  بكّل  ويخبين  ويحّدثني 

اإنه الكتاب. وكم مّرة نام يف  معرفته. 

اآِخر الليل على و�صادتي!

فاأ�صبح  ال�صغري،  بالهّر  جئنا  وقد  اأم��ا   

يل �صديق ثان. واإن كان االأّول ال يتنّقل 

اأو  اإال من من�صدتي اإىل رفوف مكتبتي، 

اإىل تلك، فاإن »�صنفور« كان  من هذه 

�صريري  اإىل  يت�صّلل  الباكر  ال�صباح  يف 

يلقي علّي حتية  اإنه  ا.  مواءاً خافتاً وميوء 

ال�صباح. حتية ال ت�صبه تلك التي يلقيها 

اأكرث الب�صر، الأنها خالية من كّل غ�ّس 

راأ�صي،  فوق  الغطاء  رفعُت  فاإن  وحماباة. 

اأن  يريدين  الغطاء معي.  راأ�صه حتت  د�ّس 

نه�صت.  لقد  �صنفور.  يا  ا  ح�صناً اأنه�س. 

ميّرغ  ح�صني.  يف  يرمتي  حينئٍذ  تعال. 

د ظهره.  واأم�صّ يدّي؛ فاأالعبه،  راأ�صه على 

اأجل يا �صغريي، اأنا اأحّبك مثلما حتّبني.

 اإذا خرجُت اإىل ِفناء البيت وجل�صت اأقراأ 

اأو اأحت�صي فنجان قهوة، خرج اإيّل يحتّف 

واإذا  اأمامي.  االأر�س  ويتقّلب على  بقدمّي 

اأ�صجارها،  الأتفّقد  احلديقة  اإىل  نزلُت 

ا  م�صتعر�صاً كاالأرنب  يقفز  وراح  رافقني 

ويراقب  الفرا�صات،  يطارد  اأو  مهاراته، 

الع�صافري تطري من غ�صن اإىل اآخر. حتى 

ا، �صبقني وو�صل اإىل البيت  اإذا ما راآين عائداً

قبلي.

راآين  اإذ  �صنفور  خ��رج  م��ّرة  م��ن  اأك��رث   

اإىل  الطريق  ا  متجاوزاً ابتعد  ثم  ا.  خارجاً

ال�صوك  يك�صوها  االأر����س  م��ن  بقعة 

واحل�صائ�س. وهناك فاجاأه هّر اأ�صود اأقوى 

منه واأ�صخم؛ ففّر �صنفور من وجهه، وعاد 

كانت  اأن  اإىل  بي.  يلوذ  اإيّل  كال�صهم 

ففزع  منه،  غرميه  فيها  متكّن  م��ّرة 

�صعره  ب  يخ�صّ الدم  وبع�س  ا  م�صتجرياً اإيّل 

ا قبالتنا  عند العُنق. ومّلا بقي االأ�صود واقفاً

اإلينا نظرة ظفر، متّلكني غ�صب  ينظر 

ال�صيد  بندقية  وتناولت  فدخلت  �صديد؛ 

قبل  نحوه طويالاً  و�صّوبُت  اإليه،  وخرجت 

اأن اأرفع اإ�صبعي عن الزناد واأُنزل البندقية 

ذْنبه!  م��ا  احل��ي��وان  ه��ذا  كتفي.  ع��ن 

فكيف  ا،  غريزيًّ ا  �صلوكاً ي�صلك  اإن��ه 

اأقتله!! هو يدافع عن حماه �صّد دخيل 

االإن�صان عن حماه  األي�س يدافع  غريب. 

وطنه  ع��ن  اجل��ن��دّي  وي���ذود  فنمتدحه، 

ق�صة 

ق�صرية
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فنمّجده ونفخر به!!

 مل اأقتل الهّر االأ�صود فهو مل يقتل هّري. 

وهذا �صاأن كّل حيوان وطري وزاحف مع 

البقاء،  اأج��ل  من  ع��راك  جن�صه.  بني 

الِعْرق،  نقاء  على  احلفاظ  اأجل  من  بل 

ال  االأ�صد  ندر.  ما  يف  اإال  مبوت  نهاية  وال 

ا، وال االأفعوان  ا، وال ال�صقر �صقراً يقتل اأ�صداً

اإنه  منه!  اآٍه  فاأْلُف  االإن�صان  اأما  ا.  اأفعواناً

ا، ويغ�صل يديه من دمه  يقتل اأخاه ح�صداً

اإذ  بهابيل  قايني  فعل  هكذا  ا.  اإنكاراً

قبل الله تقدمة اأخيه ومل يقبل تقدمته 

ا. الأن قلبه مل يكن نقياً

بلحمه  ا  طمعاً احليوان  يقتل  واالإن�صان   

ا  ا. وما راأيت �صارياً وِفرائه اأو ت�صليةاً وتباهياً

اأو  ا  جائعاً ك��ان  اإذا  اإال  ا  اإن�صاناً افرت�س 

اإذا اأطعمته، حتّول  ا. حتى الوح�س  خائفاً

وهذا  قدميك.  يلح�س  ا  مطيعاً ا  كلباً

بقايا  ت��رك  و�صبع،  اأك��ل  متى  الوح�س 

اأما  والن�صور.  الثعالب  لتاأكلها  فري�صته 

ويكّد�س  �صبعه،  فوق  فياأكل  االإن�صان 

اأكرث ما يحتاجه يف غده وحتى يف كّل 

حياته، وال يتوّرع عن �صحب اللقمة من 

فم االأرملة واليتيم اإذا ا�صتطاع.

 �صنفور �صديقي مل يكن فيه من �صفات 

االإن�صان �صيء. كم مّرة ذهبت اإىل عملي 

ون�صيته من دون طعام وماء؛ ف�صب على 

اإذا  حتى  اأع��ود!  اأن  اإىل  والعط�س  اجلوع 

ا،  خارجاً خطواتي  وقع  و�صمع  عدت  ما 

واإذا  دربي.  علّي  ا  قاطعاً ي�صتقبلني  هّب 

ما فتحت له يدّي، قفز ومتّدد فوق ذراعّي 

وهو  �صكوى  ال  فرح  ُمواَء  وماَء  ا،  مطمئنًّ

االآدمّي  �صديقك  اأما  العط�صان.  اجلائع 

ن�صيك  عنه،  العطاء  يد  كففَت  فمتى 

واأنكرك. هذا اإن مل يخنك ويغدر بك.

* * *

 ذات �صباح خرجُت اإىل حديقتي الأرّم 

فخرج  حجارته؛  بع�س  �صقط  ا  حائطاً

�صديقي �صنفور يف اإْثري. وما عّتم اأن قفز 

اإىل حافة اجلدار الفا�صل بني اأر�صي واأر�س 

ج��اري، وك��ان يعلو ه��ذا اجل��دار حاجز 

واإذ كان يف  الثقوب.  دقيق  ال�صريط  من 

ق  متزُّ اأحدثه  واحد  كبري  ثقب  احلاجز 

وراح  ع��به،  �صنفور  م��ّر  فقد  ال�صريط، 

فيما  اجل��دي��دة«؛  »االأر����س  ي�صتك�صف 

اأع��م��ل يف ترميم احل��ائ��ط ال  اأن��ا  رح��ت 

الزمن  وما مّر من  �صاغل.  ي�صغلني عنه 

خلف  �صمعُت  حتى  �صاعة  ن�صف  زهاء 

ال�صياج الفا�صل، وعلى قيد ب�صع خطوات 

ا؛ فدنوُت الأرى  ا خافتاً من زاوية اجلدار، اأنيناً

املفاجاأة  َلعَظمة  ويا  م�صدره.  يكون  ما 

ا على  و�صّدة ال�صدمة!! اإنه �صنفور منطرحاً

جنبه يحت�صر. راأ�صه على الرتاب، قوائمه 

ممدودة، عيناه �صاهمتان، فمه مفتوح، 

يتنّف�س  كان  لقد  عليه.  للدم  اأث��ر  وال 

يف  �صرى  �صّم  بفعل  يختنق  اإنه  مب�صّقة. 

�صرايينه. ال ُبّد من اأّن اأفعى لعينة لدغته 

يف اأنفه، فهو املكان الوحيد الذي ت�صرب 

الوبر.  الأنه خاٍل من  الهررة فيه  االأفاعي 

بقائمته  اأنفه  الهّر  يخبئ  ال�صبب  لهذا 

اأثناء �صراعه االأفعى. اأما �صنفور فلم يحِم 

كان  اأْن  يعرف  وال  ا  بريًّ لي�س  الأنه  اأنفه 

عليه اأن يفعل.

حاول  منه،  االأفعى  متّكنِت  حلظة   

الوا�صع،  الثقب  من  ال��ع��ودة  امل�صكني 

لكّن قواه اخلائرة مل ُت�صعفه على القفز 

اجلهة  من  فحاول  اجل���دار؛  حافة  اإىل 

حالت  الدقيقة  الثقوب  لكّن  الواطئة، 

اأ�صمع  عّلني  يئّن  هناك  فلبث  دون��ه؛ 

ال�صبيل  كيف  ولكن  فاأجُنده.  اأنينه 

ا�صرعوا  اأِن  بيتي  اأهل  ناديُت  ذلك!  اإىل 

وملا خرجوا كّلهم  اإيّل، ف�صنفور ميوت. 

االأخ��رية،  اأنفا�صه  يلفظ  وراأوه  ملهوفني 

قلبي  فكان  اأن��ا  اأم��ا  ا.  جميعاً بكوا 

يبكي، ومل يزل.

وعدُت  ال�صفلّي،  الطابق  اإىل  اأ�صرعُت   

بالكّما�صة اأُعملها يف ال�صياج احلديدّي 

ا. وملا متّكنُت من مّد يدي  ا وتقطيعاً ق�صًّ

اإليه ومل�صه، اأغم�س �صنفور عينيه ل�صعوره 

باالأمان واإح�صا�صه باأين �صاأنقذه. لكنني 

ا. خذلته الأن ال�صّم كان ُزعافاً

 �صحبُته من خلف ال�صياج وحملته على 

ا وفيه رمق  يدّي. كان ج�صمه ما زال دافئاً

من حياة بعد. فتح عينيه ن�صف فتحة 

ا.  م�صت�صلماً اأغم�صهما  ثم  ليوّدعني، 

اإىل  و�صممته  اأنا،  حينئٍذ جل�صُت حيث 

بعُد  زلَت  ما  �صنفور.  يا  مُتْت  �صدري: »ال 

لكنه  �صديقي«.  يا  املوت  على  ا  �صغرياً

وهو  ك��ان  مثلما  جميالاً  وبقي  م��ات، 

برد ج�صمه؛ فنه�صت  ا  ا ف�صيئاً �صيئاً حّي. 

التي كان يحّبها  اإىل احلديقة  وحملته 

وهناك  اإليها.  �صباح  ك��ّل  ويرافقني 

حفرُت حفرة و�صعُته فيها وِهْلُت الرتاب 

ببطء فوقه. وها اأنا اأعرتف لكم يا قّرائي 

االأعّزاء اأن قواي يف تلك اللحظة خانتني، 

و�صقطت من عينّي دمعتان بّللتا الرتاب 

الذي احت�صن �صديقي.

 بكيته الأنني ذات يوم �صربُته؛ فابتعد 

ا ت�صّريف. �صربته  الزاوية م�صتغرباً ورب�س يف 

اأداعبه  اإذ كنت  الأنه خم�صني مبخلبه 

وهو يلعب. خم�صني ومل يعرف اأنه اأذاين. 

ت�صّريف،  على  ا  نادماً قليل  بعد  ناديته  وملا 

اأنني  ا  نا�صياً بقدمّي  يحتّف  مني  اقرتب 

�صربته. فيا ليتني يومذاك مل اأفعل.

مكان  يف  دفنته  مات،  يوم  ليتني  ويا   

اإليها  نزلُت  ما  التي  بعيد ال يف حديقتي 

اإىل  عني  ا  غ�صباً عيناي  اجّتهت  اإال  مّرة 

واأذكر  فاأذكره  واريته فيه؛  الذي  املو�صع 

كّل ما كان يل معه من �صلوى و�صحبة 

جميلة.

اأن  يعتقد  َمن  كبري  خطاأ  لعلى  اإن��ه   

ال�صداقة ال تكون اإال بني اإن�صان واإن�صان؛ 

واأوف��ى  اأخل�س  لك  ك��ان  حيوان  ف��ُرّب 

واالإخال�س،  الوفاء  يّدعون  من كثريين 

الله  رحم  اأال  ي�صقطون.  جتربة  اأّول  ويف 

ْعِديَّ ال�صاعر اإذ قال: االأَُحْيِمَر ال�صَ

عوى الذئُب فا�صتاأن�صُت بالذئِب اإذ عوى    

و�صّوَت اإن�صاٌن فكْدُت اأطرُي.
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ملاذا بنوك البذور؟

حتف��ظ  اأن  ���ص��ئ�����ت  اإذا 

يف  الثمين��ة  ممتلكات��ك 

الذي  اخليار  هو  فالبنك  اآم��ن،  مكان 

من  البذور  تكون  ال  وقد  اإليه.  �صتلجاأ 

بني اال�صياء التي يعتبها االأفراد ثمينة، 

لكنها �صتكون بالتاأكيد ثمينة عند 

واملجاعات،  واحل��روب  ال��ك��وارث  وق��وع 

لالنقرا�س  معينة  اأن��واع  تعّر�س  عند  اأو 

ومن  املناخي  التغري  ب�صبب 

ه��ن��ا ج���اءت ف��ك��رة حفظ 

اآمنة  خا�صة  بنوك  يف  البذور 

حول العامل.

حتفظ البذور بعد معاجلتها 

اأطول بكثري من  لتدوم فرتة 

ويتّم  الطبيعي،  مدى حياتها 

�صمن  جتفيفها  بعد  ذل��ك 

تو�صع  ث��ّم  منا�صبة،  ظ��روف 

تقارب  ح��رارة  درجة  )على  ثالجات  يف 

الع�صرين حتت ال�صفر(.

يف  العامل  يف  البذور  بنوك  اأك��ب  يقع 

�صفالباراد«،  ب�»قبو  معروف  وهو  ال��روج 

وت�صتطيع الدول اأن حتفظ بذور نباتاتها 

يف داخله واأن ت�صرتجعها وقت احلاجة.

على  القريبة  االأم��ث��ال  من 

اأهمية بنوك البذور يف العامل، 

اأّدت  �صوريا. فقد  ما ح�صل يف 

احلرب اإىل تدمري »بنك اجلينات« قرب 

اإىل  الباحثني  ا�صطر  مما  حلب،  مدينة 

طلب �صحب عينات من القمح وال�صعري 

البذور  »خزانة  من  االأخ��رى،  واملحا�صيل 

العاملية« )قبو �صفالبارد(. وقد مّت بالفعل 

بلدة  يف  قبو  اإىل  العينات  ه��ذه  �صحب 

حيث  لبنان،  البقاعية  تربل 

حتت   20 ح��رارة  على  خّزنت 

لوقوع  ا  جتنباً وذل��ك  ال�صفر، 

كارثة غذائية يف �صوريا.

تاريخ تاأ�ضي�س بنوك البذور

بداأ علماء احلدائق النباتية 

لندن   – كيو  يف  امللكية 

ي��در���ص��ون   1974 ال���ع���ام  يف 

موا�صم 

وخريات
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بنك البذور اللبناين يف تل عمارة

اإعداد: الدكتور ح�ضني حمود - اأ�صتاذ يف اجلامعة اللبنانية - كلية الزراعة

�ضمانة لالأجيال القادمة

اأو  حرب  اأّدت  اإذا  يح�ضل  ماذا 

النبات  على  الق�ضاء  اإىل  ما  كارثة 

يف منطقة، اأو مناطق وا�ضعة على 

دفع  ال�ضوؤال  هذا  االأر�س؟  كوكب 

للبذور  بنوك  اإن�ضاء  اإىل  بالعلماء 

حتفظ فيها عّينات ت�ضتخدم عند 

احلاجة.

»خزانة  البنوك  ه��ذه  اأ�ضهر 

حيث  الرنوج  يف  العاملية«  البذور 

بذور  العامل  دول  جميع  حتفظ 

ا�ضرتجاعها  وميكنها  نباتاتها، 

اأبحاث  الإجراء  اأو  احلاجة،  وقت 

جديدة عليها.

اأّما يف لبنان، فثمة بنك للبذور يف 

تل عمارة البقاعية، وهو فريد من 

االأو�ضط،  ال�ضرق  منطقة  يف  نوعه 

من  �ضنف   1300 من  اأكرث  وي�ضم 

بذور خمتلف اأنواع النباتات.



يف  البية  النباتات  بذور  حفظ  كيفية 

وقد  بالي�س،  وايكهري�صت  يف  فرعهم 

اأنحاء  خمتلف  من  نوع  اآالف   4 خزنوا 

بحاجة  اأنهم  اأدرك��وا  لكنهم  العامل، 

اإىل موؤ�ص�صة اأكب بكثري، لذلك �صرعوا 

للبذور  اأكب  بنك  ببناء   1998 العام  يف 

يف  بالي�س.  وايكهري�صت  اأرا�صي  على 

الرئي�صي  هدفه  البنك  حدد   2000 العام 

 10 كل  من  واح��د  وتخزين  جمع  وه��و 

اأنواع، من اأ�صل 24 األف نوع من النبات 

يف  ا  وخ�صو�صاً العامل،  يف  للبذور  احلامل 

البلدان احلارة. وقد بداأت حمالت جمع 

البذور يف بداية العام 1997، وبحلول �صباط 

مليون   300 جمع  قد  كيو  كان   ،2001

ا، والعمل م�صتمر جلمع  بذرة من 122 بلداً

بذور نحو 19 األف نوع.

قبو �ضفالبارد

للبذور،  ا  اآمناً ا  بنكاً القبو  هذا  يعتب 

ويقع يف جزيرة �صبيت�صبريغن الروجية، 

القطب  من  كيلومرت   1300 بعد  على 

االحتياطي  القبو  هذا  ميّثل  ال�صمايل. 

الالزم ل�صبكة بنوك البذور حول العامل 

احلروب  بن�صوب  مهّددة  كانت  حال  يف 

اأو وقوع الكوارث الطبيعية. افتتح قبو 

ا يف العام 2008، ويعتقد اأن  �صفالبارد ر�صمياً

فيه نحو 1.5 مليون عّينة بذور منف�صلة 

من املحا�صيل الزراعية. وهو ي�صمى »قبو 

عالية  بكفاءة  ويتمّيز  القيامة«،  يوم 

ا  معلماً منه  جتعل  جمالية  ومبوا�صفات 

الروجية قد  ا. وكانت احلكومة  عاملياً

ا بناء هذا القبو الذي كّلف  مّولت كلياً

ومهمته  اأمريكي،  دوالر  ماليني   9 نحو 

كوارث  حدوث  حال  يف  الب�صرية  اإنقاذ 

وحروب.

بنك البذور اللبناين

افتتاح  مّت   2013 العام  من  متوز   31 يف 

يف  ومقّره  ا،  ر�صمياً اللبناين  البذور  بنك 

الزراعية  العلمية  االأب��ح��اث  م�صلحة 

ع���م���ارة.  ت���ل  يف 

ج����������اءت ه����ذه 

نتيجة  اخل���ط���وة 

ل���ور����ص���ة ال��ع��م��ل 

ال��ت��ي ع��ق��دت بني 

االأغذية  منظمة 

وال��زراع��ة )ال��ف��او( 

ودولة الروج، ووزارة 

اللبنانية،  الزراعة 

وم�صلحة االأبحاث 

الزراعية  العلمية 

وذل��ك  ل��ب��ن��ان،  يف 

ب���ه���دف ت���اأم���ني 

قادر  جيني  بنك 

ع���ل���ى ح��م��اي��ة 

املحلية  االأن����واع 

م���ن االن���ق���را����س 

حت��دي��ات  ظ��ل  يف 

التغرّي املناخي.

ق���ّدم���ت ال���روج 

دوالر  األ����ف   373

امل�صاعدة  بهدف 

على اإن�صاء املركز 

يف لبنان. وامل�صروع 

الفاو،  ترعاه  الذي 

بالتعاون  وي��ن��ف��ذ 

الزراعة  وزارة  بني 

اللبنانية وم�صلحة 

العلمية  االأبحاث 

الزراعية يف لبنان، 

����ص���ي�������ص���اه���م يف 

حت�صني قدرة لبنان 

على مواجهة التغري املناخي ويف حتقيق 

م�صروع غر�س 40 مليون �صجرة.

ماذا يحتوي بنك البذور يف تل عمارة؟

على  عمارة  تل  يف  البذور  بنك  يحتوي 

من  ا  نوعاً  881 متثل  »مّل��ة«   1380 نحو 

االأنواع النباتية البّية املوجودة يف لبنان، 

التخزين  موا�صفات  وف��ق  خمّزنة  وه��ي 

حفظ  مّت  وق��د  طويلة،  لفرتة  العاملية 

امللكية  احلدائق  بنوك  يف  لها  مثيل 

البيطانية.

اأن��واع  على  »ال��ل��ّم��ات«  ه��ذه  حتتوي 

ال��بي��ة  ال��ن��ب��ات��ات  ب���ذور  م��ن  خمتلفة 

والعطرية،  والطبية  لالأكل،  ال�صاحلة 

امل�صتوطنة.  واالأن��واع  البية،  واالأع��الف 

كبري  عدد  يحفظ  ذلك  اإىل  باالإ�صافة 

وال�صعري  القمح  واأ�صناف  �صالالت  من 

يعاد  والتي  وغريها،  واحلم�س  والعد�س 

خم��س  ك�ل  م��ّرة  لتجديدها  زرع��ه��ا 

�صن�وات.

موا�صم 

وخريات
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االأبحاث  مل�صلحة  العام  املدير  ويوؤكد 

الدكتور  لبنان  يف  الزراعية  العلمية 

بنك  اإن�صاء  اأن  ل�»اجلي�س«  فرام  مي�صال 

للبذور يف لبنان يتيح جمع بذور جميع 

النباتات البية فيه، وبينها بذور االأ�صجار 

واإع��ادة  احلرجية، 

زرع���ه���ا ل��ت��وف��ري 

من  خالية  اأ�صجار 

االأمرا�س واالآفات.

البذور املوؤ�ضلة 

ملن يطلبها

توؤكد  ب��دوره��ا، 

يف  ال���روج  �صفرية 

ليند  ل��ني  ل��ب��ن��ان 

التحديات،  تواجه  لبنان  يف  الغابات  اأّن 

واإعادة  احلبوب  خمزون  توفري  خطة  واأّن 

الت�صجري يف امل�صتقبل �صتوؤدي اإىل احلفاظ 

واأّن  ا  خ�صو�صاً املحلية،  االأن���واع  على 

الزراعية  العلمية  االأب��ح��اث  م�صلحة 

ت�صتعمل اأ�صاليب متقدمة للحفاظ على 

العمل  هذا  اأّن  وت�صيف  البذور.  نوعية 

ا قادرة على التاأقلم ب�صكل  �صيوؤمن بذوراً

ما  امل��ن��اخ��ي،  التغيري  وج��ه  يف  اأف�����ص��ل 

)الو�صط،  االأنواع  على  باحلفاظ  ي�صمح 

.)2016/10/27

الريفية  التنمية  مدير  يلفت  كذلك، 

مهنا  �صادي  اللبنانية  الزراعة  وزارة  يف 

�صجرة  مليون   40 زراع��ة  برنامج  اأن  اإىل 

الذي انطلق يف العام 2012، ما كان من 

االأ�صا�س  حجر  لوال  ينجح  اأن  املمكن 

الذي و�صع عب اإن�صاء بنك البذور. فهذه 

ب�صكل  البذور  جتميع  تتيح  اخلطوة 

اأغ�����را���س  اإن��ت�����اج  طري�ق  ع�ن  علمي 

 ،Green Area( االأ���ص�����ول  معروف�ة 

.)2016/10/25

�صتوفر  الزراعة  وزارة  اأّن  مهنا  ويوؤكد 

البذور الالزمة الأّي جهة، تطلبها وتهتم 

كانت  �صواء  وذل��ك  االأغ��را���س،  بزراعة 

االأ�صجار  اأّن  واأو�صح  خا�صة.  اأم  ر�صمية 

يف  اأو  اخلا�صة  امل�صاتل  يف  تنتج  التي 

على  النهاية  يف  �صتزرع  الدولة  م�صاتل 

اأن  هو  يهّمنا  وما  اللبنانية،  االأرا���ص��ي 

تكون ال�صتول املزروعة يف لبنان موثوقة 

ومعروفة االأ�صل. وخل�س مهنا اإىل القول: 

يف ال�صابق كان لبنان يح�صل على �صتول 

عنها،  معلومات  دون  من  اخل��ارج  من 

ومعرفة ما اإذا كانت مطابقة للمخزون 

اجليني اللبناين اأم ال. وما تقوم به الوزارة 

عملية  ع��ب  ��ا  ح��ال��ياً

حتريج علمية وا�صعة، 

���ص��ي�����ص��م��ح ل��ل��ب��ن��ان 

ب�صكل  ب��ال��ت��اأق��ل��م 

اأف�������ص���ل م���ع ال��ت��غ��ري 

ال  فالبنك  امل��ن��اخ��ي، 

زرع  اإىل  فقط  ي��ه��دف 

خالل  �صجرة  مليون   40

اإىل  ال�صنوات املقبلة، بل 

ا�صرتاتيجي  خمزون  بناء 

م���ن ب�����ذور ال��ن��ب��ات��ات 

مع  احلرجية،  واالأ�صجار 

جيني  تنّوع  اأكب  توفري 

ممكن لها.
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بعيد اجلي�ش يف  مرجعيون   – الريا�ضي  نادي عطالله  احتفل 

يوم ال�ضباب الريا�ضي الذي انطلق من بولفار مرجعيون ب�ضباق 

رك�ش مل�ضافة 5 كلم، وت�ضّمن ن�ضاطات خمتلفة. واإىل اجلي�ش 

)لواء امل�ضاة ال�ضابع(، �ضاركت يف فعاليات هذا اليوم الأجهزة 

الأمنية وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، واأندية وجمعيات 

ريا�ضية وال�ضليب الأحمر اللبناين.

يف �ضباق الرك�ش، حّل اجلندي �ضعيد ال�ضعار يف املركز الأول، 

الثاين، واجلندي حممد �ضريف  الأ�ضعد يف املركز  والعريف فواز 

املراكز  اجلي�ش  ع�ضكريو  ح�ضد  كما  الثالث.  املركز  يف 

الأوىل لعّدة م�ضابقات، وذلك على النحو الآتي: يف املركز الأول: 

اأول  اجلندي ح�ضني را�ضي )�ضغط ال�ضدر ورفع املخل(، والعريف 

الثاين:  املركز  ويف  الأ�ضجار(.  ونقل  )الكبا�ش  دكروب  علي 

را�ضي  واجلندي ح�ضني  العربة(،  �ضريتح )جّر  اأول خالد  العريف 

)نقل الأ�ضجار(.

اإعداد: 

 روجينا خليل ال�شختورة

ريا�ضة
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دورة عيد اجلي�ش اللبناين 

الثانية يف كرة امل�شرب

الحت��اد  باإ�ضراف  ال��دام��ور  كلوب  كونرتي  ن��ادي  نّظم 

على  اللبناين  اجلي�ش  عيد  دورة  امل�ضرب،  لكرة  اللبناين 

ملعب النادي يف الدامور. وقد احتّل اجلي�ش املراكز الأوىل 

املديرية  من  زه��رة  م��ازن  الإداري  العقيد  فاز  اإذ  ال��دورة،  يف 

الثاين  املركزين  يف  واأعقبه  الأول،  باملركز  للإدارة  العامة 

والثالث املعاون اأول م�ضطفى الدقدوقي، واملوؤهل خ�ضر حمية 

)كلهما من مو�ضيقى اجلي�ش(.

يوم ال�شباب الريا�شي يف منا�شبة عيد اجلي�ش

كاأ�س ال�سيف ال�ساد�س للتزّلج احلّر

مدر�شة التزّلج – الأرز تتاأّلق

برعاية بلدية ب�ضري وباإ�ضراف الحتاد اللبناين للتزّلج، نّظمت 

هيئة احلفاظ على البيئة كاأ�ش ال�ضيف ال�ضاد�ش للتزّلج احلّر 

للعام 2017 )�ضباق العمق(، وذلك على ه�ضبة املكمل )قرنة 

فم امليزاب(. �ضارك يف هذا الن�ضاط فريق اجلي�ش للبياتلون يف 

ح�ضور قائد مدر�ضة التزّلج – الأرز العميد الركن حممد الفوال 

وم�ضرفني من املدر�ضة، واحتّل ع�ضكريوه املراكز الأوىل. فقد 

فاز الرقيب مارون اخلوري حنا باملركز الأول، واجلندي حممد 

باملركز  كنعان  اأحمد  اأول  واملعاون  الثاين،  باملركز  ابراهيم 

الثالث )جميعهم من مدر�ضة التزّلج – الأرز(.



�شارك اجلي�ش يف �شل�شلة 

لقاءات وّدية يف األعاب القوى 

نّظمها الحتاد اللبناين لهذه 

الألعاب، وحّل ع�شكريوه يف 

املراكز الأوىل. من هذه اللقاءات: 

Granp Prix ميالين فريحة 
على ملعب نادي اجلمهور 

)ثالثة لقاءات(، ولقاءان 

وّدّيان يف مدينة كميل �شمعون 

الريا�شية.

لقاءات ودّية 

يف األعاب القوى

اجلي�ش 

يف املراكز الأوىل

ريا�ضة
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 Grand Prix
ميالين فريحة

الأول: • اللقاء 
اجلندي  مرت:  ال�200  �ضباق   -

ن��ور ال��دي��ن ح��دي��د م��ن ل��واء 

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش 

الأول.

اجلندي  مرت:  ال�400  �ضباق   -

ال��ل��واء  م��ن  من�ضور  ح�ضن 

احلادي ع�ضر يف املركز الأول.

الرقيب  مرت:  ال�800  �ضباق   -

اأول ح�ضن كركلي من فوج 

املركز  يف  ال��ث��اين  املدفعية 

ك��م��ال  واجل���ن���دي  الأول، 

املدّرعات  ف��وج  من  الأحمد 

الأول يف املركز الثالث.

ال��ق��ر���ش: اجل��ن��دي  - رم���ي 

اللواء  من  من�ضور  رام��ي  اأول 

الأول،  املركز  يف  اللوج�ضتي 

من  ها�ضم  ج��ورج  والرقيب 

املركز  يف  التعليم  معهد 

الثاين.

علي  العريف  ع��اٍل:  وثب   -

ال��دي��راين من ال��ل��واء احل��ادي 

ال��ث��اين،  امل���رك���ز  ع�����ض��ر يف 

من  كنعان  علي  واجلندي 

اللواء الثاين يف املركز الثالث.

الثاين: • اللقاء 
اجلندي  مرت:  ال���100  �ضباق   -

الأول  اللواء  حمزة ح�ضن من 

واجلندي  ال��ث��اين،  املركز  يف 

ال��ل��واء  م��ن  من�ضور  ح�ضن 

امل��رك��ز  احل�����ادي ع�����ض��ر يف 

الثالث.

حواجز:  مرت  ال���110  �ضباق   -

خالد  خدماته  املمددة  املجّند 

ك��ن��ع��ان م��ن ل���واء احل��ر���ش 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

اجلندي  مرت:  ال�200  �ضباق   -

املركز  يف  حديد  الدين  ن��ور 

الأول.

الرقيب  مرت:  ال�800  �ضباق   -

يف  ك��رك��ل��ي  ح�����ض��ن  اأول 

املركز الأول.

- وثب طويل: العريف هادي 

احلادي  اللواء  من  ا�ضماعيل 

املجّند  الأول،  املركز  ع�ضر يف 

مطر  راأف��ت  خدماته  املمددة 

املركز  يف  التا�ضع  اللواء  من 

عبا�ش  واجل���ن���دي  ال���ث���اين، 

احل��ر���ش  ل����واء  م��ن  قبي�ضي 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

علي  العريف  ع��اٍل:  وثب   -

ال��دي��راين من ال��ل��واء احل��ادي 

ال��ث��اين،  امل���رك���ز  ع�����ض��ر يف 

من  كنعان  علي  واجلندي 

اللواء الثاين يف املركز الثالث.

احلديدية:  ال��ك��رة  رم��ي   -

ال��ع��ري��ف ع��ل��ي ع��ب��ا���ش من 

يف  الأول  امل����درع����ات  ف����وج 

اأمين  واجلندي  الأول،  املركز 

العايل  املركز  من  العك�ش 

ل��ل��ري��ا���ض��ة ال��ع�����ض��ك��ري��ة يف 

املركز الثاين.

الثالث: • اللقاء 
اجلندي  مرت:  ال�200  �ضباق   -

املركز  يف  حديد  الدين  ن��ور 

الأول.

الرقيب  مرت:  ال�800  �ضباق   -

يف  ك��رك��ل��ي  ح�����ض��ن  اأول 

املركز الثاين.

علي  العريف  ع��اٍل:  وثب   -

الأول،  امل��رك��ز  يف  ال��دي��راين 

يف  كنعان  علي  واجل��ن��دي 

املركز الثاين.

- وثب ثلثي: املجّند املمددة 

خدماته راأفت مطر يف املركز 

الأول.

لقاءان يف مدينة 

كميل �شمعون الريا�شية

الأول: • اللقاء 
العريف  مرت:  ال�200  �ضباق   -

الأول  اللواء  حمزة ح�ضن من 

والعريف  ال��ث��اين،  املركز  يف 

����ض���ادي ف���رح���ات م���ن ف��وج 

املركز  يف  الثالث  التدخل 

الثالث.

حواجز:  مرت  ال���400  �ضباق   -

من�ضور  خ��ال��د  اأول  ال��ع��ري��ف 

املرك�ز  يف  الأول  ال��ل��واء  من 

الثال�ث.

العريف  ال�800 مرت:  �ضباق   -

لواء  من  حم�ضن  اأحمد  اأول 

الدعم يف املركز الثالث.

- وثب طويل: العريف هادي 

احلادي  اللواء  من  ا�ضماعيل 

املجّند  الأول،  املركز  ع�ضر يف 

مطر  راأف��ت  خدماته  املمددة 

املركز  يف  التا�ضع  اللواء  من 

عبا�ش  واجل���ن���دي  ال���ث���اين، 

احل��ر���ش  ل����واء  م��ن  قبي�ضي 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

الثاين: • اللقاء 
اجلندي  مرت:  ال���100  �ضباق   -

املركز  يف  حديد  الدين  ن��ور 

الأول.

اجلندي  مرت:  ال�400  �ضباق   -

ح�ضن من�ضور يف املركز الأول.

- �ضباق ال�1500 مرت: العريف 

خالد ال�ضناوي من فوج مغاوير 

البحر يف املركز الأول.

احلديدية:  ال��ك��رة  رم��ي   -

العك�ش  اأمي����ن  اجل���ن���دي 

للريا�ضة  العايل  املركز  من 

الأول،  املركز  يف  الع�ضكرية 

ال��رق��ي��ب ج����ورج ه��ا���ض��م يف 

والعريف علي  الثاين،  املركز 

عبا�ش يف املركز الثالث.

علي  اجلندي  ع��اٍل:  وثب   -

يف  الثاين  اللواء  من  كنعان 

علي  والعريف  الأول،  املركز 

الديراين يف املركز الثاين.

- وثب ثلثي: املجّند املمددة 

خدماته راأفت مطر يف املركز 

الأول.
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... ويف ال�شطرجن ال�شريع

يف لقاء وّدي يف ال�ضطرجن ال�ضريع 

يف  للعبة  اللبناين  الحتاد  نظمه 

 -LIU اجلامعة اللبنانية الدولية

جمال  النقيب  ح��ّل  اجل��دي��دة، 

يف  الأول  امل�ضاة  لواء  من  ال�ضامية 

55 لعًبا  الثالث من بني  املركز 

م�ضارًكا مبجموع نقاط 5.5.

... ويف كرة 

الطاولة

خدماته  املمّددة  املجّند  حّل  كذلك، 

اأحمد م�ضطفى حرب من اللواء التا�ضع 

مفتوحة  ودي��ة  دورة  يف  الأول  املركز  يف 

م�ضت�ضفى  يف  اأقيمت  الطاولة  ك��رة  يف 

ال�ضليب – جّل الديب.

... وكرة القدم امل�شّغرة

الدورة  يف  الثاين  املركز  اللبناين  اجلي�ش  فريق  اأح��رز 

الريا�ضية يف كرة القدم امل�ضّغرة التي اأقيمت على ملعب 

املحبة – ببنني، والتي �ضارك فيها 16 فريًقا، وذلك بعد 

اأن و�ضل اإىل املباراة النهائية اأمام منتخب فنيدق الذي 

فاز بنتيجة 2×3 بركلت الرتجيح بعد التعادل 2×2 يف 

الوقت الأ�ضلي.

مربوك

اأحمد  �ضارك   •
اإب�������ن ال��ع��م��ي��د 

ال����رك����ن ع��ل��ي 

�ضباق  يف  ح��ن��اوي 

مل�ضافة  ح��رم��ون 

يف  وح���ّل  كلم   5

املركز الأول.

الرقيب  �ضارك   •
خات�ضيك  اأول 

لواء  من  اأرجنيان 

امل�ضاة الثامن )وهو 

من نادي القوة برج 

الريا�ضي(  حمود 

لبنان  ب��ط��ول��ة  يف 

الأج�ضام  لكمال 

عن وزن 70 كلغ 

امل��رك��ز  يف  وح����ّل 

الثاين.



الت�ضنيف  يف  الأول  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  حّل 

النهائي لبطولة اجلي�ش يف األعاب القوى للعام 2017، اأعقبه لواء 

املركز  يف  اخلام�ش  امل�ضاة  ولواء  الثاين،  املركز  يف  الأول  امل�ضاة 

الثالث. وقد ت�ضّمنت هذه البطولة م�ضابقات عديدة: �ضباقات 

الكرة  رمي  وثلثي،  طويل  وثب  ع��اٍل،  وثب  م�ضافات،  لعّدة 

احلديدية، رمي الرمح والقر�ش، اإطاحة املطرقة، بالإ�ضافة اإىل 

�ضباقي بدل.

اأّما النتائج الإفرادية، فقد جاءت على النحو الآتي:

الـ100 مرت: اجلندي نور الدين حديد من  • �شباق 
لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الأول، العريف 

الثاين،  الأول يف املركز  اللواء  حمزة ح�ضن من 

والعريف �ضادي فرحات من فوج التدخل الثالث 

يف املركز الثالث.

لقمان  اأول  الرقيب  حواجز:  مرت  الـ110  �شباق   •
الأول،  املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج  من  خ�ضر 

العريف حممد طالب من اللواء احلادي ع�ضر يف 

املركز الثاين، والعريف عبد احل�ضني اأيوب من 

اللواء اللوج�ضتي يف املركز الثالث.

مرت: اجلندي نور الدين حديد يف  الـ200  �شباق   •
اللواء  من  من�ضور  ح�ضن  اجلندي  الأول،  املركز 

والعريف ح�ضن  الثاين،  املركز  احلادي ع�ضر يف 

�ضلح من لواء الدعم يف املركز الثالث.

من�ضور  ح�ضن  اجلندي  مرت:  ـــ400  ال �شباق   •
من  حم�ضن  اأحمد  العريف  الأول،  املركز  يف 

ه�ضام  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  الدعم  لواء 

ا�ضماعيل من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز 

الثالث.

لقمان  اأول  الرقيب  حواجز:  مرت  الـ400  �شباق   •
خ�ضر يف املركز الأول، العريف خالد خلف من 

اأول  والعريف  الثاين،  املركز  يف  اخلام�ش  اللواء 

خالد من�ضور من اللواء الأول يف املركز الثالث.

ح�ضن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ800  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

يف  اللوج�ضتي  اللواء  من  العلي  اأحمد  العريف  الأول،  املركز 

اللواء  اأحمد علي من  واملجّند املمددة خدماته  الثاين،  املركز 

الأول يف املركز الثالث.

املركز  يف  كركلي  ح�ضن  اأول  الرقيب  مرت:  الـ1500  �شباق   •
الأول، العريف خالد ال�ضناوي من فوج مغاوير البحر يف املركز 

الثاين، والعريف اأحمد العلي يف املركز الثالث.

اللواء  من  �ضويدان  علي  العريف  موانع:  مرت  الـ3000  �شباق   •
اللواء  من  قي�ش  ح�ضني  اأول  الرقيب  الأول،  املركز  يف  ال�ضابع 

ريا�ضة
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بطولتا لبنان يف �شالح ال�شي�ش للفرق و�شيف املبارزة للقدامى

���ض��ارك ف��ري��ق اجل��ي�����ش ل��ل��م��ب��ارزة يف 

للفرق،  ال�ضي�ش  �ضلح  يف  لبنان  بطولتي 

نظمهما  للقدامى،  امل��ب��ارزة  �ضيف  ويف 

يف  ح��ّل  وق��د  للعبة.  اللبناين  الحت���اد 

اأول  املعاونني  من  املوؤّلف  الفريق  الأوىل، 

التا�ضع، بهيج  اللواء  �ضفيق اخلوري من 

العايل  املركز  وزياد اجللبوط من  �ضرانق 

للريا�ضة الع�ضكرية، ورائد اأبو كروم من 

الثاين.  املركز  يف  الرابع  التدخل  فوج 

�ضفيق  املعاونان  الثانية  يف  حّل  حني  يف 

اخلوري وبهيج �ضرانق يف املركزين الأول 

والثاين.

بطولة اجلي�ش يف األعاب القوى للواء احلر�ش اجلمهوري



لواء احلر�ش  والرقيب حممد قدوح من  الثاين،  املركز  الأول يف 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

مرت: العريف اأول بلل عوا�ضه من لواء احلر�ش  الـ5000  • �شباق 
اأبو  عمر  خدماته  املمددة  املجّند  الأول،  املركز  يف  اجلمهوري 

نور  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج  من  حمد 

�ضبح من فوج املدرعات الأول يف املركز الثالث.

مرت: املجّند املمددة خدماته عمر اأبو حمد يف  الـ10000  • �شباق 
املركز الأول، الرقيب حمزة حممود من اللواء الأول يف املركز 

الثاين، واجلندي نور �ضبح يف املركز الثالث.

العايل: العريف علي الديراين من اللواء احلادي ع�ضر  • الوثب 
يف  الثاين  اللواء  من  كنعان  علي  اجلندي  الأول،  املركز  يف 

الثامن يف  اللواء  العيداوي من  والعريف مهدي  الثاين،  املركز 

املركز الثالث.

الطويل: املجّند املمددة خدماته راأفت مطر من اللواء  • الوثب 
اللواء  من  ا�ضماعيل  هادي  اجلندي  الأول،  املركز  يف  التا�ضع 

من  يونان  فوؤاد  اأول  والعريف  الثاين،  املركز  يف  ع�ضر  احلادي 

اللواء الثالث يف املركز الثالث.

الثالثي: املجّند املمددة خدماته راأفت مطر يف املركز  • الوثب 
والعريف عبد  الثاين،  املركز  يونان يف  فوؤاد  اأول  العريف  الأول، 

احل�ضني اأيوب يف املركز الثالث.

الكرة احلديدية: الرقيب اأول بدري عبيد من لواء احلر�ش  • رمي 
فوج  من  عبا�ش  علي  العريف  الأول،  املركز  يف  اجلمهوري 

والرقيب  الثاين،  املركز  يف  الأّول  املدرعات 

اأول حممد ابراهيم من اللواء اللوج�ضتي يف 

املركز الثالث.

الرحمان  عبد  اأول  اجلندي  الرمح:  رمي   •
الأول،  املركز  يف  الأول  اللواء  من  احللين 

املعاون ماجد طليع من اللواء اخلام�ش يف 

اأدهم دكروب من  والعريف  الثاين،  املركز 

فوج املدرعات الأول يف املركز الثالث.

القر�ش: اجلندي اأول رامي من�ضور من  • رمي 
الرقيب  الأول،  املركز  يف  اللوج�ضتي  اللواء 

والرقيب  الثاين،  املركز  يف  عبيد  بدري  اأول 

املركز  التعليم يف  جورج ها�ضم من معهد 

الثالث.

• اإطاحة املطرقة: اجلندي ماجد بو عمر من اللواء اخلام�ش يف 
املركز الأول، الرقيب علء دكروب من فوج املدرعات الأول، 

واجلندي حممود طلي�ش من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز 

الثالث.

املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  مرت:   100×4 بدل  �شباق   •
الأول، لواء امل�ضاة احلادي ع�ضر يف املركز الثاين، ولواء امل�ضاة الأّول 

يف املركز الثالث.

مرت: فوج مغاوير البحر يف املركز الأول،   400  ×4 بدل  �شباق   •
يف  اللوج�ضتي  واللواء  الثاين،  املركز  يف  اخلام�ش  امل�ضاة  لواء 

املركز الثالث.
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بطولة لبنان العامة

للرجال يف كرة اليد 

)الدرجة الأوىل(

يف  اليد  لكرة  اجلي�ش  فريق  ���ض��ارك 

)الدرجة  للرجال  العامة  لبنان  بطولة 

اللبناين  الحت��اد  نظمها  التي  الأوىل( 

بني  من  الرابع  املركز  يف  وح��ّل  للعبة، 

ثمانية فرق م�ضاركة.
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�ش« لقّرائها وتخ�ش�ش للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات 

وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�ش  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�ش« - 

»م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكنات اجلي�ش يف جميع املناطق.

اأيلول 2017. اآخر  • اآخر موعد لقبول احللول 
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق
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�ش
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ال�شم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................
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مب��ج��دك   �1

اح���ت���م���ي���ت، 

�ضياج وطننا، ُحب.

 ،1985 ول��د  تركي  ممثل   �2

�ضغار اللوؤلوؤ، يدّر لنب الناقة.

يتدافع  الأر������ش،  ح��ف��َر   �3

ويت�ضايق، اأغنية لأم كلثوم.

حت����ّرك����ون  ن���������ض����اء،   �4

وتزعزعون، يعربون.

باليد،  ال�����ض��يء  تعطونه   �5

�ضمني، مدينة يف �ضقلية.

6� قادم، تكّرَم على، مدينة 

مو�ضيقية،  ن��وت��ة  لبنانية، 

دخَل.

7� غري مطبوخ ، رئي�ش القوم 

ومقدامهم.

اأح���ذره  ب��امل��ك��ان،  اأق���ام   �8

تويف  فرن�ضي  روائ��ي  واأجتّنبه، 

.1962

9� حرف جر، يتحّدث، كلم 

ُم�ضيب، �ضهم احُلّب.

10� اإعتماد على، اإ�ضم ح�ضان 

ال���ض��ك��ن��در امل��ق��دوين ال��ذي 

غ��زوات��ه،  اأغ��ل��ب  يف  اإمتطاه 

�ضجر و�ضاأم.

11� دولة يف اأمريكا اجلنوبية، 

ن��ع��م ب��ال���ض��ب��ان��ي��ة، ُح��َج��ج 

واأثبات.

راح���ل،  فرن�ضي  ���ض��اع��ر   �12

�ضحيفة  افريقية،  عا�ضمة 

اإ�ضبانية.

وخطاط  واأدي��ب  كاتب   �13

قدمي لّقب بُقبلة الكّتاب.

عا�ضمة  ن��َع��م،  نقي�ش   �14

اأوروبية، غَنى.

... �15

يف  دول��ة  لبناين،  مطرب   �16

اأمريكا اجلنوبية.

وف��ن��ان  مم��ث��ل  ق��ل��م،   �17

لبناين، ماركة �ضاعات.

جمري،  مو�ضيقي  منا�ش،   �18

بالدراهم،  ميّدون م�ضروعهم 

تعَب.

ُت��َع��ّد  يابانية  �ضحيفة   �19

يف  انت�ضاًرا  ال�ضحف  اأك��ر 

يابانية ثاين  العامل، �ضحيفة 

يف  اإنت�ضارا  ال�ضحف  اأك��َر 

العامل، يحّدث ليل.

20� ارتفَع وهاَج البحر، اأو�ضلوا 

الألب�ضة  م��ن  اخل���رب،  اإل��ي��ن��ا 

امل�ضهورة.

ملمثلة  ال��ث��اين  ال���ض��م   �21

فيلم  يف  مّثلت  �ضوي�ضرية 

الوح�ش،  وج��ار  ن�و،  دكتور 

�ضمي�ر  اف��ري��ق��ي�����ة،  دول����ة 

مت�ض�ل.

اأفقًيا:

عمودًيا:

الـفـائـزونالـفـائـزون

الفغايل اأرمندو  • املوؤهل 
جهاز اأمن املطار.

اأول ميالد مطر  • املعاون 
موقع �ضربا.

• جووي الطح�ش
الزلقا.

• اإميان نخلة 
الزلقا.

مم لل يي عع لل اا ةة يي رر حح بب لل اا تت اا وو قق لل اا

تت اا بب سس رر عع وو دد رر وو بب مم كك رر اا يي دد

وو هه لل اا نن اا وو سس تت بب نن وو نن يي زز مم لل اا

اا غغ نن يي مم يي لل فف اا مم اا بب اا لل اا ةة
فف دد اا نن دد اا لل تت مم يي زز اا
قق اا رر بب لل لل تت يي لل بب اا هه صص اا لل اا لل
وو رر مم مم اا هه حح سس ةة تت قق
نن يي رر وو اا وو بب

مم يي عع زز لل اا يي نن سس حح مم هه بب رر اا ضض يي

لل اا تت اا نن مم لل كك تت يي نن اا عع مم عع مم

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

بب حح بب بب رر لل اا دد سس اا
رر صص يي قق سس وو يي لل وو يي طط
يي رر وو بب دد يي عع بب نن يي وو يي قق لل اا مم اا

طط وو اا مم يي لل يي لل اا دد وو لل ةة يي

اا نن اا قق وو يي اا وو غغ نن مم هه تت سس نن رر اا دد

نن نن يي اا مم مم فف حح اا بب رر تت يي بب لل اا

يي طط اا بب نن سس لل اا ضض اا يي رر لل كك رر اا وو هه

اا نن رر ئئ تت اا نن سس لل مم وو يي نن يي زز وو

1� دولة اآ�ضيوية، 

لع����ب ك��رة 

�ضلة لبناين، اإ�ضم مو�ضول.

راحل  دويل  م�ضارعة  بطل   �2

من اأ�ضل رو�ضي عا�ش يف فرن�ضا 

الفرن�ضي،  ب��امل��لك  وُع���رَف 

حار�ش.

اإ���ض��م  ع��ظ��ي��م��ة،  ���ض��خ��ور   �3

�ضمالية  اأمريكيتني  لوليتني 

وجنوبية، عَر.

�ضرط،  اأداة  مو�ضيقية،  نوتة   �4

اللمع،  اأب��ي  لهند  م�ضل�ضل 

يعرف.

ن��ربا���ض��ك��ا  يف  ج��ام��ع��ة   �5

ت��رت��دي   ،1878 ت��اأ���ض�����ض��ت 

الثياب، يقنط.

�ضعيف،  رج��ل  اأق��ب��ل��ت،   �6

اأمري  ايرلندا،  و�ضط  يف  بحرية 

النحل وذكرها.

عا�ضمتها  ناحيتهم،   �7

تريانا، مدينة بلجيكية.

رجع  ال�ضهور،  اأحد  ترقد،   �8

الفيء، يخدع ويغ�ّش.

9� اأر�ش َجْدبة، نوتة مو�ضيقية، 

اأ  يب�َش النبات، ناأتي بعد، تهيَّ

للحملة يف احلرب.

م�����ض��ه��ورة يف  ���ض��وق   ، م���دَّ  �10

ا�ضطنبول، اآلة طرب.

اجلمل،  يك�ضو  ف��اأ���ش،   �11

غاية وغَر�ش، يف العود، �ضركة 

منتج  اأك���رب  تعترب  رو���ض��ي��ة 

ل�ضبائك الملنيوم يف العامل.

الفم،  يف  اأفريقية،  عملة   �12

راجيا.

��َم، مي��ّرن،  وع��ظَّ اح���رتَم   �13

مغنية لبنانية، معطاء.

يف  ملح  بعيد،  من  بان   �14

، من الألوان. البحر، متَّ

جملة  ون��اح��ي��ة،  ج��ه��ة   �15

اإلكرتونية مغربية، ا�ضطرَب 

امل����اء ع��ل��ى وج����ه الأر������ش، 

اإح�ضان.

�ضقي، خمرتع  وزن،  16� وحدة 

مر�ضد  النقد،  ت�ضجيل  اآل��ة 

فلكي يف هاواي.

17� زوؤان يكون بني احلنطة، 

تنتج  اأملانية  دول��ي��ة  �ضركة 

الأح���ذي���ة ال��ري��ا���ض��ي��ة، ان��اء 

غيًظا،  منخره  نفَخ  كبري، 

وثَب على وقهَر.

اجل���ري،  ك��ث��ري  ف��ر���ش   �18

قما�ش   ، لفَّ وف�ضله،  جنابته 

معروف.

اأم���ري  ���ض��ع��ف،  ورك،   �19

ترتيب  على  الثاين  بريطاين 

العر�ش، ياأ�ضفون ويتوبون.

20� مغنية لبنانية ولدت 1976، 

قريبتنا، نظَر.
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ادموند رو�شتان:

وم�ضرحي  وروائ��ي  �ضاعر 

 .)1918  �  1868( فرن�ضي 

مب�ضرحيات  ا���ض��ت��ه��ر 

الأمرية  منها:  البطولة، 

ال��ب��ع��ي��دة، ���ض��ريان��و دو 

ب�����رج�����راك، وال��ن�����ض��ر 

ال�ضغري.

 �شارل رينوفييه:

 1815( فرن�ضي  فيل�ضوف 

مدينة  يف  ول��د   .)1903  �

من�ضئي  اأحد  مونبلييه. 

اجلديد  النقدي  املذهب 

يف الفل�ضفة.

 هيبوليت فيزو:

 1819( فرن�ضي  فيزيائي 

باري�ش.  يف  ولد   .)1896  �

من  �ضل�ضلة  يف  انخرط 

العلقة  حول  التجارب 

ب��ني ال�����ض��وء واحل�����رارة، 

ل�ضرعة  القيا�ش  وو�ضَع 

النور.

انديانا

الأردن

الكامريون

املغرب

بولونيا

بلجيكا

ب�ضر

بواخر

بلباو

بديع

برو�ضيا

برونتي

تالني

جواد

جزائر

جيبوتي

حظ

ح�ضة

خابية

دنان

رينوار

روماريو

زاوية

زق

�ضيارات

�ضهاد

�ضانتو�ش

�ضم�ش

�ضرفة

�ضحيفة

�ضيدا

�ضور

طاولت

طبيعة

طريان

ظباء

عقول

عز

فرح

ف�ضاء

ق�ش

كتاب

كولومبيا

كوافري

لوز

ليث

م�ضط

ملقط

مو�ضوع

هانيدا

وحيد

وجه

وقائع

قامو�ش �ضغري

احلل بني يديك

�ضعبة احلل�ضهلة احلل
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هل تريد اأن 

تكت�ضف ما 

هو خمّباأ يف 

داخل ال�ضورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�ضطها، على 

اأن تكون  

امل�ضافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�ضورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�ضل اىل 

روؤية الأ�ضكال 

الثلثية 

الأبعاد التي 

�ضتظهر 

اأمامك. 
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م�ضاحة  فوق  العري�ضة  ابت�ضامتها  وتلقي  اجلبال،  خلف  من  ال�ضم�ش  ت�ضرق  اأن  قبل 

اجلرود«،  »فجر  مع  اللقاء  موعد  يعلن  القيادة  عمليات  اأمر  كان  الف�ضيح،  ال�ضهل 

فانطلق اجلنود �ضاعدين م�ضرعني، بخّفة النحدار والنزول، رافعني �ضلًحا ي�ضّق الغبار، 

وُيبقي على الروؤية وا�ضحة جلّية، يف الليل كما يف النهار، فالر�ضالة وا�ضحة والعقيدة ثابتة 

را�ضخة يف الوحدات.

فر، ومل ياأت بعد ا�ضرتاحة مفتوحة ول بعد انتظار ممّل، بل بداأ  مل يبداأ الهجوم من ال�ضّ

واأتى واأطّل، بعد حت�ضري متوا�ضل، وا�ضتعداٍد �ضامن، وِعلم وافر، وق�ضٍف ثقيل بالغ الوزن 

والتاأثري فوق روؤو�ش الإرهابيني، الذين تراءى لهم يف �ضاعات عنجهيتهم اجلوفاء، اأنَّ لبنان 

ما هو اإّل جمموعة اأ�ضطار مهياأة للتجاوز والجتياح.

حا�ضرهم  الداخل.  نحو  الإرهابيني  ع  تو�ضّ اأمام  املنيع  ال�ضّد  البداية  يف  اجلي�ش  �ضّكل 

وح�ضرهم، ووا�ضل دّك مواقعهم، ومراقبة حتّركاتهم، ودرا�ضة ما ميكن اأن يخّططوا 

له يف ظلم خمابئهم، اإىل اأن قّرر يف الوقت املنا�ضب، اأن يواجههم ويخو�ش حربه املبا�ضرة 

�ضّدهم، ويك�ضر �ضوكتهم، ويطردهم من البقعة احلدودية التي عاثوا فيها الف�ضاد واإثم 

ال�ضلح املختطفني  العناوين، ومعرفة م�ضري رفاق  اأعلى  الأر�ش هو يف  الحتلل. حترير 

القذائف الكبرية،  اأ�ضماء رفاقهم على �ضفحات  الأولوّيات. يكتب اجلنود  اأوىل  هو يف 

ويطلقونها نحو الأهداف. »لن نن�ضاهم اأبًدا«، يقولونها لل�ضهداء ويقولونها للمختطفني.

انتهت املعركة يف اأيام معدودات بالنت�ضار ال�ضاحق على الإرهاب، وهو انت�ضار لكّل 

امليدان  اإىل  اجلي�ش  �ضبقوا  اأن  بعد  واأطيافهم،  مكّوناتهم  اختلف  على  اللبنانيني 

بقلوبهم املفعمة مب�ضاعر اللتفاف والدعم والتاأييد، والدعاء له بالن�ضر الأكيد.

�ضيبقى هذا الإجناز التاريخي الذي حّققه اجلي�ش ب�ضرعة قيا�ضّية وباأقّل اخل�ضائر، علمًة 

ا  فارقة يف تاريخه، و�ضي�ضّكل من دون اأدنى �ضّك منوذًجا ت�ضتلهم منه جيو�ش العامل درو�ضً

يف الكفاءة الع�ضكرية واإرادة القتال.

هذا كّله جرى من دون اإهمال ول تفريط مبا ن�ضاأت عليه وحداتنا من التزام مبادىء 

القانون الدويل الإن�ضاين، حتى واإن اأّدى ذلك اإىل اإحلاق الأذى ب�ضلمة الع�ضكريني، وهذه 

رف. ت�ضحية ل يتحّلى بها اإّل اأ�ضحاب ال�ضهامة وال�ضّ

العميد علي قان�شو

مدير التوجيه

موعد مع الفجر

عبارة
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