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ملنا�صبة الأول من اآب، وّجه الرئي�ش عون حتّية اإىل �صهداء 

الع�صكرية  العملية  »اأّن  معترًبا  اجل��رود«،  »فجر  عملية 

النوعية التي قام بها اجلي�ش للق�صاء على الإرهابيني، والتي 

اأهلية  اأّكدت  ودّقتها،  حرفيتها  على  باأ�صره  العامل  اأجمع 

موؤ�ص�صتنا الع�صكرية واكت�صابها ثقة دولية«.

جوزاف  العماد  وّجه  وال�صبعني،  الثالث  اجلي�ش  عيد  ع�صية 

ال�صتقرار  اأّن  فيه  واعترب  الع�صكريني،  اىل  اليوم  اأمر  عون 

من  ظالًل  اأرخى  قد  بلدنا  به  ينعم  الذي  الداخلي  الأمني 

الرتياح والطماأنينة، وجعل لبنان واحة اآمنة وم�صتقّرة رغم 

دّقة الأو�صاع القت�صادية وال�صيا�صية التي منّر بها.

هل اأجمل من اأن يكون للمراأة اللبنانية �صرف امل�صاركة يف 

من  الوطن  اأجل  من  الت�صحية  واجب  مقّد�ش:  واجب  اأداء 

عون  جوزاف  العماد  اأّكد  لقد  الع�صكرية؟  �صة  املوؤ�صّ خالل 

اأّن القيادة تتطّلع اإىل تعزيز دور املراأة يف اجلي�ش و�صوًل اإىل 

م�صاركتها يف �صفوف الوحدات املقاتلة.
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حتقيق ع�سكري
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لتوزيع ال�شحف واملطبوعات 

�ش.م.م.

ُطبعت يف:

مديرية ال�صوؤون اجلغرافية - عاريا



الأول 

اإعداد: تريز من�صورمن اآب

العدد 4399/398

�سّلم متخّرجي »فجر اجلرود« �سيوفهم

الرئي�ش عون: اجلي�ش هو املرجعية الأكرث ثباًتا عند الأزمات

اأّن »اجلي�ش يظّل املرجعية  اأّكد رئي�ش اجلمهورية العماد مي�صال عون 

الأكرث ثباًتا عند الأزمات«، متعّهًدا باأن »يكون دوًما اإىل جانبه وجانب 

قيادته يف �صعيها اإىل حت�صينه، وتطوير قدراته القتالية، وت�صليحه باأحدث 

العتاد واملعدات والتجهيزات«.

�صهداء عملية »فجر اجلرود«، معترًبا  اإىل  الرئي�ش عون، حتّية  ووّجه 

على  للق�صاء  اجلي�ش  بها  قام  التي  النوعية  الع�صكرية  العملية  »اأّن 

الإرهابيني، والتي اأجمع العامل باأ�صره على حرفيتها ودّقتها، اأّكدت اأهلية 

موؤ�ص�صتنا الع�صكرية واكت�صابها ثقة دولية«.

يف  ج��اءت  اجلمهورية  رئي�ش  مواقف 

الحتفال،  خالل  األقاها  التي  الكلمة 

اآب  من  الأول  منا�سبة  يف  تراأ�سه  ال��ذي 

يف  املتخرجني  لل�سباط  ال�سيوف  وتقليد 

دورة »فجر اجلرود«. ح�سر الحتفال الذي 

جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  اإليه  دعا 

عون واأقيم يف الكلية احلربية - ثكنة 

النواب  جمل�ش  رئي�ش  غ��امن،  �سكري 

املكلف  احلكومة  ورئي�ش  بري،  نبيه 

والنواب  الوزراء  من  وعدد  احلريري،  �سعد 

واأركانه  الديبلوما�سي  ال�سلك  وعميد 

الع�سكريني  امللحقني  اإىل  بالإ�سافة 

لبنان،  يف  امُلعتمدين  والأجانب  العرب 

واأركان  ال�»يونيفيل«،  قيادة  من  ووفد 

املوظفني  وكبار  الق�سائية،  ال�سلطة 

امله�ن،  ونقب�اء  وال�ع�س�ك�ريني  امل�دنيني 

والروحية،  الدينية  املرجعيات  وممثلي 

وعائالت  والبلديات،  اجلامعات  وروؤ�ساء 

ال�سباط املتخرجني.

الحتفال واملرا�صم التكرميية

يف  الأخ�����س��ر  امللعب  ج���دران  ازدان����ت 

د  جت�سّ بلوحات  غامن  �سكري  ثكنة 

وت��وّزع��ت يف  والأف���واج  الأل��وي��ة  ن�ساطات 



�سّلم متخّرجي »فجر اجلرود« �سيوفهم

الرئي�ش عون: اجلي�ش هو املرجعية الأكرث ثباًتا عند الأزمات

5 العدد 399/398

وقائع  نقلت  عمالقة  �سا�سات  ال�ساحة 

الحتفال التي �سارت وفق الآتي:

الأركان  فرئي�ش  اجلي�ش،  علم  و�سول 

ال��رك��ن ح��امت م���الك، فقائد  ال��ل��واء 

اجلي�ش العماد جوزاف عون، ومن ثم وزير 

الدفاع الوطني يعقوب ال�سراف، فالرئي�ش 

اأّديت مرا�سم  وقد  بري،  والرئي�ش  احلريري 

التكرمي لكل منهم.

اجلمهورية  رئي�ش  و�سل  التا�سعة،  عند 

من  ثّلة  فعزفت  ع��ون  مي�سال  العماد 

الفوج  قائد  بقيادة  اجلي�ش  مو�سيقى 

عزفة  �سكر  اأب��ول��و  املو�سيقي  العقيد 

التاأّهب، وبعد تقدمي ال�سالح عزف حلن 

وو�سع  الوطني،  الن�سيد  ثم  التعظيم، 

على  الزهر  من  اإكلياًل  عون  الرئي�ش 

حرم  داخل  لل�سهداء  التذكاري  الن�سب 

الدفاع  وزير  به  يحيط  احلربية  الكلية 

وقائد  الأرك���ان  ورئي�ش  اجلي�ش  وقائد 

الركن جورج  العميد  احلربية  الكلية 

معزوفة  املو�سيقى  وع��زف��ت  احل��اي��ك. 

الوطني،  الن�سيد  ولزم��ة  املوتى  تكرمي 

رّدد تالمذة  فيما  ال�سهداء،  ن�سيد  ولزمة 

ال�سباط عبارة »لن نن�ساهم اأبدا« ثالث 

مرات على اإيقاع الطبول.



الأول 

من اآب

العدد 6399/398

عون  الرئي���ش  توّج�ه  ثم 

لتب��داأ  الر�سمي��ة  ة  املن�سّ اإىل 

وق��ائ�����ع الح��ت��ف��ال مب���رور 

للقوات  تابعة  ت�سكيالت 

اجل���وي���ة، ق��وام��ه��ا: ���س��رب 

 Super ن��وع  من  مقاتالت 

ت�ستعمل  ال��ت��ي   Tucano
مل��ه��م��ات ال���دع���م اجل���وي 

و�سواريخ  بقنابل  جمّهزة  وهي  القريب 

للمرة  وت�سارك  الدقة  عالية  موّجهة 

 Bell طوافات  �سرب  العر�ش،  يف  الأوىل 

والإخالء  املجوقلة  للعمليات  ت�ستعمل 

طوافات  �سرب  القنابل،  ورم��ي  الطبي 

والدعم  النقل  مهمات  تنّفذ   Puma

�سرب  القنابل،  ورم��ي  القريب  اجل��وي 

مبهمات  خا�سة   Cessna ط��ائ��رات 

بوا�سطة  الأه��داف  وق�سف  ال�ستطالع 
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و�سرب  الدقة،  عالية  موّجهة  �سواريخ 

لتنفيذ  ت�ستعمل   Gazelle ط��واف��ات 

القري��ب،  اجل��وي  الدع��م  مهم��ات 

ا ب�سواري��خ موجه��ة  اأي�سً وه��ي جمه��زة 

الدق��ة. عالي��ة 

الطائرات  قّدمته  ال��ذي  العر�ش  بعد 

املتخّرجة  الدورة  طليع  �سّلم  والطوافات 

جورج  الداخلي  الأم��ن  ق��وى  يف  امل��الزم 

احلربية  الكلية  ب��ريق  عطالله  ف��وؤاد 

ثّم  الثانية.  ال�سنة  �سباط  تالمذة  اإىل 

تن�سد  وه��ي  املتخرجة  ال���دورة  تقّدمت 

اأفرادها  ووقف  احلربية  الكلية  ن�سيد 

يف منت�سف امللعب حيث تقّدم طليعها 

وطل��ب  اجل��م��ه��وري��������ة،  رئ��ي�����ش  م��ن 

»با�س��م  قائ��اًل:  دورته��م  ت�سمي��ة 

ت�سمي��ة  اأطل��ب  الفتي��ان  ه��������وؤلء 

ورّد  اجل��������رود«.  »فج��ر  دورة  دورتن��ا 

الرئي���ش ع��ون: »فلت�س��ّم دورتكم دورة 

»فجر اجلرود«.



الأول 

من اآب

العدد 8399/398

قراءة املرا�صيم وت�صليم ال�صيوف 

وق�صم اليمني

الوطني  الدفاع  وزير  تال  ذلك،  بعد 

برقية  اخل��ا���ش   3400 رق��م  املر�سوم 

تالمذة �سباط قوى اجلي�ش يف القوات 

وعددهم  والبحرية  واجل��وي��ة  الربية 

الداخلية  وزير  تال  فيما  �سابًطا،   24

رقم  املر�سوم  امل�سنوق  نهاد  والبلديات 

�سباط  تالمذة  برقية  اخلا�ش   3403

الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  املديرية 

املر�سوم  تال  ثم  �سباط،   10 وعددهم 

رقم 3404 اخلا�ش برقية �سابط واحد 

اإثر  الدولة.  لأمن  العامة  املديرية  يف 

ال�سباط  ع��ون  الرئي�ش  �سّلم  ذل��ك، 

علم  وت��ق��دم  ال�سيوف،  املتخرجني 

اأق�سم  الذي  الدورة  طليع  ثم  اجلي�ش 

العظيم  بالله  »اأق�سم  الآتية:  اليمني 

اأن اأقوم بواجبي كاماًل حفاًظا على 

علم بالدي وذوًدا عن وطني لبنان«. 

»وال��ل��ه  املتخرجون  ال�سباط  ورّدد 

العظيم«.
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الأول من اآب وتقليد ال�صيوف

بعيد  الح��ت��ف��ال  �سمن  م��ن 

يتّم  اآب  م��ن  الأول  يف  اجلي�ش 

�سيوفهم،  اجلدّد  ال�سباط  تقليد 

لكن هذا التقليد املّتبع ل يعود 

اإىل بدايات تاأ�سي�ش اجلي�ش.

ال�سيوف  بتقليد  احتفال  فاأول 

لل�سباط اجلدد كان يف 29 اأيلول 

الباحة اخلارجية  وذلك يف   ،1951

رئي�ش  وبرئا�سة  الدين  بيت  لق�سر 

الدورة  على  اأطلق  وقد  اخل��وري.  ب�سارة  ال�سيخ  اجلهمورية 

يومها ا�سم »دورة ريا�ش ال�سلح«.

يف  اجلدد  لل�سباط  ال�سيوف  تقليد  مّت   ،1956 اأيلول   21 ويف 

كميل  اجلمهورية  رئي�ش  برئا�سة  احلربية  املدر�سة  باحة 

�سمعون و�سّميت الدورة »دورة فخر الدين املعني الثاين«.

ال�سيوف لل�سباط املتخّرجني  اأيلول 1959 مّت تقليد  ويف 18 

تراأ�سه  احتفال  يف  حلود  اإميل  العماد  بينهم  من  وكان 

رئي�ش اجلمهورية اللواء فوؤاد �سهاب.

يف  �سيوفهم  املتخّرجون  ال�سباط  ت�سّلم   ،1964 اأيلول  ويف 

احتفال اأقيم يف ثكنة �سكري غامن برعاية رئي�ش جمل�ش 

اجلمهورية  رئي�ش  ممثاًل  العويني،  ح�سني  احلاج  ال��وزراء 

الوحدة  »دورة  اإ�سم  الدورة  على  واأطلق  �سهاب،  فوؤاد  اللواء 

الوطنية«.

بعد عام من ذلك، مّت تخريج دورة »الت�سحية والوفاء« )يف 

3 اأيلول 1965( برئا�سة رئي�ش اجلمهورية �سارل احللو.

اأما التقليد املعمول به حتى اليوم، وهو اعتماد الأول من 

اآب موعًدا حلفلة التخريج وتقليد ال�سباط اجلدد �سيوفهم، 

فبداأ يف العام 1966. 

�صباط اجلي�ش املتخرجون

زعير،  علي  تادرو�ش،  بدوي 

نعمة،  اإيلي  اخلالد،  حممد 

عقل ها�سم، ق�سي ال�سرقاوي، 

ف����ادي ���س��رك��ي�����ش، اأح��م��د 

بحلق،  ح�����س��ني  ال���ق���ادري، 

حممد غملو�ش، حممد زين، 

حممد  ا���س��ت��ان��ب��ويل،  يحيى 

اإيلي �سطح،  امل�سري،  ابراهيم 

وائ��ل  ع��ل��ي،  حم��م��د  ح�سن 

جوزف  فجلون،  حنا  يون�ش، 

حممد  خ��ري،  عمر  روح��ان��ا، 

�سليم عواركه، ميالد مطر، 

اإيلي  زع��ي��ر،  اجل���واد  حممد 

لطفي، ب�سام عبدو.



كلمة الرئي�ش عون

املتخّرجني  اإىل  ع��ون  الرئي�ش  توّجه 

ال�سباط  اأيها  ها:  ن�سّ الآت��ي  بالكلمة 

وتالوة  ميينكم  رفع  مع  املتخرجون، 

يف  ج��دي��دة  مرحلة  ت��ب��داأ  ق�سمكم، 

للوطن،  دوًما  فيها  الأولوية  حياتكم، 

العرق  من  الكثري  خاللها  �ستبذلون 

من  الكثري  و�ستقدمون  الدماء،  ورمبا 

ر�سالتكم،  فهذه  والت�سحيات؛  التعب 

اأن  اخ��رمت  لقد  الأب��ط��ال.  ق��در  وه��ذا 

اجل��رود«،  »فجر  ا�سم  دورتكم  حتمل 

ويف رمزية هذا ال�سم ِعربرَ وم�سرية حياة. 

ليل  عليها  خّيم  التي  اجل��رود  فتلك 

الإرهاب طوياًل و�سالت على اأر�سها دماء 

حتى  خمطوفون  وعانى  �سهداء  و�سقط 

بزغ  قد  واأحبة،  اأهل  وبكى  ال�سهادة، 

فجرها يف النهاية ب�سواعد اأبطال، وقرار 

الأر�ش  حررت  ت�سحيات  وب�سالة  قيادة، 

كل  ف�سانت  الإره���اب  من  وطهرتها 

الوطن.

الع�سكرية  العملية  اأّك���دت  وق��د 

للق�ساء  اجلي�ش  بها  قام  التي  النوعية 

ع��ل��ى الإره���اب���ي���ني، وال���ت���ي اأج��م��ع 

ودقتها،  حرفيتها  على  باأ�سره  العامل 

الع�سكرية  موؤ�س�ستنا  اأهلية  على 

اأبنائها  واإميان  دولية،  ثقة  واكت�سابها 

بدورهم اجلوهري يف الدفاع عن وطنهم، 

له  اخلال�ش  خ�سبة  النهاية  يف  وباأنهم 

فتحية  وال�سطرابات.  العوا�سف  و�سط 

»فجر  �سهداء  اإىل  املنرب،  هذا  على  من 

بالنا  يف  دوًم��ا  �ساكنون  وه��م  اجل��رود« 

الع�سكريني  ول�سيما  الوطن،  ووج��دان 

بعد  جثامينهم  ا�ستعادة  مّتت  الذين 

الظالم،  اأبناء  اأي��دي  على  اختطافهم 

ليحت�سنها تراب الوطن اأيقونة للبطولة 

واحلرية.

واأ�ساف الرئي�ش عون: »توؤكد الأحداث 

يظل  اجلي�ش  اأن  واحل��ق��ب��ات،  والأي���ام 

الأزم��ات.  عند  ثباًتا  الأك��ر  املرجعية 

احل��دود،  يحفظ  احل���رب،  اأوق���ات  ففي 

وال�سيادة،  وال��ك��رام��ة  الأر����ش  وي�سون 

والعي�ش  الوحدة  الت�سدع يف جدار  ويرمم 

يف  الف�سل  ل��ه  ال�سلم،  ويف  امل�����س��رك. 

ال�ستقرار،  ومكت�سبات  الأم��ن  حفظ 

الأول 

من اآب

العدد 10399/398
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للجي�ش  وعهدي  اللبنانيني.  وتطلعات 

وجانب  جانبه  اإىل  دوًم���ا  اأك���ون  اأن 

وتطوير  حت�سينه،  اإىل  �سعيها  يف  قيادته 

باأحدث  وت�سليحه  القتالية،  ق��درات��ه 

ليكون  والتجهيزات،  واملعدات  العتاد 

على الدوام على قدر املهمات التي يقوم 

والتي تنتظره يف امل�ستقبل، بالتوازي  بها 

تنتظر  التي  واملهمات  العمل  ور�سة  مع 

بناء  معركة  يف  العتيدة،  احلكومة 

الوطن.

فال ميكن النت�سار يف هذه املعركة 

هدف  على  الرادات  كل  تلتِق  مل  اإن 

فال  الت�سحيات.  لأجله  تبذل  واح��د، 

الهدف  فيها  �ساع  معركة  يف  انت�سار 

وهدفنا  اخلندق.  داخل  النار  �سرب  وبداأ 

النهو�ش  هو  املقبلة،  املرحلة  ويف  اليوم 

الف�ساد،  دابر  وقطع  والقت�ساد،  بالوطن 

واإغ��الق  وال��ق��ادرة،  القوية  الدولة  وقيام 

اإىل  الآم��ن��ة  بعودتهم  النازحني  ملف 

واأن مطالبنا املتكّررة  بالدهم، ل�سيما 

يف هذا املجال، قد لقت �سداها اليجابي 

حتوًل  ن�سهد  التي  القرار  دول  يف  اأخ��رًيا 

متناغمة  لت�سبح  مواقفها،  يف  اأ�سا�سًيا 

اإعادة  اإىل  ودعوتنا  اللبناين  التوجه  مع 

النازحني اإىل اأر�سهم.

عن  التعبري  من  املجال  هذا  يف  بد  ول 

تهدف  التي  للمبادرات  لبنان  امتنان 

توؤمن  عملية  اج���راءات  اعتماد  اإىل 

وعلينا مالقاتها  للنازحني،  اآمنة  عودة 

ال��ه��دف  يحقق  مب��ا  ت��ام��ة  ب��ج��ه��وزي��ة 

املن�سود منها.

ميكن  املذكورة  الأهداف  هذه  كل 

وت�سافرت  النوايا  �سدقت  اإذا  حتقيقها 

يف  م��واط��ن  ك��ل  وان���خ���رط  الإرادات 

خفرًيا  وبات  والتنمية،  الإ�سالح  ور�سة 

���س��وؤون  اأوك��ل��ه��م  م��ن  لأداء  وح�سيًبا 

�سفة  اإىل  بلبنان  العبور  وحلم  حياته، 

احلداثة والتطور«.

وتابع قائاًل: »حتّقق يف الفرة الأخرية 

اإج��راء  وه��و  ل�سنوات،  انتظرناه  اإجن��از 

ع�سري  قانون  وفق  النيابية  النتخابات 

اأج��واء  ويف  اللبنانيون،  عليه  ت��واف��ق 

لها.  م�سهود  و�سلمية  دمي��ق��راط��ي��ة 

التعبري  اإىل  النتخابات  ه��ذه  واأف�ست 

عن �سوت ال�سعب الذي اختار ممثليه، 

اإرادته احلرة،  فعك�ست نتيجة اقراعه 

م�ن  اأداء  يراق��ب  اأن  الآن  وعلي��ه 

النياب��ي،  املجل���ش  قّب��ة  اإل��ى  اأو�سلهم 

وعوده��م  عل��ى  اأفعاله��م  ليطاب��ق 

وبراجمه��م.

يف  مت��ث��ل  ال���ذي  اللبنانيني  و���س��وت 

ينعك�ش  اأن  يجب  ال��ن��واب،  جمل�ش 

ا على ت�سكيل احلكومة العتيدة.  اأي�سً

اأّل  الإط����ار  ه��ذا  يف  ت�سميم  وك��ّل��ن��ا 

اآخر،  على  لفريق  الغلبة  فيها  تكون 

ي�ستاأثر  واحد  طرف  م�سلحة  حتقق  واأّل 

فعزمنا  الدولة.  م�سرية  يعطل  اأو  بالقرار 

احلكومة  هذه  تكون  اأن  وهو  وا�سح، 

اللبنانية، من دون  جامعة للمكونات 

اإلغاء دوره، ومن  اأو  اأي مكّون،  تهمي�ش 

من  طائفة  اأي  متثيل  احتكار  دون 

الطوائف.

اأّخرت  قد  املطالب  بع�ش  كانت  واإذا 

يف  احل��ك��وم��ة،  ت�سكيل  الآن  حتى 

بالتحديات  ومليئة  دقيقة  مرحلة 

اأجدد  اأن  هنا  فاأوّد  لبنان،  اإىل  بالن�سبة 

ت��اأك��ي��د ع��زم��ي، ب��ال��ت��ع��اون م��ع دول��ة 

البالد  اإخ��راج  على  املكّلف،  الرئي�ش 

احل��ك��وم��ة،  ولدة  ت��اأخ��ري  اأزم����ة  م��ن 

الأط��راف  جميع  تعاون  على  مراهًنا 

وح�سهم الوطني، لأن اأي انكفاء يف هذه 

املرحلة من تاريخنا املحاطة بالأعا�سري 

للوطن  خيانة  ه��و  ال��ق��رن،  و�سفقات 

�سناديق  يف  ع��رّبوا  الذين  النا�ش  واآم��ال 

وتطلعاتهم.  خياراتهم  عن  الق��راع 

كرئي�ش  م�سوؤولياتي  بحكم  ملزم  واأنا 

ال�سماح  وعدم  احرامها  للجمهورية، 

بالتنكر لها«.

املتخرجني  ال�سباط  اإىل  جمدًدا  وتوّجه 

لبا�سكم  اأن  »ت���ذك���روا  ب��ال��ق��ول: 

ل�سعبكم  اطمئنان  قوة  هو  الع�سكري 

لكل  والأمان  الثقة  وم�سدر  واأهلكم، 

الوطن.  �ساع  دوره  �ساع  اإن  اللبنانيني، 

ول  ب��ّزت��ك��م  قد�سية  على  فحافظوا 

اإغراء. ولتكن  اأي  اأن ي�سّوهها  ت�سمحوا 

عملًيا  جت�سيًدا  الع�سكرية  حياتكم 

القيام  اليوم،  به  تتعهدون  الذي  للق�سم 

الله  اأعطى  ما  طوال  كاماًل  بالواجب 

اأر�سا  ال��وط��ن  م��ن ح��ي��اة، دف��اًع��ا ع��ن 

و�سعًبا«.

قائاًل:  الع�سكريني  خاطب  كما 

حماية  يف  ك��ام��اًل  دورك���م  زال  »م��ا 

بالتعاون  اإ�سرائيل،  اأطماع  من  جنوبنا 

الدولية.  القوات  مع  واملن�سق  الكامل 

التزامات  وقد �ساهمتم يف احلفاظ على 

لبنان، ول �سيما يف تطبيق القرار الدويل 

تنتهك  ت��زال  ل  ا�سرائيل  فيما   ،1701

اأرا�سينا.  من  ق�سًما  وحتتل  القرار،  هذا 

دون  حتول  لن  حماولتها  كل  لكن، 

من  ال�ستفادة  يف  امل�سي  على  عزمنا 

م�سارف  على  بتنا  وقد  النفطية،  ثروتنا 

لبنان  �ستدخل  التي  التنقيب،  مرحلة 

الدول  م�ساف  اإىل  القريب  امل�ستقبل  يف 

النفطية«.

اأخ���رًيا:  املتخرجني  ال�سباط  واأو���س��ى 

»ك����ون����وا ال����ق����دوة ب��اأخ��الق��ك��م 

و�سلوككم والتزامكم وان�سباطكم، 

فبالن�سباط واملناقبية ت�سان املوؤ�س�سات، 

القوانني  ال��ت��زام  ي�سون  كما  مت��اًم��ا 

املجتمعات«.

واإىل اأهلهم توّجه قائاًل: »يحًق لكم 

اأبناءكم  ترون  واأنتم  تفخروا  اأن  اليوم 

على  احلفاظ  اأمانة  الأمانة،  يت�سّلمون 

غلت  مهما  الوطن  عن  وال��ذود  الأر���ش 

الت�سحيات.

اأ���س��ارك��ك��م ال��ف��خ��ر وال��ع��ن��ف��وان، 

على  املعقودة  الآمال  ا  اأي�سً واأ�سارككم 

اأبطال جي�سنا كما على كل �سبابنا، 

وبهّمتهم  الآت���ي،  لبنان  ه��م  ف��ه��وؤلء 

�سيبزغ فجر الوطن«.



الأول 

من اآب

العدد 12399/398

القوى  الركن جورج احلايك  العميد  العر�ش  اأمر قائد  رئي�ش اجلمهورية،  انتهاء كلمة  بعد 

امل�ساركة بال�ستعداد لعر�ش التحية، وفيما غادرت القوى امللعب الأخ�سر، قّدمت فرقة املمّيزون 

اجلي�ش  وكلمة  اللبناين  والعلم  اجلي�ش  وعلم  الأرزة  خالله  ر�سمت  جمياًل  ع�سكرًيا  ا  عر�سً

وكلمة لبنان وعبارة »فجر اجلرود«...

عر�ش 

التحية
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الأول 

من اآب

العدد 14399/398
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تباًعا:  فيه  �سارك  الذي  التحية  عر�ش  بداأ  ذلك  بعد 

الكلية  امل�ساركة،  القوى  اأع��الم  اجلي�ش،  مو�سيقى 

ال�سنة   - احلربية  الكلية  الثانية،  ال�سنة   - احلربية 

الوىل، معهد التعليم - مدر�سة الرتباء، القوات البحرية، 

احلر�ش  لواء  ع�سر،  احلادي  امل�ساة  لواء  اجلوية،  القوات 

من  جميعها  موؤّلفة  امل�ساركة  )الوحدة  اجلمهوري 

املديرية  الداخلي،  الأمن  لقوى  العامة  املديرية  الإناث(، 

الدولة،  لأم��ن  العامة  املديرية  العام،  لالأمن  العامة 

الطوافات  من  ت�سكيل  للجمارك،  العامة  املديرية 

التابعة للقوات اجلوية، فوج املغاوير.

الدورة  طليع  اأمر  التحية،  عر�ش  من  النتهاء  وبعد 

ال�سباط  و�سار  بغمده،  ثم  احل�سام  بتو�سيح  املتخرجة 

و�سولهم  ولدى  اجلي�ش،  ن�سيد  ين�سدون  وهم  املتخرجون 

اىل نهاية امللعب رموا قبعاتهم و�سط ت�سفيق احل�سور. 

الرئي�ش عون معلًنا  العر�ش من  قائد  تقّدم  الأثر  وعلى 

انتهاء الحتفال.



التذكارية ال�صورة 

ورئي�سا  عون  الرئي�ش  توّجه 

جمل�ش النواب وجمل�ش الوزراء 

ووزراء الدفاع والداخلية وقائد 

الأرك���ان  ورئ��ي�����ش  اجلي�ش 

الأمن  لقوى  العامون  وامل��دراء 

واأمن  العام  والأمن  الداخلي 

الدولة ورئي�ش املجل�ش الأعلى 

العام،  ومديرها  للجمارك 

اإىل  احلربية  الكلية  وقائد 

�ساحة ال�سرف حيث �سافحوا 

���س��ب��اط ال��ك��ل��ي��ة واأخ����ذت 

املتخرجني.  لل�سباط  التذكارية  ال�سورة 

ردهة  اىل  اجلميع  دخ��ل  ذل��ك،  عقب 

الكاأ�ش  اجلي�ش  قائد  ورف��ع  ال�سرف 

وقّدم  اجلمهورية،  رئي�ش  نخب  ل�سرب 

جورج  الركن  العميد  الكلية  قائد 

احلايك ال�سيف الهدية اإىل الرئي�ش عون 

املتخرجة،  الدورة  اإىل طليع  �سّلمه  الذي 

ثم قطع قالب احللوى.

الذهبي ال�صجل 

وّقع  التذكارية،  ال�سور  التقاط  بعد 

الذهبي  ال�سجل  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ش 

الكلمة  دّون  حيث  احلربية  للكلية 

الآتية: »ل تبداأ م�سرية ال�سابط بتخرجه، 

بل تفتح ق�سة حياته الع�سكرية. اآمالنا 

لبنان  تاريخ  لتكتبوا  عليكم  معّلقة 

تتحّلون  ال��ذي  ال�سرف  بقلم  املعا�سر، 

كل  تبذلونها  التي  الت�سحية  وحرب  به، 

جعلتم  ال��ذي  الوفاء  �سجل  وعلى  ي��وم، 

ا من الثلج. �سفحاته اأكر بيا�سً

اجل��رود«  »فجر  دورة  اإىل  انتماوؤكم 

باأن  م�ساعفة،  م�سوؤولية  اأمام  ي�سعكم 

تكونوا، مع رفاقكم الذين �سبقوكم 

»فجر لبنان« املوعود، وباأن حتملوا اإرث 

كرامة  عن  ال��ذود  اأ�س�ش  اأر�سوا  اأبطال 

هذا الوطن واأر�سه و�سعبه«.

بدوره كتب الرئي�ش بري: »لبنان لي�ش 

ا ول لبنان بدون جي�ش«. جي�سً

والرئي�ش احلريري: »حتية اإىل اجلي�ش يف 

نتذكر  وال�سبعني.  الثالث  ال�سنوي  عيده 

يف هذا اليوم، وكل يوم �سهداءنا ال�سباط 

فرد من  وت�سحيات كل  والع�سكريني، 

حًرا  �سيًدا  لبنان  ليبقى  امل�سلحة  قواتنا 

اجلميع  فوق  الدولة  ولتبقى  م�ستقاًل، 

وليبقى  للجميع،  و�سامنة  وراع��ي��ة 

الأمان وال�ستقرار لكل اللبنانيني«.

ال�سجل:  يف  ف��دّون  ال�سراف  الوزير  اأم��ا 

ليوؤدوا  جميًعا  اللبنانيون  يقف  »اليوم 

والت�سحية  ال�سرف  اأه��ل  اإىل  التحية 

والوفاء تقديًرا لبطولتهم«.

للمنا�صبة كتّيب 

الحتفال،  خالل  احل�سور  على  ع  وُزّ

يوم  »ع��ي��دن��ا  ع��ن��وان:  حمل  كتّيب 

كلمات  ت�سّمن  ي���وم«  ك��ل  اأم��ن��ك 

وق��ائ��د  ال��دف��اع  ووزي����ر  ع���ون  للرئي�ش 

لقائد  اليوم«  »اأمر  اإىل  اإ�سافة  اجلي�ش، 

مو�سع  يف  الكلمات  )ن�سو�ش  اجلي�ش 

تاريخ  عن  ونبذة  العدد(،  هذا  من  اآخر 

حتى  ب��داي��ات��ه  منذ  اللبناين  اجلي�ش 

»فج��ر  معرك��ة  ع��ن  و���س��وًرا  ال��ي��وم، 

اجلرود« واأخرى حول احتف��الت تقلي��د 

يف  املتخرجني  لل�سب��اط  ال�سي��وف 

مراحل خمتلفة.

الأول 

من اآب

العدد 16399/398









زيارة تهنئة

اإعداد: نينا عقل خليل

العدد 20399/398

مي�شال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  نّوه 

املهّمة  اأن  معترًبا  اجلي�س،  ب��اأداء  عون 

معركة  هي  اجلي�س  نّفذها  التي  الكربى 

»فجر اجلرود«.

ا�شتقباله  الرئي�س عون جاء خالل  كالم 

يف ق�شر بعبدا، بعد تروؤّ�شه احتفال تخريج 

اجلي�س  قائد  اجلرود«،  »فجر  دورة  �شباط 

من  وفٍد  راأ�س  على  عون  جوزف  العماد 

يف  التهاين  له  قّدموا  اجلي�س  �شباط  كبار 

الثالث وال�شبعني للجي�س. العيد  منا�شبة 

الرئي�س عون 

م�ستقبلاً قائد اجلي�س 

وكبار ال�سباط 

يف الأول من اآب:

اأمتنى اأن توا�شلوا 

م�شرية الإتقان

كلمة الرئي�س عون

رًدا على  الرئي�س عون يف كلمته  قال 

اللقاء:  كلمة قائد اجلي�س يف م�ستهّل 

طبيعي،  اأم��ر  فهذا  اجلي�س،  اأدع��م  اأن 

امل��ّرة  هي  ه��ذه  مّني.  ج��زء  اجلي�س  لأّن 

اأتراأّ�س فيها احتفال تقليد  التي  الثانية 

كل  ويف  املتخرجني،  لل�سباط  ال�سيوف 

مّرة اأتذكر فيها كيف تقّلدت ال�سيف 

واأق�سمت  �سهاب،  ف���وؤاد  الرئي�س  م��ن 

يّف  طبعت  اجلي�س  حياة  اإّن  اليمني. 

ذلك،  يعرف  واجلميع  الع�سكر،  حمّبة 

ويعرف كم كنت اأتاأثر وتغرورق عيناي 

بالدموع عندما اأخ�سر اأحًدا من ال�سباط 

اأو الأفراد يف اأثناء املعركة.

فال ال�سابط ول الع�سكري كان رقًما 

بالن�سبة اإيّل. �سورة زوجة ال�سهيد واأولده 

اأع��رف  كنت  اأم��ام��ي.  تبقى  كانت 

وم�ساعر  جميعهم.  معي  خدموا  الذين 

عند  ب��الأمل  متتزج  والفخر  العنفوان 

هو  الذي  اجلي�س  من  فرد  اأّي  ا�ست�سهاد 

مبثابة العائلة الكربى.

جي�س  اإىل  ب��ح��اج��ة  ن��ح��ن  اأ����س���اف: 

ا،  حمرتف تقنًيا. لقد ح�سرنا اليوم عر�سً

وبالأم�س كانت عملّيتا »فجر اجلرود« 

فيها  دوركم  اأتقنتم  وقد  و»عر�سال«، 

قلبي  كل  من  اأهّنئكم  واإّن  كلها. 

على تقنيات العر�س الع�سكري، وعلى 

اأدائكم الذي كنت اأراقبه بالتفا�سيل. 

بها هي  قمتم  التي  الكربى  املهّمة  اإّن 

تبعتها  وق��د  اجل���رود«،  »فجر  عملية 

اخلاليا  على  ق�ست  اأخ���رى  عمليات 

الإرهابية النائمة. نحمد الل�ه اأّن لبنان 

تلك  اإرهابية كمثل  اأعماًل  ي�سهد  مل 

بف�سل  وهذا  دول،  عدة  يف  ح�سلت  التي 

يف  وعملكم  و�سهركم  جهودكم 

عليهم  والقب�س  الإره��اب��ي��ني  ي  تق�سّ

اأن  عليكم  اأمتنى  ا�ستباقية.  ب�سورة 

على  امللقاة  امل�سوؤوليات  قدر  على  تبقوا 

الإتقان  م�سرية  توا�سلوا  واأن  عاتقكم، 

هذه، لأّنه من دون اجلي�س لي�س هناك 

من وطن. وما قلته وكتبته لكم لي�س 

من باب املجاملة، بل هو بفعل املنطق 



بالعيد،  لكم  تهنئتي  اأكّرر  وال�سعور. 

وكّلي اأمل اأن ياأتي العيد املقبل ولبنان 

ينعم دائًما بال�سالم.

 

كلمة قائد اجلي�س

م��ن ج��ه��ت��ه، ت��وّج��ه ال��ع��م��اد ق��ائ��د 

بالقول:  اجلمهورية  رئي�س  اإىل  اجلي�س 

العيد  م��ن��ا���س��ب��ة  يف  اأح��ب��ب��ن��ا،  »ل��ق��د 

اللبنان،  للجي�س  وال�سبعني  الثالث 

لزيارتكم،  القيادة  واأرك��ان  ناأتي  اأن 

على  ون�سكركم  فخامتكم  ونعايد 

حمّبتكم ودعمكم للجي�س«.

فخامة  واكبتمونا  »لقد  واأ���س��اف: 

جميع  يف  بلحظة،  حلظة  الرئي�س، 

ت�سّلمنا  منذ  بها،  قمنا  التي  املهّمات 

مهّمة قيادة اجلي�س، قبل عملية »فجر 

ي�ستذكر  واجلميع  وبعدها.  اجل��رود« 

اإىل  بها  قمتم  التي  ال��زي��ارة  ب��اع��ت��زاز 

عملية  انطالق  مع  العمليات،  غرفة 

توّجهتم  التي  والكلمة  اجلرود«  »فجر 

و�سوًل  العملية،  قائد  اإىل  حينذاك  بها 

بها  قمنا  التي  الأخ���رية  العملية  اإىل 

هذه  يف  بريتال.  يف  املخدرات  جّتار  �سد 

هّمكم  ك��ان  كلها،  العمليات 

الإ�سابات  عدد  عن  ال�سوؤال  هو  الأ�سا�س 

اجلميع.  على  والطمئنان  اجلي�س  يف 

واأنا �سخ�سًيا، ما زلت اأحفظ كلمتكم 

يل عندما اأتيت لأعر�س عليكم خطة 

»لدي  يومها:  قلتم  وقد  اجلرود«،  »فجر 

لكّن  �ستنجحون،  باأّنكم  الثقة  ملء 

هذه  اإّن  الع�سكر«.  على  ه��و  قلبي 

الرئي�س،  فخامة  الدعم  وه��ذا  املحّبة 

لي�سا باأمٍر جديد. وقد �سبق وقمتم بزيارة 

املخابرات  ومديرية  العمليات،  غرفة 

والأركان،  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  وكّلية 

اأول رئي�س للجمهورية يقوم بزيارة  واأنتم 

للكّلية«.

وختم بالقول: »وعدنا لكم اأن نوا�سل 

النمط  وفق  املطلوبة  بالعمليات  القيام 

ال�سفينة  ت�سل  حتى  واأك���ر،  عينه 

الأمان، مكّررين  بّر  اإىل  تقودونها  التي 

اجلي�س.  عيد  منا�سبة  يف  معايدتكم 

واأنتم  خري،  باألف  واجلي�س  عام  وكل 

باألف خري«.

اجلي�س  قائد  العماد  قّدم  اخلتام،  ويف 

اأطلقته  جمّلًدا  اجلمهورية  رئي�س  اإىل 

بعنوان:  وهو  املنا�سبة،  يف  اجلي�س  قيادة 

د  جت�سّ �سوًرا  ويت�سّمن  الأّم��ة«،  »قلب 

اجلي�س،  م�سرية  يف  تاريخية  حمطات 

كما تبنّي تطّور التدريب فيه.
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ال�سرف  اأه��ل  اإىل  التحّية  ل��ي��وؤّدوا  جميًعا  اللبنانيون  يقف  »ال��ي��وم، 

و�سيوًخا  واأطفاًل  ورجاًل  ن�ساًء  اجلميع  يقف  اليوم،  والوفاء.  والت�سحية 

اليوم،  اللبنان؛  اجلي�س  �سّطرها جنود  التي  للبطولت  وتقديًرا  اإجالًل 

اأبًدا اأولئك الذين حفروا اأ�سماءهم على لوحة من جمٍد بدم  لن نن�سى 

ال�سهادة.

وال�ستقرار  الأمن  للحفاظ على  يبذلها جي�سنا  التي  اأمام اجلهود  ننحني  يوم،  يف كل 

على امتداد م�ساحة الوطن.

يف هذا اليوم... اأتوّجه باملعايدة اإىل فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال عون رّبان 

ال�سفينة، واإىل قيادة اجلي�س احلكيمة واإىل �سباط اجلي�س اللبنان ورتبائه واأفراده، واإىل 

عائالتهم وعائالت ال�سهداء الذين قّدموا حياتهم من اأجل اأن يحيا الوطن واأن نعي�س 

باأمان و�سالم«.

احل�سن  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تبقى  وال�سبعني،  الثالث  اجلي�س  عيد  »يف 

ي�ستند  اإليها  والعامل.  حميطه  يف  الثابت  ال�سّيد  الوطن  للبنان.  املنيع 

و�سماوؤه  بطولة.  من  زنود  حدوده  معافى،  قوي.  بوطن  اللبنانيني  اإميان 

يف  لبنان  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  �سانت  وقد  ل،  كيف  اإق��دام.  من  اآفاق 

مواجهة التحّديات وطبعت اللبنانيني بروح الكرامة والعنفوان. فمن ت�سحياتها ينهل 

وطننا ذخًرا للتغّلب على ال�سعاب، وهي كثرية، ولالنت�سار على املخاطر، وهي ج�ساٌم، من 

مواجهة العدو الإ�سرائيلي اإىل قطع دابر الإرهاب وما بينهما.

رحاب  اإىل  والتدريب  الدرا�سة  مقاعد  من  اجلرود«  »فجر  دورة  �سباط  ينطلق  اإذ  واليوم، 

الوطن، تبقى املوؤ�س�سة الع�سكرية، اجلامعة لأ�سالة قيم النتماء الوطني، �سلبة يف اإميانها 

بلبنان، كما ر�سوخ تعّلق اللبنانيني بها. وما اإجنازاتها اإّل للتالقي والت�سامن. ويف منط 

اعتمادها على قدراتها، ر�سالة افتخار مبا حتققه.

ففي عظمة الت�سحية يف �سبيل لبنان ذروة التحّدي مّرة بعد مّرة. وكّلما نذر اأبناء اجلي�س 

اللبنان �سباًطا واأفراًدا، اأنف�سهم للذود عن اأر�سنا، ارتقوا بلبنان و�سعبه اإىل مراتب عليا 

ا، موؤّكدين الوفاء للوطن، وطن التنّوع والفرادة يف اآن. من النت�سار على من يرتّب�س بنا �سرًّ

اإّن روح ال�سجاعة املفعمة يف كل من انت�سب اإىل هذه املدر�سة الوطنّية، ت�سّكل اأمثولة بها 

يكرب كثريون، ومن ت�سحياتها ودماء �سهدائها ينهلون ذخًرا اأكرب لتحقيق الإجنازات 

الوطنية اجلامعة. وما افتخار اجلي�س اللبنان اإّل مبا يحّققه على ا�سم لبنان، ففيه اإتقان 

والت�سحية  »ال�سرف  ر�سالة  احلامل  وهو  والتهنئة،  التقدير  ي�ستحق كل  به  الذي  التحّدي، 

والوفاء« اأمانة اأزلية نقّية ي�سّلمها جياًل بعد جيل ليكمل الدرب اإىل العلى.

اإّن، واللبنانيني معي، واثقون اأّن يف مراكمة هذا الإرث الذي حتمله املوؤ�س�سة الع�سكرية، 

كفاية عطاء يثمر م�ستقباًل من قّوة، منه ن�ستزيد للبنان بقاًء له جذور وهوّية وح�سور«.

حتّية العيد

العدد 22399/398

رئي�س اجلمهورية يحّيي حاملي الأمانة الأزلية

وزير الدفاع الوطني: ننحني اأمام جهودكم
... وقائد اجلي�س:

جنّدد العتزاز 

باإرثنا امل�شّرف

»ث��الث��ة و���س��ب��ع��ون ع��اًم��ا 

�سفحات  ي�سّطر  واجلي�س 

الوطن،  ت��اري��خ  يف  م�سرقة 

القوية  ب��دللت��ه��ا  حافلة 

واإذا  العميقة.  ومعانيها 

كان الأول من اآب هو اليوم 

مبنا�سبة  فيه  نحتفل  الذي 

ع��ي��د اجل���ي�������س، ب��ح��ي��ث 

اللبنانيني  قلوب  جتتمع 
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قاطبًة على التقدير املتجدد والثقة 

العالية باملوؤ�س�سة الع�سكرية، فاإّن 

كل يوم من اأيام الع�سكريني هو 

ال�سادق  الوطني  لاللتزام  منا�سبة 

حفاًظا  ح�ساب،  بال  والت�سحية 

على اأمن املواطنني و�سالمتهم.

املا�سية  ال�سنوات  حملت  لقد 

والأح��داث  التغرّيات  من  العديد 

لمعة  حقيقة  لكّن  واملحطات، 

برزت فلم يَنْل منها تعاقب الأيام 

ول خطورة التحديات، هي حقيقة 

اأّن لبنان، ذلك الوطن ال�ستثنائي 

معنى،  من  للكلمة  ما  بكل 

ويتجاوز  حمنة،  كل  بعد  ينه�س 

فيخرج  يخو�سها،  جتربة  كل 

اأقوى واأ�سلب، ومي�سي اأبناوؤه اأكر 

ثقًة واإمياًنا بوطنهم.

العتزاز  جنّدد  جي�سنا،  عيد  يف 

باإرثنا امل�سّرف، م�ستذكرين دماء 

�ستبقى  التي  واجلرحى  ال�سهداء 

اأّننا  ون��وؤّك��د  اأعناقنا،  يف  اأمانة 

ور�سالته  للبنان  حماة  �سنظّل 

العدو  الإن�سانية اجلامعة، يف وجه 

الإ�سرائيلي واخلطر الإرهابي.

عهد  العزيز،  وطننا  اأبناء  واإىل 

يكون  اأن  عيدنا،  ي��وم  يف  مّنا 

اأمنهم عنواًنا وهدًفا ن�سعه ن�سب 

اأعيننا على مر الأيام«.

اأت��وّج��ه  امل��ب��ارك،  الأ���س��ح��ى  عيد  يف 

الع�سكريني  جميع  اإىل  بالتهنئة 

عائالت  باملعايدة  واأخ�س  وعائالتهم، 

تعود  اأن  واأمت��ن��ى  واجل��رح��ى،  ال�سهداء 

باخلري  اللبنانيني  على  املنا�سبة  ه��ذه 

والطماأنينة.

 

قائد اجلي�س العماد جوزاف عون

بطاقة معايدة





اأمر اليوم
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قائد اجلي�س يف »اأمر اليوم«:

لبنان القوي بجي�شه 

ن ب�شعبه �شيدافع  املح�شّ

عن اأر�شه وكيانه وثرواته

اآب، وّجه قائد اجلي�س العماد جوزاف عون  يف منا�شبة الأول من 

ه: اإىل الع�شكريني »اأمر اليوم« الرقم 28، الآتي ن�شّ

هذا  للجي�س  وال�سبعون  الثالث  العيد  ي��اأت��ي 

دحر  يف  �ُسّطرت  التي  ب��الإجن��ازات  اًل  مكلَّ العام 

الإرهابيني، والنجاح يف تقوي�س حركتهم وتوقيف 

العديد منهم، عرب العمليات ال�ستباقية والأمنية.

من  مهمة  اإيجابية  نتائج  حتقيق  مّت  حني  ويف 

التهريب  حركة  ل�سبط  املّتخذة  الإجراءات  خالل 

القرار  ف��اإّن  ال�سرعية،  غري  املعابر  من  عدد  عرب 

وا�سٌح با�ستكمال العمل بوتريٍة ت�ساعدية، وبزيادة 

اإىل  املوكلة  املهمات  تقت�سيها  التي  الإج��راءات 

اجلي�س، يف �سبيل دعم الأمن وال�ستقرار.

م�ستع�سية  اأزم��ات  عدة  العربية  املنطقة  ت�سهد 

مرتقبة،  كربى  حتّولت  ظل  يف  دامية،  ونزاعات 

على  انعكا�ساتها  �سك  دون  من  لها  �سيكون 

بلدنا. لذا اأدعوكم اإىل مزيٍد من اليقظة للحفاظ 

على جهوزّيتكم الكاملة، و�سمان وحدة الوطن 

و�سالمة اأرا�سيه و�سْلِمه الأهلي.

على  حا�سًما  ن�سًرا  حّقق  قد  لبنان  كان  واإذا 

اأ�سبح  اأّن��ه  اإطالًقا  يعني  ل  ذلك  ف��اإّن  الإره���اب، 

من  الأول  امل�ستفيد  هو  الإ�سرائيلي  فالعدو  مباأمن، 

وثرواتنا  اأر�سنا  على  وعينه  املنطقة،  يف  الإره��اب 

من  و�سيحاول  اإّل  فر�سة  يوّفر  لن  وهو  الطبيعية، 

القوي  لبنان  لكّن  اأطماعه،  حتقيق  خاللها 

يف  حّقه  عن  �سيدافع  ب�سعبه،  ن  املح�سّ بجي�سه 

ها  اأر�سه وكيانه وثرواته، و�سيت�سدى لأّي حماولة مل�سّ

اأو النتقا�س منها مهما َغَلت الت�سحيات.

تغرّي  ولن  مل  َلته  وبو�سَ ثابتة  اجلي�س  عقيدة  اإّن 

العدو  ب��اجّت��اه  بة  ُم�سوَّ �ستبقى  وه��ي  اجّت��اه��ه��ا 

�سوى  يخدم  ل  الذي  الإره��اب  وباجّتاه  الإ�سرائيلي 

واأهدافها. اإ�سرائيل وم�ساحلها 

اإّن ال�ستقرار الأمني الداخلي الذي ينعم به بلدنا 

وجعل  والطماأنينة،  الرتياح  من  ظالًل  اأرخى  قد 

الأو�ساع  دّق��ة  رغ��م  وم�ستقّرة  اآمنة  واح��ة  لبنان 

القت�سادية وال�سيا�سية التي منّر بها.

كبرية  م�سوؤوليات  اأم���ام  ي�سُعنا  ال��واق��ع  ه��ذا 

اأّن الأمن وال�ستقرار هما اأ�سا�س كل  انطالًقا من 

املزيد  وبذل  الدوؤوب  العمل  بّد من  ل  لذلك  ازدهار، 

نهو�سه  يف  والإ�سهام  وطننا  حلماية  اجلهود  من 

وازدهاره.

اإياها  منحكم  التي  الآم��ال  ق��در  على  كونوا 

�سعبكم، فاأمُن لبنان اأمانٌة يف اأعناقكم.





احتفااللت
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اأكاليل من الزهر على اأ�شرحة قادة اجلي�س ال�شابقني املتوّفني

قائد  العماد  با�سم  الزهر  اأكاليل من  و�سع  رمزية تخّللها  احتفالت  فاأُقيمت  املتوّفني،  ال�سابقني  قادته  اأحيا اجلي�س ذكرى 

اجلي�س على اأ�سرحتهم. والقادة املكّرمون هم: الرئي�س اللواء فوؤاد �سهاب )غزير(، العماد جان جنيم )كفرتيه(، اللواء عادل 

 – )القليعة  �سعيد  حّنا  العماد  )�سغبني(،  غامن  اإ�سكندر  العماد  �سخر(،  )حارة  الب�ستان  اإميل  العماد  النبع(،  )راأ�س  �سهاب 

مرجعيون(، العماد اإبراهيم طّنو�س )القطلبة – القبيات(، والعماد فكتور خوري )عم�سيت(.

الرئي�س 

اللواء فوؤاد 

�شهاب

اللواء 

عادل 

�شهاب

العماد 

جان جنيم

العماد 

اإميل 

الب�شتاين

العماد 

اإ�شكندر 

غامن

العماد 

اإبراهيم 

طّنو�س

العماد 

حّنا �شعيد

العماد 

فكتور 

خوري



احتفااللت

العدد 28399/398

اأُقيم  يف منا�سبة الذكرى الثالثة وال�سبعني لتاأ�سي�س اجلي�س، 

اللواء  تراأّ�سه  الريزة،  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  مبنى  يف  احتفال 

اجلي�س  قائد  ممّثاًل  الأرك��ان  رئي�س  م�اّلك  حامت  الركن 

و�سباط  الأرك��ان  رئي�س  ن��ّواب  وح�سره  عون،  ج��وزاف  العماد 

اأجهزة القيادة.

تال رئي�س الأركان »اأمر اليوم« الذي وّجهه قائد اجلي�س اإىل 

يف  املتمركزة  الوحدات  وا�ستعر�س  املنا�سبة،  يف  الع�سكريني 

العماد  با�سم  الزهر  اإكليل من  و�سع  ثم جرى  القيادة،  مبنى 

قائد اجلي�س على الن�سب التذكاري ل�سهداء اجلي�س يف الريزة.

احتفالت » اأمر اليوم« يف الريزة وقيادات املناطق

كذلك، اأُقيمت احتفالت مماثلة يف قيادات املناطق الع�سكرية، جرى خاللها و�سع اإكليل من الزهر على ن�سب ال�سهداء 

يف كل منطقة، واإحياء ذكراهم يف ح�سور �سخ�سيات ر�سمية وروحية.
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وفود القيادة 

قّدمت التهاين 

للع�شكريني

واملدار�س  والبحرية  اجلوية  والقّوات  املناطق  قيادات  بزيارة  القيادة  �سباط  وفود من  قامت 

واملعاهد والكّليات واملواقع والألوية والأفواج مع القطع التابعة لها، والقطع امل�ستقّلة يف 

اأماكن انت�سارها، حيث قّدمت التهان للع�سكريني با�سم العماد قائد اجلي�س، ونقلت 

اإليهم توجيهات القيادة يف ظل التطّورات الراهنة.

كذلك، قّدمت وفود مماثلة التهان بعيد الأ�سحى املبارك اإىل الع�سكريني يف خمتلف 

املناطق.





مار  البطريرك  غبطة  زار 

مدر�سة  الراعي  بطر�س  ب�سارة 

التزلج _ الأرز، يرافقه وفد �سّم 

العام  البطريركي  النائب 

والقّيم  علوان،  حنا  املطران 

ال��دمي��ان  يف  ال��ب��ط��ري��رك��ي 

�سربل  اخل��وري  البطريركّية  �سر  واأم��ني  الآغ��ا،  طون  اخل��وري 

عبيد.

التجّلي يف كابياّل  بعيد  البطريرك  اأعقبت احتفال  الزيارة 

قائد  ا�ستقبل  وقد  اجلي�س.  بعيد  للتهنئة  وكانت  الرب  اأرز 

الفوال  حممد  الركن  العميد  املدر�سة 

الثكنة،  مدخل  على  الكبري  الزائر 

اجلي�س  مو�سيقى  الت�سريفات  له  وقّدمت 

وبعد  العا�سر.  امل�ساة  ل��واء  من  وف�سيلة 

خاللها  اّطلع  املدر�سة  اأرج��اء  يف  جولة 

اأعمال  من  ت�سهده  وما  ن�ساطاتها  على 

ومرافقوه  البطريرك  انتقل  وحت�سينات، 

الفوال  ال��رك��ن  العميد  مكتب  اإىل 

العميد  ع�سر  الثان  اللواء  قائد  ح�سور  يف  لقاء  كان  حيث 

الركن يعقوب معّو�س.

ال�سجل  يف  كلمة  الراعي  البطريرك  دّون  يغادر،  اأن  وقبل 

منا�سبة  يف  املدر�سة  بزيارة  �سعادته  عن  فيها  اأعرب  الذهبي 

ع����ي����د اجل���ي�������س 

ع��ل��ى  ال���ع���زي���ز   «

اللبنانيني،  قلوب 

اعتزازهم  ومبعث 

نينتهم...«،  وطماأ

يحمل  اأّن��ه  موؤكّدا 

»ه������ذه امل���در����س���ة 

ق��ي��ادة وم�����س��وؤول��ني 

قلبه  يف  وع�سكًرا« 

و�سلواته...

زيارة
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اإعداد: نينا عقل خليل

البطريرك الراعي يزور 

مدر�سة التزلج 

ا بعيد اجلي�س: مهنئاً

اأنتم يف قلبنا و�شلواتنا











ا�ستقباالت 

وزير الدفاع

العدد 399/398 36

وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل نظريته الإ�سبانية

 Robles Fernandez الإ�سبانية  ال��دف��اع  وزي���رة  زارت 

Margarita على راأ�س وفٍد مرافق وزارة الدفاع الوطني، حيث 
كان لها لقاء مع نظريها الأ�ستاذ يعقوب ريا�س ال�سّراف.

والأو�ساع  الثنائية،  العالقات  اجلانبني  بني  البحث  تناول 

النازحني  ق�سّية  اإىل  بالإ�سافة  واملنطقة،  لبنان  يف  العامة 

الأمم  قّوات  يف  العاملة  الإ�سبانية  الوحدة  ومهّمات  ال�سوريني 

املّتحدة املوؤقتة يف لبنان.

... ونظريه املاليزي

 Mohamad ال�سّيد  املاليزي  نظريه  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

Sabu على راأ�س وفٍد مرافق، حيث ُعقد اجتماع بني اجلانبني، 
الدفاعي  املجالني  يف  البلدين  ب��ني  العالقات  على  ت��رّك��ز 

والع�سكري، ول �سّيما يف ما خ�ّس تبادل اخلربات، والعمل على 

تطوير التعاون لي�سمل جمالت اأخرى.

... و�سفراء

الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفرية  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

الّراهنة  ال��ت��ط��ّورات  معها  وبحث   ،Elizabeth Richard

وامل�ساعدات الأمريكية املقّررة للجي�س اللبناين.

كما ا�ستقبل ال�سفري العراقي ال�سّيد علي بند العامري يف زيارة 

تهنئة بعيد اجلي�س.

ال�سفري العراقي�سفرية الوليات املتحدة الأمريكية 



... ووفًدا من منّظمة »تا�سك فور�س فور لبنان«

فور  فور�س  »تا�سك  منّظمة  من  وفًدا  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

لبنان«، وعر�س اأمامه تاأثريات اأزمة النزوح ال�سوري على لبنان 

حل  اإيجاد  �سرورة  على  م�سدًدا  واأمنًيا،  واجتماعًيا  اقت�سادًيا 

جذري لهذه الأزمة يف اأ�سرع وقت.

كما اأطلع الوفد على امل�ساريع التي تقوم بها وزارة الدفاع، 

ل �سّيما م�سروع اإن�ساء امل�ست�سفى الع�سكري اجلديد، م�سرًيا اإىل 

اأهمّية ت�سجيع م�ساركة ال�سركات الأمريكية يف املناق�سات 

املتعّلقة بهذا امل�سروع.

باأر�سهم،  اللبنانيني  املنت�سرين  ارتباط  اأهمّية  ا  اأي�سً واأّكد 

لبنان،  اإىل  اأمريكية  جّوية  خطوط  ت�سيري  اإع��ادة  اإىل  داعًيا 

الزيارة  هذه  تنظيم  على  فار�س  ع�سام  جناد  ال�سّيد  �ساكًرا 

املهّمة.

امل�ست�سفى  مب�سروع  اهتماًما  الزائرون  اأب��دى  جهتهم،  من 

الع�سكري، واأّكدوا العمل على ت�سجيع املنت�سرين اللبنانيني 

بالو�سع  النهو�س  يف  للم�ساعدة  لبنان  يف  ال�ستثمار  على 

اأجدادهم،  اأر���س  بلبنان  تعّلقهم  عن  معرّبين  القت�سادي، 

وحر�سهم على اأف�سل العالقات بني البلدين.
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... ونائب رئي�س جمل�س النّواب الإندوني�سي

ال��ن��ّواب  جمل�س  م��ن  وف���ًدا  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ا�ستقبل 

الإندوني�سي برئا�سة نائب رئي�سه Fadli Zon. وجرى البحث يف 

تعزيز التعاون بني البلدين وتبادل اخلربات.

... وقائد قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة يف لبنان موّدًعا

يف  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم  قّوات  قائد  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

لبنان اللواء مايكل بريي، يف منا�سبة انتهاء مهّماته يف لبنان. 

الإ�سرائيلية  والنتهاكات  اجلنوب  يف  الو�سع  اللقاء  وتناول 

ل�ستكمال  اجلانبني  بني  التعاون  اإىل  بالإ�سافة  امل�ستمّرة، 

مهّمة نزع الألغام.



ا�ستقباالت 

وزير الدفاع

العدد 38399/398

النائب ح�سني احلاج ح�سن

النائب فوؤاد خمزومي

... و�سفرية لبنان 

يف دولة ت�سيلي

جومانا  ت�سيلي  دولة  يف  لبنان  �سفرية  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

خّداج، وبحث معها يف �سبل تعزيز التعاون بني لبنان وت�سيلي ل 

�سّيما يف املجال الع�سكري.

العقيد  الفرن�سي  الع�سكري  امللحق  ال�سّراف  الوزير  ا�ستقبل 

خلفه  خاللها  ق��ّدم  وداعية  زي��ارة  يف   Christian Herrou
.Fabrice Chapelle العقيد

... وامللحق الع�سكري الفرن�سي موّدًعا

... و�سخ�سيات

ال�سناعة  وزي��ر  ال�����س��ّراف،  ال��وزي��ر  ا�ستقبل 

فوؤاد  والنائب  ح�سن،  احلاج  ح�سني  النائب 

خمزومي، واحلاج حممود حدارة، وال�سادة: �سربل 

فرن�سي�س، م�سعود الأ�سقر، نزار يون�س، بالإ�سافة اإىل 

وفد من �سركة فيليب موري�س. كما التقى رئي�س هيئة 

حمدان  حممد  الدكتور  �سبعا  ومزارع  العرقوب  اأهايل  جلنة 

على راأ�س وفٍد.

... وينّوه بالإجناز الذي حّققه اجلي�س

اإثر العملية التي نّفذها يف احلمودية

اجلي�س  حّققه  الذي  بالإجناز  بياٍن  يف  ال�سّراف  الوزير  نّوه 

وق��ال:  احلمودية،  يف  نّفذها  التي  العملية  اإث��ر  اللبناين 
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احلاج حممود حدارة

ال�سيد م�سعود الأ�سقر

وفد من �سركة فيليب موري�س

ال�سيد �سربل فرن�سي�س

ال�سيد نزار يون�س

الدكتور حممد حمدان

»نفتخر بكل الإجنازات التي يحّققها اجلي�س اللبناين واجلهود التي يقوم بها للحفاظ على الأمن وال�ستقرار يف كّل املناطق 

اللبنانية«. واأ�ساف: »بالأم�س انت�سار »فجر اجلرود«، واليوم ع�سية الأول من اآب، ي�ستمّر اجلي�س بال�سرب بيٍد من حديد كّل 

خملٍّ ومعتٍد وجمرٍم لينعم ال�سعب بالأمان وال�ستقرار«.

وختم الوزير ال�سّراف قائاًل: »اإّن هذه البّزة مقد�سة و�سنحميها وندعمها بكّل ما اأوتينا من قّوة، لأنها رمز وحدتنا اللبنانية 

وحامية الوطن«.





ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش
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ال�سفري الأ�سرتايل

 ال�سفري الإيطايل

ال�سفري جان زيادة

ال�سفرية جومان خّداج

قائد اجلي�س ي�ستقبل �سفراء

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

ال�سفري الأ�سرتايل Glenn Miles على راأ�س وفٍد مرافق، وجرى 

البحث يف الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

 ،Massimo Marotti وا�ستقبل العماد عون ال�سفري الإيطايل

وعر�س معه عالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

ت�سيلي  ويف  زيادة  جان  كندا  يف  لبنان  �سفريي  ا  اأي�سً والتقى 

جومان خّداج، وبحث معهما �سوؤوًنا خمتلفة.

... ووفًدا اأمريكًيا

الكونغر�س  يف  امل��ال  جلنة  من  وف��ًدا  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

الأمريكي برئا�سة ال�سّيد William Quinn، يف ح�سور ال�سفرية 

Elizabeth Richard، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان 
واملنطقة.



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 42399/398

... ووفًدا بريطانًيا

... ورئي�س اأركان الدفاع الإيطايل

... وم�سوؤولني يف الأمم املتحدة

املتحدة  ل��الأمم  العام  الأم��ني  ممّثلة  عون  العماد  ا�ستقبل 

Pernille Kardel، وبحث معها يف الأو�ساع العامة والتطّورات 
الّراهنة.

الأمم  لقوات  ال�سابق  القائد  اجلي�س  قائد  العماد  وا�ستقبل 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان اللواء مايكل بريي، يف منا�سبة انتهاء 

مهّمته يف لبنان.

اللواء  كما التقى يف وقٍت لحق القائد اجلديد لهذه القوات 

جنوب  قطاع  يف  الأو�ساع  معه  وبحث  ك��ول،  ديل  �ستيفانو 

الليطاين وعند احلدود اجلنوبية.

الإيطايل  الدفاع  اأركان  رئي�س  اجلي�س  قائد  العماد  ا�ستقبل 

معه  وبحث  وف��د،  راأ���س  على   Claudio Graziano اجل��رال 

البلدين،  جي�سي  بني  الثنائية  والعالقات  العامة  الأو�ساع  يف 

قوات  �سمن  العاملة  الإيطالية  الوحدة  مهّمة  اإىل  بالإ�سافة 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

 Simon ا�ستقبل العماد عون نائب وزير اخلارجية الربيطاين

اأو�ساع  يف  البحث  وجرى  مرافق،  وفٍد  راأ�س  على   Mcdonald
لبنان واملنطقة وعالقات التعاون بني جي�سي البلدين.

ممّثلة الأمني العام للأمم املتحدة 

القائد ال�سابق لقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

... القائد اجلديد
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... ونائب رئي�س جمل�س النّواب

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س نائب رئي�س جمل�س النّواب اإيلي 

الفرزيل، وبحث معه �سوؤوًنا عامة.

... وملحقني ع�سكريني

العقيد  الياباين  الع�سكري  امللحق  ع��ون،  العماد  ا�ستقبل 

خلفه  خاللها  م  قدَّ وداعّية  زيارة  يف   Daisuke Horiguchi
.Takaaki Hideshima املقدم

 Christian كما ا�ستقبل امللحق الع�سكري الفرن�سي العقيد

 Fabrice م خاللها خلفه العقيد Herrou يف زيارة مماثلة قدَّ
.Chapelle

الركن  العميد  ال�سعودي  الع�سكري  امللحق  ا،  اأي�سً وا�ستقبل 

�سالمة امل�سلوخي الذي ا�ستعر�س معه الأو�ساع العامة يف لبنان 

واملنطقة.

... ورئي�س هيئة التفتي�س املركزي

ا�ستقبل قائد اجلي�س رئي�س هيئة التفتي�س املركزي القا�سي 

جورج عطّية، وتناول البحث �سوؤوًنا ق�سائية.

امللحق الع�سكري الياباين

امللحق الع�سكري ال�سعودي امللحق الع�سكري الفرن�سي



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 44399/398

الربوف�سور فيليب �سامل

الربوف�سور اأنطوان ا�سطفان

حمافظ بريوت

حمافظ اجلنوب وحمافظ البقاع 

وفد من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية 

... والربوف�سورين فيليب �سامل واأنطوان ا�سطفان

ونائب  �سامل،  فيليب  الربوف�سور  اجلي�س  قائد  العماد  ا�ستقبل 

رئي�س اللجنة الوطنية لوهب وزرع الأع�ساء والأن�سجة الب�سرية 

NOD-LB الربوف�سور اأنطوان ا�سطفان، وجرى التداول يف �سوؤوٍن 
خمتلفة.

... ووفوًدا ر�سمية ودينية وتربوية واجتماعية

ا�ستقبل قائد اجلي�س العماد عون، حمافظ بريوت القا�سي زياد 

�سبيب، وحمافظ اجلنوب القا�سي من�سور �سو، وحمافظ البقاع 

القا�سي كمال اأبو جودة، ووفًدا من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية 

ورئي�س  كوكا�س،  وحمزة  اخلالق  عبد  راجح  ال�سيخني  �سّم 
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رئي�سة موؤ�س�سات الإمام ال�سدرالرابطة املارونية يف اأ�سرتاليا

وفد من مركز لبنان للعمل التطّوعيرئي�سة املركز الرتبوي للبحوث والإمناء

ى فوزي خوريوفد من جمعية ح�سارة  عائلة العميد املتوفَّ

الرابطة املارونية يف اأ�سرتاليا املهند�س اأنطوين ها�سم.

والإمن��اء  للبحوث  ال��رتب��وي  املركز  رئي�سة  ا�ستقبل  كما 

اجلي�س  علم  له  قدم  وفٍد  راأ�س  على  عويجان  ندى  الدكتورة 

برئا�سة  ووفًدا من جمعية ح�سارة  املركز،  موّقًعا من موّظفي 

ال�سدر  الإم��ام  موؤ�س�سات  ورئي�سة  �سيخاين،  اأدم��ون  الدكتور 

ال�سّيدة رباب ال�سدر على راأ�س وفٍد من العائلة، ووفًدا من مركز 

جّنون،  علي  حممد  الدكتور  برئا�سة  التطّوعي  للعمل  لبنان 

لبنان-  جمال  وملكة  خ��وري،  فوزي  ى  املتوفَّ العميد  وعائلة 

اأ�سرتاليا للعام 2017 ال�سّيدة رايت�سل يونان، يرافقها رئي�س جلنة 

اأنطوان مق�سود، ووفًدا من الهيئة  ال�سّيد  ملكة جمال لبنان 



ا�ستقباالت 

قائد اجلي�ش

العدد 46399/398

الدكتور حممد م�سطفى  برئا�سة  املخدرات  العربية ملكافحة 

ال�سّيدة  برئا�سة  بعلبك  مهرجانات  جلنة  من  ووفًدا  عثمان، 

ال�سّيدة  ورئي�سة جلنة مهرجانات زوق مكايل  نايلة دو فريج، 

لالإر�سال  اللبنانية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ورئي�س  الهراوي،  زلفا 

ال�سيخ بيار ال�ساهر، ورئي�سة دير مار يو�سف – جربتا الأم ميالين 

مق�سود، وال�سّيد �سركي�س نا�سيف.

ملكة جمال لبنان- اأ�سرتاليا للعام 2017

وفد من الهيئة العربية ملكافحة املخدرات

وفد من جلنة مهرجانات بعلبك

رئي�س جمل�س اإدارة املوؤ�س�سة اللبنانية للإر�سال

رئي�سة دير مار يو�سف - جربتا 

ال�سّيد �سركي�س نا�سيف

رئي�سة جلنة مهرجانات زوق مكايل
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رئي�س بلدية البرتون

رئي�س بلدية جديدة املنت

رئي�س بلدية زحلة

رئي�س بلدية بتدين اللق�س مع الوفد

وفد من بلدية القاع

وفد من احتاد بلديات حمافظة بعلبك - الهرمل

رئي�س بلدية �سيدا

�سيدا  بلدية  رئي�س  �سّمت:  بلدية  وفوًدا  العماد عون  ا�ستقبل 

اأ�سدقاء  جمعّية  من  وفٍد  راأ�س  على  ال�سعودي  حممد  املهند�س 

على  احلرك  مار�سيلينو  ال�سّيد  البرتون  بلدية  ورئي�س  الزيري، 

بلدية جديدة  ورئي�س  البرتون،  وفٍد من جلنة مهرجانات  راأ�س 

املنت ال�سّيد اأنطوان جبارة على راأ�س وفٍد مرافق، ورئي�س بلدية 

زحلة املهند�س اأ�سعد زغيب، ورئي�س بلدية بتدين اللق�س ال�سّيد 

برئا�سة  القاع  بلدية  من  ووف��ًدا  وف��ٍد،  راأ���س  على  القطار  نبيل 

حمافظة  بلديات  احتاد  من  ووف��ًدا  مطر،  حّنا  ب�سري  املحامي 

بعلبك – الهرمل، �سّم روؤ�ساء بلديات املحافظة وخماتريها.

الزائرون  وقّدم  اآب،  من  الأول  منا�سبة  يف  الزيارات  هذه  اأتت 

خاللها تهانيهم بعيد اجلي�س، واأثنوا على جهوده وت�سحياته 

حلفظ الأمن.

... ووفوًدا بلدية











ن�شاطات 

القائد

العدد 52399/398

قائد اجلي�س ي�سع حجر الأ�سا�س 

لثكنة جديدة ويتابع تدريبات

يف ح�ضور قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون، اأُقيم احتفال و�ضع 

حجر الأ�ضا�ش واإزاحة ال�ضتار عن اللوحة التذكارية مل�ضروع بناء 

ثكنة فوج املغاوير يف منطقة ال�ضواقي- مزيارة. ح�ضر الحتفال 

قن�ضل لبنان يف جمهورية �ضرياليون دونالد العبد الذي قّدم هبة 

واأهايل  ال�ضباط  من  عدد  اإىل  بالإ�ضافة  الثكنة،  لبناء  مالية 

مزيارة.

قتالية  مناورة  اجلي�ش  قائد  العماد  ح�ضر  اأخ��رى،  جهة  من 

القوات  التدخل الأول، مب�ضاركة  بالذخرية احلّية نّفذها فوج 

اللبناين، يف  الأحمر  ال�ضليب  الإنقاذ اجلبلي يف  ووحدة  اجلوية 

وادي قرا�ضيا – جرد ال�ضّنية، يف ح�ضور عدد من �ضباط اجلي�ش 

والأجهزة الأمنية، والرئي�ش الإقليمي لل�ضليب الأحمر اللبناين 

يف منطقة ال�ضمال ال�ضّيد روجيه بافيتو�ش، اإىل جانب عدٍد من 

املدعّوين املدنيني.

وحرفّيتهم  الع�ضكريني  بجهوزية  اجلي�ش  قائد  اأ�ضاد  وقد 

يف  املهّمات  تنفيذ  على  وباإ�ضرارهم  املمّيز،  القتايل  وب��الأداء 
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الظروف القا�ضية والت�ضاري�ش الطبيعية ال�ضعبة.

كما �ضكر العماد عون كلاً من ال�ضليب الأحمر اللبناين 

الهبة  على  العبد  دونالد  والقن�ضل  املناورة،  يف  م�ضاركته  على 

جتهيزات  تقدميه  على  خوري  باتريك  وال�ضّيد  قّدمها،  التي 

قّوة  �ضّر  »اإّن  قاله:  ومّما  الأول،  التدخل  فوج  مل�ضلحة  خمتلفة 

اجلي�ش هو حمّبة ال�ضعب اللبناين له، ونحن م�ضوؤولون جتاه هذا 

ال�ضعب، ونعدكم اأننا �ضوف نكون على قدر حمبته...«.

واأ�ضاف: اأنتم �ضركاء يف جناح املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية... وبلدنا 

ا. اأمانة بني اأيدينا جميعاً

الثاين  املدفعية  فوج  �ضباط  ب��اأداء  عون  العماد  نّوه  كذلك،   

امل�ضّلم  والعتاد  الأ�ضلحة  على  ومبحافظتهم  وع�ضكرييه، 

اأعلى  اإىل  يوؤّدي  الذي  النوعي  التدريب  اأهمّية  ا  موؤّكداً اإليهم، 

درجات املهارة والحرتاف، وذلك عقب متابعته رماية مدفعية 

بالذخرية احلّية نّفذها الفوج يف حقل رماية الطيبة – بعلبك، 

ا�ضُتخدمت خللها الأ�ضلحة الثقيلة وراجمات ال�ضواريخ. 



للجنة  ا  اجتماعاً عون،  جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  تراأ�ش 

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

والربيطانية حلماية احلدود الرّبية اللبنانية.

الرئي�ضي  امل��رك��ز  يف  الج��ت��م��اع  ُع��ق��د 

رياق  )قاعدة  الرّبية  احلدود  اأف��واج  لتدريب 

الأمريكية  ال�ضفرية  ح�ضور  يف  اجل��وي��ة(، 

الربيطاين  وال�ضفري   Elizabeth Richard
ال�ضرتاتيجي  وامل�ضت�ضار   ،Hugo Shorter
املتعّلق  الربيطاين  الأمني  التعاون  لربنامج 

املتقاعد  اجل��رال  احل��دود  �ضبط  مب�ضروع 

اأع�ضاء فريق  Graeme Lamb، اإىل جانب 
العمل امل�ضرتك.

ُع��ر���ش خ���لل الج��ت��م��اع اإي��ج��از عن 

امل�ضاعدات التي ُقّدمت يف الفرتات ال�ضابقة، 

�ضبط  مّهمة  لتفعيل  الّلحقة  والإجراءات 

كّل  األقى  ثّم  وال�ضمالية.  ال�ضرقية  احلدود 

من ال�ضفرية الأمريكية Richard وال�ضفري 

فيها  نّوها  كلمة   Shorter الربيطاين 

على  املنت�ضرة  الع�ضكرية  الوحدات  ب��اأداء 

تعزيز  ا�ضتمرار  واأّك��دا  الداخل،  ويف  احلدود 

املطلوبة  املهّمات  لتنفيذ  اجلي�ش  ق��درات 

يتعّلق  ما  �ضّيما  ل  عالية،  بجهوزية  منه 

وال�ضمالية  ال�ضرقية  احلدود  �ضبط  مب�ضاألة 

بعد طرد التنظيمات الإرهابية منها.

من جهته، األقى العماد عون كلمة اأ�ضار 

فيها اإىل اأّن قيادة اجلي�ش ُتعري م�ضاألة �ضبط 

ا كونها خطوة اأ�ضا�ضية  ا بالغاً احلدود اهتماماً

يف  وبخا�ضة  وا�ضتقراره،  البلد  اأم��ن  حلفظ 

والتحديات،  بالأخطار  املثقلة  املرحلة  هذه 

ا  اإط��اراً �ضّكلت  اللجنة  ه��ذه  اأّن  ا  م��وؤّك��داً

واأ�ضاف  امل�ضرتك.  التعاون  لتن�ضيق  فاعلاً 

اأّن تطوير مركز تدريب اأفواج احلدود الرّبية 

بتمويل من اململكة املتحدة ياأتي كخطوة 

اأ�ضا�ضية يف هذا الجتاه، وتوّجه بال�ضكر اإىل 

على  والربيطانية  الأمريكية  احلكومتني 

دعم  يف  واملتوا�ضلة  الكبرية  جهودهما 

الأمنية  بواجباته  للقيام  اللبناين  اجلي�ش 

والدفاعية على خمتلف الأرا�ضي اللبنانية.

اجل��ي�����ش مع  ق��ائ��د  اخل���ت���ام، ج���ال  ويف 

على  واط��ل��ع��وا  امل��رك��ز،  يف  احل��ا���ض��ري��ن 

خ�ش  ما  يف  النوعي  التدريب  لتطوير  وحاجاته  جتهيزاته 

مراقبة احلدود.

ن�شاطات 

القائد

العدد 54399/398

... ويرتاأ�س اجتماًعا يف املركز الرئي�سي لتدريب اأفواج احلدود الرّبية





ا�شتقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 56399/398

امللحق الع�سكري الفرن�سي

النائب حممد �سليمان مع وفد

النائب وائل اأبو فاعور

النائب حممد �سلمان مع وفد

النائبان ال�سابقان اأنطوان �سعد واأمني وهبي

وفد من موؤ�س�سة العرفان التوحيدية

رئي�س الأركان ي�ستقبل امللحق الع�سكري 

الفرن�سي ووفوًدا قّدمت التهنئة بعيد اجلي�س 

يف  م�ّلك  ح��امت  الركن  اللواء  الأرك���ان  رئي�ش  ا�ضتقبل 

مكتبه يف الريزة، امللحق الع�ضكري الفرن�ضي العقيد الركن 

خلفه  خللها  م  قدَّ وداعية  زي��ارة  يف   ،Christian Herrou

.Fabrice Chapelle العقيد الركن

اأبو  وائل  �ضليمان،  حممد  النّواب:  الأركان  رئي�ش  وا�ضتقبل 

ا عامة. كذلك  فاعور وحممد �ضلمان، وا�ضتعر�ش معهم �ضوؤوناً

التقى النائبني ال�ضابقني اأنطوان �ضعد واأمني وهبي.

�ضّم  التوحيدية  العرفان  موؤ�ض�ضة  من  ا  وف��داً ا�ضتقبل  كما 

ا  ا رومانياً ال�ضيخني حمزة الكوكا�ش وراجح عبد اخلالق، ووفداً

من �ضركة Rheinmtall لل�ضناعات احلربية.

ا، النقيب ال�ضابق للمحامني  ومن زّوار اللواء الركن مّلك اأي�ضاً
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النقيب ال�سابق للمحامني

وفد روماين

الأ�ستاذ مارون التكلي مع وفد

ال�سّيد جان اأيوب

وفد من م�سايخ بلدة را�سيا

وفد من ع�سائر العرب

وفد من جمعية جتار عاليه

يف بريوت الأ�ضتاذ اأنطونيو الها�ضم يرافقه املحامي �ضاكر حزير، 

والأ�ضتاذ مارون التكلي مع وفد من اأ�ضاتذة الكّلية احلربية، 

ا من  ورجل الأعمال املقيم يف وا�ضنطن ال�ضّيد جان اأيوب، ووفداً

م�ضايخ بلدة را�ضيا واآخر من ع�ضائر العرب، اإىل وفد من جمعية 

جتار عاليه.

وقّدمت الوفود التهنئة يف منا�ضبة الأول من اآب، معربة عن 

تقديرها لدور اجلي�ش وت�ضحياته، بالإ�ضافة اإىل دعم جهوده يف 

احلفاظ على الأمن وال�ضتقرار.



ن�شاطات 

رئي�س االأركان

العدد 58399/398

 رئي�س الأركان يح�سر تخريج دورة يف راأ�س م�سقا 

ويتفّقد لواء امل�ساة العا�سر

 يف ح�ضور رئي�ش الأركان اللواء الركن حامت مّلك وعدد 

التدخل  بفوج  اخلا�ش  التدريب  مركز  يف  اأُقيم  ال�ضباط،  من 

الأول يف منطقة راأ�ش م�ضقا، احتفال تخريج وت�ضليم �ضهادات 

لعدٍد من الع�ضكريني الذين تابعوا دورة باإ�ضراف فريق تدريب 

اأمريكي، تخّلله تنفيذ مترين تدليلي بالذخرية احلّية.

فيها  اأثنى  املنا�ضبة،  يف  كلمة  مّلك  الركن  اللواء  األقى 

اأهمّية  ا على  على كفاءة املتخّرجني وجهود املدّربني، م�ضدداً

اأهمّية  على  ا  وم��وؤك��داً القتالية،  امل��ه��ارات  تعزيز  يف  ال��دورة 

وقٍت  الع�ضكرية ملهّماتها، يف  املوؤ�ض�ضة  اأداء  تعزيز  التدريب يف 

العّدو  بلدنا احلبيب، من جانب  تتهّدد  الأخطار  فيه  تزال  ل 
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الإ�ضرائيلي ومن جانب الإرهاب.

التي  الآم��ال  اأهمّية  يوؤّك��د  كّل��ه  ذل��ك  اإّن  واأ���ض��اف: 

ال�ضتثنائي��ة  قدراتك��م  اإىل  مطمئّنني  عليك��م،  نعّلقها 

اأق���ضى  لب��ذل  وا�ضتعدادك��م  العالي��ة،  املعنوي��ة  وروحك��م 

الت�ضحي��ات.

اإىل  اإياهم  ا  داعياً املتخّرجني  اإىل  بالتهنئة  توّجه  ويف اخلتام، 

اأن يكونوا يف اأعلى م�ضتوى من اللياقة والحرتاف والوعي.

بعد ذلك، تفّقد رئي�ش الأركان مركز الرائد املغوار ال�ضهيد 

ب�ضام جرجي للتدريب، التابع للواء امل�ضاة العا�ضر يف تربل، وجال 

قيادة  اإىل  بعدها  لينتقل  تدريبية،  مناورة  وح�ضر  م�ضاغله  يف 

والع�ضكريني،  بال�ضباط  اجتمع  حيث  كفر�ضخنا  يف  اللواء 

ا اإياهم التوجيهات الّلزمة. ا بجهودهم ومزوداً منّوهاً



ن�شاطات 

رئي�س االأركان

العدد 60399/398

... وقيادة القوات اجلوية 

يف عني الرمانة وقاعدة بريوت اجلوية

الرمانة  عني  يف  اجلوية  القوات  قيادة  الأرك��ان  رئي�ش  تفّقد 

واّطلع على  اأق�ضامهما  وقاعدة بريوت اجلوية، حيث جال يف 

التي  والعملنية  التدريبية  املهّمات  العمل فيهما، وعلى  �ضري 

تتولها قاعدة بريوت اجلوية، ثم اجتمع بال�ضباط والع�ضكريني 

ناقلاً اإليهم توجيهات قائد اجلي�ش العماد جوزاف عون.

وقد نّوه اللواء مّلك باجلهود والت�ضحيات التي يبذلها ال�ضباط 

اجلوية  القوات  ا  وحتديداً الوحدات،  خمتلف  يف  والع�ضكريون 

التي تقوم بواجباتها بدّقة عالية. واأ�ضار رئي�ش الأركان اإىل اأّن 

وملحقة  ال�ضتقرار  ل�ضون  مهماته  تنفيذ  يف  م�ضتمر  اجلي�ش 

والن�ضباط  التدريب  اأهمية  على  �ضدد  كما  بالأمن.  املخّلني 

ا  داعياً وختم  احرتافه.  م�ضتوى  ورفع  اجلي�ش  قدرات  تطوير  يف 

و�ضيانته  املتوافر  للعتاد  الأق�ضى  ال�ضتثمار  اإىل  الع�ضكريني 

با�ضتمرار واحلفاظ على جهوزيته.

دورة  اإقامة  مكان  م�ّلك  الركن  اللواء  تفّقد  كذلك، 

الفيا�ضية   – الإناث يف كل من ثكنة �ضكري غامن  تدريب 

�ضري  ح�ضن  على  اّطلع  حيث  ال��ريزة،   – اجلي�ش  ع��ام  ومقر 

الدور  الأرك��ان  رئي�ش  واأكد  املنّفذة.  التعليمية  الربامج 

املهم والفاعل الذي توؤديه الع�ضكريني الإناث يف خمتلف 

ا على  قطع اجلي�ش ووحداته، �ضواء الإدارية اأو العملنية، م�ضدداً

املوؤ�ض�ضة  تقّدمه  الذي  الأمنوذج  ينطلق من  املراأة  دور  تطوير  اأّن 

الع�ضكرية.

... ودورات تدريب الع�سكريني الإناث يف الفيا�سية والريزة
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اأن  عون  جوزاف  العماد  اجلي�س  قائد  اعترب 

بزمن  يرتبط  ل  املتقاعدين  الرفاق  تكرمي 

ملن  وفاء  ومل�سة  حق  هو  »واإمن��ا  منا�سبة  اأو 

للوطن  حياتهم...  من  طويلة  �سنوات  �سّخروا 

واملواطن«.

كلم العماد عون جاء خلل تكرميه 

اأقيما  احتفالني  يف  املتقاعدين  ال�ضباط 

يف قاعة العماد جنيم - الريزة، يف ح�ضور 

حامت  الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�ش 

مّلك وعدد من كبار ال�ضباط.

لتكرمي  الأّول  الحتفال  خ�ض�ش  وقد 

والثاين  املتقاعدين،  العامني  ال�ضباط 

لرفاقهم ال�ضباط القادة والأعوان.

اأنتم ر�سيد قّيم للبنان

يف  املكّرمني  اإىل  اجلي�ش  قائد  توّجه 

فيها:  ق��ال  بكلمة  الأول  الح��ت��ف��ال 

وتقدير  عرفان  بادرة  اللقاء  هذا  »ميّثل 

العاّمني  ال�ضباط  ال�ضلح،  يف  لرفاقنا 

للجي�ش  قّدموه  ما  على  املتقاعدين، 

والتزام،  وكّد  وعطاء  جهد  من  والوطن 

قائد اجلي�ش 

مكّرًما ال�سباط 

املتقاعدين:

التقاعد 

حمطة 

ا�ستعداًدا 

لعطاء متجدد



فاعلة  م�ضاهمة  منهم  لكل  فكان 

حققتها  التي  الإجن��ازات  يف  وا�ضح  واأث��ر 

انطلقة  ويف  الع�ضكرّية،  �ضة  املوؤ�ضّ

الأجيال اللحقة وا�ضتمرارها«.

واأ���ض��اف: »اع��ل��م��وا اأّي��ه��ا ال��رف��اق اأّن 

تكرميكم ل يخ�ضع لزمن اأو منا�ضبة، 

اإمّنا هو حق ومل�ضة وفاء ملن �ضّخروا �ضنوات 

ا من  ا كبرياً وجزءاً طويلة من حياتهم، 

اأداء واجبهم نحو  قدراتهم وطاقاتهم يف 

كلاً  اأّن  يف  �ضّك  ول  وامل��واط��ن.  الوطن 

ا،  ا متقاعداً ا عاماً منكم، بو�ضفه �ضابطاً

وم�ضوؤولّيات  قيادّية  م��راك��ز  ت��وىّل  ق��د 

امل�ضرق،  �ضجّله  اإىل  ُت�ضاف  ج�ضيمة 

به  ا�ضطلع  الذي  الدور  اأهمّية  وت�ضاعف 

خلل حياته الع�ضكرّية«.

وتابع: »لي�ش التقاعد نهاية املطاف، بل 

وال�ضتعداد  الأنفا�ش  للتقاط  حمّطة  هو 

مل���رح���ل���ة ق���ادم���ة 

وع��ط��اء م��ت��ج��ّدد يف 

امل��ي��ادي��ن  خمتلف 

الج���ت���م���اع���ّي���ة 

والإن���������ض����ان����ّي����ة 

كما  وال��ث��ق��اف��ّي��ة. 

اأّن����ك����م ���ض��ف��راء 

الع�ضكرّية  �ضة  املوؤ�ضّ

امل��دين،  املجتمع  يف 

وحت��م��ل��ون م��ب��ادىَء 

ال��وط��ن��ّي��ة واخُل��ُل��ق 

ال�ضادق الذي ترّبيتم 

فتن�ضرونها  عليه، 

بني الأجيال ال�ضاّبة، 

وت�������ض���اه���م���ون يف 

اللبنانيني  توحيد 

حت��ت ع��ل��م ال��ب��لد 

م�ضتقبل  �ضبيل  يف 

خلل  �ضيما  ل  ا،  جميعاً لنا  اأف�����ض��ل 

بلدنا  بها  متّر  التي  الدقيقة  الظروف 

ُعد. على خمتلف ال�ضُ

اخل��ربات  توظيف  اإىل  اأدع��وك��م  ل��ذا 

عرب  اكت�ضبتموها  ال��ت��ي  وامل���ع���ارف 

ال�ضنوات، وامل�ضاركة يف نه�ضة جمتمعنا 

للبنان  ا  قّيماً ا  ر�ضيداً زلتم  فما  وتطوره، 

جلي�ضكم.  ودعم  قوة  وعن�ضر  واأبنائه، 

اجلي�ش،  م�ضرية  اأعينكم  ن�ضب  �ضعوا 

حتّمل  يف  �ضلبة  بعزمية  مي�ضي  ال��ذي 

والكرامة  الأر����ش  و�ضون  م�ضوؤولياته، 

وحماية  الإ�ضرائيلي،  العدّو  اأطماع  من 

املواطنني من اأي تهديد اإرهابي اأو حماولة 

للإخلل بالأمن وال�ضتقرار«.

املوؤ�ض�ضة  تقدير  عن  ب��الإع��راب  وختم 

اجلي�ش  اأن  اإىل  ا  لفتاً لهم،  الع�ضكرية 

الكربى  عائلتهم  ا  واأب��داً ا  دائماً �ضيظل 

لت�ضتقبلهم  ذراع��ي��ه��ا  تفتح  ال��ت��ي 

وحتيطهم بالرعاية والهتمام.

كنتم خري مثال

للمنا�ضبة عينها، اأقيم حفل تكرميي 

مم��اث��ل ل��ل�����ض��ب��اط ال���ق���ادة والأع�����وان 

العماد  اجلي�ش  قائد  املتقاعدين، ح�ضره 

جوزاف عون برفقة رئي�ش الأركان اللواء 

الركن حامت مّلك، بالإ�ضافة اإىل عدد 

من كبار ال�ضباط.

خلل   كلمة  عون  العماد  األقى  وقد 

بكم  »نلتقي  فيها:  ج��اء  الحتفال 

لكم  لنعرّب  الأم،  موؤ�ض�ضتكم  يف  اليوم 

قّدمتموه  مل��ا  وامتناننا  تقديرنا  ع��ن 

من  الع�ضكرية  م�ضريتكم  خ��لل 

ر�ضالتكم  اأّديتم  والتزام.  وت�ضحية  جهد 

مثال  خري  وكنتم  وع��ّزة،  �ضرف  بكل 

بكل  وطنكم  خدمتم  جلنودكم. 

ف��خ��ر، غ��رَي اآب��ه��ني ب��ري��اح ال��ف��ن التي 

على  حتملون  وبقيتم  ب��ه،  ع�ضفت 

والت�ضحية  ال�ضرف  عنوان  جباهكم 

والوفاء«.

هي  الع�ضكرية  »احل��ي��اة  واأ����ض���اف: 

ترتبط  خ��دم��ة  ول��ي�����ض��ت جم���ّرد  ن��ه��ج 

خلل  اكت�ضبتموه  ما  ومكان.  بزمان 

ا  ّع دوماً م�ضريتكم يف هذه املوؤ�ض�ضة، �ضي�ضُ

يف  مثال  خري  و�ضتبقون  ا،  واأخلقاً ا  قيماً

املواطنية ال�ضاحلة حيثما كنتم. كونوا 

ا فاعلاً يف جمتمعكم لأن لبنان  عن�ضراً

يحتاج اإىل خرباتكم وطاقاتكم«.

هي  الع�ضكرية  »املوؤ�ض�ضة  وت��اب��ع: 

لتبقى  جيلاً  ي�ضّلم  جيل  ا�ضتمرارية، 
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قّدمتم  مب��ا  اف��خ��روا  م�����ض��اءة.  ال�ضعلة 

لأن����ه ك���ان ج�����ض��ر ال��ع��ب��ور ب��ني ه��ذه 

الر�ضالة  باأن  ثقة  على  وابقوا  الأجيال، 

وهدفنا.  هّمنا  هي  حملتموها  التي 

لهذه  اأوف��ي��اء  �ضنبقى  ب��اأن��ن��ا  نعدكم 

الذين  رفاقكم  م�ضتذكرين  الر�ضالة 

لنبقى  ال�ضرف  �ضاحة  يف  ا  باكراً غادرونا 

ا.  ُم�ضاناً وطننا  وليبقى  ون�ضتمر،  نحن 

�ضيبقى اجلي�ش ال�ضمانة لأمِن اللبنانيني 

كل  ب��وج��ه  املنيع  وال�����ض��َدّ  واأم��ان��ه��م، 

اأم  الإ�ضرائيلي  العدو  اأك��ان  �ضواء  معتٍد 

الأثمان  كانت  مهما  الإرهابي  العدو 

الت�ضحيات«.

: »اأجّدد ال�ضكر والمتنان  وختم قائلاً

موؤ�ض�ضتكم  ب���اأن  واأع��دك��م  ل��ك��م، 

كل  يف  لكم  ا  و���ض��ن��داً ��ا  ع��وناً �ضتبقى 

تقاعدكم  الظروف. 

ارتباطكم  يلغي  ل 

يلغي  ول  باملوؤ�ض�ضة 

املوؤ�ض�ضة  ه��ذه  تقدير 

لكم«.

 

ال�سباط املتقاعدون: 

�سكًرا

و���ض��ك��ر ال�����ض��ب��اط 

امل���ت���ق���اع���دون ق��ائ��د 

دعوته  على  اجلي�ش 

اإي���اه���م والح��ت��ف��ال 

اجلي�ش،  بعيد  معهم 

بت�ضحيات  ون���ّوه���وا 

وج���ه���ود رف��اق��ه��م يف 

اخل���دم���ة ال��ف��ع��ل��ي��ة 

و�ضونه  لبنان  حلماية 

م��ن الأخ���ط���ار. وق��د 

حتّدث با�ضمهم رئي�ش 

القوات  قدامى  رابطة 

اللبنانية  امل�ضلحة 

اللواء املتقاعد عثمان 

احتفال  يف  ع��ث��م��ان 

ت���ك���رمي ال�����ض��ب��اط 

العامني،  املتقاعدين 

ب��ي��ن��م��ا حت������ّدث يف 

اح���ت���ف���ال ت��ك��رمي 

املتقاعدين  ال�ضباط 

الركن  اللواء  القادة 

املتقاعد �ضوقي امل�ضري.

العادة،  جرت  وكما 

نخب  اجلميع  �ضرب 

اخل��ت��ام  امل��ن��ا���ض��ب��ة يف 

وقطعوا قالب حلوى.

رفاق ال�شالح
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ت�سليم وت�سّلم قيادة 

قّوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان

املتحدة  الأمم  ق��وات  نّظمت 

)اليونيفيل(  لبنان  يف  املوؤقتة 

الت�سليم والت�سّلم لقيادتها  احتفال 

بريي  مايكل  الإيرلندي  اللواء  بني 

�ستيفانو  اللواء  الإيطايل  وخلفه 

ديل كول، وذلك يف �ساحة الن�سب 

التذكاري ل�سحاياها يف الناقورة.

الدولة  وزي��ر  الحتفال  ح�سر 

ل�سوؤون مكافحة الف�ساد يف حكومة 

تويني  نقول  الأعمال  ت�سريف 

العماد  اجلمهورية  رئي�س  ممّثلاً 

احلكومة  ورئي�س  عون  مي�سال 

�سعد احلريري، والنائب علي بّزي 

نبيه  النواب  جمل�س  رئي�س  ممّثلاً 

العماد جوزاف  بّري وقائد اجلي�س 

عون.

 Elizabeth كما ح�سرت الحتفال وزيرة الدفاع الإيطالية اإليزابيتا ترينتا، وال�سفرية المريكية

Richard، وال�سفري الإيطايل Massimo Dutti، ورئي�س اأركان الدفاع يف اجلي�س الإيطايل 
الأمنية، وكبار �سباط اجلي�س وال�»يونيفيل«  Claudi Gratziano، وممّثلو روؤ�ساء الأجهزة 

ورجال دين و�سخ�سيات �سيا�سية وبلدية واجتماعية.

رمزي  ع�سكري  بعر�ض  االحتفال  بداأ 

الـ»يونيفيل«،  عنا�سر  من  ثّلة  قّدمته 

لبنان  ون�سيدا  املــوتــى  حلــن  ــزف  ع ثــم 

لبنان  علمي  رفع  ومّت  املتحدة،  واالأمم 

واالأمم املتحدة واأعالم الدول امل�ساركة يف 

الـ»يونيفيل«.

واللواء بريي  العماد جوزاف عون  وو�سع 

اأكاليل على الن�سب التذكاري ل�سحايا 

لّلواء  الـ»يونيفيل«، ثم قّدم العماد عون 

بريي درع اجلي�ض تقديًرا لدوره يف عملية 

ذلك  اأعقب  لبنان،  جنوب  يف  ال�سالم 

حيث  والت�سّلم،  الت�سليم  مرا�سم  تالوة 
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املتحدة  االأمم  علم  بــريي  الــلــواء  �سّلم 

خللفه اللواء ديل كول اإيذاًنا ببدء واليته.

كلمة اللواء بريي

األقى بريي كلمة قال فيها: »بداية اأوّدّ 

من  كول  ديل  �ستيفانو  اللواء  اأهّنئ  اأن 

القوات امل�سّلحة االإيطالية على تعيينه، 

وعلى الثقة التي منحه اإّياها من االأمني 

اإيطاليا  وحكومة  املتحدة  لالأمم  العام 

يف  كنت  عامني  قبل  الــدور.  هذا  لتوّل 

الوقت �سريًعا.  موقف مماثل، وقد م�سى 

باالعتزاز،  ال�سعور  ذاك  بو�سوح  اأذكــر 

واحلما�سة وبع�ض الرهبة يف ذلك اليوم من 

متوز 2016، واأنا اأتطّلع اإىل التحديات التي 

تنتظرين هنا مع الـ»يونيفيل« يف جنوب 

لبنان. ولهذا ال�سبب، ينتابني �سعور يفوق 

ل  منا�سبة  اإنها  باحلزن...  االإح�سا�ض 

اأواًل وقبل كل  واأوّدّ  اأ�سكر النا�ض،  لكي 

اأ�سكر  اأن  �ــســيء 

لبنان،  حكومة 

واملــــرجــــعــــيــــات 

الدينية وال�سلطات 

املدنية واملحلية يف 

وال�سعب  اجلنوب، 

ـــذي  ــاين ال ــن ــب ــل ال

منطقة  ن�ساركه 

عـــمـــلـــيـــاتـــنـــا. 

ـــــــر  ـــــــك ـــــــس واأ�

على  احلــكــومــة 

دعــمــهــا الــثــابــت 

الـ1701،  تطبيق  والتزامها  للـ»يونيفيل« 

املدنية  وال�سلطات  الدينية  واملرجعيات 

واملحلية، على قيادتها ودعمها للبعثة، 

امل�ستمر  دعمه  على  اللبناين  وال�سعب 

القوات  اأ�سكر  اأن  اأريــد  وجودنا.  وقبول 

امل�سّلحة اللبنانية، ال�سريك اال�سرتاتيجي 

باإعجاب  عاينت  لقد  للـ»يـونيفيل«. 

اللبنانية  امل�سّلحة  القوات  قدرات  تطّور 

عن  الدفاع  على  قدرتها  اأظهرت  التي 

القيام  وعلى  للبنان  ال�سيادية  احلــدود 

يف  هنا  الـ»يونيفيل«  مــع  بعمليات 

يف  جميًعا  الــزمــالء  اأ�سكر  اجلــنــوب. 

القوات امل�سّلحة اللبنانية على جهودهم 

اليوم  اإىل  واأتطّلع  يــوم،  بعد  يوًما  معنا 

الذي ت�ستطيع فيه هذه القوات يف نهاية 

العمليات هذه،  املطاف ت�سليم منطقة 

اإىل القوات امل�سّلحة اللبنانية«.

واأ�ساف: »اأوّد اأن اأحتفظ بكلمة �سكر 

واإين  البعثة...  يف  العليا  للقيادة  خا�سة 

و�سعب  لبلد  عزيزة  ذكريات  مع  اأغــادر 

اأقول  لن  واليوم،  قلبي.  يف  �ساأحملهما 

وداًعا، بل اإىل اللقاء من جديد. اآمل اأن 

ثمرة  الأرى  امل�ستقبل  يف  ما  وقت  يف  اأعود 

لل�سعب  وال�سالم  الرخاء  هنا،  م�ساعينا 

اللبناين«.

كلمة ديل كول

ديل كول كلمة  وّجه اجلرنال  بدوره، 

لتبووؤ  الثقة  اأواله  من  كل  فيها  �سكر 

جتربتي  من  »اأعــرف  واأ�ساف:  القيادة، 

ت�سطلع  الـ»يونيفيل«  اأن  هنا  ال�سابقة 

يبذلها  الــتــي  اجلــهــود  يف  رئــيــ�ــٍض  بـــدور 

املجتمع الدول ل�سمان اال�ستقرار يف هذه 

املنطقة. فبالعمل مع االأفرقاء، حافظنا 

على  االآن  اإىل  �سنة  ع�سرة  اثنتي  منذ 

الهدوء واال�ستقرار على طول اخلط االأزرق 

ويف ظروف �سعبة للغاية. وحتت قيادتي، 

�ست�ستمر الـ»يونيفيل« يف البناء على هذا 

لبنان  لتح�سني  بو�سعها  ما  كل  وعمل 

قد  التي  االأحداث  من  اللبناين  وال�سعب 

تقع يف املنطقة...«.

الكرمي  احل�سد  هذا  وجود  »اإّن  وتابع: 

هنا اليوم يبعث على االطمئنان اإىل اأّنه 

وتعاون  دعم  على  االعتماد  ميكنني 

املحليني  ال�سركاء  وا�سعة من  جمموعة 

اخلربة  اأ�سحاب  عن  ف�ساًل  والدوليني، 

يف  واملدنيني  الع�سكريني  من  ــدارة  واجل

الـ»يونيفيل«.



منا�سبة

االعــرتاف  من  بّد  ال  ــدور،  ال هذا  بتوّل 

بجهود واإرث كل من �سبقني. وا�سمحوا 

ال�ساق  العمل  بالذكر  اأخــ�ــضّ  ــاأن  ب ل 

اأن  اأوّد  ــريي.  ب الــلــواء  ل�سلفي  واملــثــابــرة 

وعلى  احلــار  ا�ستقباله  على  اأ�سكره 

يف  بها  �ساركني  التي  والب�سرية  املعرفة 

اأثناء فرتة الت�سليم والت�سلم.

باأين  اليوم  هــذا  يف  اأمامكم  اأتعهد 

الدرب  الـ»يونيفيل« على  �ساأوا�سل قيادة 

جمل�ض  قــرار  تطبيق  اإىل  املــوؤدي  نف�سه 

االأمن 1701. هذا القرار وغريه من قرارات 

االأمم املتحدة ذات ال�سلة، ت�سّكل املظلة 

حمايتنا  وتوؤّمن  مهّماتنا  توّجه  التي 

كحفظة لل�سالم، واالأهم من ذلك اأّنها 

احلرب  ويالت  من  لبنان  جنوب  حتمي 

التي حلقت بهذه االأر�ض على مدى عقود.

يف اأثناء قيادتي تنفيذ مهمة اليونيفيل، 

�ساأتطّلع اإليكم، اإىل القيادات يف لبنان 

ب�سفتكم  اجلنوب،  يف  هنا  وباالأخ�ض 

�سركاء رئي�سني وملتزمني يف هذا امل�سعى. 

احلقيقية،  ال�سراكة  روح  من  وانطالًقا 

اإىل  االإ�ــســغــاء  اإّل  بالن�سبة  املهم  مــن 

باعتباره  واقرتاحاتكم  هواج�سكم 

طريق  يف  قدًما  للم�سي  ال�سبل  اأف�سل 

ال�سالم. وبروح ال�سراكة نف�سها، اأتطلع 

اإىل العمل ب�سكل وثيق مع القوى االأمنية 

�سركائنا  مــع  جميعها،  اللبنانية 

امل�سّلحة  ــوات  ــق ال يف  اال�سرتاتيجيني 

وقوى  العام  االأمن  عن  ف�ساًل  اللبنانية، 

االأمن الداخلي، باالإ�سافة اإىل العمل مع 

اأن  ميكننا  وبذلك  املدنية،  ال�سلطات 

ن�سمن م�ستقبل لبنان وال�سعب البناين. 

اإنني ممنت حًقا للثقة التي اأولتني اإياها 

االأمم املتحدة وحكومة اإيطاليا، واالأهم 

ا ثقة ال�سعب يف جنوب لبنان. اأغتنم  اأي�سً

اأنني  الأوؤّكد لكم جميًعا  الفر�سة  هذه 

امل�سرتكة  اجلهود  تاًما  التزاًما  �ساألتزم 

التي نبذلها الإحالل ال�سالم واال�ستقرار يف 

جنوب لبنان«.

 

... وقيادة اجلي�س تكّرم اللواء بريي

ويف منا�سبة انتهاء مهّمات قائد قّوات 

اللواء  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم 

اأقامت  لبنان،  ومغادرته  بريي  مايكل 

يف  تكرميًيا  غداء  حفل  اجلي�ض  قيادة 

ثكنة   – الليطاين  قيادة قطاع جنوب 

بنوا بركات - �سور.

اللواء  لالإدارة  العام  املدير  احلفل  ح�سر 

قائد  مـمّثاًل  �سم�ض  مــالــك  الــركــن 

اجلي�ض العماد جوزاف عون، واللواء بريي 

الـ»يونيفيل«،  وفٍد من �سباط  راأ�ض  على 

 Wolfgang ال�سيد  املهّمة  دعم  مدير 

االرتباط  جهاز  رئي�ض   ،WeiszeggerK
جانب  اإىل   ،Philippe Sidos العقيد 

عدد من كبار ال�سباط.

�سم�ض  الركن  اللواء  قّدم  وللمنا�سبة 

للواء  العماد عون  با�سم  تذكارية  هدية 

مّت  كما  وتقدير،  �سكر  عربون  بــريي 

القطاع  با�سم  تذكاريني  درعني  تقدمي 

ورئي�ض جهاز االرتباط  ملدير دعم املهمة 

يف القوات املذكورة.







تخليًدا 

لذكراهم
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يف الذكرى الأوىل 

لـ»فجر اجلرود«

حتية لعزمية 

الأبطال ولدماء 

ال�سهداء

اأزاح قائد اجلي�ض ال�ستار عن 

وزارة  باحة  ن�سب تذكاري يف 

اآخر يف  الوطني، وعن  الدفاع 

وذلك  عر�سال،   – الدب  وادي 

ال�سنوية  الذكرى  منا�سبة  يف 

االأوىل ملعركة »فجر اجلرود«.

االأبطال  حّيا  عون  العماد 

ـــن هـــزمـــوا االإرهـــــاب  ـــذي ال

بعزميتهم  االنت�سار  و�سنعوا 

اأهال  حّيا  كما  ودمائهم، 

لهم  عهده  جمــدًدا  ال�سهداء 

و�سيبقى  كــان  اجلي�ض  بــاأن 

احتفال  ح�سر  جانبهم.  اإىل 

قائد  العماد  جانب  اإىل  الريزة 

اجلي�ض رئي�ض االأركان اللواء 

الركن حامت ماّلك واأع�ساء 

املجل�ض الع�سكري، باالإ�سافة 

ال�سباط  كبار  من  عدد  اإىل 

الع�سكرية  الــوحــدات  ــادة  وق

عملية  يف  �ــســاركــت  الــتــي 

خمّلدين  اجلـــــرود«،  »فــجــر 

ذكرى املعركة التاريخية.



تخليًدا 

لذكراهم
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عر�سال   – الـــدب  وادي  ويف 

تذكاري  ن�سب  اأقيم  حيث 

الذين  ال�سهداء  للع�سكريني 

»داع�ض«  تنظيم  اختطفهم 

االإرهابي، ح�سر االحتفال اإىل 

اجلي�ض  قائد  العماد  جانب 

ـــال  عـــدد مــن الــ�ــســبــاط واأه

ال�سهداء. وعقب اإزاحة ال�ستار 

مغاور  يف  عــون  العماد  جــال 

ا�ستخدمها  التي  اخليل  وادي 

اإرهـــابـــيـــو جــبــهــة الــنــ�ــســرة 

كــمــركــز قـــيـــادة مــيــداين 

الع�سكريني  فيها  واحتجزوا 

املختطفني لديهم يف حينه.

اإىل  اجلي�ض  قائد  توّجه  وقد 

با�سمكم  قــائــاًل:  ال�سهداء 

ــت مــعــركــة »فــجــر  ــق ــل اأط

ودماوؤكم  �سنة  منذ  اجلــرود« 

الزكية روت الرتاب. رفاقكم 

»داعــ�ــض«  تنظيم  ــوا  ــه واج

االإرهــــابــــي بــالــلــحــم احلـــّي 

وكل  وفخر،  عزمية  وبكل 

اأطلقوها  وقذيفة  ر�سا�سة 

ــيــني  ــز االإرهــاب ــراك عــلــى م

حملت  وجودهم،  واأماكن 

وهي  اأال  وا�سحة  ر�سالة  لهم 

لقد  م�سريكم.  وك�سف  اال�ست�سالم 

اأن دم كل ع�سكري  اأهاليكم  وعدت 

هو م�سوؤوليتي و�ساأبقى عند وعدي، وكل 

من ت�سول له نف�سه التطاول على اجلي�ض 

يف  بقيتم  اأنتم  ال�سجن.  اأو  املوت  م�سريه 

حبات  مع  ُجبل  ودمكم  ــض  االأر� هــذه 

يف  بزغ  جديًدا  فجًرا  اأزهــر  الــذي  الــرتاب 

ا عاناه الوطن.  جرودنا، واأنهى كابو�سً

بال�سالح  تخا�ض  احلروب  قائاًل:  وتابع 

الرجال،  يحققها  االنت�سارات  ولكن 

�ــســربوا  ــن  ــذي ال اأهــلــكــم  اإىل  فتحية 

وثقتهم  ــم  ــه ــان اإمي عــلــى  حمــافــظــني 

م�سري  لك�سف  الع�سكرية  باملوؤ�س�سة 

ذوي  ولكل  لهم  منا  وعهد  اأبنائهم. 

اإىل  و�سيبقى  كان  اجلي�ض  اأن  ال�سهداء 

جانبهم.

اأّن معركة »فجر اجلرود«  اإىل  اأ�سار  واإذ 

هي حمطة م�سرقة يف تاريخنا الع�سكري 

املحطة  ــذه  ه ــاف:  ــس اأ� لبنان،  ــاريــخ  وت

على  واإ�ـــســـراًرا  عــزًمــا  زادتــنــا  املف�سلية 

اإكمال مهمتنا الدفاعية على احلدود، 

بنا  يثق  ف�سعبنا  الــداخــل.  يف  واالأمنية 

املوؤ�س�سة  وهّم  كذلك،  الدول  واملجتمع 

على  احلفاظ  هو  االأ�سا�سي  الع�سكرية 

احلمالت  اأن  مــوؤكــًدا  وال�سلم،  ــن  االأم

االنتقادات  اأو  االدعــاءات  اأو  التحري�سية 

عن  تثنينا  لن  كانت،  جهة  اأي  من 

تنفيذ مهمتنا واأداء ر�سالتنـا.
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الرئي�س عون

ق�سر  يف  بالوفد  عــون  الرئي�ض  ــب  رّح

واللبنانية  �سعادته  عن  وعــرّب  بعبدا، 

بكم  األتقي  ــال:  وق با�ستقباله  االأوىل 

اليوم وقد عادت بي الذاكرة اإىل مكان 

واحد  كل  والــد  اأ�ستذكر  حيث  اآخــر، 

منكم كان قد ا�ست�سهد خالل القتال 

ومهّمات  بعمليات  القيام  خــالل  اأو 

اأمنية يف الداخل اأو على احلدود، واأوؤكد 

اأّن هذا الدم �سقط كي ُيحفظ الوطن.

يف  كنت  عندما  �ُسئلت  لقد  واأ�ساف: 

مبمار�سة  ا�ستمراري  �سبب  عن  املنفى 

نداء  النا�ض  ن�سي  فيما  ال�سيا�سي،  العمل 

فاأّكدت  العظيم«،  لبنان  �سعب  »يا 

لبنان  اأّن �سعب  ال�سوؤال  رًدا على  حينها 

�سّيئة،  اأ�سبحت  ظروفه  ولكن  عظيم، 

اأ�ستطيع  ال  عقًدا  وّقعت  كنت  واأنــا 

ال�سريك  الأّن  واحــد،  طــرف  من  اإلــغــاءه 

هو  ال�سريك  وهـــذا  رحـــل.  قــد  ــثــاين  ال

�سهداوؤنا، وقد كان وعدي لهم اأّنني لن 

الوطن،  اإىل  اأعود  اإاّل كي  الن�سال  اأترك 

واأوؤّمن الأبنائهم حياة كرمية، ي�سودها 

وم�ستقل،  �سّيد  حــّر،  لبنان  يف  االأمــان، 

�ساأبقى  كّله  العامل  تركني  لو  حتى 

ق�سًما  ــان  ك وهـــذا  مــنــفــرًدا.  اأنــا�ــســل 

اإىل  الن�سال  وا�سلت  وقــد  ل،  بالن�سبة 

حني عودتي اإىل لبنان.

خ�سارة  يعّو�ض  �سيء  ال  قائاًل:  وتابع 

اال�ست�سهاد �سوى متابعة الن�سال يف �سبيل 

الوطن الذي حلم به �سهداوؤنا وا�ست�سهدوا 

من اأجله. فهوؤالء هم االأبطال.

اأبناء  اإىل  متوّجًها  الرئي�ض عون  وختم 

واملحبة  »نحّبكم،  بالقول:  ال�سهداء 

لكم،  نقّدمه  اأن  ميكن  ما  اأهم  هي 

واعتربوين مبثابة والدكم«.

 

النائب معلوف

العميد  جنل  معلوف  اإدغـــار  النائب 

األقى  معلوف  بــول  ال�سهيد  الــطــّيــار 

رئي�ض  فيها  �سكر  كلمة  الوفد  با�سم 

ا�ستقبالهما  على  وعقيلته  اجلمهورية 

ملجموعة من اأبناء �سهداء اجلي�ض ع�سّية 

بالتهنئة  اإليهما  وتوّجه  اآب،  من  االأول 

حر�ض  مدى  يعلم  اجلميع  اأّن  موؤّكًدا 

للقّوات  اأعلى  كقائد  عــون،  الرئي�ض 

اجلي�ض.  �سهداء  اأبناء  على  امل�سّلحة، 

الأّننا  باالأمان،  ن�سعر  نحن  قال:  ومّما 

املوؤ�س�سة  الكبري على  نعرف حر�سكم 

الذين  ال�سهداء  اأوالد  وعلى  الع�سكرية، 

�سّحوا باأنف�سهم فداء للوطن.

 لهم
ً
وفاء

اإعداد: نينا عقل خليل

العدد 76399/398

الق�سر اجلمهوري ي�ست�سيف اأبناء الع�سكريني ال�سهداء

الن�سال يف �سبيل الوطن  اأّن »ل �سيء يعّو�س خ�سارة ال�ست�سهاد �سوى متابعة  الرئي�س عون  اأّكد 

ا اإىل اأّن وعده لهم حني كان يف املنفى، اأن ل  الذي حلم به �سهداوؤنا وا�ست�سهدوا من اأجله«، م�سرياً

يرتك الن�سال اإّل كي يعود اإىل الوطن ويوؤّمن لأبنائهم حياة كرمية ي�سودها الأمان يف لبنان حّر، 

�سّيد وم�ستقل.

ح�سور  يف  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء  من  جمموعة  ا�ستقباله،  خلل  جاء  عون  الرئي�س  كلم 

اللبنانية الأوىل ال�سيدة ناديا ال�سامي عون، ومدير عام رئا�سة اجلمهورية الدكتور اأنطوان �سقري.
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ال�سيدة �سدقة

واألقت ال�سيدة حياة �سدقة )زوجة الرائد 

ــدة  ووال �سدقة،  جــورج  الطّيار  ال�سهيد 

اأول الطّيار ال�سهيد هادي �سدقة(  املالزم 

عائالت  نحن  فيها:  قــالــت  كلمة 

كي  ا�ست�سهدوا  الــذيــن  الع�سكريني 

نفتخر  م�ستقاًل،  ا  حرًّ �سّيًدا  لبنان  يبقى 

اأّن  جيًدا  ــدرك  ون منهم،  واحــد  بكّل 

واأّن فخامتكم  �سدى،  دمهم مل يذهب 

وفكركم  قلبكم  يف  حتملونهم 

ووجدانكم.

ب�سهدائنا،  يربطكم  الذي  العهد  اإّن 

ــقــوي،  ال لــبــنــان  بتحقيق  ووعـــدكـــم 

اللبنانية،  الدولة  راأ�ض  على  ووجودكم 

عّزز فينا االأمل باأّننا واأوالدنا �سنعي�ض يف 

قدر  على  قوي  م�ستقبله،  تر�سمون  بلد 

تطّلعاتنا وطموحاتنا...

لدينا ملء الثقة بجي�سنا القوي، وبقائده 

ال�سهداء  اأولــويــاتــه  �سّلم  يف  و�سع  ــذي  ال

املوؤ�س�سة  على  واحلــر�ــض  وعائالتهم 

الع�سكرية ورعايته كل عنا�سرها.

 

كلمة اأبناء ال�سهداء

ال�سهيد  املقدم  )جنــل  �سّلوم  كري�ض 

اأبناء  با�سم  حتــّدث  �ــســّلــوم(  اإبــراهــيــم 

اليوم  يذكر  لبنان  اإّن  فقال:«  ال�سهداء 

الذين  اآبــاءنــا  يذكر  اجلي�ض،  �سهداء 

فقدناهم وهم يرتدون البّزة الع�سكرية، 

اأبطال  اأّنهم  اللبنانيون  عنهم  ويقول 

اأن  اأجــل  من  دماءهم  قّدموا  كونهم 

نعي�ض باأمان.

ــًدا  قــائ كنتم  الــرئــيــ�ــض،  »فــخــامــة 

للجي�ض، لذلك اأنتم اأكرث من تفهمون 

ما ن�سعر به...

الكّل«،  »بّي  اجلميع  باعرتاف  اأنتم 

مــقــدار  ونــعــلــم  بــكــم  نفتخر  ونــحــن 

لنا،  وحمّبتكم  للجي�ض  حمّبتكم 

ونحن بدورنا نبادلكم املحبة«.

جولة يف الق�سر

ال�سور  التقاط  مّت  الــلــقــاء،  ختام  يف 

عون  الرئي�ض  �سافح  ثــّم  التذكارية، 

قاموا  الذين  ال�سهداء  اأبناء  وعقيلته 

ــاء  اأرج يف  بجولة  عــون  ال�سّيدة  برفقة 

لبنان  علمي  رافعني  اجلمهوري،  الق�سر 

�سملت  التي  اجلولة  وخــالل  واجلي�ض. 

ا�ستمع  الوزراء،  االإعالم وجمل�ض  قاعتي 

عرّب  وقــد  عنهما.  �سروحات  اإىل  الوفد 

الق�سر  لزيارتهم  �سعادتهم  عن  االأوالد 

لّلبنانية  التهنئة  مقّدمني  اجلمهوري، 

االأوىل بعيد اجلي�ض. موؤّكدين تعّلقهم 

بالوطن وثقتهم باملوؤ�س�سة الع�سكرية.







اأجيال 

اإعداد: ندين البلعة خرياللهواآمال

العدد 80399/398

�سة وهي يف قلوبهم: هم يف قلب املوؤ�سّ

نعم �سنكمل م�سرية اآبائنا

»وعد مّني يا بّيي كّفي م�سريتك على مقاعد هالكّلية«... هي كلمات ريان ابن العقيد ال�سهيد 

ابراهيم  ال�سهيد  املقّدم  ابن  اأنطونيو  ومعه  الأوىل،  للمّرة  احلربية  الكّلية  يزور  الذي  حرب،  داين 

ا حتى ينهي درا�سته بعد عاَمني،  ا وتكراراً جّبور الذي �سبق اأن تعّرف اإىل هذا ال�سرح، و�سياأتي مراراً

ويلتحق ب�سفوف التلمذة ال�سباط هنا...

تكرمي ال�سهداء وجولة

الــرائــد  ــان  ك الكّلية  مــدخــل  عند 

اأنطونيو  ا�ستقبال  يف  الرّزاق  عبد  حممد 

وريان، رافقهما اإىل �ساحة ال�سرف حيث 

وفرقة  الثانية  ال�سنة  تالمذة  مع  وقفا 

العلم.  لتكرمي  اجلي�ض  مو�سيقى  من 

العميد  الكّلية  قائد  اإليهم  ان�سّم 

الــذي تقّدم  الــركــن جــورج احلــايــك، 

الزهر  من  اإكليل  لو�سع  ال�ساَبني  ومعه 

قبل  التذكاري،  ال�سهداء  ن�سب  اأمــام 

اأنطوان  النقيب  برفقة  بجولة  يقوما  اأن 

من  وعدد  اأحمد  نزار  واملــالزم  اجللبوط 

التي  االأرجــاء  يف  الثانية  ال�سنة  تالمذة 

فيها:  �سنوات  ثــالث  ــم  ــاوؤه اآب اأم�سى 

غرف املنامة، قاعات الطعام، و�ساحات 

التدريب... تعّرفا اإىل االأ�سلحة وكيفّية 

التتلمذ  �سعور  واخــتــربا  ا�ستخدامها، 

حتقيق  من  �سنوات  قبل  الكّلية  يف 

التي  ـــدرب  ال ي�سلكا  بـــاأن  حلمهما 

�سلكها والداهما. ويف متحف الكّلية، 

حمّطات  واأبــرز  تاريخها  يخت�سر  الــذي 

جلــداريــات  ــوًرا  �ــس التقطا  م�سريتها، 

د معاين الت�سحية  ور�سومات واأدوات جت�سّ

واال�ستقالل...

ا... �ساأ�سبح �سابطاً

وفخر،  بعنفوان  اأنــطــونــيــو  يــتــحــّدث 
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اإىل  اآتي يف كل عام  ثقة:  ويقول بكل 

و�ساأبقى  �سابًطا،  �ساأ�سبح  الأنني  هنا 

ن�ساأنا  التي  الع�سكرية  �سة  للموؤ�سّ وفًيا 

يف  اأجول  حني  واحت�سنتنا.  اأجوائها  يف 

الكّلية، اأتذّكر اأبي، واأرى نف�سي واحًدا 

من التالمذة، اأرتدي البّزة حليق الراأ�ض، 

الأ�سبح  واأتــدّرب  لل�سباط  التحية  اأوؤّدي 

واحًدا منهم. اأعرف اأّن االأمر لي�ض بهذه 

ال�سهولة، و�ساأكون جاهًزا للتحّدي.

ابن  باأّنني  اأفتخر  فيقول:  ريــان  ــا  اأّم

�سة  واملوؤ�سّ الوطن  عن  دافع  بطل  �سهيد 

بكل  �ساأحملها  التي  الراية  ل  وترك 

وهو  اأبي،  م�سرية  �ساأتابع  نعم،  وفــاء... 

تخّطي  على  ال�سماء  من  �سي�ساعدين 

كل حتديات احلياة.

�سيبقى  ــذي  ال النهار،  هــذا  ختام  يف 

وريان، على  اأنطونيو  ذاكرة  منطبًعا يف 

ال�سرح،  هذا  اإىل  با�ستمرار  العودة  اأمــل 

الذي  الكّلية  قائد  مكتب  اإىل  توّجها 

ــا  درًع منهما  لكل  وقـــّدم  ح�سنهما 

تذكارية. حّدثهما عن عظمة �سهادة 

احلربية:  الكّلية  ــن  وع والــَديــهــمــا، 

جميعهم،  اجلي�ض  �سباط  مّر  هنا  من 

يحمل  الــذي  التذكاري  الن�سب  ــام  واأم

�ساحتها  ويف  تاأّهبوا...  ال�سهداء،  اأ�سماء 

اأن�سدوا »يا معهد احلرب االأ�سّم، اأرهفت 

بال�سيف القلم«...







العماد  اجلي�ش  قائد  ح�ضر 

توقيع  حفل  ع��ون،  ج���وزاف 

ك��ت��اب »ق��ل��ب الأّم����ة« ال��ذي 

ل�»برنامج  ال�ضابق  املدير  اأعّده 

الربيطانية  احلكومة  م�ضاعدات 

 Jeremy اللبناين  للجي�ش 

الكتاب  يت�ضّمن   .Chivers
اجلي�ش  ن�ضاطات  عن  ���ض��وًرا 

مّت  وق��د  وتدريباته،  اللبناين 

تنفيذه برعاية بنك عوده.

فيلاّ  يف  االح��ت��ف��ال  اأق��ي��م 

جمل�س  رئي�س  بح�ضور،  عوده 

امل��دي��ر  ع����ودة  ب��ن��ك  اإدارة 

واملدير  ا،  حناّ �ضمري  التنفيذي 

عوده،  مارك  لبنان  يف  العام 

��ف��ن،  امل��وظاّ م��ن  ع����دٍد  اإىل 

اللبناين  اجلي�س  من  و�ضباط 

ومن االأجهزة االأمنية.

اجلي�س  ق��ائ��د  األ��ق��ى  وق���د 

اإدارة  فيها  �ضكر  كلمة 

وقوفها  ع��ل��ى  ع���وده  ب��ن��ك 

اجلي�س،  جانب  اإىل  ال��دائ��م 

ودع��م��ه��ا ن�����ض��ر ال��ك��ت��اب 

حياة  ب��ال�����ض��ور  ي��وث��ق  ال���ذي 

الع�ضكرين اليومية، ويظهر 

وكفاءتهم  اجلنود  ق��درات 

ة  وكيفياّ تدريبهم  وم�ضتوى 

بحرفية  اتهم  مهماّ تنفيذ 

عالية.

الن�ضخة  على  توقيعه  وبعد 

م  ق��داّ ال��ك��ت��اب،  م��ن  االأوىل 

تقديرًيا  درًع��ا  ع��ون  العماد 

�ضمري  دين  ال�ضياّ من  لكلاّ 

.Jeremy Chiversا و حناّ

ا  حناّ د  ال�ضياّ األ��ق��ى  ب���دوره، 

اأناّ  ف��ي��ه��ا  اأاّك�����د  ك��ل��م��ة 

اجلامعة  حمة  اللاّ هو  اجلي�س 

�ضباطه  واأناّ  اللبنانين،  بن 

كلاّ  مون  يقداّ وع�ضكرييه 

���ض��اط��ًع��ا على  ب��ره��اًن��ا  ي��وم 

التزام �ضعار ال�ضرف والت�ضحية 

ريع  اأناّ  اإىل  ولفت  وال��وف��اء. 

الكتاب �ضيعود اإىل عائلت 

ال�ضهداء. الع�ضكرين 

فاأ�ضار   Chivers ال�ضيد  ا  اأماّ

اجلي�س  ب��اأناّ  اإميانه  اأناّ  اإىل 

ة  والقواّ اال�ضتقرار  عامل  هو 

اإر�ضاء  على  القادرة  اجلامعة 

اإىل  دفعه  لبنان  يف  ال�ضلم 

امل�ضروع. و�ضكر  القيام بهذا 

Chiversالعماد قائد اجلي�س 
على ت�ضهيله تنفيذ امل�ضروع 

كتاب 

اإعداد: تريز من�ضورومنا�سبة

العدد 84399/398

قائد اجلي�ش يوّقع الن�سخة الأوىل من »قلب الأّمة«

الكامريا ت�ضهد للكفاءة واجلهد
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عوده  بنك  واإدارة  واإطلقه، 

ال���ذي جعل  ع��ل��ى دع��م��ه��ا 

العمل حمقًقا.

�ضاملة �ضورة 

ي��ق��ول م��ع��داّ ال��ك��ت��اب يف 

اجلي�س«  »جملة  مع  درد�ضة 

ه بحكم وظيفته كمدير  اإناّ

ل����»ب���رن���ام���ج م�����ض��اع��دات 

احل���ك���وم���ة ال��ري��ط��ان��ي��ة 

ال��ل��ب��ن��اين بن  ل��ل��ج��ي�����س 

الحظ  و2015،   2007 العامن 

واحرتامهم  اللبنانين  حباّ 

وكم  جلي�ضهم،  وتقديرهم 

عليه،  االآم��ال  من  قون  يعلاّ

باعتباره �ضمانة للوطن.

اأ�ضهم  اأن  اأردت  واأ���ض��اف: 

الت�ضوير  موهبة  خلل  من 

التي اأمتلكها، باإبراز الوجه 

االآخر للجي�س، الوجه الرائع 

الكثريون.  يعرفه  ال  ال��ذي 

اأ�ضعهم  اأن  اأحببت  وبالتايل 

معه،  وتوا�ضل  حوار  حالة  يف 

من  ا  واإمناّ بالكلمات  لي�س 

ق  توثاّ التي  ر  ال�ضواّ هذه  خلل 

خمتلف  يف  الوطني  دوره��م 

امل�����ج�����االت وم�����ن خ���لل 

التي  ع��ة  امل��ت��ن��واّ امل��ه��م��ات 

يوؤدونها.

اأناّ  اإىل   Jeremy ول��ف��ت 

نحو  ا�ضتغرق  الكتاب  اإجناز 

خللها  زار  اأ�ضهر،  خم�ضة 

ق��ط��ع اجل��ي�����س ووح���دات���ه 

اإىل  ل��ي��ت��و���ض��ل  ج��م��ي��ع��ه��ا، 

وواقعية  �ضاملة  �ضورة  ر�ضم 

ذها  ينفاّ التي  املهمات  عن 

وع�����ن احل����ي����اة ال��ي��وم��ي��ة 

للع�ضكرين.







مذكرة 

اإعداد: ندين البلعة خرياللهتفاهم

العدد 88399/398

توقيع مذكرة تفاهم مع جمل�ش 

املراأة العربية للم�ضوؤولية الجتماعية

م�سرية تفعيل دور املراأة يف اجلي�ش م�ستمرة

التوقيع

الدفاع  وزارة  يف  امل��ذك��رة  توقيع  متاّ   

ل  مثاّ حيث  االإي��ج��از،  قاعة   – الوطني 

العميد  التوجيه  مدير  اجلي�س  ق��ي��ادة 

لت جمل�س املراأة العربية  علي قان�ضو ومثاّ

ال�ضيدة لينا الدغلوي مكرزل. واإىل عدد 

عن  التوقيع  ح�ضر  اجلي�س،  �ضباط  من 

الطرف الثاين وفٌد قوامه: الروف�ضور بتول 

يحفويف )لبنان(، الدكتورة هالة جمال 

العب�ضي  منال  الدكتورة  )البحرين(، 

علي  اأب���و  نبهان  ال��دك��ت��ور  )م�����ض��ر(، 

)لبنان( االأ�ضتاذة رونا بو عا�ضي )لبنان(، 

ال�ضيدة ن�ضرين حرفو�س )لبنان(، االأ�ضتاذة 

ال�ضيدة  )ل��ب��ن��ان(،  �ضليلتي  جومانا 

والدكتور  )البحرين(  جمال  يا�ضمن 

اأحمد عبدالله رحيمي )�ضعودي(.

 

جمالت التعاون

بن  والتن�ضيق  التعاون  اأوج��ه  ت�ضمل   

الطرفن وفًقا للمذكرة، االآتي:

يف  التدريب  اأ�ضاليب  اأف�ضل  تطبيق   -

املراأة  دور  تفعيل  م�ضرية  تتقّدم 

متوا�ضلة.  بخطوات  اجلي�ش  يف 

اإن���اث  ت��ط��وي��ع  ع��ن  فف�ضًل 

وتدريبهن لأداء وظائف خمتلفة، 

اأف�ضل  توفري  على  القيادة  تعمل 

املراأة  طاقات  ل�ضتثمار  الظروف 

اأ�ضوة  الوظيفية  حقوقها  ومنحها 

بالرجل.

قيادة  وّقعت  ال�ضياق،  هذا  يف 

مع  تفاهم  م��ذك��رة  اجلي�ش 

للم�ضوؤولية  العربية  املراأة  جمل�ش 

التعاون  بهدف  الجتماعية 

وتن�ضيق اجلهود وتبادل اخلربات.

العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ضتقبل  وقد 

التوقيع،  عقب  عون  ج��وزاف 

تتقدمه رئي�ضته  املجل�ش  وفًدا من 

مكرزل،  الدغلوي  لينا  ال�ضيدة 

وجرى ا�ضتعرا�ش جمالت التعاون يف ما يتعلق 

بتعزيز دور املراأة يف اجلي�ش واملجتمع.



89 العدد 399/398

يف  مبا  واخلا�ضة،  احلكومية  املوؤ�ض�ضات 

بن. ذلك اإعداد املدراّ

التوعوية  االأ���ض��ال��ي��ب  ا���ض��ت��ح��داث   -

يف  امل���راأة  دور  تفعيل  جم��ال  يف  املنا�ضبة 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.

ب��دور  ق  يتعلاّ م��ا  يف  امل��ع��ريف  التبادل   -

وال�ضلم،  االأزمات  اجلي�س خلل  املراأة يف 

وغري  ال�ضلم،  على  احلفاظ  يف  ودوره���ا 

ذلك من الق�ضايا ذات ال�ضلة، من خلل 

اأهمية  حول  وحما�ضرات  ندوات  تنظيم 

العام  القطاعن  يف  للمراأة  القيادي  الدور 

واخلا�س.

عامة  دورات  اإق��ام��ة  اإىل  ال�ضعي   -

اإجنازات  ال�ضوء على  لت�ضليط  م�ضرتكة 

املراأة يف ال�ضلك الع�ضكري.

مع  العلقات  توثيق  على  العمل   -

بق�ضايا  ُتعنى  وموؤ�ض�ضات  عربية  جهات 

املراأة العربية.







حتّياتي 

اإعداد: رميا �ضليم �ضوميط�سيدنا

العدد 92399/398

�سّيدات اجلراأة والإ�سرار واللتزام

»عميدات« يف اجلي�ش اللبناين

بعد �ضنوات من اخلدمة والعطاء يف املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية، َتوَّجت قيادة اجلي�ش م�ضرية �ضباط اإناث 

برتبة »عميد«، فكّن اأول �ضّيدات يف تاريخ اجلي�ش اللبناين يحملن هذه الرتبة.

ع�ضرين  م��ن  اأك��ر  منذ  التقيتهن 

االأوىل  الدفعة  ع��داد  من  ك��ناّ  ع��اًم��ا، 

اللواتي  االإن��اث  االخت�ضا�س  �ضباط  من 

وكنت  ة،  الع�ضكرياّ باملوؤ�ض�ضة  التحقن 

ف�ضول  يدفعني  ة  املهنياّ حياتي  بداية  يف 

جديد  ه��و  م��ا  ك��ل  الكت�ضاف  كبري 

ما  جمتمعنا.  يف  امل��األ��وف  ع��ن  وخ���ارج 

اآن��ذاك  ال�ضديدة  حما�ضتي  اأذك��ر  زل��ت 

اللواتي  اجلريئات  ال�ضابات  اأولئك  للقاء 

دت  ُعباّ درٍب  يف  طريقهن  �ضق  اخ��رتن 

مع  حت��دٍّ  خو�س  رن  وق��راّ للرجال،  اأ�ضًل 

ليرهناّ  ثانًيا  املجتمع  ومع  اًل،  اأواّ الذات 

الرجل  دور  عن  �ضاًنا  يقلاّ  ال  املراأة  دور  اأن 

يف حماية الوطن و�ضون اأهله، وقد دخلن 

معركتهن تلك حاملت �ضلح العلم 

وبركة  الوطن  حب  زاده��ن  واملعرفة، 

باأولئك  ي  ظناّ يخب  مل  يومها  االأه��ل... 

لقائنا  بعد  فيهن،  ت  فتو�ضماّ ال�ضابات، 

ال�ضحفي، خرًيا للوطن وجلي�ضه.

األتقي  طوال،  �ضنوات  مرور  وبعد  اليوم، 

االأ�ضنان  طبيب  العميد  ًدا:  جم���داّ بهن 

دنيا خوري، العميد طبيب االأ�ضنان راغدة 

رميا  االأ�ضنان  طبيب  العميد  حيدر،  اأبو 

على  ال�ضوء  الإلقاء  ة  امل��راّ وهذه  حمد،  اأبو 

من  �ضنوات  بعد  الع�ضكرية  م�ضريتهن 

العطاء داخل املوؤ�ض�ضة.

 

 العميد طبيب الأ�ضنان دنيا اخلوري

راودها  حلم  الع�ضكرية،  ة  البزاّ ارت��داء 

منذ كانت تلميذة يف املرحلة الثانوية، 

ه بعد  دت لرفاقها يف ال�ضف اأناّ ولطاملا اأكاّ

منها،  جها  وتخراّ باجلامعة  التحاقها 

�ضوف تنخرط يف �ضفوف اجلي�س.

عن تلك احلقبة تقول العميد طبيب 

االأ�ضنان دنيا خوري: »يف اأوائل الثمانينات، 

كنت تلميذة يف ال�ضف الثانوي الثالث، 

ومل يكن يربطني باملوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

اأي �ضلة مبا�ضرة، اإذ مل يكن اأي من اأفراد 

الع�ضكري،  ال�ضلك  اإىل  ينتمي  عائلتي 

ومع ذلك، كان ميتلكني �ضعور غريب 

�ضة، وكنت اأخر رفاقي  جتاه تلك املوؤ�ضاّ

اجلي�س،  اإىل  يوًما  �ضاأن�ضماّ  اأنني  دائًما 

قد  تكن  مل  الفرتة  تلك  يف  ��ه  اأناّ علًما 

اإناث  �ضباط  تطويع  بعد فكرة  ُطرحت 

يف املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية. ومل يكد مي�ضي 

طب  كلية  م��ن  تخرجي  على  ع��ام 

االأ�ضنان، حتى اأعلنت قيادة اجلي�س عن 

فلم  اإن��اث،  اخت�ضا�س-  �ضباط  تطويع 

اأتردد حلظة يف تلبية النداء«.

االأنثى املندفعة خلدمة الوطن مل تكن 

من  الع�ضكرية  احلياة  تخبئ  ما  تعلم 

عامل  يف  طريقها  ت�ضق  الم��راأٍة  �ضعوبات 

اجتياز  ل  االأواّ ي  التحداّ فكان  كور،  الذاّ

ا�ضتمرت  التي  ة  الع�ضكرياّ التن�ضئة  دورة 

يف  ال�ضابات  على  وك��ان  اأ�ضهر  ثلثة 

ملواجهة  االأن��وث��ة  ث��وب  خلع  اأثنائها 

وال�ضمود  الع�ضكرية  التدريبات  خ�ضونة 

حتى نهاية الدورة!

االأوىل  االأي��ام  منذ  ال�ضعوبات  »ب��داأت 

فالتدريب  التن�ضئة.  ب���دورة  اللتحاقي 

ومرهًقا،  ًفا  مكثاّ ك��ان  الع�ضكري 

باح  ال�ضاّ م��ن  متتد  �ضاعاته  وك��ان��ت 

وكم  م�ضاًء.  اخلام�ضة  حتى  الباكر 

فهممت  ه  اأ�ضداّ التعب  بي  بلغ  ٍة  مراّ من 

اأن  غ��ري  اخل��ط��وة،  ه��ذه  ع��ن  بالرتاجع 

ون من عزميتي  بن كانوا دائًما ي�ضداّ املدراّ

ني �ضاأتخطى هذه املرحلة  دين يل اأناّ موؤكاّ

خللها،  عانيته  ما  و�ضاأن�ضى  بنجاح، 

ى بال�ضر. فاأعود واأحتلاّ

اأن  اإىل  وال��ف��راّ  ال��ك��راّ  معركة  ت  ظلاّ

برتبة  جت  وتخراّ التن�ضئة  دورة  اأنهيت 

عندئٍذ،  �ضنتن.  ��ة  اأق��دم��ياّ م��ع  م��لزم 

حتدًيا  حتمل  ج��دي��دة،  مرحلة  ب���داأت 

ق��در  اأك����ون ع��ل��ى  اأن  وه���و  خم��ت��ل��ًف��ا 

مت  بها.  ف  �ضاأكلاّ التي  ات  امل�ضوؤولياّ

اًل يف م�ضتو�ضف �ضكري غامن  اأواّ تعييني 

خدمتي  �ضنوات  معظم  ق�ضيت  حيث 

كطبيبة  تي  مهماّ اأمار�س  ة  الع�ضكرياّ

اأتوىل  نف�ضه  الوقت  يف  وكنت  اأ�ضنان، 

ة يف بع�س  اإدارية واأخرى تعليمياّ ات  مهماّ

االأحيان كاإعطاء درو�س لتلمذة املدر�ضة 

مت  م،  مقداّ رتبة  بلغت  حن  احلربية. 

قاعدة جونيه  مل�ضتو�ضف  رئي�ضة  تعييني 

البحرية باالإ�ضافة اإىل مهمتي كطبيبة 

لت  �ُضكاّ ال�ضنتن،  حواىل  ومنذ  اأ�ضنان. 

امل��رك��زي  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  اإىل 

م�ضاعد  ة  مهماّ ��ا  ح��ال��يًّ ات����وىلاّ  حيث 
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ورئي�ضة  ة،  الطبياّ املراقبة  جهاز  رئي�س 

املراقبة  ق�ضم  ورئي�ضة  امل�ضتفيدين،  ق�ضم 

ة«. الطبياّ

ا كيف ا�ضتقبل الع�ضكريون يف فرتة  اأماّ

فتقول  امل��لزم،  دة«  »ال�ضياّ ات  الت�ضعينياّ

العميد الطبيب: يف البداية كان مظهر 

اجلي�س،  يف  ماألوف  غري  االأنثى  ال�ضابط 

روؤيتنا،  لدى  ا  �ضرًّ يبت�ضم  البع�س  فكان 

ٍب.  تعجاّ بنظرات  يرمقنا  االآخر  والبع�س 

يف  واجهتني  التي  الطريفة  االأم��ور  ومن 

ات، اأن رجًل كبري ال�ضناّ دخل  اإحدى املراّ

ة،  ع له على و�ضفة طبياّ مكتبي كي اأوقاّ

وحن مل يجد �ضواي اأمامه، نظر يف اأرجاء 

املكتب و�ضاألني م�ضتغرًبا: »اأين ال�ضابط 

امل�ضوؤول؟«.

رتبة عميد

ما بن رتبة ملزم ورتبة عميد، �ضنوات 

ة  �ضخ�ضياّ ت�ضقل  واخلرات  التجارب  من 

االأم��ور  اإىل  نظرته  ل  تبداّ ��ا  ورمباّ االإن�ضان 

اإىل  بالن�ضبة  معها.  تعاطيه  وطريقة 

تها  العميد خوري، فاإن هذه ال�ضنوات مداّ

بداية  يف  تنق�ضها  كانت  التي  باملرونة 

احلكمة  دتها  وزواّ ة  الع�ضكرياّ حياتها 

ي يف مواجهة ال�ضعوبات. وهي تقول  والرتواّ

يف هذا االإطار اإناّ »احلياة الع�ضكرية قد 

�ضقلت الكثري من ال�ضفات التي كنت 

النظام  ك��اح��رتام  اأ���ض��ًل،  بها  امتتع 

يل  لت  �ضهاّ وق��د  وال��و���ض��وح،  وال�ضراحة 

التعامل مع الروؤ�ضاء واملروؤو�ضن. كذلك، 

زادتني  اكت�ضبتها  التي  اخل��رة  ف��اإن 

خدمتي  بداية  ففي  ون�ضوًجا.  حكمة 

العمل  �ضغوطات  كانت  الع�ضكرية، 

كثرية ب�ضبب الكم الهائل من املر�ضى 

يف عيادات طباّ االأ�ضنان، وكنت اأ�ضاب 

الدائم مع  �ضباقي  ب�ضبب  والقلق  ر  بالتوتاّ

حاجات  تلبية  اأ�ضتطيع  كي  الوقت 

ذلك  ر  يوؤثاّ اأن  دون  املر�ضى جميعهم من 

الوقت،  مرور  مع  اخلدمة.  نوعية  على 

العمل،  يف  املت�ضارع  النمط  هذا  اعتدت 

يف  وحكمة  مرونة  اأك��ر  �ضرت  واليوم 

العمل  �ضغط  يعد  فلم  االأم���ور،  تقدير 

املري�س  اأن  من  واثقة  واأ�ضبحت  يقلقني 

ه يف العلج ولن يكون هناك  �ضينال حقاّ

اأي تق�ضري جتاهه«.

خدمة العائلة والوطن

عام  ب�ضكٍل  العاملة  امل����راأة  ت�ضعر 

بالك  فما  عائلتها،  جت��اه  بالتق�ضري 

حيث  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  يف  ب��امل��راأة 

ات  تخ�ضع ل�ضروط احلجز واخلدمة واملهماّ

العميد  تقول  االإط��ار  هذا  يف  املفاجئة؟ 

من  الكثري  »عانيت  خ��وري:  الطبيب 

التوفيق  من  ن  اأمتكاّ كي  ال�ضعوبات 

كاأم،  دوري  و  الع�ضكري  واجبي  بن  ما 

عن  ب��ع��ي��ًدا  اأ���ض��ك��ن  ��ن��ي  واأناّ ما  �ضياّ ال 

االأخري  وك��ان  زوج��ي،  وعائلة  عائلتي 

يف  اأوالدن����ا  ك��ان  ح��ن  الوحيد  �ضندي 

»لطاملا  وت�ضيف:  الطفولة«.  مرحلة 

�ضعرت بالتق�ضري جتاه عائلتي اإذ كثرًيا 

عملي  يف  البقاء  اإىل  ا�ضطر  كنت  ما 

احلجز  عن  ناهيك  رة،  متاأخاّ ل�ضاعات 

داخل الثكنات الذي كان ُيفر�س علينا 

ب�ضبب الظروف االأمنية ويف اأثناء املعارك 

االإرهاب. هذا  �ضد  التي خا�ضها اجلي�س 

حيث  ��ة  ال��دورياّ اخل��دم��ة  اإىل  باالإ�ضافة 

املراكز  داخ��ل  املبيت  اإىل  ن�ضطر  ا  كناّ

ف اأحياًنا  ا ُنكلَّ ة، كما كناّ الع�ضكرياّ

اإىل  ب�ضببها  ن�ضطر  مفاجئة  ات  مبهماّ

حن  اليوم،  العائلي.  برناجمنا  تعديل 

اأهمية  اأدرك  املرحلة،  تلك  اإىل  اأنظر 

ال�ضر واملثابرة يف احلياة الع�ضكرية الأنه 

ن املرء من التاأقلم  من خللهما يتمكاّ

اإىل  ي�ضل  ك��ي  ال��ظ��روف  خمتلف  م��ع 

م«. اإثبات ذاته وحتقيق النجاح والتقداّ

 

العميد طبيب الأ�ضنان راغدة اأبو حيدر

ابة  ال�ضاّ ان�ضمت  ات  الت�ضعينياّ اأوائل  يف   

من  االأوىل  الدفعة  اإىل  حيدر  اأب��و  راغ��دة 

املغامرة  حب  يدفعها  االإن��اث.  اط  ال�ضباّ

وطموٍح ال يعرف امل�ضتحيل. مل يرهبها ما 

�ضمعته عن خ�ضونة احلياة الع�ضكرية، 

التحديات  عن  البحث  تهوى  التي  هي 

ومواجهة خماوفها.

العميد طبيب االأ�ضنان راغدة اأبو حيدر، 

الدائمة  التطويع  جلنة  رئي�ضة  اليوم  هي 

لدى  نت  ُعياّ الع�ضكرية.  الطبابة  يف 

امل�ضت�ضفى  يف   ،1992 العام  يف  عها،  تطواّ

االأ�ضنان،  املركزي-ق�ضم  الع�ضكري 

ة  ملداّ اخت�ضا�ضها  �ضمن  خدمت  حيث 

رئا�ضة  تولاّت  بعدها  عاًما،  ع�ضر  ثمانية 

فرع االأ�ضعة واملعاينات، ثم رئا�ضة خمتر 

االأ�ضنان يف طبابة االأ�ضنان. كما تراأ�ضت 

ومن  بعبدا  م�ضتو�ضف  ال��وق��ت  لبع�س 

البحرية،  قاعدة جونيه  م�ضتو�ضف  بعده 

ة يف ق�ضم املعنويات-  ففرع االإدارة الطبياّ

رئا�ضة ق�ضم  اإىل  للعديد،  اأركان اجلي�س 

غرفة اال�ضت�ضفاء فالعمليات يف الطبابة 

الع�ضكرية.

بن�ضاط واندفاع للعمل �ضاركت يف عدة 

اأدوية، تفتي�س،  جلان من �ضمنها جلان 

كما  وتطويع.  تغذية،  م�ضت�ضفيات، 

بينها  من  عمل  ور�س  ة  عداّ اإىل  ت  ان�ضماّ

ح بن  النزاع امل�ضلاّ ور�ضة يف �ضوي�ضرا حول 

وزارة الدفاع ب�ضفة �ضابط  لت  الدول، ومثاّ

ة. ارتكاز يف هيئة �ضوؤون املراأة اللبنانياّ

ة  ة علمياّ رافق اندفاعها العملي ح�ضرياّ

وتطوير  املعرفة  عن  البحث  اإىل  دفعتها 

ة اإىل مقاعد الدرا�ضة  الذات، فعادت غري مراّ

حيث حازت �ضهادة درا�ضات عليا يف علم 

املوؤ�ض�ضات  اإدارة  يف  وماج�ضتري  االأحياء، 

ة، باالإ�ضافة اإىل دبلوم يف اجلودة يف  الطبياّ
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يف  �ضهاداتها  دت  جناّ وق��د  املوؤ�ض�ضات. 

خدمة وظيفتها، فا�ضتفادت من خراتها 

ت  يف حت�ضن اأدائها الوظيفي، كما اأعداّ

ة، من  بحوًثا ودرا�ضات حول موا�ضيع طبياّ

بينها درا�ضة اجلدوى الإقامة ق�ضم جراحة 

اليوم الواحد يف منطقة جبل لبنان والتي 

للم�ضروع،  متكاملة  ة  خطاّ ت�ضمل 

ة  ا�ضرتاتيجياّ اأط��روح��ة  اإىل  باالإ�ضافة 

ة.  للطبابة الع�ضكرياّ

»اأكرث من بطيخة«

كي  بطيخة«،  من  »اأك��ر  حملت 

تها.  ل�ضخ�ضياّ دة  امل��ت��ع��داّ االأوج���ه  تر�ضي 

فهذه املراأة ال�ضلبة والقوية، هي يف الوقت 

العنف،  تكره  القلب،  رقيقة  نف�ضه، 

تارة  فهي  االإن�ضانية.  بامل�ضاعر  وتزخر 

يف  لت�ضارك  وال��ري��اح  العوا�ضف  ى  تتحداّ

الوقت  ت�ضابق  وط���وًرا  للتزلج،  �ضباق 

اأمام  ينتظر  تراه  ان  تاأبى  مري�س  خلدمة 

باب عيادتها »احرتاًما ل�ضعوره االإن�ضاين 

ولظروف خدمته«، كما توؤكد.

م�ضريتها  يف  املختلفة  امل��راح��ل  ع��ن 

لكل  اإيل،  بالن�ضبة  تقول:  الع�ضكرية 

ميزتها  الع�ضكرية  حياتي  يف  مرحلة 

زخم  حملت  االأوىل  املرحلة  اخلا�ضة. 

الرغبة  اإىل  باالإ�ضافة  واندفاعه،  ال�ضباب 

اط  يف اإثبات الذات، فكنت اأجاري ال�ضباّ

ات  واملهماّ الليلية  اخلدمة  يف  الذكور 

ال�ضعبة. وكنت دائًما اأقول يف نف�ضي اأن 

ى  الفارق ما بيننا كاإناث وبينهم ال يتعداّ

عنهم  ز  نتمياّ ��ا  ورمباّ اجل�ضدية،  البنية 

باالإح�ضا�س املرهف، اأما يف ما خ�س االأداء 

ي وامل�ضتوى الفكري فنحن مت�ضاوون  الطباّ

يف قدراتنا على العطاء.

خماوف وحتديات

ة  ع��داّ خ�ضت  امل��رح��ل��ة،  ه���ذه  خ���لل 

كان  خم��اويف،  فيها  واجهت  يات  حتداّ

ال�ضلح.  من  خويف  على  ب  التغلاّ لها  اأواّ

و�ضيلة  اإيل  بالن�ضبة  كانت  فالبندقية 

نلت  منها،  خويف  ة  �ضداّ ومن  ودمار،  قتل 

املدر�ضة  للرماية يف  امتحان  ل  اأواّ يف  �ضفًرا 

النجاح  على  اإ���ض��راري  لكن  احلربية، 

كيفية  مت  تعلاّ ما  و�ضرعان  خويف  د  بداّ

اإنني  حتى  ة،  بدقاّ والت�ضويب  الت�ضديد 

يل.  رماية  ثاين  يف  ق  بتفواّ هديف  اأ�ضبت 

ة  اأدركت اأهمياّ ا،  اأي�ضً خلل هذه الفرتة 

مت  الريا�ضة يف احلياة الع�ضكرية، فتعلاّ

اإىل  بطلٍب  مت  تقداّ ثم  ال�ضباحة،  اواًل 

الريا�ضة.  ه��ذه  م  لتعلاّ التزلج  مدر�ضة 

ورهبة  خ��وف  كني  متلاّ ال��ب��داي��ة،  يف 

ثم  العميقة،  املنحدرات  مواجهة  من 

ه هناك من هو  رت يف نف�ضي طاملا اأناّ فكاّ

قادر على خو�س هذه املغامرة، فما الذي 

ا من امل�ضي بها. وبالفعل،  مينعني اأنا اأي�ضً

ب على خماويف،  فقد متكنت من التغلاّ

�ضنوات يف  و�ضاركت بعدها طوال ثلث 

بطولة اجلي�س يف التزلج.

د العميد الطبيب  على �ضعيد اآخر، توؤكاّ

مدر�ضة  كانت  الع�ضكرية  احلياة  اأن 

فت به  اإليها. فكل عمل كلاّ بالن�ضبة 

زادها معرفة وخرة يف جمال ما. »خلل 

مت  ات، تعلاّ عملي االإداري يف ق�ضم العملياّ

الع�ضكرية  امل��را���ض��لت  ع��ن  الكثري 

خمتلف  يف  ودورتها  اإعدادها  وكيفية 

ال  املري�س  اأن  ا  اأي�ضً اأدرك��ت  االأج��ه��زة. 

��ا  واإمناّ زر«  »بكب�ضة  امل�ضت�ضفى  يدخل 

اجلهد  من  بكثري  يعمل  طاقم  هناك 

الإعداد ملفات املر�ضى ودرا�ضة كل حالة 

مبفردها. ومن خلل م�ضاركتي �ضمن 

القوات  مع  مناورات  يف  الطبية  املفارز 

اجلوية والبحرية واليونيفيل منا يف داخلي 

اال�ضتعداد  على  �ضت  ومتراّ املغامرة  ح�س 

ا  للتدخل ال�ضريع يف احلاالت الطارئة. اأماّ

م�ضاركتي يف املفارز الطبية �ضمن غرفة 

ف�ضعرت  الع�ضكري،  العر�س  عمليات 

من خللها برهبة امل�ضوؤولية عن �ضلمة 

اآالف االأ�ضخا�س. كذلك، زادين اجلي�س 

اخت�ضا�ضي  من  بعيًدا  جماالت  يف  خرة 

الطبي، كالتحقيق العديل الذي تابعت 

فيه  دوري  ومار�ضت  اخت�ضا�س  دورة  فيه 

اإىل  الع�ضكرية  الطبابة  داخ��ل  لفرتة 

جانب مهامي االأخرى«.

فة يف احلياة  من خلل خرتها املكثاّ

الطبيب  العميد  تن�ضح  الع�ضكرية 

يف  حديًثا  عن  تطواّ ال��ل��وات��ي  الفتيات 

اجلي�س باأن يثقن بقدراتهن وتن�ضحهن 

خمتلف  على  ال��ق��درات  ه��ذه  بتنمية 

االأ���ض��ع��دة، وت��ق��ول يف ه��ذا االإط���ار: من 

ببناء  ع�ضكري  كل  يهتم  اأن  ال�ضروري 

اجل�ضدية  ببنيته  كاهتمامه  فكره 

لذلك على الع�ضكرين اإغناء ثقافتهم 

عنا�ضر  اإىل  بحاجة  الوطن  الأن  العامة 

اأكفاء لبنائه. كذلك، يجب االهتمام 

ممار�ضة  طريق  عن  البدنية  باللياقة 

الريا�ضة ب�ضورة دائمة، كما يجب على 

بنظافته  االه��ت��م��ام  ع�ضكري  ك��ل 

ويبقى  العامة.  وبالنظافة  ال�ضخ�ضية 

ب�ضفات  ي  التحلاّ بالطبع،  االأ���ض��ا���س، 

فاخلدمة  وال��وف��اء،  الت�ضحية،  ال�ضرف، 

�ضرف  واإمن��ا  وظيفة  لي�ضت  الع�ضكرية 

وواجب.

 

 العميد طبيب 

الأ�ضنان رميا اأبو حمد

عائلة  ك��ن��ف  يف  ون�����ض��اأت  ول����دت 

الطبابة،  يف  ل  موؤهاّ فوالدها  ة،  ع�ضكرياّ

منذ  ت  ترباّ اجلي�س.  يف  عميد  ها  وعماّ

الت�ضحية  مبادىء  على  اأظافرها  نعومة 

ال�ضرف، والوفاء، فكان من البديهي اأن 

املوؤ�ض�ضة التي جتلاّ  اإىل  تطمح للن�ضمام 

جها  تخراّ فور  به  قامت  ما  وهو  وحترتم، 

العميد  هي  االأ�ضنان.  طب  ة  كلياّ من 

م�ضاعد  حمد،  اأبو  رميا  االأ�ضنان  طبيب 

ورئي�ضة  لبنان،  جبل  يف  الطبابة  رئي�س 

ورئي�ضة  لبنان،  جبل  يف  الطبية  اللجان 

م�ضتو�ضف �ضربا.

اأ�ضنان  طبيب  كملزم  جها  تخراّ بعد 

الع�ضكرية  بداأت خدمتها   ،1992 اآب  يف 

ثم  املركزي،  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى  يف 

بينها  م��ن  م��راك��ز  ة  ع��داّ ب��ن  ت  تنقلاّ

انتقلت  ومنه  امللك،  ي�ضوع  م�ضتو�ضف 

اإىل م�ضتو�ضف �ضربا حيث ق�ضت معظم 

يف  رئا�ضته  فتولاّت  اجلي�س،  يف  خدمتها 



ة اأ�ضهر  العام 2008، ثم غادرته مرتن لعداّ

ق�ضم  رئا�ضة  ��ت  ت��ولاّ ح��ن  االأوىل  فقط، 

يف  االأ�ضنان  طبابة  جهاز  يف  املعاينات 

والثانية  املركزي،  الع�ضكري  امل�ضت�ضفى 

مت رئا�ضة م�ضتو�ضف البحرية. حن ت�ضلاّ

من  االأوىل  الدفعة  �ضمن  من  كانت 

ال�ضباط االإناث اللواتي التحقن باملوؤ�ض�ضة 

ات  ة، وبالتايل فقد عانت امل�ضقاّ الع�ضكرياّ

التي واجهت زميلتها وخا�ضت  نف�ضها 

ي نف�ضه الإثبات ذاتها. التحداّ

د العميد اأبو حمد »اأناّ قدر املراأة يف  توؤكاّ

ي الأنها  جمتمعنا اأن ت�ضعر دائًما بالتحداّ

ت�ضعر  وقد  ذك��وري.  جمتمع  يف  تعي�س 

اأن تعمل  اإذ عليها  الظلم،  ا ببع�س  اأي�ضً

ها  اأناّ للآخرين  تثبت  كي  بجد  دائًما 

املجتمع،  فاعل يف  ها عن�ضر  واأناّ موجودة 

اأن  على  جمًرا  لي�س  الرجل  اأن  حن  يف 

ال  اأن��ه  وتو�ضح  ملجتمعه!  �ضْي  اأي  يثبت 

االأ�ضخا�س  بت�ضنيف  اال�ضتمرار  يجوز 

ت�ضنيفهم  يجب  بل  وذك��ور،  كاإناث 

تاأدية  يف  وجناحهم  اإنتاجيتهم  بح�ضب 

املطلوب منهم«.

ات التي واجهتني  وت�ضيف: اأوىل التحدياّ

نثبت  اأن  كانت  ال�ضباط،  وزميلتي 

للآخرين اأننا على قدر الثقة التي منحتنا 

اإياها قيادة اجلي�س، وقد حققنا اأول جناح 

الرغم من  التن�ضئة على  دورة  باجتيازنا 

تابعنا  وقد  ال�ضعوبة،  بالغة  كانت  اأنها 

الع�ضكرية  التدريبات  نف�س  خللها 

والتمارين الريا�ضية التي يقوم بها الرجال. 

وال��وح��دات،  بالقطع  التحاقنا  وب��ع��د 

مواجهة  يف  االأك��ر  ال�ضعوبة  كانت 

جتاه  اأنف�ضنا  واإثبات  الذكوري  املجتمع 

مروؤو�ضينا وروؤ�ضائنا. فاملروؤو�ضون مل يكونوا 

معتادين على تلقي االأوامر من اأنثى، اأما 

الروؤ�ضاء فكان علينا اأن نثبت لهم اأننا 

على قدر امل�ضوؤولية املوكلة اإلينا.

املراأة يف اجلي�ش

تعتر العميد اأبو حمد اأن املراأة ب�ضكل 

الع�ضكرية  احلياة  يف  جنحت  قد  ع��ام 

ح�ضيلة  هي  التي  ا�ضتمراريتها  بدليل 

وعلى  لعملها.  واإخل�ضها  مثابرتها 

تقييم  عملية  ويف  ال�ضخ�ضي،  ال�ضعيد 

اأدائها،  عن  را�ضية  اأنها  د  توؤكاّ للذات، 

عملها  يف  يوًما  ر  تق�ضاّ مل  اأنها  مو�ضحة 

للموؤ�ض�ضة  خمل�ضة  دائ��ًم��ا  كانت  بل 

املوؤ�ض�ضة  دخلت  وتتابع:  الع�ضكرية. 

على  ع��ه��ًدا  واأخ���ذت  كبري،  بطموح 

نف�ضي منذ البداية اأن ال اأترك اجلي�س اأو 

واجهت  مهما  اأ�ضت�ضلم  اأو  منه  اأن�ضحب 

يف  جنحت  اأنني  واأعتقد  �ضعوبات،  من 

ذلك.

جت  ة رتبة »عميد« التي تواّ وعن اأهمياّ

اأعتزاّ  تقول:  الع�ضكرية،  م�ضريتها  بها 

اإليها  و�ضويل  الأن  الرتبة،  بهذه  كثرًيا 

هو تقدير لعملي وجهودي من قبل قيادة 

ا يعني اأنني مل اأ�ضت�ضلم  اجلي�س، وهو اأي�ضً

ويكفيني  ال�ضعوبات.  اأمام  اأتراجع  ومل 

 ، حياّ ب�ضمري  اأزال  وال  عملت  اأنني  فخًرا 

ما  اأف�ضل  الع�ضكرية  للموؤ�ض�ضة  وقدمت 

اأقوم  اأنني  يوًما  اأعتر  مل  فاأنا  و�ضعي،  يف 

من  خ��روج��ي  مبجرد  تنتهي  بوظيفة 

مركز  ك��ل  يف  ح��اول��ت  ب��ل  املكتب، 

تولاّيت م�ضوؤوليته اأن اأتركه ملن يخلفني 

يوم  عليه  ك��ان  مم��ا  اأف�����ض��ل  ب�����ض��ورة 

ا�ضتلمته.

حت�ضني و�ضع الطبابة

عن الطموحات واالأمنيات التي ت�ضعى 

تقول  املقبلة  املرحلة  يف  حتقيقها  اإىل 

العميد طبيب االأ�ضنان:

ال�ضعيد  ع��ل��ى  اأم��ن��ي��ات  ل���دي  لي�س 

اجلي�س  �ضعيد  على  ��ا  واإمناّ ال�ضخ�ضي، 

الرغم  فعلى  خا�س.  ب�ضكل  والطبابة 

على  الطبابة  �ضهدته  الذي  التطور  من 

الطاقم  واإغناء  الطبية،  املعدات  �ضعيد 

لكن  ج��دي��دة،  باخت�ضا�ضات  الطبي 

ما  امل�ضتفيد  يواجهها  التي  امل�ضكلة 

تق�ضم  وهي  �ضنوات،  منذ  نف�ضها  زالت 

اأن غالبية االأعمال  االأول هو  اإىل �ضقن، 

الع�ضكري  بامل�ضت�ضفى  مرتبطة  ة  الطبياّ

الع�ضكرين  على  يفر�س  ما  املركزي، 

بعيدة  مناطق  من  االنتقال  وعائلتهم 

ومن  ة،  الطبياّ اخلدمة  على  للح�ضول 

امل�ضتفيدين  اأع��داد  ف��اإن  اأخ��رى،  ناحية 

وبالتايل  ازدي���اد،  يف  املناطق  طبابة  يف 

هذه  ت�ضهدها  التي  التح�ضينات  ف��اإن 

هذا  ظل  يف  كافية  غري  تبقى  املراكز 

فاإننا  عليه،  وبناء  امل�ضطرد.  االزدي���اد 

اخلدمات  يف  اللمركزية  اإىل  نطمح 

اأواًل بتعزيز الطبابة  الطبية، وهذا يق�ضي 

واملعدات  الطبي  بالطاقم  املناطق  يف 

اللزمة كي ت�ضبح قادرة على ا�ضتيعاب 

من  امل�ضتفيدين.  من  املتزايدة  االأع��داد 

م�ضت�ضفى  بناء  اإىل  نطمح  اأخرى،  جهة 

التجهيزات  د  م����زواّ ج��دي��د  ع�ضكري 

على  وق��ادر  احلديثة  ة  الطبياّ وامل��ع��دات 

ا�ضتيعاب عدٍد اأكر من املر�ضى. احللم 

من  اأك��ر  هناك  يكون  اأن  االأك��ر 

م�ضت�ضفى ع�ضكري واحد يف لبنان، وقد 

املدى  يف  ممكًنا  امل�ضروع  ه��ذا  ي�ضبح 

البعيد.

تذكر  امل�ضتو�ضفات،  تعزيز  اإط��ار  ويف 

االإيجابية  االأ���ض��داء  الطبيب  العميد 

ر الذي �ضهده م�ضتو�ضف جبل لبنان  للتطواّ

بعد ا�ضتحداث اأق�ضام جديدة فيه وتزويده 

االخت�ضا�ضات،  خمتلف  م��ن  اأط��ب��اء 

وتطوير  يتم حتديث  اأن  يف  اأملها  مبدية 

الطبية  واملوؤ�ض�ضات  امل�ضتو�ضفات  جميع 

امل�ضتفيدين  اأمور  ل  ي�ضهاّ مبا  اجلي�س  يف 

ويخدم م�ضلحة الع�ضكرين.
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على الطرقات، يف ال�سيارات 

�سرفات  ع��ل��ى  وال��ب��ا���س��ات، 

ال�سوبرماركت...  ويف  املنازل 

ال�سرف  ب��ّزة  يرتديَن  فتيات 

تلك  وال���وف���اء.  والت�سحية 

لها  ك��ان  لطاملا  التي  ال��ب��ّزة 

ترتديها  ذك�����وري،  ط��اب��ع 

ب���ج���دارة ف��ت��ي��ات ي��ت��ح��ّل��َن 

ويرغنَب  وااللتزام،  بال�سجاعة 

خمتلف  يف  قدراتهنَّ  باإثبات 

امل��ج��االت. وه��ل اأج��م��ل من 

اللبنانية  للمراأة  يكون  اأن 

�سرف امل�ساركة يف اأداء واجب 

الت�سحية  واج���ب  م��ق��ّد���س: 

خالل  من  الوطن  اأج��ل  من 

�سة الع�سكرية؟ املوؤ�سّ

تفعيل دور املراأة يف اجلي�ش

ال�سلك  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل�����راأة  دخ��ل��ت 

الع�سكري منذ �سنوات، لكن ح�سورها 

اقت�سر  اإذ  خجواًل  ظ��ّل  ال�سلك  ه��ذا  يف 

على عدد قليل من املتطّوعات. يف ظّل 

العماد  اجلي�س  قائد  ولكن  توجيهات 

جوزاف عون وحر�سه على تفعيل دور املراأة 

الع�سكرية  �سة  املوؤ�سّ �سهدت  اجلي�س،  يف 

اإعداد: ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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والن�صف  اخل��ام�����ص��ة  اإن��ه��ا 

حنان،  ا�صتيقظت  �صباًحا... 

انتعلت  الع�صكرية،  البّزة  ارتدت 

احلذاء ال�صحراوي، رفعت �صعرها 

هندامها  من  تاأّكدت  وربطته، 

باأدّق تفا�صيله، و�صعت »البرييه« 

رافقتها  اخلدمة...  اإىل  وانطلقت 

عينا اأّمها واأعني اجلريان املبت�صمة 

التي  الفتاة  بهذه  واإعجاًبا  فخًرا 

الإن��اث  اجلنود  ع��داد  من  باتت 

مل�صلحة  حديًثا  تطّوعَن  اللواتي 

واللواتي  الع�صكرية،  �صة  املوؤ�صّ

املكتب   ، لهنَّ دورة  اأّول  يتابعَن 

الق�صم  واح��د-  الرقم  الدرا�صي 

امل�صرتك.

على طريق 

اجلندية:

اإناث واثقات يلتزمَن الر�صالة ب�صجاعة وفخر



اللواتي  للمتطّوعات  م�سبوق  غري  دفًقا 

قطاعات  على  وج��وده��نَّ  يقت�سر  ل��ن 

وال�سرطة  والطبابة  واللوج�ستّية  االإدارة 

العماد  اأّكد  اإذ  واملخابرات.  الع�سكرية 

جوزاف عون اأّن القيادة تتطّلع اإىل تعزيز 

دور املراأة يف اجلي�س و�سواًل اإىل م�ساركتها 

يف �سفوف الوحدات املقاتلة.

خالل  من  واقًعا  ُترجم  الكالم  هذا 

اأمام عدد كبري من  التطّوع  باب  فتح 

االخت�سا�سات  خمتلف  من  الفتيات 

الع�سكرية.  القطع  خمتلف  مل�سلحة 

هوؤالء املتطّوعات يتابعَن حالًيا املكتب 

احلياة  من  ينقلهنَّ  ال��ذي  واح��د  الرقم 

املدنّية اإىل احلياة الع�سكرية، فيزّودهنَّ 

اخلا�سة  واالأن��ظ��م��ة  وال��ق��وان��ن  امل��ب��ادئ 

التي  بالقطع  التحاقهنَّ  قبل  �سة  باملوؤ�سّ

تطّوعَن مل�سلحتها.

التي  التدريبات  طبيعة  على  لالّطالع 

زارت   ، واأدائهنَّ املتطّوعات،  لها  تخ�سع 

يف  االأول  ت��دري��ب،  م��رك��َزي  »اجلي�س« 

والثاين  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء  ثكنة 

اأماكن  ثّمة  اأن  العلم  مع  ال���وروار،  يف 

اأخرى يتّم تدريب االإناث فيها )مقر عام 

وجبل  وبريوت  البقاع  ومناطق  اجلي�س، 

لبنان واجلنوب وال�سمال، والقوات اجلوية 

والكلية  اللوج�ستي،  اللواء  والبحرية، 

احلربية والطبابة الع�سكرية(.

خميم احلر�ش اجلمهوري

يف ثكنة لواء احلر�س اجلمهوري، خمّيم 

تدريبي خا�س باجلنود االإناث مّت جتهيزه 

عليهنَّ  االأم��ور  لت�سهيل  يلزم  ما  بكل 

. قبل الدورة احلالية  خالل فرتة تدريبهنَّ

الطبابة  مل�سلحة  متطّوعات  ت�سّم  التي 

من  دورَتن  املخّيم  ا�ستقبل  الع�سكرية، 

احلر�س  مل�سلحة  تطّوعن  االإن��اث  اجلنود 

اجلمهوري.

عند مدخل املخّيم ن�ساهد املتطّوعات 

وقد نّفذَن اأمر مدير الدورة الرائد فادي جنم: 

»بالقطار انتظم«. م�سهد بديع لع�سرات 

اجلنديات الواقفات بثبات واعتزاز.

تتابعها  التي  التدريبات  عن  ن�ساأل 

متتّد  التي  ال��دورة  ه��ذه  خ��الل  الفتيات 

لفرتة ع�سرة اأ�سابيع، في�سرح الرائد اأحمد 

الق�سم  يف  التدريب  عن  امل�سوؤول  ر�سيدي 

ال��دورة  هذه  يف  ق  ُيطبَّ اللواء:  يف  الثالث 

القيادة.  من  املعّمم  التدريب  منهاج 

اجلمهوري  احلر�س  لواء  قائد  اأعطى  وقد 

توجيهاته  الفغايل  خليل  �سليم  العميد 

حماور:  ثالثة  على  للرتكيز  للمدّربن 

وتعزيز  االن�سباط  الع�سكرية،  الثقافة 

الثقة بالنف�س واللياقة البدنية.

اإىل الع�صكرية...

وقائد  القيادة  توجيهات  اإىل  ا�ستناًدا 

اأب���واب  �سّتة  على  العمل  مّت  ال��ل��واء، 

م��ع��ارف  ���س��ق��ل  اإىل  ال��و���س��ول  ب��ه��دف 

يتنا�سب واحلياة  وقدراتهنَّ مبا  الفتيات 

الرائد  به  يخربنا  ما  وف��ق  الع�سكرية 

اأحمد ر�سيدي الذي كان مديًرا للدورَتن 

ل هذه االأبواب: ال�سابقَتن، وهو يف�سّ

احلاجات اللوج�صتية:

اللوج�ستية  تاأمن احلاجات  بدايًة، مّت 

الفردية  النظافة  والرتكيز على  الاّلزمة 

من  م��وؤّل��ف  املخّيم  العامة.  والنظافة 

مبكّيفات  جمّهزة  منامة  غرف  اأرب��ع 

باالإ�سافة  باملتدّربات،  خا�سة  وحمامات 

واأخ���رى  امل��دّرب��ن  مل�ساعدي  غ��رف��ة  اإىل 

اأحدث  فيها  تدريب  وقاعة  ال�سّر،  الأمانة 

التجهيزات.

منهاج التدريب:

مت الدورة اإىل مرحلَتن: متتّد االأوىل  ُق�سِّ

خاللهما  ت��الزم  اأ�سبوَعن  م��دى  على 

التدريب  ويتابعَن  املخيم  املتطّوعات 

والدفاع  والقتال  املر�سو�س  النظام  على 

عن النف�س. بعدها تبداأ املرحلة الثانية 

نهاية  يف  املاأذونيات  خاللها  مُتنح  التي 

كل اأ�سبوع.

الثقافة الع�صكرية:

املتطّوعات   تزويد  على  املدّربون  يعمل 

ثقافة ع�سكرية ذات م�ستوى عاٍل وذلك 

التوجيه  مثل،  عامة  م��واد  خ��الل  من 

الوطنية  والتن�سئة  املعنوي،  واالإع����داد 

حتقيق 
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على  والتن�سئة  الع�سكري،  واالأم����ن 

الع�سكري  )النظام  والقوانن  االأنظمة 

العام، قوانن اخلدمة يف املوقع ويف امليدان، 

قانون الدفاع الوطني، الق�ساء الع�سكري 

وال��ق��ان��ون ال���دويل االإن�������س���اين...(، اأّم��ا 

التن�سئة التقنية فت�سمل: علم االأ�سلحة، 

واخل��رائ��ط،  الطوبوغرافيا  ال��رم��اي��ات، 

ال�سامل،  ال��دم��ار  اأ�سلحة  م��ن  الوقاية 

اال�ستعالم، والنظام املر�سو�س. ويف جمال 

ا  التن�سئة التكتّية، تتابع املتدّربات درو�سً

للمقاتل...  الفردية  واالأفعال  القتال،  يف 

االإ�سعافات  يف  درو�س  �سبق  ما  اإىل  ُي�ساف 

ختام  ويف  خمتلفة،  حما�سرات  االأولية، 

ج التدريبات مبعمودية النار. الدورة ُتتوَّ

الن�صباط:

املعارف  تطوير  على  العمل  ميكن  ال 

دون  م��ن  امل��ت��دّرب��ات  ل��دى  الع�سكرية 

التدريب  الذي يتطّلب  االن�سباط  حتقيق 

قواعد  مبوجب  الفردي  ال�سلوك  على 

خالل  ��ِخ��َذت  اتُّ الهدف  ولهذا  معّينة. 

اإجراء  منع  مثل  وتدابري  اإج��راءات  الدورة 

اأو ا�ستقبال اأي مكاملة هاتفية )االت�سال 

حال  ويف  االأ�سبوع  يف  واحدة  مّرة  باالأهل 

عن�سر  اأي  مع  التعاطي  منع  الطوارئ(، 

من اللواء خارج الكادر التدريبي، التزام 

بجميع  التام  التقّيد  القانوين،  الهندام 

النظام  تطبيق  يف  الت�سّدد  التوقيتات، 

والتزام  االن�سباط(  )ع�سب  املر�سو�س 

التعليمات واالأنظمة والقوانن.

ال مزاح يف ما يتعّلق بقواعد االن�سباط، 

التمارين  من  مزيد  املخالفة  وعقوبة 

وت��اأخ��ري  احل��ج��ز  ع��ن  ف�ساًل  الريا�سية 

املاأذونية.

اللياقة البدنية:

رفع  على  ال���دورة،  خ��الل  العمل  يتّم 

التحّمل  وق��درة  البدنية  اللياقة  م�ستوى 

لدى املتدّربات اللواتي مّت تق�سيمهنَّ اإىل 

جمموعات، وفق قدراتهنَّ البدنّية، وبعد 

�َس  ُخ�سِّ  BMI الوزن  الختبار  خ�سوعهنَّ 

لكّل منهنَّ نظام غذائي منا�سب.

�سباحية  ريا�سة  يومًيا  املتدّربات  تنّفذ 

عن  دفاع  متارين  ويتابعَن  �ساعة،  ملّدة 



مقاتل  وج��ول��ة  �سري  ومت��اري��ن  النف�س 

حما�سرات  عن  ف�ساًل  النار،  ومعمودية 

التثقيف ال�سّحي.

تنمية ال�صخ�صية والثقة بالنف�ش:

تتكامل النواحي النف�سية وال�سخ�سية 

املدّربون  ويعمل  التدريب،  يف  واجل�سدية 

امل�ستوى  ورف��ع  ال�سخ�سية  تنمية  على 

املتدّربات،  لدى  بالنف�س  والثقة  الثقايف 

من خالل حما�سرات بعناوين خمتلفة، 

ال��ك��ربى  ال�سلبية  امل�����س��اع��ر  م��ن��ه��ا: 

االإيجابية  امل�ساعر  حتجيمها،  وكيفّية 

م�ساعر  م�ساعفتها،  وكيفية  الكربى 

بناء  اإلغائها،  وكيفّية  الكربى  ال�سغط 

عليها،  واحلفاظ  االأمد  طويلة  عالقات 

التعامل  الزوجية،  �سة  املوؤ�سّ احلفاظ على 

االإيجابي،  التوا�سل  واالأوالد،  االأه��ل  مع 

االإ�سعافات االأولية، وال�سالمة املرورّية...

اللواء  اإىل  ف  التعرُّ �سبق،  ما  اإىل  ُي�ساف 

حما�سرات  واإعداد  واأق�سامه...  واأركانه 

ع�سكرية  اأو  اجتماعية  اأو  ثقافية 

واإلقاوؤها.

اهتمام خا�ش

ي�سري الرائد ر�سيدي اإىل اأن ال�سّيدة االأوىل 

ناديا عون وال�سّيدة كلودين عون رئي�سة 

هذا  اأولتا  امل��راأة  ل�سوؤون  الوطنية  الهيئة 

مع  وح�سرتا  ا،  خا�سً اهتماًما  املخّيم 

اأبدتا  وقد  وحما�سرات،  ا  درو�سً املتدّربات 

زّينته  ال��ذي  املكان  بهذا  اإعجابهما 

الفتيات بر�سوماتهنَّ الوطنية االإبداعّية.

املوؤهل  احلالية  ال��دورة  ان�سباط  رتيب 

يحتجَن  الفتيات  اأّن  ت�سرح  فّواز  �سو�سن 

من  لالنتقال  الوقت  من  فرتة  اإىل  عادًة 

الع�سكرية  احلياة  اإىل  املدنية  احلياة 

ونظامها والتاأقلم معها. ولكن املالحظ 

باالن�سباط  يتقّيدَن  االإن��اث  اجلنود  اأّن 

االل��ت��زام  م��ن  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  ول��دي��ه��نَّ 

ا اأّن م�ستواهنَّ العلمي  والتنظيم، خ�سو�سً

اإثبات  يحاولَن  ه��نَّ  متقّدم.  والثقايف 

ال��ذك��وري،  املجتمع  ه��ذا  يف  اأنف�سهنَّ 

ويتفاجاأ املدّربون باإ�سرارهنَّ وقدراتهنَّ يف 

التنفيذ.

فتيات يف اخلدمة

اأنهت  احل�سري  بولن  املتمّرن  اجلندي 

مل�سلحة  وتطّوعت  الثانوية  �سهادتها 

�ستتابع  ولكنها  الع�سكرية،  الطبابة 

اإىل جانب خدمتها  حت�سيلها اجلامعي 

يف اجلي�س. هي حتب احلياة الع�سكرية 

اللواتي  رفيقاتها  اأخربتها  والنظام، 

التجربة،  عن  ال�سابقة  ال��دورات  تابعن 

فت�سّجعت وحتّم�ست خلو�سها بنف�سها.

اأمور كثرية يف  بولن: »اختلفت  تقول 

االن�سباط،  البّزة:  ارتَديت  اأن  بعد  حياتي 

املّرة  اإنها  وال��درو���س.  القوانن  التوقيت، 

االأوىل التي اأنام فيها خارج املنزل، البداية 

منذ  ولكن  و�سعبة،  مزعجة  كانت 

ا واأّن  الليلة الثانية اعتدت االأمر خ�سو�سً

كل حاجاتنا موؤّمنة«.

حائزة  غ��امن،  م��ارين  املتمّرن  اجلندي 

على اإجازة يف علم النف�س العيادي، وهي 

ت�سهم يف تطوير خدمات علم  اأن  تاأمل 

�سة. »اأجمل ما يف الدورة«،  النف�س يف املوؤ�سّ

وجهها،  على  واالبت�سامة  م��ارين  تقول 

وت�ساركنا  تعاوننا  �سوًيا،  »اال�ستيقاظ 

املمّيزة  واللحظات  ال�سعبة  اللحظات 

يف  للتقّدم  تطمح  وهي  ال��دورة«.  هذه  يف 

�س  والتخ�سّ اخت�سا�سها  بح�سب  �سة  املوؤ�سّ

.Criminology بعلم نف�س اجلرمية

اأّم���ا اجل��ن��دي امل��ت��م��ّرن ج��وي��ل يو�سف 

فتقول  الفيزيائي،  بالعالج  �سة  املتخ�سّ

عن جتربتها هذه: »لقد اختلف االأمر... 

يف احلياة املدنية هناك اأوقات راحة غري 

الواجب  الع�سكري.  يوميات  موجودة يف 

ت�ستحق  �سة  املوؤ�سّ اآخ��ر.  �سيء  اأي  قبل 

اأرتديها  التي  ال��ب��ّزة  وه��ذه  الت�سحية، 

ت�سعرين بالفخر«.
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اإىل الوروار

مل�سلحة  تطّوعَن  اإناث  جنود  الوروار  يف 

التوجيه  ومديرية  الع�سكرية  ال�سرطة 

وكلية القيادة واالأركان، يتدّربَن يومًيا 

طراد  اإدي  النقيب  ال��دورة  مدير  باإ�سراف 

اجلي�س  يف  االأنثى  وجود  اأن  يعترب  الذي 

اخل�سو�سية.  ببع�س  يحظى  م����ازال 

واإلزامية  �سرورية  ال��دورة  ه��ذه  وي�سرح: 

والتوجيهات  واالأف��ك��ار  امل��ب��ادئ  ل��زرع 

فرد  لدى كل  الع�سكرية  احلياة  واأ�س�س 

�سة. مع الفتيات  يرغب التطّوع يف املوؤ�سّ

ف��االأم��ر  ق��ل��ي��اًل،  االأ���س��ل��وب  يختلف 

االأوامر  مع  للتاأقلم  اأطول  وقًتا  يتطّلب 

ال�سارمة. الع�سكرية 

تاأتي الفتيات اإىل مركز التدريب يومًيا 

 . منازلهنَّ اإىل  الدوام  نهاية  يف  ويغادرَن 

االأوىل:  مرحلته  يف  الربنامج  ويت�سّمن 

واالأفعال  االأ�سا�سية  الع�سكرية  العلوم 

االإجمالية.  والريا�سة  للمقاتل  الفردية 

النظام  يف  ��ا  درو���سً الثانية  املرحلة  ويف 

وو�سعيات  االأ�سلحة  وعلم  املر�سو�س 

اخلرائط  ق��راءة  اإىل  باالإ�سافة  ال��رم��ي، 

وحفظ االأمن ومتارين ال�سري، ليخ�سعَن 

املكتب  نهاية  المتحان  اخل��ت��ام  يف 

النار. ومعمودية 

ي�سيد مدير الدورة بالفتيات املتمّرنات: 

وهذا  ومثقفات  متعلمات  جميعهنَّ 

اال�ستيعاب  ن�سبة  رفع  يف  �ساهم  االأم��ر 

مبا  تامة  قناعة  على  ه��نَّ   . لديهنَّ

حتى  املطلوب  كل  ينّفذَن  به،  يقمَن 

خا�سة  تكون  قد  التي  ال�سعبة  االأم��ور 

يومًيا  ون�سعر  االأوام��ر  ُيِطعَن  بالذكور. 

باندفاعهنَّ لتعّلم كل جديد يف احلياة 

الع�سكرية، مثل النظام املر�سو�س الذي 

�سا�سات  على  فقط  ي�ساهدَنه  ك��نَّ 

بحما�سة،  ينّفذَنه  هنَّ  واليوم  التلفزيون 

وفّكها  االأ�سلحة  ا�ستخدام  وكذلك 

جعلهنَّ  ال����ذي  االأم����ر  وت��رك��ي��ب��ه��ا، 

نرى  اأن  النادر  فمن  باأنف�سهنَّ  فخورات 

فتاة ت�ستخدم �سالًحا.

الفتاة  دور  اأّن  اإىل  طراد  النقيب  ي�سري 

وحتديًدا  اللبناين  اجلي�س  يف  جًدا  مهّم 

نحتاج  ويقول:  الع�سكرية،  ال�سرطة  يف 

يف  ا  وخ�سو�سً جم���االت  ع���ّدة  يف  امل���راأة 

ويف  وتفتي�سهنَّ  االإن��اث،  مع  التحقيق 

�سجن الن�ساء، ويف االأدّلة اجلنائّية. وهنَّ 

وثقافتهنَّ  علمهنَّ  خالل  من  قادرات 

اأمانة  عمل  تطوير  على   ، وخرباتهنَّ

ال�سّر يف املكاتب.

يف ال�صفوف

وفق  الدورة  هذه  يف  الفتيات  توزيع  مّت 

م  تق�سّ ف�سيلتان،  الع�سكري:  التق�سيم 

وتت�سّمن  ح�سائر،  اإىل  منهما  ك��ل 

دوره.  ولكلٍّ  ف�سيلة  واآمر  خدمة  تلميذ 

ويعطي  عنا�سره  ي��ع��ّد  احل�����س��رية  اآم���ر 

التعداد لتلميذ اخلدمة الذي بدوره يقّدم 

ال�سف لل�سابط. بهذه الطريقة يتعّلمَن 

 ، �سخ�سّياتهنَّ فتقوى  االأوام���ر  اإعطاء 

ي�سرح النقيب طراد.
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»بنت قب�صاي«

ال��ت��دري��ب،  ف��رتة  يف  الفتيات  ت��راف��ق 

م��دّرب��ات اإن���اث ل��دي��ه��نَّ خ��ربت��ه��نَّ يف 

الرقيب  التقينا  الع�سكرية.  احل��ي��اة 

يف  ان�سباط  )رتيب  فاعور  جورجيت  اأول 

الفتيات  دور  عن  تتحّدث  التي  ال��دورة( 

»نحن  وان��دف��اع:  بحما�سة  اجلي�س  يف 

وت�سيف:  الغنج...«  ع�سكر... ممنوع 

الع�سكرية،  احل��ي��اة  اخ��رتت��نَّ  اأن����نَّ 

وحتّمل  �سوابطها  ال��ت��زام  وعليكنَّ 

الع�سكرية  البّزة  ترتدي  من  م�سّقاتها. 

عليها  ولكن  اأنوثتها،  بكامل  تبقى 

اأن تدرك اأنها اأ�سبحت ع�سكرًيا يلتزم 

االأوامر والتعليمات والقوانن، عليها اأن 

تكون »بنت قب�ساي اأخت الرجال«!

بدوره ي�سري رتيب ان�سباط الدورة املوؤهل 

اأّن التدريب مع  اأول حبيب طانيو�س اإىل 

االإناث يختلف من حيث ح�سا�سّيتهنَّ 

وهنَّ   ، معهنَّ واحلديث  التعامل  ودّق��ة 

من  للتحّول  اأط��ول  وق��ت  اإىل  يحتجَن 

الع�سكري.  الفكر  اإىل  امل��دين  الفكر 

عاٍل  م�ستًوى  على  جميعهنَّ  املقابل  يف 

متنّوعة  واخت�سا�ساتهنَّ  التعليم،  من 

�سة، ونحن نزّودهنَّ العلوم  ومفيدة للموؤ�سّ

مع  ت�سّرفاتهنَّ  حتّدد  التي  الع�سكرية 

. االآخرين وحقوقهنَّ وواجباتهنَّ

ر ريا�صيًّا �صِ

الفتيات  تنّفذ  ال��ت��دري��ب  �ساحة  يف 

بهذا  وروؤي��ت��ه��نَّ  امل��ر���س��و���س،  ال��ن��ظ��ام 

يف  الفخر  يزرع  واالإ�سرار  والدّقة  التنظيم 

مدير  ا  وخ�سو�سً  ، ي�ساهدهنَّ من  قلب 

الدورة الذي يقول: يتدّربَن على املر�سو�س 

ينّفذَن  ه��نَّ  وه��ا  فقط،  اأ�سبوَعن  منذ 

التدريبات على اأف�سل وجه.

باجتاه  االأوىل  احل�سرية  من  »اعتباًرا 

تلميذ  تعطي  ��ر«...  ���سِ ريا�سًيا  القاعة 

الفتيات  فت�سري  االأم���ر،  ه��ذا  اخل��دم��ة 

يبداأ  حيث  الدرو�س  قاعة  نحو  بالنظام 

بطاقة  اأمامهنَّ  م16.  ال�سالح  در�س عن 

ال�سالح  تفكيك  ح���ول  تعليمّية 

طراد  النقيب  لهنَّ  ي�سرح  وتركيبه، 

عملي  بتطبيق  فتاة  كل  وتقوم  الدر�س 

خ املعلومات يف ذهنها فيتبّدد  حتى ترت�سّ

خوفها من ال�سالح بعد اأن تتعّلم تدابري 

ذا  حادث  اأي  لتجّنب  ال�سرورّية  احليطة 

�سلة.

اجلندي املتمّرن دانيال �سعاده متطّوعة 

منذ  ت�سعر  التوجيه،  مديرية  مل�سلحة 

وحتب  الع�سكرية  البّزة  برهبة  �سغرها 

�ست يف االإخراج  النظام واالن�سباط. تخ�سّ

وهي  ال�سّر،  اأمانة  اإىل  باالإ�سافة  والت�سوير 

الع�سكرية  احلياة  جتربة  تخو�س  اليوم 

ب�سجاعة واندفاع.

النظام  هو  اأح��ّب��ه  ما  اأك��ر  تخربنا: 

بفارغ  الرماية  جتربة  واأنتظر  املر�سو�س 

الأن��ن��ي  ���س��ع��وب��ات  اأي  اأج���د  ال  ال�����س��رب، 

الظروف.  خمتلف  مع  يتكّيف  �سخ�س 

حتقيق 

ع�سكري
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الرقيب اأول جورجيت فاعور

املوؤهل اأول حبيب طانيو�س

اجلندي املتمّرن دانيال �شعاده



وت�سيف: اإنها جتربة جديدة جتعل النا�س 

اإّما  اجلي�س  يف  كفتيات  اإلينا  ينظرون 

الزم  »�سار  وبراأيي  بفخر،  واإما  با�ستغراب 

يعرفوا العامل« اأّن املراأة اإىل جانب اأنوثتها 

وقادرة على  والق�ساوة،  تتمّتع باالن�سباط 

ال  يل  قيل  واإذا  رج��ل.  اأي  مثل  التنفيذ 

ميكنك... اأ�سّر على اإثبات العك�س.

اأي  يف  اإيجابًيا  اأث��ًرا  اأت��رك  الأن  اأطمح 

مكان اأكون فيه ويف اأي مهّمة اأوكل 

بها.

الو�صول اإىل اأعلى املراكز

كاّل�س  رين  م��اري-  املتمّرن  اجلندي 

ال��ق��ي��ادة  ك��ل��ي��ة  مل�سلحة  ت��ط��ّوع��ت 

اخت�سا�سات  ع��ّدة  تابعت  واالأرك���ان، 

والت�سويق  واالإدارة  ال�سّر  اأم��ان��ة  منها 

بهذه  راأي��ه��ا  ع��ن  تخربنا  والتعليم، 

التجربة: نحن نعي�س يف نظام ع�سكري 

لدّي  اجلي�س(.  يف  واأخ��ي  )اأب��ي  املنزل  يف 

ومهما  والتدريبات،  النظام  عن  فكرة 

مّت  واإذا  اأت��راج��ع  ل��ن  ال�سعاب  كانت 

وفيها  متقّدمة  اأخ���رى  دورات  افتتاح 

خطورة، لن اأترّدد يف امل�ساركة.

اإىل  دخ��ويل  فكرة  اأه��ل��ي  يتقّبل  مل 

ولكّنني  وحيدة،  فتاة  كوين  �سة  املوؤ�سّ

اأ�سّريت وهذا ما اأريده.

را�سد  بو  اأجن��وا  املتمّرن  اجلندي  حتب 

�سة يف احلقوق واملتطّوعة مل�سلحة  املتخ�سّ

نف�سها  تتحّدى  اأن  الع�سكرية،  ال�سرطة 

وتنّفذ مهّمات تتطّلب القوة وال ت�ستطيع 

كل الفتيات القيام بها. وتخربنا: اأحب 

و�سوف  �سة  املوؤ�سّ يف  املراكز  اأعلى  بلوغ 

علمًيا  االأم��ر  يتطّلبه  ما  بكل  اأق��وم 

وعمالنًيا الأحّقق طموحي.

بدورها تعرّب اجلندي املتمّرن يف ال�سرطة 

باميال  الع�سكرية 

)اخت�سا�س  طّنو�س 

ح������ق������وق(، ع��ن 

ف��رح��ه��ا وف��خ��ره��ا 

اإىل  ب��االن��ت�����س��اب 

الع�سكرية  �سة  املوؤ�سّ

ن�ساء  نحن  وت��ق��ول: 

لكننا قادرات على 

حتّمل امل�سّقات...

نظرة اأخرى

اجلندي  اخت�سا�س 

كاترينا  امل��ت��م��ّرن 

����س���ي���داوي مم��ّي��ز 

وهو  لبنان  يف  ون��ادر 

اجلنائية،  ال��ع��ل��وم 

حّبها  دفعها  وق��د 

التطّوع  اإىل  الع�سكرية  �سة  للموؤ�سّ

مل�سلحة  تطّوعت  تقول:  �سفوفها.  يف 

اإىل  بحاجة  الأنهم  الع�سكرية  ال�سرطة 

اخت�سا�سي واأنا اأطمح الأن اأ�سبح يف عداد 

وحدة االأدّلة اجلنائّية.

وت�سيف: بف�سل التدريبات التي نتابعها 

ثقتنا  وننّمي  والنظام  االن�سباط  نتعّلم 

باأنف�سنا. واأكر ما الحظته من تغرّي يف 

حياتي هو اختالف نظرتي اإىل االأمور، اإذ 

بات لدّي نظرة اأمنية ع�سكرية.

يحّققَن  اأن  للفتيات  متمّنن  غادرنا 

قلبنا  ويف  �سة،  املوؤ�سّ يف  امل��راك��ز  اأعلى 

امل�سوؤولية  قدر  �سَيُكنَّ على  باأنهنَّ  ثقة 

للجميع  و�سُيثِبَن   ، لهنَّ �ستعطى  التي 

ركن  الع�سكرية  �سة  املوؤ�سّ يف  الفتاة  اأن 

اأ�سا�سي.
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اجلندي املتمّرن باميال طّنو�ساجلندي املتمّرن اأجنوا بو را�شد

 اجلندي املتمّرن كاترينا �شيداوي

اجلندي املتمّرن ماري - رين كاّل�س















مديريات

اإعداد: رميا �صليم �صوميط

العدد 112399/398

مديرية التعاون الع�شكري - املدين

جهود تنموّية وتدريبّية

ا���س��ت��ق��ب��ل م�����س��رّي اأع��م��ال 

الع�سكري  التعاون  مديرية 

العميد   CIMIC امل���دين   –
رئي�س  را�سد  اأبي  اإيلي  الركن 

االإغاثية  اجلمعيات  احت��اد 

اأمي��ن   URDA والتنموية 

مكتب  ورئ��ي�����س��ة  ه��ب�����س، 

لبنان  يف  االإن�سانية  ال�سوؤون 

ف��و���س��رت،  ن���ات���ايل   OCHA

التعاون  �سبل  معهما  وبحث 

وجماالته.

م�صاعدات

ال��ق��رى  دع����م  اإط������ار  ويف 

زارت  واإمن��ائ��ه��ا،  اللبنانّية 

التعاون  م��دي��ري��ة  م��ن  وف���ود 

ووح��دة  امل��دين   – الع�سكري 

املدين   – الع�سكري  التعاون 



يف  االأمريكية  ال�سفارة  ل��دى 

بلدات  ع��دة   CMSE لبنان 

العوينات  بينها  من  لبنانية 

وال��ق�����س��ي��ب��ة،  ع���ك���ار،  يف 

يف  �سلم  وجم��دل  كفرجرة، 

اجل��ن��وب، وال��ربج��ن يف جبل 

البقاعّية.  وكفرزبد  لبنان، 

مع  اجتماعات  عقدت  وقد 

لتقييم  البلدّية،  املجال�س 

احلاجات احلياتية لل�سكان 

وال���ت���ي ت�����س��م��ل ال��ط��اق��ة، 

ال�سرف  الكهرباء، �سبكات 

وال��غ��ذاء.  وال�سحة  ال�سحي، 

م�ساريع  درا�سة  مّت��ت  كما 

ه��ذه  الإمن�����اء  م�ستقبلية 

البلدات.

املديرية  ق��ام��ت  ك��ذل��ك، 

امل�ساة  ل���واء  م��ع  بالتن�سيق 

ال��ت��ا���س��ع ووح�����دة ال��ت��ع��اون 

ل��دى  – امل����دين  ال��ع�����س��ك��ري 

بتوزيع  االأمريكية،  ال�سفارة 

على  غ��ذائ��ي��ة  ح�����س��ة   500

بلدات:  عائالت حمتاجة يف 

الق�سر،  القاع،  بعلبك،  راأ�س 

ال���ك���واخ،  ف��ي�����س��ان،  وادي 

ال�سربن، الهرمل، وال�سواغري، 

وجميعها يف البقاع.

اجتماعات

توا�سل  اأخ���رى،  جهٍة  م��ن 

والتعاون  التن�سيق  املديرية 

مع قوات ال� »يونيفيل« يف ما 

امل�سرتكة  الن�ساطات  خ�س 

 – الع�سكري  التعاون  اإطار  يف 

الغاية  لهذه  عقد  وقد  املدين. 

اج��ت��م��اع يف ق��ي��ادة ق��وات 

االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

العقيد  تراأ�سه  ال��ن��اق��ورة،  يف 

Sutesh Baniya رئي�س ق�سم 
املدين   – الع�سكري  التعاون 

فيه  و�سارك  ال�»يونيفيل«،  يف 

التابع  �سعد  جوزيف  النقيب 

 – الع�سكري  التعاون  ملديرية 

املدين، واتفق احلا�سرون على 

مل�ساعدة  اجلهود  بذل  متابعة 

والرتكيز  املحلي،  املجتمع 

ع��ل��ى ن��وع��ي��ة ال��ن�����س��اط��ات 

وامل�ساريع.

الرائد  زار  مماثل،  اإط��اٍر  يف 

من   IVAN BIONDO
 – الع�سكري  التعاون  وح��دة 

االأمم  لقائد  التابعة  امل��دين 

لبنان،  يف  امل��وؤق��ت��ة  امل��ت��ح��دة 

للتعاون  االإقليمي  الق�سم 

امل�����دين يف   – ال��ع�����س��ك��ري 

حيث  مرجعيون،   – اجلنوب 

عقد اجتماع تن�سيقي ح�سره 

املذكور  الق�سم  اأعمال  م�سرّي 

و�سابط من مديرية املخابرات، 

بخ�سو�س  ال��ت��ب��اح��ث  ومّت 

التدريب التعريفي حول عمل 

الع�سكري  التعاون  مديرية 

اللبناين  اجلي�س  يف  املدين   –
.Induction Training

تدريب

ك��ذل��ك، ن��ّظ��م��ت وح��دة 

املدين   – الع�سكري  التعاون 

يف قيادة االأمم املتحدة املوؤقتة 

ت��دري��ب  ل��ب��ن��ان ج��ل�����س��ة  يف 

قوات  وحدات  تعريف  بهدف 

ت�سّلمت  التي  ال�»يونيفيل« 

بطبيعة  حديًثا،  مهماتها 

ال��ت��ع��اون  ال��ع��م��ل يف جم���ال 

الع�سكري – املدين، وكيفّية 

�سياغة التقارير وطبيعة عمل 

واجلمعيات  الوحدات  بع�س 

ال��ع��ام��ل��ة ���س��م��ن ق��ط��اع 

وقد ح�سر هذه  ال�»يونيفيل«. 

الق�سم  اأعمال  م�سرّي  اجلل�سة 

االإقليمي للتعاون الع�سكري 

اجلنوب  منطقة  يف  امل��دين   –
ال��ذي ق��ّدم اإي��ج��اًزا ع��ّرف فيه 

هيكلية  ع��ل��ى  امل��ت��درب��ن 

الع�سكري  التعاون  مديرية 

اللبناين،  اجلي�س  يف  املدين   –
واالأق�سام التابعة لها.

مديرّية  ن��ّف��ذت  ذل��ك،  اإىل 

املدين   – الع�سكري  التعاون 

من  تدريبّية،  ن�ساطات  عّدة 
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بينها جل�سات حول مهارات 

باالإ�سافة  ح�سرها  التوا�سل، 

�سباط  املديرية،  �سّباط  اإىل 

�سهاب  ف����وؤاد  كلية  م���ن: 

الكلية  واالأرك��ان،  للقيادة 

التعليم  معهد  احل��رب��ي��ة، 

مديرية  ال��رت��ب��اء،  مدر�سة   –
املخابرات،  مديرية  التوجيه، 

القوات  الع�سكرية،  ال�سرطة 

البحرية،  وال��ق��وات  اجل��وي��ة 

من  مدربن  باإ�سراف  وذل��ك 

اأر�سية  عن  »البحث  جمعية 

 search for م�����س��رتك��ة« 

common ground. هدفت 
ق���درات  تنمية  اإىل  ال����دورة 

وا�ستك�ساف  الع�سكرين، 

ل��غ��ة اجل�������س���د، واع��ت��م��اد 

ال��ت��وا���س��ل غ���ري ال��ل��ف��ظ��ي، 

على  التدريب  اإىل  باالإ�سافة 

التعامل مع الغ�سب  كيفية 

الن�سط،  واالإ�سغاء  والعدائية، 

والربجمة اللغوّية الع�سبية.

ك����ذل����ك، اف��ت��ت��ح��ت يف 

تدريبيتان،  دورت��ان  املديرية 

الع�سكرين  دور  حول  االأوىل 

ال��ت��ع��اون  االإن�����اث يف جم���ال 

تابعها  املدين،   – الع�سكري 

اإن������اث من  ع�����س��ك��ري��ون 

اجلي�س،  وح���دات  خمتلف 

عنا�سر  عمل  ح��ول  والثانية 

امل�ستوى  على   CIMIC ال��� 

�سباط  تابعها  ال��ت��ك��ت��ي، 

املديرية.  م��ن  واأف���راد  ورت��ب��اء 

حفل  ختامهما  يف  واأق��ي��م 

تخريج يف ح�سور م�سرّي اأعمال 

اإيلي  الركن  العميد  املديرية 

م�ست�سار  وم�ساعد  را�سد،  اأبي 

لبنان  يف  االإي��ط��ايل  ال�سفري 

 ،Valerio Giorgio ال�سيد 

وقائد فريق التدريب االإيطايل 

 Colonel Giribono
التدريب  فريق  اإىل   ،Stefano
االإيطايل و�سباط من املديري�ة.

مديريات
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الإن�ساين  ال��دويل  القانون  مدير  تراأ�س 

العميد مروان عيد جلنة و�سع تعليمات 

ع�سرين  ح�سانة  لكفالة  ع�سكرية 

ممتلًكا ثقافًيا ي�سعى لبنان لإدراجها 

يف ال�سجل اخلا�س يف الأمم املّتحدة ملنع 

متّتعها  بعد  �سّدها  عدائي  عمل  اأي 

وذل��ك  ال��دول��ي��ة،  القانونية  باحلماية 

بالإ�ستناد اإىل اإتفاقية لهاي للعام 1954 

امل�سّلحة  النزاعات  خالل  الثقافية  الأعيان  بحماية  املتعّلقة 

وبروتوكوليها )1954 و1999(. كما عقد العميد عيد اجتماًعا 

والثقافة  والعلم  للرتبية  املّتحدة  الأمم  منّظمة  مندوبة  مع 

جوزف  ال�سيد  يرافقها  ماغوير  مارتا  ال�سيدة   UNESCO
كريدي م�سوؤول الربامج يف وزارة الثقافة، مّت خالله ا�ستعرا�س 

لبنان،  يف  الثقافية  الأعيان  حماية  يف  اللبناين  اجلي�س  دور 

ون�ساطات املديرية يف هذا املجال.

ال��دورة  املديرية  نّظمت  التعليم  مديرية  مع  وبالتن�سيق 

التاأ�سي�سية الأوىل يف القانون الدويل الإن�ساين على ثالث دفعات، 

التي تابعها يف كلّية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان75 �سابًطا 

من خمتلف الوحدات العمالنية. وقد �سّدد مدير القانون الدويل 

اأهمية  على  ال��دورة  افتتاح  خالل  الإن�سان  وحقوق  الإن�ساين 

اإّنها  اإذ  الع�سكري،  التدريب  يف  الإن�ساين  الدويل  القانون  مادة 

حتّدد القواعد الواجب احرتامها من قبل الأطراف املتنازعة. 

كما �سّدد على �سرورة الن�سياع لهذا القانون يف زمن احلرب 

ل املدماك الأول  ويف زمن ال�سلم، موؤّكًدا اأّن هذه الدورة ت�سكِّ

لرتقاء متابعيها اإىل م�ستوى امل�ست�سار القانوين. كما اأ�سار اإىل 

القانون وحتقيق  اأحكام هذا  اللبناين تطبيق  التزام اجلي�س 

يف  الإن�سانية  وال�سرورات  الع�سكرية  ال�سرورات  بني  ما  التوازن 

جممل ن�ساطاته.

وتناولوا  املديرية  مالك  من  مدّربون  �سباط  الدورة  يف  حا�سر 

التي ُيفرت�س بال�سباط  الإن�ساين  الدويل  القانون  معظم جوانب 

مديريات

اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

العدد 116399/398

مديرية القانون الدويل الإن�ساين

تدريب مكّثف ون�ساطات مع جهات دولية



الأعوان يف القّوات امل�سّلحة اأن يكونوا على اإملام بها، بالإ�سافة 

اإىل درا�سة حالت تطبيقية بهدف تعزيز املعرفة وا�ستثمارها يف 

اأثناء النزاعات امل�سّلحة.

برئا�سة  لبنان  الكندي يف  التدريب  فريق  نّظم  اآخر،  اإطار  يف 

املقدم ريان �سميد والهيئة الوطنية ل�سوؤون املراأة اللبنانية، ندوة 

جمل�س  قرار  حول  والأرك��ان  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كّلية  يف 

الأمن رقم 1325 املتعّلق باملراأة وال�سالم والأمن، ح�سرها على 

بينهم  ومن  اجلي�س،  وح��دات  خمتلف  من  �سباط  دفعتني، 

�سباط اإناث.

ح�سرت الفتتاح �سفرية كندا يف لبنان ال�سيدة اإمانويل لمورو 

اإىل جانب مدير القانون الدويل الإن�ساين وحقوق الإن�سان العميد 

الن�ساط  اأّن حت�سري هذا  اإىل  اأ�سار فيها  األقى كلمة  الذي  عيد 

ا�ستقدم  الذي  الكندي  الفريق  من  كبرًيا  جمهوًدا  تطّلب 

�سباًطا مدربني من اخلارج. واإذ لفت العميد عيد اإىل اأّن القرار 

رقم 1325 الذي �سدر يف العام 2000، اأتى بعد حواىل ع�سرين عاًما 

املراأة  �سّد  التمييز  اأ�سكال  جميع  على  الق�ساء  اتفاقية  من 

ا  وخ�سو�سً ال�سباط  على  اأّنه  اأّكد   ،1979 العام  يف  وّقعت  التي 

املتعّلق  القرار  ل�سنع  ال�سرتاتيجي  الدور  اإىل  التطّلع  الإناث، 

بال�سالم وحّل ال�سراعات وتخفيف املعاناة الب�سرية.

والعلوم  احلقوق  يف  جم��ازون  �سباط  تابع  مّت�سل،  �سياق  يف 

يف  دورة  اجلي�س  وح��دات  خمتلف  من  والإداري���ة  ال�سيا�سية 

قانونني  م�ست�سارين  لتاأهيل  الإن�ساين،  الدويل  القانون  جمال 

اأمريكي  باإ�سراف فريق تدريب  وذلك  ع�سكريني يف الكّلية 

 ،DIILS القانونية  الدولية  للدرا�سات  الدفاعي  املركز  من 

لوي�س  نان�سي  وال��رائ��د  فيلب�س  ج��ون  املتعاقد  العقيد  قوامه 

والنقيب رو�سيل فريبي.

117 العدد 399/398



مديريات

املوا�سيع  ال����دورة  �سملت 

القائد،  م�سوؤولية  الآت��ي��ة: 

القانون الدويل الإن�ساين والقانون الدويل حلقوق الإن�سان، قواعد 

دور  اجلن�ساين،  العنف  القوة،  ا�ستخدام  قواعد  ال�ستباك، 

امل�ست�سار القانوين يف اجلي�س، وال�سفافية يف الق�ساء الع�سكري، 

ودرا�سة  احل��روب،  اأثناء  يف  ح�سلت  حالت  حتليل  عن  ف�ساًل 

حالت حتاكي الواقع. وقد نّوه ممثل الوفد التدريبي الأمريكي 

ا عن اعتزازه  الدورة، معرّبً ل�سباط  العايل  بامل�ستوى الأكادميي 

مبا يقوم به اجلي�س اللبناين من جهود لن�سر ثقافة القانون.

واأ�سرفت املديرية على دورتني تدريبيتني يف جمال تعزيز حماية 

املفو�سية  مع  والتعاون  بالتن�سيق  وذلك  امل�ست�سعفة،  الفئات 

.UNHCR ال�سامية لالأمم املّتحدة ل�سوؤون الالجئني يف لبنان

العاكوم  رنا  قزي،  جوين  للق�ساة  فكانت  املحا�سرات  اأّم��ا 

ري�سارد  ال�سامية مالك احل�سن،  املفو�سية  وملندوبي  وهال جنا، 

املعنية  القطع  الدورتني �سباط من  تابع  اإفرام.  ونبيل  عقيقي 

بهذا املجال وهي: ال�سرطة الع�سكرية، �سرطة املناطق، مديرية 

املخابرات، اأفواج احلدود الربية، والوحدات املنت�سرة على احلدود.

حما�سرة  الله  رزق  زي��اد  الركن  العقيد  األقى  اآخ��ر،  اإط��ار  يف 

بعنوان »مدخل اإىل القانون الدويل الإن�ساين«، واألقى الرائد �سياد 

الإن�سان«،  الدويل حلقوق  اأخرى بعنوان »القانون  فّواز حما�سرة 

الدولية  »الآليات  مو�سوع  يف  كمال  وليد  الرائد  حا�سر  بينما 

حلقوق الإن�سان وكيفية اإعداد التقارير«.





مديريات

اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون
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... وتخريج مدّربني

ن��ّظ��م��ت م��دي��ري��ة ال��ق��ان��ون ال���دويل 

بالتن�سيق  الإن�سان  وحقوق  الإن�ساين 

ال�ساد�سة  ال��دورة  التعليم،  مديرية  مع 

يف جمال القانون الدويل الإن�ساين والتي 

َحَملة  تابعها �سباط من اجلي�س من 

الإجازات يف العلوم ال�سيا�سية والإدارية 

واحلقوق.

املكّثف  ال����دورة  م��ن��ه��اج  ت�سّمن 

اإىل  مدخل  منها:  متعددة  موا�سيع 

ومبادئها  امل�سّلحة  النزاعات  قانون 

الع�سكرية،  العمليات  يف  واإدم��اج��ه 

ال��دول��ي��ة،  غ��ري  حة  امل�سلَّ ال��ّن��زاع��ات 

م�سوؤولية  الدولية،  اجلنائية  املحاكم 

القادة على جميع امل�ستويات، حماية 

باللجنة  تعريف  الثقافية،  الأعيان 

وباملفّو�سية  الأحمر  لل�سليب  الدولية 

يف  ودورهما  الالجئني  ل�سوؤون  ال�سامية 

املنهاج  وت�سّمن  امل�سّلحة.  النزاعات 

درا�سة  مّتت  اإذ  تطبيقًيا،  �سًقا  ا  اأي�سً

واختباًرا  معاجلتها،  وكيفية  حالت 

خطًيا لتقييم الطاّلب يف نهاية الدورة.

املديرية  من  �سباط  ال��دورة  يف  حا�سر 

بالإ�سافة  القيادة،  واأرك��ان  والكّلية 
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... وتخريج مدّربني

وال�سيد  طباجة  ب�سمة  ال�سيدة  اإىل 

الدولية  اللجنة  من  هاغوب  دانيال 

وال�سيدة  لبنان،  يف  الأحمر  لل�سليب 

مالك احل�سن من املفّو�سية ال�سامية 

ل�سوؤون الالجئني.

هدف الدورة

الإن�ساين  الدويل  القانون  مدير  د  وحدَّ

عيد  م��روان  العميد  الإن�سان  وحقوق 

خ��الل الف��ت��ت��اح ه��دف ال���دورة ال��ذي 

يتمّثل باإعداد مدّربني يف القانون الدويل 

»م�ست�سار  وظيفة  لإ�سناد  الإن�ساين. 

الإن�سان«  وحقوق  اإن�ساين  دويل  قانون 

اإليهم على �سعيد الوحدات الكربى، 

اأن يكون ال�سابط  والتي من �سروطها 

ال�سيا�سية  العلوم  اأو  احلقوق  يف  جماًزا 

دورة  تابع  قد  يكون  واأن  والإداري���ة، 

الإن�ساين،  الدويل  القانون  يف  متقّدمة 

�س  التخ�سّ �سرورة  على  ا  اأي�سً ورّك��ز 

التقّيد  اأهمية  وعلى  الأك��ادمي��ي 

كونها  املعاهدات  باأحكام  امليداين 

يحرتمها  ملن  الالزمة  احلماية  متنح 

الب�سرية  املعاناة  تخفيف  يف  وت�ساهم 

والأ�سرار املادية.

الذي  التخّرج  بحفل  الدورة  اخُتتمت 

العميد  وح�سره  الكّلية  يف  اأق��ي��م 

قائد  يا�سني  ب�سام  الطيار  ال��رك��ن 

مندوب  كار�سويل  واأن���درو  الكلية، 

يف  الأحمر  لل�سليب  الدولية  اللجنة 

املفّو�سية  من  عقيقي  وري�سارد  لبنان، 

ال�سامية ل�سوؤون الاّلجئني، وقادة قطع 

و�سّدد  ال��دورة.  يف  امل�ساركني  الطالب 

اأهمية  العميد عيد يف كلمته على 

الإن�ساين  الدويل  القانون  مادة  تدري�س 

امل�سّلحة  القوى  موجبات  حت��ّدد  التي 

الدولية  امل�سّلحة  ال��ّن��زاع��ات  خ��الل 

وغري الدولية، م�سرًيا اإىل �سرورة احرتام 

اللبناين  اجلي�س  والتزام  القانون  هذا 

التوازن ما  تطبيق اأحكامه وحتقيق 

وال�سرورات  الع�سكرية  ال�سرورات  بني 

ت�سليم  مّت  ب��ع��ده��ا  الإن�����س��ان��ي��ة. 

ال�سهادات لل�سباط املتخّرجني.





اإعداد: ندين البلعة خريالله

مترين
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Resolute Response

مكافحة الإرهاب البحري يف مترين م�سرتك

العميد  البحرية  القوات  قائد  ح�سور  يف 

قائد  ممثاًل  �ساهر  ح�سني  البحري  الركن 

من  وعدد  عون  جوزاف  العماد  اجلي�ض 

والأمريكي،  اللبناين  ني  اجلي�سَ �سباط 

نّفذت وحدات من القوات البحرية واجلوية وفوَجي مغاوير البحر والهند�سة، وال�سرطة الع�سكرية، 

 Resolute متريًنا قتالًيا م�سرتًكا ،Cimic والطبابة الع�سكرية ومديرية التعاون الع�سكري- املدين

Response اإىل جانب فريق تدريب اأمريكي. مبوجب الفر�سية التي قام عليها التمرين، نّفذت 
الوحدات امل�ساركة مهّمات: اعرتا�ض ال�سفن وتفتي�سها، البحث والإنقاذ، الغط�ض، اإتالف الذخائر، 

الأدّلة اجلنائية، التعاون الع�سكري- املدين، وطب الغط�ض.

تفا�سيل  ت�سّمن  اإيجاز  التمرين  �سبق 

لها،  امل��و���س��وع  وال�����س��ي��ن��اري��و  امل��ه��ّم��ة 

امل�ساركة  القوى  اإىل ت�سكيل  بالإ�سافة 

وم��ه��م��ة ك��ل م��ن��ه��ا. ب��ع��ده��ا ب���داأت 

مهّماتها  تنفيذ  امل�ساركة،  الوحدات 

على البقعة املمتّدة بني راأ�س الطري وراأ�س 

طربجا.

للتمرين،  امل��ح��ّدد  ال�سيناريو  وف��ق 

البحرية  القوات  عمليات  غرفة  تلّقت 

م��ع��ل��وم��ات ح���ول ت��ع��ّر���س م��رك��َب��ني 

و�سور   M/V Venus دام���ور  )الإن���زال 

متنيهما  وع���ل���ى   )M/V Mars
جمموعات  قبل  من  للخطف  لجئني، 

قبل  من  املركَبني  ر�سد  مّت  اإرهابية. 

للمراقبة  وامل��ن��ارة  عم�سيت  م��رك��َزي 

عمليات  غرفة  اأفادا  اللَذين  الرادارية، 

القوات  كّلفت  التي  اجلي�س  ق��ي��ادة 



على  ال�سيطرة  مبهّمة  القيام  البحرية 

امل��رك��َب��ني وحت��ري��ر ال��ره��ائ��ن واإخ���الء 

بالوحدات  ال�ستعانة  وبالتايل  امل�سابني، 

الالزمة لتنفيذ هذه املهّمة.

تنفيذ متقن ودقيق

ي�ساهدون  كانوا  الذين  احل�سور  اأمام 

وح�سن  الّتنفيذ  بدّقة  ماأخوذين  املناورة 

وّجهت  القوى،  خمتلف  بني  التن�سيق 

باجتاه  مراكبها  البحرية  ال��ق��وات 

التفتي�س  ف��رق  جتهيز  ومّت  ال��ه��دف، 

البحرية  للقوات  التابعة  وامل��داه��م��ة 

بال�ستعانة  وذلك  البحر،  مغاوير  وفوج 

اجلوية  حامات  قاعدة  من  بطوافات 

احلبال  بوا�سطة  ال�سريع  الهبوط  لتنفيذ 

.Fast Rope
بالتمرين  امل�ساركة  املراكب  اأبحرت 

جونية  قاعدة  من  خافرة  اإبحار  وتبعها 

تغطية  وتاأمني  الأويل  للتدخل  البحرية 

التابع   VBSS التفتي�س  لفريق  نارية 

 Puma1 للقوات البحرية. نقلت طوافة

الفريق   RHIB ال�سريعة  التدخل  وزوارق 

مداهمة  م��ن  الأوىل  باملرحلة  للبدء 

العنا�سر  فهبط  وتفتي�سهما،  املركَبني 

�سور  املركب  ال�سريع على منت  باحلبل 

فوج  م��ن  املتفجرات  �سرية  وتبعتهم 

الهند�سة بوا�سطة زورق Zodiac ملعاجلة 

يف  الإرهابيون  رماه  الذي  البحري  اللغم 

وتدّخل  وتفجريه،  عائم(  )برميل  البحر 

ف��ري��ق اإخ���الء ط��ّب��ي ب��وا���س��ط��ة ط��واف��ة 

.Puma2
نّفذ فريق املداهمة التابع ملغاوير البحر 

مترين
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املرحلة الثانية على منت املركب دامور 

طوافة  م��نت  على  ق��ّن��ا���س  م��ن  ب��دع��م 

احلزام  حامل  الإرهابي  عالج   HUEY
فوج  من  فريق  ت��وىّل  بينما  النا�سف، 

الهند�سة نزع هذا احلزام وتعطيله.

�سور  املركَبني  على  ال�سيطرة  بعد 

الإرهابيني،  من  وا�ستعادتهما  ودام��ور 

البحرية  جونية  قاعدة  اإىل  �سوقهما  مّت 

الطبابة  م��ن  جمموعة  قامت  حيث 

تباًعا  امل�سابني  ب��اإخ��الء  الع�سكرية 

اإىل  ونقلتهم  اإ�سابة  كل  خطورة  وفق 

فريق  قام  كما  القريبة.  امل�ست�سفيات 

والك�سف  الأدّلة  الأدّلة اجلنائّية مب�سح 

تعامل  واجل��ّث��ة،  النا�سف  احل��زام  على 

املوقوفني  مع  ال�سرطة  من  اآخ��ر  فريق 

امل��رك��َب��ني، يف حني  م��ن  اإن��زال��ه��م  بعد 

املدين  الع�سكري-  التعاون  فريق  تابع 

الإج��راءات  وفق  الرهائن  مع  التعامل 

املعتمدة.

اأهداف التمرين

القوى  متّر�س  اإىل  التمرين  هذا  يهدف 

وفق  وذلك  جمالت  عّدة  يف  امل�ساركة 

الآتي:

- ���س��ب��اط ال��ق��وات ال��ب��ح��ري��ة: ق��ي��ادة 

العمليات امل�سرتكة يف البحر.

عمليات  البحرية:  املراكب  اآم��رو   -

البحث والإنقاذ يف البحر.

ال�سفن  وتفتي�س  املداهمة  فريق   -

VBSS يف القوات البحرية ومغاوير البحر: 
مداهمة �سفن و�سوقها وتوقيفها.

عمليات  اجل��وي��ة:  ال��ق��وات  ط��ّي��ارو   -

البحث والإنقاذ.

مع  التعامل  الهند�سة:  فوج  عنا�سر   -

والألغام  النا�سفة  والأحزمة  املتفجرات 

البحرية.

- عنا�سر الطبابة الع�سكرية: الإخالء 

ومعاجلة  امل��ي��داين  والإ���س��ع��اف  الطبي 

حوادث الغط�س.

جمع  الع�سكرية:  ال�سرطة  عنا�سر   -

الأدّلة اجلنائّية.

الع�سكري-  التعاون  - عنا�سر مديرّية 

الرهائن  مع  التعامل   :Cimic امل��دين 

والالجئني.

التخطيط  التدريب على  اإىل  بالإ�سافة 

امل��ه��م��ات  وال��ت��ن�����س��ي��ق يف  وال��ت��ن��ف��ي��ذ 

امل�سرتكة.

اإىل  احل�سور  دعي  التمرين،  ختام  يف 

جونية  ق��اع��دة  يف  كوكتيل  ح��ف��ل 

البحرية.
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العملية تفا�سيل 

ب��داأت  التوجيه،  مديرية  بيان  ووف��ق 

مبحا�سرِة   2018/7/23 �سباح  العملية 

الفرعية  املفارق  وقطع  احلمودية  بلدة 

املطلوبون،  منها  يفرَّ  اأن  ميكن  التي 

و�سدِّ  البلدة  على  الطوق  اإحكام  وبعد 

كلِّ املخارج، با�سرت القوى الع�سكرية 

اإىل  و�سوًل  الآخر  تلو  واحًدا  املنازل  دهم 

اإ�سماعيل، حيث وقعت  زيد  منزل علي 

الأ�سلحة  اأن��واع  مبختلف  ا�ستباكات 

�سّت  من  لأكرث  وال�ساروخية  الر�سا�سة 

�ساعات.

مروحية  متّكنت  التفا�سيل،  ويف 

للجي�س من حتديد مكان املطلوب يف 

�سيارة »بيك اأب« من نوع ني�سان �سوداء 

وطليا،  احلمودية  بني  املمتد  ال�سهل  يف 

مقتله  اإىل  اأّدى  م��ا  ا�ستهدافه،  فتّم 

خالل  �سقط  كما  حممد،  و�سقيقه 

ال���س��ت��ب��اك��ات 

����س���ت���ة ق���ت���ل���ى، 

من  ج��م��ي��ع��ه��م 

املطلوبني.

م�����ع ان���ت���ه���اء 

يف  الدهم  عملية 

ب��ل��دة احل��م��ودي��ة 

املطلوب  ومقتل 

ع�������ل�������ي زي�������د 

�سبط  اإ�سماعيل، 

من  كبرية  كمّيات  منزله  يف  اجلي�س 

ومتو�سطة  خفيفة  واأ�سلحة  املخدرات 

ذلك،  اإىل  ع�سكرية.  وذخائر  واأعتدة 

لبنانًيا   16 توقيف  العملية عن  اأ�سفرت 

و25 �سورًيا.

العملية  ه��ذه  اأثبتت  لة،  املح�سّ يف 

الأمنية،  مبهّمته  م�ستمّر  اجلي�س  اأّن 

ليوؤّكد يوًما بعد اآخر اأّن �سيًئا لن يقَف 

اأمام حتقيقه الأمن للمواطنني.

اجلثث ت�سليم 

العامة  النيابة  اإ���س��ارة  اإىل  ا�ستناًدا 

اجلي�س  ق��ي��ادة  �سّلمت  الع�سكرية، 

اإىل  ثماٍن  اأ�سل  من  قتلى  �سبعة  جثث 

خالل  �سقطوا  قد  كانوا  والذين  ذويها، 

زيد  علي  املطلوب  منزل  دهم  عملية 

الأخ��ري،  اإىل  اإ�سافة  وه��م  اإ�سماعيل، 

واللبنانيون:  املطر،  ال�سوري ح�سني علي 

علي  اأح��م��د  ا�سماعيل،  زي��د  حممد 

اإ�سماعيل،  اأح��م��د  يحي  اإ�سماعيل، 

نعمان  وب��ول  ا�سماعيل،  حممد  زينب 

الذي كان موجوًدا داخل منزل املطلوب 

عملية  تنفيذ  خالل  اإ�سماعيل  علي 

الدهم. وبنتيجة املتابعة، تبنّي اأّن �سبب 

يومّيات 

اإعداد: نينا عقل خليل�أمنّية

العدد 126399/398

عملية نوعية للجي�ض ت�ستهدف اأحد اأهم 

اأوكار جتارة املخدرات وتوقيفات وم�سبوطات

نّفذ اجلي�ض عملية نوعّية اأ�سفرت عن الق�ساء 

التوقيف  املطلوب مبئات مذّكرات  اإمارَة  على 

بتهم الإجتار باملخّدرات، علي زيد اإ�سماعيل، 

بلدة  يف  والكائنة  اأ�سكوبار«  بـ»اإمارة  واملعروفة 

احلمودية - بريتال.

م�سّلحني  �سبعة  مع  قتل  الذي  واإ�سماعيل 

املطلوبني  اأخطر  من  العملية  خالل  اآخرين 

وتوجد يف حّقه 2941 مالحقة ق�سائية، وكان 

املراقبة  من  للتهّرب  عديدة  لأ�ساليب  يلجاأ 

قبل  من  واملتابعة  الر�سد  وبنتيجة  واملالحقة. 

عملية  وانطلقت  مكانه  حتديد  مّت  اجلي�ض، 

عّدة  فيها  �ساركت  خّطة  و�سع  بعد  توقيفه 

وا�ستمّرت  اجلّوية،  القوات  بينها  من  وحدات 

عّدة �ساعات.
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وجود املدعو نعمان هو ترّدده امل�ستمّر اإىل 

املخدرات.  تعاطي  بهدف  املنزل  ذلك 

التحقيقات جلالء كامل  فيما ت�ستمّر 

هوية اجلّثة املجهولة.

 الأفعال اجلرمية للقتلى الذين ق�سوا 

يف العملية

اأو�سحت  ال�سابقة،  لبياناتها  اإحلاًقا 

القتلى  اأّن   )2018/7/25( اجلي�س  قيادة 

العملية  تنفيذ  اأثناء  يف  ق�سوا  الثمانية 

ال�ست�سالم  رف�سهم  ب�سبب  املذكورة، 

بوا�سطة  الّنار  واإطالقهم  املداهمة  للقّوة 

اأ���س��ل��ح��ة ف��ردي��ة وم��ت��و���س��ط��ة ب��اجت��اه 

م��ّرات.  ع��ّدة  اإن��ذاره��م  رغ��م  عنا�سرها 

وال�ستجوابات  التق�سيات  اإج��راء  وبعد 

اأوردت  الاّلزمة باإ�سراف الق�ساء املخت�ّس، 

الأفعال اجلرمية لكّل منهم:

1- علي زيد اإ�سماعيل: مطلوب توقيفه 

مبوجب نحو عن 3000 مالحقة ق�سائية 

ومذكرات توقيف وخال�سات اأحكام، 

بحقه  ���س��ادرة  وحت��ر  بحث  وب��الغ��ات 

وترويجها،  باملخدرات  الإجت��ار  بجرائم: 

عملة  ت��روي��ج  ت��زوي��ر،  ���س��ي��ارات،  �سرقة 

نار  اإطالق  اأ�سلحة،  �سلب، جتارة  مزّورة، 

على املواطنني وقتل اأحد الع�سكريني يف 

اأثناء اإحدى حماولت توقيفه.

زي��د  حم��م��د   -2

�سقيق  اإ�سماعيل: 

ع�����ل�����ي، ك����ان 

م���������س����وؤوًل ع��ن 

ن�ساطاته  جميع 

اجل������رم������ي������ة، 

للق�ساء  ومطلوًبا 

 416 مب����وج����ب 

ق�سائية  مالحقة 

�سادرة بحقه بجرم 

باملخدرات  الإجتار 

والأ�سلحة والذخائر احلربية، تزوير، قتل، 

ع�سكريني  تهديد  واح��ت��ي��ال،  ن�سب 

وحماولة قتلهم، و�سرق��ة �سي��ارات.

مطلوب  اإ�سماعيل:  علي  اأحمد   -3

للق�ساء مبوجب مالحقة ق�سائية بجرم 

واإطالق  وترويجها،  باملخدرات  الإجت��ار 

النار على عنا�سر القوى الأمنية.

مطلوب  اإ�سماعيل:  اأحمد  يحيى   -4

ق�سائية  مالحقة   12 مبوجب  للق�ساء 

باملخدرات،  الإجتار  بجرم  بحقه  �سادرة 

وذخائر  واأعتدة  اأ�سلحة  حيازة  ال�سرقة، 

حربية.

5- بول جان نعمان: مقرب من القتيل 

علي زيد اإ�سماعيل، ويرتدد اإليه ب�سكل 

وهو  جمموعته  �سمن  ويعمل  م�ستمر، 

متورط يف تعاطي املخدرات.

6- زينب حممد اإ�سماعيل: والدة القتيل 

املجموعة  مع  موجودة  كانت  علي، 

اأقدم عنا�سرها على فتح  التي  امل�سّلحة 

النار على عنا�سر القوة املداهمة.

املرافق  املطر:  علي  ح�سني  ال�سوري   -7

اإ�سماعيل  علي  للقتيل  ال�سخ�سي 

و�سائقه، وهو متورط يف جميع ن�ساطاته 

اجلرمية، ومطلوب للق�ساء مبوجب 365 

بجرم  بحقه  �سادرة  ق�سائية  مالحقة 

�سرقة  وترويجها،  ب��امل��خ��درات  الجت���ار 

�ساروخية  قذيفة  اأُطلق  وقد  ال�سيارات، 

باجتاه القوة املداهمة.

ال�سم�ايل:  ح�سن  رك��ان  ال�سوري   -8

اجلرمي��ة،  ال�سواب��ق  اأ�سح��اب  من 

باأعم��ال  لقيام��ه  ق�سائًي��ا  مطل��وب 

تخريبي��ة.



يومّيات 

�أمنّية

العدد 128399/398

اإحالت وتوقيفات

• اأحالت مديرية املخابرات على الق�ساء 
املخت�س:

ينتمون  لبنانيني،  موقوفني  ثمانية 

قاتلوا  الإره��اب��ي«  »داع�س  تنظيم  اإىل 

اأُوقفوا  وقد  والعراق،  �سوريا  يف  �سفوفه  يف 

بالتعاون  املخابرات  مديرية  اإىل  و�ُسّلموا 

يف  وذل��ك  �سديقة،  اأمنية  اأج��ه��زة  م��ع 

الإرهاب،  ملحاربة  الدويل  التحالف  اإطار 

الق�سائية  ال�سلطات  مع  وبالتن�سيق 

اللبنانية املخت�سة )2018/8/1(.

• اأوقفت مديرية املخابرات:
يف  ب��ري��ط��ع  خ�سر  ح�سني  امل��دع��و   -

بتاريخ  اأقدم  والذي  ال�سّلم،  حّي  منطقة 

حممد  املواطن  قتل  على   2018/6/27

زهر، اإثر خالف بينهما نتيجة ت�سجيع 

فرق ريا�سية يف املنطقة )2018/7/28(.

ح�سني  املدعو   -

يا�سني  اب��راه��ي��م 

���س��ور،  م��دي��ن��ة  يف 

بجرم  وامل��ط��ل��وب 

باجتاه  نار  اإط��الق 

قوى  عنا�سر  اأح��د 

الأم����ن ال��داخ��ل��ي 

واإ�سابتهما  الدوير  بلدة  �سقيقته يف  وابنة 

تعاطي  على  ا  اأي�سً ولإق��دام��ه  ب��ج��روح، 

ح�سي�سة الكيف )2018/7/6(.

الّنار  لإطالقه  الزغبي  ج��اد  املدعو   -

�سيارة  باجتاه  الك�سليك  منطقة  يف 

اإ�سابة  دون  من  احل��داد  �سيمون  يقودها 

اأحد باأذى )2018/7/15(.

يف  الدين  �سرف  فهد  اأحمد  املدعو   -

لإطالقه  البقاع،   – ك�سارة  منطقة 

الّنار من م�سد�س حربي واإ�سابة �سخ�س يف 

قدمه، ولإقدامه بتاريٍخ �سابق، بال�سرتاك 

على  �سابًقا(،  )اأوق��ف  اآخ��ر  �سخ�س  مع 

م���ط���اردة جم��ّن��د يف 

اللبناين  اجل��ي�����س 

ب�سيارته.  وده�����س��ه 

بحوزته  بط  �سُ وق��د 

م�������س���د����س ح��رب��ي 

وك�����م�����ّي�����ة م��ن 

الكيف  ح�سي�سة 

.)2018/7/18(

امل����دع����ّوي����ن:   -

ع��م��ران الأح��م��د، 

ع���ل���ي الأح����م����د، 

ح�����س��ن الأح���م���د 

يف  ق��ا���س��م،  وح�سني 

ح�سن،  بئر  منطقة 

جتارة  بتهمة  وذلك 

امل�����خ�����درات. وق���د 

��ب��ط ب��ح��وزت��ه��م  ���سُ

م��ن  ظ����رًف����ا   322

الكوكايني  م��ادة 

من  ع��ّي��ن��ة  و148 

ب���از ال��ك��وك��اي��ني 

وم��ب��ل��غ م���ن امل���ال 

.)2018/7/22(

عبدالل�ه  حممد  اأح��م��د  ال�����س��وري   -

واللبنانيني علي خ�سر الع�س، وذو الفقار 

ابراهيم  اأ�سامة  رباح، وح�سني  حكمت 

يف  جميعهم  مو�سى،  خليل  وح�سني 

تعاطي  ب��ج��رم  اجل��ن��وب��ي��ة،  ال�ساحية 

�سالح  وحمل  �سلب  واأعمال  املخدرات 

ب�سكٍل ظاهر )2018/8/4(.

املخابرات  مديرية  من  دورية  دهمت   •
منازل عائدة ل��:

- عدد من املطلوبني يف بلدة الكني�سة 

– البقاع، واأوقفت املدعَوين ح�سني علي 
ال�سمايل،  �سمري  ع��دي  وحممد  زعيرت 

املخابرات،  مادة  ترويج  على  لإقدامهما 

كمّية  بداخلهما  حقيبتني  و�سبطت 

لت�سنيعها،  واآل���ة  امل��ذك��ورة  امل���واد  م��ن 

امل��دع��و حم��م��د عقيل  اأوق��ف��ت  ك��م��ا 

م��زّورة  هوية  على  ل�ستح�ساله  زعيرت 

.)2018/7/5(

- امل���دع���و ���س��م��ري ح�����س��ني زع��ي��رت يف 
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عّدة  مبوجب  املطلوب  بعلبك  مدينة 

والجتار  نار  اإطالق  جرم  اآخرها  وثائق، 

تفتاف  كنعان  لوؤي  واملدعو  باملخدرات، 

من  اأ�سخا�س  تهريب  على  لإق��دام��ه 

ولرتباطه  وبالعك�س،  �سوريا  اإىل  لبنان 

باأ�سخا�س نا�سطني يف هذا املجال.

- املطلوَبني خ�سر اأكرم زعيرت املعروف 

يف   _ زعيرت  علي  ون��وح  زعيرت«،  ب�»اأ�سد 

دون  ال�سراونة من  حي   – بعلبك  مدينة 

اإط��الق  بجرم  وذل��ك  عليهما،  العثور 

�سبطت  حيث  باملخدرات،  والإجت��ار  نار 

اإىل  بالإ�سافة  امل��خ��درات  م��ن  كمّية 

دولر   100 ال�  فئة  من  م��زّورة  نقدية  اأوراق 

اأمريكي)2018/7/6(.

برج  حمّلة  يف  املطلوبني  من  ع��دد   -

الرباجنة، واأوقفت املدعو ح�سني حجازي 

املطلوب بجرم تعاطي املخدرات والجتار 

ح�سي�سة  م��ن  كمّية  و�سبطت  بها، 

الكيف ومبلًغا من املال. واأوقفت القّوة 

نف�سها املدعو جعفر علي جعفر املطلوب 

بالغات  عّدة  ولوجود  نار  اإط��الق  بجرم 

توقيف �سادرة بحقه. واملدعو خالد اأحمد 

عواد يف حمّلة حتويطة الغدير، واملطلوب 

مبقتل  والت�سّبب  ن��ار  اإط���الق  ب��ج��رم 

بالأ�سلحة  الجتار  اإىل  بالإ�سافة  �سخ�س، 

واملخدرات وتعاطيها)2018/7/13(.

- املدعو اأمين حممد احلجريي يف بلدة 

التنظيمات  اأحد  اإىل  لنتمائه  عر�سال، 

داخل  وع��رثت  اأوقفته  وق��د  الإره��اب��ي��ة. 

منزله على عدد من البنادق وامل�سد�سات 

العائدة  الذخائر  من  وكمية  احلربية، 

ال�سيد  بنادق  من  عدد  اإىل  اإ�سافة  لها، 

واأجهزة الت�سال وكامريات  واحلوا�سيب 

متنوعة  ع�سكرية  واأع��ت��دة  املراقبة، 

.)2018/7/17(

بلدة  يف  اأم���ون  ه��الل  امل��دع��و  منزل   -

حيث  املنافع،  امل�سري  خمّيم  عر�سال- 

الطّبية من  الأدوية  �سبطت كمّية من 

خمتلف الأ�سناف )2018/7/22(.

اأنف�سهم اإىل مديرية  اإرهابّيون �سّلموا 

املخابرات

ال�سهابي  اأمني  زياد  الفل�سطيني  �سّلم 

اإىل  نف�سه  احل��ل��وة  ع��ني  خم��ّي��م  م��ن 

وهو   ،)2018/7/19( املخابرات  مديرية 

�سقيق الإرهابي يف 

القاعدة  تنظيم 

ال�سهابي،  اأ�سامة 

وك�������ان ي��ع��م��ل 

مل�����س��ل��ح��ت��ه، وه��و 

باإرهابيني  يرتبط 

داخ�����ل امل��خ��ّي��م 

امل����ذك����ور. وق��د 

����س���درت ب��ح��ّق��ه 

م�����الح�����ق�����ات 

ق���������س����ائ����ي����ة 

مع  ل����س���رتاك���ه 

بتاأليف  اآخ��ري��ن 

باأعمال  وال��ق��ي��ام  م�سّلحة،  ع�سابة 

وذخائر  اأ�سلحة  ونقل  واإرهابية  اإجرامية 

واإطالق النار على اجلي�س يف العام 2008.

كذلك، اأقدم املطلوب الإرهابي اأحمد 

حممد كيلو املوجود داخل خمّيم عني 

املديرية  اإىل  نف�سه  ت�سليم  على  احللوة، 

املذكورة )2018/7/30(.

���س��ّل��م   ،2018/8/4 ت���اري���خ  ويف 

كرمي  اأحمد  الل�ه  عبد  الفل�سطينيون 

اإبراهيم  وطارق  احللوة(،  عني  )خمّيم 

)خمّيم  فندي  حممود  وح�سن  ال�سعدي 

مذكرات  بعّدة  املطلوبون  الر�سيدية(، 

توقيف اأنف�سهم اإىل املديرية نف�سها.

اأحزمة نا�سفة يف جرود عر�سال

املخابرات  مديرية  من  دوري��ة  ع��رثت 

)2018/7/22( يف وادي حميد �سرقي بلدة 

عر�سال، على خم�سة اأحزمة نا�سفة من 

الإرهابية، وعمل  خمّلفات املجموعات 

فوج الهند�سة على اإجراء الاّلزم.

 

2633 موقوًفا

�سهر  خ��الل  اجلي�س  وح��دات  اأوقفت 

من  ا  �سخ�سً  2633 املن�سرم،  ح��زي��ران 

جن�سيات متنّوعة، وجاء يف البيان الذي 

 )2018/7/11( التوجيه  مديرية  اأ�سدرته 

بع�سهم  لتوّرط  توقيفهم  مّت  هوؤلء  اأّن 

الإجت���ار  منها  خمتلفة،  ج��رائ��م  يف 

�سرقة  ب��اأع��م��ال  وال��ق��ي��ام  ب��امل��خ��درات 

وممنوعات،  اأ�سلحة  وحيازة  وتهريب 

من  اللبنانية  الأرا�سي  داخل  والتجّول 

�سيارات  وقيادة  �سرعية،  اإقامات  دون 

ودّراجات نارية من دون اأوراق قانونية.

حربية  اأ�سلحة  امل�سبوطات  و�سملت 

من  وكمّيات  الأن���واع،  خمتلف  من 

وع��دًدا  واملخ�درات،  اخلفيف�ة  الذخائر 

م��ن اأج��ه��زة الت�����س�����الت وك��ام��ريات 

و61  اآلي�ة   67 اإىل  بالإ�سافة  املراقبة، 

دّراجة ناري�ة.



يومّيات 

�أمنّية
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اجلي�ض يفّكك منظومة جت�س�ض تابعة 

للعدو الإ�سرائيلي

حمّلة  يف  اجلي�س  من  ق��ّوة  فّككت 

اللبنانية،  الأرا���س��ي  داخ��ل  كفر�سوبا 

منظومة جت�س�س تابعة للعدو الإ�سرائيلي، 

بالتعاون  الع�سكري  اخلبري  قام  حيث 

مع قوات ال�»يونيفيل« باتخاذ الإجراءات 

الاّلزمة )2018/6/22(.

 

... ويعرث على ج�سم م�سبوه بني بلدتي 

اخلرايب وعدلون

املخابرات  مديرية  م��ن  دوري���ة  ع��رثت 

الأ�سود،  اأبو  حمّلة  يف  م�سبوه  ج�سم  على 

على �ساطئ البحر ما بني بلدتي اخلرايب 

الك�سف  بعد  تبنّي  وق��د  وع��دل��ون، 

الع�سكري،  اخلبري  قبل  من  عليه 

اأّن���ه ع��ب��ارة ع��ن ج��ه��از »���س��ون��ار« 

ي�ستخدم  متفجرات  دون  �سرقي من 

وُيرمى  والغّوا�سات،  ال�سفن  لتعّقب 

من الطوافات الع�سكرية اأو ال�سفن 

احلربية )2018/7/23(.

 

... ومينع حماولة خطف 

مواطنني لبنانيني

للعدو  تابعة  راجلة  دورية  اأقدمت 

حمّلة  يف   )2018/7/12( الإ�سرائيلي 

حماولة  على  كفر�سوبا،  ب�سطرة- 

كانا  لبنانيني  مواطنني  خطف 

املحّلة  يف  املا�سية  برعي  يقومان 

دون  من  املذكورة 

من  تتمّكن  اأن 

اأقدمت  وقد  ذلك. 

ال�����دوري�����ة ع��ل��ى 

اإط���الق ال��ّن��ار من 

اأح��د،  اإ�سابة  دون 

واقتادت ق�سًما من قطيع املا�سية العائد 

الأرا�سي  داخل  اإىل  اأعادته  ثم  للراعيني، 

اللبنانية.

واأقدمت دورية اأخرى )2018/7/19( على 

اجتياز خط الن�سحاب مل�سافة حواىل 25 

املتحفظ  اللبنانية  الأرا�سي  داخل  مرًتا 

عليها يف خراج بلدة كفر�سوبا، وحاولت 

خطف اأحد الرعاة من دون اأن تتمّكن 

وح����دات اجلي�س  ات��خ��ذت  ذل���ك.  م��ن 

الاّلزمة،  الإج��راءات  املنطقة  يف  املنت�سرة 

قّوات  مع  اخلرق  مو�سوع  متابعة  ومّتت 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

 

القيادة تو�سح

اأوردت اإحدى ال�سحف املحّلية يف عددها 

ال�سادر بتاريخ 2018/7/30، مقاًل يت�سّمن 

يف  �سابط  توقيف  ح��ول  معلومات 

اجلي�س.

بياٍن  يف  اجلي�س  قيادة  اأو�سحت 

ال�سابط  اأّن  بالتاريخ نف�سه،  اأ�سدرته 

ب�سبب  اأوقف  قد  املقال  يف  املذكور 

الّتهم  باقي  واأّن  ر���س��وة،  تقا�سيه 

تتعّلق ب�سطب  والتي  اإليه،  املن�سوبة 

مع  بالتعامل  فيهم  م�ستبه  اأ�سماء 

العدو الإ�سرائيلي، غري �سحيحة.

كما دعت القيادة و�سائل الإعالم 

اإىل توّخي الّدقة يف تناول اأّي معلومات 

الع�سكرية،  باملوؤ�س�سة  تتعّلق 

والعودة اإليها للتثّبت من �سّحة هذه 

املعلومات قبل ن�سرها، وحلني �سدور 

نتائج التحقيق.







اإعداد: نينا عقل خليل

جي�شنا
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قيادة اجلي�ش تكّرم ق�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

ك��ّرم��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش، يف 

ق��وات  اآب،  م��ن  الأول  منا�سبة 

و�سباطها،  املوؤقتة  املّتحدة  الأمم 

مطعم  يف  غ��داء  حفل  فاأقامت 

ح�سره  ال�سياحية،  �سور  ا�سرتاحة 

اللواء  الع�سكري  املجل�ش  ع�سو 

الركن جورج �سرمي ممّثلاً قائد 

ع��ون،  ج���وزاف  العماد  اجلي�ش 

اللواء  اجلديد  القوات  هذه  وقائد 

بالإ�سافة  ك��ول،  دي��ل  �ستيفانو 

والفعاليات  ال�سباط  اإىل عدد من 

الر�سمية والروحية.

واأل���ق���ى ق��ائ��د ق��ط��اع ج��ن��وب 

روبري  الركن  العميد  الليطاين 

امل��ن��ا���س��ب��ة،  ال��ع��ل��م ك��ل��م��ة يف 

ا  متوجهاً باحل�سور  فيها  رّح��ب 

الدولية على  القوات  اإىل  بالتقدير 

للمهّمة  واإخل�سها  ت�سحياتها 

املوكلة اإليها.

واأثنى اللواء ديل كول على الدور 

اجلي�ش  به  ي�سطلع  الذي  الوطني 

ا  م��وؤّك��داً اجل��ن��وب،  يف  اللبناين 

من  العايل  بامل�ستوى  ك  التم�سّ

اجلانبني،  بني  والتن�سيق  التعاون 

الدائم  الدولية  ال��ق��وات  وح��ر���ش 

مع  العلقات  اأف�سل  اإقامة  على 

املواطنني اجلنوبيني.

اأّم�����ا ال���ل���واء ال���رك���ن ���س��رمي 

امل�سرية  عن  كلمته  يف  فتحّدث 

فيها  احت���د  ال��ت��ي  امل�����س��رتك��ة 

عنا�سر  مع  اجلي�ش  ع�سكرّيو 

قوات الأمم املتحدة، مت�ساركني 

ا  م�سرياً واجلندية،  ال�سرف  ر�سالة 

على  للحفاظ  يعملون  اأّنهم  اإىل 

القرار  وفق  اجلنوبية  احلدود  اأمن 

العدو  خ��روق��ات  ومعاجلة   ،1701

الإ�سرائيلي، ف�سلاً عن امل�ساهمة 

يف ت��ع��زي��ز ���س��م��ود امل��واط��ن��ني يف 

اأر�سهم، عرب م�ساعدات وم�ساريع 

مبا�سرة  ترتبط  اإمنائية خمتلفة، 

و�سوؤونهم  اليومية  بحياتهم 

الجتماعية.

نائب وزير اخلارجية الربيطاين 

يزور ف�ج احلدود الربية الرابع

الربيطاين  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  ن��ائ��ب  زار 

الربيطاين  الدبلوما�سي  اجلهاز  ورئي�ش 

راأ�ش  على   Simon Mcdonald ال�سيد 

ح�سور  يف  م��راف��ق،  وف��ٍد 

اأجهزة  �سباط  من  عدد 

ال��ق��ي��ادة، ف��وج احل��دود 

وتعّرف  ال��راب��ع،  الربية 

وحاجاته  معداته  اإىل 

قائد  قّدمه  اإيجاز  عرب 

اإبراهيم  العميد  الفوج 

�سلوم. كما اّطلع على 

من�ساآته وعلى ن�ساطاته 

اأحد  وتفّقد  العملنية 

اأبراج املرقبة التابعة له.



ال�����س��وري��ة على  الأزم����ة  »ت��داع��ي��ات 

عنوان  والدولية«،  الإقليمية  العلقات 

البحوث  مركز  نّظمها  التي  املحا�سرة 

اجلي�ش،  يف  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات 

للمركز  التنفيذية  امل��دي��رة  وقّدمتها 

للدرا�سات  ال�سرتاتيجي  ال�ست�ساري 

ظبي  اأب��و  يف  وامل�ستقبلية  القت�سادية 

اخلطيب،  قليلت  دان��ي��ا  ال��دك��ت��ورة 

الأ���س��غ��ال  ف��وج  ق��ائ��د  ح�سور  يف  وذل���ك 

بزي  حممد  الركن  العميد  امل�ستقل 

ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  مم��ّث��لاً 

ع���ون، ورئ��ي�����ش م��ك��ت��ب ال��درا���س��ات 

الركن  العمي�د  امل��رك��ز  يف  الوطنية 

كبي��ر  ع��دد  جانب  اإىل  القزح،  �سعيد 

م��ن �سب��اط اجلي���ش.

حما�سرتها  يف  اخل��ط��ي��ب  ت��ن��اول��ت 

الأزم��ة  �سّببتها  التي  والفر�ش  املخاطر 

واأخرى،  دولة  بني  تتفاوت  والتي  ال�سورية 

اأّن هذه الأزمة  م�سرية يف هذا الإطار اإىل 

قلبت التوازنات يف العلقات الإقليمية 

والدولية.

جي�شنا
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عقيلة قائد 

اجلي�ش تكّرم اأبناء 

الع�شكريني ال�شهداء
العماد  عقيلة  كّرمت 

ال�سيدة  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د 

فدعتهم  ال�سهداء،  الع�سكريني  اأبناء  عون  نعمت 

 – الرتباء  ن��ادي  يف  غ��داء  اإىل  اآب  من  الأول  منا�سبة  يف 

الوقت  بع�ش  جانبهم  اإىل  اأم�ست  حيث  الفيا�سية، 

وحتدثت اإليهم مطمئّنة اإىل اأحوالهم.

حما�شرة يف مركز البح�ث ال�شرتاتيجية

ح�ل تاأثري الأزمة ال�ش�رية على العالقات الإقليمية والدولية



العميد  ح�����س��ور  يف 

الركن نّواف اجلباوي 

الأركان  رئي�ش  نائب 

ممّث�لاً  للعمليات 

العماد  اجلي�ش  قائد 

وعميد  عون،  جوزاف 

ك���ّل���ي���ة احل���ق���وق 

ال�سيا�سية  وال��ع��ل��وم 

اجلامعة  يف  والإداري���ة 

الدكتور  اللبنانية 

ك���م���ي���ل ح��ب��ي��ب، 

واأع�������س���اء ال��ه��ي��ئ��ة 

امل�سرتكة،  الإداري����ة 

وع������دد م����ن ك��ب��ار 

ال�سباط، كّرم مركز 

وال��درا���س��ات  البحوث 

ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة 

اجلامعة  من  اأ�ساتذة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة و���س��ب��اط 

حما�سرين يف »برنامج 

الدرا�سات  يف  املا�سرت 

ال�سرتاتيجية«، وذلك 

يف حفل ع�ساء اأُقيم يف 

نادي ال�سباط – الريزة.

ت��خ��ّل��ل الح��ت��ف��ال 

اجلامعة  فيها  �سكر  اجلي�ش  قائد  العماد  ملمّثل  كلمة 

اللبنانية واأ�ساتذتها على التعاون مع اجلي�ش اللبناين يف جمال 

التدريب.

العميد  املركز  يف  الوطنية  الدرا�سات  مكتب  رئي�ش  واألقى 

امل�سوؤولية  ال�سركاء يف  القزح كلمة حّيا فيها  الركن �سعيد 

للمحافظة  والتعب  النجاح  هّم  اجلي�ش  مع  يتحّملون  الذين 

اجلامعة  م�سداقية  وعلى  لل�سهادة،  العلمية  القيمة  على 

ا اإىل املزيد من التعاون بني  اللبنانية واجلي�ش اللبناين متطّلعاً

الطرفني.

فيها  ثّمن  كلمة  حبيب  كميل  الدكتور  األقى  كذلك، 

ا اأّن القتال واملعرفة هما اأ�سلوبني متلزمني  دور اجلي�ش، معترباً

حلماية الوطن.

ا  ويف اخلتام، قّدم العميد الركن اجلباوي ومدير املركز دروعاً

للأ�ساتذة املحا�سرين املحتفى بهم.
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مركز البح�ث 

والدرا�شات 

ال�شرتاتيجية

يكّرم اأ�شاتذة 

و�شباًطا 

حما�شرين يف 

برنامج املا�شرت



اأُقيم يف ثكنة بنوا بركات 

من�ساآت  ت�سّلم  حفل  �سور،   -

م�����س��ب��ق��ة ال�����س��ن��ع و���س��ي��ارة 

مولدات  غيار  وقطع  اإطفاء 

ق��ّوات  قّدمتها  كهربائية 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

اللبناين، وذلك  هبة للجي�ش 

جنوب  قطاع  قائد  ح�سور  يف 

الركن  العميد  الليطاين 

قائد  م�مّثلاً  العلم  روب���ري 

العماد جوزاف عون،  اجلي�ش 

)ال�سابق(  القّوات  هذه  وقائد 

اللواء مايكل بريي على راأ�ش 

عدٍد  جانب  اإىل  مرافق،  وفٍد 

من ال�سباط.

بعد الن�سيد الوطني اللبناين 

امل��ت��ح��دة،  الأمم  ون�����س��ي��د 

يف  كلمة  ب��ريي  اللواء  األقى 

بني  القائم  والتن�سيق  التعاون  اأهمّية  فيها  اأّك��د  املنا�سبة، 

اجلي�ش اللبناين وال�»يونيفيل« يف منطقة جنوب الليطاين، ملا 

له من اأثر يف احلفاظ على الأمن وال�ستقرار يف املنطقة.

العلم كلمة �سكر فيها  العميد الركن  األقى  من جهته، 

املتحدة  الأمم  ق��وات  ق��ي��ادة 

ما  على  لبنان  يف  العاملة 

قّدمته من م�ساعدات، كما 

اجلي�ش  درع  بريي  للواء  قّدم 

تقدير  ع��رب��ون  ال��ت��ذك��اري 

وامتنان.

كذلك، ت�سّلم اجلي�ش من 

العاملة  الفنلندية  ال��وح��دة 

املتحدة  الأمم  ق��وات  �سمن 

من�ساأة   12 لبنان  يف  املوؤقتة 

بالإ�سافة  ال�سنع،  م�سبقة 

تاأهيلها  مّت  مكاتب  اإىل 

بتمويل من الوحدة الكورية، 

يف  اأُقيما  احتفالني  يف  وذلك 

�سور،   – بركات  بنوا  ثكنة 

الركن  العميد  ح�سرهما 

العماد  مم�ّثلاً  العلم  روب��ري 

الوحدة  وقائد  اجلي�ش  قائد 

 ،Marco Hirsimäkiاملقدم الفنلندية 

 Jin Chul وقائد الوحدة الكورية العقيد

Ho، اإىل جانب �سباط من اجلانبني.
يف  العلم  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى  وق��د 

املنا�سبتني كلمة نّوه فيها بالدعم الذي 

والكورية  الفنلندية  الوحدتان  تقّدمه 

موا�سلة  ا  م��وؤّك��داً اللبناين،  للجي�ش 

ُي�سهم  مبا  املقبلة،  الأي��ام  يف  التعاون 

احلدودية  املناطق  يف  ال�ستقرار  دعم  يف 

كما   .1701 القرار  ملندرجات  الكامل  والتطبيق  اجلنوبية، 

تل كتابي �سكر با�سم العماد قائد اجلي�ش و�سّلمهما لقائدي 

اجلي�ش  درع  لهما  قّدم  كما  والكورية،  الفنلدية  الوحدتني 

التذكاري عربون تقدير وامتنان.

جي�شنا
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اجلي�ش يت�شّلم هبات من قّ�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان



خليل  �سليم  العميد  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  قائد  ح�سور  يف 

وال�سفري  ع��ون،  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش  قائد  ممّثلاً  الفغايل 

وفٍد  راأ�ش  Massimo Marotti على  ال�سيد  لبنان  الإيطايل يف 

اللواء  ثكنة  يف  اأُقيم  ال�سباط،  من  عدد  جانب  اإىل  مرافق، 

املختلفة  الع�سكرية  املعدات  من  كمّية  ت�سّلم  احتفال 

قّدمتها ال�سلطات الإيطالية اإىل اجلي�ش اللبناين.

اأعرب  املنا�سبة،  يف  كلمة   Marotti ال�سفري  واألقى 

يف  اللبناين  اجلي�ش  جلهود  ب��لده  »تقدير  عن  فيها 

على  »عزمها  ا  موؤّكداً وا�ستقراره«،  لبنان  اأمن  على  احلفاظ 

موا�سلة التعاون الع�سكري يف املرحلة املقبلة«.

العماد  با�سم  الفغايل كتاب �سكر  العميد  من جهته، تل 

ال�سفري الإيطايل، كما قّدم له وملدير �سركة  اإىل  عون و�سّلمه 

اجلي�ش  درع   Giovanni Giustino ال�سيد  بالوكالة   CEIA
التذكاري، عربون تقدير وامتنان.

ب��رن��ام��ج  اإط������ار  يف 

الع�سكرية  امل�ساعدات 

يف  اجلي�ش  ت�سّلم  اللبناين،  للجي�ش  �سة  املخ�سّ الأمريكية 

نوع  املدّرعة  القتال  اآليات  من  الرابعة  الدفعة  ب��ريوت،  مرفاأ 

لها،  العائدة  اجلزئيات  مع  ثمانية  وعددها   ،BRADLEY

وذلك يف ح�سور عدد من ال�سباط ووفد من ال�سفارة الأمريكية.

ال�سباط  اللوج�ستي يف ح�سور عدد من  اللواء  كذلك، ت�سّلم 

واأع�ساء من ال�سفارة الكندية، عرب مرفاأ بريوت، اأربع �ساحنات 

ال�سلطات  نقل، و�سهريجي مياه وحمروقات، مقّدمة هبة من 

الكندية مل�سلحة اجلي�ش اللبناين.
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... ومعدات ع�شكرية خمتلفة من ال�شلطات الإيطالية

... واآليات اأمريكية وكندية
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ممّثل قائد اجلي�ش 

خماطًبا خّريجي 

دورة قائد كتيبة 

التا�سعة والأربعني:

اجلي�ش يحتاج اإىل 

اإرادتكم وقدراتكم

ف��وؤاد  كّلية  ق��ائ��د  ت��راأّ���ش 

والأرك���ان  للقيادة  �سهاب 

ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ال��ط��ّي��ار 

ي��ا���س��ني يف اح��ت��ف��ال  ب�����س��ام 

كتيبة  ق��ائ��د  دورة  تخريج 

ممّثلاً  والأرب��ع��ني  التا�سعة 

جوزاف  العماد  اجلي�ش  قائد 

من  �سباط  ح�سور  يف  ع��ون، 

ملك  ومن  القيادة،  اأجهزة 

املدّربني  وال�سباط  الكّلية 

وقادة  املحا�سرين،  والأ�ساتذة 

قطع التلمذة ومدعّوين.

الركن  العميد  ا�ستهّل 

يف  كلمته  يا�سني  ال��ط��ّي��ار 

قد  »ه��ا  بالقول:  الحتفال 

طويتم �سفحة نرّية من �سجّل 

ح��ي��ات��ك��م ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

���س��ف��ح��ة ع��ن��وان��ه��ا اجل��ه��د 

املعارف  وحت�سيل  وامل��ث��اب��رة 

اأ�سهر  خم�سة  م���دى  ع��ل��ى 

حلظة  بلغتم  حتى  ا،  تقريباً

متابعة  ب��ع��د  ت��خ��ّرج��ك��م، 

بنجاح،  كتيبة  قائد  دورة 

جديدة  اآف��اق  اإىل  متطّلعني 

املوؤ�س�سة  يف  رائ���دة  وم��واق��ع 

ت�ستثمرون  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

واإّنه  اكت�سبتموه.  ما  فيها 

كممّثل  �سروري  دواع��ي  ملن 

اجلي�ش،  قائد  العماد  حل�سرة 

�سهاب  ف��وؤاد  لكّلية  وقائد 

اأن  والأرك�������ان،  ل��ل��ق��ي��ادة 

الفرحة،  ه��ذه  اأ�سارككم 

الكّلية  �سباط  اأحّيي  واأن 

اإىل  ال��ت��دري��ب��ي،  وم��لك��ه��ا 

املحا�سرين.  الأ�ساتذة  جانب 

ما  اأف�سل  ا  جميعاً قّدموا  لقد 

وطاقات  خربات  من  لديهم 

العلمية  النواحي  يف خمتلف 

هذا  اإىل  و���س��ولاً  والثقافية 

اليوم«.

واأ�ساف: »اإّن نيلكم �سهادة 

كتيبة،  لقيادة  الكفاءة 

يعني اأّن كلاً منكم اأ�سبح 

وحدة  لقيادة  الأهلية  ميلك 

مب�ستوى كتيبة يف خمتلف 

تت�سّمنه  مبا  اجلي�ش،  قطع 

م��ن ع��ن��ا���س��ر وع��ت��اد وق��وى 

امل��ن��اورة.  وق���درة على  ن��اري��ة 

متقّدم  قيادي  م�ستوى  وه��و 

توّليكم  التي  الثقة  يوؤّكد 

ما  بقدر  موؤ�س�ستكم،  اإياها 

م�سوؤولية  عليكم  ي��رّت��ب 

ج�سيمة يف تطوير وحدتكم 

عملها  ع��ل��ى  والإ�����س����راف 

واحلفاظ  عنا�سرها،  وتدريب 

لتنفيذ  ج��ه��وزّي��ت��ه��ا  ع��ل��ى 

اإليها،  امل��وك��ل��ة  امل��ه��ّم��ات 

وح�سمها  املعركة  وخو�ش 

تر�سوا  فل  احل��رب.  حالة  يف 

باأقل  وحدتكم  لأنف�سكم 

يف  الذات  وحتّدي  التمّيز  من 

�سبيل رفعة الوطن«.

اأّننا  »اعلموا   : قائلاً وتابع 

يف اأم�ّش احلاجة اإىل اإرادتكم 

وقدراتكم  واإنتاجيتكم 

خلل  امل��ت��ج��ددة،  العلمية 

التي  الدقيقة  املرحلة  ه��ذه 

ت�ستعر  اإذ  الوطن،  بها  مي��ّر 

ع���ّدة  الأزم�������ات يف  ن����ريان 

العدو  وي��ح��اول  جم���اورة،  دول 

الأول،  ع��دون��ا  الإ�سرائيلي، 

اأر�سنا  يف  اأطماعه  حتقيق 

تو�سيع  يف  ومي�سي  ومياهنا، 

رق��ع��ة اح��ت��لل��ه وارت��ك��اب 

تخريج دورة املج�قل 

الثامنة ع�شرة

داين حرب - غو�سطا،  اأُقيم يف ثكنة 

الثامنة  املجوقل  دورة  تخريج  احتفال 

املجند  العريف  ا�سم  حملت  التي  ع�سرة 

ال�سهيد عمران عبيد.

املجوقل  الفوج  قائد  الحتفال  تراأّ�ش 

قائد  ممّثلاً  نهرا  جان  الركن  العميد 

اجلي�ش العماد جوزاف عون، وح�سره عدد 

من ال�سباط وذوو الع�سكريني املتخرجني 

وعائلة املجّند ال�سهيد عبيد.

كلمة  نهرا  الركن  العميد  األقى  وقد 
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املجازر وجرائم احلرب يف حق 

وت�ستمر  منطقتنا،  �سعوب 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره��اب��ي��ة 

اإىل  ال��ن��ف��اذ  حم��اولت��ه��ا  يف 

الهزائم  رغم  على  �ساحتنا 

�سك  ول  بها.  ُمنيت  التي 

ي�سهده  ال��ذي  ال�ستقرار  اأّن 

ل��ب��ن��ان يف وج���ه ك��ل ه��ذه 

على  �ساطع  دليل  التحديات 

ر�سالته  اأداء  اجلي�ش  ال��ت��زام 

بلغت  مهما  مهّمته  وتنفيذ 

الت�سحيات«.

وبا�سم  كلمته  خ��ت��ام  يف 

العميد  �سكر  عون،  العماد 

الركن الطّيار يا�سني احل�سور 

املتخّرجني،  ال�سباط  وه��ّن��اأ 

النجاح  دوام  لهم  ا  متمّنياً

والتوفيق يف اأداء ر�سالة ال�سرف 

والوفاء. والت�سحية 

ثّم، ُتليت نتائج الدورة التي 

يف  حيدر  اإبراهيم  الرائد  حّل 

طليعتها، وبعد تبادل الدروع 

�سرب  ال�سهادات،  وت�سليم 

اجلميع نخب املنا�سبة.

امل��دّرب��ني،  بجهود  فيها  ن��ّوه  باملنا�سبة 

ا اأّن قيادة  وكفاءة عنا�سر الدورة، موؤّكداً

للتدريب  ق�سوى  اأهمّية  ت��ويل  اجلي�ش 

وت�سع كل اإمكاناتها ملوا�سلة الدورات 

الخت�سا�سات،  خمتلف  يف  التدريبية 

الأداء يف  اأعلى م�ستوى من  �سمان  ُبغية 

املتخرجني  ا  داعياً املهّمات،  تنفيذ  اأثناء 

وال��وع��ي  ر���س��ال��ة اجل��ن��دي��ة،  ال��ت��زام  اإىل 

عاتق  على  امللقاة  امل�سوؤوليات  جل�سامة 

كّل منهم.

ال�����س��ه��ادات  ت�����س��ل��ي��م  مّت  ب��ع��ده��ا، 

للمتخرجني، وتقدمي درع تذكارية اإىل 

كما  ال�سهيد،  املجّند  العريف  عائلة 

تدريبية  ومتارين  ع�سكري  عر�ش  جرى 

�ساركت فيها عنا�سر الدورة املتخرجة.



يف ح�سور رئي�ش الأركان اللواء الركن 

حامت مّلك ممّثلاً قائد اجلي�ش العماد 

احلربية  الكّلية  وقائد  ع��ون،  ج��وزاف 

و�سباط  احلايك  جورج  الركن  العميد 

ملكها وعدد من �سباط القيادة، اأُقيم 

احتفال  للكّلية،  الو�سطى  القاعة  يف 

بنجاح  تابعوا  اجلي�ش  من  رتباء  تخريج 

الدورة التاأهيلية لرتبة ملزم.

وق���د ت�����س��ّل��م ال�����س��ب��اط امل��ت��خ��رج��ون 

�سهاداتهم من اللواء الركن مّلك الذي 

ونّوه  املتخرجني،  فيها  هناأ  كلمة  األقى 

بجهود ال�سباط املدربني، وقال:

ي����وم م�����س��رق يف ح��ي��ات��ك��م  »اإن������ه 

الع�سكرية، وحمطة اأ�سا�سّية يعلن فيها 

اجلي�ش تاأّهلكم للن�سمام اإىل �سفوف 

�سباطه، بعد اأن اجتزمت الدورة التاأهيلية 

والإمي���ان  بال�سرب  مت�سلحني  بنجاح، 

م�ستحيل  ل  اأْن  موؤكدين  باأنف�سكم، 

اأمام طموح الإن�سان، اإذا ما اقرتن بالإرادة 

واملعرفة، والقدرة على مواجهة امل�ساعب، 

وحتّمل الأعباء وامل�سوؤوليات.

الكلية،  هذه  من  تتخرجون  واأ�ساف: 

ترتدد  اجلي�ش  عيد  اأ�سداء  تزال  ل  فيما 

فلتكن  ال��وط��ن.  اأرج����اء  خمتلف  يف 

ذكرى  ولتكن  م�ساعفة،  فرحتكم 

اإذ  اأذهانكم،  يف  ماثلة  جي�سنا  اإن�ساء 

تنطلقون نحو م�ستوى متقدم من الإمرة 

املنا�سبة  هذه  من  فاجعلوا  وامل�سوؤولية. 

ا  ال���ع���زي���زة ح��اف��زاً

ل���ل����س���ت���م���رار يف 

قدراتكم  تطوير 

والثقافية  املعرفية 

والرت����������ق����������اء 

ب��اأن��ف�����س��ك��م، 

املهّمات  وات��ق��ان 

التي �ستتولونها.

وب�سفتكم رتباء 

جانب  اإىل  قدامى 

ا،  كونكم �سباطاً

مت����ت����ل����ك����ون 

يف  وا�سعة  خ��ربات 

متنوعة.  جمالت 

اأّن  يف  ���س��ك  ول 

يف  منكم  كل  اأم�ساها  التي  ال�سنوات 

ا  خمتلف وحدات اجلي�ش ت�سّكل ر�سيداً

ا  وعن�سراً الع�سكرية،  حلياتكم  ا  قّيماً

يف  والكفاءة  الإنتاجية  لزيادة  ا  حيوياً

كما  �سمنها.  �ستعملون  التي  القطع 

ا  اأّنكم من موقعكم هذا تعطون حافزاً

ا، وحتتلون مكانة  لرتباء اجلي�ش جميعاً

ممّيزة جتعلكم قريبني من مروؤو�سيكم 

ك�سب  على  ق��ادري��ن  الع�سكريني، 

وت�سحيح  م�ساكلهم  ومعاجلة  ثقتهم 

اأداءهم.  ت�سوب  التي  والعرثات  الأخطاء 

والن�سباط،  املناقبّية  يف  ق��دوة  فكونوا 

التزام  عن  تعرّبان  القيمتني  هاتني  لأّن 

وروح  اأخلقه،  ونبل  ر�سالته،  الع�سكري 

اجلّدية يف كل عمل يقوم به.

قائد  با�سم  بالتهنئة  ا  متوّجهاً وختم 

ا  �ساكراً ع��ون،  ج��وزاف  العماد  اجلي�ش 

ال�سباط والرتباء املدّربني الذين بذلوا خلل 

تاأتي  كي  اجل��ه��ود،  اأق�سى  ال���دورة  ه��ذه 

النتائج على قدر الآمال والتطلعات«.

العميد  الكّلية  قائد  تبادل  بعدها، 

امل��لزم  ال��دورة  وطليع  احلايك  الركن 

�سربل زغيب الدروع التذكارية.

يف  تذكارية  �سورة  اأُخ��ذت  اخلتام،  ويف 

�ساحة ال�سرف، قبل اأن ينتقل اجلميع اإىل 

ردهة ال�سرف حيث مّت تبادل الأنخاب.

جي�شنا

العدد 140399/398

رئي�ش الأركان 

يف تخريج الدورة التاأهيلية لرتبة مالزم:

ل م�شتحيل اأمام طم�ح الإن�شان 
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دورات متالحقة يف مركز تدريب تعزيز اأمن املطار

قائد  وباإ�سراف  املطار،  اأمن  تعزيز  تدريب  مركز  يف  اأُقيمت 

املركز العميد الركن زياد �ساهني، دورة تدريبية على تقنيات 

ال�سحن  اأمن  جمال  يف  واأخ��رى  واحلقائب  الأ�سخا�ش  تفتي�ش 

اجلّوي، تابعهما �سباط وع�سكريون من جهاز اأمن املطار ومن 

�سرية درك املطار )ف�سيلة الت�سريفات(.

الطريان  اأمن  تاأ�سي�سية يف  دورة  املركز  افتتحت يف  كذلك، 

العاملة  الأمنية  الأجهزة  تابعها عنا�سر من خمتلف  املدين، 

دورات  اإىل  بالإ�سافة  واملدافعة،  املطار ومن كتيبة احلرا�سة  يف 

ومن  الأو�سط  ال�سرق  �سركة طريان  ملتدّربني من  اأمنية  توعية 

خمتلف ال�سركات العاملة يف املطار.

ع�شكري�ن 

يترّبع�ن بالدم

يف اإطار احلملة التي نّظمتها قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، �سارك عدد من الع�سكريني يف اجلي�ش 

ال�سرقي للقوات  اللبناين يف حملة ترّبع بالدم مل�سلحة ال�سليب الأحمر اللبناين، وذلك يف قيادة القطاع 

املذكورة، بهدف اإن�ساء قاعدة معلومات بالع�سكريني املتطّوعني للترّبع بالدم من خمتلف فئات الدم.





 تراأ�ش الحتفال العميد الركن عبد الرحمن عثمان ممّثلاً 

ال�سباط  العماد جوزاف عون، يف ح�سور عدد من  قائد اجلي�ش 

واملدعوين. وقد األقى العميد الركن عثمان كلمة يف املنا�سبة 

ا اإىل املحتفى بهم بالقول: »رفاَقنا الأعّزاء، اأهلاً و�سهلاً  متوّجهاً

�ستكم الأّم، التي مل تزل قويةاً منيعةاً باإرث  بكم يف رحاب موؤ�سّ

اأبطالها و�سجاعتهم، هذا اللقاء هو عنوان ت�سحيات م�سّرفة 

يف  مثالاً  فكنتم  املقّد�ش،  الواجب  اأدائكم  خلل  بذلتموها 

الأعداء  ب�سدوركم كيد  ترّدون  للوطن،  والإخل�ش  الت�سحية 

الطماأنينة  املباركة  باأيديكم  وتزرعون  احلبيب،  بلدنا  عن 

اأهّنئكم  اأن  يل  فا�سمحوا  لبنان.  اأنحاء  جميع  يف  وال�سلم 

مبنا�سبة الذكرى الثالثة وال�سبعني لعيد اجلي�ش، واأ�سكركم 

على م�ساركتكم بهذا الحتفال«.

واأ�ساف: »اإذا كانت ظروف اإ�سابة كل منكم قد اختلفت 

ا  ا وهو الذود عن لبنان اأر�ساً وتعّددت، فاإّن هدفكم كان واحداً

�سات، واحلفاظ على كرامة جي�سكم... اعلموا  ا وموؤ�سّ و�سعباً

اأّن دماء اجلرحى وال�سهداء التي �سالت يف ميادين البطولة، قد 

يف  مثالاً  �سار  حّتى  املتما�سك،  القوّي  جي�سنا  بنيان  خت  ر�سّ

ا يقي اللبنانيني اأخطار العدّو الإ�سرائيلي  اللتزام الوطنّي، ودرعاً

والإرهاب. ويف الوقت الذي مي�سي الكيان الإ�سرائيلي الغا�سب 

بجي�سه  لبنان  يقف  عن�سريته،  وتثبيت  جرائمه  ارتكاب  يف 

و�سعبه منارةاً للمحّبة والنفتاح. وهذه ر�سالتنا التي ما كانت 

اإخوتكم  جانب  اإىل  اإجن���ازات  من  حّققتم  ما  ل��ول  لتحيا 

الع�سكريني الذين يواظبون با�ستمرار على تنفيذ مهمة حفظ 

الأم���ن وال���س��ت��ق��رار على 

اللبنانية  الأرا�سي  جميع 

�سلطة  ب�سط  خ��لل  من 

الدولة وهيبتها«.

فقال:  ا،  مهّنئاً وخ��ت��م 

ع��ي��د  ع���ي���دك���م،  »يف 

اجل��ي�����ش، جن���ّدد ال��وف��اء 

ل��ك��م ول��ع��ائ��لت��ك��م، 

لت�سحياتكم،  وتقديرنا 

�سة  املوؤ�سّ اأّن  ونوؤّكد لكم 

بيتكم  هي  الع�سكرّية 

كّل  فيه  جت���دون  ال���ذي 

رعاية واهتمام...«.

املحتفى  انتقل  بعدها، 

بهم اإىل حفل كوكتيل 

يف املنا�سبة وت�سّلموا هدايا 

رمزية.

اإعداد: روجينا خليل ال�شخت�رة

تكرمي
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ا و�شعًبا اختلفت الظروف لكّن الهدف واحد        الذود عن ال�طن اأر�شً

اإ�شابات  وامل�شابني  املعّ�قني  الع�شكريني  اجلي�ش  كّرم  الـ73،  عيده  يف 

ح�شره  الفيا�شية،   – املركزي  الرتباء  نادي  يف  اأقيم  احتفال  يف  بالغة 

ع�شكري�ن يف اخلدمة الفعلية ويف التقاعد من خمتلف املناطق والقطع.





اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

ذكرى
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الذكرى 91 

للن�شيد ال�طني اللبناين

ال�سرق«  رواد  تكرمي  »جلنة  اأحيت 

اللبناين  الوطني  للن�سيد   91 الذكرى 

الذي كتب كلماته ر�سيد نخلة وو�سع 

اأحلانه وديع �سربا يف 1927/7/2.

اللبنانية  اجلامعة  يف  الحتفال  اأقيم 

وزي��ر  برعاية  ال��ف��ي��ل(،  )���س��ن  ال��دول��ي��ة 

الأعمال  ت�سريف  حكومة  يف  الإعلم 

مب�ست�ساره  مم��ث��لاً  ال��ري��ا���س��ي  ملحم 

اأنطوان جنم، وذلك يف ح�سور �سخ�سيات 

ر���س��م��ي��ة وف��ن��ي��ة وث��ق��اف��ي��ة وف��ك��ري��ة 

واإعلمية.

الأورك�سرتا  عزفته  الن�سيد  ا  افتتاحاً

ملو�سيقى  التابعة  الوطنية  الهارمونية 

املقدم  ب��ق��ي��ادة  ال��داخ��ل��ي  الأم���ن  ق��وى 

اأدائ��ه  اأ�سول  ثم  وم��ن  طعمة،  اأن��ط��وان 

من خلل فيلم وثائقي ت�سمن م�ساهد 

للفنان  قدمية  تلفزيونية  حلقات  من 

�سامي كلرك.

على  األقيت  التي  الكلمات  رّكزت 

الوطني  للن�سيد  عيد  حتديد  اأهمية 

يف  اأ�سا�سية  كمادة  واإدراج���ه  اللبناين 

داخل  واإحيائه  التعليمي...  املنهج 

الرتبوية. املوؤ�س�سات 

ر�شيد نخلة ووديع �شربا

ر�سيد نخلة ) 1873 - 1939 ( لّقب باأمري الزجل، ُن�سر �سعره يف 

�سحف وجملت كثرية، ومنها: »الربق واملعر�ش واملك�سوف«، 

له روايات وق�س�ش وديوان عنوانه »ديوان ال�ساعر ال�سماوي«. ُبويع 

باإمارة الزجل يف العام 1933.

ُجمعت اأعماله الزجلية بعد وفاته يف كتاب عنوانه »معّنى 

ر�سيد نخلة« طبع يف العام 1945 يف بريوت، باإ�سراف ابنه ال�ساعر 

اأمني نخلة. 

اأعمال مو�سيقية  وديع �سربا )1876 - 1952( فله  امللحن  اأما 

الوطني  الن�سيد  العثماين،  ي  امللِّ املار�ش  اأهّمها:  من  عديدة 

»رعيان  الرتكية  الأوبرا  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  العثماين، 

اأوبريت  »امللكان«،  العربية  الّلغة  يف  اأوب��را  اأّول  كنعان«، 

ما  اآخر  �سرقّي.  حلن   300 من  واأكرث  الفرن�سية...  »املهاجر« 

اعر �سبلي  حّلنه الأنا�سيد الثلثة: »ذكرى الأم« من نظم ال�سّ

كل  و«انتهى  املعلوف،  ر�سدي  لل�ساعر  الأر�ش«  »اأّمنا  امللط، 

اعر �سعيد عقل. �سيء« لل�سّ





�أطفال  جت��اه  �إن�سانية  وبلفتة  �جلي�ش،  عيد  منا�سبة  يف 

م�سابني مبر�ش �ل�سرطان، و�إعطائهم فكرة عن دور �جلي�ش 

�لتغّلب  على  وحّثهم  معنوياتهم  ورفع  �لإن�سانية،  ومهماته 

قائد  برئا�سة  �جلوية  بريوت  قاعدة  من  وفد  قام  �ملر�ش،  على 

�لعقيد  ير�فقه  نّد�ف،  مو�سى  �لطيار  �لركن  �لعقيد  �لقاعدة 

فوؤ�د ذبيان من مديرية �ملخابر�ت، و�لر�ئد �لطيار و�سيم �لعرب، 

�إىل  خ�سي�ش،  عالء  �لطيار  و�لنقيب  �لزغندي،  خليل  و�لر�ئد 

عدد من �ل�سباط و�لع�سكريني، بزيارة مركز �سرطان �لأطفال 

يف �جلامعة �لأمريكية يف بريوت، حيث كانت يف ��ستقبالهم 

�لدكتورة رحاب �سيد�ين، مع عدد من �لقّيمني على �ملركز.

�لأطفال،  �لتقى خاللها  �ملركز،  �أق�سام  يف  للوفد  بعد جولة 

�سّيما  ل  ومهماته  �جلي�ش  دور  عن  �لقاعدة  قائد  حت��ّدث 

جميالاً  وم�ستقبالاً  �لعاجل  �ل�سفاء  ا  متمنياً منها،  �لإن�سانية 

�ملنا�سب  �أف�سل  �إىل  للو�سول  درو�سهم  ومتابعة   ،� وو�ع����داً

و�لوظائف.

تخلل �لزيارة، تقدمي هد�يا رمزية لالأطفال �لذين بد� �لفرح 

ا على وجوههم، فيما �أعرب �لقّيمون على �ملركز عن  جلياً

من  �لنوع  هذ�  لإيالئها  �جلي�ش  لقيادة  و�متنانهم  �سكرهم 

�لن�ساطات �لهتمام �لالزم.

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

مبادرة
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مبادرة قاعدة 

بريوت �جلوية �لإن�سانية

ترفع من معنويات 

مر�سى �سرطان �لأطفال 







ب���رع���اي���ة ق��ائ��د 

�جل��ي�����ش �ل��ع��م��اد 

ج��������وز�ف ع���ون 

بالعميد  مم��ث��الاً 

�ل���رك���ن و���س��ي��م 

ويف  �حل����ل����ب����ي، 

ب�����ادرة �أر�دت���ه���ا 

ب��ل��دي��ة �ل�����س��وي��ر 

�ل�سنديانة  وع��ني 

حت�����ي�����ة وف�������اء 

�فتتاح  مّت  �لبطل،  �للبناين  للجي�ش 

بولفار  عند  �للبناين«   �جلي�ش  »�ساحة  

���س��م��ع��ون، حيث  �ل��رئ��ي�����ش ك��م��ي��ل 

عيار  �ل��ط��ر�ز  قدمية  مدفعية  و�سعت 

عن  �ل�ستار  و�أزيح  �ملكان،  يف  ملم   155

��سم  حتمل  �لتي  �لتذكارية  �للوحة 

من  ع��دد  �لح��ت��ف��ال  �ل�ساحة.ح�سر 

و�لجتماعية  �ل�سيا�سية  �ل�سخ�سيات 

لبنان 

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغييحتفل بجي�شه

�لعدد 150399/398

�حتفل لبنان بجي�سه يف منا�سبة �لأول من �آب، فاأقيمت يف خمتلف �ملناطق �حتفالت عك�ست 

حّب �ملو�طنني جلي�سهم ووفائهم له وتقديرهم لت�سحيات �سهد�ئه. فتجّلت مظاهر �ملحبة يف عّدة 

مبادر�ت  بالدم...  ترّبع  وعائالتهم،  �ل�سهد�ء  تكرمي  �سعرية،  �أم�سيات  فنية،  حفالت  �أ�سكال: 

متعددة ور�سالة و�حدة: جي�سنا نحّبك ونفتخر بك.

جنوى كرم حتيي حفل �فتتاح 

�ساحة �جلي�ش يف �سهور �ل�سوير

اللبنانيون يف 

الأول من اآب:

جي�سنا نحبك



مو�سيقى �جلي�ش يف �لقليعة 

حفالاً  طوبيا  مي�سال  �ملالزم  بقيادة  �جلي�ش  مو�سيقى  �أحيت 

�لقليعة، يف  ا تلبية لدعوة رعية مار جرج�ش يف بلدة  مو�سيقياً

ح�سور �لعقيد جورج �ملّر ممثالاً قائد �جلي�ش، وفاعليات بلدية 

�للبناين  �جلي�ش  من  �سباط  جانب  �إىل  و�جتماعية،  ودينية 

و�لكتيبتني �لإ�سبانية و�لفرن�سية يف قو�ت »�ليونيفيل«.
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وح�سد  و�لإعالمية  و�لدينية  و�لأمنية 

كلمات  و�أل��ق��ي��ت  �مل��و�ط��ن��ني،  م��ن 

ل  �لتي  �لع�سكرية  باملوؤ�س�سة  نّوهت 

وهمها  و�لطائفية...  �ملذهبية  تعرف 

بالوطنية  تنب�ش  �أجيال  تربية  �لوحيد 

عل��ى  �لتغّل��ب  دو�م  للموؤ�س�سة  متمنية 

�لإره��اب.

�ألقاها  �للبناين  �جلي�ش  قائد  كلمة 

�حللبي،  و�سيم  �لركن  �لعميد  ممثله 

�أثبتت  »�لتي  �ل�سوير  �سهور  ببلدة  فاأ�ساد 

وعنفو�ن  �جلبال  ب�سموخ  جديدة  م��رة 

و�إميانها  �لوطنية  ملبادئ  وفائها  �لقمم 

�ل�سنني  ع��ر  وق��ّدم��ت  لبنان«  بر�سالة 

�لعريق  بتاريخه  لبنان  وجه  عن  مثالاً 

وطاقاته �لعلمية و�لفكرية.

�ختتام �حلفل كان مع �لفنانة  جنوى 

�أمام  و�جلي�ش  للوطن  غّنت  �لتي  كرم  

حو�ىل �ل�10 �آلف �سخ�ش.

�لفر�سان �لأربعة يف �لدكو�نة

بالعقيد  ممثالاً  عون  ج��وز�ف  �لعماد  �جلي�ش  قائد  برعاية 

جورج مو�سى، �أحيت بلدية �لدكو�نة عيد �جلي�ش مبهرجان 

فّني بعنو�ن »فجر �جلرود«، يف ح�سور عدد كبري من �ل�سباط، 

�إىل  و�إعالمية،  وفنية  و�جتماعية  ودينية  �سيا�سية  وفاعليات 

ح�سد من �أهايل �لبلدة و�جلو�ر.

�أحيا �ملهرجان �لفر�سان �لأربعة �لذين �ألهبو� �لأجو�ء بالأغاين 

ا �لأعالم  �لوطنية و�أغاين �جلي�ش، وتفاعل معهم �جلمهور ر�فعاً

و��ستمّرت  �لقائد جوز�ف عون،  و�سور  �جلي�ش  ور�يات  �للبنانية 

�ل�سهرة حتى �ساعات متقدمة من ليل �لأول من �آب.

� على �ملهرجان،  ا مميزاً كما حّل �ل�ساعر نز�ر فرن�سي�ش �سيفاً

فاألقى ق�سائد حّيا فيها �جلي�ش وبطولته.

يف �ختتام �ملهرجان �أ�سيئت �سماء �ملنطقة باملفرقعات �لنارية، 

ومن ثم قطع قالب حلوى، و�سرب �جلميع نخب �ملنا�سبة. 



�لعدد 152399/398

طوين كيو�ن يف جبيل

�جلي�ش  »�أ���س��دق��اء  ك���ّرم 

�للبناين« �جلي�ش يف عيده يف �حتفال رعاه قائد �جلي�ش �لعماد 

�ساحة  يف  وذلك  برجا�ش،  با�سم  بالعقيد  ممثالاً  عون  جوز�ف 

�حلديقة �لعامة يف جبيل، يف ح�سور �سخ�سيات �سيا�سية و�أمنية 

وبلدية و�ختيارية و�جتماعية، وعدد كبري من �ملو�طنني. 

�لأول  �ملالزم  بقيادة  �جلي�ش  ملو�سيقى  عزف  �لحتفال  تخّلل 

طارق رحمه، قبل �أن يعتلي �مل�سرح �لفنان طوين كيو�ن �لذي 

عيده،  يف  �جلي�ش  فيها  حّيا  باملنا�سبة  خا�سة  �أغنيات  �أّدى 

فالتهبت �لأكّف بالت�سفيق يف جو من �لفرح.

لبنان 

يحتفل بجي�شه

�أم�سية �سعرية 

يف نادي �ل�سقيف يف �لنبطية

ح�سور  يف  �سعرية،  �أم�سية  �لنبطية  يف  �ل�سقيف  نادي  �أحيا 

ممثلني عن فاعليات �ملنطقة، وجمعيات ومثقفني و�سعر�ء.

ثانوية  يف  �لدبكة  لفرقة  فولكلوري  عر�ش  �لأم�سية  تخلل 

و�لوطن  �جلي�ش  حول  متحورت  ق�سائد  �ألقيت  كما  �ل�سباح، 

لل�سعر�ء: حممد مطر، ح�سني �سعيب، وعلي فروخ.

زيارة ن�سب �خلالدين يف �لريزة

ز�ر وفد من ر�بطة �أبناء بريوت بالتعاون مع �لنادي �للبناين 

ا »ر�ية �لوفاء  للدر�جات �لنارية، ن�سب �خلالدين يف �لريزة، ر�فعاً

للجي�ش �للبناين« خالل �مل�سرية �لوطنية للدر�جات �لنارية.

�لثامنة  �ل�ساعة  �لوفد من منطقة ق�سق�ش يف متام  �نطلق 

يف  وك��ان  �لتا�سعة،  �ل�ساعة  يف  �ل��ريزة  �إىل  وو�سل  ا،  �سباحاً

�لزيارة  تخلل  �لرت�سي�سي.  فر��ش  �ملهند�ش  �لعميد  ��ستقباله 

تقدمي درع وو�سع �إكليل من �لزهر على �لن�سب �لتذكاري.
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...ويوم ترفيهي لأبنائهم

لّبى �أبناء �لع�سكريني �ل�سهد�ء )من عمر 8 �سنو�ت ولغاية 17 

�سنة( يف منطقة �ل�سمال دعوة جمعية »ليبانيز كادت�ش« �إىل 

مار�ش  وتنظيم  باجلمعية،  تعريف  تخلله  ترفيهي،  يوم  ق�ساء 

بكفتني-�لكورة،  بلدة  مع  بالتعاون  كلم   6 م�سافة  على 

وجمموعة قد�مى �ملغاوير يف �لبلدة.

غد�ء ترفيهي وزيارة ثكنة ع�سكرية

� من �أولد ع�سكريي �سهد�ء معركة خميم  لّبى حو�ىل 60 ولداً

نهر �لبارد )من عمر 10 �إىل 16 �سنة( دعوة رئي�ش جمعية »روح 

نادي  يف  �أقيم  غد�ء  �إىل حفل  د�ين حيدر  �لأ�ستاذ  ببينت«  زورن 

�لرتباء �ملركزي يف �ل�سمال، تخلله زيارة �إىل مع�سكر عرمان 

للتدريب، وتقدمي هد�يا لالأولد �مل�ساركني.

تكرمي �أمهات وزوجات �ل�سهد�ء يف �ل�سمال

وزوجات  �أمهات  100 من  �ل�سيدة فاطمة بدر� حو�ىل  و�لتاأهيل ب�سخ�ش رئي�ستها  �للبنانية �خلريية لالإ�سالح  كّرمت �جلمعية 

�ل�سهد�ء �لتابعني ملنطقة �ل�سمال، يف �حتفال �أقيم برعاية قائد �جلي�ش �لعماد عون ممثالاً بالعميد �لركن رنيه حب�سي، وذلك يف 

غرفة �لتجارة و�ل�سناعة و�لزر�عة يف طر�بل�ش، يف ح�سور عدد من ممثلي �لهيئات و�لفاعليات �ملحلية، �إىل جانب �ملحتفى بهّن.

لبنان«. يف  �أنا�سيد وطنية ملو�سيقى �جلي�ش، ودبكة فولكلورية قّدمتها »زفة فر�سان  �إلقاء كلمات، وعزف  تخلل �لحتفال 

�خلتام �أقيم حفل كوكتيل وت�سّلمت �ملكّرمات هد�يا رمزية.



�ل�سفار�ت �حتفلت

بعيد �جلي�ش

لبنان  ���س��ف��رية  ب��رع��اي��ة 

تر�ي�سي  �ل�سيدة  �لأردن  يف 

�جلالية  �حتفلت  �سمعون، 

بعيد  �لأردن  يف  �للبنانية 

م�سرح  على   73 �ل���  �جلي�ش 

ر�أ�ش  �لثقايف  �حل�سني  مركز 

وجموع  ودبلوما�سية  ر�سمية  �سخ�سيات  �لأم�سية  ح�سر  �لعني. 

من �أبناء �جلالية �للبنانية يف �لأردن.

فرقة  عزفتها  وطنية  و�أنا�سيد  كلمات  �لحتفال  تخلل 

مو�سيقى �جلي�ش �للبناين.

يف �خلتام، قّدم �مللحق �لع�سكري �لعميد عبد�ل�سالم �حلاج 

ا للم�ساركني يف �إجناح �لحتفال. دروعاً

 ، كذلك، نّظمت �ل�سفارة �للبنانية يف �جلز�ئر حفالاً مماثالاً

ح�سره عدد كبري من �ل�سخ�سيات.

حممد  �جلز�ئر  يف  لبنان  �سفري  �أّكد  باملنا�سبة،  كلمته  ويف 

تكرمي �سهد�ء بلدة عانا

عانا  ب��ل��دي��ة  ك��ّرم��ت 

بالتعاون مع جمعية تر�ث ووطن �سهد�ء �لبلدة يف �حتفال 

رعاه قائد �جلي�ش �لعماد جوز�ف عون ممثالاً بالعميد علي 

�حلاج ح�سن، يف ملعب عانا �لبلدي، يف ح�سور عدد كبري 

و�لختيارية  و�لبلدية  و�ل�سيا�سية  �لنيابية  �ل�سخ�سيات  من 

�لع�سكريني  ذوي  �إىل  و�لرتبوية،  و�لدينية  و�لجتماعية 

�ل�سهد�ء.

جاء  �ملنا�سبة  يف  كلمة  ح�سن  �حلاج  �لعميد  �ألقى  وقد 

متّر  �ل�سهد�ء  وقو�فل  �جلي�ش،  هذ�  �ش  تاأ�سّ »منذ  فيها: 

�لزكية  �لطاهرة  دماوؤُها  �أثمرت  وقد  �لأُخرى،  ِتلو  �لو�حدة 

ملء  وعندنا  كبرية...  �إجن��از�ت  �أر�سنا  منها  �رتوت  �لتي 

�سة  �لثقة يف �أّن ت�سامن �للبنانيني ووقوفهم �إىل جانب �ملوؤ�سّ

�ألف  �أي تهديد.  �لع�سكرية كفيالن بحماية �لوطن من 

�سمائهم،  يف  �لأبر�ر  �سهد�ئنا  �أرو�ح  �إىل  ووقار  �إجالل  حتية 

مل�سرية  �أوفياء  و�سنبقى   ،� �أبداً نن�ساهم  لن  �أننا  لهم  وعهدنا 

�جلندية، لتبقى ماآثرهم خالدة يف �سمائرنا ونفو�سنا«.

تخلل �لحتفال تقدمي دروع لذوي �ل�سهد�ء، و�لتقاط �ل�سور 

�لتذكارية، وقطع قالب من �حللوى.

لبنان 

يحتفل بجي�شه

�خلليل  حممد  �أن��ور  �لنائب  �أق��ام  �جلي�ش،  عيد  منا�سبة  يف 

�حتفال ثقايف تر�ثي يف حا�سبيا

...ومو�طنون يترّبعون 

بالدم

نّظمت عدة هيئات حمالت 

�جلي�ش  مل�سلحة  بالدم  تّرع 

وقد  �آب  من  �لأول  منا�سبة  يف 

على  بكثافة  �ملو�طنون  �أقبل 

جلي�سهم  بدّمهم  �لتّرع 

وجزين  �ل�سوير  �سهور  يف 

وكفرذبيان وبلد�ت �أخرى.



»�جل��ي�����ش  �أن  ح�����س��ن 

�لقوية  �لأم���ة  رم��ز  ه��و 

�ملوّحدة«...

بلد  �أبناء  �أّن  و�عتر 

�ختالف  »على  �لأرز 

ودياناتهم  مذ�هبهم 

�ل�سيا�سية  و�نتماء�تهم 

ملتفون حول هذ� �لرمز 

�لوطني، ويعرتفون بدوره 

حتقيق  يف  �مل���ح���وري 

�لتالحم �لجتماعي«.

ك���م���ا �ح��ت��ف��ل��ت 

يف  �للبنانية  �ل�سفارة 

�للبناين  �ل�سفري  �للبناين، يف ح�سور  �جلي�ش  بعيد  ا  �أي�ساً قر�ش 

و�أبناء �جلالية، و�ألقيت كلمات يف �ملنا�سبة.

... ور�بطة �ل�سرق �لأو�سط تهنئ

ا يف منا�سبة �لأول  �أ�سدرت ر�بطة �ل�سرق �لأو�سط يف �ل�سويد بياناً

من �آب حّيت فيه �جلي�ش �للبناين، وتقّدمت منه ومن �ل�سعب 

�ملغرتبني  د�عية  �لتهاين،  باأخل�ش  و�ملغرتب  �ملقيم  �للبناين 

يف  طاقاتهم  وو�سع  جي�سهم  جانب  �إىل  للوقوف  ا  خ�سو�ساً

خدمت�ه.
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�لبلدة و�لقرى  �أبناء  �إىل  �أخرى  و�أفر�د من لو�ء �مل�ساة �ل�سابع وقطع  ا يف منطقة حا�سبيا ح�سره �سباط ورتباء  ا تر�ثياً �حتفالاً ثقافياً

�ملجاورة، وذلك يف »د�ر حا�سبيا«.



�لتّرع بالدم هو �أحد 

عن  �لتعبري  �أ�سكال 

�ملو�طنني  ح��ّب  م��دى 

ه��ذ�  ويف  جلي�سهم. 

�لإط����������ار، ن��ّظ��م��ت 

»جم��م��وع��ة �أ���س��دق��اء 

تّرع  حملة  �ملغاوير« 

بالدم مل�سلحة �لطبابة 

حتت  �ل��ع�����س��ك��ري��ة 

�إلك...  »دمي  عنو�ن 

�سملت  وح������دك«، 

� م��ن �مل��ن��اط��ق  ع����دداً

�ل��ل��ب��ن��ان��ي��ة، وذل���ك 

بالتعاون مع »جمعية 

�لعطاء بال مقابل«.

لي�ست  �حلملة  هذه 

تنّظمها  �لتي  �لأوىل 

�مل���ج���م���وع���ة، ف��ق��د 

���س��ب��ق��ت��ه��ا ح��م��الت 

�لأع�����و�م  يف  �أخ�����رى 

بينها  ومن  �ملا�سية، 

و�ح���دة ج��رت خالل 

هذ�  من  �سباط  �سهر 

�لعام.

فحملة 2018 كانت 

ع����ل����ى م��رح��ل��ت��ني 

)���س��ب��اط وح��زي��ر�ن(، 

جل  �إنطليا�ش،  جونيه،  جبيل،  �لبرتون،  مناطق:  و�سملت 

زحله،  �لأ�سرفية،  �لفيل،  �سن  �لدكو�نه،  �جلديده،  �لديب، 

جزين، �سهور �ل�سوير، وحمانا. وقد متّيزت بكثافة �ملتّرعني 

�لذين فاق عددهم �ملتوقع.

ُي�سار �إىل �أن جمموعة �أ�سدقاء �ملغاوير تاأ�س�ست يف �لعام 2014، 

�لن�ساطات يف  �لعديد من  ولها  للجي�ش  د�عمة  وهي جمموعة 

هذ� �لإطار.

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

دمي �إلك

�لعدد 156399/398

حملة ترّبع 

بالدم تعبرًي� 

عن �لتحام 

�ل�سعب بجي�سه





م�شابقات

اإعداد: ليال �سقر �لفحل

�لعدد 158399/398

»�أقوى مغو�ر« 

و»�ملحارب«

يف مدر�سة 

�لقو�ت �خلا�سة

�لقو�ت �خلا�سة  �أقيم يف مدر�سة 

تقدمي  �حتفال  ح��ام��ات،   –
�إىل  مادية  وج��و�ئ��ز  ميد�ليات 

»�أق��وى  م�سابقتي  يف  �لفائزين 

ح�سره  و»�مل��ح��ارب«،  مغو�ر« 

فادي  �لركن  �لعميد  �ملدر�سة  قائد 

�لعماد  �جلي�ش  قائد  ممّثاًل  خّمول 

�جلي�ش  �سباط  من  وع��دد  ع��ون،  ج��وز�ف 

و�لأجهزة �لأمنية ومدعوون.

كلمة  خّم��ول  �لركن  �لعميد  �ألقى 

يف �لح��ت��ف��ال ق���ال ف��ي��ه��ا: »�ع��ل��م��و� 

�أمانة  �ل��وط��ن  ه��ذ�  �أن  �ل��ف��ائ��زون  �أي��ه��ا 

باجلهد  ن�سونه  ا،  جميعاً �أعناقنا  يف 

و�ملعرفة و�لعلم... فكونو� �ملثل �ل�سالح 

�لإخ��ال���ش  ع��ر  و�لإر�دة  �لت�سحية  يف 

لو�جباتكم، وعر ن�سر ثقافة �ملو�طنية 

كل  يف  وكذلك  �لريا�سة،  خالل  من 

هذ�  يف  و�إّن��ن��ا  �حلياة.  �سوؤون  من  �ساأن 

�ليوم ن�ستذكر �لإجناز�ت �لنا�سعة �لتي 

�جلي�ش،  يف  �لريا�سية  �لفرق  حتّققها 

�أو  �سو�ء على �سعيد �ملوؤ�س�سة �لع�سكرّية 

على �ل�سعيدين �لوطني و�لعاملي«.

�مل�ساركون

تقامان  �للتني  �مل�سابقتني  يف  �سارك 

�جلي�ش  �سعيد  على  �لثانية  للمرة 

ع�����س��ك��ري��ون م���ن: م��در���س��ة �ل��ق��و�ت 

مغاوير  ف��وج  �مل��غ��اوي��ر،  ف��وج  ��ة،  �خل��ا���سّ

�ل��ب��ح��ر، م��دي��ري��ة �مل��خ��اب��ر�ت، و�أف���و�ج 

ثالث  �إىل  �مل�ساركون  وق�سم  �لتدخل 



فئات عمرية: من 18 �إىل 24 �سنة، ومن 

25 �إىل 35 �سنة، و31 �سنة وما فوق.

»�أقوى مغو�ر«

�لريا�سية  �لن�ساطات  �مل�ساركون  نّفذ 

�ملطلوبة يف م�سابقة »�أقوى مغو�ر« على 

جولة  �لأّول:  �ليوم  ت�سمن  يومني،  مدى 

�لذخرية  40 كلغ من  وحمل  خماطرة، 

ع�سرية  وم�سابقة  م��رت،   200 مل�سافة 

مل�سافة 8 �أميال تخّللها: م�سغل حبال، 

ر�سم  دق���ة،  رم��اي��ة  خ��ر�ئ��ط،  �أ�سلحة، 

�لأهد�ف  م�ساحة  حتديد  مع  خطيطة 

بالألفي، دوريات، ومترين ذ�كرة.

فكانت:  �لثاين  �ليوم  ن�ساطات  �أّم��ا 

حمل  مع  �أميال   4 مل�سافة  �سري  مترين 

دولب  قلب  �ملقاتل،  جولة  كلغ،   10

�، رماية �سرعة بالبندقية،  مل�سافة 25 مرتاً

�لعمل،  ببّزة   � م��رتاً  25 مل�سافة  �سباحة 

و�جلعبة و�ل�سالح.

�لع�سكريون  �ل��ت��و�يل  على  ح��ّل  وق��د 

�لو�ردة �أ�سماوؤهم �أدناه يف �ملر�تب �لثالث 

�لأوىل �سمن فئاتهم:

من 18 �إىل 24 �سنة:

مدر�سة  م��ن  خ�سر  خ�سر  �جل��ن��دي   •
�لقو�ت �خلا�سة.

مديرية  من  �بر�هيم  خالد  �جلندي   •
�ملخابر�ت.

�ل���ك���ور�ين من  �ل��رق��ي��ب حم��م��ود   •
مدر�سة �لقو�ت �خلا�سة.

من 25 �إىل 30 �سنة:

من  �ل��دي��ن  قمر  �سم�ش  �جل��ن��دي   •
مدر�سة �لقو�ت �خلا�سة.

مدر�سة  من  كنعان  بالل  �لعريف   •
�لقو�ت �خلا�سة.

فوج  م��ن  �ليو�سف  ع��دي  �جل��ن��دي   •
مغاوير �لبحر.

31 �سنة وما فوق:

• �ملعاون منذر �أحمد من فوج �ملغاوير.
فوج  من  �لرجو  غ�سان  �أول  �لرقيب   •

مغاوير �لبحر.

فوج  من  طالب  خالد  �أول  �لرقيب   •
مغاوير �لبحر.

 »�ملحارب«

»�مل��ح�����ارب«  م�سابقة  جمموع�ات 

و�ساركت  يومني  خ��الل  ا  �أي�ساً نّفذت 

 6 منها  ك��ل  ق��و�م  جمموعاته  فيها 

عنا�سر. 

�أّما �لتمارين فت�سمنت يف �ليوم �لأول، 

خالل  رهينة  لتحرير  مبنى  مد�همة 

فرتة زمنية حمّددة، وحمل جريح مل�سافة 

�جلعبة  مع  حمالة  بو��سطة  و�حد  ميل 

و�ل�سالح، ورماية.

�ش �ليوم �لثاين لتنفيذ �لرمايات،  وخ�سّ

�جلعبة  مع  ميلني  مل�سافة  و�لرك�ش 

�أميال  �سّتة  مل�سافة  و�لرك�ش  و�ل�سالح، 

بو��سطة  و�ل���ن���زول  ج���رف  ت�سّلق  م��ع 

�حلبال، وجّر �آليات، وحمل �أوز�ن.

وكانت نتائج �مل�سابقة على �ل�سكل 

�لآتي:

يف �ملركز �لأول حّلت جمموعة مدر�سة 

�لقو�ت �خلا�سة �ملوؤلفة من:

• �لعريف بالل كنعان.
• �جلندي عبد �لعزيز ذكريا.

• �جلندي علي عو�ش.
• �جلندي حممود عيا�ش.
• �جلندي عبيده خلف.

• �جلندي م�سطفى تلجة.
ح�����ّل�����ت  �ل��ث�����ان�����ي  �مل�����رك��������ز  يف 

�لبح���ر  مغاوي���ر  ف����وج  م�ج�م���وع���ة 

�ملوؤلف�ة من:

• �لرقيب عامر �سرف �لدين.
• �لرقيب علي عيا�ش.

• �لرقيب بالل نا�سر.
• �لعريف غازي �لرفاعي.

• �جلندي �أول �أحمد طالب.
• �جلندي عمر �لردوع.

يف �ملركز �لثالث حّلت جمموعة فوج 

�ملغاوير �ملوؤلفة من:

• �ملعاون خالد ��سماعيل.
• �ملعاون خ�سر عبد �لو�حد.

• �لرقيب حممود غريب.
• �لرقيب �إياد عبد �خلالق.

• �لرقيب علي معاد.
• �جلندي �سليمان عمر.
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قرب  �سيد�،  يف  �لتطوع  مركز  من 

روبري  �ل�ساب  �نتقل  طنبوريت،  بلدته 

�لأم��ري  ثكنة  �إىل  خ��ّط��ار  فرن�سي�ش 

ب�سري يف بريوت، بعد �أن مّت قبوله �سمن 

�، غري �أّن  حني للتطّوع وكانو� كرثاً �ملر�سّ

�لذين تطّوعو� فعالاً كانو� �أقل بكثري. 

من �ملمّيز�ت �لتي �سّهلت قبوله يف عد�د 

يف  �لأربع  للقو�عد  �إجادته  �ملتطّوعني، 

و�ل�سرب  و�لطرح  �جلمع  �أي  �حل�ساب، 

بالعتز�ز  �سعر  كم  يخرنا  و�لق�سمة. 

نت هذه �ملعلومة على �مل�ستند  عندما ُدوِّ

كان   : قائالاً ويردف  بتطّوعه،  �خلا�ش 

ذلك يف �لعام 1946، وكان فوج �ملدفعية 

�أول  ب�سري  �لأم��ري  ثكنة  يف  �ملتمركز 

قطعة �لتحقت بها.

بطاقة 

اإعداد: ليال �سقر �لفحلمتقاعد

�لعدد 160399/398

املعاون اأول املتقاعد خّطار 

وعلى م�شارف املئة عام:

دخل �جلي�ش مزّوًد� قو�عد �حل�ساب

وتقاعد حاماًل ذكريات و�أو�سمة ومبادئ

�ملعلومات  فيه  َنت  ُدوِّ �لذي  �مل�ستند  على  ُكتب  حني  �لفخر  من  بالكثري  �سعر 

من  بالكثري  ي�سعر  ز�ل  ما  وهو  �لأربع«،  �لقو�عد  »يجيد  له:  �لعائدة  �ل�سخ�سية 

�لفرح كّلما تذّكر �أنه خدم مع �ملقّدم )حينها( مي�سال عون...

يبحث �ملعاون �لأول �ملتقاعد روبري فرن�سي�ش خّطار يف دفاتر �سنو�ته وهو بات 

وجهه  على  فتطفو  �أحياًنا  �لذ�كرة  ت�سعفه  عام،  �ملئة  م�سارف  من  جًد�  قريًبا 

�بت�سامة، يحك ر�أ�سه وي�ستغرق يف �ل�سرد للحظات، قبل �أن يعود �لن�سيان ويخطف 

�لكثري من �لتو�ريخ و�لأحد�ث.

�سة  �ملوؤ�سّ يف  �لطويل  م�سو�ره  ب��د�أ  �أي��ن 

�لع�سكرية، و�أين �نتهى؟



�لتحق  ث��ّم  �أغ���ر�ر،  دورة  هناك  تابع 

ب��ال�����س��ري��ة �ل��ث��ال��ث��ة ل��ل��ف��وج �ل��ر�ب��ع يف 

�لعام  حتى  فيها  ومكث  �لفيا�سّية 

ينقل  �أن  طلب  �لتاريخ  هذ�  بعد   ،1962

عائلته.  من  ا  قريباً ليكون  �سيد�  �إىل 

حيث  �ل�ساد�ش  �لفوج  �إىل  ت�سكيله  مّت 

تنّقل  �ل�سفة  وبهذه  �سّر،  كاأمني  عمل 

بني �لفوج �ل�سابع يف طر�بل�ش، و�ملدفعية 

�لريزة،  �لألفة يف  �سيد� وخمّيم  �لثاين يف 

�لثالثة  فال�سعبة  �سيد�،  جتّمع  ثّم  ومن 

يف جبهة �جلنوب، �إىل حني �أحيل على 

�أ�سبح  �لتقاعد يف �لعام 1977 وكان قد 

برتبة معاون �أول.

... بفرح كبري

معارف  �أك�سبته  �لع�سكرية  �حلياة 

�أ�سول  تعّلم  �جلي�ش  يف  و��سعة.  وخر�ت 

ممار�سة وظيفة �أمني �سّر، وهذه �لوظيفة 

فوج  يف  كبري  بفرح  مار�سها  بالتحديد 

قائد  �سّر  �أمني  كنُت  �لثاين:  �ملدفعية 

)رئي�ش  ع��ون  مي�سال  �مل��ق��ّدم  �ل��ف��وج 

�سنو�ت.  لثالث  �حل���ايل(  �جلمهورية 

قلبه  �إىل  �لأح��ّب  هي  �ل�سنو�ت  تلك 

�جلي�ش،  يف  ي�سيف:  وهو  يقول.  كما 

يف  و�لأخّوة  و�ملناقبية  �لن�سباط  تعّلمت 

و�لجتماعي.  �لطائفي  �لختالف  ظّل 

يف   � فرداً جعلني   3956 �لع�سكري  �لرقم 

عائلة كبرية، وعندما تقاعدت كنت 

هذه  تزرعها  �لتي  و�ملبادئ  �لقيم  �أحمل 

�لعائلة يف نفو�ش �أبنائها.

عقوبة مل ين�سها

ت��ز�ل حّية  �ل��ت��ي ل  �ل��ذك��ري��ات  م��ن 

عقوبة  خّطار،  �أول  �ملعاون  ذ�ك��رة  يف 

يف  �ل�سرطة  �أف��ر�د  �أح��د  بحّقه  نظمها 

ينزل  كان  بينما   1953 �لعام  يف  �سيد� 

يكن  مل  منزله.  �إىل   � عائداً �لبا�ش  من 

�أن  يجب  ما  على  �لع�سكري  هند�مه 

يوم  �لعقوبة  ك��ان��ت  عليه،  ي��ك��ون 

تكر�ر  لعدم  كافية  وكانت  توقيف، 

تبّقى من  �أخ��رى ط��و�ل م��ا  م��ّرة  �لأم��ر 

خدمته.

���ّرح م��ن �جل��ي�����ش ك��ان  ع��ن��دم��ا ����سُ

يف ح��وزت��ه ث��الث��ة �أو���س��م��ة وم��ي��د�ل��ي��ة 

فخر  م�سدر  ز�ل��ت  ما  وهي  ع�سكرية، 

�سقيَقيه  �سّجع  ا بكونه  �أي�ساً يفتخر  له. 

�حل��ي��اة  يف  لينخرطا  وخ��ل��ي��ل  �ل��ي��ا���ش 

�لي�وم،  متقاع�د�ن  هم�ا  �لع�سكرية. 

ا ما جتمعهم �لذكريات و�حلنني  وغالباً

�إىل حمطات و�سنو�ت ورفاق �ل�سالح...
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فيلم

العدد 164399/398

اإعداد: با�سكال معّو�ض بومارون

من التدريب   

  اإىل التنفيذ والتوعية:

       نزع الألغام 

             يف فيلم توثيقي

نزع الألغام والتوعية من خماطرها وم�ساعدة �سحاياها، حمور فيلم 

اأيام، وفق برنامج  اأربعة  مّت ت�سويره بني بريوت وجبل لبنان على مدى 

مع  التعاون  اإطار  يف  بالألغام،  املتعّلقة  للأعمال  اللبناين  املركز  نّظمه 

املجتمع الدويل يف جمال العمليات الإن�سانية لنزع الألغام يف لبنان.

 Andreaو اإليا�س  رن��ا  م��ن  العمل  فريق  ت��اأّل��ف 

مركز  م��ن   Marianne Von Siebenthal
 ،GICHD الألغام  اإزال��ة  لأن�شطة  الدويل  جنيف 

 Peter Alexander من  ك��ٍل  اإىل  بالإ�شافة 

 Schels، Dietrich Gustav Mangold،

Tim Dehring، Clara Anne Bohm
وJohannes Muller من ال�شركة الأملانية 

.Al Dente لإنتاج الأفالم

�شّور الفريق عدة م�شاهد يف عني املري�شة 

املدنية  احلياة  على  لالإ�شاءة  والرو�شة 

ثم  ب��روت.  يف  ال�شياحية  واحلركة 

انتقل اإىل حقل رماية املغيتة لت�شوير 

نّفذها  ذخ��ائ��ر  تفجر  عمليتي 

تالمذة ع�شكريون ومدنيون من 

يتابعون  عربية،  وبلدان  لبنان 

 NTS التقني  غر  امل�شح  دورة 

لنزع  الإقليمية  املدر�شة  يف 

اإن�شانية يف  لأهداف  الألغام 

باإ�شراف  )حّمانا(،  لبنان 

مركز جنيف الدويل.

التقطت  ك��ذل��ك 
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م�����ش��اه��د يف 

التي  املدر�شة 

قائدها  حت��ّدث 

الركن  العقيد 

الب�شعالين  جهاد 

ع����ن ع��م��ل��ه��ا يف 

جم�����ال ال���ت���دري���ب، 

واأُج���ري���ت م��ق��اب��الت 

دورة  على  امل�شرف  م��ع 

 NTS Gary John�ال

Breen امل�شت�شار لدى مركز 
جنيف ومع املتدّربني.

يف بلدة بتاتر يف ق�شاء عاليه، 

من  توعية  ن�شاط  ت�شوير  مّت 

لبنانيني  لأطفال  الألغام  خماطر 

يف  حًيا  �شرًحا  ت�شّمن  و�شوريني، 

حقل األغام وهمي عن خماطر الألغام 

وكيفية الوقاية منها والإبالغ عنها 

اإ�شافة  تثقيفية،  وق�ش�س  األعاب  وتوزيع 

اإىل �شهادة لأحد �شحايا الألغام.

الدقيق  العمل  تفا�شيل  على  الإ���ش��اءة 

وال�شعب الذي تتطّلبه اإزالة الألغام، مّتت من 

خالل ت�شوير عملية تفجر يف حقل تنّظفه 

الدامناركية  الكن�شية  امل�شاعدات  جمعية 

النّقابات  اإحدى  مع  مقابلة  اإىل  اإ�شافة   ،DCA
الإداري  العقيد  مع  واأخرى  املذكورة،  اجلمعية  يف 

ماري عبد امل�شيح.

املركز  بني  ما  قائم  التعاون  اأّن  بالذكر  جدير 

اللبناين ومركز جنيف الدويل لإزالة الألغام منذ العام 

املعلومات  اإدارة  نظام  برنامج  ا�شتحداث  بداأ  وقد   ،1999

وتطّور  اللبناين؛  املركز  يف   IMSMA بالألغام  املتعّلقة 

مع ت�شّلم املركز اإدارة الربنامج الإقليمي العربي لالأعمال 

املتعّلقة بالألغام ARCP من مركز جنيف يف العام 2017، 

مبوجب مذكرة تفاهم.







حفالت 

اإعداد: ليال �سقر الفحلفنية

العدد 168399/398

اإطار  يف  الع�سكرّية  النوادي  يف  فنّية  �سهرات  عّدة  اجلي�ض  قيادة  نّظمت 

اجلي�ض  اأهدوا  كرث  فّنانون  للجي�ض.  وال�سبعني  الثالث  بالعيد  احتفالها 

�سّباط  من  �سة  املوؤ�سّ باأبناء  وفخر  وامتنان  تقدير  عربون  اأغانيهم 

وع�سكريني.

يف النادي الع�شكري املركزي، تاأّلقت الفّنانة لورا خليل باأغنياتها و�شوتها اجلميل و�شط تفاعل 

اجلمهور. كما قّدم الفّنان با�شم يحيى باقة من الأغاين الوطنّية ا�شتمتع بها احلا�شرون الذين 

�شحكوا طوياًل مع الفكاهي دبو�س دبو�س.

النادي الع�سكري املركزي  

لورا خليل

�سهرات 

عامرة باحلب والفرح 

يف عيد اجلي�ض
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نادي ال�سّباط - الريزة

نقول الأ�سطا

اأحيا الفّنان نقول الأ�شطا احتفاًل ممّيًزا 

يف نادي �شّباط الرزة، ح�شره اأكرث من 

300 �شخ�ٍس، وتخّلله اإطاللًة للفّنانة رميا 

يو�شف ووقفات فكاهية مع الثنائي 

الكوميدي غابي حوّيك و�شادي 

مارون.



حفالت 

فنية

العدد 170399/398

املجّمع الع�سكري - جونيه

معني �سريف

بداأت حفلة عيد اجلي�س الفنّية يف 

املجّمع الع�شكري يف جونيه مع 

الفّنان معني �شريف الذي غّنى 

باإح�شا�ٍس كبٍر وب�شوٍت موؤّثٍر يف 

اهرين  �شة ال�شّ حتّيٍة لأبناء املوؤ�شّ

على اأمن الوطن. وقّدمت 

الفّنانة �شيلفا قبالن بدورها 

جمموعة اأغاٍن وطنّية 

و�شعبّية و�شط ت�شفيق 

احل�شور.
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نادي ال�سّباط - جونيه

زياد برجي

�شارك ال�شّباط وعائالتهم يف حفلة فنّية 

يف نادي ال�شّباط جونيه اأحياها املطرب 

زياد برجي وفرقته املو�شيقّية، الذي هّناأ 

ال�شّباط بالعيد، قبل اأن يقدم و�شلة 

جميلة و�شط اأجواء الفرح.

واأّدت الفّنانة نتايل اأغاين طربّية 

ووطنية يف حتّية للجي�س والوطن، 

اأّما الفكاهي اإيلي اأّيوب فاأ�شعل 

ال�شالة �شحًكا وت�شفيًقا.



حفالت 

فنية

العدد 172399/398

نادي ال�سّباط - الأرز

ربيع الأ�سمر

ا�شتعلت اأجواء نادي ال�شّباط 

الأرز مع الفّنان ربيع الأ�شمر الذي 

اأثار حما�شة احلا�شرين فعرّبوا 

عن فرحهم بالت�شفيق والرق�س 

والدبكة. ت�شّمن الحتفال 

ا اإطاللة للفّنانة ندى حاطوم  اأي�شً

ووقفات كوميدّية لدّبو�س دّبو�س.
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نادي �سّباط القّوات اجلوّية – رياق

طوين كيوان

حفل نادي �شّباط القوات اجلوّية يف رياق 

الذي اأحياه الفنان طوين كيوان والفنانة 

�شيلفا قبالن كان ممّيًزا بكل 

املقايي�س. وقد غّنى كيوان اأجمل 

اأغانيه ومن بينها اأغنية »فجر 

هرة. اجلرود« التي اأ�شعلت اأجواء ال�شّ



حفالت 

فنية

العدد 174399/398

نادي الرتباء 

املركزي - الفّيا�سّية

نادر الأتاث

نادي الرتباء يف الفّيا�شّية كانت 

ا،  ته من ال�شهر والغناء اأي�شً له ح�شّ

فا�شتمتع عدٌد كبر من الرتباء 

وعائالتهم ب�شهرة فنّية عامرة اأطّل 

خاللها النجم نادر الأتاث على 

ال�شاهرين باأجمل اأغانيه يف جّو 

من احلما�شة. و�شاركت الفّنانة 

نتايل را�شي مبجموعة من 

الأغاين اجلميلة.
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نادي الرتباء املركزي - طليا

حمّمد ا�سكندر

يف نادي الرتباء املركزي يف طليا، كانت 

ال�شهرة عامرة وا�شتمتع عدد كبر من 

الرتباء وعائالتهم بالأجواء اجلميلة 

التي اأحياها الفّنان حمّمد ا�شكندر 

باأغانيه ال�شعبّية و�شوته البلدي، 

وعقدت حلقات الرق�س والدبكة.

و�شاركت الفّنانة نيفني مطر 

يف اإحياء ال�شهرة باأغاٍن وطنّية 

و�شعبّية.



العدد 176399/398

حفالت 

فنية

نادي الرتباء املركزي – ال�سمال

ان خليل غ�سّ

يف حتّية للجي�س يف عيده، غّنى 

ان خليل بال�شرتاك  الفّنان غ�شّ

مع الفّنانة ج�شي جرجورة يف 

نادي الرتباء املركزي يف منطقة 

مال، واأم�شى ال�شاهرون  ال�شّ

�شاعات مليئة بالفرح والبهجة.







عملية بناء اجلي�ش

اللبناين  اجلي�ش  بناء  عملية  �شّكلت 

ذات��ًي��ا  حت��دًي��ا   1945 ال��ع��ام  يف  اجل��دي��د 

ومو�شوعًيا، �شواء بالن�شبة لقادته اأو لل�شلطة 

كان  فقد  والدت��ه،  رعت  التي  ال�شيا�شية 

بناًء  يقيموا  اأن  الع�شكريني  القادة  على 

قطع  جمموع  م��ن  ومتما�شًكا  واح���ًدا 

الذين  الع�شكريني  من  متفّرقة  وعنا�شر 

اللبنايني،  من  جميعهم  كانوا  واإن 

فكرة  اإىل  ينتمون  يكونوا  مل  فاإّنهم 

وطنية  روؤي��ة  جتمعهم  اأو  واح��دة،  لبنانية 

اأعلى  اأو مثل  واحدة حول هوية م�شرتكة 

واحد يتماهون به.

يف  اجلنود  ه��وؤالء  معظم  تطّوع  عندما 

الوحدات الفرن�شية خالل عهد االنتداب، 

تعيلهم  حمرتمة  وظيفة  اأو  عمل  لتاأمني 

والنظام  التدريب  كان  عائالتهم،  مع 

والوالء لفرن�شا هو ما  واالن�شباط يوّحدهم، 

بع�شهم  كان  واإن  حتى  بينهم،  يجمع 

ذلك  ك��ان  فقد  لوطنه  ب��ال��والء  ي�شعر 

�شمنًيا، ومن غري امل�شموح التعبري عنه اأو 

املجاهرة به حتت طائلة العقوبة اأو الت�شريح 

من اخلدمة.

اجلي�ش  والدة  قبل  ا�شتقالله  لبنان  نال 

امليثاق  يومها  واأر���ش��ى  ال�شنتني،  بحواىل 

الوطني �شيغة التفاهم املعروفة بني اأركان 

وبالتايل  والطائفيني،  ال�شيا�شيني  قادته 

اأو  تلغي  التي  امل�شرتك  التعاي�ش  قاعدة 

مكّونات  بني  اجل��ذب  ق��ّوة  من  تخّفف 

القريب  وحميطها  اللبناين  املجتمع 

فئاته  بع�ش  جموح  وت��رّو���ش  البعيد،  اأو 

واندفاعها اإىل هنا اأو هناك.

اجلي�ش  قيادة  على  ك��ان  املقابل  يف 

 Troupes اخلا�شة  الوحدات  جتمع  اأن 

قبل  م��ن  ت�شّلمها  بعد   Spéciales
تنظيمها  وتعيد  اللبنانية  احلكومة 

اأواًل،  وث��اب��ت  م��وّح��د  ق��ان��وين  ب�شكل 

اإىل  روؤيتها  توحيد  عملية  ثم  من  لتبداأ 

واجل��دي��دة،  احل��رة  الوطنية  موؤ�ش�شتها 

ال�شابقة  الفرتة  �شوائب  من  والتخل�ش 

وتناق�شاتها.

مل يكن القادة ال�شيا�شيون بعيدين 

التي  والت�شرذم  الفو�شى،  ح��ال  عن 

طلب  لذلك  ال��وح��دات،  ه��ذه  َت�ِشُم 

الرئي�ش ب�شارة اخلوري من الزعيم فوؤاد 

�شهاب بعد تعيينه قائًدا للجي�ش »اأن 

ا وطنًيا  يخلق من هذه ال�شراذم جي�شً

اأ�شياًل«.

 

اإعداد: د.اأحمد عّلو - عميد متقاعد

درا�سات 

واأبحاث
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تطّور اجلي�ش 

اللبناين بني

1945 و1975

ت�سّلمته  ال���ذي  اجلي�ش  ع��دي��د 

يف  الفرن�سيني  من  اللبنانية  ال�سلطات 

العام 1945 مل يكن يزيد اإّل قليلاً عن 

من  ا  مكّوناً وكان  عن�سر.  اآلف  ثلثة 

»القّنا�سة«،  امل�ساة  من  اأفواج  ثلثة 

من  وم��دّرع��ات  خّيالة  وجمموعة 

وكذلك  الفرن�سي،  اجلي�ش  خمّلفات 

 10 عن  تزيد  ل  مدفعية  جمموعة 

بالإ�سافة  ملم،   75 و   105 مدافع، 

والإدارة  الإ�سناد  وحدات  بع�ش  اإىل 

من  وغريها  والت�سالت،  والهند�سة 

و�سائل الدعم.



اخللف حول دور اجلي�ش

مل يّتفق القادة ال�شيا�شيون اللبنانيون، 

التي  اللبنانية  ال��وح��دات  ت�شّلم  بعد 

جي�ش  ل���واء  حت��ت  من�شوية  ك��ان��ت 

اآب  م��ن  االأول  يف  الفرن�شي  االن��ت��داب 

اللبناين  اجلي�ش  والدة  واإع���الن   1945

املنطقة،  يف  لبنان  دور  على  الوطني، 

ب�شكل  اخلارجية  �شيا�شته  حتديد  اأو 

كونغ«،  »هونغ  يكون  هل  وا�شح، 

جمرد  اأم  االأو�شط«؟  ال�شرق  »�شوي�شرا  اأم 

مع  حميطها  اإىل  تنتمي  عربية  دول��ة 

م�شوؤوليات  من  ذلك  على  يرتّتب  ما 

دولة  واأّن  �شّيما  ال  وواجبات،  والتزامات 

حمّددة،  وظيفة  ذات  عن�شرية  جديدة 

رحم  يف  تتكّون  كانت  مر�شوم،  ودور 

ويف  فل�شطني،  يف  الربيطاين  االنتداب 

املنت�شرة يف احلرب  الغربية  الدول  فكر 

العاملية الثانية، اأي اإ�شرائيل. لقد كان 

ال�شيا�شة  ه��ي  م��ا  لبنان:  يف  ال�����ش��وؤال 

واأي جي�ش  اّتباعها؟  الواجب  الدفاعية 

تقليدي،  جي�ش  اإن�شاء  يتم  هل  نريد؟ 

مثل جيو�ش بقية الدول، تناط به مهمة 

االكتفاء  اأم  الكيان؟  عن  ال��دف��اع 

بتعزيز قوى االأمن الداخلي واالأمن العام 

وال�شرط�ة وغريها فقط؟ اأم تقليد النظام 

ال�شوي�ش�ري الدفاع�ي م�ع احلي�اد؟

بذل قائد اجلي�ش املعنّي يف تلك الفرتة 

جهوًدا  واأركانه  �شهاب  ف��وؤاد  الزعيم 

اللبنانيني،  ال�شيا�شيني  الإقناع  كبريًة 

وبخا�شٍة رئي�ش اجلمهورية ال�شيخ ب�شارة 

قوي،  وطني  جي�ش  بناء  ب�شرورة  اخلوري 

حلماية الدولة الفتّية والنظام وال�شعب، 

يحميها  ال  دول��ة  اأّن  اعتبار  على 

جي�ش قوي هي دولة يف مهب الريح.

 

ا�سرتاتيجية الزعيم العام �سهاب 

يف بناء اجلي�ش

اأنطون �شعد  يروي العميد املتقاعد 

يف  االأ�شبق  الثاين  املكتب  رئي�ش 

اللبناين  اجلي�ش 

التي  مذّكراته  يف 

جملة  ن�����ش��رت��ه��ا 

»ال�������ش���ي���اد« يف 

على   1975 العام 

بعنوان:  حلقات 

ال��ع��م��ي��د اأن��ط��ون 

يتكلم...  �شعد 

اجل��ي�����ش  »اإّن 

مل  ت�شّلمه  عند 

عن  ي��زي��د  يكن 

من  عن�شر   3500

واالأف��راد،  ال�شباط 

واأّن الزعيم �شهاب 

و�شع  على  عمل 

لتطويره  خ��ّط��ة 

وزي��ادة عدد اأف��راده 

م����ع ت��ط��ع��ي��م��ه 

ب���ال���ع���ن���ا����ش���ر 

لتحّمل  امل��وؤه��ل��ة 

امل�������ش���وؤول���ي���ات 

ال��ق��ي��ادي��ة ورف���ع 

األًفا   15 اإىل  العدد 

مع جتهيز حديث 

ت��ل��ب��ي��ًة حل��اج��ة 

البالد الدفاعية«.

فوؤاد  »اإّن  قائاًل:  �شعد  العميد  ويتابع 

�شهاب كان واقعًيا، وكان يرّدد اأمامنا 

اأّنه من ال�شعب اإن�شاء جي�ش قوي ب�شرعة 

واحل��دود  اال�شتقالل  حماية  ي�شتطيع 

واالأمن الداخلي، ومل تكن اإ�شرائيل قد 

ُولَدت يف ذلك الوقت، اإاّل اأّن فوؤاد �شهاب 

واجتماعًيا  و�شيا�شًيا  ع�شكرًيا  املثّقف 

ال�شتخراج  بالتاريخ  �شغوًفا  كان  والذي 

وت�شّور  وال�شعوب  القادة  حياة  من  العرب 

اأّن  يعلم  امل�شتقبل، كان  االأح��داث يف 

ال��دول  مب�شاعدة  العاملية  ال�شهيونية 

لتحقيق  ال�شعي  يف  ما�شية  الكربى 

ينظر  م�شوؤول  كل  ومثل  بلفور«.  وعد 

ت�شبح  اأن  يتوّقع  ك��ان  البعيد  اإىل 

اخلطر  حتت  ما  يوًما  اللبنانية  احلدود 

ال�شهيوين، لذلك كان يقول: »يجب اأن 

يكون لنا، على االأقل جي�ش ي�شتطيع 

فاإذا  اأيام،  خم�شة  احلدود  على  ال�شمود 

ال  لبنان،  على  احتاليل  اعتداء  حدث 

ل�شمان  الكربى  ال��دول  تتحّرك  اأن  بّد 

ا�شتقالله، ولكن يف مهلة هذا التحّرك 

نتمّكن  اأن  يجب  نتائجه،  وظ��ه��ور 

نحن من املواجهة وال�شمود على االأقل 

اأّن  العميد �شعد  اأيام«. وي�شيف  خم�شة 

التن�شئة  »اإّن  ا:  اأي�شً يقول  �شهاب كان 

الع�شكرية وحدها ال تكفي، بل يجب 

اأن ترافقها تن�شئة اإن�شانية واجتماعية 

بحيث يكون اجلندي مواطًنا ي�شلح اأن 

واملحبة  باالإخال�ش  ل�شواه  قدوة  يكون 

�شبيل  يف  ال���ذات  ون��ك��ران  وال��ت��ف��اين 

الوطن«.
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التطويع بني اخللل الدميوغرايف 

والتوازن الوطني

ك��ان��ت ع��ن��ا���ش��ر ال���وح���دات ال��ت��ي 

تعاين  اللبنانية  ال�شلطة  ت�شّلمتها 

خلاًل دميغرافًيا وطائفًيا يف مكّوناتها، 

تكمن  كانت  اخللل  ه��ذا  واأ�شباب 

الوحدات وتكّونها  ن�شاأة هذه  اأ�شول  يف 

وت��ط��ّوع��ه��ا يف اأث��ن��اء ف���رتة االن��ت��داب 

الفرن�شي، فقد كانت الغالبية العظمى 

من �شباطه واأفراده تنتمي اإىل فئة واحدة 

معينة، وذلك ب�شبب املواقف ال�شيا�شية 

ال�شعب  مكّونات  بقية  اتخذتها  التي 

فاأحجمت  االن��ت��داب،  م��ن  اللبناين 

الوحدات  هذه  يف  التطّوع  عن  بالتايل 

االنتداب  مل�شلحة  تعمل  كانت  التي 

معار�شيه.  نظر  وج��ه��ة  وف��ق 

ل�����ذل�����ك، وم���ن���ذ 

ت�شّلمت احلكومة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ه��ذه 

الوحدات، عكفت 

على  اجلي�ش  قيادة 

لت�شحيح  ال��ع��م��ل 

اخل���ل���ل امل���وج���ود، 

باب  بفتح  وذل���ك 

ال���ت���ط���ّوع اأم�����ام 

جميًعا،  املواطنني 

جلعل  حم��اول��ة  يف 

اجل��ي�����ش ال��ع��ت��ي��د 

ومن�شجًما  متوازًنا 

م��ع ���ش��ورة ال��ت��وازن 

ال�����دمي�����وغ�����رايف 

بتعبري  اأو  للوطن، 

اأك�������ر واق���ع���ي���ة 

م��ع ���ش��ورة ال��ت��وازن 

املبني  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

ع���ل���ى م��ي��ث��اق��ي��ة 

اال�شتقالل املنجز يف 

العام 1943.

ومّل�����ا ك����ان ه��ذا 

ال�شيا�شي  ال��ن��ظ��ام 

ال��ل��ب��ن��اين ق��د ق��ام 

طوائفه،  بني  ما  الن�شبي  التوازن  على 

هذا  ت��اأم��ني  اإىل  ال��ق��ي��ادة  �شعت  فقد 

النظر  وبغ�ّش  املوؤ�ش�شة،  داخ��ل  التوازن 

املناطقية  اأو  الطبقية  االعتبارات  عن 

للمتطّوعني.

من  الثاين  ت�شرين  �شهر  خالل  ففي 

عملية  م��رة  والأول  ب���داأت   1945 ال��ع��ام 

اجلي�ش  قبل  من  ج��دد  جنود  تطويع 

اللبنانية  املناطق  �شملت  اللبناين 

بلغ  وقد  يوًما،   28 وا�شتمرت  جميعها 

األف  ح��واىل  املقبولني  املتطوعني  عدد 

جندي من بني 5 اإىل 6 اآالف مر�شح.

عملية  اأّن  اإغفال  ميكن  ال  هنا، 

تطويعه  املنوي  العديد  وحجم  التطّوع 

الدفاعية  ل�شيا�شة احلكومة  يخ�شعان 

واالإمكانات  باجلي�ش،  املنوط  وال��دور 

وامليزانية  للدولة،  واالقت�شادية  املادية 

�شة من قبل احلكومة لذلك. املخ�شّ

م�شاة  فوج  اإن�شاء  مّت   ،1946 العام  يف 

ال��راب��ع«،  »ال��ف��وج  ه��و  ج��دي��د  قنا�شة 

حربية«  »مدر�شة  اإن�شاء  مّت  كذلك 

لتخريج ال�شباط يف لبنان بعد اأن كان 

يف  حم�ش  يف  ثم  دم�شق  يف  يتّم  ذل��ك 

عهد االنتداب الفرن�شي. كذلك مّتت 

امل�شّلحة  للقوى  تنظيم  اإع��ادة  عملية 

املهمات  تنفيذ  للجي�ش  يتيح  مب��ا 

املطلوبة منه.

 

م�ساركة اجلي�ش اللبناين يف حرب 

1948

اأّدى اإعالن دولة اإ�شرائيل يف العام 1948، 

االإ�شرائيلية  العربية  احلرب  اندالع  اإىل 

اجلي�ش  وح��دات  اأ�شهمت  وق��د  االأوىل، 

باإمكاناته  احل��رب  ه��ذه  يف  اللبناين 

املتوا�شعة. اأّدى انك�شاف حالة ال�شعف 

اجليو�ش  لدى  والعتاد  العديد  يف  والنق�ش 

حدة  ازدي��اد  اإىل  لبنان،  ومنها  العربية 

اخلالف ال�شيا�شي داخل النظام اللبناين 

الدفاعية،  وال�شيا�شة  اجلي�ش  دور  حول 

بالعتاد  اجلي�ش  تقوية  يجب  هل  اأي 

حاله؟  على  اإبقائه  يجب  اأم  والعنا�شر، 

له  دفاعية  �شيا�شة  ر�شم  يجب  هل  اأو 

اأم  الوطن،  عن  الدفاع  يف  بدوره  ليقوم 

ينبغي ا�شتخدامه فقط يف حفظ االأمن 

واملحافظة على النظام، واالتكال على 

�شداقات لبنان اخلارجية للدفاع عنه؟

 ،1948 الثاين  ت�شرين  من  العا�شر  يف 

العربية  اجليو�ش  اأركان  روؤ�شاء  اجتمع 

الع�شكري  الو�شع  لدرا�شة  القاهرة  يف 

يف  ورف��ع��وا  املختلفة،  جوانبه  م��ن 

اللجنة  اإىل  نهاية االجتماع تقريًرا 

العربية،  ال��دول  جلامعة  ال�شيا�شية 

الع�شكري  الواقع  التقرير  ت�شّمن 

مواجهة  يف  العربية  للقوى  ال�شلبي 

ما  املتفّوقة،  االإ�شرائيلية  ال��ق��ّوات 

م�شطّرة  العربية  اجليو�ش  يجعل 
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الّت��خ��اذ م��وق��ف دف��اع��ي. وق��د حت��ّدث 

اإىل  اأو�شلت  التي  االأ�شباب  عن  التقرير 

مالحق،  ب�شبعة  واأرفق  النتيجة،  هذه 

جي�ش  كل  و�شع  ملحق  كل  يتناول 

وورد  امليدان،  يف  العربية  اجليو�ش  من 

واإمكاناته  اللبناين  اجلي�ش  واقع  عن 

يف تلك الفرتة ما ياأتي:

- اأربعة اأفواج نظامية من امل�شاة )قّوة 

الفوج 500 عن�شر، الت�شليح �شعيف(.

- فوج واحد غري نظامي من املتطّوعني 

من  تطويعهم  )مّت  واالأجانب.  العرب 

مل�شلحة  اللبنانية  احل��ك��وم��ة  قبل 

اجلي�ش(.

- بطارية 105 ملم مدفعية + بطارية 

75 ملم )البطارية 4 مدافع(.

- كتيبة م�شفحات: 9 م�شفحات.

- كتيبة دبابات: 9 دبابات.

- �شرية خيالة )ت�شتخدم داخل البالد 

ملقا�شد االأمن(.

- زوارق �شغرية م�شّلحة.

قد  اجلي�ش  اأّن  التقرير  ذكر  كذلك 

والباقي  وال��ذخ��رية،  العتاد  ثلث  �شرف 

الهجوم،  حال  يف  اأي��ام  لثالثة  يكفي 

كما  ال��دف��اع.  ح��ال  يف  اأي��ام  ول�شبعة 

اأّن اجلي�ش موّزع ما بني الناقورة  اأو�شح 

الفًتا  احتياط،  لديه  ولي�ش  ومرجعيون 

اللبنانية  االأرا�شي  اليهود دخلوا  اأّن  اإىل 

وباإمكانهم  وتغلغلوا حواىل 2 كلم، 

التغلغل حتى 20 كلم.

�سلح اجلو

يف  اللبناين  اجلي�ش  م�شاركة  بعد 

حرب العام 1948 �شد اإ�شرائيل، اأدرك 

ال�شيا�شيون ما كان قد قاله وطالب 

�شالح  اأهمية  عن  اجلي�ش  قادة  به 

اجلو و�شرورة امتالكه قبل �شنوات، 

يف  وت��اأث��ريه  دوره  ب��روز  بعد  وبخا�شٍة 

ومع  ل��ذل��ك  احل���رب.  ه��ذه  ح�شم 

مطلع حزيران من العام 1949، وُبَعْيَد 

اتفاقيات  توقيع 

مع  العربية  الهدنة 

اإن�شاء  مّت  اإ�شرائيل، 

����ش���الح ال���ط���ريان 

احل��رب��ي،  اللبناين 

وب���و����ش���ر ب��ت��دري��ب 

ال��ط��ي��اري��ن، و���ش��راء 

ال���ط���ائ���رات ال��ت��ي 

ذل��ك  يف  ت���واف���رت 

ال����وق����ت، وك����ان 

املدّربني من  معظم 

الطيارين االإنكليز 

ال����ذي����ن ح���ارب���وا 

خ�������الل احل�����رب 

الثانية،  ال��ع��امل��ي��ة 

اأوكلت مهمة  وقد 

ق����ي����ادة ال�����ش��الح 

املقّدم  اإىل  وان�شائه 

اإميل الب�شتاين.

 

الإعلن الثلثي 

الغربي ومعاهدة 

الدفاع العربي 

امل�سرتك

»االإع��الن  �شّكل 

فرن�شا  ق��ب��ل  م��ن  ال��غ��رب��ي«  ال��ث��الث��ي 

وبريطانيا والواليات املتحدة االأمريكية 

التزم  وال��ذي   ،1950 العام  من  اآذار   25 يف 

االأ�شلحة  اإ�شرائيل، واحلد من نقل  اأمن 

جلامعة  ح��اف��ًزا  االأو���ش��ط،  ال�شرق  اإىل 

حزيران   17 يف  فاأعلنت  العربية،  الدول 

»معاهدة  اإق��ام��ة  عن  ذات��ه  العام  من 

االقت�شادي«  والتعاون  امل�شرتك  الدفاع 

العربية  الدول  تلتزم  وفيها  دولها،  بني 

كع�شو  م�شرتكة.  دفاعية  ب�شيا�شة 

وجد  العربية،  الدول  جامعة  يف  موؤ�ش�ش 

جي�شه  لتطوير  م�شطًرا  نف�شه  لبنان 

ان�شجاًما مع املعاهدة املذكورة للدفاع 

عن نف�شه وامل�شاركة يف الدفاع العربي، 

وبرز ذلك يف قانون الدفاع اجلديد الذي 

مادته  ت  ون�شّ  1950/10/2 تاريخ  يف  و�شع 

وزارة  مهمة  »اإّن  ياأتي:  ما  على  االأوىل 

الدفاع الوطني هي اإعداد الدفاع امل�شّلح 

اللبنانية،  اجلمهورية  اأرا�شي  حلماية 

واملحافظة على �شالمة البالد من كل 

االأمة  واإع��داد  داخلي،  اأو  خارجي  تعدٍّ 

كيان  عن  ال��ذود  واج��ب  الأداء  والبالد 

الوطن املقّد�ش«.

تطّور اجلي�ش

�شهدت بداية فرتة اخلم�شينيات اإن�شاء 

فوج جديد من امل�شاة القنا�شة، هو الفوج 

اخلام�ش )اأيلول 1950(.

ف��وج��ني من  اإن�����ش��اء  وك���ذل���ك مت 

املدرعات واملدفعية، و�شراء اأ�شلحة وعتاد 

جديد )دبابات �شريمن و�شاريوتري، واأ.اإم. 

من  وع���دد  م41(  و  اإك�����ش13، 
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للطائرات،  امل�شاّدة  املدفعية  بطاريات 

وامل�شّفحات وعتاد الهند�شة.

اإن�شاء  العقد  هذا  مطلع  �شهد  كما 

�شالح البحرية و�شراء عدة زوارق حربية، 

كذلك مّت تزويد �شالح اجلو بطائرات 

فامبري  االأمريكية،  هارفرد  جديدة: 

الربيطانية - وهوكر هنرت الربيطانية. 

فوج  اإن�شاء  مّت  نهاية اخلم�شينيات  ويف 

)ت�شرين  ال�شاد�ش  الفوج  هو  اآخر  م�شاة 

االأّول 1957(.

عديد  ازدي����اد  اإّن 

ه��ذه  يف  اجل��ي�����ش 

ع�شرة  )نحو  الفرتة 

وع���ت���اده  اآالف( 

ب�����ش��ك��ل م��ّط��رد، 

ي�شتدعي  ك����ان 

متوا�شاًل  حت��دي��ًث��ا 

ال��دف��اع  ق��ان��ون  يف 

م�شتمًرا  وتعدي�اًل 

ل����ه، مب���ا ي��ت��الءم 

م�����ع ت���وّج���ه���ات 

ال�شيا�شية  القيادة 

ومتطلبات القيادة الع�شكرية امليدانية، 

وحل�شن  االإداري����ة  املوؤ�ش�شة  و���ش��رورات 

ميكن  وم��ا  العمل.  و�شري  التنظيم 

مالحظته اأّن قوانني الدفاع وتعديالتها 

اجلي�ش  قائد  منحت  ال��ف��رتة،  ه��ذه  يف 

�شالحيات وا�شعة، و�شبه مطلقة داخل 

ب�شكل  انعك�ش  ما  وه��ذا  املوؤ�ش�شة، 

وا�شح على و�شع اجلي�ش داخل تركيبة 

ال�شلطة يف لبنان.

ال�سيا�سة الدفاعية

اللبناين  اجلي�ش  اأّن  من  الرغم  على 

قد حّقق قفزة نوعية خالل هذه الفرتة، 

اإاّل اأّن ذلك بقي خطوة غري مكتملة، 

دفاعية  �شيا�شة  بو�شع  تقرتن  مل  الأّنها 

ال�شيا�شية  اخلالفات  ب�شبب  وا�شحة 

هذا  ودور  ال��دول��ة  ه��وي��ة  حت��دي��د  ح��ول 

تنظيم  ب��اإع��ادة  تقرتن  ومل  اجلي�ش، 

وحداته وفق عقيدة قتالية معّينة اأ�شوة 

وحدات  اإن�شاء  يتّم  ومل  اجليو�ش،  بباقي 

يتبع  وبقي  الفرق،  اأو  كاالألوية  كربى 

والكتائب،  امل�شتقلة  االأف���واج  نظام 

وانح�شرت ال�شلطة الهرمية يف يد القيادة 

والتي متار�شها مبركزية �شّيقة  العليا 

اخلارجي،  الدفاع  يف  �شواء  ومبا�شرة، 

اأّن  كما  الداخلي.  االأم��ن  حفظ  يف  اأو 

عام  ب�شكل  بقي  الع�شكري  العتاد 

والنوع،  الكم  حيث  من  متوا�شًعا 

عديد  على  �شلًبا  انعك�ش  م��ا  وه��ذا 

لغريه  بالن�شبة  فبقي متوا�شًعا  اجلي�ش، 

ومل  امل��ج��اورة،  البلدان  يف  اجليو�ش  من 

يكن يتنا�شب مع حجم املخاطر التي 

وهذا  وتواجهه،  بالوطن  حتيط  كانت 

ما اأظهرته االأحداث يف ما بعد، وبخا�شٍة 

اأحداث العام 1958.

اجلي�ش  ب��داأ  ال�شتينيات  مرحلة  يف 

العديد  يف  وكّمًيا  نوعًيا  تطّوًرا  ي�شهد 

واالأ���ش��ل��ح��ة، ان��ط��الًق��ا م��ن م��ق��ّررات 

موؤمترات القمة العربية، واإن�شاء القيادة 

وب��روز  امل��وّح��دة،  الع�شكرية  العربية 

ثم  الفل�شطينية،  التحرير  منظمة 

اإ�شرائيل،  �شّد  الفدائي  العمل  انطالق 

التطّور  اأّن هذا  اإىل لبنان. غري  وانتقاله 

من�شوب  ارت��ف��اع  بحجم  ي��ك��ن  مل 

املخاطر التي بداأت تع�شف بالوطن مع 

حرب  اإىل  و�شواًل  ال�شبعينيات،  مطلع 

ب�شبب  وذل��ك   ،1976  -1975 ال�شنتني 

الوطن يف  امل�شتمر بني قيادات  اخلالف 

يف  لدوره،  والع�شكرية  ال�شيا�شية  الروؤية 

احلدود،  على  االإ�شرائيلي  العدوان  ردع 

التي  امل�شلحة  القوى  �شد  ال��داخ��ل  ويف 

باتت تهدد اأمنه الداخلي و�شيادته فوق 

اأر�شه.

 

املراجع:

 15 تاريخ   1600 العدد  ال�شياد  جملة   -

)العميد   51 �ش   ،1975 مايو  اأيار/   22  –
اأنطون �شعد يتكّلم(.

- التطّور البنيوي للموؤ�ش�شة الع�شكرية 

اللبنانية، تاريخ اجلي�ش اللبناين، اجلزء 

قيادة  اإع��داد  االأّول،  الكتاب  الثاين، 

اجلي�ش اللبناين، مديرية التوجيه، جلنة 

اللبناين،  اجلي�ش  ت��اري��خ  كتابة 

بريوت 2016.

اللبنانية  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة   -

وتطّورها  ن�شاأتها  تاريخ  يف  موجز   -

اأحمد  املقّدم  تاأليف   ،)1958 -1916(

والن�شر،  للطباعة  تكنوبر�ش  علو، 

بريوت 1994.
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ترامب رئي�س 

»اجلبهات املفتوحة« 

من اأمريكا حتى 

ال�سرق الأو�سط

وم�سار دويل 

خمتلف بعد 

قّمة هل�سنكي

هل�سنكي  قّمة  فتحت 

تاريخ  يف  جديدة  �سفحة 

 – الأمريكية  العلقات 

دائ��م،  ح��وار  الرو�سية. 

»عالقطعة«،  وتفاهمات 

اختاره  طويل  وم�سار 

ترامب  دونالد  الرئي�ش 

»اأمريكا  قّوة  على  ليوؤّكد 

اخ��ت��اره  فيما   ،» اأولاً

بوتني  فلدميري  الرئي�ش 

»امل�سالح  على  ليوؤّكد 

.» اأولاً

الن�شر  �شارة  ترامب  الرئي�ش  يرفع  مل 

اأمام عد�شات االإعالم، ويهتف »اأمريكا 

�شلًبا  ارت���ّدت  القّمة  اأّن  ذل��ك  اأواًل«، 

اأمريكية  اإعالم  و�شائل  وو�شفته  عليه، 

امل�����ش��وؤول��ي��ة،  ع���دم  مهينة:  ب��ع��ب��ارات 

لالبتزاز...  اخل�شوع  اخليانة،  ال�شعف، 

الدميوقراطية  االأقلية  زعيمة  واأعلنت 

نان�شي  االأم��ريك��ي  ال��ن��واب  مبجل�ش 

بيلو�شي »اأّن بوتني يبتز ترامب �شخ�شًيا، 

املدير  ذهب  فيما  �شيا�شًيا«،  اأو  مادًيا،  اأو 

املركزّية  اال�شتخبارات  لوكالة  ال�شابق 

برينان  جون  اإي��ه«  اآي  »�شي  االأمريكية 

اإىل حد القول »اإّن الرئي�ش ترامب اأ�شبح 

اأما  كامل«.  ب�شكٍل  بوتني  جيب  يف 

ماكني،  ج��ون  اجلمهوري  ال�شيناتور 

فاعترب اأّن املوؤمتر ال�شحفي امل�شرتك بني 

حلظات  اأ�شواأ  اإح��دى  يعّد  وبوتني  ترامب 

تاريخ الرئا�شة االأمريكية. واأ�شاف: »من 

الوا�شح اأّن قّمة هل�شنكي كانت خطاأً 

ماأ�شاوًيا«.

القافلة مت�سي

»القافلة  ب��ال��ق��ول:  ت��رام��ب  اكتفى 

عظيمة!«.  كانت  والقّمة  مت�شي.. 

الوا�شنطن  اإليه  نظرت  كما   – والرئي�ش 

بو�شت - مل يفاجئنا ب�شلوكه وت�شرفاته 

اإثبات  حت��ّدي  اأم��ام  ب��ات  واإن  ومواقفه، 

اأو تفاهم قد يكون  اأي اتفاق  جدّيته يف 

التقّلب،  �شريع  الأّن��ه  بوتني،  مع  اأبرمه 

وميكنه التفّلت من االتفاق اأو االنقالب 

عليه يف اأي حلظة؟!

»اأم��ريك��ا  ب���اأّن  ال�شحيفة  وت��ع��رتف 

عنده  ال�شغل  عّدة  هاج�شه،  تبقى  اأواًل« 

فيختزلها  كثرًيا،  عليها  يعّول  والتي 

�شيا�شي  وخطاب  طاغية،  ب�»كاريزما 

فوقي، واأ�شلوب �شادم ومثري«، اأّما هوايته 

جبهات  بافتعال  فتتمّثل  املحّببة 

مفتوحة مع االأقربني قبل االأبعدين، اإىل 

تقّلبات  وفق  تتغرّي  اأو  تتبّدل  قد  مواقف 

اال�شرتاتيجيات  حني  يف  امل�شالح،  كّفة 

واأه��داف  دقيقة  ح�شابات  على  املبنّية 

وا�شحة تبقى ر�شيًدا قيد التح�شيل!.

رئي�ش اجلبهات املفتوحة

على  يعّول  ومل   . ي��ج��ُ�ْ مل  ي��ت��واَن.  مل 

على  نقمته  من  للتحّرر  الوقت  عامل 

و�شوله  فور  اأوباما.  ب��اراك  الرئي�ش  عهد 

جبهات  ف��ت��ح  االأب��ي�����ش،  ال��ب��ي��ت  اإىل 

الكثري  على  انقالبًيا  كان  داخلية، 

االإدارة  حّققتها  التي  االإجن����ازات  م��ن 

م�شروع  نق�ش  ال�شابقة.  االأم��ريك��ي��ة 

اأهم  من  اعترب  ال��ذي  ال�شحي  ال�شمان 

ال�شابق، كما  الرئي�ش  اإجنازات حّققها 

نق�ش ال�شيا�شة ال�شرائبية وقانون الهجرة، 

الطارئني  ل��ق��واف��ل  ي���زال،  وال  وت�����ش��ّدى، 

والنازحني والالجئني، وخا�ش معارك وال 

واملوؤ�ش�شات  االأمريكي  الق�شاء  مع  يزال 

الر�شمّية املخت�شة بهذا امللف، وبغريه من 

اأواًل«،  املماثلة. �شعاره »اأمريكا  امللفات 

يعني من منظاره ووفق فل�شفته اأمريكا 

لالأمريكيني ولي�ش للطارئني. قد يكون 

عن�شرية  اأم���ام  االأم��ريك��ي  املجتمع 

جديدة، لها الكثري من االآذان امل�شغية، 

املتفّهمة،  والعقول  املتجاوبة  واالإرادات 

ا جمهور من الراف�شني املنتقدين  ولها اأي�شً

اأّن  عنده  القّوة  م�شدر  اأّن  اإاّل  املعرت�شني. 

عن�شريته نابعة من غريته على اقت�شاده 

احتياطه،  و�شندوق  وميزانيته  ودوالره 

»اأمريكا اأواًل« عنده هي »االقت�شاد اأواًل«.

جبهة الأمم املتحدة

»نحن منّول... اإذن نحن نقّرر؟!« هذه 

الذي  ال��ن��اري  اخلطاب  ترجمة  كانت 

تناول فيه يوًما الرئي�ش ترامب م�شاهمات 

االأمم  موازنة  متويل  يف  املتحدة  الواليات 

املتحدة واملوؤ�ش�شات التابعة لها.

كان  املتحدة،  االأمم  تاأ�ش�شت  عندما 

ُبَعْيَد  االأنخاب  يتبادلون  يومها  احللفاء 



وجهة نظر

العدد 188399/398

خروجهم منت�شرين من احلرب العاملية 

متوا�شعة  االأه���داف  وكانت  الثانية، 

من  القدر  هذا  على  ولي�شت  طة،  مب�شّ

التعقيد والت�شعيد يف عاملنا املعا�شر.

الرئي�ش  م��ع  ال��رواي��ة  اختلفت  ال��ي��وم 

ع��ن��ده:  التقليدي  وال�����ش��وؤال  ت��رام��ب، 

م��ا ح��اج��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة ل��الأمم 

املتحدة؟ وما الفوائد التي جتنيها مقابل 

لتاأمني  تنفقها  التي  الطائلة  االأم���وال 

االن�شحاب  اإىل  بادر  لذلك  ا�شتمراريتها؟ 

االإن�شانية  والعلوم  الثقافة  منّظمة  من 

العاملي  املجل�ش  وم��ن  »اليوني�شكو«، 

درا�شة  بو�شع  وطالب  االإن�شان،  حلقوق 

من  اإدارت��ه  متّكن  التي  املجاالت  تبنّي 

مبوجبها  توقف  جريئة  ق��رارات  اتخاذ 

�شنوًيا  توؤّمنها  التي  املالية  امل�شاهمات 

والفروع  املنظمة،  هذه  ن�شاطات  لتمويل 

التابعة لها.

ازدواجّية مريبة

جمل�ش  �شحن  بلغ  امل��رّو���ش  اخلطاب 

املندوبة  االأم���ن م��ن خ��الل م��داخ��الت 

�شد  هايل،  نيكي  الدائمة  االأمريكية 

منتقدي قرار تهويد القد�ش، ودفاًعا عن 

بل  ال  العدوانّية،  اإ�شرائيل  �شلوكيات 

ذهب م�شت�شار االأمن القومي جون بولنت، 

القول:  حّد  اإىل  املت�شددة  بنزعته  املعروف 

وم�شاحلنا  ويتوافق  ينا�شبنا،  ما  »نتبّنى 

ما  ونرف�ش  ال��ق��رارات،  من  وتطّلعاتنا 

من  طموحاتنا  وي�شاك�ش  يعاك�شنا، 

اأهداف وتطّلعات«.

ثقًبا  املريبة  االزدواج��ي��ة  ه��ذه  فتحت 

عظيًما يف طبقة االأوزون االأممية، وعلى 

وا�شنطن،  يف  ال��ق��رار  ك��ان  اإذا  ق��اع��دة: 

كانت  واإذا  نيويورك؟  اإىل  احلاجة  فما 

االإدارة  عند  النافذة  احلا�شمة  الكلمة 

االأمني  دور  اإىل  االأمريكية، فما احلاجة 

االأمانة  و�شلطات  املتحدة،  لالأمم  العام 

تابعة  اأّنها  طاملا  و�شالحياتها،  العامة، 

امل�شالح  بذيل  ومربوطة  ا،  معنويًّ ومقّيدة 

ال�شاحات  يف  االإ�شرائيلّية   - االأمريكية 

هو  اليقني  اخل��رب  والدولية؟  االإقليمّية 

العامل.  م��ن  احليوّية  املنطقة  ه��ذه  يف 

ال��ع��راق  اإىل  االأم��ريك��ي  خ��رج  عندما 

بقرار   ،2001 اأيلول   11 اأحداث  بعد  ليوؤّدبه 

اأحادي اجلانب، من خارج موؤ�ش�شة االأمم 

على  واتكاأ  االأم��ن،  وجمل�ش  املتحدة، 

الدعم الذي وّفرته له بع�ش الدول ال�شديقة 

يومها  واأو�شرتاليا.  كربيطانيا  واحلليفة 

بزغ فجر »ال�شرق االأو�شط اجلديد والوا�شع« 

من خارج �شياق ال�شرعّية الدولية، وبداأت 

ما  وط��اأة  حتت  تت�شاقط  الدمى  اأحجار 

ي�شّمى بالربيع العربي، من ثورة اليا�شمني 

يف تون�ش، اإىل ميدان التحرير يف م�شر، اإىل 

اإىل  الدماء يف ليبيا، ف�شوريا، و�شواًل  برك 

ال�شعارات  من  جارف  �شيل  مع  اليمن، 

والتي  ال��رّباق��ة،  االإ�شالحّية  ال�شيا�شّية 

مناٍح  اإىل  طريقها  يف  ال�شعوب  اأخ��ذت 

من  ث��ارت  التي  تلك  غ��ري  ومنزلقات 

اأجلها، وكّل ذلك حتت وطاأة قاهرة من 

التدخالت اخلارجّية املك�شوفة والهادفة 

اإىل العبث بكيانات �شايك�ش – بيكو، 

بدماء  جديدة  جغرافيات  حدود  وتر�شيم 

ت�شتكمل  مل  واأهلها.  االأر���ش  اأ�شحاب 

ولكّنها  بعد،  اجلغرافيات  هذه  معامل 

ال�شرق  تدخل حكًما يف خدمة م�شروع 

الهند�شة  وفق  والوا�شع  اجلديد  االأو�شط 

دون  من  ال��دويل،  واالإخ���راج  االأمريكية 

اأن يكون لالأمم املتحدة اأي راأي وا�شح اأو 

ق! �شوت م�شموع اأو تدبري من�شّ

واملت�شّعبة  املزمنة  الفل�شطينّية  الق�شّية 

 - ت��زال  وال   – باهظة  االأث��م��ان  دفعت 

التعاطي  يف  املقيتة  االزدواج��ي��ة  نتيجة 

والتي  ال�شلة،  ذات  الدولية  القرارات  مع 

م�شّوًها  ج��اء  منها  نّفذ  وم��ا  تنّفذ،  مل 

ينا�شبها،  ما  اإ�شرائيل  اختارت  بحيث 

وجتاهلت ما ال ينا�شبها من دون اأن يرّف 

جفن للمجتمع الدويل. ومع دخول هذه 

الق�شّية مرحلة م�شريّية بعد قرار الرئي�ش 

عا�شمة  ال��ق��د���ش  بجعل  االأم���ريك���ي 

الكني�شت  ت�شويت  وبعد  الإ�شرائيل، 

يهودية  دول���ة  اإ���ش��رائ��ي��ل  اإع���الن  على 

اأين  وامل�شروع:  امللّح  ال�شوؤال  يربز  قومية، 

القد�ش  ب�شاأن  وقراراتها  املتحدة  االأمم 

االأمن  جمل�ش  ق��رارات  اأي��ن  وفل�شطني؟ 

ومل��اذا  بالع�شرات؟!  تعّد  وه��ي  ال���دويل، 

والعرب  الفل�شطينيني  على  يتوّجب 

تبقى  ف��ي��م��ا  ب��اأح��ك��ام��ه��ا،  ال��ت��ق��ّي��د 

اإ�شرائيل اال�شتثناء، وخارج اأي م�شاءلة، اأو 

مالحقة؟!.

حركة عدم النحياز

يخرج  مل  ترامب  الرئي�ش  اأّن  احلقيقة 

كانت  الأّن��ه��ا  جعبته،  م��ن  االأران����ب 

النامية  الدول  قبله، وك�شفتها  موجودة 

حركة  مظّلة  حتت  يوًما  التقت  التي 

ا�شتقاللية  ع��ن  بحًثا  االن��ح��ي��از  ع��دم 

املحورين  بني  ما  ثالثة  ق��ّوة  عن  اأو  م��ا، 

امل�شتقطبني الواليات املتحدة ومن معها 

ال�شوفياتي  واالحت��اد  ال��ب��اردة،  احل��رب  يف 

االأح��م��ر.  النجم  راي��ة  حت��ت  معه  وم��ن 

يومها خرجت احلركة بتو�شيف دقيق: 

للكبار  ن��اٍد  اإاّل  هي  ما  املتحدة  »االأمم 

ال��دول  فيما  امل�شرح،  يت�شّدرون  الذين 

النامية والفقرية وتلك املنت�شبة اإىل العامل 

امل�شّجعني  �شفوف  يف  جميعها  الثالث، 

امل�شّفقني!« حتى هذه املعادلة قّرر الرئي�ش 

يف  الكبار  ملاذا  عليها،  االنقالب  املثري 

اأجمادهم،  يبنون  مرتفون  النادي  ه��ذا 

االأمن  جمل�ش  يف  م�شاحلهم  ويحققون 

الدولية  املنّظمات  اأو  العامة  اجلمعية  اأو 

املتحدة،  الواليات  كي�ش  من  امللحقة، 

متويل  يف  املرتفعة  املالية  وم�شاهماتها 

ياأتي  وقد  واأن�شطتها؟!...  املوؤ�ش�شات  هذه 

فيه  ي�شع  الذي  ببعيد،  لي�ش  وهو  اليوم، 

اأم��ام  اأبيه  بكرة  عن  ال��دويل  املجتمع 

التمويل  يف  �شركاء  اإّما  ال�شعب:  اخليار 

�شركاء  لت�شبحوا  الفر�شة  تتاح  كي 

لهذه  اليوم  بعد  حاجة  ال  واإّما  القرار،  يف 

ال  كان  واإذا  املرتّنحة.  الهرمة،  املنّظمة 

تبقى كاإرث ح�شاري معنوي  اأن  بّد من 

اأن  يفرت�ش  وظيفتها  ف��اإّن  واأخ��الق��ي، 

خيمة  جمّرد  ف�شاعًدا  االآن  من  تكون 

وتك�شبها  االأمريكية،  القرارات  تظّلل 
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هكذا  الدولية،  ال�شرعية  من  م��زي��ًدا 

يحلم الرئي�ش ويفّكر ويريد؟!.

فل�سفة التغيري

قّوة  اإىل  يحتاج  التغيري  اأّن  فل�شفته 

اإىل  امل�شتندة  القرار  و�شجاعة  امل��ب��ادرة، 

لبالده،  الهائلة  االقت�شادية  االإمكانات 

دون  م��ن  الطاقة  ه��ذه  مثل  ي��وّف��ر  وه��و 

االعتماد على االآخرين، واإذا كان ال بّد 

من م�شاندة يف بع�ش الظروف واحلاالت، 

فهذه تتوافر عن طريق الفر�ش واالإمالء، 

يطمح  الذي  التغيري  الأّن  اال�شتجداء،  ال 

اإليه، ي�شمل وفق »نيويورك تاميز« حماور 

ثالثة:

- ال��ت��ح��ّرر م��ن اأع���ب���اء ال�����ش��داق��ات 

ر�شخت  التي  التقليدية  والتحالفات 

مفاهيمها بعد احلرب العاملّية الثانية.

التقنيات  جمتمع  يف  االن���خ���راط   -

احلديثة وما يتطّلبه االأمر من م�شوؤوليات 

وموجبات.

االقت�شادية  باملفا�شل  االإم�����ش��اك   -

احليوية يف العامل.

فاإّن  تريبيون«  »هريالد  اإىل  وا�شتناًدا 

جمتمع املال ورجال االأعمال هو الذي جاء 

االأبي�ش حتت  البيت  اإىل  القوي  بالرئي�ش 

ال�شعار  ويعني هذا  اأواًل«،  »اأمريكا  �شعار 

والطاقة،  النفط  ثالثة:  باأوراق  االإم�شاك 

املوارد والروات، واملناجم. وقد بداأ هجومه 

االنتخابي  خطابه  خالل  من  التغيريي 

كانت  عناوين  اإىل  بجراأة  تطّرق  حيث 

انق�شاًما  واأحدثت  املحرمات،  من  تعترب 

حاًدا على م�شتوى الراأي العام االأمريكي، 

الداخلية،  االجتماعية  املوا�شيع  منها: 

فر�ش  البطالة،  ال�شباب،  ودوره��ا،  امل��راأة 

العمل، الطبابة وال�شيا�شة اال�شت�شفائية، 

االقت�شاد، ال�شيا�شة ال�شرائبية، )الوافدون 

واأمريكا  االأو�شط  وال�شرق  اأفريقيا(  من 

الالتينية، وال�شيا�شة اخلارجية.

جبهات م�ستحدثة

ل��ق��د ق��ال��ه��ا ���ش��ري��ح��ة ق��ب��ي��ل ق��ّم��ة 

رو�شيا،  ثالثة:  »اأع��داوؤن��ا  هل�شنكي: 

بقي  ماذا  وال�شني«...  االأوروب��ي،  االحت��اد 

من خريطة العامل؟!

على  راهًنا  مفتوحة  الرو�شية  اجلبهة 

م�شار دبلوما�شي عري�ش هدفه تدوير الزوايا 

احلادة، وتقا�شم مناطق النفوذ يف العامل. 

التي  التهنئة  برقّية  مع  امل�شار  هذا  بداأ 

بعد  ترامب  اإىل  الرو�شي  الرئي�ش  اأر�شلها 

وكانت  الرئا�شية،  االنتخابات  يف  فوزه 

مدرو�شة، ومعّدة باإتقان. بداأت العالقات 

الثنائّية على االأثر تكت�شب طابًعا من 

املرونة، اإىل اأْن كان اللقاء االأول بينهما 

الع�شرين  جمموعة  قّمة  هام�ش  على 

العام  من  مت��وز  يف  هامبورغ  مدينة  يف 

التوّتر  لتخفي�ش  اأ�ش�ش  وال��ذي  املا�شي، 

من  جديدة  �شفحة  وفتح  البلدين،  بني 

التن�شيق والت�شاور حول امللفات ال�شاخنة 

يف ال�شرق االأو�شط. ثم كان اللقاء الثاين 

منظمة  لقاءات  هام�ش  على  بينهما 

دانانغ  مدينة  يف  الهادئ  املحيط   – اآ�شيا 

العام  من  الثاين  ت�شرين  يف  الفيتنامية، 

املا�شي.

التي  هل�شنكي  لقمة  اللقاءان  مّهد 

– كما  اأ�شفرت عن تفاهمات عميقة 

من  واحد  ختامها-  يف  الرئي�شان  اأعلن 

هذه التفاهمات يتعّلق بالو�شع يف �شوريا، 

على  االأم��ريك��ي  الرئي�ش  واف��ق  حيث 

ال�شاحة  على  رو�شيا  ت��وؤّدي��ه  متقّدم  دور 

اجلنوب  ا�شتعادة  معامله  من  ال�شورية، 

ال�شوري من املنظمات االإرهابية، واإحياء 

يف  القّوات  بف�شل  القا�شي   1974 اتفاق 

القوات  بني  ما  املحتلة  اجل��والن  ه�شبة 

ال�شورية واالإ�شرائيلية، والعمل على اإعادة 

تفاهم�ات  اإىل  باالإ�شاف�ة  ال��ن��ازح��ني، 

عنه�ا  النق�اب  �ف  ُيك�شَ �ش�وف  اأخ�رى 

تباًع�ا.

جبهة الحتاد الأوروبي

احللفاء  و�شف  يف  جريًئا  ترامب  كان 

االأوروبي  االحتاد  �شّنف  عندما  باالأعداء، 

كان  كما  وال�شني.  رو�شيا،  جانب  اإىل 

ال�شّباق يف فتح هذه اجلبهة، انطالًقا من 

براغماتية وا�شحة ال لب�ش فيها، متحررة 

من امل�شايرة واملراوغة والتزّلف. توّجه اإىل 

واألقى  املناخ،  باري�ش للم�شاركة يف قمة 

وال�شلوك  االأداء  فيه  انتقد  نارًيا  خطاًبا 

اأعلن  ثم  امل�شاركة،  الدول  من  للعديد 

الربيطانيون  �شّوت  وعندما  االن�شحاب. 

على اخلروج من االحتاد االأوروبي، بادر اإىل 

االت�شال برئي�شة الوزراء ترييزا ماي مهنًئا، 

وم�شّجًعا على اإجناز هذه اخلطوة باأ�شرع 

�شاأن  »م��ا  قائاًل:  غ��ّرد  ثم  ميكن،  ما 

االأوروبيني يف االحتاد، يجب اأن يعودوا دواًل 

وثقافًيا«.  واقت�شادًيا  �شيا�شًيا  متناف�شة 

�شيا�شته مع االحتاد وا�شحة، »فّرق ت�شد«، 

ال�شفة  ترى على  اأن  اأمريكا  وما حاجة 

دول  بني  احت��اًدا  االأطل�شي  من  االأخ��رى 
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ي�شّكل  اأن  ميكن  متمّكنة  كربى 

ا الأ�شواقها؟! ا اقت�شادًيا �شر�شً مناف�شً

تاأكيًدا على هذه النزعة اال�شتعالئية - 

الت�شلطية التي متليها �شيا�شة »اأمريكا 

حللف  الدوري  االجتماع  يف  �شارك  اأواًل« 

االأوروب��ي��ني  وخاطب  االأطل�شي،  �شمال 

لكم  ونوّفر  نحميكم،  »كي  قائاًل: 

وت�شّددوا«،  تدفعوا،  اأن  عليكم  االأمن، 

نقا�ش  وبعد  ُيعطى جماًنا.  �شيء عنده  ال 

مرتاًحا  االجتماع  من  خرج  م�شتفي�ش 

بعد اأن اأقنع كاًل من الرئي�ش الفرن�شي 

االأملانية  وامل�شت�شارة  ماكرون،  اإميانويل 

�شاتهما  خم�شّ بزيادة  مريكل  اآجنيال 

لتمويل ميزانية احللف.

 - املالية  اجلوانب  اإىل  ذلك  بعد  ا�شتدار 

االقت�شادية بني �شفتي االأطل�شي، وحجم 

ما ت�شّدره الواليات املتحدة اإىل دول االحتاد 

اأدرك اخللل  وما ت�شتورده منها، وعندما 

اإىل  جل��اأ  واال�شترياد  الت�شدير  ميزان  يف 

رفع ال�شرائب وحتديد نوعية ال�شلع التي 

كما  وت�شديرها.  ا�شتريادها  ميكن 

االأوروب��ّي��ة  ال�شناعة  حماربة  على  اأق��دم 

ا يف جمايل ال�شيارات والطائرات،  خ�شو�شً

وعلى زيادة ال�شرائب ب�شكل موجع على 

مادتي ال�شلب واالأملينيوم، االأمر الذي دفع 

بامل�شت�شارة االأملانية مريكل اإىل التهديد 

بحرب جتارية ال هوادة فيها.

االأمور  بلغت  وعندما  الواقع،  اأمام هذا 

ه��ذا احل��د من ال��ت��اأّزم فتح ب��اب احل��وار 

ل اإىل اتفاق  والنقا�ش جمدًدا بهدف التو�شّ

والتبادل  االقت�شادي،  التعاون  جديد حول 

امل�شرتكة  امل�شالح  يلّبي  ال��ذي  التجاري 

لالأطراف كافة.

... وجبهة مع ال�سني

اإّب���ان  ففتحها  ال�����ش��ني  جبهة  اأّم����ا 

عندما  ال����2016،  يف  االنتخابية  حملته 

ال�شتعادة  الالزمة  التدابري  باتخاذ  تعّهد 

ب�شبب  املفقودة  االأمريكية  الوظائف 

الواليات  يف  ال�شيني  التغلغل  �شّماه  ما 

�شرائ��ب  بف��ر�ش  ووع��د  االأمريكية. 

ال�شينّية،  املنتج��ات  عل��ى  جمركّي��ة 

يف  التدقي��ق  م�ن  املزي��د  وممار�ش�ة 

ال�شينّي��ة  ال�شرك��ات  ا�شتثم��ارات 

العامل��ة يف الوالي��ات املتح��دة.

باملقابل، تعّهدت وزارة التجارة ال�شينّية 

بفر�ش  تق�شي  مماثلة  خطوات  باتخاذ 

�شرائب مرتفعة على الب�شائع واملنتجات 

ال�شيارات  ت�شمل  ال�شني،  يف  االأمريكية 

واالأج��ه��زة  العالية  التقنيات  واأج��ه��زة 

الذكّية.

يف ني�شان 2017 ، ُعِقَدت القّمة الثنائية 

ال�شيني  والرئي�ش  ترامب  الرئي�ش  بني  ما 

�شي بينينغ يف والية فلوريدا ، يومها تراجع 

لل�شني،  املعادية  ت�شريحاته  عن  ترامب 

لكّنه عاد فاأ�شدر يف 22 اأذار 2018 مذكرة 

تنفيذّية لفر�ش الر�شوم اجلمركية على 

مبمار�شاتها  و�شفه  ما  ب�شبب  ال�شني 

التجارة  وزارة  رّدت  العادلة.  التجارية غري 

لفر�ش  بخطط  واح��د  يوم  بعد  ال�شينية 

مليارات  ثالثة  بقيمة  انتقامية  ر�شوم 

ويف  االأم��ريك��ي��ة.  ال����واردات  على  دوالر 

ر�شوًما  فر�شت  املا�شي  ني�شان  من  الثاين 

ال�شاد�ش  ويف  ا،  اأمريكيًّ على 128 منتًجا 

حتى  للم�شي  ا�شتعدادها  اأعلنت  منه 

املتحدة  الواليات  اأ�شّرت  ما  اإذا  االآخ��ر، 

االآحادية  وتطبيق  التجارّية  على حربها 

واحلمائية.

جبهات ال�سرق الأو�سط

االأو�شط، اجلبهات  ال�شرق  على م�شتوى 

االجتاهات،  كل  يف  مفتوحة  الرتامبّية 

»اإ�شرائيل  �شعارها  االحتماالت،  وكل 

الثاين؟!  هو  من  حتديد  دون  من  اأواًل«، 

من  الع�شر  �شفقة  ع��ن��وان��ه��ا  جبهة 

م�شري  ملعرفة  معاملها  تظهر  اأن  دون 

ال�شعب  وح��ق��وق  الفل�شطينّية  ال��دول��ة 

القد�ش  جلعل  وجبهة  الفل�شطيني. 

وجبهة  الإ���ش��رائ��ي��ل،  اأب���دّي���ة  عا�شمة 

لتكري�ش اإ�شرائيل دولة يهودّية عن�شرّية، 

ال��ن��ووي،  واالت��ف��اق  اإي���ران،  �شد  وجبهة 

البالي�شتي،  ال�����ش��اروخ��ي  وب��رن��اجم��ه��ا 

وجبهة �شد النفط االإيراين، وما قد يرتك 

املائّية  املمرات  على  انعكا�شات  من 

اال�شرتاتيجّية يف اخلليج...

اأّم���ا ج��دي��د ه��ذه اجل��ب��ه��ات، فهو ما 

بو�شت«  »ال��وا���ش��ن��ط��ن  ع��ن��ه  حت��ّدث��ت 

مفتوحة...  »اجلبهات  قالت:  عندما 

قّمة  اأن  ذل��ك  ��ا...  اأي�����شً واالح��ت��م��االت 

طريق  خلارطة  اإطاًرا  ر�شمت  هل�شنكي 

 - اأمريكي  بتفاهم  االأو�شط  ال�شرق  يف 

ال  احلا�شمة  املحطات  اإح��دى  ويف  رو�شي، 

ي�شتبعد اأن ي�شعد االإيراين اإىل قطار احلوار 

اأو�شاعه  لت�شوية  املتحدة  ال��والي��ات  مع 

به  فاز  ال��ذي  التفوي�ش  بعد  املنطقة،  يف 

ال�شوري  البيت  لرتتيب  بوتني  فالدميري 

ر؟!«. بب�شرية وتب�شّ





اأركان  من  الثاين  الركَن  اليهودية  القومية  مفهوُم  يعترب 

االّدعاءات ال�شهيونية، مبعنى اأّن يهود العامل اأجمعني ينتمون 

اإىل  العودة  يف  الكامل  احلق  لها  متجان�شة،  واحدة  قومية  اإىل 

فل�شطني اأر�ش االآباء بعد اأن عا�شت يف ال�شتات الآالف ال�شنني. ِمن 

هنا برز املفهوم ال�شهيوين »اأر�ش بال �شعب ل�شعب بال اأر�ش«. 

فهل ينتمي يهود العامل جميًعا اإىل عرق واحد اأم اأنهم خليط 

يهودية  »�شخ�شية  توجد  وهل  العامل؟  يف  كلها  االأجنا�ش  من 

عاملية« ذات �شمات مميزة وثابتة مهما اختلفت البلدان؟ وهل 

تزعم  �شعب كما  ا بال  اأر�شً كانت فل�شطني قبل احتاللها، 

االأ�شطورة ال�شهيونية؟

اليهودية،  الهوّية  مبداأ  بني  الفا�شح  التناق�ش  اإىل  بداية  ن�شري 

حكومة  كونها  من  االإ�شرائيلية  احلكومة  تّدعيه  وم��ا 

اجلن�شية  ذوي  والعرب  اليهود  اأبنائها  بني  ت�شاوي  دميوقراطية 

االإ�شرائيلية. فكيف يتوافق هذا االّدعاء مع االّدعاء ال�شهيوين 

القائم على فكرة »اإ�شرائيل وطن قومي لليهود«؟ وهل تتفق 

العن�شرية مع الدميوقراطية وامل�شاواة؟

تّدعي ال�شهيونية وجود قومية يهودية، اأو هوّية يهودية �شاملة 

متّثل جوهًرا ثابًتا يجمع يهود العامل اأينما كانوا. اإال اأن هذا 

فهناك  واجلغرافية.  التاريخية  احلقائق  مع  يتفق  ال  االدعاء 

تختلف  يهودية(  تاريخية  جتارب  )اأو  يهودية  وتواريخ  هوّيات 

باختالف الزمان واملكان.

 

: اأهم التجمعات اليهودية حول العامل اأولاً

يف  �شاند  �شلومو  ُي��ورِد  ال�شهيونية،  املزاعم  على  الرد  اإط��ار  يف 

 The Invention of the اليهودي«  ال�شعب  »اخرتاع  كتابه 

الكامل  االندماج  ُتبنّي  تاريخية  اأمثلة  Jewish People عدة 
بحيث  العامل،  بلدان  من  العديد  يف  اليهودية  الديانة  الأتباع 

جمتمعات  من  ا  اأ�شا�شيًّ ج��زًءا  �شّكلوا 

العربي  وال��ع��امل  واأم��ريك��ا  واآ�شيا  اأوروب���ا 

ووالدة  االإ�شرائيلي  الكيان  وج��ود  قبل 

باآالف  ورمّبا  ال�شنني،  ال�شهيونية مبئات 

واأه��ل  ال�شعراء  منهم  وك��ان  ال�شنني، 

اأن  غري  من  وال�شيا�شة  والهند�شة  الطب 

تكون اليهودية عائًقا اأمام اندماجهم يف الن�شيج املحلي.

ا( يف موطنهم منذ  فقد ظل يهود بابل )العراق وما حوله حاليًّ

 %2.6 حواىل  ي�شّكلون  اليهود  وظّل  امليالد،  قبل  االأول  االألف 

من �شكان العراق حتى العام 1951 حني قام العمالء ال�شهاينة 

قلوبهم  يف  الرعب  لبّث  عليهم  املتفجرات  باإلقاء  املتخّفون 

الكيان  خارج  باملخاطر  حمفوفة  حياتهم  باأن  والإيهامهم 

االإ�شرائيلي.

اأما يف م�شر، فيعود تاريخ اليهود اإىل العام 650 قبل امليالد. ويف 

الع�شر احلديث، �شّكل يهود م�شر واحًدا من اأكرب التجمعات 

وم�شاركًة  وانفتاًحا  نفوًذا  واأكرها  العربي  العامل  اليهودية يف 

وبلغ عدد يهود م�شر  امل�شري،  املجتمع  اأوجه حياة  يف خمتلف 

اأ�شل  امل�شريني من  اأ�شهر  العام 1922. ومن  األًفا حتى  حواىل 75 

يهودي الفنانة ليلى مراد.

امليالد،  قبل  ال�شاد�ش  القرن  اإىل  املغرب  يف  اليهود  جذور  تعود 

املجتمع  مكّونات  �شائر  مع  دائم  اختالط  يف  كانوا  وهناك 

املغربي واحرتفوا ركائز احلياة االقت�شادية كّلها من �شناعة 

وزراعة وجتارة وكان عددهم يقارب 250 األًفا يف العام 1940. وعلى 

بعد  املحتلة  فل�شطني  اإىل  هاجر  منهم  العديد  اأّن  من  الرغم 

ن�شوء الكيان االإ�شرائيلي الغا�شب، فاإّن كثرًيا من معابدهم 

واأحيائهم القدمية ال يزال قائًما.

كما يعترب بع�ش الباحثني اأّن يهود اليمن واإيران هم من اأقدم 

اإىل القرن  التجمعات اليهودية يف العامل بحيث تعود جذورهم 

اخلام�ش قبل امليالد. وكان تعدادهم يف اليمن يتجاوز 50 األًفا 

حتى العام 1940. ويعي�ش يف اإيران اليوم ما يقارب 45 األف يهودي.

ويرجع تاريخ اليهود يف اإ�شبانيا اإىل القرن اخلام�ش امليالدي، اأي 

قبل 1600 �شنة تقريًبا، ويف رو�شيا اإىل القرن التا�شع امليالدي، اأي قبل 

1200 �شنة تقريًبا، ويف و�شط اأوروبا اإىل القرن احلادي ع�شر امليالدي 

اإعرف 

اإعداد: النقيب ح�سني غدارعدّوك

العدد 192399/398

»تريد ال�شهيونية اإظهار ال�شعب اليهودي حول العامل على اأنه قومية 

موحدة، ويف ذلك هرطقة فا�شحة«.

اليهود  الدينيني  الباحثني  اأبرز  اأحد  هري�س  مو�شيه  الأملاين  (احلاخام 

يف القرن التا�شع ع�شر - وا�شنطن بو�شت عدد3 ت�شرين الأول 1978).

فل�سطني.  اإىل  اليهود  نقل  على  مبني  ا�ستعماري  كيان  الإ�سرائيلي  الكيان 

الوطن  لفكرة  وترويجها  �سيا�ستها  يف  ال�سهيونية  اعتمدت  ذلك،  �سبيل  ويف 

اإن�ساء  يخدم  مبا  وحتويرها  الوقائع  تزوير  هدفها  مبادئ  عدة  على  اليهودي 

ال�سهيونية  الّدعاءات  ِزيف  الأول(  )اجلزء  ال�سابق  املقال  يف  بّينا  وقد  الغا�سب.  الكيان  ذلك 

اإىل  واأ�سرنا  امليعاد(.  اأر�ش  )مفهوم  الأر�ش  تلك  يف  اليهود  وحق  فل�سطني  اإىل  بالعودة  املتعلقة 

اأّن ال�سهيونية �سعت اإىل توطني اليهود يف عدة اأماكن من العامل، قبل اأن ت�ستقر امل�سالح الكربى 

على تثبيت اليهود يف فل�سطني. فالعودة املزعومة اإىل فل�سطني مل تكن عودة توراتية اأو تلمودية 

اأو دينية، اإمنا غزو واغت�ساب.

كيف زّيفت ال�شهيونيُة 

الديَن اليهودي (2)

اأ�سطورة القومية اليهودية
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يف عهد االإمرباطورية الرومانية، اأي قبل حواىل األف �شنة، وتوزعوا 

هناك على عدة دول اأهمها اأملانيا وفرن�شا واإيطاليا وبولندا. ويف 

التا�شع ع�شر  القرن  اليهود منذ بدايات  الواليات املتحدة، ظهر 

امليالدي. ُي�شاف اإىل ذلك جتمعات �شغرية قدمية من اليهود يف 

عدة دول عربية مثل �شوريا ولبنان، وهي مل تعد موجودة اليوم.

ا: اليهود من الناحية الأنرثبولوجية ثانياً

النوع  اأ�شل  يدر�ش  علم  هي  االإن�شان،  علم  اأو  االأنربولوجيا، 

ج�شم  تكوين  فيها  ويدخل  به،  املتعلقة  والظواهر  االإن�شاين 

االإن�شان وتطوره وثقافته.

لقد �شعت ال�شهيونية اإىل الرتويج ملزاعمها حتت غطاء علمي، 

اأّن  اأنروبولوجية تّدعي  الدعائية درا�شات  فاأبرزت يف حمالتها 

قّيم  موؤلَّف  االإطار  هذا  يف  ويهمنا  م�شرتك.  البيولوجي  االأ�شل 

ا« )متوافر على �شبكة االإنرتنت(،  بعنوان »اليهود اأنروبولوجيًّ

 1967 العام  يف  اأ�شدره  االأنروبولوجية،  الناحية  من  اليهود  اأي 

)واأُعيد اإ�شداره يف العام 1996( الدكتور جمال حمدان الباحث 

اأكذوبة  ف�شح  يف  ال�شبق  �شاحب  كان  الذي  امل�شري  اجلغرايف 

اإ�شرائيل الذين خرجوا من  اأّن اليهود احلاليني هم اأحفاد بني 

فل�شطني خالل حقبة ما قبل امليالد. واأثبت حمدان يف كتابه 

يّدعون  الذين  املعا�شرين  اليهود  اأّن  العلمية،  باالأدلة  املذكور 

اأّنهم ينتمون اإىل فل�شطني، هم لي�شوا يف احلقيقة اأحفاد اليهود 

الذين خرجوا من فل�شطني قبل امليالد، واإمّنا ينتمون اإىل اأعراق 

واإثنيات خمتلفة، وهو ما اأكده بعد ذلك بع�شر �شنوات الكاتب 

»القبيلة  كتاب  موؤّلف  كو�شتلر  اآرث��ر  الربيطاين  وال�شحفي 

الثالثة ع�شرة« الذي �شدر يف العام 1976.

وجدير بالذكر اأّن الدكتور حمدان قد ُوجد ميًتا يف �شقته يف 

العام 1993 عن عمر 65 عاًما يف ظروف مريبة، وقد حامت عدة 

�شكوك حول �شلوع املو�شاد يف مقتله.

يرتكز الدكتور حمدان يف كتابه على جمموعة من ال�شفات 

اجل�شمانية: �شكل االأنف، �شكل الراأ�ش، عر�ش املنكبني، لون 

الب�شرة، لون العينني. وياأخذ كاًل من هذه ال�شفات ويدر�شها لدى 

اجلماعات اليهودية يف عدة مناطق مقارًنا اإياها بني اجلماعة 

اليهودية يف منطقة ما وباقي �شكان تلك املنطقة، وكذلك 

يدر�ش تغرّي هذه ال�شفات اجل�شمانية لدى اليهود من منطقة اإىل 

اأخرى.

واإذا نظرنا على �شبيل املثال اإىل ما جاء يف الدرا�شة عن لون ب�شرة 

اليهود يف عدد من املناطق، يتبنّي ما يلي:

املنطقة اأو البلد لون الب�سرة الن�سبة الإجمالية لدى ال�سكان الن�سبة لدى اليهود

العراق اأ�شمر %80 %82

ليتوانيا اأ�شمر %40 %43

القرم )جنوبي اأوكرانيا( اأ�شقر %30 %28

�شمايل اأفريقيا اأ�شقر %5 %3

باليهود،  اإًذا على �شفة ج�شمانية خا�شة  الب�شرة  لون  يدل  ال 

بل يدل يف املقابل على انعدام اأي وحدة بني يهود العامل بالن�شبة 

بني  معنّي  ب�شرة  لون  انت�شار  ن�شبة  اأّن  كما  الب�شرة.  لون  اإىل 

اليهود تقارب الن�شبة املوجودة بني ال�شكان الباقني، ما يعني 

اأي  ال�شكان،  اإجمايل  اليهود عّينة متّثل  اأّنه ميكن اعتبار 

بال�شفات  اإجمااًل  يّت�شفون  ما  بلد  اأو  ما  منطقة  يف  اليهود  اأّن 

وتبنّي  البلد.  ذلك  �شكان  لدى  ال�شائعة  نف�شها  اجل�شمانية 

ا« نتائج  ال�شفات الباقية التي مت تناولها يف »اليهود اأنروبولوجيًّ

مماثلة.

يظهر مما �شبق، اأّن اأتباع الديانة اليهودية مل يكونوا اإثنّية 

اإمّنا جمموعة  واحد،  اأ�شل  اأفرادها جميًعا يف  موّحدة ي�شرتك 

اإثنيات واأعراق توّزعت على العديد من دول العامل، واندجمت 

مر  على  فكانوا  الدول،  تلك  جمتمعات  يف  كامل  ب�شكل 

التاريخ جزًءا من الرتكيبة احل�شارية التي ُوجدوا فيها، �شاأنهم 

يف ذلك �شاأن الب�شر كّلها. ومل يربز اليهود يف حال من االأحوال 

كمجموعة ب�شرية منعزلة يف حالة �شتات دائم ترف�ش االندماج 

يف املجتمع.

القادة  من  ال�شهيوين  الدجل  على  اأدّل  لي�ش  اخلتام،  ويف 

القادة  من  العديد  �ِشرَي  يف  ورد  فقد  اأنف�شهم،  ال�شهيونيني 

لعبد  اليهود  مو�شوعة  من  ال�شاد�ش  اجلزء  يف  كما  ال�شهاينة، 

الوهاب امل�شريي، اأنهم مل يكونوا من اليهود امللتزمني اإطالًقا، 

بل اإن العديد منهم، مثل تيودور هرتزل والحًقا مناحيم بيغن 

وديفيد بن غوريون، كانوا يف احلقيقة يحتقرون االلتزام الديني 

اإىل  باالإن�شان  ت��وؤدي  الدينية  ال�شعائر  اأن  ويعتربون  باملطلق، 

التخّلف واجلهل.

من ناحية اأخرى، ُتظِهر اإح�شاءات ُن�شرت يف �شحيفة لوموند 

الكيان  حكومة  بها  قامت   )1991 الثاين  ت�شرين   15 )عدد 

من  هم  »االإ�شرائيليني«  من  فقط   %15 حواىل  اأّن  االإ�شرائيلي 

»االإ�شرائيليني«  اأّن حواىل 85% من  امللتزمني، يف حني  اليهود 

يهود  اأي  اإطالًقا،  دينية  �شعائر  اأّي  ميار�شون  ال  يهود  اإّم��ا  هم 

ذلك  ويف  اأ�شاًل،  بالله  يوؤمنون  ال  ملحدون  واإما  فقط،  باال�شم 

دليل اإ�شايف على بطالن خرافة القومية اليهودية اجلامعة.

املراجع:

الوهاب  عبد  وال�شهيونية،  واليهودية  اليهود  مو�شوعة   -

امل�شريي، دار ال�شروق، القاهرة، الطبعة االأوىل 1999، ج6.

القاهرة،  الهالل،  دار  ا، جمال حمدان،  اأنربولوجيًّ اليهود   -

الطبعة الثانية 1993.

 The Invention of the Jewish
-.2009 ،People، Verso، London

ت�شرين   15 عدد  لوموند  �شحيفة   -

الثاين 1991.







ق�ضايا

اإعداد: �لعميد �ملتقاعد �شارل �أبي نادرع�ضكرية

العدد 196399/398

ة  الطائرات امل�سيرّ

واحلرب يف �سوريا من  �لطائرة  �أو  ة  �مل�شيرّ �لطائرة 

طائرة  هي  انة،  �لزنرّ �أو  طيار  دون 

م�شبًقا  مج  ترُبرّ �أو  بعد،  عن  ه  تَُوجرّ

د  وت��زورّ ًد�،  حم��درّ طريًقا  لت�شلك 

مهماتها.  لأد�ء  منا�شبة  جتهيز�ت 

د  تزورّ �للكرتونية  �حل��رب  ففي 

وت�شوي�ش،  ور�شد  مر�قبة  �أجهزة 

وط��ائ��ر�ت،  �شو�ريخ  وتوجيه 

وكامي�ت  �ت�شالت  وت�شجيل 

�أعمال  يف  ت�شارك  وحني  ت�شوير. 

و�شو�ريخ  قذ�ئف  حتمل  �لق�شف 

�أن  وميكن  وتطلقها.  موجهة 

مهمات  يف  �لطائرة  هذه  ت�شتعمل 

خا�شة ك�شاروخ موجه �نتحاري، 

هدف  على  لتنفجر  ه  تُوجَّ بحيث 

حيوي يحتاج تدميه كمية كبية 

من �ملتفجر�ت.

الع�سكرية  ة ت�ستخدم للأغرا�ض  امل�سيرّ الطائرات  اأن  �سحيح 

املدنية،  الأعمال  يف  ا�ستخدامها  ولكن  والهجوم،  كاملراقبة 

تزايًدا  �سهد  الأنابيب  خطوط  ومراقبة  احلرائق  كمكافحة 

ال�سعبة  املهمات  يف  ُت�ستخدم  وهي  الأخييية.  الآونة  يف  كبًيا 

تتزود  اأن  يجب  التي  التقليدية  الطائرة  اإىل  بالن�سبة  واخلطرة 

العديد من احتياجات الطيار، مثل املق�سورة، واأدوات التحكم 

والأوك�سيجني.  ال�سغط  مثل  البيئية،  واملتطلبات  الطائرة،  يف 

اأ�سبح  الطائرة طبيعة احلرب اجلوية، بحيث  ت هذه  وقد غيرّ

غي  لكونه  حقيقي،  خطر  لأي  �ض  معررّ غي  فيها  املتحكم 

موجود على متنها.

جرت التجارب الأوىل على هذه الطائرة يف بريطانيا يف العام 

فوق  متحركة  كاأهداف   1924 العام  يف  تطويرها  ومترّ   1917

رو�سيا. عملًيا �سكلت حرب فيتنام، اأول ا�ستخدام للطائرات 

ة التي تولرّت مراقبة عنا�سر عدوة اأكرث من مهاجمتها.  امل�سيرّ

كما مترّ ا�ستخدامها يف حرب اأكتوبر 1973 من قبل اجتياح 

لمتلك  نظرا  مهًما،  دوًرا  توؤِد  مل  ولكنها  الإ�سرائيلي  العدو 

وحدات الدفاع اجلوي امل�سري حينها منظومة �سواريخ م�سادة 

اجتياح  خلل  ا  اأمرّ ال�سنع(.  الرو�سية  و7  و6   3 )�سام  للطائرات 

لفًتا  دورهييا  فكان   1982 العام  يف  للبنان  الإ�سرائيلي  العدورّ 

البقياع  �سهيل  فيوق  �سوريية  طائيرة   80 مين  اأكرث  اإ�سقاط  يف 

اللبنانيي.

ة �لرو�شية �لطائر�ت �مل�شيرّ

حتتل القوات امل�سلحة الرو�سية الآن املركز الثاين يف العامل يف 

وحتديد  ال�ستطلع  يف  ت�ستعمل  وهي  ة،  امل�سيرّ الطائرات  عدد 

وقد  اجلوية.  وال�سربات  املدفعية  رمايات  وت�سحيح  الأهييداف 

كان للأ�سطول الرو�سي امل�سيرّ دور اأ�سا�سي يف تغيي مناورة القوات 

امل�سلحة على الرب ويف البحر واجلو.

وفق �سحيفة »اإزفي�ستيا« الرو�سية مترّ جتهيز جميع اأ�ساطيل 

عددها  لي�سل  ة،  امل�سيرّ الطائرات  من  باأفواج  البحرية  القوة 

حالًيا اإىل اأكرث من 2000 طائرة موزعة على عدة انواع خفيفة 

»غييرانييات«،  يف«،  ا�ييض   3 »اأريييلييون  »اأورلن-10«،  ومتو�سطة: 

»زاف�ستا« و»فوربو�ست«.

ة الرو�سي اأقلرّ عدًدا  وجتدر الإ�سارة اإىل اأن اأ�سطول الطائرات امل�سيرّ

من اأ�سطول الوليات املتحدة، اإلرّ اأنرّ اخلرباء الأجانب يعتقدون 

ة الرو�سية، املزودة اأجهزة احلرب الإلكرتونية  اأن الطائرات امل�سيرّ

اخلرباء  ويرى  الناتو.  دول  لدى  املماثلة  الطائرات  على  ق  تتفورّ

للجيو�ض  رئي�سًيا  تهديًدا  ت�سكل  حتديًدا  الطائرات  هذه  اأن 

الغربية. ويبقى اأمام رو�سيا اتخاذ خطوة واحدة يف جمال تطوير 

ة ثقيلة. الطائرات امل�سية وهي اعتماد طائرات م�سيرّ

ة �لأميكية �لطائر�ت �مل�شيرّ

يف اإطار تفعيل مناورة الطائرة من دون طيار، ونظًرا اإىل اأهميتها 

ة بني �لأميكيني و�لرو�ش مو�جهة خفيرّ



يف امليدان، اتخذت وزارة الدفاع الأميكية الإجراءات املنا�سبة 

مارتن  »لوكهيد  �سركة   1997 العام  يف  فت  وكلرّ لتطويرها، 

ملقاتلت خمتلفة من  بو�سع م�ساريع  �سي�ستم«  تاكتيكال 

دون طيار، ميكن اإطلقها من ال�سفن والغوا�سات.

طائرات  حالًيا،  عليه  ُيعمل  الذي  التطوير  م�سروع  يت�سمن 

تتفوق بها  تتميز مبوا�سفات قد  دون طيار،  �سبح �سغية من 

على القاذفات التكتيكية اأو ال�سرتاتيجية، ومنها: الإقلع 

ادات  ب�سرعة، والهبوط عمودًيا على حاملة طائرات اأو على طررّ

اأو مدمرات، مع اإمكان التو�سل اإىل اإطلقها اأو اإقلعها من 

حتت املياه من غوا�سة بالي�ستية.

ة الأميكية: من اأنواع الطائرات امل�سيرّ

 Hunter ،Predator ،Grant -750 Prowler ،Exdrone
.Shadow 200 -600 ،100-Scorpion 60

ماذ� يح�شل يف �شوريا؟

الأميكية  الع�سكرية  الوحدات  عمل  قطاع  تداخل  اإنرّ 

ذها،  والرو�سية يف �سوريا وال�سرق الأو�سط وطبيعة املناورات التي تنفرّ

ة ت�سارك يف مواجهة خفية  يدفعنا اإىل القول اإنرّ الطائرات امل�سيرّ

بني الطرفني، وهذا ما تدعمه عدة وقائع.

من  ت�سلم  مل  �سوريا  يف  الرو�سية  الييقييوات  تواجد  فمراكز 

حميميم  قيياعييدة  يف  اجلييوي  الييدفيياع  واأنظمة  العييتييداءات، 

ة كانت يف طريقها نحو القاعدة  اأ�سقطت عدة طائرات م�سيرّ

لتنفيذ هجوم مباغت. وقد مترّ العتداء على القاعدة نف�سها يف 

الثامن من كانون الثاين من العام 2018 ويف الرابع والع�سرين 

من  بال�سواريخ  ق�سف  ذلك  �سبق  الفائت.  ني�سان  �سهر  من 

مناطق يف حمافظة اإدلب يف نهاية العام 2017، حينها اتهمت 

الهجوم ح�سب ما �سمتهم.  يني بتنفيذ هذا  اأفراًدا حملرّ رو�سيا 

التهام  رو�سيا  ه  توجرّ اأن  دون  من  لكن  امل�سهد،  هذا  يتكرر 

للمجموعات  الطائرات  هذه  تقدم  دول  اأو  حلكومات  ر�سمًيا 

اأنظمة  عرب  ت�سييها  يف  وت�ساعدهم  امل�سلحة  الإرهييابييييية 

التحكم الف�سائي.

وال�ساأن  ال�سيا�سية  العلوم  اخلبي يف  اأندريه كو�سكني  ويقول 

الع�سكري ورئي�ض ق�سم العلوم ال�سيا�سية وعلم ال

»لقد  الرو�سية:  القت�سادية  بليخانوف  جامعة  يف  جتماع 

ي�ستخدم  التي  والأ�ساليب  الطرق  لدينا خربة يف ك�سف  اأ�سبح 

ة من دون طيار، وهم يحاولون  فيها الإرهابيون الطائرات امل�سيرّ

ب�سكل  الطائرات  هذه  مع  ويتعاملون  به،  يقومون  ما  متويه 

يظهر اأن ت�سنيعها مترّ ب�سكل م�ستقل. يف حقيقة الأمر هذه 

فعلية  حكومات  من  وبدعم  بدقة  لها  خمطط  عمليات 

القدرة  ومتلك  اقت�سادًيا  متطورة 

النوع  هذا  مبثل  م  التحكرّ على 

اأنظمة  خلل  من  الطائرات  من 

تنفيذ  بييهييدف  اأ�ييييض«،  بييي  »جيييي 

قواعدنا  �سد  عدائية  عمليات 

الع�سكرية يف �سوريا«.

مييين جييهيية اأخيييييييرى، وحيي�ييسييب 

الأميكية،  اإن«  اإن  »�سي  �سبكة 

طائرات  على  �سو�ست  رو�سيا  فيياإن 

الأجيييواء  فييوق  ة  م�سيرّ اأميييكييييية 

وعرقلة  تعطيل  بهدف  ال�سورية، 

اأميييكييييية على  غييييارات جييوييية 

غارة  ومنها  �سوريا،  داخل  اأهييداف 

ال�سعيات  ت�ستهدف مطار  كانت 

يف حمافظة حم�ض يف ني�سان 2017. 

وقد ن�سرت ال�سبكة معطيات عن 

تلك  على  بالت�سوي�ض  رو�سيا  قيام 

ة قبل اأ�سابيع من تلك الغارة. الطائرات امل�سيرّ

م�سوؤولني  عن  نف�سها  العلمية  لل�سبكة  تقرير  ونقل 

اأثر  ة قد  امل�سيرّ الطائرات  الرو�سي على  الت�سوي�ض  اأن  اأميكيني 

يف  الأميكية  الع�سكرية  العمليات  على  خطي  ب�سكل 

املنطقة.

 

�ملر�جع: 

https://ar.wikipedia.org -1 

https://arabic.sputniknews -2

http://www.moqatel.com -3

https://arabic.sputniknews.com/radio -4

http://www.aljazeera.net -5
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من هو �لرجل؟

اإ�سرائيلي  و�سابط  وزير  �سيغيف،  غونني 

م�ستعمرة  يف   1956 العام  يف  ولد  �سابق، 

خدمته  بييييداأ  موت�سكني .  كييريييات 

اجلي�ض  يف  الإجييبييارييية  الع�سكرية 

التدريبية  اليييدورة  باتباع  الإ�سرائيلي 

ه  لكنرّ الإ�سرائيلية،  اجلييوييية  للقوات 

قتالية،  وحيييدة  اإىل  وانييتييقييل  تييركييهييا 

التحق  نقيب.  رتبة  على  ح�سل  حيث 

بجامعة بن غوريون يف النقب ودر�ض طب 

ف  تعررّ الت�سعينيات  بداية  ويف  الأطفال. 

حزب  زعيم  اإيتان،  رفائيل  اجلرنال  اإىل 

ورئي�ض  ف  املتطررّ اليميني  »ت�سوميت« 

لبنان  على  الإ�سرائيلي  العدوان  اأركان 

وانتخب  بحزبه  فالتحق   ،1982 العام  يف 

كانون  ويف  قائمته،  عن  للكني�ست 

لين�سم  احلييزب  عن  ان�سقرّ   1995 الثاين 

اإىل حكومة رابني، فاأ�سبح وزيًرا للطاقة 

»الكابينت«  وع�سًوا يف  التحتية  والبنى 

ر ما بني العامني  – املجل�ض الوزاري امل�سغرّ
اأهم  من  هو  املن�سب  هذا  و1996.   1992

املنا�سب التي يطمح اأي �سيا�سي اإ�سرائيلي 

الذي دفع زميله يف  اإليها، الأمر  للو�سول 

بيلد،  مو�سيه  احتياط  اجلرنال  احلزب، 

�سيغيف  »قيام  ي�ستغرب  مل  اإنه  للقول 

بخيانة اإ�سرائيل«، فقد �سبق له اأن خان 

الناخبني ورفاقه وان�سقرّ عن احلزب واأتى 

ت  �سورّ عندما  اإ�سرائيل  على  بالويلت 

اأو�سلو ومنح رابني غالبية  فاق  مل�سلحة اترّ

مقتل  بعد  فاق«.  الترّ مترير  له  اأتاحت 

رابني ا�ستمر �سيغيف وزيًرا حتى حزيران 

ال�سيا�سية،  احلياة  1996، حني خرج من 

م�ستثمًرا  اخلييا�ييض  للقطاع  ييه  وتييوجرّ

وزيًرا  اأقامها خلل عمله  التي  علقاته 

للطاقة.

من  جنائية،  خمالفات  عدة  ارتكب 

جييواز  وتييزوييير  خميييدرات  تهريب  بينها 

اأدييين   2003 العام  ويف  دبلوما�سي.  �سفر 

»ي�سرا  �سركة  على  التحايل  بتهمة 

اآلف  عيي�ييسييرات  �سحب  اإذ  كييييارت«، 

ويف  بطاقته.  �سرقة  عيييى  وادرّ ال�سواكل 

اأم�سرتدام  مطار  يف  �سبط   2004 الييعييام 

من  كبية  كمية  تهريب  مبحاولة 

داخل  )الإك�ستازي(  رة  املخدرّ الأقرا�ض 

عليه  وحكم  اأدييين  ال�سوكول.  قطع 

منه  و�سحبت  �سنوات،  خم�ض  بال�سجن 

ويف   .2007 العام  يف  الطب  مزاولة  رخ�سة 

تخفي�ض  بعد  عنه  اأفييرج  نف�سه  العام 

 2008 العام  ويف  حمكوميته.  مدة  ثلث 

دون  من  مالية  حتويلت  بتوقيع  هم  اترّ

ر�سيد كمدير ل�سركة ا�ستثمارية، وقبل 

�سدور احلكم باإدانته هاجر اإىل نيجييا 

فيها  وعمل  اأبوجا،  عا�سمتها  يف  واأقام 

 2012 العام  ويف  وكم�ستثمر،  كطبيب 

التحويلت  ق�سية  يف  املحكمة  اأدانته 

مالية  بغرامة  عليه  وحكمت  املالية، 

قدرها مليون �سيكل.

كان لديه غ�سب �سديد على اإ�سرائيل، 

ا  و�سعور بتعر�سه للظلم والإهانة، خ�سو�سً

الإ�سرائيلية  ال�سلطات  �سحب  بعد 

يف  الييطييب.  مهنة  مييزاوليية  �سهادة  منه 

اأع�ساء  �ساعد  نيجييا،  يف  وجييوده  اأثناء 

اجلالية اليهودية وكذلك الدبلوما�سيني 

ر�سالة  ى  وتلقرّ هيينيياك،  الإ�سرائيليني 

الأمن  رئي�ض  من  ر�سمية  و�سكر  تقدير 

لإنقاذه  الإ�سرائيلية  اخلارجية  وزارة  يف 

تقرير  وفق  اإ�سرائيلي.  دبلوما�سي  حياة 

اأغرته  فقد  الإ�سرائيلية،  العا�سرة  للقناة 

دته  وجنرّ اأبييوجييا  يف  الإيييرانييييية  ال�سفارة 

املوظفني  اأطييفييال  تعليم  غطاء  حتييت 

اإيرانية  �سفعة  ل  �سكرّ ما  الإيييرانيييييني، 

ة  ة وال�سيا�سيرّ كبية للمنظومتني الأمنيرّ

عملية  واأنرّ  ما  ل�سيرّ الإ�سرائيليتني، 

وطاولت  �سنوات  �ست  دامييت  الخيييرتاق 

تاريخية  �سابقة  يف  كبية،  �سخ�سية 

خطية مل يعتد عليها كيان العدو.

يف اآذار 2018، اأجرت القناة العا�سرة لقاء 

بالعودة  رغبته  فيه  اأظهر  �سيغيف،  مع 

لكنه  فيها،  والعي�ض  اإ�ييسييرائيييييل  اإىل 

امللحقات  ميين  خ�سيته  عيين  اأعيييرب 

نف�سه  العام  من  ني�سان  ويف  القانونية. 

�سافر اإىل دولة غينيا ال�ستوائية فاعتقل 

له  ال�سماح  ال�سلطات  ورف�ست  املطار،  يف 

بناًء  عليه  ظت  وحتفرّ اأرا�سيها  بدخول 

التي  الإ�سرائيلية  ال�سرطة  طلب  على 

اأبيب،  تل  اإىل  واأح�سرته  لحًقا  مته  ت�سلرّ

العامة  املخابرات  جهاز  اعتقله  حيث 

�سهر يف  اأكرث من  وا�ستجوبه على مدى 

اإعداد: �إح�شان مرت�شى - باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية
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جا�شو�ش 

�إ�شر�ئيلي 

برتبة 

وزير

يف خدمة 

�إير�ن!

بتهمة  �ملا�شي  حزير�ن   18 يف  �شيغيف  غونني  �ل�شابق  �لإ�شر�ئيلي  �لوزير  �عتقال  عن  �لك�شف 

... �ش مل�شلحة �إير�ن، كان �أ�شبه بزلز�ل يف دولة �لعدورّ �لتج�شرّ
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م كامل على اعتقاله. وقبل فرتة  تكترّ

– الأمن العام  اأعلن »ال�ساباك«  وجيزة 

لئحة  من  جزًءا  ون�سر  العتقال  عن   -

التهام املوجهة اإليه واأبقى بع�سها �سرًيا، 

ومما جاء من تهم يف اللئحة: »تقدميه 

م�ساعدة للعدو يف اأثناء احلرب والتج�س�ض 

�سد اإ�سرائيل«.

ل �إىل »تفاحة فا�شدة«  كيف حتورّ

و�شقط بعيًد� من �ل�شجرة؟

رفائيل  اأرملة  ماير�سون،  عوفرا  تزعم 

اأنرّ  ت�سوميت،  حييزب  موؤ�س�ض  اإيييتييان 

حه  ر�سرّ ه  اأنرّ لدرجة  اإيتان  خدع  �سيغيف 

وقييام  الكني�ست،  يف  احلييزب  لتمثيل 

اإيتان  انتباه  ليجذب  خادعة  مبناورات 

قومي  ك�سهيوين  لنف�سه  واليييرتوييييج 

اأنها تظن  اإيتان  اأرملة  د. وت�سيف  مت�سدرّ

ط مبكًرا لهذه اخلطوة،  اأن �سيغيف خطرّ

م�ست�سفى  يف  زملئه  مع  اخللفات  اإثر 

ه  للتوجرّ بالتخطيط  بييداأ  ثم  العفولة، 

انتقل  وهكذا  ال�سيا�سي،  احلقل  نحو 

ق علًما �سهيونًيا  اإىل منطقة اإيتان وعلرّ

ذلك  وكييان  بيته،  حجم  ميين  اأكييرب 

ال�سيا�سي  لنجاحه  �سريع  طريق  مبثابة 

اجلديد.

الطموح  بييالييرجييل  ميياييير�ييسييون  ت�سفه 

اإىل  فعلًيا  ل  الت�سلرّ من  ن  متكرّ الييذي 

ليتبنيرّ  الكني�ست،  ثييم  »ت�سوميت« 

لحًقا اأنه جا�سو�ض �ساعد »العدو يف زمن 

احلرب«.

يكن  مل  �سابق،  و�سابط  كطبيب 

مطلع  يف  متيياًمييا  جمييهييوًل  �سيغيف 

اإيتان  عنه  �سمع  فقد  الت�سعينيات، 

والكني�ست،  احلييزب  اأبيييواب  له  وفتح 

الي»ت�سوميت«،  من  بيلد،  مو�سيه  ويقول 

ومع  ورابني  اإيتان  �سيغيف عمل مع  اإنرّ 

بيلد  ويزعم  بخبثه«.  »اأ�سقطهم  الذين 

بعدما  �سيغيف  احتيال  اكت�سف  ييه  اأنرّ

فاق اأو�سلو. ان�سقرّ عن احلزب ليدعم اترّ

ليفنات  ليمور  تزَعم  اأخرى  جهة  من 

مع  مرة  لأول  الكني�ست  دخلت  التي 

جا�سو�ض  باأنه  تفاجئها  عدم  �سيغيف 

املربر  وغي  وامل�سبوه  الباهر  جناحه  بعد 

بي»خيانته«  فهو  ق.  ي�سدرّ ل  ب�سكٍل 

ة »ت�سوميت« والتحاقه برابني،  اأيديولوجيرّ

وجد املجال مفتوًحا اأمامه للح�سول على 

يف  التحتية  والبنى  للطاقة  وزير  من�سب 

كهلين،  اأفيغدور  ويقول  احلكومة. 

فاقات اأو�سلو وا�ستبعد من  الذي عار�ض اترّ

الكني�ست مل�سلحة �سيغيف، اإن خيانة 

من  الكثي  م  قدرّ اأنه  تعني  ل  �سيغيف 

»فالوزير  للإيرانيني،  املهمة  املعلومات 

»خيانته  ولييكيين  الكثي«  يييعييرف  ل 

لييهييا طييابييع واأثييير 

اأخلقيان«.

ييم زميييلء  تييكييلرّ

حزب  يف  �سيغيف 

»تييي�يييسيييوميييييييت« 

عيييين طييبيييييعييتييه 

ومل  الإ�سكالية، 

ييييكييين لييديييهييم 

كييلييميية طيييييبيية 

واحيييييييييدة عييينيييه. 

زميلته  وتيييزعيييم 

�ساملوفيت�ض  اإ�سرت 

معه  ت  ان�سقرّ التي 

األيك�ض  جانب  اإىل  »ت�سوميت«  عن 

غولد فارب اأنرّ �سيغيف كان باإمكانه 

ولكنه  معه،  يقف  من  ظهر  حماية 

وميلك  واإ�ييسييكييايل،  متغطر�ض  رجييل 

الكثي من املواهب. وت�سيف يف مقابلة 

خلل  حاولت  اأنها  اجلي�ض  اإذاعيية  مع 

�سيغيف،  باحتيال  التذكي  اأ�سبوٍع 

ذلك  ي�سمع عن  اأن  يريد  اأحد  ل  لكن 

فاق اأو�سلو. ب�سبب م�ساهمته يف اترّ

من ناحية اأخرى ترى �سحيفة »ماكور 

�سيغيف  �سية  اأنرّ  اليمينية  ري�سون« 

عن  وتعربرّ  والف�سائح،  باحلفر  مليئة 

»منط اإجرامي وا�سح«.

�ش؟ كيف جت�شرّ

نيجييا  عيين  يغيب  �سيغيف  كييان 

ل�ستياد  اأنها  عي  يدرّ عمل  رحييلت  يف 

نف�سه  ال�ستار  وهو  طبية،  ومعدات  اأدوية 

لأول  ات�ساله  عند  له  تو�سرّ قد  كان  الذي 

ال�سفارة  يف  الإيرانية  بال�ستخبارات  مرة 

الإييييرانييييييية يف نيييييجييييييا، ومييين ثييم يف 

�سواء يف نيجييا  التي عقدها،  اللقاءات 

اأعمال  اأو يف عوا�سم خمتلفة بني رجال 

خلفيات  ذوي  من  بع�سهم  اإ�سرائيليني، 

اأمنية �سابًقا، وبني عنا�سر ال�ستخبارات 

هم رجال  مهم على اأنرّ الإيرانية الذين قدرّ

اأعمال.

كان  اأحرونوت«،  »يديعوت  وبح�سب 

دبلوما�سي  �سفر  جييواز  �سيغيف  بحوزة 

اإ�سرائيلي كونه وزيًرا �سابًقا يف احلكومة 

اإنييهييائييه مهمات  ومييع  الإ�ييسييرائيييييلييييية. 

اإىل  ال�سفر  جواز  ت�سليم  رف�ض  من�سبه، 

املتكررة  الطلبات  رغم  اخلارجية  وزارة 

ر تاريخ انتهاء  ه زورّ باإعادته. وتبنيرّ لحًقا اأنرّ

العامل  ل يف  التنقرّ ووا�سل  �سلحية اجلواز 

ني�سان  �سبطه يف  اإىل حني مترّ  بوا�سطته 

من العام 2004 يف مطار اأم�سرتدام، عندما 

حاول تهريب املخدرات اإىل اإ�سرائيل.

�ش؟ ملاذ� يتج�شرّ

الوزير  اعتقال  عيين  الك�سف  اأعييياد 

يف  �سيغيف،  غونني  ال�سابق  الإ�سرائيلي 

مل�سلحة  �ض  التج�سرّ بتهمة   ،2018/6/18

اإيران، اإىل الأذهان �سل�سلة من حماولت 

عملء  لتجنيد  عربية  وغييي  عربية 



الحتلل  �سد  �ض  للتج�سرّ اإ�سرائيليني 

وعلى  اخلم�سينيات.  مطلع  ال�سهيوين 

الرغم من اأن حماولت التجنيد �سهدت 

قبل  من  ا  خ�سو�سً النجاحات،  بع�ض 

والحتاد  الأوروبية  ال�سرقية  الكتلة  دول 

ال�سوفياتي ال�سابق، اإلرّ اأنرّ جتنيد �سيغيف 

يظل  الإيرانية  ال�ستخبارات  قبل  من 

اأكرب اخرتاق يف هذا املجال، ل�سيما من 

له من �سربة  الناحية املعنوية، مبا ي�سكرّ

الإ�سرائيلية«،  الأمنية  لي»املناعة  قا�سية 

ة  الفا�سيرّ روح  تيينييامييي  مييع  وبييخييا�ييسييٍة 

ة  املتطرفرّ ة  ال�سوفينيرّ اليمينية  والنزعات 

يف املجتمع وال�سيا�سة الإ�سرائيليني خلل 

ال�سنوات الأخية.

الرجل  ل�سخ�سية  النف�سي  التحليل  يف 

يقول الكاتب الإ�سرائيلي رون بن ي�ساي 

د.  اإنرّ  اأحرونوت«  »يديعوت  �سحيفة  يف 

ع ب�سفتني اأ�سا�سيتني  غونني �سيغيف يتمترّ

الإ�سرائيليني:  من  الكثي  بهما  يتميز 

حتقيق  اإىل  ال�سعي  هي  الأوىل  ال�سفة 

من  �سخًما  مبلًغا  بها  يك�سب  �سربة 

وال�سفة  جمهود،  اأي  بذل  دون  من  املييال 

اقتناعه  وهييي  الأوىل،  ل  تكمرّ الثانية 

كله،  العامل  على  التاآمر  على  بقدرته 

العقلية  قييدراتييه  بف�سل  الييوقييت،  طييوال 

العادي.  غي  ال�سخ�سي  و�سحره  اخلارقة 

نرج�سي  »�سيغيف،  الكاتب:  وي�سيف 

بتفوق  عه  بتمترّ ومقتنع  بذاته  مفتون 

الآخييرييين  ا�ستطاعة  وبييعييدم  ذكييائييي، 

مقاومته بب�ساطة، ولذلك فهم يقعون يف 

فاإنه حتى حني عمل  وبالتايل  �سباكه. 

اعتقد  الإيرانية،  املخابرات  �سفوف  يف 

من  هم  ولي�ض  يخدعهم  من  هو  باأنه 

عملوا على توريطه«.

نف�سية  ب�سفة  يتمتع  �سيغيف  لكن 

العليا«:  الأنييا  »غياب  ي�سمونها  ثالثة 

فهو لي�ض لديه الآلية العقلية والأخلقية 

ر علينا  التي حتكمنا ملعرفة متى يحظرّ

جتاوز اخلط الأخلقي اأو القانوين الأحمر 

املقبولة.  الجتماعية  القواعد  واإهمال 

رط  يتورّ هييذه،  العليا  الأنييا  وجييود  وبعدم 

اجلرائم،  يف  الأخييرى  تلو  مييرة  �سيغيف 

وحتى  واخليانة،  املخدرات،  يف  يرى  فهو 

�سرعية  و�سائل  بييلده،  �سد  التج�س�ض 

ال�سربة  بتحقيق  حلمه  اإىل  للو�سول 

قييدراتييه  بييني  الفجوة  لكن  الييكييربى. 

به  يفكر  ما  وبني  احلقيقية  الذهنية 

هو عن نف�سه ميكن اأن يتم اإدراكها 

بل  ال�سطحية،  الطريقة  على  بناًء  فوًرا 

وال�سخيفة، التي اأدار بها الق�سايا اجلنائية 

ط بها، والتي ب�سببها األقي القب�ض  التي توررّ

عليه مرة بعد اأخرى ب�سهولة تامة، على 

هذا  وينطبق  و»ال�ساباك«.  ال�سرطة  يد 

ا على قوات اإنفاذ القانون يف اخلارج  اأي�سً

الأميين  وخييدمييات  هولندا،  �سرطة  مثل 

العام يف نيجييا وغيها«.

الإ�سرائيلية  اخلارجية  وزيييرة  قت  علرّ

اعتقال  على  ليفني  ت�سيبي  ال�سابقة 

من  لي�ض  باأنه  قائلة  �سيغيف  غونني 

انتهازي.  هو  بل  الي�سار  من  ول  اليمني 

بيني  ال�سابق  الكني�ست  ع�سو  وو�سف 

بادا�ض �سيغيف قائًل: »لقد كان يعاين 

ع�سو  من  حتييول  فقد  العظمة،  جنون 

اإىل  الكني�ست  يف  اليمني  اأق�سى  جناح 

على  للح�سول  كر�سوة  اإ�سرائيل  بيع 

واأ�ييسيياف:  رابيييني«.  حكومة  يف  مقعد 

جل�سات  يف  بع�سنا  بجانب  »جل�سنا 

نكن  مل  لكننا  ميييراًرا،  الكني�ست 

للمال،  ا  متعط�سً كييان  قييط.  اأ�سدقاء 

�سراوؤه«.  ه ميكن  اأنرّ الوا�سح  وكان من 

ر الدولة، ومن  واأ�ساف بادا�ض: »اأراد اأن يدمرّ

فاق  اترّ على  امل�سادقة  ت  مترّ اأنه  املده�ض 

اأو�سلو الثاين عرب ر�سوته...«.

الكني�ست  ع�سو  بيليد،  مو�سيه  وقال 

»اإذا  ه  اإنرّ »ت�سوميت«،  حزب  يف  ال�سابق 

اإيران  مل�سلحة  بالتج�س�ض  �سيغيف  قام 

خيانات  من  واحييدة  ف�ستكون  فعًل، 

اأو�سلو،  اتفاق  واأ�سواأها  دة،  املتعدرّ �سيغيف 

ولفتت  كارثة«.  يف  ت�سبب  �سوته  لأن 

نظيته يف الكني�ست اإ�ستي �ساملوفيت�ض، 

دائًما  كانت  �سيغيف  اآراء  »اأنرّ  اإىل 

عرفوا  الذين  ال�سحفيني  لكنرّ  مدمرة، 

يف  يقوله  ما  ن�سر  عييدم  قييرروا  اجتاهاته 

كثي من الأحيان حفاًظا على ا�ستمرار 

ا الكاتب  مها«. اأمرّ عملية ال�سلم وتقدرّ

رون بن ي�ساي فقال: ميكن التقدير باأن 

ال�سرر احلقيقي الذي �سببه �سيغيف لأمن 

اإ�سرائيل لي�ض كبًيا، لكنه يثي كثًيا 

ال�ستفهام  وعلمات  الت�ساوؤلت  من 

ا كهذا مييل اإىل  حول حقيقة اأن �سخ�سً

اخليانة. يف الواقع هو لي�ض الأول، لكنه 

امل�سوؤول الأكرب يف املوؤ�س�سة احلكومية يف 

اإ�سرائيل الذي �ساعد اأعداء اإ�سرائيل، فهل 

هناك املزيد؟

�لتربير

هم  الترّ من جهته، حاول �سيغيف نفي 

اأي  لديه  لي�ست  ه  اإنرّ بالقول  اإليه  هة  املوجرّ

بذلك،  للقيام  عقائدية  اأو  مادية  دوافع 

اأخدع  اأن  »اأردت  بقوله:  فعل  ما  ر  بررّ ثم 

201 العدد 399/398



ق�ضايا 

�إقليمية

العدد 202399/398

بطًل.  اإ�سرائيل  اإىل  واأعيييود  الإيرانيني 

�سيه  خلل  من  فعله  ما  تربير  وحيياول 

قال  الييذي  تيننباوم  احلنان  اأعقاب  يف 

اإىل  ييه  تييوجرّ ييه  بيياأنرّ حينه،  يف  ملحققيه، 

عن  معلومات  على  للح�سول  بيييوت 

يف  املفقود  الإ�سرائيلي  الطيار  م�ساعد 

املا�سي،  القرن  ثمانينيات  منذ  لبنان 

الإيرانيني  باأنرّ  �سيغيف  عي  ويدرّ اأراد.  رون 

طلبوا التباحث معه يف م�ساألة �سراء عتاد 

اأنف�سهم  فوا عن  واأنهم لحًقا عررّ طبي، 

الإيرانية،  املخابرات  يف  م�سوؤولون  هم  اأنرّ

واأ�ساف: اأردت اأن اأكون عميًل مزدوًجا 

وقد اأطلعت م�سوؤولني اأمنيني اإ�سرائيليني 

زاعًما  معي.  الإيرانية  الت�سالت  على 

ه اأراد من خلل ذلك اأن يح�سن �سورته  اأنرّ

الكبية  ال�سربة  بعد  العام  الييراأي  اأمييام 

بتهريب  اإدانييتييه  اإثيير  اإليه  هت  ُوجرّ التي 

الذي  التقرير  بح�سب  لكن  املخدرات«. 

اأحرونوت«،  »يديعوت  �سحيفة  ن�سرته 

فاإنه من خلل علقاته مع الإيرانيني، 

بهوية  معرفته  مع  مرات  عدة  اإيران  زار 

اأماكن  يف  بهم  التقى  كما  ليه.  م�سغرّ

اأخرى من اأنحاء العامل، يف فنادق و�سقق 

على  ح�سل  اللقاءات  اإحدى  ويف  ية.  �سررّ

ولفت  الر�سائل.  لت�سفي  ات�سال  منظومة 

الوا�سح  غي  من  يزال  ل  ه  اأنرّ اإىل  التقرير 

كانت  التي  ال�سرية  املعلومات  حجم 

عن  بعيًدا  كان  اأنه  وبخا�سة  بحوزته، 

لكن  عاًما.   20 مدة  ال�سيا�سي  الن�ساط 

بح�سب  مييعييه،  التحقيق  خييلل  تبني 

الإيرانيني  ليه  مل�سغرّ م  قدرّ ييه  اأنرّ ال�ساباك، 

معلومات تت�سل مبجال الطاقة واملواقع 

ة الإ�سرائيلية واملباين وذوي املنا�سب  الأمنيرّ

العليا يف الهيئات ال�سيا�سية والأمنية.

�لأ�شر�ر

يف  الع�سكرية  ال�سوؤون  ق  معلرّ يقول 

اإنرّ  هيلر،  اأور  الإ�سرائيلية  العا�سرة  القناة 

ط ال�سوء على احلرب  ق�سية �سيغيف ت�سلرّ

خمتلف  وعلى  يومًيا  الييدائييرة  ة  يرّ ال�سررّ

امل�ستويات بني ال�ستخبارات الإ�سرائيلية 

وال�ييسييتييخييبييارات  كلها  بتفرعاتها 

عقول  »حرب  ها:  اأنرّ م�سيًفا  الإيرانية، 

فت�سغيل  باأكملها،  على طول اجلبهة 

وزير �سابق على مدى �ست �سنوات اأمر مل 

ال�سوؤون  ق  معلرّ واأفاد  قبل«.  من  ن�سهده 

يو�سي  »معاريف«،  �سحيفة  يف  الأمنية 

اأخطر  �سيغيف  »ق�سية  بيياأنرّ  ميلمان، 

اليهودي  ة  الذررّ )عامل  فعنونو  ق�سية  من 

اإ�سرائيل  اأ�ييسييرار  ك�سف  الييذي  املغربي 

م معلومات اإىل  النووية(، لأنرّ فعنونو �سلرّ

�سحيفة، بينما �سيغيف تعامل مع دولة 

لإ�سرائيل احلق يف  لي�ض  ه  اأنرّ عي  تدرّ ة  عدورّ

جل�سات  يف  ح�سر  الرجل  وهذا  الوجود، 

ويعرف  حكومية 

عيييين ميينيي�ييسيياآت 

الييطيياقيية واملييييييياه 

يييية، هييذا  الييي�يييسيييررّ

اإجناز هائل لإيران 

الييتييي جنييحييت يف 

�سابق  وزييير  جتنيد 

مل�سلحتها«.

ميييين جييهييتييهييا 

ذكييييرت و�ييسييائييل 

الإعييييييييييييييييييييلم 

الإ�ييسييرائيييييلييييية، 

ذات  الأ�ييسييرار  اأنرّ 

الطبيعة املعلوماتية الأمنية التي اأحلقها 

حمييدودة،  اأ�ييسييرار  هي  بالدولة  �سيغيف 

فرتة  من  هي  لديه  التي  املعلومات  لأن 

تغييات  عليها  جييرت  وقييد  بييعيييييدة، 

تتجاهل  الو�سائل  هذه  لكنرّ  كثية، 

الكابينت  يف  ع�سًوا  كان  �سيغيف  اأنرّ 

وزيًرا للطاقة  ال�سيا�سي، وكان  الأمني - 

توا�سل  على  ظلرّ  ييه  واأنرّ التحتية،  والبنى 

اإ�سرائيل، ومن  تام باأ�سدقائه ومعارفه يف 

بينهم من هم داخل املنظومة الأمنية، 

الع�سكرية،  ال�سناعات  داخييل  ورمبييا 

كما اأنرّ اأبواب ال�سفارة كانت مفتوحة 

علقات  اأقام  وقد  دائم،  ب�سكل  اأمامه 

طبقة  ومييع  فيها،  العاملني  مع  قوية 

ني  والأمنيرّ الدبلوما�سيني  ميين  وا�سعة 

اأنرّ  هو  فالتقدير  وبالتايل،  الأجييانييب. 

قيا�سه  ميكن  ل  الييذي  الأكييرب  ال�سرر 

ا يكمن يف م�ساعدته  ومعرفة حدوده اإمنرّ

رجال  مع  والتوا�سل  بالو�سول  الإيرانيني 

طريقة  ك�سف  ويف  اإ�سرائيليني،  اأميين 

عمل املوؤ�س�سات والنظام يف اإ�سرائيل. وقد 

الأ�سبق  الإ�سرائيلي  احلرب  وزير  ك�سف 

زلزاًل  »اأنرّ  ال�سياق  هذا  يف  بيت�ض  عمي 

الك�سف  يتم  عندما  اإ�سرائيل  �سي�سيب 

�سيغيف  اأحلقه  الذي  ال�سرر  حجم  عن 

بالأمن الإ�سرائيلي من خلل معلومات 

بالغة احل�سا�سية قدمها لإيران«.

ال�سلبية  الأجيييواء  هييذه  و�سمن  اأخييًيا 

�سابقون،  »مو�ساد«  روؤ�ساء  �ستة  ا�ستكى 

»يديعوت  �سحيفة  مع  مقابلة  خييلل 

ا و�سفوه بي»و�سع اإ�سرائيل  اأحرونوت«، ممرّ

ال�سابق  »املو�ساد«  رئي�ض  وقال  احلييرج«. 

�سبتاي �سافيط: »اأ�سعر ببوؤ�ض �سديد اإزاء ما 

ق  يحدث يف اإ�سرائيل اليوم. الف�ساد متعمرّ

خطوط  هناك  لي�ض  جًدا.  د  وممترّ جًدا، 

ذلك  اإىل  اأ�ييسييف  حمييظييورات،  ول  حمر 

وقال  ال�سعب«.  اأ�ساب  الييذي  الن�سقاق 

بدوره:  باردو  تامي  ال�سابق  املو�ساد  رئي�ض 

»امل�سكلة هي م�سكلة قيم، و�سدوع«، 

نتنياهو  برئا�سة  احلييكييوميية  وانييتييقييد 

قييادرة  قيادة  اإىل  بحاجة  »نحن  قائًل 

والأماكين  الأزميات  بني  ل  التنقرّ على 

غي  هييذا  ال�سديد،  للأ�سف  املنا�سبية. 

موجود اليوم«.







وعدم  �سعفهم  بحكم  الأطفال،  اإنرّ 

حرية  ميين  الأدنيييييى  بيياحلييد  متتعهم 

الخييتيييييار، هييم الأكيييرث مييعييانيياة لآثييار 

مبا�سرة  الآثار  هذه  كانت  �سواء  احلروب 

العقود  برزت خلل  وقد  اأم غي مبا�سرة، 

الأخية ظاهرة تزايد عدد الأطفال الذين 

يتم جتنيدهم وبالقوة يف غالب الأحيان.

الأطفال  حة  امل�سلرّ اجلماعات  ت�ستخدم 

الأحيان  معظم  يف  بهم  التحكم  لأنرّ 

بييالييرا�ييسييدييين.  التحكم  ميين  اأ�ييسييهييل 

فالأطفال يقومون بالقتل من دون خوف 

�سواء  دون تفكي،  الأوامر من  ويطيعون 

دوا بالإكراه اأم ان�سموا اإىل اجلماعات  ُجنِّ

اأم  واجلييوع  الفقر  من  للهرب  حة  امل�سلرّ

�سهم  يعررّ مما  ما،  ق�سية  لدعم  عوا  تطورّ

للمخاطر النف�سية اأو البدنية. ي�ساف اإىل 

ذلك �سهولة التاأثي عليهم وت�سجيعهم 

اإجرامية، يعجزون  اأفعال  على ارتكاب 

يف كثي من الأحيان عن فهمها. 

�لظاهرة باتت �أكرث �شيوًعا

الأعمال  يف  الأطفال  م�ساركة  ترتبط 

ال�سيوع،  متزايدة  كظاهرة  العدائية 

بظهور اأمناط جديدة من النزاعات، التي 

الرغم  على  النظامية.  اجليو�ض  تواجه 

ميين وجييود هييذه الييظيياهييرة منذ احلييرب 

الدولية  اجلهود  اأن  اإلرّ  الثانية،  العاملية 

دد  ملواجهة ق�سية اجلنود الأطفال مل تتحرّ

ملحمها اإلرّ مع بداية ال�سبعينيات من 

اتفاقيات  غفلت  بعدما  املا�سي،  القرن 

معاجلة  عن   1949 للعام  الأربييع  جنيف 

هييذه امليي�ييسيياأليية، واأ�ييسييبييح ميين اليي�ييسييروري 

احلماية  ميين  نييوع جييديييد  ا�ييسييتييحييداث 

طون  يتوررّ الذين  الأطفال  اأولئك  مل�سلحة 

القتال، وملا لهذه الظاهرة من  اأعمال  يف 

اأبعاد اإن�سانية وقانونية خمتلفة.

لقد تزايد ا�ستخدام الأطفال يف احلروب، 

اأو  القتال  اأعييمييال  يف  دور  لهم  واأ�سبح 

اأعمال  اأو  املييقيياوميية  اأو  اجلا�سو�سية  يف 

الدويل  املجتمع  وجد  لذلك  التخريب، 

لهذه  حد  لو�سع  التدخل  ملزًما  نف�سه 

الرابعة  جنيف  اتفاقية  اإن  الظاهرة. 

يف  املدنيني  بحماية  1949واملتعلقة  للعام 

و�سع  عن  فقط  حتدثت  احلييرب،  وقييت 

يف  دور  اأي  لهم  لي�ض  كمدنيني  الأطفال 

الطفل  بني  ق  تفرِّ ومل  القتال،  اأعييمييال 

املدين والطفل املقاتل، حتى بداأ الهتمام 

اللجنة  ي بهذا املو�سوع من جانب  اجلدرّ

الدولية لل�سليب الأحمر يف العام 1971.

ر �ل�شو�بط تطورّ

تقريًرا  اأعله  املذكورة  اللجنة  و�سعت 

ازدييياد  »�ييسيياأن  يف  ملحظاتها  نته  �سمرّ

حة، اأو  جتنيد الأطفال يف النزاعات امل�سلرّ

وما  احلرب،  يف  كمدنيني  ا�ستخدامهم 

ب عن ذلك من موت ما ل يقل عن  ترترّ

اخلام�سة  �سن  دون  طفل  مليون  ن�سف 

العقدين  خلل  القتال  ميدان  يف  ع�سرة 

يف  املو�سوع  هييذا  اأثييي  وقييد  املا�سيني«. 

املوؤمتر الأول للخرباء احلكوميني، ب�ساأن 

القانون  قواعد  وتطوير  تاأكيد  اإعيييادة 

حة  قة يف اأثناء النزاعات امل�سلرّ الدويل املطبرّ

لل�سليب  الدولية  اللجنة  عقدته  والييذي 

املوؤمتر  يف  ا  واأي�سً  ،1971 العام  يف  الأحمر 

وتطوير  تاأكيد  اإعادة  حول  الدبلوما�سي 

اأثناء  يف  املطبقة  الإن�سانية  القوانني 

املجل�ض  عقده  الذي  حة  امل�سلرّ النزاعات 

الحتادي ال�سوي�سري بني 1974و1977.

التي  امليييادة  ميي�ييسييروع  وقييد مترّ حتييويييل 

اإعداد: �لعقيد �لركن زياد رزق �لله

قانون 

دويل �إن�ضاين
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�أو  عرفية  �شو�بط  �لقدم  منذ  �لإن�شان  و�شع 

مكتوبة للحد من �لآلم �لناجتة عن �لنز�عات 

تقيِّد  قو�عد  �ل�شو�بط  هذه  ل  وت�شكرّ حة.  �مل�شلرّ

وجود  �إىل  �حلاجة  دعت  �لقتال،  و�شائل  ر  تطورّ مع  بخ�شومهم.  �لأذى  �إحلاق  يف  �ملتحاربني  حق 

وي�شمن  �ملتحاربة،  �لأطر�ف  بني  �لعالقات  ويحكم  و�أعر�فها،  �حلرب  قو�عد  م  ينظرّ دويل  قانون 

حماية �ملدنيني و�جلرحى و�لأ�شرى و�ملقاتلني �لذين �أ�شبحو� خارج �ملعركة، بالإ�شافة �إىل �لفئات 

حة. فها �لنز�عات �مل�شلرّ �ل�شعيفة مثل �لن�شاء و�لأطفال، وذلك لتخفيف �ملاآ�شي �لتي تخلرّ

حظر م�شاركة �لأطفال يف �لنز�عات 

حة مبوجب �لقانون �لدويل �لإن�شاين �مل�شلرّ



قانون 

دويل �إن�ضاين

العدد 206399/398

لل�سليب  الييدولييييية  اللجنة  اقرتحتها 

اإىل  انتهت  عمل  جمموعة  اإىل  الأحمر 

اتخاذ  النزاع  اأطييراف  على  »يجب  اأنييه: 

عدم  تكفل  التي  امل�ستطاعة،  التدابي 

بعد  يبلغوا  مل  الذين  الأطفال  ا�سرتاك 

�سن اخلام�سة ع�سرة يف الأعمال العدائية 

الأطيييراف،  هييذه  وعلى  مبا�سرة،  ب�سورة 

بوجه خا�ض، اأن متتنع عن جتنيد هوؤلء 

على  ويجب  حة.  امل�سلرّ قواتها  يف  ال�سغار 

اأطراف النزاع يف حالة جتنيد هوؤلء ممن 

بلغوا �سن اخلام�سة ع�سرة ومل يبلغوا بعد 

اإعطاء  اإىل  ت�سعى  اأن  ع�سرة،  الثامنة 

�سًنا«. كان هذا  اأكرب  الأولوية ملن هم 

للمادة  الر�سمي  الن�ض  اأ�سا�ض  يف  التعديل 

77 من الربوتوكول الإ�سايف الأول امللحق 

 1949 للعام  الأربييع  جنيف  باتفاقيات 

حة الدولية. املتعلق بالنزاعات امل�سلرّ

اأما يف حالة قيام نزاع م�سلح غي دويل 

فقد اأ�سارت املادة الرابعة من الربوتوكول 

الإ�سايف الثاين امللحق باتفاقيات جنيف 

بالنزاعات  املتعلق   1949 للعام  الأربييع 

الذي  ال�سن  اإىل  الدولية،  غي  حة  امل�سلرّ

يف  ي�ساركوا  اأن  دونييه  للأطفال  يحق  ل 

النحو  على  وذلييك  العدائية،  الأعييمييال 

دون  الأطييفييال  جتنيد  يجوز  »ل  الآتيييي: 

اأو اجلماعات  القوات  اخلام�سة ع�سرة يف 

با�سرتاكهم  ال�سماح  ول يجوز  حة،  امل�سلرّ

امللحظ  ميين  العدائية«.  الأعييمييال  يف 

�سواء  قاطع  بحظر  يتعلق  هنا  الأمر  اأن 

الأعييمييال  يف  امل�ساركة  الأمييير  اقت�سى 

اأم غي مبا�سرة،  العدائية ب�سفة مبا�سرة، 

املعلومات  جمع  على  مثًل  كالعمل 

ونقل الأوامر والذخية واملوؤن. وبالتايل فاإن 

اأكرث  تكون  اأن  الأطييراف  الييدول  على 

حة غي الدولية  �سرامة يف النزاعات امل�سلرّ

حة  امل�سلرّ النزاعات  يف  عليه  هي  مما 

الدولية، كما اأن هذا الن�ض ينطبق على 

حة الأكرث ا�ستفادة من  اجلماعات امل�سلرّ

الأطفال يف النزاعات غي الدولية«.

مل تييتييوقييف ظيياهييرة اليييزج بييالأطييفييال 

احليييييييييييروب  يف 

بعد  واليينييزاعييات، 

بروتوكويَل  توقيع 

جيينيييييف لييلييعييام 

هذه  وبييدت   ،1977

يف  وا�سحة  النزعة 

متفرقة  اأميياكيين 

وهذا  العامل،  من 

لل�سليب  الدولية  اللجنة  ييدتييه  اأكرّ مييا 

مة على  القيرّ اجلهة  باعتبارها  الأحمر، 

واملبادئ  الإن�ساين  الدويل  القانون  تطبيق 

التي يج�سدها.

اإعداد م�سروع  اأثناء  بناًء على ذلك ويف 

جهود  ُبذلت  الطفل،  حقوق  اتفاقية 

دولية حثيثة من اأجل رفع ال�سن الأدنى 

العدائية  الأعمال  يف  الأطفال  مل�ساركة 

ع�سرة،  الثامنة  اإىل  ع�سرة  اخلام�سة  من 

حقوق  اتفاقية  ميين   38 امليييادة  اأن  اإل 

اأي تقدم،  ل  للعام 1989، مل ت�سجرّ الطفل 

من   77 املييادة  لن�ض  اإعيييادة  جيياءت  فقد 

الربتوكول الإ�سايف الأول.

من امللحظ يف هذه التفاقية اأن مادتها 

اإن�سان  »كل  باأنه  الطفل  فت  عررّ الأوىل 

مل يتجاوز الثامنة ع�سرة ما مل يبلغ �سن 

الر�سد قبل ذلك مبوجب القانون املنطبق 

عليه«، وقد طلبت من الدول عدم جتنيد 

قواتها  يف  ع�سرة  اخلام�سة  دون  الأطفال 

اأن الطفل ما بني  حة. ومعنى ذلك  امل�سلرّ

ع�سرة،  والثامنة  ع�سرة  اخلام�سة  �سن 

حة  امل�سلرّ القوات  يف  بتجنيده  م�سموح 

للدول الأطراف على الرغم من اأنه طفل 

بح�سب تعريف التفاقية.

�حلدرّ �لأدنى ل�شن �لتجنيد

املتزايَدين  والهتمام  الوعي  �سوء  على 

الأطفال  مبعاناة  الدويل  املجتمع  داخل 

نظام  اإطييار  يف  مبادرة  اُتييِخييذت  اجلنود، 

فقط  قليلة  �سنوات  بعد  املتحدة  الأمم 

ز  حيرّ الطفل  حقوق  اتفاقية  دخول  من 

ل�سن  الأدنى  رفع احلد  اأجل  التنفيذ من 

العدائية  وال�سرتاك يف الأعمال  التجنيد 

اإىل 18 �سنة.

اعتمدت اجلمعية العامة للأمم املتحدة 

الربوتوكول   ،2000 العام  اأيار من  �سهر  يف 

الختياري لتفاقية حقوق الطفل ب�ساأن 

حة.  امل�سلرّ النزاعات  يف  الأطفال  ا�سرتاك 

من  انت�سار  اأهم  الربوتوكول  هذا  وُيَعدرّ 

التي  للجهود  وتتويًجا  الأطييفييال،  اأجييل 

اأجل  من  الت�سعينيات  فرتة  طوال  ُبِذلت 

رفع احلد الأدنى من اخلام�سة ع�سرة اإىل 

الثامنة ع�سرة.

الأحكام  بع�ض  الربوتوكول  ن  ت�سمرّ

�سن  حتييديييد  خييا�ييسيية  وب�سفة  املييهييميية 

اأو  الطوعي  والتجنيد  الإجباري،  التجنيد 

الختياري، وكذلك تناول م�ساألة جتنيد 

املتميزة  حة  امل�سلرّ الأطفال يف اجلماعات 

حة للدولة، وذلك على  عن القوات امل�سلرّ

النحو الآتي:

اتخاذ  الأطيييراف  اليييدول  على  يجب   -

عدم  ل�سمان  عملًيا  املمكنة  التدابي 

مل  الذين  حة  امل�سلرّ قواتها  اأفراد  ا�سرتاك 

يبلغوا الثامنة ع�سرة من العمر ا�سرتاًكا 

مبا�سًرا يف الأعمال احلربية.

الأطراف عدم خ�سوع  الدول  - تكفل 

الأ�سخا�ض الذين مل يبلغوا الثامنة ع�سرة 

قواتها  يف  الإجباري  للتجنيد  العمر  من 

حة. امل�سلرّ

- ترفع الدول الأطراف احلد الأدنى ل�سن 

حة  امل�سلرّ قواتها  يف  الأ�سخا�ض  تطوع 

 3 الفقرة  يف  املحددة  ال�سن  عن  الوطنية 

من املادة 38 من اتفاقية حقوق الطفل. 

بعد  الدولة.  قيام  الربوتوكول  وي�سرتط 

يت�سمن  اإعلن  باإيداع  الت�سديق عليه، 

بالتطوع  ال�سماح  ل�سن  الأدنيييى  احلييد 

وبتقدمي  الوطنية،  حة  امل�سلرّ قواتها  يف 

اأو  الإجييبيياري  الييتييطييوع  ملنع  �سمانات 
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الق�سري.

التي  الأطراف  الدول  الربوتوكول  وُيلزم 

دون  حة  امل�سلرّ قواتها  بالتطوع يف  ت�سمح 

ال�سمانات  اأن تتخذ  الثامنة ع�سرة،  �سن 

اأن يكون هذا التجنيد  التي من �ساأنها 

تطوًعا حقيقًيا، وباأن يتم مبوافقة الآباء 

واأن  للأ�سخا�ض،  القانونيني  والأو�سياء 

الأ�سخا�ض على املعلومات  يح�سل هوؤلء 

تنطوي  التي  الواجبات  عن  الكاملة 

يتقدم  واأن  الع�سكرية،  اخلدمة  عليها 

�سنهم  عن  به  موثوق  بدليل  الأ�سخا�ض 

الع�سكرية  اخلييدميية  يف  قبولهم  قبل 

الدولة  الواجب على  واإذا كان  الوطنية. 

�سن  برفع  تقوم  اأن  هييو  عييام  ب�سكل 

التجنيد التطوعي، اإل اأن ذلك ل ينطبق 

تديرها  التي  الع�سكرية  املدار�ض  على 

الدولة اأو تقع حتت �سيطرتها، والتي تقبل 

الطلبة الذين ل يقلرّ عمرهم عن 15 �سنة 

كحد اأدنى.

املجموعات  اأمييا  للدول،  بالن�سبة  هذا 

الوطنية  القوات  عن  املتميزة  حة  امل�سلرّ

اأن  عليها  الربوتوكول  فيحظر  للدولة، 

تقوم حتت اأي ظرف من الظروف بتجنيد 

ع�سرة  الثامنة  دون  هم  من  ا�ستخدام  اأو 

من العمر يف الأعمال احلربية، وينطبق 

حة  امل�سلرّ املجموعات  على  احلظر  هذا 

كافًة. وعلى الدول التي يوجد فيها مثل 

هذه اجلماعات اأن تتخذ جميع التدابي 

اأو  التجنيد  هذا  ملنع  عملًيا  املمكنة 

ال�ستخدام، مبا يف ذلك اعتماد التدابي 

املمار�سات  هذه  حلظر  اللزمة  القانونية 

وجترميها.

من امللحظ اأن الربوتوكول الختياري 

ا�سرتاك  ب�ساأن  الطفل،  حقوق  لتفاقية 

حة للعام 2000  النزعات امل�سلرّ الأطفال يف 

ره  يوفرّ ملا  بالن�سبة  وا�سًحا  تقدًما  ل  ميثرّ

حماية،  من  الإن�ساين  الييدويل  القانون 

كما اأنه يعزز اإبقاء الأطفال مبناأى عن 

امل�سلح، وعن ال�سرتاك يف  النزاع  اأهوال 

الأعمال العدائية على وجه اخل�سو�ض.

جتنيد �لأطفال من جر�ئم �حلرب

الأطييفييال  جتنيد  خييطييورة  اإىل  نييظييًرا 

الت�سدي  ووجييوب  حة  امل�سلرّ بالنزاعات 

لهذه الظاهرة، ومعاقبة من يقومون بزج 

النظام  اأدرج  النزاعات،  هذه  الأطفال يف 

الدولية  اجلنائية  للمحكمة  الأ�سا�سي 

احلرب  جرائم  �سمن  الثامنة  مادته  يف 

»جتنيد  الييدويل:  امل�سلح  النزاع  حالة  يف 

العمر  من  ع�سرة  اخلام�سة  دون  الأطفال 

حة  امل�سلرّ القوات  يف  طوعًيا  اأو  اإلزامًيا 

يف  فعلًيا  للم�ساركة  ا�ستخدامهم  اأو 

النزاع  حالة  ويف  احلربية«،  الأعييمييال 

الأطفال  »جتنيد  اليييدويل:  غي  ح  امل�سلرّ

دون اخلام�سة ع�سرة من العمر اإلزامًيا اأو 

حة اأو يف جماعات  طوعًيا يف القوات امل�سلرّ

للم�ساركة  ا�ستخدامهم  اأو  م�سلحة 

فعلًيا يف الأعمال احلربية«.

الإن�ساين  الدويل  القانون  ر  ُيحظِّ ختاًما، 

حة،  م�ساركة الأطفال يف النزاعات امل�سلرّ

الأعييمييال  يف  م�ساركتهم  اأن  ويعترب 

الإن�سانية.  للقواعد  انتهاك  العدائية 

التي  الدولية  ال�سكوك  تطور  ويو�سح 

تييعييالييج ظيياهييرة ا�ييسييرتاك الأطيييفيييال يف 

حة م�سعى املجتمع الدويل  النزاعات امل�سلرّ

يف جعل عامل الطفولة مكاًنا خالًيا من 

املتغية  الطبيعة  اأجييربت  لقد  العنف. 

الت�سدي  على  الييدويل  املجتمع  للحروب 

ح  املرجرّ ومن  الأطييفييال،  اجلنود  لظاهرة 

اأن ي�ستمر هذا التحرك ولكن ب�سكل 

غي  حة  امل�سلرّ اليينييزاعييات  نحو  اأكيييرب 

الدويل  القانون  اإنفاذ  اآليات  لأن  الدولية، 

ولي�ض  كافية،  غي  زالييت  ما  الإن�ساين 

اجلماعات  على  �سئيل  تاأثي  �سوى  لها 

حة  امل�سلرّ النزاعات  امل�ساركة يف  دة  املتمررّ

غي الدولية.

ح غي �لدويل �لنز�ع �مل�شلرّ

النزاعات امل�سلحة التي تدور على اإقليم 

بني  املتعاقدة  ال�سامية  الأطيييراف  اأحييد 

ة  من�سقرّ م�سلحة  وقييوات  امل�سلحة  قواته 

اأخييرى  م�سلحة  نظامية  جماعات  اأو 

م�سوؤولة  قيادة  حتت  ال�سيطرة  ومتار�ض 

نها من  على جزء من اإقليمه، ما ميكرّ

متوا�سلة  ع�سكرية  بعمليات  القيام 

الربوتوكول  تنفيذ  وت�ستطيع  قة،  ومن�سرّ

الثاين الإ�سايف امللحق باتفاقيات جنيف 

الأربع للعام 1949.

 

ح �لدويل �لنز�ع �مل�شلرّ

بني  ين�سب  اآخر  م�سلح  ا�ستباك  اأي   -

ال�سامية  الأطييراف  من  اأكرث  اأو  طرفني 

اأحدها  يعرتف  مل  لييو  حتى  املتعاقدة، 

بحالة احلرب.

تنا�سل  الييتييي  امل�سلحة  اليينييزاعييات   -

خللها ال�سعوب �سد الت�سلط ال�ستعماري 

والحيييتيييلل الأجيينييبييي و�ييسييد الأنييظييميية 

حلق  ممار�ستها  يف  وذلييك  العن�سرية، 

�سه ميثاق الأمم  تقرير امل�سي، كما كررّ

املتحدة والإعلن املتعلق مببادئ القانون 

ية والتعاون  الدويل اخلا�سة بالعلقات الودرّ

بني الدول طبًقا مليثاق الأمم املتحدة.











�إجناز 

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغيلبناين
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اإطالق اأّول �سيارة 

لبنانية رباعية الدفع

»FREM IMMORTAL« من لبنان �إىل �لعامل

لبنان  يف  م�صّنعة  �لدفع  رباعية  �صيارة  �أول  عن  �ل�صتارة  لل�صناعة«  »فر�م  �صة  م�ؤ�صّ رفعت 

 FREM« ��صم  فر�م  د�فيد  �للبناين  �ملهند�س  خمرتعها  عليها  �أطلق  ع�صكري،  ت�صميم  وذ�ت 

يف  �لك�صليك،  �لقد�س-  �لروح  جامعة  حرم  يف  �أقيم  حفل  خالل  وذلك   ،»IMMORTAL
ح�ص�ر �لنائب نزيه جنم ممثاًل �لرئي�س �ملكّلف �صعد �حلريري، �لعقيد �لركن فاروق بعلبكي ممثاًل 

قائد �جلي�س �لعماد ج�ز�ف ع�ن، 

وروحية  �صيا�صية  و�صخ�صيات 

و�قت�صادية  وع�صكرية  وحزبية 

�إىل  ومدنية،  وترب�ية  و�إعالمية 

وعائلة  �جلامعة  جمل�س  �أع�صاء 

�ملخرتع فر�م و�أ�صدقائه.

ثم  الوطني،  الن�شيد  بداية 

مريا  االحتفال  مقّدمة  األقت 

اأبو جوده كلمة اأ�شارت فيها 

يف  ممّيز  ال��ي��وم  ه��ذا  اأّن  اإىل 

اللبنانية،  ال�شناعة  تاريخ 

لبنان  �شباب  ق��درة  وي��وؤّك��د 

لتحقيق  ال�شلبة  واإرادت��ه��م 

هذا  اأّن  واعتربت  امل�شتحيل. 

االإجناز اإن دّل على �شيء فعلى 

الفكر  مركز  هو  لبنان  اأن 

واالإبداع يف ال�شرق االأو�شط.

يف  الهند�شة  كلية  عميد  حت��ّدث  ثم 

الذي  الزغندي  بربر  الدكتور  اجلامعة 

ا  فر�شً ب�شخاء  تقدم  اجلامعة  اأّن  اأّك��د 

وللمبتكرين،  االأبحاث  يف  للغائ�شني 

لتحقيق ذواتهم واإجناز اخرتاعاتهم.

اأن  نوؤّكد  واعتزاز،  فخر  بكل  وق��ال: 

الروح والعقل التحما فعًل يف ت�شنيع هذه 

ولل�شناعة  ملخرتعها  فهنيًئا  ال�شيارة، 

اللبنانية.

فرام  دافيد  املهند�س  األقى  ذل��ك،  بعد 

جلامعة  بال�شكر  فيها  توّجه  كلمة 

وا�شت�شافتها  دعمها  على  القد�س  الروح 

الذين  كل  �شكر  كما  احل��دث.  لهذا 

الذي يرفع  �شاعدوه لتحقيق هذا االإجناز 



ا�شم لبنان عالًيا.

املدنيتني  ال�شيارتني  ا�شتعرا�س  بعد 

ملحة  فرام  قّدم  �شابًقا،  �شّنعهما  اللتني 

اأطلقها،  التي  ال�شّيارة  موا�شفات  عن 

ت�شميم ع�شكري،  الدفع،  رباعية  وهي 

لونها اأ�شود، قّوة املحّرك HP 350، وزنها 

2،3 طن، كما اأّنها جمّهزة خلارج م�شار 

اأّن  ف��رام  واعترب   .Off Road الطرقات 

اجلزء االأهم يف ال�شيارة هو العلم اللبناين 

املحفور على جانبها للتاأكيد على اأّنها 

لبنانية ال�شنع.

االأب  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  األ��ق��ى  ب����دوره، 

توّجه  كلمة  حبيقة  جورج  الربوف�شور 

د  اأنَت جت�شّ فيها اإىل دافيد فرام بالقول: 

لتقول  امل�شاعب  رحم  االآتي من  االإبداع 

اآٍت  »اأن��ا  ه��ذا  اإجن���ازك  لنا من خ��لل 

الأبدع يف هذه احلياة  االأوجاع  اأتون  من 

متّثل  اليوم  اأنَت  �شيء«.  كل  والأحت��ّدى 

�شباب لبنان احلائر يف بلد رازح حتت وِزر 

هوادة،  بدون  وترتاكم  تتداخل  اأزم��ات 

اأبًدا من حتت  يولد  ولكنه، بلد عظيم 

توّجه  اأنَت  الفينيق...  طائر  مثل  رماده 

ر�شالة اأمل اإىل �شباب لبنان بعدم ال�شماح 

اأو  الأي م�شكلة باأن حتّطم انطلقتهم 

تعرت�س تقّدمهم.

اأن  حبيقة  االأب  مت��ّن��ى 

»انطلقة  ل��داف��ي��د  ي��ك��ون 

اأ�شقاع  كل  اإىل  االأف�شل  اإىل 

ال���ع���امل ع��ل��ى غ�����رار كل 

اأبدع  الذي  اللبناين  ال�شباب 

يف العامل«.

ممثل  األ��ق��ى  اخل���ت���ام،  يف 

هناأ  كلمة  احلريري  الرئي�س 

اخ��رتاع��ه  على  ف���رام  فيها 

�شباب  ميّثل  »ال��ذي  العظيم 

ن�شب  و�شعوا  ال��ذي��ن  لبنان 

و�شعوا  اأه���داًف���ا،  اأع��ي��ن��ه��م 

حتقيق  اإىل  وع���زم  ب��ج��دي��ة 

واأح��لم��ه��م«.  طموحاتهم 

الرئي�س  »فخر  عن  واأع���رب 

احل���ري���ري واع����ت����زازه ب��ه��ذا 

االخ�����رتاع، م���وؤك���ًدا دع��م 

»اأننا  اإىل  ولفت  حكومته«. 

�شنطلب يف امل�شتقبل القريب 

ووزارة  اجل��ي�����س  ق��ي��ادة  م��ن 

الدفاع اأن يفتحا لك الطريق 

ولتكون لك ب�شمات ممّيزة 

يف اجلي�س ويف معّداته«.

جم��ل��ة  م����ع  درد������ش�����ة  يف 

اأن  ف��رام  متّنى  »اجل��ي�����س«، 

مع  ت��ع��اون  اتفاقية  ي��وّق��ع 

اجل��ي�����س ال��ل��ب��ن��اين ب��ه��دف 

لعتاده،  وطنية  هوية  اإعطاء 

وو����ش���ع ط���اق���ات امل��وؤ���ش�����ش��ة 

بت�شّرف  ال�شخ�شية  وخربته 

اإىل  واأ�شار  اللبناين.  اجلي�س 

ال�شيارات  �شناعة  ق�شة  اأّن 

 ،2005 العام  يف  بحلم  ب��داأت 

احللم  حتّول  االإميان  وبف�شل 

وختم  ملمو�شة.  حقيقة  اإىل 

فرام  ا�شم  انطلق  لقد  قائًل: 

ال�شيارات  �شناعة  جم��ال  يف 

العامل  اإىل  لي�شل  لبنان  من 

ال�شباب  اأّن  لنوؤّكد  كّله، 

ويوؤمن  وطنه  يحب  اللبناين 

من  ليقاتل  تام  ا�شتعداد  على  وهو  به، 

اأجله...
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اأتى العيُد وها هو العلم اللبناين مرفوٌع 

ال�شرقية،  ال�شل�شلة  قمم  اأعلى  على 

حيث زرعته �شواعد جنودنا االأبطال بعد 

اأن مت �شحق االرهابيني القتلة وطردهم.

قمم  اأعلى  على  يرفرُف  العلُم  هو  ها 

باعتزاٍز  �شامٌخ  املدى!  يتحّدى  اجلنوب، 

بدماء  املثّبُت  وهو  ال  كيف  وكربياء، 

ال�شهداء، واملحمي بكل قوى الوطن.

ها هي قوى اجلي�س منت�شرٌة على طول 

اإىل  بحرها  �شواحل  من  وعر�شها  البلد 

اأعايل قمم جبالها، ويف مدنها وبلداتها 

امتداد  واأزّقتها، وعلى  واأحيائها  وقراها، 

متاأهبة،  يقظًة  وح��دوده��ا،  �شهولها 

حتمي البلد والعباد.

ها هو عتاُدنا يت�شاعف ويتطور ب�شكل 

االأ�شلحة  اأن����واع  خمتلف  ويف  الف���ت 

بقدراتنا  ثقتنا  زاد  م��ا  والتجهيزات، 

وطاقتنا القتالية، وزاد من دون �شك ثقة 

باأمنهم  وبالتايل  بجي�شهم  املواطنني 

وا�شتقرارهم.

ها هي الوحدات الع�شكرية، التقليدية 

املهمات  اأدّق  تنّفذ  واخل��ا���ش��ة،  منها 

االأم��ن��ي��ة م��ن ت��وق��ي��ف��اٍت وم��داه��م��ات 

تتعامل  خطرية،  وجمموعات  الأ�شخا�ٍس 

بهيبة  يليق  ومبا  وح��زم،  ب�شدة  معهم 

اجلي�س وحق املواطن باالأمن واال�شتقرار.

االأوفياء  املخل�شون  املواطنون  هم  ها 

توفره  الذي  االأمني  املناخ  يتفيوؤون ظلل 

اللبناين  اجلي�س  مظلة  اأ�شا�شي  ب�شكل 

جي�شهم  مع  ويتعاونون  به  وينعمون 

ويدعمون جهوده بل حدود.

املوؤ�ش�شة  هرمية  يف  ال��ت��ج��ّدد  ه��و  ه��ا 

وقيادات  اأركانها  وتراتبية  الع�شكرية 

وحداتها ينطلُق مبا يحقق اإعادة الزخم 

خلل  من  وقطعها  اأجهزتها  ملختلف 

اآلية الت�شكيلت الن�شطة وال�شفافة.

ها هو الدم اجلديد الذي ُي�شّخ تباًعا يف 

وقوًة  ا�شتمراريًة  ُيعطيها  املوؤ�ش�شة  عروق 

امل�شتمر  التطويع  خلل  من  وحما�شة 

موؤ�ش�شة  اأبواِب  على  يتزاحمون  لفتياٍن 

ال�شرف والت�شحية والوفاء حًبا بها ورغبًة 

تاأمالت

اإعداد: �لعميد �لركن ح�صن ج�ين
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بااللتحاق يف �شفوفها.

ها هو العن�شر الن�شائي يتدفق يف �شفوف 

وجّلهن  تراتبيتها،  و�شمن  املوؤ�ش�شة 

جامعية  �شهادات  على  احلائزات  من 

الذي  االأم��ر  متنوعة،  اخت�شا�شات  يف 

الفاعل  اللبنانية  املراأة  دور  على  يوؤكد 

يف املجتمع الع�شكري، وهي التي اأثبتت 

جدارتها يف امليادين �شتى مظهرًة جديًة 

مهنيًة تكمُن خلف اأنوثة رقيقة!

تعج  وم��ع��اه��دن��ا  كلياتنا  ه��ي  ه��ا 

حيث  الرتب،  خمتلف  من  باملتدربني 

يتم اتباُع مناهَج متطورة يجري التعليم 

التعليم  والتدريب عليها باعتماد طرق 

النقدي،  التفكري  ومنهجية  احلديثة 

ذوو  واأف��راٌد  ورتباٌء  �شباٌط  منها  فيتخرج 

وفق  ك��ٌل  اح��رتايف  ع�شكري  م�شتوًى 

اأف��راد  ي�شاهي  مبا  واخت�شا�شِه  رتبتِه 

تط��وًرا يف  اأه��م اجلي��و�س  و�شباط  ورتباء 

العال��م.

اإىل  ُينتدبون  ورتباوؤنا  �شباطنا  هم  ها 

اأح��دث  ل��ي��ت��زودوا  ال��ع��امل  دول  خمتلف 

املفاهيم واملعارف والتقنيات الع�شكرية 

ال��ق��درة  وحت��دي��ث  بتطوير  ي�شهم  مب��ا 

والفنية  واللوج�شتية  القتالية  والكفاءة 

تنوع  على  اجلي�س  وح���دات  ملختلف 

اأحدث  مزودين  ويعودون  اخت�شا�شاتها، 

بنظريات  املتعلقة  واملعارف  التقنيات 

العمليات  وتخطيط  احلديثة  احل��رب 

وتنفيذها  واالأمنية  القتالية  الع�شكرية 

يف ظروف معقدة ودقيقة.

ت�شج  اخلا�شة  القوات  مدر�شة  هي  ها 

اإعدادهم  يتم  الذين  والنمور  باالأ�شود 

القتالية  ال��ظ��روف  اأ���ش��ع��ب  مل��واج��ه��ة 

مهماتهم،  ت��اأدي��ة  خ��لل  املحتملة 

من  تدريٍب  و�شعوبَة  م�شقَة  فيتحملون 

يف  لديهم  فائ�ٍس  من  انطلًقا  اآخر  نوٍع 

الفًتا  وا�شتعداًدا  والوطن  اجلي�س  حب 

للت�شحية يف �شبيله مهما غلت االأثمان!

من  اللغات  تعليم  م��راك��ز  ه��ي  ه��ا 

واالإيطالية  الفرن�شية  اإىل  االإنكليزية 

اإلخ،  والرتكية...  واالأملانية  والرو�شية 

الوطن  م�شاحة  على  معظمها  ينت�شر 

اللغات  واكت�شاب  تعّلم  فر�شة  الإتاحة 

ما  جميعهم،  للع�شكريني  االأجنبية 

رهم  ويح�شّ ورقّيهم  ثقافتهم  من  يزيد 

اأه��م  يف  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال�����دورات  ملتابعة 

الكليات الع�شكرية يف العامل.

يف  املعتمدة  املطلقة  ال�شفافية  هي  ها 

جميع مراحل التطويع وامتحاناته على 

وهي  الرتب  وجلميع  االأ�شعدة  خمتلف 

ال  بحرفيتها  مطّبقة  حا�شمة  �شفافية 

ت�شوبها �شائبة وال ت�شوهها اأي تدخلت، 

املوؤ�ش�شة  اأخذته  ا  ذاتيًّ واإّن يف ذلك حتّدًيا 

ثقة،  ب��ك��ل  وي��ع��ت��رُب،  عاتقها  ع��ل��ى 

يف  للحتذاء  �شاحًلا  م�شّرًفا  من��وذًج��ا 

جميع موؤ�ش�شات الدولة.

اجل��دي��دة  الع�شكرية  ال��ب��زة  ه��ي  ه��ا 

مظهر  اإىل  ج���دي���ًدا  رون���ًق���ا  اأ���ش��اف��ت 

اأّن تف�شيلها ُيلزم  ا  الع�شكريني خ�شو�شً

اجل�شم  ر�شاقة  على  احلفاظ  مرتديها 

وهي  اليومية،  الريا�شة  ممار�شة  وبالتايل 

جت�شد باألوانها املتداخلة عنوان انطلقة 

جديدة بزخم نف�شي جديد.

العيد،  هذا  يف  اجلي�س  اأبطال  هم  ها 

كما يف كل عيد، يجددون اأمام ال�شعب 

اللبناين التزامهم الدفاع عنه بال�شلح 

ليبقى  احل��ي،  باللحم  وحتى  واحل��راب 

العلم اللبناين �شاخًما عزيًزا حيث زرعه 

وال�شهداء،  االأب��ط��ال  من  �شبقهم  من 

تاريخ  اإىل  �شي�شيفون  باأنهم  متعهدين 

البطولة،  ف�شول  ف�شًل جديًدا من  لبنان 

تقراأه االأجيال القادمة، تعتز به وتفتخر، 

وتكمله ف�شواًل وف�شول...

لبنان،  لكل  �شيبقى  جي�شنا  هو  ها 

املذاهب  لكل  واالألوان،  التيارات  لكل 

واالأديان، للإن�شانية واالإن�شان.

باأحرٍف  مغلفٌة  العيد،  هدية  هي  وها 

اأُر���ش��ُل��ه��ا لكل  وت��ق��دي��ر...  م��ن حمبة 

الرفاق اأّنى كانوا...

بك  اأفتخُر  اإنني  احلبيب...  نا  جي�شُ

علينا  ينعاد  اإليك...  باالنتماء  واأعتزُّ 

وعليك! 
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دبل�م در��صات عليا يف �لفن�ن

و�لعل�م �لع�صكرية للعقيد �لركن 

�لبحري ج�رج �لدرزي

جورج  البحري  الركن  العقيد  حاز 

البحرية،  القوات  من  ال��درزي  �شعود 

يف  )ماج�شتري(  عليا  درا�شات  دبلوم 

الفنون والعلوم الع�شكرية / الدرا�شات 

 United States من  االإ�شرتاتيجية، 

 army Command ad General
.Staff College

�صهادة ما�صرت يف �لدبل�ما�صية

و�لأمن �لدويل  للعقيد �لركن 

مي�صال �لربدويل

مي�شال  ال��رك��ن  العقيد  ن��ال 

فوؤاد  كّلية  من  الربدويل  جورج 

�شهاب للقيادة واالأركان، �شهادة 

واالأم��ن  الدبلوما�شية  يف  املا�شرت 

ال����دويل م��ن ج��ام��ع��ة ال����روح – 

الك�شليك.

دكت�ر�ه يف �لهند�صة

للر�ئد ميالد �خلطيب

اخلطيب  �شبحي  ميلد  ال��رائ��د  ح��از 

دكتوراه يف الهند�شة )اخت�شا�س هند�شة 

اإن�شائية وجيوتقنية( من جامعة بريوت 

اخلطيب  ال��رائ��د  ناق�س  وق��د  العربية. 

معاجلة  حول  متحورت  التي  اأطروحته 

تقدير  ونال  االجهاد.  �شابقة  اخلر�شانة 

اللجنة بدرجة ممتاز.

�إجازة يف �لدبل�ما�صية

و�لإ�صرت�تيجية للنقيب 

مايكل �أب� عّر�ج

من  عّراج  اأبو  مايكل  النقيب  حاز 

الدرا�شات  يف  اإج���ازة  اجل��وي��ة  ال��ق��وات 

من  واالإ�شرتاتيجية،  الدبلوما�شية 

وقد  الكندية.  اللبنانية  اجلامعة 

ونال  دورت��ه  يف  االأول  املركز  يف  �شّنف 

تقديًرا بدرجة ممتاز.
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�إجازة يف �لعل�م �ل�صيا�صية

و�لإد�رية للنقيب جان فّت��س

نال النقيب جان أسعد فّتوش من 

لواء املشاة السابع إجازة في العلوم 

كّلية  من  واإلداري���ة  السياسية 

احلقوق والعلوم السياسية واإلدارية 

في اجلامعة اللبنانية.

�إجازة يف علم �لنف�س 

للنقيب �لطّيار عالء خ�صي�س

الطّيار عالء خشيش  النقيب  حاز 

بيروت  قاعدة   – اجلوية  القوات  من 

من  النفس  علم  في  إجازة  اجلوية، 

اإلنسانية في  والعلوم  اآلداب  كّلية 

اجلامعة اللبنانية.

ماج�صتري يف �إد�رة �لأعمال 

للم�ؤهل �أول غ�صان مّكي

من  مّكي  غسان  أول  املؤهل  حاز 

ماجستير  بيروت  منطقة  شرطة 

إدارة  كّلية  من  األعمال  إدارة  في 

األعمال اإلسالمية.

�إجازة يف �إد�رة �لأعمال

للجندي علي حطيط

من  حطيط  خضر  علي  اجلندي  نال 

أركان اجليش للتخطيط إجازة في إدارة 

كّلية  من  إدارية(  )معلوماتية  األعمال 

صيدون اجلامعية لإلدارة.

�إجازة يف �لعل�م �لتمري�صية

للمجّند �ملمددة خدماته 

علي ن�صري حمزة

حاز اجملّند املمددة خدماته علي نصري 
التمريضية  العلوم  في  إجازة  حمزة 
اللبناني  األحمر  الصليب  كّلية  من 

اجلامعية للتمريض.









�أف�ضل لوحة

225 العدد 399/398

فازت ال�شرطة الع�شكرية 

باملرتبة االأوىل الأف�شل لوحة 

اإعلمية على �شعيد اجلي�س 

)عن الف�شل الثاين من 

العام 2018(، وذلك بنتيجة 

التقييم الذي اأجرته جلنة 

خمت�شة يرتاأ�شها العميد 

الركن ابراهيم ترو من 

مديرية التوجيه.

وحّلت لوحة مدر�شة 

التزلج- االأرز يف املرتبة 

الثانية، فيما كانت املرتبة 

ة لواء  الثالثة من ح�شّ

امل�شاة احلادي ع�شر.

»�أف�صل 

ل�حة 

�إعالمية« 

لل�صرطة 

�لع�صكرية





من  جديد  ن��وع  ظهر   1930 ال��ع��ام  يف 

�سابقة  ب���»اأ���س��ق��ف  ع���رف  الأ���س��ق��ف 

 Post-Tensioned Slabs الإجهاد« 

حديدية  ك��اب��ات  متديد  يتم  وال��ت��ي 

اإجهادات  اإح��داث  بغية  و�سّدها  فيها 

جعلها  ما   ،
3
الباطون داخل   Stresses

بعدة  الأ�سقف  من  غريها  عن  تتمّيز 

�سماكة  اأكرب،  م�ساحة  اإيجابية:  نواٍح 

بالإ�سافة  اأدنى،  اأقل وكلفة مادية  ووزن 

م�ساحات  تّوفر  اأ�سبحت  كونها  اإىل 

والكهرباء  التكييف  لأعمال  كافية 

واأنابيب ال�سرف ال�سحي، اإلخ...

كرثت الدرا�سات لحًقا حول كيفية 

لاأ�سقف  مفاجئ  انهيار  حدوث  تايف 

عرب  اأو  ثاقبة  ل��ق��وى  تعر�سها  نتيجة 

الباطون  اأ�سقف  حتّمل  ق��درة  حت�سني 

اإىل  اللجوء  خ��ال  من   
4
العوامل لهذه 

تخف�يف  من�ها:  هند�س�ية  و�س�ائل  عدة 

ال�سقف،  �سيتحملها  ال��ت��ي  الأوزان 

�س�ماكته  وجعل  طوله،  من  التقليل 

 ،Uniform Thickness موّحدة وثاب�تة

زي��ادة  الأع��م��دة،  عند  ال�سماكة  زي��ادة 

وا�ستخدام  لاأعمدة،  الهند�سية  الأبعاد 

امل�سببة  للقوة  م��ق��اوم  ت�سليح  حديد 

 Resisting Shear املفاجئ  لانهيار 

.Reinforcements
ا�ستعمال  مّت  امل�سكلة،  هذه  ملعاجلة 

خال  هند�سية  اأ�سكال  بعّدة  احلديد 

اأّم��ا  امل��ق��اوم،  احل��دي��د  ت�سميم  مرحلة 

اإّما  تركيبه  فيتم  التنفيذ  مرحلة  يف 

ا�ست�خدام ق�سبان  ب�س�كل ع�امودي مع 

حديدية ل�ها اأ�سكال هند�سية مربعة اأو 

 ،Closed Stirrups مقفلة  م�ستطيلة 

حديدية  ق�سبان  ا�ستعمال  ع��رب  واإّم���ا 

يف  وتثبيتها   ،Bent-UP Bars مائلة 

احلديد  ق�سبان  على  احلالتني  ك��ا 

الطرق  ه��ذه  فعالية  اإّن  الأ���س��ا���س��ي��ة. 

عدة  على  تعتمد  وكفاءتهما  والو�سائل 

عوامل هند�سية اإ�سافة اإىل متانة الرتابط 

 .
5
Bond Strength بني الباطون واحلديد

من  النوع  ه��ذا  تركيب  من  الهدف 

احلديد هو اعرتا�ض الت�سّققات الناجمة 

العالية ومنعها من  الأوزان  عن تركيز 

الأ�سكال  واأثبتت  وال��ت��م��ّدد.  التفاقم 

 Closed Stirrups املقفلة  احلديدية 

امل�سكلة،  حل  يف  هاًما  دوًرا  توؤدي  اأّنها 

ب�سكل  ا�ستخدمت  م��ا  اإذا  ا  خ�سو�سً

اإف��رادًي��ا،  تركيبها  من  ب��دًل  اأقفا�ض 

النوع تكلفة  ولكن يرتّتب على هذا 

مالية اإ�سافية ووقت وجهد اإ�سافيان.

م��ع م���رور ال���وق���ت، مل ي��ع��د ال��ه��دف 

معاجلة  احلديثة  للدرا�سات  الوحيد 

ال��ن��وع م��ن الن��ه��ي��ارات فقط،  ه���ذا 

�سرورة  اإىل  لح��ًق��ا  احل��اج��ة  ظهرت  اإذ 

جزئًيا  ول��و  التما�سك  على  املحافظة 

لأي  تعر�سها  بعد  والأعمدة  ال�سقف  بني 

اأثبتت الختبارات  . وقد 
6
انهيار مفاجئ

ب�سكل  احلديد  تركيب  اأّن  العملية 

م�سكلة  يحل  مل  م�ستطيل  اأو  مربع 

، ما دفع بع�ض 
7
النهيار املفاجئ نهائًيا

اإعداد: الرائد ميالد اخلطيب

درا�سات 

علمية
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حت�سني قدرة التحّمل 

يف اجل�سور واأ�سقف 

الباطون ال�سابقة 

الإجهاد با�ستخدام 

حديد على �سكل 

»U معكو�سة«

ال�سكنية  الأبنية  الباطون، يف  اأ�سقف  لبناء  اأ�سلوب جديد  ا�ستعمال  مّت  املا�سي،  القرن  بداية  مع 

التي  مع  مقارنة   Flat Slabs ال�سماكة  قليلة  اأ�سقف  ال�سيارات،  ملواقف  واملخ�س�سة  والإدارية 

كانت معتمدة يف ذلك الوقت، ما يتيح انتقال الأوزان والأحمال مبا�سرة من ال�سقف اإىل الأعمدة 

اإجهادات  حدوث  مع  اأحيـاًنا،  ذلك،  َتـَرافق   .Beams ج�سـور  لوجــود  احلاجة  دون  من 

الباطون  اأ�سقف  انهيار يف  اإىل حدوث  اأّدى  الأعمدة1، ما  حول  عالية   Punching Stresses
الثاقب*  بالق�ص  ي�سمى  ما  وهو  مفاجئ  ب�سكل   Reinforced Concrete Slabs امل�سّلح 

.Talbot2 اأ�سبابه وتاأثرياته مع  Punching Shear فبداأت درا�سة 



اختبار  اإجراء  اإىل   2003 العام  العلم�اء يف 

يهدف اإىل درا�سة فعالية تثبيت م�سامري 

امل�سكلة  حلل   Shear Studs حديدية 

وذلك عرب تلحيم امل�سامري على ق�سبان 

 .
8
�سابًقا مبنّية  اأ�سقف  داخ��ل  احلديد 

ا�ستخدام  فكرة  ظهرت   2007 العام  ويف 

معكو�سة«   U« �سكل  على  احلديد 

يف  اخ��ت��ب��اره��ا  مّت  حيث   ،Hairpin
»�سابقة  اأ�سقف  على  ميامي  جامعة 

ق�سبان  على  تلحيمها  بعد  الإجهاد« 

املتعّر�سة  املنطقة  منت�سف  يف  حديدية 

ل�سغط متزايد تدريًجا، ومن ثم مقارنتها 

النوع نف�سه مزّودة م�سامري  باأ�سقف من 

امل�سمم  احل��دي��د  اأث��ب��ت  لقد   .
9
ح��دي��دي��ة

على �سكل »U معكو�سة« فعاليته يف 

الختبار بن�سبة تزيد على 27.5% مقارنة 

اإذ  حديدية،  م�سامري  امل���زّودة  تلك  مع 

ويعود  املفاجئ.  النهيار  اإنه منع حدوث 

الباطون  حجز  من  التمّكن  اإىل  ذلك 

 U Confinement of ال�سكل  داخل 

Concrete لفرتة زمنية اأكرب من تلك 
التي تتيحها الأ�سقف املزّودة م�سامري.

اإجراء  اإىل  �سبق عمدت  ما  اإىل  ا�ستناًدا 

با�ستخدام  لة  مف�سّ حتليلية  درا���س��ة 

 ANSYS برناجمني حتليلّيني خمتلفني

من  اأ�سقف  اأرب��ع��ة  على   ABAQUSو

الباطون مزّودة كابات حديدية، اثنان 

الرتابط  �سرط  اعتماد  فيهما  مت  منها 

احلديدية  ال��ك��اب��ات  ب��ني   Bonded
هذا  عملًيا  يتحّقق  حيث  والباطون، 

ب�سكل  الإ�سمنت  ���س��ّخ  ع��رب  ال�سرط 

املحيط  البا�ستيكي  الأنبوب  يف  �سائل 

�سرط  تطبيق  مت  بينما  بالكابات، 

ب�سخ  عملًيا  يتوافر  وال��ذي  الرتابط  غري 

البا�ستيكي  الأن��ب��وب  يف  لزجة  م��ادة 

ال�سقفني  يف  ب��ال��ك��اب��ات  امل��ح��ي��ط 

من  )�سقفان   Unbonded الباقيني 

اأ�سل الأربعة مزّودان بحديد على �سكل 

»U معكو�سة« واثنان مزّودان مب�سامري 

الربناجمني يعمان  اإن ِكا  حديدية(. 

 Finite املح��ددة  العنا�سر  بط�ريقة 

الأخ�����ذ  م��ع   ،Element Software
خ�سائ���ض  كام�ل  الع��ت��ب�����ار  بع�ني 

 Elastic and Plastic الب�اطون واحل�ديد

النتائج  مقارنة  بهدف   ،Behavior
علي�ها  احل�����س��ول  مّت  ال��ت��ي  تلك  م��ع 

اأجريت  والتي  العملي�ة  التج�ارب  عب�ر 

النت��ائج  تق��ي�يم  ت�م  ك�ما  �سابًقا، 

اأم�ريكا  يف  املعتم�دة  ال�س���روط  وف��ق 

.American Concrete Institute
 ANSYS10

ال��ربن��ام��ج  ا�ستخدام  مت 

اأن���واع  م��ن  ن��وع  ك��ل  ت��اأث��ري  لتحليل 

 U« احل�����دي��د امل�����س�����ت��خ��دم )���س��ك��ل

املعكو�سة« وم�سامي�ر احلديد( على اأداء 

الباط�ون  �س��قف 

املرتاب�ط  امل�س�لح 

الإجه�اد  وال�س�ابق 

Bonded Post-
 T e n s i o n e d
ثم  وم��ن   ،Slabs
النتائج  م��ق��ارن��ة 

امل���ع���م���ل���ي�����������ة 

مع  ومناق�ستها 

التحلي�ل،  نتائ��ج 

حي��ث ت��م �س���رح 

ه���ذه ال��درا���س�����������ة 

ف��������ي م��وؤمت�����������ر 

ال��عرب  الإن�����س��ائ�����ي��ني  املهند�سي�ن 

 The Ninth Alexandria التا�س������ع 

 International Conference on
 Structural and Geotechnical
حتت   :Engineering AICSGE
يف  ال��ث��اق��ب  ال��ق�����ض  »حتلي�ل  ع��ن��وان 

امل�رتابط  امل�س�ّلح  الب�اطون  اأ�س�قف 

على  بحدي�د  وامل�زّود  الإج�هاد  ال�س�ابق 

 Punching« معك��و�سة«   U« �س�كل 

Shear Analysis of Bonded Post-
 Tensioned Slabs with Inverted
U-Shaped Reinforcements« والذي 
العام  الأول من  و21 كانون   19 عقد بني 

2016 يف مدينة الإ�سكندرية مب�سر.

 ،ABAQUS11
برنامج  با�ستخدام  اأّما 

اأ�سقف  م��ن  ن��وع��ني  حتليل  مّت  ف��ق��د 

الإجهاد  وال�سابق  املرتابط  غري  الباطون 

 Unbonded Post- Tensioned
�سكل  على  حديًدا  مزّود  الأّول   ،Slabs
م�سامري  م��زّود  والثاين  معكو�سة«   U«

النتائج  بني  املقارنة  ومّتت  احلديد،  من 

مع  العددي،  التحليل  ونتائج  املعملية 

واملميز  الإيجابي  للتاأثري  بو�سوح  الإ�سارة 

يف اأداء الأ�سقف املزّودة حديًدا على �سكل 

املزّودة  »U معكو�سة« مقارنة مع تلك 

هذه  قبول  مّت  وق��د  حديدية.  م�سامري 

الدرا�سة بتاريخ 21 اآذار 2018 على اأن تن�سر 

 Korean Society Of جملة  يف  قريًبا 

 KSCE Journalو  Civil Engineers

درا�سات 

علمية
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جمهورية  يف   Of Civil Engineering
كوريا اجلنوبية حتت عنوان: »التقييم 

اأ�سقف  يف  الثاقب  للق�ض  التحليلي 

الإجهاد  وال�سابق  املرتابط  غري  الباطون 

واملزّود حديًدا على �سكل U معكو�سة« 

 Numerical Punching Shear
 Analysis Of Unbonded Post-
 Tensioned Slabs With Inverted-

.U Shaped

فاعلية  من  التاأكد  وبغية  لح��ًق��ا، 

معكو�سة«   U« �سكل  على  احلديد 

العنا�سر  ع��ل��ى  ت��اأث��ريه  م���دى  ودرا����س���ة 

اأ�سقف  غ��ري  الإن�����س��ائ��ي��ة  الهند�سية 

من  نوعني  بت��سميم  قمُت  الباطون، 

 Post-Tensioned و   Bondedاجل�سور

منها  ثاثة  �ستة،  وع��دده��ا   ،Beams
 U« م�����������زّودة ب��ح��دي��د ع��ل��ى ���س��ك��ل

فقد مت  الأخرى  الثاثة  اأّما  معكو�سة« 

م�ستطيل  �سكل  على  حديًدا  تزويدها 

مقفل. وقد قمُت باإجراء جتارب معملية 

ل�سغط  ج�سر  كل  تعري�ض  عرب  عليها 

نقطتني  يف  وتدريجي  متزايد  ع��ام��ودي 

وفق   Two Points Load متباعدتني 

ا�ستعرا�ض  وبعد  �سابًقا.  اأعددتها  درا�سة 

عرب  احلا�سلة  للنتائج  ومف�سل  دقيق 

ر�سم منحنى العاقة بني متو�سط ال�سغط 

والنحناء يف خم�ض نقاط خمتلفة �سمن 

ال�سروط  مع  ومقارنتها  الواحد  اجل�سر 

الباطون  معهد  معايري  وف��ق  املطّبقة 

اإمكان  التجارب  بّينت  الأم��ريك��ي، 

ت�سل  للج�سر مبعدل  التحمل  قدرة  زيادة 

لوح�ظت  14.11%. كذلك،  اإىل  ن�س���بته 

 Nominal الإج��ه��اد  قيمة  يف  زي���ادة 

 %17.92 قيمته  مبعدل   Shear Stress
�سكل  على  حديًدا  امل���زّودة  اجل�سور  يف 

»U معكو�سة« عن تلك املزّودة احلديد 

م�ستطيل ال�سكل واملقفل.

من املوؤكد اأّنه بالأمكان حت�سني هذه 

النتائج اإذا ما مّت العتناء اأكرث بطريقة 

املفاجئ ح�سل  النهيار  اإّن  اإذ  التلحيم، 

بعد حلظة تفّكك نقطة التلحيم بني 

حديد  وق�سيب  املعكو�سة«   U« �سكل 

الت�سليح.
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نتيجة  لاخرتاق  ال�سقف  تعّر�ض  اأي   *

قوة ناجمة عن وزن معنّي على م�ساحة 

�سغرية.







يو�سح مدير الرثوة الزراعية يف وزارة الزراعة املهند�ض حممد اأبو 

الزراعة  وزارة  اأجنزته  الذي  العمل  مراحل  »اجلي�ض«  ملجلة  زيد 

مع الحتاد الأوروبي، لإبطال قرار منع ت�سدير البطاطا اللبنانية 

اإىل الأ�سواق الأوروبية، فيقول: �سدر هذا القرار يف �ستينيات القرن 

املا�سي، بناء على درا�سة علمية اأجرتها اجلامعة الأمريكية يف 

بريوت بّينت وجود مر�ض »العفن البني« يف منتجات البطاطا 

الدخول  التاريخ ممنوعة من  ذلك  باتت منذ  التي  اللبنانية، 

اإىل اأوروبا.

ال�ساأن  هذا  حول  املفاو�سات  بداأت  زيد:  اأبو  املهند�ض  وي�سيف 

بني وزارة الزراعة و�سفارة الحتاد الأوروبي يف لبنان منذ العام 2000. 

نحو  منه  ينتج  اإذ  للبنان،  ا�سرتاتيجي  زراعي  منتج  فالبطاطا 

400 األف طن يف حمافظتي البقاع وعكار. ومبوجب اإتفاقية 

األف  خم�سني  نحو  ت�سدير  للبنان  ميكن  الأوروبية  ال�سراكة 

طن �سنوًيا اإىل اأوروبا وهنا تكمن الق�سية، فالإنتاج الذي ي�سّدر 

من �سهول عكار يف �سهر ني�سان موؤاٍت جًدا لاأ�سواق الأوروبية، 

من جهة، لناحية جودة الإنتاج التي ُت�سهم فيها برودة الطق�ض 

وعدم وجود، احل�سرات، ومن جهة اأخرى لعدم توافر البطاطا يف 

الأ�سواق الأوروبية يف هذا الوقت من ال�سنة.

اجل��دوى  حتّقق  اأوروب���ا  اإىل  الت�سدير  عملية  ف��اإن  وبالتايل 

القت�سادية. ويتابع اأبو زيد قائًا: بنتيجة املفاو�سات �سدر عن 

الحتاد الأوروبي قرار اأو تدبري حمل الرقم 29/2000 ي�سمح بدخول 

منتجات البطاطا من معظم دول العامل اإىل اأوروبا ومن بينها 

اأن تكون خالية من العفن احللقي و  اللبنانية، �سرط  الدولة 

نيماتودا الذهبية، فبا�سرت وزراة الزراعة اللبنانية العمل يف هذا 

 GREEN الجتاه بالتعاون مع الدولة الإيطالية، و�سمن م�سروع

.COREDOOR
اللجنة  اأمام  طلب  تقدمي  ومّت  التعاون  على  اإيطاليا  وافقت 

الأوروبية لل�سماح لإيطاليا با�سترياد البطاطا من لبنان. وبناء 

زراعة  �سامل عن  امل�ساعدة يف حت�سري ملف  على ذلك، مّتت 

اإيطاليا  اإىل  املوافقة على ت�سديرها  اللبنانية، بهدف  البطاطا 

من جديد.

اأجرت وزارة الزراعة بالتعاون مع م�سلحة الأبحاث الزراعية، 

فاأخذت  الأوروب���ي  الحت��اد  �سروط  �سمن  زراع��ي��ة  م�سوحات 

عّينات من الرتاب واملاء واملح�سول ومّت فح�سها. ا�ستغرقت هذه 

امل�سوحات نحو ال�سنتني، و�سدر بتيجتها تقرير بنّي خلّو البطاطا 

يف  الأوروبية  اللجنة  اإىل  التقرير  وُقّدم  الأمرا�ض،  من  اللبنانية 

اقت�ساد

اإعداد: تريز من�سورومال

العدد 232399/398

تعزيز ال�صادرات الزراعية:

عودة البطاطا اللبنانية اإىل الأ�سواق الأوروبية

خطوة على الدرب الطويل

القرن املا�سي، ُفتحت الأ�سواق الأوروبية  بعد حظر دام منذ �ستينيات 

تتمتع  ــي  الأوروب الحتاد  ب�سهادة  باتت  التي  اللبنانية  البطاطا  اأمام 

باملوا�سفات املعتمدة عاملًيا.

فبعد جهد وعمل ومتابعة جماعية على مدى نحو ثمانية ع�سر عاًما، 

متّكن لبنان من اإثبات اأن البطاطا اللبنانية خالية من الأمرا�ص وحتديًدا 

مطابقة  واأنها  الثعبانية،  الدودة  اأو  الذهبية  والنيماتودا  احللقي،  العفن 

ملوا�سفات اأف�سل املنتجات العاملية.



العام 2005.

يف العام 2006 اأر�سلت اللجنة 

الأوروب��ي  الحت��اد  يف  ة  املخت�سّ

لبنان  اإىل  زراع��ي��ني  خ���رباء 

نتائج  �سحة  م��ن  للتاأكّد 

تقريًرا  واأ����س���درت  ال��ت��ق��ري��ر، 

ومنتجات  الأر�ض  يوؤكّد خلّو 

التي  الأم��را���ض  من  البطاطا 

�سبق ذكرها.

وزارة  ت��اب��ع��ت  امل��ق��اب��ل،  يف 

امل�سوحات  اإج����راء  ال��زراع��ة 

اللجنة  اإىل  واإر�سالها  الدورية 

الأوروبي.  الحتاد  يف  ة  املخت�سّ

العام  يف  املحّددة  ال�سروط  وفق 

عاًما من   18 زهاء  وبعد   2013

اأ���س��درت  اجل��م��اع��ي،  واجل��ه��د  املتابعة 

 ،413/2013 الرقم  يحمل  ق��راًرا  اللجنة 

البطاطا  بت�سدير  مب��وج��ب��ه  ُي�سمح 

اللبنانية اإىل دول الحتاد الأوروبي.

هولندا  اإىل  �سغرية  كمّية  �سوى  ت�سدير  يتّم  مل  الآن  حتى 

وذلك خال الربيع املن�سرم، �سمن م�سروع تقّدمت به ال�سفارة 

وجمموعة  عكار  يف  معّو�ض  موؤ�س��سة  مع  بالتعاون  الهولندية 

من مزارعي املنطقة. والغاية من الت�سدير مل تكن اقت�سادية 

اأبو زيد، اإمنا كان  بّحتة وفق ما يو�سح 

لبنان  اأن  للجميع  الإث��ب��ات  ال��ه��دف، 

الأوروب��ي  الحتاد  اإىل  الت�سدير  على  قادر 

�ساد  اأنه  �سّيما  ول  عالية،  ومبوا�سفات 

بجودة  الت�سكيك  الأخ��رية  املرحلة  يف 

العربية،  الأ�سواق  يف  اللبنانية  البطاطا 

بالن�سبة  الأ�سا�سية  الأ�سواق  ُتعترب  التي 

منفعة  وذات  اللبنانية  للمنتجات 

هذه  ف��اإن  وبالتايل  ك��ربى.  اقت�سادية 

اللبنانية  للبطاطا  اأع���ادت  اخل��ط��وة 

مكانتها يف الأ�سواق.

اإىل  ي�سّدر  لبنان  اأن  بالذكر،  جدير 

العنب  م��ن  ط��ن  األ��ف   500 نحو  اأوروب����ا 

يف  واحلم�سيات  واللوزيات  واملوز  والتفاح 

وتناف�سية وفق ما يفيدنا  اأوقات منا�سبة 

على  التغّلب  يتّم  اأن  ياأمل  الذي  زيد  اأبو 

العقبات التي حتول دون ت�سدير املزارعني 

البلدان  اإىل  منتجاتهم  اللبنانيني 

اإّن  اأخرًيا،  يقول  وهو  والأوروبية.  العربية 

زراعية  منتجات  ت�سدير  حتدي  اأمامنا 

اأخرى ذات جدوى اقت�سادية عالية.

بريطانيا  اإىل  الليمون  ن�سّدر  فنحن 

اأكرث،  مطلوبة  باتت  منه  جديدة  اأ�سناًفا  ثّمة  لكن  مثًا 

وزارة  ت�سعى  لذلك  زراعتها.  على  املزارعني  ن�سّجع  اأن  وعلينا 

الزراعة اإىل �سراء �ستول متنّوعة وموّثقة الأ�سل والنوع، تتنا�سب 

القت�سادية  املنفعة  وحتّقق  اخلاجية  الأ�سواق  يف  املطلوب  مع 

الق�سوى. 
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تقييم  يف  اأهمّية  املدفوعات  مليزان 

احلالة القت�سادّية يف دولة ما، فهو:

ح الرتباط بني القت�ساد املحلي،  - يو�سّ

والقت�ساد العاملي.

القت�سادي  الو�سع  ي�ساعد يف حت�سني   -

للدول.

- ُي�سهم يف تقييم التاأثريات القت�سادّية 

العاملية على اقت�ساد الدول.

اخلا�سة  الأ���س��ع��ار  توقع  يف  ي�ساعد   -

بال�سرف.

- يوّفر بيانات اإح�سائية عن العمليات 

املالية اخلا�سة باقت�ساد كل دولة.

 

تق�سيم ميزان املدفوعات

ثاث  اإىل  املدفوعات  ميزان  ينق�سم 

فئات رئي�سية: احل�ساب اجلاري واحل�ساب 

�سمن  توجد  املايل.  واحل�ساب  الراأ�سمايل 

هذه الفئات الثاث، اأق�سام فرعية، كل 

واحد منها م�سوؤول عن نوع خمتلف من 

العمليات املالية الدولية.

لتحديد  ُي�ستخدم  اجلــاري:  احل�ساب 

التدّفق الداخل والتدفق اخلارج للب�سائع 

وال��ع��وائ��د على  ال���ب���اد،  يف  واخل���دم���ة 

القطاعني  من  كل  يف  ال�ستثمارات 

العام و اخلا�ض.

الذي  احل�ساب  هو  الراأ�سمايل:  احل�ساب 

التحويات  جميع  ت�سجيل  فيه  يتّم 

ت�سمل  وه���ي  ال��ع��امل��ي��ة.  ال��راأ���س��م��ال��ي��ة 

غري  الأ�سول  من  التخّل�ض  اأو  ال�ستحواذ 

املالية )على �سبيل املثال، الأ�سول املادية 

الإنتاجية،  غري  والأ�سول  الأر���ض(  مثل 

ولكن مل  لاإنتاج  بالن�سبة  وهي مهّمة 

الأملا�ض  ل�ستخراج  منجم  اإنتاجها،  يتم 

مثًا.

توثيق  خاله  من  يتّم  املايل:  احل�ساب 

التدفقات املالية ذات العاقة بال�ستثمار 

يف الأعمال التجارية والعقارات والأ�سهم 

الأ�سول  ا  اأي�سً يت�سمن  كما  وال�سندات. 

من  الحتياطي  مثل  للدولة،  اململوكة 

وحقوق  وال��ذه��ب  الأجنبية  العمات 

الدولة  متتلكها  التي  اخلا�سة  ال�سحب 

والأ���س��ول  ال���دويل،  النقد  �سندوق  ل��دى 

اخل��ارج  يف  بها  حتتفظ  التي  اخلا�سة 

وال�ستثمارات الأجنبية املبا�سرة، الأ�سول 

�سواء  الأج��ان��ب،  قبل  م��ن  اململوكة 

كانت خا�سة اأو ر�سمية.

امليزان التجاري

بني  الفرق  التجاري  امل��ي��زان  ي�سّكل 

قيمة واردات بلد ما خال فرتة حمّددة، 

امل��ي��زان  ويعترب  ���س��ادرات��ه.  قيمة  وب��ني 

التجاري من املوؤ�سرات القت�سادية املهمة. 

مكوناته  حتليل  يف  قيمته  وتكمن 

بّد  ل  لهذا  املطلقة،  قيمته  يف  ولي�ض 

مكوناته  من  كل  نوعية  معرفة  من 

وهيكلته، اأي ن�سبة املواد الأولية اأو املواد 

اجمايل  اإىل  امل�سنعة،  اأو  امل�سّنعة  ن�سف 

امل�ستوردات اأو ال�سادرات.

جميع  على  التجاري  امليزان  يحتوي 

يتّم  والتي  والدائنة،  املدينة  احل�سابات 

معينة،  زمنية  ف��رتة  خ��ال  اإع��داده��ا 

الدخل،  بدرا�سة  الهتمام  �ساأنها  ومن 

وكميات الإنتاج.

امليزان التجاري هو احل�ساب الذي ي�سمل 

جميع العمليات التجارية، والتي تتوّزع 

على ح�سابني ثانويني، وهما:

ال�سلع  على  يحتوي  ال�سلعي:  امليزان 

ال�سادرة والواردة.

عل��ى  ي��ح��ت��������وي  ــي:  ــدم اخل ــزان  ــي امل

اخلدم��ات الت��ي تت��ّم بني ال��دول، مث��ل: 

العم��ل،  وتاأ�سي��رات  النق��ل،  خدم��ات 

وغريه��ا.

ميزان املدفوعات وال�سجل التجاري 

اللبناين حالًيا

ميزان  �سّجل  امل�سارف  جمعية  وف��ق 

اخلم�سة  الأ�سهر  يف  لبنان  يف  املدفوعات 

الأوىل من العام اجلاري )2018(، ارتفاًعا 

انخفا�ض  مقابل  دولر  مليون   449 بلغ 

نف�سها  الفرتة  يف  دولًرا  مليون   358 بلغ 

من العام املا�سي )2017(.

يف  العجز  تراجع  اأخ��رى  ناحية  وم��ن 

اإىل 6641 مليون دولر يف  امليزان التجاري 

الأ�سهر اخلم�سة الأوىل من العام اجلاري، 

نف�سها  الفرتة  يف   7002 بلغ  عجز  مقابل 

من العام املا�سي.

وهذه املوؤ�سرات تعترب اإيجابية.

حما�سبي،  �سجل  هو  املدفوعات،  ميزان 

ومايل تُدّون فيه جميع الإجراءات القت�سادية 

العامل  دول  من  دولة  ولكل  بالدول.  املتعلقة 

مع  فيه  تتعامل  بها،  خا�ص  مدفوعات  ميزان 

الدول الأخرى، لت�سجيل العمليات املالية التي 

�ص  تتم بينها، ويتكون من ق�سمني، الأول خم�سّ

الإجراءات  فيه  وت�سجل  للدائن  والثاين  دفعها،  يتّم  التي  املالية  الإجراءات  فيه  وت�سّجل  للمدين 

املالية التي يتم حت�سيلها. ويعتمد ميزان املدفوعات على ت�سجيل جميع املبالغ النقدية التي تدفع 

�سواًء ل�سراء خدمة، اأم �سلعة ما، كما اأنه يحتوي على التفا�سيل املتعلقة براأ�ص املال، وامل�سروفات 

الأخرى.

يف العادة، يتم اإعداد نظام املدفوعات ل�سنة مالية واحدة، تبداأ يف بداية العام، يف الأول من �سهر 

كانون الثاين، وتنتهي يف نهاية العام يف احلادي والثالثني من �سهر كانون الأول.

اإعداد: تريز من�سور

قامو�س 

اقت�سادي
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ما هو؟

















جان  الأ�ستاذ  رئي�سها  حّدثنا  التي  البلدية  دار  من  اإنطلقنا 

نعمه عن التنقيبات امل�ستمّرة لكت�ساف اآثار ما زالت مدفونة 

يف باطن الأر�س. اأما م�ست�سار البلدية املهند�س جرجي �سا�سني 

لنا  ور�سم  رافقنا  فقد  وج��واره��ا(  اأنفه  ت��راث  هيئة  يف  )ع�سو 

خريطة ال�سياحة يف البلدة...

حات والبحر والتاريخ امللاّ

زمن  منذ  امللح  باإنتاج  اأنفه  ُعرفت 

ال�ساطئ  على  فانت�سرت  ج���ًدا.  بعيد 

اآلف الربك التي جّرت مياه البحر اإليها 

هذه  لكن  ه��وائ��ي��ة.  مب���راوح  بال�سّخ 

النقرا�س  ح��ّد  اإىل  تراجعت  ال�سناعة 

ب�سبب امل�ساربة اخلارجية، وا�سترياد امللح 

معظم  فاأ�سبحت  منخف�سة،  باأ�سعار 

كانت  اأن  بعد  تراثية  معامل  املاّلحات 

قطاًعا منتًجا.

ن�ساأت  امل��ل��ح،  �سناعة  هام�س  على 

حتّرك  التي  للمراوح  م�سانع  البلدة  يف 

الربك.  اإىل  البحر  مياه  ل�سّخ  م�سخات 

بعد  امل�سانع  ه��ذه  اإىل  احلاجة  انتفت 

منها  واح��ًدا  اأّن  اإل  امللح،  اإنتاج  توّقف 

ميلكه رامح نخول ما زال يعمل حتى 

اليوم، وهو رمبا كان الأخري على امتداد 

ال�ساطئ اللبناين.

اأجرت منظمات بيئية  اأنفه،  امللح يف  اإحياء �سناعة  بهدف 

�سنع  من  الهواء  بطواحني  الربك  لتجهيز  حم��اولت  مدنية 

حملّي، فعاد عدد منها اإىل العمل )حواىل 8 ماّلحات(، هذه 

العودة تندرج يف اإطار احلفاظ على الرتاث والذاكرة.

معامل و�آثار

اإعداد: جان دارك اأبي ياغي

العدد 244399/398

اأنـفـه:

جارة البحر 

تروي ق�ص�ص 

حات  امللاّ

والقلعة والكنائ�ص

بعد اجلولة التي قمنا بها يف حميط نهر اجلوز )بق�صميا واملجدل(، نكت�صف مع جمعية »اأب�صاد« 

اآثار منطقة اأنفه يف ق�صاء الكورة. اأنفه ا�صتهرت ب�صناعة امللح و�صيد ال�صمك وال�صياحة، ت�صري الآثار 

وبالتايل  ال�صنني،  باآلف  امليلد  الإن�صان �صكنها قبل  اأن  اإىل  اأرجائها،  املنت�صرة يف  الرتاثية  واملعامل 

�صهدت جميع احل�صارات التي تعاقبت على لبنان.



�سيد  خالل  من  البحرية،  لرثوتها  با�ستثمارها  اأنفه  ت�ستهر 

اجلميل  ال�ساطئ  على  الفخمة  املنتجعات  واإقامة  البحر  ثمار 

والذي يعزز تاريخ البلدة اأهميته ال�سياحية.

طويل  راأ�س  وجود  للبلدة  البارزة  املميزات  من 

ممتد من الرّب يف بحرها، وتناقل ال�سّكان عن 

القدماء اأّنه كان قلعة ا�ستخدمت على فرتات 

وفق  امل�ستبعد  غري  ومن  التاريخ.  يف  متفاوتة 

من  م�ستمًدا  اأنفه  ا�سم  يكون  اأن  الآراء  بع�س 

تل  ر�سائل  يف  اأما  الأنف.  ي�سبه  الذي  الراأ�س  هذا 

ع�سر  الرابع  القرن  اإىل  )تعود  ال�سهرية  العمارنة 

حتّولت  ثم  »اأمبي«،  البلدة  ا�سم  فريد  م(،  ق. 

اللفظة اإىل »اأمبا« ومن ثم اإىل »نفني«.

قلعة اأنفه

يحمل راأ�س اأنفه الداخل يف البحر بطول 400 م 

على  تعاقبت  التي  ال�سعوب  اآثار  م،   100 وعر�س 

الراأ�س  يف  املحفورة  الفينيقيني  اأعمال  بالدنا: 

ال�سخري، معا�سر اخلمور القدمية التي ا�ستهرت 

واملدافن  والآبار  والأدراج  الأقنية  بجودتها،  اأنفه 

من  الفخارية  القطع  ال�سخور،  يف  املحفورة 

خمتلف الع�سور، وقطع الف�سيف�ساء امللّونة...

الأثرية  الأبنية  �سمن  اأنفه  قلعة  اعتربت 

تتمّيز  وهي   ،1973 العام  يف  �سادر  قرار  مبوجب 

باخلندق املحفور بكامله يف ال�سخر والذي يبلغ 

وارتفاعه  عر�سه  اأما  مرًتا،  خم�سني  نحو  طوله 

من  نوًعا  وي�سّكل  م��رًتا،  الع�سرين  فيقاربان 

ترعة ت�سل املياه باملياه من و�سط الراأ�س احلجري. 

وقد  والإزميل،  باملطرقة  نق�س اخلندق بكامله 

جعل  اأولهما  اأمرين:  اإىل  اإن�سائه  اأ�سباب  تعود 

اإحاطة  والثاين  ال�سفن،  لبناء  �ساحًلا  املكان 

يجعلها  م��ا  بالقلعة  كامل  ب�سكل  امل��ي��اه 

الو�سول  ميكن  ل  بحرية  ج��زي��رة  م��ن  ن��وًع��ا 

قاعدته  زالت  ما  متحّرك  ج�سر  عرب  اإّل  اإليها 

قائمة يف و�سط اخلندق، وقد بو�سر العمل اآنذاك 

بخندقني اآخرين كخطني اإ�سافيني للقلعة اإّل 

ارتكاز  حفر  معامل  يكتمل.  مل  حفرهما  اأّن 

حتى  الأر���س  يف  وا�سحة  القلعة  اأ�سوار  اأ�سا�سات 

على  ع�سر  الإثني  اأبراجها  من  وبع�س  اليوم، 

طول ال�ساطئ مع بقايا من اأكرب اأ�سوارها ما زال 

منت�سًبا عند نهاية الراأ�س.

هدم املماليك القلعة يف العام 1289، وا�ستعملت 

نقلت  التي  طرابل�س  ميناء  بيوت  بخا�سة   - للبناء  حجارتها 

اإليها بحًرا- ولإن�ساء املاّلحات، كما عبث فيها الكثري من 

الأبنية احلديثة  اإقامة  اأّدت  اإىل ذلك،  الكنوز.  الباحثني عن 
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الكثري  طم�س  اإىل  وامل�ساريع 

م��ن امل��ع��امل الأث��ري��ة، لكن 

بقايا الأبنية واأ�سا�ساتها على 

اأن  على  ت��دّل  ال�ساطئ  ط��ول 

باأ�سوار  حماطة  كانت  اأنفه 

وحجارة  اأب��راج  ذات  مرتفعة 

�سخمة.

���س��ن��وات،  م��ن��ذ ح����واىل 7 

���س��رع��ت ال��ب��ل��دي��ة م��ع ف��رق 

ت��اب��ع��ة ل��ل��م��دي��ري��ة ال��ع��اّم��ة 

فريق  مع  بالتعاون  ل��الآث��ار، 

وخرباء  البلمند،  جامعة  من 

بحفريات  البدء  يف  اأجانب، 

على  اأث���ري  وم�سح  وتنقيب 

الراأ�س  من  خمتلفة  مواقع 

التل  ت��اري��خ  ك�سف  بغية 

املعروف بالقلعة، وقد اأّدت اإىل نتائج مهّمة.

ة اأنفه و�صهداء احلرياّ

يف اليوم الذي عّلق فيه العثمانيون امل�سانق بالتوازي يف �ساحتي 

الربج يف بريوت واملرجة يف ال�سام واأعدموا عدًدا من اأحرار البالد 

املنادين بال�ستقالل، مّت اعتقال ال�سهيدين ال�سحافيني اأنطون 

وتوفيق زريق من بلدة اأنفه.

عام  مئة  م��رور  منا�سبة  يف  يرويها  ال�سهيدين  هذين  ق�سة 

جرجي  املهند�س   ،)2016-1916( احلرية  �سهداء  اإعدامات  على 

الأخوان  كان  يقول:  وهو  كتبه  مقال  يف  �سا�سني  ميخائيل 

اأنطون وتوفيق زريق اأولد اأن�ستاز 

طرابل�س  م��دي��ن��ة  م��ن  زري���ق 

الفيحاء  �ساعر  اأن�سباء  وم��ن 

وكانا  زري���ق،  �سابا  امل�سهور 

العاملني  ال�سحافيني  م��ن 

حيث  الغ�������رتاب  ب����الد  يف 

من  ع��دد  يف  مقالتهما  ن�سرا 

ت�سدر  كانت  التي  ال�سحف 

ال��ولي��ات  يف  العربية  باللغة 

وتدعو  الأم��ريك��ّي��ة،  املتحدة 

اإىل حترير بالدنا من الحتالل 

ال�ستقالل.  ونيلها  العثماين 

ذلك  على  ي�سجعهما  وك��ان 

ويزيد من حما�ستهما اأخوهما 

ال��ث��ال��ث امل��ح��ام��ي ف��ري��د زري��ق 

من  وه��و  طرابل�س،  يف  املقيم 

يف  املحامني  نقابة  موؤ�س�سي 

طرابل�س وال�سمال.

والدتهما  لزيارة  اأمريكا  من  الأخ��وان  عاد  عندما  ويتابع: 

اأّن  علما  راأ�سيهما،  م�سقط  طرابل�س  مدينة  يف  اأولغا  ال�سيدة 

املطلوبني  ج��داول  يف  واردة  فريد  �سقيقهما  وا�سم  ا�سميهما 

تقوم  العثمانّية  الع�ساكر  واأن  العريف،  الديوان  يف  للتحقيق 

فريد  املحامي  متّكن  املنازل.  ومداهمة  املطلوبني  مبالحقة 

من الهرب، بعد اأن تنّكر يف ثياب ن�سائّية وجنا. اأّما ال�سقيقان 

اأقارب  اأنفه لدى  اأن يختبئا يف  الوالدة  لت  اأنطون وتوفيق، فف�سّ

اإىل  للعودة  البحر  الهروب عرب  لهما  يتي�سر  اأن  اإىل  لها هناك 

اأمريكا. فاأتيا اإىل بيت اأمني ا�سحق دّريق يف احلارة ال�سرقية يف 

اأنفه قرب كني�سة ال�سيدة كاترينا.

معامل و�آثار
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حيث  اأنفه  ف�سملت  العثماين  الع�سكر  مداهمات  عت  تو�سّ

يختبئ الأخوان �سمن تكنة القرميد التي تعلو الطبقة العلوية 

وهناك  دم�سق  اإىل  واقتيادهما  اعتقالهما  ومّت  البيت،  من 

جرت حماكمتهما �سريًعا واأعدما �سنًقا يف �ساحة املرجة...

الكنائ�ص القدمية

وتروي  ال�ساطئ،  مبحاذاة  تقوم  كنائ�س  ثالث  اأنفه  بلدة  يف 

لئحة  �سمن  جميعها  اأدخلت  وقد  البلدة،  تاريخ  من  جزًءا 

اجلرد العام لالأبنية الأثرية.

ال�سليبيون على  البلدة بناها  و�سط  الأوىل يف  تقع الكني�سة 

ا�سم القدي�سة كاترينا العظيمة بني ال�سهيدات. وهي تعود اإىل 

املعمارية  الناحية  من  ت�سبه  وقد  امليالدي،  ع�سر  الثاين  القرن 

الكني�سة  واجهة  حتمل  البلمند.  دير  يف  ال�سيدة  كني�سة 

بني  م�ستديرة  ن��اف��ذة  اأك���رب  الغربية 

الكنائ�س ال�سليبية املعا�سرة لها.

على  تطّل  القدمية،  احل��ارة  و�سط  يف 

ال�ساحل الغربي كني�سة مار �سمعان ومار 

ميخائيل التي تعود اإىل الع�سر البيزنطي. 

بناء  يف  مزدوجني  هيكلني  من  تتاأّلف 

 Peintures واحد، وفيها بقايا جداريات

بعيد  �ساحتها  يف  ويحتفل   ،Murales
اأيلول  من  الأول  يف  العمودي  �سمعان  مار 

الكني�سة  �سقف  يتميز  عام.  كل  من 

باأنه يحتوي على جرار كانت ت�ستعمل 

وطاأة  من  للتخفيف  قدمًيا،  البناء  يف 

اأعمال  ال�سدى. خ�سعت الكني�سة لعدة 

اأن��ف��ه،  رع��ي��ة  جمل�س  ب��ه��ّم��ة  ت��رم��ي��م 

وباإ�سراف املديرية العامة لالآثار. 

يف  بنيت  وقد  الريح،  �سيدة  كني�سة  هي  التالية  الكني�سة 

بداية  عند  للبلدة  ال�سمايل  ال�ساطئ  على  البيزنطي  العهد 

راأ�س القلعة. وهي اأول كني�سة على ا�سم العذراء مرمي يف بالد 

ي�سّكل  اأن داخلها  بيد  اأ�سابها الكثري من اخلراب،  ال�سام. 

اجلدارية؛  الأيقونات  اأو  الر�سوم  من  حتويه  ملا  جلياًل  تراًثا 

القدي�س  متّثل  �سورة  يالحظ  اأن  املدّقق  الباحث  وبا�ستطاعة 

متّثل  كانت  اأخ��رى  من  وج��زًءا  ح�سانه،  على  جاورجيو�س 

القدي�س دميرتيو�س. وعند املدخل �سورة عظيمة لل�سيد امل�سيح 

و�سور بع�س القدي�سني، واأخرى متّثل العذراء وهي تقوم بتهدئة 

عا�سفة هوجاء. تخ�سع الكني�سة اليوم لعملية ترميم وا�سعة.

دير �صيدة الناطور

ا دير �سيدة الناطور الذي يقع يف منطقة  يحت�سن �ساطئ اأنفه اأي�سً
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ودير  �سماًل  البلمند  جامعة  بني  احلري�سة 

�سيدة النورية جنوًبا. يعود تاريخ بناء هذا 

ال�ساد�س، وقد تهّدم بفعل  اإىل القرن  الدير 

الزلزل ثم اأعيد بناوؤه يف العام 1113. وخالل 

احلرب العاملية الأوىل )1914(، تهّدم الق�سم 

باخرة  �سّبت  عندما  الدير  من  الغربي 

باجتاهه  حممها  للحلفاء  تابعة  حربية 

معتربة اأنه قلعة لالأتراك.

اإّبان احلرب اللبنانية، احرتق ق�سم من 

�ساكنوه  فهجره  مفتعلة  ب�سورة  الدير 

لكن  مبحتوياته.  امل�سّلحون  وعبث 

الأخت كاترين عملت على اإعادة بنائه 

اأعمال  انتهت  حالًيا،   ،1979 العام  يف 

امل��ت��وّح��دة  وت�سكنه  ال��دي��ر  يف  ال��رتم��ي��م 

ال��زّوار  وف��ود  اإليه  تتقاطر  فيما  كاترين 

الرائع  البناء  اأمام  مدهو�سة  لتقف  يومًيا 

املزّين بالأيقونات الفريدة.

بيت ومدر�صة

يعود  ق���دمي  م��ن��زل  ��ا،  اأي�����سً ال��ب��ل��دة  يف 

مق�سًدا  ك��ان  ع�سر  الثامن  القرن  اإىل 

منزل  اليوم  وي�سّمى  والوجهاء،  للر�سميني 

كذلك  اخل��وري.  جرج�س  الأر�سمندريت 

 ،1907 العام  اإىل  بناوؤها  يعود  مدر�سة  ثّمة 

تعرف  التي  الوطنية  امل�ساواة  مدر�سة  وهي 

اليوم با�سم مدر�سة جربان مكاري.

معامل و�آثار

العدد 248399/398







الدولب

الدولب  ال�سومريون  ابتكر 

يف  عظيمة  ثورة  اأحدث  الذي 

ول  وال�سناعة  النقل  و�سائل 

بفائدته  ينعم  ال��ع��امل  ي��زال 

حتى الآن. وقد طّور ال�سومريون 

بطريقة  وا�ستخدموه  الدولب 

يف  ون�����س��روه  م��ف��ي��دة  عملية 

اأرجاء العامل القدمي.

املحراث

املحراث  ال�سومريون  اخرتع 

الذي يحرث الأر�س ويبذر يف اآن 

مًعا.اإذ اأ�سافوا اإىل املحراث العادي جهاًزا 

يتاألف من وعاء ب�سكل قمع مرّكز يف 

الق�سم الأو�سط الأعلى من املحراث، ومنه 

ي�سق  وعندما  اأ�سفل.  اإىل  اأنبوب  ميتد 

تو�سع  الدقيق،  براأ�سه  الأر���س  املحراث 

واحدة  واح��دة  فتنزل  القمع  يف  احلبوب 

الثلم  يف  وتطمر  الأر���س  اإىل  الأنبوب  يف 

يزال  ول  املحراث قد حّدده.  الذي يكون 

هذا املبداأ ُيطّبق اليوم يف املحاريث الآلية 

احلديثة.

الطب والكيمياء

ا ممار�ستهم  من اإجنازاتهم العلمية اأي�سً

بع�س ال�سناعات الكيماوية، فقد تعّلم 

وتركيب  العطور  تقطري  ال�سومريون 

قبل  الثالث  الأل���ف  ومنذ  الأدوي����ة. 

لوحة  �سومري  طبيب  و�سع  امليالد 

ع�سرة  اثنتي  من  اأكرث  عليها  دّون 

ملعاجلة  ط��ب��ي��ة  و���س��ف��ة 

و�سرح  املختلفة.  الأمرا�س 

الأدوي���ة،  ا�ستعمال  كيفية  الطبيب 

هو  وم��ا  بالفم  منها  ي��وؤخ��ذ  م��ا  وح���ّدد 

املواد  ذكر  كما  اخلارجي.  لال�ستعمال 

ومن  الأدوي��ة،  تلك  منها  ترتّكب  التي 

وال�سف�ساف  والزعرت  والآ�س  القرفة  بينها 

وجلد  واحلليب  والتمر  والتني  والإجا�س 

احلية و�سدفة ال�سلحفاة وامللح ونيت��رات 

اإعداد: د.�صادية علء الدين

�شعوب 

وح�شار�ت
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اأقدم  ال�صومرية  احل�صارة  تعترب 

بلد  يف  ظهرت  التي  احل�صارات 

اآ�صيا  بلدان  ويف  النهرين  بني  ما 

 2350-4000( جميعها  الغربية 

ق.م(. وكان ملبتكرات ال�صومريني 

بارز  تاأثري  احل�صارية  ومنجزاتهم 

يف تطور احل�صارة العاملية. وبع�ص 

لوا اإليه ما زال معتمًدا حتى  ما تو�صاّ

يومنا هذا. فال�صومريون هم الذين 

خرجوا بالب�صرية - يف بلد ما بني 

اإىل  الهمجية  طور  من   - النهرين 

ن واحل�صارة. عهد التمداّ

احل�سارة ال�سومرية:

مبتكرات ما زالت يف خدمة الإن�صان



البوت��ا�س.

هذا الإجناز ال�سومري، املدّون 

اأواخ��ر  يف  اللوحة  تلك  على 

الألف الثالث قبل امليالد، �سار 

بعلم الكيمياء �سوًطا بعيًدا 

يف التقدم والتطّور.

 

ال�صناعة

تاألفت البيوت ال�سومرية، يف 

اأول الأمر، من عدد قليل من 

ثّم  الّلنب  من  املبنّية  الغرف 

تطّوًرا  البناء  �سناعة  تطّورت 

ال�سومريون  وتعّلم  ك��ب��رًيا 

بالنار،  ّيه  ِب�سَ اآج��ر  اىل  ال��ّل��نب  حتويل 

مثل  رائجة  الآج��ر  �سناعة  فاأ�سبحت 

�سناعة قوالب الإ�سمنت للبناء يف زماننا 

بف�سل  ال�سومريون  ومتّكن  احلا�سر. 

�سالبة الآجر من بناء بيوت من طابقني 

اأو اأكرث، وا�ستهروا ببناء الهياكل املوؤلفة 

من عّدة طبقات.

الهند�صة

الهند�سة،  حقل  يف  ال�سومريون  ب��رع 

وحّولوا ال�سحراء اإىل جنائن خ�سراء. فقد 

فائقة  مبهارة  والأقنية  الرتع  خّططوا 

الفائ�س  لنقل  عظيم  باإتقان  وحفروها 

املناطق  اإىل  ودجلة  ال��ف��رات  مياه  من 

اأروع  من  العمل  هذا  وكان  العط�سى. 

الع�سور  يف  الإن�سان  جناح  على  الأمثلة 

عنا�سر  على  ال�سيطرة  يف  احل��ج��ري��ة 

املادية  البيئة  اأح��وال  وتغيري  الطبيعة 

بوا�سطة العلم.

الكتابة ال�صومرية

اأروع  من  ال�سومرية  الكتابة  كانت 

ال�سعب  ويعترب  ال�سومريون.  خّلفه  ما 

التي  ال�����س��ع��وب  اأق����دم  ال�����س��وم��ري م��ن 

لغتها  ابتكرت طريقة خا�سة لكتابة 

والثالث  الرابع  الألفني  بني  املحكّية 

األواح من  ال�سومريون على  ق.م. كتب 

الطني الطرّي باأقالم من ق�سب اأو خ�سب 

اأو معدن اأو غري ذلك من املواد القا�سية. 

و�سّميت كتابتهم بالكتابة امل�سمارية 

اأو الأ�سفينية لأّن الكاتب كان ي�سغط 

بقلمه على الطني ويجّره فيبدو اأّول اخلط 

حمّدد  وي�سبح  تدريجًيا  يرق  ثم  ا،  عري�سً

الراأ�س عند نهايته فيظهر كاأنه م�سمار 

اأو اأ�سفني.

كان  الكتابة  م��ن  النتهاء  وعند 

الطني  على  ي�سغط  الكاتب 

اأراد  اإذا  �سطحه  ت�سوية  ويعيد 

اأّم���ا  م��ا ك��ت��ب��ه.  اأن مي��ح��و 

مبا  الحتفاظ  يف  رغ��ب  اإذا 

فقد  طويل  اأم��د  اإىل  كتبه 

كان يعمد اإىل �سّي اللوحة يف 

فرن خا�س، فتتحّول اإىل اآجرة 

تنك�سر  اأو  تتفّتت  ل  قا�سية 

ال�سومريون  ودّون  ب�سهولة. 

اأ���س��اط��ريه��م وم��الح��م��ه��م 

و�سكوكهم  ور���س��ائ��ل��ه��م 

ولوائح الب�سائع والأ�سعار وغري 

تدوين  اإىل  يحتاج  مما  ذلك 

على لوحات من هذا النوع.

اللّينة  امل���ادة  ه��ذه  بف�سل 

�شعوب 

وح�شار�ت
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الحتفاظ  املاهرون  ُكّتابهم  ا�ستطاع 

وت�سجيل  الوثائق  وكتابة  بال�سجالت 

الق�سائية.  والأح��ك��ام  املمتلكات 

من  ُتقراأ  ال�سومرية  الكتابة  وكانت 

ثّم  ت�سويرية  وابتداأت  الي�سار،  اإىل  اليمني 

تطّورت واأ�سبحت مقطعية.

بتعّلم  ك��ث��رًيا  ال�����س��وم��ري��ون  اه��ت��م 

الفنون  اأه���م  م��ن  كونها  الكتابة 

الَكَتَبة  وك���ان  ع��ن��ده��م.  واأج��ّل��ه��ا 

اإىل  الكتابة  الأولد  يعّلمون  اخ  والُن�سَّ

الأخ��رى.  الكتابية  اأعمالهم  جانب 

املدار�س  مئات  �سومر  م��دن  يف  وُوِج���َدت 

حياتهم  كّر�سوا  الذين  املعلمني  واآلف 

لهذا العمل يف الن�سف الثاين من الألف 

املثّقفون  ال�سومريون  وك��ان  الثالث. 

يهتمون بالأدب وال�سعر واللغة ويتفّننون 

مبختلف  م�ساعرهم  عن  التعبري  يف 

والأ�ساطري  املالحم  ويبتدعون  الأ�ساليب 

والرثاء  واملديح  احلب  واأنا�سيد  والق�س�س 

وقد  ذل��ك.  وغ��ري  والقوامي�س  والأم��ث��ال 

بعقائدهم  املتعّلقة  املوا�سيع  عاجلوا 

الدينية التي تتحّدث عن الآلهة واحلياة 

واملوت والهياكل وما يّت�سل بذلك.

وت��ع��ت��رب م��ل��ح��م��ة ج��ل��ج��ام�����س ال��ت��ي 

اأني���س  الدكت��ور  العربية  اإىل  ترجمها 

من  و�سلن��ا  م��ا  اأ�سه��ر  من  فريح��ة، 

تراثه�م الأدب��ي.

التقومي واملقايي�ص

كامل�سري،  ال�سومري،  التقومي  ارتكز 

�سهورهم  تبداأ  اإذ  القمري،  ال�سهر  على 

�سنتهم  وتتاألف  اجلديد،  الهالل  بظهور 

العّد  �سهًرا. وكان نظام  اثني ع�سر  من 

»�ستني«  ال��وح��دة  على  مبنًيا  عندهم 

مثاًل،  يقولوا  اأن  من  فبدًل 

ع�سر  يقولون  كانوا  �ستمئة 

هذه  اأ�سا�س  وعلى  �ستينات. 

ال�ساعة �ستني  الوحدة ُجعلت 

دقيقة، والدقيقة �ستني ثانية، 

ثالثمئة  اإىل  الدائرة  مت  وُق�سّ

و�ستني درجة. وكانت »املينا« 

الأوزان عندهم تنق�سم  وحدة 

كذلك اىل �ستني جزًءا يدعى 

الواحد منها »�ساقاًل«.

اأّن م�سري  ال�سومريون  اعتقد 

مبراقبة  م��رت��ب��ط  الإن�����س��ان 

واأّن��ه  وال��ن��ج��وم،  الكواكب 

مب�ستقبله  وؤ  التنبُّ ميكن 

ال�سماوية  الأج�����رام  ب��ر���س��د 

لذلك،  حركاتها،  ومراقبة 

دقيقة  مراقبة  النجوم  راقبوا 

معرفتهم  ب��زي��ادة  واه��ت��م��وا 

يّت�سل  ما  وك��ل  بطبيعتها 

بها.

علم  ذل��ك  ع��ن  ن�ساأ  وق��د 

الذي  )اأ�سرتولوجي(  التنجيم 

لعب دوًرا مهًما يف احل�سارات 

ما  بع�س  زال  وم��ا  الأخ����رى. 

العلم  ه��ذا  يف  اإل��ي��ه  لوا  تو�سّ

معتمًدا حتى الوقت احلا�سر. 

التنجيم  ع��ل��م  ت��ط��ّور  ث��م 

الفلك  لعلم  ال�سابق  فكان 

احلديث.

املاورائيات

املجتمعات  بع�س  عرفت 

الت�سحية  ظاهرة  ال�سومرية 

اآثار  ُعرِث على  الب�سرية حيث 

ال�سومرية.  املقابر  يف  مهمة 

وه���ن���اك ت��ف�����س��ريان ل��ه��ذا 

التقليد ال�سومري:

مللكهم  احلا�سية  اأف��راد  م�ساركة   -

املقابر  بعد موته، فقد عرث يف  يف م�سريه 

على الهياكل العظمية اخلا�سة باأفراد 

وكذلك  والن�ساء،  الرجال  من  احلا�سية 

التي  ال���ث���ريان  وه��ي��اك��ل  امل��رك��ب��ات 
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كانت جتّرها، هذا بال�سافة اإىل تواجد 

كانوا  والتي  اأ�سحابها  بجوار  الكوؤو�س 

طواعية  املخدر  �سرب  يف  ي�ستخدمونها 

قبل املوت اجلماعي.

بعقيدة  الب�سرية  الت�سحية  ارتباط   -

مبعنى  الأّول��ي��ة،  �سورتها  يف  اخل�سوبة 

والكاهنات  الكهنة  بع�س  يتقّدم  اأن 

الإله  دور  ذلك  يف  ممّثلني  املوت  بتقّبل 

اإىل  يوؤدي  الذي  املقّد�س  الزواج  يف  والآلهة 

كل  بداية  يف  وخريها  البالد  خ�سوبة 

عام.

الأفريقية  املجتمعات  متّيزت 

��ا ب��ظ��اه��رة  وامل�����س��ري��ة خ�����س��و���سً

املراحل  يف  الب�سرية  الت�سحية 

التاريخي،  الع�سر  لبداية  الأوىل 

وكذلك يف نهاية ع�سور ما قبل 

الأ�سر، ولكن على اأ�سا�س عقيدة 

اخللود وم�ساركة امللك يف العامل 

الآخر. و�سهد املجتمع القرطاجي 

تلك الظاهرة التي ا�ستمرت حتى الع�سر 

الألطاي  �سعوب  مار�ست  كما  الروماين. 

عادة قدمية وهي »تاأمني اخلدم للمتوفى 

ت��ويّف  عندما  لذلك  الآخ����رة«،  ال���دار  يف 

»جانكيزخان«،  املغويل  الإم��رباط��ور 

كل  قتل  اإىل  احلر�س  عمد 

اإىل  طالعه  �سوء  ق��اده  غريب 

اجلنائزي  املوكب  اأمام  املرور 

جميع  فذبحوا  الإمرباطوري، 

�سادفوهم  ال��ذي��ن  ال��غ��رب��اء 

وثريانهم  خيولهم  وذب��ح��وا 

لتخدموا  »اذه��ب��وا  قائلني: 

�سيدنا اخلان يف الدار الآخرة«.

املراجع

منري  ج���ح���ا،  ���س��ف��ي��ق   -

عثمان:  بهيج  البعلبكي، 

الع�سور  يف  العامل  ح�سارات 

العلم  دار  والو�سطى،  القدمية 

 ،14 ط  ب����ريوت،  ل��ل��م��الي��ني 

.1987

املدخل  النا�سوري:  ر�سيد   -

املو�سوعي املقارن  التحليل  يف 

وال�سيا�سي  احل�ساري  للتاريخ 

يف جنوبي غربي اآ�سيا و�سمايل 

اأفريقيا، دار مكتبة اجلامعة 

العربية بريوت، 1968.

تاريخ  املبي�س:  ح�سن   -

دار  ال��ق��دمي،  الأدن���ى  ال�سرق 

للطباعة  اللبنانية  اجلامعة  ومكتبة 

والن�سر والتوزيع، ط1، 1991-1411 ه�.

جنكيزخان  عي�سى:  ا�سعد  خالد   -

قاهر العامل، دار ح�سان للطباعة والن�سر، 

ط1، دم�سق 1982.

�شعوب 

وح�شار�ت
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�أول  �ملعاون  �جلي�ش  قيادة  نعت 

�لذي  �ملحّمد  �ملعطي  عبد  م��ازن 

توّف بتاريخ 2018/7/6.

ف   1976/12/23 مو�ليد  من   -

�لكويت.

بتاريخ  �جلي�ش  ف  ت��ط��ّوع   -

.1997/12/15

 - �ل�شمال  منطقة  عد�د  من   -

فرع �ملخابر�ت.

- حائز:

• و�شام مكافحة �لإرهاب.
• و�شام �لتقدير �لع�شكري.

• و�شام �ل�شتحقاق �للبناين من 
�لدرجة �لر�بعة �لربونزي.

• و�شام �ل�شتحقاق �للبناين من 
�لدرجة �لثالثة �لف�شي.

• ميد�لية �ملوؤمتر�ت للعام 2002.
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •

و�لبلديات.

�جلي�ش  قائد  �لعماد  تنويه   •
�شت مر�ت.

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش 14 
مرة.

- متاأهل وله �أربعة �أولد.

�أول  �ملعاون  �جلي�ش  قيادة  نعت 

ت��وّف  �ل��ذي  يو�شف  �أ�شعد  با�شل 

بتاريخ 2018/7/19.

- من مو�ليد 1976/6/9 ف د�ريا 

– ق�شاء �ل�شوف.
بتاريخ  �جلي�ش  ف  ت��ط��ّوع   -

.1997/2/1

- من عد�د منطقة جبل لبنان 

– م�شتو�شف مزبود.
- حائز: 

• و�شام مكافحة �لإرهاب.

• و�شام �لتقدير �لع�شكري.
• و�شام �ل�شتحقاق �للبناين من 

�لدرجة �لر�بعة �لربونزي.

• و�شام �ل�شتحقاق �للبناين من 
�لدرجة �لثالثة �لف�شي.

 5 �جلي�ش  قائد  �لعماد  تنويه   •
مر�ت.

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش 13 
مرة.

- متاأهل وله ولد�ن.

�أول  �ملعاون  �جلي�ش  قيادة  نعت 

�لذي  �شليمان  م��ارون  �شليمان 

توّف يتاريخ 2018/7/9.

ف   1978/7/7 مو�ليد  م��ن   -

حمافظة  �شيد�،  ق�شاء  �شيد�، 

�جلنوب.

بتاريخ  �جلي�ش  ف  ت��ط��ّوع   -

.1996/10/28

ل�����و�ء �حل��ر���ش  - م���ن ع�����د�د 

�جلمهوري- �شرية �لقيادة.

- حائز:

• و�شام مكافحة �لإرهاب.

• و�شام �لتقدير �لع�شكري.
• و�شام �ل�شتحقاق �للبناين من 

�لدرجة �لر�بعة �لربونزي.

• ميد�لية �ملوؤمتر�ت للعام 2002.
�ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي�����ر  ت��ه��ن��ئ��ة   •

و�لبلديات.

�جلي�ش  قائد  �لعماد  تنويه   •
خم�ش مر�ت.

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش 14 
مرة.

�لأركان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات.

- متاأهل وله ثالثة �أولد.

يف �سجل 

اخللود
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يف �سجل 

اخللود

ذو  �لعريف  �جلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

توف  �ل��ذي  �ل��دي��ر�ين  �شبحي  �لفقار 

بتاريخ 2018/7/19.

ف   1976/4/14 م��و�ل��ي��د  م��ن   -

بعلبك – ق�شاء �لهرمل.

ب��ت��اري��خ  �جل��ي�����ش  ف  ت���ط���ّوع   -

.2006/11/14

�لفوج   – �لدعم  ل��و�ء  ع��د�د  من   -

�مل�شاد للدروع.

- حائز:  

• و�شام مكافحة �لإرهاب.
• و�شام �لتقدير �لع�شكري.

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
 5 �جلي�ش  قائد  �لعماد  تنويه   •

مر�ت.

 4 �جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   •
مر�ت.

- متاأهل وله ثالثة �أولد.

�أمري  �لعريف  �جلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ  توف  �لذي  �لدين  نا�شر  �شقر 

.2018/7/27

حي  ف   1981/1/25 مو�ليد  م��ن   -

�حلارة – ق�شاء �لهرمل.

ب��ت��اري��خ  �جل��ي�����ش  ف  ت���ط���ّوع   -

.2008/12/27

- من عد�د فوج �لتدخل �لأول.

- حائز:  

• و�شام مكافحة �لإرهاب.
• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.

• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش 5 مر�ت.

• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش 4 مر�ت.
- متاأهل وله ولد و�حد.

نعت قيادة �جلي�ش �لعريف ح�شن 

�شهاب عبد �لل�ه �لذي توّف بتاريخ 

.2018/6/28

ف   1978/11/22 مو�ليد  م��ن   -

حمافظة  بعلبك،  ق�شاء  �شرعني، 

بعلبك – �لهرمل.

ب��ت��اري��خ  �جل��ي�����ش  ف  ت��ط��ّوع   -

.2008/2/26

- م��ن ع���د�د �ل��ق��و�ت �جل��وي��ة – 

قاعدة رياق �جلوية.

- حائز:

• و�شام مكافحة �لإرهاب.
• و�شام �لتقدير �لع�شكري.

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش.

 5 �جلي�ش   قائد  �لعماد  تهنئة   •
مر�ت.

• تهنئة قائد �لقاعدة �جلوية.
- متاأهل وله ولد�ن.

نعت قيادة �جلي�ش �لعريف حممود 

بتاريخ  ت��وّف  �ل��ذي  �لرميحي  خ�شر 

.2018/5/19

ف   1984/9/28 م��ول��ي��د  م��ن   -

م�شم�ش، حمافظة عكار.

ب��ت��اري��خ  �جل��ي�����ش  ف  ت���ط���ّوع   -

.2010/5/4

- من عد�د فوج �لتدخل �ل�شاد�ش.

- حائز:

• و�شام �حلرب.
• و�شام مكافحة �لإرهاب.

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
 3 �جلي�ش  قائد  �لعماد  تنويه   •

مر�ت.

 4 �جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   •
مر�ت.

�لأرك��ان  رئي�ش  نائب  تهنئة   •
للعمليات.

• تهنئة قائد �لفوج 3 مر�ت.
- مطّلق بدون �أولد.

�لعريف ذو �لفقار �سبحي �لدير�ين

�لعريف �أمري �سقر نا�سر �لدين

�لعريف حممود خ�سر �لرميحي�لعريف ح�سن �سهاب عبد �للـه
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نعت قيادة �جلي�ش �جلندي مارون حّنا 

�شعاده �لذي توّف بتاريخ 2018/7/2.

دير  ف   1980/2/10 م��و�ل��ي��د  م��ن   -

حمافظة  بعلبك،  ق�شاء  �لأح��م��ر، 

بعلبك- �لهرمل.

- تطّوع ف �جلي�ش بتاريخ 2004/5/10.

- من عد�د طبابة منطقة �لبقاع.

- حائز:

• و�شام �حلرب.

• و�شام �جلرحى.
• و�شام مكافحة �لإرهاب.

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش 5 مر�ت.
• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش 6 مر�ت.

• تهنئة قائد منطقة.
• تهنئة قائد لو�ء.

- متاأهل وله ولد و�حد.

�إميل  �جلندي  �جلي�ش  قيادة  نعت 

بتاريخ  ت���وّف  �ل���ذي  ن��ه��ر�  �شاهني 

.2018/6/29

�إبل  ف   1998/10/5 مو�ليد  من   -

حمافظة  مرجعيون،  ق�شاء  �ل�شقي، 

�لنبطية.

ب��ت��اري��خ  �جل��ي�����ش  ف  ت���ط���ّوع   -

.2016/4/8

�جل��ن��وب-  منطقة  ع���د�د  م��ن   -

موقع مرجعيون.

- حائز:

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
• تنويه �لعماد قائد �جلي�ش.

�جلي�ش  ق��ائ��د  �ل��ع��م��اد  تهنئة   •
مّرتني.

- عازب

نعت قيادة �جلي�ش �ملجّند �ملمددة 

خدماته �أحمد فادي �لأ�شهب �لذي 

توّف بتاريخ 2018/7/10.

ف   1996/12/23 مو�ليد  م��ن   -

�شم�شطار – بعلبك.

من  �عتباًر�  خدماته  ُم���ّددت   -

.2015/8/10

�لعا�شر-  �مل�شاة  ل��و�ء  ع��د�د  من   -

�لكتيبة 105.

- حائز:

• تهنئة وزير �لد�خلية و�لبلديات.
• تهنئة �لعماد قائد �جلي�ش.

- عازب

�ملمّددة  �ملجّند  �جلي�ش  قيادة  نعت 

�لذي  خدماته حم�شن ح�شن همام 

توف بتاريخ 2018/8/5.

ف   1995/10/5 م��و�ل��ي��د  م��ن   -

�لبي�شارّية – �شيد�.

من  �ع��ت��ب��اًر�  خدماته  م���ّددت   -

.2017/6/28

�حلر��شة  كتيبة  ع���د�د  م��ن   -

�حلريري  رفيق  مطار  ف  و�ملد�فعة 

�لدويل.

- حائز:. تنويه �لعماد قائد �جلي�ش 

مرة و�حدة.

مرة  �جلي�ش  قائد  �لعماد  تهنئة   .

و�حدة.

- عازب.

�جلندي مارون حّنا �سعاده

�ملجّند �ملمددة خدماته �جلندي �إميل �ساهني نهر�

�أحمد فادي �لأ�سهب

�ملجّند �ملمّددة خدماته 

حم�سن ح�سن همام







عند مدخل �لقرية جتمهرو� 

ملالقاته بطاًل عائًد�. كّلهم 

بل  ل  ي�شتقبلونه،  ج����اوؤو� 

ويقولون  ويوّدعونه،  يبكونه 

مّما  �أبلغ  عبار�ت  �خلر�شاء  بالدموع  له 

تنطق به �ل�شفاه.

�شفوف  ت�شّق  و�ح��دة  �م��ر�أة  �جلمع  بني 

ت�شرخ  وهي  بيديها  �ملحت�شدين  �لنا�ش 

بذر�عيها  �أم�شكت  بتفّجع.  وتبكي 

�مر�أتان متجلببتان بالأ�شود، و�شاعدتاها 

�لإ�شعاف.  �شيارة  �إىل  قدميها  جّر  على 

�إّنها �أّم �جلندي �ل�شهيد. جاءت ل لت�شّم 

باأ�شابعها  �لق�شري  �شعره  وت�شّرح  �بنها 

�ملن�شابة  �لعرق  قطر�ت  ب�شفتيها  وتلّم 

على جبهته �ل�شمر�ء كما ف كّل مّرة، 

بل لتغ�شل بالدموع قطر�ت �لدّم �لطاهر 

من  �أّول  �مل��رّق��ط��ة.  ب��ّزت��ه  ب  تخ�شّ �لتي 

مغادًر�  �لبيت  باب  يخرج من  وهو  �أم�ش 

�شيعود.  �إّنه  لها  قال  �لقتال،  جبهة  �إىل 

حقيبة  حاماًل  عودته  تنتظر  كانت 

مالب�شه، با�شم �لّثغر و�لعينني، فيمّر على 

و�لده ف �لب�شتان قبل �أن ي�شل �إىل �لبيت 

وينال  يده  ويقّبل  �لتحّية  عليه  ليلقَي 

بركته متمّنًيا جميء يوم ي�شتطيع فيه 

�أن يحمل �لأتعاب عنه؛ ثّم يحّث �خلطى 

�إىل �ملنزل منادًيا �أّمه من بعيد: �أنا جئت 

به  تقوم  عمل  ك��ّل  فترتك  �أّم���ي.  ي��ا 

ذر�عيها  بني  و�حت�شانه  ملالقاته  وتخرج 

مل  ل،  �شغري.  وهو  تفعل  كانت  مثلما 

يكرب كثرًي�. هو ما ز�ل �شغرًي� ولو �أ�شبح 

قا�شًيا  ع�شكرًيا  ح��ذ�ًء  ينتعل  ا  جنديًّ

�شغرًي�  ز�ل  ما  هو  خ�شنة.  ب��ّزًة  ويرتدي 

�شنة  �أخويه.�لع�شرون  كبري  كان  و�إن 

نظر  لتجعله كبرًي� ف  لي�شت بكافية 

�أّمه. كانت تناديه: يا �شبي، في�شحك: 

�أل ترين  يا �شبي.  »كّفي عن مناد�تي: 

�أنني �أرتدي بّزًة ع�شكرية ! لقد �أ�شبحت 

�أّمه بدعابة: تعال  �لآن رجاًل«. فتجيبه 

�أّيها �لرجل �ل�شغري. ثم  �أّمك  �إىل ذر�عّي 

تنه�ش وتدنو منه وتطبع قبلة 

على ر�أ�شه.

�أمي لآتي  �آن �لأو�ن يا  - لقد 

ف  ت�شاعدك  بخادمة  ل��ِك 

تعبِت  ل��ق��د  �ل��ب��ي��ت.  ع��م��ل 

كثرًي� ف �شبيلنا،

قادًر�  �أ�شبحت  �ليوم  �أنا  وها 

�أن �أفعل �شيًئا من �أجلك.

مرّتبك؛  �ّدخ��ر  بني  يا  ل   -

بيًتا  توؤ�ش�ش  �أن  عليك  فغًد� 

حياة.  �شريكة  لك  وتّتخذ 

�أريد �أن �أفرح بك و�أرى �أحفادي 

بني يدّي قبل �أن �أموت.

- كيف تريدينني �أن �أتزّوج 

�شبًيا  ترينني  زل��ِت  ما  و�أن��ِت 

فهل �ل�شبيان يتزّوجون!؟ �شاأل 

با�شل �شاحًكا.

- دعَك من �ملز�ح �لآن. ما 

فوق  بالبناء  ب��د�أت  لو  ر�أي��ك 

�شطح هذ� �لبيت؟ على �لأقّل 

تبقى قريًبا مّنا فن�شتطيع �أن 

نر�ك كّل يوم.

هو  كما  متاًما  بال�شمت،  با�شل  لذ 

�شامت �لآن. ل. لن يبقى قريًبا من �أّمه؛ 

وهي لن ت�شتطيع �أن تر�ه بعد �ليوم. با�شل 

�شيبقى بعد �ليوم �شامًتا، و�شيغيب وجهه 

�إىل �لأبد.

كّل هذه �لذكريات �زدحمت فجاأة ف 

بر�أ�شها  تلقي  وهي  �ملفجوعة  �لأّم  خاطر 

حتت  ر�حتيها  وتد�ّش  ولدها  �شدر  فوق 

كتفيه وت�شّده �شوبها كاأنها حتاول �أن 

من  �ملوت  فتمنع  �شلوعها  بني  تخّبئه 

�أن ي�شرقه منها. هو ولدها. هو لها. لن 

ت�شمح لأحد باأن يبعده عنها.

كانت عيناه مغم�شتني ويد�ه باردتني. 

لونه  �ملوت  عليه  �شكب  �لهادئ  وجهه 

يَر  ومل  �لقرية  �إىل  عاد  لقد  �لزعفر�ين. 

وتلك  �لكروم  هذه  وكرومها.  حقولها 

�حلّر  �أي��ام  �إليها  �أب��اه  ر�فق  �لتي  �حلقول 

و�لربد ليعمل و�إياه ف حر�ثة �أر�شها �لطيبة 

ثمارها  وقطف  �خل���رّية  �أ�شجارها  ورّي 

تاأمني  ف  با�شل«  »�أبا  في�شاعد  �ليانعة، 

له  �ملدر�شية  �لكتب  و�شر�ء  �لعي�ش  لقمة 

بالعلم  ملفوًفا  �لقرية  �إىل  عاد  ولأخويه. 

ومل  وجنتيه  �لغابة  ن�شيم  يد�عب  فلم 

تلّوح �ل�شم�ش جبينه و�شاعديه. عاد ومل 

ي�شمع خرير عني �ل�شيعة وغناء �لع�شافري 

على �أغ�شان �ل�شنديان و�ل�شربني.

�إىل  و�شلمى  ع��ادل  �شهر  �لليل  ط��و�ل 

جانب ولدهما �مل�شّجى على �شريٍر حماٍط 

بال�شموع �مل�شاءة و�شط �لد�ر؛ وطو�ل �لليل 

�أن  �إىل  �أخاهما  وليلى  جميل  بكى 

عيناهما.  �لدموع  �شّب  من  تقّرحت 

ليلة  با�شل  مع  ي�شهرو�  �أن  �أر�دو�  لقد 

م�شى  ما  ف  �لأطول.  �إنها  طويلة.  �أخرية 

ق�سة 
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فجًر�  ليغدو  ب��اك��ًر�  ينام  با�شل  ك��ان 

�أو ليعود �إىل ثكنته  �أبيه �إىل �حلقل  مع 

فاإنه  �لليلة  هذه  �أما  ق�شرية.  فر�شٍة  بعد 

�شينام ملء �أجفانه. لن يوقظه ف �ل�شباح 

�لقريب  �لر�شا�شي ف �خلّم  �لّديك  �شياح 

هذه  �لعتيق.  �لقبو  ف  �لثورين  خو�ر  ول 

�لليلة �شينام طوياًل بني �أمه حتت�شن يده 

�لباردة وتعّفر بها وجهها وعينيها، و�أبيه 

مي�شح دموًعا خر�شاء تنزلق بني جتاعيد 

و�أخوين  �ملرتع�شتني،  وجهه حتى �شفتيه 

ينتحبان ملتاعني و�أنا�ش ياأتون �شامتني 

�لليلة  ه��ذه  ن��ادب��ني.  باكني  ويذهبون 

�ل�شم�ش من  �شت�شرق  �لعني.  قرير  �شينام 

�لنهار  �شينت�شف  نائم.  وهو  �جلبل  ور�ء 

على  حمموًل  يذهب  �أن  قبل  نائم،  وهو 

ظلمٍة  ف  �شريقد  حيث  �إىل  �لأك��ت��اف 

باردٍة.

كّل  �شاكًنا.  كان  �خل��ارج  ف  �لليل 

حالك  �ل��ظ��الم  و�شاكن.  ه��ادئ  �شيء 

�ل�شفوح  على  �ل�����ش��ود�ء  �شتائره  يرخي 

من  �شو�ًد�  �أق��ّل  بقيت  لكنها  و�لتالل، 

�لو�شاح �لذي يلّف روح �أّمه �ملمزقة.

لياٍل  �لآن كم �شهرت من  هي تذكر 

�إىل جانب �شريره وهو �شغري حتى كرب. 

تقرع  ركبتيها  على  ركعت  وك��م 

مري�ش  وه��و  �أجله  من  وت�شّلي  �شدرها 

حّتى �ُشفي. لقد �شفي وكرب و�شّب �شلب 

ي�شقط مثل  �لبنية؛ فلماذ�  �شليم  �لعود، 

�شاقها  �لعا�شفة  ق�شفت  �أقحو�ن  زه��رة 

تاأبى  �لتي  �إنها �لأقحو�نة  �أور�قها!  ونرثت 

�أن حتنَي ر�أ�شها عند هبوب �لعا�شفة.

م�شباًحا  �جلبل  ور�ء  من  �لقمر  وطلع 

جلني  من  خيوًطا  �أ�شعته  ير�شل  م�شيًئا 

وترمي  �ل�شنوبر  �أ���ش��ج��ار  ب��ني  تن�شاب 

بظاللها �إىل �ل�شفح �أ�شباًحا خميفة. �آه. 

�لتي  �لطويلة  �لليايل  �لآن  تذكر  �شلمى 

و�ل�شموع  �لقمر  �شوء  ف  با�شل  �شهرها 

يتعّلم  �أن  �أر�د  لقد  ويكتب.  ي��در���ش 

ليقتله  فتعّلم وتطّوع جندًيا ف �جلي�ش 

ومل  حرًفا  يتعّلمو�  مل  جهلة  م�شلحون 

�إىل  يذهبون  ل  �أولده��م  كتاًبا.  يفتحو� 

��شتخد�م  على  يتدربون  فقط  �ملدر�شة. 

�ل�شالح و�ل�شرقة وقطع �لطرق و�لقتل.

ف ذلك �ليوم منذ �أقّل من �شنتني، عندما 

�لبيت  من  وخرج  حقيبته  با�شل  حمل 

ف  جندًيا  وي�شبح  �لع�شكر  مع  ليذهب 

معه،  تخرج  ومل  �أمه  وّدعته  �شفوفهم، 

بل �شّمته �إىل �شدرها ومتّنت له �لتوفيق 

من غري �أن تدمع لها عني. لكن ف �ملرة 

ليلتحق  فيها  �ملنزل  غادر  �لتي  �لأخ��رية 

بثكنته، كان �خلوف يقب�ش على قلب 

�شلمى بيٍد من فولذ؛ ففي �شمال �لبالد 

جبهة �لقتال حامية �لوطي�ش، ووحد�ت 

�مل�شلحة  �لع�شابات  مع  تلتحم  �جلي�ش 

ف معركٍة �شاريٍة. يومذ�ك عانقته �أمه 

منع  ف  خالله  جهدت  طوياًل  عناًقا 

�إىل  دعته  �أجفانها.  جتاوز  من  دموعها 

�ليقظة وتوّخي �حلذر وتالوة �ل�شالة كّل 

�لتي  حقيبته  رفع  ف  و�شاعدته  م�شاء؛ 

�ل�شاج  خبز  باأرغفة  �أثقلتها  قد  كانت 

و�لأطعمة �لتي يحّبها وتكفيه مع ع�شرة 

ولثمتها  ي��ده  �لتقطت  ثم  رف��اق��ه؛  من 

ب�شفتني تبت�شمان فيما عيناها تكاد�ن 

تبكيان. وخرجت معه ت�شّيعه بنظر�ت 

منعطف  خلف  ت��و�رى  �أن  وم��ا  حزينة. 

بالبكاء،  �أج��ه�����ش��ت  ح��ت��ى  �ل��ط��ري��ق 

حتت  ركبتيها  على  و�رمت��ت  فدخلت 

�إليها  ورفعت  �لباب،  �ملعلقة فوق  �ل�شورة 

قلبها وب�شرها: »يا مرمي. �أنِت �لآن �أّمه. 

هو لِك. كوين معه ومع رفاقه �جلنود. 

وليكن كما ت�شائني. �آمني«. �إّنه قلب 

�لأم ي�شت�شعر �خلطر قبل �أو�نه؛ وهي �لأم 

تخاف على �أبنائها �أكرث مما يح�شبون.

�شلمى.  �إل  �لكّل  ن��ام  �لبارحة  ليلة 

�شلمى وحدها مل يجد �لنوم �إىل عينيها 

مغم�شة  �لليل  طو�ل  بقيت  لقد  �شبياًل. 

تغفو  كيف  �لذهن.  منتبهة  �لأجفان 

�أين   ! �شيًئا  �بنها  عن  تعرف  ل  وه��ي 

�أف خندق  ؟  ترى  يا  �لأوق��ات  هو ف هذه 

�لقتال �أم ف �لثكنة ؟ هل هو نائم على 

�لرت�ب  يفرت�ش  �أم  �لبال  مطمئن  �شريره 

كتفه  �إىل  �لبندقية  ؛  �ل�شماء  ويلتحف 

و�إ�شبعه على �لزناد ؟ �شور خميفة و�أفكار 

مقلقة كانت تقفز فجاأة �إىل خمّيلتها 

لكن  بالله.  و�لعياذ  بال�شالة  فتطردها 

تغالبه  وت�شارعه،  تخافه  كانت  م��ا 

وتطرده فيغلبها ويعاودها، كان يحدث 

�ل�شبح  جنمة  فعاًل.  �لو�قع  �أر���ش  على 

وقد  يتثاءب  و�لليل  �ل�شرق  ناحية  تتالألأ 

�ل�شود�ء عن  �أطر�ف عباءته  بد�أ بلملمة 

ثقيل  ه��دوء  و�ل�شاحات.  �ملنازل  �أ�شطح 

يلّف �لطبيعة ف كل مكان. �إنه �لهدوء 

�لذي ي�شبق �لعا�شفة. هذه �لعا�شفة هّبت 

فجاأة. ُرُعودها دوّي قذ�ئف ت�شاقطت هنا 

وهناك كاأنها نيازك تر�شق بها �ل�شماء 

وغبار  دخ��ان  �ُشُحب  غيومها  �لأر����ش، 

�رتفعت فاأعمت �لأب�شار، و�أمطارها و�بل 

لينق�ش  زّخ��اٍت  زّخ��اٍت  ينهمر  ر�شا�ش 

على �جلدر�ن رموًز� وكلمات ل تعرفها 

�شفحات �لدفاتر و�لكتب.

ورفاقه  با�شل  ك��ان  �لأث��ن��اء  تلك  ف 

باخلنادق  حمتمني  �ل��ق��ذ�ئ��ف  يّتقون 

و�ملتاري�ش. وما �أن هد�أ �لق�شف و��شرت�حت 

فوهات �ملد�فع حتى �أعطى �ل�شابط �أمًر� 
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ملجموعة من �جلند بالت�شّلل �إىل خطوط 

مر�كزهم.  ف  ومفاجاأتهم  �مل�شّلحني 

�لظالم  جنح  حتت  �ملجموعة  تقدمت 

وغطاء نري�ن �لبنادق �لر�شا�شة ومتّكنت 

من عنا�شر �ملركز �ملعادي ؛ غري �أنها وهي 

للق�شف  تعّر�شت  قاعدتها  �إىل  تنكفئ 

�أدى  ما  مت�شّدًعا،  مبنًى  قذيفة  فاأ�شابت 

�إىل �نهيار جد�ر من جدر�نه و�شقوط �أحد 

�جلنود جريًحا حتت �لركام. مل ي�شتطع 

�حلطام  رفع  كتفه  ف  �مل�شاب  �جلندي 

عن �شاقيه فلبث حيث هو عالق �إىل �أن 

عنا�شره  �آمرها  وتفّقد  �ملجموعة  عادت 

فعرف �أن �أحدهم ما ز�ل هناك.

�جلريح،  �جلندي  �إن��ق��اذ  �ل�شابط  �أر�د 

وحمفوفة  للغاية  �شعبة  �ملهمة  لكن 

باملخاطر �لكبرية، فلم يعِط �أمًر� بذلك. 

غري �أن با�شاًل تطوع لإنقاذ رفيقه وطلب 

�إذًنا بذلك.

خرية  من  جنديني  �أخ�شر  �أن  �أريد  ل   -

�جلنود يا با�شل. قال �ل�شابط.

- �إن �شاء �لله �أعود و�إياه يا �شيدي. �أما �إن 

مل �أذهب �إليه فهو هالك ل حمال.

با�شل  كتف  على  يده  �ل�شابط  و�شع 

و�نتظر طوياًل قبل �أن يهّز بر�أ�شه من غري 

�لآخرين  �أمر  ثم  �لإيذ�ن.  كالم عالمة 

بتاأمني غطاء ناري كثيف له.

باجتاه  �شجاعة  بكل  با�شل  �ن��دف��ع 

رفيقه، فاأدركه ورفع �حلطام عن �شاقيه 

حتت  فزحف  به،  عالق  هو  مما  وح��ّرره 

و�بل من �لر�شا�ش �إىل خندق قريب رمى 

با�شل  �أم��ا  باأعجوبة.  فنجا  فيه  نف�شه 

و�ل��ع��ودة  ب��ال��رت�ج��ع  ي��ه��ّم  وفيما ك��ان 

فخّر  �شدره  �أعلى  ف  ر�شا�شة  �أ�شابته 

م�شّرًجا بدمائه.

لقد  �لزحف.  على  يقوى  با�شل  يعد  مل 

�أ�شند  كثرًي�.  لونه  و�شحب  طوياًل  نزف 

ظهره �إىل جد�ر �خلندق ونزع �خلوذة عن 

ر�أ�شه. �أغم�ش عينيه وقب�ش على حفنة 

تر�ب �شّمها �إىل �شدره: »�أّيتها �لأر�ش. يا 

�أر�ش وطني. يا �أمي. �فتحي يل ذر�عيِك. 

يروي  دمي...  �شدرك. خذي  �إىل  �شّميني 

حفنة  ج�شدي...  �قبلي  �لطاهر.  تر�بك 

�أرزك...  ج���ذور...  ُت��غ��ّذي...  ت���ر�ب... 

�خل��ال��د. ه���ا... �أن����اذ�... ل���ِك... ي��ا... 

�أنفا�شه وهو  �أر�ش... وطني«. ولفظ با�شل 

بني  من  تت�شّرب  �لرت�ب  وحّبات  يبت�شم 

�أ�شابعه.

ف  �شلمى  �نتف�شت  �للحظة  تلك  ف 

�شريرها و�نقب�ش قلبها بني �شلوعها. هي 

�لآن تعرف �أّن �شوًء� ما قد حدث. جل�شت 

ب�شمت. �شّلت كي  �شريرها. بكت  ف 

ي�شَلَم با�شل ورفاقه من كّل �شّر. وما مل 

�إليها  �شيعود  ولدها  �أّن  هو  تعرفه  تكن 

باح جثة هامدة ل حياة فيها. عند �ل�شّ

�أ�شرقت �ل�شم�ش و�رتفعت ف قّبة �ل�شماء 

وغ�ّش بيت عادل بالنا�ش و�أتى رفاق با�شل 

�ل��ود�ع  نظرة  عليه  يلقون  �ل�شالح  ف 

؛ لكنه مل يفتح عينيه لهم.  �لأخ��رية 

مل يكّلمهم. مل ميازحهم كما كان 

يفعل من قبل. با�شل �لآن هو غري با�شل 

�شامت،  �شاكن  هو  �لآن  ك��ان.  �ل��ذي 

وهكذ� �شيبقى �إىل �لأبد.

منت�شف  بعد  م�شت  ث��الث  �شاعات 

�لنهار، قبل �أن ُيحَمل با�شل على �أكتاف 

بالعلم،  ح  مو�شّ خ�شبي  نع�ش  ف  �جلنود 

�شارع  مهيب  موكب  ف  به  ويجتازو� 

و�لر�يات  بالأ�شرطة  �ملزد�ن  �ل�شّيق  �لقرية 

�شلمى  ج��ّرت  �لنع�ش  خلف  �لبي�ش. 

نف�شها مم�شكة بذر�ع زوجها ومّتكئة 

يا  با�شل  رحل  »لقد  �بنها:  كتف  على 

يا ليلى. �نتظرين يا  جميل.قتلو� با�شاًل 

حبيبي. لن يطول �لأمر حتى �أحلق بك 

يا ولدي«.

�لأفئدة  تع�شر  كانت  �مل��وت  مو�شيقى 

هي  ل.  �مل��اآق��ي.  من  �لدموع  وت�شتقطر 

لي�شت مو�شيقى موت. �إنها مو�شيقى فرح 

�أر�ش  بولدة بطل جديد. بطل جادت به 

منحدر�تها مقالع �شّو�ن، جبالها مو�طن 

�أرز ووديانها منابت �أحر�ر وقدي�شني. دقات 

�جلر�ش لي�شت رتيبة حزينة. �إنها �أحلان 

�لعري�ش  ه��وذ�  عر�ش.  وزغ��اري��د  �بتهاج 

فوق  ينرثون  و�لنا�ش  �ملحتفلني  بني  ي�شري 

ر�أ�شه �لأرّز و�لعطر و�لزهور من كل �شرفة 

تطّل على �لطريق. وهي ذي �لعرو�ش بحّلة 

�أرزة لبنان.  �إنها  خ�شر�ء تعانقه وتر�فقه. 

�نق�شاء  حتى  وفية  له  �شتبقى  �لرب.  �أرزة 

�لدهر.

بعدما �أمّت �لكهنة مر��شم �جلنازة رفع 

مثلما  به  وخرجو�  �لنع�ش  �ل�شهيد  رفاق 

دخلو� مرفوًعا على �لر�حات فوق �لروؤو�ش 

�لكني�شة  �شاحة  ف  ُيرِق�شونه  ور�ح���و� 

على وقع �لزغاريد وتربيع �جلر�ش و�شوت 

ي�شرتيح  حيث  �إىل  به  �شارو�  ثم  �لآذ�ن. 

�لأبطال بني يدي �ملوت من �أثقال �حلياة.

�جلناح  ك�شرية  �شلمى  وقفت  هناك 

�مل�شلوخ عن  لبنها  �ملتعبة  بيدها  تلّوح 

فد�ك  خمنوٍق:  ب�شوٍت  وت�شرخ  كبدها 

�حلبيب.  �لوطن  �أيها  ف��د�ك  لبنان.  يا 

�إنه  فلرتتِو.  دمه  �أر�دت  �لعط�شى  �أر�شك 

كن  �إياه.  �أعطيك  �أنذ�  ها  خذه.  لك. 

بي�شاء  �شحابة  روحه  �جعل  رب.  يا  معه 

تعد  مل  ذ�ك  بعد  �لغايل.  �أرزك  تظّلل 

فتال�شت  �ل�شمود  على  تقوى  با�شل  �أم 

و�ختنقت �لكلمات ف فيها؛ �أما �لنا�ش 

فكانو� ي�شّفقون ويبكون.

بطيئة،  ثقيلة  �ل�شاعة  عقارب  ود�رت 

و�شحبت �شم�ش �لأ�شيل �آخر خيط ذهبي 

�لليل  وزح��ف  �لتالل،  هامات  عن  لها 

�ل�شود،  بجيو�شه  �ل�شيعة  رو�ب���ي  على 

�ل�شماء؛  قبة  ف  تلمع  م�شارجه  و�أ�شاء 

�إىل  �لربية  وطيور  بيوتهم  �إىل  �لنا�ش  و�أوى 

�أوكارها. �لليل طويل فكيف ينق�شي؟ 

با�شل  �أم  على  �ل�شباح  يطلع  وكيف 

�لتي تكّومت ف �شريرها ج�شًد� منهًكا 

با�شل  بزة  يغيب!  حياة  ظل  فيه  ز�ل  ما 

�إىل  �ملقعد  على  ت�شرتيح  �لع�شكرية 

تلّم�شتها.  �إليها.  يدها  مّدت  جانبها. 

وجعلتها  مهل  على  وطوتها  رفعتها 

وتغ�شلها  تناجيها  و�شادة  ر�أ�شها  حتت 

لآخر  �لبيت  مغادرته  قبل  بدموعها. 

ل  له.  �أمه  لتغ�شلها  با�شل  خلعها  مرة، 

خم�شبة  هي  كما  �شتبقيها  تفعل.  لن 

فيها  وت�شّم  وجهها  بها  لتعّفر  بعرقه 

ر�ئحته كّل يوم.

















ريا�ضة 

اإعداد: روجينا خليل ال�شختورة

العدد 276399/398

بطولة لبنان 

يف امل�صارعة:

اجلي�ش 

اإىل الدرجة 

الأوىل

والرومانية  احلرة  للم�صارعة  لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  �صارك 

للدرجة الثانية، التي نّظمها االحتاد اللبناين للعبة يف جمّمع 

الرئي�ش اإميل حلود الريا�صي الع�صكري، وحّل اأّوالاً يف امل�صابقتني 

للم�صارعة  نقطة  و89  الرومانية،  للم�صارعة  نقطة   98 بر�صيد 

احلرة. وانتقل بذلك اإىل م�صاف اأندية الدرجة االأوىل.

اأّما النتائج االإفرادية، فجاءت على النحو االآتي:

امل�شارعة الرومانية

مالحظاتالت�صنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

الثاين55 كلغلواء امل�صاة اخلام�شجمند )م.خ(فوؤاد �صيف الدين

رّفع للدرجة االأوىلاالأول60 كلغلواء امل�صاة ال�صاد�شجمند )م.خ(عبد اللطيف اأمني

رّفع للدرجة االأوىلاالأول63 كلغالقوات البحريةعريفطالل العري�صي

رّفع للدرجة االأوىلالثاين67 كلغفوج التدخل الثاينجمند )م.خ(خالد دغمان

رّفع للدرجة االأوىلاالأول72 كلغفوج التدخل الرابعجمند )م.خ(نا�صر احل�صني

رّفع للدرجة االأوىلاالأول77 كلغاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةجندي�صعيد القاري

رّفع للدرجة االأوىلاالأول82 كلغلواء الدعمجمند )م.خ(خ�صر خ�صر

رّفع للدرجة االأوىلاالأول87 كلغفوج املدفعية الثاينرقيب اأولجوزف عيد

رّفع للدرجة االأوىلاالأول97 كلغفوج التدخل اخلام�شرقيبهالل ح�صن

رّفع للدرجة االأوىلاالأول130 كلغلواء امل�صاة الثامنجنديحممود علي

امل�شارعة احلرة

مالحظاتالت�صنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

رّفع للدرجة االأوىلاالأول57 كلغلواء امل�صاة التا�صعجمند )م.خ(علي اخلطيب

الثالث61 كلغالكلية احلربيةجمند )م.خ(حممد اأحمد

الثالث65 كلغفوج التدخل الثاينجمند )م.خ(خالد دغمان

رّفع للدرجة االأوىلالثالث70 كلغالقوات البحريةعريفطالل العري�صي

رّفع للدرجة االأوىلاالأول74 كلغفوج التدخل الرابعجمند )م.خ(نا�صر احل�صني

رّفع للدرجة االأوىلالثالث79 كلغلواء الدعمجمند )م.خ(خ�صر خ�صر

رّفع للدرجة االأوىلاالأول86 كلغفوج املدفعية الثاينرقيب اأولجوزف عيد

الثالث92 كلغلواء احلر�ش اجلمهوريجمند )م.خ(خالد �صعب

الثاين97 كلغفوج التدخل اخلام�شرقيبهالل ح�صن

رّفع للدرجة االأوىلاالأول125 كلغلواء امل�صاة الثامنجنديحممود علي



نّظمها  التي  �صو(  )التوي  ال�صينية  للم�صارعة  لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  �صارك   

االحتاد اللبناين للوو�صو كونغ فو، يف ملعب نادي الر�صل – جونيه، وحّل يف املركز 

االأول بر�صيد 74 نقطة وذلك بني 6 اأندية م�صاركة.

 وقد جاءت النتائج االإفرادية على النحو االآتي:
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... ويف امل�شارعة ال�شينية

امل�شارعة ال�شينية

مالحظاتالت�صنيفالوزنالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

عدد امل�صاركني /4/االأول60 كلغاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةعريف�صعيد ال�صامي

عدد امل�صاركني /4/االأول70 كلغلواء امل�صاة الثاين ع�صرمعاوننا�صر ال�صحمراين

الثاين70 كلغفوج املدفعية االأولجنديزياد اخلطيب

عدد امل�صاركني /7/االأول75 كلغ فوج املدرعات االأولمعاون اأولتامر عبيد

عدد امل�صاركني /6/االأول80 كلغالقوات البحريةجنديعلي اأحمد

عدد امل�صاركني /9/االأول85 كلغاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةرقيبمي�صال ال�صوري

عدد امل�صاركني /6/االأول90 كلغفوج التدخل ال�صاد�شجمند )م.خ(حممد في�صل الطبيلي

عدد امل�صاركني /11/االأولفوق 95 كلغلواء امل�صاة احلادي ع�صرعريفح�صن حمية

الثاينفوق 95 كلغفوج احلدود الربية الثالثجمند )م.خ(حممد �صعد

الثالثفوق 95 كلغلواء امل�صاة الثاينعريفح�صن ترحيني

عدد امل�صاركني /3/االأولما�صرتزاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةمعاون اأولكمال اخلطيب

الثاينما�صرتزاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةموؤهل اأولحممد خ�صر خليل

بطولة ال�شداقة 

يف ال�شطرجن ال�شيني

ن��ّظ��م��ت جل��ن��ة احت���اد 

 Xiang ال�صطرجن ال�صيني

االحت��اد  وب��اإ���ص��راف   ،Qi
ال��ل��ب��ن��اين ل��ل�����ص��ط��رجن، 

اللبنانية  ال�صداقة  بطولة 

لل�صطرجن  ال�صينية   -

يف   ،2018 للعام  ال�صيني 

خريجي  ن����ادي  م��رك��ز 

ج���ام���ع���ات وم���ع���اه���د 

ال�صوفياتي«  »االحت����اد 

�صارك  االأوني�صكو.  يف 

البطولة  ه��ذه  يف  اجلي�ش 

م��روان  اأول  امل��وؤه��ل  وح��ّل 

�صربل من مو�صيقى اجلي�ش يف املركز الثالث على ال�صعيد العام. اأّما على ال�صعيد اللبناين فحّل املوؤهل اأول �صربل يف املركز 

الثاين، واأحرز الرائد اأ�صامة جوهر من فوج االأ�صغال امل�صتقّل املركز الثالث.



ريا�ضة 
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اجلي�ش يتاأّلق يف الرماية بامل�شد�ش

�صركة  نظمتها  بامل�صد�ش  بالرماية  مباراة  يف  اجلي�ش  �صارك 

جوزف اأبي �صمعان التجارية Josons يف نادي اجلي�ش اللبناين 

للرماية، وحّل العميد الركن اليا�ش حنا من مديرية املخابرات 

من  ها�صم  الكرمي  عبد  الركن  العميد  االأول،  املركز  يف 

املفت�صية العامة يف املركز الثاين، واملالزم اأول �صادي ال�صمعاين 

من فوج املدرعات االأول يف املركز الثالث.

املرحلة  يف  بامل�صد�ش  للرماية  اجلي�ش  فريق  �صارك  كذلك، 

نادي  نظمها  التي  الع�صكرية  للفرق  لبنان  كاأ�ش  من  االأوىل 

برعاية  وذلك  للعبة،  اللبناين  االحتاد  باإ�صراف  الريا�صي  الن�صر 

قاعة  يف  الداخلي  االأمن  قوى  عام  مدير  عثمان  عماد  اللواء 

بئر   – الريا�صية  �صمعون  كميل  مدينة  يف  املذكور  النادي 

ح�صن. وجاءت النتائج على النحو االآتي:

• م�صد�ش عيار 9 ملم م�صافة 15 مرت رماية حرة رجال: حّل 
العميد الركن اليا�ش حنا يف املركز االأول.

�صيدات:  حرة  رماية  مرت   15 م�صافة  ملم   9 عيار  م�صد�ش   •
اأحرزت اجلندي ديانا �صركي�ش املركز الثاين.

املالزم  واحدة: حّل  يد  15 مرت  م�صافة  9 ملم  م�صد�ش عيار   •
علي مو�صى يف املركز االأول.

للرك�ش ... ويف الدواتلون االإي��ل��ي��ت  ن��ادي  نّظم 

بالتعاون مع نادي �صلعاتا - ق�صاء 

ا يف  ا ريا�صياً البرتون وباإ�صراف االحتاد اللبناين للرتياتلون، ن�صاطاً

الدواتلون ت�صّمن الرك�ش مل�صافتي 5 و2.5 كلم، و�صباق دراجات 

ا من  هوائية. �صارك اجلي�ش يف هذا الن�صاط الذي جرى انطالقاً

الزعبي من  العريف علي  واأحرز  والعودة،  �صلعاتا باجتاه �صكا 

لواء امل�صاة ال�صابع املركز االأول على ال�صعيد الفردي، بينما اأحرز 

دروي�ش  وحممد  �صعبان  كمال  خدماتهما  املمددة  املجندان 

املركز االأول يف �صباق البدل.

ن�شف ماراثون قوى 

الأمن الداخلي

مدير  عثمان  ع��م��اد  ال��ل��واء  ب��رع��اي��ة 

ح�صور  ويف  الداخلي،  االأم��ن  ق��وى  ع��ام 

االأمنية  االأج��ه��زة  ق���ادة  ع��ن  ممثلني 

الألعاب  اللبناين  االحت��اد  ورئي�ش  اللبنانية  االأوملبية  واللجنة 

االأمن  لقوى  العامة  املديرية  �صعادة، نظمت  روالن  ال�صيد  القوى 

مدينة  يف  ع�صر  احل��ادي  م��اراث��ون  الن�صف  �صباقها  الداخلي 

بريوت و�صواحيها. �صارك اجلي�ش يف هذا ال�صباق وحّل املعاون 

احلر�ش  لواء  اأول بالل عوا�صة من  والعريف  اأول ح�صني عوا�صة 

اجلمهوري يف املركزين االأول والثاين.



كما �صارك الفريق يف دورة ودية مفتوحة يف م�صت�صفى ال�صليب 

– جل الديب، وحّل املجندان املمددة خدماتهما حممد فح�ش 
واأحمد م�صطفى حرب يف املركزين االأول والثالث.
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... ويف �شباق الدراجات الهوائية

فريق اجلي�ش للدراجات الهوائية يف �صباق كاأ�ش االحتاد اللبناين للعام 2018 

الذي نظمه حتت ا�صم »كاأ�ش طانيو�ش املري« وذلك يف �صبيه، وقد حّل املجند 

املمددة خدماته كمال �صعبان من فوج املدفعية االأول يف املركز الثالث.

 BATROUN كما �صارك الفريق مع ع�صكريني من خمتلف قطع اجلي�ش ووحداته يف ن�صاط ريا�صي على الدراجات الهوائية

BIKE FESTIVAL نظمته جلنة مهرجانات البرتون وجاءت النتائج على النحو االآتي:

ت�صنيف الع�صكرينيالتوقيتالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

االأول20.00 دفوج التدخل الثاينعريف اأولاأحمد �صموا

الثاين25.00 دنادي ال�صباط - جونيةجندينزار القا�صي

الثالث35.00 دفوج مغاوير البحررقيبر�صيد الرفاعي

الثالث35.00 دفوج املدفعية الثاينرقيبحممد ملحم

الثالث35.00 دفوج مغاوير البحرجنديجهاد حمو�صه

ا من �صاحة بلدة  يف ال�صياق عينه، �صارك اجلي�ش يف �صباق الدراجات الهوائية الذي نظمته �صركة Tamer Holding انطالقاً

املن�صورة يف البقاع الغربي باجتاه كفريا، فجب جنني، بحرية القرعون، كفرم�صكي والعودة. وقد حّل املالزم اأول ندمي غبايل من 

فوج التدخل الثالث يف املركز االأول، تاله املعاون اأول جاك خمايل من فوج االأ�صغال امل�صتقل يف املركز الثاين، والرائد البحري رفيق 

اأبو رجيلي من القوات البحرية يف املركز الثالث.

�صارك فريق اجلي�ش يف دورة باتريك اآ�صاف ال�صنوية الرابعة ع�صر لكرة الطاولة التي نظمها نادي ... ويف كرة الطاولة

اجلمهور الريا�صي باإ�صراف االحتاد اللبناين للعبة يف قاعة النادي املذكور وجاءت النتائج على 

النحو االآتي:

ت�صنيف الع�صكرينيالفئةالقطعةالرتبةاالإ�صم وال�صهرة

االأولفردي رجاللواء امل�صاة التا�صعجمند )م.خ(اأحمد م�صطفى حرب

الثالثفوج التدخل الثالثجمند )م.خ(حممد فح�ش

الثالثاملركز العايل للريا�صة الع�صكريةعريفاأحمد ح�صني حرب

لواء امل�صاة التا�صعجمند )م.خ(اأحمد م�صطفى حرب
االأولزوجي رجال

فوج التدخل الثالثجمند )م.خ(حممد فح�ش

املركز العايل للريا�صة الع�صكريةعريفاأحمد ح�صني حرب
الثالثزوجي رجال

-مديناأ�صامة حم�صي

وال�شباق التاأهيلي يف ال�شباحة

�صارك فريق اجلي�ش لل�صباحة يف ال�صباق التاأهيلي 

يف  للعبة  اللبناين  االحت��اد  نظمه  ال��ذي  واح��د  رق��م 

اجلندي  وحّل  طربجا،   – االأكوامارينا  نادي  م�صبح 

حممد عجمي من لواء الدعم يف املركز االأول يف كّل 

من �صباقات ال�50 وال�100 مرت فرا�صة، وال�100 مرت حرة.



يف ح�صور قائد املركز العايل 

العميد  الع�صكرية  للريا�صة 

العماد  ممثالاً  الهد  ج��ورج 

ق��ائ��د اجل��ي�����ش، وق��ائ��د ل��واء 

العميد  اجل��م��ه��وري  احل��ر���ش 

�صليم فغايل والعميد املتقاعد 

االلجنة  ر�صتم ممثالاً  ح�صان 

وال�صيد  اللبنانية  االأومل��ب��ي��ة 

االحت��اد  ممثالاً  احل��اج  يا�صر 

ال��ل��ب��ن��اين ل��ك��رة ال�����ص��ل��ة، 

ل�صباق  اجلي�ش  بطولة  ا  اأي�صاً اجلمهوري  احلر�ش  لواء  اأحرز 

الطرق مل�صافة 10 كلم من بني 32 قطعة م�صاركة، تاله 

لواء امل�صاة اخلام�ش يف املركز الثاين، ففوج التدخل الثالث 

يف املركز الثالث. وقد حّل يف الت�صنيف االإفرادي كّل من 

العريف اأول بالل عوا�صه واملعاون اأول ح�صني عوا�صه من لواء 

احلر�ش اجلمهوري يف املركزين االأول والثاين، واجلندي عمر 

اأبو حمد من فوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

�صّنف لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز 

الألعاب  العامة  اجلي�ش  بطولة  يف  االأول 

القوى من بني 25 قطعة م�صاركة، تبعه 

الثاين،  املركز  يف  اخلام�ش  امل�صاة  ل��واء 

وفوج املدرعات االأول يف املركز الثالث.

على  فجاءت  االإف��رادي��ة  النتائج  اأم��ا 

النحو االآتي:

نور  اأول  اجل��ن��دي  متتر:  التتت100  �شباق   •
لواء احلر�ش اجلمهوري  الدين حديد من 

ح�صن  حمزة  العريف  االأول،  املركز  يف 

الثاين،  املركز  يف  االأول  امل�صاة  ل��واء  من 

لواء الدعم يف  والعريف ح�صن �صلح من 

املركز الثالث.

املعاون لقمان  الت110 مر حواجز:  • �شباق 
املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج  من  خ�صر 

خالد  خدماته  امل��م��ددة  املجند  االأول، 

يف  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من  كنعان 

امل���رك���ز ال��ث��اين، 

وامل��ج��ن��د امل��م��ددة 

علي  خ���دم���ات���ه 

املدفعية  فوج  من  الدين  جمال  الهادي 

الثاين يف املركز الثالث.

الت200 مر: اجلندي اأول نور الدين  • �شباق 
يف  اجلمهوري  احل��ر���ش  ل��واء  م��ن  حديد 

اأول ح�صن من�صور  االأول، اجلندي  املركز 

املركز  يف  ع�صر  احل��ادي  امل�صاة  لواء  من 

لواء  من  �صلح  ح�صن  والعريف  الثاين، 

الدعم يف املركز الثالث.

ح�صن  اأول  اجلندي  مر:  الت400  �شباق   •
اأول  العريف  االأول،  املركز  يف  من�صور 

اأحمد حم�صن من لواء الدعم يف املركز 

فوج  من  االأدرع  عمر  والرقيب  الثاين، 

مغاوير البحر يف املركز الثالث.

الت400 مر حواجز: املعاون لقمان  • �شباق 

خالد  العريف  االأول،  املركز  يف  خ�صر 

خلف من لواء امل�صاة اخلام�ش يف املركز 

اأمين  خدماته  املمددة  واملجند  الثاين، 

يف  ال�صاد�ش  امل�صاة  ل��واء  من  كبيدات 

املركز الثالث.

ح�صن  امل��ع��اون  متتر:  التتتت800  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

املركز االأول، اجلندي نبيه عبيد من لواء 

امل�صاة اخلام�ش يف املركز الثاين، والرقيب 

يف  اللوج�صتي  اللواء  من  العلي  اأحمد 

املركز الثالث.

ح�صن  امل��ع��اون  متتر:  التتتت1500  �شباق   •
كركلي يف املركز االأول، الرقيب اأحمد 

املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  من  العلي 

ريا�ضة 

لواء احلر�ش اجلمهوري يت�شّدر 

بطولة اجلي�ش العامة لألعاب القوى

... ويف كرة ال�شلة... ويف �شباق الطرق مل�شافة 10 كلم



اأقيمت على ملعب جممع الرئي�ش العماد 

نهائيات  الع�صكري  الريا�صي  حلود  اإميل 

الطائرة،  ال��ك��رة  لعبة  يف  اجلي�ش  بطولة 

املركزين  حت��دي��د  م��ب��اراة  جمعت  حيث 

فريقي  بني  والرابع  الثالث 

وفوج  اخلام�ش  امل�صاة  ل��واء 

وانتهت  االأول  امل��دف��ع��ي��ة 

بينما  االأخ����ري،  مل�صلحة 

النهائية  امل��ب��اراة  جمعت 

العايل  املركز  فريقي  بني 

ولواء  الع�صكرية  للريا�صة 

واأ�صفرت  احلر�ش اجلمهوري 

بنتيجة  امل��رك��ز  ف��وز  ع��ن 

ح�صور  يف  وذل��ك  �صفر،   -3

قائد املركز العايل للريا�صة 

الع�صكرية العميد جورج الهد ممثالاً العماد 

اجلمهوري  احلر�ش  لواء  وقائد  اجلي�ش،  قائد 

والرمي  الريا�صة  و�صباط  �صليم فغايل  العميد 

يف جميع القطع والوحدات.

الثاين، والعريف كمال االأحمد من فوج 

املدرعات االأول يف املركز الثالث.

موانع: العريف علي  مر  الت3000  • �شباق 
�صويدان من لواء امل�صاة ال�صابع يف املركز 

االأول، العريف عالء ال�صيد من لواء امل�صاة 

اأول  والرقيب  الثاين،  املركز  يف  اخلام�ش 

يف  االأول  امل�صاة  ل��واء  من  قي�ش  ح�صني 

املركز الثالث.

زين  زاهر  اجلندي  مر:  الت5000  �شباق   •
الدين من لواء امل�صاة اخلام�ش يف املركز 

فوج  من  حمد  اأبو  عمر  اجلندي  االأول، 

والعريف  الثاين،  املركز  البحر يف  مغاوير 

يف  االأول  امل��درع��ات  ف��وج  من  �صبح  ن��ور 

املركز الثاث.

اأول ح�صني  املعاون  مر:  الت10000  �شباق   •
يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من  عوا�صه 

حمد  اأب��و  عمر  اجلندي  االأول،  املركز 

من فوج مغاوير البحر يف املركز الثاين، 

املدرعات  ف��وج  من  �صبح  ن��ور  والعريف 

االأول يف املركز الثالث.

خدماته  املمددة  املجند  العايل:  الوثب   •
ك���رمي ن���ور ال��دي��ن م��ن ل���واء احل��ر���ش 

اجلمهوري يف املركز االأول، اجلندي علي 

كنعان من لواء امل�صاة الثاين يف املركز 

لواء  من  الديراين  علي  والعريف  الثاين، 

امل�صاة احلادي ع�صر يف املركز الثالث.

الطويل: الرقيب حممد ابراهيم  • الوثب 
طريجي من لواء امل�صاة العا�صر يف املركز 

لواء  من  ا�صماعيل  هادي  العريف  االأول، 

الثاين،  املركز  يف  ع�صر  احل��ادي  امل�صاة 

لواء احلر�ش  قبي�صي من  واجلندي عبا�ش 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

الثالثي: الرقيب حممد ابراهيم  • الوثب 
علي  الرقيب  االأول،  املركز  يف  طريجي 

املركز  الثامن يف  امل�صاة  لواء  �صبيب من 

لواء  من  الديراين  علي  والعريف  الثاين، 

امل�صاة احلادي ع�صر يف املركز الثالث.

اأول  الرقيب  احلديدية:  الكرة  رمتتي   •
اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من  عبيد  بدري 

را�صي  ح�صني  اجلندي  االأول،  املركز  يف 

الثاين،  ال�صابع يف املركز  لواء امل�صاة  من 

والعريف علي عبا�ش من فوج املدرعات 

االأول يف املركز الثالث.

االأكومي  نبيل  اجلندي  الرمح:  رمي   •
املركز  يف  اخلام�ش  التدخل  ف��وج  من 

االأول، املجند املمددة خدماته خالد ح�صن 

الثاين،  املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  من 

واجلندي اأول عبد الرحمان احلالين من 

لواء امل�صاة االأول يف املركز الثالث.

القر�ش: اجلندي اأول رامي من�صور  • رمي 
االأول،  املركز  يف  اللوج�صتي  اللواء  من 

احلر�ش  لواء  بدري عبيد من  اأول  الرقيب 

واجلندي  الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري 

يف  ال�صابع  امل�صاة  لواء  من  را�صي  ح�صني 

املركز الثالث.

املطرقة: اجلندي ماجد بو عمر  • اإطاحة 
من لواء امل�صاة اخلام�ش يف املركز االأول، 

الرقيب عالء دكروب من فوج املدرعات 

واجلندي حممود  الثاين،  املركز  االأول يف 

يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من  طلي�ش 

املركز الثالث.

احلر�ش  لواء  مر:   100×4 البدل  �شباق   •
مغاوير  فوج  االأول،  املركز  يف  اجلمهوري 

امل�صاة  ول���واء  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف  البحر 

احلادي ع�صر يف املركز الثالث.

امل�صاة  ل��واء  مر:   400×4 البدل  �شباق   •
ال��ل��واء  االأول،  امل���رك���ز  يف  اخل��ام�����ش 

اللوج�صتي يف املركز الثاين، وفوج مغاوير 

البحر يف املركز الثالث.
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املركز العايل للريا�شة الع�شكرية بطل اجلي�ش يف كرة الطائرة الريا�صة  �صباط  جانب  اإىل 

اجلي�ش  ق��ط��ع  يف  وال���رم���ي 

جممع  يف  اأُقيمت  ووحداته، 

حلود  اإميل  العماد  الرئي�ش 

املباريات  الع�صكري  الريا�صي 

يف  اجلي�ش  لبطولة  النهائية 

مباراة  جمعت  ال�صلة.  كرة 

الثالث  امل��رك��زي��ن  حت��دي��د 

املدفعية  فوج  فريقي  والرابع 

اخلام�ش  امل�صاة  ول���واء  االأول 

يف  االأخ��ري،  مل�صلحة  وانتهت 

حني جمعت املباراة النهائية 

فريقي املركز العايل للريا�صة 

احل��ر���ش  ول����واء  الع�صكرية 

فوز  عن  واأ�صفرت  اجلمهوري 

بنتيجة  اجلمهوري  احلر�ش 

.63 -84



نور  اأول  اجل��ن��دي  ���ص��ارك   •
لواء احلر�ش  الدين حديد من 

غرب  بطولة  يف  اجلمهوري 

للعام  ال��ق��وى  الأل��ع��اب  اآ�صيا 

2018 والتي اأقيمت يف عّمان – اململكة 

متّكن  حيث  الها�صمية،  االأردن��ي��ة 

يف  اللبناين  القيا�صي  الرقم  ك�صر  من 

�صباق ال� 200 مرت وامل�صّجل با�صمه )الرقم 

ال�صابق 21،50 ث(. كما �صارك يف بطولة 

لبنان االإفرادية الألعاب القوى للعام 2018 

�صمعون  كميل  مدينة  يف  اأقيمت  التي 

ا من ك�صر الرقم  الريا�صية ومتّكن اأي�صاً

م�صجالاً  مرت   200 ال�  �صباق  يف  القيا�صي 

توقيت 21.38 ث )الرقم القيا�صي ال�صابق 

21.46 ث لالعب نف�صه(.

كذلك، و�صمن بطولة لبنان االإفرادية 

فريق  حّقق   ،2018 للعام  القوى  الألعاب 

العريف  من  امل��وؤل��ف  اللبناين  اجلي�ش 

حمزة ح�صن، اجلندي اأول ح�صن من�صور، 

واجلندي  حديد،  الدين  نور  اأول  اجلندي 

�صباق  يف  ا  قيا�صياً ا  رقماً حمادي  يو�صف 

41.76ث  بتوقيت  م��رت   100  ×  4 ال��ب��دل 

اللبناين  للمنتخب  ال�صابق  )ال��رق��م 

41.78 ث(.

ل��ب��ن��ان  م��ن��ت��خ��ب  ب��ع��ث��ة  ع�����ادت   •
العربية  م�صر  جمهورية  من  للم�صارعة 

العربية  بالبطولة  م�صاركتها  بعد 

م�صطفى  اإب��راه��ي��م  ودورة  للم�صارعة 

ال�صيخ  �صرم  يف  اأقيمت  التي  الدولية 

مب�صاركة اإحدى ع�صر دولة عربية. وقد 

تاألفت البعثة من ال�صيد علي مقلد اأمني 

واأمني  للم�صارعة  اللبناين  االحتاد  عام 

الدويل  واحلكم  قبي�صي  علي  ال�صندوق 

العقيد فادي الكبي من املديرية العامة 

دية  حممد  الوطني  واملدرب  الدولة  الأمن 

ال�صوري،  مي�صال  الرقيب  وامل�صارعني: 

الع�صي  حمزة  خدماته  املمددة  املجند 

فريق  م��ن  ترحيني  ح�صن  وال��ع��ري��ف 

اجلي�ش للم�صارعة. فحّل العريف ح�صن 

الثاين  املركز  يف  كلغ(   97( ترحيني 

الع�صي  حمزة  خدماته  املمددة  واملجند 

)60 كلغ( يف املركز الثالث يف كّل من 

العربية  البطولة  �صمن  احلرة  امل�صارعة 

اإبراهيم  دورة  �صمن  الرومانية  وامل�صارعة 

امل�صارعة احلرة  اأّما يف  الدولية.  م�صطفى 

العريف  فاأحرز  نف�صها،  ال��دورة  �صمن 

املركز  ك��ل��غ(   97( ترحيني  ح�صن 

الرقيب  الالعب  تعّر�ش  بينما  الثالث، 

عينه  يف  الإ�صاب��ة  ال�ص��وري  مي�ص��ال 

مباري��ات  يف  امل�صارك��ة  ع��ن  اأبعدته 

ريا�ضة 
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البطول��ة.

• �صارك عنا�صر من فوج مغاوير البحر 
حيث  االأردن،  يف  املحارب  م�صابقة  يف 

املركز  يف  امل�صري  �صامل  اجلندي  �صّنف 

لرماية   Jaws Comp بطولة  يف  االأول 

ا حفر ا�صمه عليه  امل�صد�ش، ومنح خنجراً

ا جلهوده. تقديراً

من  ثلجة  خالد  الرقيب  تابع  كما 

يف  املظلي  القفز  يف  دورة  نف�صه،  الفوج 

جمهورية م�صر العربية و�صّنف يف املركز 

االأول.

ها�صم  ع��ل��ي  اأول  امل��وؤه��ل  ���ص��ارك   •
م������ن امل����رك����ز 

للريا�صة  ال��ع��ايل 

ال��ع�����ص��ك��ري��ة يف 

ال������دورة ال��دول��ي��ة 

ملدربي كرة ال�صلة 

التي   2018 للعام 

ن��ظ��م��ه��ا احت����اد 

العربية  االإم��ارات 

امل��ت��ح��دة ل��ك��رة 

بالتعاون  ال�صلة 

دبي  جمل�ش  م��ع 

ومركز  الريا�صي 

اإع������داد ال���ق���ادة، 

بني  اأوالاً  و�صّنف  دب��ي،  مدينة  يف  وذل��ك 

امل�صاركني من عدة دول عربية واأجنبية 

ونال تنويه اللجنة املنظمة للدورة.

نا�صر  خدماته  املمددة  املجند  �صارك   •
احل�صني من فوج التدخل الرابع )مف�صول 

الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز  اإىل 

يف  للمالكمة(،  اجلي�ش  فريق  �صمن 

تاي  امل��واي  يف  والتحرير  املقاومة  كاأ�ش 

االحتاد  نظمها  التي  بوك�صينغ  تاي   –
اللبناين للعبة يف اجلامعة االإ�صالمية يف 

�صور، واأحرز املركز الثاين لوزن 71 كلغ.

من  رع��د  علي  اأول  الرقيب  �صارك   •
يف  الع�صكرية  للريا�صة  العايل  املركز 

حتكيم دورة االألعاب االأوروبية املفتوحة 

يف  اأقيمت  التي  للتايكواندو  االأوىل 

مدينة بلوفديف يف بلغاريا، ومّت اختياره 

دويل  حكم  كاأف�صل  ال��دورة  نهاية  يف 

الدول  خمتلف  من  امل�صاركني  بني  من 

العربية واالأوروبية.
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زراره  هزار  التغذية  اخت�صا�صية  تو�صح 

كيميائية  مركبات  الهورمونات  اأّن 

تفرزها الغدد ال�صّماء يف اجل�صم وحتّررها 

االأع�صاء.  بعمل  فتتحّكم  ال��دم  اإىل 

العديد  على  مبا�صر  ب�صكل  توؤثر  وهي 

ومن  اجل�صم  يف  احليوية  الوظائف  من 

وظائف  ال��ط��اق��ة،  م�صتويات  بينها، 

الكلى، االإجناب، توازن �صّكر يف الدم، 

وت�صدد  والنوم.  الغذائي  التمثيل  ال�صغط، 

زراره يف هذا اخل�صو�ش على اأّن االختالل 

كثرية  م�صكالت  اإىل  يوؤدي  الهورموين 

عند الن�صاء والرجال، واإن كانت الن�صاء 

اأكرث عر�صة لها.

الطّب الذي يبحث يف عمل الهورمونات 

ال�صّماء  ال��غ��دد  علم  ه��و  واخ��ت��الل��ه��ا 

يعالج  علم  وه��و   Endocrinologie
االختالل الهورموين من خالل منطني. 

الّنمط  اإىل  اليوم  االأطباء  معظم  يّتجه 

االأّول وهو النمط التعوي�صي بحيث ي�صفون 

هورمونات خارجّية تعّو�ش النق�ش، فيما 

الذي  الوظيفي  الّنمط  اإىل  اآخ��رون  يلجاأ 

يبحث عن اأ�صباب االختالل ملعاجلتها، 

ا  طبيعيًّ الهورمونات  اإف��راز  ن  يح�صّ مّما 

من  امل�صكلة  حت��ّل  عندما  ا  وتلقائيًّ

اخل�صو�ش  هذا  يف  زراره  وت�صري  جذورها. 

بالهورمونات  اخلارجي  التعوي�ش  اأّن  اإىل 

عندما  الأّن��ه  البعيد،  امل��دى  على  خطري 

يرتفع م�صتوى الهورمون يف الدم، تخف�ش 

ي�صتطيع  وقد  اجل�صم.  يف  اإف��رازه  الغدد 

بالوظيفة  القيام  اخلارجي،  الهورمون 

الوقت،  لبع�ش  امل�صكلة  وحّل  املطلوبة 

عندما  حتدث  م�صكلة  هنالك  اأّن  اإال 

من  عالية  مل�صتويات  ال�صخ�ش  يتعر�ش 

له مع  الهورمون بحيث يكّون مقاومة 

الوقت، في�صبح اأقل فاعلية مما ي�صتلزم 

ا�صتخدام كميات اأكرب واأكرث منه.

اأهم الهورمونات يف ج�شم الإن�شان

حتّدد زراره اأهم الهورمونات يف اأج�صامنا 

وفق االآتي:

اجلن�صي  الهورمون  هو  االأ�صرتوجني:   -

البلوغ،  يف  ي�صاهم  الن�صاء  عند  الرئي�ش 

الدورة  وينّظم  للحمل،  اجل�صم  وحت�صري 

ال�صهرية.

الهورمون  هذا  ي�صبه  الربوجي�صرتون:   -

االأ�صرتوجني يف تركيبته لكّنه يختلف 

وله  ا،  جن�صيًّ ا  هورموناً يعترب  ال  باأنه  عنه 

دور مهم خالل احلمل.

- االأن�����ص��ول��ني: وه��و ه��ورم��ون ي��ف��رز يف 

اإعداد: ليال �شقر الفحل

قواعد 

التغذية
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االختالل الهورموين

للغذاء دور مهم

يف ا�شتعادة التوازن

ت�شاقط ال�شعر، الكتئاب والإرهاق، اأعرا�ش قد تكون اإ�شارات تنذر 

توازن  حتقيق  يف  دور  للغذاء  هل  اجل�شم.  هورمونات  با�شطرابات 

الهرمونات؟



التحكم  يف  وي�����ص��اع��د  البنكريا�ش 

مب�صتويات ال�صكر يف الدم.

��ا  - ال��ك��ورت��ي��زول: وه���و ي��دع��ى اأي�����صاً

للج�صم  يتيح  ال��ذي  التوّتر«،  »هورمون 

فر�صة اال�صتجابة لل�صغوطات واالإجهاد.

ه��ذا  م�صتوى  يتغري  امل��ي��الت��ون��ني:   -

الهورمون على مدار اليوم، ويتزايد اإفرازه 

ر اجل�صم للنوم. بعد حلول الظالم ليتح�صّ

- الت�صتو�صتريون: هو الهورمون اجلن�صي 

يزيد  البلوغ،  اإىل  ي��وؤدي  ال��رج��ال،  عند 

الوجه  �صعر  منو  يحّفذ  العظام،  كثافة 

والع�صالت.

 

كيف نحقق التوازن

ع��ن��دم��ا ت��ك��ون ه���ذه ال��ه��ورم��ون��ات 

متوازنة، ت�صاعد اجل�صم يف اإمتام وظائفه 

ب�صكل �صليم، فيما يوؤدي اختاللها اإىل 

بينها:  ومن  ا�صطرابات �صحية،  ح�صول 

االكتئاب، ال�صكري من النوع الثاين، 

�صعوبة  ال�صهرية،  ال���دورة  ا�صطرابات 

االإجناب، االأرق، زيادة الوزن، االإرهاق...

زيادة االختالل  ت�صاهم عّدة عوامل يف 

�صوء  زراره:  بح�صب  واأبرزها  الهورموين، 

التغذية الذي مينع اجل�صم من احل�صول 

االأ�صا�صية  واملعادن  الفيتامينات  على 

اليومية، وتناول الوجبات ال�صريعة الغنية 

والدهون  وال�صوديوم  احلرارية  بال�صعرات 

ممار�صة  عدم  ف��اإّن  كذلك،  امل�صبعة. 

والتوتر  والتدخني  الريا�صية  الن�صاطات 

اأهم  من  والكحول،  البيئي  والتلّوث 

م�صّببات االختالل الهورموين.

زراره  تن�صح  الهرموين  التوازن  ال�صتعادة 

باالآتي:

- اعتماد نظام غذائي متوازن 

حتّفز  التي  ال�صمنة  من  ا  بعيداً

انتاج االأن�صولني مّما يقود اإىل: 

الن�صاء،  املباي�ش عند  تكّي�ش 

اأمرا�ش  اجلن�صني،  عند  العقم 

ال�صباب،  حّب  ظهور  القلب، 

ومنو ال�صعر غري الطبيعي...

الغنية  االأط��ع��م��ة  ت��ن��اول   -

ي���وؤدي   .Cو  Dبفيتاميَني

تفعيل  يف  ا  ب����ارزاً ا  دوراً  D الفيتامني 

االأ�صرتوجني  لهرموين  البيولوجي  الن�صاط 

التعر�ش  وي�صاعد  والتي�صتو�صتريون. 

ا  يومياً دق��ائ��ق   10 مل��دة  ال�صم�ش  الأ�صعة 

منه،  كافية  ن�صبة  على  احل�صول  يف 

ك��م��ا مي��ك��ن احل�����ص��ول ع��ل��ي��ه من 

)ال�صلمون  كاالأ�صماك  اأخ��رى  م�صادر 

والبي�ش  العجل،  وكبد  وال�����ص��ردي��ن(، 

وم�����ص��ت��ق��ات احل��ل��ي��ب. وي�����وؤدي ت��ن��اول 

رفع  اإىل   C بفيتامني  الغنية  االأطعمة 

م�صتوى الربوجي�صرتون وهو م�صاد طبيعي 

االأطعمة  اأن����واع  اأك���رث  لالكتئاب. 

الكيوي،  الفليفلة،  عليه  املحتوية 

البندورة، الليمون واحلام�ش.

على  املحتوية  االأطعمة  ا�صتهالك   -

االأك�صدة  مب�صادات  الغني   E فيتامني 

عند  االإجن����اب  وظ��ي��ف��ة  ط  تن�صّ ال��ت��ي 

االأ�صرتوجني  م�صتوى  وت��رف��ع  ال��ذك��ور، 

انقطاع  يوؤجل مرحلة  الن�صاء مما  عند 

وال��ذرة،  الكتان،  بذور  وتعترب  الطمث. 

وال��ه��ل��ي��ون، وامل��ك�����ص��رات، واحل��ب��وب 

االأطعمة  اأ�صهر  من  واحلليب  الكاملة 

الغنية بهذا الفيتامني.

بالكال�صيوم  الغنّية  االأطعمة  تناول   -

تخفيف  يف  ي�صاعد  مما  واملاغنيزيوم، 

اأعرا�ش ما قبل الدورة ال�صهرّية التي حتدث 

الربوجي�صرتون،  انخفا�ش م�صتوى  ب�صبب 

ويف ت�صهيل النوم ف�صالاً عن �صّحة اجلهاز 

اله�صمي. وامل�صادر الغنّية بهذين املعدنني 

هي: ال�صبانخ، الروكا، امللوخية، اخل�ّش 

واحلبوب الكاملة...

- اعتماد الدهون ال�صحّية غري امل�صبعة 

ت���وازن  ع��ل��ى  للمحافظة  كمفتاح 

وحتقيق  االلتهابات،  واإبعاد  هورموين، 

التمثيل الغذائي. اأكرث االأطعمة احتواء 

االأ�صماك  االأفوكا،  الدهون:  هذه  على 

زيت  واليقطني،  ال�صم�صم  بذور  الدهنية، 

واملك�صرات  واللفت  امللفوف  الزيتون، 

النّيئة )اجلوز، اللوز، والبندق(.

منط  اعتماد  اأن  زراره  توؤكد  ا،  اأخ��رياً

الكاملة  احل��ب��وب  ي��ج��م��ع  غ��ذائ��ي 

وال��ربوت��ي��ن��ات اخل��ال��ي��ة م��ن ال��ده��ون، 

وال���ف���واك���ه، واخل�������ص���ار يف 

التدخني  عن  االبتعاد  م��وازاة 

الغنّية  واالأطعمة  والكحول 

وممار�صة  امل�صبعة  بالدهون 

لن  ال��ري��ا���ص��ي��ة،  الن�صاطات 

يقّلل فقط من خطر االإ�صابة 

�صي�صهم  ب��ل  ب���االأم���را����ش، 

ه��ورم��وين  ت���وازن  حتقيق  يف 

واأداء  �صليم  اأي�����ش  وب��ال��ت��ايل 

وظيفي ممتاز للج�صم.
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ملن ي�ضحك؟

ي�ضحك  ال  �أّن��ه  �مل�ؤّكد  من 

يحيط  �ل��ذي  للعامل  وال  الأم��ه 

هذ�  له  ي�ؤّمن  ما  لكن  به. 

�ل�ضع�ر بالر�حة، ه� وجه ير�ه 

�أو �ضحكة �أو �ض�ت �أو مل�ضة �أو 

حركة من �لر�أ�س.

ب���ع���ده���ا ي����ب����د�أ �ل��ط��ف��ل 

يحيط  ما  كل  باكت�ضاف 

�أم��ه  �أج���ز�ء  �إىل  يتعّرف  ب��ه، 

�ل���ذر�ع،  �ل��ث��دي،  �ملختلفة: 

كل  يرى  و�ل�ض�ت...  �ل�جه، 

يده،  يرى  كما  مبفرده  ق�ضم 

�ل�ضرير...  حافة  �أو  �ل�ض�ء،  �أو 

ه�  ما  بني  يفّرق  �أن  دون  من 

له وما ه� خارج عنه.

الطعام

ه���� �أه�����ّم ف��ع��ل يف ح��ي��اة 

�إيجابية  جتربة  و�أول  �لر�ضيع 

ي�ضرتجع  خاللها  ل��دي��ه... 

دقائق  لب�ضع  �أمه  مع  �ّتاده 

كامل.  نعيٍم  يف  ليعي�س 

ي�ضارك  �ل��ر���ض��اع��ة،  خ��الل 

يعرق،  �لطفل بكل ح���ضه، 

قب�ضته عند  ي�ضد  ل�نه،  يتغّي 

يبدو  يت�قف،  و�أحياًنا  �ضدره، 

عيناه  ترتّنح  �لتعب،  عليه 

�ل��ن���م.  يف  �ضيغرق  وك��اأن��ه 

لكن �إذ� �ضحبنا طرف �لثدي 

�لر�ضاعة،  �ضيعاود  فمه  من 

وب�ضرعة، حتى ينهي وجبته. 

عندما يرتاح، يغم�س عينيه. 

ب�ضيط  ب�����ض��ي��ٍق  ي�����ض��ع��ر  ق���د 

فقد  الأنه  �أو  مع�ية  )الأ�ضباب 

يبقى  و�أحياًنا  باأمه(  �ت�ضاله 

�ضاكًنا و�ضاحًيا، نظره ثابت 

ومبهم.

الو�ضع النف�ضي للر�ضيع

يك�ن  �الأوىل  �أ�ضابيعه  يف 

نف�ضية  ح����ال  يف  �ل��ط��ف��ل 

�ضيًئا  يفهم  ال  غ��ام�����ض��ة، 

لديه  لي�س  ب��ه،  يحيط  مم��ا 

و�ملكان،  بال�قت  معرفة  �أي 

ال  فقط،  �حلا�ضر  يف  يعي�س 

يلزمه  ي��ت���ّق��ع.  وال  يتذكر 

ليتعّرف  �ل�قت  من  �لكثي 

�ملختلفة  ج�ضمه  �أج��ز�ء  �إىل 

ويك�ن  ته،  �أّنها خا�ضّ ويعلم 

ع��ر���ض��ة مل�����ض��اع��ر ت����ؤّم���ن له 

�أو ت�ضعره بال�ضيق. ه�  �لر�حة 

�أو ال  �ضيء  يف حاٍل من »كل 

�ضيء«.

ي�ضعب عليه غالًبا �لتخّل�س 

مبفرده من �أحا�ضي�س �ل�ضيق 

�أم��ه.  على  بذلك  فيّتكل 

�لعمر  هذ�  يف  �ل�حيد  هدفه 

باالأمان  ي�ضعره  ما  تلّقي  ه� 

و�ل�ضعادة. �لطفل �لذي يبكي 

وينام  �لقليل  ياأكل  كثًي�، 

نادًر�، ه� طفل يتعذب، وال بّد 

لالأم �أن تاول تهدئة ت�ّتره.

طفلك يعي احلياة

تك�ن  �الأوىل،  �الأي����ام  يف 

ف���رت�ت �ل��رق��اد ط���ي��ل��ة، ثم 

و�لت�ضّنج  �لت�ّتر  �أوق��ات  تبد�أ 

مكانها  باحلل�ل  و�لبكاء 

�ضيًئا ف�ضيًئا. طفلك يتحرك 

�أن  دون  م��ن  ف��اأك��ر  �أك��ر 

�إىل  »�لفر�غ«،  حالة  تفارقه 

يدور  ما  مبالحظة  يبد�أ  �أن 

بع�س  �نتباهه  ت�ضّد  ح�له: 

نف�ضه  يكت�ضف  �الأ���ض��ي��اء، 

وحميطه، ويتعلم �لف�ضل بني 

عنا�ضر خمتلفة، �أما �لر�ضاعة 

�أوقات  ويف  بانتظام  تع�د  �لتي 

حمددة، فيبد�أ بالتعّرف �إليها 

من  حلظات  قبل  وت�ّقعها 

�أ�ضابيع  ح�ض�لها. ويف عمر 8 

ي�ضكت عندما ُننزل ق�ضبان 

�ل�ضرير، ويبدو متيّقًظا وكاأّنه 

ولل�ضع�ر  �ضيح�ضل  مل��ا  و�ٍع 

�ل�ضعيد �لذي ينتظره.

روؤيته  ومع  �أ�ضهر   3 عمر  يف 

تلمع  �حل��ل��ي��ب،  ل��زج��اج��ة 

عمر  ويف  فمه.  ويفتح  عيناه 

�إىل  لي�ضل  ر�أ�ضه  يرفع  �أ�ضهر   4

زجاجة �لر�ضاعة، �أّما يف �ضهره 

�خلام�س، فه� مييل بج�ضمه 

�الإم�����ض��اك  وي��ح��اول  نح�ها 

ت�ضاف  �لغذ�ء  متعة  بها... 

�ل�ثيق  �الّت�ضال  متعة  �إليها 

�لطفل  عينا  ترتّكز  ب��االأم. 

ع��ل��ى وج���ه �أم���ه وت��رتّق��ب��ان 

ت�ضحكهما.  �لتي  �لتعابي 

بني  �لف�ضل  هنا  �ل�ضعب  من 

�الأم،  وم�ضاعر  �ل�لد  م�ضاعر 

�أمام  �للعب  ن�ًعا من  وكاأّن 

�ملر�آة يجري بينهما.

و�لطفل  وتعطي  تثي  �الأم 

عن  ويعّب  ي�ضت�عب  يتلّقى، 

فرحه. هذ� �لتبادل �لكثيف 

م�ضدر  ي�ضّكل  �لطرفني  بني 

�لطفل  ي�ضّد  وت��ط��ّ�ر،  ت��ق��ّدم 

ما  باكت�ضاف  تعّلًقا  ويزيده 

يحيطه.

ت��زد�د  �ل�ضغي  ت��ق��ّدم  وم��ع 

���ض��اع��ات �ل�����ض��ح��� وت�����زد�د 

�أه��م��ي��ت��ه��ا. �الأم�����ان �ل���ذي 

وتكر�ر  �الأهل،  عناية  ت�ّلده 

�لع�ضبي،  و�لن�ض�ج  �لتجارب 

�إدر�ك  على  ت�ضاعده  ع��مل 

�لعامل �لذي يكتنفه.

التطّور احلركي – النف�ضي

يتحّرك  �الأوىل  �أ�ضابيعه  يف 

يعي  �أن  دون  م��ن  �ل��ط��ف��ل 

ب�ضبب  وذل����ك  ح��رك��ات��ه، 

�لع�ضبي  �لنظام  ن�ض�ج  عدم 

ي�ضبح  ب�ضرعة  ولكن  لديه. 

بانتباه  �لتحديق  باإمكانه 

�إىل �ل�ضقف، و�ل�ج�ه �أو �ض��ها 

من �الأ�ضياء، �إىل �أن ي�ضتطيع 

و�ضعيته  بثبات  �لتحّكم 

�لثبات  ه��ذ�  وي��ن��ام.  ليهد�أ 

�ضي�ضاعده على �إيجاد و�ضعية 

�لن�م �لتي تريحه ليعتمدها.

�ل��ث��اين  �ل�ضهرين  ب��ني  م��ا 

قدرته  �لطفل  يدرك  و�لثالث 

بها.  ويتمّتع  �حلركة  على 

مع  باالأ�ضياء  �هتمامه  ويبد�أ 

و�أّن  ا  خ�ض��ضً �لثالث،  �ضهره 

�لتحّكم  �الآن  با�ضتطاعته 

�ضيء  �أّي  نح�  وت�يله  بنظره 

يف نطاق ب�ضره.

ق��ب��ل �ل��ث��الث��ة �أ���ض��ه��ر لن 

بالقدرة  �لتمّتع  ي�ضتطيع 

تربية 

اإعداد: ماري الأ�ضقر - اخت�صا�صية يف علم النف�سوطفولة

�لعدد 292399/398

تطّور الطفل العاطفي يف الأ�ضهر الأوىل من عمره

له.  تقّدمها  التي  والعناية  الر�ضاعة  خالل  من  اأمه  اإىل  الطفل  يتعّرف 

ال�ضعور  يوؤّمن  عاطفي  عن�ضر  اإىل  طبيعي  فعٍل  رد  من  الر�ضاعة  تتحّول 

يبت�ضم.  اأن  اأحياًنا  ويحاول  متيّقًظا  الطفل  يبدو  اأثرها  وعلى  بالراحة، 

ابت�ضامته هذه تتحّول اإىل �ضحكٍة حقيقية تعّب عن فرٍح داخلي عميق 

بني الأ�ضبوعني الرابع والثامن من عمره.
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يف  باالأ�ضياء،  �الإم�ضاك  على 

حني �أّنه يف �ل�ضهر �لر�بع يعي 

ويحّركه  يديه  يف  يحمل  ما 

باالجتاه �لذي يريد. ومع بد�ية 

�ضي�ضتطيع  �خلام�س  �ل�ضهر 

�إم�ضاك ما قد نقّدمه �إليه.

ب��ني �ل�����ض��ه��ري��ن �ل�����ض��اد���س 

بني  �الّت���اد  يتم  و�ل�ضابع، 

ما  كل  و�ل��ف��م:  و�ليد  �لعني 

ف���ًر�  مي�ضكه  �لطفل  ي��ر�ه 

وه�  فمه.  �إىل  ويحمله  بيديه 

�ل�ضاد�س  �ل�ضهر  يف  يكت�ضف 

قادر  �أّنه  ويعرف  رجليه  ا  �أي�ضً

كيفما  تريكهما  على 

�لثابتة  �للعبة  وت�ضبح  يريد. 

�لنظر،  على  �لتمرين  لديه: 

�لفم،  �إىل  �حلمل  �الإم�ضاك، 

�ل��رد،  �الأخ��ذ،  �لع�ّس،  �مل�ّس، 

�لبحث و�الإيجاد.

تطّور الو�ضعيات

كانت  �لتي  �لت�ضّلب  حال 

تخّف  �ل���الدة  عند  م�ضيطرة 

للطفل  ومي��ك��ن  ت��دري��ًج��ا. 

وه� يف �ضريره �أن يّتخذ بعف�ية 

ت�ضاعف  �ل��ت��ي  �ل������ض��ع��ي��ة 

�إمكانات �حلركة لديه، ثم 

يف  �لتنّقل  على  ق��ادًر�  ي�ضبح 

�ل�ضرير يف كل �الجتاهات.

يكت�ضف  نف�ضه  �ل�قت  يف 

�ضاندناه  �إذ�  �جلل��س  و�ضعية 

�أ�ضهر(، ثم يجل�س  و5   4 )بني 

مبفرده )بني 6 و7 �أ�ضهر(، �إىل 

�جلل��س  و�ضعية  ت�ضبح  �أن 

�إليه  بالن�ضبة  للغاية  طبيعية 

مت��اًم��ا ك��ال��ن���م )ب��ني 8 و9 

�أ�ضهر(.

ال  �لر�بع،  �ل�ضهر  نهاية  مع 

بالتمّتع  طفلك  يبد�أ  و�أن  بّد 

ب��ضعية �ل�ق�ف على رجليه، 

جدًيا  ي�ضبح  لن  �الأمر  لكن 

قبل بد�ية �ل�ضهر �لعا�ضر.

تطّور النطق

رغًما  �أ���ض����ت  عنه  ت�ضدر 

منه، يبد�أ باالهتمام بها �ضيًئا 

ب�ضماعها،  ويتمّتع  ف�ضيًئا 

وبفرٍح  ي�ضتطيع،  ح��ني  �إىل 

باإر�دته  ي�ضدرها  �أن  كبي، 

�أ���ض����ت  حاجاته.  وبح�ضب 

تختلف باأ�ضكالها، نغماتها 

وحّدتها، يعّب بها عن حاالت 

خمتلفة: فرح، �نزعاج، �ضيق 

�أو �حتجاج.

البكاء، النزعاج والغ�ضب

خالل �الأ�ضهر �الأوىل، تك�ن 

عليها  يح�ضل  �لتي  �ملتعة 

يعاوده  قد  �إذ  م�ؤقتة،  �لطفل 

�ل�����ض��ع���ر ب��االن��زع��اج خ��الل 

حلظات ق�ضية، فيبحث عن 

�الأمان يف و�ضعية �لن�م ويخفق 

يف �لت��ضل �إليها، وعندها يبد�أ 

يتحّ�ل  ما  �ضرعان  بال�ضر�خ. 

ق�ي  بكاٍء  �إىل  �ل�ضر�خ  هذ� 

بعد  يبلغ  مل  فه�  وعنيف، 

�لت�ّقع  على  �لقدرة  مرحلة 

�ضيتعلم  لكّنه  �لتذّكر،  �أو 

منط  على  �ل��ت��ع��ّ�د  ت��دري��ًج��ا 

معني وت�ضلية نف�ضه بنف�ضه.

�لثالث لن يك�ن  �ل�ضهر  يف 

�ل��ب��ك��اء ن��ت��ي��ج��ة �ن��زع��اج 

فقد�ن  نتيجة  بل  فح�ضب، 

ي�ضعره  وم��ا  يحبه  ما  �لطفل 

�لر�ضاعة  �نتهاء  بعد  باملتعة. 

ق�ًيا  �ضر�ًخا  �ضُي�ضدر  مثاًل 

�أم��ل��ه.  خيبة  ع��ن  ت��ع��ب��ًي� 

عندما  ي��ب��ك��ي  ك���ذل���ك، 

عن  تكّف  �أو  �أم��ه  ترتكه 

�ل�ضهرين  بني  به.  �الهتمام 

يخّفف  و�خل��ام�����س  �ل��ث��ال��ث 

قد  فه�  �لبكاء،  من  �لطفل 

تعّلم كيفية �للعب مبفرده 

�إىل �أن ي�ضجر، فيعاود �لبكاء 

من جديد وبق�ة مطلًقا �إ�ضارة 

�أم��ه.  �إىل  بحاجة  �إن��ه  تق�ل 

�ل�ضاد�س  �ل�ضهر  من  و�ب��ت��د�ًء 

يف  ووعًيا  ن�ضاًطا  �أكر  ي�ضبح 

للبكاء  ��ضتخد�مه  طريقة 

لطلب �الآخرين.

الهرب من النزعاج 

والبحث عن املتعة

يربط  ح��ي��ات��ه،  ب��د�ي��ة  يف 

و�لطعام،  �ملتعة  بني  �لطفل 

ويحاول �لهرب من �لت�ّتر من 

خالل �لن�م �أو م�ّس �إ�ضبعه.

وفرحه  �ضغفه  ينّمي  الحًقا 

بكل ما ير�ه في�ضعر بال�ضعادة 

و�لر�حة، ويغ�ضب من كل ما 

يرتبط بال�ضيق و�النزعاج.

عن�ضًر�  �الأم  وج���د  ي�ضكل 

لدى  �ل�عي  تطّ�ر  يف  ا  �أ�ضا�ضً

�ضخ�ضيته  ومن�����  �ل��ط��ف��ل 

و�جّت��اه��ات��ه. ودوره���ا مهم يف 

�إيجاًبا  ولدها  جت��ارب  تط�ير 

م��ن خ���الل حم��اول��ت��ه��ا ق��در 

�ال�ضطر�بات  �إز�لة  �الإمكان 

�لتي يعانيها كل ر�ضيع.

ال�ضروط ال�ضرورية للن�ضوج

تفّتح  ت�ضمن  ثالثة  �ضروط 

�ل�عي لدى �لطفل:

�ل��ع�����ض���ي:  �ل��ت��ك��ام��ل   -1

ال  وم��ع��روف��ة  بديهية  نقطة 

مع  عندها،  للت�ّقف  ل���زوم 

ت�ضّ�ه  ك��ّل  ب���اأّن  �ل��ت��ذك��ي 

�إدر�ك  بعمق  يربك  ج�ضدي 

ي�ضّبب  �أن  وميكن  �لطفل، 

تطّ�ر  يف  و��ضطر�بات  ت��اأّخ��ًر� 

مل  ح��ال  يف  �لعاطفي  و�ضعه 

ل �الأم �إىل �إيجاد �أ�ضاليب  تت��ضّ

�لتع�ي�س عن �آالمه �أو عجزه.

2- تلبية �لرغبات: يتطّلب 

ذلك �نتباًها �ضديًد� لفهم ن�ع 

�ملتعّددة  �لر�ضيع  �حتياجات 

فالبكاء  تلبيتها.  وكيفية 

�ل��قع  يف  هي  �ال�ضطر�بات  �أو 

�ضاهدة على �ضيق ما، و�لطفل 

�أهله  على  كلًيا  يّتكل 

�لغذ�ء،  ناحية  من  مل���ضاته. 

ي�ضاعد  روتني معني  بّد من  ال 

حياتها،  تنظيم  على  �الأم 

كما ي�ضاعد �لطفل يف �إدر�ك 

وتعّلم  و�ل���ق��ت  �مل��دة  مفه�م 

�النتظار.

ا  �أي�ضً ت�ضّكل  �ل��ر���ض��اع��ة 

للطفل،  ور�ح��ة  متعة  م�ضدر 

�إ�ضبعه  م�ّس  �إىل  �إ�ضافة طبًعا 

ا�ضة �لتي ت�ؤّمن له �أماًنا  �أو �مل�ضّ

و�ضالًما.

�إىل  �لطفل  يحتاج  كما 

ب��االآخ��ري��ن،  مبا�ضر  �ّت�����ض��ال 

يحمل�نه، يدلل�نه، يح�ضن�نه، 

وي��الع��ب���ن��ه. ه���ذه �حل��اج��ة 

�آخر،  �إىل  طفٍل  من  تختلف 

جميعهم  �الأط��ف��ال  ل��ك��ّن 

يتمّتع�ن بحنان من يحبهم.

يتكّ�ن  �لعاطفي:  �جل�   -3

ه����ذ� �جل�����ّ� م���ن م�����ض��اع��ر 

�لر��ضدين حيال �لطفل، وهي 

م�ض�ؤولة عن ن�عية ت�ضرفاته. 

�لعالقة  �إىل  �لدر��ضات  وت�ضي 

�ملحتملة بني �ضخ�ضية �لطفل 

يف  �لعميقة  و�ال���ض��ط��ر�ب��ات 

بع�س  ففي  �أمه.  مع  �الّت�ضال 

�أن  �الأم  �حلاالت ي�ضعب على 

منا�ضًبا  عاطفًيا  جً��  تخلق 

هذه  و�أ�ضباب  طفلها،  لتطّ�ر 

مادية،  م��ت��ع��ددة:  �مل�ضاعب 

نف�ضية،  �ضحية،  �جتماعية، 

�الأم���ر  ه��ذه  عاطفية...  �أو 

تك�ن  �أن  ميكن  كّلها 

ب��اخل���ف،  لل�ضع�ر  م�����ض��دًر� 

ا  و�الإثم و�لت�تر وتنعك�س رف�ضً

للطفل، ما قد ي�ؤّدي �إىل عدم 

حاجاته  معرفة  على  �لقدرة 

�ملالئم  �لعاطفي  �جل�  وخلق 

للتفاعل معه.















  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

�إعد�د:

فيليب �ضّما�س

ة
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ق
ب
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�
م

�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقّدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�ضابقة 

�س للفائزين فيها  »اجلي�س« لقّرائها وتخ�ضّ

جوائز مالية قيمتها اأربعماية األف لرية 

لبنانية، توّزع بوا�ضطة القرعة على اأربعة 

فائزين.

• ت�ضتبعد كل م�ضابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل املربعات 

وتر�ضل ال�ضفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  اإىل  • تر�ضل احللول 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - 

»م�ضابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�ضتطاعة امل�ضرتك ت�ضليم امل�ضابقة 
ثكنات اجلي�س يف املناطق جميعها.

• اآخر موعد لقبول احللول 15 ت�ضرين الأول 2018.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�ض

مل
 ا

ط
و

ر
ــ

�ض

ال�ضم:......................................................................................................................................     الهاتف:.....................................................................................

العنوان:..............................................................................................................................................................................................................................................
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من  �الأول  يف  به  نحتفل   �1

�آب من كل عام، �إ�ضم دورة 

.2018

2� �ضعاره �ضرف ت�ضحية وفاء، من�ضًما منتظًما 

بع�ضه �ىل بع�س.

3� �ضادَف ور�أى، حزن �أ�ضى، �إ�ضم بطل مللحمة 

هندية، نح�ي قدمي م�ضه�ر.

4� �ضاأل�� وطالب�� �حلق، بئر، فعل، �أن�ضى.

�ل��ع��امل، �ضعَف  م��دن  �أك��ب  ُغ��ب��ار، من   �5

�ل�ضيء.

�لذباب،  وطنَّ  �ضّ�َت  �لع�ضافي،  من  ن�ع   �6

مدينة بر�زيلية، ينر ويفّرق �ملاء.

و�ل��ف�����ض��اء  �ل���ط���ي�ن  �أب���ح���اث  7� وك��ال��ة 

�الأميكية، عبُت، ل�ن مائل �إىل �ل�ض��د.

مركبات  �ضل�ضلة  ل��ف��رتة،  ت�ضاحل�نه   �8

ف�ضائية.

9� �لهدف �ملتكّ�ن من دو�ئر، ي��جه ويت�ضّدى 

ببط�لة، وطننا �حلبيب.

10� يخ�ضني، ممثل م�ضري ر�حل، مت�ضابهان.

حكَم  ر�ح��ل،  �أميكي  رئي�س  عائلة،   �11

على، �أرخَى �ل�ِضرت.

12� �ضرعة، بارًعا.

وعامل  �أديب  وليل،  نهار  13� حي��ن معروف، 

وخمرتع �إنكليزي �أميكي.

14� من كبار �آلهة �لفر�عنة، �ضمي منف�ضل.

و�أحمد  ي��ضف  ح�ضن  بط�لة  من  فيلم   �15

رمزي وحممد ع��س، بعد باالأجنبية.

وم��ت��ان��ة،  ���ض��ّدة  ل��ل��ن��ه��ي،  ت��غ��ّيون��ه،   �16

لال�ضتدر�ك.

من  �لب�ضائع  �أح�ضرو�  �أوروبية،  عا�ضمة   �17

�خلارج، مياثل ويعادل.

18� مقيا�س غربي، مدينة يف عجمان، رّحالة 

�أندل�ضي.

و�أحيائي  كيميائي  عامل  �لبناء،  �أ�ضل   �19

�أميكي ر�حل، زوج، والية بر�زيلية.

ط�يل  م�ضلك  ر�ح��ل،  لبناين  �ضحايف   �20

�ضّيق.

ال  �ل�حيدة  �ل�ضه�ر،  �أحد  لبنانية،  فنانة   �21

نظي لها.

اأفقًيا:

مدينة عمودًيا: لبناين،  م�ضيف   �1

�ض�د�نية، �أ�ضاءت �لنار، ثغر.

2� �أبَي�س، ظهَر، كاتبة و�أديبة لبنانية، ن�تة 

م��ضيقية.

والية  عا�ضمة  ر�حلة،  �إنكليزية  رو�ئية   �3

جن�ب B�ضرت�ليا.

�لع�ضر  يف  �ملغنني  �أ�ضهر  من  للتف�ضي،   �4

�لعبا�ضي، علّ� و�رتفاع.

مدينة  ي��اب�����س،  خ��ب��ز  خ��ف��ي��ف،  رج���ل   �5

�أميكية عا�ضمة والية، �ضار �ل�قت.

ل���الي��ت��ني  �إ���ض��م  6� ���ض��ع��ى وح�����اوَل ب��ِج��د، 

�أميكيتني، جبل �ضغي، م�ضِجًر�.

�ل�ضجرة،  يف  ن�ضعد  ي�ضّرونه،   �7

�أمطار.

8� �ضركة نفط، عني باالأجنبية، 

�إ�ضم ��ضتفهام يطلب تديد �ضيء من جملة 

�أ�ضياء، م�ضرتع �أثيني.

9� �إح�ضان، ُحب، حرف جزم، �خلّياط.

حالهم  �ل��ق��ه���ة،  ل�����ض��رب  ت�ضتعمل   �10

و�ضكلهم، دولة �آ�ضي�ية، م�ضح�ق للتنظيف.

�لطائر�ت  �أك���ر  م��ن  و�ح���دة  ك��ان��ت   �11

�لنفاثة �ضهرة، عَظمة و�حرت�م، نِدَي �له��ء.

وعطفت  قلبها  رقَّ  �ض�ته،  طّرَب  نظَر،   �12

على، مدينة يف �ليمن.

من  �أنثى  لبناين،  ق�ضاء  باالأجنبية،  �أنا   �13

�الأوالد، كلماته �ملاأث�رة.

�الأب،  �ضقيق  ت�ضاهدها،  �الإب��رة،  ثقب   �14

جز�ء، ن�تة م��ضيقية.

�جلاهلية،  �أوث���ان  من  م�ضري،  ممثل   �15

مت�ضابهان، �ضريف.

�لثاين لالعبة  َق ونّظَم، تعَب، �ال�ضم  16� ن�ضّ

تن�س �أميكية، يخاطر بنف�ضه.

قام��  للتزيني،  �ضجر  �لطي�ر، جن�س  17� من 

مقام، هيئة ومنظر.

�ضمي  ي��اب��اين،  �أ���ض����ت  وم����ؤدي  فنان   �18

مت�ضل، �ض��عد.

�ل��ط��ع��ام، ممثلة  ق��لَّ  �ل��ف��ر���س،  ���ض��ّ�َت   �19

ه�لي�ودية من �أ�ض�ل بريطانية ت�فيت 1993.

20� للنفي، عا�ضمة غربية، ممثلة �أميكية 

ت�فيت 2004، جماعة من �لنا�س 

يعي�ض�ن يف وطن و�حد.

اأول جورج خليل  • املوؤهل 
طبابة منطقة �ل�ضمال.

• الرقيب مي�ضلني حريقة 
قيادة منطقة �لبقاع - ق�ضم �لت�جيه.

• كارل جان حم�ضي 
�أبلح - ثكنة �جلي�س - �ل�ضيدلية.

• عميد ح�ضن �ضلق 
كفريا - �لك�رة.

• الرقيب ح�ضني حمود 
ف�ج �ملغاوير.

• اجلندي حممد عجمي 
ل��ء �لدعم.

اأول ربيع قي�س  • املعاون 
�أركان �جلي�س للعمليات - م.�لتعليم.

• زينب علي ملك 
�حلدث.
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�لفيا�ضية

�حلازمية

�لبتغال

�أوكاله�ما

�لقاهرة

�لبرتون

�ملتنبي

�ريزونا

��ض��ن

بيوت

ب�ردو

بارع

بره�م

جلنار

ج��ئز

ذهب

رومانيا

رقيب

ز�وية

�ضندباد

�ضقر�ط

�ضا�ضرتي

�ضاهد

�ضناعة

طق�س

طرو�دة

علج�م

غي�م

غد

فريق

فندق

فادوز

فاليتا

ق��نني

كنزة

كائن

كنف

الرنكا

ليما�ض�ل

م�نتانا

ماجد

م�ضارف

ماليزيا

هيغل

هيثم

هاندل
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بول فون هاي�س:

�أدي������ب ون���اق���د �أمل����اين 

ق�ض�س  له   .)1914  �1830(

ق�ض�س  منها:  م�ضه�رة. 

�لبحية. نال جائزة ن�بل 

.1910

 جون ملتون:

 �1608( �إنكليزي  �ضاعر 

1674(. فقد نظره فاأملى 

و�بنتيه  زوج��ت��ه  ع��ل��ى 

م��ل��ح��م��ت��ه �ل���ف���ردو����س 

�ملفق�د.

والرت هاورث:

�إنكليزي  كيميائي 

ن��ال   .)  1950   �1883(

ج����ائ����زة ن����ب���ل ع��ل��ى 

ث  �لفيتامني  تركيبه 

عام 1937.

قام��س �ضغي

احلل بني يديك

�ضعبة �حلل�ضهلة �حلل
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�أب

هل تريد �أن 

تكت�ضف ما 

ه� خمّباأ يف 

د�خل �ل�ض�رة؟

ما عليك 

�إاّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�ضطها، على 

�أن تك�ن  

�مل�ضافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ث��ن �أن 

تبعد �ل�ض�رة 

تدريًجا، 

حماواًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تت��ضل �إىل 

روؤية �الأ�ضكال 

�لثالثية 

�الأبعاد �لتي 

�ضتظهر 

�أمامك. 
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العميد علي قان�ضو

مدير التوجيه

عيدنا يوم 

اأمن املواطن كل يوم

عبارة

�للبنانية،  �ملناطق  و�ملهرجانات يف جميع  �الحتفاالت  تت��ىل  �جلي�س  يف عيد 

على  �الأرز  ينرَن  �لل��تي  هات  �الأمَّ زغاريد  وتعل�  و�لطرقات،  �ل�ضاحات  وتتزّين 

�لتي  �لع�ضكرية  �لبّز�ت  �الأطفال  ويرتدي  كان��،  �أينما  وعنا�ضره  �جلي�س  �آليات 

كبار  ويلّ�ح  �لع�ضكري،  بزّيهم  مفتخرين  فرًحا  وي�ضحك�ن  �لنج�م،  تعل�ها 

�الأنا�ضيد  وقع  وعلى  عنكن«.  ويرّد  يحميكن  »�لله  مرّددين  باأيديهم  �ل�ضن 

�لع�ضكرية، تعّم مظاهر �لفرح يف كل �أنحاء �ل�طن.

�إّنها حًقا منا�ضبة وطنّية جامعة، ت�ضّم فرحتها كاّفة �للبنانّيني على �ختالف 

�نتماء�تهم وم�ضاربهم، كما تذّكرهم باأنهم �إخ�ة يف �مل��طنة، و�أّنه ال قّ�َة للبنان 

�إاّل باتادهم و�لتفافهم ح�ل جي�س بالدهم.

ياأتي �لعيد هذ� �لعام على وقع �النت�ضار�ت �لتي حّققها �جلي�س يف �جلرود وعلى 

وقع عمليات تطهي �لبالد من �ملخّلني باالأمن، و�لعمليات �ال�ضتباقية الإف�ضال 

خمططات �الإرهاب، و�لت�ضدي لالعتد�ء�ت �الإ�ضر�ئيلية. وقد �أطلقت قيادة �جلي�س 

هذ� �لعام �ضعار »عيدنا ي�م �أمنك كل ي�م«، تاأكيًد� منها على �أّن �أمن �مل��طن 

�لعي�ن  خالل  من  يتم  ما  وهذ�  �لي�مية.  مهمتها  وه�  لها  بالن�ضبة  �أول�ّية  ه� 

�ل�ضاهرة على حماية �ل�طن من �أيدي �لغدر �الإ�ضر�ئيلي و�الإرهاب.

عهدنا  ويتجّدد  �مل��طنني،  جلميع  باخلي  متّنياتنا  تتجّدد  �جلي�س،  عيد  يف 

باحلفاظ على �أمنهم. فامل�ؤ�ض�ضة �لع�ضكرية تافظ على جه�زيتها �لتامة من 

خالل �لتدريب �ملت���ضل، و�العتماد على �أحدث �لتقنيات �ملت��فرة �لتز�مًا بق�ضم 

�لذود عن علم �لبالد، و�لتاأ�ضي�س لغٍد م�ضرٍق ينتظره �الأبناء جياًل بعد جيل.
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