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لن ننساهم

مناورات

• االشتراك السنوي في لبنان:
• لألفــــــــراد: 100.000 ليرة لبنانية
• للمؤسسات: 200.000 ليرة لبنانية

سعر النسخة: ٥٠٠٠ ليرة لبنانية

• قبرص والدول العربية: 200 دوالر اميركي
• اوروبا وافريقيا: 250 دوالر اميركي

• اميركا واوقيانيا: 300 دوالر اميركي



موضوع الغالف

4

دورة اليوبيل الماسي لالستقالل:
269 شاًبا اعتنقوا الوطن إيماًنا 

وحملوا سيفه

إعداد: ندين البلعة خيراهلل

تصوير: الرقيب أول رواد العلم - الرقيب أول الياس درغم - العريف روي الحلو - شربل طوبيا - شربل جرجس



٥

في آب ٢٠١٦ تخّلوا عن حياتهم المدنية وعن كل الخيارات المهنية والعملية 
التي كانت ُمتاحة أمامهم، اختاروا سلوك درب الصعاب، درب الشرف والتضحية 
بين  وسفراءها  وشرفها  العسكرية  المؤسسة  كرامة  »حاملي  ليكونوا  والوفاء، 
حلقوا  التخريج(.  قَبيل  الحربية  الكلية  تفّقده  خالل  القائد  حديث  )من  الشعب« 
رؤوسهم وذقونهم، حزموا أمتعتهم، وّدعوا أهلهم وخطوا أولى خطواتهم داخل 

بوابة »معهد الحرب األشم«، وبدأت منذ تلك اللحظة مسيرتهم العسكرية.
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االستقاللية  إلى كنف  لينتقلوا  والالمباالة،  االتكالية  وّدعوا 
األكبر  الحلم  وبقي  النوم،  نسوا  وااللــتــزام...  والمناقبية 
يوم   ،2019 آب  من  األول  يوم  الثالث  لسنواتهم  المرافق 
التخّرج برتبة مالزم. لم يعرفوا أّن هذا اليوم سيتمّيز بتسمية 
في  وسيصادف  لالستقالل«  الماسي  اليوبيل  »دورة  الدورة 
هذا التاريخ أيًضا اليوبيل الذهبي لتقليد رئيس الجمهورية 
الحربية!  المدرسة  من  التخّرج  سيف  عون  ميشال  العماد 

فكان لهم في يوم التخّرج أكثر من مفاجأة.
وتسعة  مئتان  لالستقالل،  الماسي  اليوبيل  ضباط  إّنهم 
المؤسسة  أّن  جديدة  مّرة  دورتهم  أّكدت  ضابًطا  وستون 
ونقطة  الوطني  لالنصهار  األصدق  النموذج  هي  العسكرية 
لوحدتهم  عريض  وعــنــوان  جميًعا،  اللبنانيين  تالقي 
رؤساء  تصّدره  الــذي  الجامع  المشهد  فكان  الداخلية... 
نبيه بري،  النواب  العماد ميشال عون، ومجلس  الجمهورية 
والحكومة سعد الحريري، في االحتفال الذي ُأقيم في ملعب 
الجيش  قائد  إليه  دعا  والذي  الفياضية  غانم-  شكري  ثكنة 

العماد جوزاف عون.
ودبلوماسيين  الذي ضّم سياسيين  الحضور  هناك، وسط 
إلى  شاخصة  األمهات  عيون  كانت  وفعاليات،  وعسكريين 
المتخّرجين. وحدها األم تستطيع تمييز ابنها من بين 269 
وهامات  موّحد  بزيٍّ  واحــدة  وقفًة  يقفون  جديًدا  ضابًطا 
شامخة في »طّقة الشمس« أعينهم تلمع فخًرا: نجحنا، وها 

نحن قادمون يا ساحات الوطن!

بكل ما في الدنيا من حب وفخر
ناظَريها،  عن  كبدها  فلذة  غياب  على  يوًما   60 صبرت 
ما  بكل  ترمقه  اليوم  هي  وها  وأيام،  ألياٍم  غيابه  وتحّملت 
في الدنيا من حب وفخر، وإلى جانبها الوالد الصامت الذي 

يشعر اليوم أّنه امتلك الدنيا.
أقبل  والدقيقة،  بالساعة  احتسبوها  سنوات،  ثالث  بعد 
كنف  في  بأبنائهم  ليفرحوا  االحتفال  إلى  المتخرجين  أهالي 
الجيش والوطن، وليشهدوا انطالقتهم إلى ساحات الواجب. 
القطع  ومختلف  الجيش  بــشــعــارات  ــجــدران  ال ــت  ازدانـ
ارتفعت  والجيش.  لبنان  علَمي  المباني  وارتدت  والوحدات، 
مجريات  عليهما  ُعرضت  الحضور  أمام  ضخمتان  شاشتان 
بحّلٍة  التوجيه  مديرية  أخرجتها  وطنية  أغاٍن  إلى  االحتفال، 
العيد  لحملة  وإعالنات  للشهداء،  جديدة، وتضّمنت مشاهد 
هذه السنة )أمن، إنماء، إزدهار(، وفيلم آخر عرض الشعارات 

مجريات االحتفال
الجميع  ووقف  الصمت  ساد  الجيش  علم  وصول  مع 
رئيس  الشخصيات:  وصول  وتوالى  وإجــالاًل  احتراًما 
الجيش  فقائد  العرم،  أمين  الركن  اللواء  ــان  األرك
الوطني  الدفاع  وزير  ثم  ومن  عون،  جوزاف  العماد 
المحددة  االستقبال  مراسم  وسط  صعب،  بو  الياس 
سعد  الحكومة  رئيس  وصل  ذلك،  بعد  منهم.  لكلٍّ 
بّري، وسط  نبيه  النواب  مجلس  رئيس  ثم  الحريري، 
رئيس  وصل  التاسعة  الساعة  وعند  التكريم.  مراسم 
بعزفة  اسُتقبل  الذي  عون  ميشال  العماد  الجمهورية 

الثالثية  بالطريقة  العسكرية  والوحدات  للقطع  الرسمية 
.)animated 3D( األبعاد والمتحركة
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عند  بقوٍة  الحاضرون  وصّفق  والزغاريد  الصرخات  علت 
الرجل  يخبطون  الساحة،  إلى  الجدد  المتخّرجين  دخــول 
قرب األخرى وكأّنهم يقولون »وّسع يا دار ساحاتك وصلوا 
الخيالة«، أفسحوا لنا الطريق ها نحن قادمون لنلّبي النداء، 

نداء الَقسم والواجب، نداء الوفاء للشهداء األبرار...
»عّرابيهم«  األولــى  السنة  في  الضباط  التالمذة  شارك 
فرحتهم، وكذلك تالمذة السنة الثانية، هم الذين ما زالت 

أمامهم مسيرة في الكلية، يأخذون من سابقيهم جرعة أمل 
مثل  وبلوغ  الصعوبات  وتخّطي  للمتابعة  واندفاع  وحماسة 
فصيلة  التالمذة  جانب  إلى  وشاركت  المشّرف.  اليوم  هذا 
ضابط  بقيادة  الجيش  عام  مقّر  من  إناث  اختصاص  رتباء 
أنثى، وفصائل من مدرسة الرتباء، القوات البحرية والجوية، 
الداخلي  األمن  لقوى  العامة  والمديريات  المغاوير،  فوج 

واألمن العام وأمن الدولة والجمارك.

ساحة  إلى  مباشرًة  ليتوّجه  السالح  وتقديم  التأهب 
الشرف ويضع إكلياًل من الزهر أمام النصب التذكاري 
التعظيم  لحن  وقــع  على  الجيش  شهداء  للضباط 
وزير  من  كل  به  يحيط  اللبناني،  الوطني  والنشيد 

الدفاع وقائد الجيش ورئيس األركان وقائد الكلية 
الحايك. وعزفت  الركن جورج  العميد  الحربية 

موسيقى الجيش معزوفة الموتى والزمَتي 
النشيد الوطني والشهداء في حين رّددت 
الدورة المتخّرجة بصرخٍة واحدة ثالًثا »لن 
ننساهم أبًدا«، وشاركهم أهاليهم الصرخة.



٨

وسكت  الصمت  فيها  ساد  التي  المؤثرة  الوقفة  هذه  بعد 
كانـوا  الذيـن  اإلعالميـون  فيهـم  بمن  الجميـع  فيهــا 
بالعشـرات في نقـٍل مباشـر، استعـرض الرئيـس القـوى بينمـا 
نوع  من  طوافات  تضّمنت  الجـوية  للقوات  تشكيالت  مـّرت 
 ،Cessna نوع  من  وطائرات   Puma و   Gazelle ،Huey II

حملت األعالم اللبنانية وأعالم الجيش.
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الكليـة  بيـرق  تسـليـم  تـّم  القـوى،  استعـراض  بعـد 
الثانيـة،  السنـة  إلـى طليـع  المتخّرجـة  الدورة  مـن  الحربيـة 
الحربيـة  الكليـة  نشيـد  ُمنشـدة  الـدورة  تقـّدم  ذلـك  وتبـع 
إلـى وسـط الملعـب، فنـادى قـائـد العـرض: »أيهـا الفتيـان 
صقـر  كيفيـن  المـالزم  الـدورة  طليـع  تقـّدم  ثم  اركعوا«، 
)أمن داخلي( مـن رئـيـس الجمهوريـة طالًبـا باسـم رفاقـه 

لالستقـالل«،  الماسـي  اليوبيـل  »دورة  دورتهـم  تسميـة 
ورّد الرئيس عون »فلُتسـمَّ دورتكـم دورة اليوبيـل الماسـي 
لالستقـالل«. وصـرخ قائـد العـرض »أيهـا الرجـال ِقفـوا«... 
يتسّلمون  رجااًل  مالزم  برتبة  المتخّرجون  الفتيـان  ليقـف 
التضحيات  على  الحفاظ  تعّهدت  التي  النصر  سيوف 

واإلنجازات.



تالوة المراسيم
ضباط  تالمذة  ترقية  مراسيم  صعب  بو  الدفاع  وزير  تال 
قوى الجيش )برية، بحرية وجوية( وعددهم 166 متخّرًجا، 
 ،90 وعددهم  الداخلي  األمــن  لقوى  العامة  والمديرية 
وزير  وتال   .11 وعددهم  العام  لألمن  العامة  والمديرية 
ضباط  تالمذة  ترقية  مرسوم  خليل  حسن  علي  المالية 

المديرية العامة للجمارك وعددهم 2.
للضباط  السيوف  ــون  ع الرئيس  ســّلــم  ــر،  األثـ وعــلــى 
المتخّرجين على وقع الزغاريد والهيصات والتصفيقات التي 

عَلت من جهة أهاليهم. تقّدم بعدها علم الجيش 
المتخّرجة  الدورة  طليع  تقّدم  ثم  الرئيس  أمام 
أقوم  أن  العظيم  باهلل  »أقسم  اليمين  وأقسم 
وذوًدا  بالدي  علم  على  حفاًظا  كاماًل  بواجبي 
عن وطني لبنان« ورّدد رفاقه »واهلل العظيم«، 
على  سُتلقى  اللحظة  هذه  منذ  أّنهم  مدركين 
الذي  القسم  هذا  التزام  مسؤولية  عاتقهم 
كان وسيبقى شعاًرا للتضحيات واالنتصارات 

واآلمال.
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كلمة الرئيس:
جيشنا فوق المصالح والتجاذبات

البالد  بها  تمّر  التي  االقتصادية  واألزمة  أحمر  خط  األمن 
تتطّلب التضحيات من الجميع... رسالة واضحة قالها الرئيس 
المتخّرجين  إلى  فتوّجه  المناسبة،  لهذه  كلمته  في  عون 
قائاًل: إّن اختياركم الحياة العسكرية، إن دّل على شيء فعلى 
شجاعة وإقدام وروح معطاءة ووطنية صافية. وفي إحيائكم 
اليوبيل الماسي لالستقالل واختياره عنواًنا لدورتكم تؤّكدون 
التزامكم صون الوطن والدفاع عن استقالله وسيادته مهما 

غلت التضحيات...
وتابع مشّدًدا على إنجازات الجيش: لقد أثبت جيشنا الوطني 
والتجاذبات،  المصالح  فوق  أّنه  واألزمات  السنوات  مّر  على 
وأّنه ضمانة الوطن. وهو قد حّقق خالل السنَتين الماضيَتين 
الشمالية  جرودنا  فحّرر  بها،  له  ُيشهد  وإنجازات  مكاسب 
األمنية،  القوى  وسائر  هو  وتمّكن  اإلرهــاب  من  والشرقية 
الخاليا  معظم  على  القضاء  من  نوعية،  استباقية  وبعملياٍت 
النائمة لإلرهابيين وشّل حركتهم، محّققين للبنان أمًنا ثميًنا 
بإبقاء  ُتستكمل  اإلنجازات  هذه  الــدول.  جميع  إليه  تسعى 
العين ساهرة على حدودنا الجنوبية، مع وجود عدو يترّبص 
القرارات والمواثيق الدولية وخصوًصا  بنا وينتهك باستمراٍر 
في  واالستقرار  األمن  بتثبيت  أيًضا  م  وُتدعَّ  ،1701 القرار 

ــل، فــاألمــن خــط أحــمــر وال  ــداخ ال
تهاون مع أي محاولة للتالعب به...

ثم توّجه الرئيس إلى رفاق السالح 
رفاق  يا  نحن  واضح:  بتأّثٍر  متحّدًثا 
أو وظيفة،  أبناء مهنة  لسنا  السالح 
ونتكئ  راتــب  من  نعيش  كنا  وإن 
وهي  لنا  ممنوحة  تقديمات  على 
وجوهرنا  أساسنا  في  ولكّننا  حّقنا، 
والتضحية  الشرف  وأبناء  أبناء قسم 
والوفاء... واألخطار التي يتعّرض لها 
عسكرية  بالضرورة  ليست  الوطن 
أشد  االقتصادية  فاألخطار  فقط، 
أخطر  وهــي  فتًكا،  ــد  وأش قساوة 
وتطال  اليوم،  لبنان  منه  يعاني  ما 
هل  أمامها؟  ننكفئ  فهل  الجميع. 
نتركه لمصيره؟ هل نرفض تضحية 
ونحن  المكتسبات  ببعض  بسيطة 

الذين لم نبخل بها بالدم وبالحياة؟
والمالية  االقتصادية  األزمــة  إلى  عون  الرئيس  وتطّرق 
أّن  على  مشّدًدا  لبنان  بها  يمر  التي  القاسية  واالجتماعية 
دون  من  اللبنانيين  كل  من  مطلوبة  المرحلية  التضحية 
استثناء لتنجح عملية اإلنقاذ، فإن لم نضحِّ اليوم جميًعا ونرَض 
بالتخّلي عن بعض مكتسباتنا فإّننا نخاطر بفقدها كلها، حين 
يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية الُمقرضة... وفي 
األزمات يظهر معدن الشعوب، وكّلي ثقة بصفاء معدن شعب 
وصالبة،  بعزٍم  الواقع  مواجهة  على  وبقدرته  العظيم  لبنان 

والنهوض من الكبوات.
لغة  استحضار  إلــى  البعض  لجوء  من  الرئيس  حــّذر  ثم 
الماضي، وممارساته، عازًفا على وتر الحساسيات، وطاعًنا في 
اتفاق  التي ثّبتها  العيش المشترك ومتطلباته،  إرادة  صميم 
مسيرة  بإبطاء  ويهّدد  الوطنية،  الحياة  يؤذي  مّما  الطائف، 

النمو والخروج من دوامة األزمة الحالية.
وأخيًرا، توّجه الرئيس إلى العسكريين مؤكًدا لهم: سأسهر 
محفوظة،  وكرامتكم  مصانة  حقوقكم  لتبقى  الــدوام  على 
كما تحفظون كرامة الوطن بتضحياتكم. وختم قائاًل: هنيًئا 
هذه  واللبنانيين  وللبنان  الخريجين  الضباط  لذوي  للجيش، 
المناسبة العزيزة، التي تذّكرنا بأّن للوطن سياًجا، وللشباب 

قدوًة، ولألمن عيوًنا ساهرة وإرادة ال تلين.
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للُعلى أنا سرت...
بعد انتهاء عرض التحية األخير للقوى، أمر طليع الدورة المتخرجة بتوشيح الحسام ثم بغمده، وسار المتخرجون وهم 
ينشدون بصوٍت جهور نشيد الجيش »للُعلى أنا سرُت للخلود...«، ولدى وصولهم إلى نهاية الملعب رموا قبعاتهم 

ناظرين عالًيا إلى المستقبل وما يحمله لهم من آماٍل وتوقعات وتمنيات ألياٍم أفضل.
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في السجل الذهبي

عقب انتهاء حفل التخريح، أقيم حفل كوكتيل 

الثالثة  الــرؤســاء  ودّون  بالمناسبة،  احتفاًء 

الذهبي  السجل  في  كلمات  المعنيون  والوزراء 

للمدرسة الحربية، وأخذت الصورة التذكارية. 
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كتّيب العيد
مديرية  الجيش-  قيادة  وّزعت 

التوجيه خالل االحتفال بعيد الجيش الرابع 
لهذه  العيد  شعار  صور  تضّمن  كتّيًبا  والسبعين، 

السنة )شرف. تضحية. أمن. ازدهار. إنماء(. وحملت صفحاته 
الجمهورية ووزير  القلب وّجهها كل من رئيس  كلمات من 
الدفاع وقائد الجيش إلى العسكريين، باإلضافة إلى أمر اليوم 

وبرنامج االحتفال.
جاء في كلمة رئيس الجمهورية: يطّل عيد الجيش هذا العام 
اللبنانيين  قلوب  في  الرسوخ  صلبة  العسكرية  والمؤسسة 
ما  أغلى  بل  فحسب  تطلعاتهم  ال  يودعون  فيها  وعقولهم. 
إاّل  لبنانية  عائلة  من  ليس  أجل!  أكبادهم.  فلذات  لديهم: 
وافتخرت أّن لها في هذه المؤسسة أًبا أو ابًنا أو أًخا أو صديًقا 

غالًيا...
قائاًل:  المتخرجين  الضباط  إلى  فتوّجه  الدفاع  وزير  أّما 
الماسي  اليوبيل  مع  اليوم  هذا  السيوف  تقليدكم  يتزامن 
وعينه  الواقي  درعه  زال  وما  الجيش  كان  الذي  لالستقالل 
والمؤسسات  القانون  دولة  إرساء  على  والحريص  الساهرة، 
والمساهم في الحفاظ على حقوق المواطنين كل المواطنين 

على حدٍّ سواء...
بدوره تحّدث قائد الجيش عن أربعة وسبعين عاًما من الشرف 
والتضحية والوفاء، مسيرة طويلة في خدمة الوطن والمواطن، 
رياح  لم تكسرها  إرادة صلبة  الذات.  الكرامة وبذل  عنوانها 
الحروب أو الفتن، ولم يقَو عليها العدو اإلسرائيلي واإلرهاب 

بنا.  المترّبص 
جيشنا،  إرادة  إّنها 

الذي أقسم جنوده على الدفاع 
التضحيات  كانت  مهما  وطنهم  عن 

المؤسسة  تبقى  أن  مّنا  فعهد  والتحديات... 
العسكرية قبلة أنظار اللبنانيين ومدعاة فخرهم، ووعد 

الوطن.  أبناء  الجامع لكل  األمان والحضن  بأن تبقى صمام 
فألجلهم  ومحّبتهم،  وآمالهم  ثقتهم  قدر  على  وسنبقى 

يتحّول الشرف والتضحية والوفاء أمًنا وازدهاًرا وإنماء...
لم يقتصر الكتّيب على الكلمات، بل نقلت القيادة فيه جزًءا 
من صور معرض »ذاكرة الجيش« التي تعيد متصّفحه إلى أيام 
مضت من تاريخ الجيش ال يدركها الكثير من اللبنانيين ولم 
يَروا لها مثياًل من قبل، وقد يتوق جزء كبير منهم إلى التعّرف 
ومنها  الجميل  منها  مّرت،  وأحداث  عهود  عن  صور  عليها. 
المؤلم. من وثيقة 1941 إلى أول عرض عسكري )1945( 
إلى  إضافة   ،)1946( لبنان  عن  فرنسية  فرقة  أول  وجالء 
صور تذكارية لتالمذة من المدرسة الحربية في الستينيات، 
الجيش،  وعيد  والشهداء  االستقالل  ذكرى  في  عزٍّ  ووقفات 
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ــات  ــم ــه وم
الجيش  نّفذها 

العدو  مع  له  ومواجهات 
وتمارين  واإلرهــاب،  اإلسرائيلي 

بمعظمها  صــور  ومــنــاورات...  عسكرية 
تاريخ  وتحفظ  الحنين،  تحّرك  واألبيض،  باألسود 

وما  تعّرضت  والتي  بإرثها،  المتمسكة  العسكرية  المؤسسة 
زالت تتعّرض لكثيٍر من االعتداءات، ولكّنها تعود لتنهض من جديد 

أكثر قوًة وإصراًرا.



»ما منعرف نرّبي قد ما هّني 
رّبوهن«

قلوب  في  وتختلط  المشاعر  تختلج 
بين  تتناقض  المتخّرجين،  أهالي 
من  توَصف  ال  التي  والفرحة  الفخر 
الذين  أوالدهــم  على  والخوف  جهة، 
سّلموهم إلى ساحات الوطن وأوكلوا 
من  وإنماءه،  ــاره  وازده أمنه  إليهم 

جهة أخرى.
بالدموع،  عيناه  اغــَرْوَرَقــت  أٌب  هنا 
تأتي  ال  بأّنها  الفرحة  هــذه  يصف 
أول  ويستذكر  العمر.  في  مّرة  سوى 
الحربية:  الكلية  إلى  ابنه  دخول  أيام 
من  ــا  أوالدن على  ونقلق  نحزن  »كنا 
التي  والقسوة  والصعوبات  التعب 

كانوا يواجهونها في التدريب، ولكّننا 
التي  الصعوبات  قيمة  عرفنا  اليوم 
المسؤولية  ومعنى  الرجولية  نحتت 
منعرف  ما  »طلعنا  شخصيتهم...  في 
وال  صح«!  رّبوهن  هّني  ما  قّد  نرّبي 
المناسبة سوى  اليوم في هذه  يسعنا 
أن ندعو أن يحميهم اهلل ويرّد عنهم 
الذي  الوحيد  هو  الجيش  ألّن  األذى 
بوز  »في  دائًما  وهو  التضحيات  يدفع 

المدفع«.
األمهات  إحدى  وقفت  المنصة  قرب 
لتقّبله  االحتفال  بعد  ابنها  لقاء  تنتظر 
بين  من  مّيزُته  »لقد  الفخر...  قبلة 
أمامي  مّرت  بيدي.  له  ولّوحُت  المئات 
خالل االحتفال كل لحظة من السنوات 
حين  الكلية،  في  قضاها  التي  الثالث 
هو  عيَني،  عــن  األولـــى  للمرة  غــاب 
 60 لمدة  المنزل  خــارج  نام  وحيدي 
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ضيوف مغتربون وأجانب
إلى جانب األهالي والحضور، شارك في االحتفال بعيد الجيش مجموعة من الطالب المغتربين واألجانب، من 
ضمن برنامج السياحة السياسية الذي تنّظمه وزارة الخارجية اللبنانية بالتعاون مع طالب جامعيين يتخّصصون 
بالعالقات الدولية. إحدى المسؤوالت في هذا البرنامج عّبرت عن مدى أهمية االحتفال بالقول: »نريد أن نظهر 
للمغتربين واألجانب صورة لبنان بحضارته وثقافته، وأحد أركان هذه الصورة هو الجيش اللبناني حامي الوطن 

وأساس أمنه وأمانه وازدهاره«.



مأذونيته  على  حصل  وحين  يوًما، 
كل  في  وكان  بالقوة،  مّدني  األولــى 
والحمدهلل  البكاء.  من  يمنعني  مــّرة 
حّقق  به كونه  قلبي  فيكبر  اليوم  أراه 
صفوف  إلى  باالنتساب  الطفولة  حلم 
هذه  ــي  وف العسكرية،  المؤسسة 
اللحظة نسيُت كل الفترة الصعبة التي 

مّرت«.
ومن بين األهالي أيًضا أّم لم تعرف 

هذه  في  مشاعرها  عن  تعّبر  كيف 
المناسبة: »شعور ال يوَصف، لم أعرف 
أأبكي أم أضحك أم أزغرد أم أصفق...؟ 
يحميهم  اهلل  سوى  القول  يمكنني  ال 
من  مرحلة  انتهت  فاليوم  ويوّفقهم. 
من  عليهم  فيها  نقلق  كّنا  حياتهم 
البرد والتدريب في الشتاء والنوم خارج 
المنزل، ولكّنني كنُت خالل هذه الفترة 
الصعبة مطمئنة إلى أّنه أّمن مستقبله 

في أشرف مؤسسة في البلد«.
القرار  اتخاذ  على  ــاه  أخ شّجع  أخ 
وهو  الحربية،  بالكلية  بااللتحاق 
لبلوغه  وعّزة  بفرٍح  إليه  ينظر  اليوم 
المرحلة. والده عسكري متقاعد  هذه 
لقد  قائاًل:  بحماسٍة  يتحّدث  ومختار، 
الصعبة  واألوقـــات  ــاع  األوج اختبرنا 
حب  على  ونــشــأنــا  ترّبينا  ولكّننا 
قناعة  ولدينا  العسكرية،  المؤسسة 
وبمؤسساته  الوطن  بهذا  وإيمان 
أن  وفخرنا  هنا  سنستمر  لذا  األمنية، 
العسكرية  للمؤسسة  أوالدنــا  ينتمي 
الضمانة  ــة،  ــي األمــن والــمــؤســســات 
من  بعيًدا  وطننا  الستمرارية  الوحيدة 

االنتماءات الحزبية والطائفية«.
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الترتيب في القوىاإلسم والشهرة
الدورة

١الجيش - قوى البرمهدي سليمان
٢الجيش - قوى البرمايك كجك

٣الجيش - قوى البريوسف دميان
٤الجيش - قوى البرمصطفى بديع

٥الجيش - قوى البربشار يحي
٦الجيش - قوى البرايلي نخله

٧الجيش - قوى البرايلي جرداق
٨الجيش - قوى البرعلي الحاج سليمان

٩الجيش - قوى البرناهي جبر
١٠الجيش - قوى البرجوزاف صفير
١١الجيش - قوى البرمحمد عبداهلل
١٢الجيش - قوى البرمحمد رباح

١٣الجيش - قوى البرهالل رمضان
١٤الجيش - قوى البرجورج سركيس

١٥الجيش - قوى البرجاد خلف
١٦الجيش - قوى البرروي قطان

١٧الجيش - قوى البرشربل مرهج
١٨الجيش - قوى البرجوليان الحويك
١٩الجيش - قوى البرمحمود طالب
٢٠الجيش - قوى البرعلي الحسن
٢١الجيش - قوى البرطوني صليبا
٢٢الجيش - قوى البرجورج فاخوري
٢٣الجيش - قوى البرجمال الحايك
٢٤الجيش - قوى البرعباس زهري
٢٥الجيش - قوى البرشربل درغام
٢٦الجيش - قوى البرجورج خوري
٢٧الجيش - قوى البرطارق الذيب

٢٨الجيش - قوى البرايلي ونا

٢٩الجيش - قوى البرمحمد الحاج علي الدر
٣٠الجيش - قوى البرحيدر غدار

٣١الجيش - قوى البرمصطفى بصبوص
٣٢الجيش - قوى البرجهاد ابو زور

٣٣الجيش - قوى البركريم بو درغم
٣٤الجيش - قوى البرجوزيف الخوري

٣٥الجيش - قوى البرحسن شكر
٣٦الجيش - قوى البرخليل الخولي

٣٧الجيش - قوى البراسامه شرف الدين
٣٨الجيش - قوى البراحمد سالم
٣٩الجيش - قوى البرربيع شبيب
٤٠الجيش - قوى البرآندي نصور

٤١الجيش - قوى البرعبدو سمعان
٤٢الجيش - قوى البرانطوان الحايك

محمد ماضي الحاج 
حسين

٤٣الجيش - قوى البر

٤٤الجيش - قوى البرجوزيف دبو
٤٥الجيش - قوى البرمخلص عامر
٤٦الجيش - قوى البربيتر كوسا

٤٧الجيش - قوى البرسركيس فضل اهلل
٤٨الجيش - قوى البرابراهيم الصالح

٤٩الجيش - قوى البرسليم عيد
٥٠الجيش - قوى البرماريو الدبس

٥١الجيش - قوى البرمحمد اسماعيل
٥٢الجيش - قوى البرشربل الحالل

الضباط المتخّرجون
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٥٣الجيش - قوى البررودي ابو خليل
٥٤الجيش - قوى البرانطوني طنوس
٥٥الجيش - قوى البرجورج سلمان
٥٦الجيش - قوى البراشرف شيا

٥٧الجيش - قوى البرشربل حسون
٥٨الجيش - قوى البراسامه سعاده
٥٩الجيش - قوى البرايلي دومط
٦٠الجيش - قوى البررامي الحداد
٦١الجيش - قوى البرسلمان حنينو

٦٢الجيش - قوى البرحكمت ابو لطيف
٦٣الجيش - قوى البرعماد شيت

٦٤الجيش - قوى البرسعد الدين رمضان
٦٥الجيش - قوى البرجوزيف شمعون
٦٦الجيش - قوى البرمحمد الدروبي
٦٧الجيش - قوى البرحمزه موسى
٦٨الجيش - قوى البرعساف خليل

٦٩الجيش - قوى البرعدنان رضا السيد
٧٠الجيش - قوى البرحنا جبور فرنسيس
٧١الجيش - قوى البرأحمد حيدر حسن

٧٢الجيش - قوى البرحسنين طراف
٧٣الجيش - قوى البرخالد سليم
٧٤الجيش - قوى البرعمر عامر

٧٥الجيش - قوى البرسيمون غاتا
٧٦الجيش - قوى البرطوني كيروز

٧٧الجيش - قوى البرحمزة المصري
٧٨الجيش - قوى البرمارك الحوراني
٧٩الجيش - قوى البرايلي سلمان
٨٠الجيش - قوى البراحمد ضاوي
٨١الجيش - قوى البرتوماس شمو
٨٢الجيش - قوى البراتيان الحواط

٨٣الجيش - قوى البرذو الفقار الحجيري
٨٤الجيش - قوى البرالياس حيار

٨٥الجيش - قوى البرابراهيم يوسف
٨٦الجيش - قوى البرمحمد مدحت حمداش

٨٧الجيش - قوى البرمحمد شمص
٨٨الجيش - قوى البرجورج فرج

٨٩الجيش - قوى البرإيهاب حمدان
٩٠الجيش - قوى البرجوني ملكي
٩١الجيش - قوى البرحسين احمد

٩٢الجيش - قوى البرحسن عوض سلمان
٩٣الجيش - قوى البرريان ابو علي
٩٤الجيش - قوى البرحسين وهبي
٩٥الجيش - قوى البربدوي يمين
٩٦الجيش - قوى البرمايكل كعدي
٩٧الجيش - قوى البروائل دياب

٩٨الجيش - قوى البرانطوان مزهر
٩٩الجيش - قوى البرايهاب نابلسي

١٠٠الجيش - قوى البربهاء حمود
١٠١الجيش - قوى البرانطوني ابو بطرس

١٠٢الجيش - قوى البرانطوني شحاده
١٠٣الجيش - قوى البرشربل عيسى

١٠٤الجيش - قوى البرمسعد نصر اهلل
١٠٥الجيش - قوى البرجوزيف أبو جوده

١٠٦الجيش - قوى البررمزي ياسين
١٠٧الجيش - قوى البرايلي لبه جيان

١٠٨الجيش - قوى البرعبد الكريم بو صالح
١٠٩الجيش - قوى البرستيفن صليبا

١١٠الجيش - قوى البرمحمد علي الساحلي
١١١الجيش - قوى البرنصر ابو حيدر
١١٢الجيش - قوى البرفوأد الحويك
١١٣الجيش - قوى البرداود كويس
١١٤الجيش - قوى البرشربل كرم
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الترتيب في القوىاإلسم والشهرة
الدورة

١الجيش - قوى البرمهدي سليمان
٢الجيش - قوى البرمايك كجك

٣الجيش - قوى البريوسف دميان
٤الجيش - قوى البرمصطفى بديع

٥الجيش - قوى البربشار يحي
٦الجيش - قوى البرايلي نخله

٧الجيش - قوى البرايلي جرداق
٨الجيش - قوى البرعلي الحاج سليمان

٩الجيش - قوى البرناهي جبر
١٠الجيش - قوى البرجوزاف صفير
١١الجيش - قوى البرمحمد عبداهلل
١٢الجيش - قوى البرمحمد رباح

١٣الجيش - قوى البرهالل رمضان
١٤الجيش - قوى البرجورج سركيس

١٥الجيش - قوى البرجاد خلف
١٦الجيش - قوى البرروي قطان

١٧الجيش - قوى البرشربل مرهج
١٨الجيش - قوى البرجوليان الحويك
١٩الجيش - قوى البرمحمود طالب
٢٠الجيش - قوى البرعلي الحسن
٢١الجيش - قوى البرطوني صليبا
٢٢الجيش - قوى البرجورج فاخوري
٢٣الجيش - قوى البرجمال الحايك
٢٤الجيش - قوى البرعباس زهري
٢٥الجيش - قوى البرشربل درغام
٢٦الجيش - قوى البرجورج خوري
٢٧الجيش - قوى البرطارق الذيب

٢٨الجيش - قوى البرايلي ونا

٢٩الجيش - قوى البرمحمد الحاج علي الدر
٣٠الجيش - قوى البرحيدر غدار

٣١الجيش - قوى البرمصطفى بصبوص
٣٢الجيش - قوى البرجهاد ابو زور

٣٣الجيش - قوى البركريم بو درغم
٣٤الجيش - قوى البرجوزيف الخوري

٣٥الجيش - قوى البرحسن شكر
٣٦الجيش - قوى البرخليل الخولي

٣٧الجيش - قوى البراسامه شرف الدين
٣٨الجيش - قوى البراحمد سالم
٣٩الجيش - قوى البرربيع شبيب
٤٠الجيش - قوى البرآندي نصور

٤١الجيش - قوى البرعبدو سمعان
٤٢الجيش - قوى البرانطوان الحايك

محمد ماضي الحاج 
حسين

٤٣الجيش - قوى البر

٤٤الجيش - قوى البرجوزيف دبو
٤٥الجيش - قوى البرمخلص عامر
٤٦الجيش - قوى البربيتر كوسا

٤٧الجيش - قوى البرسركيس فضل اهلل
٤٨الجيش - قوى البرابراهيم الصالح

٤٩الجيش - قوى البرسليم عيد
٥٠الجيش - قوى البرماريو الدبس

٥١الجيش - قوى البرمحمد اسماعيل
٥٢الجيش - قوى البرشربل الحالل
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٥٣الجيش - قوى البررودي ابو خليل
٥٤الجيش - قوى البرانطوني طنوس
٥٥الجيش - قوى البرجورج سلمان
٥٦الجيش - قوى البراشرف شيا

٥٧الجيش - قوى البرشربل حسون
٥٨الجيش - قوى البراسامه سعاده
٥٩الجيش - قوى البرايلي دومط
٦٠الجيش - قوى البررامي الحداد
٦١الجيش - قوى البرسلمان حنينو

٦٢الجيش - قوى البرحكمت ابو لطيف
٦٣الجيش - قوى البرعماد شيت

٦٤الجيش - قوى البرسعد الدين رمضان
٦٥الجيش - قوى البرجوزيف شمعون
٦٦الجيش - قوى البرمحمد الدروبي
٦٧الجيش - قوى البرحمزه موسى
٦٨الجيش - قوى البرعساف خليل

٦٩الجيش - قوى البرعدنان رضا السيد
٧٠الجيش - قوى البرحنا جبور فرنسيس
٧١الجيش - قوى البرأحمد حيدر حسن

٧٢الجيش - قوى البرحسنين طراف
٧٣الجيش - قوى البرخالد سليم
٧٤الجيش - قوى البرعمر عامر

٧٥الجيش - قوى البرسيمون غاتا
٧٦الجيش - قوى البرطوني كيروز

٧٧الجيش - قوى البرحمزة المصري
٧٨الجيش - قوى البرمارك الحوراني
٧٩الجيش - قوى البرايلي سلمان
٨٠الجيش - قوى البراحمد ضاوي
٨١الجيش - قوى البرتوماس شمو
٨٢الجيش - قوى البراتيان الحواط

٨٣الجيش - قوى البرذو الفقار الحجيري
٨٤الجيش - قوى البرالياس حيار

٨٥الجيش - قوى البرابراهيم يوسف
٨٦الجيش - قوى البرمحمد مدحت حمداش

٨٧الجيش - قوى البرمحمد شمص
٨٨الجيش - قوى البرجورج فرج

٨٩الجيش - قوى البرإيهاب حمدان
٩٠الجيش - قوى البرجوني ملكي
٩١الجيش - قوى البرحسين احمد

٩٢الجيش - قوى البرحسن عوض سلمان
٩٣الجيش - قوى البرريان ابو علي
٩٤الجيش - قوى البرحسين وهبي
٩٥الجيش - قوى البربدوي يمين
٩٦الجيش - قوى البرمايكل كعدي
٩٧الجيش - قوى البروائل دياب

٩٨الجيش - قوى البرانطوان مزهر
٩٩الجيش - قوى البرايهاب نابلسي

١٠٠الجيش - قوى البربهاء حمود
١٠١الجيش - قوى البرانطوني ابو بطرس

١٠٢الجيش - قوى البرانطوني شحاده
١٠٣الجيش - قوى البرشربل عيسى

١٠٤الجيش - قوى البرمسعد نصر اهلل
١٠٥الجيش - قوى البرجوزيف أبو جوده

١٠٦الجيش - قوى البررمزي ياسين
١٠٧الجيش - قوى البرايلي لبه جيان

١٠٨الجيش - قوى البرعبد الكريم بو صالح
١٠٩الجيش - قوى البرستيفن صليبا

١١٠الجيش - قوى البرمحمد علي الساحلي
١١١الجيش - قوى البرنصر ابو حيدر
١١٢الجيش - قوى البرفوأد الحويك
١١٣الجيش - قوى البرداود كويس
١١٤الجيش - قوى البرشربل كرم

الضباط المتخّرجون



١١٥الجيش - قوى البرعادل الزين
١١٦الجيش - قوى البرجورج الشامي

١١٧الجيش - قوى البرجاد حسن
١١٨الجيش - قوى البراميليو بدر

١١٩الجيش - قوى البرجوزف نصار
١٢٠الجيش - قوى البرمحمد نصار

١٢١الجيش - قوى البرعبد الناصر سالم
١٢٢الجيش - قوى البرجمال بدران
١٢٣الجيش - قوى البرجيلبير سعيد
١٢٤الجيش - قوى البرايلي بيطار

١٢٥الجيش - قوى البرابراهيم محمود
١٢٦الجيش - قوى البرجوزيف رعد

١٢٧الجيش - قوى البرسليمان ابي عبداهلل
١٢٨الجيش - قوى البرعلي دياب

١٢٩الجيش - قوى البرحسام الهضام
١٣٠الجيش - قوى البربيار العلم

١٣١الجيش - قوى البرطانيوس راضي
١٣٢الجيش - قوى البرسامر عياش

١٣٣الجيش - قوى البراسحق الكفروني
١٣٤الجيش - قوى البربهاء البنا

١٣٥الجيش - قوى البرمحمود القعقور
١٣٦الجيش - قوى البرشربل عبد اهلل
١٣٧الجيش - قوى البرطوني الدويهي
١٣٨الجيش - قوى البرسيفاك غازاريان

١٣٩الجيش - قوى البرايلي الكوسا
١٤٠الجيش - قوى البرجاد جوخدار

١٤١الجيش - قوى البرشربل ابو حمد
١٤٢الجيش - قوى البرمحمد حسين
١٤٣الجيش - قوى البررواد شحود

١٤٤الجيش - قوى البرمحمود اللقيس

١٤٥الجيش - قوى البرعيسى حرز
١٤٦الجيش - قوى البرحسين علوية

١٤٧الجيش - قوى البرعلي برو
١٤٨الجيش - قوى البرجو واكيم
١٤٩الجيش - قوى البرفؤاد نخول
١٥٠الجيش - قوى البرعبود جريج
١٥١الجيش - قوى البرعلي مزنر

١الجيش- قوى الجوالياس رحمه
٢الجيش- قوى الجوجاك صراف
٣الجيش- قوى الجوالياس صقر

٤الجيش- قوى الجوجورج اسطفان
٥الجيش- قوى الجوماجد العريضي

٦الجيش- قوى الجوجو عون
٧الجيش- قوى الجوخليل يونس

٨الجيش- قوى الجوكريستيان سمعان
٩الجيش- قوى الجوريشار صعب

١الجيش- قوى البحرأدي لبس
٢الجيش- قوى البحرهمام هاشم

٣الجيش- قوى البحرعصام عبداهلل
٤الجيش- قوى البحرعباس عباس
٥الجيش- قوى البحرشادي ابراهيم

٦الجيش- قوى البحربالل الضو
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١١٥الجيش - قوى البرعادل الزين
١١٦الجيش - قوى البرجورج الشامي

١١٧الجيش - قوى البرجاد حسن
١١٨الجيش - قوى البراميليو بدر

١١٩الجيش - قوى البرجوزف نصار
١٢٠الجيش - قوى البرمحمد نصار

١٢١الجيش - قوى البرعبد الناصر سالم
١٢٢الجيش - قوى البرجمال بدران
١٢٣الجيش - قوى البرجيلبير سعيد
١٢٤الجيش - قوى البرايلي بيطار

١٢٥الجيش - قوى البرابراهيم محمود
١٢٦الجيش - قوى البرجوزيف رعد

١٢٧الجيش - قوى البرسليمان ابي عبداهلل
١٢٨الجيش - قوى البرعلي دياب

١٢٩الجيش - قوى البرحسام الهضام
١٣٠الجيش - قوى البربيار العلم

١٣١الجيش - قوى البرطانيوس راضي
١٣٢الجيش - قوى البرسامر عياش

١٣٣الجيش - قوى البراسحق الكفروني
١٣٤الجيش - قوى البربهاء البنا

١٣٥الجيش - قوى البرمحمود القعقور
١٣٦الجيش - قوى البرشربل عبد اهلل
١٣٧الجيش - قوى البرطوني الدويهي
١٣٨الجيش - قوى البرسيفاك غازاريان

١٣٩الجيش - قوى البرايلي الكوسا
١٤٠الجيش - قوى البرجاد جوخدار

١٤١الجيش - قوى البرشربل ابو حمد
١٤٢الجيش - قوى البرمحمد حسين
١٤٣الجيش - قوى البررواد شحود

١٤٤الجيش - قوى البرمحمود اللقيس

١٤٥الجيش - قوى البرعيسى حرز
١٤٦الجيش - قوى البرحسين علوية

١٤٧الجيش - قوى البرعلي برو
١٤٨الجيش - قوى البرجو واكيم
١٤٩الجيش - قوى البرفؤاد نخول
١٥٠الجيش - قوى البرعبود جريج
١٥١الجيش - قوى البرعلي مزنر

١الجيش- قوى الجوالياس رحمه
٢الجيش- قوى الجوايليو البازي
٣الجيش- قوى الجوجاك صراف
٤الجيش- قوى الجوالياس صقر

٥الجيش- قوى الجوجورج اسطفان
٦الجيش- قوى الجوماجد العريضي

٧الجيش- قوى الجوجو عون
٨الجيش- قوى الجومهدي عواضه
٩الجيش- قوى الجوخليل يونس

١٠الجيش- قوى الجوكريستيان سمعان
١١الجيش- قوى الجوريشار صعب

١الجيش- قوى البحرأدي لبس
٢الجيش- قوى البحرهمام هاشم

٣الجيش- قوى البحرعصام عبداهلل
٤الجيش- قوى البحرعباس عباس
٥الجيش- قوى البحرشادي ابراهيم

٦الجيش- قوى البحربالل الضو
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الترتيب في القوىاإلسم والشهرة
الدورة

١قوى األمن الداخلي - قوى البركيفن صقر
٢قوى األمن الداخلي - قوى البرمحمد فخر الدين
٣قوى األمن الداخلي - قوى البرمروان ابو خير
٤قوى األمن الداخلي - قوى البرجان بول عون
٥قوى األمن الداخلي - قوى البرماريو طعمه
٦قوى األمن الداخلي - قوى البرعنان ابو رافع
٧قوى األمن الداخلي - قوى البرعالء ابو شقرا

٨قوى األمن الداخلي - قوى البرعلي االكبر حميه
محمد صفي 

الدين
٩قوى األمن الداخلي - قوى البر

١٠قوى األمن الداخلي - قوى البرفادي حمزه
١١قوى األمن الداخلي - قوى البرأحمد طبيخ
١٢قوى األمن الداخلي - قوى البرحنا الخوري

١٣قوى األمن الداخلي - قوى البردانيال حسن
١٤قوى األمن الداخلي - قوى البركيفن كعدي

عبد الرؤوف الحاج 
شحادة

١٥قوى األمن الداخلي - قوى البر

١٦قوى األمن الداخلي - قوى البرحسين القاق
١٧قوى األمن الداخلي - قوى البرجرجس اللقيس
١٨قوى األمن الداخلي - قوى البرهادي فرنجية

١٩قوى األمن الداخلي - قوى البرمحمد رّيا
٢٠قوى األمن الداخلي - قوى البرفراس عبداهلل
٢١قوى األمن الداخلي - قوى البرعلي الموسوي
٢٢قوى األمن الداخلي - قوى البربشار الحلبي

٢٣قوى األمن الداخلي - قوى البرمحمد الضيقه
٢٤قوى األمن الداخلي - قوى البرنجيب سالم

٢٥قوى األمن الداخلي - قوى البرميشال ابو حيدر
٢٦قوى األمن الداخلي - قوى البرسالم مالك
٢٧قوى األمن الداخلي - قوى البرعلي دمج

٢٨قوى األمن الداخلي - قوى البرعلي بيضون

٢٩قوى األمن الداخلي - قوى البروئام عاكوم
٣٠قوى األمن الداخلي - قوى البرجبريل الخطيب
٣١قوى األمن الداخلي - قوى البرحسين شهاب
٣٢قوى األمن الداخلي - قوى البرجيرار الخوري
احمد صالح 

الموسوي
٣٣قوى األمن الداخلي - قوى البر

٣٤قوى األمن الداخلي - قوى البرجان بسترس
٣٥قوى األمن الداخلي - قوى البرانطونيو عطااهلل

٣٦قوى األمن الداخلي - قوى البروائل عبده
٣٧قوى األمن الداخلي - قوى البرشربل الحاج

٣٨قوى األمن الداخلي - قوى البرجوزف جرجس
٣٩قوى األمن الداخلي - قوى البروئام العماطوري

٤٠قوى األمن الداخلي - قوى البرشربل صفير
٤١قوى األمن الداخلي - قوى البرجاك الحايك
٤٢قوى األمن الداخلي - قوى البرعساف فريجه
٤٣قوى األمن الداخلي - قوى البرالكسي روحانا
٤٤قوى األمن الداخلي - قوى البرهادي الهاشم
٤٥قوى األمن الداخلي - قوى البروسام عثمان
٤٦قوى األمن الداخلي - قوى البرمحمد الشامي
٤٧قوى األمن الداخلي - قوى البرحسين سرور
٤٨قوى األمن الداخلي - قوى البرايهاب قانصو

٤٩قوى األمن الداخلي - قوى البرميشال سليمان
٥٠قوى األمن الداخلي - قوى البرنديم البيطار
٥١قوى األمن الداخلي - قوى البرايلي فريجه

٥٢قوى األمن الداخلي - قوى البرجوزيف زراقط
٥٣قوى األمن الداخلي - قوى البرروي نيسي
٥٤قوى األمن الداخلي - قوى البركيفن سعد
٥٥قوى األمن الداخلي - قوى البرعلي شرف

٥٦قوى األمن الداخلي - قوى البريوسف عون
٥٧قوى األمن الداخلي - قوى البركريم بصبوص

الضباط المتخّرجون
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٥٨قوى األمن الداخلي - قوى البررودي مطر
٥٩قوى األمن الداخلي - قوى البرمحمد الموسوي
٦٠قوى األمن الداخلي - قوى البرجورجيو الدمعه

٦١قوى األمن الداخلي - قوى البرطوني خازن
٦٢قوى األمن الداخلي - قوى البرماريو ديب

٦٣قوى األمن الداخلي - قوى البراحمد البلهوان
٦٤قوى األمن الداخلي - قوى البراحمد عبود

٦٥قوى األمن الداخلي - قوى البراميل بو شبل
٦٦قوى األمن الداخلي - قوى البرروي غانم

٦٧قوى األمن الداخلي - قوى البرشحاده معلوف
٦٨قوى األمن الداخلي - قوى البرعبداهلل عامر
٦٩قوى األمن الداخلي - قوى البرحسام حالل

٧٠قوى األمن الداخلي - قوى البرمايكل مسلم
٧١قوى األمن الداخلي - قوى البرباسل حميه

٧٢قوى األمن الداخلي - قوى البرماريو شلهوب
٧٣قوى األمن الداخلي - قوى البراحمد صدقة
٧٤قوى األمن الداخلي - قوى البرهادي الراعي

٧٥قوى األمن الداخلي - قوى البرابراهيم سليمان
٧٦قوى األمن الداخلي - قوى البرسيرجيو كشيشيان

٧٧قوى األمن الداخلي - قوى البرريان الشامي
٧٨قوى األمن الداخلي - قوى البرمحمد علي كرنيب

٧٩قوى األمن الداخلي - قوى البركريم كنعان
٨٠قوى األمن الداخلي - قوى البرايليا النجار

٨١قوى األمن الداخلي - قوى البرشربل الشماس
٨٢قوى األمن الداخلي - قوى البروائل عبد اهلل
٨٣قوى األمن الداخلي - قوى البراحمد العكاري

٨٤قوى األمن الداخلي - قوى البرمحمد بصبوص
وهيب بطرس 
الياس فضول

٨٥قوى األمن الداخلي - قوى البر

٨٦قوى األمن الداخلي - قوى البرفؤاد العمري
٨٧قوى األمن الداخلي - قوى البرمصطفى عواد
٨٨قوى األمن الداخلي - قوى البرداود العاقوري

٨٩قوى األمن الداخلي - قوى البرجاد نصر
٩٠قوى األمن الداخلي - قوى البركارل جرجس

الترتيب في القوىاإلسم والشهرة
الدورة

١المديرية العامة لألمن العامهادي شمص
٢المديرية العامة لألمن العامايلي كساب

٣المديرية العامة لألمن العاممحسن ابراهيم
٤المديرية العامة لألمن العامسام صقر
٥المديرية العامة لألمن العامراين نصار

٦المديرية العامة لألمن العامهوسب يوسف
٧المديرية العامة لألمن العامعلي العلي

٨المديرية العامة لألمن العامطارق الرحمون
٩المديرية العامة لألمن العامنهاد العياش
١٠المديرية العامة لألمن العامسليم مشرف
١١المديرية العامة لألمن العامسامر جروج

الترتيب في القوىاإلسم والشهرة
الدورة

١المديرية العامة للجماركانطوان قزيلي
٢المديرية العامة للجماركروبين البعيني

الضباط المتخّرجون





زيارة تهنئة

الرئيس عون: األمن مقّدس

اإليمان واإلرادة ومحبة الشعب
عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  ألقى  اللقاء،  في مستهل 
كلمة شّدد فيها على أّن الجيش سيظل عيًنا ساهرة على طول 
سيادتنا،  على  اعتداء  محاولة  أي  لمواجهة  متأّهبة  الحدود، 
وعيًنا راعية لالستقرار الداخلي وحماية الحريات والديمقراطية.
بقضيٍة  إيمان  إّنما  فقط،  عسكرًيا  ليس  سالحنا  وأضاف: 
ممهورة بالدم منذ اللحظة األولى الرتدائنا البزة العسكرية. 
بأّن جيشه  آمن  ومحّبة شعب  إرادة صلبة  أيًضا  سالحنا هو 

وحده، هو الكفيل بالمحافظة على كرامته وسيادته.

الجيش أمانة بين أيديكم
جانب  إلى  الجمهورية  رئيس  بوقوف  الجيش  قائد  ونّوه 
ودعمها،  قدراتها  »تعزيز  إلى  وبسعيه  العسكرية  المؤسسة 
»مشاركته  إلى  مشيًرا  معنوًيا«،  استهدافها  غمرة  في  حتى 
قائاًل:  وتابع  الشهادة«.  لحظات  كما  النصر  لحظات  أبنائها 
»عرفناك أًبا، أًخا، صديًقا، ورفيق سالح... مّنا لكم كل التحية، 
العسكري  أنتم  لديكم.  أمانة  وعسكرييه  الجيش  مودعين 

األول«.
الرابع  جيشنا  عيد  في  الرئيس،  »فخامة  بالقول:  وختم 
قبلة  العسكرية  المؤسسة  تبقى  أن  مّنا  عهد  والسبعين، 
صمام  تبقى  أن  ووعد  فخرهم،  ومدعاة  اللبنانيين  أنظار 

قدر  على  سنبقى  الوطن.  أبناء  لكل  الجامع  والحضن  األمان 
ثقتهم وآمالهم ومحبتهم. فألجلهم يتحول الشرف والتضحية 

والوفاء أمًنا وازدهاًرا وإنماء«.

الرئيس عون
رّد الرئيس مهّنًئا الوفد بالمناسبة، متمنًيا أن ال يختبر الجيش 
أزمات  من  العسكرية  حياته  خالل  بها  مّر  التي  الصعوبات 
التضحيات  بذل  وفرضت  الخوف  من  الكثير  تخّللها  دموية 
الظروف حيث ال  أنفسنا في بعض  نجد  الجسام. وقال: »قد 
تتعدد الخيارات، وتتطّلب اتخاذ القرارات الفورية والمبادرات 
السريعة لتثبيت الحق«، منّوًها بأّن لبنان أصبح اليوم يتمتع 
التأثير  أو خارجية  بمناعٍة لن تستطيع أي قوة داخلية كانت 

بها، ومؤكًدا أّن االستقرار الذي ينعم به ُدِفَع ثمنه غالًيا.
وشّدد الرئيس عون على أّنه »من الممنوع التفريط باألمن 
الغالي والنفيس من  لبنان دفع  ألّنه مقدس«، ال سّيما وأّن 
نعد  لم  ونحن  اآلخرين،  حروب  بسبب  واستقراره  اقتصاده 
استقرار  الاّل  حال  إلى  نعود  أن  كان،  سبب  وألي  مستعدين 

التي اختبرناها في السابق«.
جانب  إلى  الدائم  الوقوف  بتأكيده  عون  الرئيس  وختم 
المؤسسة العسكرية، متمنًيا للوفد المزيد من العطاء والبذل 

في سبيل المحافظة على أمن لبنان واستقراره.
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شّدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أّنه »من الممنوع التفريط باألمن ألّنه مقّدس«، ال سّيما وأّن لبنان دفع 
الغالي والنفيس من اقتصاده واستقراره بسبب حروب اآلخرين، ونحن لم نعد مستعدين وألي سبب كان، أن نعود إلى 
حال الاّل استقرار التي اختبرناها في السابق. كالم رئيس الجمهورية جاء خالل استقباله قائد الجيش العماد جوزاف عون مع 

ضباط القيادة، في زيارة تهنئة بعيد الجيش.





أمر اليوم
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أّيها العسكريون
من  الكثير  العسكرية، شهدت  المؤسسة  ُعْمر  من  سنوات 
المرارات، فلم تأخذنا نشوة  المحطات واالنتصارات وبعض 
أعيننا  العثرات، وكنا نضع نصب  النصر، ولم تكسرنا بعض 
نحن  وها  المشترك؛  والعيش  األهلي  السلم  على  الحفاظ 
بين  مكان  وأاّل  الــوراء،  إلى  إطالًقا  عودة  أاّل  نؤكد  اليوم 
الشحن  للغة  نسمح  لن  وأّننا  والتشرذم،  للفرقة  اللبنانيين 

والتحريض بإيقاظ الفتنة.

أّيها العسكريون
وواكبتم  إليكم،  الموكلة  بالواجبات  نهضتم  لطالما 
مخلصين  ــا  ــّراًس ح فكنتم  الــدســتــوريــة،  االستحقاقات 
المهمات  إنجاح  إلى هدٍف وحيد هو  للديمقراطية، تسعون 
التي ُكلِّفتم بها. هكذا تعّلمنا من المبادئ التي نشأنا عليها 
اعتبار  وال  الواجب،  أداء  هي  واألخيـرة  األولــى  الغايــة  أّن 

منصــٍب من  أو  هنــا  مركــٍز من  في  هــدٍف شخصــي  ألي 
هنـاك.

أّيها العسكريون
ا  ما زال العدو اإلسرائيلي ُيْمِعُن في انتهاك سيادة لبنان برًّ
ا. وعلى مدى عقود ارتقى العديد من العسكريين  وبحًرا وجوًّ
والمدنيين شهداء من جّراء اعتداءاته المتكّررة. وبجهودكم 
وتضحياتكم سنستمّر في مواجهة أطماعه وفي التصّدي له 

ومواجهة اإلرهاب.
والجرحى،  للمعّوقين  والشفاء  والصبر  للشهداء،  الرحمة 
نحفظ  وأن  تضحياتهم،  مستوى  على  نبقى  أن  مّنا  وعهٌد 
مهما  المسؤولية  قدر  على  ونكون  األمانة  ونصون  القَسم 

غلت التضحيات وعُظمت الصعوبات.

والسبعين،  الرابع  الجيش  عيد  مناسبة  في 
إلى  عون   جوزاف  العماد  الجيش  قائد  وّجه 
خالله  من  باعًثا  اليوم«،  »أمر  العسكريين 
مستهّله  في  أّكد  حين  ففي  رسالة.  من  أكثر 

أّن الجيش لن يسمح للغة الشحن والتحريض 
للديمقراطية،  حارس  بأّنه  ذّكر  الفتنة،  بإيقاظ 

التي  التضحيات  مستوى  على  بالبقاء  متعهًدا 
قّدمها الشهداء والجرحى.

 في ما يلي نص »أمر اليوم«.

قائد الجيش:
لن نسمح 

بإيقاظ الفتـنة
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تكريم الشهداء عشية األول من آب:
تقاليد تكّرس اللحمة وتجسد الوفاء

شهداءه  الجيش  كّرم  آب،  من  األول  عشية 
أكاليل  العسكريون  خاللها  حمل  احتفاالت  في 

اليوم«، وفي ظل  »أمر  وُتلي  التذكارية  األنصاب  إلى  الزهر 
العلم انطلقت صيحات: »لن ننساهم أبًدا«.

عسكري  احتفال  ُأقيم  اليرزة،  في  الجيش  قيادة  مقر  في 
الجيش  قائد  ممثاًل  العرم  أمين  الركن  اللواء  ترأسه  رمزي 
األركان وضباط  رئيس  نواب  العماد جوزاف عون، وحضره 

أجهزة القيادة.

وقد تال رئيس األركان »أمر اليوم« على العسكريين 
واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة، ثم 
وضع إكلياًل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على 

النصب التذكاري لشهداء الجيش.
المناطق  قــيــادات  فــي  مماثلة  احتفاالت  ــرت  وج
والبحرية،  الجوية  الــقــوات  وقيادتي  العسكرية، 
المناطق  قيادات  في  والثكنات.  المواقع  سائر  وفي 
العسكرية كان أهالي الشهداء إلى جانب العسكريين 
في  والمدعوين،  اللبنانية  المسلحة  القوى  وقدماء 

تكريم من افتدوا الوطن بدمائهم.

الباب  التضحية هو  أّن تقديس  أبناءها، وتثبت  التي تحتضن  المؤسسة  اللحمة في  تقاليد تكّرس  العسكرية  الحياة  في 
األوسع للفرح. فالعيد ال يطّل إاّل عقب تكريم من صنعت دماؤهم األعياد.

إّنه الوفاء تجسده احتفاالت رمزية في ظل العلم.

تحية وفاء
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أكاليل على أضرحة القادة المتوفين

الشهداء  نشيد  الجميع  أنشد  الوفاء،  يجّلله  مشهٍد  وفي 
الموتى  عزفة  عقب  النشيد  عزفت  التي  الموسيقى  مرافقين 

والزمة النشيد الوطني.
االحتفاالت:  من  كٍل  في  العرض  قائد  رّدد  حين  وفي 
ينسوا  لن  أّنهم  العسكريون  أّكــد  شهداءنا«،  »لنتذكر 
رفاقهم الشهداء، فصرخوا ثالًثا: »لن ننساهم أبًدا«، ليصار 

بعد ذلك إلى تالوة »أمر اليوم« وعرض التحية. ومعلوم أّن 
االحتفال يبدأ بتكريم العلم، وينتهي بتنكيسه طوال اليوم 

إجالاًل ألرواح من استشهدوا ليظل مرفوًعا.

في إطار الوفاء لمن بذلوا جهودهم في سبيل المؤسسة، قامت وفود عسكرية بوضع أكاليل من الزهر باسم 
العماد قائد الجيش على أضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب )غزير(، 
العماد جان نجيم )كفرتيه(، اللواء عادل شهاب )رأس النبع(، العماد إميل البستاني )حارة صخر(، العماد اسكندر 
غانم )صغبين(، العماد حنا سعيد )القليعة - مرجعيون(، العماد ابراهيم طنوس )القطلبة - القبيات(، والعماد 

فكتور خوري )عمشيت(.



استقبل وزير الدفاع الوطني الياس 
 Florence بو صعب نظيرته الفرنسية
في  مرافق،  وفٍد  رأس  على   Barley
التقت  لبنان  إلى  رسمية  زيارة  إطار 

خاللها عدًدا من المسؤولين. 
وعرض الوزير بو صعب مع الوزيرة 
قدرات  بتعزيز  تتعلق  شؤوًنا   Barley
مؤتمر  مقررات  من  انطالًقا  الجيش، 
روما 2. وقد ُعقد لهذه الغاية اجتماٌع 
الجيش  أركـــان  رئيس  نائب  ضــّم 
البحري  الــركــن  العميد  للتخطيط 
رئيس  ونــائــب  سركيس،  جــوزيــف 
الركن  العميد  للتجهيز  الجيش  أركان 
البحرية  القوات  وقائد  نصر،  زيــاد 
ضاهر،  حسني  البحري  الركن  العميد 
الركن  العميد  الجوية  القوات  وقائد 
أعضاء  عن  فضاًل  هيكل  زياد  الطيار 

 .Barley الوفد المرافق للوزيرة
قرض  تفاصيل  المجتمعون  ناقش 
تعزيز  إلــى  يهدف  الــذي   »2 ــا  »روم
والبحرية  الجوية  الــقــوات  قـــدرات 
اّتباعها  الواجب  واآللية  اللبنانية، 
والتي  الــمــوضــوع،  ــذا  ه فــي  للبت 
دفتر  الجيش  قيادة  بإعداد  تقضي 
دة  ن المواصفات المحدَّ شروط يتضمَّ
لحاجــات الجيــش ليصــار بعــد ذلك 
إلى استدراج العروض من الشركــات 

الفرنسيــة.
المستمّر  دعمها  على  فرنسا  صعب  بو  الوزير  شكر  وقد 
البلدين.  بين  تربط  التي  العالقة  ًنا  مثمِّ اللبناني،  للجيش 
بدورها، أشارت الوزيرة الفرنسية إلى أنَّه من المتوّقع توقيـع 
زيارة  مع  بالتزامن  المقبل  الثاني  تشرين  شهر  في  العقد 

الرئيـس ماكـرون للبنان.
كذلك، التقت الوزيرة Barley والوفد المرافق قائد الجيش 
العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، وبحثا في عالقات 

التعاون بين جيشي البلدين.

من المفكرة
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وزيرة الدفاع الفرنسية في اليرزة
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وزير الدفاع الوطني يستقبل سفراء ووفوًدا

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في اليرزة عدًدا من السفراء، وبحث معهم األوضاع العامة في لبنان والمنطقة، 
وعالقات التعاون العسكري في مجال ضبط الحدود، وسبل متابعة هذه اآللية وتطويرها.

كذلك، استعرض مع وفود عسكرية موضوع الهبات والتجهيزات التي تقّدمها الواليات المتحدة األميركية للبنان وباألخص 
لألفواج المنتشرة على الحدود. 

كما عرض مع وفد من األمم المتحدة المستجدات على الساحة اللبنانية، وسبل تفعيل عملية إعادة النازحين السوريين إلى 
بالدهم، واألوضاع على الحدود الجنوبية.

Emmanuelle Lamoureux سفيرة كندا

Tarja Fernandez سفيرة فنلندا 

Monika Schmutz Kirgoz سفيرة سويسرا

Massimo Marotti سفير إيطاليا
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Chris Rampling سفير بريطانيا

الفريـق  األوسط  الشرق  لشؤون  البريطانية  الدفاع  وزارة  مستشاري  كبير 
المقــدم  العسكــري  والمـلحــق   Rampling والسـفـيــر   John Lorimer

Alex Hilton

القائم بأعمال السفارة اإليرانية أحمد الحسيني

سفير كوريا الجنوبية Man-Lee Yeongسفير اليمن عبد اللـه دعيس

والملحق   Youri Sloka الُمقيم في دمشق بيالروسيا  سفير جمهورية 
Donis Stazivich العسكري المقدم

فريق  ورئيس   Alex Hilton المقدم  البريطاني  العسكري  الملحق 
التدريب اإلستشاري البريطاني المقدم Giles Taylor ومديرة برنامج 

ضبط الحدود لدى السفارة البريطانية اآلنسة سارة قرنفل

Marian Warba سفير النمسا







٥3

قنصل السيشيل السيد محمد عبد الجليل

Jan Kubis المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنان

لبنان  في  المتحدة  األمم  قبل  من  المعتمد  اإلنسانية  الشؤون  منسق 
 Philippe Lazarini

عضو لجنة التسّلح في مجلس الشيوخ األميركي Eric Trager في حضور 
السفيرة Elizabeth Richard ووفد مرافق

استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب في مكتبه 
درًعا  وسّلمه  الجبيلي  إيلي  البحري  النقيب  الوزارة،  في 
تكريمية إلحرازه نتائج مشرفة جعلته يتفّوق على زمالئه 
اإليطاليين في  األجانب والمهندسين  الطالب  من بين 
البحرية  الجيوماتيكا  في  ماجستير  دورة  متابعته  أثناء 

في إيطاليا.
النجاح الوحيد الذي  وتجدر اإلشارة إلى أّن هذا ليس 
في  دفعته  على  تفّوق  فهو  الجبيلي،  النقيب  حققه 
التالمذة  على  أواًل  وُصّنف  البريطانية،  البحرية  الكلية 
معدل  أعلى  على  حصوله  بعد  واألجانب  البريطانيين 
الملكية  البحرية  في  الهيدروغرافيا  مدرسة  تاريخ  في 
البريطانية في جامعة بليموث. ثم كّلل سيرته الناجحة 
وهو  البحرية«،  الجيوماتيكا  في  »ماجستير  في  بتفّوقه 
جامعة  في  الجيوفيزياء  مجال  في  دكتواره  طالب  حالًيا 

جنوى في إيطاليا.
قدوة  وأمثاله  الجبيلي  النقيب  الدفاع  وزارة  وتعتبر 
للشباب الذين يجب أن يحتذى بهم في اإلدارة العامة 
لهم  وتتمنى  وإنجازاتهم  بقدراتهم  وتعتز  لبنان،  في 

الوصول إلى أعلى المراتب.

... ويستقبل النقيب البحري الجبيلي مكّرًما





من المفكرة
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قائد الجيش 
يستعرض األوضاع العامة وعالقات التعاون مع عدٍد من الزّوار

سفير إيطاليا Massimo Marotti والملحق العسكري العقيد 
Massimiliano Sforza

سفير بريطانيا Chris Rampling على رأس وفٍد مرافق

استعرض قائد الجيش العماد جوزاف عون األوضاع العامة في لبنان والمنطقة، في لقاءات مع عدد من السفراء والملحقين 
العسكريين. 

كذلك، استعرض مع وفود عسكرية أجنبية عالقات التعاون، واألوضاع على الحدود الجنوبية. كما تناول مع زواره أوضاع 
النازحين السوريين في لبنان، وأوضاع المخيمات الفلسطينية، وبحث في شؤون تتعّلق بمكافحة اإلرهاب. 

 Georg Birgelen سفير ألمانيا
Richard von Stetten والملحق العسكري المقدم

سفير إسبانيا Jose Maria Ferre de la Pena مع الملحق العسكري 
Fernando Royo العقيد
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المستشار االستراتيجي لبرنامج التعاون األمني البريطاني 
Lamb Graeme الجنرال المتقاعد

Jan Kubis المنسق الخاص لألمين العام لألمم المتحدة في لبنانEric Trag عضو لجنة التسّلح في مجلس النواب األميركي

سفير سوريا علي عبد الكريم علي

قائد العمليات الخاصة المشتركة األميركية 
Lieutenant General Scott Howell

القائم بأعمال السفارة اإليرانية أحمد الحسيني 
والملحق العسكري العقيد حبيب اللـه عليزاده باوير 
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الجرائم  لمكافحة  المتحدة  األمم  مكتب  في  اإلرهاب  الوقاية من  فرع  رئيس 
 Masood Karimipour والمخدرات السيد

الوزير الفلسطيني لشؤون الالجئين عزام األحمد، يرافقه السفير الفلسطيني 
في لبنان السيد أشرف دبور وأمين سر منظمة التحرير السيد فتحي أبو العردات

 Christophe Martin لبنان  األحمر في  للصليب  الدولية  اللجنة  بعثة  رئيس 
على رأس وفٍد مرافق

وفد من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة األمين العام روجيه هاني

 Task Force For Lebanon وفد من
Edward Gabriel برئاسة السيد



لن ننساهم

6٠

رسالة القائد إلى اإلرهابيين من الجرود
»هنا ُعثر على رفاة العسكريين شهداء اإلرهاب الغادر«، عبارة ُنِقَشت على صخوٍر باتت إطاًرا لصور أبطاٍل افتدوا لبنان 
بحياتهم وحموه من إرهاٍب أراد أن يحّول وطننا إلى إمارٍة له. في صقيع الجرود وبين رمالها القاحلة تشمخ صور ١٣ 
من شهدائنا األبرار )الذين كانوا اخُتطفوا على يد اإلرهاب في آب ٢٠١٤(، في مكان استشهادهم في منطقة وادي الدب 
- جرود عرسال، رمًزا النتصار الجيش على اإلرهاب الغادر. فباسمهم ُأطِلَقت عملية »فجر الجرود« وتكريًما لهم وتخليًدا 

لدمائهم ُأقيم هذا النصب.

وتاريخ  العسكري  تاريخنا  في  المشّرفة  النقطة  هذه  من 
بالتراب  وأجسادهم  الشهداء  دماء  فيها  ُجِبَلت  التي  لبنان، 
المحطة  هذه  ومن  جرودنا،  على  بزغ  جديًدا  فجًرا  فأزهرت 

إكمال  على  ــراًرا  وإص عزًما  الجيش  زادت  التي  المفصلية 
قائد  اختصر  الداخل،  وفي  الحدود  على  األمنية  مهمته 
الجيش العماد جوزاف عون في زيارته الخاطفة إلى الجرود 

ندين البلعة خيراهلل



6١

في الذكرى الثانية لمعركة »فجر الجرود«، عظمة هذا اإلنجاز 
للدفاع  ُتبنى  »الجيوش  أّن  أّكد  هنا  ومن  وشعلة...  بإكليٍل 
عن أرضها وشعبها، وهذه وظيفتنا«. ووّجه رسالًة صارمًة 

إلى اإلرهاب، بأّنه سيدفع ثمن فعلته.
افترشها  التي  الجرداء  الجبال  في  الوعرة  الطرقات  على 
عسكرييه  تجاعيد  رمالها  وخّطت  أشهر،  مدى  على  جيشنا 
ولّونت شمسها وجوههم، سار موكب القيادة عابًرا الجرود 
تسييجه  تّم  الذي  للشهداء،  التذكاري  النصب  إلى  وصواًل 
وإحاطته بأشجار الكرز التي ارتوت من دماء هؤالء الشهداء. 
الوفاء  شعلة  الشعلة،  عــون  العماد  أضــاء  النصب  وعند 
يستشهدوا  لم  فلو  علينا،  »الغالية  ولدمائهم  لبطوالتهم 
لما بقينا أحياء«. وبعّزٍة وحسرٍة مًعا، وضع إكلياًل من الزهر 

ووقف الجميع دقيقة صمٍت مؤّدين التحية إجالاًل.
العسكريين،  وإلى  القادمة  األجيال  إلى  كلمًة  القائد  وّجه 
والشهداء الـ13: الرقيب محمد يوسف، الرقيب سيف ذبيان، 
علي  الرقيب  وهبه،  الرقيب مصطفى  المصري،  علي  الرقيب 
العريف  حسن،  خالد  العريف  البزال،  علي  الرقيب  السيد، 
الحاج  علي  العريف  مغيط،  إبراهيم  العريف  عمار،  حسين 
والعريف  خضر  يحيى  العريف  حمية،  محمد  العريف  حسن، 
أبًدا،  ننساهم  عباس مدلج: »نحن ال ننسى شهداءنا، ولن 
اإليجابي  بشقَّيها  عرسال  واقعة  سنتذّكر  عام  كل  وفي 
بخيٍر وأمان«. وتمّنى  البلد  أن يعيش  أمل  والمأسوي، على 
الطريق  هذا  تعبيد  من  األيــام  من  يوٍم  في  »نتمّكن  أن 

ليشهد الناس على ما فعلته يد اإلرهاب!«.







العسكرية  المؤسسة  تطوير  خطة  متابعته  ــار  إط فــي 
واالهتمام الخاص الذي أواله للقطاع الصحي فيها، تفّقد قائد 
فرًعا وقسًما جديدين في  وافتتح  العسكرية  الطبابة  الجيش 
المستشفى العسكري المركزي، معلًنا أّن التخفيضات لن تطال 
ميزانية الطبابة، مؤكًدا أّن القيادة اتخذت اإلجراءات المناسبة 

في هذا الصدد.

التخفيضات لن تطال الطبابة
تلّقي  وفرع  للعظم،  جديًدا  قسًما  عون  العماد  افتتح  وقد 
يتمتع  الذي  الطبية  الخدمات  مراقبة  جهاز  في  االتصاالت 

إلى  المرضى  دخول  عملية  يراقب  إّنه  إذ  خاصة،  بأهميٍة 
أي  يسد  الذي  األمر  منها،  وخروجهم  المدنية  المستشفيات 

منفذ للهدر في هذا المجال.
كذلك، تفّقد العماد عون فرع األمراض الداخلية الذي تّمت 
غسيل  قسم  وفي  الطبية.  المعدات  بأحدث  وُجّهز  توسعته، 
الكلى الذي ُيعتبر من أهم أقسام المستشفى وقد شهد أيًضا 
نقلة نوعية  على صعيد المعدات، زار قائد الجيش المرضى 

واطمأّن إلى أحوالهم وصحتهم. 
خالل الجولة أشار العماد عون إلى أّن الطبابة هي جهد يومي 
سواء  للعسكريين  الصحية  الخدمات  أفضل  لتأمين  متواصل 
كانوا في الخدمة الفعلية أو في التقاعد. وأكد أّنها جزء أساسي 
القتالية بالنسبة  القتال وتوازي بأهميتها األعمال  من خدمة 
إلى العسكريين الموجودين عند الخطوط األمامية. وإذ لفت 
لتخفيض  المناسبة  اإلجــراءات  اتخذت  الجيش  قيادة  أّن  إلى 
غير  وعائالتهم  العسكريين  بصحة  المّس  أّن  أّكد  النفقات، 
إطالًقا.  الطبابة  ميزانية  تطال  لن  التخفيضات  وأّن  مسموح، 
وثّمن العماد عون الجهود المبذولة في الطبابة، مشيًرا إلى 
التجدد المستمر بفضل القّيمين عليها والهبات التي يقدمها 
المواطنون واألصدقاء المحّبون للجيش، والذين هم محل فخر 

وتقدير.

نشاطات القيادة

قائد الجيش: المّس بصحة العسكريين غير مسموح
والكفاءة هي المعيار الوحيد في الجيش

من الطبابة العسكرية إلى الكّلية الحربية وجرود العاقورة فرأس بعلبك والمراكز الحدودية، كانت لقائد الجيش العماد 
جوزاف عون جوالت واكب خاللها سير العمل وشؤوًنا ميدانية.
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نجمة المسؤوليات والتعب
الثالثة في األول  قبيل احتفال تخريج تالمذة ضباط السنة 
من آب، تفّقد العماد قائد الجيش الكلية الحربية حيث اجتمع 
بالتالمذة وتحّدث إليهم الفًتا إلى ما ينتظرهم من مسؤوليات، 
وإذ اعتبر أّن الكلية الحربية عنوان العنفوان والكرامة ومهد 
التنشئة للحياة العسكرية المليئة بالتعب والسهر والعطاء، أكد 
أجل  التضحية من  ارتضوا  رجال  يؤديها  »رسالة  الجيش  أّن 
الوطن والمواطن. فمنذ اليوم األول لدخول الكلية الحربية، 
والتدريب،  بالعلم  إليه  نسعى  نبياًل  هدًفا  أعيننا  نضع نصب 

ليبدأ مسار طويل وشاق نخوضه بإرادٍة صلبة ال تنكسر«.
وذّكر العماد عون التالمذة الضباط بأّن النجمة التي يحملها 
الكلية  من  لتخّرجه  األول  اليوم  منذ  كتفه  على  الضابط 
وجيشه،  وطنه  تجاه  كبيرة  أمام مسؤوليات  تضعه  الحربية، 
فعليه أن يكون على قدر هذه المسؤولية وثقة اللبنانيين به، 
والقوانين  واألنظمة  بالتعليمات  التقيد  على ضرورة  مشّدًدا 

انطالًقا من شرف الواجب وااللتزام بالقسم.

لن نسمح بتشويه سمعة المؤسسة
الوحيد  المعيار  هي  الكفاءة  أّن  على  الجيش  قائد  ورّكــز 
الكلية  في  وبخاصٍة  العسكرية،  المؤسسة  في  المعتمد 
الحربية، مؤكًدا عدم السماح ألحٍد بتشويه سمعة المؤسسة، 
والعمل  المثابرة  من  مزيد  إلى  المتخّرجين  الضباط  وداعًيا 
السبيل  التي هي  العسكرية والفكرية،  على تطوير قدراتهم 
في  تدخالت  أي  عن  بعيًدا  القيادية  المراكز  لتبّوؤ  الوحيد 
القيادة وروح  والتحّلي بصفتي  العسكرية،  المؤسسة  شؤون 

المبادرة، فيكونون بذلك مثااًل يحتذيد به مرؤوسوهم.
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العسكرية  المؤسسة  تطوير  خطة  متابعته  ــار  إط فــي 
واالهتمام الخاص الذي أواله للقطاع الصحي فيها، تفّقد قائد 
فرًعا وقسًما جديدين في  وافتتح  العسكرية  الطبابة  الجيش 
المستشفى العسكري المركزي، معلًنا أّن التخفيضات لن تطال 
ميزانية الطبابة، مؤكًدا أّن القيادة اتخذت اإلجراءات المناسبة 

في هذا الصدد.

التخفيضات لن تطال الطبابة
تلّقي  وفرع  للعظم،  جديًدا  قسًما  عون  العماد  افتتح  وقد 
يتمتع  الذي  الطبية  الخدمات  مراقبة  جهاز  في  االتصاالت 

إلى  المرضى  دخول  عملية  يراقب  إّنه  إذ  خاصة،  بأهميٍة 
أي  يسد  الذي  األمر  منها،  وخروجهم  المدنية  المستشفيات 

منفذ للهدر في هذا المجال.
كذلك، تفّقد العماد عون فرع األمراض الداخلية الذي تّمت 
غسيل  قسم  وفي  الطبية.  المعدات  بأحدث  وجّهز  توسعته، 
الكلى الذي ُيعتبر من أهم أقسام المستشفى وقد شهد أيًضا 
نقلة نوعية  على صعيد المعدات، زار قائد الجيش المرضى 

واطمأّن إلى أحوالهم وصحتهم. 
خالل الجولة أشار العماد عون إلى أّن الطبابة هي جهد يومي 
سواء  للعسكريين  الصحية  الخدمات  أفضل  لتأمين  متواصل 
كانوا في الخدمة الفعلية أو في التقاعد. وأكد أّنها جزء أساسي 
القتالية بالنسبة  القتال وتوازي بأهميتها األعمال  من خدمة 
إلى العسكريين الموجودين عند الخطوط األمامية. وإذ لفت 
لتخفيض  المناسبة  اإلجــراءات  اتخذت  الجيش  قيادة  أّن  إلى 
غير  وعائالتهم  العسكريين  بصحة  المّس  أّن  أّكد  النفقات، 
إطالًقا.  الطبابة  ميزانية  تطال  لن  التخفيضات  وأّن  مسموح، 
وثّمن العماد عون الجهود المبذولة في الطبابة، مشيًرا إلى 
التجدد المستمر بفضل القّيمين عليها والهبات التي يقدمها 
المواطنون واألصدقاء المحّبون للجيش، والذين هم محل فخر 

وتقدير.

نشاطات القيادة

قائد الجيش: المّس بصحة العسكريين غير مسموح
والكفاءة هي المعيار الوحيد في الجيش

لقائد  المرضى، كانت  أحوال  أخرى مطلًعا على  أقساًما  افتتح قسًما وفرًعا جديدين وتفّقد  العسكرية حيث  الطبابة  من 
الجيش العماد جوزاف عون جوالت واكب خاللها سير العمل وشؤوًنا ميدانية.
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نجمة المسؤوليات والتعب
األول  في  الثالثة  السنة  تالمذة ضباط  تخريج  احتفال  قبيل 
من آب، تفّقد العماد قائد الجيش الكلية الحربية حيث اجتمع 
بالتالمذة وتحّدث إليهم مشيًرا إلى ما ينتظرهم من مسؤوليات، 
العنفوان والكرامة ومهد  الحربية عنوان  الكلية  أّن  اعتبر  وإذ 
التنشئة للحياة العسكرية المليئة بالتعب والسهر والعطاء، أكد 
أجل  من  التضحية  ارتضوا  رجال  يؤديها  »رسالة  الجيش  أّن 
الحربية،  الكلية  لدخول  األول  اليوم  والمواطن. فمنذ  الوطن 
نضع نصب أعيننا هدًفا نبياًل نسعى إليه بالعلم والتدريب، ليبدأ 

مسار طويل وشاق نخوضه بإرادٍة صلبة ال تنكسر«.
وذّكر العماد عون التالمذة الضباط بأّن النجمة التي يحملها 
الضابط على كتفه منذ اليوم األول لتخّرجه من الكلية الحربية، 
أمام مسؤوليات كبيرة تجاه وطنه وجيشه، فعليه أن  تضعه 
يكون على قدر هذه المسؤولية وثقة اللبنانيين به، مشّدًدا 
على ضرورة التقيد بالتعليمات واألنظمة والقوانين انطالًقا من 

شرف الواجب وااللتزام بالقسم.

لن نسمح بتشويه سمعة المؤسسة
ورّكز قائد الجيش على أّن الكفاءة هي المعيار الوحيد المعتمد 
في المؤسسة العسكرية، وبخاصٍة في الكلية الحربية، مؤكًدا 
عدم السماح ألحٍد بتشويه سمعة المؤسسة، وداعًيا الضباط 
المتخّرجين إلى مزيد من المثابرة والعمل على تطوير قدراتهم 
المراكز  لتبّوؤ  الوحيد  السبيل  هي  التي  والفكرية،  العسكرية 
القيادية بعيًدا عن أي تدخالت في شؤون المؤسسة العسكرية، 
والتحّلي بصفتي القيادة وروح المبادرة، فيكونون بذلك مثااًل 

يحتذيه مرؤوسوهم.
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في جرود العاقورة: ال مستحيل أمام اإلرادة 
الصلبة

حضر العماد عون إلى جانب عدد من الضباط والملحقين 
العسكريين مناورة هجومية بالذخيرة الحّية في منطقة جرد 
الكلية  في  الثالثة  السنة  ضباط  تالمذة  نّفذها  العاقورة، 
الحربية، تحاكي فرضيتها قيام لفيف تكتي مدعوم برماياٍت 
في  تحّصنت  إرهابية  مجموعة  بمهاجمة  ومدفعية  جوية 
جميع  في  واالستقرار  األمن  زعزعة  على  وتعمل  المنطقة، 

المناطق اللبنانية.

وفي ختام المناورة، نّوه قائد الجيش بأداء التالمذة الضباط 
النوعي  التدريب  أهمية  على  مشدًدا  المشاركة،  والوحدات 
وأثنى  واالحتراف.  المهارة  درجــات  أعلى  إلى  يؤدي  الذي 
بهدف  وعسكرييها  الكلية  ضباط  جهود  على  عون  العماد 
المواطنين،  آمال  قدر  على  ليكونوا ضباًطا  التالمذة  تحضير 
رافعين سيوف الحق في وجه العدو اإلسرائيلي المترّبص عند 
الحدود الجنوبية، والخاليا اإلرهابية التي ُتضمر الشر للوطن، 
مؤكًدا أن ال شيء صعًبا أو مستحياًل عند رجال يمتلكون إرادة 

صلبة ال تلين«.
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على الحدود 
لجنة  اجتماع  عون  جــوزاف  العماد  الجيش  قائد  تــرأس 
الحدود  لحماية  المساعدات  برنامج  على  العليا  اإلشــراف 

البرية الذي ُعقد في قيادة فوج الحدود البرية الثاني - رأس 
 Elizabeth Richard األميركية السفيرة  بعلبك، في حضور 
يـرافـقـهـمــا   Chris Rampling الـبـريـطـانــي   والسـفـيــر 
المـلـحـقــان العـسـكـريــان، إلــى جـانــب عــدٍد مـن كـبــار 

الضبــاط. 
اسُتهل االجتماع بعرض إيجاز حول مهمات أفواج الحدود 
البرية وحاجاتها والتحديات التي تواجهها، أعقبته جولة على 
رتا  ُحوِّ مركز  سّيما  وال  األمامية،  الحدودية  المراقبة  مراكز 
يعمل  والذي  الثاني،  البرية  الحدود  لفوج  التابع  المتقدم 
التقى  بعدها  الحدودية.  المعابر  أهم  من  عدد  ضبط  على 
دهم التوجيهات الالزمة، مثنًيا  العماد عون ضباط الفوج وزوَّ
الحدود  الصلبة وجهدهم االستثنائي لمراقبة  إرادتهم  على 

وضبطها.
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في جرود العاقورة: ال مستحيل أمام اإلرادة 
الصلبة

حضر العماد عون إلى جانب عدد من الضباط والملحقين 
العسكريين مناورة هجومية بالذخيرة الحّية في منطقة جرد 
الكلية  في  الثالثة  السنة  ضباط  تالمذة  نّفذها  العاقورة، 
الحربية، تحاكي فرضيتها قيام لفيف تكتي مدعوم برماياٍت 
في  تحّصنت  إرهابية  مجموعة  بمهاجمة  ومدفعية  جوية 
جميع  في  واالستقرار  األمن  زعزعة  على  وتعمل  المنطقة، 

المناطق اللبنانية.

وفي ختام المناورة، نّوه قائد الجيش بأداء التالمذة الضباط 
النوعي  التدريب  أهمية  على  مشدًدا  المشاركة،  والوحدات 
وأثنى  واالحتراف.  المهارة  درجــات  أعلى  إلى  يؤدي  الذي 
بهدف  وعسكرييها  الكلية  ضباط  جهود  على  عون  العماد 
المواطنين،  آمال  قدر  على  ليكونوا ضباًطا  التالمذة  تحضير 
رافعين سيوف الحق في وجه العدو اإلسرائيلي المترّبص عند 
الحدود الجنوبية، والخاليا اإلرهابية التي ُتضمر الشر للوطن، 
مؤكًدا أن ال شيء صعًبا أو مستحياًل عند رجال يمتلكون إرادة 

صلبة ال تلين«.
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على الحدود 
لجنة  اجتماع  عون  جــوزاف  العماد  الجيش  قائد  تــرأس 
الحدود  لحماية  المساعدات  برنامج  على  العليا  اإلشــراف 

البرية الذي ُعقد في قيادة فوج الحدود البرية الثاني - رأس 
 Elizabeth Richard األميركية السفيرة  بعلبك، في حضور 
يـرافـقـهـمــا   Chris Rampling الـبـريـطـانــي   والسـفـيــر 
المـلـحـقــان العـسـكـريــان، إلــى جـانــب عــدٍد مـن كـبــار 

الضبــاط. 
اسُتهل االجتماع بعرض إيجاز حول مهمات أفواج الحدود 
البرية وحاجاتها والتحديات التي تواجهها، أعقبته جولة على 
رتا  ُحوِّ مركز  سّيما  وال  األمامية،  الحدودية  المراقبة  مراكز 
يعمل  والذي  الثاني،  البرية  الحدود  لفوج  التابع  المتقدم 
التقى  بعدها  الحدودية.  المعابر  أهم  من  عدد  ضبط  على 
دهم التوجيهات الالزمة، مثنًيا  العماد عون ضباط الفوج وزوَّ
الحدود  الصلبة وجهدهم االستثنائي لمراقبة  إرادتهم  على 

وضبطها.
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»نجاح  أّن  العرم  أمين  الركن  اللواء  األركــان  رئيس  أّكد 
ُيعتبر  الذي  األمني  باالستقرار  البلد جميعها رهن  مؤسسات 
الجيش عّرابه األول«. كالم رئيس األركان جاء خالل تفّقده 
عدًدا من الوحدات العسكرية واّطلع على أوضاعها والمهمات 
قطاع  في  واالستقرار  األمن  على  للحفاظ  بها  تضطلع  التي 
قائد  توجيهات  والعسكريين  الضباط  إلى  ناقاًل  مسؤوليتها، 

الجيش العماد جوزاف عون.
كما زار رئيس األركان كلية فؤاد شهاب للقيادة واألركان 
فاجتمع بقائدها وضباط مالكها وأشاد بمهنيتهم وكفاءتهم 
التكتي  المشبه  على  تمريًنا  حضر  ثّم  العالية،  األكاديمية 
مبادرة  وتنمية  والسيطرة،  القيادة  منظومة  تفعيل  بهدف 

القادة عمالنًيا.
وشملت جولته قيادة لواء المشاة الحادي عشر في النّقاش، 
ومستوصف  صربا،  ثكنة  في  األول  المدرعات  فوج  وقيادة 
صربا التابع لطبابة منطقة جبل لبنان، حيث اّطلع على سير 
للعسكريين  يؤّمنها  التي  الصحية  والخدمات  فيه،  العمل 

المستفيدين وعائالتهم.
الركن  اللواء  أّكد  والعسكريين،  الضباط  إلى  حديثه  وفي 
العامة  للحياة  انتظام  وال  سياحة  وال  اقتصاد  ال  أن  العرم 
يمّده  الذي  والشريان  االقتصاد  وهو عصب  األمن،  ُفقد  إذا 
ثقة  الدولة  تفقد  بغيابه  الذي  األساسي  والمقّوم  بالقوة، 
الهدر  مزاريب  منها  وتتغذى  الفوضى،  وتسود  مواطنيها، 
اللواء  تفّقد  كذلك،  واإلنماء«.  االستثمار  وينعدم  والفساد، 
جال  حيث  الريحانية،  في  الدعم  لواء  قيادة  العرم  الركن 

والعسكريين  الضباط  والتقى  له،  التابعة  األفواج  مراكز  في 
وزّودهم التوجيهات الالزمة، مثنًيا على جهودهم للمحافظة 

على األمن واالستقرار.

رئيس األركان متفّقًدا بعض الوحدات العسكرية:

نجاح المؤسسات رهن باالستقرار األمني 
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فوج الهندسة

مستوصف صربا

الفوج المضاد للدروع

من المفكرة

صالح  محمد  العقيد  المصري  العسكري  الملحق  يستقبل  األركان  رئيس 
الدين أحمد سّيد يرافقه خلفه العميد أحمد محمد محمد علي الشحات

... والملحق العسكري التركي العقيد بيرم بيان يرافقه وفد





عون  جــوزاف  العماد  الجيش  قائد  دّشنها  الطريق  هذه 
بالخطوات  زفتها  فتزّين  الجيش،  عيد  أيام من  على مسافة 
وقع  على  به  ترحيًبا   انهمر  الذي  الورد  وبألوان  الهادرة، 
الزغاريد. وعلى بعد خطوات من الطريق، افتتح العماد عون 
في اليوم نفسه »ساحة الجيش« التي توّسطها مدفع قديم، 
الحدود  وفوج  التاسع  المشاة  لواء  قيادَتي  ثم  من  ليتفّقد 

البرية الثاني.
عمق  عون  العماد  أّكد  الحدود،  على  الحافل  اليوم  خالل 
االرتباط بين الجيش والمواطنين، وعمق إصرار القيادة على 
المساعدة في إنماء المناطق التي طالما ُحرمت وجود خدمات 
العيش  بإمكانهم  أّن  إلى  المواطنين  طمأن  كما  الدولة. 
المئة من  أّن الجيش يتحّكم بنحو ثمانين في  بأماٍن، معلًنا 

الحدود، وأّن ما يحول دون ضبط الباقي هو عدم الترسيم 
والتداخل نتيجة الطبيعة الجغرافية لهذه الحدود.

على األرض المقدسة
القاع  ألبناء  تسّهل  التي  الشهداء«  »طريق  تدشينه  عقب 
الوصول إلى أراضيهم واستثمارها، وافتتاحه »ساحة الجيش« 
في حضور فعاليات دينية واجتماعية وأهالي المنطقة، تحّدث 
منذ  إرهابي  لهجوم  البلدة  تعّرض  مستذكًرا  عون  العماد 

ثالث سنوات واستشهاد عدد من أبنائها، فقال:
»نجتمع اليوم، على هذه األرض المقّدسة بدماء الشهداء، 
شهداء اإلرهاب من أبناء بلدة القاع الحبيبة، الذين واجهوا 
ا، فكانوا له بالمرصاد. ببطولٍة مخّطًطا إرهابًيا أراد بوطننا شرًّ

مًعا انتصرنا
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طريق الشهادة جمع جيشنا وأهله في أكثر من موقع ومعركة، و»طريق شهداء اإلرهاب« التي تصل بلدة القاع بالمراكز 
العسكرية الحدودية في جرود البلدة، هي نموذج للتالحم بين الجيش والمواطنين.

كسرت هذه الطريق وحشة الجرود، فامتد الزفت األسود عالمة حياة في أرض يشكل وجود العسكر فيها عالمة الحياة 
الوحيدة.

امتد الزفت األسود مستأنًسا بالعلم المرفوع، ليثبت الروابط بين بيوت الناس ومراكز العسكر، وليدفن إلى األبد آثار 
خطوات اإلرهابيين الذين تسّللوا إلى نوم األطفال ويوميات المواطنين.

تسّلم مفتاح 
بلدة القاع وقلوب أهلها

قائد الجيش:
سنقوم بواجبنا رغم كل شيء



ثالثة أعوام مّرت على تلك الحادثة األليمة، لكّنها باقية في 
ذاكرتنا، وفي سجاّلت البطولة التي يسّطرها أبناء وطننا إلى 

جانب جيشنا في الدفاع عن لبنان مهما عُظَمت التضحيات.
البلدات  كما  البلدة،  هذه  أبناء  معاناة  اليوم  نستذكر 
عّدة  أرضنا  احتّل  إرهــاب  ظلم  من  المجاورة،  الحدودية 
سنوات، بغية تحويلها إمارة له، لكّن إرادة أبناء بلدة القاع 
إلى  الحّي،  باللحم  له  فتصّدوا  مخّططاته،  من  أقوى  كانت 
قدراتهم  وا من  َوَحدُّ الذين حاصروهم،  جيشنا  جنود  جانب 
من  تمكّنوا  حتى  أرضنا،  إلى  مجّدًدا  التمّدد  في  اإلرهابّية 
حًدا  وضعت  التي  الجرود«  »فجر  معركة  في  عليهم  القضاء 
لوجودهم العسكري ولمخّططاتهم في السيطرة على وطننا. 

أمننا  لزعزعة  محاولة  أي  من  متيّقظين  زلنا  ما  ذلك،  ورغم 
واستقرارنا، طالما أّن محيطنا ما زال يواجه التحّديات، وطالما 

أّن حدودنا ما زالت بحاجٍة إلى تحصين«.

على الحدود:
المهمة معّقدة لكّننا قمنا بواجبنا

وتناول قائد الجيش مسألة االنتشار على الحدود اللبنانية - 
إلى صعوبات  لبنان، مشيًرا  تاريخ  األولى في  للمرة  السورية 
أّن  ومؤكًدا  المئة،  في  مئة  الحدود  هذه  ضبط  دون  تحول 
الجيش رغم كل شيء سيقوم بواجباته. وقال في هذا السياق:
ال شّك في أّن الجيش، الذي وصل للمرة األولى في تاريخ 
لبنان إلى الحدود اللبنانية السورية، يسعى منذ قضائه على 
اإلرهاب في الجرود، إلى ضبط الحدود، وذلك على الرغم من 

إمكاناته المحدودة.
وسبعين  أربعة  وبنينا  حدودية،  أفواج  أربعة  أنشأنا  فقد 
المنتشرة في  الوحدات  الحدود، وعّززنا قدرات  مركًزا لضبط 
الدول  من  عدد  بمساعدة  وتدريًبا،  تجهيًزا  المنطقة  هذه 
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وحدو بقي
الجيش  مناسبات  يزّين  الــذي  فرنسيس  نــزار  الشاعر 
له  وكانت  القاع،  مناسبة  عن  يغب  لم  القصائد  بأجمل 

قصيدة جاء فيها:

وحدو بقي زورق يشق بحور
يمنع وطّنا بالعتم يغرق

طايف ببحر العتم زورق نور
ومكتوب إسم الجيش َع الزورق

وبيرق علي صار األمل منظور
مشط األمان اشتاق للبيرق

وصار الجيش َع أرضنا مشرور
بلبنان كّلو توّزع تفّرق

يحمي األهل من قاعنا لصور
ما بين أهل وأهل ما فّرق



ثمانين  بنحو  نتحّكم  بتنا  حتى  الصديقة، 
بالمئة من الحدود. وما يحول دون قدرتنا على 
ضبط الباقي، هو مسألة عدم ترسيم الحدود، 
يتطّلب  والتي  المتداخلة،  الجغرافية  والطبيعة 
تحصينها أعداًدا مضاعفة من العسكريين. وفي 
ظل المهمات األمنية العديدة الموكلة للجيش، 
يتطّلب  والذي  الداخل  في  األمن  ومنها حفظ 
جهوزية دائمة، فضاًل عن إقفال باب التطويع 

ينتج  وما  الجيش،  موازنة  العسكرية، وخفض  المؤّسسة  في 
عنها من صعوبات لوجستية، تصبح هذه المهمة معقّدة.

فهي  اإلجحاف،  هذا  طالها  وإن  العسكرية،  المؤّسسة  لكّن 
ملتزمة الدفاع عن شرف لبنان، والتضحية من أجله، والوفاء له 
وألبنائه، فتسعى بإمكاناتها المحدودة، للقيام بواجبها مهما 

كانت التضحيات«.

نحن معكم وإلى جانبكم فاطمئّنوا
بتأثٍر  بينهم  بوجوده  احتفوا  الذين  القاع  بلدة  أبناء  وإلى 
جانبكم  وإلى  معكم  »كّنا  قائاًل:  عون  العماد  توجه  واضح، 
مًعا وكنتم شركاءنا  الشهداء  اإلرهاب، وقّدمنا  في مواجهة 
لندّشن  اليوم معكم،  نحن  وها  اإلرهاب.  على  االنتصار  في 
جيشكم  بأّن  ثقة،  على  كونوا  البلدة.  في  الجيش«  »ساحة 
كان وسيبقى صّمام األمان، وحامي أرضكم وكرامتكم. كان 
على  نعمل  الوطن.  وشهداء  شهدائه  لدماء  وفيًّا  وسيبقى 
أبناء  باقي  وحماية  لحمايتكم  هنا،  العسكري  وجودنا  تعزيز 

هذه المنطقة العزيزة على قلوبنا جميًعا، والتي دفعت أثماًنا 
باهظة نتيجة موقعها الجغرافي.

مراكزنا منتشرة في محيط بلداتكم وفي داخلها، فاطمئّنوا، 
وعيشوا بأمان«.

إزرعوها حًبا ووفاًء
»ساحة  الساحة،  هذه  من  أمتار  بعد  »على  قائاًل:  وأضاف 
فهؤالء  نعم،  ــاب«.  اإلره شهداء  »طريق  بنينا  الجيش«، 
على  الفجر  ليبزغ  النصر،  طريق  بدمائهم  بنوا  الشهداء 
الجرود، فجر لبنان. هي ليست طريًقا عسكرية تصل مراكزنا 
أرضكم  ألجل  ألجلكم،  هي  بل  ال  فقط،  ببعض  بعضها 
بها.  تشّبثوا  ووفاء.  حبًّا  فازرعوها  اإلرهــاب،  من  المحّررة 

ليس لكم ملجأ سواها، فألجلها بذلتم وبذلنا الدماء.
لقد أولت قيادة الجيش منذ زمن أهمية خاصة لبلدة القاع، 
التي رفدت الجيش بخيرة أبنائها. وإذ نشكر أبناء البلدة على 
العسكرية، ندعوهم  إلى جانب مؤّسستهم  الدائم  وقوفهم 
إلى االنضمام إليها ليكملوا مسيرة آبائهم الذين سبقوهم 

إلى خدمة الوطن«.

في قلب لبنان
فيها  استعاد  كلمة  مطر  بشير  القاع  بلدية  رئيس  وألقى 
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طريق الشهداء وطريق فجر الجرود
وقد  كلم   8 نحو  اإلرهــاب«  »شهداء  طريق  طول  يبلغ 
اللبناني،  الجيش  عبر  األميركية  السلطات  إنشاءها  مّولت 
رتا(  وكان سبقها منذ فترة تدشين طريق فجر الجرود )ُحوَّ
بطول 12 كلم التي تصل رأس بعلبك بالجرود، وهي أيًضا 
بتمويٍل أميركي، وتساعد هذه الطرق أهالي المنطقة في 

الوصول إلى أراضيهم واستثمارها.



في مركز متقّدم معايًنا كل التفاصيل
اللواء وضباطه  بقائد  اجتمع  التاسع في منطقة عرسال، حيث  المشاة  لواء  إلى قيادة  الجيش  قائد  القاع توّجه  من 
المتقّدمة،  الحدودية  الثاني في رأس بعلبك وجال في أحد مراكزه  البرية  الحدود  وعسكرييه، كما تفّقد قيادة فوج 

لع على اإلجراءات الميدانية المتَّخذة لضبط الحدود والحفاظ على األمن في المنطقة. فاطَّ
لقاء القائد بالعسكريين في هذا المركز كان لقاء األب بأبنائه، الدموع في عيون البعض أظهرت مدى التأثر، خصوًصا 
وأّن القائد سأل عن أدق التفاصيل، بل أّنه عاين األماكن وصواًل إلى تفّقد تلك المخصصة لالستحمام، ليطمئن إلى 

توافر كل ما يلزم لدى هؤالء الرجال الذين يقيمون في أرض أشبه بصحراء.
هّنأ قائد الجيش العسكريين في مناسبة عيَدي الجيش واألضحى المبارك، وأثنى على جهودهم وتضحياتهم لضبط 
الحدود والمحافظة على األمن في الداخل ومساعدة المواطنين إنسانًيا واجتماعًيا وإنمائًيا، وتوّجه إليهم قائاًل: »إّن 
اللبناني بكم ومحبته  أمًنا وازدهاًرا وإنماًء، فكونوا على قدر ثقة الشعب  إيمانكم بالقضية وإرادتكم الصلبة أثمرت 

لكم«.
اليوم هو أفضل من أي وقت مضى، وأّن الجيش لن يسمح مطلًقا بأي  أّن االستقرار األمني الذي ننعم به  واعتبر 

محاولة لإلخالل باألمن، مؤّكًدا أّن المؤسسة العسكرية على جهوزية كاملة لمواجهة أي تهديد داخلي أو خارجي.

٧٧

االعتداء اإلرهابي على البلدة، وتعرضها لصواريخ اإلرهابيين 
الجيش  فليكمل  يومها:  وقوله  الجرود«  »فجر  معركة  إبان 
وأضاف:  الصواريخ.  مئات  رؤوسنا  على  ولو سقطت  معركته 
الجيش  هذا  »بدلة عسكري«،  القاع  بيوت  بيت من  في كل 
هو الذي أشعرنا باالنتماء إلى الدولة من خالل وجوده بيننا 

وشّقه للطرقات وتجهيزه اآلبار التي سيحفرها.
وختم كلمته بالقول: »نشعر أّننا في قلب لبنان وليس في 

األطراف من خالل هذه الطرقات التي شّقها الجيش«. 

الذي  نصراهلل  ليان  األب  الرعية  لكاهن  كلمة  كانت  كذلك 
بالورد  وتستقبلكم  فرًحا،  تتوهج  وسهولنا  جبالنا  قــال: 
والرياحين... ليضيف: ننعم باألمن واالستقرار بفضل تضحيات 
بعلبك  ورأس  ويونين  القاع  في  الطرقات  وتعبيد  الجيش. 
والهرمل وعرسال  دليل واضح على أنَّ الجيش هو من الجميع 

وللجميع«، ومعه سننتصر على الحرمان في هذه المنطقة.
مفتاح  البلدية  من  عون  العماد  تسّلم  االحتفال  نهاية  في 

البلدة ودرًعا تقديريًة ولوحة من أهالي الشهداء.













العوافي يا وطن
بقلم: إلهام نصر تابت
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وفق علم االجتماع، يعتقد العسكريون أّن كل شيء في 
المجتمع قد يؤول إلى تحّول أو زوال، إال الجيش. وتعود 
العسكريين ألهمية  إلى إدراك  النظرة في األساس  هذه 
لكّنها  وحساسيتها،  مؤسستهم  تؤديها  التي  الوظيفة 
تعود أيًضا إلى خصوصية البناء المعنوي الذي تقوم عليه 

مؤسسة الجيش.
ففي موازاة البناء المادي الذي يشمل األسلحة والمعدات 
القوانين  قوامه  معنوي  بناء  ثمة  وسواها،  والتقنيات 
وبالقدر  أيًضا  وإنما  العسكرية،  والقواعد  واألنظمة 
العسكرية،  التقاليد  البناء  هذا  يشمل  ذاتهما،  واألهمية 
المجتمع  من  تجعل  التي  واإلنسانية  الوطنية  والتنشئة 
وبذلك  وهويتها.  إرثها  لها  متماسكة  وحدة  العسكري 
فهي تتمايز عن المجتمع الكلي الذي تقوم ضمنه، لكنها 
في الوقت نفسه تنتمي إليه، وترتبط به بروابط عميقة.

بقدر ما يكون البناء المعنوي للجيش متماسًكا، بقدر ما 
يستطيع أداء مهماته بفعالية. وهذه المهمات ال تقتصر 
الخدمات  وتقديم  أمنه  وحفظ  الوطن  عن  الدفاع  على 
التنشئة  في  اإلسهام  لتشمل  تتعداها  بل  ألبنائه... 
صورة  تؤدي  هنا  الوطن.  إلى  االنتماء  وتعميق  الوطنية 
كانت  فكلما  األهمية.  بالغ  دوًرا  المجتمع  في  الجيش 
المجتمع،  في  التأثير  على  الجيش  قدرة  ازدادت  إيجابية 
الروابط  بينهما عمًقا. وتختلف طبيعة  الروابط  وازدادت 
بين الجيش والمجتمع من بلٍد آلخر ومن حقبة زمنية إلى 

حقبة أخرى، وذلك نتيجة عوامل متعددة.
النضال  وليدة  للجيش  األولى  النواة  كانت  لبنان،  في 
في سبيل االستقالل، وكان لها دور أساسّي في تحقيقه، 
الواقع  لتقوم عقب معركة 1943 الدولة المستقلة. هذا 
شّكل الجذور التي انبنت عليها صورة الجيش في المجتمع 
المراحل  عبر  دوره  عززها  مشرقة  صورة  وهي  اللبناني. 
والسنوات، وأكدتها األزمات التي مر بها لبنان. فباإلضافة 
إلى تفانيه في أداء واجبه الدفاعي واألمني، كان جيشنا 
دائًما إلى جانب مواطنيه، في األزمات والكوارث واألوقات 
الكثير من الشواهد  القريبة  الذاكرة  الصعبة. وإذ تسجل 
الماضي  إلى  العودة  فإّن  هنا،  مجال الستعادتها  ال  التي 

السلطات  طلبت  فحين  جلية.  نماذج  أيًضا  تظهر  أكثر، 
التوجه  شهاب  فؤاد  اللواء  الجيش  قائد  من  السياسية 
إلى بعلبك والهرمل لفرض األمن في الخمسينيات، توجه 

إليها باإلنماء والخدمات.
أن  يسبق  لم  مناطق  في  الطرقات  شّق  الثكنات،  أنشأ 
شّقت فيها، قدم الخدمات المتنوعة. وهكذا صنع حضور 

الدولة عبر خدماتها وليس عبر سالحها.
بوضوح  ليتجّسد  اليوم  يعود  المتواصل  اإلرث  هذا 
دبت  الجرود،  في  الشهداء  دماء  سالت  فحيث  ساطع. 
الحياة في األرض القاسية، وفتحت الطرقات بين البلدات 
ومراكز الجيش المنتشرة على الحدود ألول مرة في تاريخ 
لبنان. وحيث ارتفعت صور الشهداء بالعشرات في عكار، 
إنماء منطقة  تقام منشأة عسكرية نموذجية تسهم في 

تحتاج إلى الكثير والكثير.
في  ليستثمرها  اإلمكانات  من  بفائض  يتمتع  ال  جيشنا 
مشاريع إنمائية، وال هو جيش بلد يتمتع بترف االستقرار 
تدريباتهم  إلى  ثكناتهم منصرفين  ليقيم عسكريوه في 

وأبحاثهم.
التعب  جيش  دائًما،  المتواضعة  اإلمكانات  جيش  إنه 
المرتبط  والجيش  المستمرة،  والتضحيات  المتواصل، 

بشعبه الساعي إلى مد يد العون له في كل مجال.
وهو كذلك ألّنه يختزن في بنائه المعنوي إرًثا من القيم 
تتواصل  الغني  اإلرث  وبهذا  وسلوًكا.  منهًجا  يجسدها 
المسيرة رغم الصعاب. يتواصل الوفاء من جيل إلى جيل. 
مع كل تحية للعلم، ومع كل مهمة في خندق أو شارع، 

ومع كل خدمة في قرية أو بلدة.
»معكم ننتصر على الحرمان« قال كاهن، ومعكم نعيش 

معاني الوطنية قالها كل مواطن في عيد الجيش.
هكذا هو جيشنا خميرة مباركة في األيام العجاف. إرث 
من القيم في زمن عّزت فيه القيم، نسيج متالحم في أيام 

التفرقة واالنقسام.
وهكذا يبقى الدائم والثابت رغم التحوالت.

العوافي يا جيشنا
العوافي يا وطن.

الخميرة المباركة







أبنية ومنشآت
إعداد: الرقيب كرستينا عباس

تصوير: العريف مارون بدر - العريف روي الحلو - العريف جاك البيطار

ثكنة جديدة للمجوقل في غوسطا:
من هنا تنطلق النسور
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هو فوج، أثبت جدارته في المهمات، برهن عن براعته في القتال، واستطاع حسم أشرس المعارك بأقل أضرار ممكنة. 
فمن الضنية في العام ٢٠٠٠، مروًرا بنهر البارد ٢٠٠٧، وصواًل إلى معركة »فجر الجرود« في العام ٢٠١٧، كان الفوج 

المجوقل وما زال متأهًبا وجاهًزا لالنقضاض على أعداء الوطن.

المجوقل في  الفوج  تمركز  العام 1992،  تأسيسه في  منذ 
المنطقة  أبناء  بينه وبين  الكسروانية، ونشأت  بلدة غوسطا 
عالقات وطيدة يتّوجها الود والتعاطف واالحترام. كانت هذه 
العالقات تجد ترجمتها العملية في المناسبات المختلفة، من 
إلى  الشهداء،  وتكريم  الوطنية،  األعياد  إحياء  في  المشاركة 

تقديم الدعم المادي للفوج.

أحالم األعداء تكسرت عند أقدام جنودنا
الدعم قدم آل محاسب للجيش قطعة أرض  في إطار هذا 

إلنشاء ثكنة جديدة للفوج.

بناء  مشروع  أطلق  الذي  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد 
دور  على  كلمته  في  شــّدد  غوسطا،  في  الجديدة  الثكنة 
الوحدات الخاصة في الجيش اللبناني التي طالما شكلت قوات 
النخبة، »محّققة النصر تلَو النصر في معارك واجهها الجيش 
ضد أعداء ُكُثر حلموا بكسر هيبة الوطن وعقيدة جيشه، لكّن 
فخًرا  فكانوا  األبطال،  جنودنا  أقدام  عند  تكسرت  أحالمهم 
للمؤسسة كما للبنان«. وأضاف العماد عون: »وحدات النخبة، 
من مغاوير ومغاوير بحر ومجوقل تثبت يوًما بعد يوم، قدراتها 
في  وأفرادها  ضباطها  وكفاءة  العالية،  والقتالية  العسكرية 
مواجهة األخطار والدفاع عن لبنان. من هنا اهتمام القيادة 



بتوفير كل اإلمكانات التي تحتاجونها لتطوير قدراتكم، والتي 
تجعلكم في جهوزية تامة ودائمة، في ظل وضع أمني، رغم 

استقراره، يتطلب منا البقاء على أهّبة االستعداد«.

٤٧ شهيًدا وأكثر من ٦٠٠ جريح
وفي لفتة منه إلى تضحيات الفوج، قال قائد الجيش: »47 
المجوقل على  الفوج  شهيًدا وأكثر من 600 جريح، قّدمهم 
اليوم.  وحتى   1992 العام  في  تأسيسه  منذ  الوطن  مذبح 
هؤالء األبطال ليسوا مجّرد أرقام ُتضاف في سجالت الشرف 
والتضحية والوفاء في المؤّسسة العسكرية، بل هم سّر انتصار 
الجيش على أعدائه، وسّر قّوتنا وعزيمتنا. لم ولن ننساهم، 
ولن ننسى عائالتهم أيًضا«. كما لفت إلى تمّيز الفوج واحترافه 
العسكرية،  مسيرته  خالل  المجوقل  الفوج  أثبت  »لقد  قائاًل: 
رغم فتّوته، قدرته على التمّيز واالحتراف والجهوزية الدائمة 
عتاًدا وعديًدا، مبرهًنا قدرته على مفاجأة العدو خلف خطوط 
دفاعه. َخِبر أرض المعارك، وبخاصٍة الحدود الشرقية، فأضحت 
 ، الجرود، تلك األرض القاسية التي احتّلها اإلرهاب، بقعة تحدٍّ
عمل  التي  والتدريبية  العسكرية  قدراته  بفضل  تمّكن  لكّنه 

على تطويرها، من استعادتها بأقل الخسائر«.

الواحد للكل والكل للواحد
التي  العائلية  والروح  القطعة،  بعصبية  الجيش  قائد  ونّوه 
تجمع عناصر الفوج، فقال: »كنتم الواحد للكل والكل للواحد، 
وال  تلينون  ال  الكسر،  على  عصيًّا  واحــًدا  جسًما  جعلكم  ما 
تنحنون، إال لخالقكم ومن بعده لبنان. لقد تمّكنتم من حجز 
مكان لكم في قلوب اللبنانيين، الذين يترجمون حّبهم لكم 

دعًما وسنًدا وتقديًرا. 
من هذا المكان، أرض النسور حيث تمشي الهامات مرفوعة 
المجوقل.  للفوج  جديدة  ثكنة  بناء  مشروع  نطلق  الجبين، 

والتدريبية  العسكرية  المتطّلبات  بمنشآتها  تحاكي  ثكنة 
واللوجستية التي يحتاجها لتطوير قدراته. من لواٍء مع إعادة 
هيكلة الجيش في الثمانينيات، إلى فوٍج في التسعينيات، رحلة 
بناء وتطوير، ُعّمدت بالدم وُمهرت بختم البطولة أينما حللتم، 
فكنتم رجااًل، لقسمكم أوفياء. عّلمتم األعداء درًسا، ال يمشي 

على أرضكم، أرض النسور، إال من كان مرفوع الجبين«.

إلى حلمٍ يتحقق!
من جهته، أشار قائد الفوج العميد الركن جان نهرا إلى أّن 
الفوج يضّم نحو 600 عسكري، وهو بحاجٍة إلى مباٍن متطّورة 
الذي بلغه وحجم عتاده. وقال في  تحاكي مستوى االحتراف 
المشروع  بداية  الخطوة  »تمّثل هذه  االحتفال:  كلمته خالل 
ثكنة  تأسيس  إلى  أي وقت مضى  أقرب من  الحلم، وتجعلنا 
نموذجية متكاملة للفوج المجوقل، تكون على قدر تطلعات 
الجيش  تاريخ  عبر  خّطوا  الذين  وعسكرييه،  الفوج  ضباط 
مسيرة معّمدة بدماء الشهداء في المعارك ضد أعداء الوطن، 

وفي طليعتهم العدو اإلسرائيلي واإلرهاب«.

٨٧

قائد الفوج العميد الركن جان نهرا )في حينه(



وتوّجه بالشكر إلى قيادة الجيش، وعلى رأسها العماد جوزاف 
بشكٍل  الخاصة  القوات  بأفواج  البالغ  االهتمام  »على  عون، 
الجبارة  الجهود  وعلى  خاص،  بشكٍل  المجوقل  والفوج  عام، 
التي ُبذلت في هذا المجال، لدفع مسيرة النهوض ومواكبتها، 
والتحديث في  والتطوير  البناء  العهد عهد  حتى أضحى هذا 
المحبة  معاني  أسمى  أوّجه  »كذلك،  وأضاف:  المؤسسة«. 
والتقدير للجهات الداعمة محلًيا ودولًيا، وأخّص بالشكر عائلة 
فجمعت  الجيش،  لمصلحة  هبة  األرض  قّدمت  التي  محاسب 
للقيم  حارسة  أّنها  وأثبتت  المادي،  بالعطاء  الروحي  العطاء 

الوطنية واالجتماعية«.
وختم العميد الركن نهرا متعهًدا بأن يبقى الفوج المجوقل 
أميًنا لمبادئ الشرف والتضحية والوفاء، وأن تكون هذه الثكنة 
ملتقى كل من يؤمن بمسيرة الجيش، وأن نبقى مستعدين 
للتضحية بالغالي والنفيس ليبقى بلدنا ِقبلة األنظار، ووطًنا 

لإلنسان ومثااًل ناصًعا في الكرامة.

ثكنة على كتف الوادي
على هامش االحتفال، تحّدث مساعد قائد الفوج العقيد الركن 
مارون أبو هّلون عن الثكنة الجديدة، فأوضح أّنها تقسم إلى 
ثالث ُبقع. األولى بقعة لوجستية تضّم المشغل ومحطة وقود 
المقاتل،  )جولة  للتدريب  مخّصصة  الثانية  أخرى،  ومنشآت 
والثالثة  طوافات(،  مهابط  الرماية،  حقل  المخاطرة،  جولة 

مجموعة المباني )قيادة الفوج وسرايا القتال(.
وأشار إلى أّن مشروع البناء يراعي وجود المساحات الخضراء 
علًما أّن الفوج منذ تمركزه في المنطقة حرص على االهتمام 
بالبيئة من خالل عدم قطع األشجار، ومنع الصيد في المحيط، 

ومعالجة النباتات التي تحتاج إلى عناية.

مميزات وأرقام
- 26 مبنى على مساحة 176 ألف متر مربع.

- أبراج مراقبة على مساحة 1،6 كلم2.
- خدمات وبنى تحتية بيئية ومتطّورة.

- منشآت تالئم مختلف الظروف المناخية.
- كلفة المشروع 25 مليون دوالر.

المباني واألقسام
 11 من:  الثكنة  تتألف  المختار،  غياث  المقدم  وفق 
مباٍن  عن  فضاًل  الفوج،  لقيادة  ومبنى  للسرايا  مبنى 
مساحة  رياضية،  مالعب  آليات،  مشغل  تشمل:  أخرى 
تدريب، مطاعم ومطبخ، محطة وقود، محطة تكرير، 
مهبط طوافات، مخازن وغرفة عمليات تحت األرض... 
والمتحف  الحالي  الرمي  مشبه  الثكنة  إلى  وسُيضم 

وحديقة الشهداء. 
تشرف الثكنة الجديدة على الوادي، وقد تّم استثمار 
المنشأة نموذجية  لتكون  بأفضل ما يمكن  المساحة 

بكل المقاييس. 

٨٨

مساعد قائد الفوج العقيد الركن مارون أبو هّلون 
)قبل تسّلمه قيادة الفوج(
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األرض هبة
تابعة  أرض  على  الفوج  ثكنة  تقع 
العام  وفي  شليطا،  مار  دير  لوقف 
2007 عقدت لقاءات مع آل محاسب 
كانت  الوقف،  أمالك  على  القّيمين 
نتيجتها اّتفاق حول استمالك جزء من 
األرض، قّدمها الوقف كهبٍة. وبفضل 
المنطقة  أبناء  من  المحبين  دعــم 

تشييد  من  الفوج  تمكن  والوطن، 
إذ كانت سريتان منه  مباٍن إضافية، 

تقيمان في شوادر.
العميد  السابق  الفوج  قائد  ويخبرنا 
في  أّنه  نادر،  جورج  المتقاعد  الركن 
حين بدأت عملية إعادة تأهيل الثكنة 
القيادة  كانت  جديدة،  مباٍن  وبناء 
مشروع  ــا  ــادًي وم هندسًيا  تــدرس 

األرض  في  للفوج  جديدة  ثكنة  بناء 
من  بــّد  ال  كــان  فقد  المستملكة. 
إنشاء ثكنة جديدة الستيعاب العديد 
إليه  وصــل  مــا  ومواكبة  والــعــتــاد، 
قدراته  على صعيد  تطور  من  الفوج 
القوات  قائد  اعتبره  إذ  البشرية. 
ــواج  أف أفضل  األميركية  الخاصة 

القوات الخاصة في الشرق األوسط.

قائد الفوج السابق العميد الركن المتقاعد 
جورج نادر







يقول كيرللوس إّن الفكرة بدأت منذ أشهر عديدة، إذ بدأ 
الماضي بهدف  العام  الجيش في نهاية  التواصل مع قيادة 
األثر، جرت سلسلة  المجلة. وعلى  لتحديث شعار  مًعا  العمل 
المشروع  »دينامو«  خاللها  كان  الجيش  قيادة  مع  لقاءات 
الذي كان  الشركة األستاذ وليد كنعان،  المبدعين في  كبير 
الوسيط بين الشركة وقيادة الجيش، في اجتماعاٍت أفضت 
وإطالق  بالمجلة،  الخاص  »اللوك«  تجديد  على  االتفاق  إلى 

»لوغو« عصري لها. 
• لماذا قّدمتم عملكم للمؤسسة العسكرية؟

- أعتقد أّنه ينبغي على الشعب اللبناني أن يدعم جيشه أو 
يقّدم بعًضا من جهده أو عمله لمساعدة الجيش بطريقٍة أو 
وّفرت  لقد  الجيش«.  قدام هذا  كّلنا »جيش  بأخرى، فنصبح 
األرض؛  هذه  في  لنبقى  األمــان  العسكرية  المؤسسة  لنا 
وطن  وعن  األرض  عن  ليدافع  البندقية  يحمل  العسكري 
الكل. في المقابل أقّل واجباتنا أن نقّدم جهودنا ومساعدتنا 

لَمن ترك عائلته ومنزله وقلبه، واختار وطنه أواًل. 
• كيف بدأ العمل على المشروع؟

- بدأ مشروع التعاون منذ شهرين، عِملنا خاللهما لتقديم 
عيده  بمناسبة  وعناصره  وضباطه  لقيادته  للجيش،  هدية 
العيد بما يتالءم  في األول من آب. قررنا تصميم ملصقات 
مع روحية المؤسسة المواكبة للعصر والتكنولوجيا، وتجديد 
لوغو مجلة »الجيش« ليواكب الموضة ويصبح أكثر عصرية، 

فالتغيير أساسي وفّعال في مختلف الحاالت.
• من أي فكرة استوحيتم اللوغو الجديد؟

نكن  لم  74 سنة؛  عمرها  الجيش، مؤسسة  - الفكرة هي 
اللبنانيين  قلوب  في  الجيش  فمكانة  إليــحــاءات،  بحاجٍة 
أقصى  بذلنا  اإلطــار  هذا  وفي  رمزيته.  وكذلك  معروفة 
إمكاناتـه  كل  سّخر  فريق  فتأّلف  حقه،  إلعطائه  جهودنا 

أفكار إبداعية
إعداد: باسكال معّوض بومارون
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عيد  حملة  وملصقات  »الجيش«  مجّلة  غالف  تجديد 
TBWA/ شركة  مع  تعاون  ثمرة  هما   ،٢٠١٩ الجيش 
شكاًل  المجلة  في  نوعية  نقلٍة  مع  بالتزامن   RAAD
الهدية  ومضموًنا. 
الشركة  قّدمتها  التي 
ثمرة  كانت  للجيش، 
عمل  فــريــق  جــهــود 
توجيه  على  حـــِرص 
المؤسسة  إلى  تحية 
»حلقة  تشّكل  التي 
ــن كل  ــي ب ــل  ــوصـ الـ
المجتمع  ــاف  ــيـ أطـ
بحسب  الــلــبــنــانــي« 
مـــا وصــفــهــا مــديــر 
جورج  اإلبـــداع  قسم 
كيرللوس الذي حّدثنا 
عن حكاية التعاون...   جورج كيرللوس

فريق إبداعي في تحية إلى الجيش:
لوغو جديد للمجلة 

وملصقات األول من آب



لتقديـم أفضـل ما لديه.
به  ُكتب  الذي  الحرف  خّططنا  لقد 
الئحة  على  مدرًجا  ليس  فهو  الشعار 
أن  حِرصنا  بل  المعتمدة،  الخطوط 
تكون  وأن  نوعه،  من  فريًدا  يكون 
الواحد  اللون  ألّن  محدودة،  ألوانه 
يلفت النظر أكثر من غيره. وبعد شهٍر 
اللوغو  صدر  المتواصل،  العمل  من 
الجديد الذي حرصنا أن يكون التركيز 
االنطباع  فيوصل  الكلمة،  على  فيه 

الحقيقي والمعنى الكامل لها. 

حملة عيد الجيش
إلى  كيرللوس  لفت  الحالي،  للعام  الجيش  عيد  وعن حملة 
أّنه انطالًقا من مبدأ أّن االستثمار في األمن هو استثمار في 
االقتصاد، جاءت حملة عيد الجيش هذا العام لتترجم المقولة 
التي يرّددها القائد دوًما، والتي تحمل أكثر من معنى ورسالة 
في ظل ما تعّرض له الجيش مؤخًرا من حمالت، فضاًل عّما 

تضّمنته الموازنة من إجحاٍف بحق المؤسسة العسكرية.
المحافظة على  الدول عادة في جيوشها من أجل  تستثمر 
األمن وما ينتج عنه من ازدهار اقتصادي. من هذا المنطلق 
لبنان عبر دعم جيشه؛  تبرز أهمية االستثمار في األمن في 
فإذا كان األمن ممسوًكا، كان االزدهار واإلنماء بحاٍل أفضل. 
من  بد  ال  كان  واالصطيافي  الصيفي  الموسم  بداية  ومع 
توجيه رسالة إلى المواطنين المقيمين والمغتربين، مفادها 
إقامة  يمكن  إذ  األمن  على  بالمحافظة  كفيل  الجيش  أّن 
إنعاش  إلى  يؤدي  ما  قلق،  دون  من  وحفالت  مهرجانات 
السياحة وبالتالي االقتصاد... من هنا إًذا، جاءت فكرة هذه 

الحملة التي ارتكزت على شعار الجيش: 
استبدال  فتّم  وفــاء،  تضحية،  شــرف، 
الكلمة األخيرة، لتِرد بداًل منها كلمات: 
في  اعتمدنا  وقد  إنماء.  إزدهار،  أمن، 
وألواًنا  خاصة  تقنياٍت  الفكرة  تجسيد 

تحاكي ألوان البّزة العسكرية.
واقعية  مشاهد  الثالث،  الصور  وفي 
تتضّمن  الــلــبــنــانــي  مجتمعنا  ــن  م
مجموعات شبابية وعائالت تنعم بحياٍة 

سعيدة بفضل الجيش اللبناني...

١2٥

TBWA\RAAD في سطور
أّسس مجموعة TBWA\RAAD السيد رمزي رعد في 
لعمالئها  التواصل  خدمات  كامل  لتوّفر   2000 العام 
فريق  وأفريقيا من خالل  األوسط  الشرق  أسواق  في 
عمل مؤّلف من أكثر من ألف موظف، موّزعين ضمن 
أربعة أقسام رئيسية هي اإلعالنات، والتسويق الرقمي، 

والتسويق الموّجه، والعالقات العامة.
حصدت TBWA\RAAD أكبر عدٍد من جوائز اإلبداع 
الـ16 على  المركز  المنطقة سنة 2018، واحتّلت  في 
في  للجوائز  إحــراًزا  األكثر  اإلبداعية  الوكاالت  الئحة 
والمركز   ،The Big Won Report قبل  من  العالم 
العالم  في  جرأة  األكثر  الوكاالت  الئحة  على  الـثامن 
لقب  حازت  كما   .Contagious Pioneers قبل  من 
منطقة  في   2019 للعام  األفضل  اإلقليمية  »الوكالة 

الشرق وشمال أفريقيا« خالل مهرجانات نيويورك.



يقول كيرللوس إّن الفكرة بدأت منذ أشهر عديدة، إذ بدأ 
الماضي بهدف  العام  الجيش في نهاية  التواصل مع قيادة 
األثر، جرت سلسلة  المجلة. وعلى  لتحديث شعار  مًعا  العمل 
المشروع  »دينامو«  خاللها  كان  الجيش  قيادة  مع  لقاءات 
الذي كان  الشركة األستاذ وليد كنعان،  المبدعين في  كبير 
الوسيط بين الشركة وقيادة الجيش، في اجتماعاٍت أفضت 
وإطالق  بالمجلة،  الخاص  »اللوك«  تجديد  على  االتفاق  إلى 

»لوغو« عصري لها. 
• لماذا قّدمتم عملكم للمؤسسة العسكرية؟

- أعتقد أّنه ينبغي على الشعب اللبناني أن يدعم جيشه أو 
يقّدم بعًضا من جهده أو عمله لمساعدة الجيش بطريقٍة أو 
وّفرت  لقد  الجيش«.  قدام هذا  كّلنا »جيش  بأخرى، فنصبح 
األرض؛  هذه  في  لنبقى  األمــان  العسكرية  المؤسسة  لنا 
وطن  وعن  األرض  عن  ليدافع  البندقية  يحمل  العسكري 
الكل. في المقابل أقّل واجباتنا أن نقّدم جهودنا ومساعدتنا 

لَمن ترك عائلته ومنزله وقلبه، واختار وطنه أواًل. 
• كيف بدأ العمل على المشروع؟

- بدأ مشروع التعاون منذ شهرين، عِملنا خاللهما لتقديم 
عيده  بمناسبة  وعناصره  وضباطه  لقيادته  للجيش،  هدية 
العيد بما يتالءم  في األول من آب. قررنا تصميم ملصقات 
مع روحية المؤسسة المواكبة للعصر والتكنولوجيا، وتجديد 
لوغو مجلة »الجيش« ليواكب الموضة ويصبح أكثر عصرية، 

فالتغيير أساسي وفّعال في مختلف الحاالت.
• من أي فكرة استوحيتم اللوغو الجديد؟

نكن  لم  74 سنة؛  عمرها  الجيش، مؤسسة  - الفكرة هي 
اللبنانيين  قلوب  في  الجيش  فمكانة  إليــحــاءات،  بحاجٍة 
أقصى  بذلنا  اإلطــار  هذا  وفي  رمزيته.  وكذلك  معروفة 
إمكاناتـه  كل  سّخر  فريق  فتأّلف  حقه،  إلعطائه  جهودنا 

أفكار إبداعية
إعداد: باسكال معّوض بومارون
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عيد  حملة  وملصقات  »الجيش«  مجّلة  غالف  تجديد 
TBWA/ شركة  مع  تعاون  ثمرة  هما   ،٢٠١٩ الجيش 
شكاًل  المجلة  في  نوعية  نقلٍة  مع  بالتزامن   RAAD
الهدية  ومضموًنا. 
الشركة  قّدمتها  التي 
ثمرة  كانت  للجيش، 
عمل  فــريــق  جــهــود 
توجيه  على  حـــِرص 
المؤسسة  إلى  تحية 
»حلقة  تشّكل  التي 
ــن كل  ــي ب ــل  ــوصـ الـ
المجتمع  ــاف  ــيـ أطـ
بحسب  الــلــبــنــانــي« 
مـــا وصــفــهــا مــديــر 
جورج  اإلبـــداع  قسم 
كيرللوس الذي حّدثنا 
عن حكاية التعاون...   جورج كيرللوس

فريق إبداعي في تحية إلى الجيش:
لوغو جديد للمجلة 

وملصقات األول من آب



لتقديـم أفضـل ما لديه.
به  ُكتب  الذي  الحرف  خّططنا  لقد 
الئحة  على  مدرًجا  ليس  فهو  الشعار 
أن  حِرصنا  بل  المعتمدة،  الخطوط 
تكون  وأن  نوعه،  من  فريًدا  يكون 
الواحد  اللون  ألّن  محدودة،  ألوانه 
يلفت النظر أكثر من غيره. وبعد شهٍر 
اللوغو  صدر  المتواصل،  العمل  من 
الجديد الذي حرصنا أن يكون التركيز 
االنطباع  فيوصل  الكلمة،  على  فيه 

الحقيقي والمعنى الكامل لها. 

حملة عيد الجيش
إلى  كيرللوس  لفت  الحالي،  للعام  الجيش  عيد  وعن حملة 
أّنه انطالًقا من مبدأ أّن االستثمار في األمن هو استثمار في 
االقتصاد، جاءت حملة عيد الجيش هذا العام لتترجم المقولة 
التي يرّددها القائد دوًما، والتي تحمل أكثر من معنى ورسالة 
في ظل ما تعّرض له الجيش مؤخًرا من حمالت، فضاًل عّما 

تضّمنته الموازنة من إجحاٍف بحق المؤسسة العسكرية.
المحافظة على  الدول عادة في جيوشها من أجل  تستثمر 
األمن وما ينتج عنه من ازدهار اقتصادي. من هذا المنطلق 
لبنان عبر دعم جيشه؛  تبرز أهمية االستثمار في األمن في 
فإذا كان األمن ممسوًكا، كان االزدهار واإلنماء بحاٍل أفضل. 
من  بد  ال  كان  واالصطيافي  الصيفي  الموسم  بداية  ومع 
توجيه رسالة إلى المواطنين المقيمين والمغتربين، مفادها 
إقامة  يمكن  إذ  األمن  على  بالمحافظة  كفيل  الجيش  أّن 
إنعاش  إلى  يؤدي  ما  قلق،  دون  من  وحفالت  مهرجانات 
السياحة وبالتالي االقتصاد... من هنا إًذا، جاءت فكرة هذه 

الحملة التي ارتكزت على شعار الجيش: 
استبدال  فتّم  وفــاء،  تضحية،  شــرف، 
الكلمة األخيرة، لتِرد بداًل منها كلمات: 
في  اعتمدنا  وقد  إنماء.  إزدهار،  أمن، 
وألواًنا  خاصة  تقنياٍت  الفكرة  تجسيد 

تحاكي ألوان البّزة العسكرية.
واقعية  مشاهد  الثالث،  الصور  وفي 
تتضّمن  الــلــبــنــانــي  مجتمعنا  ــن  م
مجموعات شبابية وعائالت تنعم بحياٍة 

سعيدة بفضل الجيش اللبناني...
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TBWA\RAAD في سطور
أّسس مجموعة TBWA\RAAD السيد رمزي رعد في 
لعمالئها  التواصل  خدمات  كامل  لتوّفر   2000 العام 
فريق  وأفريقيا من خالل  األوسط  الشرق  أسواق  في 
عمل مؤّلف من أكثر من ألف موظف، موّزعين ضمن 
أربعة أقسام رئيسية هي اإلعالنات، والتسويق الرقمي، 

والتسويق الموّجه، والعالقات العامة.
حصدت TBWA\RAAD أكبر عدٍد من جوائز اإلبداع 
الـ16 على  المركز  المنطقة سنة 2018، واحتّلت  في 
في  للجوائز  إحــراًزا  األكثر  اإلبداعية  الوكاالت  الئحة 
والمركز   ،The Big Won Report قبل  من  العالم 
العالم  في  جرأة  األكثر  الوكاالت  الئحة  على  الـثامن 
لقب  حازت  كما   .Contagious Pioneers قبل  من 
منطقة  في   2019 للعام  األفضل  اإلقليمية  »الوكالة 

الشرق وشمال أفريقيا« خالل مهرجانات نيويورك.



اإلعالم األمني

الحرب على اإلرهاب مستمرة
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ثمة اعتقاد لدى الكثيرين أّن الحرب 
انسحاب  مــع  انتهت  ــاب  اإلرهـ على 
الجرود  من  وداعش  النصرة  إرهابيي 
من  صحيًحا  ذلك  يكون  قد  الشرقية. 
معركة  أّدت  حيث  العسكرية،  الوجهة 
االحتالل  إنهاء  إلــى  الــجــرود«  »فجر 
لألراضي  الجماعات  لتلك  العسكري 
بإقامة  حلمها  وإســقــاط  اللبنانية، 
من  تحّوله  مع  اراضيه،  فوق  إمارتها 

أرض نصرة إلى أرض جهاد.

واقًعا  تبّين  التاريخية  الوقائع  أّن  غير 
التجربة  إلــى  عدنا  ما  وإذا  مختلًفا، 
أي   - العرب  األفغان  أّن  نرى  األفغانية، 
جنسيات  يحملون  الذين  المقاتلين 
جانب  ــى  إل ــوا  ــارب ح ــن  ــذي وال عربية 
السوفياتي  الجيش  ضد  »المجاهدين« 
األصولية  للحركات  ــواة  ن شّكلوا   -
هجرتهم  حصول  عند  ــة،  ــي واإلرهــاب
المعاكسة إلى بلدانهم األصلية، فكانوا 
ولعل  فيها.  استقرار  وال  تخريب  عامل 
شهدته  ما  السياق  هذا  في  مثال  أبرز 
من  التسعينيات،  بداية  مع  الجزائر 
التي  األصولية،  المجموعات  انتشار 
معينة  سياسية  أوضاع  من  استفادت 
الفوضى  نشر  على  وعملت  يومها، 
البالد،  من  مختلفة  أنحاء  في  والرعب 
العائالت  إبادة  من خالل وحشيتها في 
وذبح األطفال والنساء والتنكيل بالجثث 

وقطع الرؤوس.

الشبح المحبوس في قمقم قد ينفلت
بأّن  الجزم  يمكن  تقّدم  ما  على  بناًء 
ــاب  اإلره مع  اللبنانية  الــدولــة  حــرب 

بمختلف أجنحته ما زالت في منتصفها، 
هذه  لمصلحة  تميل  الدفة  كانت  وإن 
الدولة على حساب الجماعات اإلرهابية، 
الحاضنات  بعض  تملك  زالت  ما  التي 
اإلرادة  عــن  الــخــارجــة  االصطناعية، 
الفلسطينية  المخيمات  في  اللبنانية، 

ومراكز وجود النازحين السوريين.
اللبنانية،  األمنية  األجهزة  أّن  صحيح 
قد نجحت في تحقيق خطوات كثيرة إلى 
األمام، منجزة عشرات العمليات األمنية، 
الشبكات  مــن  العديد  دابــر  قاطعة 
حربها  إطــار  في  اإلرهابية،  والخاليا 
الجماعات  تلك  التي حرمت  االستباقية، 
اللوجستية  والقاعدة  الحركة  حرية 
إاّل  اإلرهابية،  األساسية لشن هجماتها 
أّنها في المقابل لم تعلن النصر الكامل 
عليه  وُيجمع  يشّدد  ما  وهــذا  عليها. 
الذين  والعسكريون،  األمنيون  القادة 
يذّكرون في كل مناسبة بضرورة البقاء 
أهبة االستعداد في مواجهة عدو  على 
في  محبوًسا  شبًحا  يشّكل  متماثل  ال 
في  االنفالت  على  قــادر  وهــو  قمقم، 
التعاون  تعزيز  يوجب  ما  لحظة،  أي 
ورّص  الصديقة،  الخارجية  األجهزة  مع 

الصفوف الداخلية.
إلى  تشبه  الجزائر  تجربة  كانت  وإذا 
في  الحالي،  اللبناني  الواقع  كبير  حد 
ظل األزمات السياسية التي تتخبط بها 

الصعبة  االقتصادية  واألوضاع  البالد، 
من  يعني  ذلك  فــإّن  فيها،  تمر  التي 
بين ما يعنيه أّن الساحة اللبنانية وفي 
الساحة  على  والتطورات  األوضاع  ظل 
إدلب،  الميدانية في  والوقائع  السورية 
مرّشحة للعودة إلى ساحة نصرة وجهاد، 
الموجودين  اإلرهابيين  نجاح  حال  في 
إلى  الــعــودة  فــي  المنطقة  تلك  فــي 
والمقّدر  منهم  اللبنانيين  سواء  لبنان، 
عددهم بالمئات، أو األجانب الذين قد 
يتخذون من لبنان محطة ترانزيت، قبل 
مطار  عبر  األم،  دولهم  إلى  توّجههم 

بيروت أو عبر البحر. 

استراتيجية المواجهة
األمنية،  األجهزة  توليه  الملف  هذا 
المخابرات،  مديرية  مقّدمها  وفــي 
أولوية قصوى في هذه المرحلة، ومن 
عمل  استراتيجية  وضعت  ذلــك  أجــل 
تقوم على مجموعة من العناصر، كفيلة 
التهديد،  هذا  تداعيات  من  الحد  في 

أبرزها:
وتأمينها  اللبنانية  الحدود  حماية    -
إلى  إرهابية  تسّلل  محاولة  أي  ومنع 
داخل األراضي اللبنانية. وفي هذا اإلطار 
اُتخذت جملة من اإلجراءات منها: تفعيل 
العمل وتحديث برامج المكننة والتأليل 
المنافذ  إغالق  الحدودية،  المراكز  على 

حرب الدولة اللبنانية مع اإلرهاب بمختلف أجنحته ما زالت في 
منتصفها، لذلك يجب تعزيز التعاون مع األجهزة الخارجية 

الصديقة، ورّص الصفوف الداخلية.



بنسبة  الجيش  نجح  وقد  الشرعية  غير 
إقامة شبكة من  ذلك،  انجاز  في   ٪80
أبراج المراقبة مجهزة بأحدث الوسائل 

التقنية وذلك بمساعدٍة غربية. 
التي  لألماكن  ــة  دوري مداهمات   -
لإلرهابيين،  حاضنة  تشكل  أن  يمكن 
الجغرافي،  موقعها  عن  النظر  بغض 
وتوقيف أبرز المشبوهين والمطلوبين.

 - مالحقة شبكات التهريب وتفكيكها 
والمسؤولين  الناشطين  أبرز  وتوقيف 
صورة  بتكوين  سمح  ما  وهــو  فيها، 
واضــحــة عــن الــمــســالــك والــوســائــل 

المستخدمة. 
تزوير  بجرائم  المطلوبين  توقيف   -
داخل  المتوارين  بعض  بينهم  ومن 
في  حصل  كما  الفلسطينية،  المخيمات 
مديرية  نفذتها  التي  النوعية  العملية 
المخابرات داخل عين الحلوة وأدت إلى 
إلقاء القبض على المزّور حسن نوفل. 

الخاليا  نشاطات  ــل  وش تعطيل   -
داخل  وبخاصٍة  الناشطة  المتطرفة 
ومخيمات  الفلسطينية  المخيمات 

النازحين السوريين. 

لعائالت  والمتابعة  المراقبة  تفعيل   -
وأقارب الذين غادروا للقتال في سوريا 

والعراق. 
المعنية  ــزة  ــه األج مــع  الــتــعــاون   -
الـــدول  وأّن  خــصــوًصــا  الــصــديــقــة، 
األوروبية والعربية معنية بهذا الملف. 

عوامل غير مساعدة
غير اّنه في المقابل ثمة عوامل أخرى 
لهذه  الكامل  النجاح  تأمين  تعّوق 
تتمثل في صعوبة  االستراتيجية، وهي 
قوى  إلى  للحاجة  نظًرا  الحدود  ضبط 
وهذا  ذلــك،  لتامين  ضخمة  عسكرية 
وقف  بعد  خصوًصا  حالًيا،  متوافر  غير 
التطويع وترشيد اإلنفاق في المؤسسة، 
الجغرافية  الطبيعة  ذلــك  إلــى  أضــف 
المناخية  والعوامل  الحدودية  للمناطق 

القاسية. 

معلومات ثمينة لدى المخابرات
المخابرات  مديرية  كانت  وإذا 
كامل  ملف  تكوين  استطاعت  قد 
إلى  غـــادروا  الذين  عن  ومفّصل 
للقتال،  عــائــالتــهــم  ــع  م ــارج  ــخ ال
العدد  مصير  تحديد  واستطاعت 
معضلة  ثمة  أّن  إال  منهم،  األكبر 
بّينتها المتابعة تمّثلت في أّن عدًدا 
أوالًدا  وأنجب  تزوج  قد  هؤالء  من 
بعض  أضــاف  ما  وهو  الخارج،  في 

التعقيدات. 
مديرية  نجحت  ــوال  األح كل  في 
توقيف  في  الساعة  حتى  المخابرات 
العائدين  بهم  المشتبه  جميع 

والعائدات من الخارج والتحقيق معهم، 
نواف  غنوة  المدعوة  آخرهم  وليس 
اللبنانية«،  معاذ  »أم  الملقبة  األحمد 
دخولها  أثر  على   2019/7/17 بتاريخ 
برفقة  كانت  حيث  سوريا،  من  خلسة 
الصاطم  أحمد  محمد  اإلرهابي  زوجها 
وقتل  داعــش،  إلى  ينتمي  كان  الــذي 
التي  السيارة  استهدفت  جوية  بغارٍة 
اإلرهابيين  أحد  برفقة  يستقلها  كان 
أدلــت  ــد  وق  .2019/10/8 بــتــاريــخ 
من  عــدد  عن  بمعلوماٍت  الموقوفة 
سوريا،  إلى  غــادروا  الذين  اللبنانيين 
لبنان  إلى  دخولها  طريق  عن  وكذلك 
وكيفية تنقلها داخل األراضي السورية. 

المواجهة صعبة
بواجباتها على  األمنية  األجهزة  تقوم 
العسكرية،  القوى  وكذلك  وجه  أكمل 
تعاون  إلى  بحاجٍة  يبقى  ذلك  أّن  إال 
عمل  أي  في  أساسية  كركيزٍة  المجتمع 
أمني استباقي، فاحتماالت الخرق تبقى 
التي  والحرب  لحظة.  كل  في  قائمة 
تخاض هي من أصعب األنواع ألّنها في 
مواجهة عدو غادر متخٍف، ال يعتمد أًيا 
من قواعد الحروب التقليدية، وفي ظل 
وسرعة  المعلومات  استقاء  نظم  تطّور 
انفالش  عبر  المتطرفة  األفكار  انتشار 

وسائل التواصل االجتماعي.
لكّنها  صعبة  المواجهة  فإّن  وعليه 
أكثر  على  اإلصرار  من  بمزيٍد  مستمرة 
على  ميدان،  أكثر من  وفي  من صعيد 
ما يؤكد دوًما العماد جوزاف عون قائد 

الجيش.
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وكذلك  وجه  أكمل  على  بواجباتها  األمنية  األجهزة  تقوم 
تعاون  إلى  بحاجٍة  يبقى  ذلك  أّن  إال  العسكرية،  القوى 

المجتمع كركيزٍة أساسية في أي عمل أمني استباقي.

• الساحة اللبنانية وفي ظل 
األوضـــاع والــتــطــورات على 
مرّشحة  السورية،  الساحة 
نصرة  ساحة  إلــى  للعودة 

وجهاد

على  البقاء  الضروري  من   •
أهبة االستعداد في مواجهة 
عدو ال متماثل يشّكل شبًحا 
محبوًسا في قمقم، وهو قادر 

على االنفالت في أي لحظة.



وقفة وكلمة
إعداد: ندين البلعة خيراهلل
تصوير: العريف مارون بدر

في وداع الكّلية وانتظار السيف 
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على مشارف عيد الجيش وُقَبيل تخّرجهم، وفيما هم يتدربون 
التعب،  من  سنوات  ثالث  عنه  فصلتهم  الذي  اليوم  الحتفال 
التقينا عدًدا من التالمذة الضباط وأحد مدربيهم. وفي وقفتنا 
القصيرة معهم تحّدثوا عن أثر سنوات التعليم والتدريب، كما 

عن استعداداتهم لالنطالق في مسيرة الخدمة الفعلية.

واثق من قدراتي
مهدي  الضابط  التلميذ  دفعت  كثيرة  عريضة  عناوين 
سليمان )جيش، اختصاص إشارة( الُمصّنف الثاني في الدورة، 
بشعار  العناوين  هذه  تمّثلت  الحربية.  الكلية  دخول  إلى 
في  يحمل  والذي  واالنضباط،  األمن  عن  المسؤول  الجيش 
الحماسة  فيه  وزرعت  مهدي  في  أّثرت  عميقة  معاني  اسمه 
لبلوغ السّن والشروط المناسبة التي تخّوله أن يكون عنصًرا 
كبير،  قلبي  في  الجيش  يقول: »حب  المؤسسة.  هذه  في 
والعروض  البطولية،  مواقفه  مع  يوم  بعد  يوًما  يكبر  وكان 
االستقالل  في  الشاشة  على  أشاهدها  كنُت  التي  العسكرية 
واألول من آب، وخصوًصا مع الشهداء الذين سقطوا على مّر 
السنوات في المعارك الكبرى، معركة نهر البارد ال تغيب عن 

بالي أبًدا«.
طبعت الكلية الحربية في ذاكرة مهدي مواقف كثيرة، ولكن 

ما الذي سيرافقه أبًدا؟ يجيب: »اللحمة والتعاضد بيني وبين 
رفاقي، وكيف واجهنا الصعوبات يًدا بيد، وكيف كان واحدنا 
يدعم اآلخر ويقف إلى جانبه. هذا األمر لم يكن من المبادئ 
الكلية  في  أهميته  لمسنا  المدنية،  حياتنا  في  واألساسيات 
الطويلة،  السير  تمارين  في  وخصوًصا  موقف،  من  أكثر  في 
والتدريبات المتعبة وما يرافقها من صعوبات نفسية وجسدية 
المهّم في حياتنا.  اليوم  إلى هذا  واجهناها مًعا حتى وصلنا 
وطبًعا كان الدور األكبر في كل ذلك للمدربين الذين نقلونا 
العسكرية،  الحياة  إلى  المدنية  الحياة  من  قياسي  وقٍت  في 
فأعطونا من طاقاتهم ومعارفهم ما ال يمكننا تقديره بثمٍن«.

• ماذا تحمل معك اليوم من الكلية إلى الميدان؟
لقد تحّضرت كثيًرا خالل سنوات الحربية وخصوًصا في السنة 
الثالثة التي عّمقُت خاللها معارفي في ما يتعّلق باختصاصي، 
التي  المهمة  توّلي  على  قادر  بأّنني  الثقة  كامل  لدي  وبات 
ستوَكل إلّي. أعرف حقوقي وواجباتي وطبيعة العالقات التي 
والمرؤوسين، وسيبقى طموحي  بالرؤساء  تربطني  أن  يجب 

األكبر هو المساهمة في تطوير المؤسسة العسكرية.

ميثاق التلميذ الضابط هو زاُدنا اليومي
أكبر درس خرج به التلميذ الضابط إيلي كّساب )أمن عام/ 

إلى من  الحربية من مناطق مختلفة، لكلٍّ منهم دوافعه وطموحاته، وللجميع هدف واحد: االنضمام  الكلية  إلى  َقِدموا 
سبقوهم وأّدوا رسالة سامية في خدمة الوطن والتضحية من أجله. 

التالمذة الضباط مستعدون للمسيرة
ومعهم رسالة من مدّربيهم
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التلميذ الضابط: ال يسرق، ال  الحربية هو ميثاق  مشاة( من 
يكذب، ال يتساهل مع الفاسدين وال يغّش، وهو زاد يومي 
يضيف:  وهو  يقول.  كما  العسكرية،  مسيرته  في  سيرافقه 
»تعّلمنا قيمة اللحمة والوقوف مع بعضنا البعض في الشدائد 
والشجاعة،  واالنضباط،  الوقت،  قيمة  تعّلمنا  كما  واألفراح، 
المؤسسة  في  أساسي  فهو  الصدق  ذلك  كل  من  واألهــم 

العسكرية، التي هي األساس في صون الوطن«.
اختبرها،  التي  الصعبة  اللحظات  إيلي  بال  عن  تغيب  ال 
ليكتشف في ما بعد أّنها كانت ضرورية. »كّنا نعتقد أّن كل 
مدرب هو ضّدنا وحاطتنا براسو«، لنكتشف يوًما بعد يوم أّن 
األمر هو مجّرد تدريب ويهدف إلى تقويتنا وتدعيم شخصيتنا 

العسكرية.
• ما هو الهدف األساس الذي التزمته وحّققته؟

السير  تمرين  اجتياز  هو  بلوغه  وددُت  الذي  األكبر  الهدف 
األخير )100 كلم( الذي سمعنا الكثير عن صعوبته، وقد قّدمته 
عن نّية شخٍص عزيز كدافٍع لي لبلوغ خط النهاية، ونجحت... 
الذي  الهدف  بات  واآلن  حياتي.  طيلة  أنساه  لن  األمر  هذا 
للمرؤوسين  قدوًة  أكون  أن  هو  تحقيقه  إلى  دائًما  سأسعى 
على  أبقى  أن  ال  به،  أقوم  ما  كل  في  ومنتًجا  خدمت،  أينما 
بسيطة«!  ظهري  عن  »حايدة  مقولة  أتبع  أن  أو  الهامش 
سوف نعمل لتحقيق شعار الجيش لهذا العيد، فيكون األمن 

مستتًبا ويعّم االزدهار البالد.

األخالق هي المصنِّف األول
البّزة العسكرية منذ الصغر، حين كان  رافقه حلمه بارتداء 
التلميذ  التحية على العسكريين عند الحواجز. لم يكن  يلقي 
الضابط جاد خلف )جيش/ سالح مدفعية( يملك أدنى فكرة 
سبب  عن  نفسه  يسأل  راح  أبوابها  بلغ  وحين  الحربية،  عن 
اليوم  منذ  أدرك  أن  بعد  المكان، خصوًصا  هذا  إلى  قدومه 

األول ما ينتظره من تعب وصعوبات. 
»ولكن ال شيء يأتي من دون تعب« يقول جاد مستذكًرا 
السنوات السابقة: في السنة األولى نبدأ باالنخراط في الحياة 
خارج  المدنية  وحياتنا  أفكارنا  ترك  إلى  فنضطر  العسكرية 
أبواب الكلية، ونتعّلم كيف يصبح الواحد منا عسكرًيا مسؤواًل 
وفي  حضيرة،  إمرة  فنتولى  الثانية  السنة  نتابع  نفسه.  عن 
لقيادة  يؤّهلنا  ما  فصيلة  إمرة  لنتسّلم  نتمّرن  الثالثة  السنة 
مجموعة. وتبقى القيم العسكرية، الشرف والتضحية بأنفسنا 
نتعّلمه  ما  األساس في كل  للجيش،  والوفاء  غيرنا  أجل  من 

خالل هذه السنوات.

تعّلمنا  فيها  والتضحية«.  »المعرفة  الحربية  الكلية  شعار 
العسكرية  العلوم  في  تطور  كل  مقاعدها  على  فواكبنا 
ولكن  المدربون  معنا  يتساهل  لم  المتخّصصة.  والدروس 
ذلك لم يكن عن عبث، بل لتحضيرنا للحياة العملية وقيادة 
اكتسبناها  التي  األساس  والقيمة  ُيحتذى.  كمثاٍل  المجموعة 

هي األخالق، وهي الُمصنِّف األول للضابط.

ُنخّرج أبطااًل من الحربية
العلوم  نقل  في  المدّربين  دور  عن  للحديث  حاجة  ال 
والمعلومات إلى التالمذة الضباط ومرافقتهم في سنواتهم 
السنة  مدرب  يتحّدث  باختصاٍر  التخّرج.  يوم  لبلوغ  الثالث 
نحن  شارًحا:  الموضوع  هذا  عن  عمر  محمد  النقيب  الثالثة 
كمدربين كّنا في مرحلٍة سابقة مكان هؤالء التالمذة، نشأنا 
على مقاعد هذه الكلية وفي قاعاتها وساحتها، على المبادئ 
والقيم والعلوم العسكرية، وبات اآلن دورنا في نقلها لغيرنا.

في التدريب يبقـى التلميـذ هـو األهم بالنسبـة لنـا، نرافقـه 
الصحيحة  الدرب  إلى  ونوّجهـه  اليومي  الدروس  برنامج  في 

للنجاح. 
ثالث  بعد  الضابط  التلميذ  يتخّرج  أن  هو  األساس  الهدف 
سنوات، وهو يتمّتع بالذهنية العسكرية ليصبح بدوره ضابًطا 

مسؤواًل يحمل قيم الشرف والتضحية والوفاء.
• ما هي أهمية تاريخ األول من آب بالنسبة إليكم؟

التاريخ مهـّم ومدعـاة فخـر للتالمــذة الذين  كمـا أّن هذا 
مهم  فإّنه  والتعب،  الكّد  من  سنوات  ثالث  بعد  يتخّرجون 
بالنسبـة لنا كمدّربيـن ألّننا نلمـس نتيجـة جهـودنـا: ضباط 
دّربناهم يتخرجون ويتابعون المسيرة إلى جانبنا، وهذا األمر 
هو فخر لنا أيًضا، فقد رافقناهم في مراحل عبورهم إلى الحياة 
العسكرية واكتساب مبادئها، وها هم اليوم يتخّرجون أبطااًل 

يغادرون أبواب الكلية ليكونوا حماة الوطن.

النقيب محمد عمر
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على مشارف عيد الجيش وُقَبيل تخّرجهم، وفيما هم يتدربون 
التعب،  من  سنوات  ثالث  عنه  فصلتهم  الذي  اليوم  الحتفال 
التقينا عدًدا من التالمذة الضباط وأحد مدربيهم. وفي وقفتنا 
القصيرة معهم تحّدثوا عن أثر سنوات التعليم والتدريب، كما 

عن استعداداتهم لالنطالق في مسيرة الخدمة الفعلية.

واثق من قدراتي
مهدي  الضابط  التلميذ  دفعت  كثيرة  عريضة  عناوين 
في  الثاني  الُمصّنف  إشــارة(  اختصاص،  )جيش،  سليمان 
العناوين  هذه  تمّثلت  الحربية.  الكلية  دخول  إلى  الــدورة، 
بشعار الجيش المسؤول عن األمن واالنضباط، والذي يحمل 
في اسمه معاني عميقة أّثرت في مهدي وزرعت فيه الحماسة 
لبلوغ السّن والشروط المناسبة التي تخّوله أن يكون عنصًرا 
كبير،  قلبي  في  الجيش  يقول: »حب  المؤسسة.  هذه  في 
والعروض  البطولية،  مواقفه  مع  يوم  بعد  يوًما  يكبر  وكان 
االستقالل  في  الشاشة  على  أشاهدها  كنُت  التي  العسكرية 
واألول من آب، وخصوًصا مع الشهداء الذين سقطوا على مّر 
السنوات في المعارك الكبرى، معركة نهر البارد ال تغيب عن 

بالي أبًدا«.
طبعت الكلية الحربية في ذاكرة مهدي مواقف كثيرة، ولكن 

ما الذي سيرافقه أبًدا؟ يجيب: »اللحمة والتعاضد بيني وبين 
رفاقي، وكيف واجهنا الصعوبات يًدا بيد، وكيف كان واحدنا 
يدعم اآلخر ويقف إلى جانبه. هذا األمر لم يكن من المبادئ 
الكلية  في  أهميته  لمسنا  المدنية،  حياتنا  في  واألساسيات 
الطويلة،  السير  تمارين  في  وخصوًصا  موقف،  من  أكثر  في 
والتدريبات المتعبة وما يرافقها من صعوبات نفسية وجسدية 
المهّم في حياتنا.  اليوم  إلى هذا  واجهناها مًعا حتى وصلنا 
وطبًعا كان الدور األكبر في كل ذلك للمدربين الذين نقلونا 
العسكرية،  الحياة  إلى  المدنية  الحياة  من  قياسي  وقٍت  في 
فأعطونا من طاقاتهم ومعارفهم ما ال يمكننا تقديره بثمٍن«.

• ماذا تحمل معك اليوم من الكلية إلى الميدان؟
لقد تحّضرت كثيًرا خالل سنوات الحربية وخصوًصا في السنة 
الثالثة التي عّمقُت خاللها معارفي في ما يتعّلق باختصاصي، 
التي  المهمة  توّلي  على  قادر  بأّنني  الثقة  كامل  لدي  وبات 
ستوَكل إلّي. أعرف حقوقي وواجباتي وطبيعة العالقات التي 
والمرؤوسين، وسيبقى طموحي  بالرؤساء  تربطني  أن  يجب 

األكبر هو المساهمة في تطوير المؤسسة العسكرية.

ميثاق التلميذ الضابط هو زاُدنا اليومي
أكبر درس خرج به التلميذ الضابط إيلي كّساب )أمن عام/ 

إلى من  الحربية من مناطق مختلفة، لكلٍّ منهم دوافعه وطموحاته، وللجميع هدف واحد: االنضمام  الكلية  إلى  َقِدموا 
سبقوهم وأّدوا رسالة سامية في خدمة الوطن والتضحية من أجله. 

التالمذة الضباط مستعدون للمسيرة
ومعهم رسالة من مدّربيهم
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التلميذ الضابط: ال يسرق، ال  الحربية هو ميثاق  مشاة( من 
يكذب، ال يتساهل مع الفاسدين وال يغّش، وهو زاد يومي 
يضيف:  وهو  يقول.  كما  العسكرية،  مسيرته  في  سيرافقه 
»تعّلمنا قيمة اللحمة والوقوف مع بعضنا البعض في الشدائد 
والشجاعة،  واالنضباط،  الوقت،  قيمة  تعّلمنا  كما  واألفراح، 
المؤسسة  في  أساسي  فهو  الصدق  ذلك  كل  من  واألهــم 

العسكرية، التي هي األساس في صون الوطن«.
اختبرها،  التي  الصعبة  اللحظات  إيلي  بال  عن  تغيب  ال 
ليكتشف في ما بعد أّنها كانت ضرورية. »كّنا نعتقد أّن كل 
مدرب هو ضّدنا وحاطتنا براسو«، لنكتشف يوًما بعد يوم أّن 
األمر هو مجّرد تدريب ويهدف إلى تقويتنا وتدعيم شخصيتنا 

العسكرية.
• ما هو الهدف األساس الذي التزمته وحّققته؟

السير  تمرين  اجتياز  هو  بلوغه  وددُت  الذي  األكبر  الهدف 
األخير )100 كلم( الذي سمعنا الكثير عن صعوبته، وقد قّدمته 
عن نّية شخٍص عزيز كدافٍع لي لبلوغ خط النهاية، ونجحت... 
الذي  الهدف  بات  واآلن  حياتي.  طيلة  أنساه  لن  األمر  هذا 
للمرؤوسين  قدوًة  أكون  أن  هو  تحقيقه  إلى  دائًما  سأسعى 
على  أبقى  أن  ال  به،  أقوم  ما  كل  في  ومنتًجا  خدمت،  أينما 
بسيطة«!  ظهري  عن  »حايدة  مقولة  أتبع  أن  أو  الهامش 
سوف نعمل لتحقيق شعار الجيش لهذا العيد، فيكون األمن 

مستتًبا ويعّم االزدهار البالد.

األخالق هي المصنِّف األول
البّزة العسكرية منذ الصغر، حين كان  رافقه حلمه بارتداء 
التلميذ  التحية على العسكريين عند الحواجز. لم يكن  يلقي 
الضابط جاد خلف )جيش/ سالح مدفعية( يملك أدنى فكرة 
سبب  عن  نفسه  يسأل  راح  أبوابها  بلغ  وحين  الحربية،  عن 
اليوم  منذ  أدرك  أن  بعد  المكان، خصوًصا  هذا  إلى  قدومه 

األول ما ينتظره من تعب وصعوبات. 
»ولكن ال شيء يأتي من دون تعب« يقول جاد مستذكًرا 
السنوات السابقة: في السنة األولى نبدأ باالنخراط في الحياة 
خارج  المدنية  وحياتنا  أفكارنا  ترك  إلى  فنضطر  العسكرية 
أبواب الكلية، ونتعّلم كيف يصبح الواحد منا عسكرًيا مسؤواًل 
وفي  حضيرة،  إمرة  فنتولى  الثانية  السنة  نتابع  نفسه.  عن 
لقيادة  يؤّهلنا  ما  فصيلة  إمرة  لنتسّلم  نتمّرن  الثالثة  السنة 
مجموعة. وتبقى القيم العسكرية، الشرف والتضحية بأنفسنا 
نتعّلمه  ما  األساس في كل  للجيش،  والوفاء  غيرنا  أجل  من 

خالل هذه السنوات.

تعّلمنا  فيها  والتضحية«.  »المعرفة  الحربية  الكلية  شعار 
العسكرية  العلوم  في  تطور  كل  مقاعدها  على  فواكبنا 
ولكن  المدربون  معنا  يتساهل  لم  المتخّصصة.  والدروس 
ذلك لم يكن عن عبث، بل لتحضيرنا للحياة العملية وقيادة 
اكتسبناها  التي  األساس  والقيمة  ُيحتذى.  كمثاٍل  المجموعة 

هي األخالق، وهي الُمصنِّف األول للضابط.

ُنخّرج أبطااًل من الحربية
العلوم  نقل  في  المدّربين  دور  عن  للحديث  حاجة  ال 
والمعلومات إلى التالمذة الضباط ومرافقتهم في سنواتهم 
السنة  مدرب  يتحّدث  باختصاٍر  التخّرج.  يوم  لبلوغ  الثالث 
نحن  شارًحا:  الموضوع  هذا  عن  عمر  محمد  النقيب  الثالثة 
كمدربين كّنا في مرحلٍة سابقة مكان هؤالء التالمذة، نشأنا 
على مقاعد هذه الكلية وفي قاعاتها وساحتها، على المبادئ 
والقيم والعلوم العسكرية، وبات اآلن دورنا في نقلها لغيرنا.

في التدريب يبقـى التلميـذ هـو األهم بالنسبـة لنـا، نرافقـه 
الصحيحة  الدرب  إلى  ونوّجهـه  اليومي  الدروس  برنامج  في 

للنجاح. 
ثالث  بعد  الضابط  التلميذ  يتخّرج  أن  هو  األساس  الهدف 
سنوات، وهو يتمّتع بالذهنية العسكرية ليصبح بدوره ضابًطا 

مسؤواًل يحمل قيم الشرف والتضحية والوفاء.
• ما هي أهمية تاريخ األول من آب بالنسبة إليكم؟

التاريخ مهـّم ومدعـاة فخـر للتالمــذة الذين  كمـا أّن هذا 
مهم  فإّنه  والتعب،  الكّد  من  سنوات  ثالث  بعد  يتخّرجون 
بالنسبـة لنا كمدّربيـن ألّننا نلمـس نتيجـة جهـودنـا: ضباط 
دّربناهم يتخرجون ويتابعون المسيرة إلى جانبنا، وهذا األمر 
هو فخر لنا أيًضا، فقد رافقناهم في مراحل عبورهم إلى الحياة 
العسكرية واكتساب مبادئها، وها هم اليوم يتخّرجون أبطااًل 

يغادرون أبواب الكلية ليكونوا حماة الوطن.

النقيب محمد عمر





مناورات
إعداد: روجينا خليل الشختورة

تصوير: ميشال اإلسطا

»مخالب النسر« ُتطبق على 
اإلرهابيين في جرود العاقورة

االقتصادي  والوضع  متأّزم  السياسي  الوضع  أّن  صحيح 
صعب، لكّن الوضع األمني تحت السيطرة رغم كّل التشنجات. 

فبعد »فجر الجرود« ها نحن أمام عملية »مخالب النسر«.
تمركزت خلية إرهابية في جرود العاقورة تحضيًرا للقيام 
الجيش  أبطال  اللبناني، فعاد  الداخل  إرهابية في  بعملياٍت 

إلى ميدان المعركة. إّنه سيناريو مفترض لتمريٍن مشترك 
سنتين  بعد  ُينفَّذ  أن  الجيش  قيادة  رأت  الحية،  بالذخيرة 
من معركة »فجر الجرود« التي أثبت الجيش خاللها كفاءة 
وطرده  اإلرهاب  دحر  عن  وأسفرت  نادرة،  وشجاعة  عالية 

من أرضنا.
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لم يكن هواء جرود العاقورة حيث جرت المناورة، ليسمح 
بالتعّرق تحت أشعة آب الالهبة، لكّن دوّي القنابل والرصاص 
عرق  بانسياب  كفيلة  كانت  والطائرات،  اآلليات  وأصــوات 
منهم،  المدنيين  خصوًصا  الحاضرين،  أجساد  على  الرهبة 
المجوقل  الفوج  نّفذها  التي  النسر«  »مخالب  مناورة  فأجواء 
الجرود  في  المعارك  أجواء  إلى  أحالنا  القوى  من  عدد  مع 

العالية.

المناورة األكبر في الجيش اللبناني
انطباع  يؤّكد  هلون  أبو  مارون  الركن  العقيد  الفوج  قائد 
الحاضرين بأّن وقائع المناورة التي شهدها مجّمع العاقورة 

حضر المناورة قائد الجيش العماد جوزاف عون وقائد 
الذي   Lt. Ilias Leontaris القبرصي  الوطني  الحرس 
األميركية  والسفيرة  لبنان،  إلى  رسمية  بزيارٍة  يقوم 
في لبنان Elizabeth Richard، وعدد من الملحقين 

العسكريين وضباط من الجيش ومدعّوون مدنيون.
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العسكري تشبه إلى حدٍّ كبير وقائع »فجر الجرود«، فطبيعة 
طبًعا.  الفروقات  بعض  هناك  لكن  نفسها،  هي  األرض 
فالمناورة قامت على فرضية وجود 60 إرهابًيا ينبغي اإلطباق 
عليهم، أما في »فجر الجرود« فكان العدد أكبر بكثيٍر. األهم 
أّن هذه المناورة ُتعتبر األكبر في الجيش اللبناني نظًرا إلى 

حجم القوى المشاركة فيها.

اإلعجاب والثقة والدعم
بالسفيرة  حــدا  المناورة  في  المشاركة  الــوحــدات  أداء 
األميركية في لبنان Elizabeth Richard إلى القول: »نحن 
ا لرؤية ما يحدث هنا. نؤمن بحزٍم بهذا الجيش،  فخورون جدًّ

وأتمنى أن يؤمن كّل لبناني بجيشه«.
الحرفية  مستوى  أمام  بإعجاٍب  األميركية  السفيرة  توّقفت 
التي أثبتها الجيش في تنفيذ عمليات صعبة ومعّقدة، وفي 
بكّل  متقّدمة  تكنولوجيا  ذات  ومعدات  أسلحة  استخدامه 

العقيد الركن مارون أبو هلون 
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أمان. وهذا ما استدعى إعالنها إستمرار الدعم الذي تقّدمه 
الفائت،  آب  منتصف  »في  وقولها:  اللبناني،  للجيش  بالدها 
مدرعة  هامفي  آلية   150 إرسالنا  خالل  من  دعمنا  تابعنا 
عسكرية إضافية إلى الجيش اللبناني، وبعد ثالثة أيام قمنا 
العيار  من  وأسلحة  قنص  وبنادق  رشاشة  مدافع  بتسليمه 

الثقيل قيمتها نحو 60 مليون دوالر«.
التي  اللبناني  للجيش  الجديدة  األميركية  الدعم  جرعة 
إلعالن  تجديًدا  كانت  العاقورة،  جرود  من  ريتشارد  أعلنتها 
بأّن  تذكير  اإلعــالن  هذا  تخّلل  وقد  الجيش،  بهذا  الثقة 

منذ  مساعدات  للبنان  قّدمت  األميركية  المّتحدة  الواليات 
العام 2006 بلغت قيمتها ملياًرا وسبعمئة مليون دوالر.

التنفيذ
على الشاشة الكبيرة في غرفة العمليات، شاهد الحاضرون 
تحركات العدو التي نقلتها الصور االستعالمية المباشرة عبر 
الصور  كانت  وأسلحته.  قواه  حجم  مظهرًة  االتصال  أجهزة 
إلى  وأحيلت  االستطالع  قوى  نّفذتها  التي  المهمة  حصيلة 
خلية التحليل وغرفة العمليات، فتّم استثمارها لتوجيه القوى 

إلى القضاء على اإلرهابيين.
اإلرهابية وعمل  المجموعة  المجوقل مهاجمة  الفوج  توّلى 
األول  المدرعات  وفوج  السادس  المشاة  لواء  مع  بالتنسيق 
اللَذين ُكلِّفا بعزل بقعة العمليات وتعزيز الحواجز. أّما القوات 
تلقى  الذي  المجوقل  للفوج  الجوي  الدعم  فأّمنت  الجوية، 
من  واستفاد  األول،  المدفعية  فوج  من  مدفعًيا  دعًما  أيًضا 
العسكرية  الطبابة  وكانت  للدروع.  المضاد  الفوج  قدرات 
جاهزة لتنفيذ عملية إخالٍء طبي جوي، بمشاركة عناصر من 

المديرية العامة للدفاع المدني والصليب األحمر اللبناني.
لإلطباق  كافية  كانت  دقيقة  خمسين  العملية  استغرقت 
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متنّوعة  مجموعة  استخدام  المناورة  خالل  جرى 
العسكرية، من ضمنها دبابات نوع  المعدات  من 
الهامفي  الـBradley ومركبات  M60، ناقالت جند 
Su-الـ وطائرات   Gazelle ــ ال وطوافات  ـالمدرعة 
 A-29ـــ وال  Hueyوالـــ  Pumaوالـــ  per Tucano

والمدفعية الثقيلة.



على األهداف الخمسة التي تّم تحديدها، وتحويلها إلى كتلة 
جريٍح  على  الجيش  خسائر  اقتصرت  بينما  ونار،  حديٍد  من 

واحٍد تّم إخالؤه.

التنسيق والكفاءة
أولى نتيجة  الخسائر كانا بدرجٍة  المهمة ومحدودية  نجاح 
التنسيق الدقيق بين مختلف القوى المشاركة، والكفاءة في 
التي   Copperheadالـ فقذائف  المتاحة.  التقنيات  استخدام 
الـ بها  عالجت  التي  الجوية  القنابل  كما  المدفعية،  أطلقتها 

أثار  ما  الفائقة،  بالدقة  تمّيزت  األهداف   Super Tucano
إعجاب الحاضرين وتصفيقهم.

كما تمّيزت ناقالت الجند المدّرعة نوع Bradley بالدقة في 
إصابة األهداف، وهي موجودة فقط بحوزة الفوج المجوقل. 
أّما اإلصابات التي حّققتها فكانت 100٪ »ما بتخرم« يقول 

العقيد أبو هلون.
الهجوم  إلى  المراقبة  من  العمليات  جميع  تمّيزت  كذلك، 

بيان  إليه  أشار  ما  وهذا  قصوى.  بفعاليٍة  واإلنقاذ  والبحث 
المناورة إذ أشاد بالحرفية والتطّور  السفارة األميركية حول 
المتمّيزين في تنفيذ »عملية صعبة مع الكثير من المكونات 
المتحركة«، ونّوه بالتواصل االستثنائي بين جميع العناصر.

١٠٧

في ناس بيستحقوا نقاتل كرمالن
اعتبر قائد الفوج المجوقل السابق العميد الركن 
يشكل  العسكري  التعليم  كان  إذا  أّنه  نهرا  جان 
هذا  يعطي  الذي  هو  التدريب  فإّن  البناء،  قاعدة 
تحويل  خالل  من  العمل  مــادة  العسكري  البناء 
في  وأضاف:  عملي.  إتقان  إلى  النظرية  المعرفة 
نحّب  أّننا  يعني  ال  هذا  للقتال،  نتحّضر  السلم 
الحرب، لكّننا نقاتل ألن »في ناس بيستحقوا نقاتل 

كرمالن«.



كذلك، أشار البيان إلى أّن طيارين وجنوًدا لبنانيين مدربين 
إلى  المقدمة  العسكرية  المعدات  وتشغيل  صيانة  يتوّلون 
يدّل  ما  األميركية،  المساعدات  خالل  من  اللبناني  الجيش 
وجاهزة  مدّربة  قوى  إنشاء  على  الجيش  هذا  قدرة  على 
لبرنامج  األســاس  الهدف  يشّكل  األمــر  وهــذا  للعمليات، 
القائم   Protected Mobility Program المحمي«  »التنقل 

بين الواليات المتحدة ولبنان. 

يعطيكن ألف عافية
الواثق من قدرات رجاله  العماد جوزاف عون  قائد الجيش 
هّنأهم  الحديثة،  التقنيات  مع  التعامل  في  كفاءتهم  ومن 
القبرصي  الوطني  الحرس  قائد  تهاني  إليهم  ونقل  بحرارٍة 
الذي حضر المناورة وُأعجب خصوًصا بالتنسيق الدقيق بين 
ما  كّل  العرق،  ِزدنا  ما  »كّل  أّكد:  عون  العماد  لكّن  القوى. 

وّفرنا دم، ورفعنا نسبة االحتراف«.
حدود  عند  تقف  لم  المشاركين  إلى  عون  العماد  كلمة 

أّن  واعتباره  وتنسيق،  حرفية  من  أظهروه  بما  التهنئة 
جاهزية  يثبت  المناورة  أظهرته  الــذي  التدريب  مستوى 
يواجهها.  قد  التي  التحديات  كّل  لمواجهة  الدائمة  الجيش 
القوى  مختلف  بين  التنسيق  أهمية  على  التشديد  أعاد  فقد 
المشاركة في تنفيذ أي مهمة، الفًتا إلى أّن هذا التنسيق ال 

يتحّقق بسهولٍة، ويلزمه الكثير من التدريب.
»يعطيكن ألف عافية« قال القائد لكّنه لم يعِف الرجال من 
لمرحلة  وصلنا  تفكروا  »ما  المستمرة،  المتابعة  مسؤولية 

خلص ما بقا في تدريب، العمل العسكري ما بيوقف«.
وقبل أن يوّدعهم أعاد التذكير بضرورة العمل المتواصل، 

فاألمور تتغّير ومن ال يتغّير لمواكبتها يسبقه الزمن.
التنسيق والتناغم بين الوحدات المشاركة تجّلى في أفضل 
صورة وأبرَز فعالية قصوى لألسلحة المتطّورة. فبعد سنتين 
نسر حماية وصون  حّلق  اإلرهاب،  ودحر  االنتصار  فجر  على 
الوطن ليؤّكد أّن الوضع األمني الثابت المتماسك هو نتيجة  

اإلرادة القوية.
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في ثكناتنا
إعداد: ندين البلعة خيراهلل

تصوير: ميشال اإلسطا

قائد الحرس الوطني القبرصي:
»قد نستعين بكم إن واجهنا أي حادثة!«

»إّن االستقرار في البلد ما هو إاّل نتيجة لجهودكم وتضحياتكم... إيماني وثقتي بكم كبيرة، كما أّن إيمانكم بقضيتكم 
وثقة الشعب اللبناني بكم هي وسيلتكم لتذليل الصعوبات... ُتخاض الحروب بالسالح ولكّنها ُتنتصر بالرجال، وأنتم الرجال 
الذين يجعلون لبنان ينتصر، أنتم مصدر فخرنا والمحافظون على كرامتنا وشرفنا. حافظوا على أنفسكم وعلى بّزتكم وعلى 

مصيركم، لكي تحافظوا على بلدكم«.

١١2



١١3

كلمات أودعها قائد الجيش العماد جوزاف عون لعسكرييه 
هي  وها   ...2017 أيار  في  البحر  مغاوير  فوج  تفّقده  خالل 
إنجازات  فتثمر  الهمم  وتعّزز  النفوس  في  تختمر  الكلمات 
وتطّوًرا... ويعود القائد إلى الفوج ليقف بين عسكرييه وقفة 
 Lt. األب الفخور بأبنائه، ومعه قائد الحرس الوطني القبرصي
General Ilias Leontaris وسفيرة قبرص السابقة في لبنان 

Christina Rafti ووفد يرافقهما.

عّدة عناوين ليوٍم واحد
يوم ممّيز جّهز له قائد الفوج العميد الركن محمد المصطفى، 
وضباطه وعسكريوه، عنوانه العريض »افتتاح مركز معالجة 
 DAT-C/ Diving Accidents Treatment »حوادث الغطس
أّما  األوســط.  الشرق  في  نوعه  من  األول  وهو   ،Center
التدريبية  القدرات  الداخلية فتمحورت حول إظهار  العناوين 
والتخصص  الِحرفية  ومستوى  للفوج،  والقتالية  واللوجستية 
أحد  في  أيًضا  كان  اليوم  هذا  لكّن  عسكريوه.  بلغه  الذي 
قبرص  زار  الذي  عون  للعماد  الزيارة  رد  من  نوًعا  وجوهه 
في نيسان الماضي، وكانت له جولة على عدة مرافق أهمها 
ثكنة القوات الخاصة القبرصية، حيث حضر مناورة بالذخيرة 

الحية.
كان  الــنــّداف،  ميالد  الشهيد  ثكنة  في  لبنان،  في  هنا، 
فالقائد  عميق.  أثر  األجانب  الزوار  أمام  البحر  مغاوير  ألداء 
لإلعجاب،  مثيًرا  شاهداه  ما  اعتبرا  بالده  وسفيرة  القبرصي 
وقّدرا مستوى التنسيق وااللتزام اللَذين يتمّيز بهما الجيش 

اللبناني، وأطلقا دعوًة لدعمه وإيالئه كل الثقة.

قد نستعين بكم!
إيجاز  خالل  من  الحضور،  تعّرف  الفوج  عمليات  غرفة  في 
الرائد  الثاني  الفرع  أمور  ومسّير  الرابع  الفرع  رئيس  عرضه 
منذ  الفوج  تاريخ  إلى  إعجابهم،  أثار  بإتقاٍن  ريشا  جيمي 
تأسيسه في العام 1997 )سرية في العام 1995(، وعديده 

التي  والتدريبات  عسكري،  األلف  نحو  فبلغ  تضاعف  الذي 
فرق  مع  وبالتعاون  والخارج  الداخل  في  عسكريوه  يتابعها 

أجنبية.
ُدهش الزوار بحجم المهمات التي تواّلها الفوج وأهميتها، 
 )2003( كوتونو  طائرة  ككارثة  منها  اإلنسانية  وخصوًصا 
اللبناني خارج حدود الوطن،  التي كانت أول مهمة للجيش 
الفوج  نّفذ خاللها غطاسو  التي  األثيوبية )2010(  والطائرة 
من  جًدا  صعبة  مناخية  ظروف  في  غطسة   1500 حوالى 
العسكرية  المهمات  عند  بانتباٍه  وتوقفوا  إصابة.  أي  دون 
اإلرهابية  والهجرة  التكفير  مجموعة  على  القضاء  وأبرزها 
في جرود الضنية )2000( حيث سقط للفوح ثالثة شهداء، 
والمواجهات مع فتح اإلسالم في معركة نهر البارد )2007( 
التي تكّبد فيها 22 شهيًدا والعديد من الجرحى والمعوقين، 
أخطر  من  لثالثة  األمنية  المربعات  على  القضاء  إلى  وصواًل 
وخالد  المولوي  شادي  منصور،  )أسامة  اإلرهابيين  القادة 
إرهابية  إمارة  إقامة  على مخطط  القضاء  وبالتالي  حبلص(، 
في شمالي لبنان، وذلك خالل 48 ساعة فقط )تشرين األول 

.)2014
تفاصيل  في  القبرصي  نظيره  مع  يدخل  عون  العماد  كان 
القول  إلى  األخير  دفع  ما  وخصوصياتها،  المهمات  هذه 
قوي  جيش  أنتم  اللبناني:  جيشنا  مهنية  ومقّدًرا  ممازًحا 
ولديه خبرات، قد نستعين بكم إن واجهنا أي حادثـة! فأجاب 
شواطـئكـم  بلـوغ  نسـتـطيـع  ضاحًكـا:  الـفـوج  ضبـاط  أحد 

سباحة!
الجديد  المركز  عن  معلومات  ريشا  الرائد  عرض  بعدها 
الضغط  غرفة  يتضمن:  والذي  الفوج  افتتاحه في  يتم  الذي 
 Filling الغازات  تعبئة  غرفة   ،Decompression Chamber
 ROV- Remotely Operated Under والروبوت   ،Station
الهواء  معّبئ  وغرفة  الماء،  تحت  المتحرك   water Vehicle
التقني  العتاد  إلى مخزن  باإلضافة   )compressors 100m(

للغطاسين.



للمرة األولى في تاريخ الجيش
الشاشة  إلى  الحضور  أنظار  سّمر  الــذي  الفيديو  تضّمن 
ودعاهم إلى التعبير عن دهشتهم بهّز الرأس، الَقَسم الذي 
تؤّهله  التي  التدريبات  عن  ولمحًة  البحري،  المغوار  يؤّديه 
للوفاء بَقَسمه. شاهد الزّوار تدريبات منّوعة تصقــل مهــارات 
لها  يخضع  قاسية  وتدريبات  مناقبيتهم،  وتعّزز  العسكريين 
والسّجال،   Fast Rope مثل  الفوج  في  اإلناث  العسكريون 
تاريخ  في  األولى  للمرة  المرأة  عليها  تدّربت  مهارات  وهي 
سبق  ومهمات  مناورات  خالل  ومن  تتقنها.  وباتت  الجيش 
التي  المواقف  خطورة  إلى  الحضور  تعّرف  الفوج،  نّفذها  أن 
يواجهها العسكريون، وإلى اللحظات القاسية التي يعيشونها 

عند خسارة الرفاق الشهداء.
ومع عرض صور شهداء الفوج أحنى الجميع الرأس إجالاًل، 

وحضرت عبارة »لن ننساهم أبًدا«.
في ختام اإليجاز أبدى القائد القبرصي إعجابه، وَطَرح بعض 
األسئلة االستيضاحية قبل االنتقال إلى مدخل المركز الجديد 

وإزاحة الستار عن لوحة افتتاحه.

غرفة الضغط والروبوت الغّطاس
الضغط  غرفة  في  المركز.  أرجاء  في  وضيوفه  القائد  جال 
أول أسعد جنيد  المالزم  البحرية  المشاغل  آمر فصيلة  توّلى 
مجيًبا  فيها،  الُمستخدمة  والتقنيات  الغرفة  عمل  آلية  شرح 
عن األسئلة. الوفد القبرصي عاين الغرفة من الداخل وأبدى 

إعجابه بما تحتويه من تقنيات حديثة.
في المركز لوحة تحمل أسماء األشخاص الذين خّلص الفوج 
حياتهم من خالل معالجتهم من حوادث الغطس في غرفة 
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 اإليجاز في غرفة عمليات الفوج

المؤهل أول سعيد يشرح أمام القائد القبرصي وسفيرة بالده



غرفة  إلى  سيحّولها  والتي  يملكها،  التي  القديمة  الضغط 
متنقلة تؤّمن سرعة التدخل في الحاالت الحرجة. يترجم قائد 
الجيش لضيوفه مضمون اللوحة، ويشاهد معهم الصور التي 
نّفذها. ويجيب  أن  تمّثل مهمات سبق  والتي  الفوج  عرضها 
إليهنَّ  فيتوّجه  األسئلة،  بعض  عن  اإلناث  الجنود  من  عدد 
في  لهنَّ  الُمعطى  والدور  جهودهنَّ  مقّدًرا  القبرصي  القائد 
 »You are starting to write history« :الجيش اللبناني، قائاًل

)أنتنَّ تبدأَن بكتابة التاريخ(.
إلى جانب غرفة الضغط، عرض الفوج »الروبوت الغطاس« 
أول جورج  المؤهل  الفوج  البحري في  العتاد  ROV. محاسب 
وكيفية  العتاد  هذا  مميزات  اإلنكليزية  باللغة  شرح  سعيد 
تقنية  وأمور  تحّمله  يستطيع  الذي  الوزن  إلى  عمله، وصواًل 
أخرى سأل عنها الزائران، بما فيها الفروقات بين هذا العتاد 
الجديد والروبوت القديم األصغر حجًما واألقل قدرًة، هنا كان 

المؤهل أول سعيد حاضًرا لإلجابة.
إليها  دخلوا  والمحركات،  التعبئة  غرفة  إلى  الجميع  ينتقل 
الخارج  في  فالحّر  المكان  برودة  من  ليستفيدوا  مسرعين 
كان شديًدا، لكّنه لم ُيثِنهم عن االستمتاع بمحطات الجولة 

مبدين اهتمامهم بما شاهدوه وعرفوه.
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هدايا رمزية
تسّلم كل من القائد القبرصي وسفيرة بالده دروًعا 
وطبيعة  الفوج  هوية  تمّثل  رمزية  وهدايا  تذكارية 

عمله في البحار.

جولة في غرفة الضغط

غرفة الضغط 



إلى عرض القدرات
سطح  على  كانت  التالية  المحطة 
تمريَنين  لمشاهدة  الفوج  قيادة  مبنى 
قدرات  يستعرضان  الحية،  بالذخيرة 
الفوج وذلك ضمن سيناريوَهين: األول 
القتال  غطاسي  لتسّلل  مقاربة  تضّمن 
العدو تحركاتهم،  من دون أن يالحظ 
الحديثة  التقنيات  استخدام  خالل  من 
من  الشاطئ  وتنظيفهم  والمتخصصة، 

العوائق الُمحتملة لتأمين تقّدم القوى الالحقة وتنفيذ مهمة 
اإلطباق والعودة. لم يحتج الحضور إلى الشاشة التي ُخصصت 
لنقل مجريات التمرين وال إلى المناظير، فمكان التنفيذ كان 
على مرمى أنظار الجميع. التركيز الشديد على أداء المجموعات 
المنّفذة، لم يقطعه سوى بضع استفسارات وّجهها الضيوف 

كان  حين  وفي  الفوج.  وقائد  الجيش  قائد  إلى 
عن  الالزمة  الشروحات  كل  يقّدم  ريشا  الرائد 
تستخدم  الوفد  من  عناصر  كانت  العمليات،  سير 
الهواتف الخاصة لتوثيق التمرين بالفيديو مشيرًة 

بإعجاٍب إلى ما يجري على األرض.
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شعرنا أّننا في معركة حقيقية
هامش  على  »الــجــيــش«  مجلة  ــى  ال حــديــث  فــي 
التمارين، أبدت السفيرة القبرصية ذهولها وسعادتها 
التي  التقنيات  ومشاهدة  الحدث  بهذا  المشاركة  في 
عن  وعّبرت  نّفذها.  التي  والتمارين  الفوج  يمتلكها 
دعم بالدها للجيش اللبناني وتقديرها لكل ما يحّققه 

من إنجازات.
في  لبنان  زار  الذي  القبرصي  القائد  تحّدث  بدوره، 
إطار برنامج التعاون الدفاعي بين جمهوريَتي قبرص 
ولبنان، قائاًل: »الشيء الوحيد الذي ال أكّف عن ذكره 
هو أّنني منذهل بما لمسته في مناورة الفوج المجوقل 
يمكننا  ال  شيًئا  لنا  قــّدم  الــذي  البحر  مغاوير  وفــي 
العسكريين  بتفاني  تأّثرُت  قد  يوم.  كل  مشاهدته 
الوحدات  مختلف  بين  الرائع  والتنسيق  وإخالصهم، 
قّدموه  الذي  الواقعي  والتنفيذ  والتحركات،  واألوامر 
حقيقية،  معركة  أو  مهمة  في  كأّننا  شعرنا  فقد  لنا، 
حتى صدق قولكم: »We train as we fight« )نتدّرب 

وكأّننا نحارب(«.
وهّنأ General Leontaris العماد جوزاف عون وكل 
إلى  ودعاهم  جولته،  خالل  التقاهم  الذين  الضباط 
 Freedom »االفتخار بجيشهم »فالحرية ال تؤَخذ مجاًنا
ولنضحي  ثمنها  لندفع  هنا  ونحن   ،is not for free
بأنفسنا حتى نضمن استقالل شعبنا وحريته ولنعمل 

لمصلحة الوطن.
الدولي  المجتمع  إلــى  وّجهها  التي  الرسالة  ــا  أّم
فمفادها: الجيش اللبناني يستحق الثقة الكاملة وهو 
التعاون  موضوع  وعن  عليه.  االعتماد  يمكن  جيش 
حوالى  منذ  بدأ  التعاون  هذا  إّن  قال  البلَدين،  بين 
أربع سنوات، وسوف نعمل على تطويره وتفعيله في 

العديد من المجاالت.
السجل  في  القبرصي  القائد  وّثقه  الموقف،  هذا 

الذهبي للفوج.
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فخر القائد
العماد عون الذي أبدى خالل هذا النهار، على عدد الثواني، فخره بعسكرييه وبالقدرات التي لم يحققوها عن عبث 
بل بالعرق والدم والجهد اليومي، عّبر عن فرحته بكل الذين تحّدثوا وشرحوا ونّفذوا. نادى كالًّ منهم باسمه، تذّكر 
من خدموا معه في السابق، صافح الجميع، ضباًطا وعسكريين، فرًدا فرًدا وشّد على أياديهم. وفي الختام كانت للقائد 

صورة تذكارية مع ضباط الفوج، قبل أن يتوّجه الحضور إلى مأدبة الغداء، التي سادتها أجواء عائلية.

وفي ختام هذا القسم من المناورة حدث انفجار ضخم ترك 
دخاًنا أسود هائاًل، فشرح القائد: »هذا هو العتاد الذي ُيجَمع 
خالل المهمة والذي ال يستطيع العسكريون اصطحابه معهم 

وال تركه خلفهم، فيجمعونه ويفّجرونه«.
توّجهت األنظار شرًقا إلى السيناريو الثاني الذي كان ُينفَّذ 
ذات  منطقة  في  مداهمة  عملية  صغيرة:  مدينة  مشّبه  في 
عن  اشتباك  يتخّللها  عالية،  سكانية  وكثافة  ضيقة  شوارع 
الحية، والتعرض لكميٍن وصواًل  قرب مع مسّلحين بالذخيرة 

تأمين  مع  اإلصابة  وتغطية  واالنسحاب،  المهمة  تنفيذ  إلى 
الحماية لعناصر اإلسعاف لإلخالء.

لّخص التمرينان خطورة المهمات التي يخوضها هذا الفوج 
الخاص، وأظهرا أهمية القيادة والسيطرة والدقة في التنفيذ. 
أحجاٍم  من  ــا  زورًق  35 من  تشكيلة  أبحرت  ختامهما  وفي 
مختلفة، يسير أمامها Jet Ski تابع للفوج وتتقّدمها الطوافة 
هو  »هذا  باعتزاٍز:  الفوج  قائد  فقال  التنفيذ،  في  المشاركة 

أسطولنا البحري«.
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مغاوير  فوج  قائد  يتحّدث  الممّيز،  اليوم  هذا  هامش  على 
البحر العميد الركن محمد المصطفى عن مشاريع تّم تحقيقها 
تصّوًرا  الفوج  شارًحا: وضع  ويقول  وعّززتها.  قدراته  فرفدت 
وخطة عمل تمتّد على مدى خمس سنوات لتحقيق المستوى 
المرجو من العديد والتدريب والبنى التحتية والتجهيزات. لكّن 
الدعم المطلق الذي تمّدنا به القيادة في كل خطوٍة وفي كل 
لنا،  المدنيين  األصدقاء  دعم  إلى  باإلضافة  وإنجاز،  مشروع 

قّلص مّدة التحقيق إلى ثالث سنوات، وثّمة الكثير بعد...

كاسر أمواج
طول  على  عمشيت  في  النداف  ميالد  الشهيد  ثكنة  تمتّد 
الــزوارق  إنــزال  عملية  كانت  وقد  الشاطئ،  على  متر   800
لتنفيذ المهمة معاناة يومية. إذ كان الفوج ُيضطر إلى نقل 
زوارقه إلى قاعدة جونية وتكبُّد مصروف اآلليات والمحروقات 
وإياًبا،  العسكريين ذهاًبا  وإرهاق  الحوادث،  لخطر  والتعّرض 
األحداث  لمعالجة  السريع  التدخل  إمكان  عدم  عن  ناهيك 
وضع  )سنسول(  أمــواج«  »كاسر  تحقيق  البحر.  في  الطارئة 
ا لهذه المعاناة. كانت كلفة تنفيذه ُمقّدرة بحوالى مليون  حدًّ
العام 2020. وها  قبل  إنجازه  ُيتوقَّع  ألف دوالر ولم  و200 
هو اليوم يبلغ عامه الخامس بعد أن أنجزه الفوج بالقدرات 

الخاصة وبكلفٍة ال ُتذكر.

تجهيزات وتدريبات
للغطاسين،  متخّصصة  تجهيزات  تحقيق  على  الفوج  عمل 
غطاس   200 إنزال  على  والتدريب،  بالتجهيز  قــادًرا،  وبات 
في الوقت نفسه يعملون كفريٍق واحد Full gear. كما حّقق 
الفوج حوالى 32 زورًقا صغيًرا وثمانية زوارق للتدخل السريع 
على صيانة  تدّربوا  الخارج،  إلى  عسكريين  وأرسل    ،Rhibs

محركات المراكب، وهم اليوم يدّربون رفاقهم داخل الفوج.

DAT-C
دراسات  الفوج  أجرى  أيًضا،  التطوير  مشاريع  إطار  في   
الُمحتملة  وللمهمات  نّفذها،  أن  سبق  لمهماٍت  وتحلياًل 
الغاز  استخراج  بدء  من  االقتراب  مع  خصوًصا  مستقباًل، 
السريع  التدخل  إلى  والحاجة  اإلقليمية  المياه  من  والبترول 
»مركز  لتأسيس  عليها  وارتكز  حــادث،  أي  وقوع  حال  في 

معالجة حوادث الضغط«.
والتي  المركز،  هذا  يضّمها  التي  الضغط  غرفة  تحقيق  تّم 
تصل كلفتها إلى حوالى 700 ألف دوالر، وتّم إرسال فريق 
من 12 عنصًرا إلى فرنسا، رافقوا مراحل تصنيعها وأضافوا 
وأّنه  خصوًصا  الفوج،  مهمات  تناسب  التي  المميزات  عليها 
المناسَبين  العمل  وفريق  القدرة  لبنان،  في  وحده  يملك 
في  متوافر  غير  االختصاص  فهذا  الغطس.  حوادث  لمعالجة 
فيه  متخّصصين  باتوا  الفوج  وعسكريو  اللبنانية،  المعاهد 
المطلوبة  بالسرعة  ويعالجونها  ُمصاب  كل  حالة  يدرسون 
إلى  باإلضافة  الطويلة،  وتجاربهم  خبراتهم  بفضل  وذلك 

الدورات التي يتابعونها في الخارج.
التي  األثيوبية  الطائرة  حادثة  تحليل  تّم  أخرى،  جهة  من 
واإلنقاذ،  للبحث  غطسة   1500 الفوج  غطاسو  خاللها  نّفذ 
الضعف  ونقاط  الحاجات  ُحــّددت  التجربة  هذه  على  وبناًء 
والمخاطر، وتّم تحقيق الروبوت ROV الذي ُيغني عن إنزال 
لألخطار.  وتعريضهم  وإرهاقهم  الغطاسين  من  كبير  عدد 
فهذا الروبوت قادر على مسح البقعة ونقل الصور المباشرة 
وتحديد اإلحداثيات، وباليد الحديدية التي ُجّهز بها يستطيع 
التقاط األشياء على أعماق كبيرة وسحبها. ففي حين يستطيع 
غّطاسو الفوج النزول إلى عمق 100 متر كحدٍّ أقصى، يصل 
هذا الروبوت إلى عمق 300 متر ويقوم بكل ما يلزم مقّلًصا 
المجهود واإلصابات البشرية الُمحتملة، وقد تدّرب عسكريون 

في فرنسا على تشغيله.
األعماق،  على  للغطس  المخّصصة  الغازات  تعبئة  غرفة  أّما 
 Compressors فكلفتها حوالى 100 ألف دوالر، وهي تضّم
وقت  وبأسرع  الغطس  قناني  من  ممكن  عدد  أكبر  لتعبئة 
نسبة  الحتساب  إلكتروني  برنامج  إلى  باإلضافة  ممكن، 

الغازات وأنواعها.
والتحضير  التدريب  عمليات  الفوج  يتابع  ذلك،  موازاة  في 
الفتيات الختباراٍت  للمهمات العمالنية، وسيتّم قريًبا إخضاع 
الفوج  سرايا  وتشّكل  دورات غطس.  لمتابعة  للتأهل  خاصة 

احتياًطا للقيادة في الشمال والشوف.

هكذا طّورنا قدراتنا

العميد الركن محمد المصطفى
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CÈDRE – BLEU 2019
مناورة لبنانية – فرنسية بين البحر والجبل

المرحلة األولى كانت عملية إبرار في قاعدة جونية البحرية 
 ،Dixmude شاركت فيها حاملة الطوافات البرمائية الفرنسية
وثالثة مراكب إنزال من المجموعة البحرية الفرنسية، ومركب 
اللبناني  الجيش  في  البحرية  القوات  من  وخافرتان  إنــزال 

وعسكريون من فوج مغاوير البحر.
البحري  التنسيق  قــدرات  تعزيز  على  العملية  هذه  ركزت 
التمرين،  مراحل  المشاركة في جميع  الوحدات  بين  والجوي 
والتصدي  الشواطئ  حماية  خالل  االحترافية  مستوى  وترفع 

لألخطار البحرية في المياه اإلقليمية.
وبهدف المحافظة على جهوزية القوات البحرية، وتمكينها 
المياه  في  محتمل  تهديد  أي  ضــّد  السريع  التحّرك  من 
تنفيذ  التمرين  من  الثانية  المرحلة  تضّمنت  اللبنانية، 
تابعة  زوارق  بمشاركة   Guépratte الفرنسية  الفرقاطة 
للمجموعة البحرية الفرنسية، ومراكب تابعة للقوات البحرية 
في الجيش اللبناني، رماية بحرية ُتحاكي فرضيتها مهاجمة 

مشترك  تفتيش  فريق  ِقبل  من  وتفتيشها  مشبوهة  سفينة 
متخّصص.

في  الحّية  بالذخيرة  بمناورٍة  المشترك  التمرين  واخُتتم 
أماكن  في  إرهابية  مجموعات  مهاجمة  تحاكي  العاقورة، 
والرشاشات  بالصواريخ  جوية  رمايات  تخللتها  وعرة،  جبلية 
في  الجوية  للقوات  التابعة   Gazelle نوع  طوافات  نّفذتها 
هذا  رّكز  الفرنسية.   Puma نوع  وطوافات  اللبناني  الجيش 

في إطار تعزيز التعاون بين الجيشين اللبناني والفرنسي، وتحت عنوان CÈDRE  BLEU 2019 - األرزة الزرقاء، نّفذت 
وحدات مشتركة تمريًنا بدأ بعملية إبرار في جونيه واختتم بمناورٍة بالذخيرة الحية في العاقورة.

مناورة



ورفع  الجوي،  الدعم  قدرات  تطوير  على  التمرين  من  الشق 
تنفيذ  خالل  والجوية  البرية  الوحدات  بين  التنسيق  مستوى 
المجموعتين  جانب  إلى  فيه  وشارك  العسكرية،  العمليات 
البحريتين اللبنانية والفرنسية، عسكريون من أفواج: مغاوير 
البحر والمدرعات األول والمجوقل والوحدات البرية الفرنسية، 
والرشاشات  الفردية  األسلحة  مختلف  خاللها  واسُتخدمت 

الخفيفة والمتوسطة.
ُيذكر أّنه سبقت التمرين تحضيرات تضّمنت تمارين هبوط 
بواسطة طوافات تابعة للقوات الجوية اللبنانية للمرة األولى 
باإلضافة   ،Dixmude البرمائية  الطوافات  حاملة  متن  على 
وبالعكس  الرصيف  إلى  المركب  من  آليات  إبرار  عملية  إلى 
في قاعدتي بيروت وجونية البحريتين بواسطة مراكب اإلنزال 
الفرنسية واللبنانية، إلى تدريبات نظرية وتطبيقية وتمارين 

رماية وتفتيش سفينة.
إلى ذلك، جرت عّدة لقاءات في إطار زيارة حاملة الطوافات 
البرمائية Dixmude والفرقاطة Guépratte الفرنسيتين لبنان، 

فقد ُعقد لقاء بين المسؤول في العالقات الخارجية في القوات 
الملحق  الفرنسية األميرال Gilles Boidevizi، يرافقه  البحرية 
العسكري الفرنسي العقيد Fabrice Chapelle ورئيس األركان 
اللواء الركن أمين العرم في وزارة الدفاع الوطني، أعقبه انتقال 
 Bruno Foucher الفرنسي  السفير  يرافقه  األركــان  رئيس 
العقيد  العسكري  والملحق   Gilles Boidevizi واألمــيــرال 
 .Dixmude إلى حاملة الطوافات الفرنسية Fabrice Chapelle
وقد جال اللواء الركن العرم في أرجاء حاملة الطوافات، واّطلع 
على تجهيزاتها واستمع إلى إيجاز عن مراحل التمرين والقوى 
المشاركة فيه، ثم اجتمع بعسكريي الجيش المشاركين في هذا 
التمرين وزوَّدهم التوجيهات الالزمة، شاكًرا الجيش الفرنسي 
والسلطات الفرنسية على التعاون الدائم والدعم المستمرين 

للجيش اللبناني.
وتضّمنت الزيارة إلى لبنان أيًضا، زيارة بروتوكولية قام بها 
العميد  قائدها  التقى  حيث  البحرية،  القوات  قيادة  إلى  الوفد 
الركن البحري السابق حسني ضاهر وعدًدا من الضباط، وجرى 
الثنائية،  للعالقات  ــرض  ع
أقسام  على  جولة  كانت  كما 
القاعدة البحرية استمع خاللها 
الوفد إلى شرٍح عن المهمات 

والتدريبات المنّفذة.
قيمة  أّن  بــالــذكــر،  جدير 
قّدمتها  التي  المساعدات 
بين  اللبناني  للجيش  فرنسا 
و2018   2017 العامين 
يـــورو،  مــلــيــون   45 بلغت 
إطالق  أنظمة  ذلك  في  بما 
الصواريخ، و34 كلًبا للكشف 
عــن الــمــتــفــجــرات، وبــرامــج 

تدريبية عالية المستوى.
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تمرين
إعداد: باسكال معّوض بومارون

 Resolute طائرتان عسكريتان أقّلتا فريًقا أميركًيا مؤّلًفا من حوالى ٣٦ عنصًرا شاركوا في التمرين اللبناني - األميركي
Response في نسخته العاشرة. التدريبات التي سبقت التمرين استمرت عدة أشهر، واثمرت أداًء على مستوى عاٍل من 

الدقة واالحتراف في مختلف العمليات.

استجابة لتحّدياٍت 
قادمة

Resolute Response في نسخته العاشرة:

 ،2009 العام  في   Resolute Response تمرين  انطلق 
في  والسيطرة  القيادة  منظومة  عمل  تطوير  منه  والهدف 
الهدف،  هذا  ولتحقيـق  المشتركة.  البحرية  العمليات  إدارة 
البحرية  الــقــوات  بين  العمل  لتنسيق  قواعد  ــاء  إرس تــّم 
الرصد  أجهزة  تطوير  التنسيـق  هذا  شمل  وقد  والجوية. 
نحو  على  المعلومات  ومعالجة  فنية،  أعطال  وتالفي حصول 
يتيح للقيادة االّطالع بشكٍل واٍف على األحداث وخطورتها، 
ليتّم بالتالي تحديد الوسائل العضوية المناسبة للتعامل مع 

األهداف.
تمّيز التمرين هذه السنة بأهميٍة خاصة، فحماية المنشآت 
النفطية البحرية، التي من الُمزَمع بدء حفر آبارها في نهاية 
تضطلع  وسوف  حاسمة،  جهوزية  تتطّلب  الجاري،  العام 

القوات البحرية بدوٍر رئيس في هذه المهمة الدقيقة.

التحضيرات
شهرية  اجتماعات  له  مّهدت  الــذي  األساسي  التمرين 
وأيار  شباط  بين  امتدت  واألميركي  اللبناني  الجيشين  بين 
الماضي من هذا العام، انقسم إلى مرحلتين؛ تضّمنت األولى 
تدريبات مشتركة بين فرق التدريب األميركية ووحدات من 
قطع الجيش المشاركة، وقد تّمت على فترات زمنية مختلفة. 
أما الثانية فتواصلت يومًيا لمدة أسبوع خالل تّموز الماضي، 

وصواًل إلى تنفيذ التمرين في الشهر نفسه.
األركــان  رئيس  نائب  النهائية  بصيغتة  التمرين  حضر 
القوات  وقائد  الجّباوي،  ــّواف  ن الركن  العميد  للعمليات 
البحرية السابق العميد حسني ضاهر، ومسّير أعمال مديرية 
التعاون العسكري – المدني العميد الركن إيلي أبي راشد، 
إضافة  درزي،  جورج  البحري  الركن  العقيد  التمرين  ومدير 
إلى ملحقين عسكريين من: بريطانيا، كندا، فرنسا، ألمانيا، 

أميركا، وفريق التدريب األميركي. 

خبرات ومهارات متراكمة
خبرات  المعنية  القوى  راكمت  الماضية،  السنوات  خالل 
والسيطرة،  القيادة  منظومة  عمل  صعيد  على  ومهارات 
وذلك بفضل التدريب المستمر ومواكبة المستجّدات. ووفق 
السيناريو المحدد للتمرين، تلّقت غرفة قيادة القوات البحرية 
من  عدد  متنهما  وعلى  مركَبين  دخول  احتمال  عن  إشعاًرا 
كمية  إلى  إضافة  الهوية،  محددي  غير  ورهائن  اإلرهابيين 
عدة  تكليف  تّم  القيادة،  لتوجيهات  وبناًء  الممنوعات.  من 
المركبين  لتوقيف  البحرية  القوات  بإدارة  الجيش  من  قطع 
ومصادرة  اإلرهابية  العناصر  وضبط  عليهما،  والسيطرة 

الممنوعات.
اقتضت المهمة تنفيذ مداهمة من ِقبل فريَقين متخّصصين 
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المشاركون
شاركت في التمرين عدة وحدات مع عتادها وهي:

القّناص  ــور«،  »دام اإلنــزال  مركب  البحرية:  القوات   •
»طبرجا«، القّناص »طرابلس«. 

• مغاوير البحر: زوارق RHIB للتدّخل السريع، وخافرات.
واإلنــذار  للرصد   Cessna طائرات  الجوية:  القوات   •
 Aerosound وطائرة PUMA المبكر، طائرة إنقاذ وإخالء

UAV من دون طّيار.
• فوج الهندسة: عتاد تفجير لفريق وحدة الهندسة. 

• الشرطة العسكرية: عتاد خاص لقسم األدلة الجنائية. 
اإلسعاف  بعمليات  الخاص  العتاد  العسكرية:  الطبابة   •
خصوًصا وأّن التمرين اقتضى وضع خطة طوارئ لإلخالء 
الصحي، مع الحرص على التنسيق مع المستشفيات القريبة 

لنقل المصابين إليها.
• مديرية التعاون العسكري – المدني.

ُأقيم  حيث  جونيه   – البحرية  القاعدة  أّن  بالذكر  جدير 
التمرين أّمنت جميع التسهيالت والحاجات اللوجستية.

الهندسة  فوج  ومعالجة  البحر،  ومغاوير  البحرية  القوات  في 
اإلرهابيين،  أحد  يرتديه  ناسف  حزاٍم  وتفكيك  بحري،  للغٍم 
المشبوهين،  الجنائية  األدلة  قسم  شرطة  عناصر  وتسّلم 
ضمن  ووضعهم  وتسليمهم،  الرهائن  هوية  من  والتحّقق 

منطقة آمنة إلجراء الالزم بشأنهم.

األهداف
ترّكزت أهداف التمرين على النقاط اآلتية:

- تمّرس الضباط في إدارة غرفة قيادة وسيطرة في أثناء 
تنفيذ عمليات مشتركة، ال سيما في البحر.

بين  والتعاون  التنسيق  كيفية  على  وتدريب  - تمّرس 
مختلف الوحدات في تنفيذ المهمات المشتركة.

التدريب  فرق  بين  المشترك  والتدريب  التنسيق  - تفعيل 
لمزيٍد  التمرين،  في  المشاركة  الجيش  ووحدات  األميركية 
المشترك بين ضباط وعناصر  والتعامل  الخبرات  تبادل  من 

الجيشين. 



أبواب مفتوحة
إعداد: باسكال معّوض بومارون

تصوير: الرقيب جورج فريحة
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األخبار التي وردت صباح األحد ٢٥ آب من ضاحية بيروت الجنوبية جعلت الكثيرين يرددون عبارة »اهلل يستر«. كان 
القلق مشروًعا نسبًة إلى تاريخ العدو االسرائيلي. لكّن المواطنين حسموا الشك بيقين الثقة بجيشهم فتدّفقوا إلى ثكنة 

بنوا بركات في صور، ليس من الجنوب فقط، بل من عدة مناطق. فما الذي كان ينتظرهم هناك؟

الجيش لمواطنيه
 كل يوم...



هذا  يختصر  يوم«.  كل  إلك  والجيش  اليوم...  إلك  »الثكنة 
الذي نظمته  المفتوح  اليوم  العنوان رسالة أساسية تضّمنها 
العماد  الجيش  قائد  برعاية  الليطاني  جنوب  قطاع  قيادة 

جوزاف عون. غير أّن هذا اليوم كان مفتوًحا ألكثر من رسالة 
أساسية، فهو كان مفتوًحا للشراكة  بين الجيش واليونيفيل 
والمواطنين. والنشاطات الكثيرة التي حفل بها صّبت في هذا 
االتجاه بوسائل مختلفة، وسمحت للمواطنين باختبار نواحي 
متنوعة من حياة العسكر، وبمعرفة أكثر لعالمهم. كما أّنه كان 
مفتوًحا لعالقة أكثر عمًقا بين الجيش والمواطنين يعّبر عنها 

دوره االجتماعي التثقيفي.

الفكرة واألهداف
تم التركيز على أن يكون هذا اليوم أكثر من مجرد فرصة 
الجيش  عتاد  إلــى  والتعرف  الثكنة  إلــى  للدخول  لألهالي 
واليونيفيل وعملهما المشترك وتفاعل الثقافات  نتيجة تنّوع 
جنسيات قوات األمم المتحدة. فقد برز الحرص على تضمين 
االجتماعي  بالبعد  ترتبط  هادفة  توعية  رسالة  اليوم  هذا 
التثقيفي الذي يقوم به الجيش. من هنا تم التخطيط لثالثة 
أنواع من النشاطات اشتركت فيها وحدات الجيش واليونيفيل 

وجمعيات أهلية ومدنية.

ممثل قائد الجيش اللواء الركن ميالد اسحاق

Bruno Pisciotta قائد القطاع الغربي في اليونيفيل الجنرال
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النشاطات الثقافية
شملت النشاطات الثقافية عروًضا فنية فولكلورية وتذّوق 
العروض  وتنوعت  توعية.  ومحاضرات  التقليدي  الطعام 
فعّرفت الزائرين إلى الفنون والفولكلور في كوريا وإيطاليا 
عن  فضاًل  وإيرلندا،  وغانا  والصين  وإندونيسيا  وماليزيا 
الفولوكلور اللبناني. وفي السياق نفسه تذّوق المشاركون 
اليونيفيل  في  المشاركة  القوى  الطعام في مطابخ  ألوان 

وإلى جانبها أطايب المطبخ اللبناني.

موسيقى من كوريا الجنوبية

... ومن اندونيسيا
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وشملت محاضرات التوعية مخاطر األلغام والقنابل العنقودية 
والمخدرات والسالمة المرورية كما أضاءت على القرار 1701 

ونشاطات اليونيفيل.
كما تنافست فرق رياضية مدنية محلية وفرق من وحدات 
الجيش واليونيفيل، في سباق السرعة وكرة السّلة المصغرة، 
وشد الحبل وقلب اإلطارات ... وُقدمت عروض رياضية منوعة.

شروحات حول الوقاية من األلغام

عرض قتالي
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النشاطات العسكرية
وعروض  ثابتة  عروٍض  بين  العسكرية  النشاطات  انقسمت 
تدليلة على شكل مناوارات صغيرة، ونشاطات ترفيهية شارك 

فيها المدنيون.
وآليات  أسلحة  إلى  المشاركون  تعّرف  الثابتة  العروض  في 
عدة  شاهدوا  التدليلية  العروض  وفي  واليونيفيل.  للجيش 

مناورات نفذتها قوى من الطرفين.

حواجز  سباق  فتضمنت  الترفيهية  العسكرية  النشاطات  أما 
.Rappelو Pulley وجولة هوائية لألطفال

المشاة  لواء  البحرية،  القوات  المشاركة:  الجيش  أما وحدات 
فوج  الخامس،  التدخل  فوج  السابع،  المشاة  لواء  الخامس، 
بااللغام  المتعلقة  لألعمال  الوطني  المكتب  للدروع،  المضاد 

وفوج الهندسة.
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الحضور
اسُتهّل اليوم المفتوح باحتفال حضره، 
اللواء  الجيش  قائد  ممثل  إلى  إضافة 
ميشال  النواب  إسحق،  ميالد  الركن 
موسى، علي بزي، ياسين جابر، وعناية 
في  الدولية  البعثة  رئيس  الدين،  عز 
قائد  ممثاًل  ريزا  عمران  بالوكالة  لبنان 
الـيونيفيل اللواء ستيفانو دل كول، قائد 
فريدريك  العميد  بالوكالة  الـيونيفيل 
الليطاني  جنوب  قطاع  قائد  بوشيه، 
وحشد  الحلو  روجيه  الركن  العميد 
المشاركة  الدولية  الوحدات  قادة  من 
الجيش  من  وضباط  الـيونيفيل،  في 
وتربوية  وروحية  بلدية  وشخصيات 

وفعاليات من المنطقة.

إيطالية ترسم علم لبنان



في احتفال االفتتاح
تستدعي  بالجيش  المواطنين  ثقة  أّن  اسحق  اللواء  أّكد   •
وأشار  طارئ  أي  لمواجهة  واالستعداد  الدائمة  اليقظة  منه 
الجنوب،  في  السيما  واللبنانيين،  لبنان  أمن  حفظ  أن  إلى 
وتحّلي  الدولية  القوات  دور  إلى  منه  كبير  جزء  في  يعود 
قيادتها وعناصرها بالحكمة والوعي والمسؤولية وتمّسكهم 

بشرف المهمة التي ُأوكلت إليهم.
 • ألقى العميد بوشيه كلمة القائد العام لليونيفيل، فاعتبر 
أن اليوم المفتوح يشّكل فرصة لتسليط الضوء على التعاون 
خدمة  اللبناني  والجيش  اليونيفيل  بين  واليومي  الوثيق 
بين  المشتركة  النشاطات  أن  إلى  الفًتا  واالستقرار،  للسالم 
الطرفين تمثل اليوم أكثر من عشرين في المئة من نشاطات 

البعثة العمالنية لألمم المتحدة في لبنان.
الذي حضر الحًقا تحدث،  الياس بو صعب  الدفاع   • وزير 
اليوم  نراه  »ما  أّن  إلى  مشيًرا  لألهالي،  الكثيف  اإلقبال  عن 
واليونيفيل،  اللبناني  الجيش  بين  الشراكة  مثّمًنا  طبيعي«، 
خصوًصا وأّن هذه األخيرة قامت بجهوٍد كبيرة وحّققت نتائج 
ملموسة على األرض على الصعيد اإلنمائي والثقافي والطبي 

والتربوي، وهو ما جعل أهالي الجنوب يقّدرون عملها. 

ماذا يقول المنّظمون؟
الحلو إلى مجلة »الجيش«  الركن  العميد  من جهته تحدث 
التحضير  »إّن  وقــال:  الحدث  سبقت  التي  التحضيرات  عن 
إلقامة هذا اليوم بدأ منذ حوالى الشهر حيث تشّكلت لجان 
»بيتهم  اللبنانيين في  الثكنة  لتستقبل  عالية  بحرفية  عملت 
العسكري« جنًبا إلى جنب مع اليونيفيل، وتعاونت مع المجتمع 
المدني الذي قّدم عدًدا من المساعدات العينية إلنجاح هذا 

الحدث االستثنائي«.
كالسرعة  الخطيرة  ــات  اآلف من  التوعية  »إّن  وأضـــاف: 
والثقافة  الرياضة  على  والتشجيع  واأللغام،  والمخدرات 
لهذا  األساسي  الهدف  عن  أهمية  تقّل  ال  اآلمن،  والترفيه 
اليوم، أال وهو تحديد الرسالة المشتركة مع القوات الدولية 

وإظهار التنسيق التام ومدى تمّسك الطرفين بالشراكة«.
دائًما  »اللبنانيين يحبون جيشهم ويسعون  أّن  إلى  وأشار 
للتعّرف إليه عن كثب والتقّرب منه، وهو ما قّدمناه لهم في 
كامل  بشكٍل  اليونيفيل  قيادة  معنا  تعاونت  وقد  اليوم  هذا 

من خالل الدول الـ44 التي تشارك فيها«.
األولــى  الشراكة،  من  »نوعين  إلــى  ــزا  ري السيد  ــار  وأش
اللبناني  الجيش  بين  العالقة  دعامة  تشّكل  استراتيجية 
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من عروضات الوحدة اإلسبانية



وما  واليونيفيل.  األهالي  فبين  الثانية،  أما  والـيونيفيل، 
الشراكة،  اليوم هو خير دليل على مدى متانة هذه  يحصل 
وطريقة  الطرفين  عمل  ماهية  الجميع  ليفهم  وفرصة 

تعاونهما وشراكتهما«.
النهار بـ»الرائع« وقال: »نحن  الجنرال بيشوتا هذا  ووصف 
هنا اليوم إلظهار قدراتنا، من دون استعراض قوى بل من 
إلظهار  نشاط  »هو  مضيًفا،  محيطنا«.  مع  االنصهار  خالل 
اإلنسانية  القدرات  أيًضا  بل  العسكرية  قدراتنا  فقط  ليس 

لجنودنا من خالل استقبالنا وابتسامتنا«.

فعلها معاليه
تهافت األهالي إلى الثكنة منذ الصباح الباكر، انتشروا في 
ساحاتها حيث كانت بانتظارهم مفاجآت عديدة. كبار وصغار 
اندفعوا إلى آليات الجيش فتسلقوها وعانقوا الجنود، بعضهم 
وجميعهم  ما.  يوًما  الدبابة  يقود  البزة  مرتدًيا  نفسه  تخّيل 
واأللعاب  المناورات  صور.  في  الجميلة  باللحظات  احتفظوا 
على  النزول  مغامرة  اختبروا  البعض  الجميع،  اهتمام  جذبت 
صعب  بو  الياس  الوطني  الدفاع  وزير  بينهم  ومن  الحبل، 

الذي رأى فتاة صغيرة تخوض المغامرة، فحذا حذوها...
المتعة نفسها اختبرها السيد فارس وزوجته اللذان شاركا 
المكانة  صاحب  وسيبقى  كان  فهو  للجيش.  حبهما  بدافع 

النشاطات  على  يشكرانه  وإذ  يقوالن.  قلبنا،  في  األولــى 
الترفيهية، يثّمنان النشاطات المتعلقة بالتوعية.

بشكل  االهتمام  استقطبت  المعروضة  والمعدات  األسلحة 
الرياضية  بالنشاطات  يتعلق  ما  في  األمــر  كذلك  الفــت، 

ومنصات التوعية.

جولة في العالم
اليونيفيل  من  فرق  قدمتها  التي  االستعراضات  شملت 
فنوًنا عديدة، من الرقص والموسيقى واألناشيد إلى الفنون 
القتالية. »شعرنا أننا نجول العالم في لحظات« تقول السيدة 
به  استمتعت  فريًدا  حدًثا  المفتوح  اليوم  اعتبرت  التي  حداد 

العائلة بأكملها.
بالرقص  كتير  انبسطنا  واليوم  كتير،  كتير  الجيش  »منحب 
والموسيقى واألكل الطيب« يقول الطفل رامي الذي غمر في 
لفتة عفوية الجندي الذي يقف بقربه. أما شقيقته فعّبرت عن 

فرحها رقًصا على وقع الموسيقى.
السيدة سميرة اآلتية من بلدة الزرارية مع أطفالها األربعة 
تشيد بالتنظيم الدقيق الذي أتاح للجميع المعرفة والتسلية 

وتقول: »الجيش واليونيفيل يساندوننا دوًما«.
اليوم نحن في ضيافتهم وقد أظهروا كرًما ولطًفا كبيرين 

وأدخلوا الفرح والسعادة إلى قلوب أوالدنا«.
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قضايا إقليمية
إعداد: إحسان مرتضى

خطة إسرائيل المرحلية ألمنها القومي
على:  األمنية  لمخططاتها  اإلسرائيلية  التعريفات  بحسب  الراهن،  مفهومها  في  اإلسرائيلي  القومي  األمن  نظرية  تقوم 
»االحتياطات الواجب اتخاذها ظرفًيا بغرض تكريس السيادة الوطنية للدولة على أراضيها اإلقليمية ومصالحها الداخلية 

والخارجية المرتبطة ببنائها القومي والثقافي الخاص«.

١٥٠

يعتبر الباحث اإلسرائيلي تسفي شور أّن: »الوضع الدفاعي 
العالم،  أمــم  معظم  وضــع  عن  يختلف  إسرائيل  لدولة 
فالتهديد العسكري المستمر، الذي تتعّرض له منذ إقامتها 
يضعها أمام مشكلة وجود أساسية، ويلزمها إقامة هيكلية 
عسكرية تكون قوية بما فيه الكفاية لمواجهة هذا التهديد 
والتصدي له«. بالتالي، فإسرائيل هي كيان عسكري إسبرطي 
انطالًقا  جيرانه  مع  دائم  عدواني  استنفار  حالة  في  احتاللي 
بالمصطلح  إسرائيل(،  )أرض  أو  فلسطين  أّن  أكذوبة  من 
فال  الشعب  هذا  وجد  وإذا  شعب،  بال  أرض  هي  التلمودي، 
القومي  األمن  مفهوم  إّن  آخر  بتعبيٍر  ويلغى.  يغيب  أن  بد 
ال  العربيين،  والمكان  الزمان  إنكار  من  ينطلق  اإلسرائيلي 

سيما على المستوى الفلسطيني على وجه التحديد. 

ثالثية الردع واإلنذار المبكر والحسم
ر مفـهوم األمن القـومي لكيان االحتالل انطالًقا  لقد تطـوَّ
للدفاع  والقابلة  اآلمنة  »الحدود  يسمى  ما  نظرية  من 
االحتالل  جريمة  لتغطية  تبريرية  نظرية  هي  التي  عنها«، 
بعد  تبلورت  التي  النظرية  وهذه  أمنية.  بذرائع  والتوسع 
حرب العام 1967، تقـوم على قاعدة تأمين »حدود يمكن 
الدفــاع عنهــا من دون اللجــوء إلى حرب وقائية ابتدائية« 
فشل  أكدت   1973 العام  حرب  لكن  تعبيراتهم.  بحسب 
ما  تدريجًيا وضّمها،  األرض  بقضم  المرتبطة  النظرية  هذه 
استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية »ذريعة الحرب« 
وبموجبها يتبنى العدو تدبير الحرب الوقائية التي تستوجب 
تعرضه  حال  في  للخصوم  استباقية  ضربات  توجيه  منه 
لتهديٍد خارجي افتراضي، مثل قيامه بضرب المفاعل النووي 
في  اليرموك  ومصنع  الثمانينيات،  في  )أوزيــراك(  العراقي 
والتهديد  سوريا،  في  العلمية  األبحاث  ومراكز  السودان، 
بضرب المنشآت النووية أو الصاروخية اإليرانية الخ... وهذا 
إنما يرمي إلى رسم  االستعداد الستخدام »القوة الضاربة« 
الكيان  منيع وقوي يحمي  ردع  عامل  خطوط حمر وتكوين 

الغاصب، ويمنع الدول أو المنظمات المعادية له من محاولة 
القيام بأي عمل عسكري ضده. وقد ُبنيت هذه النظرية على 
أخرى،  ناحية  ومن  والحسم.  المبكر  واإلنذار  الردع  ثالثية 
وأهدافه  غاياته  تنفيذ  أجل  من  اإلسرائيلي  العدو  عمل 
القومية من خالل استراتيجية ذات مستويين، مستوى أعلى 
المدى،  والبعيدة  المتوسطة  الكبرى(  )الخطة  عليه  ُيطلق 
الجاري(.  األمن  )مشاكل  يسمى  ما  يعالج  أدنى  ومستوى 
الغايات  لتحقيق  تدريجية  استراتيجية  الكبرى  الخطة  ترسم 
لمراحل  طبًقا  المدى،  بعيدة  العليا  الصهيونية  واألهــداف 
مشاكل  معالجة  استراتيجية  أما  عشرية.  أو  خمسية  زمنية 
األمن الجاري فترسم أسلوب التعامل اليومي لتأمين الدولة 
خالل  من  عربية،  أراٍض  من  تحتله  وما  الحالي،  كيانها  في 
المخططات  في  وتدخل  الطارئة.  األمنية  مشاكلها  مواجهة 

المرحلية للخطة الكبرى األهداف اآلتية:
والسيطرة  االحتالل  استكمال فرض شرعية  العمل على  أ- 
اإلسرائيلية على شعوب المنطقة بكل السبل المتاحة. األمر 
شمعون  الراحل  اإلسرائيلي  الرئيس  تصريح  أوضحه  الذي 
بيريس في العام 1994 حين قال: »لقد قادت مصر العرب 
التقدم المطلوب، فليجرب العرب  لمدة 50 عاًما ولم تحقق 

قيادة إسرائيل للمنطقة ليعرفوا الفرق«.
ب- تأمين المجال الحيوي للكيان، الذي يحقق له مستلزماته 
الجيوسياسية والجيوستراتيجية على حساب األرض والحقوق 

والخيرات العربية.
ج- استمرار العمل على جذب الجزء األكبر من يهود العالم 

للهجرة إلى الكيان.
في  الغاصب  للكيان  الحضاري  التفوق  استمرار  ضمان  د- 
الفّعالة  المركزية  الدولة  وجعله  األوســط،  الشرق  منطقة 
وثقافًيا  واجتماعًيا  واقتصادًيا  سياسًيا  المنطقة،  في  دائًما 

وعسكرًيا وتقنًيا.
هـ- المحافظة على التحالف االستراتيجي الوثيق، مع إحدى 

الدول العظمى )الواليات المتحدة حالًيا(.



األمن  معادلة  مكوّنات  في  ثابتة  األهــداف  هذه  ستبقى 
القومي اإلسرائيلي، لكن الوسائل التي يمكن أن تتحقق بها 
تتغير وفق الظروف والمؤثرات الدولية والمحلية. ففي الوقت 
الحالي، تقوم المعادلة االستراتيجية الصهيونية للتعامل مع 
العرب على تطبيق نظرية »الفوضى الخالقة« التي ابتدعتها 
كوندوليسا  خارجيته  ووزيــرة  االبن  بوش  الرئيس  إدارة 
رايس. وتسعى هذه النظرية إلى تكريس حالة التجزئة في 
األهلية،  الحروب  باتجاه مزيد من  العربي وتعميقها  الوطن 
وتفتيت الدول العربية إلى دويالت صغيرة على أسس عرقية 
التي  األقليات  مشاكل  باستغالل  وذلك  ومذهبية،  وطائفية 
يسهل  مما  الضيم،  ورفع  واالستقالل  االنفصال  إلى  تدعو 
ترسيخ  خــالل  من  وشــروطــه،  الصهيوني  الوجود  فــرض 

المحددات الحيوية ألمن العدو القومي ومن أبرزها:
أ- بذل كل جهد مستطاع للمحافظة على انفراد الواليات 
صورة  أّن  ذلك  العالمي،  النظام  بقمة  األميركية  المتحدة 
التورطات  عن  والمستنكفة  الواهنة  المتحدة  الواليات 
أوباما  إدارة  بين  ساد  الذي  التوتر  جانب  إلى  الخارجية، 
وقوة  هيبة  على  سلًبا  انعكست  نتنياهو،  وحكومة  السابقة 
بعالقة  تتمتع  أن  من  لها  بد  ال  أّنــه  ترى  التي  إسرائيل، 
استراتيجية قوية ومميزة مع واشنطن، إلى جانب البحث عن 

قوى عظمى رديفة بديلة لالستناد إليها على المدى البعيد 
فى إطار النظام الدولي المتعدد األقطاب.

األوروبي  االتحاد  مع  اإلسرائيلي  الشراكة  نظام  تعزيز  ب- 
وحلف شمال األطلسي )الناتو(.

الوسطى  وآسيا  أفريقيا  في  اإلسرائيلي  الوجود  دعم  ج- 
والقوقاز.

د- السعي لعدم تعرض إسرائيل ألي ضغوط دولية، تحّد 
تتحقق  إّنما  التي  القومية  االستراتيجية  أهدافها  تنفيذ  من 
بناًء على تصفية القضايا اإلقليمية واالستراتيجية طبًقا لألمر 
استدراج  واالبتعاد عن  لمصلحتها  ميدانًيا  المفروض  الواقع 
إدارته  إلى  أي حل خارجي للصراع اإلقليمي، والتحول فقط 

خصوًصا لناحية تصفية القضية الفلسطينية.
العبرية في الشرق األوسط داخل  الدولة  هـ- ضمان بقاء 
حضاري،  تفّوق  ظل  في  دولًيا،  بها  معترف  آمنة«  »حدود 
الجغرافي  الجوار  ودول  العرب  جيرانها  مع  عميقة  وعالقات 
األخرى، بما يؤّمن سيادتها على المنطقة سياسًيا واقتصادًيا 
مستقلة  فلسطينية  دولة  قيام  ويمنع  وعسكرًيا،  وأمنًيا 
الذاتية الفلسطينية  وفاعلة مجاورة لكيانها، ويضع السلطة 
اإلسرائيلية بصورٍة  الهيمنة  الذاتي تحت  الحكم  في مناطق 

مباشرة عسكرًيا، وغير مباشرة سياسًيا واقتصادًيا.
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قضايا عسكرية
إعداد: العميد المتقاعد شارل أبي نادر

تركيا بين سو 3٥ وأف 3٥

عرضت روسيا على أنقرة بيعها مقاتالت سوخوي 35 بعد 
أن ألغت الواليات المتحدة صفقة مع األخيرة، كانت ستتسّلم 
 ،»35 »أف  نوع  المقاتالت  من  نسخة   100 نحو  بموجبها 
شيمزوف  سيرغي  صّرح  نوفوستي،  ريا  أنباء  وكالة  ووفق 
رئيس مجموعة روستيك الصناعية التابعة للدولة قائاًل: »إذا 
لمناقشة  مستعدون  فنحن  اهتماًما،  األتراك  زمالؤنا  أبدى 
تعويًضا  العرض  جاء هذا  تسليمهم سوخوي 35«.  عمليات 

عن خسارة تركيا لصفقة الـ»أف 35«.

المقاتلة الروسية سوخوي ٣٥
الروسي  السياسي،  العسكري  التحليل  مكتب  رئيس  يقول 
مقاتالت  إّن  الروسية،  سبوتنيك  لوكالة  ميخايلوف  ألكسندر 

 »22 »أف  طائرات  منافسة  على  قادرة  الروسية   »35 »سو 
و»أف 35« من أسرة الجيل الخامس. فباستثناء عامل التخفي 
تملك  اإللكترونية،  باألجهزة  المتعلقة  الخصائص  وبعض 
تتفوق  وهي   »35 »أف  خصائص  جميع  تقريًبا   »35 »سو 

عليها في المناورة.
ويتابع ميخايلوف: »إّن محرك السوخوي 35 ذو قدرة على 
ن المقاتلة الروسية  تغيير اتجاه قوة الدفع أفقًيا ورأسًيا، ما ُيمكِّ
من القيام بتغيير االتجاه بمقدار 360 درجة وبأقصى سرعة، 
باإلضافة إلى القيام بجميع الحركات البهلوانية التي تستطيع 

القيام بها طائرات من أسرة الجيل الخامس.
الشؤون  في  متخصصة  أميركية  مجلة  كانت  كذلك،   
العسكرية قد أعلنت أّن المقاتلة »سو 35« وهي األحدث في 
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يبدو أّن األتراك قد اختاروا منظومة الدفاع الجوي الروسية أس ٤٠٠ واالستغناء عن مقاتلة الجيل الخامس األميركية 
األكثر تطوًرا »أف ٣٥«، بعد أن خيَّرتهم الواليات المتحدة األميركية بواحدٍة من االثنتين. ومعلوم أّن األتراك كانوا طرًفا 

أساسًيا في برنامج تصنيع الـ»أف ٣٥« الذي امتد لعشرات السنوات وكّلف تركيا الكثير من األموال والجهود.

المقاتلة الروسية سوخوي ٣٥



نماذج المقاتالت الروسية، قادرة على منافسة مقاتلة الجيل 
القوة  في  عليها  تتفوق  بل   ،»35 »أف  األميركية  الخامس 
النارية، إذ تحمل مجموعة كبيرة من القنابل الموجهة، ولكن 
تبقى »أف 35« األميركية متفوقة بالقدرة على التخفي، وهذه 

الميزة ربما تكون األكثر حساسية في المعارك الجوية«.
وُتعد  الطائرات،  آالف  يضّم  حربًيا  أسطواًل  روسيا  تمتلك 
طائرة »سو - 35 أس« )سوبر فالنكر حسب تصنيف الناتو( 

واحدة من أقوى تلك الطائرات، وقد اعتبرها موقع ميليتري 
هذه  طول  يبلغ  العالم.  في  مقاتلة  وأقوى  أضخم  فاكتوري 
ارتفاعها  ويصل  متًرا،   21.9 والذيل  المقدمة  بين  الطائرة 
إلى 6.5 متًرا، وزنها فارغة 18.4 طًنا، وهو يتجاوز 35 طًنا 

بعد تسليحها.
وسوخوي 35 مقاتلة مزّودة محّركين، تصل قوة دفع كل 
الموجهة،  الفوهات  بتقنية  تعمل  طًنا،   14.5 إلى  منهما 
وتصل سرعتها إلى 2400 كم/ الساعة، أي أكثر من ضعفي 
إضافًة  أرضية  تنفيذ هجمات  تستطيع  الصوت، وهي  سرعة 
أن تخوض معارك جوية.  يمكنها  إلى كونها مقاتلة حربية 
وتحمل أسلحة متنوعة تضّم ذخائر هجوم أرضي وصواريخ 
»جو- جو« وصواريخ »جو - أرض«، أما مداها األقصى فيصل 

إلى 3600 كم. 
تتفوق على  ولكّنها  الرابع،  الجيل  مقاتلة من  أّنها   صحيح 
إذ  عالية،  مواصفات  بعدة  الخامس  الجيل  مقاتالت  بعض 
يقودها طيار واحد، وتسمح مجموعة من األجهزة المتطورة 
الموجودة على متنها بتنفيذ مهماتها بدرجٍة عالية من الدقة، 
إذ تستطيع تتّبع ثالثين هدًفا، ومهاجمة ثمانية أهداف جوية 
أو هدفين أرضيين في آن واحد، ويمكن لرادارها أن يكتشف 

الهدف الجوي من مسافة 400 كيلومتر.
 تتوزع الصواريخ والقنابل التي تحملها السوخوي 35 على 
12 مخزًنا ويمكن أن تصبح 14 بعد إجراء تعديالت سهلة، 
عمليات  في  المناورة  من  واسًعا  هامًشا  يمنحها  الذي  األمر 
أّنها  كما  العدوة،  المواقع  قصف  عمليات  أو  الجوي  القتال 
طالء  من  مستفيدة  مرئية  غير  بمعركٍة  القيام  على  قادرة 

هيكلها الذي يجعل اكتشافها أمًرا صعًبا.
 

المقاتلة األميركية أف ٣٥
تصل سرعة هذه الطائرة إلى 1200 ميل بالساعة، وتتميز 
بالقدرة على اإلقالع والهبوط العمودي من دون حاجة إلى 
مدرج، وهي تمتلك أجهزة استشعار عن بعد متطورة جًدا. 
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 5700 إلى  وزنها  يصل  ذخائر  حمل  على  قادرة  أّنها  كما 
باوند، ومجهزة بأسلحٍة للحرب اإللكترونية، وتتميز بالقدرة 
على تبادل المعلومات مباشرة مع الوحدات البحرية والبرية 
الصديقة، كما تتيح الخوذة البالغة التطور للطيار رؤية جميع 
االتجاهات في أسفل حجرة القيادة وهذه ميزة فعالة جًدا في 

عمليات القتال الجوي.
كما تتميز هذه المقاتلة بعدة خصائص تنفرد فيها تقريًبا 

وهي:
- القدرة على الطيران المتخفي )الشبحي(: فهي مقاتلة غير 

مرئية، ال يمكن تعقبها وال كشفها.
دت المقاتلة »أف 35« جناح  - التواصل عبر شبكات آمنة: ُزوِّ
أنظمة المهمات المعقد الذي يسمح بالتواصل السلس عبر 
جميع مقاتالت األسطول الجوي في أي معركة. وتجمع أنظمة 
المتعلقة  المعلومات  القيادة  قمرة  في  المدمجة  االستشعار 
االستشعار  أنظمة  من  والبرية  الجوية  المعركة  بعناصر 
المتجانسة.  الصديقة  المقاتالت  جميع  متن  على  المتعددة 
وتداول  المعركة،  ألرض  موحدة  صورة  رسم  يتّم  وبالتالي 
في  يساعد  مما  آمنة،  اتصال  قنوات  عبر  تلقائًيا  المعلومات 

التنسيق وإدارة المعركة الواسعة بفعاليٍة.
 - اإللكترو  االستهداف  نظام  يؤمن  الليزر:  عبر  -التشغيل 
بصري في المقاتلة القدرة على ضرب أهداف في الجو وعلى 
األرض )جو- جو وجو- أرض(. ويسمح النظام للطاقم الجوي 
بتحديد المناطق المهمة، واستخدام أنظمة الليزر واألسلحة 

الموجهة بدقة.
 ،35 أف  المقاتلة  من  نماذج   3 المصنعة  الشركة  صّممت 
المدرجات  من  لالنطالق  ُصّمم  إيــه«،   35 »أف  هو  األول 
التقليدية. والنموذج الثاني »أف 35 بي« الذي يتميز بالقدرة 
على اإلقالع القصير والهبوط العامودي ومخصص لمهمات 
»أف 35  تشبه  وبذلك  األرضي.  الجوي-  و  الجوي  االشتباك 
وقاذفٍة في  المشهورة كمقاتلٍة  األميركية  الـ»أف 15«  بي« 
م  فُصمِّ سي«   35 »أف  الثالث  النموذج  أما  نفسه.  الوقت 

الطائرات،  حامالت  من  انطالًقا  بمهماٍت  حصًرا  للقيام 
وهو النموذج األكثر اعتماًدا لدى القوات الجوية األميركية 
الطائرات  حامالت  من  انطالًقا  مهماتها  معظم  تنّفذ  إذ 

المتحركة في البحار والمحيطات.

هل تتفوق إحدى المقاتلتين على األخرى؟
المقاتلتين  من  كل  تمتلكها  التي  المميزات  من  انطالًقا 
تتفوق  إحداهما  إّن  القول  يمكن  ال  والروسية(،  )األميركية 
على األخرى بالمطلق، فاألمر يرتبط بنوع المهمات، وبظروف 
المعركة. صحيح أّن القاذفة »أف 35« هي من أسرة الجيل 
الخامس، بينما القاذفة »سو 35« هي من الجيل الرابع، ولكّن 
األخيرة تتفوق في المناورة، فيما تتميز األولى بالقدرة على 

التخفي وببعض الخصائص المتعلقة باألجهزة اإللكترونية.
القاذفة  على  تركيا  حصول  إّن  القول  يمكن  ال  وهكذا، 
الروسية »سو 35« يؤمن مصلحتها بشكٍل أفضل مما يوفره 
وأّن  خصوًصا   ،»35 »أف  األميركية  القاذفة  على  حصولها 
فقط  تتعلق  ال  الـ»أف 35«  إتمام صفقة  في  تركيا  مصلحة 
بل  والتقنية،  العسكرية  ومميزاتها  القاذفة  هذه  بقدرات 
أو  عشرات  تصنيع  ُمكلَّفة  كانت  كونها  مادية،  مصلحة  لها 
مئات التجهيزات المتممة للقاذفة من ضمن برنامج التصنيع 

األساسي، وبالتالي فإّن إلغاء الصفقة أفقدها مبالغ ضخمة.
ولكن يبقى السؤال المهم والذي قد ال تتوافر اإلجابة عنه 
 »400 »أس  الروسية  الصواريخ  منظومة  تؤمن  هل  قريًبا: 
لتركيا هذا الفارق الكبير في ما خسرته من إلغاء مساهمتها 
الموضوع  أّن  أم  35«؟  »أف  األميركية  القاذفة  بمشروع 
يتعلق بمناورٍة استراتيجية تعمل لها أنقرة وتقضي بالتقرُّب 
من موسكو واالبتعاد شيًئا فشيًئا عن حلف شمال األطلسي؟

المراجع:
- https://www.aljazeera.net/news/politics  
- https://arabic.sputniknews.com/military
- https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military
- https://youtube/EMZSCkoZmic
- https://www.alhurra.com
- http://sdarabia.com
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يوم  للوطن  ساحة  إلى  الدولية  جونيه  مهرجانات  ساحة  تحّولت 
ليلتقوا  النهار  طوال  المواطنون  إليها  توافد  إذ  المنصرم،  تموز   ٦

جيشهم ويتعّرفوا إليه أكثر.
الحدث الذي نّظمته جمعية »لبناني وأفتخر« تحت عنوان »يوم مع 
الوطن«، بدأت نشاطاته في العاشرة صباًحا، واستمرت لغاية الرابعة 

بعد الظهر، وتوّلت قناة الـMTV نقل الوقائع مباشرة على الهواء.

لقاء المواطنين وجيشهم في ساحة مهرجانات جونيه
آالف لّبوا الدعوة 
وأمضوا يوًما 
مع الوطن

الجيش والمجتمع
إعداد: الرقيب كرستينا عباس

تصوير: ميشال اإلسطا



وتعرف  العسكرية  البزة  ترتدي  كونك  واعتزاز  بفخٍر  تشعر 
اختصر  الجملة  بهذه  وأمنهم.  المواطنين  لفرح  مصدر  أّنك 
الشباب  بينما هو مع مجموعة من  العسكريين شعوره  أحد 
الخاصة في الجيش.  أقامتها األفواج  التي  في أحد المشاغل 
القيام بتمارين  آخر: شابة تحاول  إلى مشغل  نحييه وننتقل 
خطوات،  ُبعد  وعلى  المقاتلين.  بالعسكر  متشّبهًة  السواعد 
 callطفل يشير إلى سالٍح ويقول ألخيه: »هيدي في ِمنا بالـ
of duty، بتفّجر«. ثم يستوقفنا مشهد طفل آخر يصعد على  
الدبابة من دون مساعدة رغم صغر حجمه. تقّدمنا إلى األمام 
بنا  فإذ  الناس،  من  كبير  عدد  تجمع  لنستكشف سبب  أكثر، 
أمام عسكريين يقيمون حفلة شواء، أما المشاوي فبضع أفاٍع 
اصطادوها، وهم يأكلونها وحولهم الناس ينظرون بدهشٍة، 
وقد تذوق عدد منهم هذه الوجبة: »بعمل كل شي كرمال 

الجيش« قال أحدهم.

في مركب الجيش
الجيش  محّبي  أمام  حاجًزا  الحارقة  الشمس  أشعة  تقف  لم 
الذين توافدوا منذ الصباح للمشاركة في اليوم الذي نّظمته 
العماد جوزاف  الجيش  قائد  برعاية  وأفتخر«  »لبناني  جمعية 
مع  تفاعلهم  خالل  من  سعادتهم  عن  عّبروا  وقد  عــون. 

النشاطات وانتقالهم من مكاٍن إلى آخر لرؤية العروض 
التي قّدمتها األفواج الخاصة. تعّبر إحدى السيدات 

أجلنا  من  يتعب  »الجيش  وتأثرها:  فرحها  عن 
بمجهوٍد  ويقوم  إلينا  يأتي  هو  وها  كثيًرا، 

وتقول  أفضل«.  بشكٍل  إليه  لنتعّرف  كبير 
أخرى: »لم أركب سفينة في حياتي فأنا ال 
البحر، لكن مع  السباحة وأخاف من  أجيد 
الجيش أنا في أمان وسأذهب في مركبه«.
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»بدي صير بالجيش«
بالنشاطات  حافاًل  كان  الوطن«  مع  »يوم 
توّلى  الذي  بارود  طوني  الزميل  واللقاءات، 
نقل الوقائع طوال النهار استضاف العديد من 

وإعالميون...  وفنانون  رسميون  الشخصيات. 
بالدهم،  نحو جيش  جميًعا عن مشاعرهم  عّبروا 

وكانت للشاعر نزار فرنسيس قصيدة جميلة في المناسبة.
المواطنين  الخاصة،  أقامتها األفواج  التي  المشاغل،  جذبت 
عيار  »هاون«  سالَحي  َعَرَض  المغاوير  ففوج  وصغاًرا.  كباًرا 
81 و120 ملم، ونصب خيمة يدخلها المواطن ليخرج منها 
حصل  التحدي  نجح  وإذا  السواعد،  فتمارين  تمويه  مغواًرا: 
على سترة لفوج المغاوير. بفضل التمويه ترى معظم الناس 
وكأّنهم كّلهم جيش. األطفال عّبروا عن رغبتهم في االنضمام 
البنات  إلى صفوف الجيش، ولم يقتصر األمر على الصبيان، 
أيًضا عّبرن عن الرغبة ذاتها. »بس أكبر بدي صير بالجيش« 

تقول طفلة. 
اآلليات:  من  أنــواع   3 المجوقل  الفوج  عرض  جهته،  من 

وعربة  الثقيلة،  المدرعات  حاملة   ،M2A2- ODS برادلي 
النجدة M88 A2 التي ُتستخدم في حال إصابة آلية ما. كما 
عرض الفوج عربة الـUTV المخصصة لالنتقال السريع بهدف 
أنواع  مختلف  إلى  باإلضافة  المشاة،  لعناصر  الحماية  تأمين 

األسلحة التي يتّم حملها في هذه اآلليات.
عّبر الموجودون عن فرحهم إذ اكتشفوا أّن المعدات التي 
وقال  يعتقدون.  كانوا  كما  قديمة  ليست  جيشنا  يمتلكها 
شاب: »ُفوجئت بالمعدات المتطورة، جيشنا محترف، لم أكن 

أعلم ذلك«.
والبحرية،  البرية  معداته  البحر  مغاوير  فوج  عرض  كذلك، 
االستطالع،  سرية  مهماته:  إلى  الحاضرون  وتعّرف 
ومهمتها جمع المعلومات التي تساعد المقاتلين 
القتال،  غطاسو  والقنص.  الصديقة،  والقوات 
الشاطئ  إلى  البحر  من  التوجه  ومهمتهم 
أما  الصديقة،  للقوات  العبور  جسر  لتأمين 
المجموعة المزورقة فتقوم بمداهمة السفن 

والهجوم من البحر ونقل األسلحة.
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ُتستخدم  التي  المعدات  عرضت  فقد  البحرية،  القوات  أما 
المشكالت  لتفادي  وتوييمها  البحرية  الخرائط  إلنتاج 
والحوادث التي تؤدي إلى خسائر مادية ومعنوية. كما عرضوا 
تجهيزات  في  التطور  إلبراز  قديمة  وألبسة  وعتاًدا  معدات 
الفوج. وأمام مشغل الفوج، عّبر الناس عن إعجابهم بما يرون 
الغطس  األولى معدات  للمرة  يعاينون  أّنهم كانوا  خصوًصا 

واإلنزال والهبوط السريع.
وعرضت القوات الجوية ضمن مشغلها طوافتين: األولى من 
نوع Gazelle والثانية من نوع Puma كانت قد اسُتخدمت 
الجيش  تقنّيو  إليها  أضاف  بعدما  البارد،  نهر  معركة  في 

تعديالت لتصبح قادرة على إطالق الصواريخ.



مناورات
لألفواج  مختلفة  مناورات  اليوم  هذا  تخّللت 
كيف  المواطنون  فشاهد  المشاركة،  الثالثة 
إرهابيون،  فيه  يتحصن  مثاًل مبنى  الجيش  ُيداهم 
فيها  تشارك  عمليات  تنفيذ  كيفية  على  واّطلعوا 
أمام  بحرية، وجوية(.  )برية،  مختلفة  وحدات 
المناورات التي شاهدوها، قال بعض 
تعّرفوا  إّنــهــم  الموجودين 
طبيعة  إلى  أفضل  بشكٍل 
العسكرية،  ــاة  ــحــي ال
يواجهه  الذي  والخطر 
في  الــعــســكــريــون 
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فإنزال  عنها.  مختصرة  صورة  رأوا  التي  القتالية  المهمات 
الغطاسين وزرع العبوات في الماء عمليات يشاهدونها للمّرة 
السريع من طوافة  الحبل  الطوافة وإنزال  األولى والقفز من 

ومن ونش...
 في نهاية هذا النهار الطويل الذي لم ينقطع خالله توافد 
المواطنين إلى الساحة التي حضر إليها الجيش ليكون قريًبا 
بالجيش وعن  االلتحاق  منهم، عّبر كثيرون عن رغبتهم في 
فخرهم وتأثرهم بما شاهدوه وسمعوه... أما الكلمة األخيرة 
فكانت لسيدٍة معها ثالثة أوالد صغار، إذ سألناها: ألم يكن 
فقالت:  الحار؟  اليوم  هذا  في  الصغار  اصطحاب  متعًبا  أمًرا 
أن  الكثير  من  السنة، هل  أيام  كل  أجلنا  من  يتعب  الجيش 

نكون إلى جانبه ليوٍم، وإن كان حاًرا؟! 

ألف وردة ووردة من الطفلة كنده
بالمشاركة في يوم  الطفلة كنده حمدان  لم تكتِف 
حاملة  والدها  مع  الساحة  إلى  أتت  فهي  الوطن،  مع 

ألف وردة ووردة قدمتها للعسكريين.
الطفلة التي ال يتجاوز عمرها الست سنوات، تشّربت 
حب الجيش في عائلتها منذ ولدت، وأرادت أن تعّبر 

عنه بالورود البيضاء.
ألف قبلة وقبلة على جبينك يا كنده.











الجيش والمجتمع
إعداد: ندين البلعة خيراهلل

»ضابط إيقاع الوطن«

سهرة أطلقت 
»صرخات رجال«

أيًضا  لّليل  كان  الوطن«،  مع  »يوم  على  النهار  شمس  سطعت  وكما 
موعد مع سهرة مع الوطن على مدرج مهرجانات جونية الدولية، نّظمتها 
الوطن«  إيقاع  »ضابط  عنوان  وحملت   »Lebanese & Proud« جمعية 
احتفل خاللها اللبنانيون بجيشهم في حضور قائده العماد جوزاف عون إلى 
جانب وزير الدفاع الياس بو صعب والنائب نعمة افرام وفعاليات سياسية 
الحضور  عدد  فوصل  والمواطنين،  الشهداء  أهالي  من  وعسكرية، وحشد 

إلى ٢٧٠٠ شخص.
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افُتتح االحتفال بعرٍض جوي لطائرَتي سوبر توكانو ومرور 
ممّيز للبيارق من مختلف الوحدات العسكرية على وقع أغنية 
وهيصاتهم.  الحضور  وتصفيق  الرحباني  لألخَوين  »علّية« 
ومع ارتفاع البيارق على المسرح أطلق الشاعر نزار فرنسيس، 

َقَسم الوالء للجيش اللبناني قائاًل:
في  تا يضل  استشهدوا  اللي  »وحياة 

لبنان
ووحياة أرزة َع كتف الكون علياني

من قلب قلبي أنا عن حب عن إيمان

بعلن والئي ِإَلك يا جيش لبناني«.
النشيد  ألحان  على  الجميع  ووقف  مرفوعة  البيارق  بقيت 
السّيدة  الحفل  مقّدمة  بعدها  من  لترّحب  اللبناني،  الوطني 
أنابيال هالل بالحضور مقّدمًة رئيس جمعية »لبناني وأفتخر« 

رئيس جمعية »لبناني وأفتخر« فادي فّياضمقّدمة الحفل أنابيال هاللالشاعر نزار فرنسيس
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كتاب شكر
جمعية  إدارة  إلى  شكر  كتاب  عون  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  وّجه 
»لبناني وأفتخر Lebanese & Proud« وأعضائها، على مبادرتهم إلى 
تنظيم نشاط »يوم مع الوطن« والحفل الغنائي الوطني »ضابط إيقاع 
المؤمن  اللبناني  الشباب  جيل  تمّثل  الجمعية  أّن  على  كدليٍل  الوطن« 
مع  والمتضامن  العامة  المصلحة  خدمة  والملتزم  الحقة،  بالمواطنية 

تضحيات الجيش...



بدوره  رّحب  الذي  فّياض  فادي  السّيد 
بكل الفعاليات الوطنية واألجنبية وعلى 
جــوزاف  العماد  الجيش  قائد  رأسها 
عون، كما رّحب بفخٍر بعائالت شهداء 
الجيش الذين قّدموا أغلى ما عندهم 

من أجل الوطن.
قال  القلب،  من  كلمًة  ألقى  وقد 
بجيشي  وأفتخر  لبناني  »أنا  فيها: 
جيشنا  بجيشه.  قــوي  لبنان  ألّن 
البطل الذي صار على أعلى مستوى 
الحدود  لحماية  الجهوزية  من 

والتوّسعية  التكفيرية  أشكاله  بكل  اإلرهاب  ولمواجهة 
والشمولية.

كتف  حاربوا  وأنطون  ومحمد  الجيش  نحب  بدنا  ما  كيف 
البارد، وبالل وأحمد ورفقاتن استشهدوا  عكتف بحرب نهر 
مع  انتصروا  وجان  وفادي  وجوزف  الحمرا،  تلة  على  كرمالنا 

جيشنا بفجر الجرود؟...«.
الجديد  الوطني  الفني  العمل  مقّدًما  فّياض  السيد  وختم 
»صرخات رجال« الذي تّم بالتعاون مع المؤسسة العسكرية 
الدولية،  جونية  مهرجانات  لجنـة  ورئيسة  وأفراًدا،  ضباًطا 
العمل  لهذا  اإلعداد  استمّر  الـMTV وICE. وقد  ومؤّسسَتي 
انتصار  وحــي  من  وهــو  أشهر،  أربعة  حوالى  مــدى  على 

»فجر  في  اإلرهاب  على  الجيش 
فرنسيس  نزار  الشاعر  توقيع  ومن  الجرود«، 

النجَمين غسان  فاضل، وبصوت  الموسيقي ميشال  المؤلف 
صليبا وملحم زين.

صرخات رجال
ُعرَضت األغنية الجديدة مع الفيديو كليب الخاص بها على 
على  أعينهم  تسّمرت  الذين  الحضور،  أمام  ضخمة  شاشة 
ضّمت  التي  المؤّثرة  األغنية  هذه  لكلمات  وأصغوا  الشاشة 

الكثير من مشاعر الفخر والبطولة والعنفوان: 
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ليل وغيم شارد حامل ِلنا نهاية  
هّب الهوا بارد عّلى جنح راية

صار الرعد يهّز بيوت والخوف يدقدق تا يفوت
يكسرنا ويعزمنا نموت، إاّل وعسكرنا جايي

َعم تهدر صرخات رجال مين ْل باألرزة تطّلع
والبرق بإيد األبطال من بوز سالُحن يلمع

لّما البطولة تختبر جندي، بتعطيه لقمة موت تا يرجع
بيدوق بيقاّل بعد بّدي وبيضل ياكل موت تا يشبع

هّب البارود بعدوان واألرض اهتّزت بركان
نازل جيشك يا لبنان ونارو بصدوُرن وّلع

غيرو  غلطات  زمن،  صرال  بأرضنا  قديمة  حكاية 
بيدفع الجيش الثمن

صار الوطن بيموت تا يعيش الزعيم، وحدو الجيش 
بيموت تا يعيش الوطن

ِعلِيت رايات وألوان تزرع فتنة وين ما كان
وحدو جيشك يا لبنان راية أرزك عم يرفع.

ملحم زين وغسان صليبا
صليبا  وغسان  زين  ملحم  رجال«  »صرخات  أغنية  نجما 

كانا ضيَفي السهرة، حيث كانت لهما أغنيات وطنية أشعلت 
الذين يكفيهم  الحضور  الحماسة في قلوب  األجواء وزرعت 
أحق  فَمن  لوطنهم،  فداًء  عزيزة  دماًء  قّدموا  أّنهم  فخًرا 

منهم بالتكريم والوطنية؟
وُقبيل اختتام الحفل، عاد الشاعر فرنسيس ليلقي قصيدة 
المسرح  إلى  الفناَنين  صعود  أعقبها  بالمناسبة،  خاصة 
الجمهور  تصفيق  وسط  الجديدة،  أغنيتهما  وتقديمهما 

السماء  واشتعال  وهتافاته 
باأللعاب النارية.

١٧4

فادي سابقة السيد  وأفتخر«  »لبناني  جمعية  رئيس  يشير 

الوطن« هو سابقة  مع  »يوم  نشاط  أّن  إلى  فّياض، 

في تاريخ الجيش، فهي المرة األولى التي يلتقي فيها 

المواطنين بهذه الطريقة، متيًحا لهم في نهاٍر واحد 

وأسلحته  تقنياته  على  االّطالع  فرصة  واحد،  وموقٍع 

انبهر  جهتهم  ومــن  وتدريباته.  وآلياته  وعتاده 

المواطنون واندهشوا بتعاون العسكريين واستقبالهم 

للمدنيين في ما بينهم ليتعّرفوا إلى تقنيات لم يألفوها 

في حياتهم اليومية. كان العسكري يمّد يد المساعدة 

لولٍد هنا يرغب ركوب آلية أو ماللة عسكرية اللتقاط 

ويدعو  األفعى،  ليحمل  هناك  آخر  ويشّجع  الصور، 

مجموعة في مكان آخر لتجربة سالح والتعّرف إلى آلية 

عمله... انكسرت الحواجز بين الشعب وجيشه!
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االحتفال  عنوان  جيشك«  مع  »عّيد 
 - الجيش  قيادة  نّظمته  الذي  الشعبي 
 its. مديرية التوجيه بالتعاون مع شركة
كان  واالحتفال   ،Communications
رسالة ثقة وأمل لّلبنانيين: ثمة مساحة 
إلى  انزلوا  الــظــروف،  كل  رغــم  للفرح 
فأنتم  تخافوا  ال  معنا،  وعّيدوا  الساحة، 

في أمان الجيش.
للمهمات  كمرآٍة  الرسالة  هذه  جاءت 
العام،  هذا  خالل  الجيش  نّفذها  التي 
في  بذلها  التي  والتضحيات  والجهود 
أّكــده  ما  وهــذا  ــن،  األم توفير  سبيل 
والسّياح،  المغتربون  وبينهم  الحضور 
حاملين  واحتفلوا  الدعوة  لّبوا  الذين 

األعالم اللبنانية وأعالم الجيش. 
الدعوة،  البعض  تلّقى 

المنطقة  في  مارًّا  كان  اآلخر  والبعض 
فغّيرت األغاني الوطنية التي ضّجت في 
أرجاء المدينة وجهة سيره، وانضّم إلى 
المدعوين. في المطاعم المحيطة عّجت 
استمتعوا  الذين  بالزبائن  الطاوالت 
كان  الجميع  المناسبة.  بهذه  أيًضا 
أنغام  على  لجيشه  ويلّوح  ليرقص  هنا 
حين  في  وأغانيها،  الجيش  موسيقى 
إذ  منازلهم،  من  المشاهدون  شارك 
عدة  قبل  من  مباشرة  التغطية  كانت 
محطات تلفزيونية محلية، وعلى رأسها 

أحيا  لبنان.  تلفزيون 

الحفل الفنانون: معين ْشَريــف، طونــي 
وقّدمتــه  قــبــالن،  وسيلفا  ــوان،  كــي

اإلعالميــة تانيــا اسطفــان.

موسيقى الجيش:
الوجه المشرق أبًدا

الوطني  بالنشيد  الحفل  اسُتهل 
حوالى  المسرح  إلى  ثم صعد  اللبناني، 
من  ومغنية  ومغنًيا  وعازفة  عازًفا   50
األنظار  لفتت  التي  الجيش  موسيقى 
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مًعا في كل حين
إعداد: ندين البلعة خيراهلل
تصوير: العريف مارون بدر

من كل لبنان إلى ساحة النجمة
اللبنانيون عّيدوا مع جيشهم

عشية األول من آب تجمهر الناس في ساحة النجمة، لمشاركة جيشهم في إطفاء شموع الـ٧٤ سنة من التضحية والشرف 
والوفاء، تلك الشموع التي أضاءت شعلة أمٍل بغٍد أفضل على الرغم من كل ما يعصف بلبنان من أزمات. 
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العالية  بحرفيتها  والعالمية  المحلية 
ومهاراتها المصقولة بالعلم والدراسة، 
والمدّعمة بالتمرين اليومي، والُمطّعمة 
الممّيزة، وحصدت  بمواهب عسكرييها 
إشادات وتنويهات من عدد من رؤساء 
همزة  تشكيل  في  نجحت  كما  الــدول، 

وصل بين الجيش والمجتمع المدني.
موسيقى الجيش، هذا الوجه المشرق 
الثقافي واإلبداعي للمؤسسة العسكرية، 
اللبنانيين  لترافق  فرصة  توّفر  ال  والتي 
الليلة  هذه  في  عزفت  مناسباتهم،  في 
أبولو  الموسيقي  العقيد  قائدها  بقيادة 
للعسكريات  الفتة  وبمشاركٍة  سكر، 

اإلناث عزًفا وغناًء. قّدمت أجمل األغاني 
بـ»طّلوا  الحضور  فاستقبلت  الوطنية، 
حبابنا« ونادتهم »يا أهل األرض وإنتو 
ترابا«، وعلى الرغم من أّنهم »بيقولوا 
زغّير بلدي« أّكدت لهم أّن لبنان »راجع 
يتعّمر«... وقّدمت الموسيقى أيًضا عّدة 
معزوفات كالسيكية وأغاني من التراث، 
وسط  فــي  الدبكة  حلقات  فُعقدت 

الساحة.

»كلنا للجيش، كلنا للوطن«
»حدود بالد بيحميها

بوّج القاصي والداني
من دّماتو بيرويها

حتى تبقى ِمنصاني

كل حياتو عاطيها
بروحو حاضر يفديها

بالشهادة عّلى كتير
صوب المجد الرّباني

من بيتو بيغدي بّكير
جهوزية وتفاني

دروب الشهادة مشاوير
بيمشيها ومش فرقاني

كبير ورح بيضّل كبير
بالدي بفضلو عمراني

ما بيتراجع مهما يصير
عم نحكي عن جيش كبير

إسمو الجيش اللبناني«
الحفل  مقدمة  أشعلت  الكلمات  بهذه 
معين  الفنان  استقبل  الذي  الجمهور 
باألعالم.  والتلويح  بالهيصات  ْشَريف 
ْشَريف حّيا الجيش في عيده قائاًل »كلنا 
للجيش يعني كلنا للوطن، وإذا توّحدنا 
بألف  لبنان  سيكون  الشعار  هذا  تحت 
بأغنية  الغنائية  وصلته  وافتتح  خير«. 
الشاعر  يراسله  أن  قبل  األرض«  »حلم 

نزار فرنسيس بمّوال:
»لبنان من راس الجرد للشّط

ن صغارك وِقلُهن ناموا طمِّ
مطرح ما جيشك كعب ِإجرو بيُحط

بتركع ركاب الخوف قّدامو«
والــشــهــداء  للجيش  مغّنًيا  وتــابــع 
أغانيه  من  مجموعة  إلــى  والــوطــن، 
المعروفة. صوت ْشَريف ونبرته الوطنية 

واكبا حماسة الجمهور وهيصاته.

يبقى الجيش هو الحّل
المسرح  خشبة  كيوان  طوني  اعتلى 
ترافقه فرقة دبكة أضافت نكهًة 
ــى الــحــفــل.  ــة إلـ ــي ــراث ت

مقّدمة الحفل تانيا اسطفان

موسيقى الجيش بقيادة العقيد أبولو سكر



كيوان  قال  الحّل«  هو  الجيش  »ويبقى 
معايًدا الجيش، وقبل المباشرة بالغناء، 

قال:
»لبنان أرض المجد والجّنة

وأحلى تحية ِمنُكن ومّني
ولو ما جنود الجيش سهرانين

ال منسهر وال منقدر نغّني«
ليقّدم من بعدها سلسلة من األغاني 

الفنانة سيلفا  الحماسية، وتختتم 
باألجواء  الحفل  قبالن 

والدربكة  الطبل  أنغام  وعلى  نفسها 
وهيصات الجمهور.

من جبيل والسويد...
من  أتت  وعائلتها،  جلست  امرأة  هنا 

ــحــضــور هــذه  جــبــيــل ل

عيده  في  الجيش  ومشاركة  الحفلة 
ألّن »جيشنا ال يمكننا مكافأته« تقول، 
إلى  وتروي: »خالل مشوارنا من جبيل 
هذه الساحة لم أستطع تهدئة حماسة 
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على  التحية  بإلقاء  رغبوا  الذين  أوالدي 
كل عسكري يرونه على الطريق«.

بين الحضور رجل مسّن يصّفق ويدبك 
»ِرِجعلي  فقال:  قاطعناه  طريقته.  على 
شبابي بهالحفلة... الجيش هو التضحية 
ليحمينا،  الطرقات  على  يقف  والوفاء، 
األخطار  كل  ويواجه  شيء  بكل  يخاطر 

الُمحدقة بالبلد... أقل شي أرقصلو«!
هاتفها،  تحمل  فتاة  باتجاه  نتقّدم 
»سيلفي«،  نفسها  وتــصــّور  ترقص 
فيتبّين أّنها لبنانية مولودة في السويد، 
ولكّنها  األغاني  من  كلمة  تفهم  لم 
عرفت أّنه احتفال لعيد الجيش فشعرت 
بهذا الفرح العارم. تخبرنا: »أشعر برغبة 

البقاء في لبنان«.
إلى  أتت  عائلة  الحشد،  وسط  نسير 
الجيش،  في  أفرادها  أحد  ألّن  االحتفال 
تعّبر  فتاة  يخّصها.  العيد  أّن  تشعر 
إلى  السهر  أجواء  بعودة  سعادتها  عن 
المناسبة  هذه  في  خصوًصا  بيروت، 
الغالية على قلوبنا. إلى جانبها لبنانيون 
مغتربون بَدت الفرحة على وجوههم... 
سنة،   44 منذ  فرنسا  في  نعيش  نحن 
ونعود لزيارة لبنان مع بداية كل صيف، 
فمهما سافرنا و»تغّربنا« ال ننكر أصلنا 
وبلدنا الذي َلَما بقَي بلًدا نرجع إليه لوال 

الجيش، حامي هذا الوطن وأهله.
ليستطيع  أكتافه  على  ابنه  يحمل  أب 
يقول:  الساحة،  في  العسكريين  رؤية 

نفتخر  لبنان...  مش  جيش  بال  »لبنان 
بالصدفة  هنا  من  مارًّا  كنُت  بجيشنا... 
وطنية  أغــانــي  وسمعنا  عائلتي  مــع 
فركضنا للمشاركة، فأنا أحب أن يعيش 
يكون  وأاّل  ــواء،  األج هذه  في  أوالدي 
الشريفة  المؤسسة  إاّل لهذه  انتماؤهم 

الجامعة«.

قضية ورسالة
المتخّصص  القسم  هي   Its. Events
في الشركة التي نّظمت هذا االحتفال. 
يتحّدث المدير التنفيذي للشركة السّيد 
بول  اإلداري  وشريكه  صــادق  وّضــاح 
بناًء  تّم  الذي  التنظيم،  عن  جليفيان 
على تعاوٍن سابق بين الشركة وقيادة 
ونظًرا  مناسبات،  ــّدة  ع فــي  الجيش 
أفكار جديدة  ابتكار  الشركة في  لخبرة 

للحفالت وتنظيمها.
 100( الكبير  المسرح 

بتقنياٍت  ز  ُجهِّ إنشاؤه  تّم  الــذي  م2( 
صوتية وضوئية عالية الجودة، والشاشة 
الضخمة التي ارتفعت في الساحة كانت 

تعرض أفالًما وصوًرا عسكرية.
يقول المنّظمون: بالنسبة إلينا الجيش 
تلبية  في  أبًدا  نترّدد  وال  الجميع،  فوق 
المؤسسة  هــذه  مــع  للتعاون  ــوة  دع
كبير  معنى  السهرة  لهذه  الشريفة. 
قد  أخرى  مناسبة  أي  عن  تختلف  وهي 
الجيش  ومعارضين.  بمؤّيدين  تحظى 
كل  بإجماع  يحظى  الــذي  الوحيد  هو 
تخّص  مناسبٍة  في  والعمل  اللبنانيين. 
الجيش هو بالنسبة إلينا قضية ورسالة 
ننسى  وال  بنجاحها.  نستمتع  سامية 
ليلة  غبنا عنه منذ  الذي  المكان  رمزية 
في  إلحيائه  نعود  واليوم  السنة،  رأس 

هذه المناسبة الوطنية«.
متخّصصة  الشركة  أّن  ــى  إل ُيــشــار 
ُتعنى  شركات  لعدة  مظّلًة  وتشّكل 
اإلعالمية  والحمالت  التواصل  بخدمات 
التلفزيونية،  األفالم  وإنتاج  واإلعالنية، 

وإقامة الحفالت وتنظيمـها.
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مبادرات
إعداد: ريما سليم ضومط

١٨٥

رايات المحبة واالمتنان
تحّيي جيشنا في عيده

تحت شعاراٍت مختلفة في الشكل واحدة في الجوهر، انطلقت 
االحتفاالت في جميع المناطق اللبنانية. فإلى احتضان عائالت 
الشهداء من خالل عدة مبادرات، اختار البعض التبرع بالدم 
عربون اعتراٍف بالجميل ألولئك الذين يقّدمون دماءهم على 
الورود  وقّدموا  محبة  حواجز  آخرون  وأقام  الوطنية،  مذبح 
المواطنين  قلوب  في  يغرسه  الذي  باألمان  بشعور  احتفااًل 
سهر العسكريين لحمايتنا، كما أضيئت الشموع على نّية كل 

عسكري نذر نفسه لحماية الوطن.
المواطنين  على  تقتصر  لم  االحتفاالت  أّن  الفًتا  وكــان 
من  وشــابــات  شبان  إحيائها  فــي  ــارك  ش إذ  المقيمين، 
أينما  لبناني  عيد كل  الجيش هو  عيد  أّن  أّكدوا  المغتربين، 

كان.
 

وثائقي عن الجيش في روما
درج عدد من السفارات اللبنانية على إحياء عيَدي االستقالل 
اللبنانية  الجاليات  أبناء  إليها  ُيدعى  احتفاالت  في  والجيش 
اللبنانية  السفارة  المضيف.  البلد  الخارج وشخصيات من  في 

في إيطاليا احتفلت هذه السنة وللمرة األولى بعيد الجيش، 
والملحق  ضاهر  ميرا  رومــا  في  لبنان  سفيرة  من  بدعوٍة 

العسكري العميد الركن غسان فاضل.
اإليطالية  الدفاع  وزارة  عن  ممثلون  وبينهم  المدعوون 
من  بكثيٍر  المناسبة  في  شاهدوا  الشخصيات،  من  والعديد 
اإلعجاب، فيلًما وثائقًيا عن تاريخ الجيش اللبناني، وال سيما 

مسيرته في مكافحة اإلرهاب.
الجيش هو عيد  أّن عيد  السفيرة ضاهر أّكدت في كلمتها 
أم  الوطن،  أرض  على  مقيًما  أكان  وجد،  أينما  لبناني.  كل 
المؤسسة  هي  الجيش  فمؤسسة  االنتشار،  بالد  في  مغترًبا 
وقت.  كل  في  جميًعا  اللبنانيون  حولها  يلتّف  التي  الوطنية 
هي  بل  عادية  ذكرى  ليست  المناسبة  هـذه  أّن  وأوضحت 
وصموده  لتضحياته  كان  الذي  الوطني  للجيش  وفاء  تحـية 

الفضل األساس في تحرير األرض من االحتالل.
على  الجيش  انتصار  عن  فتحّدث  فاضل  الركن  العميد  أما 
وتضحياتهم،  وشجاعتهم  عسكرييه  كفاءة  بفضل  اإلرهاب 

وبفضل التفاف اللبنانيين حوله.

والشكر  المحبة  رايات  رافعين  والديار،  األرض  حامي  حول  اللبنانيون  التّف  الوطن،  لجيش  والسبعين  الرابع  العيد  في 
واالمتنان لتحيته، مثّمنين عطاءاته وتضحيات عسكرييه في سبيل الوطن.

جانب من الحضورالعميد الركن غسان فاضل والسفيرة ميرا ضاهر والنائب فؤاد مخزومي



المواطنون يحتضنون عائالت شهداء الجيش
أقامت  اللبناني«،  للجيش  الطرابلسيين  »دم  عنوان  تحت 
جمعية الدار العالي، في معرض رشيد كرامي الدولي، احتفااًل 
الشمال.  منطقة  في  الشهداء  العسكريين  لعائالت  تكريمًيا 
تخّلل االحتفال لفتة خاصة تجاه عائلَتي النقيب الشهيد حسن 
العملية  شهيَدي  صالح،  ابراهيم  الشهيد  والمجند  فرحات 
لهم  فُخصص  األوالد،  أما  طرابلس.  في  األخيرة  اإلرهابية 

برنامٌج ترفيهي مسح الحزن عن وجوههم.
ونّظمت جمعية اإلنماء االقتصادي احتفااًل في قاعة المكتبة 
الوطنية في بعقلين كّرمت خالله عائالت عسكريين شهداء 
بها  فاضت  والمحبة  التقدير  لبنان. مشاعر  جبل  منطقة  من 

الكلمات، وجسدتها دروع قدمتها الجمعية للعائالت.
مزيارة،  حرف   - وباخوس  مار سركيس  رعية  من  وبدعوٍة 
ُرفعت الصلوات لراحة أنفس الشهداء في حضور عائالتهم. 
وعقب القداس ُوضع إكليٌل من الزهر على النصب التذكاري 

لشهداء الجيش على مدخل البلدة.

ترفيه وهدايا
بيروت  ليونز  نادي  احتفل  المركزي،  العسكري  النادي  في 
باي، بعيد الجيش مع أوالد عسكرييه الشهداء، فتناول الجميع 
النادي، وتمنياته  ليتلّقى األوالد بعد ذلك هدايا  الغداء مًعا، 

بمستقبٍل زاهر لهم.
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بجيشهم  مغتربين  شباًبا  جمع  والتسلية  الفرح  من  يوم 
والبهجة  الود  أجواء  البحر.  مغاوير  فوج  في  شهدائه  وأبناء 
غمرت الجميع وعززت الروابط بينهم. أما المبادرة فأتت من 

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
وفي لفتة شكٍر للعسكريين الذين يبذلون أسمى التضحيات 
في سبيل الوطن، قّدمت جمعية وفا مساعدات عينية لعائالت 
فرن   - معربس  مستشفى  في  وذلك  العسكريين،  الشهداء 

الشباك.

بعيدك منهديك دمنا
»بعيدك  ــوان  ــن ع تحت 
نّظمت  دمنا«،  منهديك 
حملة   GS Team جمعية 
مع  بالتعاون  بالدم  تبّرع 
مستشفى البوار الحكومي، 
الطبابة  مــع  وبالتنسيق 
المناسبة  تخّلل  العسكرية. 
زرع شتول وأزهار في باحة 
المستشفى من قبل أعضاء 

الجمعية.
بلديتا  نّظمت  كــذلــك، 
الشوف،   - وداريا  الكحالة 
فيها  حملة مماثلة، شارك 
عدد كبير من المواطنين.

شموع المحبة والوحدة 
لراعي األسرة وحاميها

في  جدايل  بلدية  أحيت 
الجيش  عيد  جبيل  قضاء 
فنـي  بحفــٍل  اللبناني 
موسيقى  فــرقــة  قّدمته 
نادي  الجيش على مالعب 

البلدة، في حضور فعاليات سياسية ودينية وثقافية.
المحبة  شموع  الشموع،  نضيء  ومًعا  أصّلي،  »معكم 
والتضامن والوحدة، في ظل جيش عقد العزم على تسطير 
كلمات  والخلود«،  النصر  حكايات  وتوقيع  الوطن،  تاريخ 
لرئيس البلدية بطرس بولس قبل أن ُيمضي الجميع ساعات 

من الفرح برفقة موسيقى الجيش.
الغزيلة - عكار  وأحيت جمعية أصدقاء قوى األمن وبلدية 

األسعد  البلدية محمد  أكد خالله رئيس  الجيش، بحفٍل  عيد 
على  والساهر  وحاميها  األسرة  راعي  األب،  هو  »الجيش  أّن 

سالمتها«.

أرزة وشعر
خالله  كّرمت  حديقتها،  في  احتفااًل  عبرين  بلدية  اقامت 
العسكريين من أبناء البلدة، مقّدمة لهم دروًعا تذكارية كما 
رئيس  حّيا  كلمته،  في  للذكرى.  تخليًدا  أرز  تّم غرس شجرة 
البلدية فارس طنوس العسكريين معلًنا أّن هذا التكريم هو 

عرفان لما قدموه من تضحيات في مواجهة األخطار.
اخُتتم الحفل بكوكتيل في حديقة البلدية.

في  األهلية  الجمعيات  مع  بالتعاون  شارون  بلدية  وأحيت 
المدرسة  في  أقيمت  شعرية  بأمسيٍة  الجيش،  عيد  البلدة 
اعتبر  فيما  بلبنان  وتغّنت  الجيش  حّيت  القصائد  الرسمية. 
التعاون  لنا من  أّنه »ال مفر  البنا  بلدية شارون مهنا  رئيس 

والسعي الدائم إلى األمام«.

جمعية أصدقاء قوى األمن
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المواطنون يحتضنون عائالت شهداء الجيش
أقامت  اللبناني«،  للجيش  الطرابلسيين  »دم  عنوان  تحت 
جمعية الدار العالي، في معرض رشيد كرامي الدولي، احتفااًل 
الشمال.  منطقة  في  الشهداء  العسكريين  لعائالت  تكريمًيا 
تخّلل االحتفال لفتة خاصة تجاه عائلَتي النقيب الشهيد حسن 
العملية  شهيَدي  صالح،  ابراهيم  الشهيد  والمجند  فرحات 
لهم  فُخصص  األوالد،  أما  طرابلس.  في  األخيرة  اإلرهابية 

برنامٌج ترفيهي مسح الحزن عن وجوههم.
ونّظمت جمعية اإلنماء االقتصادي احتفااًل في قاعة المكتبة 
الوطنية في بعقلين كّرمت خالله عائالت عسكريين شهداء 
بها  فاضت  والمحبة  التقدير  لبنان. مشاعر  جبل  منطقة  من 

الكلمات، وجسدتها دروع قدمتها الجمعية للعائالت.
مزيارة،  حرف   - وباخوس  مار سركيس  رعية  من  وبدعوٍة 
ُرفعت الصلوات لراحة أنفس الشهداء في حضور عائالتهم. 
وعقب القداس ُوضع إكليٌل من الزهر على النصب التذكاري 

لشهداء الجيش على مدخل البلدة.

ترفيه وهدايا
بيروت  ليونز  نادي  احتفل  المركزي،  العسكري  النادي  في 
باي، بعيد الجيش مع أوالد عسكرييه الشهداء، فتناول الجميع 
النادي، وتمنياته  ليتلّقى األوالد بعد ذلك هدايا  الغداء مًعا، 

بمستقبٍل زاهر لهم.
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بجيشهم  مغتربين  شباًبا  جمع  والتسلية  الفرح  من  يوم 
والبهجة  الود  أجواء  البحر.  مغاوير  فوج  في  شهدائه  وأبناء 
غمرت الجميع وعززت الروابط بينهم. أما المبادرة فأتت من 

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم.
وفي لفتة شكٍر للعسكريين الذين يبذلون أسمى التضحيات 
في سبيل الوطن، قّدمت جمعية وفا مساعدات عينية لعائالت 
فرن   - معربس  مستشفى  في  وذلك  العسكريين،  الشهداء 

الشباك.

بعيدك منهديك دمنا
»بعيدك  ــوان  ــن ع تحت 
نّظمت  دمنا«،  منهديك 
حملة   GS Team جمعية 
مع  بالتعاون  بالدم  تبّرع 
مستشفى البوار الحكومي، 
الطبابة  مــع  وبالتنسيق 
المناسبة  تخّلل  العسكرية. 
زرع شتول وأزهار في باحة 
المستشفى من قبل أعضاء 

الجمعية.
بلديتا  نّظمت  كــذلــك، 
الشوف،   - وداريا  الكحالة 
فيها  حملة مماثلة، شارك 
عدد كبير من المواطنين.

شموع المحبة والوحدة 
لراعي األسرة وحاميها

في  جدايل  بلدية  أحيت 
الجيش  عيد  جبيل  قضاء 
فنـي  بحفــٍل  اللبناني 
موسيقى  فــرقــة  قّدمته 
نادي  الجيش على مالعب 

البلدة، في حضور فعاليات سياسية ودينية وثقافية.
المحبة  شموع  الشموع،  نضيء  ومًعا  أصّلي،  »معكم 
والتضامن والوحدة، في ظل جيش عقد العزم على تسطير 
كلمات  والخلود«،  النصر  حكايات  وتوقيع  الوطن،  تاريخ 
لرئيس البلدية بطرس بولس قبل أن ُيمضي الجميع ساعات 

من الفرح برفقة موسيقى الجيش.
الغزيلة - عكار  وأحيت جمعية أصدقاء قوى األمن وبلدية 

األسعد  البلدية محمد  أكد خالله رئيس  الجيش، بحفٍل  عيد 
على  والساهر  وحاميها  األسرة  راعي  األب،  هو  »الجيش  أّن 

سالمتها«.

أرزة وشعر
خالله  كّرمت  حديقتها،  في  احتفااًل  عبرين  بلدية  اقامت 
العسكريين من أبناء البلدة، مقّدمة لهم دروًعا تذكارية كما 
رئيس  حّيا  كلمته،  في  للذكرى.  تخليًدا  أرز  تّم غرس شجرة 
البلدية فارس طنوس العسكريين معلًنا أّن هذا التكريم هو 

عرفان لما قدموه من تضحيات في مواجهة األخطار.
اخُتتم الحفل بكوكتيل في حديقة البلدية.

في  األهلية  الجمعيات  مع  بالتعاون  شارون  بلدية  وأحيت 
المدرسة  في  أقيمت  شعرية  بأمسيٍة  الجيش،  عيد  البلدة 
اعتبر  فيما  بلبنان  وتغّنت  الجيش  حّيت  القصائد  الرسمية. 
التعاون  لنا من  أّنه »ال مفر  البنا  بلدية شارون مهنا  رئيس 

والسعي الدائم إلى األمام«.

جمعية أصدقاء قوى األمن
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حملة تبّرع بالدم

زرع شتول

غرس شجرة أرز
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الغار للشهداء وحواجز محبة
أحيت بلدية ببنين العبدة عيد الجيش بوضع إكليل من الغار 
على نصب شهدائه وسط البلدة في احتفاٍل حاشد نّوه خالله 
رئيس البلدية كفاح الكسار بمناقبية الجيش اللبناني وأدائه 
الحريات  صون  سبيل  في  قدمها  التي  الجسام  والتضحيات 

والوطن من األخطار.
وشابات  شبان  انتشر  البلدة،  في  العام  الطريق  وعلى 
كما  للمارة،  العيد  ضيافة  قّدمت  محبة«  »حواجز  مشكلين 

جابت المواكب السّيارة الشوارع على وقع األغاني الوطنية. 

...وورود
زار مسّنو دار اإلمام زين العابدين ثكنة مرجعيون العسكرية، 
وأهدوهم  الجيش  بعيد  للعسكريين  التهنئة  قّدموا  حيث 
الورود. كذلك، قّدم مدير المركز رياض القلوط درًعا تكريمية 
لقيادة لواء المشاة السابع ، وألقى كبير مسّني الدار األستاذ 

علي محبوبة كلمة شكٍر وتقدير لتضحيات الجيش اللبناني.

جيشنا: »الغضب األجمل«
تحت عنوان »الغضب األجمل«، أطلقت جمعية محترف راشيا 
من مقّرها في راشيا الوادي ملصًقا تكريمًيا للجيش اللبناني 
احتفال تحّدث خالله رئيسها  المناسبة  في عيده، وأقيم في 

شوقي دالل.
عنوان »الغضب األجمل« ينبع من تميز جيشنا، فهو الجيش 
في  الجمال  عينه  الوقت  وفي  العنفوان،  رمز  القوي،  الباسل 
الروح والمعنى والممارسة، فتراه مع األطفال في مناسباتهم، 
ومع المثقفين في ندواتهم، ومع الفنانين في معارضهم، ومع 
البيئيين في حمالت تشجيرهم، ومع الشباب في مخيماتهم... 

وفق ما شرح المهندس رواد دالل خالل إطالق الملصق.

 أرزة من شبيبة الجامعة اللبنانية الثقافية
اللبنانية الثقافية في  احتفلت راشيا الفخار وشبيبة الجامعة 
والشابات  الشباب  من  وفد  زار  إذ  الجيش،  بعيد  مًعا  العالم 
ورئيس  قاموا  حيث  البلدة،  لبناني  أصل  من  المتحدرين 
تتوسطها  لوحة  عن  الستارة  بإزاحة  يوسف  سليم  البلدية 

األرزة اللبنانية.
 

تكريمه أقل الواجب
أقامت  الجرود،  فجر  انتصار  وذكرى  الجيش  عيد  بمناسبة 
في  احتفااًل  البقاع   - دورس  في  المشترك«  العيش  »حركة 
إلى  اجتماعية،  وفعاليات  ودينية  سياسية  شخصيات  حضور 

جانب رئيس بلدية دورس إيلي الغصين.
الجيش  بدور  نّوهت  دين  لرجال  كلمات  االحتفال  تخّلل 
اللبناني في حماية األرض، وأّكدت أّن تكريم الجيش هو أقل 

الواجب.
 

سابقة ستصبح تقليًدا
وبالتعاون  المدني«،  المجتمع  حوار  »طاولة  من  بمبادرٍة 
والبلدات  المدن  في  نّظمت  األهلية،  والهيئات  البلديات  مع 
والقرى، احتفاالت في مناسبة عيد الجيش اللبناني. وشّكلت 
تقليًدا  ستصبح  وطنية  سابقة  المنّظمين،  بحسب  الخطوة، 
الوطن وحافظ  لبنان حامي  إلى جيش  تحية  لتكون  سنوًيا، 

عزته وكرامته.
تخّلل االحتفاالت إضاءة الشموع في الساحات والطرق، وعلى 
شرفات المنازل. وعلى وقع األغاني الوطنية، نزل األهالي من 
منازلهم وتجّمعوا في الساحات، ونظموا مسيرات بالمشاعل 
استعراضات  نّظموا  كما  اللبنانية،  واألعالم  الجيش  وبأعالم 

للفرق الكشفية.

في ثكنة مرجعيون

إضاءة الشموع





بنك لبنان والمهجر 
»وراحة البال«:
 دعم الجيش 

والمؤسسات العامة
جزء من التزاماتنا الوطنية

• ما هي األسباب التي دفعت بنك لبنان والمهجر إلى دعم الجيش اللبناني؟
على سالمة  يسهر  األول  لبنان،  في  الرئيسية  المؤسسات  من  هما  لبنان،  إلى مصرف  إضافًة  اللبناني  الجيش  إّن  اعتقادي،  في 
المواطنين وأمنهم، والثاني يحمي االستقرار النقدي والسالمة المالية. والسبب األساسي لدعمنا الجيش اللبناني، هو أّننا نعتبر هذا 
الدعم واجًبا علينا وعربون تقدير للتضحيات التي قام  بها الجيش وال يزال. وإّن هذا الدعم مهما كان حجمه، سيعود بالمنفعة على 

الجيش، ومنه على المجتمع اللبناني وسالمته واستقراره. 

• بنظركم، ما هي أهمية دعم القطاع الخاص للمؤسسات الرسمية وما هي رسالتكم للقطاع الخاص؟ 
إّن القطاع الخاص ال يدعم فقط المؤّسسات الرسمية، بل أيًضا مختلف القضايا االجتماعية واإلنسانية والثقافية واالقتصادية في 
المجتمع، من خالل نشاطاته في حقَلي االستدامة والمسؤولية االجتماعية. والدعم الذي يقّدمه القطاع الخاص في هذه المجاالت، 
ينبع من حرصه على مساندة أداء المؤسسات الرسمية، وتوفير المزيد من الموارد لها كي تؤّدي دورها بفعاليٍة أكثر وتكبر بالتالي 
المنفعة من الخدمات التي تقّدمها. ورسالتي إلى شركات القطاع الخاص، هي أّن تعزيز أعمالهم في المسؤولية االجتماعية ودعم 

المؤسسات الرسمية، ال يعزز سمعتهم فحسب بل يعود بالمنفعة عليهم وعلى الوطن بمختلف قطاعاته. 

• كل مؤسسة خاصة تستثمر في مشاريع تعود عليها بالفائدة، ما هي توقعاتكم باالستثمار في دعم الجيش؟ 
في بعض األحيان، قد يكون هناك سوء فهم في هذا المجال، إذ يعتقد البعض بأّن كل مشاريع المؤسسات الخاصة تسعى إلى 
في  نشاطاتها  من  الربح  تبغي  ال  البنوك،  ومن ضمنها  الخاصة،  المؤّسسات  من  العديد  أّن  والحقيقة  المالية.  واالستفادة  الربح 
االستدامة والمسؤولية االجتماعية، بل تهدف بالدرجة األولى إلى دعم القضايا التي تهّم المجتمع وخصوًصا في المجاالت التي ليس 
للقطاع العام دور كبير فيها. ومن هذا المنطلق، يأتي دعمنا للجيش اللبناني، وكما قلت سابًقا، كعربون تقدير للجيش اللبناني من 

بنك لبنان والمهجر. 

األستاذ سعد أزهري، نائب رئيس جمعية المصارف سابًقا ورئيس مجلس 
واألعمال  المصارف  عالم  في  ممّيزة  قامة  والمهجر«،  لبنان  »بنك  إدارة 
عن  يجيب  »الجيش«  مجّلة  بها  خّص  التي  المقابلة  هذه  في  واالقتصاد. 
دعم  إلى  والمهجر  لبنان  بنك  دفعت  التي  باألسباب  تتعّلق  أسئلة  جملة 

الجيش اللبناني، مسّلًطا الضوء على الرؤية المشتركة مع القيادة لتطويرها وتحسين آليات العمل. كما يرّكز على موقع بنك 
لبنان والمهجر في دعم الشباب اللبناني والحيلولة دون تركه الوطن، وعلى دور القطاع المصرفي في التخفيف من حجم األزمة 

االقتصادية، مشيًرا إلى اإلصالحات المطلوبة إلنعاش االقتصاد اللبناني وتحديثه. 



المادية  التحفيزات  على  والمهجر  لبنان  بنك  دعم  يقتصر  هل   •
والتسهيالت المالية ودعم مشاريع عسكرية، أم أّن هناك رؤية مشتركة مع 

القيادة لتطويرها وتحسين آليات العمل؟ 
يسعدني أن أقول إّن دعم بنك لبنان والمهجر للجيش اللبناني ال يقتصر على التحفيزات والتسهيالت 

المادية، بل يقوم البنك أيًضا وبالتعاون مع المركز اللبناني لنزع األلغام التابع للجيش اللبناني ومن خالل 
بطاقة »عطاء«، بالمساهمة في نزع األلغام والقنابل العنقودية في بعض المناطق اللبنانية. وبفضل المساهمة 

التي قّدمتها البطاقة والتي بلغت 1.5 مليون دوالر حتى اآلن، تّم نزع 300 ألف لغم من حوالى 216 ألف متر مربع، 
وزرع األشجار في ربوعها وإعادة الّسالم والطمأنينة إليها. إضافًة إلى ذلك، استضاف بلوم »بيروت ماراتون« في العام 

السابق »بطولة العالم العسكرية الخمسين للماراتون«، وقد رأت قيادة الجيش أن تكون هذه البطولة من ضمن فعاليات بلوم 
بيروت ماراتون بعدما بلغ األخير أعلى المستويات التنظيمية. ويبقى البنك دائًما على استعداد لتطوير آليات العمل وتوسيع مجاالتها 

مع قيادة الجيش. 

• أين موقع بنك لبنان والمهجر من دعم الشباب اللبناني كي ال يهجر وطنه؟  وما هي رسالتك للمسؤولين عن 
الوطن ولجيل الشباب؟

في المقـام األّول، يقوم البنك بتوظيف عدد كبير من الشباب والشابات، إذ يبلغ عـدد الموظفين الذين تـراوح أعمارهـم بين 25 
و35 عاًما الـ3000 موظف وموظفة  أو 60% من إجمالي عدد الموظفين. كما يقوم البنك من خالل برنامج »بلوم شباب«، بتقديم 
اإلرشاد والمشورة للشباب اللبناني في ما يتعلق باختصاصاتهم الجامعية، ويعقد دورًيا ورش عمل ومعارض حول الفرص المتاحة 
في سوق العمال وكيفية االستفادة منها. وأتمنى على المسؤولين أن َيعوا أهمية الشباب والشابات من أجل المستقبل اللبناني، 
وأن يعملوا جاهدين على توفير المقّومات الحديثة والفّعالة لمستقبٍل أفضل. كما أتمنى على الشباب والشابات أن يصبروا ويتعلقوا 

بوطنهم ألّن المستقبل سيكون بالفعل واعًدا جًدا في لبنان. 

• ما هي اإلصالحات المطلوبة إلنعاش االقتصاد اللبناني وتحديثه؟ 
هناك ثالثة إصالحات أساسية: أّواًل، اإلصالحات في المالية العامة كي توّفر االستدامة المالية، وهي ترتكز على نظام ضريبي عادل 
كفوء، وعلى ترشيد في اإلنفاق والحّد من الهدر. ثانًيا، إصالحات في مناخ األعمال والهيكلية االقتصادية، كي تعّزز االستثمار والتنّوع 
في القاعدة االقتصادية وترفع من إنتاجية االقتصاد واالستدامة الخارجية. ثالًثا، إصالحات في القطاع العام تستند إلى الحوكمة 
الرشيدة واإلدارة الناجعة بهدف رفع مستوى أداء هذا القطاع والحّد من الفساد، باإلضافة إلى االمتناع عن التوظيف العشوائي وغير 

المنتج.

وألصحاب  أموالهم،  أجل  من  العمالء  لدى  ثقة  محّط  ليكون  والمهجر  لبنان  بنك  مع  التعامل  ممّيزات  هي  ما   •
المشاريع كي يقترضوا من المصرف؟ 

إّن شعار بنك لبنان والمهجر هو »راحة البال«، ونحن نعنيه بالقول والفعل.  فالبنك يّتبع سياسًة محاِفظة ُتعنى بالدرجة األولى 
بالحّد من المخاطر والحفاظ على جودة الموجودات، وبتحقيق مستويات مرتفعة من الّسيولة ورأس المال. وكذلك، توّسع البنك 
إلى 12 دولة عربية وأوروبية ُيقّدم فيها خدماته على القدر نفسه من الجودة والكفاءة. وعلى الّرغم من أّن بنك لبنان والمهجر هو 
بنٌك محافظ، لكّنه، في الوقت نفسه، يسعى دائًما إلى أن يكون ريادًيا في تقديم منتجاته وخدماته سواء كانت خدمات مالية أو 
رقمية.  كل هذا يجعل منه البنك الذي ُيوّفر الثقة للمودعين والمقترضين، وفرص التآزر من العالم الخارجي وبالطبع »راحة البال«. 
أخيًرا، أوّد أن أهّنئ  الجيش اللبناني في عيده في األول من آب، وأتمّنى له كل التوفيق والنجاح حتى يبقى كما عرفناه الحامي األول 

للوطن ووفيًّا لشعاره: »شرف، تضحية، وفاء«. 







مؤتمر
إعداد: نينا عقل خليل
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استعان عادل فيصل أرسالن بمذكرات جده األمير مجيد أرسالن، فعاد إلى ما كتبه في ٢ تشرين الثاني من العام ١٩٥١: 
»في لبنان معارضة قوية ظاهرة واستياء من اإلدارة الحكومية، لكّن الجيش في عمله ال ينحرف يميًنا وال شمااًل، وال يرى 
من الواجب التدخل في شؤون الدولة. لوال هذه الثكنات القائمة في الفياضية لما شعر الناس بوجوده... فالجيش اللبناني 

هو أصغر الجيوش الشرقية لكّنه كبير بنظامه وسكونه وحياده«.
بهذه الكلمات رّحب أرسالن بالحضور في افتتاح مؤتمر »تحرير وتمكين المرأة عبر الخدمة العسكرية«، مشيًرا إلى »أّن 
الجيش اللبناني هو الجيش العربي األول الذي انتصر على إسرائيل ووصل إلى مدينة الناصرة في العام ١٩٤٨، ولوال اتفاق 

الهدنة لكان وجه المنطقة مختلًفا اليوم«، مؤكًدا أّن الجيش هو دوًما سياجنا وحامي بالدنا وأرضنا«. 

جوزاف  العماد  اللبناني  الجيش  قائد  برعاية  المؤتمر  ُعقد 
عون ممثَّاًل بالعميد اإلداري فاديا صقر، وبدعوٍة من »هيئة 
تفعيل دور المرأة في القرار الوطني«، وبمشاركة ضباط نساء 
من الجيش وقوى األمن الداخلي واألمن العام وأمن الدولة 

وأخريات من المملكة األردنية الهاشمية.
على مدخل متحف األمير فيصل مجيد أرسالن الذي يختزن 
األمير  »وصية  عليها:  كتب  الفتة  رفعت  وطنًيا،  تاريخًيا  إرًثا 
الجيش  النار على  مجيد توفيق أرسالن: من يريد أن يطلق 
المتحف  أواًل«. وفي هذا  النار على صدري  فليطلق  اللبناني، 
تجاربهّن  نساء عن  تحدثت ضباط  المؤتمر،  استضاف  الذي 

ليكّن  العسكري،  السلك  دخول  لهّن  أتاحت  التي  والفرص 
شريكات في مسؤولية الدفاع عن الوطن والسهر على أمنه.

قيادة الجيش: المرأة شريك كامل
تحّدثت في االفتتاح العميد اإلداري فاديا صقر، فألقت كلمة 
راعي االحتفال العماد عون، فأشادت بدور المرأة في مختلف 
المؤسسات العسكرية، مشيرة إلى أّنها أثبتت تمّيزها إدارًيا 
وفي  التاريخ،  عبر  المرأة  »أّدت  وقالت:  وثقافًيا،  وتنظيمًيا 
ا في إدارة الحياة االجتماعية،  العديد من بقاع العالم، دوًرا مهمًّ
كشريٍك أساسي في إنشاء األسرة وبناء المؤسسات وإدارتها. 

تحرير المرأة 
وتمكينها عبر 

الخدمة العسكرية:
التجربة الناجحة 

إلى مزيٍد 
من التفعيل
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أثبتت  رائــدة  تجربة  اللبناني  الجيش  في  دورهــا  ويشّكل 
نجاحها في محطات عديدة؛ فقد ُسّجل أول انخراط لها في 
أواخر الثمانينيات، واستمر بوتيرٍة متصاعدة، بدًءا من تطويع 
حتى  االختصاص،  شهادات  حامالت  من  والضباط  الرتباء 
أصبح عدد العسكريين اإلناث في الجيش يفوق األربعة آالف 
القريب  المدى  على  استراتيجية  إطار خطة  في  وذلك  حالًيا، 

والمتوسط والبعيد«.
اإلناث  خدمة  أّن  الواقعية  التجربة  أثبتت  »لقد  وأضافت: 
في الجيش كان لها مردود إيجابي كبير على أداء الوحدات 
مختلف  على  توزيعهّن  تم  بحيث  عامة،  بصورٍة  العسكرية 
البرية  الحدود  وأفواج  الجوية  كالقوات  العمالنية  الوحدات 
واللوجستية.  اإلداريــة  الوحدات  عن  فضاًل  المشاة،  وألوية 
وأسهم ذلك في تعزيز التفاعل المهني واإلنساني واالجتماعي 
المؤسسة،  عناصر  بين  والعلمية  الثقافية  الخبرات  وتبادل 

وتحسين األداء الوظيفي وتحفيز المنافسة اإليجابية«.

نموذج للمؤسسات األخرى
وتابعت: »أثبتت المرأة كفاءتها وجدارتها في توّلي المراكز 
المستوصفات  ورئاسة  الضباط  نــوادي  كــإدارة  القيادية، 
الوحدات  مختلف  في  حساسة  مراكز  وتسّلمت  العسكرية، 
والتنظيمية  والعقلية  اإلداريــة  قدراتها  في  تمّيًزا  ُمظهرًة 
العسكرية.  للمؤسسة  قيمة مضافة  بذلك  ومّثلت  والثقافية، 
أما على الصعيد االجتماعي، فقد أدى تفعيل دور األنثى في 
الجيش إلى تقديم نموذج المع للمؤسسات األخرى، وإعطاء 
صورة مشرقة عن المجتمع اللبناني المتمّيز باالنفتاح. فضاًل 
وفضائلها  المؤسسة  قيم  العسكرية  المرأة  نقلت  ذلك،  عن 
إلى شريحة واسعة من المواطنين، ال سّيما أوالدها، وهذا ما 
يعود بالفائدة على المجتمع بأسره، خصوًصا في مجال تربية 

األجيال، واحترام األنظمة والقوانين«. 
تطويع  بدء  على  سنة   30 نحو  مرور  »بعد  قائلة:  وختمت 
اإلناث في الجيش، تبّين بنتيجة التجربة حاجة الجيش لدورهّن، 
وأّن المرأة مصدر غنى وقوة وتنّوع، وشريك كامل في حماية 
الوطن؛ لذا تسعى القيادة إلى اتخاذ خطوات مستقبلية فاعلة 
التقدم  المزيد من  الصعيد. وكلنا أمل في تحقيق  على هذا 
والخاصة  الرسمية  المؤسسات  في  المرأة  دور  تعزيز  باتجاه 
وفي ميادين العمل كافة، وبالتالي مشاركتها جنًبا إلى جنٍب 
الوطن  تطوير  مسيرة  في  المساواة،  قدم  وعلى  الرجل  مع 

وضمان مستقبل أجياله«.

أرسالن: أمامنا طريق طويل 
القرار  في  المرأة  دور  تفعيل  »هيئة  رئيسة  تحدثت  ثّم 
الوطني« حياة وهاب أرسالن الفتة في كلمتها إلى أّن مسيرة 
إلى  وتحتاج  احتاجت  وهي  بالعراقيل،  مليئة  اللبنانية  المرأة 
الكثير من  المسيرة واجهت  أّن هذه  تصميم لتستمّر. ورأت 
العقبات واضطرت معها المرأة إلى اعتماد منهجية المطالبة 
السياسي  القرار  في  والمشاركة  الحقوق،  لنيل  الحثيثة 
بهذه  المطالبة  عن  يوًما  نتواَن  لم  نحن  لذلك،  واإلداري. 
الحقوق بواسطة اإلضرابات واالعتصامات وتنظيم التظاهرات 
تضمنه  المواطن  حقوق  من  كحٍق  تعتبر  والتي  السلمية، 

القوانين والتشريعات.
بداية  يشّكل  المؤتمر  »هذا  أّن  أرسالن  السيدة  وأّكــدت 
اقتصادًيا  سياسًيا،  المرأة  تمكين  حول  مؤتمرات  لسلسلة 
أّنه  النسوي،  النضال  أّن »إحدى فضائل  إلى  وثقافًيا«، الفتة 
سّيما  وال  جزئًيا،  ولو  فأثمر  المرأة  لدور  الوعي  مستوى  رفع 
أّننا نشهد حضوًرا متنامًيا للمرأة في مركز القرار لكن الطريق 

أمامنا ما زال طوياًل«.
بعدها، قّدمت السيدة أرسالن درًعا تذكارية إلى قائد الجيش 
العماد عون تسّلمته العميد اإلداري صقر، ثّم عزفت فرقة من 
موسيقى الجيش عدًدا من األغاني الوطنية والعسكرية التي 
ألهبت األكّف، لُيختتم اليوم األول بحفل كوكتيل على شرف 

المشاركين.

المرأة في السلك العسكري: واقع التجربة وتحدياتها
في اليوم التالي، ُعقدت ثالث جلسات: ناقشت الجلسة األولى 
أنطونيا  أدارتها  الجيش«  في  الخدمة  عبر  المرأة  »تمكين 
الدويهي، وتحدثت فيها كّل من العقيد اإلداري مايا مخول، 
بترا  المهندس  أول  المالزم  منصور،  كارول  الطبيب  النقيب 
المهندس ريتا زاهر )طّيار( والمالزم  المالزم أول  حدشيتي، 
الموسيقي سينتيا القصير، وتخّللتها قراءة في التجربة للوزير 

السابق ناجي البستاني.
»تمكين  حايك  زياد  أدارها  التي  الثانية  الجلسة  وناقشت 
الداخلي«، وشملت حواًرا  الخدمة في قوى األمن  المرأة عبر 
خاًصا مع ممثلَتي القوات المسلحة األردنية: المقدم مها فالح 
الناصر )مديرة إدارة شؤون المرأة في الجيش األردني( والرائد 
المعلوماتي  المقدم  إلى  إضافة  الشريدة،  الكريم  عبد  آالء 
شارك  كما  الزهيري.  ساره  الصيدلي  والنقيب  المهتار  دياال 
الصحافي المختص بالشؤون األمنية رياض طوق، بمداخلٍة 



١9٨

حول تجربة المرأة في المجال األمني.
المرأة  »تمكين  في  فبحثت  واألخيرة،  الثالثة  الجلسة  أما 
عبر الخدمة في األمن العام وأمن الدولة«، أدارتها مها علم 
الدين، وتحدث خاللها كّل من: النقيب الطبيب سمر قبيسي 
)المديرية  وهبة  دانا  أول  والمالزم  الدولة(،  أمن  )مديرية 
العامة لألمن العام(، والعميد المتقاعد فادي أبي فراج مضيًئا 

على تجربة المرأة في المؤسستين.

صورة إجمالية
صورة  رسمت  المشاركات  عنها  تحدثت  التي  التجارب 
إجمالية لواقع دخول المرأة ميادين الحياة العسكرية، وذلك 

وفق اآلتي:
1- أصبح عدد النساء في بعض الجيوش مقارًبا لعدد الرجال، 
وتخدم النساء في مختلف األجهزة األمنية في عدة مجاالت؛ 
كاإلدارة والصحة والهندسة والطيران والبروتوكول وغيرها... 
النساء مهمات  التي تعطي  البلدان  زال عدد  المقابل ما  في 
نشطة في الجيش والجبهات الفاعلة قلياًل، رغم بلوغهّن رتًبا 

عسكرية عالية، وتسّلمهّن مهمات مختلفة.
وأثبتن  مهمة  أدواًرا  اللبناني  الجيش  في  النساء  2- أّدت 
ومجاالت  اإلدارة  في  المتخصصات  الضباط  فإلى  جدارتهّن، 
أخرى واللواتي بلغن أعلى الرتب، ثمة فتيات من رتب مختلفة 
أو في مناطق خطرة.  قتالية،  توّلين مسؤوليات في وحدات 
مثاًل النساء في الشرطة العسكرية تمركزن على حاجز وادي 
معرضة  كانت  أّنها  إذ  عرسال  في  نقطة  أخطر  حميد، وهي 
خوًفا.  أو  ــردًدا  ت منهّن  أي  تبدي  أن  دون  من  لهجمات، 
مهمتهّن هناك كانت تقضي بتفتيش النساء، وكانت لرفيقاٍت 

لهّن مهمة مماثلة على مداخل مخيم عين الحلوة.
أداء  شرف  المرأة  تمنح  العسكري  السلك  في  3- الوظيفة 
ثابًتا،  مدخواًل  لها  تؤمن  نفسه  الوقت  وفي  وطنية،  مهمة 

واستقراًرا، وحصانة مالية واجتماعية.
4- التحدي األول هو قبول مشاركة المرأة في القرار، ثّم تأتي 
التحديات الناجمة عن التراتبية في السلك العسكري والتخاطب 
الخاص، وطريقة التعاطي بين الرؤساء والمسؤولين، وهذه 
أمور يتطلب التأقلم معها الوقت والجهد، لكّنها في النهاية 

تنتج عالقات يتّوجها االنضباط واالحترام.

بين األمومة والواجب العسكري
بنساء  أســوًة  العسكري  المجتمع  لبنان  في  المرأة  دخلت 
من  إليها  ُأسند  ما  جميع  في  ناجحة  أّنها  فأثبتت  العالم، 

المهمات  المزيد من  إليها  توكل  مهمات، وهي تسعى ألن 
الميدانية لتستثمر ما لديها من قدرات وطاقات. 

التحدي األكبر  المشاركات، شّكلت األمومة  ووفق شهادات 
التوازن  لتحقيق  تبذله  الذي  فالمجهود  الجيش،  في  للمرأة 
عرضة  أحياًنا  يجعلها  والعائلي،  الوظيفي  الواجبين  بين  ما 
مهنًيا  ذاتها  تطوير  إلى  سعيها  نتيجة  والتعب،  لإلحباط 
ورغبتها في األمومة في الوقت نفسه. وعلى الرغم من ذلك، 
اجتازت المرأة تجربة القطاع العسكري، بثقٍة وعزٍم، ووصلت 
إلى مراكز قيادية عالية. ولم يكن هذا األمر ليتحقق من دون 
دعم القيادة وتفّهمها لمتطلبات األمومة. إحدى المشاركات 
التسهيالت  بكل  حظيت  أّنها  إلى  السياق  هذا  في  أشارت 

لُترضع طفلها كل ثالث ساعات.
وفي الخالصة، ُتجمع المشاركات على أّنه من الطبيعي أن 
تواجه المرأة العسكرية صعوبات أكثر من سواها، ففي الحياة 
وهي  المفاجآت،  من  والعديد  كبيرة  مسؤوليات  العسكرية 
تتطّلب عماًل متواصاًل وتضحية، تماًما كاألم في البيت، وهذا 

ما يعتبر أكبر تحٍد ألحاسيس المرأة وعواطفها. 

»متلها متله«
التشكيالت العسكرية واالنتقال من مكاٍن إلى آخر، والخدمة 
في  المرأة  أّن  التأكيد  تستوجب  وخطرة  بعيدة  أماكن  في 
باألمر  ليس  وهذا  الرجل،  مثل  مثلها  العسكرية  المؤسسة 
األمر  بداية  في  أّنها  إلى  أشارت  المشاركات  إحدى  السهل. 
وجدت صعوبة في النوم في غرفة واحدة مع عدة رفيقات ال 
تعرف شيًئا عنهّن، لكّنها تأقلمت وتكّيفت مع متطّلبات الحياة 

العسكرية الحًقا.
ُتبنى  الذي  األساس  هما  والجدية  االنضباط  النهاية،  في 
وفي  العسكري  السلك  في  المرأة  تحتاجها  التي  الثقة  عليه 

سائر الميادين.

عشاء رسمي
في  المشاركين  على شرف  رسمي  عشاء  حفل  ُأقيم 
عسكرية  وقيادات  شخصيات  حضور  في  المؤتمر، 
ثقافية  ووجوه  وناشطات  جمعيات  ورئيسات  نسائية 
المشاركات  تكريم  تخّلله  واجتماعية،  وإعالمية 

والمشاركين في جلسات المؤتمر.









ورشة عمل
إعداد: الرقيب كرستينا عباس

تصوير: العريف مارون بدر

المرأة مفتاح السالم
تجارب زوجات شهداء لبنانيات وأجنبيات 
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ضرب اإلرهاب دواًل عديدة منها لبنان وفرنسا والواليات المتحدة... وخّلف 
المجرمون وراءهم الكثير من اآلالم في عائالت الشهداء والضحايا. »الجمعية 
ظروفها  تغيير  تستطيع  المرأة  بأّن  تؤمن  التي  اإلرهاب«  لضحايا  اللبنانية 
بمبادرٍة  قامت  ُقدًما،  يجعلها تمضي  قوي  دافٍع  إلى  الُمّرة  تجربتها  وتحويل 

لمساعدة نساء على تخّطي الحزن واالنطالق مجدًدا.

استمّرت  عمل  ورشة  الجمعية  نّظمت 
أيام وكانت تحت عنوان: »المرأة  عدة 
 15 فيها  شاركت  وقد  السالم«  مفتاح 
والواليات  وفرنسا  لبنان،  من  سيدة 
بلد،  كل  من  سيدات  خمس  المتحدة. 
ينتج  وما  الــزوج  فقدان  تجربة  ِعْشَن 
الورشة  تضّمنت  تداعيات.  من  عنها 
عدة مشاغل، الهدف منها بدرجٍة أولى 

عّما  التعبير  على  المشاركات  مساعدة 
يشعرن به من إحباط وحزن، فيُقلَن ما 
اليومية  حياتهّن  في  قوله  عن  يعجزَن 
الكتابة،  مختلفة:  وسائل  خــالل  من 
والرسوم  الفخار  الكالم، مشاغل  الفن، 
جوالت  الورشة  تخّللت  كما  وغيرها. 
اكتشفت  لبنانية،  معالم   على  سياحية 
خاللها األجنبيات وجًها جمياًل للبنان لم 

إلى  باإلضافة  يعتقدَن بوجوده سابًقا، 
ما وّفرته من راحة نفسية للمشاركات 

باإلجمال.

رسالة إلى الحبيب
كل  كتبت  مثاًل،  الكتابة  مشغل  في 
امرأة رسالة إلى الحبيب الذي خسرته، 
تكون  ــد  ق مــغــلــف.  ــي  ف ووضــعــتــهــا 
مقطًعا  أو  شعر  بيت  أو  كلمًة  الرسالة 
المهم أن تقول كل منهن  أغنية.  من 
وفي  خسرته.  لـــزوٍج  قوله  تريد  مــا 
منهّن  كل  تحّدثت  الشفهي  التعبير 
خبراتها  وتبادلت  المجموعة،  أمــام 
ومشاعرها مع األخريات، ما خّفف عنها 
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الرقيب  زوجــة  ففاتن  الــحــزن.  وطــأة 
الشهيد وسام دياب، أدركت أّن معاناة 
زوجات الشهداء هي واحدة وال تختلف 
فاديا  وتمّكنت  وأخـــرى.  ــة  دول بين 
الخباز من  الشهيد رامي  العريف  زوجة 
داخلها.  في  مكبوًتا  كان  عما  التعبير 
أّنني  تقول: »صرخت وتكّلمت فشعرت 
من  اآلتية  ماريا  أما  أفضل«.  حال  في 
»شعرت  فقالت:  المتحدة،  الواليات 
مّنا  كــاًل  أّن  جميًعا،  تحدثنا  بعدما 

أصبحت سنًدا لألخرى«.

بإشراف قيادة الجيش
روال  السيدة  الجمعية  رئيسة  تحّدثت 
حلو عن الورشة فأوضحت أّنها ُنظمت 
بإشراف قيادة الجيش اللبناني لوجستًيا، 
الجمعية  معنوًيا ومادًيا، وبالتعاون مع 
األميركية Tuesday Children وعقيلة 
قائد الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا 
لوكوانتر السيدة إيزابيل، وأشارت إلى 
السيدة  الجيش  قائد  العماد  عقيلة  أّن 
نعمت عون أشرفت على جميع تفاصيل 
توضيح  هدفنا  »كان  وقالت:  المشروع 
وال  الجميع  يطال  ــاب  اإلره أّن  فكرة 
يفّرق بين دين أو لون أو ِعرق، لذلك 
ثقافات  من  شهداء  زوجــات  جمعنا 

مختلفة«. 

ليت زوجي كان من شهدائكم
فرنسا  مــن  الــمــشــاركــات  الحــظــت 
قيادة  اهتمام  المتحدة  ــات  ــوالي وال
الشهداء،  بزوجات  اللبناني  الجيش 
زوجي  »ليت  بالقول:  إحداهن  فعّلقت 
أشعر  أنــا  جيشكم،  في  شهيًدا  كــان 
الرائد  بالوحدة«. وعّقبت باسمة زوجة 

»كانت  بالقول:  قلوط  غالب  الشهيد 
أهم مصادر دعمي  أحد  الجيش  قيادة 
على  ساعدتني  زوجي،  استشهاد  بعد 
مجال  أمامي  وفتحت  المأساة،  تخطي 
المؤسسة«. كذلك، بدورها  العمل في 
نّوهت كلود زوجة المالزم أول الشهيد 

جورج بو صعب باألمر نفسه. 

ال ننسى... نتأقلم!
تعود زوجة الرائد الشهيد قلوط إلى 
صدمة استشهاد زوجها في نهر البارد، 
يسقطون  الــشــهــداء  ــان  »ك فتقول: 
ال  مجرمين  بسبب  اآلخــر  تلو  الواحد 
لم  جيشنا،  إلى  النظر  حتى  يستحقون 
أستطع تقّبل هذا الواقع. لم يُكن لدينا 
لرفيقاتي:  أحياًنا  أقول  كنت  لذا  أوالد، 
تجربة  ِمنو«.  ريحة  عندُكن  نيالُكن 
مختلفة:  الصعيد  هذا  على  صعب  بو 
عمرها  كان  والصغرى  أوالد   4 »لدينا 
زوجــي.  استشهد  عندما  شهًرا،   11
تخّطي  الخمسة  نحن  نــحــاول  اآلن، 
باتــوا  واألوالد  مًعــا.  الظروف  مختلف 
من  أكثــر  حزنهــم  عن  يعّبــرون 
قبــل. غياب جــورج ال ُيعوَّض ولكّننــا 

نحــاول التأقلــم مع الواقــع«. 
ــات  ــارك ــش ــم وتـــحـــّدثـــت إحــــدى ال
الفرنسيات عن معاناتها بعد استشهاد 
لجلسات  خضعت  إّنها  وقالت  زوجها، 
استعادت  حتى  طويلة  نفسي  عــالج 
نمط حياة طبيعي وتمّكنت بعدها من 
زوجة  تحّدثت  كما  أوالدهــا.  مساعدة 
َوَلدْيها  تساؤالت  عن  الخباز  الشهيد 
الفتاة  خصوًصا  والدهما،  غياب  عن 
عندما  استشهد  إذ  قط،  تَره  لم  التي 
كانت والدتها حاماًل بها. »كيف يمكن 
ننسى«،  أن  يمكن  ال  إًذا؟  ننسى  أن 
أن  نتعلم  »ولكّننا  أخرى،  امرأة  تجيب 
أفضل«.  بطريقٍة  الواقع  مع  نتعاطى 

وهذا ما تراه زوجة الشهيد دياب.
إلى  واالنطالق  الواقع  مع  المصالحة 
هذا  وفي  مساعدة،  يتطلبان  األمــام 
زوجات  الجمعية  رئيسة  دعت  السياق 
من  االستفادة  إلى  وذويهم  الشهداء 
المستشفى  يقّدمها  التي  الفرصة 
العالج  خالل  من  المركزي  العسكري 
الورشة  هذه  أّن  إلى  مشيرًة  النفسي، 
نساء  بمشاركة  الحقة  ورش  ستعقبها 

من دول أخرى.







وقد  العالم،  في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة  أركان  من  ا  أساسيًّ ركًنا  األفريقي  القاّري  المجلس  ُيعتبر 
تّم إنشاؤه في سبعينيات القرن الماضي في أبيدجان عاصمة الكوت ديفوار وانضّم حينها إلى هذه 
الجامعة العريقة التي منحتها الدولة اللبنانية حصرّية تمثيل انتشار لبناني عالمي يملك طاقات هائلة، 

وتكمن مهمتها في تمكين لبنان من استثمار مقدراته اإلغترابّية لُيصبح من أهّم أمم العالم. 
الثقافة  مجاالت  مختلف  في  وبمكانتهم  األم،  بوطنهم  إليها  المنتسبين  تعّلق  من  الجامعة  قّوة  وتنبع 
واالقتصاد والعلم والسياسة، وفي شمولية انتشارهم على مساحة العالم. وتستند إلى مبدأين أساسيين هما استقالليتها التامة 
بمعنى عدم تبعيتها لسلطة وصاية، وتعاونها الوثيق مع الدولة اللبنانية وإداراتها، لتأمين المصالح المشتركة التي تجمع بين 

الوطن األم واالنتشار اللبناني. 

المجلس القاري األفريقي
إنجازات وعمل متواصل

في سبيل أفريقيا ولبنان

البدايات
تكّتل اللبنانيون في مختلف بلدان االنتشار 
منذ بدء هجرتهم الحديثة حوالى العام 1860 
حركات  قامت  ثّم  ومن  والنوادي،  الجمعيات  وأّسسوا 
توحيد في مصر وفرنسا وفي األميركيات: الشمالية والوسطى 
أهداف  حول  المؤّسسات  تلك  من  عدد  أكبر  لتأليب  والجنوبية 
الجمعيات  إتحاد  أهّمها  كان  وطني،  لبناني  طابع  ذات  ومصالح 
في  كوبا   - هافانا  في  أنشىء  الذي   )FIEL( األميركية  اللبنانية 
العام 1959، بدعوٍة من صاحب الفكرة اللبناني األصل القانوني 
الدكتور نتاليو شدياق بالتعاون مع الجمعية اللبنانية في هافانا. 
هذه الرغبة في االتحاد لقيت استحساًنا كبيًرا لدى الدولة اللبنانية، 
في  المنتشرين  اللبنانيين  شمل  لجمع  مؤاتية  الفرصة  فاعتبرت 
الّصعيد  على  ال  بلبنان،  عالقاتهم  وتوثيق  العالم  أنحاء  مختلف 
في  وتوحيدهم  ومنظمة،  متينة  أسس  على  بل  العاطفي فحسب 
في  اللبنانيين  جامعة  إنشاء  فكرة  فكانت  عالمية،  مؤّسسة  إطار 
العالم في عهد فخامة الرئيس فؤاد شهاب. وسارعت الدولة إلى 
والدة  ختامه  في  ُأعلن   ،1960 صيف  ُعقد  عام  لمؤتمٍر  الدعوة 
ُسّميت في ما بعد »الجامعة  التي  العالم«  اللبنانيين في  »جامعة 
راودت  طالما  التي  للفكرة  تحقيًقا  العالم«،  في  الثقافية  اللبنانية 

المغتربين والعديد من العاملين بالشأن االغترابي.
اللبنانية  للجامعة  األساسي  النظام  من  األولى  المادة  وتنّص 

الثقافية في العالم على »أّنها مؤّسسة مدنية مستقلة غير سياسية 
كممثل  بها  معترف  استثمارية،  وغير  دينية  وغير  عنصرية  وغير 
التأكيد  منه  ُيقصد  التعريف  وهذا  العالم«،  في  اللبناني  لالنتشار 
إجرائي  مرجع  ألّي  تبعيتها  وعدم  الجامعة  هذه  استقاللية  على 
للجامعة  عليها؛ فال وجود  أي وصاية ألي سلطة  وانتفاء  حكومي 
والّسبب  االستقاللية،  مبدأ  بغياب  العالم  في  الثقافية  اللبنانية 
الجوهري هو أّن الجامعة مكّونة حصرًيا من فروع ونواٍد وروابط 
مراكزها خارج لبنان، وتضّم لبنانيين ومتحّدرين من أصل لبناني 
يحملون جنسيات البلدان األجنبية التي يعيشون فيها ويخضعون 
في  الحق  لمواطنيها  وليس  سيادة،  ذات  بلدان  وهي  لقوانينها، 
أو  تابعة  تكون  أحــزاب  أو  منظمات  أو  جمعيات  إلى  االنتساب 
خاضعة لسلطة وصاية تمارسها دولة أجنبية )هي في هذه الحالة 
أو  )أو أي مؤسسة  الجامعة  إلى  اللبنانية(. فاالنتساب  الجمهورية 
مخالفة  لهؤالء  ُيشّكل  اللبنانية(،  الدولة  لوصاية  منظومة تخضع 
جسيمة لقوانين البلدان التي يعيشون فيها، وُيعّرضهم لعقوباٍت 
وتعقيدات ال طاقة وال رغبة لهم في مواجهتها، وبالتالي فإّن أي 
مساومة أو تنازل عن مبدأ استقاللية الجامعة صريًحا كان أو مبطًنا، 
مباشًرا أو غير مباشر ُيؤّدي مباشرة إلى ضرب الجامعة وانحاللها.

بمختلف  اللبنانية  والدولة  الجامعة  بين  وثيق  التعاون  لكّن 
لتحقيق  وضروري  حيوي  أمر  وهو  وأجهزتها،  وإداراتها  وزاراتها 
األهداف األساسية المحددة للجامعة في المادة الرابعة من النظام 

رئيس المجلس القاري األفريقي 
عباس فواز



الصداقة  عالقات  »تعزيز  حرفيته  ما  على  نّصت  التي  األساسي، 
والسياحية  واالقتصادية  واالجتماعية  الثقافية  الروابط  وتوطيد 
واإلعالمية والرياضية بين بلدان االغتراب ولبنان، وإنشاء جمعيات 
مشتركة في الطب والهندسة والقانون والعلوم األخرى، دعم كيان 
لبنان وإبراز هوية االنتشار اللبناني المميزة وتنظيم وتفعيل هذا 
في  االغترابية  والمؤسسات  األفراد  بين  التعاون  تعزيز  االنتشار، 
ما بينها، وبين هذه ولبنان، الحفاظ على التراث اللبناني ونشره 
وتقديم  لبنان  في  البلدان  تلك  تراث  ونشر  االنتشار،  بلدان  في 

التسهيالت والخدمات الممكنة للمغتربين والمتحدرين منهم«.
وقد حافظت على طابعها الوطني اللبناني، وبقيت مقبولة لدى 
جميع المراجع الرسمية والفعاليات والعائالت الروحية التي يتألف 
منها لبنان، وحصلت على تأييدها واالعتراف بها كممثلة وحيدة 
لالنتشار اللبناني والناطق باسمه )وثيقة الوفاق الوطني في عهد 

الرئيس الياس سركيس(.

المجلس القاري األفريقي ركن أساسي من أركان 
الجامعة 

االقتصادية  النواحي  في  والعالم  أفريقيا  في  التحديات  ظّل  في 
والسياسية، وهي حتًما ستطال الجاليات اللبنانية التي هي جزء من 
في  الجاليات  أّن  وبما  والمجتمع،  واالجتماعي  االقتصادي  النسيج 
أفريقيا تشكل صّمام أمان كونها تمثل قوة لالستثمارات فيها«، 
جاء تشكيل المجلس القاري األفريقي الذي ُيعتبر ركًنا أساسًيا من 
أركان الجامعة اللبنانية الثقافية، وهو ُيمثل اللبنانيين في أفريقيا 
وليس له أي صبغة طائفية أو مذهبية ألّنه لكّل اللبنانيين. علًما 
أّنه يتألف من المجالس الوطنية والفروع في 27 دولة أفريقية، 
ويتمركز  الكبيرة.  الداخلية  والمدن  العواصم  في  الفروع  وتنتشر 

المجلس الوطني في عاصمة كل دولة.
الجامعة  من  مهم  جزء  األفريقي  القاري  المجلس  في  أّننا  وبما 
من  سام  هدف  الجامعة  هذه  وحدة  أّن  نعتبر  الثقافّية،  اللبنانّية 
أهدافنا ومن مشروعنا الوطني االغترابي الجامع، وال نتهاون في 
أّي عجز أو تقصير تجاهها، ونؤكد أّن يدنا ممدودة ومفتوحة لكّل 
حوار جاد ومسؤول ُيؤّدي إلى هذه الوحدة التي يرغبها المغتربون 
كّل  في  جذورها  تمتد  اغترابية  مؤسسة  الجامعة  إّن  اللبنانيون. 
طبقات  بكل  اللبنانيين  المغتربين  ضمير  وهي  العالم،  أصقاع 
نخبوية  جمعيات  إيجاد  أو  تفضيل  يجوز  وال  االغترابي،  المجتمع 

اقتصادية كانت أو مالية لتحل مكانها أو تسلبها دورها.
أطلقها  التي  المبادرات  أهّم  كانت  مجتمعًة،  األسباب  لهذه 
اللبنانّية  الجامعة  لتوحيد  »مبادرة  األفريقي:  القاّري  المجلس 
إليه  وصلت  التي  المؤسفة  لألوضاع  فنظًرا  العالم«،  في  الثقافية 

الدور  بأهمية  العميق  اإليمان  وانطالًقا من  وانقسام،  تفتٍت  من 
المناط بها، وتحّسًسا بمسؤولية موقعي كرئيس المجلس القاري 
األفريقي، فقد قّررت بالتالي إطالق مبادرة مخلصة من أجل توحيد 
الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وكّلي أمل بأن تعود الجامعة 

إلى لعب دورها الرائد في خدمة قضايا لبنان.
الدول  للبنان في  قناصل  بتعيين  اللبنانّية  الدولة  كذلك طالبنا 
األفريقية، على أن يتمتعوا بصالحياٍت تخولهم تسهيل معامالت 
أبناء الجالية المتعلقة باألحوال الشخصية وجوازات السفر تخفيًفا 
لمعاناتهم والتكلفة المالية، فمنهم من يضطر إلى قطع مسافات 
كبيرة للوصول إلى قنصليات أو سفارات في دول أخرى، أو بانتظار 

زيارة الوطن إلنجاز معامالتهم مما يعني التأخير في إنجازها. 
وقد استجابت الدولة ووزارة الخارجّية لطلبنا، فتّم تعيين العديد 
من القناصل في بعض هذه الدول. ونتوجه بالشكر إلى الحكومة 
إلى ذلك، ونأمل  الخارجية الستجابتهما لدعوتنا  اللبنانية ووزارة 
قنصلية  بصالحياٍت  المعينين  القناصل  الخارجية  وزارة  تسّلح  أن 
األحوال  وبخاصٍة  معامالتهم،  لتسّهل  المغتربين  لخدمة  وإدارية 

الشخصية، ال سّيما أّن هنالك دواًل ال توجد فيها سفارات لبنانية.
القاري  المجلس  أعضاء  بزمالئي  أنّوه  أن  لي  بّد  وال 

الزخم  إعادة  من  الفّعال  لموقفهم  األفريقي، 
للمجلس القاري األفريقي، وتضحياتهم على 

كّل المستويات إلعطاء هذا المجلس المكانة 
التي يستحقها، إيماًنا منا جميًعا بواجبنا لخدمة أهلنا 

األفريقي، ولما قّدموه من دعم وتضحيات على  االغتراب  في 
كافة المستويات االقتصادية واالجتماعية لوطنهم لبنان. 

فاالغتراب األفريقي، هو الذخر الذي ال ينضب من بّث الدم في 
عروق االقتصاد اللبناني، وهو لّبى حاجة أهله وأخوانه في لبنان 
االقتصادية،  الّدورة  لدعم  الدائم  المناضل  وهو  االغتراب،  وبالد 
وقد أسهم في الدورات االقتصادية والثقافية حيثما ُوجد وفاء منه 

لشعوب وحكومات الدول المضيفة.
غالًبا  األفريقي  القاري  المجلس  أعضاء  مطالب  أّن  إلى  وأشير 
حثوا  فهم  ومعاناتها،  الجاليات  أوضاع  حول  أيًضا  تمحورت  ما 
األفريقّية،  الّدول  في  قناصل  تعيين  على  لبنان  في  المسؤولين 
عدد  إلى  ايست«  »الميدل  لشركة  جديدة  طيران  خطوط  وفتح 
أفريقيا  إلى  بالزيارات  الدولة  في  المسؤولين  ومطالبة  منها، 
المغتربين والتواصل مع رؤساء وحكومات  واالطالع على أوضاع 

هذه الدول.

للشباب اللبناني دور متناٍم في المجلس القاّري األفريقي
المجلس  في  دور  اللبناني  للشباب  يكون  ألن  الّدعوة  عن  أّما 



اإلمام  أّن  ــر  أذّك فإّني  األفريقي،  القاري 
ــام فــي الــعــام 1967  مــوســى الــصــدر ق
)من  يوًما   160 دامت  أفريقيا  في  بجولٍة 
الى 8 تموز(، حّث فيها  الثاني  26 كانون 
المغتربين والشباب اللبناني على االنخراط 
وأّكــد  اللبنانين،  المغتربين  جامعة  في 
الرياضية  الــنــوادي  انتساب  أهمية  على 
ذلك  في  الموجودة  والمدارس  والثقافية 
في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة  إلى  الوقت 
أفريقيا  إلى  أخرى  بجولٍة  قام  كما  العالم. 
بين 13 شباط و13 آذار 1978 أّكد فيها 

بإصرار على وجوب انخراط عنصر الشباب في هذه الجامعة كونها 
مؤّسسة ال دينية ال عنصرية ال سياسية وال تجارية. وكان في ذلك 
الوقت تجاوب كبير أّدى إلى انخراط أعداد كبيرة من المنتسبين 
في الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم وتأسيس مجالس وطنية 

وقارية في أفريقيا. 
على  الشبابية  الهيئة  تحفيز  على  نعمل  ونحن  يومها  ومن 
المشاركة في األعمال والنشاطات االجتماعية والثقافية، 
وعلى حث الشباب اللبناني المغترب للمشاركة 
واالجتماعية  الثقافية  الــنــشــاطــات  فــي 
اللبناني  الشباب  مع  والتفاعل  والرياضية 

المقيم والشباب األفريقي في أماكن تواجدهم.
والثقافية  الرياضية  النشاطات  بالعديد من  القيام  تّم  وفعاًل 
ويقوم  الدول،  من  عدد  في  واألفارقة  اللبنانيين  بين  المشتركة 
هؤالء الشباب بالمشاركة في االجتماعات الدورية للهيئة اإلدارية 
المستقبل...  في  المسؤوليات  تحّمل  في  لتأهيلهم  للمجلس 
شخصية  عشرة  إحدى  من  شبابية  هيئة  تشكيلنا  بعد  خصوًصا 

اغترابية تمّثل الشباب المغترب. 

إنجازاتنا شهادة لنا
إن  باالنجازات  األفريقي  القاري  المجلس  مسيرة  حفلت  لطالما 
على مستوى االغتراب اللبناني في أفريقيا أو على مستوى الجامعة 
اللبنانية الثقافية في العالم الذي ُيعتبر المجلس ركًنا أساسًيا وفاعاًل 
ومؤثًرا فيها على مدى عقود خلت، وأملنا أن نحقق ما عجزنا عن 
تحقيقه ليس لعجٍز أو تقصير بل نتيجة لظروٍف خارجة عن إرادة 
الجميع. فنحن اليوم أمام تحدٍّ جديد في ظّل متغيرات وتطورات 
آالف  يتواجد مئات  األفريقية حيث  القارة  العالم، ومنها  يشهدها 
من اللبنانيين التي لن تكون بمنأى عنها، وال ُيمكن لنا جميًعا أن 
نغّض الطرف أو ندير ظهرنا لما يحصل، بل علينا أن نكون على 

الدوام في يقظة مما يجري حولنا، وبخاصٍة أّن االغتراب اللبناني 
في أفريقيا ليس طارًئا أو حديًثا بل هو متجذر في تاريخ أفريقيا 
وجغرافيتها، وعامل مهم في إعمار دولها وإنمائها باعتراٍف من 
رؤساء دولها وحكوماتها وشعوبها، وهي باتت بالنسبة إلينا وطننا 

الثاني.
إّننا من خالل مسؤوليتنا في المجلس القاري وحتى اليوم، قمنا 
وأمانة  بمسؤولية  وقضايا  ملفات  من  واجهنا  ما  حيال  بواجبنا 
به.  وعدنا  ما  تحقيق  أجل  من  وقًتا  أو  جهًدا  نألو  ولن  واقتدار، 
ما  والشجاعة  الجرأة  من  نملك  فإّننا  وحده،  هلل  الكمال  أّن  وبما 
ذاتية  العتباراٍت  النواحي  بعض  في  بالتقصير  لالعتراف  يكفي 
لطالما  للمجلس  مقّر  استحداث  في  نجحنا  ولكّننا  وموضوعية... 
واجتماعاتنا  مؤتمراتنا  اليوم  نعقد  وفيه  تحقق،  وقد  حلًما  كان 
أفكار  وهنالك  المجلس،  أعضاء  أمــام  مفتوح  وهــو  الــدوريــة، 
ُيلبي  أن  أجل  من  يلزم  ما  بكّل  وتزويده  لتطويره  ومقترحات 
لمتابعة  إداري متواضع  تأليف مالك  تّم  المجلس. وقد  احتياجات 
على  المقبلة  المرحلة  في  سنعمل  والذي  المجلس  أعمال  إدارة 
المجلس  ونشاطات  أخبار  لبث  إلكتروني  موقع  وإنشاء  توسيعه، 
واجتمعنا  السنغال،  بزيارة  قمنا  كما  األفريقية.  والجاليات  القاري 
مع مسؤولي وفعاليات الجالية اللبنانية، واتّفقنا مع بعض اإلخوة 
لتأليف لجنة لمتابعة تأسيس فرع للمجلس القاري األفريقي. وقمنا 
ا  باتصاالت مع أركان الجاليات اللبنانية في دول عدة تعاونا سويًّ
على تجديد العديد من الفروع فيها، كما اتصلنا بجاليات لم تنضم 
الدول:  المجلس سابًقا، واتفقنا على تأسيس فروع في هذه  إلى 

زامبيا، تنزانيا والموزامبيق ونامبيا وغيرها.
كما قررنا القيام بجولة تشمل العديد من الدول األفريقية للقاء 
الوطنية وتفعيلها وتنظيم  المجالس  اللبنانية، وتنشيط  الجاليات 

انتخابات في بعضها. 
فواز  عباس  القاري  المجلس  رئيس  برئاسة  وفد  شكل  وفعاًل 

رئيس المجلس القاري األفريقي واعضاء الهيئة اإلدارية



السادة االعضاء عاطف ياسين، علي نعمة نسر وحسن  وعضوية 
حيث  أكرا  الغانية  العاصمة  زيارة  كانت  االولى  الجولة  يحفوفي. 
والتقى  غانا  في  اللبنانية  الجالية  قبل  من  بحفاوة  الوفد  استقبل 
الوفد بفعاليات الجاليات اللبنانية واطلع على اوضاعها واستمع الى 
للمجلس  جديدة  ادارية  هيئة  انتخاب  حول  واقتراحاتها  مطالبها 

فيها.
غانا،  لجمهورية  زيارته  األفريقي  القاري  المجلس  وفد  واختتم 
في   ،Dr. Mahamadu Bawumia الغاني  الرئيس  نائب  بزيارة 
مكتبه في القصر الجمهوري، وكانت مناسبة للتأكيد على العالقات 
الدولتين  وبين  الغاني  والشعب  اللبنانية  الجالية  بين  المميزة 
اللبنانية والغانية؛ ووصف فواز زيارة الوفد الى غانا المحطة األولى 
بالجالية  منّوًها  جًدا،  والمثمرة  باإليجابية  األفريقية  جولته  في 
غانا  بدولة  مشيًدا  والموحدة،  والمتعاونة  المتضامنة  اللبنانية 

رئيًسا وحكومًة وشعًبا.
وانتقل الوفد إلى »الكوت ديفوار« محطته الثانية والتقى رئيس 
المارونية.  اإلرسالية  زار  الجالية نجيب زهر وبعض فعالياتها، ثم 
العام  والمفتش  االيفواري  الجمهوري  القصر  الوفد  زار  وكذلك 
للدولة، ممثاًل نائب رئيس الجمهورية، »أهواندولي تيوفيل« في 
ختام زيارته في الكوت ديفوار المحطة الثانية في جولته األفريقية، 
وتركز الحديث بين الوفد وتيوفيل على العالقات المميزة والطيبة 
والكوت  لبنان  وبين  االيفواري  والشعب  اللبنانية  الجالية  بين 
ديفوار. وتفّقد الوفد خالل وجوده فيها مركز اقتراع المغتربين في 
المدرسة اللبنانية في أبيدجان، وأشاد فواز باألجواء الهادئة التي 
االغتراب،  تاريخ  في  مفصلية  محطة  اّنها شكلت  معتبًرا  تخللتها، 
التغيرات  فيها  تنتفي  وجديدة  جدية  لمرحلة  تؤسس  أن  آماًل 

والعثرات والشوائب.
وتابعنا الكثير من األحداث التي حصلت في بعض الدول األفريقية، 
وخاصة في اجتماعاتنا في جوهانسبرغ مع مسؤولي الجاليات في 
أفريقيا، وتم التداول ما بيننا في أوضاع الجاليات وطرق التعاون 
إلى  أّدت  التي  األليمة  الظروف  إلى  تطرقنا  كما  المستقبل،  في 
ال  األفريقية  الدول  بعض  في  الجاليات  أبناء  من  ضحايا  سقوط 
يتسع المجال لذكرها. وتابعنا توجيهات فخامة رئيس الجمهورية 
العماد ميشال عون لتخفيض أسعار تذاكر طيران الشرق األوسط 
معظم  الوطنية  الشركة  رحالت  تشمل  أن  على  إيست(  )الميدل 
الدول األفريقية حيث يتواجد المغتربون اللبنانيون. وشاركنا في 
األفريقي   - العربي  التعاون  على مستوى  وندوات  مؤتمرات  عدة 
في بيروت والقاهرة وجوهانسبرغ. وشاركنا مع وفد من المجلس 
العربي األفريقي الذي ُعقد في العاصمة  في المنتدى االقتصادي 
المتاح  والتمويل  الطريق  »خارطة  بعنوان  وكان  عمان،  األردنية 

الستثمارات ناجحة«. وكان لمشاركتنا األثر اإليجابي الفعال حيث 
من  المتبادلة  االستثمارات  وفتح  والتنسيق  التعاون  إلى  دعونا 
لبنانيين  مغتربين  فيها  أّن  وبخاصٍة  واألفريقية،  العربية  الدول 

ناجحين وقادرين بخبراتهم على النجاح في أّي استثمار.
»اندحار  مؤتمر  في  األفريقي  الــقــاري  المجلس  شــارك  كما 
اإلرهاب في المنطقة وتأثيره على القارة األفريقية« الذي عقدته 
المديرية العامة لألمن العام بالتنسيق مع رئيس المجلس القاري 
ميشال  العماد  الجمهورية  رئيس  وبرعاية  فواز،  السيد  األفريقي 
عون، وحضره رؤساء األجهزة األمنية ووفود من القارة األفريقية 
ورجال  وأجنبية  لبنانية  وإعالمية  واجتماعية  سياسية  وشخصيات 
مأدبة  القاري  المجلس  واعضاء  رئيس  وأقام  مغتربين،  أعمال 
عشاء تكريًما للوفود األفريقية المشاركة، وأشاد فواز في كلمته 
اللبنانيين،  المغتربين  تحتضن  التي  األفريقية  الدول  بسلطات 
وقدم للواء ابراهيم درًعا تقديرًيا، ثم منح واللواء ابراهيم رؤساء 

الوفود الدروع التقديرية. 

2٠2٠ سنة لبنان - أفريقيا
إنطالًقا من دورنا في نشر الثقافة اللبنانية، والوعي 

والتشديد على أهمية االنتماء إلى لبنان بعيًدا 
عن الطائفية والعنصرية وعدم التعاطي في 

ومن  اللبنانين،  تواجد  أماكن  في  السياسة 
تواجدهم  أماكن  في  اللبنانيين  تقّيد  على  حرصنا 

بالقوانين واألنظمة المرعية اإلجراء في هذه الدول، فإّننا نعمل 
جاهدين على إنشاء أفضل العالقات بين اللبنانين المنتشرين في 
المضيفة،  الدول  وحكومات  وشعوب  وبينهم  جهة  من  أفريقيا 
مع  نسعى  وكذلك  اخــرى.  جهة  من  ولبنان  الــدول  هذه  وبين 
الجاليات اللبنانية والمجالس الوطنية والفروع على إنشاء صروح 
النشاطات  في  واإلنخراط  واجتماعية  وثقافية  ورياضية  تربوية 
االجتماعية والتنموية إلى جانب النشاطات األساسية االقتصادية.

منها  والنشاطات،  االجتماعات  من  بالعديد  ونقوم  قمنا  وقد 
مؤتمرات وندوات سيتّم توثيقها وعرضها في مؤتمر عام جامع 
لالحتفال في سنة 2020 في بيروت بمرور 150 عاًما على الوجود 
اللبناني في أفريقيا، وقد قّرر المجلس القاري إعالن سنة 2020 
هذا  خالل  ونشاطات  احتفاالت  وستقام  أفريقيا،   - لبنان  سنة 
العام لتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين اللبنانيين وحكومات 
وشعوب الدول المضيفة في أفريقيا. ونأمل أن يكون هذا الحدث 
جامًعا لمسؤولين لبنانيين وأفارقة وفعاليات اغترابية واقتصادية 
والمجلس  العالم  في  الثقافية  اللبنانية  الجامعة  في  ومسؤولين 

القاري األفريقي والمجالس الوطنية والفروع.





جيشنا

دعم االلتزامات 
مستمر

 Elizabeth األميركية  السفيرة  أكــدت 
Richard »التزام بالدها التعاون مع لبنان 
العنقودية«،  الذخائر  معالجة  موضوع  في 
مذّكرة بأّن »التعاون في مجال نزع األلغام 
مستمًرا«،  زال  وما   1998 العام  منذ  بدأ 
المقبلة  المرحلة  في  سيتركز  »العمل  وأّن 
وإقامة  التوعية  وسيشمل  عرسال،  على 
من  تمويٍل  عبر  لبنان  لدعم  المشاريع 
غير  والمنظمات  المتحدة  الــواليــات 

الحكومية«.
عن  ممثلين  أمــام  جاء   Richard كالم 
السفارات  من  وعــدد  األوروبـــي  االتحاد 
األلغام  نزع  العاملة في مجال  والمنظمات 
إليها  دعــت  عمل  ورشــة  في  لبنان،  في 
فندق  في  وُأقيمت  النروجية  السفارة 
وكانت  بــيــروت،   -  »Four Seasons«
التزاماته  تطبيق  في  لبنان  »دعم  بعنوان 
في اتفاقية الذخائر العنقودية على مستوى 

الخبراء والدول الداعمة«.
 Lene وقد دعت سفيرة النروج في لبنان

Lind إلى النقاش في موضوع الذخائر العنقودية، متمّنية أن 
إلى  للبنان على االنضمام  الورشة عاماًل مشجًعا  تكون هذه 

اتفاق حظر األلغام«.
 

تقّدم هائل في لبنان
المتعلقة  لألعمال  اللبناني  المركز  رئيس  تحدث  بــدوره، 
باأللغام العميد الركن جهاد البشعالني عن الطابع اإلنساني 
واإلنمائي لألعمال المتعلقة باأللغام في لبنان، مشيًرا إلى أّن 
العاَمين الماضي والحالي شّكال مرحلة بالغة األهمية إذ َتحّقق 
تقدم هائل على »الخط األزرق« والحدود الشمالية الشرقية. 
وأوضح أّن اعتماد المسح غير التقني أدى إلى نتائج مهمة، إذ 
بلغت مساحة األراضي المنّظفة خالل العام 2018 أكثر من 
العام 2017،  المنّظفة خالل  األراضي  ثالثة أضعاف مساحة 

وهي تفوق ما تّمت إزالته في العديد من بلدان العالم، ومن 
المتوقع أن تؤدي المعايير الوطنية لنزع األلغام والتعديالت 

المستمرة إلى خفض التكلفة.
األمر  اإلنتاجية،  دقة  شفافية  بتحسين  قمنا  لقد  وأضاف: 
الذي القى ردود فعل إيجابية من شركائنا، وأدى إلى زيادة 
استمرار  في  ونأمل  المئة،  في   40 بنسبة  الدولي  التمويل 

الدعم وتعزيز الثقة بغية تحقيق أهدافنا المشتركة.

فعاليات المركز اللبناني وسبل التوعية والتمويل
لألعمال  اللبناني  المركز  لفعاليات  عرض  الورشة  تخلل 
خالل  حققه  الذي  والتقدم  وتطوره،  األلغام  بنزع  المتعلقة 
السنوات الماضية. كما جرى عرض لسبل التوعية، إضافة إلى 

إحصاءات ومعطيات أخرى.

2١١

العميد الركن جهاد البشعالني يلقي كلمة



2١2

حاملو إرادة الشهادة تحت جناحي مؤسستهم وفي قلبها
في مناسبة األول من آب، كّرمت قيادة الجيش عسكريين 
سبيل  في  قّدموها  التي  التضحيات  آثار  أجسادهم  تحمل 
الجيش والوطن. قسم من هؤالء ما زال في الخدمة الفعلية 
جناَحي  تحت  جميًعا  لكّنهم  التقاعد،  على  ُأحيل  آخر  وقسم 

المؤسسة التي ُتقدس تضحياتهم.
 – المركزي  الرتباء  نــادي  في  جرى  الــذي  االحتفال  وفي 
الفياضية، في حضور العميد الركن ماهر أبو شعر ممثاًل قائد 
والمدعوين  الضباط  العماد جوزاف عون وعدد من  الجيش 

العسكريين  شعر  أبو  الركن  العميد  هّنأ  بهم،  والمحتفى 
أن  لبنان  » قدر  الجيش، وقال:  بمناسبة عيد  المحتفى بهم 
أن  المقابل  في  الجيش  وقدر  والمصاعب،  التحديات  يواجه 
يكون حارسه األمين، ودرعه الحصين في الشدائد والملّمات. 
إنها رسالتنا التي مضت في سبيلها قوافل الشهداء والجرحى 

من خيرة الضباط والرتباء واألفراد«.
هدايا  المكّرمين  إلى  ُقّدمت  ثّم  بكوكتيل،  االحتفال  اختتم 

رمزية.

جمعية  نّظمت  عون،  جوزاف  العماد  الجيش  قائد  برعاية 
األعلى،  المتن   - قبيع  بلدية  مع  بالتعاون  سايف«  »ستاي 
نشاًطا بيئًيا هو األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط، 
 Planet Earth: الجديدة  الوالدة  األرض:  »كوكب  بعنوان 
مخاطر  حول  التوعية  إلى  يهدف  والذي   -  »The Rebirth

التلّوث والخلل البيئي الناجم عنه.
قانصوه  علي  العميد  التوجيه  مدير  االفتتاح  حفل  حضر 
ممثاًل العماد قائد الجيش، ورئيس بلدية قبيع أكرم األعور 
وأعضاء المجلس البلدي، ورؤساء بلديات ومخاتير وفاعليات 

إلى حشد من أبناء البلدة والجوار.
شكر رئيس البلدية أكرم األعور في كلمته الجيش اللبناني 
ومشاريعها.  الجمعية  أنشطة  إنجاح  في  أسهم  من  وكل 
والـ 23  الخامسة عربًيا  المرتبة  أّن »لبنان يحتل  إلى  ولفت 
السرطان  اإلصابة بمرض  التلوث، وحاالت  عالمًيا من حيث 
حال  إعــالن  تستدعي  جدية  بنكبٍة  ُينذر  ما  ارتفاع،  إلى 
الطوارئ«، مؤكًدا »االلتزام التام والمساعدة والدعم الكلي 

ألن لبيئتنا الحق علينـا«...

الجيش حاضر للتعاون
إلى  مشيًرا  االحتفال،  راعي  كلمة  قانصوه  العميد  وألقى 
انعدام السياسة البيئية الهادفة، وضعف اإلمكانات المادية 

المخصصة للقطاع البيئي في لبنان.
في  البيئي  الشأن  تضع  الجيش  قيادة  أّن  إلى  أشار  وإذ 
للغنى  إنقاًذا  الجهود  »مواصلة  إلى  دعا  اهتماماتها،  صلب 
»الجيش  أّن  مؤكًدا  وختم  وطننا«.  به  يتمتع  الذي  البيئي 

وتسخير  والخبرات  المعارف  وتبادل  للتعاون  دوًما  حاضر 
إمكاناته وطاقاته في تلك األنشطة، ألّن وطننا يستحق مّنا 

كل عطاء وتضحية«.
األمل في والدة جديدة لألرض

بعدها أعلنت رئيسة الجمعية سامانتا األعور »إطالق قسم 
الصحة البيئية في الجمعية«، مشيرة إلى تأسيس »عائلة لها 
في الواليات المتحدة األميركية وأخرى في أستراليا«، تعمالن 
على نشر رسالتها التوعوية، مؤّكدة أّن »الغاية هي األمل في 

والدة جديدة لكوكب األرض خاٍل من التلوث واألمراض«.

رحلة ثالثية األبعاد
داخل  األبعاد  ثالثية  رحلة  كانت  البيئي،  النشاط  ختام  في 
ارتفاع  لمراحل  تخّللها عرض سريع  األرض،  لكوكب  مجسم 
استمّرت  إذا  الكوكب  ومستقبل  الكون،  في  التلّوث  معدالت 
وأنواع  األرز  الجمعية بذور شجر  ارتفاعها. كما وّزعت  وتيرة 
بهدف  الحاضرين،  على  والشتول  ــراس  األغ من  مختلفة 
المحيطة  التشجير والعناية بالطبيعة والبيئة  تشجيعهم على 

بمنازلهم.

والدة جديدة لكوكب األرض؟





في مناسبة تخريج دورة األركان الثالثة والثالثين التي ضّمت 
وأجانب  عرب  وضباًطا  األمنية  واألجهزة  الجيش  من  ضباًطا 
من األردن ومصر والكويت والسودان وماليزيا، ُأقيم في كلية 
األركان  رئيس  ترأسه  احتفال  واألركان  للقيادة  فؤاد شهاب 
جوزاف  العماد  الجيش  قائد  ممثاًل  العرم  أمين  الركن  اللواء 
العسكريين،  والملحقيــن  السفــراء  من  عدد  وحضره  عون، 
واإلدارات  الوطنية  والجامعات  األمنية  األجهزة  قادة  وممثلو 
إلى جانب عدد مــن كبار ضباط  الرسمية ووفود عسكرية، 

الجيش وعائالت المتخرجين.
ضباط  منح  قرار  ُتلي  ثّم  افتتاًحا،  اللبناني  الوطني  النشيد 
الدورة  لطليع  الجيش  قائد  بتهنئة  بدًءا  ركن،  لقب  الدورة 

الرائد أيمن كركي، والرائد وليد الهاشم الذي ُصّنف بحثه في 
المرتبة األولى بين البحوث الفردية التي أعدها ضباط الدورة.
الدين  الفتاح محيي  الركن عبد  المقدم  تهنئة  تّمت  كذلك 
الذي ُصّنف في بحثه األول بين  المصري  الجيش  محمد من 
الركن  للمقدم  العرب، وُقّدمت تهنئة أخرى  الضباط األشقاء 
عناد سعد الظفيري من الجيش الكويتي الذي ُصّنف المرتبة 

األولى بين الضباط األشقاء.
طليع  بين  الدروع  وتبادل  الشهادات  تسليم  جرى  بعدها، 

الدورة وقائد الكلية العميد الركن حسن جوني.

2١4

دورة األركان الثالثة والثالثون: 
الوحدات العسكرية 

تعكس صورة قادتها

رئيس األركان
شدد رئيس األركان في كلمته على:

ُتعطي  ال  التي  األداة  بمنزلة  الدورة، هي  إّن هذه   •
قائٍد  يد  على  استثمارها  ُأحِسن  إذا  إاّل  النتائج  أفضل 

بارع.
تطور  يحاكي  متكامل  فكري  منهج  اعتماد  • ضرورة 

المفاهيم والمبادئ العسكرية والتقنيات الحديثة.
صورة  تعكس  مرآة  هي  العسكرية  الوحدات  إنَّ   •

قادتها وقيمهم العسكرية واإلنسانية.

قائد الكلية
بعد كلمة كل من طليع الدورة وممثل الضباط العرب 
قيادة  فيها  شكر  كلمة  الكلية  قائد  ألقى  واألجانب، 
الجيش على ما وّفرته للكلية من مساعدات تدريبية. 
وتطّرق إلى اإلشكاليات األمنية والدفاعية الكبرى التي 

تشكل تحدًيا خطًرا للقائد المعاصر.

رئيس األركان يسّلم طليع الدورة الشهادة



للقيادة واألركان  احتفلت كلية فؤاد شهاب 
لقائد  والخمسين  الواحدة  ــدورة  ال بتخريج 
كتيبة، في حضور العميد الركن حسن جوني 
قائد الكلية ممثاًل قائد الجيش العماد جوزاف 
ومن  القيادة  أجــهــزة  مــن  وضــبــاط  ــون،  ع
التي  المستقّلة  ــواج  واألف الكبرى  الوحدات 
ينتمي إليها الضباط المتخرجون، إضافة إلى 
وأساتــذة  والمحاضرين  المدّربين  الضباط 

الكليــة.
ضّمت الدورة ضباًطا من مختلف قطع الجيش 
خمسة  من  أكثر  الكلية  في  أمضوا  ووحداته 
أشهر عّززوا خاللها معارفهم، واكتسبوا مزيًدا 
جوني  الرائد  الــدورة  تصّدر  المهارات.  من 
الحاج الذي تلقى مع الضباط الممّيزين تهنئة 
قائد الكلية إثر تالوة مذكرة النتيجة النهائية 

والئحة الشرف في مستهل االحتفال.

١2٥

ثالث وصايا لدورة قائد كتيبة الواحدة والخمسين:
اإلنسانية والضمير والوفاء

الفرق بين القوة والقدرة
 قبل أن يوّقع السجل الذهبي، ألقى العميد الركن جوني كلمة اعتبر فيها أّن الفرق كبير جًدا بين القوة والقدرة، فالقوة 
هي مجرد حساب لجمع من مختلف األسلحة والعتاد والمقاتلين، أما القدرة فهي استعمال واستثمار واستخدام لهذه 
القوة في المكان والزمان المناسبين وفق خطة عسكرية دقيقة ومنسقة، تؤدي إلى تحقيق إنجاٍز مهم رغًما عن العدو 

أو الطبيعة أو أي ظرف معاكس.
وأوصى المتخرجين بتعزيز اإلنسان والقيم اإلنسانية بداخلهم، وتحكيم ضمائرهم والوفاء للجيش والوطن.

طالئع الدورة



في مناسبة تخريج دورة األركان الثالثة والثالثين التي ضّمت 
وأجانب  عرب  وضباًطا  األمنية  واألجهزة  الجيش  من  ضباًطا 
من األردن ومصر والكويت والسودان وماليزيا، ُأقيم في كلية 
األركان  رئيس  ترأسه  احتفال  واألركان  للقيادة  فؤاد شهاب 
جوزاف  العماد  الجيش  قائد  ممثاًل  العرم  أمين  الركن  اللواء 
العسكريين،  والملحقيــن  السفــراء  من  عدد  وحضره  عون، 
واإلدارات  الوطنية  والجامعات  األمنية  األجهزة  قادة  وممثلو 
إلى جانب عدد مــن كبار ضباط  الرسمية ووفود عسكرية، 

الجيش وعائالت المتخرجين.
ضباط  منح  قرار  ُتلي  ثّم  افتتاًحا،  اللبناني  الوطني  النشيد 
الدورة  لطليع  الجيش  قائد  بتهنئة  بدًءا  ركن،  لقب  الدورة 

الرائد أيمن كركي، والرائد وليد الهاشم الذي ُصّنف بحثه في 
المرتبة األولى بين البحوث الفردية التي أعدها ضباط الدورة.
الدين  الفتاح محيي  الركن عبد  المقدم  تهنئة  تّمت  كذلك 
الذي ُصّنف في بحثه األول بين  المصري  الجيش  محمد من 
الركن  للمقدم  العرب، وُقّدمت تهنئة أخرى  الضباط األشقاء 
عناد سعد الظفيري من الجيش الكويتي الذي ُصّنف المرتبة 

األولى بين الضباط األشقاء.
طليع  بين  الدروع  وتبادل  الشهادات  تسليم  جرى  بعدها، 

الدورة وقائد الكلية العميد الركن حسن جوني.

١24

دورة األركان الثالثة والثالثون: 
الوحدات العسكرية 

تعكس صورة قادتها

رئيس األركان
شدد رئيس األركان في كلمته على:

ُتعطي  ال  التي  األداة  بمنزلة  الدورة، هي  إّن هذه   •
قائٍد  يد  على  استثمارها  ُأحِسن  إذا  إاّل  النتائج  أفضل 

بارع.
تطور  يحاكي  متكامل  فكري  منهج  اعتماد  • ضرورة 

المفاهيم والمبادئ العسكرية والتقنيات الحديثة.
صورة  تعكس  مرآة  هي  العسكرية  الوحدات  إنَّ   •

قادتها وقيمهم العسكرية واإلنسانية.

قائد الكلية
بعد كلمة كل من طليع الدورة وممثل الضباط العرب 
قيادة  فيها  شكر  كلمة  الكلية  قائد  ألقى  واألجانب، 
الجيش على ما وّفرته للكلية من مساعدات تدريبية. 
وتطّرق إلى اإلشكاليات األمنية والدفاعية الكبرى التي 

تشكل تحدًيا خطًرا للقائد المعاصر.

رئيس األركان يسّلم طليع الدورة الشهادة



للقيادة واألركان  احتفلت كلية فؤاد شهاب 
لقائد  والخمسين  الواحدة  ــدورة  ال بتخريج 
كتيبة، في حضور العميد الركن حسن جوني 
قائد الكلية ممثاًل قائد الجيش العماد جوزاف 
ومن  القيادة  أجــهــزة  مــن  وضــبــاط  ــون،  ع
التي  المستقّلة  ــواج  واألف الكبرى  الوحدات 
ينتمي إليها الضباط المتخرجون، إضافة إلى 
وأساتــذة  والمحاضرين  المدّربين  الضباط 

الكليــة.
ضّمت الدورة ضباًطا من مختلف قطع الجيش 
خمسة  من  أكثر  الكلية  في  أمضوا  ووحداته 
أشهر عّززوا خاللها معارفهم، واكتسبوا مزيًدا 
جوني  الرائد  الــدورة  تصّدر  المهارات.  من 
الحاج الذي تلقى مع الضباط الممّيزين تهنئة 
قائد الكلية إثر تالوة مذكرة النتيجة النهائية 

والئحة الشرف في مستهل االحتفال.

2١٧

ثالث وصايا لدورة قائد كتيبة الواحدة والخمسين:
اإلنسانية والضمير والوفاء

الفرق بين القوة والقدرة
 قبل أن يوّقع السجل الذهبي، ألقى العميد الركن جوني كلمة اعتبر فيها أّن الفرق كبير جًدا بين القوة والقدرة، فالقوة 
هي مجرد حساب لجمع من مختلف األسلحة والعتاد والمقاتلين، أما القدرة فهي استعمال واستثمار واستخدام لهذه 
القوة في المكان والزمان المناسبين وفق خطة عسكرية دقيقة ومنسقة، تؤدي إلى تحقيق إنجاٍز مهم رغًما عن العدو 

أو الطبيعة أو أي ظرف معاكس.
وأوصى المتخرجين بتعزيز اإلنسان والقيم اإلنسانية بداخلهم، وتحكيم ضمائرهم والوفاء للجيش والوطن.

طالئع الدورة







جيشنا وأهله
إعداد: روجينا خليل الشختورة

يوم صحي في بعلبك: 
الجيش في خدمة مواطنيه

في  األقدسين  القلبين  راهبات  مدرسة  مالعب  شهدت 
كبيرة،  »عجقة«  الماضي  تموز   27 يوم  وصفوفها  بعلبك 
ولكّن الوافدين إليها لم يكونوا طالب العلم والدراسة، إّنما 
الذين  أهالي بعلبك والجوار  إّنهم  الصحة والوقاية...  طاّلب 
 ،CIMIC التعاون العسكري - المدني خصصت لهم مديرية 
بتوجيٍه من قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبالتعاون مع 
الطبابة العسكرية، ومستشفى القديس جاورجيوس الجامعي 
)مستشفى الروم(، يوًما صحًيا مجانًيا في مناسبة عيد الجيش.

يوم استشفائي مميز
االختصاصات، و61  562 مستفيًدا، 23 طبيًبا من مختلف 
اليوم  أرقام سّجلها هذا  بين ممّرضين وممّرضات،  متطّوًعا 
االستشفائي الممّيز في إطار الحملة الصحية الوقائية المجانية 

اللبنانية  األكاديمية  مع  باالشتراك  الجيش  أطلقها  التي 
القديس  ومستشفى   LEAEM الطوارئ  لطب  األوروبــيــة 
من  المتخصصين  األطباء  من  وفريق  الجامعي  جاورجيوس 

الجيش اللبناني.
أقبل سكان بعلبك والجوار بأعداٍد فاقت التوقعات لالستفادة 
من هذه المبادرة التي القت تقديًرا كبيًرا. اإلقبال الشديد لم 
إلنجاح  مسبًقا  المّتخذة  الترتيبات  بفضل  إرباك  أي  إلى  يؤدِّ 
هذا اليوم االستشفائي االستثنائي. فالوافدون كانوا يسّجلون 
تنظيم  بغية  أرقام  على  فيحصلون  الوصول  عند  أسماءهم 
األدوار وإتاحة فرصة  االستفادة من الخدمات المتوافرة ألكبر 

عدد ممكن.
ضغط  فحص  وتخطيطه،  القلب  فحص  الخدمات:  شملت 
أمراض  الجلدية،  األمراض  السمنة،  وأمراض  التغذية  الدم، 
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حملت الحجة أم خضر عكازها ومشت بنشاٍط افتقدته منذ فترة. توّجهت من بيتها قاصدًة مدرسة القلبين األقدسين في 
بعلبك. تقّدم أحد العسكريين فأمسك بيدها وسألها أي طبيب تريد أن ترى. دعت له بطول العمر وقالت: »اهلل يحميكن 
اليمين مش عم  يا ابني، بدي شوف حكيم عيون، في حكيم عيون؟ قالولي الجيش جايي ومعو حكما كتير، هيدي عين 
شوف فيا«. وفيما رافقها العسكري إلى عيادة طبيب العيون، كانت تواصل الدعاء له ولرفاقه. وكان هناك آخرون كثيرون 
يتوّجهون إلى العيادات المختلفة وعلى وجوههم عالمات االمتنان. »ما بيحّن عالعود إال قشرو« قال أحد المسنين مردًفا: 

»الجيش حدنا بكّل شي. أهلل يحميه وياخد بيّدو«.



السكري، مشاكل السمع والنظر، أمراض البروستات، الكشف 
المبكر لسرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان األمعاء، 
أمراض  وتخطيطها،  الشرايين  فحص  العظام،  ترقق  فحص 
أمراض  العامة،  الصحة  واألعصاب،  الفقري  والعمود  الرأس 

الرئة والعناية بالجروح المزمنة.
مدّربات  إحدى  سعد  أنجال  السيدة  كانت  ذلك،  موازاة  في 
الــروم،  مستشفى  في  الطوارئ  لطّب   LEAEM أكاديمية 
تعطي دروًسا تطبيقية في اإلنعاش القلبي الرئوي CPR وفي 
التعامل مع حاالت إغماء واختناق افتراضية. وقد القت هذه 

الدروس متابعًة واهتماًما واسَعين.

التجربة األكثر نجاًحا
قبل  من  الحملة  عن  المسؤولة  تشير 
السيدة  جاورجيوس  القديس  مستشفى 
باشرت  المستشفى  أّن  إلــى  مخيبر  لينا 
تقديم خدمات طبية مجانية منذ 16 سنة 
»أّن  وتوضح  اللبنانية،  األراضي  كل  على 
بها  القيام  شرف  لنا  التي  التجربة  هذه 
للمّرة األولى مع الجيش اللبناني هي األكثر 
النية  ولدينا  المستشفى،  تاريخ  في  نجاًحا 
بتكرارها في كل المناطق، فهذه الحمالت 
مهمة جًدا في الكشف المبكر عن األمراض 
لتحديد  الفحوصات  ــراء  وإجـ المزمنة، 

المشاكل الصحية«.

شكًرا جيشنا
بدوره، توّجه محافظ بعلبك السيد بشير 
اللبناني  للجيش  والشكر  بالتهنئة  خضر 
ليقدم  عيده  في  المنطقة  إلى  أتى  الذي 
في  نجاحه  فبعد  للمواطنين،  الخدمات 
واإلنماء،  الخدمات  مجال  في  يعمل  بعلبك  في  األمن  تثبيت 

وهذا ما تحتاج إليه بعلبك.
وأضاف: »هذه المؤسسة لم تبخل علينا في أي يوم بتقديم 
الشهداء من خيرة ضباطها ورتبائها وأفرادها، واليوم نراها 

إلى جانب المواطنين في ما يحتاجون إليه«.

نبذل جهودنا لتخفيف الصعوبات
المدني   - العسكري  التعاون  مديرية  أعمال  مسّير  اعتبر 
إطار  في  يندرج  النشاط  »هذا  أّن  راشد  أبي  إيلي  العميد 
سعي الجيش إلى المساعدة قدر المستطاع في تخفيف وطأة 
لنرى  إليهم  أتينا  لقد  المواطنين.  على  المعيشية  الصعوبات 
هذه  ستتكرر  اهلل  شاء  وإن  المساعدة،  تقديم  يمكننا  كيف 
الخطوة في أكثر من منطقة، وسنعيد التجربة هنا مرة ثانية«.

بلسم ألوجاع الفقراء
كذلك، كان لرئيس بلدية بعلبك السيد فؤاد بلوق كلمة في 
المناسبة إذ قال: وضع الجيش اليوم يده على الجرح، وعمل 
الصحية.  معاناته  مالمًسا  الفقير  الشعب  أوجاع  بلسمة  على 
الخدمات  تقديم  إطار  الحروب، يعمل في  ارتاح من  إذ  وهو 

ويقف إلى جانب أهله.
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بكم  خاصة  زاوية  الغد«،  »جندي  التالمذة،   أنتم  المستقبل،  المفيدة، جنود  المعلومات  إليكم  وما تنقل  أفكاركم  مشاركة  لكم  صنعته أياديكم الرشيقة...وتتييح 

آب/أيلول ٢٠١٩

إعداد: ريما سليم ضوميط
صبح   رسومات: غديير 

كان  فيما  صديقه  ييوسف  نادى  سامي«  »سامي، 
الّتالمذة يتدافعون للخروج إلى الملعب. »هل تعلم 
أّن أببي وعدني باصطحاببي لصيد الّسمك ييوم األحد 

المقبل؟« 
في وجه صديقه: »إّنني  رّد سامي من دون أن ينظر 

سعيٌد ألجلك يا ييوسف، أنت محظوٌظ بالفعل!«
بغّصٍة في صوتك يا صديقي، فما الّسبب؟«  »أشُعر 

سأل ييوسف بقلٍق.
سنوات وهو يجيب زميله قائاًل:  تنّهد ابن العشر 
»آسف يا عزيبزي، لم أقصد أن ُأزعجك. كل ما في 
به  يِف  لم  أببي،  على  لي  ببوعٍد  ذّكرتني  أّنك  األمر 

أبًدا«!
الّله،  رحمه  والدك،  أّن  سامي  يا  أعلم  »ولكّنني 
كان إنساًنا صادًقا، فكيف تقول إنه لم يف ببوعده؟« 

سأل ييوسف متعّجًبا.
يكذب  لم  أببي  متهّدج،  بصوٍت  سامي  رّد  صحييٌح، 
ففي  وعده.  تنفيذ  من  منعته  الظروف  لكّن  قّط، 
ليلببّي  ذلك الييوم، حيبن غاَدرَنا في الّصباح الباكر 
نداء الواجب، وعدني أّنه لدى عودته، سوف يبرافقني 
مع  ألعب  وأنا  ليشاهدني  السّلة  كرة  ملعب  إلى 
رفاقي، وأّكد لي أّنه سيعّوض عن المّرات التي لم 

الخدمة  ظروف  بسبب  مرافقتي  من  فييها  يتمّكن 
خذله وخذلني أنا أيًضا! ففي  العسكرية، لكّن القدر 
ذلك الّنهار، ُكتب على أببي أن يسقط شهيد ساحة 
في  األعلى  مثالي  أخسر  أن  علّي  وُكتب  الّشرف، 

الحياة.
طّوق ييوسف صديقه سامي بذراعيه، وقال له: »ال 
تحزن يا صديقي، بل افتخر، فأببوك بطٌل قضى في 
الّدفاع عن الوطن وأهله، وهذا شرٌف عظيٌم ال تناله 
أداء  في  يتفانون  اّلذيبن  الشجعان  من  قّلٌة  سوى 
دمائهم  تقديم  عن  يتوانون  فال  الوطني،  واجببهم 

حفاًظا على الّسيادة والكرامة الوطنّية. 
خسارة  إّن  ييوسف،  يا  صّدقني  لكن  ذلك،  »أعلم 
سامي  أّكد  ض،  ُيعوَّ ال  دائًما  وجًعا  تخّلف  الّشهيد 

قلبه«. والغّصة تعصر 
بألمك يا صاحببي، لكّنني  »أشـعـر 
الّشهادة  أّن  عينه  الوقت  في  ُأدرك 

وساٌم عّلقه والدك على صدرك، 
أّن  دائًما  وتذّكر  به  فافتخر 
بمداميك  إاّل  تبنى  ال  األوطان 
الّشهادة، وأّن تاريخها ال ُيَخّط 

إاّل بدماء األبطال«.

أ�يي لم يِف �يوعده
حقوق وواجبات



لماذا تصّدرت العنزة أّول عرض عسكري للجيش؟

أتعرف إلى عالمي   

أّنه في تقليد االحتفال العسكري للجيش اللبناني، يصل 

علم الجيش وُتقام مراسم تبكريمه، ثّم يصل تباًعا رئيس 

يستقبل  الذي  الوطني  الدفاع  وزيبر  الجيش،  قائد  األركان، 

يصل  ثّم  ومن  النواب،  مجلس  ورئيس  الحكومة  رئيس 

رئيس الجمهورية إيذاًنا ببدء مراسم اإلحتفال؟

هل تعلم؟

٢

بقيادة  األّول  القّناصة  فوج  بمشاركة   1946 العام  في  اللبناني  للجيش  الرسمي  األّول  العرض  ُنّظم 

الضابط جوزف حرب الذي تّم تعيينه في مرجعييون. عند وصوله، شاهد جنود الفوج ينفخون بأببواقهم 

وشاهد أمامهم عنزًة هي عبارة عن هدّيٍة له من الفاّلحيبن، فاقترح وضعها في مقّدمة الفوج خالل 

العرض العسكري، وهكذا كان. وقد شاركت العنزة في التدريبات قبيل 

العرض لتتأهل في أّول عرض عسكري في 1946، حيث تقّدمت الحفل 

وسط تصفييق الرسمييبن والحشود الشعبّية.

التربة،  وخيبرات  والّزرع  للحقول  رمًزا  العرض  في  العنزة  وجود  اعُتبر 

في البراري واألودية وتسّلق الجبال. وكذلك الّسيبر 

تمريبن  في ما بعد، حاول الفوج الثاني للقّناصة تقليد الفوج األّول عبر 

خروٍف للعرض، لكّنه رفض التجاوب، ففشلت 

المحاولة. 



باسمة كنعان

مصطفى وعلي أحمد

ايليا وماريا وخولة الطفيلي

محمد سماحة

رسائل وصور أصدقاء جندي الغد
نرّحب بصوركم ورسائلكم على العنوان اإللكتروني 

jundilghad@lebarmy.gov.lb

بالل حسن

فيبرا الصلح 

جييوفاني وليبن جنجي

كريس وشربل قحوش

وائل ووليد عبدالله

لورينا جبخنجي

3

رامي عيسى

مصطفى صلح

مريم علي أحمد 

كريم خزعل

خزعل أميبر 
أنجي شاهيبن

شربل الفحل

إليسا شاهيبن



مسا�قة العدد 

وار�ح فّكر 

1- ُأقيم أّول عرض عسكري للجيش في األّول من آب 1945، صح أم خطأ؟

.---------------

أم  صح  األّول،  القناصة  فوج  باسم  اللبناني  للجيش  نواة  أّول  ُعرِفت   -٢

خطأ؟  ---------------.

٣- تّم تنظيم أّول عرض عسكري للجيش اللبناني في وزارة الدفاع في 

منطقة الفّياضّية، صح أم خطأ؟ ---------------.

4- العماد ابراهيم طّنوس هو أّول قائد للجيش اللبناني، صح أم خطأ؟ 

.---------------

5- تشارك في العرض العسكري للجيش اللبناني القطع والوحدات المقاتلة 

فقط، صح أم خطأ؟ ---------------.

العدو  ضد  المالكية  معركة  اللبناني  الجيش  خاض   ،1948 العام  في   -6

االسرائيلي، صح أم خطأ؟ ---------------.

٧- عّدد/ي اثنيبن من القواعد التابعة للقّوات الجوّية في الجيش اللبناني. 

.------------------   ------------------

الجيش  في  البحرية  للقوات  التابعتان  البحريتان  القاعدتان  تتمركز   -8

اللبناني في كّل من--------------- و ---------------.

اللواء اللوجستي إلى نقل المؤن، صح أم  بجع في شعار  طائر   9- يبرمز 

خطأ؟ ---------------.

10- ما هو عدد أفواج التدّخل في الجيش اللبناني؟ ---------------.

من  مقتطعة  غيبر  مسابقة  كل  تستبعد   -
المجلة، ويكتب الحل بخط واضح. 

- ترسل الحلول )النسخة األصلية( إلى العنوان 
التالي: قيادة الجيش - اليبرزة - مديبرية التوجيه 

- مجلة »الجيش« - »مسابقة جندي الغد«.
- باستطاعة المشترك تسليم المسابقة باليد 

في ثبكنات الجيش في جمييع المناطق.
موعد لقببول الحلول ٢0 أيلول ٢019. - آخر 

بالقرعة، وتعلن النتائج في  - يتم سحب الفائز 
العدد المقبل.

حل العدد السا�ق:
1- صح

٢- خطأ
٣- صح

4- اللببوة
5- خطأ
6- خطأ

٧- أ
8- ستوكهولم

9- أ
4٣4-105 -10

واربح« مسابقة  »فّكر 
مجلة  تقّدمها  شهرّية 
فييها الجيش للقرّاء الصغار،  الفائز  ويحصل 
على جائزة بقيمة 150 

ألف ليبرة لبنانية.

اإلسم الثالثي: -------------------  

رقم الهاتف: ---------------------  ٤

في العدد السا�ق: الفائز 
شربل بطرس الخوري



لم يصّدق الهّر 
حيبن  أذنيه  فرفور 
األسد  موَفد  أخبره 
أّن ملك الغابة َقِبل 

انــضــمــامــه إلــى 
»الحييوانات  نادي 

بـصـفـة  زة«  المميبّ
 . ــيٍّ ــم مــنــدوٍب رس
فرحته  كانت  كــم 

أراد  فلطالما  النبأ،  سماعه  لدى  عظيمة 
االنضمام إلى ذلك النادي الذي يجمع النخبة من 
أعضاؤه بالّسلطة والهيبة كما  ز  الحييوانات، ويتميبّ

يحظون باحترام جمييع الحييوانات وطاعتها الكلّية.
التحاقه  سبقت  التي  الليلة  في  فرفور  ينم  لم 
وفي  الجديد  المركز  في  يفّكر  كان  بالنادي. 
المسؤولّيات التي تنتظره. وفي الّصباح، وقف أمام 
المرآة يعقد حاجبيه حيًنا ويبتسم أحياًنا كي يبرى 
أمام  به  للمثول  األفضل  هو  المظهريبن  من  أيًّا 

لجنة النادي. 
صدره  الهّر  نفخ  المنتظر،  الموعد  حان  عندما 
تنتظره  حيث  األسد  عريبن  إلى  ثقٍة  بكّل  ودخل 
في  اللجنة. بعد استقباله ببودٍّ وحفاوٍة، جلس فرفور 
وهو يتلو عليه  مقعٍد مرييٍح يصغي إلى أميبن السّر 
النظام الّداخلي للنادي. وبعد تالوة عّدة بنوٍد، قرأ 
البند اآلتي: »يجب على المنتسب  أميبن الّسر 

أن  ــد  ــدي ــج ال
ا البيئة  ينسى كليًّ
منها،  جــاء  التي 
عالقته  يقطع  وأن 
مـوطـنـه،  بأبناء 
إلى  يصغي  ــال  ف
ال  حاجاتهم  أو  طلباتهم 
سّيما ما يتعارض منها مع 
الّنادي.  أعضاء  مصلحة 
ُيلزم  أن  عليه  يجب  كما 
األمور  في  النادي  بأحكام  القببول  جنسه  أبناء 

الموجودة  الطبيعّية  الموارد  باستخدام  المتعّلقة 
الهر  وقف  هنا  وممتلكاتهم«.  أراضييهم  ضمن 

بالجمييع  يصييح  أن  قبل  شذرًا  إليه  ونظر  غاضًبا 
إلى  أنضّم  أّنني  ظننت  المنافقون،  ها  »أييّ غاضًبا: 
ببوجودي  أّنني  واعتقدت  والشجعان،  للقادة  ناٍد 
بينكم سأتمّكن من أن أرّد ألبناء وطني الحقوق 
بكم  فإذا  والنفاق،  بالغدر  منهم  سلبتموها  التي 
لكم  فبئًسا  القذرة،  ألعمالكم  واجهة  تريدونني 
من  أّي  وال  والّسلطة  الوجاهة  أريد  ال  ولناديكم! 
هو  أريد  ما  جّل  ببها.  وعدتموني  التي  الصالحّيات 
العيش بسالٍم بيبن أهلي وأصدقائي، وأعدكم أّنني 
سوف أبقى الصوت الصارخ في وجه ظلمكم، واليد 
الممتّدة لقطع كّل محاوالتبكم للمّس بكرامة أهلي 

وأبناء موطني!«

قصة وعبرة أ�ناء موطني أوًل 

٥

دوالٍر  ألف  أببوك  استدان  إذا  للتلميذ:  الرياضّيات  أستاذ 
أن  عليه  دوالٍر  كم  جاركم،  من  دوالٍر  وألفي  البنك،  من 

يعيد لهما؟
يا أستاذ. التلميذ: وال أي دوالر 

األستاذ بغضب: أال تعرف الحساب؟!
التلميذ ضاحًكا: بال، أعرف يا أستاذ، ولكّنك ال تعرف أببي!

محّطة ضاحكة



لعبة الفوارق
تسلية

هناك ٧ فوارق بيبن هذيبن الرسميبن. حاول أن تجدها في أقل من خمس دقائق.

فّكر 
واحزر

مرة واحدة، فما هو ؟ س: تراه في الليل ثالث مرات وفي النهار 

ج: حرف اّلالم.

٦

ما هو الرقم الناقص؟ أيٌّ من األشياء ل تنتمي 
إلى المجموعة؟



الظل الصحييح

أكمل الرسم ولّونه

تسلية

٧



فيك ... ومنكبر 

متفرّقات

مبروك لنور
ابنة العريف علي مهدي في المرتبة الثانية في  حّلت نور 

مسابقة الحساب الّذهني التي ُاقيمت في تركيا خالل 
حزيبران الماضي وشارك فييها طاّلب من 16 دولة. شهر 

إلى مزيٍد من الّنجاح! مبروك نور، و

مبروك لماريا
اجتازت الّطالبة ماريا بطرس امتحانات الّشهادة الرسمية 
ا. المتوّسطة )البريفيه( بنجاح، وحازت على درجة جّيد جدًّ

مبروك ماريا، ثابري على العطاء!
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ذكراهم خالدة
إعداد: روجينا خليل الشختورة

فلنتذّكر شهداءنا... 
لن ننساهم أبًدا

23٠

يظّللها  متراصة  يرفرف، صفوف  علٌم 
الزمة  الموتى،  عزفة  والصمت،  الوقار 
الشهداء...  ونشيد  الوطني  النشيد 
الجواب:  ويأتي  شهداءنا«  »فلنتذّكر 
»لن ننساهم أبًدا«... مشهٌد يتكّرر في 
الجيش.  لشهداء  تكريمي  احتفاٍل  كّل 
ُتصان  فبالوفاء  أبًدا،  ننساهم  لن  نعم 

العهود واألوطان.
 

سنحفظ إرث الشهداء
األشغال  فوج  شهداء  لذكرى  ــاًء  وف
تكريم  ــم  ــراس م وبــعــد  الــمــســتــقــّل، 
أمام  الزهر  من  إكليل  ووضــع  العلم 
كلمة  لقائده  كانت  التذكارية،  اللوحة 
فقال:  الشهداء،  لعائالت  فيها  توّجه 
على  يضفي  اليوم،  بيننا  »حضوركم 
اإلكبار واإلجالل،  اللقاء مزيًدا من  هذا 
فلذات  أنشأن  اللواتي  األمهات  فِنْعَم 
ــاء  واآلب الوطن،  حب  على  أكبادهن 
البذور  تلك  زرعــوا  الذين  الصالحون 
ــم اإلخـــوة واألخـــوات  ــع الــخــيــرة، وِن

تشاركوا  الذين  واألبــنــاء  والــزوجــات 
الحياة بكل سعة  الجراح واآلالم وأعباء 

صدٍر ورحابة قلب«.
اليوم  هذا  في  »نلتقي  قائاًل:  وتابع 
المفعم بالعّزة واإلباء، لتكريمكم، أنتم 
في  ارتقوا  الذين  األبرار  ذوو شهدائنا 
منهم  التزاًما  والبطولة،  المجد  ساح 
ودفاًعا  المقدس  العسكري  الواجب 
أبنائه،  وكــرامــة  الوطن  سيادة  عن 
والجيش،  الوطن  ضمير  في  فأضحوا 
القدوة والمثال في اإلقدام والشجاعة، 
الذات والعطاء بال حدود حتى  ونكران 

الشهادة...
الراسخة،  القناعة  هذه  صلب  ومن 
المستقّل  األشغال  فوج  شهداء  انبرى 
محّطات  عــّدة  في  لبنان  عن  للدفاع 
سّيما  ال  الجيش،  تاريخ  من  بطولّية 
 ،2006 تموز  في  اإلسرائيلي  العدوان 
وعزمهم  إيمانهم  بصالبٍة  مواجهين 
ال  التي  الهمجية  وآلته  العدو  غــدر 
الموت  لغة  سوى  قاموسها  في  تعرف 

الغارات السبع التي شّنها العدو 
األشغال  فوج  على  اإلسرائيلي 
تموز   ١٧-١٨ ليل  المستقل 
٢٠٠٦، وأّدت إلى سقوط شهداء 
وإلى  رتباء(،  و٧  ضباط   ٤( له 
المباني  من  كبير  عدد  تدمير 
تزده  لم  الهندسية...  واآلالت 
متابعة  على  وعزًما  ــراًرا  إص إال 
ما  بكّل  دوره  وتأدية  رسالته، 
تذهب  ال  كي  طاقٍة  من  أوتــي 

دماء هؤالء الشهداء هدًرا...
للعدوان  ـــ١٣  ال الــذكــرى  في 
لبنان  على  الغاشم  اإلسرائيلي 
ــال  ــوج األشــغ ــه فـ ــهــداف واســت
العميد  قائده  كــّرم  المستقل، 
قائد  العماد  ممّثاًل  بّزي  محمد 
الذين  الشهداء  عائالت  الجيش 
لهم  ــا  ــاًق ورف آنـــذاك  سقطوا 
أخرى في  مواقع  في  استشهدوا 
ُقّدمت لهم خالله  رمزي  احتفاٍل 

الدروع التذكارية.
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١٤ شهيًدا
الشهداء الذين كّرم الفوج عائالتهم هم: العميد نجيب واكيم، العقيد جورج 
الرويهب، المقدم المهندس أكرم جّمول، الرائد روجيه حرفوش، الرقيب أول 
فوزي جريج، الرقيب أول أنطون عبود، الرقيب ميشال عبود، الرقيب بدوي العلم، 
الرقيب شربل بو عكر، الرقيب نبيه سلوم، الرقيب علي كنعان، العريف حسين 

شومان، العريف حسين بلوق والمجند الممّددة خدماته ابراهيم ابراهيم.

والقتل، فكان قدرهم االستشهاد وهم 
بناء  ليعيدوا  هذه  القتل  آلة  يسابقون 
ما دّمرته من جسوٍر ومنشآت، وينالوا 
شرف الشهادة ذوًدا عن سالمة أهلهم 

وإخوتهم في الوطن«.
ظّن  »لقد  قائاًل:  بّزي  العميد  وأضاف 
العدو اإلسرائيلي في حربه على لبنان، 
والنيل من  إخضاع شعبه  أنه يستطيع 
مهماته  عن  الجيش  وإبعاد  وحدته 
باءت  الخبيثة  مآربه  لكن  الوطنية، 
وحدة  صخرة  على  وتكّسرت  بالفشل 
والتفافهم  وتضامنهم،  اللبنانيين 
المحدود  غير  ودعمهم  جيشهم  حول 
موقعه  في  ينتشر  وهو  الوطني  لدوره 
الطبيعي على تخوم الوطن في الجنوب 
الوطن، دفاًعا عن أرضه  امتداد  وعلى 

وشعبه ومقّدساته.

تحية وعهد
التصّدي  الفوج حاضًرا في  كان  وكما 
بفعالّية  شارك  فقد  اإلسرائيلي،  للعدو 
اإلرهاب،  حاربت  التي  الوحدات  ضمن 
البارد  نهـر  معركـَتي  في  وتحديًدا 
من  عــدًدا  قــّدم  حيث  الجرود،  وفجـر 
الوطن  سبيل  في  والجرحى  الشهداء 

وسالمة أبنائه.
العماد  الجيش  قائد  وباسم  ختاًما، 
جوزاف عون، توّجه قائد الفوج بالتحية 
عن  وعّبر  الشهداء،  عائالت  ــراد  ألف
التضامن معهم، وعهد  أخلص مشاعر 
ــرار،  األب الشهداء  إرث  حفظ  إليهـم 
تضحيـة  كـل  عنـوان  الوطـن  ليظل 

وفـداء.
عرًضا  الــســالح  ــالء  زم ــّدم  ق بعدها 
نجيب  ثكنة  ساحة  في  رمزًيا  عسكرًيا 
حفل  ذلك  تال  الست،  حارة   – واكيم 
تخّلله  الفوج  نادي ضباط  كوكتيل في 
تقديم دروع تذكارية لعائالت الشهداء 

األبرار.



في سجل الخلود

الرقيب أول
عبد الحسن أحمد عوده

الرقيب
عبد اللـه قاسم زهره

الرقيب
عباس شحادة شريف

أول  الرقيب  الجيش  قيادة  نعت 
عبد الحسن أحمد عوده الذي توّفي 

بتاريخ 2019/7/19.
في   1983/2/25 مواليد  من   -
محافظة   – بعلبك  قضاء   – الخضر 

بعلبك - الهرمل.
- ُنقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 

.2005/9/27
- من عداد لواء الدعم – الكتيبة 

اللوجستية.
- حائز: 

• وسام مكافحة اإلرهاب.
• وسام التقدير العسكري.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويــه العمــاد قـائــد الجيـــش 

خمس مّرات.
• تهنئة العماد قائد الجيش ثالث 

مّرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- متأهل من دون أوالد.

عبد  الرقيب  الجيش  قيادة  نعت 
اللـه قاسم زهره الذي توّفي بتاريخ 

.2019/6/25
- من مواليد 1982/6/7 في شبعا 
– قضاء حاصبيا – محافظة النبطية.
من  اعتباًرا  الجيش  في  تطّوع   -

.2007/8/10
 – الجنوب  منطقة  طبابة  من   -

مستوصف حاصبيا.
- حائز:

• وسام مكافحة اإلرهاب.
• وسام التقدير العسكري.

• وسام الحرب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.

• تنويــه العمــاد قــائــد الجيــش 
خمس مّرات.

• تهنئــة العمــاد قــائــد الجيــش 
خمس مّرات.

- متأهل وله ثالثة أوالد.

نعت قيادة الجيش الرقيب عباس 
بتاريخ  توّفي  الذي  شريف  شحادة 

.2019/7/4
في   1980/10/10 مواليد  من   -
اليمونة – قضاء بعلبك – محافظة 

بعلبك - الهرمل.
- ُنقل إلى الخدمة الفعلية بتاريخ 

 .2008/12/27
البرية  الحدود  فوج  عــداد  من   -

الثاني.
- حائز: 

• وسام مكافحة اإلرهاب.
• وسام التقدير العسكري.

• وسام الحرب.
• وسام الجرحى.

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات.
• تنويــه العمــاد قــائــد الجيــش 

خمس مّرات.
• تهنئــة العمــاد قــائــد الجيــش 

خمس مّرات.
• تهنئة قائد الفوج.

• تهنئة مدير العمليات.
- متأهل وله ثالثة أوالد.
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الجندي أول
محمد يوسف شلحة

الجندي
يوسف خضر الشاهر

الجندي محروس 
جوزف ليشع الخوري

أول  الجندي  الجيش  قيادة  نعت 
توّفي  الــذي  شلحة  يوسف  محمد 

بتاريخ 2019/7/4.
في   1983/10/14 مواليد  من   -
محافظة   – بعلبك  قضاء   – بعلبك 

بعلبك – الهرمل. 
اعتباًرا  الفعلية  - ُنقل إلى الخدمة 

من 2011/12/24.
البرية  الحدود  فوج  عــداد  من   -

الثاني.
- حائز: 

• وسام الحرب.
• تهنئة وزير الداخلية والبلديات. 
• تنويــه العمــاد قــائــد الجيــش 

مّرتين.
• تهنئة العماد قائد الجيش أربع 

مّرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.
• تهنئة قائد الفوج.
• تهنئة قائد اللواء.
- متأهل وله ولدان.

نعت قيادة الجيش الجندي يوسف 
بتاريخ  توّفي  الــذي  الشاهر  خضر 

.2019/6/7
في   1993/12/13 مواليد  من   -
محافظة   – المتن  قضاء   – رومية 

جبل لبنان.
من  اعتباًرا  الجيش  في  تطّوع   -

.2011/2/9
 – العسكرية  الطبابة  عداد  من   -

المستشفى العسكري المركزي.
- حائز: 

• تهنئة وزير الداخلية والبلديات. 
• تنويــه العمــاد قــائــد الجيــش 

مّرتين.
• تهنئة العماد قائد الجيش ثالث 

مّرات.
• تهنئة قائد الكتيبة.

- متأهل وله ولد واحد.

الجندي  الــجــيــش  ــادة  ــي ق نــعــت 
محروس جوزف ليشع الخوري الذي 

توّفي بتاريخ 2019/7/2.
- من مواليد 1995/8/16 في دير 
محافظة   – بعلبك  قضاء   – األحمر 

بعلبك – الهرمل.
من  اعتباًرا  الجيش  في  تطّوع   -

.2016/11/17
- من عداد نادي الضباط - اليرزة.

- حائز: 
الجيش  قائد  العماد  تنويه   •

وتهنئته.
- عازب.
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إعداد:
فيليب شّماس

عة
اط

تق
لم

ت ا
ما

كل
 ال

قة
ساب

م

مسابقة الكلمات المتقاطعة تقّدمها 
»الجيش« لقّرائها وتخّصص للفائزين 

فيها جوائز مالية قيمتها أربعماية ألف 
ليرة لبنانية، توزع بواسطة القرعة على 

أربعة فائزين.

• تستبعد كل مسابقة غير مقتطعة من 
المجلة، ويكتب الحل بخٍط واضح داخل 

المربعات وترسل الصفحة بكاملها مع الحل.
• ترسل الحلول إلى العنوان التالي: قيادة 
الجيش - اليرزة - مديرية التوجيه - مجلة 

»الجيش« - »مسابقة الكلمات المتقاطعة«.
• باستطاعة المشترك تسليم المسابقة باليد 

في ثكنات الجيش في المناطق جميعها.
• آخر موعد لقبول الحلول 20 أيلول 2019.

• تعلن النتائج في العدد المقبل. ة
ق

اب
�س

مل
 ا

ط
و

ر
ــ

�س

الجائزة
400.000 ليرة لبنانية

االسم:.................................................................................................................................................     الهاتف:...........................................................................................

العنوان:..................................................................................................................................................................................................................................................................
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الــشــوف،  ــي  ف بــلــدة  1ـ 
الكثير الحزن، رئيس لبناني 

راحل.
2ـ يحّب، ابتكر واستحدَث، ممثلة وراقصة 

باليه فرنسية معتزلة.
3ـ يجري في العروق، رزين متعّقل، لغوي 

عباسي، تطردون.
4ـ شفاء، إبيّض َشعرهم، رحالة عربي.

أوروبية،  عاصمة  أميركية،  مدينة  5ـ 
شهم وشريف.

استْبقوا  ســقــي،  وتــحــّســَس،  ــسَّ  م 6ـ 
وادخروا.

 ،2013 توفي  ســوري  ممثل  7ـ 

روائية فرنسية توفيت 1876، أصل البناء.
8ـ طبيب، أنير، سرب.

9ـ يكسر وْطأ بِرجله، االسم الثاني لممثل 
لبناني، أسرَع في المشي، يبّر بوعده.

لممثل  الثاني  االسم  أميركية،  دولة  10ـ 
بريطاني راحل، مادة غرائية.

11ـ حرف جزم، عاصمة أوروبية، الصلف 
والِكبر، شهرة.

12ـ ممثل ومصارع فرنسي إيطالي راحل، 
للنفي، آلة طرب.

يستعمل  بالسماء،  األرض  ملتقى  13ـ 
للفَرس، فصَل في األمر، إعَوّلوا.

14ـ دولة أفريقية، أعالجه، قليل ضئيل.
الحروب،  ُتسّببها  متشابهان، طعام،  15ـ 

عملة آسيوية، قنوط.
16ـ مخرج أميركي راحل، يخّوفه، عوَدتك.
17ـ ظالم، بلدة في قضاء البترون، جزيرة 

اندونيسية، عاصفة بحرية.
يمضغ  ومقدار،  كمية  عّيَن  نقّيد،  18ـ 

ويلوك، يابَسة، نهر أوروبي.
فنان  ــاألرض،  بـ لصق  يــهــزمــون،  19ـ 

ومقدم برامج لبناني راحل.
بريطاني  أميركي  ممثل  وِغَنى،  جاه  20ـ 

توفي 1977، تثبت في، قلَّ وجوده.

األول  في  به  نحتفل  1ـ 
نشيدنا  مطلع  آب،  مــن 

اللبناني.
رسام  وليل،  نهار  كينيا،  في  مدينة  2ـ 

إسباني من الكبار.
ما  اليــَن،  الطعام،  أكَل  الفيء،  رجع  3ـ 
األصلي،  إسمه  غير  الشخص  به  يسّمى 

جزيرة اندونيسية.
ويسحق،  يفّت  تاّما،  حّقه  يأخذ  خمر،  4ـ 

حّمالون ُحّذاق.
أميركي  لممثل  الثاني  االسم  تاِبعي،  5ـ 
القوم  رئيس  يونانية،  جــزيــرة  راحـــل، 

ومقدامهم.
في  مشهور  حي  رّحــل،  عرب  إلهي،  6ـ 

ضاحية إستنبول.

في  خليج  االدراك،  من  وتقرب  تشّب  7ـ 
السنيغال، في األسماك.

لسان،  إسبانية،  صحيفة  فظيع،  أمر  8ـ 
حصَل.

مع،  تعادلت  الماء،  وفــّرَق  نثَر  ريق،  9ـ 
قلب.

أديب وفقيه  10ـ ممثلة وفنانة مصرية، 
عباسي، بلدة في الشمال.

مشية  الرومي، مشى  لماجدة  أغنية  11ـ 
فيها تبختر، خالف النسائي، شّدة ومحَنة.

12ـ داَوى، أكبر مدينة في والية كانساس 
األميركية، عاصمة أوروبية.

عمٌل  راحل،  فرنسي  وروائــي  كاتب  13ـ 
أساسّي، موسيقي ألماني.

14ـ يفطن لألمر، أكملته، أغلظ اصوات 

العود، مدينة بلجيكية.
الفيليبين  لرئيسة  الثاني  االســم  15ـ 

سابقا، بلدة في قضاء جبيل.
كاتب  لالستدراك،  موصول،  إسم  16ـ 

مصري راحل، تغنَّت.
المنارة،  للنفي،  األمر،  في  يرتبكون  17ـ 

ِبزر.
18ـ مسرحية لفيروز، وعل، جماعة، نعم 

باألجنبية، ذو بَركة.
في  مدينة  أقــســام،  الــى  أنشقاق  19ـ 

الواليات المتحدة، أسرَّ في نفسه.
فيلسوف  سيارات،  ماركة  منحوا،  20ـ 

وطبيب عربي قديم.
لكارول  تلفزيوني  مسلسل  َسهل،  21ـ 

الحاج، ضّد الحرَكة.

أفقًيا:

عمودًيا:

ي ن ا ن ب ل ل ا ش ي ج ل ا د و د ح ل ا
ل ش ر ش ت ن و ت س ن و ل ا ي ر ل ي ن
ق ي ي ر ر م ا ن ا م ر ب ر ي د ج
ي ر ا د م ي ب و ف و س و ن و م و ل
ه ل ب ي ا ب ح ل ا ت س س ي ا ي

ا ز ي ل ا ن و م ي ر م ت ي ب ل ن
س م ا د غ ل د ع ل ا ا ر ا
ن ر ج ا س و ا ض و ع ل و ج
ا ن ل ر ب س ن د م و
ن ي ل ل و ر ا ك س ي و ل
ي د و ر ا ب ل ا ي م ا س د و م ح م س ي
ر ي ح م و ي م و ي م ا م ل ي خ ا

ب ر ض م ل ا ة ر ك ر د ا ب ي ا م ا
ت ي ت ا ي ل ك ا ل م ر ط م ل ن
و ر ن ا ف ي س د ع ا س ي ن ي د ر س
ر ي ش ن ي ا ر ب و ا د ن و م د ا ا ي

ن و ق ح ا ل ل ب ي ا س ر د م ل ا
س و ق ل ا ا ي ا د ه ل د ن ي ب ي ل
ا ل ل ز ا ن م ل ا ح ف ر م ن ت ح
ع د ا و ن س ا م ا ل ي ع ل ا ه ب ا
ة ز و ا ل ا م ي س ر ب ل ا ع و ج ر ج

الـفـائـزون يف العدد ٤٠٨

• المعاون الياس الحداد
المستشفى العسكري المركزي.

•  الجندي جان معلوف   
فوج الحدود البّرية الثالث.

• المجّند م. خ. سليم الرفاعي 
لواء المشاة السابع - ك75.

• ماريا جعجع 
عمشيت.
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العميد علي قانصو
مدير التوجيه

تاريخ يشهد
زحمة تطورات إقليمية ودولية أرخت بظاللها على الداخل اللبناني الذي يعيش على وقع أزمة 
مالية خانقة وانكماش اقتصادي طال كل فئات الشعب اللبناني. وفي خضّم هذه األوضاع أطّل 
العدّو اإلسرائيلي محاواًل باعتداءاته على الداخل اللبناني تغيير كل قواعد اللعبة ووضع لبنان 
بين فكّي كماشة األمن واالقتصاد. وليس جديًدا على العدّو االسرائيلي الذي لم يتوّقف يوًما 
عن المّس بالسيادة اللبنانية وخرق القرارات الدولية ال سيما القرار 1701، أن يكّرر محاوالته 

العدوانية على لبنان والتي تّتخذ في كل مّرة أشكااًل مختلفة لكن هدفها واحد.
على  دليل  خير  إال  لبيروت  الجنوبية  الضاحية  في  العدو  أطلقها  التي  المسّيرة  الطائرات  وما 
رغبة هذا العدو باختالق الذرائع لالعتداء على لبنان هو الذي يبّيت نيات عدوانية واضحة تجاه 
ا. يعمد إلى اختالق الروايات  ا وبحًرا وجوًّ لبنان، ويترجمها على مدار الساعة خروقات للسيادة برًّ
الكاذبة، والسيناريوهات المضّللة في محاولة منه لتبرير اعتداءاته المتكّررة وتضليل الّرأي العام 
العالمي الستقطاب الدعم الدولي لسياسته وحرف األنظار عن حقيقة ما يقوم به. لكن التحرك 
لبنان  وتضامن  العدوانية  العدو  محاوالت  لتطويق  به  للقيام  لبنان  الذي سارع  الديبلوماسي 
الرسمي والشعبي والتفافه حول جيشه، قد فضح مّرة أخرى النيات العدوانية إلسرائيل، وأقام 
درًعا فوالذية في وجه المحاوالت اإلسرائيلية المتغطرسة والهادفة إلى إحداث شرخ في الداخل 

اللبناني وتهشيم نسيج عيشه المشترك.
لقد أثبت لبنان بجميع مكوناته، أّن الجيش اللبناني رغم تواضع إمكاناته سيبقى بالمرصاد 
تصّدينا  وما  االستقرار.  عدم  حالة  إلى  وجّره  اللبنانية  السيادة  لمّس  إسرائيلية  محاوالت  ألي 
للطائرات المسّيرة في العديسة وكفركال إاّل ترجمة فعلية للعقيدة التي يعتنقها الجيش وللنهج 
الذي تتبعه المؤسسة العسكرية. ولعّل هناك من راهن على أن لبنان المتخبط اقتصادًيا وماليًّا 
ورغم احتدام صراع المطالب، سيقف مكتوف األيدي أمام أي محاولة لالعتداء عليه. لكّننا في 
المؤسسة العسكرية على أتّم الجهوزية للدفاع عن لبنان وبذل التضحيات مهما غلت في سبيل 
إحباط محاوالت إسرائيل العدوانية والذود عن الحدود وحماية ثرواتنا الطبيعية. وفي الموازاه 
سيبقى الجيش حاضًرا لينزع فتيل أي توتر داخلي. فالعودة إلى الماضي ممنوعة ولن ُيسمح 
ألي كان بأن يجّر لبنان إلى تجربة مشؤومة جديدة من شأنها زعزعة األمن واالستقرار وإعادة 

البالد إلى الوراء. 
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