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عنوان املجلة

�سفوًفا  هناك  كانوا  اآب،  من  االأول  يوم 

مرتا�سة، هامات مرفوعة، بكامل قيافتهم الع�سكرية 

وهندامهم االأنيق، واأي�ًسا بكامل ذكرياتهم املفرو�سة 

يف حنايا �رصح اأقاموا فيه ثالث �سنوات.

ويقودهم  احلما�سة  تتمّلكهم  �سباًبا  ال�رصح  دخلوا 

االإندفاع، وها هم اليوم على عتبة اال�ستعداد لت�سّلم 

عني  حتت  تلمع  هي  وها  والكرامة،  املجد  �سيوف 

ال�سم�ش بانتظارهم...

قام قائد اجلي�ش بزيارة اإىل فرن�سا على 

تخّللته  مكثًفا  برناجًما  ت�سّمنت  ع�سكري،  وفد  راأ�ش 

العالقات  تناولت  واجتماعات،  وزي���ارات  لقاءات 

واأو�ساع  اللبناين والفرن�سي  الثنائية بني اجلي�سني 

الوحدة الفرن�سية العاملة يف جنوب لبنان.
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قهوجي  العماد  وّجه  اجلي�ش  عيد  ع�سية 

اإىل الع�سكريني »اأمر اليوم« الذي ا�ستهله بالقول: 

اجلي�ش  تاأ�سي�ش  على  م�ست  عاًما  و�ستون  �ستة 

لبنان...  على  احلفاظ  وهو  ثابت  م�سريتكم  وعنوان 

يف  القوي  الدولة  �ساعد  يكونوا  اأن  اإىل  ودعاهم 

عملية النهو�ش والتطوير، واإىل �رصب راأ�ش الفتنة 

يف مهدها بيد من حديد...

14
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رئي�س �جلمهورية يف �لأول من �آب

اأنتم �سمان الوحدة واال�ستقرار 

والثقة بغدنا الواعد

ا
ً
احلوار يح�ّسن لبنان وهو بحاجة اإىل اأطر متثيل اأكرث دقة وتطور

اأّكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان خالل رعايته وح�سوره 

حفل تقليد �سباط دورة �لعقيد �ل�سهيد جورج �لرويهب �ل�سيوف، �أن 

ا«. 
ً
»لبنان بحاجة اإىل اأطر متثيل وتوازن اأكرث دقة وتطور

واأ�سار اإىل اأنه »اإىل جانب احلراك ال�سيا�سي وواجب االإهتمام 

مب�سار العدالة، و�رضورة ال�سعي اإىل التوافق على ا�سرتاتيجية 

دفاعية وطنية... تتنامى احلاجة اإىل مبا�رضة حتقيق مطالب ال�سعب 

�حلياتية... ومكافحة �لف�ساد و�ل�رسقة و�لتزوير«.

يف ما يلي ن�س كلمة رئي�س اجلمهورية

يف �لإحتفال.

جون
ّ
�أّيها �ل�سّباط �ملتخر

�ل�رشف  مدر�سة  �أب���و�ب  �أمامكم  �ليوم  تفتح 

مهماتكم  �إىل  م��ن��ه��ا  لتنطلقو�  و�ل���و�ج���ب، 

ومكت�سبات  �لوطن،  حماية  يف  وم�سوؤولياتكم 

�حل��ّق  �سيوف  م��زّودي��ن  و�ل���س��ت��ق��ر�ر،  �لأم���ن 

و�ل�ستقامة.

�أهلكم  تطلعات  جت�ّسدون  وعزمكم  بهّمتكم 

�لآن  منذ  فها  و�عتز�زهم؛  وفخرهم  و�سعبكم 

�ستغدون، مع رفاقكم يف �ل�سالح، حماة �لأر�س 

و�سماًنا  �ملوؤ�س�سات،  لتما�سك  ومثالً  و�لديار، 

لوحدة �ملجتمع، و�أمنه و�سالمه وم�رشوعّية �أحالمه 

وطموحاته.

�أّيها �ل�سّباط و�لع�سكرّيون

و�لت�سحية  �ل�رشف  يوًما عن دروب  مل حتيدو� 

تظاهر�ت  حكماء،  متيّقظني،  و�كبتم،  و�لوفاء. 

 ،2005 �ل��ع��ام  �آذ�ر  م��ن  ع�رش  و�ل��ر�ب��ع  �لثامن 

يف  رّو�ًد�  فكنتم  تلتها،  �لتي  �حلرجة  و�ملر�حل 

حماية �لدميوقر�طّية و�حلّق يف �لتظاهر �ل�سلمي 

وحرّية �لتعبري. و�ساهمتم، على �لرغم من حجم 

�أمن  على  �ملحافظة  يف  و�لتوتر�ت،  �ملخاوف 

�ملتظاهرين و�ملو�طنني وممتلكاتهم، وحماية 

كل  يف  تعتمدونه  نهج  وه��و  �لأه��ل��ي.  �ل�سلم 

بني  �لتوفيق  على  �حلر�س  مع  �ل�ستحقاقات، 

�ملو�طن  �ح��ر�م  وموجبات  �حل��زم  م�ستلزمات 

وخدمته.

�سجعاًنا  و�لإب�����اء،  �ل��ع��ّزة  �ساحة  يف  وقفتم 

ميامني، فو�جهتم �لعدو�ن �لإ�رش�ئيلي �لوح�سي 

�لعام 2006، ورويتم تر�ب  على لبنان �سيف 

�لوطن بدمائكم �لزكّية، ومتكنتم يف مثل هذه 

�ل�سعب و�ملقاومة، من حتقيق ن�رشٍ  �لأّي��ام، مع 

اآب/اأيلول

اإحتفاالت عيد اجلي�ش
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با�سم  �أكيد. وما ت�سمية دورتكم  ر�دٍع،  �ساطٍع، 

دليل  �ل  �ل��روي��ه��ب  ج���ورج  �ل�سهيد  �لعقيد 

وبكامل  �لع�سكرية  بعقيدتكم  مت�ّسككم  على 

�جلهوزية و�للتز�م.

حماربة  يف  و�ل��ع��ط��اء  �لت�سحية  يف  تفانيتم 

�لبارد  نهر  يف  و�لإره���اب  �لوح�سي  �لإج��ر�م 

�جتثاث  يف  وجن��ح��ت��م   ،2007 �ل��ع��ام 

هذ�  ي�سغلكم  �أن  دون  من  ج��ذوره، 

و�ملتابعة  �ل�سهر  و�جب  عن  �جلهد 

�لتج�ّس�س  ���س��ب��ك��ات  ل��ر���س��د 

وتفكيك  �ل��ع��م��الء  وك�����س��ف 

حلقات غدر �لعدو �لإ�رش�ئيلي 

وموؤ�مر�ته.

وب�������ادرمت مب���ا ت��و�ف��ر 

ل���دي���ك���م م�����ن �إم����ك����ان����ات 

�لإ�رش�ئيلّية  و�ل�ستفز�ز  �لتحّدي  لآلة  للت�سّدي 

يف �لعدي�سة، يف �لثالث من �آب 2010، ُبعيد 

�أمام  عيد �جلي�س، ومل تهابو�؛ فر�جع �لعدو 

�ر���س  على  و�أر�سيتم  وت�سميمكم  عزمكم 

�لو�قع عنا�رش ��سر�تيجية وطنية ممكنة حلماية 

لبنان و�لدفاع عنه. 

تكر�ر  حاول  بالذ�ت  �ليوم  هذ�  وهو، �سبيحة 

له  فكنتم  �ل��وز�ين،  يف  و��ستفز�ز�ته  �عتد�ء�ته 

باملر�ساد.

�أّيها �ل�سّباط و�لع�سكرّيون

و�جب �ملحافظة على �لأمن �لد�خلي ل يقع يف 

نطاق مهماتكم �لأ�سا�سّية.

�ل�رشعية،  �لمنية  �لقوى  جانب  �ىل  �ّنكم،  �إل 

ت�سهرون  ودع��م��ه��ا،  �ل���دول���ة  م��ن  وبتكليف 

تتو�نون  ول  �ملو�طنني،  �سالمة  با�ستمر�ر على 

لزعزعة  حم��اول��ة  �أو  م��وؤ�م��رة  �أّي  م��و�ج��ه��ة  ع��ن 

�ل�ستقر�ر وتهديد �ل�سلم �لأهلي.

كذلك فاإّن �ل�سعب �للبناين �لذي بات �سديد 

�لد�خلي،  و�لق��ت��ت��ال  �لفتنة  يرف�س  �ل��وع��ي، 

ويتوق �إىل قيام �لدولة �لعادلة و�لقادرة �لتي 

�لهانئ  �لعي�س  يف  وتطلعاته  �أح��الم��ه  حتقق 

�لكرمي.

�لر�أي  �ل�سيا�سيني وقادة  �لقادة  ويبقى على 

�خلطاب  تهدئة  على  �ل����دوؤوب  �لعمل  و�ج��ب 

– وتغليب نهج  – وهو مرتفع وحاّد  �ل�سيا�سي 

و�لروح  �لدميوقر�طي  �ملناخ  وتعزيز  �لتهدئة 

�مليثاقّية ومنطق �حلو�ر.

�آمل يف �أن ي�ساهم �سهر رم�سان �ملبارك، �سهر 

�ل�سوم و�لتاأّمل و�ل�سفاء، يف تعميق فكرة هذ� 

�لهادف  وهو  منه،  �ملرجّوة  و�لفائدة  �حل��و�ر، 

وحت�سينه  لبنان  حلماية  �لنهائّية  مقا�سده  يف 

و�لتحديات  و�ملتغرّي�ت  �ملخاطر  مو�جهة  يف 

ولتحقيق  تتهّدده،  �لتي  و�خلارجّية  �لد�خلّية 

�لعي�س  وتعزيز  �حلقيقّية،  �لوطنّية  �مل�ساحلة 

�مل�سائل  ح��ّل  �إىل  ي�سعى  ل  ح��و�ر  �مل�سرك؛ 

�إىل تاليف  �لعالقة و�ل�سائكة فح�سب، بل كذلك 

ركائز  وتدعيم  ��ستباقّية،  ب�سورة  �لنز�عات 

�ل�سعور  تبديد  وبالتايل،  �ل��د�ئ��م،  �ل�ستقر�ر 

�ملحبط �ل�سائد لدى �لبع�س، باأّن لبنان يف حال 

حرب  حال  يف  �أو  م�سّلحني،  نز�عني  بني  هدنة 

�أو  به  �لقبول  ميكننا  ل  ما  وه��ذ�  ب��اردة.  �أهلّية 

�ملو�فقة عليه، رحمًة ب�سعبنا �لطّيب، وباأجيالنا 

م�ساعر  عليها  تطغى  �أن  ُيخ�سى  �لتي  �لطالعة 

من  اال�ستقالة  يف  والرغبة  والقنوط  الياأ�س 

�لوطن و�لهجرة و�لغر�ب.

و�أقر�أه على جباهكم، وما  �أر�ه يف عيونكم،  ما 

جون، هو 
ّ
يعتمر يف قلوبكم اأّيها ال�سّباط املتخر

نقي�س ذلك، وي�سّكل عن�رش �أمل ورجاء وخال�س 

وتقّدمو�  �أوفياء،  �لعهد  على  فكونو�  للوطن. 

باأيٍد  و�لعطاء،  �لت�سحية  دروب  على  ترّدد  بال 

ة، جنباً �ىل جنب، مع  مت�سابكة و�سفوف مر��سّ

ول  و�لمي��ان،  باحليوية  �لناب�س  لبنان  �سباب 

تر�جعو�.

�سمان  و�ملوؤ�س�سات،  �ل�رشعّية  كنف  يف  �أنتم، 

�لوحدة و�ل�ستقر�ر و�لثقة بغدنا �لو�عد.

اأّيها اللبنانّيون

و�لتد�ول  �لر�أي  وحرّية  �لدميوقر�طي  �لنظام 

�لدوري لل�سلطة، من �ساأنها نزع مرّبر�ت �لعنف 

و�لعر��س �ملخالف للقو�نني.

�إىل  ونظرًا  �ل�سابقة،  �لتجربة  �سوء  يف  �أّن��ه  �إل 

��ستنفار  و�سهولة  للبنان،  �لتعّددي  �لطابع 

�لع�سبّيات، تربز �حلاجة �ىل �أطر متثيل وتو�زن 

�عتماد  خالل  من  خ�سو�ًسا  وتطّورًا،  دّقة  �أكرث 

قانون �نتخابي جديد، ع�رشّي وعادل، من �ساأنه 

�أن ي�سّكل مدخالً رئي�سًا للتغيري ولتثبيت �خليار 

وقد  �لأه��ل��ي.  �ل�سلم  وتعزيز  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي 

دونها  من  تكتمل  ل  قد  �لتي  �لن�سبية  تكون 

اآب/اأيلول
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�لدميوقر�طية �مليثاقية يف لبنان، �لنظام �لذي 

ميكن اأن يتفاهم عليه اللبنانّيون، �رشط حتديد 

مفاهيمه و�أطره �لف�سلى.

�أهمّيته،  على  �ل�سيا�سي،  �حلر�ك  جانب  و�إىل 

و����رشورة  �ل��ع��د�ل��ة،  �له��ت��م��ام مب�سار  وو�ج���ب 

�لتو�فق على ��سر�تيجّية  �إىل  �ل�سعي  ��ستمر�ر 

بالتعيينات  قدًما   
ّ
و�مل�سي وطنّية،  دفاعّية 

�حلكومة  ت��ه��ا 
ّ
�أق��ر �لتي  �لآل��ّي��ة  وف��ق  �لإد�رّي����ة 

و�لكفاءة،  �ل�سفافّية  ملبد�أ  تغليباً  �ل�سابقة 

بعيًد� من �لكيدّية و�ملحا�س�سة، تتنامى �حلاجة 

�حلياتّية  �ل�سعب  مطالب  بتحقيق  �ملبا�رشة  �ىل 

ومكافحة  �إبطاء،  دون  من  �لجتماعّية  وحقوقه 

عناية  و�ستوّجه  و�ل��ت��زوي��ر.  و�ل�رشقة  �لف�ساد 

مر�قبة  قيام  �رشورة  �إىل  �ملعنيني  �مل�سوؤولني 

�ل��غ��ذ�ء  و�سالمة  �لبيئة  لنظافة  ���رش�م��ة  �أك���رث 

و�لدو�ء يف لبنان، و�تخاذ تد�بري عقابّية ور�دعة 

�ل�ستنكار  م��و�ق��ف  تتخّطى  �ملخالفني  بحّق 

و�لتحذير.

�أّيها �ل�سّباط و�لع�سكرّيون

�لأمن  جمل�س  ق��ر�ر  �لكامل  �لتز�منا  نوؤكد  �ذ 

�ل��ت��ع��اون مع  �ل��رق��م 1701، وو�ج���ب  �ل���دويل 

�لأمم �ملتحدة وقو�تها �لعاملة يف جنوب لبنان، 

فاإننا  و�لت�سحيات،  م�ساركتها  لها  مقّدرين 

له  �ست 
ّ
تعر �ل��ذي  �لآث��م  �لعتد�ء  ب�سدة  ندين 

على  �لعزم  موؤكدين  �أي���ام،  منذ  �ل��ق��و�ت  ه��ذه 

�لعمل على ك�سف �لفاعلني �ملجرمني و�إحالتهم 

�ىل �لعد�لة. 

�لإ�رش�ئيلي  �لعدّو  لإرغ��ام  �ل�سعي   
ّ
و�سي�ستمر

على تنفيذ كامل مندرجات هذ� �لقر�ر، و�سولً 

�للبنانّية  �ل�سيادة  �ليومّية  �نتهاكاته  �إىل وقف 

ل��ب��ن��ان و�سعبه  ���س��ّد  رة 
ّ
�مل��ت��ك��ر وت��ه��دي��د�ت��ه 

حترير  يف  بحّقنا  حمتفظني  �حليوّية،  ومن�ساآته 

�أر��سينا �لتي ما ز�لت حتت  �أو ��سرجاع كامل 

وت��الل  �سبعا  م���ز�رع  �لإ���رش�ئ��ي��ل��ي يف  �لح��ت��الل 

بلدة  من  �للبناين  و�جل��زء  �للبنانّية  كفر�سوبا 

�لغجر، بكل �لو�سائل �ملتاحة و�مل�رشوعة.

دقيقة  ب�سورة  �لعمل  علينا  �سيكون  كذلك 

وحثيثة على حتديد حدودنا �لبحرّية وحمايتها، 

مياهنا  يف  حقوقنا  ك��ام��ل  ع��ل��ى  و�مل��ح��اف��ظ��ة 

�لإقليمّية ويف منطقتنا �لقت�سادّية �خلال�سة.

ومن �أجل تنفيذ هذه �ملهمات، لكم من �لوطن 

واأهله اأّيها ال�سّباط والع�سكرّيون، كامل الدعم 

و�ملحّبة و�لحت�سان.

�جلهد  على  باملثابرة  عهد  �لدولة  من  ولكم 

لتزويد �جلي�س عنا�رش �لقّوة و�لقدرة كافة. وقد 

باأّن  �جلديدة،  للحكومة  �ل��وز�ري  �لبيان  يف  جاء 

�لإمكانات  توفري  �لتز�مها  توؤّكد  »�حلكومة 

و�لأم��ن��ّي��ة  �لع�سكرّية  ل��ل��ق��وى  �ل�����رشورّي��ة 

خالل  من  وع���ّدة،  ع��دي��د�ً  �ل�رشعّية، 

لها،  وت�سليح  جتهيز  خطة  �إق��ر�ر 

من  �لتدّخالت  من  وحمايتها 

�أّي جهة �أتت«.

حماية  �إىل  ن�سعى  و�إذ 

ل����ب����ن����ان و������س����رج����اع 

���س��ي��ادت��ن��ا ع��ل��ى ك��ام��ل 

�أر����س��ي��ن��ا، ف��اإن��ن��ا ن��ت��اب��ع، 

�مل�سعى  مت�سامنني،  ن��ف�����س��ه،  �ل��وق��ت  يف 

بكامل  �لإع���ر�ف  �إىل  �ل��ه��ادف  �لفل�سطيني 

من  �ملتحدة،  �لأمم  يف  �لفل�سطينّية  �حلقوق 

قيام �لدولة �مل�ستقّلة �إىل حّق تقرير �مل�سري، 

�أر�سهم  �إىل  لاّلجئني  �لعودة  ح��ّق  ي�سمن  مبا 

وديارهم ومو�جهة خطر �لتوطني.

هذ�  يف  خا�سة  م�ساهمة  للبنان  و�سيكون 

�ملتابعة  جلنة  يف  ع�سوّيته  خ��الل  من  �ملجال، 

طيلة  �لدويل،  �لأمن  جمل�س  ورئا�سته  �لعربّية، 

�سهر �أيلول �ملقبل.

جون
ّ
�أّيها �ل�سّباط �ملتخر

لن  �أّنكم  ومو�طنوكم  �أهلكم  ويعرف  �أع��رف 

تكونو� �إل �ملثال و�لقدوة، ولن تبخل �سو�عدكم 

بالتعب و�لعطاء.

م��ي��الدك��م يف  ت��اري��خ  ه��و  �آب  م��ن  �لأّول  ه��ذ� 

و�أنتم  لكم،  فهنيًئا  �لع�سكرّية،  �ملوؤ�س�سة  رحم 

على  حفاًظا  للبنان،  �ل��وف��اء  ق�سم  تق�سمون 

�لرويهب،  ج��ورج  �لعقيد  �ل�سهيد  ت�سحيات 

وجميع �سهد�ء �جلي�س �لأبر�ر.

فلتبَق جباهكم �أبًد� مكّللة بالكر�مة و�ل�رشف،

و�سدوركم عامرة بالت�سحية و�لوفاء،

عة لن�رشة �لوطن و�ملو�طن.
ّ
و�سيوفكم م�رش

ع�ستم

عا�س اجلي�س

عا�س لبنان

اآب/اأيلول

اإحتفاالت عيد اجلي�ش
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»اأعلم اأن عندكم تعباً كثرياً، وال جمال 

للراحة، لكنني اأدعوكم اإىل املحافظة على 

عليكم،  يتكل  فلبنان  وحما�ستكم  ن�ساطكم 

لبنان  على  خ��وف  ف��ا  بخري  اجلي�ش  اأن  وط��امل��ا 

اجلمهورية  رئي�ش  ا�ستقبل  الكلمات  بهذه  ووحدته«. 

العماد مي�سال �سليمان قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

على ر�أ�س وفد من �ل�سباط، ز�ره مهنًئا مبنا�سبة �لأول من �آب.

قيادة 

اجلي�ش 

هناأته بالأول 

من اآب

كلمة الرئي�ش �سليمان

الرئي�ش �سليمان اعترب يف كلمته اأن وحدة لبنان هي من وحدة اجلي�ش، واأنه مهما عال ال�رصاخ 

اإذا  اإىل ن�سابها ولبنان يبقى موحًدا  ب�سبب املواقف ال�سيا�سية املتباينة، فاإن الأمور تعود 

اأف�سل اجليو�ش  اأنه من  اأثبت  اللبناين  اإن اجلي�ش  العماد �سليمان  ظّل اجلي�ش موحًدا. وقال 

من  انطالًقا  يت�رصف  وهو  باملواطنني،  احتكاًكا  تتطلب  التي  الأمن  حفظ  مهمات  خالل  اأداء 

ا  كونه جي�ش الوطن ولي�ش جي�ش النظام... وهذا كان وا�سًحا يف اأدائه يف املا�سي وخ�سو�سً

ف انطالًقا من القيم الإن�سانية ومن 
ّ
يف ال�سنوات الأخرية ومنذ العام 2005 حتديًدا، اإذ ت�رص

مبادئ الدميقراطية وحقوق الإن�سان واحلريات العامة.

واإذ اأكد رئي�س اجلمهورية املواقف التي اأطلقها خالل كلمته يف احتفال تخريج ال�ضباط يف 

ق اإىل ق�سية ت�سليح اجلي�ش واإعادة النظر يف هيكليته مبا يتالءم مع 
ّ
املدر�سة احلربية، تطر

متطلبات الع�رص يف ظل تنامي ظاهرة الإرهاب والتطور التكنولوجي.

كما اأ�سار الرئي�ش �سليمان اإىل اأو�ساع الع�سكريني و�رصورة حت�سينها يف خمتلف املجالت.

لبنان  موحد،  اجلي�ش  اأن  وطاملا  عليكم،  يتكل  لبنان  اأن  واأذكركم  اأهنئكم  بالقول:  وختم 

�سيظل مرتاًحا. اأعرف مدى تعبكم، لي�ش هناك من راحة، حافظوا على ن�ساطكم وحما�ستكم. 

التي  الرغم من كل ما ح�ضل حولنا، وهذا رمبا بف�ضل الدميقراطية  نحن بخري على 

يتمتع بها بلدنا ونحن مدعوون اإىل تعزيزها. 
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�آب/�أيلول

�إحتفاالت عيد �جلي�ش
رئي�ش اجلمهورية:

اأعلم اأن عندكم تعباً كثريًا...

لكن لبنان يتكل عليكم

كلمة العماد قهوجي

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  رّد  بدوره 

بكلمة قال فيها:

ُيوازيها  املنا�سبة،  بهذه  اليوم  فرحتنا  اإّن 

واثقة،   
ً
بخطى الإنطالقة  جتديد  على  اإ�رصارنا 

ال��دائ��م��ة  رع��اي��ت��ك��م  اإىل  ذل���ك  يف  م�ستندين 

وكرامة  هيبتها  على  و�سهركم  للموؤ�س�سة، 

ال�قوي��ة  اإرادت��������ن��ا  اىل  ��ا  واأي�����سً ب��ن��ائ��ه��ا، 
َ
اأ

يف ت��روي�����ش ال�����س��ع��اب وت��ذل��ي��ل ال��ع��ق��ب��ات 

ع��داء 
َ
الأ ملواجهة  الُعدة  اإع��داد  يف  وال�ستمرار 

ُمَقدم�ه�م  ويف  بال�وط�ن،  ا 
ً
����رص املرتب�سني 

والعابث�ون  والإره�������اب  الإ���رصائ��ي��ل��ي  ال�ع�دو 

ي جهٍة انتم�وا.
َ
بالأمن اىل اأ

 واأ�ساف قائالً:

اإن ال�سغل ال�ساغل ملوؤ�س�ستنا يف هذه املرحلة 

الدقيقة، هو احلفاظ على ال�ستقرار العام يف 

بالتعاون  اجلنوبية  احلدود  على  اأكان  البالد، 

وال�ستعداد  الدولية  القوات  مع  والتن�سيق 

يف  اأو  حمتمل،  اإ�رصائيلي  ع��دوان  اأي  ملواجهة 

الأمنية،  الأجهزة  �سائر  مع  بالتعاون  الداخل 

ي�سّك�ل  الإ�ستق��رار  ه��ذا  ب���اأن  ن��وؤم��ن  ون��ح��ن 

اإقت��سادي  نه��و�ش  لأي  ال�سلبة  ال��ق��اع��دة 

باأننا  اأي�����س��اً  ون��وؤم��ن  ث��ق��ايف،  اأو  اإجتماعي  اأو 

جنحنا  كما  مب�سوؤولياتنا  النجاح  على  قادرون 

الرا�سخ  اإمياننا  ذلك  اإىل  حافزنا  ال�سابق،  يف 

وثقتنا  حولنا،  ال�سعب  والتفاف  الوطن،  بهذا 

املقدمة  ويف  ال��دول��ة  اأرك���ان  ب�سعي  الأك��ي��دة 

وال�ضالح  بالعتاد  اجلي�س  دعم  اإىل  فخامتكم 

والو�سائل التي متّكنه من ال�سطالع بواجباته الوطنية، مبا يتنا�سب مع حجم الأخطار 

والتحديات التي حتدق بالوطن...







�آب/�أيلول

�أمر �ليوم
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دعا قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

الع�سكريني اإىل اأن يكونوا

�ساعد الدولة القوي

يف عملية النهو�ش والتطوير،

واإىل �رضب راأ�ش الفتنة يف مهدها بيد 

من حديد...

وقبل كل �سيء التم�سك

مبناقبيتهم املعهودة.

فع�سية عيد اجلي�ش وّجه العماد قهوجي 

اإىل الع�سكريني »اأمر اليوم« الرقم 

52 الذي ا�ستهله بالقول: �ستة و�ستون 

عاًما م�ست على تاأ�سي�ش اجلي�ش وعنوان 

م�سريتكم ثابت وهو احلفاظ على لبنان... 

يف ما يلي ن�ش

»اأمر اليوم«.

دعا الع�سكريني اإىل اأن يكونوا �ساعد الدولة القوي

العماد قهوجي يف »اأمر اليوم«:

�ستة و�ستون عاًما وعنوان 

م�سريتكم احلفاظ على لبنان

اأيها الع�سكريون

تاأ�سي�س  على  م�ست  ع��ام��اً  و���س��ت��ون  �ستة 

اجل��ي�����س، وع���ن���وان م�����س��رت��ك��م ث��اب��ت وه��و 

وكرامة  و�سيادته  بوحدته  لبنان،  على  احلفاظ 

التي  التاريخية  ر�سالته  وجت�سيد  اأب��ن��ائ��ه، 

للحرية  كمنرٍب  ال��ع��امل،  على  خاللها  من  اأط���َلّ 

واحل���وار،  لالنفتاح  وم��رج��ٍل  وال��دمي��ق��راط��ي��ة 

يف  اإن  وروح���اً.  ج�سماً  الوطنية  فيه  تن�سهر 

اإجنازاتكم امل�رشقة هذه، خر دليل على ر�سوخ 

يف  وتفانيكم  والوطنية،  الع�سكرية  مبادئكم 

الوطن  بهذا  املتجذر  واإميانكم  الواجب،  اأداء 

الذي ترخ�س يف �سبيله املهج والأرواح. 

ال�سمود  اإىل  دع��وت��ك��م  ال��ق��ري��ب  ب��الأم�����س 

التحديات  وجه  يف  والثبات 

التي تتعر�س لها البالد على اأكرث من �سعيد، 

من  الداخلية  ال�ساحة  حت�سني  ذل��ك  يف  مب��ا 

مبنطقتنا  تع�سف  ال��ت��ي  الأزم����ات  انعكا�س 

ل�ستهداف  اً 
ّ
مم��ر الوطن  جعل  وعدم  العربية، 

ظل  يف  اأدع��وك��م  واليوم  �سقيق.  بلد  اأّي  اأم��ن 

تكونوا  اأن  اإىل  اجل��دي��دة،  احلكومة  انطالقة 

النهو�س  عملية  يف  ال��ق��وي  ال��دول��ة  ���س��اع��د 

راأ���س  حديد  من  بيٍد  ت�رشبوا  واأن  والتطوير، 

م�سرة  على  متطاول  وكّل  مهدها،  يف  الفتنة 

وعابثني  وعمالء  اإرهابيني  من  الأهلي،  ال�سلم 

وقبل  اأدعوكم  كما  انتموا،  اأي جهة  اإىل  بالأمن 

كّل �سيء اإىل التم�سك مبناقبيتكم املعهودة يف 

والفئوية،  ال�سيا�سية  التجاذبات  عن  البتعاد 

والبقاء على م�سافة واحدة من اجلميع، والتزام 

مظلتكم  ت�سّكل  التي  والأنظمة  القوانني 



وم�سدر قوتكم ومناعتكم.

اأيها الع�سكريون

احلدود  على  الدائمة  جهوزيتكم  اأن  اعلموا 

الإ�رشائيلي  العدو  يبّيته  ما  ملواجهة  اجلنوبية، 

م��ن ن��واي��ا ع��دوان��ي��ة ���س��د ال��وط��ن، متّثل 

ال��ت��ي  الأوىل  م��ه��م��ت��ك��م 

جهٍد  ك��ّل  منكم  ت�ستحق 

املهمة  وه��ذه  وت�سحية، 

اأه���داف���ه���ا  ت��ك��ت��م��ل  ل 

ال��وث��ي��ق  ب��ت��ع��اون��ك��م  اإلّ 

م���ع ال����ق����وات ال��دول��ي��ة 

ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ا���س��ت��ق��رار 

وف�سحاً  امل��ن��اط��ق،  تلك 

مل����خ����ط����ط����ات ال����ع����دو 

الإج���رام���ي���ة وخ��روق��ات��ه 

امل�����س��ت��م��رة ل��ل�����س��ي��ادة 

جمل�س  ولقرار  اللبنانية، 

ول   ،1701 الرقم  الأم��ن 

بالتزام  اإلّ  كذلك  تكتمل 

امل��ق��اوم،  �سعبكم  دع��م 

لبنان  ب��ح��ق  وال��ت��م�����س��ك 

امل�رشوع يف ال�ستفادة من 

الوطنية،  طاقاته  كامل 

و�سعبه  جي�سه  يف  الكامنة 

ومقاومته، ما دام هذا العدو ي�ستمر يف احتالل 

ال�ستجابة  ويرف�س  الوطني،  ترابنا  من  ق�سٍم 

�أّكدتها  �لتي  و�لعادل  �ل�شامل  �ل�شالم  ل�رشوط 

املواثيق وال�رشائع الدولية.

اأيها الع�سكريون

���ه���ا،  واأدِقّ امل��راح��ل  اأ���س��ع��ب  اأث��ب��ت��م يف  لقد 

جدارتكم يف حتّمل امل�سوؤوليات اجل�سام، واإزاء 

لتوفر  اجل��ه��ود  اأق�سى  ببذل  اأع��دك��م  ذل��ك، 

بت�سحياتكم  تليق  التي  والأ�سلحة  الأع��ت��دة 

وتتنا�سب مع حجم املهمات املوكلة اإليكم.

�سعبكم  خدمة  اأج��ل  م��ن  امل�ستحيل  اعملوا 

عليكم  وراهن  والتقدير،  الثقة  الذي حم�سكم 

اأن  دائ��م��اً  وت��ذّك��روا  خطر،  منعطف  ك��ّل  عند 

يف  اأم��ان��ة  هي  وال��وط��ن،  اجلي�س  �سهداء  دم��اء 

يف  والوفاء  العزم  فيكم  وت�ست�رشخ  اأعناقكم، 

الأبطال،  اأي موقع كنتم، فاقتدوا مباآثر هوؤلء 

الوطن  عن  ال��ذود  �رشف  جديد   من  لت�ستحقوا 

و�سون اإرثه املجيد.
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�آب/�أيلول

�أمر �ليوم



لقاء رئي�ش هيئة اأركان اجليو�ش 

الفرن�سية

ا�ستهّل قائد اجلي�ش العماد قهوجي زيارته، 

بعقد لقاء ثنائي مع رئي�ش هيئة اأركان اجليو�ش 

غييو  ادوارد  الأمييرال  الفرن�سية 

باري�ش،  يف  الع�سكرية  الكلية  يف 

�سّم  عمل  اجتماع  اللقاء  واأعقب 

الييوفييدييين  اأعيي�ييسيياء  جانبهما  اإىل 

تناول  وقييد  والفرن�سي.  اللبناين 

اهييتييمييام  ذات  مييوا�ييسيييييع  الييبييحييث 

يتعلق  مييا  ييا  خيي�ييسييو�ييسً ميي�ييسييرك، 

جمييالت  يف  الع�سكري  بالتعاون 

بالإ�سافة  واللوج�ستية،  التدريب 

املتحدة  الأمم  قييوات  اأو�ساع  اإىل 

املوؤقتة يف لبنان ومهمات الوحدة 

كما  اإطارها.  العاملة يف  الفرن�سية 

على  الييلييقيياء،  خييال  الت�سديد  مّت 

التي  التاريخية  العاقات  اأهمية 

تييربييط بييين اجلييييي�ييسيين و�ييييرورة 

تعزيزها على خمتلف ال�سعد، مبا 

يخدم م�سلحة البلدين ال�سديقن.

قهوجي  العماد  �سكر  الإجييتييميياع،  ختام  ويف 

الع�سكرية  امل�ساعدات  على  غييو  الأميييرال 

وعلى  اللبناين،  للجي�ش  املقّدمة  الفرن�سية 

�آب/�أيلول

زيارة ر�سمية
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العماد قهوجي يف زيارة ر�سمية اإىل باري�ش

لقاءات مع كبار امل�سوؤولني الع�سكريني

وبحث جماالت التعاون

اأعربت القيادة الع�سكرية الفرن�سية 

عن ثقتها الكاملة بدور اجلي�ش اللبناين 

وقيادته يف حماية م�سالح لبنان واحلفاظ 

منّوهة  واالإقليمي،  املحلي  اال�ستقرار  على 

عملية  املميز يف  باأدائه  االإط��ار  هذا  يف 

اأحداث  خالل  اللبنانيني  املواطنني  اإجالء 

موا�سلة  اأي�ًسا،  اأك��دت  كما  العاج.  �ساحل 

اجلي�ش  مع  املعقودة  االتفاقات  تنفيذ 

تقدمي  القوي  والتزامها  �سابًقا  اللبناين 

الدعم له يف جماالت الت�سليح والتدريب 

واللوج�ستية.

جاء هذا التاأكيد خالل الزيارة التي قام 

بها قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي اإىل 

الزيارة  ع�سكري.  وفد  راأ���ش  على  فرن�سا 

برناجًما  وت�سّمنت  اأي��ام،  اأربعة  ت 
ّ
ا�ستمر

مكثًفا تخّللته لقاءات وزيارات واجتماعات، 

بني  الثنائية  العالقات  تناولت 

والفرن�سي  ال��ل��ب��ن��اين  اجلي�سني 

العاملة  الفرن�سية  الوحدة  واأو�ساع 

يف جنوب لبنان.



الفرن�سية  الوحدة  توؤّديه  الذي  الفاعل  الييدور 

املنطقة  اأميين  على  حفاًظا  لبنان،  جنوب  يف 

الفرن�سية  القيادة  �سكر  كما  وا�ستقرارها. 

تعزيز  اليييافيييت مبييو�ييسييوع  اهييتييمييامييهييا  عييلييى 

بالعاقات  ومت�ّسكها  اللبناين،  اجلي�ش  قدرات 

التاريخية التي جتمع ال�سعبن.

غييو  الأمييرال  اأعرب  جهته،  من 

للجي�ش  الوطني  بالدور  ثقته  عن 

والدفاع  لبنان  حماية  يف  اللبناين 

بعد  ما  يف  لينتقل  م�ساحله،  عن 

اأنخاب  تبادل  حفل  اإىل  احل�سور 

الوفد  �ييرف  على  اأقيييييم  ع�سكري 

خاله  دّون  اللبناين،  الع�سكري 

قائد اجلي�ش كلمة يف �سجل الكلية 

الذهبي.

... ورئي�ش االأركان اخلا�سة برئي�ش 

اجلمهورية

بعد ذلك، انتقل العماد قهوجي اإىل الإليزيه 

برئي�ش  اخلا�سة  الأركييان  رئي�ش  التقى  حيث 

تركزت  وقد  بوغا،  بينوا  اجلييرال  اجلمهورية 

الثنائية  العاقات  على  اللقاء  خال  الأحاديث 

بييييييين اجلييييييي�يييسييين 

والفرن�سي.  اللبناين 

العماد  التقى  كذلك، 

مييكييان  يف  قيييهيييوجيييي 

اإقييييامييييتييييه، ميي�ييسيياعييد 

العامة  الإدارة  مدير 

لييلييتيي�ييسييلييح اجليييييرال 

لوك  جييان  املهند�ش 

كومربي�سون.

جوالت

�يييسيييميييليييت زييييييييارة 

على  جييولت  عدة  قهوجي  العماد 

الع�سكرية  اليييوحيييدات  ميين  عيييدد 

الع�سكري  باملتحف  بدًءا  الكربى، 

حيث   ،»Invalides« الفرن�سي 

اطلع على اأق�سامه وعلى حمتوياته 

مدّوًنا كلمة يف �سجله الذهبي.

الكلية  اإىل  تييوّجييه  ذليييك،  بييعييد 

هيئة  رئي�ش  اأقييام  حيث  احلربية 

اأركييييييان اجلييييييييو�ييش الييفييرنيي�ييسييييية 

ع�ساء  حفل  غيييو  ادوارد  الأمرال 

تخّلله  الييزائيير،  الييوفييد  �ييرف  على 

و�سام  قهوجي  جان  العماد  تقليد 

كومندور،  رتبة  من  ال�رف  جوقة 

هييدايييا  تيييبيييادل  اإىل  بييالإ�ييسييافيية 

تذكارية بن اجلانبن.

العماد  اجلي�ش  قائد  زار  التايل،  اليوم  ويف 

Vill a يف اجلوية  القاعدة  من  كيياًّ   قهوجي، 

يف  البحرية   a اجلوية  والقاعدة   ،coublay
املنطقة  قائد  ا�ستقباله  يف  وكان   ،Hyères
البحرية املتو�سطية العماد البحري يان تانغي 

وجتهيزاتها  القاعدة  تنظيم  على  اأطلعه  الذي 

ا  عر�سً بعدها  ليح�ر  املختلفة،  ومهماتها 

برمائًيا يف قاعدة Toulon البحرية �سارك فيه 

الربمائية.  والآليات  والزوارق  ال�سفن  عدد من 

كما زار قائد اجلي�ش مركز التدريب القتايل يف 

.Sissone منطقة

ع�ساء ال�سفارة اللبنانية

خال الزيارة، لّبى العماد قائد اجلي�ش دعوة 

اإىل  ع�ساكر  بطر�ش  ال�سيد  اللبناين  ال�سفر 

اأقامه على �رف �سيفه، يف ح�سور  حفل ع�ساء 

العربية  اجلامعة  ادوارد غييو و�سفر  الأمرال 

يف باري�ش الدكتور نا�سيف حتي وعدد من كبار 

الكلمات  �شّددت  وقد  وامل�ش�ؤولني.  ال�شباط 

املتينة  الروابط  على  احلفل،  يف  األقيت  التي 

العمل  بن لبنان وفرن�سا وجي�سيهما، و�رورة 

امل�سركة  امل�سالح  يخدم  مبا  تعزيزها،  على 

لكا ال�سعبن ال�سديقن.
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اإ�ستقباالت الوزير

الريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�صن،  فايز  ال�صيد  الوطني  الدفاع  وزير  ا�صتقبل 

�صفري هولندا ال�صيد هريو ديبور.

مكتبه  يف  غ�صن،  فايز  الوزير  ا�صتقبل 

يف الريزة، �صفري كوريا ال�صيد يل يونغ ها 

وعر�صا التعاون بني البلدين وعمل الكتيبة الكورية العاملة �صمن اإطار 

قوات الأمم املتحدة املوؤقتة.

يف  ال��دف��اع،  وزي���ر  ا�صتقبل 

�صفرية  ال�����ريزة،  يف  م��ك��ت��ب��ه 

م�صرتكة.  ق�صايا  وبحثا  ايخهور�صت  اجنلينا  ال�صيدة  الأوروب��ي  الإحت��اد 

وقد اأ�صاد الوزير غ�صن مبواقف الإحتاد الأوروبي ودعمه امل�صتمر لبنان. 

وبدورها، اأكدت ال�صيدة ايخهور�صت  »ا�صتمرار دعم الإحتاد لبنان على 

ال�صعد كافة«.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه 

خوان  ال�صيد  ا�صبانيا  �صفري  ال��ريزة،  يف 

كارلو�س غافو وبحث معه يف العالقات بني البلدين وامل�صاركة الإ�صبانية 

يف ال�»يونيفيل«. وقد اأثنى الوزير غ�صن خالل اللقاء على »الدور الذي 

توؤديه الكتيبة الإ�صبانية يف اجلنوب والتعاون القائم مع اجلي�س اللبناين«، 

موؤكًدا »�رضورة ا�صتمرار هذا التعاون وتطويره وتعزيزه«.

ال�صيد  الريزة، �صفري �صوريا  الوزير فايز غ�صن، يف مكتبه يف  ا�صتقبل 

علي عبد الكرمي علي الذي اأطلعه على التطورات يف �صوريا.

وزير الدفاع 

الوطني ي�ستقبل 

ال�سفري الهولندي

...وال�سفري الكوري

...و�سفرية الإحتاد الأوروبي

...وال�سفري الإ�سباين

...وال�سفري ال�سوري
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ال�صيد  الرنوجي  ال�صفري  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�صن،  الوزير  ا�صتقبل 

�صفني اآ�س يف زيارة بروتوكولية للتعارف.

ا�صتقبل الوزير غ�صن، يف مكتبه يف الريزة، �صفري فرن�صا ال�صيد دوين 

بييتون وبحثا مالب�صات الإنفجار الذي ا�صتهدف دورية للوحدة الفرن�صية 

وزير  اأكد  اللقاء  وخالل  املوؤقتة.  املتحدة  الأمم  قوات  اإط��ار  يف  العاملة 

الدفاع الوطني اإن  »العالقة بني اجلي�س وال�»يونيفيل« �صلبة ومتينة ولن تتمكن اأ�صابع العدو والإرهاب من زعزعتها«.

ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الريزة، النائب زياد ا�صود، 

وعر�صا اآخر التطورات.

يف  غ�صن،  الوزير  ا�صتقبل 

امللحق  ال����وزارة،  يف  مكتبه 

اللواء  ال��رو���ص��ي  الع�صكري 

رافيل كورمات�صيف وبحث معه التعاون بني اجلي�صني اللبناين والرو�صي 

واآفاقه و�صبل تعزيزه، وذلك يف ح�صور الكولونيل مك�صيم رابيني.

كتلة   م��ن  وف���ًدا  ال���ريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�صن،  فايز  ال��وزي��ر  ا�صتقبل 

اح، هادي حبي�س ومدير 
ّ
»امل�صتقبل« �صم النواب: عمار حوري، جمال اجلر

دائرة التن�صيق واملتابعة يف مكتب رئي�س الكتلة ال�صيد ماهر اأبو اخلدود. 

وجرى عر�س اآخر التطورات.

...وال�سفري الرنوجي

...وال�سفري الفرن�سي

...والنائب زياد اأ�سود

...وامللحق الع�سكري الرو�سي

...ووفًدا من كتلة »امل�ستقبل«



21

اجلي�ش - العدد رقم 315/314

اآب/اأيلول
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الريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�صن،  فايز  الوزير  ا�صتقبل 

ق�صاة الوزير علي قان�صوه. من  وف��ًدا  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  الوطني،  الدفاع  وزي��ر  ا�صتقبل 

اأبو  املحكمة الع�صكرية يتقّدمه قا�صي التحقيق الع�صكري الأول ريا�س 

غيدا.

يف  مكتبه  يف  الوطني،  الدفاع  وزي��ر  ا�صتقبل 

الريزة، وفًدا من الإحتاد العمايل العام برئا�صة 

ال�صيد غ�صان غ�صن.

ا�صتقبل الوزير فايز غ�صن، يف 

مكتبه يف الريزة، رئي�س الأركان 

اللواء وليد �صلمان.

...والوزير 

علي قان�سوه

...ووفًدا من ق�ساة املحكمة الع�سكرية

...ووفًدا 

من الإحتاد 

العمايل العام

...ورئي�س الأركان اللواء 

الركن وليد �سلمان

الريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�صن،  الوزير  ا�صتقبل 

كالً من الوزير ال�صابق عبد الرحيم مراد والنائب 

ال�صابق كرمي الرا�صي.

...والوزير 

ال�سابق عبد 

الرحيم مراد 

والنائب 

ال�سابق كرمي 

الرا�سي 

كالً  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  غ�صن،  فايز  الوزير  ا�صتقبل  كذلك 

روفايل،  �صعود  ال�صابقني  والنواب  فار�س،  مروان  النائب  من: 

الداوود،  ال�صمد، في�صل  اأحمد حبو�س، جهاد  م�صعود احلجريي، 

وحممد برجاوي، والنائب ال�صابق عدنان طرابل�صي على راأ�س وفد 

اليا�س  ال�صابق  والوزير  الإ�صالمية  امل�صاريع اخلريية  من جمعية 

�صكاف، وامل�صوؤول عن العالقات الدولية يف حزب اهلل ال�صيد عمار 

بلدية  ورئي�س  طنو�س،  ابراهيم  املتقاعد  والعماد  املو�صوي، 

جبيل زياد حّواط. 
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ال�صيدة  بريطانيا  �صفرية  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قاد  ا�صتقبل 

تايلر يف  الع�صكري املقدم جايلز  فران�صي�س ماري غاي يرافقها امللحق 

زيارة وداعية مبنا�صبة انتهاء مهمتها يف لبنان.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س هيئة مراقبة 

الهدنة التابعة لالأمم املتحدة »UNTSO« اللواء جوها كيلبيا يف زيارة 

بروتوكولية مبنا�صبة توليه من�صبه اجلديد.

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، �صفري 

توليه  مبنا�صبة  بروتوكولية  زي��ارة  يف  اآ���س  �صفني  ال�صيد  ال��رنوج  دول��ة 

من�صبه اجلديد يف لبنان.

...وال�سفرية الربيطانية موّدعة

...ورئي�س هيئة مراقبة الهدنة 

التابعة للأمم املتحدة

قائد اجلي�س ي�ستقبل ال�سفري الرنوجي

وزير الدفاع الوطني

وقائد اجلي�س يبحثان 

اأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية

قائد  غ�صن،  فايز  الأ�صتاذ  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

اجلي�س العماد جان قهوجي يف مكتبه يف الوزارة، وبحث 

معه اأو�صاع املوؤ�ص�صة الع�صكرية واحتياجاتها ومهماتها 

املختلفة.
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اأ�صاقفة املوارنة يف  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س 

قرب�س املطران يو�صف �صويف.

قائد  الريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ا�صتقبل 

اجلي�س يف القيادة الو�صطى الأمريكية اجلرنال فن�صنت بروك�س على راأ�س 

وفد ع�صكري مرافق، يف ح�صور ال�صفرية الأمريكية ال�صيدة مورا كونيللي. 

بني  الع�صكري  التعاون  عالقات  تعزيز  �صبل  بحث  الزيارة،  خالل  وجرى 

املقررة  الأمريكية  امل�صاعدات  برنامج  تنفيذ  ومتابعة  البلدين،  جي�صي 

للجي�س اللبناين، ل �صّيما يف جمايل التدريب واللوج�صتية.

النائب غازي زعيرت وجرى  الريزة،  ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف 

بحث خمتلف الأو�صاع الراهنة.

...ورئي�س اأ�ساقفة املوارنة يف قرب�س

...واجلرنال بروك�س

من القيادة الو�سطى الأمريكية

والنائب غازي زعيرت

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، النائب �صيمون اأبي 

رميا وبحثا اآخر م�صتجدات الو�صع على ال�صاحة اللبنانية.

والنائب

�سيمون اأبي رميا
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ملنظمة  الإقليمي  املدير  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  ا�صتقبل 

امل�صوؤولة  �صبلي  ماري  ال�صيدة  ترافقه  غراندي  فيليبو  ال�صيد  الأون��روا 

الإجتماعية والإن�صانية لأهايل املخيمات  الأو�صاع  القانونية، وجرى بحث 

ا يف نهر البارد. ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، وفداً من املجل�س املذهبي الفل�صطينية وخ�صو�صً

الدرزي.

...ووفًدا من منظمة الأونروا

...ووفدًا من املجل�س املذهبي الدرزي

كذلك، ا�صتقبل العماد قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، كالً من:

النائب ال�صابق يحيى �صم�س وتداول �صوؤوًنا عامة، ونائب رئي�س احلكومة ال�صابق اللواء ع�صام ابو جمرا، ومطران الروم الأورثوذك�س يف املك�صيك 

واأمريكا الو�صطى املطران انطوان �صدراوي، واأمني عام املجل�س الأعلى اللبناين - ال�صوري الأ�صتاذ ن�رضي خوري، والقا�صي نبيل �صاري، ورئي�س 

والعميد  فار�س  جناد  ال�صيد  من  كالً  �صم  الإجتماعية،  فار�س  ع�صام  موؤ�ص�صة  من  ووفًدا  مرافق،  وفد  مع  منر  رامي  ال�صيد   »FNB« م�رضف  ومدير 

املتقاعد وليم جملي.

ا�صتقبل قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، امللحق 

انتهاء  ملنا�صبة  وداعية  زيارة  يف  تا�س،  علي  العقيد  الرتكي  الع�صكري 

مهمته يف لبنان، حيث قدم خاللها خلفه املقدم مورات يزيلكوي.

ا�صتقبل قائد اجلي�س، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�صكري الفرن�صي 

العقيد فيليب برتيل.

الع�صكري  امللحق  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�س،  قائد  العماد  ا�صتقبل 

الرو�صي اللواء رافيل كورما�صوف، وتناول البحث التعاون الع�صكري بني 

جي�صي البلدين.

...وامللحق الع�سكري الرتكي مودًعا

...وامللحق الع�سكري

الفرن�سي

...وامللحق الع�سكري الرو�سي
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الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س  ا�صتقبل 

وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، النائب 

الوليد �صكرية الذي قدم له التهنئة مبنا�صبة تعيينه يف من�صبه.

ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، النائب 

هاغوب بقردونيان على راأ�س وفد من حزب الطا�صناق، الذي قدم له التهنئة 

مبنا�صبة توليه من�صبه اجلديد.

ا�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، رئي�س جلنة احلوار اللبناين - 

الفل�صطيني ال�صفري عبد املجيد ق�صري، وبحثا اأو�صاع املخيمات الفل�صطينية يف 

لبنان وبخا�صة مو�صوع اإعمار خميم نهر البارد.

ا�صتقبل اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�صكري 

الرو�صي اللواء رافيل كورما�صوف على راأ�س وفد مرافق، حيث قدموا له التهنئة 

مبنا�صبة عيد اجلي�س وتوليه من�صبه اجلديد، كما جرى بحث عالقات التعاون بني 

اجلي�صني اللبناين والرو�صي.

ا�صتقبل رئي�س الركان اللواء الركن 

وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من 

مركز الدرا�صات ال�صرتاتيجية الأمريكي 

»NESA«، �صم كالً من: م�صاعدة عميد 

ال�صوؤون الأكادميية الدكتورة اآن مويزان، ال�صتاذ املحا�رض الدكتور روبرت 

�صارب، ملحق الدفاع الأمريكي العقيد بول رو�س واملقدم ايريك ماك.

وقد تطرق البحث اإىل التعاون الأكادميي بني املركز واجلي�س اللبناين، 

وبخا�صة برنامج التعاون مع كلية فوؤاد �صهاب للقيادة والأركان للعامني 2011 

و 2012.

رئي�س الأركان ي�ستقبل 

النائب الوليد �سكرية

...ووفًدا من حزب الطا�سناق

...ورئي�س جلنة احلوار اللبناين الفل�سطيني

...وامللحق الع�سكري الرو�سي

...ووفًدا من مركز 

الدرا�سات ال�سرتاتيجية 

»NESA« الأمريكي
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ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن �صلمان، 

يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�صكري الهولندي 

املقدم بول فلو�س وامللحق الع�صكري الكندي 

وداع��ي��ة  زي���ارة  يف  فوري�صتيل  روي  امل��ق��دم 

مبنا�صبة انتهاء مهماتهما يف لبنان.

منهما  ك��الً  �صلمان  ال��رك��ن  ال��ل��واء  قّلد  وق��د 

الف�صية  الدرجة  من  الع�صكري  التقدير  و�صام 

درًعا  لهما  وقّدم  الوطني،  الدفاع  وزير  با�صم 

تذكارًيا با�صم العماد قائد اجلي�س.

ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق 

الع�صكري الفرن�صي يف لبنان العقيد فيليب برتيل على راأ�س وفد مرافق، حيث 

قدموا له التهنئة مبنا�صبة عيد اجلي�س وتوليه من�صبه اجلديد، كما جرى التداول 

يف عالقات التعاون بني اجلي�صني اللبناين والفرن�صي.

ا�صتقبل رئي�س الأركان، يف مكتبه يف الريزة، امللحق الع�صكري الرتكي العقيد 

علي تا�س يف زيارة وداعية قّدم خاللها خلفه املقدم مورات يزيلكوي.

ا�صتقبل رئي�س الأركان اللواء الركن وليد �صلمان، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا من 

رابطة قدماء القوى امل�صلحة برئا�صة العماد املتقاعد ابراهيم طنو�س، حيث قدم 

اأع�صاء الوفد التهنئة للواء الركن �صلمان مبنا�صبة تعيينه، كما جرى التداول يف 

�صوؤون الرابطة ومطالبها.

...وامللحقني 

الع�سكريني

الهولندي والكندي

...وامللحق الع�سكري الفرن�سي

...وامللحق الع�سكري الرتكي

...ووفًدا من رابطة قدامى 

القوى امل�سلحة

ا�صتقبل  ك���ذل���ك، 

رئ��ي�����س الأرك�����ان، يف 

مكتبه يف الريزة، وفًدا 

م���ن م��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل 

الإج��ت��م��اع��ي ال���دويل 

برئا�صة ال�صفري هيثم 

اأبو �صعيد، ووفًدا من 

ال�صباب  لبنان  حركة 

وديع  ال�صيد  برئا�صة 

جمعية  من  واآخ��ر  حنا 

تنظيم الأ�رضة.







اآب/اأيلول

تكرمي

اإعداد: تريز من�سور

ت�صوير: اجلندي هاين ابراهيم
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اجلي�س  تاأ�سي�س  ذكرى  ملنا�سبة 

وال�ستني،  ال�����س��اد���س��ة  ال��ل��ب��ن��اين 

رئا�سة  من�سب  توّليه  وملنا�سبة 

بلدية �سوفر  م جمل�س 
ّ
الأرك��ان، كر

ومناقبيته  لكفاءته  ا 
ً
تقدير �سلمان  وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�س 

الع�سكرية، وذلك خلل حفل فني اأقيم يف ق�رص »دونا ماريا« يف بلدة 

�سوفر.  

م، النواب ال�سادة فادي الهرب، 
ّ
ح�رص احلفل اإىل جانب اللواء الركن املكر

الدين،  خري  مروان  الوزير  ممثلً  حميدية  مروان  ال�سيد  الأع��ور،  فادي 

رئي�س بلدية �سوفر الدكتور يو�سف �سّيا، وعدد من روؤ�ساء بلديات املنطقة 

وخماتريها وم�ضايخها، اإ�ضافة اإىل عدد من ال�ضباط. 

م
ّ
جمل�س بلدية �سوفر يكر

رئي�س الأركان

الل�واء الرك�ن وليد �سلم�ان

الركن  ال��ل��واء  الأرك���ان  رئي�س  و���ص��ول  ف��ور 

�صلمان اإىل مكان الحتفال ا�صتقبلته مو�صيقى 

و.
ّ
اجلي�س بقيادة العقيد املو�صيقي جورج حر

كلمة  كانت  اللبناين،  الوطني  الن�صيد  وبعد 

�ّصيا،  يو�صف  الدكتور  �صوفر  بلدية  رئي�س 

الذي اعترب اأن »تكرمي اللواء الركن �صلمان اإبن 

اإمنا  البار،  واجلبل  عاليه  ومنطقة  ال�صويفات 

العريقة ممثلة  الوطنية  للموؤ�ص�صة  تكرtمي  هو 

اجلمهورية  رئي�س  فخامة  ال�صابق  بقائدها 

احل��ايل  وبقائدها  �صليمان،  مي�صال  العماد 

املوؤ�ص�صة  جعال  فكالهما  قهوجي،  جان  العماد 

بامتياز،  للوطن،  حار�صة  الوطنية  الع�صكرية 

العدوان  كبريين،  حتّديني  اأم��ام  منيًعا  ا  و�صًدّ

الإ�رضائيلي من جهة والإرهاب من جهة ثانية«.

 كما نّوه الدكتور �صّيا مبزايا رئي�س الأركان 
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تكرمي

اإي��اه  وا���ص��ًف��ا  ال��رك��ن �صلمان  ال��ل��واء  اجل��دي��د 

وباللبناين  الناجح  والإداري  ال�صجاع  بال�صابط 

احلقيقي العريق، موؤكًدا »�صعوبة املهمة التي 

عمر  من  الدقيقة  املرحلة  ه��ذه  يف  يت�صلمها 

الوطن«.  

وقّدم الدكتور �صّيا درًعا تكرميًيا با�صم بلدية 

�صكر  ال��ذي  �صلمان،  الركن  اللواء  اإىل  �صوفر 

هو  تكرميه  اأن  واعترب  احلفل،  منظمي  ب��دوره 

وبالتايل  العريقة،  املوؤ�ص�صة  للجي�س،  تكرمي 

هو تكرمي لكل اإن�صان �رضيف يف هذا البلد، وان 

وجوده مع احل�صور الكرمي هو اأكرب تكرمي له. 

اأع�ضاء  مع  التذكارية  ال�ضور  التقاط  وبعد 

فقدمت  الفني،  احلفل  ب��داأ  البلدي،  املجل�س 

العذب و�صلة  ن�رضين حميدان ب�صوتها  الفنانة 

�صّيا،  عفيف  املطرب  اأعقبها  جميلة،  غنائية 

اجلميلة.  واأغ��ان��ي��ه  ب�صوته  احل�����ص��ور  م��ط��رًب��ا 

بو�صلة  خليل  غ�صان  الفنان  اأي�ًصا  و���ص��ارك 

غنائية.

واختتم الحتفال مع فرقة مو�صيقى اجلي�س، 

وغريها  الع�صكر«،  مع  راح  »بّيي  عزفت  التي 

من الأغاين اجلميلة.





يف آلأول من آآب

دمة
لهم السسيوف والفخر وميادين اخل

قبل اأن تنجح ال�سمسش يف فل�ش �سفائرها يف امللعب 

الأخ�رض، كانوا هناك �سفوًفا مرتا�سة، هامات مرفوعة، 

بكامل قيافتهم العسسكرية وهندامهم الأنيق وطّلتهم 

املهيبة، واأي�ًسا بكامل ذكرياتهم املفرو�سة يف حنايا 

�رضح اأقاموا فيه ثالث �سنوات.

دخلوا ال�رضح �سباًبا تتمّلكهم احلما�سة ويقودهم 

الإندفاع، وها هم اليوم على عتبة اخلروج رجالً اأ�سداء. 

ل احلما�سة تنق�سهم ول الإندفاع يعوزهم، واإمنا ميلكون 

اإليهما زاًدا من العزم والتب�رض، ور�سيًدا من القدرات 

والقيم. لقد باتوا على اأمت ال�ستعداد لتسسّلم �سيوف 

املجد والكرامة، وها هي تلمع حتت عني ال�سمسش 

بانتظارهم...

�آب/�أيلول

�إحتفال �لتخريج

آإعدآد:

اإلهام ن�رض تابت

ت�صوير: ا�سكندر البيطار

ربيع �ساهر 
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يف الإنتظار 

�إىل  �ل�ضباط  �لتالمذة  من  �لع�رش�ت  �ن�ضّم   2011 �آب  من  �لأول  �ضباح 

�إىل �خلدمة، تقّلدو� �ضيوفهم معلنني ق�ضمهم وعهدهم  رفاق �ضبقوهم 

�أمام �هلل ولبنان باأن يحفظو� �لوطن وي�ضونو� �إرًثا من �ملناقبية و�لت�ضحية 

و�ل�رشف و�لوفاء.

�ضاعات قبل بدء �لحتفال كانو� خاللها و�قفني ك�ضيوف ل تنحني. ويف 

�جتيازه  حلظة  تذكر  بع�ضهم  و�مل�ضاعر...  �لذكريات  من  كثري  �لنتظار 

�أيام كانت  �أيامه �لأوىل فيه،  عتبة هذ� �ل�رشح منذ ثالث �ضنو�ت، وتذكر 

مبنزلة نقطة على �ل�ضطر، وبد�ية جديدة. بع�ضهم �لآخر تذكر كيف �أم�ضى 

�أن  ما ميكن  �أق�ضى  مريح  فر��ش  �لنوم يف  كان  حينها  �لأوىل،  ماأذونيته 



�آب/�أيلول
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يتمناه، �أما �لطعام �ل�ضهي فرتف كبري...

كثريون منهم ��ضتعادو� لهب �لنري�ن تالم�ش �أج�ضادهم يف معمودية، �أو 

ت�ضاءلو� كيف متكنو� من قيا�ش ملعب �لثكنة بعيد�ن �لكربيت... وكيف 

متكنو� من �لبقاء �أحياء لأيام يف �لعر�ء من دون ز�د �أو من يزودون...

�آخر  �إىل  �ضخ�ش  من  �ختلفت  ورمب��ا  و�مل�ضاعر  �لذكريات  هي  كثرية 

ثمة  و�أن  ع��د�ه،  ما  كل  يجتاح  قوًيا  �ضعوًر�  ثمة  �أن  �لأكيد  لكن  بينهم، 

رو�بط عميقة ن�ضاأت ومنت يف هذ� �ل�رشح خالل �ضنو�ت �لتدريب و�لتعب، 

وكل ذلك �ضوف تخت�رشه حلظات قليلة، كلمات قليلة، ومن ثم خطو�ت، 

وي�ضبح من كانو� تالمذة، �ضباًطا مي�ضون �إىل �خلدمة ويرتجمون عهودهم 

يف ميادينها �ملختلفة.







�آب/�أيلول
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وقائع الإحتفال 

تعلن  �ل�ضاعة  عقارب  بد�أت 

�كتمل  �لبدء.  حلظة  �ق��رت�ب 

و���ض��ول �مل��دع��وي��ن ف��اأط��ّل 

ع���ل���م �جل���ي�������ش وم�����ن ث��م 

و�ضل تباًعا رئي�ش �أركان 

وليد  �لركن  �للو�ء  �جلي�ش 

���ض��ل��م��ان، ق��ائ��د �جل��ي�����ش 

وزير  قهوجي،  جان  �لعماد 

غ�ضن،  فايز  �لوطني  �لدفاع 

مر��ضم  منهم  ل��ك��ل  و�أدي����ت 

�لتكرمي �ملنا�ضبة.

رئي�ش  و���ض��ل  �أن  لبث  وم��ا 

�حل���ك���وم���ة جن���ي���ب م��ي��ق��ات��ي 

ف������اأدي������ت ل�����ه �مل����ر������ض����م 

جمل�ش  ورئي�ش  �لتكرميية، 

�أديت  �لذي  بري  نبيه  �لنو�ب 

له �أي�ًضا مر��ضم �لتكرمي.



�آب/�أيلول
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رئي�ش  و�ضل  متاًما  �لتا�ضعة  يف 

مو�ضيقى  له  فعزفت  �جلمهورية 

�لتاأهب، وبعد تقدمي �ل�ضالح عزف 

حلن �لتعظيم، ثم �لن�ضيد �لوطني. 

حموًطا  �ضليمان  �لرئي�ش  توّجه 

�جلي�ش  وق���ائ���د  �ل���دف���اع  ب���وزي���ر 

�ملدر�ضة  وقائد  �لأرك��ان  ورئي�ش 

�جل��ن��دي  ن�����ض��ب  �إىل  �حل���رب���ي���ة، 

من  �إكليالً  و�ضع  حيث  �ملجهول 

�ل��زه��ر و���ض��ط ع��زف حل��ن �ملوتى 

ولزمة �لن�ضيد �لوطني و�ل�ضهد�ء، 

نن�ضاهم  »لن  جني: 
ّ
�ملتخر و�رشخة 

�أبًد�«.

بعد ذلك توّجه �لرئي�ش �ضليمان 

و��ضتعر�ش  �لأخ�����رش  �مللعب  �إىل 

�لقوى ير�فقه وزير �لدفاع وقائد 

�جلي�ش.
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يف ���ض��م��اء �مل��در���ض��ة �حل��رب��ي��ة ك��ان��ت 

على  ي��ج��ري  م��ا  ت��و�ك��ب  �جل��وي��ة  �لت�ضكيالت 

�لأر�ش، �إذ حّلقت �لطو�فات وطائرتان نفاثتان 

 Cessna Caravan وطائرة  هنرت(  )هوكر 

�إىل  �إ���ض��اف��ة 

خم�ض�ضة  ط���ائ���رة 

لإطفاء �حلر�ئق )�ضيكور�ضكي(.
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من جيل اإىل جيل 

بع��د ت�ضليم طليع �ل�دورة �ملتخرج��ة بي��رق �ملدر�ض��ة �حلربية �إىل طلي�ع 

�ل�ضن��ة �لثانية، تق��ّدم من رئ�ي�ش �جلمه��ورية قائ��الً:  با�ضم هوؤلء �لفتيان 

�أطلب ت�ضمية دورتهم دورة �لعقيد �ل�ضهيد جورج �لرويهب.
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ورّد �لرئي�ش �ضليمان قائالً:

فلت�ضّم دورتكم »دورة �لعقيد �ل�ضهيد جورج �لرويهب«.

�أرو�حهم فد�ء للوطن، فخّلد  �لوفاء ملن قّدمو�  �لقائم على  �لعرف  �إنه 

ذكر�هم، وحمل رفاقهم �لأمانة.
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قراءة املرا�سيم وتسسّلم السسيوف 

طويالً  �نتظرها  �لتي  �حلا�ضمة  �للحظة  �إنها 

�أهاليهم  �نتظرها  كما  �لتالمذة، 

ومدربوهم، وها هو �لتدريب يثمر 

وقد �ضقل قدر�ت �لرجال، و�لعزم 

...�
ً
»يتمظهر« �لتز�ًما وفخر

وزير �لدفاع �لوطني يتلو مر�ضوم 

�لإخت�ضا�ضيني  �ل�ضباط  ترقية 

وتالمذة �ضباط قوى �جلي�ش.

وب������دوره ت���ال وزي�����ر �ل��د�خ��ل��ي��ة 

و�ل���ب���ل���دي���ات م���ر����ض���وم ت��رق��ي��ة 

لقوى  �ل��ع��ام��ة  �مل��دي��ري��ة  �ضباط 

ثم  م��ن  لي�ضّلم  �ل��د�خ��ل��ي،  �لأم���ن 

�إىل  �ل�ضيوف  �جلمهورية  رئي�ش 

طليع  ت��ق��ّدم  �ل��ذي��ن  م�ضتحقيها 

دورت���ه���م م�����ردًد� �ل��ق�����ض��م �ل��ذي 

�ضيكون عنو�ًنا حلياتهم:
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�أقوم  �أن  �لعظيم  باهلل  »�أق�ضم 

علم  على  حفاًظا  كامالً  بو�جبي 

بالدي وذوًد� عن وطني لبنان«.

وب�ضوت و�حد رّدد �ل�ضباط �ملتخرجون: »و�هلل �لعظيم«. و��ضتمعو� مع 

�حل�ضور �إىل كلمة رئي�ش �جلمهورية �لعماد مي�ضال �ضليمان �لذي �أطلق 

جملة مو�قف لفتة، متطرًقا �إىل عدة مو��ضيع وطنية و�ضيا�ضية.
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ح�رضوا االحتفال
ق���ّل���د رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة 

ال�سباط املتخرجني �سيوفهم 

يف ح�سور رئي�س جمل�س النواب 

نبيه بري ورئي�س احلكومة جنيب ميقاتي. كما 

االحتفال،  اإىل  اجلي�س  قيادة  دعوة  لّبى 

الرئي�س فوؤاد ال�سنيورة، نائب رئي�س 

مكاري،  فريد  النواب  جمل�س 

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب 

�سمري مقبل، وزراء ونواب 
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الدبلوما�سية  البعثات  ممثلي  اإىل  و���س��ف��راء، 

وامللحقني  لبنان،  يف  املعتمدين  وال��دول��ي��ة 

الع�سكريني وقائد قوات االأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان و�سباط القيادة، ورئي�س فريق مراقبة 

وروؤ�ساء  الدينية  املرجعيات  وممثلي  الهدنة 

االأمنية،  االأجهزة  وق��ادة  الق�سائية  ال�سلطات 

االإع��ام  و�سائل  وممثلي  ة 
ّ
احل��ر املهن  ونقباء 

واملجتمع املدين، وكبار �سباط اجلي�س والقوى 

االأمنية واأهايل ال�سباط املتخرجني.
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• �ضباط اجلي�ش:
- القوات الربية:

عبد  حممد  اهلل،  عبد  علي  عثمان،  ج��ربان  �سلهوب،  ح�سن  ف��رح،  نقوال 

الرزاق، قا�سم القا�سم، حممد الب�ستاين، مروان ال�سباغ، و�سام اللوي�س، 

جاد  مغام�س،  �سالح  �سليمان،  احلاج  احمد  احلجار،  جوزيف  دندل،  اياد 

هدوان، احمد خالد، امين ن�سابه، مارك الهرب، علي ح�سن، �ساري باز، زاهر 

هال،  ن�سال  ريا،  علي  جابر،  هادي  حممد  عي�سائي،  هاين  الرت�سي�سي، 

امين عبد اخلالق، وليد ال�سيخ، �رشبل نخلة، غ�سن زخيا، ماريو خليل، عبد 

اهلل قا�سم حمية، حممد طفيلي، يون�س بو عرم، �سامي عقل، حممد االدرع، 

الدين،  ابو طه، خ�رش احلجار، علي �ساح �سيف  ابراهيم، عمر  ابو  ريدان 

اني�س ورداين، ايوب يا�سني، عاء عاد، اوادي�س كوفتايان، ح�سني ق�سوع، 

عمر الزين، جاد عوده، نا�رش ابراهيم، جوزيف جربايل، علي عبا�س، 

نبيل ح�سون، بهاء الدين �سعيد، جورج احلد�سيتي، 

جوزيف �سبوحه، احمد املوىل، جميد 

ع��ام��ر، خم��اي��ل ابو 

رجيلي، يو�سف ال�سالوحي، �رشبل �سعد، ملحم رحمه، ح�سام العرب، جوزيف 

جريج، ح�سن االدرع، علي القاق، علي مهدي �سيف الدين، طارق عويدات، 

زياد بزي، جوزيف خليل، بول �سو، روين لوي�س، مهدي احلاين، �سميح 

�ساري  حداد،  نادر  الر�ستم،  جورج  �سلوم،  فيليب  االحمد،  جمد  اجلمال، 

�رشحال، حنا عبدو، فادي ابو رجيلي، كري�ستيان كرم، جورج ال�سامي، جان 

عو�س،  جورج  باخو�س،  دجو  رجيلي،  ابو  �سمري  �سعاده،  �رشبل  احلموي، 

علي احمد، زياد غنام، حممد امل�رشي، ح�سن حمية، فريدي ابي حنا، حممد 

حد�سيتي،  انطوان  فرحه،  �رشبل  طعمة،  ايلي  دوم��ط،  مي�سال  دروي�س، 

علي  الدين،  ن�رش  حازم  ف��واز،  �سايف  حممد  فيا�س،  �سعد  بي�سون،  علي 

ربيع  �سكر،  حممد  عرب�س،  حممد  �ساهني،  ابو  خالد  ن�رش،  �سماح  ع��وده، 

فريحه، اليا�س الطويل، اليا�س عبدو، مي�سال طربيه، زخيا الراعي، جميل 

ال�ساحلي،  فايز  قمح،  ح�سني  طعوم،  مايكل  عويدات،  حممد  �سماحه، 

ايلي مراد، �سيزار حممود، غامن عويدات، مي�سال بعيني، حممد احلجار، 

جوزيف  اخل��وري،  ج��ورج  �سربا،  مهدي  ال�سايغ،  مكرم  رم�سان،  حممد 

الراهب،  اإميل  ال�سمرا،  نقوال  م�سعد،  اليا�س  ع�ساف،  انطان�س  خم��ول، 

زعرور،  العلم، جورج  �رشبل  نخله،  مايكل  احل�سنيه،  رواد  احلكيم،  فرا�س 

حب�سي،  ماريو  غامن،  جان  القعقور،  را�سد 
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فيليب وازن، �سلطان عثمان، حممد ايوب، جورج الرا�سي، ايلي م�سعد، 

عبا�س غ�سن، اليا�س كرم، جورج خني�رش، عبا�س حجازي، مايكل فيجلون، 

جوزيف مرق�س الدويهي، علي مرت�سى، ربيع عطوي، حنا غ�سني، جورج 

اليا�س عو�س، نزيه �سليم، طوين القزي، ادي عيد،  طربيه، روين مراد، 

جهاد ابراهيم، جبور مرون، ر�ساد ابو �سقرا، ايلي اال�سمر، اليا�س عون، 

علي  �سلياتي،  رام��ي  خليل،  ه��ادي  الكفروين،  طوين  زي��دان،  ابو  روين 

دند�س، ريت�سارد اخلويل، جو املر، ريان جنم، ح�سني يزبك، بال الزين، 

وليد �سليقا، �سايد املكاري، ربيع القاموع، ح�سني عوا�سه زريق، احمد 

الطحان، ه�سام قعفراين، �رشبل عون.

- القوات اجلوية:

الدكا�س،  روالن  �رشور،  ح�سني  اجلمّيل،  جورج  يحي،  نبهان  �سو،  ايلي 

جورج عي�سى، حممد البلطه جي.

• �ضباط قوى الأمن الداخلي:
عبداهلل غيث، عبا�س حمزة، ح�سن ب�سارة، معروف املعو�س، جمد فيا�س، 

علي حر�سي، حممد احلاج �سحادة، كري�ستيان �سليبا، ن�رشي �سليقا، اأحمد 

خري�س، اأنطوان داغر، اأحمد االأدرع، علي اأحمد، كرمي ن�رش الدين، 

جاد عبداهلل، حممد التنري، رامي 

عبد  ما�سي،  بول  يو�سف،  اليا�س  العنداري،  عزيز  العيا�س،  �سام  حنا، 

القادر �سبو، طوين منعم، فادي حنا، طوين اأبو رجيلي، عبد احلفيظ فواز، 

فوؤاد منزر، �سفيق جعاره، جاد العرجا، عامر خ�سي�س، رواد الها�سم، حممد 

عبد الرزاق غاييني، طوين البي�رشي، وائل اأبي فرح، ماريو زيتوين، علي 

حممد  قي�س،  حمد  احلوراين،  اأديب  �سليبا،  �سامر  عويدات،  جاد  �سالح، 

اليمن، حممد خروبي، روي عاغه، جو دكمرجيان، رميون اأبو زيد، عفيف 

ب�سري  دغمان،  حممد  الرهبان،  ال�سيخوفا  جريار  �سقري،  عزات  الطويل، 

كامل  ط��وق،  �رشبل  �سليبا،  خ��ازن  ب��دران،  جناح  اخل��ويل،  عماد  ابراهيم، 

ن�سار، حممد بو خليل، جورج عي�سى، دافيدرومان التكلي، يو�سع حبيب، 

رامي يون�س، علي الفوعاين، حبيب حايك، حممد تنيان، لو�سيان احللو، 

جورج  دم�سق،  ح�سني  ق��اوون،  يحي  عبداهلل،  ميكائيل  يزبك،  فريدريك 

بو  ايلي  املقداد،  علي  ب�سيب�س،  نورمن  بول�س،  جوين  املر، 

جربايل، حممود ح�سون، طوين القدي�س. 
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عر�ش التحية 

التحية،  بعر�س  امل�ساركة  القوى  بداأت  اجلمهورية  رئي�س  كلمة  بعد 

املدر�سة  والبيارق،  االأعام  اجلي�س،  مو�سيقى  تباًعا:  و�ساركت 

الرتباء(،  )مدر�سة  التعليم  معهد  احلربية، 

القوات  البحرية،  القوات 
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اجلوية، ال�رشطة الع�سكرية، لواء احلر�س اجلمهوري، لواء الدعم، 

اللواء اللوج�ستي، املديرية العامة لقوى االأمن الداخلي، املديرية العامة 

اجلمارك  مديرية  الدولة،  الأمن  العامة  املديرية  العام،  لاأمن 

البحر،  مغاوير  فوج  املكافحة،  فرع  العامة، 

وفوج  املجوقل،  الفوج 

املغاوير.
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خ���ت���ام���اً، ����س���ار ال�����س��ب��اط 

ال��دورة  ف�سباط  االإخت�سا�سيون 

احلربية،  املدر�سة  ن�سيد  من�سدين  املتخرجة 

البالونات  مع  اأن تطايرت  البي�ساء  القبعات  لبثت  وما 

امللونة، معلنة الفرح والفخر يف حلظة العبور اإىل ميادين اخلدمة 

الفعلية. ثم كانت ال�سورة التذكارية وكوكتيل وتبادل اأنخاب. 
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اإعداد: نينا عقل

جان د�رك �أبي ياغي

ليال �صقر

الأول من اآب 

66 عاًما
بعنو�ن ثابت  

يف عيده 

�ل�صاد�س و�ل�صتني جّدد 

�جلي�س عهوده للوطن موؤكًد� ثباته 

يف م�صرية �حلفاظ عليه، وحفظ �أمانة 

�ل�صهد�ء و�إرث �ل�رشف و�لت�صحية و�لوفاء.

يف �ملقابل، جّدد �للبنانيون عهودهم 

للجي�س موؤكدين تقديرهم م�صريته 

ووفاءهم لت�صحياته مرّددين »66 �ألف 

� قليلة عليك«.
ً
�صكر

وما بني عهود �جلي�س وعهود 

�ملو�طنني، كان �لأول من �آب هذ� �لعام 

م�صاحة وفاء ج�صدت �لكثري من قيمنا 

�لوطنية.

يف �صاحات �ملوؤ�ص�صة كان 

�لحتفال بالعيد �صيوًفا 

جديدة تن�صم �إىل �خلدمة، 

وع�صكريني يحيون ذكرى 

رفاقهم �ل�صهد�ء.

ويف �صاحات �لوطن، 

�أهدى �للبنانيون �إىل 

�جلي�س فرح �ملهرجانات 

وبهجة �لإحتفالت �لتي 

�جتاحها �ملرقط بكل حب...
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املتوفني،  قادته  ذكر  اجلي�ش  م 

ّ
كر اآب،  من  الأول  ع�شية 

با�سم  الزهر  اأكاليل  القيادة،  انتدبتهم  �سباط  فو�سع 

العماد جان قهوجي، قائد اجلي�ش، على اأ�رضحة كل من:

�سهاب يف  عادل  واللواء  غزير،  �سهاب يف  فوؤاد  الرئي�ش   

اميل  والعماد  كفرتيه،  يف  جنيم  جان  والعماد  النبع،  راأ�ش 

الب�ستاين يف حارة �سخر، والعماد ا�سكندر غامن يف �سغبني، 

والعماد حنا �سعيد يف القليعة.

�جلي�س يهّنئ قادته �ل�صابقني

اآب  من  الأول  مبنا�سبة  التهاين  اجلي�ش  قيادة  قّدمت 

ال�سباط  من  وف��ود  زارت  حيث  ال�سابقني،  القادة  اإىل 

اميل حلود، دولة  العماد  الرئي�ش  منازل كٍلّ من فخامة 

خ��وري  فكتور  العماد  ع��ون،  مي�سال  العماد  الرئي�ش 

مرفقة  ال��ورد  باقات  حاملة  طّنو�ش،  ابراهيم  والعماد 

باأطيب التمنيات.

�إحياء ذكرى

�لقادة �لر�حلني



الع�سكريني  ذك��رى  القيادة  اأح��ي��ت  اجلي�ش  عيد  ع�سية 

احتفال  الوطني  الدفاع  وزارة  باحة  اأقيم يف  ال�سهداء، حيث 

قائد  العماد  ممثالً  من�سور  ابراهيم  الركن  العميد  ح�رضه 

ومديرو  وروؤ���س��اء  الأرك���ان  رئي�ش  ن��واب  ح�رض  كما  اجلي�ش، 

الإحتفال تالوة  التابعة للقيادة. تخّلل  الأجهزة واملديريات 

ثم  الع�سكريني،  اإىل  اجلي�ش  قائد  وّجهه  الذي  اليوم«  »اأمر 

جرى عر�ش التحية.

الركن  العميد  و�سع  ال���رزة،  يف  اخلالدين  ن�سب  واأم���ام 

اجلي�ش  قائد  ممثالً  اجلي�ش  عام  مقر  قائد  من�سور  ابراهيم 

اجلي�ش  مو�سيقى  الإحتفال  رافقت  وقد  الزهر،  من  اإكليالً 

يف معزوفة املوتى ولزمة الن�سيد الوطني اللبناين ثم لزمة 

ن�شيد ال�شهداء.

الع�سكرية  املناطق  ق��ي��ادات  مقرات  يف  اأقيمت  كذلك، 

تخّللها و�سع  احتفالت  واجلوية،  البحرية  القوات  وقيادتي 

»اأمر  وتالوة  لل�سهداء  التذكارية  الن�سب  على  زهر  اأكاليل 

�سخ�سيات  ح�سور  يف  التكرمي،  مرا�سم  تاأدية  اإىل  اليوم« 

ر�سمية وروحية وقدماء القوى امل�سلحة، ووفود ع�سكرية من 

القوى امل�سلحة، اإ�سافة اإىل ذوي الع�سكريني ال�سهداء.

وعّمت الحتفالت املماثلة جميع املواقع والثكن.
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قيادة اجلي�ش يف تكرمي ال�سهداء

»�أمر �ليوم« و�أكاليل على ن�صب �جلندي �ملجهول

زيار�ت تهنئة 

للع�صكريني

مل���ن���ا����س���ب���ة 

اآب،  م��ن  الأول 

زارت وفود من 

قيادة اجلي�ش قيادات املناطق الع�سكرية 

وال��ق��وات اجل��وي��ة وال��ب��ح��ري��ة وامل��دار���ش 

اإىل  اإ�سافة  واملواقع  والكليات  واملعاهد 

الألوية والقطع امل�ستقلة.

وق����د ح��م��ل ال�����س��ب��اط ال����زائ����رون اإىل 

الع�سكريني التهاين مبنا�سبة العيد مقرونة 

من  يبذلونه  ملا  بالتقدير 

جهود.
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فرح �ملهرجانات

وزينة �ل�صاحات

بلدية غزير حتتفل بعيد �جلي�س مع 

�ملو�صيقار ملحم بركات 

جان  العماد  اللبناين  اجلي�ش  قائد  برعاية 

اإطار  ويف  عثمان،  زهر  بالعقيد  ممثالً  قهوجي 

تتزامن  التي   2011 غزير  �سيف  مهرجانات 

البلدية،  تاأ�سي�ش  على  ع��اًم��ا   125 م��رور  م��ع 

من  الأول  يف  للجي�ش  ال�سنوي  العيد  ومبنا�سبة 

اآب، اأقام جمل�ش بلدية غزير مهرجاًنا فنًيا اأحياه 

املو�سيقية،  وفرقته  بركات  ملحم  املو�سيقار 

يف ح�سور ح�سد كبر من الفاعليات ال�سيا�سية 

�سعبية  ووف��ود  والبلدية  والفنية  والإجتماعية 

من املناطق املجاورة.

غزير  بلدة  ون�سيد  اللبناين  الوطني  الن�سيد 

القن�سل  غزير  بلدية  رئي�ش  األقى  ثم  اإفتتاًحا، 

فيها  و�سف  كلمة  احل���داد  اإب��راه��ي��م  الدكتور 

الذي  اجلي�ش  بعيد  غزير  تغمر  التي  »الفرحة 

العيون  له  وتتوهج  اعتزاًزا،  القلوب  له  تخفق 

فرًحا، مبواقف قائده ال�سجاع، و�سباطه الأحرار، 

وجنوده الأبرار«.

ومما قاله اأي�ًسا: »يف هذه املنا�سبة املجيدة، 

تذكر غزير بفخر ابنها اللواء الأمر فوؤاد �سهاب 

املوؤ�س�ش والباين والأب الروحي للجي�ش اللبناين، 

التقدير  على  باقية  ب��اأن��ه��ا  ع��ه��ده��ا،  وجت���دد 

واملحبة والوفاء لهذه املوؤ�س�سة العظيمة التي 

الوطن و�رضفه وذخرته...«. ثم قّدم  غدت رمز 

اجلي�ش عربون حب  قائد  درًعا تقديرًيا ملمثل 

عالًيا، ويدافع  الإ�ستقالل  وولء ملن يرفع علم 

عن ال�سيادة جماهًدا، ويذود عن احلرية واحلق 

والكرامة م�ست�سهًدا.

وم��ع اع��ت��الء ال��ف��ن��ان ملحم ب��رك��ات امل�����رضح، 

الكبر،  ال�سهابي  ب�سر  الأمر  �ساحة  اإ�ستعلت 

مع  العمر  م��ن  �سهرة  وك��ان��ت  وط��رًب��ا،  ف��رًح��ا 

اجلي�ش  خ�ش  طاملا  ال��ذي  الكبر  املو�سيقار 

بحبه وتقديره.

�حتفل �للبنانيون بالأول من �آب 

فاأهدو� �جلي�س فرح �ملهرجانات 

وبهجة �لحتفالت وزّينو� �صاحاتهم 

لرجاله، ومل يتاأخرو� يف تكرمي 

�صهد�ئه...



رئي�ش  اأق��ام  اآب،  من  الأول  ذك��رى  مبنا�سبة 

حا�سًدا  احتفالً  الأعلى  امل��ن  بلديات  احت��اد 

ح�رضه  احل��رف،  دي��ر   - يو�سف  م��ار  مدر�سة  يف 

يو�سف  الركن  العميد  لبنان  جبل  منطقة  قائد 

ج��رم��ات��و���ش مم��ث��الً ق��ائ��د اجل��ي�����ش و���س��ب��اط 

و�سخ�سيات وح�سد كبر من املواطنني.

ون�سيد  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهّل 

اجلي�ش،  مو�سيقى  من  ثلة  عزفتهما  اجلي�ش 

كما القيت كلمات يف املنا�سبة قدمت التهنئة 

اإىل اجلي�ش �سباًطا ورتباء واأفراًدا.

وخ����ت����اًم����ا، األ����ق����ى ال��ع��ق��ي��د ال����رك����ن ع��م��ر 

»الأمن  مو�سوع  فيها  تناول  العاكوممحا�رضة 

ومردوده على ال�ستقرار وال�ستثمار«.

�ل�صوير - عني 

�ل�صنديانة

عني   - ال�سوير  بلدية 

اأقامت  ال�سنديانة 

حفلت  التي  مهرجاناتها 

الن�ساطات  من  بالعديد 

قائد  العماد  برعاية 

منا�سبة  وخ�ّست  اجلي�ش، 

بالكثر من  اآب  الأول من 

الإهتمام واحلب.

البلدية  نّظمت  فقد 

حمورها  عمل  ور�سة 

ومن  باجلي�ش،  التعريف 

امل�ساركون  انطلق  ثم 

م�سرة  يف  واملدعوون 

مو�سيقى  اأنغام  على 

امللعب  من  اجلي�ش 

التي  ال�ساحة  اإىل  البلدي 

اأقيم فيها احلفل.

ع�سكري  عر�ش  وبعد 

املغ��اوير،  فوج  ق�ّدم�ه 

الفن�ي  احلف��ل  ب�داأ 

اإحيائه  يف  �سارك  الذي 

 Elefteriades production
.Golden age �وال
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�حتفال يف مدر�صة مار يو�صف

يف دير �حلرف



�رشبا �جلنوبية 

حتيي ذكرى 

�ل�صهد�ء

برعاية قائد اجلي�ش 

قهوجي،  جان  العماد 

الركن  بالعميد  ممثالً 

نبيل اأبو �سالح قائد لواء امل�ساة الأول، نّظمت 

عيد  مبنا�سبة  احتفالً  اجلنوب  يف  �رضبا  بلدية 

اجلي�ش.

عزفته  اللبناين  الوطني  بالن�سيد  الإفتتاح 

مفرزة من مو�سيقى اجلي�ش، بعدها كان الكالم 

غريًبا  »لي�ش  ق��ال:  ال��ذي  اجلي�ش  قائد  ملمثل 

التي  اجلنوبية  دة 
ّ
ال��زم��ر هذه  �رضبا،  بلدة  على 

متثل �سورة م�سّغرة عن لبنان احللم واجلمال، 

اأن  والثقافة،  والفكر  وال��راث  الأ�سالة  لبنان 

ع  م اجلي�ش يف عيده، وتهتف با�سمه وتر�سّ
ّ
تكر

جبينها ب�سعاراته، واأن يتداعى اأبناوؤها ملالقاته، 

طاملا  التي  وهي  واأطفالً،  ن�ساًء  و�سباًبا،  �سيًبا 

بدماء  ترابها  وارت��وى  �سبابها،  بخرة  رفدته 

العدو  مواجهة  يف  ة 
ّ
م��ر غر  وج��رح��اه  �سهدائه 

الإ�رضائيلي الغا�سب.

التي  الوطنية  الأعياد  اإن عيد اجلي�ش هو من 

ر�سالة هذا  انطالًقا من  اأهمية خا�سة،  تكت�سب 

اجلي�ش ودوره... ول �سك اأنكم يف هذه املنطقة 

الغالية من جنوب لبنان، اأكرث من يدرك معاين 

بكل  الإ�رضائيلي  العدو  قاومتم  اأن  بعد  العيد، 

�سرب و�سجاعة، وقّدمتم خرة رجالكم يف �سبيل 

وها  عليه.  الكبر  النت�سار  حتقق  حتى  لبنان، 

اأنتم اليوم تثبتون من خالل روح الت�سامن يف ما 

بينكم، ووقفتكم الأبية اإىل جانب جي�سكم، اأنكم 

وانفتاح  حمبة  وطالب  احلقة،  املواطنية  مثال 

و�سالم، وهذا بالتاأكيد و�سام �رضف رفيع يعلق 

على �سدر كل واحد منكم...«.

وّجه  احللو،  نعمة  ايلي  ال�سيد  البلدية  رئي�ش 

بدوره التحية اإىل العماد قائد اجلي�ش و�سّباطه 

و�سع  وختاًما،  بت�سحياتهم.  م�سيًدا  واأف���راده 

مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش اإك��ل��ي��الً م��ن ال��زه��ر على 

الن�سب التذكاري للع�سكريني ال�سهداء الذين 

�سقطوا يف حرب متوز العام 2006.

وتبنني �أي�ًصا...

اأحيت بلدية تبنني عيد اجلي�ش وذكرى كوكبة 

خالل  ال�����رضف  �ساحة  يف  �سقطوا  ال�سهداء  م��ن 

باحتفال   ،2006 العام  ال�رضائيلي  ال��ع��دوان 

اأقيم يف �ساحة ن�سب ال�سهداء امل�سّيد يف البلدة.

العميد  اجلي�ش،  قائد  ممثل  الحتفال  ح�رض 

ومن  اجلي�ش  من  و�سباط  القّزي  �سمر  الركن 

قيادات  ومن  واملاليزية  اليرلندية  الكتيبَتني 

وعائالت  املنطقة  فاعليات  اإىل  اإ�سافة  اأمنية، 

ال�سهداء الع�سكريني واأهايل البلدة.

مو�سيقى  م��ن  م��ف��رزة  افتتحت  ب��داي��ة، 

الوطني.  الن�سيد  بعزف  الحتفال  اجلي�ش 

�سمت  دقيقة  الوقوف  وبعد 

األقى  ال�سهداء،  لأرواح  اإج��اللًَ 

نبيل  ال�سيد  البلدية  رئي�ش 

ب��دور  فيها  ن���ّوه  كلمة  ف���واز 

اجلنوب.  اأر����ش  على  اجلي�ش 

اجلي�ش  قائد  ممثل  و�سع  ثم 

الن�سب  الزهر على  من  اإكليالً 

و�سّلم  لل�سهداء،  ال��ت��ذك��اري 

كتاب �سكر اإىل رئي�ش البلدية 

واأع�����س��ائ��ه��ا ب��ا���س��م ال��ع��م��اد 

ق��ه��وج��ي. وك����ان اخل��ت��ام مع 

واأغاين  اأنا�سيد  عزفت  التي  اجلي�ش  مو�سيقى 

وطنية.
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معهد بنت جبيل

�لفني

الفني  جبيل  بنت  معهد  نّظم 

اجلي�ش  عيد  ملنا�سبة  احتفالً 

حممود  ال��رك��ن  العميد  ح�����رضه 

امل�����رضي ق��ائ��د ل����واء امل�����س��اة 

بنت  بلدية  ورئي�ش  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  الثامن 

جبيل احلاج عفيف بزي ومدير املعهد الأ�ستاذ غ�سان بزي و�سخ�سيات 

ومدعوون.

الرتباط  عمق  عن  فيها  عرّب  كلمة  بزي  غ�سان  الأ�ستاذ  األقى  بداية 

ب���امل���وؤ����س�������س���ة 

ال���ع�������س���ك���ري���ة 

م����وج����ًه����ا حت��ي��ة 

���س��ب��اط��ه��ا  اإىل 

ثم  واأف�����راده�����ا، 

ك�����ان�����ت ك��ل��م��ة 

البلدية  رئ��ي�����ش 

الذي هّناأ اجلي�ش 

بعيده. 

�سكر  ك���ذل���ك، 

العميد الركن امل�رضي يف كلمته اإدارة معهد بنت جبيل وكل من �ساهم يف 

اإقامة هذا الإحتفال واإجناحه من اأ�ساتذة وطالب واأهايل البلدة واجلوار.

الدبكة  حلقات  عقدت  حني  يف  و�سعرية،  فنية  لوحات  احلفل  تخّلل 

مرافقة الأغاين الوطنية.

�صبعا ترفع �لعلم

عند  احتفالً  للتنمية«،  حمد  »جمعية  اأقامت 

حاجز اجلي�ش �رضقي �سبعا.

قهوجي  ج��ان  العماد  برعاية  ك��ان  الحتفال 

حرقو�ش،  ح�سني  بالعقيد  ممثالً  اجلي�ش  قائد 

الكتيبة  وم��ن  اجلي�ش  م��ن  �سباط  وبح�سور 

اليونيفيل،  ق���وات  �سمن  العاملة  الهندية 

من  و�سباط  حمد  نزيه  ال�سيد  اجلمعية  ورئي�ش 

اجلي�ش وروؤ�ساء بلديات وفعاليات.

الع�سكرية  والتحية  الوطني  الن�سيد  بعد 

ثلة  ق��ّدم��ت��ه��ا  ال��ت��ي 

م�������ن م���و����س���ي���ق���ى 

ن�سيد  وع��زف  اجلي�ش 

لأرواح  حتية  املوتى 

اللبناين  العلم  رفع  مّت  الع�سكريني،  ال�سهداء 

وتاأدية التحية له. واألقى مدير اجلمعية العميد 

التحية  موجًها  كلمة  �رضحان  عفيف  املتقاعد 

ميزة  ال�سهادة هي  »اأن  اإىل  م�سًرا  اجلي�ش  اإىل 

اجلي�ش وجوهره وحقيقته«، ومعلًنا عن »م�رضوع 

�سهداء  اأبناء  موؤ�س�سة  مع  وتواأمة  حمبة  �رضاكة 

اجلي�ش اللبناين«.

اجلمعية  اإدارة  ق��دم��ت  احل��ف��ل،  خ��ت��ام  ويف 

املنظمة درًعا اإىل ممثل القائد، وهو عبارة عن 

اأرزة لبنانية م�سنوعة من بقايا قذائف مدفعية 

�سبعا  بلدة  ا�ستهدفت  التي  الإ�رضائيلي  العدو 

العام 2006.
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�صارع »�جلي�س �للبناين«

يف ر��صيا �لفخار

اجلي�ش  قائد  رع��ى  الفّخار،  را�سيا  بلدة  يف 

لواء  قائد  ع��زام  نزيه  الركن  بالعميد  ممثالً 

اإزاح����ة ال�����س��ت��ار ع��ن لوحة  امل�����س��اة ال��ت��ا���س��ع، 

را�سيا  بلدة  �سارع  ت�سمية  مبنا�سبة  تذكارية 

ال��ف��خ��ار ال��رئ��ي�����ش ب��ا���س��م »����س���ارع اجل��ي�����ش 

اللبناين«.

النائب قا�سم ها�سم و�سباط  الإحتفال  ح�رض 

العاملة  الهندية  الكتيبة  وم��ن  اجلي�ش  م��ن 

�سمن قوات الأمم املتحدة املوؤقتة وفعاليات 

ومواطنون.

بعد الن�سيد الوطني والوقوف دقيقة �سمت 

اإجاللً لأرواح ال�سهداء الع�سكريني، حّيا رئي�ش 

البلدية ال�سيد �سليم يو�سف يف كلمته اجلي�ش 

يف عيده، موؤكًدا اأنه »البداية والنهاية، به نفخر 

باإزاحة  ع��زام  والعميد  ق��ام  ثم  وم��ن  ونعتز«، 

التذكارية. اللوحة  ال�ستارة عن 

وفود يف موقع ر��صيا

و�حتفال يف جمدلبعنا

قلعة  ك�سفية  وجمعيات  مدر�سية  وفود  اأّمت 

واأفراد  ورتباء  لقيادة  التهاين  لتقدمي  را�سيا، 

من  واأندية  جمعيات  قدمت  كما  را�سيا،  موقع 

خمتلف قرى البقاع التهاين للجي�ش بالعيد.

الأخوية  والرابطة  جمدلبعنا  بلدية  واأح��ي��ت 

كلمة  تخّللته  باحتفال  اجلي�ش  عيد  البلدة  يف 

لرئي�ش اجلمعية واأخرى لرئي�ش البلدية.

�آب/�أيلول

�جلي�ش يف عيده
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قد��س و�أكاليل زهر على ن�صب �صهد�ء 

�جلي�س يف �لكورة

اأقامت هيئة ق�ساء الكورة يف »التيار الوطني 

اجلي�ش  �سهداء  اأنف�ش  ل��راح��ة  ��ا  ق��دا���سً احل���ر« 

تريزيا  القدي�سة  مدر�سة  كني�سة  يف  اللبناين، 

يف اأميون. تراأ�ش القدا�ش الأب �سارل ق�سا�ش 

الدفاع  وزير  ب�سام خوري ممثالً  العقيد  وح�رضه 

و�سخ�سيات  غ�سن،  فايز  الأ���س��ت��اذ  الوطني 

وفاعليات  وخماتر  بلديات  وروؤ���س��اء  ر�سمية 

اإىل  احل�سور  توّجه  القدا�ش،  بعد  ومواطنون. 

ل�سهداء  التذكاري  الن�سب  حيث  قلحات  بلدة 

البارد،  نهر  معركة  يف  �سقطوا  الذين  اجلي�ش 

وو�سعت اأكاليل الزهر.

متر�ت
ملوؤ

رش �
ق�

يف 
ية 

صيق
مو�

ية 
م�ص

�أ

ية 
اأم�س  EN FA MI قة 

فر
ت 

اأحي  ،6
ال�6 جلي�ش 

ا عيد  سبة 
مبنا�

من  وفد  ية 
الأم�س �رض 

ح ين. 
لبنا

ال جلي�ش 
ا داء 

ل�سه مًيا 
تكر ية 

مو�سيق

ف 
د الركن يو�س

ن العمي
لبنا

جبل 
قة 

سة قائد منط
جلي�ش برئا�

ط ا
�سبا

ت 
عائال

ىل 
اإ ي، 

قهوج جان 
العماد  جلي�ش 

ا قائد 
ممثالً 

جرمانو�ش 

ق. 
ما فو

نة و
مر 18 �س

داء واأولدهم من ع
ني ال�سه

الع�سكري

م�رشحية 
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يف نيحا

عن  ال��دف��اع  �سبيل  يف  حياتهم  ق��ّدم��وا  مل��ن  ت��ك��رمي��اً 

الدولية،  البقاع  مهرجانات  جلنة  دعت  واأبنائه،  الوطن 

لالأطفال  م�رضحية  ح�سور  اإىل  ال�سهداء  الع�سكريني  اأبناء 

لل�سيدة جيزيل ها�سم زرد، وذلك يف قلعة نيحا الأثرية.



بلدية جديدة �لقيطع

القوى  ق��دام��ى  وراب��ط��ة  القيطع  ج��دي��دة  واأه���ايل  بلدية  نّظمت 

امل�سلحة يف عكار، احتفالً ملنا�سبة عيد اجلي�ش، كرم خالله �سهداء 

اجلي�ش وال�سليب الأحمر اللبناين.

�سهداء  ن�سب  على  اأكاليل  و�سعت  ثم  الوطني،  الن�سيد  بداية 

اجلي�ش يف بلدة جديدة القيطع، ثم األقيت كلمات اأ�سادت بت�سحيات 

اجلي�ش وبطولت ال�سهداء.

اإىل  درًعا  حمود  ال��رازق  عبد  ال�سيد  البلدية  رئي�ش  �سلم  وختاًما، 

عائالت  اإىل  تقديرية  و�سهادات  ودرًعا  اجلي�ش،  قائد  العماد  ممثل 

�سهداء اجلي�ش وال�سليب الأحمر اللبناين.

بلدية �مليناء

باحتفال  اجلي�ش،  عيد  امليناء  بلدية  جمل�ش  واأع�ساء  رئي�ش  اأحيا 

اأقيم يف قاعة املجل�ش البلدي يف امليناء.

ا�ستهّل احلفل بالن�سيد الوطني ون�سيد اجلي�ش عزفتهما فرقة من 

مو�سيقى اجلي�ش بقيادة الرائد اأبولو �سكر.

كما األقيت كلمات من وحي املنا�سبة تقّدمت بالتهنئة اإىل اجلي�ش 

قيادة واأفراًدا، واأثنت على دوره يف الدفاع عن الوطن.

وطنية  واأن��ا���س��ي��د  م��ع��زوف��ات  املو�سيقى  ف��رق��ة  ق��ّدم��ت  بعدها 

و�سعبية.
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عكار �لعتيقة

م��ت بلدي��ة عكار العتيقة اجلي��ش باحتفال 
ّ
كر

العماد  برعاية  البلدة،  ثان��وية  باح���ة  يف  اأقيم 

قائد اجلي�ش ممثالً بالعقيد مروان الأيوبي.

وروؤ���س��اء  ر�سمية  �سخ�سيات  احل��ف��ل  ح�����رض 

وقد  ومواطنون.  وفعاليات  وخماتر  بلديات 

املنا�سبة  يف  القيت  التي  الكلمات  ت�سّمنت 

تقدمي التهاين اإىل قيادة اجلي�ش والع�سكريني 

وكلمة  �سع�ر  ق�سي��دة  كانت  كما  عيدهم،  يف 

عرو�س��ات  اإىل  املنا�سبة،  وح��ي  م��ن  لطفلة 

ع�سكرية واإنزال على احلبال قّدمه��ا ع�سكريون 

م��ن الفوج املجوقل.

الركن  العميد  الفوج  قائد  األقى  اخلتام،  ويف 

اجلي�ش  »دور  فيها  ����رضح  كلمة  ن���ادر  ج���ورج 

ال�سلم  وتكري�ش  ال��وط��ن  حماية  يف  اللبناين 

ال�سعب  لكل  هو  اجلي�ش  »اأن  موؤكًدا  الأهلي«، 

ال�سعب، و�سيبقى املوؤ�س�سة  اللبناين ومن هذا 

ال�سامنة للوحدة الوطنية«.



�آب/�أيلول

�جلي�ش يف عيده

95

�جلي�ش - �لعدد رقم 315/314

زينو� �ل�صاحات

دعوات  اجلي�ش  لّبى  عيده  يف 

ال��ب��ل��دي��ات واجل��م��ع��ي��ات وح��ّل 

احتفالتهم،  املواطنني  م�ساركني  والقرى  البلدات  �ساحات  يف  رجاله 

ا قتالية حب�ست الأنفا�ش. مقّدمني عرو�سً

اإىل م�سم�ش وغلبون واخلاربة ومزرعة  ال�سنديانة،  ال�سوير - عني  فمن 

وحلفد  وال�سفرا  وال��ب��ره  وباتر  ال�سوير،  و�سهور  ونابيه  ي�سوع 

�رضبا  اإىل  ال�سباك(  )ف��رن  النهر  حتويطة  وم��ن  جبيل.  و�سمار 

العتيقة  وعكار  والفرزل  واملرج  ورعيت  وكفرزبد  )النبطية( 

كانت  ع�سقوت...  وبقعاتة  وقبيع  والعي�سية  احلرف،  وراأ�ش 

ال�ساحات منهمكة فرحة با�ستقبال الأفواج اخلا�سة، وكان 

الع�سكريون ال�سيوف واأهل املنزل...
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اإعداد:

روجينا خليل
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مني
ّ
�إ�صاباتهم حولت م�صريتهم ومل تنِه عطــــــــــــــــاء�تهم و�لأول من �آب جمعهم مكر

مبنا�صبة عيد �جلي�س، وكما جرت �لعادة يف كل �صنة، �أقيم �حتفال يف 

نادي �لرتباء �ملركزي يف �لفيا�صية كرمت خالله قيادة �جلي�س جمموعة 

من �لع�صكريني �لذين �أ�صيبو� �إ�صابات بالغة يف �أثناء تاأديتهم و�جبهم. 

من هوؤلء ثمة من ل يز�ل يف �خلدمة �لفعلية، وثمة من �أحيل على �لتقاعد، 

لكّن �جلميع �لتقو� مبنا�صبة �لأول من �آب.

لقاء �لوفاء للوفاء

ح�رض الحتفال رئي�ش جهاز الرعاية وال�سوؤون 

الإجتماعية للع�سكريني القدامى العميد الركن 

قهوجي  جان  العماد  ممثاًل  في�سل  اأب��و  غ�سان 

وكانت له باملنا�سبة كلمة ا�ستهلها بالقول:

»مبنا�سبة عيد اجلي�ش ويف مثل هذا اليوم من 

كل عام، درجت العادة والتقليد اأن يجمعنا مًعا 

هذا ال�رضح، يف لقاء الوفاء للوفاء، حيث جتدد 

املوؤ�س�سة الع�سكرية الإكرام والتقدير لأبنائها 

ويف  والعطاء،  الت�سحية  يف  منارًة  كانوا  الذين 

الذين  اأولئك  وقيمه،  اجلي�ش  ر�سالة  التزام 

الأمل  م��رارات  يتجرعوا  اأن  لأنف�سهم  ارت�سوا 

يف  اأنه  موؤمنني  قانعني  اجل��راح،  على  وال�سرب 

فاأهاًل  والأرواح،  املهج  ترخ�ش  لبنان  �سبيل 

و�سهاًل بكم يف اأح�سان جي�سكم«.

اإ���س��اب��ة  ظ���روف  اختلفت  »رمب���ا  واأ����س���اف: 

وهو  واحًدا  كان  الوفاء  لكن  الآخر،  عن  اأحدكم 

الوفاء للق�سم، والهدف كان واحًدا وهو الذود 

وحرية  ا�ستقاللً  و�سعًبا،  ��ا  اأر���سً ال��وط��ن،  عن 

من  مزيًدا  دائًما  فكانت  النتيجة  اأما  و�سيادة، 

من  للوطن  ا  ونهو�سً للجي�ش،  واملناعة  القوة 
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مني
ّ
�إ�صاباتهم حولت م�صريتهم ومل تنِه عطــــــــــــــــاء�تهم و�لأول من �آب جمعهم مكر

كبواته. ولكم ت�ساورين م�ساعر الفخر والعتزاز، 

عيونكم  يف  ترت�سم  الت�سحية  عظمة  اأرى  واأن��ا 

مع  جنب  اإىل  جنًبا  وجوهكم،  ق�سمات  وعلى 

كل  على  املنت�رضة  العطاء  واإرادة  الأم��ل  ن��ور 

هو  بالتاأكيد  الأمر  وهذا  والعقبات،  ال�سعاب 

احلياة  دورة  ب���اأن  الرا�سخة  قناعاتكم  فعل 

توؤثر  قد  التي  الفرد  اإ�سابة  واأّن  تتوقف،  ل 

ج�سدًيا  جهًدا  املتطلبة  ن�ساطاته  بع�ش  على 

اإبداعه يف نواح  اأن حتول دون  ا، ل ميكن  خا�سً

من خالل  احلقيقة،  اأثبتم هذه  ولطاملا  اأخ��رى، 

منكم  العديد  حققها  التي  الباهرة  الإجن��ازات 

وغرها،  والفنون  والثقافة  الفكر  جمالت  يف 

اجلي�ش  قيادة  من  عالًيا  ا 
ً
تقدير لقت  بحيث 

واأبناء املجتمع اللبناين كافًة«.

وختم العميد الركن اأبو في�سل قائاًل: »كونوا 

على ثقة تامة، باأن ما يحظى به جي�سكم اليوم، 

من احرام وتقدير لدى اللبنانيني جميًعا، هو 

رفاقكم  وجهود  الأب��رار،  �سهدائنا  دم��اء  ثمرة 

وكذلك  التقاعد،  يف  اأو  الفعلية  اخل��دم��ة  يف 

حًيا  �ساهًدا  متثل  التي  امل�ستمرة  ت�سحياتكم 

على تفاين جي�سكم يف الدفاع عن لبنان، وطن 

احلرية والكرامة والإن�سان.

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تبقى  اأن  لكم،  عهدنا 

على عادتها وفية لكم، اأمينًة على ت�سحياتكم، 

�ساهرًة على م�ستقبل عائالتكم، وقريبًة منكم 

يف كل ما حتتاجون اإليه.

قهوجي  ج��ان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د  با�سم 

ح�سوركم،  على  واأ�سكركم  جميًعا،  اأحييكم 

�سائاًل اهلل لكم ولعائالتكم الكرمية، دوام اخلر 

وال�سمو والطماأنينة«.

اأقيم  الح��ت��ف��ال،  ختام  ويف 

حفل كوكتيل للمنا�سبة �رضب 

املوؤ�س�سة  نخب  اجلميع  خالله 

احل���ا����س���ن���ة اب���ن���اءه���ا مب��ح��ب��ة 

وتقدير«.
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موعده مع �مل�ضاعب ثابت ال تعديل فيه، ولقاوؤه بالّنجاح م�ضمون و�أكيد،

فال مكان لكلمة »تر�جع« يف قامو�ضه �لع�ضكري. 

�إنه �بن �مليد�ن، ال يغادره �إاّل ملهّمة، وال يبتعد عنه �إاّل لعمل يف �ضبيل 

�لوطن.

يبذل �جلهد و�لعرق و�لدم، لكّنه ال ي�ضكو.

وي�رسف يف �ل�ّضهر و�النتظار، لكّن �لغفوة مهملة عنده، وموؤّجلة �إىل �أمٍد 

بعيد.

خلطو�ت �أبطاله وقع تعرفه �ل�ّضاحات، وثباته يف مو�جهة �الأنو�ء و�الأخطار 

يحاكي �ضالبة �ل�ضّخر وخلود �الأرز يف �الأعايل. 

�إنه جي�س لبنان يف عيده �ل�ّضاد�س و�ل�ّضتني، ذكرى ت�ضيف �إجنازً� �إىل ما 

�ضبق،ومتّهد الأكرث من �إجناز، و�حل�ضاد د�ئماً هو �لوطن، بوحدته و�ضالمة موؤ�ّض�ضاته 

وكر�مة �أبنائه، ور�ضوخ مكانته يف كّل زمان.

66 عاماً...

 يف �لعطاء
ّ
ون�ضتمر
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جي�س على �ضورة �لوطن

مل يخُل تاريخ لبنان القدمي من جندي يرخي 

وحقول  اأه��ل��ه،  بيت  ف��وق  امل��وؤن�����س��ة  بظالله 

جريانه، وحدود بني قومه، وكانت ر�سالته على 

للغزاة.  والّت�سدي  الطامعني  مواجهة  ال��دوام 

اإالّ اأن االنط�القة احلديثة جلي�سه عرفت نواتها 

ال�سلطات  اأن�ساأت  حني   ،1916 العام  االأوىل 

التابعة  ال�رشق«  ب�»فرقة  ع��رف  ما  الفرن�سية 

اإليها عدد من  للجي�ش الفرن�سي، والتي ان�سّم 

يوماً  تطَوّر  لبنانياً  كياناً  م�سّكلني  الّلبنانيني 

بعد يوم، حتى كان العام 1926، تاريخ اإن�ساء 

نواة  �سّكل  الذي  اللبنانية«،  القنا�سة  »فوج 

اجلي�ش اللبناين يف املراحل الالحقة. 

اإالّ اأّن �رشاعاً حاّداً ن�ساأ يف اأواخر الثالثينّيات من 

الفرن�سية:  القوات  القرن املا�سي، بني طريف 

وتلك  جهة،  من  في�سي  حلكومة  التابعة  تلك 

من  احل��رة(  )فرن�سا  ديغول  حلكومة  التابعة 

�إىل  �للبنانيني  �ل�ضّباط  دفع  ّما  �أخ��رى،  جهة 

العام  اجتماعهم املعروف يف زوق مكايل  عقد 

اأن���ه  م��ق�����س��م��ني   ،1941

ت��ك��ون لهم  ل��ن 

اإالّ  يعملوا  ولن  الوطنية،  بحكومتهم  اإالّ  عالقة 

يف �سبيل وطنهم لبنان، وموّقعني على وثيقة 

تاريخية بهذا اخل�سو�ش.

الع�سكرية  الوحدات  �سّم  مّت   1943 العام 

واح��دة  قطعة  يف  عمالنياً  املنت�رشة  اللبنانية 

ا�ستاأنفت  اخل��ام�����ش،  ال��ل��واء  ب��ا���س��م  ع��رف��ت 

الفرن�سية  القوات  جهازية  يف  مبعظمها  العمل 

الثالث،  الفوج  اأي  القّنا�سة،  فوج  با�ستثناء 

اللبنانية  احلكومة  بت�رشف  و�سعه  مّت  ال��ذي 

غداة اإعالن اال�ستقالل. 

ال�سلطات  بني  �سعبة  مفاو�سات  ذلك،  تلت 

اللبناين  اجلي�ش  ت�سّلم  واحللفاء حول  اللبنانية 

ب�سكل كامل، اأف�ست اإىل �سدور قرار عن هيئة 

 - الفرن�سية  املختلطة  القيادة  ح�رب  اأرك��ان 

اللبناين  اجلي�ش  بانتقال  ق�سى  االإنكليزية، 

الزعي�م  بقيادة  اللبنانية  ال��دول��ة  كنف  اإىل 

ف��وؤاد �سه�اب، وذلك اعتباراً من ال�ّساعة �سفر 

التاريخ  وهو   ،1945 العام  اآب  من  االأول  من 

اجلي�ش  لتاأ�سي�ش  الر�سمي 

اللبناين.

ع�سكري  اح��ت��ف��ال  اأق��ي��م  املنا�سبة  ول��ه��ذه 

املتحف  منطقة  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  اأمام 

ال�سيخ  اجلمهورية  رئي�ش  ح�رشه  ب���ريوت،   -

�لعلم  رفع  مع  بالتز�من  وذلك  �خلوري،  ب�ضارة 

�للبناين ب�ضورة نهائية فوق جميع �ملوؤ�ض�ضات 

البالد  اأق�سم جي�ش  الذي  العلم  احلكومية، هذا 

برّمته »اأن يقوم بواجبه كامالً حفاظاً عليه...«.

مهّمات ثابتة

اجلي�ش  ي��ت��وىل  ال��ت��ي  ال��رئ��ي�����س��ة  ��ة  امل��ه��َمّ

العدو  �سد  لبنان  عن  الدفاع  هي  بها،  القيام 

االإ�رشائيلي، الذي يرتب�ش به، ويتحنّي الفر�سة 

�أر�ضه،  خري�ت  على  لالنق�ضا�ض  �لأخرى،  تلو 

اأن  اإالّ  ���س��ع��ب��ه.  وم��ن��ج��زات 

ي��دف��ع  مل  ذل����ك 
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اهتمامها  تقلي�ش  اإىل  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

قد  العدو  هذا  اأن  خ�سو�ساً  االأمنية،  باالأو�ساع 

�سمومه  بث  على  ي��زال،  وال  املا�سي  يف  داأب 

لوجود  ت��ري��راً  امل��م��ّي��ز،  الوطني  ن�سيجنا  يف 

االآخر وال يعرتف  الذي يرف�ش  العن�رشي  كيانه 

بحقوقه.

كما اأّن االإرهاب، وهو اخلطر ال�سامل باعرتاف 

ب��االأم��ن  ال��ع��اب��ث��ون  ال��ع��امل ك��ّل��ه، واإىل ج��ان��ب��ه 

واخلارجون على القانون، قد حّتموا تخ�سي�ش 

املوؤ�س�سات  على  حفاظاً  للداخل،  كبري  جهد 

ما  اإىل  وب��االإ���س��اف��ة  ل��ل��م��واط��ن��ني.  وح��م��اي��ًة 

اأبناء  على  اأي�ساً  اللبناين  اجلندي  يطّل  �سبق، 

جمتمعه من نوافذ االإمناء واالإعمار يف قطاعات 

قريبة  بندقيته  �إبقاء  مع  خمتلفة،  و�هتمامات 

منه، حتت نظره، ويف متناول 

�ساعديه.

• �لدفاع عن �لوطن:
احلياة  اإىل  ان�����س��وائ��ه  ف��ور  اجل��ن��دي  يق�سم 

واأن يذود عن  اأن يحمي علم بالده،  الع�سكرية 

تن�ساأ  اأن  اأق��داره  من  كان  ال��ذي  لبنان،  وطنه 

متار�ش  انفكت  ما  عن�رشية،  دولة  حدوده  على 

االعتداء تلو االآخر على اأر�سه و�سعبه، كما قامت 

الفل�سطينيني  االأ�سقاء  من  كبري  ق�سم  بتهجري 

متنع  �حلا�رض  يومنا  حتى  تز�ل  ول  �أر�ضه،  �إىل 

عر�ش  �ساربة  ديارهم،  اإىل  العودة  حق  عنهم 

�لدولية  و�ل��ق��ر�ر�ت  �ملو�ثيق  بجميع  �حلائط 

م�سريها،  تقرير  يف  ال�سعوب  حّق  ترعى  التي 

وتاأمني مطالبها امل�رشوعة.

ولقد كان اجلي�ش دائماً على قدر امل�سوؤولية 

وهو  خا�ش  بحيث  الدفاعي،  واجبه  تنفيذ  يف 

اأوىل معاركه  العام 1948،  مل يزل فتياً خالل 

ا�ستطاع  التي  املالكية،  بلدة  يف  البطولية 

الرغم  على  االإ�رشائيلي،  العدو  من  حتريرها 

من عدم �لتكافوؤ يف مو�زين �لقوى، ثم تو�لت 

املواجهات  �سل�سلة  ذلك  بعد 

مع هذ� �لعدو، ل �ضّيما يف منطقة �ضوق �خلان 

 - ياحون  بيت  حم��وري  وعلى   ،1970 العام 

تبنني وكفرا - ياطر العام 1972، ويف �سور 

 1978 العام  باجتياحي  م��روراً   ،1975 العام 

احل�ساب  ت�سفية  وعمليتي   ،1982 وال��ع��ام 

العام 1993، وعناقيد الغ�سب العام 1996، 

العام  واأن�����س��اري��ة  �ساليم  ع��رب  وم��واج��ه��ات 

و�سوالً   2006 العام  مت��وز  وع��دوان   ،1997

العام  من  اآب  �سهر  يف  العدي�سة  مواجهة  اإىل 

�ضجاعة  بكّل  �جلي�ض  ت�ضدى  حيث  �ملا�ضي، 

وب�ضالة لدورية �إ�رض�ئيلية معادية �جتازت �خلط 

اأرا���شٍ  اإىل  املذكورة  البلدة  خ��راج  يف  التقني 

متحفظ عنها لبنانياً، وقد ح�سل ا�ستباك ا�ستمر 

االأ�سلحة  العدو  فيه  ا�ستخدم  �ساعات،  لعدة 

املدنيني،  ومنازل  اجلي�ش  مراكز  �سد  الثقيلة 

�لأمر �لذي �أدى �إىل ��ضت�ضهاد ع�ضكريني �ثنني 

فيما  بجروح،  اآخرين  واإ�سابة  اإعالمي  ومواطن 

وقد  و�جلرحى.  �لقتلى  من  عدد  للعدو  �ضقط 

املعتدية  الدورية  بان�سحاب  املواجهة  انتهت 

وب��ق��ي��ت  م���راك���زه���ا،  اإىل 

يف  �جلي�ض  قوى 
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حالة جهوزية تامة حت�سباً الأي طارئ.

من  ع�رش  اخلام�ش  يف  النكبة  ي��وم  ومبنا�سبة 

ال��ع��دّو  اأق��دم��ت ق���وات  اأي���ار امل��ن�����رشم،  �سهر 

املحت�سدين  من  ع��دد  على  النار  اإط��الق  على 

اجلنوبية،  احل��دود  عند  العّزل  الفل�سطينيني 

العودة  وح��ق  اأر�سهم  با�ستعادة  املطالبني 

��ضت�ضهاد عدد منهم وجرح  �إىل  �أّدى  ما  �إليها، 

حالة  يف  �جلي�ض  ق��وى  و�ضعت  وق��د  �آخ��ري��ن. 

قامت  كما  �ملجزرة،  تلك  �إثر  ق�ضوى  ��ضتنفار 

باإجر�ء �لتن�ضيق �لالزم مع �لقو�ت �لدولية ملنع 

وانتهاك  اجلموع،  ا�ستهداف  يف  العدو  متادي 

اللبنانية. ال�سيادة 

ويف اخلام�ش من �سهر حزيران، يوم النك�سة، 

يف  ح�سل  ما  تكرار  عدم  على  القيادة  حر�ست 

�سالمة  على  منها  حفاظاً  ال�سابقة،  املنا�سبة 

اإ�رشائيل  الإعطاء  ومنعاً  الفل�سطينيني،  االأخ��وة 

همجيتها  م��ار���ض��ة  يف  ل��ل��ت��م��ادي  ح��ج��ة  �أّي 

املحتّجني  على  ب��االع��ت��داء  ���س��واء  امل��ع��روف��ة، 

اأو بتنفيذ عدوان جديد على  بالقتل واخلطف، 

ت  ح�رشّ ق��د  ت��ك��ون  لبنان 

ل����ه م����ن ق��ب��ل، 

وتنتظر الذريعة للبدء به على الفور. 

وقد اأّكد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف 

اأمر اليوم الذي وجهه اإىل الع�سكريني مبنا�سبة 

�أن  و�لتحرير،  للمقاومة  ع�رضة  �حلادية  �لذكرى 

دفاعاً  اجلنوب  الوطن يف  ثغور  عند  انت�سارهم 

اإ�رشائيلي،  ع��دوان  اأي  �سد  وت��راب��ه  اأه��ل��ه  ع��ن 

بالتالحم  املنطقة  يف  اال�ستقرار  على  وحفاظاً 

مع  �لوثيق  وبالتعاون  �مل��ق��اوم،  �ضعبهم  مع 

القوات الدولية املوؤقتة يف لبنان، هو يف �سلب 

البداية  منذ  له  اأنف�سهم  ن��ذروا  ال��ذي  واجبهم 

واأق�سموا يف �سبيله ميني الوالء.

�ملتحدة  �الأمم  ق���و�ت  م��ع  �ل��ت��ع��اون   •
�ملوؤقتة يف لبنان:

اجلي�ش  ح��ر���ش  با�ستمرار  ال��ق��ي��ادة  اأّك���دت 

وتنفيذ  اجلنوبية،  امل��ن��اط��ق  ا�ستقرار  على 

بالتن�سيق  وذلك  كاملة  ب�سورة   1701 القرار 

و�ل��ت��ع��اون �ل��د�ئ��م��ني م��ع �ل��ق��و�ت �ل��دول��ي��ة، 

اإىل  عينه،  ال��وق��ت  يف  الف��ت��ًة 

ال يقت�رش على  اال�ستقرار  اأن احلفاظ على هذا 

بل  امل��ذك��ور،  ال��ق��رار  اللبناين  اجلانب  ال��ت��زام 

يرتبط �أي�ضاً ب�ضلوك ونّيات �جلانب �لإ�رض�ئيلي 

يف  لبنانية  اأرا�����شٍ  احتالله  يف  ي�ستمر  ال���ذي 

الغجر ومزارع �سبعا وتالل كفر�سوبا، ويوا�سل 

يف  وال��ت��م��ادي  لبنان  �سد  ت��ه��دي��دات��ه  اإط���الق 

انتهاك �سيادته، بحيث بلغت خروقاته اجلوية 

و�لبحرية و�لربية �لأر��ضي �للبنانية منذ مطلع 

هذا العام ولغاية االأول من �سهر متوز الفائت 

نحو 625 خرقاً. 

ويف اإطار هذا التعاون بني اجلانبني ولتاأكيد 

الوطن،  ت��راب  من  �سر  بكّل  اجلي�ش  مت�سك 

له،  �لتابعة  �لتقنية  �للجان  �إح���دى  تو��ضل 

�إع��ادة  عملية  �لدولية،  �لقو�ت  مع  بالتعاون 

عند  �لأزرق  �خل���ط  ت��ع��ل��ي��م 

حيث  احل�����دود، 
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بليدا،  حتى  اللبونة  من  املمتد  الق�سم  اأنهت 

منذ  �لتي مت تعليمها  �لنقاط  بلغ جمموع  وقد 

بدء عمل اللجنة وحتى تاريخه 83 نقطة.

�إىل  وقت  من  �جلي�ض  يجري  �أخ��رى،  جهة  من 

م�سرتكة  ورم��اي��ات  وم��ن��اورات  تدريبات  اآخ��ر، 

م�ضتوى  رف��ع  بهدف  �مل��ذك��ورة،  �ل��ق��و�ت  م��ع 

والتحقق  اجلانبني،  بني  امل��ي��داين  التن�سيق 

من القدرة على مواجهة اأي طارئ، اإ�سافة اإىل 

تعزيز �لكفاءة �لقتالية لدى �لع�ضكريني.

• �حلفاظ على �الأمن و�ال�ضتقر�ر:
انطالقاً من اإميانها الرا�سخ، باأن االأمن ال�سليم 

مناخ  على  للحفاظ  االأوىل  ال�سمانة  ي�سّكل 

القيادة  اأّك��دت  لبنان،  به  ينعم  ال��ذي  احلرية 

مواقف  تباين  اأن  ة، 
ّ
م��ر غري 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ني 

الداخلية  ال�سيا�سية  الق�سايا  جتاه  واآرائ��ه��م 

االأ�سا�ش ظاهرة دميقراطية  املطروحة، هو يف 

بالثوابت  مي�ّش  ال  كان  اإذا  خ�سو�ساً  �سحّية، 

�لتباين  هذ�  ربط  لكن  �لوطنية،  و�مل�ضّلمات 

الذي  هو  وال��ت�����رشذم،  االنق�سام  مب�سطلحات 

امل�سموح  غري  ومن  الوطن،  على  خطراً  ي�سّكل 

وحتويلها  �لأر�����ض،  على  �خل��الف��ات  �إ���ض��ق��اط 

وت�����رشب  امل��واط��ن��ني،  اأم���ن  ت��ه��دد  فتنة  اإىل 

فاخلالف  ال�سميم.  يف  الوطنية  املكت�سبات 

اأّم���ا  ال�سيا�سية،  ب��ال��ط��رق  ُي��ح��ّل  ال�سيا�سي 

و�جب  وم��ن  للجميع،  مقّد�ض  حق  فهو  �لأم��ن 

الع�سكرية احلفاظ عليه مهما بلغت  املوؤ�س�سة 

الت�سحيات.

وامل��ه��م��ات االأم��ن��ي��ة امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق 

بعد  يوماً  كثافة  تزداد  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

االأح��داث  وت�سابك  املرحلة  لدّقة  لي�ش  ي��وم، 

الزدياد  اأي�ساً  بل  فح�سب،  واخلارج  الداخل  يف 

اأم��راً  عليه  االعتماد  واعتبار  باجلي�ش،  الثقة 

ا�ستحقاق  ك��ِلّ  عند  طبيعياً 

وغداة اأي حدث. 

على  املهّمة  ه��ذه  اأدائ��ه  يف  اجلي�ش  ويرتكز 

االأ�س�ش التالية:

�لأم��ن��ي��ة،  �ل��ق��وى  م��ع  �ل��د�ئ��م  �لتن�ضيق   -

واحلر�ش على تكامل العمل يف ما بينها. 

يف  الع�سكرية  للوحدات  الفاعل  احل�سور   -

خمتلف �ملدن و�لبلد�ت و�لقرى �للبنانية.

عنا�رش  ن�ساطات  عن  امل�ستمر  التق�سي   -

باالأمن،  والعابثني  والعمالة،  االإرهاب  �سبكات 

اإىل  وت�سليمهم  توقيفهم  حتى  ومالحقتهم 

الق�ساء.

- �لتدخل �لفوري لدى ح�ضول حو�دث �أمنية، 

طبيعتها  اإىل  االأو�ساع  واإعادة  حما�رشتها  بغية 

بال�رضعة �لق�ضوى.

لت�ضدير  م��ر�ً  �أو  مقر�ً  لبنان  جعل  ع��دم   -

ويف  ال�سقيقة،  العربية  ال���دول  اإىل  الفتنة 

ما  انعكا�سات  م��ن  ال��وط��ن  حت�سني  املقابل 

يجري من اأحداث خارج حدوده.

وقد كان من ح�سيلة االإجراءات االأمنية التي 

اتخذها اجلي�ش ما ياأتي: 

ت���وق���ي���ف   -
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للعدالة،  املطلوبني  االأ�سخا�ش  من  كبري  عدد 

و�آخرين لرتكابهم جر�ئم وخمالفات م�ضهودة، 

امل��خ��درات  ب��االأم��ن، وح��ي��ازة  ب��االإخ��الل  تتعلق 

وت��د�ول  �لتهريب  ومار�ضة  بها،  �لإجت���ار  �أو 

والذخائر،  االأ�سلحة  وحيازة  امل��زّورة،  العمالت 

وقيادة  �رشعية،  اإق��ام��ات  دون  من  والتجوال 

�سيارات ودراجات نارية من دون اأوراق ثبوتية. 

البحث  عمليات  يف  الفاعلة  امل�����س��ارك��ة   -

الذين  االأ�ستونيني  املواطنني  عن  والتحري 

الفائت،  اآذار  �سهر  خالل  اختطفوا  قد  كانوا 

تفتي�ض،  نقاط  �إق��ام��ة  من  ذل��ك  �قت�ضى  وم��ا 

وجمع  م�ضبوهة،  �أماكن  دهم  عمليات  وتنفيذ 

حتى  بهم  املتعلقة  واملعطيات  املعلومات 

حتريرهم خالل �سهر متوز الفائت.

النظام يف عدد  اإعادة فر�ش  - امل�ساهمة يف 

عنيفة  احتجاجات  �سهدت  التي  ال�سجون  من 

من قبل بع�ض �ملوقوفني، و�لتعامل مع هوؤلء 

لوقوع  منعاً  فائقة،  ودق��ة  كبرية  مب�سوؤولية 

اإ�سابات يف �سفوفهم. 

- م�ضاندة قوى �لأمن يف 

�لتعديات  قمع 

على االأمالك العامة واخلا�سة.

�لربية و�لبحرية  �لت�ضدد يف �ضبط �حلدود   -

على  خ�ضو�ضاً  �لع�ضكرية  �ل��ق��وى  وت��ع��زي��ز 

�لت�ضلل  �أعمال  منع  بهدف  �ل�ضمالية،  �حل��دود 

�سالمة  على  واحلفاظ  باالجتاهني،  والتهريب 

التي  االأم��ن��ي��ة  االأح�����داث  امل��واط��ن��ني يف ظ��ل 

ح�سلت بالقرب من تلك املنطقة. 

�إت��الف  عملية  يف  �لأمنية  �ل��ق��وى  م���وؤ�زرة   -

املزروعات املمنوعة يف بع�ش املناطق.

• مكافحة �لتج�ّض�س:
منه  ورغ��ب��ة  �خلبيثة،  خمططاته  يف  مت��ادي��اً 

يزال  ال  اللبناين،  الداخل  ا�ستقرار  زعزعة  يف 

ببع�ش  االإي��ق��اع  اإىل  يلجاأ  االإ���رشائ��ي��ل��ي  ال��ع��دو 

بغية  ال�سعيفة،  النفو�ش  ذوي  من  االأ�سخا�ش 

وهناك،  هنا  وتخريبية  جت�س�سية  اأعمال  تنفيذ 

لهذا  كعادته  باملر�ساد  اجلي�ش  بقاء  لكّن 

من  يكفي  مبا  اللبناين  ال�سعب  وحتّلي  اخلطر، 

اأّدي��ا  ق��د  وال��وع��ي،  احل�سانة 

�لعدو، عرب توقيف عدد  �إف�ضال خمططات  �إىل 

كبري من هوؤالء العمالء، واإحالتهم على الق�ساء 

اآخرين م�ستبه  املخت�ش، ومتابعة التق�سي عن 

فيهم.

ويف �سياق مت�سل، متّكنت مديرية املخابرات 

يف اجلي�ش من ك�سف ثالث منظومات اإ�رشائيلية 

منطقة  يف  زرعت  االأوىل  والت�سوير،  للتج�س�ش 

ت�سل  عالية  فنية  بتقنية  تعمل  وهي  �سنني، 

ب�ضكل  �مل��دى  بعيدة  �أه���د�ف  ك�ضف  ح��د  �إىل 

اأر�سية  اأه���داف  اإح��داث��ي��ات  دق��ي��ق، وحت��دي��د 

لت�سهيل �رشبها. 

وهي  الباروك،  مرتفعات  يف  زرعت  والثانية 

�إحد�هما  حتوي  مّوهتني  �ضخرتني  عن  عبارة 

البقاع  بلدات  معظم  يغطي  ا�ستقبال  جهاز 

�إىل  �لغربي و�لأو�ضط و�ضولً 

املناطق  بع�ش 
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اجلنوب  ب��ل��دات  م��ن  ك��ب��رياً  وع���دداً  ال�سورية، 

و�ضولً �إىل حدود فل�ضطني �ملحتلة، �أّما �لأخرى 

من  كبرياً  ع��دداً  ت�سم  حاوية  عن  عبارة  فهي 

الركائم تكفي لتغذية اجلهاز عدة �سنوات. 

مّوهة  �ضخرة  ب�ضكل  �أي�ضاً  زرعت  و�لثالثة 

وه��ي  ���ض��ور،  م��دي��ن��ة  ق���رب  �ضمع  منطقة  يف 

البيا�سة  من  اجلنوبي  ال�ساحل  تغطية  توؤّمن 

طائرات  بوا�سطة  ت�سغيلها  ويتم  �سور،  حتى 

اال�ستطالع. 

• �لت�ضدي لالإرهاب:
دول  يتهّدد  �سامالً  خ��ط��راً  االإره���اب  يعتر 

الوا�سح  النقي�ش  ي�سّكل  كونه  قاطبة،  العامل 

وي�سعى  والعقائدي،  والثقايف  الفكري  للتنوع 

�لإن�ضاين  �لتقارب  منع  �إىل 

ب��ني ال�����س��ع��وب، 

وفر�ض �لر�أي �لو�حد على �جلميع، وهو بالتايل 

نقي�ش ال�سيغة اللبنانية القائمة على التالقي 

و�لن�ضهار بني خمتلف مكّونات �ل�ضعب. 

ول��ق��د واج���ه اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين االإره����اب يف 

مراحل متعددة، خ�سو�ساً يف معركة نهر البارد 

من  كبرية  قافلة  خاللها  قدم  التي  البطولية، 

ال�سهداء واجلرحى واملعوقني. واليوم، يوا�سل 

ر�سد هذا العدو اخلطر واال�ستعداد ملواجهته، 

النائمة،  خالياه  عن  امل�ستمر  التحري  خالل  من 

خا�سة  قتالية  ومت��اري��ن  م��ن��اورات  وتنفيذ 

اخل��رات  تبادل  اإىل  باالإ�سافة  ال�ساأن،  بهذا 

�جليو�ض  مع  �ملو�ضوع  هذ�  حول  و�ملعلومات 

�ل�ضقيقة و�ل�ضديقة، لأن �لق�ضية تهم �جلميع.

�مل�����ض��اه��م��ة يف �الأع���م���ال �الإمن��ائ��ي��ة   •
و�الإن�ضانية:

التي  واالإن�سانية  االإمنائية  املهمة  ت�سّكل 

ي�ضطلع بها �جلي�ض، �أحد وجوه �رتباطه �لوثيق 

باملجتمع �ملدين، وقد �ضملت 

ال��وح��دات  م�ساهمة  ت���زال،  وال  امل��ه��ّم��ة  ه��ذه 

ال�����س��واط��ئ،  تنظيف  ح��م��الت  يف  الع�سكرية 

�لأثرية،  و�ملو�قع  �ل�ضياحية  �ملر�فق  وتاأهيل 

ال��غ��اب��ات،  ت�سجري  واإع����ادة  احل��رائ��ق  واإط��ف��اء 

وتركيب ج�ضور موؤقتة و�ضق طرقات يف �لقرى 

املوؤ�س�سات  بع�ش  رف��د  جانب  اإىل  النائية، 

ال��ر���س��م��ي��ة واالأه��ل��ي��ة ب���اخل���رات وال��و���س��ائ��ل 

اإخ��الء  عمليات  وتنفيذ  الب�رشية،  وال��ط��اق��ات 

كو�رث  �أو  �أمنية  �أح��د�ث  ح�ضول  لدى  و�إنقاذ 

عنها،  ال��ن��اج��م��ة  االأ������رشار  وت��خ��م��ني  طبيعية، 

وتقدمي اخلدمات الطبية كّلما دعت احلاجة.

ويف جمال يت�سل باالأمن واالإمناء معاً، يوا�سل 

باالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز 

مع  بالتعاون  �جلي�ض  يف  �لهند�ضة  ووح���د�ت 

جليو�ش  تابعة  وف��رق  حكومية  غري  منظمات 

�سقيقة و�سديقة، اأعمال اإزالة االألغام والقنابل 

االإ�رشائيلي  ال��ع��دو  خّلفها  ال��ت��ي  العنقودية 

 550،000 نحو  والبالغ�ة  اجلنوب،  يف  وراءه 

وقد  عنقودية.  قنبلة  مليون  من  واأك��ر  لغم 

اإزال��ة  ت��اري��خ��ه،  لغاية  مت 

لغم  األ��ف   140
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�سمن م�ساحة تعادل 51٪ من امل�ساحة العامة 

عنقودية  قنبلة  و204000  باالألغام،  امللوثة 

�سمن م�ساحة تعادل 67٪ من امل�ساحة العامة 

اإىل  باالإ�سافة  العنقودية،  بالقنابل  امللوثة 

اإزالة 523 قنبلة و�ساروخ طريان، و45000 

قذيفة من �أنو�ع خمتلفة. 

التدريب  يتوا�سل  االإن�����س��اين،  امل��ج��ال  ويف 

املتحدة  االأمم  وق��وات  اجلي�ش  بني  امل�سرتك 

وع��دد  االأم��ن��ي��ة  واالأج��ه��زة  لبنان،  امل��وؤق��ت��ة يف 

الر�سمية  والهيئات  املخت�سة  ال���وزارات  من 

وقوع  فر�سية  ح��ول  االإن�سانية،  واملنظمات 

اإن�سانية  ط��وارئ  حالة  واإع��الن  مفاجئة،  زالزل 

بحث  عمليات  لتنفيذ  �لقوى  وتدخل  و��ضعة، 

االإطفاء  اأعمال  اإىل  باالإ�سافة  واإخ��الء،  واإنقاذ 

واإزالة الركام والتخل�ش من املواد املتفجرة.

 

ن�ضاطات خمتلفة

يف اإطار تعزيز التعاون الثقايف بني اجلي�سني 

�للبناين و�لفرن�ضي، وبغية رفع م�ضتوى �هتمام 

ال��ع�����س��ك��ري��ني ب��ال��ل��غ��ة 

ال���ف���رن�������س���ي���ة، 

ن��ّظ��م��ت �ل��ب��ع��ث��ة �ل��ع�����ض��ك��ري��ة ل���دى �ل�����ض��ف��ارة 

مديرية  مع  بال�ضرت�ك  لبنان،  يف  �لفرن�ضية 

اللغة  يف  مباريات  اجلي�ش،  قيادة  يف  التعليم 

توزيع  مت  وقد  خمتلفة.  مب�ضتويات  �لفرن�ضية 

يف  اأقيم  حفل  خالل  الفائزين  على  ال�سهادات 

ق�رش ال�سنوبر - بريوت.

�ل��ب��ح��وث  ويف ن�����ض��اط لف����ت، ن��ظ��م م��رك��ز 

والدرا�سات اال�سرتاتيجية يف اجلي�ش يف فندق 

باحث  مئة  نحو  ومب�ساركة  ب��ريوت،   - مونرو 

وتركيا  العربية  وال��دول  لبنان  من  واأكادميي 

االأمريكية  املتحدة  والواليات  واإيران وقر�ش 

املوؤمتر  املتحدة،  واالأمم  االأوروب���ي  واالحت��اد 

االإقليمية  »الق�سايا  ح��ول  االأول  االإقليمي 

النا�سئة: تبادل الطروحات واالأفكار يف �سوؤون 

نائب  �لفتتاح  حفل  ح�رض  �لأو���ض��ط«.  �ل�����رضق 

الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش 

مي�ضال  �لعماد  �جلمهورية  رئي�ض  فخامة  مثالً 

�ضليمان، ومثل عن كل من دولة رئي�ض جمل�ض 

رئي�ش جمل�ش  ودولة  النواب، 

من  ح�سد  جانب  اإىل  اجلي�ش  وق��ائ��د  ال���وزراء، 

ال�سخ�سيات االأكادميية والثقافية واالإعالمية. 

تنظيم  اإىل  اجلي�ش  قيادة  مبادرة  جاءت  وقد 

يف  االإ�سهام  واج��ب  عن  منها  تعبرياً  امل��وؤمت��ر 

املحلية  ال�سعد  على  اال�ستقرار  مناخ  تعزيز 

لبنان  دور  ولتاأكيد  وال��دول��ي��ة،  واالإقليمية 

الوطن  وه��و  االإن�سانية،  ور�سالته  احل�ساري 

الذي قّدم اأمثولة للعامل يف �سموده اأمام العدو 

والتطرف،  االإره��اب  مكافحته  ويف  االإ�رشائيلي، 

ويف مت�ّسك �سعبه بالوحدة الوطنية على الرغم 

خالل  لها  �ش 
ّ
تعر التي  القا�سية  التجارب  من 

عقود من الزمن.

�لأعمال  �إد�رة  كلية  نظمت  �آخ��ر،  ن�ضاط  ويف 

القد�ش  ال��روح  جامعة  يف  التجارية  والعلوم 

بعنوان  ن��دوة  الك�سليك،   –
»��������ض�������ب�������اط 
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ال��ق��ي��ادة ي��ح��ا���رشون يف ف��ن ال��ق��ي��ادة«، وذل��ك 

الر�سمية  ال�سخ�سيات  م��ن  ح�سد  بح�سور 

ومثلني  و�لثقافية،  و�لجتماعية  و�لدينية 

عن موؤ�س�سات حملية ودولية، وقد حا�رش خالل 

جانب  �إىل  �ل��ق��ادة  �ل�ضباط  م��ن  ع��دد  �ل��ن��دوة 

اإعالمية واإعالنية،  اأ�ساتذة اجلامعة و�سخ�سيات 

ح��ي��ث ع��ر���ض �جل��م��ي��ع جت��ارب��ه��م وخ��رب�ت��ه��م 

العمل  واأ���س��ال��ي��ب  االأزم����ات،  اإدارة  جم��ال  يف 

ومديري  الع�سكريني  القادة  بني  امل�سرتكة 

االأعمال.

 تطوير �ملوؤ�ض�ضة

الوطن  لها  �ش 
ّ
يتعر التي  التحّديات  اإزاء 

تتنا�ضب  �أن  �رضورة  ومع  و�خل��ارج،  �لد�خل  يف 

جهوزية املوؤ�س�سة الع�سكرية 

م�������������ع ح�����ج�����م 

الدفاعية  خ�سو�ساً  اإليها،  املوكلة  املهمات 

رئي�ش  فخامة  م��ن  م�ستمرة  ومبواكبة  منها، 

و�سعت  �سليمان،  مي�سال  العماد  اجلمهورية 

تعزيز  م�ساألة  اأول��وّي��ات��ه��ا،  راأ����ش  يف  القيادة 

قدرات اجلي�ش عديداً وعتاداً وتدريباً، مبوازاة 

�لوطنية  �لطاقات  من  �لق�ضوى  �ل�ضتفادة 

الكامنة يف ال�سعب واملقاومة، وذلك مبا يتيح 

�لإ�رض�ئيلي،  �ل��ع��دو  م��ع  �ل���ردع  ت���و�زن  ت��اأم��ني 

وي�سّكل �سمانة لدرء االأخطار املحدقة بالبالد.

اأي  اأن  اإىل  ة 
ّ
م��ر غ��ري  القيادة  اأ���س��ارت  وق��د 

الع�سكرية  امل��وؤ���س�����س��ة  تت�سّلمها  م�����س��اع��دة 

اإىل  ت��اأت��ي  اإمن��ا  و�سديقة،  �سقيقة  دول  م��ن 

واأخرياً يف خدمة  اأوالً  ال�سحيح، وت�سب  مكانها 

يدرك  فاجلميع  و�ل��دويل،  �ملحلي  �ل�ضتقر�ر 

يف  اجلي�ش  قّدمها  التي  الباهظة  ال��دم  �رشيبة 

اأنه مل يكن يف  اأي�ساً  االإرهاب، ويدرك  مواجهة 

�أحد، بل  �لعتد�ء على  �لأيام يف موقع  يوم من 

�ل�ضعب  وحماية  �لنف�ض  عن  �لدفاع  موقع  يف 

واالأر�ش.

من  كالًَ  قهوجي  العماد  زار  االإط��ار،  هذا  ويف 

واجلمهورية  الها�سمية  االأردن���ي���ة  اململكة 

ال�سعودية  العربية  واململكة  ال�سورية  العربية 

وف���رن�������ض���ا، ح��ي��ث �أج������رى م���ع �مل�����ض��وؤول��ني 

ال��دول،  ه��ذه  يف  والع�سكريني  ال�سيا�سيني 

مباحثات حول �سبل تفعيل التعاون الع�سكري 

كانت  وق��د  وجيو�سها،  اللبناين  اجلي�ش  بني 

من  اأك��ر  على  مثمرة  نتائج  ال��زي��ارات  لهذه 

�سعيد.

اجلي�ش  ق����درات  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  ول��ت��اأك��ي��د 

اأ�سارت احلكومة اجلديدة يف  واالأجهزة االأمنية، 

بيانها الوزاري اإىل التزامها موا�سلة دعم هذه 

�لقوى، وتوفري �لإمكانات لها عديد�ً وجتهيز�ً، 

حماية  يف  مبهّماتها  اال�سطالع  من  ميّكنها  مبا 

املواطنني ودرء االأخطار املحدقة بالوطن.

تكرمي �جلي�س وقيادته

تقديراً جلهود املوؤ�س�سة الع�سكرية وموقعها 

�أبناء �لوطن،  �لوطني كج�رض تو��ضل بني جميع 

ومن�����وذج�����اً ي���ق���ت���دى ب��ه 

ب�������ني ����س���ائ���ر 
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جمعية  م��ن  ك��ّل  اأق�����ام  ال��دول��������ة،  موؤ�س�س�ات 

جتمع  مع  بالتعاون  �لت�ضكيلي،  �لفن  حمرتف 

البيوتات الثقافية يف لبنان، وفعاليات مدينة 

املدر�سة  اللبنانية يف  اجلامعة  واأ�ساتذة  �سيدا 

البلدي  واملجل�ش  املحا�سبة،  وديوان  احلربية 

�لثقافية  �لر�بطة  مع  بالتعاون  بعذر�ن  لبلدة 

وقيادته،  للجي�ش  تكرميية  احتفاالت  فيها، 

األ��ق��ي��ت خ��الل��ه��ا ع���دة ك��ل��م��ات اأ����س���ادت ب��دور 

املوؤ�س�سة الع�سكرية يف تعزيز الوحدة الوطنية 

ال��ت��ي تتهدده  االأخ���ط���ار  م��ن  ل��ب��ن��ان  وح��م��اي��ة 

با�ستمرار. 

�لنائب �ل�ضابق فايز غ�ضن

وزيرً� للدفاع �لوطني

الق�رش  ع��ن  �سدر   ،2011/6/13 بتاريخ 

احلكوم��ة  ت�سكي��ل  م��ر���س��������وم  اجل��م��ه��وري 

جنيب  حممد  الرئي�ش  دول��ة  برئا�سة  اجلديدة 

فايز  ال�سابق  النائب  فيها  عنّي  وقد  ميقاتي، 

غ�سن وزيراً للدفاع الوطني.

ول��ه�����ذه ال��غ��اي��ة ج��رت 

وزارة  مبنى  يف 

وت�سّلم  ت�سليم  مرا�س�م  ال��وط��ن��ي،  الدف��اع 

م�سّلم��اً  امل��ر  ال��ي��ا���ش  ال��وزي��ر  ب��ني  ال����وزارة 

باجله��ود  نّوه  والذي  مت�سل�ماً،  غ�سن  والوزير 

التي بذلها �سلفه طوال فرتة توّليه م�سوؤولية 

اأكر  على  حققها  التي  وب��االإجن��ازات  ال��وزارة، 

من �سعيد.

له  متمنياً  خلفه،  املر  الوزير  هناأ  جهته  من 

اجل��دي��دة،  م�سوؤولياته  يف  والتوفيق  النجاح 

قيادته،  ون��زاه��ة  اجلي�ش  بتعاون  اأ���س��اد  كما 

التي  املثال  الوطنية  املوؤ�س�سة  اإي��اه  معتراً 

�لظروف  كّل  يف  �للبنانيني  جمي��ع  �إليها  يركن 

واالأوقات.

عنّي  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  �سعيد  وعلى 

جم�ل�ش الوزراء بتاري��خ 2011/7/14 العميد 

الركن وليد �سلمان رئي�ساً الأركان اجلي�ش بعد 

لّل���واء  خلف��اً  وذلك  ل��واء،  رتب���ة  اإىل  ترقيته 

اأحي��ل  الذي كان قد  الرك��ن �سوقي امل�س��ري 

على التقاعد بتاريخ 2011/4/7. 

�الأمل بالغد

مي�سي  ال�ّستني،  بعد  ال�����ّس��اد���ش  ع��ي��ده  يف 

واث��ق��ة،   
ً
بخطى طريقه  يف  ال��ّل��ب��ن��اين  اجلي�ش 

مدفوعاً باإرث من الدماء والت�سحيات، وباإرادة 

ع��ب��ار�ت  يف  ي��رى  وه��و  بالغد،  �لأم���ل  يظّللها 

كّل  يف  ال�سعب  يرفعها  التي  واالإعجاب  املحّبة 

مكان، خري تاأكيد على وحدة الهدف وامل�سري 

ب��ني �جل��م��ي��ع، ويف �ل��ر�ي��ات �ل��ت��ي ي��ل��ّوح بها 

عهداً  مدار�سهم،  مداخل  عند  البالد  اأط��ف��ال 

ون�سجت  �سواعدهم،  فتّوة  اكتملت  متى  اأن��ه 

بنادق  يتناولوا  اأن  من  بّد  فال  معارفهم،  ثمار 

الّزرع  م�سرية  ومتابعة  املهّمة  الإكمال  جنوده، 

واحل�ساد...

�آب/�أيلول

بني �لأم�س و�ليوم





































لتالمذة  جوي  �ضابط  �ضهادة  ومنح  تخريج  حفل  اجلوية  القوات  مدر�ضة  يف  اأقيم 

�سباط ال�سنة الثالثة الناجحني والدروع للمتفّوقني منهم.

ح�رض االحتفال قائد القوات اجلوية العميد الركن الطيار غ�ضان �ضاهني وعدد من 

معاونيه، وقائد املدر�سة العميد الركن دي غول �سعد وقادة القواعد اجلوية و�سباط.

ا�ستهل االحتفال بالن�سيد الوطني اللبناين، ثم كانت كلمات لكل من قائد القوات 

اجلوية، قائد املدر�سة وطليع الدورة. وبعد عر�ض فيلم وثائقي واإلقاء حما�رضة عن 

املهمات املنفذة يف املدر�سة خالل فرتة التدريب، �سّلمت ال�سهادات اإىل التالمذة 

ال�سباط، كما ت�سّلم املتفّوقون منهم دروًعا. ويف اخلتام، دعي احل�سور اإىل حفل غداء 

اأقيم يف نادي �سباط القوات اجلوية يف رياق.

131

اجلي�ش - العدد رقم 315/314

اآب/اأيلول

اأخبار ون�شاطات

اإعداد:

نينا عقل خليل

�ضهادات ودروع لتالمذة �ضباط طيارين

خدمات جهاز ا�ضكان الع�ضكريني تتو�ضع 

وت�ضمل الأمن العام واأمن الدولة

جرى يف التا�سع من �سهر متوز املن�رضم، ويف 

املتطّوعني،  الع�سكريني  ا�سكان  جهاز  مبنى 

املذكور  اجلهاز  بني  تعاون  بروتوكول  توقيع 

�سّلوم  ج���ان  ال��رك��ن  العميد  برئي�سه  مم��ث��الً 

باملدير  ممثلة  العام  لالأمن  العامة  واملديرية 

خطار،  رمي��ون  العميد  ال�سابق  باالإنابة  العام 

هذا  مبوجب  الطرفني.  م��ن  �سباط  وبح�سور 

العامة  املديرية  �سباط  ي�ستفيد  الربوتوكول 

ل��الأم��ن ال��ع��ام ورت��ب��اوؤه��ا م��ن ت��ق��دمي��ات جهاز 

ا�ضكان الع�ضكريني.

�سّلوم  جان  الركن  العميد  األقى  التوقيع  بعد 

العميق  ال��ف��رح  ع��ن  م�ستهلها  يف   
ّ

ع��رب كلمة 

اأ�سطع  »اإن  وق��ال:  ال�سالح  اأخ��وة  با�ست�سافة 

تتجلى  الوطن،  لهذا  واالئتمان  الوفاء  مبادىء 

يف احلفاظ على القوى امل�سلحة قوية، متكافلة 

بوطننا  امل��رتب�����س��ني  مل��واج��ه��ة  ومت�سامنة 

قهوجي  العماد  »اإرادة  ان  اإىل  واأ�سار  العزيز«. 

ق�ست بالوقوف اجتماعياً مع اخوة لنا بال�سالح 

وفتح املجال امامهم لال�ستفادة من تقدميات 

م�سكن  تاأمني  اإىل  يهدف  الذي  اال�سكان  جهاز 

الئق لكل ع�سكري باأف�سل ال�رضوط، وتاأمني اأمنه 

ملواجهة  الكافية  املناعة  واعطائه  االجتماعي 

املخاطر والتحديات كافة«.

به  حظيت  ال���ذي  ال�����رضف  »برفيع  واأ���س��اف: 

با�سم معايل وزير الدفاع الوطني االأ�ستاذ فايز 

غ�سن وح�رضة العماد جان قهوجي قائد اجلي�ض 

الكرمي،  باحل�سور  اأرح��ب  اجلهاز،  هذا  وبا�سم 

واين على ثقة ان ما نقدم عليه اليوم �سيكون 

ونهًجا  م�سًعا  منوذًجا  و�سيكون  واملثال  املثل 

يحتذى يف التعاون مع القوى امل�سلحة كافة«.

وبدوره، اعرب العميد رميون خطار يف كلمته 

الع�سكرية،  للموؤ�س�سة  والتقدير  ال�سكر  عن 

لت�سبح  كانت  ما  الرائدة  اخلطوة  »اأن  واعترب 

ترجمه  ال���ذي  امل�سكور  ال��ت��ع��اون  ل��وال  واق��ًع��ا 

لقائد  ال�سخ�سي  واالإ�سهام  اللبناين  اجلي�ض 

اجلي�ض العماد جان قهوجي«.

العميد  اجلهاز  رئي�ض  وّق��ع  الح��ق،  وقت  ويف 

الركن جان �سلوم بروتوكوالً مماثالً مع املديرية 

اللواء  العام  باملدير  الدولة ممثلة  الأمن  العامة 

جورج قرعة يف ح�سور �سباط من اجلانبني.

كلمة  ���س��ل��وم  ال��رك��ن  للعميد  ك��ان��ت  وق���د 

باملنا�سبة اأكد فيها اأهمية التعاون بني القوى 

وزير  ا 
ً
�ساكر بكلمة  قرعة  اللواء  ورد  امل�سلحة، 

الدفاع الوطني وقائد اجلي�ض واجلهاز.



زارت ال�سيدة اإنفيزا هودزيغ من االحتاد االأوروبي، املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة باالألغام، والتقت رئي�ض املركز العميد حممد فهمي يف ح�سور 

عدد من ال�سَبّاط، حيث اطلعت على دور املركز ومهماته واملراحل التي اجنزها اجلي�ض اللبناين يف جمال العمليات االإن�سانية لنزع االألغام والقنابل 

العنقودية.

والتي  لبنان  يف  اقامتها  خ��الل  ه��ودزي��غ،  ال�سيدة  وزارت 

ب��ل��دات:  يف  األ��غ��ام  ن��زع  ح��ق��ول  اأ���س��ب��وع��ني،  نحو  ا�ستمرت 

�سبطني وتوال – البرتون و�سوق الغرب، حيث تعمل منظمة 

»هانديكاب  العاملية - HI« وجمعية امل�ساعدات الكن�سية 

.»DCA« الدامناركية
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تكرمي قائد جمموعة 

الزوارق الأملانية

العاملة  االأملانية  الزوارق  البحرية، قائد جمموعة  القوات  مت قيادة 
ّ
كر

�سمن قوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، الكولونيل البحري هريب�ست 

يف  مقرها  يف  اأقامته  باحتفال  لبنان،  يف  مهمته  انتهاء  ملنا�سبة  اأك�سل 

ح�سور قائد القوات البحرية العميد الركن نزيه بارودي ممثالً العماد قائد 

اجلي�ض وعدد من اأع�ساء ال�سفارة االأملانية وال�سباط.

و�سام  اك�سل  الكولونيل  ب��ارودي  البحري  العميد  قّلد  االحتفال،  ويف 

التقدير الع�سكري من الدرجة الف�سية تقديراً لعطاءاته.

اأق���ي���م يف ن�����ادي ال�����س��ب��اط يف 

للم�ست�سار  تكرميي  غ��داء  ال��ريزة، 

م�رضوع  تنفيذ  اإط��ار  يف  مهمته  انتهاء  ملنا�سبة  نايت،  روب��رت  الربيطاين 

�سبط احلدود.

العماد  اجلي�ض  قائد  ممثالً  كرجيان  مانويل  الركن  العميد  احلفل  ح�رض 

ال�سباط  من  وع��دد  قهوجي،  جان 

يعملون  الذين  االأجانب  واخل��رباء 

الركن  العميد  ق��ّدم  وق��د  اجلي�ض.  �سباط  من  وع��دد  امل�رضوع  مل�سلحة 

و�سام  نايت  امل�ست�سار  اىل  اجلي�ض  قائد  قهوجي  العماد  با�سم  كرجيان 

التقدير الع�ضكري من الدرجة الف�ضية عربون �ضكر وتقدير.

غداء تكرميي للم�ضت�ضار الربيطاين نايت

مندوبة الحتاد الأوروبي تتفقد الأعمال املتعلقة بنزع الألغام
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تعليم النقاط م�ضتمر على اخلط الأزرق

اأنه،  اأعلنت مديرية التوجيه يف قيادة اجلي�ض 

اإطار عملية تعليم  بتاريخ 2011/7/22 ويف 

التابعة  التقنية  اللجنة  توا�سل  االأزرق،  اخلط 

للجي�ض اللبناين بالتعاون مع فريق طوبوغرايف 

تابع لقوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، عملها عند هذا اخلط، وقد اأمّتت التحقق النهائي 

النقاط التي مت  الرا�ض وعيرتون، وبذلك بلغ جمموع  من خم�ض نقاط تقع بني بلدتي مارون 

تعليمها منذ بدء عمل اللجنة 88 نقطة.

اآليات 

للجي�ش

يف ح�ضور العميد الركن 

����س���ادق ط��ل��ي�����ض، ق��ائ��د 

الليطاين،  ج��ن��وب  ق��ط��اع 

ممثالً قائد اجلي�ض العماد 

جان قهوجي، وقائد الوحدة الكورية العاملة �سمن قوات االأمم املتحدة املوؤقتة العقيد 

تاواأب كيم وعدد من ال�سّباط، جرى يف قيادة لواء امل�ساة الثامن يف بلدة كفردونني 

حفل ت�سّلم �سيارة »فان« قّدمتها الكتيبة الكورية اإىل اجلي�ض اللبناين. تخّلل احلفل 

ا قتالًيا، وكلمة لقائد الكتيبة الذي ت�سّلم  تقدمي جمموعة من الكتيبة الكورية عر�سً

درًعا تذكارًيا من قائد لواء امل�ساة الثامن.

كذلك، ت�سلم اللواء اللوج�ستي بنهاية �سهر متوز املن�رضم، وعرب مرفاأ بريوت، اآليات 

رة للجي�ض 
ّ
مدّرعة نوع »هامفي«، وذلك كجزء من اإجمايل امل�ساعدات االأمريكية املقر

اللبناين.

قيادة 

اجلي�ش تطلع 

امللحقني 

الع�ضكريني 

ميدانًيا على 

خرق العدو 

اخلط الأزرق 

�ضباح عيد 

اجلي�ش

نّظمت قيادة اجلي�ض زيارة للملحقني الع�سكريني العرب واالأجانب وم�ساعديهم املعتمدين يف لبنان، برفقة عدد من 

ال�سباط اإىل منطقة الوزاين، حيث اأطلع قائد قطاع جنوب الليطاين الوفد الزائر، بح�سور عدد من قادة الوحدات الع�سكرية 

االإ�رضائيلية  الدورية  خرق  مكان  على  املنطقة،  يف  املنت�رضة 

اأعقبه  والذي   ،2011/8/1 بتاريخ  االأزرق  اخلط  املعادية 

تبادل اإطالق نار بني مراكز اجلي�ض والعدو االإ�رضائيلي، كما 

قّدم قائد القطاع �رضًحا مف�سالً حول ظروف احلادث.



منطقة  يف  اأقيَمت  التي  االإحتفاالت  اإط��ار  يف 

اأقيم يف حمّلة  اآب،  االأول من  ال�سمال، مبنا�سبة 

املنية - ال�سنّية، احتفال برعاية قائد اجلي�ض 

ال�ستارة  اإزاح���ة  تخّللته  قهوجي،  ج��ان  العماد 

نهر  يف  اجلي�ض  ل�سهداء  التذكاري  الن�سب  عن 

البارد. ح�رض االإحتفال قائد منطقة ال�سمال 

العماد  ممثالً  اخلري  ر�سوان  الركن  العميد 

ممثلون  ال�سمال،  حمافظ  اجلي�ض،  قائد 

عن االأجهزة االأمنية، قادة االألوية واالأفواج 

دي��ن يف منطقة  رج���ال  و���س��ب��اط، 

االإن�سانية  الهيئات  روؤ�ساء  املنية، 

يف امل��ن��ط��ق��ة، روؤ����س���اء ب��ل��دي��ات 

بلديات  احت��اد  وروؤ���س��اء  وخماتري 

من  وفد  وال�سنية،  واملنية  عكار 

امل�سّلحة  ال��ق��وى  ق��دم��اء  راب��ط��ة 

الع�سكريني  وع��ائ��الت  ال�����س��م��ال،  يف 

وعنا�رض ال�سليب االأحمر اللبناين الذين 

ا�ست�سهدوا يف معركة نهر البارد.

اللبناين  ال��وط��ن��ي  الن�سيد  ب��داي��ة 

بعده�ا  امل��وت��ى،  وم��ع��زوف��ة  ال�سهداء  ون�سيد 

الأرواح  اإج���الالً  �سمت  دقيقة  احل�سور  وق��ف 

ال�سهداء، ثم األقى العميد الركن ر�سوان اخلري 

ال�سهداء  بت�سحيات  منّوًها  اجلي�ض  قائد  كلمة 

اأرواحهم  الذين بذلوا 

ال����ط����اه����رة دف����اًع����ا 

ع���ن وح�����دة ال��وط��ن 

واأم��ن��ه وا���س��ت��ق��راره. 

اأزي��ح��ت  اخل��ت��ام  ويف 

الن�سب  عن  ال�ستارة 

وو�سعت  ال��ت��ذك��اري 

با�سم  زه���ر  اأك��ال��ي��ل 

اجلي�ض  قائد  العماد 

و�سخ�سيات.
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اإزاحة ال�ضتارة عن الن�ضب 

التذكاري ل�ضهداء

نهر البارد

الذكرى الرابعة 

ال�ست�سهاد املقّدم 

ابراهيم �سّلوم

قدا�ش

واأكاليل زهر

املقّدم  ال�ست�سهاد  الرابعة  الذكرى  منا�سبة  يف 

ابراهيم �سلوم، اأقيم يف كني�سة ال�سيدة – عني اإبل 

قدا�ض احتفايل تراأ�سه راعي اأبر�سية �سور للموارنة 

العقيد  وح�����رضه  احل���اج،  نبيل  �سكرالل�ه  امل��ط��ران 

العماد  اجلي�ض  قائد  ممثالً  الدين  عز  عدنان  الركن 

الفاعليات  من  وع��دد  و�سخ�سيات  قهوجي،  ج��ان 

ورجال  واالأمنية  والع�ضكرية  ال�ضيا�ضية  والقيادات 

دين وروؤ�ساء بلديات واأهايل.

ال�سيدة  ال�سهيد  اأرم��ل��ة  و�سعت  القدا�ض،  بعد 

با�سكال �سلوم وممثل قائد اجلي�ض اإكليالً من الزهر 

على ال�رضيح، ثم توّجه احل�سور يف م�سرية اإىل ن�سب 

ال�سهيد حيث و�سعت اأكاليل من الزهر اأي�ًسا. وبعد 

الن�سيد الوطني وعر�ض وثائقي عن م�سرية املقّدم 

ال�سهيد، األقت اأرملته كلمة �سكرت فيها احل�سور.







�ض عنا�رض من الوحدة الفرن�سية العاملة 
ّ
اإثر تعر

�سمن قوات االأمم املتحدة املوؤقتة العاملة يف 

الذي ح�سل  االإنفجار  الإ�سابات من جراء  لبنان، 

على مدخل �سيدا اجلنوبي، زار وفد من ال�سباط 

ممثالً  �سلطاين،  توفيق  الركن  العميد  برئا�سة 

م�ست�سفى  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض  قائد 

حمود يف �سيدا، حيث عاد اجلرحى.

الوحدة  عنا�رض  اأو�ساع  على  الوفد  اطلع  وقد 

ال��ف��رن�����س��ي��ة وح��اج��ات��ه��م، 

ناقالً اإليهم تقدير العماد 

قائد اجلي�ض ت�سحياتهم، 

بال�سفاء  لهم  ومتنياته 

العاجل.

الرائد  ال�ست�سهاد  الرابعة  الذكرى  مبنا�سبة 

وليد يا�سني ال�سعار، اأقام اأهل ال�سهيد وبلدية 

عكار العتيقة احتفاالً تخّللته اإزاحة ال�ستارة عن 

التذكاري  الن�سب  وعن  ال�سهيد  للرائد  متثال 

ا�ست�سهدوا  الذين  الع�سكريني  البلدة  ل�سهداء 

يف معركة خميم نهر البارد.

طوين  ال�سيد  عكار  قائمقام  االحتفال  ح�رض 

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�ض  ممثالً  خميرب 

ميقاتي،  جنيب  احل��ك��وم��ة  ورئ��ي�����ض  �سليمان 

اجلي�ض  قائد  ممثالً  الر�سيد  في�سل  العميد 

العماد جان قهوجي، الرائد ماجد االأيوبي ممثالً 

املدير العام لقوى االأمن الداخلي، املقدم نزار 

مدير  للجمارك،  العام  املدير  ممثالً  اجل��ردي 

�سجيع  لبنان  يف  فار�ض  ع�سام  ال�سيد  اأعمال 

بلديات وخماتري  وروؤ�ساء  ال�سهداء  ذوو  عطية، 

وفاعليات.

اللبناين  الوطني  بالن�سيد  االحتفال  ا�ستهل 

عن  �سمت  دقيقة  الوقوف  ثم  املوتى  وعزفة 

اأرواح ال�سهداء، بعدها حتدث مدير ثانوية عكار 

العتيقة اأحمد ملحم، فكلمة اأهل ال�سهيد واأهايل 

ال�سهداء األقاها ال�سيد كامل ال�سعار الذي قال: 

»حتل الذكرى الرابعة ال�ست�سهادهم وهم باقون 

الزكية  بدمائهم  نن�سى من  فينا ومعنا، فكيف 

اإرهاب مفتت  الوطن خطر  الطاهرة دفعوا عن 

العتيقة  عكار  بلدية  رئي�ض  وحت��دث  مق�سم«. 

ال�سيد خالد بحري معترًبا ان »املنا�سبة تتجاوز 

احل�سا�سيات  كل  واالن�ساين  الوطني  بعدها  يف 

املناطقية والطائفية واملذهبية«.

العميد  اجلي�ض  قائد  ممثل  كلمة  كانت  ثم 

في�سل الر�سيد الذي اأّكد اأّن »ال�سهادة مل تكن 

اإال  ي�سلكه  ال  واخل��ل��ود  للمجد  طريًقا  اال  يوًما 

الرجال االأبطال امل�ستعدون دائًما لبذل الغايل 

والنفي�ض، دفاًعا عن الوطن وحفاًظا على كرامة 

�سعبه...«.

وتوّجه اإىل ال�سهيد ال�سعار بالقول: »بعد اأربع 

نهر  معركة  يف  �سهيًدا  ارتفاعك  على  �سنوات 

البارد، ال تزال اأ�سداء �سجاعتك الفائقة وماآثرك 

تزال  وال  والعقول،  االآذان  يف  ترتدد  البطولية 

�سورتك البهية تنطبع يف القلوب قبل العيون، 

اأهلك واأ�سدقاوؤك يف بلدة عكار  اليوم  وها هم 

ذراعيها،  بني  طويالً  احت�سنتك  التي  العتيقة 

اأنف�سهم  ليمّنوا  امل��ك��ان،  ه��ذا  اإىل  يتداعون 

الطاهرة،  لروحك  والتقدير  االإكرام  من  ببع�ض 

من خالل اإقامة ن�سب تذكاري لك، يكون �ساهًدا 

اإخال�سك،  ونبل  ت�سحياتك  على عظمة  لالأجيال 

ال�سهداء  بدماء  اأن��ه  عابر،  لكل  اأمثولة  ويكون 

االأبطال يحيا الوطن ويحرر وي�سان«.

البلدية درًعا تذكارية  بعد ذلك، قدم رئي�ض 

اإىل  احل�سور  توجه  ثم  اجلي�ض،  قائد  ممثل  اإىل 

عن  ال�ستارة  رفعت  حيث  الرئي�سة  ال�ساحة 

ال�سهداء  باأ�سماء  واللوحة  التذكاري  الن�سب 

مو�سيقى  م��ع��زوف��ات  وق��ع  على  الع�سكريني 

ثم  الن�سب،  على  اأكاليل  وو�سعت  اجلي�ض، 

اأزيحت ال�ستارة عن لوحة ت�سمية ال�سارع با�سم 

الرائد ال�سهيد وليد ال�سعار.
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اأخبار ون�شاطات عكار العتيقة تكرم اأبناءها 

الع�ضكريني ال�ضهداء

وفد القيادة عاد اجلنود 

الفرن�ضيني اجلرحى

يف م�ضت�ضفى حمود
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وحداته ت�ساهم يف اإخماد احلرائقاأخبار ون�شاطات

اجلي�ش يدعو املواطنني

اإىل اتخاذ تدابري وقائية

اإخماد  يف  امل��دين،  الدفاع  قوى  مع  وباال�سرتاك  عمالنياً،  املنت�رضة  اجلي�ض  وح��دات  �ساهمت 

احلرائق التي �سبت يف خراج عدة بلدات. ويف هذا ال�سياق، اأ�سدرت مديرية التوجيه يف قيادة 

االحراج واملزروعات  اندالع حرائق يف  ال�سيف وامكان  بياًنا جاء فيه: مع بداية ف�سل  اجلي�ض 

نتيجة عوامل طبيعية وب�رضية متعددة، وحفاًظا منها على امل�ساحات اخل�رضاء املتبقية يف لبنان، 

تدعو قيادة اجلي�ض جميع املواطنني، اإىل اتخاذ التدابري الوقائية الق�سوى للحد من ح�سول 

لها، كما  امل�سببة  النفايات  ورمي  الغابات  النريان يف  باإ�سعال  يتعلق  ما  ا  احلرائق، وخ�سو�سً

تدعوهم اإىل امل�ساهمة يف اإطفاء احلرائق، واملبادرة ب�سورة فورية اإىل االإت�سال مبراكز الدفاع 

املدين وفوج االإطفاء واملراكز الع�سكرية القريبة.

على  احل��ف��اظ  اإط����ار  يف 

االأم���������ن واال�����س����ت����ق����رار 

نّفذت  اأنواعها،  على  املنّظمة  اجل��رائ��م  ومكافحة 

املناطق  خمتلف  يف  امل��ن��ت�����رضة  اجل��ي�����ض  وح����دات 

متكنت  حيث  ا�ستثنائية،  اأمنية  تدابري  اللبنانية 

10 �ضيارات و 5 دراجات نارية، وتوقيف  من حجز 

31 �سخ�ًسا من جن�سيات خمتلفة، بع�سهم مطلوب 

االآخر  والبع�ض  توقيف،  مذكرات  مبوجب  للعدالة 

الرتكابه جرائم وخمالفات متعددة، تتعلق باالإجتار 

داخ��ل  ال��ت��ج��وال  حربية،  اأ�سلحة  ح��ي��ازة  بال�سالح، 

اإقامات �رضعية، االإقدام  االأرا�سي اللبنانية من دون 

ودراجات  �سيارات  قيادة  والت�سارب،  ال�سجار  على 

نارية من دون اأوراق ثبوتية. ومت ت�سليم املوقوفني 

مع امل�سبوطات اإىل املراجع املخت�سة.

�ضبط اأمن 

وتوقيف 

خمالفني

تنظيف قلعة بعلبك
جانب  اإىل  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ض  ���س��ارك 

حواىل مئة و�ستني طالًبا من »اأكادميية 

ال�سباب 2011 يف اجلمعية اللبنانية للدرا�سات والتدرب«، يف حملة نظافة �سملت 

االآثار  اآثار مدينة بعلبك. وقد قام الع�سكريون واملدنيون وبالتعاون مع مديرية 

وبلدية بعلبك، بتنظيف القلعة من االأع�ساب املرتاكمة حول االأعمدة واحلجارة يف 

اإىل ا�ستعادة املعبد  اأ�سابيع، واأدت  »معبد جوبيرت«، وا�ستمرت هذه احلملة عدة 

رونقه، بعد اأن اأزيلت ال�سوائب التي كانت ت�سّوه مظهره.
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اأخبار ون�شاطات

م�سابقة يف الر�سم مبنا�سبة عيد اجلي�ض

»جمعية  مع  بالتعاون  اجلي�ض  قيادة  يف  التوجيه  مديرية  اأقامت 

عيد  اآب،  من  االأول  ذك��رى  وملنا�سبة  الوطنية«،  نحو  لبنان  �سباب 

�سارك  الر�سم،  خا�سة يف  م�سابقة  �سهدائه،  وذكرى  اللبناين  اجلي�ض 

فيها عدد كبري من الطالب ومن خمتلف املناطق اللبنانية.

ج�ّسد  وق��د  واحل��ي��اة،  املنا�سبة  وح��ي  من  ك��ان  امل�سابقة  مو�سوع 

حيال  وم�ساعرهم  للجي�ض  روؤيتهم  اأعمالهم  خالل  من  امل�ساركون 

ت�سحياته، وقد اأعلنت املديرية النتائج التي اأ�سفرت عن فوز االآن�سة 

اللبنانية  اجلامعة  يف  اجلميلة  الفنون  معهد  من  لطفي  وليد  اأورليا 

باملرتبة االأوىل، وفازت باملرتبة الثانية االآن�سة مايا كليم بول�ض من 

املرتبة  يف   »LIU« جامعة  من  �سعادة  غري�ض  وحّلت  نف�سه،  املعهد 

الثالثة.

مديرية التوجيه

تعلن اأ�ضماء الفائزين
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قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

ي��وًم��ا  بعقلني  يف  ال��وط��ن��ي��ة  املكتبة  نظمت 

لت�سجيل اأول رقم قيا�سي لتبادل الكتب.

�ضاعات   8 ا�ضتمر  الذي  الثقايف  احلدث  ح�رض 

العاملية  »غيني�ض«  مو�سوعة  ممثل  متوا�سلة، 

القا�سي التنفيذي املهند�ض طالل عمر، واأ�رضف 

وال�سيد  مكارم  اأ�رضف  ال�سيد  عليه 

اإكرام زين الدين، وذلك بالتعاون 

مع �رضكة ما�سي انرتنا�سيونال ومب�ساركة عدد 

ال�سبابية،  الك�سفية،  االن�سانية،  اجلمعيات  من 

الن�ضائية واالأهلية.

مت  الثقايف   – ال��رتب��وي  ال��ي��وم  ه��ذا  ونتيجة 

تبادل 1440 كتاًبا، ما رفع ا�سم لبنان واملكتبة 

ع���امل���ًي���ا ع����رب ه�����ذا االجن�����از 

اه��دى  ن��وع��ه. وق��د  االأول م��ن 

الرقم  احل��دث  على  القّيمون 

القيا�سي الذي دخل مو�سوعة 

»غيني�ض« اإىل اجلي�ض اللبناين 

ملنا�سبة عيده.

اخ��ت��ت��م ال��ي��وم ال���رتب���وي – 

الثقايف، باحتفال منح خالله ممثل غيني�ض اإدارة 

ومت  القيا�سي،  الرقم  ت�سجيل  �سهادة  املكتبة 

من  كلمات  واإل��ق��اء  التذكارية  ال���دروع  تبادل 

وحي املنا�سبة اأكدت اأهمية املطالعة والثقافة 

عموًما.

جي�ش العلم والثقافة

اإجازة يف احلقوق

للعميد الركن غابي احلم�ضي

النوادي  اإدارة  رئي�ض جهاز  نال 

�سحادة  غ��اب��ي  ال��رك��ن  العميد 

احل��م�����س��ي، اإج����ازة يف احل��ق��وق 

وال��ع��ل��وم  احل���ق���وق  ك��ل��ي��ة  يف 

ال�ضيا�ضية واالإدارية يف اجلامعة 

اللبنانية.

ما�ضرت من وا�ضنطن

للعقيد الركن اليا�ش حّنا

اليا�ض  ال��رك��ن  العقيد  ت��اب��ع 

دورة  اجلي�ض،  عام  مقر  من  حنا 

درا�سية يف كلّية الدفاع الوطني 

االأمريكية  املتحدة  الواليات  يف 

 National وا����س���ن���ط���ن   -

يف  ون��ال   Defense University – National War College
نهايتها �سهادة ما�سرت يف العلوم يف ا�سرتاتيجية االأمن الوطني.
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اأنطوان ميالد  نال الرائد البحري 

البحرية، دبلوًما  القوات  كميد من 

االإلكرتونية  الهند�سة  يف  جامعًيا 

يف   Universita Di Pisa م��ن 

ايطاليا.

نال املالزم االأول ماهر علي غملو�ض من فوج 

الكيمياء احلياتية  اإجازة يف  التدخل اخلام�ض، 

من كلية العلوم يف اجلامعة اللبنانية.

املعاون  ح��از 

خ����ال����د حم��م��د 

خ�سفة من مقر 

ع�����ام م��ن��ط��ق��ة 

اإجازة  ال�سمال، 

ال����ع����ل����وم  يف 

ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

واالإداري��������ة يف 

كلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية واالإدارية يف 

اللبنانية، وقد حّل يف املرتبة االأوىل  اجلامعة 

يف امتحانات ال�سنة الرابعة.

اإجازة يف 

الكيمياء 

احلياتّية 

للمالزم 

الأول ماهر 

غملو�ش

اإجازة يف العلوم ال�ضيا�ضية والإدارية 

للمعاون خالد خ�ضفة

املكتبة الوطنية يف بعقلني

دخلت »غيني�ش« برقم قيا�ضي

والجناز هدية اإىل اجلي�ش يف عيده

اآب/اأيلول

اأخبار ون�شاطات
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هذا جي�شنا

اإعداد: 

رميا �ضليم �ضومط

النائب �سكرية:

الطبابة الع�ضكرية ل تنعم بكثري من الإمتيازات

لكن جودة خدماتها ت�ضاهي اأهم

امل�ضت�ضفيات اجلامعية

يف لبنان

تقدمي اخلدمة الطبية ملري�ض

واجب على اجل�ضم الطبي.

ا.
ً
والواجب ل ي�ضتوجب �ضكر

لكن النائب الوليد �ضكرية )عميد 

 على توجيه ال�ضكر 
ّ
ركن متقاعد( اأ�رص

اإىل الطبابة الع�ضكرية 

عرب �ضفحات »اجلي�ض«،

معرًبا عن كبري امتنانه لها،

وتقديره لأداء اجل�ضم الطبي فيها.

فماذا ح�ضل؟

اآالًما مربحة يف  اأنه عانى منذ عامني ونّيف  النائب �سكرية  يروي 

اجلامعية  امل�ست�سفيات  اأبرز  اإحدى  االأمين، فق�سد  الكتف  منطقة 

يف لبنان للعالج، وكان اأن و�سف له الطبيب املعالج اأدوية م�سادة 

نتائج  منها  اأي  تعطي  اأن  دون  من  لالأوجاع  وم�سّكنات  لالإلتهاب 

وتناول  ال�سعاعي  للت�سوير  خ�سوعه  من  الرغم  وعلى  اإيجابية. 

العقاقري ملدة عامني، فاإن العالج مل يكن فعاالً على االإطالق.

الع�سكرية،  الطبابة  رئي�س  اأمام  املو�سوع  �سكرية  النائب  طرح 

الذي ن�سحه بالعالج يف امل�ست�سفى الع�سكري املركزي حتت اإ�رشاف 

اأكد  الطبية  للفحو�سات  اخل�سوع  وبعد  متخ�س�س.  طبيب 

النائب �سكرية يعاين �سغًطا على  اأن  الطبيب املعالج 

له  واأو�سح  جرحه.  اىل  اأدى  الكتف  منطقة  يف  الوتر 

االأمر يتطلب جراحة ب�سيطة تعالج الكتف وتنهي  اأن 

االأوجاع ب�سكل تام.

النائب  اىل غري رجعة.  االأوج��اع  اجلراحة وولت  متت 

الع�سكري،  امل�ست�سفى  يف  الطبابة  مب�ستوى  اأ�ساد 

موؤكًدا اأنه ال يقل جودة عن اأهم امل�ست�سفيات اجلامعية 

يف لبنان. واأ�ساف اأن امل�سكلة 

الع�سكرية  الطبابة  الوحيدة يف 

اإقبال املر�سى على العيادات الطبية،  هي ال�سغط الكثيف جلهة 

م�سرًيا اإىل اأن احلل لهذه امل�سكلة هو اإن�ساء م�ست�سفيات ع�سكرية 

فرعية يف عدد من املناطق اللبنانية.

الدول  يف  الع�سكرية  امل�ست�سفيات  اأن  �سكرية  النائب  واأو�سح 

اأن روؤ�ساء  املتطورة متنح اهتماًما كبرًيا من قبل حكوماتها، ذلك 

هذه الدول يعاجلون فيها. اأما يف لبنان فال تنعم الطبابة الع�سكرية 

الطبابة  ه��ذه  اأن  اأخ���رى  جهة  م��ن  اأك��د  ولكنه  االإم��ت��ي��ازات.  بهذه 

ا�ستطاعت، على الرغم من اإمكاناتها املتوا�سعة، اأن تواكب التطور 

الطبي واأن ت�سم فريق عمل ذا كفاءة عالية، ما يوؤكد ح�سن االإدارة 

والتنظيم يف اجلي�س اللبناين.

ومتنى النائب �سكرية لو اأن اإدارة امل�ست�سفيات احلكومية ت�سّلم 

اىل اجلي�س اللبناين الإ�سالح اخللل فيها على خمتلف امل�ستويات، 

االإلتزام  اجلي�س يف  املوؤ�س�سات حتذو حذو  اأن جميع  لو  كما متنى 

واجلدية يف العمل.



كلمة ممثل قائد اجلي�ش

ومن  اللبناين  الوطني  بالن�شيد  الإحتفال  بداأ 

ل��ل��دورة،  النهائية  النتيجة  م��ذك��رة  ت��اوة  ث��م 

فتالوة الئحة ال�رشف وتهنئة ال�ضباط املميزين 

بني  ال���دروع  وت��ب��ادل  ال�شهادات  ت�شليم  قبل 

طليع الدورة وقائد الكلية.

ممثل قائد اجلي�ش العميد الركن قاعي توجه 

اإىل املتخرجني بكلمة قال فيها:

اإن قطار كلية ف�ؤاد �ضهاب للقيادة واالأركان، 

خطي  على  درا�ضي  ع��ام  ك��ِلّ  مطلع  مع  ينطلق 

االأركان  �ضكته - 

 - كتيبة  وق��ائ��د 

واملنطق،  العلم  حقيقتي  عن  البحث  رحلة  يف 

التجارب  م��ن  متن�عة  م�ضاهد  تتخللها  رحلة 

حتى  التاريخ  عمق  م��ن  امل�ضتقاة  واخل���رات 

فيها  وحت��ّدق  االأب�ضار  اإليها  ت�ضخ�ص  حديثه، 

الب�ضرية  لتحّلله  ت��راه  ما  كل  فتجمع  االأع��ني، 

وتختزنه العق�ل.

هذه  يف  اخل��ري  م�ا�ضم  �ضهر  بتم�ز  وك��اأن��ن��ا 

الكلية، فبعد اأن كان احل�ضاد وفرًيا يف مطلعه 

لنا يف  ف���اإن  االأخ����رية،  االأرك����ان  دورة  ج 
ّ
ب��ت��خ��ر

اآخر  منتهاه مع �ضباط دورة قائد كتيبة م�عداً 

اأ�ضهر  خم�ضة  بعد  اأينعت  التي  الثمار  لقطاف 

ه���ؤالء  واالج��ت��ه��اد..  وامل��ث��اب��رة  التح�ضيل  م��ن 

ال�ضباط املنتدب�ن من خمتلف وحدات اجلي�ص 

�آب/�أيلول

دور�ت وتخريج

اإعداد:

نينا عقل خليل
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احتفلت كلية فوؤاد �ضهاب للقيادة والأركان بتخريج الدورة الثامنة والثالثني لقائد كتيبة يف ح�ضور العميد الركن كابي القاعي 

م�ضري اأعمال الكلية ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

)�ضباط  واملحا�رضون  واملدربون  امل�ضتقلة  والأفواج  الكربى  الوحدات  ومن  اجلي�ش  قيادة  من  �ضباط  اأي�ًضا  الإحتفال  وح�رض 

ومدنيون(.

�ضمت الدورة 84 �ضابًطا متخرًجا ت�ضّدرهم الرائد الطيار رولن مرعب طليًعا للدورة.

ج�ا حاملني لقب قائد كتيبة
ّ
84 �ضابًطا تخر

ممثل قائد اجلي�ش:

الوطن اأكرث من اأر�ش و�ضعب ودولة

اإنه حلم يعي�ش يف اأعماقنا



البهي،  احل�ض�ر  بهذا  املمثلة 

وحداتهم  يف  قريًبا  �ضيلتحق�ن 

ال�طن من  املنت�رشة على م�ضاحة 

معهم  حاملني  اأق�ضاه،  اإىل  اأق�ضاه 

�رشايني  يف  �ضيتدفق  قّيًما،  علمًيا  زاًدا 

م�ضدره  زاًدا  العروق،  يف  الدم  كتدفق  اجلي�ص 

كلية  هي  وتفتخرون،  بها  نفتخر  كليٍة  معجن 

�ضاهمت  التي  واالأرك��ان  للقيادة  �ضهاب  ف�ؤاد 

بفاعلية يف �ضّخ روح احلداثة والتجدد يف تلك 

ال�رشايني.

واأ�ضاف قائالً:

يف  وفن�نها،  تكتي  لفيف  قيادة  اأ�ضاليب  اإن 

اأم  كانت  دفاعيًة  وامل�اقف،  الظروف  خمتلف 

قائد  ل��دورة  االأ�ضا�ضية  املهمة  هي  هج�مية، 

جه�د  ت��ن��درج  ال��ع��ن���ان،  ه��ذا  وحت��ت  كتيبة. 

�ضبيل  يف  ال�ض�اء،  على  واملتدربني  املدربني 

واأقرب  اأق�ضى ما ميكن من املعرفة،  حت�ضيل 

ما ميكن من التف�ق، وحتت هذا العن�ان اأي�ًضا، 

تطّ�رها،  م�ضرية  الكلية  يف  التعليم  اآلية  تتابع 

اأن  غري  التجدد.  وزخ��م  التغيري  بق�ة  مدف�عة 

اأمام هذا التغيري م�ضاعب ودونه عقبات، لكننا 

م�ضمم�ن وباإرادة �ضلبة على عب�ر ج�رش التط�ر 

واحلداثة نح� �ضفة الرقي والتاألق.

وقال:

اأيها ال�ضباط املتخرج�ن

ي��ق��رن  اأن  ال�����ض��دف  ت�����ض��اء 

عيد  م��ع  ي��ك��اد،  اأو  تخرجكم  م���ع��د 

فرحتكم،  يجعل  ما  العام،  هذا  اجلي�ص 

جهة،  من  لتعّر  تت�ضاعف  بكم،  فرحتنا  كما 

النجاح لديكم، باجتياز هذه املرحلة  عن ن�ض�ة 

املهمة من تاريخكم الع�ضكري، ومن جهة اأخرى 

اإ�ضهامنا يف  لدينا، من خالل  الر�ضى  ن�ض�ة  عن 

اجلدد،  القادة  من  بلفيف  االأّم  امل�ؤ�ض�ضة  رفد 

للقيام  وع�ضكرياً،  وثقافياً  علمياً  امل�ؤهلني 

بالدور املطل�ب منهم م�ضتقبالً...

اأهم مراحل  اأجنزمت واحدًة من  اأن  الي�م وبعد 

ت��ط���ي��ر ال����ذات 

ال���ام���ت���ن���اه���ي���ة، 

جديرون  باأنكم  تفيد  �ضهادة،  �ضتت�ضلم�ن 

ب��ق��ي��ادة ك��ت��ي��ب��ة، وه���ي ���ش��ه��ادة ت��ق��دي��ر لكم 

هذه  ط�ال  املبذولة  بجه�دكم  ا�ضتحقيتم�ها 

فلكم  ودقائقها،  و�ضاعاتها  باأيامها  امل��دة، 

نبارك  اأن  ولنا  باأنف�شكم،  تعتزوا  اأن  بنهايتها 

لكم هذه االإجناز...

املرء  »اإن  م��ف��اده:  م��اأث���ر  ق���ل  من  انطالقاً 

والتط�ر«،  التقدم  عن  يت�قف  عندما  ي�ضيخ 

اأن  الكلية  اأب����اب  ت��غ��ادرون  وان��ت��م  اأدع���ك��م 

بل  تعدوها  وان  امتنان،  بنظرة  اإليها  تلتفت�ا 

ثانية  قاعاتها  اإىل  بالع�دة  اأنف�ضكم  ت��ع��دوا 

يف  العلم  م�ضرية  الأن  االأرك���ان،  دورة  ملتابعة 

�ضعياً  امل�ضتمر،  االجتهاد  من  م�ضل�ضل  اجلي�ص 

اإىل بل�غ قمة املعرفة، التي قد ندن� منها اأكرث، 

ولكن اأّنى لنا اإدراكها...

اأر�ص  ه�  ال�طن  اأن  تعلم�ا  اأن  عليكم  اأخ��رياً 

حلم  ه�  كّله،  ذل��ك  قبل  لكنه  ودول��ة،  و�ضعب 

اإىل  وج��دان  من  ميتد  حلم  اأعماقنا،  يف  يعي�ص 

وجدان، وتت�ارثه االأجيال جيالً بعد جيل...
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ندين البلعة
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املناورة التقييمية

ملغاوير البحر 

»مترينهم حرب من دون دماء، وحربهم مترين داٍم«... قول لأحد القادة الع�سكريني 

الرومان ا�ست�سهد به مدير العمليات العميد الركن مارون احلّتي، مثنًيا على التمرين 

التكتي الذي نّفذه عنا�رص فوج مغاوير البحر بالذخرية احلّية بعنوان »عملية اإبرار على 

ال�ساطئ والق�ساء على اإرهابيني«، وذلك يوم اجلمعة يف 2011/7/29 يف ثكنة ميالد 

النّداف - عم�سيت.

ح�رص التمرين اإىل جانب مدير العمليات، قائد فوج مغاوير البحر العقيد الركن عبد 

�لكرمي ها�ضم، قادة �لأفو�ج �خلا�ضة، �ضباط من قطع �جلي�ش ووحد�ته كافة، بالإ�ضافة �إىل 

عنا�رص فريق التدريب الأمريكي واأركان الفوج وعنا�رصه.

الهدف

ال����ذي يجمع  ال��ت��م��ري��ن  ي��ه��دف 

عنا�رص الفوج كافة لتقييم اأدائهم 

ال��ق��ي��ادة،  قبل  م��ن  وتدريباتهم 

واآمري  الفروع  روؤ�ساء  تدريب  اإىل 

ال�رصايا والف�سائل واحل�سائر على 

التطبيق العملي ملهاجمة جمموعة 

وتن�سيق  ال�����س��اط��ئ  ع��ل��ى  ع����دّوة 

بينها  م��ا  يف  ال��ق��ت��ال��ي��ة  الأع���م���ال 

ب��ال���س��راك م��ع ال��ق��وات اجل��وي��ة 

والبحرية، وكيفّية توظيف قدرات 

الفوج لإجناح املهّمة.

ب���داي���ًة، ع��ر���س رئ��ي�����س ال��ف��رع 

ت��وىّل  ال���ذي   - ال��ف��وج  يف  الثالث 

امل��ن��اورة  خ��ال  العمليات  اإدارة 

اإىل  مرتكًزا  التمرين  تفا�سيل   -

القوى  ك��ات 
ّ
حت��ر تف�ّسل  خ��رائ��ط 

املناورة  َِحت  �رصرُ التمرين.  ومراحل 

با�ستخدام �سندوق رمل للتدليل، 

من بعدها انتقل اجلميع اإىل �سطح 

للموقع،   املواجه  الثكنة  اأبنية  اأحد 

 الأمر لبدء التنفيذ. 
َ
عِطي

رُ
واأ

ال�سيناريو

ت��ل��ّق��ت احل���ك���وم���ة ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

عنا�رص  دخول  عن  اأمنية  معلومات 

عن  وذخ��ائ��ر  واأ�سلحة  متطرفني 

ر�سد  جانب  اإىل  التهريب،  طريق 

ح��رك��ة اإره��اب��ي��ة غ��ر اع��ت��ي��ادّي��ة 

يف ب��ع�����س امل��ن��اط��ق ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة. 

ون��ت��ي��ج��ة ال����دور ال����ذي ي��ق��وم به 

الأم��ن  حفظ  �سعيد  على  اجلي�س 

ومكافحة الإرهاب وك�سف عمليات 

عن  معلومات  وردت  التج�ّس�س، 

الإره��اب��ّي��ة  اخل��اي��ا  بع�س  مت��رك��ز 

على  مهجورة  اأبنية  يف  وحت�ّسنها 

��َدت  ررُ���سِ كما  »بع�ستا«،  �ساطئ 

ح���رك���ة م���راك���ب ���س��غ��رة ق��ب��ال��ة 

ال�ساطئ لياً.

�سيطرة  بقعة  لتو�سيع  م��ن��ًع��ا 

اجلي�س  قيادة  كلفت  الإرهابيني، 

بعملية  القيام  البحر  مغاوير  فوج 

العنا�رص  لتدمر  نوعية  هجومية 

عليهم.  وال��ق�����س��اء  الإره��اب��ي��ني 

الغاية،  لهذه  فه 
ّ
بت�رص وو�سعت 

عملية متكاملة ت�ستحّق الثناء



طوافة نقل وطائرة من دون طيار 

من القوات اجلوية.

ت�سّمن ت�سكيل القوى ف�سيلَتي 

غط�س  ف�سيلة  ق��ت��ال،  غطا�سي 

بحر،  مغاوير  وف�سيلَتي  اأع��م��اق 

و���س��ارك��ت ال���ق���وات ال��ب��ح��ري��ة يف 

للعدو  كمثيل  امل���ن���اورة  تنفيذ 

الإرهابي.

التقديرات ومراحل 

املناورة

ر ح��ج��م ال��ع��دو ال��ذي  ����دِّ قرُ

واجهه الفوج بحواىل ع�رصين 

ا مدّربني على القتال 
ً
عن�رص

وعمليات  امل��ب��ن��ي��ة  الأم���اك���ن  يف 

ال��ت��ف��خ��ي��خ وال��ق��ن�����س، ي��ه��دف��ون 

يف  والإ�ستقرار  الأم��ن  زعزعة  اإىل 

املنطقة.

حم��اور:  ثاثة  على  الهجوم  مّت 

ال�����رصق  م���ن  رئ��ي�����س  اأول  حم����ور 

وتخّلله  ن�سَقني  وعلى  بف�سيلَتني 

ثاٍن بف�سيلة  اإنزال جموقل، حمور 

مع  امل���رك���ب  مل��ه��اج��م��ة  زوارق 

ح�سرة مت�سّللة حتت املاء، وحمور 

لتنفيذ  زوارق  بف�سيلة  ث��ال��ث 

الإطباق الربمائي. 

غطا�سي  ب��ن��ق��ل  الأم�����ر   
َ
ع���ط���ي

رُ
اأ

القتال اإىل نقطة الإطباق بوا�سطة 

الهدف.  بتطويق  والبدء  الطوافة، 

الأول  القتال  غطا�سي  رهط  توّجه 

الإرهابي  ال��زورق  نحو  امل��اء  حتت 

وعند  وتنظيفه.  عليه  لل�سيطرة 

اأخ�رص  فتيل  اإط���اق  مّت  الإن��ت��ه��اء، 

التطويق  ان��ت��ه��اء  ع��ن  والإف�����ادة 

وتركيز القنا�سني.

اإىل  ال��ق��ت��ال  و����س���ل غ��ط��ا���س��و 

قامت  حني  يف  لتاأمينه  ال�ساطئ 

الإرهابي  املركب  بدهم  جمموعة 

القتال  غطا�سو  البحر.  يف  الثاين 

على  ثغرة  وفتح  بالتفجر  قاموا 

القوى  ت��ق��ّدم  ل��ت��اأم��ني  ال�ساطئ 

بالتوازي  برّية  اأه���داف  ومهاجمة 

ملهاجمة  جموقلة  اإن��زال  عملية  مع 

اأهداف اأخرى.

العنا�رص  بني  تام  تن�سيق  �سمن 

مغاوير  اأحكم  الناري،  الدعم  ومع 

ال��ب��ح��ر ال�����س��ي��ط��رة ع��ل��ى م��واق��ع 

التمرين  ان��ت��ه��اء  معلنني  ال��ع��دو 

م�ساب  اإخ��اء  بعملية  اخترُِتم  الذي 

بالطوافة.

حتت  ق��ت��الً  امل��ن��اورة  ت�سّمنت 

تنفيذ  عدو،  مركب  مهاجمة  املاء، 

اإب������رار ب��ح��ري واإن�������زال جم��وق��ل، 

بري  هجوم  تنفيذ  اإىل  بالإ�سافة 

ودهمها  مبنّية  اأم��اك��ن  وتنظيف 

بالذخرة احلّية.

كفاءة ودّقة

ن��ّف��ذ ع��ن��ا���رص ال��ف��وج امل��ن��اورة 

يف  بالدّقة  ومتّيزوا  عالية  بكفاءة 

وا�ستخدام  وال��ده��م،  الت�سويب 

املهّمة  لإمت��ام  الازمة  امل��ه��ارات 

العبوات  ا�ستعمال  م��ن  ب��ن��ج��اح، 

يف  ثغرات  فتح  اإىل  واملتفجرات 

اجلدران وخلع الأبواب...

على  العمليات  مدير  اأثنى  وقد 

امل�����س��ت��وى امل��ت��ق��ّدم وامل��ت��م��ّي��ز 

مناقبّيتهم  وعلى  الفوج،  لعنا�رص 

وع��ل��ى ط��ري��ق��ة ع��ر���س امل��ن��اورة 

و�رصحها ب�سكل وا�سح ومف�ّسل.

تنفيذ  م��راح��ل  اأّن  اإىل  �����س��ار  يرُ

الأر�س  على  وتفا�سيلها  املناورة 

كبرة  �سا�سة  على  مبا�رصًة  نرُِقَلت 

اأمام احل�سور. ويف اخلتام ا�ستبقى 

مائدة  اإىل  احل�سور  ال��ف��وج  قائد 

الغداء يف موقع الفوج.
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ظهرت يف منطقة البقاع الأو�سط جمموعة 

ين 
ّ
م�سلحة موؤلفة من عنا�رص مت�سددين فار

من وجه العدالة، لإقدامهم بتواريخ خمتلفة 

على القيام باأعمال اإرهابية، م�ستفيدين 

من الظروف القائمة يف الدول العربية...

احلكومة اللبنانية التي قررت الت�سدي 

للإرهاب والق�ساء عليه، كّلفت قيادة 

اجلي�ش اتخاذ الإجراءات امليدانية امللئمة 

للحوؤول دون انفلت الو�سع الأمني.

يف قيادة اجلي�ش اللبناين، 

عقد اجتماع و�سدرت اأوامر 

م�سددة بتفعيل الإجراءات 

واتخاذ اأق�سى تدابري 

احليطة واحلذر واجلهوزية 

املادية واليقظة الدائمة ملنع 

املخلني بالأمن من تنفيذ 

هجمات واعتداءات على مواقع 

اجلي�ش... هذا كان الو�سع 

العام للتمرين امل�سرتك 

بالذخرية احلية الذي اأجراه 

فوج التدخل الثاين بقيادة 

العميد الركن ب�سام عي�سى، تنفيًذا خلطة التعليم والتدريب 

للعام 2011.

�آب/�أيلول

مترين

اإعداد: روجينا خليل

ت�صوير: جو فرن�سي�ش - بلل �سالح
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يف مترين 

م�صرتك 

بالذخرية احلية

فوج التدخل الثاين

يق�سي على العدو بال�رصبة القا�سية

توزيع املهمات

اأقتتيتتم التتتتتمتتريتتن املتت�تتصتترتك ذو 

م�صتوى  عتتلتتى  التتتواحتتتد  اجلتتتانتتتب 

لفيف فرعي يف حقل رماية الطيبة 

»ال�رضبة  عتتنتتوان  حتتتت  بعلبك  يف 

اإىل  فيه،  �صارك  وقد  القا�صية«. 

الثاين،  التدخل  فوج  �رضايا  جانب 

ال�صاد�س  لتتلتتواء  تتتابتتعتتة  وحتتتتدات 

والقوات اجلوية، وذلك يف ح�صور 

نتتتائتتتب رئتتيتت�تتس اأركتتتتتتان اجلتتيتت�تتس 

رفعت  الركن  العميد  للعمليات 

���ض��ك��ر وع����دد م���ن ك��ب��ار ���ض��ب��اط 

القيادة وقادة الوحدات الكربى.

مدير  عتتر�تتس  الأمتتتتتر،  بتتتتادئ  يف 

التدخل  فتتتوج  قتتائتتد   - التتتتتمتتريتتن 

الثاين - وم�صاعده اأهداف التمرين 

كتتتالآتتتتي: التتتتتمتتر�تتس عتتلتتى الإمتتترة 

التجان�س  بناء  امل�صرتك،  والعمل 

بني الوحدات امل�صلحة وا�صتخدام 

اأنتتتظتتتمتتتة الأ�تتتصتتتلتتتحتتتة التتعتت�تتصتتويتتة 

التخطيط  بتتفتتعتتالتتيتتة،  والتتتتتعتتزيتتز 

والتن�صيق وا�صتخدام نريان الدعم 

اإ�صافًة  اللوج�صتية،  وامل�صاندة 

املعنوية  التتروح  م�صتوى  رفع  اإىل 

ثقتهم  وزي��ادة  الع�ضكريني  لدى 

بتتاأنتتفتت�تتصتتهتتم وبتتالتتعتتتتتاد املتت�تتصتتّلتتم 

الو�صعني  ف�صال  وقتتتد  اإلتتيتتهتتم، 

واأعطيا  للتمرين  واخلا�س  العام 

التتتتتعتتلتتيتتمتتات اخلتتتا�تتتصتتتة لتتلتتقتتوى 

كل  �رضحت  وبتتدورهتتا،  امل�صاركة. 

التمرين  يف  دورهتتا  م�صاركة  قتتوة 

بتتالتتقتت�تتصتتاء على  انتتتتتهتتى  التتتتتذي 

الطيبة  يف  امل�صلحة  املتتجتتمتتوعتتة 

وفر�س الأمن وفق اأوامر القيادة.
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مترين
مراحل التح�سري للتمرين

التتتتتحتت�تتصتترييتتة  املتتتترحتتتتلتتتتة  يف 

ف�صيلة  احتتتتتلتتت  التتتتتمتتريتتن،  متتن 

م�صتفيدة  دلتا  مرتفع  املدرعات 

واأمنت  التمهيدية،  الرمايات  من 

الدعم الناري لف�صائل املهاجمة.

الأوىل  املرحلتني  ويف  بعدها، 

والثانية، هاجمت القوى امل�صاركة 

بلفيفني  املتت�تتصتتلتتحتتة  املتتجتتمتتوعتتة 

فرعيني وق�صت عليها.

وبعد  الثالثة،  املتترحتتلتتة  يف  اأمتتتا 

القوى  فتمركزت  الهدف،  احتالل 

دفتتاعتتًيتتا بتتاجتتتاه التت�تترضق واأعتتتادت 

بقعة  و�تتصتتلتتمتتت  التتتتتنتتظتتيتتم 

العمليات. 

مع  التمرين جرت  اأحتتداث 

فرعي  بلفيف  الحتتتتتفتتاظ 

كاحتياط يف املراحل كافة.

وقتتتتتد تتتختتلتتل التتتتتمتتريتتن 

قتال  طتتوافتتات  ا�صتخدام 

متتتن نتتتتوع »غتتتتازيتتتتل« ونتتتقتتتل من 

وا�تتصتتتتتعتتمتتال   »UH-1H« نتتتوع 

متتتتتتتفتتتجتتترات، وتتتنتتفتتيتتذ رمتتتايتتتات 

ومدافع  الهاون  اأ�صلحة  بوا�صطة 

عمليات  اإىل  بالإ�صافة  املتتيتتدان، 

ا من 
ً
اإنزال واإخالء م�صابني جًوا وبر

اأر�س املعركة.  

الركن  العميد  اأثنى  اخلتام،  ويف 

املنفذة  القوى  كفاءة  على  �ضكر 

بينها،  متتا  يف  التن�صيق  وحتت�تتصتتن 

م�صدًدا على توجيهات قائد اجلي�س 

اإيالء  بوجوب  قهوجي  جان  العماد 

الأهمية الق�صوى للتدريب النوعي 

قدرة  بتعزيز  الكفيل  اجلي�ش،  يف 

باملهمات  القيام  على  التتوحتتدات 

الدقيقة واحلرجة.



دور اأجهزة الرقابة

اإفتتحت الندوة بالن�شيد الوطني اللبناين، ثم 

ف خاللها 
ً
كانت كلمة للرائد فادي احل�شنيه عر

مو�شوع  عن  موجزة  ملحة  وق��ّدم  باملحا�رضين 

قانون  من  الهدف  اأن  اإىل  م�شرًيا  املحا�رضة، 

ومواجهة  الغ�ش  �شبط  هو  امل�شتهلك  حماية 

ج�شع بع�ش التجار.           

اأن  فاأو�شح  فليفل  الأ�شتاذ  حت��دث  بعدها 

العام  و�شع  ال��ذي  امل�شتهلك  حماية  ق��ان��ون 

حماية  يف  وع�رضية  نوعية  نقلة  يعترب   2005

امل�شتهلك، ل �شيما اأنه يفر�ش عقوبات م�شّددة 

يف حق املخالفني حيث ت�شل الغرامات املالية 

لبنانية، يف  وال�شبعني مليون لرية  اىل اخلم�شة 

حني ت�شل العقوبات اإىل حّد ال�شجن ملدة ثالث 

�شنوات.

مراقبة  م�شاألة  اىل  حديثه  يف  فليفل  ق 
ّ
وتطر

مراقبة  اإىل  اإ�شافة  املحلية  والأ�شواق  امل�شانع 

ال�شلع امل�شتوردة من اخلارج، فاأكد اأن مديرية 

ال�شلع  تتابع  امل�شتهلك  حماية 

امل�شدر  من  م�شارها  يف  الغذائية 

اإىل امل�شتهلك، حيث تبداأ املتابعة مع و�شول 

عينات  اأخذ  فيتم  اً( 
ّ
ب��ر اأو  ج��ّواً  اأو  ا 

ً
)بحر ال�شلع 

حني  اإىل  بالب�شاعة  الت�رضف  ومينع  للتحليل 

مطابقة  كانت  ف��اإذا  التحاليل،  نتائج  �شدور 

ي�شمح  اللبنانية  وامل��ع��اي��ري  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات 

بالت�رضف بها وبيعها، ويف حال عدم مطابقتها 

يتم تلفها اأو اإعادة ت�شديرها.

فرتاقب  امل�شانع،  مراقبة  �شعيد  على  اأم��ا 

وتواريخ  النوعية  من  للتاأكد  الأول��ي��ة  امل��واد 

ال�شالحية، وت�شّطر حما�رض يف حال �شبط الغ�ش 

وحتال اإىل النيابة العامة. وعند توزيع ال�شلع يف 

الأ�شواق، يتم الك�شف على الب�شائع يف املحالت 

التجارية للتاأكد من عدم الغ�ش.

واأكد الأ�شتاذ فليفل اأن زيادة عدد املراقبني 

نتائج  اىل  اأدت  امل�شتهلك  حماية  مديرية  يف 

و�شبط  الأ���ش��واق  مراقبة  �شعيد  على  ايجابية 

ال�شبط  حما�رض  ع��دد  ارتفع  حيث  املخالفات، 

ب�شكل ملحوظ باملقارنة مع الأعوام املا�شية. 

امل�ستهلك وحمايته

تال حديث فليفل كلمة للمحامي وجدي احلركه 

ا�شتهلها بنبذة خمت�رضة عن الدوافع الأ�شا�شية 

ل��ن�����ش��وء ف��ك��رة ح��م��اي��ة امل�����ش��ت��ه��ل��ك، م��ع��ت��رًبا 

مت�شاويني  غري  فريقني  وج��ود  ح�شيلة  اأنها 

الذي  الفرقاء  اأحد  قبل  من  ال�شيىء  والتعاطي 

الفريق  خل��داع  توؤهله  اقت�شادية  قوة  ميتلك 

الآخر )امل�شتهلك( وت�شليله.

عن  ع��ب��ارة  ه��ي  امل�شتهلك  حماية  اإن  وق��ال 

تهدف  التي  واملرا�شيم  القوانني  من  �شل�شلة 

اإىل حماية �شحة امل�شتهلك و�شالمته، بالإ�شافة 

واملقايي�ش  وال��ك��م��ي��ة  ال��ع��ال��ي��ة  اجل����ودة  اإىل 

الدقيقة والتجارة العادلة �شمن ا�شعار مناف�شة 

لل�شلع واخلدمات تواكبها مراقبة فعالة لل�شوق.

امل�شتهلك  حلماية  القانوين  الو�شع  عن  اأم��ا 

ومراقبة الأ�شواق يف لبنان، فقال اأنه مع توقيع 

لبنان اتفاقية ال�رضاكة مع الإحتاد الأوروبي العام 

لالإن�شمام  حت�شرياً  املفاو�شات  وبدء   2002

اىل  احلاجة  برزت  الدولية،  التجارة  منظمة  اىل 

حتديث الت�رضيعات القدمية بحيث تتما�شى مع 

مثيالتها من الت�رضيعات الأوروبية والدولية.

ع�رضي  ق��ان��ون  ال��ن��ور  اأب�����رض  م�شن  جهد  بعد 

 )659 ال��رق��م  القانون   ( امل�شتهلك  حلماية 
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يف اإطار املحا�رضات 

التثقيفية التي يتابعها 

�شباط كلية ف�ؤاد �شهاب 

للقيادة والأركان، اأقيمت 

يف الكلية ندوة بعنوان 

»امل�شتهلك اللبناين بني 

القانون و�سالمة الغذاء«، �سارك فيها مدير حماية امل�ستهلك يف 

وزارة الإقت�ساد والتجارة ومدير عام الوزارة بالإنابة الأ�ستاذ 

ف�ؤاد فليفل، ورئي�س الإحتاد اللبناين حلماية امل�شتهلك 

املحامي وجدي احلركه، بح�سور م�سيرّ اأعمال كلية فوؤاد �سهاب 

للقيادة والأركان العميد الركن غابي القاعي ممثالً العماد قائد 

اجلي�س، و�شباط دورة قائد كتيبة الدفعة 38، اإىل عدد من 

�شباط الكلية. 

اآب/اأيلول

حما�رضات

اإعداد: ندين البلعة

ندوة يف كلية

فوؤاد �شهاب للقيادة والأركان

امل�شتهلك اللبناين بني القان�ن و�شالمة الغذاء



ما  القانون  هذا  اأن  اإل   ،2005/2/4 بتاريخ 

كي  له  م�شاندة  ت�رضيعات  �شلة  اإىل  بحاجة  زال 

الأ���ش��واق  ومراقبة  امل�شتهلك  حماية  تتوافر 

ب�شكل فّعال.

اأما املحاور الرئي�شة لقانون حماية امل�شتهلك 

الرقم 659 فهي:

وامل�شوؤوليات  امل�شتهلك  حقوق  حتديد   •
اجلماعية ل�شيانتها.

الإ�شتهالك  ميادين  كل  القانون  تغطية   •
واخلدمات بانواعها )مبا فيها البيع عن بعد(.

• ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الإع�����الم والإع����الن 
اخلداع  او  الت�شليل  مقاومة  يف  ودورهما 

من جهة وتوعية امل�شتهلك واإر�شاده  

من  وواجباته  بحقوقه  وتعريفه 

جهة اأخرى.

���رضي��ع��ة  اآل���ي���ات  ت��وف��ري   •
النزاعات  لف�ش  التنفيذ 

و�شكاوى امل�شتهلك.

ح��م��اي��ة  دور  ت��ع��زي��ز   •
وزارة  يف  امل�����ش��ت��ه��ل��ك 

من  وال��ت��ج��ارة  الإقت�شاد 

حماية  مديرية  اإن�شاء  خالل 

امل�شتهلك.

وطني  جمل�ش  ت�شكيل   •
حلماية امل�شتهلك.

الأهلية  اجلمعيات  دور  تعزيز   •
ح���ق متثيل  اإع���ط���ائ���ه���ا  خ����الل  م���ن 

امل�شتهلكني جماعياً والتقا�شي عنهم.

بحث  يف  التنظيمية  الإج�����راءات  حت�شني   •
املخالفات ومعاينتها.

على  ت��رّتت��ب  التي  العقوبات  �شقف  رف��ع   •
خمالفة احكام هذا القانون.

ك��ذل��ك ����رضح الأ���ش��ت��اذ ح��رك��ه ك��ي��ف اأن ه��ذا 

يف  احلديثة  املفاهيم  معظم  تبنى  ال��ق��ان��ون 

حماية امل�شتهلك ومراقبة الأ�شواق ل �شيما:

- احلفاظ على �شحة امل�شتهلك و�شالمته عند 

ا�شتعماله ل�شلعة او خلدمة.

دون  وم��ن  عادلة  معاملة  من  الإ�شتفادة   -

متييز من قبل املحرتف.

- الإ�شتح�شال على معلومات �شحيحة ووافية 

ووا�شحة تتعلق بال�شلعة او باخلدمة.

ا�شرتجاع  اأو  اإ�شالحها  اأو  �شلعة  ا�شتبدال   -

ثمنها.

- تعوي�ش كامل ومنا�شب عن الأ�رضار الناجتة 

عن الإ�شتهالك.

- اإن�شاء جمعيات حلماية امل�شتهلك.

جمعيات  بوا�شطة  او  مبا�رضة  التقا�شي   -

امل�شتهلك جماعياً.

الهامة  الف�شول  بع�ش  باخت�شار  ���رضح  ث��م 

»يف  الثالث  الف�شل  منها  �شيما  ل  القانون  يف 

الإعالن  الرابع »يف  والف�شل  امل�شتهلك«  اعالم 

اخل�����ادع« وال��ف�����ش��ل اخل��ام�����ش »يف ال��رتوي��ج  

ال�شاد�ش   الف�شل  كذلك  اخلا�شة«   للعرو�ش 

»يف العالقة التعاقدية« الخ...

الأمثلة  بع�ش  ح��رك��ه  الأ���ش��ت��اذ  اأع��ط��ى  وق��د 

اخل���ادع،  ب���الإع���الن  منها  املتعلق  ا  خ�شو�شً

ومت��ن��ى ع��ل��ى احل��ا���رضي��ن وع��ل��ى امل��واط��ن��ني 

ب�شفتهم م�شتهلكني الإطالع على قانون حماية 

امل�شتهلك ملعرفة حقوقهم وواجبات املحرتف 

جتاهم.

الأمن ن�عان

يف كلمته، اأّكد العميد الركن القاعي اأن كلمة 

ُيظهر  ما  وهذا  اآمنة،  بيئة  توفري  تعني  حماية 

�إىل  و�أ���ش��ار  ب��الأم��ن.  �مل�شتهلك  حماية  �رتباط 

الأمن  منه،  ق�شمني  حمدًدا  اأنواع  عّدة  الأمن  اأن 

ال��داخ��ل��ي �شد  ال��ع��دو، والأم���ن  اخل��ارج��ي �شّد 

والأم��ن  وامللكيات،  احلريات  على  التعديات 

النوعية  يف  الغ�ش  ع��دم  وه��و  ال��غ��ذائ��ي 

والأ�شعار.

فيتناول  ال��ث��اين،  الق�شم  اأم���ا 

ال�شمريي  اأو  الأخ��الق��ي  الأم��ن 

الإن�شان  ذات  ينبع من  الذي 

�شخ�شًيا.  اإل���ي���ه  وي���ع���ود 

الأمن  اختالل  اأن  واأو�شح 

يف ق�شمه الأول يوؤدي اإىل 

اخ��ت��الل ك��ل ���ش��يء، لكن 

ق�شمه  يف  يختل  األ  يجب 

الثاين، لأن ل قدرة لإن�شان 

 – الآخ��ري��ن  بلقمة  متحّكم 

واأخالقيته  �شمريه  ا�شتبيح 

اأن   – وطمعه  ج�شعه  قبل  من 

يوّفر لإن�شان اآخر اآمنه. 

واأب�����دى ال��ع��م��ي��د ال��رك��ن ال��ق��اع��ي 

خ�شيته من اأن ي�شبح الإن�شان اللبناين يف 

التجار  ال�شمريي لدى بع�ش  الأمن  اختالل  ظل 

لديه  تعود  ل  عندها  م�شتهِلًكا،  ل  م�شتهَلًكا 

لي�شتهلك  كاإن�شان  اأو  كمواطن  البقاء  مقومات 

بل ليعي�ش.

موؤ�ش�شات  علينا يف خمتلف  هنا  من  واأ�شاف: 

وحريته  املواطن  حقوق  عن  امل�شوؤولة  الدولة 

وموؤ�ش�شات  الأه��ل��ي��ة  اجلمعيات  خمتلف  ويف 

للحفاظ  جهودنا  تت�شافر  اأن  املدين،  املجتمع 

العي�ش  على  ق���ادًرا  اآم��ًن��ا  اللبناين  بقاء  على 

يف  حقوقه  اأق��ل  يف  م�شتهَلٍك  غ��ري  م�شتهِلًكا 

العي�ش الكرمي.

القيادة  كلية  اأع��م��ال  م�شرّي  ق���ّدم  خ��ت��اًم��ا، 

باإ�شمه  للمحا�رضين  تذكارية  دروًع��ا  والأرك���ان 

وباإ�شم �شباط �لكلية.
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اآب/اأيلول

حما�رضات



قبل كل �ضيء... الأف�ضل

مطبخه  �إعطاء  على  �لبحر  مغاوير  فوج  حر�ص 

�لوجبات  لتاأمني  دقيقة  وعناية  كبرًي�  �هتماًما 

�ملو��صفات  باأف�صل  للع�صكريني  �لغذ�ئية 

وال�رشوط ال�صحّية. وباحلّد الأدنى من الإمكانات 

يحتّل  �أن  �ملطبخ  ه��ذ�  ��صتطاع  �للوج�صتّية 

حمدود  له  �ملخ�ّص�ص  فالبناء  �لأول،  �ملركز 

�لإّت�صاع، و�لأفر�ن �حلديثة، و�صعت جانًبا وحّلت 

حمّلها �أدو�ت متو��صعة، لأن �لأخرية توؤمن طهي 

الكميات املطلوبة من الغذاء ب�رشعة اأكرب... لكن 

دوًما  لي�صت  �لأف�صل  �لنتائج 

رهًنا بالأدو�ت �جلّيدة، �إمنا هي قبل كل 

�صيء رهن بالإر�د�ت �جلّيدة...

جمّهز  �لبحر  مغاوير  فوج  مطبخ  �لأ�صا�ص،  يف 

ظروف  لكن  ع�صكري،  ل�600  �لتغذية  لتاأمني 

اإىل  يرتفع  ال��ع��دد  جعلت  امل��ي��داين  الإنت�صار 

2600، فاملطبخ بالإ�صافة �إىل تغذية ع�صكريي 

�لفوج، يتوىل تاأمني �لتغذية ل�2000 ع�صكري 

يف  تنت�رش  خمتلفة  وق��ط��ع  واأف����واج  األ��وي��ة  م��ن 

�ملتغّذين من مطبخ  وبذلك ي�صل عدد  جو�ره. 

�لبحر  م��غ��اوي��ر  ف���وج 

�إىل  �حلجز  ح��الت  يف 

2600 ع�صكري.

عمل  ف��ري��ق  يجهد 

مغاوير  ف���وج  مطبخ 

�ل����ب����ح����ر ل����ت����اأم����ني 

�ل��وج��ب��ات �ل��غ��ذ�ئ��ي��ة 

ل���ل���ع�������ص���ك���ري���ني، 

ب����امل����و������ص����ف����ات 

ما يالحظه هوؤلء  �ملطلوبة. وهذ� 

وينّوهون به، كما ينّوه به قائد �لفوج �لعقيد 

جهود  يقّدر  �ل��ذي  ها�صم  �لكرمي  عبد  �لركن 

�لر�بع  �لفرع  رئي�ص  ر�أ�صه  وعلى  �لفريق  هذ� 

رئي�س  وي�صري  والنقل.  التموين  ف�صيلة  واآم��ر 

�لبحر  مغاوير  فوج  مطبخ  �أّن  �إىل  �لر�بع  �لفرع 

ب�صكل  املطلوبة  واملوا�صفات  ال�رشوط  يطّبق 

يف  �لقّو�مة  مديرية  بتوجيهات  متقّيًد�  ممّيز، 

�آب/�أيلول

جو�ئز

�إعد�د:

ليال �ضقر
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مطبخ مغاوير �لبحر يف �ل�صد�رة

النتائج اجلّيدة رهن الإرادات اجلّيدة

�ُضنِّف مطبخ فوج مغاوير البحر اأولً على 

�ضعيد اجلي�ش )وعلى �ضعيد منطقة جبل 

لبنان( للعام 2010. القّيمون على املطبخ 

ا ومغاوير البحر عموًما، فرحون  خ�ضو�ضً

مبا حّققوه. فباحلّد الأدنى من الإمكانات 

وبالقدر الأكرب من اجلهد ومراعاة ال�رشوط 

واملعايري املحّددة، ا�ضتطاع مطبخ الفوج 

اأن يحتّل موقع ال�صدارة بني املطابخ 

الع�ضكرية التي تلتزم معايري �ضارمة.



قيادة اجلي�س، والتي حتّدد ب�صكل يومي اأنواع 

تقدميها  وكيفية  طهيها  �ملطلوب  �لأطعمة 

للع�صكريني، مبا يوؤمن حاجاتهم من �ملتطلبات 

�لغذ�ئية و�ل�صعر�ت �حلر�رية.

اآلية العمل

من  �لغذ�ئية  �مل���و�د  �ل��ف��وج  مطبخ  يت�صّلم 

�لتغذية يف قيادة منطقة جبل لبنان،  متعّهدي 

�لتربيد  وغ��رف  �مل��خ��ازن  على  بعناية  وت���وّزع 

مع  املطبخ،  ع��ن  امل�����ص��وؤول  ال�صابط  ب��اإ���رشاف 

��صتخد�م  يف  تتمّثل  �أ�صا�صّية  �إج��ر�ء�ت  مر�عاة 

وحتفظ  النظافة  معايري  حت��رم  نقل  و�صائل 

كذلك  منخف�صة،  ح���ر�رة  درج���ات  يف  �ل��ل��ح��وم 

ة  خا�صّ ب���رادات  يف  والفاكهة  اخل�صار  حتفظ 

ل�صتهالكها طازجة. كذلك حترم معايري حفظ 

�حل���ب���وب و�ل���زي���وت 

وتو�صع  و�ملعلبات 

يف خم����ازن حم����ّددة. 

الك�صف  ي��ت��ّم  بينما 

دوري  وب���������ص����ك����ل 

نظافة  على   
ّ
وم�صتمر

�مل�صتخدمة  �مل��ي��اه 

و�ل������ت������ي ت��خ�����ص��ع 

منًعا  مكّثفة  لتحاليل 

حمتمل،   
ٍ

ت��ل��وُّث لأي 

منًعا  ممنوع  فاخلطاأ 

باًتا.

�لع�صكرّيون  ي��ب��د�أ 

ب�����ال�����زّي �لأب���ي�������ص 

����د ن�����ص��اط��ه��م  امل����وحَّ

�ل�صاعة  م��ن  �ب���ت���د�ًء 

�ل�����ص��اد���ص��ة ���ص��ب��اًح��ا 

وق��ب��ل ذل���ك �أح��ي��اًن��ا، 

ون امل����واد  ف��ي��ح�����رشّ

قبل يوم من طهيها. 

�للحوم تقطع يف غرفة »�للحام« ب�صورة دقيقة 

و�صحّية، ويتم طهي وجبات ثالث �أ�صا�صّية على 

درجة حر�رة حمّددة لكل �صنف.

اإ�رشاف ال�صباط على املطبخ للتاأكد من ح�صن 

يتوّقف  ل  �لعمل  و�صالمة  و�لنظافة  �لتنفيذ 

عند حّد �ملر�قبة فقط، فهم يتذّوقون �لطعام 

قبل توزيعه على �لع�صكرّيني للتاأكد من طعمه 

�ملتعّلقة  �ل�صحّية  �لقو�نني  وتطبيق  وجودته، 

عاتق  على  تقع  م�صوؤولية  اآم��ن،  طعام  باإنتاج 

الذين  الع�صكريني  عاتق  على  كما  ال�صباط 

ينّفذون �لعمل.

 25 �ملطبخ  يف  �لعمل  فريق  عديد  ي��ق��ارب 

و�ح��ًد�،  وحّلاًما  طهاة  عّدة  ي�صّم  وهو  �صخ�ًصا، 

�أطباء  على  ���ا  دوريًّ يعر�صون  جميعهم  ه���وؤلء 

ويخ�صعون  و�جل��ل��د  بال�صحة  متخ�ّص�صني 

للفحو�صات واللقاحات املنا�صبة ب�صكل دوري 

ومنتظم.

اأق�ضام املطبخ

خمزنني  ال��ب��ح��ر  م��غ��اوي��ر  ف���وج  مطبخ  ي�����ص��ّم 

ل��ل��ح��ب��وب و�مل��ع��ّل��ب��ات، وغ��رف��ت��ني م��رّبدت��ني 

و�لأل��ب��ان  و�ل��دو�ج��ن  باللحوم  خا�صة  �إحد�هما 

و�لفاكهة  باخل�صار  خا�صة  و�لثانية  و�لبي�ص، 

تقطيع  يتّم  حيث  �للحام  غرفة  �إىل  �إ���ص��اف��ة 

قاعة  �ملطبخ  ي�صّم  كما  و�ل��دو�ج��ن.  �للحوم 

لتح�صري �لطعام تتوّزع فيها �لأفر�ن و�لتي تتّم 

الطعام.  لتناول  واأخرى  دائم،  ب�صكل  �صيانتها 

ون�ّصافة  غ�ّصالة  حت��وي  منفردة  غ��رف��ة  وث��م��ة 

لغ�صل �للبا�ص �ملوّحد للطّباخني وتعقيمه، وقد 

لتجميع  خم�ّص�ًصا  جانبيًّا  بناء  الفوج  ا�صتحدث 

النفايات ب�صكل ي�صمن تفادي التلّوث.

�إليه،  تو�صل  مبا  يفتخر  �لذي  �ملطبخ  فريق 

لتحقيق  د�ئًما  و�لعمل  �جلهود  مبو��صلة  يعد 

�لأف�صل.

157

�جلي�ش - �لعدد رقم 315/314

�آب/�أيلول

جو�ئز

ت�صنيف مطابخ اجلي�ش للعام 2010

الأول على �صعيد اجلي�س وعلى �صعيد  البحر:  مطبخ فوج مغاوير   •
منطقة جبل لبنان.

• مطبخ مقر عام منطقة بريوت )هرني �صهاب(: �لأول على �صعيد 
منطقة بريوت.

• مطبخ مقر عام منطقة �لبقاع: �لأول على �صعيد منطقة �لبقاع.
• مطبخ موقع �صور )كفردونني(: �لأول على �صعيد منطقة �جلنوب.
• مطبخ مع�صكر عرمان للتدريب: الأول على �صعيد منطقة ال�صمال.
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اإعداد:

ندين البلعة

»اإغارة الأرز« 

لل�سنة الثالثة 

على التوايل

متابعة بالأقمار ال�صناعية 

وتنظيم »مبّكل«

�صهرة نار

الدقيقة  واملتابعة   
ّ
امل�ستمر التقييم  بف�سل 

للتفا�سيل يزداد الفوج يف كل عام متّكًنا على 

العام  هذا  لم�س  ال��ذي  احل��دث  تنظيم  �سعيد 

املعايري الدولية، من حيث متابعة ال�سباق عرب 

الأقمار ال�سناعية على طول امل�سلك.

اأ�سبحت  احل��دث  ي��وم  ت�سبق  التي  ال�سهرة 

اإىل  امل�ساركني  يجمع  �سنوًيا  تقليًدا  بدورها 

 23 ال�سبت  يوم  املغاوير.  فوج  عنا�رص  جانب 

يف  ال�سخور  ا�سرتاحة  اإىل  اجلميع  اّت��ه  مت��وز 

اللقلوق حيث جّهز عنا�رص الفوج املكان، وقّدم 

ايجاًزا  الفوج  قائد  روكز  �سامل  الركن  العميد 

عن ال�سباق، �رصوطه، تدابري احليطة والتعليمات 

املعلومات  بكل  امل�سرتكني  لإح��اط��ة  ال��ازم��ة 

الازمة ولتجّنب اأي حادث.

وثائقي  فيلم  تبعه  افتتاًحا،  الوطني  الن�سيد 

العميد  رّح��ب  ث��ّم  املا�سي،  ال��ع��ام  �سباق  ع��ن 

الركن روكز باحل�سور و�رصح الأهداف التي هي 

على  م�شّدداً  الن�شاط،  ه��ذا  تنظيم  اأ�شا�س  يف 

التي  الن�ساطات  ت�سجيع  يف  ال�سباق  »اأهمية 

عن  ف 
ّ
للتعر املغاوير  بفوج  املدنيني  تمع 

كثب اإىل الوحدات والأفواج اخلا�سة يف اجلي�س 

املناف�سة  روح  ب��ّث  اإىل  بالإ�سافة  اللبناين، 

مع  والت�سارك  »ال�سافية«،  اجلبلية  وال���روح 

من  امل�ساركة  الفرق  وبخا�سة  الأجنبية  الفرق 

والتي  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات 

اللبنانية.  املناطق  على  للحفاظ  معنا  تعمل 

كما ي�شاهم هذا الن�شاط يف اإظهار �شورة ممّيزة 

لبنان،  يف  الع�سكرية   - املدنية  العاقات  عن 

مل�سلحة  ايجابي  عامل  فيه  الأولد  وم�ساركة 

تن�سئتهم على حمبة اجلي�س والوطن«.

اأّما الهدف الأبرز من هذا ال�سباق فهو ا�ستطاع 

واحلفاظ  وجباله  وجروده  اخلابة  لبنان  طبيعة 

الفوج وقائده على �رصورة  عليها، حيث ي�سّدد 

ولهذه  تلويثها.  وع��دم  البيئة  على  املحافظة 

التدابري الازمة،  الغاية قام عنا�رص الفوج بكل 

البا�ستيكّية  املياه  عبوات  ا�ستبدال  واأبرزها 

ة بالبيئة.
ّ
بالأكواب غري امل�رص

�سعيد  على  لفًتا  تقّدًما  الفوج  اأح��رز  وق��د 

التنظيم هذا العام من حيث العمل على تّنب 

من اأعايل جبال لبنان اأطّل النمر، �صعار فوج املغاوير، ب�صالبته والر�صانة ليوّجه 

دعوًة عامة للم�صاركة يف التقليد ال�صنوي، الذي اأ�صبح حدًثا دولًيا: �صباق »من ثكنة 

اإىل ثكنة«. 

�َصت لهذا  »املغاوير بانتظاركم«... عنوان حملته الالفتات والإعالنات التي ُخ�صِّ

ال�صباق الذي نّظمه فوج املغاوير برعاية العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش، يوم 

الأحد يف 24 متوز 2011 من ثكنة اللقلوق اإىل ثكنة الأرز يف ب�رشي. حملة اإعالنية 

كاملة نّظمها الفوج بالتعاون مع مدنيني لإ�رشاك اأكرب عدٍد ممكن من املدنيني 

والنوادي الريا�صية وال�صفارات والفرق الأجنبية. ت�صاعف عدد امل�صاركني هذا العام 

فتخّطى الـ1300 مت�صابق، منهم من اعتاد امل�صاركة لثالث �صنوات على التوايل 

)�أي منذ بدء هذ� �لن�شاط(، ومنهم من علم باحلدث وحتّم�س للم�شاركة توًقا �إىل 

كاأ�ش اأو حتقيًقا لقناعة.



الأخطاء وتطوير �شبل حتقيق الن�شاط، ما ي�شّكل 

قفزة نوعّية يف اإدارة الن�ساطات املماثلة.

ال�رصورية  املعلومات  على  اجلميع  اإط��اع  مّت 

فاأ�شعل  الإي��ج��از،  خيمة  خ��ارج  اإىل  توّجهوا  ثم 

الع�شكريون ناًرا واأقاموا ع�شاًء قروًيا ا�شتمتع به 

امل�ساركون. وعلى وقع املو�سيقى راح اجلميع، 

وي�سبكون  يرق�سون  وع�سكريون،  مدنيون 

الأيدي على الدبكة حول النار... عنا�رص الفوج يف 

كل مكان لتقدمي امل�ساعدة الازمة، يندجمون 

م�������ع امل�����دن�����ي�����ني، 

ي������ق������ّدم������ون ل��ه��م 

للتدفئة...  �سرتاتهم 

يتعارفون، ي�سحكون 

وي���خ���ت���ربون احل��ي��اة 

يف  الع�سكرية  اجلبلية 

العراء. خيم خم�ّش�شة 

للمنامة، موقف موؤّمن 

يحر�سه  ل��ل�����س��ي��ارات 

كل  ع�������س���ك���ري���ون... 

لتاأمني  امل�ستلزمات 

راح�����ة امل�����س��ارك��ني 

واأمنهم.

م��ع ال��ف��رح��ة والإب��ت��ه��اج، ب��ع��ي��ًدا م��ن �سجيج 

ها، �سعر امل�ساركون باأنهم يف عامل 
ّ
املدينة وحر

مل  وراءه��م،  اليومّية  احلياة  هموم  تاركني  اآخر 

الإ�سرتاحة...  حاولوا  ولكنهم  النوم  ي�ستطيعوا 

وع�����ن�����د ال�������س���اع���ة 

فجر  م���ن  اخل��ام�����س��ة 

اأعلنت  الأح�����د،  ي���وم 

بدء  النارية  الطلقات 

ال�سباق.

امل�صلك

م��ع ف��ارق يف الإرت��ف��اع ي���راوح ب��ني 1800م 

فئات:  ث��اث  اإىل  ال�سباق  انق�سم  و2900م، 

»�سباق طويل« 40 كلم، »�سباق متو�سط« 23 

كلم، و»�سباق ق�سري« 12 كلم )لاأولد من 9 

من  ع�سكري  فريق  كل  وراف��ق  �سنة(.   14 اإىل 

فوج املغاوير.

اللقلوق - تنورين،  من ا�سرتاحة ال�سخور يف 

الرهوة،  �سهلة  القبور،  فم  بتمرطيبة،  م��روًرا 
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اإىل  و�سولً  الق�سيب،  و�سهر  ال��رب،  كني�سة 

غابة الأرز يف ب�رصي، قام ع�سكريو الفوج بتاأريف 

ليلتزمها  الازمة  الإ�سارات  وتزويده  امل�سلك 

امل�ساركون فا ي�سّلوا الطريق. والفريق الذي 

خارج  ا 
ً
خا�رس ُيعترب  املحّدد  امل�شلك  عن  يخرج 

الت�سنيف.

َعت نقاط تاأّكد على طول امل�شلك، متّيزت  ُوزِّ

مو�شولة  خا�شة  اآلت  َدت  ُزوِّ باأنها  العام  هذا 

اإىل  مبا�رصة  اإ���س��ارات  تبّث  ال�سناعية  بالأقمار 

لل�سباق،  املخ�ّس�سة  امليدانية  العمليات  غرفة 

وت������وؤّم������ن م��ت��اب��ع��ة 

بتفا�سيله  امل�سلك 

كل  م��رور  من  للتاأكد 

النقاط  على  ال��ف��رق 

املحّددة.

ت������زّود ك���ل ف��ري��ق 

احل��اج��ات ال�����رصوري��ة 

من  ال�سباق  لإك��م��ال 

خفيف،  وطعام  مياه 

ال�سليب  لهم  وق��ّدم 

الأح�����م�����ر ال��ل��ب��ن��اين 

على  الطبية  العناية 

طول امل�سلك. احتفظ 

بهواتف  املت�سابقون 

نقالة لاإت�سال بغرفة 

تابعت  والطوافات  ال�����رصورة،  عند  العمليات 

ال�شباق لالإخالء ال�شّحي عند حدوث اأي طارئ.

انطباعات

�ساركنا  »���س��ح��اف��ًي��ا«،  ال�����س��ري  متابعة  م��ع 

كلم،   7 مل�����س��اف��ة  تناف�سهم  امل��ت�����س��اب��ق��ني 

و����س���ع���وره���م ع��ل��ى 

ام���ت���داد ال�����س��ب��اق... 

اجل����م����ي����ع م�����اأخ�����وذ 

ب�������روع�������ة ال�������س���ري 

ال��رتاب��ي��ة وبني  ال��ط��رق��ات  ب��ني اجل��ب��ال، على 

ال�سخور... معنويات عالية، روح ريا�سية ت�سّد 

الرغم  وعلى  ال�سباق،  متابعة  اإىل  املت�سابقني 

اأ�شعة  حت��ت  والإره����اق  بالتعب  ال�شعور  م��ن 

العميد  الوجوه.  على  الإبت�سامة  كانت  ال�سم�س 

الركن �سامل روكز و�سباطه وع�سكرّيوه تابعوا 

على  الآليات  بوا�شطة  جالوا  قرب،  عن  ال�شباق 

املعنوي  والدعم  امل�ساعدة  لتقدمي  امل�سلك 

للمت�سابقني، يطمئنون اإىل اأحوالهم وحاجاتهم.

اإعجابهم  ي��خ��ف��وا  مل  ب��دوره��م  امل�����س��ارك��ون 

اأ�سعرهم  الذي  الأمر  واملمّيز  الكامل  بالتنظيم 

للموؤ�س�سة  الدائم  دعمهم  اأّك��دوا  كما  بالأمان. 

ال�سمانة  اأن��ه��ا  ع��ل��ى  واأج��م��ع��وا  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

ال��وح��ي��دة ل��ل��وط��ن وامل���واط���ن، م��ه��ّن��ئ��ني كل 

الع�سكريني بعيد اجلي�س.
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الو�صول

ب��ث��اث بح�سب  ال��و���س��ول ح����ّددت  حم��ط��ات 

الفئات، اآخرها على مدخل غابة اأرز ب�رسي حيث 

تّمع الوا�سلون، ا�سرتاح�وا، ثم تناول�وا الفطور 

ه عنا�رص الفوج. الذي ح�رصّ

اجلميع  انتقل  الأخ���ر،  الفريق  و�شول  وم��ع 

اإىل غابة الأرز حيث اأقيم اإحتفال اإعان النتائج 

وت�سليم اجلوائز.

العميد  اجلي�س  قائد  العماد  مّثل 

ال���رك���ن ���س��ام��ل روك����ز ق��ائ��د ف��وج 

بلدية  رئي�س  ح�سور  يف  امل��غ��اوي��ر 

ب�����رسي ورئ��ي�����س جل��ن��ة ج���ربان خليل 

جربان.

الوطني  بالن�سيد  احل��ف��ل  افتتح 

وتوزيع  النتائج  اإع��ان  ثم  اللبناين، 

اجلوائز على الفرق الرابحة.

روكز  الركن  العميد  �شكر  وختاًما 

كل من �سارك يف اإجناح هذا ال�سباق، 

م�ساهمة  وموؤ�س�سات  مت�سابقني  من 

ف�شحة  الن�شاط  ه��ذا  يبقى  اأن  اآم���اًل 

تالٍق وتعاون بني املجتمَعني املدين 

هذه  على  ال�شوء  ي�شّلط  والع�شكري 

العاقة املتكاملة واملمّيزة.

نتائج ال�صباق

ال��شك�ل  ع��ل��ى  النت�ائ�ج  ج��������اءت 

الآت�ي:

• مدين 40 كلم )ذكور(:
�سليم،  �سامر  الأول:  ال��ف��ري��ق   -

ف�����ادي ���س��ال��ح، ح�����س��ني ال��ع��ج��م��ي 

)توقيت 3،34(.

�سكر،  ���رصب��ل  ال��ث��اين:  ال��ف��ري��ق   -

�سالح زعيرت، علي برجاوي )توقيت 

.)3،54

- الفريق الثالث: نادر غنام، زهري 

ناجي، و�سام حمد )توقيت 4،17(.

• مدين 40 كلم )�إناث(:
- الفريق الأول: �سونيا حنا، جوي�س 

ن�سار، كارل جبور )توقيت 4،39(.

كارول  عيد،  فيفا  الثاين:  الفريق   -

غنام، فاين لياترد )توقيت 4،57(.

عقل،  ك���ارول  الث�الث:  الفري�ق   -

)توقيت  ن�سار  اأب��و  مايا  عقل،  مرينا 

.)5،35

• ع�صكري 40 كلم )ذكور(:
جهاد  اجل��ن��دي  الأول:  ال��ف��ري��ق   -

���س��ال��ح  الأول  اجل���ن���دي  ���س��ل��ط��ان، 

�سعيد  حممد  الأول  اجلندي  م�سطفى، 

)توقيت 4،24(.

اليا�س  امل��ازم  الثاين:  الفريق   -

البلعة، املجند املمددة خدماته حممد 

خدماته  امل��م��ددة  املجند  ال�شالح، 

حممود قمرالدين )توقيت3،34(.

الأول  اجلندي  الثالث:  الفريق   -

املمددة  املجند  الكك،  عبدالقادر 

خدماته ح�شن اأبو دلة، اجلندي حممد 

زكريا )توقيت 3،42(.

• مدين 23 كلم )�إناث(:
لورا  روكز،  جومانة  الأول:  الفريق 

روكز، �سعاد روكز )توقيت 4،22(.

اأده��م،  �سو�سن  الثاين:  الفريق   -

�سهى اأدهم، جان دارك عيد )توقيت 

.)4،52

الفريق الثالث: جومانة عزام، ريتا 

عواد، �رصين رفول )توقيت 4،54(.

• مدين 12 كلم )�الأوالد(:
رميا،  اأب��ي  غدي  الأول:  الفريق   -

ط����وين ي���ع���ق���وب، غ���ي���وم ج��رباي��ل 

)توقيت 1،40(.

- ال��ف��ري��ق ال��ث��اين: م���ارك اأي���وب، 

�رسج خ��راهلل، ج��ورج خ��راهلل )توقيت 

.)1،49

اأزع��ور،  ع��ادل  الثالث:  الفريق   -

غابريال اأزعور، عماد اأزعور )توقيت 

.)1،56

من  واإمت��ام��ه،  ال�سباق  اإجن���اح  يف  ���س��ارك 

التي  الإعانية  واحلمات  تنظيمه  بداية 

َعت  رافقته والتجهيزات الالزمة و�شولً اإىل اجلوائز التي ُوزِّ

 BLC Bank - Mike Sport - :الرابحني، كل من على 

Clémentine - رئي�س بلدية جون�ية ال�سابق ج�وان حبي�س 
.Le Charcutier - Aoun -  ت�لف�زيون ال�سوم�رية  -

�صكرًا



































 مقدمات تاريخية

يف �شهر اآذار من العام 1948، وّقعت كل من 

)بلجيكا  البنلوك�س  ودول  وفرن�شا  بريطانيا 

وهولندا واللوك�شمبورغ( اتفاقية للتو�شل اإىل 

»الدفاع  اإقامة  اإىل  تهدف  ع�شكرية،  معاهدة 

الثقايف  التكامل  وتعزيز  امل�شرتك  اجلماعي 

مار�شال  م�رشوع  مع  ان�شجاًما  واالقت�شادي«، 

الإعادة بناء اوروبا التي دمرتها احلرب العاملية 

حتقيق  اإىل  ال��دول  ه��ذه  �شعت  وق��د  الثانية. 

واأدت  االأم��رك��ي��ة،  امل�شاركة  م��ن  اأك���ر  ق��در 

معاهدة  توقيع  اإىل  النهاية  يف  املفاو�شات 

���ش��م��ال االأط��ل�����ش��ي يف وا���ش��ن��ط��ن )4ن��ي�����ش��ان 

لها،  تابعة  منظمة  عنها  انبثقت  التي   )1949

)الناتو(  االأطل�شي  �شمال  حلف  باإ�شم  عرفت 

 NORTH ATLANTIC TREATY
ORGANIZATION = NATO، وهي ما 

عملها  توا�شل  اليوم  حتى  زالت 

اإرادات  جمع  يف  يتو�شع  كحلف 

ودف��اع��ات ال���دول االأع�����ش��اء فيه 

ودجمها.

اتفاقية �سمال الأطل�سي

االأطراف  اإميان  االإتفاقية  توؤكد 

امل�������ش���ارك���ن ف��ي��ه��ا ب���اأه���داف 

ومبادئه،  املتحدة  االأمم  ميثاق 

اجلهود  توحيد  على  وت�شميمهم 

م���ن اأج����ل ت��ر���ش��ي��خ االإ���ش��ت��ق��رار 

���ش��م��ال  م��ن��ط��ق��ة  وال�����رخ�����اء يف 

هي  14م���ادة  وت�شم  االأطل�شي، 

االآتية:

• املادة 1: 
يلتزم االأطراف ما جاء يف ميثاق االأمم املتحدة، 

حول ت�شوية كل حالة نزاع دويل، يكونون طرفاً 

يتعر�س  ال  وبالتايل  ال�شلمية،  بالطرق  فيها، 

كما  للخطر،  والعدالة  الدوليان  واالأمن  ال�شالم 

تهديد  اأي  عن  التخلي  اأي�شاً،  االأط��راف  يلتزم 

الدولية،  عالقاتهم  يف  ا�شتخدامها،  اأو  بالقوة، 

املتحدة.  االأمم  اأه����داف  م��ع  يتنافى   ب�شكل 
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اإعداد: د. اأحمد عّلو

          عميد متقاعد

بعد انتهاء فرتة احلرب الباردة، ُطرح ت�سا�ؤل حول معنى بقاء »الناتو« )حلف �سمال 

الأطل�سي( الذي كان الهدف من قيامه، الدفاع عن امل�سالح الغربية، يف مواجهة التحدي 

�اخلطر ال�سوفياتيني. يف املقابل فاإن قيام حلف �ار�سو بعد ذلك )1955( كان هدفه 

الدفاع عن د�ل اأ�ر�با ال�رشقية �م�ساحلها، يف مواجهة حلف الناتو.

قيام  من  الهدف  زال  �ار�سو،  حلف  �انهيار   )1991( ال�سوفياتي  الحتاد  تفكك  �مع 

حلف �سمال الأطل�سي. �قامت بالتايل بيئة د�لية جديدة، عرفت بالنظام العاملي اجلديد، 

نتج عنها حتولت جذرية يف اأنظمة احلكم يف د�ل اأ�ر�با ال�رشقية، التي ان�سّم معظمها 

اإىل حلف الناتو، فيما ينتظر الباقي اللحاق بها. �لذلك فاإن هناك من يت�ساءل: ما هي 

ا�ستمر احللف؟ �ما هي  اأجله  الذي من  العد�  الناتو؟ من هو  التي تواجه  التهديدات 

اأهدافه اجلديدة؟ 

يف ظل البيئة الدولية اجلديدة

ما هو د�ر حلف �سمال الأطل�سي

�ما هو م�ستقبله؟
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• املادة 2:
تطور  ا�شتمرار  يف  االأط���راف،  ت�شاهم  �شوف 

الوقت  يف  الدولية،  وال�شداقة  ال�شلم  عالقات 

ال����ذي ي��دع��م��ون ف��ي��ه م��وؤ���ش�����ش��ات��ه��م احل���رة، 

وحت��ق��ي��ق ف��ه��م اف�����ش��ل ل��ل��م��ب��ادئ واالأ���ش�����س 

كما  امل��وؤ���ش�����ش��ات،  ه���ذه  عليها  ت��ق��وم  ال��ت��ي 

ي��ن�����ش��دون وي�����ش��ج��ع��ون ع���وام���ل ال��ت�����ش��ام��ن، 

وال����رخ����اء، وه����م ي�����ش��ع��ون يف ���ش��ي��ا���ش��ت��ه��م 

اخلالفات  جتنب  اإىل  ال��دول��ي��ة،  االقت�شادية 

االقت�شادي  التعاون  وت�شجيع  واملتناق�شات، 

جماعية.  اأو  فردية  االأط���راف،  كل  بن   ودعمه 

• املادة 3: 
لتحقيق اأهداف هذه االتفاقية ب�شكل اأف�شل، 

خالل  من  وجمتمعن،  ف��رادى  االأط��راف،  يعمل 

االع��ت��م��اد ال��ذات��ي ال��ف��ع��ال وال��دائ��م وال��دع��م 

وقناعة  مقاومة  ق��وة  حتقيق  على  املتبادل، 

واالعتداءات  الهجمات  �شد  وم�شرتكة،  ذاتية 

امل�شلحة، واال�شتمرار يف تطوير ذلك. 

• املادة 4: 
عند  البع�س  بع�شهم  مع  االأط���راف  يت�شاور 

اإح�شا�س اأي منهم، باأن �شالم املنطقة مهّدد اأو 

�س للخطر.
ّ
معر

 • املادة 5: 
املادة  هذه  ا�شتخدمت  وقد  احللف،  )جوهر 

واالإره��اب  اأفغان�شتان  على  احلرب  اإع��الن  عند 

 بعد اإعتداءات 11 اأيلول 2001 يف نيويورك(.

ع��دوان  اأو  هجوم  اأي  اأن  على  االأط���راف  يتفق 

يف  اأط���راف،  ع��دة  اأو  منهم،  ط��رف  �شد  م�شلح 

ع��دواًن��ا  يعتر  ال�شمالية،  اأم��رك��ا  اأو  اأوروب����ا 

عليهم جميًعا، وبناء عليه، فاإنهم متفقون على 

امل�شلح،  العدوان  هذا  مثل  وقوع  حالة  يف  اأنه، 

فاإن على كل طرف منهم - تنفيًذا ملا جاء يف 

حول  املتحدة،  االأمم  ميثاق  من   »51« امل��ادة 

فردي  ب�شكل  اأنف�شهم  عن  الذاتي  الدفاع  حق 

للطرف  والعون  امل�شاندة  تقدمي   - جماعي  اأو 

باتخاذ  للهجوم،  تتعر�س  التي  االأط���راف  اأو 

االأط���راف  م��ع  وبالتعاون  ال��ذات��ي��ة،  االإج����راءات 

ا�شتخدام  تاأخر، مبا يف ذلك  االأخرى، من دون 

ق��وة ال�����ش��الح، ال��ت��ي ي��رى اأن��ه��ا الزم���ة الإع���ادة 

وتاأكيده.  االأطل�شي  �شمال  منطقة  اإىل   االأم��ن 

بكل  تاأخر،  دون  من  االأمن  جمل�س  اإبالغ  ويتم 

هجوم وعدوان م�شلح، وكل االإجراءات امل�شادة 

االإج��راءات، مبجرد  املتخذة جتاهه. ويتم وقف 

الإعادة  ال�رشورية  االأمن اخلطوات  اتخاذ جمل�س 

ال�شالم واالأمن الدولين وا�شتقرارهما.

 • املادة 6:
يعتر  ف��اإن��ه   ،»5« امل����ادة  م��ف��ه��وم  وف���ق 

اأكرث:  اأو  طرف  على  م�شّلحاً،  هجوماً  اأو   عدواناً، 

- كل عدوان اأو هجوم م�شلح على اأي منطقة الأحد 

االأطراف، يف اأوروبا واأمركا ال�شمالية، اأو الق�شم 

اإحدى  اأو  اجلزائري من فرن�شا، ومنطقة تركيا، 

اجلزر اخلا�شعة ملنطقة �شيادة اأحد االأطراف، يف 

ال�رشطان.  مدار  االأطل�شي، �شمال   منطقة �شمال 

مقاتلة  ق��وات  على  ال��ه��ج��وم،  اأو  ال��ع��دوان   -

هذه  يف  االأط����راف،  اأح��د  ط��ائ��رات  اأو  �شفن  اأو 

مياهه  اأو  اجل����وي،  جم��ال��ه  ع��ر  اأو  امل��ن��اط��ق، 

اأوروب����ا،  امل��ن��اط��ق يف  اإح����دى  اأو  االإق��ل��ي��م��ي��ة، 

م��دار  �شمال  االأطل�شي  �شمال  منطقة  يف  اأو 

ال�����رشط��ان، ح��ي��ث ك��ان��ت ق���وات اح��ت��الل اأح��د 

�شمال  اتفاقية  كانت  لفرتة  تتمركز  االأط��راف 

املفعول. �شارية  اأو  ن��اف��ذة  فيها   االأطل�شي 

• املادة 7:
تف�رش،  اأن  ميكن  وال  مت�س  ال  االتفاقية  هذه   

االأط���راف،  وواج��ب��ات  حقوق  على  ت��وؤث��ر  باأنها 

على  امل��رتت��ب��ة  امل��ت��ح��دة،  االأمم  يف  االأع�����ش��اء 

االأول،  امل��ق��ام  يف  مت�����س  ال  ك��م��ا  م��ي��ث��اق��ه��ا، 

م�شوؤولية جمل�س االأمن يف احلفاظ على ال�شالم 

واالأمن الدولين، وال ميكن اأن تف�رش على مثل 

هذا املنوال. 
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• املادة 8:
اأنه ال توجد التزامات دولية  يعلن كل طرف، 

ثالثة،  دول��ة  اأو  اأخ���رى،  واأط����راف  بينه  حالًيا 

وبنودها.  االتفاقية  هذه  لوائح  مع  تتعار�س 

ويلتزم عدم التعهد اأو التورط يف اأي التزامات 

دولية تتناق�س مع هذه االتفاقية.

 • املادة 9:
بت�شكيل وتكوين جمل�س يتم  االأطراف  يقوم 

فيه متثيل كل منهم، لبحث ق�شايا تنفيذ هذه 

املجل�س،  هذا  وبناء  ت�شكيل  ويتم  االتفاقية، 

اأي وقت وعلى وجه  اأن يجتمع يف  بحيث ميكن 

ال�رشعة.

واأج��ه��زة  هيئات  بتكوين  املجل�س  وي��ق��وم 

وب�شفة  ���رشورًي��ا،  ذل��ك  ك��ان  طاملا  ل��ه  تابعة 

جلنة  بت�شكيل  تاأخر،  دون  من  يقوم  خا�شة، 

ب��االإج��راءات  التو�شية  مهمة  تتوىل  دفاعية، 

اخلا�شة بتنفيذ املادتن 3 و5. 

• املادة 10: 
اأن  جماعي،  ق��رار  خ��الل  من  ل��الأط��راف  ميكن 

يكون  اأخ���رى  اأوروب��ي��ة  دول���ة  ك��ل  م��ن  يطلبوا 

االتفاقية،  ه��ذه  م��ب��ادئ  م�شاندة  باإمكانها 

�شمال  منطقة  اأم���ن  حتقيق  يف  وامل�����ش��اه��م��ة 

االأطل�شي، االن�شمام اإىل احللف. وكل دولة يتم 

دعوتها على هذا النحو ميكنها من خالل اإيداع 

الواليات  حكومة  ل��دى  ان�شمامها  م�شتندات 

االتفاقية.  هذه  يف  ع�شًوا  ت�شبح  اأن  املتحدة، 

وتقوم حكومة الواليات املتحدة بدورها باإحاطة 

لها،  امل�شتندات  بتقدمي هذه  علًما،  كل طرف 

واإيداعها لديها )وثيقة وم�شتند االن�شمام(. 

• املادة 11: 
االتفاقية  على  بالت�شديق  االأط���راف  يقوم 

واإق����راره����ا ب��االأ���ش��ل��وب ال����ذي ي��ت��م��ا���ش��ى مع 

ب��ن��وده��ا  بتنفيذ  ي��ق��وم��ون  ث��م  د���ش��ت��وره��م، 

وم�شتندات  وث��ائ��ق  اإي����داع  وي��ت��م  ول��وائ��ح��ه��ا. 

ال��والي��ات  ل���دى  مي��ك��ن  م��ا  ب��اأ���رشع  الت�شديق 

امل��ت��ح��دة، وال��ت��ي ب��دوره��ا تقوم ب��اإح��اط��ة كل 

بكل  االتفاقية،  على  املوقعة  االأخ��رى  ال��دول 

اإيداع تتم لديها. وتدخل االتفاقية حيز  عملية 

الدول  التنفيذ، وت�شبح �شارية املفعول، بن 

الدول  غالبية  اإي��داع  مبجرد  عليها،  امل�شدقة 

الت�شديق،  وثائق  االتفاقية،  على  املوقعة 

مبا يف ذلك، وثائق ت�شديق كل من: بلجيكا - 

اململكة املتحدة - فرن�شا - كندا - لوك�شمرغ 

- هولندا - الواليات املتحدة. اأما بالن�شبة اإىل 

الدول االأخرى فت�شبح �شارية املفعول بالن�شبة 

على  ت�شديقهم،  وثائق  اإي��داع  يوم  يف  اإليهم، 

االتفاقية لدى الواليات املتحدة.

• املادة 12: 
يف  اأو  املعاهدة،  �رشيان  من  �شنوات  ع�رش  بعد 

بناء على  االأط��راف،  اآخر، �شوف يقبل  اأي وقت 

اإع��ادة  ب�شاأن  م�شاورات  اإج���راء  اأح��ده��م،  طلب 

الظروف  ظل  يف  ودرا�شاتها  املعاهدة  مراجعة 

التي توؤثر يف ما بعد، على �شالم منطقة �شمال 

قد  تطوير  اأي  على  بناء  اأو  واأمنها،  االأطل�شي 

واالإقليمية،  الدولية  االتفاقيات  على  يطراأ 

واالأم��ن  ال�شالم  احل��ف��اظ على  اأج��ل  م��ن  وذل��ك 

الدولين، يف اإطار ميثاق االأمم املتحدة.

 • املادة 13:
ملدة  وتطبيقها،  املعاهدة  �رشيان  فرتة  بعد 

وذلك  االن�شحاب،  الأي طرف  يحق  عاًما،  ع�رشين 

بذلك  اإخ��ط��ار  اأو  اإن����ذار  ت��ق��دمي  م��ن  ع��ام  بعد 

باإحاطة  التي تقوم  الواليات املتحدة،  حلكومة 

ما  كل  باإيداع  علًما  االأخ��رى  االأط��راف  حكومات 

يبلغها من اإخطارات واإنذارات.

 • املادة 14: 
الواليات  حكومة  �شجالت  يف  االتفاقية  تودع 

تعتر  وهي  وحمفوظاتها،  االأمركية  املتحدة 

�شحيحن،  والفرن�شي،  االإن��ك��ل��ي��زي  ن�شيها 

يف  اإي��داع��ه��ا  يتم  و���ش��وف  نف�شها،  وب��ال��درج��ة 

اأر���ش��ي��ف ح��ك��وم��ة ال���والي���ات امل��ت��ح��دة، حيث 

حكومات  اإىل  معتمدة،  ن�شخ  ب��اإر���ش��ال  تقوم 

 ال����دول االأخ�����رى امل��وق��ع��ة ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة. 

يف   1949 ني�شان   4 يف  املعاهدة  وقعت  وقد 

اآب 1949 بعد  وا�شنطن وبداأ �رشيانها يف 24 

اإيداع ت�شديقات الدول املوقعة كلها. 

 

الد�ل الأع�ساء يف احللف

احللف يف القانون الدويل والعالقات الدولية 

اأك��رث  اأو  دول��ت��ن  ب��ن  تعاقدية  »ع��الق��ة  ه��و: 

بامل�شاعدة  املعنيون  الفرقاء  مبوجبها  يتعهد 

املتبادلة يف حالة احلرب«.

اليوم  ي�شم  ع�شكري  حلف  هو  الناتو  وحلف 

اوروبا و2 يف  28 دولة من�شوية، 26 منها يف 

اأمركا ال�شمالية هما الواليات املتحدة و كندا.

�شاركت  التي  هي  للحلف  املوؤ�ش�شة  ال��دول 

يف اإن�شاء معاهدة وا�شنطن )4 ني�شان 1949( 

امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  وه����ي:  عليها  ووق��ع��ت 

 – ف��رن�����ش��ا   – بلجيكا   – ك��ن��دا   – االم��رك��ي��ة 

 – الرتغال   – اإيطاليا   – دامنارك   – بريطانيا 

الرنوج – اللوك�شمبورغ – هولندا واإي�شالندا.

من  ك��ل  احللف  اىل  اإن�شمت   1952 ال��ع��ام 

يف  )الغربية  اأملانيا  تبعتهما  وتركيا،  اليونان 

العام  اإ�شبانيا  ثم   1955 العام  الوقت(  ذلك 

.1982

ب��ع��د ان��ه��ي��ار االإحت�����اد ال�����ش��وف��ي��ات��ي وحلف 
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كل  الناتو  اإىل  اإن�شمت   1991 العام  وار�شو 

 )1999( هنغاريا   – بولندا   – ت�شيكيا  م��ن: 

 – ليتوانيا   – التفيا   – اإ�شتونيا   – بلغاريا  ثم 

 .)2004( �شلوفينيا   – �شلوفاكيا   – رومانيا 

والعام 2009 اإن�شمت كل من األبانيا وكرواتيا.

التعاون  من  خا�شة  عالقات  احللف  هذا  اأقام 

العامل  م�شاحة  على  اأخ��رى  دول  مع  وامل�شاركة 

ميكن ت�شنيفها كما ياأتي:

اأطل�شية   - االأورو  ال�����رشاك��ة  جمل�س  دول   •
 EAPAC: EURO - ATLANTIC
                                                                                                                         PARTNERSHIP COUNCIL
 – النم�شا   – اأرمينيا  ه��ي:  22دول���ة  وي�شم 

فنلندا   – بو�شنيا   – بيالرو�شيا   – اأذربيجان 

– كازاخ�شتان  – جورجيا  – ايرلندا  – مقدونيا 
– اجلبل  – مولدوفيا  – قرغيز�شتان – مالطا 
االأ�شود – �رشبيا – رو�شيا – ال�شويد – �شوي�رشا 

اأوك��ران��ي��ا   – تركمان�شتان   – طاجك�شتان   –
واأوزبك�شتان.

امل��ت��و���ش��ط��ي:   - ال��ن��ات��و  احل�����وار  دول   •
                                                         NATO’s Mediterranean Dialogue
االأردن   – م�رش   – اجلزائر  هي:  دول   7 وي�شم 

– موريتانيا – املغرب – تون�س ودولة الكيان 
ال�شهيوين) اإ�رشئيل(.

ل��ل��ت��ع��اون:  ا���ش��ط��ن��ب��ول  م����ب����ادرة  دول   •
                                  ISTANBUL Cooperation Initiative
ه��ي:  خليجية  دول  ارب����ع  وت�����ش��م   ،)ICI(
العربية  واالإم��ارات  الكويت   – قطر   – البحرين 

املتحدة.

 :Contact Countries االإت�شال  دول   •
وه���ي دول ت��وؤم��ن مب��ب��ادئ احل��ل��ف غ��ر اأن��ه��ا 

معه  متعاونة  ولكنها  فيه  من�شوية  لي�شت 

اجلنوبية  كوريا   – اليابان   – ا�شرتاليا  وه��ي: 

ونيوزيلندا.

اأجهزة احللف

تت�شكل اأجهزة احللف من الهيئات االآتية:

فيه  العليا  ال�شلطة  وه��و  احللف:  جمل�س   •
دائ��م��ن  مفو�شن  م��ن��دوب��ن  م��ن  ويت�شكل 

ل��وزراء  ميكن  كذلك  ف��وق،  فما  �شفر  بدرجة 

خارجية اأو دفاع الدول االأع�شاء االإجتماع دوريا 

�شوؤون  لدرا�شة  �شنويا  مرات  ثالث  اأو  مرتن 

احللف.

ال�شلطة  �شاحبة  وهي  اللجنة الع�سكرية:    •
روؤ�شاء  وت�شم  الع�شكرية  ال�شوؤون  يف  العليا  

االأركان يف جيو�س الدول املتحالفة ومندوبن 

ا�شبوعًيا  يجتمعون  احل��ل��ف،  مقر  يف  دائ��م��ن 

الع�شكرية  لل�شيا�شات  امل�شتمر  للتخطيط 

للحلف.

احللف  تتبع  وهي  الع�سكرية:  القيادات   •
واوروب���ا  ال��والي��ات املتحدة  ب��ن  م��ا  وت��ت��وزع 

اأو  االأوروب��ي��ة  االأرا���ش��ي  على  قواعد  يف  وتقيم 

خمطط  وفق  مق�شمة  القيادات  االأمركية.هذه 

اأي  يف  ال�رشيع  بالتدخل  لها  ي�شمح  ا�شرتاتيجي 

منطقة من اأوروبا وغرها وت�شم خمتلف اأنواع 

االأ�شلحة واجليو�س التابعة لقوات احللف.

موارد احللف

الناتو  اإىل  املنت�شبة  الدول  �شكان  رعدد  يقدَّ

الناجت  وحجم  ن�شمة،  مليون   900 بنحو  اليوم 

حواىل  يبلغ   )GDP( لدوله  االإج��م��ايل  املحلي 

العام  )تقدير  اأمركي  دوالر  مليار  األ��ف   32

.)2010

ا حجم االإنفاق الع�شكري لدوله فيبلغ حواىل  اأمَّ

االألف مليار دوالر )تقدير2010( وهذا يعادل 

ثالثة اأرباع االإنفاق العاملي.

فرن�شا  هي:  نووية  دول  دوله  من   3 وهناك 

اأي�شاً  وه��ي  املتحدة،  وال��والي��ات  وبريطانيا 

اأع�شاء دائمة يف جمل�س االأمن الدويل.

احل�شد  م��ن��ظ��ور  م��ن  احل��ل��ف  يعتر  وب��ذل��ك 

وع�شكرية  اإقت�شادية  قوة  اأكر  االإ�شرتاتيجي 

على وجه االأر�س، �شواء من حيث عدد اجليو�س 

وغر  التقليدية  النارية  ال��ق��وة  حيث  م��ن  اأم 

املادية  االإمكانات  من حيث  التقليدية، كذلك 

العامل  يف  املتطورة  والتكنولوجية  والتقنية 

و�رشعة حتركها على االأر�س اأو يف البحر اأو اجلو 

اأو يف الف�شاء اخلارجي. 

مقر احللف 

االأمركي دوايت  العام 1950 عن اجلرنال 

قائد  ك���اأول  بعد(  م��ا  يف  )الرئي�س  اي��زن��ه��اور 



لقوات احللف وا�شتقر يف باري�س التي اأ�شبحت 

ا لقيادة احللف ال�شيا�شية والع�شكرية.
ً
مقر

بروك�شل  اىل  امل��ق��ر  كما  ال��ق��ي��ادة  انتقلت 

على  وذلك   ،1967 العام  منذ  بلجيكا  عا�شمة 

اث��ر اخل��الف م��ا ب��ن اجل���رنال دي��غ��ول واحللف 

ال�شيا�شية  االم��رك��ي��ة  الهيمنة  خلفية  على 

اجلرنال  دفع  ما  االأخ��ر،  هذا  على  والع�شكرية 

ديغ�ول اإىل اتخ�اذ قرار باالإن��شحاب من القي�ادة 

القتناعه   1966 ال��ع��ام  للحلف  الع�شكرية 

ت�شتخدمه  املتح�دة  ال��والي�����ات  ب��اأن  ال��را���ش��خ 

بقية  م�شالح  قبل  القومية  م�شلحتها  خلدمة 

احللفاء.

ا�سرتاتيجية احللف �م�سريته

على  للحلف  املبدئية  االإ�شرتاتيجية  قامت 

الأوروب��ا  التقليدية  الع�شكرية  القوة  تدعيم 

نتائج  ول��ك��ن  االأم��رك��ي��ة،  ال��ن��ووي��ة  ب��ال��ق��وة 

القرن  من  اخلم�شينيات  مطلع  الكورية  احلرب 

تبني  اىل  املتحدة  ال��والي��ات  دفعت  املا�شي 

والكثيف«  ال�شامل  ال��رد  اأو  »االإنتقام  نظرية 

)Massive Retaliation( مقابل التهديدات 

ال��ت��ه��دي��دات.  ه��ذه  ك��ان��ت  اأًي���ا  ال�شوفياتية، 

ال�شواريخ  وبخا�شة  التقني  التطور  وب�شبب 

العابرة للقارات وقوة التدمر الهائلة لالأ�شلحة 

االأمركية  املتحدة  الواليات  غرت  النووية، 

بنظرية  وا�شتبدلتها  القدمية  ا�شرتاتيجيتها 

»الرد املرن« )Flexible Retaliation( اأي 

التحدي،  حجم  وف��ق  املتدرج  الع�شكري  ال��رد 

وهذا ما وافقت عليه دول احللف العام 1967، 

يعر�س  ذل��ك  اأن  راأت  ففرن�شا  م�ش�س.  على 

اوروبا للخطر ويجعل منها �شاحة حرب حلماية 

القيادة  اىل  ع��ادت  )فرن�شا(  ولكنها  امركا، 

الع�شكرية للحلف مطلع العام 2009.

�شكل احللف عن�رش ردع وتوازن طيلة ما عرف 

باحلرب الباردة بينه وبن حلف »وار�شو« حتى 

يخ�س  ومل   ،1990 العام  الأخيير  هذا  �سقوط 

اأي حرب يف تلك الفرتة، واول مرة تدخل فيها 

كانت حرب االإنف�شال يف يوغ�شالفيا �شد �رشب 

البو�شنة، ثم يف كو�شوفو لوقف املجازر وحرب 

االإبادة العرقية والدينية هناك.

يف  االإرهابية  ايلول   11 اعتداءات  اأثر  وعلى 

بحملة  احللف  ق��ام   ،2001 ال��ع��ام  ن��ي��وي��ورك 

تنظيم  �شد  اأفغان�شتان  على  كرى  ع�شكرية 

زال  وم��ا  االع��ت��داءات،  بهذه  املتهمة  القاعدة 

وي��درب  القائم  النظام  ويدعم  هناك  يحارب 

قواته حتى اليوم، كذلك يقوم بالتو�شع وبناء 

اآ�شيا  دول  بع�س  يف  وقواعد  جديدة   عالقات 

الو�شطى املتاخمة لل�شن ورو�شيا اجلنوبية.

ك��ذل��ك دع���م احل��ل��ف ق����رار االمم امل��ت��ح��دة 

ثار �شد  الذي  الليبي  ال�شعب  بحماية  املتعلق 

بعمليات ق�شف  القذايف، وذلك  الرئي�س  نظام 

جوي وبحري �شد قوات القذايف املتهمة باإبادة 

اأع�شاء  ب��ن  ال��ث��وار. ول��ك��ن خ��الف��ات ظ��ه��رت 

احللف حول هذا التدخل وذلك ب�شبب ت�شاوؤالت 

التكاليف  ب�شبب  واأي�ًشا  دوره،  بحقيقة  تتعلق 

نفقاته  يتحمل  وم��ن  التدخل  لهذا  الباهظة 

املادية والع�شكرية.

احللف  يف  ترى  باتت  قوى  اليوم  العامل  ويف 

على  للهيمنة  اأم��رك��ي��ة  حم��اول��ة  و�شيا�شاته 

اأذرع  للي  ي�شتخدم  ع�شكرياً  ذراع��اً  اأو  العامل، 

وذلك  االأمركية،  لل�شيا�شات  املناوئة  الدول 

كغطاء  املتحدة  االأمم  ق��رارات  ا�شتخدام  عر 

االأمن  وجمل�س  املتحدة  االأمم  اأن  علًما  �رشعي، 

القوى  لهيمنة  ب��دوره��م��ا  يخ�شعان  ال���دويل 

الكرى وبخا�شة الواليات املتحدة االأمركية.

م�ستقبل احللف

مقر  يف  غيت�س  روب����رت  األ��ق��اه��ا  ك��ل��م��ة  يف 

احللف يف بروك�شل يف 10 حزيران 2011، قال 

وزير الدفاع االأمركي:

»ثمة احتمال اأن يواجه احللف اإفال�شا ع�شكرًيا 

يوافق  مل  ح��ال  يف  ق��امًت��ا،  وم�شتقبالً  جماعًيا 

من  ح�شتهم  حتمل  على  االوروب��ي��ون  حلفاوؤه 

العبء املايل«.

منذ   تنباأ  قد  انه  االذه��ان  اإىل  غيت�س  واع��اد 

حلف   اإىل  يتحول  قد  الناتو  اأن  �شنوات  ب�شع 

وثانية،  اوىل  درج��ت��ن،  اإىل  اع�شاوؤه  ينق�شم 

يف  االوىل  ال��درج��ة  من  االع�شاء  ي�شارك  حيث 

الثانية   الدرجة  اع�شاء  اأما  احلربية،  العمليات 

تنفيذ  يف  اال  ي�شاركون  وال  ذل��ك  فيتفادون 

املهمات االن�شانية وما اىل ذلك.

وقال غيت�س: »هذا ما يقلقنا اليوم وال يعتر 

غر  اأم��ر  اإىل  حتول  بل  م�شتقبلًيا  قلًقا  قلقنا 

م�شموح به«. ذلك اأن ح�شة وا�شنطن يف احلجم 

جتاوزت  للناتو  الع�شكرية  للنفقات  االجمايل 

الدفاعية   اوروب���ا  نفقات  وام��ا   .%75 ن�شبة 

2001 مبقدار  �شبتمر/ايلول  منذ  فتقل�شت 

اع�شاء   5 »يخ�ش�س  قائاًل:  اأو�شح  وقد   .%15

فقط من جمموع 28 ع�شًوا يف الناتو ن�شبة تزيد 

ل�شالح  االجمايل  املحلي  ناجتهم  من   %2 عن 

احللف، كما تق�شي بذلك ع�شويتهم فيه.

يف  الو�شع  ه��ذا  يتغر  اأن  غيت�س  وا�شتبعد 

تكمن  احلقيقة  فاإن  قوله  وبح�شب  امل�شتقبل. 

حتمل  بو�شعها  لي�س  املتحدة   الواليات  اأن  يف 

للحلف يف ظروف وجود  الرئي�س  املايل  العبء 

عجز طائل يف املوازنة وارتفاع  ديون الدولة. 

املراجع :

• www.nato.int
•  www.arabic.rt.com
• www.wikipedia.org
•  www.bbc.co.uk
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اآب/اأيلول

درا�سات واأبحاث

توازن احلرب الباردة

ك�����ان ل����ل����ت����وازن اال����ش���رتات���ي���ج���ي 

وار�شو  حلفي  بن  القائم  والع�شكري 

الباردة،  باحلرب  ماعرف  خالل  والناتو 

الف�شل االأكر يف كبح جماح اأي اإنفجار 

ع�شكري عاملي. غر اأن املحافظة على 

هذا التوازن، اأدى يف املقابل اإىل �شباق 

للت�شلح الدويل، �شمل كل نظم الت�شلح 

وك��ان  التقليدية،  وغ��ر  التقليدية، 

دول  اقت�شاديات  ح�شاب  على  ذل��ك 

اإىل ذلك ما اقت�شته  احللفن. ي�شاف 

اأحياناً  اأدى  ما  انت�شار كل حلف،  خطط 

اإىل اإثارة بع�س احل�شا�شيات الوطنية، 

وبخا�شة يف دول اأوروبا ال�رشقية.







اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون اال�رسائيلية
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يعي�ش�ن  الفل�شطيني�ن  يزال  ال 

�رساعاً ي�مياً مع االحتالل اال�رسائيلي 

غ��زة،  وق��ط��اع  الغربية  ال�شفة  يف 

العام  منذ  حم��روم��ن  ي��زال���ن  وال 

1967 من اأب�شط متطلبات احلياة 

العملي  امل��ج��ال��ن  يف  الطبيعية 

الب�رسية  واملجم�عات  واالن�شاين. 

هي  املجال  هذا  يف  معاناة  االأك��ر 

قهراً  العي�ش  لها  ق��ّدر  التي  تلك 

على مقربة من امل�شت�طنات ومن 

احل�اجز ال�اقعة حتت ال�شيطرة 

التامة  والع�شكرية  املدنية 

اأكر  ت�شكل  والتي  ال�رسائيل، 

الغربية  من 50% من ال�شفة 

من  الفل�شطيني�ن  يحرم  حيث 

اخلبز والكرامة. ففي بع�ش مناطق 

ال�شفة تكاد ت�جد م�شت�طنة عند 

اخل��ا���ش  طريقها  ل��ه��ا  رب����ة  ك��ل 

املوؤدي اليها، وهي حتاط بالأ�سوار 

حركة  يعيق  مما  التفتي�ش  ونقاط 

لك�شب  �شعيهم  يف  الفل�شطينين 

العائلي  ال��ت���ا���ش��ل  اأو  عي�شهم 

والعنف  واالأ�شدقاء.  االأق��رب��اء  مع 

جانب  م��ن  ل��ه  يتعر�سون  ال���ذي 

الكثريين  يثني  امل�شت�طنن 

اأرا�شيهم  اىل  الذهاب  عن  منهم 

اأو  اأغنامهم  لرعاية  اأو  لزراعتها 

جلني ح�شادهم، هذا اإذا اأبقى لهم 

اأو  يجن�نه  ما  امل�شت�طن�ن  ه���ؤالء 

يك�شب�نه.

ك��م��ا ي����اج���ه ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي���ن 

عدد  قلة  يف  كبرية  م�شكلة  اأي�ًشا 

التي  بالبناء  اخلا�شة  الت�شاريح 

مما  االح��ت��الل،  �شلطات  ت�شدرها 

التي  العائالت  م��ن  العديد  دف��ع 

تتكاثر اأعدادها ب�شكل طبيعي اإىل 

البناء من دون ترخي�ش واملخاطرة 

ب��ت��ع��ر���ش م��ا ي��ب��ن���ن��ه ب��ع��د وق��ت 

الأمر الذي يرغم  اإىل الهدم،  وجيز 

ب��االإك��راه.  الرحيل  على  بع�شهم 

من�شقة  ت��ق���ل  ال�شياق  ه��ذا  ويف 

اللجنة الدولية للحماية يف اإ�رسائيل 

العنف  »اإن  املحتلة:  واالأرا���ش��ي 

يخلق  امل�ستوطنون  يرتكبه  الذي 

ح�اجز غري مرئية تعيق املزارعن 

اأرا���ش��ي��ه��م.  اإىل  ال������ش���ل  م���ن 

احل�ش�ل  يف  االإدارية  وال�شع�بات 

على ت�رسيح للبناء اأو تط�ير البنية 

التحتية يف بع�ش املناطق الريفية 

تخلق هي االأخرى ح�اجز غري مرئية. 

غري  احل����اج���ز  ت��اأخ��ذ  اأن  ومي��ك��ن 

الع�شكرية  املناطق  �شكل  املرئية 

املغلقة ومناطق اطالق النار حيث 

امل��ا���ش��ي��ة...  رع��ي  فيها  ي�شعب 

االأم�ر جمتمعة تخلق ح�اجز  وهذه 

غري مرئية لل�شكان الذين يعي�ش�ن 

االأرا�شي  من  الريفية  املناطق  يف 

املحتلة«. 

ال�اقع، تعي�ش عائالت  اأمام هذا 

من  ح����االت  ك��ث��رية  فل�شطينية 

امل��ع��ان��اة وال��رع��ب واال���ش��ط��ه��اد 

امل�شت�طنن  ه��ج���م  يف  تتمثل 

على م�شاكنها واأمالكها ومزارعها، 

واالأب����اب  الن�افذ  حتطيم  فيتم 

املثمرة  االأ�شجار  تقطيع  اأو  ت��ارة 

من  ال��ن��ا���ش  منع  اأو  اأخ����رى،  ت���ارة 

اإىل  اأو  اأع��م��ال��ه��م  اإىل  ال���ذه���اب 

اأو قطع  امل�شت�شفيات واملدار�ش، 

االحتالل االإ�رسائيلي

ومعاناة الفل�شطينين
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ال��ك��ه��رب��اء وامل����اء ع��ن��ه��ا. وو���ش��ط 

ي�سدر  الع�سكري،  احل�سار  ه��ذا 

�شامل  ت��ق��ري��ر  واآخ�����ر  ح���ن  ب���ن 

ملنظمة العف� الدولية ح�ل جممل 

املحتلة  االأرا����ش���ي  يف  االأو����ش���اع 

فيك�شف اأ�شكاالً من معاناة ال�شعب 

من  والتي  املظل�م،  الفل�شطيني 

عند  والقهر  االإذالل  حاالت  اأبرزها 

اأرج���اء  ك��ل  يف  املنت�رسة  احل���اج��ز 

ت�شتثني  ال  والتي  الغربية  ال�شفة 

االأط����ب����اء و����ش���ي���ارات االإ���ش��ع��اف 

ال�شياق  ه��ذا  ويف  وال�شحافين. 

فاإن اإحدى العق�بات املنت�رسة على 

التفتي�ش،  نقاط  عند  وا�سع  نطاق 

ل�شاعات  الفل�شطينين  اب��ق��اء 

من  وق��اي��ة  اأي  دون  م��ن  ط��وي��ل��ة 

وتعري�شهم  امل��ط��ر،  اأو  ال�شم�ش 

اإطالق  اإىل  حتى  االأحيان  بع�ش  يف 

القتل.  اإىل  ي�سل  قد  ال��ذي  النار 

الذين  ال�شهاينة  اجلن�د  ويتمتع 

امل�اطنن  يجرح�ن  اأو  يقتل�ن 

الفل�شطينين باحل�شانة واحلماية 

اأ�ش�اأ االحتماالت ال  القان�نية، ويف 

باأيام معدودة  يحكم عليهم �ش�ى 

من التوقيف ال�سكلي الذي ل يلبث 

اأن ينتهي باالفراج عنهم بل ورمبا 

تهنئتهم على �شل�كهم العدواين، 

الذين  الفل�شطيني�ن  يقّدم  بينما 

يع�ش�ن اأوامر اجلن�د اأو ينتهك�ن 

املحاكم  اإىل  التج�ل  حظر  تدابري 

بدفع  عليهم  ويحكم  الع�شكرية، 

الفعلي  وبال�شجن  مالية  غرامات 

ملدة ت�شل اإىل خم�ش �شن�ات.

يق�م  االأح�������ال  م��ن  ك��ث��ري  ويف 

العقاب  بايقاع  ال�شهاينة  اجلن�د 

الفل�سطينيني  ع��ل��ى  ال���ف���وري 

مفاتيح  م�����ش��ادرة  اأو  ب��ال�����رسب 

ه���ي��ة  ب���ط���اق���ة  اأو  امل���رك���ب���ات 

على  ال��ن��ار  اط���الق  اأو  ال�شائقن 

ع��ج��الت ال�������ش���ي���ارات. وت��ت��ح��دث 

من  اأنه  عن  الدولية  العف�  منظمة 

الفل�شطينين  على  امل�شتحيل 

مع  طبيعية  ح��ي��اة  ي��ع��ي�����ش���ا  اأن 

ال��ت��ي تقطع  ال��ك��ث��رية  احل����اج���ز 

اأو�شال ال�شفة الغربية، ومع جدار 

الف�سل العن�رصي الذي حّول القرى 

العربية اإىل معازل تعاين االإختناق 

اأن  علًما  والجتماعي،  القت�سادي 

املعزولة  القرى  هذه  �شكان  عدد 

م���اط��ن.  األ����ف   200 اإىل  ي�����ش��ل 

اأن  املتحدة  االأمم  مبع�ث�  ويذكر 

الكثري من هذه العائالت املحا�رسة 

الب�ؤ�ش والفقر املدقع  بات يعاين 

و�ش�ء التغذية املزمن.

الدولية  العف�  منظمة  وت���ؤك��د 

ح�ش�ل  امكان  تعرقل  ا�رسائيل  اأن 

عمل  اأي  ع��ل��ى  الفل�سطينيني 

ومتنعهم  و���ش��ي��ع��اً  ك���ان  م��ه��م��ا 

اأي�����ش��اً م��ن احل�����ش���ل ع��ل��ى مياه 

االإج��راءات  وه��ذه  وكافية.  نظيفة 

يف  ح��اد  ارت��ف��اع  اإىل  اأي�����ش��اً  ادت 

ب�جه  واإىل �شع�بات جمة  االأ�شعار 

يعر�ش  مم��ا  املنتجات،  ت�شدير 

التلف.  اإىل  واالأطعمة  املحا�شيل 

وي�����ش��ط��ر ب��ع�����ش ال��ع��ائ��الت اإىل 

من  واالق��را���ش  املمتلكات  بيع 

الغذاء  ل�رساء  واالأ�شدقاء  االأق��ارب 

تتزايد  الذي  الوقت  ويف  بالدين. 

العمل  �شن  من هم يف  اأع��داد  فيه 

العمل  فر�ش  تراجع  �شنة(   15(

تتحمل  ك��ذل��ك  البطالة.  وت���زداد 

كل  ع�اقب  الفل�شطينية  امل���راأة 

ففي  وخارجه.  املنزل  داخ��ل  ذلك 

جمتمع اعتاد فيه الرجال اأن يك�ن�ا 

للق�ت  التقليدين  الكا�شبن 

خارج  تعمل  التي  املراأة  واعتادت 

جماالت  يف  ذلك  تفعل  اأن  املنزل 

تتطلب املهارة، ا�شطر املزيد من 

الن�شاء اإىل تاأدية اأعمال و�شيعة اأو 

زهيد،  وباأجر  منتظمة  غري  اأعمال 

التوتر  ح��دة  م��ن  زاد  ال���ذي  الأم���ر 

وامل�شاكل داخل االأ�رس واأف�شى اإىل 

حاالت عديدة من النزاع والطالق.

ه��ذه االأو���ش��اع امل��زري��ة تتفاقم 

بفعل اجراءات االعاقة اال�رسائيلية، 

الأمنية  التفتي�ش  نقاط  �سيما  ول 

الرئي�شة  الطرق  على  والع�شكرية 

الكتل  ت�شمل  ال��ت��ي  وال��ف��رع��ي��ة 

احلديدية  وال��ب���اب��ات  اال�شمنتية 

اإىل  باال�شافة  الرابية  وال�ش�اتر 

اخل���ن���ادق. ويف ت��ق��ري��ر ���ش��در عن 

لل�ش�ؤون  امل��ت��ح��دة  االأمم  مكتب 

تبن  املا�شي،  العام  االن�شانية 

احل�اجز  لهذه  االجمايل  العدد  اأن 

اىل  و�سل  ق��د  التفتي�ش  ون��ق��اط 

اإىل  باالإ�شافة  خم�شمئة  من  اأك��ر 

طوله  جت��اوز  ال��ذي  الف�سل  ج��دار 

كلم   20 وبعمق  كلم  ال�شبعمائة 

داخل اأر�شي ال�شفة الغربية، مع ما 

رافق ذلك من طرد للفل�شطينين 

م����ن اأرا����ش���ي���ه���م واال����ش���ت���ي���الء 

للم�رسوعات  مكمل  ك��ج��زء  عليها 

جممل   يف  اليه�دية  اال�شتيطانية 

القد�ش  �شيما  وال  ال�شفة،  اأنحاء 

من  اأك��ر  االآن  حتى  �شمت  والتي 

اأكر  داخلها  يف  م�شت�طنة   200

يهودي.  م�ستوطن  األف   530 من 

ي�شميه  م��ا  ت��ق��دم  م��ا  اإىل  ي�شاف 

االلتفافية  بالطرق  الفل�شطيني�ن 

اأو الطرق البديلة بح�شب امل�شطلح 

اال�رسائيلي، وهي تنق�شم اإىل ثالثة 

لال�شتخدام  خا�شع  ق�شم  اأق�شام: 

اال���رسائ��ي��ل��ي امل��ط��ل��ق وغ��ال��ب��اً ما 

ي�شتخدم الأغرا�ش ع�شكرية، وق�شم 

ب�شل�كه  للفل�شطينين  �شمح 

وق�شم  ر���ش��م��ي،  برخي�ش  ل��ك��ن 

با�شتعماله  للفل�شطينين  ي�شمح 

ب�شكل حر ولكنه يخ�شع للتفتي�ش 

وبالتايل البتزاز اجلن�د واأ�شاليبهم 

املختلفة يف االعاقة واالذالل خالًفا 

االن�شان  حلق�ق  العاملي  لالعالن 

اال�رسائيلي�ن  ي��ح��اول  مل��ا  وخ��الف��اً 

جي�ش  ب��اأن��ه  جي�شهم  ع��ن  ا�شاعته 

»اأخالقي«، وه� بكل تاأكيد عك�ش 

ذلك متاماً.

�لتجربة و�لعربة

تتحدث منظمة �لعفو �لدولية عن �أنه 

من �مل�ضتحيل على �لفل�ضطينيني

�أن يعي�ضو� حياة طبيعية مع جد�ر 

�لف�ضل �لعن�رصي �لذي حّول �لقرى 

�لعربية �إىل معازل تعاين �لإختناق 

�لقت�ضادي و�لجتماعي





بدافع الرحمة...

�أو  �لرحيم«  »�مل��وت  �مل�سماة  للظاهرة  �إن 

�لرحمة...  بد�فع  »�لقتل  �أو  �لرحيم«  »�لقتل 

من  فهناك  �ل�سنني،  ل��ع�����ر�ت  متتد  ج����ذوًر� 

�ملري�ض  على  �لإجهاز  باإباحة  �ل�سلطات  طالب 

�لدعوة  هذه  ز�ل��ت  وما  �سفائه.  من  �مليوؤو�ض 

تك�سب �أن�ساًر� يف عدة دول، وقد �نت�رت �نت�ساًر� 

�لدول  �إن بع�ض هذه  �لغرب بل  كبرًي� يف دول 

�لفعل  بهذ�  ت�سمح  قانونية  ت�ريعات  و�سع 

)مثل  وغريهم  �لأطباء  من  مرتكبيه  م 
ّ
جت��ر ول 

�إىل  �لأطباء  ببع�ض  �حل��ُدّ  و�سل  كما  هولند�(. 

للر�غبني  �لنتحار  ل  ت�سِهّ �لتي  �لأجهزة  �خرت�ع 

عَدّت �لرب�مج �لإعالمية لرتويجه. 
ُ
فيه و�أ

تكون  �أن  ميكن  هل  �لت�ساوؤلت:  ُتطرح  وهنا 

�مل�ستع�سية  ل��الأم��ر����ض  ح���اًل  �ل��رح��م��ة  طلقة 

باملوت  �لتفكري  ي��ج��وز  وه��ل  ولل�سيخوخة؟ 

بو�سفه حالًّ ملا يعانيه �لن�سان؟ وهل ميكن �أن 

للتنفيذ؟  قابالً   �
ً
�أمر �حلياة  من  �لتخّل�ض  يكون 

وهل ُي�سمح مبجرد �لتفكري باملوت �لرحيم ؟

تعريف املوت الرحيم

�أو ر�سا�سة  �أو �لقتل �لرحيم،  �ملوت �لرحيم، 

�لرحمة، كلها عبار�ت تدل على �مر و�حد وهو: 

بو��سطة  �سفاوؤه،  ��ستحال  مري�ض  عذ�ب  �نهاء 

حلياة  حٍد  و�سع  �نه  موؤملة.  غري  طبية  �أ�ساليب 

مبر�ض  م��ري�����ض  �ن�����س��ان 

فالقتل  م��ن��ه.  ���س��ف��اء  ل 

�لرحيم  �ملوت  �أو  �لرحيم 

هو �لتعبري �لطبي �لعلمي 

�مل����ع����ا�����ر، مل����ا ي��ع��ن��ي 

�ل�سخ�ض  م��وت  ت�سهيل 

من  �مل��ي��وؤو���ض  �ملري�ض 

طلب  على  ب��ن��اء  �سفائه 

مقدم من طبيبه �ملعالج. 

باإنهاء  �لتعجيل  يف  يكمن  �مل�سكلة  جوهر  �إن 

�نه »�ملوت  بالهالك حتًما.  حياة حمكوم عليها 

�سفائهم«.  ميوؤو�ض من  لأ�سخا�ض  �مُلي�ررَّ طبياً 

ويتم تنفيذ �ملوت �لرحيم يف �حلالت �ملر�سية 

�لآتي ذكرها:

• احلالة االوىل: �لكوما يف درجتها �لق�سوى 
حالة  يف  �ملري�ض  فيها  يكون  �لتي  �لر�بعة، 

مع  متقدمة  غيبوية  ب�سبب  ��سطناعي  تنف�ض 

�أ�ر�ر قوية يف �لدماغ.

�مل�ستع�سية  �لأم��ر����ض  الثانية:  احلالة   •
ا  �لأليمة، كال�رطان، وخ�سو�سً �لأوجاع  �مل�سببة 

عند �نت�ساره يف كل �جل�سم.

• احلالة الثالثة: �لتهاب �لرئة �ملزمن �لذي 
�لآلت  بو��سطة  �ل  �لتنف�ض  من  �ملري�ض  مينع 

حالت  من  هنالك  ما  �ىل  ��سطناعي(،  )تنف�ض 

�سعبة وم�ستع�سية ول �أمل لها بال�سفاء طبياً. 

وم��ق��اب��ل �مل���وت �ل��رح��ي��م، ي��وج��د م��ا ي�سمى 

باملوت  يعرف  ما  �أو  »كلينيكي«،  �ل�  باملوت 

مينع  �ل��ذي  �مل��وت  وهو  �ل�ريري،  �أو  �لعيادي 

تعذيب �ملري�ض �ملحت�ر با�ستعمال �أية �أدو�ت 

ل  كله  ه��ذ�  �أن  للطبيب  يتبني  متى  �أدوي��ة  �أو 

�أي  يوجد  ل  �أنه  �لبع�ض  �عترب  منه. وقد  جدوى 

�لتي  �لأجهزة  توقيف  �إذ� مت  م�سوؤولية  �أو  خطاأ 

�لنب�ض، متى تبنّي  ت�ساعد على �لتنف�ض وعلى 

حالة  �أن  بالعالج  �لقائم  �ملخت�ض  للطبيب 

�ملحت�ر ذ�هبة به �إىل �ملوت. 

للقتل الرحيم عدة طرق واأ�شكال

كاإعطاء  �ملبا�ر،  �أو  ال  �لفعرَّ �لقتل  •االأوىل: 
�ملري�ض جرعة قاتلة من دو�ء معد لذلك، وهو 

�لإر�دي���ة  �أو  �لختيارية  �حل��ال��ة  �أ���س��ك��ال:  على 

من  م�سبقاً  مكتوبة  و�سية  على  بناء  وتكون 

يكون  عندما  �ل���ال�إر�دي���ة  و�حل��ال��ة  �مل��ري�����ض، 

�لطبيب بتقدير  �لوعي فيقوم  �ملري�ض فاقًد� 

حالة �ملري�ض.

كاإطالق  �لنتحار،  على  �مل�ساعدة  •الثانية: 
�لنار يف �لر�أ�ض، �أو �لقفز من مكاٍن عاٍل... 

�إعطاء  ع��رب  �ملبا�ر،  غ��ري  �لقتل  •الثالثة: 
�لوقت  �لآلم ومبرور  لتهدئة  �ملري�ض عقاقري 

�إحباط  يف  م�ضاعفات  �لعقاقري  لهذه  يكون 

ويف  �ل��ق��ل��ب،  ع�سلة  عمل  وتثبيط  �لتنف�ض 

�لنهاية �ملوت. 
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�إعد�د: الدكتور نادر عبد العزيز �شايف

دكتور�ه دولة يف �حلقوق

حمام بالإ�ستئناف

م
ي
ح
لر

 ا
  
  
ت

ملو
ا ي�شتند  مقد�س،  حق  كافة،  الديانات  احلياة، يف  احلق يف  يعترب 

اإىل تكرمي االإن�شان، وينطلق من مبداأ حرمة هذه احلياة وحفظها من 

كل اعتداء ميكن اأن يقع عليها. لذلك يعترب قتل النف�س من اأب�شع 

اجلرائم، وقد اتفقت الديانات ال�شماوية على اأن احلياة هبة من اخلالق 

ال يحق الأحد غري اهلل اأن يت�رصف فيها. 

اإال اأن حياة االإن�شان قد متر بظروف �شعبة عندما ُي�شاب باأمرا�س مع�شلة 

اأو م�شتع�شية قد ت�شل به اىل حالة من العجز اأو الياأ�س من ال�شفاء، مع ما 

يرافقها من اآالم مربحة ال ُتتمل. هذا الواقع طرح م�شاألة القتل الرحيم 

التي باتت واحدة من الق�شايا 

ناحية  من  العامل  اخلالفية يف 

تربيرها  وحم��اول��ة  �رصعيتها 

اأخالقًيا ودينًيا وقانونًيا.

مفهومه وجذوره واملواقف الدينية والقانونية منه
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•الرابعة: هي �لقتل غري �لفعال، ويتم ذلك 
�لالزم  �لعالج  �إيقاف  �أو  �ملري�ض  عالج  برف�ض 

�أو  �حلياة،  على  للمحافظة  �حليوية  كالأجهزة 

�يقاف عمل �لآلة، �أو تخفيف كمية �لأوك�سجني، 

مر�حل  على  خا�سة  �أدوي��ة  �ملري�ض  �عطاء  �أو 

توؤدي �ىل توقف عمل �لقلب.

جذور مفهوم املوت الرحيم

»�لقتل �لرحيم« تعبري يوناين �لأ�سل ويعني 

�ملوت �جليد �أو �ملوت �لي�سري �أو �ملوت �لكرمي. 

�ل�سعوب  �أن  �إذ  ج��دي��د�ً،  لي�ض  �لأخ���ري  وه��ذ� 

مثالً  فكانت  متار�سه،  كانت  �لبد�ئية  و�لقبائل 

تقتل �لك�سيح لأنه يعيق �لقبيلة يف تنقالتها �أو 

تدفن �أ�سحاب �لمر��ض �ملعدية �أحياًء لأ�سباب 

وقائية. 

ويرى �لبع�ض �أن م�سدر فكرة �ملوت �لرحيم 

�لتي  �لبيطري )فاحليو�نات  �لطب  ماأخوذة من 

لُتنتج ُتقتل(. ويرى �لبع�ض �لآخر �أنها ماأخوذة 

ين�سب  كما  و�لعن�رية،  �ل��ن��ازي��ة  معاقل  م��ن 

�لفيل�سوف  �ىل  �لرحيم  �مل��وت  فكرة  �لبع�ض 

يعترب  �ل���ذي   )Bacon( بيكون  �لن��ك��ل��ي��زي 

�ل�سحة  �إع��ادة  على  يعملو�  �أن  �لأطباء  على  �أن 

للمر�سى، وتخفيف �آلمهم. ولكن �إذ� وجدو� �أن 

يهيئو�  �أن  عليهم  ب  ترترَّ فيه،  �أمل  ل  �سفاءهم 

لهم موتاً هادئاً و�سهالً. 

ويقول �أفالطون: »�إن على كل مو�طن يف دولة 

يحق  ل  لأن��ه  به،  يقوم  �أن  يجب  و�جباً  متدينة، 

�أن يق�سي حياته بني �لأمر��ض و�لأدوية.  لأحد 

و�جتهاًد�،  قانوًنا  ت�سع  �أن  غلوكون  يا  وعليك 

كما نفهمه نحن، موؤد�ه وجوب تقدمي كل عناية 

�لذين  �أم��ا  وعقالً،  ج�سًما  �لأ�سحاء  للمو�طنني 

ُيرتكو�  �أن  فيجب  �لأج�سام  �سالمة  تنق�سهم 

�لنازية  �لفل�سفة  �أن�سار  دعا  وكذلك،  للموت«. 

�لق�ساء  �ىل  كاريل،  و�لك�س�ض  نيت�سيه  �أمثال 

بعاهات  �مل�سابني  و�ل�سعفاء  �ملر�سى  على 

ج�سدية �أو عقلية، معتربين �أنهم جر�ثيم تعبث 

باملجتمع. 

مواقف فقهية

�ل�سماوية )�ليهودية  �لديانات   فقهاء 
رَّ
��ستقر

قتل  �أن  �عتبار  على  و�ل���س��الم(  و�مل�سيحية 

�أّياً كان، �سو�ء �ملري�ض �مليوؤو�ض من  �لإن�سان 

و�لعمل،  �حلركة  عن  �لعاجز  �مُل�ِسن  �أو  �سفائه 

للطبيب  �ل�رعية  �لناحية  من  متاًحا  قر�ًر�  لي�ض 

�أو للمري�ض نف�سه. لأن حياة  �أو لأ�رة �ملري�ض 

وعليه  عليها،  يحافظ  �أن  يجب  �أمانة  �لإن�سان 

�لتهلكة.  �إىل  بنف�سه  يلقي  ول  بدنه  يحفظ  �أن 

لكن ذلك ل مينع وجود تف�سري�ت عند �لبع�ض 

جتيز  تلك  �أو  �لديانة  هذه  �أن  منها  ي�ستنتجون 

�سكالً �أو �آخر من �أ�سكال �ملوت �لرحيم.

تطرح م�ساألة �ملوت �لرحيم �لت�ساوؤل �لقانوين 

�لآتي: هل يعترب جرمية قتل عندما ل ي�سدر عن 

�إر�دة �إجر�مية بل عن نف�ض رحيمة م�سفقة على 

�لإن�سان لتخلي�سه من عذ�ب مر�سه و�آلمه �لتي 

ل ُتطاق؟

�إزه���اق  ه��و  �لقتل  �لقانونية،  �لناحية  م��ن 

ا  مر�سً مري�ًسا  كان  ولو  حتى  حي،  �إن�سان  روح 

مل  طاملا  �سفائه،  م��ن  وميوؤو�ًسا  م�ستع�سًيا 

حتن بعد حلظة وفاته �لطبيعية، و�أي فعل يقع 

�إيجابًيا  �أكان فعالً  على مثل هذ� �لإن�سان �سو�ء 

بق�سد  و�ق��رتن  �لعالج  �إع��ط��اء  عن  �متناًعا  �أو 

�إحد�ث �لوفاة، يكون كافًيا لقيام جرمية �لقتل 

يكون  �أن  �حلكم  ه��ذ�  م��ن  يغري  ول  �ل��ع��م��دي. 

ر�ساء  لأن  عليه  �لفعل  بوقوع  ر��سًيا  �ملري�ض 

�ملجنى عليه ل قيمة له يف جرمية �لقتل، كما ل 

يغري من ذلك �أن يكون �لفاعل مدفوًعا بباعث 

من  بالبو�عث  �لقانون  يف  عربة  ل  لأنه  �ل�سفقة 

حيث وجود �جلرمية ذ�تها.

باعث  �ىل  ي�ستند  �لرحيم  �لقتل  ك��ان  ومل��ا 

�ل�سفقة، ن�ست بع�ض �لت�ريعات �جلنائية على 

�عتباره عذًر� خمفًفا للعقاب، �إذ� وقع �لقتل بناء 

على �إحلاح �ملري�ض، على �أ�سا�ض �أن �لقاتل يف 

هذه �حلالة لي�ض جمرًما عادًيا بل جمرًما مثالًيا 

عاطفة  تاأثري  حتت  فعله  �ق��رت�ف  على  �أق��دم 

نبيلة. وهذ� ما ن�ست عليه �ملادة 96 من قانون 

�لعقوبات �لمارتي، فاعتربت �أن د�فع �ل�سفقة 

يف �لقتل عذر قانوين خمفف للعقوبة.

و�ع��ت��ربت �مل����ادة 157 م��ن ق��ان��ون �جل���ز�ء 

ت�سبرَّب  ق��د  �أن��ه  يعترب  �لإن�����س��ان  �أن  �لكويتي 

هو  لي�ض  فعله  ك��ان  ول��و  �آخ��ر  �إن�سان  قتل  يف 

�لوحيد يف �ملوت يف  �ل�سبب  �أو  �ملبا�ر  �ل�سبب 

�إذ� كان �ملجني عليه م�ساًبا  عدة حالت، منها 

�لوفاة  �إىل  �أن يوؤدي  باأذى من �ساأنه  �أو  مبر�ض 

�أن  �إل  �لفاعل بفعله موت �ملجني عليه.  وعجل 

جتيز  �لكويتي  �جل��ز�ء  قانون  من   18 �مل��ادة 

�حلكم  �إ�سد�ر  عن  �لمتناع  تقرر  �أن  للمحكمة 

�أو  �سفاته  �أو  �أخالقه  يف  ر�أت  �إذ�  �ملتهم  على 

�أو �لظروف �لتي �رتكب فيها �جلرمية ما  �سنه 

يبعث على �لعتقاد �أنه لن يعود لالإجر�م.

�لعقوبات  قانون  من   538 �مل��ادة  وعاقبت 

�سنو�ت،  ع�ر  �إىل  ثالث  من  بالعتقال  �ل�سوري 

من قتل �إن�ساًنا ق�سًد� بعامل �لإ�سفاق بناًء على 

فلم  �مل�ري،  �لقانون  يف  �أما  بالطلب.  �إحلاحه 

يرد �أي ن�ض بخ�سو�ض �لقتل �إ�سفاًقا.  

ويتبني لنا من خالل هذه �لت�ريعات �لعربية 

هي  �إ�سفاًقا  �لقتل  �أو  �لرحيم  �لقتل  حالة  �أن 

مميز�تها،  لها  �خل��ا���س��ة،  �جل��ر�ئ��م  م��ن  جرمية 

مبوجب  �أ�سالً  خمف�سة  بعقوبة  عليها  وُيعاقب 

�لن�ض �لقانوين �لذي يتناولها.

و�لأم��ريك��ي��ة،  �لأوروب���ي���ة  �لت�ريعات  يف  �أم���ا 

فالو�سع خمتلف �أحياًنا، حيث �أجازت �لد�منارك 

�أن  منه  �سفاء  ل  مبر�ض  �مل�ساب  للمري�ض 

�لعام  منذ  و�سمحت  عالجه،  وقف  بنف�سه  ر 
ّ
يقر

1992 للد�مناركيني �أن يعدو� و�سية طبية يف 

حالة �لإ�سابة باأمر��ض ل �سفاء منها �أو يف حالة 

�حلو�دث �خلطرة. كما �أجازت �و�سرت�ليا �ملوت 

�لرحيم �لعام 1999.

قانون م�رشوط!

يجيز  قانوًنا  �أقرتا  �لعامل  يف  دولتني  �أول  �إن 

هما  �مل�ستع�سية،  �حل��الت  يف  �لرحيم  �مل��وت 

حيث   .)2002( وبلجيكا   )2001( هولند� 

قانون  مبوجب  �لرحيم  �مل��وت  هولند�  عت 
رَّ
�ر
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�ل�سيوخ  وجمل�ض  �ل��ن��و�ب  جمل�ض  ع��ن  ���س��ادر 

���روًط��ا  يت�سمن   ،2001/4/10 ب��ت��اري��خ 

تو�فق  �أهمها  �لرحيم،  �لقتل  لتطبيق  قا�سية 

ر�أي طبيبني على �أنه ل �أمل يف �سفاء �ملري�ض، 

لها،  م��ربر  ل  وع��ذ�ب��ات  مربحة  �آلٍم  ومعاناته 

و���رورة  حياته،  �إن��ه��اء  م���ر�ر�ً  �ملري�ض  وطلب 

موؤلفة  �إقليمية  جل��ان  لإ���ر�ف  �لأط��ب��اء  خ�سوع 

�حرت�م  على  �ل�سهر  مكلرَّفة  و�أطباء،  ق�ساة  من 

�ل�رشوط �لقانونية و�لتاأّكد من تو�فرها. 

�لب�رية  ت��اري��خ  يف  �لوىل  ول��ل��م��رة  وب��ذل��ك، 

�مل��دين  �ل�سعيد  على  �لرحيم  �مل���وت  ينظم 

من  �سنة   30 فبعد  و�ل��ق��ان��وين.  و�لجتماعي 

�أول  �سدر  و�لنقا�ض،  و�لإ�ستفتاء�ت  �جل��دل 

ويعّده  �لرحيم  �ملوت  يقونن  �لعامل  يف  قانون 

عمالً م�رشوًعا وفق حاالت و�رشوط دقيقة حّددها 

�تهمو�  �ل��ق��ان��ون  معار�سي  �أن  غ��ري  ع. 
ّ
�مل�����ر

�حلكومة �لهولندية باأنها �أ�سدرت هذ� �لقانون 

لتخّفف من م�ساريف �ملعاجلة �لطبّية و�لأدوية 

للمو�طنني.

�لقتد�ء  �إمكان  �لآن  تبحث  دول  عدة  وهناك 

وفرن�سا  ونيوزيلنده  ��سرت�ليا  مثل  بهولند� 

و�سو�ها.

موقف القانون اللبناين من املوت 

الرحيم

ل يوجد يف لبنان، حتى �لآن، �أي قانون ي�سمح 

باملوت �لرحيم، وبالتايل فاإن �لقيام به يعترب 

جرمية ُيعاقب عليها فاعلها و�ريكه و�ملحر�ض 

���روط��ه��ا  ت���و�ف���رت  �إذ�  و�مل���ت���دخ���ل  ع��ل��ي��ه��ا 

�لن�ض  �للبناين  �لقانون  �عتمد  فقد  �لقانونية. 

قانون  م��ن   552 �مل���ادة  ون�ست  �لفرن�سي، 

�أنه »يعاقب بالعتقال  �لعقوبات �للبناين على 

ع�ر �سنو�ت على �لأكرث من قتل �إن�ساًنا ق�سًد� 

بعامل �ل�سفاق بناء على �حلاحه يف �لطلب«. 

�لقتل،  �لنوع من  م هذ� 
رَّ
�للبناين جر فالقانون 

�لرحيم  �ملوت  ذكر  يتم  مل  و�إن  عليه،  وعاقب 

�أخرى؛  �ليه بعبارة  �أ�سار  بالت�سمية ذ�تها، لكنه 

�ذ جاء ن�ض �ملادة 552 عقوبات بعبارة عامل 

�ال�ضفاق، مع �رشط �إ�ضايف يتمثل باإر�دة �ملري�ض 

نف�سه، حتى �حلاحه يف �لطلب.

ر
ّ
من يقر

اأن ال�شفاء م�شتحيل؟

من �مُل�سلرَّم به �أن �حلياة نعمة من �هلل، و�لروح 

للب�رية  �لعاملني  رب  منحها  هبة  �لن�سانية 

لنحيا بها، وتقرير �ملوت هو قر�ر يفوق قدرة 

�لن�سان، لأن �أخذ �لروح و�إنهاء حياة �لأ�سخا�ض 

ر 
ِّ
رهن باإر�دة �هلل فقط، فال يحق لإن�سان �أن ُيقر

م�سريه بنف�سه �أو م�سري �إن�سان �آخر.

�أن  �لطبيب  على  ج��ًد�  �ل�سعوبة  من  �أن��ه  كما 

ر ما �ذ� كان �مل�ري�ض قد و�سل �ىل مرحلة  ُيقدِّ

�لأم��ر  وكذلك  بعد،  �ليها  ي�سل  مل  �أم  �مل��وت 

هذ�  ك��ان  �إذ�  ذوي��ه  �أو  �ملري�ض  �إىل  بالن�سبة 

�لأخري غري و�ٍع.

 �لطب باأنه ل ميكن �لقول باأن �ملري�ض 
ّ
وُيقر

من  ميوؤو�ض  وب��اأن��ه  متدهورة  �سحية  حالة  يف 

�لعلمية  �لثباتات  �أجمعت  حال  يف  �إل  �سفائه، 

وتوقفت  توقف  قد  �لدماغ  �أن  على  �لو��سحة 

�ر�يني  يف  مير  �ل��دم  يعد  ومل  �ل��ر�أ���ض  كهرباء 

قد  �ل�ريري  �لفح�ض  يكون  �ن  وبعد  �لدماغ، 

�أثبت توقف �لتنف�ض �لطبيعي.

و�لأخ��الق��ي��ة  �لدينية  �مل��ب��ادىء  ����دت  �أكرَّ كما 

�لتد�وي  وجوب  على  كافة  و�لطبية  و�لقانونية 

و�ألزمت  طيبة،  حياة  �لإن�سان  يحيا  �أن  �أجل  من 

و�أن يبذلو� نهاية  �أن يهتمو� باملري�ض  �لأطباء 

جهدهم للعناية به. 

�حلالت  ماليني،  ورمبا  و�آلف،  مئات  وهناك 

�لذين كانو� يف حالة ميوؤو�ض من  من �ملر�سى 

�سفائها، وعا�سو� ع�ر�ت �ل�سنني بعد �أن كانو� 

ُيحت�رون.

�ملمكن  ومن  بجديد،  يوم  كل  ياأتي  فالعلم 

للمري�ض �لذي ل عالج له �ليوم �أن ي�سفى غًد�، 

ومتابعة  �ملري�ض  حياة  حماية  �لطبيب  فمهمة 

عالجه بكل �لو�سائل �ملمكنة.

�إن ما ي�ستند �ليه موؤيدو فكرة �ملوت �لرحيم 

وحق  م�سريه  تقرير  يف  �لإن�سان  حرية  مبد�أ  هو 

�لت�رف بج�سده كيفما ي�ساء، و�أن �لقتل �لرحيم 

من �ساأنه �أن يريح �ملري�ض من معاناته و�آلمه، 

وهو مبنزلة م�ساعدة على �لنتحار.

كبار  بع�ض  ح��ي��اة  �أن  ه���وؤلء  يعترب  وك��ذل��ك 

�ل�سن و�ملر�سى ل ت�ساوي عدمها وخري لهم �أن 

ميوتو�، لأن قيمة �حلياة تقا�ض مبقد�ر م�ساهمة 

�لإن�سان �إبد�ًعا و�إنتاًجا. 

 يف �ملقابل ثمة من يرد على هذه �حلجج باأنها 

مادية �لنزعة، لأنها تهدر قيمة �حلياة �لب�رية، 

وت�ستهزء  لالإن�سان،  �مل��ادي  بالنفع  وتقي�سها 

باإن�سانيته.

املراجع:

• �لأ�ستاذ نو�ف جابر �ل�سمري:
�ل��ق��ت��ل �ل��رح��ي��م ب��ني �ل�����ري��ع��ة و�ل��ق��ان��ون، 

ماج�ستري،  ر�سالة  �خل���ل�ي���ج��ي����ة،  �ل�ج�ام�ع�����ة 

بحث من�سور على موقع:

http://www.hdrmut.net
• د. منى �جلفريي: �لقتل �لرحيم من �ملنظور 

�لإ�سالمي.

http://www.lebanon.ms
http://www.aawsat.com/details. 

http://www.vivalebanon.net
http://www.arabworldbooks.com 

وم�سكالت  �لرحيم  �لقتل  �سيط:  �إح�سان  د.   •
�خلوف و�لأمل.

http://www.vivalebanon.net
�لرحيم..  �مل��وت  �إبر�هيم:  غ��ادة  �ملحامية   •
مقال  �لإن�سانية؟  بحق  جرمية  �أم  �سائب  ق��ر�ر 

من�سور على موقع: 

http://www.aawsat.com/details
• جريدة �لنهار، تاريخ 2001/4/11.

و�حلريات  �لن�سان  حقوق  عمار:  ر�م��ز  د.   •
�لعامة.





العميد املتقاعد جوزف �صعب

املتقاعد  العميد  اجلي�ش  ق��ي��ادة  نعت 

ج������وزف ���ص��ع��ب ال������ذي ت�����ويف ب��ت��اري��خ 

.2011/7/13

- من مواليد 1942/2/28، العاقورة، 

ق�صاء جبيل.

- تطّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �صابط 

بتاريخ 1965/10/4.

اع���ت���ب���اًرا من  م�����ازم  ل��رت��ب��ة  رق����ي   -

حتى  الرتقية  يف  وت���دّرج   ،1968/8/1

رتبة عميد اعتباًرا من 1994/7/1.

- حائز:

الدرجة  من  اللبناين  الإ�صتحقاق  و�صام   •
الثالثة.

الدرجة  من  اللبناين  الإ�صتحقاق  و�صام   •
الثانية.

• و�صام الأرز الوطني من رتبة فار�ش.
• و�صام الوحدة الوطنية.

• و�صام فجر اجلنوب.
الدرجة  من  الع�صكري  التقدير  و�صام   •

الف�صّية.

الدرجة  من  اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   •
الأوىل.

• و�صام الأرز الوطني من رتبة �صابط.
اأرب��ع  اجلي�ش  ق��ائ��د  العم��اد  تنوي��ه   •

مرات.

ع�رشة  اأربع  اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ة.

ّ
مر

الداخل  يف  درا�صّية  دورات  عدة  تابع   -

ويف اخلارج.

- متاأهل وله ثاثة اأولد.
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مبنا�سبة عيد اجلي�ش: 

»اأنتم الغد«

وانطلق  اأك�����ش��ن...«،  »ري����دي... 

ت�شوير م�شاهد من الفيلم: هجوم 

م��ع��اٍد، ان��ف��ج��ارات واإط����اق ن��ار، 

وع�شكرّيون  م�شتعلة...  دوال��ي��ب 

منت�رشون على اجلبهة.

لطاملا كان عيد اجلي�ش منا�شبة 

الفنّية،  والأعمال  الأفكار  لبتكار 

وقد  الع�شكرية.  للموؤ�ش�شة  ا 
ً
تقدير

الأغاين  الفنانني  الكثري من  قّدم 

لهذه  وال�����ش��ع��ارات  وال��ك��ل��ي��ب��ات 

املنا�شبة.

 3( ق�شري  فيلم  الغد«،  »اأنتم 

اجلي�ش،  عيد  مبنا�شبة  دق��ائ��ق( 

�شعيد  على  نوعه  م��ن  الأول  ه��و 

�رشكة  اأراَدت  اللبناين،  اجلي�ش 

خاله،  من  الإعانية  »كليمنتني« 

اخلروج على املاألوف، والبتعاد عن 

والغو�ش  واجلماليات،  ال�شعارات 

يف اأعماق الوقائع واحلقائق لإظهار 

ال�شورة احلقيقية للجي�ش يف 

اأر�ش املعركة.

معركة حقيقية

يف فيلٍم �شينمائي

حلم حتّقق

�سامي �سعب، املدير الإبداعي 

و���س��اح��ب  »ك��ل��ي��م��ن��ت��ن«  يف 

ق�ّسة  ي��روي  الفيلم،  فكرة 

ولدة هذا الفيلم بحما�سة 

ك���ب���رة: »م���ن���ذ ال��ع��ام 

حرب  وب��ع��د   ،2006

مت������������وز، راح�������ت 

ت���������راودين ف��ك��رة 

معركة  ميّثل  فيلم  ت�سوير 

الفكرة  اأن��ّف��ذ  مل  حقيقية؛  ع�سكرية 

ب�سبب عّدة �سعوب��ات اعرت�سته��ا، اإىل اأن عدُت 

لق��اءات  ع�ّدة  يف  بجدّية  وعر�ست��ها  العام  هذا 

�سن�وات  خربة  على  بن��اًء  ع�سكرية،  جهات  مع 

من العم��ل مع املوؤ�س�سة الع�سكرية يف خمتلف 

املنا�سبات«.

مع اإب�سارها النور، لَقت الفكرة اإجماًعا لفًتا 

خدماتهم  وعر�سوا  لها  حتّم�سوا  اأ�سخا�ٍش  من 

من  تنفيذها  يف  للم�ساركة 

دون اأي مقابل. هذا الأمر 

حتقيق  يف  ���س��اه��م 

راود  ال���ذي  احل��ل��م 

���س��ام��ي ط��وال 

�سنوات.

الإ�ساءة  �سعب  �سامي  اأراد 

يف  النا�ش  يراها  ل  اإن�سانّية  ناحية  على 

اإن�سان...  »الع�سكري  اأّن  وهي  الأحيان،  معظم 

هو  ي��ت��ع��ب...  ي��ح��زن،  ي��ت��اأث��ر،  ي��خ��اف،  ي�سعر، 

العمل  وبا�رشوا  بالفكرة  اجلميع  اقتنع  اإن�سان«. 

العماد  اجلي�ش  قائد  من  بدعٍم  حتقيقها،  على 

العميد  التوجيه  مدير  ومب�ساعدة  قهوجي  جان 

الركن ح�سن اأيوب.

اآب/اأيلول

اجلي�ش يف عيده

اإعداد:

ندين البلعة
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التح�شريات

للفكرة،  حتّم�سوا  الذين  ال�سباط  مقّدم  يف 

العمليات يف  الركن مارون احلّتي مدير  العميد 

اجلي�ش اللبناين، الذي ح�رض االجتماع التح�سريي 

التي  املعركة  ملجريات  وخريطة  خطًة  وو�سع 

حقل  اختيار  مّت  ال�سيناريو.  اأ���س��ا���ش  يف  ه��ي 

ي�ستجيب  للت�سوير  موقع  كاأف�سل  »املغيتة« 

الركن  العميد  تابع  وق��د  العاملية.  للمعاير 

اإعطاء احل�����ّت�����ي ال���ت�������س���وي���ر  م��ع  ب��ي��وٍم  ي��وًم��ا 

التوجيهات الالزمة.

املمثّلون؟  ه��م  م��ن 

�سعب  �سامي  ي�رشح 

»يرتكز  الفيلم  اأّن 

ع����ل����ى جم����ري����ات 

فّكرنا  م��ع��رك��ة... 

اإ�رشاك وحدات  يف 

اأخ���������������رى م���ن 

اجلي�ش واختيار 

ع����ن����ا�����رش م��ن 

اأح���د الأل��وي��ة 

يف  املنت�رشة 

اجل�����ن�����وب، 

ع��اي�����س��ت ال�����رشي��ط احل����دودي 

واخلط الأزرق، فاملعركة يف الفيلم جتري �سّد 

احلّتي  الركن  العميد  اقرتح  الإ�رشائيلي.  العدو 

بعد  بخا�سة  الت�سوير،  يف   11 ال��ل��واء  اإ����رشاك 

معركة »العدي�سة«، حيث تكّبد �سهيَدين وعّدة 

جرحى«.

فكرة الفيلم وهدفه

يبداأ الفيلم مب�سهد ل�ساحنة ع�سكرية يف طريق 

ع�سكرّين  تنقل  املعركة،  اأر���ش  من  العودة 

تعابر  تالم�ش  ب��ال��غ��ب��ار،  مّت�سخن  منهكن 

وجوههم م�ساعر الياأ�ش والأ�سى بعد ما اختربوه 

»قماطي«  م��ن  الكامرا  تقرتب  املعركة.  يف 

�سفر  على  يبدو  الذي  الع�سكرين  هوؤلء  اأحد 

النهيار، وهو يعود بالذاكرة اإىل اأر�ش املعركة 

حيث ا�ست�سهد �سديقه »ترغّل«.

يتلّقيان  مراقبة  نقطة  يف  وت��رغ��ّل  قماطي 

ا م���ن ح��رك��ة م�����س��ب��وه��ة لآل���ي���ة للعدو 
ً
حت���ذي���ر

عملية  خلفية  على  ا�ستنفار  الإ���رشائ��ي��ل��ي... 

الع�سكرية  والعمليات  النران  وتبداأ  ت�سّلل... 

مثيل   ...
ّ
ح��ي ر�سا�ش  العدو...  اإطباق  وحماولة 

)الأمر  لغته  ويتكّلم  بّزته  يلب�ش  للعدو  حقيقي 

الذي يظهر للمرة الأوىل يف اأفالمنا(.

بعد ك�سف  بالتقّدم  اأوامر  الع�سكرّيان  يتلّقى 

ترغّل  ولكن  تن�ّست،  جهاز  زرع  العدو  حماولة 

الأمر  متقّدم  موقع  يف  قاتلة  بر�سا�سة  ُي�ساب 

تاأثره  بني  حرج:   
ٍ
موقف قماطي يف  ي�سع  الذي 

ل�رشاء  متحّم�ًسا  كان  الذي  �سديقه  با�ست�سهاد 

�سيارة بعد مغادرة املعركة، وبن متابعة هذه 

حيث  التّلة  راأ�ش  اإىل  وي�سعد  يتقّدم  املعركة. 

التن�ّست...  جهاز  ُزِرع 

العدو  الع�سكري  من  ويتمّكن 

احلزن  بن  تراوح  نظراته  �سديقه:  قتل  الذي 

والإ�رشار والنتقام ل�سديقه.

وتتقاطع م�ساهد الفيلم بن العودة اإىل الآلية 

بقرى  امل�سلك  طول  على   
ّ
متر التي  الع�سكرية 

املعركة  اإىل  بالذاكرة  والعودة  جميلة،  لبنانية 

ا  با�سً الآل��ي��ة  ت�����س��ادف  ح��ن  اإىل  ووق��ائ��ع��ه��ا. 

يتبادلون  راح��وا  ه��وؤلء  طالًبا...  ينقل  مدر�سًيا 

النظرات والت�ساوؤالت ال�سمنّية مع الع�سكريني. 

يتبادل  ���س��ن��وات(   10( الأولد  ه����وؤلء  اأح���د 

تتغّر  الأث��ر،  وعلى  الذي،  قماطي  مع  النظرات 

والعذاب  فللتعب  عيناه،  وتبت�سم  وجهه  مالمح 

وخ�سارة الأ�سدقاء معنى اآخر اأمام الأمل جم�سًدا 

بنظرات طفل.

جيَلن:  بن  والت�سليم  الت�سّلم  م�سهد  هو 

الع�سكري  وك���اأن  ال��غ��د«.  اأن��ت��م  ال��ي��وم...  نحن 

اأجن��زن��اه  م��ا  اأجن��زن��ا  ال��ي��وم  نحن  للولد:  يقول 

وم�سوؤوليتكم متابعة هذا النهج.

الهدف من هذا الفيلم الإ�ساءة على ال�سورة 

عن  امل��داف��ع  للع�سكري  للجي�ش،  الإن�سانية 

والذي  والق�سية،  واالإمي��ان  والعقيدة  االأر���ش 

الرغم  على  منه  املطلوب  وينّفذ  الإرادة  ميلك 

من حمدودّية الإمكانات.

الع�سكري  فيها  نرى  التي  الأوىل  املرة  اإنها 

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  بن  اإن�سهار  يتكّلم... 

واملجتمع.

فيلم �سينمائي هو الأول من نوعه على �سعيد 

اجلي�ش، يرّكز على ال�سورة احل�سارية والراقية 

اإىل  االإن�سمام  على  مواطن  كل  حل��ّث  للجي�ش 

ال�سمانة  ه��ي  التي  املوؤ�س�سة  ه��ذه  �سفوف 

هي  مل�ستقبلنا.  الوحيدة 

ع��رو���ش  موؤ�س�سة  لي�ست 

ع�سكرية، بل هي ال�سورة الأ�سدق عن الن�سيج 

اللبناين املتنّوع.

 ���س��ام��ي ���س��ع��ب ع���ن ال��ف��خ��ر وال�����رشف 
ّ

ي��ع��رب

هذا  حتقيق  يف  وامل�ساهمة  للتطّوع  الكبرَيين 

العمل للموؤ�س�سة الع�سكرية: »ر�سيدي من هذا 

فاأنا يف  والإعتزاز...  ال�سخ�سي  الفخر  العمل هو 

جهوزية دائمة لأكون جندًيا من دون اأن ُيطلب 

مّني ذلك، واأدعو كل �سخ�ش اإىل عدم الرتّدد اإذا 

كان با�ستطاعته دعم اجلي�ش«.

اآب/اأيلول

اجلي�ش يف عيده
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اللواء 11... على اأر�ش املعركة

التي  الأخرة  اإىل خربتهم وجتربتهم  ا�ستناًدا 

وقع  اجلنوبية،  العدي�سة  عملية  يف  خا�سوها 

ع�رش  احل���ادي  ال��ل��واء  م��ن  عنا�رش  على  الإخ��ت��ي��ار 

للتمثيل يف هذا الفيلم.

حمفو�ش  كابي  ال��رك��ن  العميد  ال��ل��واء  قائد 

يف  الأول  الق�سم  رئي�ش  وكّلف  الفكرة  �سّجع 

اللواء، بالإ�رشاف على الت�سوير.

اللواء و�رشاياه  »اخرتنا ع�سكرّين من وحدات 

كافة... �رضحنا لهم املو�سوع ورّكزنا على اأهمية 

وللمهمات  ل��ّل��واء  تقديٍر  كلفتة  الفيلم  ه��ذا 

الفيلم  ه��ذا  وب���اأّن  اجل��ن��وب،  يف  ينّفذها  التي 

للموؤ�س�سة  احلقيقّية  الإيجابّية  ال�سورة  يحمل 

الع�سكرية... فاأبدى اجلميع اندفاًعا للم�ساركة« 

والذي  اللواء،  الأول يف  الق�سم  رئي�ش  �رشح  كما 

وقًعا  املعركة  متثيل  فكرة  »تركت  اأ���س��اف: 

اإليهم  بالن�سبة  فهي  الع�سكرين،  عند  ايجابًيا 

لفتة وفاء ل�سهدائهم«.

مع  �رشية  ي�سّكلون  عنا�رش  التمثيل  يف  �سارك 

واأ�سلحة  وهامفي  و�ساحنات  م113  م��اللت 

اإقامة  فردية واإجمالية. عمل عنا�رش الفوج على 

وخنادق  مراقبة  مركز 

وح���ف���ر ف����ردي����ة وحت�����س��ن 

املراكز لأغرا�ش متثيلّية...

اأعمال هند�شية

واقعية من املعركة،  الفيلم م�ساهد  يت�سّمن 

الأم����ر ال���ذي ت��ط��ّل��ب ت��دّخ��ل ع��ن��ا���رش م��ن ف��وج 

اخلا�سة.  الب�رشية  املوؤثرات  لتنفيذ  الهند�سة 

فتّم تنفيذ مثيل اأو م�سّبه للتفجرات والق�سف 

مراكز  اإىل  بالإ�سافة  النار،  واإط��الق  املعادي 

بن  والر�سا�ش  والإ�سابات  وال�سواتر  الرمي 

وخّلبّية.  حّية  ذخرة  ا�ستخدام  مع  الع�سكرّين 

ويتطّلب  بطبيعته،  خطر  الهند�سي  العمل  »اإّن 

التاأين والإنتباه وتدابر احليطة الالزمة لتجّنب 

اأو اإ�سابات« يقول اأحد �سباط  وقوع اأي حادث 

الأوىل  اأنها  »املرة  الذي ي�رشح  الهند�سة،  فوج 

قريبة  ت��ف��ج��رات  برتكيب  فيها  ن��ق��وم  ال��ت��ي 

امل�ستطاع  بقدر  علينا  وكان  الع�سكريني،  من 

حتقيق ال�سورة التي اأرادها املخرج...«.

اإخراج احللم

هذا  يف  م�ساركته  ع���ّواد  ج��اد  امل��خ��رج  يعترب 

ب��ه م��ن اجلي�ش. 
ّ
ال��ع��م��ل، ط��ري��ق��ًة خ��ا���س��ة ت��ق��ر

فبالن�سبة اإليه، هذا العمل هو جزء من املقاومة 

يف  للم�ساركة  طريقتي  هي  »هذه  العدو:  �سّد 

هذه املقاومة«.

احلقيقية  ال�����س��ورة  اإخ���راج  على  ع���ّواد  عمل 

الفيلم.  ه��ذا  م��ن  الرئي�ش  ال��ه��دف  للجي�ش، 

»رّكزنا على فكرة مهّمة جًدا: على الرغم من اأّن 

العدو جمّهز باأحدث الو�سائل والدفاعات، اإالّ اأّن 

جي�سنا يحارب من قلبه، و�سالحه الإرادة. مل تكن 

الدراما هي املق�سودة يف 

هذا الفيلم، بل التعاطف مع 

ال�سخ�سية«.

هذا  اإخ��راج  يف  الأب��رز  »التحّدي  اأّن  اإىل  واأ�سار 

حمرتفن  غر  ممثلن  مع  العمل  كان  الفيلم، 

م���ن خ���الل ال��ع��م��ل ع��ل��ى اإخ�����راج الأح��ا���س��ي�����ش 

واإظهارها ب�سورة واقعية حقيقية. ننقل حقيقة 

حياتهم وعي�سهم يف الثكنة، حتى الألقاب التي 

يحملونها وكل ما له �سلة واقعية باجلي�ش«.

»يبقى  يقول:  الع�سكرين،  مع  العمل  وعن 

يف  الدّقة  املوقف...  �سّيدا  هما  والدّقة  النظام 

يف  والو�سوح  الإل��ت��زام  يف  وال�رشامة  التوقيت 

التعامل«.

الإع��الم يف  اأهمية  على  عّواد  �سّدد  اخلتام،  يف 

اإىل  اجلميع  ودع���ا  احل���رب،  مبجريات  ال��ت��اأث��ر 

التنّبه اإىل الدور الرئي�ش الذي يجب ايالوؤه لهذا 

املو�سوع كما يح�سل يف الغرب.

ال�شورة... باحرتاف

مدير الت�سوير فادي قا�سم هو امل�سوؤول عن 

ال�سورة بكل تقنياتها، �رشح ماهية العمل يف هذا 

الفيلم حيث »عملنا على اأربع كامرات لتغطية 

ال� raccord، االأمر ال�رضوري يف اأفالم احلركة. مل 

اأ�ستخدم اإنارة ا�سطناعية بل ا�ستعنت بال�سم�ش 

وحتّكمت بلون ال�سماء من خالل دخان الدواليب 

اللون  لإعطاء  والفو�سفور 

للغيوم 

ننا  كاأ و

�سهر  يف 

ت�����رشي��ن، 

وخل�����ل�����ق 

ال�������س���ع���ور 

ب���ال�������س���ل���ة 

م�����ع اأر��������ش 

املعركة.

ط�����ب�����ي�����ع�����ة 

الأر��������ش ال��ت��ي 

عليها  ���س��ّورن��ا 

�ساعدت يف تاأمن 

من  احتجتها  التي  االأخ�رض الأل���وان  بني  خليط 

والأ�سفر والبني والرمادي.

اأّما يف ما خ�ّش طريقة الت�سوير التي عملنا على 

اآب/اأيلول

اجلي�ش يف عيده
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الطابع الواقعي فيها، فقد قمنا بحمل الكامرا 

من  قريبن  ن��ك��ون  حتى  الكتف  على  ثابتة 

اأنواع التفجريات  اجلنود. وقد قمنا بتجربة كل 

حيث عمل الفريق الهند�سي على كل املوؤثرات 

القريبة  للكامرا  حاٍم  �ساتر  و�سع  مع  الب�رشية 

من احلركة وال�سخ�ش.

بطريقة  والفيلم  احل��رك��ة  ت�سوير  ح��اول��ن��ا 

الإمكانات  ووف��ق  املعركة  �ساحة  يف  حقيقية 

املتوافرة.

مو�سوعه،  يف  ه��ي  العمل  ه��ذا  يف  ال�سعوبة 

اإظهار الإرادة والإميان وحمّبة  فنحن نرّكز على 

الع�سكري لأر�سه... يحمل الفيلم ر�سالًة �سامية، 

هدفنا اإظهارها«.

خالل  من  ي�سارك  باأنه  ي�سعر  ب��دوره  قا�سم 

وال��ع��دو  ال��ع��م��ال��ة  اجل��ي�����ش  م��ق��اوم��ة  يف  مهنته 

الإ���رشائ��ي��ل��ي، ه��ذا اجلي�ش ال��ذي ل ل��ون ل��ه ول 

انتماء اإلّ الوطنية.

اإدارة الإنتاج

نقطة  ي��رى  ال��رّي�����ش،  نا�سيف  الإن��ت��اج  مدير 

م�����س��رتك��ة يف ه����ذا ال��ع��م��ل ب���ن امل��دن��ي��ن 

وروح  التوا�سل  فّن  اأهمية  وهي  والع�سكرين 

امل��ع��دات  ت��اأم��ن  على  عمله  ارت��ك��ز  ال��ف��ري��ق. 

والتجهيزات وتن�سيق الأوقات 

م��ع امل�����س��ارك��ن، ب��الإ���س��اف��ة 

ت�سوير  م��واق��ع  حت�سري  اإىل 

اللقطات بالتتابع، فكل �سيء 

موقعه  يف  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��ب 

بالوقت املحّدد.

الأه����م ه��و حت��ق��ي��ق دي��ك��ور 

بالتعاون  ال��واق��ع  م��ن  ق��ري��ب 

لتلبية  امل��وق��ع  مهند�ش  م��ع 

م���ا ي��ط��ل��ب��ه امل���خ���رج وم��دي��ر 

هذا  يتطّلبه  وم��ا  الت�سوير، 

ليالم�ش  ال�سينمائي  العمل 

احلقيقة.

التي  بالدّقة  ت��اأث��ره  ويبقى 

خاللها  م��ن  اجل��ي�����ش  يتعامل 

الع�سكرين  مع  »اإذ  وا�سًحا، 

�سيء  كل  حتديد  علينا  يجب 

اإىل  ال��ت��ن��ّب��ه  م��ع  بتفا�سيله 

واإعطاء  التعاطي  يف  الرتاتبّية 

الأوامر«.

 Make up ال�  ويف ما خ�ّش 

التعبرّية  امل���وؤث���رات  وك���ل 

وجروح  اإ�سابات  من  اخلا�سة 

ناجتة عنها، فقد نّفذها جوزف حبيب ولفين 

»م�ساب،    :)make up artists( خ���راهلل 

تعب، م�سّوه، مّت�سخ... كل التعابر التي ميكن 

الأوىل  ة 
ّ
املر اإنها  املعركة.  اأر�ش  يف  مواجهتها 

التي نعمل فيها مع اجلي�ش، ون�سعى اإىل تقدمي 

مع  العمل  امل��ج��ال.  ه��ذا  االأف�����س��ل يف 

خدمة  »ب��ّدن��ا  فنحن  لنا  فخر  اجلي�ش 

للوطن!!«.

عمل متكامل مّت ت�سويره خالل ثالثة 

الأوىل  الفجر  �ساعات  من  ب��دًءا  اأي��ام، 

وحتى �ساعة متاأخرة من الليل... تعاون 

مدنين  �سباب  ب��ن  وم��ث��ايل  وا���س��ح 

فيلم  لتحقيق  تكاتفوا  وع�سكرين 

ي�ساهده  من  ُي�سعر  واقعي  �سينمائي 

ع�سكرًيا.  الإن�سان  يكون  اأن  مبعنى 

مزيج من الق�ساوة والرقة... ال�رشا�سة واخلوف... 

القوة وال�سعف...

اإن�ساًنا يف احلرب  اأن تكون  فيلم ُيظهر معنى 

حمل  اإىل  ال�ساعدة  الأج��ي��ال  ويدعو  وال�سلم!! 

امل�سعل ومتابعة امل�سرة.

جانب تقديرًا مل�شاهماتهم اإىل  العمل  هذا  حتقيق  يف  �ساهم 

اأحّب  وموؤ�س�سات  اأ�سخا�ش  »كليمنتن« 

�سامي �سعب توجيه ال�سكر لهم: بدًءا بالعماد قائد اجلي�ش الذي 

اأبدى تعاوًنا ودعًما كبَرين، ومديرية التوجيه لتغطيتها العمل 

احلادي  واللواء  اجلوية  والقوات  العمليات  ومديرية  باأكمله، 

 Signature �رشكة  من  ن�ّسق  من  وكل  الهند�سة،  وف��وج  ع�رش 

ي 
َ
ومدير واملخرج  التنفيذ،  يف  �ساعدت  التي   production

 ...Josons كليمنتن وحمالت  وفريق عمل  والإنتاج  الت�سوير 

وتنفيذ  املرجّوة  الر�سالة  لي�سال  وتطّوعوا  حتّم�سوا  اجلميع 

الفكرة.

اآب/اأيلول
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الفنانون

يحتفلون باجلي�ش

من البيال اإىل اجلنوب 

وال�شمال والبقاع

عيد اجلي�ش األوان من الطرب 

والفرح واحلب

اأر�ش تراب و�شعب منكرب 

كلما بتعرق بدلة ع�شكر  

اإنت الدم الفينا واأكرت

اإنت وطن بذاتو واأكرب  

اإنت جواهر ذهب ومرمر

اإنت م�شك وورد وعنرب  

ال�شاعر  ق���دم  ال��ك��ل��م��ات  ب��ه��ذه 

اأقيم  الذي  مار�شيل مدور احلفل 

اجلي�ش،  عيد  مبنا�شبة  البيال  يف 

حيث كانت ال�شهرة عامرة. ومثلها كانت 

اأجواء ال�شهر يف خمتلف املناطق، فقد 

النغمات  باأحلى  اجلي�ش  الفنانون  حّيا 

والكلمات.

عا�شي احلالين يلّون ليل البيال

بالطرب والفرح

ب��األ��وان ال��ط��رب وال��ف��رح والإع��ت��زاز 

الكبري  الفنان  والفخر واحلما�سة، لّون 

اجلي�ش،  عيد  �سهرة  احل��اين  عا�سي 

�سخ�ش   1500 نحو  ا�ستمتع  حيث 

بال�صوت  وعائالتهم  ال�صباط  م��ن 

اجلبلي الهادر يغني للبنان واجلي�ش 

املو�سيقية،  فرقته  ترافقه  واحلب 

ال�سعرية  بالوقفات  ا�ستمتعوا  كما 

مدور  مار�صيل  بها  حّيا  التي 

 2011 اآب   3 يف  البيال  ليل  اجلي�ش. 

كان م�صيًئا مفعًما بالبهجة.

الفر�شان الأربعة خّيلت اأ�شواتهم

يف البيال

الأربعة، يف �صهرة  الفر�صان  مع  البيال  الفرح يف  اآب جتدد موعد  يف 4 

جميلة ح�رضها عدد كبري من الرتباء وعائالتهم.

فرقتهم  ترافقهم  الهادرة  باأ�صواتهم  والوطن  اجلي�ش  حّيوا  الفر�صان 

وبهجة  العيد  فرحة  احل�صور  و�صاركهم  املو�صيقية، 

الحتفال.
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نوال الزغبي وف�شل �شاكر

يف ملعب �شيدا البلدي

يف  اآخ��ر  موعد  واحل��ب  لل�صهر  ك��ان  �صيدا  يف 

الفنانان  اأحيا  فقد  للمدينة.  البلدي  امللعب 

متيز  غنائًيا  حفالً  �صاكر  وف�صل  الزغبي  نوال 

بح�صور ر�صمي وجماهريي واإعالمي كبري. 

افتتحت  ال��زغ��ب��ي  ن���وال 

جمموعة  وقدمت  احلفل 

واإذ  اأغانيها.  اأجمل  من 

وهناأت  احل�صور  حيت 

ع���ي���ده  يف  اجل���ي�������ش 

يحمي  »اهلل  ق��ائ��ل��ة: 

اجلي�ش حامي لبنان«، 

اأ����س���ع���ل���ت امل��ل��ع��ب 

باحلما�صة التي ظلت م�صيطرة طوال 

ال�صهرة.

ومع اإطاللة الفنان ف�صل �صاكر مغنًيا »بكتب 

ا�صمك يا بالدي« اأخذ التفاعل اجلماهريي مداه، 

احلا�رضون  وغنى 

اأغانيه.  من  باقة  الفنان  مع 

وختاماً، وّجه �صاكر التهنئة للجي�ش يف عيده.

طوين كيوان وجان خ�شري

يف ال�شمال

وغنى  املرقط  كيوان  ط��وين  ارت��دى  لطاملا 

للجي�ش وللوطن. ويف عيد اجلي�ش هذا العام مل 

كرامي  ر�صيد  معر�ش  املوعد، ففي  عن  يتاأخر 

الدويل احت�صد ال�صاهرون ليحتفلوا مع ال�صوت 

اجلميل والأغاين البلدية بجي�صهم.

ع�صكريون وعائالتهم ومدعوون �صاقت بهم 

رحابة املكان، واأم�صوا اأجمل الأوقات، مع اأغاين 

طوين كيوان، وخفة ظل الفنان جان خ�صري.

اأمري يزبك

يف النادي الع�شكري املركزي

حفالت النوادي الع�صكرية كان لها جنومها اأي�ًصا. يف النادي الع�صكري 

واأطرب  فغنى  املو�صيقية  فرقته  مع  يزبك،  اأمري  الفنان  اأطل  املركزي 

ال�صاهرين وكانت حتيته للجي�ش غنية باحلب والتقدير.

وقد �صاركه يف اإحياء ال�صهرة التي ح�رضها عدد كبري من ال�صباط وعائالتهم، 

الفنانون �صمري حنا، دبو�ش دبو�ش، ليليان حداد، لبنان خليل و�صوزان خليل.

اآب/اأيلول
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اجلي�ش يف عيده
جهاد حمفوظ وبرتا 

ابي را�شد يف نادي 

ال�ضباط - الريزة

ال����ف����ن����ان ج���ه���اد 

ليل  اح��ي��ا  حم���ف���وظ، 

حفل  اآب،  م��ن  الأول 

نادي  يف  �صاهراً  ع�صاء 

ال�������ريزة،  يف  ال�������ص���ب���اط 

ال�صباط  م��ن  ك��ب��ري  ع���دد  ح�����رضه 

الفرح،  اج��واء  اإ�صفاء  يف  و�صاركته  وعائالتهم. 

الأغ��اين  من  مبجموعة  را�صد  اب��ي  برتا  الفنانة 

التي ا�صتمتع بها احلا�رضون. 

زين العمر يف املجمع الع�شكري

زين العمر �صهر ليلة اأول اآب يف املجمع الع�صكري - جونيه 

والتقى حمبيه يف اأجواء مليئة بالفرح يف ليلة �صاركه يف اإحيائها الفنانون 

برفقة  وعائالتهم  لل�صباط  وكانت  غّنى  الها�صم.  واأم��ن  زغيب  وبول  حلود  األن 

�صوته �صاعات من العمر... وكالعادة وّجه اإىل اجلي�ش يف عيده اأطيب التمنيات.

غدي ودومينيك

يف نادي ال�ضباط - 

جونيه

يف نادي ال�صباط - جونيه 

�صهر �صباط وعائالتهم مع 

جمموعة من الفنانن.

عيد  �سهرة  اأح��ي��ا  فقد 

اجلي�ش يف النادي كل من 

الفنانن، غدي )انطوان 

دومينيك  ال�له(،  رزق 

حوراين، وفداء خوري.

اجلميلة  ب��الأج��واء  ا�صتمتعوا  ال�صاهرون 

وتبادلوا التهاين باملنا�صبة.

رفيق خويري يف الأرز

�صهرة  ب��دوره  �صهد  الأرز  �صباط  ن��ادي 

خويري  رفيق  الفنان  اإحياءها  توىل  جميلة 

وفرقته املو�صيقية، والفنانة غرا�صيا.

اإىل  عائالتهم  ا�صطحبوا  الذين  ال�صباط 

الفرح،  من  �صاعات  بعد  غ���ادروا  ال�صهرة 

على اأمل اأن يتجدد 

امل�����وع�����د يف 

منا�صب����ة 

اأخرى.
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نادي الرتباء املركزي

يف ال�شمال

نوادي الرتباء كان لها ح�صتها من ال�صهر 

ال�صمال  ففي  اجلميلة،  والأج���واء  والغناء 

منا�صبة  ال��ف��ن��ان��ن  م��ن  جم��م��وع��ة  اأح��ي��ت 

امل��رك��زي،  ال��رت��ب��اء  ن���ادي  يف  اجلي�ش  عيد 

الرتباء  من  �صخ�ش   500 نحو  �سهر  حيث 

وعائالتهم. الأجواء كانت عامرة بالفرح مع 

الفنانن جان خ�صري واأمرية وح�صان ال�صيد 

وه�صام خ�صور.

نادي الرتباء 

املركزي

يف البقاع

اأقيمت  ال��ب��ق��اع  يف 

ن��ادي  يف  فنية  حفلة 

طليا   - املركزي  الرتباء 

من  �صخ�ًصا   450 نحو  ح�رضها 

الرتباء وعائالتهم، وقد ا�صتمرت ال�صهرة 

اإىل وقت متاأخر ويف اأجواء جميلة ورق�ش 

املو�صيقية  الفرقة  اأنغام  على  ودبكة 

اأب��و ديه وجن��وى فرام  واأ���ص��وات عبا�ش 

و�صوقي عوا�صة.

نادي الرتباء املركزي

يف الفيا�شية

نادي الرتباء املركزي - الفيا�صية ا�صتقبل 

اأم�صوا  منّوع  فني  بربنامج  اأي�ًصا  ال�صاهرين 

روين  الفنانن  م��ع  الأوق����ات،  اأج��م��ل  برفقته 

وجميد  البا�صا،  رواد  فقيه،  �صتيفاين  ك�صار، 

الرمح.

اآب/اأيلول

اجلي�ش يف عيده
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اإعداد:

جان دارك ابي ياغي

خميم موؤ�ش�شة ال�شهيد العاقوري يف اللقلوق

اأبناء الع�شكريني ال�شهداء برفقة 23 ملكة...

واملغاوير »مالك« حار�س

ملكات يف املخيم

اإقامة  مكان  اإىل  اجلمال  ملكات  و�شول  عند 

اللقلوق،   - املغاوير  ف��وج  ثكنة  يف  املخيم 

كان يف ا�شتقبالهن قائد الفوج العميد الركن 

�سامل روكز و�سباط الفوج وعنا�رصه، ورئي�سة 

العاقوري  �شبحي  ال�شهيد  املقدم  موؤ�ش�شة 

واأع�شاء املوؤ�ش�شة واأبناء ال�شهداء.

ترحيب  كلمة  اللبناين،  الوطني  الن�شيد  بعد 

بامللكات،  ياغي  اأبي  دارك  جان  الإعالمية  من 

لبنان  رب���وع  يف  ممتعة  اإق��ام��ة  ل��ه��ن  متمنية 

احلبيب، داعية اإياهن اإىل حمله ذخرية مقد�شة 

��ه��م وت��رح��ال��ه��م واإىل  ع��ل��ى ���ش��دوره��ن يف ح��لِّ

الإفتخار بانتمائهن اإىل بلد ا�شمه لبنان.

ف 
ِّ
��ا م�����س��ّوًرا يعر ال��زائ��رات ���س��اه��دن ع��ر���سً

اأه��داف��ه،  امل��غ��اوي��ر،  ف��وج  تاأ�شي�س  ب��ت��اري��خ 

املختلفة  ون�ساطاته  �سعاره،  مهماته،  قدراته، 

)�سيًفا و�ستاًء(، رافقه �رصح من الرائد املغوار 

امللكات  اإعجاب  اأث��ار  العر�ض  عقيل.  عبا�ض 

واحلا�رصين وده�ستهم.

املقدم  مبوؤ�س�سة  ف 
ِّ
يعر اآخ��ر  فيلم  وعر�ض 

التاأ�شي�س  منذ  ال��ع��اق��وري  �شبحي  ال�شهيد 

ن�شاطات  م��ن  رافقها  م��ا  م��ع  ال��ي��وم،  ولغاية 

�رسق  َمن  قلوب  يف  الفرح  زرع  هدفها  خمتلفة 

القدر منهم نعمة العي�س يف كنف اآبائهم.

روكز  الركن �سامل  العميد  ب  رحَّ ويف كلمته، 

و�سكرهن  املغاوير،  فوج  رب��وع  يف  بامللكات 

ال�شهداء  الع�شكريني  اأولد  على لفتتهن جتاه 

متمنًيا لهن اإقامة جيدة يف لبنان.

ويف اخلتام، كانت كلمة ملنّظم حفلة انتخاب 

اأنطوان  الأ�شتاذ  املغرتب  لبنان  جمال  ملكة 

امللكات  راف���ق  ال���ذي  م��ق�����ش��ود 

ًفا 
ِّ
معر املخيم،  على  جولتهن  يف 

مب�����ش��اب��ق��ة م��ل��ك��ة ج���م���ال ل��ب��ن��ان 

منذ  بتنظيمها  بداأ  التي  املغرتب 

قائد  ا 
ً
���س��اك��ر ع��اًم��ا،   11 ح���واىل 

وعنا�رصه  و�سباطه  املغاوير  فوج 

عن  معرًبا  الإ�شتقبال،  ح�شن  على 

اإىل  قّدمها  رمزية  بهدية  �سكره 

يد  �شاعة  عن  عبارة  الفوج  قائد 

حتمل �سعار حفل انتخاب امللكة.

جلنة  مل��دي��ر  كلمة  ك��ان��ت  ك��م��ا 

ان���ت���خ���اب م��ل��ك��ة ج���م���ال ل��ب��ن��ان 

ال�شيد   - اأو�شرتاليا   - املغرتب 

للجنة  �شبق  وق��د  خ���وري،  ج��وزف 

املقدم  موؤ�ش�شة  مع  تعاونت  اأن 

من  ال��ع��اق��وري  �شبحي  ال�شهيد 

ال�����ش��ن��ت��ني واأخ�����ذت على  ح����واىل 

ا، 
ً
مثمر التعاون  يكون  اأن  عاتقها 

من  مبلغ  ج��م��ع  النتيجة  ف��ك��ان��ت 

�سهداء  اأب��ن��اء  اإىل  »ه��دي��ة  امل��ال 

�سّحوا  ال��ذي��ن  اللبناين  اجلي�ض 

اأر�ض  عن  الدفاع  اأجل  من  ودمائهم  باأرواحهم 

لبنان وترابه املقّد�س من اأي خماطر«، ووعدوا 

اأن يكون التعاون اأكرب يف كل عام.

امللكات  ق��ّدم��ت  وت��ق��دي��ر،  وع��رب��ون حم��ب��ة 

هدايا رمزية من بلدانهن لأبناء �سهداء اجلي�ض 

بدورها،  مائدتهم.  اإىل  الغداء  طعام  وتناولن 

امللكات  من  لكل  العاقوري  موؤ�س�سة  قّدمت 

ون�شال  حياة  �شرية  يت�شمن  م��دجًم��ا  ا  قر�شً

العاقوري  ال�شهيد �شبحي  وا�شت�شهاد املقدم 

بوردة  مرفقة  املوؤ�س�سة  ا�سم  حتمل  وقبعات 

حمبة.

ث���م ان��ت��ق��ل اجل��م��ي��ع مل�����س��اه��دة ال��ع��ر���ض 

يف  املغاوير  ي��وؤدي��ه  ال��ذي  املميز  الع�سكري 

من  �شاعتني  مدى  وعلى  اخلا�شة.  املنا�شبات 

مكان  اإىل  اجلميع  و�سل  الأق��دام،  على  ال�سري 

�شبحي  ال�شهيد  م�ؤ�ش�شة املقدم  نّظمته  اإلتق�ا جمدًدا يف خميم �شيفي  ال�شهداء  الع�شكريني  اأبناء 

العاق�ري، ومن املفاجاآت التي كانت بانتظارهم 23 �شبية حتمل كل منهّن لقب ملكة. فامل�شاركات 

والأجنبية(،  العربية  البلدان  ملكة من خمتلف  )عددهن 23  لبنان املغرتب  جمال  ملكة  م�شابقة  يف 

اأدرجن زيارة املخيم على برنامج ن�شاطاتهن خالل اإقامتهن يف لبنان.



بلعا  منطقة  اإىل  )ن�سبة  بلعا  بالوع  يف  العر�ض 

البالوع  الفوقا(.  تنورين  بلدة  من  بالقرب 

مّت  الثالثة(  اجل�سور  ببالوع  اأي�ًسا  )املعروف 

املغاور  خبري  يد  على   1952 العام  اكت�شافه 

 ،)1989  –  1907( ك��وايف  ه��ري  الفرن�سي 

جتعل  متداخلة  طبيعية  ج�سور  بثالثة  ويتميز 

ي�سل  العامل،  يف  فريًدا  جيولوجًيا  معلًما  منه 

عمقه اإىل 255م وات�شاعه اىل 268م.

ال��ب��ال��وع،  ع��ن��د  وق��ف��ة  للملكات  وك��ان��ت 

ا�ستمتعن خاللها باملناظر ال�ساحرة قبل 

العر�ض  اأنفا�سهن  يحب�سن  وه��ّن  يتابعن  اأن 

باإ�رصاف  الع�سكريون  نّفذه  ال��ذي  الع�سكري 

املالزم الأول عطية اأبو حيدر. وكان عبارة عن 

ت�سّلق  احلبال،  على  وت�سّلق  هبوط  تريوليان، 

على ال�سخر، �سجال) قتال وجًها لوجه(...

اأيام املخيم

�سارك يف املخيم حواىل 45 �سخ�ًسا من اأبناء 

و20   15 بني  اأعمارهم  الع�شكريني  ال�شهداء 

املغاوير  ثكنة  اإىل  و�شولهم  عند  هوؤلء  �شنة. 

عن  امل�شوؤول  ا�شتقبالهم  يف  كان  اللقلوق  يف 

واأعطى  ا  ح��ارًّ ترحيًبا  بهم  رّح��ب  ال��ذي  الثكنة 

ال�شباب  ملواكبة  الع�شكريني  اإىل  توجيهاته 

املعاون  رافقهم  ثم  خطوة،  خطوة  وال�شبايا 

لتو�سيب  غ��رف��ه��م  اإىل  ع���درا  ك��ام��ل  الأول 

اأغرا�سهم.

برنامج املخيم كان منوًعا وتوّزعت ن�شاطاته 

ت�شمن  كما  والرتفيه.  والثقافة  الألعاب  بني 

الآن�شة  اأعطتها  وتطبيقية  نظرية  ��ا  درو���شً

خميمات(،  ومنظمة  طة  )من�سِّ بعيني  ك���ارل 

خميمات  اإدارة  طني،  من�شِّ اإع��داد  كيفية  حول 
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وقد جرى  املخيم...  �سهرات  �سيفية، حت�سري 

عمر  )م��ن  �سخ�ًسا   12 اإع���داد  على  الرتكيز 

وو�سع  م�ساعًدا،  و15  ف��وق(  وم��ا  �سنة   13

اجلدد  املن�سطون  مبوجبها  يت�سلم  عمل  خطة 

اأقيم  ال��ذي  ال�شغار  خميم  يف  م�شوؤولياتهم 

لحًقا يف قاعدة رياق اجلوية.

ويف جل�سة تثقيفية، دار نقا�ض بني الدكتور 

وامل�ساركني  نف�سي(  )ط��ب  اليازجي  ف��ادي 

احلياة  باأمور  تتعّلق  موا�سيع  حول  املخيم  يف 

الأهل  عالقة  ال�سباب،  عند  كالياأ�ض  اليومية 

الأم  دور  العائلة،  يف  الأب  ���ش��ورة  ب����الأولد، 

الأب،  غ��ي��اب  والأق�����ارب وامل��در���ش��ة يف ح��ال 

ب��اأ���س��ل��وب �سل�ض  وغ��ريه��ا م��ن امل��وا���س��ي��ع... 

ووا�سح وجريء.

بحر وجبل

لّبى  للمخيم،  اخلارجية  الن�شاطات  اإط��ار  يف 

املجّمع  دع���وة  ال�����ش��ه��داء  الع�شكريني  اأب��ن��اء 

ريا�سة  م��ار���س��وا  حيث  جونيه   - الع�سكري 

ال�سباحة، وزاروا مدر�سة التزلج - الأرز وجالوا 

مائدة  اإىل  الغداء  طعام  وتناولوا  غابتها  على 

رّحب بهم جميًعا �سيوًفا  الذي  قائد املدر�سة 

املخيم  تخللت  وكالعادة  الأرز.  ربوع  يف  اأعّزاء 

اأي�ًسا اأ�سغال يدوية و�سهرات ممتعة.

ويف اخلتام، �سكرت رئي�سة موؤ�س�سة ال�سهيد 

املخيم  اإجن���اح  يف  �ساهم  م��ن  ك��ل  ال��ع��اق��وري 

داعمة،  وموؤ�ش�شات  ومدنيني  ع�شكريني  من 

اأبناء  اإبقاء  �سبيل  يف  امل�ستمر  بالعمل  واع��دة 

الع�شكريني ال�شهداء يف فرح دائم.
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اأين اخللل؟

ال�سيدة  فت 
ّ
اللبناين، عر الوطني  الن�سيد  بعد 

الفر�ص  »تييوفيير  بيياأنييه  »الييدمييج«  �سقر  هيام 

اخلا�سة  االحييتييييياجييات  ذوي  ميين  ليي�أ�ييسييخييا�ييص 

لالنخراط يف احلياة املجتمعية وتعزيز التوا�صل 

املجتمع  وبييين  بينهم  االيييجييابييي  والييتييفيياعييل 

املحيط، فاملجتمع ال�سحيح واملتوازن والعادل 

هو املجتمع الذي يعطي جلميع اأفراده الفر�سة 

يف  للم�ساهمة  واالإنتاجية  امل�ساركة  يف  واحلييق 

تطوره ومتا�سكه، ويحرتم االإخت�ف وال يعاقب 

ال�سلبية  االآفييات  تفاقم  خطر  يبعد  كما  عليه، 

الناجتة عن التمييز ال�سلبي«.

وتييابييعييت �ييسييقيير مييتييحييدثييًة عييين »اخليييليييل يف 

يكون  عندما  يح�سل  واليييذي  االأفييييراد«،  دمييج 

اإرادتييهييم  دون  من  مهم�سون  اأ�سخا�ص  هناك 

القرار،  �سنع  يف  امل�ساركة  عن  وم�ستبعدون 

خمتلفن  كونهم  املجتمع  يتقبلهم  ال  وعندما 

عن اأفراده، وعندما ال ت�سلهم اخلدمات العامة، 

التي  الفئة  اأنهم  مع  املتخ�س�سة  واخلييدمييات 

ي�سنفها املجتمع »االأكرث �سعًفا وتهمي�ًسا«.

التي  الدمج هو حق من احلقوق  اأّن  واعتربت 

م�سرًة  املعوق،  ال�سخ�ص  بها  يتمتع  اأن  يجب 

اإىل اأّن وزارة ال�سوؤون االإجتماعية تهتم بق�سية 

وا�سح  م�رشوع  غياب  من  الرغم  على  االإعيياقيية 

املعامل و املراحل للدمج ال ي�سكل �سيا�سة عزل.

والدمج كما ن�ص عليه القانون 2000/220، 

لي�ص م�سوؤولية وزارة ال�سوؤون االإجتماعة فح�سب 

االآن،  حتى  حتقيقه  لعدم  اأ�سا�سي  �سبب  وهذا 

علًما اأنه كان نتيجة جهود كل من وزارة ال�سوؤون 

جمعيات  املعوقن،  االأ�سخا�ص  االجتماعية، 

املعوقن وخرباء يف االعاقة وقانونين.

املييادة 2  بح�سب  فييت �سقر »املييعييوق« 
ّ
وعيير

»ال�سخ�ص  اأنه  على  القانون 2000/220  من 

ممار�سة  على  قدرته  انعدمت  اأو  تدنت  الييذي 

ن�صاط حياتي هام واحد اأو اأكرث، اأو على تاأمني 

اأو  مبييفييرده،  ال�سخ�سية  حييييياتييه  م�ستلزمات 

قدم  على  االجتماعية  الن�ساطات  يف  امل�ساركة 

اأو �سمان حياة �سخ�سية  امل�ساواة مع االآخرين، 

جمتمعه  معاير  بح�سب  طبيعية  اجتماعية  اأو 

تق�سر  او  فييقييدان  ب�سبب  وذليييك  اليي�ييسييائييدة، 

وظيفي، بدين اأو ح�سي اأو ذهني، كلي اأو جزئي، 
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اإعداد:

روجينا خليل

»دمج املعّوق يف املجتمع«

كي ال ي�ضاف اإىل ظلم القدر 

ظلم الب�رش!

»اإذا �ضّلمنا باأّن االإعاقة تقع حتت عنوان ظلم القدر من دون التعر�ض للإرادة االإلهية 

وحكمتها، فاإننا كمجتمع يجب اأن ن�ضعى بكل طاقاتنا كي ال ي�ضاف اإىل ظلم القدر ظلم 

الب�رش«.

اأعمال  بهذه العبارات ا�ضتهل ممثل قائد اجلي�ض العميد الركن غابي القاعي، م�ضري 

كلية فوؤاد �ضهاب للقيادة واالأركان، كلمته خلل ندوة اأعدها كل من ال�ضيدة هيام �ضقر 

وال�ضيدة نيكول   – االإجتماعية  ال�ضوؤون  الرعاية املتخ�ض�ضة يف وزارة  رئي�ضة دائ��رة   –
مديرة مركز الينبوع لتاأهيل ذوي االإحتياجات اخلا�ضة - واالإعلمي طوين بارود  نعمه – 

– ممثل ال�ضباب يف االأمم املتحدة ونا�ضط 
يف مراكز وجمعيات خريية خمتلفة.



او  بييالييوالدة  اعت�ل  عن  نيياجت  موؤقت،  اأو  دائييم 

مما  اأكييرث  دامييت  مر�سية  حالة  عن  اأو  مكت�سب 

ينبغي لها طبًيا ان تدوم«.

قبل  من  ال�سخ�ص  معاينة  »بعد  واأ�سافت: 

فريق طبي متخ�س�ص ومعتمد من قبل الوزارة 

املعوق  »بطاقة  مينح  اإعيياقييتييه،  ميين  والييتيياأكييد 

الإثبات  الر�سمي  امل�ستند  وهييي  ال�سخ�سية« 

الإعاقة وال�رشط الرئي�س للح�صول على اخلدمات 

اخلا�سة باملعوقن«.

اخلدمات والتقدميات 

بني الرعاية والدمج

االإنيي�ييسييانييييية وتكثيف  احلييركييات  تيينييامييي  مييع 

احلقوقية  املقاربة  ربطت  احلقوقية،  احلم�ت 

بحقوق ال�سخ�ص املعوق، وبعد �سدور مواثيق 

قواعد   - االن�سان  حقوق  �رشعة  اأهمها  دولية 

تكافوؤ الفر�ص ومنع التمييز - تغرت النظرة 

بتاأمن  االهتمام  الرعاية من جمرد  اإىل مفهوم 

االإيواء والعناية )احلاجات االأ�سا�سية( اإىل تاأمن 

احلقوق االأ�سا�سية لكل ان�سان، من الرعاية اإىل 

التمكن ومن االح�سا�ص بال�سفقة والتعاطف اإىل 

حتفيز امل�ساركة يف الواجبات وامل�سوؤوليات.

دور وزارة ال�ضوؤون االإجتماعية

ي�سكل املعوقون يف لبنان اإحدى اأهم ال�رشائح 

رعايًة  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  توليها  التي 

ا، فقد خ�س�ست جزًءا كبًرا من  واهتماًما خا�سً

االحتياجات  ذوي  لتاأهيل  ال�سنوية  موازنتها 

يف  وركيييزت  وتعليمهم.  ورعييايييتييهييم  اخلييا�ييسيية 

احلق  قاعدة  على  الق�سية  هييذه  مع  تعاطيها 

والواجب. كما تنتهج الوزارة �سيا�سة �رشاكة مع 

القطاع االأهلي واملجتمع املدين لتاأمن حقوق 

ور�سد  املعوقن،  االأ�سخا�ص  ل�سالح  اأ�سا�سية 

احتياجات ال�رشائح االجتماعية املهم�سة وال�سعي 

اإ�سافًة  القدرات،  وتطوير  املهارات  تنمية  اإىل 

هذه  تخ�ص  ت�رشيعات  �سياغة  يف  التدخل  اإىل 

الفئات، اأو تعديل هذه الت�رشيعات بالتعاون مع 

االإدارات املعنية، وو�سع خطط لتمكن الفئات 

املهم�سة وحثها على امل�ساركة.

املعنية  اللجان  خمتلف  يف  اليييوزارة  �ساركت 

االإدارات  مييع  والتن�سيق  الييقييانييون  بتطبيق 

الوطني  )امليي�ييرشوع  االأهلي  والقطاع  الر�سمية 

ذوي  ميي�ييسيياركيية  ت�سهيل  املييدر�ييسييي،  لييلييدمييج 

االحتياجات اخلا�سة يف العمليات االنتخابية يف 

رخ�ص  على  احل�سول  ت�سهيل  الداخلية،  وزارة 

ذوي  من  الت�مذة  م�ساركة  ت�سهيل  ال�سوق، 

االمتحانات  يف  وال�سمعية  الب�رشية  االإعيياقييات 

الر�سمية...(.

كيييميييا �ييسييهييلييت 

اإعيييطييياء قييرو�ييص 

�ييسييكيينييييية  ليييذوي 

االحييييتييييييييياجييييات 

اخلييييا�ييييسيييية بييعييد 

اقرتاح املوؤ�س�سة 

ل�إ�سكان  العامة 

ل�سلطة  اخلا�سعة 

اليي�ييسييوؤون  وزارة 

االجتماعية.

كذلك، اقرتحت 

ميي�ييرشوع ميير�ييسييوم 

حييييول املييعيياييير 

ا اإىل جمل�ص الوزراء بعد 
ً
الهند�سية )اأر�سل موؤخر

عر�سه على التنظيم املدين(.

االجتماعات  يف  اليييوزارة  �ساركت  ذلييك،  اإىل 

واملناق�سات اخلا�سة باالتفاقية الدولية حلقوق 

»منظمة  يف  عقدت  التي  املعوقن  االأ�سخا�ص 

االمم املتحدة« منذ 2003 حتى 2006.

الرعاية بني الواقع واملاأمول

ختمت ال�سيدة �سقر الق�سم االأول من الندوة 

الن�سو�ص  يف  تكمن  ال  امل�سكلة  باأّن  بالتذكر 

مقرتحًة  للتطبيق،  وا�سحة  اآليات  اإيجاد  يف  بل 

املتخ�س�سة  املوؤ�س�ساتية  الييرعيياييية  تخفيف 

وذلك من خ�ل تعزيز فر�ص االندماج االجتماعي  

يف الييقييطيياع الييرتبييوي )دميييج تييربييوي جييزئييي اأو 

)توظيف يف  واملهني   ) موازية  كامل، �سفوف 

موؤ�س�سات لي�ست معنية فقط باالعاقة(، متويل 

مراكز  اإن�ساء  منتجة،  م�ساريع  الن�ساء  قرو�ص 

مالية   اعتمادات  تخ�سي�ص  متخ�س�ص،  تاهيل 

اإ�سافية لزيادة عدد اخلدمات وتلبية احلاجات. 

كييمييا متيينييت �يييسيييدور املييرا�ييسيييييم واليييقيييرارات 

و�سائل  )تاأمن  القانون  لتطبيق  التنفيذية 

القطاعن  يف  التوظيف  حتفيز  جمهزة،  نقل 

املدار�ص  من  عدد  تاأهيل  واخلا�ص،  الر�سمي 

والتفاعل  امل�ساركة  تو�سيع  اليير�ييسييمييييية...(، 

يف  للمعوقن  والريا�سي  والثقايف  االجتماعي 

الوعي  ون�رش  التوعية  حم�ت  زيييادة  املجتمع، 

ال�سخ�ص  جتاه  ال�سلبية  املجتمع  نظرة  لتغير 

والتدخل  ل�كت�ساف  مييراكييز  اإنيي�ييسيياء  املييعييوق، 

ايجاد  وكذلك  االعاقة،  تفاقم  من  للحد  املبكر 

الرتبوي،  الدمج  لتهيئة  داجميية  ح�سانة  دور 

مع  لتتما�سى  وال�سيا�سات  اخلييطييط  مراجعة 

املتطلبات واحلاجات امل�ستجدة، واأخًرا ولي�ص 

اأ�رشته ومتابعة  ال�سخ�ص املعوق يف  اآخٍراً، خدمة 

كيفية  على  وتدريبها  العائلة  لدعم  احليياالت 

التعامل مع االإعاقة.

الرعاية املتخ�ض�ضة

القطاع  مييع  اليي�ييرشاكيية  �سيا�سة  الييييوزارة  تتبع 

عدد  مع  �سنوية  عقود  اإبييرام  خ�ل  من  االأهلي 

من املوؤ�س�سات املتخ�س�سة لتعليم االأ�سخا�ص 

ذوي االإعاقة وتدريبهم وتاأهيلهم، وهي موزعة 

عددها  ويبلغ  اللبنانية،  االأرا�سي  خمتلف  على 

72 موؤ�س�سة توؤمن الرعاية لي 7295 معوًقا من 

خمتلف اأنواع االإعاقات.

وتت�سمن الرعاية املتخ�س�سة ما يلي:

اأو  • تاأمن التعليم )تعليم اأكادميي نظامي، 
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لعدم  وذلييك  مكيف( 

تييوافيير االمييكييانييات يف 

النظامية،  املييدار�ييص 

وكيييون املييوؤ�ييسيي�ييسييات 

موؤهلة  غر  الرتبوية 

البيئية  الناحية  ميين 

والفنية ال�ستقبالهم.

خمت�سة  تييربييييية   •
العقلية  ليي�عيياقييات 

و�سديدي االعاقة.

)جل�سات  التاأهيل   •
ع�جية(.

بهدف  حمييددة  لفرتة  املهني:  التدرييب   •
التمكن، اأو تدريب دائم ) م�ساغل حممية....(.

على  )تييدريييب  احلياتية  املييهييارات  تنمية   •
ا�ستق�لية  اي  الذاتية  اال�ستق�لية  مييهييارات 

ال�سخ�ص يف احلياة اليومية (.

تكييف  ميييع  )ييييرتافيييق  الييتيينييقيييييل  كيييييفييييية   •
املحيط(.

مركز الينبوع

لدمج  �ساملة  وطنية  �سيا�سة  غياب  ظل  يف 

اال�ييسييخييا�ييص املييعييوقيين، �ييسيياهييمييت الييرعيياييية 

املعوق  ال�سخ�ص  ا�ستفادة  يف  املتخ�س�سة 

فزاد عدد  والع�ج،  والتاأهيل  بالتعلم  من حقه 

املعوقن املتعلمن يف اأكرث من جمال، وخفف 

ذلك من الظروف التي ت�ساهم يف عزل ال�سخ�ص 

املعوق.

ففي مركز »الينبوع« لتاأهيل ذوي االحتياجات 

ط�ب   8 امل�سجلن  عييدد  كييان  مث�ً،  اخلا�سة 

العام 1993، وهو اليوم يناهز 60 طالًبا.

االإحتياجات  ذوي  ي�ستقبل  الينبوع  مييركييز 

اخلا�سة من عمر 14 �سنة حتى عمر الي55 �سنة 

االأ�سخا�ص  هييوؤالء  قييدرات  تبيان  على  ويعمل 

وتفعيلها يف املجتمع، وهو يعمل على تاأهيلهم 

وتاأهيل ذويهم على حد �سواء.

يف الق�سم الثاين من الندوة، عر�ست ال�سيدة 

نيكول نعمة فيلًما م�سّوًرا عن املركز وعن اأبرز 

الط�ب، حيث بدت  التي يقوم بها  الن�ساطات 

ال�سعادة وا�سحة على وجوه اجلميع، من ط�ب 

لهذا  امتنانهم  عن  وا 
ّ

عييرب واأهييياٍل  ومدر�سن 

املركز وعن ثقتهم به ومبديرته، مطمئنن اإىل 

حال اأوالدهم بعد العمر الطويل.

بعدها، حتدث االإع�مي طوين بارود عن خربته 

»االإن�سان  مع  اخلا�سة  ع�قته  وعن  ال�سخ�سية 

املعوق«.

ت�ضافر اجلهود

غابي  الركن  للعميد  كلمة  كانت  اخلتام،  يف 

القاعي قال فيها:

عنوان  حتييت  تقع  االإعيياقيية  بيياأن  �سلمنا  »اإذا 

االإلهية  ليي�إرادة  التعر�ص  دون  من  القدر  ظلم 

بكل  ن�سعى  اأن  يجب  كمجتمع  فاإننا  وحكمتها، 

ظلم  القدر  ظليم  اإىل  ي�سياف  ال  كي  طاقاتنا 

الب�رش.

ميين هيينييا فيييياإّن ميي�ييسييوؤولييييية دميييج املييعييوق يف 

اأفراده وهيئاته  املجتمع تقع على عاتق جميع 

اأ�سهبتم  وقييد  ا�ستثناء  دون  من  وموؤ�س�ساته 

امل�سوؤولية  هييذه  موجبات  �ييرشح  يف  م�سكورين 

وتفا�سيلها وما يرتتب عليها.

اأنيييه غيير مييعييوق حتى  لييو فكر كييل واحيييد منا 

االآن وقد ي�سبح معوًقا غًدا الأي �سبب مفاجئ، 

و�سلوكه  للمعوق  نظرته  على  ذلييك  النعك�ص 

جتاهه.

اأن  بد  ال  املو�سوع،  هييذا  �سياق  يف  اأين  بيد 

املعوقن  رعاية  اإطييار  يف  الفت  اأميير  اإىل  اأ�سر 

بن  متيز  ال  االإعيياقيية  كانت  فيياإذا  ومعاجلتهم، 

اأو دين واآخيير، فاإنه  �سخ�ص واآخيير وفئة واأخييرى 

بع�ص  قبل  من  متييًزا  نييرى  اأن  حًقا  ملوؤ�سف 

بفئة  تهتم  التي  االأهلية  واجلمعيات  الهيئات 

من املعوقن من دون غرهم.

اإنه اأمر منياٍف للقييم االإني�سانيية يجيب جتياوزه، 

حيدود  عند  تيقيف  ال  االأخيييييييي�ق  اأن  �سييميا  ال 

معينية«.

يف  ج�سدًيا  املعّوق  دمج  حتدي  »اإّن  واأ�ساف: 

املجتمع ميكن مواجهته بت�سافر جميع اجلهود. 

ي�ساهمون يف  الذين  االأ�سخا�ص  اأما حتدي دمج 

تهدمي املجتمع باأ�ساليب �ستى، وجب تطهره 

منهم ولي�ص دجمهم فيه...«.

املحا�رشين  القاعي  الركن  العميد  �سكر  ثم 

التقدم  لهم  متمنًيا  اأعطوه،  الذي  اجلهد  على 

با�سم  لهم  وقدم  مهماتهم  يف  االإلهي  والعون 

قائد اجلي�ص دروًعا تذكارية.
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اأ�سماء المعة

منح الكلمة العامية اأجنحة وارتقى بها

يون�س الإبن

ر اأجمل الأبيات ال�شعرية، وري�شتة  حرب قلمه �شّطّ

خّطت تعابري وجوه اأبرز ال�شخ�شيات. 

اأ�شعاره  وغنى  وال�شيا�شة،  والوطن  احلب  حاكى 

كبار املطربني اأمثال وديع ال�شايف، هيام يون�س، 

جوزف عازار، نور الهدى، دنيا، اأمني هيمو...

اإبن  الإب��ن،  يون�س  والأدي��ب  الكبري  ال�شاعر  هو 

اإهدن   جبل  �شفح  على  املتمددة  ومزيارة  لبنان 

ببيوتها القرميدية اجلميلة.

على �شفح اإهدن

جبال  م��ن  �سفح  اأج��م��ل  على 

غ���اب���ات اإه�����دن، وحت���دي���ًدا يف 

ولد  مزيارة،   - حمي�ص  منطقة 

يون�ص  يو�سف  يون�ص  ال�ساعر 

)واملعروف بيون�ص الإبن( العام 

الكبري  الأدي���ب  وال��ده   .1926

)�ساحب  يون�ص  يو�سف  والر�سام 

»م�سبحة  اأ�سهرها  موؤلفات  ع��دة 

كرت  ال�سيدة  ووالدته  ال��راه��ب«(، 

عبود )رّبة منزل(. لّقب مرة با�سم 

اللقب  ه��ذا  ف��اأح��ّب  الإب���ن،  يون�ص 

دوائر  يف  له  �رشعي  كاإ�سم  و�سّجله 

النفو�ص يف عهد الرئي�ص �سليمان 

فرجنية. 

ا 
ً
ترعرع ال�ساعر يف جو اأدبي متاأئر

وال�ساعر،  والر�سام  الأديب  بوالده 

الذي كان بليًغا باللغتني العربية 

والفرن�سية.

الإب��ن  يون�ص  ال�ساعر  ���ص 
ّ
ت��ع��ر

وهو  الي�رشى  عينه  يف  ح��ادث  اإىل 

يف اخل��ام�����س��ة م��ن ع��م��ره، ف��اأج��ره 

ا�ستعمالها  ع���دم  ع��ل��ى  الطبيب 

ملدة ثالث �سنوات، وبقي خمتفًيا 

الفرتة،  يف منزل جدته طوال هذه 

الدخول  م��ن  يتمكن  مل  وب��ال��ت��ايل 

اإىل املدر�سة، الأمر الذي دفع عّمه 

املون�سينيور جورج يون�ص )رئي�ص 

اإىل  ووال����ده،  عينطورة(  مدر�سة 

تعليمه القراءة والكتابة يف املنزل 

بوا�سطة ال�سمع.

اإىل  انت�سب  عينه،  ت��ع��ايف  بعد 

مدر�سة املطران عبد، وحاز �سهادة 

ال��ق��رن  ثالثينيات  يف  ال��روف��ي��ه 

امل��ا���س��ي. وب��ع��د ذل��ك ب���داأ كتابة 

والق�سائد  الثقافية  امل��ق��الت 

ال�سعرية يف �سحيفة »الرقيب« يف 

والده يو�سف  التي كان  طرابل�ص، 

يون�ص رئي�ص حتريرها. 

بداية الطريق

اإىل  الإبن  يف اخلم�سينيات انتقل 

بريوت، وبداأ مبرا�سلة عدة �سحف 

»احل����وادث«،  بينها  م��ن  وجم��الت 

ال�سياد«  »دار  �ساحب  ق��راأ  وم��رة 

اإح���دى  ف��ري��ح��ة  �سعيد  الأ���س��ت��اذ 

ق�سائده، فاأعجب بكلماتها وطلب 

واأثمر  بينهما،  اللقاء  ومّت  روؤيته، 

تعيني �سعيد فريحة ال�ساعر الإبن 

يف من�سب �سكرتري حتريره اخلا�ص 

يف �ستينيات القرن املا�سي. وقد 

حلني  املن�سب  ه���ذا  يف  ا�ستمر 

م��ا زال  ال��ي��وم  وف��اة فريحة، وه��و 

كم�رشف  ال�سياد«،  »دار  يف  يعمل 

الثقافية يف جريدة  املقالت  على 

اأن اجلريدة اليوم  »الأن��وار«،  كما 

تعيد  ن�رش بع�ص كتاباته ال�سعرية 

يف  ن�رشت  اأن  �سبق  التي  والأدب��ي��ة 

ال�ستينيات.

ت�����زّوج ال�����س��اع��ر ي��ون�����ص الإب���ن 

منزل  )رب��ة  رف��ول  جنيبة  ال�سيدة 

بالفن  ع��الق��ة  ل��ه  م��ا  بكل  وتهتم 

 ،1965 العام  وال�سعر(  والأدب 

الأوىل  النظرة  من  ب��داأ  حب  نتيجة 

اإعداد:

تريز من�شور



الأديبة  ال�ساعر  �سديقة  وباركته 

اهلل،  ن�رش  اإميلي  ال�سيدة  الكبرية 

واأجنبا ثالثة اأولد، هم:

يف  الطيار  العقيد  )زوج��ة  نايدا 

اجلي�ص اللبناين اإدمون احلم�سي(، 

لبنان )حائز اإجازة يف اإدارة الأعمال 

من  م��ت��زوج  اأف��ري��ق��ي��ا(  يف  ويعمل 

�سادي  ط��ي��ار،  ج��وزف��ني  ال�سيدة 

والإخراج  الدعاية  يف  )حائز دبلوماً 

م��ن ج��ام��ع��ة الأل���ب���ا ومي��ل��ك �رشكة 

اإعالنات(.  

       

م�شرية حافلة

يف  ن���������رشت  ق�������س���ائ���ده  اأوىل 

لل�سيد  رثاء  وكانت  الأربعينيات، 

باإن�ساء  ت��ّرع  ال��ذي  رع��د  يو�سف 

مزيارة.  بلدته  يف  للبنات  مدر�سة 

الأول  ب��ع��د ذل���ك ���س��در دي���وان���ه 

»اأح������الم ال�����س��ب��ا« )ب��ال��ع��ام��ي��ة( 

وت�سمن هذه الق�سيدة.

وت���ت���ال���ت ب���ع���د ذل�����ك ب���زخ���م، 

والق�س�ص  ال�سعرية  ال��دواوي��ن 

ال�سغرية التي اأّلفها يون�ص الإبن. 

واإ�سافة اإىل ذلك، كتب �سيناريو 

وحوار عّدة م�رشحيات عر�ست 

مثل  امل���ه���رج���ان���ات،  ب��ع�����ص  يف 

)مهرجانات  »ال�����س��الل«  م�رشحية 

وم�رشحيتي  ال���دول���ي���ة(،  ب��ع��ل��ب��ك 

الغريبة«  و»هاك  �ستي«  »م�سبحة 

)مهرجانات اإهدن(.

الإب��ن  يون�ص  ال�ساعر  اأع���ّد  كما 

التلفزيونية  الرامج  من  العديد 

تلفزيون  �سا�سة  عر  قدمها  التي 

لبنان، اإ�سافة اإىل الرامج الإذاعية 

ال��ت��ي ق��ّدم��ه��ا ع���ر اأث����ري اإذاع����ة 

»�سوت لبنان«.

الأم�����س��ي��ات  اآلف  ��ا  اأي�����سً ول���ه 

املناطق  يف  اأحياها  التي  ال�سعرية 

اأو�سرتاليا  يف  كما  كافة،  اللبنانية 

واأفريقيا ولندن...

تناول ال�ساعر يف معظم ق�سائده 

ال�سيا�سة، كما حاكى املراأة 

مزيارة.  وقريته  واحل��ب  واجلمال 

اللبناين  لبنان واجلي�ص  وهو خ�ّص 

بالعديد من الق�سائد مثل »لبنان 

املبني  و»لبنان  �سما«،  قطعة  يا 

طربيه(،  نهاد  )غ��ن��اء  عال�سخر« 

ك��م��ا غ���ّن���ى م���ن ك��ل��م��ات ���س��ع��ره 

وديع  بينهم  من  املطربني  كبار 

ال�����س��ايف، ه��ي��ام ي��ون�����ص، ج��وزف 

ع���ازار، ن��ور ال��ه��دى، دن��ي��ا، ع��ازار 

حبيب و�سواهم...
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اأ�سماء المعة

ن
ب
لإ
 ا
س
�
ن
يو

�سو طّيب قلبك، يا بالدي!

 و�سو كان اأطيب لو يق�سا! 

ذكرى برتكها لولدي 

الإن�سان عالبعد بين�سى...

خلّيتي بابك مفتوح 

للجايي وللبدو يروح، 

حتى �رشتي لغريك ورتة

ودرتي متل �سفينة نوح...

 فوق الرمل بنيتي �رشوح 

ورق�ستي رق�سة مدبوح،

 ملا املر لونو حتّمر

والكان عمران تدمر...

من ق�شيدة

�شو طّيب قلبك

�ساألوين: »لبنانية؟«!

ودم��ي،  روح��ي،   :
ّ
بعيني الدمع  غ�ّص 

والإميان، ونار الهّمة... من لبنان.

لكن، ما بعرف اإن كان فيي،

بكلمة وغنّية،  اإ�رشح �سو لبنانية. 

من ق�شيدة

�شاألوين

ره
شع
� 

من
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اأ�سماء المعة
يرِوي يون�ص الإبن اأن املو�سيقار 

باأغنية  كثرياً  اأعجب  الوهاب  عبد 

قائالً:  فعّلق  �سما  قطعة  يا  لبنان 

م�ستقبل«.  ل��و���ص  م��ا  راج���ل  »دا 

اأ�ستاذ«؟  يا  »ليه  ال�ساعر:  ف�ساأله 

فاأجابه املو�سيقار:

الإن�سان  اأن  احل��ي��اة،  �سّنة  »لأن 

يبداأ من الواحد وي�سل اإىل الع�رشة، 

باأغنية  اب��ت��دي��ت  ح�����رشت��ك  ول��ك��ن 

وحتكمل  �سما،  قطعة  ي��ا  لبنان 

باإيه؟«.

الإب��ن  يون�ص  ُيعتر  ح��ال  اأي  يف 

وجتربته  جيله،  �سعراء  بني  رائ��ًدا 

بالكلمة  ارتقت  املميزة  ال�سعرية 

يقول  كما  بها  و�سمت  العامية 

نعيمة  كتب  فقد  نعيمة.  خمائيل 

ما  الإب��ن: »انك، بف�سل  يف يون�ص 

ا�ستطعت  �سعري،  زخم  من  متلك 

من  ك��ب��ري  ح���د  اإىل  ت��ت��م��ّل�����ص  اأن 

ب�سعرك  واأن ت�سمو  العامية،  قيود 

به  يخجل  ل  ح��ي��ث  اإىل  ال��ل��ب��ن��اين 

ال�سعر يف اأي مكان اأو زمان.

ف��ال�����س��ع��ر، م��ه��م��ا ت��ك��ن ل��غ��ت��ه، 

عن  ي�سدر  دام  م��ا  ا 
ً
���س��ع��ر يبقى 

ح�سا�سة  الأوت�����ار،  موقعة  نف�ص 

الأن���وار وال��ظ��الل و�رشيعة  لأل��ط��ف 

احل��ي��اة يف  نب�سات  م��ع  ال��ت��ج��اوب 

تلك  ه��ي  ونف�سك  احل���ي.  القلب 

النف�ص يف جتاوبها مع مزاح الأيام 

وج���ده���ا، وع��ط��ائ��ه��ا واإم�����س��اك��ه��ا 

قد  فاأنت  وخ�سونتها...  ونعومتها 

اللبنانية،  العامية  الكلمة  جّنحت 

وطول  الدفع  قوة  من  واأعطيتها 

اآفاق  لرتياد  يوؤهلها  ما  النف�ص 

ورائعة  وبعيدة  وا�سعة  اإن�سانية 

كاآفاق لبنان«.

الأه��داف  خدمة  يف  �سعره  و�سع 

العديد من  الإن�سانية  م�ساهًما يف 

وهب  مثل   الوطنية  احل��م��الت 

»ال�سيدا«،  ومكافحة  الأع�ساء 

وم���ن اأع��م��ال��ه يف ه���ذا امل��ج��ال 

»احلب هو احلمال« )غناء نبيهة 

يزبك - حملة ال�سيدا(.    

الإب���ن  ي��ون�����ص  ال�����س��اع��ر  ورث 

ور�سم  وال��ده،  عن  الر�سم  موهبة 

للعديد  بالفحم  البورترية  لوحات 

اأم��ث��ال:  ال��ب��ارزة  ال�سخ�سيات  م��ن 

فريحة،  �سعيد  ال�سغري،  الأخطل 

يو�سف اإبراهيم يزبك...  

اأحد   2008 العام  ال�ساعر  فقد 

كثرًيا،  احل��ادث  هذا  اآمله  اأحفاده، 

فجّف حر قلمه، ومنذ ذلك احلني 

اأو  ق�سيدة  اأي حرف  مل يعد يخّط 

�سعرية.  

نحنا لو نحنا تنحنحنا،

م�ص ممكن قوة تزحزحنا. 

والن�رش بجوُّو

بيتمنى العزم

اللي ب�سمخة جانحنا. 

نحنا ال�سخر طحّنا،

ونحنا املّكّنا مطارحنا.

احلرية مولودة عّنا،

وال�رش باأيدينا ذبحنا.

نحنا البّيّنا ملوّطنا،

بحّزات املحنة،

�سو نحنا... 

من ق�شيدة

نحنا       

�شمة
 واأو

وائز
ج

ُمنح  احل�ساري،  تراثنا  اأغنى  ال��ذي  الفكري  لإنتاجه  ا 
ً
تقدير

ال�ساعر يون�ص الإبن العديد من اجلوائز والأو�سمة ومنها:

• جائزة نادي ليونز قدمو�ص - 2001.
• جائزة مدر�سة وي�ست هيل كوليدج - قر �سمون 2001.

• جائزة بلدية ال�سياح - 2005.    

لل�ساعر الإبن العديد من املوؤلفات ال�سعرية والنرثية: 

العام   كلمات«  خم�ص  »اأرب��ع  ال�سبا«،  »اأح��الم  ال�سعرية:  الدواوين 

لبنان  »اأب��و   ، فقري«  »اأن��ا   ، ال�ستينيات  يف  �سدر  »�سلمى«   ،1966

ليلى  »األ��ف  املكد�ص«،  »الكتاب  ال�ستينيات،  يف  ح��رب«  و�سنتني 

وليلى« )فرن�سي وف�سحى(، »حكايات من عّنا« �سنة 1995.

املوؤلفات النرثية )ق�س�ص �سغرية(:

»فر�سة عمر«، »غريب يف غرفتها«، »الأرنب امليت«، »مائة لرية«، 

»البيت«، »�سيناريو« وغريها من الق�س�ص...

ولديه العديد من املخطوطات ال�سعرية والنرثية مل تن�رش حلينه.

املوؤلفات ال�شعرية والنرثية



�آب/�أيلول

كبار من بالدي

اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي
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التجّمع الوطني للثقافة والبيئة والرتاث

تكرمي مو�سى زغيب وزغلول �لد�مور يف �ساحة �ملتني

�لرت�ثية و�لوزير عبود قّدم لهما درع �لوز�رة

ورفعا  �لوطن  ما 
ّ
كر لأنهما 

�لتجّمع  م 
ّ
كر با�سمه،  �ملجد 

و�لتترت�ث  للثقافة  �لوطني 

�ساعري �لزجل �للبناين مو�سى 

زغتتيتتب وزغتتلتتول �لتتد�متتور، 

و�أعلنت خالل �لإحتفال فرقة »كنار« �لتابعة للجمعية �لأرمنية للثقافة 

 2011 للعام  للتجّمع  �لذهبية  �لفرقة  »هاما�سكائني«  و�لفنون 

-2012، وذلك يف مهرجان �لفولكلور و�لرت�ث �للبناين �لذي نّظمه 

�تتستتاحتتة  يف 

عبود  فادي  �ل�سياحة  وزير  ح�سور  �لرت�ثية، يف  �ملتني 

ممثالً رئي�سي �جلمهورية �لعماد مي�سال �سليمان و�حلكومة 

جمل�س  رئي�س  ممثالً  خليل  يو�سف  �لنائب  ميقاتي،  جنيب 

�لنو�ب نبيه بري، �ملون�سنيور مي�سال عون ممثالً �لبطريرك �ملاروين 

مار ب�ساره بطر�س �لر�عي، ممثلني عن �لفاعليات �ل�سيا�سية، نو�ب 

و�ملجال�س  �لبلديات  روؤ�ساء  من  وعدد  و�سابقني  حاليني  ووزر�ء 

�جلمعيات  عن  وممثلني  و�لكّتاب  و�ل�سعر�ء  و�لإختيارية  �لبلدية 

�لأهلية و�لأندية وح�سد من �أبناء �ملنطقة و�جلو�ر ووفود من خمتلف 

�ملناطق. 

ترحيب �سعري

بعد دخول اخلّيالة وا�ستعرا�ض الفرق الفنية 

الن�سيد  املتني  مو�سيقى  عزفت  امل�ساركة، 

يف الإحتفال ال�ساعر اإيلي 
ّ
الوطني، ثم األقى عر

حنا ق�سيدة تغّنى فيها ببلدة املتني و�ساحتها 

الرتاثية وباملحتفى بهما. 

األقى  ن��ادر  اأب��ي  زه��ر  املتني  بلدية  رئي�ض 

اأن املتني كانت  اإىل  اأ�سار فيها  كلمة ترحيبية 

ومل تزل اأم الزجل، ومنها انطلقت مباراة الزجل 

م�ستوى  على  ل�سنني  ت 
ّ
وا�ستمر  1964 العام 

الدامور  لزغلول  �سّفقت  لطاملا  وهي  الوطن، 

يف  لل�ساعرين  حفلة  وا�ستذكر  زغيب.  ومو�سى 

البلدة من حواىل 30 �سنة، قال فيها الزغلول:

يا �سم�ض ل تغيبي عاملتني ارجعي

يف �سوت باملريخ بيقلك تعي

و�سّبي �سعاعك ععيون ال�ساهرين

تيق�سعوا اجلوهر مثل ما بتق�سعي

غّنى اأبو روكز بجوقتنا �سنني

وعي�سى ومو�سى وكل من جفنو وعي

ورح �سل فاحت مدر�سي للملهمني

حتى ول �ساعر عازماين بينوجد

ما ي�سر �ساعر غر ما يغني معي

فرّد مو�سى زغيب:

وعي املنرب حترر من عبيدو

جايي باملتني يقيم عيدو

وفلت من قمقم التفكر مارد قوي

حامل دين ع�سحن اإيدو

ما جينا نزيد ونق�ض مدادو

ول ر�سمالنا نقوي ر�سيدو

ول الزغلول ورفاقو نطارد



لكن عا متني ال�سعر جينا

نكون املنرب بغيبة عميدو

اأبو جودة كلمة  اأنطوان  التجّمع  رئي�ض  واألقى 

اعترب فيها »ان �سم�ض الزغلول ومو�سى زغيب 

واحل�سارة،  الفكر  لبنان  ر�سالة  لتكمل  انبلجت 

املنابر  اأغنيا  بهما  »املحتفى  اأن  اإىل  لف��ًت��ا 

ال�سعراء  »يكمل  اأن  متمنًيا  وبال�سعر«،  بالفكر 

ال�ساعدون هذه الر�سالة التي يتميز بها لبنان 

ليبقى منارة للفكر والثقافة«.

درع �لتقدير وكلمات

عبود  ال��وزي��ر  �سّلم  ال��رتح��ي��ب،  كلمات  بعد 

مني درع وزارة ال�سياحة وقال: 
ّ
ال�ساعرين املكر

العماد  اجل��م��ه��وري��ة  رئي�ض  فخامة  ف��ن��ي 
ّ
»���ر

وهذه  احلفل،  هذا  بتمثيله يف  �سليمان  مي�سال 

اأن  علًما  ال�سياحة،  وزارة  من  متوا�سعة  لفتة 

عمالقي ال�سعر يف لبنان زغلول الدامور ومو�سى 

اأكرث من ذلك؛ وللزجل مكانة  زغيب ي�ستحقان 

كبرة يف قلبي ويف قلب كل لبناين، وقد يكون 

لبنان من البلدان القليلة التي متتاز بهذا الفن 

الرفيع وهذه املوهبة التي ننحني اأمامها«.

ابراهيم  واألقى ممثل �سفر اجلزائر يف لبنان 

بن عودة عا�سي الوزير املفو�ض لعوج الونا�ض 

فيها  اأ�سار  اللبناين،  الزجل  ل�سعر  تقدير  كلمة 

على  للحفاظ  دليل  ه��و  العمل  »ه��ذا  اأن  اإىل 

الزجلي  ال�سعر  لأن  العربي  الثقايف  امل��وروث 

»اأن  معترًبا  العربية«،  الأقطار  جل  تتقا�سمه 

الزّجال هو مراآة عاك�سة لواقع املجتمع والبيئة 

وال�سعوب  الأمم  ذاكرة  وهو  اإليها  ينتمي  التي 

باإبداعاته«. 

واأّكدت ممثلة املدير العام مطانيو�ض احللبي 

كلمتها  يف  دك��ا���ض  اأم��ي��وين  ن�سال  ال��دك��ت��ورة 

واإن  للبنان  جم��ًدا  بنيا  وزغيب  »الزغل��ول  اأن 

الوطن  حب  على  تربيتنا  يف  �ساهم  �سعرهما 

الكالم  واآداب  بالف�سائل  والتم�ّسك  والإن�سان 

ف وامل��ن��اف�����س��ات ال�����ري��ف��ة وال����روح 
ّ
وال��ت�����ر

كل  من  اليوم  نحن  »اأي��ن  �سائلة  الريا�سية«، 

ذلك؟«.

وتخلل احلفل لوحات فولكلورية وفنية لفرق 

م 
ّ
لتكر مناطق  ع��ّدة  م��ن  ج��اءت  ا�ستعرا�سية 

 - »الأن���وار  كفرقة  طريقتها  على  ال�ساعرين 

وفرقة  احلجار،  ع�سام  الفنان  بقيادة  �سحيم« 

»برجا للفنون ال�سعبية« بقيادة الفنان اإيهاب 

الزعرت، وفرقة » عر�ض امللوك »وادي �سحرور 

ب��ق��ي��ادة ع��ب��دو غ���اوي، وف��رق��ة »غ��ن��ى للرتاث 

ال�سعبي« جمدليا - عاليه بقيادة الفنان اأديب 

حيدر، وفرقة »كنار« التابعة للجمعية الأرمنية 

وفرقة  »هاما�سكائني«،  وال��ف��ن��ون  للثقافة 

»ليالينا« جباع - ال�سوف بقيادة �سادي حماد، 

النابو�ض،  خالد  بقيادة  بعلبك  »املجد«  وفرقة 

بقيادة  املتني   - ال�سعبي«  »ال��رتاث  وفرقة 

الفنان جوزف احلاج.

كما تخلل املهرجان ق�سائد لعدد من ال�سعراء 

من:  لكل  وه��ي  مني 
َّ
املكر ���رف  على  األقيت 

رئي�ض »جوقة امل�رح الزجلية « ال�ساعر اأنطوان 

�سعاده، رئي�ض »جوقة ال�سخرة« ال�ساعر عادل 

نقيب  جحا،  مي�سال  الدكتور  ال�ساعر  خ���داج، 

�سعراء الزجل يف لبنان ال�ساعر جورج اأبو اأنطون، 

وال�ساعرالفنان وليم ح�سواين.

وعلى اإيقاع ال�سيف والرت�ض من فرقة املتني 

قّدم  حيث  امل�رح  ال�ساعران  اإعتلى  الرتاثية، 

لهما رئي�ض التجّمع درع اجلمعية، وقّدم الفنان 

واح���دة  فينيقيتني  ل��وح��ت��ني  �سقر  مي�سال 

ملك  اإي��ل  الإل���ه  متثل  زغيب  مو�سى  لل�ساعر 

جبيل، والثانية لزغلول الدامور وهي عبارة عن 

فرمان بالأحرف الفينيقية.

 واختتم الإحتفال بق�سيدتني للمحتفى بهما.

زغلول �لد�مور 

ي�����ا م����ك����رم����ني امل����وه����ب����ه مب��ك��ت��وب��ن��ا 

ج��م��ع��ت��و ب����ي����ادرن����ا وف�����رزت�����و ح��ب��وب��ن��ا

���س��اي��ف ح��ب��اي��ب ب���امل���ئ���ات وب����الإل����وف

ط���ل���و م���ت���ل ����س���و ال���ق���م���ر ع����ادروب����ن����ا

وبال�سيوف بالدفوف  امل��واه��ب  ورق�سو 

م�����ن ب���ق���اع���ن���ا ل�������س���م���ال���ن���ا جل���ن���وب���ن���ا

بال�سيوف ���س��ه��ال  واأل�����ف  اأه����ال  األ����ف  ي���ا 

ف��ي��ك��ن جت��و ع��ا ق��ل��وب��ن��ا ب���اأر����ض املتني

ل���ل���ك���ل ن���ح���ن���ا م�������رع���ني ق��ل��وب��ن��ا
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التجّمع الوطني للثقافة والبيئة والرتاث

تكرمي مو�سى زغيب وزغلول �لد�مور يف �ساحة �ملتني

�لرت�ثية و�لوزير عبود قّدم لهما درع �لوز�رة



وجل�����ن�����ة ال�����ت�����ك�����رمي ح��������ره وغ���ال���ي���ي

����س���ه���رت ع���ل���ى ت���ك���رمي���ن���ا ومم��ن��ون��ه��ا

اأع����م����ال����ه����ا ب����اأخ����الق����ه����ا م���ت���وال���ي���ي

وم����ر�����س����وم ل���ب���ن���ان احل����ل����و ب��ع��ي��ون��ه��ا

وي�����ا م���ك���رم���ني ال�������س���اع���ري���ي امل��ال��ي��ي

ج����ن����ة م����واه����ب����ه����ا ب����ج����م����ال ف���ن���ون���ه���ا

وع��ال��ي��ي ك���رمي���ي  اأرزه  ال����زج����ل  ف����ن 

رف�����رف ع��ل��م��ه��ا ع��ال�����س��م��ال وع��ال��ي��م��ني

غ�سونها اخ�����رار  م��ن  ال�سما  ول���ون 

وي���ن الب��������داع  ج���وه���ر  ت�������س���األ���وين  ول 

الب�������داع ق��ي��م��ه ب��ك��ل ق��ل��ب وك����ل عني

ال��ك��ل��م��ة تليق ومل���ا امل���ع���اين مب�����س��ت��وى 

ب���ت���ع���ادل امل�����ي�����زان ع����ني ق���ب���ال ع��ني

ج���وق���ة ال��ق��ل��ع��ه جم���د م��ا���س��ي��ه��ا ع��ري��ق

وج����وق����ة ال����زغ����ل����ول وف���ي���ت ك����ل دي���ن

ال��ف��ري��ق وذات  امل�����س��ت��وى  ب�����ذات  ك��ن��ا 

م��و���س��ى وخ��ل��ي��ل واأ����س���ع���د وح���ن���ا وزي���ن

اأر������ض امل��ت��ني زه���وره���ا ���س��ه��د ورح��ي��ق

ب��ت�����س��ه��د م��ن��اب��ره��ا ع���ا ���س��ع��ر اجل��وق��ت��ني

ه��ال��ط��ري��ق �سلكنا  ومل���ا  ���س��وى  م�سينا 

ب����اأر�����ض امل���ت���ني ك��ت��ر ك��رم��ن��ا ال��زج��ل

وال���ي���وم ع��م ن��ت��ك��رم ب���اأر����ض املتني

د وط���ر
ّ
����س���ت���ني ع������ام ����رف���ت���ه���ا غ�������ر

���س��ف��ر ب�������الدي  لأرزة  ف���ي���ه���ا  وك����ن����ت 

بللاط �أو  مللديللنللة  �أو  دولللللله  تلللركلللت  ملللا 

ال��ع��ب��ر وق��ط��ف��ت  ال������ورد  وزرع������ت  اإل 

وكللللانللللت حللليلللاتلللي للللللللملللنلللابلللر �حلللتللليلللاط 

وك���ان���و رف���اق���ي م��ت��ل ن��ح��ل��ه ع��ال��ق��ف��ر

ومل���������ا احل�������ي�������اة ن���ع���ي�������س���ه���ا ب���ك���د

با�ستحقاقها ن�ستاهل  من�سري  ون�ساط 

ن��ي�����س��ان ا���س��ت��ح��ق��اق ل��ب��ن��ان ال��ك��ب��ر

مو�سى زغيب 

ت���خ���م���ني ب����ع����دك ف����اي����ق����ه ي�����ا م���َت���ني

ن���ح�������ر حل����ف����ل����ت����ك  ك�����ن�����ا  ك�����ي�����ف    

ال����زغ����ل����ول وزغ����ي����ب وخ���ل���ي���ل وَزي������ن

وج����م����ه����ور م�����ن َزه���������ر امل�������ن اك�����رت

وي����ب����دا ال���ت���ح���دي ون���ع���ت���ل���ي ج����وَق����ني

امل���ن���رب ���������ض  ي����رقِّ ال������دف������وف  ودق 

ْي����ن
َ
وك������ّن������ا اأن���������ا وال������زغ������ل������ول ن���������ر

ري�����������س�����ة ج�����وان�����ح�����ن�����ا م�������ا ت���ت���ك�������ر

وراح������وا ال��ل��ي راح����و وب��ع��د ه��الإ���س��َم��ني

ومل������ا ال���������س����واد ب�������س���ْع���رن���ا ت����ب����وَدر

رج���ع���ن���ا ال��ت��ق��ي��ن��ا م���ت���ل ����س���ي َخ���َي���ني

 وم�������ا ت���غ���ر
َّ

و�����س����ب����ح����ان َم���������ْن غ�������ر

وال��������ي��������وم ج����ب����ن����ا ب������رق������ني ت���ن���ني

اأب����ي���������ض ال�����ل�����ون واأح������م������ر واأخ���������ر

م ب�����اإ������س�����م امل���ت���ني وج����ي����ن����ا ن������ق������دِّ

ب��������رق ل����ق����اي����د ع�������س���ك���ر الأب������ط������ال

وب�������رق ل���ق���اي���د ق����اي����د ال��ع�����س��ك��ر

���������ض م���الي���ني ب���ع�������ر ال������ودي������ع ال����رقَّ

وف����������روزن����������ا �����س����م���������س����ي����ة ال����ت����ل����ه

ك����ان����و ال�����ط�����رب وال�������س���ع���ر م��ت��ف��ق��ني

���ي وك�������ل م�����ني م�����ن ب�����ر الأل����������و مي���لِّ

ومل������ا دخ���ل���ن���ا ال����ع����ومل����ه م�����ن ���س��ن��ني

وق����ع����ن����ا مب�������س���ك���ل م������ا اإل����������و ح���ّل���ه

وف��������ن ال������غ������رب وّدال��������ن��������ا جم���ان���ني

ع����م����رق���������س����و ب�����ه�����ّل�����ه وب���������ال ه����ّل����ه

ون���ح���ن���ا خ���ل���ْق���ن���ا ب�����اأر������ض ق��دي�����س��ني

ط���ّل���ه ل���ن���ا  �����س����ار  روم�������ا  دراج  وع������ا 

ومل�������ا ال�����غ�����رب ب���خ�������س���ور ع���ري���ان���ني 

��ي ب َت����ق����ي ب���ه���ال�������رق م�����ا ي��خ��لِّ
َّ
ج��������ر

َك����ف����رو امل���راق�������ض ب��ال�����س��ال وال���دي���ن

���ي        وب������ع������دو زج��������ل ل����ب����ن����ان ب���ي�������س���لِّ

ت�سوير:

�جلندي هاين �إبر�هيم

ندمي زغيب

�آب/�أيلول

كبار من بالدي
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حتية ل�سانع �ملجد

خالل املهرجان، وّجه ال�ساعر اإيلي حنا حتية للجي�ض اللبناين يف عيده ال� 

66، وفيها:

ي��ا ج��ي�����ض م��وط��ن��ا ي��ا ن��ب��ع اجل��ود

اجل��ن��ود بوا�سلنا  ل  التحية  م��ّن��ا 

 العهود
ّ
منعرف قرار اجلي�ض عا َمر

�رف ت�سحية وفاء َهْو هني الأ�سود 

ووق��ار ب�سموخ  الأجم���اد  �سانع  يا 

الأ���رار وواج��ه��و  بالغايل  اْل�سّحو 

�سعار لأرف��ع  ال�سح  اخليار  ه��وي 

اإ�ستقاللنا جمد  على  نحافظ  وت��ا 

خيار اإل��ن��ا  م��ا  اجل��ي�����ض  خ��ي��ار  اإل 

جمل�سها  من  بدعوة  حراجل  بلدة  مت 
ّ
كر

عاًما  البلدي حتت �سعار »خم�سة وخم�سون 

من الإبداع«، ال�ساعر مو�سى زغيب يف حفل 

ح�ره ممثل رئي�ض اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان و�سام بارودي، وح�سد من ال�سخ�سيات 

والفنية. والجتماعية  ال�سيا�سية 

تخلل الإحتفال كلمات لكل من رئي�ض البلدية ال�ساعر اأنطوان 

نوفل،  نهاد  الفتوح   - ك�روان  بلديات  احتاد  رئي�ض  زغيب، 

ال�ساعر جوزيف الها�سم )زغلول الدامور(، والفنانة جنوى كرم، 

اأثنت كلها على عطاءات زغيب يف ال�سعر والزجل اللبناين. 

مي�سال  العم�اد  اجل��م���هورية  رئي�ض  منح  اخلت��ام،  ويف 

الذي  لزغيب  الف�سي  اللبناين  ال�ستحق���اق  و�س��ام  �سليمان 

ق�سيدة  األ���ق���ى 

قبل  باملن��ا�سبة، 

اإزاح�������ة ال�����س��ت��ار 

ع���ن مت��ث��ال��ه يف 

و�����س����ط ���س��اح��ة 

البلدة.

متثال ملو�سى زغيب

يف بلدته حر�جل
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اإعداد:

رميا �شليم �شومط
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تراث واأ�شالة

اإط�������اق ال���ط���واب���ع ال����ذي 

االت�صاالت  وزارة  يف  احتفال  �صمن  ه����و مت 

اللبناين  االت�صاالت  وزي��ر  اأطلقها  فكرة  ثمرة 

حتت  اأ�صهر  قبل  نحا�س  �رشبل  ال�صابق 

الذي  ف��روز«،  »طابع  هو  جزئي  عنوان 

هبة  �صّممتها  طوابع  ت�صعة  اإ�صدار  اأعقبه 

لبنانية  وموؤ�ص�صات  ل�صخ�صيات  مكدا�صي، 

الوزارة  طرحت  وقد  الثقايف.  الوعي  يف  موؤثرة 

يف التداول مليوناً ون�صف مليون ن�صخة من كّل 

طابع من هذه املجموعة.

االت�صاالت  وزارة  اتخذتها  التي  اخلطوة  هذه 

الذين  اللبنانيني  لدى  اإيجابية  اأ���ص��داًء  القت 

ويحلمون  واالأ�صالة،  ال��راث  لبنان  اىل  يحّنون 

بلبنان الثقافة والفن واحل�صارة، والذين ما زالوا 

ي���وؤم���ن���ون 

ب���ل���ب���ن���ان 

ال�����������ص�����ل�����م 

واملحبة... فجميل 

ذاكرتها  اللبنانية  ال��دول��ة  ت�صتعيد  اأن  ج���ّداً 

التفرقة  جدار  نخرق  اأن  ا  جًدّ ومفرح  الثقافية، 

التي نعي�صها وجنتمع يف تكرمي من �صاهموا يف 

اىل  �صفرتنا  مع  من�صدين  وطننا،  تراث  �صنع 

النجوم »اذا نحنا تفرقنا بيجَمعنا حّبك«.

امل��ب��ادرة  ه��ذه  تلحق  اأن  يف  االأم���ل  ويبقى   

خالها  من  امل�صوؤولون  يوؤكد  اخ��رى  خطوات 

ً ق�صا�صة ورق حتفظ تاريخا

طوابع تخّلد ا�شماء نخبة من املبدعني اللبنانيني



م 
َ
يكر اأن  املخجل  من  اإذ  ملبدعيهم،  تقديرهم 

اأن  قبل  االأر����س  اأ�صقاع  خمتلف  يف  مبدعونا 

موا يف وطنهم. 
ّ
يكر

حازت  لبنان  م يف 
ّ
تكر اأن  قبل  ال�صيدة فروز 

تكرميات وجوائز عاملية من كربى دول العامل 

منها على �صبيل املثال ال احل�رش: و�صام برتبة 

كوموندور من وزارة الثقافة الفرن�صية، مفتاح 

وال����س فيغا�س  ن��ي��وي��ورك  م��ف��ت��اح  ���ص��ي��دين، 

على  لبنان  غنت  التي  هي  وغرها...  والقد�س 

باري�س  يف  ك��االأومل��ب��ي��ا  ال��ع��امل  م�صارح  اأع��ظ��م 

حفل  يف  وحطمت  ن��ي��وي��ورك،  يف  كارنيجي  اأو 

الرويال ف�صتيفال هول يف بريطانيا كل االأرقام 

و�صعر  احل�صور  حيث  )من  ال�صابقة  القيا�صية 

اأن غنت يف ال�س فيغا�س  التذاكر(، والتي بعد 

اخلام�س  �صّمي  االأمركية  املتحدة  الواليات  يف 

ع�رش من اأيار باإ�صمها )يوم فروز(.

بفنها  ج�صدت  التي  العظيمة  ال�صيدة  ه��ذه 

قيماً اإن�صانية وفل�صفية ووطنية، كما غرها من 

مهم لبنان اأخًرا...
ّ
املبدعني، كر

ن�رشته جملة اجلمهور  وللمفارقة يطالعنا خرب 

العام 1967، ويفيد اأن هيئة الربيد يف اأريزونا 

منها  كل  يحمل  طوابع  جمموعة  اإ�صدار  قررت 

ر�صًما لواحد من كبار الفنانني العامليني ومن 

بينهم فروز...

الطابع الربيدي 

تاريخ حمفوظ يف ق�شا�شة ورق

بريدي  بطابع  واملميزين  املبدعني  تكرمي 

فالطابع  ال��ع��امل.  دول  خمتلف  عرفتها  ع��ادة 

اأم��ة  ت��اري��خ  ال�����ص��غ��رة  م�صاحته  ع��ل��ى  يحفظ 

وخمتلف مراحل نه�صتها.

قطعة  هو  الربيد  طابع  الب�صيط،  تعريفه  يف 

تختاره  ر�صم  عليها  يطبع  ال��ورق  من  �صغرة 

يبني  ان  منه  والغر�س  اأ�صدرته،  التي  الدولة 

قدر املبلغ الذي يجب اأن يدفع مقابل الر�صالة 

املبعوثة من مكان اىل اآخر، اأي اأنه خدمة مدفوعة 

االأجر م�صبًقا. هذا يف املفهوم العام، 

اأعمق  دالالت  ال��ربي��د  لطابع  اأن  اإال 

واأ���ص��م��ل ك��ون��ه ي��ن��ق��ل ع��رب ال��ر���ص��م 

دول��ة  ثقافة  يحمله  ال��ذي  ال�صغر 

خمتلف  اىل  وح�صارتها  وتاريخها 

دول العامل. 

ق��ب��ل ظ��ه��ور ال��ط��واب��ع ال��ربي��دي��ة 

ب�صكلها احلايل، كانت الر�صائل تدمغ 

اخلتم  يف  يذكر  حيث  احل��رب،  باأختام 

مكتب  اىل  الر�صالة  و���ص��ول  ت��اري��خ 

فكرة  وهي  وال�صهر،  باليوم  الربيد 

بي�صوب  ه��ري  االإنكليزي  اأوج��ده��ا 

للحد من التاأخر يف توزيع الر�صائل، 

االأمر الذي كان ماألوًفا يف تلك الفرة. 

الربيدية  بي�صوب  اأختام  وا�صتخدمت 

للمرة االأوىل يف مكتب الربيد يف لندن 

العام 1661.

كمل�صق  الربيدي  الطابع  يعرف  مل 

وك��ان   ،1840 ال��ع��ام  حتى  مطبوع 

ف��ك��رة امل��دّر���س االإن��ك��ل��ي��زي روالن��د 

 .1838 ال��ع��ام  قدمها  ال���ذي  هيل 

اأول  يف  ال��ربي��دي  الطابع  ظهر  وق��د 

باللون  مطبوًعا  انكلرا،  يف  اإ���ص��دار 

االأ�صود ويحمل �صورة جانبية للملكة 

فيكتوريا، وحددت قيمة هذا الطابع 

االأ�صود  بالطابع  اليوم  يعرف  ال��ذي 

ببن�س واحد.

ب��ع��د ان��ك��ل��را ان��ت�����رشت ال��ط��واب��ع 

كانت  وه��ي  العامل،  دول  خمتلف  يف  الربيدية 

يف  ا  خ�صو�صً امللوك  ر�صم  ال�صابق  يف  حتمل 

بعد  ما  يف  واأ�صبحت  امللكية،  زم��ن  يف  اأوروب���ا 

التي ت�صدرها  الدول  حتمل �صوًرا خمتلفة عن 

ال�صخ�صيات  اأو  االأثرية،  ك�صور املدن واملعامل 

مهرجانات  من  اأحداثها  اأه��م  اأو  فيها،  البارزة 

اإ���ص��دار  مثل  ك���ربى،  ومنا�صبات  واح��ت��ف��االت 

يف  اأوملبية  األعاب  اأول  ملنا�صبة  طابًعا  اليونان 

الع�رش احلديث العام 1896.

حتمل  طوابع  ل�صدور  ع��رف  هناك  لبنان  يف 

وهو  اال�صتقال،  منذ  اجلمهورية  رئي�س  ر�صم 

الرئي�س  العامل.  دول  معظم  يف  به  معمول  اأم��ر 

باإ�صمه  طابع  ي�صدر  مل  ال��ذي  الوحيد  اللبناين 

يف ال�صابق هو الرئي�س �صليمان فرجنيه، اإال اأن 

املن�رشم،  العام  نهاية  يف   
ّ
اقر االت�صاالت  وزير 

وبناء على طلب »جمعية امليدان« ا�صدار اكرث 

عادي  بريدي  طابع  الف  وخم�صمئة  مليون  من 

للرئي�س فرجنيه من فئة 1000 لرة لبنانية.

جمع الطوابع

ا
ً
الهواية الأكرث انت�شار

باتت  موا�صيعها،  وتنّوع  الطوابع  تزايد  مع 

اإليها تختلف بني �صخ�س واآخر. فبينما  النظرة 

ينظر اإليها البع�س با�صتخفاف على اأنها جمرد 

يدفع  قد  االإهتمام،  ت�صتحق  ال  ورق  ق�صا�صة 

تكّمل  ن��ادرة  طوابع  ل�رشاء  طائلة  مبالغ  اآخ��رون 

جمموعتهم.

وتعترب هواية جمع الطوابع من اأكرث الهوايات 
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انت�صاًرا يف العامل. العامل امل�صرك بني الهواة 

بريدي  طابع  لكل  اأن��ه  حيث  املعرفة،  حب  هو 

م 
ّ
تكر الربيد  طوابع  ورائ��ه.  من  ق�صة  اأو  هدفاً 

بذكريات،  حتتفل  ق�ص�ًصا،  تدّون  �صخ�صيات، 

وتخّلد منا�صبات من خال طبع هذه املعلومات 

على الطابع نف�صه. هناك بع�س اجلامعني الذين 

دوائ��ر  م��ن  خمتوًما  الطابع  يكون  اأن  يهمهم 

الربيد املختلفة. بع�صهم يف�صل �رشاء الطوابع 

اأي  اأختام،  وبدون  م�صتعملة  غر  م�صدرها  من 

ان  ال��ط��واب��ع،  تباع  حيث  ال��ربي��د،  م�صلحة  م��ن 

كانت حديثة االإ�صدار، ب�صعرها املدون عليها. 

الطوابع  جمع  لهواة  خا�س  ق�صم  ع��ادة  وهناك 

يف م�صالح الربيد حول العامل، حيث يتم عر�س 

حد  على  وبيعها  واحلديثة  القدمية  الطوابع 

موؤمترات  الباد  خمتلف  يف  اأي�ًصا  تقام  �صواء. 

الطوابع  لتبديل  علنية  وم����زادات  وم��ع��ار���س 

اأن هناك �صحافة خا�صة  الربيدية وبيعها. كما 

بالطوابع واأخبارها يف بع�س الدول االأوروبية.

الطوابع الربيدية يف لبنان

الربيدية:  الطوابع  من  نوعان  هناك  لبنان  يف 

العادي والتذكاري. االول ي�صدر بقرار من وزير 

العامة  املديرية  اقراح  على  وبناء  االت�صاالت 

اأخ���رى، وي��ت��م ذل��ك م��ن دون  للربيد وج��ه��ات 

ال��وزراء،  جمل�س  طاولة  على  طرحه  اىل  احلاجة 

بينما ال ميكن ا�صدار الثاين اإال بعد طرحه على 

يت�صّمن  الأنه  عليه  والت�صويت  ال��وزراء  جمل�س 

�صيًئا من ال�صيا�صة. وميكن الوزير اأن يقرر نوع 

التي  اال�صتن�صابية  ال�صلطة  اىل  ا 
ً
نظر الطابع 

يتمّتع بها. وعندما يتم و�صع الطابع العادي 

ويف  الربيدية  الوكاالت  يف  ُيباع  التداول،  يف 

ف��روع  يف  ا  وخ�صو�صً املعتمدة،  املكاتب 

االرا�صي  املنت�رشة على كل  بو�صت«  »ليبان 

اللبنانية. ويبقى مطروًحا يف اال�صواق اىل اأن 

اإما  الآخ��ر،  اأو  ل�صبب  ُي�صحب  اأن  اىل  اأو  ينفد، 

معنّي  تزوير  ك�صف  بعد  اأو  التعرفة،  لتغّر 

لهذه االوراق. 

جديدة  ا�صدارات  اللبنانية  الدولة  تطرح 

ال��ت��ذك��اري��ة لتكرمي ع��دد من  ال��ط��واب��ع  م��ن 

والفنية،  والثقافية  ال�صيا�صية  ال�صخ�صيات 

اأو  وطني  حدث  اأو  ذك��رى  احياء  ملنا�صبة  اأو 

دويل مهم. وعلى �صبيل املثال فقد اأ�صدرت 

اإده  احلكومة اللبنانية يف عهد الرئي�س اميل 

البيت  ميّثل  تذكارًيا  طابًعا   1937 العام 

اللبناين التقليدي للداللة على �صورة لبنان 

اأجمع.  العامل  يف  ن�رشها  اىل  �صعًيا  الثقافية، 

والعام 1944 وبعد �صنة من نيل اال�صتقال 

اأ�صدرت  الفرن�صي،  االن��ت��داب  �صلطات  من 

عليها  كتب  تذكارية  طوابع  ع�رشة  احلكومة 

تاريخ  اليد  بخط  اخل���وري  ب�صارة  الرئي�س 

اال�صتقال. وتباًعا، اأ�صدرت احلكومات اللبنانية 

والعادية  التذكارية  الطوابع  مئات  املتعاقبة 

 بها »وطن 
ّ
التي خل�صت اأبرز املحطات التي مر

يف  عقد  الذي  العربي  الطب  موؤمتر  من  االأرز«. 

بروت اأوا�صط الثاثينيات، مروًرا مبوؤمتر �صان 

فرن�صي�صكو الذي اأنهى احلرب العاملية الثانية، 

القمة  وموؤمتر  ال��دويل،  ب��روت  مطار  وافتتاح 

العام  م�رش  على  الثاثي  االعتداء  غداة  العربية 

نظمت  التي  االوملبية  االلعاب  ودورة   ،1956

وال�صعراء  الفنانني  ط��واب��ع  اإىل  ميونيخ،  يف 

وملكات اجلمال والفا�صفة.

املراجع: جريدة النهار - جريدة اللواء

Wikipedia.com
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بهدف فر�ض الأمن والنظام

ن
يو

ن
ما
ث
ع
ل
ا

دم املجرمني

»م�ساغ بال�رشع ال�رشيف«

م�سمون الفرمان

من ابرز ما جاء يف هذا الفرمان ما يلي: 

اف���راد  العثمانية  ال��دول��ة  ت��اأم��ر   -1

الطرق  بالقب�ض على قطاع  »ال�ضبطية« 

من  متّكنهم  ع��دم  وع��ن��د  وال��ل�����ض��و���ض، 

القيام بهذه املهمة يتم ار�ضال جنود من 

ع�ضكر املوقع املوجود يف املنطقة.

توقيفهم  اأم���ر  ال�����ض��اب��ط  ي��ت��وىل   -2

و�رضب املتمردين منهم. 

يف  وحماكمتهم  ا�ضتجوابهم  يتم   -3

القاتل  حماكمة  وجت��ري  الي��ال��ة  جمل�ض 

منهم اأمام اأهايل املقتول، ويعني خ�ضم 

الهل،  غياب  عند  ال�رضعية  املحكمة  من 

يحّول  القاتل  على  اجل��رم  تثبيت  وعند 

اأمره اإىل الباب العايل ملقا�ضاته.

4- ار�ضال قطاع الطرق والل�ضو�ض،عند 

خروجهم من ال�ضجن اإىل اأماكن بعيدة ما 

وراء البحار من اجل التوطني وال�ضكان. 

الطرق  قطاع  اأن  العثمانيون  اأدرك  فقد 

اأ�ضبحوا معروفني عند »الأهايل والرعايا 

كما  منهم،  واملت�رضرين  املظلومني« 

الت�رضيح  يخافون  اله���ايل  ان  اع��ت��روا 

عن هوية الل�ضو�ض جتنًبا لنتقام هوؤلء 

املجرمني، الذين غالباً ما كانوا يبتزونهم 

ويرعبوهم، مما دفع بالأهايل اإىل الختباء 

والبتعاد عن »هكذا اأ�ضخا�ض«.

الطرق  وق��ط��اع  الل�ضو�ض  قتل   -5

وامل��دن،  القرى  دهمهم  عند  واإعدامهم 

على  ومعتدون  ال�ضالح  »م���زّودون  وه��م 

اأن  العثمانيون  اعتر  وقد  اله���ايل...«، 

قتل هوؤلء الل�ضو�ض واإعدامهم: »م�ضاغ 

بال�رضع ال�رضيف«.

عند  ه��وؤلء  قتل  العثمانيون  اأب��اح  كما 

بالقب�ض  امل��اأم��ور  لل�ضابط  �ضهم 
ّ
تعر

املجرمني،  اولئك  عليهم،  مررين قتل 

ي�ضببونهما،  اللذين  والأذى  ال�رضر  برفع 

ن�ّضت  قد  البند  هذا  اأن  اإىل  ال�ضارة  مع 

عليه القوانني الهمايونية وال�رضع ال�رضيف 

وقانون اجلزاء.

ل���الأه���ايل  ال��ع��ث��م��ان��ي��ون  ���ض��م��ح   -6

عن  للدفاع  »فقط«  ال�ضالح  با�ضتخدام 

النف�ض عند دخول �ضخ�ض منزلهم لل�رضقة 

اولنّية �ضيئة، اذ جاء يف الوثيقة ما يلي: 

»كل احد ميكنه ان ي�ضتعمل �ضالحاً بقدر 

ما يخل�ض به ذاته فقط«. 

وعند وقوع احلادثة، ير�ضل العثمانيون 

�ضباًطا للتحقيق بها والتعرف على هوية 

ال�ضخ�ض الذي اقتحم املنزل اذا كان من 

على  كذالك،  وللتعرف  ل،  ام  املجرمني 

هوية املعتدى عليه، مانعة بذلك الهايل 

او  ذاتية  مل�ضالح  ال�ضالح  ا�ضتخدام  من 

من  العثمانيون  راأى  وق��د  �ضيئة.  لنّية 

خالل هذا الفرمان ان الل�ضو�ض يعرفون 

من اأ�ضكالهم وهيئتهم واأحوالهم.

7- م��ن��ع ال��ع��ث��م��ان��ي��ون ن��ق��ل ال�����ض��الح 

م�����رضوع،  �ضبب  دون  م��ن  ون���ه���اًرا  ل��ي��الً 

اأف��راد  ا�ضتخدام  من  املوظفني  وح��ذروا 

خ��ارج  اأو  ذات��ي��ة  مل�ضلحة  »ال�ضبطية« 

ب�رضف  ال��ف��رم��ان  واأم����ر  عملهم،  ن��ط��اق 

رواتبهم يف مطلع كل �ضهر.

يف  الكبري  الف�ضل  اإن  ال��ق��ول  ميكننا 

ال�ضلطان نف�ضه،  اإىل  التدابري يعود  هذه 

فهو الذي فر�ض الأمن وال�ضالم يف البالد 

اآن���ذاك.  م��ن خ��الل ال��ف��رم��ان ال��ذي ن�ّضه 

وقطاع  الل�ضو�ض  جلم  اأنه  ح�ضناته  ومن 

البالد،  على  �ضيطرتهم  ومنع  ال��ط��رق، 

وال�ضتقرار، ورغبة يف  الأمن  حفاًظا على 

ا�ضتمرار التطور والتقدم.

ا�سالحاتهم  يف  النف�س«  عن  والدفاع  »الأم��ن  مب�ساألة  العثمانيون  اهتم 

حفظ  قانون  على  ن�ّست  التي  واملرا�سيم  الفرمانات  فاأ�سدروا  التنظيمية، 

النظام وتاأمني الراحة والأمن لالأهايل.

اإىل  وقد مت العثور على وثيقة تتحدث عن مبادرة ال�سلطان عبد املجيد 

وقطاع  الل�سو�س  على  القب�س  كيفية  يحدد  1269ه�(  )العام  فرمان  ا�سدار 

الطرق والتعامل معهم.

�آب/�أيلول
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 ORATORIO POUR NOTRE
لزمــننا«  ـــــــوريـــو  »اأوراتــــ اأو   TEMPS
تــاأليف مـــــن  مــو�سيــقـي  كــونــــــــ�ــرتــو 

Caubel - Chauchat  Francoise  

الأوىل  ة 
ّ
للمر ُعر�ض   ،Felix Lisieckiو

اأربعني  منذ  اأي  �سوي�را  يف   1972 العام 

الدول  ُعر�ض يف عدٍد من  ثم  تقريًبا،  �سنًة 

لأكرث  وكندا  اأ�سرتاليا  يف  كما  الأوروبــيــة، 

من �ستني مرة، وقد نال عدًدا من اجلوائز 

الفنية العاملية.

ن�سو�سهُ امل�ستوحاة من الجنيل املقّد�ض 

واإن�ساًدا  ن�ًسا  الأربــعــة،  امل�ساهد  رفعت 

املو�سيقى  ور�سالته.  ي�سوع  جوهر  اإىل 

اللبنانية  الأورك�سرتا  باأدائها  قامت  التي 

مــراد  زيـــاد  الــرائــد  بــقــيــادة  الكال�سيكية 

يف  الداخلي  الأمــن  قــوى  مو�سيقى  رئي�ض 

لبنان، رافقت اأ�سوات جوقات ثالث، جوقة 

الغربية  واجلوقة  اأنطليا�ض   - اليا�ض  مار 

التابعة جلامعة الروح القد�ض - الك�سليك 

اإىل جوقة مارك - اأون - بارول التي جاءت 

خ�سي�ًسا من فرن�سا.

حـط  اأنطليا�ض  يف  اليا�ض  مار  كني�سة  يف 

»اأوراتوريو لزمننا« رحاله يف اأ�سخم عر�ض 

حــواىل  مــنــذ  بــــداأت  حت�سيـرات  بــعــد  لـــه، 

والن�سـف،   ِ ال�سنَتنينْ

لبنــان،  ولأول مرة يف 

ـــــاركــة اأكـــرث  ـــ ومبــ�ــســـ

ــ�ــريــَن   وعـــ
ٍ
مـــن مـــئـــة

مـــــــــــو�ـــســـيـــقـــــــــــــــًيـــا 

وفرن�سًيـــا،  لبنانًيــا، 

حمرتًفا.  وم�ســرقًيا 

 Caubel نــــ�ــــض 

 - C h a u c h a t
حتّول   Francoise
ـــًدا وحـــــــــواًرا  ـــي ـــس ـــ� ن

ــــع:  ملــ�ــســهــديــات اأرب

اخلــــيــــار واملـــعـــجـــزة 

وال�سيف والنت�سار.

للمربي  الرابع  املولود  هو  احلــر«  »ن�سال 

والكاتب ال�سحفي �سليمان يو�سف ابراهيم بعد 

مرا�ٍض«  بال  و»اأ�رعة   ،)2002( وعّواد«  »عود 

وهو   ،)2009( امل�سك«  و»راحــات   ،)2003(

»العاملية«  جمّلة  يف  ن�رت  مقالت  جمموعة 

حتاكي  اللبنانية،  واملجالت  ال�سحف  وبع�ض 

عليها  وت�سيء  وم�سكالته  اللبناين  املجتمع 

ومكامن  غمو�سها  لتبيان  مكّثفة  ــاءات  اإ�ــس

اخللل فيها، معلِّلة الأ�سباب ومقرتحة احللول، 

اأحا�سي�ض  عــن  يعرِّ  وبليغ  وا�ــســح  باأ�سلوب 

املوؤّلف ال�سادقة.

»اإىل  كتابه  اإهداء  يف  نلم�سها  ال�سدقية  هذه 

ف 
ّ
ت�ر اإىل  فافتقدنا  فقدناهم،  كبار  اأرواح 

كبري، من كبار ل زالوا اأحياء بيننا!!

اإليكم اأنتم اأّيها اّلذين حتّولت دماوؤكم حًرا، 

من  ٍع  نوا�سِ �سفحات  على  نزُفهُ  املجد  يكتب 

تاأريخ بالدي!!«.

القادمة:  الأجيال  اإىل  هها  وجَّ بو�سية  ويختم 

دًقا،  »على منواٍل من فكٍر ووجداٍن ناب�َسني �سِ

يف  منه  لكم  لتكون  كــتــابــي،  اأ�ــســطــر  ن�سجُت 

حموكًة  لوطنكم،  حبٍّ  عباءات  جمتمعني،  الغد 

�أّيامكم،  بها  ُتدفئون  كلماتي...  خيوط  من 

اأجرا�ض  وقع  على  غــادرُت...  قد  اأكون  اأن  بعد 

حيل!!«.
َّ
الر

زه،  دة يف قلب الكاتب متيِّ
َّ
هذه الوطنية املجر

كعظمة  عنده،  هي  اأّمٍة  روَح  بها  ويوقُظ  »يهزُّ 

الأرز وجمده... فهو اإبن الوطن، الوطن املتجّدد 

ينحني  وهــو  الــوجــود،  خــارطــة  على  املكتمل 

الوطن...«،  �سهداء  اإىل  بتحية  ال�سهادة  اأمــام 

اخلويل  جرج�ض  جوزفني  الدكتورة  تقول  كما 

احلديثة  اجلــامــعــة  يف  الــرتبــيــة  كلية  )عــمــيــدة 

لالإدارة والعلوم ( يف مقدمة الكتاب.

وهناك هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  وهناك من  هنا  من 

»ن�ضال �حلرب« جديد �لكاتب �ضليمان يو�ضف �إبر�هيم



  �سطور تروي البداية والغياب

غيََّب املوت يف 25 متوز الفائت املمثل 

املعروف  مب�سوط  حممود  اللبناين  ال�سعبي 

الـ70  ب�سخ�سية »فهمان«، عن عمر يناهز 

عاًما، بعدما هوى على خ�سبة امل�رسح، م�سدالً 

ال�ستارة على م�سرية فنية كان خاللها اأحد 

رموز الكوميديا ال�سعبية اللبنانية.

وكان تويفَّ مب�سوط خالل تقدميه م�رسحية 

البلدي  الـــراث  معر�ض  �سمن  عر�ست 

النبطية  كــفــر�ــســري-  بــلــدة  يف  والـــقـــروي 

البلدية  نظمته  ـــذي  ال لــبــنــان(،  ــوب  )جــن

بالتعاون مع االأندية واجلمعيات يف البلدة، 

وبالتن�سيق مع مركز كامل يو�سف جابر الثقايف 

واالجتماعي. 

دون  مــن  لالبتهاج  وفــر�ــســًة  مزحة  »احلــيــاة 

التي  احلياة،  »فهمان«  اخت�رس  هكذا  تكلفة«، 

مالأها  بال�سحك والفرح.

بـ  املــعــروف  مب�سوط  حمــمــود  الــفــنــان  ولـــد 

»فهمان« يف طرابل�ض العام 1941. 

احلدادين« يف طرابل�ض،  »ثانوية  اإىل  انت�سب 

العلمي،  التح�سيل  يف  يرغب  يكن  مل  ولكنه 

ال�سف  يف  ر�ــســوبــه  ق�سة  ــا  ــًم دائ يخرب  وكـــان 

اأر�سل مدير  ابتدائي ل�سّت مرات، وكيف  االأول 

�سّن  يف  كــان  عندما  والــــده،  بطلب  الثانوية 

اأن ي�سّلم باالأمر الواقع  الثانية ع�رسة، راجياً منه 

»الأن الولد م�ض خرج علم«.

اأ�سدقائه يف  اأّلـــف مــع  ــه  اأن يــوم عــرف والـــده 

التي  اآغــا«  »درابزين  فرقة  اجلــراح«،  »ك�ساف 

به  ي�سفع  ومل  عاقبه،  »ال�سكت�سات«،  تقدم 

ت�سبح  جعلها  رواًجــا،  القت  فرقته  اأن  يومذاك 

الفرقة التي ت�ستعني بها »مدر�سة الفرير« يف 

طرابل�ض خالل مهرجاناتها.

مانًعا  الغرفة  باب  عليه  الوالد يقفل  واأ�سبح 

نظره،  يف  حــرام«  »الفن  الأّن  اخلــروج  من  اإّيــاه 

وهكذا مل يبَقَ لل�ساب امل�ساغب �سوى الهرب، 

عرب حبل ربطه اإىل ال�رسفة.

اإىل  والــده  اأر�سله  ع�رسة،  ال�ساد�سة  اأمّت  حني 

عمل  اخلياطة.  يف  اأخــواه  يعمل  حيث  اأفريقيا 

لهوايته  ف�سحة  كان  الليل  لكن  نهاًرا،  معهما 

لعبة الطرنيب. 

غانا  يف  العربية  اجلالية  »زعيم«  ال�سمراين، 

فـرقـة  الهـواة  من  جممـوعة  مع  فاأّلـف  دعمه، 

بيوت  يف  املــ�ــرسحــيــات  تــعــر�ــض  كــانــت  فنـية 

اللبنانيني. 

هذه  ال�رسب،  من  ن�سيبه  لينال  حممود  وعاد 

لكّن  املنزل،  يف  �سجناه  اأخويه.  يد  على  املــرة 

يعر�سا  اأال  منهما،  وطلب  تدّخل  »الزعيم« 

طريق الفنان ال�ساعد. مل يبَق اأمام االأخوين، اإال 

اإىل  اأتت،  حيث  من  »امل�سيبة«  هذه  يعيدا  اأن 

لبنان.

�آب/�أيلول

رحيل

اإعداد:

تريز من�سور
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بداية طريق النجومية

 »7 »القناة  افتتاح  مّت  اخلم�سينيات،  اأواخــر 

)�رسكة التلفزيون اللبنانية(، وكان اإبن مدينته 

»اأبو �سليم« )�سالح تيزاين(، قد بداأ يقدم مع 

 »11 »القناة  اأمــا  االأثــري.  على  برناجًما  فرقته 

)�رسكة تلفزيون لبنان وامل�رسق( فكانت ت�ستعّد 

لبدء البث.  ومّت دمج املحطتني الحًقا، كما هو 

معروف، لت�سكال مًعا »تلفزيون لبنان«. 

موؤ�س�سي  الأحــد  نف�سه  مب�سوط  حممود  قــّدم 

املحطة الفتية، ع�سام حموي، فقبله فوًرا، وكان 

الع�رس الذهبي للتلفزيون قد بداأ لتّوه. والتحق 

حممود مب�سوط بالرعيل املوؤ�سـ�ض، اإىل 

وحممد  �سو�سو  جــانــب 

�ـــســـامـــل 

واليا�ض رزق واأنطوان رميي وجان كلود بول�ض 

وعّز الدين �سبح، وكثريين غريهم من ممثلني 

جمد  �سنعوا  ــــني  واإداري ومنتجني  وخمــرجــني 

التلفزيون اللبناين يف �سنواته الذهبية. 

اإىل   »11 »القناة  من  انتقل   ،1962 العام 

املحّطة  ي 
َ
مــديــر رغبة  على  بناًء   ،»7 »القناة 

اللذين توّقعا لهذا النجم الكوميدي مزيًدا من 

النجاح، اإذا ان�سّم اإىل فرقة »اأبو �سليم الطبل«. 

التي  »فهمان«  �سخ�سّية  ولدت  نف�سه  والعام 

الزمته طوال حياته.

اقرن  التي  ال�سهرية  الفرقة  مع  العمل  بــداأ 

مو�سوعه  يتغري  م�سل�سل  على  جنــاحــه،  بها 

بيت�سدق«،  ما  »�سي  حلقة:   13 كل  وعنوانه 

مع  »ا�سحك  ال�سبعة«،  »االأبــواب  �سوا«،  »�سوا 

التلفزيون« و»ا�ساأل عن املراأة«.

�سليم  اأبو  االرجتــال،  على  يرتكز  االأداء  وكان 

املــمــثــلــون،  اأمـــا  الــعــريــ�ــســة،  ــوط  ــط اخل ي�سع 

وت�سخيم  �سخ�سياتهم،  نحت  مهّمة  فيتولون 

)اأ�سعد(  واحلماقة  )�سكري(  كالبخل  عيوبها 

احلبكة  تطوير  جانب  اإىل  )فهمان(  واالحتيال 

الطريفة. اأ�سلوب �ساهم بنحو اأ�سا�سي يف �سهرة 

هوؤالء املمثلني لدى اأجيال متالحقة، بكنيتهم ال 

باأ�سمائهم احلقيقية. واملعروف عن فهمان اأنه 

اأدواره، بل يرجتل على اخل�سبة واأمام  ال يحفظ 

الكامريا.

اإرتبط ا�سم الراحل با�سم زميله �سالح تيزاين 

الطبل«  �سليم  »اأبـــو  م�سل�سل  يف  واآَخـــريـــن، 

يعر�سه  كـــان  الــــذي  الــفــكــاهــي  االجــتــمــاعــي 

ال�ستينيات  يف  الر�سمي  لبنان«  »تلفزيون 

وال�سبعينيات من القرن املا�سي، وطبع ذاكرة 

جيل تلك املرحلة.

رحلة الأعم�ل

اإىل جانب عمله يف تلفزيون لبنان، �سمن فرقة 

الرحابني  االأخوين  مع  فهمان  عمل  �سليم،  اأبو 

بطولة   )1972( ليوم«  يوم  »من  م�سل�سل  يف 

 )1967( »�سفربرلك«  فيلمي  ومثل يف  هدى، 

و»بنت احلار�ض )1971(.

الـــ25،  قّدمها  التي  امل�رسحّيات  عــدد  بلغ 

اأبـــو  مــعــظــمــهــا مـــع فـــرقـــة » 

�سليم«. 

ــا   خــا�ــض »فــهــمــان« اأيــ�ــسً

اأبو  »عيلة  مثل  اأخــرى  فرق  مع  التجارب  بع�ض 

املجد« مع حممد �سامل، كما مّثل يف 33 فيلًما، 

حتت اإدارة بع�ض املخرجني مثل حممد �سلمان، 

اإىل عاطف  و�سمري الغ�سيني، وبركات، و�سوالً 

الطيب، وزياد الدويري، وهاين طمبا، وفيليب 

علوية  ــرهــان  وب حب�سي،  و�سمري  عرقتنجي، 

وغريهم.

ــزمــالء  ال ال����ع����ام2001، مّل فــهــمــان �ــســمــل 

التي  فّق�ض«  »طّق�ض  فرقة  واأ�ّس�ض  القدامى، 

مع  واالأعــرا�ــض،  واملهرجانات  احلفالت  حتيي 

وفاتن  )وردة(،  عيد  وعــال  وزغــلــول،  �سكري، 

طويل )�سعدية(. 

كان »فهمان« يف�ّسل اخل�سبة على اال�ستديو، 

ال�سغرية،  ال�سا�سة  جمــَده  �سنعت  الــذي  وهــو 

وكان يعترب من اأعمدة الع�رس الذهبي لـتلفزيون 

على  يكون  املــ�ــرسح  على  املمثل  »الأن  لبنان 

التلفزيون  يف  اأمــا  اجلمهور،  مع  مبا�رس  متا�ض 

ب�سبب  املخرج  يعجب  ال  قد  الرائع  فامل�سهد 

اّن  اإال  تعيده«،  اأن  على  فيجربك  تقني  عيب 

لليايل تلفزيون لبنان يف ذاكرته موقعاً خا�ساً.

ــاب فــهــمــان خــ�ــســارة ال تــعــّو�ــض للفن  »غــي

اأن  ميكن  واأ�ستاًذا،  كبرًيا،  فناًنا  كان  وللبنان. 

بهذه  منه«.  اأف�سل  ياأتي  لن  اإمنــا  مثله،  ياأتي 

خل�سارة  حزنه  عن  تيزاين  �سالح  عرّب  الكلمات 

رفيق الدرب. برحيله خ�رس الفن ركًنا من اأركانه 

وعموًدا من اأعمدة الفن اللبناين والعربي.
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رحيل الكوميدي  يتخّلف  الأوىل  لل�سنة 

عن  مب�سوط  الفن�ن حممود  ال�سعبي 

اإحي�ء احلفالت ملن��سبة عيد اجلي�ش، 

وه���و ال����ذي ي��ح��م��ُل ح��ب ال��وط��ن 

ووجدانه. تغّيب   قلبه  واجلي�ش يف 

»فهم�ن« هذه املرة، ف�ملوت خطفه 

وهو على خ�سبة امل�رسح. 

رحيله خ�س�رة كبرية للفن اللبن�ين، 

� الكوميدي� ال�سعبية التي  وخ�سو�سً

ك�ن واحًدا من اأبرز جنومه�.



اجتماعية  لبنانية  دراما  ُم�سل�سل »الغالبون« 

واإن�سانية م�سوقة... م�ستوحاة من البيئة ال�سعبية 

وبداياتها  والدت��ه��ا  يف  للمقاومة  واجل��ه��ادي��ة 

م�سل�سل  يعترب  وامل��ع��ان��اة.  بالتعب  املثقلة 

»الغالبون«، اأ�سخم اإنتاج درامي لبناين، �سارك 

ي��راوح عدد  اأكرث من 150 ممثل وممثلة،  فيه 

حلقاته بني 35 و37 حلقة تلفزيونية، وقد بداأ 

على  ح�رصًيا  عر�سه 

رم�سان  �سهر  يف  »املنار«  قناة 

امل���������ب���������ارك. 

د.  ال�سوري  و�سيناريو  تاأليف  من  امل�سل�سل 

فتح اهلل عمر، ومن اإخراج با�سل اخلطيب، واإنتاج 

مركز بريوت للإنتاج والتوزيع الفني.

خلل  »الغالبون«  اأطلق  »امل��ن��ار«  تلفزيون 

ال��ك��ورال  فندق  قاعة  يف  ج��رى  كوكتيل  حفل 

وال���وزراء  ال��ن��واب  م��ن  ع��دد  ح�سور  يف  بيت�ش، 

حمّية  ع�سام  العميد  اجلي�ش  قائد  عن  وممثل 

كبري  ح�سد  اإىل  اإ�سافة  الع�سكرية،  الطبابة  من 

الفكر  واأه��ل  امل�سل�سل  اأب��ط��ال  املمثلني  من 

والثقافة.

با�سل  املخرج  األقى  الوطني،  الن�سيد  بعد 

اخلطيب كلمة قال فيها اإن »الغالبون« يحكي 

واأ�سخم ما  اأهم  امُلعا�رص، وهو من  ُلبنان  تاريخ 

اأنتج عربًيا على االإطلق.

واأهدى اخلطيب هذا العمل اإىل اأرواح ال�سهداء 

االأر���ش،  حترير  �سبيل  يف  الدماء  بذلوا  الذين 

ال�رصيفة  ب��امل��ق��اوم��ة  يليق  ل��و  ومت��ن��ى 

وباأبطالها. 

ثم كانت الكلمة ملدير عام تلفزيون 

ق�سري،  اهلل  عبد  احلاج  »املنار« 

الذي اأكّد بدوره �سخامة هذا 

اإىل  واأ�سار  الدرامي،  العمل 

»الغالبون«  ُم�سل�سل  اأن 

امُل��ق��اوم��ة  ق�سية  يحكي  

قدمته  وم��ا 

���س��ب��ي��ل  يف 

من  ُل��ب��ن��ان 

����ه����داء  �����سُ

ودم�������������اء. 

و������س�����ك�����ر 

اجلي�ش اللبناين البطل، الذي قّدم امُل�ساندة من 

يف   والب�رصي   اللوج�ستي  والدعم  خلل االآليات 

الت�سوير، كما �سكر ُكل من �ساهم يف اإنتاج هذا 

العمل واإجناحه. 

ال�سعبية  البيئة  من  م�ستوحى  »الغالبون« 

حياة  عن  وقائع  وي��روي  للمقاومة،  واجلهادية 

االإ�رصائيلي  االجتياح  ب��داي��ات  م��ع  اجلنوبيني 

العام 1982، وحتى العام 1985. تدور اأحداث 

�سابان  وه��م��ا  وع��ل��ي  ف��ار���ش  ح��ول  امل�سل�سل 

منحة  على  ح�سل  متينة،  ���س��داق��ة  جتمعهما 

االإ�رصائيلي  االجتياح  لكن  فرن�سا،  يف  درا�سية 

اأر�ش  على  البقاء  فاختارا  حياتهما،  م�سار  غرّي 

الع�سكري  العمل  يف  علي  وان��خ��رط  ال��وط��ن. 

للمقاومة، من دون علم اأقرب اأ�سدقائه فار�ش 

الذي  االأم��ر  ج��ذرّي��اً،  ال��ذي ت�سهد حياته حت��والً 

ودقيقة. �سعبة  اجتماعّية  �رصاعات  يف   يدخله 

جانب  ف��اإىل  الدرامية،  العمل  خطوط  تت�سابك 

مع  علي  يخو�سها  ال��ت��ي  الع�سكرية  احل��ي��اة 

املقاومة، جتمعه ق�سة حب بابنة خالته زينب، 

وبتول  ف��ار���ش  اأخ���رى  ح��ب  ق�سة  جتمع  بينما 

غياب  ب�سبب  امل�ساكل  وتتواىل  علي،  �سقيقة 

وب�سبب  ل��ه،  االح��ت��لل  وم��لح��ق��ة  ال��دائ��م  علي 

التغيري الطارئ يف ت�رصفات فار�ش.

�رصاعات احلب والبغ�ش، ال�سمود والت�سحية، 

والعمليات  امل���ج���ازر  وامل��ق��اوم��ة،  االح���ت���لل 

ال��ن��وع��ّي��ة، ك��ل��ه��ا خ��ط��وط درام���ي���ة م��راب��ط��ة 

دم��وع  فيه  تختلط  واق��ًع��ا  ت��روي  ومتنا�سقة، 

والغ�سب. ال��ق��وة  وم�ساعر  واحل����زن،   ال��ف��رح 

العدو  اأط��م��اع  على  ال�سوء  امل�سل�سل  �سّلط 

مناذج  واأب��رز  الهمجية،  واأ�ساليبه  االإ�رصائيلية 

وا���س��ت��دراج  املجتمع  لتفريق  خمّططاته  م��ن 

النا�ش نحو العمالة اأو االعتقال، كما اأظهر عجز 

االأ�ساليب التي اعتمدها االحتلل، يف ك�رص اإرادة 

املقاومني االأبطال، ويف ثني ال�سيخ راغب حرب 

عارمة،  �سعبية  مقاومة  قيادة  عن  الدين  رجل 

االح��ت��لل. اأم���ام  واخل�����س��وع  التطبيع   ترف�ش 

جنوب  بني  �سّور  ال��ذي  العمل  بطولة  توّزعت 

مواقع  ل��ه  و�سّيدت  وب���روت،  وبعلبك  لبنان 

اللبنانّية،  املناطق  من  عدد  يف  خا�سة  ت�سوير 

وال�سوريني،  اللبنانيني  النجوم  من  نخبة  على 

اأحمد  �سلق،  عّمار  جمذوب،  املجيد  عبد  منهم: 

الزين، جمدي م�سمو�سي وفوؤاد �رصف الدين.

»الغالبون«

اأ�ضخم اإنتاج درامي لبناين

�آب/�أيلول

فنون

اإعداد:

تريز من�ضور
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دالالت وتف�ضريات

حبيب  اجل�����س��د  ل��غ��ة  يف  اخل��ب��ري 

يحّلل دالالت كل و�سعية  اخلوري 

من و�سعيات ال�سلم:

املت�ساوي:  اأو  العادي  ال�سلم    •
ال��ن��وع م��ن ال�سلم  ن�����س��ادف ه��ذا 

تكون  اليومية،  حياتنا  يف  كثرًيا 

من  ي��د  م��ع  مت�ساوية  خ��لل��ه  ال��ي��د 

اإبهامنا  يكون  كذلك  عليه،  ن�سّلم 

هذا  ت��راف��ق  اإب��ه��ام��ه.  م��ع  مت�ساٍو 

على  خفيفة  »�سّدة«  عادًة  ال�سلم 

ي��د االآخ���ر، وه��و يوحي ب��االإح��رام 

ثقة  على  ويبعث  ال�سخ�سني،  بني  املتبادل 

املت�سافحني باأنف�سهم.

•  �سلم اأنا امل�سيطر: تظهر يف هذا النوع من 
ر�سالة  االآخ��ر  اإفهام  امل�سافح  حماولة  ال�سلم 

الر�سالة  ه��ذه  عليك«.  اأ�سيطر  »اأن���ا  مفادها 

وح��ده  يكون  ال��ذي  االإب��ه��ام  تظهريها  يتوىل 

ا واأعلى من اإبهام ال�سخ�ش الثاين.
ً
ظاهر

اأو  االآخ���ر  ي��د  على  ال�����س��ّد  م��ع  امل�سافحة    •
ه��ذه  ن�سهد  ال��ع�����س��م«:  »تك�سري  م�سافحة 

امل�����س��اف��ح��ة ع����ادًة ع��ن��د ال��ري��ا���س��ي��ني وعند 

االأ�سخا�ش ال�سعفاء ال�سخ�سّية والذين يحتلون 

اأرباب  عند  نراها  كما  امل�ستوى.  رفيعة  مراكز 

العمل ومرافقي ال�سخ�سيات.

على  ويبعث  ن�سافحه  من  ال�سلم  هذا  يزعج 

عدم االإرتياح بني الطرفني.

•  امل�سافحة مع ظاهر اليد للأعلى: يقول لنا 
ي�سيطر  اأنه  الطريقة  هذه  خلل  من  امل�سافح 

عنده.  هو  بيننا  ما  يف  القوة  مركز  واأن  علينا، 

اأمريكا،  يف  ال�سيا�سيني  بني  خا�سة  ن�سادفه 

واملراكز  الكربى  ال�رشكات  اأ�سحاب  كذلك بني 

يده  وظاهر  اأحد  ي�سافحنا  اأن  د 
ّ
فبمجر العليا. 

�سنظهر  مت�ساوية  يدنا  نحن  نعطيه  بينما  عاٍل 

له �سعفنا وخ�سوعنا له. اأما اإذا فهمنا حماولته 

لل�سيطرة ويف طريقة الرّد مع عدم خلق جّو من 

التوّتر والتحّدي، ن�ستطيع بخطوة ب�سيطة قلب 

�سخ�ش  ي�سافحنا  فعندما  املعادلة.  معايري 

ونك�رص  اليمنى  برجلنا  نقرب  الطريقة  بهذه 

كوعنا جتاهه ونقرب خطوة اأخرى مع اإدارة يده 

اأننا  امل�سافح  حينها  يفهم  املعاك�سة.  للجهة 

بامل�ستوى نف�سه من ال�سيطرة واأننا لن نخ�سع 

له.

ن�سافح  عندما  معاً:  باليدين  امل�سافحة    •

فذلك  ي��ده،  فوق  الي�رشى  يدنا  ون�سع  �سخ�ًسا 

له  ونو�سح  ممّيزة  م�ساعر  له  نكّن  اأّننا  يعني 

ال�سيا�سيون  يحاول  منه.  ب 
ّ
التقر نحاول  اأننا 

ليظهروا  الطريقة،  بهذه  بع�سهم  م�سافحة 

من  اأح��ي��اًن��ا  ي�سمرونه  م��ا  عك�ش 

م�ساعر.

�سخ�ًسا  ���س��اف��ح��ن��ا  اإذا  بينما 

ال��ي�����رصى على  ي���دن���ا  وو���س��ع��ن��ا 

مع�سمه فذلك يعني اأننا »نعطيه 

م��ع��ن��وي��ات« ون���ق���ّدره يف ال��وق��ت 

نف�سه. واإذا و�سعنا يدنا على ِزنده 

اأننا نقّدره اأكرث ونكن  فهذا يعني 

له م�ساعر اأعمق.

االأ�سابع:  باأطراف  امل�سافحة    •
غ��ال��ًب��ا م���ا ن���رى ه���ذا ال���ن���وع عند 

اأطراف  يعطنينْ  اللواتي  ال�سيدات 

يدّل  ما  ي�سّلمَن،  عندما  اأ�سابعهنَّ 

على عدم مباالتهنَّ مبن ي�سافحَنه.

ال��رط��ب��ة  ب��ال��ي��د  امل�����س��اف��ح��ة    •
يد  ت���دل   :»Wet Fish«�ال اأو 

تت�سبَّب  )التي  الرطبة  امل�سافح 

ع��رًق��ا( ع��ل��ى ح��ال��ة اخل���وف التي 

الراحة  عدم  حالة  على  اأو  تنتابه، 

م��ا يخلق لدى  ب��ه��ا،  ُي��ح�����شُّ  ال��ت��ي 

االإ�سمئزاز  من  نوًعا  االآخ��ر  الطرف 

وبالتايل يكون اجلّو بني الطرفني غري مريح.

•  امل�سافحة عند الت�سوير: اإذا كان مركز اأو 
الذي ي�سّلم  ال�سخ�ش  اأعلى من  �ساأن امل�سافح 

هي  ي��ده  تكون  ك��ي  اليمني  جهة  يقف  عليه، 

خفيَّة  تكون  االآخر  يد  بينما  ال�سورة  يف  البارزة 

اأي من اجلهة االأخرى.

بع�سهم  على  االإحتيال  ال�سيا�سّيون  يحاول 

اإبراز  حاول من ي�سافح  فاإذا  ال�سور،  اأخذ  لدى 

يده  و���س��ع  اإىل  االآخ���ر  يعمد  ال�����س��ورة  يف  ي��ده 

التحجيم  بلعبة  ُي�سّمى  ما  وهذا  فوقها  الي�رصى 

ال�سيا�سية.
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�آب/�أيلول

نحن و�لآخرون

اإعداد:

ليال �ضقر

... ولكل �ضالم كالم

داللة  اأنه  باليد  ال�ضالم  قيل يف 

ن�ضّلم  م��ن  وتقدير  اح���رام  على 

عليه، فمن غري الالئق يف املغرب 

الأننا  نقابله  ن�ضّلم على من  اأاّل  مثالً 

ب  نقول لل�ضخ�ص حينها اأنه غري مرحَّ

به.

من  ال�ضالم  طريقة  تختلف  وقد 

بلد اإىل اآخر ومن ثقافة اإىل اأخرى، 

لكن عندما تعتمد امل�ضافحة باليد 

للطريقة  ف���اإن  ل��ل�����ض��الم، 

ب��ه��ا دالالت  ال��ت��ي ت��ت��ّم 

ك����ث����رية، وه�����ي ت��ع��ط��ي 

ان��ط��ب��اع��ات م��ب��ا���رة عن 

يعطينا  كذلك  �ضخ�ضيتنا، 

عن  دالالت  ُن�ضافحه  م��ن 

م�ضاعره جتاهنا...
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ما الذي يدفعهم اإىل التنكر

ا ذوو الذكاء املحدود، بدور القدر يف  من الطبيعي اأن يعتقد البع�ض، وخ�صو�صً

ما يتعلق بنجاحهم اأو ف�صلهم. لكن عندما يخ�صى االأذكياء الظهور كونهم ال يوؤمنون 

بقدراتهم، بل يعتربون اأنف�صهم غ�صا�صني يعمون ب�صرية من حولهم لتح�صيل جناحهم، 

فاإن يف االأمر م�صكلة...

من هم هوؤالء، وملاذا يختبئون وراء اأقنعة يخافون نزعها، وكيف يف�سرّ علم النف�ض 

فاتهم؟ 
رّ
ت�س

كيف مترّ اكت�صاف هذه الظاهرة؟

نف�سانيون  باحثون  اأجراها  درا�سة  خالل  من 

على  ال��دق��ة  بالغة  اأم��رك��ي��ون، مت��ت جت���ارب 

النا�س،  من  اإليها  امل�سار  الفئة  من  جمموعات 

بع�س  ع��ل��ى  ال��ت��ع��رف  اإىل  ن��ت��ائ��ج��ه��ا  واأدت 

خ�سائ�سهم العاطفية، وحتديًدا تلك املتعلقة 

بظاهرة انتحال ال�سخ�سية املخادعة.

يف  النف�س  علم  اأ�ستاذة  لحظت  اأع��وام،  منذ 

طالبها  بع�س  اأن  الأمركية  ميني�سوتا  جامعة 

امل��ت��ف��وق��ن ي�����س��ع��رون ب��ع��دم ال��ر���س��ى عن 

جمرد  ك��ان  جناحهم  اأن  ويعتقدون  اأدائ��ه��م، 

الأذكياء.  مبظهر  الظهور  اإىل  قادتهم  �سدفة 

والأهم اأنهم كانوا ي�سعرون بال�سعف واملهانة 

ويخافون اللحظة التي قد تقودهم اإىل الك�سف 

عن وجودهم اأمام رفاقهم.

اآن���ذاك  اأط��ل��ق عليها  ال��ت��ي  ال��ظ��اه��رة  ه���ذه 

اأثارت  املخادعة«،  ال�سخ�سية  انتحال  »ظاهرة 

اه��ت��م��ام الإخ��ت�����س��ا���س��ي��ن ال��ن��ف�����س��ي��ن. وم��ع 

يف  واإدخالها  ت�سخي�سها  يف  التمهل  مّت  ذل��ك، 

ا�ستكمال  حن  اإىل  النف�سية  الأم��را���س  اإط��ار 

الدرا�سات.

املزيد من االإي�صاحات

كان  جم��ال  اأي  يف  ال��درا���س��ات  اأن  امل��ع��روف 

تبقى مفتوحة اأمام البحث والتمحي�س من اجل 

مواكبة امل�ستجدات، وهو ما يح�سل بالن�سبة اإىل 

احلالة التي نحن ب�سددها. فالدرا�سات التي مّت 

ا�ستكمالها لحّقا اأكدت اأن الأ�سخا�س املعنين 

لكنهم  ملحوظة يف عملهم،  يبذلون جهوًدا  بها 

املوجه  الإط���راء  يف  ي�سككون 

جناحهم  يعطون  ول  اإل��ي��ه��م، 

فهم  ذل��ك  مع  تذكر.  التفاتة 

ال�����س��خ�����س��ي��ة  دور  ي��ل��ع��ب��ون 

لعتقادهم  باإتقان،  املخادعة 

ب��اأن��ه��م ي�����ذرون ال���رم���اد يف 

العيون من اأجل احلفاظ على �سورتهم الرباقة. 

و�لالفت يف �ملو�ضوع �أنهم يرّكزون على نقاط 

باعتبارات  اجن��ازات��ه��م  وي��رب��ط��ون  �سعفهم، 

خارجية، كاحلظ وال�سدفة، و�رضوب الإحتيال.

عالقة االإعتبارات اخلارجية 

بال�صحة النف�صية

الأ���س��خ��ا���س غر  اإن  ال���ق���ول  ال��ب��ده��ي  م���ن 

اإجنازاتهم  ين�سبون  الأق��وي��اء،  اأو  العاطفين 

ال�سعفاء  اأن  نرى  بينما  وذكائهم،  قوتهم  اإىل 

�آب/�أيلول

رحلة يف �لإن�سان

اإعداد:

غري�ض فرح
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يف�سلون  عندما  اأنف�سهم  يلومون  واملكتئبن 

وهنا  لنجاحاتهم.  ت��ذك��ر  اأه��م��ي��ة  يعطون  ول 

اإنتحال  ظاهرة  تدخل  هل  الآتي:  ال�سوؤل  يطرح 

ال�سخ�سية املخادعة يف عداد الأمرا�س النف�سية، 

ا  مر�سً اعتبارها  تربر  التي  العوار�س  هي  وما 

ي�ستوجب العالج؟

املحللن  بع�س  اأج��ره��ا  درا���س��ة  خ���الل  م��ن 

الأم��رك��ي��ة،  اإي��ل��ي��ن��وي  ج��ام��ع��ة  يف  النف�سين 

وجود  تبّن  الأمركية،  العلوم  جملة  ون�رضتها 

ال�سخ�سية  منتحلي  م�ساعر  بن  وثيقة  عالقة 

متّيز  �لتي  �ل�ضلبية  �مل�ضاعر  وبيين  �ملخادعة 

ومنها،  الإكتئابية  الأمرا�س  ببع�س  امل�سابن 

واملهانة.  بالنق�س  وال�سعور  واخل��وف  اخلجل 

بع�ض  مييز�ن  و�خلييوف  �خلجل  �أن  و�ملييعييروف 

كا�سطراب  اخلطرة،  النف�سية  ال�سطرابات 

مر�س الع�ساب، وتلك امل�ساحبة لالكتئاب مًعا 

وانف�سام ال�سخ�سية.

انتحال  ظ��اه��رة  اإىل  املحللون  ي�سر  وه��ن��ا 

نف�سية  حالة  اأنها  على  املخادعة  ال�سخ�سية 

وت�سعرهم  الأذك��ي��اء  بع�س  تنتاب  �سوية  غر 

اأهليتهم، وبكونهم يعي�سون يف عامل من  بعدم 

الأوهام التي �رضعان ما تتبدد. مع ذلك، فهم ل 

ا ي�ستوجب العالج بالأدوية، بل  ي�سّنفونها مر�سً

ال�رضورية  التوعية  الذي يوؤمن  النف�سي  بالدعم 

حالتهم  ل�ستيعاب  اأ�سحابها  حت�سر  اأجل  من 

والعمل على ت�سويتها من تلقاء اأنف�سهم.

تو�صيات للتخل�ض من هذه الظاهرة

من اأجل ك�رض حلقة التفكر امل�سو�س املرتبط 

باحلالة الآنفة الذكر، ي�سع املحللون النف�سيون 

عدًدا من التو�سيات نورد اأهمها:

اأن  امل��خ��ادع��ة  ال�سخ�سية  منتحلي  على   -

يتعلموا كيف ين�سبون اجنازاتهم اىل قدراتهم 

على  تدريًجا  يتدربوا  اأن  عليهم  كما  اخلا�سة، 

�لإقتناع باأن جناحهم هو ح�ضيلة مثابرتهم على 

العمل اجلّدي.

مل  ح��ال  يف  اأو  العمل،  يف  ف�سلهم  ح��ال  يف   -

ين�سحهم  توقعاتهم،  بح�سب  اأداوؤه����م  ي��اأت 

بطريقة  ال��و���س��ع  ب��ت��دارك  الإخ��ت�����س��ا���س��ي��ون 

�إيجابية، و�لعمل بالتايل على جتّنب �لوقوع يف 

ة املقبلة.
ّ
اخلطاأ من اأجل �سمان النجاح يف املر

بهذه  املعنيون  يتدرب  اأن  الأف�سل  من   -

تدريجي،  ب�سكل  معنوياتهم  رفع  على  احلالة 

ويخف�ض  بالنف�ض  ثقة  يزيدهم  �لييذي  �لأمييير 

اإىل  بالإ�سافة  وخجلهم،  خوفهم  م�ستوى  من 

�ضعورهم بالإكتئاب و�حلزن.

�لييكيياميينيية يف  �لييركيييييز عييلييى �جلييو�نييب  �إن   -

وبالتايل  �ليييذ�ت،  �إكت�ضاف  يوؤمن  �ل�ضخ�ضية 

وهو  ال��الوع��ي،  يف  املرئية  غ��ر  ال��ق��وة  مكامن 

و�لعزم.  �لإر�دة  بالدر��ضة  �ملعنين  مينح  ما 

�لعالقات  �إحياء  على  بالركيز  هييوؤلء  وين�ضح 

الإيجابية مع الغر، الأمر الذي يرفع معنوياتهم 

ويح�سن اأداءهم وم�ستوى تفكرهم الإيجابي.

التخبط  و�سعية  يف  ا���س��ت��م��راره��م  ح���ال  يف 

يف الأوه��������ام، ي��ن�����س��ح��ون ب��ا���س��ت�����س��ارة اأح���د 

�لإخت�ضا�ضين �لنف�ضين، و�خل�ضوع جلل�ضات 

العالج النف�سي.
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غد�ة عودته �إىل ربوع �لوطن يف �إجازة ق�صرية 

ة لن 
ّ
بعد عامني من �ل�صفر، قلت له: هذه �ملر

�لقرية فرت�ها  �إىل  �أن ت�صعد معي  ت�صافر قبل 

ف �إليها عن كثب.
ّ
وتتعر

باإحلاح  ذل��ك  مني  تطلب  �أب���ي،  ي��ا  مل���اذ�،   -

ال  �لقرية  لبنان؟  �إىل  فيها  �أج��يء  ة 
ّ
م��ر ك��ّل  يف 

كّل  مثل  �إيّل  بالن�صبة  هي  بها.  يربطني  �صيء 

�خلريطة  �أو عرفُت على  با�صمها،  قرية �صمعُت 

موقعها.

�أب�رصَت  �لتي  �لقرية  �بني.  يا  قريتك  �إنها   -

فيها �لنور، وحتمل ��صمها على بطاقة هوّيتك 

�أينما ذهبت.

- �أب�رصُت فيها �لنور، لكنني مل �أع�ش فيها. �أنا 

ال �أعرفها، وهي ال تعرفني... و�أّي �صيء فيها لنا 

بعُد حتى ت�صحبني �إليها! بيتنا �لعتيق قلَت �إنه 

خِرب بعدما نزحنا �إىل بريوت. و�حلديقة يب�صت 

يف غياب َمن يروي �أ�صجاَرها ويعتني بها. 

فيها  وتعبنا.  وذكرياتنا  تاريخنا  فيها  �إن   -

و�حلقول  �أقد�ُمنا،  حجارَتها  ْت 
َ
بر �لتي  �لدروب 

جنائن  وحّولتها  �أيادينا  �صوَكها  �قتلعت  �لتي 

َترُفل خ�رصة ون�صارة. فيها �ل�صم�ش �لتي لّوحت 

و�لن�صائم  �حل�صاد،  �أّي���ام  و�صو�عدنا  جباهنا 

�لبلدية  �أغانينا  �لفجر  مع  حملت  �لتي  �للطيفة 

�جلميلة، و�لغدر�ن �لتي رَوْت عط�صنا يف قفرها 

وبر�ريها، و�لع�صافري �لتي كانت تلوذ بالبيوت 

�صتاًء  �لثلج  تكّد�ش  كلما  و�لدفء  للقوت  طلباً 

يف �حلقول وعلى �ل�صطوح، و�صدَّ �الأبو�ب... كّل 

�ل��رت�ب  �أي�ًصا  وفيها  �بني.  يا  �لقرية  يف  ه��ذ� 

�لذي يح�صن رفات �آبائنا و�أجد�دنا.

ي��ا  �إ����ص���م���ع   -

�بني  ق���ال  �أب����ي، 

ب���ع���دم���ا �أط���ل���ق 

زف������رة ط��وي��ل��ة. 

ت��ُع��د  �ل��ق��ري��ة مل 

حتّبها  �أن���ت  ل��ن��ا. 

�حلنني  وي�صّدك 

�إليها الأنك ُولدَت فيها وَربيَت فيها. �أما �أنا فال 

�لقرية تلّبي طموحي، وال حتى هذ� �لبلد يحّقق 

�أحالمي... �صحيح �أنه وطننا �لذي نحّبه ون�صتاق 

يف �لغربة �إليه، لكن �حلياة فيه �أ�صبحت قا�صية، 

و�لقر�ش  �أ�صهل،  �ملهجر  يف  �حلياة  ة. 
ّ
ُم���ر بل 

و�جبه  ي��وؤّدي  هناك  و�الإن�صان  �أق��رب.  �ليد  �إىل 

فيح�صل على حّقه كامالً غري منقو�ش. �لقانون 

هو �ل�صّيد �لذي ينحني �أمامه �لكبري و�ل�صغري، 

ويخ�صع له �لقوّي قبل �ل�صعيف. 

ة 
ّ
�أن �أجد هذه �ملر وتابع �بني يقول من دون 

�أماًنا  �لبلد  هذ�  يف  �ن  لو  بها:  �أرّد  و�حدة  كلمة 

�إىل  ر�أ�صي  �ل�صفر من  لنزعُت فكرة  بال،  ور�حة 

بالنهار  �لليل  و��صالً  فيه  الأعمل  وعدُت  �الأب��د، 

مهما  تعّز  لن  �لتي  �لعي�ش  لقمة  ور�ء  �صعًيا 

ق�َصت �الأّيام وجار �لزمان. لكن �أين �الأمان ور�حة 

�لبال، يا �أبي، �أين؟

- غًد� ت�صطلح �الأحو�ل يا �بني، وتعود �ملياه 

كما  �ل�صحيح،  غري  ي�صّح  ال  الأنه  جماريها،  �إىل 

يقولون. 

- �إن »غًد�« هذه يف �للغة �لعربية تعني يوًما 

ومل  طويالً  �نتظرناه  �ملجهول  �ليوم  وهذ�  ما. 

ياأِت، وقد ال ياأتي �أبد�ً.

- ليبَق �إميانك يف قيامة هذ� �لوطن وخال�صه 

ا؛ فباالإميان نقوى ونثبت يف هذه  من حمنته قويًّ

�الأر�ش.

جُت بحثُت طويالً عن عمل ينا�صب 
ّ
- يوم تخر

ويبحث  ج غريي 
ّ
يتخر وغًد�  �أجد.  فلم  �صهادتي 

يجد.  ولن  و�صهادته  تّتفق  وظيفة  عن  مثلي 

من  �صاّب  كّل  وح��ال  �لوطن  هذ�  يف  حالنا  هذه 

ليعّلموهم،  �أر�صهم  �أهلهم  باع  �لذين  �صّبانه 

ياأكلون منه خبزهم. وكنا  �إىل عمل  قو�  ومل يوفَّ

�حلال  �أن  لو  �ل��رّب  �صاكرين  بالقليل  لرن�صى 

وال يكون  يكون عمل  �أالّ  �أما  ة. 
ّ
م�صتقر �لبلد  يف 

ُيحتَمل. لذلك هاجرُت  لي�ش  ما  ��صتقر�ر، فهذ� 

�الأر�ش  م�صارق  �إىل  �لكثريون  قبلي  هاجر  كما 

�لكثريون،  ب��ع��دي  م��ن  و�صيهاجر  وم��غ��ارب��ه��ا، 

وهيهات �أن يعودو�. و�أنا، �إن كنت �أعود لفرتة 

وجيزة كّل عام �أو عامني، فالأنني �أحّبكم و�أ�صتاق 

�أن  �أما  �ملقهورة.  �لبالد  هذه  �إىل  و�أحّن  �إليكم، 

�صيء  �آخر  فهذ�  هنا،  و�أعي�ش  و�أعمل  هنا  �أبقى 

يوًما  �أب��ي  يا  �أب�رصَت  هل  عليه...  مقدًما  �أر�ين 

�ل�صفار�ت  �إح��دى  �أب��و�ب  �أم��ام  �ل�صّبان  من  رتالً 

طلًبا للهجرة �أو لتاأ�صرية عمل؟ هل تعرف مدى 

قبل  �جلدد  �ملهاجرون  يعي�صها  �لتي  �ملعاناة 

�أبو�ب �لرزق؟ ما كان �أغناهم  �أن يفتح �هلل لهم 

عن كّل هذ� لو �ن فر�ش �لعمل وظروف �لعي�ش 

�لكرمي متو�فرة ههنا!

وذ�ق��و�  �لهجرة  بو� 
ّ
جر �لذين  هم  كثريون   -

م��ر�رت��ه��ا، ث��م ع����ادو� ي��ق��ّب��ل��ون ت����ر�ب لبنان 

و�صلمه،  بحربه  جميل  لبنان  الأن  به،  ويترّبكون 

حلو بهدوئه وجنونه، وعزيز بفقره وعّزه.

�حل��ّظ يف  لهم  �بت�صم  مّمن  و�حلمد هلل،  �أن��ا،   -

�أرتكب حماقة و�أحزم حقائبي  �لغربة. لذلك لن 

و�أعود الأعي�ش يف �لفقر و�ملذّلة و»وجع �لر�أ�ش«. 

- �أنت رُجل، وتعرف م�صلحتك �أكرث مني. على 

رو�. 
ّ
�الأهل �أن ير�صدو� وين�صحو�، ولالأبناء �أن يقر

�لقرية  �إىل  �أن ت�صعد  �لذي مينعك من  لكن ما 

معي فتم�صي يف ربوعها يوًما ربيعًيا جميالً! 
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- �أُعْدنا �إىل مو�صوع �ل�صيعة من جديد يا �أبي!

- غ����ًد�، ي��ا �ب��ن��ي، ���ص��اأم��وت. و»غ�����ًد�« ه��ذه 

قلُت  �لعربية،  »غ���ًد�«  ت�صبه  وال  باالأجنبية، 

�بني،  فابت�صم  ؛ 
ّ
�صفتي تعلو  حزينة  و�بت�صامة 

ثم تابعت: ويوم �أموت وحتملونني �إىل فوق، ال 

ي�صّح �أن يدّلك �لنا�ش �إىل �لقرية �لتي �صي�صّم 

قريتكم،  »ه��ذه  لك:  ويقولو�  ج�صدي،  تر�بها 

�بني  �عت�صم  عندئٍذ  عائلتكم«.  مد�فن  وتلك 

بال�صمت، ومل يقل كلمة. وملا ر�آين قد طاأطاأُت 

ر�أ�صي حزيًنا، دنا مني على مهل، وقال: وحياة 

ة �صاأ�صعد �إىل �لقرية 
ّ
عينيك ال تزعل. هذه �ملر

معك.

خلف  من  تطّل  ب�صم�صه  د�فًئا  غد  يوم  وك��ان 

�أحياًنا؛  بَخَفر  وحتتجب  حيًنا  �لبي�ش  �لغيوم 

ًجا 
ّ
متعر ط��ري��ًق��ا  �صالكني  �ل��ق��ري��ة  فق�صدنا 

و�ل�صنوبر  �ل�����ص��وح  �أغ�����ص��ان  ف��وق��ه  ت��ط��اول��ت 

من  �نق�صى  وم��ا  �لن�صيم.  �أك��ّف  على  تتاأرجح 

�لوقت �صاعة وبع�ش �ل�صاعة حتى بلغنا �لقرية؛ 

من  نالت  �ل��ذي  منازلها  بقرميد  فا�صتقبلتنا 

وبخرير  �ل�صتاء،  وثلوج  �ل�صيف  �صم�ش  حمرته 

لتن�صّم  �جل��ب��ل  �صفح  م��ن  تنحدر  �صو�قيها 

وبغناء  �ل�صحيق،  �ل��و�دي  يف  �لهادر  �لنهر  �إىل 

يحرثونها  و�ل��ت��ني  �لعنب  ك��روم  يف  فالّحيها 

وبناتها  وب�صحكات �صبيانها  ر��صني،  قانعني 

فيها  ح�صاة  ك��ّل  �أع���رف  �صاحات  يف  يلعبون 

�ل�صنون  وتعرفني، وبوجوه �صيبها وقد حفرت 

فيها �أخاديد عميقة وحكايات تعب طويلة.

يوم  عليها   
ّ
عيني فتحُت  �لتي  قريتي  ه��ذه 

�لتي  �صيعتي  هذه  ذر�عيها.  �حلياة  يل  فتحت 

بقي قلبي فيها عندما �ن�صلخُت يوًما عنها. 

وكان  بابه من خ�صب عتيق،  حانوت  هنا كان 

�لعبيد.  وف�صتق  �لبنات  غ��زل  من  �لكثري  فيه 

وهناك كان بيدر يعَمر باأكد��ش �ل�صنابل يف �صهر 

خريرها  ينقطع  ال  م��اء  عني  وهنالك  �حل�صاد. 

حتى يف �أو�خر �أّيام �ل�صيف. فاإذ� �حلانوت �أ�صبح 

�ليوم م�صتودًعا كبرًي�، ومل يعد فيه ف�صتق عبيد 

فيه  نبَت  و�لبيدر  بنات.  وغزل 

منه  يبَق  ومل  و�ل�صوك،  �لع�صب 

ب�صكل  مر�صوفة  ح��ج��ارة  غ��ري 

و�لعني  عليه.  لت�صهد  م�صتدير 

�أ�صبه  فاأ�صبحت  مياهها  �صّحت 

على  حزًنا  تن�صاب  خر�صاء  بدموع 

ج���ر�ر �ل��ف��ّخ��ار �ل��ت��ي ك��ان��ت تزدحم 

حولها كّل �صباح.

�، قال �بني. - �صيعتنا جميلة جدًّ

حتى  فيها  �أب��ق��ى  �أن  �أ�صتطيع  ل��و  �آه   -

مروجها  �صحر  ع��ل��ى   
ّ
ع��ي��ن��ي �مل���وت  يغم�ش 

ورو�بيها!

وعندما  �لبلدة.  و�صط  يف  �لبيت  على  جنا 
ّ
وعر

�إليه  قلبي  �صبقني  بعيد،  م��ن  عليه  �أطللنا 

ما  �لذي  �لفّخار  وباإبريق  بحجارة جدر�نه  يحتّف 

ز�ل معّلًقا يف �حلائط ينتظر يًد� ترفعه �إىل فم 

عط�صان، ويتدحرج حول جرن �حلجر وقد �فتقد 

�ل��ذي  �لد�لية  ج��ذع  ويت�صّلق  �خل�صب،  م��دّق��ة 

تطاولت عليه �الأع�صاب �لربية.

فاإذ�  �أ�صجارها؛  بني  �حلديقة جنول  �إىل  نزلنا 

و�رصى  عروقها،  يف  �لهز�ل  دّب  قد  مثلي  هي 

�ليبا�ش يف �أغ�صانها.

- �إنها عط�صى يا �أبي.

- و�لرِبْكة ههنا مالأى حتى �ل�َصَفة.

- هذ� يذّكرين بقول �ل�صاعر: 

 يقتلها �لظما
ِ
كالعي�ِش يف �لبيد�ء

و�ملاءُ فوَق ظهوِرها حمموُل.

�ل�صعر  بع�ش  حتفظ  زل��َت  م��ا  �أن��ك  جميل   -

.
ّ
�لعربي

- وهل �أ�صتطيع �أن �أن�صى و�أنت �أبي!

. هذه �ل�صجرة غر�صها جّدك، رحمه �هلل. 
ْ
- �أنظر

�أنا. وهناك مكان خاٍل كان فيه  وتلك غر�صتها 

�صجرة يب�صت فاقُتلعت.

�أغر�ش  �أنا لن  �إيّل هكذ�.  �أبي. ال تنظر  - ال يا 

و�حدة مكان �لتي يب�صت. �إين ال �أعرف من �أعمال 

�لزر�عة �صيًئا.

ال  جّدك.  عّلمني  مثلما  �أعّلمك  �أن  �أ�صتطيع   -

ًما. �لزر�عة علم وفّن  �أحد يف هذه �حلياة يولد معلِّ

ورغبة. َمن �متلكها حتّقق له كّل �لنجاح.

فاأنا  �أي�صاً.  �لرغبة  ذك��رَت  �إذ  قلَت  ح�صًنا   -

يف  و�لفّن  �لعلم  يفيدين  لن  لذلك  يل.  رغبة  ال 

�صيء.

م�����ن غ��ري 

�أق�������ول  �أن 

ك���ل���م���ة، ����ص��ت��ع��ن��ُت 

ب�صاعد �بني على ت�صّلق �لدرجات 

و�أم�صينا  فدخلنا  �لبيت؛  �إىل  وعدنا  �لقليلة. 

ي�صّلمون  �أتو�  �لذين  �جلري�ن  مع  �لوقت  بع�ش 

علينا وي�صاألون عنا. ثم غادرنا بعدما ��صتحلفُت 

�أ�صجارها،  وي��روي  �حلديقة  يحرث  �أن  �أحدهم 

ودفعُت �أجره �صلًفا. وم�صينا يف طريق �آخر �أق�رص 

من طريق �الإياب، �أ�صد ق�صاوة و�أكرث �صيًقا.

�صديدة  �ملنعطفات  ك��ث��رية  �ل���درب  ك��ان��ت 

يدركه  ال  يكاد  ب��و�ٍد  �ل�صيعة  ت�صل  �الن��ح��د�ر، 

ج �صعوًد� يف �جلبل 
ّ
�لب�رص لعمقه، ثم تاأخذ بالتعر

�لنهر �حلجرّي يف  �ملقابل. وَمن يقف على ج�رص 

ذلك �لو�دي �ل�صحيق وينظر �إىل فوق، يخاُل �أن 

وي�صاره  ميينه  عن  �ل�صاهقني  �جلبلني  هذين 

يحمالن على هامتيهما قّبة �ل�صماء.

متّنيُت  �لنهر  �إىل  �ل�صّيارة  بنا  ت�صل  �أن  قبل 

ج لبع�ش �لوقت على 
ّ
على �بني �أن نتوّقف ونعر

نبع ماء قريب فرنوي منه ظماأنا، وناأخذ ق�صطاً 

�لكبرية  �ل�صف�صاف  �صجرة  ظّل  يف  �لر�حة  من 

�لتي تقوم �إىل جانبه؛ فرتّجلنا، و�نعطفنا �صرًي� 

على �أقد�منا يف طريق �صّيق �صّدته �صلوح �لوّز�ل 

منها  يفوح  �صفر  باأزهار  �مل�صكوكة  و�لقندول 

دكاكني  يف  ب�رصّي  �خ��رت�ع  �أّي  ي�صاهيه  ال  عطر 

�لعّطارين. وفوق ر�أ�صينا كانت �لع�صافري تقيم 

مهرجانها يف �أعايل �أ�صجار �ل�صنديان و�ل�رصبني. 

ومن حولنا �لفر��صات ترق�ش باأجنحتها �مللّونة 

بني �الأزهار و�لرياحني.

اآب/اأيلول

جذور واآفاق
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عند حاّفة 

�ل��ن��ب��ع ج��ث��وُت 

كما   ،
ّ
رك���ب���ت���ي ع��ل��ى 

كنت �أفعل قبل خم�ش ع�رصة �صنة 

�لعذبة. وملا  �لباردة  م�صت، وعببُت من مياهه 

نه�صُت قال �بني م�صتهجًنا: يا �أبي كيف تفعل! 

�الأف��اع��ي  ت�رصب  �أي�����ص��اً  �جل��رن  ه��ذ�  م��ن  �ألي�ش 

و�لغربان وبنات �آوى!

- ِثْق باأن هذه �ملياه هي �أنقى و�أنظف بكثري 

قناين  يف  معّباأًة  �إّياها  يبيعوننا  �لتي  تلك  من 

�إنها طبيعية معدنية.  لنا  ويقولون  بال�صتيكية 

�أما بنات �آوى و�لغربان و�الأفاعي، فلنا معها يف 

تاريخ �صد�قة طويل. معها ع�صنا  �الأر�ش  هذه 

�بني،  �لب�رص، يا  فاألفناها و�ألفْتننا. وكم يف بني 

َمن هم �أكرث �أذّية منها!

- �إنك يف ذلك لعلى حّق يا �أبي.

�ل�صف�صافة  ظّل  يف  وجل�ش  �بني.  قال  هكذ� 

جذعها  �إىل  ظ��ه��ره  م�����ص��ن��ًد� 

�ل�صخم �لعتيق. وما �أجال ب�رصه 

يف �حلرج من حوله حتى �ّت�صعت 

يف  فا�صتقام  ده�����ص��ًة؛  ع��ي��ن��اه 

جلو�صه فجاأة، وقال: �أنظر هناك 

�إنه  �لربّية.  �الأ�صجار  تلك  و�صط 

ا. مل�صهد غريب حقًّ

- وما �لغر�بة فيه؟

- هناك �صجرة ليمون نبتت وكربت 

يف حرج �لبطم و�ملّلول.

ع��الَم  �ب��ن��ي:  ف�صاأل  �صحكُت؛  �صاعتئٍذ 

ت�صحك يا �أبي؟

كان  و�لبطم،  �ملّلول  من  حرًجا  تر�ه  ما  �إن   -

يف �حلقيقة ب�صتاًنا من �لليمون ال ورقة �صفر�ء 

على غ�صن �صجرة منه وال ع�صبة برّية فيه. وهذ� 

�لب�صتان كان... لنا.

- لنا!

- لقد ورثُته عن جّدك. وجّدك ورثه عن �أبيه. 

وعندما �آل �إيّل، بعُته الأعّلمك. لكن �لذي ��صرت�ه 

مل يهتّم به ف�صارت هذه حاله.

ر�أ�صي؛ ف�صالت دمعتان غ�صًبا  �إّذ�ك خف�صُت 

�أقول ب�صوت جمروح:  ؛ فتابعُت 
ّ
عني من عيني

هذ�  على  ج 
ّ
نعر �أن  منك  طلبُت  �أنني  �أتعتقد 

�ملكان طلباً جلرعة ماء وما بي عط�ش، �أو قليل 

من �لر�حة وما بي تعب! ال يا �بني.

ه�ذه  �إىل  ��صت�ق���ت  �حلقي��ق�ة  يف  لكنني 

تعب  كما  فيها  تع�بُت  طال��ما  �لت�ي  �الأر����ش 

و�أكّح��ل  �أر�ها  �أن  فاأحببُت  وجّدي؛  �أبي  قبُل  من 

قب�ل  �الأخي�رة  ة 
ّ
للم�ر رمبا  مب�صاه�دته�ا،   

ّ
عي�ن�ي

�أن �أموت.

متوت؛  �أن  رف�صت  �لتي  �ل�صجرة  لهذه  يا   -

فبقيت تعاند وجتاهد و�صط هذ� �لزحف �لربّي 

نحوها من كّل �جلهات!

�لزحف  ال يكّف عن  �إنه  ق��وّي.  �بني  يا   
ّ
�ل�رص  -

وي��رت�ج��ع...  يتقهقر  و�خل��ري  �خل��ري،  حقول  �إىل 

هكذ� ينبت �ل�صوك و�لزوؤ�ن بني �صنابل �لقمح، 

�لليمون.  ب�صتان  يف  و�ل�صنديان  �لبطم  و�أ�صجار 

حرج  يف  تنبت  و�ح��دة  ليمون  �صجرة  ر�أي��ت  وما 

�أو �صنبلة قمح و�حدة تعلو يف حقل  �ل�صنديان، 

�لزوؤ�ن و�ل�صوك.

- هذه �ل�صجرة عّلمتني در�ًصا كبرًي� لن �أن�صاه. 

عّلمتني �أن �ل�صمود يحتاج �إر�دة �صلبة. و�الإر�دة 

باإبقائنا متجّذرين  �لكفيلة  �ل�صلبة هي وحدها 

وثابتني يف هذه �الأر�ش. �أجد�دنا فّتتو� �ل�صخر 

وح��ّول��و�  وت�صميمهم.  و�إمي��ان��ه��م  ب�صو�عدهم 

�لعي�ش  ب�صظف  وقنعو�  وجنائن.  كروًما  �لوعر 

�صو� 
ّ
تعر �أر�صهم.  تركو�  وما  �حلياة  وق�صاوة 

 �لع�صور وما هجرو� 
ّ
للظلم و�ال�صطهاد على مر

هذه  مثل  وج��ال��دو�  و���ص��ربو�  حتّملو�  ق��ر�ه��م. 

�ل�صجرة �ل�صابرة �ملجالدة. هذه �ل�صجرة بقيت 

حّية لت�صهد لهم.

�أم���ا ن��ح��ن، �أب��ن��اء ه��ذ� �جل��ي��ل، ف��رني��د �ل��ر�ح��ة 

و�لبحبوحة على طبق من ف�ّصة. قليل من �لتعب 

يثني عز�ئمنا. وقليل من �لقلق و�ن�صغال �لبال 

يدفعنا �إىل هجر وطننا. ال يا �أبي. لن �أ�صافر من 

ة �صاأبقى هنا. رغيف من �خلبز 
ّ
جديد. هذه �ملر

من  ماء  وجرعة  يكفي.  �لعافية  بعرق  �ملبّلل 

عني �ل�صيعة تروي. هذه �الأر�ش �لتي كانت 

لنا �صتعود لنا. �صاأ�صرتيها، و�أحرثها، و�أقتلع 

ليمون  ب�صتان  و�أعيدها  �صجرها،  من  �لرّبّي 

ن�رص�ً مثلما كان. ولكن هل �صتعّلمني كيف 

�أفلح �الأر�ش و�أزرعها و�أعتني بها؟

على  ي��ده  و��صًعا  �بني  �صاألني  هكذ� 

فهززُت  تبت�صمان؛  عيناه  فيما  كتفي 

�لفرح  دم��وع  الأن  نعم  �أن  جميًبا  ر�أ�صي 

و�لر�صا خنقت كّل �لكلمات يف فمي. 
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بطاقة �ضابط يف اجلي�ش بطاقة ملونة

�آب من كل عام يتدفق  �لأول من  يف 

من  ف��وج  ع��ي��ده  يف  �جلي�ش  ع���روق  يف 

معهد  من  املتخرجني  اجلدد  ال�ضباط 

ما  احلربية(،  )املدر�ضة  الأ�ضّم  احلرب 

مينحه ال�ضتمرارية وزخم احلياة.

ال�ضباط  ن��ح��ن  ف��رح��ت��ن��ا  تت�ضاعف 

لت�ضبح  املنا�ضبة  هذه  يف  املتقدمون 

اإلينا  عاد  ال��ذي  بالعيد  مرة  فرحتني، 

وراي����ة اجل��ي�����ش م��رف��وع��ة اأب��ي��ة، وم��رة 

ثانية بالتحاق اأ�ضقاء �ضغار يف عائلتنا 

يف  ولي�ش  العمر  يف  )�ضغار  الكبرية 

القدر(. 

فينا  ي��رى  م��ن  ب��ني  امل��وق��ف جميل 

�ضورة مل�ضتقبله وبني من نرى فيهم 

�ضورة مل�ضتقبل اجلي�ش...

ت�ضتوجب  الوطنية  امل�ضوؤولية  لكن 

بع�ش الن�ضح والو�ضايا لنا ولهم على 

ال�ضواء.

يف  �ضابًطا  ت��ك��ون  اأن  يعني  ف��م��اذا 

�جلي�ش؟

لي�ش  بلبنان  توؤمن  اأن��ك  يعني  ذل��ك 

وطًنا فح�ضب بل قدًرا جميالً...

اأنك تقدم اعتبار الكرامة  ذلك يعني 

على اأي اعتبار اآخر...

ذلك يعني اأنك لن تقارن مهنتك باأي 

لي�ضت  ب�ضاطة  بكل  لأنها  اأخرى،  مهنة 

مهنة بل ر�ضالة...

موؤ�ض�ضة  تدخل  مل  اأن��ك  يعني  ذل��ك 

معينة تعمل فيها، بل دخلت يف فل�ضفة 

حياة خمتلفة متاًما، فل�ضفة حياة يح�رض 

فيها املوت يف كل حلظة، وقد يغيب 

عنها الفرح يف اأي حلظة، ولكنها عابقة 

بال�رضف والكرامة يف كل حلظة...

ذلك يعني اأنك ل تعتمد لغة الأرقام 

املبادئ  لغة  ب��ل  احل��ي��اة  يف  والأع����داد 

والقيم...

كلًيا من  رت 
ّ
اأنك قد حتر يعني  ذلك 

وامل��ذاه��ب  الطوائف  واأزق���ة  زواري���ب 

ال�ضيقة لتحّلق يف ف�ضاء الوطن الرحب 

بكل �ضمّو واعتزاز...

اأن  بالعمق  ت���درك  اأن  يعني  ذل���ك 

الوطني  العلم  ه��و  الأع��ل��ى  رئي�ضك 

وهدفك الأ�ضمى هو �ضون الوطن...

ا اإىل الأعلى 
ً
ذلك يعني اأن تبقى ناظر

قدميك  حتت  انخف�ضت  مهما  ب�ضموخ 

احلفر التي قد يجرك اإليها القدر...

ال��ك��ذب  اأن حت����ّدق يف  ي��ع��ن��ي  ذل���ك 

يه 
ّ
اأو مراعاة، لتعر اأو خوف  بدون خجل 

وتف�ضحه...

ذلك يعني اأن تدرك اأن الهيبة لي�ضت 

عبو�ًضا وعجرفة بل تفوق واتزان...

ذلك يعني اأن تكون موؤمًنا باهلل لأنك 

�ضتحتاج اإليه لت�ضتكني وتطمئّن عندما 

تتاآمر الأقدار عليك...

عندما  امل��وت  تع�ضق  اأن  يعني  ذلك 

ت�ضجل فيه موقًفا عظيًما لأجل وطنك...

مقامك  النا�ش  يدرك  اأن  يعني  ذلك 

من كالمك ولي�ش من �ضاراتك...

اأه���داف  ���ض��ت��ح��ّول  اأن���ك  ذل���ك يعني 

من  و�ضتجعل  ايديولوجيا  اإىل  اجلي�ش 

حتقيقها فعل اميان باهلل...

ال�ضعف  اأنك �ضتخلق من  ذلك يعني 

الإنك�ضار  اإرادًة ومن  الإحباط  قوًة ومن 

كربياء...

ملالقاة  دائًما  ت�ضتعد  اأن  يعني  ذلك 

العدو و�رضعه فتلك مهمتك الأ�ضا�ش...

العقيد الركن ح�ضن جوين

كلية فوؤاد �ضهاب

للقيادة والأركان

• كتب اإليها يقول:
والقلب  والندى،  والزهر  وامل��دى،  ال�ضوء  اأن��ت 

ندى  وال  ابت�ضامتك،  خارج  من  �ضوء  فال  والهوى، 

من خارج دمعة يف عينيك، وال هوى من خارج قلب 

ي�ضتدفئ حبك.

• كتبت اإليه تقول:
والكلمة  واملغنى،  واللحن  وال�ضدى،  ال�ضوت  اأن��ت 

واملعنى، فال �ضدى من دون اآهاتك، ول مغنى من دون 

وترك، ول معنى من دون حكمة اأنت قائلها واملتماهية 

با�ضمك ووفائك، فال دروب اإن مل تقد اإليك، ول مطارح 

اإن مل تكن اأنت �ضدرتها.

• معادلة:
ا�ضتباق اخلطر قبل حدوثه ن�ضف االإنت�ضار عليه.

املكابرة �ضعف، واالإدعاء جهل واالإ�ضتئثار طمع، 

االآخرين  اأكتاف  على  والت�ضلق  نفاق،  واملغاالة 

�سقوط.

اآخ��ر  وال��اله��ث��ون  ال��وا���ض��ل��ني،  اأول  امل��ت��م��ه��ل��ون   •
الوا�ضلني.

كن حذًرا من دون الرتدد، ومقداًما من دون التهور.

بعد  وب��الآخ��ري��ن  غ��رور،  دون  من  بنف�ضك  واث��ًق��ا  كن 

الإختبار.

اإقراأ اأكرث مما تكتب، وا�ضتمع اأكرث مما تتكلم.

• حوار:
يف  اخل�رضاء  الدرا�ضية  ال�ضنوات  اأي  �ضئل�ت: 

ذاكرتك.

قل�ت: �ضف احل�ضانة الريفية يف مدر�ض�ة بلدت��ي 

االأب�ج�دية،  حرب  قلمي  اأر�ضع�ت  التي  �ضم�ض�ط�ار 

ور�ضم�ت  دف��ات��ري،  يف  العلم  �ضنابل  واأنب�تت 

بالع�ض�امية خريطة الطريق اإىل �ضبابي.

الطفول�ة  رحل�ة  يف  معاناة  ع�ض�ت  هل  و�ضئل�ت: 

اإىل �ضب�ابك؟

اأمامها،  عنادي  من  املعاناة  عانت  لقد  قلت: 

على  احلرمان  يقو  ومل  عزميتي  العوز  يفقر  فلم 

حرماين من طموحي، وتهجري الكتاب من ذاكرتي.

�سيفنا و القلــم
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يا جي�ضنا املقدام

ب�������ال���������������ض�������ي�������ف ب���������ي���������الِح���������ْم

ي������������ق������������وِن������������ه
َ
ع����������ال����������ب����������اب اأ

��������ض�������ه�������اده ِف��������������دى الأوط����������������ان

اآْب ب�������������������������������اأّول  ع�����������ي�����������دك 

الآْب م���������������ن  ب��������ط��������ل��������ب��������ك 

������ر م�����ل�����ح�����م�����اْت ي���������ا ف������ج������ر �������ض������طِّ

دوا ال�������ك�������ل�������م�������اْت
ّ
وت�������������������������������������رض

�����������ت ن�����������������ض��������ور ال��������غ��������اب وع�����������لِّ

وال��������ب��������ح��������ر َم��������������ْل��������������َوا ع������ب������اب

�����������و: اجل����ي���������ش وي������ك������ت������ب ب�����������دمُّ

ط�����������ل »اجل�������������ب�������������ل« ع����������ال����������دار

����������������ن َك������ْف������ِك������ُف������ْن دم��������ع��������ات اإمُّ

ُْ
ف������������ا ب�����ح�����������ض������ ����������������ي ال������������دَّ ربِّ

ُْ
زي���������ن���������ه ِرم���������������������������شْ َع�����������ْي������������

وامل�������������ل�������������ح�������������م�������������ه ك�������������ربت

وع���������ر����������ش ال������ب������ط������ول������ة ال������ي������وم

�����ب�����ْح ��������وا ال������ب������ط������ول������ة ال�����������ضُّ ح��������يُّ

دوم ت������ب������ق������ى  وال���������������ض�������م���������������ش 

اجل�����������رح داوي  رّبْ  ي�����������ا 

واأب�����ط�����ال وف������ا  زارع  ي�����ا  ج���ي�������ش  ي�����ا 

����ال ب���ع���ي���ون ه����الأط����ف����ال ع����ي����دك �����ضَ

ُع���������ر����������ش ال���������������ض�������ه�������اده ������ض�����الح

������اح وم�����������ن ك���������ل اأر������������������ش ال�������������ضَّ

�����ب�����اْح وِك�����������������ّلْ م��������ا ه������������ّلْ ال�����������ضَّ

واجل�������ي���������������ش ع�������ن�������وان�������و ����ض���ه���ي���د

ي������������ا ج������ي�������������ض������ن������ا امل������������ق������������داْم

ت���������ت���������ح���������ق���������ق الأح����������������������������������الْم

ت�����������رك�����������وا ب����������ي����������وت الأه�������������������ْل

م������������ا ب������������ني ت�������������������ّلْ و��������ض�������ه�������ْل

وال��������ع�����������������ض��������ك��������ر ْم�������������الِح�������������ْم

ب�����������امل�����������ج�����������د ل���������ل���������ت���������اري���������خ

ب��������غ��������ريو م����������ا اإل����������ن����������ا َع������ي�������������شْ

������ي�������������شْ دا����������������ش ال������غ������ب������ا وال������طَّ

���������������������������ع ط���������ف���������ل ب������������������ردان َرجِّ

�������������و ع�����������ل�����������ى ل�������ب�������ن�������ان ب�������������يُّ

م�������������ن ف�����������������وق ع������ال������غ������ي������م������ات

واآم������������������ال������������������ن������������������ا زه������������������رت

مَلْ
َ
م�������������غ�������������م�������������ور ب���������������������������������������اأ

م��������������ع َرْف���������������������������ع ال�����������َع�����������َل�����������ْم

ع���������������ا ����������ض���������ي���������ف وَق���������������َل���������������ْم

ع���������ن���������د ال�����������ل�����������ي ان���������ظ���������َل���������ْم

الآلْم م����������������ع  ب���������ت���������ك���������رب 

ي�����������������ام
َ
واأح����������������������������������الم ه�����������������الأ

ب���������ح���������ّي���������ي ِح�������������َم�������������ى ب�������������الدي

ِع�������������ّن�������������ا ال�������������وف�������������ا ع�����������������اِده

ع���ي���د ال�����وط�����ن م�����ع ك�����ل ف���ج���ر ج���دي���د

م����������ع ك�������������ّل ف�������ج�������ر ج�����������دي�����������ْد...

املقّدم

توفيق نعيم يزبك

حتية

ال��ق��ي��ادي منحيي  اجل��ي�����ش  بعيد 

�ضمودو منحيي  ال�ضعب  وك��م��ان 

وج���رودو ب�ضهولو  لبنان  �ضعب 

وج����ودو وي��ث��ب��ت  ي��ن��ط��ق  ولزم 

ج���دودو ع��ن  وارث  اجل��ي�����ش  اإب���ن 

وج��ن��ودو �ضباطو  ال��ه��رم،  را����ش 

ع��ن��دو ه����دف ت���ا ي��ح��م��ي ح����دودو

واإرادي وع���ف���ة  م��ك��رم��ة  حت��ي��ة 

مبادي ع��ن  واق��ف  اجلي�ش  بجنب 

الي�����ادي ب�����ض��ب��ك  ي��ل��ت��ق��ي  لزم 

الأع�����ادي اأه�����داف  ي��ع��رف  ولزم 

ح���ب الر������ش ب��ع��د ال����رب ب���ادي

ال�ضهادي عميعطوا  الوطن  بحب 

ال�ضيادي... لأج��ل  بريخ�ش  ال��دم 

العقيد

غ�ضان حمفو�ش
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يللي بيتعدى عاجلي�ش

اجل��ي�����ش ح��ام��ي ب���الدن���ا وع��ي��ال��ن��ا 

اجل���ي�������ش م���ن���ح���ب���وا وم����ري����دوا

وال�����ّل�����ي ب���ي���ت���ع���ّدى ع��اجل��ي�����ش

ف���خ���ام���ة ال���رئ���ي�������ش ���ض��ل��ي��م��ان

وع�����اجل�����ن�����دي ب����ي����غ����ار ك��ث��ري

ب����ع����ه����دو اجل����ي���������ش ال���ل���ب���ن���اين

ق����ري����ب ع�������ن  اهلل  ب�������ق�������درة 

قبالنا ع��اط��ول  م��ن��ّور  القمر  مثل 

وم����ن����ف����رح ب������وج������ودو وع���ي���دو

اي����������دو ت������ت������ك�������������رضّ  لزم 

ب����ت����ه����م����و ������ض�����ي�����ادة ل���ب���ن���ان

وم����ا ب��ري���ض��ى اجل���ن���دي ي��ن��ه��ان

ع�������ن�������دو ق��������������ّوه واأم��������������اين

مي������وت امل�����ج�����رم واجل�����������اين...

حليم جنم

ي��������ا راج������������ع ع��������ا م����ي����دان����ك

ف�����ي�����ن�����ا ب�����ي�����ك�����رب اإمي�������ان�������ك

وح���������������دك ل�����ب�����ي�����ت ال������ن������دا

ي��������ا اأم������ل������ن������ا ب�����ك�����ل جم�����ال

ع����ن����ك ع�����م حت����ك����ي الأب�����ط�����ال

ف�����ي�����ه�����ا امل������ح������ب������ة ب������ت������زرع

اإمل����������ا اإل����������ك غ��������ريو م����ي����دان

وف�����ي�����ك ب���ي���ت���ب���اه���ى ل���ب���ن���ان 

وم��������ا م���ن���ق���ب���ل غ��������ريك ح����دا

ول���������ض����الح����ك ع�����ن�����دك ح��ن��ني

وه������الأر�������ش م���ن���رتك���ه���ا مل��ني

م���ق���ل���ع ع������ّن������ا  اإل�������ه�������ا  ويف 

ال�ضاعر حممد عبد الرحمن دمج 

يا راجع عا ميدانك

ي����ك����ف����ي ع����ن����ك ه����امل���������ض����وار

واحل���������ج���������ر م������ن������و ق����ن����ط����ار

ج
ّ
عر�ش التخر

العطاء ال�ضخي

املوؤهل االول املتقاعد عون عون

ره���ج���ي ي����ا جن�����وم  ط���ّل���ي ي����ا ك���واك���ب

غ������زيل م����ن ن�������ورك  ال���ف�������ض���ي  ه��دي��ة

����رضج���ي ق���و����ش ال����ق����دح م���ت���ل امل��ط��ي��ة

م�����ض��ق��ي ����ض���ي���ف ال���ب���الغ���ة احل���ي���دري���ة

ومب�����در������ض�����ة احل����������رب وال����ع����ن����رتي����ة

وع�������ا م�����غ�����زال ال�����������رضف وامل���ع���ن���وي���ة

ث������الث ����ض���ن���ني ب�������ض���ف���وف ال����درا�����ض����ة

ال����ع����ل����م ب���ع���ق���ول���ك���م  زّه��������ر م��������وّدة

رب����ي����ت����و ع���ال�������ض���م���وخ  وع���ال���ت���ح���دي

لأن�������و  الر����������ش حم���ت���اج���ة ال���ت�������ض���دي

مب����در�����ض����ة ال�����������رضف وال������ق������ول ج�����ّدي

غ�����ب�����ار احل�����ق�����د وج������ن������اح  ال����ت����ع����دي

وّدي  ه����ي����ك  واح���������د  ق����ل����ب  ������رضت�����و 

ال�����ض��ي��ا���ض��ة ب���ال���وط���ن م����ن ق���ب���ل م����ّدة

ن����������و اجل���ي�������ش  غ���ي���م���ة ع�����م ت���ن���ّدي
ّ
ولأ

ح�����ّدي خ���ل���ي���ك  ي����ن����ده����ك  ع�����م   الرز 

امل���واك���ب حت���اك���ي  ال���ع���م  اآب  ب�����ض��م��ا 

ف��ر���ض��ي ع����الر�����ش خ��ي��ط��ان ال��ع��ن��اك��ب

����ض���ق���ي ال����ب����ح����ر ب�������������رضاع امل�����راك�����ب

خ��ل��ق��ي ب���امل���ج���د راك������ب خ���ل���ف راك����ب

وق����ف����وا ����ض���ف���وف ����ض���ب���اط وم�����ض��اك��ب

غ������زيل جن������وم  ال����وف����ا  وال����ض���ت���ق���ام���ة 

ج ت������اج را����ض���ي
ّ
و����ض���ل���ت���وا ع����ال����ت����خ����ر

وق��������ع اأق������دام������ك������م ف���ّج���ر ح���م���ا����ض���ة

ع���ال���روا����ض���ي الّ  اع����ت����اد   م����ا  ال���ن�������رض 

وق���ف���وا ب��وج��ه ال��ت��غ��ط��ر���ش خ���ط ق��ا���ض��ي

وح���را����ض���ة ذود  ب��ال��ق�����ض��م  ال���ت���زم���ت���و 

امل��اآ���ض��ي وحم��ي��ت��و  ال���وه���م  نف�ضتوا  

ال���������رضاك����ة رك���ن���ه���ا ي���ك���ون ال���ض��ا���ض��ي

ه���دف���ه���ا حت�������ض���د وجت����م����ع   ك���را����ض���ي

ق���دا����ض���ة  وت����ب����ّخ����ر  ال����ن����ا�����ش  ك�����ل  ع  

ث������اب������ت ع������امل������ب������ادي وامل�������واق�������ف

ب�����خ�����ي�����وط  م������ذّه������ب������ة ف����������وق  امل����ن����اك����ب

ال���ع���ق���ي���دة  ال���ف���ي���ك م����ا  ب���ت���ع���رف  ���ض��ي��ا���ض��ة

����رض راف����ع ال����راأ�����ش دع الأر�������ش ت��رت��ع��ُد

ي�����ض��ه��د ال����ت����اري����خ �����ض����دق م�����ض��ريت��ك

ث�����ة ل�������ك ال�������������رضائ������ع ت����ن����ح����ن����ي حم�����دِّ

تقاع�ضه دون  ال�����ض��خ��ي  ال��ع��ط��اء  اأن�����ت 

اأي������������ا ع������ط������اء جت�����ل�����ى ت�������ض���ح���ي���ًة

ع���دا اأي  ال���را����ض���د  ����ض���الح���ك  اإق���ب�������ش 

������دِّ ع��ل��ى اأن�����������رض ق�������واك ب���ح���ك���م���ة َو�������ضُ

������دِّ حم��ن��ت��ن��ا اأ�������ضَ دع����م����ك يف  ن���ح���ت���اج 

ق�����د ارت�����ق�����ى م�����ن خ����الل����ك ل���ن���ا وط�����ٌن

ي���ن���ف���رُد خ����ط����اك  ال���ب���ط���ول���ة يف  ف���خ���ر 

ينعقد ال�����ض��اح��ات  يف  ال��ن�����رض  ل���ك  ح��ًق��ا 

ينغمد امل��ج��د  يف  ال����ذي  احل�����ض��ام  اأن����ت 

ه����ل م����ن ع���ط���اء ي���ف���وق ح����ني جت��ت��ه��د؟

خ���ل���دوا ق����د  الأرز  ك���خ���ل���ود  اأب���ط���ال���ه���ا 

ي����ا م����ن ع���ل���ي���ك ح���م���ى ل���ب���ن���ان ي��ع��ت��م��د

ع����زم����ك ك�����ي ل���ه���ب ال���ف���ت���ن���ة ي��ن��خ��م��د

���ض��ن��د ل���ب���ن���ان���ن���ا  يف  غ������ريك  ي����ب����َق  مل 

ي�������ض���م���ن���ا ع����ن����دم����ا ح�����ول�����ك ن��ت��ح��د

الرقيب االأول

روبري فرح
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تفاخر يا اأول اآب بالع�ضكر

درب الكرامة

املعاون االأول �ضلمان �ضلمان

علي يا�ضني غامن

ب���ال���ع�������ض���ك���ر اآب  اأول  ي������ا  ت����ف����اخ����ر 

ل�����ل�����ذود ن����������ذروا روح��������ن ب�����ال ح�������ض���اب

واإع�����ج�����اب ك���ن���ف�������ض���ي  ح����اج����ي  اآب  ي�����ا 

اآب اأول  ال����ع����ي����د  ي�����ك�����ون  م������ا  ول�������و 

ي����ا ج��ي�����ض��ن��ا ك����ل وق������ت ك���ا����ض���ك ط���اب

ب�����دم�����ات ج����ن����دك �����ض����و روي�����ن�����ا ت�����راب

ال�����دم ال���زك���ي ل���و م���ا ع���اأر����ض���ي اإن�����ض��اب

ق����ل����م����ي ت������وه������ج وال��������رب��������ى ت����ت����األ����ق

وال���������ض����ط����ر ي�����زخ�����ر ب����ال����ب����دائ����ع روع�����ة

 ب��ج��ي�����ض��ه
ّ
ط�����وب�����ى ل����ل����ب����ن����ان الأب�������������ي

ف����اإل����ي����ه ق���ل���ب���ي ي�������ض���ت���ف���ي�������ش حم���ّب���ة

ب����ج����ن����ود ج����ي���������ش ح�������ارب�������وا ب���ب�������ض���ال���ة

�����ض����ان����وا ال�����ب�����الد و������ض�����ّوروه�����ا رف���ع���ة

ل���ب���ن���ان غ�����ّن�����وا اأن�����������ض�����دوا حل�����ن ال���وف���ا

ف����ه����و ال�����ري�����ا������ش وف��������وح زه�������ر ه���ائ���م

وج�����دان�����ه يف  ال���ف���ي���ن���ي���ق  وح�����������ض�����ارة 

ف�������اإىل ����ض���ن���ا ب�������ريوت ي����ا ت���ي���ه ال�������روؤى

اإن���ه���ا ال���ع�������ض���ّي���ة  �����ض����ور  ن���ه���ى  م����ن  اأم 

���ض��ام��ًي��ا ا 
ً
ف����خ����ر ال���ف���خ���ر  ����ض���م���ال  م����ن  اأو 

اإن����ه����ا الب������ي������ة  ط����راب����ل���������ش  م������ن  اأم 

وب����ق����اع����ن����ا امل�����ع�����ط�����اء ن����ه����ر داف������ق

اأع���ت���ل���ي ال�������ض���ه���ام���ة  ج���ب���ل  رب������ى  واإىل 

وج����ن����وب����ن����ا ل��������ول ����ض���م���ح���ت���م راج�����ًي�����ا

ج���ن���وب���ن���ا ك����ي����ف  اأدراك  وم��������ا  اآٍه 

اأرى ل  م������ا  اأب�����ط�����ال�����ه  ع������ن  واأج������������ود 

ب����دا م������ا  ل  ج�����ن�����ودن�����ا  �����ض����م����ود  ل�������ول 

ق���د زغ������ردت ت��ي��ًه��ا ر����ض���ا����ض���ات الإب����ى

ف���ت���ل���ح���ف���وا وع��������ر اجل������ب������ال ت���������ض����رًبا

وت��������دّث��������روا الإمي������������ان ل����ي����ت ت����راه����م

وت���ن���اف�������ض���وا ن���ح���و ال�������ض���ه���ادة ح�����ض��ب��ه��م

ت���ل���ك اجل�����ن�����ان ����ض���م���ت م�����ن�����ازل رف���ع���ة

م�����ن ك���ف���ر����ض���وب���ا ه�����ا اأت�����ي�����ت وع����ّزت����ي

ك����ن����ا اأوائ��������������ل م������ن ي��������زف م����ق����اوم����ا

��������ر زرع�������������ن ع������ب������ي ومب������رج������ت������ك زهَّ

اجل�����ن�����دي، ال����رت����ي����ب، ال����ق����ائ����د الأك������رب

اإ������ض�����م�����ك ب����ج����وه����ر ج���ي�������ض���ن���ا جت���وه���ر

�����ر ت�����ذكَّ الإ�������ض������م������ك  م�������ني  اآب  ي�������ا 

��ر وع�������ا خ����م����ر جم�������دك اأرزن������������ا ب��ي�����ض��كِّ

��وك��ر اأر����������ش ال�����وط�����ن، ت���ال���ن�������رض ي��ت�����ضَ

ول������و م�����ا ع���ي���ون���ك ع�����ا الأم���������ن ت�����ض��ه��ر

واحل���������رب م������ن ع����ط����ر ال�����ب�����الغ�����ة ي��ع��ب��ق

م�������دًح�������ا ل����ف���������ض����ل اأح�������ب�������ة وي����ع����ّت����ق

ب������ق������ي������ادة احل������ك������م������اء جن�����م�����ه ي�����ربق

ي�����رتون�����ق اإل������ه������ام������ه  روؤى  وع������ل������ى 

ك���ا����ض���ات وي������ل ل������الأع������ادي ق����د ���ض��ق��وا

ع���اف���وا ال��ك��ب��ائ��ر وال�����ض��غ��ائ��ر ف��ارت��ق��وا

وب�����اإ������ض�����م�����ه ب��������اب ال����ن����ج����اب����ة ي���ط���رق

)وال���ع�������ض���رتوت واأودن����ي���������ش( ال��ع��ا���ض��ق

و����ض���ق���ائ���ق ال���ن���ع���م���ان م���ن���ك ���ض��ق��ائ��ق

وق��������الع ����ض���ي���دا ب���ال�������ض���وام���خ ت��ب�����ض��ق

م�����ن ب����ح����ره����ا ال�������ه�������ّدار جم��������ًدا ي���ع���رق

ت�����ورق رب�����اه�����م  م�����ن  ال�����ك�����رام�����ة  دوح 

ح�������ض���ن ال�����رج�����ول�����ة ل���ل���ب�������ض���ال���ة م���ف���رق

م����ن ف���ج���ره���م ���ض��م�����ش ال����و�����ض����اءة ت�����رضق

وب����ت����ي����ه����ه الأّخ����������������اذ ق����ل����ب����ي ي�������رضق

واأوّث�����������ق مب�����دح�����ه  اأ����ض���ت���ف���ي�������ش  اأن 

م������ن ع����������ّزه خ��������زي الأع���������������ادي ي���رت���ق

مل����ح����ّق����ق وف������ائ������ه������م  ع����ظ����ي����م  اأين 

ي�������ض���ب���ق ب����ن���������رض  اأو  ب������ع������ّز  اأم������������ل 

وامل������ج������د زّف����������ت ب����ال����ف����خ����ار ب����ن����ادق

ق�����وا
ّ
ت����ي����ًه����ا ت������راه������م ل�����ل�����دف�����اع حت�����ر

ي��ت�����ض��اب��ق��ون ال��������ذود ك���ي���ف ت�����ض��اب��ق��وا

�����اق م�������وت ل����ل����ح����ي����اة ت�������ض���وق���وا ع�����������ضّ

ي��خ��ف��ق ق����ل����ب����ه  اهلل  ����ض���ب���ي���ل  يف  م������ن 

ف���ب���ه���م ت����ع����ال����وا ي�����ا اأع�����������ّزة واحل����ق����وا

ن���زه���ق ل  م�����ان�����ًع�����ا  ��������ض�������وًرا  ون������ظ������ّل 

ر
َّ
حت��������ر �����ض����ي����اج����ن����ا  ب�����ال�����ع�����دي�����������ض�����ة  ول 

ولدي احلبيب ح�ضام

الرابعة التي  اأيها املغوار البطل، هذه ال�ضنة 

اأ�ضمع  ول  اأراك  ف��ال  عيني،  ع��ن  فيها  تغيب 

�ضدري  اإىل  اأ�ضمك  اأن  اأ�ضتطيع  ول  �ضوتك 

الذي  الكبري  القلب  هذا  قلبك،  دقات  واأ�ضمع 

اأحب وطنه حتى ال�ضهادة.

واإىل  كثرًيا  اليك  ا�ضتقت  الغايل،  اأيها  ولدي 

�ضماع �ضوتك تناديني – اأمي – مع اأنك تعي�ش 

معي دائًما يف قلبي ويف عقلي ويف اأنفا�ضي، يف 

من  قطعة  واأن��ت  ل  كيف  اأحالمي،  ويف  يقظتي 

خفقة  وكل  نب�ضة  كل  مع  يذكرك  ال��ذي  قلبي 

�ضوق. لقد �ضاء القدر اأن تكون �ضهادتك يف اأول 

املميز  العظيم  اليوم  هذا  اجلي�ش.  عيد  يف  اآب 

يقوى  الذي  اجلي�ش  هذا  اللبناين،  اجلي�ش  عيد 

بنا ونقوى به.

ولدي اأعلمك باأن جي�ضنا لن ين�ضاك ولن ين�ضى 

لقد  واح��دة.  للحظة  ولو  اأب��ًدا  ال�ضهداء  رفاقك 

تذكارًيا يف  ن�ضًبا  البحر  مغاوير  فوج  لكم  اأقام 

البحر  البحر حيث يزوركم رفاقكم مغاوير  قعر 

كلما وقع نظرهم على هذا الن�ضب. لقد حفروا 

اأ�ضماءكم على كل �ضخرة وو�ضعوها حتت املاء 

كما حفروها يف قلوبهم جميًعا.

الرئي�ش  فخامة  م��ن  ك��ل  اإىل  �ضكري  اأق���دم 

اجلي�ش  قائد  و�ضيادة  �ضليمان  مي�ضال  العماد 

العماد جان قهوجي، واأمتنى ان يعيد اهلل عليهم 

والنجاح،  وال�ضحة  والربكة  باخلري  العيد  هذا 

الركن  العقيد  البحر  مغاوير  ف��وج  قائد  واإىل 

عبد الكرمي ها�ضم وجميع �ضباط ورتباء واأفراد 

املوؤ�ض�ضة  اأ�ضكر  ال�ضجاع.  اجلبار  الفوج  ه��ذا 

من  وكل  واأفرادها  �ضباطها  بجميع  الع�ضكرية 

�ضاهم و�ضاعد يف ان�ضاء هذا الن�ضب التذكاري. 

واأدعو من اهلل اأن يعيد عليهم هذا العيد باخلري 

بوجه  يقف  من  جميع  على  والنت�ضار  والنجاح 

لنا  يحفظ  وان  ال�ضامد،  العظيم  اجلي�ش  هذا 

لبنان حراً م�ضتقالً اإىل الأبد.

والدة النقيب ال�ضهيد

 املغوار البحري ح�ضام بوعرم
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يا راحالً للخلد

كلو ال�ضعب  ع��ي��د  اجل��ي�����ش  ع��ي��د 

ع��ل��م��ن��ا ع������اد ي���خ���ف���ق ب��ج��ن��اح��و

ان�����رضاح��و زاد  ب��ع��ي��دك��م  ال��ق��ل��ب 

�ضباحو ي�ضعد  جي�ضنا  وق���ال���وا 

ومل�����ا م���وط���ن���ي ب��ل�����ض��م ج���راح���و

�ضلو ال��ع��ي��د  ب��ه��ا  ب��الدن��ا  جلي�ش 

ن��ح��ن دجم��ن��ا ب��ع��ي��دك��م اأع��ي��ادن��ا

وف��ي��ك��م اإل����ه ال��ك��ون ق���وة زادن���ا

ع���ي���د مل����ا ح������دا ب���ي���اخ���د حم��ل��و

ي�ضتظلوا بظلو  ال��ن��ا���ش  وع����ادوا 

وع��ل��ي��ك��م ب��ال�����ض��ب��ي��ع ك��ت��ار دل���وا

مطلو ع  م�������رضق  ال���ن���ور  ���ض��ب��اح 

الكرميي ن��ف��و���ش  ي��ا  ال��ع��ي��د  ط��ل 

ي���ا ج��ي�����ض��ن��ا ي���ا ه��ل��ن��ا واأولدن�������ا

وزادن���ا بالعجينة  اخل��م��ريه  ان��ت��وا 

اأجم��ادن��ا عال�ضخر  تبني  رج��ع��ت 

ال�ضاعر اليا�ش خطار

يا راحالً للخلد اأنا ل اأرتبك

فاأنت البطل واأنت الن�ضيد،

با�ضت�ضهادك �ضحك املجد لنا،

وارت�ضمت الب�ضمة على ثغره 

عندما رفعت يا اأنور رايتنا

خفاقة يف ال�ضماء

تتوهج وت�ضع بدمائك الطاهرة

وبا�ضمك مدوًنا يف �ضجل اخللود،

مع الأبرار...

اإىل روح 

الرقيب الأول ال�ضهيد اأنور اخلطيب

الدركي هيثم اخلطيب

يا بالدي

انت االأمل

اإيلي مطر

عبد الروؤوف ال�ضعدي

ق����������������ويل ل������ل������ظ������ل������م ب����ي����ك����ف����ي

ي�������ض���ف���ي وراح  ك�����ب�����ري  اجل�������������رح 

ب����ال���������ض����ه����ادة ب���ت���ع���ط���ي درو�����������شْ

و�������شْ
ُّ
ك�����ب�����ار �����ض����غ����ار م���ن���ح���ن���ي ال������ر

ي�������ض���ف���ي وراح  ك�����ب�����ري  اجل�������������رح 

ي���������ا ج�����ي�����������ض�����ي ف������ي������ك م����ن����ع����ت����ّز

ق�����ل�����ع�����ة م�������������ش مم������ك������ن ت����ه����ت����ّز

���و ������ل������ي ا����ض���ت�������ض���ه���د ب���يُّ الإب������������ن الِّ

��������و ع�����������م ي�������������������رضخ ه���������������وِّ وخ��������يُّ

ي�������ض���ف���ي وراح  ك�����ب�����ري  اجل�������������رح 

�������������ك ي����������ا ج�����ي�����������ض�����ي ب��������ع��������رف اإنَّ

م م����نَّ����ك وب��������ع��������رف �������ض������و ت��������ق��������دَّ

 اإع�������ج�������اب�������ي ف����ي����ْك
َّ

��������ل��������ي ك����������رب الِّ

ن������ك������اف������ي������ْك ي���������ق���������درن���������ا  اهلل 

ي�������ض���ف���ي وراح  ك�����ب�����ري  اجل�������������رح 

م���������ن �������ض������واط������ي������ن������ا جل��������رودن��������ا

احل��������ام��������ي ت��������راب��������ك ي��������ا ب��������الدي

���������������������رضف  ت���������������ض�������ح�������ي�������ة  وف��������ا

ك�����������ل�����������ك ح��������������ن��������������ان ودف�����������������ا

الأر���������������������ش ال�����ف�����ي�����ه�����ا ت����رب����ي����ن����ا

ال������������ه������������ا واج�����������������������ب ع�����ل�����ي�����ن�����ا

م����ه����م����ا ال��������ده��������ر ع����ل����ي����ن����ا ي����ج����ور

م����������رج����������ع م������ن�������������ض������ع������ل ب������خ������ور

ب����ت���������ض����ه����ر ب�������ي ع�������ز دي���������ن ال�������ربد

ب����ت���������ض����ت����اه����ل مت���������ض����ي ع������ال������ورد

�����ي �����ض����ي����وف����ْك وع�����������الإع�����������دا ������ض�����لِّ

ج����ي���������ض����ك ي��������ا ب������������الدي ج������روح������ْك

مّل��������������ا ال������������واج������������ب ب����������� ن����������ادي

�����ي�����ادي ال����ع���������ض����ك����ر ح������ام������ي ال�����������ضِّ

ج����ي���������ض����ك ي��������ا ب������������الدي ج������روح������ْك

�����اح�����ة ب��������وج��������ودك ب���ت�������ض���رْي ال�����������ضَّ

ْ
َع���������� ح�������������دودا وق�������ف�������وا م�����غ�����اوي�����ر

َت������������ ي�������رف�������ع ع�������ّن�������ا ال���������ع���������دواْن

ل������ع������ي������ون������ك ع�����������ض�����ك�����ر ل�����ب�����ن�����اْن

ج����ي���������ض����ك ي��������ا ب������������الدي ج������روح������ْك

َع������������ اأم�������������ن ب�������������الدي �������ض������ه������راْن

و ال����������زم����������اْن اأب�����������ط�����������ال حت����������������دُّ

خ�������وف�������ك َع������������� ق������ل������ب ال�������وط�������ْن

ال��������ف��������ْن وجِّ  ب�������������  م�������������������ارد 

ج����ي���������ض����ك ي��������ا ب������������الدي ج������روح������ْك

اجل������ي�������������ش ب�����ي�����ح�����م�����ي ح��������دودن��������ا

ه��������م��������ة زن��������������������ود ا���������ض��������ودن��������ا

�����������ض����������ع����������ارك ه�����������ي�����������دا ك�����ف�����ا

وان����������������ت ع����������ن����������وان ������ض�����م�����ودن�����ا

ح�����ب�����ي�����ن�����ا غ������������������ريا  يف  وم������������������ا 

خ����������دودن����������ا ورد  ن��������ق��������دم��������ال 

وم�����ه�����م�����ا ن�����ل�����ف وم�����ه�����م�����ا ن��������دور

ن��������ب��������خ��������ر ف���������ي���������ه ج��������ن��������ودن��������ا

م��������ا ب��������ني ال�������������ض������اح������ل واجل�����������رد

م����ن����ه����دي����ك ق����ل����وب����ن����ا وورودن��������������ا

اأ����������ض���������ود ت��������داف��������ع َع������������ ح�������������دودْك

ورودْك م�������������������روي  م  ب�������������ال�������������دَّ

َع������������ ج����ب����ي����ن����و ان������ك������ت������ب وج��������������ودْك
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اإعداد:

نينا عقل خليل

العايل  امل��رك��ز  نظم  اجلي�ش،  عيد  ملنا�سبة 

تقابلت  مباريات،  ع��دة  الع�سكرية  للريا�سة 

فيها فرق اجلي�ش مع فرق مدنية، ح�رضها ممثل 

العماد قائد اجلي�ش العميد الركن جورج بطر�ش 

قائد املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية و�ضباط 

من خمتلف قطع اجلي�ش والويته.

 29 بتاريخي  جرت  التي  املباريات  ت�سمنت 

و30 /7 /2011 عدة العاب وجاءت نتائجها 

على النحو الآتي: 

• كرة القدم:
ال��ت��ق��ى ف��ري��ق��ا اجل��ي�����ش ون�����ادي ط��راب��ل�����ش 

طرابل�ش  ملعب  على  جرت  مباراة  يف  الريا�سي 

البلدي وا�ضفرت عن فوز فريق نادي طرابل�ش 

بنتيجة 3�1.

• جودو: 
لواء  �ضومان  علي  العريف  كغ:   60 وزن   -

امل�ضاة الثاين ع�رش، الأول.

من  م�سيك  ح�سن  خدماته  املمددة  املجند   -

لواء امل�ضاة التا�ضع، الثاين.

- وزن 66 كلغ: العريف نا�رش ال�ضحمراين من 

لواء امل�ضاة الثاين ع�رش، الأول.

ال�ضمال،  منطقة  من  ب��زون  ح�ضن  املجند   -

الثاين.

- وزن 72 كلغ: املجند �سعد الدين �ساكر 

من لواء امل�ضاة احلادي ع�رش، الثاين.

من  عو�ش  ربيع  العريف  كلغ:   80 وزن   -

ال�رشطة الع�ضكرية، الأول.

الرقيب غ�سان زيتون من  كلغ:  وزن 90   -
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لواء الدعم، الثاين.

• تايكواندو:
- وزن 85 كلغ: العريف حامت حنا من لواء 

امل�ضاة الثاين، الثاين.

من  غالب  ج��ورج  اجلندي  كلغ:   63 وزن   -

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية، الثاين.

- اجلندي ماهر زيدان من لواء امل�ضاة الأول، 

الثاين.

- وزن 75 كلغ: املوؤهل علي كنعان من لواء 

امل�ضاة الثاين، الثاين.

من  فار�ش  الرقيب جورج  كلغ:   80 وزن   -

الع�سكرية،  ال�رضطة 

الثاين.

• مالكمة:
60ك��ل��غ:  وزن   -

عبا�ش  الأول  املعاون 

امل�ساة  ل��واء  من  طحان 

الثاين ع�رش، الأول.

حم��م��د  اجل������ن������دي   -

امل�ساة  ل��واء  من  غملو�ش 

ال�ضاد�ش الثاين.

وائ��ل  الأول  ال��ع��ري��ف  ك��ل��غ:   64 وزن   -

�ساهني من املركز العايل للريا�سة الع�سكرية، 

فوج  من  نا�ضيف  ح�ضن  الأول  والرقيب  الأول، 

املغاوير، الثاين.

- وزن 69كلغ: اجلندي اأحمد عثمان من فوج 

املدرعات الأول، الأول.

من  �ضلوم  جن��د  العريف  كلغ:   81 وزن   -

مديرية املخابرات، الأول.

نبيل  الول  العريف  كلغ:   91 فوق  وزن   -

الع�سكرية،  للريا�سة  العايل  املركز  من  ها�سم 

الأول.

اللوج�ستي،  اللواء  من  ربيع طراف  اجلندي   -

الثاين.

• مبارزة:
فيكتور  الأول  العريف  املبارزة:  �ضيف   -

فيا�ش من فوج التدخل الثاين، الول.

- العريف الأول جورج فيا�ش من لواء الدعم، 

الثاين.

- الرقيب الأول �ضفيق اخلوري، الثالث.

ج��ودة  اأب��و  ريتا  املدنية  ال�ضي�ش:  �ضالح   •
)منت�سبة اإىل املركز العايل للريا�سة الع�سكرية 

�ضمن فريق اجلي�ش للمبارزة( الأوىل.





الإفرادية  لبنان  بطولة  اأقيمت 

لألعاب القوى التي نظمها الإحتاد 

مدى  على  القوى  لألعاب  اللبناين 

 2011/7/14 )م��ن  اأي��ام  ثالثة 

ملعبي  ب��ن  م��ن��ه(   16 ول��غ��اي��ة 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة يف احل���دث  اجل��ام��ع��ة 

ونادي اجلمهور. وقد ح�ضد نادي 

 16 الطرق«  لعدائي  لبنان  »عرب 

و8  ف�ضيات  و7  ذهبية  ميدالية 

فريق  على  متقدًما  ب��رون��زي��ات، 

ميداليات   8 ح�سد  الذي  اجلي�ش 

ذهبية و14 برونزية وف�ضيات.

حققها  ال��ت��ي  ال��ن��ت��ائ��ج  وه��ن��ا 

ال��ع�����س��ك��ري��ون امل�����س��ارك��ون يف 

البطولة:

�ضباق 200مرت:   • 
���س��ع��ي��ب،  حم���م���د  اجل����ن����دي   -

الثالث.

���ض��ب��اق   •
400 مرت:

- اجلندي خالد من�ضور، الثاين.

- اجلندي علي الزغبي، الثالث.

• �ضباق 1500مرت:
- املعاون نقول مرتا، الأول.

- اجلندي علي �ضويدان، الثاين.

- اجل���ن���دي ع�����س��م��ت غ��زي��ري، 

الثالث.

• �ضباق 10000مرت:
عو�ش،  علي  الأول  الرقيب   -

الول.

- اجلندي حمزة حممود، الثاين.

- اجلندي بالل عوا�ضة، الثالث.

• �ضباق 10كلم م�ضًيا: 
عبد  ع��م��ر  الول  ال���رق���ي���ب   -

اللطيف، الثاين.

نا�رش،  م��ال��ك  الول  ال��رق��ي��ب   -

الثالث.

• وثب طويل: 
- العريف فوؤاد يونان، الثاين.

• رمي كرة حديد:
ها�ضم،  ج��ورج  الأول  العريف   -

الول.

- الرقيب الول حممد اخلطيب، 

الثاين.
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اجلي�ش يحرز بطولة لبنان العامة للفرق

...ويحقق نتائج جيدة يف بطولة لبنان الإفرادية لألعاب القوى

بطولة  لقب  اجلي�ش  فريق  اأحرز 

ل��ب��ن��ان ل��ل��ط��رق ب��األ��ع��اب ال��ق��وى، 

ملعبي  على  مبارياتها  جرت  التي 

وم��دي��ن��ة رفيق  اجل��م��ه��ور  ن����ادي 

)من  اجلامعية يف احلدث  احلريري 

منه(   30 لغاية   2011/7/28

ال�سيد  الإحت��اد  رئي�ش  ح�سور  يف 

الأندية  وروؤ���ض��اء  �ضهاب  اهلل  عبد 

وم�ضوؤوليها وريا�ضين.

وق���د ف���از ري��ا���ض��ي��و اجل��ي�����ش يف 

املركز الأول بن الأندية امل�ضاركة 

اأم��ا  83 ن��ق��ط��ة.  وذل���ك ب��ر���ض��ي��د 

الع�سكريون  حققها  التي  النتائج 

فقد جاءت على النحو الآتي:

• اإطاحة املطرقة:
- الرقيب الأول حممد اخلطيب، 

الثاين.

- العريف جورج ها�ضم، الثالث.

• وثب ثالثي:
النداف،  اأ�ضامة  الأول  الرقيب   -

الأول.

- العريف فوؤاد يونان، الثاين.

• 400 م حواجز:
- اجلندي خالد من�ضور، الثاين.

- اجلندي علي الزغبي، الثالث.

• �ضباق 500 مرت:
- اجلندي بالل عوا�ضة، الأول.

- اجلندي حمزة حممود الثاين.

رمي رمح:  • 
م��راد،  حممد  الأول  ال��رق��ي��ب   -

الثاين.

- الرقيب ماجد طاليع، الثالث.

• رمي كرة حديد:
- العريف بدري عبيد، الأول.

- الرقيب الأول حممد اخلطيب، 

الثاين.

• وثب عال:
- اجل��ن��دي م��ه��دي ال��ع��ي��داوي، 

الثاين.

• �ضباق 3000مرت مواقع:
- اجلندي علي �ضويدان، الأول.

- العريف ح�ضن قي�ش، الثاين.

• رمي قر�ش:
- العريف جورج ها�ضم، الول.

- اجلندي عالء يو�ضف، الثالث.

• وثب طويل:
- العريف فوؤاد يونان، الثاين.

ال���ن���داف،  ال��رق��ي��ب ا���س��ام��ة   -

الثالث.

• �ضباق 1500مرت:
- املعاون نقول مرتا، الأول.

- اجلندي علي �ضويدان، الثاين.

• �ضباق 10000مرت:
- اجلندي حمزة حممود، الول.

• �ضباق تتابع 4×100مرت:
- ح���ّل ك��ل م��ن ال��ع��ري��ف ف���وؤاد 

طالب  حممد  واجل��ن��دي��ن  ي��ون��ان 

املمددة  واملجند  فرحات  و�ضادي 

امل��رك��ز  يف  ح�سن  ح��م��زة  خ��دم��ات��ه 

الثاين.

• ترتيب الفرق:
بر�ضيد  اجلي�ش  فريق  الأول:   -

83 نقطة.

- ال���ث���اين: ف��ري��ق ع���ر ل��ب��ن��ان 

بر�ضيد 51 نقطة.

- الثالث: فريق الأن�ضار بر�ضيد 

52 نقطة.
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لبنان  بطولة  ترتيب  اجلي�ش  فريق  ت�ضّدر 

نظمها  وال��ت��ي  ال��ت��ج��ذي��ف  يف   2011 ل��ل��ع��ام 

 29  ،28 ب��ت��واري��خ  للعبة  ال��ل��ب��ن��اين  الحت����اد 

يف  ب��روت،  مرفاأ  حو�ش  يف  و2011/7/30 

ر�ستم  ح�سان  العميد  الإحت���اد  رئي�ش  ح�سور 

واأع�ضاء الهيئة الإدارية وروؤ�ضاء واأع�ضاء الأندية 

املن�ضوية لالحتاد وجمهور.

وقد �ضارك يف البطولة عدة اأندية منت�ضبة اإىل 

فريق  حقق  النهائي،  الت�ضنيف  ويف  الحت��اد، 

الأرغ��وم��ي��ر  �ضباق  يف  الأول  امل��رك��ز  اجلي�ش 

بر�ضيد 33 نقطة، من بن �ضتة اأندية م�ضاركة، 

كما حل اأوًل يف �ضباقات املاء بر�ضيد 76 نقطة.

وهنا النتائج الفنية للع�ضكرين:

•  �ضباق الأرغوميرت:
• وزن خفيف 1000م:

املغاوير،  فوج  من  عبود  ابراهيم  العريف   -

الأول.

اللوج�ضتي،  اللواء  من  جبور  روبر  العريف   -

الثاين.

- العريف جورج خمول من لواء امل�ضاة الثامن، 

الثالث.

• وزن ثقيل 1000م:
العايل  اخل��وري من املركز  م��ارون  الرقيب   -

للريا�ضة الع�ضكرية، الأول.

- العريف الأول ايلي مو�ضى 

من املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية، الثاين.

• �ضباقات املاء:
• فردي وزن خفيف 1000م:

- العريف ابراهيم عبود، الأول.

- العريف جورج خمول، الثاين.

• فردي وزن ثقيل:
- العريف الأول ايلي مو�ضى، الأول.

- املعاون الأول ح�ضن حمية، الثاين.

- الرقيب الأول حممد خالد، الثالث.

• زوجي وزن خفيف 1000م:
- حل العريفان ابراهيم عبود وروبر جبور يف 

املركز الأول.

- حل العريفان جورج خمول وري�ضار حداد يف 

املركز الثاين.

• زوجي وزن مفتوح 1000م:
- العريف الأول ايلي مو�ضى والرقيب مارون 

اخلوري يف املركز الأول.

- املعاون الأول ح�ضن حمية والرقيب الأول 

حممد خالد يف املركز الثاين.

• رباعي وزن مفتوح 1000م:
 حل كل من املعاون الأول ح�ضن حمية )قائد 

دفة( والرقيب مارون اخلوري والعرفاء: ري�ضار 

حداد، جورج خمول وروبر جبور يف املركز الأول.

ويف اخلتام، �ضلمت امليداليات اإىل الفائزين، 

بذل  على  وحثهم  ر�ضتم  العميد  هناأهم  وق��د 

لبطولة  ا�ستعداًدا  متارينهم،  يف  اإ�سايف  جهد 

ت�رشين  يف  �ضتقام  ال��ت��ي  ال��ع��ا���رشة  ال�ضتقالل 

الثاين املقبل، والتي �ضتحدد م�ضر امل�ضاركة 

الريا�ضية )�ضتجري يف قطر  العربية  الدورة  يف 

خالل �ضهر كانون الأول(. كما هناأ العميد ر�ضتم 

ا له دعمه الريا�ضة 
ً
اجلي�ش اللبناين بعيده �ضاكر

ب�ضكل عام وريا�ضة التجذيف ب�ضكل خا�ش، ول 

يف  الحتاد  ت�ساعد  التي  البحرية  القوات  �سيما 

ن�ساطاته.

اأح�����رز ���ض��ب��اح��و امل���رك���ز ال��ع��ايل 

ل��ل��ري��ا���س��ة ال��ع�����س��ك��ري��ة امل��راك��ز 

الثالثة الأوىل يف �ضباق جزيرة �ضيدا مل�ضافة 750 م الذي نظمته ال�سبكة الك�سفية يف البلدة �سمن 

ن�ضاطاتها البحرية. �ضارك يف ال�ضباق ريا�ضيون من عدة اأندية، وحّل بنتيجته كل من اجلندي وائل 

زيادة من ال�رشطة الع�ضكرية يف املركز الأول، تاله يف املركز الثاين العريف الأول �رشبل نقول من 

قاعدة بروت البحرية، ويف املركز الثالث العريف اليا�ش كرا من فوج التدخل الأول.

ال�ضيد  الثقافية  اللجنة  رئي�ش  األقى  اخلتام،  ويف 

كامل كزبر كلمة نّوه فيها بالروح الريا�ضية العالية 

اللبناين  اجلي�ش  وح��ّي��ا  ال�ضباق،  يف  للم�ضاركن 

من  و�ضّلم  اآب،  من  الأول  يف  عيده  حلول  مبنا�ضبة 

بعدها الكوؤو�ش اإىل الفائزين.

�ضّباحو اجلي�ش اأوائل �ضباق جزيرة �ضيدا 

دورة ريا�ضية يف كرة القدم 

اجلي�ش يف املركز الأول

�ضارك فريق اجلي�ش يف دورة ريا�ضية يف 

الريا�سي  التحرير  كرة القدم نظمها نادي 

-7-13 من  اعتباًرا  كفررمان  منطقة  يف 

الدورة  30 منه. ويف نتيجة  2011 ولغاية 

حّل اجلي�ش يف املركز الأول وهنا النتائج:

فريقا  لعب   ،2011  -7-13 -بتاريخ 

انتهت  م��ب��اراة  عبا  �ضباب  ون��ادي  اجلي�ش 

بالتعادل الإيجابي 2-2. 

مباراة  جرت   ،2011/7/17 بتاريخ   -

ب��ن ف��ري��ق��ي اجل��ي�����ش ون����ادي اخل��راي��ب، 

انتهت بفوز اجلي�ش بنتيجة 1- �ضفر.

فريقا  تبارى   ،2011/7/21 بتاريخ   -

اجلي�ش ونادي الغدير حاروف، وفاز اجلي�ش 

بنتيجة 2- �ضفر.

اجلي�ش  لعب   ،2011/7/26 بتاريخ   -

مباراة �ضد نادي �ضباب زفتا وفاز بنتيجة 

3- �ضفر.

لقاء  اأق��ي��م   ،2011/7/30 بتاريخ   -

بن فريقي اجلي�ش ونادي الغدير حاروف، 

وانتهى بفوز اجلي�ش بهدف مقابل ل �ضيء 

للفريق الآخر.

اجلي�ش يت�ضدر بطولة لبنان يف التجذيف





للريا�ضة  العايل  املركز  عّمم 

اجلي�ش  بطولة  نتيجة  الع�سكرية، 

والتي  »ج«،  للمجموعة   - ال��ق��وى  األ��ع��اب  يف 

على  و7\7\2011(   6 )يف  مبارياتها  ج��رت 

ملعبي بروت البلدي وثكنة يو�ضف الأ�ضطا يف 

كفر�سيما.

الع�ضكريون  حقهها  ال��ت��ي  النتائج  وه��ن��ا   

امل�ساركون:

• �ضباق 100 مرت:
احلر�ش  ل���واء  م��ن  �ضعيب  حممد  اجل��ن��دي   -

اجلمهوري، الأول.

- املجند املمددة خدماته �سادي فرحات من 

فوج التدخل الثالث، الثاين.

- اجلندي خالد من�ضور من لواء امل�ضاة الأول، 

الثالث.

• �ضباق 10000 مرت:
ل��واء  م��ن  ع��وا���ض��ه  ح�ضن  الأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�ش اجلمهوري، الأول.

- العريف الأول حممد العجمي 

من لواء امل�ضاة الثاين، الثاين.

- الرقيب الأول علي عو�ش من فوج التدخل 

الثالث، الثالث.

• وثب ثالثي:
ل��واء  ال��ن��داف م��ن  اأ���ض��ام��ة  الأول  ال��رق��ي��ب   -

احلر�ش اجلمهوري، الأول.

الثالث،  ال��ل��واء  من  يونان  ف��وؤاد  العريف   -

الثاين.

- الرقيب الأول داوود �رشور من لواء احلر�ش 

اجلمهوري، الثالث.

• اإطاحة املطرقة:
من  اخلطيب  حممد  الأول  الرقيب   -

لواء احلر�ش اجلمهوري، الأول.

ل��واء  م��ن  ح���دري  قا�ضم  ال��ع��ري��ف   -

امل�ضاة الثامن، الثاين.

من  ها�ضم  ج��ورج  الأول  العريف   -

معهد التعليم، الثالث.
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اجلي�ش بطل 

املرحلة الثانية 

لبطولة لبنان 

بالرماية

لواء امل�ضاة اخلام�ش بطل اجلي�ش يف كرة ال�ضّلة

نتائج بطولة اجلي�ش يف األعاب القوى للمجموعة »ج«

اأحرز فريق اجلي�ش يف الرماية املراكز الثالثة 

لبنان  بطولة  م��ن  الثانية  املرحلة  يف  الأوىل 

للرماية بامل�ضّد�ش، التي نّظمها الحتاد اللبناين 

احل��دث   - مغنوم  ن��ادي  يف  وال�ضيد  للرماية 

بتاريخي 2011/6/29 و2011/7/1.

امل�ضيف  النادي  ممثل  البطولة،  مباراة  ح�رش 

ال�����ض��ّي��د اأن���ط���وان اأب���و ج���ودة ومم��ث��ل��و الأن��دي��ة 

اللعبة، كما  امل�ضاركة وجمع غفر من م�ضجعي 

قادها احلكم الدويل ومدّرب املنتخب الوطني 

واحلكم  رعيدي  لوي�ش  ال�ضّيد  اجلي�ش  وفريق 

مارون �ضعد. وهنا النتائج:

- املالزم الأول �رشبل �ضماحة من فوج مغاوير 

البحر، الأول، مبجموع 553 نقطة.

- العقيد الركن عبد الكرمي ها�سم قائد فوج 

مغاوير البحر، الثاين، مبجموع 552 نقطة.

الثالث،  ال�سعدي،  فاتك  ال��رك��ن  العقيد   -

مبجموع 535 نقطة.

)بتاريخ  الع�ضكري  الريا�ضي  حل��ود  اإميل  العماد  الرئي�ش  جمّمع  يف  اأقيمت 

ممثل  بح�ضور  ال�ضّلة،  كرة  لعبة  يف  اجلي�ش  بطولة  نهائيات   ،)2011/7/30

قائد اجلي�ش العميد الركن جورج بطر�ش قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية 

و�ضباط من الألوية والوحدات وعدد كبر من الع�ضكرين.

اخلام�ش  امل�ضاة  ل��واء  فريَقي  جمعت  والتي  البطولة،  لهذه  النهائية  املباراة 

واللواء اللوج�ضتي، اأ�ضفرت عن فوز فريق لواء امل�ضاة اخلام�ش بلقب البطولة بعد 

اإحرازه نتيجة 57 مقابل 54 لفريق اللواء اللوج�ستي.



املناطق  يف  اأقيمت  اآب،  من  الأول  ملنا�ضبة 

جمعيات  نظمتها  ومباريات  �ضباقات  اللبنانية 

ري��ا���ض��ي��ة وب��ل��دي��ات واأن���دي���ة، ���ض��ارك فيها 

ريا�ضيون من قطع اجلي�ش واألويته.

• حبو�ش:
نظمت بلدية حبو�ش �سباق عيد اجلي�ش برعاية 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي.

امل�ضاة:  األوية  من  ع��داوؤون  ال�ضباق  �ضارك يف 

الأول، ال�ضابع، الثامن، التا�ضع، احلادي ع�رش ومن 

اللواء اللوج�ضتي اإىل جانب فريق اجلي�ش لألعاب 

القوى وفرق مدنية.

حمود  حمزة  اجلندي  من  كل  حّل  النتيجة  ويف 

الثاين اجلندي  الأول، تاله يف املركز  يف املركز 

بالل عوا�ضة، ويف املركز الثالث العريف ح�ضن 

قي�ش، وجميعهم من لواء امل�ضاة الأول.

• كفرزبد:
عيد  ملنا�سبة  �سباًقا  كفرزبد،  بلدية  نظمت 

امل�ضاة  ل��واء  من  ع���داوؤون  فيه  �ضارك  اجلي�ش، 

جانب  اإىل  ال��ث��اين  التدخل  ف��وج  وم��ن  الثالث 

مدنيني.

وهنا  الأوىل  املراكز  الع�ضكريون  اأح��رز  وق��د 

النتائج:

- الرقيب حممد احلاج من لواء امل�ضاة الثالث، 

الأول.

- الرقيب الأول راجي خطار من فوج التدخل 

الثاين، الثاين.

التدخل  ف��وج  م��ن  زي���دان  عي�سى  الرقيب   -

الثاين، الثالث.

• �ضنبلة اخلري:
را�ضد  وكاتيا  ���ض��وي��دان  علي  اجل��ن��دي  اأح���رز 

كاأ�ش العماد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، 

الذي  الثالث  ال�ضنوي  اخل��ر  �ضنبلة  �ضباق  يف 

مع  بالتعاون  القدامى  العدائن  ن��ادي  نظمه 

اجلي�ش وجمعية الأمل للمعوقن واحتاد بلديات 

قائده  وبرعاية  اجلي�ش  ال�ضقيف، مبنا�ضبة عيد 

ممثالً بالعقيد جوزف بطر�ش.

فيه  و���ض��ارك  كلم،   5 ال�ضباق  م�ضافة  بلغت 

الأول،  امل�ضاة:  األوية  من  ع��داوؤون 

ال�ضابع، الثامن والتا�ضع اإىل جانب 

ريا�ضين، وانطلق امل�ضاركون من 

اأمام بلدة ال�ضقيف - يحمر و�ضولً 

اإىل اأرنون، حيث كان يف ا�ضتقبالهم 

ممثل القائد وعدد من ال�ضباط.

وهنا نتائج الأوائل يف ال�ضباق:

• الذكور:
•  دون 13 �ضنة: باولو خياط.
•  14- 15 �ضنة: رالف غزال.

علي  ح�سني  �سنة:   17  -16   •
قره.

•  18- 19 �سنة: ح�سني خليفة.
علي  اجلندي  �سنة:   34 -20  •

�سويدان.

•  35- 39 �ضنة: املعاون نقول 
مرتا.

جو�ستان  ���س��ن��ة:   44  -40   •
�ضعراوي.

•  45- 49 �ضنة: مروان العربي.
•  50- 55 �سنة: جوي فاخوري.
•  56- 59 �سنة: مي�سال م�سلم.
•  65- 69 �سنة: عادل عرقجي.

•  فوق 80 �ضنة: رهيف نعيم.
• الإناث:

•  دون 17 �ضنة: �ضرين �ضماين.
•  18- 19 �ضنة: تال ووريل.

•  20- 34 �سنة: كاتيا را�سد.
•  35- 39 �ضنة: دانيا نا�رش.

•  40- 49 �ضنة: مرنا خياط.

•  فوق 50 �سنة: جاكي يونان.
ممثل  ق��دم  ال�ضباق،  خ��ت��ام  ويف 

قائد اجلي�ش العقيد جوزف بطر�ش 

الكوؤو�ش اإىل الفائزين.

ع��ري��ن-   GAG جت���ّم���ع   •
البرتون:

 - عربين   »GAG« جتّمع  نّظم 

ت�ضمن  ريا�ضًيا  ي��وًم��ا  ال��ب��رون، 

العميد  )ك��اأ���ش  ال�ضاحية  �ضباق 

 10 مل�ضافة  ج��ي��ن��ادري(  فرن�ضوا 

العمرية كافة، وذلك  كلم للفئات 

لألعاب  اللبناين  الحت���اد  ب��اإ���رشاف 

�آب/�أيلول

�أخبار ريا�ضية
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�ضباقات الأول من اآب 

يف املناطق



القوى ومباراة يف كرة الطاولة.

����ض���ارك يف ال�����ض��ب��اق ال�����ذي ج����رى ب��ت��اري��خ 

املدفعية  فوجي  من  ع��داوؤون   2011/7/24

الثاين واملدرعات الأول ولواء امل�ضاة العا�رش، اإىل 

اأندية، وذلك  اإىل عّدة  جانب ريا�ضين ينتمون 

�سخ�سيات  ح�����س��ور  يف 

وح�ضد  وفعاليات  ر�ضمية 

م��ن امل��واط��ن��ن. وج��اءت 

على  الع�سكريني  نتائج 

النحو الآتي:

- الأول: املجند املمّددة 

خ��دم��ات��ه حم��م��د ال�����س��ي��د 

ح�سني من فوج املدرعات 

الأول.

- الثاين: اجلندي ح�ضن 

جندي من فوج املدرعات الأول.

عمار  خ��دم��ات��ه  امل��م��ددة  املجند  ال��ث��ال��ث:   -

ال�ضيد، من فوج املدرعات الأول.

ويف كرة الطاولة، حّل يف املركز الأول الرقيب 

الأول ربيع جرج�ش من فوج املدفعية الأول، تاله 

من  اليا�ش  موري�ش  الرقيب  الثاين  املركز  يف 

فوج التدخل الأول.

الفائزين،  اإىل  الكوؤو�ش  �ضلمت  اخلتام،  ويف 

كما ت�ضّلم �ضابط الريا�ضة والرمي املالزم الأول 

حممد ترحيني كاأ�ًضا عربون �ضكر ووفاء للجهود 

التي بذلها اجلي�ش يف املحافظة على الأمن خالل 

الن�ضاط.

• بعلبك:
واملحال  املوؤ�ض�ضات  اأ�ضحاب  نقابة  نظمت 

ال���دويل  بعلبك  ���ض��ب��اق  ال��ب��ق��اع  يف  ال��ت��ج��اري��ة 

بتاريخ  وذلك  و5 كلم،  الثالث مل�سافة 8 كلم 

2011/7/17 يف مدينة بعلبك - راأ�ش العن، 

ومب�ضاركة عدائن من اللواء اللوج�ضتي وامل�ضاة 

ال�ضاد�ش واملركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية.

وجاءت نتائج العدائن الع�ضكرين على النحو 

الآتي:

•  �ضباق 8 كلم:
- اجلندي بالل عوا�ضة، الأول.

- اجلندي حمزة حممود، الثاين.

- املعاون نقول مرتا، الثالث.

•  �ضباق 5 كلم:
- الرقيب الأول علي عو�ش، الأول.

- اجلندي حممد الوز، الثاين.

• بحمدون:
باإ�ض�راف  الق�دامى،  الع�ّدائن  ن��ادي  اأق���ام 

مع  وبالتعاون  القوى  لألعاب  اللبناين  الت�حاد 

�ضباق  ب��ح��م��دون،  ب��ل��دي��ة 

مل�ضافة  بحمدون  �ضيف 

فيه  ���ض��ارك  ك��ل��م،  6و7 

ع�����������ّداوؤون م����ن ل�����واءي 

امل�������ض���اة احل�������ادي ع�����رش 

ومن  اجلمهوري  واحلر�ش 

للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز 

جانب  اإىل  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 

وع�������ّداءة  ع�������ّداء   300

ت���ت���ق���ّدم���ه���م ال�����ض��ف��رة 

ال��ري��ط��ان��ي��ة ال�����ض��ّي��دة 

فرن�سي�ش ماري غاي.

ويف نتيجة ال�ضباق، حّل اجلندي ع�ضَمت غريزي 

من لواء امل�ضاة احلادي ع�رش يف املركز الأول، ويف 

املركز الثالث الرقيب الأول زياد عون من لواء 

احلر�ش اجلمهوري.
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نادي  لتاأ�ضي�ش  ال�ضاد�ضة  الذكرى  مبنا�ضبة 

�ضالييه بيللو للرماية - الدكوانة، اأقيمت دورة 

9 ملم( للمحرفن  اللعبة )امل�ضّد�ش  وّدية يف 

للرماية  اللبناين  الإحت���اد  ب��اإ���رشاف  وال��ه��واة، 

اجلي�ش  فريق  ومب�ضاركة  وال�ضيد 

وح�ضد من الرماة الحتادين.

وهنا نتائج الدورة:

• فئة A للمحرفن، يد واحدة، 15 ملم:
من  خر�ش  اأب��ي  �ضبيب  الأول  امل��الزم  ح��ّل   -

مبجموع  الأول  امل��رك��ز  يف  البحر  مغاوير  ف��وج 

الثاين  امل��رك��ز  يف  ت��اله  نقطة،   187

العقيد الركن عبد الكرمي ها�سم قائد 

الفوج مبجموع 172 نقطة، ويف املركز 

الثالث املالزم الأول �رشبل �ضماحة من 

الفوج نف�ضه مبجموع 169 نقطة.

• فئة  B للهواة:
الأول،  املركز  يف  ح��رب  نبيل  ح��ّل   -

تاله يف املركز الثاين طوين جّبور، ويف 

املركز الثالث جوزف عجاقة، وجميعهم 

من نادي �سالييه بيللو.
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اجلي�ش ي�ضارك يف بطولة العامل لالألعاب الع�ضكرية يف الرازيل

... وي�ضارك يف دورة نادي �ضالييه بيللو

واأل��ع��اب  امل��ب��ارزة  يف  اجلي�ش  فريقا  ���ض��ارك 

لالألعاب  اخلام�ضة  ال��ع��امل  بطولة  يف  ال��ق��وى 

اعتباًرا  ال��رازي��ل  يف  اأقيمت  التي  الع�ضكرية 

من 14-7 –2011 ولغاية 26منه، وذلك اإىل 

جانب 23 دولة. 

تاألفت البعثة من قائد املركز العايل للريا�ضة 

ممثالً  بطر�ش  جورج  الركن  العميد  الع�ضكرية 

والعقيد  للرماية،  ال��دويل  الع�ضكري  املجل�ش 

جورج الهد من املركز نف�ضه وعدد من ال�ضباط 

ال�ضباعي  اأحمد  وامل��ع��اون  امل�ضاركة  وال��ف��رق 

وهنا  البعثة.  يف  ال��ق��وى  األ��ع��اب  فريق  م���دّرب 

النتائج:

• �ضيف املبارزة:
• الت�ضنيف الإفرادي:

�ضفيق  الأول  الرقيب   -

امل�ساة  ل���واء  م��ن  اخل����وري 

التا�سع، يف املركز ال�ساد�ش 

والع�رشين.

- العريف فيكتور فيا�ش 

يف  الثاين،  التدخل  فوج  من 

املركز ال�ضاد�ش والثالثن.

ج��ورج  الأول  ال��ع��ري��ف   -

ال�سابع  امل��رك��ز  يف  ال��دع��م،  ل���واء  م��ن  فيا�ش 

والثالثن.

• ت�ضنيف الفرق :
من  ع�رش  احلادي  املركز  اجلي�ش يف  فريق  حّل 

بني 23 دولة م�ضاركة يف البطولة.

• األعاب القوى:
الأول  العريف  م��واق��ع:  م��ر،   300 �سباق   -

حممد العجمي من لواء امل�ضاة الثاين، يف املركز 

الع�رضين.

- �سباق 5000 مر: الرقيب اأحمد الدركو�ضي 

من لواء احلر�ش اجلمهوري، يف املركز اخلام�ش 

والثالثن. 

عي�سى  عمر  اجلندي  مرت:   10000 �سباق   -

الثامن  املركز  يف  اجلمهوري،  احلر�ش  لواء  من 

والع�رشين.

- �ضباق ماراتون: الرقيب الأول ح�ضن عوا�ضة 

الثالث  املركز  يف  اجلمهوري،  احلر�ش  لواء  من 

والع�رشين.

- رمي كرة حديد: العريف الأول بدري عبيد 

من لواء احلر�ش اجلمهوري، يف املركز ال�ضاد�ش.

لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  ف��ري��ق  ���ض��ارك 

نّظمها  التي  احل�����ض��ام(  )�ضيف  للمبارزة 

الإحتاد اللبناين لّلعبة يف نادي مون ل�ضال 

الرقيب  بنتيجتها  وح��ّل  �ضعادة،  عن   -

وم من فوج التدخل الرابع 
ّ
الأول رائد بو كر

يف املركز الثاين، تاله الرقيب الأول طارق 

املركز  يف  الأول  التدخل  ف��وج  م��ن  مهنا 

اخلام�ش.

ق��اد امل��ب��اري��ات ك��ل م��ن احل��ك��م ال��دويل 

العقيد مي�ضال يو�ضف من منطقة ال�ضمال، 

واحلكم الحتادي املعاون زياد اجللبوط من 

فوج التدخل الثالث.

بطولة لبنان العامة 

يف �ضيف احل�ضام
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املتقاطعة  ال��ك��ل��م��ات  م�شابقة 

ت��ق��دم��ه��ا »اجل��ي�����س« ل��ق��رائ��ه��ا 

جوائز  فيها  للفائزين  وتخ�ش�س 

مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على 

اربعة فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري 
مقتطعة من املجلة، ويكتب احلل بخط 

وا�شح داخل املربعات وتر�شل ال�شفحة بكاملها مع احلل.

• تر�شل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س - الريزة - 
مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« - »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

• با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة باليد يف ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.
• اآخر موعد لقبول احللول 15 اأيلول 2011.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
سا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
ــ
�س

اأفقًيا:

من  االأول  يف  ب��ه  نحتفل   -1

وط��ن��ن��ا  ال���وط���ن،  ���س��ي��اج  اآب، 

. حلبيب ا

اأوروب��ي��ة،  دول���ة  ���س��ي��ف،   -2

وارتفع. �َسما  وناجًزا،  كامالً 

القوم  رئي�س  العائ�س،   -3

وم���ق���دام���ه���م، ل��ق��ب��ه احل��ك��ي��م، 

عربية. اإمارة 

رج��ل  اع��رف��ت،  خ�����س��ب،   -4

���س��ع��ي��ف، ف��ه��د، ن��ف��خ م��ن��خ��ره 

. غيًظا

اأو�سرالية،  ممثلة  حالًيا،   -5

. للنفي

كوبا. عا�سمة  �سقي،   -6

عملة  الثوب،  يد  يناُه، 
َ
راأ  -7

بان. اليا

دول����ة  ِرب��������اط،  �����ش����ك،   -8

املقايي�س. من  اآ�سيوية، 

َحّب  �شجعان،  يق�شدونهُ،   -9

غليًظا. ُيطحن  كالقمح 

عا�سمة  البقاع،  يف  بلدة   -10

 ، ولينّ طرينّ  ال�سمالية،  ايرلندا 

اأوروبي. نهر 

اأدي��ب  نا، 
نّ
وي�رس يفرحنا   -11

عندك. عبا�سي،  ولغوي 

م���اأوى  اآج����ل،  ن��ق��ي�����س   -12

القارات. اإحدى  الدجاج، 

اإ���س��م  ���س��ي��ن��ي،  م���رف���اأ   -13

اأناتول  الفرن�سي  االأديب  عائلة 

ال�سمال. يف  بلدة  فران�س، 

مل��ع��رف��ة  ل����ة  �آ ���ش��ب��ي��ه،   -14

بالَيد. اأعَطت  الهواء،  �سغط 

عن. بعَدت  ب�ِ،  �أطالب   -15

... -16

وف��ي��ل�����س��وف  ك���ات���ب   -17

من  لنجاة  اأغنية  راحل،  فرن�سي 

الوهاب. عبد  حممد  اأحلان 

اأع��ر،  ���س��وري،  روائ���ي   -18

موؤجل. قر�س 

يف  بلدة  لبنانية،  ممثلة   -19

مقاتلة. طائرة  ال�سوف، 

ح��ائ��ط،  ع��ن��د،  ك���وه 
َ
ت���ر  -20

ر�حل. هندي  �شاعر 

تقابل  الثياب،  اإرت��دى   -21

����س���ي���وي���ة،  وت���ق���ات���ل، دول�����ة اآ

وه. للتاأ

عمودياً:

جيو�ش  م�����ري،  مو�شيقار   -1

كثرية.

فرن�سية  ممثلة  ي��ف��رح��ون،   -2

ولدت العام 1955.

3- ذَلّ وطاأطاأ ر�أ�شه، يخِوّفوَنهُ، 

�ريعة.

4- مرفاأ اأو�سرايل، عادوا اإلينا 

يف االأمر، تيبنّ�س.

من�سوي،  مو�سيقي  مقدار،   -5

اأدركت.

راحل،  لبناين  ومفكر  اأديب   -6

اأ  فيل�سوف عربي قدمي، بيت، تهَينّ

للحملة يف احلرب.

7- ي�شاِدف ويرى، �أرَقّ �ل�ِشعر، 

�أ�َشد، �شحقها �شحًقا �شديًد�.

 ، ورَقّ �شعَف   ، و���ش��َقّ ج��رَح   -8

م�سهورة  اأغنية  تاهيتي،  يف  مطار 

لفريق �لبيتلز.

م��ن،  ويتمكنون  يغلبون   -9

ذئب، بحر من �أبحر �ل�شعر.

10- تناول وبلع الطعام، مرفاأ 

يف الرازيل، مطربة لبنانية راحلة.

اإكت�سف  فرن�سي  طبيب   -11

ن��ُت��م،  دونّ ال�سدر،  فح�س  م�سماع 

بحر، عط�َس.

�سلبة  ح��ج��ارة  ب��ح��وزت��ي،   -12

تعرف بال�سوان، جدنّت وتعبت يف 

العمل، مئة عام.

والية  م�سيته،  يف  يتثاقل   -13

اأمريكية.

ملك  ي��ق��ف��ل،  �أْم����ره����م،   -14

روماين �شابق.

�ملبَتّل،  و�شعيف،  خاِفت   -15

و�َشى، للنهي.

يف  بلدة  ومازحنا،  داعبنا   -16

�جلنوب، �آِجر.

و�شاعر  �أدي����ب  ���ش��ح��َب،   -17

. لبناين راحل، ير�سنّ احَلبنّ

ة، من  نوتة مو�سيقينّ اأَجل،   -18

�شعر�ء �ملهجر، علَم وعرف.

�ل��ذي يحب ذ�ت��ه مع عدم   -19

الثاين  االإ�سم  الغري،  يف  التفكري 

��ت  الأدي�����ب ل��ب��ن��اين راح�����ل، م�����سَ

وان�رسَمت، اأمرية بريطانية راحلة.

بعد  اأن�سَط  فرن�سي،  مرفاأ   -20

بي، ُيخِلّ�شهُ ِمن.
ْ
فتور، لقب َغر

الفائزون

• املوؤهل ح�شن م�شلم
اللواء التا�سع.

• اجلندي روي ا�شطفان
ال�سوؤون اجلغرافية.

• اجلندي عبا�س دغمان
اللواء الثاين.

• داين كميل �شليمان
بعبدا - ال�رساي.
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بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

اإىل  املدعّوين  ح�ضور  توا�ضل  اللبناين،  اجلي�ش  عيد  يوم  اآب،  من  الأّول  يف 

تخريج  بفرحة  العيون  وتكحيل  بالعيد،  الحتفال  حل�ضور  احلربّية  املدر�ضة 

مراعاة  العريقة  الع�سكرّية  املدر�سة  تلك  يف  الّتقاليد  حتّتم  اجل��دد.  ال�سّباط 

الأ�ضول واحرتام الأنظمة التي ياأتي يف مقّدمها التقّيد بلحظات الوقت ودقائقه 

وثوانيه. و�ضل قائد اجلي�ش، ثم ح�رض وزير الدفاع، ثم رئي�ش احلكومة، فرئي�ش 

املجل�ش النيابي. وختاماً رئي�ش اجلمهورية. وكانت املو�ضيقى الع�ضكرّية تعزف 

اّلذي  اجلي�ش،  علم  اأّما  والّتعظيم.  والّتكرمي  ال�ضتقبال  مقطوعات  ذلك  خالل 

اجلميع  يغمر  مبتهجاً،  زاهياً  املحّدد،  املكان  يف  يرفرف  فكان  الو�ضول،  يف  بّكر 

الالمعة  ال�سّباط  التالمذة  اإىل  بابت�سامته  ويتوّجه  معانيه،  و�سمّو  بن�ساعته 

يف  املت�سّبب  بالعرق  وجملّوة  والكرامة  بالعّزة  م�رشقة  جباه  كنف  يف  عيونهم 

والوحدات  املدعّوين  بني  ينتظرون  كانوا  الأهل  الالهب.  املتوّهج  اليوم  ذلك 

بزوغ  يوم  ج، 
ّ
الّتخر يوم   :

ّ
الأغر اليوم  لإحياء  تتاأّهب  الع�ضكرّية 

ال�ّساخمة. ال�ّسلبة  الأكتاف  فوق  الّنجمة 

وال�ّسمت  الأخ�رش،  امللعب  اإىل  الب�رش  �ساخ�ص  اجلميع  وفيما 

ال��ّن��داءات  لنجاح  مت��ري��راً  كلها،  الأف����واه  اإىل  ال��ي��دي��ن  مي��ّد 

الرّتقيات،  مرا�ضيم  وتللالوة  الع�ضكرّية  والأوامللر  الّتمهيدية 

يف  ال�ّضيوف  عللادات  غري  على  متاأّخراً  ال�ّضيوف  اأحللد  و�ضل 

اأف�ضحوا  �ضميني 
ّ
الر اأّن  يف  كان  العجب  الكبرية.  الحتفالت 

وتلّفت  وباحرتام.  املن�ّسة،  مقّدم  يف  املتاأّخر  لل�ّسيف  فوراً 

مل  عتب.  اأو  انتقاد  اأو  لوم  هناك  يكن  مل  والإعجاب.  �سا 
ّ
الر بعني  ال�سيف  اإىل  اجلمهور 

اأن ي�سل  لّلبناين  ليقول على عادته: هه، ل ميكن  الكبري  ال�سيف  يد  �ساعة  اإىل  اأحد  ينظر 

مربراته  فله  الكبري  ال�سيف  يح�رش  مل  كال  ذلك.  من  �سيء  يح�سل  مل  املحّدد!  الوقت  يف 

اأبنائهم،  ج 
ّ
تخر فرحة  الأهل  م�ضاركة  ي�ضتطع  مل  الذي  اللبناين  النهر  الوّزاين،  اإّنه  الكبرية. 

الوطن  اأر�ص  اإىل  الّتقدم  حاولت  عدّوة  اإ�رشائيلية  دورّية  برّد  بالده  جنود  مع  �ُسغل  فلقد 

يف يوم اجلي�ص ولبنان، وكاد اأن يتلّون ماوؤه بالقاين لو تطورت الأمور اإىل الأ�سواأ، وهو ل 

لها. اجلي�ش  وبوا�ضل  يهابها، 

اأر�ضاً مقفرة كما كان يظّن، و�ضقط افرتا�ضه  اآمال العدّو، فهو مل يلَق  يف الّنهاية خابت 

فان�سحب  الفّيا�سّية،  يف  الع�سكري  بالحتفال  م�سغولة  باأكملها  الع�سكرّية  املوؤ�ّس�سة  اأّن 

حّياً  كان  املفرت�ص  ال�ّسهيد  لكّن  لبنان،  جي�ص  من  �سهيد  ل�سقوط  ي��رّوج  وراح  وابتعد، 

لو  ه��وؤلء  نفو�ص  يف  بالتاأكيد  حياً  �سيبقى  وه��و  رفاقه،  مع  بال�ّسالمة  الّتهنئة  يتبادل 

ال�رّضف. �ضاحة  ا�ضت�ضهد يف 

الحتفال  مبهّمتني:  القيام  ي�ضتطيع  ل  الّلبناين  اجلي�ش  اأّن  لإ�رضائيل  اخليال  زّين  لقد 

واأّن  وي�ضّبعها،  املهمات  يثّلث  اجلي�ش  هذا  اأّن  قادتها  بال  عن  وغاب  الأر�للش،  وحماية 

واحللدة،  بعني  النوم،  فرتة  يف  نام  لو  وينام،  بعينني،  الوطن  حماية  على  ي�ضهر  جندّيه 

كما يف  والأمان،  ال�ّسلم  تنظر وحتّدق، يف  البندقّية،  عند م�سوبة  نظرها  تثّبت  فهناك عني 

احلرب واخلطر.

الوّزاين
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