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ويف  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برعاية 

من  جديدة  دفعة  احلربية  الكلية  جت 
ّ
خر ح�سوره، 

وليد  ال�سهيد  الرائد  »دورة  ال�سباط.  التالمذة 

ميني  اأق�����س��م��وا  متخرًجا   245 �سّمت  ال�����س��ع��ار« 

قائد  اإليه  دعا  مهيب  احتفال  يف  للبنان،  ال��والء 

اجلي�س، وح�رصه اأركان الدولة و�سخ�سيات �سيا�سية 

ودبلوما�سية وع�سكرية وروحية واأكادميية، باالإ�سافة 

اإىل االإعالميني وذوي املتخرجني.

يف »اأمر اليوم« ال�سادر ع�سية االأول من 

اآب، �سّدد القائد على اأن اجلي�س �سيمنع الفتنة من 

االنتقال اإىل داخل لبنان وحتويل الوطن اإىل �ساحة 

ترتجم فيها اخلالفات... كما اأنه لن ي�سمح باإقامة اأي 

منطقة عازلة خارجة عن �سلطة الدولة.
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يف احتفال تخريج ال�سباط يف االأول من 

اأّكد رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان  اآب، 

اأن اجلي�س هو القوة القادرة والعادلة التي تعمل 

واالأنظمة  القوانني  من  املنبثقة  ال�سوابط  ظل  يف 

ي�سدر  اأن  الق�ساء  على  اأن��ه  معترًبا  وال�����رصائ��ع... 

االأحكام على الذين اعتدوا على املوؤ�س�سة الع�سكرية.

4
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اأيها ال�ضباط املتخرجون

تاريخ  املحطات  وبع�ض  حم��ط��ات،  التاريخ 

�سبعة  قبل  ال��ي��وم  ه��ذا  مثل  يف  ب��ذات��ه.  ق��ائ��م 

ت�سّلم   ،1945 اآب  من  الأول  يف  عاًما،  و�ستني 

ذلك  ومنذ  والعلم،  املوؤ�س�سة  اجلي�ض  موؤ�س�ض 

الت�ساًقا  والأك��ر  الأط��ول  الف�سل  بداأ  التاريخ 

تاريخ  يف  وال��وف��اء  والت�سحية  ال�رشف  مبعاين 

لبنان احلديث. تغريت �سيغة احلكم والتوازنات 

وتبدلت العهود، وبقي اجلي�ض حافًظا للميثاق 

�سنوات  خ��ال  القامت  ال�ستثناء  اأم��ا  والعهد. 

الكربى، فولد من خطيئة �سل  الوطنية  املحنة 

اجلي�ض وتغييبه. فعندما ا�ستهدفت املوؤ�س�سة 

وحامية  للوحدة  ك�سامنة  وعطلت  الع�سكرية 

للوطن واملواطنني، اأعطيت اإجازة املرور لاأمن 

امل�ستعار الذي ا�ستحال و�ساية لرعاية الو�سع 

القائم لفرتة ثاثني عاًما.

الأجنبية  احلماية  دولة  من  النعتاق  حلظة  يف 

حماية  مب�سوؤولية  اجلي�ض  اأم�سك  والن��ت��داب، 

بعد  الو�ساية  انتهاء  وعند  امل�ستقل.  لبنان 

ال�ساحات  اجلي�ض  حمى  ال��ع��دو،  م��ن  التحرير 

واملختلفة  امل�ساعر  املتناق�سة  املتقابلة، 

اإىل  النتقال  واأمن طريق  ال�سعائر وال�سعارات، 

احلرية وا�ستقالية القرار.

اأيها ال�ضباط املتخرجون

على  واقف  زمن  يف  اليوم  ال�سيوف  تتقّلدون 

فيما  التاريخ،  يت�سارع  حيث  امل�سائر  حافة 

ال�سعوب املطالبة باحلرية والعدالة الجتماعية 

و�سع  وحت���اول  ال�سيا�سية  خياراتها  تتلم�ض 

امل�ساعب  تعرت�سه  مل�ستقبل  الأ�سا�ض  احلجر 

احلداثة  م�ستلزمات  بني  التوفيق  واإ�سكالت 

وال��رغ��ب��ة يف ال��ت��ق��ل��ي��د. وه���ا ه���ي ال��ت��ح��ولت 

بالعنف،  امل�سوبة  العربي،  العامل  يف  التاريخية 

بعده  يف  ال��ل��ب��ن��اين  ب��ال��ن��م��وذج  اأخ����رًيا  تلتحق 

طاملا  وال���ذي  ال��دمي��وق��راط��ي��ة  على  املنفتح 

وتقاليدها.  املنطقة  عادات  على  �سذوًذا  ظهر 

فيوم كانت اجليو�ض ت�سقط 

يف  ال�سلطة  كانت  الأنظمة، 

�سناديق  م��ن  تنبثق  لبنان 

القرتاع. ويوم كانت الأقوال 

الناهية  والأوام�����ر  امل��ن��زل��ة 

كان  وقانونه،  احلكم  مرجع 

اللبناين  امل���دين  ال��د���س��ت��ور 

القانون الأ�سمى للجمهورية، 

القوى  من  وحمرتًما  م�ساًنا 

الع�سكرية ال�رشعية.

بقي  الإن��ق��اب��ات  ع�����رش  يف 

اجل��ي�����ض ق��ل��ب ال��وط��ن، ويف 

زمن طغيان الأنظمة حافظتم 

عز  ويف  ال��ع��ام  ال��ن��ظ��ام  على 

حفظتم  ال�����س��ل��ط��ة  ���س��ط��وة 

واملوؤ�س�سات.  للدولة  الولء 

فار�سة  تنقلب،  الأدوار  اإنها 

جديدة.  وحت��ّدي��ات  م�سارات 

ومن املفرت�ض بهذا التغيري يف البيئة املحيطة 

الدميوقراطية  ممار�ستنا  لتح�سني  يدفعنا  اأن 

واأم��ن��ن��ا  ال��وط��ن��ي  وف��اق��ن��ا  دع��ائ��م  ولتح�سني 

الج��ت��م��اع��ي وت��ع��زي��ز م��وق��ع��ن��ا ودورن�����ا على 

يحتم  قد  مما  وال��دويل،  الإقليمي  ال�سعيدين 

عليكم ممار�سة دور اأكرب واأكر طليعية يف ظل 

كما  ال�سرتاتيجية.  التوازنات  تبّدل  احتمال 

تبدو لنا احلاجة ملحة لو�سع ا�سرتاتيجية وطنية 

للدفاع تتم من �سمنها معاجلة مو�سوع ال�ساح، 

ا�سرتاتيجية ترتكز على اجلي�ض اللبناين وجتمع 

للت�سدي  والرادعة  املقاومة  الوطنية  القدرات 

ملخططات العدو ال�رشائيلي.
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كلمة الرئي�ش

رئي�ض اجلمهورية يف احتفال تخريج ال�سباط

اجلي�ش واحد للجميع وهو اجلميع يف واحد

اأكد رئي�ش اجلمهورية العماد مي�ضال �ضليمان اأن اجلي�ش هو القوة القادرة والعادلة 

التي تعمل يف ظل ال�ضوابط املنبثقة من القوانني والأنظمة وال�رشائع... معترًبا اأنه على 

الق�ضاء اأن ي�ضدر الأحكام على الذين اعتدوا على املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية.

يف ما ياأتي كلمة رئي�ش اجلمهورية يف احتفال تخريج ال�ضباط مبنا�ضبة الأول من اآب.
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اأيها ال�ضباط املتخرجون

الدفاع  قانون  من  الأوىل  امل��ادة  حددت  لقد 

مهمات الدفاع الوطني »باإعداد الدفاع امل�سلح 

حلماية اأرا�سي اجلمهورية اللبنانية واملحافظة 

الباد من كل تعّد داخلي وخارجي  على �سامة 

واإع���داد الأم���ة وال��ب��اد لأداء واج��ب ال���ذود عن 

كيان الوطن املقد�ض«. اإنطاقا من هذا الإطار 

كنف  يف  القاطن  اجلي�ض  دور  يف  البحث  يجوز 

الذي  الوطن  ل�سورة  الأخ��ري  واحلافظ  العلم، 

من  اللبنانيون،  اأيها  به  وحلمتم  فيه  ول��دمت 

ال�سل�سلة  اأعايل  الكبري ومن  النهر  اإىل  الناقورة 

اأن اجلي�ض ل  البحر املتو�سط. غري  اإىل  ال�رشقية 

بيئة  توفري  دون  من  مهماته  اإمت��ام  ي�ستطيع 

و�سعها  التي  البدهيات  اإىل  مرتكزة  وطنية 

ومنا�سبات خمتلفة،  باأ�سكال  املوؤ�س�سون  الآباء 

»اإع��ان  يف  وتاأكيده  �سياغته  اأعيد  ما  واآخرها 

تبقى  كما   .2012 حزيران   11 بتاريخ  بعبدا« 

احلاجة قائمة باإحلاح اإىل دعم اجلي�ض وجتهيزه 

بالعتاد وبالأ�سلحة املتطورة والهادفة.

ويف عيد اجلي�ض نقول:

امل�سرتك  وال�سيا�سي  الإن�ساين  للعي�ض  نعم 

للتعاي�ض  ل  لكن  والقيم،  الثوابت  قاعدة  على 

بني دويات ومنعزلت اجتماعية وطائفية تنمو 

على هام�ض الدولة وعلى ح�ساب وحدتها.

ب�سيغة  الوطني  ال��دف��اع  يف  للم�ساركة  نعم 

وم�ستلزمات  الد�ستور  اإطار  يف  عليها  متوافق 

الوفاق الوطني وقرارات ال�رشعية الدولية، لكن 

الر�سمية  ال�رشعية  والقوى  اجلي�ض  مع  �رشاكة  ل 

القوة  بعنا�رش  والت�رشف  وال�سيادة  الأم��ن  يف 

التي هي حق ح�رشي للدولة، ل لل�ساح املنت�رش 

ع�سوائًيا ول لل�سغط على الزناد لأهداف خارجة 

عن التوافق الوطني.

امل��رن،  وال��ف��ك��ري  ال�سيا�سي  ل��ل�����رشاع  نعم 

امل��ن��ف��ت��ح وامل���ف���ت���وح ع��ل��ى ح���ق الخ���ت���اف 

الرحبة، ول  الثقافة  اآفاق  الدميوقراطي، وعلى 

للعقائد املعطلة للحرية وللراأي الآخر يف جمتمع 

متعدد ثقافًيا ودينًيا كلبنان. 

وعن  املحاور  �سيا�سة  عن  لبنان  حلياد  نعم 

ت�سكل  التي  والإقليمية  العربية  ال�����رشاع��ات 

ول  اأنف�سهم،  اللبنانيني  ب��ني  ت��ن��ازع  مو�سع 

العرب  وق�سايا  حميطه  ع��ن  لبنان  لتحييد 

الفل�سطينية  الق�سية  منها  �سيما  ل  املحقة، 

والتفاعات  الاجئني  مع  وجداننا  يف  املقيمة 

على اأر�سنا منذ اأربعة و�ستني عاما، مع حر�سنا 

الدائم على العدالة واإقرار حق العودة ورف�ض 

اأي �سكل من اأ�سكال التوطني.

اأيها ال�ضباط املتخرجون

ال��واج��ب  ولأن  ال��ف��راغ،  ت��اأب��ى  الطبيعة  لأن 

تقبل  لن  الدولة  فاإن  اعتبار،  اأي  فوق  الوطني 

اجلي�ض  باإجبار  ظ��رف  اأي  ويف  ذريعة  اأي  حتت 

لبنان.  من  بقعة  اأي  يف  واجبه  عن  التخلي  على 

فحيث اجلي�ض ل ت�سّيب ول احتال. ولقد اأثبتت 

جتربة العقود املن�رشمة اأن اأي منطقة ينزع عنها 

اأ�سكال  جلميع  مك�سوفة  ت�سبح  اجلي�ض  غطاء 

الت�سيب والعدوان. فا يخطئّن اأحد يف التقدير 



الثاثني  ال�سنوات  جتربة  حيث  احل�ساب  اأو 

دور  تهمي�ض  عندما مت  مريرة،  كانت  املا�سية 

اجلي�ض يف الدفاع عن اجلنوب.

مواكبة  اجلنوب  التزامه يف  اجلي�ض  �سيوا�سل 

القرار  تطبيق  ا�ستكمال  يف  اليونيفيل  عمل 

الرقم 1701 والت�سدي للخروقات التي يقوم 

ا.
ً
ا وبحر

ً
بها العدو ال�رشائيلي جًوا وبر

ورع��اي��ة  امل��واط��ن��ني  ح��م��اي��ة  يف  و�سي�ستمر 

ومنع حتويل  �سوريا  مع  احلدود  على  النازحني 

لل�ساح  ا 
ً
م��ق��ر اأو  ا 

ً
مم���ر اللبنانية  الأرا����س���ي 

وامل�سلحني تطبيًقا ملبادىء اإعان بعبدا وقرار 

ولأح��ك��ام   2012 مت��وز   9 يف  ال����وزراء  جمل�ض 

القانون الدويل.

ملخاطر  التح�سب  ع��ل��ى  ���س��ي��واظ��ب  ك��ذل��ك 

لإحيائه،  �سعي  قام  ما  اإذا  وحماربته  الإره��اب 

والعمالة،  التج�س�ض  �سبكات  تفكيك  وعلى 

ال�رشعية  والأجهزة  الداخلي  الأمن  وموؤازرة قوى 

الأخرى يف ال�سهر على الأمن على كل الأرا�سي 

اللبنانية.

بتاأييد اجلي�ض  اأي �سعي لا�ستئثار  لن يفيد 

دون  من  فئة  اإىل  النحياز  اإىل  ودفعه  وحمبته 

تغطية  يف  نية  اأي  �ستف�سل  وك��ذل��ك  اأخ����رى، 

ظل  يف  والأم��ن،  اجلي�ض  اإىل  م�سيء  اأو  مرتكب 

توفري  بعدم  ومفرت�سة  معلنة  �سيا�سية  اإرادة 

معادلة  ه��ن��اك  للمعتدين.  الغطاء  ه��ذا  مثل 

العدل. ميزان  الأمن و�سيف  دقيقة بني ميزان 

الأمن ل يعني توازن الفو�سى وتق�سيم الأمن، 

الظلم  العدل ل ي�ساوي بني قطع دابر  و�سيف 

وفتح �سبيل احلق. 

التي  والعادلة  القادرة  القوة  هو  اجلي�ض  اإن 

القوانني  ال�سوابط املنبثق�ة من  تعمل يف ظل 

ويقبل  احل�س�اب  ي���وؤدي  وال�����رشائ��ع.  والأن��ظ��م��ة 

والق�س�ائية  القانونية  ب��ال��ط��رق  املحا�سبة 

عليها  تن�ض  ال��ت��ي  امل�سلكية  والإج�������راءات 

ول  يبني  يعتدي،  ول  يحمي  واجلي�ض  اأنظ�مته، 

ول  احل��ق  على  يحافظ  يدمر،  ول  يعمر  يهدم، 

يغت�سب حًقا.

على  ال�سعب،  كل  اللبناين،  ال�سعب  وبا�سم 

اعتدوا  الذين  على  الحكام  ي�سدر  اأن  الق�ساء 

تردد  دون  من  وذلك  اجلي�ض  على  تطاولوا  او 

اأي نوع كان. واجلي�ض  او ح�سابات من  او خوف 

بامتياز  اللبنانية  الوحدة  يج�سد  �سيء  قبل كل 

واجلنود  ورت��ب��اوؤه  �سباطه  وب�����رشًي��ا.  جغرافًيا 

اإىل كل الطوائف واملذاهب واملناطق  ينتمون 

والطبقات، ومتتلك فوؤادهم والقناعات، ثقافة 

عزته  اأج��ل  من  والت�سحية  الوطن  اإىل  النتماء 

وعنفوانه. هو اجلي�ض فوق الطوائف واملذاهب 

ال�سلطة  ق���رار  ي��ل��ت��زم  وال��ف��ئ��ات،  والأح�����زاب 

واحل��ري��ات  الدميوقراطية  يحمي  ال�سيا�سية 

جي�ض  ل  للوطن  جي�ض  ه��و  الن�����س��ان.  وح��ق��وق 

للنظام. اإنه واحد للجميع واجلميع فيه واحد.

اأيها ال�ضباط املتخرجون

اأيها اللبنانيون

اإن البتعاد عن اخليارات الق�سوى والرهانات 

فا  امل�سري.  وقيادة  احلكم  يف  حكمة  القاتلة 

الأهلي،  التوتر  تفاقم  يعززها  اإ�رشائيل  مقاومة 

تتحقق  وال���س��ت��ق��ال  وال��ك��رام��ة  ال�سيادة  ول 

من  وق��درات  اأزم��ات  با�سترياد  �سمحنا  ما  اإذا 

ليوؤكد  بعبدا«  »اإع��ان  جاء  وقد  احل��دود.  خارج 

الوطنية  الوحدة  باأهمية  الأفرقاء  جميع  مت�ّسك 

اإقليمية،  اأزمة  اأي  عن  لبنان  حتييد  والتزامهم 

اأو  دميوقراطية  غري  و�سائل  اىل  اللجوء  وعدم 

اأدوات خارجية لتغيري املوازين الداخلية. لذلك 

فاإن البحث عن تفاهمات متنع ا�سترياد الأزمات 

الإقليمية يتطلب التزاًما حقيقًيا اتفاق الطائف 

وم�رشوع الدولة التي توؤمن م�سالح و�رشاكة جميع 

الطوائف يف اإطار دميوقراطي. 

املواجه  والتطرف  الكامن  العنف  اأن  �سحيح 

ل  ع��وام��ل  املنطقة  يف  الآخ���ر  البع�ض  بع�سه 

ت�سمح بت�سهيل مهمة �سبط النزاعات اللبنانية، 

الغد  عن  امل�ستنري  والبحث  الدائم  احلوار  لكن 

وحتقيق  ال��ت��ن��وع  ب����اإدارة  كفيان  احل��ا���رش  يف 

اإننا  التنمية.  طريق  على  وامل�سي  ال�ستقرار 

على  التامة  امل�ساحلة  باجتاه  الدفع  �سنوا�سل 

الأكرب  فاخلطر  فح�سب،  احل��وار  ل  ثابتة  اأ�س�ض 

لي�ض يف حفر اخلنادق بل يف رفع اجلدران بني 

اللبنانيني.

تثبيت  ���س��ب��ي��ل  ويف 

دع���ائ���م ال���س��ت��ق��رار يف 

خ�������س���م ال�����س����ط����راب 

امل��ح��ي��ط ب��ن��ا وال��ت��وت��ر 

تبقى  عموًما،  الإقليمي 

احل���اج���ة ق��ائ��م��ة لإزال����ة 

وتخفيف  الل��ت��ب��ا���س��ات 

حدة ال�رشاع على ال�سلطة 

املركزية من خال قانون 

ومتوازن  ع��ادل  انتخابي 

الد�ستور  ين�سجم مع روح 

وي���وؤدي  ال��ط��ائ��ف،  ووثيقة 

املجتمع  مكونات  كل  م�ساهمة  اإىل 

ال�سوؤون الوطنية. كذلك فاإن  يف احلكم واإدارة 

بخطة  امل�سفوعة  املو�سعة  الإدارية  الامركزية 

لتخفيف  جمال  بدورها  ت�سكل  متوازنة  تنمية 

الإجتماعية  ال��ع��دال��ة  طريق  وتفتح  ال�سغط 

وامل�ساواة.

اأيها اللبنانيون

الأخطار لي�ست �سيًفا يزور لبنان ويرحل. اإنها 

ظل مقيم يكمن ثم ي�ستيقظ. وقدرنا اأن ن�سارع 

واحل��زم،  وب��الأن��اة  واحلكمة  بال�سجاعة  الأخطار 

واأن نعزز دوًما مكونات مناعتنا وقدرتنا. عندها 

والفو�سى،  الأم��ن  بني  الفا�سل  احلد  يرت�سم 

وبناء الدولة و�سقوطها، بني املوقت والدائم، 

وبني العي�ض امل�سرتك واحلرب الأهلية الباردة.

اأيها ال�ضباط املتخرجون

على  حفاًظا  للوطن،  الوفاء  َق�سم  تق�سمون 

ت�سحيات �سهدائه الأبرار، ويف طليعتهم الرائد 

دورتكم  �سميتم  ال��ذي  ال�سعار  وليد  ال�سهيد 

اإرفعوا راية احلق ومت�ّسكوا ب�سيف  على ا�سمه. 

العدل والأمن، حينها ينجح لبنان يف امل�ساركة 

من  ويتكثف  يتجدد  الذي  التاريخ  �سناعة  يف 

على  املعقود  اليوم  ه��ذا  يف  مني  لكم  حولنا. 

الت�سجيع  كل  والأم���ل  الت�سحية  وروح  العزم 

والتقدير والعتزاز، وكامل الدعم.

ع�ضتم

عا�ش اجلي�ش

عا�ش لبنان
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اآب/اأيلول

كلمة الرئي�ش







قال الرئي�س ميقاتي:

»لقد ج�شد اجلي�س اللبناين معنى ال�شهادة يف 

وا�شتقراره  اأرا�شيه  ووحدة  الوطن  اأمن  �شبيل 

و�شالمة جميع ابنائه من دون متييز، فكان وفًيا 

للق�شم الذي ردده، موؤمًنا باأن الذود عن لبنان 

�رشف، والت�شحية يف �شبيله واجب، والدفاع عن 

كل �شرب فيه فعل وفاء للقيم التي ميثل«.

بها   
ّ
م��ر التي  الدقيقة  ال��ظ��روف  اإن  وق���ال: 

والتي  يزال،  وال  املا�شية،  االأعوام  لبنان خالل 

يجري  ما  نتيجة  وخطورتها  دقتها  ت�شاعفت 

اجلي�س،  م�شوؤوليات  و�ّشعت  اأحداث،  من  حولنا 

اجلنوب  يف  احل���دود  حماية  مهمته  فتجاوزت 

وم��ن��ع ال��ع��دو اال���رشائ��ي��ل��ي م��ن االإع���ت���داء على 

اإ�شافية  مهمات  لتت�شمن  اللبنانية،  ال�شيادة 

هذه  اجلي�س  توىل  وقد  الداخل.  اأم��ن  حفظ  يف 

املهمات مبناقبية عالية وجترد وحياد.

من هذا املنطلق جاء قرار احلكومة بن�رش اجلي�س 

يف  اللبنانية  احلدود  على  اللبناين 

تثبيت  يعيد  كي  والبقاع  ال�شمال 

من  واحلد  واالإ�شتقرار  االأمن 

�شفوف  يف  االإ�شابات  وقوع 

اأب���ن���اء امل��ن��اط��ق امل���ج���اورة 

لتلك احلدود، والتي من حق 

ب��االأم��ان  ينعموا  اأن  اأبنائها 

رمز  الوطني،  يوّفره جي�شهم 

الوطنية  وال�شيادة  الكرامة 

اأن  اأي لبناين  التي ال ير�شى 

تنتهك الأي �شبب كان«.

احل��ك��وم��ة  »اإن  واأ����ش���اف: 

ال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى ت��اأم��ن 

�شدد  يف  اجل��ي�����س،  ح��اج��ات 

موزعة  متكاملة  خطة  اإق��رار 

لتعزيز  ���ش��ن��وات  اأرب���ع  على 

تقدر  مالية  بكلفة  ق��درات��ه 

و�شتعمل  دوالر،  مليون  و�شتمائة  مليار  بنحو 

خطن  على  اخلطة  هذه  تنفيذ  على  احلكومة 

اإع����داد »م�����رشوع  االأول م��ن خ��الل  م��ت��وازي��ن، 

النواب  به من جمل�س  نتقدم  برنامج«  قانون- 

من  والثاين  بقانون،  واإق���راره  عليه  للموافقة 

لقاء  لعقد  بها  نقوم  التي  االإت�����ش��االت  خ��الل 

دويل حتت مظلة االأمم املتحدة لتاأمن املوارد 

من  اإن��ط��الًق��ا  للجي�س،  املطلوبة  وامل��ع��دات 

ما ن�س عليه  الدويل مب�شاعدته وفق  االإهتمام 

القرار الدويل الرقم 1701«.

يف  املتخرجن  ال�شباط  اإىل  بالتهنئة  وتوّجه 

بالقول:  ال�شعار«  وليد  ال�شهيد  الرائد  »دورة 

للحق  اإع��الًء  دائًما  ممت�شقة  �شيوفكم  »لتكن 

وجه  يف  للعدالة  وانت�شاًرا  للباطل،  واإزه��اًق��ا 

مواجهة  يف  للحرية  و�شوًنا  والظاملن،  الظلم 

يف  خال�شه  �شعب  ل��ك��رام��ة  وح��ف��ًظ��ا  الت�شلط، 

وحدته«.
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يف الأول من اآب

اآب/اأيلول

هّن�أ رئي�س جمل�س الوزراء 

جنيب ميق�تي اجلي�س 

اللبن�ين يف عيده ال�س�بع 

وال�ستني، وثّمن »م� بذله 

على مر ال�سنني من ت�سحي�ت 

يف الذود عن �سالمة لبن�ن، 

وتعزيز وحدته، وب�سط الأمن 

والأم�ن يف جميع اأرج�ء 

الوطن، ويف اإخم�د ن�ر الفتنة 

ودحر الإره�ب، ف��ستحق 

اإكب�ر اللبن�نيني وعرف�نهم، 

وحمبتهم وتقديرهم، وفخرهم 

واعتزازهم«. 

رئي�س

جمل�س الوزراء:

احلكومة 

ب�سدد اإقرار 

خطة متك�ملة 

لتعزيز 

قدرات 

اجلي�س





»ي���ح���ل ال���ع���ي���د ه�����ذا ال���ع���ام، 

ا  خما�شً تعي�س  برمتها  واملنطقة 

ع�����ش��ًرا، وق��د اأرخ���ت ال��ت��ط��ورات 

الداخل  على  بثقلها  املت�شارعة 

الكثر  يف  ا�شالً  ال��غ��ارق  اللبناين 

م���ن امل�����ش��ك��الت االق��ت�����ش��ادي��ة 

ال�شاحة  �شهدته  وما  واالجتماعية، 

اللبنانية من تطورات اأمنية كادت 

اإىل منزلقات خطرة،  تودي بالبالد 

لي�س اإالّ ترجمة حلال الغليان املحيطة 

ببلدنا.

تلك  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال��ت��ط��ورات  ه���ذه 

اجلي�س  عاتق  على  امللقاة  املهمات  جعلت  ال�شمالية  باحلدود  املت�شلة 

التي  املتوا�شعة  االإمكانات  من  الرغم  وعلى  و�شائكة،  كبرة  اللبناين 

ميلكها اجلي�س، فقد متّكن بحكمة قيادته وت�شحيات اأبنائه من جتنيب 

البالد اأتون فتنة خطرة نعرف كيف تبداأ لكّن احًدا ال يعرف كيف تنتهي.

احل��دود  على  وب��االأو���ش��اع  الداخلية  بالتطورات  االإن�شغال  غمرة  ويف 

ال�شمالية، بقيت اأعن قوانا الع�شكرية �شاهرة على طول احلدود اجلنوبية 

املقابلة لعدو �رش�س ال يفّوت فر�شة الإيذاء لبنان اإالّ وي�شتفيد منها، ولعله 

يبدو اليوم مرتاًحا مل�شهد االإنق�شام الداخلي بن اللبنانين، ويهّلل الأي 

بكل  تغذيته  عن  يتورع  ال  بل  البلد،  هذا  على  براأ�شه  يطل  فتنة  م�رشوع 

االأ�شاليب والو�شائل.

و�شط ذلك، �شهد اللبنانيون وما زالوا حمالت مربجمة ومنظمة ومعروفة 

االأهداف والغايات تطال موؤ�ش�شتهم الع�شكرية، هذه احلمالت وعلى الرغم 

من �رشا�شتها، مل ولن تتمكن يوًما من النيل من هذه املوؤ�ش�شة املح�شنة 

ا اأّن القا�شي والداين يعرف متاًما اأهداف مطلقي  باإرادة �شعبها، خ�شو�شً

هذه احلمالت، وبغ�ّس النظر عن احتفاظ املوؤ�ش�شة الع�شكرية بحق اللجوء 

اإىل الق�شاء للرد على االإفرتاءات واحلمالت التي تطالها، اإالّ اأننا نعترب اأّن 

اللبنانين انف�شهم هم الفي�شل يف هذه الق�شية.

و�شتبقى  ال��وط��ن،  ل��ه��ذا  الفقري  العمود  اأن��ت��م  الع�شكريون،  اأي��ه��ا 

موؤ�ش�شتكم الدرع الواقي لكل اللبنانين مهما كره الكارهون، و�شتذهب 

كل املحاوالت اليائ�شة والبائ�شة التي ت�شتهدف �رشب موؤ�ش�شتكم وك�رش 

هيبتها ودورها الوطني اجلامع هباًء منثوًرا، و�شيبقى اجلي�س املالذ االآمن 

لكل لبناين موؤمن بوطنه.

االإنق�شام  زمن  ويف  املوؤامرات،  كل  تتك�رش  �شوف  اجلامعة  اإرادته  واأمام 

واجلفاء بن اأبناء الوطن �شوف يبقى ج�رش العبور اىل كل الوطن. 

اأمام اجلي�س كبرة و�شائكة، وعلينا ك�شيا�شين  الراهنة  التحديات  اإن 

م�شوؤولية م�شاعدته على تنفيذ املهمات املوكلة اليه. وللمنا�شبة، فاإنني 

اأتوجه اإىل جميع الفرقاء بالدعوة اإىل �رشورة وعي دقة املرحلة وخطورتها، 

باأمور �شغرة حتول  اإ�شغاله  بعمله من دون  ودعم اجلي�س وتركه يقوم 

مهب  يف  تركه  وعدم  عاتقه،  على  امللقاة  الكبرة  املهمات  اإمت��ام  دون 

التجاذبات ال�شيا�شية التي ال طائل منها، فاأي تفريط به هو تفريط بكل 

لبنان«. 

يف هذا العيد ال ميكننا اإالّ واأن نقف اإجالالً واحرتاًما اأمام ذكرى �شهداء 

اجلي�س الذين قّدموا اأرواحهم يف �شبيل هذا البلد، ونقول لهم:

اأيها ال�شهداء االأبطال، باأرواحكم ودمائكم حميتم بلدكم، ولبنان �شيبقى 

وفًيا لت�شحياتكم وذكراكم �شتبقى خالدة يف ذاكرة االجيال. 

رحم اهلل ال�شهداء وحمى هذا الوطن الغايل وجي�شه االأبي«.
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يف الأول من اآب

اآب/اأيلول

م���ن��������س���ب���ة  يف 

اآب  م����ن  الأول 

الدف�ع  وزي��ر  هن�أ 

غ�سن  ف�يز  الوطني 

بعيد  الع�سكريني 

اجل��ي�����س، وت��وّج��ه 

اإل���ي���ه���م ب���ل��ك��ل��م��ة 

الآتي ن�ّسه�:

وزير الدفاع

الوطني يف

عيد اجلي�س

�سيظل اجلي�س 

الدرع الواقي 

للبن�نيني مهم� 

كره الك�رهون
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اأمر اليوم

اآب/اأيلول

اأيها الع�سكريون

غري  وحتّديات  تطّورات  العربية  املنطقة  ت�شهد  وقت  يف 

اإطالق تهديداته �شّد   العدو الإ�رسائيلي يف 
ّ
م�شبوقة، ي�شتمر

لبنان، وخرق �شيادة اأرا�شيه، واإعداد اخلطط ل�شّن عدوان 

العدو  هذا  مع  قائمة  �شتبقى  فاملواجهة  عليه،  جديد 

لإحباط خمططاته الإجرامية، وحتى حترير اآخر ذّرة تراب 

والق�شم  كفر�شوبا  وتللالل  �شبعا  مللزارع  يف  املحتلة  اأر�شنا  من 

ال�شمايل من بلدة الغجر، كما اأّن اجلي�ش ومبوازاة التزامه الدقيق 

القرارات الدولية، والتن�شيق الدائم مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف 

لبنان، لن ي�شمح بتكري�ش اخلط الأزرق خًطا حدودًيا، و�شيت�شدى للعدو 

اأمن  اإقدامه على تهديد  بكّل القدرات ومهما كانت الت�شحيات، يف حال 

اأو هناك، و�شيقف اإىل  القرى احلدودية حتت ذريعة وجود م�شلحني هنا 

ا منيًعا اأمام اأطماعه املعلنة يف الرثوات الطبيعية  جانب �شعبه املقاوم �شدًّ

للوطن، �شواء �شمن مياهه الإقليمية اأم يف املنطقة القت�شادية اخلال�شة.

اأيها الع�سكريون

اعلموا اأنه مهما اآلت اإليه الأحداث اجلارية يف �شوريا، فاجلي�ش �شيبقى 

على اأمّت ال�شتعداد لال�شطالع بدوره وحتّمل م�شوؤولياته الوطنية كاملًة، 

من  احلللّد  بهدف  وذلللك  وتوجيهاتها،  ال�شيا�شية  ال�شلطة  قللرارات  وفق 

احلدودية،  املناطق  اأهللايل  وحماية  لبنان،  على  الأحللداث  تلك  تداعيات 

ومنع انتقال الفتنة اإىل الداخل، وهو لن ي�شمح بتحقيق رغبات الكثريين 

والإرادات  ال�شورية  اخلالفات  فيها  ترتجم  �شاحة  اإىل  الوطن  حتويل  يف 

الإقليمية، اأو يف اإقامة اأّي منطقة عازلة خارجة عن �شلطة الدولة، 

و�شيكون رّده حا�شًما وفاعاًل، عرب خّطة حمكمة �شتظهر تباًعا 

على اأر�ش الواقع وفق م�شار الأحداث والتطّورات. 

اأيها الع�سكريون

يخطئ من يعتقد اأن موؤ�ش�شتكم تواجه حتّدي احلفاظ 

التي  الوحدة  فهذه  الظروف،  من  ظرف  اأي  يف  وحدتها  على 

تعّمدت بدماء رفاقكم ال�شهداء وتر�ّشخت مبناقبيتكم واإميانكم 

بر�شالة هذا الوطن، هي اليوم اأكرث متا�شًكا و�شالبة من اأي وقت م�شى، 

ولن تنجح حماولت البع�ش ال�شطياد باملاء العكر لالإيقاع بني اجلي�ش 

�شيا�شية،  وتيارات  اأحزاًبا  املوؤ�ش�شة  �شفوف  يف  باأن  الإيحاء  اأو  واأهله، 

فهوؤلء ل يعلمون اأّن اجلي�ش ج�شم واحد، وع�شكرييه كافة يدينون بالولء 

للوطن وحده.

اأيها الع�سكريون

يف  مهّمة  حمطة  متّثل  د�شتورية  ا�شتحقاقات  على  مقبل  وطنكم  اإن 

م�شرية احلياة اللبنانية، واإين على ثقة تامة، باأن جي�شكم �شيكون ال�شامن 

اأنه احلار�ش الأمني لال�شتقرار  ة جديدة 
ّ
الأ�شا�شي لإجرائها، و�شيثبت مر

كما  متاًما  لبنان،  بها  ينعم  التي  والعدالة  واحلرية  الدميقراطية  ولقيم 

اأنه القدوة للموؤ�ش�شات يف التزام القانون واحلفاظ على  اأثبت ول يزال، 

وحدة الدولة.

موقع  اأّي  يف  اأحييكم  اجلي�ش،  لتاأ�شي�ش  وال�شتني  ال�شابعة  الذكرى  يف 

كنتم، واأحيي من خاللكم �شعب لبنان الأبي.

وقلبه  الأ�شّداء  حماته  اء، 
ّ
وال�رس اء 

ّ
ال�رس جانبه يف  اإىل  فكونوا 

الناب�ش بالكرامة والعنفوان.

قائد اجلي�ش يف »اأمر اليوم«

لن ن�سمح بانتقال الفتنة اإىل لبنان

وال باإقامة منطقة عازلة خارجة

عن �سلطة الدولة

قائد  وّج��ه  اآب،  من  االأول  ع�سية 

اإىل  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

الع�سكريني »اأمر اليوم« الرقم 63 

اأن اجلي�ش �سيمنع  م�سدًدا فيه على 

الفتنة من االنتقال اإىل داخل لبنان 

ترتجم  �ساحة  اإىل  الوطن  وحتويل 

اأي  باإقامة  ي�سمح  لن  اأنه  كما  االإقليمية،  واالإرادات  ال�سورية  فيها اخلالفات 

منطقة عازلة خارجة عن �سلطة الدولة. يف ما يلي ن�ش »اأمر اليوم«.
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على خطى القائد

اآب/اأيلول

العماد قهوجي:

لن ن�سكت بعد الآن عن اأي ا�ستهداف للموؤ�س�سة

م�ضدًدا على رف�ض مقولة الأمن بالرتا�ضي

اأكد قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي اأن قيادة اجلي�ش 

التزمت يف ما م�سى نهج 

العمل ب�سمت واحلر�ش على 

عدم زج املوؤ�س�سة يف �سجالت 

عقيمة، لكّنها وب�سبب التطاول 

والفرتاء على ال�سباط 

والع�سكريني، لن ت�سكت بعد 

الآن عن اأي ا�ستهداف معنوي 

اأو كالمي اأو اإعالمي للموؤ�س�سة 

من اأي جهة اأتى.

اجتماع  خللال  جللاء  اجلي�ض  قائد  العماد  كللام 

عقده مع اأركان القيادة وقادة الوحدات الكربى 

التوجيهات  خاله  زّودهللم  العمانية،  والأفللواج 

الازمة للمرحلة املقبلة.

التي  الأزملللات  اأن  قهوجي  العماد  اأكللد  وقللد 

�ضوريا،  ا  وخ�ضو�ضً العربية  املنطقة  ت�ضهدها 

لبنان،  يواجهها  التي  امل�ضاعب  اإىل  بالإ�ضافة 

لجتياز  ا�ضتثنائية  جهوًدا  اجلي�ض  من  تتطلب 

املمكنة،  الأ�للرار  باأقل  الدقيقة  املرحلة  هذه 

منع  يف  املعنيني  اأكلللر  مللن  »واأنللله  ا  خ�ضو�ضً

ال�ضاحة  على  اأمللنللًيللا  الأزمللللات  تلك  انعكا�ض 

الداخلية، اأًيا تكن النتيجة«.

احلللذر  »وجلللوب  على  اجلي�ض  قللائللد  و�للضللدد 

وال�ضتعداد الدائم �ضواء يف الدفاع عن احلدود 

بعد  ا�رائيلي  اعللتللداء  اأي  ملواجهة  اجلنوبية 

التهديدات التي اأطلقها قادة العدو اأخرًيا �ضد 

لبنان، اأو يف احلفاظ على م�ضرية ال�ضلم الأهلي 

والبقاع،  ال�ضمال  يف  اللبنانية  احلللدود  و�ضبط 

واإحباط  املناطق،  هذه  اأهايل  حماية  يكفل  مبا 

حماولت التهريب والت�ضلل بالإجتاهني واإطاق 

لأي  الفوري  الت�ضدي  »وجللوب  موؤكًدا  النار«، 

اعتداء على مراكز اجلي�ض ومن اأي جهة اأتى«.

»التناق�ضات  اأن  اإىل  قهوجي  العماد  واأ�ضار 

الداخلية،  ال�ضاحة  ت�ضهدها  التي  ال�ضيا�ضية 

البع�ض،  قبل  من  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  وتناول 

انتقاًدا اأو تاأييًدا، لغايات �ضيا�ضية اأو مل�ضالح 

متا�ضك  يف  الإطلللاق  على  تللوؤثللر  لللن   ،
ٍ
انتخابية

املوؤ�ض�ضة ومعنويات ع�ضكرييها وولئهم  هذه 

الوحيد لها ولي�ض لأي طرف كان«.

التزمت يف  التي  واأ�ضاف، »اإن قيادة اجلي�ض 

ما م�ضى نهج العمل ب�ضمت واحلر�ض على عدم 

زج املوؤ�ض�ضة يف �ضجالت عقيمة، فاإنها وب�ضبب 

التطاول والفرتاء على ال�ضباط والع�ضكريني، 

معنوي  ا�ضتهداف  اأي  عن  الآن  بعد  ت�ضكت  لن 

اأو كامي اأو اإعامي للموؤ�ض�ضة من اأي جهة اأتى، 

اجلي�ض  �ضمت  ف�ّر  قد  ولاأ�ضف  البع�ض  لأن 

�ضعًفا، ل حكمة لمت�ضا�ض تداعيات الأحداث. 

الق�ضايا  حتويل  عللدم  على  حري�ض  فاجلي�ض 

الداخلية اإىل مماحكات مع هذا الفريق اأو ذاك، 

ظل  يف  ذلك  من  اأكرب  هو  ما  اإىل  من�رًفا  كونه 

التطورات الإقليمية اخلطرية واملخاوف الدائمة 

يعّدل  لن  اأّنه  كما  الإ�رائيلية،  العتداءات  من 

مع  وتعاطيه  اجلامع،  ودوره  قناعاته  يف  اأبللًدا 

جميع اللبنانيني على قدم العدالة وامل�ضاواة«.

يف  قهوجي  العماد  اأو�ضح  نف�ضه،  ال�ضياق  يف 

حديث جلريدة »ال�ضفري« )2012/7/11( اأن 

احلمات التي تتعر�ض لها املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 

ل توؤثر بتاًتا على مت�ّضك اجلي�ض بدوره الوطني 

العابر للمناطق والوظائف، موؤكًدا ا�ضتمراره يف 

حتّمل م�ضوؤولياته جتاه �ضعبه مبعزل عن الغبار 

الذي يثار هنا اأو هناك.

و�ضّدد العماد قهوجي على اأن اجلي�ض يرف�ض 

ذلك  ولكن  بالرتا�ضي،  الأمللن  مقولة  اعتماد 

فنتفادى  باحلكمة،  الأملللن  يكون  اأن  مينع  ل 

ون�ضتخدمها  تفيد،  ل  حيث  القوة  ا�ضتخدام 

حيث جند ذلك �رورًيا، وفق طبيعة احلالة التي 

نواجهها.

اإنت�ضار اجلي�ض  ورًدا على �ضوؤال حول تفعيل 

على احلدود ال�ضمالية وال�رقية، اأو�ضح العماد 

اإىل  يحتاج  الإنت�ضار  خطة  تنفيذ  اأن  قهوجي 

بع�ض الوقت بانتظار اإجناز عملية �ضحب بع�ض 

احلايل  وجودها  اأماكن  من  الع�ضكرية  القوى 

هناك  اأن  اإىل  ملل�للضللرًيا  احلللللدود،  على  ونلل�للرهللا 

من  ع�ضكري،  األفي  يعادل  ما  اأي  للواء،  حاجة 

اخلط  على  اأف�ضل  ب�ضكل  القب�ضة  اإحكام  اأجل 

اأماكن  يف  موجودة  قواتنا  اأن  علًما  احلللدودي، 

التوتر وما نريد فعله هو تعزيز دورها. و�ضّدد 

العماد قهوجي على اأن اجلي�ض يلّبي عرب تعزيز 

تواجده يف املناطق احلدودية نداء النا�ض الذين 

يرف�ضون اأي وجود م�ضّلح ويطلبون مّنا التدخل 

ل�ضبط الأمن، وبالتايل فاإن الغطاء ال�ضعبي هو 

بالن�ضبة اإلينا اأهم من الغطاء ال�ضيا�ضي.

�ض 
ّ
واأ�ضار القائد يف حديثه اإىل اأن اجلي�ض تعر

اأنلله مل  اإل  نللار على احلللدود مع �ضوريا  لإطللاق 

القوات  اأن  واأ�للضللاف  امل�ضّلحني،  هوّية  تعرف 

الع�ضكرية رّدت عليهم بال�ضكل املنا�ضب، وهذا 

ما �ضنكرره كلما مت ا�ضتهدف جنودنا و�ضباطنا.

واأكد العماد قهوجي اأن ما يهم ب�ضكل اأ�ضا�ضي 

هو احلفاظ على دم الأبرياء.

اإذا كان اجلي�ض قد  ما  ورًدا على �ضوؤال حول 

نفى  الكويخات  اأحداث  خلفية  على  عكار  اأخلى 

لذلك  يللرّوج  اأن من  مللوؤكللًدا  الأمللر،  هللذا  القائد 

اأمنياته  عن  يتكّلم  واإمللا  جيًدا  يللرى  ل  اإنلله  اإمللا 

واأكد  متاًما.  مغاير  الواقع  اأن  حني  يف  واأحامه، 

اأن اجلي�ض لن يرتك عكار مهما جرى واأًيا كانت 

ال�ضغوط التي متار�ض عليه، بل اأكر من ذلك، 

اأجل  من  املنطقة  يف  قواتنا  زيادة  ب�ضدد  نحن 

اإعادة الإ�ضتقرار اإليها، واإقفال الثغرات الأمنية 

املفتوحة التي ي�ضكو منها املواطنون.





بينما ين�رصف �جلي�ش �إىل �أد�ء و�جبه وتنفيذ �ملهمات �مل�صندة �إليه ب�صمت ومناقبية، خرج يف 

و�صوق  �لع�صكرية  �ملوؤ�ص�صة  على  �لتطاول  �أمعن يف  �لذي  �لن�صاز  �لأ�صو�ت  بع�ش  �لأخرية  �لآونة 

�لتهامات �لباطلة يف حقها.

لنف�صها  �أنها حتتفظ  �أعلنت  �لتي  قيادة �جلي�ش 

�ملخت�صة  �لق�صائية  �ملر�جع  �أم��ام  �لإدع���اء  بحق 

وكر�مة  �جلي�ش  �إىل  �لإ�صاءة  �صاأنه  من  ما  كل  يف 

ما  �حلق. يف  هذ�  مار�صت  �أن  لبثت  ما  ع�صكرييه، 

�لتوجيه يف هذ�  بيانات �صدرت عن مديرية  يلي 

�خل�صو�ش.
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بيانات

اآب/اأيلول

قيادة اجلي�ش

يف بيانات متالحقة 

�صالمة �لوطن

وم�صلحة �أبنائه جميًعا 

هي فوق كّل �عتبار

�لبيان �لأول

يف الوقت الذي يعاين فيه الوطن م�ساكل �سيا�سية 

النواب  بع�ش  ي�ستمر  عديدة،  ومطلبيه  واجتماعية 

اجلي�ش  على  بالتحري�ش  ال�سيا�سيني  وامل�سوؤولني 

�سباطه،  من  بعدد  ال�سخ�سي  والتجريح  والت�سهري 

ي�سري  ما  الكويخات،  بحادثة  يتعّلق  ما  ا يف  خ�سو�سً

املوؤ�س�سة  �سّد  ه��وؤالء  لدى  مبّيتة  نّيات  وج��ود  اإىل 

الع�سكرية واإ�رصار منهم على ا�ستهدافها بغية زيادة 

�رصب  اإىل  ي��وؤّدي  مبا  والفو�سى،  الت�سّنج  من�سوب 

اال�ستقرار العام يف البالد.

كما يتناول بع�ش و�سائل االإعالم معلومات مغلوطة 

حول حركة اجلي�ش وانت�ساره، وت�رصيبات اأمنية تهّدد 

االأمن القومي للوطن و�سالمة التحقيقات الق�سائية 

اجلارية يف حادثة الكويخات اأو غريها.

لقد اأعلنت قيادة اجلي�ش مراًرا وتكراًرا اأن اجلي�ش 

يف  الق�ساء  اإىل  حتتكم  واأنها  القانون،  �سقف  حتت 

اأي حادث يّت�سل باجلي�ش، ال اإىل اعرتا�ش جمموعات 

اأو ت�سجيالً لنقاط  اأو هناك،  اأو رغبات �سارع من هنا 

ا على هيبة  �سيا�سية وانتخابية رخي�سة، وذلك حر�سً

القانون وامل�سلحة العامة واإحقاق احلق الأ�سحابه.

اإذ حتتفظ لنف�سها بحق االإدعاء  اإن قيادة اجلي�ش 

اأمام املراجع الق�سائية املخت�ّسة يف كّل ما من �ساأنه 

االإ�ساءة اإىل اجلي�ش وكرامة ع�سكرييه، تدعو و�سائل 

ال�ستقاء  اإليها  والعودة  معها  التعاون  اإىل  االإع��الم 

بامل�سوؤولني  وتهيب  منها،  ال�سحيحة  املعلومات 

املذكورين وعي امل�سوؤولية الوطنية التي تقت�سيها 

كما  الوطن،  بها  مير  التي  الدقيقة  املرحلة  ه��ذه 

تعلن يف الوقت عينه اأنها غري معنّية بكل ما يجري 

من اأمور تاأييًدا للجي�ش اأو تعاطًفا معه، وتدعو جميع 

نزع  اإىل  ك��ان،  �سبٍب  الأي  اجلي�ش  مع  املتعاطفني 

وقطع  االإعت�سامات  عن  واالإق��الع  التاأييد،  يافطات 

مب�سالح  ال�رصر  اإحل��اق  �ساأنها  من  التي  الطرقات 

اجلي�ش  اأن  موؤّكدًة  احلياتية،  و�سوؤونهم  املواطنني 

ب�سمت  العمل  يف  امل��ع��روف  نهجه  على  �سيبقى 

الت�سحيات،  كانت  ما  كائنًة  اجل��راح  على  والتعايل 

ف�سالمة الوطن وم�سلحة اأبنائه جميًعا هي فوق كّل 

اعتبار.

�لبيان �لثاين

اإحدى  مع  ات�سال  يف  املرعبي  معني  النائب  اأدىل 

االإذاعات املحلية �سمن برنامج �سيا�سي بثته بتاريخ 

بحق  والتجريح  باالفرتاء  فيه  متادى  بكالٍم  اليوم، 

االإ�ساءة  وبالتايل  وقيادتها،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة 

هذه  اإىل  بغالبيتهم  ينتمون  الذين  عكار  اأبناء  اإىل 

وا�ستخدم  مغر�سة  اتهامات  وّج��ه  كما  املوؤ�س�سة، 

عبارات موؤذية ال تليق بنائب االأمة، هادفاً من خاللها 

املقبلة،  لالنتخابات  ال�سعبي  الك�سب  ا�ستدرار  اإىل 

والذي فقده كثرياً نتيجة مواقفه واتهاماته العبثية.

لذا تو�سح هذه القيادة االأمور االآتية:

اأوالً: اإن النائب املرعبي ا�ستخدم يف حديثه عبارات 

اليومي،  للق�سف  عكار  �ش 
ّ
وتعر والذبح  كالتهجري 

التي  النيابية  الكتلة  ت�ساأل  اأن  القيادة  يهم  وهنا 

ات�ساالت دورية بقيادة  ري  والتي تجُ اإليها،  ينتمي 

كانت  اإذا  االأو���س��اع،  جمريات  على  لالطالع  اجلي�ش 

تتبنى خطاب نائبها يف عكار ولتطلعنا عن اأي مناطق 

حتيل  كما  والق�سف،  وال��ذب��ح  التهجري  فيها  يتم 

النائب  �سعادة  زميله  اإىل  املذكور  النائب  القيادة 

واأعرب  باجلي�ش  باالأم�ش  اأ�ساد  الذي  ال�ساهر  خالد 

عن دعمه مهماته يف ال�سمال.

العام  ال���راأي  ت�سع  اإذ  اجلي�ش  ق��ي��ادة  اإن  ثانياً: 

اللبناين اأمام �سلوك النائب املذكور، والذي يجُفرت�ش 

فيه من خالل موقعه كنائب اأن يكون االأكرث حر�ساً 

على �سون موؤ�س�سات الدولة ويف طليعتها موؤ�س�سة 

لالإمعان يف  النيابية  ي�ستغل ح�سانته  اأن  ال  اجلي�ش، 

اأهلها  وبني  بينها  االإيقاع  وحماولة  عليها،  التهّجم 

وليعلم  ع��ك��ار،  منطقة  يف  ا  وخ�سو�سً ال�سمال  يف 

�سعادته اأن �سباط اجلي�ش وع�سكرييه كافًة، لي�سوا 

موظفني لديه بل لدى ال�سعب اللبناين باأ�رصه، وهم 

واالإرادة  ال�رصعية  ال�سلطة  لقرارات  اإالّ  يخ�سعون  ال 

الوطنية اجلامعة.

ثالثاً: اإن ما اأورده عن عدم رد اجلي�ش على اإطالق 

عدد  اإ�سابة  عن  وحديثه  ال�سوري  اجلانب  من  النار 

هو  اجلي�ش،  عنها  يعلن  مل  بجروح  الع�سكريني  من 

كالم غري �سحيح وحم�ش افرتاء، فمهمة اجلي�ش على 

املواطنني  وحماية  االأر���ش  عن  الدفاع  هي  احلدود 

ولي�ش زّج لبنان يف اأحداٍث حت�سل خارج احلدود.

اجلي�ش  قيادة  اإىل  االتهام  توجيه  اأما جلهة  رابًعا: 

وحديثه عنها بكالٍم ال يليق بنائب يف الربملان، فاإن 

د اأمام الق�ساء 
ّ
هذه القيادة حتتفظ لنف�سها بحق الر

 على موا�سلة افرتاءاته من دون 
ّ
املخت�ش كونه ي�رص

رادع.

باأن  تامة  ثقة  على  هي  اجلي�ش  قيادة  اإن  ختاماً، 

ال�سعب اللبناين وخ�سو�ساً اأبناء ال�سمال الذين عرّبوا 

واالجتماعية  والر�سمية  الروحية  فعالياتهم  بجميع 

فيه  مبا  ق��ادرون،  هم  اجلي�ش،  حول  التفافهم  عن 

اإىل تقوي�ش  التمييز بني من ي�سعى  الكفاية، على 

الدولة وموؤ�س�ساتها، وبني من يقدم الدماء واالأرواح 

حفاظاً على وحدة الوطن وكرامة اأبنائه.

�لبيان �لثالث

التهّجم  يف  املرعبي  معني  النائب  متادى  اأن  بعد 

على املوؤ�س�سة الع�سكرية والتجريح بقيادتها، تعلن 

عدم  و�ساعًدا،  اليوم  منذ  اآث��رت  اأنها  القيادة  هذه 

وت�سري  املذكور،  النائب  ت�رصيحات  على  التعليق 

اإىل مالحقته  االآيلة  االإج��راءات  اأنها با�رصت اتخاذ  اإىل 

اأمام اجلهات املخت�سة، وفق ما تن�ّش عليه القوانني 

واالأن��ظ��م��ة امل��رع��ّي��ة االإج�����راء، وذل���ك يف م��ا يتعّلق 

�سوقها تاه  داأب على  التي  واالف��رتاءات  بالتهّجم 

املوؤ�س�سة وقيادتها.
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ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ فايز غ�صن، يف مكتبه 

فنتورا،  دو  روبرتو  باولو  ال�صيد  الربازيل  �صفري  الييريزة،  يف 

التعاون بني  اإىل  بالإ�صافة  لبنان،  التطورات يف  وعر�ض معه 

البلدين و�صبل تعزيزه يف خمتلف امليادين، ل �صيما الع�صكرية 

والأمنية.

كذلك، ا�صتقبل وزير الدفاع الوطني، يف مكتبه يف الوزارة،  وزير الدفاع الإيطايل الأمريال جان باولو دي 

باول، وكانت جولة اأفق تناولت التطورات الراهنة يف لبنان واملنطقة. كما مت بحث الو�صع يف اجلنوب وعمل 

ا اأّن ايطاليا تتوىل حالًيا قيادة قوات الأمم املتحدة  القوات الدولية والتعاون القائم بني اجلانبني، خ�صو�صً

املوؤقتة العاملة يف اجلنوب. وقد اأثنى الوزير الإيطايل على التعاون والتن�صيق بني اجلي�ض والي»يونيفيل« 

م�صدًدا على �رضورة ا�صتمراره وتعزيزه.

كما ا�صتقبل وفًدا م�صرتًكا من جلنة الدفاع يف جمل�ض ال�صيوخ الإيطايل وجلنة الدفاع يف الربملان الإيطايل. 

واملنطقة  لبنان  يف  الراهنة  التطّورات  جممل  تناولت  اأفق  جولة  وكانت 

بالإ�صافة اإىل الأو�صاع على احلدود اللبنانية، والتعاون القائم بني القوى 

الع�صكرية اللبنانية والقوات الدولية العاملة يف اجلنوب.

والتقى الوزير غ�صن، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة اجلرنال باولو 

اجلنوب،  يف  والو�صع  واملنطقة  لبنان  يف  التطورات  معه  وبحث  �صيرّيا، 

بالإ�صافة اإىل التن�صيق القائم بني اجلي�ض وقوات الي»يونيفيل«. وقد نّوه 

الوزير غ�صن بالهدوء الذي يعّم منطقة اجلنوب، معترًبا اأن هذا ال�صتقرار 

هو نتيجة طبيعية للتن�صيق القائم بني اجلي�ض والقوات الدولية.

والتقى الوزير غ�صن اأي�ًصا، قا�صي التحقيق الع�صكري الأول ريا�ض اأبو 

غيدا، وعر�ض معه التحقيقات املتعلقة بحادثة الكويخات.

وزير الدفاع الوطني

ي�ستقبل

نظريه الإيطايل

وال�سفري الربازيلي

ووفوًدا

و�سخ�سيات

ال�صفري 

الربازيلي

وزير 

الدفاع 

الإيطايل

الوفد 

الإيطايل

قائد 

قوات 

الأمم 

املتحدة 

املوؤقتة

قا�صي 

التحقيق 

الع�صكري 

الأول
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اإ�ستقباالت القائد

قائد اجلي�ش

العماد جان قهوجي

ي�ستقبل �سفراء

ا�صتقبل قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي، يف 

ال�صيدة  النم�صوية  ال�صفرية  الييريزة،  يف  مكتبه 

الع�صكري  امللحق  يرافقها  فاهدينجر  اأور�صول 

العميد اأندريا�ض ممبور.

علي  ال�صيد  ال�صوري  ال�صفري  ا�صتقبل  كما 

ال�صيد  اليمني  وال�صفري  عييلييي،  الييكييرمي  عبد 

فييييييي�يييصيييل الأميييييييني 

اأبييييو را�ييييض يف زييييارة 

وداعييييييييية مليينييا�ييصييبيية 

انيييتيييهييياء مييهييمييتييه يف 

دولة  و�صفرية  لبنان، 

ال�صيدة  الفيليبني 

 Leah Manago
 ،Basinang Ruiz
الربازيلي  وال�صفري 

وال�صفري  فييونييتييورا،  دا  روبييرتييو  بيياولييو  ال�صيد 

وفد.  راأ�ض  على  فليت�رض  توم  ال�صيد  الربيطاين 

وقد بحثت خالل اللقاءات الأو�صاع على ال�صاحة 

الداخلية وامل�صتجدات والعالقات الثنائية.

كذلك، التقى قائد اجلي�ض ال�صفري الفرن�صي 

امللحق  حيي�ييصييور  بيييياويل يف  بيياتييرييي�ييض  اليي�ييصيييييد 

ال�صفرية 

النم�صوية

ال�صفري 

ال�صوري

�صفرية 

الفيليبني

ال�صفري 

الربيطاين

ال�صفري 

الفرن�صي

 ال�صفري 

الربازيلي

 ال�صفري 

اليمني 
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بيرتيل  فيليب  العقيد  الفرن�صي  الع�صكري 

وقد  لبرو�ض.  اأوليفر  العقيد  خلفه  قّدم  الذي 

و�صام  بيرتيل  العقيد  قهوجي  العماد  قّلد 

اإر�صاء  يف  دوره  على  مثنًيا  الع�صكري،  التقدير 

البلدين  جي�صي  بني  التعاون  عالقات  اأف�صل 

طوال فرتة توّليه من�صبه، وم�صاعيه امل�صكورة 

الفرن�صية  الع�صكرية  امليي�ييصيياعييدات  لييتيياأمييني 

للجي�ض اللبناين.

لبنان  �صفري  اأي�ًصا،  اجلي�ض  قائد  زوار  ومن 

لبنان  و�صفري  مي�صال خوري،  ال�صيد  �صوريا  يف 

اأنطوان  ال�صيد  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف 

�صديد.

�صفري 

لبنان يف 

�صوريا

�صفري 

لبنان يف 

الوليات 

املتحدة 

الأمريكية

...ووزير الدفاع الإيطايل

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

الدفاع الإيطايل الأدمريال جيان باولو دي باول، وتناول العالقات 

الثنائية بني جي�صي البلدين و�صبل تطويرها على ال�صعد كّلها، 

بالإ�صافة اإىل مهمة الوحدة الإيطالية العاملة �صمن قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان. وقد �صكر العماد قائد اجلي�ض، ال�صلطات الإيطالية 

رة للموؤ�ص�صة الع�صكرية،. من جهته، اأكد الوزير 
ّ
على م�صاعداتها املتكر

الإيطايل رغبة بالده يف موا�صلة تعزيز قدرات اجلي�ض.

...وال�سيناتور الأمريكي جون ماك كاين

ا�صتقبل العماد قهوجي، ال�صيناتور الأمريكي جون ماك كاين على راأ�ض 

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

اللقاء التعاون بني جي�صي البلدين و�صبل تعزيز قدرات اجلي�ض اللبناين، 

ل�صيما تفعيل برنامج امل�صاعدات الأمريكية املقررة له.

...ووزير الدولة الروماين لل�سوؤون اخلارجية

الرومانية  الدولة  وزييير  الييريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

ال�رضق  اإدارة  مدير  نائب  يرافقه  بيرت،  دان  ال�صيد  اخلارجية  لل�صوؤون 

الأو�صط واإفريقيا يف وزارة اخلارجية نيكولي مارين، ومدير مكتب الوزير 

ال�صيد ميهاي باتري، يف ح�صور ال�صفري الروماين ال�صيد دانييل تانا�ض.
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ا�صتقبل قائد اجلي�ض، م�صاعد وزيرة 

اخلارجية الأمريكية ال�صيد وليم برنز مع وفد 

مرافق. وقد نوق�صت خالل الزيارة العالقات 

الثنائية بني جي�صي البلدين و�صبل تطويرها، 

كما اأعرب اجلانب الأمريكي عن تقديره للدور 

الوطني الذي ي�صطلع به اجلي�ض اللبناين 

والتزام بالده تعزيز قدراته الع�صكرية.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، 

يف مكتبه يف الريزة، قائد القوات 

الربية الإيطالية الفريق كالوديو 

غراتزيانو، وبحث معه العالقات 

الثنائية بني جي�صي البلدين 

و�صبل تعزيزها، بالإ�صافة اإىل 

مهمة الوحدة الإيطالية العاملة 

�صمن قوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.

ا�صتقبل العماد قهوجي، 

يف مكتبه يف الريزة، املمثل 

ال�صخ�صي لالأمم املتحدة ال�صيد 

ديريك بلمبلي وبحثا �صوؤوًنا عامة.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، 

يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان 

اجلرنال باولو �صيرّيا وبحث 

معه يف التطورات على احلدود 

اجلنوبية، اإىل �صبل تعزيز التعاون 

والتن�صيق بني اجلانبني.

ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، 

يف مكتبه يف الريزة، نائب مدير 

عام املنظمات الدولية ال�صيد 

Jeongsik Kang على راأ�ض وفد 
مرافق. وبحث خالل اللقاء �صبل 

التعاون بني اجلي�ض واملنظمات 

الدولية يف املجالت الإن�صانية 

واحلقوقية.

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جييان  العماد  ا�صتقبل 

ال�صيوخ  الدفاع يف جمل�ض  رئي�صة جلنة  الريزة، 

ال�صيناتور روبريتا بينوتي على راأ�ض  الإيطايل 

وفد مرافق.

...وم�ساعد وزيرة اخلارجية 

الأمريكية

...وقائد القوات الربية الإيطالية

...واملمثل ال�سخ�سي 

للأمم املتحدة

...وقائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة

...ونائب مدير عام املنظمات الدولية

...ورئي�سة جلنة الدفاع يف جمل�ش 

ال�سيوخ الإيطايل
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...وملحقني ع�سكريني

...ووزراء

ا�صتقبل قائد 

اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، كالً من 

امللحق الع�صكري 

الأمريكي العقيد 

بول رو�ض، وامللحق 

الع�صكري البلجيكي 

العقيد غي كالي�ض، 

وبحث معهما عالقات 

التعاون بني جي�صي 

البلدين.

كما ا�صتقبل 

امللحق الع�صكري 

الهولندي املقدم 

جان ويللم مزجر 

ملنا�صبة توّليه 

من�صبه اجلديد يف 

لبنان، وامللحق 

الع�صكري ال�صرتايل 

العقيد الطيار واريك 

بادون يرافقه القائم 

باأعمال ال�صفارة 

ال�صرتالية ال�صيد 

برو�ض اإدوارد.

ا�صتقبل العماد 

قائد اجلي�ض، يف 

مكتبه يف الريزة، 

الوزير بانو�ض 

منجيان والوزير 

مروان خري الدين. 

وقد نوق�صت خالل 

الزيارات ال�صوؤون 

العامة وم�صتجدات 

الأو�صاع الأمنية.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، وفًدا 

من اأع�صاء اللجنة اخلام�صة التابعة للهيئة العامة 

لالأمم املتحدة يتقدمه ال�صيد جيم�ض �صكواير، 

وتناول اللقاء العالقات الإ�صرتاتيجية بني اجلي�ض 

والقوات الدولية العاملة يف جنوب لبنان.

...ووفًدا من الهيئة العامة

للأمم املتحدة

امللحق الع�صكري البلجيكي

امللحق الع�صكري ال�صرتايل والقائم باأعمال ال�صفارة

الوزير مروان خري الدين

امللحق الع�صكري الأمريكي

امللحق الع�صكري الهولندي

الوزير بانو�ض منجيان



24

اجلي�ش - العدد رقم 327/326

اآب/اأيلول

اإ�ستقباالت القائد

ا�صتقبل العماد قائد 

اجلي�ض، يف مكتبه يف 

الريزة، النواب ال�صادة حممد كبارة، قا�صم عبد العزيز، اأيوب حمّيد، 

غ�صان خميرب، �صيمون اأبي رميا، وخالد زهرمان مع وفد من روؤ�صاء 

بلديات عكار. وقد عر�ض املجتمعون الأو�صاع العامة وامل�صتجدات 

الأمنية.

كذلك، ا�صتقبل قائد اجلي�ض النائب ال�صابق اإميل اإميل حلود وبحثا 

�صوؤوًنا عامة.

ا�صتقبل قائد 

اجلي�ض، يف مكتبه 

يف الريزة، مدير 

عام وزارة املالية 

الدكتور اآلن بيفاين.

...ونواًبا

...ومدير عام 

وزارة املالية

النائب 

اأيوب 

حمّيد

 النائب 

�صيمون 

اأبي رميا

النائب 

ال�صابق 

اإميل اإميل 

حلود

النائب 

غ�صان 

خميرب

النائب 

خالد 

زهرمان 

مع وفد 

من روؤ�صاء 

بلديات 

عكار

النائب 

حممد 

كبارة

النائب 

قا�صم عبد 

العزيز
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ا�صتقبل العماد قائد اجلي�ض، يف 

الأمن  عام  الييريزة، مدير  مكتبه يف 

ابراهيم وبحث  اللواء عبا�ض  العام 

معه الأو�صاع الأمنية والتن�صيق امل�صرتك بني املوؤ�ص�صتني.

ا�ييصييتييقييبييل قيييائيييد اجلييييييي�يييض، يف 

وفييييييًدا من  اليييييييريزة،  مييكييتييبييه يف 

املييطييارنيية املييوارنيية يف الإغيييرتاب 

املك�صيك،  ا�ييصييرتاليييييا،  )كييينيييدا، 

الأرجنتني  كاليفورنيا،  نيويورك، 

خالل  الوفد  عرّب  وقد  والربازيل(. 

الع�صكرية،  باملوؤ�ص�صة  ثقته  كامل  عن  اللقاء 

يف  اللبنانيني  ت�صامن  نقل  كما  لها،  ودعمه 

املهجر مع جي�صهم والتفافهم حوله يف م�صرية 

احلفاظ على الأمن وال�صتقرار يف الوطن.

...ومدير عام الأمن العام

...ووفًدا من املطارنة 

املوارنة يف الإغرتاب

...ووفًدا فل�سطينًيا

...ورئي�ش الحتاد العمايل العام

...ونقيب املحامني يف بريوت

الييريزة،  يف  مكتبه  يف  اجلي�ض،  قائد  ا�صتقبل 

م�صوؤول  فتح  حلركة  املركزية  اللجنة  ع�صو 

الأحييمييد،  عيييزام  لبنان  يف  الفل�صطيني  املييلييف 

يرافقه ال�صفري الفل�صطيني ال�صيد اأ�رضف دبور 

على راأ�ض وفد مرافق. وقد جرى بحث ال�صوؤون 

العامة واأو�صاع املخيمات الفل�صطينية.

ا�صتقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

رئي�ض الحتاد العمايل العام ال�صيد 

غ�صان غ�صن مع وفد مرافق.

ا�صتقبل قائد اجلي�ض، يف مكتبه يف الريزة، نقيب 

املحامني يف بريوت الأ�صتاذ نهاد جرب.

النائب  رحال،  حممد  ال�صابق  الوزير  من:  كالً  اجلي�ض  قائد  ا�صتقبل  كذلك، 

ال�صيد  لبنان  يف  مييالوي  جلمهورية  العام  القن�صل  البعريني،  وجيه  ال�صابق 

ن�رضي  ال�صيد  ال�صوري  اللبناين  الأعلى  املجل�ض  عام  اأمني  عقيقي،  اأنطوان 

�صامي  القا�صي  الع�صكرية  املحكمة  لدى  احلكومة  مفو�ض  معاون  اخلييوري، 

من  وفد  �صا�صني،  �صا�صني  املحامي  اإقليمو�ض،  مي�صال  املحامي  �صادر، 

جامعة AUST برئا�صة الدكتور عادل �صيت، وفد من الإدارة العامة مل�رضف 

العتماد اللبناين �صم ال�صيد األن حكيم وال�صيدة كارل جبور، وفد من املنتدى 

القت�صادي ال�صمايل برئا�صة ال�صيد حممد �صالح احللبي، وفد من اإدارة ح�رض 

التبغ والتنباك اللبنانية »الريجي« برئا�صة املهند�ض نا�صيف �صقالوي، مدير 

عام �رضكة »اأنرت اآفيا«، و»نادي الطريان اللبناين للهواة« ال�صيد نور القزح مع 

وفد مرافق، مدير عام �صحيفة ال�رضق ورئي�ض حتريرها ال�صيد عوين الكعكي 

واملحلل ال�صيا�صي دافيد عي�صى، رئي�ض بلدية غزير املحامي ابراهيم احلداد، 

تابعة  اأديييرة  روؤ�صاء  من  ووفد  را�صي  طوين  ال�صيد  كفر�صيما  بلدية  رئي�ض 

�صختورة،  اأنطوان  املحامي  الدكوانة  بلدية  رئي�ض  الكاثوليكية،  للرهبانية 

رئي�ض بلدية عر�صال علي حممد احلجريي، رئي�ض احتاد بلديات ق�صاء ب�رضي 

ال�صيد ايلي خملوف، وفد من خماتري منطقة ك�رضوان، ال�صحايف هيثم زعيرت، 

الإعالمي جورج �صليبي والآن�صة كرمى خياط.
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اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان
من  وفًدا  الييريزة،  يف  مكتبه  �صلمان، يف  وليد  الركن  اللواء  الأركييان  رئي�ض  ا�صتقبل 

دايفيد  والدكتور  �صعيد  اأبييو  هيثم  ال�صفري  �صم  وال�صالم،  لالأمن  الييدويل  الربملان 

�صيوكاريلي )مندوب الربملان الإيطايل(.

وا�صتقبل ال�صفرية الدولية غرازييال �صيف وجلنة دعم اجلي�ض والقوى الأمنية، والتي 

ت�صم جتّمع اأمان للقوى املدنية والأهلية، جمعية التن�صئة الريا�صية، جمعية حمرتف 

اأنور خاجني للثقافة والفنون، املركز العاملي للفنون – فرع لبنان. وقد وّجه الزائرون 

الع�صكرية، وعرّبوا عن دعمهم دور اجلي�ض وحتييده عن  اإىل املوؤ�ص�صات  اإكبار  حتية 

رئي�ش الأركان

ي�ستقبل وفوًدا توؤكد دعم 

اجلي�ش وملحقني ع�سكريني

 وفد من الربملان الدويل لالأمن وال�صالم

النائب فادي الهرب

امللحق الع�صكري الفرن�صي

جلنة دعم اجلي�ض والقوى الأمنية

الوزير مروان خري الدين وال�صيد اأكرم م�رضفيه

امللحق الع�صكري البلجيكي
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اإ�ستقباالت رئي�ش االأركان

اآب/اأيلول

التجاذبات ال�صيا�صية.

كما ا�صتقبل رئي�ض الأركان، كالً من النائب فادي الهرب، والوزيرين بانو�ض منجيان ومروان خري 

الدين يرافقه ال�صيد اأكرم م�رضفيه، وعر�ض معهم الأو�صاع العامة و�صوؤون املوؤ�ص�صة الع�صكرية.

زيارة  يف  بيرتيل  فيليب  العقيد  الفرن�صي  الع�صكري  امللحق  الأركييان،  رئي�ض  ا�صتقبل  كذلك، 

وداعية قّدم خاللها خلفه العقيد اأوليفيه لبرو�ض، وامللحق الع�صكري البلجيكي العقيد غي كالين، 

وامللحق الع�صكري ال�صرتايل اجلديد العقيد الطيار واريك بادون يف لقاءي تعارف بحث خاللهما 

جمالت التعاون بني اجلي�صني اللبناين وال�صرتايل.

رئي�ض  زوار  ومييين 

الأركان، رجل الأعمال 

املييييغييييرتب اليي�ييصيييييخ 

احل�صن  اأبييييو  اأدييييييب 

ووفييد  جنله،  يرافقه 

ميين الونيييييروا، ووفييد 

تنظيم  جييمييعييييية  مييين 

الأ�رضة يف لبنان، واآخر 

ال�صميلي  عائلة  من 

من بلدة ال�صويري يف 

البقاع.

امللحق الع�صكري ال�صرتايل

ال�صيخ اأديب اأبو احل�صن

وفد من جمعية تنظيم الأ�رضة يف لبنان

وفد من الونروا

وفد من عائلة ال�صميلي
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بطاقة معايدة

اآب/اأيلول

العماد جان قهوجي لـ»برنامج اجلندي« مبنا�سبة عيد اجلي�ش 

اللبنـانيني و�شـرف  �رشفنـا  بدلتنـا 

- �شاحب الأمر، ح�رشة العماد جان 

و�شهال  اأهال  اجلي�ش  قائد  قهوجي، 

فيك بربنامج اجلندي.

• اأهال و�سهال بكل الع�سكريني وبكل 
ال�سعب اللبناين.

اجلي�ش،  عــيــد  ــوم  ــي ال نحنا   -

ن؟ والع�شَكر الَعم ي�شمَعك، ناطر منَّك َحكي من القلب، �شو بتقلُّ

• �سحيح. وهون برنامج اجلندي اللي رجعت اأطلقتو مديرية التوجيه، عم 
ي�سمحلي اإتوا�سل مع الع�سكريني بطريقا اأ�رشع ومبا�رشة. اأنا كقائد للجي�ش، 

بعرف الع�سكريني منيح، بعرف قّدي�ش عم يتعبو وي�سّحو َل ينّفزو مهّماُتن 

وواجباُتن. ورْح �سّلني واقف حدُّن َل اآخر دّقة قلب واآخر نقطة عرق. بعرف 

الرقيب عبد اهلل الطفيلي والرقيب روبري الع�ّسي من اللواء احلدع�ش اللي 

�سقطو �ُسهدا �سّد العدو اال�رشائيلي مبواجهة العدي�سي، وبعرف املعاون 

ح�سني وهبي من فوج التدخل الرابع اللي �سقط �سهيد بعمليات حفظ االأمن 

 َل هالَعيلي 
ّ
بطرابل�ش. اجلي�ش َعيلي وحدي وَعيلي كبريي، واأنا قائد وَبي

وبيهّمني َعيلتي تكون كتري مرتاحا وعم تعمل واجباتا ب�سكل كامل.

- الَو�شع الأمني بلبنان دقيق مع كل التطورات الَعم ت�شري حواَلينا. 

كيف عم يكون دور اجلي�ش بحفظ الأمن واحلفاظ َع ال�شتقرار مع 

كل الَعم ن�شمعو من َحكي واإنتقادات؟

• لبنان بلد من بلدان هاملنطقا. نحنا منتمتَّع بَكيان لبناين ممّيز مفتوح 
العدو  من�ست�سني  اأكيد  الـــدَول،  كل  مع  ال�سداقا  عالقات  اأنـــواع  كل  َع 

ل  بيتدخَّ ما  واجلي�ش  الع�سكريي  بعقيدتنا  العدو  هوي  اللي  اال�رشائيلي 

ال�سيا�سي  مننّفز  نحنا  حوالينا.  بي�سري  عم  َيّلي  من  جزء  بيكون  وال  اأبــًدا 

اجلي�ش  اإّنو  وباأّكد  حّد.  اآخر  َل  ومنلتزم  اللبنانّيي،  احلكومي  را 
ّ
بتقر اللي 

ب�سكل  َبطنا احلدود  واإلتزام. �سَ ِحرفّيي وت�سحّيي  ينّفز مهّماتو بكل  عم 

قوّيي.  باإيد  التهريب  َبطنا  و�سَ املتوافرا،  االإمكانيات  �سمن  اأكيد  كبري، 

َزّكر  االأ�سكال. وهون فّيي  اأّيا �سكل من  م�سّلحني و�سالح ممنوعني حتت 

َع الهدف.  َبطا اجلي�ش قبل ما تو�سل  بباخرة ال�سالح لطف اهلل 2 اللي �سَ

عيَنينا �سهراين، واإيَدينا َع بواريدنا. واجلي�ش بكل ِقَطعو اأكرت من جاهز. 

نحنا �َسغلتنا االأمن، وعم ن�ستغل �َسغلتنا.

وبالن�سبي للَحكي الَعم يطَلع هون وهون، اأنا كقائد للجي�ش، َرّدي الوحيد 

هّوي اإّنو اجلي�ش رْح  ي�سّل يعمل واجباتو ويحّب �سعب لبنان كّلو ويحمي 

بني  ق 
ّ
بيفر ما  العظيم  واجلي�ش  وقــّوي.  حزم  بكل  الوطنّيي  الوحدي 

منطقا ومنطقا، وال بني فئا وفئا، وال بني طايفي وطايفي، وجي�ش 

ا ما كان اإال جي�ش عظيم.
ّ
لبنان وال َمر

- جهوزّية اجلي�ش، ِقدرتو القتالّيي، وت�شليحو. �شو فينا نقول 

عننُ بعهد العماد جان قهوجي؟

اإال،  بيحاجي  قّوي  اأكرب  عندو  باالإعالم،  ينَحكا  عم  ما  وبخالف  اجلي�ش،   •
واللي هّيي ثـقة ال�سعب اللبناين كّلو، وهيدي اأهّم �سي. الِقدرا القتالّيي 

ما فيك تت�سوَّر قدَّي�سا عايل، وقّدي�ش عم ين�سَغل َع الدورات التدريبّيي 

هون وباخلارج. ت�سليح اجلي�ش هيدي م�سوؤوليتنا كّلنا ، ونحنا كقيادي، َع 

تن�سيق متوا�سل مع ال�ِسلطا ال�سيا�سّيي ب�سخ�ش وزير الدفاع، و�سحيح اإّنو 

الت�سليح بحاجي َل موازنات كبريي، ميكن لبنان ِم�ش متوّفرتلو هّلق، ب�ّش 

برَجع باأّكد اإّنو ال�سالح واملعّدات بتجي من بعد الِقدرا املعنوّيي الكبريي 

اللي نحنا عّنا ياها. كل ع�سكري باجلي�ش، هّوي م�رشوع �سهيد كرمال وطنو، 

والع�سكري بيقاتل َل اآخر ر�سا�سا بجعبتو، واإزا خل�سو ر�سا�ساتو بيقاتل 

اأنا،  اأّيا �سعوبي.  باإيَدي، بتطليعة عيَني، جي�ش لبنان ما بي�ست�سلم قّدام 

الفوج  واأ�ّس�ست  التاين،  اللواء  قائد  كنت  للجي�ش،  قائد  اإتعنيَّ  ما  قبل 

املجوقل. بعرف ع�سكرنا منيح، بي�سبه كل مناطق لبنان، من �سهامتو، َل 

رجولتو، َل البطويل اللي عندو ياها. ع�سكر لبنان ِم�ش رجال عاديني، ع�سكر 

لبنان �ِسغل االر�ش وال�سخر، وجبيُن عايل، وبريوحو َع املوت كرمال لبنان 

هّني وعم ي�سَحكو.

هدا اجلي�ش، بعيد اجلي�ش �شنة  د العماد قهوجي، �شنُ - كيف بيعيِّ

2012؟

• ال�ُسهدا اللي �سقطو كرمال الوطن، وْنَلّفو بعَلم لبنان، بقلُّن اإنتو مع 
كل َرفعة عَلم كل يوم ال�سبح، وجوهُكن عم تن�ساف َع عَلم لبنان، و�رشتو 

جزء من تراب االأرز، واالأرز ما بيموت. هّني ب�ّش، �سبقونا ع ال�سما، وِم�ش ب�ّش 

بوعُدن اإّنو نحنا كّلنا وراُهن، بطلُب مُن هّني وفوق، يحمونا ويديرو باُلن ع 

لبنان متل ما كانو يديرو باُلن هّني وبيناتنا.

ن  كلُّ واللبنانيني  الع�شكريني  قهوجي  العماد  د  بيعيِّ وكيف   -

بهالعيد؟

كل  ورغــم  وبطلُب،  اليوم.  باأمر  التعليمات  و�سلتلُن  الع�سكريني   •
الكبري،  بيتنا  لبنان  بلدنا،  لبنان  ال�سعوبات،  وكل  املعي�سي  �سعوبات 

واللي ما بي�سّحي َل َبيتو ما بي�سّحي َل َوطنو. �سّلُكن قوايا َت حتافظو َع 

بلدُكن. كل �سي بيتغرّي اإالّ الوطن، وما ت�ساألو �سو عم يطلعلنا من الوطن، 

�ْساألو حالُكن قّدي�ش عم تعطوه واإزا اللي عم تعطوه ياه بيكّفي. وَل كل 

ببدلتنا  ب�ّش  عُن  منتمّيز  واأهلُن،  والُدن  نحنا  اإّنــو  بيعرفو  اللبنانيني، 

ُفن، نحنا منحبُّ كلُّن، واملوت زغري كتري 
َ

فنا و�رشَ
َ

املرّقطا، وبدلتنا �رشَ

قّدام حمّبتنا اإُلن.

يعطيُكن العافيي وينعاد عليُكن.

عرب »برنامج اجلندي« 

توّجه قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي 

اإىل الع�شكريني بعبارة 

يعطيكن العافيي، 

القائد الذي هناأ رجاله 

بالعيد اأجاب عن اأ�شئلة 

الربنامج.
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اإحتفال التخريج

يف  وم�ضوا...  �ضيوفهم  حملوا 

ميادين اخلدمة �ضوف ت�ضهد 

ولياليها  الأي����ام  ن��ه��ارات 

للتزامهم وجديتهم.

يف ميادين الواجب �ضوف 

القدوة  لع�ضكرييهم  يكونون 

واملثال. وحني تنده �ضاحات 

ال�رشف لن يتاأخروا.

ال�ضيوف
ل�245 �ضابطاً

يف الأول من اآب

وتبقى الأمان�ة م�ضونة   بهّمة الرجال ووفائهم
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اإحتفال التخريج

اآب/اأيلول

وق�ضمهم  للوطن  وعدهم  هذا 

اأمام العلم، ووعد احلر َديٌن 

ووفاء. 

و�ضوف  ك��ث��رون  �ضبقهم 

لتبقى  ك��ث��رون  يعقبهم 

بهّمة  م�ضونة  اأب���ًدا  الأم��ان��ة 

واإخال�ضهم  ال�ضجعان  الرجال 

وتفانيهم ووفائهم.

وتبقى الأمان�ة م�ضونة   بهّمة الرجال ووفائهم
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اإحتفال التخريج
افتتاح الحتفال

العماد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  ب��رع��اي��ة 

الكلية  جت 
ّ
خر ح�ضوره،  ويف  �ضليمان  مي�ضال 

احلربية دفعة جديدة من التالمذة ال�ضباط.

�ضّمت  ال�ضعار«  وليد  ال�ضهيد  الرائد  »دورة 

للبنان،  ال���والء  مي��ن  اأق�ضموا  متخرًجا   245

اجلي�س  قائد  اإليه  دع��ا  مهيب  احتفال  يف 

الدولة  اأركان  العماد جان قهوجي، وح�رضه 

و���ض��خ�����ض��ي��ات ���ض��ي��ا���ض��ي��ة ودب��ل��وم��ا���ض��ي��ة 

باالإ�ضافة  واأكادميية،  وروحية  وع�ضكرية 

اإىل االإعالمين وذوي املتخرجن.

�ضارت وقائع االإحتفال وفق الربوتوكول 

امل��ع��ت��م��د، ف��ب��ع��د ان��ت��ه��اء مت��رك��ز ال��ق��وى 

امل�ضاركة واملتخرجن و�ضل قائد العر�س، 

املدعوين،  و�ضول  انتهى  دقائق  وخ��الل 

اجلي�س  علم  و�ضول  العر�س  قائد  واأعلن 

حيث اأّديت له مرا�ضم التكرمي.

اللواء  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  تباعاً:  و�ضل  ثم  ومن 

الركن وليد �ضلمان، قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، 

وزير الدفاع الوطني فايز غ�ضن، رئي�س جمل�س الوزراء 

جنيب ميقاتي، رئي�س جمل�س النواب نبيه بري، رئي�س 

اجلمهورية العماد مي�ضال �ضليمان، واأّديت لكل منهم 

مرا�ضم التكرمي املنا�ضبة.
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اإحتفال التخريج

�سليمان  مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س 

�سباط  ل�سهداء  التذكاري  الن�سب  اإىل  توّجه 

اجلي�س  وقائد  ال��دف��اع  بوزير  حماًطا  اجلي�س 

ورئ��ي�����س الأرك�����ان وق��ائ��د ال��ك��ل��ي��ة احل��رب��ي��ة، 

تكرمي 

ال�ضباط 

ال�ضهداء
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عزف  مع  الن�سب  على  الأكاليل  و�سع  وترافق 

املتخرجون  اأع��ل��ن  بينما  اجلي�س،  مو�سيقى 

الوفاء لت�سحيات ال�سهداء مرددين ثالًثا: »لن 

اأبداً«. نن�ساهم 

اإ�ستعر�س  ويف طريقه اإىل املن�ّسة الر�سمية، 

رئ��ي�����س اجل��م��ه��وري��ة ال���ق���وى امل�����س��ارك��ة يف 

الإحتفال، واأخذ حملة البيارق والأعالم اأماكنهم 

ت�سليم  �سبقت  خطوة  يف  امللعب،  اأر���س  على 

تالمذة  اإىل  احلربية  الكلية  بريق  املتخرجني 

الطبول،  قرع  وقع  على  فيها،  الثانية  ال�سنة 

بينما حلقت يف الأجواء ت�سكيالت من الطائرات 

والطوافات حاملًة الأعالم.
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ت�ضمية الدورة وتالوة املرا�ضيم

طالًبا  اجلمهورية  رئي�س  من  ال��دورة  طليع  تقّدم 

باإ�سم الفتيان ت�سميتها »دورة الرائد ال�سهيد وليد 

»فلت�سّم  ق��ائ��الً:  �سليمان  الرئي�س  ف��رّد  ال�سعار«، 

دورتكم دورة الرائد ال�سهيد وليد ال�سعار«.

تالمذة  ترقية  مر�سوم  الوطني  الدفاع  وزير  تال  ثم 

مروان  والبلديات  الداخلية  ووزي��ر  اجلي�س،  �سباط 

العام  لالأمن  العامة  واملديرية  الداخلي  الأمن  لقوى  العامة  املديرية  �سباط  ترقية  مر�سوم  �رشبل 

واملديرية العامة لأمن الدولة، يبنما تال وزير املالية بالوكالة وزير القت�ساد والتجارة نقول نحا�س 

مر�سوم ترقية �سباط مديرية اجلمارك العامة.
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ت�ضليم ال�ضيوف

حياة  يف  مرحلتني  ب��ني  الفا�سل  احل��د  كانت  املرا�سيم  ت��الوة 

املتخرجني، وها هو م�ساعد قائد الكلية احلربية ينادي كالً منهم 

وباخلطوة  اجلمهورية.  رئي�س  من  �سيفه  لت�سّلم  اجلديدة،  بالرتبة 

�سيوفهم  فت�سّلموا  الآخر  تلو  واح��ًدا  املتخرجون  تقدم  الريا�سية 

وانتظموا يف اأماكنهم ا�ستعداًدا لأداء اليمني.

مع اأمر اإقرعوا الطبول افتتاًحا، تقدم طليع الدورة ووقف مقابل 

اأم�سك  وبينما  القّبعة،  راأ�سه  عن  نازًعا  التحية  اأدى  اجلي�س،  علم 

بي�رشاه زاوية العلم، رفع ميناه مق�سًما:

كامالً  بواجبي  اأق��وم  اأن  العظيم  باهلل  »اأق�سم 

حفاًظا على علم بالدي وذوًدا عن وطني لبنان«، 

ورّدد املتخرجون ب�سوت واحد: »واهلل العظيم«، 

معلنني بكل ما اأوتوا من عزم تكري�س حياتهم 

خلدمة لبنان.

ال�سالح  جمانبة  ومع  الطبول«،  اإقرعوا  »ختاًما 

اإىل مكانه،  الدورة كل  عاد علم اجلي�س وطليع 

فالتاأهب  احل�سام  بتجريد  العر�س  قائد  واأم��ر 

اجلمهورية  رئي�س  األقى  ثم  ال�سالح...  وتقدمي 

كلمته.
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اإحتفال التخريج
عر�ض التحية

»اإىل الأم��ام �رش« ك��ان الأمر الذي انطلق معه 

عر�س التحية وقد �سارك فيه تباًعا: مو�سيقى 

احلربية،  الكلية  وال��ب��ي��ارق،  الأع���الم  اجلي�س، 

)مدر�سة  التعليم  معهد  املتخرجون،  ال�سباط 

ال�رشطة  واجل��وي��ة،  البحرية  القوات  الرتباء(، 

احل��ر���س  ل���واء  الع�سكرية، 
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اللوج�ستي،  ال��ل��واء  ال��دع��م،  ل��واء  اجلمهوري، 

امل��دي��ري��ة ال��ع��ام��ة ل��ق��وى الأم����ن ال��داخ��ل��ي، 

املديرية العامة لالأمن العام، املديرية العامة 

فرع  العامة،  اجلمارك  مديرية  ال��دول��ة،  لأم��ن 

املجوقل،  الفوج  املغاوير،  ف��وج  املكافحة، 

وفوج مغاوير البحر.
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يف اخلتام

بالتقاط  ك��ان  الح��ت��ف��ال  خ��ت��ام 

�سّلم  ثم  ومن  التذكارية،  ال�سورة 

ال�سيف  احل��رب��ي��ة  ال��ك��ل��ي��ة  ق��ائ��د 

الهدية يف ردهة ال�رشف اإىل رئي�س 

ال�سجل  وّق���ع  ال���ذي  اجل��م��ه��وري��ة 

الذهبي ودّون فيه الكلمة الآتية:

»اليوم وقد تقّلد �سباط »دورة 

ال�سعار«  ول��ي��د  ال�سهيد  ال��رائ��د 

للدفاع  احلق  �سيوف  جون 
ّ
املتخر

وال���ذود  لبنان  م��ن  �سرب  ك��ل  ع��ن 

اأطيب  مني  لكم  الغايل،  ترابه  عن 

منعة  دروب  الغد  ليكن  التهاين، 

للق�سم  الوفاء  يف  وبطولة،  وع��زة 

الدعاء  عيده،  يف  الأب��ي،  وللجي�س 

الوطني  ال��ب��ذل  ق��دوة  يبقى  ب��اأن 

والت�سحية ال�سخية بوحدته وولئه 

العائلة  من  لكم  والوطن.  لل�سعب 

اللبنانية جمتمعة، اأ�سالة العنفوان 

ور�سوخ الإخال�س«.

بري  الرئي�سان  ال�سجل  وّق��ع  ثم 

غ�سن  ال��وزراء  وكذلك  وميقاتي، 

اجلي�س،  وقائد  وال�سفدي  و�رشبل 

حفل  اإىل  اجلميع  ين�رشف  اأن  قبل 

الكوكتيل.



1- قوى بر:

الزين،  ط��ارق  عمر،  حممد  �سيبان،  بول  جان 

حممد  نبهان،  ايلي  حمية،  اأحمد  ح�سون،  علي 

م�سطفى  رحمه،  يو�سف  اأي��وب،  ح�سني  ن�سار، 

ح�سن  غو�س،  اأب��و  ط��ارق  �ساهر،  اليا�س  عمر، 

مهدي،  ح�سني  فيا�س،  بالل  ط��راد،  جان  منر، 

علي املو�سوي، غابي �ساهر، حممد علي �سالمة، 

فغايل،  ج��ورج  م�سعد،  ط��وين  اليخني،  حممود 

منذر،  علي  ال�سباعي،  �سامر  حممد  �رشور،  ح�سن 

درغام،  ايلي  ملهب،  اأبو  زياد  حميدو،  فرا�س 

حممد  عيد،  �رشبل  رع��د،  مارتن  ت��ن��وري،  �رشبل 

علي  اأح��م��د،  علي  ح�سني  ف��ران،  علي  �سلمان، 

الفتاح،  عبد  حممد  ج��دي��ده،  اأ�سامة  �سلمان، 

م�سطفى عواد، اأحمد نا�رش، جورج قرعة، رميون 

مكاري، جورج كو�سكريان، روكز م�سعد، �رشبل 

القاعي، اليا�س اأبو زيدان، اأو�سامة عبا�س، علي 

اأو�سطه حممد، علي كالك�س، ف�سل اأحمد، حممد 

دياب  القادر،  عبد  علي  حمد،  يو�سف  الهربي، 

خليفه، معروف �سيف الدين، اأحمد عرابي، نقول 

الغاوي، حممد  �سعودي، جورج بو طايع، �سامر 

علو�س، خالد احللبي، �رشبل ياغي، كمال ح�سن، 

الدين،  رباح، ح�سني �سم�س  ر�ساد  رمال،  اأكرم 

ح�سني فخر الدين، هادي فقيه، ذيد امل�رشي، 

اأحمد، جاد  اأحمد  جوزف مرعب، ح�سني عبد اهلل، 

ابراهيم  زغيب،  ايلي  اللقي�س،  عبا�س  احللبي، 

حممد  ال��زع��ر،  �سامر  اخلطيب،  علي  �سعبان، 

ن�سيف، عاد طنو�س، �سيبون عبد اهلل، �رشكي�س 

يو�سف مننوم، ا�سماعيل حمية، خليل اأبي نادر، 

جوزيف  ب��رب��اري،  اإدم���ون  ال��دي��ن،  �سمي  حممد 

اأبي  �سيمون  الن�سار،  دجو  غ�سة،  علي  العلم، 

اأ�ضماء ال�ضباط املتخرجني وفق ترتيبهم يف الدورة
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ن�����خ�����ول، 

اب��������راه��������ي��������م 

اأحمد  ال��رف��اع��ي،  امل��ق��داد، ع��دي 

ال��راع��ي، ر���س��اد ع��زي��ز، ه��الل امل�����رشي، طوين 

ربيع  حامت،  اأنطوين  ال�سيفي،  وجدي  اخلواجه، 

فادي  حريري،  حممد  حممود،  رام��ي  �سليمان، 

اهلل  عبد  يو�سف،  وائل  غامن،  اأبي  �سمري  حبيب، 

حممد  را���س��د،  جوزيف  �سلهوب،  ط��ارق  ف��واز، 

ج��ورج  ق��م��ري،  كر�ستيان  ي��زب��ك،  جيمي  ي��ح��ي، 

البعيني، ريا�س الرباج، حميد قنيعر الدويهي، 

حممود �سعده، و�سام الدهيبي، مي�سال يو�سف، 

ف�سل ح�سونه، خليل الأحمر، وليد نادر، توفيق 

بول�س، حماد اللقي�س، نويل حامت، حممد الرباج، 

اأحمد �ساهر، فواز فرح، عطا ابراهيم، م�سطفى 

جميل  خليل،  ج��وزي��ف  عي�سى،  جميل  معطي، 

درهمني،  اأبو  كمال  الطرابل�سي،  حممد  كعدي، 

�رشبل اأنطون، ايهاب اأبو فخر الدين، ر�سيد فقيه، 

حم�����م�����د 

مازن  الرفاعي، 

العبد، ح�سن حبلي، عبا�س مر�سل، 

جورجيو  رزق،  اأب���ي  ج���وين  ���س��اه��ر،  م��ي��الردو 

حد�سيتي،  حبيب  املو�سوي،  نزير  ال�سبعلي، 

ع��ل��ي ال��ه��ادي ج��ع��ف��ر، ج���ورج احل����داد، جيمي 

�سليمان  نعمان،  ح�سن  جريج،  ف��وؤاد  اهلل،  ن�رش 

اأمهز،  ح�سني  عبود،  بهاء  ميق،  زياد  �سليمان، 

ماريو ال�سخن، عالء الأدلبي، اأحمد رمال، �سمعان 

اليا�س  ذبيان،  تامر  جوخدار،  با�سم  حمفوظ، 

م�رشي  م�سطفى  اخل��وي��ري،  ج��وزف  �سمعون، 

ال�سعراين، مروان العقل، �سامل الغو�س، �سيمون 

النوار، ابراهيم خنيزير، ايلي عواد، علي حمدان، 

مراد،  احلليم  عبد  نا�رش،  ح�سن  �سعيب،  حممد 

نبهان،  ف��ادي  ح��امت،  ج��ورج  �سليطا،  جوليان 

روي الق�سيفي، روي الق�سيفي، اأدهم حاطوم، 

احلموي،  روجيه  غطا�س،  اليا�س  ع��ون،  خليل 

يزبك، عفيف  حنا  زياد كعدي،  القاري،  و�سيم 

ابراهيم، �سادي الأحمد، فهمي املوراين، ميالد 

وديع  �سبيب،  ف��ادي  احلم�سي،  اأوليفر  حنا، 

عقيقي،  رال��ف  ال�سدياق، 

اأب��و  حممد  ال��ع��اك��وم،  علي  حممد 

�سلطان  ابراهيم،  ب��الل  الع�سي،  اي��دن  اأي��وب، 

معو�س،  مارك  �سحاده،  احلاج  اأحمد  �سليمان، 

بهاء متراز، اليا�س املدور، ح�سن فرحات، ميالد 

ع�ساف، �رشبل م�سعود، عالء عويدات، نزار املر، 

�سيقلي،  ج��ورج  الهرب،  ج��ورج  عجمي،  ح�سني 

ح�سن  حممد  ف��ار���س،  غ�سان  التيناوي،  ح�سن 

قا�سم  ���س��ادق،  كميل  زغ��ي��ب،  ط��وين  التنري، 

ريا�س  احلجار،  حممد  فرن�سي�س،  �رشبل  �سلح، 

حممد  حد�سيتي،  ج��اد  خليل،  روي  دب��ي��اين، 

�سم�س، علي ابراهيم، كرمي طلي�س، علي حوا.

2- قوى بحر:

ر�سى علي مكة، اأحمد علي طرادية، م�سطفى 

نعمان  يون�س،  رولن  م��ارك  جو  ال��دي��ن،  نا�رش 

م�سطفى  �سحادة،  حممود  اأحمد  ال�سيخ  نعمة، 

ايلي  ع��ب��ا���س،  حممد  �سكرية،  وائ���ل  امل��ع��ل��م، 

ال�سياح، وديع بو �سالح، رواد قر�ساب.

3- قوى جّو:

راندي  غنيمي،  عبدو  جنم،  �سلوم  عاد،  جورج 

جورج  ابراهيم،  اأب��و  ب�سار  مي��ني،  ميني  ن�رش، 

الأ�سقر، اأحمد خالد، بيار يو�سف، خالد �سكر.
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وفاء وتقدير

اإعداد:

نينا عقل خليل

ع�شية عيد اجلي�ش

»اأمر اليوم«

واأكاليل

على الن�صب

التذكارية
اجلي�ش  ق��ي��ادة  م��ت 

ّ
ك��ر اآب  م��ن  الأول  ع�شية 

تخللها  احتفالت  يف  ذكراهم  فاأحيت  ال�شهداء 

تالوة »اأمر اليوم« وو�شع الأكاليل على الن�شب 

التذكارية.

يف مبنى وزارة الدفاع الوطني يف الريزة، اأقيم 

الأرك��ان  رئي�ش  ح�رضه  رم��زي،  ع�شكري  احتفال 

اجلي�ش  قائد  ممثالاً  �شلمان  وليد  الركن  اللواء 

وقادة  الأرك��ان  رئي�ش  ونواب  جان قهوجي،  العماد 

الأجهزة واملديريات التابعة للقيادة.

وقد تال قائد مقر عام اجلي�ش العميد الركن جوزف فرن�شي�ش 

»اأمر اليوم« الذي وّجهه قائد اجلي�ش اإىل الع�شكريني، واأدت 

الوحدات املتمركزة يف مبنى القيادة  التحية.

اإكليالاً من  الركن فرن�شي�ش  العميد  نف�شه و�شع  ال�شياق  ويف 

الزهر با�شم العماد قائد اجلي�ش على ن�شب اخلالدين.

احتفالت مماثلة، حيث  الع�شكرية  اأقيمت يف قيادات املناطق  كذلك، 

و�شعت اأكاليل من الزهر على ن�شب ال�شهداء با�شم العماد قائد اجلي�ش، 

رابطة  من  ووفود  وروحية  ر�شمية  و�شخ�شيات  املناطق  قادة  يف ح�شور 

قدماء القوى امل�شلحة اللبنانية واأهايل الع�شكريني ال�شهداء.
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اأكاليل على 

اأ�رضحة قادة 

اجلي�ش الراحلني

اجلي�ش  قيادة  من  وف��ود  قامت 

با�شم  ال��زه��ر  م��ن  اأكاليل  بو�شع 

اأ�رضحة  على  اجلي�ش  قائد  العماد 

قادة اجلي�ش املتوفني.

من  اإكليل  و�شع  مت  غزير  ففي 

ف��وؤاد  الرئي�ش  �رضيح  على  الزهر 

�شهاب.

�رضيح  على  اآخ��ر  اإكليل  وو���ش��ع 

العماد جان جنيم يف كفرتيه.

من  وف����د  زار  ك��م��ا 

القيادة �رضيح اللواء عادل �شهاب 

يف راأ�ش النبع.

ح��ارة �شخر حيث  اآخ��ر  وفد  وزار 

اإكليالاً من الزهر على �رضيح  و�شع 

العماد اإميل الب�شتاين.

على  اإكليل  و�شع  �شغبني  ويف 

�رضيح العماد ا�شكندر عامن.

�رضيح  على  اإك��ل��ي��ل  و���ش��ع  كما 

بلدة  يف  �شعيد  حنا  ال��ع��م��اد 

القليعة - مرجعيون.
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وفاء وتقدير
اجلي�ش  ع��ي��د  مل��ن��ا���ش��ب��ة 

�شّكلت  وال�شتني،  ال�شابع 

الزهر مرفقة  ال�شابقني حاملة باقات من  اإىل قادة اجلي�ش  التهاين  وفود قّدمت 

بها بطاقات معايدة با�شم العماد جان قهوجي.

�شملت زيارات الوفود منازل فخامة رئي�ش اجلمهورية ال�شابق العماد املتقاعد 

اإميل حلود، رئي�ش جمل�ش الوزراء الأ�شبق والنائب العماد املتقاعد مي�شال عون، 

العماد املتقاعد فكتور خوري والعماد املتقاعد ابراهيم طنو�ش.

تهنئة قادة اجلي�ش ال�صابقني

زيارات تهنئة للع�صكريني

املناطق  قيادات  اجلي�ش  قيادة  من  وفود  زارت 

وامل��دار���ش  واملعاهد  والبحرية  اجلوية  وال��ق��وات 

والقطع  لها  التابعة  والقطع  والأل��وي��ة  وامل��واق��ع 

يف  التهاين  وقّدمت  انت�شارها،  اأماكن  يف  امل�شتقلة 

منا�شبة عيد اجلي�ش، كما عّممت توجيهات القيادة 

على ال�شباط والع�شكريني يف هذه املنا�شبة.
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يف عيده ال�سابع وال�ستني

ال�سرتة الواقية...

واثق اخلطوة

يحمي

الوطن
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بني الأم�ش واليوم

�سطور من تاريخ جي�سنا

مل يكن اجلندي اللبناين منف�سلاً عن جمتمعه 

يف اأي يوم من الأيام، فهو، اإىل دفاعه عن بلده 

يف  الإ�سهام  �ساأنه  من  عمل  اأّي  يتابع  واأه��ل��ه 

نه�سة لبنان، يف ال�سلم كما يف احلرب.

الأوىل،  العاملية  احل��رب  خلل  جرى  ما  وه��ذا 

ح��ني ج��ه��د اجل��ن��ود ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون و���س��ع��ه��م يف 

تاأمني و�سول م�ساعدات املغرتبني اإىل اأهلهم 

املجاعة  اجتاحتها  التي  املناطق  يف  وذويهم 

والأوب��ئ��ة والأم��را���ض. وق��د تطّوع ه��وؤلء يف ما 

عرف ب� »فرقة ال�رشق« التي اأن�ساأتها ال�سلطات 

ا  ع�سكرياً ا  كياناً خللها  من  موؤلفني  الفرن�سية، 

ا بعد يوم، حتى العام 1926،  ا تطّور يوماً لبنانياً

الذي  اللبنانية«  القناّ�سة  »ف��وج  اأن�سئ  حني 

�سّكل نواة اجلي�ض اللبناين يف املراحل اللحقة.

تغليب  على  اللبنانيون  الع�سكريون  حر�ض 

اأّي م�سلحة اأخرى، وجتّنبوا  م�سالح بلدهم على 

لتحقيق  اأداةاً  يكونوا  اأن  به  قاموا  عمل  كلِّ  يف 

خلفات  ظ��ل  يف  ا  خ�سو�ساً الأج��ن��ب��ي،  اأه����داف 

خارجية ل دخل لهم بها، �سواء بني الفرن�سيني 

ب��ني  اأو  والن����ك����ل����ي����ز، 

ال��ف��رن�����س��ي��ني 

اأنف�سهم، وقد وّقعوا وثيقة تاريخية �سهرية يف 

اإلّ  يعملوا  لن  اأنهم  فيها  اأق�سموا  مكايل  زوق 

يف �سبيل لبنان، ولن تكون لهم علقة اإلّ مع 

حكومته الوطنية.

قبيل اإعلن ا�ستقلل لبنان يف 22 ت�رشين 

الع�سكرية  القطع  �ُسّمت   ،1943 الثاين 

هي  ك��رى،  وح��دة  يف  املختلفة  اللبنانية 

اللواء اخلام�ض.

احلكومة  �سّكلت  بقليل،  ال�ستقلل  وبعد 

الفرن�سيني  ملفاو�سة  ر�سمياًا  ا  وف��داً اللبنانية 

وبنتيجة  ال��ل��ب��ن��اين.  اجل��ي�����ض  ت�����س��ّل��م  ح����ول 

اأرك����ان حرب  امل��ف��او���س��ات، ���س��در ع��ن هيئة 

الإنكليزية   - الفرن�سية  املختلطة  القيادة 

قرار ق�سى بانتقال اجلي�ض اللبناين الذي كان 

با�ستثناء  ا  وجندياً رتيباًا   2676 اآن��ذاك  عديده 

امل�ستقّلة،  اللبنانية  الدولة  كنف  اإىل  ال�سباط 

اآب  اأول  من  �سفر  ال�ساعة  من  ا  اعتباراً وذل��ك 

العام 1945، ومّت تعيني الزعيم فوؤاد �سهاب 

ا لأركان  ا له، والزعيم �سليمان نوفل رئي�ساً قائداً

حربه.

ويف هذا التاريخ مّت رفع العلم اللبناين ب�سورة 

نهائية على جميع املوؤ�س�سات احلكومية، واأقيم 

اأّول عر�ض ع�سكري للجي�ض اللبناين اأمام وزارة 

رئي�ض  بح�سور  ب���ريوت،  يف  الوطني  ال��دف��اع 

واأرك���ان  اخل���وري،  ب�سارة  ال�سيخ  اجلمهورية 

الدولة كاّفة.

حامي احلمى 

ومراآة �سعبه

مل يكن اللبنانيون على مدى تاريخهم 

اأرادوا  ما  واإذا  وغ��زوات.  ح��روب  ه��واة  الطويل 

احل��رف،  تاأبطوا  وج��وده��م  اآف��اق  تو�سيع  ا  يوماً

جمتمعات  اإىل  وانطلقوا  املركب،  وا�ستقّلوا 

ا للمعرفة والثقافة والنفتاح. العامل، رّواداً

وق���د ك��ان��وا، وم���ا زال����وا، ي��رف�����س��ون الظلم 

يتنازلوا  التي مل  ية 
ّ
احلر ويقّد�سون  والحتلل، 

يعملوا  ومل  الأوق����ات،  م��ن  وق��ت  اأّي  يف  عنها 

من  ا  وانطلقاً منها.  غريهم  حرمان  على  ا  مطلقاً

خطواته  منذ  اجلي�ض  داأب  العريق،  الإرث  هذا 

اأ�س�ض  وف��ق  ع�سكرييه  تن�سئة  على  الأوىل 

نبيلة،  واإن�سانية  اأخلقية  وقيم  جامعة،  وطنّية 

والن�سباط،  باملناقبية  التم�ّسك  مقّدمها  يف 

وال���ت���زام ال��ع��م��ل امل��وؤ���س�����س��ات��ي ال��ق��ائ��م على 

د وال���س��ت��ق��ام��ة، وع��ل��ى مبداأ 
ّ
ال��ن��زاه��ة وال��ت��ج��ر

الكفاءة والإنتاجية،  الثواب والعقاب، ومعايري 

بالإ�سافة اإىل م�ساندته الدائمة املجتمع املدين 

بالطاقات والإمكانات املتوافرة لديه، ما �سّكل 

مهّماته  خمتلف  لتنفيذه  ال�سلبة  الأر���س��ي��ة 

الوطنية.

يف جمال الدفاع

الدفاعي،  واجبه  تلبية  يف  اجلي�ض  يتاأّخر  مل 

مذبح  على  اجل�����س��ام  الت�سحيات  ��ا  م��ق��ّدماً

خلل  فتيًّا  يزل  ومل  خا�ض  اإذ  الوطن، 

العام 1948، اأوىل معاركه البطولية 

بلدة  يف  الإ�رشائيلي  ال��ع��دّو  �سّد 

حتريرها  وا���س��ت��ط��اع  امل��ال��ك��ي��ة، 

منه. ثم توالت بعد ذلك �سل�سلة 

حيث  العدو،  هذا  مع  املواجهات 

اأّدت الوحدات الع�سكرية اللبنانية 

حزيران  حرب  يف  ق�سطها 
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اأن  اإىل   ،1967 العام 

املبا�رشة  املواجهات  كانت 

اخلان  �سوق  منطقة  يف   ،1970 العام 

- حا�سبيا، وعلى حموري بيت ياحون - تبنني 

العام  و���س��ور   ،1972 ال��ع��ام  ياطر   - وك��ف��را 

و1982،   1978 باجتياحي  ا  م���روراً  ،1975

 1993 ال��ع��ام  احل�����س��اب  ت�سفية  وعمليتي 

ومواجهات   ،1996 العام  الغ�سب  وعناقيد 

عرب�ساليم واأن�سارية العام 1997، و�سولاً اإىل 

العدي�سة  وموقعة   ،2006 العام  متوز  ع��دوان 

العام 2010.

املقاومة  وب�سالة  اجلي�ض،  �سمود  وبفعل 

الوطنية عند خطوط املواجهة، اإىل جانب مت�ّسك 

 
ّ
اللبنانيني باأر�سهم وحقوقهم الوطنية، ا�سطر

الأك��ر  الق�سم  عن  الن��دح��ار  اإىل  مكرهاّ  العدو 

حتّقق  اأن  فكان  الغربي،  والبقاع  اجلنوب  من 

اأنَّ  اإلّ  العام 2000.  اأيار  التحرير يف 25  اجناز 

ا على اأر�ض مزارع �سبعا وتلل  العدو بقي جاثماً

الغجر،  بلدة  من  ال�سمايل  والق�سم  كفر�سوبا 

التي ل تزال تنتظر فّك اأ�رشها والعودة اإىل ربوع 

الوطن.

ثم كانت امللحمة الوطنية الكرى يف عدوان 

ا  اللبنانيون، جي�ساً اإذ وقف  العام 2006،  متوز 

ا يف مواجهة العدو  ا واحداً و�سعباًا ومقاومةاً، �سفًّ

عليه،  ا  تاريخياً ا  انت�ساراً حمّققني  الإ�رشائيلي، 

اعرتف به العامل اأجمع، مبا يف ذلك قادة العدو 

اأنف�سهم.

يف  اللبناين  اجلي�ض  كان  العدوان،  هذا  خلل 

�ساحة املواجهة، يعك�ض �سورة الوطن ال�سامد 

انت�سارها  اأماكن  يف  وحداته  قامت  اإذ  املقاوم، 

املتاحة،  القدرات  بكّل  الدفاعي  دوره��ا  ب��اأداء 

ع��ر ال��ت�����س��ّدي ل��ل��ط��ائ��رات امل��غ��رية، واإح��ب��اط 

ال��ع��دي��د م���ن حم�����اولت الإن�����زال 

��ا نحو  وال��ت�����س��ّل��ل، م��ق��ّدماً

ا كبرياًا من اجلرحى، امتزجت  ا، وعدداً 50 �سهيداً

والأطفال  الن�ساء  من  ال�سهداء  بدماء  دماوؤهم 

�ساحات  يف  الأبطال،  واملقاومني  وال�سيوخ 

احلرية والكرامة.

وف����ور ت��وّق��ف ال���ع���دوان الإ���رشائ��ي��ل��ي 

و�سدور قرار جمل�ض الأمن الرقم 1701، 

انطلقت رحلة عودة النازحني اإىل اأرا�سيهم 

نحو  التوّجه  اإىل  اجلي�ض  �سارع  فيما  وبيوتهم، 

الدفاع  واج��ب  ليوؤدي  اجلنوبية،  لبنان  ح��دود 

عنها والت�سحية يف �سبيلها، وكان ذلك مدعاة 

تزامنت  وقد  ا.  جميعاً واملواطنني  للجنود  فخر 

للأمم  تابعة   
ٍ

ق��وات انت�سار  مع  املهّمة،  ه��ذه 

القرار  مبوجب  كّلفت  احل��دود،  على  املتحدة 

املذكور، موؤازرة اجلي�ض ودعمه يف تنفيذ واجبه.

التعاون والتن�سيق مع قوات الأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان

على  احل��ر���ض  اأ���س��ّد  اجلي�ض  ق��ي��ادة  حر�ست 

تر�سيخ علقات التعاون والتن�سيق مع القوات 

م�ساعدة  يف  الأخ��رية  دور  من  ا  انطلقاً الدولية، 

املناطق  يف  ال���س��ت��ق��رار  ب�سط  على  اجلي�ض 

اأم��ام  العدو  خمططات  تعرية  ويف  احل��دودي��ة، 

املتوا�سلة  وانتهاكاته  ال��دويل،  العام  ال��راأي 

وع��دم  وج���وًّا،  ا 
اً
وب��ح��ر ا 

ًّ
ب��ر اللبنانية،  لل�سيادة 

ل   ،1701 ال��ق��رار  مندرجات  الكامل  التزامه 

وعدم  لبنانية،  اأرا���ضٍ  احتلله  ا�ستمرار  �سّيما 

والقنابل  الألغام  خرائط  جميع  بت�سليم  قيامه 

العنقودية اإىل اجلانب اللبناين.

ومن اأبرز تفا�سيل هذا التعاون:

الأزرق  اخلط  تعليم  اإع��ادة  عملية  متابعة   -

جلنة  قبل  من  املحتلة،  وفل�سطني  لبنان  بني 

فريق  مع  بالتعاون  للجي�ض،  تابعة  خمت�ّسة 

حيث  املتحدة،  الأمم  لقوات  تابع  طوبوغرايف 

 125 اإحداثيات  من  النهائي  التحّقق  اأجن��زت 

القيا�سات  اأجرت  كما  معاملها،  وتثبيت  نقطة 

اللزمة لنحو 50 نقطة تقع على اخلط املذكور.

- اإجراء التدريبات واملناورات والرمايات 

التن�سيق  م�ستوى  رفع  بهدف  امل�سرتكة 

من  والتحقق  اجل��ان��ب��ني،  ب��ني  امل��ي��داين 

القدرة على مواجهة اأي طارئ.

- معاجلة احلوادث وامل�ساكل، �سواء داخل 

والعدو  اجلي�ض  ب��ني  اأو  احل��دودي��ة،  املناطق 

الإ�رشائيلي.

اللوج�ستية  الح��ت��ي��اج��ات  بع�ض  ت��وف��ري   -

ل��ل��ج��ي�����ض، وت��ن�����س��ي��ق ال��ن�����س��اط��ات الإمن��ائ��ي��ة 

والجتماعية يف املنطقة.

يف جمال الأمن

يتابع اجلي�ض تنفيذ مهّماته الأمنية يف خمتلف 

املناطق اللبنانية. ويف هذا الإطار اأعادت قيادته 

التاأكيد اأنَّ فر�ض الأمن هو حاجة وطنية �ساملة، 

واأن الفو�سى لن تكون يف م�سلحة اأحد، ووجود 

اجلي�ض يف اأي منطقة هو حلماية ال�ستقرار فيها 

ولي�ض ملواجهة الأهايل اأو ال�ستباك معهم، كما 

اأكدت اأنَّ الختلف ال�سيا�سي يف وجهات النظر 

احلياة  من  جزء  هو  ال�سيا�سيني،  الفرقاء  بني 

من  لكّنه  لبنان،  بها  ينعم  التي  الدميقراطية 

اأّي كان هذا الواقع ،  اأن َي�ستغلَّ  غري امل�سموح 

والعتداء  وموؤ�س�ساتها،  الدولة  للنيل من هيبة 

على اأرواح املواطنني وممتلكاتهم. فالأمن هو 

ل  غيابه،  ويف  للمواطن،  اليومي  اخلبز  مبنزلة 

ا واإمنائياًا. ا واجتماعياً نهو�ض البتة اقت�سادياً

اتخذها  التي  الأمنية  الإج���راءات  نتائج  وم��ن 

اجلي�ض على مدى العام املن�رشم:

جن�سيات  م��ن  الأ���س��خ��ا���ض  اآلف  توقيف   -

للعدالة مبوجب  ا  خمتلفة، بع�سهم كان مطلوباً

لرتكابه  الآخ���ر  وبع�سهم  توقيف،  م��ذك��رات 

بالتجوال  تتعلق  متنوعة،  وخمالفات  جرائم 

�رشعية،  اإقامات  دون  من  اللبنانية  الأرا�سي  يف 

وح���ي���ازة خم����درات واأ���س��ل��ح��ة ح��رب��ي��ة واأع��ت��دة 

باأعمال  وال��ق��ي��ام  ع��م��لت  وت��زوي��ر  ع�سكرية، 

التهريب...

- ك�سف مديرية املخابرات معظم الع�سابات 

للح�سول  مواطنني  خطف  على  اأقدمت  التي 

على فديات مالية، واإلقاء القب�ض على اأفرادها، 

وحترير املخطوفني لديها.

اعتدت  ال��ت��ي  تلك  الع�سابات  ه��ذه  واأب����رز 

بتاريخ  البقاع  يف  للجي�ض  تابعة  دوري��ة  على 
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2009/4/13، ما اأّدى يف حينه اإىل ا�ست�سهاد 

اأربعة ع�سكريني واإ�سابة �سابط بجروح بليغة، 

يف  امل�ساركني  من  عدد  توقيف  اإىل  بالإ�سافة 

�سهر  خلل  ال�سبعة  ال�ستونيني  خطف  عملية 

اآذار العام 2011، وعدد اآخر من اأفراد ع�سابات 

الحتيال وال�رشقة والعتداء على دور العبادة يف 

خمتلف املناطق اللبنانية.

- ال�ستمرار يف مكافحة اجلرائم املنّظمة على 

الإ�سكالت  حل�سم  الفوري  والتدّخل  اأنواعها، 

فيها  امل�ساركني  على  القب�ض  واإلقاء  الأمنية، 

و�سبط الأ�سلحة التي بحوزتهم.

للنتخابات  ال���لزم  الأم��ن��ي  امل��ن��اخ  توفري   -

خلل  جرت  التي  الفرعية  والختيارية  البلدية 

�سهر اأيار املن�رشم، والنيابية الفرعية يف ق�ساء 

بغية  وذلك  املا�سي،  متوز  �سهر  خلل  الكورة 

متكني املواطنني من التعبري عن اآرائهم بحرّية 

تاّمة.

- �سبط الأمن يف جميع الأماكن التي �سهدت 

ت��ظ��اه��رات واح��ت��ج��اج��ات واع��ت�����س��ام��ات، ملنع 

العاّمة  واملمتلكات  املواطنني  على  التعّدي 

ة. واخلا�سّ

ع���������رشات  ده�������م   -

امل�ستودعات 

وتوقيف  فا�سدة،  غذائية  مواد  على  املحتوية 

وت�سليمهم  وت�سويقها  خزنها  يف  املتورطني 

اإىل الق�ساء املخت�ض.

- م��ت��اب��ع��ة ر���س��د ���س��ب��ك��ات الإره�����اب 

والتج�س�ض لك�سفها.

- اإعادة فر�ض الأمن يف مدينة طرابل�ض 

منطقتي  يف  اندلعت  التي  ال�ستباكات  اإثر 

الطريق  منطقة  ويف  حم�سن  جبل   - التبانة 

اجلديدة - بريوت، واإثر اأحداث خميم نهر البارد 

يف الفرتة الأخرية. وقد قام اجلي�ض بواجبه خلل 

ذلك، من موقع املدرك خطورة احتدام ال�سحن 

والفئوي، ومن موقع احلري�ض على  ال�سيا�سي 

اإجناز  ا�ستطاع  حيث  الأبرياء،  املواطنني  دماء 

مهّماته يف واأد الفتنة وحتقيق ال�ستقرار باأقّل 

الأ�رشار املمكنة.

الأ�سلحة  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ّي��ات  م�����س��ادرة   -

واأهّمها  بة، 
ّ
الع�سكرية املهر والذخائر والأعتدة 

تلك التي �ُسبطت يف الباخرة »لطف اهلل 2« التي 

طرابل�ض  �ساطئ  قبالة  اجلي�ض  قوى  اأوقفتها 

على  حتتوي  وكانت   ،2012/4/27 بتاريخ 

ثلثة م�ستوعبات من الأ�سلحة والذخائر الثقيلة 

واملتو�سطة واخلفيفة، بالإ�سافة اإىل كمية من 

توقيف  مّت  كما  املتنوعة،  الع�سكرية  الأعتدة 

اإىل  ينتمون  ا  �سخ�ساً  11 من  املوؤلف  طاقمها 

جن�سيات عربية واأجنبية خمتلفة.

انتقال  وت�سهيل  ال��ط��رق��ات  فتح  اإع���ادة   -

امل����واط����ن����ني، اإث����ر 

الحتجاجية  احلركات 

خمتلف  يف  ح�سلت  ال��ت��ي 

املناطق اللبنانية، على خلفيات مطلبية 

بع�ض  قطع  خللها  مّت  وال��ت��ي  خدماتية،  اأو 

الطرقات. 

�سبط احلدود اللبنانية - ال�سورية

اأحد  العام  ال�سعبي  الوجدان  مُتّثل احلدود يف 

للأزمة  ونتيجة  الوطنية.  ال�سيادة  رم��وز  اأه��ّم 

تزال،  ول  �سوريا  لها  �ست 
ّ
تعر التي  اخلطرية 

الداخل  على  باآخر  اأو  ب�سكٍل  انعكا�سها  واإمكان 

ا على ال�سعيد الأمني، كّثف  اللبناين وخ�سو�ساً

احلدود  امتداد  على  امليداين  ح�سوره  اجلي�ض 

املواطنني،  حماية  بهدف  وال�سمالية،  ال�رشقية 

بالجتاهني،  والتهريب  الت�سلل  عمليات  ومنع 

اأ�سّد  اأن تلحق  والتي من �ساأنها لو ا�ستفحلت، 

مت�ّض  واأن  للوطن،  العليا  بامل�سلحة  ال�����رشر 

بالتزام  القا�سية  التاريخية  الثوابت  باإحدى 

النزاعات  جتاه  الإيجابي  احلياد  �سيا�سة  لبنان 

الإقليمية.

وقد �سملت اإجراءات اجلي�ض: ت�سيري دوريات 

عمليات  وتنفيذ  وظرفية،  ثابتة  حواجز  واإقامة 

ودوريات  الوعرة  الأماكن  بالطوافات يف  اإنزال 

الإقليمية  امل��ي��اه  �سلمة  م��ن  للتاأكد  بحرية 

اللبنانية.

املجالن الإمنائي والإن�ساين

الإمنائي  ال�ساأنني  القيادة  ت��ويل 

ا  انطلقاً كبرية،  اأهمية  والإن�ساين 

بحياة  امل��ب��ا���رش  ارت��ب��اط��ه��م��ا  م��ن 

امل���واط���ن���ني، وم����ن ت��اأث��ريه��م��ا 

انتمائهم  تر�سيخ  يف  العميق 

ب��رتاث  واع��ت��زازه��م  وطنهم  اإىل 

ومن  واآبائهم.  اأج��داده��م 
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التي  امل��ه��ّم��ات  اأب���رز 

داأب اجلي�ض على تنفيذها: 

- اإغاثة املواطنني املحا�رشين بالثلوج 

وال�سيول، مع تاأمني ما يلزم من الأدوية واملواد 

الغذائية، بالتعاون مع الأجهزة املخت�ّسة.

- اإنقاذ ال�سفن واملراكب التي كانت مهّددة 

بالغرق نتيجة الظروف املناخية ال�سعبة. 

- القيام بحملت ت�سجري وا�سعة، ور�ض البذور 

الزراعية  احلقول  يف  احل�رشات  مكافحة  واأدوي��ة 

والغابات. 

- امل�ساهمة يف اإطفاء احلرائق، وتاأهيل القلع 

الأثرية وتنظيف ال�سواطئ وجماري الأنهار.

- �سق الطرقات يف القرى والبلدات النائية، 

الطبيعية  ال��ك��وارث  اآث��ار  اإزال��ة  يف  وامل�ساهمة 

وتخمني الأ�رشار الناجمة عنها.

- رفد اإدارات الدولة وهيئات املجتمع املدين 

وموؤ�س�ساته، بالتقنيات واخلرات اللزمة، وفق 

الإمكانات املتوافرة.

العامة  وال�سلمة  ب��الإمن��اء  يت�سل  جم��ال  ويف 

ا، يوا�سل املركز اللبناين للأعمال املتعلقة  معاً

اجلي�ض،  يف  ال��ه��ن��د���س��ة  ووح�����دات  ب��الأل��غ��ام، 

وف��رق  حكومية  غ��ري  منظمات  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 

مهّمات  و���س��دي��ق��ة،  �سقيقة  جليو�ض  تابعة 

خّلفها  التي  العنقودية  والقنابل  الألغام  اإزالة 

بنحو  واملقّدرة  اجلنوب،  يف  الإ�رشائيلي  العدّو 

قنبلة  م��ل��ي��ون  م��ن  واأك����ر  ل��غ��م،   550000

عنقودية، وقد مّت لغاية تاريخه اإزالة 149000 

امل�ساحة  من   %55 تعادل  م�ساحة  �سمن  لغم، 

عنقودية  قنبلة  و220000  امللوثة،  العامة 

�سمن م�ساحة تعادل 70% من امل�ساحة العامة 

من  كبرية  كّمية  اإزال��ة  اإىل  بالإ�سافة  امللوَّثة، 

الأج�سام امل�سبوهة والذخائر املتنوعة.

ويف �سياق مت�سل، نظمت قيادة 

و27   23 بني  ما  اجلي�ض 

ني�سان 2012، حملة وطنية تذكريية للتوعية 

من خماطر الألغام والقنابل العنقودية، وذلك 

الع�سكري  الإع��لم��ي  املكتب  مع  بالتعاون 

اجلي�ض  يف  ال��و���س��ط��ى  ل��ل��ق��ي��ادة  ال��ت��اب��ع 

الأهلية  اجلمعيات  من  وع��دد  الأم��ريك��ي، 

وو�سائل الإعلم و�رشكات الإعلن الوطنية، 

واملنظمات الدولية غري احلكومية.

وحما�رشات  ندوات  اإقامة  احلملة  �سملت  وقد 

الألغام  خماطر  حول  وامل��دار���ض  اجلامعات  يف 

ت�سليم  اإىل  وبالإ�سافة  منها،  الوقاية  وط��رق 

اأرا�ٍض منّظفة من الألغام اإىل اأ�سحابها، وعر�ض 

م�رشحيات توجيهية بهذا ال�ساأن. 

التدريب  يتوا�سل  اآخ��ر،  اإن�ساين  جم��ال  ويف 

املتحدة  الأمم  وق��وات  اجلي�ض  بني  امل�سرتك 

املخت�سة،  الدولة  ووزارات  لبنان  يف  املوؤّقتة 

حول فر�سية وقوع زلزل، واإعلن حالة طوارئ 

بحث  عمليات  لتنفيذ  القوى  وتدخل  وا�سعة، 

الإطفاء  اأعمال  اإىل  بالإ�سافة  واإخ��لء،  واإنقاذ 

واإزالة الركام.

تطوير املوؤ�س�سة

م�ساألة  اأولوياتها،  راأ���ض  يف  القيادة  ت�سع 

وتدريباًا،  ا  وعتاداً ا  عديداً اجلي�ض  قدرات  تعزيز 

حجم  م��ع  ال��ق��درات  ه��ذه  تتنا�سب  اأن  بهدف 

املهّمات املوكلة اإليه. وقد اأّكدت هذه القيادة 

اجلي�ض،  يت�سلمها  م�ساعدة  اأّي  اأّن  با�ستمرار، 

ال�ستقرار  خدمة  يف  ا  واأخ���رياً اأولاً  ت�سب  اإمن��ا 

املحّلي والإقليمي والدويل، وهي لن تكون يف 

ا للعتداء على اأحد،  اأّي وقت من الأوقات دافعاً

بل يف موقع الدفاع عن الأر�ض وحماية ال�سعب 

من اأّي عدوان خارجي. 

هذا  على  ح�سلت  التي  اخل��ط��وات  اأب���رز  اأّم���ا 

ال�سعيد، فهي:

ال��ت��ع��ل��ي��م يف ال��ك��ل��ّي��ات  - حت��دي��ث م��ن��اه��ج 

وامل��ع��اه��د وامل��دار���ض، ورف��د ه��ذه ال��وح��دات 

بالو�سائل والتقنّيات التدريبية املتطّورة، اإىل 

اإتباع عدد كبري من الع�سكريني من  جانب 

خمتلف الرتب دورات درا�سية يف اخلارج.

- ت��ن��ف��ي��ذ م����ن����اورات ق��ت��ال��ي��ة ع��ال��ي��ة 

امل�ستوى مب�ساركة خمتلف اأ�سلحة اجلي�ض.

اجلامعات  م��ع  التوا�سل  ج�سور  متتني   -

اللبنانية، وتبادل اخلرات واملعارف مبا ي�سّب 

يف م�سلحة اجلميع.

ال��ل��ق��اءات  تنظيم  اإىل  ال��ق��ي��ادة  م��ب��ادرة   -

وامل������وؤمت������رات ال���ت���ي ت���ع���ال���ج امل��وا���س��ي��ع 

اجليو�سيا�سية والقت�سادية والأمنية، مب�ساركة 

الإقليمي  »املوؤمتر  واأهّمها  وخارجية،  داخلية 

ال��ث��اين ح���ول ال�����رشق الأو����س���ط م��ا ب��ع��د ال��ع��ام 

2011«، الذي عقد اأواخر �سهر اآذار املن�رشم يف 

فندق مونرو - بريوت، وذلك بهدف تاأكيد دور 

لبنان احل�ساري والثقايف، بالإ�سافة اإىل تبادل 

امل�ستجدة،  الق�سايا  حول  والأفكار  الطروحات 

بروح املهنية واملو�سوعية.

ا  خ�سو�ساً امل�����س��رتك��ة،  ال��ت��م��اري��ن  تنفيذ   -

وبع�ض  ال��دول��ي��ة  ال��ق��وات  م��ع  منها،  البحرية 

وحدات اجليو�ض ال�سديقة.

- متابعة ت�سّلم امل�ساعدات والهبات املمنوحة 

ا ما  للجي�ض من قبل الدول ال�سديقة، خ�سو�ساً

ومكافحة  احل��دود  مراقبة  باأجهزة  منها  يتعلق 

الألغام والأعتدة اللوج�ستية املختلفة. 

الطبية  بالطواقم  الع�سكرية  الطبابة  رفد   -

املتخ�س�سة والتجهيزات احلديثة.

فخامة رئي�س اجلمهورية

ودولة رئي�س جمل�س الوزراء يف الريزة

املرحلة  ظ��ّل  يف  اجلي�ض  دع��م  اأهمية  لتاأكيد 

عقب  �سّيما  ل  البلد،  بها   
ّ
مت��ر التي  الدقيقة 

اأحداث طرابل�ض ومناطق اأخرى وبع�ض امل�ساكل 

احلدودية، زار فخامة رئي�ض اجلمهورية العماد 

مي�سال �سليمان قيادة اجلي�ض يف الريزة بتاريخ 

اجلي�ض  قائد  التقى  حيث   ،2012/5/29

ا مع اأركان  العماد جان قهوجي، كما عقد اجتماعاً

وزير  بح�سور  ال�سباط  كبار  من  وعدد  القيادة 

الدفاع الوطني الأ�ستاذ فايز غ�سن.

وقد األقى فخامة الرئي�ض كلمة اأمام ال�سباط، 

ا باأداء  تناول فيها خمتلف ق�سايا الوطن، منّوهاً

ال�ستثنائية  الظروف  من  الرغم  على  اجلي�ض 

ل  اأنه  اإىل  ا  لفتاً اإليه،  املوكلة  املهّمات  ودقة 
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تقوم  ل  التي  ال��دول��ة  من  الإط���لق  على  بديل 

املوؤ�س�سة  طليعتها  ويف  املوؤ�س�سات،  على  اإلّ 

ل�ستهداف  حماولة  اأّي  اأنَّ  ا  موؤكداً الع�سكرية، 

اجل��ي�����ض ه���ي م���دخ���ل ل��ل��ف��ن وامل����وؤام����رات 

والفو�سى. 

كم��ا األق��ى العماد قهوجي كلمة توّج��ه فيه��ا 

عل��ى  الرئي���ض  فخامة  اإىل  وال�سكر  بالرتحيب 

اجلي�ض  جانب  اىل  ووق��وف�ه  القي��ادة  زيارته 

ا على اأن م�ا جرى من اأح����داث  ودعم�ه له، م�سّدداً

من  تن��ال  ل��ن  خطورته��ا،  وع��ل��ى  وت��ط��ّورات 

وح���دة  على �سون  واإ�س�راره  اجلي�ض  مت��ا�س��ك 

الوطن وحم��اية م�سرية �سلم�ه الأهلي، كائنة ما 

ك��انت ال�سع�وبات والت�سح��يات.

جمل�ض  رئي�ض  دول���ة  زار  عينه،  الإط���ار  ويف 

اجلي�ض  قيادة  ميقاتي  جنيب  الأ�ستاذ  ال��وزراء 

بح�سور  اجتمع  حيث   ،2012/6/12 بتاريخ 

اجلي�ض  قائد  والعماد  الوطني  ال��دف��اع  وزي��ر 

باأركان القيادة وعدد من كبار ال�سباط. 

حّيا  كلمة،  احلكومة  رئي�ض  دول��ة  األقى  وقد 

ا  موؤكداً وقيادتها،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  فيها 

ال��ع��زم ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م لها 

ب��ك��ّل الإم��ك��ان��ات 

املتاحة، 

التي  ال�سعوبات  »اإن   : قائلاً ال�سباط  وخاطب 

ا دون تلبيتكم نداء  حتيط بالوطن مل حتل يوماً

الداخل،  يف  اأو  احل��دود  على  �سواء  الواجب، 

حيث جنحتم يف حماية اأهلكم وال�سهر على 

اآبهني  غري  واأن��ت��م  ذل��ك،  ك��ّل  �سلمتهم، 

ب�سعوبات من هنا واعرتا�سات من هناك، 

لأنكم تدركون اأنَّ موؤ�س�ستكم حم�ّسنة مبحبة 

جميع اللبنانيني«.

فيها  �سكر  كلمة  اجلي�ض  قائد  األقى  ب��دوره 

اأنَّ  ا  م��وؤك��داً ومواقفه،  زي��ارت��ه  الرئي�ض  لدولة 

القانون،  �سقف  حتت  و�سيبقى  ك��ان  اجلي�ض 

البلد  رئي�ض  توجيهات  اإطار  يف  اإلّ  يعمل  ولن 

وقرارات احلكومة، واأنَّ اأداءه العملين لن يخرج 

عن ركيزتني اثنتني، فر�ض الأمن وال�ستقرار 

من  املواطنني  اأرواح  على  واحلفاظ  جهة،  من 

جهة اأخرى، وبهذا النهج واجه اجلي�ض الفتنة يف 

. املا�سي و�سيواجهها م�ستقبلاً

تكرمي اجلي�س وقيادته

املجال  يف  وقيادته  اجلي�ض  جلهود  ا 
اً
تقدير

الأمني، قّلد معايل وزير الداخلية العميد مروان 

�رشبل، قائد اجلي�ض العماد جان قهوجي ميدالية 

اجلدارة، وذلك يف احتفال اأقيم يف مبنى الوزارة 

املذكورة بح�سور قادة الأجهزة الأمنية وح�سد 

من كبار �سباط اجلي�ض والأجهزة الأمنية.

م مركز ال�رشق الأدنى وجنوب 
ّ
ويف هذا الإطار، كر

اآ����س���ي���ا ل���ل���درا����س���ات 

الإ�����س����رتات����ي����ج����ي����ة 

الأمريكية »NESA«، قائد 

باختياره  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ض 

ج��ني من 
ّ
ب��ني جميع امل��ت��خ��ر ي��ج امل��م��ّي��ز 

ّ
اخل��ر

يف  الأمريكية  الدفاع  وجامعة  املذكور  املركز 

وا�سنطن، يف احتفال اأقيم يف املجمع الع�سكري 

الع�سكري  املجل�ض  اأع�ساء  ح�رشه  جونية،   –
وكبار �سباط القيادة، اإىل جانب القائم باأعمال 

ال�سيد ريك ميلز،  لبنان  الأمريكية يف  ال�سفارة 

وح�سد  لروك��و،  جيم�ض  ال�سفري  املركز  ومدير 

للأمن  العامة  واملديرية  اجلي�ض،  �سباط  من 

اأن تابعوا دورات يف املركز  العام الذين �سبق 

واجلامعة املذكورين.

احلديثة  اجلامعة  د�ّسنت  لفتة،  مبادرة  ويف 

الدامور،  الكائن يف  مبناها  والعلوم يف  ل��لإدارة 

قاعة با�سم »كر�سي �سهداء اجلي�ض اللبناين«، 

العماد  ممثل  ح�رشه  كبري،  احتفاٍل  يف  وذل��ك 

قائد اجلي�ض، وح�سد من ال�سخ�سيات الر�سمية 

والأكادميية والإعلمية والثقافية يف لبنان.

اإىل ذلك، توا�سل الهيئات الجتماعية تكرمي 

التوا�سل  وت��اأم��ني  ال�����س��ه��داء،  الع�سكريني 

الإن�سانية  الن�ساطات  واإق��ام��ة  عائلتهم  م��ع 

والرتفيهية لأبنائهم. 

ال�سامت الأكرب

تاريخه  ع��ر  اللبناين  اجلي�ض  ُع���رف  لقد 

ول  الأك���ر،  ال�س�ام��ت  ب��اأّن��ه  الطوي�ل، 

اأجل  من  يكف�يه  اإذ  ذل��ك،  يف  ب�اأ�ض 

م��اآث�����ره يف  ت�����س��دح  اأن  ال��وط�����ن، 

م��واقع الع��ّزة والك��رامة، وي�سم�خ 

باأن�س��ام  ا  خف��اقاً لبن��ان  علم 

احلرية والعنفوان.  
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

تخريج دورة الأركان ال�ساد�سة والع�رشين

اللواء الركن �شلمان: »من عرف اأن يكون متدرًبا 

ن�شيًطا �شيعرف اأن يكون مدرًبا ممتاًزا وقائًدا ناجًحا«

اإعترب رئي�س الأركان اللواء الركن وليد 

�شلمان اأّن من »عرف اأن يكون متدرًبا 

ن�شيًطا �شيعرف اأن يكون مدرًبا ممتاًزا 

وقائًدا ناجًحا ل يعرف الهزمية«، وقد 

اأتى كالمه يف �شياق الحتفال الذي 

تراأ�شه ممثالً قائد اجلي�س العماد جان 

قهوجي، مبنا�شبة تخريج دورة الأركان 

ال�شاد�شة والع�رشين يف كلية فوؤاد �شهاب 

للقيادة والأركان. ح�رش الحتفال عدد من 

ال�شفراء وامللحقني الع�شكريني وممثلي 

قادة الأجهزة الأمنية وروؤ�شاء اجلامعات 

الوطنية والإدارات الر�شمية، اإىل جانب 

عدد من �شباط 

اجلي�س وعائالت 

املتخرجني.

الوقائع

كلمة  كانت  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

الـله  رزق  جــورج  الركن  املقدم  الــدورة  طليع 

ال�سباط  زمــائــه  عــن  بالنيابة  حتــدث  الـــذي 

وقال: »يف هذا اليوم املميز من اأيام م�سريتنا 

املــدرار  احل�ساد  اأيــام  من  يوم  يف  الع�سكرية، 

ن�سعر بفرح عظيم  واأتقن عمله،  زرع وكّد  ملن 

النجاح ون�ستمتع  لأننا نحت�سن يف قلوبنا بذور 

بخطاه...«.

ومنهل  الــبــحــث  »مــرتــع  الكلية  اعــتــر  واإذ 

القادة«، قال:  ومن�ساأ  الرجولة  العلم، وم�سقل 

فيك  جنا 
ّ
وتخر ومعرفة  علم  طــاب  »دخلناك 

وحكمة  �سهر  بف�سل  ــذا  وه حمــرفــن،  ــادة  ق

الكرام، فلكم  ومعلمينا  ومعاونيه  الكلية  قائد 

منا األف �سكر وحتية...«.

التي  الــعــرب  ال�سباط  كلمة  كانت  بعدها، 

الــقــوات  مــن  النوي�رش  خــالــد  العقيد  األــقــاهــا 

عن  بالنيابة  �سكر  والذي  ال�سعودية،  امل�سلحة 

زمائه، القيادات التي اتاحت لهم امل�ساركة يف 

والأ�ساتذة  الــدورة،  هــذه 

اأ�رشفوا  وع�سكرين  مدنين  من  الأكادميين 

على تدريبهم. 

قائد الكلية

والأركــان،  للقيادة  �سهاب  فــوؤاد  كلية  قائد 

العميد الركن علي مكة قال يف كلمته:

»يــ�ــســعــدين اأن اأرحــــب بــكــم فــــرًدا فــــرًدا يف 

بذلتم  مــا  على  اأ�سكركم  واأن  الكلية،  هــذه 

للو�سول  موقعه،  خــال  مــن  كــّل  جــهــود،  مــن 

املــ�ــرشق،  الــيــوم  هــذا  يف  احلــ�ــســاد  مو�سم  اإىل 

القلب  ويكر  بالنجاح،  الإعــتــزاز  يعظم  حيث 

مدنية  عــلــوًمــا  مــزّوديــن  متخرجن،  ب�سباط 

الرتقاء  اأمــل  على  �ساملة،  ع�سكرية  وثقافة 

بناء  ور�ــســة  اإىل  الــقــريــب  امل�ستقبل  يف  بها 

الوطن واجلي�ش، بعد ور�سة بناء الذات مهنًيا، 

وحت�سينها باخلرات واملعارف الازمة«.

ت�سّلمتموها  الــتــي  »�سهاداتكم  ــاف:  ــس واأ�

فيها  اأنــتــم  ومــرتــبــة،  رتبة  مبنزلة  هــي  الــيــوم 

التي  الكلية،  هذه  مطارح  منبتها  الركة،  حّبة 

باألّ  املتفانن،  معّلميكم  عر  بدايًة  تو�سيكم 

تعتزلوا الكّد واجلهد يف �سبيل متابعة حت�سيل 

املهّمة  واأمــر  الع�سكري،  املجال  يف  جديد  كّل 

لكم، هو اأن تبقوا على جهوزية ويقظة عاليتن 

للحفاظ على ما اكت�سبتموه خال اأ�سهر دورتكم 

الامعة، فاجعلوا ميناكم على القلوب وجباهكم 

اإعاء م�سرية ال�رشف  اإىل الأعلى، م�سّممن على 

مفخرة  كّله  ذلك  يف  لأّن  والــوفــاء،  والت�سحية 

وعزًّا لكم ولنا وللجي�ش والوطن«.

»عندما  قــائــاً:  مكة  الــركــن  العميد  وتــابــع 

حقيقة  اأمامنا  تنجلي  العلم،  جمال  يف  نتحدث 

واليقن،  الأ�سا�ش  العلم  يف  اأّن  هي  را�سخة، 

فعند ح�سوره ل مكان لل�سك والريبة، كما اأّن به 

تتوّحد املقايي�ش واملفاهيم وتتاقى وجهات 

النظر، والأهم اأن من خاله تزداد ثقة ال�سابط 

اإىل  قدًما  فتدفعه  بنف�سه،  امل�سوؤول  القائد 

متابعة بناء ذاته وموؤ�س�سته ووطنه، على اأ�س�ش 

�سلبة ل تلن.

وجود  فنا 
ّ
ي�رش هــذا،  امل�رشق  التخرج  يــوم  يف 

الداخلي،  الأمـــن  قــوى  �سباط  مــن  متخرجن 

العرب،  الأ�سقاء  القادة  ال�سباط  من  وكذلك 

جمهورية  ال�سعودية،  العربية  اململكة  مــن 
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الها�سمية.  الأردنــيــة  واململكة  العربية  م�رش 

امل�سّلحة  القوات  �سباط  من  ممتازة  نخبة  هم 

ال�ساد�سة  الأركان  الدول، تابعوا دورة  يف هذه 

جدٍّ  بــكــّل  عملوا  حيث  الكلية،  يف  والع�رشين 

على  وكــانــوا  ممــتــازة،  نتائج  وحـــازوا  ون�ساط 

بلدانهم وقياداتهم بهم، وبكلية  م�ستوى ثقة 

القيادة والأركان يف اجلي�ش اللبناين.

بيننا،  يوجد  اأنه  اإىل  الإ�سارة  من  بّد  ل  كذلك 

قائد  �سابط  الكلية،  يف  التعليم  ماك  و�سمن 

معنا  بــذل  الفرن�سية،  امل�سّلحة  الــقــوات  مــن 

التعليم  لتطوير  اجلــهــود  اأق�سى  يـــزال،  ول 

اأ�ساليب  اأفــ�ــســل  ــق  وف باملناهج  والرتـــقـــاء 

ب�سورة  اأ�سهم  كما  العايل،  الع�سكري  التعليم 

التكتي  امل�سّبه  نظام  حتديث  عملية  يف  فاعلة 

ــا  دورًي الكلية  بها  تقوم  والــتــي  الإلــكــروين، 

قيادة  يف  املخت�سة  ال�سلطات  مع  بالتعاون 

القوات امل�سلحة الفرن�سية«.

ثم توّجه اإىل املتخرجن قائاً: »اإن كل جهد 

التدريب  مــن  متوا�سلة  �سنة  خــال  بذلتموه 

النوعي واملكّثف، �ستدركون نتائجه الإيجابية، 

الغد  ــكــم يف  وحــدات لــقــيــادة  تـــعـــودون  حــن 

نهلتم  ما  اأن  اأي�ًسا  �ستجدون  حيث  القريب، 

عن  للتعوي�ش  الوحيد  ال�سبيل  هو  معارف  من 

النق�ش يف العتاد والت�سّلح، فحروب احلا�رش مل 

وو�سائل  �ساًحا  تعد 

بل  فح�سب،  قتالية 

ا 
ً
ــا عــلــًمــا وفــكــر اأيــ�ــسً

تنفيذ  على  وقــــدرًة 

املناورات الذكية.

ــّم اجلــو  ــه كــّلــمــا ادل

الــ�ــســورة  تــــراءت  اأو 

ازدادت  كلما  قامتة، 

ــة  ــس ــ� ــس ــوؤ� ـــاجـــة امل ح

ـــم، فـــوّظـــفـــوا  ـــك ـــي اإل

اإمــــكــــانــــاتــــكــــم يف 

خــدمــتــهــا، يف احلــرب 

الـــ�ـــســـلـــم،  يف  كـــمـــا 

بع�سبية  ومتــ�ــّســكــوا 

واإىل  اإليها  الإنــتــمــاء 

لتكونوا  كّله،  الوطن 

دائـــــًمـــــا عـــلـــى قـــدر 

ــة، وهــي  ــي ــوؤول ــس املــ�

بــا �ــســك مــ�ــســوؤولــيــة 

ج�سيمة«.

ـــاأ  هـــّن اأن  وبــــعــــد 

املـــتـــخـــرجـــن، خــتــم 

بالتوفيق  لهم  داعًيا 

اأيامهم،  م�ستقبل  يف 

يــكــونــوا  اأن  ــى  ومتــن

املوؤ�س�سة  خدمة  يف  اأكفياء  قادة  الــدوام  على 

والوطن.

رئي�س الأركان

كلمة قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي األقاها 

ممثله رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان 

الذي ا�ستهلها قائاً:

�سهاب  فــوؤاد  كلية  يف  هنا،  اليوم  »نلتقي 

جمع  العن  بـــاأّم  لن�سهد  والأركــــان،  للقيادة 

ح�ساد �سنة كاملة من اجلهد والتعب يف اأر�ش 

خ�سبة، عّودناها على املثابرة والعمل، وعّودتنا 

على العطاء واخلري الوفري.

نــرى يف ذلــك مفخرة  لــو مل نكن  الــواقــع،  يف 

الع�سكرية، ملا كان لهذا  من مفاخر موؤ�س�ستنا 

بوقوفكم  بهاًء  يزداد  والذي  بهجته،  الإحتفال 

معنا، ومبا نراه واإياكم من نتائج باهرة حّققها 

اليوم  ح�رشنا  قــد  وهــا  جون. 
ّ
املتخر ال�سباط 

ما  يف  وتفّوقهم،  جناحهم  وتاأكيد  لتهنئتهم، 

هدفت اإليه قيادة اجلي�ش وما بذلوا من اأجله«.

ثم توجه اإىل املتخرجن، بالقول: »لقد كنتم 

والع�رشين  ال�ساد�سة  الأركــان  دورة  مدى  على 

لذلك  ونتيجًة  متدّربن،  تامذة  �سباًطا  هذه، 

درو�سكم  اإنــهــاء  بعد  جون 
ّ
تتخر الــيــوم  اأنــتــم 

العالية. لكنني على يقن تام باأّنكم مل تن�سوا 

كل  ومــوّجــهــن.  كمدّربن  الأخـــرى  وظائفكم 

واحد بينكم قائد م�سوؤول، ومن حّقه ل بل من 

القيادية،  �سفته  تطوير  اإىل  يطمح  اأن  واجبه، 

تكونوا  اأن  اإليكم،  املوؤ�س�سة  حاجة  هي  وهذه 

وجاهزين  للت�سحية،  وم�ستعّدين  ين  متب�رشّ

معكم  يعملون  مروؤو�سن،  قيادة  حل�سن  اأي�ًسا 

ومــن  الت�سحية.  هــذه  مــن  نف�سها  بــالــدرجــة 

�سيعرف  ن�سيًطا،  متدّرًبا  يكون  اأن  منكم  عرف 

باملقابل اأن يكون مدّرًبا ممتاًزا، وقائًدا ناجًحا 

ل يعرف الهزمية«.

الع�سكرية،  الــعــلــوم  تــقــّدم  ــع  »م واأ�ـــســـاف: 

وازدحام املع�سات والأعباء، وتنّوع الإحتمالت 

الوحدات وتو�ّسع  اأعداد  ازدياد  وت�سّعبها، ومع 

هــذه  عــلــى  طـــراأ  ومــهــّمــاتــهــا،  اخت�سا�ساتها 

على �سعيد  �سواء  التطوير،  من  الكثري  الكلية 

باإعداد  الكفيلة  التعليمية،  املناهج  تنظيم 

يتنا�سب  مبا  وقتالًيا،  ثقافًيا  القائد  ال�سابط 

التي  الأخــطــار  وطبيعة  الع�رش،  متطلبات  مــع 

بالعدو  املتمثلة  تلك  �سيما  ل  لبنان،  يواجهها 

تزويد  �سعيد  على  اأو  والإرهـــاب،  الإ�رشائيلي 

التي  احلديثة،  والتقنيات  الو�سائل  الكلية 

من �ساأنها اأن ت�سهم يف التقريب بن النظرية 
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احلقيقية  املعركة  والتطبيق، وحماكاة ظروف 

اإىل اأبعد حدٍّ ممكن. من هنا تويل قيادة اجلي�ش 

تواكب  اإذ  امل�سائل،  بهذه  الأق�سى  الهتمام 

تفا�سيلها،  بكّل  التدريب  عملية  با�ستمرار 

وحتديد  الثغرات،  معاجلة  على  جاهدة  وتعمل 

واملعطيات  القراحات  وفق  الف�سلى  ال�سبل 

والنتائج«.

 
ّ
قــائــاً: »متــر �سلمان  الــركــن  ــواء  الــل وتــابــع 

واأمني  �سيا�سي  مبخا�ش  العربية  منطقتنا 

ع�سري، مل ي�سبق له مثيل منذ قرون من الزمن. 

وكّل تغيري من هذا النوع ويف هذا احلجم، اإمنا 

واملجتمعات،  الدول  على  باهظة  اأثماًنا  يرّتب 

املقرحة  احلــلــول  تام�ش  مل  اإذا  ا  خ�سو�سً

اأعرا�سه  ل  املخا�ش،  لهذا  احلقيقية  اجلــذور 

التغيري  هذا  �ساأن  من  ونتائجه فح�سب، كذلك 

اأن ي�ساعف حجم الأعباء وامل�سوؤوليات امللقاة 

احلــالت  عــن  مبعزل  الع�سكري،  اجل�سم  على 

من  ال�سيا�سية.  الأنظمة  عليها  �ست�ستقر  التي 

اأ�سعب  هو  ملا  ال�ستعداد  �ــرشورة  تاأتي  هنا 

اأم  اإعادة البناء،  واأرفع م�سوؤولية، �سواء لناحية 

ي�سّكل  الــذي  ال�ستقرار  فر�ش  اإعــادة  لناحية 

بدوره القاعدة ال�سلبة لأي نهو�ٍش اقت�سادٍي 

وعلمي واجتماعي.

وعلى الرغم من اأن لبنان هو البلد الأعرق يف 

املنطقة، يف جمال تطبيق الدميقراطية وتوفري 

الهتمام  فــاإن  اأنواعها،  على  العامة  احلريات 

اللبناين كان ول يزال، حت�سن  للجي�ش  الأول 

ال�ساحة  على  يجري  ما  تداعيات  من  الوطن 

ال�سقيقة،  �سوريا  يف  ا  وخ�سو�سً الإقليمية 

الإ�سكالت  ال�رشيع ملعاجلة  التدخل  وذلك عر 

وتكثيف  وهــنــاك،  هنا  حت�سل  التي  الأمنية 

ح�سور القوى الع�سكرية على احلدود ال�سمالية 

اأعــمــال  ومــنــع  املــواطــنــن  والــ�ــرشقــيــة، حلماية 

اإىل  بالإ�سافة  بالجتاهن،  والتهريب  الت�سّلل 

ال�ستمرار يف ماحقة �سبكات الإرهاب والعمالة، 

العدو  خمططات  ملواجهة  الكامل  وال�ستعداد 

ا�ستغال  اإىل  جاهًدا  ي�سعى  الذي  الإ�رشائيلي، 

ما يجري، بغية اإحداث �سقوق �سوداء يف ن�سيج 

وحدتنا  تعري�ش  وبالتايل  الــواحــد،  جمتمعنا 

الوطنية للخطر«.

ثم ختم مهنًئا املتخرجن با�سم قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي، فقال:

والت�سجيع  اخلال�سة  بالتهنئة  اإليكم  »اأتوّجه 

املديرية  من  رفاًقا  بينكم  واأخ�ّش   ،
ّ
امل�ستمر

عرًبا  و�سباًطا  الداخلي،  الأمــن  لقوى  العامة 

اأ�ــســقــاء مــن املــمــلــكــة الــعــربــيــة الــ�ــســعــوديــة، 

الأردنــيــة  واململكة  العربية  م�رش  جمهورية 

ــــدورة  الــهــا�ــســمــيــة، متـــيـــزوا طــــوال فـــرة ال

بــاملــنــاقــبــيــة والإنـــ�ـــســـبـــاط والإكــــبــــاب على 

ال�سكر  توجيه  بالتاأكيد  اأن�سى  ولن  التح�سيل، 

اإىل  كما  املــدّربــن،  والأ�ــســاتــذة  ال�سباط  اإىل 

لت�سيري  اإ�سافية  جهوًدا  بذلت  التي  عائاتكم 

اإىل  ان�رشافكم  ظــل  يف  الإجــتــمــاعــيــة،  اأمــورهــا 

متابعة التدريب. كما اأنني اأرى يف هذه الدورة، 

الإن�سان  باأّن على  اإ�سارة وا�سحة منكم لاأبناء، 

اأن يكون جاًدا و�سبوًرا ومنتًجا على مدى عمره، 

ال�سعوب  وتنه�ش  اجليو�ش  ت�سمو  فبذلك 

والأوطان«.

�سباط  بن  الـــدروع  تبادل  جــرى  ذلــك،  اإىل 

منح  مذكرة  تليت  كما  الكلية،  وقيادة  الدورة 

لقب ركن ومذكرة لئحة ال�رشف، بالإ�سافة اإىل 

ت�سليم ال�سهادات للمتخرجن وتوقيع ال�سجل 

الذهبي.

وانتقل  التذكارية  ال�سورة  التقطت  وختاًما، 

اجلميع اإىل مق�سف الكلية لاحتفال باملنا�سبة.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

اإحتفلت كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان 

بتخريج الدورة الأربعني لقائد كتيبة، يف ح�ش�ر 

ممثالً  الكلية  قائد  مكه  علي  ال��رك��ن  العميد 

العماد جان قه�جي، و�شباط من  قائد اجلي�ش 

والأف�اج  الكربى  ال�حدات  ومن  اجلي�ش  قيادة 

يف  )�شباط  واملحا�رضين  واملدّربني  امل�شتقّلة 

اخلدمة، �شباط متقاعدون ومدني�ن(.

الرائد  ت�شّدرهم  متخرًجا   70 ال��دورة  �شمت 

ج�زف روحانا طليًعا للدورة التي ا�شتمرت نح� 

خم�شة ا�شهر.

اللبناين  ال�طني  بالن�شيد  احلفل  ا�شتهل 

ومن ثم تليت مذكرة النتيجة النهائية للدورة، 

وال�شباط  الدورة  طليع  وتهنئة  ال�رضف  فالئحة 

وت��ب��ادل  ال�����ش��ه��ادات  ت�شليم  قبل  املمّيزين 

روحانا  الرائد ج�زف  الدورة  الدروع بني طليع 

وقائد الكلية العميد الركن مّكه.

ال�����ش��ب��اط  اإىل  مم��ث��ل ق��ائ��د اجل��ي�����ش ت���ج��ه 

جني بكلمة قال فيها:
ّ
املتخر

كما يف ك��ّل ع��ام، ف��اإن �شهر مت���ز ه��� �شهر 

احل�شاد يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان، 

التي تزه� الآن بتقدمي دفعة جديدة من دورات 

قائد كتيبة اإىل وحدات اجلي�ش، يف حفل م�رضق، 

تكتمل فرحته بح�ش�ركم يف رحاب هذه الكلية، 

فاأهالً بكم ت�شهدون على اإجنازها وت�شارك�نها 

بهجة هذا التخريج. اإّن الكلية تثابر على متابعة 

باجتاه  �شاخ�شة  والتحديث،  التط�ير  م�شرية 

تر�شيخ  اإىل  منها  �شعًيا  رفيع،  اأكادميي  هدف 

الأركان  املرم�قة بني خمتلف كليات  مكانتها 

الهدف، فاإن  العامل. ويف �شبيل حتقيق هذا  يف 

جه�ًدا كثيفة وحثيثة بذلت ول تزال، من قبل 

مدربني  من �شباط  الكلية،  املعنيني يف  جميع 

وخمططني واأ�شاتذة وحما�رضين، لهم كّل ال�شكر 

والإمتنان، فهم يف ور�شة ل تهداأ، تدفعهم اإرادة 

�شلبة ويحدوهم ت�شميم ل يلني.

اأيها املتخرج�ن

حياتكم  م�شرية  يف  مف�شالً  الي�م  هذا  ي�شكل 

ثقافتكم  اإىل  ت�شيف�ن  فاأنتم  الع�شكرية، 

الع�شكرية زاًدا معرفًيا متقدًما، ي�ؤهلكم عندما 

اأو  كتيبة  قيادة  ال�شابقة،  اإىل خرباتكم  ي�شاف 

لفيف تكتي، وتنفيذ خمتلف املهمات امل�كلة 

اإىل وحداتكم بجدارة عالية.

اإلزامي  ج�رض  مبنزلة  هي  كتيبة  قائد  دورة  اإن 

اإىل  امل��ن��ف��ذ  ال�����ش��ب��اط  �شخ�شية  م��ن  للعب�ر 

حمطة  اأي�ًشا  وه��ي  املخطط  القائد  �شخ�شية 

فالكلية  ب��ع��د،  تنتهي  مل  رح��ل��ة  يف  اأ�شا�شية 

ل��ل��الإحت��اق  ال��ط��احم��ني منكم  م��ع  م���ع��د  ع��ل��ى 

مل�شرية  ا�شتكمالً  القادمة،  الأرك��ان  ب��دورات 

م�ش�ؤوليات  لتب�ء  واإع���داده���ا  ال���ذات  تط�ير 

ت�شتعد  التي  م�ؤ�ش�شتكم،  �شمن  واأ�شمل  اأعلى 

ال�شابع  بعيدها  لالإحتفال  بدورها 

وال�شتني.

امل��دم��اك  مت��ث��ل  دورت���ك���م  اإن 

قائد  دورات  بنيان  يف  الأرب��ع��ني 

اإىل  جنًبا  يرتفع  وال���ذي  كتيبة، 

الأرك��ان  دورات  بنيان  مع  جنب، 

مب��دام��ي��ك��ه ال�����ش��ت��ة وال��ع�����رضي��ن، 

الذي  للكلية،  الأك��ادمي��ي  ال�رضح  مًعا  لي�شكال 

تل�  الإجن��از  و�شم�ًخا،وي�شيف  ر�ش�ًخا  ي��زداد 

الكربى، يف حماية  اجلي�ش  اإجن��ازات  اإىل  الإجناز 

ا و�شعًبا وم�ؤ�ش�شات، واحلفاظ على  ال�طن، اأر�شً

الإن�شانية  ور�شالته  العامل،  يف  الريادي  م�قعه 

واحل�شارية الفريدة.

كّل  تقدمي  على  اجلي�ش  ق��ي��ادة  داأب���ت  لقد 

مب�شت�اها  الرت��ق��اء  �شبيل  يف  للكلية  ال��دع��م 

وبالتايل  وتطبيقًيا،  وتقنًيا  نظرًيا  التعليمي، 

فيها،  جت��ري  التي  املتقدمة  ال���دورات  اإجن��اح 

فلقيادتنا خال�ش ال�شكر وعرفان اجلميل.

با�شم قائد اجليف اجلي�ش العماد جان قه�جي 

بتمثيله  فني 
ّ
�رض الذي 

بينكم الي�م اأو�شيكم 

واأن�����ت�����م ت����غ����ادرون 

اأن  الدرا�شة،  مقاعد 

على  دائ��ًم��ا  حتر�ش�ا 

التح�شيل  م��ت��اب��ع��ة 

ال���ع���ل���م���ي ب�����ش��ق��ّي��ه 

ال��ع�����ش��ك��ري وال��ع��ام، 

عن  حت��ي��دوا  ل  واأن 

الذي  الق�شم  روحية 

اأديتم�ه حني تقلدمت 

ه�  فذلك  وال�فاء،  والت�شحية  ال�رضف  �شي�ف 

من  واإن��ق��اذه  وطننا،  ل�ش�ن  ال�حيد  الطريق 

الأخطار التي تتهدده بني احلني والآخر.

واأمتّنى  الي�م،  بيننا  احلا�رضين  جميع  اأحيي 

والتقدم،  النجاح  دوام  املتخرج�ن  اأيها  لكم 

مع الدع�ة اإىل و�شع ما اكت�شبتم�ه من معارف 

وي�شمخ  فت�شمخ�ا  جي�شكم،  خدمة  يف  متن�عة 

بكم وطنكم لبنان«.

ويف اخلتام، دّون العميد الركن مّكه كلمة يف 

التذكارية،  ال�ش�رة  واأخ��ذت  الذهبي  ال�شجل 

وتال ذلك حفل ك�كتيل اأقيم يف مق�شف الكلية 

احتفالً باملنا�شبة.

كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة 

والأركان حتتفل بتخريج 

دورة قائد كتيبة
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تخري��ج �شب�اط دورة اآم�ر �رضية        ل تبخل�ا بدٍم اأو عرٍق اأو جهٍد

الثالث  امل�شاة  ل���اء  من  �شعادة  ج���رج  الرائد  تابع 

اجل� يف  �شالح  اأرك��ان �شغرى يف  دورة   ،35 الكتيبة   -

اجل�ية  ال��ق���ات  من  �شباط  جانب  اإىل  عمان  �شلطنة 

ال�شع�دية  الأم��ريك��ي��ة،  املتحدة  ال���لي��ات  دول:  م��ن 

ج�يني  ومالحني  طيارين  �شباط  جانب  اإىل  والبحرين 

من الدولة امل�شيفة.

مبعدل  ال��دورة  يف  الأول  �شعادة  الرائد  �شّنف  وقد 

91.6 عالمات، ونال تقدير ممتاز.

اح��ت��ف��ل��ت ال��ك��ل��ي��ة 

احل���رب���ي���ة ب��ت��خ��ري��ج 

�شباط دورة اآمر �رضية 

التي   ،40 الدفعة   –
ثالثة  نح�  ا�شتمرت 

اأ�شهر.

اأق���ي���م الإح���ت���ف���ال 

غ�������ش���ان  ق����اع����ة  يف 

ع����ي���دات وت��راأ���ش��ه 

�رضبل  الركن  العميد 

الكلية  قائد  الفغايل 

اجلي�ش  ق��ائ��د  مم��ث��الً 

قه�جي  ج��ان  العماد 

���ش��ب��اط  ح�����ش���ر  يف 

م��ن اأج��ه��زة ال��ق��ي��ادة 

ال�شباط  قطع  وق��ادة 

و�شباط  املتخرجني 

الكلية واملدربني.

�شّلم  وللمنا�شبة 

العميد  الكلية  قائد 

ال�����رك�����ن ال���ف���غ���ايل 

التذكارية،  ال��دروع  ال��دورة  وطليع  تبادل  كما  ال�شهادات،  املتخرجني 

واألقى باملنا�شبة كلمة قال فيها:

ال�شع�بة  من  لكن  ال�رضية،  اآمر  واجبات  تعداد  ال�شه�لة  من  رمبا يك�ن 

مبكان، حتديد اجله�د الالزمة الكفيلة باإعداد �شخ�شّيته و�شقلها، ومن 

اأجل ذلك، ت��شع خطة الّتعليم والتدريب ال�شن�ية، مع الأخذ بعني الإعتبار 

الرتب،  جميع  م��ن  الع�شكريني  م�شت�ى  رف��ع 

بهدف حت�شني اأدائهم وال��ش�ل بهم اإىل درجة 

الإحرتاف يف تنفيذ املهمات املطل�بة. ويف هذا 

الإطار تعترب دورة اآمر �رضية، الدورة الأ�شا�ش يف 

�شلم الدورات التي �ش�ف تتابع�نها يف ما بعد، 

يتنا�شب  مبا  الع�شكرية  معارفكم  تط�يع  بغية 

مع امل�ش�ؤوليات القيادية الالحقة.

اأيها ال�شباط املتخرج�ن

لقد تزودمت خالل الدورة الكثري من املعل�مات 

والأ�شاليب والتقنيات، لكن التح�شيل العلمي 

�ش�اها فح�شب،  اأو  ال��دورة  هذه  على  يقت�رض  ل 

اإّن  اإذ  ال�شخ�شي،  اجلهد  بذل  منكم  فاملطل�ب 

نف�شه  ثقة  يك�شب  ال�اعي،  املثقف  ال�شابط 

وثقة الآخرين به، ويرفع من �شاأن جي�شه وبلده، 

فاجلي��ش �شن� قادتهما.

الظالم،  القابعة يف  اأن املعرفة  دائًما  تذكروا 

هي اأ�شبه ب�شجرة ل تثمر ول ي�ؤمل منها اخلري، 

لذا اأدع�كم اإىل و�شع كل ما اكت�شبتم�ه يف هذه 

القدوة  واأن تك�ن  مروؤو�شيكم،  الدورة بت�رضف 

كمرجع  اإليكم  يتطلع�ن  فهم  لهم،  ال�شاحلة 

خمتلف  يف  اإليه  الرك�ن  ي�شتطيع�ن  م�ث�ق، 

الأوقات والظروف.

اأيها ال�شباط املتخرج�ن

عاتق  على  امللقاة  اجل�شام  امل�ش�ؤوليات  اإن 

من  تتطلب  الدقيقة،  املرحلة  هذه  يف  اجلي�ش 

التزام  اأنتم،  مقدمهم  ويف  جميًعا  الع�شكريني 

والتزام  ال�طنية،  وث�ابتها  امل�ؤ�ش�شة  مبادئ 

ال��ذت،  ون��ك��ران  واملناقبية  الن�����ش��ب��اط  قيم 

فك�ن�ا على قدر هذه الآمال، لتبقى م�ؤ�ش�شتكم 

حمط ثقة اللبنانيني وقبلة اأنظارهم...

ج 
ّ
التخر �شهادات  اأ�شّلمكم  واأن��ا  اخل��ت��ام،  يف 

با�شم قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، ل بّد يل اأن اأهنئكم على جناحكم 

وعلى م�شت�ى اجلدية والهتمام، الذي متّيزت به دورتكم بتاأكيد ال�شباط 

املدربني، متمنًيا لكم النجاح والتقدم يف حياتكم الع�شكرية. فال تبخل�ا 

بجهٍد وعرٍق ودٍم، كي يبقى جي�شنا مالذ ال�شعب و�شياج ال�طن.

ويف اخلتام، دعي احل�ش�ر اإىل حفل تبادل اأنخاب اأقيم يف ردهة ال�رضف.

الرائد ج�رج �شعادة طليع دورة الأركان ال�شغرى يف �شلطنة عمان
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ع�شكري�ن من دورات وتخريج

الف�ج املج�قل 

واملديرية 

العامة لق�ى 

الأمن الداخلي 

يف تدريبات 

م�شرتكة

اأقيم يف ثكنة الف�ج املج�قل يف غ��شطا، 

من  ع�شكريني  تخريج  مبنا�شبة  احتفال 

الداخلي ومن  الأمن  العامة لق�ى  املديرية 

تابع�ا  واآخرين  خا�شة  دورة  تابع�ا  الف�ج 

دورة �شجال باإ�رضاف فريق تدريب اأمريكي.

ممثالً  نادر  ج�رج  الركن  العميد  املج�قل  الف�ج  قائد  الإحتفال  ح�رض 

قائد اجلي�ش العماد جان قه�جي، ورئي�ش فرع الأمن الع�شكري يف �شعبة 

العالقات العامة يف ق�ى الأمن الداخلي العقيد �شعيد  ف�از ممثالً املدير 

يف  والتدخل  احلماية  فرع  رئي�ش  ريفي،  اأ�رضف  الل�اء  الق�ى  لهذه  العام 

احلماية  وف��رع  اجلي�ش  �شباط  من  وع��دد  علي�ان،  خالد  الرائد  ال�شعبة 

والتدخل يف فرع املعل�مات، واأهايل املتخرجني.

م�ؤ�ش�شتي  بني  التن�شيق  اإط��ار  �شمن  جاءت  والتي  التدريبات  �شملت 

والرك�ش  والرماية  ال�شباحية  التمارين  الداخلي،  الأم��ن  وق�ى  اجلي�ش 

على  وهب�ط  اإ�شتباك،  وحلقات  الظهر  على  اأوزان  مع  الط�يل  وال�شري 

احلبال والقتال يف الأماكن الآهلة اإىل ج�لت خماطرة.

ومناورات  قتالية  ا  عرو�شً الإحتفال  نهاية  يف  املتخرج�ن  قدم  وقد 

ت�شلم�ا  بعدها  ال��دورة،  هذه  من  اكت�شب�ه  ما  خاللها  عر�ش�ا  تدريبية، 

�شهاداتهم وتب�دلت الدروع التذكارية، كما جرى حفل ك�كتيل. 

ت�شليم  حفل   »CERSA« املطار  اأمن  تعزيز  تدريب  مركز  يف  جرى 

»م��درّب  ل��دورة  خ�ش�عهم  بعد  املركز،  مدّربي  من  ل�شبعة  �شهادات 

امل��دين  ل��ل��ط��ريان  ال�طنية  امل��در���ش��ة  يف  م��دّرب��ني  ب��ا���رضاف  م�شاعد« 

»ENAC« )ت�ل�ز - فرن�شا( وهذه ال�شهادة 

معرتف بها من قبل املنظمة الدولية للطريان 

.»OACI« املدين

املدين،  الطريان  و�شالمة  اأمن  ح�ل  دورة  املركز  يف  افتتحت  كذلك، 

�شملت  وقد  الربية.  احل��دود  جمارك  من  ومدني�ن  ع�شكري�ن  يتابعها 

�ش�ر  حتليل  كيفية  ح���ل  تدريبات  ال���دورة 

جهاز الك�شف بالأ�شعة ال�شينية. 

�شهادة »مدرب م�شاعد« واأمن الطريان املدين يف مركز تدريب تعزيز اأمن املطار
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اإمتحانات وتدريبات

اإعداد:

رميا �ضليم �ضومط

تعيني ال�ضباط 

الإخت�ضا�ضيني

العلم  جي�ش  اأي�ًضا  هو  والت�ضحية  البذل  جي�ش 

تقدمي  عن  يتوانى  ال  امل��ي��دان  يف  والثقافة. 

دمائه فداء للوطن، ويف جمال العلم تراه يتعمق 

يف عامل املعرفة �ضعًيا اىل تو�ضيع دائرة علومه 

ومواكبة كل جديد يف خمتلف االإخت�ضا�ضات.

تعاون ملواكبة كل جديد

اجلي�ش  قيادة  قررت  املبداأ  هذا  من  اإنطالًقا 

رفيييع ميي�ييضييتييوى اليي�ييضييبيياط الإخييتيي�ييضييا�ييضيييييني، 

اجلامعيني  الأ�ييضيياتييذة  ميين  بعدد  فا�ضتعانت 

مييين عيييدة اإخييتيي�ييضييا�ييضييات، لييو�ييضييع الأ�ييضييئييليية 

ثم  وميين  ال�ضباط،  هييوؤلء  باختبارات  اخلا�ضة 

املعتمدة  املعايري  وفق  امل�ضابقات  ت�ضحيح 

تنفيذ  اإىل  اإ�ضافة  الر�ضمية،  الإمتحانات  يف 

بع�ش  ملر�ضحي  والعملية  ال�ضفوية  الإختبارات 

اخت�ضا�ضات الطب.

اليييتيييعييياون بني  يف مييييييوازاة ذليييييك، ييينيي�ييضييط 

اخلييرات  تييبييادل  بييهييدف  واجلييامييعييات  اجلي�ش 

يف  جديد  كييل  ومييواكييبيية  املييجييالت،  خمتلف  يف 

قدرات  من  والإ�ضتفادة  الإخت�ضا�ضات،  جميع 

حتديث  يف  وخييراتييهييم  اجلامعيني  الأ�ييضيياتييذة 

واإبقائهم  الع�ضكريني  لدى  املعلومات  قاعدة 

يف امل�ضتوى العلمي الذي يليق بجي�ش الوطن. 

وقد اتخذ التعاون بني الطرفني �ضفة ر�ضمية 

خمتلف  �ضملت  وبروتوكولت  اتفاقيات  عر 

جمال  يف  ا  خ�ضو�ضً والتدريب،  التعليم  نواحي 

الطبابة والهند�ضة واإدارة الأعمال.

تعيني �ضباط االإخت�ضا�ش

التعليم واجلامعات  التعاون بني مديرية  بداأ 

بتعيني  اخلا�ضة  الإمييتييحييانييات  اأ�ضئلة  لو�ضع 

�ضباط اخت�ضا�ضيني العام 2010، واأثبت 

التجربة  تكرار  ا�ضتدعى  ما  تاًما،  جناًحا 

هذه  تعتمد  اأن  على  الييعييام  هييذا 

الطريقة ب�ضورة دائمة.

العميد  التعليم  مييدييير 

حماده  خييالييد  الييركيين 

املر�ضحني  اأعيييداد  كييرة  اىل  ا 
ً
نظر اأنييه  اأو�ييضييح 

 1223( اخت�ضا�ش  �ضابط  ب�ضفة  للتطوع 

الإختبارات  جميع  م�ضتوى  رفييع  مت  مر�ضًحا(، 

من  املطلوب  العدد  انتقاء  للقيادة  ليت�ضنى 

امتحانات  يف  الناجحني  املر�ضحني  نخبة  بني 

خمتلف  من  املر�ضحني  اأن  واأ�ييضيياف  الييدخييول. 

من  ملرحلتني  خ�ضعوا  قييد  الإخييتيي�ييضييا�ييضييات 

النف�ضية  الإختبارات  الأوىل  �ضملت  الإختبارات، 

لييهييا 83  الييتييي خ�ضع  والييطييبييييية  والييريييا�ييضييييية 

و219  طبيب،  لرتبة  مر�ضًحا 

ميير�ييضييًحييا لييرتييبيية مييهيينييد�ييش، 

�ضابط  لرتبة  مر�ضًحا  و921 

الناجحون  انتقل  وقد  اإداري، 

 759 عددهم  والبالغ  فيها، 

و135  طبيًبا،   59( مر�ضًحا 

اإىل  اإدارًيييييا(   565 مهند�ًضا، 

ت�ضمل  التي  الثانية  املرحلة 

الإمتحانات اخلطية وال�ضفوية 

واأو�ضح  اللجنة.  اأمام  واملثول 

الييعييميييييد الييركيين حييميياده اأنييه 

انييتييدبييت  يف هييييذه امليييرحيييلييية 

وبع�ش  الييلييبيينييانييييية  اجلييامييعيية 

لو�ضع  اأ�ضاتذتها  من  عدًدا  اخلا�ضة  اجلامعات 

املعايري  اأن  اإىل  م�ضرًيا  والت�ضحيح،  الأ�ضئلة 

جييودة  ت�ضمن  الأ�ييضييئييليية  و�ييضييع  يف  املعتمدة 

ووفق  ومو�ضوعيتها.  و�ضفافيتها  الإمتحانات 

�ضابط  اأربعني  تعيني  مت  الإمتحانات،  نتائج 

اإخت�ضا�ش موزعني على ال�ضكل الآتي:

ن )5(.
ّ
- نقيب طبيب متمر

ن )8(.
ّ
- مالزم اأول طبيب متمر

ن )11(.
ّ
- مالزم مهند�ش متمر

ن )16(. 
ّ
- مالزم اإداري متمر

كيف يعملون؟

يف  الهند�ضة  كلية  يف  اللجان  من�ّضق  اأ�ييضييار 

اجلامعة اللبنانية اإىل اأن الكلية اختارت جمموعة 

الإخييتيي�ييضييا�ييضييات  ميين خمتلف  الأ�ييضيياتييذة  ميين 

الهند�ضية لو�ضع اأ�ضئلة الإمتحانات، وانتقتهم 

من بني الأ�ضخا�ش امل�ضهود لهم باأخالقياتهم 

معايري  والييتييزام  العلمية،  والكفاءة  املهنية، 

جمال  يف  الطويلة  واخلييرة  العمل،  يف  اجلدّية 

التعليم. 

على  العمل  بتوزيع  الأوىل  املرحلة  بيييداأت 

كل  توىل  حيث  الإخت�ضا�ش،  بح�ضب  الأ�ضاتذة 

باخت�ضا�ضه وحفظ  املتعلق  اجلزء  اإعداد  منهم 

اأ�ضئلته على قر�ش مدمج يف ظرف خمتوم �ضّلمه 

اإىل من�ضق اللجان يف اجلامعة.

�ضباح يوم الإمتحان، اإجتمع الأ�ضاتذة يف مركز 

الوطني  الدفاع  وزارة  مبنى  يف  الأ�ضئلة  و�ضع 

الأقييرا�ييش  الييلييجييان  من�ّضق  عليهم  وّزع  حيث 

مقفلة  تزال  ل  اأنها  من  اأوًل  فتاأكدوا  املدجمة، 

جمعت  ثم  ال�ضخ�ضية،  بتواقيعهم  وممييهييورة 

مدير التعليم 

العميد الركن 

خالد حماده



85

اجلي�ش - العدد رقم 327/326

اإمتحانات وتدريبات

اآب/اأيلول

اأف�ضل م�ضتويات ال�ضدقية وال�ضفافية يف 

االإمتحانات وتعاون مع اجلامعات ملواكبة كل جديد

�ضباط  مب�ضاركة  واحييدة  م�ضابقة  يف  الأ�ضئلة 

مهند�ضني من اجلي�ش بعد �ضبطها والتاأكد من 

بعدها  املطروحة.  الأفكار  تكرار يف  وجود  عدم 

قاعة  اإىل  طريقها  واأخيييذت  امل�ضابقة  طبعت 

الإمتحان.

املكان  يف  الأ�ضاتذة  التقى  الت�ضحيح،  عند 

املحدد من قبل قيادة اجلي�ش، وتوىّل كل منهم 

الت�ضحيح  اأعيد  ثم  به،  اخلا�ش  اجلزء  ت�ضحيح 

مرة اأخرى من قبل اأ�ضتاذ اآخر للتاأكد من مطابقة 

النتيجة.

التي  الآلييييية  فييياإن  الييلييجييان،  من�ّضق  وبح�ضب 

نييزاهيية  ت�ضمن  الأ�ييضييئييليية  و�ييضييع  يف  اعييتييمييدت 

الإمتحانات و�ضفافيتها، كما اأن �ضباط اجلي�ش 

اأ�رشفوا على جميع مراحل الإختبارات من  الذين 

النتائج،  واإ�ضدار  الت�ضحيح  اإىل  الأ�ضئلة  و�ضع 

اأبدوا حيادية تامة ومل يتدّخلوا يف اأي من اأعمال 

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  نزاهة  يوؤكد  مما  اللجان، 

و�ضدقيتها يف التعاطي يف خمتلف ال�ضوؤون.

اأ�ضئلة وفق املعايري العاملية

اللبنانية  اجلييامييعيية  يف  الييطييب  كلية  عميد 

الدكتور بيار يارد راأى من جهته يف التعاون بني 

اجلي�ش واجلامعة اللبنانية جتربة مهمة، ت�ضاهم 

بالإخت�ضا�ضيني  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  رفد  يف 

اأ�ضئيلة  اأن  �ضيميا  ل  العالية،  الكفاءات  ذوي 

العاملية،  املعايري  وفييق  تو�ضع  الإمتحيانات 

املجالني  يف  واملو�ضوعية  باجلدية  وتتمّيز 

الإخييتييبييارات  اأن  واأ�ييضيياف  واخلييّطييي.  ال�ضفوي 

حتييّدد  املر�ضحون  لها  يخ�ضع  التي  العملية 

كفاءة كل منهم، وبذلك يتم التاأكد من جناحهم 

الأوراق  بح�ضب  ولي�ش  الفعلية  املمار�ضة  عر 

الر�ضمية فقط.

وعن اآلية و�ضع الأ�ضئلة، اأو�ضح اأن كلية الطب 

كل  من  اأ�ضتاذين  عّينت  اللبنانية  اجلامعة  يف 

لالأ�ضئلة  الرئي�ضة  لتح�ضريالعناوين  اخت�ضا�ش 

الإجابة  والتي يجب  البالغ عددها 180 �ضوؤاًل، 

عنها �ضمن مهلة ثالث �ضاعات على طريقة الي

multiple choice. ويف �ضباح يوم الإمتحان، 
اجتمع الأ�ضاتذة يف مبنى وزارة الدفاع الوطني 

اللجنة  اإىل  و�ضّلموها  الأ�ضئلة  و�ضعوا  حيث 

الع�ضكرية حفاًظا على �رشية الإمتحانات.

اأي�ًضا بكل  اأن عملية الت�ضحيح متت  واأ�ضاف 

مو�ضوعية و�ضفافية، حيث مت اإدخال الإجابات 

قراأها  الييذي  الإلييكييروين  اللوح  اإىل  ال�ضحيحة 

و�ضّحح على �ضوئها امل�ضابقات باإ�رشاف اللجنة 

الفاح�ضة.

فقد  ال�ضفوية،  الإمتحانات  اإىل  بالن�ضبة  اأمييا 

تال  الييذي  الأ�ييضييبييوع  يف  املر�ضحون  لها  خ�ضع 

يف  الطب  كلية  مبنى  يف  اخلطية،  الإمتحانات 

الطبابة  ميين  اأطييبيياء  بييوجييود  اللبنانية  اجلامعة 

و�ضمل  الإخت�ضا�ضات.  جميع  من  الع�ضكرية 

ومناق�ضتها،  مر�ضية  حييالت  عر�ش  الإمتحان 

ت�ضخي�ش  يف  املر�ّضحني  كفاءة  ظهرت  وبذلك 

الأمرا�ش وعالجها.

تعاون حتكمه املبادىء الوطنية

كلية  قييامييت  الييتييوايل،  على  الثانية  للمرة 

اجلامعة  الأعمال يف  واإدارة  الإقت�ضادية  العلوم 

ل�ضباط  التطّوع  مباراة  على  بالإ�رشاف  اللبنانية 

الأميير  وهييذا  اللبناين.  اجلي�ش  يف  الإخت�ضا�ش 

اأ�ضار عميد الكلية الدكتور  لي�ش م�ضتغرًبا كما 

اجلامعة  بني  التعاون  اأن  موؤكًدا  حبيب،  كميل 

املبادىء  حتكمه  اللبناين  واجلي�ش  اللبنانية 

املييادة  حييّددتييه  كما  اجلامعة  فييدور  الوطنية. 

بني  واملعرفة  العلم  ن�رش  قانونها  من  الأوىل 

الإن�ضانية  القيم  تر�ضيخ  �ضبيل  يف  الييطييالب 

اجلامعة  اأن  واأ�ييضيياف،  املواطنني.  نفو�ش  يف 

الروح  بناء  يف  الوطن  جي�ش  ت�ضارك  اللبنانية 

من  وحمايته  اللبناين  ال�ضباب  عند  الوطنية 

امل�ضاعر والت�رشفات الغرائزية وال�ضلبية.

عن �ضيغة الإعداد لإمتحانات الكلية احلربية، 

جلنة  اجلامعة  اإنتدبت  حبيب:  الدكتور  قييال 

بالكفاءة  لهم  م�ضهود  اأ�ضتاًذا   22 من  موؤلفة 

اأ�ضاتذة  بباقي  اأ�ييضييوة  والأخييالقييييية،  العلمية 

الكلية، موزعني على �ضت جلان فرعية تغّطي 

اإدارة  )اإقت�ضاد،  الكلية  اخت�ضا�ضات  خمتلف 

ت�ضويق، حما�ضبة، متويل، ومعلوماتية اإدارية(. 

اإجتمع هوؤلء الأ�ضاتذة يوم امتحان الدخول متام 

اخلام�ضة �ضباًحا يف مبنى وزارة الدفاع الوطني 

اأ�ضئلة الإمتحانات  وتوزعوا على اللجان لو�ضع 

واأ�ضاف:  اللبناين.  اجلي�ش  من  �ضباط  باإ�رشاف 

امل�ضابقة  توزيع  عند  الأ�ضاتذة  مهمة  اإنتهت 

على  وحفاًظا  التبا�ش  لأي  منًعا  الطالب  على 

�ضفافية الإمتحانات و�ضدقيتها وم�ضتواها.

يف وقت لحق، عادت اللجان اإىل وزارة الدفاع 

كل  ت�ضحيح  مت  حيث  امل�ضابقات،  لت�ضحيح 

منها مرتني من قبل اأ�ضتاذين خمتلفني ل�ضمان 

دقة العمل. واجلدير بالذكر هنا اأنه يف حال وجد 

تفاوت يف العالمة املو�ضوعة، يتم ت�ضكيل جلنة 

اىل  ال�ضارة  مع  امل�ضابقة،  لإعادة ت�ضحيح 

الطالب  اأ�ضماء  امل�ضابقات ل حتمل  اأن 

حفاًظا  وذلك  خا�ضة  رمييوًزا  واإمنا 

ية والتجرد يف العمل.
ّ
على ال�رش

حبيب  الييدكييتييور  واأكيييييد 

اأن  عظيم  ل�رشف  اأنييه 
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اإمتحانات وتدريبات

الوطني  جي�ضنا  بخدمة  اللبنانية  اجلامعة  تقوم 

الغايل والنفي�ش حلماية  الذي يقّدم ع�ضكريوه 

يعتز  �ضخ�ضًيا  اأنه  اإىل  م�ضرًيا  وابنائه،  الوطن 

الأو�ضاط  يف  عليه  يطلق  الييذي  باللقب  كثرًيا 

الع�ضكرية »عميد يف اجلي�ش منتدب اإىل اجلامعة 

اللبنانية«.

روابط وثيقة

الهند�ضة  ق�ضم  ورئي�ش  الطريان  معهد  مدير 

اأ�ضامة  الدكتور  البلمند  جامعة  يف  امليكانيكية 

جدايل اأو�ضح اأنه بني اجلامعة واجلي�ش اللبناين 

 ،2004 الييعييام  اإىل  يعود  وثيق  تييعيياون  رابييط 

املوؤ�ض�ضة  من  جزًءا  اأنف�ضنا  نعتر  »اإننا  موؤكًدا 

الع�ضكرية والعك�ش �ضحيح«. واأ�ضاف اأن معهد 

الطريان عنّي جلنة موؤلفة من اأ�ضتاذين من ذوي 

الكفاءات العالية، يتمتعان بخرة وا�ضعة نتيجة 

وانتدبهما  عاملية،  طييريان  �رشكات  يف  عملهما 

للتن�ضيق مع مديرية التعليم يف اجلي�ش اللبناين 

لو�ضع الأ�ضئلة لإمتحانات الكلية احلربية. 

م�ضادر  عدة  مبراجعية  للمهمة  التح�ضري  بداأ 

اإىل امللحق  اإ�ضافة  متعلقة مبو�ضوع الإمتحان، 

اخلييا�ييش بيياجلييييي�ييش والييييذي ييي�ييضييم الييعيينيياوييين 

العري�ضة التي يجب اأن تتمحور حولها الأ�ضئلة. 

اأ�ضبيوع من موعد  وبداأت اللجنة التح�ضري قبيل 

تعتمد  معلومات  قاعدة  اأعييّدت  حيث  الإمتحان 

مراجيع �ضاميلة ووافيية، مت اختييار 160 �ضييوؤاًل 

يف  الإجتماع  خييالل  الإمتحان  يييوم  �ضباح  منها 

مبنى وزارة الدفاع لتح�ضري امل�ضيابقة.

ق�ضمني،  اإىل  الأ�ضئلية  ق�ّضمت  وقييد 

ييي�ييضييم قيي�ييضييم ميينييهييا اأ�ييضييئييليية 

والق�ضيم   ،multiple choice
الآخييييييير يييعييتييميييييد اإجيييابيييات 

مف�ّضلة.

من  ا�ضتدعاء  على  بناء  فتم  الت�ضحيح  اأمييا 

من  مراقبني  وبييوجييود  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

اأنهم  علًما  الإخت�ضا�ش،  اأ�ييضييحيياب  ال�ضباط 

مع  تعاملوا  واإمنييا  اللجان  عمل  يف  يتدخلوا  مل 

بالعمل  بدورهم  هييوؤلء  وقييام  بثقة،  الأ�ضاتذة 

املهنية،  الأخييالق  تقت�ضيه  ما  وفق  املطلوب 

ال�ضفافية  طابع  الإخييتييبييارات  على  اأ�ضفى  مييا 

واملو�ضوعية.

قيادة اجلي�ش واجلامعات:

تعاون يف جماالت عديدة

ا اإىل الرغبة امل�ضركة لدى قيادة اجلي�ش 
ً
نظر

وجامعة القدي�ش يو�ضف بالتعاون يف املجالت 

ل الطرفان  التقنية والفنية واملعلوماتية، تو�ضّ

جمال  يف  الييتييعيياون  مييبييادىء  على  اإتييفيياق  اإىل 

اخلرات،  وتبادل  املحا�رشات  واإلقاء  التدريب 

تبقى مبوجبه قيادة اجلي�ش على اطالع دائم من 

الييدورات  جميع  على  اجلامعة  يف  املتابعة  جلنة 

القرار  لتخاذ  فيها  تنفذ  التي  واملييحييا�ييرشات 

من  اجلي�ش  ي�ضتفيد  كما  ب�ضاأنها.  املنا�ضب 

خرات اجلامعة يف حقلي املعلومات والإت�ضال 

الفنية  امل�ضاكل  املتابعة  جلنة  على  فيعر�ش 

والتقنية التي يتعذر اإيجاد احللول الالزمة لها.

جلنة  اجلي�ش  قيييييادة  تييزود  اأخيييرى،  جهة  ميين 

املييتييابييعيية مييوا�ييضيييييع امليي�ييضيياريييع الييتييي يقرح 

يف  التخرج  لئحة  على  جدولتها  بغية  تنفيذها 

امل�ضاريع  هذه  اجلامعة  طالب  وينفذ  اجلامعة، 

يتوىل  حني  يف  امل�رشفني،  الأ�ييضيياتييذة  بيياإ�ييرشاف 

)لوج�ضتية،  الالزمة  التح�ضريات  تاأمني  اجلي�ش 

ب�رشية( للتنفيذ.

اأنه يتم حت�ضري اتفاق تعاون  يجدر بالإ�ضارة 

ملنح  يو�ضف  القدي�ش  وجامعة  اجلي�ش  بييني 

ما�ضر يف جمال  الأركييان �ضهادة  خريجي دورة 

العالقات الدولية - درا�ضات ا�ضراتيجية.

واجلامعة  اجلي�ش  قيييييادة  وّقييعييت  ذلييك،  اإىل 

على  ن�ش  بييروتييوكييوًل  الكندية   - اللبنانية 

والتعليمية  الييربييوييية  املييجييالت  يف  الييتييعيياون 

والثقافية، وبذل جميع اجلهود املمكنة لتطوير 

الن�ضاطات  من  جمموعة  تنظيم  عر  العالقات 

الندوات  اإىل  اإ�ضافة  والإجتماعية،  الربوية 

واملوؤمترات امل�ضركة وامل�ضاعدة املتبادلة يف 

جمايل التطوير والتنمية.

املدر�ضة  خريجي  لل�ضباط  الإتفاق  اأتاح  كما 

احلربية، وال�ضباط الذين اأنهوا دورة اأركان عليا 

اجلامعية،  الإجيييازات  حاملي  وال�ضباط  بنجاح، 

اجلامعة  يف  درا�ضاتهم  متابعة  عند  الإ�ضتفادة 

من اإعفاءات على �ضعيد الوحدات اجلامعية يتم 

حتديدها وفق درجة الإخت�ضا�ش. 

الييتييعيياون بييني اجلييييي�ييش وجامعة  اأميييا اتييفيياق 

البلمند فقد ن�ش على تبادل اخلرات والأبحاث 

القوات  باخت�ضا�ضات  املتعلقة  والت�ضهيالت 

اأ�ضاتذة  اجلييوييية، مبييا يف ذلييك تييبييادل تييدريييب 

نظرية  دورات  يف  الييفييريييقييني  ميين  ومييدربييني 

جمال  يف  اخلييرات  تبادل  اإىل  اإ�ضافة  وعملية، 

التجهيز.

تعاون  اتفاق  توقيع  مت  نف�ضه،  ال�ضياق  يف 

مبوجبه   
ّ

عييني اللبنانية  واجلامعة  اجلي�ش  بني 

العليا  الدرا�ضات  برنامج  ملتابعة  ع�ضكريون 

تعيني  جييرى  كما  خمتلفة.  اخت�ضا�ضات  يف 

�ضبعة ع�ضكريني وموظفني مدنيني ل�ضتكمال 

 )SIG( لدورة  الثانية  املرحلة  تدريب  برنامج 

 - اللبنانية  اجلامعة  يف  بعد  عن  الإ�ضت�ضعار 

معهد العلوم التطبيقية والإقت�ضادية، يف حني 

وموظفني  ع�ضكريني  من  ا 
ً
عن�رش ع�رش  اإثنا  تابع 

مدنيني دورة متقدمة ومعمقة يف املعلوماتية 

يف املعهد نف�ضه.

قيادة  بني  التعاون  بروتوكول  نّظم  كذلك   

اجلامعة  يف  الطبية  الييعييلييوم  وكييلييييية  اجلييييي�ييش 

التعاون بني اجلامعة والطبابة  اللبنانية عملية 

الع�ضكرية على ال�ضعيدين الطبي والأكادميي، 

والتدريب لطالب كلية  التدري�ش  �رشوط  وحّدد 

الع�ضكرية ولل�ضباط  الطبابة  العلوم الطبية يف 

كلية  يف  درا�ضتهم  متابعة  يف  الراغبني  الأطباء 

العلوم الطبية.

اجليي�ش  بييني  الييتييعييييياون  اتييفييييياق  على  وبيينيياء 

تابع  اللبنانية،  الأ�ضنان يف اجلامعة  وكلية طب 

ومليدة  اجلي�ش  قطع  خمتلف  من  ع�ضكرًيا   33

فّعل  مما  اأ�ضنان،  طبيب  م�ضاعد  دورة  �ضهرين 

للطبابة  التابعة  الأ�ضنان  اأق�ضام طب  العمل يف 

الع�ضكرية.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

زارت الفرقاطة الفرن�سية 

لبنان   »JEAN BART«

ا�ستمرت  روتينية  جولة  يف 

نحو اأربعة اأيام نفذت خاللها 

متريًنا بحرًيا مع وحدات من 

اجلي�ش ون�ساطات اأخرى.

العقيد  ال�سابق  الفرن�سي  الع�سكري  امللحق  يرافقه  الفرقاطة  قائد 

فيليب بيرتيل، زار قيادة القوات البحرية حيث ا�ستقبلهما قائدها العميد 

البحري نزيه بارودي يف ح�سور عدد من ال�سباط.

وبالإ�سرتاك مع وحدات من القوات البحرية وفوج مغاوير البحر، اأجرت الفرقاطة متريًنا يف عر�ش البحر قبالة 

قاعدة بريوت البحرية، حول فر�سية »دهم مركب على متنه عنا�رص اإرهابيون يخططون للقيام باأعمال خمّلة 

بالأمن«. والتمرين الذي ح�رصه عدد من �سباط اجلي�ش اإىل جانب �سباط طاقم الفرقاطة الفرن�سية، ياأتي يف 

اإطار تفعيل التعاون الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين والفرن�سي.

تخلل برنامج الزيارة اأي�ًسا، ن�ساطات تدريبية واأعمال �سيانة م�سرتكة على منت مراكب القوات البحرية، 

وغط�ش م�سرتك يف مكان ر�سو الفرقاطة.

»JEAN BART«

يف لبنان

متارين مع وحدات 

من اجلي�ش 

ون�شاطات تدريبية

ق���ام وف���د م��ن اأع�����س��اء 

التابعة  اخلام�سة  اللجنة 

للهيئة العامة لالأمم املتحدة يتقدمه ال�سيد جيم�ش �سكواير، بزيارة اإىل 

املدير  راأ�سه  ال�سباط على  كبار  مع وفد من  لقاء  تخللها  اجلي�ش  قيادة 

العام لالإدارة ومن�سق احلكومة اللبنانية لدى قوات الأمم املتحدة املوؤقتة، 

الرحمن  عبد  الركن  اللواء 

�سحيتلي.

التعاون  حول  اللبناين  اجلانب  قبل  من  اإيجاز  تقدمي  اللقاء  جرى خالل 

والتن�سيق بني اجلي�ش اللبناين وقوات الأمم املتحدة املوؤقتة، اأعقبه حفل 

غداء اأقامته القيادة على �رصف الوفد الزائر يف النادي الع�سكري املركزي.

وفد من الأمم املتحدة يزور قيادة اجلي�ش
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الريزة،  ال�سباط يف  نادي  اأقيم يف 

من  هبة  مقدمة  الر�سا�ش،  من  الواقية  ال�سرتات  من  كبرية  كمية  ت�سّلم  احتفال 

ال�سلطات الفرن�سية مل�سلحة اجلي�ش اللبناين.

ح�رص الحتفال العميد الركن نبيل اأبو حيدر نائب رئي�ش الأركان للتجهيز ممثالً 

فيليب  العقيد  الفرن�سي  الع�سكري  امللحق  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

برتيل، واأع�ساء من ال�سفارة الفرن�سية، اإىل جانب عدد من ال�سباط. وقد تال العميد 

الركن اأبو حيدر خالل الحتفال كتاب �سكر با�سم العماد قهوجي، و�سّلمه للعقيد 

برتيل، كما قدم له ولعدد من اأع�ساء ال�سفارة درع اجلي�ش التذكاري.

اجلي�ش يت�شلم عتاًدا 

من ال�شلطات الفرن�شية

يف اإطار مواكبة تنفيذ برنامج 

لالأعمال  الإن�سانية  العمليات 

والإ����رصاف  بالألغام  املتعلقة 

على عمل الفرق املخت�سة، زار 

لبنان كل من: املن�سق اخلا�ش 

يف  املتحدة  الأمم  ع��ام  لأم��ني 

بلمبلي،  ديريك  ال�سيد  لبنان 

الأوروبي  الحتاد  بعثة  رئي�سة 

اأجنيلينا  ال�سفرية  لبنان  يف 

احلكومة  وممثلة  ايخوري�ست، 

ال�سبانية للتنمية والتعاون الدويل ال�سيدة اإيرين كابريرا.

الزائرون التقوا رئي�ش املركز اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام العميد 

الركن عماد ع�سيمي وال�سباط املعنيني يف املركز الإقليمي - النبطية، 

حيث جرى الطالع على عمله كما نوق�ست اآليات العمل اليومي والتحديات 

التي تواجه الفرق.

املجموعة  منظمة  مراكز  �سملت  ج��ولت  ع��دة  للوفود  كانت  كذلك، 

ال�ست�سارية لالألغام »ماغ« يف مناطق: جزين، كفررمان، اأرنون، وكفرجوز، 

بالإ�سافة اإىل بع�ش ور�ش معاجلة القنابل العنقودية وحقول الألغام التي 

تتوىل تنظيفها اأرهاط من فوج الهند�سة »وماغ«.

بلمبلي

وايخوري�شت 

وكابريرا

يواكبون العمليات 

الإن�شانية املتعلقة 

بالألغام

العميد  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  رئي�ش  ا�ستقبل 

زار  عراقًيا  وفًدا  ال�سباط  من  عدد  ح�سور  يف  ع�سيمي  عماد  الركن 

لبنان بهدف الطالع على عمل املركز وواقع م�سكلة الألغام والقنابل 

العنقودية والذخائر غري املنفجرة واملراحل التي نفذت.

النبطية،  يف  الإقليمي  املركز  اإىل  زي��ارة  للوفد  كانت  كما 

احلكومية  غري  واملنظمات  ال�رصكات  مراكز  اإىل  وزي��ارات 

التي تتوىل العمل يف جمال نزع الألغام.

...ووفد عراقي
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مركز �شاحة املدافع الرادارية هبة اأملانية للجي�ش اللبناين

حفل  طرابل�ش،  يف  امليناء  منطقة  يف  اأق��ي��م 

البحرية  الرادارية  املدافع  �ساحة  مركز  افتتاح 

م��ن جمهورية  ال���ذي ج���رى جت��ه��ي��زه مب��ب��ادرة 

اأملانيا الحتادية مل�سلحة القوات 

البحرية.

الأملانية  ال�سفرية  احلفل،  ح�رص 

ايربي  �سيفكر  بريجيت  ال�سيدة 

على راأ�ش وفد مرافق، ممثل العماد 

جان قهوجي قائد القوات البحرية 

العميد البحري نزيه بارودي وعدد 

من ال�سباط ومدعوين مدنيني.

الن�سيدين  بعزف  احلفل  ا�ستهل 

ثم  والأمل��اين،  اللبناين  الوطنيني 

باملنا�سبة،  كلمة  بارودي  البحري  العميد  األقى 

ثقتها  على  الأمل��ان��ي��ة  ال�سلطات  فيها  �سكر 

قدراته  تعزيز  على  وحر�سها  اللبناين  باجلي�ش 

الدفاعية والأمنية، وجاء يف الكلمة:

»بكل فخر واعتزاز، نفتتح اليوم مركز �ساحة 

مدينة  ميناء  يف  ال��راداري��ة  للمراقبة  امل��دف��ع 

جتهيزه  مت  اأن  بعد  وذل��ك  احلبيبة،  الفيحاء 

الأملانية  ال�سلطات  قبل  من  �سخّية  مب��ب��ادرة 

عالية  وتقنيات  موا�سفات  ووف��ق  ال�سديقة، 

�سل�سلة  اإىل  ت�ساف  م��ب��ادرة  وه��ي  اجل����ودة، 

ال�سلطات  ه��ذه  قدمتها  ال��ت��ي  امل�����س��اع��دات 

م�سكورة، �سعًيا منها اإىل تعزيز قدرات اجلي�ش 

والأمنية،  الدفاعية  مبهماته  للقيام  اللبناين 

وتاأمني �سالمة حدود لبنان الربية والبحرية...«.

نحتفل  ال��ذي  الإجن��از  هذا  اأهمية  »اإن  وق��ال: 

امل��ادي��ة  قيمته  ع��ل��ى  تقت�رص  ل  ال���ي���وم،  ب��ه 

اإىل قيمة  والع�سكرية فح�سب، بل تتعدى ذلك 

دولة  التزام  يف  تتجلى  واأ�سمل،  اأ�سمى  معنوية 

واإ�سهامها  و�سيادته،  لبنان  ا�ستقالل  اأملانيا 

يف تر�سيخ م�سرية الأمن وال�ستقرار يف ربوعه، 

ويف املقابل، جتدد قيادة اجلي�ش التزامها بذل 

بني  التعاون  عالقات  لتفعيل  اجلهود  اأق�سى 

اجلانبني، والرتقاء بها نحو الأف�سل والأكمل«.

بدورها األقت ال�سفرية الأملانية كلمة �سدّدت 

فيها على »اأوا�رص ال�سداقة التي جتمع ال�سعبني 

على  بالدها  �سلطات  وعزم  واللبناين،  الأمل��اين 

الع�سكري بني جي�سي  التعاون  تفعيل عالقات 

البلدين«.

الرادارات،  وا�ستعرا�ش  املركز  افتتاح  وبعد 

اإىل ح��ف��ل ك��وك��ت��ي��ل اح��ت��ف��اًء  دع���ي احل�����س��ور 

باملنا�سبة.

تكنولوجيا  �رصكة  من  متخ�س�ش  فريق  قدم 

التفاعلي »IET« ممثلة بال�سيد ربيع  التعليم 

بيطار  وعلي  جابر  واملهند�سني حممد  بعلبكي 

املعلومات  »تكنولوجيا  عنوان  حتت  حما�رصة 

التفاعلية املوحدة لإدارة العمليات الع�سكرية«، 

ال��ريزة، يف  القيادة يف  وذلك يف غرفة عمليات 

ح�سور عدد من ال�سباط املتخ�س�سني.

كان��ت  تف��اع�لي  ل��وح  على  ال��ع��ر���ش  ت��م 

اخلرائط  مكنن��ة  بهدف  جه��زته  قد  الق��يا�دة 

ا�ستخ���دام  ع��رب  التف��اعل  واإت��اح��������ة  رقمًي��ا 

التطبيقية  الربام��ج 

للح�سول  املتطورة 

دقيقة  ن��ت��ائ��ج  ع��ل��ى 

م�سادر  م��ن  و�رصيعة 

ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا 

املتعددة.

فت به املحا�رصة اإىل 
ّ
ويهدف الربنامج كما عر

الواردة من خمتلف �سبكات  توحيد املعلومات 

يف  الأمنية  لالأجهزة  التابعة  العمليات  غ��رف 

لتخطيط  املبا�رص  والتن�سيق  التزامن  �سياق 

�سا�سة  على  وتنفيذها  الع�سكرية  العمليات 

املخططات  حفظ  اإمكان  مع  موّحدة،  تفاعلية 

بالإ�سافة  دقيقة،  تنفيذية  اأوام���ر  واإر���س��ال 

املعنيني  ب��ني  املبا�رص  التوا�سل  ت��اأم��ني  اإىل 

العمليات  �سري  ومراقبة  وال�سورة  بال�سوت 

وتطويرها  وحتليلها  واأر�سفتها  الع�سكرية 

ه��ذه  وت��ع��ت��رب  امل��ي��دان��ي��ة.  امل��ع��ط��ي��ات  ح�سب 

التكنولوجيا من اأهم التقنيات احلديثة يف اإدارة 

العمليات الع�سكرية يف العامل.

تكنولوجيا املعلومات التفاعلية يف اإدارة العمليات الع�شكرية
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اجلي�ش،  مبنى قيادة  اأقيم يف مق�سف 

اح���ت���ف���ال ت��ك��رمي��ي ل�����س��ب��اط اأرك�����ان 

منها،  �سّكلوا  الذين  للعمليات  اجلي�ش 

للتجهيز  الأرك���ان  رئي�ش  ن��واب  ح�رصه 

والتخطيط، ومدير التوجيه، واأمني الأركان، ومدير الق�سايا الإدارية واملالية، ومدير 

الأفراد، وقائد مقر عام اجلي�ش، واملحتفى بهم وعدد من ال�سباط.

�سكر  رفعت  الركن  العميد  للعمليات  الأرك��ان  رئي�ش  نائب  الحتفال  رئي�ش  وقّدم 

هدية  ب��دوره  ت�سّلم  كما  وتقدير،  �سكر  عربون  مني 
ّ
املكر لل�سباط  تذكارية  دروًع��ا 

تذكارية من مدير العمليات ال�سابق العميد الركن مارون احلتي وذلك ملنا�سبة اإحالته 

على التقاعد.

الع�سكريني  اإ�سكان  جهاز  رئي�ش  نبهان  نبهان  العميد  تراأ�ش  نف�سه،  الإط��ار  ويف 

�سّكلوا من  ل�سباط  تكرمًيا  الريزة،  ال�سباط يف  نادي  اأقيم يف  غداء  املتطّوعني حفل 

اجلهاز اأو اأحيلوا على 

األقى  وق��د  التقاعد. 

كلمة  نبهان  العميد 

ب��اإجن��ازات  فيها  ن��ّوه 

مني 
ّ
املكر ال�سباط 

متمنًيا لهم التوفيق، 

ث��م ���س��ّل��م ك���اًل منهم 

درًعا تقديرية.

م �شباًطا
ّ
قيادة اجلي�ش تكر

اأعلنت مديرية التوجيه يف بيان �سادر بتاريخ 2012/7/13 اأنه بناًء على قرار جمل�ش 

يف  انت�ساره  تعزيز  اجلي�ش  با�رص   ،2012/7/9 بتاريخ  عقدها  التي  اجلل�سة  يف  ال��وزراء 

منطقة ال�سمال بدًءا من مدينة طرابل�ش و�سواحيها و�سولً اإىل احلدود ال�سمالية وال�رصقية، على اأن ت�ستكمل هذه العملية خالل الأيام املقبلة، والتي 

ت�سمل انت�سار وحدات جديدة اإىل جانب الوحدات الع�سكرية والقوة الأمنية امل�سرتكة املوجودة �سابًقا يف هذه املناطق. وقد مت تزويد جميع القوى 

الت�سلل  اعتداء، وقمع املظاهر امل�سلحة ومنع  اأي  الت�سدد يف حماية املواطنني من  املكلفة تنفيذ املهمة، تعليمات دقيقة وحازمة تق�سي بوجوب 

والتهريب على جانبي احلدود اللبنانية - ال�سورية، مبا يف ذلك الرد الفوري على م�سادر النريان من اأي جهة كانت.

اإن قيادة اجلي�ش اإذ تعرّب عن كامل ثقتها بتجاوب اأهايل املناطق احلدودية وفعالياتها، مع الإجراءات امليدانية التي �ستتخذها قوى اجلي�ش تباًعا 

حفاًظا على اأمنهم و�سالمتهم، تدعوهم اإىل التعاون التام مع هذه القوى بهدف اإف�سال اأي حماولة م�سبوهة لتوتري الأو�ساع الأمنية وت�سعيد املوقف 

يف املناطق املذكورة.

وحدات اجلي�ش تعزز انت�شارها �شمالً
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�سباط  م��ن  ع����دداًَ  اجلي�ش  ق��ي��ادة  اأر���س��ل��ت 

اإب��ح��ار  مهمة  يف  ورت��ب��ائ��ه��ا  البحرية  ال��ق��وات 

البحري جوزيف  الركن  العقيد  تدريبي بقيادة 

الغرّيب. الإبحار الذي ا�ستمر ت�سعة اأيام، اإنطلق 

م���ن ال�����س��اط��ئ ال��ل��ب��ن��اين 

وتخللته  قرب�ش،  باجتاه 

ت���دري���ب���ات خم��ت��ل��ف��ة من 

بينها املناورات التكتية، 

ال�سحي،  الإخالء  ومتارين 

ومتارين اعرتا�ش ال�سفن 

وتفتي�سها،  امل�سبوهة 

مت���اري���ن  اإىل  اإ����س���اف���ة 

ونقل  احل��ري��ق  م��ك��اف��ح��ة 

الأ����س���خ���ا����ش وال���ربي���د 

والعتاد.

ول��������������دى و�������س������ول 

اإىل  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ج��م��وع��ة 

م���رف���اأ ل��ي��م��ا���س��ول، ك��ان 

ق��ائ��د  ا���س��ت��ق��ب��ال��ه��ا  يف 

التابعة  الأملانية  القوات 

ل��ل��ي��ون��ي��ف��ل وم�����س��اع��ده 

وعدد من �سباطه. كذلك 

ال���ت���ق���ى ق���ائ���د ال��رح��ل��ة 

القرب�سية  البحرية  القوات  قائد  وم�ساعده 

ومّت تبادل الدروع التذكارية.

ليما�سول،  يف  امل��راك��ب  وج���ود  اأث��ن��اء  ويف 

البحري  العميد  البحرية  القوات  قائد  توّجه 

لليونيفل  تابع  مركب  منت  على  بارودي  نزيه 

لتفقدها وزّود طاقمها التعليمات الزمة.

باإ�رصاف  املجموعة  نّفذت  العودة،  طريق  يف 

مع  م�سرتكة  م��ن��اورة  البحرية  ال��ق��وات  ق��ائ��د 

اليونيفل، متيزت بالإحرتاف والكفاءة.

اإبحار 

وتدريبات 

بني لبنان 

وقرب�ش

يف �سياق التدريبات امل�سرتكة بني اجلي�ش وقوات الأمم املتحدة 

احلربيتني  لل�سفينتني  بحرية  رماية  جرت  لبنان،  يف  املوؤقتة 

FPBS HERMELIN - FPBS GIPERD امل�ساركتني يف 
القوة املذكورة، وذلك يف مقابل بلدة طربجا يف بقعة خم�س�سة 

للرماية.

ح���������رص ال����رم����اي����ة 

ال���ع���ق���ي���د ال����رك����ن 

ال����ب����ح����ري ج���وزي���ف 

غ��ري��ب و���س��ب��اط من 

اجلانبني.

رماية 

بحرية
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الأزرق،  اخلط  تعليم  اإع��ادة  عملية  اإط��ار  يف 

للجي�ش  التابعة  التقنية  اللجنة  ت��وا���س��ل 

طوبوغرافيا  فريق  مع  بالإ�سرتاك  اللبناين 

تابع لقوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

عملها عند اخلط املذكور، 

القيا�سات  اأج���رت  حيث 

خلم�ش  ال��ط��وب��وغ��راف��ي��ة 

بني  تقع  ح��دودي��ة  نقاط 

ومي�ش  ب��ل��ي��دا  منطقتي 

تطابق  التنفيذ  بنتيجة  تبنّي  وق��د  اجل��ب��ل، 

متابعة  وجت��ري  الفريقني.  ل��دى  القيا�سات 

النهائي  التحقيق  عملية  لإجن��از  املو�سوع 

وتثبيت املعامل على النقاط املذكورة.

اجلي�ش يتحقق من 

خم�ش نقاط حدودية

عند اخلط الأزرق

ن�شب تذكاري ل�شهداء اجلي�ش 

يف وزارة الدفاع الوطني

اأزيحت يف باحة وزارة الدفاع الوطني ال�ستارة 

احتفال  اجلي�ش يف  ل�سهداء  تذكاري  ن�سب  عن 

الركن  اللواء  الع�سكري  املجل�ش  ع�سو  تراأ�سه 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالً  مزهر  نقول 

ق��ه��وج��ي، وح�����رصه ع���دد م��ن ���س��ب��اط ال��ق��ي��ادة 

ومدعوون.

اإكليل  وو�سع  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  بعد 

من الزهر اأمام الن�سب التذكاري واإجراء مرا�سم 

التكرمي الالزمة، األقى اللواء الركن مزهر كلمة 

يف املنا�سبة، �سكر فيها كل من اأ�سهم يف ت�سييد 

تليق  عالية  فنية  موا�سفات  وف��ق  الن�سب 

اليوم  اأحوجنا  »ما  وقال:  ال�سهداء،  بت�سحيات 

ال�سمائر  يف  لرن�ّسخ  ال�سهداء  ماآثر  نحيي  اأن 

تراب  من  ذّرة  كل  على  احلفاظ  اأن  والنفو�ش، 

الوطن هي اأمانة الآباء والأجداد، واأن وحدته هي 

اأبنائه  التفاف  يف  واأن  وا�ستمراره،  وجوده  عّلة 

جميًعا حول علمه املفّدى، قوة ومناعة و�سماًنا 

مل�ستقبل الأجيال، ول �سوت يعلو فوق �سوت 

نفري الولء للبنان«.

واأ�ساف قائالً:

ال�����س��ه��ادة، ل  »اإن��ط��الًق��ا م��ن قد�سية م��ع��اين 

تّدخر القيادة جهًدا يف �سبيل تكرمي �سهدائها، 

املراتب:  اأعلى  يف  مواقعهم  على  واملحافظة 

اأّن  كما  اجلي�ش،  عيد  ي��ج��اور  عيد  فلل�سهداء 

املباين  م��داخ��ل  ف��وق  جن��وًم��ا  ت��ت��الألأ  اأ�سماءهم 

الع�سكري وتت�سّدر  الق�سم  الع�سكرية، وترافق 

العناوين يف دورات التخرج.

تخّلد  خا�سة  كتب  يف  الأ�سماء  تلك  وجتتمع 

املكتبات  وتزين  رفاقهم،  نفو�ش  يف  ذكراهم 

الوطن  اأب��ن��اء  اأن  كما  وامل��دن��ي��ة،  الع�سكرية 

الأن�����س��اب  لهم  يقيمون  وال��ق��رى،  امل���دن  يف 

ال��ق��ل��وب،  ويف  ال�����س��اح��ات  يف  والإن�������س���اءات 

وحتيي  الحتفالت  تقيم  الأهلية  واجلمعيات 

حاملة  وامل�ساعدات،  اجلوائز  وت��وّزع  الندوات، 

واإ�سم  الفا�سلة،  املعركة  اإ�سم �سهيد من هذه 

لقاءات  يف  البطولية،  املوقعة  تلك  من  �سهيد 

ن�سهد  ال��ي��وم  نحن  وه��ا  تنتهي.  ل  متوالية 

املوؤ�س�سة  جتاه  الكرمية  املبادرات  من  واحدة 

�رصكي�ش،  �رصكي�ش  ال�سيد  قبل  من  الع�سكرية، 

تتمثل يف اإقامة ن�سب تذكاري ل�سهداء اجلي�ش 

يف عرينه، وهي دليل رغبة �سادقة من �ساحب 

ا�سرتجاع  يف  اجلميع  يت�سارك  اأن  يف  امل��ب��ادرة 

والأب  الأم  م��ع  بطولتهم،  وت��ّذك��ر  اأجم��اده��م 

والأخت والأخ والزوجة، والأولد الذين ي�سريون 

على  تاركني  الآب��اء،  �سلكها  التي  ال��درب  على 

جوانبها معاين الت�سحية والوفاء.

قهوجي،  ج��ان  العماد  اجلي�ش  ق��ائ��د  با�سم 

ال�سكر  بخال�ش  واأتوجه  احلا�رصين،  جميع  اأحيي 

والتقدير اإىل ال�سيد �رصكي�ش �رصكي�ش وكل من 

�ساهم يف بناء هذا الن�سب الرائع«.

من جهته األقى الأ�ستاذ �رصكي�ش �رصكي�ش كلمة 

اأمام ن�سب لل�سهداء �رصًفا  اعترب فيها الوقوف 

عظيًما، وحّيا اجلي�ش اللبناين وعلى راأ�سه العماد 

قهوجي، متمنًيا جلي�سنا البا�سل اأن يبقى موحًدا 

ل تهزه رياح ال�سيا�سة ال�سيقة«.
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برعاية قائد اجلي�ش ممثالً بالعميد الركن �سامل روكز قائد فوج املغاوير، اأقيم قدا�ش يف بلدة العاقورة لراحة 

نف�ش املقدم املغوار ال�سهيد ابراهيم �سّلوم، ملنا�سبة الذكرى اخلام�سة ل�ست�سهاده يف معركة نهر البارد.

فوج  ثكنة  على  ال�سهيد  ا�سم  اطالق  حفل  وتاله  ال�سهيد،  وذوي  املنطقة  فعاليات  من  ح�سد  القدا�ش  ح�رص 

املغاوير يف جرود العاقورة.

وقد القى العميد الركن �سامل روكز كلمة نّوه فيها مبزايا ال�سهيد وا�ستب�ساله خالل املعركة حتى ال�سهادة، 

موؤكداً اأن املوؤ�س�سة الع�سكرية ثابتة يف َق�سمها ولن تبخل بعرق اأو جهد اأو دم يف �سبيل احلفاظ على وحدة الوطن 

وكرامة �سعبه.

قدا�ش يف 

العاقورة 

ملنا�شبة 

الذكرى 

اخلام�شة

ل�شت�شهاد 

املقّدم املغوار 

ابراهيم

�شلوم

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثالً 

م��روان  الركن  العميد  ال�سمال  منطقة  بقائد 

العتيقة  عكار  البلدي يف  املجل�ش  اأقام  حالوي، 

تكرميًيا  احتفالً  وخماتريها 

يف  اللبناين  اجلي�ش  ل�سهداء 

اخلام�سة  ال�سنوية  ال��ذك��رى 

ل���س��ت�����س��ه��اد ال���رائ���د ول��ي��د 

من  كبري  ح�سد  ح�رصه  ال�سعار، 

اأهايل املنطقة وفعالياتها.

الزهر  من  اإكليل  و�سع  بعد 

اإمام  ال�سهداء، تال  على ن�سب 

ال�سيخ  ف�سيلة  البلدة  م�سجد 

ال�سهداء.  اأرواح  عن  قراآنية  اآيات  الزعبي  اأحمد 

ال�سعار  فواز  ال�سيد  ال�سهيد  �سقيق  األقى  ثم 

كلمة باملنا�سبة اعترب فيها اأن 

ال�سهداء  الع�سكريني  »دم��اء 

مواجهة  يف  ���س��ق��ط��وا  ال��ذي��ن 

العام  البارد  نهر  يف  الإره��اب 

2007، قد �سانت الوطن من 

موؤكًدا  والتفتيت«،  ال�سياع 

و�ستبقى  ك��ان��ت  »ع��ك��ار  اأن 

و�سيبقى  اجل��ي�����ش،  ق��ل��ب  يف 

اجلي�ش يف قلب عكار«.

ق�سيدة  تومية  جرج�ش  ال�ساعر  األقى  بعدها، 

الركن  العميد  توجه  ث��م  املنا�سبة،  وح��ي  م��ن 

حتيات  فيها  نقل  احل�سور  اإىل  بكلمة  ح��الوي 

اأه��ايل  اإىل  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش  قائد 

املنطقة  لهذه  النا�سع  بالتاريخ  منّوًها  عكار، 

يف  اجلي�ش  مع  والتالحم  امل�سرتك  العي�ش  يف 

ل  »لبنان  اأن  على  م�سدًدا  الع�سيبة«،  الأوقات 

الإرادة  خالل  من  اإل  وي�ستمر،  يبنى  اأن  ميكن 

الوطنية اجلامعة، والبتعاد عن كل ما من �ساأنه 

اأن يزرع بذور الفتنة والنق�سام بني مكّوناته، اأو 

اأي  يقيم جداًرا م�سطنًعا بني اجلي�ش واأهله يف 

منطقة من املناطق اللبنانية.

الحتفال، قدمت جمموعة من فوج  ويف ختام 

من  ع��دد  مب�ساركة  قتالية  ا  عرو�سً املغاوير 

الطوافات التابعة للقوات اجلوية.

اأحيت ذكرى الرائد ال�سهيد

وليد ال�سعار

عكار العتيقة: اجلي�ش يف القلب
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اأخبار ون�شاطات

اأمنية  تدابري  تنفيذ  اجلي�ش  وحدات  توا�سل 

مناطق  يف  دهم  وعمليات  وم�سّددة  اإ�ستثنائية 

الأمن  على  احلفاظ  اإط��ار  يف  وذل��ك  انت�سارها، 

وال�ستقرار. 

التوجيه  م��دي��ري��ة  اأع��ل��ن��ت  الإط����ار،  ه��ذا  ويف 

بتاريخ 2012/7/4، اأن دورية تابعة ملديرية 

اإجت��ار  ع�سابة  توقيف  من  متكنت  املخابرات 

ب��امل��خ��درات، ت�����س��ّم ك���اًل م��ن امل��دع��و ����ش.م. 

واملطلوبني  اخلطرين  الأ�سخا�ش  اأح��د  وه��و 

للعدالة، واملدعوة �ش.�ش.، حيث اأوقفا باجلرم 

امل�سهود خالل قيامهما ببيع املخدرات يف عدة 

اأماكن من العا�سمة بريوت.

و���س��ب��ط��ت ال���دوري���ة ب��ح��وزت��ه��م��ا ك��م��ي��ة من 

لرتويجها،  �سغرية  بكميات  بة  مو�سّ املخدرات 

الأجنبية  العمالت  من  كبري  مبلغ  اإىل  بالإ�سافة 

ال��ت��ي ت�ستخدم  الأج��ه��زة اخل��ل��وي��ة  وع���دد م��ن 

املوقوفان  ح��اول  وفيما  بالزبائن،  لالإت�سال 

كبري  مببلغ  امل��ذك��ورة  ال��دوري��ة  عنا�رص  ر�سوة 

الق�ساء  اإىل  امل�سبوطات  مع  اأحيال  امل��ال،  من 

املخت�ش.

التوجيه  اأ�سدرت مديرية  ال�سياق نف�سه،  ويف 

بياناً اآخر بتاريخ 2012/7/5 جاء فيه:

دورية  اجلي�ش مب��وؤازرة  من  قوة  قيام  »خالل 

تابعة ملكتب مكافحة املخدرات يف قوى الأمن 

يف  للعدالة  املطلوبني  اأحد  لتوقيف  الداخلي، 

حملة دار الوا�سعة - بعلبك، تعر�ست الدورية 

املذكورة لإطالق نار من قبل م�سلحني، ما اأدى 

اإىل اإ�سابة عن�رصين من قوى الأمن واآلية تابعة 

اجلي�ش  وح��دات  فر�ست  الفور  على  للدورية. 

اأمنًيا حول املنطقة، وبا�رصت عملية دهم  طوقاً 

وا�سعة لأماكن مطلقي النار، حيث اأوقفت عدًدا 

من الأ�سخا�ش امل�ستبه بهم،كما �سبطت كمية 

لت�سنيعها،  حديثتني  واآلتني  امل��خ��درات  من 

وبع�ش  احلربية،  والذخائر  الأ�سلحة  من  وكمية 

ال�سيارات غري القانونية.

وت�ستمر قوى اجلي�ش مبالحقة املعتدين على 

الدورية، لتوقيفهم وت�سليمهم مع امل�سبوطات 

اإىل الق�ساء املخت�ش.

 ،2012/7/19 بتاريخ  �سدر  اآخر  بيان  ويف 

التق�سي  »بنتيجة  اأنه  التوجيه  مديرية  اأعلنت 

وال��ت��ح��ري��ات، متكنت م��دي��ري��ة امل��خ��اب��رات يف 

ثالثة  من  موؤّلفة  ع�سابة  توقيف  من  ب��ريوت 

اأ�سخا�ش ينتمون اإىل جن�سيات اأجنبية، يقومون 

اأقدمت  كما  والإحتيال.  والن�سل  ال�رصقة  باأعمال 

يف  اأمنية  �سفة  اإنتحال  على  نف�سها  الع�سابة 

العراقيني  ال�سخا�ش  اأح��د  اإعرتا�سها  اأث��ن��اء 

خالل الفرتة الأخرية، حيث �سلبت منه مبلًغا من 

املال. وقد �سبط بحوزة اأفراد الع�سابة كميات 

من  وع���دد  امل�����رصوق��ة،  الأجنبية  ال��ع��م��الت  م��ن 

واأحيل  دولية.  خطوط  و�رصائح  اخللوية  الأجهزة 

الق�ساء  على  امل�سبوطات  م��ع  امل��وق��وف��ون 

املخت�ش بعد اأن اعرتفوا باجلرائم املذكورة«.

نف�سه  بالتاريخ  بياًنا  املديرية  واأ���س��درت 

اأعلنت فيه اأن وحدات اجلي�ش نفذت يف خمتلف 

 2012/7/19-18 ليل  اللبنانية،  املناطق 

�سخ�ًسا   37 بنتيجتها  اأوقفت  م�سّددة،  تدابري 

من جن�سيات خمتلفة، بع�سهم مطلوب للعدالة 

مب��وج��ب م��ذك��رات ت��وق��ي��ف، وال��ب��ع�����ش الآخ���ر 

تتعلق  متعددة،  وخمالفات  ج��رائ��م  لرتكابه 

دون  من  اللبنانية  الأرا���س��ي  داخ��ل  بالتجوال 

خفيفة،  حربية  اأ�سلحة  وحيازة  �رصعية،  اإقامات 

وقيادة �سيارات ودراجات نارية من دون اأوراق 

�سيارات   4 امل�سبوطات  �سملت  وقد  قانونية. 

و6 دراجات نارية، وكمية من الأ�سلحة الفردية.

واأعلنت مديرية التوجيه، بتواريخ خمتلفة، اأن 

بالإ�سرتاك  عملت  عمالنًيا،  املنت�رصة  »الوحدات 

ومب��وؤازرة  املدين  الدفاع  يف  الإطفاء  عنا�رص  مع 

اإخماد  على  اجل��وي��ة،  للقوات  تابعة  ط��واف��ات 

خمتلف  ويف  بلدات  عدة  خارج  يف  �سّبت  حرائق 

املت�رصرة  امل�ساحات  ق���درت  وق��د  امل��ن��اط��ق. 

باآلف الدومنات من الأ�سجار املثمرة واحلرجية 

والأع�ساب الياب�سة«.

التدابري الأمنية م�شتمرة

واإخماد حرائق

يف خمتلف املناطق
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اإعداد:

ليال �صقر

»ن�سور الليل« 

مغاوير يف

مواجهة الإرهاب

الإ�صتطالع والإ�صتعالم

قامت �رسّية الإ�ستطالع برتكيز جمموعات قن�ص عملت على ف�سل 

اإىل  الأن�ساق العدوة ملنعها من تبادل الدعم يف ما بينها، بالإ�سافة 

وتفتي�ص  الأه��داف  بع�ص  تدمري  يف  اأ�سهم  ما  العمليات،  بقعة  عزل 

البقعة وتنظيفها من خاليا املجموعات الإرهابية.

العدو  جمموعات  درا�سة  على  الإ�ستعالمي  اجلهد  ترّكز  بينما 

)تنّقالته، اأ�سلحته، دفاعه...( لك�سف نقاط قّوته و�سعفه.

�صيناريو املناورة

ف��ة ت��ه��دي��دات اإىل 
ّ
وّج��ه��ت جم��م��وع��ة م��ت��ط��ر

احلكومة اللبنانية واملوؤ�س�سة الع�سكرية اأعلنت 

ت�ستهدف  تخريبية  باأعمال  القيام  نيتها  فيها 

على  لل�سغط  �سعًيا  واملدنيني،  الع�سكريني 

الراأي العام وزعزعة ثقة املواطنني باملوؤ�س�سة 

باأّن اجلي�ص غري قادٍر على �سبط  الع�سكرية، واإقناعهم 

اىل  ا 
ً
نظر اأهله  حماية  على  اأو  لبنان  يف  الأمني  الو�سع 

حمدودية قدراته الع�سكرية...

نتيجة لذلك، كّلفت احلكومة اللبنانية قيادة اجلي�ص، 

باتخاذ الإجراءات الالزمة، وبدورها اأوكلت قيادة اجلي�ص 

تنفيذ  م��ن  الإره��اب��ي��ني  منع  مهمة  املغاوير  ف��وج  اإىل 

خمططاتهم.

مراحل املناورة

على  متهيدية  مدفعية  رماية  بتنفيذ  املناورة  بداأت 

ال��ق��ي��ادة،  اأرك����ان  م��ن  ع��دد  ح�صور  يف 

وقادة الوحدات الكربى والأفواج امل�صتقّلة 

يف  املعتمدين  الع�صكريني  وامللحقني 

فوج  نّفذ  املدنيني،  واملدعوين  لبنان 

منطقة  ليلية يف  قتالية  مناورة  املغاوير 

حنو�ش- حامات، �صاركت فيها وحدات تابعة 

لكلٍّ من القوات اجلوية والبحرية واأفواج، 

واملدفعية  الأول،  امل��درع��ات  الهند�صة، 

الثاين.

الفوج  قائد  قّدمه  اإيجاز  املناورة  �صبق 

خالله  ���رح  روك��ز،  �صامل  الركن  العميد 

الفروع  روؤ�صاء  وت��وّل  التمرين،  اأه��داف 

املعتمدة  واخلطط  امل��راح��ل  ���رح  مهّمة 

ب�صكٍل مف�ّصل... 



وحدات العدو الأمامية ومراب�ص مدافعه والنقاط التي اعتمدها 

لإطالق ال�سواريخ والتقّدم.

اله��دف  بقع��ة  لع�زل  جوي��ة  اأخ�رى  الرماي��ة،  ه��ذه  واكب���ت 

عملت  ح��ي��ث  ال��ط��واف��ات،  ن��ّف��ذت��ه��ا  ج��������وي��ة  اإن�����زال  بعمليات 

 »Hellfire«و  »Hot« �س��واري��خ  امل�����زّودة   »Gazelle«�ال

 Cessna« ال����  ك��ان��ت  في��ما  اجل����وي،  ال��دع��م  ت��اأم��ني  عل��ى 

وتن�سيق  وال�ست�ط��الع،  املراقب��ة  مهمات  تنّف��ذ   »Caravan
وب��ّث  باللي��زر  وتعليم���ها  الأه�داف  واإ�س��اءة  اجلوية،  العمليات 

 »Bell 205« بطوافتي  الإ�ستعانة  ومّت��ت  املبا�رسة،  ال�سور 

عن�د  ال�س�حي  )لالإخ�الء   »Puma«و املغاوير(،  عنا�رس  )لإن�زال 

احلاج��ة(.

البحرية بعد  الواجهة  البحرية  تابعة للقوات  اأّمنت مراكب  كما 

تدمريها مراكز الر�سد العدّوة واإنذاراتها.

يف املراحل الالحقة نفذ الهجوم بلفيفني فرعيني تبادل الدعم 

على  ال�سيطرة  اإىل  و�سولً  القنا�سة،  جمموعة  مع  وامل�ساندة 

العنا�رس الإرهابيني وتنظيف القطاع وت�سليمه اإىل فوج املدفعّية 

الثاين.

�صري العملّيات

ع��ن��د ب����دء ال��ه��ج��وم 

مّت����ت ت��غ��ط��ي��ة ت��ق��ّدم 

ل��ل��رتك��ي��ز على  ال���وح���دات 

ومراكز  العدو  قيادة  �رسب 

رميه واحتياطه. كما نّفذت 

رمايات اأمام جمموعة الهند�سة لدعم اأعمال فتح الثغرات بالإ�سافة اإىل 

تنفيذ رمايات يف اأثناء التقّدم. اأّما الهواوين فرّكزت بدورها على �رسب 

املمرات داخل قواعد القتال املتحركة املعادية، وبقيت على ا�ستعداد 

لرمايات م�سيئة عند احلاجة لأي عملية اإخالء �سديقة.

الوحدات  الناري مل�سلحة  الدعم   
ّ
ا�ستمر القتالية  العمليات  �سري  خالل 

تقّدم  ومع  الطوق.  واإحكام  اللحمة  واإعادة  الإنزال  عمليات  يف  امل�ساركة 

املراحل، تابعت هذه الوحدات مهاجمة النطاق اخلارجي ونقاط التن�ّست 

لقواعد القتال بالتزامن مع دعم رمايات غري مبا�رسة )هواوين ع�سوّية(.

القتال،  قواعد  داخ��ل  املالجئ  امل�ساركون  هاجم  التمرين،  ختام  يف 

الطوق  اأحكموا  اأن  اإىل  املبا�رسة  غري  امل�سيئة  الرمايات  مع  بالتزامن 

ومتركزوا دفاعًيا على حّد التقّدم.
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جان دارك اأبي ياغي

على الرغم من 

ال�ربات املوجعة 

التي تلقتها ال�صبكات 

الإرهابية على يد 

اجلي�ش اللبناين، 

وتفكيك العديد منها، 

فاإنها ما تزال توا�صل 

�صعيها اإل زعزعة 

الأمن والإ�صتقرار...

فوج

التدخل الأول

يق�صي »بالقب�صة احلديدية« على جمموعة اإرهابية

تفا�صيل املناورة

مفادها  معلومات  الأمنية  الأج��ه��زة  اإىل  وردت 

ال�ساد�سة  ال�ساعة   2012\7\19 ب��ت��اري��خ  اأن���ه 

م�سلًحا  ب�30  تقدر  اإرهابية  جمموعة  عملت  �سباًحا 

ي�ستخدمون زوارق لل�سيد، من الإبرار على �ساطئ 

امل��ب��اين  واأخ����ذت  ال�����س��م��رلن��د،  م�سبح   - اجل��ن��اح 

تفجري  عمليات  لتنفيذ  ل��ه��ا  م��رك��ًزا  امل��ه��ج��ورة 

ت�ستهدف قوافل الأمم املتحدة اأو دوريات اجلي�ص 

اللبناين التي متر يف املحيط لزعزعة ا�ستقرار البلد 

وخلق جو اأمني متوتر.

اجلي�ص  قيادة  ق��ررت  الواقع  ه��ذا  اإىل  اإ�ستناًدا 

املجموعة  على  للق�ساء  هجومية  بعملية  القيام 

التابعة  املهجورة  املباين  يف  املتمركزة  الإرهابية 

على  ال�سيطرة  وا���س��ت��ع��ادة  ال�����س��م��رلن��د  مل�سبح 

الو�سع. 

يف ه����ذا الإط�������ار، وحت����ت ع���ن���وان »ال��ق��ب�����س��ة 

تكتًيا  متريًنا  الأول  التدخل  فوج  نّفذ  احلديدية«، 

ال�سمرلند،  اجلناح-  منطقة  يف  اخللبية  بالذخرية 

الرحمن  عبد  ال��رك��ن  العميد  م��ن:  ك��ل  ح�سور  يف 
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تقييم  جلنة  رئي�ص  نعيم 

الركن  العقيد  الفوج  قائد  والأف���واج،  الألوية 

قائد  م�ساعد  عزيز  زهري  العقيد  �سا�سني،  اليا�ص 

الغبريي  بلدية  رئي�ص  امل��ن��اورة(،  يف 
ّ
)عر الفوج 

�سعيد اخلن�سا وعدد من ال�سباط من خمتلف القطع 

والأفواج.

يف ب���ادئ الأم����ر، ع��ر���ص ق��ائ��د ال��ف��وج واأرك��ان��ه 

واآم�������ري ال����وح����دات ك���ل يف 

عن  اإي��ج��اًزا  اخت�سا�سه  اإط��ار 

قبل  امل��ن��اورة  تنفيذ  كيفية 

مكان  اإىل  عملًيا  ينتقلوا  اأن 

ال���ع���ر����ص ال�����ذي ا���س��ت��غ��رق 

�ساعتني من الوقت.  

مراحل تنفيذ اخلطة

ج���رت امل���ن���اورة ع��ل��ى ع��ّدة 

مراحل:

امل����رح����ل����ة ال��ت��ح�����س��ريي��ة 

م��ن ال��ت��م��ري��ن مت��ه��ي��د ن��اري 

الإرهابية  املجموعة  لتطويق 

ا.
ً
ا وبر

ً
وحما�رستها بحر

مّت��ت  الأوىل  امل��رح��ل��ة  يف 

الأول،  ال��ه��دف  ده��م  عملية 

ت�سليلية  عملية  تنفيذ  بعد 

من قبل وحدة اأخرى.

ال��ث��ان��ي��ة  امل���رح���ل���ت���ني  يف 

الهدف  اح��ت��الل  مّت  والثالثة 

الثاين والهدف الثالث.

وبعد  ال��راب��ع��ة  امل��رح��ل��ة  يف 

اإعادة  مّتت  الأه��داف،  احتالل 

على  وال�����س��ي��ط��رة  ال��ت��ن��ظ��ي��م 

األقي  حيث  املحتلة  البقعة 

�رسطة  اإىل  و�سّلموا  الإرهابيني  على  القب�ص 

للحرائق  اإطفاء  العملية  راف��ق  وقد  الفوج. 

واإخ��الء  ف��رز  وعملية  امل��دين  الدفاع  قبل  من 

من  طوافتني  ا�ستخدام  التمرين  تخلل  للجرحى. 

البحرية،  نوع »بل«، قنا�ص وخافرتني من القوات 

بالإ�سافة اإىل ح�سرية هند�سة من فوج الهند�سة.   

العقيد  الفوج  قائد  اأثنى  العر�ص،  انتهاء  بعد 

القوى املنّفذة  اليا�ص �سا�سني على كفاءة  الركن 

واأهمية التن�سيق يف ما بينها.

نعيم  الرحمن  عبد  ال��رك��ن  العميد  ن��ّوه  ب���دوره، 

بالتدابري املّتخذة حل�سن تنفيذ املناورة.
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اإعداد:

ليال �صقر

يف اإطار خطة التعليم 

والتدريب للعام 2012، 

ن���ّف���ذ ف�����وج ال��ت��دخ��ل 

تكتًيا  متريًنا  اخلام�ش 

القوى  »ع��م��ل  ب��ع��ن��وان: 

الأم���ن���ي���ة ع��ن��د ح�����ص��ول 

جرى  اإره��اب��ي«.  انفجار 

التمرين يف منطقة عني الرمانة، مب�صاركة وحدات تابعة للقوات 

اجلوّية وفوجي الأ�صغال والهند�صة، واأخرى من الأجهزة الأمنية.

احل�صور

الأع��ل��ى  املجل�ص  ع��ام  اأم���ني  التمرين  ح�رس 

الكوارث  لإدارة  الوطنّية  اللجنة  رئي�ص  للدفاع 

اللجنة  واأع�ساء  مرعب،  عدنان  الركن  ال��ل��واء 

وعدد من كبار �سّباط القيادة وقادة الوحدات 

رئي�ص  وممثلة  امل�ستقلة،  والأف���واج  الكربى 

الغربي  القطاع  يف  املدنية  ال�����س��وؤون  مكتب 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  لقوات  التابع 

امللحقني  من  وعدد   ،Vidya Singh ال�سيدة 

الع�سكريني املعتمدين يف لبنان، وممثلني عن 

ال�سليب  عمليات  ومدير  الأمنية  الأجهزة  قادة 

وروؤ�ساء  كّتانة  ج��ورج  ال�سّيد  اللبناين  الأحمر 

ال��روم  اجلعيتاوي،  لبنان،  جبل  م�ست�سفيات: 

واحلياة، ورئي�ص بلدّية ال�سّياح. 

�سبق املناورة اإيجاز قّدمه قائد فوج التدخل 

مبنى  يف  حمود  خ�رس  ال��رك��ن  العقيد  اخلام�ص 

التمرين  اأه��داف  خالله  عر�ص  ال�سّياح  بلدية 

ومراحل التعاون الذي جمع بني خمتلف القوى 

امل�ساركة.

هدف التمرين

عمل  تن�سيق  ك��ان  التمرين:  من  الهدف 

الأجهزة الأمنية واملدنية وتدريب كوادرها 

املوقف  تقدير  م�ستويات  اأع��ل��ى  لتبلغ 

مواجهة  يف  ال�سليم  القرار  واتخاذ  ال�رسيع 

الكوارث.

�صري العمليات وتوّزع املهمات

انفجار  وق��ع  التمرين  �سيناريو  وف��ق 

»امل���ازدا« يف منطقة  مبنى  اإره��اب��ي يف 

الأجهزة  على  وك��ان  الرمانة،  عني 

تت�سارك  اأن  واملدنية  الع�سكرية 

عن  الناجم  الواقع  مواجهة  مهمة 

منها  كل  يتوىل  بحيث  النفجار، 

املهمة املوافقة لخت�سا�سه.

اجلي�ش اللبناين

توىّل فوج التدخل اخلام�ص اإقامة 

الإنفجار  بقعة  ح��ول  اأم��ن��ي  ط��وق 

خالل  م��ن  اجل��رمي��ة  م�رسح  وحماية 

واإج���راء  الف�سوليني  م��ن  اإخ��الئ��ه 

وتوقيف  الأول���ّي���ة  التفتي�سات 

التن�صيق بني الأجهزة املخت�ّصة عند ح�صول انفجار اإرهابي
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بقوة  الإحتفاظ  اإىل  بالإ�سافة  بهم،  امل�ستبه 

احتياط يف حميط الإنفجار.

اأّم�����ا ع��م��ل ال���ق���وات اجل���وّي���ة ف��ارت��ك��ز على 

اإىل  احل��رج��ة  احل���الت  ذوي  امل�سابني  اإخ���الء 

بينما  ال��ط��واف��ات،  ب��وا���س��ط��ة  امل�ست�سفيات 

يف  امل�ستقّل  الأ���س��غ��ال  ف��وج  اآل��ي��ات  �ساركت 

عمليات الإنقاذ ورفع الأنقا�ص ونقل الركام...

قوى الأمن الداخلي

الأولية  التحقيقات  اإج��راء  القوى  هذه  توّلت 

الأجهزة  وبوا�سطة  الق�سائية  ال�سلطة  باإ�رساف 

اجلرمّية  الأدل��ة  �سبط  اإىل  بالإ�سافة  الفنّية، 

وج��م��ع امل��ع��ل��وم��ات وامل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى موقع 

)�سور،  للمعلومات  التام  والتوثيق  اجلرمية 

اإىل  و���س��ولً  تخطيطّية...(،  ر���س��وم  ب�سمات، 

الإخ��الء  لعملية  ت�سهيالً  وقطعه  ال�سري  تنظيم 

ونقل امل�سابني...

الأمن العام واأمن 

الدولة

ا���س��رتك اجل��ه��ازان 

املعلومات  ج��م��ع  يف 

بالتحريات  والقيام 

ال����الزم����ة م����ن خ���الل 

ت���رك���ي���ز دوري��������ات 

حميط  يف  ا�ستق�ساء 

الإن������ف������ج������ار، ك��م��ا 

ان���ت�������رس ع��ن��ا���رسه��م��ا 

وت�����غ�����ل�����غ�����ل�����وا يف 

جني 
ّ
املتفر �سفوف 

مل��راق��ب��ة م���ن حت��وم 

ح��ول��ه��م ال�����س��ب��ه��ات. 

اجلهة  زّودوا  كذلك 

بالتحقيق  املكّلفة 

املعلومات املتوافرة 

ل���دي���ه���م، ورك�������زوا 

جم����م����وع����ة ج����اه����زة 

عند  الفوري  للتدخل 

الإقت�ساء.

وع���ال���ج ع�����س��ك��ري��و 

الأم���ن ال��ع��ام اأو���س��اع 

املوجودين  الأج��ان��ب 

على  التفتي�ص  يف  الت�سديد  وتولوا  املكان،  يف 

املعابر احلدودّية ملنع خروج امل�سبوهني.

الدفاع املدين

ع��م��ل ع��ن��ا���رس ال���دف���اع امل����دين ع��ل��ى ت��اأم��ني 

واإنقاذ  الإنفجار،  مكان  يف  الأولية  الإ�سعافات 

يف  الأح���م���ر  ال�سليب  وم�����س��اع��دة  امل�����س��اب��ني 

اإطفاء  اإىل  بالإ�سافة  اإىل امل�ست�سفيات،  نقلهم 

احلرائق ورفع الأنقا�ص للبحث عن املفقودين 

وامل�ساعدة يف اكت�ساف هوّياتهم، الك�سف على 

وقوة  �سالحيتها  لتقدير  املت�سّدعة  الأبنية 

نظافة  حملة  تنظيم  اإىل  بالإ�سافة  حتّملها، 

عمليات  من  الإنتهاء  )عند  الإنفجار  اآث��ار  ملحو 

البحث وبعد موافقة الق�ساء املخت�ّص(، تزويد 

يف  العمل  نتيجة  عن  مف�ّسالً  ا 
ً
تقرير املحّقق 

املنا�سبة  الإن��ارة  تاأمني  واأخ��رًيا  م�رسح اجلرمية، 

للمكان ليالً.

ال�صليب الأحمر اللبناين

الأولية على  الإ�سعافات  اإىل تاأمني  بالإ�سافة 

الأر�ص ونقل اجلثث اإىل امل�ست�سفيات وتقدمي 

الإن��ف��ج��ار  م��ك��ان  يف  عمله  ع��ن  مف�ّسل  تقرير 

مبوجب جداول منّظمة )عمل م�سرتك يجمعه مع 

اللبناين  الأحمر  ال�سليب  عمل  املدين(،  الدفاع 

بعد  امل�ست�سفيات  اإىل  امل�سابني  نقل  على 

فرز حالتهم ح�سب الأف�سلية للمبا�رسة مبعاجلة 

خيمة  ع��ن��ا���رسه  ن�سب  ك��م��ا  خ��ط��ورة،  اأك��ره��ا 

م�ست�سفى ميداين يف حميط الإنفجار مع تنظيم 

وتاأمني  امل�سابني  بالأ�سخا�ص  اإ�سمّية  لوائح 

الإ�سعاف  عملية  خالل  بامل�ست�سفيات  الإت�سال 

ل�سمان احلجز وا�ستيعاب اأعداد املر�سى...

بلدية ال�صّياح

يف  ال�سري  تنظيم  ال�سياح  بلدية  عنا�رس  ُكلِّف 

بقعة الإنفجار، ومن ثم تاأمني البيانات اخلا�سة 

رة وال�سّكان.
ّ
بالأبنية املت�رس

بدقة  مهماتها  ال��ق��وى  جميع  ن��ّف��ذت  وق���د 

غرفة  بف�سل  بينها  م��ا  يف  ج��ي��د  وبتن�سيق 

اأقامها  التي  امل�سرتكة  امليدانية  العمليات 

اخل��ام�����ص(، و�سّمت  ال��ت��دخ��ل  )ف���وج  اجل��ي�����ص 

مندوبني عن القوى امل�ساركة.
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ع�سكريون يف ال�سيا�سة

حوار: جان د�رك �أبي ياغي

ت�صوير: �لرقيب جو طويل

حبه للحياة �لع�صكرية و�ندفاعه لقتال �إ�رس�ئيل دفعاه �إىل ترك �صفوف 

�جلامعة و�لإلتحاق باملدر�صة �حلربية رمز �لبطولة عند �ل�صباب، فكان �لتلميذ 

�ل�صابط �ملغو�ر.

�إنه �لنائب �لعميد �لركن �ملتقاعد �لوليد �صكرية. يف مكتبه يف جمل�س 

�لنو�ب، كان ملجلة »�جلي�س« هذ� �للقاء معه. 

من هو؟

الوليد �صكرية  الركن املتقاعد  العميد  النائب 

ال��ف��اك��ه��ة - ق�����ص��اء بعلبك،  ب��ل��دة  م��ن م��وال��ي��د 

مدر�صة  يف  والتكميلية  الإبتدائية  درو�صه  تابع 

 BROUMANA HIGH( العالية  ب��رم��ان��ا 

SCHOOL( ودرو�صه الثانوية يف ثانوية الرمل 
�صهادة  على  ح�صل  حيث  ب���روت   - الظريف 

اجلامعة  يف  العلوم  كلية  دخ��ل  ث��م  البكالوريا. 

اإىل  الدخول  يقرر  اأن  قبل  �صنة  مل��دة  اللبنانية 

املدر�صة احلربية.

• متى تطّوعت يف �جلي�س، وملاذ�؟
 16 بتاريخ  احلربية  املدر�صة  يف  تطّوعت   -

اأي��ل��ول 1970 ي��وم عيد م��ي��ادي. ك��ان طموحي 

اجلامعة  فرتكت  اجلي�ش  يف  �صابًطا  اأك���ون  اأن 

والتحقت يف املدر�صة احلربية. ملاذا؟

اأوًل، لأن رغبتي كانت �صديدة للحياة الع�صكرية 

رمًزا  املراهقة  �صن  يف  ال�صباب  فيها  يجد  التي 

بعد حرب  لإ�رسائيل  العداء  وثانًيا، كان  للبطولة. 

اأن  يف  رغبتي  زاد  مما  اأ�صده  على   1967 العام 

اأكون �صابًطا لأدافع عن لبنان واأقاتل اإ�رسائيل.

خ��ال درا���ص��ت��ي يف امل��در���ص��ة احل��رب��ي��ة، كنت 

املدرعات،  ف��وج  يف  �صابًطا  اأك��ون  اأن  يف  اأرغ��ب 

وا على اأن اأكون يف فوج 
ّ
لكّن مدّربي احلربية اأ�رس

ا اىل ن�صاطي اجل�صدي وقدرتي على 
ً
امل�صاة نظر

واخلرائط...  القتال  درو�ش  يف  وتفوقي  التحّمل 

ويف ال�صنة الثالثة، تابعت دورة مغاوير خمت�رسة 

يف فوج املغاوير يف حمانا متّيزت فيها، ف�صكلت 

الفوج  ق��ي��ادة  اإىل  اآخ��ري��ن  �صابطني  م��ع  ف���وًرا، 

�صباط  فيها  ي�صّكل  التي  الأوىل  امل��رة  وكانت 

اأن  قبل  املغاوير  اإىل فوج  احلربية  املدر�صة  من 

يتابعوا دورة مغاوير.

�مل�صرية �لع�صكرية

�لتي  �لع�صكرية  �ملحطات  �أب��رز  هي  ما   •
مررت بها يف �جلي�س؟

العام  احلربية  املدر�صة  يف  جت 
ّ
تخر عندما   -

تابعت  حيث  املغاوير  فوج  اإىل  �صّكلت   ،1973

دورة قا�صية يف منطقة حمانا و�صهر البيدر. عقب 

الدورة، قمنا بعملية حفظ اأمن يف منطقة ال�صمال 

احلادثة  وك��ان��ت  مطلوبني(  م��ط��اردة  )حت��دي��ًدا 

الأوىل التي اأواجهها يف حياتي الع�صكرية. خريف 

الوليات  يف  مغاوير  دورة  تابعت   1974 العام 

مطلع  لبنان  اإىل  بعدها  عدت  الأمركية  املتحدة 

حياتنا  من�صي  اأن  القدر  و�صاء   ،1975 العام 

الع�صكرية يف اأ�صعب مرحلة �صهدت تفكك الدولة 

اللبنانية، واجتياح اإ�رسائيل لبنان مرتني )1978 

حاولنا  لقد  اأح��داث.  من  تاهما  وما  و1982(... 

�صبط  امل��غ��اوي��ر  ف��وج  يف  موقعنا  م��ن  جاهدين 

على  املحافظة  اأعيننا  ن�صب  وو�صعنا  الأو�صاع 

الإمكانات،  �صعف  من  الرغم  على  اجلي�ش  وحدة 

لكن ت�صارع الأحداث كان اأكرب من قدراتنا جميًعا 

اإذ كانت ذات بعد دويل ي�صعب ال�صيطرة عليه. 

العام 1976 اإنتقلت اإىل جنوب لبنان وحتديًدا 

وبقيت  �صور  ثكنة  اإىل  ومنها  النبطية  ثكنة  اإىل 

�صكلت  العام 1979  العام 1978.  لغاية  فيها 

ذاته  العام  من  ني�صان  �صهر  ويف  اأبلح،  ثكنة  اإىل 

دخلت كاآمر �رسية يف اجلي�ش اإىل قطاع عمل قوات 

الطوارئ الدولية يف جنوب لبنان. ومبا اأنني اأتقن 

هذه  مع  ارتباط  �صابط  عّينت  الإنكليزية  اللغة 

حتى  قانا(  )يف  املركز  ه��ذا  يف  وبقيت  القوات 

�صهر اأيار من العام 1982.

مرة  اإنتدبت  ب�صهر،  الإ�رسائيلي  الإجتياح  قبل 

املتحدة  ال���ولي���ات  يف  دورة  ملتابعة  ج��دي��دة 

 1983 العام  لبنان  اإىل  بعدها  عدت  الأمركية، 

ك�صابط اإرتباط مع قوات املارينز لفرتة وجيزة، 

ثم عّينت قائد كتيبة لتدريب جمندين يف مع�صكر 

خدمة العلم يف الرزة. ويومها كنت اأول �صابط يف 

اجلي�ش برتبة نقيب يت�صّلم قيادة كتيبة )كتيبة 

تدريب ولي�ش قتال(.

)ثكنة  ال�صاد�ش  اللواء  يف  كنت   1984 العام 

توحيد  اأعيد  حتى  فيه  وبقيت  �صهاب(  ه��ري 

اإع��ادة  وبهدف  الت�صعينيات.  اأوائ��ل  يف  اجلي�ش 

 50 م��ع  اإن��ت��دب��ت  اجلي�ش،  �صفوف  اإىل  اللحمة 

�صوريا  يف  اأرك��ان  ب��دورة  للقيام  اآخرين  �صابًطا 

ت حتى مطلع العام 1993، �صكلت بعدها 
ّ
اإ�صتمر

اإىل الهيئة العليا لاإغاثة )الأمانة العامة للمجل�ش 

الأعلى للدفاع( وتوليت مهماتها اإىل جانب اأمني 

اإ�رسائيل  ع��دوان  يف  عملها  وواكبت  الدفاع  ع��ام 

هذا  يف  وبقيت  العام 1993،  لبنان  جنوب  على 

اإىل  انتقلت  حيث   1996 العام  لغاية  املن�صب 

لقائد  كم�صاعد  الغربي  البقاع  يف  الثالث  اللواء 

اأرك���ان ح��رب عليا يف  ال��ل��واء. ثم انتدبت ل��دورة 

بعدها  عدت  ا 
ً
�صهر  13 حواىل  ت 

ّ
ا�صتمر �صوريا 

قطاع  يف  الثالث  للواء  قائًدا  وعينت  لبنان  اإىل 

اأمن منطقة  �صور. والعام 2000 عّينت م�صوؤول 

يف  الثالث  للواء  قائًدا  ثم  اجلنوبية،  ال�صاحية 

البقاع الغربي، ومنه اإىل مبنى وزارة الدفاع نائًبا 

لرئي�ش الأركان للعديد، قبل اأن اأقدم ا�صتقالتي 

من اجلي�ش العام 2002.

العام 2009 تر�صحت لاإنتخابات النيابية عن 

منطقة بعلبك - الهرمل على لئحة كتلة الوفاء 

اإمنا  حزبًيا  ملتزم  غر  اأنني  العلم  )مع  للمقاومة 

اأوؤيد املقاومة التي من اأهدافها حماربة اإ�رسائيل( 

بعد اأن تر�صح �صقيقي الدكتور اإ�صماعيل �صكرية 

عن املقعد ذاته العام 2005.

ز�د ع�صكري للحياة �ملدنية

كيف تقّيم جتربتك �لع�صكرية بعد 32   •
�صنة من �خلدمة �لع�صكرية؟

من  ينتقل  احلربية  املدر�صة  يدخل  من  اإّن   -

ع�صكري  �صابط  تلميذ  اإىل  م��دين  تلميذ  ذهنية 

قوامه الإن�صباط، اإلتزام القوانني واحلر�ش على 

الطوائف،  كل  بني  الوطني  الإن�صهار  تطبيقها، 

حياتي  يف  ت�صتوقفني  مراحل  اأه��م  الإن��دف��اع...  

مواجهة  يف  اجلنوب  يف  خدمتي  مرحلة  الع�صكرية 

اإجتياح العام 1978  ا  الإ�رسائيلي خ�صو�صً العدو 

تاأثر  اإ�رسائيل  مع  للعداوة  كان  لقد  تبعه...  وما 

كبر يف �صلوكي ومناقبيتي الع�صكرية.
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النائب الوليد �صكرية:

�أمتّنى لو يخ�صع 

زمالئي للتجنيد...

• ما هو �لز�د �لذي خرجت به من �ملوؤ�ص�صة 
�لع�صكرية؟

- اأهم ما خرجنا به من املوؤ�ص�صة الع�صكرية هو 

اأن الإنتماء اإىل الوطن، ولي�ش اإىل جزء منه، فوق 

كل اعتبار اآخر حتى ولو كان على ح�صاب الإنتماء 

الطائفي اأو املناطقي. لقد �صعينا خال وجودنا 

يف املدر�صة احلربية وبعدها اإىل بقاء لبنان موحًدا 

وعدم تق�صيمه و�رسذمته.

تقّيم  كيف  �ل�صيا�صة،  �إىل  بالإنتقال   •
جتربتك �ل�صيا�صية منذ �نتخبت نائًبا؟

- منذ انتخبت نائًبا العام 2009 ونحن نعي�ش 

�صيا�صية  وخافات  م�صتقر  غر  و�صًعا  لبنان  يف 

�صيا�صًيا  الدولة  عمل  يف  �صلاً  مبجملها  تنعك�ش 

واقت�صادًيا واجتماعًيا... اأمام هذا الواقع، وكنائب 

يف كتلة الوفاء للمقاومة النيابية، فاإن القرارات 

ال�صيا�صية الكربى تتخذها الكتلة جمتمعة وكثًرا 

ما يوؤخذ براأيي يف بع�ش امل�صائل اإل اأنني األتزم ما 

ي�صدر عن الكتلة.

اإمنائًيا، اأنتمي اإىل تكتل نواب منطقة بعلبك - 

املتوازن،  الإمناء  من  حرمت  طاملا  التي  الهرمل 

ومل تكن يف اهتمامات احلكومات اإل بعد انتخابات 

ا العام 2009 حيث اأ�صبح  العام 2005 وخ�صو�صً

الازمة  الأم��وال  فت  و�رسرُ احلكومة  يف  متثيل  لها 

لتمويل بع�ش امل�صاريع الإمنائية كتح�صني حال 

حتقق،  مما  اأكرب  طموحاتنا  وغرها...  الطرقات 

علينا  للمنطقة  مما  الي�صر  اجلزء  حققنا  ولكننا 

من دين.

فاأنا ع�صو يف جلنتني  اللجان،  على �صعيد  اأما 

والإدارة  والبلديات،  والداخلية  الدفاع  مهمتني: 

مناق�صة  يف  حقوقًيا  ل�صت  اأنني  وم��ع  وال��ع��دل. 

ال��ق��وان��ني واأب��ع��اده��ا، اإل اأن��ن��ي اأب���دي راأي���ي يف 

موا�صيع عديدة وكثًرا ما يوؤخذ به. 

�إجناز�ت يف �ملوقع �ل�صيا�صي

موقعكم  م��ن  للجي�س  ق��دم��ت��م  م����اذ�   •
�ل�صيا�صي؟

الأول عن اجلي�ش واحلفاظ على  املدافع  اأنا   -

املوؤ�ص�صة  اإب��ن  ك��وين  واج��ب��ي  م��ن  وه��ذا  حقوقه 

الع�صكرية. ومن خال وجودي يف اللجنتني ال�صابق 

التي لها عاقة باجلي�ش  القوانني  ذكرهما، فاإن 

 عربي لإبداء الراأي فيها.
ّ
متر

عملًيا، اإن اأول اإجناز لنا كان م�رسوع قانون مقدم 

ال�صنيورة(  ف��وؤاد  الرئي�ش  )حكومة  احلكومة  من 

بني  ما  للع�صكريني  الرواتب  بفروقات  يتعّلق 

الذي  بال�صكل  والتي  و1999،   1996 العامني 

�صدر فيه القانون كانت جمحفة بحق الع�صكريني 

حقوقهم.  م��ن   %40 اإىل   30 ح��واىل  وحترمهم 

على  بناء  ال��ق��رار  ع��ّدل   ،2009 اإنتخابات  بعد 

اقرتاح تقّدمت به، وعند الت�صويت حزنا اأكرثية 

الأ�صوات بفارق قليل جًدا.

الدفاع  قانون  بتعديل  يتعّلق  الثاين  الإجن��از 

احلربية،  الكلية  اإىل  احلربية  املدر�صة  وحتويل 

جامعية.  اإجازة  مبنزلة  �صهادتها  اأ�صبحت  بحيث 

يحمل  اأن  ال�صابط  على  ممنوع  ك��ان  ال�صابق  يف 

اإجازة جامعية كي ل ينتقل مبوجبها اإىل ممار�صة 

اأي وظيفة مدنية. هل يعقل مثاً اأن يحرم رئي�ش 

اأركان خدم 40 عاًما يف اجلي�ش وقاد مئة موؤ�ص�صة 

فيه من اأن يعني حمافًظا لإحدى املحافظات لأنه 

ل يحمل �صهادة جامعية؟ 

الإجناز الثالث كان م�صاهمتنا يف تعديل قانون 

يرغبون  الذين  لل�صباط  احلوافز  لإعطاء  الدفاع 

بتقدمي ا�صتقالتهم من اجلي�ش. وقد كان لقائد 

يف  ال��ط��وىل  ال��ي��د  قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�ش 

اإجنازه بعد �صولت وجولت قام بها مع املعنيني 

اأ�صفرت عن ت�صجيل هدف اآخر مل�صلحة اجلي�ش. 

قانون  يف  ف��ق��رة  بتعديل  يتعّلق  اآخ���ر  اإجن���از 

تتيح  باملدنيني  الع�صكريني  مل�صاواة  الدفاع 

للمرة  يتزّوج  اأن  املدين  املوظف  كما  للع�صكري 

وفاة  ح��ال  يف  التقاعد  على  اإحالته  بعد  الثانية 

كامل  الثانية  لزوجته  ويكون  الطاق،  اأو  الزوجة 

رم منها يف ال�صابق. وقد مّتت  اأن حرُ احلقوق بعد 

بانتظار  وهو  العامة  اجلل�صة  يف  عليه  امل�صادقة 

اإنهاء اخلافات ال�صيا�صية.

م�صاألة اأخرى تتعّلق بحقوق رئي�ش الأركان الذي 

اأو �صغور  يحل مكان قائد اجلي�ش يف حال غيابه 

املن�صب، رف�ش يف املرة الأوىل واأعيد طرحه يف 

املرة الثانية.  هذا اإىل طرح العديد من اإتفاقيات 

التعاون الع�صكري التي ت�صب يف خدمة املوؤ�ص�صة 

ع�صكري،  تدريب  اأ�صلحة،  ���رساء  منها  الع�صكرية 

فرن�صا،  الأردن،  رو�صيا،  دول:  مع  خربات  تبادل 

وغرها.

�خلندق و�حد بني �لزمالء

ومميز�ته.  خ�صائ�صه  �لع�صكري  للمجتمع   •
ماذ� حتمل معك منها �إىل �ل�صيا�صة؟ وماذ� 

حتمل �إليه �ل�صيا�صة؟

- اإن الع�صكري هو اجلندي املجهول الذي يعمل 

�ش 
ّ
ول يتكلم، هو ال�صامت الأكرب، وهذا ما يتمر

الوحيد يف  ال�صابط  اأنا ل�صت  عليه خال اخلدمة. 

ويعود  قناعاتي  ووفق  ب�صمر  واأعمل  املجل�ش، 

الف�صل يف ذلك اإىل تربيتي الع�صكرية. اأما ال�صق 

الثاين من ال�صوؤال، فا اأجد اأي تاأثر لل�صيا�صة على 

العمل الع�صكري. من يلب�ش ال�صخ�صية الع�صكرية 

على مدى 32 �صنة من ال�صعب اأن تتغر مبادئه 

ملجرد اأن اأ�صبح نائًبا. ما زلت اأعمل كما لو كنت 

يف اجلي�ش ولكن الوظيفة اختلفت.

• �أي لقب �أحب �إىل قلبك: �صعادة �لنائب �أو 
�لعميد �لركن �صكرية؟ 

ف 
ّ
- طبًعا العميد الركن �صكرية وبهذا الإ�صم اأعر

عن نف�صي لأنه اأ�صبح جزًءا متجذًرا يف �صخ�صيتي. 

النواب  زمائي  كل  اإىل  حتية  اأوّج��ه  اأن  اأوّد  وهنا 

الآتني من املوؤ�ص�صة الع�صكرية، يف النهاية كلنا 

النواب،  لباقي زمائي  اأما  واحد.  نعمل يف خندق 

اإجباري  اأنهم يخ�صعون لدورة جتنيد  فاأمتّنى لو 

ملدة ثاث �صنولت ولي�ش ل�صنة واحدة.

يتع�صكر  اأن  اللبناين  ال�صعب  لكل  اأمتّنى  كما 

ويرتّبى على املناقبية الع�صكرية.

وكل عيد جي�ش واأنتم بخر. 



�أل��ق��ى  �ل��ل��ب��ن��اين  �ل��وط��ن��ي  �لن�شيد  ب��ع��د 

رئي�س  )م�ش�شار  لي  مو�شّ �أحمد  �لدكتور 

 – �للقاء )�جلي�س  »�أن مو�شوع  �إعترب فيها  حزب �حلو�ر( كلمة ترحيبية 

�أهم �ملو��شيع �لتي تطرح يف هذه �لفرتة �لتي  مهمات وحتديات(، من 

يتعر�س فيها �جلي�س �إىل �أب�شع �أنو�ع �حلرب �لإعالمية«.

ثم �ألقى �للو�ء �لركن �ملتقاعد �شوقي �مل�رصي مد�خلته حول »�جلي�س 

�جلي�س،  يتولها  �لتي  �لرئي�شة  �ملهمات  موجًز�  وحتديات«،  مهمات   -

�لتحديد  وجه  وعلى  خارجي،  معتد  �أي  �شد  �حل��دود  عن  �لدفاع  وه��ي: 

بالعامل  �ملح��دق  �خلطر  حالًيا  وهو  �لإرهاب  ومو�جهة  �لإ�رص�ئيلي،  �لعدو 

كله، بالإ�ش��افة �إىل مهمة �حلفاظ على �لأم�ن و�لإ�ش�تقر�ر يف �لد�خل 

بالتعاون مع �لأجهزة �لأمنية �لأخرى و�مل�شاهمة يف �لأعمال �لإمنائي��ة 

و�لإن�شاني��ة. 

�إىل  �مل�رصي  �لركن  �للو�ء  �أ�شار  �حل��دود،  عن  �لدفاع  خ�ّس  ما  يف 

توجيهات قائد �جلي�س �إىل �لع�شكريني و�لتي ت�شّدد على �جلهوزية 

نو�يا عدو�نية �شد  �لإ�رص�ئيلي من  �لعدو  يبّيته  ما  �لد�ئمة ملو�جهة 

�لوطن.

قو�ت  مع  �لتعاون  على متتني عالقات  �لقيادة  �إىل حر�س  ولفت 

يف  تتجلى  �لتي  )�ليونيفيل(  لبنان  يف  �ملوؤقتة  �ملتحدة  �لأمم 

وتبادل  �مل�شرتكة  �لتدريبات  وتنفيذ  و�لأمني،  �مليد�ين  �لتن�شيق 

�خلرب�ت و�ملعلومات...

كما تناول مهمة �جلي�س �ملتمّثلة باحلفاظ على �لأمن و�لإ�شتقر�ر، 

�ملوؤ�ش�شة  عاتق  على  �مللقاة  �لأم��ن��ي��ة  �ملهمات  �أن  �إىل  م�شرًي� 

�لع�شكرية تزد�د كثافة يوًما بعد يوم، ب�شبب دقة �ملرحلة وت�شابك 

�لأحد�ث يف �لد�خل و�خلارج.

�لفاعل  �لأمنية على �حل�شور  �أد�ئه مهماته  �إن �جلي�س يرتكز يف  وقال 

�للبنانية،  و�ل��ق��رى  و�لبلد�ت  �مل��دن  خمتلف  يف  �لع�شكرية  للوحد�ت 

و�لتن�شيق �لد�ئم و�لتعاون مع �لقوى �لأمنية �لأخرى، وتق�ّشي ن�شاطات 

�لق�شاء،  �إىل  وت�شليمهم  توقيفهم  حتى  ومالحقتهم  بالأمن  �لعابثني 

بالإ�شافة �إىل �لتدخل �لفوري لدى ح�شول حو�دث �أمنية، بغية حما�رصتها 

و�إعادة �لأو�شاع �إىل طبيعتها بال�رصعة �لق�شوى.

ت�شّكل  وق��ال:  �لإمنائية  �لأعمال  يف  �جلي�س  م�شاهمة  عند  توّقف  كما 

�ملهمة �لإمنائية و�لإن�شانية �لتي ي�شطلع بها �جلي�س �أحد وجوه �رتباطه 

م�شاهمة  تز�ل،  ول  �ملهمة  هذه  �شملت  وقد  �ملدين،  باملجتمع  �لوثيق 

�لأثرية،  و�ملو�قع  �ل�شو�طىء  تنظيف  حمالت  يف  �لع�شكرية  �لوحد�ت 

�ل�شياحية،  �ملر�فق  وتاأهيل 

و�إطفاء �حلر�ئق و�إعادة ت�شجري �لغابات، وتركيب �جل�شور �ملوؤقتة و�شق 

�لر�شمية  �ملوؤ�ش�شات  �إىل جانب رفد بع�س  �لنائية،  �لقرى  �لطرقات يف 

�إخالء  وتنفيذ عمليات  �لب�رصية،  و�لطاقات  و�لو�شائل  باخلرب�ت  و�لأهلية 

�لأ�رص�ر  وتخمني  طبيعية،  كو�رث  �أو  �أمنية  �أح��د�ث  ح�شول  لدى  و�إنقاذ 

�لناجمة عنها... �لخ.

و�أ�شاف �أنه يف جمال يت�شل بالأمن و�لإمناء مًعا، يو��شل �ملركز �للبناين 

مع  بالتعاون  �جلي�س،  يف  �لهند�شة  ووحد�ت  بالألغام،  �ملتعلقة  لالأعمال 

�أعمال  و�شديقة،  �شقيقة  جليو�س  تابعة  وفرق  حكومية،  غري  منظمات 

يف  �لإ�رص�ئيلي  �لعدو  خلفها  �لتي  �لعنقودية  و�لقنابل  �لأل��غ��ام  �إز�ل��ة 

�جلنوب.

تر�شيخ عالقاتها  د�ئًما على  �لع�شكرية حتر�س  �ملوؤ�ش�ش�ة  �أن  و�أو�شح 

�لتو��شل و�لتعاون مع  �إقامة �ملزيد من ج�شور  باملجتمع �ملدين، وعلى 

�ملنفذة  �لن�شاطات  �أهم  ومن  و�لريا�شية،  و�لثقافية  �لفكرية  هيئاته 

�لر�شمية  و�ملعاهد  �جلامعات  مع  �إتفاقيات  توقيع  �ل�شعيد:  هذ�  على 

وتكليف  و�خل��رب�ت،  �ملعلومات  وتبادل  �لتعليم  جمالت  يف  و�خلا�شة 
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�إعد�د:

تريز من�صور

رئي�س �لأركان �ل�شابق 

يعر�س مهمات �جلي�س 

و�لتحديات �لتي 

تو�جهه

املهمات الأمنية امللقاة على 

عاتق املوؤ�ص�صة الع�صكرية 

تزداد كثافة يوًما بعد يوم 

ب�صبب دقة املرحلة وت�صابك 

الأحداث يف الداخل واخلارج



مو��شيع  و�جلامعات، يف  �ملد�ر�س  �إلقاء حما�رص�ت يف  �ل�شباط  من  جلنة 

وطنية، ويف �ملقابل �إ�شت�شافة �جلي�س �أكادمييني ومفكرين وحما�رصين 

�ملوؤمتر�ت  يف  �لفاعلة  �مل�شاركة  �إىل  بالإ�شافة  ومد�ر�شه.  معاهده  يف 

�لتي تنظمها جهات حملية  �لريا�شية  و�لندو�ت و�ملعار�س و�ملباريات 

�أو �أجنبية يف �لد�خل و�خلارج. 

�لركن  �للو�ء  �أك��د  �جلي�س،  يو�جهها  �لتي  بالتحّديات  يتعلق  ما  يف 

�لنقي�س  �أن��ه  بحيث  للجي�س،  كبري  حت��ٍد  �لإره���اب  مو�جهة  �أن  �مل�رصي 

�لو��شح للتنّوع �لفكري و�لثقايف و�لعقائدي �لذي ميتاز به لبنان. وهو 

باأجمعه، وقد كان  �لعامل  يو�جه  خطر كبري 

لبلدنا ن�شيبه يف هذ� �ملجال.

�لدولة  زعزعة  على  تعم�ل  فاإ�رص�ئيل  �لإ�رص�ئيلي،  �خلط��ر  �إىل  ق 
ّ
وتط�ر

�للبنانية و�لنيل من مقوماتها بالإعتد�ء �ملبا�رص عليها �ملرة تلو �لأخرى 

�لإعالمية  �حل��م��الت  وتوجيه  �للبناين،  �ملجتمع  تقوي�س  مبحاولة  �أو 

�مل�شللة يف �إجتاه�ه. و�إىل جانب �لإعتد�ء�ت �لع�شكرية جلاأ �لعدو �أكرث من 

مرة �إىل �لنيل من ن�شيجنا �لد�خلي مبحاولة �لإيقاع ببع�س ذوي �لنفو�س 

�ل�شعيفة، للقيام باأعمال جت�ش�شية وتخريبية ل�شاحله. لكن بقاء �جلي�س 

من  يكفي  مبا  �للبناين  �ل�شعب  وحتّلي  �مل��ح��اولت  لهذه  باملر�شاد 

�حل�شانة و�لوعي، �أّديا �إىل �إف�شال تلك �ملخططات عرب توقيف عدد 

من �لعمالء و�إحالتهم على �لق�شاء �ملخت�س ملحاكمتهم. 

و�أ�شاف: �أما �لوجود �لفل�شطيني، فما ز�ل يرخي بظالله على �لو�شع 

�لفل�شطيني  �ل�شالح  ق�شية  يخ�ّس  مبا  وحتديًد�  لبنان،  يف  �لد�خلي 

خمّلني  �أو  �إرهابيني  عنا�رص  جلوء  وكذلك  ود�خلها،  �ملخيمات  خارج 

و�أ�شار  �لعد�لة.  وجه  من  هرًبا  �لفل�شطينية  �ملخيمات  �إىل  بالأمن 

باب  لي�س من  �لفل�شطينيني  �أو�شاع  �للبنانية  �لدولة  �أن �شبط  �إىل 

�إمن��ا  عليهم،  �لت�شييق 

�إنطالًقا من و�جبها يف  هو 

�شبط �لأمن ككل. 

و�عترب �أن من �لتحديات 

���ا، �ل���ت���ي ع��ان��اه��ا  �أي�������شً

ل��ب��ن��ان م��ن��ذ �لإ���ش��ت��ق��الل 

ح��ت��ى �ل��ي��وم، �لإن��ق�����ش��ام 

�لذي  �لد�خلي  �ل�شيا�شي 

�للبنانية،  �ل�شاحة  ت�شهده 

و�لإن���ق�������ش���ام �ل��ط��ائ��ف��ي 

�إىل  بالإ�شافة  و�ملذهبي، 

لدى  �لإمكانات  حمدودية 

�لتي يتعر�س لها بني  �لتجّني و�لت�شكيك  �للبناين وحمالت  �جلي�س 

�حلني و�لآخر. 

ثمة  �أن  خمزومي  فوؤ�د  �ل�شيد  �حلو�ر  حزب  رئي�س  ر�أى  جهته  ومن 

جهات خمتلفة يف �لوطن ت�شّن حمالت �لتجّني على �جلي�س �للبناين 

�إىل »�لتكاتف  �أر�شه وحدوده... د�عًيا  عمود �لوطن �لفقري وحامي 

من �أجل بناء دولة لأجيالنا، د�عمني موؤ�ش�شاتها �لأمنية«.
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نّظم حزب احلوار الوطني لقاًء حوارًيا مع

رئي�س الأركان ال�صابق اللواء الركن املتقاعد �صوقي امل�رصي

حول اجلي�س اللبناين، دوره، والتحّديات التي تواجهه يف هذه الظروف

الدقيقة من عمر الوطن. ح�رص اللقاء ممثل قائد اجلي�س العميد ن�رصت غطا�س،

ممثل وزير الداخلية العميد الركن جان �صلوم، ممثل رئي�س الأركان النقيب ع�صام اأبو 

هدير، رئي�س حزب احلوار الوطني ال�صيد فوؤاد خمزومي، اإ�صافة اإىل ممثلني عن بع�س 

النواب، �صفراء، قنا�صل، اأ�صاتذة جامعات وروؤ�صاء اأحزاب واأع�صاء من حزب احلوار.



كيف ال�صحة؟ متام؟!

اأول ما ن�صاأل عنه �صخ�ًصا عندما نلتقيه هو اأحواله و�صحته حتديًدا. ولعل اأّول ما ي�صاأل عنه 

الع�صكري هو اأحوال الطبابة يف اجلي�ش وخدماتها حتديًدا.

رئي�ش الطبابة العميد الطبيب اأ�صامة املعلم 

ي�صيء على اأحوال الطبابة حالًيا، يف ما ياأتي، 

فما اجلديد هناك؟ 
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اإعداد:

روجينا خليل ال�صختورة

ت�صوير: جاك واكيم

العميد الطبيب املعلم:

ال�صعي اإىل الأف�صل م�صتمر وهذا واقعنا اليوم

�صحة الع�صكريني 

من �صحة طبابتهم
جديد امل�صت�صفى

الع�صكري املركزي

العميد  املعلم  العميد  يحيي  البداية،  يف 

و»قام  �صبقه  الذي  �صليم  موري�س  الركن 

رئا�صة  توّليه  خللال  الطيبة  الللبللذور  بللزرع 

هذه  اأثللمللرت  واللليللوم  الع�صكرية،  الطبابة 

وباملتابعة  احللل�للصللاد...«،  للليللبللداأ  الللبللذور 

وال�صتمرار ت�صري الأمور قدًما نحو الأف�صل.

اليوم،  املللركللزي  الع�صكري  امل�صت�صفى  يف 

على  يللزيللد  مللا  ي�صتقبل  جللديللد  طلللوارئ  ق�صم 

40000 مري�س �صنوًيا )مبعدل 110 مر�صى 

يومًيا(، ما يجعله من اأف�صل اأق�صام الطوارئ يف 

لبنان.

الع�صكري  امل�صت�صفى  جتهيز  مت  ولللقللد 

بحيث  القلب  لتمييل  جللًدا  متطورة  مبعدات 

لقد  يومًيا.  عمليات   8 اإجللراء  على  قللادًرا  بات 

كان معدل عمليات التمييل 496 عملية �صنوًيا 

العام 2009 وارتفع اإىل 1462 العام 

2010 فل1747 العام 2011.

بللدوره  �صهد  الفائقة  العناية  ق�صم 

يت�صع  وبللات  وتو�صيع  تاأهيل  اأعللمللال 

اأ�رسة، وقد مّت ا�صتحداث مركز  لثمانية 

اأمللا ق�صم  )�للرسيللران(،  احلللروق  معاجلة 

ا 
ً
�رسير  16 ي�صّم  فبات  الكلى  غ�صيل 

وي�صتقبل 32 مري�ًصا يومًيا يف دوامني 

للجل�صات ) قبل الظهر وبعده(.

غرفة  تاأهيل  مّت  اجلللراحللة،  ق�صم  يف 

با�صتيعاب  �صمح  ما  خام�صة،  عمليات 

يومًيا،  اإ�صافية  عمليات  خم�س  حواىل 

ب�صكل  املر�صى  انتظار  مدة  وخّف�س 

كبري  وفر  حتقيق  اإىل  اإ�صافًة  ملحوظ، 

كن ا�صتخدامه يف جمالت اأخرى. يمُ

الع�صكري  امل�صت�صفى  جديد  ومللن 

امللللللركلللللزي، حتللقلليللق اآلللللللة الأ�لللصلللعلللة 

بللقلل�للصللطللرة  اخللللا�لللصلللة   »C-Arm«

وتطوير  والبنكريا�س،  ال�صفراوية  املللجللاري 

 Computed( الإ�صعاعي  الت�صخي�س  ق�صم 

بالإمكان  اأ�صبح  بحيث   ،)Radiography
على  تعديل  اإىل  حتتاج  التي  ال�صور  اإعلللادة 

لاأ�صعة  املري�س  تعري�س  دون  من  الكمبيوتر 

من جديد.

يف املعاينات اخلارجية، زّود ق�صم العني اأحدث 

الو�صائل الت�صخي�صية، كما مّت حتديث معدات 

اجلراحية،  العمليات  فللرع  يف  العيللن  جللراحللة 

عرب  املركزية  الع�صكرية  املختربات  وتطوير 

وتاأمني  والتجهيزات  املعدات  اأحدث  تزويدها 

اإىل  اإ�صافًة  للم�صتفيدين،  الدموية  ال�صفائح 

وتاأهيل بع�س  ال�صباط وجتديده  �صيانة جناح 

املن�صاآت واإدارة النفايات الطبية. 

تطوير العقود مع امل�صت�صفيات 

وبروتوكولت اأكادميية جديدة

يف اإطللللاٍر اآخللللر، حللّدثللنللا رئلليلل�للس الللطللبللابللة عن 

امل�صت�صفيات  مللع  الللتللعللاقللد  �لللرسوط  حت�صني 

التفاقيات  و�صمول  الطبية،  واملراكز  املدنية 

تكبيد  من  ومنعها  جديدة  طبية  خدمات  معها 

امل�صتفيد اأي نفقات اإ�صافية. 

كللذلللك، بللات حتللويللل املللر�للصللى اإىل 

م�صت�صفى متعاقد يتم وفق اأو�صاعهم 

امل�صت�صفى  م�صتوى  عن  النظر  بغ�س 

اإىل  اإ�صافًة  جامعي(،  غري  اأو  )جامعي 

حتمل  من  املدنيني  املوظفني  اإعفاء 

الأمللرا�للس  عللاج  كلفة  مللن  ن�صبة  اأي 

والللقلل�للصللور  وامل�صتع�صية  اخلللبلليللثللة 

الكلوي.

اأخلللللللللرى، مت حتللويللل  نلللاحللليلللة  مللللن 

اإىل  املللركللزي  الع�صكري  امل�صت�صفى 

عقد  خلللال  مللن  تعليمي  م�صت�صفى 

بللروتللوكللولت اأكللاديلليللة مللع كللل من 

القدي�س  وجامعة  اللبنانية  اجلامعة 

)م�صت�صفى  البلمند  وجامعة  يو�صف 

الللقللديلل�للس جللاورجلليللو�للس(. هلللذا الأملللر 

لة 
ّ
الأوليل العنايللة  مركللز  بتفعيل  �صمح 

 ،)Primary Care Center(

وبتخ�صي�س اأطباء �صحة عامة اأو اأطباء 



113

اجلي�ش - العدد رقم 327/326

خدمات وتقدميات

اآب/اأيلول

مراكز وخدمات

الق�صم ملدة  دوام يف هذا  متعاقدين من خال 

اإخت�صا�س طب  �صنوات ومنحهم �صهادة  ثاث 

الأطباء  ال�صباط  منح  اإىل  بالإ�صافة  عائلي، 

اجلامعة  يف  ملل�للصللارك  اأ�للصللتللاذ  لقب  امللل�للرسفللني 

.)Associate Professor(

مركللز  اخلارجية  املعاينات  ق�صم  فللي  يقع 

لة وهو يتاألف من فرع طب عائلي 
ّ
العنايللة الأوليل

وفيه  عيادات،  �صت  وي�صّم  عامة  �صحة  وفرع 

م�رسفة طبية من جامعة القدي�س يو�صف )طبيبة 

اإىل طبيبني من اجلامعة  متعاقدة مع اجلي�س(، 

الأمريكية واأربعة من جامعة القدي�س يو�صف.

للمرة  الوافدين  املر�صى  املركز  ي�صتقبل 

اإلللى  حتويلهم  اأو  معاجلتهم  تتم  حيث  الأوىل 

الطوارىء،  اإىل ق�صم  اأو  الخت�صا�صيني  الأطباء 

ومنه اإىل امل�صت�صفى الع�صكري املركزي اأو اإىل 

امل�صت�صفيات املدنية املتعاقدة وفق حالة كل 

منهم. ووفق الربوتوكول الذي عقد مع اجلامعة 

الأطفال  معاجلة  املمكن  من  بللات  الأمريكية، 

امل�صابني باأمرا�س القلب من �صن 18 وما دون 

 »Brave Heart Fund« برنامج  خللال  من 

بات  كما  التكاليف،  من  بن�صبة 3/1  مب�صاركة 

امل�صابني  الأطفال  معاجلة  اأي�ًصا  املمكن  من 

 Children Cancer يف  بلللللالأورام 

.Center - St. Jude Hospital
باملقابل، �صمحت هذه الربوتوكولت 

امل�صت�صفى  يف  الأطلللبلللاء  لللللل�للصللبللاط 

التثقيف  برنامج  مبتابعة  الع�صكري 

 Continuous( امل�صتمر  الللطللبللي 

وتدريب   ،)Medical Education
يف  متعاقدين  ومللدنلليللني  ع�صكريني 

التدقيق  الطبية،  املعلومات  ترميز  دورات 

الطبي ومراقبة الإ�صت�صفاء.

حديًثا  مت  اأنه  اإىل  هنا،  الطبابة  رئي�س  واأ�صار 

الأمريكية،  اجلامعة  م�صت�صفى  مع  عقد  اإبللرام 

مع  بروتوكول  عقد  على  العمل  حالًيا  ويجرى 

اجلامعة اللبنانية الأمريكية )م�صت�صفى رزق(.

مدر�صة ال�صحة الع�صكرية اأ�صبحت معهًدا

 2005 الللعللام  منذ  ال�صحة  مدر�صة  بللا�للرست 

تدريب ع�صكريني من قطع اجلي�س ووحداته يف 

دورات: م�صعف ميداين وم�صعف ميداين متقدم، 

طبية  ف�صيلة  اآمللللر 

واإخلللاء جللوي، بهدف 

تلللعلللزيلللز قلللدراتلللهلللا 

جملللال  يف  اللللذاتللليلللة 

الع�صكري  الإ�صعاف 

)800 متخرج(.

هللللللذه امللللدر�لللصلللة 

اأ�لللصلللبلللحلللت الللليلللوم 

الفني  ال�صحة  معهد 

اأن  بللعللد  الللعلل�للصللكللري 

الللعللقللد  تللعللديللل  مت 

املللللربم مللع مللديللريللة 

مهمات  وتعديل  والتقني،  املهني  التعليم 

املدر�صة التعليمية وتطوير هيكليتها، فباتت 

�صهادات  لنيل  الع�صكريني  تللاأهلليللل  تللتللوىل 

 .BP،BT،TS

ال�صعوبات والتطلعات امل�صتقبلية

الع�صكرية  الطبابة  تواجه  التي  ال�صعوبات 

تتمثل يف و�صع املن�صاآت التي باتت م�صتهلكة 

وقللديللة الللعللهللد )مللنللذ مللا قللبللل جلللاء اجلي�س 

اأّن التوزيع الهند�صي لبع�صها  الفرن�صي(، كما 

فللاإّن  كللذلللك،  الطبية.  احلللاجللة  مللع  يتنا�صب  ل 

املللعللدات  ويف  الطبية  املللعللدات  يف  النق�س 

العادية وعتاد التاأليل ويف العديد، يحول دون 

حتقيق اأهداف الطبابة الع�صكرية.

يقول  الأف�صل،  نحو  دوًمللا  نتطلع  اأّنللنللا  غري 

جعل  اإىل  ن�صبو  وي�صيف:  الطبابة،  رئي�س 

القيادة  اأركلللان  من  ركًنا  الع�صكرية  الطبابة 

ب�صائر  اأ�للصللوة  اجلي�س  بقائد  مللبللا�للرسة  ترتبط 

تتطلب  التي  عملها  طبيعة  اإىل  ا 
ً
نظر الأركللان 

املللرور  دون  مللن  الللقللرارات  اتللخللاذ  يف  ال�رسعة 

بنى  اإن�صاء  على  والرتكيز  الإداريلللة،  بللالللدورة 

يف  الزيادة  اإحتمالت  ل�صتيعاب  كافية  حتتية 

حجم عملها م�صتقباً. 

الطبي  اجللل�للصللم  تللعللزيللز  اإىل  ن�صعى  كللذلللك، 

والللتللمللريلل�للصللي عللرب تللطللويللع علللدد مللن طللاب 

اجلامعات الوطنية ب�صفة تلميذ �صابط، واإيجاد 

خا�س  ترقيات  ونظام  ومعنوية  مادية  حوافز 

خا�س(،  طبي  )ماك  الع�صكري  الطبي  للج�صم 

اإخت�صا�صيني  ورتباء  اإداريللني  �صباط  وتطويع 

وتاأمني موازنات مالية كافية. 

ختاًما، اأعرب رئي�س الطبابة عن اأمله يف تعديل 

الإ�صعاف  »جهاز  لي�صبح  والإنقاذ  الإخللاء  فرع 

باجلهوزية  يتمتع  الللذي  املركزي«  الع�صكري 

والإ�صعاف  الطبية  التغطية  لتوفري  املطلقة 

للمر�صى  الطبي  والللدعللم  والإنللقللاذ  والإخللللاء 

وامل�صابني امل�صتفيدين من الطبابة الع�صكرية 

يف زمني احلرب وال�صلم. بالإ�صافة اإىل التن�صيق 

الر�صمية  املللوؤ�للصلل�للصللات  �صائر  مللع  والللتللعللاون 

الإ�صعاف  جمال  يف  الإخت�صا�س  ذات  واخلا�صة 

الطبي لتوفري الدعم الطبي للمدنيني 

يف الأزمات والكوارث.

و�صكر العميد الطبيب اأ�صامة املعلم 

الللعللمللاد جلللان قهوجي  قللائللد اجللليلل�للس 

وكل  الع�صكرية  الطبابة  اإيللائلله  على 

تطوير  علللللى  الللعللمللل  يف  الللنللا�للصللطللني 

املللركللزي،  الللعلل�للصللكللري  امل�صت�صفى 

الإهتمام وامل�صاندة الكبريين. 

من  خدماتها  الع�صكرية  الطبابة  تمُقدم 

امل�صت�صفى  ذكرها:  الآتي  املراكز  خال 

املناطق،  يف  طبابات  خم�س  بدارو،  يف  القائم  املركزي  الع�صكري 

مئة  تنفيذًيا،  وق�صًما  جهاًزا  ع�رس  خم�صة  م�صتو�صًفا،  واأربعون  خم�صة 

طبًيا  ومركًزا  خمترًبا  وثاثون  ومئة  متعاقًدا  م�صت�صفى  ع�رس  و�صبعة 

املعاينات،  فت�صمل  تقدمها  التي  الطبية  اخلدمات  اأما  متعاقًدا. 

الأ�صنان،  طبابة  وخارجها(،  الطبابة  )داخل  والإ�صت�صفاء  اجلراحة 

الأدوية، العاج الفيزيائي، التجهيزات الطبية )الأطراف ال�صطناعية، 

ال�صماعات، النظارات...( بالإ�صافة اإىل املعاجلة خارج الباد. 



حما�رضته  �شّيا  ري��ا���ض  ال��رك��ن  العميد  ا�شتهّل 

حولنا  امل�شتعلة  النريان  امتداد  خطر  من  بالتحذير 

احلذر  اإىل  الدعوة  اإن  وق��ال  اللبناين...  الداخل  اإىل 

لأّن  ب��ال��ذات،  الع�شكري  و�شطنا  يف  ما�شة  ت�شبح 

اجلي�ض �شيحمل عبء كل فتنة كما كان على الدوام، 

اأمر مرغوب فيه، بل  اأن الإختالف بالراأي  م�شرًيا اإىل 

اأح�شن  اإذا  التقّدم  اأ�شباب  من  وهو  اأي�ًشا،  مطلوب 

ال�شعوب  ولدى  ة  املتح�رضّ الدول  كما يف  ا�شتخدامه 

اأهلية، فهنا  اأما عندما يتحّول فتنة فحرًبا  الراقية، 

بالدين  �شّيا  الركن  العميد  ف 
ّ
وع��ر اخلطر.  مكمن 

والطائفية وبّي الفرق بينهما: الدين دعوة اإميانية 

توحيدية، ور�شالة خال�ض موّجهة جلميع الب�رض، وهو 

دعوة للمحبة والت�شامح بي خلق اهلل جميًعا.

والتع�ّشب  الدعوة  ه��ذه  فنقي�ض  الطائفية  اأم��ا 

هو واحدة من ال�شفات القبلّية التي حتّط من قدر 

الطائفية  واعترب  خملوقاته.  �شائر  بي  من  اهلل  مه 
ّ
كر الذي  الإن�شان 

ا�شتجداء  الإيديولوجيا، بحيث يتم  اإىل  الدين  اأي نقل  للدين،  اأدجلة 

الدين خدمة مل�شالح دنيوية مادية هو بعيد عنها ول �شاأن له فيها.

وقال املحا�رض اإن الطائفية فر�شت اأ�شا�ًشا على لبنان الوطن نظاًما 

�شيا�شًيا يقوم على املحا�ش�شة، ارت�شاه اللبنانيون �شاغرين العامي 

�ض يف د�شتور 1926 و1943 وثّم يف اتفاق 
ّ
1861 و1864، ثم ُكر

العام 2008. وهي  الدوحة  اتفاق  واأخ��رًيا يف  العام 1989،  الطائف 

م�شاحة  لبنان  اأرادت  التي  اللبنانية  الفكرة  مع جوهر  كلًيا  تتناق�ض 

احلرّية  من  مناخ  يف  مكّوناته،  جميع  بي  والتعاي�ض  التنّوع  من  رحبة 

بحرّية،  وال�شعائر ومتار�ض  املعتقدات  ت�شان فيه جميع  والت�شامح، 

التنّوع  باأرقى �شورها. وما  الإن�شان  الأقليات وحقوق  وتتعزز حقوق 

الديني الذي يزخر به الن�شيج اللبناين �شوى دليل على رقي الفكرة 

اللبنانية وغناها وابتعادها عن الطائفية وتناق�شها معها.

اأما ال�شبل التي تقود اإىل الولء للوطن فهي يف نظر املحا�رض اأربعة: 

اأو  اأي مظهر طائفي  عن  املنّزهة  الفاعلة  املدنية  الدولة  بناء  اأولها 

بجميع  وحدها  واملم�شكة  الوطن  مقومات  على  امل�شيطرة  فئوي، 

ي�شاركها  ل  اأكربها،  اإىل  اأ�شغرها  من  املواطني  �شوؤون  تفا�شيل 

على  تقوم  الدولة  هذه  اأن  واعترب  جماعة...  اأو  حزب  اأو  طائفة  فيها 

ونزاهته،  الق�شاء  وفعالية  القانون  �شيادة  اأولها  ومرتكزات  مبادئ 

م�شوؤولي  والهيئات  واملوؤ�ش�شات  الأ�شخا�ض  جميع  يكون  اأن  اأي 

ال�شادرة  القواني  اأم��ام  ومت�شاويي 

الإحتكام  يتم  وال��ت��ي  بها  وامل��ع��م��ول 

نزيه  م�شتقّل  ق�شاء  اإىل  اإط��اره��ا  يف 

من  يلزم  ما  اتخاذ  يجب  كما  وف��ّع��ال. 

اإجراءات ل�شمان التزام �شيادة القانون 

تطبيقه.  يف  والعدل  اأمامه  وامل�شاواة 

املوؤ�ش�شات  تفعيل  ينبغي  ك��ذل��ك 

ال�شيا�شية والإدارية واإ�شالحها انطالًقا 

اأر�شاها  التي  والقواعد  امل��ب��ادئ  من 

ال�شلطات  ف�شل  �شيما  ول  الد�شتور، 

قانون  و�شع  ذلك  ويقت�شي  م�شدرها،  وحده  ال�شعب  ي�شّكل  التي 

انتخابي يكفل �شحة التمثيل ال�شعبي �شواء بالن�شبية اأو بغريها. كما 

يجب تعزيز حقوق الإن�شان واحلرّيات العامة التي تزيل جميع اأ�شكال 

التمييز �شواء يف الدين اأو الأ�شل الإثني اأو يف اللغة، وحتى بي الرجل 

و�شع  على  والعمل  اأ�شكاله،  بكل  التع�ّشب  على  والق�شاء  وامل��راأة، 

قانون مدين اختياري لالأحوال ال�شخ�شية.

الفاعل  املدنية  الدولة  لبناء  الثاين  ال�رضط  ف��اإن  املحا�رض،  ووف��ق 

املواطني  بي  الوعي  ن�رض  يقت�شي  املدين،  املجتمع  وجود  بتعزيز 

وممار�شتهم للحرية واملحافظة على الدميقراطية وحقوق املواطني 

العاملي يف املهن والقطاعات املختلفة من خالل نقاباتهم. اأما ثالًثا 

والثقافة  الوعي  زي��ادة  نحو  عموًما  والثقافة  الرتبية  توجيه  فيجب 

الوطنية، ما ينّمي الولء والإنتماء للوطن، وذلك بالعمل على تعزيز 

مفهوم املواطنة بعيًدا عن الطائفية. 

ويف النهاية �شّدد على �رضورة اإعادة العمل بقانون خدمة العلم ملا يف 

ذلك من اأهمية بالغة يف بناء وتعزيز الولء للوطن دون �شواه.

وخت��م العميد الركن �شّيا، اأن ما نحتاجه للخروج من النف��ق املظل��م 

من  اأكرث  فيه  لبن��ان  ال�شيا�شي  ونظ�امه�ا  الطائف��ية  اأدخل��ت  الذي 

قرن ون�شف القرن من ال�زمن، هو توافر الوعي والإرادة، واأّن م�شلحة 

اإىل  اأدواته��ا،  الط��ائفي�ة من نظامه�م، بكل  ب��زوال  اللبناني��ي ه��ي 

غري رجعة.

العميد الركن املتقاعد ريا�ض �شّيا يف احلربية 

الوالء للوطن

ال للطائفية...

وهكذا نبني الدولة

املدنية الفاعلة

»والء  ع���ن���وان  حت���ت 

للطائفية«،  ال  للوطن، 

الركن  العميد  حا�رض 

امل��ت��ق��اع��د ال��دك��ت��ور 

قاعة  يف  �شّيا  ريا�ض 

الكلية  يف  املحا�رضات 

ح�شور  يف  احل��رب��ي��ة، 

عدد كبري من ال�شباط.
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اإعداد:

د.�أحمد علو

عميد متقاعد

يرى بع�ض �ملحللني �لع�سكريني �أن �لقلق ينتاب وز�رة �لدفاع �الأمريكية من �أنها قد ال 

تتمكن بعد �الآن من ن�رس قو�ت ع�سكرية �إنطالًقا من �لواليات �ملتحدة باجتاه م�رسح عمليات 

ما، من دون �أن تلقى مقاومة على غر�ر ما قامت به خالل حرب �خلليج )1990-1991(، �أو يف 

عملية »�حلرية �مل�ستد�مة« يف �أفغان�ستان )�لعام 2001(، وعملية »حرية �لعر�ق« )�لعام 

...)2003

وب�سبب �لقلق من �الأعد�ء �ملحتملني من �لدول وغري �لدول، �أ�سبحو� ي�ستخدمون �أ�سلحة ونظًما 

تزد�د فعاليتها يف مو�جهة �لقو�ت �ملتقدمة، وبات من �ملنتظر �أن يتبنو� ��سرت�تيجيات 

للت�سدي لدخول �لوحد�ت �لع�سكرية �الأمريكية يف م�سارح �لنز�ع وميادينه �ستى.

 لقد طرحت هذه �الإ�سكالية على �لقو�ت �مل�سلحة �الأمريكية مبختلف �أنو�عها )�لربية و�لبحرية و�جلوية( منذ نهاية �لقرن �ملا�سي 

ومطلع �لقرن �حلايل، وقد قدمت كل من هذه �لقو�ت ت�سّورها �خلا�ض حول �لتحديات و�لتهديد�ت �لتي قد تو�جهها يف �أثناء تدّخلها 

يف �أي م�رسح �أو بقعة نز�ع، م�ستفيدة من جتارب �حلروب �ل�سابقة ودرو�سها، ومن �إمكانات �الأ�سلحة �ملختلفة �لتي ��ستخدمتها.

�لقو�ت  ه��ذه  ق��ي��اد�ت  و�سعت  وق��د 

و�لو�سائل  �الإمكانات  ح��ول  ت�سّورها 

�ل�سعوبات  على  للتغلب  �ل�رسورية 

�لعمليات،  �أثناء  يف  و�جهتها  �لتي 

جديدة،  ��سلحة  ��ستحد�ث  و�قرتحت 

�أخرى  وتطوير  معّينة،  �أ�سلحة  �إلغاء  �أو 

متطلبات  لتلبية  قابلية  �أكرث  لت�سبح 

كما  �مل�ستقبل.  �لناجحة يف  �لعمليات 

ر�أت ه��ذه �ل��ق��ي��اد�ت ����رسورة وج��ود 

تن�سيق بني خمتلف �أنو�ع �الأ�سلحة 

يف �أثناء عملية �لولوج لتفادي 

�أو  منها،  للتقليل  �أو  �خل�سائر 

للح�سول على �ملردود �ملحدد 

عند تدخلها يف  و�ملعقول، 

�أي من هذه �مل�سارح.

�لتحديات و�ملخاطر

التي  ال��ع��وام��ل  م��ن  العديد  ثمة 

)اأو تطوير  ا�سرتاتيجية جديدة  اقت�ست بلورة 

م�سالح  على  حتافظ  القدمية(  اال�سرتاتيجية 

الواليات املتحدة وعلى تفّوقها، وتتما�سى مع 

واالإقت�سادية  ال�سيا�سية  والوقائع  املعطيات 

اجلديدة. وميكن اإيجاز هذه العوامل يف ما ياأتي: 

يف  والتدخل   ،2001 اأي��ل��ول   11 اأح���داث   -

افغان�ستان وتداعياتهما. 

وت�ساعد   ،)2003( ال��ع��راق  على  احل��رب   -

االأزم�������ة االإي���ران���ي���ة ح����ول امل���ل���ف ال���ن���ووي، 

والتهديدات باإغالق 

م�سيق هرمز. 

االأو���س��ط  ال�����رق  م�ساكل  تعقيدات   -

لل�سيا�سات  امل��ع��ار���س��ة  احل��رك��ات  وت��ن��ام��ي 

االأمريكية فيه، وت�ساعد التوتر يف منطقة �رق 

كوريا  يف  وبخا�سة  البا�سفيك،  وغ��رب  اآ�سيا 

ال�سمالية وتايوان وبحر ال�سني اجلنوبي. 

وال�سعود  ال�سيني  االإق��ت�����س��ادي  النمو   -

ال��ع�����س��ك��ري، 

وت�����ن�����ام�����ي 

الدور الرو�سي يف اآ�سيا وال�رق االو�سط.

منذ  العربي  ال��ع��امل  يف  التغيري  ح��رك��ات   -

مطلع العام 2011.

- االن�سحاب من العراق نهاية العام 2011، 

العام  له  املخطط  اأفغان�ستان  من  واالن�سحاب 

.2014

- اإح��ت��م��ال ف��ق��دان ال��ت��ف��ّوق االأم���ريك���ي يف 

العاملية  االإقت�سادية  االأزمة  تاأثري  العامل حتت 

املتحدة،  الواليات  على  ال�سلبية  وانعكا�ساتها 

وتخفي�ض ميزانية الدفاع فيها. 

اجلديدة  اال�سرتاتيجية  هذه  ت�سمنت  ولقد 

ملياتي 
 �لع

لولوج
فهوم �

م

JOAC مل�سرتك
�

جية
الإ�سرت�تي

يف �

يدة 
جلد

ية �
�الأمريك
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تخفي�ًسا يف اأعداد القوات يف ال�سنوات القادمة، 

تعطي  وو���س��ائ��ل  ع�سكرية  م��ذاه��ب  واع��ت��م��اد 

على  وحتافظ  اأق��ل،  بكلفة  االأف�سل  امل���ردود 

اأحدث  وا�ستخدام  االأمريكي،  الع�سكري  التفّوق 

التقنيات والتكنولوجيا الع�سكرية.

JOAC ماهية �ملفهوم

اأطلقت وزارة الدفاع االأمريكية يف 17 كانون 

ت�سوًرا   )2012( احل���ايل  ال��ع��ام  م��ن  ال��ث��اين 

العملياتي  الولوج  »مفهوم  اإ�سم  حتت  جديًدا 

�سمان  اإىل  يهدف  والذي   ،»JOAC امل�سرتك 

قدرة ولوج القوات االأمريكية اأي موقع اأو م�رح 

نزاع، �سواء على االأر�ض اأو يف اجلو اأو يف الف�ساء 

وا�ستمرارية  االإن��رتن��ت،  جم��ال  يف  اأو  البحر  اأو 

بتوقيع  امل�ستند  وقد �سدر هذا  فيه.  وجودها 

ال�سابط االأعلى يف وزارة الدفاع، الفريق االأول 

اإي دمب�سي، رئي�ض  يف اجلي�ض االأمريكي مارتن 

يكمل  وه��و  االأرك�����ان،  روؤ���س��اء  ق��ي��ادة  جمل�ض 

التوجيه اال�سرتاتيجي ال�سادر عن وزارة الدفاع 

االأمريكية يف ال�سهر نف�سه.

يحظى هذا املفهوم باهتمام خا�ض يف وزارة 

تركيز  يف  ي�ساهم  فهو  االأم��ريك��ي��ة،  ال��دف��اع 

للتجارب،  وُي�ستعمل  ال�سيا�سة،  وا�سعي  انتباه 

والأغرا�ض   )war games( احلربية  ولالألعاب 

لعقيدة  دعامة  ي�سّكل  �سوف  اأن��ه  كما  اأخ���رى، 

التحديات  على  للتغلب  امل�سرتكة  ال��ق��وات 

منع  حت���اول  اأن  يفرت�ض  ال��ت��ي  وال��ت��ه��دي��دات 

مناطق  ولوج  من  االأمريكية  الع�سكرية  القوات 

النزاع.

هذا  ع��ن  دمب�سي  االأول  ال��ف��ري��ق   
ّ

ع��� وق��د 

املفهوم بقوله:

التي  الطريقة  يو�سح  الت�سور  ه��ذا  »اإّن 

اأو  الولوج/  �سوف نواجه فيها تهديدات »منع 

بامل�سطلحني  اإليها  )ي�سار  مة« 
ّ
املحر املنطقة 

غري  اأو  الدول  من  االأعداء  قبل  من   )A2/AD
الدول ع� العامل«.

 A2/AD 

كم�سطلحني

م�سطلح  ي�ستخدم 

»م����ن����ع ال�����ول�����وج« 

A2 Anti-(

لالإ�سارة   )Access
ال���ت���ه���دي���دات  اإىل 

ال���ت���ي مت��ن��ع دخ���ول 

الع�سكرية  ال��ق��وات 

بعيدة،  م�سافات  من 

الغالب  وت�ستعمل يف 

التقدم  عمليات  �سد 

اأو االإنزال اأو الق�سف، 

وامل�ساندة من البحر، 

وذل�����ك ب��ا���س��ت��خ��دام 

االأ�سلحة املختلفة.

اأم���������ا م�����س��ط��ل��ح 

مة« 
ّ
املحر »املنطقة 

 AD - Area(

في�سري   ،)Denial
على  وو�سائلها  الع�سكرية  العمليات  اإىل 

للحد  م�سممة  وهي  اأقل،  وبقدرات  اأق�ر  مدى 

كها 
ّ
وحتر امل��ع��ادي��ة  ال��ق��وات  عمل  ح��ري��ة  م��ن 

منطقة  يف  املختلفة  االأ���س��ل��ح��ة  ب��ا���س��ت��خ��دام 

منها.  القريبة  اأو  نف�سها،  الع�سكرية  العمليات 

العملياتي  ال��ول��وج  مفهوم  وثيقة  وت�����س��ّدد 

العري�سة  اخلطوط  على   ،)JOAC( امل�سرتك 

 ،)A2/AD( التهديدات  من  النوعني  لهذين 

وت�سري اإىل ال�سبل الفعالة ملواجهتها.

االمريكيون  الع�سكريون  املحللون  يعت� 

امل�سرتك  العملياتي  الولوج  »مفهوم  اإط��الق 

)JOAC( تطوًرا منطقًيا جلهود وزارة الدفاع 

جمال  يف  قدراتها  بزيادة  املتعلقة  االأمريكية 

ال��وزارة  هذه  قامت  وقد  التهديدات.  مواجهة 

البحرية   - اجل��وي��ة  للمعارك  مكتب  باإن�ساء 

بذلك  وا�سعة   ،)Air-Sea Battle Office(

العملي لتطوير ت�سّور �سمويل ملجابهة  االإطار 

منع  تهديدات  عن  تنجم  قد  التي  التحديات 

وترى   .A2/AD املحرمة  واملناطق  الولوج 

احلروب  من  انطالًقا  االأمريكية  الدفاع  وزارة 

الالمتاثلية يف العقود ال�سابقة، اأنه على القوات 

خ�سوم  على  تتغلب  اأن  االأمريكية  امل�سلحة 

اإذا  ك��ر  تقليديي��ن 

على  قواتها  وتن�ر  ذل��ك،  االأم��ر  تتطلب 

املناطق  وتهديدات  حتديات  كل  من  الرغم 

تت�سمنه  م��ا  وه���ذا  ال��ول��وج،  منع  او  املحرمة 

املحاور  امل��زدوج��ة  اجل��دي��دة،  ا�سرتاتيجيتها 

باجتاه اإيران وحلفائها من جهة واآ�سيا )ال�سني، 

رو�سيا ، كوريا( من جهة اأخرى.

A2/AD ع�سكرًيا
 )A2( الولوج  ملنع  العملي  املعنى  يت�سمن 

وف���ق روؤي�����ة »امل��ف��ه��وم امل�����س��رتك« جميع 

من  امل��ن��ع  ل��ه��ذا  امل���دى  البعيدة  االإم��ك��ان��ات 

املراقبة  و�سائل  )كا�ستخدام  اخل�سوم،  قبل 

و�سواريخ  االإ�سطناعية  االأق��م��ار  من  احلديثة 

البال�ستية، وف�ساء  ال�سواريخ  اأو  كروز اجلوالة 

وكذلك  العنكبوتية،  وال�سبكات  االإت�����س��االت 

اأنظمة الت�سوي�ض واالإعرتا�ض الف�سائية(، اأو من 

قبل »عنا�ر اإرهابيني« اأو قوات �سبه ع�سكرية. 

واالإمكانات من قبل  العنا�ر  فاجلمع بني هذه 

وحت�سريها   - النظرية  الناحية  من   - اخل�سم 

اإمكانات  من  �سيحّد  ومن�سقة  منهجية  بطريقة 

و�سول القوة الع�سكرية االأمريكية اإىل اأي مكان 
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درا�سات واأبحاث

اآب/اأيلول

يف العامل، كما اأنه �سيقيم العوائق الفعالة اأمام 

باهظة  اأثماًنا  بالتايل  و�سيفر�ض  انت�سارها. 

اأي  يف  تدّخلها  ح��ال  يف  ال��ق��وات  ه��ذه  تدفعها 

م�رح حول العامل، وقد يبداأ العمل يف هذا املنع 

اأو  من االأرا�سي االأمريكية نف�سها، وقد ي�ستمر 

يتتابع و�سواًل اإىل منطقة العمليات املفرت�سة.

»املنطقة  مل�سطلح  الع�سكري  املعنى  اأم��ا 

ال��ق��وات  ج��ه��ود  اإع��اق��ة  م��ة« فيتمثل يف 
ّ
امل��ح��ر

مناطق  داخل  عملياتي  وجود  الإقامة  االأمريكية 

اأو  ال�����ي����ة  ال����ع����دو 

املائية اأو حدوده، اأو منعها يف حال وجودها )اأو 

»املفهوم  ووفق  التحرك.  من  و�سولها(،  بعد 

املنطقة  ال��ق��وة يف  ع��ن��ا���ر  ف���اإن  امل�����س��رتك« 

اجل��وي،  الدفاع  �سالح  بوجود  تتمثل  املحرمة 

ال�سواريخ  الدقة،  العالية  املوجهة  ال�سواريخ 

الدمار  واأ�سلحة  االألغام،  املدفعية،  ال�سغرية، 

الع�سابات  ح��رب  عنا�ر  م��ن  اأي  اأو  ال�سامل، 

والقوات اخلا�سة.

خال�سة وحتليل

االأمريكيون  اال�سرتاتيجيون  املحللون  يرى 

اأن���ه م��ن امل��ن��ظ��ور اجل��ي��و���س��رتات��ي��ج��ي ال��ع��ام، 

على  يقت�ر  ال  امل�سطلحات  ه��ذه  معنى  ف��اإّن 

اأن  ي��رون  اإنهم  بل  فح�سب،  الع�سكري  البعد 

ترجمة  اإالّ  ما هو  الع�سكرية  الو�سائل  ا�ستخدام 

فمنع  ع�سكرية.  بو�سائل  ال�سيا�سي  ملعناها 

اإىل  بالن�سبة  تعني  مة 
ّ
املحر واملناطق  الولوج 

الواليات املتحدة حرمانها من ا�ستخدام قّوتها 

تاأثريها  من  واحل��ّد  واالإقت�سادية،  ال�سيا�سية 

تهديد  وبالتايل  العامل،  يف  ومكانتها  ونفوذها 

اإىل  بالن�سبة  االأم��ر  وكذلك  وازده��اره��ا،  اأمنها 

حلفائها.

ال�سني  �سعود  اأن  املتحدة  الواليات  وت��رى 

االإق��ت�����س��ادي وت��ط��وي��ر 

الع�سكرية  قدراتها 

ون���������ره����ا، اأ����س���ب���ح 

لهذا  تهديًدا  ي�سكل 

ف��اإن  كذلك  النفوذ. 

حم����������اوالت ب��ع�����ض 

الدول يف منطقة �رق 

البا�سفيك،   - اآ�سيا 

الو�سطى،  اآ���س��ي��ا  اأو 

وبخا�سة  القوقاز،  اأو 

رو�����س����ي����ا، م��ن��ع��ه��ا 

م��ن اإق��ام��ة ال��ق��واع��د 

)دول  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

اآ����س���ي���ا ال��و���س��ط��ى 

م�����ث�����اًل(. وو�����س����ول 

اأن���ظ���م���ة ���س��ي��ا���س��ي��ة 

ل�سيا�ساتها  معار�سة 

ال���ع���امل���ي���ة ت�����س��ك��ل 

ت��ه��دي��دات وخم��اط��ر 

هنا  م��ن  ال��ع��امل.  يف  ونفوذها  هيمنتها  تعيق 

جتاه  اجلديدة  االأمريكية  االإ�سرتاتيجية  نفهم 

عنها  ع��ل��ن 
ُ
اأ التي  البا�سفيك   - اآ�سيا  منطقة 

اأخرًيا، وجوالت عدد من وزراء اخلارجية والدفاع 

اتفاقات  لعقد  املنطقة  دول  اىل  االأمريكيني 

جتارية واإقت�سادية اأو حماوالت اإقامة )اأو اإعادة 

فييتنام،  يف  جديدة  ع�سكرية  قواعد  اإح��ي��اء( 

ت�سّهل  واأو�سرتاليا،  والفليبني،  واندوني�سيا، 

يف  نزاع  وقوع  حال  يف  ال�ريع  تدّخلها  عمليات 

تهديًدا  فيه  املتحدة  الواليات  ترى  املنطقة، 

الأمنها اأو م�ساحلها وحلفائها.

اأما يف منطقة ال�رق االأو�سط، فاإّن »املفهوم 

خطر  كم�سدر  اإي����ران  اإىل  ينظر  امل�����س��رتك« 

حلفائها  واأم���ن  املتحدة  ال��والي��ات  الأم��ن  اآخ��ر 

ولالإقت�ساد العاملي.

الع�سكري  مبعناه  املفهوم  ه��ذا  اإن  اأخ���رًيا، 

ال مي��ك��ن ف�����س��ل��ه ع���ن ال����روؤي����ا ال�����س��ي��ا���س��ي��ة 

منظار  من  للعامل  ال�ساملة  واجليو�سرتاتيجية 

ميكن  ال  كذلك  االأمريكية،  املتحدة  الواليات 

االأعظم  الدولة  توؤديه  ال��ذي  ال��دور  عن  ف�سله 

اليوم، ع� تدّخلها يف �سيا�سات دول و�سعوب 

العامل املختلفة حتت �سعارات وعناوين �ستى، 

ودعمها اأنظمة اأو ثورات موالية لها، وحماربتها 

ال�رق  منطقة  يف  وبخا�سة  لها،  معار�سة  اأخرى 

العربية. فهي ترمي من خالل  االأو�سط والدول 

اأنظمة وكيانات �سيا�سية توؤّمن  اإىل اقامة  ذلك 

ال�سل�ض،  الولوج  عملية  ت�سهل  اآمنة  قواعد  لها 

مة« 
ّ
ومتنع عن قواتها االأذى يف »املناطق املحر

هيمنتها.  وا�ستمرار  قوتها  لب�سط  وال�رورية 

االأه��داف وفهم لعبة  ا�ست�راف  ومن هنا ميكن 

و�سّد  واملوارد،  النفوذ  على  وال�راع  امل�سالح 

عام،  ب�سكل  اليوم  عامل  القائمة يف  القوة  حبال 

ويف املنطقة العربية ب�سكل خا�ض، بني الواليات 

املتحدة وحلفائها من ناحية، وحماولة ورو�سيا 

)وبخا�سة  املنطقة  يف  وحلفائهما  وال�سني 

القائمة  القوة  و�سوريا( تغيري مرتكزات  اإيران 

على هيمنة القطب الواحد، واملطالبة بتوّزعها، 

من ناحية ثانية...

املراجع: 

 - Challenges to American Access: 

The Joint Operational Access 

Concept and Future Military Risk 

by Nathan Freier 2012.

- www.defense.aol.com.

- www.sdarabia.com.

- The Emerging Anti-Access/

Area-Denial Challenge by Nathan 

Freier.



اإعداد:

�إح�ضان مرت�ضى

باحث يف ال�ش�ؤون 

اال�رسائيلية

خالل  العربية  املنطقة  �شهدت 

العام املا�شي وبداية العام احلايل 

املف�شلية  االأح���داث  من  العديد 

التي  اال�شرتاتيجي،  الطابع  ذات 

املرحلة  خ��الل  و�شت�ؤثر  اأث���رت 

امل�شهد  واق��ع  على  املقبلة 

االإ����رسائ���ي���ل���ي وت���ط����رات���ه. 

ع��ل��ى راأ�����س ه���ذه االأح�����داث، 

املرتبطة  االإقليمية  املتغريات 

»الربيع  باإ�شم  تفاوؤالاً  �شمي  مبا 

وم�رس  وليبيا  )ت�ن�س  ال��ع��رب��ي« 

وال��ب��ح��ري��ن...(،  و�ش�ريا  واليمن 

اإع���ادة  م��ن  ع��ن��ه��ا  يتمخ�س  وم���ا 

وخارطة  االإقليمي  امل�شهد  �ش�غ 

التحالفات فيه.

ف��ق��د و���ش��ف��ت اال���ش��ت��خ��ب��ارات 

ال��ع��ام  االإ���رسائ��ي��ل��ي��ة  الع�شكرية 

انتقالية  م��رح��ل��ة  ب��اأّن��ه  ال��ف��ائ��ت 

بيئة  اإن���ت���اج  اإع������ادة  اجت�����اه  يف 

الإ�رسائيل  مالئمة  غري  اإ�شرتاتيجية 

وم��ل��ي��ئ��ة ب��ال��ت��ه��دي��دات الأم��ن��ه��ا 

ا  عملياً رافقه  الذي  االأمر  الق�مي، 

حت����ّ�ل ت��دري��ج��ي وح��ت��م��ي ل��ه��ذا 

وجت��اوزه  ع��ن��اده  ب�شبب  الكيان، 

ال��ق��ان���ن ال����دويل واالإن�����ش��اين يف 

اإىل  املحتلة،  العربية  االأرا���ش��ي 

كيان مرع�ب ومطع�ن يف �رسعيته 

واأكرث ميينية وتع�شباًا وانعزاالاً.

االأح������داث  ه����ذه  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

ال�شاحة  �شهدت  الدراماتيكية، 

اأثرت  اأخرى  مهمة  ا  اأحداثاً الدولية 

وت�جهات  مالمح  على  و�شت�ؤثر 

واالإقليمي  االإ���رسائ��ي��ل��ي  امل�شهد 

بينها  م��ن  ال��ق��ري��ب،  امل��دى  على 

ان����ط����الق احل���م���ل���ة االن��ت��خ��اب��ي��ة 

ال��رئ��ا���ش��ي��ة االأم���ريك���ي���ة، وت���ّج��ه 

اإىل  الفل�شطينية  التحرير  منظمة 

يف  فل�شطني  دول��ة  ع�ش�ية  طلب 

االأمم املتحدة، اإ�شافة اإىل ت�شخني 

التل�يح  وع����دة  االإي���راين  امللف 

ملن�شاآت  ع�شكرية  �رسبة  بتنفيذ 

ايران الن�وية.

ه�����ذا امل���خ���ا����س ال��ع��ن��ي��ف يف 

امل��ن��ط��ق��ة اأع������اد ر����ش���م خ��ارط��ة 

جديد،  من  االإقليمية  التحالفات 

التح�الت  اإىل  النظر  ميكن  بحيث 

حلقبة  ��ا  اإغ��القاً ب��شفها  م�رس،  يف 

التي  عزلتها  من  اإ�رسائيل  خ��روج 

�ضقوط خارطة 

حتالفات �إ�رس�ئيل
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ديفيد  كامب  اتفاقية  منذ  بداأت 

ه��ذا  خ�����رس  ف��ق��د   .1978 ال���ع���ام 

ال��ك��ي��ان »ث����روة اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة«، 

اآخر  مبارك،  الرئي�س  �شق�ط  اإث��ر 

خ�شارته  ب��ع��د  االأوف���ي���اء  حلفائه 

وكذلك  اي����ران،  ال�����ش��اه يف  ن��ظ��ام 

تركيا بعد حادثة ال�شفينة مرمرة، 

ا  منب�ذاً ا  كياناً ا  عملياً الي�م  واأ�شبح 

من غري حليف اإقليمي مهم. وهذا 

ا اأن ال�رسوط التي  يعني ا�شرتاتيجياً

ديفيد  كامب  معاهدة  يف  و�شعت 

من  اإ�رسائيل  اأم��ن  �شمان  اأج��ل  من 

الر�شمي  ال���ج���د  تقييد  خ���الل 

يف  امل�����رسي  واالأم��ن��ي  الع�شكري 

اإىل ���رسوط  ���ش��ي��ن��اء، ق��د حت���ل��ت 

ر�شمي  غري  تهديد  لنم�  ممتازة 

خم��ت��ل��ف مي���ت���از ب��ك���ن��ه ت��ه��دي��د 

ت�شعب  مت�شعبة  ع�شابات  ح��رب 

م���اج��ه��ت��ه��ا. وق���د و���ش��ف بع�س 

ال��شع  االإ�رسائيليني  امل�ش�ؤولني 

 : ب��ق���ل��ه  املنطقة  يف  امل�شتجد 

»كل �شيء االآن حمف�ف بال�شباب 

اآخ��ر،  ع��امل  اأم���ام  فنحن  الكثيف، 

لي�س ع��امل م��ب��ارك، ه��ذا ه��� �رسق 

ويكره  واإ�شالمي  متطرف  اأو�شط 

اإ�رسائيل«.

مل تعد خارطة حتالفات اإ�رسائيل 

كما  اذن  االإقليمية  وت���ازن��ات��ه��ا 

كانت، واإن اأي تخطيط لل�شيا�شات 

�شياأخذ  امل�شتقبلية  االإ�رسائيلية 

ال�����ش��ع���ب  يف احل�����ش��ب��ان دخ�����ل 

ا يف املعادلة كعامل  واإراداتها حتماً

�شيا�شي م�ؤثر، بعد اأن كانت هذه 

مغيباًا  اأو  غائباًا  ع��ام��الاً  ال�شع�ب 

اإ�رسائيل  خاللها  اعتادت  لعق�د، 

اله�جاء  �شيا�شاتها  �ش�غ  على 

على مزاجها مقابل اأنظمة وروؤ�شاء 

تربطها بهم عالقات ود و�شداقة 

االأحيان  اأغلب  يف  ي�شل  وحتالف 

اال���ش��رتات��ي��ج��ي.  امل�����ش��ت���ى  اإىل 

و�شيناء  ا  عم�ماً م�رس  تتح�ل  وفيما 

حمتمل  خطر  م�شدر  اإىل  ا  خ�ش��شاً

االأخ��رية  ه��ذه  ف��اإّن  ا�رسائيل،  على 

ب�شكل  ج��ه��ده��ا  ق�����ش��ارى  ت��ب��ذل 

مبا�رس اأو غري مبا�رس من اأجل اإ�شقاط 

التطرف  وب��ث  ال�����ش���ري،  النظام 

والنزاعات الطائفية واملذهبية يف 

وفل�شطني  ولبنان  �ش�ريا  من  كل 

مل�ازنة اخل�شارة امل�رسية الفادحة 

ال�له،  »ح��زب  حم���ر  تفكيك  ع��ر 

اجلهاد  حما�س،  �ش�ريا،  اإي���ران، 

ال�قت  يف  وال��ع��م��ل  اال���ش��الم��ي«، 

نف�شه الإقامة نظام عربي براغماتي 

ا، ويعمل لعدم حت�يل  مقب�ل غربياً

اىل  باإ�رسائيل  املحيطة  املناطق 

التنظيمات  لعمل  م�شتباحة  �شاحة 

االأ�ش�لية والف��ش�ية.

يف ظ��ل ه��ذه ال��ت��ط���رات، وعلى 

الرغم من اأي �شيء، تبدو اإ�رسائيل 

دول��ة  م�شى  وق��ت  اأي  م��ن  اأك���رث 

مت�ج�شة  حم��ي��ط��ه��ا،  يف  م��ع��زول��ة 

امل�شتقبل  عنه  �شيتمخ�س  مم��ا 

ويف  لذلك  بجريانها،  يتعلق  ما  يف 

اخلارجية،  التغريات  هذه  م�اجهة 

ال���دخ����ل يف  اإىل  ا  اأخ�����رياً ب����ادرت 

حت����الت داخ��ل��ي��ة ب��ن��ي���ي��ة، االأم���ر 

م��ن��ه��ا دول����ة �شبه  ي��ج��ع��ل  ال����ذي 

اوت����ق���راط���ي���ة ت����رتاج����ع ف��ي��ه��ا 

العلمانية  والق�ى  الدمي�قراطية 

اخلناق  ت�شييق  ويتم  والي�شارية، 

امل��دين  املجتمع  منظمات  ع��ل��ى 

ومنظمات حق�ق االإن�شان من قبل 

اإعادة  على  تعمل  �ش�فينية  ق�ى 

تاأكيد القيم الق�مية ال�شهي�نية. 

»امي  منظمة  ال��ق���ى  ه���ذه  وم���ن 

ترت�ش�« التي اأقيمت بعد االإعتداء 

وتهدف   2006 العام  لبنان  على 

اإعادة تق�ية قيم ال�شهي�نية  اإىل 

وجتديد  وترميمها،  االأ�شا�شية 

واإيدي�ل�جيتها.  وفكرها  خطابها 

وعلى هذا االأ�شا�س ظهرت حك�مة 

االإ�شتثنائية  ال���ط��ن��ي  االإحت����اد 

م���ن 94  )م���دع����م���ة  ح��ج��م��ه��ا  يف 

 )120 اأ�شل  من  كني�شت  ع�ش� 

يف  اأخ��رياًا  �شكلت  والتي  وغاياتها 

مل�اجهة  احتياطية  وقائية  خط�ة 

املجه�ل، وت�شم االأحزاب الكرى 

»الليك�د«  واأب��رزه��ا  الكيان  يف 

و»كدميا« و»ا�رسائيل بيتنا« التي 

واالإج��رام  التطرف  عتاة  يرتاأ�شها 

وليرمان  وم�فاز  نتنياه�  اأمثال 

وباراك ويعال�ن.
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و�ضفت �ال�ضتخبار�ت �لع�ضكرية 

�الإ�رس�ئيلية �لعام �لفائت باأّنه مرحلة 

�نتقالية يف �جتاه �إعادة �إنتاج بيئة 

�إ�ضرت�تيجية غري مالئمة الإ�رس�ئيل 

ومليئة بالتهديد�ت الأمنها �لقومي

�إن �أي تخطيط لل�ضيا�ضات �الإ�رس�ئيلية 

�مل�ضتقبلية �ضياأخذ يف �حل�ضبان دخول 

�ل�ضعوب و�إر�د�تها حتًما يف �ملعادلة 

كعامل �ضيا�ضي موؤثر بعد �أن كانت هذه 

�ل�ضعوب عامالً غائًبا �أو مغيًبا لعقود











�أرنون

حميد  الركن  بالعميد  ممثالً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

مت جمعية »قريتي اخلريية للتنمية والبيئة« ع�سكريي بلدة 
ّ
ا�سكندر، كر

اأرنون املتقاعدين باحتفال اأقيم يف النادي احل�سيني للبلدة.

ممثالً  رم��ال  ف��وؤاد  الرائد  الزين،  اللطيف  عبد  النائب  االحتفال  ح�رض 

طنو�ش،  ابراهيم  العماد  اللبنانية  امل�سّلحة  القوى  قدامى  رابطة  رئي�ش 

علي  ال�سيد  اجلمعية  ورئي�ش  واختيارية  وبلدية  ع�سكرية  و�سخ�سيات 

حنون وح�سد من اأهايل البلدة واجلوار.

الأرواح  اإج��الالء  �سمت  دقيقة  والوقوف  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بعد 

�سهداء اجلي�ش، األقى رئي�ش اجلمعية ال�سيد حنون كلمة يف املنا�سبة قال 

فيها:

يقوم  اجلي�ش  »اإن 

بدوره على اأكمل وجه 

يف احلفاظ على ال�سلم 

واال�ستقرار  االأه��ل��ي 

وال��دف��اع عن احل��دود 

اجلنوبية«.

واأ�����س����اف ق���ائ���اًل: 

اأن  اجلمعية  »اختارت 

لبنان  اأب��ط��ال  م 
ّ
ت��ك��ر

ورج���االت���ه االأوف���ي���اء 

عن  تعبرًيا  اجلي�ش  متقاعدي  من 

للموؤ�س�سة  وت��ق��دي��ره��ا  حمبتها 

ال��وط��ن  حت��م��ي  ال��ت��ي  الع�سكرية 

باأمنه  العابثني  وم��ن  اأع��دائ��ه  من 

الداخلي«.

التقديرية  ال��دروع  تقدمي  وقبل 

متقاعًدا  ع�سكرًيا   34( مني 
ّ
للمكر

األقى ممثل قائد  واأربعة �سهداء(، 

ا�سكندر  ال��رك��ن  العميد  اجلي�ش 

العماد  »حتيات  فيها  نقل  كلمة 

اللفتة  على هذه  اإياها  ا 
ً
�ساك�ر البلدة،  واأهايل  اجلمعية  اإىل  جان قهوجي 

يوًما  يبخلوا  ومل  للوط�ن  اأوف��ي��اء  كان��وا  الذين  للمتقاعدين  الكرمية 

بالت�سحية يف �سبيله«.

�ل�سوير - عني �ل�سنديانة

�سخًما  حفاًل  البلدي  املجل�ش  نّظم  ال�سنديانة،  عني   - ال�سوير  بلدة  يف 

اجلي�ش،  قائد  قهوجي  العماد  ممثاًل  روك��ز  �سامل  الركن  العميد  ح�رضه 

والثقافية  والدينية  واالإجتماعية  ال�سيا�سية   الفاعليات  وح�سد كبري من 

والوجوه االإعالمية.

ت�سّمن احلفل ور�سة عمل مت خاللها التعريف باجلي�ش اللبناين كما جرى 

روكز  الركن  للعميد  كلمة  وكانت  احلربية.  االأ�سلحة  من  جمموعة  عر�ش 

بر�سالته  متم�ّسًكا  اجلي�ش  يبقى  اأن  قهوجي،  العماد  باإ�سم  فيها،  تعّهد 

وثوابته وعلى ا�ستعداد دائم لبذل الت�سحيات اجل�سام ذوًدا عن الوطن، 

مواجهة  يف  اأو  التاريخية  واأطماعه  اال�رضائيلي  العدو  مواجهة  يف  �سواء 

االإرهاب ومعه كل العابثني باأمن الوطن وا�ستقراره.

بدوره، توّجه رئي�ش بلدية ال�سوير - عني ال�سنديانة اال�ستاذ اليا�ش بو 

�سعب بكلمة اإىل العماد قهوجي »قائد ال�رضف والت�سحية والوفاء« قائاًل: 

»يا من تلقى ب�سدره كل طلقات الغدر والفتنة وا�سعا م�سلحة الوطن 

هذه  على  احلفاظ  باأّن  يقني  على  ونحن  اإليك  نتوّجه  م�سلحة،  كل  فوق 

اأياديكم واإنكم خري من حمل  املوؤ�س�سة ومعنويات �سباطها وجنودها يف 
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اإعداد:

رميا �سليم �سومط

مبنا�سبة عيد �جلي�ش، �أقيمت �حتفاالت 

وعرو�سات متنوعة يف خمتلف �ملناطق �للبنانية، 

تخللتها كلمات �أ�سادت بدور �جلي�ش يف حماية 

�لوطن و�حلفاظ على �ل�سلم �الأهلي، موؤكدة دعم 

�ملو�طنني جلي�سهم و�لتفافهم حوله.

�حتفاالت يف �ملناطق حتيي عيد �جلي�ش



ونقول  الوطن،  بها  التي مير  ال�سعبة  الظروف  هذه  امل�سوؤولية يف  هذه 

يحمي  جي�ش  غري  من  البنائنا  م�ستقبل  وال  جي�ش  غري  من  وطن  ال  لكم  

وطننا  على  يعتدي  من  كل  مع  التهاون  عدم  منه  وطلب  وطنهم«.  لهم 

ال�رضيفة  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  التطاول على  اطفالنا من خالل  وم�ستقبل 

وقيادتها.

�رصبا - �جلنوب

قائد  برعاية  احتفااًل  اجلنوب،   - بلدية �رضبا  نظمت  نف�سه،  ال�سياق  يف 

اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثاًل بالعميد الركن نبيل اأبو �سالح، ح�رضه 

ح�سد من فاعليات املنطقة واأبناء البلدة واجلوار. 

تخلل االإحتفال كلمة للعميد الركن اأبو �سالح حّيا فيها اأ�سحاب الدعوة، 

موؤكًدا اأن اجلي�ش �سيبقى على عهده ووعده يف الدفاع عن لبنان وحماية 

�سعبه مهما كانت التحديات وال�سعوبات.

البلدة،  يف  املجهول  اجلندي  �رضيح  على  الزهر  من  اإكليل  و�سع  وبعد 

األقى رئي�ش البلدية ال�سيد اإيلي احللو كلمة، اأكد فيها اعتزاز املواطنني 

بجي�سهم وثقتهم الرا�سخة به، وعقدهم االآمال عليه يف اإنقاذ الوطن من 

�ش لها. 
ّ
االأزمات التي يتعر

�ل�سيخ حممد 

عكار

ب��ل��دة ال�����س��ي��خ حم��م��د - 

اجلي�ش  عيد  اأح��ي��ت  ع��ك��ار 

باإزاحة ال�ستارة عن الن�سب 

اجلي�ش  ل�سهداء  التذكاري 

عند  البلدية  اأقامته  ال��ذي 

املدخل الرئي�ش للبلدة، وذلك بح�سور العميد الركن �سعد الدهيبي ممّثاًل 

العماد قهوجي قائد اجلي�ش، وممثلني عن القادة االأمنيني اإىل عدد من 

فاعليات املنطقة.

اأكد  األقى العميد الركن الدهيبي كلمة العماد قائد اجلي�ش التي  وقد 

فيها:

يف  والتجذر  الوطن  وحمبة  باالألفة  العامرة  وقراها  ببلداتها  عكار  »اإن 

االر�ش والتفاين يف �سبيل اخ�رضارها وعمرانها ودوام خريها، لي�ست جمرد 

خزان ب�رضي للجي�ش و�سالل دم ناب�ش يف عروقه وح�سب، وهذا ما تطمئن 

الثقة واالمتنان  باأي حال وتبني عليه وحت�سب له ح�سابات  القيادة  اإليه 

بتاأكيد  اأي�ًسا  للجي�ش  داعمة  هي  والبلدات  القرى  هذه  اإمن��ا  وال��وف��اء، 

االإن�سانية  و�سفتها  االأوىل  الوطنية  وميزتها  الرائد  االإجتماعي  منوذجها 

ال�سامية، اأال وهي الوحدة الوطنية والعي�ش امل�سرتك والتوا�سل والتالقي 

اميانه  يف  وم�ساركته  ومذهبه  دينه  باحرتام  االن�سان  واأخيه  االن�سان  بني 

واملبادىء  القيم  هذه  على  للحفاظ  جهده  اإىل  اجلهود  و�سم  بخالقه، 

املوغلة جذورها يف االأ�سالة والتاريخ«.

واألقى رئي�ش بلدية ال�سيخ حممد طالل خوري كلمة اعترب فيه اأن »االأول 

من اآب هو يوم تاريخي يف حياة لبنان كما يف حياة كل بلدة وقرية لبنانية 

وعكارية بالذات«، وقال:

»اإن هذا الن�سب الذي نزيح ال�ستارة عنه اليوم هو رمز لتخليد ذكرى 

ال�سهداء الذين نفتخر ب�سهادتهم ونعتز بها«.

واأّكد رئي�ش البلدية ختاًما اأن »اجلي�ش �سيبقى ركيزة ال�سيادة الوطنية 

بني  التكامل  ليبقى  وطني  واجب  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  حول  وااللتفاف 

اجلي�ش وال�سعب«.
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�سور

اأق�����ام احت���اد  يف ����س���ور، 

احتفااًل يف  الق�ساء  بلديات 

مركز با�سل االأ�سد الثقايف، 

ح�رضه العميد الركن توفيق 

�سلطاين ممثالً قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي، وعدد 

من الفاعليات الع�سكرية والدينية واالإجتماعية.

تخلل االإحتفال كلمة للعميد الركن �سلطاين �سكر فيها منظمي احلفل 

اللبناين  اأن اجلي�ش  واحلا�رضين على مبادرتهم وحمبتهم للجي�ش، موؤكداً 

و�سلمه  وحدوده  الوطن  حماية  يف  الوطني  بدوره  القيام  عن  يتوانى  لن 

االأهلي.

ورئي�ش  دبوق  ح�سن  املهند�ش  �سور  بلدية  رئي�ش  من  كل  حتّدث  ثم 

االإ�سادة  على  اأجمعا  اللذين  احل�سيني  املح�سن  عبد  �سور  بلديات  اإحتاد 

الوطن  حماية  يف  الكبري  الوطني  ودوره  وت�سحياته  اللبناين  باجلي�ش 

وال�سلم االهلي من االأخطار املحدقة به، ودعيا اإىل حماية اجلي�ش ودعمه 

وموؤازرته واإبعاده عن التجاذبات ال�سيا�سية الداخلية، وقدما له التهنئة 

قيادة و�سباًطا واأفراًدا مبنا�سبة عيده.

بعلبك

يف بعلبك، اأقام اإحتاد البلديات اإحتفاالً يف مركز با�سل االأ�سد االإجتماعي 

اجلي�ش،  قائد  قهوجي  العماد  ممثاًل  ال��داوود  نواف  الركن  العميد  ح�رضه 

وعدد من فاعليات املنطقة.

زحلة

اجلي�ش  �ساحة  تد�سني  خالل  من  العيد  اأحيت  املعلقة   - زحلة  بلدية 

التدخل  فوج  قائد  ح�سور  يف  وذلك  واإنارتها،  الرببارة  حي  يف  اللبناين 

الثاين العميد الركن املغوار ب�سام عي�سى، وفاعليات اأمنية واإجتماعية.

الن�سب  عن  ال�ستارة  اإزاح���ة  متت  العلم،  تكرمي  مرا�سم  ت��اأدي��ة  بعد 

التذكاري، ثم كانت كلمات لكل من العميد الركن ب�سام عي�سى، ورئي�ش 

بلدية زحلة - املعلقة جوزف دياب املعلوف ورئي�ش جلنة العمل البلدي 

اللبناين  اجلي�ش  بت�سحيات  جميعها  اأ�سادت  �سمعون،  ايلي  الرببارة  يف 

وعطاءاته الدائمة يف املجاالت �ستى.

يوم ترفيهي

اأقيم يوم ترفيهي لعائالت ال�سهداء  بدعوة من »�سبيبة لّبيك لبنان«، 

على  الزهر  من  اإكليل  و�سع  مّت  بداية  �سخ�ًسا.   175 حواىل  فيه  �سارك 

ممثل  ح�سور  يف  ال��ريزة،  يف  الوطني  الدفاع  وزارة  يف  اخلالدين  ن�سب 

مثنًيا  بال�سبيبة،  رّحب  الذي  فار�ش  جورج  الركن  العقيد  اجلي�ش  قائد 

على املبادرة الداعمة لعائالت ال�سهداء، وموؤكًدا يف الوقت نف�سه حر�ش 

املوؤ�س�سة  �سجرة  عقيدته،  يف  ميثلون  كونهم  لهم  الوفاء  على  اجلي�ش 

و�سهوًدا  ال�سماء،  نحو  ال�ساخمة  واأغ�سانها  االأعماق،  يف  جذورها  ال�ساربة 

اأحياًءعلى عظمة ت�سحياتها ونبل مبادئها الوطنية.

اأكد  الربمكي،  اأنطوان  لبنان«  لّبيك  »�سبيبة  عام  لقائد  كلمة  وكانت 

للدفاع  الغايل  وبذل  اجلي�ش  للذود عن  الدائمة  ال�سبيبة  فيها »جهوزية 

ال�سهادة  معاين  على  و�سدد  �سده«،  حتاك  التي  املوؤامرات  وجه  يف  عنه 

على  احلفاظ  يف  قائده  ودور  لبنان  وحدة  على  احلفاظ  يف  اجلي�ش  ودور 

اأبناء ال�سهداء، وعلى متا�سك املوؤ�س�سة الع�سكرية يف وجه احلمالت التي 

ت�سن �سدها«. بعدها انطلق امل�ساركون  يف زيارة للمتحف الع�سكري يف 



املبارك  رم�سان  �سهر  مبنا�سبة 

عائالت  خم��زوم��ي  موؤ�س�سة  دع��ت 

اأوالدهم،  مع  ال�سهداء  الع�سكريني 

دار  ���س��اح��ة  يف  اإف���ط���ار  ح��ف��ل  اإىل 

العميد  الفتوى يف فردان، بح�سور 

ق�سم  رئي�ش  قبالن  اللطيف  عبد 

اإدارة ورعاية �سوؤون الع�سكريني يف 

اجلي�ش  قائد  ممثالً  بريوت  منطقة 

ال�سخ�سيات  من  وع��دد  قهوجي،  ج��ان  العماد 

الع�سكرية واملدنية.

ال�ساحة  يف  حت�سريه  مّت  ال��ذي  االإف��ط��ار  بعد 

داخل مطبخ جمّهز لهذه الغاية، و�سل احلكواتي 

فتحّلق احل�سور ل�سماعه بكل �سوق، وراح يتلو 

نوادره الطريفة واأغانيه امل�سحكة التي �ساركه 

ميكي  الدكتور  ال�ساحر  اأما  اأدائها.  يف  االأطفال 

منازع،  دون  من  ال�سهرة  جنم  فكان 

وعال  االأوالد  اهتمام  ا�ستقطب  حيث 

الت�سفيق والهتاف بعد كل �رضب من 

�رضوب ال�سحر التي قّدمها اأمام ده�سة 

احلفل  نهاية  ويف  وانبهاره.  اجلمهور 

رئي�سها  بح�سور  املوؤ�س�سة  ق��ّدم��ت 

ال�سيد فوؤاد خمزومي هدايا رمزية لكل 

االأوالد، ومتّنت عيًدا �سعيًدا للموؤ�س�سة 

ا من اخلري والربكات للجميع.
ً
الع�سكرية و�سهر

با�سكال معّو�ش بو مارون

وزارة الدفاع، توّجهوا بعدها يف موكب اإىل بلدة حمانا حيث تناولوا الغداء 

يف مطعم ال�ساغور، يف ح�سور قيادات اأمنية وع�سكرية رفيعة امل�ستوى.

واختتم اليوم الرتفيهي يف مدينة املالهي يف عاليه، يف جو من الت�سلية 

واملرح تكرمًيا للع�سكريني ال�سهداء.

من �ملنارة �إىل �حلربية

ال��دراج��ات  على  ريا�سًيا  ن�ساًطا   Cycling Circle �رضكة  نظمت 

الهوائي�ة، انطالًق�ا من النادي الع�سكري املركزي - املن�ارة مروًرا بو�س�ط 

العودة  ثم  احلرب�ية  الكلية  اإىل  و�سوالً  الوطني  واملتح�ف  بريوت  مدينة 

اإىل �ساح�ة ال�سه�داء، وقد تخ�ل�ل الن�ساط التوق�يع على العل�م اللبن�اين يف 

الزهر على ن�سب اجلن�دي املجه�ول  اإكليل من  االإنط�الق، وو�س�ع  نقط�ة 

الكلية  يف  اجلي��ش  قائ�د  العم�اد  ممث�ل  اإىل  العل�م  وتقدي�م  املتحف،  يف 

احلربية.

عرو�ش قتالية

لّبى اجلي�ش طلبات من خمتلف املناطق الإقامة عرو�ش ع�سكرية، فقام 

 - اخل�رضاء  الرابية  نادي  طلب  على  بناًء  عرو�ش  بتقدمي  املغاوير  فوج 

مغدو�سة يف افتتاح مهرجانات »كروم ال�سم�ش« للعام 2012.

ا ع�سكرية على مدرج مريوبا  ويف ك�رضوان، نّفذ فوج املغاوير اأي�ًسا عرو�سً

كفرذبيان   -  Active Club ن��ادي  طلب  ولّبى  مهرجاناتها،  مفتتًحا 

القدي�سة  حراجل وجلنة وقف   - الوردية  �سيدة  رعية  زار  كما  وبلديتها، 

رفقا - حماليا.

النجدة  جمعية  من  بدعوة  ا  عرو�سً املغاوير  فوج  فنّفذ  البقاع  يف  اأّم��ا 

لبنان  ك�ساف  وجمعية  زحلة،  ق�ساء   - رعيت  ف��رع  اللبنانية،  ال�سعبية 

امل�ستقبل - مفو�سية البقاع الغربي ورا�سيا - فوج جب جنني.

للروم  جاورجيو�ش  القدي�ش  رعية  طلب  املغاوير  لّبى  اأخ��رى  جهة  من 

امللكيني الكاثوليك - املية ومية يف مهرجان »لقاء املقيم واملغرتب«، 

ا يف بلدات كفر�سالال واجلية والبرتون. وقّدم عرو�سً

�إفطار لعائالت

�سهد�ء

�جلي�ش
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اأق��ي��م ق��ي م��در���س��ة االإل��ي��زي��ه يف احل��ازم��ي��ة، 

م�سّلم،  اليا�ش  االأ�ستاذ  مديرها  من  وب��دع��وة 

ال�ستارة عن جم�سم خارطة لبنان  اإزاحة  احتفال 

الطبيعية، الذي مت اإجنازه بالتعاون بني تالمذة 

الكلية احلربية وتالمذه ال�سف االول ثانوي يف 

املدر�سة، وذلك قي اطار اإحياء الروح الوطنية 

لدى التالمذة.

الفغايل  �رضبل  الركن  العميد  االإحتفال  ح�رض 

قائد الكلية احلربية ممثاًل قائد اجلي�ش العماد 

جان قهوجي، مدير املدر�سة وا�ساتذتها وح�سد 

من االهايل والطالب.

وقد توّجه العميد الركن الفغايل اىل احل�سور 

بكلمة جاء فيها:

»كم من الطاقات ال�سبابية تتعر�ش لل�سياع 

وي�ساركها  اإيقاعها  ينظم  من  لها  يت�سّن  مل  ما 

ا واأّن  يف ال�سري نحو االأهداف ال�سحيحة، خ�سو�سً

الوطن يف حاجة وا�سحة اإليها، وهي اأي�ًسا حتتاج 

طاقاتهم  �ساعت  اإذا  ال�سباب  نفع  ما  اإذ  اإليه، 

هباء، وما قيمة الوطن اإذا غاب �سبابه، اأو �ساد 

الغمو�ش طريقهم؟ واأنتم تعرفون اأن املوؤ�س�سة 

الع�سكرية اأقرب ما تكون اإىل عن�رض ال�سباب يف 

بهم من دون غريهم،  للتم�سك  لي�ش  املجتمع، 

املكونات  وبني  بينهم  العالقة  لرت�سيخ  اإمن��ا 

ي�سّكل  املوؤ�س�سة  داخ��ل  ففي  للبالد،  االأخ��رى 

بذل  على  القادرة  املتجّددة  الطاقة  ال�سباب 

ال�ّسعبة،  التدريبات  وتلّقي  الفعالة،  اجلهود 

ويف  ال�سابقة،  االأج��ي��ال  م�ساعل  على  واحلفاظ 

خارج املوؤ�س�سة هناك توا�سل دائم مع ال�سباب 

ومراكز  ومالعبهم  ومدار�سهم  جامعاتهم  يف 

وي��دوم  احل���وار،  ي�سود  ذل��ك  كل  يف  اأعمالهم. 

احلر�ش على تبادل االآراء واالإقرتاحات، وتقدمي 

بها  يتمتع  التي  امل�سوؤولية  اأج��واء  يف  احللول، 

مواطنونا، والتي يحر�ش اجلي�ش على حمايتها 

يف كل الظروف«.

واأ�ساف: »كثرًيا ما يهب اأبناء 

�سباق  الإق��ام��ة  امل��دين  جمتمعنا 

مع جي�سهم يف �سبيل خدمة هذه 

نراه  ال��ذي  وم��ا  النبيلة،  الغاية 

على  الوا�سح  الدليل  اإالّ  فيكم 

ال�ساحلة يف  اإنكم اخلمرية  ذلك. 

وهذه  الكبري،  الوطني  املعجن 

خطوات جنودنا �ساربة االأر�ش يف جواركم، مرة 

حتميكم ومرة ت�سارككم العمل، ومرات حتتفل 

بنجاحكم يف خدمة لبنان«.

طالب  بتخريج  احتفلت  قد  املدر�سة  وكانت 

ال�سفوف الثانوية، برعاية وزير االإعالم االأ�ستاذ 

وليد الداعوق وح�سوره.

االأ�ستاذ  املدر�سة  مدير  االحتفال  ح�رض  وقد 

اإيلي م�سّلم وجمع من االأ�ساتذة واأهايل الطالب، 

وكانت للتلميذ ال�سابط اأوليفر احلم�سي كلمة 

القاها با�سم قدامى املدر�سة �رضح فيها جتربته 

يف الكلية احلربية.
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اآب/اأيلول

اجلي�ش واملجتمع

جي�ش العلم والثقافة

�الإليزيه تزيح �ل�ستارة عن جم�سم خارطة 

لبنان يف ح�سور قائد �لكلية �حلربية

ماج�ستري يف 

�إد�رة �الأعمال 

للموؤهل �الأول ربيع 

كمال �لدين

االأول  امل��وؤه��ل  ن��ال 

رب��ي��ع ك��م��ال ال��دي��ن 

اأركان اجلي�ش للعديد �سهادة ماج�ستري يف  من 

احلديثة  اجلامعة  من  االأعمال  اإدارة  اخت�سا�ش 

امل�سرتك  الربنامج  يف  وذلك  والعلوم،  ل��الإدارة 

مع جامعة بيكاردي الفرن�سية.

�سهادة تفّوق

لنيفني حمد�ن

م����ن����ح����ت ن��ي��ف��ني 

ح��م��دان اإب��ن��ة ال��رائ��د 

�سهادة  حمدان  حممد 

ت���ف���ّوق ل���ف���وزه���ا يف 

بني  االأوىل  امل��رت��ب��ة 

الناجح  م�رضوعك  »اإع��ادة  مباراة  م�سارًكا يف   56

بنك  نظمها  التي   »Entrepreneurship
بيبلو�ش للعام الدرا�سي 2012-2011.

مربوك

حّلت الطالبة يا�سمني 

الغريب اإبنة العقيد جهاد 

الغريب، من مدر�سة اأجماد،

يف املرتبة الثانية يف 

امتحانات ال�سهادة الثانوية، 

فرع االإجتماع واالإقت�ساد، 

مبجموع 463.

اإعداد:

نينا عقل خليل
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تقديرًا لهم

اآب/اأيلول

اإعداد:

ندين البلعة

مبنا�سية عيد اجلي�ش، وكما جرت 

العادة، اأقامت قيادة اجلي�ش حفالً 

تكرميًيا لـ190 من الع�سكريني املعّوقني 

وامل�سابني اإ�سابات بالغة، والذين ما زال 

بع�سهم يف اخلدمة الفعلية بينما تقاعد 

البع�ش الآخر. 

اأقيم احلفل يف نادي الرتباء املركزي 

-  الفيا�سية بح�سور رئي�ش النادي 

العميد الركن ب�سام عيد ممثالً العماد 

قائد اجلي�ش.

الوطني  الن�شيد  وبعد  الأنا�شيد،  اأحل��ان  وقع  على  مون 
َّ
املكر ا�شُتقبل 

افتتاًحا، األقى العميد الركن عيد با�شم قائد اجلي�ش كلمة جاء فيها:

العادة  اليوم من كل عام، درجت  »مبنا�شبة عيد اجلي�ش ويف مثل هذا 

للوفاء، حيث جتّدد  الوفاء  لقاء  ال�رصح، يف  مًعا هذا  اأن يجمعنا  والتقليد 

يف  منارة  كانوا  الذين  لأبنائها  والتقدير  الإك��رام  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

الت�شحية والعطاء، ويف التزام ر�شالة اجلي�ش وقيمه، اأولئك الذين ارت�شوا 

لأنف�شهم اأن يتجرعوا مرارات الأمل وال�شرب واجلراح، قانعني 

اأغلى  وتهون  املهج  ترخ�ش  لبنان  �شبيل  يف  اأن��ه  موؤمنني 

الذي  جي�شكم،  اأح�شان  يف  بكم  و�شهالً  فاأهالً  الت�شحيات. 

ي�شتمر قوًيا منيًعا باإرث اأبطاله واميان اأجياله«.

وتابع قائالً: »لقد تعددت ظروف واأ�شباب اإ�شابة كل فرد 

والهدف  للق�شم،  الوفاء  وهو  واحًدا  كان  الوفاء  لكن  منكم، 

ا و�شعًبا، اأمًنا وحرية،  كان واحًدا وهو الذود عن الوطن، اأر�شً

ا�شتقاللً و�شيادة، اأما النتيجة فكانت دائًما مزيًدا من القوة 

ا للوطن من كبواته. ولكم ت�شاورين  واملناعة للجي�ش، وخال�شً

ترت�شم  الت�شحية  عظمة  اأرى  واأن��ا  والعتزاز،  الفخر  م�شاعر 

الأمل  اإىل جنب مع نور  يف عيونكم وق�شمات وجوهكم، جنًبا 

واإرادة العطاء املنت�رصة على كل ال�شعاب والعقبات، وهذا 

دورة  ب��اأن  الرا�شخة  قناعاتكم  فعل  من  هو  بالتاأكيد  الأم��ر 

احلياة ل تتوقف، واأن اإ�شابة الفرد وعلى الرغم من تاأثرياتها 

ل  ا،  خا�شً ج�شدًيا  جهًدا  تتطلب  التي  ن�شاطاته  بع�ش  على 

ميكن اأن حتول اأمام اإبداعه يف نواح اأخرى...«.

ال�شهداء  الع�شكريني  باأن دماء  واأ�شاف: »كونوا على ثقة 

الزمن،  الدفاع عن لبنان عرب عقود من  واجلرحى يف معارك 

قد �شّكلت الأ�شا�ش املتني لبنيان جي�شنا القوي املتما�شك، 

املثال  يعطي  اليوم  هو  وها  والرياح،  املحن  على  الع�شي 

اأداء  ويف  للمبادئ،  والإخال�ش  الوطني  اللتزام  يف  الآخر  تلو 

واجباته الدفاعية والأمنية على امتداد م�شاحة البالد، جنوًبا 

موا�شلة  على  العزم  موؤكًدا  وجبالً،  و�شاحالً  بقاًعا  و�شمالً، 

م�شرية اإنقاذ الوطن، و�شمان وحدته وم�شتقبل 

اأجياله، كائنة ما كانت الأخطار والت�شحيات«.

تعاهدكم  اجلي�ش  قيادة  »اإن  ق��ائ��الً:  وختم 

�شاهرًة  ولعائالتكم،  لكم  وفية  البقاء  جم��دًدا 

وجاهزًة  واملعي�شية،  احلياتية  �شوؤونكم  على 

لتلبية كل ما حتتاجون اإليه، وهي تدعوكم اإىل 

موا�شلة درب العطاء، واأن تكونوا دائًما جنوًدا 

اأ�شالًبا يف �شاحات الوطن.

با�شم قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، اأتوجه اإليكم باأ�شدق الأمنيات 

الطماأنينة  دوام  لكم  متمنًيا  اجلي�ش،  عيد  مبنا�شبة  التهاين  واأح���ر 

وال�شتقرار«.

للم�شاركة يف  مني وتوّجه اجلميع 
َّ
للمكر رمزية  مت هدايا  ُقدِّ يف اخلتام، 

كوكتيل للمنا�شبة.

قيادة اجلي�ش

متهم ع�شية العيد 
ّ
كر

190 ع�سكرًيا يحملون 

�سهادة التزام الق�َسم 

حمفورة يف اأج�سادهم
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اأ�سماء المعة

اآب/اأيلول

اإعداد:

تريز من�صور

ة
ي
ن
نا

لب
ل
 ا

ة
ف

حا
ص
�

ل
 ا

ق
ال

م
ع

غ�صان تويني:

رجل الأدوار الكبرية 

ال�صعبة 

كبري من لبنان، 

عمالق ال�صحافة العربية 

واللبنانية. هّز حرب قلمه 

وجدان العامل و�صمريه. 

اإنه �صاحب جريدة 

»النهار« ونا�رشها 

غ�صان تويني، 

ال�صحايف الكبري، 

وال�صيا�صي العريق، 

واملفكر واملثقف 

واملتعدد املواهب، 

واأ�صطورة الإميان اأمام 

امل�صائب وال�صدائد.

اإنه ال�صوت ال�صارخ 

»اتركوا �صعبي 

يعي�ش«... 

من البداية...

ولد عمالق ال�صحافة اللبنانية والعربية وعميد 

كانون   5 يف  تويني  غ�صان  »النهار«  جريدة 

الكبري  ال�صحايف  وال��ده   ،1926 العام  الثاين 

اأ�ص��س العام 1924جريدة  جربان تويني الذي 

تعتمد  �صحيفة  اأول  كانت  التي  »الأح����رار« 

ال�صحافة  تاريخ  يف  امل�صاهمة  ال�رشكة  �صيغة 

يف  دائ��م��ون  مرا�صلون  لها  وك���ان  اللبنانية، 

القد�س وحيفا ودم�صق )جنيب الري�س(، وحلب 

والقاهرة.  بغداد  اىل  اإ�صافة  فريحة(،  )�صعيد 

والعام 1933 اأ�ص�س جريدة »النهار«.

العام  الفل�صفة  البكالوريو�س يف  نال �صهادة 

ثم  ب��ريوت،  يف  الأمريكية  اجلامعة  من   1945

ليعود  المريكية،  املتحدة  الوليات  اإىل  �صافر 

هارفارد  جامعة  من  حامالً   1947 العام  منها 

الذي  الخت�صا�س  وهو  ال�صيا�صية،  العلوم  يف  املاج�صتري  �صهادة 

ا يف اجلامعة الأمريكية، اإىل اأن ان�رشف اإىل 
ً
مار�س التعليم فيه حما�رش

ال�صحافة. 

اإىل ال�صحافة...

وال��ده  وف��اة  فعقب  ا، 
ً
ب��اك��ر ال�صحافية  تويني  غ�صان  م�صرية  ب��داأت 

�صاحب  الإب��ن  اأ�صبح   ، للبنان(  �صفرًيا  كان  )حيث  الأرجنتني  يف  فجاأة 

حتريرها.  ورئي�س  »النهار« 

لل�صاب  كان  ال�صحايف،  الإرث 

جديد،  م�رشوع  خمرية  غ�صان، 

وجت��رب��ة رائ����دة يف خ��روج��ه��ا 

ع��ن امل����وروث وامل���األ���وف يف 

والعربية  اللبنانية  ال�صحافة 

يف خم�صينيات القرن الع�رشين. 

منذ توليه م�صوؤولياته العام 

العام 1999،  ولغاية   1948

»النهار«  اأج��ي��ال  معّلم  ك��ان 

امل��ت��ع��اق��ب��ة وب�����اين جم��ده��ا 

و�صانع الكلمة والفكر فيها.

غري  افتتاحياته  جانب  اىل 

امل��ق��ّي��دة ب��زم��ان وم�����ص��اح��ة، 

الفكر  بني  فيها  م��زج  والتي 

والثقايف  ال�صيا�صي  الواقع  وح��وادث  الذهني  والتداعي  والتاأمل 

والتاأريخ، جعل غ�صان تويني من �صحافة امليدان والريبورتاج احلي، 

ا يف �صياق الأحداث يف لبنان والبلدان العربية.
ً
ا، موؤثر اأدًبا خا�صً

النيابي واحلكومي والديبلوما�صي، جعل جريدة  ال�صيا�صي  ن�صاطه 

»النهار« فريدة يف كونها مراآة بانورامية لتاريخ لبنان الإ�صتقاليل، 

على  و�صاهدة  و�صورته،  اأحداثه  �صناعة  يف  البارزة  م�صاهمتها  ويف 

يف  غرقه  �صد  ال�صارخ  ال�صوت  ت�صري  اأن  قبل  وعرثاته،  جناحاته 
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حفظها  التي  ال�����ص��ورة  اإّن  يل  يقال  �صار  م��ا  غالباً 

متكّلًما،  وقف  الذي  الرجل  �صورة  هي  عّني  اللبنانّيون 

ابنه  جثمان  اأم��ام  جاورجيو�س،  القدي�س  كاتدرائية  يف 

الذي �صقط اغتيالً، ودعا اإىل ال�صفح. اأوّد اأن اأعّلق على 

هذه ال�صورة التي تالحقني اأو التي األحقها. فعندما دخل النواب رافعني 

النع�س على �صواعدهم �رشعان ما عادت بي الذاكرة اإىل يوم ُحِمل جثمان 

مات  وقد  ال�صنوات،  ع�رشات  قبل  نف�صها  الكاتدرائّية  هذه  اإىل  وال��دي 

للق�صايا ذاتها اإمنا لي�س اغتيالً...

العام  من  الأّول  كانون   14 فيه  الواقع  اليوم  ذاك  يف  الآن،  ووجدتني 

اأمام  اأمام جثمان ولدي احلامل ا�صم جّده، وتنّبهت فجاأة،  2005، واقًفا 

 اأن اأقول 
ّ
هذا اجلمع الغفري امل�صّخم بعمليات النقل التلفزيوين، اأّنه علي

�صيًئا ما. فقد اأنهى املطران جورج خ�رش كلمة التاأبني واأ�صار اإيّل باأن األقي 

كلمة... حمل النواب النع�س على مناكبهم اإىل الكاتدرائّية، ولدى مرورهم 

البلد  هذا  �صهداء  �صائر  و�صور  ولدي  �صور  مهّدًدا،  ه��ادراً  احل�صد،  رفع 

الذي �صقط يف �صبيله الكثري منهم. ثّم دخل اجلثمان بيت اهلل واأنا اأت�صاءل 

بالكالم؟  اأتوّجه  َم��ْن  واإىل  الظروف،  هذه  مثل  يف  به  اأف��وه  اأن  ميكن  عّما 

الدين؟  رجال  اإىل  اأم  مني؟  اأمتار  بعد  على  امل�صّجى  ال�صهيد  ابني  اأاإىل 

اللبنانية  احلياة  الأول يف  ال�صّف  املوؤّلف من �صخ�صيات  اإىل احل�صور  اأم 

اإىل احل�صد ال�صخم يف  اأم  اأقرباء وجمهولني ومن م�صحوقني مثلي؟  ومن 

اخلارج الذي تنقل اإليه مكرّبات ال�صوت ما يجري يف الداخل؟ اأم اإىل لبنان 

 
ْ
باأجمعه الذي يتابع اجلنازة بوا�صطة النقل التلفزيوين؟ نظرت اإىل ابنَتي

َينْي، وهما تواأمان ولدتا له من زواجه الثاين ولي�س لهما من 
َ
جربان ال�ُصغر

العمر �صوى اأربعة اأ�صهر. كنت يف حالة غري طبيعية ل ت�صمح يل مبوا�صلة 

املطران  يد  على  ا�صتندت  اأف��ّك��ر  اأن  دون  وم��ن  ال�صامتة،  ت�صاوؤلتي 

وارتقيت درجات املذبح متوّجًها اإىل باب الهيكل. ومن الأعراف ال�صائدة 

اأقرب  اأخرية واأن ير�ّس  ة 
ّ
اإىل فتح النع�س مر اأن ي�صار قبل دفن الفقيد 

ا اإىل الطريقة التي اعتمدها 
ً
اأقربائه حفنة من تراب على وجهه. لكن نظر

مدّبرو عملّية الغتيال، مل يعد هناك، باملعنى ال�صحيح للكلمة، ل جثة ول 

ن
ربا

ج
ع 

دا
و
يف 

القاتلة  احل����روب 

واملدّمرة. »حروب 

الآخ�����ري�����ن« ف��ي��ه وع��ل��ي��ه 

»ا�صتحرابهم«  اأي  وباأهله، 

تويني  غ�����ص��ان  ك���ان  ك��م��ا 

يف  ي�����رشخ  اأن  قبل  ي��ق��ول، 

الأمم املتحدة »دعوا �صعبي يعي�س«، و»�صعبي لي�س لالإيجار اأو للبيع«. 

رجل الأدوار الكثرية والكبرية

جبل  حمافظة  عن  نائًبا   1951 العام  انتخب 

ثم  وم��ن   ،1953 ال��ع��ام  ب��ريوت  وع��ن  لبنان، 

انتخب نائًبا لرئي�س جمل�س النواب.

تعيينه  حني  اإىل  املن�صب  ه��ذا  يف  وا�صتمر 

العام  املتحدة  ال��ولي��ات  ل��دى  للبنان  �صفرًيا 

 .1957

تويني  عني  ال���وزارة،  دور  ج��اء  النيابة  بعد 

ال���وزراء  جمل�س  لرئي�س  نائًبا   1970 ال��ع��ام 

ا للرتبية الوطنية والفنون 
ً
ا لالأنباء ووزير

ً
ووزير

اجلميلة، يف حكومة الرئي�س �صائب �صالم. 

ا 
ً
ووزي��ر لل�صياحة  ا 

ً
وزي���ر عني   1975 العام 

وال�صوؤون  للعمل  ا 
ً
ووزي���ر والنفط  لل�صناعة 

كرامي  ر�صيد  الرئي�س  )حكومة  الجتماعية، 

�صليمان  ال��رئ��ي�����س  ع��ه��د  يف 

ا 
ً
ف���رجن���ّي���ة(، وم���ن ث���م وزي����ر

لالإعالم يف 15 اأيلول 1976.

هذا  يف  وظّل  املتحدة،  الأمم  لدى  للبنان  �صفرًيا  عنّي   1977 والعام 

لبنان.  الإ�رشائيلي  الإجتياح  �صهد  ال��ذي   ،1982 العام  حتى  املن�صب 

يومها جنح تويني يف ا�صت�صدار القرار ال�صهري الرقم 425 الذي ف�صل 

بالن�صحاب  اإ�رشائيل  وطالب  الأو�صط،  ال�رشق  واأزم��ة  لبنان  ق�صية  بني 

الفوري من لبنان. ويف الفرتة املمتدة ما بني العامني 1990 و1993، 

العام 1998 ولغاية 2002 �صغل  البلمند يف لبنان. ومن  تراأ�س جامعة 

اإىل  اإ�صافة  الأمريكية يف بريوت،  اأمناء اجلامعة  من�صب ع�صو يف جمل�س 

تراأ�صه جلنة متحف �رش�صق منذ العام 1998 حلني وفاته. 
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وجه، ويف النتيجة مل يعد من م�صّوغ لفتح النع�س. بدا كّل هذا عمالً ل مثيل 

لوح�صيته. مع ذلك، ويف حلظة توّجهي �صوب النع�س اأوقفتني يد اأحدهم. 

عدت  ثّم  يدي.  يف  �صقط 
ُ
اأ وقد  عاجًزا  ا، 

ً
حائر هنيهة،  هناك  واقًفا  لبثت 

مِبا �صاأتفّوه، وقلت  اأعرف بعُد  اأكن  اإذ مل  الكالم  لألقي كلمة، بل لأطلق 

ب�صوت منخف�س جّداً، وبعك�س كّل التوّقعات، اإّنني ل اأدعو اإىل الثاأر، وهو 

ثاأر ل قدرة يل عليه اأ�صا�ًصا، كما اأنني ل اأوؤمن به. وبطبيعة احلال طالبت 

اأنني  بالعدالة كما اأو�صيت بال�صفح: »فلندفن احلقد والثاأر«. واأ�صفت 

اآمل اأن تكون عملية الغتيال هذه هي خامتة �صل�صلة الغتيالت واأن يجد 

لبنان �صبيله اإىل ال�صالم. ودْدت اأن اأ�رشخ: »كفانا دًما!«، لكن ل اأظّن اأنني 

...
ّ
قلتها، اأما اجلمهور يف اخلارج فاإنه، من جهته، تبّلغها ب�صكٍل جلي

يف تلك اللحظة �صادت يف الكاتدرائية حركة ذهول وعدم 

تفّهم رمبا ملا ح�صل. فال اأحد، اأو تقريباً ل اأحد، كان يتوّقع، 

 
ٍ
يف ظّل هذه الظروف الفظيعة، اأن اأمنح عفوي... فما من �صيء

يف اجلرائم التي ارتكبت يف الأ�صهر الأخرية �صّد العديد من 

اأنا نف�صي فوجئت  اأّي ِحْلم. لكن  اأن يرّبر  �صخ�صيات ال�صّف الأّول ميكن 

اأن  املنا�صب  من  راأي��ت  وقعه  من  وللتخفيف  عّني،  ي�صدر  الكالم  بهذا 

اأ�صيف اأنني اآمل من كّل قلبي اأن تتحّقق العدالة. اأح�ص�صت هنيهة باحلقد، 

وكانت تلك منا�صبة لكي األقي كلمة تاأبينّية يف ذكرى ولدي القتيل، لكن 

الطارئة هذه يف  ال�صفح  �صيًئا من هذا مل يحدث. فكيف دهمتني فكرة 

 ظهري للجمهور، النع�س الذي ترقد فيه جّثة 
ٌ
حلظة اأتاأمل فيها، واأنا مدير

ولدي ال�صهيد؟

من كتاب غ�صان تويني 

»فلندفن احلقد والثاأر« - دار النهار 

والعام 2006 زّكي نائًبا بالربملان اللبناين عن بريوت، وذلك ملقعد 

الروم الأرثوذك�س خلًفا لبنه جربان الذي اغتيل نهاية العام 2005.

اأ�صطورة الإميان

اأبناء جيله بالفكر واحلنكة وال�صخ�صية الفّذة،  متّيز غ�صان تويني بني 

كما متّيز اأي�ًصا بال�صرب واحلكمة يف ال�صدائد، فالرجل ظّل جبالً ل يتزحزح 

اأمام امل�صائب واملاآ�صي التي اأمّلت به طوال حياته.

تزّوج من ال�صاعرة ناديا حمادة، )�صقيقة الوزير والنائب مروان حمادة(، 

جمعهما حب كبري، ورزقا ثالثة اأولد: جربان، نايلة ومكرم، غري اأن القدر 

مل يرتك للعائلة جمال العي�س ب�صالم.

التجربة امتحنت اأولً �صرب تويني الأب، الذي وقف كال�صخرة يف مواجهة 

العوا�صف العاتية. من موت طفلته نايلة اىل مر�س زوجته ناديا وموتها 

�صادية  من  لحًقا  )ت��زوج  بها  اأمّل  ع�صال  مر�س  ج��راء  من   1996 العام 

فرن�صا،  يف  مفجع  �صري  حادث  يف  مكرم  الثاين  ابنه  مقتل  اىل  اخل��ازن(، 

ال���ذروة  ذروة  اىل 

ابنه  ا�صت�صهاد  يف 

ال��ب��ك��ر ج����ربان يف اغ��ت��ي��ال 

وح�صي يف 12 كانون الأول 

يف  مفخخة  ب�صيارة   2005

منطقة املكل�س.

وثبات  برجاء  املطاف  اآخر  اإىل  واجه  الذي  الرجل  تهزم  املاآ�صي مل  كل 

واإميان وحكمة...

املتعب ال�صجاع

والوزير  والنائب  ال�صحايف  رحل   2012-6-8 يف  اجلمعة  يوم  �صباح 

لبنان، كما يف  ال�صيا�صات يف زمن جمد  وال�صفري والديبلوما�صي و�صانع 

زمن الأحداث الكبرية.

رحل غ�صان تويني عن عمر يناهز 86 عاًما، بعد ا�صتداد املر�س الذي 

اأقعده حتى عن قلمه ال�صاحر وافتتاحيات �صباحات الثنني. 

هذا املوؤمن مل تفارقه �صجاعة مذهلة حتى مع انق�صا�س 

النطق  القدرة على  القدر على ج�صده املتعب، �صارًقا منه 

لبنان  امل��اىلء  وهو  الأخ��رية،  الثالث  �صنواته  يف  والكتابة 

يف  وال�صحافية  امل��ع��رف��ي��ة  مبو�صوعيته  ال��ع��رب  ودن��ي��ا 

»النهار« والدرا�صات واملوؤلفات والكتب.

با�صمه  الت�صق  زمن  يف  والعمالقة  الكبار  اآخ��ر  اأح��د  كان 

والديبلوما�صية  والفكر  ال�صحافة  يف  بتوقيعه  وطبعه 

بتجربة  واملقرتنة  ال�صتثنائية،  املعايري  ذات  وال�صيا�صة 

غ�صان  اإل  مواجهته�ا  على  يق�وى  ل  و�صخ�صية  ان�صانية 
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للراحل عدة موؤلفات ومنها:

- اتركوا �صعبي يعي�س! )1984(.

- نزهة العقل )1984(.

- �رش املهنة... واأ�صولها )1990(.

ال�صيا�صي  وال���ق���رار  ال��ع��رب��ّي��ة  ال��ث��ق��اف��ة   -

.)1991(

- قراءة ثانية يف القومية العربية )1991(.

- قبل اأن يدهمنا الياأ�س )1992(.

�رشكي�س  اإل��ي��ا���س  ال��رئ��ي�����س  اإىل  ر���ص��ائ��ل   -

.)1995( )1982-1978(

- حما�رشات يف ال�صيا�صة واملعرفة )1997(.

اخل��ل��ف��ي��ات،  امل��ق��دم��ات،   425 ال���ق���رار   -

الوقائع والأبعاد )1997(.

ال�صالم:  وق�صية  املتحدة  والأمم  لبنان   -

القرار 425 ماأزق اأم حل )1998(.

املرا�صالت  تويني  غ�صان  حمفوظات  من   -

لبنان  الجتياح(  عام   1982(  : الدبلوما�صية 

القرار  الم��ن  جمل�س  يف  واجل���ولن  وال��ق��د���س 

508 و520 )1998(.

 425 ال���  ودبلوما�صية  ال�صالم  م�صارات   -

.)1999(

- ال����ربج، ���ص��اح��ة احل��ري��ة وب��واب��ة امل�����رشق 

.)2000(

- ك��ت��اب ال���ص��ت��ق��الل ب��ال�����ص��ور وال��وث��ائ��ق 

.)2002(

- �رش املهنة.. واأ�رشار اأخرى )2002(.

- حوار مع ال�صتبداد )2003(.

وبعدها  احل���رب  قبل  وال��ع��راق  الإره����اب   -

.)2003(

خمتارة  مقالت   - اإج��ازة  يف  اجلمهورية   -  

.)2003( 1992 - 1983

اأبرز موؤلفاته
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تويني وحده.

اجلمهورية  رئي�س  قّلده 

رت��ب��ة  م���ن  الأرز  و����ص���ام 

التكرمي  يف  الأكرب  الو�صاح 

ال���ر����ص���م���ي ال�������ذي ج���رى 

خ���الل م��را���ص��م ال���دف���ن يف 

جرج�س  م���ار  ك��ات��درائ��ي��ة 

للروم الأرثوذوك�س يف و�صط العا�صمة.

اإطالق  عن  الأردن،  يف  العرب  ال�صباب  الإعالميني  ملتقى  اأعلن  كما 

جائزة غ�صان تويني للقلم احلر تخليًدا لذكراه.

قالوا يف غ�صان تويني...

مل يكن غ�صان تويني طوال حياته �صخ�ًصا واحًدا ميكن ح�رش اأدواره. 

اإنه �صخ�س الأدوار الكثرية ال�صعبة على احل�رش والح�صاء. فهو ابتكر 

اجلريدة  يف  الكتابية  والأ�صاليب  والآراء  املواقف  ل�»تنّوع  تقليًدا 

املتباينة«  النظر  بوجهات  »الإح��ت��ف��اء  عن  يتوقف  ومل  ال��واح��دة«، 

)باتريك �صيل(. 

امل�صوؤولة«،  »احلرية  عبارة  اأحب  ما  نادًرا 

فقد ف�ّصل عليها كلمة »احلرية« من دون 

لال�صتبداد«،  عنيًدا  »خ�صًما  وبقي  اإ�صافة، 

البلدان  معظم  به  مر�س  ال��ذي  ال�صتبداد 

العربية طوال عهده يف »النهار«، فدفعت 

ثمن حريتها دًما )علي اأومليل(. 

ال����ظ����روف والأوق���������ات ظ��ّل  اأح���ل���ك  يف 

الأبرع يف قيادة فريق �صحايف  »املاي�صرتو 

واف��ك��ار خمتلفة«  ون��زاع��ات  م��واه��ب  م��ن 

كل  على  الدائم  واملقبل  اخل��الق  ف�»املتوتر  الري�س(.  جنيب  )ريا�س 

اأي حتّول،  من  املذعورة  النخبة  على عك�س  �صالمة( ظّل  )غ�صان  مغاير« 

�صالكاً دروب املغامرة من دون ان يكّف عن »ر�صد الواقع بغ�صب رعد، 

وطماأنينة وردة« )اأدوني�س(. 

املكّونات  من  رائًعا  »مزيًجا  جعلته  وجتاربه،  ادواره  خرباته،  وجوهه، 

ال�صخ�صية  اجل��راح  »اأ�صعب  الكونية.  والتطلعات  والعربية  املحلية 

»حلول  عن  بحًثا  ومبادراته  اجل��راح  على  تعاليه  �صاعفت  والوطنية«، 

تاريخ  و�صع  »يت�صنى  حني  اأّم��ا  مو�صى(.  )عمرو  وامل���اآزق«  ل��الأزم��ات 

اإنهم  القول  ميكن  قليلني«  »بني  ف�صيكون  للبنان«،  حديث  )حقيقي( 

»�صنعوا بلًدا« )عبا�س بي�صون(.

العوا�صف«  مواجهة  الأخري يف  لبنان  �صار »حكيم  الأخرية  �صنواته   يف 

من  للبطل  نريده  ما  »كل  �صخ�صيته  يف  اجتمعت  ومن  خوري(.  )اليا�س 

 على خلق البطل يف �صواه. مبثله يطلع النهار ويبقى« )�صعاد 
ُّ
مزايا، ي�رش

ال�صباح(.

قال عنه املطران جورج خ�رش اإنه »بيزنطي – �صوري ذو اإرث 

الهويات  »رجل  مرتي  طارق  فيه  وراأى  لبناين«،  وولء  عربي 

املت�صاحلة يف زمن يتهدده اختزال النا�س يف هوية واحدة«. وها هو 

القاتلة«  »الهويات  �صاحب  معلوف،  اأمني 

يب�رش »هموم لبنان« وماآ�صيه، م�صرّبة على 

كتفي غ�صان تويني الذي »كتب من جرح، 

ولو اأنه كثرًيا ما اأخفى جراحه ليكتب الأمل 

والرجاء �صد الياأ�س واخلواء.

امل�صادر:

- �صحيفتا »النهار« و»احلياة«.

- موقع ويكيبيديا الإلكرتوين.







�أمني معلوف يف

»جممع �خلالدين«

�آتي �إليكم ويف يدي جذوري، لغاتي،

�شكوكي... وحلمي يف �لتناغم و�لتقدم و�لتعاي�ش
�ملتعّدد �لثقافات 

و�لإبد�عات

�أمني معلوف من �أبرز �لكّتاب 

�لعرب �لفرنكفونّيني. ولد يف 

بريوت يف 25 �صباط 1945، و�متهن �ل�صحافة 

على  �لأهلية  �حل��رب  جت��ره  �أن  قبل  لبنان  يف 

�لهجرة �ىل فرن�صا �لعام 1976، حيث عمل يف 

�ملجال نف�صه، وتوىّل رئا�صة حترير جملة »جون 

�أفريك« �ل�صهرية.

مو�هبه  وتنّوع  �إنتاجه  بغز�رة  معلوف  يتمّيز 

وكاتب  وقا�ص  رو�ئ��ي  فهو  و�ألقابه،  �لأدبية 

مقالة و�صحايف.

»�حل���روب  بالفرن�صية  �أع��م��ال��ه  �أول  �أ���ص��در 

 ،1983 �لعام  �ل��ع��رب«  ر�آه��ا  كما  �ل�صليبية 

»ليون  �أبرزها  من  رو�ئية  �أعمال  عدة  �أنتج  ثم 

�ل�صد�قة  جائزة  عنها  ن��ال  �لتي  �لأف��ري��ق��ي« 

و»�صمرقند«   ،1986 �لعام  �لعربية  �لفرن�صية 

)جائزة دور �لن�رش �لعام 1988(.

كما �أ�صدر رو�يات و�أعمالاً �أخرى منها »�صخرة 

طانيو�ص« �لتي نال عنها جائزة غونكور �لأدبية 

و»حد�ئق   ،1993 �لعام  �لرفيعة  �لفرن�صية 

�لنور« و»�لهويات �لقاتلة« )�جلائزة �لأوروبية 

ت�صارلز فيون، �لعام 1999(.

�لبحر  ج���ائ���زة   2004 �ل���ع���ام  ن���ال  ك��ذل��ك 

و�لعام 2000  »�أ�صول«،  �ملتو�صط عن كتابه 

ج��ائ��زة ج���اك �أودي��ب��ريت��ي ع��ن ك��ت��اب��ه »رح��ل��ة 

على  ح�صل   2010 �لعام  و�أخ��رياً�  بالد��صار«، 

�لتي  �لإ�صبانية  �أ�صتوريا�ص«  »�أم���ري  ج��ائ��زة 

له  ي�صدر  �أن  وينتظر  �أعماله.  جمموع  بها  توج 

قريباًا رو�ية جديدة عن د�ر ن�رش غر��صيه بعنو�ن 

»�لتائهون« �لتي تروي ق�صة موؤرخ منفي عاد 

�إىل لبنان.
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�إعد�د:

رميا �شليم �شوميط

يف حدٍث ثقايف نادٍر وفريد من نوعه، �إن�شم 

�لكاتب �للبناين �لفرن�شي �أمني معلوف 

�لفرن�شية،  �لأكادميية  �إىل  ر�شمًيا 

لي�شبح بذلك ثاين عربي ينتمي 

بعد  �خلالدين«  »جممع  �إىل 

�آ�شيا  �جل��ز�ئ��ري��ة  �لكاتبة 

جبار. 

�ملزدوجة،  ثقافته  من  برموز  �ملزخرف  و�ل�شيف  �لأخ�رض  بالرد�ء 

وقف معلوف يف �لأكادميية �لعريقة مطالًبا بتقارب �ل�رضق و�لغرب، 

�لأنرتوبولوجيا  عامل   ،»29 »�ملقعد  يف  �شلفه  �شرية  ا  م�شتعر�شً

�ل�شهري كلود ليفي �شرت�و�ش، معلًنا �أن يديه حمّملتان بكل ما منحه 

�إياه لبنان وفرن�شا...

َطوَّر  فرن�صي،  �لإن�صان(  )علم  �أنرتوبولوجيا  عامل 

�لإن�صانية.  �لثقافة  در��صة  يف  �لبنيوي  �ملذهب 

بنية  تختر  �لتحليل،  يف  طريقة  �لبنيوي  و�ملذهب 

ذ�تها  �لأ�صياء  من  �أكرث  �لأ�صياء،  بني  �لعالقات 

�لبنيوية  �ملقاربة  �صرتو��ص  ليفي  ��صتق  بب�صاطتها. 

من  �للغات  يدر�ص  علم  وهو  �لبنيوي،  �للغة  علم  من 

خالل بنية �أ�صو�تها وكلماتها، و�أ�صهر نظرياته نظرية فرديناند دي �صو�صري�لتي تقول بدر��صة 

در��صة  تدر�ص  �للغات  كانت  �أن  بعد  �جتماعية،  �للغة ظاهرة  باعتبار  در��صة و�صفية  �للغات 

�لهنود  و�أ�صاطري  �لعائلية  �لعالقات  لدر��صة  �لبنيوي  �ملذهب  �صرت�و�ص  ��صتخدم  تاريخية. 

�حلمر، يف �ل�صمال و�جلنوب �لأمريكي، وحتى طرق �لطهي.

كلود ليڤي �شرت�و�ش

)28 ت�رشين �لثاين 

1908 - 30 ت�رشين 

�لأول 2009(

�ش
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يف �لأكادميية

�أ�صبح  �لفرن�صية،  �لأكادميية  �إىل  بان�صمامه 

ه��ذه  �إىل  ين�صم  ل��ب��ن��اين  �أول  م��ع��ل��وف  �أم���ني 

�إىل  �آخ��ر  ��ا  جن��احاً لي�صيف  �لعريقة  �ملوؤ�ص�صة 

م�صريته �حلافلة بالنجاحات.

�أدبي عريق،  و�لأكادميية �لفرن�صية هي �رشح 

و�لعلماء  و�لأدب���اء  �ملفكرين  من  نخبة  ي�صم 

�للغة  ق��و�ع��د  تنظيم  مهمتها  و�ل��ف��ال���ص��ف��ة. 

ن�رش  وت��ت��وىّل  و�لأدب.  و�مل��ف��رد�ت  �لفرن�صية 

تقّدم  كذلك  وقو�عدها.  لّلغة  ر�صمي  قامو�ص 

�إجن��از�ت ممّيزة يف  قّيمة عن  جو�ئز  �لأكادميية 

و�لتاريخ  و�مل�رشح  و�ل�صعر  و�لر�صم  �لأدب  عامل 

 grand prix de la جائزة  �أبرزها  و�لرتجمة، 

.francophonie
 1635 �لعام  �لفرن�صية  �لأكادميية  تاأ�ص�صت 

على يد �لكاردينال Richelieu رجل �لدولة يف 

و�لعام 1793  ع�رش.  �لثالث  لوي�ص  �مللك  عهد 

�لفرن�صية،  �لثورة  �أثناء  يف  �لعمل  عن  �أوقفت 

ثم �أعيد تفعيلها �لعام 1803 على يد �لقائد 

�لفرن�صي نابوليون بونابرت.

يطلق  ع�صواً�  �أربعني  من  �لأكادميية  تتاألف 

»�ىل  عبارة  �ىل  ن�صبة  �خلالدين  لقب  عليهم 

�لر�صمي  �خل��ت��م  ع��ل��ى  تظهر  �ل��ت��ي  �خل��ل��ود« 

ل��الإم��ت��ي��از �مل��م��ن��وح م���ن ق��ب��ل �ل��ك��اردي��ن��ال 

مهمة  �أنف�صهم  �لأع�صاء  ويتوىل   .Richelieu
به  يتقّدم  طلب  على  بناء  جدد  �أع�صاء  �نتخاب 

�لفرد بهدف تر�صيح نف�صه مللء مقعد �صاغر، 

كما ميكن �أن تر�ّصح �لأكادميية �أحد �لأ�صخا�ص 

�جلديد  �لع�صو  قبول  ويتم  نف�صها.  للغاية 

مبو�فقة  تعقد  جل�صة  يف  �لأك��رثي��ة،  بت�صويت 

�لرئي�ص �لفرن�صي ر�عي �لأكادميية.

ت�صتمر ع�صوية �لفرد مدى �حلياة، ومع ذلك 

يحق لالأكادميية �أن تطرد �أحد �لأع�صاء يف حال 

�صلوك خطري،  �أو  م�صني  تبنّي �صلوعه يف عمل 

طرد  بينها  م��ن  ك��ث��رية،  ذل��ك  على  و�لأم��ث��ل��ة 

 Auger de Moleon de �لفرن�صي  �لع�صو 

�ل�رشقة، وطرد  ب�صبب  �لعام 1638   Granier
 Abel Bonnard، Abel Hermantكل من

 ، Philippe Petain، Charles Maurras
ب�صبب  �ل��ث��ان��ي��ة  �ل��ع��امل��ي��ة  �حل���رب  ن��ه��اي��ة  يف 

تعاملهم مع �لنظام �لفي�صي. 

على  تقت�رش  ل  �لأك��ادمي��ي��ة  ع�صوية 

ميكن  فاملر�صح  �لفرن�صيني،  �ملو�طنني 

عدد  ف��اق  وق��د  دول���ة.  �أي  �ىل  ينتمي  �أن 

وحتى  �لأكادميية  تاأ�صي�ص  منذ  �لأع�صاء 

ن�صاء،  �صت  بينهم  من  �ل�صبعمائة،  �ليوم 

�لتي  جبار  �آ�صيا  �جلز�ئرية  �لكاتبة  �إح��د�ه��ن 

�نتخبت يف �لعام2005.

�لأكادميية  �أع�صاء  معظم  �أن  من  �لرغم  على 

�ملر�ّصح  على  ي�صرتط  ل  فاإنه  �لكّتاب،  من  هم 

من  �لكثري  فهناك  �لأدب.  عامل  �إىل  ينتمي  �أن 

ممن  �ملوؤ�ص�صة  تاريخ  يف  و� 
ّ
مر �لذين  �لأع�صاء 

�أو  �أو �لعلوم،  �ل�صيا�صة  �إىل عامل  كانو� ينتمون 

�لفل�صفة و�لدين.

كلود ليفي �شرت�و�ش

تقاليد  تق�صي  ج��دي��د،  ع�صو  �نتخاب  عند 

�لأكادميية �لفرن�صية باأن يتلو �لع�صو �ملنتخب 

�حتّل  وق��د  �صلفه.  ميز�ت  خالله  يذكر  ا  خطاباً

�أمني معلوف �ملقعد 29 �لذي كان ي�صغله عامل 

�ل�صهري كلود ليفي �صرت�و�ص،  �لأنرتوبولوجيا 

�أق��ي��م مبنا�صبة  �ل���ذي  ل��ه يف �لح��ت��ف��ال  وك���ان 

�نتخابه خطاب موؤثر.

�أع�صاء  �إىل  ا  متوجهاً كلمته  معلوف  ��صتهل 

ا  عاماً بالقول: »منذ 25  �حلا�رشين،  �لأكادميية 

�لأوىل.  ة 
ّ
للمر �لقّبة  هذه  حتت  وقفت  م�صت 

قّلدمتوين  ل��ل��ت��ّو.  رو�ي���ة  �أ���ص��درت  ق��د  كنت 

جائزة، دعومتوين، �أنا وغريي من �لفائزين، �إىل 

ير�أ�صه  كان  �لإجتماع  �لعام.  �ل�صنوي  �لجتماع 

�لعلوم  يف  طالب  و�أن��ا  �صرت�و�ص.  ليفي  كلود 

�لإجتماعية يف بريوت قر�أت له »من �لع�صل �إىل 

بالن�صبة  كما  �إيّل،  بالن�صبة  كان  لقد  �لرماد«. 

ا. عندما �صمعته  �إىل كّل �أبناء جيلي، كاتباًا رمزياً

فوق  حّلق 
ُ
�أ كنت  رو�يتي  وعنو�ن  ��صمي  ُيعلن 

اً، مل  �أكرث من ذلك. وطبعا �أنتظر  �أكن  مل  غيمة. 

خطابي  �ألقي  و�صطكم،  هنا،  �أق��ف  �أن  �أنتظر 

و�أرثيه«.

ثم �أ�صهب معلوف يف �حلديث عن حياة �صلفه 

عا�صها  �لتي  �ملر�حل  وخمتلف  �لر�حل 

فالن�صج  �ل�����ص��ب��اب  �إىل  �ل��ط��ف��ول��ة  م��ن 

و�ل�صيخوخة. وخ�ّص�ص مقاطع ر�صد من خاللها 

�لأحد�ث �ملف�صلية يف حياة �صرت�و�ص.

��ا. يف عمر  ��ا ي�����ص��ارياً »ك���ان ���ص��رت�و���ص حم��ارباً

لنائب  �ل��رمل��اين  �ل�صكرتري  �أ�صبح  �لع�رشين 

�أن  �أح��ّب  للفل�صفة.   � �أ���ص��ت��اذاً ُع��ني  ��صرت�كي. 

يدعو  وك��ان  ر. 
ّ
�مل��ق��ر �لدر��صي  �ملنهج  ُيعّلم 

�لطالب للغو�ص يف �لآد�ب �لفرن�صية عر �أعمال 

و�أندريه  معا�رشة لكّتاب مثل كوكتو وكلوديل 

�لعام  يف  �أّن��ه  �إلّ  �ل�رشياليني.  عن  ف�صالاً  جيد، 

�لثاين، ول��دى ع��ودة �مل��د�ر���ص وج��د يف �إع��ادة 

�ملنهج �لدر��صي �لذي �صبق �أن دّر�صه فكرة ل 

�صتفقده  �ملهنة  هذه  �أّن  و�كت�صف  ت�صتهويه، 

�صره وت�صعره بامللل«.

و�أ�صاف: »كان لديه حب ر��صخ لبلده فرن�صا 

�أي  على  ُيف�صلها  �لتي  �صاتوبريان  لغة  ولغته 

بالحرت�م  �ملقابل طالب  ولكنه يف  �أخ��رى.  لغة 

�لإن�صانية.  �حل�����ص��ار�ت  ك��ل  ب��ني  �ملت�صاوي 

�لنا�ص  م��ب��ادئ.  عري�صة  �إل  لي�صت  �مل�صاو�ة 

�لإن�صانية  و�حل�صار�ت  مت�صاوين،  ُيخلقو�  مل 

�للحظة  يف  ول��ك��ن  ��ا،  �أي�����صاً مت�صاوية  لي�صت 

ع 
ّ
وُن�رش هذه  �ملبادئ  عري�صة  فيها  نهمل  �لتي 

�لربرية.  طريق  �صلكنا  قد  نكون  �لالم�صاو�ة 

�ز�ء  �لنفتاح  على  حتري�صه  ب�صبب  �نُتقد  لقد 

ا  �أي�صاً و�نُتقد  �لعامل.  يف  �ملوجودة  �لختالفات 

لقوله �إّن �ملجتمع �لر�غب يف �حلفاظ على �رثه 

ا  �أحياناً �صفافية  يظهر  �أن  عليه  وخ�صو�صيته 

�أمام �لتاأثري�ت �ملقبلة من �خلارج«.

ثّم تابع قائالاً: »�لعام 1939 طوى �صرت�و�ص 

�صفحة من حياته. ترك �لر�زيل وزوجته �لأوىل 

دينا. وبعد فرتة ق�صرية ُعنّي يف مدر�صة ر�قية 
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�لكاتب  بدخول  �صيلمان  �لرئي�ص  �أ�صاد 

�لأكادميية  �إىل  �ملعلوف  �أم��ني  �للبناين 

ا �ياه باخلر �ل�صار جلميع  �لفرن�صية و��صفاً

يف  �للبناين  ل��الإب��د�ع  ��ا  ومن��وذجاً �للبنانيني 

معلوف  مينح  �صوف  �أن��ه  و�أعلن  �لإغ��رت�ب، 

طابع  �إ���ص��د�ر  و�صيتم  لبناين  و�صام  �أرف��ع 

ا لإبد�عه. بريدي باإ�صمه تكرمياً

طابع بريدي باإ�شم �أمني معلوف

بد�ية  م��ن  وب��ع��د �صهر  �ل��ر�ب��ع.  ُت��دع��ى ه��ري 

�لعاملية يف  �ندلعت �حلرب  �لدر��صي،  �ملو�صم 

�إىل  �صرت�و�ص  ر�صل 
ُ
فاأ نف�صه،  �لعام  من  �أيلول 

عا�صها  �لتي  �ل�صعبة  �ملاآ�صي  وعا�ص  �جلبهة 

�لتوتر،  �لنتظار،  جيله:  من  �لفرن�صيني  جميع 

�ل�صياع، �لإهانة...«.

�أمني  قال  �لأكادميية  يف  �صلفه  جتربة  وعن 

معلوف: »لآخر يوم يف حياته ظّل ي�صعر ب�صعادة 

على  �لفرن�صية.  �لأكادميية  �إىل  لنتمائه  كبرية 

ا �صارك يف ن�صاطاتكم و�جتماعاتكم  مد�ر 35 عاماً

لطماأنينته  م��ن  ُت��خ��ّف��ف  وك��ان��ت  خمي�ص  ك��ّل 

وتوتره �إز�ء م�صهد تطور هذ� �لعامل«. 

وتناول فكر �صرت�و�ص فقال: يف خامتة كتابه 

»يتوّجب  يقول:   )1970( �لعاري«  »�لإن�صان 

ُيفّكر  �أن  وُينا�صل،  يعي�ص  �أن  �لإن�صان  على 

يفقد  �أن  دون  من  �جل���ر�أة  ميلك  �أن  ويعتقد، 

على  �ل�صابق  يف   � م��وج��وداً يكن  مل  ب��اأّن��ه  يقينه 

�لأر�ص و�أنه لن يبقى عليها بعد رحيله �حلتمي 

و�أتر�حه  باأفر�حه  ز�ئ��ل،  ا  �أي�صاً هو  كوكب  عن 

وهمومه و�آماله و�أعماله �لتي �صُت�صبح كاأنها مل 

تكن موجودة يومااً«.

�لغالب  �لنظرة هي يف  �أن هذه  معلوف  و�أكد 

�صخ�صية  م��ن  �ل��ق��ِل��ق  �جل��ان��ب  تعك�ص  ن��ظ��رة 

� من �أن يهناأ  �صرت�و�ص. و�إمنا هذ� مل مينعه �أبداً

يف  منه  بني 
ّ
�ملقر جانب  �إىل  هادئة  بلحظات 

�ملكان  هذ�  �لبورغندي.  يف  �لو��صعة  ممتلكاته 

بعيد  مكان  غ��ريه.  على  ف�ّصله  طاملا  �ل��ذي 

عن �لعامل. مكان له هيبة ل تكّف عن �لنمّو. 

�صرت�و�ص  ليفي  كلود  عن  نتكّلم  عندما 

�لكبار  �ملفكرين  ك��ّل  ذك��ر  علينا  يتعنّي 

�أّثر فيهم وتاأّثر بهم.  �لذين عرفهم، �لذين 

�لذين �صادقهم و�نتقدوه و�نتقدهم، وبق�صوة 

ا. من بروديل �إىل فوكو، ومن �صيزير �إىل  �أحياناً

�صارتر.

�ل�صخ�صية  ���ص��وره  يف  �لنظر  منعن  عندما 

ُخ�ص�صت  ُكتب  �أغلفة  �لكثري من  �ملوجودة يف 

�صاب  �لر�زيل.  يف  وهو  �ل�صاب  ذ�ك  جند  له، 

بلحية �صود�ء ووجه دقيق ونظرة ثاقبة تختبئ 

يحمل  �صاب  كانه.  �لذي  �لأ�صتاذ  نظار�ت  ور�ء 

� وي�صمه �إىل كتفه. بيديه قرداً

لتقطت له 
ُ
وعندما ُنحّدق يف �صور رمزية �أخرى �أ

ا من �صور �لر�زيل تلك، و�لتي  بعد �أربعني عاماً

و�ملجالّت،  �لكتب  من  �لكثري  يف  ا  �أي�صاً ُن�رشت 

جند �لرجل ذ�ته. �لوجه �لدقيق نف�صه. و�إمنا بال 

هي،  هي  و�لنظار�ت  تتغري،  مل  نظرته  �للحية. 

�إمنا على كتفه طري من �صاللة �لغر�ب.

�أكرث  �لبارز. يبت�صم بقلبه  هكذ� كان زميلكم 

مما تفعل �صفتاه. ومع �أّنه مل يكن ي�صعر بتلك 

�لغابة،  يف  يتو�جد  عندما  �إلّ  �لعارمة  �ل�صعادة 

اً باأ�صجار عالية  � من �حل�صود �لب�رشية، حُماطا بعيداً

ونباتات كثرية وم�صتعمر�ت من �لفطر، فتحت 

ا ي�صبه  عندما كان هنا، يف و�صطكم، مل يكن د�ئماً

عرفناها  �لتي  و�لرزينة  �لقا�صية  �ل�صورة  تلك 

عنه �أو ُر�صمت له.

يف 30 ت�رشين �لأول 2009 غاب كلود ليفي 

وكّل  وعائلته  و�أ�صدقائه  زمالئه  عن  �صرت�و�ص 

يف  �حُتفل  فقط،  و�حد  عام  وبعد  �أحّبوه.  �لذين 

فرن�صا وخارجها مبئويته. كان ما ُي�ص��به دخوله 

�إىل �لبنتايون وهو على قيد �حلياة. �إىل هنا، مل 

يكن �أحد من زمالئكم قد �قرتب من �خللود �إىل 

هذ� �حلّد«.

بالقول:  حديثه  �للبناين  �لكاتب  و�ختتم 

»�صيد�تي �صادتي، يف �لأكادميية عندما نح�صل 

على �رشف �لدخول يف قلب عائلة كما عائلتكم 

�لكرمية، ل ناأتي باأياٍد فارغة. و�إذ� كان �ملدعّو 

ا كما هي حايل، فياأتي بيدين حُمملتني.  م�رشقياً

�أح�رش  لبنان،  كما  لفرن�صا  �لكبري  �متناين  مع 

معي كّل ما منحني �إّياه هذ�ن �لبلد�ن، جذوري، 

من  و�أكرث  �صكوكي،  �إد�ناتي،  لهجتي،  لغاتي، 

هذ� كّله حلمي يف �لتناغم و�لتقّدم و�لتعاي�ص.

يف  يرتفع  ج��د�ر  �إليها.  ُي�صاء  �ليوم  �أح��الم��ي 

�لثقافية  �لعو�مل  وجه  يف  �لأو�صط  �ل�رشق  بلد�ن 

�أن��وي  �أك��ن  �أط��ال��ب بها. ه��ذ� �جل���د�ر، مل  �لتي 

جتاوزه لأعر من �صّفة �إىل �أخرى. جد�ر �ملقت 

و�أفارقة  �أوروب��ي��ني  بني  �لكر�هية  ج��د�ر  ه��ذ�، 

و�لعرب،  �ليهود  وبني  و�لإ�صالم  �لغرب  وبني 

�إز�ل��ت��ه. حم��وه. ه��ذ� كان  طموحي ه��و ه��دم��ه. 

هّمي  هو  هذ�  كتابتي.  عّلة  حياتي،  عّلة  ا  د�ئماً

حماية  ظّل  حتت  موؤ�ص�صتكم.  د�خل  و�صاأتابعه 

�أ�صالفنا �لكبار. حتت نظر �صرت�و�ص«.

�ملر�جع:

wikipedia.com
�صل�صلة �ملعرفة

وكالة �ل�صحافة �لفرن�صية

�ملو�صوعة �لعربية �لعاملية
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با�سكال معّو�ض بو مارون

جلنة تن�شيق ودعم ن�شاطات اأبناء �شهداء اجلي�ش اللبناين

 ...
الد

للأو
يهي 

وم ترف
ي

ميع
للج

لفرح 
وا

يف اإطار ن�ساطاتها الدورية دعت 

جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء 

اجلي�ض اللبناين عائلت الع�سكريني 

ال�سهداء اإىل زيارة مدينة امللهي 

»Dream Park« يف ذوق م�سبح.

املدعوون توافدوا بفرح واأم�سوا يوًما 

ترفيهًيا حافلً باللعب والت�سلية.

ال��رائ��د  اأرم��ل��ة  الل�ه  العبد  �شامية  ال�شيدة 

اللجنة(  يف  )ع�شو  الل�ه  العبد  ف��ادي  ال�شهيد 

 250 ح���واىل  �شملت  ال���دع���وة  اأن  اأو���ش��ح��ت 

�شخ�ًشا من جميع املناطق اللبنانية، وقد اأمنت 

الإج��راءات  جميع  واتخذت  النقل،  و�شائل  لهم 

احلفاظ  مع  جميلة  اأوق��اًت��ا  بق�شائهم  الكفيلة 

على �شالمتهم. 

»العني  اجلي�ش  قيادة  اإىل  ال�شكر  ووّج��ه��ت 

اأن�شار  وحّيت  وحمايتنا«،  اأمننا  على  ال�شاهرة 

كل  عند  امل�شاعدة  يد  مي��ّدون  الذين  اجلي�ش 

منا�شبة اأو حاجة«.

بدورها قالت ال�شيدة مار�شيل اأبو رّحال )من 

عالقة  »تربطنا  ب��ارك(:  درمي  موؤ�ش�شة  مالكي 

مميزة باجلي�ش اللبناين وهي عالقة حب واحرتام 

وتقدير للموؤ�ش�شة التي تعطي من دون مقابل، 

بل حتر�ش دائًما على توفري الأمن والطماأنينة 

ومنذ  ع��ام  كل  حر�شنا  ل��ذا  الوطن.  ه��ذا  لأبناء 

على  الت�شعينيات 

دع���وة اأب��ن��اء اأف����راد ورت��ب��اء و���ش��ب��اط اجلي�ش 

لق�شاء يوم ترفيهي جماين يف مدينة املالهي 

»Dream Park« ل�شكرهم، ولو ب�شكل رمزي 

على ما يبذلونه من عطاء. 

التقليدية،  الدعوة  اإىل  اإ�شافة  العام،  وهذا 

قمنا وبالتن�شيق مع رئي�شة اللجنة ال�شيدة جوانا 

اجلي�ش  �شهداء  عائالت  بدعوة  مدلج  قهوجي 

املالهي،  مدينة  يف  النهار  ومت�شية  للغداء 

فقدانهم  عن  رم��زي  ب�شكل  ول��و  لتعوي�شهم 

الأب ال�شهيد.

الأم��ه��ات ال��ل��وات��ي راف��ق��ن اأولده����ن َب���َدون 

َفِرحات لفرح ال�شغار وممتنات جلهود اجلميع، 

�شواء يف اللجنة اأو يف قيادة اجلي�ش.

ال�شهيد  املعاون  اأرملة  حمزة  غالية  ال�شيدة 

»ال��ت��ي  اللجنة  ب��ج��ه��ود  اأ����ش���ادت  ح��م��زة  ع��ل��ي 

اإىل  حتية  م��وّج��ه��ة  امل�����ش��اع��دة«،  يف  تق�صّ  مل 

يف  اأولدن��ا  ترعرع  »التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة 

ومتّنت  جميًعا«.  قلوبنا  على  والغالية  كنفها 

للجي�ش اللبناين يف عيده دوام املناعة وال�شالبة 

والقوة، »يخليلنا ياهن لأنن كل �شي بحياتنا، 

الوطن  لهذا  فداء  عندهم  ما  اأغلى  قدموا  لقد 

احلبيب ونحن معهم دائًما واأبًدا«.

حل  على  وي�شاعدوننا  معنا  ي�شعرون  »اإنهم 

والعائلية«  الجتماعية  ال�شخ�شية  م�شاكلنا 

الرقيب  اأرملة  �شويدان  خديجة  ال�شيدة  تقول 

الأول ال�شهيد ح�شني �شويدان، م�شيفة »اإنهم 

واهتمامهم  وجهدهم  وقتهم  من  لنا  يقدمون 

ال��ك��ث��ري، ون��ح��ن ن��ق��ّدر ج���ًدا ك��ل م��ا يفعلونه 

مل�شاعدتنا مادًيا ومعنوًيا، كما نقّدر م�شاعيهم 

اأهلل  اأولدن��ا.  قلوب  اإىل  الفرح  لإدخ��ال  الدوؤوبة 

را�شنا،  ف��وق  لي�شّل  ويحميه  اجلي�ش  يقوي 

ونحن مهما قلنا ل ن�شتطيع التعبري عّما يختلج 

بهذه  والإفتخار  املحبة  م�شاعر  من  قلوبنا  يف 

املوؤ�ش�شة التي حت�شن جميع اأبناء الوطن«.

اأرملة الرقيب ال�شهيد روبري الع�شي ال�شيدة 

يف  الكبري  دعمها  على  اللجنة  �شكرت  ت��ري��ز 

تاأمني كل ما يحتاجه الأولد، وبكل طيبة خاطر 

»نحن نطرح عليهم م�شاكلنا في�شاعدوننا على 

اللجنة  تظّل  اأن  ومتّنت  اإمكاناتهم«  بكل  حّلها 

بهذا الن�شاط، »ويظلوا �شنًدا دائًما لنا«. 

يبذل  ال��ذي  والأخ���ري  الأول  فهو  اجلي�ش  اأم��ا 

الأغلى من اأجل لبنان واأبنائه وي�شتحق تقديرنا 

ا �شلواتنا، »واهلل يرحم كل  و�شكرنا، وخ�شو�شً

ال�شهداء«...
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جان دارك اأبي ياغي

العام  فرن�سا  رح��ل��ة  بعد 

موؤ�س�سة  هي  ها  املا�سي، 

ال�سهيد  امل��غ��وار  امل��ق��دم 

تفي  ال���ع���اق���وري  ���س��ب��ح��ي 

بالوعد الذي قطعته على نف�سها 

باأن يكون الأوالد �سهداء اجلي�ض ما 

اأرادوا، رحلة �سياحية كل عام اإىل 

اخلارج ال�ستك�ساف بلد جديد.

كانت  امل��رة  ه��ذه  الرحلة  وجهة 

يف  ودب��ي  ال�سارقة  مدينتي  اإىل 

وكما  املتحدة.  العربية  االإم��ارات 

يف كل مرة، قّدمت قيادة اجلي�ض 

لتاأمني  ال��لزم��ة  الت�سهيلت  كل 

فيها  رافقهم  ل��لأوالد  اآمنة  �سفرة 

وحنانه  بعطفه  قهوجي  جان  العماد 

رافقت  »اجلي�ض«  جملة  االأب���وّي. 

امتدت  التي  رحلتهم  يف  االأوالد 

على مدى خم�سة اأيام.

اليوم االأول

يف مطار رفيق احلريري الدويل، جتّمع حواىل 

رافقهم من  اجلي�ش  �شهداء  اأبناء  من  ولًدا   30

اأو�شي من مكتب القائد،  لبنان: العقيد هادي 

ال��ع��اق��وري،  ليا  ال�شيدة  املوؤ�ش�شة  رئي�شة 

والأع�شاء : رميون غالب، دوري كريوز وو�شام 

�شهوان.

عند ال�شاعة الثالثة والربع بتوقيت الإمارات 

ال�شارقة  م��ط��ار  يف  »ال��ع��رب��ي��ة«  ط��ائ��رة  حطت 

املقدم  الوافدين  ا�شتقبال  يف  وكان  ال��دويل، 

ع��ب��د ال��رح��م��ن احل��ل��و م���ن ���صط��ة ال�����ش��ارق��ة، 

غ�شني  ودي��ان��ا  ���ش��اوول  ناتايل  واللبنانيتان 

العربية  الإمارات  العاقوري يف  موؤ�ش�شة  ممثلتا 

فندق  اإىل  اجلميع  توّجه  املطار  من  املتحدة. 

فكان  الإقامة،  حيث  ال�شارقة   - اأوتيل  غراند 

ترحيب بهم من اإدارة الفندق قبل اأن يتوّزعوا 

على الغرف لتو�شيب اأمتعتهم.

يف امل�شاء، كان بانتظار الأولد حفلة ترفيهية 

وال�شيدة  كابو�ش  كرم  املهند�ش  تنظيم  من 

مارو ديب )من فريق عمل املوؤ�ش�شة يف دبي( 

التي األقت كلمة رّحبت فيها باأولد ال�شهداء يف 

بلدهم الثاين الإمارات، ومتّنت لهم وقًتا ممتًعا 

الهدايا  وّزع��ت  ال�شهرة  ختام  ويف  رب��وع��ه.  يف 

عميق  ن��وم  اإىل  يخلدوا  اأن  قبل  اجلميع،  على 

ا�شتعداًدا لليوم الثاين.

اليوم الثاين

اجلميع  اإ�شتيقظ  ال��ث��اين،  ال��ي��وم  �شباح  يف 

الأع��م��ال  عا�شمة  دب��ي،  مدينة  ل��زي��ارة  ا 
ً
ب��اك��ر

ال�شياحية.  معاملها  وا�شتك�شاف  والإقت�شاد، 

حيث  خليفة«  »ب��رج  يف  كانت  الأوىل  املحطة 

حممد  ال�شيد  املرافق  والوفد  الأولد  ا�شتقبل 

العامل،  يف  مبنى  اأعلى  ال��رج  ويعتر  حتيت. 

اإفتتح العام 2010، ي�شل اإرتفاعه اإىل 2721 

�شقة و304 غرف فندقية،  قدًما، ي�شم 900 

اأبناء

ال�شهداء

بني ال�شارقة ودبي

اأيام حافلة بالرعاية 

والت�سويق والذكريات
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و58 م�شعًدا ت�شل اإىل 160 طابًقا. ومن اأعلى 

الرج ا�شتمتع الأولد بامل�شاهد الرائعة ملدينة 

دبي، والتقطوا ال�شور التذكارية.

متحف  اإىل  زي����ارة  ك��ان��ت  ال��ث��ان��ي��ة  امل��ح��ط��ة 

الإم��ارات  ح�شارة  ت��روي  اأ�شخا�شه  حيث  دبي 

يف  كانت  الغداء  اإ�شرتاحة  وتراثها.  وتقاليدها 

ومببادرة  زايد(  ال�شيخ  �شك�شبري)�شارع  مطعم 

من ال�شيدة اللبنانية األني �شعد التي ا�شتقبلت 

ا لهتمامها، قّدمت 
ً
املدعوين بحفاوة. وتقدير

لها ال�شيدة العاقوري درع املوؤ�ش�شة.

بعد الغداء، ركب الأولد عباب البحر يف رحلة 

بحرية على منت باخرة �شياحية بقيادة الكابنت 

ا�شتمتعوا خاللها مب�شاهدة  القادر ك�شاب  عبد 

النخلة،  جزيرة  تاج  دّرة  »الأطلنط�ش«  منتجع 

التي  الإ�شطناعية  واجلزيرة  الثامنة،  الأعجوبة 

العرب«  »ب��رج  ���ش��اه��دوا  كما  ال��ع��امل.  اأب��ه��رت 

ليحاكي  �شمم  وق��د  دب��ي،  يف  امل��ب��اين  اأ�شهر 

م�شيدة  طابًقا   60 ارتفاع  على  �شفينة  ���صاع 

اأي�ًشا على جزيرة ا�شطناعية. وعند العودة اإىل 

تقدير  درع  املوؤ�ش�شة  رئي�شة  ال�شاطئ، قّدمت 

و�شكر لكابنت ال�شفينة عبد القادر ك�شاب.

يف امل�شاء، لّبى الأولد دعوة مطعم ال�شفدي 

�شاحبه  بهم  رّحب  حيث  الع�شاء،  اإىل  اللبناين 

وقطع  ا  خا�شً ترحيًبا  ال�شفدي  ف��ادي  ال�شيد 

على �صفهم قالًبا من احللوى. 

اليوم الثالث

بزيارات  حافالً  ك��ان  الثالث  اليوم  برنامج 

متحف  يف  كانت  البداية  وترفيهية.  تاريخية 

ال�شارقة للتاريخ الطبيعي والنباتي حيث جال 

الأولد يف ردهاته على مدى �شاعتني، وقارنوا 

بني ما�شي ال�شارقة وحا�صها، واختروا التنّوع 

عر  فوا 
ّ
وتعر املنطقة،  به  تزخر  الذي  البيئي 

العرو�ش التفاعلية على طرق ت�شكل ال�شحارى 

وتاأقلم احليوانات للعي�ش فيها.

ال�شارقة  متحف  يف  كانت  التالية  املحطة 

يف  نوعه  من  والفريد  الأول  يعد  الذي  العلمي 

دولة الإمارات العربية املتحدة، والذي يحتوي 

الأعمار وتغطي  تنا�شب جميع  على معرو�شات 

بطريقة  والفلك،  والأح��ي��اء  الفيزياء  جم��الت: 

قّدمت  ال��زي��ارة،  نهاية  ويف  ومب�شطة.  �شهلة 

اإىل  �شكر  كتاب  ال��ع��اق��وري  موؤ�ش�شة  رئي�شة 

مديرة املتحف ال�شيدة هناء ال�شويدي.

يف فرتة بعد الظهر، اإ�شتمتع الأولد بلحظات 

اأك��ر  يف  وال��رتف��ي��ه  بالت�شويق  حافلة  رائ��ع��ة 

وهي  الأو�شط  ال�صق  منطقة  يف  مائية  حديقة 

»درمي لند اأكوا بارك« يف منطقة اأم القيوين، 

التي يزورها يومًيا اأكرث من 7000 زائر. وقد 

النخيل  اأ�شجار  من  واح��ة  �شكل  على  �شممت 

الطبيعية  املعامل  من  الكثري  وت�شم  اخل�صاء، 

ب���اإدارة  اأك���رث م��ن 30 لعبة م��ائ��ي��ة، وه��ي  م��ع 

اأن  على  حر�ش  الذي  فرحات  مي�شال  اللبناين 

مي�شي الأولد وقًتا ممتًعا. 

دروع �سكر

الفندق  يف  �شاهر  ع�شاء  اأق��ي��م  امل�����ش��اء،  يف 

من  �شاهموا  الذين  ال�شيوف  من  ع��دد  ح�صه 

املوؤ�ش�شة  رئي�شة  اإىل  الرحلة،  اإجن��اح  يف  دبي 

»الغراند  األقى مدير  الع�شاء،  واأع�شائها. خالل 

اأوتيل« ال�شيد فادي اأبو رّحال كلمة رّحب فيها 

باأولد �شهداء اجلي�ش اللبناين والوفد املرافق 

�شمو  اإىل  بال�شكر  متوجًها  الإم���ارات،  دول��ة  يف 

القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 

الأمنيني  امل�����ش��وؤول��ني  وك��ل  ال�شارقة  ح��اك��م 

لالأولد  احلماية  لتاأمني  جاهدين  عملوا  الذين 

خالل اإقامتهم يف الإمارات.

اإدارة  كلمته  يف  �شكر  اأو�شي  ه��ادي  العقيد 

ال��ف��ن��دق وم��وظ��ف��ي��ه وف��ري��ق ال��ع��م��ل يف دب��ي 

يعّر  م��ا  ال���زي���ارة،  اإجن����اح  يف  مل�شاهمتهم 
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اآب/اأيلول

للموؤ�ش�شة  حمبتهم  عمق  ع��ن  تعبري  اأ���ش��دق 

ل�شهدائها  ووف��ائ��ه��م  اللبنانية،  الع�شكرية 

مذبح  على  ا  رخا�شً الأرواح  بذلوا  الذين  الأبرار 

اأن  اإىل  ولفت  وا�شتقالله.  و�شيادته  الوطن 

قيادة  تقدير  الكرمية هي حمط  املبادرة  هذه 

اجلي�ش واعتزازها، متوجًها بال�شكر اإىل موؤ�ش�شة 

العاقوري  �شبحي  ال�شهيد  امل��غ��وار  امل��ق��دم 

واأع�شاء، للت�شحيات اجل�شام يف �شبيل  رئي�شة 

اأبناء �شهداء اجلي�ش.

ثم قّدم العقيد اأو�شي درع قيادة اجلي�ش اإىل 

كل من: ال�شيد فادي اأبو رحال، والآن�شة نتايل 

�شاوول.

درع  العاقوري  ليا  ال�شيدة  قّدمت  بدورها، 

ال�شيد  رحال،  اأبو  فادي  ال�شيد  اإىل:  املوؤ�ش�شة 

الآن�شة  غ�شني،  ديانا  الآن�شة  العميل،  ح�ّشان 

الدكتور  ال�شيد جالل غنطو�ش،  �شاوول،  نتايل 

وزوج��ت��ه،  جن��ار  �شهيل  ال�شيد  ق��ب��اين،  و�شيم 

ال�شيد كرم كابو�ش، كما خ�ش�شت اللبنانيني: 

النائب الدكتور نبيل نقول، ال�شيد فادي 

ال�شيد  دب���ي(،  يف  البنوك  اأح��د  )م��دي��ر  غ�شن 

دب��ي(،  يف  نفطية  �صكة  )مدير  �شديد  م��روان 

رئي�ش بلدية �شهور ال�شوير اليا�ش اأبو �شعب، 

�شو�شو،  ب�شارة  ال�شيد  خزامي،  رميون  ال�شيد 

احل�شن،  اأح��م��د  ال�شيد  حم��ي��و،  ف���ادي  ال�شيد 

�شكاف،  خ��ّط��ار  ال�شيد  طعمه،  م��اري��و  ال�شيد 

�شباط،  طوين  ال�شيد  اإبراهيم،  ج��وزف  ال�شيد 

اخلوري  وال�شيد جورج  فاروج نريكيزي  ال�شيد 

على  �شكر  ع��رب��ون  ت��ق��دي��ر  ب����دروع  وزوج���ت���ه، 

م�شاهمتهم املادية الكرمية. 

اليوم الرابع

ل�شتك�شاف  الأخ���ري  قبل  م��ا  ال��ي��وم  خ�ش�ش 

ال�شارقة،  يف  تكرث  التي  املتاحف  من  املزيد 

 sharjah( اأو  البحري  ال�شارقة  متحف  ومنها 

فر�شة  ل��ل��زوار  يتيح  ال���ذي   )aquarium
الإمارات  دولة  يف  البحرية  البيئة  على  ف 

ّ
التعر

من  وا�شعة  طائفة  خالل  من  املتحدة  العربية 

ختام  ويف  وال��ن��ادرة.  املحلية  الأ�شماك  اأن��واع 

الزيارة، قّدمت اإدارة املتحف الهدايا الرمزية 

لالأولد والتقطت ال�شور التذكارية.

ع��ام �صطة  �شكر مل��دي��ر  زي���ارة  ك��ان��ت  ث��م 

التوّجه  قبل  الهديدي،  حميد  اللواء  ال�شارقة 

قدمية  اأ�شلحة  ي�شم  الذي  ال�صطة  متحف  اىل 

اأي�ًشا  الأولد  وح�شل  لل�صطة...  القدمي  والزي 

على هدايا رمزية. 

ال�شارقة  متحف  الأولد  زار  لح��ق،  وق��ت  يف 

ن�شاأة  تاريخ  يروي  الذي  الإ�شالمية  للح�شارة 

ال�شيد  مطعم  يف  الغداء  تناولوا  ثم  الإ���ش��الم، 

عاقوري  ال�شيدة  ف�شكرته  ال�شفدي،  ف��ادي 

درع  له  وقّدمت  ب��الأولد  الالفت  اهتمامه  على 

املوؤ�ش�شة، كما قّدم لهم ال�شيد توفيق الداعوق 

متوجهني  املطعم  ي��غ��ادروا  اأن  قبل  ه��داي��ا 

 DOLPHIN SHOW ع��ر���ش  حل�����ش��ور 

اإىل »دب����ي م��ول«  ث��م  ب����ارك دب����ي، وم���ن  يف 

للنافورة  ا  عر�شّ �شاهدوا  حيث  �شهرة  الأك��رث 

)FOUNTAIN SHOW( والتقطوا ال�شور 

اللبناين  دع��وة  لّبوا  امل�شاء،  ويف  التذكارية. 

مطعمه  يف  الع�شاء  اإىل  وزوجته  غنطو�ش  جالل 

 )MOULIN D’OR( الذهبية«  »الطاحونة 

قبل اأن يغادروا عائدين اإىل الفندق لتو�شيب 

اأمتعتهم ا�شتعداًدا للعودة اإىل الوطن.

اليوم اخلام�ض

ا 
ً
باكر اجلميع  اإ�شتيقظ  الأخ���ري،  ال��ي��وم  يف 

عائدين  الدويل  ال�شارقة  مطار  عر  وتوّجهوا 

وذكريات  بهدايا  حمّملني  الوطن،  ربوع  اإىل 

من دولة الإمارات ل متحوها الأيام، و�شكر من 

له  كان  من  ولكل  العاقوري  ملوؤ�ش�شة  القلب 

الف�شل يف اإ�شعادهم.

ال�سور من:

اأر�سيف املوؤ�س�سة
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اآب/اأيلول

بال�صوت واللحن والكلمة

يا جي�شنا

نحن نحبك

من البيال اإىل الأرز، ومن 

الفيا�شية اإىل طليا، جنوم 

وفوار�س جمعتهم منا�شبة 

غالية على قلوب اللبنانيني. 

الأول من اآب احتفل به 

فنانونا وحّيوا على طريقتهم 

�شياج الوطن وحماته.

جنوم تتوّهج يف البيال

يف حتية اىل اجلي�س

نان�صي  للواثق من نف�صه وقلبه قوي غنت 

خ�صبة  على  فرا�صة  بر�صاقة  متنقلة  عجرم 

ذيلت  جميلة  رق��ي��ق��ة  وب��ك��ل��م��ات  امل�������رح. 

عيده  يف  اجلي�ش  لتهدي  الغنائية  و�صلتها 

كل احلب والتقدير. 

اأجمل  م��ن  ب��اق��ة  يف  �صلطن  ك��ف��وري  وائ���ل 

بكل  ا 
ً
معتمر الع�صكرية  بالبزة  اأّداه��ا  اأغانيه 

فخر قبعة جمند يف اجلي�ش.

موعدها  جمددة  الزغبي  نوال  فعلت  ومثله 

اآب, معلنة مرة  مع الأحباء مبنا�صبة الأول من 

والت�صحية  ال�رف  ملوؤ�ص�صة  وفاءها  اأخ��رى 

والوفاء.

اأ�صيالً,  فار�ًصا  وجال  �صال  احلالين  عا�صي 

ومل يبِق اأحًدا على كر�صيه.

اإ�صمه  يكن  مل  ال��ذي  �صفري  �صمري  امللحن 

معلًنا يف الربنامج, غّنى من �صميم قلبه.

اجلمهور  فرن�صي�ش  ن��زار  ال�صاعر  وف��اج��اأ 

بق�صيدة رائعة.

املاي�صرتو ني�صان كان دينامو احلفل وقد 

تاألق جنًما بني كبار النجوم مقدًما كالً منهم 

بباقة من حلو الكالم.

اأما املاي�صرتو الذي قاد الفرقة املو�صيقية 

ولّون ال�صهرة فكان اإيلي العليا...

يف  اآب   2 �صهرة  اأج���واء  م��ن  بع�ش  تلك 

بكل  النجوم  فيها  اجتمعت  التي  البيال 

األقها ووهجها يف حتية اإىل اجلي�ش, تّوجت 

والتي  اجلي�ش  بعيد  اخلا�صة  ب��الأوب��ري��ت 

جمعت النجوم اأنف�صهم.

مقاعد ال�صالة فاق عددها الألفني, مل تكف 

اإ�صافة  ا�صتوجب  ما  احل�صور,  ل�صتيعاب 

التي  ال�صهرة  بدء  قبيل  الكرا�صي  من  عدد 

وعائالتهم  ال�صباط  من  كبري  ع��دد  ح�رها 

احلفل  واكبت  الإع��الم  و�صائل  ومدعّويهم. 

)برنامج  الغد  �صوت  اإذاع��ات  وبّثت  الكبري 

يا رميا للزميلة رميا جنيم( وميلودي اإف. اإم 

واجلر�ش مقابالت مع الفنانني الذين اأحيوه. 

بت�صويره   MTV�ال حمطة  ان��ف��ردت  بينما 

كامالً مبواكبة املخرج كميل طانيو�ش. 

العمر  ليايل  من  ليلة  بحق  كانت  باخت�صار 

خاللها  واأع���رب  ب�صخاء,  الفرح  فيها  فا�ش 

اللبنانيني  ق��ل��وب  يف  يجي�ش  عما  فنانونا 

وافتخار  اللبناين  للجي�ش  ووجدانهم من حب 

به.

3 اآب مل يكن اأقل األًقا يف البيال, واإن كان 

ا�صكندر حماًطا  الوحيد.  ا�صكندر جنمه  حممد 

واأرق�ش  الليل  األهب  املو�صيقية  بفرقته 

اإىل نحو  ال��ذي��ن و���ص��ل ع��دده��م  احل��ا���ري��ن 

1500 �صخ�ش من الع�صكريني وعائالتهم.
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غناء وحفالت
نوادي ال�شباط

مدى  على  توالت  الرائعة  الأج��واء 

كانت  البيال,  حفلتي  فقبل  اأيام, 

عدة  نظمت  قد  اجلي�ش  قيادة 

فنانون  اأحياها  اأخ��رى  حفالت 

كبار.

ففي نادي ال�صباط يف الريزة �صهر عدد كبري من ال�صباط وعقيالتهم مع 

نقول الأ�صطا وفرقته املو�صيقية.

بينما �صهر اآخرون مع زين العمر وفرقته يف املجمع الع�صكري - جونية. 

واأحيا غدي حفلة نادي ال�صباط يف جونيه.

من  كل  اأحياها  فقد  املنارة   - املركزي  الع�صكري  النادي  حفلة  اأم��ا 

الفنانني, جميد الرمح, �صادي قرقماز و�صاريا.

يف املقابل ا�صتمتع قا�صدو نادي ال�صباط يف الأرز برفقة الفنان روين 

ك�صار وفرقته املو�صيقية.

ويف نادي �صباط رياق, اأحيا الفنان رفيق خويري �صهرة عامرة.
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...ونوادي الرتباء

الأج��واء  تكن  مل  الرتباء  ن��وادي  يف 

املركزي  النادي  ففي  بهجة.  اأقل 

الرتباء  ا�صتمتع  الفيا�صية  يف 

جميلة  ب��اأوق��ات  وعقيالتهم 

ب��رف��ق��ة ال��ف��ن��ان��ني: رام���ي 

ح�صني, هالة توما ووديع ال�صيخ.

ويف طليا - البقاع �صهر الرتباء اإىل �صاعة متاأخرة من الليل مع الفنانني 

ح�صن يزبك و�صوقي عوا�صة وكارين.

اأما يف نادي الرتباء املركزي - ال�صمال فكانت لرامي ح�صني اإطاللة 

اأخرى ملنا�صبة عيد اجلي�ش, كما �صارك يف اإحياء احلفلة 

ال��ف��ن��ان��ون ق��ا���ص��م رب��اح 

ووائل نور 

ووردة.
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غناء وحفالت
اأوبريت جي�س لبنان واأعمال اأخرى

التي عر�صت على خمتلف  اأوبريت جي�ش لبنان 

مبنا�صبة  الإذاع��ات  وبثتها  التلفزيون  �صا�صات 

كبار  من  ع��دد  فيه  �صارك  عمل  اجلي�ش,  عيد 

الفنانني واملمثلني والإعالميني.

كلمات الأوبريت لل�صاعر نزار فرن�صي�ش واللحن ل�صمري �صفري, و�صارك يف الغناء: عا�صي 

احلالين, نوال الزغبي, نان�صي عجرم, وائل كفوري, �صمري �صفري, اأما اإخراج الفيديو كليب 

فحمل توقيع وليد نا�صيف.

الفنانون  قدمها  اللبناين,  للجي�ش  والتقدير  باحلب  تنب�ش  معايدة  جاء  الأوبريت 

ومعهم عدد من الوجوه الفنية والإعالمية من بينهم: ني�صان, و�صام ال�صباغ, كارمن 

التلفزيونية  اإيلي م�صنتف ومقدمة الربنامج  ال�صلة  لب�ش, با�صم مغنية, وبطل كرة 

اأنابيال هالل والدكتور نادر �صعب.

ا يحمل توقيع »اللبنانيون« 
ً
اإىل الأوبريت عر�صت حمطات التلفزة �ريًطا موؤّثر

وهو تكملة حلملة »يف القلب يا وطن« التي نفذتها جمموعة من ال�صباب خالل 

حرب نهر البارد, وظل ال�ريط اخلا�ش بها يعر�ش فرتة طويلة.

اإىل ذلك حمل املطرب الكبري وديع ال�صايف ثقل ال�صنني واإرثه الفني الغني 

اإىل الفوج املجوقل حيث �صور بدوره اأغنية خا�صة بعيد اجلي�ش.

�صا�صات  على  عر�صت  باملنا�صبة  اأغ��اٍن  ع��ّدة  التوجيه  مديرية  واأنتجت 

ا  املحطات التلفزيونية, كما اأنتجت حمطة ال�MTV  فيديو كليب خا�صً

باملنا�صبة.

الإذاعات واكبت الأول من اآب بكثري من احلب ومتيزت الفوا�صل التي 

بّثتها الزميلة رميا جنيم عرب برناجمها على �صوت الغد. بينما خ�ّص�صت امليلودي اإف 

اإم م�صاحة كبرية من البث عرب »هوا بريوت« للزميلني �ربل �صعاده و�صنا ن�ر, و�صواه من 

الربامج, لعيد اجلي�ش, كذلك بثت الإذاعات الأخرى اأغاين ومواد 

منوعة من وحي املنا�صبة.
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اإعداد:

جان د�رك �أبي ياغي

ندين �لبلعة

وح�ضوره،  �ضليمان  مي�ضال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  فخامة  برعاية 

ج 
ّ
اإحتفلت جامعة �ضيدة اللويزة  - زوق م�ضبح - بيوبيلها الف�ضي وتخر

الرتبية  وزيري  ح�ضور  يف   ،2012  -  2011 الدرا�ضية  لل�ضنة  الطالب 

م��روان  العميد  والبلديات  والداخلية  دي��اب  ح�ضان  العايل  والتعليم 

واأ�ضاتذتها،  اجلامعة  رئي�س  املرميية،  للرهبنة  العام  الرئي�س  �رشبل، 

وتربوية،  وثقافية  وع�ضكرية  وروحية  ونيابية  �ضيا�ضية  و�ضخ�ضيات 

اإ�ضافة اىل اأهايل اخلريجني.

اأكد  الذي  اجلمهورية  لرئي�س  كلمة  الإحتفال  تخلل 

من  �ضعبه  ن�ضال  ثمار  لبنان  ليقطف  ح��ان  ال��وق��ت   اأن 

عليها  تت�ضارع  �ضاحة  كونه  من  وليخرج  والدميوقراطّية،  احلرّية  اأجل 

الأمم اأو �ضاحة جتارب لالأ�ضدقاء والأ�ضقاء ويعود جامعة ال�رشق الأو�ضط 

وم�ضفاه، ور�ضالة �ضالم وحوار وثقافة وحمّبة.

لبنان هو ر�ضالة حرية وعي�س م�ضرتك، ودعا كل فرد  اأن  و�ضدد على 

من اأفراد املجتمع وكل مكون من مكونات الدولة والوطن اإىل اأن يتحّمل 

م�ضوؤولياته يف هذه املرحلة املف�ضلية من تاريخنا.

جوازات  اجلامعية  وال�ضهادات  الخت�ضا�ضات  ت�ضكل  ل  اأن  يف  واأم��ل 

بالوطن  للت�ضبث  تاأ�ضريات خروج للهجرة والغرتاب بل حافًزا  اأو  �ضفر 

وعدم بيع الأر�س التي ورثناها عن الأجداد، موؤكًدا اأن الدولة �ضتم�ضي 

من  البحرّية  مناطقنا  تختزنه  ما  ا�ضتثمار  اإىل  الآيلة  الإج��راءات  يف  قدًما 

ثروات طبيعّية، واإقرار م�رشوع قانون الالمركزّية الإدارّية، اإىل غريها من 

امل�ضاريع املحّفزة للنمّو القت�ضادي ولالإمناء املتوازن للمناطق...

الأب  اجلامعة  رئي�س  ق��ّدم  اخلريجني،  على  ال�ضهادات  توزيع  وقبل 

وليد مو�ضى اإىل الرئي�س �ضليمان هدية تذكارية عربون �ضكر وتقدير.

جامعة �للويزة

حتتفل بيوبيلها �لف�ضي

وكلمة للرئي�س �ضليمان

يف �ملنا�ضبة

يف  واأث��ره��ا  اللبنانية  ال�ضحافية  »املنابر 

والأخ���رية  ال�ضاد�ضة  ال��ن��دوة  ه��ي  النه�ضة« 

اجلامعة  نّظمتها  �ضهرية  ن��دوات  �ضل�ضلة  من 

 )AUST( والتكنولوجيا  للعلوم  الأمريكية 

يف  النه�ضة«  ع�رش  يف  لبنان  »اأث���ر  ب��ع��ن��وان: 

تركوا  لبنانيني  عرب  الع�رش  ذلك  على  اإ�ضاءة 

ب�ضمة يف تلك املرحلة.

ت��ن��اول��ت ال����ن����دوات اأث�����ر ال��ل��ب��ن��ان��ي��ني يف 

النه�ضوي  الفكر  ويف  م�رش،  ويف  الأمريكَتني، 

اللبنانيات  على  ال�ضوء  �ضّلطت  كما  القومي، 

الأجنبية،  اللغات  يف  واللبنانيني  الرائدات 

ف�ضالً عن املنابر ال�ضحافية. 

ح�رش الندوة الأخرية جمع من 

منيف  الدكتور  واأداره��ا  والأدب  الثقافة  اأهل 

�ضعيد  لفا�ضل  بقول  ا�ضت�ضهد  الذي  مو�ضى 

اأن تكون  ال�ضحافة هي حرية قبل  »اإن  عقل: 

مهنة، وهي ر�ضالة قبل اأن تكون جتارة وهي 

مثل اأعلى قبل اأن ت�ضتحيل مادة«. واعترب اأن 

خال�ضة  لبنانية  �ضحافة  هي  لبنان  »�ضحافة 

وتدافع عن  دافعت  عربية خمل�ضة،  و�ضحافة 

وا�ضتقالله  وق�ضاياه  والوطن  الكيان  لبنان 

العرب يف قوميتهم  تدافع عن  مثلما  وحريته 

وحركاتهم الإ�ضتقاللية ون�ضالهم �ضد املحتل 

وامل�ضتعمر«. 

ن��ق��ي��ب امل��ح��ام��ني الأ���ض��ب��ق ع�����ض��ام ك��رم 

والأدي��ب...  »املك�ضوف  مدر�ضتي  عن  حتّدث 

اإىل  فاأ�ضار  اللدودتان«،  املدر�ضتان 

برزتا  اللتني  ال�ضحيفتني  هاتني  اأن 

»امل�ضتوى  اتبعتا  الع�رشين  القرن  بدايات  يف 

الأدبي الأنيق، فكانتا نادًيا اأدبًيا راقًيا«. 

النه�ضة  يف  »امل��ع��ر���س«  جملة  دور  وع��ن 

اأن  اإىل  فاأ�ضار  م�ضّلم،  اأني�س  الدكتور  حتّدث 

اإب��ان  يف  ال��ي��ه،  ا�ضتند  مرجًعا  كانت  املجلة 

مرحلة الإنتداب الفرن�ضي، معظم الباحثني يف 

اللبنانية، وكانت افتتاحيات مي�ضال  ال�ضوؤون 

الإجت��اه��ات  اإىل  الطريق  تنري  بو�ضلة  زك��ور 

الوطنية والقومية وحتى الإ�ضرتاكية بعيًدا من 

املنحى الطائفي، و�ضكلت مدر�ضة حقيقية يف 

عامل ال�ضحافة احلرة. 

ع��ن �ضحيفتي  كبا حت��ّدث  اإم��ي��ل  ال��دك��ت��ور 

»احلكمة« و»الربق« واحلركة الأدبية يف القرن 

AUST ملنابر �ل�ضحافية �للبنانية و�أثرها يف ع�رص �لنه�ضة« يف جامعة�«



مي�ضال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  برعاية 

���ض��ل��ي��م��ان اإخ��ت��ت��م��ت ج��ام��ع��ة ���ض��ي��دة ال��ل��وي��زة 

العام  ام��ت��داد  على  نظمت  ال��ت��ي  الن�ضاطات 

عقل،  �ضعيد  ال�ضاعر  ولدة  مئوية  ملنا�ضبة 

وذلك يف مهرجان اأقيم يف ق�رش الأون�ضكو.

ح�رش الإحتفال وزير الثقافة غابي ليون ممثالً 

ن��واب،  وزراء،  واحلكومة،  اجلمهورية  رئي�ضي 

العميد  اجلي�س  ق��ائ��د  ممثل  دب��ل��وم��ا���ض��ي��ون، 

الأمن  عام قوى  مدير  اأنطوان جنيم، ممثل 

ممثل  الطبيلي،  دي��ب  العميد  ال��داخ��ل��ي 

مدير عام الأمن العام املقدم ربيع ق�ضب، 

�ضعراء، اأدباء، ورجال دين. 

ج��اءوا  �ضعراء  الإح��ت��ف��ال  يف  ���ض��ارك  كما 

خ�ضي�ًضا من خمتلف الدول العربية: ال�ضاعر 

كوليت  الأدي��ب��ة  م�رش،  من  �ضو�ضة  ف��اروق 

حممود  حيدر  ال�ضاعر  �ضوريا،  من  خ��وري 

من الأردن، ال�ضاعرعبد الرحمن اجلديع من 

اإىل  بالإ�ضافة  ال�ضعودية،  العربية  اململكة 

ال�ضاعر جورج �ضكور من لبنان.

ثم  اإفتتاًحا،  اللبناين  الوطني  الن�ضيد 

فكلمة  نعمه،  ليال  الإحتفال  يفة 
ّ
عر كلمة 

ل�ضوؤون  اجلامعة  رئي�س  نائب  من  ترحيبية 

�ضهيل  الأ�ضتاذ  العامة  والعالقات  الثقافة 

»ظاهرة  الكبري  ال�ضاعر  اعترب  ال��ذي  مطر 

 يف التاريخ، رجل 
ّ
ا�ضتثنائية وعاملية: مل مير

واأ�ضدقاوؤه  هو  احتفل  عقل،  ك�ضعيد  عبقري 

ت�ضّفى،  ال��رج��ل،  ه��ذا  امل��ئ��وي...  ميالده  بعيد 

خالل مئة �ضنة، ليتحّول اإىل مرايا حبٍّ وطفولة 

يرتفع  عقل،  �ضعيد  اليوم،  وجمال...  وقدا�ضة 

ل  ب��ردويٍن  ونهر  خالدة،  لبنانية  اأرزًة  �ضاخًما، 

ين�ُضب، وك�ضنني اأو زحلة قامًة ل تنحني«.

هذا  حتاكي  اأبياًتا  �ضاعر  كّل  نظم  ذلك،  بعد 

�ضخ�ضية  خ��ربة  م��ن  اإن��ط��الًق��ا  الكبري،  ال�ضاعر 

توّجه  اإن �ضعيد عقل بدوره  عا�ضها معه، حيث 

التي  الدول  واإىل  منهم  واحد  كّل  اإىل  زمانه  يف 

ينتمون اإليها.

عن  وثائقي  فيلم  عر�س  اللقاء  تخّلل  كما 

الن�ضاطات التي اأجريت خالل املئوية يف اجلامعة 

واإن��ت��اج  ب��و هدير  اإع���داد ماجد  م��ن  وخ��ارج��ه��ا، 

املن�ضاآت ال�ضمعية والب�رشية يف اجلامعة، اإ�ضافة 

اإىل وقفات فنية مع الفنان وديع ال�ضايف الذي 

ال�ضاعر  كلمات  من  الأه���وال«  رّد  »رب��ي  اأن�ضد 

يف  حرب  غيتا  للفنانة  وم�ضاركة  عقل،  �ضعيد 

من  الزهور«،  »زه��رة  بعنوان  لل�ضاعر  ق�ضيدة 

اأحلان جوزف خليفة.

كلمة زحلة، األقتها النجمة جنوى كرم نيابة عن 

وعكة  ب�ضبب  تغّيب  الذي  الرتك  فوؤاد  ال�ضفري 

�ضحية غاب بعدها بهدوء، والتي جاء فيها: »من 

 مئة �ضنة على ولدته 
ّ
ِنَعم اهلل على اإن�ضان اأن متر
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الع�رشين، فاأ�ضار اإىل اأن ال�ضحيفتني تت�ضابهان 

يف »احلر�س على ما ي�ضمى باخلبطة ال�ضحافية 

مفاجئة  اإع��الم��ي��ة  م���ادة  ط���رح  يف  وؤ 
ّ
ال��ت��ج��ر اأي 

والأح��داث  الرتيبة  يومياته  من  القارئ  تخرج 

املت�ضابهة الباعثة على ال�ضاأم«.

كرم  فتناول  نا�ضيف  اليا�س  الدكتور  اأم��ا 

ملحم كرم بني »الف ليلة وليلة« و»العا�ضفة« 

»العا�ضفة«  ملحم كرم يف  كرم  »تناول  فقال: 

احلياة ال�ضيا�ضية يف لبنان واحلياة الإقت�ضادية 

وت��اأث��ري  اللبن�انيي�ن  وع����ادات  والإج��ت��م��اع��ي��ة 

اأن  فا�ضتط�اع  الإجتماعية،  احل��ي��اة  يف  امل���راأة 

مبناحيها  اللبناني�ة  احلياة  على  ال�ض�وء  يلقي 

والإجتماعية والق��ت�����ض��ادي��ة  ال�ضيا�ضية 

ا فيها وناقًدا جريًئا لرجال
ً
وكان موؤثر

ال�ضيا�ضة والدين«.
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وهو على قيد احلياة... ومن ِنَعِم اهلل على وطن 

ة يف التاريخ ُيحَتَفل مبئوية 
ّ
الأرز اأنه لأول مر

مبدع وهو ما زال بيننا، هذا املبدع هو ال�ضاعر 

ال�ضاعر  كرم  هّناأت  ثم  عقل«.  �ضعيد  الكبري 

ولبنان  »اأجنبته  التي  زحلة  وهّناأت  مبئويته، 

الذي اأبدعه«. 

�ضيدة  جامعة  رئي�س  مع  فكان  اخلتام،  اأما 

اللويزة الأب وليد مو�ضى، الذي �ضكر �ضعيد 

ي�ضاهى،  ل  جمالً  »ال�ضعر  اأعطى  ملا  عقل 

واأعطى لبنان جمداً ل ُيوازى به جمد، واأعطى 

جامعة �ضّيدة اللويزة، اإرًثا ل يعادله اإرث«.

مي�ضال  العماد  الرئي�س  فخامة  �ضكر  كما 

»ب��روح  الحتفال،  ه��ذا  رع��ى  ال��ذي  �ضليمان 

دولة  وحّيا  وامل�ضوؤولية«...  والوطنية  املحّبة 

امل�ضوؤولني  وجميع  ال���وزراء،  جمل�س  رئي�س 

وامل���ق���ام���ات واجل��م��ع��ي��ات وامل��وؤ���ض�����ض��ات 

جامعة  �ضاركوا  الذين  والفّنانني  وال�ضعراء 

�ضّيدة اللويزة هذا الحتفال. 

عربون �ضكر وتقدير قّدمت اجلامعة دروًعا 

تقديرية لكّل من �ضارك يف هذا الإحتفال، كما 

قّدم الر�ضام برنار رّنو للجامعة  لوحة لل�ضاعر 

�ضعيد عقل، والتقطت ال�ضور التذكارية.

AUST �حفل تخريج طالب ال

�لعماد قهوجي:

»�ملطلوب من جميع �للبنانيني

�أن يكونو� �رصكاء يف م�ضرية �لإنقاذ«

ب��ح�����ض��ور ال���ل���واء ال��رك��ن عبد 

ال���رح���م���ن ���ض��ح��ي��ت��ل��ي مم��ث��الً 

ق���ائ���د اجل��ي�����س ال���ع���م���اد ج��ان 

الر�ضمّيني  من  وع��دد  قهوجي، 

اجلامعة  احتفلت  والفاعليات، 

والتكنولوجيا  للعلوم  الأمريكية 

يف لبنان )AUST( بتخريج نحو 

700 من طالبها يف جمّمع البيال 

- بريوت. 

تخلل احلفل كلمة للواء الركن 

اأّن  على  ���ض��ّدد  ال��ذي  �ضحيتلي 

ثوابتها  عن  تتنازل  لن  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

يحاول  من  كل  مع  تتهاون  ول��ن  وم�ضّلماتها 

النيل من مهمتها الوطنية.

�ضعوره  ع��ن  بالتعبري  كلمته  ا�ضتهّل  واإذ 

بالفرح لروؤية جيل جديد من ال�ضبان وال�ضابات 

جني... اأ�ضار اإىل اأن املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية 
ّ
املتخر

الأف�ضلية  والتدريب،  والبحث  الإع��داد  تعطي 

الأوىل يف ال�ضلم واحلرب، ويف خمتلف الظروف.

وقال: »اإن من يّطلع على الوقت الطويل الذي 

والتعليم  التدريب  مل�ضائل  اجلي�س  �ضه 
ّ
يكر

كيف  بالتاأكيد  ي�ضتغرب  �ضوف  والدرا�ضات، 

يكون لهذه املوؤ�ض�ضة اأن تتمّكن من اجلمع بني 

تلك، واملهمات العمالنية الكثيفة امللقاة على 

كّل  يف  بها  القيام  على  ت��داأب  والتي  عاتقها، 

يوم، ويف كل منطقة من مناطق الوطن.

اإن حالنا هي حال املزارع الذي يعتني بحقله 

من  اأه��ّم  ال��زرع  اأن  ح�ضابه  ويف  م�ضتمر  ب�ضكل 

الذي يالزم  الباحث  العامل  احل�ضاد، وهي حال 

نتائج  اأن  يقينه  ويف  عمله،  وم��رك��ز  خمتربه 

يف  حمطة  اإلّ  هي  ما  والأب��ح��اث،  التح�ضريات 

واأ�ضمل،  اأكرب  هو  ملا  الدائم،  الإع��داد  م�ضرية 

واأكرث فائدة للجميع«.

العربّية  املو�ضيقى  ن�ضاأة  يف  املو�ضيقّية  الرتاثات  »دور  عنوان  حتت 

القد�س–  الروح  جامعة  يف  املو�ضيقى  كلية  نظمت  وتطّورها«،  املتقنة 

ا دولًيا يف قاعة 
ً
الك�ضليك بالتعاون مع املجمع العربي للمو�ضيقى موؤمتر

الدكتورهادي  الأب  الثاين، يف ح�ضور رئي�س اجلامعة  البابا يوحنا بول�س 

حمفوظ، رئي�ضة املجمع العربي للمو�ضيقى الدكتورة رتيبة احلفني، عميد 

الكلية الأب الدكتور يو�ضف طنو�س، الأمني العام للجامعة الأب الدكتور 

واأ�ضاتذة  والباحثني  املو�ضيقيني  من  كبري  وع��دد  طقة،  اأب��و  مي�ضال 

املو�ضيقى يف اجلامعة وطالّبها. 

�ضارك يف املوؤمتر نخبة من املتخ�ض�ضني اللبنانيني 

اإىل  يومني  م��دى  على  ق 
ّ
وت��ط��ر والأج��ان��ب، 

املو�ضيقى  تطّور  هي:  اأ�ضا�ضية  حماور  خم�ضة 

املو�ضيقات  تاريخها،  خ��الل  املتقنة  العربية 

الرتاثّية العربية، املو�ضيقات الدينّية الرتاثّية يف املنطقة العربّية، دور 

املو�ضيقات الرتاثّية يف جتديد املو�ضيقى العربّية ودور املوؤ�ّض�ضات يف 

احلفاظ على الهوّية املو�ضيقية العربّية امُلتقنة والرتاثّية.

موؤمتر مو�ضيقي وجائزة دولية يف جامعة �لروح �لقد�س - �لك�ضليك



اإىل  ًقا 
ّ
متطر جني 

ّ
املتخر الطالب  اإىل  وتوّجه 

الأو����ض���اع ال��راه��ن��ة، وق���ال: »ع��ل��ى ال��رغ��م من 

والمتحانات،  ب��ال��درو���س  الطويل  ان�ضغالكم 

من  حولكم  يجري  مبا  دراي��ة  على  اأنكم  �ضك  ل 

منها،  ال�ضيا�ضية  وم�ضاكل،  واأح��داث  تطّورات 

والأمنية والقت�ضادية والجتماعية. لكن اعلموا 

باأن ما يح�ضل لي�س بالأمر اجلديد 

التجارب  اأثبتت  وقد  لبنان،  على 

الوطن  هذا  قدرة  كلها،  املا�ضية 

على ال�ضمود يف وجه الرياح، وعلى 

تلو  ة 
ّ
امل���ر كبواته،  م��ن  النهو�س 

الياأ�س  يت�ضّلل  اأن  فحذاِر  الأخ��رى. 

من  وق���ت  اأي  يف  نفو�ضكم  اإىل 

لكم،  والغد  احلا�رش  لأن  الأوق���ات، 

الآم��ال  املواطنون  يعقد  وعليكم 

جي�س  اإىل  نظرتكم  يف  اأم��ا  الكبار. 

بالدكم، فكونوا على ثقة تاّمة باأنه �ضيبقى قوًيا 

بتما�ضكه والتزامه الثوابت الوطنية والع�ضكرية، 

�ضيبقى  وب��ال��ت��ايل  ح��ول��ه،  ال�ضعب  وبالتفاف 

و�ضيادته  ال��وط��ن  ل��وح��دة  الأك��ي��دة  ال�ضمانة 

وا�ضتقالله...«.

واأ�ضاف قائالً: »من 

بالن�ضبة  ج��ًدا  امل���وؤمل 

اإلينا، ما ت�ضهده البالد 

من  املرحلة،  ه��ذه  يف 

اأزمات �ضيا�ضية حاّدة 

ق�ضايا  م��ع  تتقاطع 

ومعي�ضّية  اجتماعية 

وم��ط��ل��ب��ي��ة ���ض��ائ��ك��ة، 

يف ح���ني ي��ع��م��د ه��ذا 

اإىل  ذاك  اأو  الفريق 

تو�ضيف الأمور وطرح 

احل��ل��ول م��ن زاوي��ت��ه 

ال��ت��ي تلبي  اخل��ا���ض��ة 

ل  ال��ذات��ي��ة،  م�ضاحله 

التي ت�ضب يف خدمة  العامة  الوطنية  امل�ضلحة 

البع�س  يجاهر  املعمعة،  هذه  ظّل  ويف  اجلميع. 

بتوجيه �ضهامهم اإىل املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية التي 

الوطنية  والإرادة  القانون  من  دوره��ا  ت�ضتمّد 

اجلامعة، لكنها لن تتنازل قيد اأمنلة عن ثوابتها 

وكرامة  بهيبتها  امل�ّس  تقبل  اأو  وم�ضلماتها، 

ع�ضكرييها، وهي �ضرتف�س اأي حماولة للنيل من 

مهمتها الوطنية، ولن تتهاون مع كل من يحاول 

جميع  من  واملطلوب  املهّمة،  لهذه  �س 
ّ
التعر

اللبنانيني على اختالف مواقعهم وم�ضتوياتهم 

اأن يكونوا �رشكاء يف م�ضرية الإنقاذ...«.

الهيئات  واإىل  اجلامعة،  رئا�ضة  اإىل  توّجه  ثم 

الأكادميية والرتبوية والإعالمية والإدارية فيها، 

بالتحية والتقدير، واإىل املتخرجني بالتهنئة... 

اأي منا لن تظهر ولن  وختم بالقول: »اإن قيمة 

يف  واإمكاناتنا  اإراداتنا  تت�ضافر  حني  اإلّ  تفيد، 

اإليه،  الإنتماء  �رشف  اأك�ضبنا  الذي  الوطن  خدمة 

واأعطانا الكثري الكثري من نعمه وخرياته. هكذا 

ون�ضّلم  الأم��ان��ة  ن�ضون  وهكذا  اأوف��ي��اء،  نكون 

ال�ضعلة لالأجيال«.

اجلامعة  لرئي�ضة  كلمة  اأي�ًضا  الإحتفال  تخّلل 

قائد  اإىل  تقديرّية  درع  وتقدمي  �ضقر  هيام 

اجلي�س ت�ضّلمها ممثله اللواء الركن �ضحيتلي.
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جامعات واأ�صداء

اآب/اأيلول

يف اإطار اآخر، منح رئي�س اجلامعة الأب الدكتور هادي حمفوظ جائزة 

   CIRAME املركز الدويل لالأبحاث يف ال�ضوؤون الإدارية والإقت�ضادية

معني  الربوف�ضور  العلمية  للبحوث  الوطني  للمجل�س  العام  لالأمني 

يف  التجارية  والعلوم  الأعمال  اإدارة  كلية  نظمته  حفل  خالل  حمزة، 

اجلامعة، يف ح�ضورعدد من الباحثني واأع�ضاء جمل�س اجلامعة وطالب 

الدكتوراه واملا�ضرت.
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اآب/اأيلول

ت�أمالت

بقلم:

العقيد الركن ح�سن جوين

�شوكـُة الوطن   التي ال ُتك�رسكلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان
الع�شكريني،  ندَّعي نحن  ل 

اأن  ال��رت��ب،  خمتلف  م��ن 

يف  ال��ت��ح��ق  ق��د  جميَعنا 

تدّفق  ب�شبب  اجلندية 

امل�������ش���اع���ر ال���ط��ن��ي��ة 

ب�����داخ�����ل�����ه... ك���م���ا ل 

اىل  �شارعنا  اأننا  نّدعي 

الل���ت���ح���اق مب��ع�����ش��ك��رات 

نداء  �شماعنا  ف�ر  التدريب 

ال���اج��ب »ه��ل��م���ا ل��ل��دف��اع عن 

حال  يك�ن  قد  ذل��ك  اأّن  مع  ال���ط��ن«، 

البع�س مّنا ولكنه بالتاأكيد لي�س حالنا جميعاً.

ال�شياق  اأخرى يف  َة حقيقة  ثمَّ الت�شليم بها، لكن  تلك حقيقةٌ ل بد من 

اأجله  من  والتفاين  ال�طن  حمبة  كاأ�َس  ب 
َّ
نت�رش بداأنا  قد  اأننا  هي  عينه 

قطرة،  قطرة  نف��َشنا  �شقت  ك�ؤو�ٌس  بل  كاأ�ٌس  اجلي�س،  يف  التحقنا  مذ 

نتيجة ذلك  نبَتت  وقد  احلديثة.  الري  الزرع يف عملية  ُي�شقى  كما  متاماً 

يف  وطني  وعي  تك�ين  اىل  اأدت  التي  ال�شادقة  ال�طنية  امل�شاعر  بذور 

وجدان كل منا، وت�شكلت فينا �شخ�شياٌت جديدة طغت على �شخ�شياِتنا 

اأن  بعد  الع�شكرية  امل�ؤ�ش�شة  اىل  الإنتماء  بفعل  حت�َّلت  التي  ال�شابقة، 

والت�شحية  ال�رشف  من  رحيًقا  جذعها  خاليا  خمتلف  يف  ن�رَش  لقاًحا  ت  تلقَّ

اأثناء عملية  وال�فاء... متاًما كما تتح�ل الأ�شجار عندما يتم تلقيحها يف 

ن�ع  حتاكي  جذعها  من  جديدة  اغ�شاًنا  اللقاُح  ذلك  فُينبت  التطعيم 

َحت به. الطعم الذي ُلقِّ

هكذا ن�شبح، نحن الع�شكريني، كب�شتاٍن مرتا�سٍّ من ال�شجار املنتظمة 

التي تنتمي اإىل عائلٍة واحدة، بعد اأن مّت تطعيمها برحيق ال�طنية علًما اأّن 

لكّل منها جذًعا خمتلًفا نبت يف تربٍة خمتلفة، ذلك ه� مفه�م الن�شهار 

ال�طني الذي نعي�ُس روحيته ونذوب فيه ف�ر التحاقنا يف اجلي�س �شباًنا 

قادمني من خمتلف اأنحاء ال�طن.

نتيجة هذا التح�ل يف �شخ�شياتنا، فاإن اأم�ًرا كثرية يف اأدبياتنا تتغري، 

فتطغى رتبنا على اأ�شمائنا، ويطغى لبا�شنا املرقط على لبا�شنا املدين.

وامل�اقع  وامل��راك��ز  الثكنات  يف  م�شاجعنا  فت�شبح  تتغري،  منازلنا 

البلدات  الع�شكرية، القريبة منها والبعيدة، بدلً من ال�شقق والأبنية يف 

والقرى والحياء.

عائلُتنا ال�شغرية تكرب من ثالثة اأو اأربعة اأ�شقاء و�شقيقات اإىل ع�رشات 

الأل�ف بل ما يف�ق ذلك بكثري.

وطنية،  قيادة  لت�شبَح  تتبدد  فاإنها  وج��دت،  اإن  منا،  كّل  مرجعيات 

�شقفها العلم اللبناين، بدلً من روؤ�شاء الع�شائر اأو الكبار يف العائالت او 

فت�ات الأحياء او زعماء الط�ائف واملذاهب...الخ.

�شاعة  على  فت�شبط  تتغري  الي�مي  وعملنا  ون�منا  نه��شنا  م�اقيت 

ال�طن ال�حيدة، بدلً من �شاعات اأخرى تدور عقاربها على حماور اإقليمية 

ودولية.

معايري الكرامة تتغري كما معاين احلياة التي ت�شتحق ان ُتعا�َس ب�رشٍف، 

ال�طن  ق�شية  اأمام  ال�رشف  �شاحات  يف  ترُخ�ُس  عينه  ال�قت  يف  ولكنها 

وم�شتقبله.

حتى طريقة عي�شنا واأ�شل�ب حياتنا، نربات اأ�ش�اتنا، مفردات كالمنا، 

اإلقاء التحية على الآخرين، كّل ذلك يتغري.  تفاعلنا مع حميطنا، طريقة 

فال جمال للتمّلق يف خماطبة الآخرين ول مراوغة يف التعامل معهم، اإلتزاٌم 

جتاه  ولطٌف  جدية  امل�قف  ي�شت�جب  حيث  جديةٌ  وامل�اعيد،  الكالم  يف 

من ي�شتحقه.

باخت�شار، فاإّن كل �شيء فينا يتغري، حتى اإّننا منيُل اىل اعتبار اأنف�شنا 

وه�  باملدين،  منا  لي�س  من  كل  ن�شّمي  عندما  ا  خ�ش��شً اآخر،  جن�ٍس  من 

اأ�شحاب املناقبية الع�شكرية، وذلك متيُّزاً  لي�س مثلنا نحن الع�شكريني 

ًزا، هذا يف قرارة اأنف�شنا ورمبا يف لوعينا. ولي�س حتيُّ

اإمنا انتقلنا من عبثية احلياة  اأننا حني التحقنا يف اجلي�س،  كما ون�شعر 

من  التهرب  من  العام،  والنظام  الإن�شباط  عامل  اإىل  وف��شاها  املدنية 

لها بالكامل، من �شعف احلياء واخلجل اىل ال�شجاعة  امل�ش�ؤولية اىل حتمُّ

الأدبية، من الرتّدد اىل الإقدام، من التذمر والتاأفف اإىل حتمل امل�شقات... 

هكذا نحن مع�رش الع�شكريني بكل فخٍر وت�ا�شٍع واعتزاز.

ال�طن  م�شاحة  على  املنت�رشة  املرقطة،  البذًّات  مع�رش  نحن  هكذا  نعم 

من اأق�شى ال�شمال اإىل اق�شى اجلن�ب ومن اأطراف املياه الإقليمية اإىل 

اأطراف احلدود.

�شع�ر  نحتكر  ول  املدنيني،  من  اأك��ر  وطننا  نحب  اأننا  ندَّعي  ل  نحن 

ال�حيدة  اإلينا ق�شيتنا  بالن�شبة  لبنان ه�  ال�طني، ولكّن وطننا  الإنتماء 

املقد�شة، لي�س مثل الكثري من غري الع�شكريني!

اأننا ل ننتمي اإىل ط�ائف ومذاهب خمتلفة، لكننا نعي�س  نحن ل ندَّعي 

جمرد  ولأّن  الطائفية،  م�شاعرنا  من  بكثري  اأق���ى  وطنية  حالًة  بداخلنا 



�شوكـُة الوطن   التي ال ُتك�رس
وج�دنا اإىل جانب بع�شنا البع�س، يف هذه امل�ؤ�ش�شة ال�طنية 

اأجل وطٍن  باأرواحنا من  للت�شحية  الطاهرة، وجه�زيتنا جميًعا 

بل  ال�همية،  احل��دود  تلك  جتاوزنا  على  دليٍل  خري  له�  واح��د، 

يعي�شهُ  زال  ما  لالأ�شف  ال��ذي  التخلف  هذا  بل  النف�شية،  العقد 

الكثري من غري الع�شكريني!

دف��اع  خط�ط  فهناك  ال���ط��ن،  ع��ن  ال��دف��اع  احتكار  ع��ي  ن��دَّ ل  نحن 

ي�شطلع بها املجتمع املدين، منها الدبل�ما�شية والفكرية والعالمية... 

وهذا  ال�طن،  على  اعتداء  اأي  �شد  امل�شلح  الدفاع  عمادها  ولكن  الخ، 

امليدان نحن اأ�شياده وخرباوؤه وحمرتف�ه.

ولكننا  عنه،  منزَّه�ن  او  اخلطاأ  عن  مع�ش�م�ن  اننا  ندَّعي  ل  نحن 

خا�شع�ن للمحا�شبة حتت �شقف القان�ن، هذا ال�شقف الذي ميتد ف�ق 

روؤو�شنا جميًعا، مهما علت الرتب وَرُفعت ال�ظائف، لي�س مثل الكثري 

من غري الع�شكريني!

نحن ل ندَّعي اأننا اأزهاٌر وورود، بل نعتربكم اأنتم اأزهار هذا ال�طن 

�ش�رة  تقدم  التي  الل���ان،  واملتعددة  املتن�عة  ووروده  اجلميلة 

ف�شيف�شائية رائعة عنه لل�رشق والغرب، اأما نحن فاأ�ش�اٌك منث�رٌة على 

احلدود وبني املناطق، مهمتنا حماية هذه ال�رود ومنع العَبث بها 

وت�ش�يه جمالها اأو �رشقة رحيقها، فاإذا كنتم فعالً ورود 

�ش�كةُ  فاإننا  تك�ن�ن...  ولعلَّكم  ال�طن 

ال�طن التي ل ُتك�رش!!





الإن�سان  �سنع  القدمي،  احلجري  الع�رص  خالل 

مواد  ومن  احلجرية  امل��ادة  من  اأدوات��ه  البدائي 

وكان  وغريها.  والعاج  واخل�سب  كالعظم  اأخرى 

اأداة  �سكل  يف  وي�سكّله  احلجر  يقطع  الإن�سان 

خا�سة ت�سلح لتحقيق هدفه. وقد اعتربت هذه 

العملية الفنّية اأقدم جهد اإن�ساين حققه الإن�سان 

يف التاريخ، وذلك بعد جتارب طويلة. ومتّيزت 

هذه الفرتة با�ستخدام الإن�سان قدراته العقلية 

عن  مّيزه  الذي  الفريد  كيانه  واثبات  واحل�سّية 

عامل احليوان.

نتيجة  احل��ج��ري��ة  الأ�سلحة  �سناعة  ت��ط��ورت 

وتاأثره  الأخ��رى  بال�سناعات  الن�سان  احتكاك 

وهي  الن�سلية  الأ�سلحة  �سناعة  فتّمت  بها، 

اأدوات حجرية قاطعة، دقيقة، حادة،  عبارة عن 

من  الإن�����س��ان  مّكنت  احل��م��ل،  و�سهلة  �سغرية 

الأم��ام.  اإىل  اأ�سواًطا  به  ودفعت  بي�رص  التنقل 

وكان عرب اجلاهلية يتفننون ب�سناعة الأدوات 

واخلنجر  كال�سيف  ال��رم��ي  واأدوات  اجل��ارح��ة 

وال�سهم،  والقو�س  والرت�س  والرمح  واملدية 

الأ�سلحة  عندهم  القتال  و�سائل  �سملت  وق��د 

اإذ كانت  والتح�سينات واحليوانات،  واملعدات 

على النحو الآتي:

- الأ�سلحة الفردية: القو�س وال�سهم والرمح 

وال�سيف والدبو�س والفاأ�س واخلنجر.

ادة، 
ّ
وال��ع��ر املنجنيق  الجمالية:  الأ�سلحة   -

والدبابة اأو ال�سرب.

- املعدات الفردية: الدرع والرت�س اأو املجن، 

والبي�سة اأو اخلوذة.

- املعدات الإجمالية: �سلم احل�سار واحل�سك 

ال�سائك.

احل�سار  )خندقا  اخل��ن��ادق  التح�سينات:   -

والدفاع( واحل�سون والأ�سوار والثغور.

- احليوانات: احل�سان واجلمل.

و�سائل  اجلاهلية قد عرفوا  اأن عرب  ويتبّي 

اخل��ربة  اكت�سابهم  نتيجة  ت��ط��وًرا  اأك��ر  قتال 

اأج����ادوا �سناعة  م��ن ال��ف��ر���س وال����روم ال��ذي��ن 

)املنجنيق  والعرادة  كاملنجنيق  احل�سار  اآلت 

ال�سغري(، والنار والدبابة )اأو ال�سرب( وخنادق 

الدفاع واحل�سك ال�سائك، وغريها.

للجيو�س  الع�سكري  التنظيم  خ�س  ما  يف  اأما 

التي خا�ست احلروب يف فرتة ما قبل امليالد، 

فنجد اأن بع�س الدول كان له تنظيمه ال�سيا�سي 

كانوا  فال�سومريون  بها،  اخلا�س  والع�سكري 

ي�سّكلون قّوة ع�سكرية من املقاتلي املزودين 

عربة  يف  امللك  ويرتاأ�سهم  واحل��راب  ال�سهام 

للخروج اإىل احلرب.

اأقوى  بعد،  ما  يف  الأ���س��وري،  اجلي�س  واعترب 

الأدن��ى  ال�رصق  مناطق  عرفتها  التي  اجليو�س 

اخلدمة  قانون  الأ�سوريون  فر�س  اإذ  القدمي، 

اخلا�سعة  ال�سعوب  على  الإلزامية  الع�سكرية 

كتائب  من  الأ�سوري  اجلي�س  تاألف  وقد  لهم. 

والفر�سان  ال��رتو���س  وحملة  والرماحة  ال��رم��اة 

ب�سق  املتخ�س�سي  وم��ن  ال��ع��رب��ات  وراك��ب��ي 

باحل�سار  وال��ق��ي��ام  اجل�����س��ور  ون�سب  ال��ط��رق 

واقتحام احل�سون.

اجل��اه��ل��ي��ة  ع����رب  ي���ع���رف  مل  امل���ق���اب���ل  يف 

يتبعوا  ومل  منظمة  جيو�ًسا  اأو  ع�سكرًيا  تنظيًما 

»الكر  با�ستثناء  حروبهم  يف  معيًنا  تكتيًكا 

بالهزمية  ال�����س��ع��ور  ع��ن��د  )ال���رتاج���ع  وال���ف���ر« 

دون  من  جديد  من  ة 
ّ
الكر اإع��ادة  ثم  وال�سعف 

اأن  غ��ري  حم����دد(،  ه���دف  اأو  ق��اع��دة  اأو  ن��ظ��ام 

املناذرة والغ�سا�سنة عرفوا التنظيم الع�سكري 

الم��رباط��وري��ت��ي  م��ع  لتعاملهم  والتكتيك 

وبيزنطية  ف��ار���س  وال��ك��ب��ريت��ي  العريقتي 

اللتي اعتربتا اأقوى المرباطوريات يف التاريخ 

والتنظيم  والنفوذ  احل�سارة  حيث  من  القدمي 

»قتال  ا  وخ�سو�سً القتال،  واأ�ساليب  واجلي�س 

الزحف« الذي اعترب اأوثق واأ�سد من »قتال الكر 

اأهل  والرببر من  »العرب  اعتمده  الذي  والفر« 

املغرب«.

الأ�سوري  اجلي�س  جن��اح  اأن  بالذكر  واجلدير 

وتفوقه يف املعارك اآنذاك كان يعود اإىل اتباعه 

واملفاجاأة  ال�رصعة  عنا�رصها  من  ع�سكرية  خطة 

جي�سه  وك��ان  احلديدية.  الأ�سلحة  وا�ستخدام 

مائة  اأو  األًفا  منها  كل  ي�سم  فرق  اإىل  ينق�سم 

اجلي�س  يف  املقاتلي.  من  ع�رصة  اأو  خم�سي  اأو 

الكرادي�س  نظام  ع��رف  والبيزنطي  الفار�سي 

 600 نحو  منها  كل  وي�سم  كردو�س  )مفردها 

ق�سموا  العثمانيي  اأن  يتبّي  بينما  جندي(، 

جي�سهم اإىل فرق مرقمة بالتدرج ح�سب ت�سل�سل 

الأرقام، و�رصى هذا النظام على خيول الع�ساكر 

املرقمة اأي�ًسا.

من  ت�سل�سلت  فقد  الع�سكريي  رت��ب  اأم���ا 

هذه  بع�س  زال  وم��ا  �سغريهم،  اإىل  كبريهم 

الأنظمة قائًما حتى يومنا هذا.
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العديد  العثمانية  الدولة  خا�ضت 

حتى  قيامها  م��ن��ذ  احل����روب  م��ن 

زوالها ومنها احلرب على رو�ضيا يف 

التا�ضع  القرن  من  الثاين  الن�ضف 

الدرا�ضات  اأطلقلت  والتي  ع�رش، 

احلديثة عليها ا�ضم »حرب القرم«.

ال�سلطان  اأن  ال�سلطانية  الفرمانات  تبني 

نق�ست  رو�سيا  اأن  اعترب  الأول  املجيد  عبد 

وتخّطت  العثمانية  الدولة  وبني  بينها  العهد 

بريوت  نهر  جتاوزها  خالل  من  ال�سلطنة  حدود 

لل�سلطنة  التابعة  املمالك  بع�ض  واحتاللها 

حالًيا(.  )رومانيا  وب��غ��دان«  اف��الق  ك�»ممالك 

النحو  على  ذل��ك  اإىل  الفرمانات  اأح��د  وي�سري 

الآتي:

»... ع�ساكر رو�سيه جتاوزوا نهر بريوت الذي 

هو را�ض احلدود و�سبطوا ممالك افالق وبغدان 

التي هى ملك موروث لها ملوكانيتي وا�ستولوا 

عليها...«.

الع�سكرية  اخلطط  الفرمانات،  لنا  وتظهر 

هذه  خلو�ض  ال�سلطان  اتبعها  التي  والتدابري 

احلرب يف �سهر حمرم احلرام من العام 1270، 

وهي:

1- ال�سعي اإىل امل�ساحلة والأ�ساليب ال�سلمية 

لتفادي احلرب.

2- اإعالن احلرب عند ف�سل احللول ال�سلمية.

يف  لالنعقاد  العمومي  املجل�ض  دع���وة   -3

»الباب العايل« لالتفاق على قرار اإعالن احلرب.

�سيخ  م��ن  �رشيفة  فتوى  على  احل�سول   -4

اإع��الن  ق���رار  على  امل��واف��ق��ة  تعلن  الإ���س��الم 

احلرب.

»اخل���ط  ال�����س��ل��ط��ان  اإ�����س����دار   -5

اأوام���ره  ن�رش  ويت�سمن  ال��ه��م��اي��وين« 

ال��ق��ا���س��ي��ة ب���اإع���الن احل����رب على 

الع�ساكر  على  وتعميمها  رو�سيا 

اإي��ل��ي  امل���وج���ودي���ن يف »ال������روم 

اأر�ض  اأو  ال��روم  )اأر���ض  والناطويل« 

جميع  وعلى  والأنا�سول(  البيزنطيني 

العثمانية،  لل�سلطنة  التابعة  الأرا�سي 

ت�سببت  ال��ت��ي  ه��ي  رو���س��ي��ا  اأن  وال��ت��اأك��ي��د 

باحلرب.

وجميع  الأه�����ايل  م��ن  ال�����س��ل��ط��ان  ط��ل��ب   -6

امل��وظ��ف��ني ع���دم ال��ت��ع��ر���ض ل��رع��اي��ا ال��دول��ة 

يف  امل��وج��ودي��ن  امل�سلمني  وغ���ري  ال��رو���س��ي��ة 

ح 
ّ
و�رش وال�سياحة،  للتجارة  العثمانية  الأرا�سي 

ومالهم،  واأرواح��ه��م  بعر�سهم  امل�سا�ض  بعدم 

واأمر بتوفري العدالة والراحة لهم، كما اعترب اإن 

اأبناء  اأرواح  واأرواحهم هي مثل  ممتلكات هوؤلء 

احكام  على  ذلك  يف  معتمًدا  واإعرا�سهم  �سعبه 

ال�رشيعة.

الذين  رع��اي��اه  حماية  ال�سلطان  طلب   -7

اعتنقوا مذهب الرو�سيني وعدم اعتقالهم، لأن 

ذلك غري جائز عقالً و�رشًعا، واعترب اإنه يجب على 

وم�سالح  بنفوذ  تطمع  رو�سيا  اأن  معرفة  هوؤلء 

املعاملة  اإىل  ودع��ا  العثمانية  الأرا���س��ي  داخ��ل 

اأنزل اأ�سد  احل�سنة بني اأفراد ال�سعب كافة واإلّ 

املجل�ض  ق��رار  ح�سب  باملخالفني  العقوبات 

العمومي.

احلرام  حمرم  �سهر  اأوائ��ل  فرمان  اإ�سدار   -8

ووزي��ر  وايل  اإىل  واإر���س��ال��ه   1270 ال��ع��ام  م��ن 

ت�سمن  با�سا  وام��ق  وملحقاتها  �سيدا  اإي��ال��ة 

بع�ض  م��ن  ع�سكرية  ق���وى  ت�سكيل  �����رشورة 

»باطراف  الواقعة  العثمانية  والألوية  الوليات 

برفقة  وار�سالها  اإي��ل��ي«،  وال���روم  الأن��اط��ول 

�سباط، باأ�رشع ما ميكن اإىل ال�ستانة. وقد طلب 

املوظفني  م��ع  الت��ف��اق  ال���وايل  م��ن  ال�سلطان 

من  �ساب   5000 جتنيد  على  جميًعا  والأه��ايل 

ال��دروز  وم��ن  وطرابل�ض  نابل�ض  �سنجق  اأه��ايل 

ال��واق��ع��ة حت��ت �سيطرته،  اأه���ايل اجل��ب��ال  وم��ن 

ومنها  ب��ريوت  اإىل  ميكن  م��ا  ب��اأ���رشع  ل�سوقهم 

اإىل جبل تكفور. وعنّي على هوؤلء اجلنود  ا 
ً
بحر

قائًدا ع�سكرًيا وخ�س�ض لهم معا�ض �سهرين من 

اأموال �سندوق الدولة، كما اأعطوا اخلبز وفر�ض 

من  انتقالهم  عند  ال�سعب  مع  املعاملة  عليهم 

الإ�رشاف  ال�سباط  من  وطلب  اأخرى،  اإىل  منطقة 

بدقة على هذه العملية، واختيار جنود يتحلون 

بالإميان وال�سجاعة والقدرة على خو�ض احلرب.

بداأت الدولة العثمانية بتجهيز اجلنود للحرب 

اجلي�ض  يف  ح�ّسة  ل��ل��دروز  وك��ان  رو�سيا،  �سد 

الذي اأر�سل اإىل بحر ال�ستانة، وقد بدا ذلك جلًيا 

طرابل�ض  تلقته  الذي  املرا�سيم  اأحد  خالل  من 

امل�سوؤولني  اإىل  موّجه  وهو  �سيدا،  دي��وان  من 

يف لواء طرابل�ض ال�سام وملحقاتها يف 24 حمرم 

:1270

وخم�سماية  األ��ف  ترتيب  �سار  قد  فلذك   ...«

نفر �سواري واألف وخم�سماية نفر بياده من جبل 

الدروز«.

كما اأ�سار املر�سوم اإىل حاجة الدولة العثمانية 

ل��واء  م��ن  ال�سجعان  ال�سبان  م��ن  امل��زي��د  اإىل 

طرابل�ض ال�سام وحدد عددهم ب� 1500 جندي 

ون�ض على �رشورة �سوقهم باأ�رشع ما ميكن اإىل 

بريوت:

ت��دارك  ي�سري  اأن  التن�سيب  �سار  وق��د   ...«

األف وخم�سماية نفر بياده من النفرات  وحترير 

املرقومه اأي�ًسا من �سنجاق طرابل�ض...«.

يرتاأ�سهم  ه��وؤلء  اإن  اأي�ًسا  الفرمان  ويو�سح 

قائد و�سباط لالإ�رشاف على �سلوكهم وخدمتهم 

�سهرين  معا�ض  لهم  ويخ�ّس�ض  و�سبطهم، 

وي���زودون  ال�����رشوري��ة  احتياجاتهم  لت�سوية 

الأ�سلحة ومينعون من طلب الطعام من الأهايل 

عند انتقالهم من منطقة اإىل اأخرى.

املرجع: �سجل رقم 51 من �سجالت املحكمة 
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بقلم: حممد �سلمان

ال يكتمل العدل بن�سف احلق، 

بن�سف  املعنى  يكتمل  وال 

ال�سعر  يكتمل  وال  النطق، 

يكتمل  وال  ال��وح��ي،  بن�سف 

ون�سف  النبع  بن�سف  النهر 

ال��زرع  يكتمل  وال  ال�سفة، 

يكتمل  وال  احل���رث،  بن�سف 

وال  احل�ساد،  بن�سف  املو�سم 

القلب،  بن�سف  احلب  يكتمل 

بن�سف  ال��واج��ب  يكتمل  وال 

امل�سوؤولية.

يف امل��ن��ط��ق: ���س��اح امل��ع��رف��ة، 

ال��ي��ق��ن،  ���س��اح  ال�����س��دق  ويف 

ال��ع��دل،  ���س��اح  احل��ق��ي��ق��ة  ويف 

الإع���ت���دال ���س��اح احل���وار،  ويف 

ال���ت���وازن، ويف  ال��و���س��ط��ي��ة  ويف 

ويف  ال�سجاعة،  �ساح  التما�سك 

الب�سرية �ساح الب�رص.

ينابيع  امل���اط���رة  ال��غ��ي��وم 

واع����دة، واحل��ق��ول 

ال��ن��ام��ي��ة ب���ي���ادر واف�����رة، 

وال�سواعد املتخا�رصة اإرادات 

الطوال  امل�سافات  جامعة. 

االأق��وي��اء،  همة  تخت�رصها 

تنهك  الق�سار  وامل�سافات 

يف  والقليل  ال�سعفاء،  همة 

والكثري  الكرم كثري،  موائد 

قليل. يف  البخالء  موائد  يف 

التحبب  ويف  ف�سيلة  املحبة 

خديعة.

اأنت نب�سة حّب يف وم�سة ع�سٌق، 

وخ����اط����رة يف احل���ل���م، وم��ع��ج��م 

الأ�سماء تغتني باإ�سمك، واملنائر 

الفجر  وجنيمات  ل�رصاعك،  مرفاأ 

يلّون  اليا�سمن  وحياء  لك،  تاج 

احل�سا�سن  واأ����رصاب  وجنتيك، 

مظلة لدارتك، والكلمات ت�سلي 

للحب يف حمرابك.

الياأ�س نذير كاآبة، والتحا�سد 

نذير  وال��ت��ك��اذب  �سغينة، 

خ�سام، والرتهل نذير قعود، 

واالإ�رصاف نذير اإفال�س.

تلتحف  ���س��م�����س��ط��ار  ���س��ي��ع��ت��ي 

النجوم  وحتمل  ع��ب��اءة،  الغمام 

ا، 
ً
عطر بالورد  وتغت�سل  قندياً، 

وتعانق  �سواًرا،  الن�سور  وت�سامر 

ال�سهل رغيًفا.

من يتكئ على الرياح: التيه 

دربه.

ومن يتكئ على احلظ: ال حظ 

له.

االأح���الم:  على  يتكئ  وم��ن 

الوهن زرعه.

ال  الظروف:  على  ومن يتكئ 

جناح ينتظره.

الوطنية: اإنتماء بالولء للوطن.

والنفعية: ولء بالإرمتاء.

والإتكالية: اأرغفة من تراب.

واملراوغة: مراوحة يف الل�سان.

اإخ��ف��اء  وال��ت�����س��ن��ع: م���ه���ارة يف 

املظاهر.

واللياقة: اأخاق ولباقة.

والهوان: هوية الأذلء.

على  ينق�سم  ال��ذي  ال�سعب 

نف�سه، يتقا�سمه اأعداوؤه.

واإث���ن���ان ي��ت�����س��اوي��ان يف 

ال�����س��ق��وط: ب��اع��ة ال��وج��وه 

واملواقف، وباعة االأوطان.

وثالثة معايري تت�ساوى يف 

املطلق: واخلري واجلمال.

ن�سف التفكري يوؤدي اإىل ن�سف 

يوؤدي  التعبري  ون�سف  التعبري، 

اإىل ن�سف الفهم، ون�سف الفهم 

يوؤدي اإىل ن�سف الإ�ستماع.

ت��ن��ّوع  يف  الطبيعة  ج��م��ال 

ف�سولها.

وج��م��ال ال��ك��الم يف وح��دة 

مو�سوعه.

تنا�سق  يف  االأل���وان  وجمال 

األوانها.
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ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����ش 

املتقاعد  الركن  العميد 

ت��ويف  ال���ذي  �شقري  ع��ل��ي 

بتاريخ 2012/7/28.

م�����وال�����ي�����د  م��������ن   -

1946/12/2, بريوت.

- تطوع يف اجلي�ش ب�شفة تلميذ �شابط 

اعتباًرا من 1967/11/9.

اع���ت���ب���اًرا من  م�����ازم  ل��رت��ب��ة  - رق����ي 

حتى  الرتقية  يف  وت���دّرج   ,1971/3/1

رتبة عميد ركن اعتباًرا من 1997/7/1.

- حائز:

• و���ش��ام ال��ن�����ر ل��ل��ط��ريان م��ن ال��درج��ة 
املمتازة بالأقدمية.

الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
الثالثة.

• و�شام احلرب.
من  الوطني  الأرز  و���ش��ام   •

رتبة فار�ش.

ال�شتحقاق  و���ش��ام   •
الدرجة  من  اللبناين 

الثانية.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام فجر اجلنوب.

الدرجة  من  الع�شكري  التقدير  و�شام   •
الف�شية.

الدرجة  من  اللبناين  ال�شتحقاق  و�شام   •
الأوىل.

• و�شام الأرز الوطني من رتبة �شابط.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش اأربع مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش 15 مرة.
لرئي�ش  ال��ع��م��اين  امل���ع���اون  تهنئة   •

الأركان.

• تهنئة قائد �شاح اجلو.
درا�شية  دورات  عدة  تابع   -

يف الداخل واخلارج.

- م��ت��اأه��ل ول���ه اأرب��ع��ة 

اأولد.

العميد الركن 

املتقاعد

علي �شقري
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اإعداد:

تريز من�صور

ليال �صقر

اأطّلت كاهنة امل�رسح و�صاحبة ال�صوت الرخامي 

جاهدة وهبة على جمهورها يف ق�رس الأوني�صكو، 

تعانق  »ح���ن  ع��ن��وان��ه��ا  مو�صيقية  حفلة  يف 

للحجر«،  لوًنا  ال�صوت  وي�صتحيل  النغم  اللوحة 

من  اختارتها  التي  اخلا�صة  اأعمالها  ت�صّمنت 

خمتلف الأ�صطوانات، و»كلنا اإلك«، وهي اأغنية 

جديدة من كلمات ال�صاعر هرني زغيب، حّلنتها 

بنف�صها، واأهدتها اإىل اجلي�ش اللبناين يف ذكرى 

ال�صابط  واإىل والدها  البارد،  اأحداث خمّيم نهر 

ج��ان  امل��ق��دم  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ش  يف  ال�صهيد 

الأغ��اين  من  ع��دًدا  جاهدة  قدمت  كذلك  وهبة. 

توزيعها  اأع���اد  ال��ت��ي  ال��ق��دمي��ة،  الكال�صيكية 

كلود  املو�صيقية  الفرقة  وقائد  الكمان  عازف 

�صلهوب.

ف�صيف�صاء  معر�ش  اأقيم  احلفلة،  م��وازاة  ويف 

جمانة  الت�صكيلية  الفنانة  ج��اه��دة،  ل�صقيقة 

موزاييك  لوحة   55 ت�صّمن  وقد  ال�صهر،  وهبة 

امُلتخ�ص�صة  املدار�ش  خمتلف  من  اإ�صتوحتها 

الف�صيف�صاء، كما قراأت جمانة عدًدا من  يف فن 

وّقعته  الذي  الأول  ال�صعري  ديوانها  ن�صو�ش 

اأّلفتها  مو�صيقى  اأن��غ��ام  على  الأم�صية  خ��الل 

جاهدة لهذه املنا�صبة.

»اجلي�ش«  ملجلة  اأعمالها  عن  حتدثت  جمانة 

وقالت: »كل لوحٍة تكتمل، يكتمل معها �صغف 

جاهدة وهبة و�صقيقتها يف 

الأوني�صكو: عناق اللوحة والنغم

»خيوط العنكبوت« لبول �صليمان 

يف نادي عم�صيت

الر�صم  معر�ش  عنوان  هو  العنكبوت«  »خيوط 

الذي اأقامه الفنان  بول �صليمان بدعوة من »نادي 

عم�صيت«.

اخل��وري،  وليد  الدكتور  النائب  الإفتتاح  ح�رس 

ممثالً  ابراهيم  عبا�ش  اللواء  العام  الأمن  عام  مدير 

الأم��ن  ب��امل��ق��ّدم روج��ي��ه �صوما، م��دي��ر ع��ام ق��وى 

ري�صار  بالنقيب  ممثالً  ريفي  اأ�رسف  اللواء  الداخلي 

كرم، ال�صفري بهجت حّلود، الدكتور �رسبل �صليمان جنل رئي�ش اجلمهورية العماد مي�صال 

�صليمان، رئي��ش النادي املهند�ش اأنطوان يونان واأع�صاء الهيئة الإدارية فيه، اإىل ح�صد 

من املدعّوين.

الفوز  جنز بناوؤه بدعم من فخامة رئي�ش اجلمهورية، والذي ا�صتطاع 
ُ
اأ الذي  النادي 

املعر�ش يف  هذا  بتنظيم  الثقافّية  ن�صاطاته  ا�صتهّل  ال�صلة،  كرة  الأوىل يف  باملرتبة 

�صالة املحا�رسات، حيث جال املدعوون يف اأرجائه ومتّتعوا مب�صاهدة لوحات �صليمان 

املنجزة بتقنّيات خمتلفة، والتي تنّوعت موا�صيعها لتتناول الإن�صان يف خمتلف وجوه 

والآلت  واخليول  للمراأة  حّيز  وكان هناك  والأمكنة...  والطبيعة  بالل�ه  وعالقته  حياته 

املو�صيقّية والروؤى التي ابتكرتها خمّيلته.

عدد اللوحات فاق 150 لوحة وعمل �صليمان عدة اأ�صهر لإجنازها. 



اأط���ل���ق ال��ك��ات��ب 

وال�صاعر �صمري فرحات ديوانه اجلديد 

»اأطلقت �صمت امل�صاء« يف حفل اأقيم 

يف اجلامعة الأنطونية يف بعبدا، بح�صور 

عدد من ال�صخ�صيات العامة والإعالمية 

اإىل جمموعة من الأ�صدقاء واملهتمن. 

تالم�ش  ق�صيدة   30 ال��دي��وان  ي�صّم 

عبور  اأمام  الوجدانية  الأحا�صي�ش  تلّون 

الداخلية  واملرايا  ال�صائعة،  والأح��الم  الإن�صان،  وق�صوة  الزمن، 

كما  الهاربة.  الطفولة  طبيعة  تعك�ش  تعد  مل  التي  املك�صورة 

يت�صف بع�ش الق�صائد بالأجواء العاطفية »املم�صوحة« بالقلق 

والفرح والنتظار والتوقعات.

وقد اأهدى ال�صاعر كتابه اإىل والدته التي »األهمته ال�صمت اأ�رسار 

احلياة«، كما جاء يف الإهداء، وقارب يف جانب من لغته ال�صعرية 

موا�صيع اإن�صانية وروحية غري ماألوفة يف ال�صعر احلديث، كما يف 

موت  حادثة  مباأ�صوية  تروي  التي  الأطفال«  »التهام  ق�صيدته 

الأطفال جوًعا و�صط ل مبالة النا�ش الذين حتولوا اإىل م�صاهدين 

باردين لنحطاط الإن�صانية.

بعد النجاح الكبري الذي حققه م�صل�صل 

على  وح�صوله  الأول  ج��زئ��ه  يف  »ال��غ��ال��ب��ون« 

املهرجان  يف  لبنانية  درام���ا  اأف�����ص��ل  ج��ائ��زة 

مركز  اأطلق   ،2011 للعام  لل�صينما  اللبناين 

من  الثاين  اجلزء  املنار  وقناة  ال��دويل  بريوت 

اإفطار  ماأدبة  خالل   ،)2 )الغالبون  امل�صل�صل 

مطعم  يف  املبارك  رم�صان  �صهر  من  الأول  يف 

 - اجلنوبية  ال�صاحية  يف  الرتاثية«  »ال�صاحة 

طريق املطار. 

اإنتاًجا  الأ�صخم  ه��و  الرم�صاين  امل�صل�صل 

املنار  �صا�صة  على  عر�ش  وق��د  ال��ع��ام،  لهذا 

ال�صمود  حكايا  متابًعا 

واجل����ه����اد والإمي�������ان 

والإنت�صار.  وال�صهادة 

ق�صة  م��ع��روف  ه��و  فكما 

من  م�صتوحاة  امل�صل�صل 

ملجتمع  ال�صعبية  ال��ب��ي��ئ��ة 

هذا  وق��د عر�ش  امل��ق��اوم��ة،  

حياة  من  جديدة  وقائع  العام 

اأهل اجلنوب والبقاع، حيث توالت يف احللقات 

العمالة  وجه  يف  واملقاومة  الت�صحية  ف�صول 

والحتالل. 

العمل توقيع املخرج ر�صوان �صاهن،  حمل 

�صيناريو وحوار فتح اهلل عمر، و�صارك فيه اأكرث 

من 300 ممثل، بينهم نخبة وا�صعة  من جنوم 

من  اأك��رث  يف  ت�صويره  ومّت  اللبنانية،  الدراما 

400 موقع ت�صوير لإعادة جت�صيد الوقائع

يف اأماكن حدوثها.
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اأظافري للحياة وهي نازفة. ل اأجيد معرفة 

اأق�صي  للف�صيف�صاء،  ع�صقي  �صوى  �صيء 

�صغرية  اأحجاًما  احل��ج��ارة  بتك�صري  الوقت 

اأ�صمع  اأن  اأط��ي��ق  ل  ل��وح��ة.  منها  لأق���رتف 

خالل  �صاعة  ن�صف  من  لأك��رث  املو�صيقى 

 نعمة ال�صرب حلمل 
ّ
عملي. من اأين حّلت علي

اأ�صابعي لقّلمه، بدل  كل حجٍر �صغرٍي بن 

ما يف كل  اأجمل  املتعبة؟  اأظافري  اأقّلم  اأن 

هذا اأن ذاكرتي تاأخذ قيلولًة من كل �صيء.. 

من كل فرٍح اأو حزن.. حتى اأين اأن�صى من اأي 

اأغ��راين لونه. وكي ل  ما  ا 
ً
مكاٍن �رسقت حجر

يغادرين فرحي، اأحب اأن اأقول لكل �صخ�ٍش 

يريد اأن ي�صرتي لوحة: لالأ�صف انها مباعة«. 

فرتة  رافقتنا  التي  �صليبا  كوليت  للزميلة  �صدر 

يف جملة »اجلي�ش«، كتابها »اإمراأة عربية اأمريكية«، 

اإىل  امل��ه��اج��رات  ال��ع��رب��ي��ات  الن�صاء  فيه  ت��ت��ن��اول 

يف  دوره��ن  وتعر�ش  الأمريكية،  املتحدة  الوليات 

�صمان ا�صتمرار الروابط بن املهاجرين وهوياتهم 

العربية. فاملراأة حافظة للتقاليد التي هي جزء من 

الثقافة وفق ما تقول �صليبا يف كتابها، موؤكدة م�صوؤولية الن�صاء املهاجرات 

اأولدهن وعائالتهن  يف جمال نقل ال�صمات احل�صارية والثقافية العربية اإىل 

يف املهجر. وترّكز على اللغة والطعام والزي والدين، بالإ�صافة اإىل العادات 

الإجتماعية والتقاليد بو�صفها من عنا�رس الثقافة، وتقابل نحو ثالثن �صيدة 

من العربيات املقيمات يف الوليات املتحدة الأمريكية، م�صيئة على جتاربهن 

الذي  الأمريكي   - العربي  املتحف  على  ال�صوء  تلقي  كما  عي�صهن.  واأمن��اط 

عن  املعلومات  يوّثق  �رسح  وهو  املتحدة،  الوليات  يف   2005 العام  اأن�صئ 

خ�صائ�ش  عن  معلومات  توفري  اإىل  بالإ�صافة  املهاجرين،  العرب  امل�صاهري 

املطبخ العربي، وتقاليد الزفاف، والأدب والفن...

»الغالبون« يف جزئه الثاين 

�صمري فرحات:

»اأطلقت �صمت امل�صاء«

كوليت �صليبا: اإمراأة عربية اأمريكية





�سيفنا و القلــم

�إاّل

عن بالدي

ما رح د�فع!
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عيد �جلي�ش �للبناين

حامي �لوطن

علم على  ون��ار  �شاعر  �إب��ن  �شاعر 

�لعدم لري�ّش  �لدهر  ولو�شّل ظلم 

�لأح����ام ج��ن��ى  م��ن  قطفنا  م��ه��م��ا 

ختام ب���ّدو  م��ا  �آب  ب�����اأّول  ع��ي��دك 

�ل�ّشهيد بيعّلي  جديد  فجر  وك��ّل 

ر�ج�����������ع ع�����ال�����ن�����ّب�����ع �ل�����ع�����ايل

م����ن دم����ع����ي ب�����ش��ك��ب �أ����ش���ع���ار

ب����ي����ت ب�������ش���ع���رو ب����ي����ت ب���ن���ار

   

�ملحتل ق��اه��ر  ي���ا  �ل���ف���د�  ج��ي�����ش 

ج��ي�����ش �مل����دى ل ق��ب��ل��ك وب��ع��دك

ك����������ّ ق����ي����ود م���ك���ّب���ل���ه ي�����ّدك

دخ�����ل�����ك ي������ا ج����ي���������ش ب������ادي

وو�دي ت������ّل������ة  ع�������ا  ر�ج�����������ع 

�أك���ت���ب ق��اف��ي��ه ب��ن��ج��م��ه وح��ي��دي

ر�ف����ع م�������ش  ل���ب���ن���ان  ع���ل���م  �إلّ 

ب��اق��ي �أن����ا وع���ن م��وط��ن��ي ب��د�ف��ع

و�جلي�ش من �شعبو �لوفا و�لإحرت�م

�لإن�شجام ق��رب  ج��د�د  عياد  ب��ّدو 

���ام ج������ورج �����ب���ل ع���ّل���ى �ل�������شّ

ب����اأب����ي���������ش و�����ش����ي����وف ت����ايل

خ�������م�������رة ت����اي���������ش����ف����ا ب�����ايل

وت�����رج�����ع ق���ي���م���ة ����ش���ال�������ش���ايل

حل �إل��ه��ا  م��ا  م�شاكل  دون���ك  م��ن 

تطّل ت�شل  رح  �لفو�شى  بغريك 

تفّل وطّننا  ع��ن  �مل��اآ���ش��ي  وخ��ّل��ي 

ز�د �أح�����ل�����ى  ل�����درب�����ك  ع����م����ري 

رت���ب���ة م�����ازم ع���ن ج��ب��ل م���ا ح��اد

ج��ب��ل �شّنني ق��ام��ة  ع��ل��ى  �أف���ت���ى 

�لعقيد

توفيق نعيم

يزبك

�ىل �لنقيب

�ل�شهيد

جورج ��بل

ب��ل��ي��ل��ه ط��وي��ل��ة م���ن �آم��ا���ش��ي �آب 

ولهّلق »ما �آب« �شاكن عالغمام...

�ل��ب��ي��ت م�����ش��ّك��ر �����ش����ارو� غ��ب��ار 

ور�ح���������و� �ل���ل���ي ك����ان����و� ق��ب��ايل

ب���ّدي!... ما  ب��خ��ري... جن��وم  �ل�شحة 

ب����������اآب وت������������ي�����ن �ل����ث����اين

رق�����������ش ودب������ك������ة وغ����ن����اين

ون�������������ين درزي  م�������ش���ل���م 

ب���ع���ي���د �جل����ي���������ش �ل���ل���ب���ن���اين

ب���ع���ي���دك ي�����ا ج���ي�������ش ب�����ادي

ل�����و�دي و�دي  م����ن  و�����ش����ارو 

ك����رم����ال����ك ط�����ري �ل���������ش����ادي

�������وق�����ي م���ع���ّن���ى وق��������ر�دي

حمبوبي ب��ي�����ش��ل  �ل��ق��ل��ب  ج���و� 

ق�شد�ن كتبت  لول  �أن��ا  بعيدك 

زم��ان م��غ��روم ����يل  �أن���ا  بحبك 

ع����ي����د �جل����ي���������ش ب��ي��ج��م��ع��ن��ا

ب��ت��م��ن��ع��ن��ا ق���������ّوي  يف  وم�������ا 

ن����ح����ن����ا و�جل�����ي�����������ش رف���ع���ن���ا

م��ع��ن��ا و�ق��������ف  ي���ب���ق���ى  ورح 

ي�����ا ج���ي�������ش ب��������ادي �ل���غ���ايل

ك����ر�م����ة م����ا ����ش���ه���رت ل��ي��ايل

ب�������ك�������ر� ب�������������رتوق �حل��������ايل

وب���ي�������ش���ّل���و ج���ب���ي���ن���ك ع����ايل

كان ما  مني  ع�شقت  لتفكروين 

لبنان رم���ز  ي��ا  ع�شقتك  يعني 

ع������������م ي��������ح��������ا �ل������ع������ي������د

و�لإي��������������������������������د ب����������اإي����������د

رج����������ع����������و م������������ن ج������دي������د

ي��������غ��������ّن��������و �أ����������ش���������ع���������ار.

ف�����������رح�����������و �حل��������ل��������وي��������ن

��������و �ل������ّن��������������ي������ن ي��������ر���������شّ

غ����������������ّن����������������ا ت����������اح����������ني

ف���������������وق �لأ�����������ش����������ج����������ار.

دروب��ي وح��ار���ش  بقلبي  �شاكن 

مكتوبي ب��ت��ك��ون  �ل��وف��ا  ب��ح��ر 

خمطوبي �إنت  �شني  �شغر  ومن 

م������������ط������������رح م��������������ا ك���������ان

ن���������ب���������ق���������ى �إخ�������������������������و�ن

ر�ي�����������������������������ة ل��������ب��������ن��������ان

ب���������������وج �لإع���������������������ش����������ار.

ع��������اق��������ل��������وب �ل������ن������ا�������ش

ب�������ق�������ل�������ب �مل�����������رت�������������ش

وب������ي������ح������ل������ى �ل������ك������ا�������ش

م��������ك��������ّل��������ل ب��������ال��������غ��������ار.

مطلوبي و�ل��ع��ز  �ل��وف��ا  ع�شقت 

�لأرز ت��ر�ب  حامي  �لقوي  بزندو 

جلنوبي ���ش��م��ايل  م���ن  ول��ب��ن��ان 

حممد عادل �ل�سيد - برجا / �ل�شوف

�ل�ساعر �ليا�ش ناجي �لعلية

�إعذرونا

و�قبلو� �سكرنا

منا�شبة  يف  »�جل��ي�����ش«  ق��ر�ء  ر�شائل 

�حل��ب  ك���ل  ح��م��ل��ت  �آب  م���ن  �لأول 

و�لتقدير وفا�شت بامل�شاعر �لنبيلة.

حمبيه  لكل  �جلي�ش  قلب  يت�شع  و�إذ 

�ملجلة  �شفحات  ت�شيق  ومو�طنيه, 

وتقبلو�  فاعذرونا  �لر�شائل.  بفي�ش 

�لأحبة  حتديًد�  به  نخ�ش  �لذي  �شكرنا 

�لذين كتبو� يف ذكرى بع�ش �شهد�ئنا 

ليال  �ل�شيدة  ه���وؤلء:  وم��ن  �لأب��ط��ال, 

عي�شى,  رميون  �ل�شهيد  زوجة  قرعان 

من  ع��ث��م��ان  يحيى  �لأول  و�مل���ع���اون 

�ل��ف��وج �مل�����ش��اد ل���ل���دروع, و�جل��ن��دي 

حم��م��د �ل��ظ��ري��ف م���ن ف���وج �ل��ت��دخ��ل 

�لثاين, كذلك ن�شكر ليال �إبنة �لرقيب 

�لأول �شام معلوف.



�إىل �سهد�ء

فوج �ملغاوير

�سيفنا و القلــم

�أحر�ر

�إن �لريا�سة

مبنا�سبة �إ�ست�سهاد 

�لعريف في�سل ح�سني
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وط����ّن����ا ن���ع���ط���ي  لزم  ن���ح���ن���ا 

م���ّن���ا ف�������رد  ك�����ل  لزم  ن���ح���ن���ا 

ن��ح��ن��ا ب���ع���دن���ا وب����الأم���������ش ك��ن��ا

ِل����ّن����ا ي��������وم  يف  �إذ�  ن����ح����ن����ا 

ن���ح���ن���ا ب���ت���خ���ل���ق �حل�����ري�����ة ع���ّن���ا

وط�����ن�����ا ب�������دو �إن�����������ش�����ان ب���ّن���ا

وط�����ن�����ا غ����ن����ي ول����ل����خ����ري ج���ّن���ا

���ش��ّن��ا �لأر�������ش  ب�����ش��و�ع��دن��ا  �إذ� 

خّنا ما منكون  نف�شنا  و�شدقنا مع 

�ل�شيادي ون�شون  و�شدق  حمبة 

عبادي ويعبدها  �لأر�����ش  يحمي 

من�������وذج ب���امل���ح���ب���ة و�مل����ب����ادي

م�����ش �مل��ع��ن��ى م��ن��خ��اف �لأع�����ادي

ري���ادي موقفنا  وبي�شل  �أح����ر�ر 

م�������ش �إن�������ش���ان ب��ي��ك������ �أي������ادي

ف����احت ل��ل��دن��ى �أف���ك���ار ون�����و�دي

و�أخ���ذن���ا حل��ال��ن��ا م��وق��ف ح��ي��ادي

ت��ر�ب��ا ربينا �ل��ل��ي ع��ل��ى  �لأر������ش 

عبد �لروؤوف

�ل�سعدي

�شبعا

�لقيادي يقود  �لبا�شل  وجي�شنا 

�لأب������ط������ال ت���ن�������ش���ئ  �ل����ري����ا�����ش����ة  �إن 

وت������ع������ّد ل��������اأوط��������ان ج���ي�������ش���ا ب���ا����ش���ًا

�إىل ف����ه����ا 
ّ
ت���������� �لأف��������ك��������ار  وت�������ن�������ّزه 

ع���ق���ٌل ���ش��ل��ي��ٌم ق��ي��ل يف �جل�����ش��م �ل�����ش��ل��ي��م

ول������ن������ن ل�����ب�����ن�����ان �حل�����ب�����ي�����ب وجم�������ده

م�����ن�����ارة �ل�������ب�������اد  ب�������ني  ي�����ك�����ن  �أومل 

ه����ّب����و� �أي�������ا �أ�����ش����ب����ال و�ب�����ن�����و� م���وط���ًن���ا

ي���ف�������ش���ل ل  �مل�����������وت  ق�����������ش�����اء  �إن 

ق����������د غ�������ب�������ت ب������اجل�������������ش������د ل����ك����ن����ك

و�ك������ب������ت ي�����وم�����ك ل�������ت�������و�رى �ل������رى

�أرث�������ي�������ك و�ل��������دم��������وع م����ن����ى ���ش��خ��ت

وم�������ا ب���ك���ي���ت �ل�������ش���ه���ي���د ب�����ل ق�����د ب����د�

ب�����اأم�����������ش�����ن�����ا �ل������ق������ري������ب ك�����ن�����ا م����ًع����ا

و�ل���������ي���������وم ن�����ب�����ق�����ى ع�����ل�����ى ن���ه���ج���ن���ا

ل����������������ردع �ل����������ع����������د� ول�������������ن ن�������رتك

�أم������ن������ه يف  �ل������ع������ب������ث  ������ش�����ن�����م�����ن�����ع 

م���ل���ت���ق���ى غ���������دت  �ل�����������ش�����ه�����ادة  �إّن 

ع�����������رف ب����ال����ت���������ش����ح����ي����ة ع����ن����و�ن����ن����ا

�إّن������������ا ع����ل����ى �ل����ع����ه����د �ل����������ذي ن����وؤم����ن

وت��������ط��������ول �لأع�����������م�����������ار و�لآج������������������الً

����ا خم�����ت�����الًً ي����ح����م����ي ح����م����اه����ا خم����ل���������شً

ح��������ّب �مل������ع������ايل و�ل��������ف��������د�ء ����ش���ج���ال

�لإه������م������ال ت�����األ�����ف�����و�  ل  ف���������ب���������ادرو�, 

م�����ث�����الً؟ �ل������ب������اد  ب������ني  ي����ك����ن  �أومل 

����الً؟ ل��ل��ع��ل��م و�لإ�����ش����ع����اع ي���ه���دي �ل���������شّ

ف���ع���ل���ى �����ش����و�ع����دك����م ب����ن����ى �لآم�����������ال.

ع����ن����ا ������ش�����دى ذك������������ر�ك ي������ا ف��ي�����ش��ل

ت������ب������ق������ى ب����������روح����������ك ف����������ا ت����ه����م����ل

ي���ن���ق���ل ع�����ل�����ي�����ائ�����ه  يف  و�ل�����ن�����ع�����������ش 

ي���ح���م���ل ل  �ل�������������ش������دي������د  ف�����ح�����زن�����ن�����ا 

�ل�������ف�������ر�ق �����ش����ع����ب ع����ن����دم����ا ي��ح�����ش��ل

ن�����ح�����م�����ي ب���������ادن���������ا ول�������ه�������ا ن���ع���م���ل

من���������ش����ي و�أق�����������ش�����ى ج����ه����دن����ا ن���ب���ذل

ت�������ش���ع���ل ل����ب����ن����ان����ن����ا  يف  �ل�����ف�����ت�����ن�����ة 

ن��ق��ت��ل �أن  �ل������ق������در  ق���������ش����ى  و�إن 

ف�������خ�������ر ل�������ن�������ا ل�����ن�����ي�����ل�����ه�����ا ن�������اأم�������ل

وب�����������ال�����������وف�����������ا ك�������ل�������ن�������ا ن����ح����ف����ل

ب������������ه ف������������ا ب����������روح����������ن����������ا ن����ب����خ����ل

د. جهاد نعمان

��شتاذ يف �ملدر�شة �حلربية ومدر�شة �لقو�ت �لبحرية

�لرقيب �الأول روبري فرح

فوج �لتدخل �لأول

�إىل �لعلم

ي�������ا ع�����ل�����م وط����ن����ا

ب��ي��ك��ر ف��ي��ك �أم��ل��ن��ا

ي������ا ع���ل���م���ن���ا ت���ع���ّا

�ل�����ع�����د�ل�����ه م���ن���ج���ّا

غ������ريك م�����ا ح��م��ل��ن��ا

ع�����ا م�������دى �لأي��������ام

ع������ا ق���م���م���ن���ا ك����اّ

ومنعطيه���ا �هتم�����ام

�لنقيب �ملتقاعد

جنيب بو جابر

�بل �ل�شقي - مرجعيون

لبنان

�شفي للعامل  رم��ز  �إ�شمك  لبنان 

جد�د وتيابك  كتري  ق��دمي  جم��دك 

بعاد ع��ّن��ك  وط���ن  ي��ا  تفتكرنا  ل 

ل��ولد يختلفو�  �لبيت  م��ا  ق��د  ع��ا 

جبالك عر�ي�ش نور بي�شا مهفهفي

فل�شفي ق�شيدة  غنتلك  �لأجيال 

ق��ون��ا �أل����ف م��ل��ة وط��اي��ف��ي
ّ
ل��و ف��ر

ب��ي��ج��م��ع��ه��م ب�������ش���اط �ل��ع��اط��ف��ي

�ملجّند �ملمددة خدماته د�نيال �سليمان

�لرقيب �الأول 

مي�سال رزق

�ف���ت���خ���ري ب���اأب���ط���ال���ك ي���ا ب���ادي

ب���رج���ال ����ش���ارو ل��ل��م��ج��د ع��ن��و�ن

�مل��غ��و�ر ح��ام��ل ر�ي���ة ع��ل��م لبنان

م���ن ك���ر�م���ة �لأر�������ش و�لإن�����ش��ان

ل��اأوط��ان ج��ب��ني  �شمخة  �مل��غ��و�ر 

و�ل�شنديان �لأرز  خلود  �مل��غ��و�ر 

عاملبادي ربيت  هامات  ب�شموخ 

�ل�شيادي بتحمي  ت�شحية  غ��ّل��ة 

حيادي بيوقف  م��ا  �حل���رب  ب��ي��وم 

ج��رح��و ب��ح��ب��ك ي��ا ل��ب��ن��ان ب��ي��ن��ادي

�مل���غ���و�ر ب��ع��ن��ادو ق��ه��ق��ر �أع����ادي

خ���ا ب�����ادو م���ن �ل���ع���د� ت��ن�����ش��ان

ب��ال�����ش��ه��ادة ط���اه���ر  دم  ف���د�ه���ا 



�سيفنا و القلــم

يا ز�رع

ت�سحية
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حافظ  يا  حبيبي  �ل��وط��ن,  حار�ش  يا  حبيبي 

للكر�مة  �إنباًتا  وبحره,  وج��ّوه  تربه  يف  �لكر�مة 

عّزًة يف وجوههم وعلى  �أهله, لتزهر  يف �شدور 

��فات �لعيون!!

�إنك ��ف �لقتال قتاً للعدّو �ملغت�شب!

كر�مة  حفظ  �شبيل  يف  موًتا  �لت�شحية  �إن��ك 

وطٍن ومو�طنني!

� بق�شٍم قطعته على نف�شك لك 
ًّ
�إنك �لوفاء بر

ولهم!

يطّوبك  ميًتا,  �أو  ا  حيًّ �لّثائة,  �شّيد  فاإنك 

�أ�شدق  عطاءك  لأّن  �لّنا�ش,  �أ����ف  ثالوثك: 

!
ٍ
عطاء

ذوًد�,  �لوطن  عتبات  على  ��ًفا  عمرك  تنحر 

جوًد�  بالك  وهناء�آتك و�شفو  �أفر�حك  وت�شلب 

من  و�إّن  ح��دود....  و�أ�شاك  وط��ٍن  خ�شاب  على 

�أمنه,يطالك  ه��م��وم  و�أ���ش��و�ك  �أه��ل��ه  م�شامري 

�أحياًنا ته�شيٌم وتهمي�ٌش!!

و�شدًقا  وف��اء  �لعهد  و�أهله  للوطن  وحتفظ 

�شون  بوعد   �
ً
ب��ر دّي���ًة:  �حلياة  �لعهد  بتاأّدية 

عزة  عن  ودًر�  موطنيك,  يف  �لإن�شانّية  �لكر�مة 

�آب��ه  غ��ري  ح���اًر�,  �لّنجيع  ت�شقيها  �ّل��ت��ي  ب��ادك 

دموًعا  ث��ر�ك  ي���رّوون  و�أي��ت��اٍم  و�أر�م���ل  لثكاىل 

 
ٍ
�آر�ء عند  متوّقف  غري  وغياب  فقٍد  على  ى 

ّ
ح��ر

وت�شّعبها, مهما تنّوعت وت�شاربت!!

�شهادتك  ب���اأن   �
ً
ف��خ��ر مكتفًيا  مت�����ش��ي... 

جنبات  على  �لغار  نبت  �أب��ًد�  �شرتوي  �لّطاهرة 

�ل�ّشاح:  رف��اق  من  لك  و�إخ��وٍة  و�أهلك  �أبنائك 

�أمام وقفٍة عّزك ينحنون!!

�حل��ّب  �أع��اه��دك  ه���ذ�,  �ملجيد  ي��وم��ك  ففي 

وهل  �لعمر,  بي  �متد  ما  حياٍة  و�شرية  �شاًة 

ع�شاي  فبتم  �لّنا�ش؟  �أ����ف  من  للقلب  �أملك 

�إّن  �أذّك��ر؟  �ل�ّشمود  و�شابة  وقفاتك  بني  من 

و�أمام  �ل�شمت خ�شوًعا يف مح=ر�ب ت�شحياتك 

�, يا 
ً
�أثر �شجل بذلك و�لعطاء, لأجّل وقًعا و�أبلغ 

ًة  خا�شّ �خللود,  به  حّل  �لذي  �لأرز  وطن  جي�ش 

لأّنه   – رّبا  بر�أيي   – ��شخة 
ّ
�لر خ�شائ�شه  من 

ماء  من  بدياً  �رتوى  لطاملا  عديدك  جنيع  من 

و�شيول �أمطار!!

هذ�   
ّ
مو�طني من  �جل��ّق  �لعامل  �أّن  بالّطبع 

ورف��ع  ع��ّزت��ه  �شبيل  يف  يعمل  �ل��ع��زي��ز,  �لبلد 

�لأه��د�ف  بني  من  �لأوط���ان,  بني  عالًيا  �إ�شمه 

�لّلبناين  �أّن �جلي�ش  �أجلها: غري  �ّلتي يعمل من 

كفاًحا,  عمله  باأد�ء  يتع�ش  �ّلذي  �لوحيد  يبقى 

 
ٍ
ومو�جهة  

ٍ
حم��دق��ة لأخ��ط��ار  درئ��ه  يف  وي�شقى 

لأعد�ء مرتّب�شني ريادًة كي يهناأ �لوطن عي�ًشا 

وينعم كر�مًة....

�أنا جي�ش بادي �لأبي,

حييت  ما  وفكري  مرتعك,  �لعمر  على  قلبي 

يف  �حلياة  �شمات  من  �أملك  ما  موطنك....فكّل 

�شخ�شي, ملء �لفم ومن �شغاف �لقلب, يهتف 

يف يوم عيدك, هتاًفا �شادًقا �أبًد�:

حّبك؟ ر��شخ يّف: ر�شوخ �لنق�ش يف �حلجر!

وح من ج�شدي!
ّ
ع�شقك؟ مقيم بي: �إقامة �لر

ل خوف عندي على وطٍن من تعّنت غا�شم,

ما دمت بعيدك وقائدك, بعد رّبي: �شندي!!

فيا جي�شنا �لوطني,

باأبهظ  لأه��ل��ه  وحتفظه  �ل��وط��ن  تبني  �إن���ك 

�لأثمان, فلك وحدك �حلق باأن تكون: للّتاريخ 

�لأمل, دون  ع�شًد�, وللحا�� �شنًد�, وللغد كّل 

منازٍع �أو مز�يدٍة!!

و�لقلب  بالعقل  رّب:  �أًي��ا  عيده  ذكرى  ففي 

وخ��رًي�  و���ش��وًت��ا,  حفًظا  ل��ه  رج��وت��ك  و�لل�شان 

رغبتي  ��شتجب  �لّلهم  مقيًما:  وع���زًّ�  عميًما 

وحّقق به �أمنّياتي!!

�سليمان يو�سف �إبر�هيم

جبيل

ر�ب�ش �لوطن  ح��دود  عا  جي�ش  يا 

ق������ادر ع���امل���ه���ّم���ة �مل�����ش��ت��ح��ي��ل��ه

وع��دل��ك ف�شيله و�ج���ب,  ع��ط��اءك 

مثيله �أك�����ر  و�ل���ع���ق���ل,  ق��ل��ب��ك 

و�شاكن متلّب�ش  �ل��ن��ا���ش  �شمري 

م��وج��ود, وج��روح��و غنيقه �ل��وج��ع 

طريقه وباأف�شل  �شعب  يا  �لتحم 

ب������ده������ا ت������ع������رف �حل���ق���ي���ق���ه

�لثقافه م��ه��د  ي��ا  �حل���ب,  ن��ب��ع  ي��ا 

�لأع���ادي غ��در  م��ن  �لأرز  حامي  ي��ا 

�إل����ك م���ن ك���ل ت��ل��ة, وك���ل و�دي

بتنادي �لعم  �لن�شور  من  وحتيه 

و�إل�������ك م���ن���ي ي����ا ج��ي�����ش ع����ادي

�ملبادي ع��اذ�ت  كنت  ب�شفوفك 

ب�����ادي ع����ات����رب����ة  ب����غ����ار  لأين 

ب��ت��ك��ر ف��ي��ك وب��ت��ع��ا �ل�����ش��ي��ادة

�ملر�ب�ش ف��و�ه  على  د�مي  �شهر 

قاب�ش ب��الإي��د  �مل��ع��رك��ة  وزم����ام 

ق��اي�����ش ه����ّم  ل��ك��ن  دّم,  ب��ت��دف��ع 

ج�����ش��م ل��ب��ن��ان, حم��ت��اج �ل��رع��اي��ه

�شاكن مل��ج��دك  بقلوبها  �ن��ف��ت��ح 

وج�������ودك ل������اأمل خ������اّه ���ش��اك��ن

لكن �ل��دع��م,  ك��ون  �جلي�ش  بجنب 

�ل�شيادة �شون  ع��الأر���ش,  وح��دك 

ي��ا منهل ���ش��ع��ر, ي��ا م���ورد ق��و�يف

ع��و�يف وحا�شد  ت�شحيه,  ز�رع  ي��ا 

حت��ي��ه م���ن �جل���ب���ل, م���ن �ل��ف��ي��ايف

م�شافه. لأب��ع��د  �إ���ش��م��ك  وح��م��ل��ت! 

حم��ب��ه ���ش��ادق��ه, ووج�����د�ن �شايف

وح����ام����ل ه�����ّم م��ت��ل��ك ع��اك��ت��ايف

وغ�����ريك م���ني يف ع���ن���دو ن��ظ��اف��ه

وق��ل��ب��ي م��ث��ل ع��ي��ن��ي ح���ب يبكي

�ملوؤهل �الأول

�ملتقاعد

عون عون

ناب�ش ل��ب��ن��ان  يف  ����ي��ان  و�إن����ت 

دم���اك���ن ورزن  �أم�����ره�����ا,  ن���ّف���ذ 

�شفايف ع��ا  �إ���ش��م��ك  ذك���رت  كلما 

يا ع�سد �لتاريخ و�سند �حلا�رض... �إليك مّني حتّية!!









قد يكون من ال�صعب 

على الفتاة اأو املراأة اأن تف�صح عن اعجابها 

برجٍل ما، غري اأّن ج�صدها يقول ذلك، واللبيب 

من الإ�صارة يفهم.

اخلبري يف لغة اجل�صد حبيب اخلوري يك�صف 

بها  تقوم  التي  �صيوًعا  الأكثثر  الإميثثثاءات 

الن�صاء عموًما يف حال اأعجنب باجلن�س الآخر.

اإرجاع  اأوىل هذه الميثثاءات ت�صّكلها حركة 

والعبث  الأخثثثثرى،  تلو  ة 
ّ
مثثر للخلف  ال�صعر 

بخ�صالته، غري اأّن هذه احلركة الأخرية والتي 

من  يف %70  تكون  قد  متقاربني،  الطرفني  وجثثود  حثثال  يف  عثثادًة  تتكرر 

د عادة �صيئة ل عالقة لها بالرغبة يف جذب الرجال. ويف الإطار 
ّ
احلالت جمر

عينه، ثّمة حركات اأخرى تدّل اإىل اإعجاب املراأة ب�صخ�س ما، مثل مداعبتها 

عنقها وع�ّس ال�صّفة. 

بالو�صوح  وتت�صم  كثرية،  فهي  املجال  هذا  يف  النظر  اجتاه  دللت  اأما 

اجلانبّية  النظرة  وال�رصاحة: 

ا�صتدارة  مع  ترتافق  التي 

مع  املعاك�صة  للجهة  الوجه 

انحناءة خفيفة للراأ�س تعّب 

عن ال�صتح�صان، كما تعتب 

املتقطعة  الثالث  النظرات 

الثثتثثي ل تثثتثثجثثاوز مثثثدة كل 

واحدة منها الثواين اخلم�س، دليالً على الإعجاب ميكن اأن يتطور اإىل اإعجاب 

ل خجل فيه، وهذا الأخري يتج�ّصد من خالل نظرات مبا�رصة طويلة الأمد.

وعلى العك�س من ذلك، ت�صرتق املراأة اخلجولة النظر ومن ثّم تّتجه بنظرها 

اإىل الأ�صفل وترافق هاتني احلركتني عموًما ابت�صامة خفيفة تعلن ولو بحياء 

اعجاًبا مبن تراه.

حركة مالم�صة اجل�صم مبختلف اأجزائه )كثرًيا ما تالم�س الن�صاء اأرجلهنَّ على 

البحر مثالً( دليل اإعجاب اأي�ًصا، وعادًة ترافقها نظرات متقّطعة ومالم�صة 

حلقيبة اليد، الهاتف املحمول، كوب الع�صري اأو كاأ�س الوي�صكي...

من  معه  تكون  من  املثثثراأة  تلم�س  عندما  اأّمثثا 

اأنها  يعني  فذلك  احلثثديثثث،  �صياق  يف  الثثرجثثال 

معجبة به، وتف�رّص هذه احلركة الالاإرادّية اندفاع 

هذه  حتثثاول  ما  ف�صح  يف  و�صدقّيته  الثثالوعثثي 

املراأة اإخفاءه من م�صاعر تكّنها للطرف الآخر.

فتحات  يف  اإبهاميها  املثثثراأة  و�صعت  اإذا  اأمثثا 

حزام ال�رصوال يف و�صعّية مواجهة لل�صخ�س الذي 

�صعوًرا  الأمثثر  فيعتب  معه،  احلديث  تت�صارك 

عاطفًيا تطّور اإىل اجنذاٍب ج�صدي جتاهه.

لثثّف الثثقثثدمثثني بثثاجتثثاه الثثطثثرف الآخثثثر يظهر 

الإعجاب اأي�ًصا، ويف املقابل، اأي يف حالت عدم 

الإجنذاب، تبادر املراأة اإىل لّف قدميها وهّزهما 

احلركتان  هاتان  وترتافق  املعاك�س،  بالجتاه 

عموًما مع تكتيف اليدين واإرجاع اجل�صد للخلف.
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اإعداد:

ليال �صقر

اأعجبتها...

مل اأعجبها!

عيناها

تقوالن نعم

فهل �أبادر؟
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اإقت�صاد ومال

اإعداد:

تريز من�صور

اجلمود يف ال�صوق العقاري �صّحح الأ�صعار بن�صـــــبة      تراوح بني 10 و20 يف املئة اأما اأزمة ال�صكن فمكانها تراوح
تعترب اأزمة ال�صكن مع�صلة 

تهّدد  لأنها  خطرة،  وطنية 

الإ�ــصــتــقــرار الإجــتــمــاعــي، 

وتزعزع  الإقت�صادي،  الإ�صتقرار  وت�صعف 

الإ�صتقرار الأمني.

وهذه الأزمة مر�ّصحة للتفاقم يف ظل بقاء اأ�صعار ال�صقق يف امل�صتويات العالية، واإن 

كانت ال�صوق قد �صهدت نوًعا من الهدوء وقليالً من الرتاجع بعد فرتة من اجلنون يف 

وفق  ت�صري  اأن  اإجتــاه ميكن  اأي  ويف  اليوم  الأ�صعار  واقع  هو  ما  الأخــرية.   ال�صنوات 

املعطيات املتوافرة، وما احللول املمكنة لأزمة ال�صكن؟ 

العودة اإىل املنطق بعد موجة اجلنون

يف  الأبنية  وجتار  من�شئي  جمعية  رئي�س  يرى 

الذي  به  املبالغ  الرتفاع  اأّن  اإيلي �شوما  لبنان 

و2010   2005 العامني  بني  ال�شوق  �شهدته 

اأ�شعار  الإطالع على  اإىل  مل يكن خيالًيا، ويدعو 

العقارات يف الدول املجاورة، حيث ارتفعت يف 

اإىل  الأردن و�شوريا، على �شبيل املثال، من 5 

اإّن  اىل  م�شرًيا  الأخرية.  ال�شنوات  اأ�شعاف يف   9

الأ�شعار �شرتتفع اأكرث يف الأيام القادمة. 

م���دي���ر ع����ام ����رك���ة رام��ك��و 

مكارم  رجا  ال�شيد  )العقارية( 

العقاري  »ال�شوق  اأن  يو�شح 

ه������ادىء ال����ي����وم، ف��احل��رك��ة 

�شهدتها  ال��ت��ي  ال��ع��ق��اري��ة 

اخلم�س  ال�شنوات  يف  الأ�شواق 

ما.  ح��د  اإىل  انح�رت  الأخ���رية 

بني  مت��اي��ًزا  ه��ن��اك  اأّن  علًما 

وبني  ال�شكنية  ال�شقق  �شوق 

توّقفت  اإذ  الأرا���ش��ي،  �شوق 

العام 2010 ومل  الأوىل عند م�شتويات  اأ�شعار 

ال�شعود،  يف  ا�شتمرت  الثانية  بينما  تنخف�س، 

ولكن بن�شب �شئيلة وعمليات بيع قليلة«.

النا�س  اإمتنع  الأ�شعار،  وي�شيف: »اأمام جنون 

ع��ن ال�����راء، الأم���ر ال���ذي دف��ع امل��ط��ّوري��ن اإىل 

تخفي�س الأ�شعار العالية والإبقاء على الأ�شعار 

العادلة واملنطقية«. 

اإ�شتعمال  الأف�شل  »م��ن  اأن��ه  مكارم  ويعترب 

كلمة ت�شحيح اأ�شعار بدلً من كلمة »اإنخفا�س«، 

دولر  مبليون  ال�شقة  يبيع  اأن  يريد  كان  فمن 

يف  هو  دولر،  األ��ف   800 اإىل  ال�شعر  وخّف�س 

وبهذا  املنطق،  اإىل  عاد  بل  يخّف�شه  مل  الواقع 

املعنى ح�شل ت�شحيح تراوح ن�شبته بني ع�رة 

وع�رين يف املئة«.

بدليل  البناء  حركة  يف  »رك���ود  اإىل  وي�شري 

وجود »�شتوك« كبري 

ال�����ش��ق��ق  ����ش���وق  يف 

اأن  مو�شًحا  ال�شكنية، 

ن�شبة مبيع ال�شقق يف 

امل�شاريع قيد الإن�شاء 

يف  مئة  ت�شّجل  كانت 

 2005 ب���ني  امل���ئ���ة 

اليوم  اأم���ا  و2010، 

فهي ل تتجاوز ال�60 

يف املئة يف الكثري من 

امل�شاريع التي �شارفت الإنتهاء«.

وي�شتنتج ال�شيد مكارم من هذه املعطيات اأن 

الكثريون مل  بها  تنّباأ  التي  العقارية  »الفقاعة 

تتحقق، واأن القطاع العقاري ما زال ي�شتقطب 

م�شتثمرين. لكن ما يجري الآن هو اأّن من يريد 

اأن ي�شرتي يطلب ال�راء ب�شعر اأقل بكثري مما هو 

معرو�س، ومن يريد 

لن  اإّن����ه  ي��ق��ول  يبيع  اأن 

ما  ينتظران،  والطرفان  �شعره،  يخف�س 

اإىل  و�شوًل  رمب��ا  اجلمود،  اإطالة  اإىل  �شيوؤدي 

نهاية ال�شيف اجلاري«.

والأمنية على  ال�شيا�شية  الظروف  تاأثري  وعن 

تكون  اأن  الطبيعي  »من  مكارم:  قال  القطاع 

ظروف املنطقة العربية غري موؤاتية لالإ�شتثمار، 

وبالتايل فاإن اأي حت�ّشن يف هذه الظروف �شوف 

ينعك�س اإيجاًبا على الإقت�شاد اللبناين، و�شوف 

يوؤدي اإىل ارتفاع الأ�شعار بوترية حمدودة.

يف  حدث  تغيري  اأهم  اأن  هنا  بالذكر  واجلدير 

ال�شنوات ال�شت الأخرية )2006-2012(، هو 

اإنخفا�س عدد عمليات ال�راء من قبل الأجانب، 

ول �شيما اخلليجيني منهم، ب�شبب الأزمة املالية 

والو�شع ال�شيا�شي الإقليمي والداخلي«. 

العقارية  الأ�شواق  هدوء  »اإن  بالقول  وختم 

ا  خ�شو�شً ومطّورين،  م�شرتين  للجميع،  مفيد 

واأن الأزمة الإجتماعية مرتبطة بالقدرة الإنتاجية 

والرواتب، وهناك هّوة كبرية بني مدخول الفرد 

واحلاجة املعي�شية ومتّلك م�شكن...

ا بالإ�شتقرار ال�شيا�شي 
ً
واحلل يكمن اأوًل واآخر

والأمني، الذي يجعل جميع احللول متاحة«. 

»اأزمة ال�صكن اإىل التفاقم«

ي��وؤك��د اخل��ب��ري الإق��ت�����ش��ادي ال��دك��ت��ور غ��ازي 

عدة  اىل  يعود  ال�شكن  اأزم��ة  »تفاقم  اأّن  وزين 

ما  العقارات  اأ�شعار  ت�شاعف  منها،  ع��وام��ل، 

اللبنانية عاجزة عن  الأ�ر  جعل فئة وا�شعة من 

اىل  اأخ��رى  بفئة  دف��ع  كما  لها،  م�شكن  اإي��ج��اد 

يف  ال�شكن  اىل  والتوّجه  العا�شمة  من  اخل��روج 

ال�صيد رجا مكارم
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اجلمود يف ال�صوق العقاري �صّحح الأ�صعار بن�صـــــبة      تراوح بني 10 و20 يف املئة اأما اأزمة ال�صكن فمكانها تراوح

الأرب��ع  ذات  ال��ع��ادي��ة،  ال�شقة  ثمن  ك��ان 

بني  ي��راوح  مثالً،  �شعبية  منطقة  يف  غ��رف، 

25 و35 األف دولر يف منت�شف الت�شعينيات، ويف مناطق اأخرى كان ثمن 

ال�شقة نف�شها يبلغ ال�شعفني، بح�شب املنطقة واملوا�شفات.

 الرتفاع التدريجي و»العادي«، �شمن الن�شب املعقولة، بوترية 
ّ
ا�شتمر

اأ�شهر من الركود فتتجّمد   
ّ
اإىل ع�رين يف املئة �شنوًيا. وكانت متر ع�رة 

الأ�شعار ثم تعود اإىل الرتفاع.

منذ 2005 بداأت الأ�شعار ترتفع ب�شكل غري م�شبوق، ولم�س الإرتفاع 

�شبيل  على  الأرب��ع،  الغرف  ذات  فال�شقة  املئة.  يف  الثالثني  العام  ذلك 

ال�شعبية،  املناطق  يف  دولر  األ�����ف   60 م��ن  اأك��رث  ثمنه�ا  بلغ  امل��ث��ال، 

اأن وقعت حرب متوز  اإىل   الرتفاع 
ّ
اأخرى، وا�شتمر وال�شعفني يف مناطق 

.2006

العادية،  وتريته  اإىل  يعود  اأن  من  بدلً  الإرتفاع  تعاظم   2007 العام 

العامل كّله،  البناء يف  اأ�شعار مواد  اإرتفاع  الثالثني يف املئة. ومع  وجتاوز 

�شعر  وارتفاع  املحروقات،  اأ�شعار  وارتفاع 

م�شتويات  اإىل  ال��دولر  ب��اإزاء  اليورو  �رف 

بلغ  حيث   2008 بداية  اإىل  ال�شقق  اأ�شعار  يف  الرتفاع   
ّ
ا�شتمر قيا�شية، 

خم�شني يف املئة. 

 الرتفاع ب�شكل �شهري، حتى اإن بع�س املطّورين )جتار البناء( 
ّ
وا�شتمر

بع�س  يوؤكده  الذي  الأمر  خيالية،  اأرب��اح  بتحقيق  طمًعا  البيع  عن  توّقف 

املهند�شني. 

اأن  دون  من  لكن  تتجّمد،  الأ�شعار  بداأت  العاملية  الأزم��ة  م�شارف  على 

تنخف�س اإذ بداأ الهدوء يعود بعد »همروجة اجلنون«، و�شار طالب ال�راء 

ي�شاألون عن عقارات باأ�شعار منطقية، وهذا حّقهم، لأّن املطورين كانوا 

قد بالغوا يف اأ�شعارهم اإىل درجة اجلنون.

ما يجري اليوم هو انخفا�س ولكنه لي�س حقيقًيا اأو بالأحرى هو ت�شحيح 

خلطاأ فالأ�شعار بداأت تعود اإىل املنطق يف عملية خّف�شت الأ�شعار بن�شبة 

تراوح بني ع�رة وع�رين يف املئة.

الأ�صعار بني املنطق واجلنون

الأ�شباب  وم��ن  والبعيدة.  امل��ج��اورة  املناطق 

وارت��ف��اع كلفة  الإي��ج��ار  ���ش��وق  ��ا �شعف  اأي�����شً

قطاع  حاجة  اإىل  اإ�شافة  املعرو�شة،  امل�شاكن 

وحدة  اآلف   10 من  اأك��رث  اإىل  �شنوًيا  الإ�شكان 

ناهيك  الأ���ر،  حاجات  لتغطية  جديدة  �شكنية 

ع��ن ال��ت��ف��اوت احل��ا���ش��ل ب��ني م��داخ��ي��ل الأ����ر 

ال�شكن  على  الطلب  وتزايد  الإ�شكان،  وكلفة 

وغ��ي��اب  امل���ج���اورة،  وامل��ن��اط��ق  العا�شمة  يف 

والتي  لالإيجار  املحفزة  والت�ريعات  القوانني 

حتّد من ارتفاعات الأ�شعار، واإفتقار الدولة اىل 

ال�شرتاتيجية ال�شكانية او للتخطيط املدين«.

ويعترب وزين اأن »حّل اأزمة ال�شكن يحتّم اتخاذ 

القانونية،  الإجراءات  اإجراءات يف طليعتها  عدة 

لالإيجارات  جديد  قانون  و�شع  من  بّد  ل  حيث 

الذين  امللك  اأ�شحاب  حقوق  ناحية  من  يحفظ 

ل يفيدون من ملكيتهم ب�شكل من�شف وعادل، 

ترميم  يف  الرغبة  اأو  ال��ق��درة  لديهم  ولي�شت 

مبانيهم، كما يحفظ من ناحية اأخرى حقوق اأكرث 

من 170 الف عائلة م�شتاأجرة. 

ل��الإي��ج��ار  ج���دي���د  م�������روع  اإق�������رار  اأن  ك��م��ا 

)تاريخ   767 الرقم  القانون  يعّدل  التملكي 

يلّبي من جهة حاجات فئة   ،)2006/11/11

وا�شعة من الطبقة املتو�شطة واملحدودة الدخل، 

امل�شتثمرين  ح��اج��ات  يلّبي  اأخ���رى  جهة  وم��ن 

حتفيزية  اإج����راءات  يت�شمن  اإذ  وامل��ق��اول��ني، 

وال�شمانات  ال�ريبية  الإعفاءات  �شعيد  على 

والت�شهيالت وزيادة عامل ال�شتثمار...«.

بقرو�س  تتعّلق  اإج�����راءات  ع��ن  حت���ّدث  كما 

الإ�شكان، معترًبا اأن »اإعتماد احلكومة وامل�رف 

الإ�شكانية  القرو�س  منح  �شيا�شة  امل��رك��زي 

ال��ق��رو���س  قيمة  رف���ع  ���ش��اه��م يف  امل��دع��وم��ة، 

ال�شكنية يف نهاية العام 2011 بن�شبة 32.6 

 6 نحو  لتبلغ   ،2010 بالعام  مقارنة  املئة  يف 

منح  وامل��ل��ّح  ال�����روري  وم��ن  دولر.  مليارات 

القرو�س ال�شكنية املدعومة للطبقة املتو�شطة 

وامل�شاربني.  للتجار  ولي�س  الدخل  واملحدودة 

م�شاعات  على  �شكنية  جممعات  بناء  وكذلك، 

الدولة والبلديات بالتمويل الذاتي اأو بال�راكة 

مع القطاع اخلا�س، تكون خم�ش�شة لذوي الدخل 

الإج��راء  هذا  �شاأن  ومن  واملتو�شط.  ال�شعيف 

توفري اآلف امل�شاكن لالأ�ر ويف جميع املناطق. 

ويف الإطار نف�شه فاإن تطوير البنية التحتية يف 

ات�شالت...(  مياه،  كهرباء،  )ط��رق،  املناطق 

يدفع املقاولني وامل�شتثمرين اإىل ت�شييد مباٍن 

مع  تتنا�شب  العا�شمة  خ��ارج  مقبولة  باأ�شعار 

مداخيل الطبقات املتو�شطة وال�شعيفة الدخل. 

وهناك �رورة لزيادة عامل الإ�شتثمار يف بع�س 

املناطق والعا�شمة بن�شب تراوح بني 30 و50 

يف املئة ملدة ثالث �شنوات مع اإجراء تعديالت 

يف قوانني البناء )امل�شاحات والرتفاعات...(«.

اأّن  راأى  ال�ريبية،  الإج���راءات  يخ�س  ما  ويف 

اإرتفاع  من  حتّد  �رائب  لإدراج  �رورة  »هناك 

التحفيز  هدفها  واأخ����رى  ال��ع��ق��ارات،  اأ���ش��ع��ار 

على  �ريبة  اإدراج  مثل  والإ�شكان،  البناء  على 

على  ال�رائب  وتطبيق  املبنية  غري  الأرا���ش��ي 

ال�شقق ال�شاغرة على غرار ال�شقق ال�شاغلة...«.

وختم الدكتور وزين بالقول »اإن اأزمة ال�شكن 

متجهة يف املرحلة املقبلة اىل التفاقم، لذلك، 

حفاًظا  احلكومة،  اأولويات  من  تكون  اأن  يجب 

ع��ل��ى الإ���ش��ت��ق��رار الإج��ت��م��اع��ي والإق��ت�����ش��ادي 

والأمني«.
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اإعداد:

نادر عبد العزيز �شايف

دكتوراه دولة يف احلقوق

حمام بالإ�ستئناف

بعد اأن ت�شدر الأحكام 

الق�شائية ب�شورة نهائية 

وقطعية ومربمة، ت�شبح قابلة 

للتنفيذ عرب �شورة طبق 

الأ�شل �شاحلة للتنفيذ تعطى 

للمحكوم له �شاحب ال�شفة 

وامل�شلحة بذلك. لكن ل بد من 

التمييز بني الأحكام ال�شادرة 

بحق الأفراد التي يتم 

تنفيذها طوًعا من املحكوم 

عليه اأو جرًبا بوا�شطة دائرة 

التنفيذ املخت�ّشة، والأحكام 

ال�شادرة بحق الدولة اأو 

املوؤ�ش�شات العامة اأو البلديات 

اأو اأي �شخ�ص من اأ�شخا�ص 

القانون العام. فكيف يتم 

التنفيذ يف احلالة الثانية؟

اآلية تنفيذ الأحكام 

الق�شائية �شد 

الدولة واأ�شخا�ص 

القانون العام

ل تنفيذ ق�رسي بوجه الدولة

من املفرت�ض اأّن الدولة تعترب خ�سًما �رشيًفا، 

دائنيها  ح��ق��وق  ت��دف��ع  اأن  عليها  وي��ت��وّج��ب 

اأو  ت��ه��رب  دون  م��ن  واجباتها  بجميع  وت��ق��وم 

الأوىل  الفقرة  ن�ّست  وق��د  تق�سري.  اأو  تاأخري 

الدولة  املادة 93 من نظام جمل�ض �سورى  من 

تاريخ   10434 ال��رق��م  باملر�سوم  )ال�����س��ادر 

جمل�ض  »اأح��ك��ام  اأّن  على   ،)1975/6/14

ال�سلطات  وعلى  ل���إدارة،  ملزمة  الدولة  �سورى 

كما  القانونية  ب��احل��الت  تتقّيد  اأن  الإداري����ة 

هذه  تنفيذ  ويجب  الأح��ك��ام«.  ه��ذه  و�سفتها 

الأحكام يف مهلة معقولة.

وحيث اإن الأحكام الق�سائية التي تتمتع بالقوة 

التنفيذية، تعترب ملزمة لل�سلطة الإدارية، فعلى 

هذه ال�سلطة احرتام الأحكام الق�سائية ب�سورة 

منطوق  وفق  به  املق�سى  الأمر  وتنفيذ  دائمة، 

تلك الأحكام، واإّل اإختلَّ ميزان العدالة وف�سدت 

مقاديره وت��ست القيم القانونية، واأ�سبح مبداأ 

ال�رشعية ب� قيمة.

عدم جواز احلجز على الأموال العامة

الذمة  يف  تدخل  التي  العامة،  الأم��وال  تعترب 

املالية للدولة اأو املوؤ�س�سات العامة اأو البلديات 

اأو اأي �سخ�ض من اأ�سخا�ض القانون العام، اأموالً 

�سة للمنفعة العامة. واإّن احلجز على هذه  خم�سَّ

ن�ساط  �سل  اىل  ي���وؤدي  اأن  �ساأنه  م��ن  الأم���وال 

املرفق العام وتوقيفه عن العمل واإ�سطرابه.

وقد حدَّدت املادة الثانية من قانون املحا�سبة 

 14969 الرقم  باملر�سوم  )ال�سادر  العمومية 

العمومية  الأم��وال   )1963/12/30 بتاريخ 

واملوؤ�س�سات  والبلديات  الدولة،  اأم��وال  باأنها 

العامة التابعة للدولة اأو البلديات، واأموال �سائر 

الأ�سخا�ض املعنويني ذوي ال�سفة العمومية.

��رت امل����ادة 860 م��ن ق��ان��ون اأ���س��ول  وح��ظَّ

امل��ح��اك��م��ات امل��دن��ي��ة )ال�����س��ادر ب��امل��ر���س��وم 

 )1983/9/16 تاريخ   90 الرقم  ال�سرتاعي 

بيع املال العام، حيث ن�ست على اأنه »ل يجوز 

القانون  منع  التي  الأم���وال  على  احلجز  اإل��ق��اء 

الأ�سخا�ض  و�سائر  الدولة  اأم��وال  وعلى  حجزها 

املعنويني ذوي ال�سفة العامة«.

هذا مينع الن�ض منًعا مطلًقا من اإجراء التنفيذ 

�سد الدولة عن طريق حجز اأموالها، �سواء اأكانت 

اأكانت  و���س��واء  خا�سة،  اأم  عامة  الأم���وال  ه��ذه 

اأمواًل منقولة اأم غري منقولة. وميتد منع احلجز 

الغري،  ذمة  يف  للدولة  تكون  التي  الديون  اإىل 

ف� يجوز حجزها عن طريق احلجز لدى �سخ�ض 

ثالث، كما ي�سمل احلظر الأموال التي ت�ستوفيها 

الإدارة من امل�ستهلكني.

الدولة،  اأم��وال  جانب  اىل  احلجز،  منع  وي�سمل 

اأموال �سائر الأ�سخا�ض املعنويني ذوي ال�سفة 

وامل�سالح  واملوؤ�س�سات  كالبلديات  العامة؛ 

العامة،  املرافق  اأم��وال  لأّن  امل�ستقلة،  العامة 

�سواء اأدارتها الدولة بنف�سها اأم عهدت باإدارتها 

حجز  كل  عن  مبناأى  تبقى  اأن  يجب  الغري،  اإىل 

لكونها اأمواًل عامة وللحوؤول دون تعطيل ن�ساط 

املرافق  ه��ذه  اأك��ان��ت  ���س��واء  العامة؛  امل��راف��ق 

وامل�سلحة  اللبنانية  كاجلامعة  اإداري��ة،  العامة 

عامة  مرافق  كانت  اأم  الليطاين،  لنهر  الوطنية 

لبنان  كهرباء  كموؤ�س�سة  جتارية،  اأو  �سناعية 

احلديد  �سكك  وم�سلحة  بريوت  مياه  وم�سلحة 

وغريها.

الدولة  اأم��وال  اىل  احلجز  حظر  ميتد  وكذلك 

الأجنبية با�ستثناء ما كان منها مو�سوع تعامل 

خا�سع لقواعد القانون اخلا�ض �سنًدا اىل البند 

2 من املادة 860 من قانون اأ�سول املحاكمات 

لبنان  الأجنبية تتمتَّع يف  الدولة  اإن  اإذ  املدنية. 

منها  تتفرع  ال��ت��ي  الدبلوما�سية  باحل�سانة 

على  التنفيذ  وح�سانة  الق�سائية  احل�سانة 

م��ن م�سا�ض  ذل��ك  ي��رتت��ب على  اأم��وال��ه��ا، مل��ا 

�ض الع�قات معها 
ّ
ب�سيادتها وا�ستق�لها وتعر

اأو  الحتياطي  احلجز  اإلقاء  يجوز  ف�  ل�نقطاع. 

الأجنبية.  الدولة  اأم��وال  على  التنفيذي  احلجز 

مو�سوع  تكون  التي  الأجنبية  الدولة  اأموال  اأما 

فتكون  اخلا�ض  القانون  لقواعد  خا�سع  تعامل 

التي  كالأموال  عليها؛  والتنفيذ  للحجز  قابلة 

تكون حم�ً لتعامل جتاري اأو لن�ساط اإقت�سادي 

خا�سع لأحكام القانون اخلا�ض.

اأم��وال  اأي�ًسا  والتنفيذ  احلجز  حظر  وي�سمل 

موجوًدا  يكون  عندما  الأجنبية  الدولة  رئي�ض 

تلك  تكون  وعندما  لبنان،  يف  بن�ساط  قائًما  اأو 

تلك  دون  من  العامة،  بحياته  متعلقة  الأم��وال 

مب�ساحله  اأو  ال�سخ�سية  بحياته  املتعلقة 

اأي�ًسا  احل�سانة  ه��ذه  من  وي�ستفيد  اخلا�سة. 

الأجنبية،  للدولة  الدبلوما�سي  ال�سلك  ممثلو 

التي  الأع��م��ال  نطاق  يف  وال����وزراء،  كال�سفراء 

يقومون بها �سمن وظائفهم �سنًدا اىل الفقرة 

للع�قات  فيينا  اإتفاقية  من  املادة 22  من   3

الدبلوما�سية.

وكذلك ي�ستفيد من عدم جواز احلجز والتنفيذ 

كمنظمة  الدولية؛  واملنظمات  الهيئات  اأم��وال 

ومنظمة  العربية  الدول  وجامعة  املتحدة  الأمم 

وال��ع��ل��وم  ال��رتب��ي��ة  ومنظمة  ال��دول��ي��ة  ال��ع��م��ل 
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اىل  )�سنًدا  وغ��ريه��ا،  )الأوني�سكو(  والثقافة 

هيئة  وح�سانات  مزايا  اإتفاقية  من   2 امل��ادة 

الأمم املتحدة واملادة 12 من اإتفاقية ح�سانات 

اإلقاء  يجوز  ف�  العربية(،  الدول  جامعة  ومزايا 

اأموال هذه  اأو التنفيذي على  احلجز الإحتياطي 

اأموال  على  ول  الدولية،  واملنظمات  الهيئات 

التي  الأع��م��ال  نطاق  يف  وموظفيها  ممثليها 

يقومون بها �سمن وظائفهم.

تنفيذ الأحكام الق�شائية �شد الدولة اأو 

اأ�شخا�ص القانون العام

املحكوم  ُيخّول  ل  القانون  اأن  ثابًتا  اأ�سبح 

�سدر  ال��ذي  وامل�سلحة،  ال�سفة  �ساحب  ل��ه، 

القيام  الإدارة،  �سد  م��ربم  حكم  مل�سلحته 

دائ��رة  طريق  ع��ن  اجل��ربي  التنفيذ  ب��اإج��راءات 

طلب  اأو  العامة  الأم��وال  حجز  طلب  اأو  التنفيذ 

العامة  الأموال  تلك  لأن  العلني،  باملزاد  بيعها 

ل تقبل احلجز.

�ساحب  له،  للمحكوم  يعود  ذلك،  على  وبناء 

�سورة  على  ي�ستح�سل  اأن  وامل�سلحة،  ال�سفة 

احلكم  ع��ن  للتنفيذ  ���س��احل��ة  الأ����س���ل  ط��ب��ق 

الق�سائي، ويتقدَّم بطلب يرجو فيه من الدارة 

حكم  �سدر  فاإذا  احلكم.  ذلك  تنفيذ  املخت�سة 

تعوي�ًسا  له  للمحكوم  تدفع  ب��اأن  الدولة  يلزم 

يتقدم  اأن  الأخ��ري  هذا  على  يجب  معيًنا،  مالًيا 

ال���وزارة  اىل  الق�سائي  احل��ك��م  تنفيذ  بطلب 

ة اأو البلدية املعنية اأو املوؤ�س�سة العامة  املخت�سَّ

املعنية، يرفق فيه �سورة طبق الأ�سل �ساحلة 

ويطلب  تنفيذه،  املطلوب  احلكم  عن  للتنفيذ 

فيه تنفيذ احلكم وفق منطوقه.

اخل�سم  هي  ال��دول��ة  ت�سبح  احلالة  ه��ذه  ويف 

والقائم بالتنفيذ يف اآن مًعا، في�سّح فيها قول 

ال�ساعر: »فيك اخل�سام واأنت اخل�سم واحلكم«. 

بتنفيذ  ال��دول��ة  ت��ق��وم  اأن  امل��ف��رت���ض  وم��ن 

اأو  ب 
ّ
ت��ه��ر ب��دون  طبيعية  ب�سورة  التزاماتها 

مماطلة اأو �سوء نية، باعتبارها خ�سًما �رشيًفا.

اللجوء اىل الغرامة الإكراهية عند امتناع 

الإدارة العامة عن التنفيذ 

الق�سائية  الأح���ك���ام  تنفيذ  ع��ل��ى  ��ا  ح��ر���سً

ل  تدخَّ تنفيذية،  بقوة  تتمتع  التي  امل��ربم��ة 

تاريخ   259 الرقم  )القانون  اللبناين  امل�سرتع 

من   93 امل��ادة  تعديل  عرب   )1993/10/6

اأ�سبحت  والتي  ال��دول��ة،  �سورى  جمل�ض  نظام 

الدولة  �سورى  جمل�ض  »اأح��ك��ام  اأن  على  تن�ض 

ان  الداري���ة  ال�سلطات  وعلى  ل����إدارة.  ملزمة 

هذه  و�سفتها  كما  القانونية  باحلالت  تتقيَّد 

القانون  من  املعنوي  ال�سخ�ض  وعلى  الأحكام. 

العام اأن ينفذ يف مهلة معقولة الأحكام املربمة 

ال�سادرة عن جمل�ض �سورى الدولة حتت طائلة 

دون  م��ن  التنفيذ  ع��ن  ت��اأخ��ر  واإذا  امل�سوؤولية 

احلكم  املت�رشر  طلب  على  بناء  ميكن  �سبب، 

جمل�ض  يقّدرها  اإكراهية  غرامة  دف��ع  باإلزامه 

تنفيذ  لغاية  �سارية  وتبقى  ال��دول��ة  ���س��ورى 

احلكم. وكل موظف ي�ستعمل �سلطته او نفوذه 

مبا�رشة او ب�سكل غري مبا�رش ليعيق تنفيذ القرار 

الق�سائي املذكور يف الفقرة ال�سابقة اأو يوؤخره، 

م اأمام ديوان املحا�سبة مبا ل يقّل عن راتب 
َّ
يغر

ث�ثة اأ�سهر ول يزيد عن راتب �ستة اأ�سهر«.

طلب  ال��دول��ة  لدائني  الق�ساء  اأف�سح  وق��د 

على  حلملها  اإك��راه��ي��ة  ب��غ��رام��ة  عليها  احل��ك��م 

العديل  الق�ساء  اأمام  وذلك  اإلتزاماتها،  تنفيذ 

اإخت�سا�سه؛  �سمن  تدخل  التي  ال��دع��اوى  يف 

بدعوى  املوؤجر  تقّدم  حالة  اأو  التعدي،  كحالة 

لإخ�ء  العامة امل�ستاأجرة  الإدارة  اأو  الدولة  �سد 

املاأجور بعد انتهاء الإجارة اأو ف�سخها لأي �سبب 

من الأ�سباب القانونية. 

الدولة،  �سورى  جمل�ض  اأحكام  فاإن  وبالتايل، 

وكذلك الأحكام الق�سائية، النهائية والقطعية 

اأكانت  �سواء  املعنية،  ل�إدارة  ملزمة  واملربمة، 

الدولة اأم اإحدى املوؤ�س�سات العامة اأم البلديات 

اأم اأي �سخ�ض من اأ�سخا�ض القانون العام. ويجب 

اأن تكون هذه الأحكام واجبة التنفيذ فوًرا اأو يف 

مهلة معقولة. 

اإل اأن مفهوم املهلة املعقولة هو مفهوم مرن 

يعود تقديره للق�ساء املخت�ض، وغالًبا ما تكون 

هذه املهلة املعقولة بني �سهرين و�ستة اأ�سهر 

كحٍد اأق�سى.

الإكراهية طابع موؤقت، حيث  ويكون للغرامة 

اأو تعديل  ميكن، عند تنفيذ احلكم، ت�سفيتها 

قيمتها اأو اإنقا�سها اأو حتى اإلغاوؤها، مما يوؤدي 

الق�سائية  والأحكام  القانون  حرمة  �سون  اىل 

مقهور  اأو  مظلوم  لكل  م���ٍذ  وتاأمني  املربمة، 

حقوقه  لإ�ستيفاء  املخت�ض  الق�ساء  اىل  جل��اأ 

امل�رشوعة. 

الغرامة  ف��ر���ض  طلب  اأن  ب��الإ���س��ارة  وي��ج��در 

اأي �سخ�ض من  اأو  الدولة  امتناع  الإكراهية عند 

الأح��ك��ام  تنفيذ  ع��ن  ال��ع��ام  القانون  اأ�سخا�ض 

الدولة،  ال�سادرة عن جمل�ض �سورى  الق�سائية 

الق�ساء  نوع  من  جديًدا  ق�سائًيا  نزاًعا  يعترب 

الفقرة  يف  عنه  ا  من�سو�سً يكن  مل  اإذا  ال�سامل، 

وبالتايل،  تنفيذه.  املطلوب  للحكم  احلكمية 

ي�ستدعي  الإكراهية  الغرامة  فر�ض  طلب  ف��اإّن 

اأحكام  اىل  �سنًدا  النزاع  رب��ط  بعري�سة  �سبقه 

�سورى  نظام جمل�ض  من  يليها  وما  امل��ادة 67 

الدولة. 

اأو اأي �سخ�ض  ختاًما، اإن التنفيذ بوجه الدولة 

ب�سورة  يتّم  ل  ال��ع��ام،  القانون  اأ�سخا�ض  من 

ق�رشية عن طريق التنفيذ اجلربي بوا�سطة دائرة 

مبوجب  اأو  منها  طوعية  مببادرة  بل  التنفيذ، 

ال�سفة  �ساحب  ل��ه  امل��ح��ك��وم  ي��ق��ّدم��ه  ط��ل��ب، 

اأو  التنفيذ  عن  المتناع  ح��ال  ويف  وامل�سلحة. 

اأكرث من  التاأّخر غري املرّبر يف التنفيذ  يف حالة 

املهلة املعقولة، يتّم اللجوء اىل نظام الغرامة 

الإكراهية. 

املراجع:

 - متييز مدين، قرار تاريخ 1951/10/31.

- متييز مدين، قرار تاريخ 1968/5/7.

تاريخ  ق��رار  ب��ريوت،  تنفيذ  دائ��رة  رئي�ض   -

.1958/1/7

تاريخ  ق��رار  ب��ريوت،  تنفيذ  دائ��رة  رئي�ض   -

.1958/9/4

اأ�سول املحاكمات  اإدوار عيد: مو�سوعة  د.   -

والإثبات والتنفيذ.

- متييز مدين، قرار تاريخ 1968/7/3.

- قرار تاريخ 1996/11/17، جملة العدل.

الإداري  القانون  حبي�ض:  ف��وزي  الأ�ستاذ   -

والأعمال  ال�سلطة  حد  لتجاوز  الإب��ط��ال  العام، 

الإدارية.
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اإعداد:

غري�س فرح

الأحكام  فاإن  ذلك،  مع  حم�سوم.  غري  الآن  حتى  يزال  ل  الإرادة  حرية  حول  اجلدال 

معطيات  على  ال�سوء  تلقي  بداأت  والعلمية  النف�سية  الأبحاث  اإىل  بالإ�سافة  الفطرية 

وحميطنا  تربيتنا  وطرق  الوراثية،  باجلينات  فعالقتنا  نظن.  حرية مما  اأقل  اأننا  توؤكد 

الجتماعي، توؤثر على ت�رصفاتنا باأ�سكال تتعدى الوعي، وبالتايل الن�سباط الإرادي، 

لكن ثمة ما هو اأكرث من ذلك...

جرثومة تغزو الدماغ

العلمية  االكت�شافات  باالعتبار  اأخذنا  ما  اإذا 

احلديثة التي اأكدت وجود كائنات جمهرية حّية 

ي�شبح  وظائفها،  على  وت�شيطر  اأدمغتنا  تغزو 

االأمر اأقرب اإىل اأفالم الرعب منه اإىل الواقع.

الوقت  يف  ب��ال��درا���ش��ة  املعنية  واجل��رث��وم��ة 

 Toxoplasma Gondii ه���ي  احل���ا����ر، 

الدماغ،  تغزو  فهي  انت�شاًرا.  االأك��ر  باعتبارها 

حاملها  لتجعل  الع�شبي  اجلهاز  اإىل  وتت�شلل 

يقوم باأعمال ال اإرادية توؤثر على حياته. ونحن نعلم اأن االأمرا�ض الناجمة 

عن غزو اجلراثيم للج�شم قد ت�شعفنا، ورمبا جتعلنا عاجزين عن القيام 

باأعمالنا اليومية، ويف اأ�شواأ الظروف قد تودي بحياتنا، لكن هذه اجلرثومة 

ا ودقة. وهي يف هذا املجال تعمل  تتوىل كما يبدو مهمة اأكر اخت�شا�شً

كالفريو�شات التي تغزو اأجهزة الكومبيوتر لتزرع الفو�شى يف براجمها.

اأين تنمو هذه اجلرثومة؟

اإنها تنمو وتتكاثر يف اأمعاء القطط، وتنتقل عرب برازها اإىل احليوانات 

والقوار�ض والب�ر. وبح�شب الدرا�شات، فهي تت�شلل اإىل الع�شالت ومنها 

اإىل الدماغ لتتفادى هجوم االأج�شام امل�شادة التي يفرزها جهاز املناعة. 

وعندما تختبئ تبقى راقدة ب�شكل اأكيا�ض حماطة بجدران �شلبة. ويف هذه 

اأوامر  الدماغ، لتجعله ي�شدر  بالذات، تقوم بتغيري طريقة عمل  املرحلة 

معاك�شة مل�شلحة بقاء حاملها.

كيف اكت�سفت هذه املعطيات؟

اأدمغة فئران وجرذان  يف البداية مت اكت�شاف مرحلة رقاد اجلرثومة يف 

انتقلت  بعدها  ومن  فاتها، 
ّ
ت�ر ب�شبب  للفحو�شات  اأخ�شعت  قد  كانت 

اأن الفئران واجلرذان تختزن  الدرا�شات لتطال الدماغ الب�ري. املعروف 

خوًفا غرائزًيا من القطط التي تطاردها، وهي تتجنب االأمكنة التي يوجد 

التي تنتقل  الفئران واجلرذان  اأن  القطط وبرازها، لكن ثبت  فيها بول 

ب 
ّ
اإليها عدوى هذه اجلرثومة، ال تفقد خوفها من القطط فح�شب، بل تتقر

منها وتبدو منجذبة نحو الروائح ال�شادرة عنها، االأمر الذي يعر�ض حياتها 

املري�شة،  الفئران  وتهاجم  الظاهرة  هذه  من  ت�شتفيد  فالقطط  للخطر، 

فتنتقل اجلرثومة الراقدة اإىل مرحلة التكاثر بحيث تكتمل دورة حياتها 

حتمل  التي  القوار�ض  اأن  باالإ�شارة  وجدير  اأخرى.  خملوقات  اإىل  وتنتقل 

TGondii، ال تبدو مري�شة، وذلك على عك�ض احليوانات التي  جرثومة 

من  تهاجم  ال  القوار�ض  هذه  اإن  اإذ  هائجة،  وت�شبح  الَكَلب  بداء  ت�شاب 

طريق  ع��ن  اجل��رث��وم��ة  اإل��ي��ه  وتنقل  ت�شادفه 

الّع�ض.

ماذا عن الب�رص؟

العلوم  جملة  ن�رتها  درا���ش��ة  يف  ورد  كما 

املتحدة  الواليات  �شكان  ع�ر  فاإن  االأمريكية، 

 TGondii ج��رث��وم��ة  ي��ح��م��ل��ون  االأم���ريك���ي���ة 

ال��ل��وزة  منطقة  يف  اأدم��غ��ت��ه��م  ت��ق��ط��ن  ال��ت��ي 

ك 
ّ
حت��ر ال��ت��ي  املنطقة  اأي   )Amygdala(

امل�شاعر ويف مقدمها اخلوف. ويف بع�ض الدول االأوروبية، يف فرن�شا ب�شكل 

خا�ض، ترتفع االإ�شابات بن�شبة اأكرب ب�شبب اإقدام ال�شكان على اأكل اللحوم 

النّيئة، وتربية احليوانات الداجنة التي قد حتمل هذه اجلرثومة. وبح�شب 

الدرا�شة فاإن مرحلة رقاد اجلرثومة يف الدماغ الب�ري قد ال ت�شّبب دائًما 

الكثريين عوار�ض ذهانية  توّلد لدى  اأنها  علًما  للعيان،  عوار�ض ظاهرة 

�شبيهة بتلك املرافقة ملر�ض اإنف�شام ال�شخ�شية، عدا عن كونها تتالعب 

بامل�شاعر وعلى راأ�شها اخلوف واحلذر. والالفت يف املو�شوع اأن االأبحاث 

اأج�شاًما  ال�شخ�شية يحملون  انف�شام  اأن مر�شى  اأكدت  العلمية كانت قد 

م�شادة جلرثومة TGondii، مبعنى اأنها ال تتمكن من اخرتاق اأدمغتهم، 

كما اأن االأدوية التي يتناولونها تعترب فعالة يف الق�شاء عليها.

�سيطرة اجلرثومة على الإرادة

تدل املعلومات العلمية يف الوقت احلا�ر اإىل وجود عالقة بني العدوى 

بال� TGondii وبني العوار�ض التي ترافق االأمرا�ض العقلية. اإىل ذلك، 

البع�ض،  مييز  الذي  بالتهّور  اجلرثومة  عالقة  توؤكد  ثابتة  دالئل  هناك 

ن�شبة  اأن  ُع��رف  ال�شياق،  هذا  يف  االإرادة.  عن  خارجة  بت�رفات  ويتجلى 

كبرية من حوادث ال�شري يت�شبب بها اأ�شخا�ض متلكت اجلرثومة اإرادتهم، 

فون بطرق غري عقالنية.
ّ
وجعلتهم يت�ر

العام 2009 اأّكد بع�ض علماء االأع�شاب اأن ال�شعور بحرية االإرادة يكون 

اأحياًنا �شعوًرا وهمًيا، والدالئل على ذلك كثرية اأهمها، نباأ ن�رته ال�شحف 

يف حينه عن �شخ�ض كان قد قرر مبلء اإرادته ت�شّلق جدران ناطحة �شحاب 

اأخ�شع لها الحًقا، بّينت وجود  التي  الفحو�شات املخربية  اأمريكية. لكن 

TGondii البالغة ال�شغر، ذات اخللّية الواحدة يف دماغه. هذه  جرثومة 

ويف  راودت��ه،  التي  املدمرة  الفكرة  وراء  ان�شياقه  �شبب  كانت  اجلرثومة 

ة.
ّ
الوقت ذاته وراء مفاخرته باإرادته احلر

حلقة  �شوى  ل�شنا  والتي  احلياة  غرائب  من  حولنا  يدور  مما  عّينة  اإنها 

دائرة يف اأفقها.

عندما نفقد ال�شيطرة 

على االإرادة!

على من تقع

املالمة؟
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ليال �صقر

حني ن�شعر بالعط�ش...  

�ملياه �أف�صل ما يروي

م�����ع ح����ل����ول ف�����ص��ل 

�ل�صيف و�رتفاع درجات 

�حلر�رة، يحتاج �لإن�صان 

كميات  عن  للتعوي�ض 

يفقدها  �ل��ت��ي  �مل��ي��اه 

يطفئ  �لبع�ض  ج�صمه. 

�لع�صري  و�أن���و�ع  �لغازية،  �مل�رشوبات  با�صتهالك  عط�صه 

ريتا  �لتغذية  �خت�صا�صية  لكن  و�ملثلجات...  �ملختلفة 

�خلوري توؤّكد �أّن �ملاء هو �أف�صل ما يروي »�لعط�صان«... 

ملاذ�؟ �لتفا�صيل يف ما ياأتي.

فو�ئد �ملاء

اإىل  الإن�شان يومًيا حواىل ليرتين  يخ�رس ج�شم 

وبالتايل فهو يحتاج  املياه،  ثالثة ليرتات من 

اىل كمّية موازية لتعوي�شها.

ت�شدد اخلوري يف هذا اخل�شو�ش على اأهميـة 

اعتماد املاء اأولً واأخرًيا لري العط�ش.

تكوين  وظائفـه:  تعّدد  يف  تكمن  فاأهميته 

على  واملــحــافــظــة  واأن�شجـته،  اجل�شم  خاليـا 

دور  وتاأدية  الدموّية،  ــدورة  وال الــدم  تركيبة 

اله�شمي  اجلهاز  من  الغـذاء  الّناقل  الو�شيط 

الً بهذه الطريقة عملية اله�شم  اإىل الدم، م�شهِّ

والإمت�شا�ش. 

من  اجل�شم  تخلي�ش  يف  ــا  اأيــ�ــشً املــاء  يفيد 

التاأك�شد يف اجلهاز  ال�شموم الناجتة عن عملية 

ال�شموم  هذه  اإذابــة  على  يعمل  اإذ  اله�شمي، 

واإخراجها مع ال�رسف والبول...

ــا يف  ــرز اأيــ�ــشً ـــ كما يــــــــوؤدي املــاء الـــــدور الأب

ويـوؤمن  وتثبيتهــا،  اجل�شم  حــرارة  تلطيف 

للمفا�شل  والــرتطــيــب  ــة  ــوي واحلــي الــطــاقــة 

وظائــف  تن�شيــط  يف  وي�شهــم  والــبــــــــ�ــرسة، 

الكــلى...

حاجة �جل�صم

�إىل �ملاء

ـــفـــاوت نــ�ــشــبــة  تـــت

اإىل  الــنــا�ــش  حـــاجـــة 

املــاء وفــق اأعــمــارهــم وعــوامــل اأخـــرى، بحيث 

وزن  من  ملل/كلغ   35 اإىل  الرا�شدون  يحتاج 

كمية  اإىل  الأطــفــال  ويحتاج  يــومــًيــا،  اجل�شم 

حاجة  اأّما  و60ملل/كلغ،   50 بني  تراوح  اأكرب 

كيلوغرام  لكّل  150ملل  اإىل  فرتتفع  ع  الر�شّ

واحد من وزنهم )150ملل/كلغ(.

احلاجة  احت�شاب  ميكننا  ال�شورة  ولتو�شيح 

كيلوغراًما   60 تزن  ل�شيدة  املاء  من  اليومّية 

ملل/  2100 ملل=   35  x كلغ   60 كالآتي: 

باليوم، اأو ما يعادل ثمانية اأكواب.

ت�شاهم  )الذين  الريا�شيني  اإىل  بالن�شبة  اأّما 

املياه يف بناء ع�شالتهم(، والن�شاء املر�شعات 

البلدان احلارة  الذين يعي�شون يف  والأ�شخا�ش 

م�شاكل  مــن  يعانون  الــذيــن  واأولــئــك  ن�شبًيا 

�شحّية حمّددة، فهم يحتاجون اأكرث من غريهم 

اإىل �رسب املاء وب�شكل منتظم.

اأّن  اإىل  اخل�شو�ش  هــذا  يف  اخلــوري  وتلفت 

اإىل  م�شرية  احلرارّية،  الوحدات  من  خاٍل  املاء 

اأّنه ميّد اجل�شم، واإن بكمّيات خفيفة، باأمالح ل 

غنى عنها )كالكل�شيوم، الفليور، املاغنيزيوم، 

يف  عموًما  ت�شاعد  البوتا�شيوم(  ال�شوديوم، 

احلفاظ على بنية �شليمة.

يعي�شوا  اأن  للبالغني  ميكن  ل  اأنه  وت�شيف 

املاء،  ي�رسبوا  اأن  دون  من  اأيام  ع�رسة  من  اأكرث 

الأطفال ال�شتمرار بالعي�ش  كذلك ل ي�شتطيع 

بينما  اأيـــام،  خم�شة  تتجاوز  لفرتة  ــه  دون مــن 

الطعام  تناول  عن  الإمتناع  الإن�شان  ي�شتطيع 

ت�شاوي  ن�شبة  خ�شارة  اأّن  ذلك  اأ�شابيع.  ملدة 

موت  اإىل  تــقــود  اجل�شم  يف  املــيــاه  مــن   %20

موؤّكد، بينما توؤّدي خ�شارة ن�شبة 10% منه اإىل 

اجلفاف وم�شاكل اأخرى متفاوتة اخلطورة منها: 

�شعوبة  الغثيان،  ال�شهية،  فقدان  العط�ش، 

�شعوبة  اجل�شم،  بحرارة  التحكم  عدم  الرتكيز، 

التنّف�ش، ت�شّنج الع�شالت، عدم اإنتظام الدورة 
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الدموية وم�شاكل يف وظائف الكلى...

الـ11  تفوق  كمية  ا�شتهالك  اإن  وباملقابل، 

ليرًتا يومًيا يوؤّدي اإىل الت�شّمم من املياه، وهي 

الذين  الأ�شخا�ش  عند  ن�شهدها  نــادرة  حالت 

يعانون ا�شطرابات نف�شية تدفعهم اإىل ال�رسب 

بكميات هائلة.

�مل�رشوبات �لبديلة

ــة املــيــاه يف  ــذي حتمل اأنــــواع اأخـــرى مــن الأغ

والفاكهة  اخل�شار  حتتوي  بحيث  تكوينها، 

اإىل  بالإ�شافة  املــاء،  من   %90 اإىل   85 على 

الألياف والفيتامينات. وت�شّدد اخلوري يف هذا 

 
ٌّ
�شحي كاملة  الفاكهة  تناول  اأّن  على  ال�شدد 

فالع�شري  مع�شورة،  تناولها  من  اأكرث  ومفيد 

مقارنة  املرّكز  ال�شّكر  من  عالية  كمّية  يحوي 

مع الفاكهة الكاملة، كما اأّنه ل مينح الإح�شا�ش 

ب�شبب  الفواكه  تناول  عن  ينتج  الذي  بال�شبع 

ما حتتويه من األياف.

يختلف عدد الوحدات احلرارية املوجودة يف 

نوع  باختالف  ملل(   250( الع�شري  من  كوب 

فروت  الكريب  ع�شري  من  فكوب  الفاكهة، 

يحتوي على 100 وحدة حرارية، بينما يحتوي 

وحدات،   110 على  الليمون  ع�شري  من  كوب 

وحــدة،   150 على  العنب  ع�شري  من  وكــوب 

وكوب من ع�شري اخلوخ على 180 وحدة... 

عند  التنّبه  �ــرسورة  اإىل  هنا  اخلــوري  وتلفت 

طبيعًيا  كونه  اإىل  اجلاهز  الع�شري  اأنــواع  �رساء 

اأن  اإىل  ت�شري  كما  الإ�شايف،  ال�شكر  من  وخالًيا 

والتمر  كاجلالب  بال�شكر  امل�شبعة  امل�رسوبات 

الــهــنــدي وقــمــر الــديــن، والــتــي تــرافــق عــادة 

العط�ش  زيادة  يف  ت�شاهم  رم�شان،  اإفطارات 

بالوحدات احلرارية  اأن تروي. وهي غنية  بدل 

التمر  كــوب  يف  وحــدة   300 اإىل  ت�شل  التي 

الهندي مثالً.

بد�ئل »غري موفقة«

يعترب البع�ش امل�رسوبات الغازية بديالً للماء 

فالعبوة  اأبــًدا،  موفق«  »غري  البديل  هذا  لكن 

ما  على  حتتوي  امل�رسوبات  هذه  من  الواحدة 

بني 140 و150 وحدة حرارية، ياأتي معظمها 

ال�شكر )10 مالعق �شغرية تقريًبا يف كل  من 

عبوة(.

ل  الغازية  املــ�ــرسوبــات  اأّن  اخلـــوري  وتــوؤكــد 

من  العك�ش  على  اإنها  بل  منفعة،  بــاأي  تعود 

العظام  ه�شا�شة  يف  ا 
ً
مبا�رس �شبًبا  ت�شّكل  ذلك، 

)لحـــتـــوائـــهـــا نــ�ــشــبــة مــرتــفــعــة 

مــن الأ�ــشــيــد والــفــو�ــشــفــور(، 

كــونــهــا  اإىل  بــالإ�ــشــافــة 

ــــة  ــــرق ــــب احل تــــ�ــــشــــّب

الأ�شنان... وم�شاكل 

اأما يف ما يخ�ّش 

املـــــ�ـــــرسوبـــــات 

الــــــغــــــازّيــــــة 

ــــة  ــــل ــــي ــــقــــل ال

احلرارية  الوحدات 

لالأ�شنان  مــوؤذيــة  بــدورهــا،  فهي   )diet(

تزال  ما  والدرا�شات  اله�شمي،  واجلهاز 

قائمة لإظهار تاأثريها ال�شلبي على ال�شحة 

عموًما.

اإذا  �شواها  مــن  اأف�شل  لي�شت  املثّلجات 

اإىل  اإ�ــشــافــة  فهي  للمياه.  كبديل  اعتمدت 

على  حتــتــوي  ال�شكر،  مــن  املرتفعة  الكمية 

منتجات  مــع  وباملقارنة  امل�شبعة،  الــدهــون 

عالية  ن�شبة  على  حتتوي  ل  الأخــرى،  احلليب 

احلديد،  بينما  والفو�شفور،  الكال�شيوم  من 

والزنك واملغنيزيوم �شبه معدومة فيها...

اإّن ن�شف كوب من املثلجات بنكهة الفانيليا 

 260 على:  اخلوري  وفق  يحتوي  )125ملل( 

دهون  10غ  �شكرّيات،  غ   25 حرارية،  وحــدة 

و155ملغ  بروتينات  5غ  م�شبعة(،  )معظمها 

كــولــيــ�ــشــرتول. ويــحــتــوي نــ�ــشــف كـــوب من 

حرارية،  وحدة   150 على:  الدايت  املثلجات 

بروتينات  2غ  دهون،  10غ  �شكريات،  140غ 

و35 ملغ كولي�شرتول.

ل تن�صو� زجاجة مياهكم �ل�صغرية �أينما 

ذهبتم

ريتا  التغذية  اإخت�شا�شية  تن�شح  اخلتام  يف 

الأوقـــات،  خمتلف  يف  املــيــاه،  ب�رسب  اخلـــوري 

حتى من دون ال�شعور بالعط�ش، ففي ذلك ما 

اجل�شم  �شالمة  يكفل 

ووظــــائــــفــــه 

احليوية.



با�ضتا بالكرميا مع القريد�س واخل�ضار

• املكونات:
�أو  ربطة  ن�صف  �لكاملة:  �لقمحة  معكرونة   -

250 غر�م.

- قريد�س: 500 غر�م.

- هليون: باقة )مقطعة(.

�إىل  )مقطعة  و�ح���دة  حبة  ح��م��ر�ء:  فليفلة   -

�رش�ئح رفيعة(.

- بازيال مثّلجة: كوب.

- ثوم: 3 ف�صو�س.

- لنب خاٍل من �لد�صم: كوب ون�صف.

من  وقليل  )مفروم(  كوب  ربع  بقدون�س:   -

�لأور�ق للزينة.

- زيت زيتون: ربع كوب.

- خّل بل�صمي: ربع كوب.

- ع�صري حام�س: 3 مالعق �صغرية.

- �صنوبر حمّم�س: ربع كوب.

- ملح وفلفل �أ�صود.

• طريقة التح�ضري:

�ملعكرونة،  �إل��ي��ه  وُت�����ص��اف  �مل���اء  ُيغلى   -

وُت�صلق.

دقائق   10 ملدة  �لقريد�س  حبات  ت�صلق   -

ى. وُت�صاف �إليها �رش�ئح �حلام�س ثم ُت�صفَّ

ي�صبح  حتى  جّيًد�  �مللح  مع  �لثوم  ُيهر�س   -

�ملزيج كاملعجونة، وُي�صاف �إليه: �للنب �خلايل 

من �لد�صم، �خلّل �لبل�صمي، �لبقدون�س �ملقّطع، 

حّبات �لبازيال، ع�صري �حلام�س، زيت �لزيتون، 

�لهليون  �ملزيج  �إىل  وي�صاف  و�مللح.  �لفلفل 

ه��ذه  جميع  ت�صكب  ث��م  �حل��م��ر�ء  و�لفليفلة 

�ملكّونات فوق �ملعكرونة وحبات �لقريد�س.

ن طبق �لتقدمي باأور�ق �لبقدون�س وحّبات  يزيَّ

�ل�صنوبر �ملحّم�س.

�لأطايب من خمتلف 

مطابخ �لعامل على 

�صفحات »�جلي�س«

هواة املائدة 

الأنيقة مدعوون 

اإىل جتربة اأ�ضناف 

مميزة مع ال�ضيف

ري�ضار اخلوري
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اأطايب ال�شيف

�إعد�د:

ليال �ضقر

• املكونات:
- باذجنان: كيلو.

- بندورة: حبتان.

- ثوم: ف�ّصان.

- بقدون�س: ربع كوب.

كاملة:  حّبة  ك��وب،  ن�ص��ف  مك�رّش:  ج��وز   -

عدد 4.

- زيتون: ن�صف كوب.

- زيت زيتون: ربع كوب.

- خّل بل�صمي: ربع كوب.

- ملح وفلفل �أ�صود.

• طريقة التح�ضري:
خفيفة  نار  على  �لباذجنان  حّبات  ت�صوى   -

ناعمة  قطًعا  ع  وُتقطَّ ُتق�رّش  ثم  تن�صج،  حتى 

�ل�صكني. بو��صطة 

- يقّطع ف�ّصا �لثوم وحّبتا �لبندورة )مربعات 

.)petits dés صغرية�

�ملقّطع،  �لبقدون�س  كمية  �إليهما  ُت�صاف   -

زيت  �ملك�رّش،  �جلوز  �ملقّطع،  �لأخ�رش  �لزيتون 

و�لفلفل  �مل��ل��ح  �لبل�صمي،  �خل���ّل  �ل��زي��ت��ون، 

�لأ�صود.

وعاء  يف  وت�صكب  جّيًد�  �ملكونات  تخلط   -

�لبقدون�س،  �أور�ق  بالبندورة،  ن  تزيَّ �لتقدمي، 

حّبات �جلوز �لكاملة، وبع�س حبات �لزيتون.

�ضلطة الباذجنان

على الطريقة اليونانية



• املكونات:
- �صمك بزري: ن�صف كيلو.

مقطعة  و�ح��دة  ب�صلة  ب�صل:   -

�إىل �رش�ئح.

- طحني: كوب و�حد.

- طحينة: كوب و�حد.

- ع�صري حام�س: ربع كوب.

- ع�صري ليمون: ن�صف كوب.

- �صنوبر: ملعقة �صغرية.

- ماء �لزهر وماء �لورد: ر�ّصة.

- حام�س للزينة.

- خبز عربي: عدد1.

- ملح وفلفل �أبي�س.

• طريقة التح�ضري:
و�مللح  �لأبي�س  �لبهار  ُيخلط   -

�مل�صّفى  �ل��ب��زري  �صمك  على  �ملزيج  وي��ر���ّس 

جّيًد�، ثم ُيغم�س بالطحني.

- ُي�صّفى �ل�صمك يف م�صفاة جانبّية للتخّل�س 

بالزيت  وُي��ق��ل��ى  �ل��ز�ئ��دة  �لطحني  كمية  م��ن 

�خلبز  رغيف  ُيقلى  ثم  ين�صج،  حتى  �ل�صاخن 

�لعربي �ملقّطع �إىل �أربعة �أجز�ء حتى يحّمر.

ع�صري  مع  �لطحينة  تخلط  جانبي،  وعاء  يف   -

وماء  �لزهر  ماء  من  وقليل  و�لليمون  �حلام�س 

ك جيًد�.
ّ
�لورد ، و�لفلفل و�مللح وُتر

حبات  وُتقلى  �لزيت  ي�صخن  �آخ��ر  ق��دٍر  يف   -

�ل�صنوبر، ومن ثّم �رش�ئح �لب�صل �ملقّطع وُترتك 

حتى تذبل، وُي�صاف �إليها مزيج �لطحينة وترتك 

على �لنار مع �لإ�صتمر�ر بتحريك �ملكونات حتى 

�لغليان.

• طريقة التقدمي:
�صحن  و���ص��ط  يف  �ل��ط��اج��ن  �صل�صة  ت�صكب 

�ملقلي  �خلبز  مبثّلثات  ن  �ملزيَّ �لتقدمي 

و���رش�ئ��ح �حل��ام�����س، وي��و���ص��ع �صمك 

�لبزري فوقها. 

�ضمك البزري

مع �ضل�ضة الطاجن
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• ن�ضيحة ال�ضيف: للمحافظة على ر�ئحة 
�ل�صيف  ين�صح  �ملايكرويف  د�خل  عطرة 

�لليمون  �أو  �حلام�س  ق�صور  بو�صع  ري�صار 

فيه ملدة دقيقتني.

يف  خمت�س  �خلوري  ري�صار  �ل�صيف   •
�لأطباق �لفرن�صية و�لعاملية

• املكونات:
- طحني: كوب و�حد.

- زبدة: كوب و�حد.

- �صكر ناعم: كوب وربع.

- بي�س: عدد 5.

- فانيليا: ن�صف ملعقة �صغرية.

- Baking Powder: ملعقة �صغرية.

• طريقة التح�ضري:
وعاء،  �لزبدة يف  مع  �ل�صكر  ُيخلط   -

لُي�صبح كرميا بي�صاء.

مع  �لبي�س  يخفق  �لكهربائي  �خل��الط  يف   -

�ل� وكمية  �لطحني  �إليه  ُي�صاف  ثم  �لفانيال 

تتما�صك  حتى  وي��رتك   Baking Powder
�لعجينة. 

من  بقليل  �مل�صتطيل  �خلبز  قالب  ُيدهن   -

�ل� خليط  ُي�صكب  ثم  بالطحني  وُير�س  �لزبدة 

Cake فيه ويو�صع يف فرن حر�رته 180 درجة 
مئوية ملدة 45 دقيقة.

• مالحظة:
�إىل  ن�صيف  �ل�صوكول  بطعم  �لكيك  �أردنا  �إذ� 

من  �صغرية  ملعقة  �أع���اله  �ملقادير 

�لكاكاو.

)English Cake( الكعكة النكليزية



الزراعة بال تربة

الأوعية  يف  اخل�ضار  اإنتاج  يعرف 

بال  ال��زراع��ة  باإ�ضم  الأح��وا���ض  اأو 

الأر�ض  تربة لأّنها تتّم خارج تربة 

الزراعّية. وتق�ّضم زراعة الأحوا�ض 

زراع���ة  ه���و  الأّول  ن���وع���ن،  اإىل 

ن��ب��ات��ات ال��زي��ن��ة داخ���ل امل��ن��زل، 

والثاين هو زراعة اخل�رضوات على 

�ضطح املنزل و�رضفاته.

الأف�ضل  البيئة  ال�ضطح  ميّثل 

اأ�ضّعة  من  فرتة  اأطول  يوؤّمن  لأّنه 

اخل�ضار  لنمو  ال�رضورّية  ال�ضم�ض 

اأي�ًضا  ال�رضفة  اأّن  اإلّ  ون�ضوجها، 

جّيًدا  مكاًنا  تكون  اأن  باإمكانها 

اأن  ���رضط  بنجاح،  اخل�ضار  لإن��ت��اج 

لفرتة  اإ����ض���اءة  م��وق��ع��ه��ا  ي���وؤّم���ن 

على  �ضاعات  و6   4 ب��ن  ت���راوح 

الأقل خالل اليوم. 

ما هي اأنواع اخل�ضار التي 

تزرع يف الأحوا�ض؟

اأن��واع  جميع  اأّن  اخل���راء  ي��وؤّك��د 

اخل�����ض��ار ت��ق��ري��ًب��ا مي��ك��ن زرع��ه��ا 

وت��رب��ي��ت��ه��ا يف اأح���وا����ض واأوع��ي��ة 

خم����ت����ل����ف����ة، ح��ي��ث 

ب���اإم���ك���ان���ن���ا اإن���ت���اج 

والفجل  البقدون�ض 

والنعناع  واجل��رج��ر 

وامل��ل��وخ��ّي��ة واخل�����ّض 

والبازيال  والبندورة 

وال����ث����وم وال��ب�����ض��ل 

والفا�ضوليا  واجل��زر 

والفليفلة  واخل��ي��ار 

وال����ك����زب����رة وح����ّت����ى ال��ك��و���ض��ى 

والأر�����ض����ي ���ض��وك��ي وال��ك��رن��ب 

وغرها.

اأنواع الأوعية والأحوا�ض 

املالئمة لزراعة اخل�ضار

من  كثرة  واأن��واع  اأ�ضكال  هناك 

اخل�ضار،  لزراعة  تخ�ّض�ض  الأوعية 

البال�ضتيكّية  منها اخل�ضبّية ومنها 

تختلف  وه��ي  ال��ف��ّخ��ارّي��ة،  ومنها 

ومقا�ضاتها  اأ�ضكالها  حيث  م��ن 

اأه��ّم  اأّن  اإلّ  وال��ع��م��ق(،  )الأب��ع��اد 

الأوعية هو  عامل يجب توافره يف 

يف  املياه  لت�رضيف  فتحات  وجود 

فتحة  وج��ود  يكفي  )قد  اأ�ضفلها 

لأّن  �ضنتمرت(،   5 قطرها  واح��دة 

يثقل  الفتحات  ه��ذه  وج��ود  ع��دم 

ال��رتب��ة ب��امل��ي��اه م��ا ���ض��ي��وؤّدي اإىل 

اختيار  عند  النبات.  ج��ذور  تعّفن 

والعمق  الأبعاد  احلو�ض من حيث 

وعمق  الثمار  حجم  م��راع��اة  يجب 

اجل����ذور ل��ك��ل ن���وع م��ن اخل�����ض��ار 

وال�������رضوط  ال��ن�����ض��وج  ف����رتة  يف 

لذا،  للنمو.  املطلوبة  الطبيعّية 

يقّل  األّ  يجب  الأح��وا���ض  ف��ه��ذه 

عن  وعمقها  الثالثن  عن  قطرها 

زادت  وكّلما  �ضنتمرًتا،  ال�ضّتن 

هذه الأبعاد كّلما حت�ّضنت ال�رضوط 

ون�ضوج  النبات  لنمو  الطبيعّية 

ثماره.

خلطة الرتبة 

)البيئة( التي يزرع فيها

اخللطات  م��ن  ن��وع��ان  هناك 

ل���زرع اخل�����ض��ار يف الأح��وا���ض 

ع��ل��ى ال�����ض��ط��وح وال�����رضف��ات. 

تدخل  ال��ذي  ه��و  الأول  ال��ن��وع 

اأ�ضا�ضي،  كمكّون  الرتبة  فيه 

اأّم���ا ال��ن��وع ال��ث��اين فهو ال��ذي 

مواد  بل  الرتبة  فيه  تدخل  ل 

اأخرى اأخّف وزًنا ومالئمة ب�ضكل 

ال�ضطوح  على  للزراعة  خا�ض 

وال�رضفات. ففي ظروف الإنتاج 

من  ي�ضبح  للخ�ضار  ال��وا���ض��ع 

غر املقبول اإ�ضتعمال الرتبة على 

ب�ضبب  والعمارات  البيوت  �ضطوح 

حيث  من  ت�ضّكلها  التي  املخاطر 

املبنى  على  وال��رط��وب��ة  ال�ضغط 

الإنتاج  كمّية  كانت  اإذا  اأّم��ا  ككل. 

اأ�رضة  قليلة ول تتعّدى �ضّد حاجات 

اإ�ضتعمال  املمكن  فمن  �ضغرة، 

�ضديد  بحذر  التعاطي  �رضط  الرتبة 

مع عملّية الري التي ي�ضّكل الهدر 

والأعطال  الأخطاء  جانب  اإىل  فيها 
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موا�سم وخريات

اإعداد:

الدكتور ح�ضني حمود

اأ�ضتاذ يف اجلامعة اللبنانية

كلية الزراعة

 .
..

نا
ي

د
ي

 اأ
ع

ر
ز
ا 
ن
ر
ضا

�
خ

اإنه لأمر 

�ضهل وممتع 

ول يحتاج 

بال�رضورة 

اإىل حقل وحديقة

يف  اأم  القرية  يف  وجد،  اأينما  اليوم،  اإن�ضان  كل  باإمكان 

املدينة، يف الطابق الأر�ضي اأم يف الطابق العا�رض، ومن دون 

امتالك اأي مرت مرّبع من الأر�ض، اأن ينتج اأنواًعا من اخل�ضار، 

يقطفها طازجة وينقلها مبا�رضة اإىل مائدة الطعام...

اإنتاج اخل�ضار يف الأحوا�ض، على ال�رضفات و�ضطوح 

وراحة  نف�ضية  متعة  لنا  يوّفر  وهو  �ضهل  اأمر  املنازل 

امللّوثة  الطازجة غري  اخل�ضار  من  كمية  اإىل  ج�ضدية، 

ببقايا املبيدات، ومن دون و�ضيط اأو كلفة...
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موا�سم وخريات

اآب/اأيلول

م�ضدر اخلطر الأ�ضا�ضي على �ضالمة 

املبنى.

اإن املزيج الذي يحّل حمل الرتبة 

ال�ضطوح  ع��ل��ى  اخل�����ض��ار  لإن���ت���اج 

خليط  من  امل��وؤّل��ف  هو  وال�رضفات 

)ال�ضخور  وال��رل��ي��ت  البيتمو�ض 

ت�رضيًفا  ي��وؤّم��ن  ال��ذي  الركانّية( 

للرتبة  جّيدة  وتهوئة  للمياه  جّيًدا 

واجلذور.

والرليت  البيتمو�ض  مادتي  اإن 

الأ����ض���واق وميكن  م��ت��واف��رت��ان يف 

خمتلفة  خلطات  يف  ا�ضتعمالهما 

منها:

برليت   + )الثلث(  بيتمو�ض   -

)الثلث( + رمل )الثلث(.

برليت   + )الثلث(  بيتمو�ض   -

)بلدي(  ع�ضوي  �ضماد   + )الثلث( 

خمّمر )الثلث(.

اأّما اإذا اأردنا ا�ضتعمال تربة احلقل 

فاخللطة ت�ضبح:

- تربة ) الثلث( + برليت اأو رمل 

 + )الثلث(  بيتمو�ض   + )الثلث( 

ملعقة كبرة من اجلر )الكل�ض(.

الرليت  ت��واف��ر  ع���دم  ح���ال  يف   

خلطة  اعتماد  ميكن  والبيتمو�ض 

اأخرى كما يلي:

- تربة )الن�ضف( + �ضماد ع�ضوي 

)بلدي( خمّمر )الن�ضف(.

ي�ضار هنا اإىل اأن تربة احلقل تكون 

عادة موبوءة ببي�ض احل�رضات وبذور 

ومن  والفطرّيات،  الرّية  الأع�ضاب 

ال�رضوري تعقيمها قبل ا�ضتخدامها. 

والتعقيم ميكن اأن يتّم بت�ضخينها 

دقائق،  ع�رضة  مل��ّدة  الغاز  ف��رن  يف 

معدنية  �ضفيحة  على  بو�ضعها  اأو 

اأي  فوق  جيًدا  وخلطها  وت�ضخينها 

م�ضدر للنار، ثم اإ�ضافة املاء الذي 

يعّقم  بخار  اإىل  يتحّول  ما  �رضعان 

الرتبة خر تعقيم. 

امل��ذك��ورة،  اخللطات  جانب  اإىل 

خلطة  وج���ود  اإىل  الإ����ض���ارة  ي��ج��ب 

النحو  على  وه��ي  جناحها  اأثبتت 

الآتي: 800 ليرت بيتمو�ض + 200 

رمل  مكّعب  مرت   1 + برليت  ليرت 

الكل�ضيوم  ك��رب��ون��ات  كلغ   10  +

ت�ضاف  ال��ت��ي  ال���ب���الط(  )ب�����ودرة 

اأّم��ا  البيتمو�ض،  حمو�ضة  لتعديل 

جّيًدا  غ�ضله  ال�رضوري  فمن  الرمل 

قبل ا�ضتعماله للتخّل�ض من امللح 

اأن  باإمكانه  وال��ذي  يحتويه  ال��ذي 

يق�ضي على النبات املزروع.

ماذا ميكننا اأن نزرع يف 

الأحوا�ض ومتى؟

اإن طريقة زراعة البذور وال�ضتول 

وم��واع��ي��د ال���زراع���ة يف الأح��وا���ض 

ه���ي ن��ف�����ض��ه��ا امل��ّت��ب��ع��ة يف ط��رق 

احلقل.  تربة  يف  التقليدّية  الزراعة 

والنعناع  وال��ك��زب��رة  فالبقدون�ض 

اإىل  م��ائ��الً  م��ع��ت��دلً  ج���وًّا  تتطّلب 

اإىل  اأي�ًضا  ولكّنها حتتاج  ال��رودة، 

يف  زرع��ه��ا  م��ن  يجعل  م��ا  ال�ضم�ض، 

الأحوا�ض ممكًنا يف الربيع وال�ضيف 

واخل��ري��ف. ه��ذه البذور ت��زرع على 

وتغّطى  �ضنتمرت   1 حواىل  عمق 

ب��ط��ب��ق��ة خ��ف��ي��ف��ة م���ن ال����رتاب 

ثم  امل�����ض��ت��ع��م��ل��ة،  اخل��ل��ط��ة  اأو 

اخلفيف.  بالر�ض  ب��امل��اء  ت��روى 

بالن�ضبة اإىل البندورة والفليفلة 

يف�ّضل  واخل��ي��ار  وال��ب��اذجن��ان 

توافرها  ح��ال  يف  �ضتالتها  زرع 

لإثمارها  الوقت  لأّننا بذلك نخت�رض 

واإن�ضاجها، وبالتايل ميكن زراعتها 

يف الربيع وخالل ال�ضيف على عمق 

وتغّطى  �ضنتمرتات  خم�ضة  ح��واىل 

ت��روى  ث��م  باخللطة،  اأو  ب��ال��رتاب 

مبا�رضة بعد الزرع. ويف�ّضل اأن تكون 

هذه ال�ضتالت عند زرعها مكّونة من 

نن�ضى  اأن  األّ  ويجب  اأوراق،   4-3

و�ضع الدّعامات اأو الأ�ضالك للخ�ضار 

وال��ب��ازي��ال  ك��ال��ب��ن��دورة  املعرب�ضة 

امل��ب��داأ  يف  واخل��ي��ار.  والفا�ضوليا 

تزرع  واأخ��رى  �ضتوية  خ�ضار  هناك 

اأّما  والربيع.  واخلريف  ال�ضيف  يف 

منطقة خ�ضو�ضّياتها  فلكل  عمليًّا 

ال��ت��ي ت��الئ��م يف حلظة  امل��ن��اخ��ي��ة 

معّينة زراعة نوع من اخل�ضار، بينما 

ت�ضتحيل زراع��ة نوع اآخ��ر. اأّم��ا يف ما 

ب��ذور اخل�ضار  زراع��ة  بعمق  يتعّلق 

يف الأحوا�ض فهذا يعتمد على حجم 

العمق  ه��ذا  ي��ك��ون  بحيث  ال��ب��ذور 

بحدود 1 �ضنتمرت للبذور ال�ضغرة 

و5   2 وب��ن  والبقدون�ض  كاخل�ض 

الكبرة  ال��ب��ذور  ح��ال  يف  �ضنتمرت 

كالبّطيخ والكو�ضى.

عملّيات اخلدمة ما بعد 

الزراعة

حت��ت��اج اخل�����ض��ار امل���زروع���ة يف 

عملّية  من  الإنتهاء  وبعد  اأحوا�ض 

الزرع اإىل الري والت�ضميد والنك�ض 

والتفريد والرتقيع.

اخل�ضار  زراع��ة  تتمّيز  ال��ري:   -

يف الأوعية باأّنها توّفر املياه بحيث 

فتحات  من  منها  الفائ�ض  ب 
ّ
يت�رض

ال�����رضف، ومي��ك��ن ب��ال��ت��ايل اإع���ادة 

على  ال��زراع��ة  ح��ال  يف  ا�ضتخدامه. 

ال�ضطح فالري �رضوري كل يوم، اأّما 

يف حال الزراعة على ال�رضفة فالري 

ل يعود �رضورًيا كل يوم لأن اأ�ضعة 

اإىل ال�رضفة طوال  ال�ضم�ض ل ت�ضل 

النهار كما هي احلال على ال�ضطح. 

من  القليلة  الكمّية  اإىل  ا 
ً
نظر لكن 

ال��رتب��ة داخ��ل الأوع��ي��ة فهي جتف 

ا تلك التي حتتوي  ب�رضعة، خ�ضو�ضً

بيتمو�ض. يف مثل هذه احلال  على 

ح��ّدة  تخفيف  على  العمل  ينبغي 

ا  التبّخر من خالل التظليل وخ�ضو�ضً

يف اأيام احلر ال�ضديد.

اإ�ضتعمال  حال  يف  الت�ضميد:   -

من  وال��رل��ي��ت،  البيتمو�ض  خلطة 

اأن ي�ضاف اإىل مياه الرّي  ال�رضوري 

عملّية  ثالث  )ك��ل  غذائي  حملول 

العنا�رض  جميع  على  يحتوي  ري( 

حتتاجها  التي  وال�ضغرى  الكرى 

ليرت  مئة  لكل  واح��د  )ليرت  النبتة 

ماء(. هذا املحلول الغذائي املكّون 

يف  ي�ضتعمل  ل  معدنّية  م��واد  م��ن 

حال ا�ضتخدام تربة احلقل يف خلطة 

الأحوا�ض، بل يف�ّضل يف هذه احلال 

الأ�ضل  ع�ضوية  اأ�ضمدة  اإ�ضتعمال 

قابلة للذوبان.

- النك�ض: يهدف لإزالة الأع�ضاب 

اخل�ضار  تناف�ض  التي  واحل�ضائ�ض 

الغذائّية،  العنا�رض  على  املزروعة 

الرتبة  تهوئة  على  ي�ضاعد  كما 

ب�ضكل اأف�ضل.

الإبقاء  اإىل  يرمي  التفريد:   -

على بادرة نامية واحدة بعد الإنبات 

لتاأمن منو اأف�ضل.

ال��زرع  اإع����ادة  ه��و  الرتقيع:   -

مكان البذور التي مل تنبت.





العايل  )امل��رك��ز  �شاهني  وائ��ل  الأول  العريف 

منتخب  اأبطال  من  بطٌل  الع�شكرية(  للريا�شة 

اجلي�ش ومنتخب لبنان للمالكمة عن وزن 60 كلغ. 

نقل �شغفه بهذه الريا�شة من حياته املدنية اإىل 

يف  الذهبية  بامليدالية  فاز  الع�شكري.  التزامه 

بطولة العرب يف الكيك بوك�شينغ للعام 1995 وكان 

بطل لبنان يف هذه اللعبة. 

القوي  الفريق  هذا  اجلي�ش،  بفريق  دَه�ش 
ُ
اأ دائًما  كنت  ولكنني  مدين،  فريق  اإىل  منت�شًبا  »كنُت 

املتما�شك واملتكاتف، والذي ت�شعب مناف�شته...« ي�رشح �شاهني عندما ن�شاأله عن �شبب تطّوعه يف 

اجلي�ش العام 1997. 

 يف حتقيق الإجنازات، فاإىل جانب احتفاظه ببطولة 
ّ
ان�شّم اإىل فريق املالكمة يف املركز، وا�شتمر

لبنان يف الكيك بوك�شنغ واملالكمة منذ العام 1997 وحتى يومنا هذا، ح�شل على امليدالية الذهبية 

امليدالية   ،)2001( اأوروب��ا  بطولة  يف 

الفرنكوفونية  الأل��ع��اب  يف  الف�شّية 

يف  الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة   )2009(

بطولة العرب يف �شوريا )2010(.

هو  الأه��م  ولكن  جًدا  مهّم  »التمرين 

الثقة بالنف�ش والرتكيز خالل اللعب«، 

اأ�ش�ش  اأه���م  ي��ق��ول ���ش��اه��ني، ���ش��ارًح��ا 

النجاح يف هذه الريا�شة. 

ي��ب��داأ ي��وم��ه ب��ال��رك�����ش وال��ري��ا���ش��ة 

املالكمة  قاعة  يدخل  ثم  ال�شباحية، 

حيث ميار�ش متارين متديد الع�شالت 

حبلة...(،  م��ع��دة،  )���ش��واع��د،  واللياقة 

لينتقل  والأكيا�ش،  الهوائية  اجلولت 

من بعدها اإىل احللبة، حيث يتوىّل التدريب مدّربون ع�شكريون ومدنيون. 

تابع �شاهني دورات داخلية عديدة بالإ�شافة اإىل مع�شكر تدريب يف تون�ش ملّدة �شهرين )2006( حت�شرًيا 

لالألعاب الآ�شيوية يف قطر. �شارك يف بطولت دولية ع�شكرية اأهّمها بطولة العامل الع�شكرية يف ايطاليا )2003( 

اوكرانيا  يف  اأوروب��ا  بطولة  اأهّمها:  مدنية  وبطولت   ،)2010( �شوريا  يف  العرب  وبطولة   )2006( اأملانيا  ويف 

الألعاب   ،)2008( الأردن  بطولة   ،)2006( تون�ش  بطولة   ،)2006( قطر  يف  الآ�شيوية  الألعاب   ،)2001(

الفرنكوفونية يف لبنان )2009(، بطولة امللك يف تايالند )2010(.

قام بالتح�شري لبطولة لبنان 2012، وعلى الرغم من ا�شتعداده التام للتاأهل وامل�شاركة يف الألعاب 

اأخطاء ح�شلت يف الحتاد اللبناين للمالكمة، الأمر  الأوملبية لهذا العام، مل يحَظ بفر�شة الرت�ّشح ب�شبب 

الذي ُيحزن �شاهني اإذ يعترب اأن قدراته وموؤّهالته تخّوله التاأّهل دون منازع ملناف�شة اأبطال العامل يف اللعبة.

العريف الأول املالكم وائل �شاهني فخور جًدا بالنتائج التي اأحرزها حتى اليوم، وهو موؤمن اأّنه لول املوؤ�ش�شة 

من  الدرجة  هذه  بلوغ  ا�شتطاع  ملا  الع�شكرية  للريا�شة  العايل  املركز  وقيادة  اجلي�ش  قيادة  ودعم  الع�شكرية 

رفد  ويتمنى  العامل،  يف  عالًيا  واملوؤ�ش�شة  لبنان  ا�شم  رفع  يف  ياأمل  وهو  الريا�شية،  اأهدافه  وحتقيق  الإحرتاف 

من  باملزيد  املالكمة  ريا�شة 

التدريبّية املتطّورة،  اخلربات 

التدريب  مع�شكرات  واإق��ام��ة 

التي تتيح لالعبني مواكبة كل 

جديد.
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األعاب والعبون

اآب/اأيلول

اإعداد:

ندين البلعة

العريف الأول وائل �شاهني بطل لبنان منذ العام 1997

املالكمة �شغفه واجلي�ش التزامه

ت�أ�ش�ش فريق 

املالكمة يف اجلي�ش، 

الع�م 1982. وقد حّقق 

هذا الفريق اإجن�زات 

كبرية وخرجت من بني 

�شفوفه اأ�شم�ء المعة 

اعتمد عليه� منتخب 

لبن�ن للم�ش�ركة يف 

البطوالت العربية 

والدولية، وحتقيق 

نت�ئج رفعت ا�شم 

لبن�ن ع�لًي�.

من االأ�شم�ء الالمعة 

يف فريق املالكمة يف 

اجلي�ش ح�لًي� العريف 

االأول وائل �ش�هني 

ف اإليه 
ّ
الذي نتعر

يف م� ي�أتي.
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�سباقات

اآب/اأيلول

اإعداد:

ندين البلعة

اإىل  كنة 
ث »من  �سباق 

ا�سبات 
املن من  ثكنة«، 

اللها 
التي يتجّلى من خ

ملدنيني 
ني ا

التفاعل ب

ه��ذه 
و ني، 

ع�سكري
وال

ع��د 
م��ع امل��و

س��ن��ة ج��
ال�����

بني   1200 �����واىل 
ح

يف 
واأجانب،  بنانيني 

ل

من  ��ع��ة 
ل��راب

ا �سخة 
الن

حجز 
ل����ذي 

ا ��س��ب��اق 
ال���

لية مرموقة. 
كانة دو

م

»من ثكنة اإىل ثكنة« 

يف عامه الرابع

مزيد من ال�سعوبة 

ومزيد من النجاح

امل�سلك والفرق

العريق، و�صاحب  املغاوير  فوج 

املهمات  اأداء  يف  الطويل  ال��ب��اع 

اأعلى  اإىل  ال�صباق  اأو�صل  الأ�صعب 

م�صتويات الدقة والتنظيم، وقّدم 

يف  تنت�صى  ل  جتربة  للم�صاركني 

مترين �صري ع�صكري توّغلوا خالله 

روعة  وعاي�صوا  اجلبال  م�صالك  يف 

الطبيعة...

على طريق وعر ميتّد من ا�صرتاحة 

مترطيبة،  اللقلوق،   - ال�صخور 

القبور، �صهلة الرهوة، مار �صمعان 

رحمة  يو�صف  ثكنة  اإىل  و���ص��ولً 

ويف  املت�صابقون  ���ص��ار  الأرز،   -

���ص��ف��راء،  �صفوفهم 

ع�صكريون،  ملحقون 

ع���������ص����ك����ري����ون م��ن 

املتحدة  الأمم  قوات 

لبنان  يف  امل��وؤق��ت��ة 

وري����ا�����ص����ي����ون م��ن 

كبري  وعدد  النوادي، 

من ال�صباب والأولد.

امل���ت�������ص���اب���ق���ون 

ف���رق  يف  ت�����وّزع�����وا 

م�صالك  على  ثالثّية 

)40ك��ل��م(،  طويل  �صباق  ث��الث��ة: 

و�صباق  )23كلم(  متو�صط  �صباق 

ق�صري )12كلم( لالأولد.

خبز وملح

ك��م��ا ج����رت ال���ع�����������ادة، ال��ت��ح��ق 

ا���ص��رتاح�����ة  ث��ك��ن��ة  اجل��م��������ي��ع يف 

ال�صبت  لي��ل  اللقلوق،  ال�صخور - 

14 متوز 2012، حيث �رشح له�م 

قائد الفوج العمي��د الركن �صامل 

بال�صب��اق،  ق 
ّ
يتعل�� ما  ك��ل  روك��ز 

مو�صًحا  وم�صلكه  اأهدافه  حم��ّدًدا 

حفاًظا  امل��ّت��خ��ذة  احليطة  ت��داب��ري 

على �صالمة اجلميع واأمنهم.

وما اأن اأنهى حديثه 

ح��ت��ى حت��ّل��ق��وا ح��ول 

ع�صكرّيو  اأ�صعلها  نار 

اأع��ّدوا  الذين  الفوج، 

فك��انت  قروًيا  ع�صاًء  ل�صيوفه��م 

والبهجة،  بالف�رح  ع��ام��رة  �صهرة 

م��ت��اأخ��������رة،  �صاع��ة  اإىل  ام���ت���ّدت 

طماأنة  اخلربة  ذوو  خاللها  وت��وىّل 

اإىل  ة، 
ّ
م����ر لأول  ي�����ص��ارك�����ون  م��ن 

م��ا  عل�ى  �صيكون  �صيء  ك��ل  اأن 

يرام... 
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دّق النفري...

اخلام�صة  يف  كان  التايل  املوعد 

ايقاظ  توىّل  البوق  �صوت  ا... 
ً
فجر

اأن  لبثوا  م��ا  ال��ذي��ن  امل�صاركني 

جة 
ّ
املتعر الطرقات  يف  انطلقوا 

على  يرافقهم  العميقة  واجل��ب��ال 

الفوج  من  عنا�رش  امل�صلك  ط��ول 

اللبناين  الأح��م��ر  ال�صليب  وم��ن 

جتّنًبا لأي حادث.

ع���ل���ى ال����رغ����م م��ن 

الطق�س احلاّر واأ�صعة 

ال�������ص���م�������س، و���ص��ل 

ج��م��ي��ع امل�����ص��رتك��ني 

وجد  من  منهم  النهاية...  خّط  اإىل 

مقارنًة  الأ�صعب  هو  امل�صلك  اأن 

بال�صباقات املا�صية، لكن املوعد 

واجلميع  ثابًتا  اأ�صبح  ال�صباق  مع 

اأمّت  ي��ن��ت��ظ��رون��ه وي��ك��ون��ون ع��ل��ى 

العميد  يو�صح  كما  له،  ا�صتعداد 

الركن روكز.

ودّق��ًة  فاعليًة  ي���زداد  التنظيم 

ع���اًم���ا ب��ع��د ع����ام م���ا ي���زي���د من 

ه��ذا  يف  امل�����ص��ارك��ة  ن�صبة 

بع�س  يقول  كما  ال�صباق، 

ح��ني  يف  امل���������ص����ارك����ني، 

اأهمية  على  اآخ���رون  ي��رّك��ز 

يتيح  ال���ذي  ال�صباق  ه��ذا 

فر�صة  امل��ح��رتف��ني  ل��غ��ري 

يف  اأم���اك���ن  اإىل  ال��و���ص��ول 

اجلبال العالية ملا كانوا ا�صتطاعوا 

الو�صول اإليها... 

البع�س اجتازوا م�صافات طويلة 

يف  لي�صاركوا  �صكنهم  اأماكن  من 

كل  يف  �صيطه  ذاع  ال��ذي  ال�صباق 

مكان، وبات حدًثا ُينتظر.

كانوا  ع�صكريني  ملحقني  ثالثة 

ب��ني امل�����ص��ارك��ني )ال��ربي��ط��اين، 

عرّبوا  وقد  والفرن�صي(  الأمريكي 

على  و�صعادتهم  اإع��ج��اب��ه��م  ع��ن 

العام  هذا  امل�صلك  اأن  من  الرغم 

كان اأ�صعب.

موؤهل اأول مغوار اعتاد ال�صري يف 

زمالئه  لأرواح  اإكراًما  ال�صباق  هذا 

كّلما  ال�صهداء:«  ال�صالح  ورف��اق 

ال�صباق،  م��ن  ب��الإن�����ص��ح��اب  اأف��ّك��ر 

اأتذّكر اأحد رفاقي ال�صهداء فاأزداد 

حتى  ال�صري  واأتابع  واإ���رشاًرا  عزًما 

خّط الو�صول...«.

يلم�صون  املحرتفون  ال��ع��ّداوؤون 

يحّققها  التي  النتائج  يف  تقّدًما 

بعد  عاًما  امل�صاركون  الريا�صيون 

بذلك  م�صيفني  عام 

اإجنازاتهم،  �صجّل  اإىل 

ف��ة من 
ّ
���ص��ه��ادًة م�����رش

اجلي�س اللبناين. حتى 

�صعداء  كانوا  الأولد 

جميع  ت��خ��ّط��وا  وق���د 

امل�صلك  ���ص��ع��وب��ات 

جاته.
ّ
وتعر

من اجلّو

ال�صباقات  يف  كما 

امل��ا���ص��ي��ة، ت��اب��ع��ت 

القوات  من  طوافات 

اجل�����وّي�����ة امل�����ص��ل��ك 

ل��ل��ت�����ص��وي��ر وال��ب��ق��اء 

لأي  ا���ص��ت��ع��داٍد  على 
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اإخالء اإىل جانب 

الأحمر،  ال�صليب 

مظّليني  ثالثة  حّلق  كما 

 )parapente( من فوج املغاوير

ي، وان��ه��م��رت من 
ّ
يف ���ص��م��اء ب�����رش

واأعالم  اللبنانية  الأعالم  مظالّتهم 

اجلي�س على نقطة الو�صول.

خ���ت���ام  يف 

ال���������ص����ب����اق 

اجلميع  انتقل 

ي 
ّ
اإىل غابة اأرز ب�رش

العميد  ق����ّدم  ح��ي��ث 

روكز ممثالً  �صامل  الركن 

ال��ع��م��اد ج���ان ق��ه��وج��ي ق��ائ��د 

اجل��ي�����س، اجل��وائ��ز وامل��ي��دال��ي��ات 

للفائزين م�صيًدا بالروح الريا�صية 

وت�صميمهم  امل�صرتكني  وبعزم 

ومتابعة  ال�صعوبات  حت��ّدي  على 

ال��داع��م��ني:  �صكر  كما  ال�����ص��ب��اق. 

�رشكة alpha لالإت�صالت، وحمالّت 

ال��ري��ا���ص��ّي��ة،   Sport Expert
و�رشكة   ،Papermoon ومطبعة 

الإع���الن���ي���ة،   Clémentine
الإعالمية، على  الو�صائل  وخمتلف 

للن�صاطات  وت�صجيعهم  دعمهم 

عموًما  اجلي�س  بها  ي��ق��وم  ال��ت��ي 

موّدًعا  ا،  خ�صو�صً املغاوير  وفوج 

اجلميع على اأمل اللقاء يف �صباقات 

ال�صنوات القادمة وباأعداد اأكرب.

النتائج

ثكنة  »م��ن  �صباق  نتائج  ج��اءت 

اإىل ثكنة« على ال�صكل الآتي:

• �سباق ال�40 كلم:
- فئة الذكور:

زعيرت،  �صالح  الأول:  املركز  يف 

�صامر �صليم وعبد الرحمن العمري 

)بتوقيت 3.33.18(.

جزيني،  عماد  الثاين:  املركز  يف 

ح��ن��ا ب���و ف���رح���ات ون������ادر غ��ن��ام 

)بتوقيت 4.11.23(.

ف��ي امل���ركز الث���ال��ث:

 Drew RoedeوTim Horn
)بتوقيت   Scott Gullbergو

.)4.16.28

- فئة الإناث:

الأ�صري،  غنوة  الأول:  املركز  يف 

ج��وي�����س ن�����ص��ار ورن����دى دك���روب 

)بتوقيت 4.40.50(.

غامن،  ك��ارول  الثاين:  املركز  يف 

)بتوقيت  عيد  وفيفا  جبور  كارل 

.)5.17.21
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عقل،  مرينا  الثالث:  املركز  يف 

م��اي��ا ب���و ن�����ص��ار وال���ي���ز ب���و ن�رش 

)بتوقيت 6.30.00(.

• �سباق ال� 23 كلم:
- فئة الذكور الأجانب:

يف املركز الأول:

 Ramveer Singh ، naresh
 Himmat Singhو  Kumar

)بتوقيت 1.58.16(.

يف امل��رك��ز ال��ث��اين: 

 Sunil Kumar
 Rajendra Singh
 Netram Singhو

)بتوقيت 02.01.50(.

يف املركز الثالث:

 siddharth virdi، neeraj
 parshu ramanو  mishra

)بتوقيت 3.24.06(.

- فئة الذكور اللبنانيني: 

اأبي  فرح  جاد  الأول:  املركز  يف 

اأبي  وجواد  �صليبا  �رشبل  �صمعان، 

�صمعان )بتوقيت 3.32.02(.

فرا�س  الثاين:  املركز  يف 

ب����از ر�����ص����وان، ���ص��ل��ي��م��ان 

ال�صعيد  ب��الل  و  ال�����ص��اي��غ 

)بتوقيت 3.39.22(.

يف املركز الثالث: و�صيم 

م��غ��ب��غ��ب، و���ص��ي��م ك���رواين 

وحم��م��د داك����ر )ب��ت��وق��ي��ت 

.)3.42.01

- فئة الإناث اللبنانيات:

روكز،  جومانة  الأول:  املركز  يف 

)بتوقيت  خري  ونلي  روكز  �صعاد 

.)4.41.02

يف املركز الثاين: �صو�صن اأدهم، 

ح��اط��وم  و���ص��ح��ر  ع��ي��د  دارك  ج���ان 

)بتوقيت 5.14.02(.

يف املركز الثالث: نورما �صباح، 

)بتوقيت  وبر  ونادين  متى  ريتا 

.)5.20.50

• �سباق ال� 12كلم )اأوالد(:
ن��ي��ق��ول���س  الأول:  امل���رك���ز  يف 

�صكينة  علي  عقيل،  ح�صن  �صقر، 

ورودري������غ اأب����ي زي���د )ب��ت��وق��ي��ت 

.)1.38.00

يف املركز الثاين: غدي اأبي رميا، 

ط���وين ي��ع��ق��وب ون��ي��ك��ول���س حنا 

)بتوقيت 1.39.00(.

يف امل��رك��ز ال��ث��ال��ث: ط��وين اأب��ي 

رميا، األفن عواد و�رشبل اأبي يون�س 

)بتوقيت 1.53.00(.

•  �سباق ال� 40كلم:
- فئة الع�صكريني:

كرمي  العريف  الأول:  املركز  يف 

ال�رشقاوي  حممد  اجلندي  اإبراهيم، 

)بتوقيت  ال��ت��ال  علي  واجل��ن��دي 

.)3.35.22

اجل��ن��دي  ال����ث����اين:  امل���رك���ز  يف 

اأحمد  العريف  ال�صيخ،  اإب��راه��ي��م 

اأحمد  حم��م��ود  املجند  و  امل�����رشي 

)بتوقيت 3.38.28(.

ال���ث���ال���ث: اجل��ن��دي  يف امل���رك���ز 

الب�صتاين،  العابدين  زي��ن  الأول 

نزار  واملجند  اخلالد  بالل  اجلندي 

امل�صطفى )3.41.23(.



































جمّمــع  ملعــب  على  النهائيــة  املبــاراة  اأقيمـت  الطائرة،  الكــرة  يف  اجلــي�ش  بطــولة  �ضمن 

الرئي�ش العماد اإميل حلود الريا�ضي الع�ضكري )بتاريخ 2012/6/25(، يف ح�ضور ممثل قائد 

والوحـــدات  الألويــة  من  و�ضبــاط  الها�ضم،  اأ�ضد  الركن  العميد  قهوجي  جان  العماد  اجليــ�ش 

ــيــات  ــخــ�ــض ــض وبـــعـــ�ـــش الــ�

من  كبري  وعــدد  الريا�ضية 

الع�ضكريني.

وقـــد اأحـــــرز فــريــق لـــواء 

اللقب  اجلمهوري  احلر�ش 

بعد فوزه على فريق املركز 

الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل 

بنتيجة 3- �ضفر.

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، ممثالً 

بالعميد الركن اأ�ضد الها�ضم قائد املركز العايل 

وح�ضور  الع�ضكرية،  للريا�ضة 

والــوحــدات  الألــويــة  مــن  �ضباط 

الع�ضكريني،  مــن  كــبــري  وعـــدد 

العماد  الرئي�ش  جممع  يف  جــرت 

الع�ضكري  الريا�ضي  حلود  اإميل 

 ،)2012/7/19 )بـــتـــاريـــخ 

املباراة النهائية لبطولة اجلي�ش 

يف كرة القدم لل�ضالت.

احلر�ش  لــواءي  فريقي  جمعت  التي  املباراة 

اجلمهوري، واللواء اللوج�ضتي، اأ�ضفرت عن فوز 

البطولة  بلقب  اجلمهوري  احلر�ش  لــواء  فريق 

اأهداف  اأربعة  مقابل  اأهداف  خم�ضة  اإحــرازه  بعد 

لفريق اللواء اللوج�ضتي وهنا ترتيب الفرق:

- لواء احلر�ش اجلمهوري، الأول.

- اللواء اللوج�ضتي، الثاين.

- لواء امل�ضاة الثاين ع�رش، الثالث.

اأقام املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية بطولة 

رماية  والتي جرت يف حقل  الرماية،  اجلي�ش يف 

مب�ضاركة   ،2012/6/19 بتاريخ  املغيتة 

ع�ضكريني من خمتلف قطع اجلي�ش واألويته. 

اجلمهوري  احلــر�ــش  لــواء  فريق  فــاز  وقــد 

بينما  الفرق،  �ضعيد  على  البطولة  بلقب 

ال�رشطة  الأول ميالد را�ضد من  حّل املعاون 

ال�ضعيد  على  الأول  املركز  يف  الع�ضكرية 

الفردي بجموع 179 نقطة. وجاءت النتائج 

على النحو الآتي:

• التن�صيف الإفرادي:

ال�رشطة  مــن  را�ــضــد  ميالد  الأول  املــعــاون   -

الع�ضكرية ، الأول.

احلــر�ــش  ـــواء  ل مــن  ولــيــد ح�ضن  املــعــاون   -

اجلمهوري، الثاين.

لــواء  مــن  غــزالــة  �ضليمان  الأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري، الثالث.

• التن�صيف النهائي للفرق:
- لواء احلر�ش اجلمهوري، الأول.

- اللواء اللوج�ضتي، الثاين.

- فوج مغاوير البحر، الثالث.
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اإعداد:

نينا عقل خليل

لواء احلر�ش اجلمهوري بطل اجلي�ش يف الكرة الطائرة

...وبطل اجلي�ش يف الرماية

...ويف كرة القدم لل�صالت
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الع�ضكرية  الــريــا�ــضــة  الــعــايل  املــركــز  عــّمــم 

نتائج مباريات بطولة اجلي�ش يف األعاب القوى 

للمجموعة »ب« للعام احلايل، والتي جرت على 

الأ�ضطا-  البلدي وثكنة يو�ضف  ملعبي بريوت 

 2012/6/6 من  اعتباًرا  وذلــك  كفر�ضيما، 

ولغاية 8 منه.

النحو  على  الأفـــراد  ت�ضنيف  نتائج  وجــاءت 

الآتي:

• �صباق 400 مرت:
الدعم،  لــواء  مــن  حم�ضن  اأحــمــد  العريف    -

الأول.

احلر�ش  لـــواء  مــن  الــزعــبــي  علي  اجلــنــدي   -

اجلمهوري، الثاين.

امل�ضاة  لـــواء  مــن  من�ضور  خــالــد  اجلــنــدي   -

الأول، الثالث.

• �صباق 1500 مرت:
امل�ضاة  لــواء  من  ال�ضناوي  خالد  اجلندي   -

الول، الأول.

- الرقيب اأحمد علي ميداين من لواء امل�ضاة 

احلادي ع�رش، الثاين.

- اجلندي علي �ضويدان من لواء 

امل�ضاة ال�ضابع، الثالث.

• رمي قر�ش:
- العريف الأول بدري عبيد من 

لواء احلر�ش اجلمهوري، الأول.

ها�ضم  جــورج  الأول  العريف   -

من معهد التعليم، الثاين.

العريف �ضيمون برقا�ضي من   -

اللواء اللوج�ضتي، الثالث.

•  وثب طويل:
- اجلندي حممد ابراهيم طريجي 

من لواء امل�ضاة العا�رش، الأول.

لـــواء امل�ضاة  مــن  يــونــان  ـــوؤاد  ف الــعــريــف   -

الثالث، الثاين.

لــواء  مــن  الــنــداف  اأ�ــضــامــة  الأول  الرقيب   -

احلر�ش اجلمهوري، الثالث.

»ب«،  املجموعة  �ضمن  الفرق  ت�ضنيف  ويف 

جاءت النتائج على النحو الآتي:

- املركز الأول: لواء احلر�ش اجلمهوري.

- املركز الثاين: لواء امل�ضاة الأول.

- املركز الثالث: اللواء اللوج�ضتي.

يف  للفرق  العام  الت�ضنيف  يف  اأنه  اإىل  ي�ضار 

احلر�ش  ــواء  ل حقق  و»ب«  »اأ«  املجموعتني 

نقطة،   111 مبجموع  الأول  املركز  اجلمهوري 

الأول،  لـــواء املــ�ــضــاة  الــثــاين  ــاله يف املــركــز  ت

لواء  الثالث  املركز  ويف  نقطة،   77 مبجموع 

امل�ضاة احلادي ع�رش، مبجموع 67 نقطة.

نتائج املجموعة 

»ب« لبطولة اجلي�ش 

يف األعاب القوى

�ضارك فريق اجلي�ش يف بطولة لبنان للدرجة الأوىل يف كرة اليد التي اأقامها الحتاد اللبناين للعبة اعتباًرا 

من 2012/2/17 وحتى نهاية �ضهر حزيران املن�رشم.

وقد حل فريق اجلي�ش يف املركز الثالث من بني ثماين فرق م�ضاركة يف البطولة، وذلك بعد فوزه على 

فريق مار اليا�ش بنتيجة 41-25 يف املباراة التي جرت على ملعب ال�ضداقة - طريق املطار. 

بطولة لبنان للدرجة الأوىل 

يف كرة اليد

اجلي�ش يف املركز الثالث
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اآب/اأيلول

�ضارك فريق اجلي�ش 

ــان  ــن ــب ل بـــطـــولـــة  يف 

ــاب  ــع الإفــــراديــــة لأل

نظمها  الــتــي  الــقــوى 

ــاين  ــن ــب ــل الإحتــــــــاد ال

للعبة )بتواريخ 5 و6 

و2012/7/7( على 

يو�ضف  ثكنة  ملعبي 

كفر�ضيما  يف  ال�ضطا 

ونـــــــادي اجلـــمـــهـــور، 

جــانــب  اإىل  ــــــك  وذل

لعبني من معظم النوادي الحتادية.

اأما النتائج التي حققها الع�ضكريون، فجاءت 

على النحو الآتي:

• �صباق 400 مرت:
-  اجلندي خالد من�ضور، الثاين.

• �صباق 800 مرت: 

- اجلندي ع�ضمت غريزي، الأول.

- اجلندي خالد ال�ضناوي، الثاين.

• �صباق 5000 مرت: 
- الرقيب الأول ح�ضني عوا�ضة، الأول.

- اجلندي بالل عوا�ضة، الثاين.

• رمي كرة حديد: 

- العريف الأول بدري عبيد، الأول.

- العريف الأول جورج ها�ضم، الثاين.

• �صباق 3000 مرت موانع:
- الرقيب حممد العجمي، الأول.

- اجلندي علي �ضويدان، الثاين.

• وثب طويل: 
- اجلندي حممد ابراهيم طريجي، الأول.

- العريف فوؤاد يونان، الثاين.

• رمي قر�ش:
-  العريف الأول بدري عبيد، الأول.

- العريف الأول جورج ها�ضم، الثاين.

• وثبة ثالثية: 
- الرقيب الأول اأ�ضامة النداف، الأول.

- اجلندي حممد ابراهيم طريجي، الثاين.

• �صباق 1500 مرت: 
- اجلندي خالد ال�ضناوي، الول.

- اجلندي علي �ضويدان، الثاين.

• �صباق 10.000 مرت: 
- الرقيب الأول ح�ضني عوا�ضة، الأول.

- اجلندي عمر عي�ضى، الثاين.

نتائج 

اجلي�ش يف 

بطولة لبنان 

الإفرادية 

لألعاب القوى

بطولة لبنان للفرق

يف ال�صطرجن ال�رسيع

لبنان  بطولة  لل�ضطرجن  اللبناين  الحتاد  نظم 

للفرق يف ال�ضطرجن ال�رشيع، يف قاعة نادي نا�رش بر 

اليا�ش يف البقاع ) بتاريخ 2012/7/8(، 

جانب  اإىل  اجلي�ش  فريق  فيها  �ضارك  وقد 

18 نادًيا.

املــبــاريــات احلكم  ــاد  ق

منري  اأبو  �ضحادة  الــدويل 

وعاونه احلكمان اإيلي خري 

هولي�ضيان،  واإيــلــي  اللـه 

فريق  حل  نتيجتها،  ويف 

الثالث  املركز  اجلي�ش يف 

مبجموع 13 نقطة.

وهنا ترتيب الفرق:

- نادي الأن�ضار، الأول، 

18 نقطة.

- نادي متخرجي اجلامعات الرو�ضية، الثاين، 

مبجموع 15 نقطة.

- فريق اجلي�ش، الثالث، مبجموع 13 نقطة.







لقاء ودي يف األعاب القوى         فريق اجلي�ش يف املراكز الأول
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اأخبار ريا�ضية

يف �ضياق اللقاءات التي ينظمها الحتاد اللبناين 

لألعاب القوى، اأقيم لقاء ودي على ملعب نادي 

�ضارك  و2012/6/3(،   2 )بتاريخ  اجلمهور، 

فيه فريق اجلي�ش اإىل جانب لعبني احتاديني.

ويف ما يلي النتائج التي حققها الع�ضكريون:

من  علي  اأحمد  اجلندي  مرت:   800 �صباق   •
اللواء اللوج�ضتي، الأول.

• �صباق 1500 مرت: اجلندي علي �ضويدان من 
لواء امل�ضاة ال�ضابع، الأول.

• �صباق 400 مرت: العريف اأحمد حم�ضن من 
لواء الدعم، الثاين.

• �صباق 60 مرًتا: اجلندي �ضادي فرحات من 

فوج التدخل الثالث، الثالث.

• رمي كرة حديد:
 - العريف الأول بدري عبيد من لواء احلر�ش 

اجلمهوري، الأول.

معهد  مــن  ها�ضم  جـــورج  الأول  الــعــريــف   -

التعليم، الثاين.

- املجّند املمددة خدماته هادي �ضعد من لواء 

احلر�ش اجلمهوري، الثالث.

الــطــاولــة،  لــكــرة  اللبناين  الحتـــاد  اأقـــام 

اللبنانية،  الأوملبية  اللجنة  مع  بالتعاون 

يف  العمرية  للفئات  ال�ضيف  كاأ�ش  بطولة 

 2012/7/4 من  اعتباًرا  وذلــك  اللعبة، 

ولغاية 7 منه، يف نادي املون ل�ضال. وقد 

جاءت نتائج الالعبني املنت�ضبني اإىل املركز 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية على النحو الآتي:

• فئة النا�ضئات: حلت ربيكا اأبو جودة يف 
املركز اخلام�ش.

يف  الطح�ش  يف  جو  حل  الأ�ــضــبــال:  فئة   •
ــاله اأ�ــضــعــد مــعــّو�ــش يف  املــركــز الــ�ــضــابــع، ت

املركز العا�رش.

• فئة ال�ضغار: حل اإيلي حاكمة يف املركز 
الثامن.

يف  اجليــ�ش  فريق  �ضــارك 

وال�ضيدات  الرجــال  ت�ضفيات 

للعـام  التايكــوانــدو  بلعبــة 

ـــــمــت  اأقـــــيـــ الـــتـــي   ،2012

ل�ـــضـــال  املــــــون  نــــــادي  يف 

ــخ  ــاري ــت ب �ـــضـــعـــادة  عــــني   -

 .2012/6/10

الع�ضكريني  نتائج  وكانت 

على النحو الآتي:

• وزن 58 - 63 كلغ:
غــالــب  جـــــورج  ـــدي  اجلـــن  -

للريا�ضة  العايل  املركز  من 

الثاين. الع�ضكرية، 

• وزن 63 - 68 كلغ:
من  زيدان  ماهر  اجلــندي   -

لـواء امل�ضــاة الأول، الأول.

- العريف حامت حنا من لواء 

امل�ضاة الثاين، الثالث.

• وزن 68 - 74 كلغ:
�ــرشبــل  الأول  الــرقــيــب   -

الثاين،  امل�ضاة  لواء  من  رحمة 

الثاين.

• وزن 74 - 80 كلغ:
من  كنعان  علي  املوؤهل   -

والرقيب  الثاين  امل�ضاة  لواء 

يف  عــيــد،  اأبـــو  جــوزيــف  الأول 

املركز الثاين.

• وزن 80 - 87 كلغ:
جـــورج  الأول  ــب  ــرقــي ال  -

فار�ش من ال�رشطة الع�ضكرية، 

الثاين.

• وزن فوق 80 كلغ:
ترحيني  عــلــي  الــعــريــف   -

ع�رش،  الثاين  امل�ضاة  لــواء  من 

الأول.

كاأ�ش ال�صيف للفئات العمرية 

يف كرة الطاولة

ت�صفيات الرجال وال�صيدات يف التايكواندو

حقــق املــالزم الأول جمــال ال�ضامية، من لواء امل�ضاة الثــاين ع�رش املــركز الأول يف الت�ضــنيف 

النهائي لبطولــة اجليـ�ش يف ال�ضطرجن ال�رشيــع للعـام 2012، حمرًزا جمموع  5.5 نقاط.

البطولة جرت بتاريخ 2012/6/2 يف جممع الرئي�ش العماد اإميل حلود الريا�ضي الع�ضكري 

- مار روكز، مب�ضاركة 34 لعًبا مــن خمتلــف الأفواج والألوية.

النحو  على  البطولة  نتائج  ــاءت  وج

الآتي:

من  ال�ضامية  جمال  الأول  املــالزم   -

لواء امل�ضاة الثاين ع�رش، الأول.

ظهر  اأبو  الدين  عز  الأول  املالزم   -

من الفوج املجوقل، الثاين.

- اجلــنــدي كــريــكــور اأوكــنــايــان من 

الثالث. الع�ضكرية،  الطبابة 

بطولة اجلي�ش يف ال�ضطرجن ال�رشيع 

املالزم الأول جمال ال�صامية 

يف الطليعة
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�صباقات رك�ش مب�صاركة اجلي�ش

• 10 كلم يف عاليه:
للعام  الــركــ�ــش  �ضباقات  بــرنــامــج  ـــار  اإط يف 

مــاراتــون«  بـــريوت  »جمعية  نظمت   ،2012

بالتعاون مع »جمل�ش بلدية عاليه« �ضباق »بنك 

فيه  �ضارك  كلم،   10 مل�ضافة  عاليه«  املــوارد 

اللوج�ضتي واحلر�ش  األوية: الدعم،  عداوؤون من 

جمعيات  من  ريا�ضيني  جانب  اإىل  اجلمهوري، 

وثقافية  واجتماعية  خريية  وروابــط  وهيئات 

وتربوية وريا�ضية.

و�ضولً  عاليه  مطعم  اأمام  من  ال�ضباق  انطلق 

اجلبل،  ــش  راأ� يف  الـ»�ضمبوزيوم«  منطقة  اإىل 

واأ�رشف عليه الإحتاد اللبناين لألعاب القوى.

الرقيب  حل  لل�ضباق  النهائية  النتيجة  ويف 

املركز  يف  تاله  الأول،  املركز  يف  �ضالمة  ب�ضام 

واجلندي  �ضالمة  ب�ضام  الأول  الرقيب  الثاين 

ب�ضري خليل يف املركز الثالث.

• �صباق تبنني:
�ضمن  ركــ�ــش  �ضباق  تبنني  بلدية  اأقــامــت 

مهرجان »القلعة الرتاثية«، �ضارك فيه  بتاريخ 

وعــداوؤون  الثامن  اللواء  فريق   ،2012/7/7

من قوات الأمم املتحدة املوؤقتة ومن املدار�ش 

اأندية. ويف نتيجة  الر�ضمية واخلا�ضة ومن عدة 

فنال  الأول  املركز  اللواء  فريق  اأحرز  ال�ضباق، 

كاأ�ش البطولة ودرعها.

• 7.6 كلم يف بحمدون:
بلدية  مع  بالتعاون  الإيليت«  »نــادي  نظم 

بحمدون  »�ضيف  �ضباق  ال�ضيعة  بــحــمــدون 

بتاريخ  وذلـــك  كــلــم،   7.6 مل�ضافة  الــثــاين« 

الرئي�ضة  الطريق  امتداد  2012/7/15، على 

اإىل  اجلي�ش  ال�ضباق فريق  �ضارك يف  البلدة.  يف 

ويف  ومــدار�ــش.  اأنــديــة  عــدة  من  عدائني  جانب 

دروي�ش  نادر  العريف  حقق  النهائية،  النتيجة 

)فئة  الأول،  املركز  اخلام�ش  امل�ضاة  لــواء  من 

20-34 �ضنة ذكور(، تاله الرقيب الأول ب�ضام 

�ضالمة يف املركز الثالث.

• 8 كلم يف بعلبك:
اأقيم يف مدينة بعلبك وبتاريخ 2012/7/15، 

 8 مل�ضافة  الــرابــع«  الـــدويل  »بعلبك  �ضباق 

والريا�ضة  ال�ضباب  وزيــر  برعاية  وذلــك  كلم، 

كامل  النواب:  وح�ضور  كرامة  في�ضل  ال�ضيد 

زيدان  خالد  العقيد  املقداد،  وعلي  الرفاعي 

ممثالً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، رئي�ش 

ال�ضيد ها�ضم عثمان و�ضخ�ضيات  بلدية بعلبك 

ع�ضكرية وفعاليات ريا�ضية وتربوية.

و�ضارك  املدينة  �ضاحة  من  ال�ضباق  انطلق 

امل�ضاة  لــواء  من  وعـــداوؤون  اجلي�ش  فريق  فيه 

ال�ضاد�ش وفوج التدخل الثاين اإىل جانب حوايل 

700 عداء وعداءة من خمتلف الفئات العمرية.

الفئة  يف  حل  لل�ضباق:  النهائية  النتيجة  ويف 

الأول،  املركز  يف  عي�ضى  عمر  اجلندي  الثانية. 

الثاين،  املركز  يف  عوا�ضة  بــالل  اجلندي  تــاله 

اأما  الثالث.  املركز  يف  العجمي  حممد  والرقيب 

يف الفئة الثالثة، فقد حل الرقيب الأول ح�ضني 

علي  الأول  واملعاون  الأول،  املركز  يف  عوا�ضة 

طاها يف املركز الثاين، والرقيب الأول �ضمري عز 

الدين يف املركز الثالث.

العقيد  برئا�ضة  اجلي�ش  من  فريق  �ضارك 

للريا�ضة  الــعــايل  املــركــز  مــن  الــهــد  جـــورج 

الع�ضكرية، يف بطولة العامل الع�ضكرية الـ 45 

يف التوجه بالبو�ضلة التي جرت يف الدامنارك، 

وذلك اإىل جانب 46 فريًقا من دول خمتلفة.

البو�ضلة  يف  الع�ضكريني  نتائج  جاءت  وقد 

على النحو الآتي:

• �صباق امل�صافة املتو�صطة:
لــواء  مــن  ــران  ج خمايل  الأول  املــعــاون   -

احلر�ش اجلمهوري، املركز 132.

لواء  من  ع�ضاف  حبييب  الأول  املعاون   -

احلر�ش اجلمهوري، املركز 137.

الغ�ضبان من فوج مغاوير  اأمين  - املوؤهل 

البحر، املركز 139.

• �صباق امل�صافة الطويلة:
اللواء  من  م�رشي  ح�ضن  الأول  املــعــاون   -

اللوج�ضتي، املركز 122.

املركز  جـــران،  خمايل  الأول  املــعــاون   -

.130

املركز  ع�ضاف،  حبيب  الأول  املــعــاون   -

.135

ويف الت�ضنيف النهائي ل�ضباق التتابع، حل 

كل من املوؤهلني اأمين الغ�ضبان واأحمد نا�رش 

املركز  يف  ابراهيم  و�ضيم  الأول  واملعاون 

ال�ضاد�ش والثالثني.

حل  فقد  للفرق  الــعــام  الرتتيب  يف  ــا  اأم

فريق اجلي�ش يف املركز الرابع والع�رشين.

بطولة العامل الع�صكرية

الـ 45 للتوجه بالبو�صلة







قهوجي  جــان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

ممثالً بالعميد الركن اأ�ضد الها�ضم قائد املركز 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية، وح�ضور م�ضوؤولني 

وروؤ�ضاء  اللبنانية  الأوملبية  اللجنة  يف 

واأع�ضاء الأندية والحتادات الريا�ضية 

القطع  يف  والــرمــي  الريا�ضة  و�ضباط 

الرئي�ش  جممع  يف  اأقــيــم  والــوحــدات، 

العماد اإميل حلود الريا�ضي الع�ضكري 

اليوم الأوملبي ملنا�ضبة عيد اجلي�ش.

جــرت  ــي  ــت ال املـــبـــاريـــات  ت�ضمنت 

الألعاب  و2012/7/14   6 بتاريخي 

تايكواندو،  الــطــائــرة،  الــكــرة  الآتــيــة: 

فيها  و�ضاركت  ال�ضلة.  وكــرة  مالكمة 

فرق اجلي�ش اإىل جانب فرق من الأندية 

املن�ضوية لالحتاد واأخرى مدنية.

النحو  على  اللقاءات  نتائج  وجــاءت 

الآتي:

الق�رش  ملعب  على  الــطــائــرة:  الــكــرة 

تبارى  ال�ضويد،  جبل  منطقة   - �ضحيم 

اجلي�ش  فريقا   ،2012/7/6 بتاريخ 

دلهون   – الريا�ضي  الطالئع  ونــادي 

الأخري  النادي  فوز  عن  اللقاء  واأ�ضفر 

بنتيجة 2-3.

• التايكواندو:
من  ولعبني  اجلي�ش  فريق  بني  مباراة  جرت 

للعبة،  اللبناين  الحتــاد  يف  املن�ضوية  الأندية 

فجاءت نتائج الع�ضكريني على النحو الآتي:

العريف علي رعد من  - وزن حتت 58 كلغ: 

لواء امل�ضاة الثاين، الأول.

- وزن حتت 74 كلغ: اجلندي جورج غالب من 

املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية، الأول.

- وزن حتت 80 كلغ: اجلندي يحيى عبود من 

لواء امل�ضاة ال�ضابع، الثاين.

- وزن حتت 87 كلغ: الرقيب الأول جوزيف 

بو عيد من لواء احلر�ش اجلمهوري، الثاين.

• املالكمة:
ــة  املــالكــم يف  �ــــضــــارك 

بالإ�ضافة  اجلي�ش  لعبو 

يف  املن�ضوية  الفرق  اإىل 

الحتاد اللبناين للعبة، اأما 

لالعبني  الفنية  النتائج 

على  فكانت  الع�ضكريني 

النحو الآتي:

- وزن 64 كلغ: الرقيب 

من  �ضعد  حكمت  الأول 

فوج املغاوير، الثاين.

- وزن 69 كلغ: اجلندي 

اأحمد عثمان من فوج املدرعات الأول، الأول.

من  نا�ضيف  ح�ضن  املعاون  كلغ:  وزن 75   -

فوج املغاوير، الثاين.

- وزن 81 كلغ: الرقيب الأول فرا�ش البتلوين 

من لواء احلر�ش اجلمهوري، الأول.

- وزن 91 كلغ: اجلندي ربيع طراف من اللواء 

اللوج�ضتي، الثالث.

• كرة ال�صلة:
لعب فريق اجلي�ش �ضد فريق جامعة اللويزة، 

وفاز فريق اجلامعة بنتيجة 67-64.
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لتدريب  الــ�ــرشاكــة  بــرنــامــج  رعــد  الــعــريــف علي  تــابــع 

العاملي  الحتــــاد  مــع   )WTF-khu( الــتــايــكــونــدو 

وحاز  كوريا،  يف  هــي«  »كيونغ  جامعة  يف  للتايكواندو 

على �ضهادة مدّرب sparring coach بتقدير جيد جًدا 

ت�ضّلمها من رئي�ش الإحتاد الدكتور �ضانغ ون �ضو. 

ب 
ّ
�صهادة مدر

للعريف

علي رعد

اليوم الأوملبي ملنا�صبة الأول من اآب
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ــان يف  ــن ــب ــة ل ــول ــط ــش ب ــ� ــي اأحــــــرز فـــريـــق اجل

الأوىل،  للدرجة  واحلــرة  الرومانية  امل�ضارعة 

بتاريخي 8  للعبة  اللبناين  اأقامها الحتاد  التي 

يف  التعا�ضد  نادي  قاعة  يف  و2012/7/15، 

املزرعة، مب�ضاركة 20م�ضارًعا من ثمانية نواٍد 

ت�ضدر  للبطولة،  النهائية  النتيجة  يف  احتادية. 

امل�ضارعة  يف  الــنــوادي  ترتيب  اجلي�ش  فريق 

الرومانية مبجموعة 67 نقطة، كما حقق املركز 

نقطة   69 بر�ضيد  احلــرة  امل�ضارعة  يف  الأول 

حمرًزا كاأ�ش البطولة.

قاد املباريات احلكمان الدوليان الرائد فادي 

الحتــاديــان  واحلكمان  ديــة،  وحممد  كبي 

خليل دية وعبد كبي.

اأما النتـائج فكـانـت علـى النحـو الآتـي:

• امل�صارعة الرومانية:

ال�ضامي،  �ضعيد  اجلــنــدي  كلغ:   55 وزن   -

الأول.

- وزن 60 كلغ: العريف تامر عبيد الأول.

- وزن 66 كلغ العريف الأول هيثم �ضم�ش، 

الأول.

- وزن 74 كلغ: املعاون اأحمد اخلالد، الثاين.

- وزن 84 كلغ: العريف الأول اأحمد الرفاعي، 

الأول.

- وزن 96 كلغ العريف اأحمد قمحية، الثاين.

خدماته  املمددة  املجند  كلغ:   120 وزن   -

الهادي حمّية.

ة:
ّ
• م�صارعة حر

- وزن 55 كلغ املجند املمددة خدماته زياد 

اخلطيب، الأول.

- وزن 60 كلغ: الرقيب الأول حممد الغو�ش، 

الأول.

- وزن 66 كلغ: الرقيب الأول كمال اخلطيب، 

الأول.

الأول حممد خليل،  - وزن 74 كلغ: املعاون 

الأول.

اخلطيب،  ابراهيم  الرقيب  كلغ:   84 وزن   -

الأول.

- وزن 96 كلغ: العريف الأول علي دمج، 

الأول.

جعفر،  وائــل  اجلندي  كلغ:   120 وزن   -

الأول.

لبنان  بطولة  للجودو  اللبناين  الإحتــاد  نظم 

اأدما،  بودا-  نادي  يف  الإحتاد  مقر  يف  لل�ضباب 

الأندية  اإىل  ينتمون  لعبني  مب�ضاركة  وذلــك 

اأبناء  النتائج، حقق  الإحتاد. ويف  املن�ضوية يف 

عدة  اأحــرزوا  كما  الأوىل  املراكز  الع�ضكريني 

ميداليات ذهبية. وهنا النتائج:

حل يف املركز الأول ونال ميدالية ذهبية كل 

من:

الـله  �ضعد  املتقاعد  العميد  اإبــن  عبا�ش   -

املوىل.

- األك�ش اإبن العقيد جميل داغر.

- زياد اإبن العقيد عامر زيلع.

- جوناثان اإبن العقيد فوؤاد اخلوري.

- حممد اإبن الرائد يا�رش العرياين.

- نا�رش اإبن النقيب جنم.

- كرمي اإبن العقيد اأبو �ضاهر.

- روبن اإبن املقدم اإليا�ش يون�ش.

- حممد اأنور اإبن الرائد ربيع ح�ضني.

- ح�ضان اإبن الدكتور اأديب جابر.

- عمر اإبن النقيب ع�ضام �ضعاده.

برونزية(  )ميدالية  الثالث  املركز  يف  اأمــا 

فكان كل من:

- فادي اإبن الرائد فادي الكبي.

- اإبراهيم اإبن الرائد هادي اأبو �ضقرا.

- راين اإبن املقدم اإليا�ش يون�ش.

- ر�ضتم اإبن الرائد ربيع العاكوم.

- حممد اإبن املالزم اأول با�ضم عو�ش.

- كرمي اإبن الدكتور نبيل فخران.

- �ضيزار اإبن الدكتور عمر ابو علوان.

ال�ضباب  الالعبني  اأن  بالذكر،  واجلديد 

الع�ضكري  النادي  يف  تدريباتهم  يتلقون 

الوطني واحلكم  باإ�رشاف املدرب  املركزي 

الدويل العريف زهري فيا�ش.

اجلي�ش يحرز بطولة لبنان يف امل�صارعة للعام 2012

بطولة لبنان يف اجلودو

للعام 2012

املراكز الأوىل لأبناء الع�صكريني



للتجذيف  لبنان  بطولة  يف  اجلي�ش  فريق  فاز 

مرفاأ  حــو�ــش  يف  جــرت  والــتــي   2012 للعام 

انــطــالًقــا مــن قــاعــدة بــريوت البحرية،  بــريوت 

وذلك بتواريخ 13،12و2012/7/14.

�ضارك يف البطولة التي نظمها الحتاد اللبناين 

ويف  ــاد،  الحت اإىل  املنت�ضبة  الأنــديــة  للتجذيف 

باملركز  الع�ضكريون  فاز  النهائي،  الت�ضنيف 

الأول يف �ضباقات الأرغوميرت واملاء.

وهنا النتائج:

• �صباق الأرغوميرت:
وزن مفتوح 1000 م )دون 23 �صنة(:

- اجلندي طانيو�ش القزي من املركز العايل 

للريا�ضة الع�ضكرية، الأول.

وزن خفيف 1000 م )دون 23 �صنة(:

العايل  املركز  النور من  رامي عبد  - اجلندي 

للريا�ضة الع�ضكرية، الأول.

وزن ثقيل 1000 م )فوق 23 �صنة(:

املركز  مــن  ــوري  خ مـــارون  الأول  الرقيب   -

العايل للريا�ضة الع�ضكرية، الأول.

وزن خفيف 1000 م )فوق 23 �صنة(:

املغاوير،  فوج  من  عبدو  ابراهيم  الرقيب   -

الأول.

اللوج�ضتي،  اللواء  من  جبور  روبري  العريف   -

الثاين.

ـــواء امل�ضاة  ل الــعــريــف جـــورج خمـــول مــن   -

الثامن، الثالث.

• �صباقات املاء:
فردي خفيف وزن 2000م:

املغاوير،  فوج  من  عبود  ابراهيم  الرقيب   -

الأول.

لـــواء امل�ضاة  الــعــريــف جـــورج خمـــول، مــن   -

الثامن، الثاين.

فردي ثقيل وزن 2000 م:

املركز  مــن  ــوري  خ مـــارون  الأول  الرقيب   -

العايل للريا�ضة الع�ضكرية، الثاين.

امل�ضاة  لواء  من  خالد  الأول حممد  الرقيب   -

الأول، الثالث.

زوجي خفيف وزن 2000 م:

املغاوير  فوج  من  عبدو  ابراهيم  الرقيب   -

يف  اللوج�ضتي  اللواء  من  جبور  روبري  والعريف 

املركزالأول.

زوجي مفتوح وزن 2000 م:

جورج  والعريف  خالد  حممد  الأول  الرقيب   -

خمول يف املركز الثاين.

واجلــنــدي  خـــوري  مــــارون  الأول  الــرقــيــب   -

طانيو�ش القزي، يف املركز الثالث.
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اجلي�ش بطل لبنان يف التجذيف

�ــضــارك اجلــيــ�ــش خـــالل الآونـــــة الأخـــــرية، يف 

الكرة،  األعاب  يف  ريا�ضية  ولقاءات  مهرجانات 

�ضملت مناطق خمتلفة.

• كرة القدم:
- بتاريخ 2012/6/20، جرت مباراة ودية 

بني فريقي اجلي�ش ونادي كفررمان الريا�ضي 

وانتهت  التحرر - كفررمان،  نادي  على ملعب 

بفوز فريق اجلي�ش بنتيجة 6-�ضفر.

املهرجان  و�ضمن   ،2012/7/1 بتاريخ   -

الريا�ضي  الإر�ضاد  نادي  نظمه  الذي  الريا�ضي 

اللبناين،  اجلي�ش  ل�ضهداء  تكرمًيا  �ضحيم،  يف 

ــاراة بــني فــريــق اجلي�ش والــنــادي  اأقــيــمــت مــب

بنتيجة  اجلي�ش  فريق  بفوز  انتهت  املــذكــور، 

6-�ضفر.

- بتاريخ 2012/7/17، �ضارك فريق لواء 

الدكتور  املرحوم  دورة  يف  اجلمهوري  احلر�ش 

نظمها  التي  الثامنة،  ال�ضنوية  عالمة  فخري 

م�ضت�ضفى ال�ضاحل ونادي �ضباب ال�ضاحل الإخاء 

وقد  حريك.  حــارة  بلدة  يف  الأخــري  ملعب  على 

نــادي  فريق  �ضد  مــبــاراة  الــلــواء  فريق  خا�ش 

ال�ضفاء، انتهت بفوز الأخري بنتيجة 4-�ضفر.

الــدورة  و�ضمن   ،2012/7/16 بتاريخ   -

التي  الريا�ضية 

نــظــمــهــا نــــادي 

الريا�ضي  اجلبل 

حـــا�ـــضـــبـــيـــا،   -

ــاراة  ــب ــمــت م اأقــي

لواء  فريقي  بني 

الثالث  املــ�ــضــاة 

والنادي املذكور 

بالتعادل  انتهت 

الإيجابي 1-1.

• كرة اليد:
بــــتــــاريــــخ   -

 ،2012 /7 /2

ــواء  فـــاز فــريــق ل

الدعم  لـــواء  فــريــق  على  اجلــمــهــوري  احلــر�ــش 

جرت  ودية  مباراة  يف  وذلك   ،22-26 بنتيجة 

يف  اجلمهوري  احلر�ش  لــواء  ثكنة  ملعب  على 

بعبدا.

• كرة ال�صلة:
ودية  مباراة  جرت   ،2012/7/3 بتاريخ   -

والــوحــدة  التا�ضع  املــ�ــضــاة  لـــواء  فريقي  بــني 

املاليزية يف قوات الأمم املتحدة املوؤقتة على 

وانتهت  ال�ضقي،  ابل  الأخرية يف  الوحدة  ملعب 

بفوز فريق اللواء بنتيجة 22-56.

• الكرة الطائرة:
فريقا  تبارى   ،2012/7/3 بتاريخ 

لواء امل�ضاة التا�ضع والوحدة املاليزية 

ال�ضقي.  ــل  اب يف  الــوحــدة  ملعب  على 

وكانت النتيجة 2-�ضفر ل�ضالح فريق 

اللواء التا�ضع.





اإعداد: فيليب �شّما�س
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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 2012.

• تعلن النتائج يف العدد املقبل.

ة
ق
ب
شا
�
مل

ا
 
ط

و
ر
��
�ش

اأفقًيا:

1- �سعاره: �رشف وت�سحية ووفاء، 

حمّبتنا.

�ساعر  اآب،  اأول  يف  به  نحتفل   -2

بق�سيدته  ا�ستهر  اأندل�سي 

»الب�ّسامة«، رجع اإىل.

على  ت�رشف  جبال  �سل�سلة   -3

بال�سيف،  �رشب  كيليكية،  �سهل 

مل�َسنا، يجري يف العروق.

4- �سمري مت�سل، ال�سهر الثالث، 

مدينة جزائرية، جماعة.

لبناين  رئي�س  وليل،  نهار   -5

راحل، مت�سابهان.

ل. 6- نوتة مو�سيقية، فا�سِ

7- مطلع ن�سيدنا.

ح�ساين،  كمبودية،  مدينة   -8

اإ�سم يطلق على اإمرباطور اليابان.

حيوان  فّتال،  لبناين،  ممثل   -9

معروف.

10- اإنحاز اإىل، مدرًكا، ن�سَج.

ا�سطربت  رافعة،  بيت،   -11

وزاغت، هواء.

مدينة  واأثره،  احلب  بقية   -12

راق�سة  عائلة،  خوف،  اأملانية، 

لبنانية.

دولة  باالأجنبية،  اأنت   -13

اأوروبية، يعتمد على.

14- اإ�سم مو�سول، خبز ياب�س.

15- ممثلة لبنانية، رجل �سعيف.

اأوروبي،  نهر  ممتلئ،  قمر   -16

�رشب، بريقه، للمنادى.

17- رئي�س اأمريكي راحل، الفوز.

لبناين،  ق�ساء  الّهرة،  ولد   -18

رناها، اأوثق و�سّد.
ّ
كر

االأ�رشة،  رب  مهّياأ،  كذب   -19

ممثلة م�رشية، ت�سارك بـ.

لنقل  و�سيلة  كاتبه،   -20

 ،
ّ
�سخي �سجاع  �سّيد  الر�سائل، 

ب�سط يده.

تطلي،  ايطالية،  مدينة   -21

مّقّدمة الع�سكر.

عمودًيا:

1- �ساعَد على، عا�سمة اإفريقية، فنان لبناين راحل.

2- مرفاأ يف قرب�س، من ملوك فرن�سا، بلدة يف ك�رشوان.

3- عطية، اآلة طرب، �ساعر اأموي، ثقب االإبرة.

4- مدينة �سينية، ع�سريتهم، ل�ساين.

5- ولد الناقة، لدَغ، فطن لـِ، اأقرباء.

6-  اأبدان، جمعوها عن االأر�س، نتابع.

7- يخ�سّني، مدينة اأملانية، نّحات فرن�سي.

8- م�سطرب االأح�ساء، الكوكب النهاري املعروف، من احلبوب، للتمني.

9- عجب، فاز، كثري، �ساح التي�س.

10- بكى، عامل واأديب رو�سي راحل، اأ�رشعت يف الكالم.

11- ال�سهر الثامن، ندى، ماركة �سيارات، ف�ساء، �ساعر ولغوي عبا�سي 

اإ�ستهر بق�سيدته »املق�سورة«.

12- نف�سد، ح�سب، فعلي و�سغلي، اأغلق الباب، دحرج احلجر فتدحرج.

13- اأمري النحل وذكرها، دولة عربية، اإلهة ال�سيد عند الرومان.

14- مدينة م�رشية، جهاز ح�ّسا�س، يبلغانه.

15- ت�ستقبل الطالب، حرف جزم، قراأ، منعه عن، 

نحا�س.

16- مت�سابهان، عا�سمة بريو، مرفاأ يف الربازيل.

ملك  الكالم،  ف�رّش  الذبابة،  وطّنت  �سّوتت   -17

فار�سي، عال وارتفع.

و�سط  قدمي،  فرن�سي  و�سيا�سي  قائد   -18

الظهر.

19- ممثلة لبنانية راحلة، قوتهم وطاقاتهم.

دورة  با�سمه  دَعيت  �سهيد  رائد  احلرب،   -20

العيد 67 للجي�س، اأح�سن الثناء على.

الفائزون
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• املعاون الأول داين الفغايل
لواء امل�ساة ال�سابع.

اجلندي عماد غ�شن

قاعدة حامات اجلوية.

• املعاون الأول حمزة رّمال
املديرية العامة لالإدارة.

هنادي جربان ديب

دير دلوم - عكار.



بقلم:

العميد الركن

ح�سن اأيوب

مدير التوجيه

على  الإقرتاحات  من  اأكرث  اأ�سوات  الأخييرة  الفرتة  يف  الأ�سماع  راودت 

اإىل  و�سولاً  الي�سار،  وذات  اليمني  ذات  الآراء،  بل  ل  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

يعود  ا، 
اً
مرار قلنا  وكما  ذلك،  اإّن  ا.  اأحياناً والإحتجاجات  الإنتقادات،  طرح 

ف 
ّ
يت�رص اجلي�ش  اأّن  ين�سون،  وقد  يتنا�سون،  املنتقدين  اأّن  اإىل  مبعظمه 

وحري�ش   ، كاملاً الوطن  اأمن  عن  م�سوؤول  اأّنه  منظار  من  مو�سوع،  كّل  حيال 

ا، ول ميكنه باأّي �سكل من الأ�سكال اأن مييل اإىل  على اأمان املواطنني جميعاً

اإذا كانت املعاجلة ل تقت�سي مثل  ا  اآخر، خ�سو�ساً فريق ويبتعد عن فريق 

ة، 
ّ
هذا امليل، ول ترّبره، يف ظل جتاذبات �سيا�سية باتت ماألوفة، وم�ستمر

، مالت اإليه جمموعة  فاإن اأعر�ست جمموعة �سيا�سية ما عن اللون الأبي�ش، مثلاً

اأخرى، واإن راأت اأّن زراعة احلم�سيات قد توؤدي اإىل ال�رصر بالإقت�ساد، اأّيدت 

املجموعة الثانية، ودعت اإىل الإكثار منها. كّل ذلك والقناعة 

التامة لدى القيادة هي اأّنه ل انت�سار للوطن بانت�سار فريق 

فيه، فمثل هذا يعني هزمية فريق اآخر، ومن اأين للوطن اأن 

ينت�رص هنا مع انك�سار عدد من اأبنائه وخ�سارتهم؟

�سابق  عن  اأو  ا  جزافاً البع�ش،  يطلق  بحيث  الأمور  ج 
ّ
وتتدر

وبكّل  هكذا،  الأمني.  الفلتان  مثل:  من  عبارات  حت�سر، 

ب�ساطة، فلتان اأمني يف البلد. اإذن، فاجلي�ش والقوى الأمنية 

على اختلفها، يف غفلة عن الأمور، اأو، يف راحة وا�ستجمام. 

وتطلق  الأنييوار،  فيها  وتتلألأ  باحلركة،  تعّج  اإعلمية  و�سائل  عرب  العبارة  هذه  تقال 

من  اأمني  فلتان  ظّل  يف  ذلك،  كّل  املواعيد...  وتكرث  الإت�سالت،   
ّ
وت�ستمر الربامج، 

�ساأنه لو ح�سل، اأن يتعّذر على البع�ش املذكور الو�سول اإىل تلك الو�سيلة الإعلمية، اأو 

اإىل غرها، اأو الكلم عرب اأثرها، اأو مغادرتها ب�سلم اإىل املطاعم واملرابع وامللهي، 

واأماكن الإجتماعات واللقاءات والتخطيطات الواعدة.

اأّما الذي يح�سل يف الأوقات اللحقة، فهو اأّن الت�رصيحات والإنتقادات تعود وتلني، 

حون ال�رصيحون اإىل القيادة مو�سحني 
ّ
ل بل تتغّر وتتبّدل حل�سن احلظ، ويح�رص امل�رص

لأنف�سهم باأنف�سهم، معلنني اأّن اجلي�ش هو �سمانة الأمان، واأّن الت�سحية يف �سبيل الوطن 

ا كما تطبع ال�سم�ش جباههم باألوان اجلّد والن�ساط، واأّنه يجب دعم  تطبع ع�سكرييه، متاماً

املوؤ�س�سة الع�سكرية بالعتاد وال�سلح من اأجل تفعيل مهماتها املباركة.

اجلي�ش  لدى  لي�ش  لكن،  الطاعة.  بيت  اإىل  عودة  ال�سعبي،  الكلم  يف  ذلك،  ميّثل 

اللبناين بيوت مثل هذا البيت، وهو ل يطلب الطاعة العمياء من اأحد، ول ي�سعى اإىل 

اإخ�ساع مواطن، اأو �سلبه حريته، وفر�ش راأي معنّي عليه. ولدى اجلي�ش، باملقابل، بيوت 

ا كما اأّن جمموع  للكرامة، الكرامة الوطنية التي متّثل جمموع كرامات املواطنني، متاماً

اخلالق،  نحو  الأعلى،  نحو  املنطلقة  اخل�رصاء  الغابة  ي�سّكل  الذي  هو  املفردة  الأ�سجار 

ا متنّورين.
اً
خالق النا�ش اأحرار
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بيت الكرامة
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