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... وفلت�شر ينّوه ب�شجاعة اجلي�ش اللبناين

�سفري  مقبل  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزي��ر  ا�ستقبل 

الع�سكري،  امللحق  يرافقه  فلت�سر  ت��وم  ال�سيد  بريطانيا 

لبنان. يف  مهماته  ان��ت��ه��اء  ملنا�سبة  وداع���ّي���ة  زي����ارة   يف 

بالده  افتخار  عن  الزيارة،  عقب  فلت�سر،  ال�سفري  اأعرب  وقد 

بالوقوف اإىل جانب اجلي�ش اللبناين يف حربه �سد الإرهاب.

�سد  حربه  يف  الأم���ور  بزمام  مم�سك  اجلي�ش  »اإن  وق��ال: 

داع�ش  لإب��ق��اء  ج��ه��ًدا  ي��وّف��ر  ل  وه��و  الإره��اب��ي��ة،  املنّظمات 

بها  قمت  التي  ال��زي��ارات  فخالل  لبنان.  خ��ارج  ومثيالتها 

به  يتمّتع  ما  �سهدت على  املنت�سرة على احلدود،  الأفواج  اإىل 

الأر�ش. نحن  ومهارة على  وتفاٍن وخربة  �سجاعٍة  اجلي�ش من 

جانب  اإىل  وبالوقوف  بيننا  القائمة  بال�سراكة  جًدا  فخورون 

افتخار  مبدى  دراي��ة  على  واأن��ا  اللبناين.  اجلي�ش 

قائاًل:  وختم  بجي�سه«.  ا  اأي�سً اللبناين  ال�سعب 

عمله  يف  اجلي�ش  دع��م  يف  �سن�ستمر  »بافتخار 

وخربة  ومرونة  ب�سالة  من  اأبداه  ملا  والدوؤوب  اجل�سور 

على الأر�ش«.

بدوره، اأعلن الوزير مقبل اأن »ال�سفري فلت�سر اأكد 

جلهة  ا  خ�سو�سً لبنان،  مل�سلحة  العمل  متابعته 

مواجهة  يف  �سموده  وتعزيز  وتقويته  اجلي�ش  دعم 

القائمة«. التحديات 

وزير الدفاع الوطني 

ي�شتقبل نظريته 

الإيطالية بينوتي: 

نعمل مًعا ملحاربة الإرهاب

ا�ستقبل نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء 

يف  مقبل،  �سمري  الوطني  الدفاع  وزير 

مكتبه يف الوزارة، نظريته الإيطالية 

ال�سيناتور روبرتا بينوتي على راأ�ش وفد 

الإيطايل  ال�سفري  ح�سور  يف  مرافق، 

الع�سكري. وامللحق   ما�سيمو ماروتي 

ج���رى خ���الل ال��ل��ق��اء، ال��ب��ح��ث يف 

الثنائية  والعالقات  واملنطقة  لبنان  يف  الراهنة  التطّورات 

اإيطاليا  تقّدمها  التي  امل�ساعدات  اإىل  اإ�سافة  البلدين،  بني 

الإيطالية  الكتيبة  توؤديه  الذي  وال��دور  اللبناين،  للجي�ش 

العاملة �سمن القوات الدولية يف اجلنوب.

�سرورها  عن  ال��زي��ارة  عقب  بينوتي  ال��وزي��رة  اأعربت  وق��د 

وبتعاونه  اللبناين،  اجلي�ش  به  يقوم  الذي  املمتاز  »بالعمل 

قائد  يراأ�سها  التي  اليونيفيل  اإطار  يف  الإيطايل  اجلي�ش  مع 

اإيطايل«.

بني  امل�سرتك  بالعمل  ج��ًدا  م�سرورون  »نحن  واأ�سافت: 

بلدينا، من خالل اإن�ساء مركز لتدريب اجلي�ش اللبناين يف 

جنوب لبنان. كما اإننا على يقني باأن جمابهة الإرهاب 

والتطّرف ت�سّكل التزاًما لكلينا، فالتهديد ل يطاول اأمن 

اأن  يجب  لذا  باأ�سره،  العامل  اأمن  ا  اأي�سً بل  فح�سب،  لبنان 

نعمل مًعا من اأجل حماربة هذه الظاهرة«.

ا�ستقباالت 

الوزير
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ا�ستقباالت 

الوزير
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... وبحث يف التحّديات التي تواجه اجلي�ش مع �شفراء

ماروتي،  ما�سيمو  ال�سيد  اإيطاليا  �سفري  من:  كاًل  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

مي�سال  ال�سيدة  كندا  �سفرية  باويل،  باتري�ش  ال�سيد  ال�سابق  فرن�سا  �سفري 

يف  واملقيم  اللبنانية  اجلمهورية  لدى  املعتمد  الربتغال  �سفري  كامرون، 

بندر  عبا�ش  علي  الدكتور  العراق  و�سفري  بر�سرتلو،  جان  ال�سيد  قرب�ش 

العامري.

الع�سكرية  الأو���س��اع  يف  البحث  الربوتوكولية  ال��زي��ارات  وتخّلل 

البحث يف �سبل دعم  اللبناين، كما مّت  التي تواجه اجلي�ش  والتحديات 

لبنان يف حربه �سّد الإرهاب ويف مواجهة الأخطار املحدقة به. وقد اطلع 

واملالئمني  الالزمني  والعتاد  لل�سالح  اجلي�ش  حاجة  مدى  على  الزائرون 

لتعزيز �سموده، ومتكينه من دحر املعتدين.

... وكاغ تبدي حر�شها على دعمه

املمثلة  خمتلفة،  باأوقات  مقبل  الوزير  التقى 

يف  املتحدة  ل��الأمم  ال��ع��ام  ل��الأم��ني  ال�سخ�سّية 

مّت  زيارة عمل،  �سيغريد كاغ يف  ال�سيدة  لبنان 

التي تهّم  الق�سايا  »التداول يف خمتلف  خاللها 

دولته  عر�سه  ما  �سوء  يف  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة 

عن اجلهوزية التامة للجي�ش يف حماية احلدود 

اللبنانية  احلدود  عند  خروقات،  لأية  والت�سّدي 

ال�سورية«.

اأبدت  كاغ  ال�سيدة  »اأن  مقبل  الوزير  واأعلن 

�سفرية كندا 
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حر�سها ال�سديد واهتمامها باإجراء الت�سالت الالزمة لدعم 

التحديات  مواجهة  من  ومتكينه  �سموده  وتعزيز  اجلي�ش 

والتكفرييني على كامل احلدود  الإرهابيني  و�سّد هجمات 

اللبنانية«.

من جهتها، قالت كاغ: »كان يل لقاء ممّيز مع معايل 

وزير الدفاع. من املهم جًدا بالن�سبة اإيّل كممثلة لالأمني العام 

لالأمم املتحدة، اأن اأواكب تطّورات الو�سع الأمني الدقيق الذي 

على  اللبناين  واجلي�ش  اللبنانية  واحلكومة  لبنان  يواجهه 

حّد �سواء. ومن املهم جًدا اأن ن�ستمّر يف روؤية مدى اأهمّية الدور 

الذي ي�سطلع به اجلي�ش اللبناين من خالل انت�ساره يف كل 

املناطق اللبنانية، ومواجهته التحديات، ورفع حالة التاأهب 

با�ستمرار بهدف حماية املدنيني متى لزم الأمر«.

دويل على  نحر�ش كمجتمع  اأننا  التاأكيد  »اأود  واأ�سافت: 

اأن يح�سل اجلي�ش اللبناين على كل ما يحتاج اإليه يف الوقت 

عن  الأمن  جمل�ش  اإىل  موجًزا  بياًنا  نقّدم  �سوف  يريد،  الذي 

الو�سع الأمني يف لبنان. و�ستكون اأمامنا فر�سة لالطالع من 

معايل الوزير مبا�سرة على احتياجات اجلي�ش...«.

ا يف هذا الوقت  واأّكدت اأن »لبنان مهم وممّيز جًدا، خ�سو�سً

يف  جهد،  اأي  نوّفر  لن  لذا،  املنطقة،  تواجهه  الذي  الع�سيب 

موؤازرة احلكومة اللبنانية من اأجل �سمان اأمنه«.

اإيطاليا �سفري 

الربتغال �سفري 

ال�سابق �سفري فرن�سا 

�سفري العراق



ا�ستقباالت 

الوزير
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... ولقاءات مع وفود روحية وق�شائية

الروم  مطارنة  من  وفًدا  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

املك�سيك  مطران  �سّم  الغ��رتاب،  يف  الأورثوذك�ش 

كندا  مطران  �سدراوي،  اأنطوان  الالتينية  واأمريكا 

�سيلي  ومطران  زح��الوي  جوزيف  ال�سمالية  واأمريكا 

يف  الأورثوذك�ش  اأو�ساع  البحث  وتناول  اآب��اد.  �سرجيو 

الغرتاب عموًما، ل �سّيما يف اأمريكا ال�سمالية وكندا.

لدى  احلكومة  مفّو�ش  مع  مقبل  ال��وزي��ر  واجتمع 

وهيئة  �سقر،  �سقر  القا�سي  الع�سكرية  املحكمة 

ابراهيم  خليل  الركن  العميد  برئا�سة  املحكمة 

على  منهم  واّطلع  املحكمة،  هذه  لدى  وامل�ست�سارين 

�سري العمل فيها.

الوزير مقبل يتفّقد القاعدة البحرية

يف بريوت

تفّقد وزير الدفاع الوطني �سمري مقبل القاعدة البحرية يف مرفاأ 

بريوت، وكان يف ا�ستقباله قائد القوات البحرية العميد الركن 

العميد  بريوت  خمابرات  فرع  ورئي�ش  اجلبيلي  نزيه  البحري 

املغوار جورج خمي�ش وال�سباط العاملون يف القاعدة.

وقد تراأ�ش الوزير مقبل اجتماًعا عقد يف مكتب قائد القوات 

هذه  يف  العمل  �سري  على  املعنيني  من  اّطلع  حيث  البحرية، 

القاعدة، واأثنى على ن�ساطهم وجهودهم.

واأ�ساد وزير الدفاع الوطني يف كلمة األقاها خالل الجتماع 

�سّيما  ل  وال�سجاعة،  احلكيمة  وبقيادته  عموًما  ب�»اجلي�ش 

بعلبك  وراأ�ش  اللبنانية يف جرود عر�سال  الراب�سني عند احلدود 

ومعنويات عالية متّكنهم من  به من جهوزية  يتمّتعون  ملا 

�سّد العتداءات ودحر املعتدين«، م�سّدًدا على »�سرورة ت�سليح 

اجلي�ش بالعتاد الالزم واملالئم لهذه املرحلة من دون اإبطاء«.

درع  اجلبيلي  الركن  العميد  ق��ّدم  الجتماع،  نهاية  ويف 

القوات البحرية للوزير مقبل �ساكًرا »اهتمامه والدور الذي يقوم 

به يف وزارة الدفاع«.

تعديل  املزمع  ال�سمالية  البوابة  لتفقد  احل�سور  توّجه  بعدها 

يتم  اأن  يجب  تعديل  »اأي  اأن  اإىل  مقبل  الوزير  ولفت  موقعها، 

ال�سرورات  لتاأمني  اجلي�ش  وقيادة  الدفاع  وزارة  مع  بالتن�سيق 

التي  الطريق  على  املحافظة  �سّيما  ل  والأمنية،  العمالنية 

الأمنية  الأو�ساع  ظل  يف  البحرية  بالقاعدة  بريوت  مرفاأ  تربط 

القائمة«.

وفد من مطارنة

الروم الأورثوذك�س

يف الغرتاب

وفد

ق�سائي





جمل�ش  رئي�ش  نائب  زار 

الوزراء وزير الدفاع الوطني 

�سمري مقبل قائد اجلي�ش 

قهوجي،  ج��ان  ال��ع��م��اد 

اللواء  الأرك���ان  ورئي�ش 

�سلمان،  ول��ي��د  ال��رك��ن 

اإىل  برفقتهما  انتقل  ثم 

القيادة،  عمليات  غرفة 

رئي�ش  نّواب  التقى  حيث 

�سباط  وكبار  الأرك��ان 

موؤكًدا  القيادة،  اأجهزة 

لهم اأن »اللبنانيني جميًعا يراهنون على دور اجلي�ش يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ البالد«.

واأنهى الوزير مقبل اجلولة يف مديرية املخابرات مبعايدة مديرها العميد الركن اإدمون فا�سل و�سباطها.

قائد  مع  الوزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  اجتمع  اآخر،  وقت  ويف 

اجلبهات  على  �سّيما  ل  اللبنانية،  املناطق  كل  يف  الأمنية  الأو�ساع  على  اأطلعه  الذي  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش 

اأن »اجلي�ش مم�سك بزمام الأمن ويتمّتع  العماد قهوجي  اأّكد  التي ت�سهد حماولت ت�سّلل واعتداءات متوا�سلة. وقد 

بجهوزية كاملة للمجابهة والت�سّدي«.

ا، على التدابري التي يّتخذها اجلي�ش للم�ساهمة يف فتح الطرقات، وتاأمني تنّقالت  واأطلع قائد اجلي�ش الوزير مقبل اأي�سً

املواطنني يف خمتلف املناطق، يف ظّل التحركات املرافقة لأزمة النفايات.

وزير الدفاع

 الوطني يجول 

يف الريزة معايًدا 

ويبحث

مع قائد اجلي�ش 

�شوؤوًنا اأمنّية

ن�ساطات 

القيادة

العدد 10363/362







ا�ستقباالت 

القائد
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... قائد اجلي�ش يرتاأ�ش 

اجتماعني يف الريزة لبحث 

امل�شاعدات الربيطانّية والهولندّية

الربيطاين  ال�سفري  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

من  وف�د  راأ����ش  على  فلت�سر  ط��وم  ال�سيد 

ال�سفارة، ثم عقد والوفد الربيطاين اجتماًعا 

الإ�سراف  جلنة  ح�سور  يف  الإيجاز  قاعة  يف 

الربيطانية  امل�ساعدات  برنامج  على  العليا 

املقررة للجي�ش اللبناين، واأع�ساء فريق العمل 

اللبناين – الربيطاين امل�سرتك املكّلف اإدارة 

املجتمعون  وا�ستعر�ش  املذكور.  الربنامج 

بتجهيز  املتعّلقة  الربيطانية  امل�ساعدات 

جمال  يف  وتدريبها  اجلي�ش  وح��دات  بع�ش 

اإج��راء  الجتماع  واأع��ق��ب  احل���دود.  �سبط 

يف  املقرتحة  التجهيزات  بع�ش  على  جتربة 

يت�سّلمها  اأن  املرتقب  من  والتي  املجال  هذا 

اجلي�ش لحًقا.

اجلي�ش  ق��ائ��د  العماد  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

 Hester ال�����س��ي��دة  ال��ه��ول��ن��دي��ة  ال�����س��ف��رية 

التعاون  عالقات  البحث  وتناول   ،Somsen
اجلي�ش  قائد  ثم عقد  البلدين.  بني جي�سي 

ال�سفرية  م��ع  الإي��ج��از  قاعة  يف  اجتماًعا 

لإدارة  العليا  اللجنة  واأع�ساء   Somsen
 ،CIMIC م�سروع التعاون الع�سكري املدين

مّت  امل�سرتك،  الهولندي  اللبناين  والفريق 

الهولندية  امل�ساعدات  ا�ستعرا�ش  خالله 

وجمالت التعاون امل�ستقبلية يف اإطار امل�سروع 

املذكور.

ال�سفري 

الربيطاين

اجتماع 

يف قاعة 

الإيجاز

ال�سفرية 

الهولندية

اجتماع 

يف قاعة 

الإيجاز



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 14363/362

... وي�شتقبل �شفراء

يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

 David Hale الريزة، �سفري الوليات املتحدة الأمريكية ال�سيد

 ،Richard j. Quirk IV العقيد  الع�سكري  امللحق  يرافقه 

بني  التعاون  وعالقات  العامة  الأو�ساع  اإىل  البحث  وتطّرق 

�سفرية  اأي�سًا،  اجلي�ش  قائد  العماد  والتقى  البلدين.  جي�سي 

الحتاد الأوروبي ال�سيدة اأجنيلينا اإيخهور�ست يف زيارة وداعّية، 

و�سفري فرن�سا ال�سيد Patrice Paoli يف زيارة مماثلة مبنا�سبة 

انتهاء مهّماته الدبلوما�سّية يف لبنان.

ويف ال�سياق نف�سه، ا�ستقبل قائد اجلي�ش �سفري اإيطاليا ال�سيد 

خلفه  لح��ق  وق��ت  يف  التقى  ثم   ،Giuseppe Morabito
ال�سيد Massimo Marotti يرافقه امللحق الع�سكري العميد 

Pietro Luigi Monteduro، يف زيارة تعارف، جرى خاللها 
التداول يف اأو�ساع لبنان واملنطقة.

اأو�سرتاليا  كذلك، ا�ستقبل العماد قهوجي كاًل من: �سفري 

 Kathrin ترافقه امللحق الع�سكري العقيد Glen Miles ال�سيد

Stewart، �سفري رو�سيا ال�سيد Alexander Zaspikin يرافقه 
دولة  �سفري   ،Ravil Kurmashov اللواء  الع�سكري  امللحق 

الربازيل ال�سيد جورج جريالدو قادري يرافقه امللحق الع�سكري 

 Homer A. ال�سيد  قرب�ش  �سفري  غريللي،  كلوديو  العقيد 

املتحدة  العربّية  الإم���ارات  دول��ة  �سفري   ،Mavrommatis
ال�سيد حمد �سعيد ال�سامزي، وال�سفري ال�سوري ال�سيد علي عبد 

الكرمي علي.

�سفري الوليات املتحدة الأمريكية

�سفري اإيطاليا ال�سابق

�سفري الربازيل  �سفري رو�سيا
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�سفري فرن�سا ال�سابق�سفرية الحتاد الأوروبي

�سفري اأو�سرتاليا�سفري اإيطاليا اجلديد

�سفري دولة الإمارات العربّية املتحدة�سفري قرب�س



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 16363/362

... وال�شيناتور الأمريكي �شام زاخم

ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سيناتور الأمريكي من اأ�سل لبناين 

لبنان  يف  العامة  الأو���س��اع  يف  معه  وبحث  زاخ��م  �سام  ال�سيد 

واملنطقة.

... وقائد قوات الدفاع املاليزية
... واملمّثلة ال�شخ�شية للأمني 

العام للأمم املّتحدة 

الدفاع  قوات  قائد  قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل   

 Tan sri dato sri haji zulkifeli bin اجل��رال  املاليزية 

mohd zin، على راأ�ش وفد مرافق. وتناول البحث �سبل تعزيز 
عالقات التعاون بني جي�سي البلدين، ومهّمة الوحدة املاليزية 

العاملة يف اإطار قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

التقى العماد قهوجي قائد القوات البحرّية يف القيادة الو�سطى 

الأمريكية اجلرال جون ميلر الذي زاره على راأ�ش وفد، وبحث 

ا  خ�سو�سً البلدين،  جي�سي  بني  الثنائية  العالقات  يف  معه 

وذلك يف  البحرية وجتهيزها،  القوات  التعاون يف جمال تدريب 

ح�سور ال�سفري الأمريكي ال�سيد دايفيد هيل. 

الأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  العام  املدير  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

واجلوار اجلنوبي يف جهاز العمل اخلارجي الأوروبي ال�سيد هوغ 

الحتاد  بعثة  يف  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  ق�سم  ورئي�ش  مينغاريللي، 

الأوروبي لدى لبنان ال�سيد مات�سي غولو بيف�سكي على راأ�ش وفد 

مرافق. وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة، اإ�سافة 

اإىل عالقات التعاون بني اجلي�ش اللبناين واجليو�ش الأوروبية.

ا�ستقبل العماد قهوجي املمثلة ال�سخ�سية لالأمني العام لالأمم 

املّتحدة ال�سيدة Cigrid kaag وعر�ش معها الأو�ساع العامة.

... وقائد القوات البحرّية الأمريكية
... ووفدًا اأوروبًيا
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رئي�س 

مكتب 

التعاون 

الدفاعي 

الأمريكي

امللحق 

الع�سكري 

الفرن�سي

وزير ال�سحة العامة

الوزير ال�سابق خليل الهراوي

وزير الزراعة مع وفد مرافق

... وملحقني ع�شكريني

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، وباأوقات خمتلفة، رئي�ش 

العقيد  الأمريكي  الدفاعي  التعاون  مكتب 

Richard J.Quirk IV وبحث معه يف العالقات 
التقى  كما  البلدين.  جي�سي  بني  الثنائّية 

 Olivier العقيد  الفرن�سي  الع�سكري  امللحق 

Labrosse يف زيارة وداعّية، قّدم خاللها خلفه 
.Christian Louis Herrou العقيد

... ووزراء

اأبو  وائل  النائب  العامة  ال�سحة  وزير  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

يف  وال��وزارة  اجلي�ش  بني  التعاون  تطوير  يف  معه  وبحث  فاعور، 

جمال اخلدمات الطبّية والإن�سانّية.

كما ا�ستقبل وزير الزراعة النائب اأكرم �سهيب والنائبني فوؤاد 

منطقة  بلديات  روؤ�ساء  من  وفد  يرافقهم  الهرب،  وفادي  ال�سعد 

عالية وفعالياتها. وبحث املجتمعون يف الإجراءات الأمنّية التي 

ا الوزير  يّتخذها اجلي�ش يف املنطقة. ومن زّوار العماد قهوجي اأي�سً

ال�سابق خليل الهراوي.







ا�ستقباالت 

القائد

العدد 20363/362

النائبان ن�ضال طعمة وخالد زهرمان

النائب عاطف جمدالين

النائب بهّية احلريري

النائب هادي حبي�س على راأ�س وفد

... ونواًبا

ا�ستقبل العماد قهوجي يف مكتبه يف الريزة، النّواب ال�سادة: 

ماروين،  اإيلي  احلريري،  بهّية  زهرمان،  خالد  طعمة،  ن�سال 

اإميل رحمة، عاطف جمدالين، وهادي حبي�س على راأ�س وفد 

من جلنة مهرجانات القبيات.

... واأمني عام املجل�س الأعلى اللبناين ال�سوري

اللبناين  االأعلى  املجل�س  اأمني عام  العماد قهوجي،  ا�ستقبل 

على  االأو�ساع  يف  معه  وبحث  خ��وري،  ن�سري  االأ�ستاذ  ال�سوري 

احلدود اللبنانية - ال�سورية.
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النائب اإيلي ماروين

وفدان من كتلة امل�ضتقبل النيابّية 

النائب اإميل رحمة

�سّما  النيابّية  امل�ستقبل  كتلة  من  وفدين  ا�ستقبل  كما 

ريا�س  القادري،  زياد  اجل��ّراح،  جمال  فتفت،  اأحمد  النّواب: 

وقد  اخل��ري.  وكاظم  العزيز  عبد  قا�سم  وهبي،  اأم��ني  رح��ال، 

واالجراءات  البالد،  يف  الراهنة  التطّورات  اللقاءين  يف  بحثت 

ت�سّلل  ملنع  ال�سرقّية،  احل���دود  على  اجلي�س  نّفذها  التي 

�سالمة  على  واحلفاظ  اللبنانية،  االأرا�سي  باجتاه  االإرهابيني 

اأهايل القرى والبلدات احلدودية.

... ورئي�س جمموعة الأزمات الدولّية يف لبنان 

يف  الدولية  االأزمات  جمموعة  رئي�س  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

راأ�س وفد مرافق،  Jean Marie Gueheno على  ال�سيد  لبنان 

وجرى البحث يف ال�سوؤون العامة. 



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 22363/362

... ووفوًدا دينّية

م مطران املك�سيك واأمريكا الالتينية  ا�ستقبل العماد قائد اجلي�س وفًدا من مطارنة الروم االأرثوذوك�س يف االغرتاب اللبناين، �سّ

اأنطوان �سدراوي، مطران كندا واأمريكا ال�سمالية جوزف زحالوي ومطران ت�سيلي �سرجيو عبد. وقد نقل الوفد حتّية اجلاليات 

اللبنانية للجي�س اللبناين وثقتها الكاملة بدوره الوطني، يف ظّل االأو�ساع اخلطرية التي متّر بها منطقة ال�سرق االأو�سط.

كما ا�ستقبل قائد اجلي�س رئي�س الرهبنة االأنطونية االأباتي داود رعيدي يرافقه االأب مارون رحال.

... وق�ساة

التحقيق  ق��ا���س��ي  اجل��ي�����س  ق��ائ��د  ا�ستقبل 

الع�سكري االأول ريا�س اأبو غيدا، وبحث معه يف 

�سوؤون ق�سائية.

للتاأديب  العليا  الهيئة  رئي�س  ا�ستقبل  كما 

القا�سي مروان عبود.

القا�ضي 

ريا�س 

اأبو غيدا

القا�ضي 

مروان 

عبود

وفد من الرهبنة االأنطونيةوفد من مطارنة الروم االأرثوذوك�س يف االغرتاب اللبناين
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قائد الدرك مدير عام اأمن الدولة

... وقادة اأجهزة اأمنّية

اأمن الدولة اللواء جورج قرعة وقائد الدرك العميد جوزف احللو، وبحث معهما يف التعاون  ا�ستقبل العماد قهوجي مدير عام 

القائم بني املوؤ�س�سات االأمنّية.

... ورئي�س اجلامعة اللبنانية مع وفد

ال�سابق  الوزير  اللبنانية  ا�ستقبل قائد اجلي�س رئي�س اجلامعة 

اجلامعة،  من  وفد  راأ�س  على  ح�سني  ال�سيد  عدنان  الدكتور 

نبيل  الدكتور  االإن�سانية  والعلوم  االآداب  كلّية  عميد  �سّم: 

واالإداري��ة  ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كلّية  عميد  اخلطيب، 

وتناول  كاّل�س.  جورج  والدكتور  حبيب،  كميل  الدكتور 

واجلامعة  اجلي�س  بني  التعاون  عالقات  تطوير  �سبل  البحث 

اللبنانية.

...ووفًدا من روؤ�ساء بلديات ق�ساء بعبدا

ق�ساء  بلديات  روؤ�ساء  من  وفًدا  اجلي�س  قائد  العماد  ا�ستقبل 

اأ�سمر  اإدمون غاريو�س، جان  را�سي،  اأنطون  ادة:  ال�سّ بعبدا، �سّم 

وبيار بجاين، عر�س معه جماالت التعاون االإمنائي والبيئي بني 

اجلي�س وبلديات املنطقة.



املواقع  عن  امل�سوؤولني  من  ع��دًدا  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

من  عدد  اإىل  اإ�سافة  االإعالمّية،  املوؤ�س�سات  يف  االإلكرتونية 

العاملني يف جمال ال�سحافة االإلكرتونية والنا�سطني على مواقع 

التوا�سل االجتماعي، وعر�س معهم اأ�ساليب ا�ستخدام املنّظمات 

ات لن�سر اأفكارها وترهيب النا�س. االإرهابّية هذه املن�سّ

مواجهة  كيفّية  احلا�سرين  مع  قهوجي  العماد  وناق�س 

واأعلن  االإرهابّية.  للمنّظمات  امل�سّللة  االإعالمّية  احلمالت 

االأخطار  مواجهة  حول  موؤمتر  يف  للم�ساركة  توّجهه  ع�سية 

كل  على  العمل  موا�سلة  على  اجلي�س  »ع��زم  االإره��اب��ّي��ة 

االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  �سمنها  وم��ن  اجلبهات، 

النا�س  ت�سليل  االإره��اب��ي��ني  حم��اوالت  كل  ل�سّد  واالإن��رتن��ت 

وترهيبهم اأو ترغيبهم«.

ا�ستقباالت 

القائد

العدد 24363/362

...واإعالمّيني

...ووفوًدا

عر�سال،  منطقة  فعاليات  من  وفًدا  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

اأعرب عن �سكره لقيادة اجلي�س على االإجراءات اال�ستثنائية 

التي يّتخذها اجلي�س للحفاظ على اأمن البلدة وجوارها. كما 

ووليد  اأديب  ال�سيدين  م  �سّ االأعمال  رجال  من  اآخر  وفًدا  التقى 

من  وفد  راأ�س  على  احلاج  مي�سال  ال�سيد  مع  وعر�س  ب�ساتنة. 

الوطني  احلقلني  يف  اجلمعّية  ن�ساطات  الوطن  اأن�سار  جمعّية 

واالجتماعي.

كذلك، التقى العماد قائد اجلي�س رئي�سة جلنة مهرجانات 

بعلبك الدولية ال�سيدة نايلة دو فريج، ترافقها ال�سيدة األغا طراد 

على  اجلي�س  قائد  الوفد  اأطلع  حيث  ع�سيلي،  جورج  وال�سيد 

برنامج الن�ساطات الفّنية لهذا العام.

وفد من فعاليات منطقة عر�ضال

وفد من جمعّية اأن�ضار الوطن

وفد رجال اأعمال

وفد من جلنة مهرجانات بعلبك الدولية





قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س  قائد  �سّدد 

على »قرار اجلي�س احلازم يف الت�سّدي بكّل 

قّوة الأي حماولة لزعزعة اال�ستقرار«، موؤكًدا 

اأنه »�سينت�سر حتًما كما انت�سر �سابًقا«.

تفّقده  خالل  جاء  قهوجي  العماد  كالم 

منطقة  يف  املنت�سرة  الع�سكرية  الوحدات 

واّطلع  مراكزها  يف  جال  حيث  الزهراين، 

على اإجراءاتها امليدانّية واأو�ساعها املختلفة.

اجتماعه  خالل  قهوجي  العماد  نّوه  وقد 

بال�سباط والع�سكريني ب�»جهود قوى اجلي�س 

ال�سلم  م�سرية  على  للحفاظ  وت�سحياتها 

االأمني  »اال�ستقرار  اأن  اإىل  م�سرًيا  االأهلي«، 

ا  قيا�سً املنطقة  يف  االأف�سل  يزال  ال  لبنان  يف 

على ما يجري من اأحداث خطرية يف العديد 

الن�ساطات  توؤّكده  ما  وهذا  بلدانها،  من 

الثقافية وال�سياحية التي ت�سهدها البالد هذا 

ال�سيف، على الرغم من ا�ستمرار التجاذبات 

ال�سيا�سية وامل�ساعب الداخلية«. واأّكد قائد 

ك املوؤ�س�سة الع�سكرية بدورها  اجلي�س »مت�سّ

الوطني يف احلفاظ على وحدة لبنان والعي�س 

حماوالت  جميع  واأن  اأبنائه،  بني  امل�سرتك 

على  تنجح  لن  ال��دور  هذا  على  الت�سوي�س 

االإطالق«.

»اإن ما جرى منذ  العماد قهوجي:  واأ�ساف 

قاطع  ب�سكل  اأثبت  قد  اليوم،  وحتى  عام 

من  اأقوى  ال�سعب  مع  اجلي�س  تكاتف  اأن 

العدو  يبّيتها  التي  والفنت  امل��وؤام��رات  ك��ّل 

االإ�سرائيلي واالإرهاب �سّد الوطن«.

من  مزيد  اإىل  الع�سكريني  داعًيا  وختم 

اليقظة واجلهوزية ملواجهة خمتلف االأخطار 

والتحديات املرتقبة.

قائد اجلي�س يتفّقد 

الوحدات يف الزهراين:

�سننت�سر حتًما

جوالت 

القائد

العدد 26363/362







جوالت

القائد
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متفّقًدا الوحدات الع�سكرية يف عر�سال وبريتال

قائد اجلي�س: زمام املبادرة بيدنا

ت��ف��ّق��د ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��ع��م��اد ج��ان 

ق��ه��وج��ي، ال����وح����دات ال��ع�����س��ك��ري��ة 

وبريتال،  عر�سال  منطقتي  يف  املنت�سرة 

ح��ي��ث ج����ال يف م���راك���زه���ا واط��ل��ع 

امليدانية  واإج��راءات��ه��ا  اأو�ساعها  على 

اجلماعات  وم��واج��ه��ة  احل���دود  ل�سبط 

للعدالة،  املطلوبني  االإرهابية، ومالحقة 

والع�سكريني  ال�����س��ب��اط  ال��ت��ق��ى  ث���ّم 

وت�سحياتهم،  ب��ج��ه��وده��م  م��ن��ّوًه��ا 

ال��الزم��ة. التوجيهات  اإي��اه��م   وم����زّوًدا 

اال�ستمرار  على  اجلي�س  قائد  �سّدد  وقد 

للت�سّدي  الدائمة،  اجلهوزية  حتقيق  يف 

ت�سّلل  اأو  تخريبي،  ن�ساٍط  الأّي  قوة  بكّل 

احلدودية  املناطق  باجتاه  لالإرهابيني 

يف  امل��ب��ادرة  زم��ام  اأن  م��وؤّك��ًدا  ال�سرقية، 

حماية احلدود اأ�سبح بيد اجلي�س متاًما، 

للوطن  اأم��ان  �سمام  ي�سّكل  ما  وه��ذا 

باأكمله. واأ�ساف اأن االإجنازات الدفاعية 

التي يحّققها اجلي�س يومًيا على احلدود، 

تتكامل مع االإجنازات االأمنية االأخرى 

مع  بالتعاون  الداخل  يف  يحّققها  التي 

اأخرًيا   اأ�سفرت  والتي  االأمنية،  االأجهزة 

املعتدين  االإرهابيني  اأخطر  توقيف  عن 

بعمليات  وال�سالعني  اجلي�س،  على 

امل��راك��ز  ا�ستهدفت  اإره��اب��ي��ة  تفجري 

الع�سكرية واملواطنني، وهذا ما اأثبت مبا 

ال يقبل ال�سك، اأن ال مفّر من يد العدالة 

الأي جمرم اأو اإرهابي مهما طال الزمن.

اأن  م��وؤّك��ًدا  قهوجي،  العماد  وختم 

ت�سهدها  التي  ال�سيا�سية  التجاذبات 

اجلي�س  اأداء  يف  اإطالًقا  توؤّثر  لن  البالد، 

م�سرية  على  احلفاظ  يف  احل��ازم  وق��راره 

ال�سلم االأهلي وحماية اال�ستقرار الوطني.



جوالت 

القائد
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القائد يف جولة تفّقدية

يف بريوت واحلدود ال�سمالية:

حرية التظاهر ال�سلمي للجميع 

لكّن ال�سغب ممنوع

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  اأّكد 

اال�ستقرار  على  احلفاظ  يلتزم  اجلي�س  اأن 

عينه  الوقت  يف  وهو  املوؤ�س�سات،  وحماية 

يتعّهد حماية حق اجلميع يف التعبري عن 

مواقفهم واآرائهم.

ال��ع��م��اد قهوجي  اأّك����ده  امل��وق��ف  ه��ذا 

خالل لقائه ال�سباط والع�سكريني يف فوج 

ال�سمالية،  احل��دود  وعلى  الثالث  التدخل 

وذلك اإثر التظاهرات التي �سهدتها بريوت 

يف االأ�سبوع االأخري من اآب الفائت.

العماد  اّطلع  الثالث،  التدخل  ف��وج  يف 

يف  املّتخذة  االأمنية  التدابري  على  قهوجي 

على  �سّدد  حيث  االأخرية،  التطّورات  �سوء 

اجلهوزّية الكاملة للحفاظ على ا�ستقرار 

�سات الد�ستورّية  مدينة بريوت وحماية املوؤ�سّ

املواطنني  اأرواح  على  االع��ت��داء  وم��ن��ع 

وممتلكاتهم حتت اأي ظرٍف اأو �سعار.

واأّكد يف الوقت عينه، حماية التظاهرات 

ال�سلمّية وحق اجلميع يف حرّية التعبري عن مواقفهم 

العماد  لفت  كما  والنظام.  القانون  اإطار  يف  واآرائهم، 

قهوجي اإىل اأّن اجلي�س لن يتهاون مع املخّلني باالأمن 

حرف  اإىل  ي�سعون  الذين  املتظاهرين  بني  ني  املند�سّ اأو 

ال�سلمّية عن م�سارها احلقيقي ومطالبها  التظاهرات 

االأمنّية،  القوى  هيبة  من  النيل  بهدف  امل�سروعة، 

متهيًدا الإثارة مناخات الفتنة والفو�سى يف البالد.

ويف وق���ت الح���ق، ت��ف��ّق��د ق��ائ��د اجل��ي�����س ال��وح��دات 

الع�سكرية املنت�سرة على احلدود ال�سمالية، حيث جال 

يف مراكزها واّطلع على اأو�ساعها واإجراءاتها االأمنية 

باالجتاهني.  الت�سّلل  عمليات  ومنع  احل��دود  ل�سبط 

بجهودهم  منّوًها  والع�سكريني،  بال�سباط  اجتمع  ثّم 

وت�سحياتهم ومزّوًدا اإياهم التوجيهات الالزمة. 

وقد دعا قائد اجلي�س اإىل تعزيز اال�ستعدادات امليدانية، 

وحتقيق اجلهوزية التاّمة، موؤّكًدا اأّن املهّمات االأمنية 

التي ينّفذها اجلي�س يف الداخل يف ظّل االأو�ساع الراهنة، 

وبخا�سة يف بريوت، لن ت�سغله اإطالًقا عن حماية حدود 

الوطن والت�سّدي بكّل حزم وقّوة للتنظيمات االإرهابية.

تاأمني  اجلي�س  التزام  جم��دًدا،  قهوجي  العماد  واأّك��د 

ال  كجزء  ال�سعبية  والتجّمعات  التظاهرات  حماية 

يتجزاأ من حرّية التعبري التي كفلها الد�ستور اللبناين، 

وذلك يف موازاة عدم ال�سماح الأّي كان، بالتعّدي على 

اأرواح املواطنني وممتلكاتهم، وعلى املوؤ�س�سات العامة 

واخلا�سة.

القانون  للخارجني على  ي�سمح  لن  اجلي�س  اإن  وقال، 

تهّدد  اأمنية،  فو�سى  اإىل  التظاهرات  هذه  با�ستدراج 

املكت�سبات الوطنية، وم�سالح اللبنانيني جميًعا، الفًتا 

اإىل اأن اال�ستقرار االأمني يف البالد، هو من املقّد�سات التي 

للعبور  الوحيد  املدخل  كونه  بها،  التالعب  يجوز  ال 

بالوطن اإىل اأّي اإ�سالح اأو تطوير من�سود.





ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 32363/362

وزير الزراعة مع وفد مرافق وزير ال�ضحة العامة

النائب قا�ضم عبد العزيز النائب اأنطون �ضعد

مدير عام االأونروا النائب الوليد �ضكرية

رئي�س الأركان ي�ستقبل

وزراء ونواًبا و�سخ�سيات ووفوًدا
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امللحق الع�ضكري الرتكي امللحق الع�ضكري الفرن�ضي

عائلة اللواء الركن حممود طي اأبو �ضرغم ال�ضيد ريا�س قهوجي

الركن  اللواء  االأركان  رئي�س  ا�ستقبل 

وليد �سلمان، يف مكتبه يف الريزة، وزير 

اأبو فاعور،  وائل  النائب  العامة  ال�سحة 

ووزير الزراعة النائب اأكرم �سهيب مع 

وفد مرافق.

ال��ن��واب  االأرك����ان  رئي�س  وا�ستقبل 

العزيز،  عبد  وقا�سم  �سعد،  اأنطون  ال�سادة: 

معه  ا�ستعر�سوا  ال��ذي��ن  �سكرية،  والوليد 

االأو�س�اع العامة والتطّورات الراهنة يف املنطقة.

االأونروا  مدير عام  االأركان  رئي�س  التقى  كذلك، 

�سبلي  ماري  املحامية  ح�سور  يف   Matthias Schmaie ال�سيد 

ووفد مرافق، وجرى البحث يف �سبل تفعيل التعاون بني اجلي�س 

من  كاًل  ا،  اأي�سً �سلمان  الركن  اللواء  وا�ستقبل  واالأون��روا. 

 Olivier Labrosse العقيد  الفرن�سي  الع�سكري  امللحق 

 Christian العقيد  خلفه  ي��راف��ق��ه 

الع�سكري  وامللحق   ،Louis Herrou
 Kamil Gunler العقيد  ال��رتك��ي 

 Ercan ال��ع��ق��ي��د  خ��ل��ف��ه  م��ق��ّدًم��ا 

.Ataydin
كما ا�ستقبل املدير التنفيذي ملوؤ�س�سة 

وبحث  قهوجي،  ريا�س  ال�سيد   Inegma
املوؤ�س�سة  التي �ستنّظمه  معه م�سروع املعر�س 

يف لبنان يف االأ�سهر املقبلة.

اللواء الركن حممود طي  ا، عائلة  اأي�سً زّواره  ومن 

اأبو �سرغم.

كذلك، ا�ستقبل رئي�س االأركان رئي�س نقابة عمال قطاع 

�سليمان  املغرتب  يرافقه  حمدان،  �سليمان  ال�سيد  النفط 

ريدان.
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واآخر  املو�سيقيني  نقابة  من  وفد  االأرك��ان،  رئي�س  زوار  ومن 

من موؤ�س�سة اأديان يتقّدمه االأب فادي �سو. كما زاره وفد من 

اجلبل،  �سيدات  ورابطة  اللبنانية،  اجلامعة  خّريجي  رابطة 

ال�سيد  ال�سويفات  بلدية  رئي�س  �سالم،  االأ�ستاذ حممد  ال�سحايف 

الكحالة،  عائالت  من  وفد  مرافق،  وفد  مع  ال�سوقي  ملحم 

والفنان زياد برجي. وقد اأعربت الوفود عن تقديرها دور اجلي�س 

احلفاظ  يف  جهوده  دعم  اإىل  باالإ�سافة  وت�سحياته،  اللبناين 

على االأمن واال�ستقرار يف البالد.

ال�ضحايف االأ�ضتاذ حممد �ضالم

وفد من عائالت الكحالة

وفد من رابطة خّريجي اجلامعة اللبنانية

وفد من بلدية ال�ضويفات

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

وفد من من موؤ�ض�ضة اأديان وفد من نقابة املو�ضيقيني





اأمر اليوم

العدد 36363/362

ت�صنعون يف كل يوم 

عيد ال�صرف 

 والكرامة والعنفوان

ولكم اأن تعتزوا 

مبا اأجنزته موؤ�ص�صتكم

قائد اجلي�ش 

للع�سكريني 

يف »اأمر اليوم«

مبنا�صبة العيد ال�صبعني 

للجي�ش وّجه قائد 

اجلي�ش العماد جان 

قهوجي اإىل الع�صكريني، 

»اأمر اليوم« داعًيا اإّياهم 

اإىل تر�صيخ اإميانهم 

بالوطن، معترًبا اأن لهم 

احلق باالعتزاز مبا 

اأجنزته موؤ�ص�صتهم التي 

حمت لبنان وحافظت 

على وجهه احل�صاري.

يف ما يلي ن�ش »اأمر 

اليوم«.

الع�صكريون اأيها 

اآب  م��ن  الأول  ك���ان  اإذا 

لتاأ�سي�س  الر�سمي  العيد  هو 

فاإنكم  اللبناين،  اجلي�س 

ي���وم  ك�����ّل  يف  ت�����س��ن��ع��ون 

ع��ي��د ال�����س��رف وال��ك��رام��ة 

والعن�ف��وان. وتط�ّل الذك��رى 

على  ونحن  ه��ذه،  ال�سبعون 

اعتداءات  من  عام  م�سافة 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة 

ع��ل��ى م���راك���ز اجل��ي�����س يف 

تلك  ع���ر����س���ال،  م��ن��ط��ق��ة 

ت�سّديتم  التي  الع��ت��داءات 

وبطولة،  �سجاعة  بكّل  لها 

من  قافلة  خاللها  وقّدمتم 

واجلرحى  ال�سهداء  رفاقكم 

الذين  الأبطال،  واملخطوفني 

لبنان،  بت�سحياتهم  نوا  ح�سّ

اللبنانيني  جميع  وح��م��وا 

م��ن خم��ط��ط��ات اإره��اب��ي��ة 

املوؤ�س�سة  ا�ستهدفت  غ��ادرة، 

الفقري  العمود  الع�سكرية، 

على  ال�سيطرة  بغية  للوطن، 

فنٍت  واإ�سعال  جغرافية،  بقع 

ب��ني امل��واط��ن��ني ت��ه��ّدد وح��دة 

الوطن و�سيادته وا�ستقالله.

الع�صكريون اأيها 

ل��ق��د ت��اب��ع��ت��م ال��ت�����س��ّدي 

ل����الإره����اب ع��ل��ى احل����دود 

ال�����س��رق��ي��ة ب����ال ه������وادة، 

ف��ح��اف��ظ��ت��م ع��ل��ى اأم���ان���ة 

دين  جم�سّ الأبطال،  �سهدائنا 

اأ����س���م���ى م���ع���اين ال�����س��رف 

كما  وال��وف��اء،  والت�سحية 

اخلاليا  ا�ستئ�سال  تابعتم 

ويف  ال��داخ��ل  يف  التخريبية 

بعيًدا  الأح��ي��ان  من  كثري 

بلغ  وق���د  الأ�����س����واء،  ع���ن 

اجلي�س اللبناين يف مواجهته 

ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات الإره���اب���ي���ة 

م�ستوًى  العامل،  وب�سهادات 

اإىل  ي��رق��ى  م��ن الح�����راف 

م�ستوى اجليو�س الكربى.

فكونوا على اأمّت ال�ستعداد 

الإرهابيني،  ه��وؤلء  ملواجهة 

ك��م��ا ال���ع���دّو الإ���س��رائ��ي��ل��ي 

ي��زال ميعن يف خرق  ال��ذي ل 

بطرق  اللبنانية  ال�����س��ي��ادة 

منها  خمتلفة،  واأ���س��ال��ي��ب 

منذ  جت�س�س  طائرتي  �سقوط 
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قائد اجلي�ش 

للع�سكريني 

يف »اأمر اليوم«

منطقتي  ف��وق  وج��ي��زة  ف��رة 

�سغبني ومرفاأ طرابل�س، الأمر 

الذي يوؤكد ب�سكل وا�سح ما 

يبيته هذا العدو جتاه املنطقة 

لبنان  جت��اه  وبخا�سة  عامة 

من خمططات خبيثة ونيات 

تتالقى  مك�سوفة،  ب��ات��ت 

يف  الإره���اب  خمططات  مع 

اللبنانية  ال�سيغة  ا�ستهداف 

اأطماعه  جانب  اإىل  الفريدة، 

ومياهنا  باأر�سنا  التاريخية 

الطبيعية. وثرواتنا 

الع�صكريون اأيها 

الأزم������ات  اأن  اع���ل���م���وا 

امل�ستع�سية التي تلّف املنطقة 

ال��ع��رب��ي��ة ب��اأ���س��ره��ا وع���دم 

للخروج  وا�سحة  اآف��اٍق  وج��ود 

اإىل  القريب،  امل��دى  يف  منها 

النق�سامات  ا�ستمرار  جانب 

التي  اللبنانية،  ال�سيا�سية 

الرئا�سي  بال�سغور  ت�سّببت 

اإقامة  دون  جم���دًدا  وح��ال��ت 

العر�س الع�سكري والحتفال 

لل�سباط  ال�سيوف  بتقليد 

عوامل  كلها  املتخرجني، 

من  اأك��ر  منكم  تتطّلب 

ال�سفوف  ر�ّس  وقٍت م�سى،  اأّي 

واجل����ه����وزي����ة ال��ك��ام��ل��ة 

الوطن  وح��دة  على  للحفاظ 

وم�سرية  اأرا���س��ي��ه  و���س��الم��ة 

�سلمه الأهلي، وا�سعني ن�سب 

موؤ�س�ستكم  قّوة  اأّن  العيون 

وح���دت���ه���ا  يف  ت���ك���م���ن 

ومتا�سكها، ويف بقائها على 

اجلميع،  من  واحدة  م�سافة 

���س��ج��الت  اأّي  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا 

�سّيقة،  وم�سالح  داخ��ل��ي��ة 

ال�سعب  ال��ت��ف��اف  يف  ك��م��ا 

مبادئ  وال��ت��زام��ه��ا  ح��ول��ه��ا، 

التي  الوطني  ال��وف��اق  وثيقة 

اللبنانيون  عليها  اأج��م��ع 

مكّوناتهم  اختالف  على 

واملذهبية. الطائفية 

الع�صكريون اأيها 

ال�����س��ب��ع��ني  ال����ذك����رى  يف 

اأن  لكم  اجلي�س،  لتاأ�سي�س 

تعتزوا باإجنازات هذه املوؤ�س�سة 

وحافظت  لبنان  حمت  التي 

على وجهه احل�ساري، خالًفا 

ك��ث��ريون.  عليه  راه���ن  مل��ا 

وجنّدد يف هذا العيد التاأكيد 

املخطوفني  ع�سكريينا  اأن 

الإرهابية  التنظيمات  لدى 

م��ن��ذ ���س��ن��ة مت����اًم����ا، هم 

حني  اإىل  اأعناقنا  يف  اأم��ان��ة 

حتريرهم من اخلطف واإنهاء 

�ساملني  واإعادتهم  معاناتهم 

واأحبائهم  عائالتهم  اإىل 

اأدعوكم  واإنني  وجي�سهم، 

اإميانكم  تر�سيخ  اإىل  اليوم 

حماته  فاأنتم  الوطن،  بهذا 

اأق�سى  اإىل  ال�سمال  اأق�سى  من 

ال��ب��ح��ر اإىل  اجل��ن��وب، وم���ن 

نب�س  اأنتم  ال�سرقية.  احلدود 

غده  و�سمانة  واأمله  عنفوانه 

الواعد.



حتية من القلب

اأهًل  قهـوجي،  جـان  العماد  ح�صـرة   •
و�صهًل بك.

- �سكًرا لكم، وحتية من القلب اإىل 

كل جنود اجلي�س اللبناين واأبناء �سعبنا 

احلبيب.

احتفال  يغيب  التوايل،  على  الثانية  • لل�صنة 
الكلية  ال�صيوف لل�صباط املتخرجني من  تقليد 

احلربية ب�صبب الفراغ الرئا�صي، كيف �صيت�صّلم 

املتخرجون اأمانة احلفاظ على الوطن؟

- اليوم نحتفل بالعيد ال�سبعني لتاأ�سي�س 

مّنا  اأك��رب  هي  املوؤ�س�سة  ه��ذه  اجلي�س، 

يتوقف  ل  فيها  احلياة  ونب�س  جميًعا، 

اأبًدا. �سباطنا �سيتخّرجون، و�سيتوّجهون 

مهّماتهم.  ويت�سّلمون  امل��ي��دان   اإىل 

مهّم  ال�����س��ي��وف  تقليد  اح��ت��ف��ال  اإّن 

بالتاأكيد، لكن يف حال عدم ح�سوله، 

ال�سباط  ال���ت���زام  يف  ���س��يء  ي��ت��غ��رّي  ل��ن 

لأّن  بامل�سوؤولية،  و�سعورهم  املتخّرجني 

واجب  هي  الوطن  على  احلفاظ  اأمانة 

مقّد�س. هوؤلء ال�سباط الفتيان هم الدم 

اجلي�س  ع��روق  يف  �سُي�سّخ  ال��ذي  اجلديد 

ويك�سبه املزيد من القوة والزخم. 

تر�صيخ االإميان بلبنان

• الع�صكريون ينتظرون بلهفة �صماع �صوتك 
يف عيد اجلي�ش من خلل »برنامج اجلندي«، 

وينتظرون تهنئتك وتوجيهاتك اجلديدة، ماذا 

تقول لهم؟

جولتي  خ��الل  بهم  األتقي  كّلما   -

وجوههم  يف  اأرى  والقطع،  الوحدات  يف 

يف  لكنني  والت�سحية،  التعب  عالمات 

الإ�سرار  عيونهم  يف  اأرى  املقابل، 

اأنا  بامل�ستقبل.  والثقة  والتحّدي 

اأع���رف مت��اًم��ا م��ا ي��ب��ذل��ون من 

بواجباتهم  للقيام  جّبارة  جهود 

ا  خ�سو�سً وج���ه،  اأك��م��ل  على 

امل��راك��ز  يف  منهم  امل���وج���ودون 

ال�سرقية  احل��دود  على  الأمامية 

تقف  اجلي�س  قيادة  واجلنوبية. 

�سخ�سًيا  واأنا  اإىل جانبهم،  دائًما 

واأتوا�سل  اأو�ساعهم  على  اأ�سهر 

اأن  اإليهم  توجيهاتي  معهم.  دائ��ًم��ا 

ويحافظوا  بلبنان،  اإميانهم  خوا  ير�سّ

واأن  اأبنائه،  جلميع  واح��ًدا  وطًنا  عليه 

نهج  ويلتزموا  ال�سيا�سة  عن  يرّفعوا 

املوؤ�س�سة ور�سالة ال�سرف والت�سحية والوفاء. 

حماية الوطن اأولوية

تطوًرا  مل�صنا  االإرهــاب،  على  احلرب  يف   •
خلل  من  اجلي�ش  اأداء  يف  ونوعًيا  كبرًيا 

بني  اختلف  وهناك  املبادرة،  بزمام  اإم�صاكه 

وما  عام  قبل  االأمني  الو�صع  عليه  كان  ما 

جهود  العماد  ح�صرة  تقّيم  كيف  حالًيا،  هو 

االإرهاب، واحلفاظ على  املوؤ�ص�صة يف مواجهة 

م�صرية االأمن واال�صتقرار؟

ف���ارق كبري  ه��ن��اك  ب��ال��ت��اأك��ي��د،   -

مل�سلحتنا بني الو�سع احلايل والو�سع قبل 

زوال  تعني  ل  عام، لكن هذه احلقيقة 

اخلطر ب�سكٍل نهائي، فاملنطقة العربية 

باأ�سرها ل تزال حتت وقع الزلزال، ولبنان 

بها  يتاأّثر  املنطقة،  ه��ذه  من  ج��زء  هو 

ويتفاعل مع اأزماتها. ما يهّمنا بالدرجة 

الأوىل هو حماية هذا الوطن من امتداد 

احلرائق الإقليمية اإىل داخله، ومن اأجل 

دفاعيٍّ  خ��ّط  اإق��ام��ة  اإىل  عمدنا  ذل��ك، 

ال�سرقية، كما قمنا  متني على احلدود 

بتعزيز الإجراءات امليدانية وتثبيت املزيد 

ا�سرجعنا  لقد  الأمامية.  املراكز  من 

الهجومية،  ال��ع��م��ل��ي��ات  يف  امل���ب���ادرة 

ال�سراتيجية  التالل  العديد من  فحّررنا 

بعلبك،  وراأ����س  عر�سال  منطقتي  يف 

الت�سّلل  حم���اولت  جميع  واأحبطنا 

الإرهابية،  التنظيمات  بها  قامت  التي 

مقابلة
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العماد

جان قهوجي

يف حديث اإىل

»برنامج 

اجلندي« مبنا�سبة 

عيد اجلي�ش:

رجالنا ثابتون 

ك�صخر اجلبال 

ولن نفّرط بثقة 

اللبنانيني الغالية

من اأجل االأر�ش اللبنانية،

ومن اأجل م�صتقبل اأبنائنا.

من اأجل كرامة احلياة.

من اأجل دموع اأمهات ال�صهداء.

اإىل  الناقورة  من  الوطن،  كّل  اأجل  من 

عكار، ومن البحر اإىل عر�صال.

وجه  يف  �صامًدا  اللبناين  اجلي�ش  يبقى 

ال�صرقية،  حدودنا  على  االإرهــاب  خطر 

على  اإ�صرائيل   – االإرهاب  دولة  وجه  ويف 

حدودنا اجلنوبية.

يرتديها  التي  والعنفوان  ال�صرف  بّزة  يف 

جنودنا، نرى طبيعة لبنان ونتن�صّق رائحته.

جميع  ــن  وم ــود،  ــن اجل هـــوؤالء  واإىل 

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  توّجه  اللبنانيني 

بتحية  اجلندي«،  »برنامج  عرب  قهوجي 

من القلب.

به  خ�ّش  الذي  احلديث  ن�ّش  يلي  ما  يف 

العماد قهوجي »برنامج اجلندي« مبنا�صبة 

العيد ال�صبعني للجي�ش اللبناين.



معظم  على  الق�ساء  وا�ستطعنا 

م��درو���س  عملنا  عنا�سرها. 

م�ستمّرة  ومراقبتنا  ودق��ي��ق 

للحدود من الأر�س واجلو، ورّدات 

اأّما  ج��ًدا.  وقوية  �سريعة  فعلنا 

الو�سع  ن  حت�سّ فقد  الداخل  يف 

متّكن  بعد  ك��ث��رًيا  الأم��ن��ي 

ع��دٍد  تفكيك  م��ن  اجلي�س 

الإرهابية  اخلاليا  من  كبري 

ال��ذي  الوقائي  الأم���ن  اإط���ار  يف 

نوليه اأهميًة ق�سوى، ونحن على تن�سيق 

م�ستمّر مع اأجهزة الدول ال�سديقة. كّل 

قيادة  اأج��ه��زة  وع��ي  ح�سيلة  ه��و  ذل��ك 

وجنودنا.  �سباطنا  و�سجاعة   اجلي�س، 

�صّر النجاح

والفراغ  ال�صيا�صي  للو�صع  اأن  يف  �صّك  ال    •
لكّن  اجلي�ش،  عمل  على  تاأثرًيا  الرئا�صي 

تخّطي  على  قدرته  االآن  حتى  اأثبت  اجلي�ش 

ال�صعوبات، فاإىل متى �صتبقى هذه القدرة؟

ال�سيا�سي  الو�سع  لو كان  بالتاأكيد،   -

تعمل  الد�ست��وري��ة  واملوؤ�س�س��ات  اأف�س��ل 

، لن��ع��ك�����س ذل��ك  ب�����س��ك��ٍل ط��ب��ي��ع��يٍّ

الأمنية  املوؤ�س�سات  عمل  على  اإيجاًبا 

اللبنانيني  اأطمئن  والع�سكرية، لكّني 

وقّوة  حزم  بكّل  �سيم�سي  اجلي�س  ب��اأّن 

و�سي�سون  ح�سل،  مهما  واجباته  اأداء  يف 

ولن  امل�سرك،  والعي�س  الوطنية  الوحدة 

يراجع اإطالًقا اأمام ال�سعوبات. اجلي�س 

ه��و م��ن ك���ّل ل��ب��ن��ان ومي��ّث��ل جميع 

واح��دة  م�سافة  على  وه��و  مكّوناته، 

بني  متييز  اأي  لديه  ولي�س  اجلميع،  من 

وهنا  واآخ��ر،  مذهب  اأو  اأخ��رى  اأو  طائفة 

اجلي�س  ق��رار  اإّن  جناحه.  �سّر  يكمن 

وا�سح وحازم مبنع انفالت الأمور، وعدم 

امل�ّس بال�ستقرار مهما كّلف ذلك من 

ت�سحيات.

حرب �صّد االإرهاب

نوعيًّا  تطّوًرا  ــرية  االأخ الفرتة  يف  مل�صنا   •
اأين  القتالية،  اجلي�ش  قدرة  �صعيد  على  وكبرًيا 

اأ�صبحت جهوزيته اليوم؟

خا�سر،  م�سروع  يف  ي�ستثمر  اأح��د  ل   -

م�ساعدة  على  اأق��دم��ت  ال��ت��ي  ف��ال��دول 

اإّنا تثق بدوره الوطني  اجلي�س ول تزال، 

من  والأه���ّم  الع�سكرية،  وبكفاءته 

ذلك، اإدراكها باأّن احلرب التي يخو�سها 

عن  دفاًعا  لي�ست  الإرهاب  �سّد  اجلي�س 

عن  دف��اًع��ا  ا  اأي�سً ب��ل  فح�سب،  لبنان 

الأمن الإقليمي والدويل، من هنا ن�سهد 

للجي�س   الع�سكرية  امل�ساعدات  تدّفق 

منذ  و�سلت  وق��د  ال�سديقة،  ال��دول  من 

اإطار  الفرن�سي يف  ال�سالح  فرة دفعة من 

لحًقا  و�ست�ستكمل  ال�سعودية،  الهبة 

ال��ذي  الأم���ر  امل��وّق��ع��ة،  التفاقيات  وف��ق 

�سي�سمح للجي�س م�ستقباًل ببناء قدرات 

ونرقب  حققناه  ما  اإّن  عالية.  قتالية 

حتقيقه يف املراحل املقبلة هو ثمرة ثقة 

املجتمع الدويل باجلي�س وجهود ال�سلطة 

ال�سعب  وث��ق��ة  اللبنانية،  ال�سيا�سية 

حولها،  والتفافه  املوؤ�س�سة  بهذه  اللبناين 

ال�سلبة  القاعدة  ت�سّكل  الثقة  فهذه 

لدينا التي ننطلق منها لتنفيذ املهّمات 

وقناعة.  ر�سى  بكّل  الت�سحيات   وبذل 

�صيكون  اجلي�ش  م�صتقبل  اأن  ذلك  يعني  • هل 
واعًدا؟

هذه  تتزعزع  ل  اجلي�س  بقدرة  ثقتنا   -

وهي  املا�سي  يف  موجودة  كانت  الثقة 

امتداد  هي  فامل�سرية  احلا�سر،  يف  ت�ستمر 

حمّطة،  اأّي  عند  تتوقف  ل  وا�ستمرارية، 

للتطّور  �سيء  اأي  املوؤ�س�سة  هذه  ينق�س  ول 

جنوب  منطقة  يف  ال��و���س��ع  وال��ت��ق��ّدم. 

الليطاين على اأف�سل ما يرام، والتن�سيق 

خمتلف  على  اليونيفيل  م��ع  ق��ائ��م 

ال�ستقرار  اأن  كما  امل�ستويات، 

مقبول،  م��ن  اأك��ر  الداخلي 

بلدان  يجري يف  ما  ا على  قيا�سً

املنطقة.

اإرادتنا اأكرب من التحديات

عائلتهم،  اجلي�ش،  �صهداء    •
كيف  املخطوفون،  والع�صكريون 

جان  العماد  ح�صرة  تعّيدهم 

قهوجي؟

الع�سكري  يبذله  ما  واأ���س��رف  اأنبل   -

واأكرب  الوطن،  �سبيل  يف  ال�ست�سهاد  هو 

ه��ذه  ه��و  عائلته  ت��ق��ّدم��ه��ا  ت�سحية 

ال�سهادة،  فال�سهداء م�سوا اإىل عامل املجد 

واخللود يلّفهم علم لبنان، وو�سّيتهم لنا 

اأن نحفظ الأمانة ونكمل الطريق.

�ست�سرق  ال��ت��ي  احلقيقة  �سم�س  ه��م 

اأب����ًدا ف��وق اأر����س ل��ب��ن��ان، ف��الأرواح��ه��م 

واإج��الل،  اإك��ب��ار  حتية  األ��ف  الطاهرة 

اأ�سحاب  اأنتم  اأقول:  الأبّية  ولعائالتهم 

وجلنودنا  والفخار،  بالعّزة  املتّوج  العيد 

واأنا  القلب  يف  اأنتم  اأق��ول:  املخطوفني، 

اأتابع ق�سيتكم با�ستمرار، واإن �ساء الله 

 قريًبا تكونون بني اأهلكم ورفاقكم. 

واللبنانيني  للع�صكريني  ــرية  اأخ كلمة   •
باملنا�صبة؟

خمتلف  م��ن  جميًعا  اأح��ّي��ي��ك��م   -

تدافعون  كنتم  موقع  اأّي  ويف  الرتب 

الله يعود عليكم  �ساء  اإن  الوطن،  عن 

العيد بال�سحة والعافية، وكلمتي لكم 

قلوبنا:  على  العزيزة  املنا�سبة  ه��ذه  يف 

كبرية  اأمامنا  والتحديات  ال�سعوبات 

بذل  يف  تبخلوا  ل  اأك��رب،  اإرادتنا  لكّن 

فاأنتم  لبنان،  اأج���ل  م��ن  ت�سحية  اأي 

الوطن.  هذا  بقاء  و�سمانة  النا�س  اأم��ل 

تخ�سوا  ل  لهم:  فاأقول  اللبنانيون  اأم��ا 

اأبنائكم،  وم�ستقبل  لبنان  م�سري  على 

ورج��ال��ه  ول��ك��م  منكم  ه��و  فاجلي�س 

قّوة  ي���زدادون  اجلبال،  ك�سخر  ثابتون 

بدعمكم وحمبتكم. ثقتكم غالية 

ولن نفّرط بها.

كّل عام واجلميع باألف خري«.
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تخريج 

اإعداد:ال�ضباط

تريز من�صور

العدد 42363/362

قائد اجلي�ش 

للمتخرجني: 

ال�سيوف ملعت يف وجه كّل معتٍد...

هدفنا

اإبقاء الفتنة

خارج احلدود 

م�صهدية  الرئا�صي  ال�صغور  يغرّي  التوايل  على  الثانية  لل�صنة 

احتفال عيد اجلي�ش يف االأول من اآب، حيث غاب االحتفال 

يف  لل�صيوف  �صليل  ال  احلربية.  الكلية  تقيمه  الذي  الكبري 

ال�صاحة، وال زغاريد اأمهات ت�صدح يف االأجواء، وال طوافات 

لكن  االأخ�صر.  امللعب  فوق  رائعة  بعرو�ش  تقوم  ع�صكرية 

املتخرجون  و�صدقها،  قوتها  بكل  حا�صرة  كانت  العهود 

لواء  بحمل  واحتفلوا  كامًل،  بالواجب  القيام  ميني  اأق�صموا 

م�صوؤولية احلفاظ على الوطن، �صيًفا يف وجه كل معتٍد... ثم 

كان لهم لقاء مع العماد قائد اجلي�ش الذي زّودهم توجيهاته 

قبيل انطلقهم اإىل �صاحات اخلدمة. 
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ووحدتكم هي التي حتقق الهدف
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الوقائع

اأجرته  تخريج  على  الحتفال  اقت�سر 

الكلية احلربية برئا�سة قائدها العميد 

العماد  ممثاًل  جربائيل  بطر�س  الركن 

�سباطها  ح�سور  ويف  اجل��ي�����س،  ق��ائ��د 

ومدّربيها.

بكامل  متركزوا  ال�سرف  �ساحة  يف 

ج��ه��وزي��ت��ه��م... امل��ت��خ��رج��ون ال����305 

ورفاقهم يف ال�سنتني الأوىل والثانية. 

مع و�سول العلم اللبناين بداأ الحتفال 

وقع  على  اللبناين  الوطني  بالن�سيد 

اأنغام فرقة من مو�سيقى اجلي�س بقيادة 

اأنطون عون. وبعد ا�ستعرا�س  اأول  املالزم 

ال�سنة  �سّلم طالب  القوى،  القائد  ممثل 

ال�سنة  لطالب  الكلية  ب��ريق  الثالثة 

املالزم  الدورة  طليع  اأق�سم  ثم  الثانية، 

الداخلي(  الأمن  )قوى  ال�سمروط  اأحمد 
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اللبناين  والعلم  البريق  خروج  اليمني. 

اإىل  اإيذاًنا بالنتقال  من ال�ساحة، كانا 

العر�س  الحتفال،  من  الأخ��ري  الق�سم 

العميد  تراأ�سه  وقد  الرمزي  الع�سكري 

الركن عماد فواز. 

العماد قهوجي توجيهات 

توّجه  الرمزي،  الع�سكري  العر�س  بعد 

ال�سباط املتخرجون اإىل القاعة الكربى 

موعد  على  كانوا  حيث  الكلّية،  يف 

قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  مع 

الذي اأبى اإّل اأن يوّدعهم قبل اأن يلتحقوا 

اإياهم  م���زّوًدا  الع�سكرية،  بقطعهم 

التو�سيات والتوجيهات ال�سرورية، وذلك 

الأرك���ان  رئي�س  م��ن  ك��ل  ح�سور  يف 

عام  مدير  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء 



اللواء  الداخلي  الأم��ن  ق��وى 

عام  مدير  ب�سبو�س،  اإبراهيم 

ال��ل��واء عبا�س  ال��ع��ام  الأم���ن 

املجل�س  عام  اأمني  ابراهيم، 

الأع���ل���ى ل��ل��دف��اع ال��ل��واء 

مدير  خ��ري،  حممد  ال��رك��ن 

الركن  العميد  املخابرات 

التوجيه  مدير  فا�سل،  اإدمون 

وعدد  قان�سو،  علي  العميد 

كبري من �سباط القيادة.

ال�سباط اجلدد على  القائد  بداية، هّناأ 

تخّرجهم، ملّوًحا بيده باملر�سوم املتعّلق 

مّت  وال��ذي  م��الزم،  رتبة  اإىل  برقيتهم 

ليل  من  الأخ��رية  ال�ساعات  يف  توقيعه 

مكت�سب  »حق  اأنه  موؤكًدا  متوز،   31

من  �سنوات  ثالث  م�سي  بعد  لل�سباط 

وحت�سيل  وال�سهر  وال��ت��ع��ب  ال��ت��دري��ب 

يحق  ول  اأحد،  من  مّنة  ولي�س  املعرفة، 

هذا  اللبناين  اجلي�س  �سلب  كان  لأي 

احلق اأو امل�ساومة عليه«. 

قهوجي يف كلمته  العماد جان  وقال 

اإىل  انت�سبتم  »ل��ق��د  املتخرجني:  اإىل 

واأن���ت���م يف رب��ي��ع  ال��ك��ل��ي��ة احل��رب��ي��ة 

ال�����س��ب��اب، وب��ع��د ث���الث ���س��ن��وات من 

حدود  ل  �سباب  من  حتّولتم  التدريب 

�سباط  اإىل  وان��دف��اع��ه��م  لن�ساطهم 

للوطن  حماة  واإىل  من�سبطني،  ر�سينني 

بكل ما يف الكلمة من معنى«.

مكانة  »ل��ل�����س��اب��ط  ق��ائ��اًل:  وت��اب��ع 

مرموقة يف املجتمع، لكن ويف املقابل، 

وت�سحيات  ينتظره،  كثري  عمل  ثّمة 

اأنتم  تقدميها.  عليه  وجّمة  كبرية 

الدم  واأنتم  وم�ستقبله،  لبنان  اأمل  اليوم 

بكم،  يكرب  ال��ذي  اجلي�س  يف  اجلديد 

وتت�ساعف  مناعته،  تزداد  وبف�سلكم 

قّوته وقدرته على ال�سمود. 

كبرية  اأزم���ات  ظ��ّل  يف  نعي�س  اإن��ن��ا 

ومتغرّيات كثرية يف منطقتنا العربية، 

اأزم��ة  تنتهي  فال  لبنان،  يف  وكذلك 

الع�سكرية  واملوؤ�س���سة  اأخرى.  وتبداأ  اإل 

بني  تعمل  زال��ت  ما  التي  الوحيدة  هي 

املوؤ�س��سات  هذه  فمن  الدولة.  موؤ�س��سات 

ما  ومنها  العمل  عن  متوقف  هو  ما 
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اللبناين  اجلي�س  اإن  م�سلول...  �سبه  هو 

انك�سر  واإذا  للدولة،  الفقري  العمود  هو 

ينهار الهيكل بالكامل«. 

اليوم  »اأنتم  قهوجي:  العماد  واأ�ساف 

اأمام م�سوؤولية كبرية، عليكم الثبات 

والتحّديات  والأزم��ات  ال�سعوبات  اأم��ام 

اجلي�س  اأثبت  لقد  تواجهكم.  التي 

الت�سّدي  ا�ستطاع  عندما  قدرته،  جمدًدا 

احل��دود  ع��ن  الفتنة  واإب��ع��اد  ل��الإره��اب 

احل��دود  وحماية  وال�سرقية،  ال�سمالية 

الفتنة  اإبقاء  هو  هدفنا  اإن  اجلنوبية. 

وميكن  اللبنانية،  احل���دود  خ���ارج 

اجلي�س  ب��وح��دة  ال��ه��دف  ه��ذا  حتقيق 

ميكننا  ف��ب��ال��وح��دة  وب��ت��م��ا���س��ك��ه، 

التغّلب على كل املوؤامرات.

ت�سمحوا  ول  واح����ًدا  ق��ل��ًب��ا  ك��ون��وا 

لأنف�سكم يف يوم من الأيام بالجنراف 

اأو  طائفية  اأو  �سيا�سية  تيارات  خلف 

موقف  ب���اأي  ت�سمحوا  ول  ع��ق��ائ��دي��ة، 

وحدتكم  ك�سر  اإىل  ي��وؤدي 

وت�����س��ام��ن��ك��م. ق��وت��ك��م 

ويف  وح��دت��ك��م  يف  تكمن 

ولئكم لدولتكم. فاحر�سوا 

�سعار  و���س��ع  ع��ل��ى  دائ���ًم���ا 

اأعينكم.  ن�سب  اجلي�س 

ب�سعوبات  اجلي�س  م��ّر  لقد 

اخل��روج  وا�ستطاع  ك��ب��رية 

وا�ستطاع  منت�سًرا،  منها 

�سعار  التزم  لأنه  لبنان  اإنقاذ 

وف��اء«. »�س��رف، ت�سحي��ة 

وح���دة  ع��ل��ى  ت���رك���ي���زه  اإط������ار  ويف 

اإىل  قهوجي  العماد  ت��ط��ّرق  اجلي�س، 

الع�سكرية  املوؤ�س��سة  انق�سام  جتربة 

هو  ي��وم��ه��ا  وك����ان   ،1976 ال��ع��ام  يف 

 ورئ��ي�����س الأرك������ان ب��رت��ب��ة م����الزم. 

والع�سكريون  ال�سباط  »تعّر�س  فقال: 

تلك  اأن  واأق�����س��م  ي��وم��ه��ا،  ل�����الإذلل 

واأن  تتكرر،  اأن  ميكن  ل  املرحلة، 

بوحدته  قوًيا  �سيظل  اللبناين  اجلي�س 

وب�سعبه و�سيظل اجلامع امل�سرك لكل 

يف  ال�سباط  ودع��ا  وال��ت��ي��ارات«.  الأل���وان 

املحافظة  اإىل  الأمنية  الأجهزة  جميع 

وحدتها. وع��ل��ى  ال��دول��ة  هيبة   على 

وقال العماد قهوجي: »اإن �سباط اجلي�س 

والأخ��الق  للمناقبية  مثال  وعنا�سره 
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هذه  طوال  اجلي�س  متتع  ولقد  الرفيعة، 

اح��رام  وح��از  �سعبه  مبحبة  ال�سنوات 

التي  الت�سحيات  مقابل  جمتمعه، 

اأنه  كما  وان�سباًطا.  وعرًقا  دًما  بذلها 

جنح يف ر�سم �سورة جمّلية له يف اخلارج 

واأعظمها...  العامل  جيو�س  اأرقى  وبني 

حافظوا على ذلك، وكونوا املراآة النقّية 

اجتهدوا  ال�سورة...  هذه  تعك�س  التي 

ول تتكا�سلوا، فالعلوم والتدريبات التي 

حزمتوها يف الكلية احلربية وح�سلتم 

الع�سكرية  ال��ع��ل��وم  يف  اإج����ازة  ع��ل��ى 

يف  البداية  نقطة  اإل  هي  ما  بف�سلها، 

م�سرية حياتكم الع�سكرية، فاح�سبوا 

وتابعوا  البتدائي  ال�سف  يف  اأنف�سكم 

معرفتكم  و�سقل  ال�سرورية  التدريبات 

ذلك  ���س��اأن  فمن  امل��ت��ط��ورة،  بالعلوم 

التحديات  مواجهة  يف  م�ساعدتكم 

تواجهكم  ���س��وف  ال��ت��ي  وال�����س��ع��اب 

م�ستقباًل«. 

الأخري  اللقاء  هذا  يف  القائد  وحر�س 

بع�س  توجيه  على  احلربية  الكلية  يف 

قائاًل:  املتخرجني  لل�سباط  الن�سائح 

ا�ستعدوا لالن�سمام اإىل رفاقكم يف األوية 

الق�سرية،  الإج��ازة  بعد  وقطعه  اجلي�س 

اجلّمة  والت�سحيات  الكبري  فالعمل 

الثقة  قدر  على  كونوا  انتظاركم،  يف 

بكم  و�سعتها  التي  والآمال  وامل�سوؤولية 

تكونوا  اأن  على  واح��ر���س��وا  ال��ق��ي��ادة، 

م��ث��ال ال�����س��ب��اط امل��ن��دف��ع��ني ال��ق��ادري��ن 

يف  واأ�سعبها  املهمات  اأدّق  تاأدية  على 

وبتفان،  وباإتقان  بنج�اح  قطعكم، 

م�ستقبلك��م  �س��ورة  تر�سمون  فبذلك 

وم�سريتك��م و�سمعتكم يف اجلي���س...

بتهنئ�ة  قه�وج�ي  العم��اد  وخ��ت��م 

لهم  م��ت��م��ّن��ًي��ا  ال�����س��ب�����اط جم������دًدا، 

امل�����س��ت��ق��ب��ل ال�����زاه�����ر، ول��ل��ج��ي��������س 

امل��زي��د م��ن ال��ت��ط��ور، ول��ل��ب��ن��ان امل��زي��د 

 م���ن ال���ع���ّزة وال���ك���رام���ة والأم������ان. 

التذكارية،  ال�سور  التقطت  اخلتام  ويف 

وتوّجه اجلميع ل�سرب نخب املنا�سبة.

املتخّرجون

 2152 ال���رق���م  امل���ر����س���وم  مب���وج���ب 

يف  م��الزم  رتبة  اإىل  رّق��ي   )2015/7/31(

الآتية  املتخّرجني  م��ن  ك��ل  اجلي�س 

اأ�سماوؤهم:

ع�سام  الدنف،  جميل  طربيه،  داين 

فرحا، ح�سني ايال احلاج يو�سف، انطوين 

ار، ايلي �سدراوي، طوين الناطور، احمد  ن�سّ

�سليمان،  يو�سف  الغزيري،  ايلي  امللحم، 

خالد  حممد  �سابا،  �سامر  ها�سم،  وليد 

ابراهيم،  �سامي  عيد،  جورج  العيالين، 

وليد  عبدالله،  بو  جورج  نعمان،  �سربل 

ابو ملهم، ه�سام �سليمان، مر�سد جنم، 

جورج  ال�سمد،  عبد  ركان  �سقر،  روبري 

ال�سد،  �سربل  يو�سف،  جوزيف  قندلفت، 

كمال  ح�سون،  علي  �سكر،  بطر�س 

يحي، امري غريزي، حمزه جعفر، مارك 

انطون، ايلي رزق، كري�ستوفر بو ملهم، 

ال�سايغ، م�سطفى  ح�سني م�سيك، يحي 

طانيو�س،  روين  ال�سو�س،  فيليب  �سلوم، 

حممد  ح��ج��ازي،  ح�سن  مرعب،  عمر 

م�سطفى  روك�س،  ريكاردو  ابراهيم، 

يو�سف،  �سامي  ابو �سالح،  خليفه، جان 

حممد  م��ع��و���س،  رودي  ���س��راج،  حممد 

جفال،  �سالح  طوبيا،  جيف  �سلوم، 

انطوان بو جرج�س، اليا�س زياده، ايهاب 

ابو لطيف، عالء زكريا، طارق احللبي، 

�سربل  ح�سني،  يو�سف  الهندي،  ابراهيم 

ب��ط��ر���س، ح��م��زه ن���ور ال���دي���ن، حممد 

اخلطيب، علي �ساهني، مي�سال �ساهني، 

رودريغو  ال�سدي،  عبدالله  حبيقه،  طوين 

احمد،  ن��زار  ق�سوع،  اي��ف  داود،  نقول 

رايف �ساهر،  ريبال عيد،  ماهر عويدات، 

ابو  با�سل  عويجان،  �سربل  فار�س،  �سابا 

قن�سور، بالل اخلطيب، قا�سم ابو �سالح، 

حميدان،  �سمري  حممد  اخل��وري،  ايلي 

فرن�سوا  ق��اروط،  احل��اج، حممد  رودري��ك 

�سيبوب، ابراهيم عا�سي، احمد ها�سم، 

تامر  احلا�سباين،  ج��وين  كللو،  ايلي 

برباري، جورج عريرو، حممد دري�س، جو 

ابو خليل، علي رمال،  اجلرج�س، ايهم 

غربيال  كليب،  با�سل  عو�س،  بول�س 

ق�سوع،  ب��الل  ام���ني،  اح��م��د  حبيب، 

ح�سني  ع��وي��دات،  فرا�س  العلم،  ايلي 

ري�سار حداد،  قا�سم،  الدين، ح�سني  زين 

طوين  عائ�سه،  ح�سني  قرياين،  حممد 

عبد  لوند،  رودي  رم�سان،  و�سيم  رزق، 

نوفل، جوزيف  رافت  الكرمي حليحل، 

ال�سيخاين، غابي احلم�سي، احمد �سالح 

كامل،  �سعد  مو�سي،  �سركي�س  الدين، 

حممد  الدعا�س،  احمد  خليل،  ب�سار 

ابو �ساهر، ح�سن حمود، يو�سف جنيد، 
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بول�س،  ج��ورج  �سعبان،  احل�سن  عبد 

مارون  ا�سماعيل،  بو غامن، معن  هادي 

اخلوري حنا، حممد عبا�س، حممد علي 

علي  خالد،  �سامر  اجلواد،  بكر  احلاج، 

عبدالله، منري عالمه، حمزه ابراهيم، 

رواد �سليويط، طوين عيد، احمد ها�سم، 

حممد  طنو�س،  مايكل  البيطار،  �سربل 

املو�سوي،  العاكوم، مي�سال حداد، عالء 

عدي مر�سه، عماد عبود، �سيمون حنا، 

بهاء علم الدين، حممد م�س��يك، �سامر 

جريج،  جنيب  متى،  ج��وزي��ف  �سلوم، 

ال��زغ��ب��ي، حم��م��د ع����واد، احمد  ع��ل��ي 

القرب�سي،  رامي  فيا�س،  ح�سني  ا�سعد، 

وائ��ل  دح���دح،  جهاد  �سلمان،  ح�سني 

�سعاده،  جورج  مقبل،  حممد  �سليمان، 

ابراهيم  خمايل،  انطوين  قعزان،  خري 

ح�سن  ال��دي��ن،  ن�سر  ا���س��رف  احل��ج��ار، 

احلاج  ح�سني  ا�سطنبويل،  طارق  �سالح، 

احلويك،  ه��ادي  �سعد،  �سعد  ح�سن، 

حممد  كرم،  انطوين  الب�ستاين،  اليا�س 

ال�سمعان،  يو�سف  كرمي،  موفق  عوده، 

اجنلو  احللبي،  ا�سالن  با�سيل،  جوزف 

حرب، جوليان بول�س، ح�سني بركات، 

كنان  ن��ادر،  اب��ي  ه��ادي  ها�سم،  ف��ادي 

»من�سور«،  اليا�س   - من�سور  حممود، 

�ساري  ح��ن��ا،  ج��وزي��ف  نعمه،  ان��ط��وان 

�سقالوي، ح�سن حرقو�س، احمد بردان، 

مازن عاد، �سامر بو زيد، مي�سال جريج، 

الربيع،  عمرو  حممد  دعكور،  احمد 

ح�سني اجلباوي، حممد عويدات.





بقلم:

الهام ن�صر تابت

العوايف 

يا وطن
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يف اأعايل اجلرود وعلى م�شارف اخلطر 

 يقيمون.

 اأ�شابيع، اأ�شهر، �شنة...

 معركة، معارك...

 �شهداء، اأ�شرى، بطوالت...

 حّر، قّر، وعّر...

وهم هناك. ال زند يلتوي. ال اإرادة 

 تنك�شر، وال عزمية ت�شعف.

بني �شقوق ال�شخور يت�شبب عرقهم 

 فتنبت ازهار طرية.

على جماد ال�شقيع حتفر خطواتهم 

 دروًبا جديدة.

يف عتمة الليل تلمع عيونهم وتهدي 

ا  النجوم ال�شاحبة خلف الغيم، ومي�شً

 وبريًقا.

هم هناك. زادهم االإميان، خبزهم 

 املودة، نهارهم والليل تعب ور�شى.

بالتعاون ين�شجون �شياج االأمان حول 

مراكزهم، ي�شبح الزند ع�شرة زنود، 

 مئة، ورمبا اكرث.

 يكرب العطاء وينك�شر اخلطر.

ينتهي نهار، ياأتي ليل، وت�شتمر 

 احلكاية.

ميّر �شتاء، يطل ربيع ف�شيف، وت�شتمر 

 احلكاية.

جنود ت�شري حياتهم على اإيقاع واحد 

اإ�شمه الواجب، اأًيا كان االإيقاع يف 

�شاحات ال�شيا�شة واالقت�شاد وامل�شاكل 

 واحللول وحفالت اجلنون.

وكاأنهم يف عامل اآخر، وكاأنهم من 

 �شنف اآخر.

 ماذا منلك اأن نقول لهم يف عيدهم، 

 ويف ا�شت�شهادهم، ويف اأي يوم ومنا�شبة؟!

العوايف يا وطن...

ماذا نقول يف عيدكم؟



الأول 

اإعداد:من اآب

نينا عقل خليل

العدد 52363/362

احتفاالت رمزية يف باحة وزارة 

الدفاع الوطني ويف املناطق

ال�شهداء،  ذك��رى  القيادة  اأحيت  اجلي�ش،  عيد  ملنا�شبة 

الوطني  ال��دف��اع  وزارة  باحة  يف  رم��زي  احتفال  اأقيم  حيث 

وليد  ال��رك��ن  ال��ل��واء  االأرك����ان  رئي�ش  ح�شره  ال����ريزة،  يف 

قهوجي،   ج���ان  ال��ع��م��اد  اجل��ي�����ش  ق��ائ��د  مم��ث��اًل  �شلمان 

للقيادة. التابعة  االأج��ه��زة  وق���ادة  االأرك���ان  رئي�ش   ون���ّواب 

اجلي�ش  قائد  وّجهه  الذي  اليوم«  »اأمر  تالوة  االحتفال  تخّلل   

الوحدات  قبل  من  التحّية  عر�ش  واأعقبه  الع�شكريني،  اإىل 

املتمركزة يف مبنى القيادة.

واأمام ن�شب اخلالدين يف الريزة، و�شع قائد املقر العام العميد 

قهوجي،  العماد  اجلي�ش  قائد  ممثاًل  كيوان  جورج  الركن 

اإكلياًل من الزهر، يف ح�شور عدد من ال�شباط وعلى وقع معزوفة 

 املوتى والزمة الن�شيد الوطني اللبناين ثّم الزمة ن�شيد ال�شهداء. 

وقيادتي  الع�شكرية  املناطق  قيادات  يف   اأقيمت  كذلك،   

و�شع  تخّللها  مماثلة  احتفاالت  والبحرّية،  اجلوّية  القّوات 
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اأكاليل من الزهر على الن�شب التذكارّية لل�شهداء وتالوة »اأمر 

ال�شهداء. الع�شكريني  لعائالت  م�شاعدات  وتقدمي   اليوم«، 

 ح�شر االحتفاالت اىل جانب ذوي ال�شهداء، �شخ�شّيات ر�شمّية 

وروحّية واجتماعّية و�شباط متقاعدون من رابطة قدماء القوى 

امل�شّلحة اللبنانّية.

وزيارات 

تهنئة للع�صكريني

من  وف��ود  زارت  اآب،  من  االأول  ملنا�شبة 

كبار ال�شباط قيادات املناطق الع�شكرّية 

واملعاهد  واملدار�ش  والبحرّية  اجلّوية  والقوات 

والقطع  امل�شتقّلة  واالأفواج  واالألوية  واملواقع 

ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا يف اأم���اك���ن ان��ت�����ش��اره��ا.

 

الع�شكريني،  اإىل  التهاين  الزائرون  وقّدم   

القيادة  توجيهات  اإليهم  نقلوا  كما 

للمرحلة املقبلة.



الأول 

من اآب

العدد 54363/362

تكرمي 

قادة اجلي�ش الراحلني

اجلي�ش،  لعيد  ال�شبعني  الذكرى  مبنا�شبة 

القيادة،  انتدبتها  ع�شكرية  وف��ود  قامت 

بو�شع اأكاليل من الزهر با�شم قائد اجلي�ش 

قادة  اأ�شرحة  على  قهوجي،  ج��ان  العماد 

الرئي�ش  وه��م:  املتوّفني  ال�شابقني  اجلي�ش 

جان  العماد  )غ��زي��ر(،  �شهاب  ف��وؤاد  ال��ل��واء 

جنيم )كفرتيه(، اللواء عادل �شهاب )راأ�ش 

النبع(، العماد اإميل الب�شتاين )حارة �شخر(، 

العماد  )�شغبني(،  غامن  ا�شكندر  العماد 

والعماد  مرجعيون(   – )القليعة  �شعيد  حنا 

اإبراهيم طنو�ش )القطلبة – القبيات(.

اإكليل على �شريح الرئي�س الل�اء ف�ؤاد �شهاب (غزير)

... وعلى �شريح العماد جان جنيم (كفرتيه)

... وعلى �شريح العماد ا�شكندر غامن (�شغبني)

... وعلى �شريح العماد اإميل الب�شتاين (حارة �شخر)

... وعلى �شريح العماد حنا �شعيد (القليعة - مرجعي�ن)







مبنا�شبة العيد ال�شبعني للجي�ش، 

عن  للتعبري  مل�شقان  ع��ر���ش 

اللبناين  ال�شعب  خ�شائ�ش  بع�ش 

هذه  ظّل  يف  وثوابته  اجلي�ش  ودور 

عنوان:  حتت  االأول  اخل�شائ�ش، 

ال��ق��ا���ش��م امل�����ش��رك، وال��ث��اين: 

اجلامع امل�شرك.

خم�شة  االأول  املل�شق  يت�شّمن 

األ�����وان: االأ���ش��ف��ر، االأخ�����ش��ر، 

االأح��م��ر،  االأزرق،  ال��ربت��ق��ايل، 

وترمز اإىل حرّية املعتقد والتعبري 

يف  والفكري  الثقايف  والتنّوع 

بع�ش  يف  ي�شل  ال���ذي  لبنان 

االختالف،  اإىل حّد  االأحيان 

�شمات  من  هي  االأمور  وهذه 

طاملا  التي  اللبناين  ال�شعب 

�شعوب  �شائر  عن  بها  متّيز 

العامل.

الثاين  املل�شق  ويت�شّمن 

مر�شومة  نف�شها  االأل���وان 

يرمز  ما  مرّقط،  ب�شكل 

اإىل اجلي�ش اللبناين الذي 

واحلّريات  التنّوع  يحمي 

ع���ل���ى اخ���ت���الف���ه���ا يف 

والقوانني  الد�شتور  اإط��ار 

والذي  الوطنية،  والوحدة 

جميع  متّثل  التي  الب�شرية  بنيته  يف  يعك�ش 

اللبنانيني واملناطق اللبنانية اإىل جانب دوره الوطني اجلامع، 

�شورة عن لبنان الواحد املوّحد باأر�شه و�شعبه وموؤ�ش�شاته.

يف  ال��ذي  اللبناين  اجلي�ش  متاًما  هو  امل�شرك«  و»اجل��ام��ع 

االآراء  وتتعدد  االأح��زاب،  وتن�شط  الدولة  ن  تتح�شّ حمايته  ظّل 

ع�شبة  ه��و  النهاية  ويف  واالأف��ك��ار. 

وطًنا  مم�شوًكا،  متما�شًكا  لبنان  تبقي  التي  اللحمة 

اجلامع  اإنها  فيها،  يلتقون  م�شاحة  فيه  اللبنانيني،  جلميع 

امل�شرك: اجلي�ش اللبناين.
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القا�صم
امل�صرتك

اجلامع 
امل�صرتك

الأول

من اآب



الأول 

من اآب

العدد 58363/362

اللبناين،  لتاأ�شي�ش اجلي�ش  ال�شبعني  الذكرى  يف 

لبنان  م�شرف  اأ���ش��در  لعطاءاته،  وتكرمًيا 

ال�50000  املركزي ورقة نقدية جديدة من فئة 

ل.ل. حتمل �شعار اجلي�ش اللبناين.

العماد جان  زار قائد اجلي�ش  املنا�شبة،  ويف 

نبيه  النواب  جمل�ش  رئي�ش  دول��ة  قهوجي، 

بري يف عني التينة، ودولة رئي�ش جمل�ش الوزراء 

والبطريرك  احلكومي،  الق�شر  يف  �شالم  متام 

الراعي  بطر�ش  ب�شارة  مار  الكاردينال  امل��اروين 

وحاكم  )الدميان(،  ال�شيفي  البطريركي  ال�شرح  يف 

قّدم  وقد  بريوت.  يف  مكتبه  يف  �شالمة  ريا�ش  لبنان  م�شرف 

النقدية اجلديدة كهدية  الورقة  العماد قهوجي لكل منهم 

تذكارية.

بياًنا  اأ�شدر  قد  كان  لبنان  م�شرف  اأن  يذكر 

حول ورقة ال�50000 ل.ل. اجلديدة، جاء فيه اأّنه 

و�شع يف التداول اعتباًرا من تاريخ 2015/8/1 

األف  اأوراًقا نقدية جديدة من فئة اخلم�شني 

مرور  ذكرى  مبنا�شبة  وذلك  لبنانية،  لرية 

�شبعني عاًما على تاأ�شي�ش اجلي�ش اللبناين.

موا�شفات االأوراق النقدية اجلديدة:

تاريخ االإ�شدار: 1 اآب 2015.

حالًيا  املتداولة  النقدية  االأوراق  قيا�ش  القيا�ش: 

من الفئة عينها.

اللون: الغالب هو االأزرق.

االأوراق  اإىل جانب  التداول  النقدية اجلديدة يف  االأوراق  تو�شع 

املتداولة حالًيا من الفئة ذاتها.

 الأول من اآب

الـ50 األف يف اإ�صدار خا�ش مبنا�صبة عيد اجلي�س







مبنا�شبة عيد اجلي�ش، اأقيم يف مطعم ا�شراحة �شور ال�شياحية، حفل تكرمي لقّوات االأمم 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان، ح�شره نائب رئي�ش االأركان للعمليات العميد الركن حممد جانبيه 

بورتوالنو،  لوت�شيانو  اجلرنال  املذكورة  القّوات  وقائد  العماد جان قهوجي،  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

وعدد من ال�شباط والفعالّيات الر�شمّية والروحّية.

وقد األقى قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �شربل اأبو خليل كلمة باملنا�شبة اأثنى 

فيها »على ت�شحيات القّوات الدولّية، وتعاونها الوثيق مع اجلي�ش يف اإطار تنفيذ القرار 1701، والذي انعك�ش اإيجاًبا على ا�شتقرار 

اجلنوب، ودور اجلي�ش يف تنفيذ مهّماته على امتداد م�شاحة الوطن«.

بدوره، األقى اجلرنال بورتوالنو كلمة اأ�شاد فيها »بجهود اجلي�ش اللبناين للحفاظ على وحدة لبنان و�شيادته وا�شتقالله، يف ظل 

ك القّوات الدولّية بر�شالة ال�شالم التي اأتت من اأجلها، والعمل جنًبا اإىل  الظروف الدقيقة التي متّر بها املنطقة«، موؤكًدا »مت�شّ

جنب مع اجلي�ش اللبناين واملواطنني اجلنوبيني لتعزيز فر�ش اال�شتقرار واالزدهار يف املنطقة«.
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قيادة اجلي�ش تكّرم

قّوات االأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان

الأول

من اآب



اإعداد:

ليال �صقر الفحل

 لهم
ً
وفاء

العدد 62363/362

قيادة اجلي�س يف تكرمي 

دوا الت�شحية  من ج�شّ

وانت�شروا على الأمل:

يف ال�صدائد واملحن 

يُعرف الرجال الرجال

تقديًرا منها جلهود من انربوا اإىل العطاء خدمة للوطن 

االحتياجات  ذوي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  كّرمت  واأهله، 

اخلدمة  يف  زال��وا  ما  )ال��ذي��ن  الع�شكريني  من  اخلا�شة 

املركزي  الرتباء  نادي  يف  فاأقيم  واملتقاعدين(،  الفعلية 

الركن  العميد  تراأ�شه  الغاية،  لهذه  احتفال  الفيا�شية   -

ب�شام عيد رئي�ش نادي الرتباء املركزي ممّثاًل قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي.

فيها  خاطب  كلمة  عيد  الركن  العميد  األقى  وق��د 

على  االأحياء  ال�شهود  »اأنتم  قاله:  ومّم��ا  الع�شكريني، 

بالبطوالت  احلافل  املجيد  وتاريخه  جي�شكم،  عظمة 

ال�شرف  �شعلة  االأوائل  ع�شكريوه  حمل  مذ  والت�شحيات، 

»لطاملا  واأ�شاف:  ه��ذا...«،  يومنا  اإىل  والوفاء  والت�شحية 

اأم  هي  ال�شدق  ف�شيلة  اأّن  اجلندّية  مدر�شة  من  تعّلمنا 

ميكن  ال  دونها  ومن  واجل��ذور،  االأ�شل  اإّنها  الف�شائل. 

ميكننا  ال  احلقيقة  هذه  دون  ومن  احلقيقة،  ندرك  اأن 

االإهتداء اإىل طريق احلق واالأمان. واأنتم اأيها االأحباء، خري 

مع  �شدقكم  خالل  من  الف�شيلة،  هذه  عن  عرّب  من 

يف  دها  ج�شّ من  وخري  واملوؤ�ش�شة،  والوطن  الله  مع  الذات، 

على  وباالنت�شار  حدوًدا،  تعرف  ال  التي  بالت�شحية  اأفعال، 

اآالم اجلراح، ال بل حتويل هذه االآالم اإىل �شعلة اأمل ورجاء 

يف قلوب االآخرين«.

التي يعي�شها لبنان يف هذه  ال�شعبة  اإىل الظروف  اأ�شار  واإذ 

ال�شدائد  اأوقات  »يف  قال:  تاريخه،  من  املف�شلية  املرحلة 

الرجال...  الرجال  ويعرف  ال�شعوب  اإرادة  تتجّلى  واملحن، 

خالل  م��ن  الع�شكرية  موؤ�ش�شتكم  اأثبتته  م��ا  وه��ذا 

بدماء  تعّمدت  والتي  االإرهاب،  املتوا�شلة على  انت�شاراتها 

دعا  ثّم  االأبرار«.  رفاقكم  من  واجلرحى  ال�شهداء  قوافل 

وجلهود  اجل�شام  لت�شحياتهم  اأّن  التيّقن  اإىل  احلا�شرين 

هذه  حتقيق  يف  االأث��ر  بالغ  املوؤ�ش�شة،  اأف��راد  من  فرد  كل 

لديه  �شعًبا  باأّن  اأجمع  للع��امل  اأثبت��ت  التي  االإجن��ازات 

عن  الدف��اع  يف  وي�شتب�ش��ل  والت�شحي��ة،  ال�شم��ود  اإرادة 

اأن ينت�ش��ر يف  ال��حّق، ه��و �شع��ب جدير باحلي��اة، وال ب��ّد 

املط��اف. نهاي��ة 

تعاهد  اجلي�ش  قيادة  اأّن  عيد  الركن  العميد  واأّك��د 

كما  ولعائالتهم،  لهم  وفّية  البقاء  على  بهم  املحتفى 

احلياتّية  �شوؤونهم  على  �شاهرة  �شتبقى  باأّنها  وعدهم 

اإليه. يحتاجون  ما  كل  لتلبية  وج��اه��زة   واملعي�شّية، 

واأن  العطاء،  درب  موا�شلة  اإىل  »ندعوكم  قائاًل:  وختم 

تكونوا دائًما جنوًدا اأ�شّداء يف �شاحات الوطن«.

اأعّد  كوكتيل  يف  �شة  املوؤ�شّ نخب  اجلميع  �شرب  اأخرًيا 

قيادة  من  رمزية  هدايا  املكّرمون  وت�شّلم  للمنا�شبة، 

اجلي�ش.









حمطات

العدد 66363/362

امية  لعّل يف اأوىل ثوابت اجلي�ش تلك املعاين ال�شّ

منها �شعاره: »�شرف ت�شحية وفاء«، وهو  التي يت�شّ

اإمّنا  فح�شب،  ع�شكرّي  كّل  لي�ش  يعرفه،  �شعار 

مقيًما  كبرًيا،  اأو  كان  �شغرًيا  مواطن،  كّل 

حيث  هناك  الكون،  اأرجاء  يف  مغرًبا  اأو  كان 

الوطن  اإىل  الوطنّية، ويعلو احلنني  امل�شاعر  تفي�ش 

وجي�شه.

الثالث يف  الكلمات  وتكاد كّل كلمة من 

عار تخت�شر الكلمتني االأخريني، اإاّل اأّنها تبقى  ال�شّ

الّر�شالة.  وتو�شيح  املعنى  الإمتام  اإليهما  بحاجة 

رف يقت�شي توافر الوفاء واالإخال�ش، ويتطّلب  فال�شّ

الت�شحية يف �شبيل الّدفاع عن وجوده. والوفاء هو 

�شون  �شاأنه  من  كبرًيا  وطنًيا  وعًدا  يحمل  االآخر 

ورفعته،  �شحره  و�شمان  رف  ال�شّ

اإىل  ب��ال��ّت��ايل  وي��ح��ت��اج 

اأّم��ا  الّت�شحية. 

ال��ّت�����ش��ح��ي��ة 

رف،  ال�شّ على  االعتماد  دون  ومن  وحدها،  فاإّنها 

م�شوؤول،  غري  تهّور  اإىل  تتحّول  بالوفاء،  والّتحّلي 

تنجح يف  اإىل جانبها،  والوفاء،  رف  ال�شّ وبوجودهما، 

املجد  وحتقيق  والبطولة،  اال�شتب�شال  عن  الّتعبري 

ي��ر على طري��ق اخلل��ود. وال�شّ

ثوابت  وف��اء«  ت�شحية  »�شرف  ثابتة  من  وتتفّرع 

والعدّو،  ديق  ال�شّ بني  الّتمييز  حتمّية  منها  عديدة، 

ديق هو كل من ي�شاند الوطن ويدعم ق�شاياه  فال�شّ

وال�شيا�شية  الع�شكرية  عد  ال�شّ كّل  على  املحّقة 

الّتي  اإ�شرائيل  فهو  العدّو  اأّما  والثقافية.  واالقت�شادية 

املطامع يف خرياته  وتثبيت  ترابه،  من  حتتّل جزًءا 

ا  والّرغبات يف اإزكاء نار الفتنة بني ربوعه. والعدّو اأي�شً

هو االإرهاب الّذي ميّد خمالبه من كّل اّتاه ل�شرب 

�شاته وفر�ش  ا�شتقرار هذا الوطن وتخريب موؤ�شّ

الّراأي الواحد على مواطنيه، هوؤالء 

احلرّية  على  ن�شاأوا  اّلذين 

والّتنّوع واالنفتاح.
عار الع�صكري ثوابت ال�صّ



































سسنة على املعركة »كيفك يا وطن؟ «

يف احلريق والغريق ووعر الطريق...

غريبة  مناطق  وعر�سال  اللبوة  تعد  مل 

اعتدنا  فقد  اإلينا،  بالن�سبة  بعيدة  اأو 

من  م��ّرات  عّدة  زرناها  اأن  بعد  امل�سلك 

خ�سّم  يف  ق��ب��ل 

التي  الأح�����داث 

ال��ي��وم  ولكننا  ف��ي��ه��ا.  ت���دور  ك��ان��ت 

ول  ع�سكرية  ملعلومات  ل  ن�سلكها، 

الوحدات  انت�سار  اأماكن  اإىل  للتعّرف 

الع�سكريني،  لتفّقد  بل  ومهّماتها، 

ال�ستاء يف اجلرود ما  اأم�سوا  الذين  فهوؤلء 

 زالوا هناك حتت اأ�سّعة ال�سم�س احلارقة. 

الغريب يف هذه املنطقة، اأنها بي�ساء على 

الثلوج،  تغّطيها  ال�ستاء  يف  ال�سنة:  مدار 

الأبي�س  الغبار  يك�سوها  ال�سيف  ويف 

ال�سحراوية.  طبيعتها  ب�سبب  وال��رم��ل 

لع�سكريي  مهًما  يبدو  ل  ذل��ك  ك��ل 

الألوية والأفواج املنت�سرة يف هذا القطاع. 

فاملراكز باتت اليوم اأف�سل على م�ستويي 

والع�سكريون  واخل��دم��ات،  التح�سني 

الأمر  والتعرجات،  امل�سالك  باتوا يعرفون 

اخل��وف. عامل  وب��ّدد  ثقًة  زاده��م   ال��ذي 

اللواَءين  مراكز  بع�س  على  جولة  يف 

الثامن وال�ساد�س وفوج التدخل اخلام�س، 

درد�سات  جمعنا 

وخ��������ري��������ات 

اإعداد:

ندين البلعة خريالله
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جي�شنا
اأقوى واأثبت وباألف خري

الذكرى  ا  اأي�شً فاملنا�شبة هي  ٍة وجرح عميَقني.  للجي�ش مع غ�شّ ال�شبعون  العيد  يرتافق 

الأوىل ملعركة عر�شال التي ا�شتب�شل فيها جي�شنا، واأف�شل خمّططات الإرهابيني، لكنه دفع 

ثمًنا باهًظا من اأرواح اأبطاله، ودماء جرحاه وحرية خمطوفيه.

يف هذه الذكرى الأوىل للمعركة، اأقّل ما ميكن اأن ن�شاأله لكل من اأبطالها ال�شامدين يف 

اإىل اجلرود لالطمئنان عنهم واإليكم  ال�شوؤال وتوّجهنا  اجلرود »كيفك يا وطن؟« حملنا 

اجلواب.



خري،  باألف  جي�سنا  طماأنتنا... 

اأقوى واأثبت من ذي قبل، و»اأينما 

ل  ك�سخور  رج��ال��ه  يقف  ح��ّل، 

تهّزها رياح«.

»اإذا راحت البدلة راح الوطن«!

يف قيادة اللواء الثامن يف اللبوة، 

الديك  الركن  العميد  ا�ستقبلنا 

اللواء.  يف  الثاين  الق�سم  رئي�س 

و�سائل  اليوم حافاًل:  وكان ذلك 

ق مع اللواء متهيًدا  الإعالم تن�سّ

للبث املبا�سر من مراكز اجلي�س 

تقدير  لفتة  يف  عر�سال،  جرود  يف 

وقد  عيدهم.  يف  للع�سكريني 

التي  الأوىل  امل���ّرة  تلك  كانت 

ي��دخ��ل ف��ي��ه��ا الإع�����الم امل��دين 

هذه  خ�سّم  ويف  املتقّدمة.  املراكز  اإىل 

»املعمعة« توّجهنا بوا�سطة اآلية لّلواء اإىل 

بع�س املراكز املنت�سرة يف القطاع وقابلنا 

الأر����س  ه��ذه  ب��ات��ت  وق��د  الع�سكرّيني 

بيتهم الذي يعي�سون فيه وي�ستب�سلون يف 

حمايته.

وعرة  نف�سها،  زالت  ما  الطريق 

املوؤّدية  تلك  ا  خ�سو�سً وحمّفرة، 

الع�سكرية الأمامية  املراكز  اإىل 

ا�ستحدثها  والتي  اجلبهة،  على 

اجلي�س ت�سهياًل ملهّماته. الفارق 

باتوا  امل��دن��ّي��ني  اأّن  ه��و  الوحيد 

يتنّقلون بحرية واأمان، فالطرقات 

اخل��وف  ب�سبب  خالية  تعد  مل 

ي�سكن  ك��ان  ال���ذي  وال��رع��ب 

قلوبهم. وعلى طول الدرب، اأنا�س 

الع�سكري  على  التحية  يلقون 

معظمهم  وك��اأّن  الآلية  �سائق 

يعرفه.

توّقفنا عند اأّول حاجز للجي�س، 

ب�سال�سة  متّر  ال�سيارات  كانت 

املا�سية،  امل����ّرة  عك�س  ع��ل��ى 

ويتابعون  التحية  ال�سائقون  يلقي 

الأوىل  املعركة  هي  طريقهم... 

التي خا�سها اجلندي عالء من الكتيبة 

الإره��اب  �سّد  حرب  يف  جبهة  على   83

يخفي  ل   .2010 ال��ع��ام  يف  تطّوعه  منذ 

اأّما  البداية،  يف  انتابه  الذي  اخلوف  �سعور 

اليوم وبعد مرور �سنة على وجوده يف هذه 

نحن  نحِم  مل  »اإن  يقول:  فهو  املنطقة، 

القول:  ويتابع  �سيحميه؟«،  من  الوطن، 

اأمر حني  باأي  اأفّكر  ول  اأعد خائًفا  »مل 

اأكون على اجلبهة �سوى بواجبي... فاإن 

نحن �سقطنا لن يبقى ل اأر�س ول وطن ول 

عائلة. نبقى يف ترّقٍب دائم، ل نت�ساهل 

ول نتلّكاأ لأن العدو غّدار ول ميكن اأن 

نغفل عنه، حتى يف الأيام الهادئة التي ل 

ت�سهد حتّركات«.
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يوًما  ع��الء  يفّكر  مل 

مركز  اإىل  ب��الن��ت��ق��ال 

»هنا  خمتلف:  خ��دم��ة 

�سعار  معنى  حًقا  فهمت 

اجلي�س، ال�سرف والت�سحية 

ال��ن��اب��ع من  وال����وف����اء، 

�سمودنا على اجلبهات يف 

اأي معتٍد... ل جمال  وجه 

البدلة  راحت  فاإذا  للرتّدد 

راح الوطن!«. 

يهوى  فراغه  اأوق���ات  يف 

ع����الء ال��ط��ب��خ ف��ي��ق��ول 

ممازًحا: »عاملني ن�سوان 

واأح���ي���اًن���ا ����س���ع���راء...«، 

فللجي�س  ق�سائده  اأّم���ا 

والوطن.

يف الد�شمة: 

رجل ي�شّد 50

نحو  ال��ط��ري��ق  ت��اب��ع��ن��ا 

وكانت  اأخ���رى،  مراكز 

تتواىل  والق�س�س  الأخبار 

�ساركنا  »كلنا  ال�سائق:  ل�سان  على 

عر�سال  اإىل  انتقلنا  املعركة... حني  يف 

منذ عام تقريًبا، مل نكن نعرف طبيعة 

وحت�سيناتنا  وجت��ه��ي��زات��ن��ا  امل��ن��ط��ق��ة، 

ملواجهة  كافية  وغري  حم��دودة  كانت 

لها.  املخّطط  الإره��اب��ي��ة  العمليات 

ولكننا ا�ستطعنا بفرتٍة وجيزة اأن نثّبت 

ب�سكٍل  نني  حم�سّ اليوم  فبتنا  وجودنا، 

متَقن، وبات على العدو اأن يح�سب األف 

ح�ساب قبل التفكري بالعتداء علينا. 

يف  ًنا  حم�سّ مّنا  ع�سكري  كل  اأ�سبح 

نقطة املراقبة اخلا�سة به، وحممًيا داخل 

رجاًل   50 ي�سّد  اأن  منها  ي�ستطيع  د�سمة 

من دون اأن ُي�ساب بخد�ٍس واحد. اإ�سافًة 

بطرقاتها  املنطقة  حفظنا  ذل��ك،  اإىل 

الأمر  وهذا  واجلبال،  وتاللها  وت�ساري�سها 

اأ�سعرنا بالثقة والراحة اأكرث«.

وي���ع���ّق���ب م���راف���ق���ه ع��ل��ى ك��الم��ه 

اخلا�س،  �سريري  ل��دّي  »اأ�سبح  ق��ائ��اًل: 

اأ�سّعة  واأ�سبحت حممًيا من ال�ستاء ومن 

اأكرث.  بالراحة  ي�سعرين  وهذا  ال�سم�س، 

املراكز  يف  بها  قمنا  التي  والتح�سينات 

الع�سكريني  م��ع��ن��وي��ات  م��ن  رف��ع��ت 

الرغم  وبّددت اخلوف من قلوبنا. وعلى 

اأننا  اإّل  اللوج�ستية،  النواق�س  بع�س  من 

نقاتل  القلب،  وقوة  بال�سجاعة  نت�سّلح 

حتى اآخر نف�س ول نرتّدد«.

ثكنات م�شتحدثة

لقد حلظت قيادة اجلي�س وقيادة اللواء 

املتقّدمة  املراكز  يف  الت�سالت  �سعوبة 

اأو  عائالتهم  مع  الع�سكريني  لتوا�سل 

�ست  لالإبالغ عن اأي طارئ، فخ�سّ

خ��ط��وط ه��ات��ف 

املواقع،  هذه  ملثل 

ا�ستخدامها  يتّم 

وهي  ال�سرورة.  عند 

بع�س  يف  م��رّك��زة 

املتقّدمة،  النقاط 

يحتاج  م��ن  وك��ل 

من  يجد  لالت�سال 

اأق����رب  اإىل  ي��ق��ّل��ه 

ن���ق���ط���ة ل����ذل����ك. 

ي��راع��ون  فال�سباط 

الع�سكريني  ظ��روف 

وي��������ح��������اول��������ون 

عنهم  ال��ت��خ��ف��ي��ف 

اأم��وره��م.  وت�سهيل 

ال��ل��واء  اأن  وال���الف���ت 

الثامن ا�ستطاع خالل 

ا�ستحداث  العام  ه��ذا 

اإ�سافية  متركز  نقاط 

ع���دد امل��راك��ز م��ن 12 ف��ق��د ارت��ف��ع 

القطاع،  امتداد  على  مركًزا   56 اإىل 

والكهرباء  باملاء  وهي جمّهزة جميعها 

و�سرورات العي�س.

اأحد  هنا يف مركز الكتيبة 82 على 

كان  عّما  كثرًيا  الو�سع  تغرّي  التالل، 

ن�سعر  بتنا  مّر.  الذي  العام  خالل  عليه 

وكاأننا يف ثكنة ع�سكرية ثابتة ل يف 

مركز م�ستحَدث فر�ست وجوده الظروف 

اأماكن  نت  حت�سّ لقد  وامل�ستجّدات. 

غرف  بالع�سكريني:  اخلا�سة  املنامة 

جاهزة مّت ا�ستقدامها، واأخرى بنتها زنود 
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جتميلها  على  وحر�ست  الع�سكريني 

ال�ساحة  و���س��ط  ويف  امل��ع��ن��وي��ات.  ل��رف��ع 

الثكنات  يف  كما  للعلم  �سارية  تت  ُثبِّ

يف  فهو  الفارق  اأّما  العادية،  الع�سكرية 

يف  تاأتي  التي  واملراقبة  احلرا�سة  مهمات 

املرتبة الأوىل من حيث الأهمية بالن�سبة 

وتتبعها املهمات  املتمركزين هنا،  اإىل 

الروتينية الإدارية وغريها. 

ماذا يفعلون حني تكون اجلبهة هادئة؟

يجيب اجلندي حممد من مركز قيادة 

بالقول:  ال�سوؤال  هذا  عن   82 الكتيبة 

واأعمالنا  الع�سكرية  مهّماتنا  نتابع 

وال��دوري��ات  احل��ر���س،  نوبات  الروتينية، 

اخلدمة.  ظروف  لتح�سني  والتح�سينات 

نحفر خندًقا هنا ونبني د�سمة هناك... 

ن�سرتيح  لال�سرتاحة  بوقت  نحظى  وحني 

ببّزاتنا لنبقى جاهزين لأي طارئ.

الكتيبة  من  ح�سن  العريف  وي�سيف 

بني  باأّننا  ن�سعر  اخلدمة  »يف  نف�سها: 

اأهلنا. هذا الأمر يزيد �سعورنا بالطمئنان 

التي  التعزيزات  بعد  ا  خ�سو�سً والثقة، 

الع�سكريني.  ع��دد  وزي���ادة  ا�سُتقِدَمت 

لقد اعتاد واحدنا على الآخر ولكننا ل 

جند الكثري من الوقت للجلو�س بهدوء 

ب�سبب كرثة املهمات و�سرورات احليطة 

والأمان«.

كما  الو�شع  مع  اأهاليكم  تكّيف  وهل   •
تكّيفتم اأنتم معه؟

- من الطبيعي اأن ي�سعر الأهل باخلوف 

والقلق على اأولدهم، لكنهم باتوا على 

يف  وانت�ساره  اجلي�س  ثبات  باأهمية  دراية 

و�سعنا  العريف:  وي�سيف  املعركة.  هذه 

فرتة  ومنذ  نة،  حم�سّ وم��راك��زن��ا  جّيد 

وجيزة اأح�سر اأحد ال�سباط عائلته وجال 

زوال  على  كاإثبات  املراكز،  يف  معها 

كافية  والتدابري  فالتح�سينات  اخلطر، 

حلمايتنا. كما اأّن تعاون اأهايل املنطقة 

بقدر  ن�سعر  وجعلنا  مهّمتنا  �سّهل  معنا 

اليوم  الو�سع اختلف  الأمان.  اأكر من 

الأه��ايل  عليه،  ك��ان  عّما  كلًيا 

يّت�سلون بنا، ويتعاونون معنا ويبلغون 

اأو  امل�سّلحني  وج���ود  اأم��اك��ن  ع��ن 

اأهايل  من  الأكر  الق�سم  الفاّرين. 

هذه  من  التخّل�س  يف  يرغب  عر�سال 

الظاهرة الإرهابية التي اأحلقت ال�سرر 

فقد  واأرزاقهم.  واأمنهم  مب�ساحلهم 

العام  ه��ذا  يف  املنطقة  اأه��ايل  خ�سر 

يف  والكرز  امل�سم�س  حم�سول  مثاًل، 

اجلرود، الذي �سرقه الإرهابّيون.

مهارات م�شاعفة

اخلام�س  التدخل  ف��وج  ق��ي��ادة  يف 

وقبل  ك��اّل���س،  امل��ق��ّدم  ا�ستقبلنا 

ال�سباب  معنويات  عن  ن�ساأل  اأن 

الآون��ة  يف  نّفذوا  لقد  اجل��واب:  اأتانا 

هجومية  عمليات  ع��ّدة  الأخ��رية 

الوحدات  عمليات  اإىل  اأقرب  هي 

جّيدة،  النتائج  وكانت  اخلا�سة، 

ف��ق��د ك��ب��دوا ال��ع��دو الإره���اب���ي 

يف  نعد  مل  نحن  جّمة.  خ�سائر 

م��وق��ع ال��دف��اع ف��ق��ط، ب��ل بتنا 

داخل  مهاجمة  عمليات  ننّفذ 

خطوط العدو )اإغارة( بدّقة واحرتاف.

لقد بات الع�سكرّيون قادرين على ر�سد 

والرمي  اجلبهة  على  للعدو  حركة  اأي 

عليه و�سّد اأي حماولة للت�سّلل من داخل 

عر�سال اإىل اخلارج، ومن اجلرود اإىل داخل 

البلدة. ومن خالل ال�ستطالع واملراقبة 

ا�ستطعنا اأن نحفظ كل ت�ساري�س الأر�س 

الإرهابيني،  حتّرك  اأماكن  نر�سد  واأن 

خرة  الع�سكري  اكت�سب  لقد  وبالتايل 

الأداء.  يف  وا�سًحا  الفرق  وب��ات  كبرية 

من  الكثري  وتخّطينا  ثقتنا  زادت 

ويف  حريق  ال�سيف  »يف  ال�سعوبات... 

قّوًة  نزداد  نحن  ذلك  ومع  غريق  ال�ستاء 

وخرًة وحت�سيًنا. ن�سبة اجلهوزية لدينا ل 

و�سوف  لأي طارئ.  ًبا  تقّل عن 75% حت�سّ

نقاتل حتى اآخر نف�س...«. 

�سادي  العريف  يخرنا  نف�سه،  الفوج  يف 

بف�سل  كثرًيا  ارتفعت  معنوياته  اأّن 

فكل  الأر����س.  على  واخل��رة  التجربة 

من  �سابًقا  عليه  تدّربنا  ما 

خالل الدرو�س النظرية واملناورات، طّبقناه 

فعلًيا، وهذا الأمر زادنا خرًة وقدرًة على 

املواجهة. لقد تاأقلمنا مع طبيعة الأر�س 

عن  الخ��ت��الف  ك��ل  تختلف  ال��ت��ي 

بريوت،  يف  ال�سابقة  متركزنا  اأماكن 

كما اأّن املهمة تختلف بطبيعة احلال. 

يف الأيام الهادئة، نقوم باأعمال التح�سني 

الأ�سلحة  على  والتمّر�س  والتنظيف 

وتعّهدها والتدريبات. 

• هل من وقت للت�شلية؟
نت�سّلى  ال��ظ��روف  ت�سمح  ع��ن��دم��ا   -

العائلة...  العمل، اخلدمة،  بالأحاديث، 

فالعالقة  نا،  يخ�سّ ما  كل  يف  نتحّدث 

وطيدة جًدا بني رفاق ال�سالح.

ل ي�شيبنا اإّل ما كتبه الله لنا...

اآخر؟ اإىل مركز  اأن تغادر  • هل تتمنى 
- كل �سخ�س يتمّنى اأن يكون مركز 



87 العدد 363/362

قريًبا  عمله 

ال�سوف،  يف  اأ�سكن  اأنا  منزله،  من 

مع  وتاأقلمت  الأم��ر  اعتدت  ولكنني 

ظروف احلياة الع�سكرية، ُبعد امل�سافات 

اأمًرا ي�سغل بايل. فاأمام املهمات  مل يعد 

لت  الكبرية ل وقت للتفا�سيل. وقد تو�سّ

�سوى  ي�سيبنا  ل  اأّن��ه  مفادها  قناعة  اإىل 

اجلبهة  على  اأكان  لنا  الله  كتبه  ما 

اأو قرب املنزل، لذا فال �سرورة للخوف ول 

للرتّدد واتكالنا دائًما على الله.

اجلندي  اإىل  ون��ت��وّج��ه  العريف  ن���وّدع 

مهمات  تنفيذ  اع��ت��اد  ال��ذي  ابراهيم 

مع  اليوم  بات  وقد  روتينية  اأمن  حفظ 

رفاقه يف مواجهة املجموعات الإرهابية، 

اخلوف  ب��ّدد  هنا  املعارك  خو�س  يقول: 

اأّما  وبقدراتنا.  باأنف�سنا  ثقًة  وزادنا  لدينا 

اأي  طراأ  اإذا  فيقول:  اليومية  احلياة  عن 

ظروفنا.  تراعى  ما  غالًبا  عائلي  و�سع 

الأوق��������ات  يف 

ويف  الآخ��ر،  منا  كّل  يدعم  ال�سعبة، 

»جمّلة  نقراأ،  نتحادث،  الهدوء  اأوق��ات 

املتنّقل  اجلندي  بيت  توؤن�سنا،  اجلي�س« 

اأننا  حتى  الأ�سا�سّية،  حاجاتنا  يلّبي 

اأحياًنا، ن�ساهد التلفاز... ولكننا دائًما 

على اأهبة ال�ستعداد...

ة خلق« »ف�شّ

مل يبُد ال�سائق موافًقا متاًما على كل 

ما �سمعه من الرفاق، لكنه مل يعرت�س، 

انتظر اإىل اأن اأ�سبحنا يف ال�سيارة لنكمل 

�سرينا باجتاه قيادة فوج التدخل اخلام�س 

ي�ساعد  »الله  قائاًل:  خلقه«  »ليف�ّس 

هل  يتذّمر،  ل  يتاأّفف،  ل  الع�سكري... 

ي�ستطيع اأي �ساب اأن مي�سي هنا اأ�سبوًعا 

فقط يف خمّيم ك�سفي مثاًل؟«.

يف حلظات ال�شعف 

والقّوة...

التدخل  ق��ي��ادة  غ��ادرن��ا 

اخل����ام���������س و���س��ل��ك��ن��ا 

اللبوة  عند  ال��ع��ودة،  طريق 

اأحد  �سامر  الرقيب  التقينا 

 63 الكتيبة  ع�سكرّيي 

الآل��ي��ة  بانتظار  ك��ان  وق��د 

مركز  اإىل  لتقّله  الع�سكرية 

اآلية  ثّمة  اأنه  يخرنا  خدمته. 

يف  الذاهبني  الع�سكرّيني  تقّل 

ماأذونية، من مراكز انت�سارهم 

نقطة  اأق����رب  اإىل  اجل����رود  يف 

يجدون فيها و�سائل تنقلهم اإىل 

الداخلني  تقّل  كما  منازلهم، 

م��راك��ز  اإىل  امل���اأذون���ي���ات  م��ن 

خدمتهم.

يتذّكر �سامر كيف متركزت 

�سرّيته منذ عام يف وادي عطا وعني 

ال�سعب ملنع املجموعات الإرهابية 

م��ن ال��ت��ق��ّدم ب��اجت��اه ال��ل��ب��وة... 

متّر  وكاأنها  الأح���داث  ي�ستعيد 

كان  لقد  ن��اظ��َري��ه:  اأم���ام  الآن 

باخلوف،  ن�سعر  اأن  الطبيعي  من 

معركة  اأول  كانت  اإيّل  بالن�سبة 

�سيء  كل  فيها.  اأ�سارك  حقيقية 

ولكن حتى  يرحم،  ل  والعدو  جديد 

حني كنُت اأ�سعر باخلوف والرتّدد، كان 

من  يخّفف  جانبي  اإىل  ال��رف��اق  وج��ود 

بالندفاع  ومي��ّدين  امل�ساعر  ه��ذه  وط��اأة 

وال�سجاعة. كنا كّلما �سعف فرد مّنا 

يجد الآخرين اإىل جانبه، وكلما احتاج 

اإىل �سيء وجد من يوؤّمنه له. وهذا ما زادنا 

تعا�سًدا وقّوًة واإرادة يف الدفاع عن اأر�سنا.

رافقتنا  كلمات  اآخ��ر  كانت  تلك 

ويف  ب��ريوت  اإىل  عدنا  ال��ع��ودة،  طريق  يف 

وعهودهم  وكلماتهم،  �سورهم  بالنا 

الرفاق  ول��ل��رف��اق...  ل��الأه��ل،  للوطن، 

الذين  الرفاق  اجلرود،  تلك  يف  املزروعني 

باتوا يف دنيا اخللود، والرفاق الذي��ن م��ا 

زال��وا اأ�س��رى... عهد واحد: رايتنا �ستظّل 

مرفوعة.
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 اإىل »اأم خالد« و»احلمرا«

مّرة اأخرى وبكل �شرور: 

ماذا يقولون يف عيدهم؟

اإعداد:

 اجلندي جيهان جبور

هّيا مًعا ن�شتك�شف ونعرف ونتعلم... هل خطر ببال اأحد مّنا اأن علبة 

»مرتديال« تفتح بحجر لتكون وليمة لـ»�شيدنا ال�شابط واأنا«... 

ع�شية عيد اجلي�ش كانت لنا زيارة اإىل مواقع متقّدمة للجي�ش يف جرود 

را�ش بعلبك.

ذهاًبا  كابدناها  التي  وامل�شقة  الثلج.  عّز  يف  كانت  لهم  ال�شابقة  زيارتنا 

واإياًبا، كانت كافية جلعل اأي عاقل يفّكر األف مّرة قبل اأن 

يعيد الكّرة، لكننا عدناها بكل �شرور وطيبة خاطر، 

ويف عّز »ال�شالهيب«...

يف الطريق كانت 

الأ�شئلة تدور وتدور...

اأعايل  الراب�س يف  الع�سكري  يقول  ماذا 

الو�سع  يقّيم  كيف  عيده؟  يف  التالل 

منذ �سنة حتى اليوم؟ ماذا يعني له العيد 

وهو الذي جعل من مركزه بيته الدائم؟ 

وكيف يتدبر الع�سكريون اأمور حياتهم 

اليومية؟

الرية  احلدود  فوج  لدى  كانت  البداية 

مهمة  عاتقه  على  اأخ��ذ  ال��ذي  ال��ث��اين 

اي�سالنا اإىل تلة »اأم خالد«، يف اآلية كانت 

ا وفًدا من اخلراء الريطانيني  اأي�سً تنقل 

عتاد  على  للك�سف  املنطقة  يق�سد 

مراقبة متطّور مّت تركيزه حديًثا.

منذ و�سولنا اإىل التّلة لحظنا اأّن الو�سع 

يختلف عّما كان عليه. ن�ساأل، فياأتي 

يوؤكد  الذي  زيتون  العريف  من  اجلواب 

فقد  الأف�سل،  نحو  تغرّي  قد  الو�سع  اأّن 

على  اإج���راءات  �سل�سلة  اجلي�س  اّتخذ 

ا عند النقاط واملعابر التي  احلدود وخ�سو�سً

اإىل  امل�سّلحون  منها  ينفذ  اأن  ميكن 



على  وحت�سينات  حواجز  اأق��ام  الداخل: 

طول احلدود، واأقفل املعابر غري ال�سرعية 

لُت�سبح املجموعات امل�سّلحة حتت مرمى 

العريف:  يقول  وعزم  ثقة  وبكل  نريانه. 

اجلي�س  قب�سة  يف  اليوم  باتت  املنطقة 

وحتت �سيطرته الكاملة.

ال�سخور  و�سط  الع�سكري  ي�سهر  عندما 

موقع  يف  احلرا�سة  نوبة  موؤّمًنا  القا�سية 

ت���راوده؟  التي  الأف��ك��ار  ه��ي  م��ا  خطر، 

خمّيلته؟  يف  ترت�سم  التي  ال�سور  هي  وما 

و�سور  كثرية  اأف��ك��ار  العريف،  يقول 

يلّح  ال����ذي  امل�����س��ه��د  ل��ك��ن  خمتلفة 

رفاقي  م�سهد  هو  دائ��ًم��ا،  خيايل  على 

 الأ���س��رى ي��ع��ودون م��ن خلف ال��ت��الل...

ن�سعر بعمق الأ�سى يف العيون، ننتقل اإىل 

مو�سوع اآخر.

العيد للبنان ولنا الواجب

له عيد  ر�ستم ماذا يعني  ن�ساأل اجلندي 

عيد  يقول:  املوقع؟  هذا  يف  وهو  اجلي�س 

القوي.  الواحد،  لبنان  عيد  هو  اجلي�س 

اآخر.  موقع  اأي  يف  اأو  هنا  واح��د  واجبنا 

املناخية  الظروف  جميع  مع  تاأقلمنا 

�سيء  ل  �سخ�سًيا  وامليدانية.  واحلياتية 

لقد  عزميتي،  من  يخّفف  اأو  يخيفني 

اأ�سبحنا جزًءا من هذه التالل...

العافية  لهم  نتمنى  ال�سباب  ن���وّدع 

واأعياًدا عديدة، ونتابع جولتنا  وال�سالمة 

تلة  مركز  الثانية:  نقطتنا  اىل  لن�سل 

جًدا  متقّدًما  مركًزا  يعتر  الذي  احلمرا 

وهو  ال�سورية.  اللبنانية  احل��دود  جلهة 

بطولة  حكايات  �سهد  ال��ذي  امل��رك��ز 
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�سّطرها اجلي�س بدمه منذ اأ�سهر. 

ي�سري عنا�سر من ال�سرية اىل الد�سم التي 

ا�ستحدثوها واإىل التح�سينات التي جعلت 

املركز ع�سًيا على اأي حماولت خلرقه. 

• ماذا عن الأو�شاع احلياتية يف املركز؟
وي��ق��ول:  حم��م��د  ال��رق��ي��ب  ي�سحك   -

لن�سرب  الثلج  نذيب  كنا  ال�ستاء  »يف 

م�سكلة  لدينا  يعد  مل  الآن  ولن�ستحم، 

واأكل  ماء  من  احلياتية  فامل�ستلزمات 

موؤمنة كلًيا وب�سكل يومي«. 

اإًذا تكّيفتم جيًدا مع الظروف؟ • ن�شاأل: 
اأننا  والأه��م  »طبًعا  قائاًل:  ف��ريدف   -

واخل��رة  التمّر�س  من  مزيًدا  اكت�سبنا 

الرمي  ا  خ�سو�سً ال�سالح،  ا�ستخدام  يف 

بوا�سطة »الهاون««. 

ا يبكون الرجال اأي�شً

ل��ه حكاية  ال��رق��ي��ب ع��ل��ي ك��ان��ت 

ال��ذي  رف��اق��ه  �سحب  ال���ذي  فهو  اأخ���رى، 

عّدة  منذ  الغادر  الكمني  يف  ا�ست�سهدوا 

كنا  كالطفل،  »بكيتهم  اأ���س��ه��ر، 

نت�سارك اخلطر وال�سهر وال�سحن وفنجان 

القهوة...«، ي�سمت قلياًل قبل اأن يتابع 

باإ�سرار: يف عيد اجلي�س، عهد علينا اأن 

املوؤ�س�سة  لتظل هذه  اأوفياء  �سجعاًنا  نظّل 

ب�سباطها  ووح��دات��ه��ا،  األويتها  بكل 

لكل  الآم��ن  امل��الذ  وجنودها،  ورتبائها 

اللبنانيني والبنية الأ�سا�س لدولة متقدمة، 

نريدها اأن متتلك كل عنا�سر ال�ستقرار 

والزدهار والأمن. 

ن�سعد اإىل نقطة حرا�سة حيث يتمركز 

النار«،  »مثل  معنويات  الأيوبي.  املجند 

قوة قلب وثقة بالنف�س وبال�سالح. يطلعنا 

املجند على مهمته الأ�سا�سية: »احلرا�سة 

وليلية  نهارية  مناظري  ع��ر  وامل��راق��ب��ة 

و�سّد  ا�ستك�سافية  مبهمات  والقيام 

»املركز  املحتملة«.  الت�سّلل  حم��اولت 

بيتي« يقول، وعن عنا�سر ال�سرية: »نحنا 

متل عيلة هون كل واحد بيخاف على 

التاين وبيحميه بعيونو«. 

�شيدنا واأنا...

اأّن��ه  الأي��وب��ي  املجّند  يخرنا  مم��ازًح��ا، 

ومل يكن  باجلوع  �سعر  املّرات  اإحدى  يف 

احلياتية  بامل�ستلزمات  جمّهًزا  املركز 

علبة  كان  حينها  توّفر  ما  كل  بعد. 

ال��غ��داء  وج��ب��ة  �سّكلت  »م��رت��دي��ال« 

يقول،  واأنا«،  ال�سابط  »�سيدنا  ل�سخ�سني: 

واأكلنا  لفتحها،  بحجر  ا�ستعنا  وي�سرح: 

مًعا، »لقمة اإيل لقمة ل�سيدنا«.

برجك عيد

الأغ��اين  اأ���س��داء  م�سامعنا  اإىل  ت�سل 

لعيد  املنطقة.  �سماء  يف  ت�سدح  الوطنية 

اجلي�س وقعه اخلا�س ونكهته املميزة يف 

املجوقل الذي بداأ بالحتفال منذ ال�سباح 

الباكر، وعند و�سولنا اإىل مركزه كانت 

وكذلك  العيد«...  »حلوينة  بانتظارنا 

ع�سري التوت البارد.

قّدمنا  امل��ج��وق��ل  عمليات  غ��رف��ة  يف 

التهاين بالعيد للع�سكريني الذين رّحبوا 

بنا بحرارة. نقرتب من عن�سر من ال�سرية 

ون�ساأله: 

• ماذا يعني لك العيد هذه ال�شنة؟
من  حم��م��د  اأول  ال��رق��ي��ب  ي��ج��ي��ب   -

ال��رائ��د  ا�ست�سهد  »ل��ق��د  ال��دع��م:  �سرية 

�سحية  ووق��ع  العيد  قبل  كحيل  ربيع 

بالن�سب��ة  والعي��د  والغ��در،  الإج����رام 

مبحارب��ة  لعهدنا  جتدي��د  اإلين��ا 

املختلف����ة  باأ�سكال��ه  الإره��������اب 

حياتن��ا  م��ن  الأخ����ري  ال��رم��ق  حت��ى 

عروقن��ا«.  يف  دم  نقط��ة  اآخ��ر   وحت��ى 

وي�سيف: »الوفاء بالعهود من �سيمنا وهو 

يقت�سي اأن نطّور قدراتنا وخراتنا ب�سكل 

خ��الل  م��ن  نفعله  م��ا  وه���ذا  م�ستمر 

التدريب املتوا�سل«. 

نحمي وندعم

ال�ستطالع،  �سرية  اإىل  ونتوّجه  نوّدعه 

الذي  ال�سالح  اأول  الرقيب  نلتقي  هناك 

هي  الأ�سا�سية  مهمته  اأّن  لنا  يك�سف 

وحتديد  اخلرائط  ودرا�سة  الدقيقة  املراقبة 

موؤكًدا  التمركز،  ونقاط  العدو  اأهداف 

يقوم  وهو  تامة  جهوزية  يف  املجوقل  اأّن 

مبهمتني اأ�سا�سيتني: الأوىل حفظ احلدود 

والدعم  الأمني  الغطاء  تاأمني  والثانية 

الناري للوحدات املنت�سرة.

اأن يح�سم  وبثقة يوؤكد: »املجوقل قادر 

دقائق  ب�سعة  بعد  حمتملة  معركة  اأي 

اأ�سود  اإذا هجم  للعدو  والويل  من تدّخله، 

املجوقل وزغردت هوانينه...«.

ينتهي م�سوارنا، ونعود حاملني يف قلوبنا 

حكاية اأمل...





القوات اجلوية ومهماتها

اجلوية  ال��ق��وات  قائد  يو�سح  ب��داي��ة، 

الأج���واء  اأن  �ساهني  ال��رك��ن  العميد 

واح���دة  ج��وي��ة  منطق�ة  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة 

ت���ت���ب���ع ل��ق��ائ��د 

ال����ق����وات اجل���وي���ة وت��ت��م 

ق��ي��ادة  ق��ب��ل  م��ن  عليها  ال�����س��ي��ط��رة 

)رياق  اجلوية  والقواعد  اجلوية  القوات 

القليعات(.  - ح��ام��ات   - ب���ريوت   - 

تتبع  اجل��وي��ة،  ال��ق��واع��د  اإىل  واإ���س��اف��ة 

للقوات اجلوية وحدات اأخرى، ومنها:

- مدر�سة القوات اجلوية، وهي القطعة 

امل�سوؤولة عن تدريب الطيارين واملالحني 

واملراقبني والفنيني واإعدادهم.

القطعة  وهي  اجلو،  عتاد  م�سلحة   -

موازنة  بتح�سري  تهتم  التي  اللوج�ستية 

ال��ق��وات اجل��وي��ة ال�����س��ن��وي��ة، وب��اإع��داد 

والعدة  املطلوبة  الغيار  لقطع  طلبات 

الالزمة لذلك.

- كتيبة الرادار، وهي القطعة امل�سوؤولة 

يف  والت�سالت  ال���رادارات  ت�سغيل  عن 

القوات اجلوية. 

بالقوات  الأخ��رية  الفرتة  يف  اأحلق  وقد 

اجلوية كتيبة احلرا�سة 

وامل���داف���ع���ة ع���ن م��ط��ار رف��ي��ق 

تتبع  عمالنًيا  لكنها  الدويل  احلريري 

جلهاز اأمن املطار.

الطائرات  اأ���س��راب  تنت�سر  املقابل  يف 

وتنّفذ  اجلوية  القواعد  يف  والطوافات 

املهمات الآتية:

- املحافظة على �سالمة املجال اجلوي 

الوطني عر مراقبة الأجواء الوطنية.

للوحدات  اجل���وي  ال��دع��م  ت��ق��دمي   -

 - ناري  )دعم  ال�سديقة  واجلوية  الرية 

عمليات جموقلة...(.

على  وه��ي  اأخ��رى  مهمات  تنفيذ   -

�سبيل املثال ل احل�سر:

وال��ري،  اجل��وي  التهريب  مكافحة 

بري  واإن��ق��اذ  بحث  عمليات  تنفيذ 

يف  املختلفة  ال��وزارات  وم�ساندة  وج��وي، 

ر�س   - حرائق  )اإطفاء  مهماتها  تنفيذ 

مواكبة   - ج��وي  ت�سوير   - مبيدات 

ح��دوث  عند  امل�ساعدة   - �سخ�سيات 

كوارث طبيعية...(.

حتقيق 

اإعداد:ع�سكري

جان دارك اأبي ياغي
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القوات اجلوية

�شالح الدقة

واحل�شم

القوات اجلوية هي اأحد الأذرع الرئي�شة لكل 

منذ  الأحداث  تطور  ومع  لبنان،  يف  اجليو�ش. 

التي يقودها  العام 2000 واحلرب غري املتماثلة 

جي�شنا �شد الإرهاب واملتطّرفني، كان للقوات 

املعارك  معظم  ح�شم  يف  الكبري  الأثر  اجلوية 

التي وقعت منذ تاريخه ومّلا تزل.

الطيار  الركن  العميد  اجلوية  القوات  قائد 

وواقعها  مهماتها  على  ي�شيء  �شاهني  غ�شان 

وعلى اخلطة املو�شوعة لتطويرها.
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مهمات دقيقة

يف احلرب على الإرهاب

القوات  �س��اركت   ،2000 الع��ام  يف 

اجل��وي��ة مب��ا ع���رف مب��ع��رك��ة ج��رود 

لعنا�سر  اإنزالت  نّفذت  حيث  ال�سنية، 

قرب  البحر  وم��غ��اوي��ر  املجوقل  ال��ف��وج 

م��راك��ز امل�����س��ّل��ح��ني، مما 

تطويقهم  ع��ل��ى  ���س��اع��د 

كما  عليهم،  وال��ق�����س��اء 

كانت لها مهمات متعددة 

يف ذلك التاريخ.

التي  امل��ع��ارك  اأه���م  اأم���ا 

���س��ارك��ت ف��ي��ه��ا ال��ق��وات 

فكانت  ح��دي��ًث��ا،  اجل��وي��ة 

 ،)2007( البارد  نهر  معركة 

اجلوية  للقوات  ك��ان  وق��د 

هذه  اإنهاء  يف  احلا�سم  الدور 

تدمري مراكز  املعركة عر 

طرق  وابتكار  الإرهابيني 

بوا�سطة  للق�سف  ج��دي��دة 



دقيقة،  ب�سورة  امل��روح��ي��ات 

القوات  به  اأ�سادت  الذي  الأمر 

ال�سديقة.  والأجنبية  العربية 

تعمل  ال��ت��اري��خ  ذل��ك  وم��ن��ذ 

ال����ق����وات اجل���وي���ة ب�����س��ورة 

م��ت��وا���س��ل��ة ع��ل��ى ت��ط��وي��ر 

حتى  وزيادتها،  واإمكاناتها،  قدراتها 

العائدة  القدمية  الأ�سلحة  با�ستعمال 

للطائرات النفاث��ة، على الطواف��ات.

يف تطّور م�شتمر

اأّن  �ساهني  الركن  العميد  يوؤّك�د 

الطريان  ا�ستخدام  �سهده  ال��ذي  التطور 

يف  ا  اأي�سً مداه  اأخذ  اجلديدة،  احلروب  يف 

العام  بدًءا من  اللبنانية  اجلوية  القوات 

طائرات  ا�ستخدام  بف�سل  وذل��ك   ،2009

 Cessna Caravan احلديثة  املراقبة 

املعارك  �سري  مراقبة  باإمكانها  والتي 

حتقيق 

ع�سكري

العدد 94363/362

اأول طائرة حّلقت يف �سماء لبنان، كانت فرن�سية حمطات تاريخية

بقيادة   1913 الأول  25 كانون  يف  بريوت  وهبطت يف 

الطّيار فيدرين. اأما الطائرة الثانية فكانت تركية 

بقيادة ال�سابطني فتحي و�سادق وحّلقت يف �سماء لبنان يف 13 �سباط 1914.

�س �سالح اجلو يف الأول من حزيران 1949 يف قاعدة رياق اجلوية وكّلف  تاأ�سّ

املقدم اإميل الب�ستاين بقيادته.

رفدت القوات اجلوية منذ ن�ساأتها باأنواع عديدة من الطائرات والطوافات، 

اأن  بعد  وذلك  اجلوية،  للقوات  20 حزيران من كل عام عيًدا  تاريخ  واعتر 

 1955 العام  يف  اجلمهورية  رئي�س  ح�سور  يف  احتفال  يف  القوات  هذه  �ساركت 

وقامت بعرو�سات مميزة.
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ال�سور  ونقل  طويلة  لفرتات 

القيادة  مراكز  اإىل  مبا�سرة 

الأهداف  و�سرب  وال�سيطرة، 

)اأ�سلحة  جًدا  دقيقة  ب�سورة 

دقة عالية(.

اجلوية  ال��ق��وات  ت�����س��ارك 

بجميع و�سائلها اجلوية من 

ا�ستطالع وطائرات  طائرات 

وطوافات  بعد  عن  م�سرّية 

ق��ت��ال��ي��ة )غ���ازي���ل وب��وم��ا 

الت�سدي  يف  حملًيا(  م�سّلحة 

ل��ه��ج��م��ات امل��ج��م��وع��ات 

الإره��اب��ي��ة امل�����س��ّل��ح��ة، ويف 

امل�����س��ّل��ح��ني  م���راك���ز  دّك 

ومطاردتهم اأينما وجدوا.

وت��دّخ��ل ال��ق��وات اجل��وي��ة 

يكون  امل��راح��ل،  بع�س  يف 

حا�سًما يف املعركة، وهذا ما 

حدث يف تّلة احلمرا يف جرود 

اأن  ومعلوم  بعلبك.  راأ���س 

�سارك  اللبناين  اجلو  �سالح 

يف معركة عر�سال وجرودها 



القوات اجلوية:  • بريق 
- اخللفية الزرقاء: ترمز اإىل �سماء لبنان. 

- اإكليل الغار: يرمز اإىل ال�سموخ والإباء.

والعني  عاليًا  التحليق  اإىل  يرمز  الن�سر:   -

الثاقبة.

اأبي�س  مثلث  بداخلها  احلمراء  الدائرة   -

يتو�سطه دائرة خ�سراء »دلتا«: ترمز اإىل ال�سعار العاملي للطريان.

- الأرزة اخل�سراء: متثل اأرز لبنان ال�سامخ.

- ال�سريط الأحمر والأبي�س: يرمز اإىل العلم اللبناين.

منذ اليوم الأول لندلعها )2 اآب 2014(، 

راأ�س  جرود  اإىل  بالن�سبة  الأمر  وكذلك 

بعلبك.

خطة  اإن  اجلوية  القوات  قائد  ويقول 

باحل�سول  تق�سي  ال��ق��وات  ه��ذه  تطوير 

املقدمة  الهبة  اأ�سلحة جديدة عر  على 

من اململكة العربية ال�سعودية. وت�سمل 

هذه الأ�سلحة: �سبع طوافات جديدة من 

للمراقبة  ورادارات   ،»Cougar« نوع 

اللبنانية،  الأرا���س��ي  تغطي  والإن����ذار 

للقواعد  مالحية  رادارات  اإىل  اإ�سافة 

جو  اأر���س-  �سواريخ  و�سبكة  اجل��وي��ة، 

ق�سرية املدى، ومدافع م�سادة للطائرات، 

و�سبكة ات�سالت م�سّفرة.

حت�سل  ���ا،  اأي�������سً اخل��ط��ة  ومب���وج���ب 

اأمريكية  اأ�سلحة  على  اجلوية  القوات 

 Super« طائرات  �ست  قوامها  جديدة 

اجل��وي  للدعم  م�سّلحة   »Tucano
وثمان طوافات قتالية خفيفة  القريب، 

املليار  هبة  �سمن  وذل��ك  »ب��ل«،  ن��وع 

اململكة  قدمتها  التي  الإ�سافية  دولر 

ال�سعودية. العربية 

اجلوية  القوات  قائد  يعقد  اخلتام،  ويف 

اآماًل كبرية على العن�سر الب�سري املميز 

اأن ل م�سكلة  ويوؤكد  القوات،  يف هذه 

اأب�����ًدا يف ا���س��ت��ق��ب��ال ال��ع��ت��اد اجل��دي��د، 

عالية  درجة  على  والفنيون  فالطيارون 

يوؤمن  واللتزام، مما  جًدا من الكفاءة 

القوات  لأ�سلحة  الأم��ث��ل  ال�ستخدام 

اجلوية. 

حتقيق 

ع�سكري
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�شعار القوات اجلوية

�سعار  تغيري  مت   2014 العام  يف 

وب���ريق ال��ق��وات اجل��وي��ة وراي���ات 

لت�سبح  اجلوية  والقواعد  القطع 

على ال�سكل الآتي:

 :»Viper • راأ�ش الأفعى » 
والقدرة  والدقة  ال�سرعة  اإىل  يرمز 

واحلنكة  اجليد  التمويه  على 

وال��ق��درة  ال��ع��دو  م��ع  التعامل  يف 

ال�ستباقية  ال�سربات  تنفيذ  على 

ال�سر�سة.
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الغزال: • راأ�ش 
يرمز اإىل الدقة يف حتديد 

ال���ه���دف وال�����س��رع��ة يف 

واملرونة يف  واخلفة  التنفيذ 

املناورة.

• العقرب: 
يف  ال���وج���ود  اإىل  ي��رم��ز 

منطقة نائية ذات طبيعة 

كما  ووع�����رة،  ق��ا���س��ي��ة 

التي  ال�سامة  للمادة  يرمز 

عن  ل��ل��دف��اع  ت�ستخدم 

النف�س وملحاربة يد الغدر.

• التنني:
 يرمز اإىل القوة وال�سيطرة، 

اىل  يرمز  الأحمر  واللهب 

غزارة النريان.

• الرادار: 
اإىل  يرمز 

الأج��واء  حماية  يف  الأ�سا�سية  الكتيبة  مهمة 

العدو  عن  املبكر  والإن���ذار  والبحث  اللبنانية 

اجلوي وتدمريه.

• الن�شر:
نحو  بعزم  يقود  فهو  الطريان  عامل  اإىل  يرمز 

على  وينق�س  مهاراته  و�سقل  اأهدافه  حتقيق 

العلم واملعرفة وينهل منهما.

• الكتاب:
يرمز اىل متابعة العلم واملعرفة على ال�سعيدين 

الأر�سي واجلوي.

• الطوافة:
يتم  ال��ذي��ن  والفنيني  ال��ط��ي��اري��ن  اىل  ت��رم��ز 

تخريجهم من املدر�سة.

  

• الطائرة والكرة الأر�شية: 
ترمز الطائرة الع�سكرية 

اجلو  عتاد  م�سلحة  اإىل 

كامل  على  تبحث  التي 

لتاأمني  الر�سية  الكرة 

الدعم اللوج�ستي للقوات 

اجلوية.





اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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اجتماع ثالثي يف الناقورة 

بحث يف اخلروقات 

الإ�سرائيلية

الناقورة  راأ���س  يف  ثالثي  اجتماع  عقد 

املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قّوات  قائد  برئا�سة 

بورتولنو،  لوت�سيانو  اجل��رال  لبنان  يف 

اللبناين  اجلي�س  �سباط  من  وفد  وح�سور 

اللبنانية  احلكومة  ق  من�سّ برئا�سة 

الركن حممد  العميد  القوات  لدى هذه 

جانبيه. ونوق�ست يف الجتماع موا�سيع 

واحلوادث   1701 القرار  بتطبيق  متعّلقة 

منطقة  يف  الأخ��رة  الفرتة  يف  احلا�سلة 

جنوب الليطاين.

وع��ر���س ال��وف��د ال��ل��ب��ن��اين اخل��روق��ات 

واجلوّية،  والبحرّية  الربّية  الإ�سرائيلية 

»�سرورة  و�سّدد على  فوًرا،  بوقفها  وطالب 

التي  باملناطق  خا�سة  ترتيبات  و�سع 

حتّفظ عليها لبنان يف العام 2000، وذلك 

اإىل ال�سيادة اللبنانية«،  بانتظار عودتها 

كما �سّدد على »�سرورة معاجلة احلوادث 

امليدانية، واإن كانت ب�سيطة ملنعها من 

كما  كبرة  بحوادث  والت�سّبب  التطّور 

ح�سل يف العدي�سة يف الثالث من �سهر اآب 

.»2010

على  بورتولنو  لوت�سيانو  اجلرال  و�سّدد 

»�سرورة ا�ستخدام اآلية التن�سيق والرتباط 

مع قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، 

واإفادة هذه القّوات ب�سكل م�سبق عن اأيِّ 

ن�ساط بالقرب من اخلط الأزرق«. و�سّجع 

ترتيبات  اإىل  ل  التو�سّ على  اجلانبني 

يف  عملية  خطوات  لتحقيق  ميدانّية 

على  حفاًظا  وذلك   ،1701 القرار  تطبيق 

قوات  عمليات  منطقة  يف  ال�ستقرار 

الأزرق،  اخلط  اإىل  و�سوًل  املتحدة  الأمم 

يف  امل��ت��وّت��رة  الأو���س��اع  ظ��ّل  يف  ا  خ�سو�سً

منطقة  يف  �سّيما  ل  املحيطة،  املناطق 

اجلولن.

تكرمي املقدم الفرن�سي موران

اجلانب  متثيل  املكّلف  موران  جروم  الفرن�سي  املقدم  عمل  انتهاء  ملنا�سبة 

الألغام  الإقليمية لنزع  املدر�سة  والتدريب يف  الإن�ساء  الفرن�سي يف مو�سوع متابعة 

يف  بالألغام  املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  اأقام  لبنان،  يف  اإن�سانية  لأهداف 

ثكنة �سكري غامن – الفيا�سية حفل تبادل اأنخاب تكرميًيا له بح�سور العميد 

الركن حممد جانبيه نائب رئي�س الأركان للعمليات بالوكالة ممثاًل العماد 

وامللحق  القيادة  �سباط  من  وعدد  املذكور  املركز  و�سباط  ورئي�س  اجلي�س،  قائد 

به  املحتفى  جانبيه  الركن  العميد  �سّلم  حيث  لبنان،  يف  الفرن�سي  الع�سكري 

�سعار اجلي�س التذكاري مع براءته.

ت�سّلم هبة 

يابانية

بلدة  يف  اأق��ي��م 

حفل  زغ���ري���ن 

معدات  ت�سليم 

ل��ن��زع الأل���غ���ام 

كهبة  مقّدمة 

م���ن ال�����س��ف��ارة 

ال����ي����اب����ان����ي����ة 

ج��م��ع��ي��ة  اإىل 

امل�ساعدات الدامناركية )DCA( العاملة حتت اإ�سراف املركز اللبناين لالأعمال 

املتعّلقة بالألغام، والتي يقوم اأحد فرقها بتنظيف حقل األغام يف البلدة املذكورة، 

وفد  راأ�س  على   Seiichi Otsuka ال�سيد  لبنان  يف  الياباين  ال�سفر  بح�سور  وذلك 

 Iztok من ال�سفارة والعميد الركن ح�سن فقيه رئي�س املركز بالوكالة، وال�سيد

Hocevar مدير اجلمعية املذكورة.



الفّيا�سية  يف  بالألغام  املتعلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز  زار 

يرافقه  الأوروب��ي،  الربملان  يف  النائب   David Sassoli ال�سيد 

جاكوب  مارغريت  وال�سيدة  مو�سى  مي�سال  اللبناين  النائب 

ومرا�سم  الأوروب��ي  الحت��اد  بعثة  يف  ال�سيا�سية  ال�سوؤون  م�سوؤولة 

جمل�س النواب.

كما زار املركز ال�سيد Stephen Wayne Robinson خبر 

راأ�س  الأحمر على  لل�سليب  الدولية  اللجنة  يف  الأ�سلحة  تلّوث 

قة  وفد من اللجنة، وال�سيدة Tamar Szeps – Znaider من�سّ

برنامج لبنان لدى جمعّية امل�ساعدات الكن�سّية الدامناركّية 

 Marc العقيد  اإىل  بالإ�سافة  ال��دامن��ارك،  م��ن   )DCA(

Steinar Essen مدير  Boileau من قوات اليونيفيل، وال�سيد 
ق�سم العمليات الإن�سانية لإزالة الألغام لدى جمعية امل�ساعدات 

العميد  املركز  رئي�س  ورّح��ب   ،)NPA( الروجية  ال�سعبية 

واأطلعهم على عمل املركز  اإيلي نا�سيف بالزائرين،  الركن 

ومراحل تنفيذ الربنامج اللبناين لالأعمال املتعلقة بالألغام.

جي�شنا
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متابعة دولية 

لنزع الألغام



الطبابة  رئي�س  �سرحال  اأب��و  مي�سال  الإداري  العميد  رع��ى 

حفل  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  الع�سكرية 

افتتاح خمترب لّلغة الفرن�سية مقّدم هبة من قبل �سركة توتال 

الفرن�سية، بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية يف لبنان.

اأقيم الحتفال يف مبنى الطبابة الع�سكرية – بدارو، وح�سره 

ممثل �سركة توتال ال�سيد اآلن من�سور، وعدد من اأع�ساء ال�سفارة 

ومن �سباط اجلي�س.

وقد األقى العميد الإداري اأبو �سرحال كلمة، اأ�سار فيها اإىل اأن 

هذا املخترب و�سائر املختربات املماثلة املوجودة يف اجلي�س، اإمنا 

بني  الثقايف  بالتعاون  ُقدًما  للدفع  امل�سرتكة  الإرادة  عن  تعرّب 

ا يف جمال  اجلي�سني ال�سديقني، والتعاون القائم بينهما، خ�سو�سً

التدريب.

من جهته، األقى ال�سيد من�سور كلمة باملنا�سبة، اأّكد فيها 

ا يف املجال  عزم ال�سركة على تعزيز التعاون مع اجلي�س، خ�سو�سً

الثقايف، انطالًقا من اأهمية احلفاظ على العالقات التاريخية 

التي جتمع ال�سعبني ال�سديقني.
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عتاد �سيني للجي�ش

اللوج�ستي،  ال��ل��واء  ق��ي��ادة  يف  ج��رى 

الأ�سلحة  من  كمّية  ت�سّلم  احتفال 

ال�سلطات  من  هبة  مقّدمة  والذخائر 

ال�سينّية اإىل اجلي�س اللبناين.

الأركان  رئي�س  نائب  الحتفال  ح�سر 

مانويل  ال��رك��ن  العميد  للتجهيز 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  كرجيان 

ج���ان ق��ه��وج��ي، و���س��ف��ر ج��م��ه��وري��ة 

 Jiang ال�سيد  لبنان  يف  ال�سعبية  ال�سني 

وامللحق   Jiang
ال���ع�������س���ك���ري 

 Yang ال��ع��ق��ي��د 

واأع�������س���اء   Jun
م���ن ال�����س��ف��ارة، 

ع��دد  ج��ان��ب  اإىل 

العميد  تال  وللمنا�سبة،  ال�سباط.  من 

�سكر  ك��ت��اب  ك��رج��ي��ان  ال��رك��ن 

لل�سفر  و�سّلم��ه  قهوج��ي  العماد  با�سم 

 Jun وللعقيد  له  ق��ّدم  كم��ا   ،Jiang
�سك��ر  ع��رب��������ون  ت��ذك��ارًي��������ا  درًع����ا 

وتقدي��ر.

افتتاح خمترب لّلغة الفرن�سية يف الطبابة الع�سكرّية

ثياب وجتهيزات مدر�سّية 

 CIMIC من

ملواطنني يف طرابل�ش واجلنوب

 ،)cimic( املدين   – الع�سكري  التعاون  برنامج  اإطار  يف 

من  وحدات  قامت  الأمركّية  الدفاع  وزارة  من  املدعوم 

اجلي�س بتوزيع نحو 6000 قطعة من الألب�سة على املواطنني 

اأخرى  – طرابل�س، كما وّزعت وحدات  التبانة  يف منطقة 

جتهيزات مدر�سية على مدار�س ر�سمية يف بلدات كفر�سوبا 

واملاري ومرج الزهور.



املجوقل  الفوج  ثكنة  يف  اأقيم 

دورة  تخريج  احتفال  غو�سطا،  يف 

املجوقل اخلام�سة ع�سرة با�سم الرقيب اأول ال�سهيد حممد نا�سر 

الفوج،  ع�سكريي  جانب  اإىل  �سفوفها  يف  ت�سّم  والتي  الدين، 

عدًدا من الع�سكريني ال�سودانيني املتدّربني.

ح�سر الحتفال قائد الفوج العقيد الركن جان نهرا ممثاًل 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، ووفد ع�سكري من القوات 

امل�سّلحة ال�سودانية، و�سخ�سيات ر�سمّية واجتماعّية، وعدد من 

ال�سباط وذوو الع�سكريني املتخّرجني.

الزهر  من  اإكليل  و�سع  وبعد 

األقى  الفوج،  �سهداء  ن�سب  على 

»بجهود  فيها  ن��ّوه  باملنا�سبة  كلمة  نهرا  الركن  العقيد 

املدّربني، وكفاءة عنا�سر الدورة«، م�سدًدا على »اأهمية التدريب 

النوعي الذي تتلقاه الوحدات اخلا�سة يف اجلي�س جلعلها اأكرث 

فعالية وقدرة على تنفيذ املهّمات ال�ستثنائية«.

ال�سهادات للمتخّرجني، وتقدمي درع  ويف اخلتام، مّت ت�سليم 

ع�سكري  عر�س  جرى  كما  ال�سهيد،  عائلة  اإىل  تذكاري 

�ساركت فيه الوحدات املتخّرجة.

القّوات اخلا�سة يف حامات، بتخريج  احتفلت قيادة مدر�سة 

حملت  والتي  مغوار،  لتن�سئة  واخلم�سني  ال�خام�سة  ال��دورة 

الحتفال  ح�سر  طبيخ.  اأحمد  ال�سهيد  املغوار  النقيب  ا�سم 

قائد اجلي�س  فادي خمول ممثاًل  الركن  العقيد  املدر�سة  قائد 

جانب  اإىل  ال�سباط  من  كبر  وع��دد  قهوجي،  جان  العماد 

اأع�ساء فريقي التدريب الأمركي والربيطاين، وذوو املتخّرجني 

ومدعّوون.

فيها  نّوه  باملنا�سبة،  الركن خمول كلمة  العقيد  األقى  وقد 

خ�سعتم  »لقد  قاله:  ومّما  املدّربني،  وبجهود  ال��دورة  مب�ستوى 

خالل هذه الدورة لأهّم نوع من اأنواع 

فتمّر�ستم  اخلا�سة،  الوحدات  تدريب 

وعلى  التدريب  هذا  لكّن  جاأ�س،  ورباطة  و�سجاعة  بحرفية 

اأهمّيته، ل يكتمل ويحّقق اأهدافه املن�سودة اإّل اإذا اقرتن دائًما 

امل�سوؤوليات  ج�سامة  وبوعيكم  اجلندية،  ر�سالة  بالتزامكم 

والت�سحيات امللقاة على عاتق كّل واحد منكم، فقدركم 

الأمل  لتزرعوا  احلياة،  و�سغف  العي�س  مبباهج  ت�سّحوا  اأن 

والطماأنينة يف نفو�س اأبناء الوطن جميًعا«.

الدورة  ال�سهادات للمتخّرجني، وتقدمي درع  ثم جرى ت�سليم 

ا ع�سكرًيا  اإىل عائلة ال�سهيد، ونّفذت الوحدات املتخّرجة عر�سً

ومتارين قتالية متنّوعة.

جي�شنا

العدد 102363/362

تخريج دورة »تن�سئة مغوار«

... ودورة »جموقل« �سّمت �سودانّيني



مع  بال�سرتاك  البحرية  القّوات  نّفذت 

القوات  البحر،  مغاوير  فوج  من:  وح��دات 

اإطار  يف  العاملة  البحرية  والقّوة  الع�سكرية  الطبابة  اجلوية، 

القّوات الدولية، مناورة بحث واإنقاذ يف البقعة البحرية املقابلة 

الفاعل  للتدّخل  رفع م�ستوى اجلهوزية  بغية  ل�ساحل طربجا، 

خالل الأحداث الطارئة يف البحر.
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مناورات ومتارين

يف اإطار خطة التدريب النوعي التي و�سعتها القيادة للتاأكد من جهوزّية 

والفاعل يف خمتلف  ال�سريع  للتدخل  وا�ستعدادها  الع�سكرية،  الوحدات 

الظروف القتالية، نّفذت عّدة مناورات ومتارين تكتّية ح�سرها عدد من 

اإىل  امل�ستقّلة،  والأفواج  الكربى  الوحدات  وقادة  القيادة  يف  ال�سباط  كبار 

جانب عدد من املدعّوين وفرق التدريب الأمريكّية. 

• بحث وانقاذ:

نّفذت • مناورة العاقورة: ال��ع��اق��ورة،  ج��رود  منطقة  يف 

املدّرعات  املغاوير،  اأفواج:  من  وحدات 

الأول، املدفعية الثاين، الهند�سة، امل�ساد للدروع والقّوات اجلوية، 

اإرهابّية  جمموعات  مهاجمة  فر�سّية  حول  قتالية  مناورة 

منت�سرة يف اجلرود، وحتاول التمدد اىل البلدات والقرى املجاورة.

وط��ائ��رات  وق��ت��ال  نقل  ط��واف��ات  امل��ن��اورة  يف  �ساركت  وق��د 

الثقيلة  باملدفعية  رمايات  خاللها  وا�ستخدمت  ا�ستطالع، 

اإىل  اإ�سافة  اأر���س،  جو–  و�سواريخ  للدروع  امل�سادة  وال�سواريخ 

كا�سحات  ا�ستخدام  مّت  كما  واخلفيفة.  املتو�سطة  الأ�سلحة 

األغام لتنظيف البقع امل�سبوهة، وتنفيذ عمليات اإخالء طّبي 

من حقل املعركة. 

:Aconit الفرن�سية  الفرقاطة  • متارين م�سرتكة مع 
نّف�ذت  لبنان،   Aconit الفرن�سية  الفرقاطة  زي��ارة  ملنا�سبة 

من  جمموعات  مع  بال�سرتاك  البحرية  القوات  من  وحدات 

الفرقاطة املذكورة، متارين بحرية قبالة مرفاأ بروت، �سملت 

عمليات غط�س وتفتي�س �سفن م�سبوهة، وذلك يف اإطار التعاون 

الع�سكري بني اجلي�سني اللبناين والفرن�سي. 

ح�سر التمارين عدد من �سباط اجلي�س وقّوات الأمم املتحدة 

املوؤقتة يف لبنان.



جي�شنا

العدد 104363/362

خمّيم تدريبي 

 جلمعية اأن�سار الوطن

يف لواء امل�ساة العا�سر

جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

اأن�سار  جمعّية  نّظمت  قهوجي، 

امل�ساة  ل��واء  مع  بال�سرتاك  الوطن 

حدث  منطقة  يف  خمّيًما  العا�سر 

ا. اجلّبة، �سارك فيه حواىل 250 �سخ�سً

ا�ستهلت ن�ساطات املخّيم بلقاء مع 

بامل�ساركني  رّحب  الذي  اللواء  قائد 

اجلي�س  »ث��ك��ن��ات  اأن  م���وؤك���ًدا 

ومراكزه هي لكل اللبنانيني«. ويف 

حني تعّرف النا�سطون اإىل هيكلية 

وتدريباته،  ومهّماته  وتنظيمه  اللواء 

اأع��م��ال  اإىل  الع�سكريون  ت��ع��ّرف 

اجلمعية ون�ساطاتها.

والع�سكريون  النا�سطون  ون��ّف��ذ 

يف  و�سباًقا  كلم(   10( �سر  مترين 

اإىل  بالإ�سافة  م��رًتا(،   150( الرك�س 

�سباق دراجات هوائية )2 كلم(.

ح�سره  باحتفال  املخّيم  واختتم 

الركن  العميد  اجلي�س  قائد  ممثل 

امليداليات  �سّلم  الذي  �سالمة  يو�سف 

يف  الفائزين  للنا�سطني  والكوؤو�س 

توّجه  كلمة  األقى  ثم  ال�سباقني، 

اإىل  اإك��ب��ار  بتحية  م�ستهلها  يف 

رئي�س  احل��اج،  مي�سال  ال�سّيد  روح 

زرع  ال��ذي  ال��وط��ن،  اأن�سار  جمعّية 

حمّبة  اأغ��را���س  الآخ��ري��ن  نفو�س  يف 

املثال  مقّدًما  جلي�سه،  والوفاء  الوطن 

واملثمر. اجل���اد  ال��وط��ن��ي  العمل   يف 

على  م�ست  �سنة  �سبعون  واأ���س��اف: 

تزال  ل  والأم��ان��ة  اجلي�س،  تاأ�سي�س 

اأ�سداء  رجال  ي�سونها  اأمينة،  اأي��ٍد  يف 

حماية  على  والوطن  الله  عاهدوا 

ما  اأّن  العيون  ن�سب  وا�سعني  لبنان، 

اأراده الأجداد والآباء دونه الكثر من 

الت�سحيات والدماء...
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ميدالية ال�سفينة ال�سراعية للتلميذ ال�سابط البحري طارق الها�سم

البحري  ال�����س��اب��ط  التلميذ  ن���ال 

»ال�سفينة  ميدالية  الها�سم  ط��ارق 

 »Gorch Fock Medal – ال�سراعية

التن�سئة  دورة  يف  الأوىل  باملرتبة  لفوزه 

الكّلية  يف  تابعها  التي  البحرية 

البحرية الأملانية.

وللمنا�سبة اأقيم احتفال يف الكّلية 

التلميذ  خالله  ت�سّلم  امل��ذك��ورة، 

يف  وذل��ك  ميدالية  الها�سم  ال�سابط 

جمهورية  من  ال���دورة  رف��اق  ح�سور 

اأملانيا ومن دول خمتلفة.
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دكتوراه يف الآداب

للموؤهل اأول عماد غريل

حاز املوؤهل اأول عماد غريل من لواء امل�ساة احلادي ع�سر دكتوراه 

يف الآداب من جامعة بروت العربية.

دبلوم 

درا�سات 

عليا يف 

 التاريخ

للموؤهل اأول 

بهاء هاين

اإجازة فنية 

 يف املحا�سبة

للرقيب 

جهاد الثوم

نال املوؤهل اأول بهاء هاين دبلوم درا�سات عليا 

يف التاريخ احلديث واملعا�سر من كلية الآداب 

والعلوم الإن�سانية يف اجلامعة اللبنانية.

حاز الرقيب جهاد الثوم من اللواء اللوج�ستي 

اإجازة فنّية يف املراجعة واخلربة يف املحا�سبة من 

املديرية العامة للتعليم املهني والتقني.







البقاع

يف عملية اأمنية نوعية، �سبطت دورية 

 ،)2015/7/15( املخابرات  ملديرية  تابعة 

 Flying نوع  تهريب طائرة من  عملية 

موجودين  م�سّلحني  مل�سلحة   ،Cam
على احلدود ال�سرقية، بهدف ا�ستعمالها 

للجي�س  مواقع  على  �س  جت�سّ اأعمال  يف 

التحقيقات  ب��و���س��رت  وق��د  ال��ل��ب��ن��اين. 

والأ�سخا�س  الطائرة  بيع  م�سدر  لتحديد 

املتوّرطني يف العملية.

ال�سادر  البيان  واأ�سارت قيادة اجلي�س يف 

»تنّبه  اأنها  اإىل  املو�سوع  ح��ول  عنها 

ببيع  يقومون  الذين  والأف��راد  املوؤ�س�سات 

التاأكد  �سرورة  اإىل  الطائرات،  هذه  مثل 

ال�ستعمال،  ووجهة  امل�سرتين  هوية  من 

الذين ميلكون  الأ�سخا�س  كما دعت 

وجوب  اإىل  الطائرات  من  النوع  ه��ذا 

تراخي�س  على  القيادة  من  ال�ستح�سال 

هذا  وجهة  كانت  اأًيا  ا�ستعمالها،  قبل 

ال�ستعمال، وذلك حتت طائلة امل�سوؤولية 

ومنًعا لتورطهم يف اأعمال اإرهابية«.

نفذت  وحميطها،  بريتال  بلدة  ويف 

وا�سعة  ده��م  عمليات  اجلي�س  ق��وى 

مطلوبني  ع��ن  ب��ح��ًث��ا   )2015/8/7(

توقيف  من  خاللها  متّكنت  للعدالة، 

منها،  خمتلفة،  بجرائم  مطلوبني  �ستة 

واأعمال  ال�سالح،  بقوة  احتجاز مواطنني 

نار  واإطالق  و�سرقة  و�سلب  بالأمن  خمّلة 

خمتلفة.  اأوق��ات  يف  حربية  اأ�سلحة  من 

و�سبطت خالل عمليات الدهم كمية 

من الأ�سلحة احلربية والذخائر اخلفيفة، 

روفر«  »راجن  نوع  م�سروقة  جيب  و�سيارة 

اإىل  بالإ�سافة  املال،  من  مبلغ  بداخلها 

الال�سلكية  الت�سال  اأجهزة  من  عدد 

الع�سكرية  الأم��ت��ع��ة  م��ن  وك��م��ي��ة 

املتنوعة.

وق���د ت��ع��ّر���س��ت ه���ذه ال��ق��وى يف اأث��ن��اء 

قبل  نار من  اإطالق  اإىل  تنفيذ مهمتها 

م�سّلحني، فرّدت على م�سادر النار باملثل 

�سفوف  يف  اإ�سابات  ت�سجيل  دون  من 

الع�سكريني.

ك��م��ا اأوق��ف��ت ق���وى اجل��ي�����س خ��الل 

عمليات دهم نّفذتها بتواريخ خمتلفة، 

الدين،  ع��ز  خالد  ح�سني  اللبنانيني: 

�سفيق  جعفر  �ساهني،  حممد  ح�سن 

احلاج ح�سن، �سادي حممد خر كرنبي 

من  املطلوبني  من  العديد  جانب  اإىل 

بعالقتهم  لال�ستباه  ال�سورية  التابعية 

البع�س  وم�ساركة  اإرهابية،  بتنظيمات 

اجلي�س  م��راك��ز  مهاجمة  يف  منهم 

خالل اأحداث عر�سال يف العام املن�سرم.

اجلي�س  قوة من  اأوقفت  يف 2015/8/7، 

امل��واط��ن  بعلبك   – ب��ري��ت��ال  حملة  يف 

فرحات علي فرحان ا�سماعيل املطلوب 

العام  خالل  اأ�سخا�س  احتجاز  بجرائم 

2014 بقوة ال�سالح، وامل�ساركة يف اأعمال 

اإرهابية و�سرقة، واإطالق النار من اأ�سلحة 

حربية، و�سبطت بحوزته بندقية حربية 

الذخائر  ا وكمية من  وم�سد�سً  M4 نوع 

اخلفيفة.

واأعلنت مديرية التوجيه يف بيان لحق 

مديرية  اأّن   ،2015/8/11 بتاريخ  اأ�سدرته 

فرحات  امل��وق��وف  اأح��ال��ت  امل��خ��اب��رات 

ا�سماعيل على الق�ساء املخت�س، لنتمائه 

بعمليات  تقوم  م�سّلحة  جمموعة  اإىل 

خطف بقوة ال�سالح مقابل فدية مالية، 

و�سام  ال�سيديل  خطف  عملية  ومنها 

اخلطيب.

ب��ال���س��رتاك مع  امل��وق��وف  ق��ام  كما 

اآخرين، باقتحام م�ست�سفى دار احلكمة 

و�سلب �سالح عائد لع�سكريني مكلفني 

املوقوفني  م��ن  اجل��رح��ى  اأح��د  بحرا�سة 

اخلطرين وحتريره بقوة ال�سالح.

ا  اأي�سً مطلوب  ا�سماعيل  وامل��وق��وف 

بحقه  �سدرت  وق��د  توقيف  مبذكرات 

اإط��الق  يف  لتوّرطه  اأحكام  خال�سات 

النار على مراكز للجي�س وقوى الأمن يف 

منطقة بعلبك، وقيامه بعمليات تزوير 

وا�ستعمال املزور.

من  كمية  ب��ح��وزت��ه  �سبطت  وق���د 

الأ�سلحة والذخائر.

جبل لبنان

يف  التوجيه  مديرية  اأف��ادت  كذلك، 

اجلي�س  م��ن  ق��وة  ب��اأن  اأ���س��درت��ه،  بيان 

متكّنت بتاريخ 2015/8/7 من توقيف 

يف  زعيرت  ح�سني  منجد  الفار  املطلوب 

حملة الفنار – الزعيرتية.

املطلوبني  لئحة  يت�سّدر  زعيرت  واملدعو 

بالعديد من مذكرات التوقيف لإقدامه 

للجي�س  دوريات  على  النار  اإطالق  على 

ع�سكريني،  قتل  وحماولته  الأمن  وقوى 

يدوية  رمانات  رمي  على  ا  اأي�سً واإقدامه 

باجتاه  النار  واإط��الق  املنازل  بع�س  على 

عن  ف�ساًل  بع�سهم،  واإ�سابة  مواطنني 

يوميات 

اإعداد:اأمنية

نينا عقل خليل

العدد 108363/362

اإرهابيون 

ومطلوبون يف

قب�سة اجلي�ش

للمجموعات  ت�سّديه  اجلي�ش  يوا�سل  بينما 

تتابع  بعلبك،  وراأ�ش  عر�سال  جرود  يف  امل�سّلحة 

وحداته تعّقب الإرهابيني واملطلوبني اخلطرين.

ال�ستثنائية  تدابريها  الوحدات  توا�سل  كذلك، 

يف جمال حفظ الأمن.

يف ما يلي عر�ش لأبرز التطّورات الأمنية خالل 

�سهري متوز والن�سف الأول من اآب.



قيامه برتويج املخدرات وتعاطيها.

ال�سمال

وحدات  كّثفت  ال�سمال،  منطقة  يف 

اإجراءاتها الأمنية امل�سددة للحّد  اجلي�س 

القانون  عن  اخلارجني  حتركات  من 

 ،2015/7/30 وبتاريخ  بالأمن.  واملخّلني 

اأعلنت  بياًنا  التوجيه  مديرية  اأ�سدرت 

فيه اأن قوة من اجلي�س دهمت اأماكن 

مطلوبني يف حملة الزاهرية – طرابل�س، 

حممود  عبدالله  اللبنانيني  واأوق��ف��ت 

اأحمد  وعلي  ع���زام،  و�سقيقه  م�سعود 

كما  العبيد.  اأح��م��د  وع���دي  ال��ع��ب��دو 

البنادق  من  كمّية  بحوزتهم  �سبطت 

والذخائر  والأ�سلحة  احلربية  وامل�سد�سات 

والأعتدة الع�سكرية.

اأوقفت  طرابل�س،   – التبانة  حملة  ويف 

اأحمد  اأمر  املدعو   )2015/7/10( القوى 

من�سور املطلوب توقيفه لنتمائه اإىل اأحد 

يف  اأوقفت  كما  الإرهابية،  التنظيمات 

حملتي البح�سا�س والزاهرية، ويف مناطق 

من  العديد  وط��ورزا،  والكورة،  اأك��روم، 

على  العتداء  يف  مل�ساركتهم  ال�سوريني 

عنا�سر اجلي�س يف الأحداث الأخرة التي 

جرت يف بلدة عر�سال، اأو لتجوالهم داخل 

الأرا�سي اللبنانية من دون اأوراق ثبوتية.

اأحيلوا على الق�ساء

اأحالت مديرية املخابرات )2015/7/31( 

املوقوف  اللبناين  املخت�س،  الق�ساء  على 

با�سم  امل��ع��روف  العجمي،  قا�سم  خالد 

»خالد رحومة«، وامللقب ب�»اأبي م�سعب« 

اللبناين«،  عائ�سة  و»اأب��و  املجد«  و»اأب��و 

اىل  لنتمائه  اأوق���ف  ق��د  ك��ان  وال���ذي 

العام  منذ  وتوّرطه  اإرهابية  تنظيمات 

2012 مع جمموعة 

امل����وق����وف م����راد 

حمزة، يف التح�سر 

اأع��م��ال  لتنفيذ 

ولتعاونه  اأم��ن��ي��ة، 

م����ع اإره���اب���ي���ني 

داخ��ل  مطلوبني 

اإطار  يف  وخارجها،  اللبنانية  الأرا���س��ي 

بتنظيم  املرتبط  الن�سر«  »ب�سائر  تنظيم 

ال��ل��ه ع����زام«. وك��ان  »ك��ت��ائ��ب عبد 

بالتنظيم  ر�سمًيا  التحق  قد  امل��وق��وف 

خالله  من  وخطط   ،2013 اآذار  يف  الأخر 

ل���س��ت��ه��داف ���س��ج��ن روم��ي��ة وخ��ط��ف 

اإره��اب��ي��ني  حت��ري��ر  بغية  ع�سكريني 

املدعو  التحق  نف�سه  العام  ويف  موقوفني. 

�سمن  ال��ن�����س��رة«  ب�»جبهة  العجمي 

اأبو »دجانة  جمموعة »املرابطون« باإمرة 

قام  التي  املعارك  يف  و�سارك  احلم�سي« 

بها التنظيم.

��ا  وب��ال��ت��ح��ق��ي��ق م��ع��ه، اع����رتف اأي�����سً

خطف  بعمليات  للقيام  بالتخطيط 

احل�سول  وحماولة  مالية،  فدية  مقابل 

على جواز �سفر مزّور للمغادرة اإىل خارج 

لبنان، اإىل اأن مّت ر�سده وتوقيفه.

يف ال�سياق نف�سه، اأحالت املديرية على 

حممد  امل��واط��ن   )2015/8/8( الق�ساء 

جمموعة  اىل  لنتمائه  ���س��ادق،  ط��الل 

على  وا�ستح�ساله  م�سّلحة،  اإرهابية 

�سم�سية  �سورة  يحمل  لبناين،  �سفر  جواز 

بركات،  ابراهيم  امل��وق��وف  لالإرهابي 

وذلك بغية ت�سهيل حركة هذا الأخر 

قبل توقيفه من قبل املديرية.

يف  التوجيه  مديرية  اأف��ادت  كذلك، 

باأنه   2015/8/10 بتاريخ  اأ�سدرته  بيان 

توافرت  �سابقة  معلومات  على  »بناًء 

عبد  املدعو  قيام  عن  املخابرات  ملديرية 

اأثناء  يف  ال��ك��ي��الين،  ط��ارق  الرحمن 

انتحاريني  بتجنيد  اخل��ارج،  يف  وج��وده 

املدعو  اأوقف  اإرهابية،  عمليات  لتنفيذ 

الكيالين فور عودته اإىل لبنان، واأخ�سع 

بانتمائه  اع���رتف  حيث  للتحقيق، 

من�سور  اأ�سامة  الإره��اب��ي  جمموعة  اىل 

على  العتداءات  يف  معها  وم�ساركته 

مراكز اجلي�س التي ح�سلت يف طرابل�س.

و�سادي  ب��در  ب��الل  ب��اأن  اع��رتف  كما 

املولوي كّلفاه، خالل وجوده يف اخلارج، 

با�ستقطاب عدد من املطلوبني املراهقني 

انتحارية  عمليات  لتنفيذ  وجتنيدهم 

�سد مراكز اجلي�س وقوى الأمن الداخلي.

ثالثة  جتنيد  يف  امل��وق��وف  جن��ح  وق��د 

باأنهم  توقيفهم  بعد  اعرتفوا  لبنانيني، 

املر�سوم،  املخطط  تنفيذ  ب�سدد  كانوا 

الالزمة  الر�سد  بعمليات  قاموا  وباأنهم 

ل  اآخرين  مب�ساركة  وذل��ك  لتنفيذه، 

يزالون متوارين عن الأنظار.

اأح���ي���ل امل���وق���وف���ون ع��ل��ى ال��ق�����س��اء 

الع�سكري، فيما يجري العمل على ر�سد 

املتورطني الآخرين لتوقيفهم«.

توقيف ع�سابات خطف

ا  اأي�سً الأم���ن  على  احل��ف��اظ  اإط���ار  يف 

متّكنت  للعدالة،  مطلوبني  ومالحقة 

التق�سي  وبنتيجة  املخابرات،  مديرية 

والتحريات حول عملية خطف املواطن 

حممد عثمان اأبو جخ يف منطقة البقاع 

مكان  حتديد  من   ،2015/7/13 بتاريخ 

نّفذت  حيث  بريتال،  حملة  يف  وج��وده 

عن  اأ�سفرت  ده��م  عمليات  �سل�سلة 

حتريره م�ساء 2015/7/16.

لك�سف  معه  التحقيق  بو�سر  وق��د 

فيما  اخل��ط��ف،  عملية  م��الب�����س��ات 

لتوقيفهم. اخلاطفني  مالحقة   جتري 

املخابرات  مديرية  اأوق��ف��ت  ك��ذل��ك، 

ق�سي  ال�سوريني  من  كاًل   )2015/7/22(

احلمد،  في�سل  ويو�سف  ع��وي��ر،  مو�سى 

ال���زاي���دة،  ط��ه  ي��و���س��ف  والفل�سطيني 

لإقدامهم بتاريخ 2015/7/21، ويف حملة 

الطفل  خطف  على  الريا�سية  املدينة 

ال�سوري حمزة يا�سر هجاج، وقتله لحًقا 

بعد  ب�سامون  بلدة  خراج  يف  جثته  ورمي 

مّت  وق��د  مالية،  فدية  دف��ع  وال��ده  رف�س 

العثور على جثة الطفل يف املكان امل�سار 

اإليه، فيما ت�ستمر التحقيقات مع اأفراد 

الع�سابات باإ�سراف الق�ساء املخت�س.
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تدريب

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بومارون

العدد 112363/362

اإيطايل  فريق  �سور،  يف  ال�سّماعية  بلدة  يف 

مهمته  يوؤدي  فيما  اجلنوب  ب�سم�ش  ي�ستمتع 

اأن  متمنًيا  اللبناين،  اجلي�ش  مل�سلحة  التدريبية 

تظل العالقة را�سخة بني لبنان واإيطاليا.

هوؤلء  ملقابلة  جنوًبا  توّجهنا  بريوت  ومن 

وباأهله، وباملهمة  بلبنان  �سغفوا  الذين  اخلرباء 

التي يوؤدونها.

 فريق اإيطايل يدّرب يف اجلنوب

»�سرف لنا

اأن ن�سع خرباتنا 

يف ت�سّرف 

اجلي�ش اللبناين«

اإن�ساء املركز وجتهيزه

وزارت��ي  بني  تن�سيق  لقاءات  ع��دة  بعد 

القرار  والإيطالية، �سدر  اللبنانية  الدفاع 

والذي   )2014/6/16 )بتاريخ   3120 الرقم 

يف  موؤقت  تدريب  مركز  مبوجبه  اأن�سئ 

تدريب  فريق  باإ�سراف  ال�سّماعية  مركز 

مبا�سرة  يرتبط  املركز  عمل  اإي��ط��ايل. 

مبديرية التعليم، وقد مّت اختيار موقعه 

لتحقيق  املطلوبة  املوا�سفات  بح�سب 

اأف�سل النتائج من الدورات.

عن  حت��ّدث  الإيطالية  ال��وح��دة  قائد 

مراحله  وع��ن  تنفيذه،  واآل��ي��ة  امل�سروع 

ومدّربيه ونتائجه، قال: بداأنا العمل على 

املا�سي،  اآذار  يف  املركز  هذا  يف  التدريب 

وبتمويل  اأ�سخا�س.  ع�سرة  حواىل  وكنا 

من وزارة الدفاع الإيطالية، قمنا برتميم 

امل�ستلزمات  بكل  وجت��ه��ي��زه  املبنى 

امل��ط��ل��وب��ة، امل�����س��ت��ل��زم��ات احل��ي��ات��ي��ة 

ف��وب��الف��ون...(  باركيه،  )حمامات، 

والأجهزة التدريبية )طاولت، مكاتب، 

.)...LCD Projector ،White board
الأربعة،  املباين  ت�سّم  قائاًل:  واأ���س��اف 

املكاتب  الثكنة،  هذه  يف  لنا  التابعة 

و�سفوف  وامل��دّرب��ني  للم�سوؤولني  الإداري���ة 

ن�سعى  ونحن  وامل�ستودعات،  التدريب 

لتاأمني  الطاقة  لتوليد  حمطة  لإق��ام��ة 

احليوية  امل�ستلزمات  وكّل  الكهرباء، 

للوحدة.

الفريق  يتوىل  التدريبات،  اإىل  بالن�سبة 

�سني  متخ�سّ مدّربني  ا�ستقدام  الإيطايل 

امل�ستويات من معهد خا�س  اأعلى  على 

وفق  اختيارهم  يتم  وه��وؤلء  اإيطاليا.  يف 

الدورات ت�سمل  اأن  الدورة، علًما  مو�سوع 

من  اللبناين  اجلي�س  من  ع�سكريني 

ال��ق��ي��ادة  ت��خ��ت��اره��م  ال��رت��ب،  خمتلف 

تراوح  لالخت�سا�سات.  حاجتها  بح�سب 

اأ�سابيع،  و�ستة  اأ�سبوعني  بني  الدورة  مدة 

وت�سم نحو 25 متدرًبا، ويف نهايتها مينح 

الناجحون �سهادات.

امتحانات ونتائج باهرة

ي��و���س��ح رئ��ي�����س ال��ب��ع��ث��ة: ق��ب��ل ال��ب��دء 



ب��ال��ت��دري��ب، جن���ري ام��ت��ح��ان دخ���ول 

ون�ستخدم  م�ستواهم،  ملعرفة  للمتدربني 

يف المتحان املعاير املعتمدة يف تدريبات 

نهاية  وعند  ذات��ه��ا،  الإي��ط��ايل  اجلي�س 

ال��دورة  يف  امل�ساركون  يخ�سع  التدريب 

وع��م��ل��ّي(،  )ن��ظ��رّي  نهائي  لم��ت��ح��ان 

املعلومات. هذا  ا�ستيعابهم  ملعرفة مدى 

ال�سيء،  بع�س  قا�سًيا  يعترب  المتحان، 

نتائج  اللبنانيني حققوا  الطالب  لكّن 

باهرة اإذ بلغت ن�سبة النجاح 99 باملئة.

وعن اأنواع الدورات التدريبية واأماكن 

تنفيذها، يفيدنا اأحد اأع�ساء البعثة باأنه 

متعددة  جمالت  يف  تدريبات  تنفيذ  مت 

من  الوقاية  ال�سغب،  مكافحة  منها: 

اأ�سلحة الدمار ال�سامل، الإ�سعاف امليداين 

النف�سية،  العمليات  القتال،  اأثناء  يف 

مكافحة القن�س، التعاون الع�سكري – 

ويو�سح  القوى.  وحماية   ،CIMIC املدين 

يرتبط  ال��ت��دري��ب  اأم��اك��ن  حت��دي��د  اأن 

بنوعية الدرو�س على اأن يتّم �سمن قطاع 

جنوب الليطاين حيث تتمركز البعثة.

هذه البعثة �سغرة ن�سبًيا لكّنها فّعالة 

اأع�سائها،  اأح��د  يخربنا  ما  وف��ق  ج��ًدا، 

الثابتون  عديدها حواىل ع�سرين مدرًبا، 

فتتغر  ال��ب��اق��ون  اأم���ا  ع�����س��رة،  منهم 

اأعدادهم بح�سب نوعية الدورات.

500 �ساعة تعليم خالل 6 اأ�سهر

قام  املا�سية،  ال�ستة  الأ���س��ه��ر  خ��الل 

املدّربون الإيطاليون بتنفيذ دورات مّدتها 

متدّرًبا   132 تابعها  تعليم  �ساعة   500

من  جندًيا(  و65  رتيًبا  و44  �سابًطا   13(

خمتلف قطع اجلي�س ووحداته. وقد اأتت 

التدريب  نوعية  جلهة  مميزة  النتائج 

التدريب  فريق  ب��ذل  حيث  وم�ستواه، 

ولوج�ستًيا  اأكادميًيا  جهًدا  املذكور 

وقدراتهم  الطالب  م�ستوى  لرفع  كبًرا 

الفكرية واجل�سدية.

ويف اخلتام قال رئي�س البعثة: اإّنه �سرف 

خربتنا  ون�سع  لبنان  يف  نكون  اأن  لنا 

بت�سّرف اجلي�س اللبناين، لأّن تاريًخا من 

العالقات يجمع بني لبنان واإيطاليا لي�س 

ا  اأي�سً بل  الدفاعية،  الناحية  من  فقط 

واإذا  والثقافية.  التاريخية  الناحية  من 

لتو�سيع  جاهزون  نحن  احلاجة،  دعت 

فنحن  وتطويرها،  وجتهيزاتنا  تدريباتنا 

اتفاقيتنا  اأن  يعني  م��ا  م��وؤّق��ت��ة،  بعثة 

تطلبه  ما  وفق  الآخر،  تلو  عاًما  تتجّدد 

وبح�سب  اللبنانية  الوطني  الدفاع  وزارة 

حاجة اجلي�س اللبناين.

113 العدد 363/362





اإعداد:

نينا عقل خليل

ذكراهم 

خالدة

115 العدد 363/362

وكان عيدهم نار وغار...
نار  عيدهم  ك��ان 

من  كوكبة  وغ��ار... 

والع�سكريني  ال�سباط 

على  املا�سي  العام  ا�ست�سهدوا  الأبطال 

يف  للعيد  اأن  ليثبتوا  اجلي�ش،  عيد  م�سارف 

قامو�سهم معاين ال�سرف والت�سحية والوفاء 

قبل اأي معنى اآخر.

وال�ساحات،  القلوب  يف  خالدة  ذكراهم 

والأول من اآب هذه ال�سنة كان مر�سوًدا يف 

معظم مفا�سله لهذه الذكرى.

الأمانة  حمل  يف  رفاقهم  ي�ستمر  وفيما 

وجبًل،  �ساحًل  املناطق  و�سائر  اجلرود  يف 

على  �سلوات  ورفعت  احتفالت  اأقيمت 

وليبقى  الوطن  ليبقى  ا�ست�سهدوا  من  ا�سم 

للبنانيني اأعياد وم�ساحات فرح.

»اأن�صار  جمعية  نّظمت 

ا يف بازيليك �صيدة لبنان - حري�صا لراحة اأنف�س  الوطن«، قدا�صً

وملنا�صبة  ال�صرف،  �صاحات  يف  �صقطوا  الذين  اجلي�س  �صهداء 

الذكرى ال�صنوية الأوىل للت�صدي للإرهاب يف عر�صال.

�صمري  املطران  البطريركي  النائب  الإلهية  الذبيحة  تراأ�س 

مظلوم، وعاونه الأبوان ايلي ن�صر 

وجان عقيقي، وتولت جوقة مزار 

نعمة  منال  بقيادة  لبنان  �صيدة 

خدمة القدا�س، يف ح�صور العميد 

الركن حممد رحال ممثًل قائد 

قهوجي  ج��ان  العماد  اجلي�س 

واجتماعّية،  واأمنّية  ر�صمّية  و�صخ�صّيات 

نادر  ال��وط��ن«  »اأن�صار  جمعية  ورئي�س 

حنينة، وعائلت الع�صكريني ال�صهداء، 

وح�صد كبري من الأهايل.

اإىل  عظته  يف  تطّرق  مظلوم  املطران 

الدوؤوب  بالعمل  م�صيًدا  ال�صهادة  عظمة 

واملجتمع  اجلي�س  ب��ني  التقارب  على 

ال�صحيحة،  الدميوقراطية  وبناء  املدين، 

البعيدة عن امل�صالح اخلا�صة وروح التفرقة 

الطائفية اأو املذهبية اأو الإيديولوجية والذي مثلته م�صرية 

اجلمعية.

قال  باملنا�صبة  كلمة  اجلي�س  قائد  ممثل  األ��ق��ى  ب���دوره، 

التي  الوطن«  »اأن�صار  قبل جمعية  فيها: »مببادرة طيبة من 

على  اليوم  نلتقي  اجلي�س،  مع  الدائم  ت�صامنها  على  عّودتنا 

والإميان،  املحبة  بنور  امل�صرق  ال�صرح  هذا  ال�صهادة، يف  تقدي�س 

وا�صرتجاع ما تت�صمن من معاين ال�صجاعة والبطولة والت�صحية 

الأجداد  اأراده  كما  الوطن،  هذا  بقاء  �صبيل  يف  اللحمدودة، 

للت�صحية  اإّن  م�صتقًل.  �صيًدا  حًرا  نحن،  نريده  وكما  والآباء، 

التي  البطولية  املوقعات  الأبرار يف  �صهداوؤنا  بذلها  التي  الق�صوى 

نحو عام يف  قبل  الإرهابية،  التنظيمات  �صد  اجلي�س  خا�صها 

على  اجلي�س  قدرة  تاأكيد  يف  الكبري  الأثر  عر�صال،  منطقة 

مواجهة ال�صدائد التي تع�صف بالوطن، هذه القدرة التي اأثبتها 

مواطنيهم  وكرامة  كرامتهم  على  حر�صوا  ميامني،  اأبطال 

وراأوا انها ت�صتحق اأغلى ما يكون األ وهي احلياة...«.



عائلة ال�سهيد

وحي  من  كلمات  الحتفال  تخلل 

الأوىل  الكلمة  وك��ان��ت  املنا�صبة. 

ملدينة  الإمنائي  الثقايف  املجل�س  لرئي�س 

بريوت حممد اأحمد خمتار العا�صي الذي 

والقا�صم  احلامي  هو  اجلي�س  »اأن  اعترب 

امل�صرتك... واجلامع امل�صرتك«.

�صناء اجلمل  ال�صهيد  األقت عقيلة  ثم 

احل�صور،  ف�صكرت  العائلة،  كلمة 

اجلمل  ن��ور  »ت�صحيات  اأن  واأك����دت 

ورفاقه لن تذهب هدًرا، وبدماء 

لبنان  انت�صر  ال�صهداء 

على املوؤامرات«.

وق����ال����ت: اإن��ه��ا 

م�صيئة الأقدار التي تتلعب بنا تلعب 

لقد  فتفرقها.  اخلريف  ب���اأوراق  الريح 

ل  حيث  اإىل  والعز  املجد  رياح  حملتك 

اخللد  جنان  اإىل  حزن،  ول  اأمل  ول  وجع 

بذلوا  الذين  ال�صهداء  رفاقك  مع  لتهناأ 

الروح لت�صلم اأرواح الآخرين...

يخلط  مل  ال��ذي  الوحيد  كنت  رمب��ا 

وبني  الع�صكرية  الوطنية  واجباته  بني 

واجباته العائلية امياًنا منه باأن العائلة 

عائلة  رب��ى  فمن  ال��وط��ن،  اأ�صا�س  ه��ي 

متما�صًكا.  وط��ًن��ا  رب��ى  متما�صكة 

ويف  عائلتك  يف  املقدم  نعم  كنت  لقد 

الوطن، وحني خرّيت بني الوطن والعائلة 

فماتت  الق�صم،  واخرتت  الوطن  اخرتت 

ذكراهم 

خالدة

�ساحة يف بريوت 

 على ا�سم

العقيد ال�سهيد 

نور الدين اجلمل

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

ال�سنوية  الذكرى  وملنا�سبة  قهوجي، 

املغوار  العقيد  ل�ست�سهاد  الأوىل 

الت�سّدي  اأثناء  يف  اجلمل  الدين  نور 

احتفال  اأقيم  عر�سال،  يف  للإرهاب 

لوحة  عن  ال�ستارة  خلله  اأزيحت 

ا�سمه  اأطلق  الذي  لل�سهيد  تذكارية 

عبد  جلامع  املقابلة  ال�ساحة  على 

النا�سر يف منطقة كورني�ش املزرعة.

حوري  عمار  النائب  احلفل  ح�سر 

ممثًل الرئي�ش �سعد احلريري، العميد 

اجلي�ش  قائد  ممثًل  العط�سان  اأ�سامة 

و�سخ�سيات  قهوجي،  جان  العماد 

�سيا�سية  وف��ع��ال��ّي��ات  ر�سمّية 

وع�سكرية  واقت�سادية  واجتماعية 

وعدد  ال�سهيد  عائلة  اإىل  وريا�سية، 

ال�سلح  ورف��اق  ال�سباط  من  كبري 

�سعبية. ووفود 

املوتى  وحلن  الوطني  الن�سيد  بعد 

اجلي�ش،  مو�سيقى  فرقة  عزفتهما 

�سهداء  اأرواح  عن  �سمت  ودقيقة 

اجلي�ش اللبناين، عر�ش فيلم وثائقي 

الدين  نور  املغوار  ال�سهيد  حياة  عن 

ومناقبيته  امليدانية  واإجنازاته  اجلمل 

عن  ال�ستارة  اأزيحت  ثّم  الع�سكرية. 

اإكليلني  التذكاري ومّت و�سع  الن�سب 

من الزهر با�سم قائد اجلي�ش 

وب��ا���س��م رئ��ي�����ش 

املجل�ش البلدي يف 

بريوت.
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الأنانية الفردية، كربنا بك وكرب بك 

الوطن...

عائلتك  به  ت�صعر  ما  قائلة:  وتابعت 

الع�صكريني  من  دربك  رفاق  به  ي�صعر 

الذين كنت ترعاهم رعايتك لأولدك، 

احلياة،  لهم  لتوؤمن  ا�صت�صهدت  لقد 

اأمام  مي�صي  ال��ذي  القائد  نعم  فكنت 

الأوامر  ي�صدر  الذي  ل  املعركة  يف  جنوده 

اجلي�س  ولكل  لك  فتحية  بعد.  عن 

وكاأين  وجنوًدا،  و�صباًطا  قيادة  اللبناين 

ينادي  عليائك  م��ن  �صوتك  اأ���ص��م��ع 

وراء  يتوحد  باأن  ال�صعب  وكل  ال�صعب، 

جي�صه، اأمام املخاطر التي حتف بنا من 

كل جانب...

بلدية بريوت

رئي�س  حمد  ب��لل  ال��دك��ت��ور  واأل��ق��ى 

ممثل  فيها  حّيا  كلمة  بريوت  بلدية 

البطل  ال�صهيد  وعائلة  اجلي�س  قائد 

وقال:  بريوت  يف  البلدي  املجل�س  واأع�صاء 

اجلي�س  عيد  البطل،  اأيها  عيدك  »يف 

امليامني،  ال��غ��ّر  الأب��ط��ال  ك��ل  نتذكر 

اأرواح  واإىل  الطاهرة  روحك  اإىل  ونتوّجه 

بالتحية  اللبناين  اجلي�س  �صهداء  كل 

قوة  هم  ال�صهداء  فالأبطال  الدائمة، 

العنفوان  رمز  الزكية  ودماوؤهم  الأر���س 

وا�صت�صهادهم �صهادة للحق والعتدال يف 

وجه كل تطرف وا�صتبداد«.

�صاحة  لفتتاح  اليوم  »احتفالنا  وقال: 

الدين  نور  املغوار  العقيد  ال�صهيد  با�صم 

يف  البلدي  املجل�س  م��ن  ب��ق��رار  اجلمل 

مدينة بريوت واإزاحة ال�صتارة عن الن�صب 

التذكاري، لي�س �صاعة للحزن بل �صاعة 

للتاريخ الذي يوؤرخ ماآثر ال�صرفاء ومواقف 

الأبطال الذين وقفوا يف اللحظة احلرجة 

كي يقولوا لن ينك�صر وطن فيه رجال 

ك�صهيدنا نور الدين اجلمل«. 

قيادة اجلي�ش

كلمة  األقى  ال��ذي  عط�صان  العميد 

ال��ع��م��اد ج��ان قهوجي  اجل��ي�����س  ق��ائ��د 

على  ت�صاوم  ل  اجلي�س  قيادة  اأن  اأك��د 

النور  هي  ال��دم��اء  وه��ذه  ال�صهداء  دم��اء 

وك�صر كل  لبنان  �صماء  يف  �صطع  الذي 

الذي  الكتاب  ن�س  تل  ثم  امل��وؤام��رات. 

وّجهه قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

اإىل رئي�س بلدية بريوت والذي اأعرب فيه 

للمبادرة  والمتنان  ال�صكر  خال�س  عن 

الكرمية.

ويف اخلتام �صكر �صقيق ال�صهيد العميد 

»من  وق���ال:  احل�صور،  اجلمل  حممود 

الله  عاهدوا  ما  �صدقوا  رج��اٌل  املوؤمنني 

عليه فمنهم من ق�صى نحبه ومنهم من 

ينتظر وما بدلوا تبديًل. هنيًئا لك اأيها 

كبرٌي  عليائك.  يف  خلودك  ال�صهيد، 

اجلنة  يف  درجات  اأعلى  ترّبعك  يف  اأنت 

وال�صديقني.  والأولياء  الر�صل  جانب  اإىل 

ا�صت�صهادك  لأنه يف  نور  يا  نبكيك  لن 

تبداأ حياة اخللود. اأمل نتعلم اأن ال�صهيد 

يعي�س يوم مماته«.

ي�صعنا  ل  اليوم  واأ�صاف: »يف ختام هذا 

نتقدم  اأن  اإل  ال�صهيد  واآل  كعائلة 

على  اجلي�س  لقيادة  اجلزيل  بال�صكر 

والأفراد  ولل�صباط  املنا�صبة  هذه  رعايتها 

يف  امل�صتمرة  ت�صحياتهم  على  كافة 

الذود عن تراب الوطن وحدوده.

�صاهم  م��ن  لكل  اجل��زي��ل  ال�صكر 

الكبري  العمل  ه��ذا  اإجن���از  يف  و�صاعد 

اإكراًما ل�صهيد الوطن«.

تقديرية  درًع��ا  القائد  ممثل  ق��ّدم  ثم 

لأ�صرة ال�صهيد.
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ال�سهيد داين حرب العقيد  …وقدا�ش لراحة نف�ش 

جوزف  داين  العقيد  ا�صت�صهاد  على  �صنة  مرور  مبنا�صبة 

اأقيم يف كاتدرائية مار جرج�س يف بريوت، قدا�س  حرب، 

عن راحة نف�صه، تراأ�صه مطران بريوت للموارنة بول�س مطر 

الكهنة. من  ولفيف  اخل��وري  طانيو�س  املطران   وعاونه 

القيادات  وممّثلو  ر�صمّية  �صخ�صيات  القدا�س  ح�صر 

وعائلة  الجتماعية،  والهيئات  والع�صكرية  الأمنية 

والع�صكريني. وال��رت��ب��اء  ال�صباط  م��ن  ورف��اق��ه   ال�صهيد 

من  ر�صولية  ب��رك��ة  مطر  امل��ط��ران  ت��ل  الإجن��ي��ل،  بعد 

الراعي،  بطر�س  ب�صارة  مار  الكاردينال  املاروين  البطريرك 

واأ�صقائه  ووالدته  وطفليه  ال�صهيد  لزوجة  موا�صاته  ت�صمنت 

�صهادة  ت�صّمنت  كما  اجلي�س.  ولقيادة  ذويهم،  و�صائر 

ب�»احلبيب داين املخل�س واملتفاين يف اخلدمة...«.

ث����م األ����ق����ى امل����ط����ران م���ط���ر ع���ظ���ة اع���ت���رب ف��ي��ه��ا 

ال��ق�����ص��وى  ����ص���ه���ادت���ه  ه����و  اجل���ي�������س«  »ع���ي���د  اأن 

 وا���ص��ت��ع��داده ل��ل��ذود ع��ن ك��رام��ة ال��وط��ن و���ص��ي��ادت��ه...

واجلي�س  الوطن،  �صيادة  دون  من  لنا  كرامة  »ل  وق��ال: 

اإن�صان  كل  كرامة  ويوؤمن  وي�صونها  ال�صيادة  هذه  يحمي 

لذلك جي�صنا عزيز علينا  التاريخ،  واأمام  نف�صه  اأمام  منا 

الفداء،  اأما  قلبنا.  يف  نحفظها  اأمثولة  هذه  الوطن،  مثل 

من  م��ا  ق��ال  عندما  قيمته  ي�صوع  ال��رب  عّلمنا  فقد 

عن  فداء  نف�صه  الإن�صان  يبذل  اأن  هذا.  من  اأعظم  حب 

اأحبائ�ه«.

واأ�صاف: »الوطن يفتدى لأنه مقد�س، فهو ذاتنا الكلية 

وم�صتقبًل،  وحا�صًرا  ما�صًيا  اجلماعية  نحن  هو  و�صرفنا، 

هذا  والأحبة،  الأولد  يفتدى  كما  العائلة،  تفتدى  كما 

الوطن يفتدى، ونحن نحّيي كل اإن�صان يدخل يف اجلي�س 

يقبل  اأنه  دخوله  مبجرد  يعلن  لأنه  الع�صكرية،  والقوى 

املوت فداء عن وطنه. وعندما ي�صل اإىل قمة الفداء، ي�صل 

اإىل قمة احلب...«.

مت�صّرعني  القدا�س،  نوايا  ورواد  ريان  الفقيد  ولدا  واألقى 

الأب��رار  بني  به  يفخران  ال��ذي  والدهما  ليكون  الله  اإىل 

والقدي�صني.

توجهت  كلمة  اإليانور  الفقيد  اأرملة  األقت  كذلك، 

وزوج��ة  �صهيد  اأم  ك��ل  اإىل  والتعزية  بال�صكر  فيها 

�ص��هيد...

قيادة  الع�صكرية  للموؤ�ص�صة  التحيات  »اأ�صمى  واأ�صافت: 

فيها  جندي  كل  زال  ما  والتي  واأف���راًدا،  ورتباَء  و�صباًطا 

التي  ال�صهادة  وروح  والعطاء  البذل  اإرادة  نف�صه  يف  يحمل 

حملها داين ب�صهادته، ونخ�س بالذكر قائد هذه املوؤ�ص�صة 

العماد جان قهوجي...«.
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ا لراحة نف�ش الرائد ال�سهيد داين خريالله ...واأي�سً

الرائد  ا�صت�صهاد  على  �صنة  مرور  ذكرى  مبنا�صبة 

داين خريالله يف معركة عر�صال، اأقامت عائلته يف 

مار  نف�صه يف كني�صة  لراحة  ا  قدا�صً اآب،  الأول من 

قائد  العماد  ممثل  بح�صور  الرمانة  عني  جرج�س- 

التدخل  فوج  وقائد  ابراهيم،  العميد هرني  اجلي�س 

وقائده  خمي�س،  رام��ز  الركن  العميد  اخلام�س 

ال�صابق العميد الركن ح�صيب عبده، اإىل عدد من �صباطه ورفاق دورة ال�صهيد. كما �صارك يف الذكرى النائب قا�صم 

ها�صم، ورئي�س بلدية ال�صياح- عني الرمانة الأ�صتاذ اإدمون غاريو�س وح�صد من اأبناء املنطقة.

الكلية  واأّيامه يف  الع�صكرية  املوؤ�ص�صة  �صفوف  اإىل  ان�صمامه  منذ  ال�صهيد  ق�صري عن حياة  بفيلم  القّدا�س  ا�صُتِهّل 

احلربية، وتدّرجه وخدمته و�صفاته، و�صوًل اإىل ا�صت�صهاده.

ميزات  عن  عظته  يف  وحتّدث  ال�صبعني،  بعيده  اجلي�س  هّناأ  الذي  خملوف  �صليم  الأب  الإلهية  بالذبيحة  احتفل 

ال�صهيد، ثّم توّجه اإليه قائًل: »اأخاطبك اليوم يا داين بعد �صنة على ا�صت�صهادك لأخربك اأّن �صيًئا مل يتغرّي. فهذا 

النخبة«.  اأ�صماء �صباٍب هم  ال�صرفاء  ال�صهداء  لتزيد لئحة  باأرواحهم  زالوا يفدونه  واأبطاله ما  الوطن ما زال يف خطر، 

زالوا ي�صقطون يومًيا على مذبح  الذين �صقطوا وما  ال�صهداء  ال�صهيد وكل عائلت  اإىل عائلة  كما توّجه بالتعزية 

هذا الوطن.

يف ختام القّدا�س، اأزيح ال�صتار عن ن�صٍب ديني قّدمته عائلة ال�صهيد للكني�صة وفاًء لروحه، حتى يذكره اجلميع 

البلدية، وجلنة وقف رعية مار  ورئي�س  التقديرّية لكل من ممثل قائد اجلي�س،  الدروع  يف �صلواتهم. كما قّدمت 

ميخائيل - ال�صياح، والأب �صليم خملوف، واملهند�س مي�صال الغ�صني الذي �صّمم الن�صب ونّفذه.

وبدوره قّدم قائد فوج التدخل اخلام�س درًعا تذكارًيا من الفوج لعائلة ال�صهيد.

اإعداد: ندين البلعة خريالله







وّدعت قيادة اجلي�س وحملة اخلندق الغميق يف بريوت، الرائد 

ال�صهيد ربيع جميل كحيل الذي ا�صت�صهد بتاريخ 2015/7/29، 

على  املجرمني  اأح��د  اإق��دام  ج��راء  من  خطرية  بجروح  متاأثًرا 

اإطلق النار باجتاهه، يف اأثناء مروره يف منطقة بدادون بتاريخ 

.2015/7/26

اأّدت  ال�صهيد كحيل مباأمت مهيب، حيث  الرائد  �صّيع  وقد 

اإخ��راج  لدى  اللزمة  التكرمي  مرا�صم  اجلي�س  من  وح��دات 

وجرى  ب��دارو،  يف  املركزي  الع�صكري  امل�صت�صفى  من  جثمانه 

تقليده اأو�صمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�صكري من الدرجة 

الف�صية.

على  ال�صلة  اأقيمت  الغميق،  اخلندق  حملة  ح�صينية  ويف 

الوطني  الدفاع  وزير  الطاهر، يف ح�صور ممثل  ال�صهيد  جثمان 

�صمري  الأ����ص���ت���اذ 

م���ق���ب���ل وق���ائ���د 

اجل��ي�����س ال��ع��م��اد 

ج�����ان ق��ه��وج��ي 

ال��ع��م��ي��د اأ���ص��ام��ة 

ال����ع����ط���������ص����ان 

و�صخ�صيات ر�صمية ووطنية ورفاق ال�صلح والأهايل.

وبعد تقليده اأو�صمة احلرب واجلرحى والتقدير الع�صكري من 

فيها: قال  كلمة  العط�صان  العميد  األقى  الف�صية،   الدرجة 

�صابًطا من  احلزين،  اليوم  ن�صّيع يف هذا  ومرارة،  اأ�صًى  »بكل 

يد  على  ي�صت�صهد  اأن  الظروف  �صاءت  اجلي�س،  �صباط  خرية 

اآثمة جمرمة يف الداخل، فيما كان طوال حياته الع�صكرية، 

الإ�صرائيلي  العدو  مواجهة  يف  �صهيد  م�صروع  نف�صه  يح�صب 

مواطنيه  واأمن  و�صيادته  الوطن  حيا�س  عن  دفاًعا  والإرهاب، 

جميًعا. ت�صهد على ذلك املعارك البطولية التي خا�صها ورفاقه 

�صّد التنظيمات الإرهابية يف اأكرث من زمان ومكان، مظهًرا 

�صجاعة فائقة، وا�صتعداًدا دائًما للت�صحية بالغايل والنفي�س يف 

�صبيل اإجناز مهّماته على اأكمل وجه«.

اأمنلة  واأ�صاف: »اإن قيادة اجلي�س وكعادتها، لن تفّرط قيد 

اجلرمية  و�صتتابع  كان،  موقع  اأي  يف  اجلي�س  �صهداء  بدماء 

النكراء، حتى توقيف القاتل، واإحالته على الق�صاء لتحقيق 

العدالة كاملة من دون نق�صان، فل تهاون مع اأي معتد على 

بقعة من  اأي  الأبرياء يف  املواطنني  واأفراده، كما على  اجلي�س 

بقاع الوطن«.

ال�صهيد بالقول: »لقد افتقدناك �صابًطا ع�صامًيا  اإىل  وتوّجه 

م�صتقيًما كحد ال�صيف، متمّيًزا بالن�صباط واملناقبّية ودماثة 

وتقدير  ب��اح��رتام  يحظى  �صلح،  رفيق  افتقدناك  اخللق. 

احلدود،  اأق�صى  اإىل  املهمات  تنفيذ  يف  يندفع  كّل من حوله، 

ويتحّمل ال�صعاب وامل�صّقات برحابة �صدر. افتقدناك ابن عائلة 

واأن�صاأتهم على  الأبناء  اأجنبت خرية  املنبت،  اأ�صيلة  كرمية، 

ك بالقيم والف�صائل احلميدة«. حمبة اجلي�س والوطن والتم�صّ

ويف ما يلي نبذة عن حياة الرائد كحيل:

- من مواليد 1971/9/14 يف بريوت.

- تطّوع يف الكلّية احلربّية ب�صفة تلميذ �صابط اعتباًرا من 

.1993/1/4

- من عداد فوج التدخل اخلام�س.

- رّقي اإىل رتبة ملزم اعتباًرا من 1996/8/1، وتدّرج يف الرتقية 

�شهدا�ؤنا

العدد 122363/362

قيادة اجلي�س

 يف وداع الرائد ال�صهيد ربيع كحيل

�سنتابع اجلرمية النكراء حتى حتقيق العدالة
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حتى رتبة رائد اعتباًرا من 2010/7/1.

- حائز:

ية. • و�صام التقدير الع�صكري من الدرجة الف�صّ
• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة.
• و�صام ال�صتحقاق اللبناين من الدرجة الثانية.

• و�صام الأرز الوطني من رتبة فار�س.
• تنويه العماد قائد اجلي�س خم�س مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س �صبع ع�صرة مّرة.
• تهنئة رئي�س الأركان.

• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
• تهنئة قائد منطقة.
• تهنئة قائد كّلية.

• تهنئة قائد مع�صكر.
• تهنئة قائد لواء �صبع مّرات.

• تهنئة قائد فوج مّرتني.
• تهنئة قائد كتيبة.
- متاأهل وله ولد واحد.

- تابع عّدة دورات درا�صية يف الداخل واخلارج.

- رّقي اإىل رتبة اأعلى بعد ال�صت�صهاد، ومنح و�صام احلرب، و�صام 

اجلرحى وو�صام التقدير الع�صكري وتنويه العماد قائد اجلي�س.

قائد اجلي�ش يزور

عائلة الرائد ال�سهيد كحيل معزًيا

عائلة  اأف��راد  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  زار 

الرائد ال�صهيد ربيع كحيل، يف ح�صينّية حملة اخلندق 

لهم،  التعزية  واج��ب  ق��ّدم  حيث  ب��ريوت،  يف  الغميق 

واأّكد  الع�صكرية.  وم�صريته  ال�صهيد  مبناقبية  منّوًها 

خلل الزيارة »اإ�صرار اجلي�س على متابعة ق�صّيته حتى 

توقيف املجرم واإحالته على الق�صاء املخت�س«.

 ا�ست�سهاد املجّند املمّددة خدماته

اأحمد عبد الرزاق حبل�ش

امل��م��ّددة  امل��ج��ّن��د  ا�صت�صهد 

ال��رزاق  عبد  اأحمد  خدماته 

 2015/7/30 بتاريخ  حبل�س 

ب��واج��ب��ه  ق��ي��ام��ه  اأث���ن���اء  يف 

الع�صكري.

اجلي�س  قيادة  �صّيعت  وق��د 

واأبناء بلدة البح�صة – عكار 

التكرمي  مرا�صم  له  اأجريت  حيث  ال�صهيد،  املجّند 

ومّت  احل��ك��وم��ي،  ال��ب��رتون  م�صت�صفى  اأم���ام  ال��لزم��ة 

الع�صكري  والتقدير  واجلرحى  احلرب  اأو�صمة  تقليده 

من الدرجة الربونزية، يف ح�صور الأهايل ورفاق ال�صلح. 

العقيد  فيه  �صارك  م��اأمت  يف  ال��رثى  ال�صهيد  ووري  وق��د 

توفيق يزبك ممثًل وزير الدفاع الوطني الأ�صتاذ �صمري 

له  وكانت  قهوجي،  العماد جان  اجلي�س  وقائد  مقبل 

كلمة باملنا�صبة، نّوه فيها مبزايا ال�صهيد الع�صكرية 

والأخلقية، وبالتزامه الواجب الع�صكري.

ويف ما يلي نبذة عن حياة ال�صهيد:

- من مواليد 1993/7/7 يف ذوق احل�صنية – عكار.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2013/5/21.

- من عداد مديرية املخابرات.

- عازب.

و�صام  ومنح  ال�صت�صهاد،  بعد  اأعلى  رتبة  اإىل  رّقي   -

احلرب، و�صام اجلرحى وو�صام التقدير الع�صكري وتنويه 

قائد اجلي�س.





وتر�صيخ  اللحمة  بناء  يف  ي�صاهم  ال��ذي 

الوحدة ومبادئ العي�س امل�صرتك.

كي ل تتكرر التجارب الأليمة

ويت�صاءل م�صّره: كيف نبني ال�صتقرار 

وال�صلم الأهلي الثابت ون�صمن دور لبنان 

الأجيال  اىل  بالن�صبة  ا  خ�صو�صً ور�صالته 

لبنان  التي �صهدها  اإن احلروب  القادمة؟ 

لكّن  ب�صدمة،  عاي�صوها  من  اأ�صابت 

اجلي�س  دور  وعيهم  عززت  ال�صدمة  هذه 

اأما  وال�صتقرار.  الأهلي  لل�صلم  كحاٍم 

بالن�صبة اىل �صباب اليوم واأبنائهم فلي�س 

لن  حدث  ما  اأن  توؤّكد  �صمانة  لدينا 

يتكرر، فما العمل؟

ويتابع: ل بّد من بناء الذاكرة لتح�صني 

التجارب  تعود  ل  لكي  ال�صباب  جيل 

الأليمة. والذاكرة ل تتكون فقط عرب 

ما  ع��ادة  وتعليمه...  التاريخ  كتب 

التاريخية من  الإن�صان ذاكرته  ي�صتقي 

حميطه ومن الأحداث. ويف لبنان لدينا 

التاريخ املكتوب يف الكتب  فجوة بني 

يجب  بالتايل  املعيو�صة،  الذاكرة  وبني 

علم  ينق�صنا  الث��ن��ني.  بني  الهوة  ردم 

التي  هي  اجلماعية  الذاكرة  الذاكرة. 

حتمي �صوي�صرا اليوم. فتاريخها يعك�س 

الت�صامن  وف��وائ��د  ال��ن��زاع��ات  كلفة 

وخطورة التدخلت اخلارجية. وي�صيف: اجلي�س معني مبا�صرة 

انطلًقا  م�صرتكة  جماعية  ذاك��رة  وببناء  الأهلي  بال�صلم 

ت�صّم عدًدا  الع�صكرية  فاملوؤ�ص�صة  الرتبوي.  التوجيهي  دوره  من 

وبالتايل  والطوائف،  املناطق  املواطنني من جميع  كبرًيا من 

املدنية.  الثقافة  يف  ورائدة  مميزة  مناذج  اإنتاج  ت�صتطيع  فهي 

الإف�صاح  يجب  مروية،  غري  لكّنها  غنية  جتارب  وللجي�س 

وت�صحيات  لّلبنانني،  جماعية  ذاكرة  بناء  يف  لت�صاهم  عنها 

اجلي�س و�صهدائه جزء اأ�صا�صي من هذه الذاكرة.

فقط  يكون  ل  اجلي�س  �صهداء  تكرمي  م�صّره:  يقول  واخرًيا 

بالحتفالت، بل يجب اأن يتعداه اإىل ت�صريح يعلنه املواطنون 

ب�صوت واحد: »جي�صنا هو دفاعنا«، ل �صّيما بعد ما عا�صه من 

تنتقل  اأن  وهذه يجب  الأهلي.  ال�صلم  معاناة وجتارب حلماية 

اأن يعود نظام خدمة العلم،  ا  اأي�صً اإىل الأجيال القادمة. يجب 

واأن ي�صار اإىل اإجراء درا�صات واأبحاث تن�صر من خللها خربات 

واأن  والوفاء،  والت�صحية  والدماء  بامل�صاعب  املحفوفة  اجلي�س 

تخّلد يف متاحف للذاكرة.

اجلي�ش يف املجتمع املتعدد

العديدة  درا�صاته  من خلل 

كباحث وكاأ�صتاذ جامعي، 

يوؤكد الدكتور اأنطوان م�صّره 

الد�صتوري،  املجل�س  يف  )ع�صو 

الأوني�صكو   كر�صي  ورئي�س 

ل��درا���ص��ة الأدي�����ان امل��ق��ارن��ة 

جامعة  يف  واحل��وار  والو�صاطة 

دور  اأهمية  يو�صف(  القدي�س 

املتعدد،  املجتمع  يف  اجلي�س 

كحاٍم لل�صلم الأهلي. ففي 

البنية  املتنوعة  املجتمعات 

واجلي�س  توحيدية،  عنا�صر  ثمة  الأهلية  باحلرب  وامل��ه��ّددة 

الجتماعي  الن�صيج  يكون  فلكي  العنا�صر.  هذه  اأهم  احد 

مواجهة  يف  عنه  الدفاع  يوؤمن  نظام  اإىل  يحتاج  متما�صًكا، 

اإىل تفكيكه. لذلك فاإن  التي تهدف  التدخلت اخلارجية 

املجتمعات  يف  الداخلية  واحل��رب  والتق�صيم  ال�صرذمة  اآليات 

املتنوعة، تبداأ ب�صّل اجلي�س الوطني حامي الوحدة.

ترتبط  ل  ولل�صتقرار  الهلي  لل�صلم  كحاٍم  اجلي�س  ووظيفة 

بها،  يتمتع  التي  ال��ردع  قوة  خلل  من  الأم��ن  بفر�صه  فقط 

كتج�صيد  املواطنني  اإدراك  يف  ميثله  ما  اإىل  تتعداها  واإمن��ا 

لفكرة النظام، واإىل اإ�صهامه يف عملية التن�صئة الجتماعية. 

فاملوؤ�ص�صة الع�صكرية متار�س عملية التن�صئة داخل �صفوفها، 

وتنقلها اإىل املجتمع عرب الع�صكريني واملجندين، وعرب و�صائل 

الإعلم.

العلم يف  ويذكر الدكتور م�صّره يف هذا الإطار جتربة خدمة 

لبنان، التي اعتمدت لفرتة، ثّم توقف العمل بها من دون ايجاد 

العلم  اإىل نظام خدمة  العودة  ال�صروري  اأنه من  يرى  بديل. وهو 

يف  ال�سهداء  ذكر  ويرتقي  واأنبلها،  الإن�سانية  امل�ساعر  باأ�سمى  الوطن  اأجل  من  ال�سهادة  ترتبط 

الوجدان اجلماعي اإىل مرتبة القدا�سة. لذلك تقام لتكرميهم الحتفالت وتخّلد ذكراهم الن�سب 

ال�سعائر،  باإقامة  فقط  يكون  ل  لل�سهداء  الفعلي  التكرمي  لكّن  لت�سحياتهم.  ت�سهد  التي  والتماثيل 

واإمنا بحفظ ت�سحياتهم من خلل روايتها وتناقلها من جيل اإىل جيل، لتكون عن�سًرا من عنا�سر 

حماية ال�ستقرار وال�سلم الأهلي، ومنع تكرار التجارب الأليمة.

من جيل 

اإعداد:اإىل جيل

روجينا ال�سختورة
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ن الوطن... وب�سهادتهم تبنى ذاكرة حت�سّ





ال�سني

حتتفل حكومة ال�صني وجي�صها بعيد 

�صنة.  كل  من  ايلول   30 يف  ال�صهداء 

لو�صع  اليوم  هذا  يف  املواطنون  ويحت�صد 

وتقدمي  ال�صهداء  قبور  الورود على  باقات 

حتية اإجلل اىل اأبطال البلد.

احلكوميون  امل�����ص��وؤول��ون  ي��زور  كما 

يف  ال�صعب  اأبطال  ن�صب  والع�صكريون 

القادة  يقف  حيث  امنني،  تيان  �صاحة 

الوطني  الن�صيد  عزف  يتم  فيما  بوقار 

يلي  احلا�صرين.  جميع  ين�صده  ال��ذي 

الن�صب  اأمام  الورود  اأكاليل  و�صع  ذلك 

بعد دقيقة �صمت تكرمًيا لأرواح اأبطال 

الأّمة. يف اليوم التايل، تقام الحتفالت 

يف كل اأرجاء ال�صني مع تنظيم عرو�س 

فيها  مبا  الرئي�صية  املدن  يف  ع�صكرية 

عر�س ممّيز يف العا�صمة بكني.

�صهداءها  ال�����ص��ني  ت��ك��ّرم  ك��ذل��ك 

يف  اآب.  م�ن  الأول  يف  اجلي�س  عيد  يف 

منت�زه  اإىل  اجل�نود  يذهب  الي�وم،  هذا 

الزهور  من  اأكاليل  وي�صعون  ال�صهداء 

ويتلو  �صهدائهم،  اإجن���ازات  لتكرمي 

القادة الوطنيون خطاب�ات يف كل اأرجاء 

البلد.

كما تقيم القوى املحلية والع�صكرية 

م�صرحية  ا  وعرو�صً �صحفية  م��وؤمت��رات 

اأف��راد  بني  والتوا�صل  التفاهم  لتعميق 

ال�صعب. 

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط
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من اأوروبا 

 اإىل اآ�صيا واأفريقيا

احتفاالت تكرمي ال�شهداء: 

قد يختلف ال�سكل 

اأما اجلوهر فواحد

قد تختلف طرق ا�ستذكار اجلنود ال�سهداء بني دولة واأخرى، ورّبا 

الثابت  اأن  اإّل  دولة،  كل  عادات  بح�سب  الإحتفال  طقو�ش  تتنّوع 

تكرمي  اإىل  ت�سعى  اأنها  التذكارية،  الحتفالت  جميع  يف  وامل�سرتك 

امل�سالح  فوق  بعطاءاتهم  وت�ساموا  اأنف�سهم،  جتاوزوا  الذين  اأولئك 

اأوطانهم  تنعم  كي  مواطنيهم  عن  فدية  اأرواحهم  فقّدموا  اخلا�سة، 

باحلّرية والأمن وال�ستقرار.

مون  بال�سلوات واأكاليل الورد والترّبعات والحتفالت الر�سمية يُكرَّ

كان  واإن  التكرمي  يف  احلق  كل  لهم  لأن  العامل،  دول  خمتلف  يف 

ا�ست�سهادهم بحد ذاته اأعظم تكرمي نالوه عن ا�ستحقاق وجدارة. 



اإيطاليا

ب�»عيد  اإي��ط��ال��ي��ا  حتتفل 

ال��وح��دة ال��وط��ن��ي��ة« و»ع��ي��د 

الرابع  يف  امل�صلحة«  القوات 

اإحياًء  ال��ث��اين،  ت�صرين  من 

لذكرى نهاية احلرب العاملية 

من  ال��ي��وم  ذل��ك  يف  الأوىل. 

»احلرب  انتهت   ،1918 العام 

اجلنود  دخول  مع  العظمى« 

ترنتو  مدينتي  اإىل  الإيطاليني 

ثلث  ح��وايل  بعد  وتريي�صتي 

�صنوات ون�صف من القتال.

الذين �صقطوا  يف تخليد ذكرى اجلنود 

رئي�س  ي�صع  الأم،  الوطن  عن  دف��اًع��ا 

الدفاع  وزير  برفقة  الإيطايل  اجلمهورية 

اجلندي  ق��رب  على  ال��غ��ار  م��ن  اإكليًل 

الن�صب  اأن  بالذكر،  اجلدير  املجهول. 

ق��رًبا  ي�صم  املجهول  باجلندي  اخل��ا���س 

احلرب  بعد  �صّيد  وقد  خالدة  �صعلة  مع 

روما،  اآلهة  متثال  حتت  الأوىل  العاملية 

بناًء على فكرة طرحها اجلرنال جوليو 

اجلندي  ج�صد  اخ��ت��ي��ار  ومت  دوه��ي��ت. 

املجهول يف العام 1921 من بني بقايا اأحد 

بالختيار  وقامت  جمهوًل.  ا  جنديًّ ع�صر 

ابنها  قتل  ام��راأة  وهي  برغاما�س،  ماريا 

الوحيد خلل احلرب العاملية الأوىل، ومل 

اجلندي  قبور  وحتتوي  جثته.  يعرثعلى 

بقايا  على  ع��ادة  اإيطاليا  يف  املجهول 

»ل  )اأو  الهوّية  جمهول  متوفٍّ  جندي 

على  حمفور  هو  كما  الله«  اإّل  يعرفه 

لتخليد  رم��ًزا  ذل��ك  ويعترب  احل��ج��ارة(. 

�صقطوا  اأينما  املجهولني  املوتى  ذك��رى 

خلل احلرب.

اإ�سبانيا 

يوم  يف  الإ�صباين  اجلي�س  بعيد  ُيحتفل 

وذلك  اأيار،   30 تاريخ  اىل  الأقرب  ال�صبت 

الثالث  ف��ردي��ن��ان��د  للملك  ت��ك��رمًي��ا 

وال��ذي  الع�صكرية،  باإجنازاته  املعروف 

ي�صادف ذكرى وفاته يف هذا التاريخ.

لي�س  اليوم  هذا  اأن  من  الرغم  وعلى 

ُيحتفل  عيد  اأّنه  اإّل  ر�صمّية،  عطلة  يوم 

الذي  فاحلدث  البلد.  اأرجاء  كل  يف  به 

يف  بحت  ع�صكري  با�صتعرا�س  ب���داأ 

ال�صنوات  مر  على  اأ�صبح   ،1978 العام 

ع�صكرّية  عرو�س  تتخّلله  ا  �صعبيًّ حدًثا 

وخطابات ر�صمّية واحتفالت. 

فنلندا

من  الثالث  الأح���د  يف  فنلندا  حتيي 

�صهر اأيار من كل عام ذكرى �صهدائها 

الذين �صقطوا يف حرب ا�صتقلل وطنهم 

�صقطوا  الذين  واجلنود   ،1917 العام  يف 

حفظ  ق��ّوات  �صمن  خدمتهم  اأثناء  يف 

ال�صلم خارج بلدهم. وتت�صّمن التقاليد 

تكرمي ال�صهداء من خلل زيارة املقابر 

راحة  عن  قدادي�س  اإقامة  بعد  املحّلية 

اأنف�صهم. كما تقام احتفالت حملّية 

اأرج���اء  خمتلف  يف  ل��ل��ذك��رى  اإح��ي��اًء 

فنلندا.

يف  ال�صهداء  ب��ذك��رى  الحتفال  يتم 

فنلندا منذ العام 1940 عندما اأمر بذلك 

املار�صال كارل غو�صتاف مانريهامي. وقد 

كمنا�صبة  العيد  هذا  احلكومة  اأقّرت 

وطنّية يف العام 1946.

اإيرلندا

يف اإيرلندا، تخّلد ذكرى الرجال والن�صاء 

ح��روب  يف  �صقطوا  ال��ذي��ن  الإي��رل��ن��دي��ني 

قّوات  �صمن  خدمتهم  خلل  اأو  �صابقة 

اإىل  الأقرب  الأحد  يوم  املتحدة، يف  الأمم 

الذكرى  وه��و  مت��وز،  من  ع�صر  احل��ادي 

ال�صنوّية للهدنة التي مت توقيعها يف العام 

معركة  مبوجبها  انتهت  والتي   1920

ال�صتقلل. 

يقام الحتفال املركزي باإحياء ذكرى 

كيلمنهام  م�صت�صفى  يف  ال�����ص��ه��داء 

رئي�س  وي��رتاأ���ص��ه  دب��ل��ن.  يف  امل��ل��ك��ي 

جمل�س  رئي�س  ح�صور  يف  اجلمهورّية 

الوزراء واأع�صاء من احلكومة، بالإ�صافة 

وجمل�س  الإيرلندي،  الربملان  اأع�صاء  اإىل 

وال�صلطة  الدبلوما�صي،  والكيان  الدولة، 

الق�صائية. كما ي�صارك يف الحتفالت 

اأقرباء قادة العام 1916، واأقرباء من �صقطوا 

املتحدة،  الأمم  م��ع  خدمتهم  خ��لل 

اإىل  ال�صمالية،  اإيرلندا  عن  وممثلون 

تت�صّمن  املجتمع  من  كبرية  �صريحة 

جنوًدا متقاعدين.

جمهورية كوريا

يف  �صهدائها  ذك���رى  ك��وري��ا  حتيي 

عطلة  يوم  وهو  حزيران،  من  ال�صاد�س 

ر�صمية يذكر من خلله ال�صعب جميع 

خلل  املا�صي  يف  حياتهم  خ�صروا  الذين 

الوطن،  عن  دف��اًع��ا  القتال  عمليات 

حم�����ص��وًرا  لي�س  ال��ت��ك��رمي  اأن  ع��ل��ًم��ا 

جميع  يطال  هو  واإمن��ا  بالع�صكريني، 

ون�صاء  رجال  من  الوطنيني«  »ال�صهداء 

نوافذ 
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قّدموا حياتهم من اأجل اإنقاذ بلدهم.

يرتاأ�صه  احتفال  يقام  املنا�صبة،  هذه  يف 

اجلدير  لكن  اجلنوبية،  كوريا  رئي�س 

بالذكر، اأن تكرمي ال�صهداء يف كوريا 

ي�صتمر  واإمنا  واحد،  يوم  على  يقت�صر  ل 

العلم  يرفع  حيث  حزيران،  �صهر  طوال 

عّدة  وتقام  ال�صهر،  هذا  يف  رفعة  ن�صف 

الع�صكري  ال�صعيدين  على  احتفالت 

واملدين. 

ماليزيا

 31 يف  املحاربني  بيوم  ماليزيا  حتتفل 

متوز من كل عام وهو يوم ممّيز تخّلد 

�صقطوا خلل  الذين  اجلنود  فيه ذكرى 

املاليزية.  وال��ط��وارئ  العامليتني  احلربني 

ا كل من خ�صروا  اأي�صً وي�صمل التكرمي 

حياتهم يف اخلدمة خلل تاريخ ماليزيا. 

منذ  التذكاري  باليوم  الحتفال  ب��داأ 

التاريخ  هذا  اختيار  مت  وقد   ،1963 العام 

لنهاية  ال�صنوية  ال��ذك��رى  ميّثل  لأن��ه 

الطوارئ املاليزية يف العام 1960.

خ���لل الح��ت��ف��ال، ي��ق��ام ع��ر���س يف 

ملبور،  ك��وال  و�صط  يف  الوطنية  ال�صاحة 

ورئي�س  يح�صره ملك ماليزيا وملكتها 

الوزراء ونائب رئي�س الوزراء.

اجلنود،  من  كلٌّ  العر�س  يف  ي�صارك 

وط��اق��م ال�����ص��رط��ة واجل��ي��و���س واجل��ن��ود 

اجلنود  اأحد  ويلقي  والقدامى.  ال�صابقني 

املواطنني  لتذكري  باملنا�صبة  ق�صيدًة 

بحياتهم  و�صّحوا  �صقطوا  الذين  باجلنود 

من اأجل البلد.

كبرًيا  عدًدا  الحتفال  هذا  ي�صتقطب 

من احل�صور يف كل عام، وي�صبح نقطة 

جذب لل�صياح. 

غانا

اجلنود  ذكرى  بتخليد  الحتفال  يتم 

ا�صتقلل غانا يف  اأجل  الذين قاتلوا من 

الثامن والع�صرين من ت�صرين الثاين من 

كل عام. ويقام الحتفال على مفرتق 

لهذه  تخ�صي�صها  مت  �صاحة  يف  ط��رق 

املنا�صبة.

�سريلنكا

تخّلد �صريلنكا ذكرى اأبطال احلرب 

وقوات  وال�صرطة،  امل�صّلحة،  القوات  من 

الدفاع املدين يف عّدة احتفالت.

فهي تكّرمهم يف ذكرى ال�صتقلل يف 

الرابع من �صباط، �صمن احتفال كبري 

يرعاه رئي�س اجلمهورية.

ع�صكرًيا  ا  عر�صً الحتفال  ويت�صّمن 

ال�صرف  �صيف  وي��ق��ف  ا.  ثقافيًّ واآخ���ر 

تدخل  تقديًرا عندما  الآخرين  وال�صيوف 

جمموعة من اأبطال احلرب املعّوقني اإىل 

العر�س.

جنودها  �صريلنكا  تكّرم  كذلك 

يف  اجلي�س  عيد  يف  ال�صهداء 

من  الأول  ت�صرين  من  العا�صر 

كل عام.

�س لتقدمي  فهذا العيد خم�صّ

ال�صجعان  للجنود  التحّية 

بحياتهم  ���ص��ّح��وا  ال���ذي���ن 

م���ن اأج����ل ح��م��اي��ة ال��ب��لد 

و�صكانها.

ا  يت�صمن عيد اجلي�س عر�صً

كتحّية  العلم  رفع  يتخّلله 

اإج�����لل لأب���ط���ال احل���رب. 

اأنا�صيد  اإلقاء  يتّم  ذلك،  اإىل 

و�صلوات حلماية اجلنود طوال 

الليل يف املعابد البوذية، ويلي 

ال�صباح  يف  ال�صدقات  توزيع  حفل  ذلك 

التايل. 

ال��ورود  من  اأكاليل  و�صع  يتم  كما 

ع��ل��ى ال��ن�����ص��ب ال��ت��ذك��ارّي��ة لأب��ط��ال 

امل�صلحة  القوات  من  ال�صهداء  احل��رب 

مب�صاركة اأفراد عائلتهم. وي�صبق عيد 

اجلي�س �صل�صلة من الطقو�س الدينية يف 

والهندو�صية  والإ�صلمية  البوذية  املعابد 

وامل�صيحية.

تانزانيا

الوطني«  البطل  »عيد  تانزانيا  حتيي 

يف اخلام�س والع�صرين من متوز، بح�صور 

قائد  ا  اأي�صً هو  الذي  جمهوريتها  رئي�س 

القوات امل�صّلحة. 

ر�صمّية،  عطلة  املنا�صبة  ه��ذه  تعترب 

وال�صلطات  اجلي�س  اإحيائها  يف  ي�صارك 

يكّرمون  حيث  وامل��واط��ن��ون،  املدنّية 

كّر�صوا  الذين  والن�صاء  الرجال  جميع 

على  واحلفاظ  البلد  لتحرير  حياتهم 

�صيادتها وحماية ال�صلم وحفظه اإ�صافة 

اأفريقيا  يف  وال�صلم  الأم��ن  حفظ  اإىل 

والعامل.

ا�صتعرا�س  عرب  البطل  بعيد  يحتفى 

حداد خا�س ت�صارك فيه وحدات ال�صعب 

وقوة  ال�صجن  وق��وة  وال�صرطة  الدفاعية 

الحتفال،  الوطنية. خلل هذا  اخلدمة 

التقليدية  الأ�صلحة  بو�صع  القادة  يقوم 



يف  الأبطال(  )قبور  »اأوه��ورو«  اأبراج  على 

يتلو  كما  وروفوما،  كاغريا  منطقتي 

رجال الدين ال�صلوات. 

الهند

ي�صّكل عيد اجلي�س يف الهند منا�صبة 

الع�صكريني  اإىل  اإج��لل  حتية  لتقدمي 

البلد  حلماية  بحياتهم  �صّحوا  الذين 

كانون   15 يف  بالعيد  يحتفل  وال�صعب. 

ت�صّلم  تاريخ  وهو  عام  كل  من  الثاين 

قيادة  كاريابا  امل�صري(  )ولحًقا  الفريق 

اجلرنال  من  الهندية  امل�صّلحة  القوات 

الربيطاين  القائد  بوت�صر  فران�صي�س  ال�صري 

الأخري للجي�س يف الهند يف العام 1949.

يحتفل بعيد اجلي�س عرب اإقامة عرو�س 

الحتفالت  م��ن  وغ��ريه��ا  ع�صكرية 

كما  نيودلهي  العا�صمة  يف  الع�صكرية 

يف كل املقرات املركزية. 

اإندوني�سيا

تاأ�ص�س اجلي�س الندوني�صي يف 5 ت�صرين 

الوقت  ذاك  ومنذ   ،1945 العام  من  الأول 

قيادة  مقر  يف  �صنوًيا  الح��ت��ف��ال  يقام 

جنود  مب�صاركة  الإندوني�صي  اجلي�س 

من كل قطع اجلي�س والقوات البحرية 

اجلوية.

جمهورية  رئي�س  الح��ت��ف��ال  يح�صر 

ا  اأي�صً لكونه  �صرف  ك�صيف  اإندوني�صيا 

قائد القوات امل�صّلحة الإندوني�صية، كما 

والبحرية  الربّية  القوى  �صباط من  يح�صر 

ال�صيوف  من  والعديد  اجلوية  وال��ق��وات 

البارزين.

احل����دث الأب������رز خ���لل ال��ن��ه��ار هو 

اإ�صافة  اجلنود  يقّدمه  الذي  ال�صتعرا�س 

اإىل ا�صتعرا�س الآليات امل�صّلحة والأ�صلحة 

واملروحيات الع�صكرية.

اأ�ستونيا

حديث  اأ�صتونيا  ا�صتقلل  تاريخ  يعترب 

فاإن  لذلك  �صنة(،   100 من  )اأق��ل  ا  ن�صبيًّ

هي  �صهدائها  ذك��رى  تخليد  تقاليد 

اإىل  يعود بع�صها  نوًعا ما، حيث  جديدة 

العام 2013 فقط.

اجلنود  ذك��رى  اإح��ي��اء  ط��رق  تختلف 

ال�صهداء يف اأ�صتونيا. فهناك اأوًل تكرمي 

ح�صب  كّل  ال��وح��دات،  به  تقوم  ف��ردّي 

احتفالت  ع���ادًة  وي�صمل  تقاليدها. 

املوتى« مب�صاركة  »يوم  تقام يف  م�صّغرة 

رفاق ال�صهداء يف ال�صلح.

هوؤلء  يزور  الظروف،  �صمحت  حال  ويف 

اأقربائهم. برفقة  ال�صهداء  رفاقهم   قبور 

وال�صهداء  اأما تكرمي املحاربني القدامى 

الأخوة يف ال�صلح فيتم يف »يوم القدامى« 

يف  الدفاع«  قوات  و»يوم  ني�صان  �صهر  يف 

ت�صرين الثاين.

اجلنود  جميع  م  ُيكرَّ ني�صان،   23 يف 

الذين قّدموا ت�صحيات للبلد. ويعترب هذا 

التقليد جديًدا ن�صبًيا حيث بداأ يف العام 

جرج�س  مار  عيد  اختيار  مت  وقد   ،2013

لت�صليط ال�صوء على دور القدامى. يف هذا 

اليوم، يتم الحتفال على م�صتوى الدولة 

واملنا�صبات  احلفلت  وتقام  باأ�صرها، 

قبل  ال��ب��لد  اأرج���اء  جميع  يف  اخل��ريي��ة 

من  الذكرى.  اإحياء  تاريخ  من  اأ�صابيع 

»نحن  حملة  الحتفال،  مظاهر  اأب��رز 

اآلف  بيع  خللها  يتم  التي  نحّيي!« 

ال��ورود  باأ�صكال  ال�صغرية  الدبابي�س 

املال  جمع  بهدف  الوطنية،  وب��الأل��وان 

للجنود اجلرحى وامل�صابني.

النيبال

يحتفل اجلي�س النيبايل بعيد جي�صه يف 

كل عام يف يوم »ماها �صيفاراتري« منذ 

العام 1991 وما بعد. و»ماها �صيفاراتري« 

هو يوم ديني يحتفل خلله بعيد الآلهة 

�صيفا وي�صادف العيد عادة يف �صهر �صباط 

اأو اآذار.

يقام الحتفال يف army pavilion يف 

منطقة tudinel يف كامتاندو، ويح�صره 

ورئي�س  النيبايل  للجي�س  الأعلى  القائد 

النيبال ك�صيفي �صرف، اإ�صافة اىل عدد 

من امل�صوؤولني و�صيوف رفيعي امل�صتوى من 

دول اأجنبّية.

عند و�صوله اإىل army pavilion ي�صع 

الرئي�س اإكليًل من الورود على الن�ص�ب 

التذكاري لل�صهداء. 

ا  عرو�صً النيباليون  اجل��ن��ود  وي��ق��ّدم 

واإطلق  الطائرات  حتليق  مثل  متعددة 

الو�صوم  وعر�س  واملدافع  بالبنادق  النار 

مذهلة  ع�صكرية  وعرو�س  الع�صكرية 

اجلي�س  مو�صي�ق�ى  لفرق�ة  ع�زف  اإىل 

وع���رو����س ال���ق���ف���زات احل�����رة 

والألعاب النارية.

نوافذ 

مفتوحة
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اجلنوب يحت�ضن 

خميم اأبناء �ضهداء اجلي�ش  �لزهر�ين  منطقة  يف  �ل�ساد�س  �لتدخل  فوج  قيادة  من  بدعوة 

��ست�سافت منطقة �جلنوب ولأول مّرة خميًما لأبناء �سهد�ء �جلي�س، 

وذلك بالتن�سيق و�لتعاون مع موؤ�س�سة �ملقدم �ملغو�ر �ل�سهيد �سبحي 

�لعاقوري.

للمخيم  بزيارة  �جلميع  فاجاأ  قهوجي  جان  �لعماد  �جلي�س  قائد 

كانت مبنزلة زيارة �لأب لأبنائه.

هناك جتمهرو� حوله، حتّدثو� �إليه، ومن جهته، عانقهم، �أجاب 

عن �أ�سئلتهم، وخاطبهم بالقول: »�أنتم د�ئًما يف �لقلب...«.

�ليوم �لأول

ق��ي��ادة ف��وج ال��ت��دخ��ل ال�����س��اد���س التي 

اأع��ّدت  قد  كانت  املخيم،  ا�ست�سافت 

وو�سعت  ال��زائ��ري��ن  ال�ستقبال  ال��ع��دة 

وتثقيفًيا  ترفيهًيا  برناجًما  للمنا�سبة 

�سمل اأبرز املعامل ال�سياحية يف اجلنوب.

امل�ساركون  و�سل  االأول  اليوم  �سباح  يف 

)من  ا  �سخ�سً  77 وقوامهم  املخيم  يف 

عمر 10 �سنوات لغاية 18 �سنة( اإىل قيادة 

الفوج، حيث كان يف ا�ستقبالهم قائده 

و�سباطه وعنا�سره. ترحيب حار اأعقبته 

الركن  العميد  الفوج  قائد  توجيهات 

كل  بتوفري  ق�ست  التي  عي�سى  م��روان 

اأ�ساليب الراحة للزائرين.

خيمته. اإىل  ك��ٌل  اجلميع   ت��وّج��ه 

يف باحة قيادة الفوج حيث ن�سبت اخليم 

ال�سخ�سية  اأغرا�سهم  ال��زائ��رون  و�سع 

اأول  يف  انطلقوا  ثم  املكان،  اإىل  وتعّرفوا 

جولة لهم، وكانت وجهتهم مقر قيادة 

الغربي  القطاع  يف  االإيطالية  ال��وح��دة 

لليونيفيل )منطقة �سمع(. هناك اأم�سوا 

الزرقاء،  القبعات  بني  العمر«  من  »يوًما 

تعّرفوا اإىل عادات االإيطاليني وتقاليدهم 

�سنع  يف  و�ساركوا  املكان...  يف  وجالوا 

البيتزا االإيطالية لينالوا �سهادة م�ساركة 

من »خمترب البيتزا« مذّيلة باإم�ساء قائد 

�لقائد يف زيارة لهم: 

»�أنتم د�ئًما يف �لقلب 

و�« ول ميكن �أن تُْن�سَ
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اجلرنال  اليونيفيل  يف  الغربي  القطاع 

�سالفاتوري كووت�سي. 

�ليوم �لثاين

�سور  مدينة  ا�ستقبلت  الثاين،  اليوم  يف 

اأبناء ال�سهداء يف �ساحة ميناء ال�سيادين 

واأعالم  اللبنانية  االأعالم  رفعت  حيث 

وك��ان  امل��رّح��ب��ة.  واليافطات  اجلي�س 

ونقيب  البلدي،  املجل�س  اال�ستقبال  يف 

ال�سيادين خليل طه مع عدد كبري من 

ال�سيادين، اإىل اأهايل املدينة وفعالياتها. 

اأحياه الفنان  الزيارة احتفال فنّي  تخلل 

يحيى الدادا بباقة من االأغاين الوطنية، 

ورح��ل��ة ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م��ن م��راك��ب 

ال�سيادين. 

من�سق االحتفال يف �سور ح�سني حمود 

اأ�سار اإىل اأن احت�سان املدينة اأبناء ال�سهداء 

االأبرار هو تاأكيد لوقوفها بكل فئاتها 

اجلي�س...  م��ع  ومذاهبها  وم�ساربها 

�سرف  على  غداًء  كان  �سور  زيارة  ختام 

كال�سيك  مطعم  يف  ال�سهداء  اأب��ن��اء 

 .R J LIBAN تريو�س نظمته جمعية

�ليوم �لثالث

ال�سهداء  اأبناء  لّبى  الثالث،  اليوم  يف 

مديرية  )من  �سبيتي  علي  العقيد  دعوة 

�ليوم �لأول
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لق�ساء  اجلمارك( 

ي���وم ت��رف��ي��ه��ي يف 

ليطانيا  منتجع 

قعقعية  يف  الواقع 

اجل�سر - النبطية. 

وق�����د ا���س��ت��م��ت��ع 

مبمار�سة  اجلميع 

ثم  ومن  ال�سباحة 

مطعم  يف  ب��غ��داء 

املنتجع. 

»�أنتم هاج�س 

�لقيادة ونقطة 

�سعفها«

ال���ي���وم ال���راب���ع 

ك���ان ي��وًم��ا غري 

ب��اق��ي االأي������ام يف 

زاره  ال��ذي  املخيم 

ق����ائ����د اجل��ي�����س 

ال����ع����م����اد ج���ان 

ق��ه��وج��ي. اأب��ن��اء 

ا�ستقبلوه  ال�سهداء 

ك���م���ا ك���ان���وا 

اآباءهم  ي�ستقبلون 

عندما يعودون من 

فعندما  اخلدمة. 

الباحة  اإىل  و�سل 

علت  اخل��ارج��ي��ة 

املرّحبة  ال�سيحات 

وال��ورود،  االأرز  ون��ر 

االأوالد  وت��ه��اف��ت 

على  ل��ل��ح�����س��ول 

غ��م��رة وق��ب��ل��ة... 

حل����ظ����ات ت���اأث���ر 

القائد مع  عا�سها 

اأعقبتها  االأب��ن��اء 

عفوية،  كلمة 

قال  اأب.  كلمة 

من  »اأن��ت��م  لهم: 

اأعز ما للجي�س... 

ي���ق���ّدم  م����ن  اإن 

للجي�س،  حياته 

ر�بع
م �ل

�ليو

ث
لثال

�ليوم �

ين
�لثا

�ليوم 
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ع�ساء  اأق��ي��م  االأخ����ري،  ال��ي��وم  م�����س��اء  يف 

كلمة  تخلله  الفوج  قيادة  يف  تكرميي 

لقائد الفوج �سكر فيها كل من �ساهم يف 

ال�سهيد �سبحي  املغوار  اإجناح املخيم. وقّدم مع رئي�سة موؤ�س�سة املقدم 

العاقوري ال�سيدة ليا با�سم قيادة اجلي�س وبا�سم املوؤ�س�سة دروًعا تقديرية 

�ساحب  االإيطالية،  الكتيبة  ملمثل  امتنان،  عربون  �سكر  وكتب 

منتجع  �ساحب  ا�سماعيل،  علي  ال�سيد  تريو�س  كال�سيك  مطعم 

وليد  ال�سيد  الرميله  منتجع  �ساحب  �سبيتي،  علي  العقيد  ليطانيا 

مو�سى، ال�سيد �سمري �سعد، �ساحب مطعم اأبو طوين ال�سيد عبود عبود، 

وال�سيد ح�سن �سفاوي. 

�سكر وتقدير

علينا اأن نقّدم له كل ما عندنا. اأوؤكد 

هاج�س  حلظة  ك��ل  يف  اأن��ك��م  لكم 

اأن  وبعد  �سعفها...«.  ونقطة  القيادة 

واأع�ساء  ال��ع��اق��وري  ليا  ال�سيدة  �سكر 

مة على جهودهم اجلبارة،  اللجنة املنظِّ

وال  القلب  يف  دائًما  »اأنتم  بالقول:  ختم 

وا«. ميكن اأن ُتن�سَ

ثم دار حوار بينه وبني اأحد اأبناء ال�سهداء 

الذي �ساأله:

عددنا يف هذا املخيم حواىل 77 ولًدا من 

اأبناء ال�سهداء. فهل باالإمكان احلد من 

على  والعمل  ال�سهداء  من  املزيد  �سقوط 

تطوير اجلي�س؟

فرّد العماد قهوجي قائاًل:

»ن�سعى جاهدين للدفاع عن املوؤ�س�سة 

القتال.  تقنية  وت��ط��وي��ر  الع�سكرية 

�سهداء«. �سقوط  مينع  لن  هذا  ولكن 

وا�ست�سهد بقول للعميد فران�سوا جنادري 

احلربية،  للمدر�سة  قائًدا  كان  عندما 

تلميًذا  قهوجي  العماد  يومها  وك��ان 

يف  فروعها  �سجرة،  »االإ�ستقالل  فيها: 

ي�سقيها  وال  االأر�س،  يف  وجذورها  ال�سماء 

تبقى م�ستقاًل، عليك  الدماء. كي  اإال 

اأن تدفع املزيد من ال�سهداء«.

واأّكد العماد اأن الع�سكر على جهوزية 

تامة ويف ا�ستنفار دائم للدفاع عن الوطن 

واأبنائه. وختم قائاًل: »هذا هو قدرنا وقدر 

كل ال�سعوب احلّرة«.

ختام اللقاء كان كلمة ابن ال�سهيد 

ال�سهداء مبنا�سبة عيد  اأبناء  با�سم كل 

العماد  اإىل  بها  توّجه  وقد  ال�70،  اجلي�س 

باألف  واأنتم  عيد  »كل  قائاًل:  قهوجي 

وحمل  را�سنا  ف��وق  ت�سل  ان�سالله  خ��ري، 

بّينا«.

اأبناء  لّبى  املخيم،  القائد  مغادرة  بعد 

مو�سى  وليد  ال�سيدين  دع��وة  ال�سهداء 

و�سمري �سعد لق�ساء وقت ممتع مع وجبة 

 RESORT الرميله  منتجع  يف  غ��داء 

ومار�سوا  ال�سم�س  باأ�سعة  ا�ستمتعوا  حيث 

ريا�سة ال�سباحة. 

ميله
ع �لر

منتج
يف 
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�مل�ساركون يف �ملخيم

امل��خ��ي��م  ت��ن��ط��ي��م  ����س���ارك يف 

عمل  ف��ري��ق  عليه  واالإ����س���راف 

فوج  وعنا�سر  �سباط  اإىل  موؤلف، 

ال�سادة:  من  ال�ساد�س،  التدخل 

ف��ادي ح���ّوا، ران��ي��ا ف��ار���س زوج��ة 

عويدات،  معني  ال�سهيد  الرائد 

اأول  الرقيب  زوج��ة  �سعد  ميالده 

عايده  م��ارون،  حبيب  ال�سهيد 

ال�سيد زوجة العريف ال�سهيد ر�سا 

اإدمون من�سور،  اأول  املوؤهل  فقيه، 

وجوزف عي�سى. 

»�إيدي و�إيدك عالو�دي«

برنامج  يف  ح�سة  امل�سي  لريا�سة  كان 

اخل��ام�����س  ال���ي���وم  فخ�س�س  امل��خ��ي��م، 

ال�ستك�ساف وادي ب�سري يف ق�ساء جزين 

الذي  الوادي  قلب  االأق��دام. يف  �سرًيا على 

باآثاره  لبنان  يف  االأودي��ة  اأه��م  من  يعترب 

نقطة  وي�سكل  ال��ق��دمي��ة  ال��روم��ان��ي��ة 

كما  واجلنوب،  لبنان  جبل  بني  و�سل 

�سفيق  ال�سيد  ب�سري  خربة  خمتار  اأفادنا 

حواىل  وال�سبايا  ال�سباب  م�سى  عيد، 

و�سط  ون�س�اط  ع��زم  بك��ل  كلم   5

طبيعة خالبة، يرافقه��م �سباط الف��وج 

وعنا�س�ره واأع�س��اء املوؤ�س�سة.

اال�سرتاحة  كانت  املطاف،  نهاية  يف 

خلام�س
�ليوم �

�ليوم �لأخري

غداء �سهًيا على �سفاف النهر يف مطعم 

خالل  من  اأراد  الذي  عبود  عبود  ال�سيد 

حمبته  عميق  ع��ن  االإع����راب  دع��وت��ه 

ا.  للجي�س، ولعائالت �سهدائه خ�سو�سً

على هام�س الغداء، اأو�سح م�ساعد قائد 

عبدالله  العقيد  ال�ساد�س  التدخل  فوج 

ون�سه اأن »املخيم اأتى يف الذكرى ال�سنوية 

ق��ررت  لذلك  ال��ف��وج،  لتاأ�سي�س  االأوىل 

اجلي�س  �سهداء  اأبناء  ا�ست�سافة  قيادته 

يزورون  التي  االأوىل  املرة  وهي  رحابها،  يف 

فيها اجلنوب. وقال: منذ حّلوا يف ديارنا 

رفاق  اأبناء  خدمة  يف  م�ستنفر  والكل 

�سبيل  يف  �سهداء  �سقطوا  الذين  ال�سالح 

الوطن«.

و�سكر العقيد ون�سه كل من ا�ست�ساف 

املخيم  اإجناح  يف  و�ساهم  ال�سهداء  اأبناء 

من اأ�سخا�س وموؤ�س�سات.

�ليوم �لأخري

يف  امل�ساركون  ق�سد  االأخ��ري  اليوم  يف 

 virtual( الوهمي  الرماية  حقل  املخيم 

ال�ساحلية  ثكنة  يف   )shooting field
مدى  على  رم��وا  حيث  كفرفالو�س   -

���س��اع��ت��ني م��ن ال��وق��ت ع��ل��ى اأه����داف 

ما  ع��م��الق��ة،  �سا�سة  ع��رب  متحركة 

الرماية.  يف  وخ��ربة  م��رون��ة  اأك�سبهم 

و�سبوا  �ساملني،  قواعدهم  اإىل  ع��ادوا  ثم 

حمّملني  املكان  وغ���ادروا  اأغرا�سهم 

بذكريات ال ُتن�سى.
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�لع�ساء 

�ل�سنوي 

ملوؤ�س�سة 

�لعاقوري 

دعًما 

لن�ساطاتها

العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

جان قهوجي ممثاًل بالعميد 

الركن الطيار دي غول �سعد، 

املغوار  املقدم  موؤ�س�سة  اأقامت 

ال��ع��اق��وري  �سبحي  ال�سهيد 

يعود  ال��ذي  ال�سنوي  ع�ساءها 

ريعه لدعم ن�ساطاتها، وذلك 

�سالة  ل��ب��ن��ان-  ك��ازي��ن��و  يف 

االحتفال  ح�سر  ال�����س��ف��راء. 

اإميل رحمه، حمافظ  النائب 

بعلبك- الهرمل ب�سري خ�سر، 

بيطار،  زياد  الدكتور  ال�سفري 

ال�ساد�س  التدخل  ف��وج  قائد 

ال��ع��م��ي��د ال���رك���ن م����روان 

املجوقل  الفوج  قائد  عي�سى، 

نهرا،  ج��ان  الركن  العقيد 

قائد فوج مغاوير البحر العقيد 

امل�سطفى،  حممد  ال��رك��ن 

كازينو  يف  امل��ط��اع��م  م��دي��ر 

وع��دد  م��ع��ل��وف،  اإدي  لبنان 

واأع�ساء  وروؤ�ساء  ال�سباط  من 

ال��ب��ل��دي��ات، راب��ط��ة ق��دام��ى 

اأ�سدقاء  جانب  اإىل  املغاوير، 

املوؤ�س�سة واأع�سائها.

بعد الن�سيد الوطني اللبناين، 

ج.د.�أبي ياغي



األ��ق��ت ع��ّري��ف��ة االح��ت��ف��ال 

اأبي  دارك  ج��ان  االإعالمية 

فيها:  قالت  كلمة  ياغي 

الذي  جي�سنا  هو  هذا  »نعم، 

العتداءات  ي��زال،  وما  ت�سّدى 

على  االإرهابية  التنظيمات 

�سجاعة  ب��ك��ل  م���راك���زه 

وب���ط���ول���ة، وح���م���ى ل��ب��ن��ان 

و���س��ع��ب��ه م���ن امل��خ��ط��ط��ات 

»يف  واأ�سافت:  االإرهابية...«. 

ل�تاأ�سي�س  ال�سبعني  الذكرى 

اأن  اإال  ي�سعنا  ال  اجل��ي�����س، 

هذه  ب��اإجن��ازات  ونفخر  نعتّز 

من  »هل  و�ساألت:  املوؤ�س�سة«. 

اأكر  لبناين  جامع م�سرتك 

اجلي�س  من  ور�سوًخا  و�سوًحا 

اللبناين؟«.

ث���م األ���ق���ى مم��ث��ل ق��ائ��د 

باملنا�سبة  كلمة  اجلي�س 

ال�سهادة،  فعل  فيها  ثّمن 

بحرب  ال�سهداء  ي�سنعه  ال��ذي 

الواجب.  لنداء  تلبية  ال��دم، 

من  كان  »لقد  قاله:  ومما 

تّتخذ  اأن  االختيار،  ح�سن 

ال�سهيد  امل��ق��دم  م��وؤ���س�����س��ة 

الت�سامن  العاقوري،  �سبحي 

اجلي�س  �سهداء  عائالت  مع 

حلظة  منذ  مل�سريتها  عنواًنا 

اليوم  نحن  وه��ا  تاأ�سي�سها. 

ن����رى ب�����اأّم ال��ع��ني احل�����س��اد 

الكبري لهذه امل�سرية امل�سرقة، 

اجلي�س،  م��ع  وا�سًعا  تعاوًنا 

ال�سهادة  مل��ع��اين  وتر�سيًخا 

ال�سهداء،  لعائالت  ودع��ًم��ا 

ال  ب��اأن  دائ��ًم��ا  التاأكيد  مع 

ال�سهداء  قّدمه  ما  يوازي  �سيء 

اأن  اأج��ل  وذووه��م من 

ويبقى  ون�ستمر،  نبقى 

ل��ن��ا وط���ن ن��ع��ت��ّز به 

ال�سم�س،  وج��ه  اأم���ام 

اأب��ن��اوؤه  باأننا  ونفخر 

املخل�سون«. 

ث���م ت��اب��ع احل�����س��ور 

وثائقي  فيلم  عر�س 

ي��ل��ّخ�����س ن�����س��اط��ات 

حلظة  منذ  املوؤ�س�سة 

تاأ�سي�سها لغاية اليوم، 

ومفاجاآت �ساّرة. 

ال�سهرة  يف  ���س��ارك 

خليفه  منري  الفنان 

ال��ذي ع��رّب ع��ن حّبه 

اجل���ي�������س ب��اأج��م��ل 

االأغ������اين ال��وط��ن��ي��ة 

لل�سيدة فريوز،  باأغاٍن  معطرة 

فاأطرب احل�سور. 

ال�سهرة  جن��م  اع��ت��ل��ى  ث��م 

امل�سرح  احلاج  ه�سام  الفنان 

من  �سنة  العلم  خ��دم  ال��ذي 

للوطن  ل��ي��ت��ج��ّن��د  ع���م���ره، 

�سوته  ف�سدح  ع��م��ره،  ك��ل 

للجي�س  غ��ّن��ى  م��ا  ب��اأج��م��ل 

والوط�ن ين�سدهما ويعليه�ما 

مذب�ح  ع��ل��ى  ومي��ّج��ده��م��ا 

الفن. 
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اأول  امل��الزم  اجلي�س،  اأبطال  اأح��د  با�سم 

لذكرى  اإح��ي��اًء  فهد،  ج��ورج  ال�سهيد 

مارًدا  تعملق  الذي  البطل  ال�سهيد  هذا 

معركة  يف  الغادر  االإره��اب  مواجهة  يف 

�سهيًدا  اإاّل  �سيفه  ينحِن  ومل  البارد،  نهر 

كرمًيا على مذبح لبنان«. 

 وتابع قائاًل: »اأنتم اأّيها االأخوة يف بلدة 

القبيات االأبّية، اأكر من يدرك معاين 

جنودنا،  عليها  يقبل  التي  ال�سهادة 

قانعني،  را���س��ني 

ك����ّل����م����ا دع����ا 

الداعي وعال نفري 

كيف  ال��واج��ب، 

وعائالتكم  ال، 

يف  هنا  الرا�سخة 

االأر��������س، ر���س��وخ 

لبنان على امتداد 

تخلو  ال  التاريخ، 

م�سى  �سهيد  من 

اخللود،  عامل  اإىل 

�سامخ الراأ�س عايل 

وقفة وفاء

العدد 156363/362

حديقة با�سم �ملالزم �أول �ل�سهيد جورج فهد يف �لقبيات

برعاية قائد �جلي�س �لعماد جان قهوجي ممثاًل بقائد فوج �لتدخل �ل�ساد�س �لعميد �لركن 

�سبحي  �ل�سهيد  �ملغو�ر  �ملقدم  موؤ�س�سة  بني  و�لتن�سيق  وبالتعاون  عي�سى،  مرو�ن  �ملغو�ر 

�ل�سهيد جورج فهد، وذلك يف  �أول  �فتتاح حديقة �ملالزم  �لقبيات، مّت  �لعاقوري وبلدية 

�حتفال على م�سرح مدر�سة �سيدة �ل�سالم لر�هبات �ملحبة - �لقبيات. 

بد�ية �لحتفال

�سيا�سية  �سخ�سيات  االحتفال  ح�سر 

واإعالمية،  وتربوية  واجتماعية  واأمنية 

اإىل ذوي ال�سهيد ورئي�سة موؤ�س�سة العاقوري 

الن�سيد  بعد  واالأع�����س��اء.  ال��ع��اق��وري  ليا 

الوطني اللبناين، رّحب عّريف االحتفال 

االأ�ستاذ جوزف خطار باحل�سور.

 ثم كانت كلمة رئي�س البلدية ال�سيد 

»اإننا نعاهدكم،  الذي قال:  عبدو عبدو 

اأبنائها  بكل  القبيات،  تبقى  ب���اأن 

الع�سكرية،  للموؤ�س�سة  وفّية  وهيئاتها 

قوة  من  متلك  ما  بكل  لها  وداعمة 

دم��اء  نن�سى  ل��ن  ون��ح��ن  واإم��ك��ان��ات. 

�سهدائنا التي روت اأر�س الوطن«.

كلمة �لقيادة

يف كلمته، و�سف ممثل قائد اجلي�س 

اجلي�س  رج��ال  مبقلع  عكار  منطقة 

الوطنية،  للوحدة  من��وذًج��ا  واعتربها 

ورفيقة دائمة للجي�س يف ال�سّراء وال�سّراء، 

ومما قاله: »نفتتح هذه احلديقة الرائعة 

بينكم  يزال  ال  حّي  �سهيد  اأو  اجلبني، 

�سريًعا  جراحه  مللم  م�ساب  اأو  ال��ي��وم، 

رفاقه.  جانب  اإىل  مهّماته  ليتابع  وعاد 

اأتوا  ال�سجعان،  االأبطال  الرجال  ه��وؤالء 

جميًعا اإىل موؤ�س�سة اجلي�س، من بيوتات 

و�سخور  االأع��ايل  ك��اأرز  �ساخمة،  وطنية 

�سغاًرا  فيها  ترعرعوا  اأن  بعد  اجلبال، 

ال�سلوك  وجميل  ال��وط��ن  حمبة  على 

واخل�سال، وكربوا و�سّبوا على خبز احلرية 

والكرامة والعنفوان«.

وتوّجه اإىل ال�سهيد قائاًل: »ن�ستذكرك 

الفخر  ملوؤها  بقلوب  ي��وم  وك��ّل  اليوم 

واالعتزاز. ومن هنا، من اأح�سان بلدتك 

ناد�نا �لو�جب لّبينا

االأغنية من كلمات واأحلان طوين ال�سيفي، ومن اأداء فريا 

وهال فار�س، بيار اأنطون، وطوين ال�سيفي، ويقول مطلعها:

بالروح لّبينا  الواجب  نادانا 

ب�������ال�������دم اف����ت����دي����ن����ا

ال��رع��د ���س��وت  �سمعنا  مل��ا 

فهد ج��ورج  بالعايل  تنده 

حّبينا ب���الدي  ي��ا   اأر���س��ك 

 ن������ح������ن������ا ل�����ب�����ن�����ان

 ط������ل������و االأب���������ط���������ال

ب������ط������ل االأب��������ط��������ال

ج.د.�أبي ياغي
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الطاهر،  ج�سدك  حتت�سن  التي  الوفّية، 

عطر  �سيفي�س  التي  احلديقة  هذه  واأمام 

بعطر  ممتزًجا  القريب،  الغد  يف  وروده��ا 

ن�سون  ب��اأن  نعاهدك  االأب��دّي،  ال�سهادة 

واأاّل  عليها،  �سرت  التي  والقيم  املبادئ 

نبخل يف اأّي يوم من االأيام، بعرٍق وجهد 

ودم من اأجل لبنان الذي اأحببت و�سحيت 

يف �سبيله حتى ال�سهادة«.

تقدمة متو��سعة

البارد  نهر  معركة  اأح��داث  تغب  مل 

العاقوري  موؤ�س�سة  رئي�سة  كلمة  عن 

وامل��الزم  املغوار  زوجها  ا�ست�سهد  حيث 

هذه  »اإّن  قالت��ه:  ومما  فهد،  جورج  اأول 

ا�س��م  على  اأردناه��ا  التي  احلديق��ة 

هي  فهد  ج��ورج  ال�سهي��د  اأول  امل��الزم 

لبلدة  موؤ�س�ستن�ا  متوا�سع��ة من  تقدم��ة 

اأغلى ما لديها  يوًما يف تقدمي  مل تبخل 

للوطن«. وتابعت: »اإن هذه احلديقة هي 

ك�سقيقاتها من احلدائق التي زرعناها 

�سغرية  ال���وط���ن،  اأرج�����اء  خمتلف  يف 

مب�������س���اح���ت���ه���ا 

كبرية مبحتواها 

اإليه من  ترمز  وما 

جت�����س��ي��د حل��ي��اة 

والهدف  اجلندي، 

االأط��ف��ال  تن�سئة 

على حب الوطن. 

كانت  هنا  م��ن 

املقاتل  لعبة جولة 

وقد قّدمها ونّفذها 

ف������وج امل���غ���اوي���ر 

م�سكوًرا«.  

على ��سم من �أعطى جمًد�

األقى كلمة  ال�سهيد فهد فهد  �سقيق 

ثمان  »ب��ع��د  فيها:  ق��ال  ومم��ا  االأه���ل 

�سنوات، ناأتي اإىل القبيات االأبّية، لنزرع 

حديقة با�سم من اأعطى القبيات جمًدا 

كتبتها  عديدة  اأجماد  اإىل  ي�ساف  وعًزا 

احلديقة  هذه  التاريخ.  عرب  البلدة  هذه 

حلم  وج��ورج،  �سبحي  حللم  م�سّغر  هي 

اأن تكون القبيات، ال بل كل الوطن، 

ونربا�س  واأمان  �سالم  وواحة  حدائق غّناء 

ثم  ال�سرق«.  ه��ذا  لكل  وعلم  ثقافة 

العاقوري  وموؤ�س�سة  القبيات  بلدية  �سكر 

على  اجلي�س  وق��ائ��د  بادرتهما،  على 

رعايته االحتفال.

ويف نهاية االحتفال، قّدم رئي�س البلدية 

دروع �سكر وتقدير لقائد اجلي�س ورئي�سة 

موؤ�س�سة العاقوري وقائد فوج مغاوير البحر. 

العاقوري  موؤ�س�سة  رئي�سة  قّدمت  بدورها، 

درًعا لرئي�س البلدية عربون �سكر وتقدير 

للتعاون يف اإجناز احلديقة. 

واأغنية  �سعر  ق�سائد  االحتفال  تخلل 

الواجب  باملنا�سبة بعنوان »نادانا  خا�سة 

اإىل  القبيات  �سباب  من  حتية  لبينا«، 

املالزم اأول ال�سهيد جورج فهد. ثم انتقل 

الإزاح��ة  احلديقة  مكان  اإىل  اجلميع 

ال�ستار عن اللوحة التذكارية، وجالوا يف 

اأرجائها، و�سربوا نخب املنا�سبة.







حان وقت �ل�ستك�ساف

ان��ت��ه��ى اال���س��ت��ق��ب��ال وح�����ان وق��ت 

ال�سيحات  ع��ل��ت  اال���س��ت��ك�����س��اف... 

وفا�ست احلما�سة وانطلق امل�ستك�سفون 

ال�سغار برفقة الفريق العامل يف احلديقة.

االأ���س��د،  قف�س  اأم���ام  الده�سة  تكرب 

والتم�ساح...  والفهد  والنمر  ف��ال��دب 

عالمات اخلوف تبدو على البع�س لكن 

املكان  زاروا  ممن  اخل��ربة«  »اأ�سحاب 

ال�سروحات  تقدمي  يف  ي�ساهمون  �سابًقا 

وتبديد اخلوف.

وت�ستمّر  املكان  يف  التجوال  وي�ستمر 

التعّجب  وعالمات  العيون،  يف  الده�سة 

الع�سافري  اأم��ام  ووّد  اإلفة  مالمح  اإىل  تتحّول  ال��وج��وه  على 

ذنبه؛  يهّز  وه��و  احل�سان  اأم��ام  وحتى  ال�سغرية،  وال�سالحف 

ا وا�ستعر�س  »ال�سيد طاوو�س« املتباهي ا�ستوقف »املعجبني« اأي�سً

األوانه الزاهية اأمامهم.

... وقت �للعب

بالتعب،  ي�سعروا  ومل  االأوالد  حما�سة  تفرت  مل  اجلولة،  انتهت 

على  االجتماع  قبل  اللهو  من  ملزيد  بعد  يّت�سع  املجال  كان 

مائدة الغداء. �سدرت »التوجيهات«: اإىل االألعاب دّر...

جمموعة  بالزعرور«،  »النقل  اكتمل  االأل��ع��اب  ناحية  يف 

االألعاب املنّوعة املتوافرة يف املكان، تكّفلت مبزيد من الفرح 

واللهو، اإىل اأن �سدرت توجيهات جديدة: اإىل الغداء...

غداء �سهي، فوداع، وعيون تلمع بالفرح وال�سكر، وتتمّنى اأن 

ال يكون املوعد املقبل بعيًدا.

�للجنة مرة �أخرى

بدعوة من جلنة تن�سيق ودعم ن�ساطات اأبناء �سهداء 

الكلب  نهر  وادي  يف  احليوانات  حديقة  زار  اللبناين،  اجلي�س 

حي��ث  اجلي���س،  �سه��داء  عائ��الت  م��ن  �سخ���س   500 نح��و 

اللهو  م��ن  والكثي��ر  غ��داء  تخّلل��ه  ممتًع��ا  نه��اًرا  اأم�سوا 

والت�سلي��ة.

تولت  وق��د  اللبنانية  املناطق  خمتلف  من  وف��دوا  ال��زائ��رون 

البا�سات الع�سكرية نقلهم ذهاًبا واإياًبا.

االأحل��ان  وق��ع  عل��ى  ال���زّوار  الق��اه  ال��ذي  اجلميل  اال�ستقبال 

اجلي�س،  مو�سيقى  تعزفها  الوطني��ة  واالأغان��ي  الع�سكري��ة 

واملتعة.  الفرح  من  �ساعات  اإىل  للعبور  وا�سعة  بوابة  ك��ان 

اأّدوا التحية للع�سكريني الذين كانوا  »الع�سكريون ال�سغار« 

لالهتمام  جاهزين  اللجنة  اأع�ساء  جانب  اإىل  املكان  يف 

ب�سيوفهم.

يًدا بيد

اإعداد:

با�سكال معو�س بومارون

العدد 160363/362

 من حديقة احليوانات اىل مغارة جعيتا!

متى �ملوعد �ملقبل؟

بع�سهم �سبق �أن ز�ر تلك �حلديقة، وبع�سهم كان يزورها للمرة �لأوىل.

�سة للقامات  �لبّزة خم�سّ �أناقته، و�إن كانت  �لع�سكري بكامل م�ستلزمات  بالهند�م  �أطّل  بع�سهم 

�ل�سغرية، وبع�سهم لب�س ثياب �لعيد.

يف كل �لأحو�ل، �جلميع كانو� موعودين بنهاٍر حافل من �لفرح و�ملغامرة، وهذ� ما 

حتّقق لهم بني حديقة �حليو�نات ومغارة جعيتا...
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 يف مغارة جعيتا:

�سيحات �لده�سة و�لإعجاب

املغارة كانت بانتظارهم فلّبوا النداء، وتوافدوا من خمتلف 

ا�ست�سافتهم  �سخ�س   700 حواىل  كانوا  اللبنانية...  املناطق 

ومناظرها  وُبركها  وهوابطها  ب�سواعدها  جعيتا  مغارة 

اخلاّلبة.

عائالت  ودعم  تن�سيق  جلنة  ا�ستقبلت  املغارة،  مدخل  على 

قهوجي  جوانا  ال�سيدة  تراأ�سها  التي  اللبناين  اجلي�س  �سهداء 

مدير  مع  بالتعاون  املميز،  اليوم  لهذا  رت  ح�سّ والتي  مدلج، 

وعائالتهم  ال�سهداء  اأبناء  احل��داد،  نبيل  الدكتور  امل�سروع 

لتم�سية يوم ترفيهي �سمن هذا امل�سروع ال�سياحي الرائع.

بعد اال�ستقبال احلاّر الذي القوه، جال الزائرون يف اأنحاء املغارة 

تاريخها  على  اأطلعوهم  الذين  ال�سياحيني،  االأدالء  برفقة 

عرب  تكوينها  ومراحل  والبيئية  الطبيعية  اأهميتها  و�سرحوا 

ماليني ال�سنني. 

وعلى االأدراج يف املغارة العليا، ويف قوارب املغارة ال�سفلى، متّتع 

اجلميع بنهار �سياحي بامتياز، �ساهدوا خالله اأجمل عجائب 

تعجز  رائعة  هند�سية  اأ�سكااًل  ال�سخور  نحتت  التي  الطبيعة 

االأل�سنة عن و�سفها... بحيث مل يكن ي�سمع داخل املغارة اإال 

�سرخات االإعجاب والده�سة. 

ومن القطار االأحمر اإىل التلفريك املعّلق مروًرا بالقارب املائي، 

كل  مع  وتت�ساعف  ف�سيًئا،  �سيًئا  تكرب  احلما�سة  كانت 

الكّل  اأجمع  التي  ال�سّيقة،  املغامرة  هذه  من  جديدة  مرحلة 

على اأنها جتربة ال تو�سف. 

ال�سهداء يف  لعائالت  امل�سيفة  اللجنة  اأوملت  الزيارة  نهاية  ويف 

مطعم املغارة، وغادروا على اأمل اللقاء القريب كالعادة.
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اجلرنال  اليونيفيل  يف  الغربي  القطاع 

�شالفاتوري كووت�شي. 

اليوم الثاين

�شور  مدينة  ا�شتقبلت  الثاين،  اليوم  يف 

اأبناء ال�شهداء يف �شاحة ميناء ال�شيادين 

واأعالم  اللبنانية  الأعالم  رفعت  حيث 

وك��ان  امل��رّح��ب��ة.  واليافطات  اجلي�ش 

ونقيب  البلدي،  املجل�ش  ال�شتقبال  يف 

ال�شيادين خليل طه مع عدد كبري من 

ال�شيادين، اإىل اأهايل املدينة وفعالياتها. 

اأحياه الفنان  الزيارة احتفال فنّي  تخلل 

يحيى الدادا بباقة من الأغاين الوطنية، 

ورح��ل��ة ب��ح��ري��ة ع��ل��ى م��ن م��راك��ب 

ال�شيادين. 

من�شق الحتفال يف �شور ح�شني حمود 

اأ�شار اإىل اأن احت�شان املدينة اأبناء ال�شهداء 

الأبرار هو تاأكيد لوقوفها بكل فئاتها 

اجلي�ش...  م��ع  ومذاهبها  وم�شاربها 

�شرف  على  غداًء  كان  �شور  زيارة  ختام 

كال�شيك  مطعم  يف  ال�شهداء  اأب��ن��اء 

 .R J LIBAN تريو�ش نظمته جمعية

اليوم الثالث

ال�شهداء  اأبناء  لّبى  الثالث،  اليوم  يف 

مديرية  )من  �شبيتي  علي  العقيد  دعوة 

اليوم الأول
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لق�شاء  اجلمارك( 

ي���وم ت��رف��ي��ه��ي يف 

ليطانيا  منتجع 

قعقعية  يف  الواقع 

اجل�شر - النبطية. 

وق�����د ا���ش��ت��م��ت��ع 

مبمار�شة  اجلميع 

ثم  ومن  ال�شباحة 

مطعم  يف  ب��غ��داء 

املنتجع. 

»اأنتم هاج�س 

القيادة ونقطة 

�ضعفها«

ال���ي���وم ال���راب���ع 

ك���ان ي��وًم��ا غري 

ب��اق��ي الأي������ام يف 

زاره  ال��ذي  املخيم 

ق����ائ����د اجل��ي�����ش 

ال����ع����م����اد ج���ان 

ق��ه��وج��ي. اأب��ن��اء 

ا�شتقبلوه  ال�شهداء 

ك���م���ا ك���ان���وا 

اآباءهم  ي�شتقبلون 

عندما يعودون من 

فعندما  اخلدمة. 

الباحة  اإىل  و�شل 

علت  اخل��ارج��ي��ة 

املرّحبة  ال�شيحات 

وال��ورود،  الأرز  ون��ر 

الأولد  وت��ه��اف��ت 

على  ل��ل��ح�����ش��ول 

غ��م��رة وق��ب��ل��ة... 

حل����ظ����ات ت���اأث���ر 

القائد مع  عا�شها 

اأعقبتها  الأب��ن��اء 

عفوية،  كلمة 

قال  اأب.  كلمة 

من  »اأن��ت��م  لهم: 

اأعز ما للجي�ش... 

ي���ق���ّدم  م����ن  اإن 

للجي�ش،  حياته 

رابع
م ال

اليو

ث
لثال

اليوم ا

ين
الثا

اليوم 



• ا�شتكمااًل للم�شروع الذي كان قد ُبدئ العمل به بالتعاون 
مع جمعية �شباب لبنان نحو الوطنية، نّظم فوج املغاوير حفل 

ا�شت�شهدوا  الذين  الفوج،  يف  ال�شرف  �شاحة  ل�شهداء  تكرمي 

بعد معركة عربا، وذلك يف ح�شور قائد الفوج العميد الركن 

�شامل روكز وعدد من �شباطه واأهايل ال�شهداء. اأقيم احلفل يف 

غابة اللقلوق، وتخّلله زرع اأرزة با�شم كل �شهيد، وتاله حفل غداء للمنا�شبة.

اإعداد: نينا عقل خليل

ندين البلعة خريالله

لبنان 

يحتفي بجي�شه
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يف عيدهم...

لهم الأرز والدم وكل احلب

 »Forever Lebanon« جمموعة  ب��ادرت   •
اإىل دعوة عائالت الع�شكريني الذين ا�شت�شهدوا 

بني العاَمني 2012 و2015، حل�شور حفل تكرميي 

بح�شور ممثل قائد اجلي�ش العقيد االإداري فادي 

وهبه، تخّلله و�شع لوحة با�شم كل �شهيد على 

�شجرة اأرز يف بلدة ب�شكنتا. وقد وّجه ممثل قائد 

املذكورة  للمجموعة  �شكر  كتاب  اجلي�ش 

تقديًرا ملبادرتها هذه.

• يف بع�ش املناطق كان الترّبع بالدم تعبرًيا 
عن دعم اجلي�ش. فقد نّظمت مفو�شية البقاع 

زحلة،  اللبناين-  الك�شاف  جلمعية  التابعة 

بالتعاون  اجلي�ش  مل�شلحة  بالدم  ترّبع  حملة 

 Donner«و العاملية«  »الروؤية  �شَتي  موؤ�شّ مع 

Sang Compter« وم�شت�شفى تل �شيحا وبلدية 
زحلة - املعّلقة وتعنايل، وذلك يف �شوق زحلة.
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املغرتبني،  وعيد   2015 �شيف  مهرجانات  �شمن   •
عيد  ال�شنديانة  عني  ال�شوير-  �شهور  بلدية  نّظمت 

بالعميد  ممثاًل  اجلي�ش  قائد  برعاية  اجلي�ش 

عن  ممثلني  ح�شور  ويف  خمي�ش،  ج��ورج  امل��غ��وار 

ال�شيا�شية  ال�شخ�شيات  من  وعدد  االأح��زاب  روؤ�شاء 

والريا�شية  والثقافية  والدينية  واالجتماعية 

والوجوه االإعالمية.

افتتح احلفل بالن�شيد الوطني اللبناين الذي عزفته فرقة 

�شهداء  اأرواح  عن  �شمت  وبدقيقة  اجلي�ش،  مو�شيقى  من 

اجلي�ش.

املنّظمني  فيها  �شكر  قائد اجلي�ش كلمة  واألقى ممثل 

املوؤ�ش�شة  ا�شتمرار  ومعلًنا  منّوًها باحت�شانهم موؤ�ش�شة اجلي�ش، 

الع�شكرية بالقيام بواجباتها حافظة الر�شالة... وكان لفرقة 

منّوع  فنّي  برنامج  تبعها  وطنية  معزوفات  اجلي�ش  مو�شيقى 

اختتمه النجم زين العمر.

ال�شّيد  اأزاح   •
ج����ورج اخل��ل��ي��ل، 

رئ���ي�������ش ب��ل��دي��ة 

عن  ال�شتار  �شدرا، 

ن�����ش��ب ت��ذك��اري 

لذكرى  تخليًدا 

�شهداء اجلي�ش، يف 

ح�شور ممثل قائد 

العقيد  اجل��ي�����ش 

من  حنا  عطيه 

اأم��ان��ة االأرك���ان. 

احلفل  اأعقب  وقد 

غداء للمنا�شبة يف مطعم ديوان الوادي- مار �شليطا يف القبيات.

فوج  »اأ�شدقاء  جمموعة  قامت   •
مل�شلحة  بالدم  بالترّبع  املغاوير« 

الع�شكرية تبعتها حفلة  الطبابة 

 - ال�شهداء  �شاحة  يف  مو�شيقية 

و�شط بريوت بالتعاون مع »جمعية 

وّج��ه  وق��د  م��ق��اب��ل«.  ب��ال  العطاء 

ممثل قائد اجلي�ش كتاَبي �شكر 

على  امل��ذك��ورَت��ني  للجمعيتني 

مبادرَتيهما.

• اأقامت بلدية زحلة - املعلقة 
وتعنايل، وجلنة العمل البلدي يف 

ت�شامنًيا  احتفااًل  الرببارة،  حي 

�شاحة  يف  اللبناين  اجلي�ش  مع 

برعاية  ال���ربب���ارة،  يف  اجل��ي�����ش 

اليا�ش  ال�شعبية  الكتلة  رئي�ش 

قائد  ممثل  وبح�شور  �شكاف، 

حلو،  روج��ي��ه  العميد  اجلي�ش 

البقاع  منطقة  ق��ائ��د  ومم��ث��ل 

الرائد جوزف عبدو، اإىل فعاليات 

وتربوية  واأمنية  ودينية  �شيا�شية 

و�شع  وقد  املواطنني.  من  وح�شد 

�شهداء  ن�شب  ع��ل��ى  اإك��ل��ي��ل 

كلمات  وك��ان��ت  اجل��ي�����ش، 

ثّمنت ت�شحيات اجلي�ش.

اجلي�ش  بعيد  الفنية  بزي  راين  ال�شهيد  ومدر�شة  جبيل  بنت  بلدية  احتفلت   •
ن�شب  على  الزهر  من  اإكليل  و�شع  حيث  جبيل،  بنت  مدر�شة  باحة  يف  ال�شبعني 

ال�شهداء يف ح�شور 

مم����ث����ل ق���ائ���د 

و�شباط  اجل��ي�����ش 

اليونيفيل  م��ن 

وع��������������دد م���ن 

وقد  الفعاليات، 

كلمات  األقيت 

غداء  حفل  واأقيم 

للمنا�شبة. 
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ذكرى  رمي�ش،  يف  الثقافية  احلركة  اأحيت   •
�شهداء الق�شاء يف كني�شة التجّلي، يف ح�شور ممثل 

وقائد  ابراهيم  اأبو  توفيق  العميد  اجلي�ش  قائد 

املوؤقتة  املتحدة  االأمم  قوات  يف  الغربي  القطاع 

�شباط  اإىل  �شالفاتور كوت�شي،  اجلرنال  لبنان  يف 

من اليونيفيل وفعاليات �شيا�شية ودينية واأمنية 

وثقافية وح�شد من املدعوين.

جمعية  رئي�ش  ذبيان  ح�شيب  ال�شّيد  نّظم   •
بيئًيا  يوًما ك�شفًيا  نا�شيونال«  اللي�شيه  »ك�شافة 

يف  اللبناين،  اجلي�ش  �شهداء  اأبناء  من  ملجموعة 

ال�شوف(.  )ق�شاء  زحلتا  عني  يف  الك�شفية  املدينة 

اإىل  زي��ارة  اأبرزها  ن�شاطات  عّدة  اليوم  هذا  تخّلل 

غابة  ال��ب��اروك-  جبل  يف  ال�شوف  اأرز  حممية 

ترفيهي  وبرنامج  اللبناين،  اجلي�ش  �شهداء 

داخل املدينة الك�شفية وغداء وزيارة اإىل مدينة 

املالهي.

• اأقام فندق برمانا بالتعاون مع موؤ�ش�شة دعم اجلي�ش اللبناين، حفاًل تكرميًيا الأبناء �شهداء اجلي�ش، برعاية قائد اجلي�ش 
ال�شهداء  اأبناء  واقت�شادية. �شارك  ابراهيم درنيقة، ويف ح�شور فاعليات �شيا�شية واجتماعية  الركن املهند�ش  ممثاًل بالعقيد 

»اأن  فيها:  قال  كلمة  اجلي�ش  قائد  ممثل  واألقى  الوطني  الن�شيد  اجلي�ش  مو�شيقى  فرقة  عزفت  ثم  ترفيهية،  ن�شاطات  يف 

تكرمي  فهو  ال�شهداء  ع�شكريينا  اأبناء  تكّرموا 

ا تكرمي لكم الأنكم  اأي�شً للجي�ش وللوطن، وهو 

على  احلفاظ  يف  ودوره��ا  ال�شهادة  معنى  تدركون 

الوطني  الت�شامن  يتجّلى  االإدراك  وبهذا  الوطن، 

موؤ�ش�شتنا  فتزداد  واأهله،  اجلي�ش  بني  واالإن�شاين 

قوة ومناعة يف مواجهة املحن وال�شدائد، واإ�شراًرا 

ر�شالة  الوطنية،  ر�شالتها  اأداء  موا�شلة  على 

ال�شرف والت�شحية والوفاء«.

• بطريقة غري اعتيادية، احتفلت الهيئة االإدارية يف رابطة اأبناء بريوت، بالتعاون مع نادي »ليبانون رايدرز« بعيد اجلي�ش، 
مب�شرية وعر�ش للدراجات النارية انطالًقا من ق�شق�ش و�شواًل اإىل الريزة والعودة، مع و�شع اأكاليل على ن�شب ال�شهداء.
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• رعى قائد اجلي�ش ممثاًل بقائد منطقة جنوب 
حفل  خليل،  اأبو  �شربل  الركن  العميد  الليطاين 

ق�شاء  يف  اإبل  عني  بلدة  منتزه  عن  ال�شتار  اإزاح��ة 

بنت جبيل، والذي اأقامه املجل�ش البلدي يف ذكرى 

العماد  »منتزه  ا�شم  حمل  وقد  اجلي�ش،  عيد 

قهوجي«.

البلدية  رئي�ش  ح�شور  يف  االح��ت��ف��ال  ج��رى 

كذلك  للبلدة.  عام  ارتوازي  بئر  بتد�شني  واختتم  املنطقة،  واأهايل  واجتماعية  دينية  وفاعليات  البلدي  املجل�ش  واأع�شاء 

نّظمت البلدية حفاًل فنًيا للمنا�شبة اأحيته فرقة الفر�شان االأربعة، ورفع خالله اأكرب �شعار للجي�ش اللبناين.

• زارت حركة حماة الديار- الوالء للوطن، قيادة 
يوًما  اأم�شت  حيث  غو�شطا،  يف  املجوقل  الفوج 

الزيارة  ا�شتهّلت  الفوج.  عنا�شر  برفقة  كاماًل 

العقيد  الفوج  لقائد  كلمة  ثم  الوطني  بالن�شيد 

الفوج ومهّماته،  الركن جان نهرا عن تاريخ 

ثم  الزائرين.  اأ�شئلة  على  بعدها  من  اأج��اب 

جال الزائرون يف متحف �شهداء الفوج، واّطلعوا 

واختتمت  الرماية،  على  وتدّربوا  اأ�شلحته  على 

الزيارة بحفل غداء.

بعبدا  البزن�شون-  ق��دام��ى  جمعية  قامت   •
الوطن«،  »ل��رنوي  �شعار  حتت  حملة  بتنظيم 

على  لل�شرب  مياه  ع��ب��وات  ت��وزي��ع  خ��الل  م��ن 

يف  احل��واج��ز  على  املتمركزين  الع�شكريني 

وطريق  الرمانة  عني  الفيا�شية،  بعبدا،  مناطق 

املطار.

االجتماعية  اخلريية  عاريا  اأبناء  جمعية  احتفلت   •
بالعيد على طريقتها حتت عنوان »حتى تتعرف عليه، ع�ش 

ثقافية  وطنية  م�شاحة  اليوم  هذا  جعل  بهدف  معه«،  يوًما 

اجلي�ش.  جانب  اإىل  ن�شاطات  يف  واإ�شراكهم  البلدة  الأبناء 

تخّلل احلفل ن�شاط ريا�شي ع�شكري نّفذته ال�شبيبة، واأعقبه 

اإىل  اإ�شافة  باملوؤ�ش�شة،  للتعريف  وثائقية  اأفالم  وعر�ش  غداء 

كلمات وق�شائد عن اجلي�ش، وختاًما كان قدا�ش على نية 

�شهداء اجلي�ش وع�شكرّييه.





لبنان 

يحتفي بجي�شه

العدد 168363/362

اإعداد:

ليال �صقر الفحل

عيد اجلي�ش على مواقع التوا�صل 

لبنان ويّف جلي�صه، ويف  الجتماعي ويف الإعالم

عيدها ال�صبعني كانت 

امل�ؤ�ص�صة الع�صكرية، وكما 

عهدها اللبناني�ن دوًما: 

»اجلامع امل�صرتك«. 

م�اقع الت�ا�صل الجتماعي 

عك�صت هذا ال�اقع ب��ص�ح. 

وحتّ�لت مبنا�صبة العيد 

اإىل م�اقع داعمة للجي�ش 

ح�صدت ن�صًبا عالية من 

امل�صاركة.

»مل ي�صاألني اإن كنت قريًبا 

له... لكّنه دافع عني«

ت�يرت: كلنا معك

والذي  #كلنا_معك  الها�شتاغ  حّقق 

لدعم  ع��الم��ة  راغ���ب  الفنان  اأطلقه 

اجلي�ش يف عيده ال�شبعني ن�شبة مرتفعة 

من التغريدات. وت�شامن امل�شاركون مع 

املوؤ�ش�شة اجلامعة املحافظة على ا�شتقرار 

وفنانون  م�شاهري  الدولة.  وهيبة  الوطن 

و�شركات...  اأزي���اء  وم�شممو  و�شعراء 

عرّبوا جميًعا عن دعٍم مطلٍق للجي�ش. 

وغّردت الفنانة جنوى كرم قائلة »الأّنك 

دامًيا معنا، الزم عطول نكون معك.. 

كّلنا معك«. 

نان�شي  الفنانة  ن�شرت  جهتها  من 

ويف  التويرت  على  �شورتها  عجرم 

علم  م��ن  ع�شبة  مع�شمها 

اجلي�ش. وتكرر هذا امل�شهد 

اأه��ل  م��ن  العديد  م��ع 

الفن: وائل كفوري، 

ع��ا���ش��ي احل���الين، 

�شريين عبد النور...

نف�شه،  االإط���ار  يف 

نوال  الفنانة  ن�شرت 

فيديو  مقطع  الزغبي 

عيد  »اأوب��ري��ت  م��ن  لها 

قائلة  وع��ّل��ق��ت  اجل��ي�����ش« 

لبنان  جي�ش  يا  عليك  »ينعاد 

يا جدع«.

�شوايا  كر�شتينا  ن�شرت  ب��دوره��ا، 

�شورة  ال�شابقة  لبنان  جمال  ملكة 

اجلي�ش  قبعة  مرتدين  والأوالده���ا،  لها 

غ�شن  بو  ماغي  املمّثلني  اأما  اللبناين، 

للجي�ش  ف��ب��ارك��وا  اخل����ال  وي��و���ش��ف 

بالبزة  �شورهم  ن�شر  خ��الل  من  بعيده 

ا كثريون. الع�شكرية، التي ارتداها اأي�شً



...فاي�صب�ك ي�صتذكر �صهداء اجلي�ش

ويتعاطف مع اأهايل املخط�فني

بينما ن�شر ذوو ال�شباط والع�شكريني ال�شهداء عرب فاي�شبوك 

بعبارات  وا�شتذكروهم  الع�شكرية  بالبزات  الأبنائهم  �شوًرا 

امتزجت فيها م�شاعر احلنني مب�شاعر الفخر واالعتزاز، ن�شر 

على  منهم  تاأكيًدا  وبناتهم  ال�شهداء  الأبناء  �شوًرا  اآخرون 

عزم هوؤالء على ال�شري يف اخلط عينه، خط ال�شرف والت�شحية 

والوفاء.

هذا  على  االأك��رب  احلّيز  اأخ��ذت  املت�شامنة  التعليقات 

اآالف اللبنانيني عن حمبتهم للجي�ش  ا، فاأعرب  اأي�شً املوقع 

رفع بها عمالقة من  اأغاٍن  اأو مبقاطع من  املن�شورة  بال�شور 

بلبنان  احتفااًل  عالًيا  �شوتهم  لبنان 

ما  »كيف  البع�ش  فكتب  وجي�شه. 

ب�»ت�شلم  اآخ��رون  ل��ريّد  بحبك«  كنت 

اآخرون  ذهب  فيما  لبنان«،  ع�شكر  يا 

فقيل:  ت�شامًنا  واخل��واط��ر  ال�شعر  اإىل 

االإميان  اإنو  بتعّلمنا  واحدة  مدر�شة  »يف 

بحياتنا...  واملبادىء  القيم  م�شدر  هو 

لبنان،  باأر�ش  ناآمن  بتعّلمنا  وهاملدر�شة 

وال مرة �شاألنا اأي عن�شر باجلي�ش اللبناين 

اإذا نحنا منقربو ليدافع عنا اأو نحنا من 

كلنا...  عّنا  هالدور  اأخ��ذ  طائفتو... 

مدر�شة  عح�شابنا...  دمو  وحّط  �شوؤال  وال  ا�شتئذان  دون  من 

اآخ��رون  ن�شر  فيما  اإمي��ان«.  بقالنا  ما  بغريها  االإمي���ان... 

قائلني:  لة  املف�شّ الع�شكرية  الأفواجهم  املوؤيدة  تعليقاتهم 

والكل  املجوقل  نحن  ذك��ران��ا،  حلن  ر�شا�ش  يا  »اإع���زف 

يخ�شانا«، نحن ال نكتب ال�شعر/ ال�شعر يكتبنا، نحن اأبناء 

اجلي�ش والكل بيعرفنا. را�شي عنيد وقلبي حديد باملخت�شر 

املفيد، اأنا جموقل من الوريد للوريد«.

لفتات دعم وت�صامن

كذلك، دعا اأ�شدقاء اجلي�ش وحمّبوه وموؤّيدوه من النا�شطني 

على مواقع التوا�شل اإىل وقفات ت�شامنية مع الع�شكريني يف 

عيدهم، فرفعوا يف خمتلف املناطق الفتات موؤيدة و�شعارات 

التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  مع  الوطن  اأبناء  ت�شامن  توؤكد 

والطائفية  ال�شيا�شية  انتماءاتهم  خمتلف  على  جتمعهم 

حتت مظلتها.

وعرب ان�شتاغرام وفاي�شبوك، عايدت ال�شركات واملوؤ�ش�شات 

اجلي�ش ب�شور وعبارات من وحي اخت�شا�شها. اإحدى �شركات 

�شابط  كتف  على  ذهبية  جنمة  على  عّلقت  املجوهرات 

واأرفقت ال�شورة بعبارة »The Jewel Of Our Country«. اأّما 

ال�شرق االأو�شط فهتفت »ب�شيلك ع جناحي  �شركة طريان 

ا: »70 �شنة بوّج العتمة«، و»اعتمادنا كّلو  وبطري«. وقيل اأي�شً

ليل  »مرافقنا  عبارة:  برزت  قهوة  فنجان  وعلى  عليك«. 

نهار«. 

امل�شرتك«  »القا�شم  اجلي�ش  مل�شقا 

انت�شاًرا  حّققا  امل�شرتك«  و»اجل��ام��ع 

املتعددة. بو�شائله  االإع��الم  عرب  وا�شًعا 

حفل  التلفزيونية  امل��ح��ط��ات  وب��ّث��ت 

»One Lebanon« الذي تنادى ع�شرات 

الفنانني الإحيائه كتحيٍة للجي�ش. وقد 

فوروم بريوت  اأقيم يف  الذي  ح�شر احلفل 

10 اآالف �شخ�ش، ومن بني الفّنانني الذين 

الرحباين،  اليا�ش  اإحيائه:  يف  �شاركوا 

ملحم زين، األني حلود، نقوال االأ�شطا... 

املكتوب  االإع���الم  و�شائل  تبخل  مل 

وامل�شموع واملرئي يف مواكبة هذه املنا�شبة، ف�شّكل مو�شوع 

ومقاالتها  لتحقيقاتها  االأ�شا�شي  املحور  وت�شحياته  اجلي�ش 

وبراجمها احلوارّية.

... وخم�ص�ن األف حتية للجي�ش يف عيده

اأخرًيا، و�شع م�شرف لبنان يف التداول اعتباًرا من االأّول من 

اآب من العام 2015 ومبنا�شبة عيد اجلي�ش اأوراًقا نقدية جديدة 

العلم  �شورة  حتمل  لبنانية،  لرية  األ��ف  اخلم�شني  فئة  من 

اإىل  باالإ�شافة  وفاًء  و�شعار اجلي�ش »�شرف، ت�شحية،  اللبناين، 

�شورة ع�شكريني.

اخلا�شة  ال��ربام��ج  م��ن  العديد  املحطات  عر�شت  كما 

باملنا�شبة. وكذلك فعلت االإذاعات وال�شحف...

169 العدد 363/362





احتفاالت 

فنية
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جمم�عة من 

الفّنانني حتيي عيد اجلي�ش

ملنا�صبة عيد اجلي�ش، نّظمت قيادة اجلي�ش – مديرية 

الت�جيه عّدة حفالت فنّية ح�صرها ال�صباط والرتباء 

اإكراًما  فّنان�ن  اإحيائها  يف  و�صارك  وعائالتهم، 

للجي�ش وتقديًرا لت�صحيات ع�صكرييه وجه�دهم.

يف النادي الع�صكري

املركزي

يف  الفرح  من  �شاعات  ال�شاهرون  اأم�شى  املركزي،  الع�شكري  النادي  يف 

احلفلة التي اأحياها الفّنانون: وديع مراد، �شيلفيا قبالن، ميالد رزق، رميون 

�شليبا، �شربل ا�شكندر، هاين امل�شري واملمثل يو�شف حداد.



احتفاالت 

فنية

العدد 172363/362

جمم�عة من الفّنانني حتيي عيد اجلي�ش

خليل،  غ�شان  زلزيل،  عالء  الفّنانون:  ال�شهرة  اأحيا  جونيه،   - ال�شباط  نادي  يف 

اأن�ش �شباح فخري واإليانا �شامل، كما كان لل�شاهرين ن�شيب وافر من املرح برفقة 

املونولوجي�شت جو عيد.

يف نادي ال�صباط

ج�نيه
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جمم�عة من الفّنانني حتيي عيد اجلي�ش

كان يف نادي الرتباء الفيا�شية،  يف  املركزي  الرتباء  ن��ادي  يف 

لل�شاهرين موعد مع الفنان عا�شي بيطار والفنانة 

ليال عبود.



احتفاالت 

فنية

العدد 174363/362

جمم�عة من الفّنانني حتيي عيد اجلي�ش

تكرمي

الفنانني

كّرم��ت قي��ادة اجلي���ش الفّنان��ني ودعته��م اإىل ع�ش��اء اأقيم يف 

ن��ادي ال�شباط – الريزة، ح�ش��ره �شباط من مديرية التوجيه وتخّلله 

منحهم دروع تقديرية.





اجلي�ش 

دوت كوم

العدد 176363/362

ت�صعة ماليني 

يتداولون 

»ها�صتاغ«

الهائل  التط�ر  اأحدث 

ث�رة  التكن�ل�جيا،  عامل  يف 

يف  ن�عية  ونقلة  حقيقية 

والت�صالت،  الإعالم  جمال 

الفرد يعي�ش يف عامٍل  اأ�صبح  اإذ 

افرتا�صي،  وجمتمٍع  تقني 

من  كبري  حّيٍز  على  ي�صتح�ذ 

واهتماماته  وف��ك��ره  وقته 

التقّدم  هذا  ومع  املختلفة. 

م�اقع  ب���رزت  احل��ا���ص��ل، 

التي  الجتماعي  الت�ا�صل 

ك��رى،  اأه��م��ي��ًة  اكت�صبت 

املجتمع  فئات  وا�صتقطبت 

ال�صبابية  وخ��ا���ص��ًة  كافة 

الآراء  لتبادل  ٍة  كمن�صّ منها، 

ما  يف  وامل���اق��ف  والأف��ك��ار 

دورها  اإىل  بالإ�صافة  بينها، 

املهم يف نقل الأخبار وتغطية 

اأنحاء  خمتلف  من  الأحداث 

العامل.

»كلنا جي�ش 

 �صّد الرهاب«

تطبيق جديد 

مبنا�صبة الأول 

من اآب

»في�صب�ك« و»ت�يرت«

اجلي�ش  التكنولوجي  التطور  دف��ع 

التوا�شل  مواقع  على  ح�شوره  تعزيز  اإىل 

االج��ت��م��اع��ي، وق��د حت��ّق��ق ذل���ك، من 

على  الر�شمية  �شفحته  اإط��الق  خ��الل 

على  الر�شمي  وح�شابه  »فاي�شبوك« 

احل�شاب  يعمل هذان  اإذ  »تويرت«،  موقع 

والبيانات  االأخبار  نقل  على  وال�شفحة 

على  ال�شوء  وت�شليط  احلقائق،  وتو�شيح 

اإجنازات املوؤ�ش�شة الع�شكرّية يف ت�شّديها 

وحفاظها  واالإره���اب  االإ�شرائيلي  للعدو 

من  الداخل  يف  واال�شتقرار  االأم��ن  على 

واالإن�شاين  احل�شاري  دوره��ا  واإب��راز  جهة، 

واالإمن���ائ���ي م��ن ج��ه��ة اأخ����رى، وذل��ك 

العام  ال��راأي  مع  والتفاعل  التوا�شل  عرب 

اللبناين ومع اللبنانيني يف بالد االإغرتاب 

االأم. للوطن  انتمائهم  تر�شيخ   بهدف 

اللبنانيني  اأم��ام  اأف�شحت  اخلطوة  هذه 

على  اللبناين  اجلي�ش  متابعة  جم��ال 

مواقع التوا�شل، واأتاحت لهم مزيًدا من 

�شبل التعرف اإليه والتوا�شل معه بفعالية 

اأكرث، بهدف خدمة لبنان وفق ما اأ�شار 

اإليه العماد جان قهوجي.

موقع  على  اجلي�ش  �شفحة  اأن  ويذكر 

»فاي�شبوك« التي اأطلقت ع�شّية ذكرى 

االإ�شتقالل يف العام 2014، كانت قد القت 

ف��اإّن  كذلك  االع��ج��اب،  من  الكثري 

اأُن�شىء يف منت�شف  الذي  اجلي�ش  ح�شاب 

اإقبااًل  االآخر  هو  ي�شهد  املا�شي،  حزيران 

الإن�شائه،  االأوىل  اللحظة  فمنذ  كثيًفا. 

التوا�شل  م��واق��ع  على  النا�شطون  ق��ام 

عن  خالله  من  بالتعبري  االجتماعي 

دعمهم اجلي�ش وتدوين التغريدات املوؤيدة 

له.

بعنوان  )ها�شتاغ(  و�شم  حقق  وق��د 

»كلنا جي�ش �شد االإرهاب« الذي اأطلقه 

اجلي�ش على »تويرت«، ن�شبة تداول عالية 

ماليني  ت�شعة  م��ن  اأك��رث  اإىل  و�شلت 

�شخ�ش، ويف ذلك تاأكيد اأّن هذا احل�شاب 

ميّثل اإحدى و�شائل مواجهة التنظيمات 

من  ال��ك��ث��ري  تن�شر  ال��ت��ي  االإره��اب��ي��ة 

االأ�شاليل، وال�شائعات الهّدامة من �شمن 

يف  للتاأثري  املدرو�شة  النف�شية  عملياتها 

الروح املعنوية للمواطنني.

»LAF Hero« تطبيق

اجلي�ش  اأطلق  اآب  من  االأول  مبنا�شبة 

 ،LAF Hero بعنوان  جديًدا  تطبيًقا 

ميكن حتميله على الهواتف املحمولة 

يتيح  اأن��دروي��د.  نظام  وف��ق  تعمل  التي 

ا�شتك�شاف  مل�شتخدميه  التطبيق 

الطويلة  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ش  م��ه��م��ات 



177 العدد 363/362

اإىل  و�شواًل  التدريب  من  ب��دًءا  وال�شاقة، 

املواجهات على خط الدفاع االأخري.

األ��ع��اب  �شل�شلة  التطبيق  يت�شمن 

ترفيهية ومعلومات تفاعلية، وذلك وفق 

االآتي:

- ينطلق امل�شتخدم يف اللعبة كجندي 

ويتدرج اإىل رتبة عميد.

اللبناين  اجلي�ش  امل�شتخدم  ي�شارك   -

يف:  مفيدة  ترفيهية  األعاب  خالل  ومن 

اخلا�شة  التمارين  الرماية،  على  التدّرب 

احل��واج��ز  واإق��ام��ة  ال��ب��دن��ي��ة،  باللياقة 

اأر���ش  عن  الدفاع  اإىل  و�شواًل  االأمنية، 

الوطن.

األعاب  - يخترب امل�شتخدم من خالل 4 

رماية خمتلفة، دقته، وردة فعله، وقدرته 

على اتخاذ القرار ال�شائب ب�شرعة.

اإىل  مرحلة  م��ن  ال��الع��ب  ينتقل   -

النقاط. وي��راك��م  لعبة  كل  يف   اأخ��رى 

ويذكر اأن التطبيق يت�شمن:

واإمكان  بالفائزين،  خا�شة  ميزات   -

التناف�ش بني االأ�شدقاء.

تعلم؟«  »هل  حقائق  من  �شل�شلة   -

متعلقة باجلي�ش اللبناين.

معرفة  م���دى  الخ��ت��ب��ار  م�شابقة   -

امل�شتخدم عن اجلي�ش اللبناين.

- اآخر اأخبار اجلي�ش اللبناين.

تنبيه وحتذير!

اإ�شافية،  معلومات  على  للح�شول 

للجي�ش  الر�شمي  املوقع  زي��ارة  ميكن 

اللبناين:

/http://www.lebarmy.gov.lb
مديرية   – اجلي�ش  قيادة  اأعلنت  وق��د 

غري  احل�شابات  جميع  اإلغاء  التوجيه 

الر�شمية على التويرت والتي حتمل عنوان 

احل�شاب  عنوان  واأّن   ،Lebanesearmy

هو  اللبناين  للجي�ش  الوحيد  الر�شمي 

.Twitter/@Lebarmyofficial
ميتلك  اجلي�ش  اأن  القيادة،  واأو�شحت 

متجري  يف  به  ا  خا�شً الكرتونًيا  ح�شاًبا 

Google Store/App Store، واأن كل 
داخل  موجودة  به  اخلا�شة  التطبيقات 

هذين املتجرين ح�شًرا. كما حّذرت من 

اأو  اللبناين«  »اجلي�ش  عبارات  ا�شتخدام 

»القوات امل�شّلحة اللبنانية« يف اأي لغة اأو 

اأو منتج الكرتوين، وذلك حتت  تطبيق 

طائلة امل�شوؤولية القانونية.





































 86 بنحو  تقّدر  حزمة  على 

 ،) دوالر  يورو )95 مليار  مليار 

ومتتد خلم�س �سنوات.

املنحى  ه��و  م��ا  ل��ك��ن 

�ستوؤول  ال���ذي 

اليونانية  الديون  اأزم��ة  اإليه 

»اجلي�س«  جملة  م�ستقباًل؟ 

عبدالله  ال��دك��ت��ور  التقت 

جنار )اأ�ستاذ حما�سر يف كلية 

واإدارة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ع��ل��وم 

االأعمال – اجلامعة اللبنانية 

لها  وك��ان  الثاين(  الفرع   -

معه حوار حول املو�سوع.

حجم الَدين وواقع الأزمة

احلقيقي  الدين  حجم  هو  ما   •
واقع  ت�صف  وكيف  لليونان، 

الأزمة اليوم؟ 

العام  الدين  حجم  يبلغ   -

مليار   342 ن��ح��و  ال��ي��ون��اين 

اإعداد:

تريز من�صور

�إقت�صاد مال
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ن اليونانية
اأزمة الديو

 
حّل موؤّقت

لكن ماذا بعد؟

اأزمة الديون اليونانية يف ت�صرين الأول من  بداأت 

العام 2010، ولكن هذه امل�صكلة تفاقمت اليوم، مع 

اليونان«  دائني  كبار  »ترويكا  بني  املواجهة  ت�صاعد 

)املفو�صة الأوروبية، �صندوق النقد الدويل والبنك 

برئا�صة  اجلديدة  اليونانية  احلكومة  وبني  الدويل(، 

األك�صي�س ت�صيربا�س الذي مّت انتخابه يف كانون الثاين 

الراديكايل  الي�صار  والأخري هو زعيم حزب   .2015

حتت  النتخابية  حملته  خا�س  الذي  »�صرييزا«، 

ف«. وقد بداأت املواجهة  �صعار »وقف �صيا�صة التق�صّ

اأن  يفرت�س  كان  التي  النقدي  الإنقاذ  حزمة  من  الأخرية  الدفعة  ت�صّلم  ت�صيربا�س  رف�س  اإثر 

)الداعي  الإنقاذ  العمل بربنامج  يورو، كما رف�س متديد  اليونان وقيمتها 7.2 مليار  تت�صّلمها 

كانت  الرتويكا  اأن  علًما   ،2015 �صباط  �صهر  نهاية  بعد  القا�صي(  ف  للتق�صّ

قد منحت اليونان حزمتي اإنقاذ نقدي، الأوىل يف العام 2011، والثانية يف 

العام 2012. 

ولقد اأعلن ت�صيربا�س اأن احلكومة ال�صابقة زّيفت احل�صابات القومية، 

واأن حكومته تعاين عجًزا يف امليزانية بن�صبة 13.6 يف املئة، واأن ديونها 

تبلغ 174 يف املئة من الناجت املحلي الإجمايل.

اجلذور

اإىل  امل�سكلة  ج��ذور  تعود 

كان  حيث  �سابقة  �سنوات 

االأداء االقت�سادي لليونان �سيًئا 

منطقة  اإىل  ان�سمامها  قبل 

دائًما  تعاين  وكانت  اليورو، 

على  امل��ح��اف��ظ��ة  م�سكلة 

االقت�سادي  النمو  م��ع��ّدالت 

وال���رف���اه���ي���ة مل��واط��ن��ي��ه��ا، 

م�سكلة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 

ال�سيطرة على النفقات العامة 

وزيادة الديون. وان�سمامها اإىل 

العام  يف  االأوروبية  املجموعة 

1981، �سّجعها على املزيد من 

اأ�سبحت  وبالتايل  االقرتا�س، 

ج��ًدا،  عالية  ال��دي��ون  قيمة 

عليها  ال�سعب  م��ن  وب���ات 

االأزمة  تفاقم  ومع  ت�سديدها. 

اليونان  خ��روج  ب��ات  ال��ي��وم، 

حمتماًل  اليورو  منطقة  من 

وهذا االأمر الذي يراه البع�س 

يقول  مت��اًم��ا،  م�ستبعًدا 

البع�س االآخر اإنه وارد، يف حال 

من  م��زي��ًدا  اليونان  رف�ست 

ف. التق�سّ

التي  االأوروب���ي  االحت��اد  قمة 

عقدت يف بروك�سل يف 12 متوز 

املا�سي لبحث االأزمة اليونانية 

ج����ذري.  ب��ح��ل  ت���خ���رج  مل 

القامتة جعلت من  واالأجواء 

ب��اراك  االأم��رك��ي  الرئي�س 

منًعا  �سخ�سًيا  يتدخل  اأوباما 

اآخر )كال�سني  لدخول طرف 

االأزم���ة  ورو���س��ي��ا( على خ��ّط 

اليونانية. وقد ات�سل بزعيمي 

وكانت  واأمل��ان��ي��ا،  ال��ي��ون��ان 

ر�سالته وا�سحة: »اأي حّل، باأّي 

ثمن، لكن مع بقاء اليونان 

يف منطقة اليورو«.

وب���ع���د ن��ح��و ال�����س��ه��ر من 

امل���ف���او����س���ات 

 ،)2015 اآب   15 )يف  ال�سعبة 

اتفق وزراء مالية دول منطقة 

ال��ي��ورو ع��ل��ى م��ن��ح ال��ي��ون��ان 

بعد  ثالثة  مايل  اإنقاذ  حزمة 

���س��اع��ات م��ن دع���م اأث��ي��ن��ا 

بح�سب  امل�ساعدات،  خلطة 

االأوربية  املفو�سية  اأعلنت  ما 

رئي�س  وقال  اليورو.  وجمموعة 

املفو�سية جان كلود يونكر 

ر�سالة  اأر���س��ل  االت��ف��اق  اإن 

مفادها  عاٍل  وب�سوت  وا�سحة 

�سمن  »�ستظّل  اليونان  اأن 

االحتاد االأوروبي«.

املايل  االإنقاذ  خطة  وت�سمل 

ف،  التق�سّ من  مزيًدا  الثالثة، 

اأي زيادة يف ال�سرائب وتخفي�س 

االإنفاق العام مقابل احل�سول 



مليار   380 يعادل  ما  اأي  ي��ورو 

اإليها  ي�ساف  اأمركي.  دوالر 

وال�سركات  البنوك  دي���ون 

مليار   160 نحو  اإىل  ت�سل  التي 

مليار   175 يعادل  ما  اأي  ي��ورو 

دين  فيكون  تقريًبا.  دوالر 

 500 حواىل  االإجمايل  اليونان 

 550 يعادل  ما  اأي  يورو،  مليار 

اأم��ا  اأم��رك��ي.  دوالر  مليار 

اأهم اجلهات الدائنة فتتمثل 

من:  املوؤلفة  ب���»ال��رتوي��ك��ا« 

املفو�سية االأوروبية، )130 مليار 

يورو(، �سندوق النقد الدويل )20 

مليار يورو( والبنك الدويل 53 

مليار يورو.

واأ�ساف: »يف اجتماع رئي�س 

وامل�ست�سارة  اليوناين،  ال��وزراء 

مركل،  اأجن��ي��ال  االأمل��ان��ي��ة 

تتقدم  اأن  على  االتفاق  مّت 

جديدة  باقرتاحات  اليونان 

حّل��ل االأزم����ة، وع��ل��ى اإق��ف��ال 

البنوك خوًفا من ال�سحوبات 

تخلق  �سوف  التي  الطائلة 

ومتديد  للبالد،  كبرة  اأزمة 

احلاجة.  ق�ست  اإذا  االإق��ف��ال 

»�سريزا«  ح��زب  ف��وز  فمنذ 

الراديكايل  للي�سار  املمثل 

ال��رمل��ان��ي��ة  االن��ت��خ��اب��ات  يف 

وو�سول   )2015 الثاين  )كانون 

احلكومة  رئا�سة  اإىل  زعيمه 

الفوائد  ارتفعت  اجل��دي��دة، 

�سندات  وعلى  ال��دي��ون  على 

العائدة لليونان، من  اخلزينة 

14.6 يف املئة لت�سل اإىل نحو 18 

يف املئة«. 

ال�سعبي  اال�ستفتاء  ونتيجة 

حزيران  يف  ج��رى  ال��ذي  العام 

املا�سي، اأّيدت ن�سبة 61 يف املئة 

ت�سيرا�س  دعوة  االأ�سوات  من 

ف،  التق�سّ �سيا�سة  وقف  اإىل 

احلزب  يعتمدها  والتي كان 

ال�����س��اب��ق، واأظ���ه���رت ه��ذه 

النتائج بالتايل موقف ال�سعب 

للتق�سف.  الراف�س  اليوناين 

ول��ك��ن ه���ذه امل��ع��ادل��ة قد 

بعد  �سّيما  ال  اليوم،  تغّرت 

منحًى  الق�سية  اتخذت  اأن 

ت�سيرا�س  فحزب  �سيا�سًيا، 

الق�سم  ق�سمني،  اإىل  انق�سم 

لرئي�س احلكومة  موؤّّيد  االأول 

والتي  التي يتخّذها  يف قراراته 

للوعود  مغايرة  ت��ك��ون  ق��د 

اأثناء حملته  يف  التي قطعها 

االإنتخابية، اأما الق�سم الثاين 

ف. فما زال �سد التق�سّ

وال بّد من االإ�سارة اإىل اأن اإقرار 

اليوم،  الثالثة  االإنقاذ  حزمة 

�سيا�سي  ثمن  مقابل  ج��اء 

مّما  �سيرا�س،  دفعه  باهظ 

انتخابات  اإجراء  اإىل  يوؤدي  قد 

مبكرة.

اأ�صباب الأزمة!

اليوناين  القت�صاد  واقع  هو  • ما 
الذي اأّدى اإىل هذه الأزمة ؟ 

ع��ل��ى  ال���ي���ون���ان  ت���ق���ع   -

اأط����راف ال��ق��ارة االأوروب���ي���ة، 

االقت�سادية  قّوتها  وتتمركز 

ويف  ال�سياحي،  القطاع  يف 

حجم  ويعتر  البحري.  النقل 

اإىل  نظًرا  �سغًرا  اقت�سادها 

التجارية  املوؤ�س�سات  غياب 

وقد  العمالقة.  وال�سناعية 

املالية  م�سكلتها  ب���داأت 

االأزمة  حدوث  اإثر  بالتفاقم، 

وذلك   ،)2008( العاملية  املالية 

االقت�سادي.  الركود  ب�سبب 

تبلغ  فيها  البطالة  ن�سبة 

وت��ط��ال  امل��ئ��ة،  يف   27 ن��ح��و 

الفئات  من  املئة  يف   50 نحو 

االأمر  وه��ذا  ال�سابة.  العمرية 

يعتر موؤ�سًرا يف غاية اخلطورة 

ي�سطر  حني  ففي  اقت�سادًيا. 

ال��دول  يف  العمل  اإىل  البع�س 

البع�س  ويهاجر  االأوروب���ي���ة، 

االآخر اإىل اأمركا واأو�سرتاليا، 

العنف،  اأعمال  ن�سبة  ترتفع 

التي  الفقراء  �سريحة  وتت�سع 

امل��ئ��ة،  يف   40 ن��ح��و  ت�سكل 

معظمهم من ال�سباب.

يف ما يتعلق بالناجت املحلي 

حواىل  فهو  اليوناين   )BNP(

يعادل  ما  اأي  ي��ورو  مليار   242

من  تقريًبا  دوالر  مليار   265

م��ع��ّدل ال��دي��ن ال���ع���ام. وق��د 

بن�سبة  الناجت  هذا  انخف�س 

العام  منذ  تقريًبا  املئة  يف   26

اأما   .2014 العام  ولغاية   2010

الناجت  اإىل  العام  الدين  ن�سبة 

 100 من  ارتفعت  فقد  املحلي 

يف املئة )2008( لت�سل اإىل 174 

من  االأول  الن�سف  يف  املئة  يف 

موؤ�سر  اأن  علًما   ،2015 العام 

الدين العام االأوروبي يجب اأن 

من  املئة  يف   60 ال���  يتعّدى  ال 

الناجت املحلي.

واأ�ساف د. عبدالله مو�سًحا: 

فية  التق�سّ ال�سيا�سة  اأدت 

منذ  ال��ي��ون��ان  يف  امل��ع��ت��م��دة 

حجم  تقّل�س  اإىل   ،2010 العام 

االجتماعية،  امل�����س��اع��دات 

�����س��ة  وال��ت��ق��دمي��ات امل��خ�����سّ

ل��ل��م��ت��ق��اع��دي��ن ول�����س��م��ان 

ال�سيخوخة. وعندما ت�سّلمت 

احل��ك��وم��ة اجل���دي���دة ���س��ّدة 

امل�سوؤولية قامت بعدة خطوات 

على هذا ال�سعيد اأبرزها:

مل�سلحة  اإج���راءات  اتخاذ   -

يرف�سون  الذين  احلال،  فقراء 

ف. باملطلق �سيا�سة التق�سّ

- اإعادة الكهرباء اإىل مئات 

ب�سبب  املنازل قطعت عنها، 

اأو  الفواتر  دفع  التخّلف عن 

غرها من االأ�سباب.

االأدن�����ى  احل�����ّد  - حت���دي���د 

لالأجور.

عدد  اإىل  الوظائف  اإع��ادة   -

كبر من امل�سروفني منها.

- اإلغاء �سروط اخل�سخ�سة.

- منع بيع املرافىء البحرية.

االإ���س��ارة  م��ن  ب��ّد  ال  لكن 

ن�سبة  هروب  مّت  اأنه  اإىل  هنا 

ك��ب��رة م��ن روؤو����س االأم���وال 

اإث��ر  ال��ي��ون��ان،  م��ن  ال�سخمة 

�سّدة  احل��ايل  الرئي�س  ت�سّلم 

امل�سوؤولية. 

خوف يف بلدان اأخرى

اليونانية  الأجواء  تقراأ  كيف   •
بعد  �صواء،  حدٍّ  على  والأوروبية 

�صيا�صة  اليوناين  ال�صعب  رف�س  اأن 

ف يف ال�صتق�صاء العام الذي  التق�صّ

�إقت�صاد مال
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جرى يف �صهر حزيران الفائت؟

- ي��ع��ّم اخل����وف ال��ي��وم يف 

م��ع��ظ��م ال�����دول االأوروب����ي����ة 

ك��ال��رت��غ��ال، اإ���س��ب��ان��ي��ا، 

ا فرن�سا،  اإيرلندا واأي�سً اإيطاليا، 

ال �سّيما بعد التجربة اليونانية 

لناحية رف�س ال�سعب ل�سيا�سة 

يكمن  واخل��وف  ف.  التق�سّ

حركات  ن�سوء  احتمال  يف 

حّد  اإىل  ت�سل  احتجاجية 

�ساأنه  من  الذي  االأم��ر  الثورة، 

)اأو  النظر  اإع��ادة  ملف  فتح 

مالية  بنود  عدة  يف  التغير( 

معتمدة يف االإحتاد االأوروبي.

من  ب��اخل��روج  ال��ق��رار  هل   •
مالًيا،  �صائب  الأوروب��ي  الإحتاد 

وكيف ال�صبيل اإىل تعومي امل�صارف 

من  والتخّل�س  الدولة  وخزينة 

الديون؟  

- ي��واج��ه االحت���اد االأوروب���ي 

الديون  اأزم��ة  حّل  م��اأزق  اليوم 

اليونانية، على اعتبار اأنه اإما 

القبول باإعالن اإفال�س اليونان 

اليورو،  منطقة  من  واخل��روج 

املوؤ�س�سات  بذلك  فتتكّبد 

الدائنة اخل�سارة الكرى، واإما 

يف  واإب��ق��اوؤه��ا  جم��دًدا  دعمها 

االأزمة �ستعود  املنطقة، لكن 

من  اأق���ّل  ورمب��ا  �سنتني  بعد 

ذلك.

ل��ق��د ب����داأت م��ع��اجل��ة اأزم���ة 

منحًى  تاأخذ  اليونانية  الديون 

�سيا�سًيا، بداًل من املنحى املايل 

جتري  وبينما  واالق��ت�����س��ادي، 

احلكومة  ب��ني  امل��ف��او���س��ات 

االحت���اد  واإدارة  ال��ي��ون��ان��ي��ة 

االإ�سرار  وا�سًحا  يبدو  االأوروب��ي، 

ال��دويل على ح��ّل االأزم��ة من 

اأهمها  اأط����راف  ع���دة  ق��ب��ل 

االأمركية  املتحدة  الواليات 

ورو�سيا وال�سني.

مهما  اإن��ه  القول،  وميكن 

املفاو�سات  نتيجة  ك��ان��ت 

�سوف  فاإنها  واملعّقدة،  ال�سعبة 

موؤقت،  ح��ّل  مبثابة  تكون 

الديون  اأزم��ة  اأن  اعتبار  على 

وتكر  م�ستع�سية،  اليونانية 

�سنوًيا ككرة الثلج. وبالتايل 

االأزمة  جتّدد  احتماالت  فاإن 

اإمكان  ذل��ك  يف  مبا  واردة، 

خروج  يف  البحث  اإىل  ال��ع��ودة 

اليونان من منطقة اليورو.

ماذا اإذا تركت اليونان 

منطقة اليورو؟

التي  الإنعكا�صات  هي  ما   •
من  اليونان  خ��روج  �صيحدثها 

منطقة اليورو اإذا ح�صل ذلك؟

اإن  اليونان،  اإىل  بالن�سبة   -

اليورو،  منطقة  من  خروجها 

�سوف ي�ستتبع االآتي:

- اإعالن االإفال�س.

- العودة اإىل العملة االأ�سا�سية 

 )Drachma( »دراخ���م���ا« 

بعد  ليتّم  قيمتها  وتخفي�س 

الدين،  قيمة  تخفي�س  ذلك 

عليها  املتفق  املبالغ  وجدولة 

مع الدائنني بالعملة الوطنية.

�سوف  ال��ذي  املبلغ  حتديد   -

للدائنني،  ال��ي��ون��ان  ت��دف��ع��ه 

اأمالكها  حجز  لعدم  تالفًيا 

يف اخلارج.

ودعم  االإع��ان��ات،  اإع���ادة   -

االأجور وتعوي�سات املتقاعدين، 

وم�������س���اع���دة ال�����س��ن��اع��ي��ني 

رة. واملزارعني بقرو�س مي�سّ

ال���ي���ون���ان  اإ����س���ت���ع���ادة   -

ا�سوة  املالية،  ا�ستقالليتها 

غر  االأوروب��ي��ة  ال���دول  ببع�س 

املنتمية ملنطقة اليورو.

ورو�سيا  ال�سني  اإىل  اللجوء   -

لالإقرتا�س  اأم��رك��ا  ��ا  واأي�����سً

تّعذر  اإذا  االأجنبية  بالعملة 

ه���ذا االأم����ر م��ن ال��رتوي��ك��ا 

.)troika(

العملة  قيمة  تخفي�س   -

ال���وط���ن���ي���ة »دراخ�����م�����ا« 

.)Drachma(

االحت��اد  اإىل  بالن�سبة  اأم���ا 

اأب��رز  ف��اإن  والدائنني  االأوروب���ي 

ن��ت��ائ��ج خ���روج ال��ي��ون��ان من 

منطقة اليورو هي:

- خ�سارة الدائنني ق�سًما من 

املبالغ املتوّجبة على اليونان.

الدول  بع�س  قيام  احتمال   -

االأوروبي،  االحتاد  اإىل  املنتمية 

امل��ال��ي��ة،  امل�����س��اك��ل  ذات 

اإىل  وعودتها  نف�سها  باخلطوة 

االأ�سا�سية  الوطنية  العمالت 

واإيطاليا  اإي��رل��ن��دا  )ال��رت��غ��ال 

وغرها...(.

االأ�سواق  يف  بلبلة  ح��دوث   -

املالية وعملة اليورو.

اأخ������ًرا، ي��ع��ت��ر ال��دك��ت��ور 

لليونان  االأف�سل  اأنه من  جنار 

العودة اإىل اال�ستقاللية املالية، 

ب�����س��رط ات��خ��اذ االج�����راءات 

ال�سرورية الالزمة الإزالة جميع 

التي  واالأخ���ط���اء  امل��خ��ال��ف��ات 

ارتكبت يف ال�سنوات املا�سية، 

املالية  االأزم��ة  اإىل  اأّدت  والتي 

امل�ستع�سية.  واالق��ت�����س��ادي��ة 

منطقة  من  اليونان  فخروج 

ي�سكل  راأي��ه،  ح�سب  اليورو 

اأزمتها  حّل  يف  االأوىل  اخلطوة 

واملعقدة،  امل�ستع�سية  املالية 

وا�ستعادة ا�ستقالليتها املالية، 

ومع اإعالن اإفال�سها، تكون 

اخل��ط��وة ال��ث��ان��ي��ة وال��ث��اب��ت��ة 

املالية،  هيكليتها  لبناء 

اأ�س�س  على  جمّدًدا  واالنطالق 

�سليمة  واق��ت�����س��ادي��ة  مالية 

و�سحيحة.
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قّوة الحتاد.. وقّوة التحديات

ي�صتمر التفاعل ما بني التاريخ واجلغرافيا 

على وقع ال�صرورات التي تتحّكم بحركات 

ال�صعوب. قد تكون الدوافع اقت�صادية، 

فت�صتوجب يف مرحلة من املراحل قيام 

قة بني العديد من الدول،  وحدة من�صّ

لتحقيق م�صتويات عالية من الأمن 

القت�صادي، الجتماعي، املعي�صي. ورمبا 

تكون اأمنّية، اأو �صيا�صّية متليها ظروف 

واعتبارات داهمة، اأو افرتا�صّية ت�صتوجب 

التحّوط، واليقظة. ورمبا تكون قومّية 

حت�ّس على التقارب والحتاد، وهذا 

على الأقل، ما ا�صتند اليه املفّكر الفرن�صي 

فيكتور هوغو عندما اأطلق يف العام 1851 

نظرية »اأوروبا موّحدة من خالل التعاون 

وامل�صاواة يف الع�صوّية«. لكن نظريته 

تلك، مل حتظ بفر�س موؤاتية جادة نحو 

التطبيق، لأّن ما كان يباعد، اأكرث مما 

كان يقّرب، ويوّحد . 

قبل هوغو ونظريته، جرت حماولت 

لتوحيد اأوروبا، الأوىل كانت يف ع�صر 

الأمرباطورّية الرومانّية التي تفاهمت 

قبل انهيارها مع اأمرباطورّية �صارملان 

الفرنكوفونّية على جعل م�صاحات 

�صا�صعة من الأرا�صي حتت اإدارة موّحدة، 

لكن عندما انهارت الأمرباطوريتان، 

بقيت الأر�س، وانتهى احللم. وحاول 

نابوليون بونابرت يف القرن التا�صع 

ع�صر، لكن حماولته مل تتجاوز الطابع 

ال�صكلي واملرحلي نظًرا اإىل الفروقات، 

ل بل التناق�صات الكبرية ما بني اللغات 

والثقافات واخل�صو�صيات الأوروبّية 

املتباينة. وكرر رودولف هتلر املحاولة يف 

اأربعينيات القرن الع�صرين، لكّنه انتهى 

منتحًرا.

امل�صيبة  جتمع

الثانية  ال��ع��امل��ّي��ة  احل����رب  اإن��ت��ه��ت 

واق��ت�����س��ادّي��ة،  ب�����س��رّي��ة،  ك����وارث  اإىل 

عن  ب��دي��ل  ال  ب��اأّن��ه  االأوروب���ّي���ون  و�سعر 

ال�سلمي  والتعاي�س  والتعاون  الت�سالح 

اأوق��ات��ه��ا  عاي�سوا  ال��ت��ي  ال��وي��الت  بعد 

بريطانيا  وزراء  رئي�س  واق��رتح  احلرجة. 

تاأ�سي�س   1946 العام  يف  ت�سر�سل  ون�ستون 

واأطلقت  االأوروبّية«.  املتحدة  »الواليات 

العام  يف  االأمركّية  املتحدة  الواليات 

اأوروب��ا،  الإعمار  مار�سال«  »خطة   1948

بداأ  ال��ذي  الوقت  يف  متا�سكها،  ودع��م 

اأديناور  كونراد  االأمل��اين  امل�ست�سار  فيه 

مع  الوثيق  االنتماء  ب��اجت��اه  ال�سر  يف 

اأيار  من  اخلام�س  ويف  الغربي.  املجتمع 

يف  االأوروب��ي«  »املجل�س  تاأ�سي�س  مّت   1949

�سرتا�سبورغ لي�سبح اأقدم منظمة جتمع 

بني الدول الدميوقراطية يف اأوروبا.

 ،1950 العام  اأيار من  التا�سع من  ويحّل 

حيث اقرتح وزير خارجّية فرن�سا اآنذاك، 

)يف  االأمل��اين  العدو  على  �سومان،  روب��رت 

م�ستقباًل  امل�سرتك  ال��ت��ع��اون  حينه( 

واحل��دي��د،  ال��ف��ح��م،  �سناعة  جم��ال  يف 

دوًرا  امل��واد  هذه  لعبت  بعدما  وال�سلب، 

الثانية.  العاملّية  احلرب  اأثناء  يف  ا  هامًّ

واأملانيا،  فرن�سا،  اأ�س�ست   )1951( �سنة  بعد 

واللوك�سمبورغ،  وبلجيكا،  واإيطاليا، 

للفحم،  االأوروبّية  »املجموعة  وهولندا، 

من  التا�سع  وبات  وال�سلب«،  واحلديد، 

اأيار من كل عام موعًدا لالحتفال بيوم 

اأوروبا، تخليًدا لذكرى الفكرة اجلريئة 

للوزير �سومان.

الوحدة،  باجتاه  الثلج  كرة  وتتدحرج 

�سهد  حيث  ي���وم،  بعد  ي��وًم��ا  وت��ك��ر 

العام  من  اآذار  من  والع�سرين  اخلام�س 

واأملانيا،  فرن�سا،  من  كّل  توقيع   1957

واللوك�سمبورغ،  وبلجيكا،  واإيطاليا، 

وه��ول��ن��دا ع��ل��ى م��ع��اه��دت��ني يف روم���ا، 

االقت�سادّية  »املجموعة  تاأ�سي�س  االأوىل: 

تاأ�سي�س »املجموعة  والثانية:  االأوروبّية«. 

واأدت  ال���ذرّي���ة«.  للطاقة  االأوروب����ّي����ة 

االأوروب���ي«،  »املجل�س  ح��ول  االتفاقات 

اإىل  االأوروبّية«  االقت�سادّية  و»املجموعة 

العام  يف  االأوروب��ّي��ة«  »املجموعة  قيام 

1967، ثم اإىل قيام »االحتاد االأوروبي« يف 

العام 1993.

من العداوة.. اإىل ال�صداقة

الثاين  والع�سرين من كانون  الثاين  يف 

�سارل  الفرن�سي  الزعيمان  اتفق   ،1963

توقيع  على  اأدي��ن��اور  واالأمل���اين  دي��غ��ول، 

اتفاقّية »التعاون امل�سرتك«، والتي اأطلق 

االأليزيه«، وحتّول  عليها لقب »معاهدة 

ومنذ  اليوم،  اأ�سدقاء  اإىل  االأم�س  اأع��داء 

البلدين  الزعماء يف  التاريخ يلتقي  ذلك 

مّرتني يف ال�سنة ب�سكل متبادل لتاأكيد 

ويعتر  بينهما،  الوثيقة  ال�����س��راك��ة 

االندماج  لعملية  املحّفز  التعاون  هذا 

احتفااًل   2003 العام  �سهد  وقد  اأوروب��ا،  يف 

�سخًما مبنا�سبة مرور 40 عاًما على هذه 

املعاهدة.

معاهدة ما�صرتخت

العام  من  االأول  كانون  من  االأول  يف 

االأوروبينّي  الزعماء  من  عدد  التقى   1991

يف مدينة ما�سرتخت الهولندّية، وتوافقوا 

»االحتاد  لقيام  العري�سة  اخلطوط  على 

 1992 �سباط   7 يف  ووّق��ع��وا  االأوروب������ي«، 

امل�سيفة،  املدينة  ا�سم  حملت  معاهدة 

وعرفت ب�»معاهدة ما�سرتخت«. دخلت 

من  االأول  يف  التنفيذ  حّيز  املعاهدة  هذه 

اأ�سا�س  و�سّكلت   ،1993 الثاين  ت�سرين 
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عليه  االتفاق  مّت  الذي  االأوروب��ي  الد�ستور 

العملة  واأطلقت   ،2004 العام  يف  الحًقا 

املوّحدة )اليورو(، وو�سعت اأطًرا ل�سيا�سات 

ال�سيا�سة  ذلك  يف  مبا  امل��وّح��دة،  العمل 

والتعليم،  واالجتماعّية،  االقت�سادّية، 

بداأت  املعاهدة،  هذه  وبف�سل  وال�سحة. 

كانون  يف  موعدها  يف  »اليورو«  منطقة 

الثاين من العام 1999، واأدخلت اإجراءات 

توحيد  مثل  هاّمة،  اجتماعّية  حماية 

قانونّية  وحماية  االأوروب��ي،  العمل  وقت 

اجلزئي،  بالدوام  للعاملني  �سرامة  اأكرث 

اإجازة  على  احل�سول  يف  احلق  وكذلك 

اأبوّية، واإدخال تدابر لدعم الدميوقراطّية 

االأعمال  كمجل�س  العمل،  مبكان 

االأوروبي.

بعد هذه امل�سرة الطويلة من املحاوالت، 

ومن التفاعل ما بني التاريخ واجلغرافيا، 

ي�سّم  وهو  النور،  االأوروب��ي  االحت��اد  اأب�سر 

اآخرها كرواتيا  دولة، كانت  ا 28  حاليًّ

 .2013 مت��وز  من  االأول  يف  ان�سمت  التي 

الدول  نقل �سالحيات  مبادئه  اأهم  ومن 

االأوروبّية،  الدولّية  املوؤ�س�سات  اإىل  القومّية 

على اأن تبقى هذه املوؤ�س�سات حمكومة 

ال�سالحيات املمنوحة من كل  مبقدار 

اعتبار  ميكن  ال  لذا  ح��دة،  على  دول��ة 

يتفّرد  اإنه  فدرالًيا«...  »احت��اًدا  االحت��اد 

بنظام �سيا�سي فريد من نوعه يف العامل. 

وله ن�ساطات عديدة اأهمها �سوق موحد ذو 

عملة واحدة )اليورو( تبّنت ا�ستخدامها 

وله  االأع�ساء،  ال���28  اأ�سل  من  دول��ة   19

و�سيا�سة �سيد  �سيا�سة زراعّية م�سرتكة، 

بحري موّحدة.

  �صعوبات وحتدّيات

وا�ستحدث  عمله،  اآليات  االحتاد  طّور 

موؤ�س�سات اإدارّية منها: 

ويتكّون  االأوروب���ي:  االحت��اد  جمل�س   •
االأع�ساء،  ال��دول  حكومات  وزراء  من 

وفق احلاجة يف كّل  ويعقد اجتماعاته 

ويتمتع  ولوك�سمبورغ،  بروك�سيل  من 

امل��ج��االت  �سمن  وا�سعة  ب�سالحيات 

املتعلقة بال�سيا�سة اخلارجّية امل�سرتكة، 

والتعاون االأمني.

م��ق��ّره��ا  االأوروب�����ّي�����ة:  امل��ف��و���س��ّي��ة   •
القوانني  تنفيذ  ت�سرف على  بروك�سيل، 

مقرتحات  تقدمي  لها  يحق  امل�سرتكة، 

العامة  امليزانية  بو�سع  وتقوم  قوانني، 

تنفيذها،  على  وب��االإ���س��راف  ل��الحت��اد، 

كما تتوىل متثيل االحتاد يف املفاو�سات 

وتتمتع  االتفاقيات،  وتوقيع  الدولّية، 

ب�سالحيات وا�سعة بقبول اأع�ساء جدد.

• الرملان االأوروبي: يعتر اجلهاز الرقابي 
ميلك  االأوروب��ي،  االحتاد  يف  واال�ست�ساري 

يراقب  الت�سريعّية،  ال�سالحيات  بع�س 

اأع�سائها،  ويوافق على  املفو�سّية،  عمل 

وي�سادق  القوانني،  بو�سع  ي�سارك  كما 

ان�سمام  الدولّية، وعلى  على االتفاقيات 

وا�سعة  اأع�ساء جدد، وميلك �سالحيات 

امل�سرتكة.  بامليزانّية  يتعّلق  م��ا  يف 

على  موزعني  ع�سًوا   785 من  يتكّون 

وعدد  يتنا�سب  ب�سكل  االأع�ساء  ال��دول 

ويجتمع  �سرتا�سبورغ،  مقّره  �سكانها، 

ا يف بروك�سيل، ولوك�سمبورغ. اأي�سً

الدول  روؤ�ساء  ي�سم  االأوروب��ي:  املجل�س   •
واحلكومات يف الدول االأع�ساء، باالإ�سافة 

اإىل رئي�س املفو�سّية االأوروبّية، يعقد ما بني 

العام،  اجتماعني وثالثة اجتماعات يف 

واالقت�سادّية  ال�سيا�سية  القرارات  التخاذ 

الهامة، ور�سم �سيا�سة االحتاد.

وال�سفافّية  اجلدّية  من  الرغم  وعلى 

املوؤ�س�سات، فاإن  التي حتكم عمل هذه 

االحّتاد مل ي�سل بعد اىل املوقع الذي يوؤهله 

اأن يكون قوة دولّية متما�سكة منّزهة 

وال�سوائب.  وال��ع��ي��وب،  ال��ث��غ��رات،  م��ن 

لتك�سف  اليونانّية  الديون  اأزمة  وجاءت 

الكثر من نقاط ال�سعف التي ت�ستوطن 

ج�سمه املكتنز:

اأن  �سحيح  الع�سوّية:  يف  التمايز  اأواًل،   •
28 دولة مت�ساوون وفق القوانني واالأعراف 

امل��ع��ت��م��دة م��ن ق��ب��ل االحت�����اد، لكن 

الكبرة،  ال��دول  بني  وا�سحة  الفروقات 

من  مناخ  هناك  اإذ  ال�سغرة،  واالأخ��رى 

الطبقّية، والفئوّية.

واأخ���رى  غنّية  دول  ه��ن��اك  ث��ان��ًي��ا:   •

من  وهناك  يعطي،  من  هناك  فقرة، 

ي�ستجدي.

• ثالًثا: ت�سعر الدول الفقرة باأنها تعمل 
جهدها،  وكل  الغنية،  ال��دول  حل�ساب 

خانة  يف  ت�سّب  وم��وارده��ا  واقت�سادها، 

على  املرتاكمة  الديون  فوائد  ت�سديد 

كاهل �سعوبها.

الدين،  يف  العميقة  التباينات  رابًعا:   •
وال�سلوكيات،  واللغة،  والعرق،  واللون، 

والعادات والتقاليد، والتي ال تزال ت�سّكل 

ح�سا�سيات متفاقمة بني �سعوب االحتاد.

ال��دول  جمتمعات  �سعرت  ا:  خام�سً  •
ال�سغرة، اأو الفقرة، باأن البطالة ال تزال 

الو�سع  واأن  �سبابها،  �سفوف  يف  مرتفعة 

االقت�سادي االجتماعي املعي�سي مل يتغّر 

اإنه  العك�س،  على  بل  االأف�سل،  نحو 

يتدّرج من �سّيىء اإىل اأ�سواأ.

ال��دول  زعماء  بع�س  ي�سعر  ا:  �ساد�سً  •
حريته  هام�س  من  الكثر  فقد  باأنه 

ب�سيا�سات  م��ق��ّي��د  واأن����ه  وحت���ّرك���ه، 

تتوافق  ال  قد  عليا  اأوروب��ّي��ة  والتزامات 

وم�سالح بلده.

االإمنائّية  ال�سيا�سات  اإن  �سابًعا:   •
ا الفقرة  اخلا�سة بالدول االأع�ساء خ�سو�سً

من  ع��ال��ي��ة  ن�سبة  حت��ّق��ق  مل  م��ن��ه��ا، 

النجاح، وبالتايل فاإن قطار االإمناء يراوح 

وبال�سرعة  بعد،  يبلغ  مل  اأو  مكانه، 

املطلوبة، حمطة اأخرى اأكرث اإ�سراًقا.

الكبار  وجد  وغرها  االأ�سباب  لهذه 

اليونان  اأزم��ة  ب��اأن  االأوروب���ي  يف االحت��اد 

�سّيق،  ال��ه��ام�����س  اأن  ك��م  ك�سفت 

اإىل  اال�ست�سالم  فاإما  واخليارات حمدودة: 

يتوافق  مرن  �سروط   دفرت  وفق  املطالب 

الت�سليم  اأو  امل��ت��اح��ة،  واالإم��ك��ان��ات 

تقت�سر  ل��ن  احل��ال  ه��ذه  ويف  بالطالق. 

املغادرة على اليونان، بل �سيحذو حذوها 

وعندها  االآخرين،  االأع�ساء  من  العديد 

عماًل  اخلطر  دائ���رة  يف  االحت���اد  ي�سبح 

»التفاعل  باأن  القائلة  النظرية  مببداأ 

دائًما  واجلغرافيا م�ستمر  التاريخ  ما بني 

على وقع ال�سرورات التي متليها م�سالح 

ال�سعوب؟!«.







ملحة �صريعة

متابعة  عن  التوقف  اإي��ران  بالتزام  النهائي  االتفاق  يق�سي 

االأبحاث واأعمال التطوير املتعلقة بتخ�سيب اليورانيوم يف من�ساأة 

»فوردو« عند ن�سبة حمددة ال ت�سمح باإنتاج �سالح نووي )ملدة 15 

املركزي فيها  الطرد  اأجهزة  االأقل(، وتخفي�س عدد  �سنة على 

النووي  برناجمها  واإخ�ساع  تقريًبا،  احل��ايل  عددها  ثلث  اإىل 

ال�سلمي ملراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لقاء رفع تدريجي 

للعقوبات الدولية املفرو�سة عليها. 

رابحان

 Win –( هذا االتفاق يعتر منوذًجا ال�سرتاتيجية ربح - ربح

Win Strategy(، اإذ خرج اجلميع من املفاو�سات وكاأن كاًل 
منهم قد ح�سل على ما يريد. 

اأف�سل »حدث  االتفاق  اعتر هذا  اأوباما  االأمركي  فالرئي�س 

املعا�سرة  الدولية  العالقات  يف  تاريخي« 

هو  بل  االأمركي،  الدبلوما�سي  والعمل 

»اخليار االأف�سل وال�سروري لالأمن القومي 

اأن ع��دم  اع��ت��ر  االأم���رك���ي«، ك��م��ا 

�سي�سكل  الكونغر�س  قبل  من  توقيعه 

خطاأً تاريخًيا وخطًرا اأكر على ال�سالم 

جهتها  ومن  والعامل.  االأو�سط  ال�سرق  يف 

راأت القيادة االإيرانية فيه، انت�ساًرا حلقها 

ومكت�سباتها الوطنية والقومية، وطريًقا 

ال�سالم  واإح��الل  العامل  على  لالنفتاح 

فيه. كذلك، لقي االتفاق ترحيًبا وا�سًعا 

و�سفته  واإذ  االإي���راين.  ال�سعب  قبل  من 

باأنه  الريطانية  »التلغراف«  �سحيفة 

»اأ�سواأ اتفاق يف تاريخ الواليات املتحدة الدبلوما�سي«، فاإن معظم 

راأت فيه  واالإيرانية  واالأجنبية  وال�سحف االأمركية  العامل  دول 

بنيامني  االإ�سرائيلي  الكيان  وزراء  رئي�س  اأما  تاريخًيا.  اإجناًزا 

نتنياهو، فو�سفه باأنه »خطاأ تاريخي«.

جمل�س الأمن: موافقة دولية

يف ما يتعلق به، وافق جمل�س االأمن على االتفاق باالإجماع 

)20 متوز 2015( وذلك يف قراره الرقم 2231. ومبوجب هذا القرار 

االأمن على »اتفاق  ي�سادق جمل�س  ال�سابع(  البند  )وهو خارج 

الزمني  اجل��دول  وفق  بالكامل  تطبيقه  على  ويحث  فيينا« 

الذي اأعده املفاو�سون، ويدعو الدول االأع�ساء يف االأمم املتحدة اإىل 

ت�سهيل تنفيذه، وقد اعتر الرئي�س االأمركي اأن قرار جمل�س 

ودعا  التاريخي،  االإجناز  هذا  على  دولية  موافقة  مبثابة  االأمن 

ال�سعب االأمركي اإىل تاأييده. 

در��صات 

اإعداد: د. اأحمد علوو�أبحاث

عميد متقاعد
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من الكبا�ش 

النووي 

 اإىل االتفاق 

ايران والغرب: 

مفاو�صات الرابحني

بعد مفاو�صات ماراثونية معقدة و�صعبة بني اإيران من جهة وجمموعة الدول 5+1 وممثل الحتاد 

ل الطرفان املتفاو�صان اإىل اتفاق نهائي حول امللف النووي الإيراين،  الأوروبي من جهة ثانية، تو�صّ

ومّت التوقيع عليه )14 متوز 2015( يف العا�صمة النم�صاوية فيينا. 

هذا التفاق جاء ثمرة مفاو�صات ا�صتمرت ما يزيد على عقد من الزمن )12 �صنة(، وهي الأطول 

الدبلوما�صية  الو�صائل  فيها  ا�صتخدمت  وقد  الأمريكية.  املتحدة  للوليات  الدبلوما�صي  التاريخ  يف 

واأ�صاليب ال�صغط القت�صادية والع�صكرية املبا�صرة وغري املبا�صرة.

»اإن عدم التفاق النووي مع اإيران يعني مواجهة حرب جديدة يف ال�صرق الأو�صط«.

الرئي�س االأمركي اأوباما - يف 5 اآب 2015



ومبوجب هذا القرار، يكلف جمل�س االأمن الوكالة الدولية 

ال�سرورية  واملراقبة  التحقق  بعمليات  بالقيام  الذرية  للطاقة 

من  احلّد  مثل  اإي��ران،  عليها  وافقت  التي  النووية  لاللتزامات 

االن�سطارية،  املواد  خمزون  وخف�س  املركزي  الطرد  اأجهزة  عدد 

والتعاون التام مع الوكالة.

وعند ت�سّلم املجل�س تقريًرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

يوؤكد اأن الرنامج النووي االإيراين بات �سلمًيا بالكامل، يتم 

العام  منذ  املتحدة  االأمم  اتخذتها  التي  ال�سبعة  القرارات  اإلغاء 

2006 بفر�س عقوبات على اإيران، على اأن يعاد فر�سها تلقائًيا 

يف حال خالفت اإيران اأًيا من التزاماتها. وتق�سي هذه القرارات 

بحظر بيع اإيران معدات اأو خدمات ترتبط باأن�سطتها النووية، 

وجتميد اأموال �سخ�سيات و�سركات اإيرانية، وفر�س حظر على 

االأ�سلحة التقليدية وال�سواريخ البال�ستية. 

موقف الكونغر�س

ماذا يح�سل اإذا رف�س الكونغر�س الت�سديق على االتفاق الذي 

اعتره الرئي�س اأوباما اأف�سل املمكن يف ال�سيا�سة كبديل عن 

احلرب؟

والنواب(  ال�سيوخ  جمل�سي  من  )امل��وؤل��ف  الكونغر�س  على 

حال  ويف  اجل��اري.  اأيلول  نهاية  قبل  االتفاق  على  ي�سوت  اأن 

الد�ستور  وفق  اأوباما  للرئي�س  ف��اإّن  اإق��راره  �سّد  الت�سويت  كان 

)الفيتو(  احلق  هذا  ا�ستخدم  واإذا  الكونغر�س.  قرار  نق�س  حق 

ي�سبح الكونغر�س مدعًوا للت�سويت �سّد »فيتو« الرئي�س، االأمر 

التحليالت  وفق  متوافر  غر  وهو  االأ�سوات،  ثلثي  يلزمه  الذي 

واالح�ساءات االأمركية.

مفاعيل التفاق ال�صيا�صية

الإيران  ت�سمح  دولية  اعرتاف  وثيقة  ذاته  بحد  االتفاق  يعتر 

بالعودة اإىل امل�سرح ال�سيا�سي واالقت�سادي يف العامل، وقبواًل بدورها 

الطبيعي يف املنطقة كدولة كرى، بعد عقود من معاملتها 

كدولة »مارقة« وداعمة ل�»حمور ال�سر« و»حركات االإرهاب« 

وقد جتّلى هذا  لها.  الغربي  التو�سيف  وفق  والعامل،  االإقليم  يف 

االعرتاف باحلركة الدبلوما�سية التي �سهدتها طهران، وزيارات 

امل�سوؤولني الغربيني لها ُبعيد االإعالن عن االتفاق، وت�سريحاتهم 

الداعية اإىل فتح �سفحات جديدة يف العالقة معها، والتي متهد 

النفتاح يف املجاالت ال�سيا�سية واالقت�سادية والتجارية والثقافية. 

للتاأكيد  ت�سعى  زالت  وما  �سعت  االأمركية  االإدارة  اأن  كما 

االأمن  اإيران �سيكون عاماًل حيوًيا يف تر�سيخ  االإتفاق مع  اأن 

واال�ستقرار، يف اخلليج وال�سرق االأو�سط، ويف تخفيف حدة التوتر 

القائم بني دول املنطقة. 

ح�صابات القت�صاد

لن يحدث االتفاق تغيًرا مبا�سًرا وفورًيا 

على  والتنموي  االقت�سادي  اإيران  و�سع  يف 

�سنوات  اإىل  حتتاج  اأنها  ذلك  االأرج��ح، 

ت�سبو  التي  املكانة  بلوغ  قبل  عديده 

الب�سرية  القدرات  متلك  كدولة  اإليها 

التي  فاإيران  الهائلة.  الطبيعية  وامل��وارد 

 ،
2
متتد على م�ساحة مليون و648 كلم

ت�سّكل  مليوًنا،   80 بنحو  �سعبها  ويقّدر 

�سوقي انتاج وا�ستهالك وا�سعني، ومركز 

متعددة.  قطاعات  يف  لال�ستثمار  جذب 

واإذا اأجرينا مقارنة بني االإمكانات واملوارد 

يف كل من اإيران وكوريا اجلنوبية مثاًل، 

وحاولنا تطبيق جتربة الثانية على االأوىل 

توّقع  الأمكننا  التعديالت،  بع�س  مع 

لي�سّكل  يتطور  اأن  ميكن  الذي  االقت�سادي  اإي��ران  م�ستقبل 

تعبر  فرتة  بعد  ن�سمع  ورمبا  االأو�سط.  ال�سرق  يف  اأخرى  معجزة 

5+2 بداًل من 5+1 اأو جمموعة G10 للداللة على جمموعة الدول 

�ساحبة االقت�سادات االأقوى يف العامل، والتي �ستكون اإيران من 

�سمنها.

اإيران  عن  واملالية  والتجارية  االقت�سادية  العقوبات  رفع  اإن 

كمقابل لوقف برناجمها النووي، كما ن�س االتفاق �سيوؤدي اإىل 

النتائج االآتية:

روؤو�س االأموال االإيرانية املجّمدة يف اخلارج منذ عقود  - حترير 

الدورة  اإىل  وعودتها  ال��دوالرات(  من  املليارات  بع�سرات  )تقّدر 

القومي  دخلها  يف  ارتفاع  اإىل  يوؤدي  مما  االإيرانية،  االقت�سادية 

والفردي. 

- زيادة يف انتاج النفط ويف ت�سديره. ومن املعروف اأن اإيران تعتر 

الدولة الرابعة يف العامل يف انتاج النفط واحتياطه، وكانت ت�سّدر 
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ما يقّدر بنحو 4 ماليني برميل 

العقوبات  فر�س  قبل  يومًيا 

تعود  اأن  تاأمل  وهي  عليها، 

اإىل هذا الرقم.

- زيادة ت�سدير الغاز، وبخا�سة 

اإىل اأوروبا وال�سني والهند. واإيران 

هي الدولة الثانية يف العامل يف 

بعد  وانتاجه  الغاز  احتياط 

رو�سيا االحتادية وفق معظم امل�سادر املتعلقة باإنتاج الطاقة. 

- تطوير القطاعات االإنتاجية وال�سناعية، وذلك نتيجة ازدياد 

وروؤو�س  اال�ستثمارات  اأمام  االإيرانية  ال�سوق  وفتح  القومي  الدخل 

لها  اأقدام  مواطىء  تتدافع حلجز  بداأت  التي  االأجنبية  االأموال 

من  طويلة  �سنوات  وبعد  فاإيران،  الوا�سعة.  االإيرانية  ال�سوق  يف 

احل�سار والعقوبات وال�سغط، حتتاج اإىل تطوير معظم قطاعاتها 

وال�سناعات  الطاقة  قطاع  وبخا�سة  وحتديثها  ال�سناعية 

النفطية.

- زيادة حجم التجارة االإيرانية ا�ستراًدا وت�سديًرا، فاملنتوجات 

االإيرانية ذات اجلودة العالية حتتاج اإىل ا�سواق جديدة لت�سريفها 

كما اأن املنتوجات الغربية اجليدة مطلوبة بكرثة يف االأ�سواق 

االإيرانية. 

�سراء  خالل  من  اجلوي  االإي��راين  التجاري  االأ�سطول  تطوير   -

املعاير  وفق  اإي��ران  يف  م�سانع  بناء  اأو  حديثة  مدنية  طائرات 

ا�ستثمارية  �سوًقا  العاملية  لل�سركات  �سيتيح  مما  الدولية، 

االإنتاجية  حركتها  بزيادة  الإيران  وي�سمح  وا�سعة،  وتناف�سية 

والتجارية العاملية، ويرفع من حركة ال�سياح منها واليها. 

الباب  �سيفتح  مما  الع�سكري،  اجلوي  االأ�سطول  حتديث   -

طائرات  من  حتتاجه  ما  اإيران  لبيع  جتاري  دويل  تناف�س  امام 

ع�سكرية متطورة، مع ما ي�ستتبع ذلك من عقود والتزامات 

وتعهدات اقت�سادية ومالية ورمبا �سيا�سية اأو ع�سكرية. 

االأحجام  املختلفة  ال�سفن  وتزويده  البحري  االأ�سطول  تطوير   -

�سيكون  ا  اي�سً وهذا  واإليها،  منها  والنفط،  الغاز  نقل  ل�سمان 

وزيادة  العاملية  التجارة  حركة  يف  االإيجابية  انعكا�ساته  له 

اال�ستثمارات. 

يف اخلال�صات

اإن ما تواجهه املنطقة اليوم من حركات اإرهابية وتكفرية 

كل  اأخطارها  وتهدد  والنا�س  الدول  �سرذمة  يف  متعن  وح�سية 

ال��دويل  امل�سرتك  العمل  من  اأدن��ى  ح��ًدا  يفر�س  ب��ات  ال��ع��امل، 

احلقيقي وال�سفاف ال�ستئ�سال هذه الظاهرة وجتفيف منابعها، 

واملعنوية  املادية  االمكانات  كل  توظيف  ي�ستلزم  ما  وه��ذا 

واإيجاد م�ساحات دولية م�سرتكة للعمل الع�سكري اجلّدي �سد 

قوى التطرف وح�سرها. وكذلك ا�ستخدام و�سائل التاأثر املعنوية 

االإقليمية.  االأزمات  لبع�س  �سيا�سية  حلول  الإيجاد  وال�سيا�سية 

لعب  يف  بقوة  االإ�سهام  على  قادرة  معها،  االتفاق  بعد  واإي��ران، 

هذين الدورين...

املراجع:

• www.telegraph.co.uk/News/World News/

Middle East/Iran. 

• www.theguardian.com/World/Irans nuclear 

programme. 

• america.aljazeera.com/topics/topic/issue/us-

iran-diplomacy.html
• www.theatlantic.com/international/

archive/201507//iran... 

• www.bbc.com/news/world-middle-east 
33537634.

• Globalsecurity.org.  

http://www.radiosawa.com/content/iran-

security-council-nuclear-deal-sanctions/275517. 

در��صات 

و�أبحاث
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 من البداية:

خداع وت�صليل وم�صالح دول كربى

لقد برزت ظاهرة ما �سمي »املجاهدون 

ال�سوفياتي  ال��ت��دخ��ل  اأث��ن��اء  ال��ع��رب« 

اأفغان�س�ت��ان  يف  الع�س��كري 

ع��س��ر  دام��������ت  ح��رب  يف 

 .)1989-1979( ���س��ن��������وات 

ال��ه��دف م��ن تلك  وك���ان 

احل�����رب دع����م احل��ك��وم��ة 

لالحتاد  ال�سديقة  االأفغانية 

كانت  وال��ت��ي  ال�سوفياتي، 

هجمات  ج��راء  م��ن   تعاين 

ال����ث����وار امل���ع���ار����س���ني ل��ه��ا 

واملدعومني من جمموعة من 

يف  لل�سوفيات  املناوئة  ال��دول 

حينه.

الذين  املقاتلون،  �سّكل 

اجلذر  االأفغان«،  ب�»العرب  الحًقا  �سّموا 

احلالية،  الداع�سية  للظاهرة  االأ�سا�سي 

ب�سري  فائ�س  عن  عبارة  كانوا  اأن  بعد 

ال��دول  اأم���ن  على  ا�سرتاتيجي  وخ��ط��ر 

الغربية لعقدين من الزمن. هذا الفائ�س 

االأو�سط  ال�سرق  منطقة  اإىل  حتويله  مّت 

بعد اتخاذ القرار االأمركي باالن�سحاب 

اإىل  العراق )2011(، يف عملية ت�سبه  من 

حد بعيد عملية حتويل الفائ�س اليهودي 

ال�سعارات  ا�ستخدمت  ال�سرق، حيث  اإىل 

احل�سابات  لتغطية  الدينية،  واالأ�ساطر 

واالأهداف اجليو�سيا�سية.

والت�سليل  اخل��داع  من  االإط��ار  هذا  يف 

ال�سهيونية  اال�ستيطان  عملية  متت 

الإح��دى  ت�سدير  جوهرها  يف  ه��ي  التي 

)امل�ساألة  االجتماعية  اأوروب��ا  م�ساكل 

اأوروب��ا،  فيهود  ال�سرق،  اإىل  اليهودية( 

جمرد  �سكلوا  الغربية،  النظرة  بح�سب 

اأوروب��ا،  داخل  منه  نفع  ال  ب�سري  فائ�س 

فل�سطني  يف  توظيفه  ميكن  لكن 

نقطة تقاطع امل�سالح الغربية املتناق�سة.

يف املقلب االآخر ترز ظاهرة الداع�سية 

مرّكبة  ك��ظ��اه��رة  ح��ال��ًي��ا 

ومعّقدة، وكتعبر عن حالة 

وال�سيا�سي  احل�ساري  الفراغ 

العربية  املنطقة  عا�سته  الذي 

القومية  امل�ساريع  �سقوط  اإثر 

التي  ال��ك��رى  واالإ���س��الم��ي��ة 

كبديل  نف�سها  ط��رح��ت 

اخلالفة  دول��ة  اختفاء  بعد 

املنطقة  وتق�سيم  العثمانية 

وف����ق م���ع���اه���دات غ��رب��ي��ة 

تلك  بيكو(،  )�سايك�س 

امل�ساريع التي وعدت بالوحدة 

احل��دود  وب��اإ���س��ق��اط  العربية 

امل�����س��ط��ن��ع��ة وال��ت��ق�����س��ي��م��ات 

الغربية من دون اأن تنجح يف 

حتقيق ذلك.

ويف هذا ال�سياق عّرت داع�س مبظاهر 

همجيتها ووح�سيتها عن �سقوط العرب 

وامل�سلمني يف فخ تقدي�س تراثهم املا�سي 

يف  اإخ��ف��اق��ه��م  وع��ن  عليه،  امل��ت��ن��ازع 

اال�ستفادة من نقاط القوة الكامنة فيه، 

ب�سكل  اإعالن اخلالفة  اأّن جمرد  حتى 

�سرائح  لدى  اأ�سبح  قبلها  من  اعتباطي 

كبرة من امل�سلمني التائهني اليائ�سني 

كافًيا  وع�سبية،  تع�سًبا  امل�ستنفرين 

املنطقة  م�ساكل  كل  لطم�س  اأو  حلّل 

التي ال تعّد وال حت�سى يف املجاالت الرتبوية 

واالقت�سادية  وال�سحية  والتعليمية 

والبيئية واالجتماعية واالأمنية...

ق�صايا 

اإعداد: اإح�صان مرت�صى�إقيمية

باحث يف ال�سوؤون االإ�سرائيلية

العدد 208363/362

اأهداف ال�صهيونية على »طبق من داع�س«

مّر  على  واحلركات  التنظيمات  من  العديد  بني  واأهدافه  وو�صائله  الإرهاب  �صور  جتمع  اأن  مفارقة  لي�صت 

الع�صور، اإمنا املفارقة اأن يتخذ بع�س التنظيمات من الأديان ال�صماوية، ذريعة لتنفيذ براجمه وغاياته، باأدوات 

تنظيمان  يجتمع  اأن  الأدهى  واملفارقة  بعيد.  من  ول  قريب  من  ل  الأديان  هذه  بروح  لها  عالقة  ل  وطرق 

اإرهابيان متوح�صان كال�صهيونية والداع�صية يف منطقة هي الأ�صد ح�صا�صية بني اأ�صقاع الأر�س، حيث مهبط 

الر�صالت ال�صماوية ومكان انطالقها. واإذا كان الت�صرت وراء الدين و�صيلة ي�صتعملها الطرفان لتربير وجودهما 

وا�صتمرارهما، فاإنهما يجاهران باإقامة الدولة الدينية، بالإرهاب والعنف والتنكيل والرتهيب يف وجه كل من 

يت�صدى لهما، ما يعيدنا اإىل حمالت التتار واملغول يف القرون الو�صطى.



والواقع اأن داع�س مل تكن �سوى اإحدى 

التي  والت�سويه  التخريب  حالة  نتائج 

القائم يف  االأ�سيل  االإ�سالم  حلقت ب�سورة 

االأ�سا�س على الغفران والت�سامح والعدالة 

واحرتام النف�س الب�سرية. وفل�سفة احلرب 

عقيدة  جم��رد  لي�ست  تعتمدها  التي 

ا عقيدة فكرية  ع�سكرية، بل هي اأي�سً

التي  اخلا�سة  الفقهية  مرجعيتها  لها 

ترر لها كل هذا العنف املمنهج جتاه 

كل ما عداها، فهي تعتر اّن كل ما 

اأو  ردة حم�سة  اأو  اإطارها كفر  هو خارج 

واأ�سحابها  وبدعة  �سالل  اأو  وا�سح  ف�سق 

ي�ستحقون القتل واالإبادة.

التطابق احلاّد

على �سوء هذا امل�سهد يتاأكد التطابق 

لناحية  وال�سهيونية  داع�س  بني  احل��اد 

يعرت�س  م��ن  ك��ل  قتل  اإىل  دعوتهما 

و�سائل  كل  وا�ستخدامهما  طريقهما 

من  املخالفني،  بحق  والتنكيل  الرتويع 

واغتيال  وتفجر  روؤو����س  وقطع  �سلب 

املياه  وت�سميم  احل��وام��ل  ب��ط��ون  وب��ق��ر 

و�سرقة  ال��زراع��ي��ة  امل��ح��ا���س��ي��ل  وح���رق 

االأعرا�س  وانتهاك  والتهجر  املوا�سي 

ال�سكان  طرد  اإىل  و�سواًل  واحلرمات... 

فما  مم��ن��ه��ج.  ب�سكل  وت��ه��ج��ره��م 

فعلته املنظمات ال�سهيونية يف فل�سطني 

امل�سيحيني  حق  يف  داع�س  االآن  تكّرره 

وال�سيعة  والعلويني  واالأيزيديني  واالأكراد 

يتوقف  ومل  لها.  املخالفني  ال�سنة  وحتى 

الت�سابه عند هذا احلد، فاذا متت درا�سة 

ال�سهيوين  الكيان  ا�ستطاع  كيف 

جند  ب��ه،  خا�سة  ع�سكرية  ق��وة  بناء 

اليهود  ال�سباط  خرات  من  ا�ستفاد  اأنه 

االأوىل  العاملية  احلرب  يف  �ساركوا  الذين 

متاًما  با�ستقدامهم،  وق��ام  والثانية، 

ا�ستقدمت  عندما  داع�س  فعلت  كما 

باالإ�سافة  وال�سي�سان  القوقاز  من  �سباًطا 

العراقي  اجلي�س  ب�سباط  اال�ستعانة  اإىل 

املنحل. وهذا الت�سابه ي�سل اإىل ما ا�سمته 

تقوم  التي  اال�سالمية«  »الدولة  داع�س 

من  �سرف  مذهبي  ديني  ا�سا�س  على 

مع  التعاي�س  قبول  من  حد  اأدن��ى  دون 

املنطقة، متاًما كما  يف  االآخر  املكّون 

الذين  ال�سهيوين  الفكر  منّظرو  ي��رى 

اأي  اليهودية«  الدولة  »نقاء  اإىل  يدعون 

عرب  ال  خال�سة  يهودية  دول��ة  اإق��ام��ة 

احلاخام  يقول  االإط���ار  ه��ذا  ويف  فيها. 

�سلومو اأفنر: »اإن احتالل االأر�س واإقامة 

االعتبارات  كل  يفوق  اأمر  امل�ستوطنات 

االأخالقية واالإن�سانية، اإنه يفوق احلقوق 

املوجودين على  الكّفار  لهوؤالء  القومية 

اأر�سنا«، يف حني اعتر احلاخام يعقوب 

ج��زًءا  ت�سكل   1967 ح��رب  اأّن  م��دان 

�سّماه  ما  لتطهر  الّربانية  االأوام��ر  من 

من  ويعقوب  واإ�سحاق  اإبراهيم  »مراث 

على  ا�ستولت  التي  ال�سر  ق��وى  �سيطرة 

املرجعيات  حر�ست  وقد  االأر���س«.  هذه 

اجلمهور  تعبئة  على  اليهودية  الدينية 

على  يوافق  ح��زب  اأي  �سد  االإ�سرائيلي 

الت�سوية  تتبنى  حكومة  يف  امل�ساركة 

مع العرب كخيار حلل ال�سراع، وبالتايل 

اأن  يلحظ  اأن  ي�ستطيع  مراقب  اأي  فاإن 

ت�سبه  ال�سهيوين  الكيان  ن�ساأة  ظروف 

بداع�س،  ي�سمى  ما  ن�ساأة  ظروف  متاًما 

اال�ستقرار  ع��دم  اإىل  ي�سعى  وكالهما 

التي  املناطق  يف  القهرية  قوانينه  وفر�س 

يكون موجوًدا فيها، من دون اأي مراعاة 

ومبتابعة  االإن�سانية.  اأو  الدولية  للقوانني 

الكيان  قلب  م��ن  ال��ق��ادم��ة  االأخ��ب��ار 

التطابق  �سدة  من  ننده�س  االإ�سرائيلي، 

احلريدمي  اليهود  املتطرفني  اأفكار  بني 

املتع�سبني، مع اأفكار داع�س، بدًءا من 

ي�سّمونه  وما  واأفكارهم  االآخرين  نبذ 

»االغيار« وو�سواًل اإىل فتاوى احلاخامات 

تطاله  معار�س  كل  واإزالة  بقتل  اليهود 

به  يقوم  وما  حجر.  اأو  ب�سر  من  اأيديهم 

امل�ستوطنون املتطّرفون اليوم من امتثال 

ل��ف��ت��اوى ح��اخ��ام��ات��ه��م من 

الفل�سطينيني  بيوت  ه��دم 

وتهجرهم وقتلهم، ال يبتعد 

م�سايخ  ف��ت��اوى  ع��ن  ك��ث��ًرا 

داع�س من قتل من اأ�سموهم 

ال�سبيه مب�سطلح  »الكفار« 

»االأغ����ي����ار« ل���دى ال��ي��ه��ود. 

وامللفت اأنه منذ ظهور داع�س 

الدوائر  تعلن  مل  االآن،  وحتى 

االإ�سرائيلية عن تخّوفها من 

ومل  امل�سّلحة  هذه اجلماعات 

تقل اأنها تهدد وجود الكيان 

التقارير  اإّن  بل  ال�سهيوين، 

اأ�سارت  اخل�سو�س  هذا  يف  االإ�سرائيلية 

ذاته  بحد  اجلماعات  هذه  وجود  اأن  اإىل 

عالقاتها  ويعزز  اإ�سرائيل  م�سالح  يخدم 

مع دول املنطقة، ويوؤدي اإىل تفتيت الدول 

العربية واإ�سعاف جيو�سها، وهذا من اأبرز 

الع�سكرية  الدوائر  �سعت  التي  االأهداف 

�سن�وات  منذ  لتحقيقه  اأب��ي��ب  ت��ل  يف 

»طب��ق  على  جماًن��ا  اتاه��ا  وقد  ط��وال 

من داع�س«.
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حتت ال�ضوء

اإعداد: د. اأحمد �سيف الدين 

�ضابط متقاعد
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ملاذا ا�ستهدفت نريان ا�سرائيل والن�سرة االأندوف يف اجلوالن؟

مبوجب  املحتل،  اجلوالن  يف  االأندوف  قوات  انت�سرت   1974 العام  يف 

تعّر�ست  القوات  هذه  وا�سرائيل؛  �سوريا  بني  اال�ستباك  ف�ض  اتفاقية 

وجماعات  االإ�سرائيلي  العدو  قبل  من  مزدوجة  متكّررة  العتداءات 

الذي  فما  ان�سحابها من معظم مراكزها.  اإىل  اأّدى  ما  االإرهابية،  الن�سرة 

يدعو الن�سرة وا�سرائيل مًعا اإىل ا�ستهداف هذه القوات الدولية التي تعمل 

حتت غطاء دويل تنفيًذا لقرار جمل�ض االأمن؟

اال�ستهداف املزدوج

ف�ض  ق���وات  عمليات  بقعة  �شهدت 

اال�شتباك التابعة للأمم املتحدة )املعروفة 

يف  العاملة  االن���دوف(  بقوات  اخت�شاًرا 

اجلوالن ال�شوري املحتل، تطورات خطرية 

خلل العامني املا�شيني اأدت اإىل ان�شحاب 

ق�شم من هذه القوى من املنطقة نهائًيا، 

اإخ���لء  ع��ل��ى  اآخ���ر  ق�شم  اأج���ر  فيما 

يف  ال�شوري  اجلانب  من  مراكزه  معظم 

اجلانب  اإىل  واالنتقال،  الف�شل،  بقعة 

االنتهاكات  اأّدت  وقد   .
)1(

االإ�شرائيلي

تغيري  اإىل  املتكررة  والتجاوزات  اليومية 

ج���ذري يف ال��واق��ع ال��ق��ان��وين وال��ق��واع��د 

ذروتها خلل  بلغت  اأّنها  الدولية، علًما 

باختطاف   2013 العام  من  حزيران  �شهر 

عدد من اجلنود الدوليني. هذه التغيريات 

امليدانية التي ح�شلت، جاءت بعد تعّر�ض 

قوة املراقبني العتداءات خطرية ومبا�شرة 

واجلماعات  اإ�شرائيل  قبل  من  ومزدوجة 

لتنظيم  التابعة  امل�شّلحة  التكفريية 

القاعدة االإرهابي، والتي تعرف ب� »جبهة 

.
)2(

الن�شرة«

مراكز  االإ�شرائيلي  ال��ع��دو  ا�شتهدف 

وباملدفعية  بالطريان  وق�شفها  االأن��دوف 

يف   االأ���ش��ل��ح��ة  م��ن  وغ��ريه��ا  الثقيلة 

اجلي�ض  م��راك��ز  ع��ل��ى  ال��رم��ي  اأث���ن���اء 

هذه  وتزامنت  منها،  القريب  ال�شوري 

قامت  التي  الهجمات  مع  االعتداءات 

�شملت  والتي  امل�شّلحة  اجلماعات  بها 

الدوليني  اجلنود  وخطف  النار  اإط��لق 

واحتجازهم، و�شلب اآلياتهم، اأو تخريبها 

وتعطيلها وعرقلة عملها، ومنعها من 

يف  مبا  بها،  املكّلفة  املهمات  تنفيذ 

واجلوية  الرية  اخلروقات  مراقبة  ذلك 

ترتكبها  التي  اليومية  و�شبه  املتكررة 

قوات العدو واجلماعات امل�شّلحة يف بقعة 

 .
)3(

ف�ض اال�شتباك

بع�ض  دفعت  اخلطرية  املمار�شات  هذه 

�شحب  اإىل  االندوف  بقوة  امل�شاهمة  الدول 

جنودها العاملني يف هذه القوة نهائًيا من 

املنطقة )النم�شا وكرواتيا مثًل(.

احل�سانة الدولية للأندوف

القوة  ه��ذه  حتملها  التي  ال�شفة  اإن 

دولية،  �شلم  ق��وة  بو�شفها  )االأن����دوف( 

تابعة  كقوة  بها  تتمتع  التي  واحل�شانة 

ل���لأمم امل��ت��ح��دة، مل مت��ن��ع اإ���ش��رائ��ي��ل 

لها  التعّر�ض  من  امل�شّلحة  واجلماعات 

واالعتداء عليها. كذلك مل ت�شفع لها 

مهمة ال�شلم التي تقوم بها بغطاء دويل 

تنفيًذا لقرارات جمل�ض االأمن، وباإ�شراف 

االأمم املتحدة واأمانتها العامة، والقا�شية 

بالف�شل بني اجلي�ض ال�شوري وقوات العدو 

 .
)4(

ومراقبة ف�ض اال�شتباك

اأن�شئت  قد  كانت  هذه  االأن��دوف  وقوة 

 1973 العام  يف  ت�شرين  حرب  اأعقاب  يف 

)حرب يوم الغفران( بني اجلي�ض ال�شوري 

وقوات االحتلل، وبعد �شدور قرار جمل�ض 

االأمن الرقم 338 )22 ت�شرين االأول 1973( 

والذي ن�ّض على وقف اإطلق النار الفوري 

بني اجلانبني.

وقد انت�شرت قوات االأندوف يف اجلوالن يف 

بقعة الف�شل بني طريف النزاع بعد توقيع 

اتفاقية الف�شل بني �شوريا واإ�شرائيل )يف 31 

ا مندوبون  اآيار 1974( والتي وّقع عليها اأي�شً

عن االأمم املتحدة واالحتاد ال�شوفياتي يف 

حينه والواليات املتحدة االأمريكية.

اإتفاقية ف�ض اال�ستباك

عدة  اال�شتباك  ف�ض  اتفاقية  ت�شمنت 

بنود اأهمها على االإطلق، وقف اإطلق 

نار تام و�شامل ودائم بني �شوريا واإ�شرائيل، 

واالم��ت��ن��اع ع��ن ال��ق��ي��ام ب��اأي��ة اأع��م��ال 

واأرفقت  الدولتني.  قبل  من  ع�شكرية 

لة،  مف�شّ وخرائط  مبلحق  االتفاقية 

بني  عازلة  ف�شل  بقعة  اإن�شاء  ت�شّمنت 

واالأ�شلحة  القوى  نوع  وحتديد  الطرفني، 

وعديدها  العازلة،  البقعة  جانبي  على 

واأ�شلحتها، اإىل تفا�شيل تتعلق بال�شلطة 

.
)5(

واملدنيني وغريها

التن�سيق بني 

اإ�سرائيل واجلماعات التكفريية

كان الفًتا للنتباه توقيت االعتداءات 

وت��زام��ن��ه��ا مع  ال��دول��ي��ني  اجل��ن��ود  على 

اجلي�ض  ب��ني  اال���ش��ت��ب��اك��ات  ان����دالع 

على  امل�شّلحة  واجل��م��اع��ات  ال�����ش��وري 



ال�شوري. وقد عمدت اجلماعات  اجلانب 

اإيجاد  من  متّكنها  ف��ور  التكفريية 

موطئ قدم لها يف اجلهة ال�شورية من بقعة 

الف�شل، اإىل االعتداء على القوات الدولية. 

اإىل  نار  اإطلق  وتدّرجت االعتداءات من 

عمليات  اإىل  الثقيلة  باالأ�شلحة  ق�شف 

احتجاز وخطف و�شلب وتعديات خمتلفة 

 .
)6(

وا�شتهدافات متعددة

جميع هذه االعتداءات جرت بتن�شيق 

وقوات  امل�شّلحة  اجلماعات  بني  ما  تام 

مع  االأخ���رية  تعاونت  وق��د  االح��ت��لل، 

والدعم  احلماية  لهم  واأمنت  امل�شّلحني 

ال�شحي  واالإخ��لء  واللوج�شتي  العملين 

وما  العدو،  قادة  به  ما جاهر  وهو  وغريه، 

ووّثقته  العلنية،  ت�شريحاتهم  اأّكدته 

التقارير الف�شلية التي ترفعها قوة الف�شل، 

وغريها من الوثائق الدولية، كما حتّدث 

وتناولته  املتحدة،  االأمم  موظفو  عنه 

ب��اإ���ش��ه��اب و���ش��ائ��ل االإع����لم مب��ا فيها 

االإ�شرائيلية. 

يرفعها  التي  املوّثقة  التقارير  وتت�شمن 

االأمني العام اإىل اجلمعية العامة وجمل�ض 

االأمن وتوّزع على االأع�شاء اخلم�شة ع�شر 

اجل��والن  يف  االأن���دوف  مهمة  ح��ول  فيه، 

العدو  لقوات  االتهام  لتوجيه  يكفي  ما 

ال�شافر التفاقية  وللم�شّلحني باالنتهاك 

. وقد بذلت االأمم املتحدة 
)7(

ف�شل القوات

القوة  �شلمة  لتاأمني  م�شنية  ج��ه��وًدا 

الدولية وحمايتها وتوفري القدرة لها على 

العمل، من دون اأن تنجح يف ذلك.

ب�شكاوى  ���ش��وري��ا  ت��ق��ّدم��ت  ك��ذل��ك 

ور�شائل كثرية اإىل االأمم املتحدة، رّكزت 

فيها على اأن اجلوالن ال�شوري املحتل جزء 

العربية  اجلمهورية  اأرا�شي  من  يتجزاأ  ال 

ال�شورية، وحّذرت من اخلطر الناجم عن 

وجود املجموعات االإرهابية قرب منطقة 

�شلمة  يهدد  وال��ذي  الف�شل، 

هذه القوات.

اأ�سباب ا�ستهداف االأندوف

خمتلفة  اأ����ش���ب���اب  ث��م��ة 

ال����ش���ت���ه���داف اإ����ش���رائ���ي���ل 

االأن��دوف،  قوة  التكفريية  واجلماعات 

اإىل  �شعت  التي  التكفريية  فاجلماعات 

ملحاربة  منها  تنطلق  لها  قاعدة  اإيجاد 

على  حقدها  تخفي  ال  ال�شوري،  اجلي�ض 

قوات االأمم املتحدة لتن�شيقها الدائم مع 

ال�شيادة.  �شاحبة  الدولة  بو�شفها  �شوريا 

فاإن هذه اجلماعات ال  اأخرى  من جهة 

اأعلنت  وهي  العدو،  مع  حتالفها  تخفي 

م�شروعها  حتقيق  يف  لها  م�شاندته  اأن 

القا�شي باإ�شقاط الدولة ال�شورية، �شيقابله 

مل�شلحة  املحتل  اجل��والن  عن  تنازلها 

هذا العدو الذي �شبق اأن اأ�شدر قانون �شم 

اجلوالن اإىل دولة اإ�شرائيل. 

واأما من جهة اإ�شرائيل، فيمكن اإيجاز 

االأ�شباب على ال�شكل االآتي:

الدويل،  الوجود  من  املنطقة  اإف��راغ   -1

الدولية  املراقبة  من  التخل�ض  وبالتايل 

لت�شّرفاتها العدوانية، وما يرّتبه ذلك من 

ك�شف نواياها وخمططاتها. 

2- ال�شعي الدائم اإىل اإيجاد حزام اأمني، 

حتت �شيطرة قوات موالية لها، ت�شّكل 

درًعا ب�شرية تقيها �شّر القتال واملواجهة.

بقعة  عن  االأوروبيني  اجلنود  اإبعاد   -3

الف�شل، وبالتايل اإغما�ض العني االأوروبية، 

اإىل  اإ�شرائيل  اعتداءات  �شورة  تنقل  التي 

تخ�شى  فاإ�شرائيل  االأوروب����ي،  املجتمع 

�شدها،  االأوروبي  العام  الراأي  انقلب  من 

تدعو  حركات  برزت  اأن  بعد  ا  خ�شو�شً

ملقاطعتها يف عدة بلدان اأوروبية. 

ال�شوؤون  يف  بالتدخل  اإ�شرائيل  رغبة   -4

اأي  يف  مقعًدا  لتحجز  الداخلية  ال�شورية 

مما  ال�شورية،  االأزم��ة  حلل  دويل  موؤمتر 

يتيح لها جني بع�ض املكا�شب ويجّنبها 

الحًقا،  �شوريا  مع  الت�شوية  كاأ�ض  مرارة 

واالن�شحاب اإىل ما وراء خط وقف اإطلق 

النار ما قبل 1967/6/6.

اإىل  �شوريا  تق�شيم  على  املراهنة   -5

الإ�شرائيل  يتيح  امل�شروع  وهذا  دوي��لت، 

ال��دول��ة  ت�شبح  بحيث  ب��اأم��ان  العي�ض 

املحورية يف املنطقة. 

مكا�شب  اإحراز  اإىل  اإ�شرائيل  �شعي   -6

من  لوج�شتية  وم�شاعدات  اقت�شادية 

مل�شلحة  الدول  تقّره  م�شاعدة  م�شروع  اأي 

ت�شليح اجلماعات التكفريية وتدريبها.

الهوام�ض:

وتعريف  اأندوف: هي اخت�شار  كلمة   •
 United Nations االإنكليزية  للعبارة 

 Disengagement observe force
ف�ض  ملراقبة  املتحدة  االأمم  ق��وة  وتعني 

اال�شتباك.

1- قناة العربية، تقرير زياد احللبي حول 

الو�شع يف اجلوالن بتاريخ 12 حزيران 2013.

يف  امل��وؤرخ  العام  االأم��ني  بتقرير  ورد   -2

قامت  الذي  العدوان  تفا�شيل   2014/6/2

به اإ�شرائيل وا�شتهدافها مقر قيادة قوات 

الفوار  نبع  مع�شكر  يف  املتحدة  االأمم 

)فقرة 13 من التقرير(.

ميثاق  2 من  فقرة   105 امل��ادة  راجع   -3

املتحدة )حول حق متّتع موظفي  االأمم 

االأمم املتحدة باحلماية(.

ف�ض  ات��ف��اق��ي��ة  تفا�شيل  راج���ع   -4

اال�شتباك بني اإ�شرائيل و�شوريا على موقع 

.undof.unmissions.org االأندوف

للأمم  العام  االأم��ني  تقرير  راج��ع   -5

اأيلول   12 ب��ني  م��ا  ال��ف��رة  ح��ول  املتحدة 

الوثيقة  يف   2013 االأول  ك��ان��ون  و3 

.S/2013/716

6- ت�شمن تقرير االأمني العام يف الوثيقة 

طائرة  اإ�شرائيل  اإ�شقاط   S/2014/859

اأنها  �شورية داخل االأرا�شي ال�شورية علًما 

مل تتجاوز خط الف�شل. 

7- �شحيفة هاآرت�ض ال�شادرة 

العدد  املحتلة،  فل�شطني  يف 

 ،2014/9/7 بتاريخ  ال�شادر 

م���ق���ال ل��ل��ك��ات��ب ب����اراك 

بني  ما  »تعاون  بعنوان  رافيو 

اإ�شرائيل والن�شرة«.

213 العدد 363/362







ملفات 

اإعداد:واإ�ضكاليات

املقدم �سعد الدين احلاج

العدد 216363/362

اللبنانية  املياه  يف  النفط  اكت�ساف  اأعاد 

الواجهة،  اإىل  البحرية  احل��دود  م�سكلة 

واأعاد النزاع بني لبنان وا�سرائيل اإىل نقطة 

البحرية وفق  م حدوده  ر�سّ فالعدو  ال�سفر. 

مبداأ القوة، ومبا ينا�سب م�ساحله متجاهًل 

كعادته االأعراف والقوانني الدولية.

اأهمية ملف النفط و�سرورة تر�سيم 

احلدود البحرية

لبنان  بها  مي��ر  التي  املرحلة  تعتر 

فبعد  احلديث،  تاريخه  يف  االأ�شعب  من 

تر�شيم  �شعوبة  طويلة  �شنوات  عانى  اأن 

حدوده الرية مع ا�شرائيل، ونتج عن ذلك 

اأن  دون  من  الطرفني،  بني  نزاعات  عدة 

وقتنا  نهائي حتى  ب�شكل  الر�شيم  يتّم 

البحرية  احلدود  م�شكلة  ظهرت  هذا، 

اإىل الواجهة بعد اكت�شاف النفط والغاز 

احلدود  كانت  فاإذا  اللبنانية.  املياه  يف 

�شّكلت  قد  وا�شرائيل  لبنان  بني  الرية 

ذرائ���ع ل��لأخ��رية م��ن اأج��ل �شن ح��روب 

على لبنان بهدف �شرقة املياه والياب�شة، 

احلال مع اكت�شاف  �شيكون  فكيف 

النفط بالن�شبة اإىل العدو االإ�شرائيلي الذي 

حدوده  تر�شيم  الو�شائل  بجميع  �شيحاول 

البحرية وفق م�شاحله و�شرقة ما يريد من 

ح�شة لبنان النفطية؟ 

امللفات  اب��رز  من  النفط  ملف  ويعتر 

العالقة املرتبطة بر�شيم احلدود البحرية، 

حيث ي�شعب ا�شتخراج النفط من بع�ض 

احل��دود  ه��ذه  تر�شيم  دون  م��ن  احل��ق��ول 

عدم  اأن  كما  ودقيق،  كامل  ب�شكل 

م�شجع  غري  عامًل  ي�شكل  الر�شيم 

ينا�شبها  ال  التي  االأجنبية  لل�شركات 

العمل يف مكان متنازع عليه.

التي  والغاز  النفط  حقول  �شغلت  لقد 

العامل،  املتو�شط  البحر  يف  اكت�شفت 

دول��ًي��ا  طابًعا  ال��ن��زاع  يعطي  م��ا  وه���ذا 

من  حتٍد  ام��ام  لبنان  ويجعل  باإمتياز، 

الع�شر  تواجهه يف  التي  التحديات  اكر 

اإىل  وي�شاف  واأمنًيا.  �شيا�شًيا  احلديث 

لبنان  اأّن  اإذ  االإقت�شاي،  التحدي  ذل��ك 

اإنعا�ض  له  تتيح  موارد  اإىل  ما�شة  بحاجة 

ف�ض  يجب  وبالتايل  املنهار،  اقت�شاده 

الق�شوى. لكن كيف  بال�شرعة  النزاع 

ميكن وقف متدد ا�شرائيل باجتاه املياه 

احلقوق  �شرقة  من  ومنعها  اللبنانية 

النفطية اللبنانية؟ وهل يوجد اأفق حلل 

النزاع اأم اأنه �شيبقى م�شتمًرا؟

لبنان وتر�سيم حدوده البحرية

البحرية  ح���دوده  تر�شيم  لبنان  ب���داأ 

كّلفت  حني   2002 العام  من  اعتباًرا 

�شاوثم�شون  مركز  اللبنانية  احلكومة 

املكتب  مع  بالتعاون  املحيطات  لعلوم 

درا�شة  باإعداد  الريطاين،  الهيدروغرايف 

لر�شيم حدود مياهه االإقليمية واملنطقة 

اإجراء  بغية  وذلك  اخلال�شة،  االقت�شادية 

عن  للتنقيب  جيولوجي  م�شح  عملية 

واجه  وقد  املنطقة.  هذه  يف  والغاز  النفط 

الر�شيم  يف  �شعوبات  عدة  املركز  هذا 

دقيقة  بحرية  خرائط  توافر  عدم  ب�شبب 

و�شمال  لبنان  جنوب  ملنطقة  ووا�شحة 

ك��ان  وب���ذل���ك  امل��ح��ت��ل��ة،  فل�شطني 

الر�شيم غري دقيق. يف العام 2006 عادت 

احلكومة وبناء على طلب وزارة االأ�شغال 

املكتب  بتكليف  وال��ن��ق��ل،  العامة 

درا�شة  باإجراء  الريطاين  الهيدروغرايف 

للدولة  البحرية  احل��دود  لر�شيم  جديدة 

عبارة  الدرا�شة  هذه  وكانت  اللبنانية، 

عن حتديث لتلك التي �شبقتها.

قر�ض  مع  لبنان  وّقع   ،2007/1/17 يف 

املنطقة  ح���دود  تعيني  ح��ول  اتفاقية 

االقت�شادية اخلال�شة، وذلك بهدف توطيد 

ما  يف  والتعاون  اجل��وار  ح�شن  علقات 

النفطية. ومّت  الرثوات  بينهما ال�شتثمار 

النقطة  حتديد خط حدود بحري ما بني 

مع  �شمااًل،   )6( والنقطة  جنوًبا   )1(

املذكورتني  النقطتني  اأن  مفاده  تو�شيح 

مع  التفاو�ض  بانتظار  نهائيتني  غري 

الدول املعنية.

القوانني  اإىل  االتفاقية  هذه  ا�شتندت 

املرعية االإجراء يف اتفاقية االأمم املتحدة 

املنطقة  حت��دي��د  ومّت  ال��ب��ح��ار.  لقانون 

ا�شا�ض  على  وقر�ض  لبنان  بني  اخلال�شة 

مل  اللبنانية  الدولة  ولكن  الو�شط.  خط 

وّقعت  التي  قر�ض  مع  االتفاقية  ترم 

اتفاقية اخرى مع العدو االإ�شرائيلي )2010( 

اخلال�شة  االقت�شادية  املنطقة  لتحديد 

بينهما، متجاهلة ما مّت االتفاق عليه 

مع لبنان، وهذا ما اأدى اإىل خ�شارة لبنان 

م�شاحة مائية تزيد على 860 كلم2 من 

دون وجه حق.

احلكومة  �شّكلت   ،2008 ال��ع��ام  يف 

اللبنانية جلنة م�شركة ت�شم ممثلني 

عن الوزارات املعنية يف الدولة لو�شع تقرير 

االقت�شادية  املنطقة  حدود  حول  مف�شل 

اخل��ال�����ش��ة. رف��ع��ت ال��ل��ج��ن��ة ب��ت��اري��خ 

بتعيني  املتعلق  تقريرها   2009/4/29

�شوريا  مع  ال�شمالية  البحرية  احل��دود 

ومت  املحتلة،  فل�شطني  مع  واجلنوبية 

ربط هذه احلدود مع خط الو�شط للحدود 

بني  االتفاقية  يف  عنه  واملن�شو�ض  الرية 

نفط لبنان 

واإ�سكالية تر�سيم 

حدوده البحرية
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التي  الدرا�شة  اأ�شافت  وقد  لبنان وقر�ض. 

قامت بها هذه اللجنة نحو 375 كلم2 

اإىل امل�شاحة التي وردت يف درا�شة املكتب 

اأعقب   .)2006( الريطاين  الهيدروغرايف 

البحرية  احلدود  احداثيات  اإي��داع  ذلك 

املتحدة  االأمم  لدى  اجلنوبية  اللبنانية 

)2010/7/9 و2010/10/11(.

قانون حتديد واإعلن املناطق البحرية 

اللبنانية وما اأعقبه

حتديد  قانون  �شدر   2011/8/18 بتاريخ 

التابعة  ال��ب��ح��ري��ة  امل��ن��اط��ق  واإع�����لن 

امل��ادة  يف  وج��اء  اللبنانية،  للجمهورية 

حددت  اللبنانية  الدولة  اأن  منه  االأوىل 

االإقليمي  وبحرها  الداخلية  مياهها 

االقت�شادية  واملنطقة  املتاخمة  واملنطقة 

تطبيًقا  ال���ق���اري،  واجل����رف  اخل��ال�����ش��ة 

لقانون  املتحدة  االأمم  اتفاقية  الأحكام 

القانون  ه��ذا  ح��دد  وق��د   .1982 البحار 

حقوق الدولة اللبنانية يف هذه املناطق ال 

الطبيعية  املوارد  ا�شتك�شاف  �شيما حق 

احلية وغري احلية يف املنطقة االقت�شادية 

اخلال�شة وا�شتغللها.

حتديد  مر�شوم  �شدر   2011/10/1 بتاريخ 

اخلال�شة  االقت�شادية  املنطقة  ح��دود 

احداثيات  لوائح  ت�شّمن  وقد  اللبنانية، 

املنطقة  هذه  حلدود  اجلغرافية  النقاط 

من اجلهات الثلث: اجلنوبية والغربية 

اللجنة  �شابًقا  حددتها  كما  وال�شمالية 

ذلك  واأعقب   .2008 العام  يف  امل�شركة 

باإن�شاء  املتعّلق   7968 رقم  املر�شوم  �شدور 

هيئة ادارة قطاع البرول )2012/4/7(.

اإ�سكالية الرت�سيم مع العدو االإ�سرائيلي

اتفاقية  االإ�شرائيلي  العدو  توقيع  اأدى 

م���ع ج��م��ه��وري��ة 

لتعيني  ق���ر����ض 

بينهما  احل����دود 

 )2 0 1 1 /1 2 /1 7 (

اأو  خ�����ش��ارة  اإىل 

ق�����ش��م م�����ش��اح��ة 

م�����ن امل��ن��ط��ق��ة 

حتتوي  اللبنانية  اخلال�شة  االقت�شادية 

وقد  والغاز.  النفط  كميات كبرية من 

العام  االأمني  لدى  االإ�شرائيلي  العدو  اأودع 

للأمم املتحدة بنود هذه االتفاقية، علًما 

اأن نقاط حدوده البحرية ال�شمالية الواردة 

فيها تقع جميعها داخل امل�شاحة املائية 

قام  العدو  هذا  اأن  تبنّي  وقد  اللبنانية، 

بق�شم م�شاحة مائية تقدر ب�860 كلم2 

من املنطقة االقت�شادية اخلال�شة.

التي  الطبيعي  ال��غ��از  ح��ق��ول  اأك���ر 

اكت�شفها العدو االإ�شرائيلي بالقرب من 

احلدود البحرية اللبنانية، وابرزها حقل 

»ليفيثان«  حقل  يقع  ومت��ار.  ليفيثان 

برًيا  ميًل   75 بحواىل  تقدر  م�شافة  على 

يف  اكت�شافه  )مت  الناقورة  راأ���ض  غ��رب 

الغاز داخله  حزيران 2010( وتقّدر كمية 

بنحو 17 تريليون قدم مكعبة. 

م�شاحة  على  فيقع  »متار«  حقل  اأما 

حواىل 55 ميًل بحرًيا غرب راأ�ض الناقورة، 

وتقدر   ،2009 العام  يف  ا�شتك�شافه  ومت 

تريليون   9.7 بنحو  داخله  الغاز  كمية 

قدم مكعبة.

جنوب  كاري�ض  حقل  يقع  وكذلك 

خط احلدود الرية املعلن من قبل الدولة 

اللبنانية بنحو 4 كلم، ويحوي حواىل 3 

تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي 

ومت ا�شتك�شافه يف اآذار 2013.

وقد بداأ العدو االإ�شرائيلي بتلزمي حقول 

النفط والغاز متجاهًل ا�شكالية تر�شيم 

ال�شمالية،  اجلهة  من  البحرية  ح��دوده 

اإىل  النفطية  لبنان  حقوق  يعّر�ض  ما 

ا يف احلقول القريبة من  ال�شرقة، خ�شو�شً

يتم  مل  ما  اللبنانية،  البحرية  احل��دود 

البحرية  احل��دود  وتر�شيم  النزاع  ت�شوية 

ب�شكل نهائي.

وزارة  اإن  اإىل  هنا  ب��االإ���ش��ارة  وي��ج��در 

بتاريخ  وّج��ه��ت  وامل��غ��رب��ني  اخل��ارج��ي��ة 

2011/9/3 كتاًبا اإىل االأمني العام للأمم 

االإحداثيات  على  فيه  تعر�ض  املتحدة 

وتطلب  االإ�شرائيلي،  العدو  و�شعها  التي 

خط  لر�شم  التدخل  املتحدة  االأمم  من 

اللبنانية  البحرية  احل��دود  مع  يتنا�شب 

املعلنة. لكن جواب االأمني العام للأمم 

املتحدة 2011/10/18 اأفاد باأن هذه االأخرية 

احلدود  مو�شوع  يف  التدخل  ميكنها  ال 

هاتني  طلب  على  بناء  اإال  دولتني  بني 

الدولتني.

كيف نواجه؟

يواجه  لبنان  اأن  فيه  �شك  ال  مم��ا 

حتديات كبرية يف هذا امللف الذي يعتر 

على  امللقاة  امللفات  واأ�شخم  اأكر  من 

والتحدي االأكر  اللبنانية.  الدولة  عاتق 

واختيار  املواجهة  كيفية  يف  يكمن 

اأف�شل احللول. فهل �شتفي االأمم املتحدة 

يتلءم  مبا  النزاع  هذا  وتنهي  بالغر�ض 

مع حق لبنان، علًما اأنها اعتذرت عن 

اإال  دولتني  بني  حدود  تر�شيم  يف  التدخل 

بناء على طلب منهما؟ ويف هذه احلال 

هل �شتوافق ا�شرائيل على تفوي�ض االأمم 

املتحدة حلل النزاع، مع العلم اأن التاريخ 

حافل واالأمثلة كثرية، �شواء يف ما خ�ّض 

واالأع���راف  ال��ق��وان��ني  ا�شرائيل  جت��اه��ل 

الدولية، اأم يف ما خ�ّض ف�شل االأمم املتحدة 

يف حل العديد من النزاعات.

وهل �شيتم اللجوء اإىل حماكم خا�شة 

االأمثلة  ببع�ض  اأ�شوًة  النزاع  هذا  حلل 

لهذه  �شيكون  وه��ل  ال��ع��امل؟  دول  يف 

االإ�شرائيلي؟ العدو  تلزم  قوة   املحاكم 

و�شيط  اإىل  باللجوء  احل��ّل  �شيكون  اأم 

)كالواليات املتحدة مثًل(؟

وهل �شيتمكن لبنان من املواجهة يف 

على  يوؤثر  االأو�شط  ال�شرق  يف  غليان  ظل 

جميع امللفات التي قد تبقى عالقة اإىل 

اأجل غري معروف؟

يف اأي حال يجب اأن ال نن�شى اأن اإ�شرائيل 

ت�شتغل كل حلظة متر مل�شلحتها.





يكتبها:

جورج علم
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تدمري الذاكرة:

»ما بني املجرى واملغارة 

انبثقت احل�سارة«

مثل يونايّن قدمي يرمز اإىل االإن�سان االأول الذي جاور االأنهر، والينابيع، وجماري املياه 

حيث ماأواه جوف �سخر، اأو مغارة تقيه قّر ال�سيف، وزمهرير ال�ستاء، وتوّفر له قدًرا من 

الطماأنينة، بعيًدا من احليوانات املفرت�سة، نظًرا اإىل م�سالكها ال�سعبة.

اللبنة االأوىل

اللبنة  البدائّية  البيئة  هذه  �شّكلت 

تنّوعت  حيث  احل�شارة،  تاريخ  يف  االأوىل 

وال��ع��ادات،  وال�شلوكيات،  االأ�شاليب، 

وال��ت��ق��ال��ي��د ب���ني ت��ل��ك اجل��م��اع��ات 

ال��ت��ي ت��زاوج��ت وت��ك��اث��رت وحت��ارب��ت 

من  االرتقاء  �شّلم  و�شعدت  وت�شاحلت، 

اإىل  اخل�شبي،  الع�شر  اإىل  احلجري  الع�شر 

توالت  التي  املعرفة  ع�شور  اإىل  الرونزي، 

واالأل�شن،  اللغات  تطور  مع  وت��ط��ّورت 

واالآداب...  واملعارف،  العلوم،  بحور  نحو 

االجتماعي  التفاعل  املغارة  واحت�شنت 

الرّقي  اإىل  و�شواًل  وبدائياته،  بداياته  من 

الع�شرّية،  احلياة  م�شاف  اإىل  واالرت��ق��اء 

يف  املرموقة  املكانة  واحتلت  واملعا�شرة. 

دائًما  فكانت  احل�شاري،  التفاعل  �شرد 

االإن�شان  مغارة  من  واملنطلق،  املكان، 

اآلهة احلب،  اإىل مغارة  االأول،  االأنيوليتي 

اإىل مغارة بيت حلم،  ادوني�ض وع�شروت 

ب��اإح��دى  املو�شوفة  جعيتا  م��غ��ارة  اإىل 

واملغارة،  املجرى  بني  وما  الدنيا.  عجائب 

االأول:  مولودها  الب�شرّية  احل�شارة  و�شعت 

اجل��دران،  على  ورم��وز  واأ�شكال،  ر�شوم، 

منها انطلق نهر التاريخ ك�شاهد على 

حركات ال�شعوب خلل ع�شور انق�شت، 

واأقفلت عليها االأبواب الدهرّية.

الت�سنيف.. والتو�سيف

يّتفق كبار املوؤرخني على ترتيب االأثر 

الب�شري �شمن جمموعات خم�ض:

البقاء  �شراع  تعك�ض  التي  االآث���ار   -

واال�شتمرار، وحمورها االأدوات التي كانت 

ت�شتخدم للدفاع عن النف�ض.

طبيعة  تعك�ض  التي  املجموعات   -

احلياة اليومّية، اأدوات االأكل، وال�شرب، 

واأزمنة  ع�شوًرا،  ت��وؤرخ  والتي  واملنامة... 

التقّدم،  �شلوكيات  وتعك�ض  غابرة، 

والرّقي يف مدارج التطّور.

- الفنون، من خطوط يف البدايات، اإىل 

ر�شوم، ورموز، اإىل ري�شة، ولون، ولوحة، واآلة 

مو�شيقّية...

- ال��ت��ط��ور االج��ت��م��اع��ي، م��ن ال��ف��رد 

والقبيلة،  الع�شرية،  اإىل  العائلة  اإىل 

ال����دول،  اإىل  و����ش���واًل  واجل���م���اع���ة... 

والكيانات، واالأنظمة.

- التطّور الثقايف من احلرف امل�شماري، 

فنقل  فالتاأليف،  فالكتابة،  اللغة،  اإىل 

املعرفة. 

اأوروب��ا،  يف  ال�شناعية  الثورة  قيام  ومنذ 

العلم  �شروح  اأمام  و�شيعة  االأب��واب  وفتح 

واجل��ام��ع��ات، وال��ك��ل��ّي��ات، وامل��دار���ض، 

تعتني  الغربّية  االأبحاث  مراكز  ب��داأت 

املغاور حتى  الب�شري، من  اجلن�ض  بتطور 

اإيجابياتها  بكامل  احلديثة  املدنّية 

وتداعياتها، وانطلقت البعثات العلمّية 

يف  ا  خ�شو�شً اجت��اه،  كّل  يف  املتخ�ش�شة 

باأعمال  تقوم  االأو�شط،  ال�شرق  منطقة 

ال��ت��ن��ق��ي��ب، وجت���ري االأب���ح���اث، وت��ع��ّد 

االإن�شان  جمجمة  من  ب��دًءا  الدرا�شات، 

اإىل  العظمي،  الهيكل  تطّور  اإىل  االأول، 

البحث يف اأ�شرار اخللق والوجود.

ع�شر،  التا�شع  ال��ق��رن  ب��داي��ات  وم��ع 

واملختر«،  »املتحف  ثنائّية:  ظهرت 

الغرب،  يف  كما  متاحف،  ال�شرق  يف 

يتمتع  الغربي  الباحث  اأن  ف��ارق  م��ع 

يختار  ما  اإخ�شاع  يف  احلرّية  بكامل 

مع  واأبحاثه،  جتاربه  اإىل  املتحف  من 

املتحف  اأّن  ا�شتثناءات حمدودة، يف حني 

ال�شرقّية،  �شبه مقّد�ض يف مع�شر احل�شارة 

رمبا ان�شجاًما مع خ�شو�شّية املجتمعات 

واملذهبي،  الطائفي،  وتنّوعها  املحافظة، 

اجتماعّية  لقواعد  احراًما  اأو  والفئوي، 

جماالت  نحو  الفطري  للميل  اأو  �شارمة، 

واهتمامات علمّية وثقافّية اأخرى.

�شّكلت بريوت وجامعاتها اال�شتثناء، 

مراكز  اأم��ام  و�شيعة  االأب��واب  ففتحت 

واأهل  والطلب،  والدرا�شات،  االأبحاث 

واأ�شاتذة  علماء،  وتخّرج  االخت�شا�ض، 

على مكانة مرموقة من املعرفة واخلرة 

�شروح  كانت  ولكن  واالك��ت�����ش��اف، 

الكفاءات  ه��ذه  ملعظم  جاًذبا  الغرب 

املغريات  حجم  اإىل  ن��ظ��ًرا  وامل��ه��ارات، 

ونوعيتها من جهة، وللظروف االأمنّية، 

التي  ال�شعبة  واالجتماعّية  واالقت�شادّية 



كانت �شائدة اآنذاك يف ال�شرق من جهة 

جيًل  املتوارث  املثل  اأ�شبح  حتى  اأخرى، 

احلقبة:  لتلك  عنوان  خري  جيل  بعد 

الفرمان...  بتطبيق  �شاطر  »ال�شلطان 

ب�ض م�ض �شاطر باحرام االإن�شان؟!«.

منّظمات.. ومرجعيات دولّية

ثورة ثقافّية، ومل  الع�شرون  القرن  �شّجل 

حقبات  على  �شواهد  جم��ّرد  االآث��ار  تعد 

تاريخّية متنوعة، وال كنوًزا يف متاحف 

وب��اأح��دث  ب��اأج��ه��زة،  وحمرو�شة  م�شانة 

دينامّية  اإىل  حت��ّول��ت  ب��ل  التقنيات، 

التاريخي،  البعد  فيها  يتفاعل  عاملّية 

وتتداخل  العلمي،  م��ع  ال��ث��ق��ايف،  م��ع 

واالأمنّية،  ال�شيا�شّية،  العوامل  فيها 

والتجارّية، واالقت�شادّية، والثقافّية، وهذا 

ما دفع بقادة الدول اإىل اإطلق يد االأمم 

وا�شتحداث  ال�شوابط،  لو�شع  املتحدة 

ال�����روادع، وحت��دي��د امل��ع��اي��ري ال��ت��ي من 

التي  والفو�شى  االنفل�ض  �شبط  �شاأنها 

والدول  وال�شعوب  االأمم  حرمات  تنتهك 

وذاكرتها التاريخّية والوطنية، فكانت 

والثقافات،  للعلوم  االأوني�شكو  منظمة 

وكانت هناك منظمات رديفة مماثلة 

ثقافّية  وجمموعات  دول  م�شتوى  على 

االإقليم،  م�شتوى  على  اأو  مت�شابهة، 

العربّية  ال��دول  جامعة  ح��ال  هو  كما 

متخ�ش�شة. منظمة  ا�شتحدثت   التي 

يقطع  مل  املوؤ�ش�شاتي«  »ال��رف  اأن  اإاّل 

ا »الأخطبوط  الفو�شى، ومل ي�شع حدًّ دابر 

به  تتحّكم  االأرج��ل،  متعدد  عملق« 

وتديره عقول مفتونة على  �شوداء،  غرف 

»االإبحار عك�ض التيار«.

يوؤكدون  امل�شمار  ه��ذا  يف  وال�شالعون 

على خم�شة من العيوب واملاآخذ:

ما  م�شتمر  ���ش��راع  ه��ن��اك  االأول:   •
وال��دول  املتمّكنة،  القوّية  ال���دول  ب��ني 

واالبت��زاز  الهيمن�ة  هدف�ه  ال�شعيفة، 

االآثار  وعال�م  الثقايف،  النطاق  يف  حت�ى 

اأن  ال�شراع كان منذ  الطليعة. هذا  يف 

موكب  ان��ط��ل��ق 

ال��ب�����ش��رّي��ة، وه��و 

م�����ش��ت��م��ر ح��ت��ى 

وال  ال���ن���ه���اي���ة، 

مي���ك���ن جل��م��ه 

ط��ري��ق  ع����ن  ال 

امل����ن����ظ����م����ات، 

وامل���وؤ����ش�������ش���ات 

امل��ت��خ�����ش�����ش��ة، 

ط��ري��ق  ع���ن  وال 

القوانني القائمة اأو امل�شتحدثة. 

• الثاين: �شرقة النوعي، والنادر، واملمّيز 
من االآثار عند ال�شعوب الفقرية املغلوب 

دول  اإىل  العائدة  تلك  اأو  اأم��ره��ا،  على 

من  »كم�شة  اأن  حاكمها  يرى  نامية 

اآنّيات،  من  دولته  يف  ما  ت�شاوي  امل��ال« 

ومت��اث��ي��ل، وخ����زف... ه��ذا ال��ل��ون من 

نهاية  مع  ن�شط  قد  املحرفة«  »التجارة 

بعد  الواحد  القرن  ومطلع  املا�شي  القرن 

الع�شرين.

ال���دول  بع�ض  اح��ت��ك��ار  ال��ث��ال��ث:   •
يف  مهمة  اأبحاًثا  املتمّكنة  والعوا�شم 

يف  واملوؤ�شف  االإن�شانية.  احل�شارات  جمال 

هذا املجال اأن دواًل ال علقة لها باالإرث 

التاريخي االإن�شاين، لكّنها على وفرة من 

املال والرثوات، قد اأقدمت على ا�شتحداث 

ا وجمالًيا، وعلى  املتاحف الرائعة هند�شًيّ

من  واملمّيز  النوعي  ا�شتئجار  اأو  �شراء، 

واإطلق  اإعلمّية،  �شّجة  الإحداث  االآثار 

حيوّية �شياحّية م�شتقطبة.

الثقايف  امل����وروث  اإ���ش��راك  ال��راب��ع:   •
مل�شروع  م��ك��ّم��ل  ك��ج��زء  ال��ت��اري��خ��ي 

الدول  عند  �شخم  اقت�شادي  ا�شتثماري 

املتمّكنة، والتي ت�شت�شيف »اللوبيات« 

العملقة )هولدينغ( من رجال االأعمال 

وامل�شتثمرين واملقاولني. وهناك جماالت 

ومتخ�ش�شون  امل�شمار،  هذا  يف  تخ�ش�ض 

للإبداع يف  وم�شتقبلهم  رهنوا حياتهم 

هذا االحراف.

• اخلام�ض: حمو الذاكرة الوطنّية عند 
امل�شتباحة  ال�شعيفة  واالأمم  ال�شعوب 

املغلوب على اأمرها. وهنا يح�شر التاريخ 

ا  مبهابته وجلله ليقف حانًقا منده�شً

فيه  تتزاحم  الذي  الزمن  هذا  ح�شرة  يف 

عنوان  حت��ت  وال��ث��ورات،  االنتفا�شات 

اإىل  املا�شي  قف�ض  من  والفرار  التغيري، 

قب�شة امل�شتقبل املجهول!.

الدرا�سات املخجلة

لعّل اللفت للهتمام يف هذا املجال ما 

املتخ�ش�شة  الدولّية  املنظمات  عن  ي�شدر 

اجلبني  لها  يندى  ودرا���ش��ات  ر�شائل  من 

حول املجزرة الثقافّية املفتعلة وامل�شتمرة 

التي ت�شتهدف دواًل �شرق اأو�شطية عريقة 

لها  كان  وماآثرها،  وتراثها،  بتاريخها 

دوًما مكان يف هامة احل�شارة.

يزيد عن  ال��دول متلك ما  اإح��دى هذه 

 1300 من  واأكرث  االآث��ار،  من  نوًعا   4679

االأر����ض  م��ن  م�شاحات  وع��ل��ى  م��وق��ع، 

لبنان.  م�شاحة  مبجملها  ت��ت��ج��اوز 

االإبادة  ي�شبه  ما  اإىل  تتعر�ض  الدولة  هذه 

وم�شمع  م��راأى  على  الراثّية  الثقافّية 

التي  الكرى  وال��دول  ر،  املتح�شّ العامل 

مقربة  وعلى  واملثاليات.  بالقيم  تنّظر 

اآثارها ملا تتعر�ض  اأخرى تتعّر�ض  »جارة« 

وتدمري  وتنكيل  حتطيم  من  االأوىل  له 

وا���ش��ت��ب��اح��ة، وال م��ن ي��ح��ّرك  و���ش��رق��ة 

�شاكًنا، با�شتثناء بع�ض ق�شي�شات الورق 

التي حتمل عبارات اال�شتنكار واالإدانة، 

والتي ت�شدر عن بع�ض املنظمات الدولية 

املتخ�ش�شة لتذكري الراأي العام على اأنها 

ال تزال موجودة، وحّية ترزق.

املبكية  امل�شحكة  املفارقات  وم��ن 

م�شاحة  حجزت  عريقة  اأوروبّية  دولة  اأن 
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واملرئّي  املكتوب  االإع���لم،  و�شائل  يف 

قطعة  اإع��ادة  عن  للحديث  وامل�شموع، 

قد  دولة عربّية كرى كانت  اإىل  اأثرّية 

املواجهات  ف�شول  خلل  منها  �شرقت 

كانت  ال��ذي  الوقت  يف  واال�شطرابات، 

باأعظم  فيه  الظلم  جماعات  متعن 

من  وته�شيًما  هدًما  عربي  اأث��ري  مرفق 

دون اأن يحّرك اأحد يف العامل �شاكًنا!.

االأبعاد واخللفيات الكارثّية

ال�شيا�شية، ويف �شياق مت�شل  بعيًدا من 

بهذا البحث ال�شردي، ال بّد من التذكري 

العربية  اجلامعة  اأطلقتها  التي  باملبادرة 

االأمن،  وجمل�ض  املتحدة،  االأمم  باجتاه 

املا�شي،  اآذار  يف  االأوني�شكو،  ومنظمة 

لها  يتعّر�ض  التي  االنتهاكات  لوقف 

الراث الثقايف التاريخي يف الدول العربّية 

للتماثيل  وحتطيم  و�شرقة،  نهب،  من 

االأث��رّي��ة  للمعامل  وته�شيم  وال�شواهد، 

العريقة، والتحف النادرة.

اإىل  حتّركها  يف  اجلامعة  وا�شتندت 

االأولويات  راأ���ض  يف  و�شعتها  �شبع  نقاط 

وااله���ت���م���ام���ات 

اأ�شمته  ما  لوقف 

ب�������»امل������ج������زرة 

بحق  املفتعلة« 

التاريخي  ال���راث 

العربي:

• االأوىل: اعترت 
اأن  اجل����ام����ع����ة 

م���ا ي��ح�����ش��ل من 

مرمج  ان��ت��ه��اك 

ل�����لآث�����ار، اإمن����ا 

ي�����ش��ّك��ل وح���دة 

متكاملة مل�شروع 

وا���ش��ح ب��اأه��داف��ه 

حمو  اإىل  وي��رم��ي 

الوطنية  الذاكرة 

والق�شاء  والقومّية، 

ع��ل��ي��ه��ا مت��اًم��ا، 

متزامن  وب�شكل 

م����ع امل����ح����اوالت 

ودول،  ���ش��ع��وب،  ت�شفية  اإىل  ال��رام��ي��ة 

وكيانات عربّية، حتت �شعار التغيري!.

ارتباًطا  ترتبط  امل�شاألة  اإن  الثانّية:   •
وثيًقا بال�شراع الثقايف الذي يتخذ وجوًها 

واأبعاًدا عديدة، واإاّل فلماذا تقت�شر اأعمال 

على  للآثار  املمنهج  والتدمري  النهب، 

ال�شرق االأو�شط من دون غريه من مناطق 

واالإ�شلمّية  العربّية  الدول  وعلى  العامل، 

املجتمع  يحّرك  اأن  دون  من  حت��دي��ًدا، 

الدويل �شاكًنا على الرغم من حماوالت 

يقودها  ال��ت��ي  واال���ش��ت��ن��ك��ار  ال�شجب 

املثقفون، واأهل االخت�شا�ض من خمتلف 

اجلن�شيات؟!.

• الثالثة: اإن املخّطط معروف، وكذلك 
ذلك  ومع  وامل�شتفيد.  واملنّفذ،  املمّول، 

ومماطلة،  للفاعل،  جتهيل  ه��ن��اك 

املنظمات  اأن  ح��ت��ى  ط����رف،  وغ�����ض 

املتخ�ش�شة التي اأبدت ا�شتعداًدا للتحّرك، 

والقيام مبا ميكن اأن متليه التزاماتها 

القانونّية واملعنوّية، قد ا�شطدم حراكها 

وبريوقراطّية  �شيا�شّية  وعوائق  مبوانع 

م�شادرها،  عن  الك�شف  ع��دم  اآث��رت 

العنكبوتّية  وال�شبكات  ال��دول  وع��ن 

التي تقف وراءها. 

يكون  اأن  اجلامعة  تخ�شى  الرابعة:   •
االأهداف  من  اأبعد  املخطط  من  الهدف 

وهدم  ته�شيم  الهدف  واملعلنة.  املعروفة 

الديانات  مدينة  يف  تاريخي  ثقايف  اإرث 

م�شروع  ال�شتكمال  الثلث  ال�شماوية 

عدواين قدمي؟!.

من  الب�شع  ال��وج��ه  اإن  اخلام�شة:   •
ملمح  يحمل  الهّدامة،  املعاول  حملة 

تخطيط  ذل��ك  ويف  واإ�شلمّية،  عربّية 

معينة،  ح�شارة  اإىل  للإ�شاءة  متعّمد 

اعتداء مزدوج،  ويف ذلك  وثقافة حمددة، 

وافراء مو�شوف.

قاموا  العرب  املثقفني  اإن  ال�شاد�شة:   •
الراث  هذا  الإنقاذ  مبحاوالت  ويقومون 

دولّية  مرجعيات  مع  التاريخي  الثقايف 

ج��دوى،  دون  م��ن  لكن  واإق��ل��ي��م��ّي��ة، 

اأ�شيب  ق��د  منهم  ال��ع��دي��د  اأن  ح��ت��ى 

اإمنا  ما يح�شل  باأّن  باالإحباط القتناعه 

االإع��داد  حمكم  خمطط  �شمن  يدخل 

بع�ض  ال�شتهداف  واالإخ���راج  والتنفيذ 

�شعوب دول املنطقة مبا�شيها وحا�شرها 

بكل  اإب����ادة  فعل  اإن���ه  وم�شتقبلها. 

ومع�ان  رم��وز  م��ن  الكلمة  حتمل  م��ا 

واأبع��اد!.

• ال�شابعة: اإن التغيري الدميوغرايف الذي 
يقت�شر  ال  عربّية  كيانات  له  تتعر�ض 

واال�شتباحة  اخل��لق��ة،  الفو�شى  على 

بل  وال�شواهد،  والقيم،  للتاريخ،  املجانّية 

وا�شع،  املعنوية حلّيز  الكرامة  ينال من 

املنطقة،  ح�شارة  من  اأ�شا�شي  ومكّون 

حافة  على  االأو�شط  ال�شرق  ي�شع  بحيث 

الذي  الهدف  اأن  طاملا  كبري،  انفجار 

مقر  يف  العربّية  ال��دول  حوله  اجتمعت 

للطم�ض،  قابل  وغري  وا�شح،  اجلامعة 

امل�شاومة: »من ال ما�شي له، ال حا�شر  اأو 

له، وال م�شتقبل؟!«، والدول العربّية، وفق 

واحلا�شر  املا�شي  »هي  اجلامعة  مدّونة 

وامل�شتقبل، يف هذه املنطقة احليوّية من 

قد  النار  يف  النفخ  وا�شتمرار  ال��ع��امل... 

يحرق اجلميع يوًما؟!«.
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املوؤهل  اجلي�ض  قيادة  نعت 

الذي  م�شطفى  ح�شني  و�شام 

تويف بتاريخ 2015/7/10.

- من مواليد 1974/5/20 يف 

خارج لبنان )ليبيا(.

بتاريخ  اجلي�ض  يف  تطّوع   -

.1996/2/1

ال��ط��ب��اب��ة  ع�����داد  م���ن   -

ل��ف��ي��ف   - ال��ع�����ش��ك��ري��ة 

اللوج�شتية واملدافعة.

- حائز:

اللبناين  • و�شام اال�شتحقاق 
من الدرجة الرابعة برونزي.

اللبناين  • و�شام اال�شتحقاق 
من الدرجة الثالثة ف�شي.

• و�شام التقدير الع�شكري.

• و�شام مكافحة االإرهاب.
• تنويه العماد قائد اجلي�ض 

خم�ض مرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ض 
13 مرة.

الطبابة  رئي�ض  تهنئة   •
الع�شكرية خم�ض مّرات.

- متاأهل وله ثلثة اأوالد.

يف �ضجل 

اخللود
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نعت قيادة اجلي�ض املوؤهل اأول طلل عبا�ض عوده الذي تويف 

بتاريخ 2015/7/19.

- من مواليد 1977/3/1 يف اخل�شر، ق�شاء بعلبك، حمافظة 

بعلبك – الهرمل.

- تطّوع يف اجلي�ض بتاريخ 1997/5/2.

- من عداد فوج التدخل الثاين.

- حائز:  

• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة برونزي.
• و�شام اال�شتحقاق اللبناين من الدرجة الثالثة ف�شي.

مكافحة  و���ش��ام   •
االإرهاب.

ال��ت��ق��دي��ر  و����ش���ام   •
الع�شكري.

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• تنويه العماد قائد اجلي�ض خم�ض مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ض 12 مّرة.
• تهنئة قائد الفوج ثلث مّرات.

- متاأهل وله ثلثة اأوالد.

املوؤهل اأول طلل عبا�ض عوده

املوؤهل و�سام ح�سني م�سطفى

املعاون اول 

حنا يو�سف الب�سراوي

املعاون  اجلي�ض  قيادة  نعت 

اأول حنا يو�شف الب�شراوي الذي 

تويف بتاريخ 2015/6/29.

 1964/9/5 مواليد  م��ن   -

بعلبك  ق�����ش��اء  ال���ق���اع،  يف 

حمافظة بعلبك-الهرمل.

اجل��ي�����ض  يف  ت����ط����وع   -

.1983/3/21  ب���ت���اري���خ 

اجلي�ض  اأرك���ان  ع���داد  م��ن 

للعمليات.

- حائز: 

• و�شام احلرب �شبع مرات.
• و�شام فجر اجلنوب.

• و�شام الوحدة الوطنية.
• و�شام التقدير الع�شكري.

اللبناين  • و�شام اال�شتحقاق 
من الدرجة الرابعة برونزي.

اللبناين  • و�شام اال�شتحقاق 
من الدرجة الثالثة ف�شي.

• و�شام اجلرحى.

• و�شام الفخر.
• و�شام مكافحة االإرهاب. 

• امليدالية الع�شكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ض 

14 مرة.

• تهنئة العماد قائد اجلي�ض 
24 مرة.

خم�ض  اللواء  قائد  تهنئة   •
مرات.

- متاأهل بدون اأوالد.

نعت قيادة اجلي�ض اجلندي داين جوزيف 

اجلامو�ض الذي تويف بتاريخ 2015/7/20.

مغدو�شة،  يف   1993/8/25 مواليد  من   -

ق�شاء �شيدا، حمافظة اجلنوب.

من  اع���ت���ب���اًرا  اجل��ي�����ض  يف  ت���ط���ّوع   -

.2014/6/24

- من عداد منطقة اجلنوب.

-عازب.

اجلندي داين جوزيف اجلامو�ض
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اجلندي 

مهدي ح�سني �سماحة

ح�شني  مهدي  اجل��ن��دي  اجلي�ض  ق��ي��ادة  نعت 

�شماحة الذي تويّف بتاريخ 2015/7/18.

ق�شاء  ط��اري��ا،  يف   1989/10/20 مواليد  من   -

بعلبك حمافظة بعلبك- الهرمل.

- تطوع يف اجلي�ض بتاريخ 2011/12/24.

- من عداد لواء امل�شاة احلادي ع�شر - الكتيبة 

.112

- حائز:

• تهنئة العماد قائد اجلي�ض 
- متاهل وله ولد واحد.

اجلندي �سادي زهري احل�سنيهاجلندي علي كامل املذبوح

نعت قيادة اجلي�ض اجلندي �شادي 

بتاريخ  ت��ويّف  ال��ذي  احل�شنيه  زه��ري 

.2015/7/22

عني  يف   1991/5/21 مواليد  من   -

وزين، ق�شاء ال�شوف، حمافظة جبل 

لبنان.

من  اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2009/9/12

- نقل اإىل اخلدمة الفعلية بتاريخ 

.2014/5/8

- من عداد فوج املدفعية االأول.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ض ثلث 
مّرات.

اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرتني.

- متاأهل بدون اأوالد.

علي  اجلندي  اجلي�ض  قيادة  نعت 

بتاريخ  تويف  ال��ذي  املذبوح  كامل 

.2015/7/25

علي  يف   1991/9/1 مواليد  من   -

حمافظة  زح��ل��ة،  ق�شاء  النهري، 

البقاع.

من  اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2009/3/30

- نقل اإىل اخلدمة الفعلية بتاريخ 

.2013/7/30

- من عداد فوج املدفعية الثاين.

- حائز:

• تنويه العماد قائد اجلي�ض ثلث 
مّرات.

اجلي�ض  قائد  العماد  تهنئة   •
مّرتني.

- عازب.

املجند 

املمّددة 

خدماته 

حممود 

عمر 

حكوم

املجند  اجل��ي�����ض  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

عمر  حممود  خدماته  امل��م��ددة 

ح��ك��وم ال����ذي ت����ويّف ب��ت��اري��خ 

.2015/7/19

يف   1991/12/1 م��وال��ي��د  م��ن   -

القليعات - عكار.

- من عداد لواء امل�شاة العا�شر - 

الكتيبة 102.

من  اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2013/12/4

- عازب.

املجند 

املمّددة 

خدماته 

علي 

ن�سر الله 

م�سورب

ن�����ع�����ت 

امل��م��ّددة  املجّند  اجلي�ض  ق��ي��ادة 

م�شورب  الله  ن�شر  علي  خدماته 

الذي تويّف بتاريخ 2015/6/19.

يف   1995/7/21 مواليد  م��ن   -

البي�شارية – �شيدا.

من  اعتباًرا  خدماته  م��ّددت   -

.2014/11/20

الرّية  احلدود  فوج  عداد  من   -

الثاين.

- عازب.
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عّرفونا بال�سهادة

اإىل االأخوين الكرميني اإيلي ونقوال �شاتيل، اأطيب التحيات 

بعدما  عائلتي،  وبا�شم  با�شمي  هذه  ر�شالتي  اأر�شل  وبعد... 

عن  تعبرًيا  بكما،  االإّت�شال  اأو  روؤيتكما  علينا  ت��ع��ّذرت 

هي  م�شاعدٍة،  من  لنا  قّدمتماه  ملا  وتقديرنا  �شكرنا  خال�ض 

 واإن كانت مادية اإال اأنها تركت اأثًرا معنوًيا طيًبا يف نفو�شنا.

فاأن ت�شاعدانا مع عدم وجود معرفٍة �شابقة بيننا، واأن يّت�شل بي 

اأحد االأ�شخا�ض ليخرين اأن مبلًغا قّدم لنا ب�شفتنا عائلة �شهيد 

يف اجلي�ض اللبناين، اإّنها لغاية النبل والوطنية!

ال�شخ�شي  ال�شعيد  على  رج��ٌل  ميلكه  ق��د  م��ا  اأغ��ل��ى  اإّن 

لرياه  عمره  واأنفق  العني،  بدموع  رّب��اه  له  ابن  هو  اأخ��وّي،  يا 

ي�شل  عندما  ولكن  املندفعة،  بروحه  احلياة  على  ي�شرق 

ق��د جبلت  فنحن  امل��ه��ّدد،  ال��وط��ن  ع��ن  ال��دف��اع  اإىل  االأم���ر 

الت�شحية،  ع�شق  اأب��ن��اوؤن��ا  ور���ش��ع  االأر�����ض  بحب  طينتنا 

اأخ�شر... يبقى  كي  لبنان  تلل  على  قرباًنا  العمر   فبذلوا 

اأنانيتنا  ترّفعنا عن  قد  فيه  واأرقاه،  اأجمل احلب  الوطن  حّب 

وتوقنا للحياة، واأّي حياة لنا بدون وطن؟!

الأحفادي  اأرويها  وعزة  جمٍد  حكاية  ال�شهيد  ولدي  �شيبقى 

اآخر نب�ض، مل  وقاتل حتى  ب بدمه  االأجيال، لقد تخ�شّ ولكل 

يهن اأو يفّر، مل يخف اأو يراجع! ظل كجبال بلدي را�شًخا يف 

 االأر�ض يناجي ال�شماء، ورفع جبيني وجبني كّل لبناين عالًيا..

وبدون  ا  اأي�شً هي  جاهدت  طّيبة  نفو�ٍض  عن  لهم  �شاأحكي 

�شماء  يف  احلنني  طائر  و�شافر  م��داه،  ال�شوق  بلغ  حني  �شلح! 

االأرواح، يبحث عن طيف ولدي لي�شكو له اأمل الفراق والفقدان، 

اأّن  كانت وقفتهم اإىل جانبنا تزيدنا عّزة وفخًرا، وترهن لنا 

الدماء الزكّية مل تذهب هدًرا، بل ثمة اأنا�ٌض عّرفونا بال�شهادة 

هذه  تكون  اأن  من  اأجمل  فلي�ض  و�شامنا!  اأ�شبحت  التي 

الوطن،  اأبناء  قلوب  بني  الو�شل  ج�شر  البذل،  وهذا  ال�شهادة 

وطن  هو  مذهب،  اأو  لطائفة  ملًكا  لي�ض  ال��ذي  الوطن  هذا 

 التعاي�ض، وطن ن�شمع فيه اآذان امل�شجد مع جر�ض الكني�شة...

عليكما  ويغدق  اأع��ّزاء،  يحفظكما  باأن  لله  �شلواتنا  نرفع 

اإال  مّنا  ي��اأخ��ذ  ال  ال��ذي  احل��ّن��ان  ه��و  ورحمته،  بركاته  م��ن 

اأمانة  ا�شرجع  ويزيدنا،  ليعّو�شنا  اإال  يحرمنا  وال  ليعطينا، 

كقلبيكما،  نقّية  وقلوًبا  العزة  فوهبني  ول��دي،  يف  ال��روح 

الله  يريد  �شوًكا  �شوى  لي�ض  الدنيا  يف  م�شيبًة  ن��راه  ما  اإن 

االأب���دي���ة... واحل��ي��اة  اجل��ن��ة  اأن جن��ت��ازه، على ط��ري��ق   م��ّن��ا 

رزقنا الله واإياكما خري الدنيا واالآخرة، وال�شلم عليكما اأيها 

العزيزان الكرميان.

علي وهبه 

والد ال�ضهيد ح�ضن وهبه



































اإعداد:

هيام كريوز

اجلي�ش 

ب�أقالمهم
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الأدباء  ترجمها  وقد  ومهابة،  واحرتام  تقدير  اللبنانيني  املواطنني  عند  للجي�ش 

وال�سعراء بق�سائد ون�سو�ش ت�ستقي مفرداتها من الأقانيم الثالثة التي يقوم عليها 

وجوده: �سرف، ت�سحية، وفاء.

ن�صو�ش للجي�ش ويف اجلي�ش

فجر ي�سرق من دم �سهدائه وكلمات تبحث عن حرب

مع الفجر يعود ال�سهداءمع الفجر يعود ال�سهداء

ال�صاعر رميون عازار

 اأح�ّض الأر�ض يف وطني

 متيد

 متّزقه القبائل

 والعبيد

 يثريون احلروب على ترابي

 فال اأفنى

 ويغمرين اخللود.

 تهّدمني القذائف

 ل اأبايل

 تقّطعني ال�سيوف

 ول اأحيد

 اأذود 

 فاإن ق�سيت فذاك جمدي

 واإن اأحيا

 اأنا احلّي ال�سهيد.

 اإذا اأحرقتم ج�سدي واأر�سي

 فمن خالل الرماد

 ي�سّع وم�سي

 ويبقى احلّق يع�سمني

 ونب�سي

 وي�سرق من دمي

 فجر جديد.

بني الرجتال والبالغة

املرجتل  ال�سعبي  بيين  فييّذة  مييزاوجيية  يف 

يف  املحّلقة  الييبييالغيية  وبيين  الإنيي�ييسييائييي، 

اجلي�ض  بييطييولت  تييتييجييّلييى  الييكييلييميية، 

وت�سحياته كعن�سر جوهري ي�سّكل مادة 

حما�سة  وي�ستعل  والفني،  الأدبي  لالإبداع 

يف ف�سيف�ساء متناغمة.

بع�ض الق�سائد تعاىل اإىل م�ستويات راقية 

التعبري، وجتاوز مهمات اجلي�ض اجل�سام، 

لبنان  وجييود  ارتييبيياط  ومييدى  اأهميته  اإىل 

بوجوده.

اجلي�ض  تفي  الن�سو�ض  هذه  كانت  واإذا 

تكت�سب  فاإّنها  حّقه،  من  ا  بع�سً

اجلي�ض  كيييون  ميين  ميي�ييسييافيية  اأهييمييييية 

ت�ستثري  وطيياقيية  ين�سب،  ل  اإلييهييام  نبع 

تراكمييات  يف  وتتجييّدد  واليروح،  الفكر 

الذاكييرة.

رديف  هو  والفني  الأدبي  النتاج  هذا  اإّن 

الوطن،  اإىل  انتمائنا  �سقل  يف  اجلي�ض  دور 

مع  الييتييفيياعييل  لأّن  يييتييوّقييف،  ليين  وهيييو 

اأدبًيا، يفتتح كل  اإ�سعاًعا  ت�سحياته يولد 

لبنان  امتداد  اأفق رحب، وميتد  يوم على 

يف الزمن...

ونييًرا  �سعًرا  الن�سو�ض  بع�ض  يلي  ما  يف 

وزجاًل...



اجلي�ش 

ب�أقالمهم
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له ال�سالح

يا جي�ش لبنان

ال�صاعر رميون �صبلي

ال�صاعر جورج بو اأنطون

ت�سلوا: ل  التنن،  ادفيينييوا  اليي�ييسييالح...  لييه 

بييينيييدقيييييييتيييه  اإل  بيييينييييدقييييييييية  ل 

حتييمييي كيييراميييتيييه... لييّبيييييك يييا وطيينييي،

ليييبييينيييان، جييييي�ييسييك قييلييه قييييائييييًدا بييطييال

بع�سهما �ييسيييييفييان،  يييييده  يف  يييييف  اليي�ييسّ

وقيييليييه تيي�ييسييحييييية تيي�ييسييمييو عيييليييى �ييسييرف

واليي�ييسييعييب يييهييتييف: ل حيييرّيييية انييتيي�ييسييرت

ميي�ييسييّيييجيية اأر�ييييييييض  ول  عيييينييييفييييوان  ل 

كفى! لييلييطييارئيين!  ل  تغ�سب:  والأر�ييييض 

ويييييٌد... تيينييم،  مل  عيييٌن  جي�سك  لييبيينييان، 

وليييييييطيييميييئيييّن زميييييييان �ييييسييييار ذاكيييييييرة،

وليييييطييمييئييّن غيييييٌد... لييين ييينييحيينييي وطيينييي

اخلبل! فليطفىء  كفى!  قييولييوا  وبييعييد؟: 

تييبيينييي الييي�يييسيييالم تييعييليييييه فيييييكييتييمييل

تييي�يييسيييل... اأو  متيييتيييّد  ييييييٌد  اإليييييييييك   ول 

البطل الييعيي�ييسييكيير  ييي�ييسييري  خييطيياه   عييلييى 

حيييييقٌّ وعيييييييدٌل وبيييعييي�يييض حييييييّده الييّنييبييل

وقييييييييل: وفيييييييييياٌء ييييينيييياديييييه فيييييمييتييثييل

اأمييييل ول  اأميييييين  ول  جييييييي�يييض،  بييييييدون 

جييلييل ميي�ييسييتييقييبييل  ول  ازدهييييييييييار  ول 

احييتييمييل... لييبيينييان،  يييا  غييري جي�سك   مييا 

فييلييتييطييمييئييّن اليي�ييسييواطييي اليييييّزرق واجلييبييل

وحييييا�ييييسييييٌر عيييييابيييييٌر يييينيييتيييابيييه اليييوجيييل

ييي�ييسييتييعييل �ييييسييييٍر،  واجلييييييي�يييض، يف كيييييّل 

وكم   كييم  اجلي�ض  ميين  ا�ست�سهدوا  اللي 

جييييايييييي وحييييياميييييل عيييياكييييتييييايف هييييّم

دّم  لأر�ييييسييييو  وقيييييييّدم  ا�ييسييتيي�ييسييهييد  اليييليييي 

انت�سار  دربيييك  الييلييي  هيياجلييييي�ييض  ابييين  يييا 

بيييييييّدك تييي�يييسيييل امليييرجيييعيييّييييه والييييقييييرار 

ويييلييلييي اإجيييييو بييعييتييم الييليييييايل عييالييديييار 

�ييسيييييوفيين بييتييقييتييل نييا�ييض وبييتييهييدم عييمييار

وييييييا جييييي�ييض ليييبييينيييان الييييقييييوي اجليييّبيييار 

بييتييغييار  الأرز  غييي�يييسيييون  اليييعيييليييى  نيييا�يييض 

اليييينييييار خيييييييّط  ع  حييييييييّدك  وكييييليييينييييا 

وتييييا الأر�يييييييض تييبييقييى ميينييبييت الأحييييييرار

 طيييليييعيييوا عيييليييى بييييييواب اليي�ييسييمييا دّقيييييوا

ييييتييينيييّتيييوا الييييكييييلييييمييييات  َم   عييييياقيييييّد 

حييييّقييييو؟ ييييينييييوفييييا  رح  حيييييير   بيييييياأيييييييا 

 وميييعيييتييياد تيييتيييحيييّدا امليي�ييسيياعييب واملييحيين

 وبيييييييّدك تيي�ييسييل تييييدّفييييع الإعييييييييدا ثييميين

 تيييا يييييزرعييييوا بيييهيييالأر�يييض اأحييييقيييياد وفيين

 و�ييسيييييفييك بييحييّرر �ييسييعييب وبيييييحييفييظ وطيين

خييييلييييّيييييك �ييييسييييامييييد مييييياحيييييدا قيييييّدك

 بيييقيييليييوبيييهيييا واأرواحيييييييييهيييييييييا حييييييّدك

تييييا مييييا حييييييدا يييييقييييّرب عيييليييى حييييّدك

وتييييا اليي�ييسييعييب يييبييقييى ليييالأمييين مييرتيياح

خّليك با�سط عالأر�ض يّدك

هامات تقول لل�سخر اإف�سح

القا�صي مارون زخور

ما هذه الهامات تقول 

 لل�سخر:

 »اإف�سح يف املجال لنا

 نحن جي�ض البطولت والغد

 نحن اأعمدة الفداء واجلنى

واإنا رجال لبنان اخللود 

 جمدنا

 من �سوؤدد الأرز ومن هنا

حيث الرتاب عزيز

وال�سعب اأبّي كرمي

 والأر�ض لنا

 ن�سقيها باجلهد والدم

 ونبذل دونها الروح والأعن

 فتغدو مثل ال�سم�ض لآىلء

 فاتنات من �سنا

 تنر فوق ذرى الأيام اأنواًرا

 �ساطعات من �سنعنا

 اإ�ساألوا التاريخ فهو يعلم

اأننا الأ�سد

 ل نهاب الزمن

 نخو�ض غمار احلرب والوغى

 وننقذ من �سواد الظلمة املدن

نرفع راياتنا يف الريح تعلو 

 كالأجنم

 فالن�سر عندنا

نظري ال�سذا يف الزهر

 اأو كما

 ال�سجر الأخ�سر على دربنا

 عيدنا عيد الكرامة والأباء

عيد الوفاء والرخاء واملنى.



يبتكر العامل حريته لينطلق يف رحاب 

الف�ساء ن�سًرا يحّلق ويحّلق ليعطي الوجود 

كنهه اجلميل. ي�سري العامل برمته وراء 

الراية، راية التحّدي، راية البتكار، وراية 

البهاء امل�ستعر، كي يكون لال�ستقالل 

معنى احلرية، وكي تكون احلرية �سرح 

الفداء املا�سي اإىل عرينه يدمج الأحالم الكبرية، ويعطيها ما ت�ساء من املعاين 

الوارفة. ل راية غري راية اجلي�ض، اإنه احلامي والفادي، وال�سوء امل�ستمر يف خاليانا 

ال�ستقالل  جمد  يف  اجلي�ض  راية  احلياة.  بهاء  ال�سراين  يف  يبّث  ودًما  يجّدد  دًما 

الذي ينتف�ض على وقع اأقدام رجال الله املا�سن اإىل حتفهم، ليمنح الأر�ض بريق 

احلرية، وليكّلل الإن�سان جمًدا وغاًرا، ولكي يبقى اجلي�ض مرتا�سنا الأّول ووجودنا 

الأّول و�سعودنا الأّول اإىل ذلك البهاء املنتظر. ل ا�ستقالل اإن مل يكن وراءه جي�ض 

قوي قادر. اجلي�ض هو ال�ستقالل، وهو الوطن وهو الذهاب امل�ستمر اإىل العرين الذي 

ل يحت�سن اإل الأ�سود.
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حّرا�ش عّزتنا

ال�صاعرة والّر�صامة با�صمة بطويل

يف عني اخلوف 

ويف جفن الردى

الأديب �صليمان بختي
اجلي�ش

ال�صاعر مو�صى زغيب

راية اجلي�ش 

جمد ال�ستقالل

ال�صاعر لمع احلر

 خّلدت حبك يف قلبي ويف كبدي

 يا واهب الروح، كي يحيا بها بلدي

 يا جي�ض لبنان، هذا ال�سعب اأنت له

 اأغلى من الروح، والأموال، والولد

 خذها بطاقة حّب، �سغتها درًرا

يفنى الزمان، ول تفنى مدى الأبد.

كلنا يحمل الوطن يف حنايا الروح، اأّما 

الذي  وال�سياج  الفعل  اأّول  يف  فهو  اجلي�ض 

يحمي ويذود. كلنا يخاف على الوطن، 

اخلييوف،  عن  يف  فيم�سي  اجلي�ض  اأّمييا 

الوطن  عن  ال�سيم  ويرّد  الردى  جفن  ويف 

برفعته  بالوطن  يحلم  كلنا  واأهييلييه. 

اأّما  قممه،  وذروة  وتقدمه  وازدهاره  وغناه 

كاأّنه  نهار  ليل  احللم  فيعي�ض  اجلي�ض 

غاية الوجود ومرره وفحواه. كلنا يقف 

للعلم احرتاًما و�سمًوا، اأّما اجلي�ض فيبذل 

يف  ينام  كلنا  واليييروح.  الييدم  �سبيله  يف 

فيبقى  اجلي�ض  اأّما  النهار،  اآخر  يف  بيته 

ي�سيع  ول  الأمييان  نفقد  ل  حتى  �ساهًرا 

البلد،  اأو�ساع  من  يياأ�ض  كلنا  املعنى. 

الياأ�ض وينه�ض لالأمل  اأّما اجلي�ض فيبّدد 

كلنا  والأرواح.  القلوب  يف  حًيا  ويبقيه 

اجلي�ض  اأّمييا  للوطن،  نعطي  اأّننا  نظن 

بييدون  اليييذات  وبييذل  احلييق  العطاء  فهو 

كلنا  مطلقة.  ومبجانية  �سرط  ول  قيد 

كي  للوطن  فهو  اجلي�ض  اأّمييا  للوطن، 

يبقى الوطن، يبقى الوطن، ونبقى كلنا 

للوطن.

 كان الزمان م�سر�سب وتعبان

ر واملجهر  وقاعد... ما بن ال�سّ

وان  يخّزق ورق... يحفر على ال�سّ

 لون الكرامه ببدلة الع�سكر

 ويقول... يا جي�ض الوطن عط�سان

 واأنت الرجا. والنبع والكوثر

 غريك... عاطاولة الورق �سهران

 واإنت... على حفظ الأمن عمت�سهر

 ومن جرحك على �سخرة الإميان

 بتكتب كرامتنا. بحر اأحمر

 تغرّي وجوه كتار... يف لبنان

ووجهك حقيقي... ما بيتغري







اأغ�ٍن 

اإعداد:يف الب�ل

هيام كريوز
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اجلي�ش والبطولة 

وال�صت�صهاد 

يف اعمال الأخوين 

رحباين وفريوز

و�سدح  بريوت   - الكابيتول  �سينما  م�سرح  على  فريوز  وقفت   1971 العام  اأيام  اآخر  يف 

»يوم  يف  رحباين  الأخوان  قّدمها  التي  الع�سكر«،  »عودة  مغناة  يف  املجد  حماكًيا  �سوتها 

الوفاء للجي�ش«. تلك كانت اأوىل اإطاللت فريوز من بريوت بعد بعلبك ودم�سق، ومن 

يومها ما زالت »عودة الع�سكر«، حتفر يف الوجدان وتتوهج األًقا. يف اأيام ال�سّدة وما اأكرثها، 

�سوت  ياأتي  امليدان  يف  الأبطال  اأخبار  انتظار  ويف  احلرير«،  »�سلحات  فريوز  من  ن�ستعري 

ن�سري »الله حميي ع�سكرنا«، وحني يطّل اأبطالنا ترتفع راياتنا على وقع »هلي عالريح« 

و»معافى يا ع�سكر لبنان...« »عودة الع�سكر«، كلمة، وحلًنا و�سوًتا، وم�سهدية، منوذج 

للتعبري الفني الراقي عن موا�سيع البطولة وال�ست�سهاد وما يت�سل بهما من م�ساعر وطنية، 

وهي اأ�ساًل قدمت مبثابة حتية اإىل اجلي�ش اللبناين.

»عودة الع�سكر« 

منوذًجا

راية الوطن

راييية  لحييت  الع�سكر«،  »عيييودة  يف 

ال�ست�سهاد  رحييم  ميين  العلّية  الييوطيين 

ع�سكٌر  فيها  ا�سبت�سل  معركة  يف 

نهاره  واأ�ييسييرق  رجيييال«،  ب�ض  »قيييالل... 

احلكاية  جتري  قاطع«...  »ن�سٍر  من 

و�سفه  يتّم  ل  مكان  وهييي  القرية.  يف 

ي�سري  الغنائي  احلييوار  لكن  مبا�سرة، 

مغازلنا،  »هدايا  جميلة:  ب�سورة  اإليه 

حرير  نييارنييا،  مييواقييد  احلييرييير،  �سلحات 

خناجر  عكارية،  م�سالح  الييزوق،  من 

يجعل  ما  زحالوية«،  وخوابي  جزينّية 

احلكاية مرتبطة بحقبة معينة متنح 

حقبة  لكنها  خ�سو�سيته.  امل�سهد 

واإنيي�ييسيياين،  وطيينييي  اأفييق  على  مفتوحة 

لتكون اأحداثها قابلة لأن جتري يف اأي 

زمان ومكان ولتوؤكد بالتايل، باأ�سلوب 

هو  املا�سي  اأن  مبا�سر،  وغييري  جميل 

احلا�سر.

الأخييوييين  اهييتييمييام  احلييرييية  �سغلت 



يف  اأ�سا�سًيا  حمييوًرا  و�سّكلت  رحباين، 

الع�سكر«  اأعمالهما. يف »عودة  معظم 

بل  فل�سفي،  اإطييار  يف  الق�سية  ي�سعا  مل 

الوطني  ال�سعور  ا�ستنها�ض  على  عمال 

ت�سهد  مييعييركيية  و�ييسييف  خيييالل  ميين 

وقهر  املييالعييب  »اإلييهيين  جيينييود  بطولة 

ا ثورًيا يتوّجه  امل�ساعب«، ويطلقان نف�سً

دون  من  ومرونة  ب�سحٍر  امل�ساهدين  اإىل 

الفّجة:  املبا�سرة  اعتماد  اإىل  احلاجة 

وي�سكر  �سيف،  يقارع  ال�سيف  »و�سار 

جمد وي�سكرنا«.

ال�سعرية  الكثافة  ميين  فيه  و�سف 

الأن�سب  يجعله  ما  العذبة  والغنائية 

تقف  بينما  تلك احلكاية،  لحت�سان 

غري  الآخيير  الطرف  يف  املعتدية  القوى 

بالكلمة  �سكله  ياأخذ  الذي  الظاهر، 

وال�سمري الغائب: »عالإعدا كرتنا«.

�سامل الرمز

من  يخلو  نيي�ييض  الع�سكر«  »عييييودة 

حتية  �ساحرة  بغنائية  ويوّجه  احلبكة، 

الأ�سئلة  اأّدت  وقد  اللبناين.  اجلي�ض  اإىل 

وينّوي  »�سامل...  احلزين:  الإيقاع  ذات 

»عاطول«؟  راجع؟؟«...  »م�ض  �سامل؟؟« 

العام  الإطيييار  ر�سم  يف  الييدرامييي  دورهيييا 

للحكاية وا�ستح�سار �سامل »الغائب«.

كما اأن الإجابات على تلك الأ�سئلة: 

»ل م�ض راجع« »اإيه..عاطول« »ومغّطى 

قدًما  باللوحة  دفعت  لبنان«...  بعلم 

ب�سيطة متّكنت  وطورتها، وبكلمات 

تهدر  حقيقة  ال�ست�سهاد  �سياغة  من 

كال�سالل، وحتّول �سامل ال�سهيد اإىل رمز 

لكل جندي بذل نف�سه يف �سبيل الوطن.

العر�ض  ختام  على  التفاوؤل  يهيمن 

الفنّية،  البنية  معطيات  مع  بان�سجام 

اأرزة  »وتتغاوى  الأميييل:  مالمح  وير�سم 

»برجك  احلرية«...  جبال  فوق  لبنان 

الن�سيد  وينتهي  طاير«...  بالبيارق  عيد 

بالتاأكيد اأن الكنز الأكر هو احلرية 

اجلي�ض  لبنان،  جي�ض  ي�سونها  التي 

�سنع  الييييذي  الييبييطييل 

لبنان  جمييد  وي�سنع 

�ستبقى  وبييفيي�ييسييلييه 

تهّل  عالية  »رايييتييه 

عالريح«.

كنز لالأجيال

هذه اللوحة الغنائية 

امليييحيييّميييلييية بييطيياقيية 

�ييسييعييرييية مييكييّثييفيية، 

تقّل  ل  ومبييو�ييسيييييقييى 

جيييمييياًل، متييّكيينييت 

الوطني  مب�سمونها 

العايل، من �سخ مادة 

�ساهمت  وجييدانييييية 

عالقة  تيياأ�ييسييييي�ييض  يف 

املواطنن  بن  وطيدة 

ويف  وجييييييي�يييسيييهيييم، 

العتزاز  �سعور  تر�سيخ 

لبنان،  اإىل  بالنتماء 

»اخل�سرا  اأرزتيييه  واإىل 

اأبدع  ولقد  العتيقة«. 

امل�سامن  هذه  اإبراز  يف  رحباين  الأخييوان 

يزداد  جواهر  فريوز  �سوت  �ساغها  التي 

بريقها كلما مرت ال�سنوات، وتتوارثها 

الأجيال كنًزا من اجلمال والرقي.

هوام�ش

غنائية  لوحة  الع�سكر«،  »عييودة   •
قّدمها الأخوان عا�سي ومن�سور الرحباين 

يف  اللبناين،  للجي�ض  كتحية  وفييريوز 

»يوم الوفاء«، وذلك بناء على طلب من 

جلنة مهرجانات بعلبك.

الأوىل  للمرة  اللوحة  هذه  عر�ض  مّت   •
على م�سرح �سينما الكابيتول يف بريوت 

يف  ت�سويرها  اأعيد  ثم   ،1961/12/29 يف 

تلفزيون لبنان وامل�سرق.

ن�سري  الع�سكر«  »عيييودة  يف  �ييسييارك 

�سم�ض الدين ووليم ح�سواين وهدى حّداد 

والفرقة ال�سعبية اللبنانية. وبعد عر�سها 

تكرمي  حفل  اجلي�ض  قيييييادة  اأقييامييت 

لفريق العمل يف النادي الع�سكري.

249 العدد 363/362







والدي  اأنا فخور بك

يف �ستينيات القرن املا�سي، وحتديًدا يف 

خوري  جان  النقيب  طلب   ،1967 العام 

)مديرية التوجيه( من املخرج جورج ن�سر 

اإعداد اأفالم ق�سرية عن اجلي�ض اللبناين، 

الع�سكري وكذلك الإمنائي  واإبراز دوره 

يف املجتمع اللبناين. ا�ستمر هذا التعاون 

بن الطرفن نحو ثمان �سنوات وكانت 

دقيقية(   20( الق�سري  الفيلم  باكورته 

الييذي متحورت  بييك«  اأنييا فخور  »والييدي 

اللبناين  اجلي�ض  يف  رقيب  حول  ق�سته 

احلدود  على  الع�سكرية  خدمته  يييوؤدي 

املراهق  واإبنه  الفل�سطينية،   - اللبنانية 

)14 عاًما( يرا�سله ب�سورة م�ستمرة. ومن 

خالل كتابة الر�سائل والرّد عليها، يتّم 

الع�سكرية  اجلي�ض  ن�ساطات  ا�ستعرا�ض 

يف  دوره  واأهمية  والإمنائية، 

املجتمع اللبناين. 

نيييهيييايييية 

الييفيييييلييم 

كانت اللقاء املوؤّثر 

الع�سكري  الأب  بن  جًدا 

اإيلي  الإبيين  دور  اأّدى  وقييد  والإبييين 

الراحلة  القديرة  املمثلة  اإبيين  النمري 

ابنها  التي كانت ت�ساعد  النمري  عليا 

يف كتابة الر�سائل، كما اأن ق�سًما من 

اأحداث هذا الفيلم �سّور يف منزلها. 

معمودية النار

يف العام 1968 مّت اإعداد فيلم »معمودية 

ال�سوء  �سّلط  الذي  دقائق(،  )ع�سر  النار« 

النار.  معمودية  وقائع  تفا�سيل  على 

اللبناين  اجلي�ض  من  عنا�سر  اأبطاله 

من خمتلف القطع والوحدات، �سّور يف 

واعتر  الع�سكرية،  الرماية  حقول  اأحد 

احرتافية  من  اأظهره  ملا  جييًدا،  ممّيًزا 

دقة  ومن  اللبناين  اجلي�ض  لدى  عالية 

باإطالق النار فور �سدور الأوامر.

رجل اأمام دبابة

اأمام  »رجل  فيلم  كان   1969 العام  يف 

اجلي�ض  ميين  عنا�سر  اأبطاله  دبييابيية«، 

ته  ق�سّ اأحيييداث  ت�ستغرق  مل  اللبناين. 

اأنها  بحيث  دقائق،  خم�ض  من  اأكر 

يف  يجل�ض  ع�سكري  حييول  متييّحييورت 

مولوتوف  قنبلة  بيده  ويحمل  حفرة 

)Molotof(، وعند و�سول اإحدى دبابات 
العدو اإىل نقطة حمددة، رمى الع�سكري 

خّزان  حيث  موؤّخرتها،  على  القنبلة 

الوقود، فا�ستعلت بالكامل.

اأظهر هذا الفيلم دقة عنا�سر 

اجلي�ض اللبناين يف 

اليييتييي�يييسيييوييييب عييلييى 

اأن يقوم به رجل  الأهداف، وما ميكن 

واحد يف مواجهة دبابة.

اأفالم يف 

اإعداد:الذاكرة

تريز من�سور
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من »والدي

اأنا فخور بك« 

اإىل »براعم نّوار« 

 واأفالم اأخرى

الكامريا تروي 

اأ�سعب املهمات 

واأجمل اللحظات 

بحب واحرتاف 

القرن  �ستينيات  خللالل 

املخرج  كامريا  جتّولت  املا�سي 

اجلي�ش  قطع  يف  ن�سر،  جورج 

اللبناين وبني ع�سكرييه، را�سدة 

ن�ساطاته ودوره على ال�سعيدين 

وكانت  وامللللدين.  الع�سكري 

ق�سرية  اأفللالم  عللدة  النتيجة 

اأحد  التوجيه.  مديرية  اأنتجتها 

نللّوار«  »براعم  الأفللالم  هللذه 

مهرجان  يف  ر�سميًّا  لبنان  مّثل 

»فر�ساي« لل�سينما الع�سكرية.



رادار

)ع�سرون  ق�سري  فيلم   ،)1974( »رادار« 

اجلي�ض  رادار  حول  ق�سته  تدور  دقيقة(، 

الذي كان موقعه يف اأعلى تّلة يف منطقة 

الباروك. وقد رّكز الفيلم على التقنيات 

بها  متّيز  التي  العالية  والتجهيزات 

دفاعية  الذي كان ميّثل قيمة  الييرادار، 

ع�سكرية،  مواقع  �سبعة  ت�سمل  عالية 

وي�سل مدى اإحداثياته اإىل 1500 مرت. 

الإ�سرائيلي،  العدو  طائرات  اأن  ومعلوم، 

اإىل  الرادار لكنها ا�سطرت  ق�سفت هذا 

الرتفاع 2 كيلو مرت يف اجلو لتتمكن 

من التقاط ذبذباته وق�سفه.

ولفرتة  الييرادار  موقع  داخل  الت�سوير  مّت 

واختتم  عمله،  لدقة  نظًرا  جًدا،  وجيزة 

مغيب  عيينييد  رائييعيية  بلقطة  الفيلم 

ال�سم�ض. 

براعم نّوار

»بيييراعيييم نيييييّوار« ميين اأهييييم الأفييييالم 

ن�سر  جييورج  املخرج  اأعييّدهييا  التي 

واأنتجتها مديرية التوجيه، وقد مّثل هذا 

ا يف مهرجان فر�ساي  الفيلم لبنان ر�سميًّ

لل�سينما الع�سكرية، ونال اإعجاب جلنة 

الأجانب  ال�سباط  واإعجاب  التحكيم 

من  اأي  على  ح�سوله  وعدم  احلا�سرين. 

كبرية.  مفاجاأة  كان  الثالث  اجلوائز 

الأ�سباب،  ات�سحت  احلفل  انتهاء  وبعد 

فقد قال رئي�ض جلنة التحكيم للمقدم 

خيييوري: »بييراعييم نيييّوار« هييو ميين اأف�سل 

املييهييرجييان،  يف  عر�ست  الييتييي  الأفييييالم 

يف  املوجودة  للح�سا�سية  مراعاة  ولكن 

الأو�سط، مل يح�سل على  ال�سرق  منطقة 

اأي جائزة.

الهدف من هذا الفيلم اإبراز الدور الذي 

الكوارث  خييالل  اجلي�ض  به  ي�سطلع 

منطقة  يف  اأحييداثييه  وتيييدور  الطبيعية. 

بقاعكفرا، حيث اأّدت عا�سفة ثلجية 

اجلي�ض  تدّخل  املنطقة.  عزل  اإىل  قوية 

الغذائية  املييواد  وتاأمن  الطرقات  لفتح 

للتدفئة  اأجهزة  اإىل  اإ�سافة  للمواطنن، 

مع  تعّقد  الو�سع  ولكن  وبطانيات... 

باآلم  امراأة  �سعور 

املخا�ض. وكان احلّل بنقلها اإىل اإحدى 

طّوافة  بوا�سطة  املنطقة  م�ست�سفيات 

عليا  احلامل  املراأة  دور  اأّدت  ع�سكرية. 

النمري.

اأفالم اأخرى

عييّدة  ن�سر  جيييورج  املييخييرج  اأعيييّد  لقد 

كان  اأحدها  اجلي�ض  عن  اأخرى  اأفالم 

مو�سوعه فوج املغاوير بتدريباته القا�سية 

التي توؤّهله ملواجهة التحديات وتك�سبه 

قدرات قتالية عالية. كما تناول يف فيلم 

لل�سباط  ال�سيوف  تقليد  احتفال  اآخيير 

الأول  املدر�سة احلربية يف  املتخرجن من 

من اآب، واأعّد فيلًما عن �سالح الطريان 

والتن�سيق يف  التناغم  يف اجلي�ض، يظهر 

اأداء قطعه املختلفة )املدفعية، البحرية، 

املقاتلة(،  الألوية  وف�سائل  اجلو،  �سالح 

دفاع  )اإنييقيياذ،  مهمة  اأي  تنفيذ  خالل 

ويقول  خا�سة(.  ع�سكرية  عملية  اأو 

من  كييان  الفيلم  هييذا  اإن  ن�سر  جييورج 

مل�سلحيية  نّفذهييا  التييي  الأفييالم  اأ�سعب 

اجلييي�ض.

اإنييييييييييييدلع احلييييييرب 

الييعييام  يف  اللبنانية 

1975، و�سع حًدا 

التجربة  لهذه 

يعترها  الييتييي 

ن�سر جتربة ممّيزة 

م�سريته  يف  وم�سّرفة 

ال�سينمائية.
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�سيفن� والقلم

احلرب دماء 

للق�سم

العقيد 

توفيق

 نعيم يزبك

العدد 256363/362

اأنا جندي

جهاد رزق / عني قانا - اجلنوب

هالبدلة حلبّيتا كتري

املوؤهل اأول املتقاعد وليد جريج

الأر�ش قد�سك

اإ�سمك حاملو مثل املظلة

فايز دقدوق

 لبناين اأنا...

 وبقلبي انر�سم لبناين

 وع جبن ال�سم�ض مكاين

 ما بعمري كنت مغرور

 ول مبايل بنيت ق�سور

 اأنا الوردة

 اأنا الب�سمة

 اأنا فار�ض...

 اأنا جندي...

من بوا�سل اجلي�ض اللبناين.

 جيييييّف حيييييري يييييا مييييدامييييي بييالييقييلييم

 كييييم بييقيييييت بيييين ثيييليييٍج و�ييسييميياء

 تييي�يييسيييحيييييييات بييييالييييّدميييياء ليييليييّرفييياة

 مييييوطيييينييييي، اأنييييي�يييييسيييييودة، مييلييحييمييٌة

حيييييّرًة تييبييقييى  احلييييييزن   دميييعيييتيييي يف 

   

اليييعيييدم �يييسيييالحيييي يف  األييييقييييي  اإنيييينييييي 

 اأكييييتييييب احليييييير دميييييييياًء لييلييقيي�ييسييم

 تييربيية الأر�ييييض غيييدت »عيير�ييض« الييرمم

الييقيييييم اليييليييه  ييييد  خيييّطيييت  اأن   ميينييذ 

تييييرجييييع ليييليييبيييال ذّيييييييييياك احليييليييم

ليييبييينيييان جييييي�ييسييك �ييييسييييارٌم بيييّتيييار

اليييييّردى ييييهيييابيييون  اأبييييييياٌة ل  �ييسيييييٌد 

اإذا واإقييييييييييداٌم  وتيي�ييسييحيييييٌة  �ييييسييييرٌف 

بجي�سنا اليييرجيييال  ي�سنعه  الأميييين 

ليييك اأّييييهيييا اجلييينيييدّي كييييّل حمييّبييٍة

اأنييييت الأبيييييّي عييلييى احلييييدود وميياجييٌد

بييعييّزٍة الييبييالد  حتييمييي  اأن  اأقيي�ييسييمييت 

ييييا قيييائيييد اجلييييي�ييض الأبيييييييّي حتيييييًة

فاإّنها اجليييدود  اأر�يييض  على  اإحيير�ييض 

يييٌد تبقى  اأن  الييعيييييب  كيييّل  الييعيييييب 

ظييييامٍل اأو  خلييييائييييٍن  تييييركييييّن  ل 

امليييجيييد ييييكييير بييياجلييينيييود وطيييامليييا

دمي  يف  نهجك  الأوطييييان  حييار�ييض  يييا 

وحييدودنييا اأر�ييسيينييا  نحمي  بيياجلييييي�ييض 

 وجيييينييييود �ييسييعييبييك �ييييسييييادٌة اأحييييييرار

الأخيييييييييار هييييم  نيييييازليييييٍة   يف كيييييّل 

الأخييييطييييار ونييييابييييت  اأمّل   خيييطيييٌب 

 والأر�ييييييييض يييحييمييي تييربييهييا الأبييييييرار

 وكيييييراميييييٍة ميييّنيييا فيييياأنييييت �ييسييعييار

وفيييخيييار مييييواطييييٍن  قيييليييب كيييييّل   يف 

 فييييالأر�ييييض قييد�ييسييك والييييييرتاب بيييذار

 اأنييييت اليي�ييسييمييري وجييينيييدك الأنيي�ييسييار

 �ييسييرف اليييبيييالد وحيي�ييسيينييهييا الأطيييهيييار

 لييلييمييجييرميين ييييقيييودهيييا اليييفيييّجيييار

 فيييياحلييييّر يييبيينييي جميييييده الإكييييبييييار

 ليييقيييي اليييييهيييييوان عيييييدّونيييييا الييييغييييّدار

 اأنييييييت اليييدليييييييل ليييدربييينيييا، امليييغيييوار

ليييييييظيييّل فييييجييييٌر والييييييفييييييداء ثييمييار

كتري حلييّبيييييتييا   هييالييبييدليية 

بيطري عيييم  مييعييهييا   قييلييبييي 

م�ستاق واليييليييه  رفييياقيييي   ييييا 

الأ�يييسيييواق مييين  داب   قييلييبييي 

منها اإطيييليييع  قيييييادر   ميي�ييض 

منها اأ�يييسيييرف  بييالقييي   وميييا 

 عيييم نييييام واأوعيييييييى بييّكييري

كتري كتري...  نّعمها   وعم 

 وفييييجيييياأة!! نييفييري اليي�ييسييمييري

الكبري؟! حلمك  انتهى  ما 

 �ييييسييييّلييييمييييتييييا بييييياإييييييدّييييييي

 ميييع نيي�ييسييمييات اليي�ييسييبييحييّييية

 لييييلييييخييييدميييية.. لييييلييييدورّييييية

 لييلييجييييي�ييض ليي�ييسيياكيين فييّيييي

 حييييّبييييا ميييتيييغيييليييغيييل فيييّييييي

 اإّيييييييياميييييييي بيييياجليييينييييدّييييية

 واأحييييلييييق دقييينيييي يييومييّييية

 راييييييييح عييالييعيي�ييسييكييرّييية

 بييييي�ييسييرب �ييسييوتييو بييدييينييّيييي

تيي�ييسييّرحييت ييييا عييييينييّيييي...

 نيييدهيييليييي الأرز يييييييييييا ليييبييينيييان قييلييي

 حييمييليينييي بيييراييييتيييو اإميييييييان اأكييير

اأخييير اليييييرب  فيييييك  اأرز  ييييا   قييلييت 

 وتيي�ييسييمييخ عييالييفييال، تييعييال وتييكيير

 اأنيييييا ييييا جييييي�ييسيينييا  ميينييك، تييذّكيير

املع�سكر �ييسييرت  لييلييوطيين   ْلنييييك 

اأخيي�ييسيير اأرز  ييييا  بيياجلييبييل   حمييلييك 

اأحييميير الييييدم  نييزفييت   ييييا جييييي�ييض ايل 

ليييبييينيييان   منر  حيييتيييى   تيييظيييل  يييييا 

التجلي عيينييوان  بيياجلييييي�ييض   افييتييخيير 

 زرعيييينييييي جمييييد تيييّلييية قيييبيييال تييّليية

تعّلي تيييا  حييّطييك  لييبيينييان   بييياأْر�يييض 

 وتييلييبيي�ييض مييين خييلييود اليييدهييير حييّليية

 ا�يييسيييميييك حييياميييليييو ميييثيييل املييظييّليية

 جييياميييع كييييل ديييييين وكيييييل مييّليية

حملي كعبك  عييلييى  حييار�ييض   واأنييييا 

 حييتييى اْلر�ييييض مييييا تييعييييي�ييض مبييذّليية

 ومييي�يييسيييرح ليييليييتيييالقيييي بيييدون عييّليية
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املوؤهل ْاول املتقاعد عون عون

و�سّلي اركيييع  هييالييوطيين  مييذبييح  عييا 

ويييتييلييقييوا اليييتيييهييياين بيييييييوم عيييييدك 

الييكييراميية عيييا تيييرابيييك ميييرج زّهييير

ر�سيدك ميين  ر�سيدي  ايل  جي�ض   يييا 

�سهولة ميي�ييض  م�سانع  �ييسييانييع   اأنيييت 

للطفولة وحمييياميييي  حييياميييي   اأنيييييت 

 اليييفيييتيييّوة واليييكيييهيييولييية واليييرجيييولييية

وت�سمحويل خييو�ييض  املييفييرو�ييض   ميين 

البطولة عيير�ييض  يييحيي�ييسييروا  الييزعييمييا 

اأمييليينييا �ييسيياميين  جي�سنا  يييبييقييى  تيييا 

 حميييبييية وتيي�ييسييحييييية اليييليييه ييييزييييدك

 قيييدمييييك مييياهييير وبييياهييير جييديييدك

 الييقيي�ييسيياوة والييييطييييراوة مييين عييديييدك

 زنييييييودك مييين جييينيييودك لييعييميييييدك

ن�سيدك بيييدّقييية  يييفييرحييوا   بييعيييييدك 

ال�سيا�سة غييبييار  ينف�سوا  وعيينييهييم 

ْق يا َعَلُم، َويا رِجالِت الَوَطِن، فِّ ْل ُلْبناُن، �سَ  َهلِّ

�سيِد  اأَ�سيدي ِبُبطولِت اجَلْي�ِض الرَّ

ناديِد َد الأْبطاِل ال�سَّ َر، جَمْ  هاَك اجَلْي�ُض املِْقداُم َقْد �َسطَّ

َرَقْت َعلى اجَلبِن �َسْبعوَنُه، يف اْلِتئاٍم، َواْلِتحاٍم، َوَتوحيِد.  َواأَ�سْ

ها اجَلْي�ُض، َوْقَفُة ِعزٍّ َتُهزُّ اأَُكفَّ احَلديِد  يُّ
 �َسْبعوَنَك اأَ

، ُة اأَْهِل احَلقِّ  �َسْبعوَنَك َو�ِسيَّ

ْعِي احَلميِد.   َتْغَتني ِبَقْمِع الِفَنِ َوال�سَّ

ْعِر ميدي، يف اأَْر�ٍض، َزَهْت، ِبَجْي�ِسها ُعرو�ُض  َفيا َق�سائَِد ال�سِّ

ْمجيِد  التَّ

َتُه،  ْد، اإىل الأََبِد ِعزَّ هُر َجدِّ ها الدَّ يُّ
 َويا اأَ

موِد، َواْكُتْبُه، ِبِحْرِ الَوريِد. ْدُه وِ�ساَم ال�سُّ ْدُه وِ�ساَم الإباِء، َقلِّ  َقلِّ

ْدرِ الَعتيِد  ٌم َعلى ال�سَّ َك، َو�سْ ، َجي�سُ  اإيِه ُلْبناُن الأ�َسمُّ

ْوَن الأَْر�ِض،  ٌن، �ِسناَعَة املَْجِد، َو�سَ َك الَعظيُم ُموؤمَتَ َجْي�سُ

 َوالَعْر�ِض، َوالَوليِد.

مَلٍ َوئيِد،
، ِمْن اأَ  اإذا اْلُقلوُب َيوًما، َتِئنُّ

ُدها، َوُيعيُد َبْهَجَة  مِّ ُتْطوى اجِلراُح، َوما َغرُي اجَلْي�ِض، ُي�سَ

 العيِد.

  

ٌة، َتْنَتهي  اِب مادَّ ُق الرتُّ َمْن قاْل..؟ َمْن قاَل ِع�سْ

الِحّياِت الَعديِد  َك�سَ

بي، �ُسموَخ َبنيِه  َمْن قاَل ُلْبناُن غاَيٌة، َتْغُدُرُه اأَْيٍد، َوَت�سْ

 الأَجاويِد.

ْوِن الَوحيِد   اأَْبطاُلَك يا َعَلُم، رِجاُل الَعْزِم، واحَلْزِم، َواللَّ

ُم،   َلطامَلا َتواَلَدْت فيِهِم الِهَمُم، َوَتغاوى، ِبِهِم الَق�سَ

َرِف، َوَلطامَلا  َكْم، �َسِكَرْت ِبِدمائِِهْم، َمياديُن ال�سَّ

لوا  َتْب�سَ  ا�سْ

عاُع، ِمْن َمْقَلِعِهِم الَعنيِد. لِكْن، َهْيهاِت اأَْن َيناَل، الرُّ

ا، ُتَزْغِرُد َمداِفُعُه باأَْبهى الأَنا�سيِد  يا َجْي�سً

ماِن الَعميِد ٌد َتداُفُعُهْم َكالزَّ �سْ
 يف َرْهَبِة املَْوِت، اأُ

 اإذا جاوؤوُكْم، باحِلْقِد الَبغي�ِض

ديِد ِب ال�سَّ واِعِق، َكالَغ�سَ  كونوا َكال�سَّ

َررِ،  َواإْن َرَمْوُكْم بالّنارِ، اأَْطِلقوا اأْل�ِسَنَة ال�سَّ

عاديِد، ْنَد الرَّ توا اجْلُ  �َستِّ

ْنيا، ِعقاَبُهم، َحّتى الأََمِد الَبعيِد َهِد الدُّ  َوْلَت�سْ

 َوحا�سا! حا�سا يا اأَْركاَن الَوَطِن، َوُدروَعُه

ْهديِد ُفَل، َوَيْعرَتيِه َهْوُل التَّ  حا�سا مِلِثِلُكْم، اأْن َياأْ

اأْييِد.  َفالأمُر َلُكْم، َواملَْجُد َلُكْم، َوَلُكْم ُكلُّ التَّ

 َنقوُل �سالًما َعَلْيُكْم، ُجنوَد الَوَطِن 

غرِي فيُكْم  �َسالًما َعلى الَكبرِي، َوال�سَّ

ُلُم اّلذي ل مَيوُت  اأَْنُتُم احْلُ

 َكاأْرَزٍة طاَب َلها اخَللوُد

 َلولُكْم، ما كاَنْت َلنا الأَْر�ُض

 َول َحال َلنا الَعْي�ُض..

عيِد  َفِبَحقِّ الَكراَمِة، َوِبَحقِّ هذا الَيوِم ال�سَّ

نا البا�ِسَل،  �ُسدِّ الَعزائَِم َجْي�سَ

ِر الَومي�ِض �سْ ِرْج َكتائَِبَك، َواْم�ِض َعلى ُدروِب النَّ  اإِ�سْ

ديِد، �سْ َرباِت التَّ  اأَْحِكْم �سَ

هيِد. َواْجَعْل راَيَتَك �ساًل َفوَق، َكَفِن ال�سَّ





كان  فالرتامواي  الر�سمية.  والدوائر  التجارية 

كان  الذي  وهو  الأ�سا�سي،  املديني  التنظيم  �سريان 

طريق بريوت اإىل احلداثة. 

احلافلت، �شكًل وعدًدا

جنحت ال�سركة البلجيكية بت�سيري 13 حافلة يف البداية، 

عهد  وخالل  حافلة.   52 اإىل   1912 العام  يف  العدد  ارتفع  ثّم 

فو�سل  العربات،  زادت   )1943-1920( الفرن�سي  الن��ت��داب 

عددها اإىل 112 يف ال�1928، واإىل 124 يف ال�1932 ليبلغ يف ال�1934 

نقلت  البلجيكية  ال�سركة  اأ�سهم  معظم  اأن  غري  ال���212. 

اخليول  جترها  التي  العربات  واأ�سبحت  فرن�سية،  �سركة  اإىل 

باإ�سم  »الأّف��ورة«  وعربات   ،»Hippomobile« باإ�سم  ُتعرف 

اإعداد:

د. األك�شندر اأبي يون�س

من الذاكرة
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ترامواي بريوت:

يف العام 1964 اأوقفت الدولة اللبنانية ترامواي بريوت، فا�شرتت ال�شني عدًدا من 

حافلته وذهب بع�شها الآخر اإىل جتار اخلردة، اأو حتّول اإىل مطاعم...

�شريـان  كـان  الع�شـرين،  القرن  مطلع  يف  اللبنـانيون  عرفه  الذي  الرتامواي 

اإىل  طريقها  وكان  بريوت،  يف  الأ�شا�شي  املديني  التنظيم 

احلداثة، فما هي ق�شته؟

رزق الله عالعربيات...

بداية  قبل  لبنان  يف  الأوىل  النقل  و�سائل  اقت�سرت 

وحمري،  وبغال  اأح�سنة  من  ال��دواب  على  الع�سرين  القرن 

لي�سبح  النقل  تطّور  بعدها  اخليول.  جتّرها  التي  والعربات 

التي  الكهرباء  ثم  ومن  البخار،  بقوة  ت�سري  عربات  بوا�سطة 

يف  ممدودة  حديد  �سكك  على  مركزية،  حمّطات  يف  تتوّلد 

�سوارع املدن و�سواحيها.

من  موؤلفة  بلجيكية  �سركة  ا�ستح�سلت   1908 العام  يف 

راأ�سماليني عثمانيني وبلجيكيني، على امتياٍز من ال�سلطنة 

العثمانية لت�سيري ترامواي كهربائي يف بريوت بدل املقطورات 

البغال والأح�سنة. وكان المتياز يق�سي  التي كانت جتّرها 

تنقطع  ل  اأن  �سرط  الكهربائية  القوة  على  الرتام  بت�سغيل 

عنه اأبًدا، وبتزويد بريوت بالإنارة.

ك���ان ال����رتام����واي ي�����س��ل الأح���ي���اء 

البريوتية بع�سها ببع�ض، ومبنطقة فرن 

الفا�سلة  احلدودية  النقطة  ال�سباك، 

وولية  لبنان  اآنذاك بني مت�سرفية جبل 

ال�سكان  بريوت، وذلك ت�سهياًل لتنّقل 

بني »الوليتني«، كما كان ي�سل اأبناء 

املدينة مبحطتني للقطار يف مار خمايل 

واملرفاأ لت�سهيل حركة الب�سائع. كان 

املواطنني  ماليني  �سنوًيا  ينقل  الرتامواي 

منازلهم  من  الطبقات  خمتلف  من 

اإل�����������ى م���راك���ز 

وبالعك�ض. عملهم 

تبنى  ك���ان���ت  ����س���ريه  خ���ط  ووف�����ق 

واجلامعات،  وامل��دار���ض،  امل�ست�سفيات، 

والأ���س��واق  وامل��ق��اه��ي،  ال�سينما،  ودور 



.»Motocycle«

ال��رتام��واي  �سكل  اختلف 

من  يخافون  النا�ض  كان  بداياته،  ففي  واأخ��رى.  �سنٍة  بني 

باحلارة  اأو  ال�سيطان  ب���دولب  ي�سفونه  وك��ان��وا  �سكله. 

املتنقلة. لقد كان اأوًل على �سكلني؛ منها املغلق والكبري 

اأطنان،  �سبعة  وزن��ه  ويبلغ  راكًبا  خلم�سني  يت�سع  والوا�سع 

ومنها ال�سكل الو�سطي الذي يت�سع لثالثني راكًبا ووزنه اأربعة 

اأطنان. 

للرجال،  واآخر  لل�سيدات  ق�سم  ق�سمني،  من  موؤلًفا  وكان 

اإليه  ال�سعود  ويتّم  املتقابلة عمود حديدي،  املقاعد  يف�سل بني 

بوا�سطة حافة. 

اخلطوط

عرب  ب��ريوت  بولية  لبنان  جبل  مت�سرفية  ال��رتام��واي  رب��ط 

منطقة فرن ال�سباك حيث مّت تركيز املحطة املركزية. ويف 

هناك  كان   )1918-1908( العثمانية  ال�سلطنة  عهد  اأواخر 

خم�سة خطوط:

اجلامعة   - ادري�����ض  ب��اب   - ال�سباك  ف��رن  الأول:  اخل��ط   •
الأمريكية - راأ�ض بريوت -املنارة.

 - اليوم(  ال�سهداء  )�ساحة  احلميدية  �ساحة  الثاين:  اخلط   •
طريق بريوت دم�سق - فرن ال�سباك. 

اليوم(  ال�سلح  ريا�ض  )�ساحة  �ساحة الحتاد  الثالث:  اخلط   •
- الب�سطة - احلر�ض.

• اخلط الرابع: فرن ال�سباك - �سارع فو�ض - �سارع املرفاأ - 
حمطة القطار.

• اخلط اخلام�ض: فرن ال�سباك - الربج - النهر - الدورة.
الجتاهني  يف  وجعلوها  الرتامواي  خطوط  الفرن�سيون  طّور 

الطرقات  عوا  وو�سّ واحد،  باجتاه  اأن كانت  بعد  واإياًبا(  )ذهاًبا 

يف الأماكن التي ل ت�سّكل خطًرا على ال�سالمة العامة.

ترامواي طرابل�س: م�شروع مل يتحقق

طرابل�ض  بريوت على  ترامواي  لتعميم جتربة  جرت حماولة 

�سركة  �سراء  قادي�سا  كهرباء  �سركة  حاولت  اإذ   ،1933 �سنة 

الكهرباء  بوا�سطة  عرباتها  وت�سيري  طرابل�ض  يف  الرتامواي 

لأن  ينفذ  مل  امل�سروع  هذا  لكن  البغال(.  جتّرها  )كانت 

هذه  متليك  يف  راغبة  كانت  الفرن�سية  النتداب  �سلطات 

فرن�سيني. مل�ستثمرين  ال�سركة 

املحطات والأ�شماء والتذاكر والزعني...

خمتلفة.  لأ�سباب  اأ�سخا�ض  باأ�سماء  املحطات  بع�ض  ُعرفت 

عبد  العامل  اإىل  ن�سبًة  كذلك  �سميت  »النويري«  فمحطة 

القادر النويري الذي كان من اأوائل العاملني يف الرتامواي، وقد 

اأطلقت ال�سركة ا�سمه على اأحد �سوارع الب�سطة. اّما حمطة 

»غراهام« )قرب �سور اجلامعة الأمريكية( ف�سمّيت كذلك 

وهو  نف�سها،  اجلامعة  يف  الطب  كلية  يف  اأ�ستاذ  اإىل  ن�سبًة 

كان  لها،  الدعاية  اأجل  ومن  هناك.  عيادًة  ميلك  كان 

عند  با�سمه  ليهتفوا  )جميدية(  ماًل  يوم  كل  اجلباة  يعطي 

ُيع��رف  املك��ان  اأ�سبح  وهكذا  عيادته.  اأمام  الرتام  توّقف 

با�سم��ه.

يف ال��ع��ه��د ال��ع��ث��م��اين ك���ان ث��م��ن ال��ت��ذك��رة ي����راوح بني 

و10  الثانية،  للدرجة  ب��ارة  و20  الأوىل،  للدرجة  ب��ارة  و40   30

دون  ما  لالأطفال  وجماًنا  �سنوات،  و10   5 بني  ل��الأولد  ب��ارات 

اأهلهم. اأح�����س��ان  يف  يجل�سوا  اأن  �سرط  �سنوات   اخلم�ض 

اللبنانية،  اجلمهورية  وبداية  الفرن�سي  النتداب  عهد  خالل 

ثم  ال�سعب.  لعامة  ون�سف  وقر�سني  قر�ض  بني  الثمن  راوح 

 )secondo( »ال�سوكوندو«  مقاعد  يف  قرو�ض  خم�سة  اأ�سبح 

يف  قرو�ض  وع�سرة  اخل�سبية،  املقاعد  ذات  الثانية  الدرجة  اأو 

املقاعد  ذات  الأوىل  الدرجة  )Primo(اأو  »الربميو«  مقاعد 

يف  جمانية  بطاقات  متنح  ال�سركة  وك��ان��ت  �سة.  املق�سّ

خ�س�ست  اأنها  كما  ال�سيا�سيني.  البلد  لوجهاء  الدرجة  هذه 

وامل��وظ��ف��ني. للطالب  �سنوية،   )Pass( »ب��ا���ض«   ت��ذك��رة 

حزيران   2 يف  الرتامواي  اللبنانية  الدولة  ا�ستملكت  وحني 

رفع  اإىل  ا�سطّرت  الأكرب من عرباته،  الق�سم  وجّددت   ،1954

خم�سة  اإىل  ون�سف  قر�سني  من  ال�سعب  عامة  تذكرة  ثمن 

الأمر  الأوىل!  الدرجة  تذكرة  بثمن  مت�ض  اأن  دون  من  قرو�ض 

فاأن�سد  الفقري«،  »اأبو  ومقاطعة  �سعبية  انتفا�سة  اإىل  اأدى  الذي 

وانت  الزعني: »حفروا قربك  ال�سعبي عمر  ال�ساعر  ذاك  عند 

حّي، حالك حال يا ترامواي«.

باأمرك يا بيك

من املتاعب التي واجهت الفرن�سيني يف اإدارة الرتامواي، الأمرا�ض 

طبيًبا لكل  �سوا  لذلك، خ�سّ الركاب معهم،  يحملها  التي 

حافلة وكان يتوىل فح�ض الركاب ومنع امل�سابني بالأمرا�ض 

الفرن�سيون  عنّي  كما  ال��رتام��واي.  يف  الركوب  من  املعدية 

التذاكر. وقطع  الرتامواي  داخ��ل  القوانني  لفر�ض   مراقبني 

الرتامواي  من�ساآت  كانت  اللبنانية،  اجلمهورية  عهد  يف 

من الذاكرة
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وح���اف���الت���ه ت��ت��ع��ر���ض 

فكّلف  ل��ل��ت��ع��دي��ات، 

اجل���ي�������ض ب��ح��م��اي��ت��ه 

ومنع قطع الكهرباء 

لكن  عرباته،  عن 

بكل  ل��ي�����ض  ه����ذا 

كان  فقد  �سيء... 

م�سطًرا  ال��رتام��واي 

لرغبات  للخ�سوع 

واإل  ال���زع���م���اء 

»رعايتهم  ح��رم 

ميّر  كان  فعندما  وحمايتهم«. 

عليه  كان  اإك�سرتا«،  »راك��ب  بيت  اأم��ام  من 

المتثال اإذا رغب الأخري بالتوّقف ليعّرج على منزله قلياًل.

من بريوت اإىل ال�شني!

اتخذت احلكومة اللبنانية يف �سيف 1964 قراًرا بوقف العمل 

ودميوغرافية(،  و�سيا�سية،  اأ�سباٍب )جتارية،  لعّدة  الرتامواي  يف 

عر�ست  وقد  البنزين.  على  تعمل  التي  باحلافالت  وا�ستبداله 

معظم العربات يف املزاد العلني من اأجل ت�سديد الدفعة الأوىل 

من ثمن البا�سات الذي قّدر ب�14 مليون لرية لبنانية! فا�سرتت 

على  اخلردة  جّتار  اآخر  ق�سًما  وا�سرتى  ق�سًما،  ال�سعبية  ال�سني 

اأنه اأنقا�ض حديدي، كما حتّولت بع�ض املقطورات الباقية اإىل 

مطاعم )يف منطقة �سوران البريوتية(.

اإرتاأت احلكومة اآنذاك �سرورة ا�ستبدال الرتامواي بحافالت 

اأ�سبحت  وعرباته  ومعداته  من�ساآته  لأن  الكربى  الركاب 

وبالتايل  ثابتة،  بخطوط  مقّيد  غري  البا�ض  ولأن  قدمية، 

اجلديدة  البا�سات  لكن  ال�سري!  اأزمة  من  يخفف  فاعتماده 

ال�150 عملت على اخلطوط نف�سها التي كان الرتامواي يعمل 

العمومية،  ال�سيارات  �سائقي  مع  م�سكلة  وخلقت  عليها، 

تزيد  وبداأت  الرتامواي  �سري  نطاق  خارج  عملت  حني  بخا�سة 

من خطوطها الداخلية.

الطبقة  وبخا�سة  اللبنانيون  خ�سر  ال��رتام��واي،  بفقدان 

العاملة، و�سيلة نقل منا�سبة لهم، اإذ كانوا ي�ستخدمونه من 

ال�ساد�سة  ال�ساعة 

����س���ب���اًح���ا ح��ت��ى 

ال��ل��ي��ل،  منت�سف 

و�سيلة  خ�سروا  كما 

توا�سل بينهم ومعلًما 

الدول  ح�سارًيا، تعتمده 

���س��واح��ي  يف  ال��ك��ربى 

 م���دن���ه���ا امل��ك��ت��ظ��ة.

الدميوغرايف  النمو  ظل  يف 

ت�سهده  الذي  والكتظاظ 

امل�����دن رمب����ا ك����ان م��ن 

ال��رتام��واي  اعتماد  املنا�سب 

اللبنانية.  امل��دن  جميع  يف 

املوا�سالت  م��ن  ال��ن��وع  فهذا 

للمي�سورين،  وحتى  وللطالب،  الدخل،  ملحدودي  جًدا  �سروري 

التنقل  ويجّنبهم  املالية،  الأعباء  فهو يخفف عن كاهلهم 

من  ذلك  ي�ستتبع  وما  �سري  خمالفات  وارتكاب  ب�سياراتهم 

حما�سر �سبٍط بحقهم.

اأ�سبح الرتامواي من الآثار القدمية يف لبنان »فرزق الله على 

ترامواي بريوت اأبو الفقري«. واترامواياه، ليتك تعود اإىل العمل.
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امل�شتطيل من اأيام الفينيقيني

اللبنانية �سمر مكي  املعمارية  اأعدتها  التي  الدرا�سة  تناولت 

حيدر )اأ�ستاذة يف معهد الفنون اجلميلة يف اجلامعة اللبنانية(، 

اإىل  اأوًل،  فاأ�سارت  اللبناين،  البيت  بها  مّر  التي  املراحل  اأبرز 

البيت الكنعاين الفينيقي ما قبل الألف الثالث قبل امليالد، 

الذي كان م�ستطياًل قليل العر�ض، جدرانه مبنية من حجارة 

يرتكز  لاللتواء،  منًعا  الرتفاع  قليلة  ع�سوائًيا،  جمعت 

عليها �سقف موؤلف من �سرائح �سخرية كبرية.

مبنية  واأ�سبحت  اجل��دران،  ارتفاع  ازداد  لحقة،  مرحلة  يف 

بحجارة منتقاة باأ�سكال منتظمة اإجماًل. وكانت واجهاتها 

الداخلية واخلارجية تغطى اأحياًنا بالطني، واقت�سر دورها على 

حتديد الفراغ الداخلي الذي بقي م�ستطياًل وازدادت اأبعاده. وزرع 

داخل هذا الفراغ عمود خ�سبي )اأو اأكرث( يحمل ج�سًرا خ�سبًيا 

ا تتعامد عليه ج�سور فرعية �سغرية، فطبقة من ق�سب  رئي�سً

مر�سوف تعلوها اأخرى من البالن )نبات بري �سائك �سلب(، 

املهمة  والنتيجة  املر�سو�ض.  الطني  من  لطبقة  مهًدا  ت�سّكل 

»امل�سطح  مبداأ  اإىل  التو�سل  هو  الإن�ساء  هذا  من  امل�ستخل�سة 

احلر« باللغة املعمارية احلديثة، اإذ ان ال�سقف بات 

حمموًل على الأعمدة واجل�سور اخل�سبية مبعزل عن 

الداخل  يف  حتريكها  ممكًنا  بات  التي  اجلدران 

بح�سب الرغبة واحلاجة.

�سكله  على  امل�سطح  حافظ  ثالثة،  مرحلة  يف 

ي�سم  واأ�سبح  ات�سعت،  م�ساحته  لكن  امل�ستطيل، 

املت�سلة  الغرف  من  عدد  به  يحيط  مركزًيا  بهًوا 

اعتدال  من  ال�ستفادة  تتيح  نوافذ  عرب  باخلارج 

املناخ وجمال الطبيعة. واعتدال املناخ هو ما جعل 

اللبنانيني يبتعدون عن اعتماد منوذج بيت الفناء 

تلك  يف  واملنت�سر  الداخل،  على  باإطاللته  واملتميز  الداخلي 

املرحلة بني بالد ما بني النهرين وبالد الإغريق. وقد ا�ستعملت 

احلجارة  الزوايا  يف  وو�سعت  اجل��دران،  لبناء  املق�سبة  ال�سخور 

الكبرية ال�سلبة التي حملت ال�سقف، ومن هنا لحت يف اأفق 

البيت اللبناين فكرة العمود احلجري.

البيت العبا�شي

و�سجعوا  العبا�سيون  جاء  امليالدي،  الثامن  القرن  اإطاللة  مع 

القبائل العربية على الهجرة اإىل لبنان، بعدما كان الأمويون 

البقاع عا�سمة �سيفية لهم،  اتخذوا من مدينة عنجر يف  قد 

نظام  وادخلوا  املك�سوف،  الداخلي  ال�سحن  ا�ستعمال  فاأعادوا 

القناطر ليحل مكان الأعمدة واجل�سور اخل�سبّية احلاملة. وقد 

ا بالتقليد الفار�سي املتحّدر من  تاأثر البيت العربي العبا�سي اأ�سا�سً

البيت احلريي )ن�سبة اإىل احلرية يف العراق(، من حيث احتوائه 

على الإيوان الذي اأ�سبح يعرف بالليوان، وهو عبارة عن غرفة 

غرفتني  تتو�سط  مهدية  قبوة  ب�سكل  اخلارج  على  مفتوحة 

�سكنيتني.

تراث

اإعداد:معماري

امللزم اأول املهند�س �شالح زعيرت
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البيت اللبناين: 

من الطني اإىل 

القناطر والقرميد...

يف البدء كان الطني، ثم اأتت القناطر لتزّين الواجهات، 

واأعقبها القرميد لت�شبح ال�شطوح حمراء مزهوة بلونها 

وجللها، وبالع�شافري تاأوي اإليها... فهند�شة البيت اللبناين 

هي نتاج تفاعل ح�شاري بني �شكان املنطقة الأ�شليني، 

وبني ح�شارات ال�شعوب التي كان لها دور فيه خلل 

املوروث يتناغم مع مراحل متعاقبة من التاريخ.

 املقتب�س يف خ�شو�شية

ر�شيقة ومتوازنة



ل�سكان  لطيفة  منع�سة  ف�سحة  الليوان  يوؤّمن  ال�سيف  يف 

اإىل  يف�سي  م�سقوف  مدخل  اإىل  يتحول  ال�ستاء  ويف  البيت، 

الغرفتني ال�سكنيتني. وقد حافظ البيت العبا�سي على ال�سكل 

امل�ستطيل، غري اأن فخامته واأهميته اختلفتا باختالف حال 

اأ�سحابه. فالبيت املتوا�سع ذو ال�سقف الطيني للفقراء، والبيت 

اأمامهما  متعامدين  م�ستطيلني  تقاطع  من  املوؤلف  الكبري 

�سهده  الذي  البارز  النوعي  والتطور  للمي�سورين.  و�سطي  �سحن 

التي  امل�سّلبة  والعقود  املهدية  القبوات  دخول  هو  البيت  هذا 

اأو  القدمي  البيت  يف  اخل�سبية  والأعمدة  اجل�سور  حمل  حّلت 

مكان القناطر يف البيت الأموي.

اخلان

بالتاأثري  متثل  اللبناين،  البيت  يف  ح�سل  اآخ��ر  تطور  ثمة 

الداخلي ليجد مكانه �سمن  ال�سحن  اململوكي، حيث عاد 

اإطار ما ي�سمى ب�»اخلان«.

من  جمموعة  فهو  �سكنية  م�ساحة  من  اأكرث  هو  واخلان 

خاليا �سكنية وحمال تطل على �سحن داخلي، وي�ستدل من 

حجمه اأنه لي�ض معًدا لعائلة واحدة.

وقد �ساع هذا الطراز يف لبنان وجتّذر عميًقا يف عمارته، وحتول 

الروماين  امل�سكن  يف  ة  خا�سّ ف�سحة  من  الداخلي  ال�سحن 

البيت  الطراز  هذا  من  وانبثق  فيه،  عامة  ف�سحة  اإىل  القدمي 

فبدا كاأنه  قناطر،  واجهته  م�سقوًفا على  رواًقا  يت�سمن  الذي 

املناخّية  العوامل  مع  البيت  ه��ذا  وتفاعل  خ��ان.  من  ج��زء 

امل�ساحة  عن  ال��رواق  هذا  �سمن  ال�سم�ض  فحجب  اللبنانية، 

املخ�س�سة لال�ستعمال ال�سيفي، واأّمن احلماية لالأبواب والنوافذ 

من الأمطار.

التاأثري الأوروبي

مع قيام الإمارة املعنية يف لبنان يف القرن ال�ساد�ض ع�سر، تاأثر 

البيت اللبناين بالفن املعماري التو�سكاين كنتيجة لالنفتاح 

على احل�سارة الإيطالية. فعاد اإىل م�سّطح البيت البهو الداخلي 

الذي ينتهي بثالث قناطر بدًل من القنطرة الواحدة املوجودة يف 

ع�سر،  التا�سع  القرن  الطراز حتى  هذا  ا�ستمر  الليوان.  مقدمة 

احلكم،  �سدة  اإىل  ال�سهابي  الثاين  ب�سري  الأم��ري  و�سول  ومع 

اأ�سيف القرميد امل�ستورد من مر�سيليا يف فرن�سا، وتر�سخت �سورة 

هذا البيت يف خميلة النا�ض حتى بات يرمز اإىل البيت اللبناين.

يف نهاية القرن التا�سع ع�سر، ومطلع القرن الع�سرين، وعلى 

خٍط مواٍز مع بيت القرميد، ظهرت عنا�سر زخرفية حتت تاأثري 

املرحلة العثمانية املتاأخرة من جهة، والكال�سيكية املحدثة 

على م�ستوى الواجهة من جهة اأخرى، وذلك من دون امل�سا�ض 

املنزل  الطبقتني يف  للبيت. فاّت�سال  امل�سطح  بالتاأليف  الفعلي 

يعد كما  املركزي، ومل  البهو  داخلي يف  بدرج  اأ�سبح  الواحد، 

كان �سابًقا بدرج خارجي. اأما الف�سحة اخلارجية - الداخلية، 

بني عدة كتل  م�سرتك  اإىل جمال  فتحولت  التعبري،  �سح  اإذا 

اأ�سبه باحلو�ض.

القرن  من  الثاين  الربع  يف  الفرن�سي  النتداب  تاأثري  يغب  مل 

التي  حيدر  �سحر  درا�سة  وتفيد  اللبناين،  البيت  عن  الع�سرين 

�سبق اأن اأ�سرنا اإليها، اإىل اأنه مع التطور الجتماعي البنيوي الذي 

القت�سادية  الجتماعية  النظم  على  النفتاح  نتيجة  ح�سل 

الواحدة  العائلة  اأفراد  لدى  ال�ستقاللية  نزعة  توّلدت  الغربية، 

وانعك�ض  البهو،  يف  لقاوؤهم  فخف  اخل�سو�سية،  عنوان  حتت 

يقوم  ب�سيط  اإىل مدخل  فتحول  ا يف حجمه،  تقل�سً احلال  هذا 

بدور املوّزع ملختلف غرف املنزل.

املوروث واملقتب�س يف اأ�شلوب لبناين

ر�سيًقا  مزيًجا  تطوره،  مراحل  يف  اللبناين  البيت  �سّكل  لقد 

واملعماري  املهند�ض  بقول  اأخذنا  واإذا  واملقتب�ض.  امل��وروث  من 

فاإن  للمعي�سة«،  اآلة  »البيت  لوكوربوزيه  ال�سهري  الفرن�سي 

جرى  ومنذ  وت�سكليه،  تكوينه  بداية  يف  اللبناين،  البيت 

الكالم عنه للمرة الأوىل باملفهوم ال�سعبي العام البعيد كلًيا 

د  ج�سّ عاملًيا،  عليه  املتعارف  الهند�سي  العلمي  املفهوم  عن 

اأيام حكم الإمرباطورية العثمانية، و�سوًل اإىل خروج النتداب 

اإىل  حملته  مبا  اللبناين  البيت  عمارة  تاأثر  لكن  الفرن�سي. 

اأر�سنا احل�سارات املتعاقبة مل يكن جمرد ا�ستن�ساخ. ويف هذا 

ال�سياق يقول نقيب املهند�سني اللبنانيني ال�سابق ع�سام �سالم 

اإن  واملدينة«  العمارة  يف  العامة  وامل�سلحة  »الإعمار  كتابه  يف 

و�سريًحا،  وا�سًحا  املا�سي كان  يف  اللبناين  املعماري  »الأ�سلوب 

اأ�سبح اّتباعه فري�سة. وا�ستعملنا  اأوجدنا خمطًطا للبيت  فقد 

احلجر ال�سلب للبناء فاأتقّناه واأعطيناه روًحا �سخ�سية، واقتب�سنا 

مما دخل علينا بوا�سطة جتارتنا وعالقاتنا مع البلدان الغربية 

العربي،  الفن  عن  ورثناه  مبا  ومزجناه  املتو�سط،  البحر  من 

عند  ا�ستعماله  انت�سر  �سحيًحا  لبنانًيا  اأ�سلوًبا  بذلك  واأوجدنا 

متتاز  التي  اللبنانية  املدر�سة  تلك  واأ�س�سنا  الطبقات،  جميع 

بع�سها  اأع�سائها  وتوازن  ارتباطها  وح�سن  و�سعتها  بر�ساقتها 

ببع�ض«.

وكما يف كل بيوت الدنيا، قدمًيا وحديًثا، كان اجلدار يف 

البيت اللبناين الرتاثي اخلط املعماري الأول، وذلك على م�ستوى 

العمل  وو�سائل  والظروف  املناخ  مع  توافقه  يف  كما  �سكله 

واخلربة الإن�سانية والتطور الجتماعي والطوبوغرايف واجلغرايف. 

�سكنية  ك��وح��دة  البيت  خا�سية  ح��ددت  العوامل  وه��ذه 

متكاملة ومتالئمة مع الطقو�ض اللبنانية واأعرافها وقيمها، 

واملجتمعي  الروحي  واإح�سا�سه  اللبناين  الإن�سان  طبيعة  ومع 

يف  دخلت  التي  امل��ادة  ح��ددت  وبالتايل  واجل��م��ايل،  والنف�سي 

تركيبته.
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اأ�سماء

اإعداد: با�شكال معّو�س بومارونووجوه

العدد 268363/362

عمر ال�شريف:
 اأ�شطورة النجومية والرتحال 

ثّمة اأ�شماء ووجوه ل ي�شتطيع 

الزمن اأن ينال من توهجها 

واألقها، بل اإّنه يوؤكد اأ�شالتها يوًما 

بعد اآخر.

عمر ال�شريف الذي غادر منذ 

ب�شعة اأ�شابيع ا�شم لنجٍم �شتظّل 

 �شورته ع�شّية على الن�شيان.

يف »لوران�س العرب«، اأو يف 

»دكتور زيفاكو« و�شواهما من 

اأفلم عاملية، �شنع عمر ال�شريف 

اأ�شطورة جنوميته.

من م�شر اإىل هوليوود، مروًرا 

باأوروبا، كانت م�شريته جناًحا 

يرحتل من مكان اإىل اآخر، �شهرة 

واأ�شواء، و�شّيدة وحيدة، كانت 

اإىل جانبه يف جزء من حياته، ويف 

قلبه كّل حياته. 



من »�شط« ا�شكندرية

عمر ال�سريف عمالق الفن 

الذي و�سل اإىل هوليوود حمقًقا 

مي�سال  هو  عاملّية،  جنومية 

دمييرتي �سلهوب، الذي ولد يف 

العام  يف  الإ�سكندرية  مدينة 

احلال  مي�سورة  اأ�سرة  يف   ،1932

�سلهوب(  )ج���وزي���ف  لأب 

واأم  الأخ�ساب  بتجارة  يعمل 

اإىل  هاجرا  �سعادة(  )كلري 

م�سر يف اأوائل القرن الع�سرين. 

دخل  الثانوية،  الدرا�سة  بعد 

در�ض  حيث  القاهرة  جامعة 

وعقب  والفيزياء.  الريا�سيات 

�سنوات   5 مدة  عِمل  تخّرجه 

والده  مع  الأخ�ساب  بتجارة 

التمثيل  درا�سة  يقرر  اأن  قبل 

امللكية  »الأك��ادمي��ي��ة  يف 

لندن؛  يف  الدرامية«  للفنون 

جاءته الفر�سة للتمثيل حني 

يو�سف  املخرج  عليه  عر�ض 

لبطولة  ال��ف��ر���س��ة  ���س��اه��ني 

يف  »���س��راع  اجل��دي��د  فيلمه 

اأم��ام   1954 العام  يف  ال���وادي« 

اأ�سبح  يومها  حمامة،  فاتن 

ا�سمه ُعمر ال�سريف.

اأيام حلوة

خالل ت�سوير الفيلم وقع يف 

وتزوجا  حمامة  فاتن  غ��رام 

مًعا  وقّدما  واح��دة،  �سنة  بعد 

»اأيامنا  هي:  اأخ��رى  اأف��الم   5

امليناء«  يف  و»�سراع  احللوة« 

الق�سر«  و»�سيدة  اأن��ام«  و»ل 

و»ن���ه���ر احل������ب«. ل���ه من 

واح��د هو  اإب��ن  زواج��ه منها 

طارق، ومع هذا الإبن اأم�سى 

م�سر. يف  ع��م��ره  اأي���ام   اآخ���ر 

 ت�ساعدت جنوميته ب�سرعة، 

ف�������س���ارك ب����ني ال��ع��ام��ني 

من  اأك���رث  يف  و1962   1954

�سينمائًيا. فيلًما   ع�سرين 

 1965 العام  اأوروبا يف  اإىل  اجّته 

من  العديد  يف  عمل  حيث 

ترحاله  الكبرية؛  الأف���الم 

على  اأّث���ر  بلد  اإىل  بلد  م��ن 

حمامة  ف��ات��ن  م��ن  زواج����ه 

 )1966( انف�سالهما  اإىل  واأّدى 

ثم طالقهما ب�سكل نهائي 

يكن  مل  لكّنه   ،)1974(

نهاية حّبهما.

النجومية والرتحال

حتى  ال�����س��ت��ي��ن��ي��ات  م���ن 

ظّل  الت�سعينيات،  ب��داي��ة 

خارج  مقيًما  ال�سريف  عمر 

 1962 العام  كان  وقد  م�سر؛ 

العاملية  ال�سهرة  مع  موعده 

وق��ع  ح���ني  الأوىل،  ل��ل��م��رة 

دافيد  العاملي  املخرج  اختيار 

»لوران�ض  لبطولة  عليه  لني 

غري  نقلة  حّقق  ما  العرب«، 

اعترب  فقد  حياته؛  يف  عادية 

اأح��د  اإن��ت��اج��ه  ف���ور  الفيلم 

ال�سينمائية  الأعمال  اأف�سل 

ال��ع��امل��ي��ة وم���ن اأف�����س��ل ما 

الربيطانية  ال�سينما  اأنتجته 

حاز  كما  الإط����الق.  على 

الدور  هذا  ال�سريف  عمر  اأداء 

الأو�سكار  جلائزة  تر�سيًحا 

لأف�سل ممثل يف دور م�ساعد، 

بجائزة  نف�سه  الدور  عن  وفاز 

العام  يف  غلوب«  »الغولدن 

له  �سّرع  دوٌر  باخت�سار،   .1963

ال�سينما وجعل حياته  اأبواب 

عقب.  على  ��ا  راأ���سً  تنقلب 

ت���وال���ت ب��ع��ده��ا اأع��م��ال��ه 

وكان  العاملية  ال�سينمائية 

زيفاغو«،  »الدكتور  اأبرزها 

الفيلم من اإخراج ديفيد لني 

»الغولدن  بجائزة  ف��از  وعنه 

غ���ل���وب« ل��ل��م��رة ال��ث��ان��ي��ة 

رئي�ض.  دور  يف  ممثل   لأف�سل 

التي  الأف��الم  �سبحة  ك��ّرت 

ك��ّر���س��ت ع��م��ر ال�����س��ري��ف 

جن���ًم���ا: »ف���ت���اة ط��ري��ف��ة«، 

»م��اي��رل��ي��ن��غ«، »م��اي��ري��غ«، 

»ال���رول���ز روي�������ض«، »غ��ري��ن 

فايل«...  ل�ست  و»ذا  اآي�ض«، 

العاملية  الأف��الم  من  و�سواها 

)الأم��ريك��ي��ة والأوروب���ي���ة(، 

اأدواًرا  خ��الل��ه��ا  ق���ّدم  ال��ت��ي 

احلربي  بني  ومتنّوعة  كثرية 

وال����درام����ي وال��ك��وم��ي��دي. 

م�سريته  خ��الل  ظهر  كما 

م�سل�سالت  ع�سرة  حواىل  يف 

م�سر  اإىل  عاد  ثم  اأمريكية، 

يف نهاية الت�سعينيات بفيلم 

»الأراغوز«.

فاتن اأنا اآٍت...

اأطّل يف ال�سنوات الأخرية من 

حياته يف كلٍّ من »امل�سافر« 

ال��ذي  ماهر  لأح��م��د   )2008(

البندقية  م�سابقة  يف  �سارك 

اليطايل  املهرجان  )كّرمه 

خم�سني  م���رور  منا�سبة  يف 

ع���اًم���ا ع��ل��ى ان��ط��الق��ت��ه( 

و»ح�سن ومرق�ض« )2008( مع 

الق�سبة«  و»روك  اإمام،  عادل 

مراك�سي. ليلى   للمغربية 

قليلة  باأ�سهر  وفاته  قبل  قرر 

اأن  بعد  مب�سر،  ال���س��ت��ق��رار 

اأحمد  ع��م��ره  �سديق  رح��ل 

رمزي ومديرة اأعماله املخرجة 

اإينا�ض بكر. 

الزهامير،  مبر�ض  اأ�سيب 

مّت��وز  م��ن  العا�سر  يف  وت���ويف 

املا�سي اإثر اأزمة قلبية يف اأحد 

ودفن  القاهرة،  م�ست�سفيات 

بعد  نفي�سة  ال�ست  مقابر  يف 

اأن �سّيعه كبار جنوم الفن.

اأ�سهر  بعد  وفاته  وكانت 

فاتن  رح��ي��ل  م��ن  م��ع��دودة 

عا�ض  التي  ال�سيدة  حمامة، 

م��ع��ه��ا واح�����دة م���ن اأك���رث 

ق�س�ض احلب �سخًبا يف احلياة 

وعلى ال�سا�سة، ومل يتزوج من 

مل  ان��ه  اع��رتاف��ه  ويف  بعدها، 

يحّب �سواها. 
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وظيفة القلب وال�شرايني

ع��الوة  العقيد  ي��ذّك��ر  ب��داي��ًة، 

الدموية  الأوع��ي��ة  �سبكة  اأّن 

ال��ق��ل��ب،  ع�سلة  ت��غ��ّذي  ال��ت��ي 

التاجية،  ال�سرايني  ى  ُت�سَمّ والتي 

قد  القلب،  ب�سرايني  ا  اأي�سً وتعرف 

تراكم  ب�سبب  للت�سّيق  تتعّر�ض 

الكولي�ستريول  م��ن  �سفيحة 

والكال�سيوم  الدهنية  والرت�سبات 

ما  يحدث  عندها  اأخ��رى،  وم��واد 

القلب  �سرايني  »ت�سّلب  ي�سّمى 

ي��وؤّدي  الت�سّلب  ه��ذا  التاجّية«. 

ثقل  اأو  ال�سدر  يف  اآلم  حدوث  اإىل 

�سدري«  »خّناق  ي�سّمى  ما  وهو 

)Angina(. اأّما ان�سداد اأحد هذه 

يعرف  ما  اإىل  فيوؤدي  بالكامل  ال�سرايني 

القلبية  النوبة  اأو  اجللطة  اأو  بالذبحة، 

تدّخل  اإىل  التي حتت�اج   ،)Infraction(

طّبي �سريع لإنقاذ ع�سلة القلب وجتّنب 

ال�سكت�ة القلبي�ة.

اأ�شباب الإ�شابة باملر�س

مبر�ض  الإ�سابة  خطر  درج��ة  ترتفع 

العقيد  بح�سب  ال��ت��اج��ي،  ال�����س��ري��ان 

الذين  الأ�سخا�ض  لدى  ع��الوة،  الطبيب 

بارتفاع  يتمّثل  مر�سّي  تاريخ  لديهم 

الإ�سابة  اأو  الكولي�ستريول  م�ستويات 

وارتفاع  ال�سكري  مبر�سي 

اأو  التدخني،  اأو  ال��دم،  �سغط 

منة اأو وجود تاريخ عائلّي  ال�سُ

القلب.  باأمرا�ض  لالإ�سابة 

وقلة  بالعمر  التقدم  ذل��ك،  اإىل  ي�ساف 

الن�ساط البدين، والتعب وال�سغط النف�سي. 

ال�سريان  الإ�سابة مبر�ض  يزداد خطر  وقد 

�سّن  مرحلة  يف  ال�سيدات  عند  التاجي 

ا. الياأ�ض اأي�سً

اأعرا�شه

بالغمو�ض  القلبية  الأزم���ات  تّت�سم 

اأحياًنا، حتى اأّن املري�ض نف�سه قد ل يعرف 

اأّن ما يعانيه هو اأزمة قلبية. والأعرا�ض 

والتي  التاجية،  ال�سرايني  ملر�ض  ال�سائعة 

اإليها،  التنّبه  �سخ�ض  كّل  على  يجب 

ي�سعب  ال�سدر  يف  حمتمل  غري  اأمٌل  هي: 

ال�سدري،  القف�ض  داخل  مكانه  حتديد 

والثقل على  بال�سغط  معه  املري�ض  ي�سعر 

�سدره، واأحياًنا ي�سفه بالعت�سار واحلريق 

�سحة ووقاية

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

ت�شّلب �شرايني القلب... 

يف العجلة �شلمة قلبك

يف  والإعاقة  للوفاة  الأول  ال�شبب  هو  القلب  �شرايني  ت�شلب  اإّن 

ففي  ال�شواء.  على  والنامية  منها  املتقدمة  البلدان،  من  الكثري 

الوليات املتحدة الأمريكية مثًل، يح�شد هذا املر�س حواىل ن�شف 

الكلي  الوفيات  عدد  ن�شف  يعادل  ما  اأي  �شنوًيا،  �شخ�س  مليون 

يف  حجمها  عن  يقل  ل  بلدنا  يف  امل�شكلة  هذه  وحجم  تقريًبا. 

الدول الأخرى، فاأكرث من 75% من احلالت القلبية التي تعالج 

عن  ناجتة  املركزي  الع�شكري  امل�شت�شفى  يف  القلب  ق�شم  يف 

اإىل  توؤدي  التي  الأ�شا�شية  الأ�شباب  هي  فما  ال�شرايني.  ت�شلب 

هذا املر�س؟ وما هي اأعرا�شه، وعلجاته و�شبل الوقاية منه؟ 

الع�شكري  امل�شت�شفى  رئي�س  م�شاعد  يجيبنا  و�شواها  الأ�شئلة  هذه  عن 

املركزي الخت�شا�شي يف علج اأمرا�س القلب وال�شرايني، العقيد الطبيب عبدالله علوة.
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العليا  الأطراف  اإىل  ميتّد  قد  الذي  املوؤمل 

والأ�سابع،  واليد  الر�سغ  اإىل  ي�سل  وق��د 

الي�سرى  اجلهة  اإ�سابة  �سيوًعا  والأك��رث 

مع  الأمل  يرتافق  وقد  اليمنى  من  اأكرث 

ال�سديد.  والتعّرق  والغثيان  بالدوخة  �سعور 

و�سّدتها من  الأعرا�ض  تتفاوت حدة هذه 

مري�ٍض لآخر، وقد يزداد الأمل عند ممار�سة 

كما  ارتاح.  اإذا  ويزول  ما  ن�ساًطا  املري�ض 

اأّن ال�سغوط النف�سية والعاطفية توؤدي دوًرا 

كبرًيا يف تنبيه الأمل وحتفيزه.

مّدة ال�سعور بالأمل تراوح بني ال� 30 دقيقة 

 30 حواىل  بعد  الأمل  زال  فاإذا  وال�ساعات، 

بداية  اأم��ام  نكون  الراحة،  من  دقيقة 

اخلناق  حالة  اأي  ال�سرايني  يف  ت�سّلب 

ال�ستخفاف  عدم  يجب  والتي  ال�سدري، 

بها ومراجعة طبيب خمت�ّض. اأّما اإذا امتّد 

ذبحة  اأم��ام  فنكون  اأط��ول  لوقٍت  الأمل 

القلبية.  ال�سكتة  اإىل  توؤدي  قد  قلبية، 

وهنا ين�سح العقيد الطبيب عالوة املري�ض 

ق�سم  اإىل  والتوجه  فوًرا  امل�ساعدة  بطلب 

الإ�سارة  مع  م�ست�سفى  اأقرب  يف  الطوارئ 

اإىل عدم قيادة املري�ض �سيارته بنف�سه.

الت�شخي�س

�سريع  تخطيط  اإج���راء  اإىل  بالإ�سافة 

للقلب عند و�سول املري�ض اإىل امل�ست�سفى، 

للعوار�ض  وو�سفه  حالته،  معاينة  ف��اإّن 

كثرًيا  ي�ساهمان  ب��ه��ا،  ي�سعر  ال��ت��ي 

الأم��ر  احتاج  اإذا  امل��ر���ض.  ت�سخي�ض  يف 

الطبيب  يطلب  ذل���ك،  م��ن  لأك���رث 

�سورة  دم،  فحو�سات  اإجراء  الخت�سا�سي 

�سوتية للقلب واختباًرا للجهد )يف حالة 

املري�ض  ينقل  قد  اأو  ال�سدري(،  اخلناق 

متييل  خمترب  اإىل  م�ستعجلة  ب�سورة 

ل�سرايني  ملونة  ���س��ورة  لإج���راء  القلب 

القلب )متييل �سراييني القلب(. وبذلك 

ميكنه حتديد العالج الذي �سيخ�سع له 

املري�ض.

العلجات و�شبل الوقاية

التاجي  ال�سريان  مر�ض  اإدارة  ميكن   

منط  تغيري  خالل  من  وذل��ك  عالجًيا 

الريا�سية،  التمارين  بع�ض  واأداء  احلياة، 

بالإ�سافة  �سّحي،  غذائي  نظام  واتباع 

وفق  الطبيب  به  يو�سي  الذي  العالج  اإىل 

�سدة املر�ض. فاإذا تبنّي من الت�سخي�ض اأّن 

يعطى  طفيًفا،  ت�سّيًقا  تعاين  ال�سرايني 

للدم  )امل�سيلة  بالأدوية  عالًجا  املري�ض 

الكولي�ستريول...(  لن�سبة  واخلاف�سة 

لتو�سيعها، اأّما اإذا كان الن�سداد اأكرب، 

الأوعية.  بتقومي  القيام  عندها  فيجب 

يف  يتّم  جراحي  اإج��راء  هو  التقومي  وهذا 

عرب  امل�سدودة  ال�سرايني  لفتح  امل�ست�سفى 

اأنبوب رفيع - ي�سّمى الق�سطرة -  اإدخال 

ثّم  الذراع،  اأو  الفخذ  ال�سرايني يف  اأحد  يف 

يتّم متريره داخل هذا ال�سريان و�سوًل اإىل 

موقع الن�سداد. ويتّم عندها النفخ ببطء 

يف بالون دقيق موجود يف طرف الق�سطرة 

الإج��راء  ه��ذا  يتّم  وق��د  الن�سداد.  لفتح 

اأو  فقط،  البالون  با�ستخدام  اجل��راح��ي 

يعرف  ما  اأو  دعامة  لو�سع  يتعّداه  قد 

اأّن  التقنية  ومن ح�سنات هذه  بالرو�سور. 

يكون  ويكاد  ب�سرعة  يتعافى  املري�ض 

املري�ض  اأّن  عن  ف�ساًل  معدوًما،  الأمل 

ويعود  امل�ست�سفى  يف  طوياًل  ميكث  ل 

املثابرة  مع  وحيوية  بن�ساط  حياته  اإىل 

ي�سفها  التي  املنا�سبة  الأدوية  تناول  على 

الطبيب.

عدة  يف  كبري  ان�سداد  وج��ود  ح��ال  يف 

�سرايني ل ميكن تو�سيعها عرب الق�سطرة 

وو�سع الدعامات، يقت�سي العالج حتويل 

يعرف  م��ا  اأو  التاجي،  ال�سريان  م�سار 

بجراحة القلب املفتوح، حيث يتّم اأخذ 

من  اأخ��رى  منطقة  من  اأوردة  اأو  �سرايني 

اجل�سم ل�ستخدامها يف تغيري م�سار الدم 

وتخطي ال�سرايني امل�سدودة يف القلب.

عالوة  الطبيب  العقيد  اأ�سار  ختاًما، 

اجللطة  ح��دوث  من  الوقاية  �سبل  اإىل 

الإق��الع  الأوىل:  بالدرجة  وهي  القلبية 

عن التدخني، وال�سيطرة على م�ستويات 

الكولي�ستريول،  وم�ستويات  الدم  �سغط 

الطبية  الفحو�سات  اإجراء  اإىل  بالإ�سافة 

الريا�سية  التمارين  وممار�سة  با�ستمرار، 

�سحي  غ��ذائ��ي  نظام  واّت��ب��اع  بانتظام 

وامل��ل��ح،  ال��ده��ون  ع��ن  ب��ع��ي��ًدا  للقلب 

واحلفاظ على وزن �سّحي، اإىل التخفيف 

من التوتر والقلق والإجهاد...
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الأ�شطورة

جاء يف �سفر التكوين من كتاب العهد القدمي اأن اأبناء �سام 

واأرادوا  اأر�ض �سنعار وكانوا ينطقون لغة واحدة،  بن نوح �سكنوا 

اأرادوا  ال�سموات، كما  اأن يبنوا مدينة وفيها برج تالم�ض قمته 

وبعد  الأر���ض.  اأرج��اء  يف  يت�ستتوا  ل  لكي  ا�سًما  لهم  يّتخذوا  اأن 

فجعلتهم  الآلهة،  من  لعنة  عليهم  نزلت  بالربج،  ارتفعوا  اأن 

يتكّلمون كّل بلغة خمتلفة و�سّتتتهم يف نواٍح خمتلفة. ومن 

وبعد  الأل�سن.  وتفرقة  الل�سان  بلبلة  اأي  »بابل«  ا�سم  جاء  هنا 

الختالف والتباين يف اللغات، �سُعب على البابليني اأن يتخاطبوا 

ويتفاهموا، ف�سرعوا بالرتجمة.

امليالد  قبل  الثالث  الأل��ف  يف  ظهرت  الرتجمة  ب��وادر  اإّن  ُيقال 

انت�ساراته  اأخبار  ين�سر  اأن  الأّول  �سرجون  الآ�سوري  امللك  اأراد  حني 

وقد وجد ق�سط  اأرجاء امرباطوريته.  وغنائمه بلغات كثرية، يف 

من اأعمال الرتجمة هذه، بال�سافة اإىل ترجمة املرا�سيم ال�سادرة 

عن امللوك اآنذاك، على لوائح طينية يف مواقع اأثرية خمتلفة. 

ومن هذه اللوائح »حجر الر�سيد« )Rosetta Stone(، الذي يعود 

اإىل القرن الثاين قبل امليالد، وهو اأ�سهر عمل ترجمة و�سل اإلينا 

الثامن ع�سر وكان  القرن  وقد اكت�سف يف  القدمي.  العامل  من 

ب�سكلني:  ُكتب  ن�ض  متّثل  م��زدوج��ة  كتابة  على  يحتوي 

ترجمة  مع  الدميوطيقية،  والكتابة  الهريوغليفية  الكتابة 

ومبا  الكتابتني.  لهاتني  الإغريقية  باللغة 

اأن الكتابة الدميوطيقية هي التي كانت 

ُت�ستخدم يف احلياة اليومية يف م�سر، فقد وّفر 

هذا احلجر املفتاح الذي ُفتحت به ا�سرار م�سر 

القدمية.

الرتجمة يف بدايات الإ�شلم

الع�سر  منذ  الرتجمة  لأهمية  العرب  تنّبه 

اجلاهلي عندما كانت تربطهم عالقات 

املحيطة بهم،  بال�سعوب  واقت�سادية  جتارية 

الع�سر  وكان  والأحبا�ض.  وال��روم  كالفر�ض 

الإ�سالمي، ع�سر النبي حممد )عليه ال�سالة 

للرتجمة.  ج��ًدا  مهًما  ع�سًرا  وال�����س��الم( 

اليهود  مثل  املجاورة  ال�سعوب  التوا�سل مع  اأهمية  اإىل  تنّبه  فقد 

والرومان، فاأمر ال�سحابيني زيد بن ثابت و�سلمان الفار�سي بتعّلم 

ال�سريانية والعربية ليرتجما له ما يرده من ملوك ال�سعوب املجاورة. 

ومطلًبا،  حاجة  الرتجمة  اأ�سبحت  الإ�سالمية  الفتوحات  وبعد 

فكان اخللفاء الرا�سدون وخلفاء الدولة الأموية والدولة العبا�سية 

ل  لكن  للتوا�سل.  العرب  غري  وبني  بينهم  و�سطاء  اإىل  بحاجة 

اأّن الفتح الإ�سالمي تاأ�س�ض على  اأنه مع  اإىل  بّد من الإ�سارة هنا 

ن�سر الدعوة الإ�سالمية التي متّثلت بن�سر تعاليم الدين الإ�سالمي 

املن�سو�ض عنها يف القراآن الكرمي، فقد نهى امل�سلمون ترجمته. 

يف الع�شر الأموي

اأوىل  وخطت  بالهتمام  الرتجمة  حظيت  الأم��وي  الع�سر  يف 

املتعّلقة  الكتب  ترجمة  ومّتت  العلمي،  املجال  يف  خطواتها 

الأموي  الأمري  وكان  العمارة.  وفن  والكيمياء  والطب  بالفلك 

اأمر  اإذ  الرتجمة،  �سّجع على  اأّول من  معاوية  بن  يزيد  بن  خالد 

م�سر  يف  يعي�سون  كانوا  الذين  اليونان  فال�سفة  من  جماعة 

اإىل العربية.  برتجمة عدد من الكتب من اليونانية والقبطية 

ولأن الأمري خالد كان ي�سعى اإىل حتويل املعدن اإىل ذهب كانت 

وقفة

اإعداد:مع اللغة

دموع يو�شف احللق

العدد 272363/362

توؤدي الرتجمة دوًرا اأ�شا�شًيا يف التفاعل بني 

ال�شعوب واحل�شارات، فمن خللها ن�شتطيع 

معرفة تراث الأمم وما اأنتجته من فكر واأدب 

وعلم، وال�شتفادة منه. تاريخ الرتجمة موغل 

يف الِقدم، ولعّل اأقدم ما و�شلنا عنها هو 

اأ�شطورة »بابل«.

الرتجمة اأداة 

للتفاعل احل�شاري

من اأ�شطورة 

بابل اإىل مدر�شة 

الأل�شن يف م�شر
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معظم الكتب املنقولة اإىل العربية يف علم الكيمياء. اأما يف 

مروان بن  زمن  العربية يف  اإىل  اأّول كتاب طبي  فُنقل  الطب، 

احلكم. وكان كاتبه طبيًبا عا�ض يف ال�سكندرية يف زمن 

باليونانية  كتاًبا  اأّلف  الذي  اأعني  بن  الق�ض  اهرن  وهو  هرقل 

ُيدعى  ب�سري  طبيب  قام  ثّم  ال�سريانية،  اإىل  بنف�سه  وترجمه 

ما�سرجويه بنقله اإىل العربية. ومن اأ�سهر مرتجمي ذاك الع�سر، 

يعقوب الرهاوي الذي نقل كتب الإلهيات اليونانية.

الع�شر العبا�شي

اخللفاء  ت�سجيع  الرتجمة  لقيت  العبا�سي،  الع�سر  مع حلول 

والوزراء، وكانت تخ�سع اإىل الكثري من التدقيق والت�سحيح. 

وقد ا�ستطاع الفال�سفة والعلماء العرب وامل�سلمون اأن ي�ستوعبوا 

اأخطاء  من  فيها  ما  ي�سححوا  واأن  ب�سرعة،  املرتجمة  املعارف 

واأ�سافوا  العلمية،  والتجربة  واملنطقي  العقلي  النظر  عن طريق 

املرتجمة  املادة  ليجعلوا  واأفكارهم،  نظرياتهم  من  الكثري 

منا�سبة للبيئة وللمجتمع العربيني.

مّرت الرتجمة يف الع�سر العبا�سي مبرحلتني:

اأبي  الثاين  العبا�سي  اخلليفة  عهد  يف  الأوىل  املرحلة  ب��داأت 

جعفر املن�سور، وكان من اأ�سهر مرتجمي تلك احلقبة يحيى 

بن  الله  وعبد  الطبيب  بن جربئيل  البطريق، جورجيو�ض  بن 

الأدب  كتاب  اآن��ذاك:  ُترجمت  التي  الكتب  ومن  املقفع. 

ال�سغري وكتاب الأدب الكبري، وكالهما من الأدب الفار�سي، 

وكذلك كتاب املنطق لأر�سطو وغريها. كان هذا اخلليفة 

العبا�سي �سغوًفا بالطب والهند�سة والفلك والنجوم، لذلك را�سل 

الأخري  اإليه  فبعث  احلكمة،  كتب  منه  طالًبا  ال��روم  ملك 

اخلليفة  جمع  الطبيعيات.  كتب  وبع�ض  اإقليد�ض  كتاب 

و�سّجعهم  املعرفة  نواحي  خمتلف  يف  العلماء  من  نخبة  حوله 

على ترجمة العلوم، ثّم اأن�ساأ ديواًنا للرتجمة. 

دي��وان  ع  وو�سّ الكتب  برتجمة  ا  اأي�سً الر�سيد  ه��ارون  اهتم 

الرتجمة. وبعد احتالله »عمورية« )منطقة بيزنطية(، طلب 

من البيزنطيني ت�سليمه املخطوطات الإغريقية القدمية. واأ�سهر 

الكتب التي ُترجمت يف عهده كتاب املج�سطي لبطليمو�ض، 

بالأطروحة  الكتاب  هذا  ُيعَرف  الفلك.  يف  الرتتيب  ومعناه: 

ف�ساًل،   13 من  يتكّون  الفلك،  يف  موؤلَّف  اأقدم  وُيعّد  الُكربى 

فيه  وظهرت  الكون،  نواحي  من  لناحية  منها  كل  ُخ�س�ض 

اأول فكرة حول مركزية الكون جعلت من الأر�ض مركزه، 

يف  كوبرينيكو�ض  نقدها  اأن  اإىل  �سائدة  الفكرة  هذه  وبقيت 

بن  ا�سحق  الكتاب  ترجم هذا  ال�ساد�ض ع�سر ميالدي.  القرن 

حنني اإىل العربية ومنها ُترجم اإىل الالتينية وباقي اللغات. 

اأما املرحلة الثانية، فبداأت يف عهد اخلليفة العبا�سي ال�سابع 

اأ�سا�سه  و�سع  الذي  احلكمة«  »بيت  بغداد،  يف  اأن�ساأ  اإذ  املاأمون 

الرتجمة  انتع�ست  الر�سيد.  هارون  اخلام�ض،  العبا�سي  اخلليفة 

الذين  املرتجمني،  اأح��وال  انتع�ست  وبالتايل  املاأمون  عهد  يف 

وال�سيا�سة...  والطبيعة  والفل�سفة  والطب  املنطق  على  عملوا 

الأمرا�ض  من  ال�سفاء  كتاب  اآن��ذاك،  املرتجمة  الكتب  ومن 

وكتاب القوى الطبيعية، كالهما جلالينو�ض، واأ�سول الهند�سة 

ال�سواهد  لنا هذه  تبنّي  وغريها.  لأفالطون  وال�سيا�سة  لإقليد�ض 

التاريخية مدى �سغف العرب بالعلم واهتمامهم بالوقوف على 

العلوم الأخرى وحماولة تطويرها، فحني قّرر الأوروبيون يف ع�سر 

النه�سة نقل الفل�سفة اليونانية، احتاروا بني ترجمتها ب�سورتها 

اليونانية اأو ب�سورتها العربية بعد اأن طّورها العرب.

انح�شار فازدهار من جديد

يد  على  )1285م.(  بغداد  و�سقوط  ال��ع��راق  املغول  غ��زو  بعد 

انح�سار  مع  الرتجمة  وانح�سرت  املقايي�ض  انقلبت  هولكو، 

معظم  اجلهل  وعّم  باحلروب،  النا�ض  وان�سغل  العلمي  البحث 

اأ�سقاع الوطن العربي، اإىل اأن بداأت الرتجمة تعود لالزدهار يف 

مطلع القرن التا�سع ع�سر.

وخارجه.  العربي  الوطن  داخ��ل  ثقايف  اأث��ر  للرتجمة  ك��ان 

علوم  الرتجمة،  قدمته  ما  اأ�سا�ض  على  العرب،  حفظ  فقد 

واأ�سافوا الكثري  اإىل ت�سحيح  من �سبقهم و�سّححوا ما احتاج 

والطب. والفلك  الريا�سيات  يف  مثاًل  وخربوه،  اكت�سفوه   مما 

تزامن ازدهار العلوم واملعارف عند العرب مع انت�سار اجلهل يف 

اأوروبا. وقد بداأ الغرب ينهل من الثقافة العربية التي ت�سّربت اإليه 

ال�سليبية، ثم من جنوبي ايطاليا  من م�سر و�سوريا يف احلروب 

الذي  ق�سطنطني  العربية  املوؤلفات  ناقلي  اأقدم  ومن  والأندل�ض. 

جاب البلدان الإ�سالمية، وجريارد الكرميوين.

بعد النحطاط وانح�سار احلركة الفكرية، ظهرت اليقظة يف 

م�سر وال�سام واأدرك املفكرون العرب الطاحمون اإىل ال�ستقالل 

الواجب  من  اأن��ه  العربية،  الثقافة  و�سون  القومية  وال�سيادة 

العلمي،  التقدم  طريق  يف  جمدًدا  وال�سري  انقطع  ما  ا�ستئناف 

امتلكت  اوروب��ا  واأن  القوة  م�سدر  هو  العلم  اأن  اأيقنوا  اأن  بعد 

القوة املادية وال�سناعية والع�سكرية بف�سل تقدم علومها. فقد 

اإىل م�سر عدًدا كبرًيا من العلماء الذين  اأح�سر نابوليون معه 

اأ�س�سوا جممًعا علمًيا فرن�سًيا. ثّم جاء حممد علي الذي بداأت 

معه النه�سة فاأ�س�ض مدار�ض للعلوم الع�سكرية والطب الب�سري 

املدار�ض  ومن بني هذه  والزراعة وغريها...  والهند�سة  والبيطري 

»مدر�سة الأل�سن« املخ�س�سة للرتجمة.

�سهدت الرتجمة ازدهاًرا مل ي�سبق له مثيل يف الق�سم الثاين من 

القرن الع�سرين، فقد ازداد عدد املرتجمني والرتجمات، وات�سعت 

دائرة التوا�سل والت�سال بني ال�سعوب. وقطع العامل اأ�سواًطا كبرية 

يف حقول العلوم والتكنولوجيا، الأمر الذي وّلد كًما �سخًما من 

املعلومات التي مل يكن من املمكن ح�سرها �سمن احلدود 

الإقليمية الواحدة.



اإعداد:

د.�شادية علء الدين

قوانني

قدمية

وينزل  الغ�ّس  على  القانون  يعاقب 

الغرامة  بني  تراوح  عقوبات  مبرتكبيه 

مع  يتنا�شب  مبا  ــك  وذل وال�شجن 

اقرتفه  الذي  للجرم  الق�شاء  تو�شيف 

الغ�شا�س. يف املا�شي كانت »اجلر�شة« 

تــردع  التي  العقوبات  ـــرز  اأب مــن 

العقوبة  تكن  مل  لكّنها  الغ�شا�شني، 

كان  ملا  مناذج  يلي  ما  يف  الوحيدة. 

ينتظر هوؤلء يف لبنان وبلد ال�شام ويف 

م�شر.

يا �شيخ امل�شايخ...

لبنان  يف  القدمية  املجتمعات  عرفت 

اأنواًعا خمتلفة من  كما يف بالد ال�سام 

تعيني  اأهمها  احلرفية،  التنظيمات 

م�سايخ  »�سيخ  ي�سمى  للحرفيني  رئي�ض 

ال�سيخ  هذا  وكان  وال�سنائع«.  احلرف 

اأو  تاجر  ملحا�سبة  ب�سالحيات  يتمتع 

حريف خالف اأ�سول املهنة وارتكب فعاًل 

وكان  ترعاها.  التي  للمبادىء  منافًيا 

املذنب  على  القب�ض  يلقي  اأن  مبقدوره 

وي�سعه يف ال�سجن اأو اأن يقرر بحقه اجلزاء 

املنا�سب من تكبيل و�سرب بالع�سي وما 

اإىل ذلك.

التي  الق�سا�ض  اأ�ساليب  ح�سر  وميكن 

كانت معتمدة يف حق احلرفيني الذين 

الغ�ض  ويرتكبون  املهنة  اأ�سول  يخالفون 

بثالثة:

ا�ض من حرفته، و�سّن ما  اأوًل: طرد الغ�سّ

مزاولته  دون  للحوؤول  احلرب عليه  ي�سبه 

عمله.

لي�سبح عربة  ا�ض  بالغ�سّ الت�سهري  ثانًيا: 

لغريه.

ثالًثا: اإغالق دكان من يعترب »خائًنا« 

ر�سا  جم��دًدا  يك�سب  اأن  اإىل  للحرفة، 

»رئي�ض« هذه احلرفة، واأهلها.

ومن العقوبات الطريفة يف هذا املجال، 

ا�ض، اأو اإجباره  ق�ّض خ�سلة من �سعر الغ�سّ

على اإقامة وليمة تعادل ما كان ينبغي 

و�سائل  ومن  نقدي.  كجزاء  يدفعه  اأن 

على  ا�ض  الغ�سّ اإجبار  املعتمدة،  الت�سهري 

ركوب احلمار باملقلوب )بحيث يكون 

ودهن  احلمار(،  موؤخرة  لناحية  وجهه 

التي غ�ّض  الأداة  وتعليق  بالأ�سود،  وجهه 

بها على �سدره. ومن ثم التجوال به لرياه 

النا�ض يف املنطقة كلها... هذا الأ�سلوب 

رمبا  »بالتجري�ض«  عرف  الذي  العقابي 

وّجي«  »�سّوديل  عبارة  روا�سبه  من  كان 

اأو »ت�سّود وجنا«، التي ما زلنا ن�ستعملها 

اأمر  ح�سول  من  بالإحراج  �سعورنا  لدى 

نخجل به.

م�شر: الويل 

للمتلعبني بالأ�شعار والأوزان...

م�سر  يف  القدمية  املجتمعات  راقبت 

الأ�سواق  يف  وموازينهم  التجار  مقايي�ض 

يعاقبون  املعنيون  وك���ان  وامل��ت��اج��ر، 

الفور،  وعلى  باجللد  اأو  امل��ربح  بال�سرب 

كل تاجر يغ�ض.

الأمن(  )امل�سوؤول عن  املحت�سب  وكان 

يرافقه  املتاجر،  وبني  الأ�سواق  يف  يتجّول 

ويتبعه  ك��ب��رًيا  م��ي��زاًن��ا  يحمل  رج��ل 

ومهمة  ك���ث���ريون.  وخ����دم  ج�����اّلدون 

ومقايي�ض  م��وازي��ن  مراقبة  املحت�سب 

وجتريبها  امل��ح��الت  جميع  اأ���س��ح��اب 

للتاأكد من دقتها ومعرفة اأ�سعار ال�سلع 

الزبائن  ي�ساأل  كان  كما  املتاجر،  يف 

ال�سلع��ة  ثمن  عن  ال�سارع  يف  امل��ارة  اأو 

وعن  لتّوه��م  ا�سرتوه��ا  الت��ي  الغذائي��ة 

ا�سني. وزنه��ا، ملعاقب��ة املتالعب�ني والغ�سّ

اخلبز باخلبز...

معتمدة،  كانت  التي  العقوبات  من 

هذه النماذج:

الذي باع خبًزا ناق�ض  - يعاقب اخلباز 

فيها  تعّلق  اأنفه  يف  حلقة  بو�سع  الوزن 

�سميكة  خبز  قطعة  خيط،  بوا�سطة 

ويجّرد  م��رت.  وبعر�ض  الأ�سبع  �سماكة 

ا من ثيابه اإل قطعة  ا�ض اأي�سً اخلّباز الغ�سّ

ويثّبت  خا�سرته،  عند  الكّتان  م��ن 

النوافذ  اإحدى  اإىل حديد  ويداه مربوطتان 

القائمة يف �سارع العا�سمة الرئي�ض ثالث 

اجلماهري  م��ن  م���راأى  على  ���س��اع��ات، 

املحت�سدة وحتت اأ�سعة ال�سم�ض امللتهبة.

ا  اأي�سً ا�سون  الغ�سّ اجل���ّزارون  يعاقب   -

بو�سع خطاف )ال�سنكل الذي تعلق به 

قطعة حلم( يف اأنوفهم وتعّلق به قطعة 

حلم.

امل���ي���اه  ق���ن���اين  ت���اج���ر  ي���ع���اق���ب   -

��ا���ض ب��ك�����س��ر كل  ال��ف��خ��اري��ة ال��غ�����سّ

 ق��ن��ي��ن��ة م��غ�����س��و���س��ة ع��ل��ى راأ����س���ه.

ا�سني  الغ�سّ التجار  ح��ق  يف  واعتمدت 

ق�سوة  اأكرث  اأخ��رى  تعذيب  و�سائل  ا  اأي�سً

ووح�سية، كت�سويه اأذن التاجر اأو تعريته 

وحرقه ب�سكل مروع.

اأ�ساليب  بع�ض  ك��ان��ت  رمب��ا  ن��ع��م، 

العقاب املعتمدة قدمًيا وح�سية، ولكن 

بع�ض اأنواع الغ�ض ال�سائدة يف ع�سرنا، قد 

جتعلنا نقول: كانوا على حق...

املراجع:

امل�سريني  ع��ادات  لي��ن:  وليم  اإدوارد   •
مدبويل  مكتبة  وتقاليدهم،  املحّدثني 

القاهرة، 1991.

طرابل�ض  جمتمع  عماد:  الغني  عبد   •
يف زمن التحولت العثمانية، دار الن�ساء 

للطباعة والن�سر، طرابل�ض 2002.

• �سادية عالء الدين: الإدارة العثمانية 
يف مدينة طرابل�ض ال�سام، 1840 _ 1914، دار 

مكتبة الميان، طرابل�ض _ لبنان 2011.

ا�شني... عقوبات اأيام زمان: الويل للغ�شّ
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اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة
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واملجتمع 
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�سباق »من ثكنة اإىل 

 ثكنة« ال�سابع

م�شاركة مدنية وع�شكرية هدفها 

التالحم بني ال�شعب واجلي�ش 

والعدد يزداد عاًما بعد عام

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  وبرعاية  التوايل،  على  ال�شابعة  لل�شنة 

قهوجي، نّظم فوج املغاوير �شباق »من ثكنة اإىل ثكنة« )من اللقلوق 

ع�شكريني  واأجانب،  لبنانّيني  جمع  الذي  ب�شري(،   - الأرز  اإىل 

هذه  ال�شباق  وجديد  م�شارًكا.   1889 اإىل  عددهم  و�شل  ومدنيني، 

مبغامرة  ركوبها  هواة  ا�شتمتع  التي  الهوائّية  الدراجات  كان  ال�شنة 

�شّيقة. 

من اأمريكا، فرن�شا، اأملانيا، هنغاريا، هر�شك، اأ�شرتاليا، واأثيوبيا... 

ومن جميع املناطق اللبنانية، توافد امل�شاركون بكرثة ليكونوا على 

التجّمع كان ع�شّية موعد  املوعد وبكامل جهوزّيتهم وحما�شتهم. 

فوج  عنا�شر  ا�شتقبل  حيث  اللقلوق،  ال�شقور-  ثكنة  يف  ال�شباق 

املغاوير امل�شاركني ورّحبوا بهم. 

ال�شباق  عن  اإيجاًزا  عر�ش  روكز  �شامل  الركن  العميد  الفوج  قائد 

املحّددة  والفئات  املّتبعة  وامل�شالك  ال�شرتاك  تعليمات  ت�شّمن 

كلم(   40( وطويل  كلم(،   23( متو�شط  كلم(،   12( ق�شري  )�شباق 

بالإ�شافة اإىل �شباق الدراجات الهوائية(. 

روكز  الركن  العميد  دعا  ال�شورة  اّت�شاح  بعد 

امليدانية«:  املغاوير  »مائدة  اإىل  امل�شاركني 

واأحاديث  اأطايب،  نار،  و�شهرة  قروي  ع�شاء 

وتخزين  املبيت  اإىل  ثم  ومن  واأغاٍن،  واأنا�شيد 

الطاقة لالنطالق مع الفجر.

م�شار ال�شباق

 يف اخلام�سة فجًرا، انطلق ال�سباق من 

اللقلوق باجتاه مترطيبة ثم �سهلة الرهوة 

الرب  اأرز  اإىل  و�سواًل  �سمعان،  مار  مقابل 

الكوؤو�س  ت�سليم  مّت  هناك  ب�سري.  يف 

واألقى  للفائزين،  وال�سهادات  وامليداليات 



• فئة 23 كلم:
- الع�شكريون:

اجلي�ش 

واملجتمع 
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• فئة 40 كلم:
- الع�شكريون:

�سكر  كلمة  روك��ز  الركن  العميد 

يف  �ساهم  من  وك��ّل  امل�ساركني  فيها 

متويل هذا الن�ساط واإجناحه.

النتائج

النتائج جاءت على النحو االآتي:

الت�سنيفالتوقيتاال�سم وال�سهرة

االأول3.40.13�سامر �سليم

االأول3.40.13مروان عربي

االأول3.40.13فادي �سالح

الثاين4.15.10علي برجاوي

الثاين4.15.10علي مكي

الثاين4.15.10�سريج �سوبوريان

الثالث4.25.20�سكري نخول

الثالث4.25.20يو�سف نا�سر

الثالث4.25.20اأفادي�س قالباكليان

- املدنّيون )ذكور(:

الت�سنيفالتوقيتالرتبةاال�سم وال�سهرة

االأول3.33.08عريفعبد الكرمي �سهاب

االأول3.33.08عريفزين العابدين الب�ستاين

االأول3.33.08جمنداأحمد نا�سر

الثاين3.42.38معاون اأولعلي عو�س

الثاين3.42.38جنديكمال حميه

الثاين3.42.38جندي اأولاأحمد عبدو

الثالث3.55.58رقيب�سامر م�سطفى

الثالث3.55.58عريفاأحمد الب�سن

الثالث3.55.58عريفلوؤي الري�س
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الت�سنيفالتوقيتالرتبةاال�سم وال�سهرة

االأول2.12.00قوى اأمنعماد جزيني

االأول2.12.00قوى اأمنعلي خزعل

االأول2.12.00قوى اأمنو�سام حديفي

الثاين2.12.50عريفعبد القادر حمزه

الثاين2.12.50عريفنزار م�سطفى

الثاين2.12.50عريفحممد �سكر

الثالث2.23.00معاون اأولرميون �سمعان

الثالث2.23.00رقيب اأولعماد اأحمد

الثالث2.23.00جمنداأجمد حماد

• فئة 23 كلم:
- الع�شكريون:
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الت�سنيفالتوقيتاال�سم وال�سهرة

االأول2.13.38فادي كرم

االأول2.13.38كرمي رم�سان

االأول2.13.38�سمري �سليمان

الثاين2.28.30مو�سى اأ�سعد

الثاين2.28.30م�سطفى خليل

الثاين2.28.30اأحمد بدران

الثالث2.30.28يون�س الرفاعي

الثالث2.30.28يو�سف ياغي

الثالث2.30.28مروان احلاج ح�سني

- املدنّيون )ذكور(:

الت�سنيفالتوقيتاال�سم وال�سهرة

االأول3.50.00ايليز حجار

االأول3.50.00�سمرية متى

االأول3.50.00جومانا عزام

الثاين4.10.00منى فح�س

الثاين4.10.00رودي يعقوب

الثاين4.10.00فرح كتور

الثالث4.40.00�سمر حداد

الثالث4.40.00كوالت حداد

الثالث4.40.00جويل معو�س

- املدنّيون )اإناث(:

التa�سنيفالتوقيتاال�سم وال�سهرة

االأول1.52.00ح�سام عقيل

االأول1.52.00ح�سن عقيل

االأول1.52.00ح�سني مرت�سى

الثاين1.57.00عماد اأبي يون�س

الثاين1.57.00توفيق اأبي يون�س

الثاين1.57.00رغيد اأبي رميا

الثالث2.08.00عادل عب�سي

الثالث2.08.00جو �سعب

الثالث2.08.00اأنطوين �سعب

• فئة 12 كلم:

الت�سنيفالتوقيتالرتبةاال�سم وال�سهرة

االأول4.13.08رقيب�سلطان مغام�س

الثاين4.41.00رقيبخ�سر خليل

الثالث4.41.10قوى اأمنكري�ستيان فهد

الهوائية: الدراجة  • فئة 
- الع�شكريون:

- املدنيون )ذكور(:

- املدنيون )اإناث(:

الت�سنيفالتوقيتاال�سم وال�سهرة

االأول2.31.14اليا�س اأبو ر�سيد

الثاين2.36.42زاهر احلاج

الثالث2.44.21رفيق عبيد

الت�سنيفالتوقيتاال�سم وال�سهرة

االأول3.45.42جوال �سو

الثاين5.29.43اليان ع�ساكر

الثالث5.38.22�سهام ق�سري





جزين،  فنبع  واحل���وارة  ال��زع��رور،  وع��ني 

خالبة  طبيعة  و�سط  امل�ساركون  �سار 

م�سافة 18 كلم. وعلى الرغم من وعورة 

حقيقية  متعة  ال�سباق  كان  امل�سلك 

ورحلة ال تن�سى.

ر�شائل وانطباعات

التحية  وّجه  الذي  جزين  بلدية  رئي�س 

اجلي�ش 

اإعداد:واملجتمع
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»مغوار لنهار«

املوعد يتجدد وكذلك الفرح

�شباق  يف  املواطنني  من  املئات  �شارك 

فوج  نّظمه  ال��ذي  لنهار«  م��غ��وار  »ك��ون 

جزين. بلديات  احتاد  مع  بالتعاون   املغاوير 

من  جزين  اإىل  توافدوا  الذين  امل�شاركون 

رائًعا  نهاًرا  اأم�شوا  اللبنانية،  املناطق  خمتلف 

انتهى »بفوز« اجلميع برفقة املغاوير يف م�شوار 

اأنه  الأكيد  لكن  لكثريين،  �شهاًل  يكن  مل  رمبا 

كان ممتًعا.

التجمع والنطالق

اجلي�س  قائد  برعاية  ال�سباق  اأق��ي��م 

بالعقيد  ممثاًل  قهوجي،  جان  العماد 

الق�سم  رئي�س  ابراهيم  اإدوار  ال��رك��ن 

ح�سور  ويف  االأول،  امل�ساة  ل��واء  يف  الرابع 

االأمنية وممثلني عن  القوى  �سباط من 

فاعليات املجتمع املدين وروؤ�ساء بلديات 

وخماتري، اإ�سافة اإىل و�سائل االإعالم والتي 

وقائع احلدث مبا�سرة على  بع�سها  نقل 

الهواء. وكعادته يف كل ن�ساط مماثل، 

كان العميد الركن �سامل روكز قائد 

فوج املغاوير بني املت�سابقني.

من  ثلة  قدمت  الوطني،  الن�سيد  بعد 

قائد  ملمثل  الت�سريفات  االأول  امل�ساة  لواء 

رئي�س  ا�ستقباله  يف  كان  الذي  اجلي�س 

حرفو�س.  خليل  ال�سيد  جزين  بلدية 

روك��ز  ال��رك��ن  العميد  م��ن  وب��اإ���س��ارة 

انطلق امل�ساركون بكثري من احلما�سة 

بالوادي،  م��روًرا  جزين  من  واالن��دف��اع. 

فغابة بكا�سني، وحيطورة، وعني طغرة، 



وال�سكر اإىل قائد اجلي�س على دعمه 

هذا الن�ساط، اأعرب عن �سعادته بعدد 

جزين  وق��ال:  ال�سنة  هذه  امل�ساركني 

ال�سمال  اللبنانيني من  اليوم حتت�سن 

واجلنوب وبريوت وجبل لبنان، هدفنا 

اجلي�س  اإىل  االأوىل  ر�سالتني،  توجيه 

على  التقدير  كل  منا  وله  اللبناين 

الدفاع  اأجل  من  وت�سحياته  جهوده 

فهي  الثانية  الر�سالة  اأما  الوطن،  عن 

اإىل املواطنني الذين يتحملون م�سوؤولية 

يف احلفاظ على البيئة.

جميع  اإىل  ال�سكر  حرفو�س  ووّج��ه 

اأن  اإىل  م�سرًيا  امل�ساركة،  االأن��دي��ة 

امل�سلك الذي بدا �سعًبا يف بدايته اأ�سبح 

متنوع  وهو  اأخ��رى،  مراحل  يف  �سهاًل 

وال�سخور  ال�سنديان  غابات  بني  جًدا 

ومنظر مطل على البحر وعلى اجلبل.

لرجال  ال�سكر  »كل  قائاًل:  وختم 

الدقيق  تنظيمهم  ع��ل��ى  امل��غ��اوي��ر 

وامل���ذه���ل، ول���رج���ال ال���دف���اع امل��دين 

مواكبتهم  على  االأحمر  وال�سليب 

امل�ساركني خطوة بخطوة«.

لو  مت��ّن��وا  الن�ساط  يف  امل�����س��ارك��ون 

عن  معربني  ينته،  مل  نهارهم  اأن 

ورجاله.  اجلي�س  الالمتناهي  دعمهم 

غامن  اأبي  ميالد  كان  الوا�سلني  اأول 

�ساعتني.  مدة  يف  ال�سباق  اأنهى  الذي 

ال�سباقات  يف  دائًما  اأ�سارك  اأن��ا  ق��ال: 

مع  �ساركت  اجلي�س،  ينّظمها  التي 

يف  املجوقل  وم��ع  ال�سوف  يف  املغاوير 

على  رائًعا  كان  امل�سار  كفردبيان، 

الرغم من �سعوبته. 

جميل،  اجل��و  »اأن  جوليانا  وراأت 

و�سعوبة امل�سلك جعلتنا نندفع اأكرث 

اأر�س  مل�سنا على  ومن خاللها  واأكرث 

الواقع قلياًل من معاناة اجلي�س...«.

اأحمد االآتي من اجلنوب قال: »جئت 

ال�سعبة  ال��ظ��روف  يف  اجلي�س  الأدع��م 

والأقدم ولو نقطة عرق من اأجل هوؤالء 

وجه  يف  العظيمة  ووقفتهم  الرجال 

االإرهاب«. وعن امل�سلك قال: »امل�سي 

اليوم هون كان بّدو اإرادة مغوار«.

منطقة  من  اآتيان  وعبدالله  عمر 

الطريق اجلديدة يف بريوت، يقول االأول: 

ولو  مغوار  حالك  حت�ّس  �سي  »اأعظم 

�سورة  اأجمل  ن�سوف  عم  اليوم  لنهار، 

عم ير�سمها اجلي�س، كلنا اإيد وحدة 

ويردف  والطوائف«.  املناطق  من كل 

وتعبنا،،  بعيد  امل�سوار  »�سح  �سديقه: 

تعب  انا  ن�سّ املغاوير  مع  وجودنا  ب�س 

الطريق وم�ساكل بلدنا...«.

حتت  املت�س�سابقون  م�ساها  �ساعات 

وانتهى  جبالها،  ويف  جزين  �سم�س 

»رفقة  بجائزة  اجلميع  بفوز  ال�سباق 

املغاوير«.
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كاأ�س  �سباق  للرك�س  االإيليت  نادي  نّظم  اجلي�س،  قائد  برعاية 

العماد قائد اجلي�س ال�سنوي الرابع يف الرك�س مل�سافة 16 كلم وذلك 

قرية  باجتاه  ال�سوف،  معا�سر  طريق  الباروك  بلدة  اآخر  من  انطالًقا 

خريبة ال�سوف، و�سواًل اإىل �ساحة العماد جان قهوجي يف بعدران.

الت�سنيف  اإذ حّل يف  االأوىل؛  املراكز  ال�سباق وحقق ع�سكريوه  �سارك اجلي�س يف هذا 

العريف  تاله  االأول،  املركز  احلر�س اجلمهوري يف  لواء  املعاون ح�سني عوا�سه من  العام 

زين  زاهر  املمددة خدماته  واملجند  الثاين،  املركز  االأول يف  امل�ساة  لواء  بالل عوا�سه من 

الدين من لواء امل�ساة اخلام�س يف املركز الثالث.

اأّما يف الت�سنيف بح�سب الفئات العمرية، فقد جاءت النتائج على النحو االآتي:

– 19 �شنة: املجند املمددة خدماته خالد �سحود من فوج التدخل ال�ساد�س يف املركز   18 •
الثاين.

املجند  االأول،  املركز  يف  االأول  امل�ساة  لواء  من  عوا�سه  بالل  العريف  �شنة:   34  –  20  •
لواء  من  الدين  زين  زاهر  خدماته  املمددة 

والرقيب  الثاين،  املركز  يف  اخلام�س  امل�ساة 

ح�سني قي�س من لواء امل�ساة االأول يف املركز 

الثالث.

– 39 �شنة: املعاون مالك ن�سر من لواء   35 •
والعريف  الثاين،  املركز  يف  اخلام�س  امل�ساة 

املركز  يف  الدعم  لواء  من  خليل  ب�سري  اأول 

الثالث.

�شنة: املعاون ح�سني عوا�سه من   49  -  40 •
االأول،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  ل��واء 

يف  ال�سابع  امل�ساة  لواء  من  طه  علي  واملوؤهل 

املركز الثاين. 

�شنة: املعاون اأول رميون �سمعان   54 –  50 •
من فوج التدخل الثالث يف املركز الثاين.

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

ريا�ضة
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�سباق كاأ�س العماد 

 قائد اجلي�س

الع�شكريون

يف الطليعة

الكلية احلربية بطلة اجلامعات 

يف امل�شارعة احلرة والرومانية

وباإ�سراف  العربية  بريوت  جامعة  من  بدعوٍة 

بطولة  اأقيمت  للم�سارعة،  اللبناين  االحت��اد 

اجلامعات يف امل�سارعة يف قاعة اجلامعة امل�سيفة 

مب�ساركة كّل من الكلية احلربية، اجلامعة 

القد�س - الك�سليك،  الروح  اللبنانية، جامعة 

وجامعة   ،AUST جامعة  االأنطونية،  اجلامعة 

املركز  يف  احلربية  الكلّية  حّلت  وقد   .ULF
االأول بر�سيد 76 نقطة. 
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 بطولة لبنان العامة يف املالكمة

اجلي�ش اأوًل يف الدرجة الأوىل وثانًيا يف الدرجة الثالثة

كميل  مدينة  يف  اأقيمت 

بطولة  الريا�سية  �سمعون 

يف  املفتوحة  العامة  لبنان 

املالكمة للعام 2015 باإ�سراف 

االحتاد اللبناين للعبة. �سارك 

يف  وتاأّلق  البطولة  يف  اجلي�س 

اإذ  والثالثة،  االأوىل  الدرجتني 

اأ�سل  من  االأول  املركز  حّقق 

�ستة اأندية م�ساركة يف بطولة 

الدرجة االأوىل، وحّل يف املركز 

اأندية  اأربعة  اأ�سل  من  الثاين 

الثانية.  الدرجة  يف  م�ساركة 

فقد  االإف��رادي��ة  النتائج  اأّم��ا 

جاءت على النحو االآتي:

يف الدرجة االأوىل

الت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

االأوللواء امل�ساة ال�ساد�سجنديحممد غملو�س52 كلغ

االأولمنطقة بريوت – فرع املخابراتموؤهل اأولعبا�س طحان60 كلغ

الثاينفوج املغاويرمعاونحكمت �سعد

االأولفوج املغاويرعريفح�سن طحان64 كلغ

الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديحبيب جنم69 كلغ

االأولفوج املدرعات االأولعريفاأحمد عثمان75 كلغ

الثالثفوج املغاويرمعاون اأولح�سن نا�سيف

الثاينمديرية املخابراترقيب اأولجند �سلوم81 كلغ

الثالثفوج التدخل الثالثمعاون اأولاأحمد النابو�س

الثايناللواء اللوج�ستيجنديربيع طراففوق 91 كلغ

الثالثمدر�سة القوات اخلا�سةرقيب اأولخ�سر دكرمنجي

يف الدرجة الثالثة

مالحظاتالت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

مت ترفيعه اإىل الدرجة الثانيةالثاينلواء امل�ساة االأولجمند )م.خ(علي م�سطفى52 كلغ

مت ترفيعه اإىل الدرجة الثانيةاالأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديميكال بطر�س64 كلغ

مت ترفيعه اإىل الدرجة الثانيةاالأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجندينقوال �ساهني75 كلغ



ق��ائ��د  ح�����س��ور  يف 

امل����رك����ز ال���ع���ايل 

العميد  بالوكالة  الع�سكرية  للريا�سة 

العماد  اجلي�س  قائد  ممثاًل  الهد  جورج 

والرمي  الريا�سة  و�سباط  قهوجي  جان 

فريق  اأح��رز  ووح��دات��ه،  اجلي�س  قطع  يف 

الع�سكرية  للريا�سة  ال��ع��ايل  امل��رك��ز 

للعام  الطائرة  الكرة  يف  اجلي�س  بطولة 

فريق  على  تغّلبه  بعد  وذل���ك   ،2015

 2×3 بنتيجة  اجلمهوري  احل��ر���س  ل��واء 

على  اأجريت  التي  النهائية  املباراة  يف 

ملعب جممع الرئي�س العماد اميل حلود 

اللواء  حّل  كما  الع�سكري.  الريا�سي 

اخلام�س يف املركز الثالث بعد تغّلبه يف 

مباراة حتديد املركز الثالث والرابع على 

فريق القوات البحرية. 
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بطولة لبنان ال�شتوية يف ال�شباحة

املركز العايل للريا�شة الع�شكرية بطل اجلي�ش يف الكرة الطائرة

نّظم  اجلي�س،  قائد  العماد  برعاية 

لبنان  بطولة  لل�سباحة  اللبناين  االحتاد 

ن��ادي  م�سبح  يف   2015 للعام  ال�ستوية 

وحّل  اجلي�س  �سارك  حيث  اجلمهور، 

فريًقا   12 اأ�سل  من  الثالث  املركز  يف 

م�سارًكا.

املركز  يف  ح��ّل  االإف��رادي��ة،  النتائج  يف 

الثالث كل من: اجلندي لوي�س داغر من 

اللواء اللوج�ستي )50 مرًتا ظهر(، املعاون 

جاك خمايل من فوج االأ�سغال امل�ستقل 

كرتا  اليا�س  العريف  �سدر(،  م��رًتا   50(

حرة(،  مرت   800( االأول  التدخل  فوج  من 

حممد  اجلندي  ك��رتا،  اليا�س  العريف 

وائل  الرقيب  الدعم،  لواء  من  العجمي 

اجلندي  الع�سكرية،  ال�سرطة  من  زيادة 

لوي�س داغر؛ جميعهم )x 4 50 مرت حرة(.

يف اإطار اإقامة الن�ساطات الريا�سية للعام 2015، اأقيمت بطولة 

قطع  خمتلف  مب�ساركة  الع�سكري  اخلما�سي  يف  اجلي�س 

اجلي�س ووحداته. وقد ت�سّدر منهم يف الرتتيب االإجمايل، فوج 

مغاوير البحر يف املركز االأول، تاله اللواء اللوج�ستي يف املركز 

الثاين، ولواء احلر�س اجلمهوري يف املركز الثالث.

ولي�د ح�سن  اأول  املعاون  فق�د حّل  االإف�رادي،  الت�رتي�ب  اأّما يف 

ل��واء احل�ر�س اجلم�ه�وري يف امل�رك�ز االأول، تب�ع�ه املعاون  م�ن 

الثاين،  املركز  يف  البح�ر  مغ�اوير  فوج  من  �سبحة  مو�سى  اأول 

يف  ا  اأي�سً البحر  مغاوير  فوج  من  ا�سماعيل  حمم�د  والعريف 

املركز الثالث.  

اخلما�شي الع�شكري لفوج مغاوير البحر



اللواء اللوج�شتي بطل اجلي�ش يف األعاب القوى

ريا�ضة
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االأول  املركز  يف  اللوج�ستي  اللواء  حّل 

اجلي�س  لبطولة  النهائي  الت�سنيف  يف 

ل��واء  ت��اله   ،2015 للعام  ال��ق��وى  الأل��ع��اب 

الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س 

ولواء امل�ساة اخلام�س يف املركز الثالث.

اأما النتائج االإفرادية، فقد جاءت على 

النحو االآتي:

ال�100 مرت: اجلندي حمزة ح�سن  • �شباق 
االأول،  املركز  يف  االأول  امل�ساة  ل��واء  من 

املجند املمددة خدماته ح�سن �سلح من 

واجلندي  الثاين،  املركز  يف  الدعم  لواء 

االأول  املدرعات  فوج  يو�سف حمادي من 

يف املركز الثالث.

الرقيب لقمان خ�سر  مرت:  ال�110  • �شباق 
االأول،  املركز  يف  البحر  مغاوير  فوج  من 

امل�ساة  ل��واء  من  من�سور  خالد  العريف 

عبد  والعريف  الثاين،  املركز  يف  االأول 

اللواء اللوج�ستي يف  احل�سني االأيوب من 

املركز الثالث.

الدين  نور  اجلندي  مرت:  ال�200  �شباق   •
املركز  يف  التا�سع  امل�ساة  لواء  من  حديد 

لواء  من  حم�سن  اأحمد  العريف  االأول، 

ال��دع��م يف امل��رك��ز ال��ث��اين، واجل��ن��دي 

يف  اللوج�ستي  اللواء  من  حمود  يعقوب 

املركز الثالث.

اأحمد  العريف  م��رت:  ال���400  �شباق   •
حم�سن من لواء الدعم يف املركز االأول، 

من  عبيد  نبيه  خدماته  املمددة  املجند 

الثاين،  املركز  يف  اخلام�س  امل�ساة  ل��واء 

واجل��ن��دي ي��ع��ق��وب ح��م��ود م��ن ال��ل��واء 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

الرقيب  حواجز:  مرت  ال���400  �شباق   •
يف  البحر  مغاوير  فوج  من  خ�سر  لقمان 

املركز االأول، العريف حممد طالب من 

لواء امل�ساة احلادي ع�سر يف املركز الثاين، 

امل�ساة  ل��واء  من  خلف  خالد  واجل��ن��دي 

اخلام�س يف املركز الثالث.

ح�سن  اأول  الرقيب  مرت:  ال�800  �شباق   •

يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

خدماته  املمددة  املجند  االأول،  املركز 

يف  اخلام�س  امل�ساة  لواء  من  عبيد  نبيه 

املركز الثاين، واجلندي اأحمد علي من 

اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.

اأول ح�سن  الرقيب  مرت:  ال�1500  �شباق   •
يف  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

من  علي  اأحمد  اجلندي  االأول،  املركز 

الثاين،  امل��رك��ز  يف  اللوج�ستي  ال��ل��واء 

فوج مغاوير  ال�سناوي من  واجلندي خالد 

البحر يف املركز الثالث.

اأول  اجلندي  موانع:  مرت  ال�3000  �شباق   •
يف  ال�سابع  امل�ساة  لواء  من  �سويدان  علي 

ال�سيد  عالء  اأول  اجلندي  االأول،  املركز 

املركز  يف  اخل��ام�����س  امل�����س��اة  ل���واء  م��ن 

غريزي  ع�سمت  اأول  واجل��ن��دي  ال��ث��اين، 

املركز  يف  ع�سر  احلادي  امل�ساة  لواء  من 

الثالث.

بالل  العريف  م��رت:  ال����5000  �شباق   •
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املركز  يف  االأول  امل�ساة  لواء  من  عوا�سه 

لواء  من  عي�سى  عمر  العريف  االأول، 

الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س 

امل�ساة  لواء  من  املو�سوي  اأحمد  واجلندي 

اخلام�س يف املركز الثالث.

ح�سني  املعاون  مرت:  ال���10000  �شباق   •
يف  اجلمهوري  احلر�س  لواء  من  عوا�سه 

العريف حمزة حمود من  االأول،  املركز 

لواء امل�ساة االأول يف املركز الثاين، واملجند 

لواء  من  حديد  دروي�س  خدماته  املمددة 

امل�ساة الثاين يف املركز الثالث.

علي  اأول  اجل��ن��دي  ال��ع��ايل:  الوثب   •
ع�سر  احل��ادي  امل�ساة  ل��واء  من  ال��دي��راين 

كنعان  علي  اجلندي  االأول،  املركز  يف 

الثاين،  املركز  يف  الثاين  امل�ساة  لواء  من 

احلر�س  ل��واء  من  لبو�س  داين  واجل��ن��دي 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

ابراهيم  اأول  اجلندي  الطويل:  الوثب   •

طريجي من لواء امل�ساة العا�سر يف املركز 

لواء  ا�سماعيل من  االأول، اجلندي هادي 

الثاين،  املركز  يف  ع�سر  احل��ادي  امل�ساة 

امل�ساة  ل��واء  ي��ون��ني م��ن  ف���وؤاد  واجل��ن��دي 

الثالث يف املركز الثالث.

علي  اأول  اجل��ن��دي  الثالثي:  الوثب   •
يف  ع�سر  احلادي  امل�ساة  لواء  من  الديراين 

خدماته  املمددة  املجند  االأول،  املركز 

التا�سع  امل�����س��اة  ل���واء  م��ن  مطر  راأف���ت 

يف امل��رك��ز ال��ث��اين، وامل��ج��ن��د امل��م��ددة 

خدماته عبا�س قبي�سي من لواء احلر�س 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

بدري  اأول  الرقيب  احلديد:  الكرة  رمي   •
يف  اجلمهوري  احل��ر���س  ل��واء  م��ن  عبيد 

املركز االأول، العريف ربيع اجلندي من 

الثاين،  املركز  يف  اخلام�س  امل�ساة  ل��واء 

اللواء  م��ن  اب��راه��ي��م  حممد  وال��رق��ي��ب 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

الرمح: الرقيب اأول ماجد طاليع  • رمي 
من لواء امل�ساة اخلام�س يف املركز االأول، 

املعاون اأول اأحمد احل�سن من لواء احلر�س 

واجلندي  الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري 

االأول  املدرعات  فوج  اأدهم دكروب من 

يف املركز الثالث.

ب��دري  اأول  ال��رق��ي��ب  القر�ش:  رم��ي   •
اجل��م��ه��وري  احل��ر���س  ل���واء  م��ن  عبيد 

ج��ورج  اأول  العريف  االأول،  امل��رك��ز  يف 

املركز  يف  التعليم  معهد  من  ها�سم 

اللواء  رامي من�سور من  واجلندي  الثاين، 

اللوج�ستي يف املركز الثالث.

امل��م��ددة  امل��ج��ن��د  املطرقة:  اإط��اح��ة   •
امل�ساة  لواء  من  عامر  بو  ماجد  خدماته 

اأول  العريف  االأول،  املركز  يف  الثالث 

يف  التعليم  معهد  م��ن  ها�سم  ج��ورج 

ابراهيم  والرقيب حممد  الثاين،  املركز 

من اللواء اللوج�ستي يف املركز الثالث.

بطولة اجلي�ش 

يف التايكواندو

املباريات  الع�سكري  الريا�سي  حلود  اإميل  العماد  الرئي�س  جمّمع  يف  اأقيمت 

نتائجها على  والتي جاءت   ،2015 للعام  التايكواندو  لبطولة اجلي�س يف  النهائية 

النحو االآتي:

التايكواندو

الت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجندياليا�س بطيخ58 كلغ

الثاينمعهد التعليمتلميذ رتيبهادي يون�س

الثالثلواء امل�ساة الثالثجمند )م.خ(ريان ال�سيفي

الثالثلواء امل�ساة اخلام�سجمند )م.خ(ح�سن حيدر

االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديجورج غالب68 كلغ

الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجندياأوليفري نخول

الثالثفوج املغاويرعريفح�سن طحان

الثالثفوج احلدود الربية االأولجمند )م.خ(علي نون

االأولفوج املدرعات االأولعريفاأحمد عثمان80 كلغ

الثاينلواء امل�ساة العا�سرجمند )م.خ(عماد جابر

الثالثفوج احلدود الربية االأولجندياأحمد اخل�سر

الثالثاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةمعاون اأولاأحمد اخلالد

االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديمروان فار�سفوق 80 كلغ

الثاينلواء امل�ساة ال�ساد�سجمند )م.خ(حممد الربجي

الثالثالقوات البحريةرقيبم�سعب القنطار

الثالثلواء احلر�س اجلمهوريجنديحممد احلجار



ريا�ضة

العدد 304363/362

اجلندي اأحمد حرب يتفّوق يف كرة الطاولة

املركز  من  حرب  اأحمد  اجلندي  حّل 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

م�سابقة  يف  م�سارًكا   32 بني  من  الثاين 

اآ�ساف ال�11  الفردي رجال يف دورة باتريك 

اأجريت  والتي  الطاولة،  لكرة  ال�سنوية 

على ملعب مدر�سة �سيدة اجلمهور. حّل 

م�سابقة  يف  الثاين  املركز  يف  كذلك 

الزوجي رجال من بني 12 فريًقا م�سارًكا.

املركز  يف  ح��رب  اجل��ن��دي  ح��ّل  كما 

ا، يف دورة  الثالث من بني 32 م�سارًكا اأي�سً

ودية مفتوحة يف كرة الطاولة اأجريت يف 

 – ال�سليب  م�ست�سفى  يف  العامة  القاعة 

جل الديب. 

متفرقات كرة قدم �شالت:

نادي  نظم   ،2015/7/15 ولغاية   2 بتاريخ   •
امليادين الريا�سي، وباإ�سراف االحتاد اللبناين لكرة القدم، دورة 

اجلي�س  فريق  فيها  �سارك  التي  الثانية  املبارك  رم�سان  �سهر 

اأمام  النهائية  املباراة  يف  خ�سارته  بعد  الثاين  املركز  يف  وحّل 

فريق امليادين بنتيجة 4 × 3.

تايكواندو:

يف  اجلي�س  فريق  �سارك   ،2015/6/10 بتاريخ   •
الريا�سة يف جامعة  دائرة  تنظيم  التايكواندو من  وّدي يف  لقاٍء 

يف  التايكواندو  قاعة  يف  وذلك  مكايل،  ذوق   – اللويزة  �سيدة 

اجلامعة املذكورة. وقد جاءت نتائج الع�سكريني على النحو 

املبنّي يف اجلدول اأدناه:

مالحظاتالت�سنيفالقطعةالرتبةاال�سم وال�سهرةالوزن

عدد امل�ساركني /2/االأوللواء امل�ساة الثالثجمند )م.خ(ريان ال�سيفي54 كلغ

عدد امل�ساركني /2/االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجندياليا�س بطيخ58 كلغ

عدد امل�ساركني /2/الثايناملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجندياأوليفري نخول63 كلغ

عدد امل�ساركني /2/االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديجورج غالب68 كلغ

عدد امل�ساركني /2/االأوللواء امل�ساة العا�سرجمند )م.خ(عماد جابر74 كلغ

عدد امل�ساركني /2/االأوللواء امل�ساة الثالثجنديح�سن عيد80 كلغ

عدد امل�ساركني /2/االأولاملركز العايل للريا�سة الع�سكريةجنديمروان فار�س87 كلغ

عدد امل�ساركني /2/االأوللواء امل�ساة ال�ساد�سجمند )م.خ(حممد الربجيفوق 87 كلغ









رحلة يف 

اإعداد: غري�س فرحالإن�سان

العدد 308363/362

ن�ستجيب  �أن  و�ل�سروري  �لطبيعي  من 

ا �ملقّربني منهم.  لأحا�سي�س �لآخرين وخ�سو�سً

فاملقدرة على �سرب �مل�ساعر، وروؤية �لأ�سياء من 

وجهة نظر �لغري، تخّفف �لآلم، وتنحو باحلياة 

بعيًد� من �لأحقاد و�ل�سرور، ولكن... لكل �سيء 

عن  عاينو�  �لذين  فالخت�سا�سيون  حدود. 

�لعالقات،  �لإيجابي على  �لتعاطف  تاأثري  كثب 

�إىل �ملعنيني مبعاي�سة  يو�سحون �سرره بالن�سبة 

م�ساكل �سو�هم على �ملدى �لبعيد.

�أن  علينا  وملاذ�  �لتناق�س،  هذ�  ر  نف�سّ كيف 

نتمّهل قبل �لن�سهار يف عذ�بات �سو�نا؟

فاإّياكم و�لوقوع يف �لفّخ

للتعاطف 

مع الغري حدود...

�لتعاطف متجّذر يف ذو�تنا

الفال�سفة  ي����راه  ك��م��ا  ال��ت��ع��اط��ف 

وامل���ف���ّك���رون، ج�����س��ر ن��ت��ب��ادل ع��ره 

الأح��ا���س��ي�����س وامل�����س��اع��ر ون��ت�����س��ارك 

ل��وط��اأت��ه��ا.  تخفيًفا  ال��ه��م��وم  ع���بء 

النف�سيني،  العلماء  اإىل  بالن�سبة  اأم��ا 

بعيًدا  ج��ذوره  متتد  فطري  �سعور  فهو 

 يف ع���امل الإن�����س��ان وح��ت��ى احل��ي��وان.

اإن امليل اإىل تفّهم جتارب الغري الأليمة، 

وال�سمع  كالنظر  طبيعّية  هبة  ه��و 

باأن  فالرغبة  م.  وال�سّ وال��ذوق  والّلم�س 

ي�سغي الآخرون اإىل �سوتنا الداخلي، واأن 

دمنا  ما  ت�سمّحل  ل  بوجودنا،  ي�سعروا 

اأحياء.

موؤهلني  احلياة  اإىل  ي��اأت��ون  الأط��ف��ال 

اخل��ارج��ي،  حميطهم  م��ع  للتعاطف 

ويتمّكنون  الوعي،  يتمّلكهم  وحاملا 

تعاطًفا  يبكون  اخلطوات،  �سبط  من 

ملوؤا�ساة  ويهرعون  �سواهم،  كاآبة  مع 

ويف  امل����وؤازرة.  اإىل  بحاجة  يجدونه  م��ن 

بالتعاطف  ال�سعور  اأّن  على  دليل  هذا 

ودرج��ة  الع�سبية،  اأجهزتنا  يف  متجّذر 

املوجودة  الهرمونات  ن�سبة  قوته حتّددها 

ن�سبة  ف��ارت��ف��اع  م��ن��ا.  ك��ّل  ج�سم  يف 

هرمون الروج�ستريون مثاًل لدى البع�س، 

الغري  م��ع  التعاطف  م��ن  ميّكنهم 

ن�سبة  ارتفاع  اأم��ا  �سواهم،  من  اأك��ر 

احلد  اإىل  فيوؤدي  التي�ستو�سرتون  هرمون 

من هذا التعاطف.

اإّل  وطبيعي،  موجود  اإذن  ال�سعور  هذا 

يّتخذ  الباحثني،  بح�سب  اأّنه 

خالل  من  النهائي  �سكله 

هنا  ومن  والتدريب.  الرتبية 

امل�ساعر  كباقي  معه  التعامل  اأهمّية 

كما  فالأهل  وحذر.  بذكاء  الب�سرّية، 

الأطفال  ي�سجعون  عموًما  معروف،  هو 

تنمية  بهدف  الغري  مع  التعاطف  على 

حال  يف  ولكن  الإيجابية.  اأحا�سي�سهم 

دفعوهم  قد  يكونون  بذلك،  الإف��راط 

لرغبات  الن�سياع  اإىل  ق�سد  دون  من 



ما  وهو  رغباتهم،  ح�ساب  على  �سواهم 

احلقيقي  ال�سعور  الوقت  مع  يفقدهم 

بذواتهم.

كيف يح�سل ذلك؟

ف��اإّن  النف�س،  علم  نظر  وجهة  م��ن 

عن  والبعيد  امل��ح��دود  غ��ري  التعاطف 

النف�سي  الكيان  ي�سعف  العقالنية، 

للمعنيني بتقدميه، وهذا يح�سل نتيجة 

من  الكايف  القدر  اإىل  البع�س  افتقار 

ملعاي�سة  يوؤّهلهم  ال��ذي  والوعي  املعرفة 

م�ساعب الغري من دون اإيذاء اأنف�سهم.

اإّن عملية تفّهم الغري، ل تنطوي على 

امل�ساعر فح�سب، بل ت�سمل الأفكار التي 

املتعاِطف  الفريقني،  بني  تبادلها  يتم 

واملتعاَطف معه. لذا فمن اأجل اأن ن�سع 

ن�ساركه  واأن  الغري  مكان  اأنف�سنا 

الأح���ا����س���ي�������س، 

ال�سلبية  ا  خ�سو�سً

اأن  علينا  منها، 

بني  التوازن  نر�سي 

الأفكار وامل�ساعر، 

متطّلباتنا  وب��ني 

�سوانا.  وح��اج��ات 

فقداننا  ح��ال  ويف 

فاإّن  التوازن،  هذا 

�سيتحّول  تعاطفنا 

فخ  اإىل  ح��ت��ًم��ا 

يجعلنا مع الوقت 

اأ����س���رى م�����س��اع��ر 

حتى  وُن�سبح  طاقاتنا،  فُت�ستنزف  الغري، 

عاجزين عن م�ساعدة اأنف�سنا.

كيف نحّقق هذ� �لتو�زن؟

املطلوب،  ال��ت��وازن  حتقيق  اأج��ل  من 

الإ�سغاء  الإ�سغاء،  فّن  نتقن  اأن  علينا 

الذوبان يف  دون  الغري من  اإىل متطّلبات 

بوؤر همومه. وهذا يقت�سي براعة عقلّية 

املوّجه  احل�سي  التناغم  حتويل  قوامها 

نحو الغري، اإىل الذات.

اإنها بدون �سك جتربة داخلية معّقدة. 

فهي تتطّلب وعًيا ومقدرة على التمييز 

بني اإرادتنا واإرادة من نحّب. بني م�ساعره 

اخ��رتاق  عرها  يحاول  ما  غالًبا  التي 

به  ن�سعر  ما  وبني  �سخ�سياتنا،  حواجز 

نحن على اأر�س الواقع.

اأن ن�سع اأنف�سنا مكان من نحب، ونرى 

الأ�سياء من وجهة نظره، اأمر يحتاج اإىل 

اإيقاع  �سبط  يوؤّمنان  و�سمود  عقالنية 

الأحا�سي�س ب�سر وروّية، ويف غياب هذين 

العن�سرين، ن�سبح معّر�سني ملخاطر ل بد 

اأن تلوح يف الأفق.

ما هي هذه �ملخاطر؟

الناحية،  هذه  �سملت  التي  الدرا�سات 

يعاي�سون  الذين  الأ�سخا�س  اأن  اأّك��دت 

اإىل  ي�سلون  حدود،  بدون  الغري  م�ساكل 

عاجزين  خاللها  ي�سبحون  مرحلة 

وحتى  ح��اج��ات��ه��م  اإىل  ال��ت��ع��ّرف  ع��ن 

اأّن  لوحظ  ذلك،  اإىل  م�ساكلهم.  حّل 

معظمهم يعاين ارهاًقا ج�سدًيا ونف�سًيا،  

الذي  املتوا�سل  املجهود  اإىل  يعود  وه��ذا 

اأحا�سي�سهم  جتيي�س  اأجل  من  يبذلونه 

يوؤّكد  مل�سلحة املتعاطفني معهم. وهنا 

التعاطف  اأّن  النف�سيون  ال��ب��اح��ث��ون 

من  ال�سخ�سية  يجّرد  املذكور  بال�سكل 

خطوطها الدفاعية. وهذا يح�سل عندما 

معتمدين  بامل�ساعدة  املعنيون  ي�سبح 

كلًيا على املتعاطفني معهم.

الأ���س��خ��ا���س  ي�سل  احل����ّد،  ه���ذا  ع��ن��د 

اإىل  الغري  مل�ساعر  الأولوية  يعطون  الذين 

وينتابهم  فيكتئبون  الإعياء.  درج��ة 

بالفراغ. متناه  ل  و�سعور  دائ��م   قلق 

اإّنه الفخ العاطفي الذي �سبق واأ�سرنا اإليه. 

فهل من �سبيل اإىل الإفالت منه؟

�حللول �ملطروحة

يف حال كهذه، يو�سى ب�سرعة التحّرك 

الحتياجات  اإىل  ال��ت��ع��ّرف  اأج��ل  م��ن 

ي�ستدعي  وه��ذا  وتلبيتها.  ال�سخ�سية 

من  التعاطف  بطريقة  النظر  اإع���ادة 

الأخذ  عملّيتي  بني  التوازن  اإر�ساء  اأجل 

والعطاء.

والت�ساوؤل  ال��ذات،  اإىل  العودة  جمّرد  اإّن 

نتيجة  احلا�سل  ال�ستنزاف  م��دى  عن 

ا  خ�سو�سً الغري،  م�ساعر  يف  الن�سهار 

م�سافة،  بخلق  كفيل  منها،  ال�سلبّية 

اأو متنّف�س ي�سمح باإعادة ترتيب الأمور.

اإّن الطريقة الوحيدة التي جتعلنا نهتم 

مبن نحب من دون اأن نهمل ذواتنا، هي 

اأن ن�ستبدل التعاطف الأعمى بالعاطفة 

ن�سعى  اأن  هو  والأهم  بالذكاء.  املقرتنة 

لأن نكون اأقوياء.

القوة هي الطريق الوحيد نحو ال�ستمرار 

ما  اإذا  وهي  وامل�ساعدة.  العطف  بتاأمني 

اأكر  ت�سبح  واحلنان  باحلب  اقرتنت 

ال��الم�����س��وؤول. التعاطف  م��ن   فعالية 

وي�سهل  داخلنا  يف  ينمو  �سعور  وال��ق��وة 

من  لنتمّكن  اإليه  فلن�سَع  اكت�سابه. 

متابعة خطانا على دروب العطاء.
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هو وهي

اإعداد:

رميا �سليم �سوميط

العدد 310363/362

�لعائلة،  �إىل  و�ل�سرور  �لبهجة  يدخل  مثرٌي،  �أمٌر  جديٍد  طفٍل  ولدة 

�لزوجني.  حياة  منط  يف  مفاجىء  تغيري  �إىل  يوؤّدي  نف�سه  �لوقت  يف  لكنه 

فالعرو�سان �للذ�ن كانا يعي�سان �لرومان�سية وينعمان باحلرّية، باتا مكّبلني 

�لكثري من وقتهما  �إىل  �لذي يحتاج  �ملولود �حلديث  �لو�جب جتاه  بقيود 

�أ�سرية  حلياة  جميلة  بد�ية  ت�سّكل  �أن  ميكن  �ملرحلة  هذه  وطاقتهما. 

تقوم  �سليمة  ا  �أ�س�سً �لزوجان  و�سع  حال  يف  و�لتناغم  بال�ستقر�ر  تنعم 

�لنقا�سات  فاإنها �ستكون بد�ية ل�سل�سلة من  و�إّل  �لتعاون و�لتفاهم،  على 

بالتق�سري و�لإهمال، و�ستوّلد �سعوًر� بال�ستياء لدى  �ملتبادلة  و�لتهامات 

�لطرفني. 

�ملوؤّهل عّمار حممد �لخت�سا�سي يف علم �لنف�س �لعيادي يعر�س بع�س 

ويقّدم  �ملرحلة،  هذه  يف  �لزوجني  بني  خالف  �إىل  توؤدي  �لتي  �لأ�سباب 

�لتي  و�لإر���س��اد�ت  �لن�سائح 

ت�ساعدهما يف تخّطيها. 

�مل�ساركة يف حتّمل 

�مل�سوؤولية

لدى  املعتمد  ال�سيناريو  اإن 

عدد كبري من الأ�سر هو اأن 

الأعمال  الأم مبعظم  تقوم 

والعناية  الأولد  تخ�ّس  التي 

الأ�سرة،  واإعالة  املاّدي  الدخل  بتوفري  الأب  يهتم  بهم، يف حني 

املراأة جتد نف�سها  اإىل العديد من امل�ساكل، لأن  يوؤّدي  وهذا ما 

زوجته  اأن  الرجل  ي�سعر  املقابل،  ويف  الأ�سرّية.  بالأعباء  مرهقة 

واحلّل  بالطفل.  والعناية  املنزلية  الواجبات  مل�سلحة  تهمله 

املراأة زوجها على م�ساعدتها يف بع�س الأعمال  اأن ت�سّجع  هو 

الرجل  لأن  ورّقة،  بلطٍف  ذلك  منه  تطلب  اأن  �سرط  املنزلية، 

امل�سوؤوليات.  اأو  الواجبات  عليه  تفر�س  اأن  يحب  ل  بطبيعته 

ا على اأن تكون طلباتها معقولة  ويجب اأن حتر�س الزوجة اأي�سً

ومنطقّية كي تلقى اآذاًنا �ساغية، ومتى ح�سلت على امل�ساعدة 

لأّن  لزوجها  وال�سكر  الثناء  تن�سى تقدمي  اأن ل  املرجّوة، يجب 

وعلى  واإيجابّية.  بر�سى  التعاون  لتكرار  حافًزا  يعطيه  ذلك 

الرّقة  اأن الرجل هو طفٌل كبري، تاأ�سره  اأن تتذّكر دائًما  املراأة 

ويجذبه احلنان، لذلك يجب اأن يتمّيز خطابها معه باللطف 

)من  ال�سحرية«  »العبارات  ا�ستخدام  من  والإكثار  والحرتام 

نتائج  حينها  جتد  و�سوف  �سكًرا...(  �سمحت،  لو  ف�سلك، 

ت�سّرها وتر�سيها.

ظروف  مراعاة  الرجل  على  زوجها،  امل��راأة  اح��رتام  مقابل  يف 

زوجته يف مرحلة ما بعد الولدة، 

بع�س  ر  تق�سّ قد  اأنها  فيتفّهم 

ال�سيء يف واجباتها املنزلّية، لأن 

الكثري  تاأخذ  بالطفل  العناية 

من وقتها، فال باأ�س اإذا تاأخّرت 

تلميع  اأو  القمي�س  كّي  عن 

الزجاج، فهي بالكاد قادرة على ا�ستيعاب التغيري املفاجىء. 

فورّية  ب�سورة  تلبية طلباته  اإىل  يحتاج  الطفل  وجود  اأن  كما 

ا اأن يعاون  كي ل يجه�س بالبكاء وال�سراخ. وعلى الرجل اأي�سً

بناء عالقة  اأوًل يف  ي�ساعده  بالطفل، فذلك  العناية  زوجته يف 

اأبوّية معه، ويجعله من جهة اأخرى ي�سعر باحلمل امللقى على 

تعاطًفا  واأكر  لو�سعها  تفّهًما  اأكر  في�سبح  زوجته  كاهل 

معها. يجدر بالإ�سارة هنا اأن بع�س الن�ساء يعترن اأن الرجل غري 

اإطعام  النقد حول طريقة  اإليه  فيوّجهن  الأطفال،  باأمور  ملم 

الرغبة يف  النفور وعدم  اإىل  بالرجل  اأو حمله، ما يدفع  الطفل 

تقدمي يد امل�ساعدة مّرة اأخرى. لذلك نن�سح اأولئك الن�ساء باأن 

ياأخذن بعني العتبار اجلهود التي يبذلها اأزواجهّن للم�ساعدة، 

ما يفر�س عليهن اأن يقّدمن لهم املالحظات باأ�سلوب لطيف 

ورقيق، ل �سيما اأن الهدف هو الإ�سالح ل التجريح.

�لتوّتر �لناجت عن �لتعب و�لإرهاق

التعب  الأم  تعاين  الطفل،  ولدة  تلي  التي  الأوىل  الأ�سهر  يف 

نوم  برنامج  يفر�سه  الذي  النوم  من  احلرمان  نتيجة  والإره��اق 

من زوج وزوجة اإىل اأب 

ت واأم: اأمور كثرية تغريرّ

فكيف نتكّيف معها �إيجابًيا؟



ما  غالًبا  املتقّلب.  الطفل 

من  ح��ال��ة  اإىل  ذل���ك  ي����وؤدي 

مزاجية  تقلبات  واإىل  التوّتر 

حاّدة، تنعك�س على طريقة 

لذلك  زوجها.  مع  تعاملها 

يقّدم  اأن  ب��ال��رج��ل  يفرت�س 

ما  ف���اإذا  ال��دع��م،  بع�س  لها 

يف  م���ّرًة  ال��زوج��ة  ا�ستيقظت 

الليل لإطعام الطفل، ل مانع 

من اأن ي�ستيقظ الرجل يف املّرة الثانية لتح�سري قنينة احلليب 

ت�سعر  الب�سيطة  الت�سحية  هذه  الراحة.  بع�س  زوجته  ومنح 

الزوجة بالأمان، وباأّن زوجها ما زال يحّبها ويهتم بها. 

�خلالف على �أ�سلوب �لرتبية

هل  �سريره؟  يف  نرتكه  اأو  يبكي  عندما  الطفل  نحمل  هل 

ن�سمح لالأهل والأ�سدقاء اأن يحملوه ويالعبوه اأم ل؟ هل ي�سّح 

اخلروج بالطفل يف اأثناء الطق�س البارد؟ اأ�سئلة ب�سيطة لكنها 

النظر  وجهات  لختالف  الزوجني  بني  طوياًل  جدًل  تخلق  قد 

اأن  لذلك عليهما  راأيه.  ب�سّحة  واقتناع كل منهما  بينهما 

ا وا�سحة تر�سي الطرفني حول كيفية تربية الطفل  ي�سعا اأ�س�سً

للتوا�سل  املنا�سب  الوقت  اختيار  ال�سروري  ومن  ولدت��ه.  منذ 

ومناق�سة الآراء، وتاأجيل البحث يف اأمور الطفل واملنزل اإذا كان 

اأحد الطرفني متعًبا كي ل يوؤّثر ذلك �سلًبا على �سري النقا�س.

�خلروج مع �لأ�سحاب

تن�ساأ اأحياًنا اخلالفات ب�سبب عادات كانت مقبولة �سابًقا 

املثل  الطفل.  ولدة  بعد  الآخر  الطرف  فاأ�سبحت تثري حفيظة 

على ذلك اخلروج مع الأ�سحاب.فاملراأة التي جتد نف�سها وحيدة 

بالغنب عند خروج زوجها مع  النهار، ت�سعر  مع طفلها طوال 

من  العودة  يحاول  باأن  الرجل  نن�سح  وهنا  امل�ساء.  يف  اأ�سدقائه 

لزوجته وطفله الهتمام واحلب فور  واأن يظهر  عمله باكًرا، 

زالت  ما  وباأنها  بالأمان  املراأة  ت�سعر  كي  املنزل  عتبة  دخوله 

ا بحاجته اإىل متنّف�ٍس  حمط اهتمامه، وعندها �ست�سعر هي اأي�سً

من �سغوطات احلياة اليومّية من خالل خروجه مع الأ�سدقاء 

اأن  املفيد  من  اأنه  نف�سه،  الإطار  يف  يذكر  والآخ��ر.  احلني  بني 

اإىل  وقت  من  بالأهل  الزوجان  ي�ستعني 

اآخر للبقاء قلياًل مع الطفل، فيتمكنا 

عندئٍذ من اخلروج يف نزهة مًعا ولو لوقت 

وجتديد  اليومي  ال��روت��ني  لك�سر  ق�سري 

طاقتهما ون�ساطهما. 

�حلفاظ على �لرومان�سية ما بعد 

�لولدة

وما  الطفل  ولدة  اأن  فيه  �سك  ل  مما 

فيزيولوجية  ت��غ��ي��ريات  م��ن  يرافقها 

تراجع  اإىل  ت��وؤدي  امل���راأة،  ل��دى  ونف�سّية 

خالل  الزوجني.  بني  احلميمة  العالقة 

التعوي�س  بالزوجني  يفرت�س  الفرتة  هذه 

من  اجلن�سية  العالقة  يف  النق�س  عن 

يتمّثل  وال��ذي  العاطفي  الت�سال  خالل 

ويفرت�س  والقبل.  والعناق  الرقيق،  والغزل  املع�سول  الكالم  يف 

اأن  على  اليوم��ي  للتوا�س��ل  وقًتا  �سا  يخ�سّ اأن  ��ا  اأي�سً بهم��ا 

املن��زل  ب�س��وؤون  له��ا  اأم���وًرا ل عالق��ة  يتن��اول احلوار بينهما 

والطف��ل.

الزوجة  ان�سغال  نتيجة  اأنه  الإط��ار،  هذا  يف  بالذكر  اجلدير 

لذلك  ومرتوك.  مهمل  باأنه  الرجل  ي�سعر  قد  احلديث  باملولود 

يفرت�س باملراأة اأن ت�سعى �سيًئا ف�سيًئ��ا اإىل اإع��ادة الرومان�سّي��ة اإىل 

اأن تاأخ��ذ  عالقتهم��ا من خالل عدة خط��وات، من بينه��ا 

احلميم��ة،  عالقتهم��ا  يف  والآخ��ر  احلني  ب�ني  املب��ادرة  زم��ام 

حياته��ا.  يف  اأولوي��ة  زال  ما  باأن��ه  الرج��ل  ي�سع��ر  ذل��ك  لأن 

اخلارج��ي  مبظهره��ا  الهتم��ام  تعي��د  اأن  ��ا  اأي�سً عليه��ا 

لت�ستعي��د مظه��ر الأنث��ى اجلّذاب��ة بعد اأ�سابي��ع من الإهم��ال 

اعتم��اد  هن��ا  املفيد  من  يكون  وقد  ال��ولدة.  فرتة  تال  الذي 

عن�س��ر املفاجاأة حيث ميكنها اأن تغرّي يف اأ�سلوب لبا�سها اأو 

يعيد  مثري  عطٍر  ا�ستخدام  ميكنها  كما  �سعرها،  ت�سريحة 

اإليها �سحر الأيام اخلوايل الذي تراجع يف الأ�سهر ال�سابقة ل�سالح 

املراأة - الأم. 
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اإعداد: ماري �لأ�سقر

اإخت�صا�صية يف علم النف�س

تربية وطفولة

ذكاء طفلك يف �سن �لر�بعة

تنمو قدر�ت �لطفل تباًعا، ويف عمر �لأربع �سنو�ت 

يجب  قدر�ت  �ست  على  �لذكاء  �ختبار�ت  ترّكز 

�لعقلي  عمره  ليكون  لديه،  تبلورت  قد  تكون  �أن 

�لقدر�ت،  �لزمني. فما هي هذه  متو�فًقا مع عمره 

وكيف ن�ستطيع �ختبارها لدى �أطفالنا؟

�لتمييز و�لتفكري

ميكن  القدرة  هذه 

متييز  خالل  من  معرفتها 

والعر�س  الطول  الطفل 

اأمامه  فيو�سع  واحلجم، 

اأيهما  وي�ساأل:  قلمان،  مثاًل 

وقطعتان  واأنحف؟  اأرفع 

اأيهما  وي�ساأل:  احللوى،  من 

اأكر؟ من �ساأن هذه الأ�سئلة 

عن  �سورة  لنا  تكّون  اأن 

عند  والتفكري  التمييز  قوة 

الطفل ب�سكل عام.

متييز �لأ�سكال

هو اختبار متتحن فيه قوة 

الأ�سكال.  متييز  يف  الطفل 

اأ�سكال  عدة  تر�سم  مثاًل 

اأو  مثلثان  بينها  هند�سية 

حتديد  اإليه  ويطلب  دائرتان، 

الأ�سكال املت�سابهة وكذلك 

فيها  �سورة  عليه  تعر�س 

وبينها  احليوانات  من  عدد 

ح�سانان مثاًل، وي�ساأل الطفل 

عن ال�سكلني املتماثلني. 

�لقدر�ت �حل�سابية

هذه  يف  الطفل  ي�ستطيع 

خم�سة،  لغاية  يعّد  اأن  ال�سّن 

خم�س  اأمامه  يو�سع  مثاًل 

قطع من ال�سكر، في�ستطيع 

اأن يعّدها وي�سري اإليها.

�لقدرة على �لنقل

ير�سم للطفل �سكل ب�سيط 

اأو مربع، ويطلب  مثل مثلث 

منه اأن ير�سمه، مّرة نقاًل عن 

النموذج، ومّرة من دونه.

�لقدرة على فهم ما يطلب 

منه و�جلو�ب عليه

هذه  يف  الطفل  ي�ستطيع 

ذلك  ويعرف  يعّد  اأن  ال�سّن 

باملقدرة العقلية، تقول الوالدة 

عط�سى  اأنا  مثاًل،  للطفل 

املاء.  من  كوًبا  لها  فيح�سر 

فيفتح  حاّر  اجلّو  له:  تقول  اأو 

ت�سغيل  يحاول  اأو  ال�سباك 

البال  عن  يغرب  ول  املروحة. 

بني  كبرًيا  فرًقا  هناك  اأن 

عط�ساًنا  الطفل  يكون  اأن 

في�سرب اأو يطلب ماًء لنف�سه، 

لأمه  املاء  يح�سر  اأن  وبني 

احلالة  ففي  عط�سانة.  لأنها 

غري  الطفل  يكون  الأوىل 

حاجة  يلّبي  ولكنه  مدرك 

بيولوجية لديه. اأما يف احلالة 

مقدرته  يظهر  فاإّنه  الثانية، 

على الفهم وعلى ال�ستجابة 

ملا يطلب منه.

�ملقدرة على �حلفظ

هذه  يف  الطفل  ي�ستطيع 

اأرقام  اأربعة  يكرر  اأن  ال�سن 

تتلى عليه، واأن يكرر جملة 

مكّونة من ع�سر كلمات، 

من  مكّوًنا  اأمًرا  يلبي  واأن 

اإذهب  مثاًل،  اأجزاء،  ثالثة 

وامالأ كوب ماء واح�سره يل، 

واغ�سل  احلو�س  اإىل  اذهب  اأو 

يديك ون�سفهما.

313 العدد 363/362







�سدر دجاج: عدد 4.

طحني: ن�سف كوب.

مكعب مرقة الدجاج: عدد 1.

فطر معّلب: عدد 1.

خردل ديجون: ملعقتان كبريتان.

نعناع طازج: ح�سب الرغبة.

بقدون�س مفروم: ملعقة كبرية.

حبق جاف: ملعقة كبرية.

ملح وفلفل اأ�سود: ح�سب الرغبة.

�لتح�سري: • طريقة 
ُتطرق  ال��دج��اج،  تقطيع  ل��وح  على   -

�سدور الدجاج )بوا�سطة مطرقة خ�سبية( 

ال���5  م��ن  �سماكتها  ت��ق��رتب  ح��ت��ى 

�سنتيمرتات.

مع  الطحني  ميزج  جانبي،  وعاء  يف   -

امللح والفلفل الأ�سود واحلبق اجلاف، ثم 

تغّم�س قطع الدجاج يف املزيج ليغطيها 

جّيًدا من اجلانَبني.

- ي��ح��ّم��ى ال��زي��ت ال��ن��ب��ات��ي ع��ل��ى ن��ار 

اأن تكون املقالة غري  ل  متو�سطة )يف�سّ

 7 م��ّدة  الدجاج  قطع  وُتقلى  ل�سقة(، 

دقائق لكّل جهة.

من  كوب  ُيغلى  عينها،  املقالة  يف   -

املاء وُي�ساف اإليه مكّعب مرقة الدجاج، 

واخلردل،  امُل�سّفى  الفطر  اإليه  ُي�ساف  ثم 

على  وت��رتك  جّيًدا  املكونات  وحت��ّرك 

ي�سمك  حتى  اأو  دقائق  ثالث  ملّدة  النار 

املزيج.

التقدمي،  �سحن  يف  الدجاج  يو�سع   -

ن بالنعناع  وت�سكب فوقه ال�سل�سة وُيزيَّ

م. الأخ�سر والبقدون�س املفروم وُيقدَّ

�لدجاج �مل�سوي مع خردل 

ديجون و�حلبق و�لفطر

�لبندورة �سوربة 

• �ملكونات:
 �سل�سة البندورة: ليرت واحد.

 زيت زيتون: 3 مالعق كبرية.

ر ومهرو�س: ملعقة �سغرية.  ثوم مق�سّ

كزبرة طازجة مفرومة: ملعقة 

 �سغرية.

 ب�سل اأخ�سر مقّطع: ربع كوب.

 ن�ساء: ملعقة كبرية.

 حبق اأخ�سر: ورقتان.

 ماء: كوبان.

ملح: ح�سب الرغبة.

�لتح�سري: • طريقة 
اإليه  وُي�ساف  النار  الزيت على  ُيحّمى   -

حتى  وُيقّلب  املقّطع  الأخ�سر  الب�سل 

ين�سج.

يف  ال��ب��ودرة  الن�ساء  ملعقة  ب  ُت���ذوَّ  -

مع  ُت�ساف  ال��ب��ارد،  امل��اء  م��ن  ك��وَب��ني 

البندورة املطحونة الثوم وامللح والكزبرة 

الأخ�سر،  الب�سل  اإىل  املفرومة  اخل�سراء 

ك امل��ك��ون��ات وت��رتك مل��ّدة ع�سر  حُت���رَّ

طة. دقائق على نار متو�سّ

�سحن  يف  البندورة  �سوربة  ُت�سَكب   -

املفروم  بالبقدون�س  ��ن  وُت��زيَّ التقدمي، 

م. وُتقدَّ

اأطايب 

اإعداد:ال�سيف

ليال �سقر �لفحل

• ال�سيف ري�سار خمت�س
يف الأطباق الفرن�سية والعاملية

الأطايب من 

خمتلف مطابخ 

العامل على �سفحات 

»اجلي�س«

هو�ة �ملائدة 

�لأنيقة مدعوون 

�إىل جتربة �أ�سناف 

مميزة مع �ل�سيف

ري�سار �خلوري
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كرو��سان بالقرفة

• �ملكونات:
 طحني: 200 غرام.

 ن�ساء بودرة: ربع كوب.

 �سكر بودرة: كوب وربع.

زبدة طرّية: 6 مالعق 

 كبرية.

زيت نباتي: ملعقتان 

 كبريتان.

 حليب بودرة: ملعقتان كبريتان.

 فانيال �سائلة: ملعقة �سغرية ون�سف.

 قرفة مطحونة: ن�سف ملعقة �سغرية.

ة. ملح: ر�سّ

�لتح�سري: • طريقة 
الن�ساء  مع  الطحني  كمّية  مُت��زج   -

ا يف وعاء وترتك جانًبا. البودرة وامللح يدويًّ

- يف اخلاّلط الكهربائي، ُت�سرب الزبدة 

طة مع كوب  الطرية على �سرعة متو�سّ

اإليها  ُي�ساف  ثم  ال��ب��ودرة،  ال�سّكر  من 

الزيت النباتي واحلليب البودرة والفانيال 

ُي�ساف  ال�سائلة وترتك ملّدة دقيقَتني، ثم 

البودرة  والن�ساء  الطحني  مزيج  اإليها 

املطحونة وترتك  القرفة  ثّم  وامللح، ومن 

اإ�سافية حتى يتجان�س  ملّدة ثالث دقائق 

املزيج.

وتو�سع  اخلاّلط،  العجينة من  ترفع   -

من  ُتخرج  ثم  دقيقة  ل�30  د  وُترَّ وعاء  يف 

اأ�سكال الكروا�سان  وُت�سنع منها  الّراد 

ويف  الرغبة(.  ح�سب  �سغرية  اأو  )كبرية 

ُت�سوى  مئوّية  درج��ة   180 ح��رارت��ه  ف��رن 

ي�سقّر  حتى  دقيقة   15 ملّدة  احلّبات  هذه 

وُت��َرد،  الفرن  من  ُتخرج  ثم  وجهها، 

م. لرَت�ّس بعدها بال�سّكر البودرة وُتقدَّ

الناعمة  القرفة  ا�ستبدال  ميكن   -

املكونات  من  بالعديد  الو�سفة  هذه  يف 

الناعم  كاليان�سون  لها  نف�سّ ال��ت��ي 

)املطحون(، عجينة اللوز، املربيات على 

اأنواعها، ال�سوكول...

متّبل �لكو�سا

• �ملكونات:
 كو�سا: عدد 3.

 طحينة: ن�سف كوب.

 لبنة: ن�سف كوب.

 ثوم: ف�ّس واحد.

 ع�سري حام�س: ربع كوب.

 ملح وفلفل اأ�سود: ح�سب الرغبة.

زيت زيتون: ح�سب الرغبة.

�لتح�سري: • طريقة 
اإىل  املقّطعة  الكو�سا  حّبات  تطهى   -

�سرحات يف مقالة مع قليل من الزيت، 

ثم  تن�سج  حتى   grill�ال على  ُت�سوى  اأو 

ُتهر�س  حتى  الطعام  ر  حم�سّ يف  ُت�سرب 

جّيًدا.

وف�ّس  والطحينة  اللبنة  اإليها  ُي�ساف   -

والفلفل  وامللح  احلام�س  وع�سري  الثوم 

الأ�سود، ثم ُت�سرب جمّدًدا حتى يتجان�س 

اخلليط.

�سحن  يف  الكو�سا  متّبل  ُي�سَكب   -

التقدمي وُي�سكب قليل من زيت الزيتون 

م. فوقه وُيقدَّ

ن�صيحة

ال�صيف

ق�سور  با�ستخدام  املنازل  رّبات  اخلوري  ري�سارد  ال�سيف  ين�سح 

الليمون واحلام�س يف الأماكن التي ميكن اأن تتكّون فيها 

اأكيا�س  قعر  يف  مثاًل  الق�سور  هذه  فتو�سع  الكريهة.  الروائح 

�ساّلت املهمالت.

نوع من اخل�سار 

ب��الأم��الح،  غني 

وال��ف��ي��ت��ام��ي��ن��ات 

 C  وم����ن����ه����ا ال����ف����ي����ت����ام����ني

امل����رّك����ب،   B وال���ف���ي���ت���ام���ني 

وامل����ع����ادن، ك��ال��ك��ال�����س��ي��وم 

والفولت  والبوتا�سيوم  والفو�سفور 

وال��ب��ي��ت��اك��اروت��ني )ال��ت��ي ُت��َع��ّد 

الأك�سدة  م�سادات  اأك��ر  من 

ال�سروري  واملاغنيزيوم  فعالّية(، 

لنقبا�س الع�سالت.

ن�سب  على  الكو�سا  حت��ت��وي 

ك��ب��رية م��ن امل���اء وق��ل��ي��ل من 

م�سدر  وهي  احلرارّية،  ال�سعرات 

تقليل  يف  ي�ساعد  بالألياف  غني 

ال��دم  يف  الكولي�سرتول  ن�سبة 

ال�سرايني،  ت�سّلب  خطر  واإب��ع��اد 

ويف املحافظة على �سّحة القولون 

وهي  الأم��ع��اء،  حركة  وحت�سني 

تعمل  اإذ  ال�سكري  ملر�سى  مفيدة 

يف  ال�سكر  م�ستوى  تنظيم  على 

الدم.

حت��اف��ظ ال��ك��و���س��ا ك��ذل��ك 

والرو�ستات  العني  �سّحة  على 

وُيذّكر  املفا�سل،  التهاب  وتبعد 

هذا  بقدرة  دائًما  الخت�سا�سّيون 

تثبيت  على  اخل�سار  من  النوع 

الب�سرة  وترطيب  اجل�سم،  وزن 

ومكافحة ال�سيخوخة.

الكو�صا
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اإعداد:
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

�ل�سم:......................................................................................................................................     �لهاتف:...............................................................................

�لعنو�ن:........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  �ملتقاطعة  �لكلمات  م�سابقة 

»�جلي�س« لقر�ئها وتخ�س�س للفائزين فيها 

جو�ئز مالية قيمتها �ربعماية �لف لرية 

لبنانية، توزع بو��سطة �لقرعة على �ربعة 

فائزين.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من �ملجلة، 
ويكتب �حلل بخط و��سح د�خل �ملربعات وتر�سل 

�ل�سفحة بكاملها مع �حلل.

�لتايل: قيادة �جلي�س  �لعنو�ن  • تر�سل �حللول �ىل 
- �لريزة - مديرية �لتوجيه - جملة »�جلي�س« 

-  »م�سابقة �لكلمات �ملتقاطعة«.

باليد يف  • با�ستطاعة �مل�سرتك ت�سليم �مل�سابقة 
ثكن �جلي�س يف جميع �ملناطق.

• �آخر موعد لقبول �حللول 25 �أيلول 2015.
�لعدد �ملقبل. �لنتائج يف  • تعلن  ة
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1� رئي�س اأمريكي راحل نال نوبل، من الفواكه.

ملمثل  الثاين  ال�سم  اىل،  اأ�سّوب  �سّق،  �سرت،   �2

اأمريكي تويف 2004.

3� رحالة انكليزي، منا�س، ر�سام عاملي راحل.

4� للمعية، علمتم وحتققتم الأمر، مغنية وممثلة اأمريكية.

5� للمنادى، اأ�سرع الرجل، مدينة بلجيكية، برية.

6� دولة اآ�سيوية، لقب ال�ساعر اأبو العالء املعري، للتذمر.

7� اآخر النهار اىل احمرار ال�سم�س، اأدبغ اجللد، يلب�س يف ال�سبع.

8� ملك فار�سي تّوج وهو يف بطن اأمه، ياب�سة، مدينة م�سرية،، 

مقبل.

9� راحة اليد، مدينة ايرانية، مرفاأ ليبي، �سبيه، يخ�سني.

غالم،  طرب،  اآلة   ،1910 تويف  فرن�سي  لكاتب  الثاين  ال�سم   �10

�سيارات، كّف  ماركة 

وامتنع عّما.

11� اأ�ساء الرق، ال�سم الثاين 

لرئي�س ليبريي راحل، دعي، اغتنم الفر�سة، خ�سب.

12� عا�سمة عربية، اأحد اأ�سغري املرء، رجع اىل.

13� عملة اليابان، داوى، ممثل م�سري تويف 1998.

14� دولة اآ�سيوية، �سمري مت�سل، قر�س موؤج��ل، جتته��د يف الأم��ر.

15� دولة اآ�سيوية، عا�سمة اأوروبية، للنهي.

16� اظهاره بال�سر، دولة وجزيرة يف املتو�سط، يف ال�سمك، �سّنور.

ق�سر  �سبي،  امل�سي، عهد،  اأ�سرع يف  وعاقبته،  الأمر  17� منتهى 

وك�سط.

1997، جزيرة يف  العام  يف  تويف  م�سري  وزير خارجي�ة  ق�مح،   �18

غرب فرن�سا.

19� اأحد ال�سهور، ماآدب طعام عامرة، خمرج فرن�سي راحل اأطلق 

�سهرة بريجيت باردو.

مغن  اجلنوب،  يف  بلدة   �20

ظهر،   ،1980 ول���د  ل��ب��ن��اين 

�سارع يف بريوت.

  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  تسلية  

الف�ن��ان  واأحل��ان  ك��لم��ات  من  اأغ��ني��ة   �1

زكي نا�سيف، مط��رب��ة غنّ��ت ه��ذه الأغ�نية.

2� مطرب غّنى يا ابني بالدك قلبك اعطيها، دولة افريقية.

3� ا�سبارة، قطع، نقفل، عنكبوت، ك�سر ال�سيء.

4� مطار يف فيجي، حفظنا و�ساننا، بكى، حاجة.

مطربة،  �سقيق  راحل  م�سري  ملحن  العي�س،  ورغد  ات�سع   �5

جريء.

6� فزعة القلب، جمعوا و�سّموا ال�سيء.

7� م�سرحية لوليم �سك�سبري، عائلة.

8� عاجلتهم، اأعطيناهم ال�سيء باليد، �سنة

9� ح�سن وا�سراق، يجب على، قنط.

10� نعام، مدينة يابانية كانت العا�سمة، اأرق، حرف جزم.

11� منحت، اّدعى، نوتة مو�سيقية، دار وجال حول.

12� يجري يف العروق، �سّر، عا�سمة اأرمينيا، بلدة يف ال�سمال.

13� رخو بلغة اأجنبية.

14� مطربة لبنانية راحلة وابنتها املطربة املعتزلة، يقطع.

15� م�سيف لبناين، بحر، من اأع�ساء اجل�سم.

16� نعلو ونرتفع، جلد احلية الذي ت�سلخه، نفخ منخره غيظا، 

يلحقونها.

17� لال�ستفهام، يعاونه.

18� ال�سم الثاين ملغن كندي من اأ�سل لبناين، لعلع الر�سا�س، 

مطربة �سعودية، ق�سد املكان.

19� حائط، نوتة مو�سيقية.

20� ثالث دول عربية.

21� ال�سم الثاين ملطرب �سوري، مدينة ايطالية، �سكان املناطق 

القطبية يف اأمريكا ال�سمالية.

�أفقًيا:

عمودًيا:

�ل�ف�ائ�زون�ل�ف�ائ�زون

حل �لعدد �ل�سابق

• �ملعاون حبيب حب�سي
فوج التدخل الأول.

• �لرقيب حممد غازي
لواء امل�ساة الثاين ع�سر.

• �لعريف وليد �لعماطوري
لواء امل�ساة االتا�سع.

�لفغايل • كري�ستيل 
نيو �سهيلة.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

شش يي جج لل اا يي نن اا ثث لل اا ةة يي عع فف دد مم لل اا 1

هه دد اا لل يي مم اا مم نن رر وو رر وو مم نن اا جج 2

كك فف بب خخ تت وو نن دد اا لل نن زز نن 3

نن وو عع بب اا تت يي اا هه نن وو رر بب عع تت لل دد 4

تت رر اا دد وو مم اا دد رر بب نن كك شش 5

رر وو رر سس رر اا تت يي مم تت 6

بب كك رر يي رر يي لل اا 7

رر اا لل نن يي 8

يي رر وو خخ لل اا مم يي لل سس دد يي شش رر رر اا مم نن سس 9

مم يي دد اا مم اا يي لل وو اا بب وو رر اا 10

نن يي سس هه يي دد تت رر نن مم اا دد قق مم سس نن 11

يي نن اا تت بب لل اا نن هه سس بب دد اا وو سس 12

سس يي لل اا مم لل اا كك اا عع حح لل رر لل 13

اا رر سس يي وو سس اا يي يي كك لل يي لل غغ فف 14

اا اا وو سس نن لل دد مم دد هه سس اا 15

لل اا بب رر هه اا مم يي كك دد 16

كك لل عع نن وو سس يي رر اا هه مم يي لل وو 17

رر اا عع شش لل اا تت يي بب قق لل سس تت مم لل اا يي رر 18

سس مم شش لل اا دد اا مم تت عع اا لل اا ء اا مم 19

وو يي رر اا زز وو رر رر سس اا مم وو هه اا لل كك وو اا 20

فف رر لل مم اا كك ةة حح يي دد مم اا تت سس دد نن بب 21
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• فرن�سو� هينيبيك:
 مهند�س معماري 

ومقاول فرن�سي )1842 

� 1921(. اأول من �سّيد 

الرت�سانة امل�سلحة، 

وبناية بال�سمنت 

امل�سلح وذلك يف 

باري�س عام 1892. 

•بييرتو بريوجينو: 
م�سّور ايطايل )1445 � 

1523(. اأحد معلمي 

رافائيل. امتاز بر�ساقة 

ولطف ر�سومه وح�سن 

التنا�سب فيها. 

• �أوجني بوردون: 
مهند�س فرن�سي 

 .)1884  � 1808 (

اكت�سف مقيا�س 

الغازات املعدنية، 

ومقيا�سا لل�سغط عام 

1847 عرف با�سمه.

اأرزة

اح�سان

امتحان

ال�سويد

املجر

اأملانيا

الدامنارك

باري�س

بوردو

بوخار�ست

بنزين

تنزانيا

تودد

متارين

تنورين

متا�سيح

جبلة

جندل

جميل

حزب

حوائج

حديقة

خرة

خروف

دبلن

دردار

ديوجني

ديكارت

ذهب

رودان

زامبيز

زيوت

�سقراط

�سوي�سرا

�سهامة

�س�س

�سرايني

�سحيفة

�سيوف

ظهرية

عز

عكار

ق�سم

لبنان

مو�سكو

نغم

هايدن

وقاية

وقت

واجب

و�سيم.

قامو�س �سغري

�حلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

 ا ل م ا ن ي ا ن د ة ت ا ر ز ة

 ت ن ي ي ا ر ش ي ي ي و ز ع ن ر

 و ر ص ح ي ف ة ر و ا د غ ا ج ا

 ك ل ا ظ ت ق و و ج ق د ح ذ ن د

 ر ت ب ك ه ة ت ن ي و ت ه ا د ر

 ا س ا ن ي ي م ت ن م ب ص ش ل د

 م ر ح ق ا د ر ا ا ن ي ر ا م ت
 ن ا س س ي ن ح ة ه س و ي س ر ا

 ا خ ا م ن و ب ز ح ش و د ر و ب

 د و ن د ا خ ر د م ح ي س ا م ت

 ل ب ي ء ب ج ي ط ا ر ق س ن ر ن

 ا ا ج ر م و ن ل ب د و ا غ ا ا

 ه ن ة ل س ب ا ر ي س ج ك م ك د

 ت ي ا ل ج ب ل ة و ف ض م س ع و
 و ز ا ز ا م ب ي ز س و ي ي و ر

 ي ن ل ت ن ز ا ن ي ا ي ر و ل م

 ز ب ح د ي ق ة ب ج ا و م خ ف ا
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هل تريد اأن 

تكت�سف  ما 

هو خمباأ يف 

داخل ال�سورة؟

ما عليك 

اإّل اأن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�سطها، على 

اأن تكون  

امل�سافة قريبة 

جًدا، ثم حاول 

بعد ثوان اأن 

تبعد ال�سورة 

تدريًجا، 

حماوًل اأن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تتو�سل اىل 

روؤية الأ�سكال 

الثالثية 

الأبعاد التي 

�ستظهر 

اأمامك. 
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الدفاع  ا حمرتًفا يف  اللبناين وبكّل ما للكلمة من معنى جي�سً اأ�سبح اجلي�س  لقد 

عن وطنه، يف مواجهة الأخطار اجل�سيمة التي تتهدده. واأداوؤه يف ذلك هو اأداء اجليو�س 

الكبرية يف الدول املتطّورة، اإذا ما اأخذنا بالعتبار الفارق الكبري مل�سلحة هذه اجليو�س، 

القامو�س  والكالم يف  وو�سوح،  بثقة  القيادة  اأعلنته  ما  وت�سليًحا. هذا  عديًدا وجتهيًزا 

الع�سكري قليل، يف كّل حرف من حروفه عرة، وخلف كّل معنى من معانيه دللة 

تثبت، واإيحاء ي�سري.

والتح�سري  التدريب  اأّننا كّنا يف ما �سبق، يف مرحلة  الق�سد من الحرتاف هنا،  لي�س 

لها  نت�سّدى  التي  الأعباء  اأّن  الق�سد  اإمنا  والنتظار،  التجربة  طور  يف  رماة  ول  والإعداد، 

�سالمة  من  العوا�سف،  مهّب  يف  برّمته  الوطن  م�سري  بات  بحيث  كبرًيا،  حًدا  بلغت 

�سهادة  ذلك  على  التغّلب  يف  وبات  ميثاقه،  ثبات  اإىل  مواطنيه  اأمان  اإىل  موؤ�س�ساته 

باليد  يحتفظ  الأوىل،  ن�ساأته  ومنذ  اجلي�س  اإّن  نف�سها.  عن  بنف�سها  حتكي  كبرية 

على الّزناد، وباخلوذة فوق الراأ�س، وبال�سّمادة يف اجليب، لوقف النزف الطارئ يف اجل�سد 

الإ�سرائيلي  الوطن مًعا، وعلى وجه اخل�سو�س منذ ظهور الكيان  الفردي، ويف هيكل 

بالتعدي عند احلدود،  الذي مل يكتِف  الكيان  البالد، ذلك  الغا�سب يف جوار جنوب 

وا�ستخدمها  اإّل  فر�سة  يوّفر  ومل  ق�سرية،  غري  لفرتة  اأر�سنا  من  غالية  اأجزاء  احتّل  اإمّنا 

للتدخل يف �سوؤون الوطن. وقد اأ�سيف اإىل ذلك الكيان العدّو، عدّو جديد هو الإرهاب، 

واإجرام ل مثيل له، وقد زاد يف خطره  واأفكار متطّرفة  باأ�سلحة متطورة  ا  اأي�سً اأتى  الذي 

اأو  ب�سكل  اأو�ساعنا  يف  توؤّثر  والتي  املتفّجرة،  القليمية  الظروف  من  الق�سوى  ا�ستفادته 

باآخر.

النهيار  عن  بعيًدا  الوطن  واإبقاء  وانت�سار،  بنجاح  جمتمعة،  الأم��ور  هذه  مواجهة 

�سليمة  الوطنية  الوحدة  على  واحلفاظ  وي�ساع،  يحكى  ما  كّل  من  الرغم  على 

ما  هي  وال�ست�سهاد،  وال��دم  بالعرق  والفتنة  التفرقة  خمططات  واإف�سال  معافاة، 

هو  والمتحان  والقا�سية،  العديدة  التجارب  يف  هو  والرهان  اجلي�س،  احرتافية  تثبت 

اإىل  بالعودة  للما�سي  ن�سمح  اأن  اجلائز  غري  من  اأّنه  فهي  اخلال�سة  اأّما  ال�ساحات،  يف 

اأبنائنا. اأ�سابع  من  يقرتب  ندعه  ولن  اأهلنا،  وتلّم�سها  ناره،  تلّم�سنا  لقد   الظهور، 

لقد �سقطنا يف تلك التجربة املحرقة منذ وقت غري بعيد، حني �سربت املعارك الّداخلية 

ب. بالدنا، اأّما اليوم، فلن ن�ستعيد املجرَّ

�لعميد علي قان�سو

مدير التوجيه

�سهادة �حرت�ف

عبارة
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