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جولة القائد 12

يف جولة تفّقد خاللها قاعدتي بريوت والقليعات اجلويتني، 

التي رافقت ما جرى خالل عملية  اأن الظروف  القائد  اأّكد 

ت�صّلم الع�صكريني الأ�صرى، لن توؤّثر اإطالًقا على قرار اجلي�ش 

على  الإرهابية  للتنظيمات  الت�صّدي  موا�صلة  يف  احلازم 

احلدود ال�صرقية، و�صوًل اإىل التحرير الكامل لهذه املنطقة.

ال�صراي  اإىل  املوكب من جرود عر�صال و�صوًل  انطالق  بني 

حولهم،  اللبنانيني  واحت�صاد  الأهل  لهفة  وبني  احلكومي، 

 16 حترير  فرحة  اجلاري  ال�صهر  من  الأول  يف  لبنان  عا�ش 

قريًبا  امل�صهد  يتكّرر  اأن  والأمل  الأ�صر.  قب�صة  من  ع�صكرًيا 

ويتحّرر الباقون...

جان  العماد  اجلي�ش  قائد  وّجه  ال�صتقالل،  عيد  مبنا�صبة 

وقد   .163 الرقم  اليوم«  »اأم��ر  الع�صكريني  اإىل  قهوجي 

جمدًدا،  اإليكم  اللبنانيون  »ي�صخ�ش  بالقول:  فيه  خاطبهم 

والإنقاذ.  باخلال�ش  ثقتهم  وحمط  الوطنية،  للقيم  ا  حرا�صً

فارفعوا روؤو�صكم لأنكم اأبناء ال�صرف والت�صحية والوفاء«.
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اإ�ستقباالت 

الوزير
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ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل، يف مكتبه 

واّطلع منه على  العماد جان قهوجي،  الوزارة قائد اجلي�ش  يف 

موا�سيع  عّدة  معه  عر�ش  كما  البالد،  يف  الأمنية  الأو�ساع 

تتعّلق بعمل املوؤ�س�سة الع�سكرية واحتياجاتها. 

اجلي�ش  يّتخذها  التي  والجراءات  التدابري  عل  دولته  اأثنى  وقد 

وعلى جهوزيته الدائمة.

وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل �صفراء

ا�ستقبل نائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ 

رئا�سة  باأعمال  القائمة  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري 

زيارة  يف   Christina Lassen ال�سيدة  الأوروب��ي  الحت��اد  بعثة 

بروتوكولية للتعارف.

جرى البحث خالل اللقاء يف و�سع اجلي�ش اللبناين وجهوزيته 

التي  والأ�سلحة  املعدات  لبع�ش  حاجته  اإىل  اإ�سافة  وقدراته، 

متّكنه من �سّد الهجمات الإرهابية التكفريية، واحلوؤول دون 

اأي خرق. ويف ختامه قالت ال�سفرية ل�سن: »نحن معجبون باأداء 

اجلي�ش اللبناين، ل �سّيما يف جمال حفظ الأمن على احلدود. 

هذه  يف  ج��ًدا  كبرية  حتّديات  يواجه  لبنان  اأّن  نعلم  ونحن 

القائمة 

باأعمال 

رئا�سة بعثة 

االحتاد 

االأوروبي

�سفرية 

قرب�ص

�سفري 

جمهورية 

اأملانيا 

االحتادية

املرحلة. والحتاد الأوروبي يبذل ق�سارى جهده مل�ساعدة اجلي�ش، 

ويعمل على تنفيذ م�ساريع بهدف تعزيز التعاون«.

 Christina ال�سيدة  قرب�ش  �سفرية  مقبل،  الوزير  وا�ستقبل 

Rafti، وبحث معها يف العالقات الثنائية، ل �سّيما على �سعيد 
الوزير  �سكر  وقد  اللبناين.  اجلي�ش  ودعم  الع�سكري  التعاون 

مقبل ال�سفرية Rafti على امل�ساعدات التي تقّدمها دولة قرب�ش 

للجي�ش اللبناين، وكان اآخرها الدفعة الثانية من الهبة التي 

ت�سّلمها اجلي�ش يف نهاية �سهر ت�سرين الأول املن�سرم.

اللبناين  اجلي�ش  »دعم  اأن   Rafti ال�سفرية  اعتربت  بدورها، 

وتعزيز عالقة التعاون بني البلدين من اأولويات دولة قرب�ش«.

كذلك، ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني، �سفري جمهورية اأملانيا 

الع�سكري  امللحق  يرافقه   ،Martin Hoth ال�سيد  الحتادية 

الراهنة  لالأو�ساع  عر�ش  اللقاء،  خالل  جرى  وقد  ال�سفارة.  يف 

حول  املباحثات  ترّكزت  ثم  واإقليمًيا،  حمّلًيا  عام  ب�سكل 

من  واإيوائهم  ا�ستيعابهم  على  يرّتب  وما  النازحني  مو�سوع 

اأعباء ل طاقة للبنان على حتّملها. كما تطّرق البحث اإىل 

مو�سوع الإرهاب، وما يتهدد لبنان من جّراء حماولة الإرهابيني 

الت�سّلل عرب احلدود، اأو التخطيط لتفجريات يف الداخل.

واإثر اللقاء اأعرب ال�سيد Hoth عن تقديره اجلي�ش اللبناين، 

والأداء املمّيز الذي ي�سّطلع به يف جمال حفظ الأمن وال�ستقرار 

وزير الدفاع الوطني وقائد اجلي�ش يبحثان يف الأو�صاع الأمنية



على احلدود اللبنانية، موؤّكًدا التزام اأملانيا الحتادية احلفاظ 

جمال  يف  لبنان  مع  والتن�سيق  التعاون  م�ستويات  اأعلى  على 

الدفاع.

كذلك، اجتمع الوزير مقبل بقائد قوات الأمم املّتحدة املوؤقتة 

من  وعدد  ع�سكري  وفد  يرافقه  بورتولنو،  لوت�سيانو  اجلرنال 
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جمل�ش  رئي�ش  نائب  زار 

الوزراء وزير الدفاع الوطني 

الأ�ستاذ �سمري مقبل، رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان 

يف مكتبه يف الريزة، وبحث معه يف اأو�ساع املوؤ�س�سة الع�سكرية 

واحتياجاتها املختلفة.

اأعقب اللقاء جولة يف غرفة عمليات القيادة، اطلع خاللها 

ال�سرقية،  احل��دود  على  الو�سع  ت��ط��ّورات  على  مقبل  الوزير 

والإجراءات الدفاعية التي تنّفذها وحدات اجلي�ش يف مواجهة 

التي  الأمنية  املهمات  اإىل  بالإ�سافة  الإرهابية،  التنظيمات 

تقوم بها تلك الوحدات يف خمتلف املناطق اللبنانية.

املخابرات  مدير  مع  عقده  بلقاء  اجلولة  مقبل  الوزير  وختم 

العميد اإدمون فا�سل.

اجلرنال 

م�ساعديه، حيث جرى عر�ش للو�سع الأمني يف لبنان واملنطقة. بورتوالنو

وقد اأطلع اجلرنال بورتولنو الوزير مقبل على الو�سع القائم يف 

نطاق عمل قوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان. كما قّدم له 

التعازي بال�سحايا الذين �سقطوا نتيجة العتداء الإرهابي الذي 

تعّر�ست له منطقة برج الرباجنة.

وقال بورتولنو: »اأوّد اأن اأعرب للجي�ش اللبناين ولأهل منطقة 

امتناين  عن  احلكومّيني  وللممّثلني  الدين  ولرجال  اجلنوب 

امل�ستقبل  يف  تبقى  اأن  وناأمل  تعاون،  من  يبدونه  ملا  واحرامي 

ال�سرق  يف  بل  فح�سب،  لبنان  يف  لي�ش  هدوًءا،  الأكرث  املنطقة 

ا«. الأو�سط اأي�سً

... ويجتمع 

برئي�ش الأركان 

ومدير املخابرات

ويتفّقد غرفة 

القيادة عمليات 

الوزير مقبل يف معر�ش دبي للطريان

زار وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل دبي على راأ�ش وفد 

اإليه حاكم دبي �سمو  ع�سكري، ملّبًيا دعوة ر�سمية وجهها 

الأمري را�سد بن اآل مكتوم، حل�سور معر�ش الطريان الذي اأقيم 

مطلع �سهر ت�سرين الثاين.

اآل  بن  را�سد  الأمري  �سمو  مقبل  الوزير  التقى  الزيارة،  وخالل 

الدفاع امل�ساركني ماأدبة  وزراء  اأقام على �سرف  الذي  مكتوم، 

غداء.

على  ع�ساء  ماأدبة  منري  �سامي  العام  القن�سل  اأقام  كذلك 

�سرف الوزير مقبل والوفد املرافق.

مقبل  الوزير  زار  حيث  ظبي،  اأبو  يف  كانت  التالية،  املحطة 

ا�ستقباله  يف  كان  حيث  اليا�ش  مار  كني�سة  املرافق،  والوفد 

ال�سفارة  مقر  يف  �سرفه  على  اأومل  ال��ذي  �سعد  ح�سن  ال�سفري 

اللبنانية.





اإ�ستقباالت 

القائد
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قائد اجلي�ش 

ي�صتقبل �صفراء

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

الريزة، �سفري اإيطاليا ال�سيد Massimo Marotti يرافقه امللحق 

الع�سكري العميد Pietro Luigi Monteduro، وعر�ش معه 

الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.

ويف ح�سور �سفري اأو�سراليا ال�سيد Glenn Miles، ا�ستقبل قائد 

 Miles ال�سيد  الإرهاب  ملكافحة  الأو�سرايل  املبعوث  اجلي�ش 

جهود  البحث  وتناول  مرافق.  وفد  راأ���ش  على   Hermitage

اجلي�ش يف مكافحة الإرهاب، و�سبل التعاون يف هذا املجال. 

 Çagatay كما التقى العماد قهوجي ال�سفري الركي ال�سيد

اجلديدة،  م�سوؤولياته  توّليه  مبنا�سبة  تعارف  زيارة  يف   Erciyes
وجرى البحث يف التطّورات الراهنة.

ال�سفري 

االإيطايل 

وامللحق 

الع�سكري

�سفري 

اأو�سرتاليا 

على راأ�ص 

وفد

ال�سفري 

الرتكي

نائب م�ساعد وزير اخلارجية االأمريكي

ل�سوؤون االأمن القومي 

.. ووفد من جلان ال�سوؤون اخلارجية 

يف الكونغر�ص االأمريكي

... واملمّثلة ال�صخ�صية لالأمني العام 

لالأمم املتحدة 

ا�ستقبل العماد قهوجي، يف مكتبه يف الريزة، 

املتحدة  لالأمم  العام  لالأمني  ال�سخ�سية  املمّثلة 

الأو�ساع  معها  وعر�ش   ،Cigrid Kaag ال�سيدة 

يف لبنان واملنطقة.

... ووفدين 

اأمريكيني

ا�ستقبل قائد اجلي�ش 

وزي��ر  م�ساعد  ن��ائ��ب 

الأمريكي  اخلارجية 

القومي  الأمن  ل�سوؤون 

 Gregory ال�����س��ي��د 

ع��ل��ى   Kausner
راأ������ش وف���د م��راف��ق، 

اآخ��ر من جلان  ووف��دًا 

ال�����س��وؤون اخل��ارج��ي��ة 

ال���ك���ون���غ���ر����ش  يف 

ح�سور  يف  الأمريكي، 

الأم��ريك��ي  ال�سفري 

 David ال�سابق ال�سيد

خالل  وج��رى   .Hale
يف  البحث  اللقاءين 

ويف  العامة  الأو���س��اع 

ع���الق���ات ال��ت��ع��اون 

الع�سكري بني جي�سي 

البلدين.
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القائد
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... وقائد القوات 

اخلا�صة الربيطانية

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، قائد القوات اخلا�سة الربيطانية 

وبحث  مرافق.  وف��د  راأ���ش  على   James Chiswell اجل��رنال 

وبرنامج  البلدين،  التعاون بني جي�سي  املجتمعون يف عالقات 

يف  خ�سو�سًا  اللبناين،  للجي�ش  املقّدمة  الربيطانية  امل�ساعدات 

جمايل التدريب والتجهيزات اخلا�سة مبراقبة احلدود ال�سرقية 

وال�سمالية.

... ونّوابًا

جمل�ش  رئي�ش  نائب  ال�سادة:  النّواب  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

حممد  حبي�ش،  ه��ادي  ال��ق��ادري،  زي��اد  مكاري،  فريد  النواب 

كبارة، قا�سم عبد العزيز، اأحمد فتفت ون�سال طعمه، وبحث 

ا�ستقبل  كما  امل�ستجدات.  واآخ��ر  العامة  الأو�ساع  يف  معهم 

النائب ال�سابق م�سباح الأحدب.

نائب رئي�ص جمل�ص النواب فريد مكاري

النائب هادي حبي�ص

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب زياد القادري

النائب حممد كبارة
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النائب ال�سابق م�سباح االأحدب النائب ن�سال طعمه

النائب اأحمد فتفت

... ووزير الزراعة

�سهّيب  اأكرم  النائب  الزراعة  وزير  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

وبحث معه �سوؤوًنا عامة.

... واأمني عام املجل�ش الأعلى اللبناين ال�صوري

اللبناين  الأعلى  املجل�ش  عام  اأم��ني  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

على  الأو�ساع  يف  معه  وبحث  خ��وري،  ن�سري  الأ�ستاذ  ال�سوري 

احلدود اللبنانية – ال�سورية.



... وقا�صي التحقيق الع�صكري الأول

ا�ستقبل العماد قائد اجلي�ش، قا�سي التحقيق الع�سكري الأول 

ريا�ش اأبو غيدا وناق�ش معه �سوؤونًا ق�سائية.

... ورئي�ش جمعّية ال�صناعيني 

املهند�ش  ال�سناعيني  جمعّية  رئي�ش  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

التعاون بني اجلي�ش  ا�ستعر�ش معه جمالت  الذي  افرام  نعمت 

واجلمعّية.

... وال�صيد جان خ�صري

ا�ستقبل قائد اجلي�ش، يف مكتبه يف الريزة، ال�سيد جان خ�سري 

مع وفد اأو�سرايل عرّب عن دعمه املوؤ�س�سة الع�سكرية وافتخاره 

باإجنازاتها.

... ومدير عام ورئي�ش جمل�ش اإدارة تلفزيون لبنان

اإدارة  جمل�ش  ورئي�ش  ع��ام  مدير  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

تلفزيون لبنان ال�سيد طالل مقد�سي.

... ووفدًا من نقابة ال�صحافة 

عوين  الأ���س��ت��اذ  ال�سحافة  نقيب  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

الكعكي على راأ�ش وفد من النقابة، بحث معه يف التطّورات 

الراهنة يف البالد. وقد و�سع العماد قهوجي اأع�ساء الوفد ب�سورة 

املهّمات املختلفة التي ينّفذها اجلي�ش.

احلدود  لالإرهاب على  اجلي�ش  بت�سّدي  الوفد  نّوه  من جهته، 

وخلالياه التخريبية يف الداخل، وباجلهود التي يبذلها للحفاظ 

على م�سرية الأمن وال�ستقرار.

اإ�ستقباالت 

القائد

العدد 10366





جولة القائد
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بريوت  قاعدتي  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  تفّقد 

والقليعات اجلويتني، حيث جال يف اأق�سامهما واّطلع على �سري 

واأعطى  والع�سكريني،  ال�سباط  اإىل  ثم اجتمع  العمل فيهما، 

توجيهاته.

رفاقهم  بع�ش  بتحرير  الع�سكريني  قهوجي  العماد  هّناأ  وقد 

من التنظيمات الإرهابية، وتوّجه بال�سكر اإىل كل اجلهات 

والأ�سخا�ش الذين �ساهموا يف هذه العملية، كما هّناأ عائالت 

الع�سكريني املحررين بعودة اأبنائهم اإليهم، واأّكد العمل بكل 

الع�سكريني املخطوفني وعودتهم  باقي  لتحرير  املتاحة  ال�سبل 

متفّقًدا قاعدتي بريوت والقليعات اجلّويتني

قائد اجلي�ش: الظروف التي رافقت ت�صّلم الع�صكريني 

لن توؤّثر على قرارنا يف الت�صّدي لالإرهابيني

اإىل كنف عائالتهم وموؤ�س�ستهم. و�سّدد العماد قهوجي على 

اإرهابي ثُبت �سلوعه  اأي  اأن اجلي�ش مل ولن ي�ساوم يف ما يخ�ّش 

يف قتل الع�سكريني، لفًتا اإىل اأن الظروف التي رافقت ما جرى 

خالل عملية ت�سّلم الع�سكريني الأ�سرى، لن توؤّثر اإطالًقا على 

قرار اجلي�ش احلازم يف موا�سلة الت�سّدي للتنظيمات الإرهابية 

على احلدود ال�سرقية، و�سوًل اإىل التحرير الكامل لهذه املنطقة 

وعودتها اإىل ال�سيادة اللبنانية.

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  جهوزية  موؤّكًدا  اجلي�ش  قائد  وختم 

املوؤ�س�سات  وحماية  الأه��ل��ي  ال�سلم  م�سرية  على  للحفاظ 

ومواكبة خمتلف ال�ستحقاقات الد�ستورية والوطنية.







قائد اجلي�ش 

افتتاح يرعى 

للمروحّيات مهبط 

يف م�صت�صفى �صيدة املعونات اجلامعي

افتتح  وبح�سوره،  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

للمروحيات.  مهبط  اجلامعّي  املعونات  �سيدة  م�ست�سفى  يف 

العام  الرئي�ش  اإىل  اإ�سافة  املنا�سبة ح�سره  اأقيم احتفال يف  وقد 

ومدّبريها  نعمه،  طّنو�ش  الأباتي  املارونية  اللبنانية  للرهبانية 

اإدمون  العميد  املخابرات  ومدير  خوري،  وليد  النائب  العاّمني، 

اأ�سحاب  ونقيب  �سويدان،  جن��وى  جبيل  وقائمقام  فا�سل، 

جبيل  بلدية  ورئي�ش  هارون،  �سليمان  اخلا�سة  امل�ست�سفيات 

زياد احلواط، ومدير عام امل�ست�سفى الأب ميالد طربيه، ومديرها 

الفاعليات  من  كبري  وع��دد  خ��وري،  زي��اد  الدكتور  الطبي 

والطبي��ة. والإعالمي��ة  والع�سكري��ة  والديني��ة  ال�سيا�سية 

كلمة  نعمه  الأباتي  األقى  اللبناين  الوطني  الن�سيد  بعد 

الرهبانية  فيها  تلتقي  التي  الأوىل  املرة  »لي�ست  فيها:  قال 

واجلي�ش، فنحن ندافع عن لبنان، كّل بال�سالح الذي يتقن 

ا�ستخدامه، نحن نحمل ال�سبحة وُنعلي ال�سالة واأنتم حتملون 

�سالح ال�سرف يف �ساحات ال�سرف.

الطّيبة  الإرادة  الرهبانية على  قهوجي  العماد  �سكر  بدوره، 

الرغبة  على  و���س��ّدد  املهبط،  ه��ذا  لإجن��از  املمّيزة  واجل��ه��ود 

وقال: »نحن  الطرفني،  التعاون بني  تطوير م�سرية  ال�سادقة يف 

اإ�سافًيا  دلياًل  اجلديدة  املبادرة  يف  نرى  ع�سكرية  كموؤ�س�سة 

الرهبنة  اأبناء  نفو�ش  يف  املتجّذرة  العالية  الوطنية  الروح  على 

والقّيمني على امل�ست�سفى، والتي جتّلت �سابًقا يف الدور الأ�سا�سي 

والفاعل الذي قام به امل�ست�سفى ملعاجلة الع�سكريني امل�سابني 

خالل جميع املواجهات«.

ثم  املهبط،  عن  وثائقًيا  فيلًما  احلا�سرون  تابع  ذلك  بعد 

قاموا بجولة ا�ستك�سافية فيه.

ن�ساطات 

القيادة
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... ويتفّقد جهاز اأمن املطار

دعا قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، خالل تفّقده جهاز 

الأمنية يف  الإجراءات  تعزيز  اإىل »ال�ستمرار يف  املطار،  اأمن 

ة،  مطار رفيق احلريري الدويل بالتن�سيق مع الأجهزة املخت�سّ

ل�سمان �سالمة هذا املرفق احليوي للبالد«.

واّطلع العماد قائد اجلي�ش على الإجراءات الأمنّية امل�سّددة 

زار  كما  به.  املحيطة  واملناطق  املطار  اأمن  على  للحفاظ 

الأ�ستاذ  الأو�سط  ال�سرق  طريان  �سركة  اإدارة  جمل�ش  رئي�ش 

حممد احلوت الذي و�سعه ب�سورة الأو�ساع العامة لل�سركة 

املعايري  تراعي  التي  ال�سالمة  تدابري  اإىل  بالإ�سافة  واملطار، 

يف  املعتمدة  امل�ستوى،  عالية  الأمنية  والإج��راءات  العاملّية، 

مبنى ال�سحن اجلديد.

�سّيما  ل  ال�سركة،  اإدارة  اأداء  على  اجلي�ش  قائد  اأثنى  وقد 

على  املر�سومة  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  يف  ال��الف��ت  جناحها 

ال�سعيدين الإداري واملايل، وقدرتها على مواجهة امل�ساعب 

وامل�سوؤولية  املوؤ�س�ساتي  العمل  ب��روح  التطّورات،  ومواكبة 

الوطنية العالية.



اإ�ستقباالت 

رئي�س االأركان
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رئي�ش الأركان ي�صكر الدولة القرب�صية 

ويلتقي �صخ�صيات ووفوًدا

يف  �سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأرك���ان  رئي�ش  ا�ستقبل 

 Christina ال�سيدة  القرب�سية  ال�سفرية  ال��ريزة،  يف  مكتبه 

البحري  العقيد  برئا�سة  رفيع  ع�سكري  وفد  يرافقها   ،Rafti
وذلك  القرب�سي،  الدفاع  وزير  مكتب  مدير   Costas Fitiris

مبنا�سبة ت�سّلم اجلي�ش م�ساعدة ع�سكرية قرب�سية.

تناول البحث الأو�ساع الراهنة وعالقات التعاون بني جي�سي 

البلدين، كما توّجه اللواء الركن �سلمان بال�سكر اإىل الوفد 

للجي�ش  امل�ستمّر  دعمها  على  القرب�سية  وال�سلطات  الزائر 

اللبناين.

ا وفد ال�سداقة الع�سكرية ال�سيني  والتقى رئي�ش الأركان اأي�سً

.GAO Donglu يتقّدمه اجلرنال

معه  وبحث  �سهّيب  اأكرم  النائب  الزراعة  وزير  التقى  كما 

يف الأو�ساع العامة واآخر امل�ستجدات. وا�ستقبل يف الإطار نف�سه 

الله  عبد  الدكتور  ال�سابق  وال��وزي��ر  �سكرية  الوليد  النائب 

فرحات.

كذلك، ا�ستقبل اللواء الركن �سلمان، رئي�ش اأركان هيئة 

 Arthur David اللواء  املتحدة  لالأمم  التابعة  الهدنة  مراقبة 

اللبناين  اجلي�ش  بني  التعاون  اأوجه  يف  البحث  وجرى   Gawn
 Mattias Schmale ال�سيد  الأونروا  والتقى مدير عام  والهيئة. 

الذي ا�ستعر�ش معه اإمكانات التعاون بني اجلانبني.

ومن زّوار رئي�ش الأركان، رجل الأعمال ال�سيد طوين طعمة، 

�سركي�ش،  كرمي  ال�سيد  الأعلى  املنت  بلديات  احتاد  رئي�ش 

مرافق،  وفد  مع  الأحمدية  نبيل  ال�سيد  �سارون  بلدية  رئي�ش 

اإىل  باإلإ�سافة  الفنانني،  من  وفد  يرافقه  يزبك  اأمري  املطرب 

عن  الوفود  ع��رّبت  وق��د  احلكيم.  وحكم  موفق  الفّنانني 

املوؤ�س�سة الع�سكرية، مثّمنة اجلهود والت�سحيات التي  دعمها 

يبذلها الع�سكريون على احلدود ويف الداخل.

ال�سفرية القرب�سية يرافقها وفد ع�سكري 

وفد ال�سداقة الع�سكرية ال�سيني

النائب اأكرم �سهّيب
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النائب الوليد �سكرية

رئي�ص بلدية �سارون مع وفد مرافقرئي�ص اأركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة للأمم املتحدة

املطرب اأمري يزبك يرافقه وفد من الفناننيرئي�ص احتاد بلديات املنت االأعلى ال�سيد كرمي �سركي�ص





من القلب
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يف  وت�أثرًيا  تعبرًيا  الأكرث  الع�سكري  ذلك  عب�رة  ك�نت  ب�س�طته�,  على 

طوف الكالم وامل�س�عر: »طلعن� من حتت الرتاب« ق�ل عندم� �سئل عن 

وحك�ي�ت  وروابط  عهود  من  بينهم�  م�  والع�سكري  الرتاب  بني  �سعوره. 

يومية, وكله� يف اجلهة املع�ك�سة لرتاب الأ�سر.

تراب البالد جزء اأ�س��سي من الَق�سم الذي يوؤّديه الع�سكري.

ومق�تاًل,  متدرًب�,  الع�سكري  به  يت�سمخ  الذي  العطر  هو  البالد  وتراب 

و�سهيًدا.

ي�ستب�سل  ح�لة  فتلك  اأ�سرًيا,  فيه  يقيم   � حب�سً الرتاب  يكون  اأن  اأم� 

الع�سكري كي ل ي�سقط فيه�.

يف  جنود  يقع  اأن  يح�سل  واحلروب  املع�رك  ففي  ح�سل,  م�  ح�سل 

الأ�سر.

اأق�موا يف غربتهم �سنة واأربعة اأ�سهر.

اأمعن يف  اأهلهم يف خيم النتظ�ر والقلق. �س�رعوا اخلوف, لكنه  اأق�م 

تعذيبهم واأكل من عيونهم وقلوبهم وجممل اأج�س�دهم. ط�فوا ال�س�ح�ت 

وال�سوارع, حملوا �سور الأحب�ء وال�سرب والنتظ�ر.

به.  ومت�سكوا  راية  الأمل  حملوا  ا�ستمعوا...  التقوا,  اجتمعوا,  راجعوا, 

لكن اخليبة ك�نت ت�أتي يف كل مّرة لتعيد الدمع اإىل العيون.

امللف �سعب, ب�لغ ال�سعوبة.

اأق�موا يف غربتهم واأ�سرهم �سنة واأربعة اأ�سهر.

اأطي�ف  اخلطر.  يق�رعون  وال�سوارع.  وال�س�ح�ت  اجلرود  يف  رف�قهم 

املخطوفني مل تغب عن عيون الرف�ق. فهوؤلء مل تف�رق معظمهم �سورة 

اجلرود  ليل  يف  جندي.  يواجهه  اأن  ميكن  م�  اأ�سواأ  يواجهون  لهم  اأخوة 

البطولت  �سنع  يف  �سريكة  والأ�سرى  ال�سهداء  اأطي�ف  ك�نت  ال�سم�ء, 

ومق�رعة التحدي�ت.

واآب�ء  اأمه�ت  اأح�س�ن  اإىل  ع�سكرًي�   16 ع�دوا:  اأ�سهر,  واأربعة  �سنة  بعد 

وع�د  اأ�سهر.  غ�سون  يف  �سنوات  كربوا  اأولد  فرح  اإىل  واأخوة,  وزوج�ت 

ال�س�بع ع�سر, �سهيًدا تنحني ل�سه�دته ولوعة اأهله اله�م�ت.

دموع كثرية ط�فت العيون, من ال�سعب يف حلظ�ت كهذه اإعط�ء هوية 

وا�سحة لكل فئة من الدموع. ك�ن الفرح واحلزن متج�ورين اإىل درجة 

من  املزيد  وثمة  ا�ست�سهدوا...  اآخرون  جنود  ثمة  والتالحم.  التال�سق 

� على الأمل. النتظ�ر املفتوح على القلق, واأي�سً

دفعة   � اأي�سً ت�أتي  احللول  ع�سى  واحدة,  دفعة  امل�س�كل  ت�أتين�  اأن  تعودن� 

واحدة, ولو ك�ن التمني اإ�سراف يف الأمل.

ع�سى اأن تكون عودة الع�ئدين حمطة يولد فيه� اأمل يغلب القلق وي�سع 

يف  كثرًيا  اأق�م  وطن  وانتظ�ر  ورف�ق,  واأهل  اأ�سرى  انتظ�ر  لالنتظ�ر.  حًدا 

اأن نكون  اآتية من اخل�رج فقط... ع�سى  لي�ست  الآ�سنة  م�ستنقع مي�هه 

طلعن�  ال�سو,  على  »طلعن�  الع�سكري:  ذلك  مع  لنقول  جديد  طريق  يف 

على احلرية...«.

اإله�م ن�سر ت�بت

طلعن� 
على ال�سّو



جمل�س  رئي�س  نائب  قال  الع�سكريني،  حترير  على  تعقيًبا 

الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل:

الأمن  وقوى  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  واللبنانيني  للبنان  هنيًئا 

اإىل  اأبنائهم  بعودة  املحررين،  الع�سكريني  واأهايل  الداخلي 

اأح�سان الوطن وذويهم.

�سبيل  يف  وتعاون  و�سّهل  و�ساهم  �سعى  من  لكّل  وال�سكر 

طليعتها  يف  ودول،  و�سيا�سيني  وم�سوؤولني  قادة  من  اإطالقهم، 

دولة قطر، كما كان لدولة الرئي�س متام �سالم دور بارز يف هذا 

خلية  جلنة  اجتماعات  رعاية  متابعته  خالل  من  املجال، 

وهو  الع�سكريني،  ل�ستعادة  اجتاهات  عدة  يف  و�سعيه  الأزمة، 

ما زال يوا�سل م�ساعيه واهتماماته لطالق بقية املحتجزين. 

لالأمن  العام  املدير  به  قام  الذي  بالدور  التنويه  بّد هنا من  ول 

ب�ســاأن  املفاو�سات  قاد  الــذي  ابراهيم،  عبا�س  اللواء  العام 

اإطالقهــم.

الإ�سادة  من  بّد  ل  التحرير،  عملية  جناح  �سياق  يف  واأ�ساف: 

بدور اجلي�س اللبناين الذي لول �سموده وثباته وت�سّديه وموؤازرته، 

ملا حتقق هذا الإجناز.

ملف  باقفال  اإّل  تكتمل  ل  الفرحة  اأّن  دولــتــه  واأّكـــد 

زالوا قيد الحتجاز  الذين ما  الع�سكريني  واإطالق  املخطوفني 

لدى داع�س، وع�سى اأن ت�ستكمل اجلهود وامل�ساعي لتحريرهم 

يف وقت لي�س ببعيد.

وختم قائاًل: »ل نن�سى يف هذا املجال طلب الرحمة ل�سهداء 

اجلي�س الأبطال الذين رووا بدمائهم تراب الوطن، ومنهم من 

ق�سى على يد اأولئك الإرهابيني لدى احتجازهم.

حمى الله لبنان، و�سد من اأزر جي�سه وجميع قواته الأمنية، 

والرحمة ل�سهدائه الأبرار«.

الحتف�ل الر�سمي يف ال�سراي احلكومي

اإىل  املحررين  الع�سكريني  و�سول  مع 

بريوت بعد الإفراج عنهم، اأقيم احتفال 

ح�سور  يف  احلكومي  ال�سرايا  يف  ر�سمي 

واأع�ساء  �سالم  مّتــام  احلكومة  رئي�س 

علي  مقبل،  �سمري  الوزراء:  الأزمة  خلّية 

نهاد  فــاعــور،  ابــو  ــل  وائ خليل،  ح�سن 

امل�سنوق، واأ�سرف ريفي.

حممد  القطري  ال�سفري  ح�سر  كذلك 

جان  العماد  اجلي�س  وقائد  املــري،  علي 

قهوجي، واملدير العام لالأمن العام اللواء 

عبا�س ابرهيم، واملدير العام لقوى الأمن 

الداخلي اللواء ابراهيم ب�سبو�س، واملّدعي 

العام التمييزي �سمري حّمود والأمني العام 

حممد  اللواء  للدفاع  الأعلى  للمجل�س 

خري، واأهايل الع�سكريني املحررين.

الرئي�س �سالم

�سالم  مّتام  الوزراء  رئي�س جمل�س  اأّكد 

»هناك  اأّن  األقاها  التي  الكلمة  يف 

جــــهــــوًدا ُبــذلــت 

ــاء  ــه ــا لإن ــًي ــل داخ

ملف الع�سكريني 

املـــخـــتـــطـــفـــني، 

بامل�ساعي  متّثلت 

بها  ــر  بــا�ــس ــي  ــت ال

ـــــوزراء  جمــلــ�ــس ال

عملًيا  وانتقلت 

اإىل خلّية الأزمة«، 

ـــن هــنــاك  ـــك ل

ــا الأجـــهـــزة  ــسً ــ� اأي

بجميع  الأمــنــيــة 

ال�سغرية  يف  واكبتنا  التي  موؤ�س�ساتها 

احلرية  اإىل  وعربنا  وجنحنا  والكبرية 

والكرامة وعّزة لبنان«.

وقال الرئي�س �سالم: من ال�سراي الكبري 

الوقفة  كانت  اللبنانيني...  دار  من 

الوزراء  ملجل�س  املعرّبة  ال�سارخة  الوطنية 

�سد  الإرهابي  العمل  بهذا  ووجهنا  يوم 

الوطن، وكانت خلّية الأزمة وبداأ العمل.

املعاناة  عا�سوا  الأهايل  معظم  واأ�ساف: 

باأ�سكال  جتّلى  الذي  الإن�ساين  ببعدها 

والآباء  الأمهات  م�ستوى  على  خمتلفة، 

نتفهّمه،  ونحن  والعائالت  والــزوجــات 

متّثل  وطني  ُبعد  هناك  ا  اأي�سً ولكن 

حتّملوا  الذين  الع�سكريني  باأبطالنا 

وكان  معهم  و�سمدنا  و�سمدوا،  وقا�سوا 

النفراج وكانت الأفراح وكان الإجناز. 

ملف 

العدد

العدد 20366

اللبن�نيني  الأهل واحت�س�د  لهفة  ال�سراي احلكومي, وبني  اإىل  املوكب من جرود عر�س�ل و�سوًل  انطالق  بني 

حولهم, ع��س لبن�ن يف الأول من ال�سهر اجل�ري فرحة حترير 16 ع�سكرًي� من قب�سة الأ�سر. والأمل اأن يتكّرر 

امل�سهد قريًب� ويتحّرر الب�قون...

من الأ�سر اإىل ال�سراي والأهل    العيون وال�س�ح�ت اأمطرت فرًح� ودموًع�

وزير الدف�ع الوطني: هنيًئ� للبن�ن... 



بهذه  ـــر  اأذك اأن  مــن  يل  ــّد  ب ل  لكن 

عليهم  نرتّحم  الذين  �سهداءنا  املنا�سبة 

ال�سهيد  جثمان  الــيــوم  ت�سّلمنا  ــد  وق

ونحن  ما�سية  امل�سرية  حمّية.  حممد 

ما�سون  وعائالتهم  الأبــطــال  وجنودنا 

الإجنازات،  من  املزيد  لنحّقق  امل�سرية  يف 

زال  ما  كبرًيا  اإجناًزا  اأّن  اجلميع  ويعلم 

بقي  ما  وهو  لنا جميًعا،  ي�سّكل حتّدًيا 

الأ�سر،  يف  ع�سكريني  اأخوان  من  لكم 

حتريرهم،  اإىل  ا  اأي�سً ن�سعى  اأن  علينا 

اأجل  من  الطّيبة  النتائج  حتقيق  واإىل 

لبنان واللبنانيني، ومن اأجل وحدة وطننا 

بدولتكم،  ثقوا  وقرارنا.  موقفنا  ووحدة 

لي�س  بحكومتكم،  ثقوا 

اللبنان...  هذا  اإل  ولكم  لنا 

جميًعا،  جهودنا  فلتت�سافر 

كل  اإىل  بحاجة  لبنان  لأن 

ومن  ع�سكريني  من  اأبنائه 

كل الفئات.

بذلت  جهود  هناك  واأردف: 

بامل�ساعي  متّثلت  داخــلــًيــا 

الوزراء  جمل�س  بها  با�سر  التي 

خلية  اإىل  عملًيا  وانتقلت 

ا  اأي�سً هناك  ولكن  الأزمــة، 

بكل  ــة  ــي ــن الأم ـــزة  ـــه الأج

وقوى  جي�س  من  موؤ�س�ساتها 

ومعلومات  عــام  ــن  واأم اأمــن 

الأجهزة  وكــل  ــرات،  وخمــاب

على  جهودها  ت�سافرت  التي 

ا  اأي�سً وهناك  اأ�سهر...  واأربعة  �سنة  مدى 

يف  واكبتنا  التي  الق�سائية  الأجــهــزة 

اإىل  وعربنا  فنجحنا  والكبرية،  ال�سغرية 

احلرّية والكرامة واإىل عّزة لبنان.

التوّجه  مــن  يل  بــد  ل  ــاًل:  قــائ وخــتــم 

با�سمكم جميًعا 

والتقدير  بال�سكر 

الـــدول  كـــل  اإىل 

التي  ــادات  ــي ــق وال

معنا  ــاهــمــت  �ــس

اأجــل  مــن  و�سعت 

هذه الفرحة...

اللواء ابراهيم

بـــــدوره، حتـــّدث 

الـــلـــواء ابــراهــيــم 

معّدًدا بدايًة اأ�سماء 

الــعــ�ــســكــريــني 

لبنان  »لأن  قــائــاًل:  وتــابــع  املــحــّرريــن، 

اإلــيــنــا، ها  ــــراًرا  اأح ــدمت  بلد احلــريــة ع

اإىل  يــعــودون  ـــرار  الأب الع�سكريون  هــم 

�سرعيتهم  ح�سن  اإىل  وطنهم،  ح�سن 

كي  ورفاقهم  ذويهم  اإىل  وموؤ�س�ساتهم، 

بــذلــوه. كانت  مــا  مــن جديد  ــعــاودوا  ي

على  �ساهد  خــري  الــــ16  الأ�سهر  حمنة 

اأيدي  بني  و�سمدوا  بق�سمهم،  بّروا  اأنهم 

بالله  اإميانهم  يفقدوا  مل  خاطفيهم، 

بدولتهم،  ول  باإرادتهم  ول  بذواتهم  ول 

التي منذ احتجازهم مل توّفر اأّي جهٍد يف 

�سبيل ا�ستعادتهم اإىل اأن و�سلنا اإىل هذا 

اليــوم«.

واأ�ساف اللواء: »ل بّد من توجيه ال�سكر 

اإىل كّل من ان�سم اإىل جهودنا يف �سبيل 

متّر  التي  الثالثة  املــرة  اإنها  اإطالقهم. 

الدولة اللبنانية بامتحان كهذا مع هذه 

بكرامتها  ك  تتم�سّ وهي  اجلماعات، 

و�سالبة موقفها التفاو�سي وبعدم التخّلي 

الذي  الوقت  يف  ال�سيا�سة،  مقومات  عن 

ع�سكرييها  اأرواح  على  فيه  حر�ست 

كانت  ا�ستعادتهم.  ُبغية  وحمايتهم 

ولكن  وطويلة...  �ساّقة  التفاو�س  �سروط 

ك  والتم�سّ الوطنية  الكرامة  �سقف 

عن  التخّلي  وعدم  القانون  دولة  بثوابت 

حقوقنا  تكري�س  اإىل  اأف�ست  ال�سيادة، 

وا�ستعادة ع�سكريينا...«.

ووّجه اللواء ابراهيم �سكره اإىل جميع 

من اأوله الثقة و�سّهل مهمته. 

ــم قـــائـــاًل: الــيــوم مــن الــ�ــســراي  ــت وخ

احلكومي، اأقول لكم اأيها الع�سكريني: 

هنيًئا لكم احلرية على اأمل ا�ستكمال 

الفرحة الأوىل بفرحٍة مماثلة يف ا�ستعادة 

ع�سكريينا لدى داع�س...
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ــــقــــبــــل  ــــت ــــس ا�

ــس  ــ� ــي قــــائــــد اجل

الــعــ�ــســكــريــني 

املـــــحـــــرريـــــن يف 

الريزة،  مكتبه يف 

فـــاّطـــلـــع عــلــى 

اأو�ساعهم وهّناأهم 

�ساملني  بعودتهم 

عــائــالتــهــم  اإىل 

وموؤ�س�ستهم.

ق�ئد اجلي�س ي�ستقبل الع�سكريني املحّررين



...واأخرًيا

بالنجاح،  امل�ساعي  تكّللت  واأخـــرًيا 

واكبها  التي  اإطالقهم  �سفقة  فاأبِرَمت 

عبا�س  اللواء  العام  لالأمن  العام  املدير 

�سباًحا  الثامنة  عند  دخلت  ابراهيم. 

الأحمر  لل�سليب  تابعة  اإ�سعاف  �سيارات 

العامة  املــديــريــة  مــن  ـــة  ودوري اللبناين 

لالأمن العام اإىل جرود عر�سال. وت�سّلمت 

التا�سعة  عند  الإ�سعاف،  �سيارات  اإحدى 

حممد  اجلندي  جثة  دقــائــق،  ع�سر  اإّل 

حمية الذي كان قد اأعدم يف اأيلول 2014 

رمًيا بر�سا�س اخلاطفني. غادرت ال�سيارة 

التي اأقّلت اجلّثة مركز اللواء الثامن يف 

اللبوة مبواكبة قوة من اجلي�س اللبناين 

الع�سكري  امل�ست�سفى  اإىل  متوّجهة 

الالزمة  التحليالت  لإجـــراء  املــركــزي 

وت�سليمها لذويه.

جثة ال�سهيد واإ�س�رة النطالق

مع ت�سّلم جّثة ال�سهيد حمية كانت 

التي  التفاقية  لبدء تنفيذ  الأوىل  الإ�سارة 

الـــ16  الع�سكريني  مقاي�سة  ت�سّمنت 

مب�ساجني اإ�سالميني يف �سجن رومية. 

حمّيد  وادي  حــاجــز  بــعــد  نقطة  يف 

الأوىل  املظاهر  بـــداأت  اجلـــرود،  بــاجتــاه 

لنطالق العملية حيث ظهر من بعيد 

الدفع  رباعية  ال�سيارات  من  موكب 

املوكب  توّقف  الـ16.  الع�سكريني  تقّل 

توّلت  التي  الإ�سعاف  �سيارات  وتقّدمت 

حيث  اللبوة  بلدة  اإىل  الع�سكريني  نقل 

ومواطنون  اأقــارب  انتظارهم  يف  كــان 

والأرز  الــورود  ونرث  بالزغاريد  ا�ستقبلوهم 

انتقلوا  اللبوة  بلدة  ومن  اخلــراف.  ونحر 

اإىل مقر لواء امل�ساة الثامن حيث ك�سف 

وا  وق�سّ ذقونهم  وحلقوا  طبيب  عليهم 

يف  الع�سكرية.  البّذة  ــدوا  وارت �سعورهم 

�ساحة  يف  اأهاليهم  كان  ذلك،  غ�سون 

ريا�س ال�سلح يحتفلون مب�ساركة اأهايل 

لدى  املخطوفني  الع�سكريني  رفاقهم 

»داع�س«. 

اللبوة،  يف  الــثــامــن  ــواء  ــل ال مــقــّر  مــن 

املحّررين  الع�سكريني  موكب  انتقل 

حيث  احلكومي  ال�سراي  اإىل  متوّجًها 

لهم  ونّظم  والن�سف،  الثالثة  نحو  و�سلوا 

للمرة  اأهاليهم  والتقوا  ر�سمي  ا�ستقبال 

توّجهوا  ثم  ومن  �سهًرا.   16 منذ  الأوىل 

اأهاليهم اإىل �ساحة ريا�س ال�سلح  برفقة 

حيث ن�سبت خيــم العت�ســام. هنــاك 

رفاقهم  اأبــًدا  ين�سوا  لن  اأنهــم  اأّكــدوا 

مطالبــني  »داعــ�س«  لــدى  املخطوفني 

اأ�ســرع  يف  حتريرهــم  علــى  بالعمــل 

وقــت ممكــن.

واأخرًيا توّجه املحّررون مع اأهاليهم اإىل 

املخطوفني  اأهــايل  بقي  فيما  منازلهم، 

لدى »داع�س« يف ال�ساحة يعي�سون م�ساعر 

متناق�سة، فخلف الفرح، حزن، وخوف، 

يف  قريًبا  امل�سهد  يتكّرر  باأن  ومتنيات 

ح�سور الغائبني...

ع�دوا اإىل احلرية, بعد �سنة واأربعة اأ�سهر, الع�سكريون اللبن�نيون الـ16 الذين ك�نوا حمتجزين لدى 

»جبهة الن�سرة« يف جرود عر�س�ل, ع�دوا اإىل اأهلهم ووطنهم يوم الأول من ك�نون الأول 2015 بعد 

اأن �سهدت ق�سّيتهم الكثري من ال�سعوب�ت والعراقيل. وعلى الرغم من خيب�ت اأمل اأه�ليهم حيًن�, 

واخلوف على حي�تهم و�سّحتهم, وفقدان الأمل بعودتهم اأحي�ًن�, ا�ستمّرت املف�و�س�ت ال�س�قة التي 

رافقته� تهديدات يف ظّل التطورات الأمنية امليدانية اخلطرية التي حدثت طوال فرتة اأ�سرهم.

ملف 

العدد

العدد 22366

اإعداد: ندين البلعة خريالله

مدلج  عبا�س  ال�سهيد  اجلندي  ال�سهداء:  الع�سكريون 

علي  ال�سهيد  العريف  داع�س(،  مع  جّثته  زالــت  )ما 

ب�لأ�سم�ء

البّزال، الرقيب ال�سهيد علي اأحمد ال�سّيد واجلندي ال�سهيد حممد حمية.

اخلوري،  جورج  الرقيب  اللبناين:  اجلي�س  من  هم،  املحررون  الع�سكريون 

اجلندي اأول ناهي عاطف بوقلفوين واجلندي ريان �سالم.

ومن قوى الأمن الداخلي: املعاون بيار جعجع، الرقيب اأول اإيهاب الأطر�س، 

عبا�س،  اأحمد  العريف  جابر،  ميمون  العريف  الديراين،  �سليمان  العريف 

العريف وائل حم�س، العريف زياد عمر، العريف حممد طالب، الدركي لمع 

جورج  الدركي  فيا�س،  ماهر  الدركي  م�سيك،  عبا�س  الدركي  مزاحم، 

خزاقة والدركي رواد بو درهمني.

الع�سكريون الباقون يف الأ�سر: املعاون ابراهيم مغيط، العريف علي امل�سري، 

العريف م�سطفى وهبة، اجلندي اأول �سيف ذبيان، اجلندي علي احلاج ح�سن، 

اجلندي عبد الرحيم دياب، اجلندي حممد يو�سف، واجلندي خالد ح�سن.

م�سرية الع�سكريني املحّررين

من جرود عر�س�ل اإىل �س�حة العت�س�م



�سّيعت قيادة اجلي�س واأهايل بلدة طاريا 

–  ق�ساء بعلبك، اجلندي ال�سهيد حممد 
يد  على  ا�ست�سهد  الذي  حميه،  معروف 

اأحداث  اإثر  الإرهابية  التنظيمات  اأحد 

وذلك يف موكب   ،2014 العام  عر�سال يف 

ر�سمي و�سعبي انطلق من اأمام امل�ست�سفى 

غربي  بقرى  مــروًرا  املركزي  الع�سكري 

ا�ستقبال  لل�سهيد  نّظم  حيث  بعلبك، 

حا�سد على امتداد الطريق، فنرث الأهايل 

الأرز والورود و�سوًل حتى بلدة طاريا م�سقط 

راأ�س ال�سهيد.

طاريا  بلدة  اىل  املوكب  انتقل  بعدها 

حيث مدافن العائلة واأقيم احتفال على 

وقع مو�سيقى اجلي�س، ح�سره ممّثل وزير 

الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل وقائد 

العقيد  قهوجي  جــان  العماد  اجلي�س 

ــايل  واأه ال�سهيد  ورفــاق  عـــازار،  �سهيل 

املنطقة واجلوار.

احلرب  اأو�سمة  ال�سهيد  تقليد  وبعد 

واجلرحى والتقدير الع�سكري من الدرجة 

جثمانه  على  ال�سالة  اأقيمت  الربونزية، 

كلمة  عازار  العقيد  األقى  ثّم  الطاهر، 

والتزامه  ال�سهيد  ببطولة  فيها  اأ�ــســاد 

واجبه الع�سكري حتى ال�سهادة، موؤكًدا 

اأن يد اجلي�س ما�سية يف القت�سا�س من 

الإرهابيني املجرمني يف اأي مكان ومهما 

ال�سهيد  قاتل  توقيف  وما  الزمن،  طال 

بالأم�س القريب اإّل خري دليل على ذلك.

فــداًء  حياته  ال�سهيد  بــذل  لقد  ــال:  وق

ومن  لبناين،  مــواطــن  ولــكــّل  للبنان 

كثب،  عن  عرفه  اأو  منه  قريًبا  كان 

اأدرك عمق اإخال�سه لر�سالته 

وتفانيه يف اأداء واجبه املقّد�س، 

من  لبنان  اإلــيــه  فبالن�سبة 

اأق�سى  اإىل  �سماله  اأقــ�ــســى 

جنوبه، ومن �ساحله اإىل قمم 

مبثابة  هو  ال�سرقية،  جباله 

ومنطقته،  ــه  ــت ــري وق بــيــتــه 

هو  باأ�سره  اللبناين  وال�سعب 

عائلته وطائفته واأبناء بلدته.

اأّمـــــــا حــــــدود تــ�ــســحــيــتــه 

فــهــي حـــدود مــ�ــســاحــة هــذا 

اآمــن به حتى  ــذي  الــوطــن، ال

ال�ست�سهاد، ول عجب يف ذلك 

�سليل  ــه  لأن ـــالق،  الإط على 

ي�سهد  اأ�سيلة،  وطنية  عائلة 

انتمائها  ر�سوخ  اجلميع  لها 

باجلي�س،  وارتباطها  الوطني 

جمده  وعنوان  الوطن  �سياج 

وكرامته.

ـــــاف: لــقــد اأخـــطـــاأ  واأ�ـــــس

يف  اأن  ظّنوا  حني  القتلة،  الإرهــابــيــون 

اأ�ساليب القتل بحق جنودنا،  اعتمادهم 

خالًفا لتعاليم جميع الأديان ال�سماوية، 

ولل�سمري  ــان،  ــس ــ� الإن حــقــوق  واأ�ــســرعــة 

ترهيب  ي�ستطيعون  الفطري،  الإن�ساين 

ال�سلوك  هذا  لأّن  واللبنانيني،  اجلي�س 

الهمجي الذي مل ي�سهد له التاريخ مثياًل، 

هذه  حمو  على  واإ�ــســراًرا  عزًما  زادنــا  قد 

اأ�سا�سها.  من  جذورها  واقتالع  الظاهرة 

ويف ح�سرة �سهيدنا الكبري نوؤّكد اليوم، 

اأن يد اجلي�س ما�سية يف الإقت�سا�س من 

الإرهابيني املجرمني يف اأي مكان ومهما 

ال�سهيد  قاتل  توقيف  وما  الزمن،  طال 

بالأم�س القريب اإّل خري دليل على ذلك. 

دماءكم مل  اإن  نقول:  الأبرار  ول�سهدائنا 

تذهب هدًرا، فهي التي حمت لبنان من 

الفتنة وال�سياع، وهي التي ت�ست�سرخ فينا 

الدماء  من  املزيد  بذل  يوم،  وكّل  اليوم 

اأردناه،  كما  لبنان  ليبقى  والت�سحيات، 

واحًدا موحًدا، �سيًدا حًرا م�ستقاًل.

ويف ما يلي نبذة عن حياة ال�سهيد:

- من مواليد 1992/8/10 يف �سم�سطار، 

ق�ساء بعلبك، حمافظة لبنان – الهرمل.

اعـــتـــبـــاًرا من  ــه  ــات ــدم مـــــّددت خ  -

.2013/2/7

بتاريخ  الفعلية  اخلدمة  اإىل  نقل   -

.2014/6/20

ـــواء املــ�ــســاة الــثــامــن –  - مــن عـــداد ل

الكتيبة 83.

- عازب.

ال�ست�سهاد،  بعد  اأعلى  لرتبة  رّقــي   -

وُمنح و�سام احلرب وو�سام اجلرحى وو�سام 

قائد  العماد  وتنويه  الع�سكري  التقدير 

اجلي�س.
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وداع اجلندي ال�سهيد حممد معروف حميه
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العدد
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اإعداد: 

يف ريا�ض ال�سلحتريز من�سور

لق�ء الأحّبة

بعد طول غي�ب 

دبكة وزغ�ريد وت�س�من

»ولدن� من جديد«, اإنه� العب�رة التي اأطلقه� الع�سكريون املحّررون 

الن�سرة« ومّت حتريرهم,  الذين ك�نوا حمتجزين لدى »جبهة  الـ16 

بعد مف�و�س�ت �سعبة و�س�قة, تخّللته� »حروب نف�سية« ق��سية.

خيمة الأحزان حتتفل

للدولة  جناًحا  مبجملها  التبادل  عملية  عك�ست 

ا ع�سكرييها،  ولأجهزتها يف الدفاع عن اأبنائها، وخ�سو�سً

ة  الغ�سّ من  الرغم  على  لبنان  يف  الفرح  ــواء  اأج وعّمت 

الدولة  تنظيم  لدى  حمتجزين  ع�سكريني  ت�سعة  لبقاء 

الإ�سالمية »داع�س«، ويف ظل غياب ال�سهداء الذين دفعوا 

ثمن اأ�ساليب ال�سغط والبتزاز التي اتبعها الإرهابيون.

فمن �سجن اجلرود اىل عامل احلرية، عادوا، وفور اإعالن 

ريا�س  �ساحة  اأرجاء  يف  ت�سدح  الأهايل  زغاريد  بداأت  النباأ 

ال�سلح، حيث كانت خيمة العت�سام للمطالبة بعودتهم 

قد ن�سبت منذ تاريخ اختطافهم. وتوّجه املواطنون عفوًيا 

الأيدي  بكت  ف�سُ اأبنائهم،  بعودة  الأهايل  مع  لالحتفال 

�سا�سات  حول  البع�س  جتّمع  فيما  الدبكة،  حلقات  يف 

موؤثرة  حلظات  التبادل.  عملية  تفا�سيل  ملراقبة  التلفزة 

تدّفقت خاللها امل�ساعر: دموع، زغاريد، عناق ومتنيات.

الع�سكريون  توّجه  ال�سرايا  يف  الر�سمي  الحتفال  وبعد 

املحّررون اإىل خيمة اأهاليهم يف ريا�س ال�سلح، اخليمة التي 

�سهدت  واخلوف،  والقلق  احلزن  من  طويل  اأ�سهًرا  �سهدت 

ا وطنًيا، وانطلق منها الوعد بال�سمود حتى اكتمال  عر�سً

الف�سل الثاين وحترير الع�سكريني الت�سعة الباقني.

ح�سود من املواطنني �ساركت املحررين واأهاليهم الفرح، 

فنرث الأرّز وعلت الزغاريد. 

زالــوا  مــا  ــذيــن  ال الع�سكريني  ـــايل  اأه اأن  والــالفــت، 

اأعدمهم  الــذيــن  الــ�ــســهــداء  اأهـــايل  كما  خمتطفني، 

بينما  فرحتهم،  املحّررين  اأهايل  �ساركوا  الإرهابيون، 

والتزامهم  املخطوفني  اأهايل  مع  ت�سامنهم  هوؤلء  اأعلن 

املنوي  التحركات  وم�ساندتهم بكل  اإىل جانبهم  البقاء 

القيام بها لتحرير اأبنائهم.





اأمر اليوم

العدد 26366

العم�د ج�ن قهوجي  اجلي�س  ق�ئد  وّجه  ال�ستقالل,  مبن��سبة عيد 

ب�لقول:  فيه  وقد خ�طبهم  الرقم 163.  اليوم«  »اأمر  الع�سكريني  اإىل 

وحمط  الوطنية,  للقيم   � حرا�سً جمدًدا,  اإليكم  اللبن�نيون  »ي�سخ�س 

ال�سرف  اأبن�ء  لأنكم  روؤو�سكم  ف�رفعوا  والإنق�ذ.  ب�خلال�س  ثقتهم 

والت�سحية والوف�ء«.

يف م� يلي الن�س الك�مل.

قائد اجلي�ض 

للع�سكريني يف اأمر اليوم:

اإرفعوا روؤو�سكم 

ف�أنتم اأبن�ء ال�سرف 

والت�سحية والوف�ء

اأيه� الع�سكريون

ت�ستمــّر  فيمــا  وال�سبعــون،  الثانــي  ال�ستقــالل  يطــّل عيــد 

�سّيمــا  دون هــوادة، ل  الإرهــاب من  �ســّد  معركــة اجليــ�س 

العاملــي،  ال�سلــم  وتهديــده  الإرهابيــة  ن�ساطاتــه  ازديــاد  بعــد 

الوطنــي،  ال�ستقــرار  ل�ســرب  لبنــان  يف  املتكــّررة  وحماولتــه 

وترويــــع املواطنــني الآمنــني، كمــا ح�ســل بالأمــ�س القــريب 

اجلنوبيــة  ال�ساحيــة  واجلبــان  الوح�ســي  ا�ستهدافــه  يف 

�ستبوء  وخمططاته  حمــاولتــه  جميع  لكــّن  للعا�سمــة. 

ويقظتكم،  وعيكم  اأمــام  �سابًقا،  ف�سلت  كما  بالف�سل 

وخالياها  الإرهابية  للتنظيمات  قــّوة  بكّل  وت�سّديكم 

والتفافهم  اللبنانيني  �سمود  واأمام  كانت،  اأينما  التخريبية 

عن  الغريبــة  الظاهــرة  لهــذه  القاطع  ورف�سهم  حولكم، 

يف  الوا�ســع،  الوطنــي  وت�سامنهــم  الجتماعــي،  ن�سيجهــم 

مواجهــة اأي عمليــة اإرهابيــة ت�ستهــدف اأي منطقــة اأو فئــة 

لبنانية.

 

اأيه� الع�سكريون

على  والبقاء  ال�سفوف  ر�ــسّ  من  املزيد  اإىل  اليوم  اأدعوكم 

العدو  ملواجهة  اجلنوبية  احلدود  على  �سواء  ال�ستعداد،  اأهبة 

مع  بالتعاون  ومندرجاته   1701 بالقرار  والتم�سك  ال�سرائيلي، 

ل�سرب  الداخل،  ويف  ال�سرقية  احلدود  على  اأم  الدولية،  القوات 

على  وللحفاظ  حديد،  من  بيٍد  التخريبية  وخالياه  الإرهــاب 

م�سرية ال�سلم الأهلي يف البالد، واإين على ثقة تاّمة باأنكم مل 

ولن ت�سمحوا باإ�سقاط موؤ�س�سات الدولة، وقادرون على مواكبة 

بجهوزية  املرتقبة  والوطنية  الد�ستورية  ال�ستحقاقات  خمتلف 

اأمنية كاملة.
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 اأيه� الع�سكريون

على الرغم من ا�ستمرار ال�سغور الرئا�سي لفرتة طويلة، بالتزامن 

والجتماعية،  والقت�سادية  ال�سيا�سية  ــات  الأزم تفاقم  مع 

املعي�سية  واحلياة  املوؤ�س�سات  عمل  انتظام  على  وانعكا�سها 

اندفاع  بكّل  الوطني  واجبكم  اأداء  وا�سلتم  للمواطنني، 

واإخال�س، مقّدمني املثال يف التما�سك والولء للموؤ�س�سة، والتزام 

حماية مرتكزات الوفاق الوطني والعي�س امل�سرتك يف كنف 

الدولة وحمى القانون، وهذا ما جعل اللبنانيني على اختالف 

اأنظارهم على دور جي�سكم يف حماية  مكّوناتهم، يعلقون 

لبنان واحلفاظ على مكت�سبات �سعبه.

اأيه� الع�سكريون

اإن املهّمات اجل�سام امللقاة على عاتق اجلي�س يف هذه املرحلة، 

املخطوفني  اأّي حلظة معاناة جنودنا  تن�سينا يف  اأن  ل ميكن 

لدى التنظيمات الإرهابية، فلهوؤلء الأبطال ال�سابرين، حتية 

ال�سبل  بكّل  والعمل  ق�سيتهم،  متابعة  على  مّنا  وعهد  وفاء 

عائالتهم  كنف  اإىل  �ساملني  وعودتهم  لتحريرهم  املتاحة 

وموؤ�س�ستهم.

جمــدًدا،  اللبنانيون  اإليكم  ي�سخ�س  ال�ستقالل،  عيد  يف 

والإنقاذ،  باخلال�س  ثقتهم  وحمّط  الوطنية،  للقيم  ا  حّرا�سً

والت�سحية  ال�سرف  موؤ�س�سة  اأبناء  لأنكم  روؤو�سكم  فارفعوا 

املحن  ا�ستّدت  مهما  و�ستحميه،  الوطن  حمت  التي  والوفاء، 

وغلت الت�سحيات.

الريزة يف 2015/11/19

 العم�د قهوجي ق�ئد اجلي�س



كّلنا للوطن

اإعداد:

نين� عقل خليل

العدد 28366

اأك�ليل ب��سم »اجلمهورية اللبن�نية«

على اأ�سرحة رج�لت ال�ستقالل

ال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة 

ُو�سعت  وال�سبعني،  الــثــاين 

با�سم  الــزهــر  مــن  اأكــالــيــل 

اللبنانية«،  »اجلــمــهــوريــة 

ـــرحـــة رجــــالت  ــى اأ�ـــس ــل ع

�ساركت  وقــد  ال�ستقالل. 

الـــتـــكـــرمي  مــــرا�ــــســــم  يف 

اجلي�س،  قطع  من  ف�سائل 

مــفــارز  الت�سريفات  واأّدت 

يف  اجلــيــ�ــس،  مو�سيقى  مــن 

حـــني حــمــل عــ�ــســكــريــون 

الع�سكرية  الــ�ــســرطــة  مــن 

الأكاليل.

�سملت الحتفالت اأ�سرحة 

كـــل مـــن املــغــفــور لــهــم: 

�سهاب،  فــوؤاد  �سالم،  �سائب 

ال�سلح ريا�ض 

عبد احلميد كرامي

ال�سيخ بيار اجلمّيل

�سائب �سالم

عدنان احلكيم

حميد فرجنية

عادل ع�سريان
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ريا�س  اخلوري،  ب�سارة  ال�سيخ 

احلكيم،   عدنان  ال�سلح، 

ــد اإر�ـــســـالن،  ــي الأمـــــري جم

احلميد  عبد  حماده،  �سربي 

فرجنية،  حميد  كــرامــي، 

كميل  �سهال،  ــو  اأب حبيب 

ال�سيخ  �سمعون، �سليم تقال، 

بيار اجلمّيل وعادل ع�سريان.

احتفالت  جرت  كذلك، 

للمنا�سبة يف بيت ال�ستقالل 

را�سيا  قلعة  ويف  ب�سامون،  يف 

التذكارية  اللوحة  ـــام  واأم

ال�سهيد  الرئي�س  لغتيال 

�سريح  وعلى  معّو�س،  رينيه 

ــيــ�ــس الــ�ــســهــيــد رفــيــق  ــرئ ال

احلريري.

فوؤاد �سهاب

الأمري جميد اإر�سالن

�سمعون كميل 

الرئي�ض رينيه معّو�ض

ال�سيخ ب�سارة اخلوري

�سربي حماده

�سليم تقال

رفيق احلريري



وزير الدف�ع الوطني 

وق�ئد اجلي�س 

ي�سع�ن اأك�ليل على ن�سبي

الأمري فخر الدين

وال�سهداء

والــ�ــســبــعــني  ــة  ــي ــان ــث ال ـــرى  ـــذك ال يف 

الوطني  الدفاع  وزير  و�سع  لال�ستقالل، 

الزهر  اإكلياًل من  الأ�ستاذ �سمري مقبل 

املعني  الدين  فخر  ــري  الأم ن�سب  على 

الثاين الكبري على مدخل وزارة الدفاع 

الوطني.

اجلي�س  قائد  و�سع  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

العماد جان قهوجي، اإكلياًل من الزهر 

ملعب  يف  اجلي�س  �سهداء  ن�سب  على 

وزارة الدفاع الوطني تكرمًيا لأرواحهم 

الطاهرة، وتقديًرا لت�سحياتهم الكبرية 

الوطن  ــدة  وح على  احلفاظ  �سبيل  يف 

وا�ستقالله. و�سيادته 

رئي�س  التكرمي  مرا�سم  ح�سر  وقــد 

�سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأركــان 

اإدمــون  العميــد  املخابــرات  مديــر 

ـــــان  الأركـــ رئيــ�س  نــــــــواب  فــا�ــســل، 

و�سبــاط.

الـــ72 احتف�ل رمزي يف الريزة ــرى  ــذك ال مبنا�سبة 

باحة  يف  اأقيم  لال�ستقالل، 

الأركــان  رئي�س  تراأ�سه  رمــزي  احتفال  الوطني  الدفاع  وزارة 

يف  اجلي�س  عام  مقر  قائد  وح�سره  �سلمان  وليد  الركن  اللواء 

الوحدات  وقادة  القيادة  واأركان  كيوان،  جورج  العميد  حينه 

و�سباطها، واملوظفون املدنّيون التابعون لها.

»اأمر  وتالوة  العلم  تكرمي  مرا�سم  الرمزي،  الحتفال  تخّلل 

الع�سكريني  اإىل  اجلي�س  قائد  العماد  وّجهه  ــذي  ال الــيــوم« 

باملنا�سبة. كما مّت و�سع اإكليل من الزهر با�سم العماد قائد 

اجلي�س على الن�سب التذكاري لل�سهداء.

كّلنا للوطن

العدد 30366

ال�سهداءن�سب الأمري فخر الدين ن�سب 
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... ويف قي�دات املن�طق

والوحدات الكربى والقطع امل�ستقّلة

والوحدات  الع�سكرية  املناطق  قيادات  يف  اأقيمت 

رمزية تخّللتها  امل�ستقّلة، احتفالت  والقطع  الكربى 

تالوة »اأمر اليوم« وو�سع اأكاليل من الزهر على الن�سب 

التذكارية لل�سهداء.

منطقة بريوت

منطقة اجلنوب

القوات اجلوّية

ال�سمال منطقة 

منطقة جبل لبنان

البقاع منطقة 

البحرّية القوات 



كّلنا للوطن

العدد 32366

رفع اأ�سخم علم لبن�ين مبن��سبة عيد العلم

غداء تكرميي يف ذكرى ال�ستقالل

لقوات الأمم املتحدة املوؤقتة

اأقامت وزارة الت�سالت احتفاًل يف بريوت، ملنا�سبة يوم العلم، 

لبناين  علم  رفع  وتخّلله  كبري،  و�سعبي  ر�سمي  ح�سد  ح�سره 

عمالق و�سط ال�ساحة.

وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري مقبل األقى كلمة باملنا�سبة 

الأيدي  ت�سابك  يف  تبقى  الذكرى  هذه  اأهمية  اإّن  فيها:  قال 

ودعم املوؤ�س�سة الع�سكرية. موؤكًدا اأن اللبنانيني يجمعون على 

اعتبار اجلي�س ال�سامن الأ�سا�سي لل�سلم الأهلي واملنقذ واحلري�س 

يوم  واأ�ساف: »يف كل  الوطن.  تراب من هذا  على كل حبة 

من  بالرغم  الإرهــاب  وجه  يف  خارقة  بطولت  اجلي�س  ي�سّجل 

افتقاره اىل العّدة والعتاد، وقد �سهد العامل لقدراته ومهارته«.

وقال وزير الت�سالت بطر�س حرب يف كلمته: »يف يوم العلم 

الذي رف�ست اأن ميّر �سامًتا حزيًنا، والذي اأردته هداًرا ثائًرا عابًقا 

اأدعو اإىل جتديد  بالأمل، قّررت ت�سييد هذا املعلم الوطني الذي 

علمنا  »�سرنفع  واأ�ساف:  وبا�ستقاللنا«،  اإليه  يرمز  مبا  اإمياننا 

اليوم ليبقى عالًيا، رمًزا لوحدتنا ولعنفواننا وكرامتنا، وليبقى 

لبنان �سيًدا حًرا م�ستقاًل«.

من جهته، راأى وزير ال�سياحة مي�سال فرعون اأن »رفع العلم 

التي  التاريخية  باملعركة  يذّكرنا  بريوت  يف  اليوم  العمالق 

املال  و�سعد  و�سائب �سالم وهرني فرعون  خا�سها �سربي حمادة 

وكثريون اآخرون، من اأجل العلم«. 

ختاًما، اأزيحت ال�ستارة عن اللوحة التي تخّلد هذا احلدث، ثم 

وّزعت الأعالم اللبنانية على احلا�سرين.

املتحدة  مبنا�سبة ذكرى ال�ستقالل، وتكرمًيا لقوات الأمم 

ال�سياحّية،  �سور  ا�سرتاحة  مطعم  يف  اأقيم  لبنان،  يف  املوؤقتة 

بالوكالة  اجلنوب  قائد منطقة  وغداء، ح�سره  ا�ستقبال  حفل 

العميد الركن فرن�سوا �ساهني ممثاًل قائد اجلي�س العماد جان 

اجلرنال  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  قوات  وقائد  قهوجي، 

الر�سمّية  وال�سخ�سيات  ال�سباط  من  وعدد  بورتولنو،  لوت�سيانو 

والروحّية. 

وقد األقى قائد قطاع جنوب الليطاين العميد الركن �سربل 

اأبو خليل كلمة باملنا�سبة نّوه فيها بت�سحيات القوات الدولية 

وتعاونها الوثيق مع اجلي�س يف اإطار تنفيذ القرار 1701.

اجلي�س  بدور  فيها  اأ�ساد  كلمة  بورتولنو  اجلــرنال  األقى  ثّم 

وا�ستقالله،  و�سيادته  لبنان  وحــدة  على  احلفاظ  يف  اللبناين 

من  اأتت  التي  ال�سالم  بر�سالة  الدولية  القوات  ك  مت�سّ موؤّكدًا 

و�سكان  اجلي�س  مع  التعاون  عالقات  اأف�سل  واإقامة  اأجلها، 

املناطق احلدودية.



ومــزارع  العرقوب  اأبناء  هيئة  نّظمت 

�سبعا قرب بركة النّقار يف �سبعا، احتفاًل 

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي 

زيد،  اأبو  �سربل  الركن  بالعميد  ممثال 

رفعت خالله الأعالم اللبنانية واأن�سدت 

الأغاين الوطنية.

فّيا�س  علي  النائبان  الحتفال  ح�سر   

التا�سع  امل�ساة  لــواء  قائد  ها�سم،  وقا�سم 

و�سباط،  عــون  جــوزف  الركن  العميد 

الأمنّية،  الأجــهــزة  قــادة  عن  ممّثلون 

حمدان  حممد  الدكتور  الهيئة  رئي�س 

حممد  العرقوب  بلديات  احتــاد  ورئي�س 

فعاليات  جرب،  منري  واحلا�سباين  �سعب 

قوات  من  عنا�سر  واأبــنــاوؤهــا،  املنطقة 

الأمم املتحدة املوؤقتة ومن فريق املراقبني 

الكتيبة  وقــائــد  املنطقة  يف  الــدولــيــني 

الهندية الكولونيل �سارتا باها.

التحية  ــاأديــة  وت الوطني  الن�سيد  بعد 

رفع  مّت  اجلي�س  قائد  ملمّثل 

الدكتور  األــقــى  ثــم  الــعــلــم، 

�سّدد  كلمة  حمدان  حممد 

الذي  اجلي�س  دور  »على  فيها 

لوحدة  الأمان  �سّمام  ي�سكل 

الــوطــن وحــريــتــه«، مــوؤكــًدا 

العي�س  مـــبـــادىء  ـــزام  ـــت »ال

واملــحــافــظــة على  املــ�ــســرتك 

عنا�سر املناعة الوطنية وعدم 

الــ�ــســمــاح بــوجــود 

بيئة  اأي  ن�سوء  اأو 

نوع  لأي  حا�سنة 

من اأنواع التطّرف 

والرهاب«.

كلمة  وكانت 

لكّل من رئي�سي احتاد بلديات العرقوب 

جرب،  منري  واحلا�سباين  �سعب  حممد 

اللتفاف حول  �سرورة  �سّددا على  اللذين 

لتجاوز  الأمنّية  والقوى  اللبناين  اجلي�س 

ال�سعوبات التي متّر بها البالد.

العميد  اجلي�س  قــائــد  ممــّثــل  ــقــى  واأل

»لقد  فيها:  قال  زيد كلمة  اأبو  الركن 

ال�ساحة  مناعة  املا�سية  ال�سنوات  اأثبتت 

الوطنية يف مواجهة العتداءات يف موازاة 

يقظة اجلي�س و�سهره على احلدود وتدّخله 

التنظيمات  لـــردع  وال�سريع  احلا�سم 

ول  خــاليــاهــا...  وا�ستئ�سال  الإرهــابــيــة 

�سك يف اأن الت�سامن الوطني الوا�سع الذي 

الإرهابية  اجلرمية  جتاه  موؤخًرا  جتّلى 

دليل على  هــو خــري  الــرباجــنــة  ــرج  ب يف 

وال�سعور امل�سرتك  متانة اللحمة الوطنية 

دون  من  اجلميع  يتهدد  الــذي  باخلطر 

لكم  نوؤكد  املنا�سبة  هذه  ويف  ا�ستثناء. 

عهده  على  �سيبقى  اجلي�س  باأن  جمدًدا 

ووعده يف الدفاع عن لبنان مهما ا�ستدت 

اأميًنا  و�سيبقى  الت�سحيات  وغلت  املحن 

على دماء �سهداء اجلي�س والوطن«.

كلمته  يف  ها�سم  النائب  ذّكر  بدوره، 

بالدماء  اإّل  يبنى  ل  »ال�ستقالل  ــاأن  ب

وب�سواعد رجال الوطن �سباًطا 

ــاف:  ــوًدا واأبـــنـــاء«، واأ�ــس ــن وج

ما  ا  ناق�سً ال�ستقالل  »يبقى 

وتــالل  �سبعا  ـــزارع  م دامـــت 

اللبناين  واجلـــزء  كفر�سوبا 

من الغجر حمتــلًة«، م�ســّدًدا 

اللتفــاف  »�ــســــــــرورة  على 

حول اجلي�س ودعم موؤ�س�سات 

الدولة«.
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رفع العلم اللبن�ين عند بوابة مزارع �سبع� املحتلة

ال�سيا�سة  عيد ا�ستقالل لبن�ن يف الربازيل  يف  دورة  يتابعون  الذين  اللبنانيون  ال�سباط  احتفل 

وال�سرتاتيجية الدولية، يف املعهد العايل للحرب-  ريو دي جانريو- 

حيار  البري  الركن  العقيد  واألقى  ال�ستقالل،  بعيد  الــربازيــل، 

واملقدم ح�سام �سمي�ساين حما�سرة عّرفا خاللها بلبنان وباجلي�س 

اللبناين.

كما تخّلل الحتفال تقدمي دروع وهدايا تذكارية للحا�سرين، 

وحفل كوكتيل.

يف  العام  القن�سل  تقّدمهم  ا  �سخ�سً  150 نحو  احل�سور  عدد  بلغ 

والأ�ساتذة  املعهد  وقيادة  عيتاين،  زياد  الدكتور  جانريو  دي  ريو 

املحا�سرون.
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احتفال اال�ستقالل 

يف معر�ض ر�سيد كرامي الدويل

ممّثل قائد اجلي�ش: اجلي�ش �سيبقى حامًيا للوطن 

ا على اأمانة اال�ستقالل وحمافًظً

بالعميد  ممثالاً  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

بذكرى  احتفاالاً  طرابل�ض  بلدية  نّظمت  �سريتح،  م�سطفى 

كرامي  ر�سيد  معر�ض  املوؤمترات-  قاعة  يف  الـــ72،  اال�ستقالل 

الدويل، ح�سره ح�سد من ال�سيا�سيني والقادة االأمنيني والفعاليات 

االجتماعية والنقابية واملخاتري وروؤ�ساء اجلمعيات.

مدار�ض  طاّلب  اأن�سده  الذي  الوطني  بالن�سيد  احلفل  ا�ستهّل 

العامة يف  العالقات  دائرة  األقى فرا�ض حمزة من  ثم  طرابل�ض، 

بلدية طرابل�ض كلمة �سدد فيها على »اأهمية الذكرى التي 

جنح  اللبناين  ال�سعب  اأن  بيد  املراحل،  اأ�سعب  يف  علينا  متّر 

ا يف تخّطي كل ال�سعاب«. وكما كان دوماً

ثم كانت كلمة لرئي�ض جمل�ض اإدارة املعر�ض ح�سام قبيطر 

�سوّية  ن�ستذكر  اأن  بّد  ال  الوطنية  املنا�سبة  هذه  »يف  قال:  الذي 

اأبطال اال�ستقالل، كما ال بد لنا اأن ننّوه مبن حافظ و�سحى 

حلماية حدود الوطن و�سيانة اال�ستقالل، اأال وهو اجلي�ض اللبناين 

الذي نتوّجه اإليه واإىل القوى االأمنّية االأخرى بالتحية والعرفان«.

واألقى رئي�ض غرفة التجارة توفيق دبو�سي كلمة حتدث فيها 

اليوم هو  با�ستقالله  الذي نحتفل  وقال: »لبناننا  الذكرى  عن 

كل  على  وال�سعوبات  واالأزمات  واجلراح  باالآالم  مثخن  لبنان 

واالقت�سادية،  واالجتماعية  واالأمنية  ال�سيا�سية  امل�ستويات 

وباأن  عابر  االأ�سود  الغيم  باأن  وموؤمن  �سبور  وطن ج�سور  لكّنه 

اأن ينه�ض من كبواته اإىل غد م�سرق وم�ستقبل م�سيء.  قدره 

اإّن ما مل يخ�سره لبنان بالرغم من خ�ساراته يف كل امليادين 

ا وميكن اخت�ساره باأن كل اللبنانيني على  هو �سيء ثمني جداً

ا للحق  اختالف انتماءاتهم وم�ساربهم يحّبونه ويوؤمنون به وطناً

واخلري والعدالة واحلريات«.

يف  قال  الرافعي  الطيب  عامر  ال�سيد  طرابل�ض  بلدية  رئي�ض 

كلمته: »جاء اليوم الذي نح�سم فيه اأمرنا كلبنانيني، ونتعّلم 

من جتارب املا�سي باأنه ال ميكن الأحدنا اال�ستغناء عن االآخر. 

جاء اليوم الذي ن�سبح فيه را�سدين يف اتخاذ قراراتنا والتحّكم 

باإرادتنا بكل ما يتعّلق باإدارة �سوؤننا وموؤ�س�ساتنا«.

ازاحة ال�ستار عن ن�سب اجلندي اللبناين حامي اال�ستقرار يف طرابل�ش

قائد  وبرعاية  اال�ستقالل،  ملنا�سبة عيد 

ممثالاً  قهوجي  جــان  العماد  اجلي�ض 

وبدعوة  الــرز،  �سعيد  الركن  بالعميد 

يف  اأقيم  العلوي،  االإ�سالمي  املجل�ض  من 

جبل حم�سن - طرابل�ض احتفال اأزيحت 

التذكاري  الن�سب  عن  ال�ستارة  خالله 

اللبناين حامي  ا�سم اجلندي  الذي حمل 

اال�ستقرار.

ح�سر االحتفال حمافظ ال�سمال القا�سي 

االأجهزة  قادة  عن  ممّثلون  نهرا،  رمزي 

املارونية  اأبر�سية طرابل�ض  راعي  االأمنّية، 

و�سخ�سيات  جـــودة  بــو  جـــورج  املــطــران 

الفيحاء  بلديات  احتــاد  رئي�ض  دينّية، 

عامر الرافعي، ح�سد من خماتري 

اجتماعية،  وفعاليات  التبانة 

ثقافية ومواطنون.

بالن�سيد  االحــتــفــال  ا�ستهّل 

فدقيقة  اجلي�ض  ون�سيد  الوطني 

�سهداء  الأرواح  اإجــــالالاً  �سمت 

ترحيبية  وكلمة  اللبناين،  اجلي�ض 

حيدر.  حممود  ال�سيخ  احلفل  لعريف 

اأعقبها كلمة رجل االأعمال الذي توىّل 

عبد  ال�سيد  نفقته  على  الن�سب  اإن�ساء 

الن�سب  »اإن هذا  قال:  وقد  الله حوراين، 

وتقدير  احــرام  عربون  هو  التذكاري 

الوطن  حامي  اللبناين  اجلي�ض  جلهود 

اأمــام  متوا�سعة  هدية  وهــو  و�سيادته، 

ت�سحيات جنوده و�سباطه وقيادته«.

نهرا كلمة  رمزي  القا�سي  األقى  كما 

اأ�سار فيها اإىل اأن اإحياء ذكرى اال�ستقالل 

وحّيا  عظيمة،  ملنا�سبة  اإحياء  هو  اإمنا 

االأمن  وقوى  اللبناين  املنا�سبة اجلي�ض  يف 

�سبيل  يف  اجلّبارة  اجلهود  على  الداخلي 
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اإىل  التقدير  حتّية  وّجــه  واإذ 

ــوى  ــق اجلــيــ�ــض الــلــبــنــاين وال

اأمله  اأعـــرب عــن  االأمــنــيــة، 

بعودة الع�سكريني املخطوفني 

وح�سن  ــن  ــوط ال اأر�ــــض  اإىل 

غامنني  واأحبائهم  اأهلهم 

�ساملني. 

ملحافظ  كلمة  وكــانــت 

راعي  التي حّيت  �سف�سق  ربى  ب�سري  بقائمقام  ال�سمال ممثالاً 

كّلما  الطيب  كاأنها  »ذكرى  وقالت:  واحل�سور،  االحتفال 

ذكرى  وهي  ال  كيف  عروقنا،  يف  الوطنية  �سرت  ببالنا  مّرت 

التبعية  اال�ستقالل، هي يف تاريخ االأمم وقفة عّز مت�سح غبار 

عن جبني ال�سعوب وتكتب لها يف �سجل احلياة �سفحة جديدة 

نرّية يتاألق املجد بني �سطورها...«.

�سريتح  العميد  اجلب�ض  قائد  ممّثل  األقى  االحتفال  ختام  يف 

كلمة القيادة فقال:

»با�سم ح�سرة العماد جان قهوجي قائد اجلي�ض الذي �سّرفني 

بتمثيله بينكم اليوم، اأتوّجه اإىل املجل�ض البلدي يف طرابل�ض 

ا واأع�ساء، واإىل اأهايل املدينة ومن خاللهم اإىل عموم اأبناء  رئي�ساً

ال�سمال باأخل�ض التهاين ملنا�سبة عيد اال�ستقالل، كما اأحّيي 

للموؤ�س�سة  وتقديركم  واعتزازكم  النبيلة  العاطفة  فيكم 

الع�سكرية، �سياج الوطن ورمز حّريته و�سيادته وا�ستقالله«.

والكرامة  العّزة  فيحاء  »اأن حتتفل مدينة طرابل�ض  واأ�ساف: 

واالإباء بعيد اال�ستقالل وتكّرم اجلي�ض من خالله، فهذا لي�ض 

باالأمر اجلديد على تاريخها وتراثها وتقاليدها. فمن رحم هذه 

ما  وعانوا  االنتداب  قاوموا  كبار،  رجاالت  جنم  �سطع  املدينة 

عانوه، من قهر وظلم ومعتقالت، يف �سبيل حتقيق اال�ستقالل 

الناجز يف الثاين والع�سرين من �سهر ت�سرين الثاين العام 1943.

ال�سمال  منطقة  اأبناء  وكل  املدينة  هذه  اأبناء  كان  وبعد، 

خالل  من  لي�ض  االإجناز  هذا  �سون  على  احلري�سني  طليعة  يف 

جميع  بني  امل�سرك  العي�ض  بثقافة  القاطع  كهم  مت�سّ

ارتباطهم  خــالل  من  ا  اأي�ساً بل  فح�سب،  الوطن  مكّونات 

، واإميانهم بدوره الوطني ك�سمانة  الوثيق باجلي�ض قوالاً وفعالاً

�سفوفه،  يف  االنخراط  على  �سبابهم  وت�سجيع  لال�ستقالل، 

حتى  والواجب،  ال�سرف  �ساحات  يف  الت�سحيات  اأغلى  وتقدمي 

باتت كل بلدة اأو عائلة يف هذه املنطقة ال تخلو من ع�سكري 

�سهيد بذل حياته يف هذه املعركة اأو تلك من معارك الدفاع 

عن لبنان، واحلفاظ على وحدته وا�ستقراره وكرامة مواطنيه. 

اإن يف م�ساعر الت�سامن مع اجلي�ض التي نلم�سها فيكم اليوم 

مّرة اأخرى، ما يوؤّكد الروح الوطنية الرا�سخة يف نفو�سكم، واإرادة 

التعاون للحفاظ على اأمن املدينة وا�ستقرارها، وحق اأبنائها يف 

العي�ض باأمان وحرية وكرامة«.

: »يف هذا اليوم املجيد من تاريخ لبنان نعاهدكم  وختم قائالاً

ا باأن اجلي�ض هو منكم ولكم و�سيبقى اإىل جانبكم يف  جمدداً

ا لقيمه ومبادئه الوطنية اجلامعة  ال�سّراء وال�سّراء و�سي�ستمر وفياً

ا على اأمانة اال�ستقالل«. ا للوطن وحمافظاً حامياً

مكافحة التطّرف واالإرهاب. 

حم�سن  جبل  يف  »اإننا   : قائالاً وختم 

يتطّلع  واحــد  وطــن  اأبــنــاء  والتبانة 

امل�سرك  العي�ض  اإىل  فيه  اجلميع 

وحــدة  �سبيل  يف  ـــدة  واح يــد  والــكــل 

الوطن و�سيادته وا�ستقالله«.

�سعيد  الـــركـــن  الــعــمــيــد  ـــقـــى  واأل

فقال:  اجلي�ض  قــيــادة  كلمة  الـــرز 

ع�سية  بكم  األتقي  اأن  »ي�سعدين 

الكرامة  عيد  اال�ــســتــقــالل،  عيد 

م�سارعتكم  يف  نرى  فيما  وال�سيادة 

الوطني  العيد  بهذا  االحــتــفــال  اىل 

مثاالاً  اللبناين،  اجلي�ض  وتــكــرمي 

املوؤ�س�سة  الوثيق مع  ا الرتباطكم  حيًّ

الع�سكرية على م�ساحة الوطن«.

: »اإّن بادرتكم الكرمية  وتابع قائالاً

باإقامة هذا الن�سب التذكاري لي�ست 

ا جلهوده  ا بدور اجلي�ض وتقديراً اإاّل اعتزازاً

وت�سحياته يف الدفاع عن اأر�ض الوطن 

وعن اأبنائه، من دون اأي متييز. وبا�سم 

قهوجي  جــان  العماد  اجلي�ض  قائد 

اليكم  واأتوّجه  ا،  جميعاً اأحييكم 

واالمتنان  والتقدير  ال�سكر  بخال�ض 

وال�سكر  الكرمية،  جهودكم  على 

اإقامة  اأ�سهم يف  مو�سول اىل كل من 

ا  الوطنّية. هنيئاً بدالالته  الن�سب  هذا 

لكم بعيد اال�ستقالل واأدامكم الله 

اإخوة يف الوطن واملواطنّية«.

عن  ال�ستارة  اأزيــحــت  اخلــتــام،  ويف 

عن  عبارة  وهو  التذكاري،  الن�سب 

يديه  بني  طفالاً  يحمل  لبناين  جندي 

لينقذه من املوت. 



�سهداء  الك�سليك   -  AUL جامعة  كّرمت 

اأزيحت خالله ال�ستارة  اجلي�ض اللبناين يف احتفال 

ح�سر  اجلامعة.  حرم  يف  لهم  تذكاري  ن�سب  عن 

العميد  اجلي�ض  قائد  الِعماد  ــل  ــثِّ مممُ االحتفال 

الركن �سعيد القزح مع وفد من ال�سباط، باالإ�سافة 

اإىل الهيئة االإدارّية والتعليمّية والطالبّية.

، رّحب عميد جامعة AUL الدكتور طارق  بدايةاً

عدنان  الدكتور  اجلامعة  رئي�ض  ممّثالاً  �سادق 

حمزة مبمثل قائد اجلي�ض واحل�سور، وقال: اأردناها 

الوطن،  باأنف�سهم  افتدوا  من  لتكرمي  نا�سبة  ممُ

الذي  اللبناين  اجلي�ض  حول  االلتفاف  اإىل  ا  داعياً

مواجهة ظاهرة  البطوالت يف  اليوم مالحم  �سّطر  يمُ

االإرهاب الذي عجز العامل كّله عن �سّدها. 

تذكاري  ن�سب  عن  ال�ستارة  اأزيــحــت  اأن  وبعد 

كلمة  اجلي�ض  قائد  ممثل  األقى  اجلي�ض،  الأبطال 

باملنا�سبة جاء فيها:

جامعة   ،AUL جامعة  على  ــا  غــريــباً »لي�ض 

باإدارتها  لبنان،  يف  والتكنولوجيا  والعلوم  االآداب 

اأبطال  تكرمي  اإىل  تبادر  اأن  وطاّلبها،  واأ�ساتذتها 

اأن  بعد  تلك،  اأو  الوطنية  املنا�سبة  هذه  يف  اجلي�ض 

اجلي�ض  خا�سها  مواجهة  من  اأكــر  يف  كانت 

�سّد االإرهاب، �سّباقة يف الوقوف اإىل جانبه ودعمه، 

وهذا  اجلرحى.  ع�سكرييه  مل�سلحة  بالدم  والترّبع 

العالية  الوطنية  الروح  وا�سح،  ب�سكل  يوؤّكد  ما 

الوطني  اأبنائها بالدور  واإميان  ال�سائدة يف اجلامعة، 

عن  الدفاع  يف  اجلي�ض  به  ي�سطلع  الذي  االأ�سا�ض، 

لبنان، ال�سّيما يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخه. 

ا منهم بالرابط  ا اإمياناً لي�ض ذلك فح�سب، بل اأي�ساً

تهدف  التي  والتعليم،  الربية  ر�سالة  بني  العميق 

اإىل تزويد ال�سباب �سالح املعرفة واالأخالق ليكونوا 

خمتلف  على  بالوطن  للنهو�ض  واأهــالاً  الغد  قادة 

على  تــاأخــذ  التي  اجلندية  ر�سالة  وبــني  ال�سعد، 

والت�سامن  الوالء  روح  وغر�ض  ال�سباب  هوؤالء  احت�سان  عاتقها 

والت�سحية يف نفو�سهم، ليكونوا حماة اأوفياء لهذا الوطن«.

الرائع،  التذكاري  الن�سب  هذا  يف  نرى  »اإننا   : قائالاً واأردف 

ا منكم بت�سحيات  الذي �سّيدمتوه بالقيم قبل احلجر، اعتزازاً

يواظبون  ا  جنوداً اأو  جرحى،  اأو  كانوا  �سهداء  اجلي�ض،  اأبطال 

وهذا  والــواجــب.  ال�سرف  �ساحات  يف  مهّماتهم  اأداء  على 

الذي  العام،  الوطني  الت�سامن  و�سائج  االعتزاز يحمل يف ثناياه 

االأخطار  مواجهة  يف  للوطن  الواقي  ــدرع  ال مبنزلة  نعتربه 

اإىل فجر  واأمل اللبنانيني بتخطي ظلمات املحن  والتحديات، 

اخلال�ض املن�سود«.
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 AUL
تُكّرم اجلي�ش 

يف منا�سبة عيد اال�ستقالل



اأحيا املعهد الفّني االأنطوين 

يف الدكوانة عيد اال�ستقالل 

�ض  خ�سّ بــاحــتــفــال  الــــــ72 

اجلي�ض  �ــســهــداء  لــتــكــرمي 

على  قّدا�ض  فاأقيم  اللبناين، 

قائد  وح�سور  برعاية  نّيتهم 

العميد  احلربية  الكّلية 

فادي غريب ومب�ساركة عدد 

وح�سد  ال�سباط  من  كبري 

من املوؤمنني. 

االإلهية  الذبيحة  ــض  ــراأ� ت

للرهبانية  الــعــام  الرئي�ض 

االأنطونية االأباتي داوود رعيدي، وعاونه رئي�ض املعهد ومديره 

االأب �سربل بوعبود واالأب نعمان الدكا�ض.

املوؤ�س�سة  اأن  فيها  اعترب  عظة  رعيدي  االأبــاتــي  واألــقــى 

الع�سكرية تعمل ب�سمت وتفان على مثال زكريا، واأّكد 

ال�سمانة  واأنها  الوطنية،  واالأخــالق  القيم  »مدر�سة  اأنها 

ا: »اإن دماء ال�سهداء  لل�سلم االأهلي وخلال�ض لبنان«، م�سيفاً

الذين �سقطوا هم لبنان بلد ال�سمود والعّز، والكّلية احلربية 

هي م�سنع القيم ورجال الوطن، وهي تعّلم حمل املواطنية 

اإىل جانب حمل ال�سـالح وتن�سر الطماأنيـنة والفرح«.

كلمة  عبود  بو  االأب  األقى  القدا�ض  ختام  ويف 

قال فيها: »اإّن ت�سحيات اجلي�ض يف الت�سّدي لقوى 

ال�سمانة  الوطن هي  والدفاع عن حدود  االإرهاب 

الوحيدة  ال�سمانة  هي  الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  احلدود،  الأمن 

يحّل  اأن  ناأمل  وكّنا  امل�سرك،  والعي�ض  االهلي  لل�سلم 

عيد اال�ستقالل اللبناين بعودة الع�سكرين املخطوفني اىل 

االأبواب مع  واأن يكون ق�سر بعبدا م�سّرع  اأهلهم وقراهم 

يف  القائمة  ال�سيا�سية  النزاعات  وحّل  للبالد  جديد  رئي�ض 

البالد«.

العميد غريب كلمة قال فيها: »لقد �سارت  األقى  بدوره 

املكان  هذا  اإىل  واالإن�سانية  الوطنية  م�ساعركم  بكم 

اجلي�ض،  �سهداء  نّية  على  اإلهي  قّدا�ض  الإقامة  املقّد�ض 

لنا  قّدموا  الذين  االأبطال  امليامني  لهوؤالء  ا منكم  تكرمياً

الذات.  ونكران  والت�سحية  ال�سجاعة  يف  تن�سى  ال  ا  درو�ساً

وهذا لي�ض باالأمر اجلديد على الرهبنة االأنطونية الداعمة 

التعليمّية  مبوؤ�س�ساتها  ـــدود،  احل اأق�سى  اىل  للجي�ض 

واالجتماعّية، ومنها هذا املعهد الكرمي الذي طاملا مل�سنا 

فيه روح الت�سامن مع اجلي�ض والتعاون العلمي والفّني مع 

رفاقنا  جتاه  والتقدير  االعتزاز  ووقفات  احلربية،  الكّلية 

ر�سالة  معنا  يكّملون  الذين  عائالتهم  واأفــراد  ال�سهداء 

ال�سرف والت�سحية والوفاء«. 

ويف ختام كلمته، وّجه العميد الغريب حتّية با�سم العماد 

جان قهوجي اإىل عائالت ال�سهداء وجميع احلا�سرين. ثّم 

تال كتاب �سكر با�سم العماد قائد اجلي�ض وقّدم درع قيادة 

بو  لالأب  احلربية  الكّلية  ودرع  رعيدي،  لالأباتي  اجلي�ض 

دعوة  اجلميع  لّبى  ذلك  بعد  وتقدير.  حمبة  عربون  عبود، 

مدير املعهد اىل ع�ساء اأقيم يف حرم املعهد.
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قّدا�ش على نّية �سهداء اجلي�ش يف املعهد الفّني االأنطوين
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طاّلب ترّبعوا بالدم

تكرمًيا ملن يخو�ش 

معارك ال�سرف 

والت�سحية والوفاء

اال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة 

اللبناين  للجي�ض  ــة  ــّي وحت

والنفي�ض  الغايل  يبذل  الــذي 

يف الدفاع عن اأر�ض الوطن ويخو�ض معارك ال�سرف والت�سحية 

والوفاء، نّظم كّل من جتّمع الطاّلب يف املعهد العايل للعلوم 

الطاّلب يف  واالقت�سادية - فرع بئرح�سن، وجتّمع  التطبيقية 

كّلية احلقوق والعلوم ال�سيا�سية واالإدارية يف اجلامعة اللبنانية 

– فرع جل الديب، وفوج ك�سافة الربية يف بلدة راأ�ض بعلبك، 
حمالت ترّبع بالدم مل�سلحة اجلي�ض اللبناين. 

اأ�سرف على احلمالت طاقم طّبي من امل�ست�سفى الع�سكري، 

وذلك بالتعاون والتن�سيق مع ال�سليب االأحمر اللبناين.

مل�سق اإعالين 

بعنوان 

»كلنا للوطن«

عّممت  والوطن،  اجلي�ض  ل�سهداء  ا  وتكرمياً وال�سبعني،  الثاين  اال�ستقالل  عيد  مبنا�سبة 

ا بعنوان: »كّلنا للوطن«. ا اإعالنياً قيادة اجلي�ض- مديرية التوجيه مل�سقاً

اإىل  ترمز  �ساملة،  وطنية  لوحة  اإطار  ومدنيني يف  �سهداء ع�سكريني  �سور  املل�سق   يت�سّمن 

امتزاج دماء ال�سهداء ووحدة الهدف الذي ق�سوا يف �سبيله، وهو الدفاع عن وحدة لبنان و�سيادته 

وا�ستقالله.

اجلامعة اللبنانية الدولية تكّرم عائالت الع�سكريني ال�سهداء

الع�سكريني  عائالت  الدولية  اللبنانية  اجلامعة  كّرمت 

اأقيم  التابعني ملنطقتي بريوت وجبل لبنان، يف حفل  ال�سهداء 

يف حرم اجلامعة، مّت خالله توزيع هدايا على اأبناء ال�سهداء.

مدير  حتــّدث  ثم  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  االحتفال  بــداأ 

ا على عمل املوؤ�س�سة الع�سكرية  ا باحل�سور ومثنياً اجلامعة مرّحباً

وقيادتها احلكيمة لتوفري االأمن واال�ستقرار جلميع املواطنني.



العماد  اجلي�ض  قائد  برعاية 

بالعميد  ممثالاً  قهوجي  جــان 

يف  التحريج  م�سروع  جمعّية  نّظمت  خّمول،  اأنطوان  الركن 

 ،CIMIC املدين   – الع�سكري  التعاون  ومديرّية   LRI لبنان 

ح�سد  ح�سره  ــوادي،  ال را�سيا  يف  اال�ستقالل  قلعة  يف  احتفاالاً 

واالجتماعّية،  والثقافّية  واالأمنّية  الر�سمّية  ال�سخ�سيات  من 

ومديرية  الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة  عن  وممّثلون 

االأحراج االأمريكية ، اىل جانب فعاليات املنطقة واأهايل بلدة 

را�سيا واجلوار.

اإطــار  يف  االحتفال  هــذا  ويــاأتــي 

تقوم  التي  الوا�سعة  التحريج  وحملة  اال�ستقالل،  عيد  منا�سبة 

من  وبتمويل  اجلي�ض،  مع  بالتعاون  املذكورة  اجلمعّية  بها 

ومديرّية   ،USAID الدولية  للتنمية  االأمريكية  الوكالة 

االأحراج االأمريكية  USFS. وقد مّت خالل هذه احلملة غر�ض 

من  العديد  يف  خمتلفة  حرجّية  اأ�سناف  من  �ستلة   20000 نحو 

املناطق اللبنانية.
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غر�ش نحو 20000 �ستلة يف املناطق اللبنانية
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اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

�أجهزة 

�لقيادة
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 اأركان اجلي�س للعديد

جميع اأجهزتنا يف حالة ا�ستنفار

االأو�ساع االأمنية التي ت�سهدها البالد منذ �سنوات، وما يرتتب عليها من مهمات 

يوؤديها اجلي�ش زادت اأعباء اأركان اجلي�ش للعديد حيث تتم معاجلة اأكرث من %60 

من بريد املوؤ�س�سة الع�سكرية، ما ي�ستدعي حالة ا�ستنفار يف جميع اأجهزته.

رئي�ش  نائب  مع  اجلي�ش،  يف  ودوره  الركن  هذا  على  نتعّرف  املقابلة  هذه  يف 

االأركان للعديد العميد الركن الطيار طارق بلطه جي.

اإدارة العديد وما يتفّرع عنها

رئي�ش  بنائب  املنوطة  امل�سوؤوليات  هي  ما   •
االأركان للعديد؟

للعديد  االأركــان  رئي�ض  نائب  يتوىّل   -

تت�سمن:  ــي  وه الــعــديــد،  اإدارة  مهمة 

وال�سهر  ال�سنوي  التطوع  برامج  و�سع 

وفق  العديد  حتقيق  تنفيذها،  على 

الربنامج املقرر لهذه الغاية، و�سع خطط 

التعليمات  و�سع  وتنفيذها،  التعبئة 

وتعميمها  الــعــديــد  بنظام  املتعلقة 

ذلك،  اإىل  وي�ساف  تنفيذها.  ومراقبة 

االإداريــة  االأعمال  قانونية  ومراقبة  اإدارة 

اجلندي،  وبيوت  واملطاعم  الــنــوادي  يف 

وال�سمان االجتماعي، وق�سم امل�ساعدات 

املتعلقة  امللفات  واإعــداد  االجتماعية، 

بالق�ساء الع�سكري واالن�سباط واملرا�سم. 

هي  وما  للعديد  اجلي�ش  اأركان  تتاألف  مّم   •
مهماتها؟

من  للعديد  اجلي�ض  اأركــان  تتاألف   -

االآتية:  واملديريات  واالأجهزة  املكاتب 

التقني،  املكتب  االإداري،  املكتب 

ــاين،  ــ�ــس ــــدويل االإن ــون ال ــقــان مــديــريــة ال

االجتماعية  والــ�ــســوؤون  الرعاية  جهاز 

املرا�سم،  جهاز  القدامى،  للع�سكريني 

التعبئة،  مديرية  الــنــوادي،  اإدارة  جهاز 

ومديرية االأفراد.

املكاتب  لهذه  اأّن  اإىل  باالإ�سارة  ويجدر 

عديدة   مهمات  واالأجــهــزة  واملــديــريــات 

ومتنوعة.

املكتب االإداري

ي�سّم املكتب االإداري ثالثة اأق�سام هي: 

ق�سم االن�سباط والق�ساء الع�سكري، ق�سم 

املعنويات، وق�سم ال�سوؤون القانونية.

ــبــاط والــقــ�ــســاء  ــ�ــس يــعــالــج قــ�ــســم االن

التي  التحقيق  مــلــفــات  الع�سكري 

ال�سرطة  حمققو  اإليه  ويرفعها  ينجزها 

اأو ال�سباط العدليون يف قطع  الع�سكرية 

معاجلة  اإىل  اإ�سافة  ووحــداتــه،  اجلي�ض 

التاأديبية  االإجـــراءات  االآتية:  املوا�سيع 

املتخذة بحق الع�سكريني )من خمتلف 

الرتب(، ملفات االإحالة اأمام املحكمة 

واملوظفني  للع�سكريني  الع�سكرية 

بــاأمــور  املتعلقة  اجلــيــ�ــض  يف  املــدنــيــني 

على  ال�سباط  اإحالة  ملفات  وظيفية، 

على  واالأفــراد  والرتباء  التاأديبي  املجل�ض 

الت�سويات  ومعاجلة  التحقيق،  جلنة 

ال�سري  حوادث  عن  الناجتة  املدنيني  مع 

طلبات  ذكر:  ما  اإىل  ي�ساف  وغريها... 

وامل�ساريف  واالأمــوال  الر�سوم  من  االإعفاء 

القرارات  احلوادث(،  حاالت  )يف  الطبية 

ال�سادرة عن النيابات العامة الع�سكرية 

)اإحالة  الع�سكريني  التحقيق  وق�ساة 

ال�سرطة  على  ــارات  ــب واالإخ ال�سكاوى 

الع�سكرية الإجراء التحقيقات الالزمة(، 

اجلي�ض  يف  العدلية  التحقيقات  اإدارة 

متوا�سل،  ب�سكل  عليها  ــراف  ــس واالإ�

االأ�سلحة  رخ�ض  معاجلة  ال�سجون،  اإدارة 

لل�سباط، وطلبات الهجرة للع�سكريني، 

طلبات الرخي�ض لتغيري اال�سم وال�سهرة 



املفقودين  اأو�ــســاع  معاجلة  واملــذهــب، 

اأجهزة  ملختلف  القانونية  االآراء  وتقدمي 

قيادة اجلي�ض.

بطلبات  املــعــنــويــات  ق�سم  ويــهــتــم 

ــدات واملـــكـــافـــاآت املـــاديـــة،  ــاع ــس ــ� امل

وفـــاة،...(،  والدة،  )زواج،  االجتماعية 

بالطبابة  يتعلق  ما  وكــل  واملدر�سية، 

ناحية:  مــن  الع�سكرية 

تعليمات  تطبيق  مالحقة 

ــة الــعــ�ــســكــريــة،  ــاب ــب ــط ال

يف  طبية  ملفات  معاجلة 

معاجلة  ـــارج،  واخل الــداخــل 

ـــــة  ــات تـــاأمـــني االأدوي ــب طــل

ومتابعة  املزمنة،  لالأمرا�ض 

الذين  الع�سكريني  اأو�ساع 

مهمات  تنفيذ  اأثناء  اأ�سيبوا 

ذلك،  اإىل  ي�ساف  عمالنية. 

)من  التعا�سدية  الــقــرو�ــض 

العادية  التعا�سد(  موؤ�س�سات 

واال�ستثنائية لل�سباط والرتباء 

كيفية  وحتــديــد  ــــراد،  واالأف

ــة والــتــنــاويــه  ــم ــس مــنــح االأو�

بكل  واالهتمام  والتهاين، 

ما يتعلق مبعنويات الع�سكريني. 

في�سم  القانونية  الــ�ــســوؤون  ق�سم  ــا  اأم

ا  يومياً ا  دواماً يوؤمنون  املحامني  من  ا  عدداً

عن  والــدفــاع  القانونية  امل�سورة  الإبــداء 

الع�سكرية  املحكمة  يف  الع�سكريني 

ت�سم  قــانــونــيــة  ومــكــتــبــة  ــة،  ــم ــدائ ال

يقوم  ذلك  واإىل  وت�سريعات.  اجتهادات 

الق�سم باملهمات االآتية: 

الدعاوى  �سري  على  الدائم  االطــالع   -

اأو املقامة �سده  املقّدمة من قبل اجلي�ض 

والق�ساء  القانونية  ال�سوؤون  دائــرة  لــدى 

الع�سكري يف الغرفة الع�سكرية. 

- معاجلة املرا�سالت التي ترد من وزارة 

الدفاع الوطني- الغرفة الع�سكرية حول 

مع  املعاهدات  اأو  االتفاقيات  م�ساريع 

اأو  منظمات  اأو  )دول  خمتلفني  اأطــراف 

هيئات(. 

- تبليـغ الع�سكريني عند ا�ستدعائهم 

والــروحــــــــيــة  ــة  ــي ــدن امل ــحــاكــم  امل اإىل 

وال�سرعية. 

حـول  ــانــوين  ــقـــ ال ـــــراأي  ال اإعـــطـــاء   -

ــالت  ــس ــرا� ـــاوى وامل ـــدع ــفــاقــيــات وال االت

التي  القانونية،  ال�سفة  ذات  اأو  القانونية 

توّجه اإىل قيادة اجلي�ض.

املكتب التقني

يتوىل املكتب التقني للعديد مهمات 

كثرية، اأبرزها:

تالمذة  اخت�سا�ض-  �سباط  تطويع   -

�سباط- وتالمذة رتباء.

الذكور  بــني  مــن  مدنيني  تطويع   -

واالإناث ب�سفة جنود متمرنني.

اإىل  - نقل جمندين ممددة خدماتهم 

اخلدمة الفعلية بعد انق�ساء اأربع �سنوات 

يف اخلدمة. 

متطّوعني  ع�سكريني  ونقل  تعيني   -

وجنود  رتباء  ب�سفة  خدماتهم  وممــددة 

اخت�سا�سيني.

اإىل  انتداب  وم�ساريع  قرارات  تنفيذ   -

غري  واأخـــرى  درا�سية  مبهمات  ــارج  اخل

درا�سية، ومعاجلة ع�سكريني وذويهم يف 

اخلارج.

اخلدمة  ا�ستئناف  طلبات  قــبــول   -

الع�سكرية.

- ترقية موؤهلني وموؤهلني اأمَُول اإىل رتبة 

مالزم.

الع�سكريني  مـــن  عـــدد  تــرقــيــة   -

مكاتب  متابعتهم  نتيجة  الناجحني 

درا�سة.

اللجان مهمتها  - ت�سكيل عدد من 

املعي�سية  الع�سكريني  اأو�ساع  يف  النظر 

حت�سني  جلنة  ومنها:  واالجتماعية، 

و�سكنهم  للع�سكريني  املعي�سي  الو�سع 

�سل�سلة  قانون  اإعداد م�سروع  من خالل 

الع�سكرية،  لالأ�سالك  والرواتب  الرتب 

املعي�سة  غــالء  �سلفة  احت�ساب  جلنة 

القر�ض  احت�ساب  عند  الــراتــب  �سمن 

يف  املجندين  اإ�ــســراك  جلنة  ال�سكني، 

موؤ�س�سة التعا�سد للرتباء واالأفراد، برنامج 

 ،CIMIC املــدين  الع�سكري-  التعاون 

جلنة در�ض مو�سوع االجتار بالب�سر، وجلنة 

خم�ض  ملدة  اجلي�ض  لعديد  خطة  و�سع 

اإن�ساء  اجلي�ض،  ت�سليح  تت�سمن  �سنوات 

املحقق  العديد  ون�سبة  جديدة  وحــدات 

�أجهزة 

�لقيادة

العدد 48366
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التدريب  من�ساآت  تــوافــر  ــلــوحــدات،  ل

يف  ال�سباط  لهيكلة  الهرمي  وال�سكل 

اجلي�ض، وغريها...

ويف اخلطط امل�ستقبلية لهذا املكتب، 

ــادة  زي خــالل  مــن  اجلي�ض  عديد  زيـــادة 

احلربية  للكلية  اال�ستيعابية  القدرة 

بتطويع  قرار  وا�ست�سدار  الرتباء،  ومدر�سة 

ا. �سباط ورتباء اخت�سا�ض �سنوياً

مديرية القانون الدويل االإن�ساين

التي  ــيــة  ــدول ال بــاالتــفــاقــيــات  عــمــالاً 

�سادقت الدولة اللبنانية عليها ووقعتها 

وحقوق  االإن�ساين  ــدويل  ال القانون  حول 

االأربعة  جنيف  كاتفاقيات  االإن�سان، 

ال�سادرة يف العام 1949، اأو اتفاقيات الهاي 

املتعلقة باالأ�سلحة وغريها، اأن�ساأت قيادة 

اجلي�ض، مديرية القانون الدويل االإن�ساين 

 .)2009/12/2 )بتاريخ  االإن�سان  وحقوق 

توعية  املديرية  هذه  اإن�ساء  من  والهدف 

الع�سكريني على اأهمية القانون الدويل 

االإن�ساين. 

املراقبة  ق�سم  ق�سمان،  املديرية  هذه  يف 

يتم  االأول،  يف  املتابعة.  وق�سم  والتنفيذ 

توثيق االنتهاكات اال�سرائيلية لل�سيادة 

احلاجة،  عند  تقرير  ــع  ورف اللبنانية 

اال�سرائيلي  العدو  التزام  مــدى  ومراقبة 

االإتفاقيات املوقعة من قبله وفق القانون 

اجلي�ض  اأركان  وتزويد  االإن�ساين،  الدويل 

االإن�ساين  الدويل  القانون  مواد  للعمليات 

التعليم  برامج  �سمن  حلظها  املقرح 

وعلى جميع امل�ستويات.

ما  دمــج  من  التاأكد  يتم  الثاين،  يف 

من  اللبنانية  الدولة  عليه  ووّقعت  �سبق 

�سمن  احلــرب  قانون  تخ�ض  اتفاقيات 

القوانني واالأنظمة الع�سكرية، واالطالع 

اللبنانية  الــدولــة  توقعه  ما  كل  على 

تقييد  اأو  بحظر  تخت�ض  اتفاقيات  من 

�سلوك  اأي  اأو  االأ�سلحة  بع�ض  ا�ستعمال  اأو 

ا  الحقاً لي�سار  املعركة،  اأر�ــض  يف  اآخــر 

لهذه  الع�سكرية  االأنظمة  مواءمة  اإىل 

الق�سم  هذا  يف  يتم  كما  االتفاقيات. 

القنابل  جــراء  املدنيني  ال�سحايا  توثيق 

املفقودين  اأو�ساع  متابعة  العنقودية، 

اللبنانية  ــي  ــس االأرا� ــل  داخ اللبنانيني 

وخارجها، اإىل جمع املعلومات املتعلقة 

نتيجة  عليها  العثور  مّت  التي  باجلثث 

كوارث طبيعية، حروب، وغريها... 

ــيــفــت يف  ــي اأ�ــس ــت ــات ال ــم ــه ومـــن امل

التابعة  ال�سجون  زيــارة  ــرية،  االأخ الفرة 

من  للتاأكد  الوطني،  الــدفــاع  ـــوزارة  ل

وظروف  املوقوفني  اأو�ساع  ومن  اأو�ساعها 

حقوق  قانون  التزام  ومدى  احتجازهم، 

كل  ومعاجلة  ــه.  ب والتقّيد  االإنــ�ــســان 

ال�سكاوى الواردة يف هذا اخل�سو�ض. كما 

ا يت�سمن  مّت تزويد كل ع�سكري كتّيباً

يف  للع�سكري  العامة  ال�سلوك  مبادئ 

االأ�سرى  مع  التعامل  كيفية  امليدان، 

يف  �سنوية  دورات  اإقامة  اإىل  واملواطنني... 

ومتابعة  جامعيني،  لطالب  املجال  هذا 

االإن�ساين  الــدويل  القانون  يف  جديد  كل 

مع فريق تدريب اأمريكي. 

جهاز الرعاية وال�سوؤون االجتماعية 

للع�سكريني القدماء

هذا  يــوؤديــهــا  التي  املهمات  اأبـــرز  اإّن 

الع�سكريني  عائالت  اإيالء  هي  اجلهاز 

واملتوفني  املعوقني  والع�سكريني  ال�سهداء 

ومعاجلة  ــالزم،  ال االهتمام  واملفقودين 

من  بهم  املتعّلقة  احلياتية  االأمــــور 

االأجهزة  مع  بالتن�سيق  النواحي  جميع 

امل�ستمر  التوا�سل  املخت�سة، لالإبقاء على 

يتابع  قيادة اجلي�ض. كما  وبني  بينهم 

هذا اجلهاز ق�سايا تتعلق برابطة قدماء 

على  ويعمل  اللبنانية،  امل�سلحة  القوى 

تعر�ض  قــد  التي  ال�سعوبات  معاجلة 

الع�سكريني بعد اإحالتهم على التقاعد 

وا�ستدراكها. 

جهاز اإدارة النوادي

ــراحــة  ال تــوفــري  ــاز  ــه اجل هـــذا  مهمة 

واال�ستجمام لعنا�سر اجلي�ض وعائالتهم، 

ــعــالقــات االجــتــمــاعــيــة يف  وتــوطــيــد ال

يف  اجلــهــاز  هــذا  �سهد  وقــد  بينهم،  مــا 

ال�سنوات االأخرية اإجناز عدد من امل�ساريع 

لتح�سني  ال�سباط  ـــوادي  ن من�ساآت  يف 

م�سوؤولياته  من  اأن  ا  علماً خدماتها، 

تنفيذ  ومــراقــبــة  ح�ساباتها،  م�سك 

وكذلك  وتفتي�سها،  فيها  التعليمات 

االأمر بالن�سبة لبيوت اجلندي. 

جهاز املرا�سم

يعترب من اأبرز االأجهزة يف قيادة اجلي�ض. 

فهو م�سوؤول عن معاجلة االأمور املتعلقة 

يهتم  الت�سّدر. كما  وحق  بالربوتوكول 

اال�ستقالل  ذكرى  احتفاالت  بتنظيم 

بها،  املتعلقة  والن�ساطات  اجلي�ض  وعيد 

التكرمي  مرا�سم  تنظيم  اإىل  باالإ�سافة 

واملدنية  الع�سكرية  وال�سلطات  للوفود 

)وطنية واأجنبية(...

مديرية االأفراد

القرارات  تنفيذ  يتم  االأفراد  مديرية  يف 

تعيني  مــن  الــعــديــد،  ــــاإدارة  ب املتعلقة 

الرتبة  وتخفي�ض  وترقية  ونقل  ــاق  واإحل

هذه  ويف  اخلــدمــة.  واإنــهــاء  فقدانها  اأو 

املوظفني  تعيني  اقـــراح  يتم  املــديــريــة 

خمتلف  يف  وا�ــســتــخــدامــهــم  املــدنــيــني 

بالن�سبة  االأمـــر  وكــذلــك  املــالكــات، 

تتوىل  كما  واالأجـــراء.  املتعاقدين  اىل 

الع�سكريني،  �سوؤون  اإدارة  االأفراد  مديرية 

ووفاة،  واأو�سمة  واإجازات  ورواتب  زواج  من 

بال�سمان  اخلا�سة  املعامالت  اإىل  اإ�سافة 

االجتماعي.

مديرية التعبئة

اإجراء  على  املديرية  هذه  عمل  يقت�سر 

اإح�ساء املدنيني اخلا�سعني خلدمة العلم 

االحتياطيني  واإدارة  التجنيد(،  )ق�سم 

ومفرزة  االحتياطيني(،  اإدارة  )ق�سم 

خدمات. 





اأحيت ال�ضفارة الفرن�ضية ذكرى اجلنود الفرن�ضيني الذين ق�ضوا 

اأقيم يف  يف لبنان خالل حمطات تاريخية خمتلفة، باحتفال 

 Emmanuel ق�ضر ال�ضنوبر. ح�ضر االحتفال اإىل ال�ضفري الفرن�ضي

العماد  اجلي�ش  قائد  ممثالاً  كرم  ع�ضام  العميد   ،Bonne
وملحقون  الفرن�ضية،  القوات  قدماء  من  وعدد  قهوجي،  جان 

االأمم  ق��وات  �ضمن  يعملون  فرن�ضيون  وجنود  ع�ضكريون 

املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

اجلي�ش  قائد  وممثل   Bonne ال�ضفري  و�ضع  وللمنا�ضبة، 

ال�ضفري   قّلد  ثم  التذكاري،  الن�ضب  على  الزهر  من  اأكاليل 

التعبئة(،  )مدير  جربائيل  بطر�ش  الركن  العميد  من:  كالاً 

العقيد  التعليم(،  )مدير  الدين  زه��ر  دري��د  الركن  العميد 

اجلوية(،  )القوات  والرائد عبدالله عيتور  ال�ضوؤون اجلغرافية(،  مديرية   – للتجهيز  اأركان اجلي�ش  �ضيمون ميني )من  املهند�ش 

ا جلهودهم يف اإطار التعاون القائم بني اجلي�ضني اللبناين والفرن�ضي. اأو�ضمة فرن�ضية تقديراً

اإعداد:

نينا عقل خليل

جي�شنا
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ال�سفارة الفرن�سية حتيي ذكرى جنودها

وتكـّرم �سباًطا لبنانيني

... وقدا�س يف ذكرى جنود بريطانيني

يف  الكومنولث  مدافن  يف  ا  قدا�ضاً الربيطانية  ال�ضفارة  اأقامت 

احلربني  خالل  ق�ضوا  الذين  ال�ضهداء  لذكرى  ا  تخليداً بريوت، 

العامليتني االأوىل والثانية، ونزاعات اأخرى.

ال�ضفارة  ل��دى  )ب��االإن��اب��ة(  باالأعمال  القائم  القدا�ش  ح�ضر 

اأنطوان  الركن  العميد   ،Hugo Shorter ال�ضفري  الربيطانية 

احللبي ممثالاً قائد اجلي�ش، العميد فادي خواجه ممثالاً مدير 

عام االأمن العام، العقيد روين بيطار ممثالاً مدير عام قوى االأمن 

 Chris الكولونيل  الربيطاين  الع�ضكري  امللحق  الداخلي، 

والدبلوما�ضيني  ال�ضفراء  من  عدد  اإىل  باالإ�ضافة   ،Ganning
وامللحقني الع�ضكريني وموظفني من ال�ضفارة.

القدماء  املحاربني  ع�ضرات  القدا�ش  يف  ���ض��ارك  ك��ذل��ك، 

مع  خدموا  الذين  عائالتهم(  مع  وفل�ضطينيني  )لبنانيني 

ح�ضرت  كما  الثانية.  العاملية  احلرب  يف  الربيطاين  اجلي�ش 

حيث   Paula Red Klef ال�ضيدة  الربيطانية  العاملية  العّداءة 

يف  كتبها  التي  فالندر«  حقول  »يف  ال�ضهرية  الق�ضيدة  األقت 

العام 1915 املقّدم الطبيب جون ماكري.

اإجالالاً الأرواح  القدا�ش، وقف احل�ضور دقيقة �ضمت  ويف ختام 

ال�ضهداء، ثم و�ضع ال�ضاب عماد قا�ضم من جمعية »دار االأوالد« 

اإكليالاً من الزهر على الن�ضب التذكاري.



ب����ه����دف دع������م اخل���ط���ة 

اال�ضرتاتيجية التي يعتمدها، 

ع���ق���د امل����رك����ز ال��ل��ب��ن��اين 

باالألغام،  املتعّلقة  لالأعمال 

االأمم  برنامج  مع  وبالتعاون 

 ،UNDP االإمن��ائ��ي  املتحدة 

االأوروب��ي،  االحتاد  من  وبدعم 

رويال-  لو  فندق  يف  ا  اجتماعاً

جمموعة  الأع�ضاء  ال�ضبيه، 

ال��دع��م ال����دويل ل��ل��ب��ن��ان يف 

االإن�ضانية  العمليات  جمال 

لالأعمال املتعلقة بااللغام.

القائمة  االجتماع،  ح�ضر 

باالأعمال لدى االحتاد االأوروبي 

 ،Christina Lassen ال�ضيدة

جمل�ش  رئي�ش  دول��ة  عقيلة 

ب��ّري،  رن���دا  ال�ضيدة  ال��ن��واب 

املتحدة  االأمم  برنامج  مدير 

ال�ضيد  لبنان  يف  االإمن��ائ��ي 

Luca Randa، رئي�ش املركز 
املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين 

اإيلي  الركن  العميد  باالألغام 

ممثلي  من  وع��دد  نا�ضيف، 

االأمم  وهيئات  املانحة  الدول 

التجارية  وال�ضركات  املتحدة 

احلكومية  غري  واملنّظمات 

امل��ج��ال،  ال��ع��ام��ل��ة يف ه���ذا 

واأع�ضاء  امل�ضرفية  واملوؤ�ض�ضات 

اللجنتني الوطنيتني للتوعية 

االألغام وم�ضاعدة  من خماطر 

�ضباط  من  وع��دد  ال�ضحايا، 

املتحدة  االأمم  وقوات  اجلي�ش 

املوؤقتة يف لبنان.

تخّلل االجتماع كلمتان، 

 Luca Randa م����ن  لك��ل 

وChristina Lassen اللذين 

به  يقوم  ال��ذي  بالعمل  نّوها 

حتّقق  الذي  وبالتقّدم  املركز 

ي�ضبح  اأن  بانتظار  لبنان  يف 

ا من االألغام. خالياً

وحتّدث رئي�ش املركز العميد 

ا  الركن اإيلي نا�ضيف �ضاكراً

االألغام،  نزع  م�ضروع  داعمي 

تلبيتهم  ع��ل��ى  واحل�����ض��ور 

املركز  »اإن  وق��ال:  ال��دع��وة، 

ا لتطبيق اخلطة  يعمل جاهداً

املتعّلقة  لالأعمال  الوطنية 

تنفيذ  ب��ه��دف  ب���االأل���غ���ام، 

اال�ضرتاتيجية  يف  التزاماته 

»اأّن  اإىل  ��ا  الف��تاً ال��وط��ن��ي��ة«، 

جي�شنا
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العمليات الإن�سانية 

لنزع الألغام 

والقنابل العنقودية

تنّوه بجهود جمموعة 

الدعم الدويل

ة ب�سبط احلدود واإدارتها ت�سّلم معّدات خا�سّ

بح�ضور نائب رئي�ش االأركان للتجهيز العميد الركن مانويل 

كرجيان ممثالاً قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وممثلني 

اإىل  الدولية،  واملنّظمات  االأوروبية  الدول  �ضفارات  عن عدد من 

فردان،  اإن-  اأقيم يف فندق هوليداي  ال�ضباط،  جانب عدد من 

حفل توقيع �ضهادة ت�ضّلم كمّية من املعّدات اخلا�ضة ب�ضبط 

واإدارة احلدود، مقّدمة هبة من قبل فريق عمل م�ضروع االإدارة 

املتكاملة للحدود يف لبنان الذي ميّوله االحتاد االأوروبي.



ي�ضّكل  التمويل  تناق�ش 

العائق االأكرب لتحقيق ذلك 

ومتّنى  املحددة«.  املواعيد  يف 

على االأع�ضاء املجتمعني بذل 

مع  با�ضتطاعتهم  ما  كل 

لدعم  ب��الده��م  حكومات 

لالأعمال  اللبناين  الربنامج 

املتعّلقة باالألغام.

الركن  العميد  قّدم  بدوره، 

امل��رك��ز،  م��ن  فقيه  ح�ضن 

العمليات  واقع  حول  ا  اإيجازاً

املتعّلقة  لالأعمال  االإن�ضانية 

ب����االأل����غ����ام، وال���ت���ح���ّدي���ات 

واالإجن�������������ازات واخل���ط���ط 

امل�ضتقبلية. 

ك���ذل���ك، حت�����ّدث كل 

عن  خوي�ش  زي��اد  ال�ضيد  من 

اللجنتني الوطنيتني للتوعية 

وال�ضيد  االألغام،  خماطر  من 

املنظّمات  �ضاال عن  بيكيم 

واجلمعيات العاملة يف جمال 

وال�ضيد  لبنان،  االألغام يف  نزع 

�ضهادة  قّدم  الذي  مراد  حممد 

حول اإ�ضابته بلغم.

فيلم  ع��ر���ش  اخل��ت��ام،  ويف 

م�ضكلة  واقع  حول  وثائقي 

العنقودية،  والقنابل  االألغام 

ال��ل��ب��ن��اين  امل����رك����ز  ودور 

باالألغام  املتعّلقة  لالأعمال 

قدمت  كما  معاجلتها.  يف 

ال��ط��ال��ب��ت��ان ال��ف��ائ��زت��ان يف 

للتوعية  مادة  اأف�ضل  م�ضابقة 

اأغنية  االأل��غ��ام،  خماطر  من 

احلا�ضرين. اإع��ج��اب   نالت 

واأق�����ي�����م ع���ل���ى ه��ام�����ش 

حرفيات  معر�ش  االجتماع، 

ومنتوجات  ي��دوي��ة  واأ���ض��غ��ال 

االألغام  قّدمها م�ضابو  زراعية 

للم�ضاركني هدايا تذكارية 

من اإنتاجهم.

53 العدد 366

وفد من وزارة اخلارجية الأمريكية 

يف املركز اللبناين للأعمال املتعّلقة بالألغام

لالأعمال  اللبناين  املركز  يتلّقاه  ال��ذي  الدعم  اإط��ار  يف 

زارت  االأمريكية،  اخلارجية  وزارة  من  باالألغام  املتعّلقة 

 Rosa لبنان وكيلة مراقبة الت�ضّلح واالأمن الدويل ال�ضيدة

اإزالة  مكتب  برنامج  مديرة  ترافقها   ،Gottemoeller
وفٍد  Natalie Wazir، مع  ال�ضيدة  االأدنى  لل�ضرق  االأ�ضلحة 

من ال�ضفارة االأمريكية.

وقد زار الوفد برفقة �ضباط من املركز، مركز اإيواء كالب 

ك�ضف االألغام يف ثكنة �ضعيد اخلطيب يف حمانا، حيث 

�ضعوبات،  من  تعرت�ضه  وما  العمل  حول  اإيجاز  اإىل  ا�ضتمع 

ا لك�ضف االألغام بوا�ضطة الكالب من  ا تدليلياً وتابع عر�ضاً

قبل فريق من املرّو�ضني.

ال�ضفارة  من  وفٍد  برفقة   Wazir ال�ضيدة  زارت  كذلك، 

التقت  باالألغام، حيث  املتعّلقة  لالأعمال  اللبناين  املركز 

رئي�ضه العميد الركن اإيلي نا�ضيف، وبحثت معه يف �ضبل 

تاأمني الدعم الالزم.

تنظيفه  على  يعمل  األغام  حقل  اإىل  الوفد  انتقل  بعدها 

فريق من منظمة هانديكاب العاملية HI، حيث ا�ضتمع 

اإىل �ضرح حول تقنيات العمل واملعّدات امل�ضتخدمة.



يف ح�ضور عدد من كبار �ضباط القيادة 

وال��وح��دات ال��ك��ربى واالأل��وي��ة واالأف���واج 

فريق  اأع�����ض��اء  ج��ان��ب  اإىل  امل�ضتقّلة، 

ال��ت��دري��ب االأم��ريك��ي، ن��ّف��ذت ال��ق��وات 

 – حنو�ش  رماية  حقل  يف  اجلوية 

بوا�ضطة  جوية  مناورة  حامات، 

ع��دد م��ن ال��ط��واف��ات، حتاكي 

اإرهابية  جمموعات  مهاجمة 

حمتجزين  رهائن  وحترير 

لديها. وقد �ضملت املناورة 

اإن���زال،  عمليات  تنفيذ 

واإط����الق ���ض��واري��خ ج��و – 

بالقنابل  ورمايات  اأر���ش، 

واالأ�ضلحة الر�ضا�ضة.

ك���ذل���ك، وب���اإ����ض���راف 

اخلا�ضة،  القوات  مدر�ضة 

ن��ّف��ذت وح���دات م��ن ل��واء 

وفوج  ع�ضر،  الثاين  امل�ضاة 

وعنا�ضر  االأول  امل��دّرع��ات 

الأمن  العامة  املديرية  من 

ال��دول��ة، ب��اال���ض��رتاك مع 

وحدات من القوات اجلوية 

قتالية  مناورة  والبحرية، 

بالذخرية احلّية يف منطقة 

الق�ضاء على  حنو�ش- حامات، حتاكي 

اأماكن  يف  نة  متح�ضّ اإرهابية  جمموعة 

املناورة  خ��الل  ا�ضتخدمت  وق��د  مبنّية. 

والدبابات  واملدفعية  بالطوافات  رمايات 

املتو�ضطة واخلفيفة، باالإ�ضافة  واالأ�ضلحة 

اإىل تفجري عبوات نا�ضفة، كما �ضملت 

عمليات دعم بوا�ضطة الطوافات والزوارق 

احلربية، وتفتي�ش �ضفينة م�ضبوهة.

احتفال  الريزة،   – ال�ضباط  نادي  يف  اأقيم 

تابعوا  الذين  ال�ضباط  من  دفعة  تخريج 

يف  متقّدمة،  لوج�ضتية  اإدارة  جمال  يف  دورة 

واالأرك��ان،  للقيادة  �ضهاب  ف��وؤاد  كّلية 

.CTP وذلك �ضمن برنامج التدريب ال�ضامل

ح�ضر االحتفال العميد الركن ابراهيم حرفو�ش م�ضاعد مدير 

 ،CTP التعليم، ومدير العمليات يف فريق برنامج التدريب ال�ضامل

فريق  ومن  االأمريكي  الدفاعي  التعاون  مكتب  من  و�ضباط 

التدريب االأمريكي، اإىل جانب عدد من �ضباط اجلي�ش اللبناين.

فيها  هناأ  باملنا�ضبة،  كلمة  حرفو�ش  الركن  العميد  واألقى 

بني  القائم  والتعاون  املدّربني  بجهود  ا  منّوهاً املتخّرجني،  ال�ضباط 

املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية والربنامج املذكور.

الدروع  وتبادل  للمتخّرجني  ال�ضهادات  ت�ضليم  مّت  اخلتام  ويف 

التذكارية.

تخريج 

دورة اإدارة 

لوج�ستية 

متقدمة

جي�شنا
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مناورة جوية واأخرى قتالية 

حتاكي مهاجمة جمموعات 

اإرهابّية والق�ساء عليها



حول  دورة  ختام  يف 

التلّوث  مكافحة 

ال��ن��ف��ط��ي ت��اب��ع��ه��ا 

من  ع�����ض��ك��ري��ون 

فر�ضية  حول  ا  متريناً القوات  هذه  نّفذت  البحرية،  القوات 

وناقلة  باخرة  بني  البحر  عر�ش  يف  ا�ضطدام  ح��ادث  ح�ضول 

الناقلة  النفط من  مادة  وت�ضّرب  باندالع حريق  ت�ضّبب  نفط، 

املذكورة.

البحرية،  ب��ريوت  قاعدة  قبالة  ج��رى  ال��ذي  التمرين  ح�ضر 

ممثلون عن الوزارات واالإدارات الر�ضمية واجلمعيات املعنّية، 

اجلي�ش  �ضباط  من  عدد  جانب  اإىل  املانحة،  الدول  و�ضفارات 

وقوات االأمم املتحدة املوؤقتة وملحقني ع�ضكريني.

البحري  العميد الركن  البحرّية  القوات  البداية قّدم قائد  يف 

التلّوث  مكافحة  لعتاد  عر�ش  اأعقبه  ا  اإيجازاً اجلبيلي  نزيه 

احل�ضور  انتقل  بعدها،  البحرية.  القوات  لدى  املتوافر  النفطي 

اإىل احلو�ش االأول حيث نّفذ التمرين الذي �ضمل عزل املنطقة 

املادة  و�ضحب  احلريق  اإخماد  ثم  العائمة،  احلواجز  بوا�ضطة 

النفطية وخزنها يف م�ضتوعبات خا�ضة.

55 العدد 366

 مكافحة التلّوث النفطي

يف مترين للقوات البحرية

FS LA FAYETTE�
يف متارين ون�ساطات م�سرتكة 

مع القوات البحرية

 FS LA الفرن�ضية  الفرقاطة  زارت 

جولة  اإط����ار  يف  ل��ب��ن��ان   FAYETTE
 ،2015/11/9 بتاريخ  ب���داأت  تدريبية، 

منه،  ع�ضر  ال��ث��اين  ح��ت��ى  وا���ض��ت��م��رت 

وتدريب�ات  ن�ضاط��ات  خالله��ا  اأجرت 

الق��وات  م��ن  وح��دات  م��ع  م�ضرتكة 

البحري��ة.

متارين  الن�ضاطات  هذه  �ضملت  وقد 

وتفتي�ضها،  م�ضبوهة  �ضفينة  دهم  حول 

باالإ�ضافة  غط�ش،  عمليات  وتنفيذ 

اأحد  منت  على  حريق  مكافحة  اإىل 

املراكب وم�ضاعفة م�ضابني.







البحرية  ال��ق��وات  قائد  اأق���ام 

نزيه  البحري  الركن  العميد 

اجلبيلي حفل غداء على �ضرف 

بتمويل  قامت  التي  اجلهات 

 Open Day املفتوح«  »اليوم 

واإجناحه.

ح�ضر حفل الغداء الذي اأقيم يف 

نادي ال�ضباط – جونيه، ممّثلون 

لبنان  وبنك  بلدية جونية  عن 

املكّرمة  واملوؤ�ض�ضات  واملهجر 

و�ضباط من القوات البحرية.

العميد  وّج���ه  وللمنا�ضبة، 

اجلبيلي  ال��ب��ح��ري  ال���رك���ن 

اجلهات  فيها  �ضكر  كلمة 

التي تعاونت مع القوات البحرية 

ال�ضنوي  الن�ضاط  هذا  اإجن��اح  يف 

جم��ال  للبنانيني  يتي��ح  ال��ذي 

التع��ّرف اإىل الق��وات البحري��ة، 

��������ا  دروعاً املكّرم��ني  و�ضّل��م 

تذكاري��ة.

ع�ضكرية  م�ضاعدة  اجلي�ش  ت�ضّلم 

قرب�ضية، حتتوي على كميات كبرية من االأ�ضلحة الفردية 

الع�ضكرية  االأعتدة  من  كميات  اإىل  باالإ�ضافة  والر�ضا�ضة، 

املختلفة.

جرى حفل الت�ضليم يف مرفاأ بريوت بح�ضور ال�ضفرية القرب�ضية 

وفد  يرافقها   ،Cristina Rafti
كو�ضتا�ش  البحري  الكولونيل  برئا�ضة  رفيع  ع�ضكري 

وممّث��ل  القرب�ض��ي،  الدف��اع  وزير  مكت��ب  مدي��ر  فيتريي�ش، 

وف��د  راأ�ش  عل��ى  قهوج��ي  ج��ان  العم��اد  اجلي���ش  قائ��د 

مراف��ق. ع�ضك��ري 

جي�شنا
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لقاءات تعاون 

بني الدولة الإيطالية واجلي�س اللبناين

 Roberto االأدم���ريال  يتقّدمه  اإيطايل  ع�ضكري  وف��د  ق��ام 

Clammichella، بزيارة اإىل لبنان ا�ضتمّرت عّدة اأيام تخّللها 
اجلي�ش  مع  مباحثات  اإج��راء  اأبرزها  الن�ضاطات،  من  العديد 

اللبناين لدر�ش اإمكان تعزيز االتفاقيات الثنائية.

االأرك��ان  رئي�ش  نائب  االإي��ج��از  قاعة  يف  الوفد  التقى  وق��د 

للعمليات العميد الركن حممد جانبيه، يف ح�ضور عدد من 

ا متعّلقة  ال�ضباط، �ضمن اجتماعات عمل ناق�ضوا خاللها اأموراً

بالتعاون والتدريب على م�ضتوى اجلي�ضني.

يف  ال�ضماعية  حملة  يف  االإيطايل  التدريب  مركز  الوفد  وزار 

�ضرفه  على  ا�ضتقبال  حفل  القيادة  اأقامت  حني  يف  اجلنوب، 

ح�ضرها �ضباط من قيادة اجلي�ش، كما كانت جوالت على 

بع�ش املراكز ال�ضياحية.

م�ساعدة ع�سكرية قرب�سية

غداء تكرميي للم�ساهمني يف »اليوم املفتوح« يف القوات البحرية



 Massimo لبنان  يف  اإيطاليا  �ضفري  اأّك���د 

Marotti التزام بالده م�ضاندة اجلي�ش اللبناين، 
واال�ضتمرار يف دعم جهوده للحفاظ على ا�ضتقرار 

لبنان. 

اأق��ي��م يف  اأت��ى خ��الل احتفال  ال��ك��الم  ه��ذا 

مدر�ضة ال�ضحة يف الطبابة الع�ضكرية، مبنا�ضبة 

تخريج دفعة من الع�ضكريني الذين تابعوا دورة 

تدريبها  توىّل  القتال،  اأثناء  يف  اأولية  اإ�ضعافات 

كمّية  وت�ضليم  االإيطاليني،  اخلرباء  من  فريق 

من املعّدات الطبية اإىل اجلي�ش اللبناين.

للتجهيز  االأرك���ان  رئي�ش  نائب  تراأ�ش  وق��د 

ممثالاً  كرجيان  مانويل  ال��رك��ن  العميد 

ال�ضفري  اإىل  ح�ضره  الذي  االحتفال  اجلي�ش  قائد 

 Pietro اجلرنال  الع�ضكري  امللحق  االإيطايل، 

التدريب  فريق  ورئي�ش   ،Luigi Monteduro
الع�ضكرية  الطبابة  ورئي�ش  واأع�ضاوؤه،  االإيطايل 

العميد االإداري مي�ضال اأبو �ضرحال و�ضباط. 

كلمة  كرجيان  الركن  للعميد  وكانت 

جتمع  التي  املتينة  العالقة  على  فيها  اأثنى 

الذي  املتوا�ضل  وال��دع��م  ال�ضديقني،  ال�ضعبني 

ال�ضلطات االإيطالية للجي�ش ومّما قال:  تقّدمه 

»اإن تتويج هذا التخّرج الذي نحتفل به، بتقدمي 

كمّية من املعّدات الطبّية اخلا�ضة باال�ضعافات 

االإيطالية  ال�ضلطات  قبل  من  كهبة  االأّولية، 

اإ�ضايف على  دليل  اللبناين، هو  مل�ضلحة اجلي�ش 

االإرادة ال�ضادقة لهذه ال�ضطات يف موا�ضلة تقدمي 

العالقات  من  ا  اإنطالقاً وجي�ضه،  للبنان  الدعم 

فاإيطاليا  ال�ضديقني.  ال�ضعبني  بني  التاريخية 

جتمع  ط  املتو�ضّ على  يطاّلن  بلدان  ولبنان 

واإن�ضان.  وطن  وح�ضارة  تاريخ  حكاية  بينهما 

اأبت اإيطاليا اإاّل اأن تكون اأمينة على التاريخ، 

اأي يف مكانها الطبيعي اإىل جانب لبنان، ال بل 

يف طليعة من اأتوا مل�ضاعدة �ضعبه وبل�ضمة جراحه، وامل�ضاهمة 

العربية  املنطقة  يف  الريادي  موقعه  اإىل  الوطن  هذا  ع��ودة  يف 

الدور الطليعي للوحدة  والعامل، فنحن ال نن�ضى على االإطالق 

يف  اجل�ضام  وت�ضحياتها  لبنان،  جنوب  يف  العاملة  االإيطالية 

عن  ف�ضالاً  املنطقة،  هذه  رب��وع  يف  اال�ضتقرار  اإح��الل  �ضبيل 

اجلي�ش  اإىل  تقدميها  على  تواظب  التي  املختلفة  امل�ضاعدات 

اللبناين«.

�ضكر  كتاب  كرجيان  الركن  العميد  تال  اخلتام،  ويف 

با�ضم العماد قائد اجلي�ش و�ضّلمه لل�ضفري االإيطايل، كما قّدم 

ا تذكارية. له والأع�ضاء فريق التدريب دروعاً
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تخريج دورة اإ�سعافات اأّولية يف 

اأثناء القتال وت�سّلم هبة اإيطالية
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دورة تدخل )الدفعة 29( حتمل ا�سم اجلندي ال�سهيد العويك

بتخريج  االأول  التدخل  ف��وج  احتفل 

دفعة من الع�ضكريني الذين تابعوا دورة 

والع�ضرين(«  التا�ضعة  )الدفعة  »التدخل 

ال�ضهيد  اجلندي  دورة  ا�ضم  حملت  والتي 

عالء الدين العويك.

ان  تراأ�ش االحتفال العميد الركن غ�ضّ

من  ع��دد  وح�ضره  ال��ف��وج،  قائد  فا�ضل 

الفوج  و�ضباط  واملدعّوين  ال�ضباط  كبار 

وقادة قطع املتخّرجني.

�ضّلم  اللبناين،  الوطني  الن�ضيد  بعد 

ال�����ض��ه��ادات  ف��ا���ض��ل  ال��رك��ن  العميد 

األقى  كما  املتخّرجني،  للع�ضكريني 

هذه  »متابعتكم  فيها:  ق��ال  كلمة 

واهتمام،  ومثابرة  جدية  بكّل  ال��دورة 

القوية  اإرادتكم  على  وا�ضح  دليل  هي 

من  االأف�ضل،  نحو  اأنف�ضكم  تطوير  يف 

خالل اكت�ضاب املزيد من فنون القتال 

اخلا�ش، واملهارات واخلربات التي تتمّتع 

لة  املح�ضّ يف  وه��ي  التدخل،  اأف��واج  بها 

ا  دليل رغبة منكم، يف اأن تكونوا جنوداً

على  ق��ادري��ن  وحداتكم،  يف  فاعلني 

تنفيذ املهّمات ال�ضعبة بكفاءة عالية، 

فال ي�ضتهيّن اأحد منكم مب�ضوؤولياته، 

البنيان  الأن  كبرية،  اأم  كانت  �ضغرية 

الع�ضكري، يقوم على جمموعة اأعمدة، 

على  احل��ف��اظ  �ضبيل  يف  ا  معاً تت�ضافر 

مناعته وقّوة ا�ضتمراره«.

الوطن  �ضيف  هو  »جي�ضكم  واأ�ضاف: 

االإ�ضرائيلي  العدو  وجه  يف  ا  اأب��داً امل�ضلول 

والعابثني  املجرمني  كما  واالإره����اب، 

باأمن املواطن وا�ضتقراره، وهو مو�ضع ثقة 

باخلال�ش  واأملهم  ا،  جميعاً اللبنانيني 

فكانوا  بهم.  حتدق  التي  االأخطار  من 

العطاء  امل�ضوؤولية، قدوة يف  على قدر هذه 

والت�ضحية ونكران الذات، والتزام ر�ضالة 

ا  اأّن لكم رفاقاً ا  اجلندية، وتذّكروا دائماً

الطاهرة  اأرواحهم  بذلوا  ميامني،  �ضهداء 

على مذبح الوطن، ليبقى وي�ضتمر«.

على  اأطلقتم  »ل��ق��د   : ق��ائ��الاً وخ��ت��م 

عالء  ال�ضهيد  اجلندي  ا�ضم  دورت��ك��م 

ا لروح هذا البطل  الدين العويك، تكرمياً

ا منذ نحو �ضنة، خالل  الذي �ضقط �ضهيداً

نا�ضفة  عبوة  تفكيك  مبهّمة  قيامه 

االختيار،  هذا  فنعم  طرابل�ش،  مرفاأ  يف 

الفخر  م�ضاعر  معانيه  يف  يحمل  ال��ذي 

فداءاً  بالذات،  وت�ضحيته  ال�ضهيد،  مباآثر 

ملواطنيه ورفاق �ضالحه«.

ا  عرو�ضاً الع�ضكريون  نّفذ  اخلتام،  ويف 

احلّية،  بالذخرية  وقتالية  ع�ضكرية 

وامل�ضتوى  التامة  اجلهوزية  على  اأّكدت 

االحرتايف والتدريبي الرفيع.



الكبري«،  »لبنان  ملئوية  الوطنية  اللجنة  اأقامت 

نحو  خالله  كّرمت  حفالاً  العلم،  عيد  ومبنا�ضبة 

املوؤ�ض�ضات  يف  يعملن  وعنا�ضر  �ضباط  هّن  لبنانية   90

الع�ضكرية واالأمنية واليونيفيل يف ق�ضر ال�ضنوبر، برعاية 

ملى  بعقيلته  ممثالاً  �ضالم  متام  ال��وزراء  جمل�ش  رئي�ش 

مي�ضال  الرئي�ش  ممثلة  �ضبطيني  األي�ش  الوزيرة  �ضالم، 

القائم  كات�ضيا،  غابرييل  البابوي  ال�ضفري  �ضليمان، 

فرن�ضا  �ضفري  ممثالاً  بي�ضو  اأرن��و  الفرن�ضي  باالأعمال 

اميانويل بون، �ضفري بلجيكا اليك�ش لينارت، �ضفري 

لبكي  دومينيك  املون�ضنيور  دب��ور،  اأ�ضرف  فل�ضطني 

الراعي،  بطر�ش  ب�ضارة  مار  امل��اروين  البطريرك  ممثالاً 

املفتي ال�ضيخ غالب ع�ضيلي ممثالاً نائب رئي�ش املجل�ش 

قبالن،  االأمري  عبد  ال�ضيخ  االأعلى  ال�ضيعي  االإ�ضالمي 

النائب عاطف جمدالين، جوزف الغريب ممثالاً النائب 

لبنان  ملئوية  الوطنية  املبادرة  رئي�ضة جلنة  اأنور اخلليل، 

لالأمم  اخلا�ش  املن�ضق  احلريري،  بهية  النائب  الكبري 

اليونيفيل  لبنان �ضيغريد كاغ، قائد قوات  املتحدة يف 

اللواء لوت�ضيانو بورتوالنو، العميد الركن بطر�ش جربائيل 

العام  املدير  قهوجي،  العماد جان  اجلي�ش  قائد  ممثالاً 

لقوى  العام  املدير  ابراهيم،  عبا�ش  الركن  اللواء  العام  لالأمن 

االأمن الداخلي اللواء ابراهيم ب�ضبو�ش، العميد الركن ادمون 

غ�ضن ممثالاً املدير العام الأمن الدولة اللواء جورج قرعة، املقدم 

ادمون  العميد  املخابرات  مدير  ممثالاً  حبيب  كابي  الركن 

والدينّية  ال�ضيا�ضية  ال�ضخ�ضيات  من  ح�ضٍد  اإىل  اإ�ضافة  فا�ضل، 

واالجتماعية.

للنائب  كلمة  كانت  والفرن�ضي،  اللبناين  الن�ضيدين  بعد 

لتكرمي  اليوم  جمتمعون  »نحن  فيها:  جاء  احلريري  بهية 

ا على اأمن لبنان. يف بريوت  القوات التي تعمل كل يوم حفاظاً

اخلطوط  يف  االأمنية  والقوى  اجلي�ش  كان  باري�ش  يف  وكذلك 

القوى  لهذه  الكبري  فاالإحرتام  االإرهابيني،  ملواجهة  االأمامية 

»اإننا  واأ�ضافت:  ثابت...«.  ب�ضكل  دعمنا  ا  اأي�ضاً لها  ونقّدم 

ويف  االأمنية  القوى  �ضمن  يخدمن  اللواتي  الن�ضاء  اليوم  نحّيي 

ال�ضالم  اأج��ل  من  الن�ضال  ميكن  ال  واليونيفيل.  اجلي�ش 

ومكافحة العنف والهمجية من دون �ضجاعة الن�ضاء اللواتي ال 

تقل �ضجاعتهن والتزامهن عن باقي العنا�ضر. املراأة هي على 

قدم امل�ضاواة مع الرجل«.

يف كلمتها، قالت االأم هارون اإن يوم العلم اللبناين والذكرى 

بنا  يهيبان  الكبري،  لبنان  دولة  الإعالن  والت�ضعني  اخلام�ضة 

كرامتها  �ضاأن  واإعالء  املراأة  بعبقرية  الفكر  منعن  اأن  اليوم 

ا،  ومكانتها ودعوتها، كي ت�ضهم يف رفع غ�ضن الزيتون عالياً

معلنة اأن كفى االأر�ش دماء... 

واألقت كاغ كلمة عرّبت فيها عن �ضرورها للم�ضاركة يف 

ا لدور املراأة العاملة يف اجلي�ش والقوى االأمنية  هذا احلفل تقديراً

باماكو،  بغداد،  يف  حدث  ما  اإىل  وتطّرقت  الدولية.  والقوات 

بريوت، باري�ش و�ضرم ال�ضيخ، وقالت: »نعي�ش يف اأوقات م�ضطربة، 

ا توؤثر على حياة كل الب�ضر، وهي تبنّي لنا اأن  نحن نعي�ش ظروفاً

االأرهاب �ضعيف اأمام القيم التي تت�ضاطرها الب�ضرية من اأجل 

عامل اأف�ضل، عامل اآمن يرتكز على ال�ضالم والتنمية امل�ضتدامة 

وحقوق االإن�ضان للجميع«.

اعتزازها  فيها  اأب��دت  �ضالم  ملى  لل�ضيدة  كلمة  وكانت 

باللبنانيات يف املوؤ�ض�ضة الع�ضكرية واملوؤ�ض�ضات االأمنية، اللواتي 

ال�ضجاعة  بزة  ترتدي  من  بكل  وفخرها  تكرميهّن،  يتّم 

والوطنية. كما �ضكرت �ضديقاتهن يف »اليونيفيل«، اللواتي 

تركن بالدهّن وعائالتهّن، وجئن اإىل بلدنا يف مهمة نبيلة 

هي احلفاظ على ال�ضالم.
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لبنانيات يف املعهد العايل للحرب يف الربازيل

دي  ريو  للحرب  العايل  املعهد  احتفل 

دورة  طالبات  بتخريج  الربازيل  جانريو- 

»حتديث املراأة« PAM 2015. ا�ضتمرت 

حما�ضرات  وتخّللها  اأ�ضهر  ثالثة  الدورة 

وندوات حول موا�ضيع ال�ضاعة يف الربازيل 

ا  ا وعلمياً ا وع�ضكرياً والعامل، تكنولوجياً

ا. وثقافياً ا  و�ضيا�ضياً ا  واقت�ضادياً ا  واجتماعياً

زوج��ة  املتخّرج��ات  بني  من  وك��ان 

ن��دى  حّي��ار  األبي��ر  الرك��ن  العقي��د 

نعم��ه وابنت��ه االأ�ضت��اذة �ض��ويف حّي��ار.

اخ��ت��ار  امل��ع��ه��د  اأن  ي��ذك��ر 

حيار  نعمه  ن���دى  ال�����ض��ي��دة 

ل��ت��ك��رمي ع��ق��ي��ل��ة ق��ائ��د 

البحرية الربازيلية، االأدمريال 

نيتو،  مورا  دي  �ضواريز  جوليو 

االأ�ضتاذة  اختيار  مّت  كما 

حما�ضرة  الإلقاء  حّيار  �ضويف 

ب��ع��ن��وان »ح���ق���وق امل�����راأة: 

والقوانني  اللبنانية  القوانني  بني  مقارنة 

نف�ضها  الدورة  خالل  وذلك  الربازيلية«، 

املقررة للعام املقبل.

األب�سة �ستوية 

لتلمذة عر�سال 

وكتب مدر�سّية يف �سيدا

بح�ضور ع�ضو املجل�ش الع�ضكري – االأمني العام للمجل�ش االأعلى للدفاع 

اللواء الركن حممد خري وعدد من فعاليات بلدة عر�ضال، جرى يف مهنّية 

ة من االألب�ضة ال�ضتوية على تالمذة املدار�ش الر�ضمّية  البلدة، توزيع 900 ح�ضّ

يف البلدة، باالإ�ضافة اإىل تقدمي 31 مدفاأة مل�ضلحة املدار�ش املذكورة، وذلك 

التعاون  مديرّية  مع  وبالتن�ضيق  لالإغاثة،  العليا  الهيئة  من  بتمويل 

.Cimic الع�ضكري – املدين

وبتواريخ  �ضيدا،  يف  املنت�ضرة  الع�ضكرية  ال��وح��دات  قامت  كذلك، 

خمتلفة، بتوزيع كتب مدر�ضّية على تالمذة املدار�ش الر�ضمّية يف املنطقة، 

ا موّزعني على ثماين مدار�ش. والذين بلغ عددهم نحو 4222 تلميذاً

املوقع الر�سمي للجي�س اللبناين بحّلة جديدة

�ضدر عن قيادة اجلي�ش – مدير التوجيه 

التعميم االآتي:

املوقع  اإطالق  مّت   ،2015/10/30 بتاريخ 

بحّلته  ال��ل��ب��ن��اين  للجي�ش  ال��ر���ض��م��ي 

اإلكرتوين  ت�ضميم  خالل  من  اجلديدة، 

التطّورات  اآخ��ر  مع  يتماهى  حديث، 

وذلك  حداثة،  واأكرثها  التكنولوجية 

امل�ضتخدمني  ولوج  �ضهولة  تاأمني  بهدف 

Tablet-( كافة، عرب خمتلف الو�ضائل

اإذ   ،)Smart Phones- Laptops
لن�ضاطات  املبا�ضر  البث  متابعة  ميكن 

جميع  على  واحل�ضول  املهّمة،  اجلي�ش 

وحتميلها  واالأخ���ب���ار،  ال��ف��ي��دي��وه��ات 

م��ب��ا���ض��رة م��ن ق��ب��ل و���ض��ائ��ل االإع����الم 

االط���الع  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  املختلفة. 

واملن�ضورات  الن�ضاطات  خمتلف  على 

االإعالمية والع�ضكرية )جملة اجلي�ش، 

الدفاع  جملة  ال��ي��وم،  اإع���الم  ملّخ�ش 

والتعاميم  واالأخبار  والبيانات  الوطني، 

من  امل�ضتخدم  يحتاجه  وما  املختلفة(، 

اأخرى حول اجلي�ش، كال�ضور  معلومات 

وتنظيم  الع�ضكرية،  واالأنا�ضيد  واالأفالم 

يف  التطّوع  و�ضروط  وهيكليته،  اجلي�ش 

اجلي�ش...











جرمية برج الرباجنة

الييتييفييجييرات  م�سل�سل  تييوّقييف  بييعييد 

لي�سرب  الإرهييييياب  عييياد  النييتييحييارييية، 

وحتديًدا  اجلنوبية،  ال�ساحية  يف  جمدًدا 

الرباجنة،  برج  ال�سكة-  عني  حملة  يف 

التي حتّولت اإىل منطقة منكوبة بفعل 

وتبّناه  انتحاريان،  نّفذه  مييزدوج  تفجر 

تنظيم داع�ش الإرهابي.

قيييييييادة اجلييييي�ييش اأ�ييييسييييدرت بييييياًنييا 

)2015/11/16(، حول العتداء قالت فيه:

اأحييد  اأقيييدم   ،18.00 ال�ساعة  »حيييواىل 

بوا�سطة  نف�سه  تفجر  على  الإرهابيني 

ال�سكة-  عني  حملة  يف  نا�سفة  اأحزمة 

اآخر  اإرهابي  اإقييدام  تاله  الرباجنة،  برج 

موقع  من  بالقرب  نف�سه  تفجر  على 

وقييوع  اإىل  اأّدى  مّمييا  الأول،  النييفييجييار 

اإعداد:

نينا عقل خليل

يومّيات 

�أمنية
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تفكيك خاليا اإرهابية

واعرتافات تقود اإىل روؤو�س كبرية

اإىل �شقوط 43 �شهيًدا واأكرث من  واأدى  الرباجنة  ا�شتهدف برج  الذي  الإرهابي  العتداء 

مئتي جريح، كان احلدث الأبرز اأمنًيا خالل الأ�شابيع الأخرية يف لبنان. لكن يف املقابل 

جنحت جهود اجلي�س والأجهزة الأمنية يف ا�شطياد جمموعة كبرية من اأخطر الإرهابيني، 

رون لرتكابها. وكان من بني  وجّنبت البالد عّدة ماآ�ٍس بتعطيلها جرائم كان هوؤلء يح�شّ

املوقوفني الإرهابي الذي اأعدم اجلندي ال�شهيد حممد حمية.

�سفوف  يف  الإ�ييسييابييات  من  كبر  عييدد 

املواطنني.

انت�ساًرا  اجلي�ش  قوى  نّفذت  الأثر  وعلى 

اأمنًيا  طوًقا  وفر�ست  املنطقة  يف  وا�سًعا 

ح�سر  كما  النفجارين،  موقعي  حول 

وبا�سرت  الع�سكريني  اخلييرباء  من  عدد 

ال�سرطة الع�سكرية رفع الأدلة من م�سرح 

اجلرميتني لتحديد حجم النفجارين.

تفكيك عبوة يف طرابل�س واعتقال 

اإرهابي يحمل حزاًما معًدا للتفجري

بف�سل  كييارثيية  ميين  طرابل�ش  جنييت 

اجلهود احلثيثة واليقظة امل�ستمّرة، اإذ مّت 

للتفجر  معّدة  نا�سفة  عبوة  اكت�ساف 

من  قريب  مكان  يف  حم�سن  جبل  يف 

�ساأن  من  وكييان  للجي�ش،  مركزين 

ال�سهداء  من  العديد  يوقع  اأن  انفجارها 

الع�سكريني واملدنيني.

وقيييييد �يييسيييدر عيييين قيييييييييادة اجلييييي�ييش 

جاء  املو�سوع  حول  بيان   )2015/11/12(

عند  اجلي�ش  من  دورييية  »�سبطت  فيه: 

حم�سن-  جبل  حملة  يف   7.00 ال�ساعة 

زنة  نا�سفة  عبوة  الأمييركييان،  �ساحة 

والقطع  املتفجرة  امليييواد  ميين  كلغ   10

وركيمة  ب�سريط  مو�سولة  املعدنية، 

للتفجر  معّدة  �سواعق،  و4  كهربائية 

اجلي�ش  قوى  فر�ست  وقد  امليكانيكي. 

طوًقا اأمنًيا حول املكان، وح�سر اخلبر 

تفكيك  على  عمل  الييذي  الع�سكري 

فيما  اآميين،  مكان  اإىل  ونقلها  العبوة 

لك�سف  بيياملييو�ييسييوع  التحقيق  بو�سر 

الفاعلني«.

ويف اليوم نف�سه اأوقفت �سعبة املعلومات 

يف قوى الأمن الداخلي املدعو ابراهيم.ج. 

يف حملة القبة، والذي كان مزّنًرا بحزام 

ال�سديدة  املييواد  من  كلغ   5 زنة  نا�سف 

اأّدت  وقييد  للتفجر،  وجمييّهييز  النفجار 

عن  الك�سف  اإىل  معه  التحقيقات 

معلومات مهمة.

عبوة ت�شتهدف اآلية للجي�س يف عر�شال

للجي�ش،  اآلية  نا�سفة  عبوة  ا�ستهدفت 

على طريق حي  ال�سبيل – عر�سال.

مديرية   – اجلي�ش  قيادة  بيان  يف  وجاء 

تابعة  »دورية  اأن   ،)2015/11/6( التوجيه 

مواكبتها  اأثناء  يف  تعّر�ست  للجي�ش 

دوريييية لييقييوى الأمييين الييداخييلييي يف حي 
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لنفجار  عر�سال،   - ال�سبيل 

مزروعة  كانت  نا�سفة  عبوة 

اأّدى  مّما  الطريق،  جانب  اإىل 

واإ�سابة  جند  ناقلة  ت�سّرر  اإىل 

داخلها  يف  كانوا  ع�سكريني  خم�سة 

بجروح غر خطرة«...

موقوفون خطرون يف قب�شة اجلي�س 

واآخرون اأحيلوا على الق�شاء

الأ�سابيع  �سهدت  ذليييك،  مييييوازاة  يف 

الأخرة ارتفاًعا ملحوًظا يف وترة القب�ش 

على اإرهابيني وتفكيك عّدة �سبكات 

اأعييداد  كثافة  لفتة  وبييدت  خييطييرة. 

املوقوفني اإ�سافة اإىل التن�سيق بني اجلي�ش 

مكافحة  جمال  يف  الأمنية  والأجهزة 

املجموعات  على  والق�ساء  الإرهيييياب 

واخلاليا الإرهابية.

الرفاعي: • زياد خالد 
مديرية  اأوقييفييت   ،2015/11/6 بتاريخ 

بتاريخ  القيادة  بيان  )وفييق  املخابرات 

2015/11/9(، املطلوب زياد خالد الرفاعي 

التنظيمات  يف  بييقييييياديييني  لرتييبيياطييه 

الإرهابية من بينهم الإرهابي الفار نبيل 

الإيعايل  عمر  حممد  واملدعو  �سكاف 

عن  امل�سوؤول  اليييرباء«(  بييي»اأبييو  )امللّقب 

التنظيمات  مل�سلحة  مقاتلني  جتنيد 

زكي  وخالد  لبنان،  داخييل  الإرهييابييييية 

واأحمد  الييدرداء«(  بي»اأبو  )امللّقب  من�سور 

واأبو  بركات  وابراهيم  ميقاتي  �سليم 

اأيوب العراقي وغرهم«.

واأ�ساف البيان: »لقد بّينت التحقيقات 

يف  م�ساركته  الييرفيياعييي  املييوقييوف  مييع 

على  العتداءات  ويف  طرابل�ش  اأحييداث 

مراكز اجلي�ش، والتخطيط مع اآخرين، 

وحممد  بركات  ابراهيم  بينهم  من 

يف  اأمني  مرّبع  لإقامة  اخلياط،  طييارق 

لداع�ش  تابعة  واإميييارة  طرابل�ش  اأ�ييسييواق 

مع  والتخطيط  وطرابل�ش،  ال�سّنية  يف 

خالد  وادي  على  داع�ش  ل�سيطرة  اآخرين 

خربة  من  انطالًقا  عكار  قرى  وبع�ش 

من  �سبان  بتجنيد  وقيامه  والبرة،  داوود 

طرابل�ش خلدمة هذا امل�سروع. وبناًء على 

اعرتافات املدعو الرفاعي مّت توقيف عدد 

التحقيقات  تزال  ول  بهم،  امل�ستبه  من 

م�ستمّرة باإ�سراف الق�ساء املخت�ش«.

ابراهيم احلجريي: • حممد 
�سهدتها  التي  العمليات  �سل�سة  بعد 

متّكنت  الأخيييرة،  الآونييية  يف  عر�سال 

توقيف  ميين  للجي�ش  تييابييعيية  دورييييية 

بي»اأبو  امللّقب  احلجري  ابراهيم  حممد 

اإىل  لنتمائه  و»الكهروب«  ابراهيم« 

تنظيمات اإرهابية.

بتاريخ  اجلي�ش  قيييييادة  اأعييليينييت  وقييد 

تابعة  »دورييية  اأن:  بيان  يف   2015/11/12

قّوة  مبوؤازرة  متّكنت  املخابرات  ملديرية 

ع�سكرية، من توقيف الإرهابي اخلطر 

املدعو حممد ابراهيم احلجري، امللّقب 

بي»اأبو ابراهيم« و»كهروب«، وذلك بعد 

ال�سبيل-  حي  يف  اإقامته  مكان  دهم 

غر  بجروح  واإ�سابته  ومطاردته  عر�سال، 

خطرة اإثر حماولته الفرار«.

احلجري  »املوقوف  اأن  البيان  واأو�سح 

ابراهيم  �سبكة  اإىل  لنتمائه  مطلوب 

يف  داعيي�ييش  وجماعة  الأطيير�ييش،  قا�سم 

يف  �سفوفها  يف  يعمل  وهييو  القلمون، 

�ش  متخ�سّ وكخبر  اللوج�ستي،  املجال 

ال�سيارات  وجتهيز  املتفجرات،  اإعداد  يف 

بع�ش  يف  وتفجرها  لنقلها  املفخخة 

املناطق اللبنانية، بالإ�سافة اإىل ارتباطه 

املوقوفني،  الإرهابيني  من  بعدد  الوثيق 

اإرهابية  ن�ساطات  يف  معهم  وا�سرتاكه 

خمتلفة«.

اأنييه:  القيادة  اأعلنت  لحييق  بيان  ويف 

»بنتيجة التحقيقات مع املوقوف حممد 

ابراهيم احلجري امللّقب بي»كهروب«، 

تبنّي اأّن املوقوف �سبق وان�سّم اإىل كتيبة 

يتزعمها  الييتييي  احلييق  جند 

اأ�سيب  وبعدما  اخلالد،  اأن�ش 

جمموعة  اإىل  ان�سّم  الأخيير 

�ييسيييييف احلييييق الييتييي كييان 

يتزعمها ال�سوري اأمني حممد 

جمموعة  مًعا  �سا  واأ�سّ غوريل، 

على  اأقدمت  و�سوريني،  لبنانيني  �سمت 

ومراقبة  الهرمل  باجتاه  �سواريخ  اإطالق 

منزل اأحد الق�ساة بهدف خطفه مقابل 

نف�سها  املجموعة  اأقدمت  كما  فدية. 

اإىل  اخليل  وادي  من  ذخائر  نقل  على 

ليتم  عيير�ييسييال،  يف  امل�ست�سفيات  اأحييد 

معارك  خالل  امل�سّلحني  على  توزيعها 

يف  اأمنية  جمموعة  اأن�ساأ  كما  عر�سال، 

البلدة مل�سلحة تنظيم داع�ش، مهمتها 

مراقبة الأ�سخا�ش الذين يعملون مل�سلحة 

الأجهزة الأمنية«.

ا اأن املوقوف  وتبنّي خالل التحقيق اأي�سً

احلييجييري قيييام مييع املييدعييو اأبيييو علي 

توقيت  حول  معلومات  بجمع  اليربودي 

ومكان اجتماع هيئة علماء القلمون 

فرا�ش  اأبييو  ال�سوري  وكّلفا  عر�سال،  يف 

بتفخيخ دراجة نارية وركنها يف مكان 

الجتماع وتفجرها بتاريخ 2015/11/5. 

مع  بال�سرتاك  التايل  اليوم  يف  اأقدم  ثّم 

الأ�سري  علي  واأبييو  فرا�ش  واأبييو  اليربودي 

على ا�ستهداف ناقلة جند للجي�ش بعبوة 

يف اأثناء توّجهها اإىل مكان التفجر.

علي  اأبو  جمموعة  بيياأّن  اعرتف  كما 

قامت  قييد  معها  عمل  التي  اليييييربودي 

ل�ستهداف  �سيارات  خم�ش  بتفخيخ 

دخول  ت�سهيل  بهدف  اجلي�ش  مراكز 

اإىل  الو�سول  من  ومتكينهم  امل�سّلحني 

بحري،  منفذ  على  لل�سيطرة  طرابل�ش 

بالإ�سافة اإىل تفخيخ ع�سر دراجات نارية 

داخل  اغتيال  عمليات  تنفيذ  بهدف 

عر�سال.

املييوقييوف  مييع  التحقيقات  وت�ستمر 

باإ�سراف الق�ساء املخت�ش.

• علي م�شطفى مرعي:
مديرية  اأحييالييت  ذليييك،  اإىل  اإ�ييسييافيية 

الق�ساء  على   ،)2015/11/10( املخابرات 



املييخييتيي�ييش، الإرهيييابيييي املييطييلييوب علي 

م�سطفى مرعي، امللّقب بي»علي اجلبلي 

واأبو معاوية«.

مرعي  م�سطفى  عييلييي  اأوقييييف  وقيييد 

بالإرهابي  لرتباطه   ،2015/11/4 بتاريخ 

وبيياإحييدى  �ييسييكيياف،  علي  نبيل  الييفييار 

اأن�ساأها  الييتييي  امل�سّلحة  املييجييمييوعييات 

املوقوف خالد حبل�ش، حيث مّت الإعالن 

من  املجموعة  هييذه  اإىل  انتمائه  عيين 

خالل ت�سوير �سريط فيديو يف داخل املحل 

اأحد  ملبايعته  وكذلك  ميلكه.  الييذي 

يف  وم�ساركته  الإرهابية،  التنظيمات 

بحنني،  معركة  خييالل  اجلي�ش  قتال 

من  ع�سكرية  دورات  متابعته  بعد 

كيفية  حول  املذكور،  التنظيم  قبل 

مهاجمة دوريات اجلي�ش.

• حممد عبدو طالب:
اإىل  امليييخيييابيييرات  مييديييرييية  اأحييياليييت 

الييقيي�ييسيياء املييخييتيي�ييش وفيييق بيييييان �ييسييادر 

املوقوف  الإرهابي   ،2015/11/16 بتاريخ 

لأحد  ينتمي  الييذي  طالب  عبدو  حممد 

يف  ومل�ساركته  الإرهابية  التنظيمات 

القتال اإىل جانب هذا التنظيم يف �سوريا.

با�سر  »املييوقييوف  اأن:  البيان  واأ�ييسيياف 

مع  بالتخطيط  لبنان،  اإىل  عودته  بعد 

بعمليات  للقيام  م�سّلحة  جمموعة 

توارى  ثم  طرابل�ش،  يف  واأمنية  اإرهابية 

اأفييراد  معظم  توقيف  بعد  الأنظار  عن 

عالء  جمموعة  اإىل  وان�سم  املجموعة، 

كنعان الذي ورد ا�سمه يف ملف فندق دي 

روي، وقام باإخفاء اأحزمة نا�سفة مّت العثور 

العمل  يجري  فيما  منها،  اثنني  على 

على ك�سف مكان الأحزمة الأخرى.

كما �ساعد املوقوف يف اإخفاء اإرهابيني 

�سكاف،  نبيل  الإرهابي  جمموعة  من 

مرجان.  جوهر  املطلوب  بينهم  ميين 

و�سارك من �سمن جمموعة يف العتداء 

على عنا�سر اأمنية يف فنيدق بعد توقيف 

مديرية  قبل  من  املجموعة  اأفييراد  اأحييد 

املخابرات، ثم خطط لحًقا مع اآخرين، 

ميقاتي،  �سليم  اأحييمييد  توقيف  وبعد 

حمّلة  يف  اجلي�ش  مركز  على  لالعتداء 

بحقه  وتييوجييد  فنيدق.  قييرب  ال�سدقة 

وحتّر  بحث  وبالغات  توقيف  مذكرات 

بجرم الإرهاب«.

اأحمد احلاج ح�شني: • مازن 
املخابرات  مديرية  اأوقييفييت  كذلك، 

اأحمد  مييازن  املطلوب   ،)2015/11/24(

اأحمد«  بييي»اأبييو  )امللقب  ح�سني  احليياج 

داع�ش  تنظيم  اإىل  لنتمائه  و»�سعيد«( 

لأعمال  بالتخطيط  وقيامه  الإرهييابييي 

يف  �ييسييارك  قييد  املييوقييوف  وكييان  اأمنية. 

طرابل�ش،  يف  امل�سّلحة  ال�ستباكات 

اأ�سعد  حممد  املوقوف  جمموعة  �سمن 

املوقوف  جمموعة  �سمن  ولحًقا  الأيوبي 

بعد  بقي  كما  ميقاتي.  �سليم  اأحمد 

تطبيق اخلطة الأمنية يف طرابل�ش على 

امل�سّلحة،  املجموعات  قادة  مع  توا�سل 

اإىل  التي هدفت  اللقاءات  و�ساركهم يف 

تن�سيق جهود هذه املجموعات ملواجهة 

بعد  املواجهات  و�سارك يف هذه  اجلي�ش، 

توقيف امليقاتي.

عودة  بعد  اأنه  التحقيقات  بّينت  وقد 

الهدوء اإىل طرابل�ش كان املوقوف يتلقى 

اأوامره من املطلوب حممد عمر الإيعايل 

الذي طلب منه جتنيد �سبان جدد، ووعده 

يلزم  ما  كل  داع�ش  تنظيم  يوؤّمن  باأن 

لإن�ساء خاليا يف طرابل�ش.

التح�سر  الإيييعييايل  منه  طلب  كما 

بوا�سطة  اجلي�ش  مييراكييز  ل�ستهداف 

بانتظار  منهم  عدًدا  وجّهز  انتحاريني، 

وال�سالح. وقد ا�سرتط  املال  احل�سول على 

جدية  اإثبات  ح�سني  احلاج  على  داع�ش 

خالل  من  اأن�ساأها  التي  اخلاليا  عمل 

كمقدمة  اجلي�ش  �سد  �سربات  تنفيذ 

وعندما  وع�سكرًيا،  لوج�ستًيا  لدعمه 

اأحكم اجلي�ش الطوق على جمموعته، 

ح�سن  احلاج  قّرر  الرفاعي،  زياد  واأوقييف 

ورّحل  توقيفه  مّت  حتى  الرقة  اإىل  ال�سفر 

اإىل لبنان.

املييوقييوف  مييع  التحقيقات  وت�ستمّر 

لك�سف تفا�سيل اأخرى.

اأحمد لقي�س: • علي 
اأعلنت  ييا،  اأييي�ييسً التوقيفات  اإطيييار  يف 
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التكريتي 

وجموعة 

الكيالين

�سدر عن قيادة اجلي�ش- مديرية التوجيه، التو�سيح الآتي:

ا على ما اأورده اأحد املحامني على �سفحته على مواقع  »ردًّ

اأحد  املخابرات  مديرية  توقيف  حول  الجتماعي  التوا�سل 

املوؤ�س�سة  من  للنيل  ذلك  ا�ستغالل  وحماولته  القا�سرين، 

الع�سكرية، تو�سح قيادة اجلي�ش اأّن القا�سر امل�سار اإليه يدعى عثمان ا�سماعيل 

 2015/11/12 بتاريخ  اأوقف  وقد   ،2000 العام  مواليد  التكريتي،  بعثمان  ويعرف 

كونه واحًدا من جمموعة مرتبطة عرب »الوات�ساب« بالإرهابي املوقوف عبد 

الرحمن الكيالين، وقد ثبت بعد توقيف عدد من اأفراد هذه املجموعة، اأنها 

كانت تخطط ل�ستهداف مراكز ع�سكرية وع�سكريني والقيام بعمليات 

اإرهابية بوا�سطة انتحاريني من بينهم العديد من القا�سرين.

وقد اعرتف املوقوف ا�سماعيل خالل التحقيق الذي اأجري معه بح�سور مندوب 

اإليها  امل�سار  املجموعة  اأفراد  اأحد  قابل  اأنه  الأحداث،  حمكمة  عن  ق�سائي 

ويدعى عمر القا�سم )اأوقف لحًقا( وح�سل نقا�ش بينهما حول مدى ا�ستعداد 

ا�سماعيل لتنفيذ عملية انتحارية، وقد اأبدى الأخر ا�ستعداده لذلك، لكنه 

اّدعى اأنه ا�سطر للتظاهر بالقبول خ�سية تعّر�ش تنظيم »داع�ش« له يف حال 

رف�ش القيام بهذه العملية.

بعد   2015/11/16 بتاريخ  الع�سكرية  العامة  النيابة  اإىل  املوقوف  اأحيل  وقد 

النتهاء من التحقيق معه«.



بتاريخ  ال�سادر  بيانها  يف  اجلي�ش  قيادة 

املخابرات  »مديرية  اأن   ،2015/11/27

علي  ال�سوري  اخلطر،  الإرهابي  اأوقفت 

عائ�سة«  بييي»اأبييو  امللّقب  لقي�ش  اأحمد 

لنتمائه اإىل اأحد التنظيمات الإرهابية، 

لبنان،  مييغييادرة  حماولته  اأثيينيياء  وذلييك 

م�ستخدًما جواز �سفر مزّور.

املوقوف،  مع  التحقيقات  بّينت  وقد 

على  وتيييدّرب  الن�سرة  جبهة  بايع  اأنييه 

�سنع العبوات النا�سفة واأتقن حت�سرها، 

عالقة  وتربطه  منها،  عييدًدا  وا�ستعمل 

حيث  التلي،  مالك  اأبييو  باملدعو  وثيقة 

اأقام مع جمموعته يف جرود عر�سال.

اأقييدم على  اأنييه  املوقوف  اعييرتف  كما 

قتل اجلندي ال�سهيد حممد حمّية الذي 

خطف اإثر معركة عر�سال يف العام 2014.

حول  مبعلومات  املييوقييوف  اأدىل  وقييد 

ملف  يف  املتوّرطني  الأ�سخا�ش  من  عدد 

وت�ستمّر  املييخييطييوفييني،  الع�سكريني 

معلومات  لك�سف  معه  التحقيقات 

اأخرى«.

موقوفون بتهم خمتلفة

اأّدت التدابر الأمنية ال�ستثنائية خالل 

الأ�سابيع الأخرة، اإىل اإيقاف العديد من 

املطلوبني.

هذه  عنه  اأ�ييسييفييرت  مييا  ييياأتييي  مييا  ويف 

اأعلنته قيادة اجلي�ش-  التدابر، وفق ما 

بيانات  �سل�سلة  يف  التوجيه  مديرية 

اأ�سدرتها تباًعا:

• ال�شمال:
القبة- حملة  يف  اجلي�ش  قوى  اأوقفت 

الرحمن  عبد   ،)2015/10/28( طرابل�ش 

لإقييدامييه  املطلوب  الأحييمييد،  ابييراهيييييم 

ارتكاب جرائم  2014 على  العام  خالل 

اإطالق النار، ورمي قنابل يدوية على اأحد 

التبانة،  حملة  يف  الع�سكرية  املراكز 

وم�ساركته مع اآخرين يف العتداء على 

الع�سكريني يف املحلة املذكورة.

يف  الع�سكرية  الييقييوى  اأوقييفييت  كما 

ال�سوريني:   )2014/10/20( نف�سها  املحلة 

ر�سا  خالد  الك�ستو،  م�سطفى  ح�سن 

ال�سلطان وحممد  الأ�سعد، حممد ح�سن 

ح�سني املو�سى، وذلك لنتمائهم جميًعا 

وم�ساركتهم  اإرهابية  تنظيمات  اإىل 

اأحييداث  خييالل  اجلي�ش  �سد  القتال  يف 

عر�سال.

ا،  اأي�سً املطلوبني  مالحقة  اإطيييار  ويف 

يف   )2015/10/20( اجلي�ش  قييوى  اأوقفت 

اللبناين  طرابل�ش،  العرونية-  حملة 

اأحمد ع�سام حامد، وجالل �سالح جعيم 

كونهما  اليمنية(،  التابعية  )ميين 

اإرهابية.  باأعمال  لقيامهما  مطلوبني 

كييمييا مّت تييوقيييييف كييل مييين: فييياروق 

وم�سطفى  عييواد،  علي  ب�سام  عبدالله، 

علي هرمو�ش.

وعلى اأثر ح�سول اإ�سكال بني مواطنني 

خالفات  نتيجة  اليييبيييداوي،  حملة  يف 

عائلية �سابقة، تدّخلت قّوة من اجلي�ش 

واأعادت الو�سع اإىل طبيعته، كما نّفذت 

توقيف  عن  اأ�سفرت  دهييم،  عمليات 

املطلوب  مرعي  حممد  �سهيب  املدعو 

اآخرين  للعدالة مل�ساركته مع م�سّلحني 

اجلي�ش  مراكز  اأحييد  على  العتداء  يف 

 2014/9/23 بتاريخ  املذكورة  املحلة  يف 

الع�سكريني  اأحد  با�ست�سهاد  والت�سبب 

)بيان التوجيه يف 2015/10/21(.

ميين اجلي�ش  قيييوة  اأوقييفييت  كييذلييك، 

يف حمييليية ميي�ييسييتييى حيي�ييسيين- عييكييار 

اخل�سر،  حممود  يو�سف   )2015/11/7(

 2014 العام  خالل  يف  لإقدامه  املطلوب 

على نقل اأ�سلحة وذخائر حربية يف حملة 

عرب  تهريبها  وحماولة  عكار،  الدو�سة- 

التنظيمات  مل�سلحة  ال�سمالية  احلييدود 

الإرهابية.

قوة  والتق�سي، دهمت  البحث  وبنتيجة 

من اجلي�ش بتاريخ 2015/11/3، ملجاأ يف 

اأحد املباين يف حميط منزل املوقوف عبد 

الرحمن فار�ش يف منطقة دوار اأبو علي- 

من  خمزًنا  بداخله  و�سبطت  طرابل�ش، 

الأ�سلحة يحتوي على: قاذف اأر بي جي، 

ا و4 بنادق حربية، بالإ�سافة اإىل 8  ور�سا�سً

الذخائر  من  وكمّية  �ساروخية  قذائف 

املتو�سطة واخلفيفة.

من  قييوة  اأوقييفييت  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

اجلي�ش )2015/11/20( يف منطقة القبة- 

طرابل�ش، املدعو عز الدين حيدر لنتمائه 

اإىل جمموعات اإرهابية.

• البقاع:
يف  املطلوبني  مالحقة  اإطيييار  �سمن 

بعد  ا  وخ�سو�سً وجوارها،  الهرمل  مدينة 

يف  نار  لإطييالق  ع�سكرية  دورييية  تعّر�ش 

نّفذ اجلي�ش  الثاين،  مطلع �سهر ت�سرين 

املناطق  بع�ش  يف  وا�سعة  دهم  عمليات 

مطلوبني  عيين  بحًثا  واجلييبييل  واجليييرود 

كبرة  كميات  و�سبط  وممنوعات، 

القيادة  واأعلنت  من ح�سي�سة الكيف. 

قّوة  اأن   )2015/11/8 بتاريخ  �سادر  )بيان 

املطلوبني  اأماكن  دهمت  اجلي�ش  من 

من  متّكنت  وقييد  الهرمل،  مدينة  يف 

اأوراق قانونية،  دون  �سيارات من   3 �سبط 

و 120 كلغ من مادة ح�سي�سة الكيف 

نحو  اأتلفت  لال�ستعمال، كما  اجلاهزة 

12 طًنا من املادة نف�سها غر جمّهزة.

وبتاريخ 2015/11/1، اأوقفت قوى اجلي�ش 

على حاجز وادي حميد- عر�سال، كرمي 

لقيادته  وذلك  الدين،  عز  احلميد  عبد 

اأوراق  دون  من  مر�سيد�ش  نييوع  �ساحنة 

من  كمية  تهريب  وحماولته  قانونية 

يف  املوجودين  للم�سّلحني  البنزين  مادة 

اجلرود، بوا�سطة خزان خمفي داخلها.

احليياجييز  وعييلييى  نف�سه  الييتيياريييخ  ويف 

العبد من  اأوقفت موؤمنة خالد  املذكور، 

يوميات 

�أمنية

العدد 70366
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تهريب  ملحاولتها  ال�سورية،  التابعية 

من   INTERNET Router جهازي 

جييرود  يف  امل�سّلحني  اإىل  عر�سال  بلدة 

اإىل  �سقيقها  بانتماء  واعرتافها  البلدة، 

تنظيم »داع�ش« الإرهابي.

بريتال- يف  اأوقييف  نف�سه،  ال�سياق  ويف 

بعلبك )2015/10/28( عزات اأ�سعد دقو، 

اإرهابية  باأعمال  القيام  بجرم  املطلوب 

على  بالعتداء  اآخرين  مع  وم�ساركته 

دورية تابعة للجي�ش يف اأوقات �سابقة.

خمابرات  اأوقفت  خمتلفة،  اأوقييات  ويف 

اجلييييي�ييش يف بييلييدة الييلييبييوة- الييبييقيياع، 

عبد  الراعي،  الغفار  عبد  زياد  ال�سوريني: 

نا�سيف،  حممد  امل�سري،  مرعي  الإلييه 

ح�سن عبد الكرمي عو�ش وعالء الدين 

اإىل  بانتمائهم  لال�ستباه  وذلك  �سعدية، 

تنظيمات اإرهابية.

• يف بريوت:
اأوقفت قوى اجلي�ش يف منطقة ال�ساحية، 

ا�سماعيل  ح�سني  حممد   )2015/11/5(

والفل�سطيني  م�سيك  اأحييمييد  وخييالييد 

بجرم  املطلوبني  برقجي،  ح�سني  مييروان 

كما  حربية.  اأ�سلحة  من  نار  اإطييالق 

احلازمية،  منطقة  اأخرى يف  قوى  اأوقفت 

املدعوين حممد حمزة حممد وم�سطفى 

العراقية،  التابعية  من  حمودي  �سالح 

املراكز  اأحييد  من  بالقرب  لتجوالهما 

ولعدم  م�سبوهة  بطريقة  الع�سكرية 

حيازتهما اأوراًقا قانونية.

ميين اجلي�ش  قيييوة  دهييمييت  كييذلييك، 

الأ�سخا�ش  من  عييدًدا   ،2015/11/16 ليل 

اأحد املباين  امل�سبوهني، املوجودين داخل 

يف حملة وطى امل�سيطبة- بروت، حيث 

احل�سني،  حمد  عمر  ال�سوريني:  اأوقفت 

ح�سني �سراي احل�سني، عبود حمد املحمد 

العبد، حمود حمد املحمد العبد. وعرثت 

املذكور،  املبنى  طوابق  اأحد  داخل  القوة 

حربية  وبندقية  اأر.بي.جي.  قاذف  على 

نيييوع كييال�ييسيينييكييوف، وكييمييييية من 

املختلفة،  والذخائر  ال�ساروخية  القذائف 

واأجهزة  املناظر  من  عدد  اإىل  بالإ�سافة 

الت�سال، واأعتدة ع�سكرية متنّوعة.

�سبطت  واملتابعة،  الر�سد  وبنتيجة 

حملة  يف  املخابرات  ملديرية  تابعة  دورية 

�سيارة   ،)2015/10/30( الزعيرتية  الفنار- 

م�سّجلة  اأ�سود  لييون  »فييورد«  نييوع  جيب 

ال�سيارات،  تاأجر  �سركات  اإحدى  با�سم 

احلربية  البنادق  من  عييدد  وبداخلها 

وامل�سد�سات وذخائر عائدة لها، بالإ�سافة 

كبرة  وكمية  ع�سكرية،  اأمتعة  اإىل 

الأنيييواع،  املييخييدرات ميين خمتلف  ميين 

وبطاقة   ،)3 )عييدد  للمخدرات  وميزان 

 )9 )عييدد  �سر  ورخ�سة   ،)3 )عييدد  هوية 

ملركبات خ�سو�سية وعمومية تعود لعدد 

من الأ�سخا�ش، ومبلغ من املال.

فيما  الأ�سخا�ش،  اأحد  توقيف  مّت  وقد 

املخت�ش،  املرجع  اإىل  امل�سبوطات  �سّلمت 

املتوّرطني  باقي  ملالحقة  العمل  وبو�سر 

وتوقيفهم.

لبنان: • يف جبل 
اأوقييفييت  الأعيييليييى،  املييين  منطقة  يف 

 ،2015/11/25 بتاريخ  املخابرات  مديرية 

لقيامه  زعيرت  ح�سني  ح�سنني  اللبناين 

اأحييد  خلطف  اآخييرييين  مييع  بالتخطيط 

وقد  لبنان،  جبل  منطقة  يف  ال�سيادلة 

اأحبطت العملية يف اأثناء التنفيذ بعد اأن 

ا�سطدمت املجموعة اخلاطفة باإجراءات 

اجلي�ش يف املكان.

واملوقوف زعيرت مطلوب بعّدة مذكرات 

وبجرم  وحتييّر،  بحث  وبييالغييات  توقيف 

واإطالق  وتعاطيها،  باملخدرات  الإجتييار 

بو�سر  وقد  املنا�سبات.  العديد من  النار يف 

التحقيق معه باإ�سراف الق�ساء املخت�ش.

القوات البحرية ت�شبط مراكب 

تهريب مواطنني اإىل خارج لبنان

دورية  اأوقفت  واملتابعة،  الر�سد  بنتيجة 

تابعة للقوات البحرية فجر 2015/10/21، 

النخيل  جزر  من  اأميال   3 م�سافة  على 

قدرته  لبنانًيا  مركًبا  طرابل�ش،  قبالة 

كان  ا،  �سخ�سً  15 تتعدى  ل  التحميلية 

ا، بينهم 8 مواطنني  على متنه 53 �سخ�سً

لبنانيني و28 فل�سطينًيا و14 �سورًيا وثالثة 

اأ�سخا�ش مكتومي القيد، وذلك يف اأثناء 

حماولة تهريبهم اإىل خارج لبنان ب�سورة 

غر �سرعية.

كييذلييك، اأوقييفييت دوريييية اأخيييرى فجر 

من  ميلني  م�سافة  وعلى   ،2015/10/23

لبنانًيا  مركًبا  �سور،  ال�سرفند-  مرفاأ 

قدرته التحميلية 10 اأ�سخا�ش، كان على 

فل�سطينًيا   14 بينهم  ا،  �سخ�سً  36 متنه 

من نازحي خميم الرموك يف �سوريا و21 

الفل�سطينية  املخيمات  من  فل�سطينًيا 

يف لبنان، ومواطًنا لبنانًيا، وذلك يف اأثناء 

بطريقة  تركيا  اإىل  تهريبهم  حماولة 

املركبني  اإعادة  مّتت  وقد  �سرعية.  غر 

اإىل  الذين كانوا على متنهما  وجميع 

ال�ساطئ اللبناين.

ويف بيان لحق اأ�سدرته القيادة بالتاريخ 

املخابرات  مديرية  اأن  اأعلنت  نف�سه، 

اأوقفت يف منطقة �سيدا، �سبكة تهريب 

املتورطني  من  اأ�سخا�ش  خم�سة  قوامها 

الأ�سا�سيني يف عملية التهريب املذكورة، 

�سبكات  عنا�سر  تعقب  يجري  فيما 

اأخرى �سالعة يف عمليات التهريب.

كذلك، وبتاريخ 2015/11/28، اأعلنت 

البحرية  للقوات  تابعة  دورية  اأن  القيادة 

جزيرة  من  ميل  م�سافة  وعلى  اأوقفت، 

ال�سنني - طرابل�ش مركًبا لبنانًيا، على 

التابعية  من  واآخر  لبناين  مواطن  متنه 

الفل�سطينية، وذلك يف اأثناء حماولتهما 

اإىل  واحًدا  ولبنانًيا  11 فل�سطينًيا  تهريب 

اأعيد  وقد  �سرعية.  غر  بطريقة  تركيا 

على  كييانييوا  الييذييين  وجميع  املييركييب 

يف  التحقيق  وبو�سر  ال�ساطىء،  اإىل  متنه 

املو�سوع.









اإعداد:

ندين البلعة خريالله

حتقيق 

ع�سكري
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مراكز التدريب من ال�شمال اإىل اجلنوب والبقاع

تبادل خربات و�شقل مهارات عاتق  على  امللقاة  الوطنية  امل�شوؤولية  حتّتم 

املوؤ�ش�شة الع�شكرية، جهوزية دائمة من حيث 

العديد والعتاد، واكت�شاب املزيد من املهارات. 

على  م�شتمرة  ب�شورة  اجلي�س  قيادة  تعمل  لذا 

تعزيز التدريب يف الألوية والأفواج والوحدات 

للتدريب  مراكز  ا�شتحداث  �شيما  ل  املنت�شرة، 

امتالك  اإىل  �شعيًا  الحتترتايف،  �شي  التخ�شّ

هذا  ويف  تقليدية.  غري  واأمنية  قتالية  اأ�شاليب 

التعاون  تطوير  على  القيادة  حتر�س  الطار 

ال�شديقة،  الدول  من  العديد  مع  الع�شكري 

تفعيل  يف  الأختترية  هذه  م�شاهمة  لي�شمل 

اجلي�س  وتزويد  والأمني،  القتايل  التدريب 

كميات من الأ�شلحة والتجهيزات الع�شكرية.

القائم  الن�ساط  على  الّطييالع  بهدف 

ق�سدنا  امل�ستحدثة،  التدريب  مراكز  يف 

مديرية  يف  والأفييراد  الرتباء  تدريب  ق�سم 

العميد  رئي�سه  التقينا  حيث  التعليم، 

الركن  واملقّدم  بركات  يو�سف  الركن 

حّنا لطيف من الق�سم نف�سه.

العميد  اأّكيييد  احلييديييث  م�ستهّل  يف 

التدريب يف اجلي�ش  اأن  الركن بركات 

اأ�سا�سي واأن القيادة توليه اأهمّيًة مطلقة، 

م اإىل نوَعني: التدريب الأ�سا�سي  وهو ُيق�سَ



مدر�شة القوات اخلا�شة

التدريبي  الن�ساط  حامات،  يف  اخلا�سة  القوات  مدر�سة  يف 

خمتلف  من  ع�سكرّيون  يتابع  اإذ  ال�سنة  مدار  على  متوا�سل 

رماة  دهييم،  مغوار،  تن�سئة  اأبييرزهييا:  دورات،  اجلي�ش  وحييدات 

مهرة، معلم هبوط وقتال وجًها لوجه. كما ُتقام دورات اأخرى 

يتابعها ع�سكريون من خمتلف الأجهزة الأمنية.

ارتفع عدد الدورات التدريبية يف املدر�سة ب�سكل لفت خالل 

العام املن�سرم، ففي حني كان مبعدل 4 اإىل 5 دورات �سنوًيا، �سهد 

العام 2014 تنفيذ 24 دورة، نظرًا اإىل ج�سامة املهمات الدفاعية 

والأمنية امللقاة على عاتق املوؤ�س�سة الع�سكرية يف هذه املرحلة 

اأ�سيفت  املعتمدة،  ال�سابقة  الدورات  واإىل  البالد.  بها  متر  التي 

دورة التدريب امل�سرتك التي تت�سمن القتال يف الأماكن املبنية 

اأو يف املناطق اجلبلية )وفقًا لطبيعة القطاع التي تتوله كل 

كل  يف  ع�سوية  �سرية  تدريب  يتّم  اأن  على  متدربة(،  وحييدة 

مدّرًبا   31( اأجانب  مدّربني  باإ�سراف  التدخل  واأفواج  الألوية  من 

اأمركًيا و8 مدّربني بريطانيني(.

والتدريب   ،2010 العام  الربيطاين منذ  الفريق  التدريب مع  بداأ 

امل�سرتك مع الأمركيني منذ العام 2014. اإن مدة كل دورة هي 

مة اإىل ثالث مراحل: خم�سة اأ�سابيع مق�سّ

- املرحلة الأوىل، متتّد على مدى اأ�سبوَعني، خم�س�سة للقتال 

يف  اأمركي  تدريب  فريق  باإ�سراف  تنفذ  والرماية،  الفردي 

القتال  ا يف  املدر�سة. وتت�سمن درو�سً امل�ستحدث يف  الرماية  حقل 

الفردي، الرمايات مبعدل 600 طلقة تقريبًا لكل راٍم، الرمايات 

اخلاطفة، ردات الفعل ال�سريعة يف خمتلف الأو�ساع، بالإ�سافة 

حتقيق 

ع�سكري
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والتدريب التكميلي لل�سباط 

والرتباء والأفراد.

يف اجلي�ش كليات ومدار�ش ومعاهد تتوىّل التدريب الأ�سا�سي، 

اخت�سا�سات  وخمتلف  الدرا�سية  املكاتب  بدوره  يت�سّمن  الذي 

اخلا�سة،  القوات  املدرعات،  املدفعية،  )امل�ساة،  الأوىل  الفئة 

الدفاع اجلوي، الإ�سارة، ال�سرطة، هند�سة القتال، النقل، وامل�ساد 

للدروع(، والفئة الثانية )عتاد وتعّهد على اأنواعه، اخت�سا�سات 

معلوماتية،  اإدارة،  ريا�سة،  طييب،  هند�سة،  وجوية،  بحرية 

مو�سيقى وغرها(.

ُي�ساف اإىل ما �سبق مراكز التدريب التكميلي املتعّددة وتلك 

املدعومة من فرق تدريب اأجنبية.



فوجا احلدود الربية

الفرق  التدريبات مع  ة مهّمة من  الربية ح�سّ لفوَجي احلدود 

موقع  ثكنة  يف  الأول  الربية  احلدود  فوج  يتابع  اإذ  الأجنبية، 

عندقت يف ال�سمال )منذ العام 2014(، وفوج احلدود الربية الثاين 

مع  تدريبّية  دورات   )2013 العام  )منذ  اجلوية  رياق  قاعدة  يف 

ت�سوير  باأجهزة  املراقبة  جمال  يف  الربيطاين  ال�ست�ساري  الفريق 

من اأنواٍع خمتلفة، التمّر�ش يف قيادة اآليات »لند روفر«، ودورات 

دورات  الع�سكريون  يتابع  كذلك،  الت�سالت.  اأجهزة  على 

متّر�ش اإ�سافية يف قيادة كّل من الفوَجني.

اإ�سافة اإىل ما �سبق، ويف اإطار م�سروع الحتاد الأوروبي املدعوم 

الذي   ICMPD الهجرة  �سيا�سات  لتطوير  الييدويل  املركز  من 

ي�سّم فريَقني هولنديًا ودامنركيًا، وبالتعاون مع جلنة مراقبة 

حول  لتدريبات  املذكوران  الفوجان  يخ�سع  احلييدود،  و�سبط 

�سيناريوهات  على  ولتمارين  التزوير،  وك�سف  الوثائق  اأمن 

العام  منذ  امل�سروع  �سمن هذا  التدريب  بداأ  وفر�سيات حمّددة. 

2012، يف من�ساآت خا�سة بامل�سروع )مع�سكر عرمان للتدريب 

- قيادة فوج احلدود الربية الثاين( بعد جتهيز قاعاتها باأحدث 

التقنيات من قبل الفريق الدامنركي.
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اإىل املبادئ الأ�سا�سية يف دهم الغرف.

مرحلة  وهي  اأ�سبوَعني  مدى  على  متتّد  الثانية،  املرحلة   -

باإ�سراف  التدريبات  التدّرب على عمليات حفظ الأمن، تنفذ 

بناها  التي  الأميين  حفظ  مدينة  يف  بريطاين  تدريب  فريق 

القوات  مدر�سة  قطاع  اإىل  �سمت  والتي  �سابًقا،  الربيطانيون 

مو�سوعهيا  ميدانييية  املرحلة مبناورة  هييذه  وتختتيم  اخلا�سة، 

اعتميياد  جييرى  وقييد  مباٍن،  يف  يتح�سنون  مطلوبني  توقيف 

مفهييوم موّحد لهييذا التدرييب امل�ستييرك بني جميييع املدّربني.

الأ�سابيع  تتّوج  وهي  واحد  اأ�سبوع  مّدتها  الثالثة،  املرحلة   -

احلية  بالذخرة  تكتًيا  متريًنا  وتت�سمن  ال�سابقة،  الأربعة 

مزرعة  منطقة  يف  ينّفذ  اخلا�سة،  القوات  مدر�سة  باإ�سراف 

اأنواع الأ�سلحة املتوافرة  حنو�ش )ق�ساء البرتون( وت�ستعمل فيه 

وح�سرة  هند�سة  وح�سرة  دبابات  ف�سيلة  اللواء مب�ساركة  يف 

نتيجة  ظهرت  وقد  طبي...  اإخييالء  وفريق  اجلو  و�سالح  هاون 

هذه الدورات يف عدة معارك �سابقة خا�ستها وحدات اجلي�ش، 

وكان اأداء الع�سكريني فيها مميًزا. 

مركزان يف اجلنوب

هناك مركزا تدريب للوحدات املنت�سرة يف منطقة اجلنوب.

فيه  التدريب  بداأ  الذي  كفرفالو�ش  الزهراين-  مركز  الأول، 

تدريب  فريق  من  مدّربني   4 باإ�سراف   2014/12/15 من  اعتباًرا 

اجلي�ش  من  اآخرين  ومدربني  الأمركية  اخلا�سة  القوات 

دورة  كل  مّدة  دورات  ثماين  تنفيذ  مّت  اليوم  ولغاية  اللبناين. 

اأ�سابيع  اأ�سبوعان يف من�ساآت الزهراين وثالثة  اأ�سابيع،  خم�سة 

التدريبات:  تت�سّمن  يف من�ساآت احلريري وثكنة كفرفالو�ش. 



الدهم،  اجلبلية،  الأرا�سي  يف  اأو  املبنية  الأماكن  يف  القتال 

قدرات  رفع  اإىل  تهدف  وهي  والتفتي�ش...  احلواجز  الرمايات، 

املتدّربني  بني  اخلييربات  وتبادل  املييجييالت،  هييذه  يف  الييوحييدات 

اللبنانيني والفريق الأمركي.

اخلا�سة،  القوات  مدر�سة  مع  التدريب  برامج  حتديد  يتّم 

وي�سرف على �سر الأعمال يف املركز قائد فوج التدخل ال�ساد�ش 

املتمركز يف املنطقة حالًيا.

اأّما مركز التدريب الثاين املوؤقت يف ال�سماعية، فقد مّت اإن�ساوؤه 

مع  مبا�سر  بارتباط  يعمل  وهو  اإيطايل،  تدريب  فريق  باإ�سراف 

8 مدّربني  املوؤلف من  الإيطايل  الفريق  و�سل  التعليم.  مديرية 

اإىل لبنان بتاريخ 2015/1/28، وقد قامت احلكومة الإيطالية 

املركز  من  ال�سمايل  الق�سم  ومباين  قاعات  جتهيز  بتمويل 

والتدريبية. املذكور، مبختلف امل�ستلزمات اللوج�ستية 

التعليم  مديرية  مع  التن�سيق  وبعد  اليطايل  الفريق  يقوم 

من  اخت�سا�سيني  ع�سكريني  مدّربني  با�ستقدام  اجلي�ش  يف 

الإ�سعاف  واأبرزها:  املطلوبة،  الييدورات  تنفيذ  جلهة  ايطاليا 

العدد 78366

حتقيق 

ع�سكري



املداهمة مدينة 

افتتاحها  مّت  مداهمة  مدينة  باإن�ساء  ال�سابع  اللواء  قام 

اجلي�ش  قائد  قهوجي  جييان  العماد  برعاية   2013/9/25 يف 

وح�سيوره.

الآتية:  باملعّدات  ييَزت  وُجييهِّ مباٍن  ت�سعة  املدينة  ت�سّمنت 

التدريبات  على  لالإ�سراف  برج   ،)60 )عدد   paintball بنادق 

اأهداف  ودرع(،  )قناع  بالتدريب  خا�سة  األب�سة  ومراقبتها، 

غرف  مع  مراقبة  اأجهزة  عييدو(،  )مثيل  ومتحركة  ثابتة 

قييييييييدرات  رفييييييييع  منهييا  والييهييييييييدف  وت�سجيييل.  حتييّكييم 

دهم  جمييال  يف  مهاراتهم  و�سقل  القتالية،  الع�سكريني 

املاأهوليية.  الأماكيين 

يتدّرب يف هذه املدينة ع�سكرّيو اللواء واآخرون من خمتلف 

بلغ  وقد  الدولة،  لأمن  العامة  املديرية  ومن  اجلي�ش  وحدات 

ع�سكري   3000 حواىل  و2015   2013 الأعييوام  بني  املتدّربني  عدد 

و600 عن�سر من اأمن الدولة.
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من  الوقاية  ال�سغب،  مكافحة  القتال،  اأثناء  يف  امليداين 

مكافحة  النف�سية،  العمليات  ال�سامل،  الدمار  اأ�سلحة 

القن�ش، التعاون الع�سكري - املدين CIMIC، حماية القوى، 

ال�ستطالع، ال�ستعالم، املراقبة واكت�ساب الأهداف.

تابع هذه الدورات لغاية اليوم 20 �سابًطا و160 ع�سكرًيا من 

اأ�سبوَعني  بني  الييدورة  مّدة  وتييرتاوح  اجلي�ش،  وحدات  خمتلف 

نهايتها  يف  مينحون  متدّرًبا،   25 ويتابعها  اأ�سابيع  و�ستة 

جهوًدا  الييتييدريييب  فريق  بييذل  وقييد  دورة،  متابعة  �ييسييهييادات 

وقدراتهم  املتدّربني  م�ستوى  لرفع  ولوج�ستية  اأكادميية 

واجل�سدية. الفكرية 

مركز يف رياق

اجلوية(  رييياق  )قاعدة  الثاين  التدخل  فوج  قيادة  يف  اأقيم 

التدريب  بييداأ  البقاع،  يف  املنت�سرة  القطع  لتدريب  مركز 

منذ  الأمركية  اخلا�سة  الوحدات  من  فريق  باإ�سراف  فيه 

2013/12/3، ولغاية اليوم تابعت ثماين دفعات الدورات الآتية: 

على  التدريب  ال�ستطالع،  الآهييليية،  الأميياكيين  يف  القتال 

الأ�سلحة الإجمالية، التعامل مع الطوافات، تاأهيل رماة مهرة 

وقّنا�سني ورماية دّقة، قيادة اليATV، ودورة الإ�سعاف والإخالء 

دفعة  كل  قوام  دفعة،  لكل  اأ�سابيع  �سبعة  مبعّدل  الطبي، 



العدد 80366

حتقيق 

�سرية ع�سوية معززة بف�سيلة. ع�سكري

باإ�سراف  التدريب  جرى  وقد 

ثمانية مدربني من الفريق المركي وطاقم تدريبي من فوج 

التدخل الثاين. 

الأ�سلحة  اأنواع  مبختلف  مكّثفة  رمايات  الدورات  تتخّلل 

بالإ�سافة اىل متارين يف اأماكن خمتلفة مع القوات اجلوية، 

اجلي�ش  قيييييادة  تييوؤّميين  م�سرتك.  تكتي  بتمرين  وتختتم 

احلكومة  من  مب�ساعدة  املركز  لهذا  اللوج�ستية  امل�ساندة 

الأمركية )مكتب ملحق الدفاع يف ال�سفييارة الأمركييية 

يف بيييروت(.

... ويف طرابل�س

املنطقة  الأول يف  التدخل  لفوج  التابع  التدريب  اأن�سئ مركز 

ليتنا�سب   ،2014 الثاين  �سهر كانون  احلّرة يف طرابل�ش خالل 

الفوج يف قطاعه )القتال  التي ي�سطلع بها  وطبيعة املهمات 

يف الأماكن املبنية والآهلة(. يتاألف املركز من عّدة حقول 

خمتلفة،  اأو�ساع  يف  الدقة  برمايات  خا�ش  �سغر  حقل  رمي: 

اإذ يتدّرب الع�سكريون على دّقة الإ�سابة ورّدات الفعل و�سرعة 

البديهة. وحقل اآخر كبر للتدريب على مبداأ احلركة والنار. 

والهجومية،  الدفاعية  اليدوية  للرمانات  �ش  وثّمة حقل خم�سّ

واآخر خا�ش بالقتال يف الأماكن اجلبلية مع اإمكان تنفيذ 

والإغارة على مباٍن متفرقة  للت�سّلل  بوا�سطة طوافات  اإهباط 

اأو دهمها. كذلك يت�سّمن املركز م�ساحة لتدريب احل�سرة 

على دهم غرف وتفتي�سها با�ستعمال الذخرة احلّية والقنابل 

املدّخنة واأقنعة الغاز.

�ش كل منها  بالإ�سافة اإىل ما ذكر، هناك �سّتة مباٍن ُخ�سِّ

املبنى بطرق خمتلفة، اقتحام  ل�سيناريو تدريب معنّي )دخول 



خمتربات اللغات

واللغات  للثقافة  كربى  اأهمية  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  تويل 

التالية:  اللغات  تعليم  حاليًا  يييجييري  حيث  الأجيينييبييييية، 

الرو�سية،  الرتكية،  الإيطالية،  الفرن�سية،  النكليزية، 

اللغتني  على  الرتكيز  مع  والعربية،  الأملانية،  الربتغالية، 

تعلم  بييدورات  البدء  املرتقب  ومن  والفرن�سية،  الإنكليزية 

اللغات الكورية، اليونانية والأرمينية.

الإنكليزية  لّلغة  مييركييًزا  ع�سر  اأحييد  جتهيز  جييرى  وقييد 

مبختربات تت�سّمن كتًبا ومعدات وم�ستندات تدريب حديثة 

وبالتن�سيق  لبنان،  الأمركية يف  ال�سفارة  ومتطورة بدعم من 

اجلي�ش.  يف  التعليم  ومديرية  لديها  الييدفيياع  مكتب  مع 

الذين  الطالب  عدد  ويبلغ  مقعًدا   30 خمترب  كل  ي�ستوعب 

يتابعون الدورات �سنوًيا يف خمتلف املراكز، حواىل 2000 طالب، 

فيما يبلغ عدد الأ�ساتذة 30 اأ�ستاًذا ع�سكرًيا و12 اأ�ستاًذا مدنًيا. 

وهوؤلء ال�ساتذة حائزون دبلومًا يف تعليم اللغة الإنكليزية من 

املتحدة  الوليات  يف  الأمركي  للجي�ش  التابع  الدفاع  معهد 

كل  منتظمة  ب�سورة  متقّدمة  دورات  ويتابعون  الأمركية، 

�سنَتني يف املعهد نف�سه.

قيادة  فقد عمدت  الفرن�سية،  اللغة  بتعّلم  يتعلق  ما  يف  اأما 

اجلي�ش و�سمن اإطار م�سروع »تعزيز الفرنكوفونية يف الإدارات 

اأحد ع�سر  افتتاح  اىل  الفرن�سية،  الدولة  املمّول من  الر�سمية«، 

احلربية،  الكلية  كالآتي:  موزعة  وهي  وجتهيزها  مركزًا 

التعليم،  معهد  الع�سكرية،  الطبابة  اللوج�ستي،  الييلييواء 

والقوات  مع�سكر عرمان للتدريب، مدار�ش مديرية املخابرات 

وموقع  املجوقل  الفوج  املغاوير،  فوج  البحرية،  والقوات  اجلوية 

�سور. ي�ستوعب كل مركز من 20 اإىل 30 مقعدًا، ويبلغ عدد 

املراكز،  خمتلف  يف  �سنويًا  الييدورات  يتابعون  الذين  الطالب 

حواىل 1000 طالب، فيما يبلغ عدد املدربني 34 اأ�ستاًذا ع�سكرًيا 

املعهد  خريجو  هم  الع�سكريون  والأ�ساتذة  مدنيني.  اأ�ساتذة  و4 

ب�سورة  متقّدمة  دورات  ويتابعون  بييروت،  يف  الفرن�سي  الثقايف 

ومنذ  اأي�سًا،  ال�سياق  هذا  ويف  واخلييارج.  الداخل  يف  منتظمة 

العام 2010، جُتري قيادة اجلي�ش �سنويًا وبالتعاون مع ال�سلطات 

و�سل عدد  الفرن�سية، حيث  والثقافة  اللغة  م�سابقة  الفرن�سية 

امل�ساركني فيها يف العام 2015 اإىل 13 الفًا. 

دورات خمتلفة

اخلا�سة  القوات  من  عنا�سر  ثّمة  �سبق،  ما  اىل  بالإ�سافة 

ال�ساربة  القوة  )فرع  اخلا�سة  الوحدات  من�ساآت  الأمركية يف 

واملكافحة يف مديرية املخابرات، واأفواج املغاوير واملجوقل ومغاوير 

كّل  الوحدات،  هذه  ع�سكريي  تدريب  يف  ي�ساعدون  البحر(، 

التدخل على  واأفواج  الألوية  ت�ستقبل  �سمن اخت�سا�سه، كما 

دورات  لتنفيذ  )فرن�سية مبعظمها(،  تدريب  ال�سنة، فرق  مدار 

مقت�سبة ل تتخطى مّدتها ال�سهر، وذلك بهدف �سقل مهارات 

الع�سكريني وتبادل اخلربات العامة 

يف جمالت خمتلفة.

اأهمية مراكز التدريب

املقّدم الركن حّنا لطيف  يلفت 

اإىل اأّن وجود مراكز تدريب باإ�سراف 

تطوير  يف  ي�ساهم  اأجنبية،  فييرق 

اللبناين  اجلي�ش  عنا�سر  قييدرات 

�سّيما  ل  امل�ستويات،  خمتلف  على 

واأّن الدورات تفتتح وفق احتياجات 

املييوؤ�ييسيي�ييسيية ومليييجييياراة الأ�ييسيياليييييب 

والتقنيات اجلديدة واملتطورة، التي ل تتوافر يف مدار�ش ومعاهد 

التدريب اللبنانية.

ي�ساهم  الفرق  هذه  مع  التعاون  اأّن  يوؤّكد  اأخرى،  جهة  من 

يف تطوير العالقات الع�سكرية بني اجلي�ش اللبناين واجليو�ش 

ال�سديقة، ويعّزز اأوا�سر التوا�سل والتعاون والتفاهم يف ما بينها. 

فالفرق  واملنامة،  التغذية  تتعدى  فال  التدريب  كلفة  اأّمييا 

ل  بنف�سها،  والتدريبية  اللوج�ستية  حاجاتها  توؤّمن  الأجنبية 

اللبناين  اجلي�ش  كاهل  عن  الأعباء  تخفيف  يف  ت�ساهم  بل 

املطلوبة  اخلفيفة  الذخرة  الأمركية  الفرق  توؤمن  )مثاًل: 

للتدريبات، كما تعمد بع�ش الفرق الأخرى اإىل تقدمي هبات 

متوافقة مع نوع التدريب الذي جتريه(.

الذي كّونته  الإيجابي  النطباع  م�سّدًدا على  ويختم حديثه 

الفرق الأجنبية عن متدّربي اجلي�ش اللبناين الذين طاملا اأثبتوا 

اأ�ساليب  تطوير  اأجل  من  وتعاونهم  وحرفّيتهم  مناقبّيتهم 

التدريب واكت�ساب اخلربات.
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اقتحام  والتفجر،  التفخيخ  املداهمة،  التفتي�ش،  الغرف، 

ارتفاعه  يبلغ  هبوط  وبرج  وحمالت(،  اأبنية  وتفتي�ش  �سارع، 

الثقة،  بقفزات  اخلا�سيية  امل�ساغييل  من  يتاأّلييف  متييرًا،   14

والقتييال  احلييراب  قتييال  على  للتدريييب  ا�ستبيياك  وحلقة 

املتقييارب.

يجدر بالإ�سارة اأّن هذا املركز يوّفر اإجراء تدريبات م�سرتكة 

)زودييياك(،  �سريعة  زوارق  فيها  ت�ستخدم  البحر  مغاوير  مع 

جتهيزاتها.  بكامل  موؤللة  تدخل  �سرية  ي�ستوعب  وهييو 

املتمّر�سني  والرتباء  ال�سباط  من  عدد  فيه  التدريب  ويتوىّل 

تلك  فيه  نّفذت  التي  التدريبات  �سمن  ومن  �سني.  واملتخ�سّ

مترييين  يف  اجلييي�ش  مّثلوا  الذين  الع�سكريون  تابعها  التي 

الأ�سييد املتاأهييب )الأردن(.







كلمة قيادة اجلي�ش: ننحني اأمام البطولة

األقى ممثل قائد اجلي�ش كلمة قال فيها: »يف هذا املكان 

البطل  �شهيدنا  لتكرمي  اليوم  ذراعيه  يفتح  الذي  املقّد�ش، 

ال�شهيد،  عظمة  اأم��ام  اإج��الاً  ننحني  الهرب،  جهاد  الرائد 

ن�شتلهم  والعنفوان،  وال�شهامة  البطولة  معاين  منه  نقتب�ش 

وجم��ده،  لبنان  �شبيل  يف  ون��ق��ول:  وال���دم،  ال��روح  عطاء  منه 

املهج  وترخ�ش  الت�شحيات  اأغلى  تهون 

والأرواح«.

كما  الفائتة  ال�شنوات  خال  لبنان  تعّر�ش  »لقد  وق��ال: 

مقّومات  تزعزع  كادت  �شر�شة،  اإرهابية  لهجمة  تعلمون، 

الت�شّدي  يف  احلازم  اجلي�ش  قيادة  قرار  لول  وا�شتمراره،  وجوده 

لهذا اخلطر والنت�شار عليه، ولول قوافل ال�شهداء الذين كتبوا 

تاريخنا  �شفحات  اأروع  ال�شتثنائية،  وبطولتهم  بدمائهم 

املوؤ�ش�شة  حول  اللبناين  ال�شعب  التفاف  لول  ا  واأي�شاً املعا�شر، 

ذكراهم 

اإعداد:خالدة

نينا عقل خليل
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الذكرى ال�شنوية االأوىل ال�شت�شهاد الرائد جهاد الهرب 

قيادة اجلي�ش والأهل يف حتية اإجالل للبطولة

ا يف  اأحيت قيادة اجلي�ش وعائلة املازم اأول ال�شهيد ندمي �شمعان ذكراه ال�شنوية الأوىل، واأقامت للمنا�شبة قدا�شاً

كني�شة مار فوقا – كفتون – الكورة، يف ح�شور ممثل قائد اجلي�ش العميد حممد �شميطلي، ممثل املدير 

العام لقوى الأمن الداخلي املقدم جان رزق، رئي�ش بلدية كفتون ال�شيد نخلة فار�ش، خمتارها 

ال�شيد اإدمون فار�ش، ورئي�شة جمعية كونكتنغ كورة ال�شيدة كري�شتل �شامل ورفاق 

رفات املالزم اأول ال�سهيد ندمي �سمعان اإىل مدفن جديد و�سيوف الرفاق توؤدي التحية

خالل  الهرب  جهاد  الرائد  ل�ست�سهاد  الأوىل  ال�سنوية  الذكرى  مبنا�سبة 

 – بحنني  يف  الإرهابية  التنظيمات  �سد  اجلي�ش  خا�سها  التي  املواجهة 

اليا�ش  ا يف كني�سة مار  ال�سهيد قدا�سً اأقامت قيادة اجلي�ش وعائلة  عكار، 

كابرليان  نازاريت  العميد  ح�سره  املرج(،  )عني  املن�سورية   – احلي 

ودينية  اجتماعية  و�سخ�سيات  العماد جان قهوجي  اجلي�ش  قائد  ممثاًل 

واأهل ال�سهيد ورفاقه، اإ�سافة اإىل اأهل البلدة وعائالت الع�سكريني الذين 

ا�ست�سهدوا خالل معركة بحنني.

احتفال  حداد،  نعيم  الأب  الرعية  كاهن  تراأ�سه  الذي  القدا�ش  اأعقب 

م�ستهله  يف  ُعر�ش  الكني�سة،  �سالون  يف  اأقيم 

على  وّزع��ت  ثم  ال�سهيد،  حياة  عن  فيلم 

احلا�سرين دروع تذكارية لل�سهيد وكتّيب عن 

�سرية حياته.
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ال�شهيد واأهايل البلدة واجلوار.

ا بت�شحيات اجلي�ش  ال�شهيد، منّوهاً األقى عظة حتّدث فيها عن مناقبية  الذي  القدا�ش الأب ب�شام نا�شيف  تراأ�ش 

اللبناين يف الت�شّدي لاإرهاب والنت�شار عليه.

ا بالعلم اللبناين  وبعد القدا�ش، ويف ظل �شيوف الرفاق مرفوعة بالتحية للبطل، مّت نقل رفات ال�شهيد ملفوفاً

من املدفن القدمي اإىل مدفٍن جديد �شّيد له، حيث اأّدت ثّلة من ال�شرطة ومن مو�شيقى اجلي�ش 

مرا�شم التكرمي.

عن  الغريبة  الإره��اب،  لظاهرة  القاطع  ورف�شه  الع�شكرية، 

ح�شارته وثقافته ون�شيجه الجتماعي الواحد«.

هوؤلء  طليعة  يف  هو  الهرب،  جهاد  ال�شهيد  »الرائد  واأ�شاف: 

ا  عزماً الإره��اب،  مواجهة  يف  ا  مارداً تعملق  اأن  بعد  الأبطال، 

ا  عري�شاً ال�شهادة،  به  �شمت  حتى  للذات،  ا  ونكراناً و�شجاعة 

مكلااً بغار املجد والكرامة والعنفوان«.

اأحّيي  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  »با�شم  وختم: 

فيكم الوفاء لذكرى رفيقنا يف ال�شاح الرائد ال�شهيد جهاد 

ا للمبادىء التي ن�شاأ عليها، والتي  الهرب، واأرى يف ذلك تكرمياً

زرعها لدى كّل من عمل معه ورافق م�شريته، ولدى عائلته 

بخ�شاله  كت  مت�شّ التي  العائلة  تلك  اخل�شو�ش،  وجه  على 

ودللت حياته الق�شرية، لتكمل الطريق وتوا�شل امل�شوار، بعد 

احلزن  مرارة  بني  ما  وا�شحة  معادلة  اإقامة  من  متّكنت  اأن 

والعتزاز بالت�شحية يف �شبيل لبنان«.

كلمة العائلة:�سوء يف عتمة الليل

األقى مازن الهرب كلمة العائلة فقال:

وناطرين  ناطرينك،  ونحنا  ا�شت�شهادك  على  مّرت  »�شنة 

�شحكتك وطلتك علينا، وما بدنا ن�شل ناطرين وناطرين. 

اإنو  وقالوا  يروح هدر،  رح  ال�شهدا م�ش  دم  باإّنو  رفقاتك حلفوا 

اجلبال.  فوق  �شامخ  لبنان  اأرز  يبقى  حتى  الغايل  يبذلوا  رح 

مبواجهة  بدمائكم  ورويتوها  ببحنني  �شويتوها  يلي  والزاوية 

يللي  الليل  بعتمة  ت�شل نقطة  بّده�ا  لبنان  الإرهاب وحماية 

خمّيم على لبنان«.





جتاه املوؤ�ش�شة والوطن«.

»ل��ق��د ك���ان م��ن ح�شن  واأ����ش���اف: 

املغوار  املقدم  موؤ�ش�شة  تعمد  اأن  ال�شنيع، 

تكرمي  اإىل  العاقوري  �شبحي  ال�شهيد 

عائات ال�شهداء، 

من باب التم�شك 

اللبناين،  بالرتاث 

فال�شهداء بالن�شبة 

ل��ل��ج��ي�����ش، ه��م 

من  الأغلى  اجلزء 

الع�شكري  اإرث���ه 

وال������وط������ن������ي، 

وال����ت����م���������ش����ك 

الإرث  ب����ه����ذا 

التم�شك  يعني 

الذين  وجميع  والآب��اء،  الأج��داد  باأمانة 

ليبقى  لبنان،  �شبيل  يف  و�شحوا  بذلوا 

ا  �شيداً اليوم،  نحن  ونريده  اأرادوه  كما 

و�شعبه  باأر�شه  ا  م��وح��داً  ، م�شتقااً ا  ح��راً

لتاقي  ا  فذاً ا  عاملياً ا  ومنوذجاً وموؤ�ش�شاته، 

وتكاتفها  وال��ث��ق��اف��ات،  احل�����ش��ارات 

ا، يف اإطار العي�ش امل�شرتك،  وتفاعلها معاً

والوحدة الوطنية...«.

اجلي�ش  قائد  با�شم  حّيا  اخل��ت��ام،  يف 

عائات  اأف���راد  قهوجي،  ج��ان  العماد 

احلا�شرين،  ال�����ش��ه��داء  الع�شكريني 

املقدم  موؤ�ش�شة  اإىل  بال�شكر  ا  متوجهاً

واإىل  العاقوري،  �شبحي  ال�شهيد  املغوار 

 - اجل��دي��دة  ملنطقة  ال��ب��ل��دي  املجل�ش 

البو�شرية - ال�شد، وجميع الذين اأ�شهموا 

يف تنظيم هذا املعر�ش الرائع...

اإىل  �شك��ر  ك��ت��اب��������ي  ق����ّدم  ث��������م 

ا  تقدي��راً وعاق��وري  جبارة  م��ن  ك��ل 

جلهودهم��ا.

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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معر�ش حريف وتراثي لعائالت �سهداء اجلي�ش

ومبنا�سبة  �سعد،  ديغول  الطيار  الركن  بالعميد  ممثاًل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

عيد ال�ستقالل، دعت موؤ�س�سة املقدم املغوار ال�سهيد �سبحي العاقوري بالتعاون مع جمل�ش بلدية 

اجلديدة- البو�سريه- ال�سد، اإىل معر�ش ِحريف وتراثي نّظمته عائالت الع�سكريني ال�سهداء. ت�سّمن 

املعر�ش الذي اأقيم يف مبنى البلدية وا�ستمر ثالثة اأيام، منتجات من �سنع عائالت ال�سهداء )بذات 

ع�سكرية، منا�سف مطرزة، كرو�سيه، دانتال بروتون، األب�سة ولدية ون�سائية، األعاب، جميع اأنواع 

وغريها...  �سواروف�سكي،  وجموهرات  ِحلى  الزجاج،  على  ر�سم  فنية،  لوحات  البلدية،   املونة 

رئي�سة  البلدي،  املجل�ش  واأع�ساء  جبارة  اأنطوان  البلدية  رئي�ش  الفتتاح  حفل  ح�سر   

موؤ�س�سة العاقوري واأع�ساوؤها، عائالت �سهداء اجلي�ش، وعدد من املواطنني.

امل�شوؤولة  رّحبت  الوطني،  الن�شيد  بعد 

ياغي  اأب���ي  دارك  ج���ان  الإع��ام��ي��ة 

باحل�شور، ثم األقى رئي�ش البلدية كلمة 

يف  عمله  ميكننا  ما  »اأقل  فيها:  قال 

عائات  ا�شتقبال  هو  ال�شتقال  عيد 

ماتوا  الذين  هم  بلديتنا،  يف  ال�شهداء 

الوطن،  اأج��ل  ومن  الوطن،  عن  ا  دفاعاً

ولكي يعي�ش الوطن«.

�شعد  الطيار  الركن  العميد  األقى  ثم 

القيادة ومما جاء فيها: »كما  كلمة 

حياتهم  يف  ينتظمون  �شهداوؤنا  كان 

و�شواعد  مرتا�شة  ا  �شفوفاً الع�شكرية 

تت�شامن  عائاتهم  ف��اإّن  مت�شابكة، 

�شبيل  يف  وتتعاون  وتتفاهم  الأخرى  هي 

موا�شلة الطريق وال�شطاع بامل�شوؤوليات 
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حفل فطور 

يف زحله دعًما

ملوؤ�س�سة 

العاقوري

املقدم  موؤ�س�سة  اأقامت  �ساهني،  جوزف  الركن  بالعميد  ممثاًل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  برعاية 

يف  ت�سّب  التي  والإمنائية  الرتفيهية  ن�ساطاتها  لدعم  ريعه  يعود  فطور  حفل  العاقوري  �سبحي  ال�سهيد  املغوار 

الهرمل  بعلبك-  حمافظ  احلفل  ح�سر  زحلة.  التالل-  مطعم  يف  وذلك  مًعا،  والوطن  ال�سهداء  اأبناء  خدمة 

وعائالت  زحلة  اأهايل  من  �سخ�ش   400 وحواىل  �سباط،  كهنة،  بلديات،  روؤ�ساء  خ�سر،  ب�سري  الدكتور 

املوؤ�س�سة.  واأ�سدقاء  ال�سهداء 

ال��وط��ن��ي  بالن�شيد  ال��ل��ق��اء  اإف��ت��ت��ح 

من  ترحيب  كلمة  وبعد  اللبناين، 

اأبو  طوين  الإعامي  الحتفال  عّريف 

البقاع  منطقة  م�شوؤولة  األقت  نّعوم، 

كلمة  �شعاده  معلوف  كارولني  ال�شيدة 

اأهل  مبحبة  فنّوهت  العاقوري،  موؤ�ش�شة 

ومما  حوله،  والتفافهم  للجي�ش  زحله 

هو  معنا،  اليوم  وجودكم  »اإّن  قالته: 

دليل قاطع على حمبتكم جلي�شكم 

الوطني، وهذا ما دفعنا اإىل تو�شيع رقعة 

اأر�ش  يف  جديدة  �شنبلة  لنزرع  انت�شارنا، 

نخطئ  مل  اأننا  يقني  على  ونحن  خرّية، 

يف العنوان«. 

كلمة  اجلي�ش  قائد  ممثل  األقى  ثم 

الأب����رار  ال�����ش��ه��داء  اإىل  ف��ي��ه��ا  ت��وّج��ه 

العني  قريري  »ناموا  قائا:  وخاطبهم 

م�شتمرة  فم�شريتكم  عليائكم،  يف 

اللبناين،  اجلي�ش  يف  ال�شاح  رفاق  مع 

ال�شام،  ع��امل  يف  العني  ق��ري��ري  ن��ام��وا 

فعائاتكم يف اأياٍد اأمينة، اأياٍد م�شحت 

دموع الأمل ومللمت جراح الفراق، وهّبت 

والبهجة  الأمل  ولتعيد  احلزانى،  لتوا�شي 

لأطفالكم«.

موؤ�ش�شة  اإىل  بال�شكر  توّجه  ثّم،  ومن 

ر�شالتها  اأداء  يف  ت�شتمر  التي  العاقوري 

النبيلة بكل عزٍم واندفاع، واإىل اأ�شحاب 

احلّية  ال�شمائر  اأ�شحاب  البي�شاء  الأيادي 

الذين  الوفاء،  الناب�شة مب�شاعر  والقلوب 

ال�شهداء،  عائات  جانب  اإىل  بوقوفهم 

دون �شكااً من اأ�شكال الت�شامن  يج�شّ

الواقي  الدرع  الع�شكرية،  املوؤ�ش�شة  مع 

للوطن و�شّمام اأمنه وا�شتقراره«.

العاقوري  موؤ�ش�شة  قّدمت  اخلتام،  يف 

يف  �شاهموا  للذين  تكرميية  ���ا  دروعاً

كارولني  ال�شيدة  وهم:  الفطور،  اإجناح 

زغيب،  منى  ال�شيدة  �شعاده،  معلوف 

والإع��ام��ي  �شكاف  �شولجن  ال�شيدة 

طوين اأبو نعوم.
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... وافتتاح 

قاعتي كومبيوتر 

واألعاب 

يف دير الأحمر
الحتفال  بداأ 

ب���ال���ن�������ش���ي���د 

الوطني اللبناين، ثم األقت رئي�شة املدر�شة الأخت 

يولند بي�شري كلمة، �شددت فيها على معاين 

اأن تدعونا ذكرى  ال�شتقال وال�شهادة. ومتنت 

ك باأر�شه،  ا�شتقال لبنان لاإميان به، وللتم�شُّ

ا على  معاً فنعمل  الأج��داد،  اإرث  واحلفاظ على 

نه�شته بالرغم من كلِّ الظروف وال�شدائد.

للمطران  القلب  من  كلمة  كانت  كما 

يف  الرتبية  اأهمّية  على  فيها  �شّدد  رحمه،  حنا 

املدار�ش التي منها  نرى لبنان اجلديد يف طابنا 

الأحّباء، جيل امل�شتقبل.

على  اجلي�ش  قائد  ممثل  �شّدد  كلمته،  يف 

م�شوؤولية  و�شبابه،  لبنان  باأطفال  »الهتمام  اأّن 

ا  ال�شغرية، مروراً العائلة  ا من  وطنية �شاملة، بدءاً

الفكرية  ونخبه  وهيئاته  امل��دين  باملجتمع 

والثقافية، و�شولاً اإىل الدولة مبختلف موؤ�ش�شاتها، 

الذي  ال�شاعد،  وجيله  الوطن  اأمل  هم  فهوؤلء 

م�شوؤولية  الأي��ام،  مقبل  يف  �شتقع  عاتقه  على 

واإكمال م�شريتهم  والآباء،  اأمانة الأجداد  �شون 

الأخطار،  من  وحمايته  لبنان  عن  الدفاع  يف 

دّرة  ليبقى كما عرفناه،  والعمل على تطويره، 

على جبني الإن�شانية جمعاء«.

برعاية قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي ممثاًل بالعميد الركن هادي خوري، وبدعم من موؤ�س�سة املقدم املغوار 

املارونيات  املقد�سة  العائلة  راهبات  واألعاب يف مدر�سة  قاعتي كومبيوتر  العاقوري، مّت جتهيز  ال�سهيد �سبحي 

يف دير الأحمر. ح�سر الحتفال النائب اإميل رحمه، راعي اأبر�سية بعلبك- دير الأحمر املارونية املطران حنا 

املوؤ�س�سة  رئي�سة  الأهل،  جلنة  والطالبية،  التعليمية  الهيئتان  بي�سري،  يولند  الأخت  املدر�سة  رئي�سة  رحمه، 

واأع�ساوؤها، واأبناء دير الأحمر.

ا من ذلك كّله، مل تغب  : »اإنطاقاً وتابع قائااً

واأطفاله،  الوطن  �شباب  عن  ا  يوماً اجلي�ش  عني 

التي  واملبادرات  امل�شاريع  دعم  �شعيد  على  �شواء 

والطبّية،  والجتماعية  الرتبوية  ب�شوؤونهم  تعنى 

اإليهم كاأغرا�ش فتية يف  النظر  اأم على �شعيد 

حقول الوطن، �شتتفتح وتنمو لت�شتحيل يف يوم 

ا �شلبة يف �شاحات الوطن، ويف  من الأيام، اأ�شجاراً

ميدان ال�شرف والت�شحية والوفاء«.

فرقة  عزفتها  وطنية  اأنا�شيد  الحتفال  تخلل 

مو�شيقى اجلي�ش.
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اإعداد: 

تريز من�سور

اأرملة العقيد ال�سهيد داين حرب يف لفتٍة لأبناء ال�سهداء

حتت جناح الفخر وال�سجاعة والبطولة

)رئي�ش  قابريليان  نظرت  الركن  بالعميد  ممثاًل  اجلي�ش،  قائد  العماد  برعاية 

عيد  ومبنا�سبة  لبنان(،  جبل  منطقة  يف  اخلا�سة  الع�سكريني  �سوؤون  ق�سم 

ال�سيدة  حرب  داين  العقيد  ال�سرف  �ساحة  �سهيد  اأرملة  وّزعت  ال�ستقالل، 

اأبناء ال�سهداء الع�سكريني الذين ا�ست�سهدوا منذ العام  اإليانور زيدان الهدايا على 

2004 ولغاية تاريخه، وذلك خالل حفل غداء ترفيهي يف نادي الرتباء املركزي 

ممثل  جانب  اإىل  احلفل،  ح�سر  – الفيا�سية. 
قائد اجلي�ش، رئي�ش نادي الرتباء العميد الركن 

الوحدات  �سب��اط  من  وع��دد  عيد،  ب�سام 

والقطع املقاتل��ة يف منطق�ة عر�س�ال.

ال��ذي  اللبناين  الوطني  الن�شيد  بعد 

قّدمته فرقة من مو�شيقى اجلي�ش بقيادة 

املوؤهل اأول حممد اخلطيب، األقى العميد 

الركن قابريليان كلمة قال فيها: 

ع�شكريينا  اأب��ن��اء  ت��ك��ّرم��وا  »اأن 

للجي�ش  ت��ك��رمي  ف��ه��و  ال�����ش��ه��داء، 

��ا ت��ك��رمي لكم،  اأي�����شاً ول��ل��وط��ن، وه��و 

لأّنكم تدركون معاين ال�شهادة ودورها 

الإدراك  وبهذا  الوطن،  على  احلفاظ  يف 

بني  والإن�شاين  الوطني  الت�شامن  يتجّلى 

قوة  موؤ�ش�شتنا  فتزداد  واأه��ل��ه،  اجلي�ش 

وال�شدائد،  املحن  مواجهة  يف  ومناعة 

ر�شالتها  اأداء  موا�شلة  على  ا  واإ���ش��راراً

والت�شحية  ال�شرف  ر�شالة  الوطنية، 

والوفاء«.

واأ�شاف: »لقد حر�ش اجلي�ش اإىل اأق�شى 

عائات  لأف���راد  ال��وف��اء  على  احل���دود، 

ال�شهداء الذين ميثلون يف عقيدته، �شجرة 

الأعماق،  ال�شاربة يف  املوؤ�ش�شة، بجذورها 

ال�شماء،  نحو  ال�شاخمة  واأغ�����ش��ان��ه��ا 

عظمة  على  اأحياء  �شهود  اأّنهم  كما 

ت�شحياتها ونبل مبادئها الوطنية. لذلك 

باأو�شاع  الهتمام  على  القيادة  واظبت 

ورعايتهم  واحت�شانهم  ال�شهداء،  ذوي 

على  واظبت  كما  ا،  ومعنوياً ا  حياتياً

للجهات  والت�شهيات  الدعم  تقدمي 

واملوؤ�ش�شات والأ�شخا�ش النا�شطني يف هذا 

اإليانور زيدان مببادرتها  املجال. وال�شيدة 

بامل�شرية  تذّكرنا  اإمن��ا  اليوم،  الطيبة 

العقيد  لزوجها  العطرة 

ال�شهيد داين حرب وماآثره 

مواجهة  يف  ال��ب��ط��ول��ي��ة 

ومعه  امل��ج��رم،  الإره����اب 

الأب��رار،  �شهدائنا  جميع 

ال��ذي��ن ب��ذل��وا اأرواح��ه��م 

���ا عن  ال��ط��اه��رة دف���اعاً

وح���دة ل��ب��ن��ان و���ش��ي��ادت��ه 

وا�شتقاله«.

العقيد  اأرملة  األقت  ثم 

قالت  كلمة  ال�شهيد 

فيها:

ا�شتقال  كلمة  ذكر  ميكننا  »ل 

ل  الأب��ط��ال،  ت�شحيات  ذك��ر  دون  من 

م�شتقل  وط��ن  عن  التحّدث  ميكننا 

ول  ال�شهداء،  ت�شحيات  ذكر  دون  من 

ميكننا اإحياء عيد ال�شتقال من دون 

التوّجه بتحية اإىل اأرواحهم.

ما يجمعنا اليوم لي�ش احلزن ول املوت، 

بل الفخر وال�شجاعة والبطولة، وكذلك 

الت�شحيات الاحمدودة يف �شبيل الوطن، 

ت�شحيات ترجمت بدم �شهدائنا الأبطال 

ا ملن بذل  التي روت تراب الوطن. فهنيئاً

لكم  ا  وهنيئاً حياتنا،  لتبقى  حياته 

قلوب  يف  ال�شدارة  ولكم  �شهادتكم، 

مواطنيكم ويف تاريخ لبنان«. 

و���ش��ك��رت ع��ائ��ات ال�����ش��ه��داء على 

ح�شورهم، وقيادة اجلي�ش على رعايتها 

الحتفال، وكل �شابط وع�شكري يبذل 

الت�شحيات يف �شبيل الوطن.

قابريليان  الركن  العميد  ق��ّدم  ثم 

لل�شيدة  ال��ق��ي��ادة  م��ن  �شكر  ك��ت��اب 

ا باقة زهر با�شم  اأي�شاً زيدان، وُقّدمت لها 

وتقدير  �شكر  عربون  ال�شهداء  عائات 

على مبادرتها الكرمية.

على هام�ش حفل الغداء، قّدم ال�شاحر 

عرو�ش  م��ن  ل��دي��ه  م��ا  اأج��م��ل  ميكي 

�شاحرة، اأدخلت البهجة اإىل قلوب اأبناء 

احللوى  قالب  قطع  كما  ال�شهداء، 

احتفاء باملنا�شبة.

ملجلة  ح����رب  ال�����ش��ي��دة  وك�����ش��ف��ت 

جمعية  اإن�شاء  ب�شدد  اأنها  »اجلي�ش« 

ح��رب،  داين  ال�شهيد  العقيد  با�شم 

اجلي�ش  �شهداء  عائات  دعم  مهّمتها 

يتيم  كل  دع��م  اإىل  اإ�شافة  اللبناين، 

وحمتاج.







اإعداد:

با�سكال معّو�ش بومارون
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اح��ت��ّل م��ع��ر���ش دب��ي 

كحدٍث  ثابًتا  مركًزا  للطريان 

�سناعة  ل�سركات  يوّفر  اأّن��ه  اإذ  رئي�ش، 

عاملٍي  جمهوٍر  اأمام  منتجاتها  عر�ش  فر�سة  الطائرات 

جميع  يف  التاأثري  ذوي  من  الالعبني  كبار  وي�ستقطب  وا�سع، 

قطاعات ال�سناعة.

ا له هو »دبي وورلد  فعاليات معر�ش دبي للطريان 2015، الذي يقام يف موقع �سّيد خ�سي�سً

�سنرتال«، جرت بني 8 و12 ت�سرين الثاين املا�سي مب�ساركة 123 دولة و1100 عار�ش من �سركات حملية 

�سة يف قطاعي الطريان املدين والطريان الع�سكري وتقنياتهما، وكل ما له عالقة  واإقليمية ودولية متخ�سّ

 ب�سوؤون الطائرات واملطارات من اأنظمة اإلكرتونية، وجتهيزات ورادارات واأنظمة �سيانة ومراقبة...

افتتح املعر�ش ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم، حاكم دبي وال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان نائب 

اقت�سادية من  القائد الأعلى للقّوات امل�سّلحة، وح�سره وزراء دفاع وقيادات ع�سكرية وفعاليات 

نحو 120 دولة حول العامل.

     رقم الأعمال تخّطى 200 مليار دولر
     

ي للطريان 
معر�ض دب

عرو�ش حّية

العامل،  يف  الأوىل  للمرة 

ا  عرو�شاً  »2015 للطريان  »دبي  قّدم 

ومتّيزت  طيار.  دون  من  لطائرات  حّية 

الدورة احلالية من املعر�ش، بوجود طائرة 

التي  املدنية   A350 XWB الإيربا�ش 

ت�شنيع  يتّم  مل  والتي  مرة،  لأول  ُتعر�ش 

�شوى �شت ن�شخ من طرازها اجلديد، وهي 

ا، وجمّهزة  حتمل على متنها 325 راكباً

باأحدث التقنيات التي ت�شعها يف م�شاف 

واملريحة.  والآم��ن��ة  الفخمة  الطائرات 

-800 اإيربا�ش  طائرة  ا  اأي�شاً وعر�شت 

380A التابعة لأ�شطول طريان الإمارات 
ا. التي تّت�شع لقرابة 575 راكباً

كما مّت اإطاق منتجات وابتكارات 

مهّمة،  ن�شاطات  اإىل  بالإ�شافة  جديدة، 

 )Future’s Day( »منها »يوم امل�شتقبل

الذي يهدف اإىل اإلهام الطاب للنظر يف 



مهن الطريان والف�شاء، وموؤمتر »اخلليج 

 Gulf( الطريان«  �شناعة  يف  للتدريب 

Aviation Training( حيث قام كبار 
تواجه  التي  التحديات  مبعاجلة  اخلرباء 

تدريب الطيارين يف املنطقة.

ك��ذل��ك اأع��ل��ن ع��ن اإط���اق حدث 

الأبعاد«  الثاثية  بالطباعة  »الت�شنيع 

ا  اأي�شاً ُيعرف  الذي   ،)Printshow 3D(

ب�»الت�شنيع امُل�شاف«، وهي العملية التي 

البيانات  ت�شاميم  ا�شتخدام  فيها  يتم 

لت�شكيل  الأب��ع��اد  الثاثية  الرقمية 

طبقات  و�شع  خال  من  معنّي  ُمكّون 

من مواد متعددة بتحكم كمبيوتري، 

يف  املتخ�ش�شة  لل�شركات  هامة  كاأداة 

جمالت الطريان.

ال�سركات امل�ساركة

يعترب  الذي  املعر�ش،  هذا  يف  �شاركت 

الطريان،  والأه��ّم يف جمال  الأك��رب  من 

هذا  يف  ال��رائ��دة  ال�شركات  من  العديد 

 Lockheed منها  ون��ذك��ر  امل��ج��ال، 

 Martin, Bell Helicopter,
 Boeing, Airbus, Eurofighter,
 Dassault, Northrop Grumman,
 Raytheon, Saab, Sikorsky, CAE,
 Alsalam Aircraft, Ruag, Russian
 Helicopters, UAE Space Agency

اجل��دي��دة،  ال�شركات  وم��ن  وغ��ريه��ا. 

 Aselsan, Roketsan, Telephonics,
Royal Petrol، وغريها.

 General( اأتوميك�ش  �شركة جرنال 

يف  ��ا  اأي�����شاً �شاركت  ال��ت��ي   )Atomics
طائرة  على  جهة  من  رّكزت  املعر�ش، 

التي  امل��اأه��ول��ة  غ��ري   Predator XP
ة ثابتة، وعلى تو�شيح  عر�شت على من�شّ

قدرات جمموعة طائراتها من دون طّيار 

املمّيزة   )Predator/Gray Eagle(

واملتطّورة.

اأيرماكي  اأينيا  �شركة  عر�شت  كما 

جناحها  يف   )Alenia Aermacchi(
 MC-27J التكتيكي  النقل  »طائرة 

على من�شة ثابتة؛ فيما متّيزت �شركة 

 ،Dornier 228 بطائرة   )Ruag( رواغ 

بطائرات  اخلا�شة  خلدماتها  ورّوج���ت 

الع�شكرية  وت��ل��ك  الأع���م���ال،  رج���ال 

اخلا�شة مبقاتات F-5 وF/A-18 �شوبر 

هورنيت.

 Satair( ���ش��ات��ري«  »جم��م��وع��ة  اأم���ا 

ق��درات  على  رّك��زت  فقد   ،)Group
عر�ش  مع  الأب��ع��اد،  الثاثية  الطباعة 

حّي لنماذج عن طائرات �شغرية عاملة 

بالطباعة الثاثية الأبعاد.

�شركة  ع�شرين  اأّن  بالذكر  واجلدير 

وعر�شت  الدورة،  �شاركت يف هذه  رو�شية 

حواىل مئتني من �شناعاتها الع�شكرية. 

الرو�شية  ال��ف��درال��ي��ة  الهيئة  وذك���رت 

بني  من  باأّن  الفّني  الع�شكري  للتعاون 

املوؤ�ش�شات التي مّثلت رو�شيا يف دبي كل 

و»اأملاز- اإك�شبورت«،  اأوبورون  »رو�ش  من 

و�شركة  و»م��ي��غ«  و»�شوخوي«  اأن��ت��ي«، 

»مروحيات رو�شيا«.

اليوم الأخري

زيارات  املعر�ش  من  الأخري  اليوم  �شهد 

اإىل  اإ�شافة  نقا�ش،  وجل�شات  متمّيزة 

جديدة،  مراكز  وتد�شني  عقود  توقيع 

احل��ّرة  املنطقة  �شلطة  تد�شني  ومنها 

تكنولوجيا  مركز  »دافزا«  دبي  مبطار 

التابع  الأو����ش���ط  ال�����ش��رق  يف  ال��ط��ريان 

ل�����»ج����رنال اإل���ك���رتي���ك اأف��ي��ي�����ش��ن« 

 )General Electric Aviation(

امل�شّنعة ملحركات الطائرات.

ا  مميزاً ا  حدثاً ا  اأي�شاً اليوم  ه��ذا  و�شهد 

املتحدة  ال��ولي��ات  بعثة  بتقدمي  متّثل 

الأمريكية امل�شاركة يف وكالة الإمارات 

للف�شاء، العلم الأمريكي الذي رفرف يف 

الف�شاء اخلارجي خال مهمة »اأبولو 14« 

ا منها بان�شمام  اإىل القمر، وذلك ترحيباً

وتاأتي  العاملي.  الف�شاء  نادي  اإىل  الإمارات 

بها  بادرت  التي  التذكارية  الهدية  هذه 

 Kallman( العاملية«  »كاملان  �شركة 

اجلناح  عن  امل�شوؤولة   )Worldwide
الأمريكي امل�شارك يف فعاليات املعر�ش، 

الإمارات  دولة  ا�شتعدادات  مع  بالتزامن 

الرابع  الوطني  اليوم  بذكرى  لاحتفال 
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هام�ش اأحدث من�ساأة خدماتية للطريان على 

امل�����ع�����ر������ش، 

اأطلقت »�شركة ال�شعودية لهند�شة و�شناعة الطريان« 

لتقدمي  من�شاأة  واأح��دث  اأكرب  �شحفي،  موؤمتر  خال 

والع�شكري  املدين  للطريان  الفنّية  اخلدمات  جميع 

يف منطقة ال�شرق الأو�شط؛ وت�شّم املن�شاأة الكائنة يف مدينة 

وقطع  الطائرات  وتو�شيب  واإ�شاح  ل�شيانة  ا  مركزاً جدة، 

وتو�شيب  واإ���ش��اح  �شيانة  مركز  اإىل  بالإ�شافة  الغيار، 

حمّركات الطائرات، ومتتد على م�شاحة مليون مرٍت مربٍع 

ا. تقريباً



لتاأ�شي�شها  والأربعني 

والتي   ،1971 العام  يف 

ت�شادف ذكرى و�شول 

اإىل   14 اأب��ول��و  بعثة 

ال��ع��ام  ال��ف�����ش��اء يف 

نف�شه.

واأ�شار املنّظمون 

الن�شخة  اأن  اإىل 

من  الأخ�����رية 

امل����ع����ر�����ش، 

رقم  �شّجلت 

اأعمال فاق 

200 مليار دولر، 

لطائرات  ت�شجيل طلبات  مع 

جديدة 

ب��ع��د ���ش��اع��ات 

ع���ل���ى اف���ت���ت���اح���ه، 

مليار   162.6 ف��اق��ت 

بذلك  متفّوقة  دولر، 

القيا�شي  ال��رق��م  ع��ل��ى 

ا،  ال�شابق البالغ 155 ملياراً

وامل�شّجل يف العام 2007.
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قبل اأن تتهاوى 

الأبراج جمدًدا

كان الفتى ال�سقّي يع�سب عينيه بخرقة من القما�ش، ويحمل ق�سيًبا 

غليًظا يطارد به رفاقه، وهو ي�سيح: »اأنا اأعمى ما ب�سوف.. اأنا �سّراب 

والأرياف  القرى  �سبية  يجيدها  خ�سنة،  لعبة  كانت  ال�سيوف«... 

حمدودة،  اللهو  و�سائل  كانت  حيث  املا�سي،  القرن  اأربعينيات  يف 

وبدائّية...

انت�ساًرا  اأكرث  اللعبة  اأ�سبحت  الع�سرين،  بعد  الواحد  القرن  يف 

والتقنيات،  الخرتاعات،  وثورة  احلال،  واقع  مع  ا  متا�سًيّ وتطّوًرا 

اإنها  الجتماعي،  والتوا�سل 

التوح�ش«،  »ثقافة 

اأيديولوجياته��ا،  لها 

ورجالتها، وممّولوها، وداعموها، وامل�ستثمرون بها، ومن خاللها.

حجاب  خلف  نف�سها  على  وانطوت  التاريخ،  ح�سن  يف  ولدت 

الأ�سواء  البعيدة عن  الظالل  املطبقة، واعتمدت  ال�سرّية  �سميك من 

لن�سر اأفكارها، ومعتقداتها. حتى اخلاليا التي انت�سرت مع الفتوحات، 

وانتظام،  جاأ�ش،  رباطة  على  حافظت  الع�سكرّية،  واحلمالت 

والفتوحات،  الغزوات،  كل  يف  حا�سرة  دوًما  كانت  وان�سباطّية. 

التطّور من  القدمي منها، واحلديث، وعاي�ست  عا�سرت احل�سارات، 

الع�سر �سرط احلر�ش  لها ما حتتاجه ملواكبة روح  يوّفر  الذي  املنطلق 

على التحّجر الفكري، والإنغالق املعريف، والإلتزام الظالمي... كانت 

حا�سرة دوًما، وتتحرك يف �سفوف احلا�سية، والبطانة، حتى اأن بع�سها 

احتل منا�سب رفيعة، لكن ال�سّرية كانت هي ال�سائدة، وعلى قاعدة اأن 

الأقلّية اليوم، اإن اجتهدت ميكن اأن ت�سبح اأكرثّية غًدا، وعندما تتكّون 

الأكرثّية يتحقق امل�سروع؟!.

املناهل... والروافد

ا  تعريفاً الإج��ت��م��اع  علماء  ي��ق��ّدم  مل 

بل مقاربات  التوح�ش«،  »لثقافة  ا  حمدداً

ا ا�شتند  ا موحداً ا جامعاً ا عاماً ر�شمت �شياقاً

اإىل عّدة عنا�شر.

مّت  التي  الجتماعّية  البيئة  اأولها، 

املقّيدة  املحافظة،  باملنغلقة،  و�شفها 

اإىل  �شارمة،  وتقاليد  جامدة،  مبفاهيم 

اخل��ارج،  من  املع�شوب  ال��راأ���ش  اأن  ح��ّد 

ب يف الداخل، ومربمج على موجة  متع�شّ

من املفاهيم، والعادات والتقاليد التي ل 

يحيد عنها، حتى اأن الغالبية تنظر اإىل 

اأنواع  من  نوع  اأنها  على  الخرتاعات 

الكفر والزندقة؟!...

الأكرث  هي  احلا�شنة،  البيئة  اإن  ثانًيا: 

ا، حيث يعتمد التما�شك الجتماعي  فقراً

تنّمي  م�شرتكة  خا�شة  مفاهيم  على 

ويف  الآخر،  �شد  والنتقام  احلقد،  م�شاعر 

روح  املقابل  يف  وتقّوي  الأخ��رى،  البيئات 

واملوؤ�شف  املتوح�شة.  العدائّية  العن�شرّية 

اأّن الفقر عند بع�ش اجلماعات واخلايا 

العقيدة،  تفر�شها  اإمي��ان��ّي��ة،  قناعة 

بني  الجتماعي  ال��راب��ط  وي�شتوجبها 

ف  الأفراد واجلماعات التي تعتمد التق�شّ

اأ�شلوب حياة.

لثقافة  امل�شّغلة  البيئة  اإن  ثالًثا: 

اأمّية، وقد ارت�شت  التوح�ش، هي الأكرث 

واملعرفة  الثقافة  وجوه  من  ا  واح��داً ا  وجهاً

املتزمتة. الإميانية  بالعقيدة   الل�شيقة 

ال�شرب،  خارج  غّرد  من  هناك  بالطبع 

اقتحموا  اجلامعات،  دخلوا  كرث،  وهم 

الع�شر  روح  واملعرفة، عاي�شوا  العلم  ق�شور 

الرقمّية،  املعرفّية،  التقنّية،  بثوراته 

لكن املبادىء املحّنطة يف زوايا الذاكرة 

الكائن  وتخطف  ت�شتفيق،  ما  �شرعان 

منّفذة  اأداة  لتعيده  املعا�شر  عامله  من 

لثقافة التوح�ش.

تلك  هي  املحّفزة،  البيئة  اإن  رابًعا: 

املت�شلة ببع�ش رجال الدين، ومبا يبثونه 

ونظرّيات  ومفاهيم،  معتقدات،  من 

تعّمم ثقافة التوح�ش، وتنّميها، وتوؤجج 

بحيث  املحتقنة،  ال�شدور  يف  جمراتها 

ا،  هائجاً ��ا،  م��ن��دف��عاً التوح�ش  ينطلق 

الهدف،  بلوغ  على  ا  م�شمماً ا،  م�شرقطاً

وحتى الت�شحية يف �شبيله.

علم  اليها  ا�شتند  كثرية  نظريات 

الجتماع ملقاربة هذا النوع من الثقافة 

امل�شّرجة، والتي ل ترتوي على الرغم من 

احلديثة  »الفوعة«  اأن  اإّل  الدماء،  غزارة 

التي ن�شهدها يف زمننا هذا على م�شارف 

ل  مثيل  اأي  يجارها  مل  العربي،  الربيع 

لقد  املعا�شر...  ول  القدمي،  التاريخ  يف 

ظ��ه��رت ال��ع��دي��د م��ن »ال��ف��وع��ات«، يف 

اأزمنة خمتلفة، لكن �شرعان ما ذهبت 

ريحها بعد اأن حققت اأهدافها يف اأ�شرعة 

امل�شالح.

الأبراج املرتعدة

دخلت ثقافة التوح�ش نادي امل�شالح من 

اأجادوا  كثريون  والعري�ش.  الوا�شع  الباب 

�شواعدهم  عن  �شّمروا  كثريون  اللعبة. 

ليبيعوا وي�شرتوا با�شم مكافحة الإرهاب. 

ازدواج��ي��ة  اعتماد  يف  ب��رع��وا  ك��ث��ريون 

امل�شالح.  لعبة  وترّبرها  بّررتها،  مقيتة 

حت��ّرر  الإره����اب،  على  الق�شاء  فبا�شم 

ل�شراء  الدولرات  مبليارات  العقود  مئات 

الرت�شانات.  وتخزين  احلديثة،  الأ�شلحة 

وبا�شم حماربة الإرهاب تعقد ال�شفقات، 

الأج��واء  وت�شتباح  ال�شم�شرات،  وتزدهر 

واحلدود لكي تزدهر موا�شم املوت والقهر 

�شعاري  حت��ت  املنتف�شة  ال�شاحات  يف 

والعدالة  الدميوقراطّية  نحو  التغيري 

الإجتماعّية؟!...

اإىل  نيويورك،  يف  الربجني  واقعة  من 

برج الرباجنة يف بريوت، اإىل برج اإيفل يف 

باري�ش، م�شرية ل تنتهي، اأبطالها اأ�شباح 

تخّرجوا من ظلمات وظامّيات التاريخ، 

عندهم  فالتغيري  ال�شاحات،  واجتاحوا 



وجهة نظر، »اأنا، ول اأحد«، وكّل »اأحد 

يجب  �شّر  هو  الأن��ا  ثقافة  يف  يندمج  ل 

اإزالته؟!«. 

يف  الن��دم��اج...  ي�شعب  مع�شرهم،  يف 

ل  نهار،  والنهار  ليل،  الليل  �شرعهم 

التبا�ش،  فم�شافة  الغ�شق  اأما  يلتقيان، 

ال�شيطان. هم هكذا  واللتبا�ش موطن 

ازدرائيتها  نهلت  متوح�شة،  ظامّية 

الأ�شولّية مبفهومها  من مناهل ثاثة: 

مب�شمونها  والأي��دي��ول��وج��ّي��ة  املت�شّحر، 

املتجرّب، والعن�شرّية بفهومها املتفّجر.

عندما يبقر بطن التاريخ

ب��ال��ط��ب��ع ه���ن���اك م���ن ب��ق��ر بطن 

املحّنطة  الأكفان  كّل  ومّزق  التاريخ، 

ا  نافراً ا  طبقاً ويقّدمه  الإره��اب  لي�شتخرج 

وثورة  والإنرتنت،  الكومبيوتر،  ع�شر  يف 

رافق  لقد  والتكنولوجيا.  الت�شالت، 

»ب�شوكة  لكن  والعهود،  الع�شور  كّل 

واأنياب  مقّلمة،  واأظ��اف��ر  مك�شورة«، 

حمّطمة. �شيء منه يت�شّرب من م�شارب 

اجلاهلّية حيث كانت ال�شهوات تطغى 

املحرمات.  وت�شتبيح  ال�شلوكيات  على 

ال�شحوة  تراثيات  من  يت�شّرب  منه  �شيء 

باأ�شه  لل�شيف  كان  حيث  الإميانّية، 

بال�شيف  اأخذ  »ما  فل�شفة  ومن  وبوؤ�شه، 

»ن�شر  فل�شفة  اإىل  ي��وؤخ��ذ«،  فبال�شيف 

�شيء  ال�شيف«.  واملعرفة على حّد  الهدّي 

كم  الطاغّية،  ظلم  من  يت�شرب  منه 

جماجم  م��ن  �شّيدت  ق��د  العرو�ش  م��ن 

املقهورين؟ وكم من املمالك قد اأقامت 

ا يف الأر�ش، ووطدت دعائم حكمها  ظلماً

يت�شّرب  �شيء منه  الإره��اب؟!.  مب�شامري 

حيث  واحل��اج��ة،  الفاقة،  زواري���ب  م��ن 

ا  مت�شّلطاً الفقرية  البيئة  املقتدر يف  يقبع 

وعقيدته،  بفكره، 

على  يوؤّثر  وم�شلحيته 

ال��ع��ام��ة، وي��دف��ع بها 

الفظائع.  لرتكاب 

يت�شّرب  منه  و���ش��يء 

م��ن الن��غ��اق��ّي��ة يف 

املقّيدة  املجتمعات 

التبعّية  اأو  املال،  جور  اأو  ال�شلطان،  بجور 

خليط  الإرهابية  العقيدة  اإن  املفرطة... 

- مزيج من كّل هذه التجارب املريرة... 

وحدها  الطحالب  »لي�شت  قيل  ا  وقدمياً

امل�شتنقعات،  �شطح  على  تر�شو  التي 

ا؟!«. امة اأي�شاً فهناك الثعابني ال�شّ

الغرب.. وامل�سالح

املتحرّر  ال��دمي��وق��راط��ي  ال��غ��رب  ق���ّدم 

ا لاإرهاب يتما�شى مع طموحاته،  تعريفاً

بع�ش  فو�شف  للحدود،  العابرة  وم�شاحله 

بالفا�شدة  العربي  امل�شرق  يف  الأنظمة 

وال�شتبداد،  الظلم  على  قائمة  كونها 

ا عن م�شاحات  واإرهاب املواطن، متغا�شياً

ومعها  �شائدة،  كانت  التي  ال�شتقرار 

القت�شادي  الأم��ن  من  متوا�شعة  وف��رة 

بع�ش  تخفف  كانت  التي  الجتماعي، 

الديكتاتورّية  القب�شة  �شيق  من  العبء 

املقارنة  ميكن  ل  بالطبع،  ال�شارمة. 

لأن  الآن،  �شائد  هو  وم��ا  ك��ان،  ما  بني 

اأرخت بثقلها  املت�شارعة قد  امل�شتجدات 

وخلطت  الأو�شط،  ال�شرق  كاهل  على 

وتركت  الأن��ف��ا���ش،  و�شّيقت  الأم����ور، 

الأم���ام  اإىل  ��ا  م�����ش��رعاً ي��ه��رول  امل��واط��ن 

التي  الزاحفة  »الت�شونامي«  من  ا  خوفاً

اجلبهات،  متعددة:  باأ�شكال  تطارده 

وامل���واج���ه���ات، ال��ق�����ش��ف، والأ���ش��ل��ح��ة 

التغيري  با�شم  والت�شفيات...  املحظورة، 

والعدالة  الدميوقراطّية  نحو  وال�شعي 

ل  الفواح�ش.  ترتكب  الإجتماعّية، 

كتفه،  توؤكل  اأين  من  املواطن  يعرف 

راأ�شه:  لقطع  �شيمدد  م�شرحة  اأي  وعلى 

اأو الطائفّية،  هل على امل�شرحة الفئوّية، 

اأو  والأك��رثّي��ة،  الأقلّية  اأو  املذهبّية،  اأو 

والكراهية  بالبغ�ش  املمزوجة  الع�شبّية 

وحب النتقام، وال�شعي امل�شتميت لتنفيذ 

العربّية  الدماء  يف  امل�شتثمرين  رغبات 

معامل  تغيري  اإىل  وال�شاعني  ال�شافية. 

جديدة  حدود  لر�شم  واجلغرافيا،  التاريخ 

جلغرافيات م�شاحلهم؟!..

ال�ستثمار بالإرهاب

لاإرهاب،  تاريخ  مل يكن هناك من 

للتاريخ  ا  مرافقاً كان  الإره��اب  لكّن 

يف  ا  واأي�شاً امل�شعة،  الو�شاءة  حمطاته  يف 

من  ا�شتفاق  فجاأة  ال�شحيق.  ك�شوفه 

املوجعة يف عمق  غفلته، و�شرب �شربته 

قلب  ويف  الأمريكّية،  املتحدة  الوليات 

يف  الربجني  انهيار  اإىل  واأدى  نيويورك، 

وماأ�شوي.  مريع،  ب�شكل   ،2001 اأيلول   11

عن  النقاب  يك�شف  مل  الآن  ولغاية 

ال�شوداء  الغرف  عن  ول  الدوافع،  حقيقة 

التي خططت واأ�شرفت على التنفيذ، ول 

عن تعّدد مواقعها، ومراكزها. وما �شمح 

الإع��ام،  لو�شائل  عنه  والإف��راج  بن�شره، 

ا  وموّجهاً ا  مدرو�شاً ك��ان  العام،  ول��ل��راأي 

لإلقاء التهم على حفنة من الإرهابينّي، 

وعلى جن�شياتهم التي اقت�شرت على دول 

حمددة، وثقافة واحدة.

على اأثر الكارثة املريعة، اأطلق الرئي�ش 

�شد  حربه  بو�ش  دبليو  جورج  الأمريكي 

ا  اأيلول 2001، »حرباً اأعلن يف 11  الإرهاب. 

اأفغان�شتان للق�شاء  واأمر ب�شرب  عاملّية«، 

و»ال��ق��اع��دة«.  »ط��ال��ب��ان«،  نظام  على 

ال��دول يف حم��اور... ففي خطابه  و�شّنف 

اأّكد   ،2002 ل�شنة  الحت��اد«  »حالة  عن 

ال�����ش��ر« م��ن ك��وري��ا  اأن »حم���ور  ب��و���ش 

يهدد  ال��ع��راق،  اإىل  واإي���ران،  ال�شمالية، 

ا  متزايداً ا  خطراً وي�شّكل  العاملي،  ال�شام 

»حّقها  اإدارته  واأّكدت  ال�شتقرار،  على 

وعزمها على �شّن حرب وقائّية؟!«.

ب��داأت  الأول  ت�شرين  من  ال�شابع  ويف 

القوات الأمريكّية والربيطانّية حمات 

ومّهدت  ال�شاروخي،  بالق�شف  ج��وّي��ة 

الطريق لو�شول قوات »التحالف ال�شمايل« 

اإىل كابول يف 13 ت�شرين الثاين، وكانت 

هزمية  ل��ل��ح��رب،  الرئي�شة  الأه����داف 
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»القاعدة«  تنظيم  وط��رد  »ط��ال��ب��ان«، 

قادتها،  على  والقب�ش  اأفغان�شتان،  من 

ا. اأّما العراق  وتن�شيب حامد كرزاي رئي�شاً

الذي و�شفه خطاب »حالة الحتاد« باأنه 

مع  املتحالف  ال�شر«  »حم��ور  من  ج��زء 

كبري  خطر  م�شدر  فاعترب  الإرهابينّي، 

وم��ت��زاي��د م��ن خ��ال ال���ش��ت��ح��واذ على 

اأ�شلحة الدمار ال�شامل. 

من  اأكرث  بو�ش  م�شاعي  اإىل  اإن�شّمت 

ع�شرين دولة، اأبرزها بريطانيا، واأو�شرتاليا، 

وبداأت حرب العراق يف 20 اآذار 2003، حتت 

�شعار تخلي�شه من اأ�شلحة الدمار ال�شامل، 

مع  ال�شلطة.  من  ح�شني  �شّدام  وخلع 

اقرتاب �شنوات عهده من النهاية، وقبل 

اأن يغادر البيت الأبي�ش، اعرتف بو�ش باأنه 

يف  �شامل  دمار  اأ�شلحة  هناك  تكن  مل 

العراق. لكن ما ح�شل قد ح�شل...

اأدان  ال�شمالّية،  كوريا  يخ�ش  ما  يف 

ا �شيا�شة زعيمها كيم جونغ  بو�ش علناً

يف  امل�شرفّية  ومّت جتميد ح�شاباتها  اإيل، 

البنوك الأجنبّية. ونتيجة املباحثات التي 

 2 يف  ال�شني  مع  املتحدة  الوليات  بداأتها 

اأيلول 2007، وافقت كوريا ال�شمالية على 

براجمها  جميع  وتفكيك  ك�شف، 

النووية بحلول نهاية العام نف�شه.

اأوباما ي�سحح

يف الرابع من حزيران 2009، األقى الرئي�ش 

ا يف جامعة القاهرة،  اأوباما خطاباً باراك 

وفاءاً لوعد كان قد قطعه خال حملته 

ر�شالة  �شيوّجه  فاز،  اإذا  باأنه  النتخابّية، 

اإىل امل�شلمني، من عا�شمة دولة اإ�شامّية 

يف الأ�شهر الرئا�شّية الأوىل.

للبيت  ال�شحفي  ال�شكريتري  يقول 

»اإن  جيب�ش،  روب���رت  اآن���ذاك  الأبي�ش 

جديدة«،  »بداية  عنوان  حمل  اخلطاب 

واإّن الرئي�ش اختار م�شر لي�شالح الوليات 

املتحدة مع امل�شلمني، وي�شعى اإىل متتني 

الإ�شامي  والعامل  اأمريكا  بني  العاقة 

رئا�شة  ا خال فرتة  ت�شّوهت كثرياً والتي 

جورج بو�ش«.

كونها  م�شر  اختيار  »مّت  ي�شيف: 

العربي، من خمتلف  العامل  قلب  متّثل 

الأ�شا�شّية  القوى  اإحدى  وتعترب  اجلوانب، 

الأو���ش��ط،  ال�شرق  يف  ال�شام  عملية  يف 

اقت�شادّية  م�شاعدات  تتلّقى  اأنها  كما 

وع�شكرّية اأمريكّية؟!«.

ب��ع��د م����رور ���ش��ن��وات ���ش��ت ع��ل��ى ه��ذا 

مع  اأم��ريك��ا  ت�شاحلت  هل  اخل��ط��اب، 

العامل الإ�شامي؟!.

ازدواجية

النافذة مع  الدول الكربى  لقد تعاطت 

بداأ  عندما  لكنها  بازدواجّية  الإره��اب 

يطال حدود كياناتها وم�شاحلها، راحت 

الديكتاتور  موقع  م��ن  معه  تتعاطى 

املتجرب.

هولند  فرن�شوا  الفرن�شي  الرئي�ش  يقول 

بعد »اجتياح« باري�ش بعمليات اإرهابّية 

الثاين  ت�شرين   13 يف  ومكلفة  �شاعقة 

اأعلنها  الإره��اب«،  هوادة مع  »ل   ،2015

دول  همم  ا�شتنه�ش  مفتوحة،  ��ا  ح��رباً

الإحتاد الأوروبي، �شارع وزراء الداخلية اإىل 

ر�شم اخلطط، وال�شيناريوهات، وا�شتنفرت 

جميع الغرف الذكّية التابعة للمخابرات 

الأطباق  لتقدمي  الأمريكّية  الأوروبّية- 

الطازجة وال�شهّية من املعلومات القيمة 

ملاحقة ال�شبكات، واإحباط املخططات 

الإرهابينّي  وماحقة  تنفيذها،  قبل 

وجحورهم.  واأوكارهم،  كهوفهم،  يف 

ملعاجلة  املخ�ش�شة  فييّنا  طاولة  واأخ��ذت 

م�شوؤولّية  كاهلها  على  ال�شورّية  الأزمة 

الع�شرين  قّمة  فعلت  وكذلك  الت�شّدي، 

اإّل  اأنطاليا.  يف  تركيا  ا�شت�شافتها  التي 

اأن اخلرباء امليدانينّي املكّلفني بالتنفيذ 

من  ا�شتكوا  الأر����ش،  على  العماين 

»املعايري  و�شيا�شة  املريبة،  الزدواج��ّي��ة 

على  �شائدة  تزال  ل  التي  ال�شتن�شابّية« 

جاّد  فالغرب  ال��ق��رار.  عوا�شم  م�شتوى 

ي�شتهدف  ال��ذي  الإره��اب  مكافحة  يف 

�شاحاته، وم�شاحله مبا�شرة، لكّنه ل يزال 

يبيع وي�شرتي حتت عنوان مكافحته يف 

ا يف �شوريا، والعراق،  ال�شرق الأو�شط، وحتديداً

وال�شاحات امل�شتعلة الأخرى...

الإرادة اأول

اأمام  الإره��اب  مو�شوع  مناق�شة  خال 

موؤمتر قمة دول الع�شرين يف اأنطاليا، قّدم 

الأمني العام لاأمم املتحدة بان كي مون 

والروؤ�شاء  امللوك  بت�شّرف  و�شعت  درا�شة 

جميع  وت�شّمنت  امل�شاركني،  والأم��راء 

م�شتوى  على  ات��خ��ذت  التي  ال��ق��رارات 

العامة  واجلمعّية  الدويل،  الأمن  جمل�ش 

لاأمم املتحدة، بعيد اأحداث 11 اأيلول 2001، 

الإره���اب...  حماربة  كيفّية  طت  وب�شّ

ا »للتاريخ« اأمام القادة  وقال يومها كاماً

امل�شاركني يف القمة: »ل تنق�شنا القوانني 

الرادعة... تنق�شنا الإرادة لو�شعها مو�شع 

التنفيذ؟!«.

تتم  ل  الإرهاب  مكافحة  اإن  واأ�شاف: 

ق��ادة  مباحقة  ول  اجل���وي،  بالق�شف 

وعنا�شرها،  الإره��اب��ّي��ة،  التنظيمات 

يفرت�ش  القوة،  ا�شتخدام  جانب  اإىل  بل 

وا�شحة  ا�شرتاتيجية  هناك  تكون  اأن 

للق�شاء على الإرهاب تقوم على الآتي:

 ، اأوًل: جتفيف منابعه، �شواء اأكانت دولاً

اأو تنظيمات ومنظمات، اأو جماعات، اأو 

ا، ت�شهم يف متويله، وت�شليحه، ومّده  اأفراداً

املعنوي  اأو  امل��ادي  الدعم  اأن��واع  بجميع 

وماحقتها، وحما�شبتها...

اقت�شادّية-  ا�شرتاتيجّية  اإط��اق  ثانًيا: 

الأح����وال  لتح�شني  �شاملة  امن��ائ��ّي��ة 

الجتماعية املعي�شّية يف البيئات الأكرث 

ا لاإرهاب. ا، والأكرث احت�شاناً فقراً

تنويرّية  ثقافّية  دينامية  اإط��اق  ثالًثا: 

ال��ظ��ام��ّي��ة،  ال��ب��ي��ئ��ات  ق��ان��ون��ّي��ة يف 

لفتح  املنغلقة،  الفقرية  واملجتمعات 

نوعّية،  نقلة  واإح���داث  املعرفة،  نوافذ 

اأفكار ومعتقدات  وعلى قاعدة ل يوجد 

يوجد  ما  بقدر  متحّجرة،  جامدة  ثابتة 

الهواء  ل�شتن�شاق  هائلة  اإم��ك��ان��ات 

من  التنوير  خيوط  ومتكني  النظيف، 

الأكرث  الأمكنة  ا يف  ودفئاً ا  نوراً تن�شر  اأن 

ا... عتمة وانغاقاً





س الفوالذي من املياه املتجمدة اإىل املياه الدافئة
القوس



س الفوالذي من املياه املتجمدة اإىل املياه الدافئة
القوس

اإعداد: د. اأحمد علو

عميد متقاعد
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حرية
ا تعّزز قواعدها الب

سسي
رو

ا  قوسسً تبني  روسسيا  »اإن 

فوالذًيا )Arc of steel( من القطب 

ال�سمايل حتى البحر املتوسسط«.

(الأدمريال مارك فريغ�سون قائد 

الناتو  حللف  امل�سرتكة  البحرية  القوات 

ت�سرين   6 وافريقيا،  واملتو�سط  اأوروبا  يف 

الأول 2015).

الرئي�س  اأ�سدر   ،2013 العام  نهاية  يف 

اإىل قيادة اجلي�س،  الروسسي فالدميري بوتني 

الوجود  تكثيف  ب�سرورة  تق�سي  توجيهات 

ال�سمايل،  القطب  منطقة  يف  الع�سكري 

قاعدة  افتتاح  اإعادة  مع  بالتزامن  وذلك 

ك�سفت  فبعدما  املنطقة.  يف  لبالده  جوية 

على  سسيادتها  اإعالن  على  عزمها  كندا 

قال  ال�سمالية،  املتجمدة  القارة  منطقة 

السستخدام  بحاجة  روسسيا  اإّن  بوتني 

م�ساحلها  حلماية  املتاحة  ال�سبل  كل 

الوطنية.

ثروات حتت اجلليد

حت��ّدث  ق��د  بوتني  ك��ان  ال����2013  قبل 

املتجمدة  القارة  اأهمية  عن  مرات  عدة 

التوجيهات  لكّن  لبالده،  ال�سمالية 

العام،  ذل��ك  يف  للجي�ش  اأ�سدرها  التي 

ذلك  وياأتي  نوعها.  من  الأوىل  كانت 

املحيطة  ال���دول  ب��ني  ال�����س��راع  اإط���ار  يف 

الرثوات  ال�سمالية حول  املتجمدة  بالقارة 

ثلوج  وحتت  هناك،  املوجودة  الطبيعية 

فالتقديرات  ال�سمايل.  املتجمد  املحيط 



املتجمدة  املنطقة  اأّن  اإىل  ت�سري  الأولّية 

الحتياط  من   %15 نحو  ت�سم  ال�سمالية 

الطبيعي  الغاز  من  و%30  للنفط  العاملي 

وامل�سال، وسسي�سبح اسستخراج هذه الرثوات 

املقبلة،  الأع���وام  خ��الل  سسهولة  اأك��رث 

احل���راري  الح��ت��ب��اس��ش  ظ��اه��رة  ب�سبب 

الأر�ش،  حرارة  لدرجة  امل�ستمر  والرتفاع 

اإىل التقّدم امل�ستمر يف تقنيات  بالإ�سافة 

اإىل  وي�ساف  والسستك�ساف.  التنقيب 

الثمينة،  املعادن  من  اأن��واع  عدة  ذلك 

والنحاسش  والذهب  والبالتني  كالأملاسش 

والنيكل والق�سدير وغريها.

االسسرتاتيجية البحرية الروسسية 

اجلديدة

يف احتفال 26 متوز 2015 بالعيد الوطني 

الروسسية،  الع�سكرية  للبحرية  ال�سنوي 

اجلديدة  السسرتاتيجية  الكرملني  حدد 

التي سسيعتمدها الأسسطول احلربي الروسسي 

خالل ال�سنوات املقبلة يف مواجهة النفوذ 

)الناتو(  الأطل�سي  �سمال  حللف  املتزايد 

يف املناطق املحيطة بروسسيا. وترتكز هذه 

السسرتاتيجية على نقطتني:

يف  البحرية  القطع  عديد  زيادة  الأوىل: 

يعترب  ال��ذي  ال�سمايل  املتجمد  املحيط 

املحيطني  على  الروسسي  لالأسسطول  بوابة 

الأطل�سي غرًبا والهادىء �سرًقا. 

الثانية: تعزيز التعاون السسرتاتيجي مع 

كل من ال�سني يف مياه املحيط الهادىء، 

والهند يف مياه املحيط الهندي.

ق��اع��دة  اأق��ي��م يف  اآخ���ر  اح��ت��ف��ال  ويف 

بالتي�سك الروسسية يف اإقليم كاليننغراد 

وح�سره  البلطيق،  بحر  �سفاف  على 

ُعّمم  بوتني،  فالدميري  الروسسي  الرئي�ش 

ع��ل��ى امل�����س��ارك��ني ووس��س��ائ��ل الإع���الم 

تفا�سيل  ي�سرح  �سفحة   46 من  من�سوٌر 

اجلديدة.  الروسسية  البحرية  السسرتاتيجية 

الروسسي  ال����وزراء  رئي�ش  ن��ائ��ب  وحت���ّدث 

ب�سكل ملخ�ش عن  روغوزين  دمييرتي 

فقال:  اجلديد،  املخطط  يف  ورد  ما  اأب��رز 

»سستعزز روسسيا قوتها البحرية يف املحيطني 

على  كرّد  والأطل�سي  ال�سمايل  املتجمد 

حتركات حلف �سمال الأط�سي بالقرب 

»سسرنسسل  واأ�ساف:  الروسسية«.  احلدود  من 

اجلليد  كاسسحات  من  جديًدا  اأسسطوًل 

ال��ذي  ال�سمايل  املتجمد  املحيط  اإىل 

املرحلة  يف  الق�سوى  الأولوية  له  سستكون 

لالأسسطول  ميكن  ف��ع��ربه،  املقبلة. 

اإىل  قيود  اأي  دون  من  الو�سول  الروسسي 

وال��ه��ادىء«.  الأطل�سي  املحيطني  مياه 

اأن »السسرتاتيجية  اأو�سح روغوزين  كما 

مرادها  بتحقيق  لروسسيا  ت�سمح  اجلديدة 

املحيط  ج��ه��ة  الأوىل  ج��ه��ت��ني:  ع��ل��ى 

منها،  احلذر  دائًما  يجب  التي  الأطل�سي 

الأخ��رية  الأطل�سي  حلفاء  فتحركات 

احل��دود  من  بالقرب  الناتو  ق��وات  ون�سر 

الروسسية، يدفعنا حتًما اإىل الرّد. اأما اجلهة 

حيث  ال��ه��ادىء  املحيط  فهي  الثانية 

السسرتاتيجي  تعاوننا  تعزيز  اإىل  سسن�سعى 

واإىل التن�سيق التقني مع كل من ال�سني 

يف مياه الهادىء والهند التي ت�سرف على 

نائب  وختم  ال��ه��ن��دي«.  املحيط  مياه 

رئي�ش الوزراء بالتاأكيد اأّن روسسيا سستن�سر 

ا قطًعا بحرية جديدة يف قواعدها يف  اأي�سً

وسستعمل  وسسيفاسستوبول،  القرم  من  كل 

هاتني  يف  القت�سادي  الو�سع  تعزيز  على 

حمطات  باإيجاد  وسستقوم  املنطقتني، 

لأسسطولها يف البحر الأبي�ش املتوسسط.

اأرخبيل  يف  توقف  قد  روغوزين  وكان 

 )Svalbard( سسفالبارد  الرنويجية  اجلزر 

املتجمد  امل��ح��ي��ط  وس��س��ط  ف��ى  ال��واق��ع��ة 

البعثة  مقر  اإىل  توجهه  اأثناء  ال�سمايل 

ال�سمايل  القطب  فى  الروسسية  العلمية 

ني�سان 2015، وقد كتب يف  مطلع �سهر 

وقت لحق تغريدة على موقع تويرت قال 

منطقة  ال�سمايل  القطب  »اأُعلن  فيها: 

يف  اأتت  هذه،  روغوزين  ورحلة  روسسية«. 

منطقة  يف  لوجودها  روسسيا  تعزيز  اإط��ار 

العام  يف  قامت  ال�سمايل، حيث  القطب 

الع�سكري  وج��وده��ا  بتكثيف   ،2014

يف  اجلوية  طلعاتها  وزي��ادة  املنطقة،  يف 

قواعد  افتتاح  اإىل  بالإ�سافة  سسمائها، 

للبحث  حم��ط��ات   10 وب��ن��اء  ج��دي��دة، 

املياه  ف��ى  ميناء   16 وجتهيز  والن��ق��اذ، 

رادار  حمطات  و10  مطاًرا،  و13  العميقة، 

للدفاع اجلوي والبحري على طول سسواحل 

القطب ال�سمايل الروسسية.

وقد تزامن هذا مع اإعادة افتتاح روسسيا 

بع�ش القواعد الع�سكرية يف ال�سمال التي 

الحتاد  انهيار  بعد  اأغلقت  قد  كانت 

قاعدة  ذلك  يف  مبا  ال�سابق،  ال�سوفياتي 

 )Murmansk( مورمان�سك  منطقة 

التي تبعد نحو 31 مياًل فقط عن احلدود 

 3000 من  اأكرث  سست�سم  والتي  الفنلندية، 

و35  سسفينة  و39  الربية،  للقوات  عن�سر 

بلدان  قلق  اأث��ار  ما  هذا  ولعّل  غوا�سة. 

ي�ستعّدون  وجعلهم  الأوروب���ي  ال�سمال 

ا، فهرع  لتعزيز مواقعهم يف ال�سمال اأي�سً

والدامنارك  وال�سويد  ال��رنوج  دفاع  وزراء 

خارجية  وزي��ر  اإىل  بالإ�سافة  وفنلندا، 

2015 على  ني�سان   9 للتوقيع يف  اأي�سلندا 

روسسيا  سسلوك  اأن  مفاده  م�سرتك  اإعالن 

درا�سات 

واأبحاث

العدد 102366



الأوروب��ي،  لالأمن  الأكرب  التحدي  ميّثل 

واأن الو�سع الأمني يف جميع اأنحاء بلدان 

ال�سمال الأوروبي قد سساء ب�سكل ملحوظ 

لذلك،  ونتيجة  املا�سي،  ال��ع��ام  خ��الل 

لتوسسيع  خطًطا  اخلم�ش  ال��دول  اأعلنت 

العالقات الدفاعية يف ما بينها.

الوليات  الأوروب��ي،  ال�سمال  دول  دعت 

املتحدة لتكثيف اجلهود ملواجهة روسسيا 

ال�سمايل، وعلى هذه  القطب  يف منطقة 

الأمريكي  وزير اخلارجية  قام  اخللفية، 

اأق�سى  اإىل  طويلة  برحلة  كريي  جون 

منطقة  اإىل  الكندية،  الأرا�سي  �سمال 

الرئاسسة  لتويّل   )Nunavut( نونافوت 

الدورية ملجل�ش القطب ال�سمايل.

القواعد اجلديدة واملتجددة

املا�سي  الأول  ت�سرين   22 حلول  م��ع 

الروسسي  ال��دف��اع  وزي���ر  اأع��ل��ن   ،)2015(

سسريغي �سويغو اأن روسسيا قد اأنهت تقريًبا 

بناء قاعدة ع�سكرية �سخمة يف جزيرة 

سسيبرييا،  �سرق  �سواطىء  قرب  كوتلني 

قبل  م��ن  هناك  تكن  مل  اأن��ه  علًما 

الحتاد  اأي��ام  يف  حتى  ع�سكرية  قاعدة 

ال�سوفياتي ال�سابق. وجزيرة كوتنلي هي 

نوفوسسيربسسك  اأرخبيل  يف  جزيرة  اأكرب 

مركًزا  فقط  وكانت  لبتيف،  بحر  يف 

فقد  اليوم  اأما  املناخية،  واملراقبة  للر�سد 

املحيط  ل�»جمموعة  م��ق��ًرا  اأ�سبحت 

التابعة   »99 التكتية  ال�سمايل  املتجمد 

�سخرية  اأر���ش  وه��ي  الروسسية،  للبحرية 

اإّل  حتتمل،  ل  فوقها  واحلياة  وجليدية 

اأّنها باتت جمهزة بجميع وسسائل العي�ش.

تقوم  روسسيا  اأن  الروسسي  الوزير  واأ�ساف 

الع�سكرية  القواعد  اآخر من  ببناء عدد 

ال�ساحل  يف  ران��غ��ل  ج��زي��رة  يف  ال�سغرى 

يف  وكذلك  ت�سوكت�سي،  لبحر  ال�سرقي 

 30( اليابان  من  القريبة  الكوريل  جزر 

واأعلن  �سميدت.  راأسش  ويف  فقط(  كلم 

اأنه سسيتم بناء 6 مطارات خالل العامني 

القادمني )2016 – 2017(. ويف موازاة ذلك 

املناسسبة  الع�سكرية  القوات  ن�سر  يجري 

باأحدث  جمهزة  وهي  املحيط،  قواعد  يف 

العالية.  والتقنيات  ال�سرورية  الأسسلحة 

با�سروا  ق��د  ال��روس��ش  اأن  اإىل  هنا  وي�سار 

قواعد  بناء  واإع��ادة  بناء   2012 العام  منذ 

ال�سمايل  املحيط  ع�سكرية مطّلة على 

يف البحر والرب.

اك�سربسش«  »�سنداي  جملة  وذك��رت 

�سهر  الثالث من  الأسسبوع  الربيطانية يف 

ت�سرين الأول 2015، اأن روسسيا تبني قاعدة 

األك�سندرا  تدعى  جزيرة  ف��وق  ك��ربى 

اأسسمتها  بارنت�ش وكارا،  تقع بني بحري 

 ،)Arctic Trefoil( تريفويل  اركتيك 

األف مرت مربع وميكنها  م�ساحتها 14 

مع  جندًيا   150 اإقامة  وتاأمني  اسستيعاب 

معداتهم، ومتوينهم ذاتًيا ملدة 18 �سهًرا. 

كذلك ذكرت املجلة اأن لدى روسسيا يف 

املنطقة القطبية نحو 41 كاسسحة جليد 

عمالقة جاهزة، منها 8 تعمل بالطاقة 

املتحدة  الوليات  متلك  بينما  النووية، 

تعمل.  ل  واإحداهما  فقط  كاسسحتني 

سسيبنون ثالث  الروسش  اأن  املجلة  وت�سيف 

ق���واع���د ج��دي��دة 

سسيبرييا  �سرق  يف 

بيهرنغ  وم�سيق 

لن  اإح��داه��ا  واأن 

الأرا�سي  تبعد عن 

الأم���ريك���ي���ة يف 

األس��س��ك��ا اأك��رث 

من 300 ميل، مما 

سسارة  ال�سيدة  دفع 

حاكمة  بيلني 

ولي�����ة األس��س��ك��ا 

باإمكانك  اأ�سبح  القول:  اإىل  ال�سابقة 

اأر���ش  من  هنا  من  الآن  روسسيا  ت��رى  اأن 

األسسكا...«.

قناة ال�سوي�س اجلديدة

بحرًيا  مم��ًرا  ال�سمايل  القطب  ي��وّف��ر 

املحيط  بني  ما  ي�سل  ال��ذي  الطريق  هو 

املحيط  عرب  الأطل�سي  واملحيط  الهادىء 

احل��دود  ام��ت��داد  ط��ول  على  ال�سمايل، 

بحر  من  ال�سمالية،  الروسسية  البحرية 

بارنت�ش مبحاذاة سسواحل سسيبرييا، وحتى 

وقد  الأق�سى.  ال�سرق  يف  بيهرنغ  م�سيق 

قال عنه الرئي�ش الروسسي بوتني »اإنه قناة 

ال�سوي�ش اجلديدة«. فهو يعترب من اأق�سر 

اآسسيا  �سرقي  تربط  التي  البحرية  الطرق 

عرب  ال�سمالية  واأمريكا  الغربية  باأوروبا 

املحيط ال�سمايل. وعلى الرغم من جتّمد 

ال�سنة  اي��ام  معظم  الطريق  ه��ذا  مياه 

اأثناء  ال�سفن  حاجة  ومن  اأ�سهر(،   10(

يف  اجلليد  وكاسسحات  اأدّلء  اإىل  عبوره 

اأق�سامه، فهو يوفر الوقت ويخف�ش  بع�ش 

املرور  من  اأمًنا  اأك��رث  ويعترب  الكلفة، 

وخليج  العرب  بحر  اأو  مالقة  م�سيق  يف 

املتعددة  القر�سنة  ح��وادث  حيث  عدن 

وامل�ستمرة.

التناف�س والتعاون

يرتكز النزاع اليوم حول اجلرف القاري 

للمحيط وحتى مركز القطب ال�سمايل 

ذاته بني الدول امل�ساطئة له، وبخا�سة بني 

املتحدة  والوليات  وروسسيا  والرنوج،  روسسيا 
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وكندا والدمنارك.

ومع التناف�ش على املوارد ون�سر القواعد 

الع�سكرية يف املنطقة، ي�سّكل القطب 

يف  حمتملة  ���س��راع  سساحة  ال�سمايل 

ا  وخ�سو�سً الكربى،  الدول  بني  امل�ستقبل 

حتى  البلدان  هذه  حتديد  عدم  ظل  يف 

امل�ساحة  هذه  اسستخدام  لكيفية  الآن 

ال�ساسسعة من الأر�ش واملياه من دون اإثارة 

ال�سمايل  ال�سراعات. حالًيا يدير القطب 

»جمل�ش القطب ال�سمايل« الذي تاأسس�ش يف 

العام 1996 بعد توقيع 8 دول على اإعالن 

اأوتاوا، والذي ي�سم خم�ش دول لها سسواحل 

ال�سمايل  املحيط  على  ممتدة  مبا�سرة 

املتحدة  والوليات  كندا  وهي  القطبي، 

والرنوج،  والدامنارك  وروسسيا  الأمريكية 

بالإ�سافة اإىل ثالث دول اأخرى هي فنلندا 

وال�سويد واأي�سلندا. كما ي�سم املجل�ش 12 

وجمموعات  مراقب،  �سفة  حتمل  دولة 

اسسم:  حت��ت  الأ�سليني  ال�سكان  م��ن 

امل�ساركون الدائمون. ويعّد هذا املجل�ش 

الإقليمية  الق�سايا  يف  للتعاون  منتدى 

ويقع  البيئة،  وحماية  بالتنمية  اخلا�سة 

ورئاسسته  ال��رنوج،  يف  العامة  اأمانته  مقر 

دورية تتجدد كل عامني.

البحر ون�سر القوة

ل  اأن���ه  الع�سكري  ال��ت��اري��خ  يعّلمنا 

قوية،  كانت  مهما  ما  لدولة  ميكن 

اأن تن�سر قوتها يف العامل بالعتماد على 

دائًما  بحاجة  فهي  فقط،  الربية  قواها 

لن�سر  املناسسبة  ولالأسساطيل  البحرية  للقوة 

وم�ساحلها  اأمنها  وحلماية  القوة  ه��ذه 

القت�سادية والتجارية.

تطل روسسيا مبا�سرة على ثالثة حميطات 

كما  بحار.  ثالثة  وعلى  قارات  وثالث 

التفاق  عرب  الهندي  املحيط  على  تطل 

عرب  املتوسسط  البحر  وعلى  الهند  م��ع 

تعمل  وهي  سسوريا.  يف  البحرية  قاعدتها 

على تطوير اأسساطيلها البحرية وتزويدها 

بال�سفن والأسسلحة ون�سرها يف هذه البحار 

ت�ستعيد  لن  اأنها  تدرك  لأنها  والقواعد، 

ت�سبح  اأو  ال�سابق  ال�سوفياتي  الإحتاد  دور 

»روسسيا العظمى« ما مل ت�سبح قوة بحرية 

وقواعدها  لأسساطيلها  يح�سب  عظمى، 

األف ح�ساب، وبخا�سة يف هذا الوقت.

م���ن ه���ن���ا، ي����رى ب��ع�����ش امل��ح��ّل��ل��ني 

اليوم قد عززت  اأن روسسيا  السسرتاتيجيني 

يف  البحرية  بقواعدها  البحري  وجودها 

نقاط اسسرتاتيجية مهمة على زوايا روسسيا 

الأربع: من قواعدها يف القطب ال�سمايل 

ال��ولي��ات  على  املطل  ال�سرقي  بطرفه 

ال�سرقي  اجلنوبي  الطرف  اإىل  املتحدة، 

الهادىء،  واملحيط  اليابان  ح��دود  على 

الغربي عرب بحري  ال�سمايل  الطرف  ومن 

اإىل  كاليننغراد،  يف  والبلطيق  ال�سمال 

بالبحر  م���روًرا  املتوسسط  الأبي�ش  البحر 

العودة  اإىل  تطمح  وهي  والقرم.  الأسسود 

يف  املتمثل  الغربي  اجلنوبي  الطرف  اإىل 

وم�سيق  واليمن  وم�سر  الأح��م��ر  البحر 

الع�سكري  وج��وده��ا  وم��ا  امل��ن��دب،  ب��اب 

البحرية  قاعدتها  وتعزيز  اليوم  سسوريا  يف 

واجلوية فيها ومناوراتها يف البحر القطبي 

اإىل  امتداًدا  الهادىء  واملحيط  ال�سمايل 

املحيط الهندي، اّل لتاأكيد هذا احل�سور 

املتوسسط  البحر  �سرقي  يف  العملياتي 

اآسسيا  و�سرقي  والأطل�سي  اأوروب��ا  و�سمايل 

وجنوبها. وهذا ما بداأت دول حلف الناتو 

اخلطط  وتتدارسش  ح�سابه  حت�سب  ال���28 

وحت�سد القوى، وجتري املن�اورات يف البح��ر 

من  احلّد  اأو  ملواجهته  وغريه،  املتوسس��ط 

اندفاعته.
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- news.yahoo.com/russian-
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- https://en.wikipedia.org/
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- www.almustaqbal.com/

درا�سات 

واأبحاث

العدد 104366





ق�سايا 

اإعداد: اإح�سان مرت�سىاإقليمية

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

العدد 106366

اسسرائيل 

واإ�سكاليات 

التدخل الروسسي 

يف سسوريا

الروسسية  امل�سالح  اأّن  يف  �سك  ال 

ذات  هي  جوهرها،  يف  سسوريا،  يف 

اسسرتاتيجية وع�سكرية  سسياسسية  طبيعة 

هذه  اأهم  ومن  واأمنية.  واقت�سادية 

املراقبون،  يجمع  كما  امل�سالح 

االحتفاظ بالقاعدة الع�سكرية يف ميناء 

روسسًيا  مرفًقا  تُعترب  والتي  طرطوسس 

فبموجب  االأم��د.  طويل  اسسرتاتيجًيا 

العام  يف  البلدين  بني  موّقعة  اتفاقية 

قاعدة  امليناء  هذا  ي�ست�سيف   ،1971

ت�سييدها  وال�سيانة مت  روسسية لالإمداد 

احلرب  اأثناء  يف  ال�سوفياتية  احلقبة  يف 

الباردة، لدعم االأسسطول ال�سوفياتي يف 

البحر االأبي�س املتوسسط. وت�سعى روسسيا 

هذه  توسسيع  اإىل  عديدة،  سسنوات  منذ 

ح�سورها  لتعّزز  وتطويرها  القاعدة 

الذي  الوقت  يف  املتوسسط،  البحر  يف 

درع  لن�سر  وا�سنطن  فيه  تخطط 

على  وللت�سييق  بولندا  يف  �ساروخية 

روسسيا وم�ساحلها يف املنطقة. ويف هذا 

ال�سياق �سّكل انت�سار القوات الروسسية يف 

�سبه جزيرة القرم تاأكيًدا عملًيا جلدية 

الع�سكرية  عقيدتها  التزام  يف  موسسكو 

اجلديدة التي وّقعها الرئي�س بوتني قبل 

موؤ�سًرا  اعتربت  خطوة  يف  �سهر،  نحو 

روسسيا  سسياسسات  يف  جذري  تغرّي  على 

الذي  االأطل�سي،  حلف  ع  توسسّ جتاه 

اإىل  اأوروبا  من  حدودها  على  ينت�سر 

اآسسيا الوسسطى، مهّدًدا اأمنها القومي.

تثبيت النفوذ الروسسي 

يف ال�سرق االأوسسط

على   2008 العام  يف  سسوريا  وافقت  لقد 

ثابتة  قاعدة  اإىل  طرطوسش  ميناء  حتويل 

لل�سفن النووية الروسسية يف ال�سرق الأوسسط. 

القاعدة  بتحديث  روسسيا  تقوم   2009 ومنذ 

اسستقبال  ي�ستطيع  كي  امليناء  وتوسسيع 

ومن  حجًما.  اأك��رب  ع�سكرية  سسفن 

خالل  م��ن  روسسيا  تعمل  اآخ���ر،  جانب 

خطواتها السسرتاتيجية الأخرية يف سسوريا 

ال�سرق  يف  وتاأثريها  نفوذها  تثبيت  على 

ي�ساعدها  مما  عظمى،  كدولة  الأوسسط 

التي  الدولية،  مكانتها  اسستعادة  على 

تاأثرت سسلًبا من جّراء الأزمة الأوكرانية. 

لوكيانوف  فيودور  اأو�سحه  الأم��ر  وه��ذا 

اخلارجية  ال�سياسسات  جمل�ش  رئي�ش 

وال�سرق  »سسوريا   : بقوله  الروسسي  والدفاع 

التي  امل�سكالت  من  عموًما،  الأوسسط 

جتتذب الهتمام العاملي، وبالتايل نحاول 

لعبني  نكون  لكي  هناك  اإىل  العودة 

نا�سطني«.

م�سالح اسسرائيلية يف سسوريا!؟

يف املقابل، ت�سّدد اسسرائيل من ناحيتها 

حيوية  م�سالح  ا  اأي�سً هي  لها  اأّن  على 

ويف  سسوريا.  يف  املدى  بعيدة  واسسرتاتيجية 

هاآرت�ش  �سحيفة  نقلت  ال�سياق،  ه��ذا 

الدفاع مو�سيه يعالون،  وزير  العربية عن 

تاأكيده اأن »اإسسرائيل لديها هي الأخرى 

للدفاع  وسستتحرك  سسوريا،  يف  م�سالح 

عن تلك امل�سالح من دون احل�سول على 

حتركت  مثلما  اأح��د،  من  م�سبق  اإذن 

فرن�سا  اأمريكا وحتى  قبلها  ومن  روسسيا 

عمليات  جميعها  ونّفذت  وبريطانيا، 

اسستئذان  دون  من  سسوريا  يف  ع�سكرية 

اأحد، حتى النظام ال�سوري نف�سه«.

يف  م�ساحلنا  »لدينا  يعالون:  وي�سيف 

سسوريا وعندما ت�سبح مهددة سسوف نعمل 

وقد  عليها،  للحفاظ  العمل  ونوا�سل 

الرئي�ش  اإىل  بو�سوح  الرسسالة  هذه  نقلنا 

الروسسي فالدميري بوتني«.

اأن  ال�����س��ح��ي��ف��ة  اع���ت���ربت  ح���ني  ويف 

»موسسكو مل تهتم كثرًيا براأي الوليات 

التي  العمليات  يف  واإسسرائيل  املتحدة 

اأّكد  سسوريا«،  يف  الإرهابيني  �سد  ت�سّنها 

تعرت�ش  »لن  بالده  اأّن  العدو  دفاع  وزير 

على التدخل الع�سكري الروسسي، لكّنها 

ت�سع خطوًطا حمراء مل�ساحلها يف سسوريا، 

كانت  اأًيا  بتجاوزها  لأحد  ت�سمح  ولن 

متطّرفة  تنظيمات  ح�سول  واأّن  قوته، 

واإرهابية على الأسسلحة يعد خًطا اأحمر، 

اإيرانية  ع�سكرية  قواعد  اإقامة  لكّن 

ا«.  تهّدد اإسسرائيل، متثل خًطا اأحمر اأي�سً

اإ�سكاليات وتداعيات

عميدرور  يعقوب  راأى  جهته،  م��ن 

الرئي�ش ال�سابق ملجل�ش الأمن القومي اأّن 

هو  سسوريا  يف  الروسسي  الع�سكري  التدخل 

املجتمع  �سعف  اأسسباب:  ثالثة  ح�سيلة 

الدويل، وف�سل اأوروبا يف مواجهة م�سكلة 

موقف  يف  الكبري  والتبدل  الالجئني، 

بالدور  ال�سمني  وقبولها  املتحدة  الوليات 

هذا  ويف  املنطقة.  يف  الروسسي  الإي���راين- 

الإسسرائيليون  املحللون  يطرح  ال�سياق 

اسسئلة ح�ساسسة هي:

1- هل سسيغرّي الوجود الع�سكري الروسسي 

مع  احلدود  على  ال�سائدة  اللعبة  قواعد 

حرية  من  سسيحّد  وه��ل  ولبنان،  سسوريا 

التحرك الإسسرائيلي يف الأجواء ال�سورية؟

اإىل  ال��روس��س��ي  ال��وج��ود  2- ه��ل س��س��ي��وؤدي 

تقلي�ش نفوذ اإيران يف سسوريا ولبنان، على 

الرغم من التحالف الوثيق بني البلدين؟

اإسسرائيل  تقوم  كي  الأوان  اآن  هل   -3

بتوسسيع نفوذها يف جنوب سسوريا وه�سبة 

التنظيمات  ق��وة  تعاظم  ملنع  اجل��ولن 

اجلهادية املتطرفة؟

توؤديه  اأن  ميكن  ال��ذي  ال��دور  ما   -4

روسسيا  تقيمه  الذي  التحالف  يف  اإسسرائيل 

ملحاربة داع�ش؟

والتداعيات،  الإ�سكاليات  هذه  اأمام 

لكّل  اأن  الإسسرائيليون  املحللون  يرى 



م�سرتكة  اأهداًفا  واإسسرائيل  روسسيا  من 

ال��ع��رب(.  )ع��ني  ك��وب��اين  منطقة  يف 

مناطق  على  املحافظة  تريد  فاإسسرائيل 

الأكراد املتعاطفني معها واإبقائها حتت 

سسيطرة القوى الكردية نف�سها، وبالتايل 

ومنع  »الدولة«  لتنظيم  روسسيا  فمحاربة 

هناك،  الأط���راف  بني  معارك  ن�سوب 

الذين  الإسسرائيليني،  م�سلحة  يف  ي�سّب 

ا اسستقطاب الأقلية الدرزية يف  يريدون اأي�سً

منطقة جبل الدروز القريب من اجلولن 

املحتل.

هل تتغرّي موازين القوى يف املنطقة؟

ال�سوؤون  حملل  بوحبوط،  اأم��ري  يعترب 

السستخباري  »وال«  موقع  يف  الع�سكرية 

يف  ال��روس��س��ي  التدخل  اأّن  الإس��س��رائ��ي��ل��ي، 

القوى  موازين  يغرّي  اأن  �ساأنه  من  سسوريا 

اأن  وي�سيف  الأوسسط.  ال�سرق  منطقة  يف 

لع�سرات  تعود  وروسسيا  سسوريا  بني  العالقة 

الدموية  الأحداث  اندلع  ومنذ  ال�سنني، 

يف سسوريا )2011( رف�ست روسسيا التخلي عن 

الروسسي من  املوقف  وقد تطّور  حليفتها. 

النظرية  الع�سكرية  السست�سارات  تقدمي 

واخل��رباء  الأسسلحة  اإم��دادات  تقدمي  اإىل 

ق��وات  توفري  اأخ���رًيا  ث��م  الع�سكريني، 

جوية واسستخباراتية روسسية داخل الأرا�سي 

املوقف  اأن  اإىل  املحلل  ولفت  ال�سورية. 

الروسسي بالتدخل، جاء ب�سبب اخلوف من 

فقدان موطئ قدم مهم واأخري لروسسيا يف 

وانتقاله  الأوسسط،  ال�سرق  الدافئة يف  املياه 

املبا�سر،  الأمريكي  النفوذ  اإىل  بالتايل 

تهديدات  م��ن  اخل��وف  اإىل  بالإ�سافة 

موالية  �سي�سانية  اإره��اب��ي��ة  ف�سائل 

ت�ستهدف  عمليات  ب�سّن  ل��داع�����ش، 

بوحبوط  وراأى  احليوية.  الروسسية  امل�سالح 

يحّد  سسوف  سسوريا  يف  الروسسي  التواجد  اأن 

من قدرة اجلي�ش الإسسرائيلي على تنفيذ 

وجود  ظل  يف  سسوريا،  داخل  عمليات  اأي 

ا  واأي�سً الروسسية،  والأسسلحة  الطائرات 

واأج��ه��زة  رادارات 

والتعقب،  الر�سد 

للغاية،  املتطورة 

اأن  ميكن  والتي 

اأي  وت���ردع  تر�سد 

عملية ع�سكرية 

ل����ل����ط����ائ����رات 

داخل  الإسسرائيلية 

سسوريا.

بوحبوط  ويوؤكد 

اإس���س���رائ���ي���ل  اأن 

مب����ف����رده����ا ل��ن 

ت��ت��م��ك��ن م��ن 

ال��وج��ود  جمابهة 

سسوريا،  يف  الروسسي 

اإذا  اإل  به  لالحتكاك  ت�سعى  لن  واأنها 

لقت دعًما م�ستميًتا من جانب الإدارة 

التدخل  زي��ادة  اأن  حني  يف  الأمريكية، 

توتر  على  دليل  هي  سسوريا  يف  الروسسي 

العالقة بني الإدارة الأمريكية واإسسرائيل 

اإ�سارة  ا  اأي�سً وهي  م�سبوق،  غري  ب�سكل 

لدول مثل م�سر مفادها اأن روسسيا ل ترتك 

حلفاءها مثلما تفعل الوليات املتحدة. 

القلق االإسسرائيلي من التدخل 

الع�سكري الروسسي يف سسوريا

الأم��ن��ي  املعّلق  ميلمان  يوسسي  ي��رى 

تخوًفا  ثمة  »اأّن  معاريف،  �سحيفة  يف 

اسستمرار  يقّل�ش  اأن  م��ن  اسسرائيلًيا 

املناورة  هام�ش  سسوريا  يف  الروسسي  الوجود 

وسسالح  عموًما  الإسسرائيلي  اجلي�ش  اأمام 

وي�سيف:  ال�سمال«.  يف  ا،  خ�سو�سً اجل��ّو 

احلرب  يف  التدخل  تريد  ل  اسسرائيل  »اإّن 

الأهلية يف سسوريا، ومع ذلك فهي كانت 

كلما  واآخ���ر  ح��ني  ب��ني  فيها  تتدخل 

تتطلب  الأمنية  م�ساحلها  اأن  اعتقدت 

هذا التدخل«.

وبح�سب املعّلق، فاإّن هذه امل�سالح كما 

مو�سيه  احل��رب  وزي��ر  ل�سان  على  ج��اءت 

هي  ايزنكوت،  الأركان  ورئي�ش  يعلون 

»منع و�سول ال�سالح اجلديد واملتطور اإىل 

عمليات  تنفيذ  واإجها�ش  الله،  حزب 

�سد اسسرائيل، وبذل اجلهود من اأجل عدم 

اإحلاق ال�سرر بالطائفة الدرزية يف سسوريا«، 

على حّد زعمه.

اجل��و  »س��س��الح  اأن  ميلمان  وي��ذك��ر 

كّلما  ي��ت��ح��رك  ك���ان  الإس��س��رائ��ي��ل��ي 

دون  ومن  اسستخبارية  معلومات  توافرت 

جهة،  اأي  م��ع  التن�سيق  اإىل  احل��اج��ة 

سست�سطر  ف�����س��اع��ًدا  الآن  م��ن  ل��ك��ن 

مع  خطواتها  تن�سيق  اإىل  اسسرائيل 

اأن »اسسرائيل قلقة  راأى  روسسيا«. كذلك 

اإىل  ومنها  ايران  اإىل  ال�سالح  اإرسسال  من 

اأنه  هي  والتقديرات  الله،  وحزب  سسوريا 

ال�سنوات  يف  الله  حزب  اأيدي  اإىل  و�سلت 

�سنع  من  بحر   – بر  �سواريخ  الأخ���رية 

اأن ثمة قلًقا اآخر  ا  اأي�سً روسسيا«. وهو يرى 

ايران  جهود  حول  يرتكز  اسسرائيل  لدى 

حزب  مب�ساعدة  سسنة  منذ  ت�ستمر  التي 

اإقامة »�سبكات مقاومة« يف  الله على 

اجلولن ال�سوري. ومع ذلك يرى ميلمان 

سسوريا،  يف  الروسسي  التدخل  تكثيف  اأن 

اإسسرائيلًيا  اسسرتاتيجًيا  هدًفا  يحقق  اإمنا 

اأمد  »اإطالة  يف  يتمثل  الأول،  الطراز  من 

جميع  اإرهاق  يعني  الذي  الأمر  احلرب، 

النهاية  يف  ي��خ��دم  ب�سكل  الأط����راف 

اإطالة  اأن  امل�سالح الإسسرائيلية«. وي�سيف 

سسيف�سي  سسوريا،  يف  الدائرة  املواجهة  اأمد 

اإىل تقلي�ش فر�ش توّرط اإسسرائيل ب�سكل 

اأبيب  تل  ميّكن  ما  سسوريا،  يف  مبا�س��ر 

من حتقي��ق م�ساحله��ا ب�سم��ت، وم��ن 

واأمني��ة  سسياسسي��ة  اأثم��ان  دف��ع  دون 

كبي��رة.
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حتذيرات من ارتفاع الفائدة 

االأمريكية 

اأطلق  املا�سي  ح��زي��ران  �سهر  مطلع 

ال��دويل  والبنك  ال���دويل  النقد  �سندوق 

الأمريكي  الفيدرايل  للبنك  حتذيرات 

الفائدة  اأسسعار  رفع  وعدم  التاأيّن  مفادها 

الزيادة  هذه  اأن  معترًبا   ،2016 العام  قبل 

ت�سع  منذ  الفيدرايل  للبنك  الأوىل  وهي 

باحلذر،  تّت�سم  اأن  يجب  تقريًبا،  سسنوات 

يوؤدي  قد  الأمريكية  الفائدة  سسعر  فرفع 

اإىل عواقب على السستقرار املايل، تتجاوز 

حدود مفاعيلها الوليات املتحدة.

للقرار  املحتملة  التداعيات  هي  فما 

املنتظر عربًيا وعاملًيا على �سعيد الأسسواق 

وهل  املعادن...؟  كما  واملالية  النفطية 

مع  ا  خ�سو�سً اخلطوة  لهذه  خماطر  من 

ارتفاع الدولر مقابل العمالت الأخرى؟

التاأثريات املرتقبة

يقول اخلبري القت�سادي الدكتور غازي 

وزين يف حديث ملجلة »اجلي�ش«: 

»يتوّقع املتابعون يف العامل اليوم اأن ي�سفر 

الحتياطي  الفيدرايل  البنك  اجتماع 

الفوائد  سسياسسة  تعديل  عن  الأمريكي 

ورفع  الأمريكية،  املتحدة  الوليات  يف 

معّدلتها بعد اأن لم�ست ال�سفر.

اعتمادها  الأمريكية  املتحدة  الوليات  بداأت  ال�سياسسة  هذه 

منذ العام 2008، مع بدء الأزمة املالية العاملية )سسابرامي(، حيث 

دخ���ل الق��ت�����س��اد ال��ع��امل��ي يف 

وارتفعت  الركود،  من  حالة 

معّدلت البطالة اإىل 11 يف املئة 

العاملة،  ال��ق��وى  حجم  م��ن 

القطاع  يف  اأزم��ة  اإىل  اإ�سافة 

يف  سسيولة  واأزم����ة  ال��ع��ق��اري، 

بداأت  اليوم  امل�سريف.  القطاع 

تّتجه  القت�سادية  رات  املوؤ�سّ

بتعايف  ر  وتب�سّ الأف�سل،  نحو 

القت�ساد، بحيث سسّجل النمو 

ن�سبة 2.5 يف املئة، وانخف�ست 

5 يف  بن�سبة  البطالة  معدلت 

املئة، مع اإبقاء الت�سّخم حتت 

املتحدة  الوليات  يف  النقدية  ال�سلطات  تتجه  لذلك  ال�سيطرة، 

القريبة  الفوائد،  ن�سبة  رفع  يف  النظر  اإع��ادة  اإىل  الأمريكية، 

من ال�سفر يف املئة، تدريًجا اإىل الربع يف املئة )0.25(، ما يعني 

اإقت�ساد

اإعداد:ومال

تريز من�سور

العدد 110366

 رفع الفوائد الأمريكية

الدوالر ي�سعد على ح�ساب النفط 

والذهب وبع�س العمالت

وعلى م�ستوى لبنان التاأثريات اإيجابية

انخفا�سات  سسنتني،  نحو  منذ  واملعادن  والذهب  النفط  اأسسواق  ت�سهد 

اإيجابية  انعكاسساتها  وكانت  العاملية،  االأسسواق  على  انعك�ست  ملحوظة 

رفع  توّقع  ومع  االآخر.  البع�س  يف  وسسلبية  االأسسواق  هذه  من  بع�س  يف 

اجتماع  خالل  التدريجي  الفائدة  اأسسعار  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

يف  سسيعقد  الذي  االحتياطي  الفيدرايل  البنك 

كانون االأول احلايل، حتّركت االأسسواق العاملية 

مقابل  الرتاجع  من  املزيد  اإىل  مّتجهة  جمّدًدا 

الدوالر.
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تكون  سسوف  م�ستقباًل  للفوائد  املتحدة  الوليات  سسياسسة  اأن 

ت�ساعدية«. 

على  تاأثريات  ع��ّدة  املنحى  »لهذا  وزين:  الدكتور  وي�سيف 

القت�ساد العاملي منها:

- ارتفاع سسعر الدولر مقابل العمالت.

- انخفا�ش يف اأسسعار النفط.

- تاأثريات كبرية على الأسسواق املالية واأسسواق املعادن، بحيث 

اأن امل�ستثمرين سسوف ي�سهدون حالت كبرية من الإرباك يف 

هذه الأسسواق«.

ا على سسوؤال حول اأسسواق النفط، واأسسواق املعادن التي �سهدت  وردًّ

انخفا�سات ملموسسة يقول:

ال�سغوط  نتيجة  انخفا�سات  النفط  اأس��س��واق  �سهدت  »لقد 

النووي  امللّفني  ب�سبب  روسسيا،  وعلى  اإيران  على  اجليوسسياسسية 

والأوكراين، وي�ساف اإىل ذلك اأسسباب اإنتاجية )النفط ال�سخري 

اأو النفط التقليدي(، وتقاسسم احل�س�ش يف الأسسواق، على اعتبار 

تها يف الأسسواق العاملية،  اأن دول الأوبيك تريد احلفاظ على ح�سّ

اأّن هذا النخفا�ش ناجت عن زيادة  التنازل عنها. كما  وعدم 

املنتمية  غري  الدول  يف  سسّيما  ول  النفطية،  الأسسواق  يف  العر�ش 

اإىل منظمة الأوبيك كروسسيا، مقابل تراجع الطلب، نتيجة 

تراجع النمو يف ال�سني ويف الدول ذات القت�سادات النا�سئة.

م�سدر  يعد  مل  املعدن  هذا  اأن  ف�سببه  الذهب،  تراجع  اأم��ا 

الأمريكية  املتحدة  الوليات  تدّخل  ب�سبب  اآم��ن،  اسستثمار 

كما  ال�سابقة.  الأع��وام  يف  جًدا  قوي  ب�سكل  الذهب  باأسسواق 

الأ�سفر، فارتفاع  امل�سارف باملعدن  اأنه ناجت عن عدم اهتمام 

اإىل حتويل توظيفات امل�ستثمرين  الدولر قد يوؤدي  الفوائد على 

من الذهب اإىل توظيفات اأخرى ذات مردود سسنوي واآمن«.

التدريجي  بالرفع  الأمريكي  القرار  اأن  وزين  الدكتور  ويعترب 

للفوائد، يتوقف على املوؤ�سرات القت�سادية يف الوليات املتحدة 

ا يف ال�سني  الأمريكية وعلى الو�سع القت�سادي العاملي، وخ�سو�سً

ويف بع�ش الدول النا�سئة التي يتجه اقت�سادها اإىل ال�سعود. 

رّب �سارة نافعة

خ�������شّ  م�����ا  يف 

الفائدة  رفع  تاأثري 

الأم�����ريك�����ي�����ة 

ع��ل��ى الق��ت�����س��اد 

راأى  ال��ل��ب��ن��اين، 

القت�ساد  اأن  وزين 

ال��ل��ب��ن��اين س��س��وف 

ب�سياسسة  ي��ت��اأث��ر 

على  الفوائد  رفع 

ع���ّدة  يف  ال������دولر 

جمالت، ومنها:

فاتورة  خف�ش   -

من  الس���س���ت���رياد 

م��ن��ط��ق��ة ال���ي���ورو 

ب�نحو  تقّدر  التي 

من  امل��ئ��ة  يف   30

القت�ساد،  حجم 

امليزان  على  اإيجاًبا  ينعك�ش  ما  دولر،  مليارات   6 حواىل  اأي 

التجاري وميزان املدفوعات. 

فاتورة  تخفي�ش  اإىل  يوؤدي  ما  عاملًيا  النفط  اأسسعار  انخفا�ش   -

موؤسس��سة  ل��دى  العجز  يخّف�ش  وبالتايل  النفطية،  السسترياد 

كهرباء لبنان بحواىل 800 مليون دولر اأمريكي، ما ينعك�ش 

اأن  اإىل  اإ�سافة  املدفوعات،  وميزان  التجارة  ميزان  على  اإيجاًبا 

ا.  سسعر �سفيحة البنزين يف العام 2016، سسيبقى منخف�سً

- لن ينعك�ش ارتفاع الفائدة على الدولر على اأسسعار الفوائد 

يف لبنان، وذلك على �سعيدي الت�سليفات والودائع على ال�سواء، 

عاملًيا  الفوائد  وسسوق  لبنان  يف  الحتياط  سسوق  بني  فالرتباط 

�سعيف.

الدين  واإمنا طفيف جًدا، يف قيمة  - سسوف يح�سل انخفا�ش 

العام، قد ل يتجاوز املليار يورو.

اىل  نظًرا  اللبنانية  ال�سادرات  على  حمدودة  تاأثريات  ثّمة   -

انخفا�ش  ا  واأي�سً الأمريكي،  بالدولر  اللبنانية  اللرية  ارتباط 

طفيف يف اأرقام ال�سياحة الأوروبية يف لبنان.
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اأن  ال��ك��ث��ري م���ن امل���درك���ني ي��ع��ي 

على  ُتبنى  ل  الوطنية  ال�سراكة 

اإطار  ال�سيقة يف  املحا�س�سة  اأسساسش 

واملذهبية  الطائفية  املكونات 

اأسساسش  على  واإمن���ا  ال��وط��ن،  يف 

الثقافية  مبدلولتها  املواطنة 

يعطي  مما  والقانونية،  وال�سياسسية 

يف  املطلق  احلق  مواطن،  اأي  املواطن، 

ب�سرف  البالد،  �سوؤون  يف  الفاعلة  امل�ساركة 

النظر عن انتماءاته التقليدية.

الوطنية  ال�سراكة  مفهوم  ترّقي  اأن  يبدو  هنا،  من 

التي ي�سعى  واملنافع  يكمن يف النتقال من م�ساحة الأرباح 

كل فريق اإىل و�سع اليد عليها، اإىل معادلة احلقوق والواجبات. 

الن�سيج  يف  ال�سرائح  لكل  يت�سنى  الأم��ر،  هذا  حتقق  ما  واإذا 

الوطني العمل والتناف�ش للقيام بالواجبات الوطنية من جهة، 

واحل�سول على احلقوق امل�سروعة من جهة ثانية.

اإن املدخل الآمن لإجناز مفهوم ال�سراكة الوطنية هو تاأ�سيل 

فكرة املواطنة بحمولتها احلقوقية والقانونية. اأّما الإ�سكالية 

التي تطرح نف�سها يف هذا املجال فهي: هل ميكن النتقال 

حالة  اإىل  والت�سرذم(  )الختالف  والتعددية  التنوع  حالة  من 

ت�سون  اأن  الوطنية  القيم  ت�ستطيع  هل  اجلامعة؟  املواطنة 

اأن  وطني  م�سروع  باإمكان  هل  امل�سرتك؟  والعي�ش  الوحدة 

يتجاوز احل�ساسسيات والنق�سام ال�سياسسي، ويرتفع فوق املزايدات 

اليديولوجية، ليحقق واقع النتماء والولء؟

اإن املطلوب، لإزالة الرواسسب التي عملت وملا تزل على تف�سيخ 

اجلّدي  احلوار  هو  الوطني،  البناء  و�سع�سعة  اللبناين  املجتمع 

الراقي  احل��وار  هذا  املتعددة.  الوطن  مكّونات  بني  واملتوا�سل 

الذي ل يّتجه اإىل امل�ساجلة بقدر ما ي�سعى اإىل الفهم والتفاهم، 

ويوؤسس�ش حلالة من التالقي وتنمية امل�سرتك الوطني والجتماعي 

امل�ساحات  توسسيع  اإىل  يهدف  الآخ��ر  مع  فاحلوار  والإن�ساين. 

امل�سرتكة وفتح جمالت جديدة للعمل مبا تقت�سيه متطّلبات 

الوحدة الوطنية و�سروط التقريب بني مكّونات الوطن.

�سعاًرا  اأو  يافطة  جمرد  لي�ست  وهي  خيارنا  هي  الوحدة  اإن 

فارًغا، بل هي رسسالة ينبغي العمل على جت�سيدها بالفعل يف 

باحلوار  اإل  املتقدمة  احلالة  اإىل هذه  الو�سول  وي�ستحيل  واقعنا. 

والتوا�سل. اإّن التجارب املا�سية يف مو�سوع احلوار، وعلى الرغم 

من ف�سلها على امل�ستوى التنفيذي، ينبغي اأن حتّملنا م�سوؤولية 

ا�سافية على م�ستوى الإ�سرار على اإنبات جتربة وطنية متميزة 

ُيكتب لها النجاح. والنجاح الذي ن�سري اليه يقت�سي:

اأ- �سرورة وجود برنامج وطني نا�سج يبلور خيار الوحدة الوطنية 

والعي�ش امل�سرتك، ويعّمق قواعدهما يف الوسسط الجتماعي عن 

طريق قوى وطنية اجتماعية متقاربة ترى يف الوحدة الوطنية 

م�سروع حا�سرها وم�ستقبلها.

الأمور  اإىل  النظر  منطق  تبديل  �سرورة  ب- 

منطق  عن  البتعاد  مبعنى  والق�سايا، 

على  والعمل  والقطيعة،  الت�سادم 

يعالج  مو�سوعي  سسلمي  منطق  تبّني 

من  بعيًدا  بوعي،  اخلالفية  ال�سوؤون 

عقلية الإلغاء والتمّيز.

النظرة  ع��ن  ال��ت��خ��ّل��ي  ����س���رورة  ج- 

الأط��راف  يحملها  التي  اخلاطئة  امل�سبقة 

اسساسسًيا  عاماًل  ت�سّكل  والتي  بع�ش،  عن  بع�سهم 

اأن نختار وسسائل  للتباعد والتناق�ش. ويف هذا املجال، ينبغي 

دميوقراطية جتعلنا نرسسم �سورة واقعية �سحيحة لالآخرين، 

وغري م�سّوهة.

من  انطالًقا  ال�سامل،  الإ���س��الح  م�سروع  يف  الن��خ��راط  د- 

اإ�سالح مكّونات الثقافة التي حتمل يف داخلها عنا�سر سسلبية 

النخراط  اإىل  للو�سول  التغيري،  اإىل  سسعينا  تقّيد  وخلفيات 

اجلّدي يف عملية النقلة النوعية من موروثاتنا وقناعاتنا التي 

سساهمت يف القطيعة والتباعد.

الآخرين  فيه  نحّمل  ل  متوازًنا،  نقدًيا  ي�ستوجب حواًرا  وهذا 

ا. م�سوؤولية واقعنا الراهن، بل ن�ساركهم يف هذه امل�سوؤولية اأي�سً

اإن احلوار هو ال�سبيل الوحيد لإف�سال كل املخططات ال�ساعية 

لتنظيم  كاسسرتاتيجية  احلوار  فغياب  والتجزئة.  الفتنة  اإىل 

العالقات بني مكّونات الوطن يهدد اجلميع بت�سظيات حالة 

العنف املتبادل. وال�سرورة احل�سارية تفر�ش علينا وعًيا لعملية 

احلوار، وسسعًيا اإىل تخّطي ما يعرت�ش هذه امل�سرية الوطنية التي 

ينتظرها اجلميع.

قد  احلوار  من  املا�سية  اجلولت  اأّن  اإىل  الإ�سارة  جتدر  ولكن 

فاخللل  هنا،  من  النظري.  ال�سعيد  على  الكثري  حققت 

الوطنية، هو  التجربة  اأن يعرت�ش هذه  الذي ميكن  احلقيقي 

اإليه  يتو�سل  اأن  ملا ميكن  والتطبيقي  التنفيذي  البعد  غياب 

الأطراف، اأو ملا مّت التفاق عليه سسابًقا. ففاعلية احلوار تتطلب 

يتمكن  التي  والت�سورات  الأف��ك��ار  ترجمة  بعملية  البدء 

وموؤسس�سات  اأطر  وذلك عرب  وبلورتها،  ان�ساجها  املتحاورون من 

وم�ساريع وبرامج وطنية ت�ستهدف التطوير الدائم.

�سعوًرا  املواطن يحت�سن  اأّن  النطالق من قناعة مفادها  اإن 

حافًزا  ي�سّكل  اأن  ميكن  ودولته،  اأر�سه  جتاه  �سافًيا  وطنًيا 

البّناء  الراقي  احلوار  ب��اإرادة  ال�ساأن  اأهل  متّتع  لوجوب  اسساسسًيا 

بهدف الو�سول اإىل حلول ل لب�ش فيها، تنقل الوطن اإىل حالة 

القيامة املرجوة.

احلوار ...

لغتنا الراقية

بقلم:

الدكتور جورج �سبلي
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بيت اال�شتقالل يف ب�شامون

اإرث وطني وذكريات ن�شال

الثاين  ت�شرين   22 يف 

يحتفل  ع��ام،  ك��ّل  من 

ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ب��ذك��رى 

الرغم  اال�شتقالل. وعلى 

يف  واملعاناة  الوجع  من 

والواقع  االأليم  احلا�شر 

يف  االأمل  يظّل  املحزن، 

الوطنية  االإرادة  انت�شار 

ويف قيامة لبنان.

نال  �شنة،   72 قبل 

بعد  ا�شتقالله  لبنان 

�شلطات  م��ع  م��ع��ارك 

اأبناوؤه  خا�شها  االنتداب، 

ب���اإرادة واح��دة واإمي��اٍن 

تلك  من  واحدة  واحد. 

»بيت  يف  كانت  املعارك 

اال�شتقالل« يف ب�شامون.

حكاية اإميان بالوطن

حكاية هذا البيت هي حكاية النا�س 

الت�ضحيات  وبذلوا  بالوطن،  اآمنوا  الذين 

ال�ضنديانة  و�ضموخ  املياه،  عني  ب�ضفافية 

الدهرية التي تظّلله.

لبنان  »حكومة  احت�ضن  الذي  البيت 

احلّر« اآنذاك، عانى طوياًل من الإهمال، 

اإىل اأن مّت ترميمه يف العام املا�ضي، فع�ضى 

اأن يكون يف ترميم احلجر ترميم وعربة 

لذاكرة الب�ضر. 

والتقت  امل��ك��ان  ق�ضدت  »اجلي�س« 

املرحوم  حفيد  احللبي  جهاد  ال�ضيد 

ال�ضيخ ح�ضني احللبي )�ضاحب البيت(، 

حافظت  التي  �ضمري  اأم  ال�ضيدة  ووالدته 

زواره لأكرث من  وا�ضتقبلت  البيت  على 

املرحوم  اأبناء  قابلت  كما  قرن.  ن�ضف 

مهاب  جهاد،  )ح�ضان،  ح�ضان  حممد 

يف  عريقة  عائلة  من  وه��م  وع�ضمة(، 

اإىل  الوطني  �ضعورها  دفعها  املنطقة 

ترميم »بيت ال�ضتقالل« وجتديده.

»املهّم يبقى لبنان«

النتداب  �ضلطات  اعتقال  اأث��ر  على 

اللبنانية  اجلمهورية  رئي�س  الفرن�ضي 

احلكومة  ورئي�س  اخلوري  ب�ضارة  ال�ضيخ 

ريا�س ال�ضلح، مع عدد من الوزراء واأحد 

را�ضيا،  قلعة  يف  واحتجازهم  ال��ن��واب، 

التي  احلّر«  لبنان  »حكومة  ت�ضّكلت 

رئي�س  اأر���ض��الن،  جميد  الأم��ري  �ضّمت، 

والوزير  حمادة  �ضربي  النيابي  املجل�س 

بلدة  من  وات��خ��ذت  �ضهال،  اأب��و  حبيب 



و�ضل  لها.  ا  مقرًّ ب�ضامون 

حيث  البلدة  اإىل  ال�ضتقالل  رج��ال 

ا�ضتقبلهم الأهايل يف منزل املختار ال�ضيخ 

عن  البحث  جرى  وهناك  عيد،  �ضاهر 

الفرن�ضيون  ي�ضتطيع  ل  للحكومة  مقّر 

الو�ضول اإليه. وقف ال�ضيخ ح�ضني احللبي 

وعندما  بيته.  يف  املكوث  اإىل  ودعاهم 

الأم��ر  خ��ط��ورة  م��دى  اإىل  ال��رج��ال  نّبهه 

غ��ريو...  بيعّمر  عّمرو  »الّلي  اأجابهم: 

املهّم يبقى لبنان«. 

احللبي،  بيت  اإىل  احلكومة  انتقلت 

ال��ذي  ال�ضتقالل«  ب�»بيت  ع��رف  وق��د 

زالت  وما  �ضقفه،  حتت  الرجال  احتمى 

���ض��وره��م حم��ف��ورة يف ك���ّل ح��ن��اي��اه. 

يقع  ق��دمي  جبلي  م��ن��زٌل 

بلدة  ت��الل  من  تّلة  على 

امل�����ض��رف��ة على  ب�����ض��ام��ون 

من  يتاأّلف  ك��ان  ب��ريوت، 

للنوم،  اأحدهما  جناحني: 

والعمل  لالجتماعات  والآخر 

�ُضّيد  ب�»ال�ضراي«...  ُعِرف  وقد 

العام  يف  التاريخي  البيت  هذا 

على  مفتوحة  واجهته   ،1890

تظللها  وا���ض��ع��ة  »�ضطيحة« 

يتفّياأ  ك��ان  كبرية،  �ضنديانة 

رجالت  ملنا�ضرة  القادمون  حتتها 

احلكم الوطني.

ال�����ض��ي��خ ح�ضني  ب��ي��ت  اح��ت�����ض��ن 

املواطنون  وتقاطر  الآم���ال،  احللبي 

اإليه بغية تاأمني احلماية للحكومة، 

ا لتاأمني احلاجات اللوج�ضتية ملن  واأي�ضً

اأمنوا احلماية.

هنا رفع العلم اللبناين الأّول مّرة

لنا الكثري«، يقول  البيت يعني  »هذا 

�ضدرت  »فمنه  ان،  ح�ضّ ان  ح�ضّ ال�ضيد 

وح��دة  دت  ج�ضّ ال��ت��ي  احل���ّرة  ال��ق��رارات 

وال�ضتقالل.  ال�ضيادة  يف  واآماله  ال�ضعب 

لأّول  اللبناين  العلم  ُرفع  البيت  ويف هذا 

الثاين  ت�ضرين  من  ع�ضر  التا�ضع  يف  مّرة 

1943، وهو ما زال مرفوًعا يف �ضدر البيت، 

اأن  لنا  بّد  ل  كان  لوحة...  يف  حمفوًظا 

ونرفع  الغايل  البيت  لهذا  العتبار  نعيد 

وقد  والن�ضيان،  الإه��م��ال  حيف  عنه 

بيتنا  فهو  وطنًيا  واجًبا  ذل��ك  اعتربنا 

والدانا  كان  ال�ضغر،  ومنذ  جميًعا... 

رجاًل  ب�ضامون  عائالت  جميع  كما 

ون�ضاًء، يف خدمة ثورة ال�ضتقالل ورجاله، 

املبادئ  ه��ذه  على  وترّبينا  ن�ضاأنا  وق��د 

الوطنية، لذلك بادرنا اإىل ترميمه«.

الرتميم

املهند�س  ق��ّدم��ه  الهند�ضي  »العمل 

املعماري رمزي اأبو طرية وزوجته املهند�ضة 

منى التي اأ�ضرفت على التنفيذ«، ي�ضيف 

ت�ضّمنت  »وق��د  ان،  ح�ضّ جهاد  ال�ضيد 

اأعمال الرتميم فتح الغرف الثالث على 

كبرية  �ضالة  لت�ضبح  البع�س  بع�ضها 

الداخلية  واأ�ضقفها  جدرانها  جتديد  مّت 

الأثاث  اإىل تنجيد  بالإ�ضافة  واخلارجية، 

الأ�ضلحة  فيها  مبا  املوجودات  و�ضيانة 

املعلقة على اجلدران والتي ا�ضتعملت يف 

اأّما الطريق و�ضاحة  معركة ال�ضتقالل. 

بلدّية  اأجنزتهما  فقد  اخلارجّية،  البيت 

حواىل  الأعمال  ا�ضتمرت  وقد  ب�ضامون. 

اخلم�ضة اأ�ضهر وبلغت كلفتها نحو 400 

األف دولر...«.

ال�ضيد جهاد احللبي حفيد مالك البيت 

اآل  اأبناء  يقول من جهته، »اإّن ما اأجنزه 

الدولة«،  ح�ضان م�ضكورين، مل تقم به 

بتجديد  الحتفال  جرى  اأن��ه  اإىل  وي�ضري 
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يف  ب�ضامون  يف  ال�ضتقالل«  »بيت 

يف  لبنان،  ل�ضتقالل  ال�71  الذكرى 

وزير  برعاية  وذل��ك  املا�ضي،  العام 

مي�ضال  الأ�ضتاذ  معايل  ال�ضياحة 

اآل  ومب�ضاركة  وح�ضوره،  فرعون 

من  وع��دد  احللبي،  واآل  ح�ضان 

ال�ضخ�ضيات ومن اأهايل املنطقة 

واجلوار. 

ال�شنديانة والذكريات

ق��ب��ل م���غ���ادرة ب�����ض��ام��ون، 

ان  ح�ضّ وال�����ض��ّي��دان  ق�ضدنا 

الكبرية  ال�ضنديانة  واحللبي 

ع��ّدة  دارت  حيث  البلدة  مدخل  عند 

ورجالت  الفرن�ضيني  اجلنود  بني  معارك 

ال�ضتقالل. فاجلميع ما زالوا يتذكرون: 

الدين،  فخر  �ضعيد  ال�ضاب  ا�ضت�ضهد  هنا 

ت�ضّديه  اأثناء  يف  عنوب،  عني  بلدة  ابن 

نعاه  وقد  الفرن�ضية.  للقوات 

ح��ي��ن��ه��ا  يف 

البالغ  يف  اإر���ض��الن  الوزير 

ت�ضرين   17 بتاريخ  واح���د،  ال��رق��م 

الدين  �ضعيد فخر   .1943 الثاين 

غالية،  ذك��ري��ات  يحر�س 

وك��ذل��ك ذاك����رة اأه��ل 

البلدة واجلوار ولبنان...









حفالت 

فنية

العدد 122366

احتفاالت اال�شتقالل     ... وللفرح م�شاحاته

يف اإطار احتفالها بذكرى اال�شتقالل الثانية وال�شبعني، نظمت قيادة اجلي�ش عدة �شهرات 

فنية يف النوادي الع�شكرية ح�شرها ال�شباط والرتباء مع عائالتهم. فو�شط امل�شقات ينبغي 

اأن يظل للفرح م�شاحات لت�شتمر احلياة...

النادي الع�شكري املركزي

�ضهر   2015/11/21 بتاريخ 

من  ���ض��خ�����س   400 ح�����واىل 

ال�����ض��ب��اط وع��ائ��الت��ه��م يف 

املركزي،  الع�ضكري  النادي 

الفنان  احلفل  افتتح  حيث 

متثيلية  بوقفة  خوري  جورج 

ا�ضتح�ضان  لقت  كوميدية 

ا�ضتمتعوا  الذين  احلا�ضرين، 

الوطنية  بالأغاين  من بعدها 

الدبكة مع  ورق�ضوا  والرتاثية 

الفنانني مروان ال�ضامي وبا�ضم 

عبود  ليال  والفنانة  يحيى 

وفرقتهم املو�ضيقية.
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نادي ال�شباط – جونية

الح��ت��ف��ال ال���ذي اأق��ي��م يف ن��ادي 

 2015/11/22 ليل  جونية   – ال�ضباط 

احل�ضور  واأ�ضاد  مميًزا،  بدروه  كان 

تنظيمه  بح�ضن  �ضخ�س   500 حواىل  اإىل  عددهم  و�ضل  الذين 

كيوان  طوين  الفنان  اأ�ضفاها  التي  الرائعة  وبالأجواء 

ا  اأي�ضً الحتفال  وت�ضّمن  �ضيال.  ن�ضرين  واملطربة 

مع  م�ضحكة  ك��وم��ي��دي��ة  وق��ف��ات 

حريق  ج��ورج  املونولوجي�ضت 

ورميون �ضليبا.



حفالت 

فنية

العدد 124366

نادي الرتباء

املركزي – الفيا�شية

 – املركزي  الرتباء  ن��ادي  يف 

الفيا�ضية، ا�ضتعلت الأجواء 

ليل  وح��م��ا���ض��ة  ف���رًح���ا 

 ،2015/11/20 اجلمعة 

حممد  الفنان  م��ع 

ا�ضكندر.

رق�ضوا على  اجلميع 

احلما�ضية.  اأغ��ان��ي��ه 

احلفل  ت�ضمن  كما 

و����ض���ل���ة ف��ن��ي��ة م��ع 

املطربة �ضيلفا قبالن، 

و»����ض���ك���ت�������ض���ات« 

م�������ض���ح���ك���ة م��ع 

املونولوجي�ضت دّبو�س دّبو�س الذي زرع ال�ضحكة يف نفو�س 

الرتباء وعائالتهم، وقد بلغ عددهم حواىل 400 �ضخ�س.







اإعداد:
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»طلعت اأرزتكم« يف جاج

يف يوم بيئي طويل بامتياز، نّظمت نقابة »خمرجي ال�شحافة وم�شممي 

»طلعت  �شعار  حتت  جاج«  »حممية  يف  اأرز  ت�شجري  حملة  الغرافيك« 

مب�شت�شاره  ممّثالاً  �شهّيب،  اأكرم  الزراعة  وزير  برعاية  وذلك  اأرزتكم«، 

اجلي�ش  قائد  ممثالاً  اجلندي  �شعد  الركن  العميد  وح�شور  خوند،  �شامر 

اأع�شاء من  ناكوزي، ومب�شاركة  باتريك  والنقيب  العماد جان قهوجي، 

النقابة وح�شد كبري من اأهايل البلدة، ومهتمني بال�شوؤون البيئية.

املحمّية، حيث  �ضاحة  التجّمع يف  بداية احلملة كانت يف 

احل�ضور  تابع  فيما  الأرز،  �ضجريات  اأوىل  بغر�س  الر�ضميون  قام 

غر�س الباقي. بعدها �ضعد اجلميع اإىل قّمة املحمية وجتّمعوا 

الأوىل  باملنا�ضبة،  كلمات  واألقيت  الألفية،  الأرز  اأ�ضجار  اأمام 

فيها  وحتّدث  �ضربل عي�ضى،  النقابة  قبل ع�ضو  ترحيبية من 

عن تاريخ »اأرز جاج«؛ والثانية ملمّثل وزير الزراعة الذي اأو�ضح 

ورفع  لبنان،  اإعادة حتريج  الزراعة  وزارة  �ضمن خطة  اأّنه من 

باملئة،   20 حدود  اإىل  الغابات  ون�ضبة  الأخ�ضر،  الغطاء  ن�ضبة 

علًما اأّنها حالًيا 13 باملئة. اأما النقيب ناكوزي فقد متّنى يف 

واأهل  الوزارة واجلي�س  الأرزات حتت رعاية  كلمته »اأن تبقى 

عّزتنا  ورمز  وم�ضتقبلنا،  تاريخنا  لأّنها  وحمايتهم،  البلدة 

وكرامتنا«.

اأقيم  الذي  الغداء  يف  احل�ضور  �ضارك  الحتفال،  نهاية  ويف 

للمنا�ضبة.

... و»مملكة اللزاب« يف برقا

جبال  ب��اإع��ادة  منها  وع��ًدا 

�ضعار  وحت��ت  خ�ضراء  لبنان 

قمم  اإىل  ال���ل���ّزاب  »ع����ودة 

جمعّية  ق��ام��ت  ل��ب��ن��ان«، 

»مم���ل���ك���ة ال������ل������ّزاب« 

التوايل  على  الثالثة  لل�ضنة 

ومب�ضاركة اأهايل برقا وعيون 

اأرغ�س واجلوار وح�ضور املطران 

حّنا رحمه وعنا�ضر من اللواء 

بيوم  بال�ضتمتاع  ال�ضاد�س، 

الطبيعة،  اأح�ضان  يف  خريفي 

اللّزاب،  اأ�ضجار  وتبّني  وبزرع 

يف  ا�ضتك�ضاف  رح��ل��ة  م��ع 

حيث  امل�ضتل  وزيارة  الطبيعة 

اللّزاب.  �ضجريات  تربية  تتم 

ختام اليوم املمتع كان غذاًء 

�ضّحًيا من خريات الطبيعة.

اللّزاب  اأ�ضجار  اأّن  اإىل  ي�ضار 

قمم  جميع  تغّطي  كانت 

جبال ال�ضرق الأو�ضط التي تعلو 

�ضطح  ف��وق  مرت  ال����1600  عن 

تعّر�ضت  لكّنها  ال��ب��ح��ر، 

لالنقرا�س يف بع�س الأماكن 

بطريقة  وج��وده��ا  وانح�ضر 

كارثية، لأن خ�ضبها ا�ضُتغّل 

ال�ضكك  خ��ط��وط  ب��ن��اء  يف 

احلديد اأيام احلكم العثماين 

مّما  و�ضالبته،  ملتانته  نظًرا 

ق�������ض���ى 

ع�������ل�������ى 

هائلة  م�ضاحات 

منها يف ال�ضل�ضلة ال�ضرقية.

منذ  اجلمعية  قامت  وق��د 

توعية  بحمالت  ع��اًم��ا   15

اأهمية  اإىل  النتباه  للفِت 

فهي  وفرادتها،  ال�ضجرة  هذه 

املناخّية  ال��ظ��روف  تتحّمل 

علو  على  وتنمو  القا�ضية، 

���ض��اه��ق 

من  )ابتداء 

وتعّمر  م���رت(   1700

ثم  �ضنة.  اآلف   5 من  اأك��رث 

بحمالت  اجلمعية  ب���داأت 

 3 منذ  ف��زرع��ت  الت�ضجري، 

خم�ضني  ح����واىل  ���ض��ن��وات 

اأما  اأتبعتها ب�500،  �ضجرية ثم 

 2500 غر�س  فتّم  ال��ع��ام  ه��ذا 

�ضجرية لّزاب يف اأعايل برقا. 



يف ثكناتنا

اإعداد:

ليال �شقر الفحل
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مطبخ مع�شكر عرمان للتدريب

االأّول يف اجلي�ش 

للعام 2014

الت�شدد يف املعايري

�شّر النجاح

اأّما االأكل ف�شّره »النَف�ش«

عرمان  مع�شكر  ع��ن  امل��ع��روف 

تدريب  عمليات  ي�شهد  اأّنه  للتدريب 

مبطبخه  ا  اأي�شاً يتمّيز  لكّنه  متوا�شلة، 

للعام  الع�شكرية  املطابخ  ت�شّدر  الذي 

منطقة  �شعيدي  على  وذلك   ،2014

ا. ال�شمال واجلي�ش عموماً

فريق العمل

ي�����ض��رف ع��ل��ى ع��م��ل امل��ط��ب��خ ق��ائ��د 

روب��ري  امل��ق��ّدم  اللوج�ضتية  الكتيبة 

اآمر  فهو  املبا�ضر  امل�ضوؤول  اأّما  الفيداوي، 

ح�ضن  ال��رائ��د  والنقل  التموين  �ضرية 

املالزم  امل�ضرف  ال�ضابط  يعاونه  املحّمد 

العمل  فريق  ي�ضّم  ال�ضيخ.  م��روان  اأّول 

ا  يوميًّ منهم  يح�ضر  ع�ضكرًيا،   28

 3000 م��ن  لأك��رث  الطعام  ي��وؤّم��ن��ون   14

م�ضتفيد. 

 3050 قرابة  اأّن  املحّمد  الرائد  ويو�ضح 

عن�ضًرا ي�ضتفيدون من مطبخ املع�ضكر 

العدد  ه��ذا  ي�ضل  وق��د  ي��وم��ي،  ب�ضكل 

رف��ع  ح���الت  يف  ع�ضكري   4000 اإىل 

يوؤمن  املع�ضكر  فمطبخ  اجلهوزية. 

اآخرين  اإىل  اإ�ضافة  ع�ضكرييه،  تغذية 

 ،112 الكتيبة  الثاين،  امل�ضاة  لواء  من: 

ال�ضمال،  رتباء  نادي  الأّول،  التدّخل  فوج 

عنا�ضر  الأّول،  ال��ربي��ة  احل����دود  ف���وج 

جميًعا  وه��وؤلء  املنية.  خم��اب��رات  من 

من  ال��غ��ذائ��ي��ة  ح�ض�ضهم  يت�ضّلمون 

نروجية«  »حلل  يف  املع�ضكر  مطبخ 

الطعام  حتفظ  الإغ����الق،  حمكمة 

�ضاخًنا من ثالث اإىل اأربع �ضاعات.

ال جمال للخطاأ

م��راع��اة ت��وف��ري ال�����ض��ع��رات احل��راري��ة 

مبادئ  وال��ت��زام  للع�ضكريني  ال��الزم��ة 

البديهيات،  م��ن  ال�����ض��ح��ي،  ال��ط��ه��ي 

اإىل  بالن�ضبة  الأم���ر  وك��ذل��ك 

�ضالمة  من  والتاأكد  النظافة 

اأزمة  ظّل  يف  لكن  املكونات. 

من  يرافقها  وما  النفايات 

للح�ضرات  وتكاثر  ت��ل��ّوث 

تكون  ل  ق��د  وال��ق��وار���س، 

الآلّية  هي  فما  �ضهلة.  الأم��ور 

املّتبعة لتاليف اأي م�ضكلة؟

حلقات  �ضل�ضلة  العملية 

م��رتاب��ط��ة وف���ق م��ا هو 

تنّظم  فبينما  معلوم، 

لوائح  ال��ق��وام��ة  مديرية 

الطعام املوّحدة للمطابخ 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة، ي��ه��ت��ّم 

مطبخ  على  ال��ق��ّي��م��ون 



املع�ضكر باإدارة التغذية مع كّل ما يت�ضّمنه ذلك، بدًءا من 

التدقيق يف ق�ضائم طلبات املواد الغذائية، والإ�ضراف على ت�ضّلم 

هذه املواد عند اإدخالها اإىل املخزن، و�ضوًل اإىل اإعداد الوجبات 

وت�ضليمها. وي�ضّدد الرائد املحّمد على اأّن املواد الغذائية ترّد اإىل 

التاجر اإذا مل ت�ضتوِف ال�ضروط املطلوبة مئة باملئة.فهذا الأمر 

الرائد  وي�ضري  للع�ضكريني.  �ضليم  غذاء  لتاأمني  اأ�ضا�ضي  �ضرط 

ا اإىل اأّن اإخراج هذه املواد من املخازن �ضاعة الإ�ضتالم، يتّم  اأي�ضً

كيفية  ا  اأي�ضً يراقبون  الذين  املطبخ  على  القّيمني  باإ�ضراف 

تو�ضيبها داخل املخزن ونظافتها...

على  املع�ضكر  يف  ال�ضباط  ي�ضرف  �ضبق،  ما  اإىل  بالإ�ضافة 

التدقيق يف �ضجالت مراقبة اأجهزة التربيد والثالجات والغرف 

تنظيمها  طريقة  ويراقبون  الغذائية،  ال�ضجالت  ويف  امل��رّبدة 

تكاليف  وو�ضع  �ضهرًيا،  امل�ضتهلكة  املواد  لوائح  و�ضع  بعد 

الدقيقة  املراقبة  وت�ضمل  التلزمي.  اأ�ضعار  بح�ضب  املواد  هذه 

غرف التربيد واملخازن واأعمال ال�ضيانة فيها، ونظافة املعّدات 

والأواين منًعا لأي خطاأ. 

اأق�شام املطبخ

اأق�ضام املطبخ يبدو الهتمام بالنظافة والرتتيب  يف خمتلف 

وا�ضًحا، وهو ي�ضمل ثالث غرف مرّبدة، واحدة خا�ضة باللحوم 

والدجاج والأ�ضماك، واأخرى للخ�ضار والفواكهة، فيما يحفط 

الطعام  بتح�ضري  اخلا�ضة  الغرفة  والبي�س.  اخلبز  الثالثة  يف 

لتقطيع  واأخرى  البطاطا،  لتق�ضري  كهربائية  ماكينة  ت�ضّم 

ثانية  غرفة  وثمة  املعلبات،  لفتح  ثالثة  وماكينة  اخل�ضار، 

الطهي  قاعة  يف  الدجاج.  لتقطيع  وثالثة  اللحوم  لتقطيع 

فرنان كهربائيان وثالثة اأفران على الغاز واأربعة ماكينات 

لطهي الأرّز .

غرفة  ثمة  وتنظيفها،  الأواين  جللي  غرفة  اإىل  وبالإ�ضافة 

اأخرى حلفظ الأواين، ف�ضاًل عن غرفة التوزيع، وقاعة الأكل 

)التي يتناول فيها الع�ضكريون ح�ض�ضهم الغذائية(، وخمزنني 

حلفظ احلبوب واملعّلبات. 

ا النظافة اأّوالاً واأخرياً

للطهاة  ال�ضخ�ضية  بالنظافة  ال�ضديد  الهتمام  يظهر 

ويعتمرون  موّحًدا  اأبي�س  ا  زيًّ يلتزمون  فرناهم  وم�ضاعديهم، 

مراحل  خمتلف  خالل  والقّفازات  الطبّية  والأقنعة  القّبعات 

الدورية  الطبية  للفحو�ضات  يخ�ضعون  ذل��ك  اإىل  الطهي. 

ُيعنى  كما  املع�ضكر.  م�ضتو�ضف  يف  اللقاحات  ويتلقون 

للمياه  واملكّثفة  املنا�ضبة  التحاليل  ب��اإج��راء  امل�ضتو�ضف 

امل�ضتخدمة يف الطبخ منًعا لأي تلّوث، وبر�س املبيدات يف اأق�ضام 

املطبخ ب�ضكل دوري. وقد مّت م�ضاعفة كمّية الر�س يف الآونة 

للح�ضرات  �ضمحت  التي  النفايات  اأزمة  بالتزامن مع  الأخرية 

وخطري.  كبري  ب�ضكل  بالتك��اثر  والق��وار�س  واجلراثيم 

املطب��خ،  اأق�ض��ام  على  م�ضتمّر  ب�ضك��ل  �ضباط  ويك�ضف 

اللح��وم  عل��ى  الك�ض��ف  بيط��ري  طبي��ب  يت��وىّل  بينم��ا 

والأ�ضم��اك والدواج��ن والبي���س.

»االأكل نف�ش« 

الطعام  لئ��ح��ة  ك��ان��ت  اأن  ���ض��ادف 

املع�ضكر كالآتي: برغل  زيارتنا  خالل 

اخل�ضار  �ضلطة من  اإىل  بالإ�ضافة  بدفني 

الرائحة  املو�ضم.  وفاكهة  امل�ضّكلة، 

ال�ضهية الآتية من غرفة الطهي دفعتنا 

اإىل التوّجه للطاهي الرقيب اأّول م�ضطفى 

ال�ضناوي، لن�ضاأله عن �ضّر طبخته. لكّنه 

اكتفى بالقول: »الأكل نف�س«.

129 العدد 366

ت�شنيف املطابخ يف اجلي�ش للعام 2014

- مطبخ مع�ضكر عرمان للتدريب الأول على �ضعيد 

اجلي�س وعلى �ضعيد منطقة ال�ضمال.

- مطبخ مقر عام منطقة البقاع- �ضغبني الأول على 

�ضعيد منطقة البقاع.

�ضعيد  على  الأول  اجل��وّي��ة  ب��ريوت  قاعدة  مطبخ   -

منطقة بريوت.

منطقة  �ضعيد  على  الأول  مرجعيون  موقع  مطبخ   -

اجلنوب.

منطقة  �ضعيد  على  الأول  املجوقل  الفوج  مطبخ   -

جبل لبنان.





جمزرة املطوق

حمطات 

وتاأمالت
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قبيل مو�سم هجرة الطيور، يتاأّهب ال�سيادون ا�ستعداًدا للنزال، 

اأو  الذخائر  طلقات  وت�سنيع  البنادق  تعّهد  يف  فينهمكون 

�سرتات  من  املختلفة،  ال�سيد  معّدات  وحت�سري  ابتياعها، 

وجربنديات وجعب و»�سناكل« وغريها، كما يتابعون بدّقة 

با�ستمرار  واأ�سدقائهم  اأقاربهم  من  وي�ستقون  الطق�س،  اأحوال 

ا  معلومات عن طالئع اأ�سراب الطيور القادمة اإىل لبنان، كمًّ

ونوًعا.

اتفق يف اأحد اأيام اخلريف خالل زيارتي �سديًقا يل يف منطقة 

وكان  ذروته،  يف  املطوق  طائر  مو�سم هجرة  اأن كان  البقاع، 

اأطفالهم  مع  يتوزعون  والهواة،  منهم  املحرتفون  ال�سيادون 

كخطوط النمل ذهاًبا واإياًبا ويف كّل اجتاه، فاأوقفت �سيارتي 

التي  ال�سارية  بع�س موقعات احلرب  اأر�سد  الطريق،  اإىل جانب 

دارت بينهم وبني طيور املطوق امل�سكينة الغبية.

اخلردق  بحمم  تغطي  وطراز  نوٍع  كّل  من  اأوتوماتية  بنادق 

�ساحة  يدخل  الطيور  �سرب  يكاد  فما  ال�سماء،  اأدمي  امللتهب 

الوغى، حتى ت�ستعجله طلقات املوت من كّل �سوب، فيتهاوى 

ودًما  بال�سماء متطر حلًما  وجريح، وكاأّن  معظمه بني ميٍت 

ا. وري�سً

اأو  يحاول ما تبقى من ال�سرب وهو قليل، ال�سعود اإىل الأعلى 

الفرار من تلك البقعة اجلهنمية، لكن �سرعان ما جتتذبه 

اآخرون  �سيادون  يتلقاه  اأو  الأ�سفل،  اإىل  الت�سجيل  اآلت  اأ�سوات 

بالنار يف �ساحات متوالية ل تنتهي. 

اأمكنة  حتديد  مهّمة  اإليهم  اأوكلت  فقد  الأطفال،  اأّم��ا 

يطلقون  طريدة،  كّل  �سقوط  مع  فرتاهم  وجمعها،  الطرائد 

اآبائهم  مبهارة  اعتزاًزا  والزغاريد،  ال�سيحات 

ال���س��ت��دراج  م���ن���اورات  يف 

واللتفاف والقن�س والقتل، ثم ي�سارعون اإثر ذلك اإىل التقاطها، 

ويف كثري من الأحيان يحظون بطرائد لي�ست من حّق اآبائهم، 

بعد اأن اختلط احلابل بالنابل ب�سبب ت�سابك النريان وتداخل 

احلدود.

تابعت م�سواري اإىل منزل �سديقي، حيث اأم�سيت يف �سيافته 

فاإذا  نف�سه،  الطريق  على  عائًدا  اأقفلت  ثم  �ساعات،  ب�سعة 

�سمات  وجوههم  وعلى  بالرحيل،  تهّم  ال�سيادين  بجموع 

الظفر والطماأنينة، كيف ل، وقد �سارت رفوف املطوق اأ�سالء 

كان  منها  جنا  وما  اأيديهم،  متناول  يف  اجلامد  اللحم  من 

يف  ن�سيبه  عن  البع�س  �ساألت  واإذا  والإهمال.  الرتف  قبيل  من 

ثالثمئة حّبة  واآخر:  مئتا حّبة،  اأحدهم:  اأجابك  اليوم،  هذا 

اأكرث  اأرقام ل  الأرواح يف ح�سابهم،  دواليك.. وكاأن  وهكذا 

ول اأقل.

انتهت املعركة بانت�سار القوّي املخادع على ال�سعيف الربيء، 

ودخان  والدم  الري�س  بقايا  �سراوتها،  ت�سهد على  تزال  ل  فيما 

ل  عميقة  و�سكينة  امل�ستخدمة،  الذخائر  وغالفات  البارود 

ت�سري فيها ن�سمة حياة واحدة.

عن  ترحل  التي  املهاجرة  الطيور  ماأ�ساة  ف�سول  اإح��دى  هذه 

�سحية  ليقع معظمها  ال�سقيع،  هرًبا من  الأ�سلية  مواطنها 

والأعمدة  ال�سحاب  بناطحات  وال�سطدام  الزراعية  املبيدات 

ال�ساهقة، ثم فري�سة �سهلة يف قب�سة بني الب�سر.

طور  يف  حتًما  هو  والباقي  منها،  عديدة  اأنواع  انقر�ست  لقد 

النقرا�س. ويبقى ال�سوؤال، هل �سيلجاأ اأهل 

ال�سيد حينذاك اإىل ا�سطياد وطاويط 

يف  واجل��راذي��ن  والأف��اع��ي  الليل 

لهوايتهم  ا  تكري�سً احلقول، 

ال���دم���وي���ة، وه���ل ب��ع��د ذل��ك 

�سيٍد  اإىل  نزقهم  �سيدفعهم 

من نوع اآخر!

جمزرة 

املطوق

بقلم:

 العميد دانيال احلداد





كمية  تخفي�س  يف  ي�ساهم  اأن  �سخ�س  لكل  ميكن 

منط  يحّددها  ب�سيطة  خطوات  خالل  من  املنتجة  النفايات 

حياته اليومية، مثاًل:

بدًل  ال�سندوي�سات  حلفظ  البال�ستيكية  الأوان  ا�ستعمال   •
من ا�ستهالك اأكيا�س النايلون ورميها يومًيا.

• ا�ستعمال اأكيا�س من القما�س للت�سّوق.
• ا�ستعمال املطرة التي يعاد تعبئتها مبياه ال�سرب بدًل من 

البال�ستيكية. القنان 

وال�سراب  الطعام  لتناول  الزجاجية  الأوان  ا�ستخدام   •
اأول  بع��د  ترمى  التي  البال�ستيكية  الأوان  ا�ستخدام  وجتّنب 

ا�ستعم��ال.

مل  اإذا  ب�سرعة  تف�سد  التي  الأطعمة  �سراء  يف  القت�ساد   •
ت�ستهلك خالل وقت ق�سري، لتاليف حتّولها اإىل نفايات.

• ا�ستعمال جهتي الورقة للكتابة. 

اإعداد:

با�سكال معّو�ض بومارون

حما�رضة
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فرز 

النفايات 

من امل�صدر 

يف الكلية 

احلربية

... وقريًبا 

يف جميع املراكز الع�سكرية

اآرليت لطيف  الدكتورة  األقت  الكلّية احلربّية،  يف قاعة املحا�سرات يف 

التدوير يف �سركة �سوكلني حما�سرة عن »اأهمية فرز  اإعادة  مديرة ق�سم 

وتالمذة  الكلّية  عديد  دفعتني  على  ح�سرها  امل�سدر«،  من  النفايات 

�سّباط ال�سنتني الثالثة والثانية.

بنبذة  املحا�سرة  ا�ستهلت 

عن تاريخ عمليات التخّل�س 

التاريخ،  عرب  النفايات  من 

اأوًل ترمى خارج  والتي كانت 

اأ�سوار املدن ثم بداأت عمليات 

اأّن  العلم  مع  واحلرق،  الطمر 

�سوى  اآنذاك مل حتِو  النفايات 

املواد الع�سوية. 

لطيف  الدكتورة  واأ���س��ارت 

بتنا  الوقت،  مرور  مع  اأنه  اإىل 

ثالث  اأم��ام  احلا�سر  يومنا  يف 

طرق للتخّل�س من النفايات: 

املحارق، الطمر والفرز.

وق�����د ظ���ه���رت امل���ح���ارق 

ت�سدر  تعد  مل  التي  احلديثة 

ا مع  انبعاثات �ساّمة، خ�سو�سً

لتنقية  تو�سع  التي  الفالتر 

عملية  من  املنبعثة  الغازات 

الحرتاق.

طريقة  ه��ن��اك  ك��ذل��ك 

ال��ط��م��ر ال�����س��ّح��ي ول��ي�����س 

الع�سوائي، الذي يهتّم بتح�سري 

ل�ستقبال  ومعاجلتها  الأر���س 

تو�سع  ح��ي��ث  ال��ن��ف��اي��ات، 

ت�سّرب  متنع  خا�سة  طبقات 

اأو  املياه اجلوفية،  اإىل  ال�سوائل 

يف  الغازية  النبعاثات  تطاير 

النفايات  تخّمر  نتيجة  اجلو 

مع مرور الوقت.

فهي  الثالثة،  الطريقة  اأم��ا 

املنزل،  اأي يف  امل�سدر  الفرز من 

ال��ن��ف��اي��ات  ك��م��ّي��ات  لأّن 

كذلك  م�ستمّر،  ت��زاي��د  يف 

اأنواعها وم�سادرها. 

اليوم،  لبنان  الواقع يف  وعن 

لفتت املحا�سرة اإىل اأن كمية 

النفايات يف العام 2009 كانت 

تبلغ 1.94 مليون طن �سنوًيا، 

اأما يف العام املا�سي فقد بلغت 

وب�سبب  ط���ن.  م��ل��ي��ون   2.5

احلا�سلة  وامل�سكلة  الإهمال 

بات حجم اخلطر  اأ�سهر  منذ 

اأكرب.

لطيف  الدكتورة  وذّك��رت 

اأن  اأّك���دت  التي  بالأبحاث 

حتّلل  دون  من  يبقى  الزجاج 

واأن  كما  ج��ًدا،  طويلة  مل��دة 

ليتحّلل  يلزمه  البال�ستيك 

400 �سنة والألومنيوم 200 �سنة، 

ي�سّكل  الفرز  ف��اإّن  وبالتايل 

�سرورة ق�سوى، وخطوة لت�سهيل 

اإعادة التدوير.

فنفايات املنزل تتكّون من 

الع�سوية  النفايات  من   %60

اإىل  حتويلها  ميكن  التي 

�سماد، و12% من البال�ستيك، 

من  و%3  الكرتون،  من  و%9 

 %85 اأن  يعني  م��ا  امل��ع��ادن، 

اإعادة  ميكن  النفايات  من 

تدويرها.

اأنه  اإىل  املحا�ِسرة  واأ���س��ارت 

اجلي�س،  مع  التعاون  اإطار  يف 

م�ستوعبات  ن�سر  يتم  �سوف 

الكلّية  يف   Red & Blue
ال��ورق  و�سع  ليتم  احلربية، 

ما  )دف��ات��ر، كتب، ج��رائ��د، 

ع���دا امل���ح���ارم( وال��ك��رت��ون 

)علب البي�س، علب احلليب 

اأم��ا  الأزرق،  يف  ال�����س��ائ��ل...( 

واملعادن  والزجاج  البال�ستيك 

معّلبات(  مفاتيح،  )قنان، 

الأح��م��ر.  امل�ستوعب  ف��ف��ي 

البداية  ه��ي  اخل��ط��وة  وه���ذه 

ه��ذه  ن�سر  �سيعقبها  ال��ت��ي 

امل�ستوعبات يف جميع املراكز 

اجلي�س  ليكون  الع�سكرية، 

نواة عملية لن�سر الوعي حول 

اأهمية فرز النفايات. ال لتجميع النفايات 
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من  اأكرث  انق�ساء  بعد 

اإقامة  على  اأ�سهر  اأربعة 

�سوارعنا  يف  النفايات 

تكرب  ب��ي��وت��ن��ا،  وب���ني 

ي  تف�سّ من  الهواج�ض 

االأم���را����ض واالأوب��ئ��ة 

التلّوث.  عن  الناجمة 

ق�سدت  »اجل��ي�����ض« 

عطوي  روال  الدكتورة 

)اخت�سا�سّية يف االأمرا�ض 

وااللتهابات  اجلرثومية 

الع�سكري  امل�ست�سفى  يف 

للحديث  امل��رك��زي(، 

نتيجة  القائم  عن اخلطر 

طرق  وع��ن  امل�سكلة، 

من  حت��ّد  التي  الوقاية 

بانتظار  االأمرا�ض،  ي  تف�سّ

تعود  الذي  النهائي  احلّل 

لل�سلطة  فيه  امل�سوؤولية 

احلاكمة دون �سواها.

املخاطر كبرية

بطريقة  النفايات  لنت�سار  اأّن  اأح��د  على  خافًيا  لي�س 

البيئة،  وعلى  العامة  ال�سّحة  على  كبرية  خماطر  ع�سوائية، 

اإلينا، وعملية طمر  تقول الدكتورة عطوي يف بداية حديثها 

غاية  يف  اآف��ة  ذاتها  بحّد  هي  معاجلتها،  دون  من  القمامة 

تتخّمر  التي  الع�سوّية  فاملواد  تلّوث.  من  ت�سّببه  ملا  اخلطورة 

البكترييا  فيها  تتفاعل  �ساّمة  مواد  اإىل  تتحّول  الوقت  مع 

وتنمو وتتكاثر، كما اأّن حرقها وا�ستن�ساق روائحها يوؤّدي مع 

الوقت اإىل اأمرا�س �سرطانية خطرية ومميتة.

التعّر�س املبا�سر لها  النفايات تتنّوع من طرق  وخطورة هذه 

التعّر�س  اإىل  منها،  املنبعثة  الروائح  وا�ستن�ساق  مل�سها  عرب  اأي 

منها  القادمة  والقوار�س  احل�سرات  خالل  من  مبا�سر  الغري 

الأمرا�س  فاإّن  وبالتايل  املك�سوف...  واإىل طعامنا  منازلنا  اإىل 

وغري جرثومية،  ومتنّوعة: جرثومية،  ت�سيبنا عديدة  قد  التي 

اآنية ن�سكو فوًرا من اأعرا�سها، واأخرى قد ُن�ساب بها ولكن 

ويغدو  مزمنة  ت�سبح  وقد  مّدة،  بعد  اإّل  اأعرا�سها  من  نعان  ل 

عالجها �سعًبا.

التي  الطويلة  اجلرثومية  الأمرا�س  لئحة  عن  احلديث  قبل 

قد ُن�ساب بها من جّراء انت�سار النفايات يف �سوارعنا، عّددت 

ت�سمل  والتي  اجلرثومية  غري  الأمرا�س  اأبرز  عطوي  الدكتورة 

واإذا  العيَنني.  �س  وحت�سّ جلدي  رئوي،  اأنواعه:  على  �س  التح�سّ

�سحيح،  ب�سكل  معاجلتها  تتّم  ومل  الأمرا�س  هذه  تفاقمت 

يزيد ذلك من خطورة حتّولها اإىل �سرطانيات.

االأمرا�ض اجلرثومية

البكترييات،  فئات:  ع��ّدة  يف  اجلرثومية  الأم��را���س  تقع 

والطفيليات. الفريو�سات 

نبداأ مع البكترييات، فت�سرح الدكتورة عطوي:

الرئَتني  اأو  الأمعاء،  اإّما يف  التهابات حاّدة  البكترييا  ت�سّبب 

اأب��رزه��ا:  جراثيم  عن  ناجمة  وه��ي  والعيَنني،  اجللد  يف  اأو 

»ال�سيدومونا�س«،  »ال�سيغال«،  »الربوتيو�س«،  »ال�ساملونيال«، 

والع�سيات القولونية... ن�ساب بها عند تناول بع�س املاأكولت 

اأو عرب �سرب مياه ملّوثة، وتنتقل  الفا�سدة  كاللحوم واخل�سار 

الرباز  )بوا�سطة  النظافة  قواعد  التزام  عدم  ب�سبب  عدواها 

ا يف نقل العدوى. اأبرز اأعرا�س  والبول( كما ي�سهم الذباب اأي�سً

هذه البكترييات، ارتفاع تدريجي يف احلرارة، واأمل يف البطن 

اأزمــة 

النفايات

خماطر وهواج�ض، فما العمل؟



واإ�سهال حاد وقيء، قد تدوم الأعرا�س 

ملّدة تراوح بني يوَمني وخم�سة اأيام.

اأّم������ا ال���ف���ريو����س���ات ف���اأب���رزه���ا: 

»اأن��ت��ريوف��ريو���س« و»اأدي��ن��وف��ريو���س«، 

تنتقل  غّدية  حّمة  عن  عبارة  وهي 

بالعط�س  ال��رذاذ  عرب  اأو  اللم�س  عرب 

الأط��ف��ال.  ب��ني  �سّيما  ل  وال�سعال 

اأعرا�سها اآلم يف احلنجرة و�سعال حاّد 

وهناك  مرتفعة.  بحرارة  م�سحوب 

ا الروتافريو�س وهو اإ�سهال حاّد قد  اأي�سً

املياه،  من  اجل�سم  جفاف  اإىل  يوؤّدي 

نقم  مل  اإذا  �سهاًل  يكون  انتقاله 

املري�س  ملحيط  املتكّرر  بالتعقيم 

وحتى عزله يف احلالت الق�سوى.

ت�سيب  ما  غالًبا  التي  الطفيليات 

اخل�سار  تناول  طريق  عن  الأم��ع��اء 

واللحوم النيئة اأو �سرب املياه امللّوثة، 

حاّدة  ب��اآلم  تبداأ  اأعرا�س  اإىل  ت��وؤّدي 

اأبرز  متكّرر.  باإ�سهال  م�سحوب  معوي(  )مغ�س  البطن  يف 

و»اجليارديا  هي�ستوليتيكا«  ال�»اأنتاميبا  الطفيليات  هذه 

املعوية«.

ما العمل؟

ا�ست�سارة  فاإّن  الأمرا�س،  هذه  باأحد  بالإ�سابة  ال�سّك  عند 

اأن  يجب  والعالج  عطوي،  الدكتورة  ت�سري  �سرورية،  الطبيب 

يكون فورًيا، ل �سّيما اإذا كان املري�س يعان حرارة مرتفعة، 

ال�سوائل  تناول  من  الإكثار  يجب  ا  حادًّ الإ�سهال  كان  واإذا 

املر�سية،  احلالة  تفاقم  حال  يف  اأّما  اجل�سم.  جفاف  لتجّنب 

واأحياًنا   ،Antibiotics احليوّية  امل�سادات  اإىل  اللجوء  فيتّم 

وعزل  امل�ست�سفى  داخل  العالج  اإعطاء  اإىل  الطبيب  ُي�سطر  قد 

املري�س اإذا احتاج الأمر.

وهنا حتّدثت الدكتورة عن خطورة مر�س الطاعون املميت 

تنقله  وال��ذي  ه��ذا،  يومنا  حتى  لقاح  ول  له  ع��الج  ل  وال��ذي 

القوار�س القادمة من القمامة.

ال�سخ�سية الوقاية 

الن�سائح  عطوي  الدكتورة  تقّدم  امل�سكلة،  حّل  بانتظار 

الآتية:

النفايات،  انت�سار  باأماكن  املبا�سر  الحتكاك  جتّنب   -

وجتّنب التعّر�س لأّي اآلة حادة ملّوثة، ومنع الأطفال من اللهو 

بالقرب منها.

من  للحّد  امل��ب��ي��دات  ر���سّ  على  البلدي��ات  مواظب��ة   -

النفاي��ات  على  الكل���س  ور���سّ  وال��قوار�س،  احل�سرات 

امل��واّد  تفاع��ل  عملّي��ة  من  للح��ّد 

فيه��ا. الكيميائي��ة 

امل��ن��ازل،  يف  ال��ن��واف��ذ  فتح  ع��دم   -

الذباب  ملنع  الأطعمة  ك�سف  وعدم 

وال�سرا�سري من القرتاب منها.

حت�سري  قبل  جّيًدا  الأي��دي  غ�سل   -

الطعام وبعده، وقبل تناوله وبعده.

نظافة  م��ن  ال��دائ��م  ال��ت��اأّك��د   -

التي  والأطعمة  ن�سربها،  التي  املياه 

من  خلّوها  من  والتاأّكد  نتناولها 

التلّوث اجلرثومي.

جّيًدا،  والفاكهة  اخل�سار  غ�سل   -

واملحاليل  امل��ط��ّه��رات  وا�ستعمال 

املعقمة اأو الطرق التقليدية كاخلّل 

وامللح...

ال���ت���اأّك���د م���ن ن��ظ��اف��ة امل��ي��اه   -

لتجّنب  بالكلور،  الدورّي  وتعقيمها 

�س اجللدي. التح�سّ

ا  خ�سو�سً نيئة  ماأكولت  اأي  تناول  عدم  على  احلر�س   -

الأكل  لأوان  �سخ�س  من  اأك��رث  ا�ستخدام  وع��دم  اللحوم، 

وال�سرب.

تناول  م��ن  اخل��ت��ام،  يف  عطوي  ال��دك��ت��ورة  ح���ّذرت  كما 

ل  موثوقة  غري  اأماكن  يف  اأو  ال�سوارع،  يف  املباعة  املاأكولت 

تلتزم معايري النظافة وال�سحة.

137 العدد 366







جي�ش العلم 

والثقافة

العدد 140366

 جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة   جي�ش العلم والثقافة 

اإجازة 

يف العلوم 

ال�سيا�سية 

واالإدارية 

للنقيب 

�سامي اأنطون

اإجازة 

يف اإدارة 

املوؤ�س�سات

التابعة لكّلية 

التكنولوجيا

للجندي 

خ�سر عي�سى

بكالوريو�ض 

يف تقنية 

املعلومات 

واحلو�سبة 

للمالزم 

حممد - علي 

عوايل

اإجازة فّنية 

يف البناء 

واالأ�سغال 

العامة

للمجّند 

املمّددة

خدماته 

اأ�سامة عقل

مع�سكر  من  اأنطون  نعيم  �سامي  النقيب  حاز 

ال�سيا�سية  العلوم  يف  اإج���ازة  للتدريب،  ع��رم��ان 

ال�سيا�سية  والعلوم  احلقوق  كّلية  من  والإداري���ة، 

والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

ال�سمال،  منطقة  من  عي�سى  خ�سر  اجلندي  حاز 

لكّلية  ال��ت��اب��ع��ة  امل��وؤ���س�����س��ات  ادارة  يف  اإج�����ازة 

والعلوم  التكنولوجيا  جامعة  من  التكنولوجيا، 

التطبيقية اللبنانية الفرن�سية.

امل�ساة  ل��واء  ع��وايل من  - علي  امل��الزم حممد  نال 

تقنية  برنامج  يف  البكالوريو�س  درج��ة  ال�سابع، 

تكنولوجيا  �س  )تخ�سّ واحل��و���س��ب��ة  امل��ع��ل��وم��ات 

العربية  اجلامعة  من  جيد،  بتقدير  املعلومات( 

املفتوحة.

نال املجّند املمّددة خدماته اأ�سامة حممد عقل من 

لواء الدعم، اإجازة فّنية يف قيادة تنفيذ اأ�سغال البناء 

والأ�سغال العامة، من املديرية العامة للتعليم املهني 

والتقني.







اأَوت�ساألون عن موطني،

حر، عن موطن ال�سّ

عن اأرزتي التي خلدت يف حمى الّدهر.

اأَوت�ساألون عن علمي، 

عن املجد، عن الكرامة،

عن اجلي�س الأغّر.

عن اجلباه املعقودة براية العّز،

مر. عن اخلدود ال�سّ

عن منابت العطر،

عن مهابط الفجر،

م�س احلاملة يف الع�سر، عن ال�سّ

عن النجوم املختالة عند الّظهر.

اأت�ساألون عن براعم الّلوز،

نوبر، عن اأكواز ال�سّ

عن ب�ساتني الّزيتون،

عن م�ساكن احلور،

عن بيادر القمح و�سطاآن امللح،

م�سم عن كعكة ال�سّ

عرت، ال�سّ ومناقي�س 

كر، عن عرائ�س ال�سّ

عن اأرغفة الّتّنور واملرقوق املحّمر.

عن ح�سارة، عن منارة،

عر، عن حمّبة الآخر... عن ماآثر ال�سّ

حة بخ�سرة موطني، تلك املحا�سن مو�سّ

در، تلك الّن�سائم بل�سم ال�سّ

تلك اجلمالت عربون الّطهر،

حر، فقد اقتحم العلّي عامل ال�سّ

خر... وحفر ا�سم لبنان يف قلب ال�سّ

�صيفنا والقلم

رايتنا لن تنحني

حر موطن ال�سّ

ع الثكنة بّدي عود

اال�ستقالل
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عانى لبنان منذ اآلف ال�سنني ومل يزل، ب�سبب غزوات الربابرة والتتار، وجحافل الغرباء 

واملرتزقة، واأطماع احلاقدين والغا�سبني.

فمنذ القدم وعلى مّر الأجيال، عانى اأباوؤنا واأجدادنا جميع اأنواع الظلم وال�ستبداد. 

ال�سيف،  بحد  قتلوا  امل�سانق،  اأعمدة  على  عّلقوا  ذبحوا،  جلدوا،  �سّردوا،  ا�سطهدوا، 

عن  فداًء  واأرواحهم  دماءهم  وهبوا  معتٍد،  اأو  غاٍز  لأي  روؤو�سهم  يحنوا  ومل  ا�ست�سهدوا 

الأرز وخلود جبال  اأطيافهم خالدة خلود  وطنهم. �سقط �سهداء كرث، رحلوا لكّن 

لبنان ال�ساخمة.

رحلوا ليبقى وطن الأرز، وطن العّزة والكرامة، وطن ال�سموخ والعنفوان، وطن الرجولة 

احلالكة.  الظلمات  و�سط  ومن�سي  ال�سعلة  نحمل  ت�ستمر:  امل�سرية  هي  وها  والإباء. 

امل�سعل،  حمل  لن�ستحق  نرتقي  بالت�سحية  الظلمات،  ننري  ويقظتها  العيون  ب�سهر 

وباملناقبية نتم�سك لرنفع الراية، راية وطننا التي لن تنحني اأمام طامٍع اأو معتٍد...

العميد الركن

ع�سام مغبغب

اأجمد حرب

ثانوية ال�صيدة للراهبات 

الأنطونيات- النبطية

ال�صف الثاين ثانوي

واخلطبا عر  ال�سّ نلقي  عيدك  ي��وم  يف 

ومن����الأ ال���ّرح���ب م��و���س��ي��ق��ى م��ع��ن��دل��ًة

فرقتنا اأ���س��ب��اب  اأدي��ان��ن��ا  ق����ال:  م��ن 

رنا ب�سّ ب��الإجن��ي��ل  م���رمي  ب��ن  عي�سى 

وحم���م���د ج�����اء ب����ال����ق����راآن ي��ر���س��دن��ا

ل��ب��ن��ان ����س���ّم ر����س���الت ال�����س��م��اء به

خدمت باجلي�س اأكرث من ثالثة عقود

ع��ود ب���ّدي  �سليمان  اأب���و  ثكنة  وع���ا 

ال���ع���ام ع���ا ط���ول احل���دود ال��ن��ف��ري  دق 

يا جي�س �سامد متلك اأنا بحب ال�سمود

تذود عنها  بت�ستحق  جي�س  يا  ب��الدك 

ون���رف���ع ال���ّزي���ن���ة ال���غ���ّن���اء وال��ّن�����س��ب��ا

�سخبا امل��ن��ى  م��ه��رج��ان��ات  يف  ت��زي��د 

ف��ق��د جت���ّن���ى ع��ل��ى اأدي���ان���ن���ا ك��ذب��ا

���الم اأب���ا �����ا وال�������سّ ف��ك��ان ل��ل��ح��ب اأمًّ

والّن�سبا ال��ع��رق  ���س��ّوى  ال��ع��دال��ة،  اأر���س��ى 

وال��ك��ت��ب��ا... الأدي����ان  جتمع  ب��اق��ة  يف 

بتطّوع ال��ي��وم،  بيقبلون  ك��ان  واإن 

اإج��م��ع ت��ف��رق��وا  وال��ل��ي  امل��و���س��ي��ق��ى  مّل 

ومن�������س���ي ����س���وى ت��ال��ن�����س��ر ن�����س��ن��ع

ي�سمع احِلدا  �سوت  ناطر  �سعب  خلفك 

اأروع ر����س���م  وم�����ا  ر����س���م���ه���ا  رّب������ي 

ندى نعمة بّجاين

املوؤهل اأول املتقاعد ف�سل الله اأبو ابراهيم



االفتتاح واملحا�سرات

اف��ت��ت��ح اأع���م���ال ال���ور����س���ة ال�����س��ي��د 

ال�سوؤون  وزي��ر  م�ست�سار  كرامة  فهمي 

فيها  اأّك���د  بكلمة  الجتماعية، 

�سلعة  اأ���س��ب��ح��ت  ال��ط��ف��ل  ح��ق��وق  اأّن 

امل�ساهدين  وا�ستجالب  لال�ستقطاب 

اأدنى تفكري مبا  دون  والإعالنات، من 

ندّمر اأو ننتهك،  وثمن تلك اخلروقات 

و�سمعته،  وم�ستقبله  الطفل  حياة  هي 

واأحياًنا حرمة موته. واأ�ساف: اإّن القوانني 

اأعيننا  ن�سب  نبقي  اأن  وعلينا  وا�سحة، 

ورفع  الف�سلى   الطفل  م�سلحة  قاعدة 

راية حمايته... 

اإميان  الأ�ستاذة  اأو�سحت  جهتها،  من 

الطفولة  اإعالم  اإدارة  مديرة  الدين،  بهى 

والتنمية،  للطفولة  العربي  املجل�س  يف 

الور�س  من  �سل�سلة  عقد  قد  املجل�س  اأّن 

وُتعّد  دولة عربية،   11 الإعالميني يف  مع 

هذه الور�سة املحطة الثانية ع�سر و�سمن 

جديدة  خطوة  ا  اأي�سً وهي  الور�س،  �سل�سة 

امل�سرتك  ال��ع��رب��ي  العمل  تعزيز  نحو 

الأداء  يف  مهنية  قيم  اإر���س��اء  اأج��ل  من 

ثقافة  لن�سر  وتعزيًزا  تطبيًقا  الإعالمي، 

حقوق الأطفال. 

الور�سة،  اأعمال  الأول من  اليوم  ت�سّمن 

الغفار  الدكتور عادل عبد  ا قّدمه  عر�سً

اأ�ستاذ الإعالم يف جامعة القاهرة وعميد 

�سويف   بني  جامعة  يف  الإع��الم  كلية 

الإع��الم  ملعاجلة  املهنية  املبادئ  ح��ول 

العربي ق�سايا حقوق الطفل، من خالل 

التي  املهنية  للخروقات  مناذج  تطبيق 

وكيفية  العربي،  الإع���الم  ميار�سها 

يف  ي�سهم  مب��ا  امل��ب��ادئ  تلك  تطبيق 

الو�سول اإىل اإعالم �سديق للطفولة ...

اليوم الثاين

دور  الور�سة  تناولت  ال��ث��ان،  ال��ي��وم  يف 

الإعالم يف التاأييد واملنا�سرة لق�سايا حقوق 

للدكتور  حما�سرة  خ��الل  من  الطفل 

الإع��الم  كلية  عميد  �سدقة  ج��ورج 

اجل����ام����ع����ة  يف 

ال���ل���ب���ن���ان���ي���ة، 

���س��ّدد على  ال���ذي 

ال��و���س��ائ��ط  دور 

الإع����الم����ي����ة يف 

والتاأثري  التغيري 

على الراأي العام.

ك��م��ا ت��ن��اول��ت 

�سناعة  ال��ور���س��ة، 

مناه�س  عام  راأي 

حقوق  لنتهاك 

ال������ط������ف������ل يف 

اأ�ستاذ  للدكتور حممود طربيه  حما�سرة 

اإ�سافة  اللبنانية،  اجلامعة  يف  الإع��الم 

اإىل واقع الطفولة اللبنانية والإعالم مع 

الإعالمي  ب�سام اأبو زيد، وحماية حقوق 

قا�سي  مع  الإع��الم  يف  قانونًيا  الطفل 

الأ�ستاذ  البقاع  يف  الأح��داث  حمكمة 

حممد �سالم .

مبادئ وتو�سيات

برعاية  عقد  �سحفي  موؤمتر  يف 

ك��ل م��ن م��ع��ايل وزي���ر الإع���الم رم��زي 

ر�سيد  الجتماعية  ال�سوؤون  ووزير  جريج، 

ح�سن  الدكتور  ومب�ساركة  درب��ا���س، 

العربي  املجل�س  ع��ام  اأم��ني  البيالوي 

للطفولة والتنمية، وامل�ست�سار اأول اإينا�س 

مكاوي مدير اإدارة املراأة والأ�سرة والطفولة 

الإعالن  مّت  العربية،  ال��دول  جامعة  يف 

الإع��الم  ملعاجلة  املهنية  »املبادئ  عن 

ق�سايا حقوق الطفل العربي«، وهي: 

املبادئ  واللتزام يف ما يخ�ّس  التوافق   -

واملعايري املهنية ملعاجلة الإعالم لق�سايا 

حقوق الطفل.

- ت�سكيل �سبكة الإعالميني اأ�سدقاء 

ال�سبكة  من  ج��زًءا  لتكون  الطفولة، 

العربية لإعالم �سديق للطفولة.

اكت�ساف  جت��اه  امل�سوؤولية  حتّمل   -

ورع���اي���ة وت��ن��م��ي��ة م��واه��ب الأط��ف��ال 

اآمالهم  حتقيق  يعزز  مبا  واإبداعاتهم، 

واأحالمهم يف امل�ستقبل. 

نا�ش وحقوق

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي
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وزارة  يف  للطفولة  االأعلى  املجل�ض  نّظم 

مع  بال�سراكة  اللبنانية  االجتماعية  ال�سوؤون 

اإدارة املراأة واالأ�سرة والطفولة  يف جامعة الدول 

وبرنامج  للطفولة،   العربي  واملجل�ض  العربية، 

اخلليج العربي للتنمية »اجفند«،  ور�سة عمل 

لالإعالميني بعنوان »اإعالم �سديق للطفولة«،  

�سارك فيها اأكرث من 20 اإعالمي من خمتلف 

فندق  يف  وذلك  اللبنانية،  االإع��الم  و�سائل 

كوزموبوليتان- �سن الفيل.

ور�سة عمل بعنوان 

»اإعالم �سديق للطفولة« 

يف بريوت واإعالن 

�سل�سلة من التو�سيات
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يف  اأنف�سهم  الأطفال  م�ساركة  دعم   -

املقّدمة  الإعالمية  الربامج  وبث  اإعداد 

لهم، اأو يف الق�سايا التي تخ�ّس حقوقهم، 

واإتاحة الفر�سة املنا�سبة لهم مبا ي�سمن 

تعزيز مبداأ امل�ساركة.

مكثفة،  اإعالمية  حمالت  تبّني   -

با�ستخدام  الطفولة  بق�سايا  للتعريف 

املرئية  الإع��الم��ي��ة:  الو�سائل  جميع 

وامل�سموعة واملقروءة والإلكرتونية ومواقع 

التوا�سل الجتماعي. والعمل على وقف 

املواد الإعالمية امل�سيئة لالأطفال �سحايا 

القت�سادي  وال�ستغالل  والإ�ساءة  العنف 

على  املن�سورة  تلك  ا  خ�سو�سً وال�سيا�سي، 

وال��درام��ا  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

والربامج.

كما خل�ست اإىل التو�سيات الآتية:

• تفعيل ومراجعة القوانني ذات ال�سلة 

الد�ساتري  م��ع  ومواءمتها  بالطفولة، 

كما  الطفل،  حلقوق  الدولية  واملعايري 

الطفل  حقوق  اإتفاقية  عليها  ت  ن�سّ

والتفاقيات الأخرى الداعمة لها. 

و�سع  املعنّية  اجلهات  من  الطلب   •
منظومة متكاملة من اأجل الو�سول اإىل 

»عدالة �سديقة لالأطفال« ت�سمن توفري 

واإجتماعًيا  ونف�سًيا  قانونًيا  احلماية، 

واإعالمًيا، مع  ما ي�ستلزم ذلك من دعم 

ميزانيات  يف  ينعك�س  اأن  يجب  مادي 

مالّية �سديقة لالأطفال يف الدول العربية. 

�سيا�سة  و�سع  اأهمّية  على  التاأكيد   •
حقوق  ق�سايا  جت��اه  م��وّح��دة  اإعالمية 

حقوقية  تنموية  مقاربة  وفق  الطفل، 

التعامل  اأخالقيات  »�سرعة  بنود  ُتراعي 

الإعالمي مع الطفل«. 

الطفل  حقوق  اإدم���اج  اإىل  ال��دع��وة   •
�سمن  وحمايته، 

التعليم  مناهج 

ال��ع��ام وم��ق��ررات 

ومعاهد  كّليات 

واإن�ساء  الإع���الم، 

�سة  متخ�سّ اأق�سام 

الطفل  اإع���الم  يف 

يف اجلامعات. 

اله���ت���م���ام   •
ب�����ال�����رتب�����ي�����ة 

بني  الإع���الم���ي���ة 

الأط��ف��ال والأ���س��ر، 

وذوي العالقة بتن�سئة الطفل، مبا ي�سهم 

مع  ال��واع��ي  التعامل  على  ال��ق��درة  يف 

الإلكرتون،  الإعالم  ا  خ�سو�سً الإعالم 

وتفادي  ال�سليمة  الرتبية  يف  ت�سّب  كي 

ال�ستخدامات امل�سيئة وال�سارة. 

بني  ال�سراكة  تعزيز  على  العمل   •
والجتماعية  الإع��الم��ي��ة  املوؤ�س�سات 

يف جم���الت ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ول��ة و���س��ون 

حقوقه��ا. 

العمل  ور����س  ع��ق��د  يف  ال���س��ت��م��رار   •
التدريبية  والدورات  النقا�سية  واحللقات 

الوطني  امل�ستوى  على  ل��الإع��الم��ي��ني 

ثقافة  تعزيز  يف  ي�سهم  مبا  والإقليمي، 

جلنة  لتو�سيات  تنفيًذا  الطفل،  حقوق 

الطفولة يف جامعة الدول العربية.

• تفعيل اإيجابية الراأي العام يف تقييم 
و�سائل  يف  املقّدمة  الإعالمية  امل�سامني 

على  وت�سجيعه  املختلفة،  الإع����الم 

الإعالم  و�سائل  مع  والتفاعل  التوا�سل 

من اأجل تر�سيد الأداء املهني لالإعالم يف 

التعامل مع ق�سايا الأطفال.

الإعالمية  العربية  �سات  املوؤ�سّ دعوة   •
املتعّلقة  الإنتاجات  تبادل  اإىل  والثقافية 

بالطفولة، وتعزيز العمل العربي امل�سرتك 

يف ما بينها.

اإىل  ة بالإعالم  • دعوة املجال�س املخت�سّ
تفعيل دورها يف عملية الر�سد واملحا�سبة 

ق�سايا  م��ن  املهنية  اخل��روق��ات  جت��اه 

الطفولة.







طفولة

اإعداد: ماري الأ�شقر

اخت�شا�شية يف علم النف�س
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ومن  الأطفال.  حياة  يف  وا�شعة  م�شاحات  احللم  ي�شغل 

نويل«،  »بابا  يج�شده  الذي  امليالد  حلم  رمبا،  الأحالم  اأجمل 

ال�شاحك، الكرمي. لكن من قال اأن الكبار ل يحلمون؟

�شخ�شية الأب املثايل

نويل«  »ب��اب��ا  يف  النف�س  علم  ي��ح��ّدد 

فهو  وموا�صفاته.  املثايل  الأب  �صخ�صية 

للأطفال مبثابة والدهم، يعطيهم كل 

ما يريدون ومن دون �صرط اأو مقابل. وعند 

غياب الأب، اأو تاأّخره يف توفري ما يحتاج 

باحللم،  التعّلق  يقوى  الأطفال،  اإليه 

الأب  الأح���م���ر«  »ال��رج��ل  وي�صبح 

ويحزنون  بلهفة  ينتظرونه  العظيم، 

لغيابه.

حقيبة الأحالم

ميلد  العطاء،  ميلد  الفرح،  ميلد 

فيه  يتجدد  موعد  امل�صيح،  ي�صوع 

ا احللم. انتظار حتت  الإميان، واأي�صً

من  الو�صادة...  حتت  واماٍن  ال�صجرة 

ع��ا���س احل��ل��م وك��ر م��ع��ه، تخطى 

واطمئنان،  راحة  يف  الغام�صة  هالته 

ًدا  جم�صّ نف�صه  يف  احللم  جمال  وبقي 

يف هدايا يقّدمها اإىل اأولده، واأ�صحابه 

وانك�صر  قلبه  جرح  ومن  واأق��ارب��ه. 

هنا  بديل  عن  يبحث  راح  حلمه، 

الأحلم. فيتذكر،  وهناك، يف حقيبة 

فيها  عنه  تخّلى  ليلة  ع��ج��وًزا،  حتى 

ينتظر،  وت��رك�����ه  ن��وي��������ل«  »ب��اب��ا 

وينتظر...

�شيء من الفرح

كثريون عا�صوا هذه التجربة، ويف اأيامنا 

عدًدا  يزدادون  لختبارها  املر�صحون  هذه 

مكان.  كل  يف  املتمددة  املاآ�صي  بفعل 

ما  اخلري  جذوة  اأّن  احلظ  حل�صن  لكن 

النفو�س،  من  الكثري  يف  ت�صتعل  زال��ت 

لتمّد من افتقدوا الأب والأمان ب�صيء من 

احللم والفرح.

خلفه يختبىء حب وعطاء

من  واحدة  فتلك  الأطفال،  يحلم  اأن 

كما  متاًما  لهم،  الأ�صا�صية  احلاجات 

لهم  فلنرتك  واحل��ّب...  والغذاء  اللعب 

ينتظروا  واأن  يحلموا،  اأن  يجب  احللم، 

هذا  ياأتي  اأن  ا  اأي�صً ويجب  نويل«،  »بابا 

�صوف  ف�صيًئا  �صيًئا  ن��وي��ل«.  ال���»ب��اب��ا 

يكرون، و�صوف تكر اأ�صئلتهم و�صوف 

التي يختبىء  ال�صخ�صية  اأن هذه  يعرفون 

ج���زًءا  ك��ان��ت  وح���ب  ع��ط��اء  خلفها 

�صوف  لكنهم  اللذيذة.  الأح��لم  من 

زرع  ع��دة  مزودين  احلياة  يف  ي�صتمرون 

احللم يف نفو�س اأطفال اآتني.

»بابا نويل« 

حلم يجب األاّ ينك�شر
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العربي PayPal للم�شتهلك 
اأطلقت �صركة PayPal الن�صخة العربية من 

العملء  خدمة  يوّفر  ما  الإلكرتوين،  موقعها 

اأو�صع  جمموعة  رب��ط  ويتيح  العربية،  باللغة 

ال�صرق  الإلكرتونية يف  التجارة  من م�صتخدمي 

الأو�صط و�صمال اأفريقيا بال�صوق العاملية. 

للتجارة  م��وق��ع  ه��و   PayPal اأن  وامل��ع��روف 

املال  بتحويل  للم�صتخدم  ي�صمح  الإلكرتونّية 

عناوين  اإىل  الإلكرتوين  والريد  الإنرتنت  عر 

اإلكرتوين.  ح�صاب  اإىل  حتويله  اأو  خمتلفة، 

 PayPal اإىل  الدخول  ت�صجيل  العرب من خلل  امل�صتخدمني  املوقع ملليني  و�صيتيح 

معرفة معلومات اأدق عن املنتجات واخلدمات وامل�صتهلكني يف جميع اأنحاء العامل، 

وبالتايل التوا�صل معهم، وال�صتفادة من الت�صال بال�صوق العاملية.

الأو�صط  ال�صرق  منطقة  يف  للنمو  هائلة  اإمكانات    PayPal ل�  اأن  املحّللون  ويرى 

الأخرية وهي  ال�صنوات  اأفريقيا، حيث �صهدت اخلدمة قفزة ملحوظة خلل  و�صمال 

موجودة حالًيا يف اإثني ع�صر بلًدا.

على  ن�صط  م�صتخدم  مليون   173 من  اأكرث  متتلك   PayPal �صركة  اأن  يذكر 

ال�صعيد العاملي، ويقع مقّرها يف �صان خو�صيه يف ولية كاليفورنيا.

اإعداد:

رميا �شليم �شوميط

خدمات 

دوت كوم

العدد 152366

درو�س يف الربجمة

www.codecademy.com
يف  ��ا  درو���صً ي��ق��ّدم   تعليمي،  موقع 

املواقع  واإن�صاء  الكمبيوتر  برجمة 

تفاعلية  بطريقة  الإل��ك��رتون��ّي��ة، 

روب��ي،  لّغات  تعليم  ت�صمل  �صهلة 

بالإ�صافة  وجافا�صكربت  وبايثون، 

.CSSو HTML  اإىل

م الر�شم تعلاّ

www.drawspace.com
تعّلم الر�صم على اأيدي اأمهر الفنانني 

يعر�صون  الذين  العامل،  يف  والر�صامني 

من  جمموعة  املوقع  �صفحة  على 

حول  اإلإكرتونّية  والكتب  الدرو�س 

تقنيات الر�صم واأ�صوله. 

�شوؤال وجواب

www.wisegeek.com
اإطرح ال�صوؤال الذي تريده، واح�صل 

الكّتاب  اأحد  من  الإجابة  على 

املوقع.  يف  امل�صاركني  واملحّررين  والباحثني 

من  املوا�صيع  خمتلف  الإج��اب��ات  ت�صمل 

العلوم والتكنولوجيا اإىل ال�صّحة والغذاء، وغريها من العناوين التي تتجّدد با�صتمرار.

دليل لالأهل

www.commonsensemedia.org
الأفلم  اختيار  على  الأهل  مل�صاعدة  دليل 

املنا�صبة  الإلكرتونية  والتطبيقات  والكتب 

لأولدهم وفق اأعمارهم.

تطبيق حلماية الأطفال

امل�صّرة على  املحتويات  وحمايتهم من  اأولدكم،  اأيدي  يف  النّقالة  الهواتف  ملراقبة 

 Norton Family Parental« تطبيق  ا�صتخدام  ميكنكم  العاملية،  ال�صبكة 

اإليها ومنعهم  Control« الذي ي�صمح مبعرفة املواقع التي يحاول اأولدكم الو�صول 
من الّدخول اإىل املواقع الإباحّية اأو غري الّلئقة، كما ي�صمح تنبيهكم عر الريد 

اللكرتويّن لدى حماولة اأولدكم زيارة اأحد املواقع املمنوعة.
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يف �سجل 

املعاون اأول  با�شكال بطر�ساخللود

با�صكال  اأول  املعاون  اجلي�س  قيادة  نعت 

حنا بطر�س الذي تويف بتاريخ 2015/11/5.

القبيات،  يف   1978/11/15 مواليد  من   -

حمافظة عكار.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2000/6/12.

- من عداد فوج الأ�صغال امل�صتقل.

- حائز: 

• ميدالية املوؤمترات للعام 2002.
• و�صام التقدير الع�صكري الرونزي.

• و�صام مكافحة الإرهاب.
الدرجة  من  اللبناين  ال�صتحقاق  و�صام   •

الرابعة الرونزي.

• تنويه العماد قائد اجلي�س خم�س مّرات.
ثماين  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •

م�ّرات.

• تهنئة قائد القّوات اجلوّية مّرتني.
• تهنئة قائد الفوج مّرتني.

- متاأهل وله ولد واحد.

الرقيب حممد عثمان

نعت قيادة اجلي�س الرقيب حممد اأحمد 

عثمان الذي تويف بتاريخ 2015/11/5.

تا�صع،  يف   1985/7/17 مواليد  م��ن   -

حمافظة عكار.

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 2006/6/12.

- من عداد مقر عام منطقة اجلنوب.

- حائز:

• �صام مكافحة الإرهاب.

• و�صام التقدير الع�صكري.
• تنويه العماد قائد اجلي�س خم�س مّرات.

• تهنئة العماد قائد اجلي�س مّرتني.
• تهنئة قائد الفوج.

- متاأهل وله ولد واحد.

اجلندي

حممد ح�شن جعفر

ن��ع��ت ق���ي���ادة اجل��ي�����س 

ح�صن  حم��م��د  اجل���ن���دي 

بتاريخ  ت��ويف  ال��ذي  جعفر 

.2015/11/19

- من مواليد 1983/7/25 

يف الأردن.

اجل��ي�����س  يف  ت���ط���ّوع   -

بتاريخ 2006/9/15.

امل�صاة  ل��واء  ع��داد  م��ن   -

كتيبة   – ع�صر  احل���ادي 

الدعم.

- حائز:

م��ك��اف��ح��ة  و�����ص����ام   •
الإرهاب.

قائد  ال��ع��م��اد  ت��ن��وي��ه   •
اجلي�س اأربع مّرات.

قائد  ال��ع��م��اد  تهنئة   •
اجلي�س مّرتني.

- عازب.

دة خدماته د املمداّ  املجناّ

علي مهدي عبيد

علي  خدماته  املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

مهدي عبيد الذي تويّف بتاريخ 2015/10/28.

- من مواليد 1992/8/1 يف قرحة، حمافظة عكار.

- مّددت خدماته اعتباًرا من 2012/1/24.

امل�صاة  لواء  عداد  من   -

الكتيبة   – ع�صر  الثاين 

.123

- عازب.

دة خدماته د املمداّ املجناّ

حممد قا�شم �شكرون

حممد  خدماته  املمّددة  املجّند  اجلي�س  قيادة  نعت 

قا�صم �صكرون الذي تويّف بتاريخ 2015/11/19.

- من مواليد 1991/2/22 يف عني قانا – النبطية.

اعتباًرا  خدماته  مّددت   -

من 2014/11/3.

امل�صاة  ل���واء  ع���داد  م��ن   -

الثالث – الكتيبة 35.

- عازب.









اإعداد:
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�سباق 

159 العدد 366

نحو 40 األف يف 

ماراثون بريوت الدويل

ة �شوارع يف بريوت قد امتالأت بالعدائني. �شغار وكبار، حمرتفون وهواة  يف ال�شباح الباكر، وقبل اأن تُخرج ال�شم�س اأ�شعتها لتلقي نورها، كانت عداّ

جمعهم ماراثون بريوت الدويل 2015 �شباح الأحد 8 ت�شرين الثاين. 

عَك�س ال�شباق �شورة م�شرقة للعا�شمة بريوت، التي كانت، على مدى اأكرث من 7 �شاعات، تنب�س باحلياة وبالروح مع ع�شرات الآلف من امل�شاركني 

ال�شالم  ولأجل  وثقافية  وخريية  واجتماعية  وطنية  عناوين  لأجل  رك�شوا  الذين  لبنان(،  اإىل  اإ�شافة  واأجنبية  عربية  دولة   48 )من  وامل�شاركات 

ا. وال�شتقرار. وقد بلغ عدد امل�شاركني بح�شب »داتا« عمليات الت�شجيل الر�شمية 37811 �شخ�شً

مبن  ب��اك��ًرا،  امل�صاركني  زح��ف  ب��داأ 

نقطة  اإىل  الر�صمية  ال�صخ�صيات  فيهم 

يف  الأرم��ن  كاتدرائية  اأم��ام  النطلق 

يف  ك��ان  حيث  ال�صوديكو،  منطقة 

ا�صتقبالهم رئي�صة اجلمعية مي اخلليل 

بول  الريطانية  العّداءة  ال�صباق  و�صيفة 

رادكليف حاملة الرقم القيا�صي ل�صباق 

 2:15:25( ال�صيدات  عند  العاملي  املاراثون 

�س(، والتي مّثل ح�صورها حدًثا بارًزا هذا 

العام.

لهذا  املاراثون  �صّجلها  التي  النتائج  ويف 

العام، كان رقم قيا�صّي للعّداء الكيني 

جاك�صون ليمو الذي اأحرز املركز الأول، 

ال�صباق  رقم  تعزيز  من  متّكن  حيث 

 2:11:04 �صّجل:  عندما  ثوان  عدة  وبفارق 

�س، والرقم ال�صابق هو: 2:11:13 �س، وحّل 

ليمو اأوًل اأمام الإثيوبي عبد الله غودانا: 

حممد:  ح�صني  والإثيوبي  ���س،   2:13:02

2:14:49 �س.

املغربية  متّكنت  ال�صيدات،  وعند 

من  �صراية  بو  كلثوم 

الأول  امل��رك��ز  اإح����راز 

ك�����ص��ر  دون  )م�����ن 

عندما  ال�صابق(  الرقم 

�س.   2:36:05 �صّجلت 

اأمام  �صراية  بو  وجاءت 

ميزيريت  الإث��ي��وب��ي��ة 

�س،   2:32:26 اأبيبايهو 

بيزوني�س  والإثيوبية 

اأورغي�صا 2:42:07 �س.

ويف نتائج اللبنانيني كان البارز حلول 

العداء املعاون ح�صني عوا�صة من اجلي�س 

الأول  املركز  يف  �س(   2:34:31( اللبناين 

العميد  كاأ�س  ن��ال  )وق��د  الرجال  عند 

له  قّدمها  التقديرية  جينادري  فرن�صوا 

بذلك  تقّدم  وهو  جينادري(  وليد  جنله 

ومروان  �س،   2:40:11 م�صطفى  داوود  على 

عرابي )نادي اإيليت( 2:44:46 �س.

وحّلت �صريين جنيم اأوىل عند ال�صيدات 

ليبانون(  )اإن���رت  ك��ال��وت  ن��ادي��ن  اأم���ام 

)اإن��رت  اإل��ي��ا���س  ونيكول  ���س،   3:24:29

العداء  ت�صّدر  فيما  �س،   3:30:19 ليبانون( 

فئة  يف  معلوف  اإدوار  الأومل��ب��ي  اللبناين 

وهبي  جورج  اأمام  اخلا�صة  الحتياجات 

)طرابل�س للمعوقني( 1:35:01 �س، واأحمد 

الغول 1:39:22 �س.

الريطانية  اأوىل  حّلت  ال�صيدات،  ولدى 

اأم��ام  ���س،   1:38:57 ت��ريم��ار  اإليزابيت 

�س،   1:49:59 فرن�صي�س  منى  اللبنانيتني 

ومنى الّلهيب 2:11:23 �س.











نّظم املركز العايل للريا�سة الع�سكرية 

لقاًء وّدًيا يف املالكمة يف جمّمع الرئي�س 

الع�سكري،  الريا�سي  حلود  اإميل  العماد 

والأمن  اجلي�س  لعبون من  فيه  �سارك 

العام ومدنيون. ويف ختام اللقاء، �سّلم العميد جورج الهّد با�سم 

العماد قائد اجلي�س، امليداليات للفائزين.

ريا�ضة 

اإعداد:

روجينا خليل ال�شختورة

العدد 164366

ملعب ريا�شي جديد يف جمّمع الرئي�س 

العماد اإميل حلود الريا�شي الع�شكري

بالعميد  ممّثاًل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

جورج الهد قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية بالوكالة، 

اإميل  العماد  الرئي�س  جمّمع  يف  ريا�سي  ملعب  افتتاح  جرى 

حلود الريا�سي الع�سكري، وذلك بح�سور كّل من ممثل وزير 

اللجنة  وممّثل  عويدات،  حممد  الأ�ستاذ  والريا�سة  ال�سباب 

الأوملبية العميد املتقاعد ح�سان ر�ستم، اإىل �سخ�سيات ر�سمية 

وريا�سية و�سباط الريا�سة والرمي يف قطع اجلي�س ووحداته.

الذي  الهّد  العميد  األقاها  باملنا�سبة  كلمة  الفتتاح  تخّلل 

اإن�ساء  يف  �ساهموا  الذين  جميع  اجلي�س  قائد  با�سم  �سكر 

والــدروع  الأنخــاب  احلا�ســرون  تبــادل  ثــّم  امللعب،  هــذا 

التذكاريــة.

بطولة لبنان والعرب 

يف الريا�شات التقليدية للعام 2015

لواء احلر�س اجلمهوري يفوز بكاأ�س 

اال�شتقالل يف كرة ال�شلة )3×3(

برعاية قائد اجلي�س العماد جان قهوجي ممّثاًل بقائد املركز 

الهّد،  جــورج  العميد  بالوكالة  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

وبتنظيم من جلنة الرتاث والريا�سات التقليدية )الغولدن بادي(، 

اأقيمت يف نادي املون ل�سال - عني �سعادة بطولة لبنان والعرب يف 

الريا�سات التقليدية ال�سعبية للعام 2015 )رفع اجلرن، املحدلة 

واملخل( وذلك حتت �سعار »ب�سياع الرتاث ي�سيع الوطن«.

حلود  اإميل  العماد  الرئي�س  جمّمع  ملعب  على  اأقيمت 

ال�سلة  كرة  يف  ال�ستقالل  كاأ�س  بطولة  الع�سكري  الريا�سي 

خمتلف  من  فريًقا   16 �سارك  حيث   ،2015 للعام   )3×3(

احلر�س  لواء  فريق  بالبطولة  فاز  وقد  ووحداته.  اجلي�س  قطع 

القّوات  فريق  �سد  النهائية  املباراة  خا�س  الــذي  اجلمهوري 

البحرّية )21×19(.

مالكمة
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دورتا كرة طاولة

ال�ستقالل  دورتـــي  يف  اجلي�س  �ــســارك 

نادي  نّظمهما  اللتني  الطاولة  كرة  يف 

الدلتا  ملعب  على  الريا�سي  ال�سرفند 

الثقايف  ــادي  ــن وال الــبــلــدة،  يف  الريا�سي 

الجتماعي يف قاعته يف برجا. وقد حّل 

مو�سيقى  الدقدوقي من  املعاون م�سطفى 

اجلي�س يف املركز الأول عن فئة الرجال 

الثانية،  يف  الثاين  املركز  ويف  الأوىل  يف 

املركز  من  حرب  اأحمد  اجلندي  وحــّل 

املركز  يف  الع�سكرية  للريا�سة  العايل 

ويف  الأوىل  يف  ال�سباب  فئة  عن  الثاين 

املركز الأول يف الثانية.

... ودورة كرة قدم

اجلي�س،  قائد  العماد  برعاية 

نّظم نادي الفجر الريا�سي يف �سيدا 

كرة  يف  الثامنة  ال�ستقالل  دورة 

فريق  فيها  تبارى  والتي  القدم، 

فل�سطني  منتخب  مع  اجلي�س 

على ملعب �سيدا البلدي، وتغّلب 

عليه بنتيجة 2- �سفر.

تنظيم ن�شاطان ريا�شيان وكاأ�س دراجات الطرق يف  الريا�سية  اجلي�س  ــرق  ف مــن  عنا�سر  �ــســارك 

عيد  ملنا�سبة  اأقيم  الذي  الرتاثي  الريا�سي  الن�ساط  وحتكيم 

التقليدية  للريا�سات  العربي  الإحتاد  نّظمه  والذي  ال�ستقالل، 

فرح  من  اخلا�سة  احلاجات  لذوي  »واإّن  �سعار  حتت  ال�سعبية 

ال�ســرير  مدر�ســة  ملعب  على  وذلــك  ن�سيب«  ال�ستقالل 

والأ�ســّم – بعبــدا.

كما �سارك اجلي�س يف ن�ساط ريا�سي على الدراجات الهوائية 

انطالًقا   Polyliban جمعية  تنظيم  من  كلم   27 مل�سافة 

ويف  والعودة،  ب�سوارع مدينة بريوت،  ال�سهداء مروًرا  �ساحة  من 

نّظمه  الذي   2015 للعام  الطرق  لدّراجات  ال�ستقالل  كاأ�س 

الإحتاد اللبناين للدّراجات يف منطقة املارينا �سبية.



العامل  بطولة  اجلنوبية  كوريا  يف  اأقيمت 

فيها  �ساركت  التي  ال�ساد�سة  الع�سكرية 

البعثة اللبنانية برئا�سة العميد جورج الهّد 

الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  قائد 

فــرق  البعثة  ت�سّمنت  وقــد  بــالــوكــالــة. 

امل�سارعة، اجلودو، املبارزة، األعاب القوى، واملاراثون.

مع  اجتماعات  الهّد  العميد  عقد  البطولة،  هام�س  وعلى 

روؤ�ساء البعثات الع�سكرية امل�ساركة لال�ستفادة من اخلربات 

وتطوير الريا�سة الع�سكرية يف اجلي�س اللبناين.

يف  الأول  املركز  يف  اللبناين  الفريق  حــّل 

فيها  �سارك  والتي  للجودو،  الدولية  البطولة 

�سوريا  لبنان،  مــن  كــل 

مقر  يف  واأقيمت  والعراق، 

لهذه  اللبناين  الحتـــاد 

الــبــودا-  نـــادي  يف  اللعبة 

اأدما. 

الــتــ�ــســنــيــف  يف  ــــــا  اأم

ــّل  ــد ح ــق الإفـــــــــرادي، ف

الرقيب اأول و�سيم عبيد )فوق 100 كلغ( من 

 6 الثاين من بني  املركز  البحرية يف  القوات 

 100( احلــالين  حممد  العريف  م�ساركني، 

الثاين  الفوج املجوقل يف املركز  كلغ( من 

من بني 8 م�ساركني، والرقيب علي �سومان )66 كلغ( من 

لواء امل�ساة الثاين ع�سر ثالًثا من بني 8 م�ساركني.
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بطولة العامل الع�شكرية 

ال�شاد�شة يف كوريا اجلنوبية

دورة البحر املتو�شط الدولية العا�شرة

يف ال�شطرجن اخلاطف وال�شطرجن العادي

بالتعاون مع احتاد البحر املتو�سط، نّظم الحتاد اللبناين 

ال�سطرجن  العا�سرة يف  الدولية  لل�سطرجن دورة البحر املتو�سط 

اخلاطف وال�سطرجن العادي.

ال�سامية  النقيب جمال  وحّل  الدورَتني  يف  اجلي�س  �سارك 

يف  م�سارًكا   86 بني  من   13 املركز  يف  التا�سع  اللواء  من 

ال�سطرجن اخلاطف، واملعاون اأول مروان �سربل من مو�سيقى 

ال�سطرجن  يف  م�سارًكا   51 بني  من   23 املركز  يف  اجلي�س 

العادي.

البطولة 

الدولية 

للجودو:

اجلي�س يف 

الطليعة



لل�سباحة بطولة  اللبناين  نّظم الحتاد 

 2015 للعام  املفتوحة  للمياه  لبنان 

انطالًقا من اأمام �ساطئ النادي اللبناين 

لل�سيارات وال�سياحة )ATCL( يف جونيه 

مل�سافة  وذلــك  ــودة،  ــع وال البحر  بــاجتــاه 

.4×1250

وحّل  البطولة  هذه  يف  اجلي�س  �سارك 

ع�سكريوه يف املراكز الأوىل على النحو 

الآتي:

وما  �شنة   18  •
اأول  العريف  فوق: 

من  كــرتا  اليا�س 

الأول  التدخل  فوج 

من  زيادة  وائل  الرقيب  الأول،  املركز  يف 

الثاين،  املركز  يف  الع�سكرية  ال�سرطة 

التدخل  فوج  من  �سموا  اأحمد  والعريف 

الثاين يف املركز الثالث.

اأول  املعاون  فوق:  وما  �شنة   36 قدامى   •

رفعات اخلطيب من فوج التدّخل الثاين 

يف املركز الأول، الرقيب �سربل نقول من 

القوات البحرية يف املركز الثاين، واملوؤهل 

يف  اللوج�ستي  اللواء  من  زيعور  علي  اأول 

املركز الثالث.

يف اإطار الن�ساطات الريا�سية التي نّظمها 

املون  نــادي  ملعب  على  اللبناين  الحتــاد 

ل�سال- عني �سعادة، �سارك اجلي�س يف عّدة 

املراكز  واأحــرز  الطاولة  كرة  يف  بطولت 

الآتي ذكرها:

املعاون  رج��ال(:  )ف��ردي  لبنان  بطولة   •
يف  الأول  التدخل  فوج  من  اليا�س  موري�س 

حرب  اأحمد  واجلــنــدي  التا�سع،  املركز 

من املركز العايل للريا�سة الع�سكرية يف 

املركز العا�سر )من بني 173 لعًبا(.

حّل  االأوىل(:  )الدرجة  للفرق  لبنان  • بطولة 

ع�سر  اإثني  بني  من  ا  �ساد�سً اجلي�س  فريق 

نادًيا م�سارًكا.

• بطولة لبنان للفئات العمرية: املجّند املمّددة 
خدماته علي فح�س من لواء امل�ساة الأول يف 

املركز التا�سع من بني 82 م�سارًكا.

علي  اأول  املوؤهل  للقدامى:  لبنان  بطولة   •
يف  اجلي�س  مو�سيقى  مــن  اأحــمــد  حــيــدر 

املركز الثالث.

موري�س  املعاون  اال�شتقالل:  كاأ�س  بطولة   •
اليا�س يف املركز الثاين عن فئة امل�سنفني 

رجال )64-33(.

كذلك حــّل اجلــنــدي اأحــمــد حــرب يف 

م�سارًكا   157 بني  من  اخلام�س:  املركز 

)فردي  ال�سيف  كاأ�س  يف 

ــني 181  رجــــال(، ومـــن ب

م�سارًكا يف كاأ�س لبنان 

)فردي رجال(، ويف كاأ�س 

فئة  عـــن  ال�ــســتــقــالل 

امل�سنفني رجال )32-1(.
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... ويف بطولة لبنان للمياه املفتوحة

بطولة لبنان يف �شيف املبارزة

يف  لبنان  بطولة  للمبارزة  اللبناين  الحتـــاد  نّظم 

وقد حّل  املون ل�سال.  نادي  2015 يف  للعام  املبارزة  �سيف 

اأول  واملعاون  الأول،  املركز  �سفيق اخلوري يف  اأول  املعاون 

طانيو�س  اأول  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  اجللبوط  زياد 

عطالله يف املركز الثالث. كما حّل املعاون اأول بهيج 

�سرانق يف املركز الثاين عن فئة القدامى.

... ويف كمال االأج�شام

كميل  مــديــنــة  يف  اأقــيــمــت 

لبنان  بطولة  الريا�سية  �سمعون 

تنظيم  من  الأج�سام  كمال  يف 

وقد  للعبة.  اللبناين  ـــاد  الحت

املالزم ح�سن فرحات  حّل فيها 

 182  -  Men’s Physique(

الرابع  التدخل  فوج  من  �سنتم( 

يو�سف  واملالزم  الأول،  املركز  يف 

�سنتم(   180  -  Fitness( حمد 

الثامن يف املركز  لواء امل�ساة  من 

اأول  املوؤهل  اأحــرز  كما  الثاين. 

من  كــلــغ(   75( اأ�ــســعــد  عـــزام 

الأّول،  املركز  التوجيه  مديرية 

 85( ال�سواحلي  كاظم  والعريف 

اللوج�ستي  الــلــواء  مــن  كلغ( 

املركز الثالث.

كرة الطاولة للعام 2015



• �شباحة:
�سارك فريق اجلي�س يف �سباق 

ــرًتا،  م  850 مل�سافة  �سباحة 

الأهلي  املجل�س  تنظيم  من 

بعنوان  ـــان  الإدم ملكافحة 

�ساطئ  اإىل  اإدمان  »ن�سبح بال 

من  انطالًقا  وذلك  الأمــان« 

جزيرة �سيدا و�سوًل اإىل �ساطئ 

القملة مقابل بناية فرح. وقد 

الع�سكريني  نتائج  ــاءت  ج

العمرية،  الــفــئــات  بح�سب 

على  م�سارًكا،   50 بني  ومن 

النحو الآتي: 

اجلنديان  �سنة:   25  -18  -

ــواء  ــل ـــن ال ــويــ�ــس داغــــر )م ل

عجمي  وحممد  اللوج�ستي( 

املركز  يف  الدعم(  لواء  )من 

الأول، واملجّند املمددة خدماته 

لــواء  ــن  الــديــن )م ــّز  علي ع

املركز  يف  اخلام�س(  امل�ساة 

الثاين.

املعاون  فوق:  وما  �سنة   26  -

ــل )مـــن فــوج  ــاي جـــاك خم

املركز  يف  امل�ستقل(  الأ�سغال 

فــادي  اأول  والــعــريــف  الأول، 

املجوقل(  الفوج  )من  اخلوري 

يف املركز الثاين.

• �شباق االأكواتلون:
ـــادي الــلــبــنــاين  ـــن نـــّظـــم ال

ــاحــة  ــي ــس ــ� لــلــ�ــســيــارات وال

الأكواتلون  �سباق   )ATCL(

رك�س  �سباق  �سمل:  الـــذي 

مل�سافة 1،5 كلم، ثم �سباحة 

ف�سباق  كلم   1،2 مل�سافة 

كلم،   7،5 مل�سافة  رك�س 

ــرم الــنــادي.  وذلـــك داخـــل ح

�سارك اجلي�س يف هذا الن�ساط 

النتائج  ع�سكرّيوه  واأحـــرز 

الآتية: 

اجلنديان  الــبــدل:  �سباق   -

ــس داغـــــر مـــن الـــلـــواء  ــ� ــوي ل

ــي نــظــام  ــل الــلــوجــ�ــســتــي وع

للريا�سة  العايل  املركز  من 

الع�سكرية يف املركز الثاين.

- �سباق فردي )18- 39 �سنة(: 

العريف اأحمد �سموا من فوج 

ــثــاين يف املــركــز  الــتــدخــل ال

الثاين، واملعاون جاك خمايل 

يف  امل�ستقل  الأ�سغال  فوج  من 

املركز الثالث.

وما  �سنة   40( فردي  �سباق   -

فوق(: املوؤهل اأول علي زيعوت 

يف  اللوج�ستي  الـــلـــواء  ــن  م

املركز الثالث.

اجلي�س  بــطــولــة  اأقــيــمــت 

اأ1  م16-  بالبندقية  للرماية 

البيدر  �سهر  رماية  حقل  يف 

ــــرز فــوج  ـــوؤقـــت، وقـــد اأح امل

الأول،  املركز  البحر  مغاوير 

التدخل  ــوج  ف تبعه  كما 

اخلام�س يف املركز الثاين ولواء احلر�س اجلمهوري يف املركز 

الثالث.

اأول: مو�سى  املعاونون  الإفرادي، فقد حّل  الت�سنيف  اأّما يف 

اأبو غريب )من فوج املغاوير( يف املركز الأول، مو�سى �سبحة 

)من فوج مغاوير البحر( يف املركز الثاين، و�سليمان غزالة 

)من لواء احلر�س اجلمهوري( يف املركز الثالث.
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امل�شاة االأّول يحرز 

بطولة اجلي�س الخرتاق ال�شاحية

اجلي�س  بطولة  الع�سكرية  للريا�سة  العايل  املركز  نّظم 

ميالد  ثكنة  من  انطالًقا  كلم(   4( ال�ساحية  لخرتاق 

املن�سف،  باجتاه  البحرية(  )الطريق  عم�سيت  النداف- 

فالرببارة حيث نقطة الو�سول، وذلك مب�ساركة 32 قطعة 

الأول،  املركز  يف  الأول  امل�ساة  لواء  حّل  اجلي�س.  من  ووحدة 

امل�ساة  ولواء  الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�س  لواء  تبعه 

احلادي ع�سر يف املركز الثالث. 

ح�سن  اأول  الرقيب  اأحرز  فقد  الإفرادية  النتائج  يف  اأّما 

العريف  الأول،  املركز  الثاين  املدفعية  فوج  من  كركلي 

واملعاون  الثاين،  املركز  الأول  امل�ساة  لواء  من  عوا�سة  بالل 

ح�سني عوا�سة من لواء احلر�س اجلمهوري املركز الثالث.

... وبطولة الرماية 

بالبندقية لفوج 

مغاوير البحر

�شباقات



ن�شتطيع: • نعم 
ــوؤون  ــس ــ� ال وزارة  ــة  ــاي ــرع ب

مع  وبالتعاون  الجتماعية، 

ــعــاب  الحتــــاد الــلــبــنــاين لأل

القوى، نظمت جمعية »نعم 

رك�س  �سباَقي  ن�ستطيع« 

)مب�ساركة  كلم   3 مل�سافة 

وعائالتهم(  الع�سكريني 

ــة  ــارك ــس ــ� )مب كــلــم  و10 

اعتمد  وقد  اجلي�س(.  فريق 

»نعم  �ــســعــار  الــ�ــســبــاقــني  يف 

لتنفيذ  نرك�س  اأن  ن�ستطيع 

وذلــك   ،»2000/220 القانون 

ذوي  الأ�سخا�س  حلــّق  دعًما 

واإظــهــاًرا  باملواطنة  الإعــاقــة 

�سباق  انطلق  لطاقاتهم. 

امل�سجد  اأمـــام  مــن  كلم   10

القلمون  بــلــدة  يف  الــبــحــري 

دير  قــرب  اأنفه  بلدة  باجتاه 

�سّيدة الناطور والعودة، كذلك 

انطلق امل�ساركون يف �سباق 3 

كلم من اأمام امل�سجد نف�سه 

مل�سافة 1،5 كلم والعودة. وقد 

الع�سكريني  ت�سنيف  جــاء 

على  ــعــام  ال ال�سعيد  عــلــى 

النحو الآتي: 

الرقيب  كلم:   10 �سباق   -

امل�ساة  لواء  من  قي�س  ح�سني 

املجّند  الأول،  املركز  الأول يف 

ــس  ــ� ــه دروي املـــمـــددة خــدمــات

الثاين،  امل�ساة  لواء  من  حديد 

حمية  كــمــال  ـــدي  ـــن واجل

يف  الثالث  التدخل  فوج  من 

املركز الثالث.

املجّند  كلم:   3 �سباق   -

املمددة خدماته غالب �سوان 

يف  الأول  التدخل  ــوج  ف مــن 

الــعــريــفــان  الأول،  املــركــز 

حممد �سعيد يف املركز الثاين 

وعــقــبــة خــزعــل يف املــركــز 

فوج  من  وكالهما  الثالث 

املغاوير.

العقيد  ابن  اأحمد  حّل  وقد 

الركن علي حّناوي من لواء 

الأول  املركز  يف  الأول  امل�ساة 

عن عمر 14- 16 �سنة.

بعلبك: • �شباق 
�سباق  يف  اجلي�س  ــارك  ــس �

ــبــك الــــــذي نــّظــمــتــه  ــل ــع ب

اجلمعية اللبنانية للدرا�سات 

اأمام  من  انطالًقا  والتدريب 

�سيار الدرك – مدخل بعلبك 

حيث  العني  راأ�ــس  اإىل  و�سوًل 

املذكورة،  اجلمعية  مركز 

الــعــام  الت�سنيف  يف  فــحــّل 

-20( عوا�سة  بــالل  العريف 

43 �سنة( من لواء امل�ساة الأّول 

املوؤهل  تبعه  الأّول  املركز  يف 

نقول مرتا )35-45 �سنة( من 

املركز  يف  املخابرات  مديرية 

قي�س  ح�سني  والرقيب  الثاين 

امل�ساة  لواء  من  �سنة(   34-20(

الأّول يف املركز الثالث.

ال�شنوي  الرك�س  �شباق   •
ل�»حركة لبنان ال�شباب«:

برعاية العماد قائد اجلي�س، 

عني  بلديات  مع  وبالتعاون 

بطلون،  بحمدون،  اجلديدة، 

واملن�سورية،  النعمان،  روي�سة 

نــظــمــت »حـــركـــة لــبــنــان 

ال�سنوي  �سباقها  ال�سباب« 

للرك�س انطالًقا من ثكنة 

حمانا   – اخلطيب  �سعيد 

قّبيع،  بال�سبانية،  مــــروًرا 

بحمدون  حمــطــة  ــة،  ــقــري ال

و�سوًل اإىل اأوتيل ال�سرياتون.

اجلــيــ�ــس يف هــذا  �ـــســـارك 

ــاق وحــــّل كـــل من  ــب ــس ــ� ال

غريزي  ع�سمت  اأول  اجلندي 

من لواء امل�ساة احلادي ع�سر يف 

املركز الول ونال كاأ�س قائد 

اجلي�س، العريف عمر عي�سى 

اجلمهوري  احلر�س  لــواء  من 

كاأ�س  ونال  الثاين  املركز  يف 

اللواء فرن�سوا احلاج،  ال�سهيد 

والرقيب ح�سن قي�س من لواء 

امل�ساة الول يف املركز الثالث.
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مربوك للجندي 

اأحمد اأوندا�س

للريا�سة  العايل  املركز  من  اأوندا�س  اأحمد  اجلندي  �سارك 

لعبة  يف  الها�سمية  الأردنية  اململكة  بطولة  يف  الع�سكرية 

جمّمع  يف  اأقيمت  والتي  للمحرتفني   )K1( وان  الكاي 

واأحــرز  عّمان،  يف  الريا�سي  احل�سني 

وبال�سربة  تغّلبه  بعد  الأّول  املركز 

بطل  على  ــة  اجلــول مــن  القا�سية 

الأردن.

اأوندا�س )63.5 كلغ(  كما �سارك 

يف بطولة كاأ�س العامل امللكي للعام 

بوك�سينغ  تاي   – تاي  املواي  يف   2015

رابًعا  وحّل  تايالند،  يف  اأقيمت  التي 

من بني 35 م�سارًكا.
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اإعداد:

فيليب �شّما�س
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اجلائزة

400.000 لرية لبنانية

اال�شم:......................................................................................................................................     الهاتف:...............................................................................

العنوان:........................................................................................................................................................................................................................................

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�شابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ش�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�شطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�شتبعد كل م�شابقة غري مقتطعة من املجلة، 
ويكتب احلل بخط وا�شح داخل املربعات وتر�شل 

ال�شفحة بكاملها مع احلل.

التايل: قيادة اجلي�س  العنوان  • تر�شل احللول اىل 
- الريزة - مديرية التوجيه - جملة »اجلي�س« 

-  »م�شابقة الكلمات املتقاطعة«.

باليد يف  • با�شتطاعة امل�شرتك ت�شليم امل�شابقة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 كانون الثاين  2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
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ا�ستهر  و�ـــســـرور،  فـــرح  1ـ 

مت�سل،  �سمري  ــوادره،  ــن ب

نوع من ال�سباع.

بال�سرتاك  الراديوم  اكت�سفت  طرّي،  2ـ 

مع زوجها بيار، مرفاأ يف الأرجنتني.

3ـ ت�سقينه، بلدة يف اجلنوب، اأقام وتنّعم.

يف  بلدة  والــربتــغــال،  ا�سبانيا  يف  نهر  4ـ 

الكورة، غ�سبت على، ح�سرات �ساّمة.

دولة  ــدة،  واح وتــرية  على  ثابتا  دائما  5ـ 

اآ�سيوية، جماعة.

يجمع  القمي�س،  يف  ال�سيء،  منتحن  6ـ 

وي�سّم، مدينة يف اليونان.

7ـ لال�ستدراك، حار�س، نار.

تفتقر  عكار،  يف  بلدة  8ـ 

اىل، جي�س كثري جمتمع، 

اأعتمد على.

للتمني،  �سرط،  اأداة  منف�سل،  �سمري  9ـ 

مدينة رو�سية، �سد نفعه.

اىل،  ا�ستاقت  جبيل،  ق�ساء  يف  بلدة  10ـ 

�سحذوا  والق�سدير،  النحا�س  من  خليط 

ال�سكاكني.

جــولــيــات،  حبيب  الــلــيــل،  اأظــلــم  11ـ 

ي�سحبانها، مدينة �سورية.

12ـ الدوران حول، اأقراأ، نظر.

لبنانية،  فنانة  بال�سيء،  ال�سيء  رفع  13ـ 

يكتمل، يطلب منه تنفيذ الأمر.

ميار�س،  وانزعجوا،  ا�سطربوا  �سّرت،  14ـ 

رجع الفيء.

اأوروبي، نثبت يف،  و�سريف، نهر  15ـ �سهم 

عتب عليكم.

لغالق  ي�ستعمل  ما  نهاري،  نقي�س  16ـ 

ح�سارة  ــع،  ــدم ال غــزيــرة  عــني  ــاب،  ــب ال

قدمية.

ــوازم  ل مــن  الر�سائل،  لنقل  و�سيلة  17ـ 

التبولة، مرفاأ يف الربازيل.

يــرتكــانــهــا  �ـــســـيـــارات،  مـــاركـــة  18ـ 

نحّدثهم. ويبارحانها، 

19ـ عمري، مدينة اأردنية، عاهة، مقدار، 

مدرك ونا�سج.

ولدت  اأمريكية  ممثلة  20ـ 

الأرجنتني  يف  اإقليم   ،1949

فيه بحريات عديدة.  
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1ـ ن�ساط يقوم به اجلي�س، 

�سياج الوطن، ال�سجاع.

مــوؤرخ  احلبيب،  وطننا  عا�سمتنا،  2ـ 

وريا�سي قدمي �سديق ابن �سينا.

ل�ساعر  الثاين  ال�سم  ال�سمال،  يف  بلدة  3ـ 

ايرلندي راحل نال نوبل، دولة اآ�سيوية.

فرن�سا،  جنوب  يف  مدينة  يوؤنبون،  4ـ  

ير�سد.

5ـ اطماأّن، اأبعدوا، �سّوت الوطواط.

م�سري  ممثل  منا�س،  والــدهــا،  ــد  وال 6ـ 

راحل.

7ـ دولة افريقية، من الطيور، عجب.

8ـ �سعل، مو�سيقار لبناين راحل.

9ـ قابلت وعادلت بني، النائم.

10ـ الرايات، حيطان.

اجلنوبية،  اأمريكا  يف  دولة  عا�سمة  11ـ 

بحر من بحور ال�سعر.

الــزحــافــات،  مــن  افــريــقــيــة،  ـــة  دول 12ـ 

العنكبوت.

13ـ ممثل م�سري راحل، تلم�سه.

النمل،  بي�س  ال�سماء،  من  ظهر  ما  14ـ 

نهر اأوروبي، �سمري منف�سل.

جلد  ك�سط  ال�سيف،  واأخرج  انتزع  15ـ 

ببحر  اخلليج  ي�سل  م�سيق  اخلـــروف، 

و�سفــق  عطــف  الوقــت،  �ســار  عمــان، 

على.

اأو  املرء  الله، عنده يكرم  16ـ مر�سل من 

يهان، الدكان.

اأع�ساء  مــن  الــرائــحــة،  طيب  بقل  17ـ 

اجل�سم، ولية اأمريكية، دا�س ف�سدخ.

18ـ متّكنوا من الأمر، يجري يف العروق، 

فيلم لعمر ال�سريف وعماد حمدي.

19ـ م�سرحية لفريوز، يختارونهم ويقنعون 

بهم، مرفاأ يف جنوب ال�سويد.

الكونغويل  للرئي�س  الأول  ال�ــســم  20ـ 

الوادي،  يف  املاء  جماري  لومومبا،  الراحل 

ال�سم الثاين ل�ساعر م�سري راحل، وقت.

21ـ اأحد امللوك، جّد وبذل و�سعه يف الأمر، 

خالف ال�ساأن من الغنم. 

اأفقًيا:

عمودًيا:

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

حل العدد ال�شابق

اليا�س احلداد اأول  • الرقيب 
امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

• الرقيب و�شيم �شريتح
لواء الدعم.

• املجّند حممد �شامي حممود
فوج التدخل الرابع.

• رميا احلوراين
املن�سورية.

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

صص اا شش نن لل اا رر اا صص تت نن اا ةة مم هه اا دد مم 1

نن سس اا يي لل اا مم مم دد قق لل اا ةة رر كك يي لل 2

دد يي يي اا تت لل مم جج نن وو يي لل اا عع يي نن مم 3

يي مم رر بب اا رر اا وو لل بب اا سس تت نن اا 4

دد رر اا يي اا نن اا يي دد نن اا رر وو لل سس مم اا 5

رر اا وو صص اا نن يي وو رر تت يي سس 6

كك وو رر اا بب لل اا لل اا تت نن اا لل تت اا 7

اا نن زز رر حح خخ تت مم هه قق رر 8

رر خخ رر يي جج اا يي 9

وو طط يي اا تت اا بب نن رر كك سس اا مم وو رر 10

مم هه لل هه اا سس قق شش اا بب اا يي نن اا بب سس اا 11

اا هه لل كك بب حح لل اا رر بب عع كك دد رر تت سس اا 12

نن فف وو هه تت يي بب رر وو بب جج دد اا دد وو لل طط عع 13

يي اا مم سس يي كك بب لل وو لل جج اا رر حح مم 14

اا رر فف اا دد بب نن يي وو لل اا مم رر هه مم لل اا 15

نن اا يي حح نن بب رر بب اا جج مم هه لل دد يي سس لل 16

هه اا رر وو هه نن وو رر مم دد تت يي عع جج بب لل اا 17

اا اا مم هه اا نن دد يي دد نن وو اا يي بب نن اا 18

لل لل دد يي نن وو سس كك شش وو هه بب نن تت نن رر 19

كك اا نن رر تت سس اا بب سس يي رر وو بب رر دد اا وو نن 20

اا تت يي زز يي بب رر ثث رر اا دد يي جج سس نن رر بب 21
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• جورج رومني:
 1734( انكليزي  ر�سام 

ب�سور  ا�ستهر   .)1802 ـ 

تعترب   الأ�سخا�س، وهي 

اعــمــال  اأروع  ـــن  م

املدر�سة الإنكليزية.

• اأوجني فرومنتان: 
ر�ــســام وروائـــــي ونــاقــد 

فرن�سي )1820 ـ 1876(. 

احلياة  و�سف  يف  اأبدع 

والأفريقية  ال�سرقية 

ال�سحروية.

• يو�شت�س فون ليبغ: 
كيميائي اأملاين )1803 

على  عمل   .)1873 ـ 

الكيمياء  تنظيم 

الع�سوية، واأدت اأعماله 

الكيمياء  تطوير  اىل 

يف اأملانيا.

ال�سكا

احرتام

الربتغال

ايطاليا

اأطباء

برونز

بولي�س

بنزين

باك�ستان

بايرون

بيتهوفن

بكا�سني

تنزانيا

ترب

تون�س

تنظيم

تلميذ

توعية

جوزفني

حا�سبيا

حنظل

ديوجين�س

ديبو�سي

ذراع

رواية

روزاريو

رقابة

زيزفون

زهور

زحلة

�سوي�سرا

�سامل

�سوبريت

�سريين

�سغبني

�سوفر

طوكيو

طواحني

ظهر

عقد

غلوريا

غامبيا

فلوريدا

ليون

معاون

مونتانا

قامو�س �سغري

احلل بني يديك

�سعبة احلل�سهلة احلل

 س س ل ا ط ب ة ت د ي ب و س ي ا
 ن ب ا ي و ن ل ب ب ا ذ ي م ل ت
 ي ا غ ن ا ز ح ر ن ب ر و ا ي ة
 ج ك ت ا ح ي ز ا ك ة ء ا ب ط ا
 و س ر ز ي ن ت ا ي ش ر ذ ا ن ن
 ي ت ب ن ن ن س ع ا ف ر ك ي ي ر
 د ا ل ت و ي و م و ا س ف ر ا و
 س ن ا م ن ت ل ص ع ا ز ي ن غ ز
 س ي م ا ر ت ح ا ل و ش ظ ي ا ا
 ا ن ل ح ن ظ ل ا ج م ن ه ب م ر
 ي ب و و ي ف ل ي و ن ع ر غ ب ي
 ل ي ن ت ب ل ة ب ا ق ر ا ص ي و
 ا ت و ت و و ب ا ي ر و ن و ا ز
 ط ه ف ن ي ر ح ا ص ب ي ا ز ن ن
 ي و ز ظ ك ي ش و ب ي ر ت ه ع و
 ا ف ي ي و د ا ر س ي و س و ق ر
 ا ن ز م ط ا ا ي ر و ل غ ر د ب
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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  
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حينما نتوّجه بالتهنئة العفوّية العاّمة يف يوم ال�ستقالل اإىل من حولنا، اإمّنا نكون ب�سدد 

ا ب�سدد اإحياء الأمل  اإعالن الفتخار باأن يتمّتع وطننا با�ستقالله وحرّيته، من ناحية، واأي�سً

بقدرات �سعبه، وجتديد الثقة بجي�سه وقواه الأمنّية كاّفة. 

واء، وما دميومة ا�ستقالل الوطن من دون جي�س  اإًذا للوطن واجلي�س على ال�سّ التهنئة هي 

ثكناته،  يظّلل  وطني  علم  دون  من  جي�س  وجود  احتمال  ما  عينه،  الوقت  ويف  يحميه؟ 

اإعالن  ي�سبق  اأمَلْ  بالواجب؟  القيام  �سبيل  يف  واندفاعه  املعركة،  نحو  انطالقته  ويتقّدم 

ا�ستقالل لبنان ب�سنتني اثنتني موعد اإن�ساء جي�سه؟ اأَومَلْ ي�سبق باأكرث من ذلك موعد جالء 

اآخر جندي اأجنبي عن تراب اأر�سه ورمل �ساطئه؟ 

وحني يكون هناك خطر يتهّدد البالد يف ظرف من الظروف، وبحجم من الأحجام، فاإمّنا 

ال�سعبة  الإقليمية  احلالت  ويف  واليوم،  وجروحه.  اإ�ساباته  ويتلّقى  يواجهه  الذي  هو  اجلي�س 

اإىل  يتقّدم  الذي  هو  اجلي�س  فاإن  واحلني،  احلني  بني  حريقها  ويبلغنا  برُدها  يدركنا  التي 

ا�ستمراره،  مقّومات  ويعّطل  الوطن،  موؤ�س�سات  ي�سيب  اأن  من  فيمنعه  اخلطر  يطّل  حيث 

فمن غري املقبول يف ح�ساباته اأن تتخّطى الأزمات الداخلية يف خ�سّم ذلك، حدود اخلالف 

والتجاذب واملناق�سة يف الراأي. من هنا، كانت ر�سالة القيادة وا�سحة على هذا ال�سعيد: من 

ا الدفاع عن  غري امل�سموح اأن ت�سري ال�سيا�سة اإىل عرقلة املهّمات الأ�سا�سية للجي�س خ�سو�سً

وراب�سة  هناك  ومنت�سرة  هنا  جّوالة  الع�سكرية  وحداتنا  دامت  وما  �سموده،  و�سمان  الوطن 

اإن  النتظار.  البالد من عواقب  الفراغ وحتمي  الأمكنة ومتنع خطر  هنالك، فهي متالأ 

جهودها كفيلة مبلء كّل فراغ اإىل اأن يحني حتريك العجالت واإعادة الأمور اإىل ن�سابها.

منذ  والقلب،  العقل  ويف  والذاكرة،  البال  يف  ق�سيتهم  كانت  فقد  الأ�سرى  جنودنا  اأّما   

الوطن  وعلى  الع�سكرية  �سة  املوؤ�سّ على  خاللهم  ومن  عليهم،  لالعتداء  الأوىل  اللحظة 

والب�سرى يف  الفرحة  اإحياء  واإىل  الإفراج عن عدد منهم،  اإىل  املتابعات  اأف�ست  وقد  كاماًل، 

الوطنية  ر�سالتهم  ل�ستئناف  ال�سالح  يف  رفاقهم  اإىل  بالتايل  واإعادتهم  عائالتهم،  نفو�س 

ال�سبل  وبكّل  و�سيم�سي اجلي�س يف جهوده  �ساته،  وموؤ�سّ اأر�سه  والدفاع عن  الوطن  يف خدمة 

قذائف  مع  مرتافقة  ت�ستمر  �سوف  هذه،  جهودنا  اإّن  الأ�سرى.  رفاقهم  بقية  لتحرير  املتاحة 

مدافعنا عند خطوط اجلبهة، تلك التي تذّكر ع�سابات الإجرام وقرا�سنة الرّب باأّن حملتنا 

�سّد الإرهاب لن تنتهي اإّل بالق�ساء على جذوره، واإعادة ال�سيادة اللبنانية اإىل كّل �سرٍب من 

ترابنا الوطني.

العميد علي قان�شو

مدير التوجيه

يف ذكرى اال�شتقالل

عبارة
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