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زيارة ر�سمية
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الوزير مقبل 

يزور اليونان ويلتقي كبار امل�صوؤولني 

وبطريرك اأثينا و�صائر اليونان

الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  الوزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  قام 

اليونان  اإىل  بزيارة  رفيع،  ع�سكري  وفٌد  يرافقه  مقبل  �سمري 

تلبية لدعوة من نظريه اليوناين، حيث اأجرى عّدة لقاءات مع 

عدٍد من امل�سوؤولني الر�سميني.

اجلمهورية  رئي�ش  مع  بلقاء  زيارته  مقبل  الوزير  تّوج  وقد 

مقّره  يف  ا�ستقبله  ال��ذي   Prokopis Pavlopoulos ال�سّيد 

ال�سرق  يف  �سّيما  ول  العامة  الأو�ساع  يف  تداول  حيث  الرئا�سي، 

الأو�سط ويف لبنان حتديًدا.

واقع  حول  اًل  مف�سّ ا  عر�سً اللقاء  خالل  مقبل  الوزير  وقّدم   

اللبناين  اجلي�ش  مواجهة  �سعيد  على  لبنان  يف  احل��ال 

اإىل  الرامية  خمططاتهم  تنفيذ  دون  واحل��وؤول  لالإرهابيني، 

اإحداث ثغرة ينطلقون منها اإىل الدول الأوروبية. 

كما حتّدث دولته عن معاناة لبنان من جّراء اأزمة النازحني 

النواحي  خمتلف  على  ال�سلبية  وانعكا�ساتها  ال�سوريني 

هوؤلء  عدد  قارب  بعدما  والجتماعية،  والأمنية  القت�سادية 

ما يوازي ن�سف عدد املقيمني اللبنانيني، مطالًبا بدعم الدول 

ملوقف لبنان والعمل على حّل هذه امل�ساألة، وموؤّكًدا اأن الدعم 

املادي واإر�سال امل�ساعدات لهوؤلء النازحني لي�سا احلل املطلوب.

املحطة الثانية للوزير مقبل كانت يف وزارة الدفاع اليونانية، 

وقد   .Panos Kaminos ال�سّيد  اليوناين  نظريه  التقى  حيث 

اجتماع  اأثره  ر�سمي عقد على  ا�ستقبال  اللبناين  للوفد  اأقيم 

يتعّلق  ما  اأبرزها  موا�سيع  عّدة  خالله  ُبحثت  اجلانبني،  بني 

ال�سوريني. بالنازحني 

اللبنانية  النظر  لوجهة  تفّهًما   Kaminos الوزير  اأبدى  وقد 

لهذا املو�سوع، ووعد بنقلها اإىل دول الحتاد الأوروبي.

و�سمود  لبنان  يف  الأمني  الو�سع  اإىل  ا  اأي�سً البحث  وتطّرق 

مقبل  الوزير  اأ�سار  وقد  الإرهاب.  مواجهة  يف  اللبناين  اجلي�ش 

والعتاد،  ولالأ�سلحة  للدعم  لبنان  حاجة  اإىل  ال�سياق  هذا  يف 

موؤّكدا اأن اجلي�ش يتمّتع مبعنويات عالية وي�سجل انت�سارات 

باهرة، وهو على ا�ستعداد كامل لتقدمي املزيد من الت�سحيات 

حلماية الوطن واملواطنني.

اللبنانية  املعاهدة  اإىل  الجتماع  خالل  التطّرق  مّت  كما 

والتي  البلدين  بني  الع�سكري  بالتعاون  املتعّلقة  اليونانية   -

�سيتّم توقيعها يف اأثناء زيارة الوزير Kaminos اإىل لبنان.

اليوناين  الربملان  اإىل  زيارة  ا،  اأي�سً الوزير مقبل  و�سملت جولة   

معه  وعقد   ،Nikos Voutsis ال�سّيد  رئي�سه  التقى  حيث 

منطقة  يف  الّراهنة  الأو�ساع  حول  اأبحاثه  متحورت  اجتماًعا 

ودور  تهديدات،  من  لبنان  له  يتعّر�ش  وما  الأو�سط،  ال�سرق 

البحث  تطّرق  كما  الإرهاب.  خطر  �سّد  يف  اللبناين  اجلي�ش 

اإىل العالقات الثنائية بني لبنان واليونان و�سبل تعزيزها. 

يف  املتفاقمة  ال�سوريني  النازحني  اأزمة  دولته  عر�ش  كذلك، 

املوقف  موؤكًدا  اأعبائها،  حتّمل  على  له  قدرة  ل  الذي  لبنان 

�سك��ل  ب��اأي  لتوطينهم  والراف�ش  اللبنانيني،  جلميع  املوّحد 

الأ�سك��ال. م��ن 

وقاعاته  ال��ربمل��ان  مبنى  اأق�����س��ام  يف  جولة  اللقاء  اأع��ق��ب 

اجلندي  �سريح  على  الزهر  من  اإكليل  وو�سع  ومكاتبه، 

املجهول.

و�سائر  اأثينا  اأ�ساقفة  رئي�ش  مقبل  الوزير  التقى  كذلك، 

البطريركية  مقّر  يف   Leronimos  11 البطريرك  اليونان 

الأرثوذك�سية يف اأثينا، حيث اأعلن عقب الزيارة اأّنها كانت 

الت�سديد على  الروحية، مع  ال�سوؤون  بع�ش  للتداول يف  منا�سبة 

امل�سرك. العي�ش 



وزير الدفاع الوطني ي�صتقبل ال�صفرية االأمريكية

الوطني  الدفاع  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�ش  رئي�ش  نائب  ا�ستقبل 

الوليات  �سفرية  ال��وزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل،  �سمري  الأ�ستاذ 

يرافقها  ريت�سارد،  اإليزابيت  لبنان  يف  الأمريكية  املتحدة 

يف  كالفو  اأولي�ش  الكولونيل  ال�سفارة  يف  الع�سكري  امللحق 

وعر�ش  اجلي�ش،  بعيد  التهنئة  تخّللها  بروتوكولية  زي��ارة 

للم�ساعدات الأمريكية للجي�ش اللبناين.

موا�سلة  موؤّكًدا  ريت�سارد،  ال�سفرية  مقبل  الوزير  �سكر  وقد 

اللقاءات والجتماعات لتدعيم التعاون القائم بني اجلانبني.

معايل  بلقاء  فت  ت�سرَّ ريت�سارد،  ال�سفرية  قالت  جهتها  من 

الدفاع الوطني يف بداية تويّلَّ من�سبي يف لبنان. لكن ما  وزير 

له  لأعربرِّ  ملنا�سبة عيد اجلي�ش،  اليوم  به  لقائي  �سرًفا هو  زادين 

ة اأخرى عن مدى اإعجاب الوليات املتحدة الأمريكية باأداء  مرَّ

ل�سمان  بها  يقوم  التي  للت�سحيات  وتقديرها  اللبناين  اجلي�ش 

اأمن البالد وحفظ ال�ستقرار وحماية احلدود.

م  واأ�سافت: تربطنا عالقة وثيقة باجلي�ش اللبناين، ونحن نقدرِّ

من  هي  معه  ف�سراكتنا  ذلك،  يف  و�سن�ستمرُّ  الدعم،  كلَّ  له 

اأقوى ال�سراكات لدينا. 

ا�ستقباالت 

الوزير
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... وال�صفري الربيطاين

الربيطاين  ال�سفري  مقبل،  �سمري  الوطني  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

الراهنة  الأو�ساع  وبحث معه يف  �سورتر،  ال�سيد هوغو  لبنان  يف 

مو�سوع  يف  تداول  كما  والإقليمية،  املحلية  ال�ساحتني  على 

للجي�ش  الربيطانية  احلكومة  قّدمتها  التي  امل�ساعدات 

الدعم  على  �سورتر  ال�سفري  مقبل  الوزير  �سكر  وقد  اللبناين. 

�سواء جلهة تدريب بع�ش  اللبناين،  الذي تقّدمه بالده للجي�ش 

الوحدات اأو جلهة اإن�ساء اأبراج للمراقبة عند املناطق احلدودية 

يف جرود عر�سال وبعلبك. 

... وال�صفري الفرن�صي

الفرن�سي  ال�سفري  الوزارة،  يف  مكتبه  يف  مقبل  الوزير  ا�ستقبل 

ا�ستكمال  يف  البحث  اللقاء  خ��الل  وج��رى  ب��ون،  اإميانويل 

الع�سكرية،  للموؤ�س�سة  فرن�سا  قّدمتها  التي  الهبة  اإج��راءات 

التي  احلاجات  لئحة  �سوء  يف  يورو  مليون   15 قيمتها  والبالغة 

اأعّدها اجلي�ش اللبناين.

ال�سوريني،  النازحني  اأزمة  يف  للبحث  منا�سبة  اللقاء  وكان 

ودعم احلكومة الفرن�سية املتوا�سل للجي�ش اللبناين مل�ساعدته 

يف مكافحة الإرهاب. 



... ونائًبا يف الربملان الفرن�صي

النائب  الوزارة،  يف  مكتبه  يف  الوطني،  الدفاع  وزير  ا�ستقبل 

اأن  لها  �سبق  التي  ماري،  اإليوت  مي�سيل  الفرن�سي  الربملان  يف 

والعدل  والداخلية  الدفاع  يف  �سابقة  وزاري��ة  منا�سب  �سغلت 

واخلارجية.

اإليوت  ال�سّيدة  تفّهم  »مل�سنا  اللقاء:  بعد  مقبل  الوزير  وقال 

ب�سكل  لبنان  يف  والأو���س��اع  عامة  الإقليمي  للو�سع  م��اري 

النازحني  مل�سكلة  ومدركة  بتفا�سيلها  ملّمة  وهي  خا�ش، 

دعم  ب�ساأن  والتن�سيق  ال�سعي  مبتابعة  وعدتنا  وقد  ال�سوريني، 

اجلي�ش اللبناين وم�ساندة لبنان، ل �سّيما يف ما يتعّلق مبعاجلة 

و�سع النازحني واإيجاد احللول الناجعة لهذه الزمة«.

تقديرها  ع��ن  الفرن�سية  النائب  اأع��رب��ت  جهتها  م��ن 

بني  وثيق  تعاون  »ثّمة  وقالت:  اللبناين،  للجي�ش  واحرامها 

اجلي�سني اللبناين والفرن�سي منذ �سنوات طويلة، ويرتكز هذا 

واجهنا  لقد  املتبادل.  والحرام  امل�ساواة  اأ�سا�ش  على  التعاون 

ظّل  يف  مًعا  نعمل  اأن  من  بد  ول  كثرية.  �سعبة  ظروًفا  مًعا 

الراهنة«. ال�سيا�سية وال�سراتيجية  الظروف 

الذي  اللبناين  اجلي�ش  على  كثرًيا  نعتمد  »نحن  واأ�سافت: 

الذي  بالدور  دراية  على  ونحن  لبنان.  لوجود  دعامة  ي�سكل 

عن  والدفاع  الوطنية،  الوحدة  �سمان  جمال  يف  به  ي�سطلع 

بّد  ل  هنا،  من  اللبناين.  ال�سعب  وحماية  اللبنانية  الأرا�سي 

ملمو�ش،  ب�سكل  بيننا  القائم  التعاون  على  احلفاظ  من 

وال�سعي اإىل تعزيزه وتوطيده... �سنتمّكن مًعا من الت�سّدي ملا 

كل  نثق  نحن  الإرهاب...  ا  وخ�سو�سً حتديات،  من  نواجهه 

الثقة باجلي�ش اللبناين ونوؤّكد دعم اجلي�ش الفرن�سي له«.
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ا�ستقبل الوزير مقبل يف مكتبه يف الوزارة، ال�سفرية الكندية 

ال�سيدة مي�سال كامريون وبحث معها يف الأو�ساع الراهنة على 

الثنائية  العالقات  اإىل  بالإ�سافة  والإقليمية،  املحّلية  ال�ساحة 

بني البلدين على ال�سعيد الع�سكري.

للوزير  �سرحت  »لقد  كامريون:  ال�سفرية  قالت  الزيارة  واإث��ر 

نرى  نا  واأنَّ �سّيما  ل  اللبناين،  للجي�ش  كندا  دعم  �سبل  مقبل 

اأّن ا�ستقرار لبنان يخدم م�سلحة العامل ككّل، ناهيك عن 

م�سلحة ال�سعب اللبناين«.

اللبناين يف  الواقع تقّدم كندا الدعم للجي�ش  واأ�سافت: »يف 

حربه �سد العنف والإرهاب، كونه ي�سّكل القّوة الأمنية الأوىل 

يف اجلمهورية اللبنانية...«.

... وال�صفرية الكندية



ا�ستقباالت 

الوزير
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... والقا�صي �صقر �صقر

املحكمة  لدى  احلكومة  مفّو�ش  مع  مقبل  الوزير  اجتمع 

عمل  �سري  على  منه  واّطلع  �سقر،  �سقر  القا�سي  الع�سكرية 

املحكمة وامللفات املحالة اليها.

اجلي�ش  قائد  مقبل،  �سمري  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع  وزير  زار 

مدير  ح�سور  يف  ال��ريزة،  يف  مكتبه  يف  قهوجي،  جان  العماد 

املخابرات العميد الركن كميل �ساهر، وعقد اجتماع اّطلع 

خالله الوزير مقبل على الأو�ساع الأمنّية يف خمتلف املناطق 

بجهوزية  يتمّتع  الذي  اجلي�ش  انت�سار  مواقع  حيث  اللبنانية، 

كاملة ويقظة تامة ل�سّد اأي اعتداء.

واقع  ملعاينة  العمليات  غرفة  اإىل  املجتمعون  توّجه  بعدها، 

املنت�سرة على احلدود  الع�سكرية  الوحدات  به  وما تقوم  احلال 

عر�سال  جرود  من  الإرهابيني  مواجهة  يف  ال�سورية   - اللبنانية 

اإىل جرود راأ�ش بعلبك.

التي تنّفذها«،  واملهّمات  الوحدات  اأثنى دولته على »دور  وقد 

م�سيًدا ب�»مناقبية العماد قهوجي وحكمته«.

الوزير مقبل يزور العماد قهوجي

ويّطلع على االأو�صاع االأمنية يف خمتلف املناطق









ا�ستقباالت 

القائد
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مي�سال  العماد  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�ش  فخامة  زار 

�سليمان قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي يف مكتبه 

يف الريزة، حيث قّدم التهنئة يف منا�سبة عيد اجلي�ش، 

وتداول معه يف الأو�ساع العامة والتطّورات الّراهنة. وقد 

اأثنى على الإجنازات الأخرية التي حّققها اجلي�ش �سّد 

املتوا�سلة  وت�سحياته  بجهوده  ونّوه  الإرهابّية،  اخلاليا 

الأخطار  ودرء  وال�ستقرار،  الأمن  م�سرية  على  للحفاظ 

التي يواجهها الوطن يف هذه املرحلة الدقيقة من تاريخ 

املنطقة.

الرئي�ش مي�صال �صليمان  يزور العماد قهوجي

قائد اجلي�ش ي�صتقبل �صفراء

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

التي  ريت�سارد  اإليزابيث  ال�سيدة  الأمريكية  ال�سفرية  ال��ريزة، 

اأو�ساع  يف  معها  وت��داول  حديثًا،  لبنان  يف  م�سوؤولياتها  توّلت 

ال�سفريين  نف�سه  الإط��ار  يف  ا�ستقبل  كما  واملنطقة.  لبنان 

الربيطاين هيوغو �سورتر والأمريكي ال�سابق ريت�سارد جونز. ويف 

وقت لحق، ا�ستقبل كذلك ال�سفرية الأمريكية التي جاءت 

مهّنئة يف عيد اجلي�ش.

ال�سفرية الأمريكية

�سفرية الحتاد الأوروبي

ال�سفريان الربيطاين والأمريكي ال�سابق

�سفرية كندا
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الأوروبي  الحتاد  �سفرية  ا،  اأي�سً اجلي�ش  قائد  العماد  وا�ستقبل 

 Michelle سفرية كندا ال�سيدة� ،Christina Lassen ال�سيدة

Cameron، و�سفرية الرنوج ال�سيدة Lena Lind وبحث معهّن 
الهولندية  ال�سفرية  العماد قهوجي  والتقى  العامة.  الأو�ساع  يف 

الهولندي  الربنامج  فريق  يرافقها   ،Hester Somsen ال�سيدة 

لدعم قدرات قطاع الأدّلة اجلنائية يف لبنان برئا�سة املحامية 

تنفيذه،  ومراحل  الربنامج  اأهداف  البحث  وتناول  عّبود.  دانيز 

والتعاون مع اجلي�ش يف هذا الإطار.

كذلك، ا�ستقبل قائد اجلي�ش كاًل من �سفري فرن�سا ال�سيد 

الع�سكري  امللحق  م�ساعد  يرافقه   Emmanuel Bonne
 Massimo ال�سيد  اإيطاليا  �سفري   ،David Lucchini املقدم 

marotti، و�سفري كوريا اجلنوبية ال�سيد يونغ- مان يل يرافق��ه 
البح��ث  وقد جرى  املقدم جينهيوك مون.  الع�سكري  امللحق 

يف الأو�س��اع العام��ة وعالق��ات التع��اون الع�سك��ري.

الفل�سطيني  ال�سفري  ا�ستقبل قائد اجلي�ش  ال�سياق نف�سه،  ويف 

عزام  فتح  حركة  يف  امل�سوؤولن  يرافقه  دب��ور،  اأ�سرف  ال�سيد 

الأحمد وفتحي اأبو العردات، وبحث معهم يف اأو�ساع املخّيمات 

الفل�سطينية يف لبنان.

�سفرية الرنوج

ال�سفرية الهولندية

�سفري كوريا اجلنوبية

�سفري فرن�سا

ال�سفري الفل�سطيني

�سفري اإيطاليا



ا�ستقباالت 

القائد
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... وقائد اجلي�ش النيبايل

ا�ستقبل قائد اجلي�ش العماد 

 Rajendra Chhetri النيبايل اجلرنال  قهوجي، قائد اجلي�ش 

بني  الثنائية  العالقات  البحث  وتناول  مرافق.  وفد  راأ�ش  على 

جي�سي البلدين، ومهّمة الوحدة النيبالية العاملة يف اإطار قّوات 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

... وقائد قّوات الدفاع املاليزية

املاليزية  الدفاع  ق��ّوات  قائد  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

اجلرنال Haji Zulkifeli Bin Mohd Zin يرافقه وفد. وبحث 

املجتمعون يف الأو�ساع على احلدود اجلنوبية وعالقات التعاون 

بني جي�سي البلدين.

Olivier Cadic وال�صيناتور الفرن�صي ...

 ،Olivier Cadic ا�ستقبل العماد قهوجي ال�سيناتور الفرن�سي

الدكتور فادي  املائية والكهربائية  املوارد  يف ح�سور مدير عام 

قمري.

... وقائد القّوات الع�صكرية يف �صلطنة بروناي

�سلطنة  يف  الع�سكرية  القوات  قائد  قهوجي  العماد  التقى 

راأ�ش  على   Pehin Dato Tawih Abdullah اللواء  بروناي 

وفد مرافق، وجرى البحث يف العالقات الثنائية ومهمة الوحدة 

الربونالية العاملة يف اإطار ال� »يونيفيل«.

... واملمّثلة ال�صخ�صية لالأمني العام لالأمم املتحدة

العام  لالأمني  ال�سخ�سية  املمّثلة  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

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

العامة.

... وع�صو الربملان الكندي

زياد  ال�سيد  الكندي  الربملان  ع�سو  قهوجي،  العماد  ا�ستقبل 

 Michelle ال�سيدة  الكندية  ال�سفرية  ح�سور  يف  لطيف،  اأبو 

Cameron، وتناول البحث الأو�ساع العامة يف لبنان واملنطقة.
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ملحق 

الدفاع 

الأمريكي

امللحق 

الع�سكري 

الرو�سي

امللحق 

الع�سكري 

النم�ساوي

 Luciano ا�ستقبل العماد قهوجي، قائد قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة ال�سابق يف لبنان اجلرنال

الدولية  للقّوات  القائد اجلديد  وقت لحق خلفه  التقى يف  وداعية. كما  زيارة  Portolano يف 
اللواء مايكل بريي.

... واجلرنال بورتوالنو 

وخلفه اللواء بريي

... ورئي�ش بعثة هيئة مراقبة الهدنة

التابعة لالأمم املتحدة

ا�ستقبل قائد اجلي�ش رئي�ش بعثة هيئة مراقبة الهدنة التابعة 

 Arthur اللواء  اأركانها  ورئي�ش   UNTSO املتحدة  ل��الأمم 

David Gawn، وجرى البحث يف عالقات التعاون بني اجلي�ش 
والهيئة، يف اإطار اتفاقية الهدنة والقرار 1701.

... ورئي�ش االأركان الكوري

الكوري  اجلي�ش  يف  الأركان  رئي�ش  قهوجي  العماد  ا�ستقبل 

يف  وذلك  مرافق،  وفد  مع   Jun-Kyu jang اجلرنال  اجلنوبي 

ح�سور �سفري بالده ال�سيد Lee Yeong- Man. وتناول البحث 

الوحدة  ومهّمة  البلدين،  جي�سي  بني  الثنائية  العالقات 

الكورية العاملة يف قّوات الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان.

ملحق  اجلي�ش،  قائد  ا�ستقبل 

العقيد  الأم���ريك���ي  ال���دف���اع 

بني  الثنائية  العالقات  يف  معه  وبحث   ،Ulises V.Calvo
النم�ساوي  الع�سكري  امللحق  التقى  كما  البلدين.  جي�سي 

العميد الركن Andreas Mempor يف زيارة وداعّية قّدم فيها 

امللحق  ا�ستقبل  Heinz Assmann. كذلك،  العقيد  خلفه 

 Ramtir Munirovich Gabbasov الع�سكري الرو�سي العقيد

يف  حديًثا  مهّمته  توّليه  عقب  وذل��ك  بروتوكولية،  زي��ارة  يف 

لبنان.

... وملحقني ع�صكريني
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القائد
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وزير الحتياط لدى وزارة الدفاع الربيطانية

رئي�س اأركان الدفاع الربيطاين

قائد العمليات اجلوية اخلا�سة يف اجلي�س الأمريكي

قائد القّوات الرّبية يف القيادة الو�سطى الأمريكية 

Richard يف ح�سور ال�سفرية

وفد ع�سكري اأمريكي برئا�سة 

قائد مركز العمليات امل�سرتكة يف الأردن

... ووفدين بريطانيني

الدفاع  وزارة  ل��دى  الحتياط  وزي��ر  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

دائ��رة  رئي�ش  ونائب   ،Julien Brazier ال�سيد  الربيطانية 

التخطيط ال�سيا�سية الدولية ال�سيد David Hogan-hern، يف 

ح�سور ال�سفري Hugo Shorter. وتناول البحث الأو�ساع العامة 

املقّدمة  الربيطانية  امل�ساعدات  وبرنامج  واملنطقة  لبنان  يف 

للجي�ش.

الربيطاين  الدفاع  اأرك��ان  رئي�ش  قهوجي  العماد  والتقى 

اجلرنال Nicolas Houghton على راأ�ش وفد مرافق، يف ح�سور 

الع�سكري  التعاون  عالقات  اللقاء  وتناول  الربيطاين.  ال�سفري 

بني جي�سي البلدين، ومراحل تنفيذ برنامج امل�ساعدات املقّررة 

ا يف جمال �سبط احلدود الرّبية. للجي�ش، خ�سو�سً

اجلرنال  الأمريكي  اجلي�ش  يف  اخلا�سة  اجلوية  العمليات  قائد  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�ستقبل 

Peterson Eric على راأ�ش وفد مرافق. وتناول البحث �سبل تعزيز قدرات القّوات اجلوية اللبنانية، 
للوحدات  اجلوي  الإ�سناد  مهّمات  يف  الطوافات  ا�ستخدام  على  والتدريب  اللوج�ستية  جمالت  يف 

اخلا�سة.

والتقى العماد قهوجي قائد القّوات الرّبية يف القيادة الو�سطى 

وفد  راأ���ش  على   Michael X.Garrett اجل��رنال  الأمريكية 

املجتمعون  وت��داول   .Richard ال�سفرية  ح�سور  يف  مرافق، 

امل�ساعدات  ب��رام��ج  تفعيل  و�سبل  الثنائية،  العالقات  يف 

الع�سكرية الأمريكية املقّررة للجي�ش اللبناين.

كما اجتمع قائد اجلي�ش بوفد ع�سكري اأمريكي برئا�سة 

 Daniel العميد  الأردن  يف  امل�سركة  العمليات  مركز  قائد 

جمالت  يف  التعاون  عالقات  البحث  وت��ن��اول   .Walrath
التدريب واملناورات امل�سركة.

... ووفوًدا اأمريكية
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النائب بهية احلريري

النائب اإميل رحمة

النائب زياد القادري

النائبان الوليد �سكرية وكامل الرفاعي

النائب قا�سم عبد العزيز

النائب هادي حبي�س مع وفد

ا يف وقت لحق  ا�ستقبل العماد قهوجي النّواب ال�سادة: بهية احلريري، التي زارته اأي�سً

عبد  قا�سم  رحمة،  اإميل  الرفاعي،  وكامل  �سكرية  الوليد  اجلي�ش،  بعيد  للتهنئة 

العزيز، زياد القادري، وهادي حبي�ش على راأ�ش وفد من جلنة مهرجان القبيات.

... ونّواًبا



ا�ستقباالت 

القائد
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القا�سي داين زعّني

وزير الزراعة

القا�سي �سامي �سادر

وزير الداخلية والبلديات مع وفد

وزير العمل

وزير ال�سياحة

... ووزراء

فرعون،  مي�سال  النائب  ال�سياحة  وزير  اجلي�ش  قائد  ا�ستقبل 

�سهيب.  اأكرم  النائب  الزراعة  ووزير  �سجعان قزي،  العمل  وزير 

بني  بالتعاون  تتعّلق  و�سوؤوًنا  الراهنة  التطّورات  معهم  وعر�ش 

خمتلف الأطراف.

الداخلية  وزي��ر  قهوجي  ج��ان  العماد  ا�ستقبل  ك��ذل��ك، 

امل�سنوق، يرافقه مدير عام قوى الأمن  الأ�ستاذ نهاد  والبلديات 

الداخلي اللواء ابراهيم ب�سبو�ش، ومدير عام الأمن العام اللواء 

عبا�ش ابراهيم.

القاع،  منطقة  يف  الأخرية  الأمنية  التطّورات  البحث  وتناول 

التوافق  مّت  وقد  الإرهاب.  امل�سركة ملكافحة  اجلهود  وتعزيز 

املناطق  خمتلف  يف  وقائّية  اأمنية  تدابري  �سل�سلة  اتخاذ  على 

اللبنانية، للحفاظ على الأمن وال�ستقرار وطماأنة املواطنني.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش مفّو�سي احلكومة املعاونني لدى املحكمة الع�سكرية القا�سي داين زعّني والقا�سي 

�سامي �سادر، وبحث معهما يف �سوؤون ق�سائية.

... وق�صاة
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جمعية جتار مار اليا�س - بريوتجلنة مهرجانات بعلبك الدولية

ا�شتقبل قائد اجلي�ش وفًدا من جلنة مهرجانات بعلبك الدولية برئا�شة ال�شيدة نايلة دو فريج. وقد �شكر الوفد 

العماد قهوجي على مواكبة اجلي�ش الأمنية للن�شاطات الفّنية يف قلعة املدينة.

اأ�شاد  الذي  فاكهاين  عدنان  ال�شيد  برئا�شة  بريوت,   - اليا�ش  مار  جتار  جمعية  من  اآخر  وفًدا  التقى  كما 

بت�شحيات اجلي�ش يف مكافحة الإرهاب, و�شهره على م�شرية الأمن وال�شتقرار. 

... ومدير عام الأمن العام

اللواء عبا�ش  العام  الأمن  مدير عام  العماد قهوجي  ا�شتقبل 

�شة  املخ�شّ الأوروبية  الهبة  تنفيذ  م�شروع  يف  وبحثا  ابراهيم, 

العام, يف جمال دعم القطاع  العامة للأمن  واملديرية  للجي�ش 

الأمني.

... ووفوًدا

... ومدير عام رئا�سة اجلمهورية

الدكتور  اجلمهورية  رئا�شة  عام  مدير  اجلي�ش  قائد  ا�شتقبل 

اأنطوان �شفري.

... واأمني عام تيار امل�ستقبل

ال�شيد  امل�شتقبل  تيار  عام  اأمني  اجلي�ش  قائد  العماد  ا�شتقبل 

اأحمد احلريري.

... ووفًدا من احلزب التقّدمي ال�سرتاكي

ا�شتقبل العماد قهوجي وفًدا من احلزب التقّدمي ال�شرتاكي 

�شّم ال�شّيدين ظافر نا�شر ووليد �شايف.



ا�ستقباالت 

القائد

العدد 20375/374

... ووفوًدا قّدمت التهنئة يف منا�سبة عيد اجلي�ش

ر�شمّية  وف��وًدا  قهوجي,  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�شتقبل 

على  واأثنت  اجلي�ش,  عيد  منا�شبة  يف  التهنئة  قّدمت  ودينّية 

املواطنني  لطماأنة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  تبذلها  التي  اجلهود 

التحّديات  من  الرغم  على  وال�شتقرار,  الأمن  على  واحلفاظ 

الكبرية التي يواجهها الوطن.

رئي�س الرابطة املارونية النقيب اأنطوان قليمو�س

مع وفد مرافق

رئي�س اأ�ساقفة بريوت للموارنة 

املطران بول�س مطر

 وزير ال�سياحة ال�سابق الأ�ستاذ فادي عّبود

رئي�س احتاد بلديات ك�سروان - رئي�س بلدية جونيه 

ال�سيد جوان حبي�س مع وفد مرافق

راعي اأبر�سية زحلة والبقاع لل�سريان الأورثوذوك�س

املطران بول�س �سفر ورئي�س الرابطة ال�سريانية ال�سيد حبيب افرام، 

وال�سيد اإميل حنو�س

 الوزير ال�سابق دميانو�س قّطار والأ�ستاذ �سادي م�سعد

رئي�س كتلة الوفاء للمقاومة 

النائب حممد رعد واحلاج وفيق �سفا



رئي�س بلدية 

العقيبة 

مع وفد

رئي�س بلدية 

رمي�س 

مع وفد

رئي�س 

بلدية بعبدا

رئي�س 

بلدية 

بعذران 

مع وفد

وفد من 

بلدية برج 

امللوك

وفد من 

بلدية 

القليعة

وفد من 

بلدية 

جمدل 

عنجر

وفد من 

بلدية 

عر�سال

... وفاعليات بلدية

دور  تقديرها  عن  اأعربت  بلدية  وفوًدا  اجلي�ش  قائد  ا�شتقبل 

كما  وال�شتقرار,  الأمن  على  احلفاظ  يف  وت�شحياته  اجلي�ش 

بحث��ت مع��ه يف �ش��وؤون اإمنائي��ة. و�شّمت الوفود: رئي�ش بلدية 

العقيبة ال�شيد جوزف الدكا�ش مع وفد من املجل�ش البلدي, 

رئي�ش بلدية رمي�ش ال�شيد مارون �شبلي مع وفد مرافق, رئي�ش 

اأنطوان احللو, رئي�ش بلدية بعذران ال�شيد  بلدية بعبدا ال�شيد 

برج  بلدية  البلدي,  املجل�ش  اأع�شاء  من  وفد  مع  �شلوم  اأحمد 

املجل�ش  اأع�شاء  من  ووف��ًدا  عنجر,  جمدل  القليعة,  امللوك, 

البلدي واملخاتري يف بلدة عر�شال.
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قّدم  املنت, حيث  راأ�ش  بلدة  وفًدا من  اجلي�ش  قائد  ا�شتقبل   

تقديًرا  قهوجي  للعماد  رمزية  منحوتة  نبا  �شلح  ال�شيخ 

اجلي�ش. لت�شحيات 

... ووفًدا 

من بلدة 

راأ�ش 

املنت







مدير 

الأركان 

الع�سكرية 

يف وزارة 

الدفاع 

القرب�سية 

مع وفد

النائبان 

اأنطوان 

�سعد

واأمني 

وهبي

ملحق 

الدفاع 

الأمريكي

النائب

الوليد 

�سكرّية

ا�ستقباالت 

رئي�س االأركان

العدد 24375/374

يف  �شلمان,  وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان  رئي�ش  ا�شتقبل 

جلمهورية  الدبلوما�شية  البعثة  رئي�ش  ال��وزارة,  يف  مكتبه 

البحث  وت��ن��اول  مي��ردي��ي��ف,  دول���ت  ال�شيد  كازاخ�شتان 

اللبناين  اجلي�شني  ب��ني  الع�شكري  التعاون  تفعيل  �شبل 

والكازاخ�شتاين.

الع�شكرية  الأركان  مدير  ا  اأي�شً الأركان  رئي�ش  وا�شتقبل 

رئي�ش الأركان ي�ستقبل �سخ�سيات اأجنبية ولبنانية

... ويتفّقد الوحدات الع�سكرية املنت�سرة يف البقاع

امل�شاة  لواء  �شلمان  وليد  الركن  اللواء  الأركان  رئي�ش  تفّقد 

البقاع  يف  الثاين  التدخل  وف��وج  الغربي  البقاع  يف  الثالث 

واّطلع  الع�شكرية,  املراكز  الأو�شط, حيث جال يف عدٍد من 

بال�شباط  اجتمع  ثّم  املختلفة,  ون�شاطاتها  مهّماتها  على 

العماد  اجلي�ش  قائد  توجيهات  اإليهم  ونقل  والع�شكريني, 

جان قهوجي.

ل�شبط  الع�شكرية  الوحدات  الأركان بجهود  رئي�ش  نّوه  وقد 

الأمن وال�شتقرار يف منطقة البقاع, ل �شّيما جلهة مكافحة 

الإرهاب وملحقة املطلوبني, ومنع اأعمال التهريب والت�شّلل 

اتخاذ  على  �شلمان  الركن  اللواء  �شّدد  كما  احل��دود.  عر 

م�شبوه  ن�شاط  اأي  ملواجهة  الوقائية  الأمنّية  التدابري  اأق�شى 

داعًيا  مهدها,  يف  الإرهابية  اخلليا  و�شرب  احل��دود,  على 

يتنا�شب  مبا  واليقظة,  اجلهوزية  من  مزيد  اإىل  الع�شكريني 

له��ا  يتع��ّر�ش  الت��ي  التحّديات  وحجم  املرحلة  دّق��ة  مع 

الوط��ن.



ال�سحايف 

حممد 

�سالم

وفد جمعية 

»ال�سويفات 

مدينتنا« 
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 ,Costas Fitiris البحري  العقيد  القر�شية  الدفاع  وزارة  يف 

وبحث معه يف �شبل تفعيل التعاون الع�شكري بني البلدين.

كما التقى اللواء الركن �شلمان ملحق الدفاع الأمريكي 

.Ulises V.Calvo اجلديد العقيد

النائب  الزراعة  وزير  مع  الأرك��ان  رئي�ش  عر�ش  كذلك, 

�شعد  اأنطوان  �شكرّية,  الوليد  ال�شادة:  والّنواب  �شهيب  اأكرم 

واأمني وهبي الأو�شاع العامة يف البلد واآخر امل�شتجدات.

التقّدمي  احل��زب  رئي�ش  نائب  الأرك��ان,  رئي�ش  زّوار  ومن 

الإ�شرتاكي الأ�شتاذ دريد ياغي, ال�شحايف حممد �شلم, رئي�ش 

جمعية  ووفد  وفد,  مع  الرجي  و�شيم  ال�شيد  كفر�شيما  بلدية 

»ال�شويفات مدينتنا« برئا�شة الدكتورة ندى �شعب.

... ويزور املعهد 

الفني الأنطوين يف الدكوانة

داوود  الأباتي  الأنطونية  للرهبنة  العام  الرئي�ش  من  بدعوة 

الأنطوين  الفّني  املعهد  �شلمان  وليد  الركن  اللواء  زار  رعيدي, 

الأيقونات,  على  واّطلع  اأرجائه  يف  جال  حيث  الدكوانة,  يف 

والر�شومات املعرو�شة.

الأنطونية  للرهبنة  العامة  الرئا�شة  الأركان  رئي�ش  زار  كما 

حيث التقى الأباتي رعيدي, يف ح�شور لفيف من الآباء واملدّربني 

ودعمهم  الع�شكرية  للموؤ�ش�شة  حمّبتهم  عن  عّروا  الذين 

مل�شريتها الوطنية.

الأ�ستاذ 

دريد ياغي







يف  مكتبه  يف  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد  ا�شتقبل 

 Joseph اجل��رال  الأمريكية  الو�شطى  القيادة  قائد  ال��ريزة, 

اإليزابيت  Votel, وذلك يف ح�شور ال�شفرية الأمريكية ال�شيدة 
ريت�شارد. وتناول البحث العلقات الثنائية بني جي�شي البلدين, 

اخلا�شة  للوحدات  املقررة  الأمريكية  امل�شاعدات  وبرنامج 

فوج  قيادة  اإىل  اجلميع  توّجه  ذلك  بعد  اللبناين.  اجلي�ش  يف 

الفوج  اّطلعوا على جهوزية  البحر يف عم�شيت, حيث  مغاوير 

ون�شاطاته التدريبية التي ي�شاهم فيها فريق اأمريكي, وتابعوا 

ا بحرية وبرية نّفذها الفوج. عرو�شً

وقد توّجه العماد قهوجي بال�شكر اإىل قيادة اجلي�ش الأمريكي 

النوعية  الع�شكرية  امل�شاعدات  الأمريكية, على  وال�شلطات 

جمايل  يف  الأخ��رية  امل�شاعدة  �شّيما  ل  للجي�ش,  قّدمتها  التي 

القتالية  قدراته  تعزيز  يف  بقّوة  اأ�شهم  ما  والت�شليح,  العتاد 

وجهوده امل�شتمرة يف مكافحة الإرهاب والدفاع عن لبنان �شّد 

اأّي اعتداء. 

من جهته اأ�شار اجلرال Votel اىل اأن ال�شراكة الأمنية بني 

بلده  ثقة  عن  وعّر  جًدا,  ومهّمة  قوية  ال�شديقني  اجلي�شني 

بكفاءة اجلي�ش اللبناين و�شجاعة رجاله. ومما قاله:

ولفوج  ال�شاربة  للقّوة  ا  املا�شي, ح�شرت عر�شً ني�شان  �شهر   يف 

املغاوير حتاكي عملّية اإنقاذ رهائن, وقد اأثار اإعجابي كثرًيا. 

مغاوير  فوج  قّدمه  الذي  العر�ش  هذا  اإعجابي  اأثار  ا  اأي�شً واليوم 

البحر. لقد �شمعت تكراًرا من مدربني ع�شكريني اأمريكيني 

قائد القيادة الو�سطى الأمريكية 

بعد عر�س قّدمه مغاوير البحر

تعاون 

و�رشاكة

العدد 28375/374 

�سمعت من مدّربينا اأن 

»ل اأحد ي�ساهي

 اجلي�ش اللبناين«

ونتطّلع اإىل تعزيز �سراكتنا



اجلنود  مهارة  اإّن  اللبناين.  اجلي�ش  ي�شاهي  اأحد  ل  اأن  هنا, 

عن  الدفاع  والتزامهم  الواجب,  اأداء  يف  وتفانيهم  وحرفيتهم 

بلدهم هي غري م�شبوقة, �شواء من خلل التعاون يف التدريبات 

 ,2016 للعام  احلازم«  »الرد  كتدريبات  امل�شرتكة  الع�شكرية 

واملعدات  الأ�شلحة  ت�شّلم  خلل  من  اأو  م��وؤخ��ًرا,  جرت  التي 

امريكا  اإّن  اللبناين.  اجلي�ش  قدرات  تعزيز  على  تعمل  التي 

فخورة بدعم اأفراد اجلي�ش ال�شجعان يف لبنان والذين يخاطرون 

بحياتهم كل يوم للإبقاء على هذا البلد اآمًنا.

واأ�شاف قائًل:

مواجهة  يف  ا�شتثنائي  بعمل  القيام  اللبناين  اجلي�ش  يوا�شل 

اأثبت  وقد  ال�شورية.  احلدود  عر  املمتّدة  املتطّرفة  التهديدات 

الدفاع  على  متاًما  وقادر  قوي,  باأّنه  للأ�شدقاء  كما  للأعداء 

عن حدود لبنان, وهو يحظى بدعم ال�شعب اللبناين. اإّن اإرادة 

اأمريكا  عزم  يعّزز  لبنان  حماية  والتزامه  اللبناين  اجلي�ش 

نواجه  اللبنانيني فيما  �شركائنا  اإىل جنب مع  الوقوف جنًبا 

مًعا هذه التهديدات.

و�شتبقى,  كانت,  واأمريكا  قوّية,  �شة  موؤ�شّ اللبناين  اجلي�ش 

قّدمت  وقد  املوؤ�ش�شة,  لهذه  والرئي�ش  الثابت  الأمني  ال�شريك 

لها, منذ العام 2005, اأكرث من 1.4 مليار دولر من امل�شاعدات 

الأمنّية, مبا يف ذلك التدريب, واملعدات, مثل عربات هامفي 

التي ت�شل قيمتها اإىل خم�شني مليون دولر, والأ�شلحة والذخائر 

هذا  من  �شابق  وقت  يف  اللبناين  للجي�ش  ت�شليمها  مّت  التي 

العمل ب�شكل وثيق  نوا�شل  اإّننا  ال�شهر )اآب( يف مرفاأ بريوت. 

مع اجلي�ش للتاأّكد من اأّن املعّدات التي يجري ت�شليمها هي 

بال�شبط ما هو مطلوب ملواجهة خطر التطّرف و�شمان ا�شتقرار 

التعاون  ا�شتمرار  اإىل  نتطّلع  ونحن  الطويل,  املدى  على  لبنان 

وموا�شلة تعزيز �شراكتنا امل�شتمّرة مع اجلي�ش اللبناين يف الأيام 

املقبلة.
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تفّقد قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي الوحدات الع�شكرية 

املنت�شرة يف منطقة طرابل�ش وحميطها, حيث جال يف مع�شكر 

عرمان للتدريب وافتتح فيه غرفة عمليات متقّدمة, ثم جال 

وجمّمًعا  م�شتو�شًفا  فيها  وافتتح  القّبة  يف  املنطقة  قيادة  يف 

ريا�شًيا. 

من  وعنا�شر  �شباًطا  جولته,  خ��لل  اجلي�ش  قائد  التقى 

الّلواءين الثاين والثاين ع�شر وفوجي مغاوير البحر والتدخل الأول 

والت�شحيات  اجلهود  على  واأثنى  اللزمة.  التوجيهات  وزّودهم 

واحلفاظ  ال�شورية,   – اللبنانية  احل��دود  ل�شبط  يبذلونها  التي 

اإىل  لفًتا  عموًما,  وال�شمال  طرابل�ش  منطقة  ا�شتقرار  على 

باتت  وتدريًبا,  و�شلًحا  عديًدا  للجي�ش  القتالية  الكفاءة  اأّن 

اليوم اأكرث حتقًقا وفاعلية من اأي وقت م�شى. واأ�شاف: بهذه 

والأفراد,  ال�شباط  لدى  العالية  املعنوية  والروح  املمّيزة  الكفاءة 

لبنان  ويحمي  الإره��اب,  �شوكة  يك�شر  اأن  اجلي�ش  ا�شتطاع 

الدامية يف حميطه, ويثبت  الرغم من احتدام الأحداث  على 

اأنه من اأف�شل جيو�ش العامل اأداًء ومناقبيًة وا�شتعداًدا للت�شحية, 

للوطن,  الفقري  العمود  �شتبقى  املوؤ�ش�شة  هذه  ب��اأّن  موؤّكًدا 

ومبناأى عن اأي جتاذبات �شيا�شية اأو فئوية.

تفّقد الوحدات الع�سكرية

املنت�سرة يف طرابل�س و�سور ومرجعيون

قائد اجلي�ش:

جوالت 

القائد

العدد 32375/374

جي�سنا اأثبت اأنه من اأف�سل

جيو�ش العامل اأداًء ومناقبية



�شور  موقع  قهوجي,  ج��ان  العماد  تفّقد  لح��ق,  وق��ت  ويف 

حيث  مرجعيون,  منطقة  يف  املنت�شرة  الع�شكرية  والوحدات 

والأمنية,  الدفاعية  اإجراءاتها  واّطلع على  جال يف مراكزها 

ثم اجتمع بال�شباط والع�شكريني وزّودهم توجيهاته للمرحلة 

املقبلة.

وقد اأثنى العماد قهوجي على اجلهود التي يبذلها الع�شكريون 

حلماية احلدود اجلنوبية واحلفاظ على ا�شتقرارها بالتعاون مع 

القوات الدولية, لفًتا اإىل اأّن مهّمة اجلي�ش الأ�شا�شية يف الدفاع 

مهّماته  مع  تتكامل  ال�شرائيلي,  العدو  �شّد  اجلنوب  عن 

واحلفاظ  ال�شرقية,  احلدود  على  الإرهاب  مواجهة  يف  الأخرى 

اأّن اجلي�ش  على الأمن يف الداخل. و�شّدد العماد قهوجي على 

�شيت�شّدى بكّل الإمكانات املتوافرة لديه لأّي اعتداء ا�شرائيلي 

ي�شتهدف لبنان, مذّكًرا الع�شكريني مبعركة املالكية التي 

خا�شها اجلي�ش �شّد هذا العدو يف العام 1948, موؤكًدا التم�شك 

بالقرار 1701 مبختلف مندرجاته.

بال�شتقرار  تنعم  املنطقة  ه��ذه  اأن  اجلي�ش  قائد  واأ���ش��اف 

والتعاي�ش بني خمتلف اأطياف املجتمع اللبناين, وذلك بف�شل 

مع  القائم  والتعاون  فيها,  املنت�شرة  للوحدات  العائدة  اجلهود 

القوات الدولية.

واليقظة,  اجلهوزية  من  مزيد  اإىل  الع�شكريني  داعًيا  وختم 

والبقاء اإىل جانب املواطنني لتعزيز �شمودهم يف اأر�شهم, و�شمان 

اأمنهم وا�شتقرارهم.
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خطر الإرهاب يف لبنان يتقل�ص

النوعية  العمليات  العماد، بعد كل  • ح�ضرة 
هل  الإرهابيني،  �ضد  اجلي�ص  نّفذها  التي 

وكيف  لبنان؟  يهدد  زال  ما  الإرهاب  خطر 

اللبنانيني؟ تطمئنون 

اجلميع  اأطمئن  اأن  اأود  البداية،  يف   -

ن�سبته  تدّنت  قد  الإرهاب  خطر  اأن  اإىل 

التي  ال�ستباقية  العمليات  بف�سل 

الدائم  �سهره  وبف�سل  اجلي�ش،  نّفذها 

مع  م�ساكنة  فال  امل�ستمرة.  ويقظته 

الإرهاب، ونحن م�ستمرون يف مواجهته 

الإرهابيني  اأن  �سحيح  عليه.  للق�ساء 

العمليات  بع�ش  ينّفذوا  اأن  ا�ستطاعوا 

�سوكتهم  اأن  الأكيد  املتفرقة، ولكن 

وعلى  اجل��رود  يف  ا  خ�سو�سً انك�سرت، 

بّد من  ل  ال�سرقية. هنا،  احلدود  امتداد 

التي  الهجومية  بالعمليات  التنويه 

خطوط  خلف  اجلي�ش  وحدات  نّفذتها 

العدو يف جرود راأ�ش بعلبك يف اآذار املا�سي، 

املن�سرم.  ني�سان  يف  عر�سال  ج��رود  ويف 

الأمنية  فالعمليات  ال��داخ��ل،  يف  اأم��ا 

النائمة  اخلاليا  لتفكيك  م�ستمرة 

القب�ش  ولإل��ق��اء  عنا�سرها  ومالحقة 

واجلي�ش  اخل��ط��ري��ن.  املطلوبني  على 

�سيقطع يد الإرهاب اأينما كان واإىل اأي 

اأقول:  ب�سيطة  معادلة  يف  امتدت.  جهة 

اإذا كان عّدونا قوًيا ونحن ننت�سر عليه 

اأننا  يعني  فهذا  مكان،  من  اأكرث  يف 

اأر�سنا،  يف  وبحقنا  باإرادتنا،  منه  اأق��وى 

ال�سعب  كل  وبالتفاف 

اللبناين حول اجلي�ش. 

الأخ���رة  ال��ف��رة  يف   •
القاع  بلدة  الإرهاب  �ضرب 

تقّيمون  كيف  البقاعية. 

خالل  الإره��اب  مكافحة  يف  اجلي�ص  عمل 

مرتبط  اأن��ه  ا  خ�ضو�ضً الأخ��رة،  ال�ضنوات 

املنطقة؟ باأحداث 

ما  بني  ارتباًطا  هناك  اأن  �سحيح   -

املنطقة،  اأح��داث  وبني  لبنان  يف  يجري 

اأن  املنطقة  حلروب  ن�سمح  لن  لكننا 

عملنا،  لذا  اللبناين.  الداخل  اإىل  متتد 

يف ال�سنوات اخلم�ش الأخرية على �سبط 

مم��ت��از،  م��ن  اأك���رث  ب�سكل  احل���دود 

و�سرب  ال�سيطرة،  حتت  الأمني  والو�سع 

يتوقف.  لن  حديد  من  بيد  الإره���اب 

الإره���اب  مواجهة  يف  اجلي�ش  فخربة 

العام  ال�سنيه يف  تنطلق من مواجهات 

البارد  نهر  معركة  اإىل  ام��ت��داًدا   ،2000

عربا  معركة  اإىل  و�سوًل   ،2007 العام  يف 

املواجهات  من  وغريها   ،2013 العام  يف 

النهاية،  يف  والع�سكرية.  الأم��ن��ي��ة 

تكافح  دولية  منظومة  من  جزء  نحن 

وفق  نعمل  امل��ج��ال  ه��ذا  يف  الإره����اب. 

خطة معينة خا�سة بنا، من دون اإغفال 

مع  الأمني  والتن�سيق  املعلومات  تبادل 

ت�ساعدنا  التي  ال�سديقة  ال��دول  اأجهزة 

ال�ستعداد  خالل  من  الأمور  ا�ستباق  يف 

واأكرر: فليطمئن جميع  اأعود  الدائم. 

يف  الإرهابيني  اأعداد  اأن  اإىل  اللبنانيني 

اجلي�ش  �سربات  بفعل  تتقل�ش  اجل��رود 

حتى  متنعهم  والتي  املوجعة،  اليومية 

بف�سل  ذلك  كل  بحرية.  التحرك  من 

تقف  التي  وبنادقهم  الع�سكريني  زنود 

حاجًزا بني الإرهاب واأر�ش الوطن. ومن 

كلمة القائد

العدد 36375/374

�ضنقطع يد الإرهاب 

قائد اجلي�ش 

يف حديث اإىل 

»برنامج اجلندي«

العماد جان  اأجرى »برنامج اجلندي« حديًثا مع قائد اجلي�ص  يف منا�ضبة عيد اجلي�ص، 

املوجعة  و�ضرباته  بالو�ضع،  مم�ضك  اجلي�ص  اأن  اإىل  اللبنانيني  طماأن  الذي  قهوجي، 

لالإرهابيني حتّد كثًرا من قدرتهم على التحّرك. يف ما ياأتي ن�ص املقابلة. 
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نعرف  بتنا  الطويلة  جتربتنا  خ��الل 

نتعامل  كيف  ونعرف  جيًدا،  الإرهاب 

لكل  واعون  نحن  النف�سية.  حربه  مع 

اأن  نعلم  اأن  يجب  لكن  التفا�سيل. 

الإره���اب  على  احل���رب  ا�سرتاتيجية 

تتطلب ال�سرب و»النف�ش الطويل« والدقة 

نفعله،  ما  وهذا  الكبرية.  والت�سحيات 

عن  ال��ذود  يف  يوًما  يبخل  مل  فاجلي�ش 

اأر�سه و�سعبه. 

اأ�ضلحتنا اأهم  اللبنانيني  ثقة 

ال�ضديقة  الدول  مع  التن�ضيق  يتم  كيف   •
وتطويره؟  وتدريبه  اجلي�ص،  ت�ضليح  جمال  يف 

يف  القتالية  اجلي�ص  جهوزية  تلخ�ص  وكيف 

الوقت احلا�ضر؟

اأق���وى  م��ن  ال��ل��ب��ن��اين  اجل��ي�����ش  اإن   -

الرغم  على  �سجاعة  واأكرثها  اجليو�ش 

اجلي�ش  ففي  اإمكاناته.  �سعف  من 

�سباط اأكفاء ل ي�ستهان بهم، وعنا�سر 

حلظة.  كل  يف  للت�سحية  م�ستعدون 

دول  ك��ل  ل��دى  الن��ط��ب��اع  ه��ذا  وي�سود 

املعارك  العني  باأم  �ساهدوا  بعدما  العامل 

التي  والنجاحات  اجلي�ش  خا�سها  التي 

ب��دول  دف��ع��ت  التجربة  ه��ذه  حققها. 

العامل اإىل ال�ستثمار يف اجلي�ش اللبناين 

عالية.  قتالية  قدرات  عن  برهن  لأنه 

اإىل  ت�سل  امل�ساعدات  ب��داأت  هنا  من 

اأكرث من �سعيد )�سالح،  اجلي�ش على 

عتاد، �سيانة وتدريب(، ومن اأكرث من 

ا من اجلانب الأمريكي  جهة، وخ�سو�سً

ولكن  ال�سديقة.  الدول  اإغفال  دون  من 

هو  اجلي�ش  عليه  ح�سل  �سالح  اأه��م 

اإىل  الدائم  ووقوفهم  به،  املواطنني  ثقة 

جانبه. 

�ضهد  الأ�ضا�ضية،  املهمات  جانب  اإىل   •
اأيار  �ضهر  يف  واختيارية  بلدية  انتخابات  لبنان 

األ  اأمنها.  حفظ  اجلي�ص  توىّل  وقد  املن�ضرم، 

ت�ضّكل هذه املهمات الأمنية يف الداخل، عبًئا 

على اأداء اجلي�ص ودوره؟

كل  لتنفيذ  جاهز  اجلي�ش  اأب���ًدا.   -

اجلنوبية،  احل��دود  على  �سواء  املهمات 

اأو  اأو على احلدود ال�سمالية  اأو يف اجلرود، 

وقد  تلكوؤ.  دون  من  الداخل،  يف  حتى 

اأثبتت النتخابات الأخرية، مرة جديدة، 

التي حتفظ  الع�سكرية هي  املوؤ�س�سة  اأن 

وموؤ�س�ساته من خالل  اللبناين  الكيان 

الدميقراطي.  النظام  على  املحافظة 

تنفيذ  خالل  الع�سكريون  اأثبت  كما 

يف  وجت��ّرًدا  عالية  مناقبية  املهمة  هذه 

ويف  الناخبني.  مع  تعاطيهم  طريقة 

الد�ستورية  ال�ستحقاقات  ح�سول  حال 

جهوزية  يف  اجلي�ش  اأن  اأوؤك��د  املقبلة، 

كاملة حلفظ اأمنها. 

هم �ضيف الوطن

تغيب  ال��ت��وايل،  على  الثالثة  للمرة   •
املتخرجني  لل�ضباط  ال�ضيوف  تقليد  احتفالت 

الرئا�ضي.  الفراغ  ب�ضبب  احلربية  الكلية  من 

معنويات  على  �ضلًبا  الأم��ر  هذا  يوؤثر  هل 

املتخّرجني؟ ال�ضباط 

املتخّرجون  ال�سباط  يت�سّلم  عندما   -

فلهذا  اجلمهورية،  رئي�ش  من  ال�سيوف 

رمزية كبرية. ولكن عدم ح�سول ذلك 

�سيتخّلف  املتخّرج  ال�سابط  اأن  يعني  ل 

عن اأداء مهمته يف الدفاع عن الوطن. 

بنوعية  اأ�سيد  اأن  اأوّد  امل��ج��ال  ه��ذا  يف 

التي  ومناقبيتهم  املتخّرجني  ال�سباط 

املهمات  اأنواع  بكل  للقيام  توؤهلهم 

يحمي  ال��ذي  ال�سيف  فهم  املطلوبة، 

الوطن.

الناجم  اخلطر  مع  اجلي�ص  يتعامل  كيف   •
النازحني  من  هائلة  اأع���داد  وج��ود  عن 

ال�ضوريني يف لبنان؟

وخ��ط��ري.  ح�سا�ش  امل��و���س��وع  ه���ذا   -

فوجود هذا العدد الكبري من النازحني 

املناطق  كل  يف  انت�سارهم  وع�سوائية 

من  اأمنية  ثغرات  ي�سّكل  اللبنانية، 

الإره��اب��ي��ون.  ي�ستغلها  اأن  املمكن 

حتوي  التي  املخيمات  يراقب  واجلي�ش 

املريبة فيها  التحركات  وير�سد  نازحني 

نطلب  ونحن  اللزوم.  عند  ويداهمها 

العني  ي��ك��ون  اأن  م��واط��ن  ك��ل  م��ن 

يبّلغ  واأن  اجلي�ش،  جانب  اإىل  ال�ساهرة 

باأي  ا�ستباهه  ح��ال  يف  الأمنية  القوى 

حتّرك اأو اأي ن�ساط مريب.

اجلي�ص  بني  والتعاون  التن�ضيق  عن  وماذا   •
الذي  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  الأمم  وقوات 

ي�ضهد تطوًرا دائًما؟

تنعم  الدولية  القوات  وج��ود  بف�سل   -

منطقة اجلنوب بال�ستقرار والهدوء. اأما 

هذه  مع  والتن�سيق  التعاون  �سعيد  على 

القوات فهو قائم على اأعلى امل�ستويات. 

واإن تطبيق القرار 1701، وال�سهر على اأمن 

احلدود اجلنوبية ومنع ح�سول خروقات، 

يتم من خالل عمليات م�سرتكة مع 

هما  والأم��رة  الأول  الدور  اأن  اإىل  الإ�سارة 

اأر�ست  املهمة  هذه  اللبناين.  للجي�ش 

بيننا عالقات �سداقة ومودة. ولقد قّدموا 

وعالقتهم  ولالأهايل  للجي�ش  الكثري 

مع املواطنني ممتازة، على اأمل اأن ياأتي 

وحده  اجلي�ش  فيه  يب�سط  ال��ذي  اليوم 

الوطن،  اأر����ش  كامل  على  ال�سلطة 

اجلهتني  بني  قائم  ال�سرتاتيجي  واحلوار 

للو�سول اإىل هذا الهدف املن�سود.

كلمة اأخرة

الذي  اجلي�ص  �ضهداء  عيد  منا�ضبة  يف   •
لأهاليهم  تقول  ماذا  اجلي�ص،  عيد  ي�ضبق 

واأفراد عائالتهم؟

تراب  روت  التي  ال�سهداء  دم��اء  اإن   -

ودماوؤهم  ا�ستمراريته.  �سبب  هي  الوطن 

من  اأهلهم  ع��روق  يف  جت��ري  زال��ت  م��ا 

ال�سالح.  رف��اق  خطوات  ويف  بعدهم، 

اأعدادهم،  تزيد  األ  اأمتنى  عيدهم،  يف 

ال��وط��ن  �سبيل  يف  الت�سحية  ول��ك��ن 

الع�سكرية.  �سعاًرا يف حياتنا  اتخذناها 

الع�سكريني  اأه���ايل  خ�ش  م��ا  يف  اأم��ا 

ق�سيتهم  اإن  لهم  فاأقول  املختطفني، 

ت�سل  اأن  اأمل  على  ال�ساغل  �سغلنا  هي 

اإىل خواتيمها ال�سعيدة.

باٍق  لبنان  اأن  اإىل  اجلميع  ليطمئن 

عيد  وكل  القوي.  جي�سه  يحميه  طاملا 

واأنتم بخري.

اأمر هلّيل واأعّدت  املقابلة اجلندي  •اأجرى 
الن�ص لل�»اجلي�ص« جان دارك اأبي ياغي.



الع�ضكريون اأّيها 

بنا  تعود  اجلي�ش،  عيد  منا�سبة  يف 

العام  من  الأيام  هذه  مثل  اإىل  الذاكرة 

ت�سّلم  �سبقت  التي  والتح�سريات   ،1945

جي�سها  امل�ستقّلة  اللبنانية  اجلمهورية 

ر�سمًيا  تاأ�سي�سه  عن  والإعالن  الوطني، 

يف الأّول من اآب.

وما يعّز علينا اليوم، هو اإلغاء احتفال 

املتخّرجني هذا  لل�سباط  ال�سيوف  تقليد 

العام وللمّرة الثالثة على التوايل، ب�سبب 

جتاوز  ال��ذي  الرئا�سي  ال�سغور  ا�ستمرار 

جنّدد  اليوم،  هذا  يف  لكّننا  ال�سنتني. 

ق�سم الدفاع عن لبنان، وحماية حدوده 

وثرواته.

الع�ضكريون اأّيها 

لبنان،  حتمون  زلتم  وما  حميتم  لقد 

لبنان �سيغة العي�ش امل�سرتك التي اأر�سى 

وحافظتم  الطائف،  اتفاق  دعائمها 

على �سيادة الوطن ومكانته الإقليمية 

على  وثباتكم  بوجودكم  والدولية، 

ال��ع��دّو  م��واج��ه��ة  يف  اجلنوبية  احل���دود 

وثرواتنا  باأر�سنا  الطامع  الإ�سرائيلي 

تنفيذ  الكامل  والتزامكم  النفطية، 

ب��ال��ت��ع��اون  وم��ن��درج��ات��ه   1701 ال���ق���رار 

والتن�سيق مع القوات الدولية.

ومب������وازاة ذل����ك، ت�����س��ّدي��ت��م ب��ك��ّل 

الإرهابية  للموجات  و�سجاعة  بطولة 

ال�سرقية،  احل���دود  على  التكفريية 

ا�ستئ�سال  ه���وادة  دون  م��ن  وتابعتم 

خالياها التخريبية يف الداخل، ما حال 

دون انهيار الوطن وانزلقه اإىل املجهول.

الأول 

من اآب

العدد 38375/374

»اأمر اليوم«:
م الدفاع  جنّدد َق�ضَ

عن لبنان 

وحماية حدوده

اليوم«  »اأمر  الع�ضكريني  اإىل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�ص  قائد  وّجه  اآب،  من  الأول  منا�ضبة  يف 

ال�رقم 178، وال�ذي اأّك�د من خالل�ه، اأّن املوؤ�ض��ض�ة جتدد »ق�ض�م الدف�اع عن لبن�ان، وحماي�ة 

ح�دوده وثرواته«.
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الفاعلة  املواجهة  ب��اأّن  قناعتنا  ومع 

لالإرهاب الذي بات خطًرا عاملًيا �ساماًل 

ال�سعوب كّلها،  يهدد عادات وثقافات 

خمتلف  الوح�سية  اأعماله  يف  وي�ستخدم 

اإّنا  الإجرامية،  والأ�ساليب  الو�سائل 

تاأخذ  �ساملة،  ا�سرتاتيجية  تتطّلب 

الأمنية  اجل��ه��ود  تن�سيق  ب��الع��ت��ب��ار 

�سائر  بني  الثقايف  الوعي  ون�سر  الدولية، 

ال�سعوب، ومعاجلة الق�سايا الجتماعية 

اجلهد  اأّن  اإّل  ال�سائكة،  والقت�سادية 

تلك  يف  اأ�سا�سًيا  يبقى  الوطني  الأمني 

واأعطيتم  اأثبّتموه  ما  وهذا  املواجهة، 

فيه املثال. واعلموا اأّننا لن ناألو جهًدا يف 

يليق  الذي  وال�سالح  العتاد  تاأمني  �سبيل 

يف  ال�سلبة  واإرادت��ك��م  بت�سحياتكم، 

موا�سلة احلرب على الإرهاب.

الع�ضكريون اأّيها 

خالل  وامل��ت��وازن  املتجرد  ب��اأدائ��ك��م 

النتخابات البلدية والختيارية الأخرية، 

يف  الدميوقراطية  احلياة  قواعد  اأر�سيتم 

الأمنية  جهودكم  و�سّكلت  البالد، 

مناخ  يف  لإجرائها  الأ�سا�سية  ال�سمانة 

من احلرية والأمان. فكونوا دائًما على 

على  �ساهرين  اللبنانيني،  اآم��ال  ق��در 

لأّي  وم�ستعدين  وحرياتهم،  ا�ستقرارهم 

اآخر. ا�ستحقاق 

اأرواح �سهدائنا الأبرار  با�سمكم اأحّيي 

م�سرية  ام��ت��داد  على  �سقطوا  ال��ذي��ن 

رفاقكم  ع��ائ��الت  واأع��اه��د  اجلي�ش، 

التنظيمات  ل��دى  املخطوفني  الأب��ط��ال 

الإرهابية، اأن نوا�سل العمل بكّل جهد 

وحتريرهم  م�سريهم  لك�سف  واإ���س��رار 

موؤ�س�ستهم  ك��ن��ف  اإىل  وع��ودت��ه��م 

واأحبائهم.

للجي�ش،  وال�سبعني  الواحد  العيد  يف 

ي�سخ�ش اإليكم املواطنون، رجاًل يقوون 

خمل�سني  وحماة  واملحن،  ال�سدائد  على 

اإىل  فام�سوا  ال��واح��د،  الوطني  لبيتهم 

الغد بخطى واثقة، ي�سمخ بكم العلم، 

وال���س��ت��ق��رار  اخل��ري  وطنكم  ويح�سد 

والزدهار.





اإعداد:

ندين البلعة خرالله

الأول 

من اآب
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اأّدوا الق�سم فتياًنا راكعني 

وتخّرجوا رجااًل �ساخمني

�ضباط دورة العقيد ال�ضهيد 

نور الدين اجلمل

�ضيوف م�ضلولة للدفاع عن الوطن

لل�ضنة الثالثة على التوايل يغيب احتفال ت�ضليم ال�ضيوف للتالمذة ال�ضباط يف 

منا�ضبة عيد اجلي�ص... لكن، ولل�ضنة احلادية  وال�ضبعني، يقف املتخرجون 

من الكلية احلربية �ضاهرين عزائمهم �ضيوًفا م�ضلولة للدفاع عن الوطن. 

التي  الكفاءات واملهارات  الأ�ضود حيث تزّودوا  اأن يغادروا عرين  وقبل 

تخولهم اأداء الواجب املقد�ص، اأق�ضموا ميني الولء للبنان، لينطلقوا يف 

م�ضرة زادها الكرامة وال�ضجاعة وال�ضتعداد الالحمدود للعطاء.

وزير  الو�ضطى مع  القاعة  لقاء يف  اأعقبه  املخت�ضر  التخّرج  احتفال 

الدفاع الوطني �ضمر مقبل وقائد اجلي�ص العماد جان قهوجي اللذين 

كانت لكل منهما كلمة يف املنا�ضبة.
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الق�ضم احتفال 

ال�سرف  �ساحة  يف  ا�سطّفوا   ...

ال�سنة  يف  رفاقهم  ج��ان��ب  اإىل 

الأوىل والثانية، ويف ح�سور عائلة 

العقيد ال�سهيد نور الدين اجلمل 

ا�سمه.  دورت��ه��م  حملت  ال���ذي 

هذا  يف  اأه��ال��ي��ه��م  ي�����س��ارك  مل 

رهبة  يختربوا  ومل  الح��ت��ف��ال، 

خاللها  يت�سّلم  ال��ت��ي  ال��ث��واين 

ولكنهم،  يوف،  ال�سّ اأبناوؤهم 

الكلية  مبنى  اأمام  انتظروهم 

وبدموع  بالزغاريد  لي�ستقبلوهم 

ال��ف��رح وال��ف��خ��ر ح��ني خ��رج��وا 

حني بنجومهم الالمعة. مو�سّ

املتخّرجون  ا�ستقبل  البداية،  يف 

وقادة  احلربية  الكلية  و�سباط 

واحلا�سرون،  والوحدات  القطع 

العلم.  اإىل  وتاأّهبوا  علم اجلي�ش 

الحتفال  رئي�ش  و�سل  بعدها 

بالوكالة  احل��رب��ي��ة  الكلية  ق��ائ��د 

العماد  ممثاًل  غرّيب  ف��ادي  العميد 

قائد اجلي�ش ليعلن بدء الحتفال.

الكلية  ب��ريق  امل��ت��خ��ّرج��ون  �سّلم 

و�ساروا  الثانية،  ال�سنة  يف  رفاقهم  اإىل 

لثالث  ظهرهم  اأداروا  واثقة،  بخًطى 

على  ودرو�سها  عباأها  حملوا  �سنوات 

لينطلقوا  عقولهم،  ويف  اأكتافهم 

مق�سمني  امليدان،  اإىل  بها  مت�سّلحني 

على الوفاء.

الحتفال،  اأعلن عريف  الق�سم،  اإىل 

فتوّجه طليع الدورة املالزم اأحمد جّنار 

ثم  اليمني،  واأق�سم  اجلي�ش  علم  نحو 

ال�سهيد  اأرملة  اإىل  ال��دورة  درع  �سّلم 

اجلمل.

غادر البريق والعلم، ومن ثم التالمذة 

ال�سباط فاملتخّرجون الذين �ساروا على 

ن�سيد اجلي�ش يف عر�ش ع�سكري  وقع 

موّدعني  عالًيا  قّبعاتهم  ورموا  رمزي، 

�سهاداتهم  يت�سّلموا  اأن  قبل  الكلية، 

من العميد غرّيب.
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اإىل القاعة الو�ضطى

بعد انتهاء الحتفال، توّجه املتخّرجون 

تبادلوا  حيث  الو�سطى  ال��ق��اع��ة  اإىل 

وعّلقوا  اجلديدة  بّزاتهم  ارتدوا  التهاين، 

منتظرين  اأك��ت��اف��ه��م  على  ال��ن��ج��وم 

لقاءهم الر�سمي الأول وهم برتبة مالزم، 

بنائب رئي�ش جمل�ش الوزراء وزير الدفاع 

اجلي�ش  وق��ائ��د  مقبل  �سمري  الأ���س��ت��اذ 

ح�سور  يف  وذلك  قهوجي،  جان  العماد 

رئي�ش  الأمنية وكل من:  الأجهزة  قادة 

�سلمان،  وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان 

اأمني عام املجل�ش الأعلى للدفاع اللواء 

املجل�ش  ع�سو  خ��ري،  حممد  ال��رك��ن 

�سرمي،  جورج  الركن  اللواء  الع�سكري 

املدير العام لالإدارة اللواء حم�سن فني�ش، 

املفت�ش العام اللواء الركن �سمري احلاج 

وكبار اأركان القيادة.

الوزير مقبل:

كونوا يف مقب�ص ال�ضيف واحًدا

الأ�ستاذ �سمري مقبل توّجه  الدفاع  وزير 

بكلمة  مهّنًئا  املتخّرجني  ال�سباط  اإىل 

جاء فيها:

نحن  �سنة،  كل  مثل  اليوم،  هذا  يف 

ع��ل��ى م��وع��د م��ع ال��ع��زم والأم����ل، مع 

يف  وب�سموده  بلبنان،  املتجّدد  الإمي��ان 

وجه املحن.

بفخر  اللبنانيون  ينتظره  اليوم  ه��ذا 

النخبة  ه��ذه  ي�ساهدون  وه��م  واع��ت��زاز، 

يف  �سبقهم  من  اإىل  تن�سم  اأبنائهم  من 

بينما  الوطن،  والذود عن  اخلدمة  �سرف 

ت�سهد حدودنا خمتلف اأنواع التهديدات 

والأخطار.

للحدود  حامًيا  لي�ش  الوطني  فجي�سنا 

فقط بل هو �سامن الوحدة الوطنية، وقد 

اأبناء  انخرط يف �سفوفه، ما�سًيا وحا�سًرا 

واملذاهب، فقّدموا  املناطق  من خمتلف 

الت�سحيات بالأرواح من دون ح�ساب.

اأيها ال�سباط،

با�سم  تخّرجكم  دورة  ت�سمية  �سئتم 

الدين  نور  العقيد  ال�سهيد 

ا�ست�سهد حتت  الذي  اجلمل 

 – ت�سحية   – »�سرف  �سعار 

ال�ستباكات  خالل  وفاء« 

�سّد  اجلي�ش  خا�سها  التي 

يف  الإره��اب��ي��ة  املجموعات 

منطقة عر�سال.

�سبقكم  م��ن  م��ع  اأن��ت��م 

وم�����ن ���س��ي��ل��ي��ك��م م��ن 

يف  القدوة  متّثلون  خريجني 

والأنظمة  القوانني  ال��ت��زام 

للوطن.  الكامل  الولء  ويف 

اأعينكم  ن�����س��ب  ���س��ع��وا 

وتوفري  لبنان  ح��دود  �سون 

الأمن للمواطن وحمايته من كل تعدٍّ 

اأ�سكال  كل  من  بعيًدا  حقوقه  على 

الطائفية واملذهبية واملناطقّية.

وط��ن��ن��ا احل��ب��ي��ب اأم���ان���ة غ��ال��ي��ة يف 

اأيديكم، عليكم اأن ت�سونوا ا�ستقالله 

اإنقاذ  عليكم  ح��دوده...  عن  وتدافعوا 

لبنان من �سّر امل�ساعب واأدهى الكوارث.

واأ�ساف: ل بد من توجيه كلمة تقدير 

والقيادة  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  و�سكر 

احلكيمة للعماد قهوجي و�سائر �سباط 

اجلي�ش ورتبائه واأفراده. كما نوّجه حتية 

الّراب�سة  الع�سكرية  للوحدات  خا�سة 

ت�سّجل  والتي  وبعلبك،  عر�سال  جرود  يف 

بها  وتفاخر  التاريخ  �سيخّلدها  بطولت 

الأجيال...

اأيها ال�سباط املتخرجون،

املعتاد  الحتفال  يغيب  جديدة  م��رة 

ال�سيوف  اخلريجني  بت�سّلم  يتمّثل  الذي 

من رئي�ش اجلمهورية ب�سبب �سغور �سّدة 

�سّك  ل  �سنتني.  من  اأكرث  منذ  الرئا�سة 

على  لكني  رمزيته،  التقليد  لهذا  باأن 

معنوياتكم  من  يحّد  لن  باأنه  يقني 

مكم بعدما  وعزمكم على الوفاء لق�سَ

اأ�سبحتم اأنتم �سيوف احلق والبطولة. 

اأم��ن  وق���وى  جي�ش  ك�سباط  فاأنتم 

وجمارك،  دولة  واأمن  عام  واأمن  داخلي 

الوطن،  خدمة  يف  واحدة  يًدا  ت�سّكلون 

ال�ستثنائية  الظروف  هذه  يف  ا  خ�سو�سً

تتطلب  وال��ت��ي  ال��ب��الد،  بها  مت��ّر  التي 

وهنا  الكامل.  والتعاون  اجلهود  ت�سافر 

»اأ�سابع  ال�سعراء:  اأحد  قول  ي�ستح�سرين 

ولكنها  خم�سة  ال��ع��ّد  يف  اليد  ك��ّف 

يزداد  لبنان  واح��د«،  ال�سيف  مقب�ش  يف 

كرًبا بكم، كونوا اأوفياء جلندّيتكم 

واأمناء لبّزاتكم.

ع�ستم، عا�ش اجلي�ش، عا�ش لبنان.
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العماد قهوجي:

لبنان واجلي�ص بانتظاركم

قهوجي  جان  العماد  اجلي�ش  قائد 

ثالث  بعد  بتخّرجهم  اأب��ن��اءه  هّناأ 

���س��ن��وات م���ن اجل��ه��د وال��ت��ع��ب يف 

الكلية. وقال: يف اأول لقاء يل بكم 

قلت  بالكلية،  التحاقكم  عند 

وق���ادًة  ن��ه��ّيء رج���اًل  ل��ك��م: نحن 

اإننا  فاأقول:  اليوم  اأّم��ا  للم�ستقبل. 

اأنتم  النتيجة،  نح�سد 

م�����س��ت��ق��ب��ل ل��ب��ن��ان، 

قادة  ت�سبحون  و�سوف 

�سابقيكم  ك��م��ا 

الوطن  يعتمد  الذين 

عليهم...

وط����م����اأن ال��ق��ائ��د 

ال�سجعان«  »ال�سباب 

لبنان  اأن  م���وؤّك���ًدا 

ل  هذا  ولكن  بخري، 

على  ن��ن��ام  اأن  يعني 

اأ���س��ف  واإذ  ح���ري���ر... 

الحتفال  اإقامة  لعدم 

رئ��ي�����ش  ح�������س���ور  يف 

لل�سنة  اجل��م��ه��وري��ة 

الثالثة على التوايل، قال، »لن نقبل 

ي�سّكل  ال��ذي  التقليد  ه��ذا  بتغيري 

جزًءا من تراثنا...«.

اأن  �سرورة  على  اجلي�ش  قائد  و�سّدد 

بامل�سوؤولية  جديرين  ال�سباط  يكون 

امللقاة على عاتقهم حني يلتحقون 

الأج��ه��زة  خمتلف  يف  ب��وح��دات��ه��م 

واجلي�ش  ل��ب��ن��ان  وق����ال:  الأم��ن��ي��ة، 

بانتظاركم، واأنتم الدم اجلديد الذي 

باحلياة،  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  يرفد 

كان  اإذا  اإّل  بخري  يكون  ل  ولبنان 

اأنكم  فتذّكروا  ب��خ��ري...  اجلي�ش 

الق�سم  تاأدية  على  اأو�سكتم  حني 

ق��ي��ل ل��ك��م، ي��ا ف��ت��ي��ان ارك��ع��وا. 

رجال  يا  لكم  قيل  اأّديتموه،  وحني 

امل�ستقبل،  رجال  الآن  فاأنتم  قفوا... 

اأم��ن  م�سوؤولية  كاهلكم  وعلى 

واأ�ساف: اكت�سبوا  و�سلمه!  �سعبكم 

روؤ�سائكم،  من  واملعلومات  اخل��ربة 

والن�����س��ب��اط  ب��ال��ط��اع��ة  وعليكم 

اجلي�ش.  ع�سب  هي  التي  والثقافة 

التدريب  واأ�ساليب  يتطّور  فالعامل 

فادر�سوا  تتبّدل،  العلمّية  والتقنيات 

كل  يف  اأنف�سكم  وط���ّوروا  وتثّقفوا 

املجالت ل�ستيعاب هذا التطور.

اأن  القائد  اأّك��د  اأخ��رى،  جهة  من 

اأف�سل  يف  هو  الفرتة  هذه  يف  اجلي�ش 

والقدرات  العديد  حيث  من  اأحواله 

��ا امل��ت��خ��ّرج��ني على  وال���ق���وى، ح��اثًّ

فاأكرث،  اأكرث  تطويره  يف  امل�ساعدة 

وعلى الرتّفع عن ال�سغائر، والطائفية 

والتفرقة...

واأ�ساف: ل تن�سوا اأننا العمود الفقري 

للدولة اللبنانية، وحمّط ثقة اأبنائها. 

فب�سبب اخلالفات ال�سيا�سية �سعفت 

يبَق  ومل  عملها،  وتعّطل  املوؤ�س�سات 

الع�سكرية كموؤ�س�سة  �سة  املوؤ�سّ �سوى 

عاملة توؤّدي واجبها ب�سكٍل كامل 

وهدفنا  م��ل��ل.  ول  كلل  دون  م��ن 

الأ�سا�سي هو احلفاظ على هذه الثقة 

و�سوف نقوم بامل�ستحيل لذلك...

حميط  ي�ستعل  ح��ني  يف  وق����ال: 

لبنان ويواجه حرًبا عاملّيًة ثالثة غري 

معلنة، نقاتل نحن على احلدود ويف 

وقد  لبنان...  على  للحفاظ  الداخل 

جنح اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب... 

�سوى  لنا  ال�سديقة  الدول  وما م�ساعدة 

نتيجة لقيام اجلي�ش بدوره يف الدفاع 

الت�سميم  الوطن. ونحن نلك  عن 

للدفاع  القوية  والإرادة  الكامل 

اإّل  يتّم  ل  ه��ذا  لكن  لبنان،  عن 

بتكاتفكم ون�ساطكم...

اللتزام  اأهمية  على  اأخ��رًيا  و�سّدد 

جميل،  دون  م��ن  ال��واج��ب  وت��اأدي��ة 

حتى  ل�سنوات  ب  ُي���درَّ فالع�سكري 

الأي��ام  يف  ال�سعبة  التجارب  يخو�ش 

مرحلة  يف  الآن  نحن  وقال:  ال�سوداء، 

�سعبة حتتاج اإىل التزامكم من دون 

ح�ساب للوقت ول للعمل، لأن عملنا 

من  مربوك  وطني...  وواج��ب  ر�سالة 

جديد ونتمّنى اأّل يتعّر�ش اأحد منكم 

ال�سّحة  دوام  لكم  ونتمّنى  ل��الأذى... 

والعمل الدوؤوب وامل�ستقبل امل�سرق.
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اختتام الحتفال

مي�سيها  ال��ت��ي  ال�����س��ن��وات 

ال��ت��ل��م��ي��ذ ال�������س���اب���ط يف 

حمفوفة  احلربية،  الكلية 

ا  اأي�سً ولكنها  بامل�ساعب، 

ف���رتة اك��ت�����س��اب امل��ه��ارات 

واخل����ربات وال���س��ت��ف��ادة من 

التوجيهات.

فادي  العميد  الكلية  قائد 

برعايته  راف��ق  ال��ذي  غرّيب 

التقاهم  ال�سباط،  التالمذة 

ف��زّوده��م  ال��ت��خ��ّرج،  ع�سية 

واأّك��د  التوجيهات،  بع�ش 

ينتظرون  مدّربيهم  اأّن  لهم 

امل����ي����دان...  يف  جن��اح��ه��م 

ال��ذي  التعب  اأن  اإىل  واأ���س��ار 

���س��ع��روا ب���ه خ����الل ال��ف��رتة 

بتعب  ُي��ق��ارن  ل  التدريبية 

قادمون  هم  التي  امل�سوؤولية 

منهم  وط���ل���ب  ع��ل��ي��ه��ا. 

وامل�سوؤولية  باجلدية  التحّلي 

كنتم  حني  قائاًل:  الذاتية، 

م�سوؤولني  نحن  كنا  تالمذة 

اليوم  ولكّنكم  عنكم، 

الأرواح  ع��ن  م�سوؤولني  بّتم 

والعتاد وعن تنفيذ املهمات، 

ملواجهة  جاهزين  فكونوا 

الأخطار... 

توّجه  الحتفال،  ختام  يف 

اجل��م��ي��ع لل��ت��ق��اط ال�����س��ورة 

ال�سرف  �ساحة  يف  التذكارية 

اأم����ام ال��ن�����س��ب ال��ت��ذك��اري 

اآب ب����������اأول  اجل����ي���������ش  ب���ع���ي���د 

ا���س��ت��ل��وا ���س��ي��وف اأ�����س����ود ال��غ��اب

ث������الث ����س���ن���ني م����ن الأت����ع����اب

ب��ت��ل��ب��ق��ل��ن �����س����ارت ال���ت���ي���اب

وي����������ا ������س�����ب�����اط ال���ق�������س���ي���ة

م��������ربوك ع���ل���ي���ك���م ال���ن���ج���وم 

م���ه���م���ا ل����ي����ايل ال�������س���دة ت����دوم

هجوم و���س��ن��وا  الإع����دا  غلطوا  اإن 

ح����ت����ى ل�����و ال����ق����ي����ام����ة ت���ق���وم

امل���ر����س���وم اخل������ط  ت���ب���ق���وا  ورح 

ب�����ال�����ك�����ل�����ي�����ة احل�����رب�����ي�����ة

ح����ت����ى ي���������س����ون����وا ال����ه����وي����ة

وال��������ل��������ي��������ايل امل���������س����ن����ي����ة

وال�����ه�����ي�����ب�����ة ال���ع�������س���ك���ري���ة

ل�����ل�����وط�����ن اإن��������ت��������و ه����دي����ة

ف����������وق ك������ت������اف ال���ع���ل���ي���ة

اإن�����ت�����و ال�������س���م�������ش امل�������س���وي���ة

اإن�������ت�������و ح�����������س�����ون احل�����ري�����ة

اجل����م����ه����وري����ة ت����ب����ق����ى  رح 

ل�������ل�������راي�������ة ال����ل����ب����ن����ان����ي����ة

مربوك 

عليكم 

النجوم

حنا �ضعيا

والد املالزم

رالف �سعيا
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اجلي�ش،  �سهداء  لل�سباط 

كوكتيل  اإىل  ثم  وم��ن 

يف ردهة ال�سرف، وكلمة 

لكل  الذهبي  ال�سجل  يف 

وقائد  ال��دف��اع  وزي��ر  م��ن 

اجلي��ش.



املتخّرجون
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اجلي�ش  يف  م��الزم  رتبة  اإىل 

الآتية  املتخّرجني  من  كل 

اأ�سماوؤهم:

• القوات الربية:
الأ�سقر،  خليل  جنار،  اأحمد 

را�سد،  رامي  رحمة،  مايكل 

عدي عيا�ش، هادي اأبو خليل، 

جوليان زياده، علي العاكوم، 

م�سّحم،  اإميل  قرقوط،  وئ��ام 

فادي داود، رالف �سعيا، اليا�ش 

اأيوب، نيقول�ش �ساهني، ماريو 

مارون  هاين،  بهاء  ال�سّراف، 

العرياين، اأكرم حنا، حمودي 

اليا�ش  جابر،  حممد  حيدر، 

بطر�ش،  اأب��و  ج��وزف  اليا�ش، 

وهبه،  ابراهيم  املهتار،  رباح 

حم��م��د احل���ج���ار، اأن��ط��وين 

مالك، حممد احلالين، ديب 

عماد  عمر،  حممد  ف��ار���ش، 

اأحمد �سربه، عماد  جرج�ش، 

احلاج ح�سن، قزحيا تادرو�ش، 

نيكول�ش  زه��رم��ان،  حمود 

عبدالله،  م���روان  خم��ل��وف، 

ر����س���اد ال��ده��ي��ب��ي، ���س��ادق 

غ�سبان، اليا�ش طنو�ش، اإيليو 

اإيلي  البعيني،  ل��وؤي  الطويل، 

األن  فرجنيه،  و�سام  احل��داد، 

بيرت  حل��ود،  اأدي��ب  جربائيل، 

رح��م��ه، اب��راه��ي��م ال��رج��ب، 

امل�سري، حممد  الرحمن  عبد 

عا�سم  ن�سر،  اليا�ش  غ���ادر، 

الربا�سعي،  �سقراط  حمادي، 

لبيب كفوري،  فرج،  اأبو  اإياد 

بطر�ش،  اإيلي  زغيب،  ف��ادي 

اأنطونيو  �سقره،  اأب��و  حممد 

بدر،  ج��اد  الدويهي،  مرق�ش 

جوزيف �ساهر، حممد حمد، 

توفيق،  جورج  طنو�ش،  �سليم 

غادر،  حممد  الطويل،  �سامي 

نهرا،  اإي��ل��ي  احل����داد،  ف���ادي 

مهدي يزبك، جورج �ساهني، 

جاد بو �ساهر، ماجد لّطوف، 

جميل  ع�����س��اك��ر،  رب��ي��ع 

�سربل  قمح،  عبا�ش  عي�سى، 

البيطار،  �سعالن  دوم��ي��ط، 

حنا  حبل�ش،  حممد  حممد 

فرا�ش  م��رتي،  �ساري  الزاخم، 

علي  الزمله،  ابراهيم  ح��رب، 

اب��راه��ي��م،  ها�سم  احل��ج��ار، 

عبا�ش  ال�سغبيني،  ط���وين 

م��رت�����س��ى، ���س��رب��ل اخل����وري، 

غ��دي  م��و���س��ى،  �سيلف�سرت 

نحا�ش، برنار البعيني، حممد 

زغيب،  جاد  احلجريي،  خري 

ال�سل،  ح�سني  نعيمه،  جورج 

اأدكار موللر، فرناند عي�سى، 

ق��دور،  ب��الل  �سعب،  ه��الل 

كر�ستيان  الغويل،  ح�سن 

وازن،  داف���ي���د  ف��رن�����س��ي�����ش، 

األفراد  ال��ق��ادر،  عبد  حممود 

اأحمد  كنج،  اأحمد  �سفري، 

فاعور، جاد  اأبو  ح�سن، عائد 

�سركي�ش،  جورج  كفروين، 

طعمه،  حمزه  اليا�ش،  جوين 

�سليمان فرح، جورج امللكي، 

جورج عطالله، ذخيا �سفري، 

رواد الربدان، �سركي�ش عبود، 

را�سي،  علي  طعوم،  خليل 

علي  عماد  يو�سف،  ك��ارل 

�سعد،  اأب���و  ط��رادي��ه، ج���وزف 

الدين،  علم  دروي�����ش  حممد 

عبا�ش،  ب�سار  برغل،  عثمان 

�ساهني،  اليا�ش  �سربا،  ماهر 

رحيم،  اليا�ش  امل��وىل،  با�سل 

فار�ش،  اليا�ش  خليفه،  علي 

علي الطحان، رامي احلار�ش، 

جورج النمر، موري�ش هرمو�ش، 

عبدالله  ���س��الم��ي،  حم��م��د 

�سعيد،  روم���اري���و  ك����وراين، 

ح�سني  ت��وب��ي،  علي  حممد 

يو�سف، اأحمد الربيع، ريت�سارد 

الربقا�سي،  ج��ورج  امل��ع��راوي، 

ن�سال م�سلح، عبدالله �سويد، 

ب�سر،  عبا�ش  عبدالله،  علي 

وليد طعمي، حممد عاكوم، 

علي  قا�سم،  ال�سيد  حممد 

�سّيا،  نادر  حيدر،  اأيال  دن�ش، 

خليل بدوي، زياد هاجر، فادي 

�سكر،  الر�سا  علي  علو�ش، 

نا�سر  حممد  رب��اح��ي،  اإي��ل��ي 

حممد  ه��دى،  حممد  الدين، 

علي �سالمي، علي م�سيم�ش، 

رالف اأبي خليل، �سهيل الدنا، 

كرمي �سرحال واأحمد عمر.

• القوات اجلوية:
اإيلي الغ�سني، ح�سني املوىل، 

لبه  اأنطوين  ملهم،  بو  �سربل 

ديب  معو�ش،  ج��ان  جيان، 

الرّزاق،  عبد  اأحمد  عبدالله، 

املو�سوي،  حممد  اجلبور،  اإيلي 

فار�ش  �سربل  يزبك،  حممد 

واإدي فهد.

• القوات البحرية:
ع��ب��د ال���وه���اب ال��ق�����س��اب، 

ح�����س��ني امل���و����س���وي، ���س��ال��ح 

ح��ي��در، ع��ل��ي خ��ري ال��دي��ن، 

هليط،  توفيق  ح�سن،  فادي 

اب��راه��ي��م احل��اي��ك، اأح��م��د 

حميه وهادي عبود.

الأول 

من اآب

العدد 48375/374









الأول 

من اآب

العدد 52375/374

�لأّول من �آب

راية مرفوعة 

وعهد يتجدد 

على مدى 

الأيام والوطن

اعتمر  جي�شنا،  لتاأ�شي�س  الـ71  الذكرى  يف 

ح�شرة  يف  وقفوا  جمّدًدا،  مهم  َق�شَ الع�شكريون 

ة. كّرموا  العلم هامات مرفوعة و�شفوًفا مرتا�شّ

ت�شحياتهم  ين�شوا  لن  اأنهم  اأّكدوا  �شهداءهم، 

باأن  واأق�شموا  الأ�شرى  رفاقهم  تذّكروا  اأبــًدا. 

يتابعوا اأداء واجبهم بكل ما ي�شتلزمه ذلك من 

عرق ودم.

اإنه عيد اجلي�س.

عيد؟!

نعم، اإنه عيد يحتفل فيه اللبنانيون بجي�شهم 

الع�شكريون  اأما  خمتلفة.  ومبادرات  بطرق 

ي�شونون  ووطن  مرفوعة  راية  لهم،  فالعيد 

»اأمر اليوم« وتكرمي 

ال�شهداء

عيد  م��ن��ا���س��ب��ة  يف 

اجل����ي���������ش، اأق���ي���م 

ع�سكري  اح��ت��ف��ال 

وزارة  باحة  يف  رم��زي 

ال���دف���اع ال��وط��ن��ي – 

رئي�ش  ح�سره  ال��رزة، 

اجلي�ش  قائد  ممثلاً  �سلمان  وليد  الركن  اللواء  الأرك��ان 

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

التابعة للقيادة. تخّلل الحتفال تلوة »اأمر اليوم« الذي وجهه 

قائد اجلي�ش اإىل الع�سكريني يف املنا�سبة، وعر�ش التحّية من 

قبل الوحدات املتمركزة يف مبنى القيادة، وو�سع اإكليل من 

ل�سهداء  التذكاري  الن�سب  على  قهوجي  العماد  با�سم  الزهر 

اجلي�ش.

املناطق  قيادات  يف  مماثلة  احتفالت  اأقيمت  كذلك، 

ال�سهداء  ذوي  ح�سور  يف  والبحرية،  اجلوية  والقوات  الع�سكرية 

متقاعدين  و�سباط  واجتماعية،  وروحية  ر�سمية  و�سخ�سيات 

تقدمي  وتخّللها  اللبنانية،  امل�سّلحة  القوى  قدماء  رابطة  من 

م�ساعدات لعائلت الع�سكريني ال�سهداء.
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يالم�شها  ل  بعيون  وموؤ�ش�شاته،  واأمنه  حدوده 

ل  وبعزمية  تعب،  ي�شيبها  ل  وبزنود  نعا�س، 

ي�شوبها وهن.

وال�شاحات  ــام،  والأي ال�شاعات  مدى  على 

الطماأنينة  فين�شرون  ينت�شرون،  ــدود،  واحل

الأمــل  اأن  ت�شحياتهم  وتخربنا  ـــان،  والأم

بالنهو�س ما زال ممكًنا.

اإنه عيد اجلي�س.

رجال يف اخلنادق.

ال�شوارع  يف  اأو  واملراكز،  الثكنات  يف  اآخرون 

والطرقات. اإنه عيد؟

اأما  الــوطــن.  عيد  فهم  عيد،  ــه  اإن نعم، 

�شبقهم،  ملن  ووفــاء  فتكرمي  احتفالتهم، 

وتاأكيد لعهد التزموا �شرف الوفاء به والت�شحية 

من اأجله.



اأكاليل على اأ�شرحة

قادة اجلي�س املتوفني

فاأقيمت  املتوفني،  قادته  اجلي�ش  كّرم  تاأ�سي�سه،  ذكرى  يف 

احتفالت رمزية يف ح�سور عائلتهم، حيث مّت و�سع اأكاليل 

من الزهر با�سم العماد قائد اجلي�ش على اأ�سرحة القادة: الرئي�ش 

)كفرتيه(،  جنيم  جان  العماد  )غزير(،  �سهاب  ف��وؤاد  اللواء 

اللواء عادل �سهاب )راأ�ش النبع(، العماد اإميل الب�ستاين )حارة 

�سعيد  حنا  العماد  )�سغبني(،  غامن  ا�سكندر  العماد  �سخر(، 

 – )القطلبة  طنو�ش  اإبراهيم  والعماد  مرجعيون(   – )القليعة 

القبيات(.

العدد 54375/374

الأول 

من اآب

�لرئي�س �لل��ء ف�ؤ�د �شهاب

�لل��ء عادل �شهاب
�لعماد جان جنيم

�لعماد ��شكندر غامن �لعماد �إميل �لب�شتاين

�لعماد �إبر�هيم طن��س �لعماد حنا �شعيد



�لرئي�س �لعماد �إميل حل�د
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... ووفود هّناأت الع�شكريني

بزيارة  اجلي�ش،  �سباط  كبار  من  وفود  قامت 

قيادات املناطق والقّوات اجلوية والبحرية واملدار�ش 

امل�ستقّلة  والأف���واج  والأل��وي��ة  وامل��واق��ع  واملعاهد 

والقطع التابعة لها يف اأماكن انت�سارها، حيث 

ونقلت  للع�سكريني،  التهاين  الوفود  قّدمت 

اإليهم توجيهات القيادة للمرحلة املقبلة.

�لعماد فكت�ر خ�ري

�لرئي�س �لعماد مي�شال �شليمان

�لنائب �لعماد مي�شال ع�ن

وفود من كبار ال�شباط قّدمت التهنئة لقادة اجلي�س ال�شابقني

يف منا�سبة الذكرى احلادية وال�سبعني لتاأ�سي�ش اجلي�ش، زارت 

اجلمهورية  رئي�ش  من،  كلاً  القيادة  �سباط  كبار  من  وفود 

العماد  ال�سابق  اجلمهورية  رئي�ش  حلود،  اإميل  العماد  الأ�سبق 

الوزراء ال�سابق النائب العماد  مي�سال �سليمان،  رئي�ش جمل�ش 

تهاين  الوفود  نقلت  وقد  والعماد فكتور خوري.  مي�سال عون، 

قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي لهم، ومتنياته بدوام ال�سحة 

والعمل يف �سبيل لبنان.





�إعد�د:

تريز من�شور

م�ؤمتر
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املوؤمتر الإقليمي ال�ساد�ش ملركز البحوث 

والدرا�سات ال�سرتاتيجية

»ال�شرق الأو�شط يف ظّل النظام العاملي اجلديد 

وتداعيات ال�شراع العاملي على املنطقة«

منطقة  تهّدد  التي  املت�شارعة  والقت�شادية  وال�شيا�شية  الع�شكرية،  التطّورات  خ�شّم  يف 

يف  ال�شرتاتيجية  والدرا�شات  البحوث  مركز  نّظم  اأجمع،  العامل  بل  ل  الأو�شط  ال�شرق 

اجلي�س اللبناين موؤمتره الإقليمي ال�شاد�س »ال�شرق الأو�شط يف ظّل النظام العاملي اجلديد، 

وتداعيات ال�شراع العاملي على املنطقة«. عقد املوؤمتر برعاية رئي�س احلكومة متام �شالم 

)بني 12 – 15 متوز الفائت( يف فندق مونرو – بريوت.

ثالث جمم�عات ناق�شت �نعكا�شات 

�ل�شر�ع على �لنف�ذ وحق �لع�دة 

لالجئني �لفل�شطينيني 

وتد�عيات �لنزوح �ل�ش�ري

حفل ال�شتقبال

اأقيم  ال���ذي  ال�ستقبال  حفل  ح�سر 

الأ�سغال  وزي��ر  امل��وؤمت��ر،  افتتاح  ع�سّية 

العامة والنقل غازي زعيرت ممثلاً رئي�ش 

احلكومة متام �سلم، واإىل جانبه نائب 

الوطني  الدفاع  وزي��ر  احلكومة  رئي�ش 

العماد جان  وقائد اجلي�ش  �سمر مقبل، 

قهوجي، وقيادات ع�سكرية و�سخ�سيات 

اإىل  واإعلمية،  وديبلوما�سية  �سيا�سية 

وبلدان  لبنان  من  اأكادمييني  باحثني 

منظمات  ومن  ودولية  واإقليمية  عربية 

دولية.

كل  احلفل  يف  الكلم  على  وت��واىل 

والدرا�سات  البحوث  مركز  مدير  من 

اأبي  فادي  الركن  العميد  ال�سرتاتيجية 

فّراج، قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

ووزير الأ�سغال العامة والنقل غازي زعيرت. 

الّري�ش  رّي��ا  كاتيا  الإعلمية  وقّدمت 

امل�ساركني يف املوؤمتر. 

زعيرت

غازي  الوزير  احلكومة  رئي�ش  ممثل 

املوؤمتر  هذا  اإن  كلمته:  يف  قال  زعيرت 

ال�سابقة  للموؤمترات  ا�ستكمالاً  ياأتي 

الهادفة اإىل ت�سليط ال�سوء على امل�ساكل 

منطقة  تعانيها  التي  العميقة  البنيوية 

ال�����س��رق الأو����س���ط، وال��ت��ي اأف����رزت منذ 

ال�سعوبة  �سديد  ا  جديداً ا  واقعاً  2011 العام 

والتعقيد... واجلي�ش اللبناين يوا�سل عرب 

والدرا�سات ال�سرتاتيجية  مركز البحوث 

املتاحة  الطاقات  كل  على  النفتاح 

وال��روؤى  الأفكار  لتبادل  وحيد  ك�سبيل 

حول الأزمات الوجودية التي تتخبط بها 

املنطقة برّمتها.

اإن الأعباء الأمنية والدفاعية الكبرة 

امللقاة على عاتق اجلي�ش مل تثنِه يف يوم 

الإمنائي،  بواجبه  القيام  الأيام عن  من 

والفكرية،  الثقافية  ن�ساطاته  تعق  ومل 

وهذا ما يجعله اأكرث ا�ستب�سالاً يف الدفاع 

واإمن��ائ��ه  نهو�سه  يف  ���س��ارك  وط��ن  ع��ن 

وتطويره.

ا  حالياً الأو���س��ط  ال�سرق  مي��ّر  واأ���س��اف: 



وي�سهد  دراماتيكية،  تغّرات  مبرحلة 

املنطقة  تعانيه  وما  بنيوية...  تبّدلت 

دورنا  ا�ستعادة  كلبنانيني  علينا  يفر�ش 

كعن�سر خل�سي واإنقاذي.

الأخطار  من  الرغم  على  ا:  اأخ��راً وقال 

ول  باملنطقة.  ع�سفت  التي  والتحّديات 

وطننا  العبثية  رياحها  وطالت  ت��زال، 

ال�سغر، فاإن التجربة اللبنانية املرتكزة 

والوحدة  الوحدة  يف  التنّوع  مبداأي  على 

وخل�ش  اأمل  نافذة  تزال  ما  التنّوع،  يف 

اإنها  جلميع �سعوب هذه املنطقة، ل بل 

التطرف  مواجهة  يف  منيع  د  �سّ مبثابة 

والإرهاب والفتنة والفو�سى. فهذه التجربة 

الإن�سانية  القيم  بطبيعتها  حتاكي 

التطور  �سّكة  مع  وتتما�سى  واحل�سارية، 

والتقّدم واحلداثة.

العماد جان قهوجي

اأ�سار  قائد اجلي�ش العماد جان قهوجي 

املوؤمتر  ه��ذا  انعقاد  اأن  اإىل  كلمته  يف 

التوايل  على  ال�ساد�سة  وللمّرة  لبنان  يف 

بتنظيم من اجلي�ش اللبناين، ياأتي ليعرّب 

الع�سكرية  �ستنا  موؤ�سّ اإرادة  عن  ااً  جم��ّدداً

العلمّية  ال��ط��اق��ات  م��ع  التفاعل  يف 

واخلارجّية،  منها  الوطنّية  والفكرّية، 

والطروحات،  والأفكار  اخلربات  وتبادل 

العربي  واقعنا  على  ال�سوء  ي�سّلط  مبا 

ا. فلي�ش بالبندقّية  وال�سرق اأو�سطي عموماً

ا باملعرفة  مى الأوطان، بل اأي�ساً وحدها حتحُ

وتنر  البندقّية  تلك  وجهة  حتّدد  التي 

لي�ش  اأّن��ه  كما  احلقيقة.  اإىل  الطريق 

ب��ال��ق��ّوة وح��ده��ا ي�����س��ان الأم����ن وحت��ّل 

ا بالروؤية  اأي�ساً امل�سكلت واملع�سلت، بل 

على  القائم  اجلّيد  والتخطيط  ال�سائبة 

اأ�س�ش علمّية وواقعّية. 

املوؤ�سف  من  قهوجي:  العماد  واأ�ساف 

ا  ا، اأن العامل العربي ما زال ينزف دماً حقاً

ملا  �سبابّية  روؤية  ا، يف ظّل  وتهجراً ا  وخراباً

ميكن اأن توؤول اإليه الأحداث والتطّورات 

املت�سارعة. فم�سهد النزاعات الع�سكرّية 

ال�سيا�سّية  احللول  و���س��ورة  وا���س��ح،  غر 

ي�ستمّر  فيما  بعد،  تكتمل  مل  املن�سودة 

الوح�سّية  جرائمه  ممار�سة  يف  الإره��اب 

الرغم  على  وخارجها،  املنطقة  داخ��ل 

من ال�سربات القا�سية التي تلّقاها خلل 

الأ�سهر الأخرة على يد اأكرث من جهة.

تعي�سه  ال��ذي  املاأ�سوي  ال��واق��ع  ه��ذا  اإّن 

اإىل  يدفعنا  الأو���س��ط،  ال�سرق  منطقة 

الأ�سباب احلقيقّية  بالعمق عن  البحث 

التي تقف خلفه، ومن بني هذه الأ�سباب 

موؤمترنا  مبو�سوع  يرتبط  ما  بالتاأكيد، 

الأو�سط  ال�سرق  يتناول م�ساألة  الذي  اليوم، 

يف ظّل النظام العاملي اجلديد، وتداعيات 

ال�سراع العاملي على املنطقة.

وقال: اأمام ت�سابك امل�سالح الدولّية على 

اأر�ش املنطقة، و�سراع الأفكار والإرادات 

العنف  ظواهر  ي  وتف�سّ والإيديولوجيات، 

معطوفة  وا�سع،  نطاق  على  والإره���اب 

الفقر  من  عالية  م�ستويات  وجود  على 

ا  معقوداً الأم��ل  يبقى  والبطالة،  واجلهل 

النخب  ال�سباب، كما على  على جيل 

والجتماعّية،  والثقافّية  الفكرّية 

التطوير، قادرة  لإحداث ثورة حقيقية يف 

على اإعادة النهو�ش من جديد، وحت�سني 

وفق  والتحّديات  الأخطار  من  املنطقة 

ال�سرورات والأولوّيات.

ول �سّك يف اأّن الإرهاب ي�سّكل اخلطر 

الأّول على بلدان املنطقة، كونه ي�سعى 

ال��ه��ّدام،  الإل��غ��ائ��ي  بفكره 

ال��ن�����س��ي��ج  ت��ف��ك��ي��ك  اإىل 

الجتماعي لل�سعوب، و�سرب 

�ساتها،  وموؤ�سّ ال���دول  بنية 

ا�ستقرارها  لتقوي�ش  ا  متهيداً

وبنتيجة  اإرادت��ه��ا.  واإخ�ساع 

املنطقة  يف  الوا�سع  انت�ساره 

ال�سروري  م��ن  ب��ات  وال��ع��امل، 

�ساملة  ا�سرتاتيجية  و���س��ع 

بال�سافة  ت�سمل  ملواجهته، 

ال��ع�����س��ك��ري  اجل���ان���ب  اإىل 

وهذه  والرتبوي،  الثقايف  اجلانب  والأمني 

م�سوؤولية م�سرتكة بني الدول واملوؤ�س�سات 

على  والدينية  والجتماعية  التعليمية 

اإىل  املطاف  نهاية  يف  تف�سي  اختلفها، 

تن�سئة الأجيال تن�سئة �سحيحة، ترتكز 

على املبادىء الإن�سانية والوطنية، والقيم 

وقبول  الت�سامح  اإىل  تدعو  التي  الدينية 

اأبناء  خمتلف  بني  البّناء  واحلوار  الآخر، 

الديانات ال�سماوية.

�سّباقني  اللبناين  اجلي�ش  يف  كّنا  لقد 

فواجهناه  اخلطر،  هذا  حجم  اإدراك  يف 

اأوتينا من اإمكانات وقدرات،  بكّل ما 

وقّدمنا للعامل مناذج حّية حول كيفّية 

ا  واإحباط خمّططاته، بدءاً النت�سار عليه 

من معركة ال�سنّية يف مطلع العام 2000، 

ا من  اعتباراً ال�سرقية  احلدود  اإىل معارك 

اإذ  القريب،  اإىل الأم�ش  العام 2014، و�سولاً 

بلدة  واأه��ايل  اجلي�ش  قوى  يقظة  حالت 

من  النتحاريني  متكني  دون  ال��ق��اع، 

م�ؤمتر
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تنفيذ خمّططهم، وجعلتهم يت�ساقطون 

الواحد تلو الآخر داخل البلدة، بالإ�سافة 

اإىل تفكيك مديرّية املخابرات لع�سرات 

على  وبع�سها  الإره��اب��ّي��ة،  ال�سبكات 

كانت  وقد  اخلطورة،  من  عالية  درجة 

وجتّمعات  حيوّية  مرافق  �سرب  ب�سدد 

�سعبّية يف اأكرث من منطقة لبنانية.

اإّن ج�سامة املهّمات الدفاعية والأمنية 

حتل  مل  اجلي�ش،  ع��ات��ق  على  امللقاة 

الوطنية  بواجباتنا  قيامنا  دون  حلظة 

الأمنية  الأج��واء  توفر  ومنها  الأخ��رى، 

امللئمة للنتخابات البلدية والختيارية 

مناخ  اإجنازها يف  اإىل  اأّدى  مّما  الأخ��رة، 

دون  وم��ن  والدميوقراطية،  احلرية  من 

ت�سجيل اأي حادث يذكر.

ا اأّن للجي�ش  واأكد العماد قهوجي جمّدداً

موا�سلة  على  والإرادة  ال��ق��درة  كامل 

احلرب �سّد الإرهاب، واأّن اأّي عمل اإرهابي 

قد يح�سل هنا اأو هناك، ومهما كانت 

اأمنلة  قيد  ينال  لن  ونتائجه،  طبيعته 

من عزميته واإ�سراره على حماية لبنان، 

واحلفاظ على وحدته و�سيادته وا�ستقلله. 

وقال، هذا ما اأثبتناه يف اأ�سعب الظروف، 

القتالية،  وكفاءته  اجلي�ش  بتما�سك 

وا�ستعداده اللحمدود للت�سحية. وهذا ما 

اإثباته م�ستقبلاً مهما  نعاهدكم على 

كّلفنا ذلك من جهود وت�سحيات.

العميد الركن اأبي فّراج

والدرا�سات  البحوث  مركز  مدير  اعترب 

ال�سرتاتيجية يف اجلي�ش العميد الركن 

فادي اأبي فّراج، اأن روؤى دول منطقة ال�سرق 

الأو�سط وبخا�سة العربية منها، للمخاطر 

روؤى  هي  اأمنها،  مت�ّش  التي  والتهديدات 

اإىل  ت�سر  وهي  كبر،  حّد  اإىل  متفاوتة 

عدم اتفاق على ا�سرتاتيجة للمواجهة، 

والأدوات  املتطّلبات  توفر  يف  ونق�ش 

اللزمة لتحقيق هذا الأمن، وبالتايل هي 

ت�سّكل  ونقا�سات،  حوارات  اإىل  بحاجة 

قاعدة النطلق لو�سع ا�سرتاجتية موّحدة 

بادر  املخاطر...ولقد  جميع  مواجهة  يف 

والدرا�سات الإ�سرتاتيجية  مركز البحوث 

املوؤمتر  خ��لل  من  اللبناين  اجلي�ش  يف 

وي�سّم  ا  �سنوياً ينّظمه  ال��ذي  الإقليمي 

م�ستوى  على  وثقافية  فكرية  ا  نخباً

وحوارات حّرة  نقا�سات  اإطلق  اإىل  عاٍل، 

باأن  واإمياننا  لقناعتنا  وذلك،  ومنتجة. 

ومقارباتها  واحل���وارات  النقا�سات  هذه 

املو�سوعية ملختلف الق�سايا الجتماعية 

هي  والأمنية،  وال�سيا�سية  والقت�سادية 

موقع  من  النتقال  يف  الأ�سا�ش  احلجر 

املتلّقي اإىل موقع املدرك للحدث، وبالتايل 

اقرتاح احللول املنا�سبة ملواجهة خمتلف 

وقال  ومعاجلتها.  والأح��داث  التحديات 

العميد الركن اأبي فّراج: كّل الرتحيب 

امللتقى  هذا  بنجاح  الأمل  وكّل  بكم، 

البحثي الكبر، الذي نحاول من خلله 

التي  والتحّولت  التغّرات  عوامل  درا�سة 

ول  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  تعي�سها 

�سّيما املنطقة العربية، فل�سبابنا اأحلم 

نخذلهم... اأن  ميكن  عظيمة...ول 

واحلوارات،  واملداخلت  اّلنقا�سات  ولعّل 

عنها،  ال��ن��اجت��ة  التو�سيات  وب��ال��ت��ايل 

دوائر  يف  لل�ستثمار  قابلةاً  مادّة  ت�سكّل 

�سنع القرار...

اجلل�شة الفتتاحية

يف  �سلم  مّت��ام  احلكومة  رئي�ش  مّثل 

وزير  نائبه  للموؤمتر  الفتتاحية  اجلل�سة 

مقبل،  �سمر  الأ�ستاذ  الوطني  الدفاع 

العماد جان قهوجي  اجلي�ش  قائد  ومّثل 

الركن  اللواء  الع�سكري  املجل�ش  ع�سو 

جورج �سرمي، وذلك يف ح�سور �سخ�سيات 

وديبلوما�سية  وع�سكرية  �سيا�سية 

واأكادميية واإعلمية...

الوزير مقبل 

اإن  الوزير �سمر مقبل قال يف كلمته: 

الأو�سط  ال�سرق  اأو�ساع  جتاهل  اأو  ن�سيان 

ا  خلل فرتات طويلة من الزمن، وخ�سو�ساً

عدم اإيجاد احللول اجلدية لل�سراع العربي 

تلبية  اإىل عدم  بالإ�سافة  الإ�سرائيلي،   –
حاجات الإمناء القت�سادي والجتماعي 

يف بع�ش الدول وتداخل امل�سالح الإقليمية 

اإىل  اأّدت  التي  العوامل  من  هي  والدولية، 

يف  والأم��ن��ي  ال�سيا�سي  ال�سراع  انفجار 

املنطقة.

اإذا كانت امل�سالح القت�سادية  واأ�ساف: 

الدول،  بني  العلقات  حتكم  التي  هي 

بالإرهاب  يتمّثل  جديد  عامل  برز  فقد 

ا  اأمنياً ا  وهاج�ساً ا  عاملياً ا  همًّ ب��ات  ال��ذي 

امل�ستهدفة  ال���دول  معظم  ل��ه  حت��ت��اط 

ا اإىل اأن لبنان  وتعمل لدرء خماطره، م�سراً

الف��نت  اإىل  ج��ّره  حم��اولت  على  انت�سر 

والفو�س��ى.

التي  التحديات  اأم��ام  بالقول:  وختم 

ا  منوذجاً لبنان  يبقى  املنطقة،  تواجهها 

املتو�سط،  حو�ش  دول  بني  ا  ومم��ّي��زاً ا  حيًّ

بني  والإن�����س��اين  احل�����س��اري  للتعاي�ش 

الأديان...
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حماور املوؤمتر

ت�ساءل  فّراج  اأبي  فادي  الركن  العميد 

الأو�سط  ال�سرق  اأين منطقة  يف كلمته: 

ا من الثورة  ا وعاملنا العربي خ�سو�ساً عموماً

ي�سهدها  التي  والتكنولوجية  العلمية 

العامل؟ 

هذه  يف  بلداننا  اكتفت  ه��ل  وق���ال: 

املنطقة بدور املتفّرج على ما يدور حولها 

املتّلقي  ب��دور  واقتنعت  ت��ط��ورات،  من 

وامل�ستهلك؟

احلالية  ال��ت��ح��ّدي��ات  اأّن  يف  ���س��ّك  ل 

هي  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  تواجه  التي 

اإرادة  جتاوزها  يتطلب  معّقدة  حتّديات 

نحو  ا  ماً دحُ قحُ وال�سر  �سادقة،  وعزمية  قوية 

اأن  بعد  بخا�سةاً  امل�ستقبل،  ا�ست�سراف 

والدعائم  املرتكزات  معظم  انهارت 

العربي،  للعامل  والتقليدية  امل�سرتكة 

وامل�سالح  العلقات  منظومة  وتبّدلت 

الإقليمية والدولية.

واأ����س���اف: ال��ي��وم م��ع ت���وايل اأح���داث 

الإره��اب  و�سعود  دول،  كيانات  تفّتت 

اآثار احلرب  وا�ستفحال  والعنف  والتطّرف 

عنوان  حتت  موؤمترنا  ينعقد  وال��دم��ار، 

العاملي  النظام  ظّل  يف  الأو�سط  »ال�سرق 

على  العاملي  ال�سراع  وتداعيات  اجلديد، 

املنطقة«، حماولني ال�ستفادة من جتارب 

وع�سكريني  وباحثني  ومفّكرين  خرباء 

وميثلون  ال��ل��ق��اءات  ه��ذه  ي�ساركوننا 

اأكرث من ع�سرين دولة.

ثلثة  فّراج  اأبي  الركن  العميد  وطرح 

رّك��زت  التي  امل��ح��اور  �سّكلت  اأ�سئلة 

وخل�ست  امل�ساركة  املجموعات  عليها 

اإىل تو�سيات ب�ساأنها. والأ�سئلة هي:

• ما هي انعكا�سات ال�سراع الإقليمي 
على  والقت�سادي  الع�سكري،  ال�سيا�سي، 

الغاز،  يخ�ّش  ما  يف  املنطقة  يف  النفوذ 

والنفط، واملمرات املائية...

خ�سّم  يف  فل�سطني  �ساعت  ه��ل   •
ال�سراعات يف املنطقة، وما هو م�سر حق 

عودة اللجئني الفل�سطينيني على �سوء 

مبو�سوع  وال��دويل  الإقليمي  الهتمام 

انت�سار النازحني ال�سوريني؟

• ما هي املفاعيل الأمنية والجتماعية 
والقت�سادية للنزوح ال�سوري على البلدان 

هذا  معاجلة  ل  �سبحُ ه��ي  وم��ا  امل��ج��اورة، 

اإجراءات الهجرة  املو�سوع يف ظّل ت�سديد 

باجتاه اأوروبا من جهة، وعدم وجود بوادر 

حّل للأزمة ال�سورية من جهة اأخرى؟

يف نهاية املطاف، الأمل معقود على اأن 

من  جمدية  املوؤمتر  هذا  اأعمال  تكون 

خلل مناق�سات هادئة م�سوؤولة وواعية، 

وتقدمي ما اأمكن من خيارات �سحيحة 

مداميك  من  مدماك  و�سع  يف  ت�سهم 

النهو�ش والبناء وا�ست�سراف امل�ستقبل...

اليوم الأول

جل�ستني  للموؤمتر  الأول  اليوم  ت�سمن 

الأوىل  اجلل�سة  يف  الكلم  على  تعاقب 

ملتقى  اأم��ن��اء  جمل�ش  ع�سو  من  كل 

اإف��رام  نعمت  املهند�ش  امل��دين  التاأثر 

و�سفر فل�سطني يف لبنان اأ�سرف دبور.

على  فتعاقب  الثانية  اجلل�سة  اأم��ا 

منتدى  رئي�ش  من  كل  فيها  الكلم 

خمزومي،  ف��وؤاد  املهند�ش  الوطني  احل��وار 

ل�سوؤون   IREMMO منظمة  ورئي�ش 

النازحني ال�سفر باتريك رينو، ووزير املال 

الأ�سبق الدكتور دميانو�ش قّطار.

اإفرام

�سّبه ع�سو جمل�ش اأمناء ملتقى التاأثر 

الذي  الزمن  اإفرام  املدين املهند�ش نعمت 

متّر به املنطقة وبلدنا، مبا عا�سه العامل 

انهارت  اإذ  الأوىل،  العاملية  احلرب  زمن 

كانت  ال��ت��ي  العظمى  ال��ق��وى  يومها 

لتنبت  الكونية،  اخل��ارط��ة  تخت�سر 

العثمانية  المرباطوريات  اأعقاب  على 

دولة  اأكرث من 35  والنم�ساوية،  والرو�سية 

يف اأقل من 100 عام.

التاريخ  يكّرر  اأن  من  اف��رام  وتخّوف 

نف�سه اليوم، وخ�سي اأن تنتهي التحّولت 

بتغير  املاآ�سي،  خما�ش  من  ال�ساعدة 

بلد  فتفّرخ  تتجّدد،  وخ��رائ��ط  بنيوي 

ج��دي��دة وت��ت��ك��اث��ر ك��ال��ف��ط��ر، كما 

الأوطان  حدث قبل مئة عام، من رحم 

القائمة.

اأو غائبني  اإما غر مدركني  اإننا  وقال، 

اآلم خما�ش  و�سط  لبنان  اأن  الوعي،  عن 

والقت�سادية  الأمنية  والأو�ساع  هجني... 

ا بعد يوم... تتدهور يوماً

ودعا افرام اإىل اإعادة ر�سم خطة وا�سحة 

للأبعاد  ونهائي  دقيق  ومنهج  املعامل 

ة  الجتماعيَّ  - ة  والقت�ساديَّ ة  ال�سيا�سيَّ

القومي  اأم��ن��ن��ا  ج��وه��ر  ت�سكل  ال��ت��ي 

الوطني...

اللبناين  اجلي�ش  �سكر  اخل��ت��ام  ويف 

على التفاين يف حماية لبنان، وكذلك 

مركز البحوث والدرا�سات ال�سرتاتيجية 

هذا  تنظيمه  على  اللبناين،  اجلي�ش  يف 

املوؤمتر.

ال�شفري دبور

فل�سطني  ل�سفر  الكلمة  كانت  ثم 

مركز  �سكر  ال��ذي  دب��ور  اأ�سرف  ال�سيد 

اأمامه  الفر�سة  اإتاحته  على  البحوث 

ل�سرح وجهة النظر الفل�سطينية، وتبادل 

الأف��ك��ار وال��ط��روح��ات، ح��ول ك��ل ما 

املرحلة  هذه  يف  العربية  اأّمتنا  تعانيه 

اإىل  باملخاطر،  املليئة  والدقيقة  ال�سعبة 

جانب حالة التمّزق واحلروب الدموية التي 

كاأمة،  م�ستقبلها  وتهّدد  بها  تع�سف 

من  الفل�سطينية  الق�سية  تواجهه  وما 

التي  ال�سرائيلية  احلكومة  ممار�سات 

لأر�سنا  احتللها  اأمد  اإطالة  على  ت�سّر 

و�سعبنا، وترف�ش جميع اجلهود واملبادرات 

ال�ستيطان،  �سيا�سة  وتوا�سل  الدولية، 

امل�سيحية  واملقّد�سات  القد�ش،  وتهويد 

وال�سلمية.

ال�����س��ن��وات التي  ل��ق��د ���س��ه��دت  وق����ال: 

عّدلت  جذرية  تطورات   2001 العام  تلت 

اإىل  واأّدت  الأو�سط  ال�سرق  نظام  بطبيعة 

املنطقة،  يف  هيكلية  تغيرات  حدوث 

ي  وتف�سّ اأنظمة،  تفّكك  �سهدنا  حيث 

مّما  وا�سع،  نطاق  على  جديدة  ظواهر 

اأي  من  التهّرب  جم��ال  لإ�سرائيل  اأت��اح 
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ا�ستحقاقات تلزمها الن�سياع لل�سرعية 

الدولية، واأّمن لها الغطاء لدوام احتللها 

وه��ذا  ال��ع��رب��ي��ة،  والأرا����س���ي  لفل�سطني 

ا للأمن وال�سلم  ي�سكّل بحّد ذاته تهديداً

الأزم���ات  با�ستمرار  وي�سمح  ال��دول��ي��ني 

ال�سوؤال  ويطرح  تاأثراتها،  نعي�ش  التي 

الكبر، هل �ساعت فل�سطني يف خ�سّم 

ال�سراعات يف املنطقة؟

اإ�سرائيل  اأن  اإىل  دب��ور  ال�سفر  واأ���س��ار 

التي  ال�سلم  مبادرة  تتجاهل  زال��ت  ما 

ب��روت  يف  العربية  القمة  اأطلقتها 

اأمن،  ول  حّل،  ل  اأنه  ا  موؤكداً  ...)2002(

ول ا�ستقرار يف هذه املنطقة بل يف العامل 

ال�سعب  معاناة  اإنهاء  دون  من  اأجمع، 

الفل�سطيني، واأن هذا ال�سعب اإىل جانب 

لبنان يف مواجهة التحديات، ولن تكون 

ا للعبث باأمنه  ا اأو م�ستقراً املخّيمات ممراً

وبا�ستقراره.   

خمزومي

املهند�ش  الوطني  احلوار  منتدى  رئي�ش 

امل�ساكل  ع��ن  ف���وؤاد خم��زوم��ي حت���ّدث 

العربية  ال���دول  بع�ش  يف  وال�����س��راع��ات 

�سوريا  ل��ب��ن��ان،  ال��ي��م��ن،  ك��ال��ع��راق، 

الرئي�سي  امل�سّبب  اأن  ا  معترباً وتركيا... 

املتمادي  الإره��اب  هو  ال�سراعات  لهذه 

وامل�ستفيد من �سعف هذه الدول.

الإره��اب  اأن  خمزومي  ال�سيد  واأ���س��اف 

العامل،  اإىل  اأوروبا وميتد  ي�سرب يف عمق 

ال�ساحة  حت�سني  ���س��رورة  اإىل  ��ا  داع��ياً

ل  التو�سّ من  ا  ب��دءاً الداخلية،  اللبنانية 

للجمهورية،  رئي�ش  لنتخاب  اتفاق  اإىل 

وانتخاب جمل�ش نيابي جديد وفق قانون 

جديدة  حكومة  واإىل  الن�سبية،  يعتمد 

حول  واللتفاف  املوؤ�س��سات،  وحت�سني 

الأمنية  والقوى  الع�سكرية  املوؤ�س��سة 

الآخرى.

ال�سيد خمزومي على �سرورة  �سّدد  كما 

دعم القطاع امل�سريف اللبناين وحمايته، 

ا  رافعة للقت�ساد، مو�سحاً ي�سّكل  اأنه  اإذ 

والنفط  الغاز  قطاع  يف  ال�ستثمار  اأن 

ي�سّكل امل�ستقبل امل�سرق لل�سباب.

ال�شفري رينو

 IREMMO بدوره حتّدث رئي�ش منظمة

ل�سوؤون النازحني ال�سفر باتريك رينو عن 

التي  والقت�سادية  ال�سيا�سية  ال�سراعات 

الأو�سط،  ال�سرق  منطقة  دول  تواجهها 

جلو�ش  ب�سعوبة  اعتقاده  ع��ن  ا  معرباً

الأفرقاء العرب كافة على طاولة احلوار، 

اعتبار  على  املرحلة،  هذه  يف  ال�سرورية 

لتقدمي  ا�ستعداد  على  منهم  اأحد  ل  اأن 

التنازلت. 

املفاو�سات  اإىل  رينو  ال�سفر  وت��ط��ّرق 

العدو  �سّنها  التي  احلرب  اإثر  مّتت  التي 

 ،2006 العام  يف  لبنان  على  الإ�سرائيلي 

ا  داعياً احل��رب،  وق��ف  اإىل  اأف�ست  والتي 

التفاق  واإىل  القتال،  وقف  اإىل  ال�سوريني 

بلدهم...  اإع��م��ار  لإع���ادة  اآل��ي��ة  على 

دا يف الوقت عينه على �سرورة عودة  م�سدًّ

ا  النازحني ال�سوريني اإىل بلدهم، ومتطّرقاً

اإىل الأو�ساع الإن�سانية وال�سحية لهوؤلء...

الوزير قّطار

دميانو�ش  الدكتور  الأ�سبق  امل��ال  وزي��ر 

اجلي�ش  اإن  كلمت�ه  يف  ق���ال  ق��ّط��ار 

الإره��اب  اأم��ام  بب�سالة  �سمد  اللبناين 

ا كما �سمد املوؤمتر  وانت�سر عليه، متاماً

املوؤمتر  ح��ّذر  بحيث  �سنوات،  �ست  منذ 

ال�س�ورية،  الأزم��ة  ب�دء  خماطر  من  الأول 

وه�ا هو املوؤمتر ال�س�اد�ش يناق�ش تداعيات 

هذه الأزمة.

كما حتّدث الوزير قّطار عن اإ�سكالية 

املوؤمتر،  اأهداف  وعن  والقت�ساد،  الأمن 

التكنولوجية،  ال��ث��ورة  اإىل  وت��ط��ّرق 

اأ�سعار  واإىل  العامل،  على  وانعكا�ساتها 

النفط، واملوؤ�سرات القت�سادية يف لبنان...

احل��ّل  اإىل  ل  التو�سّ احتمال  وا�ستبعد 

ال�سامل يف �سوريا وكذلك يف دول الأزمات، 

ول  وفل�سطني...  �سوريا  م�سر،  لبنان، 

ا... ا، وتدمراً �سيما اأن الأمور تزداد تعقيداً

اجلل�شة اخلتامية والتو�شيات

ع�سو  اجلي�ش  قائد  ممثل  ح�سور  يف 

الركن  العميد  الع�سكري  املجل�ش 

باإعلن  املوؤمتر،  اختتم  �سرمي،  ج��ورج 

التي  التو�سيات  العمل  جم��م��وع��ات 

املطروحة،  املوا�سيع  حول  اإليها  لت  تو�سّ

النقا�سات  من  كامل  ي��وم  بعد  وذل��ك 

واملداولت.

قبل تلوة التو�سيات حتّدث مدير مركز 

الذي  ال�سرتاتيجية  والدرا�سات  البحوث 

اإىل تنّوع املوا�سيع التي مّت التطّرق  اأ�سار 

و�سولاً  ال�سابقة،  امل��وؤمت��رات  يف  اإليها 

�ساأنها  من  مفيدة  تو�سيات  اإ�سدار  اإىل 

يف  واملجتمعات  احلكومات  م�ساعدة 

معاجلة الكثر من امل�ساكل املعا�سرة. 

ولفت اإىل اأن املجتمعات احلّية، ل ترتك 

بها  تدفع  التي  الظروف  ره��ن  نف�سها 

وحده  فالإن�سان  ذاك،  اأو  الجّتاه  هذا  يف 

كتفيه  على  يحمل  الذي  الكائن  هو 

التاريخ،  يدر�ش  حني  وامل��وؤّرخ  تاريخه... 

التي  ال��ع��وام��ل  اإىل  يتعّرف  اأن  ي��ح��اول 
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وتغّرت  جمتمعات  ان��ه��ارت  ب�سّببها 

جتّنبها  بالإمكان  لي�سبح  دول،  حدود 

املا�سي  يدر�ش  املوؤّرخ  اأّن  اأي  تداركها،  اأو 

هذا  وعلى  احلا�سروامل�ستقبل.  خلدمة 

اإىل  النظرة  تكون  اأن  ينبغي  الأ�سا�ش، 

واإحاطة،  و�سمولية  ا  اأكرث عمقاً التاريخ، 

التقليدية  الأف���ك���ار  رف�����ش  مبعنى 

والجتماعي  ال�سيا�سي  ال��ت��اري��خ  ع��ن 

والدعوة  لل�سعوب،  واحل�ساري  والقت�سادي 

مناهج  وف��ق  التاريخ  ه��ذا  درا���س��ة  اإىل 

علمّية ومو�سوعّية.

وتوّجه  امل�ساركني،  ح�سور  ثّمن  كما 

بال�سكر اإىل راعي املوؤمتر رئي�ش جمل�ش 

العماد  واإىل  �سلم،  متام  الأ�ستاذ  ال��وزراء 

الر�سيدة  مواكبته  على  اجلي�ش  قائد 

لأعمال املوؤمتر، و�سكر جميع اجلهات 

ا. الراعية مادياً

العمل  روؤ�ساء جمموعات  بداأ  ذلك  بعد 

بتلوة التو�سيات التي كانت وفق الآتي:

الأوىل:  العمل  • تو�شيات جمموعة 
انعكا�سات  املجموعة  هذه  ناق�ست 

الع�سكري  ال�سيا�سي،  الإقليمي  ال�سراع 

املنطقة  يف  النفوذ  على  والقت�سادي، 

واملمرات  النفط  الغاز،  مو�سوع  لناحية 

املائية. وتل الدكتور �سامي عون ممثلاً 

حبيب  اأب��و  عبدالله  ال�سفر  رئي�سها 

ال�سكل  على  ج��اءت  التي  تو�سياتها 

الآتي:

مبركز  تتعلق  خا�سة  تو�سية   -1

يف  الإ�سرتاتيجية  وال��درا���س��ات  البحوث 

اجلي�ش اللبناين وتت�سمن:

ي�سبح  كي  املركز  مهمات  تعزيز   •
يف  الإ�سرتاتيجي  الفكر  تر�سيد  لولب 

البحث  مراكز  بني  تعاون  ونواة  لبنان، 

املماثلة فيه.

ملتابعة  اخت�سا�ش  جل��ان  ت�سكيل   •
ا  منتظماً التوا�سل  واإبقاء  املوؤمتر  مقّررات 

)ف�سلي اأو ن�سف �سنوي(.

للباحثني  درا�سية  منح  تخ�سي�ش   •
ال�سباب يف اإ�سكالت لبنانية واإقليمية.

مراكز  وتقارير  ا�ستطلعات  ر�سد   •
والتحّقق  اخلارجية  والتفكر  البحث 

من م�سمونها ودّقة مقاربتها.

ال�سيا�سي  ال���س��ت��ق��رار  اع��ت��ب��ار   -2

والقت�سادي والع�سكري ووقف النزيف يف 

النزاعات العربية، اأولوية ملّحة.

3- الت�سديد على احرتام القانون الدويل 

املمّرات  �سلمة  و�سمان  البحار،  وقانون 

املائية.

الوطنية  ال��دول��ة  مفهوم  اإح��ي��اء   -4

باأنظمة دميقراطية  وتدعيمه  وال�سيادة، 

مدنية تعّددية. وجتديد العقد الجتماعي 

تفعيل  مع  الداخلي  ال�ستقرار  ل�سمان 

قيم املواطنة ودور املجتمع.

النزاع  ح��ّل  باأدبيات  ال�سرت�ساد   -5

احلكومية  غر  املنظمات  وم��ب��ادرات 

هذا  يف  الأفكار  ومن  املدين.  واملجتمع 

حلّل  عربية  و�ساطة  جلان  اإن�ساء  املجال، 

حمكمة  واإق��ام��ة  العربية،  النزاعات 

الدول  جامعة  تفعيل  �سياق  يف  عربية 

العربية، واعتماد دبلوما�سية التعاون.

اأولوية  الره��اب  مكافحة  اعتبار   -6

وطنية وعاملية.

اإطلق  اإىل  البحوث  مركز  دع��وة   -7

مبادرة لإجناز عمل حتليلي حول تفعيل 

مع  بالتوا�سل  العربية  ال��دول  جامعة 

هذا  ويف  القرار.  و�سّناع  الأخرى  املراكز 

تعريف  على  التوافق  ي�ستح�سن  الإط��ار 

و�سبل  العربي،  القومي  للأمن  حمكم 

والتعاون  القت�سادية  امل��ب��ادلت  تعزيز 

والتعليم،  وامل��وا���س��لت  الأب��ح��اث  يف 

فّعال  عربي  احت��اد  بناء  يف  لأهميتها 

الإقليمي  الن��دم��اج  حت��ّدي��ات  ي��واج��ه 

والعوملة.

التن�سيق  اأهمية  على  الرتكيز   -8

اجلوار  ح�سن  �سيا�سة  واتباع  الإقليمي 

واحلوار مع اإيران وتركيا.

الأمم  منظمة  دور  على  الرتكيز   -9

والتعاون  النزاعات  ا�ستباق  يف  املتحدة 

ال�سرعية  منطق  وفق  الطاقة  قطاع  يف 

مت�سلاً  الطاقة  اأم��ن  واعتبار  الدولية، 

دول  يخ�ش  ما  يف  ال�سرتاتيجي  بالأمن 

مل�سالح  والتنبه  وامل�سّب،  واملمّر  املن�ساأ 

القوى القليمية والدولية وجتاذباتها.

والتغطية  ال�سفافية  اع��ت��م��اد   -10

ا�ستخراج  اإدارة  يف  املو�سوعية  الإعلمية 

وت�سويقهما،  والنفط  الطبيعي  ال��غ��از 

وي�سري الأمر على الرثوة املائية وحمايتها.

الكامل  التعويل  خلطورة  التنّبه   -11

لبنان،  يف  الطاقة  اكت�سافات  على 

قطاعات  وتنويع  الإ���س��لح  واإه��م��ال 

القت�ساد.

والنفط  الغاز  ح��ول  درا�سة  اإج��راء   -12

واآليات التعاون و�سبل حماية هذه الرثوة، 

مع اقرتاح اإقامة �سركة م�ستقّلة لنتاج 

الغاز والنفط وت�سويقهما.

الثانية: العمل  • تو�شيات جمموعة 
الدكتور  املجموعة  هذه  تو�سيات  تل 

الدكتور  رئي�سها  ممثلاً  ان  خ�سّ علي 

حول  النقا�سات،  اأدار  الذي  عربيد  وليد 

ال�سوؤال »هل �ساعت فل�سطني يف خ�سّم 

ال�سراعات يف املنطقة، وما هو م�سر حق 

العودة للجئني الفل�سطينيني على �سوء 

مبو�سوع  وال��دويل  الإقليمي  الهتمام 

وج��اءت  ال�سوريني؟«  النازحني  انت�سار 

التو�سيات على ال�سكل الآتي:

اخل��ارج��ي��ة  وزراة  م��ع  ال��ت��وا���س��ل   -1

اللبناين  الوفد  يبذل  لكي  اللبنانية، 

ا  جهوداً موريتانيا  يف  العربية  القمة  اإىل 

وعد  مئوية  بذكرى  الهتمام  اأجل  من 

بلفور.

الدول  جامعة  قرارات  تفعيل  اإعادة   -2

العربية املتعلقة بالق�سية الفل�سطينية.
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التي  ب��ال��وع��ود  ب��الإي��ف��اء  املطالبة   -3

م�ساعدة  يف  العربية  الدول  بها  تعهدت 

ال�سعب الفل�سطيني.

الأمم  ق��رارات  تطبيق  اإىل  الدعوة   -4

الفل�سطينية،  بالق�سية  املتعّلقة  املتحدة 

ا القرارات املتعلقة بحق العودة. وخ�سو�ساً

والرتبوية  الثقافية  الو�سائل  توظيف   -5

الق�سية  اإعطاء  اأج��ل  من  والإعلمية 

الراأي  لدى  ال�سدارة  مركز  الفل�سطينية 

العام، وال�ستفادة من التقنيات احلديثة 

وف�سح  الفل�سطينية  الق�سية  ل��دع��م 

جرائم الحتلل الإ�سرائيلي.

القانوينة  ب��الآل��ي��ات  اله��ت��م��ام   -6

ال�سعب  حقوق  عن  الدفاع  يف  الدولية 

للخرق  الت�سّدي  اأجل  من  الفل�سطيني، 

الدولية  للقوانني  امل�ستمر  الإ�سرائيلي 

وقرارات الأمم املتحدة.

ال�ستيطان  اإزال����ة  اإىل  ال��دع��وة   -7

ال�سهيوين.

8- �سرورة التنّبه اإىل التغير الدميغرايف 

ال�سرق  ومنطقة  فل�سطني  يف  املمّنهج 

الأو�سط.

على  العمل  �سرورة  على  التاأكيد   -9

وحدة ال�سعب الفل�سطيني وجعل ق�سيته 

فوق كل النزاعات العربية – العربية.

اللبناين  الدبلوما�سي  امللف  اإعداد   -10

لدعم حق العودة.

عربية  لوبيات  اإن�ساء  على  العمل   -11

العام  ال���راأي  مع  التوا�سل  على  تعمل 

الق�سية  ل�سرح  والأم��رك��ي  الأوروب����ي 

الفل�سطينية والنتهاكات الإ�سرائيلية.

ال�سهيونية،  العن�سرية  مواجهة   -12

مقاطعة  على  الإب��ق��اء  اإىل  وال��دع��وة 

الكيان ال�سهيوين ورف�ش اأي �سكل من 

اأ�سكال التطبيع معه.

دول��ة  اأو  كيان  اأي  اإق��ام��ة  رف�ش   -13

اأو مذهبي يف  اأو طائفي  ديني  ذات طابع 

منطقة ال�سرق الأو�سط.

عن  ال�سادر  الأخ��ر  التقرير  اإدان��ة   -14

املتعلق  املتحدة  ل��لأمم  ال��ع��ام  الأم���ني 

على  والتاأكيد  ال�سوريني  باللجئيني 

عودتهم اإىل ديارهم.

الثالثة: العمل  • تو�شيات جمموعة 
الأ�سبق  املال  وزير  املجموعة  هذه  تراأّ�ش 

املحور  اأم��ا  ق��ّط��ار،  دميانو�ش  الدكتور 

الذي عاجلته فكان: »ما هي املفاعيل 

الأمنية والجتماعية والقت�سادية للنزوح 

هي  وما  املجاورة،  البلدان  على  ال�سوري 

�سبل معاجلة هذا املو�سوع يف ظل ت�سديد 

اإجراءات الهجرة باجتاه اوروبا من جهة 

ال�سورية  للأزمة  حّل  ب��وادر  وج��ود  وع��دم 

من جهة اأخرى؟«. جاءت تو�سيات هذه 

اأربعة وقد تلها  اأبواب  املجموعة �سمن 

الدكتور كليب:

اأوًل- تو�شيات تتعلق بال�شراع:

ال�سيا�سي  اأولوية احلل  الت�سديد على   -1

يف �سوريا والرتكيز على عودة مواطنيها 

اإليها.

العربية  ال���دول  جامعة  مطالبة   -2

واملنظمات العربية ذات ال�سلة بالتحّرك 

على  ا  وخ�سو�ساً ال���دويل  امل�ستوى  على 

الدائر  ال�سراع  لوقف  الأوروب��ي،  امل�ستوى 

املالية  التقدميات  وزيادة حجم  �سوريا  يف 

لدعم النازحني.

واقع  على  ا  اإعلمياً ال�سوء  ت�سليط   -3

النازحني ومعاناتهم الإن�سانية.

التي  والأط�����راف  ال���دول  منا�سدة   -4

�سوريا،  يف  ال��دائ��ر  ال�سراع  يف  �ساهمت 

وحتمل  ال�سراع  هذا  وقف  على  العمل 

جتاه  والقانونية  الأخلقية  م�سوؤولياتها 

النازحني ال�سوريني.

قبل  م��ن  توعية  حملة  اإط���لق   -5

اإىل  احل��ك��وم��ات واجل��ي��و���ش ت��ه��دف 

اأنها  على  ال�سوري  النزوح  اأزمة  تو�سيف 

تهدّد  وعاملية  اإقليمية  اإن�سانية  اأزم��ة 

طبيعة العلقات بني املجتمعات والدول.

ب�سفة  دويل  م��ايل  �سندوق  اإن�ساء   -6

النازحني  ب��اأح��وال  للهتمام  عاجلة 

ال�سوريني.

ثانيًا- تو�شيات تتعلق بعودة النازحني:

الأمم  برعاية  دويل  م��وؤمت��ر  عقد   -1

املتحدة للنظر يف اأزمة النازحني ال�سوريني 

و�سبل عودتهم اإىل �سوريا.

اإقليمي موحد يحّدد  2-اإطلق برنامج 

�سوريا  يف  الإعمار  اإع��ادة  ا�سرتاتيجيات 

وحتديد �سيا�سات دعم النازحني يف الدول 

امل�سيفة ريثما يتمكنون من العودة.

للبحث  اإقليمية  عمل  ور�ش  اإقامة   -3

النازحني  التي ت�سجع  يف طبيعة احلوافز 

على العودة وتزيد من فر�ش حتقيقها.

بني  م�سرتكة  عمل  ور���ش  اإط��لق   -4

احلكومات واملنظمات الدولية وهيئات 

واقع  حتويل  اإىل  تهدف  املدين  املجتمع 

يف  املهّم�سة  احلدودية  املناطق  يف  النزوح 

هذه  لتنمية  فر�سة  اإىل  امل�سيفة،  ال��دول 

املناطق، ما يجعلها مهّياأة لأن تكون 

احلدودية  املناطق  لتنمية  عبور  ج�سر 

املقابلة وعودة النازحني.

والإجراءات  بالآليات  تتعلق  تو�شيات  ثالثًا- 

ن الظروف املعي�شية للنازحني: التي حت�شّ

العربية  ال���دول  جامعة  مطالبة   -1

اأزمة النازحني  بتحّمل م�سوؤولياتها جتاه 

ا، جلهة اإعادة توزيعهم  ال�سوريني خ�سو�ساً

ا  تخفيفاً ال���دول  م��ن  اأك��رب  ع��دد  على 

لكثافة وجودهم يف الدول امل�سيفة.

الإن�سانية  احلقوق  على  التاأكيد   -2

و�سرورة  ال�سوريني  للنازحني  البديهية 

احرتامها، مع اأولوية احرتام �سيادة الدول 

فيها  الإجراء  املرعية  والقوانني  امل�سيفة 

واملبادىء الد�ستورية ذات ال�سلة.

دول  بني  عليا  تن�سيق  جلنة  اإن�ساء   -3

اجلوار ال�سوري امل�سيفة للنازحني، تهدف 

تقارير  واإ���س��دار  املعلومات  ت��ب��ادل  اإىل 

اإىل  الو�سول  فعالية  وزي���ادة  م�سرتكة 

املوارد.



م�ؤمتر
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امل�سيفة  الدول  يف  ال�سلطات  حر�ش   -4

واملجاين  اللزامي  التعليم  تاأمني  على 

للأطفال ال�سوريني النازحني.

عقوبات  فر�ش  جتنب  يف  الت�سّدد   -5

من  فردية  جرمية  وقوع  عند  جماعية 

قبل نازح �سوري ما.

امل�سيفني  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  6-ت��ف��ع��ي��ل 

والنازحني، واإبراز العوامل الإيجابية التي 

تعزز هذا التوا�سل حيثما وجد.

الدولة  مب�شووؤليات  تتعلق  تو�شيات  رابعًا- 

املجتمع  وهيئات  ر�شمية  )موؤ�ش�شات  امل�شيفة 

املدين(:

حتمل  اإىل  ال��دويل  املجتمع  دع��وة   -1

ال�سوريني  النازحني  جتاه  اأكرب  م�سوؤولية 

وم��ط��ال��ب��������ة ال����دول امل��ان��ح��ة ب��ال��وف��اء 

والدول  النازحني  جتاه  املالية  بالتزاماتها 

امل�سيفة.

وامل��وؤ���س�����س��ات  احل��ك��وم��ة  دع����وة   -2

الع�سكرية والأمنية يف كل من لبنان، 

الأردن، وتركيا لتن�سيق اأو�سع عرب جلان 

اإىل  تهدف  م�سرتكة  عمليات  وغ��رف 

احلد  اإىل  الآيلة  اخلطط  وتنفيذ  اإق��رار 

والقت�سادية  الأم��ن��ي��ة  املفاعيل  م��ن 

والجتماعية للنزوح ال�سوري.

3- دعم اجلي�ش الوطني والقوى الأمنية 

لفر�ش الأمن و�سبط احلدود.

املحلية  ال�سلطات  دور  تفعيل   -4

ودعوتها اإىل التوا�سل املبا�سر والفّعال مع 

جتمعات النازحني ال�سوريني.

5- و�سع خريطة طريق �سيادية ت�سمن 

احلدود  عرب  وامل�ساعدات  ال�سوريني  مرور 

وت�سبطه.

6- ت�سكيل جمل�ش اأعلى ر�سمي لإدارة 

ملف النازحني يف لبنان.

 - امل��دن��ي��ة  ال��ع��لق��ات  ت��ف��ع��ي��ل   -7

العناية  ب��رام��ج  اإدارة  يف  الع�سكرية 

بالنازحني ال�سوريني.

ل��ر���س��د م��اف��ي��ات  اإن�����س��اء ج��ه��از   -8

املنظمة،  اجلرائم  و�سائر  بالب�سر  الجتار 

ومكافحتها.

مبتابعة  املانحة  اجلهات  مطالبة   -9

حثيثة للجمعيات املعتمدة من قبلها، 

وحّثها على توزيع �سفاف وعادل للهبات 

وامل�ساعدات.

درا�سات  وتنفيذ  عمل،  ور�ش  اإقامة   -10

بنك  باإن�ساء  ت�سمح  ميدانية،  اإح�سائية 

معلومات عن النازحني ال�سوريني.

ذات  اجلمعيات  عمل  م��راق��ب��ة   -11

تتفاعل  التي  والإن�ساين  الأهلي  الطابع 

��ااً لأي  م��ع حت��رك��ات ال��ن��ازح��ني، م��ن��عاً

ا�ستغلل.

الدول  يف  ال�سياحي  القطاع  تعزيز   -12

اأع��ل��ى  جمل�ش  اإن�����س��اء  ع��رب  امل�سيفة 

املوانىء  فتح  على  يعتمد  لل�سياحة، 

البحرية والنفتاح على اأ�سواق جديدة.

تكرمي الراعني

تكرمي  ج��رى  التو�سيات،  ت��لوة  بعد 

للموؤمتر،  وامل��م��ّول��ة  الراعية  اجل��ه��ات 

ع�سو  اجلي�ش  قائد  ممثل  ق��ّدم  حيث 

الركن  ال��ل��واء  الع�سكري  املجل�ش 

ا  جورج �سرمي ملمثلي هذه اجلهات دروعاً

واملكرمون  تقدير.  و�سهادات  تذكارية 

هم: ملتقى التاأثر املدين، منتدى احلوار 

الوطني، موؤ�س�سة العزم وال�سعادة، �سركة 

جمعية   ،MEA الأو�سط  ال�سرق  طران 

امل�سارف وم�سرف فرن�سبنك.

العميد  امل��رك��ز  م��دي��ر  �سكر  وب���دوره 

اأبي فّراج جميع العاملني فيه،  الركن 

وقّدم �سهادات تقدير لكل من: العميد 

الركن  العميد  خوري،  مي�سال  الركن 

الركن  العميد  دند�ش،  عزمي  البحري 

اإبراهيم الباروك، العميد الركن �سعيد 

القزح، املقدم رامي الأيوبي وامللزم حممد 

العاكوم.

الدول امل�شاركة 

يف املوؤمتر 

اأع��م��ال  يف  ���س��ارك 

امل����وؤمت����ر ب��اح��ث��ون 

واأكادمييون من عّدة 

واأجنبية  عربية  دول 

لبنان،  اىل  اإ���س��اف��ة 

وه�����ذه ال������دول ه��ي: 

رو�سيا، كندا، فرن�سا، 

م�سر،  اإيران،  اإيطاليا، 

تون�ش، املغرب، ليبيا، 

تركيا،  ال��ب��ح��ري��ن، 

ال���ي���م���ن، ال���ع���راق 

و�سوريا.









قّوات  لقيادة  العام  املقر  يف  اأقيم 

يف  العاملة  املوؤقتة  املتحدة  الأمم 

ت�سليم  احتفال  الناقورة،   - لبنان 

ما  القّوات،  هذه  قيادة  وت�سّلم 

لوت�سيانو  الإيطايل  اجلرنال  بني 

اجلننرنال  وخلفه  بننورتننولنننو 

الإيرلندي مايكل بريي.

الدفاع  وزير  الحتفال  ح�سر 

كيهو،  بننول  ال�سيد  الإيرلندي 

ممّثلة  األفانو  جوافيكو  وال�سيدة 

وال�سفري  الإيطالية،  الدفاع  وزارة 

غربيال  املون�سنيور  البابوي 

اخلا�ص  املبعوث  وممّثل  كات�سيا، 

فيليب  ال�سّيد  املتحدة  لنن�أمم 

لترييني وبع�ص ال�سفراء امل�ساركة 

قّواتهم يف »اليونيفيل«، اإىل جانب 

وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ �سمري 

احلكومة  رئي�ص  ممّث�اً  مقبل 

علي  والنائب  �س�م،  متام  ال�سّيد 

النّواب  جمل�ص  رئي�ص  ممّث�اً  بّزي 

اجلي�ص  �سباط  وكبار  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ص  وقائد  بّري،  نبيه 

و»اليونيفيل«، ورجال دين و�سخ�سّيات �سيا�سّية وبلدّية واجتماعّية.

بعد الن�سيد الوطني اللبناين ون�سيد الأمم املّتحدة، جرى عر�ص ع�سكري 

على وقع املو�سيقى الع�سكرية، ووقف اجلميع دقيقة �سمت اإج�لاً لأرواح �سهداء »اليونيفيل« الذين �سقطوا يف جنوب لبنان.

العماد  قّدم  فيما  ببدء وليته،  ا  اإيذاناً املتحدة خللفه اجلرنال بريي  الأمم  بورتولنو علم  �سّلم اجلرنال  والت�سّلم، حيث  الت�سليم  مرا�سم  اأقيمت  ثّم 

ا لدوره يف عملية ال�س�م. قهوجي درع املوؤ�س�سة الع�سكرية للجرنال بورتولنو تقديراً

احتفال 
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اإعداد: نينا عقل خليل

ت�سليم وت�سّلم قيادة قّ�ات الأمم املتحدة امل�ؤقتة يف لبنان

بورتولنو: 

لن اأن�سى لبنان

ا  بريي: �سنعمل معاً

لبيئة اآمنة



كلمة وزارة الدفاع الإيطالية

الإيطالية  الدفاع  وزارة  ممّثلة  األقت 

اأثنت  كلمة  األفانو  جوافيكو  ال�سيدة 

فيها على دور اجلرنال بورتولنو يف قيادة 

كان  لبنان  »اإّن  وقالت:  الـ»يونيفيل«، 

اختباًرا لأدائنا من خالل قّواتنا امل�سّلحة 

ال�سالم،  حفظ  عمليات  يف  امل�ساركة 

احلوار  اأن  توؤّكد  للـ»يونيفيل«  وقيادتنا 

وال�سالم هما يف �سلب ثقافتنا«.

واأ�سافت: »لبنان ذو اأهمية ا�سرتاتيجية 

واأوروبا،  املتو�سط  البحر  وحو�ض  للمنطقة 

القوى  مع  مواجهات  اليوم  يخو�ض  وهو 

اخلارجية  اإيطاليا  �سيا�سة  واإّن  املتطّرفة. 

وعالقة  املّتحدة،  الأمم  بدعم  تتلّخ�ض 

الـ»يونيفيل« مع الدولة اللبنانية عالقة 

باأن تكون هذه  ودولتنا مهتّمة  مهّمة، 

ميّثل  فلبنان  وم�ستمّرة.  متينة  العالقة 

الأمنّية،  اأهدافنا  من  اأ�سا�سًيا  هدًفا 

وا�ستقراره هدف �ساٍم لنا«.

وزير الدفاع الإيرلندي

وزير الدفاع الإيرلندي ال�سّيد بول كيهو 

دور  على  ــالده  ب حكومة  با�سم  اأثــنــى 

اجلرنال بورتولنو، كما نّوه بتاريخ القائد 

اجلديد اجلرنال بيريي، م�سرًيا اإىل اأن لديه 

خربته يف عمليات حفظ ال�سالم. ومتّنى 

له النجاح يف هذه املهّمة »التي �ستكون 

اإمــرتــه«،  حتــت  وللجنود  لــبــالده  �سرًفا 

م�ساهمتها  �ستزيد  اإيرلندا  اأن  كا�سًفا 

جندًيا   150 لبنان  يف  الدولية  القّوات  يف 

لبنان  اأمن  ملتزمة  »بالده  واأن  اإ�سافًيا، 

يف  امل�ستمّرة  م�ساهمتها  عرب  وا�ستقراره 

الـ»يونيفيل« منذ 1978«.

لترييني

كلمة  لترييني  فيليب  ال�سّيد  األقى 

اأ�ساد فيها بدور اجلرنال بورتولنو يف قيادة 

املا�سيني،  العامني  خالل  الـ»يونيفيل« 

�سيوا�سل  »الــذي  بريي،  باجلرنال  منّوًها 

يف  �سبقه  ملن  نف�سها  بالروحية  العمل 

اخلط  طــول  على  الهدوء  على  احلفاظ 

القوة  عمليات  منطقة  ويف  الزرق، 

الدولية«.

بورتولنو

ـــرنال بــورتــولنــو  ــام، األــقــى اجل يف اخلــت

كلمة �سكر فيها ال�سلطات اللبنانية 

وم�ساعدته  دعمه  على  املدين  واملجتمع 

اأن�سى  وقال: »لن  تاأديته مهّماته.  خالل 

لبنان ولن اأن�سى هذا البلد اجلميل و�سعبه 

�ساأذكركم،  دائًما  الطّيب.  امل�سياف 

البلد  هــذا  ربــوع  ال�سالم  يعّم  اأن  ــل  واآم

اجلميل«.

بريي

بدوره، وّجه اجلرنال بريي كلمة �سكر 

القيادة،  لتبووؤ  الثقة  اأوله  فيها كّل من 

الدولية  الــقــّوات  »وجــود  اأن  اإىل  م�سرًيا 

واأهّمها  التحديات،  على  للتغّلب  هو 

منطقة  يف  وال�سالم  الأمــن  حفظ  حتّدي 

التي  التحّديات  اجلنوب«. وقال: »اأعرف 

�ستواجهنا، لكننا �سنعمل على تذليلها 

اجلي�ض  يف  �سركائنا  مــع  بــالــتــعــاون 

لبيئة  مًعا  »العمل  اإىل  ودعا  اللبناين«. 

اآمنة و�ساملة«. وتابع: »اأعرف اأن اليونيفيل 
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قيادة اجلي�ص تكّرم بورتولنو

مبنا�سبة انتهاء مهّمات قائد قّوات الأمم املّتحدة املوؤقتة اجلرنال لوت�سيانو 

بورتولنو ومغادرته لبنان، اأقامت قيادة اجلي�ض حفل غداء تكرميًيا يف نادي 

ال�سباط يف الريزة.

اجلي�ض  قائد   ،Massimo Marotti ال�سّيد  الإيطايل  ال�سفري  احلفل  ح�سر 

العماد جان قهوجي، رئي�ض الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ونّوابه وعدد 

من كبار ال�سباط.

بورتولنو  للجرنال  التذكاري  اجلي�ض  درع  قهوجي  العماد  قّدم  وللمنا�سبة، 

عربون �سكر وتقدير.

راأ�ض وفٍد  اللواء الركن �سلمان ممثاًل قائد اجلي�ض، على  كذلك، �سارك 

ع�سكري يف مرا�سم وداع اجلرنال بورتولنو التي جرت يف مطار رفيق احلريري 

الدويل، يف ح�سور �سخ�سّيات ر�سمّية وع�سكرّية.

ينظر اليها باعتبارها واحدة من الأدوات 

حلماية  الدويل  املجتمع  جلهود  الرئي�سة 

املمّيزة  املنطقة  هذه  يف  والأمــن  ال�سالم 

العام  يف  تاأ�سي�سها  فمنذ  الــعــامل.  من 

لعمليات  ناجًحا  منوذًجا  كانت   1978

العديد  يف  اعتمادها  ومّت  ال�سالم،  حفظ 

اأي  هناك  لي�ض  ذلك  ومع  املناطق.  من 

�سبب للرتاخي، و�سيكون هناك العديد 

من التحّديات لنتغّلب عليها يف الفرتة 

املقبلة يف منطقة ال�سرق الأو�سط عموًما 

ا«. ولبنان خ�سو�سً

مع  املن�سب  هذا  اإىل  »اأتيت  واأ�ــســاف: 

الثقافة  لطبيعة  وفهم  اخلــربات  بع�ض 

من  اكت�سبتها  والتي  لبنان،  جنوب  يف 

خالل مهّماتي الثالث ال�سابقة يف لبنان 

ت�سّلمي  مع  ولكن   .1982 العام  منذ 

جناح  اأّن  يقني  على  اأنا  امل�سوؤولية،  هذه 

اليونيفيل من جناح الفريق«.

حفظة  من  »العديد  اأن  اىل  اأ�سار  واإذ 

بامتياز،   1978 عام  منذ  خدموا  ال�سالم 

وتركوا اأثًرا ما زال يف تطور م�ستمر«، قال: 

»اإ�سمحوا يل ان اأخ�ض بالذكر امل�ساهمة 

اجلرنال  ل�سلفي  الدوؤوب  والعمل  املتمّيزة 

�سيغادرون  وفريقه.  بورتولنو  لوت�سيانو 

اأنهم  اإىل  مطمئّنني  ق�سري  وقت  خالل 

قّدموا م�ساهمة ممتازة حلفظ ال�سالم يف 

لبنان«.

وتابع قائاًل: »يف الأ�سهر املقبلة �ساأ�سعى 

اإىل احلفاظ على الجنازات التي �سهدناها 

وقف  مراقبة  خالل:  من  عليها  والبناء 

الأعمال العدائية وتعزيز احرتام الأطراف 

التعاون  على  احلــفــاظ  الأزرق،  للخط 

الوثيق مع اجلي�ض اللبناين وتطوير احلوار 

املدنية  املجتمعات  دعم  ال�سرتاتيجي، 

اإمكانات،  للـ»يونيفيل« من  اأتيح  مبا 

واحلفاظ على رابط الثقة وال�سداقة بينها 

وختم  لبنان«.  جنوب  يف  ال�سعب  وبني 

اإيرلندا  وحكومة  املّتحدة  الأمم  �ساكًرا 

على الثقة املمنوحة له.
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امل�ساعدات الدولية للجي�ض اللبناين

للثقة بالأداء ومب�ستوى الحرتاف دور اأ�سا�سي

للم�ساعدات والهبات الع�سكرية التي تقّدم للجي�ص اللبناين من اخلارج ق�سم خا�ص، هو 

ق�سم برامج امل�ساعدات الأمنية التابع لأركان اجلي�ص للتجهيز- املكتب الإداري، والذي متّر 

من  الع�سكرّية  امل�ساعدات  خمتلف  عربه 

واتفاقيات  واآليات وذخرية  واأعتدة  اأ�سلحة 

تدريب، بالإ�سافة اإىل حتقيق قطع البدل 

املعّدات،  لبع�ص  ال�زمة  ال�سيانة  وتاأمني 

كالطائرات،  منها  املتطورة  �سيما  ل 

الرادارات، ال�سواريخ وغريها.

يف حوار مع العميد الركن اإدمون حاكمه 

هذه  اأنننواع  اإىل  نتعّرف  الق�سم،  رئي�ص 

امل�ساعدات وم�سادرها واآلية توزيعها على 

اأخرى  اأمور  اإىل  اإ�سافة  القطع والوحدات، 

العميد الركن اإدم�ن حاكمهذات �سلة.

امل�ساعدات الأمنية

امل�ساعدات  برامج  ق�سم  تاأ�س�ص  متى   •
الأمنية وما الهدف من اإن�سائه؟

- مت اإن�ساء الق�سم يف العام 2009 بهدف 

املتحدة  الوليات  مع  املبا�سر  التن�سيق 

جمال  ع  تو�سّ بعد،  ما  يف  الأمريكية. 

تقّدم  التي  الدول  جميع  لي�سمل  عمله 

للجي�ض  وهبات  ع�سكرية  م�ساعدات 

الإمـــارات  بريطانيا،  مثل:  اللبناين، 

العربية  اململكة  املــتــحــدة،  العربية 

الأردن،  اأملانيا،  فرن�سا،  قطر،  ال�سعودية، 

كوريا  كندا،  ال�سني،  رو�سيا،  اإيطاليا، 

تركيا،  اإ�سبانيا،  اجلنوبية، 

الكويت،  الأوروبـــي،  الحتــاد 

الربازيل  هولندا،  بلجيكا، 

الـ»يونيفيل«،  اإىل  اإ�سافة 

وغريها.

التي  امل�ساعدات  نننوع  ما   •
تقّدمها الدول املذكورة للجي�ص؟

مــن  نــــوعــــان  ـــاك  هـــن  -

الأول  ي�سمل  املــ�ــســاعــدات، 

ــاعــدات الأمــريكــيــة،  املــ�ــس

ـــي تـــقـــّدم مـــن خــالل  ـــت ال

النوع  اأمـــا  �سنوية.  بــرامــج 

م�ساعدات  في�سمل  الثاين، 

املتحدة  الوليات  من  ظرفّية 

الأمــريكــيــة وغــريهــا من 

التي جتمعها عالقات  الدول 

�سداقة مع اجلي�ض اللبناين. 

يتلّقى  ل  اجلي�ض  اأن  بالذكر  اجلدير 

مبا�سر،  ب�سكل  مادّية  م�ساعدات  عادًة 

 FMS بــرنــامــج  يــقــّدمــه  مــا  با�ستثناء 

Foreign Military Sales وهو كناية 
 70 بني  قيمته  تــراوح  �سنوي  مبلغ  عن 

اأمريكي،  دولر  مليون  و150 

املتحدة  ــوليــات  ال �سه  تخ�سّ

اللبناين  للجي�ض  الأمريكية 

بهدف حتقيق ما يراه منا�سًبا 

من اأعتدة وتدريب.

م�ساعدات  برامج  وهناك 

اأخرى منها ما هو  اأمريكية 

�سنوي كربنامج 2282 )�سابًقا 

1206(، الذي يتمّيز عن �سابقه 

الأ�سلحة  نوعّية  اختيار  باأن 

واملعدات املطلوبة ل يتم ب�سكل مبا�سر، 

حاجة  حتّدد  درا�سات  نتيجة  ياأتي  واإمنا 

اجلي�ض بعد اإجراء ا�ستطالع راأي ميداين 

يف القطع والوحدات.

ومن هذه الربامج ما ميتد لعّدة �سنوات، 

 CTPF الإرهــاب  مكافحة  كربنامج 

 Counter Terrorism Partnerships
راأي  ا�ستطالعات  على  املبني   Fund



بعد  الأمريكي  اجلانب  يجريها  ودرا�سة 

حتّدد  ول  اللبناين،  اجلانب  براأي  الأخذ 

البدء  حلني  امل�ساعدات  هذه  قيمة  عادًة 

من  جزء  هو  لبنان  لأن  العتاد،  بت�سليم 

هذا  من  ت�ستفيد  عربية  دول  جمموعة 

الربنامج.

 IMET بــرنــامــج  هــنــاك  ذلـــك،  اإىل 

 International Military Education
�ض  املخ�سّ ال�سنوي،   and training
من  اأكــر  منذ  م�ستمر  وهو  للتدريب، 

حالًيا  التح�سري  ويــتــّم  �سنوات.  ع�سر 

دعم  اإىل  يهدف  ــذي  ال  1226 للربنامج 

الوحدات املنت�سرة على احلدود ال�سمالية 

والألب�سة  بالغذاء  �سوريا،  مع  وال�سرقية 

حت�سني  اإىل  اإ�سافة  الآلــيــات،  وت�سليح 

املراكز وم�سروف املحروقات وغريها.

امل�ساعدات  الربامج،  هذه  اإىل  ي�ساف 

وهي  ال�سديقة  الـــدول  تقّدمها  الــتــي 

من  عينية  م�ساعدات  عــام  ب�سكل 

اأحياًنا  ت�سمل  قــد  ومــعــدات،  اأ�سلحة 

للقتال  اأعتدة غري خم�س�سة  اأو  اإن�ساءات 

تقّدم  ل  امل�ساعدات  هذه   .Nonlethal
منا�سبات  يف  واإمنــــا  دوري،  ب�سكل 

التي  احلاجات  عادة  وت�سمل  خمتلفة، 

عليها  املوافقة  وتتم  اجلي�ض،  يطلبها 

من قبل جمل�ض الوزراء.

حاجات القطع والوحدات

• ما الآلّية املعتمدة لتوزيع امل�ساعدات على 
القطع والوحدات الع�سكرّية؟

القطع  حــاجــات  الــقــ�ــســم  يــلــّبــي   -

مبا�سرة  توجيهات  على  بناًء  والوحدات 

طلبات  وفـــق  اأو  اجلــيــ�ــض،  قــائــد  ــن  م

)اللواء  الرئي�سّيني  املمّونني  عن  ت�سدر 

اللوج�ستي، م�سلحة عتاد اجلو، م�سلحة 

اأو  وغريها(،  العتاد  مديرية  البحر،  عتاد 

والوحدات،  القطع  من  مبا�سر  بطلب 

املمّونني  بـــراأي  يــوؤخــذ  احلــالــة  هــذه  ويف 

وفق  احلاجات  تلّبى  كما  الرئي�سّيني. 

للتخطيط،  اجلي�ض  اأركــان  من  طلب 

اأفواج ووحدات جديدة،  اإن�ساء  وذلك لدى 

البيانة  على  تعديالت  اإجــراء  عند  اأو 

ي�ساف  الــوحــدات.  ــدى  لإح التنظيمية 

بناًء  تلّبى  التي  احلاجات  ذكر،  ما  اإىل 

الدفاعي  التعاون  مكتب  لتو�سيات 

الأمريكي عندما تتوافر لديه معطيات 

عن وجود بع�ض العتاد الذي اأ�سبح خارج 

اخلدمة ل�ستبداله باأعتدة حديثة.

يطلبه  ما  جميع  املانحة  الدول  تلّبي  هل   •
اجلي�ص اللبناين من م�ساعدات؟

على  اجلي�ض  يح�سل  الإجــمــال  يف   -

بالعتبار  الأخذ  مع  يطلبه،  ما  جميع 

عن  الــ�ــســادرة  الت�سّلح  م�ساعدات  اأن 

جمل�ض  ملوافقة  تخ�سع  املتحدة  الوليات 

بالعتبار  يوؤخذ  وبالتايل  الكونغر�ض، 

اإ�سافة  املنطقة،  يف  ال�سرتاتيجي  التوازن 

بــعــ�ــض  اأن  اإىل 

احلديثة  الأعــتــدة 

اتفاقيات  يلزمها 

لبنان  بني  خا�سة 

ــدر  ــ�ــس والـــبـــلـــد امل

ــب  ــس ــا� ــن ــت ــــا ي مب

ــني هــذه  ــوان ــع ق م

فتحقيق  الـــدول. 

العاملة  الــذخــرية 

ــة  ــي ــن ــق عــــلــــى ت

ــــظــــام حتـــديـــد  ن

 Global ــع  ــواق امل

 P o s i t i o n i n g
مـــثـــاًل،   GPS

يلزمه اتفاقية يحتاج توقيعها من قبل 

اجلهات املعنية ما بني �سنة و�سنتني. يف 

ما عدا ذلك، فاإن معظم الأ�سلحة التي 

يتم حتقيقها يكون اجلي�ض قد طلبها 

اأو وافق عليها من دون اأي �سروط.

�سنة وما فوق

و�سول  ي�ستغرق  الننوقننت  مننن  كننم   •
امل�ساعدات؟

امل�ساعدات  برامج  تعّدد  اإىل  نظًرا   -

املــحــّددة  املهل  تختلف  الأمــريكــيــة، 

فربنامج  واآخـــر،  برنامج  بني  للتنفيذ 

فــوق  ومــا  �سنة  مـــّدة  ي�ستغرق   FMS
ولكنه  الأ�سلحة،  اأو  العتاد  لتحقيق 

لعّدة  املفعول  �ــســاري  يبقى  املقابل  يف 

ــواع  لأن تــربم  عقود  خــالل  من  �سنوات 

معّينة من الأ�سلحة والأعتدة، وميكن 

)اإ�سافة  عليها  �سنوّية  تعديالت  اإجراء 

الكمّية اأو حتريك اأموال منها واإليها(، 

علًما اأن هذا الربنامج ل يتوقف العمل 

به اإل عندما ينّفذ بالكامل.

فينّفذ   )1206 )�سابًقا   2282 برنامج  اأما 

خالل �سنة واحدة غري قابلة للتجديد اأو 

التعديل.

 Counter بــرنــامــج  حتــقــيــق  ــتــم  وي

 Terrorism Partnerships Fund
قابل  غري  وهــو  �سنتني،  خــالل   CTPF
للتجديد اأو التعديل، علًما اأن لبنان جزء 

من عدة دول ت�ستفيد من هذا الربنامج.

اأما برنامج 1226 فيجب تنفيذه خالل 

�سنة واحدة وفق معايري معّينة.

ويف ما خ�ّض باقي امل�ساعدات من الدول 

من  �سنة  خالل  ينّفذ  فبع�سها  الأخرى، 

اإقرار الدولة الواهبة له، ومنها ما ي�ستغرق 

كاإن�ساء  خا�سة  حالت  يف  �سنوات  عدة 

مراكز تدريب اأو غريها.

على  للح�سول  معّينة  �سروط  من  •هل 
امل�ساعدات الأمنية؟

امل�ساعدات  على  �سروط  هناك  لي�ض   -

عدا  ما  اللبناين  اجلي�ض  يتلّقاها  التي 
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نهائي  م�ستفيد  �سهادة  على  التوقيع 

بع�ض  ويف   ،End User Certificate
التوقيع  يتم  املتطورة،  الأ�سلحة  اأنــواع 

التكنولوجيا  انــتــقــال  �ــســهــادة  على 

والهدف   .Transfer of Technology
من  الــتــاأكــد  ال�سهادتني  هــاتــني  مــن 

اإىل  التقنيات  اأو  الأ�سلحة  و�سول  عدم 

كذلك  اللبناين.  اجلي�ض  غري  جهة 

تفتي�سات  اإىل  النهائي  امل�ستفيد  يخ�سع 

بحوزته  العتاد  وجود  من  للتاأكد  دورية 

لتخزينه  املحددة  ال�سروط  ا�ستيفاء  ومن 

وا�ستعماله.

اجلهات املانحة

تقدميها  يتّم  التي  امل�ساعدات  اأبرز  هي  • ما 
للجي�ص؟

ـــدول  ال - ل ميــكــن ذكـــر جــمــيــع 

قيمتها  لأن  تقّدمها  التي  وامل�ساعدات 

ترتبط ب�سيا�سة هذه الدول وقدرتها على 

تقدمي امل�ساعدات، وهي م�سكورة على 

كانت  مهما  اللبناين  اجلي�ض  دعــم 

قيمة الهبة املعطاة. ومن اأهم اجلهات 

املانحة وامل�ساعدات نذكر الآتي:

تقّدم  المريكية:  املتحدة  الوليات   -

الق�سم الأكرب من هذه امل�ساعدات، وقد 

بلغت قيمة ما قدمته بني العامني 2006 

اأمريكي،  دولر   1.200.000000 و2016 حواىل 

اأ�سلحة، معدات، �سيانة، قطع  �سملت: 

بدل وتدريب وغريها.

الربية  احلدود  اأفــواج  تزّود  بريطانيا:   -

ال�سغب،  مبكافحة  اخلــا�ــض  العتاد 

اإىل  اإ�سافة  متفجرات،  ــرباء  خ وعــتــاد 

الآليات اخلفيفة املدولبة واأجهزة الإ�سارة، 

الفردية  والأعــتــدة  املراقبة  وكــامــريات 

وقد   .Gear Protective Individual
 35 حواىل  امل�ساعدات  هذه  قيمة  بلغت 

مليون دولر.

ت�سمل  املتحدة:  العربية  الإمـــارات   -

ال�سنع،  م�سبقة  من�ساآت  تقدمياتها 

غازيل،  طوافات  لها،  بدل  وقطع  زوارق 

اإ�سارة،  اأجهزة  قاطرات   ،M60 دبابات 

ودروًعا واقية من الر�سا�ض وغريها.

قّدمت  ال�سعودية:  العربية  اململكة   -

طبية،  جتهيزات  �سياحية،  �سيارات 

اإ�سافة اإىل �سبعني مليون دولر نقًدا وجزًءا 

من الهبة الطارئة التي كانت قيمتها 

مطلع  منذ  جّمدت  وقــد  دولر،  مليار 

العام اجلاري.

رئا�سية  طوافة  بتقدمي  قامت  قطر:   -

و�سيارات �سياحية.

�سواريخ  تقدمياتها  مــن  فرن�سا:   -

املتفجرات،  خلرباء  فردية  اأعتدة  هوت، 

تدريب وم�ساعدات اأخرى.

بحرية،  مــراكــب  قــّدمــت  اأملــانــيــا:   -

اآليات خفيفة لفوج احلدود الربية الأول، 

الكرتونيك  م�ساغل  راداريــة،  حمطات 

من  واقــيــة  واأقــنــعــة  البحرية  لــلــقــوات 

الغازات ال�سامة.

قطع  تقدمياتها  ت�سمل  اإيطاليا:   -

�سيارات   ،UH-1H للطوافات  ــدل  ب

�سياحية خفيفة، م�سروًعا لإن�ساء مركز 

والبحرية،  اجلــويــة  الــقــوات  يف  تــدريــب 

للت�سوير  تدريب  مركز  لإن�ساء  واآخــر 

املعدات  ببع�ض  جتهيزه  مــع  البحري 

.Hydrographic equipments
رو�سيا: قّدمت عتاًدا هند�سًيا، كما   -

الأ�سلحة  بع�ض  تــاأهــيــل  يف  �ــســاعــدت 

وبع�ض  ال�سواريخ  راجمات  مثل  ال�سرقية 

اأنواع املدفعية ال�سرقية.

- ال�سني: قّدمت عتاًدا لوج�ستًيا منّوًعا 

عتاًدا  وغريها(،  كهربائية  )مولدات 

فردية  حماية  اأعتدة  الألغام،  لك�سف 

ذخرية  قنا�سات،  الألغام،  نزع  لعنا�سر 

واأعتدة ت�سوي�ض، تدريب وغري ذلك.

دعم  ــا يف  ــادًي م �ــســاركــت  - كــنــدا: 

دولر   500.000 بقيمة  الربية  احلدود  اأفواج 

هذه  لدعم  م�سروع  وهناك  اأمــريكــي 

الأفواج ملدة ثالث �سنوات بقيمة 5.000.000 

دولر اأمريكي �سنوًيا تقريًبا.

بتجهيز  قامت  اجلنوبية:  كوريا   -

اثنني،  عــدد  القيادة  عمليات  مركز 

وقاعة الإيجاز الأ�سا�سية يف قيادة اجلي�ض 

و50 �ساحنة و5 طن قالب.

خمتلفة  بدل  قطع  اأّمنت  تركيا:   -

بقيمة 1.2 مليون دولر اأمريكي تقريًبا.

- الربازيل: قّدمت قطع بدل للطوفات 

دولر  مــلــيــون   1.5 بقيمة   UH-1H
اأمريكي تقريًبا.

يف  م�ساعدات  قّدم  الأوروبــي:  الحتاد   -

جمال الوقاية من اأ�سلحة الدمار ال�سامل، 

الع�سكري  التعاون  مديرية  والتعاون مع 

ال�سرتاتيجية،  البحوث  ومركز  املدين، 

مبنى  جتهيز  م�سروع  اإىل  بالإ�سافة 

باملعلوماتية  املتعلقة  باملعدات  القيادة 

من خوادم و�سبكات وغريها.

UH- اأ�سرتاليا: قطع بدل للطوافات -

.1H
خفيفة  اآلــيــات  قــّدمــت  اليونيفل:   -

ال�سنع  م�سبقة  مــنــ�ــســاآت  مــتــنــوعــة، 

يف  تدريب  مراكز  اإن�ساء  اإىل  بالإ�سافة 

قطاع جنوب الليطاين.

مدفًعا  ع�سر  اإثني  قّدمت  الأردن:   -

ماّللة  وثالثني   M109A احلركة  ذاتّي 

M113A3 وقطع بدل خمتلفة.
الكثري  املــذكــورة  ــدول  ال اإىل  ي�ساف   

والتي قّدمت  ال�سديقة الأخرى  الدول  من 

م�ساعدات للبنان مثل هولندا، ماليزيا، 

الرنوج،  الكويت،  ت�سيكيا،  �سوي�سرا، 

البو�سنة،  اإ�سبانيا،  بولونيا،  بولندا، 

الدامنارك والكوت ديفوار وغريها.

ن�سبة مئوية من الدخل القومي

• هل تكفي امل�ساعدات الع�سكرية املمنوحة 
للجي�ص من اخلارج ل�سّد حاجاته؟

امل�ساعدات  اأن  فيه  �سك  ل  ممــا   -

املمنوحة للجي�ض ت�ساهم اإىل حد كبري 

تكفي  ل  لكنها  املطلوب،  تاأمني  يف 

وال�سيانة  الأ�سلحة  من  حاجاته  ل�سّد 

تنفيذ  من  لتمكينه  الــالزم  والتدريب 

احلــدود  على  فــّعــال،  ب�سكل  مهماته 

لذا يحتاج اجلي�ض  اللبناين.  الداخل  ويف 

اإىل تخ�سي�سه مببلغ مايل �سنوي قيمته 

حمّددة بن�سبة مئوية من الدخل القومي 

اجليو�ض  بباقي  ــوًة  ــس اأ� ــك  وذل للبنان، 

من  حــاجــاتــه  تــاأمــني  مــن  لتمكينه 

وطويلة  متو�سطة  خّطة  وو�سع  الأ�سلحة 
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الأمد لتطوير قدراته القتالية.

• يف الآونة الأخرية زار وزارة الدفاع الوطني 
من  والعديد  املتحدة،  ل�أمم  العام  الأمننني 

هذه  ت�سكل  هل  الأجانب،  الع�سكريني  القادة 

الزيارات خطوة اإيجابّية يف اإطار ت�سجيع الدول 

على م�ساعدة اجلي�ص اللبناين؟ 

مدلولت  عّدة  الزيارات  لهذه  طبًعا   -

املجتمع  ر�سى  تعك�ض  فهي  اإيجابية، 

الدويل على املوؤ�س�سة الع�سكرية وال�سمعة 

املمتازة التي اكت�سبها اجلي�ض اللبناين 

ا يف جمال  عرب ال�سنوات الأخرية، وخ�سو�سً

احلرفّية  اإىل  اإ�سافة  ــاب،  الإره حماربة 

بها عنا�سره خالل  يتحلى  التي  العالية 

اأو  الداخل  يف  الأمنية  املهمات  تنفيذ 

الع�سكرية على احلدود.

لبنان خط دفاع اأمامي

الإرهاب عمل دويل، هل ميكن  • مكافحة 
يف  اأمامي  دفاع  خط  اللبناين  اجلي�ص  اعتبار 

ا؟ مواجهة الإرهاب عاملياً

- بحكم موقعه اجلغرايف، يعترب لبنان 

الأبي�ض  البحر  على  اأمامي  دفــاع  خط 

الإ�سرتاتيجي  املنفذ  فهو  املــتــو�ــســط، 

وبالتايل  اأوروبا،  الذي يطل على  الأ�سا�سي 

فاإن �سيطرة املجموعات الإرهابية عليه، 

تهّدد اأمن اأوروبا، ولذلك تويل معظم الدول 

وتخ�س�ض  املو�سوع  لهذا  خا�سة  اأهمية 

لنا.  الع�سكرية  امل�ساعدات  من  جــزًءا 

ي�ساف اإىل ذلك قناعة معظم دول العامل 

الفقري  العمود  هو  اللبناين  اجلي�ض  باأن 

مبعزل  اللبنانية  الدولة  لبقاء  الأ�سا�سي 

املنطقة،  الذي يع�سف يف  النار  اأتون  عن 

وامل�سالح ال�سرتاتيجية فيها لبع�ض الدول 

الكربى.

ال�ستقرار  من  عالية  بن�سبة  لبنان  يتمتع   •
و�سط حميط من احلروب واملعارك، فما دور 

جهوزّية اجلي�ص يف حتقيق هذا ال�ستقرار؟

بجهوزية  اللبناين  اجلي�ض  يتمتع   -

ا يف جمال مكافحة  عالية جًدا وخ�سو�سً

الإرهـــــاب وحــفــظ الأمــــن يف الــداخــل 

�سد  وال�سرقية  ال�سمالية  احلدود  وحماية 

اأن�ساأ  الغاية  ولهذه  اإرهــابــي.  خطر  اأي 

)الأول،  برية  حدود  اأفواج  ثالثة  اجلي�ض 

الثاين، الثالث( وهو بداأ باإن�ساء فوج حدود 

بري رابع �سيكون 

لتنفيذ  م�ستعًدا 

مــهــمــاتــه خــالل 

ب�سعة اأ�سهر. وهذه 

جمهزة  ـــــواج  الأف

املعدات  بــاأحــدث 

املـــــوجـــــودة عــنــد 

املتطورة  اجليو�ض 

اأر�سية  رادارت  من 

وكـــــــامـــــــريات 

مــراقــبــة بــعــيــدة 

ــرات  املــــدى، وطــائ

طــيــار  دون  ـــن  م

يف  وم�ست�سعرات 

الأماكن التي ل تغطيها الرادارات، ما 

حتركاته  وك�سف  العدو  مراقبة  يوؤمن 

اأن  كما  الــنــهــار،  يف  كما  الليل  يف 

ال�سمالية  احلــدود  على  املراكز  جميع 

املنا�سبة،  بالأ�سلحة  جمهزة  وال�سرقية 

ت�سّلل  عملية  اأي  ردع  على  قادرة  وهي 

اإىل احلدود اللبنانية. وما يعزز اجلهوزية 

املبا�سرة  املوؤازرة  توؤمن  واأفواج  األوية  وجود 

لأفواج احلدود، ووحدات احتياط جاهزة 

خالل  مــن  اأو  ـــًرا،  ب ال�سريع  للتدخل 

ت�سيري  اإىل  بالإ�سافة  عمليات جموقلة، 

طيار،  دون  من  طائرات  اجلوية  القوات 

اإ�سابة  على  ــقــدرة  ال لديها  ــرات  ــائ وط

ثمانية  تتعدى  م�سافات  على  ــداف  اأه

وميكنها  جـــًدا،  عالية  بدقة  كلم 

التدخل خالل وقت ق�سري جًدا. 

تعاون بني اجلي�ص والن»يونيفيل«

بني  ا�سرتاتيجي  وتعاون  حننوار  هناك   •
اجلي�ص والن»يونيفيل«، فما الهدف منه؟

متكني  اإىل  احلــــوار  هـــذا  يــهــدف   -

املهمات  تنفيذ  من  اللبناين  اجلي�ض 

التي تقوم بها قوات الـ»يونيفيل« حالًيا 

يف جنوب لبنان، ب�سكل كامل، وذلك 

على ثالث مراحل:

النتقالية  املرحلة  هي  الأوىل:  املرحلة 

يقوم  وفيها   ،Transition phase
اجلي�ض بتنفيذ مهماته مب�ساعدة قوات 

الأمم املتحدة العاملة يف جنوب لبنان.

ال�ستقرار  مرحلة  هي  الثانية:  املرحلة 

خاللها  ويقوم   ،Stabilization phase
يف  مهماته  بتنفيذ  اللبناين  اجلي�ض 

ـــربي والــبــحــري،  كــامــل الــقــطــاعــني ال

الـ»يونيفيل«،  من  حمــدودة  مب�ساعدة 

حيـــث يكــون قــد تــّم جتهيــز البنـى 

العتــاد  وحتقيــق  الالزمــة  التحتيــة 

والأ�سلحــة املوافق عليها �سمن اتفاقية 

احلــوار الإ�سرتاتيجــي مع الـ»يونيفيــل«.

ان�سحاب  مرحلة  هي  الثالثة:  املرحلة 

لبنان  جنوب  من  املتحدة  الأمم  قوات 

اجلي�ض  وا�ستالم   ،Drawdown phase
اللبنانية  الأمــنــيــة  ــوى  ــق وال اللبناين 

كامل  على  املهمات  جميع  الأخــرى، 

بقواتها  وذلك  الليطاين،  جنوب  قطاع 

قوات  اأي م�ساعدة من  دون  ومن  الذاتية 

الـ»يونيفيل«.

وهذا احلوار الآن يف نهاية املرحلة الأوىل 

وبداية تطبيق املرحلة الثانية.

»برنامج  يف  املقابلة  ه��ذه  اأذي��ع��ت   *

اجلندي«، وت�ّلت اإعداد الن�ش لل�»اجلي�ش« 

رميا �سليم �س�ميط.





�ص تاريخ بلٍد اأو تاريخ موؤ�س�سة ع�سكرية،  من ال�سهل اأن يكتب متخ�سّ

من خ�ل الوثائق وامل�سادر املتوافرة لديه، ولكن ذلك يبقى رهن توجهه 

هذا  فياأتي  املو�سوع،  معاجلة  يف  حياديته  ودرجة  واعتقاده،  وثقافته 

تتاأّلف من عدد  متنوعة  تقوم جلنة  اأن  اأّما  املوؤلف.  التاريخ على �سورة 

يتطّلب  العمل  اأن  �سك  التاريخ، ف�  بكتابة هذا  والدكاترة  ال�سباط  من 

حوارات ونقا�سات بني اأع�سائها جمتمعني، ما 

يف�سي اإىل القرتاب اإىل اأكرب درجة ممكنة من 

الواقع الفعلي حلقيقة الأحداث.

تاريخ  بكتابة  املكّلفة  اللجان  تعاين  ما  عادةاً 

اأع�سائها  بني  النظر  وجهات  اخت�ف  ب�سبب  ما، 

حول بع�ص املوا�سيع اأو الأحداث ما يحول دون اإجناز 

عملها. اأّما اللجان التي ت�سّكلت لكتابة تاريخ اجلي�ص 

يف  ال�سعوبات  بع�ص  ا  اأحياناً واجهت  فقد  اللبناين 

اأثناء املناق�سة بني اأع�سائها حول نقاط مثرية للجدل، اإّل اأّنها ا�ستطاعت 

جتاوزها باعتمادها املنهج الأكادميي، اأو باإح�سا�سها الوطني، اأو بالدمج 

تاريخ  كتابة  وهي  املثلى،  الغاية  اىل  الو�سول  بهدف  وذلك  ا،  معاً بينهما 

هذه املوؤ�س�سة الوطنية الكربى ليكون قاعدة متينة يبنى عليها تاريخ هذا 

ا ينري طريق امل�ستقبل اأمام الأجيال القادمة. الوطن، ونربا�ساً

تاريخ

ع�سكري

العدد 78375/374

اإعداد: د. اأحمد علو

عميد متقاعد وع�س� يف جلنة كتابة تاريخ اجلي�ش

كتابة تاريخ 

اجلي�ش اللبناين

جلان عديدة و�سنوات 

من العمل الدوؤوب

اللجان القدمية

»لكتابة  اأول جلنة  تاأليف  تاريخ  يعود 

وحفظ  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  ــاريــخ  ت

عمدت  عندما   ،1948 العام  اىل  تراثها« 

على  العمل  اإىل  ــذاك  اآن اجلي�ض  قيادة 

 13646 )رقم  جمهوري  مر�سوم  ا�ست�سدار 

بتاأليف  يق�سي   ،)1948  -11  -16 تاريخ 

وقد  العمل،  �سة لإجناز هذا  جلنة متخ�سّ

ال�سكل  على  الأوىل  اللجنة  ت�سّكلت 

الآتي:

- وزير الدفاع الوطني اأو من ينوب عنه 

ا. رئي�سً

- املقدم اإميل الب�ستاين نائًبا للرئي�ض.

يف  )بــاحــث  �سهاب  موري�ض  الأمـــري   -

الآثار( ع�سًوا.

ا�ساتذة  )مــن  ر�ستم  اأ�سد  الدكتور   -

التاريخ الكبار(ع�سًوا.

الأع�ساء  مــن  عــدد  اىل  بالإ�سافة   -

الآخرين امل�ساعدين.

اأما مهمة هذه اللجنة فكانت: در�ض 

الغاية  لتحقيق  الالزمة  الو�سائل  جميع 

واجلهات  بال�سلطات  والت�سال  املطلوبة 

الآثار  والأ�سخا�ض املعنيني للح�سول على 

القدمية  والأ�سلحة  التذكارية  والتحف 

ذات  الــوثــائــق  وخمتلف  واملــحــفــوظــات 

ال�سلة. وقد جالت هذه اللجنة يف املناطق 

الكثري  وجمعت  املختلفة،  اللبنانية 

الأ�سلحة  وبخا�سة  املــ�ــســادر  ــذه  ه مــن 

والوثائق، بحيث مّت جتميعها يف اأماكن 

لتجهيز  الأوىل  النواة  �سّكل  ما  حمددة، 

احلربية  املدر�سة  يف  الع�سكري  املتحف 

ــادىء  ب يف  حــالــًيــا(  احلربية  )الكلية 

الأمر، ثم جرى نقلها بعد ذلك اىل مبنى 

املتحف الع�سكري اخلا�ض التابع ملديرية 

منت�سف  اإن�سائه  بعيد  الريزة  يف  التوجيه 

ت�سعينيات القرن املا�سي.مل ت�ستطع هذه 

التي ت�سّكلت بعدها  اأو اللجان  اللجنة 

وال�ستينيات  اخلم�سينيات  عقود  خالل 

تنجز  اأن  والثمانينيات،  وال�سبعينيات 

ب�سكل  اللبناين  اجلي�ض  تاريخ  كتابة 

لعل  متعددة  لأ�ــســبــاب  وذلـــك  ر�سمي، 

ع�سفت  التي  الأحـــداث  كــان  اأهمها 

بلبنان واأثرت يف بنية اجلي�ض منذ العام 

1975 وحتى نهاية العام 1990.

اللجان احلديثة

اجلي�ض  قيادة  اأ�ــســدرت   1993 العام  يف 

د/  /ع   16512 رقمها  خدمة  مذكرة 

�سّكلت   ،1993 متــوز   24 تــاريــخ  تقني 

لكتابة  متخ�س�سة  جلنة  اأول  مبوجبها 

برئا�سة  الر�سمي  اللبناين  اجلي�ض  تاريخ 

)حائز  ريحانا  �سامي  الركن  العميد 

دكتوراه يف التاريخ(، وع�سوية كل من:

- الــعــمــيــد الـــركـــن جــــورج فــغــايل 

)ماج�ستري يف التاريخ(.

يف  )ماج�ستري  علو  اأحــمــد  ــد  ــرائ ال  -

التاريخ(.

ال�سباط  مــن  ــدد  ع اإلــيــهــم  ي�ساف   -

املجازين يف التاريخ من مديريات التوجيه 

واملخابرات والتعليم.

بعد ذلك اأحلق باللجنة كل من الرائد 

اأحمد م�سيك والرائد نافذ الأحمر وهما 

من حملة الدكتوراه يف التاريخ.

عمل اللجنة الأوىل

اأع�ساء اللجنة مع رئي�سها  �سافر بع�ض 

ــيــف  ــس الأر� مــقــر  حــيــث  فــرنــ�ــســا،  اإىل 

الع�سكري الفرن�سي )يف �ساتو دي فن�سان( 

بع�ض  ت�سوير  مت  حيث  باري�ض،  قــرب 

حمتويات هذا الأر�سيف العائد للوحدات 

الفرن�سي  النتداب  فرتة  خالل  اللبنانية 



من  ا�ستخدامه  متَّ  ما  وهو  لبنان،  على 

يف  وم�سادر  كوثائق  اللجنة  اأع�ساء  قبل 

اجلزء   - اللبناين  اجلي�ض  تاريخ  كتابة 

الأول )1920 – 1945(، والذي اأجنزته اللجنه 

من  تالها  وما  اآنفا  املذكورة  الأ�سا�سية 

جلان يف العام 2004. 

من  عدًدا  كّلفت  قد  اللجنة  وكانت 

الأر�سيف  يف  يتوافر  ما  بت�سوير  اأع�سائها 

اجلي�ض  قيادة  يف  اللبناين  الع�سكري 

وجملة  وقـــرارات  خدمة  مذكرات  من 

ف  ُكلِّ كما  وغريها،  اللبناين  اجلندي 

اأع�سائها باإجراء مقابالت مع  عدد من 

خمتلفة،  رتب  من  �سابقني  ع�سكريني 

الفرن�سي  النــتــداب  فــرتة  عا�سروا  ممن 

اللبنانية  الـــوحـــدات  �سمن  ــوا  ــان وك

اجلي�ض  قــيــادة  قامت  كما  اخلا�سة. 

باإيفاد �سابطني ورتيب من اأع�ساء اللجنة 

الوثائق  اىل �سوريا لالطالع على جميع 

املتوافرة يف املكتبات اأو يف املدر�سة احلربية 

يف حم�ض وت�سويرها، وقد مت اإجناز ذلك، 

يف  غريها  ــرى  اأخ مع  الوثائق  وحفظت 

مكتبة خا�سة باللجنة. وا�ستخدم ق�سم 

يف  وم�سادر  كوثائق  الأر�سيف  هذا  من 

اللبنانية  الع�سكرية  »امل�سرية  كتاب 

اإىل  اأر�ــســل  والــذي  الع�سرين«،  القرن  يف 

جامعة الدول العربية يف القاهرة، اإ�سهاًما 

العربي  الع�سكري  التاريخ  كتابة  يف 

امل�سرتك، وذلك بناء عل طلب من قبل 

هذه اجلامعة. 

اللجان ال�حقة

اللجنة  عمل  الالحقة  اللجان  تابعت 

اللبناين  اجلي�ض  تاريخ  كتابة  يف  الأوىل 

التي  ــي  وه ــاين(  ــث وال )الأول  جــزءيــه  يف 

وقد  بعده،  وما   1999 العام  ت�سّكلت منذ 

منذ  لبنان  بها  مّر  التي  الأحداث  حالت 

العام 2005 وما بعده، دون �سدور اجلزء الأول 

من الكتاب، وتوّقف عمل اللجنة حتى 

جلنة  ت�سكيل  اأعيد  حيث   ،2008 العام 

اجلزء  لإ�سدار  العمل  يف  جهدت  جديدة 

الأول يف نهاية العام 2009، وتابعت اللجان 

اأن  اإىل  التي ت�سّكلت بعد ذلك عملها 

من  الثاين  اجلزء   ،2016 العام  يف  اأجنــزت 

كتاب تاريخ اجلي�ض. 

جلنة كتابة تاريخ اجلي�ص –

اجلزء الثاين

• ت�سكيل اللجنة: 
جديدة  جلنة  اجلي�ض  قيادة  �سّكلت 

واإجنــاز  ال�سابقة،  اللجان  عمل  ملتابعة 

وكان  اجلي�ض،  تاريخ  من  الثاين  اجلزء 

ذلــك مبــوجــب مــذكــرة اخلــدمــة رقم 

 ،2012/2/25 تاريخ  د/تقني/ت  5413/ع 

وعلى ال�سكل الآتي: 

- العميد الركن دريد زهر الدين مدير 

ا. التعليم يف اجلي�ض، رئي�سً

الدكتور  املتقاعد  الإداري  العميد   -

اأحمد علو، ع�سًوا.

مديرية  من  را�سد  اأبــي  اإيلي  العميد   -

املخابرات، ع�سًوا.

اخلوري من  اأني�ض  العقيد   -

مديرية التوجيه، ع�سًوا واأميًنا 

لل�سّر.

الدكتور  املتقاعد  املقدم   -

نافذ الأحمر، ع�سًوا.

- الــدكــتــور مــنــذر جــابــر، 

ع�سًوا.

ابي  الك�سندر  الدكتور   -

يون�ض، ع�سًوا.

• عمل اللجنة:
التي  اجلديدة  اللجنة  قامت 

اجلي�ض  ــادة  ــي ق �سّكلتها 

لإجنــاز  عملها  خمطط  بو�سع 

هذا اجلزء وذلك بعيد �سدور اجلزء 

الأول يف مطلع ت�سرين الأول من 

هذا  يف  حاولت  وقــد   ،2009 العام 

اإطــار  ر�سم  وم�سداقية  بتجرد  املخطط 

تاريخي تفاعلي وحتليلي متحرك للبيئة 

القت�سادية  الجتماعية  الع�سكرية 

والتي  املرحلة،  رافقت  التي  وال�سيا�سية 

يتمظهر  اأن  اجلــيــ�ــض  عــلــى  فــر�ــســت 

اتخذهما خالل  اللذين  والدور  بال�سكل 

هذه املرحلة من مو�سوع الدرا�سة، اأي منذ 

العام  يف  اللبنانية  احلكومة  ت�سّلمته 

1945 وحتى العام 1958.

الداخلية  ال�سيا�سية  الظروف  اإىل  ونظًرا 

احل�سا�سة التي رافقت تلك الفكرة، راأت 

اجلي�ض  تاريخ  اإىل  النظر  �سرورة  اللجنة 

متعددة،  مقاربات  عرب  ودرا�سته  اللبناين 

والع�سكري  البنيوي  الــتــطــور  منها، 

لذلك  والإمنائي.  والأمني  والجتماعي 

مت التفاق على تق�سيم الكتابة يف هذه 

املرحلة اإىل ثالثة اأق�سام يف ثالثة كتب، 
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وقد ا�سندت كتابة كّل ق�سم اإىل ع�سو 

من الأع�ساء املتفرغني للكتابة، كما 

ياأتي:

البنيوي  التطور  الكتاب الأول: ينظر يف   -

بحد  ع�سكرية  كموؤ�س�سة  للجي�ض 

وكل  وعتاًدا،  عديًدا  تنظيمها  ذاتها، 

ــا  ــه واإدارت اأفــرادهــا  بــ�ــســوؤون  يتعلق  مــا 

اإ�سدار  من  ذلك  تطلبه  وما  وجتهيزها، 

ومذكرات  وتعليمات،  وقــرارات  قوانني 

خدمة وغريها، وقد كلف بكتابة هذا 

الق�سم العميد املتقاعد د. اأحمد علو.

م�ساركة  يف  ينظر  الثاين:  الكتاب   -

اجلي�ض يف احلرب العربية - الإ�سرائيلية 

احلدود  حماية  يف  ودوره   ،)1948( الأوىل 

م�ساركته  وبخا�سة  والداخل،  اجلنوبية 

املالكية، وكّلف بكتابته  يف معارك 

الدكتور منذر جابر )اأحد اأ�ساتذة التاريخ 

يف اجلامعة اللبنانية(.

الإمنائي  الدور  يف  ينظر  الثالث:  الكتاب   -

املوؤ�س�سات  وتــطــّور  للجي�ض،  ــي  ــن والأم

ـــد كلف  وق الجــتــمــاعــيــة داخـــلـــه. 

اأبــي  األك�سندر  الــدكــتــور  بكتابته 

اجلامعة  يف  التاريخ  اأ�ساتذة  )اأحد  يون�ض 

اللبنانية(.كما كّلف الع�سو الرابع يف 

اللجنة املقدم املتقاعد نافذ الأحمر )اأحد 

اللبنانية(  اجلامعة  يف  التاريخ  اأ�ساتذة 

والألب�سة  الثكنات  تــاريــخ  بكتابة 

الع�سكرية، على اأن ي�سدر لحًقا، �سمن 

اجلزء الثالث من تاريخ اجلي�ض.

تنفيذ العمل

با�سرت اللجنة عملها فور ت�سكيلها، 

لو�سع  ــدة  عــدي اجــتــمــاعــات  وعــقــدت 

قيادة  اإىل  ورفعه  العمل  ملخطط  ت�سورها 

اجلي�ض للموافقة عليه. وبعد ذلك بداأت 

املتوافر يف مقر  بالطالع على الر�سيف 

فــوؤاد  كلية  مبنى  يف  اجلــديــد  اللجنة 

�سهاب للقيادة والأركان، من مذكرات 

و�سجالت  ــدي  ــن اجل وجمـــالت  خــدمــة 

واأر�سيف  الــوحــدات  لبع�ض  العمليات 

اإىل  فعمدت  وغــريهــا،  ال�سحف  بع�ض 

املرحلة  يتنا�سب مع  وفرزه مبا  تقمي�سه 

املحددة للكتابة، وبداأ الأع�ساء املعينون 

املادة املتعلقة بكل  للكتابة بتجميع 

املتفق عليه، على  املخطط  وفق  منهم 

الزمنية  املهلة  �سمن  اإجنـــازه  يتم  اأن 

املتفق عليها مع رئي�ض اللجنة.

• ال�سعوبات:
متعددة  �سعوبات  اللجنة  واجــهــت 

والكافية  الــالزمــة  الوثائق  تــاأمــني  يف 

البحث  اإىل  ا�سطّرها  ما  املنا�سبة،  اأو 

واملجالت  ال�سحف  اأر�سيف  يف  والتفتي�ض 

كما  اللبنانية،  اجلامعية  واملكتبات 

عدد  مع  مقابالت  اإجـــراء  اىل  عمدت 

املختلفة،  الرتب  من  الع�سكريني،  من 

الذين عا�سوا هذه املرحلة �سمن وحدات 

احلياة.  قيد  على  زالـــوا  ومــا  اجلي�ض، 

ت�سكيل  اإىل  القيادة  عمدت  كذلك 

والتفتي�ض  البحث  ملتابعة  فرعية  جلان 

الأ�سا�سية  اللجنة  وم�ساعدة 

والوثائق  ال�سور  جتميع  يف 

املختلفة واأر�سفتها، وتخزينها 

يف مكتبة اللجنة وحا�سوبها 

لت�سهيل ا�ستثمارها.

• ت�سليم العمل: 
يف  املوؤلفني  عمل  ا�ستغرق 

�سنتني،  من  اأكر  الكتابة 

عر�ض  خاللها  يتم  كــان 

اللجنة  عــلــى  يــوؤلــفــونــه  ــا  م

دورية  اجتماعات  ويف  تباًعا 

املالحظات  ــداء  واإب ملناق�سته 

قبل  مــن  عــلــيــه،  املنا�سبة 

حيث  واأع�سائها  اللجنة  رئي�ض 

مناق�سة  عملية  جتــري  كانت 

وعر�ض  والــكــتــابــات  ــار  ــك الأف

تلّقي  اإىل  بالإ�سافة  ال�سعوبات 

العمل  ــاز  اإجن بعد  القيادة.  توجيهات 

اأمانة  اىل  ت�سليمه  مت  نهائي،  ب�سكل 

وقامت  طباعته  تولت  التي  اللجنة  �سر 

الفرعية  اللجان  بع�ض  على  بعر�سه 

وت�سحيح  املالحظات،  واإبــداء  للتدقيق 

الأخطاء اإذا وجدت. 

• عمل اللجان الفرعية: 
اللجان  مــن  ـــدًدا  ع الــقــيــادة  عّينت 

الفرعية موؤلفة من �سباط كبار جمازين 

الأق�سام  ملراجعة  غــريه  اأو  الــتــاريــخ  يف 

واإبداء مالحظاتها على كل  املكتوبة 

هذه  مناق�سة  جــرت  وبعدها  كتاب، 

موؤلف على حدة،  املالحظات مع كلِّ 

وهذا ما ا�ستغرق وقًتا اإ�سافًيا كون هوؤلء 

الفعلية  اخلدمة  يف  يزالون  ل  ال�سباط 

تاريخ

ع�سكري
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وم�سوؤوليات  ومهّمات  وظائف  ولديهم 

اأخرى.

مديرية التوجيه:

الأ�سا�ض  الراعي  التوجيه  مديرية  تعترب 

لعمل اللجنة منذ البداية وحتى النهاية، 

ب�سكل  العمل  على  اأ�سرفت  بحيث 

اللجنة  �سر  اأمــني  خــالل  مــن  م�ستمر 

العقيد اأني�ض خوري، وذلك بالتن�سيق مع 

دريد  املتقاعد  الركن  العميد  رئي�سها 

زهر الدين الذي كان ي�سغل وظيفة مدير 

التعليم. 

النهاية  يف  التوجيه  مديرية  ت�سّلمت 

ــاء  ــه ــعــد اإن ــان ب ــج ــل الــكــتــب مـــن ال

مالحظاتها، وعمدت اإىل مراجعة كل 

كتاب على حدة من قبل العميد دانيال 

والعالقات  ال�سحافة  ق�سم  رئي�ض  احلداد 

�سياغة  ــاد  اأع الــذي  وهــو  فيها،  العامة 

الن�سو�ض والفقرات، مبا يتوافق مع اللغة 

العام  والتوجه  والعناوين  الع�سكرية 

لقيادة اجلي�ض، وكان يقوم بعمله عرب 

ات�ساله املبا�سر بكل كاتب، ومناق�سته 

واملعنى.  املبنى  حول  وواردة  �ساردة  بكل 

حممود  وائــل  الرائد  ذلــك  يف  عاونه  وقــد 

والنقيبان فادي بعقليني وح�سني مظلوم 

ذلك  جرى  فيما  املذكور،  الق�سم  من 

العميد  التوجيه  مدير  با�سراف  كله، 

علي قان�سو.

• عمل املطبعة:
يومية  ب�سورة  التوجيه  مديرية  توّلت 

الكتاب  طبع  عملية  على  الإ�ــســراف 

ال�سوؤون  مديرية   – اجلي�ض  مطابع  يف 

الن�سخ  مبراجعة  وقامت  اجلغرافية، 

الأوىل من الكتب املطبوعة مع اأع�ساء 

يف  الأخطاء  لت�سحيح  املوؤلفني  اللجنة 

وذلك  والعناوين،  ال�سور  وترتيب  الن�ّض، 

املكّلف  حممود  وائــل  الرائد  بوا�سطة 

اإجناز الكتاب ب�سكله النهائي الالئق، 

والتاأكد من �سالمة الطباعة.

رمزية املنا�سبة ودميومتها

العمل  اإ�ــســدار هــذا  الــقــيـــــادة  قـــررت 

بالتزامن مع عيد اجلي�ض يف الأول من اآب 

فتاريخ  ودللتها،  املنا�سبة  لرمزية   ،2016

اآب  الأول من  هذا اجلي�ض بداأ عملًيا يف 

1945، وكان من املهم اأن ي�سدر كتاب 

ذاته،  التاريخ  يف  الثاين  جزئه  يف  تاريخه 

اخلطوات  يوؤرخ  العمل  هذا  اأن  وبخا�سة 

الأوىل من م�سرية اجلي�ض اللبناين.

يعترب هذا العمل مبجمله ثمرة ت�سافر 

ــل عماًل  ب ل  اجلـــهـــود،  ــن  م الــكــثــري 

اللجنة  بــه  قامت  بامتياز،  جماعًيا 

توجيهات  على  بناًء  الفرعية،  واللجان 

ــان قهوجي  الــعــمــاد ج قــائــد اجلــيــ�ــض، 

ة يف القيادة.  ومتابعة الأجهزة املخت�سّ

دميومة  اجلي�ض  قــيــادة  ــت  ــس اأر� لقد 

من  اجليـ�ض،  تاريـخ  كتابـة  يف  العمل 

ملتابعة  عّينتها  التي  اللـجان  خــالل 

مبقر  اللجنة  ـت  خ�سّ اإذ  املو�سوع،  هذا 

للقيادة  �سهاب  فـوؤاد  كلية  يف  ثابت 

متطلباته  جــمــيــع  مــع  والأركــــــان 

املنا�سبة، بحيث  واللوج�ستـية  املكتبية 

اأ�سبح باإمكان هـذه اللـجان 

على  وتــّطــلـــــع  جتتمع  اأن 

اأو  لديها،  املحفـوظ  الأر�سـيف 

اليـه كل ما ي�ستجد  ت�سيف 

وبذلك  ومراجع،  وثــائق  من 

اأ�سبح  ـــه  اأن ــقــول  ال ميكن 

الالحقة  اللجان  باإمكان 

تتابع  اأن  واملــ�ــســتــقــبــلــيــة، 

كتابـة تاريـخ اجليــ�ض ب�سورة 

�سهولة من  واأكر  منتظمة، 

عانت  التي  ال�سابقة  اللجان 

عدم توافر مقر ثابت ومنا�سب 

تاأمني  مت  وهكذا  لعملها، 

دائم  اأكادميي  عمل  مقومات 

وم�ستمر وميكن تطويره كّلما 

دعت احلاجة. 

ال�سباط  اللجان عدد من  تراأ�ض 

اإحالة  بعد  الفعلية  اخلدمة  يف  العمداء 

على   1999 العام  يف  الأوىل  اللجنة  رئي�ض 

البحري  العميد  تباًعا:  وهم  التقاعد، 

الركن  العميد  اخلادم،  �سمري  الدكتور 

نا�سيف املعلوف، العميد الركن اليا�ض 

فرحات، العميد الركن توفيق امللحم، 

فالعميد  ال�سيـاح  روؤوف  الركن  العميد 

الركن دريد زهر الدين.

كما تراأ�ض اللجان الفرعية كل من: 

الركن  والعميد  خ�سر  ح�سني  العميد 

اليا�ض اأبو جودة، وجلنة ال�سياغة النهائية 

مهمة  وكانت  احلــداد.  دانيال  العميد 

كل رئي�ض جلنة اأو ع�سو تنتهي حكًما 

لي�ستبدل  التقاعد،  على  احالته  بعد 

برئي�ض اأو ع�سٍو اآخر.
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مانويل  الركن  العميد  للتجهيز  الأرك���ان  رئي�س  نائب  ح�ضور  يف 

كرجيان ممثلاً قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، وال�ضفرية الأمريكية 

ال�ضيدة اإليزابيت ريت�ضارد على راأ�س وفد مرافق، اإىل جانب عدد من ال�ضباط 

والإعلميني، ت�ضّلم اجلي�س يف مرفاأ بريوت، 50 اآلية هامفي مدّرعة جمّهزة 

ال�ضواريخ  من  وكمّيات  ملم،   155 عيار  ا  مدفعاً و40  رمانات،  بقاذفات 

ع�ضكرية  اأعتدة  اإىل  بالإ�ضافة  واخلفيفة،  واملتو�ضطة  الثقيلة  والذخائر 

خمتلفة، قّدمتها ال�ضلطات الأمريكية.

���ض��ك��ر  وق������د   

ال��رك��ن  العميد 

با�ضم  كرجيان 

ال����ع����م����اد ق��ائ��د 

ال�ضلطات  اجلي�س 

الأم�����ريك�����ي�����ة 

بال�ضفرية  ممّثلةاً 

ريت�ضارد على هذه 

امل�ضاعدة النوعّية، 

والدعم الع�ضكري 

اللذين  املتوا�ضل 

تقّدمهما الوليات 

للجي�س  املتحدة 

اللبناين.

ب���������دوره���������ا، 

ال�ضفرية  اأع��رب��ت 

الأم��ريك��ي��ة عن 

�ضلطات  »تقدير 

لإجن��ازات  بلدها 

حماية  يف  اجلي�س 

ومكافحة  لبنان 

الإره���������������اب«، 

م���وؤّك���دةاً »ال��ع��زم 

ع��ل��ى م��وا���ض��ل��ة 

ت���ع���زي���ز ق���درات���ه 

ال��ل��وج�����ض��ت��ي��ة 

وال���ق���ت���ال���ي���ة يف 

املرحلة املقبلة«.

جي�شنا
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اإعداد:

نينا عقل خليل

�جلي�ش ت�سّلم �آليات ع�سكرية 

ومد�فع وذخائر من �ل�سلطات �لأمريكية



وال�ضبعني  احل���ادي  العيد  مبنا�ضبة 

�ضور  ا�ضرتاحة  مطعم  يف  اأقيم  للجي�س، 

الأمم  لقّوات  تكرمي  حفل  ال�ضياحية، 

نائب  ح�ضره  لبنان،  يف  املوؤقتة  املتحدة 

الأرك���ان  رئي�س 

للعمليات العميد 

حممد  ال���رك���ن 

ممثلاً  ج��ان��ب��ي��ه 

ق����ائ����د اجل��ي�����س 

ال����ع����م����اد ج���ان 

ق��ه��وج��ي، وق��ائ��د 

املذكورة  القّوات 

مايكل  اجل��رال 

ب���ريي وع����دد من 

ال�ضباط وال�ضخ�ضيات الر�ضمّية والروحّية.

الليطاين  األقى قائد قطاع جنوب  وقد 

اأبو خليل كلمة  العميد الركن �ضربل 

ا  باملنا�ضبة، رّحب فيها باحل�ضور متوّجهاً

على  ال��دول��ي��ة  ال��ق��ّوات  اإىل  بال�ضكر 

اجلي�س  مع  الوثيق  وتعاونها  ت�ضحياتها 

اجل��رال  األقى  ثم   .1701 ال��ق��رار  لتنفيذ 

بريي كلمة اأ�ضاد فيها بكفاءة اجلي�س 

اأمن  على  للحفاظ  وجهوزّيته  اللبناين، 

ا  م��وؤّك��داً اللبنانية،  املناطق  خمتلف 

ا  جنباً العمل  يف  الدولية  القّوات  ا�ضتمرار 

واأهايل  اللبناين  اجلي�س  مع  جنب  اإىل 

اجلنوب، لتعزيز مناخ ال�ضتقرار والزدهار 

يف هذه املنطقة.
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عتاد بريطاين مل�سلحة فوج �حلدود �لرّبية �لر�بع يف بعلبك

 Hugo Shorter يف ح�ضور ال�ضفري الربيطاين يف لبنان ال�ضيد

على راأ�س وفد مرافق، وعدد من �ضباط اجلي�س، اأقيم يف قيادة 

بعلبك،   - الرابع يف ثكنة حممد مكي  الرّبية  احلدود  فوج 

احتفال ت�ضّلم كمّية من الأعتدة الع�ضكرية الفردية املقّدمة 

من قبل ال�ضلطات الربيطانية مل�ضلحة الفوج. 

الربيطانية  امل�ضاعدات  برنامج  اإطار  يف  امل�ضاعدة  هذه  وتاأتي 

املقّررة لأفواج احلدود الرّبية يف اجلي�س اللبناين.

غد�ء تكرميي 

لقّو�ت �لأمم �ملتحدة 

�ملوؤقتة يف �سور



ال��ف��وج  ث��ك��ن��ة  اأق���ي���م يف 

احتفال  غو�ضطا،   - املجوقل 

ال�ضاد�ضة  دورة املجوقل  تخريج 

ال�ضهيد  العريف  با�ضم  ع�ضرة 

بلل اأحمد.

العقيد  الفوج  قائد  الحتفال  ت��راأ���س 

اجلي�س  قائد  ممثلاً  نهرا  جان  الركن 

من  عدد  وح�ضره  قهوجي،  جان  العماد 

املتخّرجني  الع�ضكريني  وذوي  ال�ضباط 

واأفراد عائلت �ضهداء الفوج.

كلمة  نهرا  الركن  العقيد  األقى  وقد 

امل��دّرب��ني،  بجهود  فيها  ن��ّوه  باملنا�ضبة 

على  ا  م�ضدداً ال���دورة،  عنا�ضر  وك��ف��اءة 

تتلقاه  ال��ذي  النوعي  التدريب  اأهمّية 

جلعلها  اجلي�س  يف  اخلا�ضة  ال��وح��دات 

اأكرث فعالية وقدرة على تنفيذ املهّمات 

ال�ضتثنائية.

العريف  دورة  هي  دورت��ك��م  واأ���ض��اف: 

بطولة  اأظهر  الذي  اأحمد،  بلل  ال�ضهيد 

التي خا�ضها اجلي�س  املواجهة  فائقة يف 

راأ�س  الإرهابية يف جرود  املجموعات  �ضّد 

بعلبك مطلع العام 2015. فلتبَق ذكراه 

لكم،  ا  هدياً البطولية  وماآثره  الطّيبة 

ال�ضرف  معاين  منه  ت�ضتمّدون  ا  ونربا�ضاً

والت�ضحية والوفاء.

ق��ائ��د اجلي�س  ب��ا���ض��م   : ق��ائ��لاً وخ��ت��م 

واأهّنىء  اأهّنئكم  العماد جان قهوجي، 

م�ضرية  لكم  واأمتّنى  عائلتكم  اأفراد 

يف  الدائم  بالنجاح  حافلة  ع�ضكرية 

خدمة اجلي�س والوطن.

ال�����ض��ه��دات  ت�����ض��ل��ي��م  مّت  ب��ع��ده��ا، 

تذكاري  درع  وت��ق��دمي  للمتخّرجني، 

عر�س  جرى  كما  ال�ضهيد،  عائلة  اإىل 

اأّدت  التي  ع�ضكري للوحدات املتخّرجة 

متارين قتالية.

احلربّية،  الكّلية  يف  اأقيم 

اح��ت��ف��ال ت��خ��ري��ج ال�����دورة 

يف  م��لزم  لرتبة  التاأهيلية 

قائد  تراأ�ضه  الو�ضطى،  القاعة 

العميد  بالوكالة  الكّلية 

وح�ضره  غرّيب  فادي  الركن 

�ضباط ملكها واملحتفى بهم مع عقيلتهم.

وقد ت�ضّلم ال�ضباط املتخّرجون �ضهاداتهم من العميد غرّيب 

فيها  ن��ّوه  كلمة  األقى  ال��ذي 

وطليع  تبادل  ثّم  بجهودهم، 

امل��لزم طوين جرج�س  ال��دورة 

الدروع التذكارية.

�ضورة  اأُخ���ذت  اخل��ت��ام،  ويف 

�ضباط  ن�ضب  اأم��ام  تذكارية 

�ضهداء اجلي�س، قبل اأن ينتقل اجلميع اإىل ردهة ال�ضرف حيث 

مّت تبادل الأنخاب.

العدد 188375/374

جي�شنا
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�حتفال تخريج �لدورة �لتاأهيلّية لرتبة مالزم يف �لكّلية �حلربية

... ودورة جموقل 

يف غو�سطا



اح��ت��ف��ل��ت ق��ي��ادة 

م���در����ض���ة ال���ق���وات 

حامات،  يف  اخلا�ضة 

تن�ضئة  دورة  بتخريج 

وال��ت��ي حملت  م��غ��وار 

اأول  ال��رق��ي��ب  ا���ض��م 

جوزف  ال�ضهيد  املغوار 

احل��������اج، و����ض���ّم���ت 

اجلي�س  م��ن  عنا�ضر 

امل�ضّلحة  القّوات  ومن 

ال�ضودانية.

 ح�����ض��ر الح��ت��ف��ال 

العقيد  املدر�ضة  قائد 

خّمول  ف��ادي  الركن 

اجلي�س  قائد  ممثلاً 

قهوجي،  العماد جان 

وع�������ض���و امل��ج��ل�����س 

ال��ع�����ض��ك��ري ال��ل��واء 

�ضرمي،  جورج  الركن 

ال�ضباط  م��ن  وح�ضد 

وذوي  وامل����دع����ّوي����ن 

املتخّرجني.

الن�ضيد  ع��زف  وبعد 

ال��وط��ن��ي ال��ل��ب��ن��اين، 

اليمني،  ق�ضم  واأداء 

العماد  مم��ّث��ل  ق���ّدم 

لكّل  اجلي�س  ق��ائ��د 

ال�ضهيد  عائلة  م��ن 

نّوه  باملنا�ضبة،  كلمة  األقى  ثم  ا،  تذكارياً ا  درعاً الدورة  وطليع 

اإىل  املتخّرجني  ا  داعياً املدّربني،  وبجهود  الدورة  مب�ضتوى  فيها 

»ال�ضتمرار يف ما كانوا عليه خلل الدورة، اأقوياء يف اإرادتهم، 

من  كّل  حديد  من  بيد  ت�ضرب  وحداتهم،  يف  �ضلبةاً  كتلةاً 

ت�ضّول له نف�ضه التعّدي على اأر�س الوطن والعبث باأمن اأبنائه«. 

الدورة  �ضّميت  الذي  ال�ضهيد  اإىل »القتداء مباآثر  كما دعاهم 

الإره��اب  مواجهة  يف  وبطولته  بت�ضحياته  ا  تيّمناً با�ضمه، 

املجرم«.

الوحدات  نّفذت  للمتخّرجني،  ال�ضهادات  ت�ضليم  وبعد 

ا ومتارين قتالية متنّوعة. ا ع�ضكرياً املتخّرجة عر�ضاً
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...ودورة »تن�سئة 

مغو�ر« �سّمت 

�سود�نيني



للعمليات  الأركان  رئي�س  نائب  وّقع 

ممّثلاً  جانبيه  حممد  الركن  العميد 

اإدارة  جمل�س  ورئي�س  اجلي�س،  ق��ي��ادة 

جورج  الدكتور  ل��لإدارة  الوطني  املعهد 

الطرفني،  بني  تعاون  اإتفاقية  لبكي، 

ح�ضر  اجلي�س.  ق��ي��ادة  مبنى  يف  وذل��ك 

اإىل  اإ�ضافة  اجلي�س  قيادة  عن  التوقيع 

التعليم  مدير  جانبيه،  الركن  العميد 

من  وعدد  عودة  وجدي  الركن  العميد 

�ضباطها.

اإىل  اإ�ضافة  املعهد  ع��ن  ح�ضر  كما 

رئي�س  من:  كل  اإدارت��ه،  جمل�س  رئي�س 

جمل�س  هيئة  وع�ضو  املوظفني  اإدارة 

جربان،  اأنطوان  الأ�ضتاذ  املدنية  اخلدمة 

جمال  الأ�ضتاذ  للمعهد  العام  وامل��دي��ر 

الإدارة  واأمني �ضر جمل�س  املنّجد،  الزعيم 

اأنطوين بدوي.

املعرفة  تبادل  اإىل  التفاقية  وتهدف 

واخلربات والتن�ضيق يف امل�ضاريع العلمّية 

التدريبية،  ال��ربام��ج  واإع����داد 

واملحا�ضرات  الندوات  وتنظيم 

يف  ���ض��ّي��م��ا  ل  امل�������ض���رتك���ة، 

ال�ضرتاتيجية  الإدارة  جمالت 

القت�ضادية  والعلوم  احلديثة، 

وامل��ال��ي��ة، واحل��ق��وق وال��ع��ل��وم 

كما  والن�ضانية،  ال�ضيا�ضية 

الأزمات  واإدارة  العامة  الإدارة  يف 

وقد  احلديثة.  والتكنولوجيا 

على  الطرفان  اتفق 

ت�������ض���ك���ي���ل جل��ن��ة 

مهّمتها  م�ضرتكة 

يف  ال��دائ��م  التن�ضيق 

املطروحة  املوا�ضيع 

للتعاون.

ق���ّدم  اخل���ت���ام،  ويف 

ال���ع���م���ي���د ال���رك���ن 

اجلي�س  درع  جانبيه 

الذي  للدور  ا  تقديراً الربوف�ضور لبكي،  اإىل 

الب�ضرية  التنمية  جمال  يف  املعهد  يوؤديه 

خمتلف  اإعداد  يف  �ضّيما  ول  امل�ضتدامة، 

قادة  ليكونوا  وتدريبهم  الدولة  موّظفي 

اإداريني على م�ضتوى الوطن. 

العدد 188375/374

جي�شنا
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قيادة �جلي�ش تتعاون مع �ملعهد �لوطني لالإد�رة

AUST ومع �جلامعة �لأمريكية للعلوم و�لتكنولوجيا ...

جانبيه  حممد  الركن  العميد  للعمليات  الأرك��ان  رئي�س  نائب  وّقع 

تنمية  على  ركزت  تعاون  اتفاقية  �ضقر  هيام  ال�ضيدة  اجلامعة  ورئي�ضة 

لدى  واملهارة  املعرفة  مب�ضتوى  والإرت��ق��اء  واملوؤ�ض�ضاتية  الب�ضرية  القدرات 

املوؤ�ض�ضتني.



اأقيم يف نادي الرتباء املركزي احتفال تخريج دورة يف جمال 

التعاون الع�ضكري - املدين تابعها عدد من الع�ضكريني، 

وذلك باإ�ضراف فريق تدريب اإيطايل.

الع�ضكري  التعاون  اأعمال مديرية  تراأ�س الحتفال م�ضرّي 

– املدين العميد يو�ضف م�ضرف، وح�ضره امللحق الع�ضكري 
التدريب،  فريق  واأع�ضاء   ،Monteduro اجلرال  الإيطايل 

ر�ضمية  اإدارات  ال�ضباط وممّثلني عن  اإىل جانب عدٍد من 

ومنظمات غري حكومّية.

فيها  ه��ّن��اأ  م�ضرف  للعميد  كلمة  الحتفال  تخّلل 

وبالتعاون  الإيطاليني،  املدّربني  بجهود  ون��ّوه  املتخّرجني، 

القائم بني اجلانبني.

وتبادل  للمتخّرجني  ال�ضهادات  ت�ضليم  جرى  اخلتام،  ويف 

الدروع التذكارية.
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قاعة لتعليم �لّلغة �لفرن�سية يف فوج مغاوير �لبحر

لتعليم  قاعة  افتتاح  البحر حفل  قيادة فوج مغاوير  اأقيم يف 

اللغة الفرن�ضية مّت جتهيزها من قبل احلكومة الفرن�ضية.

ومن  للتجهيز  اجلي�س  اأرك��ان  من  �ضباط  الحتفال  ح�ضر 

وم�ضاعده،  الفرن�ضي  الع�ضكري  وامللحق  التعليم،  مديرية 

وقائد  الفرن�ضي،  الثقايف  املركز  من  دانفيل  كارول  وال�ضيدة 

من  عدد  جانب  اإىل  امل�ضطفى  حممد  الركن  العقيد  الفوج 

�ضكر  كلمة  امل�ضطفى  الركن  العقيد  األقى  وقد  ال�ضباط. 

للموؤ�ض�ضة  امل�ضتمّر  دعمها  على  الفرن�ضّية  ال�ضلطات  فيها 

الع�ضكرية. 

تخريج دورة يف جمال �لتعاون �لع�سكري – �ملدين

�إجازة يف �حلقوق 

للر�ئد رو�د قاز�ن

جرج�س  رواد  الرائد  نال 

 – الدعم  ل��واء  ق��ازان من 

فوج امل�ضاد للدروع، اإجازة 

كّلية  م��ن  احل��ق��وق  يف 

احلقوق والعلوم ال�ضيا�ضية 

والإدارية يف اجلامعة اللبنانية.

جناح

اإبنة   تفّوقت الطالبة نور 

املتقاعد  الإداري  العميد 

العقيد  واإبنة  الأ�ضطا  عبده 

يف  خليل  م��ي��رف��ا  الإداري 

لل�ضهادة  الر�ضمية  الم��ت��ح��ان��ات 

لبنان، بدرجة  الثامنة يف  املرتبة  طة، و�ضّنفت يف  املتو�ضّ

ا، ومبعدل 18.71. مربوك. جيد جداً

جي�ش العلم والثقافة





اإعداد:

نينا عقل خليل

يوميات 

اأمنية
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�جلي�ش يطبق على جمموعة �إرهابيني يف عر�سال ويتعّقب �آخرين يف خمتلف �ملناطق

خمتلفة،  بجر�ئم  و�ملطلوبني  �لإرهابيني  تعّقب  �لع�سكرية  �لوحد�ت  تو��سل 

�إ�سافة �إىل تنفيذ تد�بري �أمنية م�سددة يف خمتلف �ملناطق �للبنانية.

ويف ما يلي عر�ش لأبرز �لتطّور�ت �لأمنّية يف هذ� �ل�سياق )خالل �سهري حزير�ن 

�جلي�ش  نّفذها  �لتي  �لنوعّية  �لعملّية  و�أهّمها  �آب(،  من  �لأول  و�لن�سف  ومتوز 

�لإرهابي،  »د�ع�ش«  لتنظيم  مركًز�  �آب( حيث دهم   4( بلدة عر�سال  يف خر�ج 

وقب�ش على من فيه بالإ�سافة �إىل �إحباطه عملّيتني �إرهابيتني على درجة عالية 

من �خلطورة.

عملّية عر�سال 

عملية  اجل��ي�����س  م��ن  وح���دة  ن��ف��ذت 

حيث  عر�ضال،  بلدة  خ��راج  يف  جريئة 

»داع�س«  لتنظيم  ا  م��رك��زاً اقتحمت 

الإرهابي، واألقت القب�س على من فيه.

نفذت  ومتابعة،  ر�ضد  عمليات  فبعد 

يف  ا  مباغتاً ا  هجوماً اجلي�س  م��ن  ق��وة 

حمٌلة وادي عطا يف جرود عر�ضال، حيث 

ا ملجموعة من تنظيم  ا�ضتهدفت مركزاً

»داع�س«.

اجلي�س  متكن  العملية  وبنتيجة 

املوؤٌلفة  املجموعة  على  الإط��ب��اق  من 

ا  متاأثراً اأحدهم  تويف  عنا�ضر،  اأربعة  من 

الآخ��رون  الثلثة  م  �ضلاً فيما  بجراحه، 

التحقيق  وبو�ضر  املعنية،  املراجع  اإىل 

معهم.

الإرهابيني  العملية  هذه  اأربكت  وقد 

قبلهم،  من  ا�ضتغاثات  ر�ضدت  الذين 

ثمني،  �ضيد  على  اجلي�س  ظفر  بينما 

املجموعة  زعيم  توقيف  يف  اأولاً  جتٌلى 

املدعو طارق الفليطي، املعروف بتاريخه 

اإىل  وانتمائه  والإره���اب���ي،  الإج��رام��ي 

وامل�ضاركة  الإرهابي  »داع�س«  تنظيم 

مراكز  على  الإع��ت��داء  يف  جانبه  اإىل 

اجلي�س يف عر�ضال )بتاريخ 2014/8/2(، 

لأعمال  املخططني  من  اأنه  عن  ف�ضلاً 

اأنه  كما  اللبناين.  الداخل  يف  اإرهابية 

عبدالله  �ضقيقه  مع  بالتخطيط  ق��ام 

)الذي �ضبق اأن اأوقفته مديرية اخلابرات( 

ال�ضهيد  ال��درك��ي  �ضهرهما  لتهريب 

بهدف  البزال  علي  ا�ضت�ضهاده(  )قبل 

ت�ضفيته من قبلهما.

الإرهابي  قتل  الثاين يف  الإجناز  وجتلى 

���ض��ام��ح ال��ربي��دي امل��ع��روف ب���»���ض��ام��ح 

خطرة  اإ�ضابة  اأ�ضيب  الذي  ال�ضلطان« 

بجروحه.  ا  م��ت��اأث��راً ت��ويف  م��ا  و���ض��رع��ان 

وال���ربي���دي ي��ع��د اأح���د اأخ��ط��ر م�����ض��وؤويل 

على  العتداء  يف  �ضارك  وقد  »داع�س«، 

مراكز اجلي�س اللبناين يف عر�ضال )اآب 

اقتحام  عن  امل�ضوؤول  اأنه  كما   ،)2014

البلدة  يف  الأم���ن  ق��وى  ف�ضيلة  مركز 

اإىل  وت�ضليمهم  عنا�ضرها  واعتقال 

التنظيم املذكور.

عن  امل�����ض��وؤول  ه��و  ال��ربي��دي  اأن  كما 

الهرمل.  منطقة  على  �ضواريخ  اإطلق 

واإطلق  �ضيارات  تفخيخ  يف  �ضارك  وقد 

اإىل  بالإ�ضافة  اجلي�س،  ب��اجت��اه  ال��ن��ار 

ا�ضتهدفت  وت�ضفية  خطف  عمليات 

مواطنني من عر�ضال.

�ضورّيان  فهما  الآخ��ران  املوقوفان  اأما 

اأعمال  يف  مل�ضاركته  مطلوب  اأحدهما 

اإرهابية وقتال اجلي�س.

ا يذكر اأن اأفراد املجموعة كانوا  اأخرياً

اإرهابية  لعمليات  بالتخطيط  يقومون 

كبرية يف العديد من املناطق اللبنانية.

�إرهابّيتني �إحباط عملّيتني 

يف عملّية اأمنّية نوعّية اأخرى، اأحبطت 

 ،)2016/6/30( امل��خ��اب��رات  م��دي��ري��ة 

عالية  درجة  على  اإرهابّيتني  عملّيتني 

اجلي�س  قيادة  واأعلنت  اخلطورة،  من 

املو�ضوع  حول  عنها  ال�ضادر  البيان  يف 

الإرهابي كان قد  اأن تنظيم »داع�س« 

خّطط ل�ضتهداف مرفق �ضياحي كبري 



مّت  وقد  بال�ضكان.  مكتّظة  ومنطقة 

راأ�ضهم  وعلى  اإرهابيني  خم�ضة  توقيف 

امل��خ��ّط��ط. ك��م��ا اع���رتف امل��وق��وف��ون 

اجلي�س  �ضّد  اإرهابّية  اأعمالاً  بتنفيذهم 

يف اأوقات �ضابقة.

�إحالة �إرهابيني على �لق�ساء

بيانات  �ضل�ضلة  اجلي�س  قيادة  اأ�ضدرت 

اأعلنت  امل��ن�����ض��رم،  مت��وز  �ضهر  خ��لل 

اأحالت  امل��خ��اب��رات  مديرية  اأن  فيها 

الإرهابيني  من  جمموعة  الق�ضاء  على 

تنظيم  اإىل  ينتمون  ال��ذي��ن  املوقوفني 

»داع�س«، وهم: 

الّطعمه  خالد  عطاالله  ال�����ض��وري   -

بعلبك،   – الّلبوة  حملة  يف  اأوقف  الذي 

الإره��اب��ي،  داع�س  بتنظيم  لرتباطه 

�ضّد  اإره��اب��ّي��ة  اأع��م��ال  يف  وم�ضاركته 

اجلي�س.

اأوقف  اللبناين حممد ح�ضن حيدر،   -

بتنظيم  لرتباطه  طرابل�س  حمّلة  يف 

ل�ضتهداف  والتخطيط  »داع�������س«، 

مراكز اجلي�س ووحداته.

رايد  النا�ضر  عبد  ح�ضن  اللبناين   -

وال�ضوري نايف عبده ال�ضايغ، لنتمائهما 

يف  وامل�ضاركة  »داع�����س«  تنظيم  اإىل 

الع����ت����داء ع��ل��ى م��راك��ز 

عر�ضال،  يف  اللبناين  اجلي�س 

التخطيط  اإىل  ب��الإ���ض��اف��ة 

اإره��اب��ّي��ة  ب��اأع��م��ال  للقيام 

داخل الأرا�ضي اللبنانية.

�ضياء  ه����ادي  ال�����ض��وري   -

ال����زه����روري مل�����ض��ارك��ت��ه يف 

الع����ت����داء ع��ل��ى م��راك��ز 

عر�ضال،  يف  ووحداته  اجلي�س 

تنظيمات  اإىل  ولن��ت��م��ائ��ه 

اإرهابّية.

�لبقاع

يف منطقة البقاع، كّثفت 

اإجراءاتها  اجلي�س  وح��دات 

من  للحّد  امل�ضّددة  الأمنّية 

بالأمن  املخّلني  حت��ّرك��ات 

واخل��ارج��ني ع��ن ال��ق��ان��ون، 

من  ق��ّوة  اأوقفت   ،2016/6/23 فبتاريخ 

اللوي�س  علي  حمزة  اللبناين  اجلي�س 

امللقب ب�»اأبو عبا�س«، واملطلوب لقيامه 

كما  واحتيال.  و�ضرقة  تزوير  باأعمال 

ح�ضني  اللبناين   )2016/6/30( اأوقفت 

ح�ضن عّز الدين يف حمّلة وادي الأرانب – 

عر�ضال، و�ضبطت بحوزته جعبة حربية 

واأ�ضلحة ومنظارين حربيني.

من  ق��ّوة  اأوق��ف��ت  نف�ضه،  ال�ضياق  ويف 

–البقاع  ال�ضويري  حملة  يف  اجلي�س 

خالد  اأحمد  اللبنانيني   ،)2016/7/12(

وجواد  جانبني  خليل  وعدي  ال�ضميلي 

باأعمال  لقيامهم  ج��ان��ب��ني،  خليل 

فدية  مقابل  اأ�ضخا�س  واحتجاز  تهريب 

مالية.

حمّلة  يف  اجلي�س  من  دوري��ة  واأوق��ف��ت 

 )2016/7/13( بعلبك   – الوا�ضعة  دار 

املطلوبني،  من  ا  عدداً اأخ��رى،  واأماكن 

اخلفيفة  الذخائر  من  كمّية  و�ضبطت 

واأربع رمانات يدوية، ونحو 300 كلغ من 

لت�ضنيع  واآل��ة  الكيف،  ح�ضي�ضة  مادة 

املخدرات، وثلث �ضيارات رباعّية الدفع 

ودّراجة نارّية من دون اأوراق قانونية.

اأوقفت  زحلة،   – الكرك  حملة  ويف 

دورية اأخرى )يف التاريخ نف�ضه(، اللبناين 

�ضرقة  على  لإقدامه  نبها،  رفيق  �ضمري 

كنائ�س  لإحدى  عائد  ن��ذورات  �ضندوق 

املدينة.

م��ن اجلي�س  ق���ّوة  ده��م��ت  ك��ذل��ك، 

يف  مطلوبني  اأم��اك��ن   )2016/7/5(

حم��ّل��ت��ي ال�����ض��راون��ة وت��ّل��ة الأب��ي�����س يف 

مهدي  املدعو  اأوقفت  حيث  بعلبك، 

ح�ضن وهبي )لبناين(، و�ضبطت يف اأحد 

الأبي�س(،  تل  )يف  له  العائدة  املحلت 

خمزن �ضلح يحتوي على 41 قذيفة »اآر 

رمانة  و15  »لن�ضر«  قذيفة   31 جي«،  بي 

عائدة  طلقة  األ��ف   70 وح���واىل  ي��دوي��ة 

بالإ�ضافة  خفيفة،  حربية  لأ�ضلحة 

الع�ضكرية  الأع��ت��دة  من  كمّية  اإىل 

املتنّوعة.

اأحد حواجز اجلي�س على مفرق  وعند 

اإيعات – بعلبك، اأقدم اللبناين حمدان 

بجرائم  )مطلوب  جعفر،  �ضبحي  علي 

عنا�ضر  على  النار  واإطلق  م�ضّلح  �ضطو 

نوع  �ضيارة  يقود  كان  والذي  اجلي�س(، 

اآلية  �ضدم  على  روف���ر«،  »راجن  جيب 

ع�ضكرية وحماولة �ضدم عنا�ضر احلاجز، 

ما  ال�ضيارة،  باجتاه  النار  اأطلقوا  الذين 

يوميات 

اأمنية
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اأّدى اإىل اإ�ضابته بجروح بليغة، نقل على 

للمعاجلة.  امل�ضت�ضفيات  اأحد  اإىل  اأثرها 

كمّية  بحوزته  الع�ضكريون  �ضبط  وقد 

تعّر�ضت  ذلك،  اأثر  على  املخّدرات.  من 

قبل  من  الّنار  لإطلق  اجلي�س  مراكز 

على  فرّدت  ال�ضراونة،  حي  يف  م�ضّلحني 

بنتيجة  واأ�ضيب  باملثل،  الّنار  م�ضادر 

ال�ضتباك اأحد الع�ضكريني بجروح.

مّت ت�ضليم املوقوف مع امل�ضبوطات اإىل 

املرجع املخت�ّس، وت�ضتمّر وحدات اجلي�س 

وملحقة  امل�ضبوهة،  الأماكن  بدهم 

مطلقي الّنار لتوقيفهم واإحالتهم على 

املخت�ّس. الق�ضاء 

يف 2016/7/8، دهمت وحدات اجلي�س 

ا،  اأي�ضاً الأبي�س  وت��ل  ال�ضروانة  حمّلتي 

ا عن مطلوبني، حيث اأوقفت  وذلك بحثاً

املطلوب  جعفر  علي  ر�ضوان  اللبناين 

باأعمال  والقيام  النار  اإط��لق  بجرائم 

فدية  مقابل  مواطن  وخطف  اإرهابّية، 

امل�ضّلح. وال�ضطو 

مرعي  علي  اللبناين  اأوق��ف��ت  كما 

وقد  نار،  اإط��لق  بجرم  املطلوب  جعفر 

 50 ال��ده��م  عمليات  خ��لل  �ضبطت 

و372  الكبتاغون  حبوب  من  كلغ 

ح�ضي�ضة  م���ادة  م��ن  كلغ 

حم��دودة  وكمّية  الكيف 

م���ن م����ادة ال��ك��وك��اي��ني، 

خا�ضة  معّدات  اإىل  بالإ�ضافة 

حربية  واأ�ضلحة  باملخدرات، 

وكمّية  ومتو�ضطة  خفيفة 

ال��ع��ائ��دة لها  ال��ذخ��ائ��ر  م��ن 

متنّوعة،  ع�ضكرية  واأعتدة 

اأوراق  دون  م��ن  و���ض��ي��ارت��ني 

قانونية.

وعند  نف�ضه،  التاريخ  ويف 

اأحد حواجز اجلي�س الظرفية 

اأقدم  الأبي�س،  تل  حمّلة  يف 

حممد  ا�ضماعيل  اللبنانّيان 

زعيرت  عارف  وح�ضن  زعيرت 

اللذان كانا ي�ضتقّلن �ضيارة 

ن���وع »ك���ي���ا«، على  م���ن 

باجتاه  حربي  �ضلح  اإ�ضهار 

اج��ت��ي��ازه،  وحم��اول��ة  احل��اج��ز  عنا�ضر 

عنا�ضره،  لإن���ذارات  المتثال  دون  من 

ما  ال�ضيارة،  باجتاه  الّنار  اأطلقوا  الذين 

خطرة  غري  بجروح  اإ�ضابتهما  اإىل  اأّدى 

م�ضت�ضفيات  اأحد  اإىل  اأثرها  على  ُنقل 

داخل  بطت  �ضُ وقد  للمعاجلة،  املنطقة 

ال�����ض��ي��ارة ب��ن��دق��ي��ت��ان ن��وع 

وم�ضد�س  »كل�ضنكوف« 

الذخائر  من  وكمّية  حربي 

والأعتدة  واملخدرات  اخلفيفة 

الع�ضكرّية.

مديرية  اأف���ادت  ك��ذل��ك، 

اأ�ضدرته  ب��ي��ان  يف  التوجيه 

من  ق��ّوة  اأن   ،2016/7/10 يف 

ب��ل��دة  ده��م��ت يف  اجل��ي�����س 

منازل  بعلبك،   – حورتعل 

عدد من املطلوبني، من دون 

و�ضبطت  عليهم،  ال��ع��ث��ور 

ك���ام���ريا   25 ب���داخ���ل���ه���ا 

للمراقبة، واألب�ضة ع�ضكرية، 

وخمدرات واأجهزة ات�ضال.

ويف بلدتي احلمودية وحزين 

دوري��ة  اأوق��ف��ت  بعلبك،   –
�ضوكت  املدعو  ع�ضكرية 

عبا�س حمّية )لبناين(، و�ضبطت داخل 

واملواد  خم��درات  خفيفة،  ذخائر  منزله 

والإجت��ار  بت�ضنيعها  اخلا�ضة  واملعّدات 

بها.

يف  التوجيه  مديرية  اأف��ادت  كذلك، 

من  قّوة  قيام  خلل  اأّنه  اأ�ضدرته،  بيان 

اأماكن  بدهم   )2016/7/22( اجلي�س 

بعلبك،   – ري��ح��ا  ب��ل��دة  يف  مطلوبني 

اأ�ضلحة حربّية  نار من  تعّر�ضت لإطلق 

باملثل  الّنار  م�ضادر  فرّدت على  خفيفة، 

من دون ت�ضجيل اأي اإ�ضابات يف الأرواح، 

ومتّكنت  ال��ّن��ار  مطلقي  تعّقبت  ث��ّم 

حممد  املواطنون:  وهم  توقيفهم،  من 

عاطف  حممد  ح�ضن،  احل��اج  ح�ضني 

وقد  ���ض��ف��وان.  علي  وح�ضن  الط�ضم 

حربية  بنادق  ثلث  بحوزتهم  �ضبطت 

اإىل  بالإ�ضافة  »كل�ضنكوف«  ن��وع 

كمّية من املخّدرات.

�ل�سمال

يف منطقة ال�ضمال، اأوقفت قوى اجلي�س 

حممد  غ�ضان  ال�ضوري   )2016/6/21(

اأ�ضخا�س  مع  بتوا�ضله  لل�ضتباه  خرفان 

مناطق:  يف  اأوقفت  كما  م�ضبوهني. 
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الكني�ضة، حنيدر – وادي خالد، م�ضحا، 

مواطنني  �ضبعة  ب�ضري،   – والأرز  عكار 

و�ضبطت  خمتلفة،  بجرائم  مطلوبني 

يف  ت�ضتعمل  خا�ضة  معّدات  بحوزتهم 

اأ�ضلحة  اإىل  بالإ�ضافة  املخدرات،  تعاطي 

حربّية.

اجلي�س  م��ن  ق��ّوة  دهمت  ذل��ك،  اإىل 

الهي�ضة  ب��ل��دة  يف  مطلوبني  اأم��اك��ن 

العكارية، واأوقفت دياب علي الأحمد، 

دحام  وابراهيم  الأ�ضعد  �ضليمان  �ضعد 

ن��ار،  اإط���لق  بجرم  املطلوبني  ن��اي��ف، 

واملواطن فادي اأديب العلي املطلوب بجرم 

كما  بها.  والجت��ار  الأ�ضلحة  ت�ضنيع 

و�ضبطت  ا،  و�ضورياً اأربعة مواطنني  اأوقفت 

حربية،  اأ�ضلحة  بحوزتهم 

ع�ضكرية  واأع��ت��دة  وذخ��ائ��ر 

وحواىل ن�ضف كيلو غرام من 

احلبوب املخّدرة.

نّفذت  نف�ضه،  الإط����ار  ويف 

يف  املنت�ضرة  اجلي�س  وح��دات 

عملية   )2016/6/28( عكار 

ال��ن��ازح��ني  خ��ي��م  يف  ده����م 

الريحانية  حمّلة  يف  ال�ضوريني 

ا  �ضورياً  164 واأوقفت  ببنني،   –
ل��وج��وده��م داخ���ل الأرا���ض��ي 

اللبنانية ب�ضورة غري �ضرعّية. 

البرية  بلدة  يف  اأوقفت  كما 

مطلوبني  لبنانيني  ث��لث��ة 

الّنار  اإطلق  على  لإقدامهم 

وقت  يف  حربية  اأ�ضلحة  من 

�ضابق.

دهمت   ،2016/7/5 ويف 

املطلوب  م��ن��زل  اجل��ي�����س  م��ن  دوري����ة 

على  لإقدامه  ا�ضماعيل  ح�ضني  اأحمد 

الع�ضكريني،  اأحد  باجتاه  الّنار  اإطلق 

الذخائر  من  كمّية  املنزل  يف  و�ضبطت 

قّوة  اأوقفت  كما  الع�ضكرية.  والأعتدة 

حمّلتي  يف  اأ�ضخا�س  اأربعة  ع�ضكرية 

طرابل�س،  وال��زاه��ري��ة-  ال��رم��ل  ب���اب 

لتّورطهم يف اإ�ضكالني تخّللهما اإطلق 

نار من اأ�ضلحة حربية، ما اأّدى اإىل اإ�ضابة 

اأحد املواطنني بجروح.

بريوت

ق��وى  اأوق��ف��ت   ،2016/6/20 ب��ت��اري��خ 

�ضبعة  ح�ضن  بئر  حم��ّل��ة  يف  اجلي�س 

كمّية  بحوزتهم  و�ضبطت  مواطنني، 

حربّية،  واأ�ضلحة  الكيف  ح�ضي�ضة  من 

اأوراق  دون  من  نارية  دّراج���ات  وث��لث 

قانونية.

عمليات  خلل  اجلي�س  قوى  واأقفت 

دهم نّفذتها يف تواريخ خمتلفة، العديد 

ال�ضورية،  التابعية  من  الأ�ضخا�س  من 

ل  اللبنانية  الأرا�ضي  داخل  لتجوالهم 

غري  بطريقة  البقاع،  مناطق  يف  �ضّيما 

على  منهم  البع�س  ولإق���دام  �ضرعية، 

حماولة  اأو  لبنان،  اإىل  �ضوريني  تهريب 

بطريقة  ال�ضورية  الأرا�ضي  باجتاه  العبور 

غري �ضرعّية.

وم�سبوطات توقيفات 

تنّفذها  التي  الأمنية  التدابري  نتيجة 

وح��دات  اأوق��ف��ت  املناطق،  خمتلف  يف 

مديرية  اأ�ضدرته  بيان  وفق  اجلي�س،  من 

 1499 نحو   ،2016/7/11 بتاريخ  التوجيه 

لتوّرط  خمتلفة،  جن�ضيات  من  ا  �ضخ�ضاً

واإط��لق  اإرهابية،  جرائم  يف  بع�ضهم 

والجت��ار  مواطنني،  على  واع��ت��داء  ن��ار 

باملخدرات والقيام باأعمال �ضرقة وحيازة 

بع�ضهم  وارتكاب  اأ�ضلحة وممنوعات، 

الآخر خمالفات عديدة، ت�ضمل التجوال 

اأوراق  دون  من  اللبنانية  الأرا�ضي  داخل 

نارية  ودّراجات  �ضيارات  وقيادة  �ضرعية، 

من دون اأوراق قانونية.

�ضيارت،   105 امل�ضبوطات  �ضملت  وقد 

نارية،  دّراج���ة  و60  �ضيد،  م��راك��ب   8

وك��م��ّي��ات م��ن الأ���ض��ل��ح��ة ال��ف��ردي��ة 

بالإ�ضافة  واملتو�ضطة،  اخلفيفة  والذخائر 

والأجهزة  املخّدرات  من  كمّيات  اإىل 

الإلكرتونية والأعتدة الع�ضكرية.

يوميات 

اأمنية
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حامات 

رماية حنو�س يف حامات،  يف حقل 

وحتت اإ�ضراف مدر�ضة القوات اخلا�ضة، 

نّفذت وحدات من لواء امل�ضاة الثاين 

واأفواج: املدّرعات الأّول واحلدود الرّبية 

الثالث واملدفعّية الثاين، ومب�ضاركة 

القّوات اجلوية والبحرية، مناورة قتالية بالذخرية احلّية، 

يف  نة  متح�ضّ اإرهابية  جمموعة  على  الق�ضاء  حتاكي 

اأماكن مبنّية.

كذلك، نّفذت وحدات من لواء امل�ضاة الثالث وفوجي 

مع  بال�ضرتاك  الثالث،  الرّبية  واحلدود  الأول  املدّرعات 

قتالية  مناورة  والبحرية،  اجلوية  القّوات  من  وح��دات 

مماثلة ويف احلقل نف�ضه.

بالطّوافات  رمايات  املناورتني،  خلل  وا�ضتخدمت 

املتو�ضطة  والأ�ضلحة  والدبابات  والهواوين  واملدفعّية 

لفتح  نا�ضفة  عبوات  تفجري  اإىل  بالإ�ضافة  واخلفيفة، 

وجوي  بحري  دع��م  عمليات  �ضملت  كما  ث��غ��رات، 

املعركة  حقل  من  طّبي  اإخلء  عمليات  اإىل  واإن��زال، 

بوا�ضطة الطوافات.

مناورات

العدد 112375/374

اإعداد:

نينا عقل خليل

�جلي�ش  قيادة  و�سعتها  �لتي  �لنوعي  �لتدريب  خطة  �إطار  يف 

و��ستعد�دها  �لع�سكرية،  �لوحد�ت  جهوزية  م�ستوى  لرفع 

نّفذت  �لقتالية،  �لظروف  و�لفاعل يف خمتلف  �ل�سريع  للتدخل 

وقادة  �لقيادة  �ل�سباط يف  كبار  عّدة مناور�ت ح�سرها عدد من 

�لوحد�ت �لكربى و�لأفو�ج �إىل جانب �ملدّربني.

مناور�ت بالذخرية �حلّية

ر��سيا 

قتالية  مناورة  الثالث،  امل�ضاة  ل��واء  نّفذ  كذلك، 

بلدة  خ��راج   – الياب�ضة  منطقة  يف  احلّية  بالذخرية 

يف  اإره��اب��ّي��ة  جمموعات  مهاجمة  ح��ول  را���ض��ي��ا، 

اأماكن حدودية وعرة، والق�ضاء عليها، ح�ضرها عدد 

من �ضباط اأجهزة القيادة والوحدات الكربى والألوية 

والأفواج امل�ضتقّلة.

بالدبابات  رمايات  املناورة  خلل  ا�ضتخدمت  وقد 

والثقيلة،  املتو�ضطة  الر�ضا�ضة  وبالأ�ضلحة  والهواوين، 

بالإ�ضافة اإىل العبوات النا�ضفة.
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�لعاقورة

ويف منطقة العاقورة، نّفذ التلمذة ال�ضباط 

احلربية  الكّلية  يف  الثالثة  ال�ضنة  يف 

اجلي�س،  وحدات  من  عدد  مع  بالإ�ضرتاك 

حتاكي  احلّية  بالذخرية  قتالية  م��ن��اورة 

املنطقة  جرود  يف  منت�ضرة  اإرهابّية  جمموعات  على  الهجوم 

والق�ضاء عليها.

والدبابات  باملدفعية  رمايات  املناورة  خلل  ا�ضتخدمت  وقد 

النا�ضفة،  والعبوات  واخلفيفة  املتو�ضطة  والأ�ضلحة  والطّوافات 

كما تخّللتها عمليات اإنزال من الطوّافات واإخلء م�ضابني من حقل املعركة.

مترين بحث 

و�إنقاذ 

يف �لبحر 

مقابل

خليج جونية 

البحرية  ال���ق���ّوات  م��ن  وح����دات  ن��ّف��ذت 

اجلوية  القّوات  من  وحدات  مع  بال�ضرتاك 

الع�ضكرية،  والطبابة  البحر  مغاوير  وف��وج 

قوات  اإط��ار  �ضمن  العاملة  البحرية  والقّوة 

الأمم املتحدة املوؤقتة يف لبنان، مترين بحث 

واإنقاذ يف البحر قبالة خليج جونيه، يحاكي 

تعّر�ضت  �ضفينة  رّك���اب  لإن��ق��اذ  التدخل 

للغرق.

لتحديد  م�ضح  عملية  التمرين  �ضمل  وقد 

وتقدمي  امل�ضابني  وانت�ضال  احلادث،  مكان 

ا  جوًّ واإخلئهم  لهم،  الأول��ي��ة  الإ�ضعافات 

املذكورة  ال��وح��دات  نّفذت  كما  ا.  وب��ح��راً

م�ضبوهة  �ضفينة  دهم  جمال  يف  اآخر  ا  متريناً

وتفتي�ضها.







تخريج

العدد 116375/374

اإعداد:

الرقيب جيهان جّبور

معهد التعليم يحتفل بتخريج رتباء

اللواء الركن �سلمان: 

الوطن باألف خري ما دام 

�سبابه ينخرطون يف اجلي�ش

العلمي  التح�سيل  بعد ثالث �سنوات من اجلهد والتعب واملثابرة على 

الثالثة  ال�سنة  رتباء  تالمذة  تخريج  مّت  الع�سكرية،  احلياة  يف  والتمّر�ش 

)الدفعة احلادية والع�سرون(، يف احتفال اأقيم يف معهد التعليم يف ثكنة 

حممد مكي – بعلبك.

تراأ�ش الحتفال رئي�ش الأركان اللواء الركن وليد �سلمان ممثالاً العماد 

قائد اجلي�ش، وح�سره كّل من: العميد الركن رينه حب�سي قائد مدر�سة 

والعمليات  الدرو�ش  الركن �سيمون اخلوري رئي�ش ق�سم  العميد  الرتباء، 

�سيا�سية  �سخ�سيات  جانب  اإىل  ال�سباط،  من  وعدد  الرتباء،  مدر�سة  يف 

قا�سم  ريا�ش  ال�سهيد  املعاون  وعائلة  وروحية،  وتربوية  واجتماعية 

عبدالله الذي �سّميت الدورة با�سمه.

الرتباء،  مدر�سة  ن�سيد  اأعقبه  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  الحتفال  بداأ 

عزفتهما ثلة من مو�سيقى اجلي�ش، ثّم ت�سّلمت ال�سنة الثانية بريق مدر�سة 

ت�سميتها  ا  طالباً الدورة  طليع  وتقّدم  الثالثة،  ال�سنة  من  الرتباء 

عبدالله«،  قا�سم  ريا�ش  ال�سهيد  »املعاون  با�سم 

فاأعلن رئي�ش الحتفال ت�سميتها كذلك.

كلمة رئي�ش الحتفال

ال�شهادات،  ت�شّلمهم  بعد 

اأق�شم املتخّرجون ميني القيام 

على  واحل���ف���اظ  ب��ال��واج��ب 

رئي�س  األقى  ثم  البالد.  علم 

وليد  الركن  اللواء  االحتفال 

فيها:  ق��ال  كلمة  �شلمان 

الذي  الكبري  الق�شم  »بهذا 

منذ  به حناجركم  �شدحت 

قليل، والذي عاهدمت فيه اأن 

تدافعوا عن العلم وتذودوا عن 

ت��وؤك��دون  لبنان،  وطنكم 

باألف  �شيبقى  الوطن  هذا  اأّن 

يفخرون  �شبابه  دام  ما  خري 

باالنتماء اإليه، ويوؤثرون البقاء 

ذرة  بكّل  ك  والتم�شّ فيه، 

دام  وم��ا  املقّد�س.  ترابه  من 

ا، يندفعون  هوؤالء ال�شباب اأي�شً

لالن�شواء  اإرادت���ه���م  مب���لء 

اجلي�س،  موؤ�ش�شة  راية  حتت 

االأوىل  الوطنية  املوؤ�ش�شة  وهي 

الفقرّي  العمود  ت�شّكل  التي 

و�شيادته  وحدته  ورمز  للوطن 

وا�شتقالله«.

وتابع: »ي�شّكل تخّرجكم 

طويلة  ف��رة  ح�شاد  ال��ي��وم، 

والعرق،  والتعب  اجلهد  من 

التح�شيل  ع��ل��ى  وامل��ث��اب��رة 

احلياة  يف  والتمّر�س  العلمّي 

ال��ع�����ش��ك��ري��ة ب��اأع��ب��ائ��ه��ا 

امل��خ��ت��ل��ف��ة. وه����ذا احل�����ش��اد 

ه���و زادك�����م و���ش��الح��ك��م 
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م�شرية  يف  قريًبا  لالنطالق 

والت�شحية،  بالبذل  مفعمة 

جنباتها  من  ت�شّع  م�شرية 

وتلوح  ر�شالة اجلندية،  معاين 

ال  نبيلة،  اأه��داف  اآفاقها  يف 

الرجال  اإال  اأب��راج��ه��ا  يبلغ 

امليامني املخل�شون«.

�شباب  ت�شابق  »اإّن  واأ�شاف: 

اجلي�س  يف  لالنخراط  الوطن 

الدقيقة  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  ويف 

فخر  مدعاة  هو  تاريخه،  من 

جميًعا،  للبنانيني  واع��ت��زاز 

واإخ��وت��ه��م  اأب���ن���اءه���م  الّن 

���ش��ي��ك��ون��ون ج����زًءا ف��اع��اًل 

يخو�س  ال��ذي  اجلي�س،  م��ن 

مع  املواجهات  اأ�شر�س  اليوم 

لبنان.  عن  دفاًعا  االإره��اب 

كما  اأّن��ه  ثقة  على  كونوا 

�شابًقا  اجل��ي�����س  ا���ش��ت��ط��اع 

خمّططات  جميع  اإح��ب��اط 

واالإره��اب،  االإ�شرائيلي  العدّو 

و���ش��ان ال��ب��الد وال��ع��ب��اد من 

والفتنة  ال��ف��و���ش��ى  اأخ���ط���ار 

لبنان  �شيحمي  وال��ت�����ش��رذم، 

�شواعد  بف�شل  م�شتقباًل 

ال�شعب  وال��ت��ف��اف  ج��ن��وده 

حوله«. 

اأن  اإىل  »اأدع��وك��م  وختم: 

االندفاع  يف  املثال  تكونوا 

وامل��ن��اق��ب��ي��ة واالن�����ش��ب��اط، 

تطبيق  ع��ل��ى  واحل����ر�����س 

ال��ق��وان��ني واالأن��ظ��م��ة ب��دّق��ة، 

املثمر  العمل  اإىل  وامل��ب��ادرة 

وال�شعي  �شجيج،  دون  م��ن 

قدراتكم  تطوير  اإىل  الدائم 

توؤكدون  ذاك  اإذ  املعرفية، 

بحمل  ج��دارت��ك��م  جم���دًدا 

�شعلة اجلندية، واحلفاظ على 

اأمانة �شهدائنا االأبطال«.

القوى  اأج���رت  اخل��ت��ام،  يف 

امل�شاركة  والقوى  املتخّرجة 

و�شّلم  ع�شكرًيا،  ��ا  ع��ر���شً

درًعا  �شلمان  الركن  اللواء 

امل��ع��اون  لعائلة  ت��ذك��ارًي��ا 

اإىل  اجلميع  وانتقل  ال�شهيد، 

حفل كوكتيل باملنا�شبة.





حتّمل 

امل�سوؤوليات

بداأ احلفل بالن�شيد 

اللبناين،  الوطني 

الغ�شني  ايلي  ال�شابط  التلميذ  الدروة  طليع  فكلمة  النهائية،  النتائج  اإعالن  تاله 

)اخت�شا�س فني ميكانيك طريان( الذي قال: بعد ثالث �شنوات من التدريب املتوا�شل 

يحّل اأوان حتّمل امل�شوؤولية...

وبعد عر�س فيلم عن ن�شاطات التالمذة خالل العام الدرا�شي، كانت كلمة لقائد 

باحل�شور،  رّحب  الذي  ابراهيم  اف  ع�شّ الطيار  الركن  العميد  اجلوية  القوات  مدر�شة 

وراأى اأّن ال�شباط االخت�شا�شيني من طيارين وفنيني ومراقبني، قد اأثبتوا جدارة وجهوزية 

عاليتني للقيام باملهمات املنوطة بهم، ال �شّيما العمالنية منها... 

وختم بكلمة �شكر اإىل قيادة اجلي�س، وقيادة القوات اجلوية وفريق العمل، واملدربني 

من خارج املدر�شة وكل من �شاهم يف اإجناح هذه الدورة.

مرحلة مف�سلية جديدة

الطيار غ�شان �شاهني كلمة  الركن  العميد  القوات اجلوية  األقى قائد  من جهته، 

مقت�شبة، هّناأ فيها التالمذة ال�شباط بتخّرجهم، مثنًيا على 

التالمذة  اأّن  اإىل  واأ�شار  بالتعليمات.  وتقّيدهم  ان�شباطهم 

ال�شباط قد تزّودوا خالل الدورة الكثري من املعلومات واالأ�شاليب 

باجلهد  ُت�شتكمل  اأن  يجب  املعرفة  لكّن  والتقنيات، 

ال�شخ�شي لتعزيز القدرات والثقة بالنف�س... واأ�شاف: اأيام قليلة 

تف�شلكم عن يوم التخّرج املنتظر حيث تنتقلون اإىل مرحلة 

مف�شلية جديدة من امل�شوؤولية واملتابعة.

لقائد  تذكارًيا  درًع��ا  ال��دورة  طليع  قّدم  االحتفال  ختام  يف 

اف ابراهيم،  مدر�شة القوات اجلوية العميد الركن الطيار ع�شّ

بعدها اجلميع  ليتوّجه  للمتخرجني،  �شورة تذكارية  واأخذت 

اإىل حفل غداء يف نادي �شباط قاعدة رياق اجلوية.

اإعداد:

الرقيب جيهان جّبور

تخريج
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التدريب  من  ال�سنتني  يقارب  ما  بعد 

املتوا�سل والعمل الدوؤوب، ت�سّلم التالمذة 

اخت�سا�ش   - الثالثة  ال�سنة  يف  ال�سباط 

طريان،  ميكانيك  فني  )طيار،  طريان 

احتفال  يف  �سهاداتهم،  جوي(  مراقب 

للمتفّوقني  الدروع  ت�سليم  ا  اأي�ساً تخّلله 

منهم، وتقليد �سارة الن�سر لتالمذة �سباط 

القوات  مدر�سة  يف  وذلك  الثانية،  ال�سنة 

اجلوية - قاعدة رياق اجلوية.

التالمذة ال�سباط

يف اخت�سا�ش طريان

يت�سّلمون �سهاداتهم







مكافحة التعذيب 

والوقاية منه

اأب��و  ال��رك��ن  العميد  األ��ق��ى 

كلمة  املوؤمتر  خ��الل  ج��وده 

»مكافحة  اأّن  فيها  اأّك��د 

منه،  وال��وق��اي��ة  ال��ت��ع��ذي��ب 

م���و����ش���وع ح���ي���وي مي��ّث��ل 

للمنّظمات  ال�شاغل  ال�شغل 

احل��ق��وق��ي��ة واالإن�����ش��ان��ي��ة يف 

احلا�شر،  ع�شرنا 

اأن  اإىل  واأ�����ش����ار 

ل��ب��ن��ان ���ش��ادَق يف 

على   2000 ال��ع��ام 

مناه�شة  اتفاقية 

وغريها  التعذيب 

املعاملة  من طرق 

اأو  ال��الاإن�����ش��ان��ي��ة 

وان�شّم  املهنية، 

بروتوكولها  اإىل 

االإخ������ت������ي������اري 

القانون  مبوجب 

ال�����ش��ادر   112 رق���م 

بتاريخ 2008/9/18.

اجلي�س  ق��ي��ادة  اأن  واأو���ش��ح 

ال��ت��زام  على  منها  ��ا  وح��ر���شً

امل��ع��اي��ري ال���دول���ي���ة حل��ق��وق 

العام  يف  اأن�����ش��اأت  االإن�����ش��ان، 

الدويل  القانون  مكتب   2009

االإن�شان،  وحقوق  االإن�شاين 

الذي اأ�شبح يف ما بعد مديرية 

حّققت، بتوجيهات م�شتمّرة 

م�ؤمترات

اإعداد:

با�سكال معّو�ش بومارون

العدد 122375/374

يف منا�سبة اإحياء »يوم الأمم املّتحدة 

التعذيب«،  �سحايا  مل�ساندة  العاملي 

ا  موؤمتراً »ري�ستارت«  مركز  اأق��ام 

فردان  اإن-  هوليداي  فندق  يف  ا  اإقليمياً

والتعذيب  العنف  اإرث  »ك�سر  بعنوان 

و�سمال  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف 

اإفريقيا«.

ح�سر املوؤمتر مندوبون عن وزارات 

والنائب  والداخلية،  والعدل  الدفاع 

حقوق  جلنة  مقرر  خميرب  ان  غ�سّ

الركن  والعميد  النيابية،  الإن�سان 

الدويل  القانون  مدير  جوده  اأبو  اليا�ش 

الإن�ساين وحقوق الإن�سان ممثالاً قائد 

وعدد  قهوجي،  جان  العماد  اجلي�ش 

واجلمعيات  املنظمات  ممّثلي  من 

واملفّو�سية  احلكومية،  غري  الإن�سانية 

العليا لالأمم املّتحدة حلقوق الإن�سان، 

لبنان،  يف  لاّلجئني  العليا  واملفّو�سية 

املّتحدة  ل��الأمم  الفرعية  واللجنة 

الدويل  التعذيب واملجل�ش  للوقاية من 

لتاأهيل �سحايا التعذيب.

يوم الأمم املّتحدة العاملي مل�ساندة �سحايا التعذيب



اإجن��ازات  اجلي�س،  قائد  من 

هامة يف هذا االإطار، ومنها:

يف  اإت��ف��اق��ي��ات  اإدراج   -

التعذيب  مكافحة  جم��ال 

واالأن��ظ��م��ة  ال��ق��وان��ني  �شمن 

الع�شكرية.

امل�شلكي  اجل��زاء  حتديد   -

جرمية  اقراف  على  املرّتب 

التعليمات  يف  ال��ت��ع��ذي��ب 

ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي��ة ل��ل��ن��ظ��ام 

باالإ�شافة  العام،  الع�شكري 

على  مرتكبيها  اإحالة  اإىل 

امل��ح��ك��م��ة ال��ع�����ش��ك��ري��ة، 

القانونية  االأ���ش��ول  وتطبيق 

االإج��راء،  املرعية  واجلزائية 

قانون  من   401 املادة  ة  وبخا�شّ

العقوبات اللبناين.

ال��ت�����ش��دي��د ع��ل��ى ���ش��رورة   -

اأف��راد  قبل  من  التام  التقّيد 

الع�شكرية  العدلية  ال�شابطة 

ب��اأح��ك��ام ق���ان���ون اأ���ش��ول 

املحاكمات اجلزائية.

اإن�شاء جلنة دائمة برئا�شة   -

م��دي��ري��ة ال���ق���ان���ون ال����دويل 

االإن�شان،  وحقوق  االإن�شاين 

ومناق�شة  امل�����ش��ورة  لتقدمي 

ا�شة  واحل�شّ املهّمة  املوا�شيع 

املتعّلقة بحظر التعذيب.

الدولية  اللجنة  مرافقة   -

لل�شليب االأحمر خالل بع�س 

ال�شجون  اإىل  الدورية  زياراتها 

الوطني  الدفاع  لوزارة  التابعة 

وال�شرطة الع�شكرية.

ت�شّرف  تعليمات  و�شع   -

ب��االإج��راءات  تتعّلق  دائمة، 

حالة  يف  ات��خ��اذه��ا  ال��واج��ب 

اإ�شراب ال�شجناء عن الطعام، 

م���ع ال��رك��ي��ز ع��ل��ى ع��دم 

اإطعامهم بالقوة.

ت���وزي���ع م���دّون���ة م��ب��ادئ   -

يف  الع�شكري  ل�شلوك  عامة 

اجلي�س.

تعديل مناهج التدريب

الركن  العميد  اأ�شار  ختاًما 

اأّن العمل يجري  اأبو جوده اإىل 

وظيفة  ال�شتحداث  ح��ال��ًي��ا 

اجلي�س  يف  قانوين  م�شت�شار 

مراقبة  مهمته  اللبناين، 

القانون  ب��اأح��ك��ام  التقّيد 

ال����دويل االإن�����ش��اين وح��ق��وق 

النزاعات  اأثناء  يف  االإن�شان 

حفظ  ومهمات  امل�شّلحة، 

االأمن، مع تعديل يف مناهج 

بالتن�شيق  ومراجعه  التدريب 

لل�شليب  الدولية  اللجنة  مع 

م�شتجّدات  ملواكبة  االأحمر 

هذا القانون.

ويف وقت الحق، وبدعوة من 

االأوروبي اجتمع  بعثة االحّتاد 

ج��وده  اأب���و  ال��رك��ن  العميد 

وم�شوؤول  الثاين  بال�شكرتري 

بعثة  يف  ال�شيا�شية  ال�شوؤون 

لبنان  يف  االأوروب����ي  االإحّت����اد 

فيالبالنا  م��ان��وي��ل  خ����وان 

لوبيز، مع عدد من امللحقني 

دول  مم��ّث��ل��ي  الع�شكريني 

مبنى  يف  االأوروب����ي،  االحّت���اد 

بعثة االحّتاد االأوروبي، لتقدمي 

مديرية  تنظيم  ع��ن  اإي��ج��از 

ال��ق��ان��ون ال����دويل االإن�����ش��اين 

ومهماتها.  االإن�شان  وحقوق 

وق����د اأع������رب امل��ج��ت��م��ع��ون 

مل�شمون  ا�شتح�شانهم  ع��ن 

ا�شتعدادهم  مبدين  االإيجاز، 

اللبناين  اجلي�س  للتعاون مع 

يف  كبرًيا  جهًدا  يبذل  ال��ذي 

الدويل  القانون  تطبيق  جمال 

حقوق  وح��م��اي��ة  االن�����ش��اين 

االن�شان.
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اإعداد:

روجينا خليل ال�سختورة

ور�شة عمل
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اإدماج املراأة 

يف القوات امل�سّلحة

ي�سهم يف 

اإنعا�ش القت�ساد

يف  اأقيمت  اأمريكي،  تدريب  فريق  باإ�سراف 

ور�سة  والأرك���ان  للقيادة  �سهاب  ف��وؤاد  كلية 

امل�سّلحة«  القوات  يف  املراأة  »اإدماج  حول  عمل 

من  واإن��اث(  )ذك��ور  ا  �سابطاً  26 فيها  �سارك 

وموظفة  ووح��دات��ه  اجلي�ش  قطع  خمتلف 

تاألف  فقد  الأمريكي،  الفريق  اأّما  واحدة.  مدنية 

 – املدنية  العالقات  مركز  من  مدربني  من 

 NAVAL معهد  يف   CCMR الع�سكرية 

POST-GRADUATE SCHOOL-

العقيد  وهما   ،MONTEREY NPS
.Esperza والدكتور   Sweeney

حول  واملناق�شات  املحا�شرات  متحورت 

املجتمعات  يف  اجلن�شني  ب��ني  امل�����ش��اواة 

ال��دمي��ق��راط��ي��ة، و���ش��ع امل����راأة يف ال��ق��وات 

هذه  يف  اإدماجها  فعالية  ومدى  امل�شلحة 

املدين  املجتمع  تاأثري  اإىل  اإ�شافًة  القوات، 

املجال. كذلك تطّرقت  واالإعالم يف هذا 

واملوؤ�ش�شاتي  القانوين  االإطار  اإىل  املداخالت 

الإدماج املراأة يف القوات امل�شلحة.

ا�شتنتاجات  جمموعة  اإىل  خل�شت  وقد 

من بينها:

اإدماج املراأة يف القوات  اإّن زيادة فعالية   -

االقت�شاد  اإن��ع��ا���س  يف  ت�شهم  امل�شلحة 

الوطني.

- عدم ح�شر وظائف االإناث من خمتلف 

الرتب يف االأعمال االإدارية املكتبية فقط، 

بل توجيههّن نحو جميع االخت�شا�شات.

وقد اختتمت الور�شة بت�شليم احلا�شرين 

�شهادات م�شاركة.







ال�ستفادة من اخلربات

اإىل  كلمته  يف  اأ���ش��ار  مّكه  العميد 

اال�شتفادة  هو  ال��ن��دوة  من  »ال��ه��دف  اأن 

وقال:  املوجودة«،  اخل��رات  من  الق�شوى 

الدولة  اأجهزة  كل  تكون  اأن  »يجب 

االأزم���ات،  خ��الل  جهوزّيتها  بكامل 

وعلينا التحّلي بامل�شوؤولية عند ح�شول اأي 

دورات  تنّظم  العامل  دول  طارىء... وكّل 

موّظفون  فيها  ي�شارك  واإر���ش��اد  توعية 

ح�شب  كل  الدولة  دوائ��ر  خمتلف  من 

م�شوؤوليته ومعرفته«.

من جهته، راأى ال�شفري رّمال اأن »هناك 

القوانني  بع�س  قابلية  عدم  تبنّي  ظروًفا 

اال�شتمرار  يجوز  »ال  وق��ال:  للتطبيق«، 

بالع�شوائية واالرجتال يف معاجلة الق�شايا 

اإن�شان  ك��ل  يتحّمل  اأن  م��ن  ب��ّد  وال 

م�شوؤولّيته �شمن اخت�شا�شه عند ح�شول 

عدم  »�شرورة  على  م�شدًدا  ط��ارىء«،  اأي 

ح�شول  حال  يف  اجلرمية  مب�شرح  امل�ّس 

التن�شيق  »عدم  اأن  اإىل  والفًتا  ما«،  اأمر 

اإىل  اأحياًنا  ي��وؤدي  االأمنية  االأجهزة  بني 

م�شاكل«.

�شاهر  الدكتور  املتقاعد  العميد  ولفت 

التعاون بني االأجهزة االأمنّية  اأهمية  اإىل 

توعية  على  م��رّك��ًزا  ال��دول��ة،  واإدارات 

ال�شعب وبناء ح�ّس 

لديه.  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

ب�شرورة  ن��ّوه  كما 

ال���ع���م���ل ���ش��م��ن 

علمية  منهجية 

ل��ت��ح�����ش��ني اآل��ي��ة 

التعاون والتن�شيق، 

مع الركيز على 

املوؤ�ش�شات  تطوير 

ال���ق���ائ���م���ة ق��ب��ل 

بناء  يف  ال�����ش��روع 

جديدة.  موؤ�ش�شات 

���ش��رورة  اإىل  ودع���ا 

امل�شبق  التخطيط 

قبل ح�شول االأزمة 

اأ�شا�شي  ك�شرط 

للنجاح، اإىل تكاتف جميع ال�شلطات 

يف اأثناء اإدارة االأزمة.

التن�سيق بني الأجهزة

حنا  اليا�س  ال�شابق  الوزير  اأو�شح  بدوره، 

الثالث  ال�شلطات  بني  »التن�شيق  اأن 

منها  كّل  و�شالحّية  اخت�شا�س  �شمن 

الدولة،  عمل  لنجاح  الفقري  العمود  هو 

واالأزم��ات  النا�س  مب�شاكل  واالهتمام 

والكوارث وم�شتقبل ال�شعب«.

اللبنانية  واالأنظمة  القوانني  »اإن  وقال: 

الالزمة  الن�شو�س  مبدئًيا  ينق�شها  ال 

جمايل  يف  وال��ت��ع��اون  التن�شيق  حل�شول 

االأمن والدفاع الوطني، اأو الإدارة الكوارث 

الطبيعية اأو الناجمة عن اأفعال اإرهابية، 

و�شائل  يف  ا  نق�شً دوًم��ا  نالحظ  ولكننا 

على  تعتمد  ال��ت��ي  ال��ف��وري��ة  املجابهة 

امل�شوؤوليات  وت��وزي��ع  امل�شبق  التخطيط 

والتدريب واملحا�شبة و�شرعة ت�شغيل خاليا 

االأزمات«.

واأ�شار اإىل اأن »اجلهود اللبنانية للتعامل 

املتنامية  ال�شيراين  الف�شاء  خماطر  مع 

وتهديداته ما تزال دون امل�شتوى املطلوب. 

وقانون املعامالت االإلكرونية عالق قيد 

املعلومات  جلنة  اأم��ام  واملناق�شة  الدر�س 

حلقة بحثّية

اإعداد:

نينا عقل خليل

العدد 128375/374

التعاون بني املوؤ�س�سات والأجهزة احلكومية 

يف اإطار الدفاع والأمن القومي

بعنوان  بحثّية  حلقة  والأركان،  للقيادة  �سهاب  فوؤاد  كّلية  يف  عقدت 

والأمن  الدفاع  اإطار  يف  احلكومية  والأجهزة  املوؤ�س�سات  بني  »التعاون 

الوطني«، �سارك فيها عدد من الخت�سا�سيني واملعنيني ب�سوؤون الدفاع 

�سوي�سرا  ال�سابق يف  لبنان  �سفري  لكّل من:  والأمن، وتخّللتها مداخالت 

ال�سيد ح�سني رّمال، والوزيران ال�سابقان اليا�ش حنا وب�سارة مرهج، وقائد 

الكّلية العميد الركن علي مّكه، والعميد املتقاعد الدكتور ف�سل �ساهر، 

املوؤ�س�سات  خمتلف  ومن  اجلي�ش  من  و�سباط  مرق�ش  بول  والربوف�سور 

الأمنية.



زلنا  ما  وبالتايل  الفرعية،  واالت�شاالت 

ت�شريعًيا يف جمال  فراًغا  نعاين  لبنان  يف 

البيانات  وحماية  ال�شيراين  االأم���ن 

االإلكرونية واأنظمة املعلومات«.

القاعدة احلقوقية

الروف�شور بول مرق�س اأّكد بعد اأن �شرح 

اأن  الوطني،  الدفاع  قانون  املواد يف  بع�س 

»التعاون ملكافحة االإرهاب واجلرمية ال 

ميكن اأن يتّم من دون جتفيف منابع 

»ال�شيغة  اأن  معتًرا  املالية«،  االإره��اب 

باملعنى  قائمة  ت��ك��ون  ال  اللبنانية 

ال�شحيح يف ظّل غياب رئي�س اجلمهورية 

الد�شتور  تف�شري  م�شاألة  واأن  اللبنانية، 

اأكر  تكون  تكاد  كبرية  م�شوؤولية 

من و�شع الد�شتور بحّد ذاته«.

ت�شمع  ال  املتقّدمة  »الدول  اأن  اإىل  واأ�شار 

مل�شقة  العبارة  تلك  الأن  قانون  بعبارة 

والقاعدة  وال�شرائب،  والعقاب  بال�شجن 

احلقوقية اأكر من القانون وحتّل كّل 

اإدراك  امل�شاكل«، م�شدًدا على »اأهمية 

اأن  وموؤكًدا  اخلارجي«،  للخطر  الدولة 

اال�شتقالل  وثقافة  اختلفت  »املعايري 

ال�شيا�شيني  ع��ن 

تقوي  وحدها  هي 

امل����ن����اع����ة ل���دى 

املواطن«.

اإىل  تطّرق  كما 

مكافحة  قانون 

اجلديد  االإره����اب 

ال������ذي »اأع���ط���ى 

�����ش����الح����ي����ات 

لهيئة  ���ش��ا���ش��ع��ة 

اخلا�شة  التحقيق 

يف م�شرف لبنان«.

ك��������ذل��������ك، 

تكّلم العميد كامل م�شمو�شي متناواًل 

اإدارة االأزمات على  اإن�شاء مراكز  اأهمّية 

باالإ�شافة  والوطني،  املناطقي  ال�شعيدين 

اأن  واعتر  ميدانية،  عمليات  غرف  اإىل 

يف  املبادرة  �شاحبة  هي  االأمنية  االأجهزة 

هذا املجال.

وحتّدث الوزير ال�شابق ب�شارة مرهج عن 

واملوؤ�ش�شات  ال�شعب  الثقة بني  �شرورة بناء 

كلمات  ك��ان��ت  ح��ني  يف  االأم��ن��ّي��ة، 

لكل من ال�شيد نبيل �شاحلاين )الدفاع 

)ال�شليب  غفري  جورج  وال�شيد  امل��دين(، 

حّداد  مارلني  وال�شيدة  اللبناين(،  االأحمر 

�شاهر  بو  نقوال  وال�شيد  املنت(،  )قائمقام 

حول  اجل��ن��وب(،  حمافظة  �شر  )اأم���ني 

ال�شعوبات التي يواجهها كّل منهم يف 

اأثناء الكوارث واالأزمات وال�شعوبات. 

تو�سيات

اإىل  امل�شاركون  خل�س  الندوة  نهاية  يف 

االإعالم  دور  تعزيز  منها:  تو�شيات  عّدة 

ال�شابطة  وتعزيز  واالإي��ج��اب��ي،  ال��داع��م 

اجلمركية وم�شاركتها يف �شناعة االأمن 

الوقائي واإدارته، باالإ�شافة اإىل و�شع قانون 

تنظيم االأمن املدين وتنظيم ال�شالحيات 

بني املحافظني وروؤ�شاء البلديات وال�شابطة 

ل��روؤ���ش��اء  احل�شانة  واإع��ط��اء  ال��ع��دل��ي��ة، 

البلديات ول�شرطتها وللمجال�س املنتخبة 

االأمنية  القوى  وم�شاركة  ال�شعب،  من 

االأمن  جمل�س  اجتماعات  يف  واالأجهزة 

املركزي والفرعي، وو�شع اآليات تنفيذية 

للجمعيات وملوؤ�ش�شات املجتمع املدين يف 

االأزم��ات  واإدارة  العامة،  املوؤ�ش�شات  دعم 

�شمن  وح��دة  ك��ل  وظيفة  خ��الل  م��ن 

رّك��زت  كذلك،  االأزم���ة.  اإدارة  خلية 

التو�شيات على �شرورة التوافق حول �شرح 

�شيا�شة  اإط��ار  يف  وامل�شطلحات  املفاهيم 

اإن�شاء  اإىل  باالإ�شافة  ودفاعية،  اأمنية 

وزارة للتخطيط من اأجل تن�شيق اأعمال 

الوزرات واملوؤ�ش�شات العامة.
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اإعداد:

ليال �صقر الفحل

تكرمي

147 العدد 375/374

�صهود التفاين يف 

خدمة الواجب املقّد�س

مون  مكرَّ

يف بيتهم الوطني

قيادة  اأقامت  اجلي�س،  عيد  مبنا�صبة 

اجلي�س يف نادي الرتباء املركزي يف الفيا�صّية 

االحتياجات  ل��ذوي  تكرمييًّا  احتفاالاً 

اخلا�صة من الع�صكريني يف اخلدمة الفعلّية 

العميد  االحتفال  ح�صر  واملتقاعدين. 

اجلي�س  قائد  ممّثلاً  خليل  خليل  الركن 

ال�صباط  من  وعدد  قهوجي  جان  العماد 

ومدعّوون.

األقى العميد الركن خليل كلمة 

بت�ضحيات  فيها  ن���ّوه  املنا�ضبة  يف 

وهّناأهم  بهم،  املحتفى  الع�ضكريني 

قاله:  ومّما  اجلي�ش،  عيد  مبنا�ضبة 

الع�ضكريني  »لقد كنتم يف طليعة 

�ضرف  اأن  العيون  ن�ضب  و�ضعوا  الذين 

االنتماء اإىل اجلي�ش، يتطّلب الكثري 

م��ن ال��ب��ذل وال��ع��رق واجل��ه��د و���ض��والاً 

اأن  �ضاء  القدر  لكّن  ال�ضهادة،  اإىل 

تكونوا بني اأهلكم ورفاقكم، واأن 

تكونوا ال�ضهود االأحياء على عظمة 

واجبه  اأداء  يف  وتفانيه  جي�ضكم 

اإ�ضابة  ظ��روف  تعّددت  لقد  املقد�ش. 

هدفكم  لكن  منكم،  فرد  كّل 

الوطن،  ال��ذود عن  وهو  ا  واح��داً كان 

�ضات، واحلفاظ على  ا وموؤ�ضّ ا و�ضعباً اأر�ضاً

كرامة جي�ضكم ومناعته«...

الع�ضكريني  دم��اء  »اإّن  واأ���ض��اف: 

يف  �ضالت  التي  واجل��رح��ى  ال�ضهداء 

معارك الدفاع عن لبنان عرب عقود 

من الزمن، قد �ضّكلت االأ�ضا�ش املتني 

املتما�ضك،  القوي  جي�ضنا  لُبنيان 

وها  وال��ري��اح،  املحن  على  الع�ضّي 

يف  االآخ��ر  تلَو  املثال  يعطي  اليوم  هو 

ملبادئه،  واالإخال�ش  الوطني  االلتزام 

العدو  اأخطار  من  الوطن  حماية  ويف 

الرغم  على  واالإره���اب،  االإ�ضرائيلي 

من اهتزاز اال�ضتقرار يف اجلوار العربي 

باأ�ضره، وانعكا�ش ذلك على اأو�ضاعنا 

الداخلّية«.

العيد  ه���ذا  »يف   : ق���ائ���الاً وخ��ت��م 

جتّدد  ا،  جميعاً قلوبنا  على  العزيز 

لكم  ال��وف��اء  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

بذلتم  مل��ا  ا  ت��ق��دي��راً ول��ع��ائ��الت��ك��م، 

اأّنها  وتوؤّكد  ت�ضحيات،  وتبذلون من 

�ضتبقى مبنزلة بيتكم الوطني، الذي 

واملحبة  الرعاية  ك��ل  فيه  جت��دون 

واالحت�ضان«.

اأعقب الكلمة احتفال كوكتيل 

على �ضرف املحتفى بهم الذين ت�ضّلم 

تقدير  ع��رب��ون  ه��دي��ةاً  منهم  ك��ل 

وامتنان لت�ضحياٍت ج�ضام بذلها.



ذكراهم 

خالدة

العدد 148375/374

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

يف الذكرى الثانية ل�سهداء عر�سال

ة وكلمات... �صلوات وغ�صّ

االأيام  مرور  يداويها  اأن  ميكن  ال  ة  غ�صّ تركوا  وذكراهم...  اأرواحهم  وبقيت  باجل�صد  رحلوا 

ا يف وجداننا. وما ا�صرتجاع ذكراهم يف كل �صنة، وال�صلة لراحة  ا اأبداً وال�صنني، ف�صهداوؤنا باقون دائماً

نفو�صهم، �صوى لفتة وفاٍء لت�صحياتهم يف �صبيل لبنان.

ويف الذكرى الثانية ال�صت�صهاد كل من العقيد ال�صهيد نور الدين اجلمل والعقيد ال�صهيد داين حرب 

والرائد ال�صهيد داين خريالله، يف معركة عر�صال )2014/8/2(، ُرفعت ال�صلوات لراحة نفو�صهم.

العقيد ال�صهيد نور الدين اجلمل

اأقامت عائلة العقيد ال�ضهيد نور الدين 

يف  ال�ضت�ضهاده  ال�ضنوية  الذكرى  اجلمل 

الربغوت.  قاعة  اخلا�ضقجي-  م�ضجد 

ح�ضر املنا�ضبة اإىل جانب عائلة ال�ضهيد، 

للدفاع  االأع��ل��ى  املجل�ش  ع��ام  اأم���ني 

اللواء الركن حممد خري ممثالاً رئي�ش 

النائب  �ضالم،  متام  االأ�ضتاذ  احلكومة 

�ضعد  ني  الرئي�ضَ مم��ث��الاً  ح���وري  ع��م��ار 

ون��واب  ووزراء  ال�ضنيورة،  وف��وؤاد  احلريري 

اجلمهورية  مفتي  و�ضابقون،  حاليّون 

الفتوى،  دار  وفد من  راأ�ش  اللبنانية على 

ممثالاً  برخ�ش  وليد  ال��رك��ن  العميد 

العماد جان قهوجي قائد اجلي�ش، مدير 

ابراهيم  اللواء  الداخلي  االأمن  قوى  عام 

االأمن  قوى  عام  مدير  ممثل  ب�ضبو�ش، 

وفد  عيتاين،  الرحمن  عبد  املقدم  العام 

�ضرطة  قائد  يراأ�ضه  الداخلي  االأم��ن  من 

ممثل  االأي��وب��ي،  حممد  العميد  ب��ريوت 

�ضّنو،  اأمين  املقدم  الدولة  اأمن  مدير عام 

حم���اف���ظ ب���ريوت 

الدكتور  القا�ضي 

مع  �ضبيب  زي���اد 

وفد من املحافظة، 

اإىل  ب���االإ����ض���اف���ة 

املجل�ش  اأع�����ض��اء 

بريوت،  يف  البلدي 

و�����ض����ب����اط م��ن 

القطع  خمتلف 

وال��وح��دات ورف��اق 

ال�ضهيد.

قا�ضي �ضرع جبل لبنان الدكتور اأحمد 

تاأبينية  كلمة  األقى  الكردي  دروي�ش 

ووطنية للمنا�ضبة، اأ�ضاد فيها بت�ضحيات 

وحتّدث  و�ضهدائها،  الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة 

وتوا�ضعه  وعطاءاته  ال�ضهيد  مزايا  عن 

كما  ع�ضكرييه.  حماية  اأج��ل  من 

توّجه بالتعزية اإىل عائلة ال�ضهيد �ضائالاً 

الله لها دوام ال�ضحة والقوة وال�ضرب ملتابعة 

امل�ضرية وحمل راية الوفاء ل�ضهيدها.

العقيد ال�صهيد داين حرب

ممثالاً  اجلي�ش  قائد  العماد  برعاية 

منطقة  قائد  الطفيلي  غ�ضان  بالعميد 

لراحة  قدا�ش  اأقيم  بالوكالة،  ب��ريوت 

تراأ�ضه  حرب  داين  ال�ضهيد  العقيد  نف�ش 

املارونية  الهرمل  بعلبك-  اأبر�ضية  راعي 

كني�ضة  يف  عطالله  �ضمعان  املطران 

قلب ي�ضوع- بدارو. �ضارك يف القدا�ش اإىل 



ال�ضهيد وذوي الع�ضكريني  جانب عائلة 

لواء  قائد  عر�ضال،  اأحداث  يف  املفقودين 

حممد  الركن  العميد  الثامن  امل�ضاة 

ال�ضهيد،  دورة  ورف��اق  وم�ضاعده  احل�ضن 

القطع  خمتلف  من  �ضباط  اإىل  اإ�ضافة 

وممثلني عن القوى االأمنية.

الركن  العميد  األ��ق��ى  وللمنا�ضبة 

ومّما  القيادة،  با�ضم  كلمة  الطفيلي 

جاء فيها:

قدا�ش  اإقامة  هو  اليوم،  لقائنا  »عنوان 

لراحة نف�ش رفيقنا العقيد ال�ضهيد داين 

روح��ه  اإىل  وف��اء  حتية  وتوجيه  ح��رب، 

هذا  واخللود.  املجد  عامل  يف  املطمئنة 

احلياة  عن  رحل  الذي  البطل،  الفار�ش 

لكن  ال�ضباب،  زه���وة  يف  وه��و  الدنيا 

ال�ضاحات  ميالأ  انفّك  ما  عطائه  اأريج 

ي��رّدد يف  ي��زال  ماآثره ال  و�ضدى  وال��دروب، 

ا ك��ل ذي  ك��ل اأرج���اء ال��وط��ن، خم���رباً

تلك  يف  وا�ضتب�ضاله  تفانيه  عن  �ضمع 

التي  ال��ب��ط��ول��ي��ة،  امل��ل��ح��م��ة 

�ضنتني  قبل  اجلي�ش  �ضّطرها 

التنظيمات  مواجهته  خالل 

عر�ضال  منطقة  يف  االإرهابية 

احلدودية«.

اجلي�ش  قيادة  اإن  واأ���ض��اف: 

اأول��وي��ات��ه��ا،  ���ض��ّل��م  يف  ت�ضع 

تكرمي ال�ضهداء وعائالتهم، 

واأبناء،  زوج��اٍت  واأمهاٍت  اآب��اءاً 

الأن هوؤالء امليامني املخل�ضني، 

االأغ��ل��ى  اجل���زء  ي�ضكلون 

واإرثها  موؤ�ض�ضتنا  تاريخ  من 

ميثلون  والأن��ه��م  امل��ع��ن��وي، 

كع�ضكريني  اإلينا  بالن�ضبة 

ال�ضاحلة  اخلمرية  ومواطنني، 

وال��ق��دوة  ل��ب��ن��ان،  معجن  يف 

الدفاع  م�ضرية  ملوا�ضلة  االأوىل 

ع���ن ال���وط���ن ب��ك��ّل زخ��م 

واندفاع...

الع�ضكرية  املوؤ�ض�ضة  اإن 

هذه  يف  لبنان  على  املوؤمتنة 

املرحلة الدقيقة من تاريخه، والتي تقدم 

اأمنه  عن  ��ا  دف��اعاً اجل�ضام  الت�ضحيات 

وا�ضتقراره، ال ميكن اأن تفّرط باأي حال 

التي  ال�ضامية  ب��االأه��داف  االأح��وال  من 

من  ويكابد  ال�ضهداء  �ضبيلها  يف  م�ضى 

لدى  املخطوفون  كما  اجلرحى،  اأجلها 

على  وكونوا  االإرهابية.  التنظيمات 

ا  ثقة باأن قيادة اجلي�ش التي تدرك متاماً

الع�ضكريون  يعانيها  التي  االآالم  حجم 

وتت�ضامن  عائالتهم  واأفراد  املخطوفون، 

معهم اإىل اأق�ضى احلدود، تعمل ليل نهار 

والدولية  املحلية  اجلهات  مع  بالتعاون 

الو�ضائل املتاحة، لك�ضف م�ضري  وبكل 

وحتريرهم  االأبطال،  الع�ضكريني  هوؤالء 

موؤ�ض�ضتهم  ك��ن��ف  اإىل  وع��ودت��ه��م 

وعائالتهم باأ�ضرع وقت ممكن...

الرائد ال�صهيد داين خريالله

خريالله،  داين  ال�ضهيد  الرائد  عائلة 

الذكرى  يف  ا  وجنازاً ا  قدا�ضاً ا  اأي�ضاً اأقامت 

مار  كني�ضة  يف  ال�ضت�ضهاده  الثانية 

الرمان�ة،  عني  للموارن��ة-  جرج���ش 

�ضلي��م  االأب  الرعي��ة  كاه��ن  تراأ�ضه 

خمل��وف.

عائلة  جانب  اإىل  القدا�ش  يف  �ضارك 

اخلام�ش  التدخل  ف��وج  قائد  ال�ضهيد، 

ممثالاً  خمي�ش  رام��ز  الركن  العميد 

قوى  عن  ممثل  اجلي�ش،  قائد  العماد 

ال�ضياح  بلدية  رئي�ش  الداخلي،  االأم��ن 

ال�ضيد اإدمون غاريو�ش، رفاق دورة ال�ضهيد 

واأ�ضدقاوؤه.

عن  عظته  يف  خملوف  االأب  حت��ّدث 

ال��رائ��د  ال�ضت�ضهاد  الثانية  ال��ذك��رى 

جميع  ت�ضحيات  ا  مثّمناً خ��ريال��ل��ه، 

ال�ضهداء الذين بذلوا ذواتهم ليبقى لبنان 

تتابع  �ضاملة  اآمنة  عائالتهم  ولتبقى 

م�ضريتهم البطولية، وحتفظ اإرث ال�ضرف 

على  �ضّدد  كذلك،  والوفاء.  والت�ضحية 

ملعركة  االأل��ي��م��ة  ال��ذك��رى 

عر�ضال التي تتزامن مع عيد 

معنى  عن  ا  متحّدثاً اجلي�ش، 

ال�ضهادة...

اإىل  خم��ل��وف  االأب  ول��ف��ت 

والدرو�ش  العرب  ا�ضتقاء  �ضرورة 

من هذه املعارك التي تع�ضف 

�ضوى  تهدف  ال  والتي  بلبنان، 

اإىل زعزعة ا�ضتقراره واإ�ضعاف 

جي�ضه القوي، خ�ضبة خال�ضه 

الوحيدة. كما وّجه يف ختام 

للجي�ش  التهنئة  كلمته 

ة،  بالغ�ضّ املجبول  عيده  يف 

ال�ضهيد  عائلة  با�ضم  ا  �ضاكراً

قيادة اجلي�ش املمثلة بالعميد 

ملتابعتها  خمي�ش  ال��رك��ن 

لعائالت  ورعايتها  الدائمة 

ال�ضهداء.

و�ضعت  القدا�ش،  ختام  ويف 

اأم��ام  زه��ر  اإكليل  العائلة 

الن�ضب التذكاري لل�ضهيد.
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االأوالد  ت��وّزع  و�ضولهم  عند 

ب���ني االأل����ع����اب امل��ن��ت�����ض��رة 

يطري  البع�ش  فراح  اأمامهم، 

فيما  ال�ضغرية،  املركبات  يف 

اآخرين  �ضحكات  ت�ضاعدت 

بينهم  يت�ضادمون يف ما  وهم 

داخل ال�ضيارات امللّونة. 

ال�ضحك  من  �ضاعات  بعد 

اإىل  اجلميع  انتقل  وامل���رح، 

طعام  لتناول  املالهي  مطعم 

القّيمون  حر�ش  الذي  الغداء 

طلبات  تاأمني  على  خالله 

االأخ���وة  م��ن  ب���روح  اجلميع 

االأوالد  عاد  بعدها  واخلدمة. 

لال�ضتمتاع باالألعاب امل�ضّلية 

يف اأرجاء املكان.

�ضرحال  اأبو  مر�ضيل  ال�ضيدة 

م��ال��ك��ة امل�����ض��روع اأّك���دت 

خا�ضةاً  مكانةاً  للجي�ش  اأّن 

االأحب  املوؤ�ض�ضة  وهو  لديها، 

دعمنا  »وي�ضتحق  قلبها  اإىل 

الكامل واملتوا�ضل الأّنه �ضندنا 

ا  اأمنياً يحمينا  فهو  االأول، 

بعملنا  اال�ضتمرار  لن�ضتطيع 

الرفيهي ال�ضياحي، وما نقوم 

ووفاء  اليوم هو فعل حمبة  به 

ل�ضهدائنا االأبرار«.

وق���د واظ��ب��ت ال�����ض��ي��دة اأب��و 

الت�ضعينيات  منذ  �ضرحال 

على دعوة اأبناء �ضباط ورتباء 

اأيام   3 لق�ضاء  اجلي�ش  واأف��راد 

ترفيهية جمانية ل�ضكرهم، 

ما  على  رم��زي  ب�ضكل  ول��و 

يبذلونه من عطاء.

ال��ع��م��ي��د امل��ت��ق��اع��د ط��وين 

تن�ضيق  جل��ن��ة  م��ن  ع����ازار 

�ضهداء  اأبناء  ن�ضاطات  ودعم 

اأّنه مهما  اأّكد بدوره  اجلي�ش 

فعلنا ال �ضيء يعّو�ش اخل�ضارة، 

ولكن اإدخال البهجة وال�ضرور 

ال�ضهداء،  اأب��ن��اء  نفو�ش  اإىل 

جانبهم  اإىل  باأننا  واإ�ضعارهم 

هو هدفنا.

الرفيهي  ال��ي��وم  خ��ت��ام  يف 

به  ا�ضتمتع  ال���ذي  ال��ط��وي��ل 

بلقاء  وع��ٌد  ك��ان  اجلميع، 

قريب يف ن�ضاط اآخر...

اإعداد:

با�صكال معّو�س بومارون

وقفة وفاء
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»درمي بارك« ت�ستقبل اأوالد ال�سهداء من جديد

اإّنه فعل حمبة ووفاء

كانت �صيحات فرحهم تُ�صَمع من البعيد، 

من البا�صات التي اأقّلتهم من بلداتهم وقراهم اإىل مدينة امللهي »درمي بارك« 

- ذوق م�صبح التي فتحت ذراعيها ال�صتقبالهم... وهناك كان لهم موعد مع اللهو 

والفرح لنهار كامل. 

نهار الفرح املمتع كان بدعوة من جلنة تن�صيق ودعم ن�صاطات اأبناء 

�صهداء اجلي�س وبالتعاون مع اإدارة »درمي بارك«، وقد ت�صافرت جهود 

عديدة الإجناح هذا اليوم الرتفيهي وتوفري كل م�صتلزماته يف بادرة تكرمي 

وتقدير لعائلت ال�صهداء، الذين �صارك نحو 250 منهم يف تلبية الدعوة.







وقفة وفاء
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اإعداد: 

جان دارك اأبي ياغي

يف خطوة جديدة من نوعها

ري�صيتال الأبناء �صهداء اجلي�س يف كازينو لبنان

املغوار  املقدم  موؤ�ض�ضة  اأحيت  نوعه،  من  جديد  ن�ضاط  يف 

ال�ضهيد �ضبحي العاقوري عيد اجلي�ش بري�ضيتال غنائي بعنوان 

»بعيدك يا بيي«، اأدته جوقة من اأبناء الع�ضكريني ال�ضهداء 

باإدارة الفنان نادر خوري، وذلك على م�ضرح كازينو لبنان.

وزير  بو خليل ممثالاً  �ضربل  الركن  العميد  االحتفال  ح�ضر 

الدفاع �ضمري مقبل وقائد اجلي�ش العماد جان قهوجي، وعدد 

من ال�ضباط، ورئي�ضة موؤ�ض�ضة العاقوري واأع�ضاوؤها، اإىل عائالت 

�ضهداء اجلي�ش واأبنائهم وجمع من االأ�ضدقاء.

عّريفة  فكلمة  اللبناين،  الوطني  بالن�ضيد  االحتفال  بداأ 

االحتفال االإعالمية جويل ف�ضول التي رّحبت باحل�ضور وحّيت 

كلم��ة  اجلي���ش،  قائ��د  ممث�ل  األقى  ثم  عيده،  يف  اجلي�ش 

ج��اء فيها:

اأمام هذه الرباعم الن�ضرة من فتيات وفتيان عائالت �ضهداء 

ال�ضدارة، وال  اأن يحتّل موقع  العطاء من  بّد مل�ضهد  اجلي�ش، ال 

الذي  االأق�ضى  فالعطاء  النفو�ش.  تتجّدد يف  اأن  االأمل  مل�ضاعر  بّد 

االأبناء،  مع  ي�ضتمّر  هو  ها  الوطن،  �ضبيل  يف  ال�ضهداء  قّدمه 

واالأمل  املجتمع.  جبني  على  م�ضيئةاً  وب�ضماٍت  ا،  وابداعاً ا  رقيًّ

ال�ضهادة،  �ضاحة  اإىل  االأبطال  اندفاع  خلف  يقف  كان  الذي 

خ اليوم يف  ا على ال�ضدائد واملحن، ها هو ير�ضّ ببقاء لبنان ع�ضياً

قلوب االأبناء، وهم ينظرون اإىل الغد الواعد، فيم�ضحون دموع 

ب��رع��اي��ة ق���ائ���د ال��ق��ط��اع 

نيتتي  اآرت��ورو  اجل��رال  الغربي 

الوحدة  نظمت  ح�ضوره،  ويف 

قوات  يف  العاملة  االإيطالية 

يف  امل��وق��ت��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم 

موؤ�ض�ضة  مع  بالتعاون  لبنان، 

�ضبحي  ال�ضهيد  املغوار  املقدم 

ا الأكرث  ا ترفيهياً العاقوري، يوماً

اأعمارهم  راوحت  ا  ولداً  60 من 

ا، من اأبناء  ما بني 7 و18 عاماً

�ضهداء اجلي�ش اللبناين.

اجلرال NITTI وقائد وحدة 

الدعم اللوج�ضتي الكولونيل 

ريفا وعدد من ال�ضباط واجلنود 

االإيطاليني، كانوا يف ا�ضتقبال 

عدد  رافقهم  الذين  الزائرين 

اإىل  اللبنانيني  ال�ضباط  من 

جانب رئي�ضة املوؤ�ض�ضة ال�ضيدة 

ليا العاقوري. 

وقد رّحب NITTI بال�ضيوف 

التي  الوثيقة  بالعالقة  ون��ّوه 

االإيطالية  الكتيبة  جتمع 

بخا�ضة  املحلي  باملجتمع 

اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين، واأث��ن��ى 

اليومية  اجلهود  اأهمية  على 

ال���ت���ي ي���ق���وم ب��ه��ا ���ض��ب��اط 

اجل��ي�����ش ال��ل��ب��ن��اين وج��ن��وده 

االأم��ن  على  احلفاظ  بهدف 

واال�ضتقرار يف املنطقة بالتعاون 

الكتيبة  م���ع  ال��ك��ام��ل 

وح��دات  وجميع  االإيطالية 

ثم جال  املتحدة.  االأمم  بعثة 

ا الأبناء �صهداء اجلي�س يف اجلنوب ا ترفيهياً الكتيبة االيطالية تنّظم يوماً
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اخلالدة،  واملاآثر  الطّيبة  بالذكريات  االأحباء،  فراق  على  االأمل 

واال�ضتعداد القتفاء م�ضرية االآباء االأبطال.

يف اخلتام، وّجه العميد الركن بو خليل با�ضم قائد اجلي�ش 

العماد جان قهوجي ال�ضكر اإىل موؤ�ض�ضة املقدم ال�ضهيد �ضبحي 

الفّني  احلفل  هذا  اإع��داد  يف  �ضاهم  من  كّل  واإىل  العاقوري، 

املميز، الذي ي�ضيف م�ضحةاً جماليةاً رائعة على الروح الوطنية 

العامرة يف هذا اللقاء.

لل�ضيدة  وجوهن«  وين  �ضواتن،  وين  »وي��ن،  اأغنية  وعلى 

فريوز، فتحت �ضتارة امل�ضرح ليطّل من خلفها »فوج« من اأبناء 

البذة  ارتدوا  وقد  ا،  �ضخ�ضاً  80 حواىل  من  موؤلف  اجلي�ش  �ضهداء 

الع�ضكرية املرقطة، خلفهم العلم اللبناين. بعد حتية العلم، 

ت�ضدح  حناجرهم  ب��داأت  ثم  للبنان،  ال��والء  ميني  ق�ضم  اأدوا 

وبجي�ضه،  بالوطن  ا  حباً اللبنانيني  الفنانني  من  لعدد  اأغنيات 

اللغة  وهي  باملو�ضيقى،  م�ضاعرهم  التعبري عن  اأجادوا  اأن  بعد 

دون تكّلف  القلوب من  اإىل  وتدخل  اجلميع،  يفهمها  التي 

اأو ا�ضتئذان. 

�ضاركوا  الذين  االأربعة  للفر�ضان  م�ضاركة  االحتفال  تخلل 

االأوالد يف اأغنيات خا�ضة تفاعل معها اجلمهور.

اأرج��اء  يف  ال�ضيوف  برفقة 

على  اطلعوا  حيث  املقر 

مهمات الوحدة االإيطالية 

واأن�ضطتها. 

تخلل الربنامج مباريات 

القدم  ك��رة  يف  ريا�ضية 

اإ�ضافة  ال��ط��ائ��رة،  وك���رة 

الن�ضاطات  من  ع��دد  اإىل 

الرفيهية وعرو�ش ثقافية. 

ك��م��ا ع���ر����ش اجل��ن��ود 

االإي��ط��ال��ي��ون ل��الأط��ف��ال 

واأهاليهم كيفية حت�ضري 

البيتزا االإيطالية بعد �ضرح 

موج�ز عن تاريخ والدة هذا 

الطبق، ثم عمل اجلميع 

ع��ل��ى اإع������داد ال��ب��ي�����ت��زا 

اخلا�ضة بهم. 

ق����ّدم  اخل�����ت�����ام،  ويف 

�ضهادات  ريفا  الكولونيل 

اإع���داد  يف  للم�ضاركني 

اأط���ب���اق ال��ب��ي��ت��زا، وق���ّدم 

الهدايا لالأوالد.

... ويف زحله

رفعت ال�صلوات

�ضهداء  ل��ذك��رى  ا  تخليداً

ومبنا�ضبة  اللبناين،  اجلي�ش 

عيد اجلي�ش، نظمت موؤ�ض�ضة 

�ضبحي  ال�ضهيد  املغوار  املقدم 

ال��ع��اق��وري - جل��ن��ة زح��ل��ة- 

ال�ضهداء  ن�ضب  اأمام  احتفاالاً 

يف �ضاحة املعلقة يف زحلة.

فادي  االأب  رزق،  طوين  االأب  االحتفال  ح�ضر 

كارولني  ال�ضيدة  اللجنة  م�ضوؤولة  بركيل، 

االأهايل  من  وح�ضد  واالأع�ضاء،  �ضعادة  معلوف 

واجلمعيات واإعالميون.

اللبناين عزفته  الوطني  بالن�ضيد  اللقاء  افتتح 

الك�ضاف  جلمعية  التابعة  املو�ضيقية  الفرقة 

اللبناين -مفو�ضية البقاع، ثم كلمة ترحيب 

لل�ضيد  فكلمة  اأب��ون��ع��وم،  ط��وين  لالإعالمي 

جوزف لطيف با�ضم اأهل املعلقة.

�ضهداء  اأرواح  عن  ال�ضالة  االآب��اء  رفع  اأن  وبعد 

اجلميع  توجه  ال�ضموع،  واأ�ضيئت  اجلي�ش، 

لو�ضع اإكليل من الورد على الن�ضب التذكاري.







مهمة نبيلة

ظل  يف  احلديقة،  اإىل  املدعّوين  الع�ضكرية  البا�ضات  اأقّلت 

املنا�ضبات  يف  اتخاذها  الع�ضكرية  �ضة  املوؤ�ضّ اعتادت  تدابري 

لنا  يوؤّكد  كما  امل�ضاركني،  جلميع  الراحة  لتوؤمن  املماثلة 

بني  التن�ضيق  ا  مكّلفاً ب�ضفته  ع��ازار  طوين  املتقاعد  العميد 

اللجنة من جهة وقيادة اجلي�ش من جهة ثانية. ع�ضو اللجنة 

رافقت  ال�ضهيد مي�ضال مفلح  املقّدم  زوجة  نينا مفلح  ال�ضيدة 

االأطفال يف نهارهم الطويل، واأعربت عن �ضعادتها يف امل�ضاركة 

يف هذه املهمة النبيلة.

عن  ال�ضروحات  تقدمي  ت��وىّل  احلديقة  يف  العامل  الفريق   

املتعّلقة  االأ�ضئلة  جميع  عن  واأج��اب  املختلفة،  احليوانات 

باأ�ضمائها ونوع الطعام الذي تاأكله وبلدها االأم ومّدة حياتها... 

اإىل  الزائرون  تعّرف  املمتع،  النهار  هذا  خالل 

 ، مثالاً احل��ي��وان.  ع��امل  م��ن  وغ��رائ��ب  حقائق 

خطرة  تكون  اأن  ميكنها  الوديعة  ال�ضلحفاة 

ال� ت... وثالثة قرود من ف�ضيلة  اإذا ع�ضّ و�ضر�ضة 

Baboon ت�ضتطيع النيل من اأ�ضد بالغ وقتله... 
من�ضغالاً  كان  الأنه  املعلومات  هذه  االأطفال  بع�ش  ي�ضمع  مل 

يف ناحية اأخرى من احلديقة، لكن املهم اأن احلما�ضة وحب 

اال�ضتك�ضاف غمرا اجلميع، ومل ي�ضتطع التعب اأن ينال منهم.

قفزوا ورك�صوا...

ا من احليوانات توّزعت يف االأقفا�ش امل�ضّيجة   اأكرث من 40 نوعاً

االآمنة، ما �ضمح باالقراب منها من دون خوف، فال النمر وال 

الدّب وال االأفعى ال�ضفراء املرعبة وال الن�ضر وال الذئب اأو حتى االأ�ضد 

اأخافهم... 

 Jeux Gonflables بالفرن�ضية  ُت�ضّمى  األ��ع��اب  جمموعة 

فقفزوا  ل��الأوالد،  ال�ضعادة  من  املزيد  بتوفري  بدورها  تكّفلت 

ورك�ضوا وتزحلقوا حتى اآخر دقيقة من ذلك النهار املمتع.

ا اللتزامها حيال اجلي�س وعائلت �صهدائه، دعت جلنة تن�صيق ودعم ن�صاطات  جتديداً

حديقة  زيارة  اإىل  ال�صهداء  عائلت  من  �صخ�س   500 نحو  اللبناين  اجلي�س  �صهداء  اأبناء 

احليوانات Animal City يف وادي نهر الكلب.

وقفة وفاء
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اإعداد:

ليال �صقر الفحل

اأبناء �سهداء اجلي�ش اللبناين 

 :Animal City يف

نهار ممتع حتى اآخر حلظاته
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�صحكات والدن...

رافقُتهم يف جوالتهم بني االأقفا�ش، �ضاألت بع�ضهم عن اأحواله. 

اأجابت مرينا )6 اأعوام( ابنة املعاون ال�ضهيد طوين احلزوري عن 

اأّول اأ�ضئلتي ب�ضحكة خجولة وبريق يف عينني زرقاوين، لكنها 

زحفه  تراقب  التم�ضاح  �ضوب  مّتجهة  غ��ادرت،  اأن  لبثت  ما 

نحو بركة مياه �ضغرية. ليمار )5 اأعوام( واأمني )3 اأعوام( ولدا 

العريف ال�ضهيد و�ضام دياب كانا من امل�ضاركني يف هذه الرحلة 

ا، �ضاألتهما اإذا كانت املرة االأوىل التي يزوران احلديقة فيها،  اأي�ضاً

ولكن حما�ضتهما منعتهما حتى من االلتفات نحوي. توّلت 

نحن  الثانية،  املّرة  اإنها  »ال،  ب�ضوت خافت:  االإجابة  والدتهما 

ن�ضارك يف جميع ن�ضاطات اللجنة ون�ضكرها على اهتمامها 

باأبنائنا«.

بول�ش،  �ضري(  حادث  يف  ق�ضى  )الذي  من�ضور  نزيه  املعاون  اأبناء 

ا اأعزاء،  رونالدو، جينيفري ولونا، اأتوا من حمافظة ال�ضمال �ضيوفاً

اآخر  املختلفة.  حيواناتها  وا�ضتعر�ضوا  احلديقة  اأرجاء  يف  جالوا 

ابنتا  ا(  عاماً  11( و�ضريين  اأع��وام(   8( نيفني  كانا  قابلت  من 

ا،  طبعاً فرحتني  كانتا  جانبني.  خالد  ال�ضهيد  اأول  الرقيب 

رافقتهما والدتهما التي كانت تالحقهما من قف�ٍش اإىل اآخر 

لكن  اآم��ن،  املكان  اأّن  نف�ضها  ق��رارة  يف  تعرف  هي  خائفة. 

زوجها،  ا�ضت�ضهاد  يوم  قلبها  �ضكنا  اللذان  واخل��وف  احل��زن 

فريق عامل  اأو  قف�ش،  اأو  �ضياج،  يبّددهما  اأن  اأكرب من  كانا 

ورعايتهم.  االأطفال  حماية  مكّلفون  ع�ضكريون  حتى  اأو 

ا يف ن�ضاطات جلنة تن�ضيق  �ضاألت الفتاتني، هل ت�ضاركان دوماً

ودعم ن�ضاطات اأبناء ال�ضه��داء، وه��ل حتّبان الزيارات والرحالت 

واالمتنان...  بالف��رح  مفعم��ة  بنع��م  اأجابتا  تنّظمها؟  التي 

اللجن��ة  لن��ا  »تق��ّدم  قائل��ة:  من����ي  اإحداهم��ا  اقرب��ت  ثم 

كلم��ات  معن��ا...«،  ك��ان  ل��و  والدنا  ليقّدم��ه  ك��ان  ما 

رافقتن��ي ط��وال النه��ار...

الف�ضل االأكرب يف هذا النهار الرفيهي كان ل�ضاحب حديقة 

Animal City ال�ضّيد �ضمري غّطا�ش الذي ا�ضتقبل ال�ضيوف بقلب 
ا وخدمة ب�ضيطة تقّدم ل�ضيوف  ا وطنياً ا االأمر واجباً كبري، معترباً

اأكرث من اأعزاء. وهو اأ�ضّر اأن ينتهي هذا النهار احلافل مبائدة 

ا اأمام البا�ضات الع�ضكرية  غداء للزائرين الذين جتّمعوا جمدداً

التي اأقّلتهم اإىل بيوتهم...









يًدا بيد

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

جلنة تن�سيق 

ودعم ن�ساطات 

اأبناء �سهداء 

اجلي�ش

توا�سل حتقيق 

الأحالم

الدفعة الثانية 

اإىل روما

ودعم  تن�سيق  جلنة  توا�سل 

اأبناء �سهداء اجلي�ش  ن�ساطات 

قلوب  يف  ال��ف��رح��ة  زرع 

الأبطال  ال�سهداء  اأبناء  جميع 

تق�سري.  اأو  متييز  دون  من 

من  الأوىل  الدفعة  وبعد 

عا�سمة  زاروا  الذين  الأولد 

الرومانية«،  »الأمرباطورية 

والنطباع الرائع الذي حفرته 

قلوبهم،  يف  الرحلة  ه��ذه 

ثانية  رحلة  اللجنة  نّظمت 

لكي  اآخرين  ل���25  مماثلة 

الذي  احللم  روعة  يختربوا 

عا�سه �سابقوهم.
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الزيارات برنامج 

انطلق  العادة،  جرت  كما 

العميد  يرافقهم  امل�سافرون 

واأع�ساء  املتقاعد طوين عازار 

�سالون  م��ن  ال��ل��ج��ن��ة،  م��ن 

رفيق  الأوىل يف مطار  الدرجة 

مطار  اإىل  ال���دويل  احل��ري��ري 

التي  العمر  رحلة  لتبداأ  روما، 

يف  خة  مرت�سّ اأب����ًدا  �ستبقى 

ذاكرتهم.

والزيارات  اجلولت  برنامج 

ك����ان حم������ّدًدا م�����س��ب��ًق��ا، 

لروؤية  يتوقون  ك��ان��وا  فهم 

 Fontana Di تريفي  نافورة 

التي  روم��ا،  قلب  يف   Trevi
رف��اق��ه��م،  عنها  اأخ��ره��م 

اأمنياتهم.  يحّملوها  لكي 

ف��ك��ان��ت ه����ذه ال��ن��اف��ورة 

من  الأوىل،  حم��ّط��ت��ه��م 

روما  �سوارع  يف  تنّقلوا  بعدها 

جميع  اإىل  تعّرفوا  القدمية، 

 ،Pantheon اآلهتها يف معبد

الأول  ن��ه��اره��م  واخ��ت��ت��م��وا 

يف  الإيطايل  الطعام  بتناول 

اأحد املطاعم التقليدية.

حمطة  ك��ا���س��ي��ا  م��دي��ن��ة 

ثابتة جلميع زوار روما، حيث 

قدي�سة  اإىل  الأولد  ت��ع��ّرف 

 Santa امل�ستحيلة  الأم���ور 

وق�سوا   Rita Di Cascia
قريتها.  رح���اب  يف  ال��ن��ه��ار 

اإىل  توّجهوا  التايل  اليوم  ويف 

العمالق  ال���روم���اين  امل���درج 

يف  الأك����ر   Colosseum
بعدها  من  لينتقلوا  العامل، 

على  مدرجة  باباوية  كنائ�س  عّدة  اإىل 

كني�سة  مثل  العاملي،  ال��رتاث  لئحة 

وكني�سة  الأ�سوار  خارج  بول�س  القدي�س 

هذا  ختام  ويف  الكرى،  مرمي  القدي�سة 

اليوم كانت لهم جولة ليلّية يف �سوارع 

روما.

ال�سابقة،  ال��زي��ارة  برنامج  يف  وكما 

احليوانات  حديقة  لزيارة  يوم  �س  ُخ�سِّ

للت�سّوق  واآخر   ،Bioparco Di Roma
كل  ويف  الفاتيكان.  متاحف  ولزيارة 

الفّن  روع��ة  اأم��ام  وده�سة  ف��رح  حمّطة 

الروماين وعظمة التاريخ والرتاث.

بني تالل اأ�سيزي

اإيطاليا  و�سط  Assisi يف  اأ�سيزي  مدينة 

يًدا بيد
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يف  متمّيزة  حمّطة  كانت 

توّجه  الرائعة.  الرحلة  هذه 

يف  لهم  ي��وم  اآخ��ر  يف  الأولد 

املدينة  ه���ذه  اإىل  اإي��ط��ال��ي��ا 

اأومريا  تالل  و�سط  تقع  التي 

�سهرتها  اأخذت  وقد  ال��دّوارة، 

��ن: ال��ق��دي�����س  م���ن ق��ّدي�����سَ

�س  موؤ�سّ الأ�سيزي،  فرن�سي�س 

الفرن�سي�سكانية  الرهبنة 

والقدي�سة   ،)1208 العام  )يف 

�سة  موؤ�سّ الأ�سيزية  ك��الرا 

اأخوية ال�سيدات الفقراء.

املدينة  ���س��وارع  يف  ���س��اروا 

املتعّرجة التي تعود اإىل القرون 

الو�سطى، تعّرفوا اإىل مزاراتها 

جعلتها  ال��ت��ي  امل��ق��ّد���س��ة، 

الكاثوليكية  احلج  وجهة 

ال��ك��رى ل��ع��ّدة ق���رون، وهي 

الوجهات  من  واح��دة  اليوم 

يف  �سعبية  الأكرث  ال�سياحية 

اإيطاليا.

ت��وّق��ف��وا ع��ن��د ب��ازي��ل��ي��ك 

راع������ي روم�������ا، ال��ق��دي�����س 

 Papal Basilica فرن�سي�س 

 of Saint Francis of
الكني�سة  وه���ي   Assisi
التابع  والدير  لرهبنته،  الأم 

 .Sacro Convento لها 

حمّطة  ال��ب��ازي��ل��ي��ك  تعتر 

يزورون  للذين  وممّيزة  مهّمة 

على  مدرجة  وه��ي  اأ�سيزي، 

منذ  العاملي  ال���رتاث  لئحة 

الأولد  دخ���ل   .2000 ال��ع��ام 

العليا  الكني�سَتن  اإىل 

ت�سّمهما  اللَتن  وال�سفلى 

ال���ك���ات���درائ���ي���ة، ُده�����س��وا 

ولوحاتهما  بجدارّياتهما 

ال��ت��ي ت��ع��ود ل��ع��ّدة ر���س��ام��ن 

والتو�سكانية  الرومانية  امل��دار���س  من 

وبت�سميمهما  الو�سطى،  الع�سور  يف 

والفّن  للعمارة  منوذًجا  ي�سّكل  ال��ذي 

�سريح  من  تّركوا  كما  القوطّين. 

�سرداب  يف  املوجود  فرن�سي�س  القدي�س 

بجولة  املدينة  ووّدعوا  البازيليك،  حتت 

�سريعة على اأبرز معاملها. 

بجولة  روما  اإىل  رحلتهم  الزّوار  اختتم 

بانورامية يف املدينة، موّدعن �سوارعها، 

بالعودة  الفر�سة  لهم  ت�سنح  اأن  اآملن 

ربوع  اإىل  وع��ادوا  ثانية...  م��ّرة  اإليها 

الوطن.
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اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

يًدا بيد
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اأبناء ال�سهداء 

مع موؤ�س�سة العاقوري 

يف اليونان

لقاء مع نائب وزير 

الدفاع واأحلى املواعيد 

يف �سانتوريني

... وموعد جديد يف اليونان، فمن مل ت�سنح 

له فر�سة امل�ساركة يف رحلة العام املا�سي، نال 

ال�ستمتاع  له  يتح  مل  ومن  العام،  هذا  فر�سة 

اجلميلة،  اإيطاليا  معامل  اإىل  التعّرف  ببهجة 

اأخ��رى.  رحلة  يف  ذل��ك  ل��ه  يكون  �سوف 

ي�ستمر  اجلي�ش  �سهداء  بعائالت  فالهتمام 

مدفوًعا بالخال�ش والوفاء لذكرى من اأعطوا 

وطنهم من دون حدود. 

املقدم  موؤ�س�سة  رحلة  رافقت  »اجلي�ش« 

اليونان  اإىل  العاقوري  �سبحي  ال�سهيد  املغوار 

 50 فيها  �سارك  والتي  ال�سيف،  هذا  مطلع 

ا من عائالت ال�سهداء.  �سخ�سً

النطالق

جتّمع  ال��دويل  احلريري  رفيق  مطار  يف 

فريق  يرافقهم  الرحلة  يف  امل�ساركون 

الذي  بدوي  مروان  النقيب  برئا�سة  عمل 

انتدبته قيادة اجلي�س لهذه املهمة. على 

»امليدل  �سركة  ا�ستقبلت  املطار،  اأر�س 

ا�ستقبال  اأف�سل  امل�سافرين  اإي�����س��ت« 

وقّدمت  ال�سرف،  وا�ست�سافتهم يف �سالون 

لهم طعام الفطور قبل اأن ي�سّدوا الأحزمة 

ا�ستعداًدا لالإقالع يف رحلة اأ�سبه بحلم، 

ا�ستمرت خم�سة اأيام.

الأكروبولي�ش

معلم  زي���ارة  ك��ان��ت  الأوىل  املحطة 

وه�سبة  ال��ت��اري��خ��ي.  الأك��روب��ول��ي�����س 

»لوؤلوؤة  تعتر  املقد�سة  »اأكروبولي�س« 

املعابد  اأق��دم  احت�سنت  التي  اليونان« 

وال�سروح الثقافية فى اأثينا واأ�سهرها. فهي 

كانت مركًزا لأبرز القيادات اليونانية   

الذى  باريكلي�س  بينها  ومن   القدمية، 

اليونان )443 و429 قبل امليالد(،  حكم 

الذهبى  ع�سره    بالع�سر  و�سف  وال���ذى 

للتطور الثقافى اليوناين. 

بعد جولة برفقة الدليل ال�سياحي التي 

الأكروبولي�س  اأهمية  �سرح  يف  اأمعنت 

التاريخية، كان الغداء يف مطعم طابعه 

اأرم����ن����ي- ي��ون��اين 

اأ�سناف  اأ�سهى  يقّدم 

امل��ط��ب��خ الأرم���ن���ي 

اليونانية  وال�سلطة 

بها  ت�ستهر  ال��ت��ي 

املنطقة. 

يف نادي ال�سباط

ب���ع���د ال�����غ�����داء، 

ن��ادي  اإىل  توّجهنا 

اأثينا  يف  ال�����س��ب��اط 

حيث كان لقاء مع 



 DIMITRIS نائب وزير الدفاع اليوناين

الهجرة  �سيا�سة  وزير  يرافقه   VITSAS
ال�سحة.  وزارة  ومندوب  موزال�س  ياني�س 

اجلامعة  رئي�س  كذلك،  اللقاء  ح�سر 

الثقافية اليونانية - اللبنانية واأع�ساوؤها. 

والوفد  ال�سهداء  باأبناء  الرتحيب  بعد 

كلمة  الدفاع  وزير  نائب  األقى  املرافق، 

اأًبا يتفهم قلق  انطلق فيها من كونه 

الأبناء وحبهم للحياة. وقال لهم: عندما 

تتطّلب  احلياة  اأن  �ستدركون  تكرون 

اأحالمكم.  لتحققوا  وجهد  �سجاعة 

اأي��دي  مت�سكوا  اأن  منكم  اأري��ده  فما 

ال�سالم.  دائ��رة  لتت�سع  ا  بع�سً بع�سكم 

يف  ممتعة  اإق��ام��ة  للجميع  متنى  ث��م 

الربوع اليونانية، وال�ستفادة من �سم�سها 

وبحرها.

بدوره، األقى النقيب مروان بدوي كلمة 

با�سم القيادة �سكر فيها القّيمن على 

عائالت  ا�ستقبالهم  حل�سن  ال��ن��ادي 

من  وك��ل  واأبنائهم،  اجلي�س  �سهداء 

قّدم  ثم  ال��زي��ارة.  ه��ذه  اإجن��اح  يف  �ساهم 

اجلي�س  قيادة  درع  الدفاع  وزي��ر  لنائب 

 VITSAS ق��ّدم  ب���دوره  تقدير.  ع��رب��ون 

العاقوري،  رئي�سة موؤ�س�سة  اإىل  وزارته  درع 

مثّمًنا اجلهود التي تبذلها من اأجل اأبناء 

�سهداء اجلي�س، وقّدم هدايا لالأولد. 

يف العا�سمة اأثينا

ف��ن��دق  اإىل  ت��وّج��ه��ن��ا  ذل�����ك،  ب��ع��د 

اأثينا  العا�سمة  يف   ALEXANDROS
اأخذنا  ث��م  الأوىل.  ليلتنا  بتنا  حيث 

ق�سًطا من الراحة ا�ستعداًدا ل�سهرة راق�سة 

اليونانية-  الثقافية  بدعوة من اجلامعة 

اللبنانية، تعّرفنا خاللها اإىل الفولكلور 

اليوناين ومطبخه اللذيذ. خالل ال�سهرة، 

التقينا رئي�س اجلامعة ال�سيد وليد اليا�س 

باأبناء  رّحب  الذي 

اجلي�س  ���س��ه��داء 

وال���وف���د امل��راف��ق، 

ي�سعنا  ل  وق����ال: 

ثقافية  كجامعة 

لبنانية  وكجالية 

ن��ك��ّرم  اأن  اإل 

اأب����ن����اء ���س��ه��داء 

وننحني  اجلي�س، 

لآبائهم  اإج����الًل 

ال����ذي����ن ق���ّدم���وا 

الت�سحيات  اأغلى 

كل  من  الوطن  ح��دود  على  للحفاظ 

به  تقوم  ما  اأّن  واعتر  غا�سم.  اعتداء 

اجلامعة جتاه اأبناء �سهداء اجلي�س لي�س 

�سرف  هو  اإمنا  فقط،  الواجب  باب  من 

لنا... يف هذا ال�سياق، يذكر اأن التعاون 

ج��دي��ًدا،  لي�س  واجلي�س  اجلامعة  ب��ن 

بحملة  قامت  اأن  للجامعة  �سبق  فقد 

لنزع  دولر(  األ��ف   55 )بقيمة  تّرعات 

و2010،   2009 العامن  لبنان بن  الألغام يف 

اإىل تقدميها اأدوية )بقيمة 33 األف يورو( 

وغري ذلك من مبادرات. 

اجلامعة الثقافية اليونانية - اللبنانية 

وت�سم  اأثينا،  يف   1986 العام  يف  تاأ�س�ست 

ب�سبكة  وتتمتع  ع�����س��ًوا،   220 ال��ي��وم 

املجتمعن  م��ع  ج���ًدا  ج��ي��دة  ع��الق��ات 

دفع  اأهدافها:  ومن  واللبناين،  اليوناين 

وتوثيق العالقات الثقافية والجتماعية 

بن  والريا�سية  وال�سياحية  وال��رتب��وي��ة 

البلدين.

موؤ�س�سة  رئي�سة  نّوهت  اللقاء،  يف ختام 

رئي�س  بنائب  ليا  ال�سيدة  ال��ع��اق��وري 

ا�ستفانيد�س  كو�ستا  ال�سيد  اجلامعة 

الرحلة  لتنظيم  بذلها  التي  وباجلهود 

وو�سع برناجمها.

�سانتوريني اليونانية.. جّنة الرومان�سية

يف �سباح اليوم الثاين، ا�ستيقظ اجلميع 

اإىل  للتوّجه  الأوىل  ال�سباح  �ساعات  مع 

على  تقع  التي   SANTORIN جزيرة 

اليونان،  �سرق  جنوب  كلم   200 بعد 

ا�ستغرقت  ف���ريا.  مدينة  وعا�سمتها 

و�سلت  اأن  اإىل  �ساعات   8 الرحلة حواىل 

 BLUE STAR ال�سياحية  الباخرة  بنا 

DELOS اإىل جزيرة احلب والأحالم. 
من  اليونانية  �سانتوريني  جزيرة  تعتر 

العامل،  اأف�سل 20 وجهة لل�سفر يف  �سمن 

ومن بن اأف�سل 10 جزر على وجه الأر�س 

تتمتع  فهي  العام،  هذا  اإح�ساءات  وفق 

مبميزات ل تعد ول حت�سى، جتعل منها 

احلياة  �سخب  للهاربن من  رائعة  قبلة 

و�سو�سائها. 

وقد ظهرت هذه اجلزيرة نتيجة تراكم 

يًدا بيد
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التاريخ  عر  الركانية  احلمم  طبقات 

ت�سُكل  اإىل  اأّدى  ما  �سنة(   3600 )قبل 

الأّخ���اذة،  مبنحدراتها  مميزة  ه�سبة 

وبخ�سوبة اأرا�سيها. كما ت�ستهر اجلزيرة 

الأ�سطورية بحفاظها على تراث املطبخ 

اليوناين القدمي وفنونه املتنوعة.

ال�سواطئ ال�ساحرة

ريا�سة  و�سغاًرا  كباًرا  اجلميع  مار�س 

ال�سم�س  م��ن  م�ستفيدين  ال�سباحة 

ال�سباحة  البع�س  اختار  وبينما  احلارقة. 

الآخر  البع�س  توّجه  الفندق،  اأحوا�س  يف 

اإىل ال�ساطئ، فاملنطقة ت�ستهر ب�سواطئها 

احل��م��راء،  الرملية  الأن����واع:  امل��ت��ع��ددة 

الرملية البي�ساء، وال�سواطئ ذات الأحجار 

والرمال  الزجاجية 

ال�سوداء.

ال��ظ��ه��ر،  ب��ع��د   

وبعد تناول الغداء، 

مرفاأ  اإىل  توجهنا 

 »ATHINION«

ح���ي���ث رك��ب��ن��ا 

ال�������ب�������اخ�������رة 

 »AFRODITI«

منطقة  ل���زي���ارة 

ما  اأو  ال���رك���ان 

التي  �سانتوريني«  بركان  »جزر  ي�سمى 

تق�سم  هنا،  ال�سّياح.  اآلف  يق�سدها 

الركان  منطقة  ق�سمن:  اإىل  الزيارة 

التي   )NEW VOLCANY( احلديث 

و�سوًل  الأقدام  �سرًيا على  البع�س  ق�سدها 

الركان  ومنطقة  الركان،  فوهة  اإىل 

حيث   ،)OLD VOLCANY( القدمي 

غط�س الأولد يف املياه الركانية لبع�س 

الريا�سات  اأنواع  جميع  ومار�سوا  الوقت، 

.OIA املائية قبل املغادرة اإىل جزيرة

غروب ال�سم�ش امل�سهد الأجمل

مب�سهد  �سانتوريني  ج��زي��رة  ت�ستهر 

غروب ال�سم�س اجلميل والذي يعتر من 

بح�سب  العامل  يف  الأجمل  امل�ساهد  بن 

�سهادات العديد من ال�سّياح. اأبناء �سهداء 

اجلي�س ر�سدوا ال�سم�س »ت�سبح« يف البحر 

و�سط  الباخرة  مرتن: مرة من على منت 

يف  موقع  اأعلى  من  اأخ��رى  وم��رة  البحر، 

ب�سوارعها  امل�سهورة   »OIA« ج��زي��رة 

املر�سوفة باحلجر الأبي�س وزحمة املحالت 

واملقاهي.  والفنادق  واحلانات  التجارية 

الأخ��رية،  ال�سم�س  خيوط  ان�سدال  ومع 
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ويف  من�سرحن  الفندق  اإىل  اجلميع  عاد 

قلبهم فرح ل يو�سف. 

القرى والبيوت التقليدية

�سباح  ودخلنا  الثالث،  اليوم  انتهى 

ا  خم�س�سً ك��ان  ال��ي��وم  وه���ذا  ال��راب��ع، 

امل�سهورة  �سانتوريني  ق��رى  بع�س  لزيارة 

ب���ال���ب���ي���وت ال��ت��ق��ل��ي��دي��ة اجل��م��ي��ل��ة 

من  كانت  البداية  الأث��ري��ة.  وامل��واق��ع 

)وتف�سريها   MEGHALOCHORI
ال��ق��ري��ة ال��ك��ب��رية( ال��ت��ي ل ي��زي��د عدد 

من  يزيد  وما  ن�سمة.   800 �سكانها عن 

باملباين  املك�سوة  املنحدرات  جمالها 

البي�ساء  بالقباب  املزينة  التاريخية 

اآثار  يف  كانت  الثانية  املحطة  والزرقاء. 

 )AKROTIRI( اأك��روت��ريي  منطقة 

التاريخي  متحفها  يف  ال��زوار  جال  حيث 

املدينة.  اآثار  من   %10 على  يحتوي  الذي 

ويحتوي  طابقن  م��ن  املتحف  يتاألف 

الثالث  القرن  اإىل  ترجع  مقتنيات  على 

التماثيل  العديد من  وت�سم  امليالد،  قبل 

والأواين وغريها من املقتنيات التي تعود 

للفرتتن الهيللينية والرومانية. 

تذّوقوا النبيذ

والأخ�����رية كانت  ال��ث��ال��ث��ة  امل��ح��ط��ة 

للتعّرف اإىل �سناعة النبيذ يف �سانتوريني 

امل�سهورة باإنتاج العنب، والتي يعود اإن�ساء 

 ،1946 العام  اإىل  فيها  للنبيذ  اأول معمل 

اأبناء  �ساهد  حيث 

املراحل  ال�سهداء 

متر  التي  الأرب��ع��ة 

بها �سناعة النبيذ 

قبل ت�سديره. 

امل�������س���اء ك���ان 

للتنّزه  ح��ًرا  وق��ًت��ا 

اأ�سواق  يف  والت�سّوق 

وحاناتها،  املدينة 

لّذ وطاب  و�سراء ما 

م���ن م���اأك���ولت 

وهدايا تذكارية. 

اإنتهاء احللم

اليوم  �سباح  يف 

ا�ستيقظ  الأخ��ري، 

اجل��م��ي��ع ب��اك��ًرا 

من  ل��ال���س��ت��ف��ادة 

قبل  دقيقة  ك��ل 

اأثينا  اإىل  امل��غ��ادرة 

لبنان.  اإىل  ومنها 

اأن  ولكن مهما طال عمر احللم ل بّد 

واقع  اإىل  العودة  حلظة  هي  وها  ينتهي، 

ي��ب��داأ حلم  اأن  اإىل  ح��ان��ت،  ق��د  احل��ي��اة 

اآخر...

يًدا بيد
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بطاقة �سكر 
مل تكن رحلة اأبناء ال�سهداء اإىل اليونان لتنجح، لول 

رعد  علي  املوؤهل  من  كل  اأّداه  الذي  البالغ  الهتمام 

والرقيب دوري املق�سر، املوفدين من جهاز الرعاية وال�سوؤون 

الأولد  جتاه  اجلي�س،  قيادة  يف  القدامى  للع�سكرين  الجتماعية 

اآيات ال�سكر من موؤ�س�سة  اأ�سمى  امل�ساركن يف الرحلة، فا�ستحقا 

هندي  نا�سر  اأبو  كلود  الإعالمية  ا  اأي�سً �سكرت  التي  العاقوري، 

اأبناء �سهداء اجلي�س يف رحلتهم  رافق  الذي   MTV�ال وفريق عمل 

اإىل اليونان، واأعّد حتقيًقا بث يف حلقة خا�سة يوم عيد اجلي�س. 





منا�سبة

العدد 172375/374

اإعداد:

ندين البلعة خريالله

يوم تكرميي لأبناء ال�سباط ال�سهداء يف الكّلية احلربية»كّلية اأبي«

هنا، يف عرين الأ�سود، مدر�سة ال�سرف والت�سحية والوفاء، اأم�سى ال�سباط ال�سهداء ثالث �سنوات 

على  اأبطاًل  وزرعتهم  قادة  خّرجتهم  التي  املهارات  ويكت�سبون  يتدّربون  الع�سكرية  حياتهم  من 

درب ال�سهادة دفاًعا عن لبنان. هنا الكّلية احلربية، التي قّررت تنظيم يوم تكرميي لأبناء ال�سباط 

ال�سهداء حتت عنوان »كّلية اأبي«.

نعم اإنها كّلية اآبائهم

من  دخلوا  اآبائهم.  كّلية  اإنها  نعم، 

جوزف  النقيب  الروؤو�س،  رافعن  بّوابتها 

�ساحة  اإىل  ورافقهم  ا�ستقبلهم،  �سّلوم 

ب�سمت  وقفوا  العلم.  لتكرمي  ال�سرف 

الوطني  الن�سيد  ع��زف  اأث��ن��اء  واح���رتام 

وهم  الع�سكرين  مع  تاأّهبوا  اللبناين، 

ورافقت  ال�سهداء،  معزوفة  اإىل  ي�سغون 

و�سموخ  اخل��ط��وات  ان��ت��ظ��ام  عيونهم 

املر�سو�س.  النظام  عر�س  يف  الهامات 

بعدها، تناولوا الفطور مع قائد الكّلية 

و�سباطها،  غرّيب  فادي  الركن  العميد 

اآباوؤهم  اأم�سى  التي  الأرجاء  يف  جالوا  ثم 

وال��دي  �سرير  هنا  فيها:  �سنوات  ث��الث 

ياأكل،  كان  القاعة  هذه  يف  وغرفته، 

هذا  يف  يتدّرب.  كان  ال�ساحة  هذه  ويف 

امللعب كان ميار�س الريا�سة، وهنا نّفذ 

»بّزة ميدان«...

الأماكن  ه��ذه  كل  يف  الأولد  ج��ال 

وحمل  اأبي  تخّرج  وا�سح. من هنا  بتاأّثر 

لتبقى  بحياته  و�سّحى  البطولة  راي��ة 

وليبقى  اأب���ًدا  الأب��ط��ال  تخّرج  احلربية 

اجلي�س والوطن، يقول اأحدهم.

متحف  يف  ك��ان��ت  التالية  املحّطة 

واأه��ّم  تاريخها  يخت�سر  ال��ذي  الكّلية 

تابعوا  ب��ع��ده��ا  م�سريتها،  حم��ّط��ات 

يف  ال�سباط  للتالمذة  املقّررة  التدريبات 

الغداء. يف  وتناولوا معهم  الثانية،  ال�سنة 

هوؤلء التالمذة راأى كل من الأولد �سورة 

ال�سباط  التالمذة  ا�ستمّد  وبدورهم  والده، 

قّوة  �سيوفهم.  ج��راح  من  معنوية  قوة 

يبقوا  اأن  على  يعينهم  زاًدا  ت�سّكل 

يلّبوا  واأن  ال�سهداء،  لدماء  اأوفياء  دائًما 

النداء متى دعاهم الواجب، مهما ق�ست 

متماهن  امل��واق��ف،  و�سُعَبت  ال��ظ��روف 

بالأبطال الذين �سبقوهم.

زهور ال�سهادة

ال�سيوف  التقى  اليوم،  ه��ذا  ختام  يف 

اجلي�س  قائد  ممثل  الو�سطى  القاعة  يف 

الركن  العميد  قهوجي،  جان  العماد 

اإليهم كلمة  وّجه  الذي  �سا�سن،  اليا�س 

القيادة قائاًل:

والع��ت��زاز  بالفخر  مفعمة  مب�ساعر 

اأيها  ن�ستقبلكم  الغالية،  والذكريات 

هنا  ال�سهداء،  ال�سباط  اأبناء  الأح��ّب��ة، 



القاعات  حيث  احلربية،  الكّلية  يف 

ال��ت��ي كانت  وال�����س��اح��ات،  وامل��الع��ب 

اآبائكم  بن�ساط  ت�سّج  خَلت،  اأي��اٍم  يف 

التي  واأ�سواتهم  وطموحاتهم،  واآمالهم 

ولبنان.  اجلي�س  با�سم  عالًيا  تهتف 

هنا، حيث بذلوا التعب والعرق واجلهد، 

كاماًل  بالواجب  يقوموا  باأن  واأق�سموا 

عند  فكانوا  الوطن،  هذا  عن  دفاًعا 

الوغى،  �ساحات  يف  اأب��ط��اًل  ق�سمهم، 

الهامات  لهم  تنحني  اأبراًرا،  �سهداء  ثم 

و�سهاًل بكم يف  اأهاًل  واإكراًما.  اإجالًل 

الكّلية احلربية.

الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإن  الأع��زاء،  اأيها 

وبقدر ما حتر�س على تكرمي �سهدائها 

ماآثرهم  وا�ستعادة  ذكراهم،  وتخليد 

منا�سبة،  اأو  لقاء  ك��ّل  يف  وبطولتهم 

ا يف منا�سبة عيد اجلي�س، حتر�س  خ�سو�سً

وتكرميها،  عائالتهم  احت�سان  على 

م��واج��ه��ة  يف  ج��ان��ب��ه��ا  اإىل  وال���وق���وف 

�سلة  بداعي  لي�س  وذلك  احلياة،  اأعباء 

اأفراد هذه  ا لأّن  اأي�سً القرابة فح�سب، بل 

زوجًة  واأخًتا،  اأًخ��ا  واأًم��ا،  اأًب��ا  العائالت، 

واأبناء، هم يف �سمري اجلي�س �سركاء يف 

الت�سحية والعطاء يف �سبيل الوطن.

الأع��زاء،  الأبناء  اأيها  بالتحديد  واأنتم 

والتي  ال�����س��ه��ادة،  �سجرة  ب��زه��ور  اأ�سبه 

من  لأنها  حمالة،  ل  وتثمر  �ستكتمل 

يف  الرا�سخة  ب��ج��ذوره��ا  ال�سجرة،  ه��ذه 

الأر�س واأغ�سانها ال�ساخمة نحو ال�سماء.

اأرى  اجلراح،  ج�سامة  من  الرغم  على 

بّد  ل  التي  الأم��ل،  ب�سائر  عيونكم  يف 

خري  �سنابل  القريب،  الغد  يف  ترتجم  اأن 

الع�سكرية  واملوؤ�س�سة  الوطن،  بيادر  يف 

ت�سّجع كل واحٍد منكم على النخراط 

يف �سفوفها، ول �سّك يف اأّن كثريين من 

بينكم، ت�سّدهم الرغبة لقتفاء م�سرية 

الآباء الأبطال.

العماد  اجلي�س  قائد  با�سم  ختاًما، 

واأ�سكركم  اأحّييكم  قهوجي،  جان 

على ح�سوركم، واأعاهدكم باأن يبقى 

عائلة  ال��ك��رى،  عائلتكم  اجلي�س 

ال�سرف والت�سحية والوفاء.

�سا�سن  الركن  العميد  �سّلم  بعدها 

وفاء  عربون  ل��الأولد  التذكارية  ال��دروع 

وتقدير، �ساكًرا اإياهم على م�ساركتهم 

تقليًدا  �سي�سبح  اليوم  اأّن هذا  اإىل  ولفًتا 

املقبل  العام  يف  اللقاء  اأمل  على  �سنوًيا، 

من دون اأن يزداد عددهم.
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اأم�س واليوم
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اللبا�ش الع�سكري

ودوره يف حتقيق الن�سباط وبناء املعنويات

يُعد الزي الع�سكري دلياًل على الن�سباط، كما اأنه يوحي باللتزام والطاعة، ويعزز 

الذين يرتدونه، ف�ساًل عن كونه مبثابة  م�ساعر الوحدة والرتابط، واملودة والت�سامن، بني الأفراد 

هوية للجي�ش.

التالزم بني اجليو�ش واللبا�ش املوّحد

واللبا�س  بالهندام  اله��ت��م��ام  ك��ان 

الع�سكري على الدوام مطلًبا مهًما لدى 

به  يوحي  ما  اإىل  نظًرا  اجليو�س  جميع 

نفو�س  يف  يبعثه  وما  وهيبة،  احرتام  من 

يعد  اأنه  عن  ف�ساًل  رهبة،  من  الأع��داء 

من املقومات احليوية التي تدل على قوة 

يبثه  ما  خالل  من  وفاعليته،  اجلي�س 

من �سعور بالفخر والزهو.

املوّحد  الع�سكري  اللبا�س  تاريخ  يعود 

نحو  قبل  اجليو�س  ت�سكل  بداية  اإىل 

خم�سة اآلف �سنة، حيث كان املحاربون 

واحل��دي��دي��ة.  اجللدية  ال���دروع  ي��رت��دون 

العائدة  واملنحوتات  الر�سومات  وُتظهر 

والفر�س  والإغريق  الرومان  ح�سارات  اإىل 

وبالد ما بن النهرين وم�سر، وجود اأنواع 

ترز  كما  ال��دروع،  تلك  من  خمتلفة 

من  اأرت��اًل  واملنحوتات  الر�سومات  تلك 

ا موّحدا. اجلنود يرتدون لبا�سً

الدول  معظم  يف  خا�سة  اإج��راءات  ثمة 

تتعلق ب�سيا�سة ا�ستخدام الزي الع�سكري 

القوانن  مبقت�سى  وميكن  امل��وّح��د، 

ارتداء  حال  يف  اجلنود  معاقبة  اجلنائية 

زي ع�سكري معن ب�سورة غري م�سروعة، 

الع�سكرية  ال��ل��وائ��ح  تن�س  م��ا  وع���ادة 

وكيفية  وال�سارات  الأزي��اء  �سكل  على 

ارتدائها.

 Uniform/»يونيفورم« ت�ستق كلمة 

كلمتي  م��ن  الإن��ك��ل��ي��زي��ة،  باللغة 

»اأون�������ا«/Una )واح�����د(، و»ف���ورم���ا«/

احلرفية  وترجمتها  )�سكل(،   Forma
عام  ب�سكل  ذلك  ويعني  املوّحد.  ال��زي 

وبت�سميم  زًيا م�سنوًعا من قما�س معن 

عليها  تن�س  معينة  عالمات  اأو  لون  اأو 

جميع  على  تنطبق  تقاليد  و/اأو  لوائح 

اأفراد اأي وحدة ع�سكرية.

يق�سد من ارتداء الزي الع�سكري املوّحد 

الدللة على النتماء اإىل القوات امل�سلحة 

لدولة ما. وقد تختلف الأزياء املعتمدة يف 

الواحد تبًعا لخت�سا�سها،  قطع اجلي�س 

مثاًل  ال��ري��ة  ال��ق��وات  زي  ل��ون  فيكون 

اأو  البحرية  القوات  زي  لون  عن  خمتلًفا 

يكون  ما  فغالًبا  الت�سميم  اأما  اجلوية. 

متماثاًل. وت�ستخدم ال�سارات اأو العالمات 

اخت�سا�ساتها  وفق  القطع  بن  للتمييز 

واأ�سلحتها.

يف اأّي حال، يعك�س الزي املوّحد النظام 

من  الطاعة  على  ويحّث  والن�سباط، 

ذلك  يف  العالمات، مبا  خالل خمتلف 

وتعزز  الرتب،  على  تدل  التي  ال�سارات 

يحّث  اأّن��ه  كما  الهرمية،  الهيكلية 

اإىل  ويرمز  والرهبة،  الح��رتام  على  ا  اأي�سً

القوة وال�سلطة.

اأوىل عالمات الزي املوّحد

ثمة اأدلة مبكرة على ا�ستخدام الأزياء 

خم�سة  على  يربو  ما  منذ  الع�سكرية 

اآلف عام م�ست، ول �سيما يف احل�سارات 

الع�سكري ويف بالد ما بن  الطابع  ذات 

النهرين.

وتعتر روما اأم اجليو�س احلديثة، لكن 

الرومانية،  الإم��راط��وري��ة  انهيار  بعد 

الع�سكري  للزي  الأولية  ال�سور  اختفت 

اأن  اإىل  كبرية،  بن�سبة  اأوروب��ا  يف  املوّحد 

عادت مع عودة قوات الدولة اإىل الظهور 

من جديد يف القرن ال�ساد�س ع�سر.

كبري،  ح��د  اإىل  ال��زي  غياب  ويف�سر 

ال��راي��ات  على  عّلقت  ال��ت��ي  الأه��م��ي��ة 

وحدها  ت�سكل  كانت  التي  والأع��الم 

ن��ق��اط ال��ت��الق��ي ب��ن اجل��ن��دي ورف��اق��ه 

العدو  ب��ن  متّيز  وبالتايل  ال�سالح،  يف 

وال�سديق.

انت�سار ا�ستخدام الزي الع�سكري املوّحد

على  ط����راأت  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  اأدت 

ال�ساد�س  القرنن  يف  الع�سكرية  املعدات 

الدروع  اختفاء  اإىل  ع�سر  وال�سابع  ع�سر 

نف�سه،  الوقت  ويف  الثقيلة،  واخل���وذات 

اأ�سبح ارتداء زي ع�سكري موّحد عن�سًرا 

وعندما  الوحدات.  بن  للتمييز  رئي�سًيا 

الكبرية  الدائمة  اجليو�س  تاأ�سي�س  بداأ 

حاجة  ازدادت  و�ستفاليا،  �سلح  عقب 

لبا�س مميز  ارتداء  اإىل  الأوروبية  اجليو�س 

يف �ساحة املعركة.

ال��ذي  اجل��دي��د«  اجليو�س  »من���وذج  ويف 

 ،1640 ال��ع��ام  بعد  اجن��ل��رتا  يف  ب��ه  عمل 

كتيبة،  لكل  املميزة  العالمة  اأُلغيت 

وا�ستبدلت العالمات بزي موّحد اللون يف 

البداية، ثم موّحد التف�سيلة لحًقا.

لقى  ع�سر،  ال�سابع  القرن  نهاية  يف 

قبوًل  امل��وّح��د  الع�سكري  ال��زي  مفهوم 

الأوروبية.  اجليو�س  جميع  لدى  كبرًيا 

اأك��رث  امل��وّح��د  الع�سكري  ال��زي  وت��ط��ور 

فاأكرث خالل حروب نابليون، واأ�سبحت 

واأ�سبح  القاعدة،  هما  والأن��اق��ة  املو�سة 

راح��ة  واأق���ل  ا  ا�ستعرا�سً اأك��رث  اجل��ن��دي 

بع�س  ومّيزت  قبل.  ذي  من  ملب�سه  يف 

القوات اخلا�سة، مثل جنود الهو�سار من 

اأ�سل بولندي، نف�سها باأناقة زّيها.

جميع  ارت���دت  الع�سرين،  ال��ق��رن  يف 

اجليو�س زًيا موّحًدا للخدمة الع�سكرية، 

وقد برز هذا الأمر بوجه خا�س يف اجليو�س 

الأوىل  العامليتن  احلربن  يف  امل�ساركة 
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اأكرث  انت�سر  نف�سه،  الوقت  ويف  والثانية، 

فاأكرث ا�ستخدام الزي امليداين.

الزي الع�سكري والروح املعنوية

مبالب�سهم  ال��ع�����س��ك��ري��ون  يتميز 

وعاداتهم  وتقاليدهم  حياتهم  وطريقة 

حتى  تطبعهم  التي  وخ�سو�سياتهم 

ذرّيتهم  تطبع  وق��د  تقاعدهم،  بعد 

تبتعد  اخل�سو�سيات  وهذه  بعدهم،  من 

يف  ال�سائدة  تلك  عن  كثرًيا،  اأو  قليال 

املجتمعات املدنية.

يرتديها  التي  اخلا�سة  ال��ب��زة  وتعتر 

الع�سكريون رمز انتمائهم اإىل املجتمع 

الع�سكري.

تقا�س  ل  احلديثة  اجليو�س  قيمة  اإن 

فقط بعدد دباباتها ومدافعها والوحدات 

اإىل  تدفعها  اأن  ميكن  التي  الكرى 

خا�سة،  وب�سورة  اإمن��ا  القتال،  �ساحة 

املغرو�سة  وبالتقاليد  ت�سودها  التي  بالروح 

القيم  فهذه  ومبعنوياتها،  �سفوفها،  يف 

القوة  اأهمية  اأهميتها  يف  تفوق  املعنوية 

اأك��رث  وه��ي  الأ�سلحة،  ل��ن��ريان  امل��ادي��ة 

دميومة و�سمولية.

تطّور اللبا�ش املوّحد يف اجلي�ش اللبناين

الأوىل  النواة  ن�ساأت  معروف  هو  كما 

ال�سرق  فرقة  �سمن  اللبناين  للجي�س 

 1916 العامل  يف  اأن�ساأت  التي  الفرن�سية 

و�سورين  لبنانين  متطوعن  و�سمت 

واأرمن.

هذه  تنظيم  تعليمات  ت�سمنت  وق��د 

الفرقة فقرة عنوانها »لبا�س املتطوعن«. 

لبا�س  فوًرا  يزودون  املتطوعون  فقد كان 

بالقنا�سة  اخلا�س  الع�سكري  امليدان 

اللون  الكاكي  اإفريقيا،  يف  اجلزائرين 

و�سروال  و�سرتة،  معطف  على  وامل�ستمل 

هندام  وك��ان  القما�س،  من  ف�سفا�س 

ذلك  من  نوعية  اأدن��ى  لبنان،  قنا�سة 

املعتمد يف الوحدات الفرن�سية.

وكان للمتطوعن لبا�س وحيد هو بزة 

املفارقة  اأما  وللماأذونيات.  للقتال  العمل 

غطاء  يف  التمييز  يف  فكانت  الأ�سا�سية 

انتمائهم  وفق  الع�سكرين  بن  الراأ�س 

خوذة  يعتمرون  فامل�سيحيون  الديني. 

بينما  كاكي،  لونها  �سرطة  وقلنو�سة 

اعتمد الطربو�س للم�سلمن.

 اإن�ساء لفيف اخليالة 
َّ
يف العام 1937، مت 

هذه  فر�سان  هندام  وك��ان  اللبنانية، 

القوات  يف  املعتمد  نف�سه  هو  اخليالة 

الفرن�سية،  بالقوات  امللحقة  اخلا�سة 

اخل��روج،  ب��زة  ب��زات:  اأرب��ع  من  ويتاألف 

ب��زة ال��ع��م��ل، ب��زة ال��ق��ت��ال، وب��زة 

الإحتفال.

خدمة  نظام  �سدر  بعد  م��ا  يف 

وهو   )1933( اللبنانية  اجلندرمة 

ينظم  لبناين  ر�سمي  ن�س  اأول 

اللبا�س  �سوابط  م��واده  بع�س  يف 

 105 من  تاألف  وق��د  الع�سكري، 

الرقم  يحمل  مبر�سوم  و�سدر  مواد 

.1977

ال�سكل،  حيث  من  الزي  حول 

جمال  »اإن  املر�سوم:  من   44 املادة  يف  ورد 

واتقان حركاتهم،  الع�سكرين  هندام 

املنفردين على ح�سن  اجلنود  وحمافظة 

ال�����س��ل��وك واآداب�����ه، وع��ل��ى اح��رتام��ه��م 

تربيتهم  على  داّل��ة  �سفات  لروؤ�سائهم، 

طويتهم  ح�سن  وع��ل��ى  الع�سكرية 

لزمة  وهو  النظام،  على  وحمافظتهم 

وحفظها.  الطاعة  لإق��رار  اللزوم  كل 

وتنتهز فر�سة بع�س الظروف كا�ستعرا�س 

اأو  الأو�سمة  تقليد  اأو  املركز  يف  اجلند 

اأكر  الع�سكرية، لإ�سراك  الحتفالت 

عدد ممكن من جنود اجلندرمة فيها 

وهم حتت ال�سالح«.

الع�سكري  ال���زي   47 امل���ادة  ورب��ط��ت 

قوة  كانت  »ملا  فيها:  فورد  باملعنويات، 

�سيء  كل  قبل  هي  املعنوية  اجلندرمة 

اجلنود  جميع  بن  املطلق  الحتاد  ثمرة 

التي  التامة  والثقة  منهم،  تتاألف  الذين 

ا، وجب على  يلزم اأن يوليها بع�سهم بع�سً

اجلنود على اختالف رتبهم اأن يكونوا 

يف جميع الظروف مثاًل حل�سن الهندام 

وال�سلوك والتهذيب الع�سكري...«.

كل  على  »يجب   :48 امل��ادة  يف  وج��اء 

�سابط عّن يف اأحد املراكز اأن يقدم نف�سه 

ولقائد  املفت�س  ملعاون  البلوك  مركز  يف 

البلوك. ويزور عند و�سوله اإىل مركزه وهو 

قائد  اخلروج،  بوقت  املخ�س�سة  باملالب�س 

موقع(  قائد  هنالك  كان  )اإذا  املوقع 

وال�سلطات التي متثل احلكومة...«.

تكون  اأن  »..وي��ج��ب   :50 امل���ادة  ويف 

جميع مالب�س اجلنود متماثلة ونظامية 

الدائمة«.  اللي  قائد  مراقبة  ومو�سوع 

اأن  »يجب   :51 امل��ادة  ذلك  اإىل  وت�سيف 

رتبهم  اخ��ت��الف  على  اجل��ن��ود  يكون 

الدوام  الر�سمية على  مرتدين مالب�سهم 

يف ما خال الأحوال املعّينة يف املادة 29«. 

ويف املادة 52: »ل يجوز للجنود اأن يدخنوا 

اأيديهم  ي�سعوا  اأو  ال�سارع،  يف  بالغليون 

�سائرون  وهم  يقراأوا  اأن  اأو  جيوبهم،  يف 

املالب�س  تكون  اأن  ويجب  املدينة.  يف 

نظيفة ومزرورة على الدوام، ولبا�س الراأ�س 

م�ستقيًما«.

بعنوان  مر�سوم  �سدر   1945/11/13 يف 

حتوير لبا�س اجلي�س اللبناين. �سمل هذا 

املر�سوم 7 مواد تناولت تف�سيالت متعلقة 

للجي�س  امل��وّح��د  الع�سكري  باللبا�س 

خا�س  ملحق  معه  ورد  وق��د  اللبناين. 

منه  يت�سح  الع�سكرية،  بامل�سطلحات 

اأن اللبا�س كان مماثاًل للبا�س اجلي�س 

الفرن�سي يف حينه، واأن الن�سو�س مقتب�سة 

امل�سطلحات  اأن  فيه،  ورد  ومم��ا  منه. 

اجلمهوري  املر�سوم  يف  املدونة  الع�سكرية 

الفرن�سي.  الن�س  هاللن  بن  يقابلها 
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 Cuir ال�سهب:  اللون  يلي:  كما  وهي 

 ،Jugulaire العا�سبة:  اجللدة   ،Fauve
ال�سالح:  �سارة   ،Calotte القبعة:  طا�سة 

 ،Vis a ecrou :لولب ذي رزة ،Ecusson
 ،Epaulette :كتافة ،Tenon :عالقة

طوق   ،Epaulette fixe ثابتة:  كتافة 

كتافة   ،Col de la vareuse القبعة: 

.Epaulette mobile :نقالة

وقوانن  مرا�سيم  �سدرت عدة  ذلك  بعد 

وال�سارات  الع�سكرية  الألب�سة  ح��ول 

 ،1948( اجلي�س  يف  املعتمدة  والر�سائع 

 )1998  ،1997  ،1992  ،1967  ،1961  ،1959

الع�سكرية  الألب�سة  كتاب  اإىل  اإ�سافة 

الع�سكرية  الألب�سة  وكتّيب   )1973(

.)1998(

غري اأنه لبد من الإ�سارة اإىل تطور ملحوظ 

ح�سل يف العام 1983 حن اعتمدت البزة 

املرقطة )النموذج الأمريكي(، بدًل من 

البزة اخل�سراء )النموذج الفرن�سي(.

القانون الدويل واملتغريات احلديثة يف 

اللبا�ش الع�سكري

الدويل  القانون  الأ�سا�سية يف  املبادئ  من 

بن  بو�سوح  التمييز  وج��وب  الإن�ساين، 

يوؤدي  وهنا  املدنين،  وال�سكان  املقاتلن 

هذا  مراعاة  يف  وظيفته  الع�سكري  الزي 

املبداأ. فدور هذا الزي مل يعد مقت�سًرا على 

اإىل  تعداه  بل  اآخ��ر،  عن  جي�س  متييز 

التمييز بن الع�سكرين واملدنين. لكن 

التقليدية  الوظائف  اأن  �سبق ل يعني  ما 

ففي  موجودة.  تعد  مل  الع�سكري  للزي 

الوليات املتحدة الأمريكية مثاًل، تن�س 

الزي  »مظهر  املعنونة:  اجلي�س  لئحة 

على  وا�ستخدامه«،  املوّحد  الع�سكري 

الآتي:

يحكم  موّحدة  خدمة  اجلي�س  »يعد 

فيها على الن�سباط اإىل حد ما بالطريقة 

املوّحد  ال��زي  اجل��ن��دي  بها  ي��رت��دي  التي 

الفردي،  مظهره  اإىل  بالإ�سافة  املفرو�س، 

وب��ال��ت��ايل، ف���اإن ظ��ه��ور اجل��ن��ود كافة 

عاماًل  يعد  وم��رت��ب  مهندم  ب�سكل 

اأ�سا�سًيا بالن�سبة للجي�س وي�ساهم يف بناء 

الإح�سا�س بالفخر واحليوية...

لقوة  احليوية  املقومات  اأحد  اإن 

الع�سكرية  وفعاليته  اجلي�س 

والن�سباط  بالفخر  الإح�سا�س  هو 

اأن يفخر اجلنود  الذاتي... ويجب 

الأوق��ات،  جميع  يف  مبظهرهم 

كانوا  �سواء  بدونه،  اأو  بالزي  �سواء 

يف اخلدمة اأو خارجها«.

يف  اجليو�س  اأ�سبحت  ذلك،  اإىل 

اهتماًما  اأك��رث  ال��راه��ن  الوقت 

من  ج��دي��دة  اأن���واع  باكت�ساف 

الزي ملنع روؤية مقاتليها يف ظروف معينة 

ولتوفري مزيد من احلماية لهم، وما زالت 

يك�سف  وق��اء  لبتكار  تبذل  اجلهود 

القذائف  ويحمي اجلنود من  التهديدات 

عن  والبيولوجية  الكيماوية  والأ�سلحة 

دقيقة  ونبائط  م��واد  ا�ستحداث  طريق 

تدمج يف ن�سيج قما�س الزي.

 وحتدد عدة معايري ع�سكرية تنفيذية 

فعاليته  مدى  منها  املوحد،  الزي  �سكل 

بل  روؤيته،  واإمكان  ومرونته  ووظيفته 

مهًما  التمييز  ويظل  م��واده.  وتكلفة 

يف  املهم  ولكن  احل��رب،  �سري  اأثناء  يف 

القدرة  هو  خا�س  ب�سكل  القتال  �ساحة 

على التمييز بن الأعداء والأ�سدقاء، وقد 

كثرًيا  احلديثة  التكنولوجيا  �ساعدت 

يف هذا ال�سدد.

ان�سباط وطاعة

الن�سباط  عن  الع�سكري  ال��زي  يعّر 

من  ن��وًع��ا  ويخلق  والتمّيز،  والطاعة 

والزمالة  امل���ودة  روح  وي�سيع  ال��رتاب��ط، 

والت�سامن. 

ال�سخ�س  متّيز  التي  املالمح  اأهم  ومن 

ارتداوؤه  للعيان،  ظاهرة  وتبدو  الع�سكري 

يعتر  والذي  عاملًيا،  املعروف  املوّحد  للزي 

اجلي�س  لقوة  احليوية  املقومات  اأح��د 

الإح�سا�س  اإىل  يدفع  اإن��ه  اإذ  وفعاليته، 

منظمة  موؤ�س�سة  اإىل  لالنتماء  بالفخر 

الآخرين  حلماية  فعال  ب�سكل  تعمل 

ومنحهم الأمن والأمان.

ا�ستعرا�س  اأ�سكال  من  �سكل  وه��و 

والن�سباط،  ال�سلطة  اإىل  يرمز  ال��ق��وة، 

تقوم  هوية  خلق  يف  ي�ساعد  اأن��ه  كما 

النتماء  روح  وتعزيز  املظهر  متاثل  على 

للجماعة.

املراجع:

املوّحد  الع�سكري  الزي  فانر،  طوين   -

لل�سليب  الدولية  املجلة  احلرب،  وقانون 

املوقع:  الكرتونية،  ن�سخة  الأح��م��ر، 

www.icrc.org/ar/international-
review، تاريخ الدخول: 5-19- 2016.

- �سامي ريحانا، املجتمعات الع�سكرية 

عر التاريخ، دار احلداثة، بريوت.

- ح�سن ر�سيق، الهوية الناعمة والهوية 

مركز  جملة  يف  ن�سر  مقال  اخل�سنة، 

بر�سلونة  يف  والتوثيق  الدولية  الدرا�سات 

 74-73 ع��دده��ا  يف   cidob )ا�سبانيا( 

http://insaniyat. :ل�سنة 2006، املوقع

revues.org، الدخول: 21- 5- 2016.
- �سامي ريحانا، تاريخ اجلي�س اللبناين 

امل�سرق  وق���وات  ال�سرق  )ف��رق��ة  املعا�سر 

الفل�سفة،  دار   ،)1926  -1916 امل�ساعدة 

بريوت، 1990، �س71.

اجل��ي�����س  يف  ال��ت��وج��ي��ه  م��دي��ري��ة   -

اللبناين/ اجلزء  اللبناين، تاريخ اجلي�س 

الأول)1920- 1945(، 2009، �س 157.

بحث  اإىل  بال�ستناد  الن�ش  هذا  اإعداد  مّت   •
اأعّده �سباط من موقع مرجعيون ومّت عر�سه 

للعام  امل��ق��ّررة  الع�سكرية  البحوث  �سمن 

احلال�ي.





اإعداد:

تريزمن�صور

رميا �صليم �صوميط 

با�صكال معو�ض بو مارون

�إحتفاالت 

�الأول من �آب
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على امتداد الوطن 

اللبنانيون 

يحتفلون بجي�شهم:

�صلوات، ومو�صيقى... 

وفي�ض من احلّب

بعيده  االحتفاالت  كانت  الوطن  امتداد  وعلى  ت�صحياته،  واالأيام  الوطن  امتداد  على 

حمبتهم  عظيم  عن  له  وعّبوا  �صكًرا،  جلي�صهم  قالوا  اللبنانيون  اآب.  من  االأول  يف 

وتقديرهم، مببادرات ون�صاطات متنّوعة.

املناطق  خمتلف  �صهدتها  التي  االحتفاالت  من  عّينة  اإىل  �صريعة  نظرة  يلي  ما  يف 

اللبنانية يف منا�صبة عيد اجلي�ض.

قدا�ض يف �صدرا

»حركة  اأقامت 

ال�شباب«  ل��ب��ن��ان 

��ا يف  ��ا اإل��ه��يًّ ق��ّدا���شً

ك��ن��ي�����ش��ة ال��ن��ب��ي 

ال��ي��ا���س ال��غ��ي��ور-

����ش���درا، اح��ت��ف��ااًل 

ب��ع��ي��د اجل��ي�����س، 

الأرواح  ووف���������اًء 

�شة  املوؤ�شّ ���ش��ه��داء 

ال���ع�������ش���ك���رّي���ة. 

القدا�س  يف  �شارك 

العميد عطّيه حّنا 

الدفاع  وزير  ممّثًل 

ال��وط��ن��ي وال��ع��م��اد 

وقام  اجلي�س،  قائد 

يف ختامه بو�شع اإكليٍل من الزهر على ن�شب �شهداء اجلي�س.



جونيه 

كبرًيا  احتفااًل  جونيه  بلدية  نّظمت 

الهارمونية  االأورك�شرتا  فيه  �شاركت 

االأم��ن  ق��وى  ملو�شيقى  التابعة  الوطنية 

الداخلي، يف ح�شور العميد عدنان �شعيد 

البلدية  ورئي�س  اجلي�س،  قائد  ممثًل 

�شيا�شية  و�شخ�شيات  حبي�س،  ج��وان 

وع�شكرية ودينية واإعلمية وح�شد من 

اأهايل املنطقة.

اجلي�س  فحّيا  حبي�س  حت��ّدث  بداية 

ثم  عيده،  يف  البطل  اللبناين 

�شعيد  عدنان  العميد  �شكر 

اللفتة  على  البلدي  املجل�س 

الكرمية بتكرمي اجلي�س.

م��راد،  زي��اد  العقيد  وبقيادة 

االأمن  قوى  اأورك�شرتا  عزفت 

الوطنية  االأغ����اين  ال��داخ��ل��ي 

املنفرد  االأداء  يف  ي��راف��ق��ه��ا 

و���ش��لم جحا.  ك���ارول ع��ون 

بحلمك  »عم  ومن 

لبنان«  ي��ا  حلم  ي��ا 

مع  راح  »ب��ي��ي  اإىل 

و»لبنان  الع�شكر« 

�شما«  ق��ط��ع��ة  ي���ا 

و»ب���ي���ق���ول���و زغ��ري 

و»بتتلج  ب��ل��دي« 

يا  و»ت�شلم  الدين«، 

لبنان«،  ع�شكر 

عا�س احل�شور اأجواء 

رائعة.

واألقى العقيد مراد 

فيها  اأكّد  كلمة  اخلتام  يف 

قوى  مو�شيقى  م�شاركة  اأن 

االحتفال،  يف  الداخلي  االأمن 

ت��ن��درج يف اإط����ار ال��رغ��ب��ة يف 

ودرعه  الوطن  حماة  تكرمي 

واأه��دى  عيدهم،  يف  احل�شني 

اجلي�س  �شهداء  اإىل  االحتفال 

وقوى االأمن الداخلي.

�إحتفاالت 

�الأول من �آب
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اأم�صية مو�صيقية يف ال�صاتيليتي

يف جمّمع ال�شاتيليتي – فيطرون اأقيمت 

مو�شيقى  اأحيتها  مو�شيقية  اأم�شية 

اجلي�س يف ح�شور العميد الركن البحري 

اجلي�س  قائد  ممّثًل  واكيم  جوزيف 

الهيئة  ورئي�س  قهوجي،  ج��ان  العماد 

ال�شاتيليتي  مالكي  لتجّمع  العليا 

العميد الركن املتقاعد مي�شال احلّروق، 

وروؤ�شاء بلديات وفاعليات املجّمع.

بداية مّت رفع العلم، ثم عزفت الفرقة 

بعدها  رّحب  اللبناين،  الوطني  الن�شيد 

العميد احلّروق باحل�شور موّجًها للجي�س 

جهته  ومن  التمنيات.  اأطيب  عيده  يف 

واكيم  البحري  الركن  العميد  حّيا 

الوطنية  املبادرة  اإدارة املجّمع »على هذه 

وعلى تكرمي اجلي�س يف عيده،  الرائعة 

بلغة املو�شيقى التي يفهمها اجلميع...« 

واأ�شاف: »نعاهدكم يف هذا اللقاء العامر 

بالروح الوطنية، اأن نبقى واإّياكم مًعا يف 

ال�شّراء وال�شّراء، واأن تبقى اأ�شابعنا م�شدودة 

على الزناد، دفاًعا عن اأهلنا وعن كل 

�شرٍب من ترابنا الغايل«.

من  باقة  اجلي�س  مو�شيقى  عزفت  ثم 

األهبت  واالأجنبية  الوطنية  االأحل���ان 

حما�شة احل�شور الذي �شفق طويًل للفرقة. 

تبادل  اأقيم حفل كوكتيل  ويف اخلتام 

خلله اجلميع نخب اجلي�س والوطن.
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رحلة يف حممية كفرذبيان

واأرزة با�صم العماد قهوجي 

عيون  ك��ف��رذب��ي��ان-  خم��ت��ار  ن��ّظ��م 

زغيب  بول�س  �شربل  ال�شيد  ال�شيمان 

حممية  اإىل  �شياحية   - تنموية  رحلة 

امليدان – �شاحة الورد يف البلدة. �شارك يف 

الرحلة العميد علي عوا�شة ممثًل قائد 

ب�شام  الدكتور  البلدية  ورئي�س  اجلي�س، 

ال�شيا�شية  الفعاليات  من  وعدد  �شلمة، 

واالجتماعية والع�شكرية.

يف  اجلي�س  دور  الكلمات على  �شّددت 

االأمن والتنمية، وال �شّيما يف جمال اإزالة 

هذه  تنظيف  �شرورة  اإىل  داعية  االألغام، 

املنطقة ال�شياحية بامتياز من االأج�شام 

الغريبة. 

مو�شيقى  ق��ّدم��ت  الكلمات،  وب��ع��د 

ال�شاعر  واألقى  وطنية،  معزوفات  اجلي�س 

وح��ي  م��ن  ق�شيدتني  بطي�س  ق��زح��ي��ا 

�شجرة  عوا�شة  العميد  زرع  ثّم  املنا�شبة. 

اإ�شم  عليها  اأطلق  املحمية  داخ��ل  اأرز 

قائد اجلي�س العماد جان قهوجي و�شرب 

جال  بعدها  املنا�شبة.  نخب  اجلميع 

احل�شور يف املحمية حيث مّت و�شع �شارات 

حمّذرة من خطر االألغام.

زحلة 

اأندية  يف   351 املنطقة  حاكم  نّظم 

احتفااًل  الفحل  وليد  ال�شيد  الليونز 

زحلة،  يف  البلدي  ال��ب��ارك  يف  حا�شًدا 

بلديات  روؤ�شاء  من  كبري  عدد  ح�شره 

املنطقة وخماتريها وفعالياتها.

مو�شيقى  من  فرقة  االحتفال  اأحيت 

اجلي�س عزفت االأنا�شيد الوطنية، كما 

اأجمل  امل��ط��رب ط��وين ك��ي��وان  غ��ّن��ى 

اأغانيه الوطنية، و�شط اأجواء من البهجة 

والفرحة التي غمرت احلا�شرين.



املغاوير،  اأ�شدقاء  الوطن- جمموعة  اأ�شود  بها جمعّية  قامت  التي  بالدم  الترّبع  وبالدم« عنوان حملة  بالروح  وطن  يا  »حّدك 

مل�شلحة الطبابة الع�شكرية- بنك الدم، يف منا�شبة عيد اجلي�س وذلك يف �شاحة ثكنة يو�شف الطرابل�شي- بدارو، ومب�شاركة 

ال�شيديل  للعميد  واآخر  قائد اجلي�س،  العماد  ملمّثل  درع تكرميي  تقدمي  تخّلل احلملة   .Donner Sang Compter جمعّية 

�شعادة اخلوري �شابا، كما مّت ت�شليم �شهادات �شكر للمترّبعني.

مل�شلحة  بالدم  ترّبع  اللبناين حملة  االأحمر  ال�شليب  بالتعاون مع  اجلديدة  م�شت�شفى مظلوم-  اإدارة  نّظمت  نف�شه،  االإطار  يف 

املوؤ�ش�شة الع�شكرّية، وذلك على الكورني�س البحري ملدينة طرابل�س عند مدخل جزيرة عبد الوهاب.

طرابل�ض

برعاية قائد اجلي�س العماد 

رابطة  كّرمت  ن�شور،  نعيم  بالعميد  ممثًل  قهوجي  جان 

�شاحة  �شهداء  ال�شمال،  اللبنانية-  امل�شّلحة  القوى  قدامى 

و�شهيل  رع��د،  يحيى  املتقاعدين  االألوية  وال�شباط  ال�شرف، 

االحتفال  اأقيم  وق��د  عيد.  و�شعيد  مرعب  وعدنان  خ��وري، 

عن  ممثلون  وح�شره  طرابل�س،  يف  الثقافية  الرابطة  مقّر  يف 

واقت�شادية  ودبلوما�شية  �شيا�شية  وهيئات  ع�شكرية  قيادات 

بلديات  روؤ�شاء  اإىل  اإ�شافة  واإعلمية  ودينية  واجتماعية، 

وخماتري...

اأحيا االحتفال كورال الفيحاء وفرقة من مو�شيقى اجلي�س، 

و�شارك الفنان غ�شان خليل مبجموعة من االأغاين الوطنية، 

نخ��ب  اجلمي��ع  �ش��رب  ث��م  للمكّرمني  دروع  وق��ّدم��ت 

املنا�شب��ة.

�إحتفاالت 

�الأول من �آب

العدد 182375/374

»حّدك يا وطن بالروح وبالدم«
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»الغ�صب 

االأجمل«

�شب��ة  مبنا

ع��������ي��������د 

للثقافة  الت�شكيلي  الفن  حمرتف  »جمعية  اأهدت  اجلي�س، 

والفنون« يف را�شيا الوادي اجلي�س اللبناين ُمل�شقني من ت�شميم 

رئي�س  ووّج��ه  االأجمل«.  ب  »الَغ�شَ بعنوان  دالل  رواد  املهند�س 

قائًدا  اجلي�س  لقيادة  القلبية  التهاين  دالل  �شوقي  اجلمعية 

و�شباًطا واأفراًدا �شائًل الله اأن ي�شون جي�شنا البا�شل امُلدافع عن 

�شرف لبنان.

اجلمعية اللبنانية لالإ�صالح والتاأهيل كّرمت عائالت 

ال�صمال ال�صهداء يف  الع�صكريني 

بالعميد  ممثًل  قهوجي  جان  العماد  اجلي�س  قائد  برعاية 

للإ�شلح  اللبنانية  اجلمعية  كّرمت  ال�شيد،  وليد  الركن 

والتاأهيل عائلت الع�شكريني ال�شهداء يف ال�شمال، باحتفال 

االحتفال  ح�شر  طرابل�س.   – املهند�شني  نقابة  مقّر  يف  اأقيم 

الداخلي  االأم��ن  قوى  عام  مدير  ممثًل  متى  جنيب  العقيد 

فاطمة  ال�شيدة  اجلمعية  ورئي�شة  ب�شبو�س،  ابراهيم  اللواء 

والنقابية  والق�شائية  ال�شيا�شية  الهيئات  عن  وممثلون  بدرا 

وعائ��لت  االأهلي��ة  اجلمعيات  اإىل  اإ�شافة  املنطقة،  يف 

ال�شه��داء... 

باملنا�شبة  ال�شيد كلمة  الركن  العميد  القائد  واألقى ممثل 

اعترب فيها اأن املوت يف �شبيل الوطن يف قامو�س ال�شهداء حياة 

الطماأنينة  حيث  واخللود،  املجد  عامل  اإىل  وانطلقة  جديدة، 

وال�شكينة والراحة االأبدّية.

واإذ اأ�شار اإىل الت�شحيات التي بذلها اأبناء ال�شمال على مذبح 

املتجّذرة  الوطنية  بالروح  نّوه  وا�شتقلله،  و�شيادته  لبنان  وحدة 

يف كّل بلدة وقرية ومنزل من ربوع هذه املنطقة، والتي طاملا 

للدفاع  اجلي�س،  راية  حتت  للن�شواء  �شبابها  بخرية  دفعت 

عن تراب الوطن. 

وبا�شم قائد اجلي�س العماد جان قهوجي، توّجه بالتهنئة اإىل 

للإ�شلح  اخلريّية  اللبنانية  اجلمعية  اإىل  وبال�شكر  احل�شور، 

والتاأهيل، حمّيًيا اأرواح ال�شهداء االأبطال وعائلتهم.

كلمتها  يف  توّجهت  بدرا  فاطمة  ال�شيدة  اجلمعية  رئي�شة 

التهنئة  وقّدمت  ت�شحياتهن،  مثمنًة  ال�شهداء  اأمهات  اإىل 

للجي�س يف عيده. 

ال�شيدة  جوهر  ب�شام  املعاون  ال�شهيد  زوجة  األقت  كذلك، 

وقالت،  ال�شهداء،  الع�شكريني  اأمهات  الرفاعي كلمة  مرمي 

الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  نكّرم  االأبطال،  ال�شهداء  نكّرم  عندما 

دمائهم  على  اأمينة  ووع��ده��ا،  عهدها  على  ت�شتمّر  التي 

الذكية، وفّية لق�شم الدفاع عن لبنان.  

ك��ورال  غناًء،  فيها  �شارك  فنية  فقرة  االحتفال  تخلل 

وعزًفا،  �شرغام،  �شدن  والطفلة  اأرناوؤط  نورا  والفنانة  الفيحاء 

فرقة من مو�شيقى اجلي�س.

ب�صكنتا

ب�شكنتا  بلدية  اأح��ي��ت 

احتفال  يف  اجلي�س  عيد 

العامة،  �شاحتها  يف  اأقيم 

اأبناء وفاعليات  �شارك فيه 

خلله  واأل��ق��ي��ت  ال��ب��ل��دة، 

كلمات من وحي املنا�شبة.

اأما رئي�س بلدية ب�شكنتا 

ف��راأى  ك��رم  اليا�س  ال�شيد 

و�شلم  اأننا »نحيا بكرامة 

املوؤ�ش�شات  بف�شل  وب��اأم��ان 

االأمنية وعلى راأ�شها اجلي�س 

اإىل �شرورة  اللبناين«، داعًيا 

دعم املوؤ�ش��شة الع�شكرية.

اإبل ال�صقي

بدورها نّظمت بلدية اإبل ال�شقي يف عيد اجلي�س م�شريًة حا�شدة �شارك فيها اأهايل البلدة 

التابعة للكتيبة  املو�شيقية  الفرقة  اأمامهم  و�شارت  �شتني مرًتا،  الذين حملوا علًما بطول 

رئي�س  واألقى  وعنا�شره.  املركز  �شباط  ملعايدة  البلدة،  يف  اجلي�س  مركز  اإىل  و�شواًل  الهندية 

البلدية �شميح البقاعي كلمة حّيا فيها اجلي�س الذي يبذل دمه حفاًظا على كرامة لبنان. 

القليعة

واأقامت احتفااًل  اللبناين يف عيده،  القليعة اجلي�س  بلدية  القدي�شني« كّرمت  يف »حديقة 

اليونيفل  يف  ال�شرقي  القطاع  وقائد  عون،  جوزف  الركن  العميد  التا�شع  اللواء  قائد  ح�شره 

اجلرنال الفريدو دي اأغوادو، وقائد الكتيبة االإ�شبانية املقدم خو�شيه ميغيل رومريو، ورئي�س بلدية 

القليعة يو�شف حفيظ اخلوري، وروؤ�شاء بلديات وخماتري وفعاليات دينية واجتماعية واأمنية.

وبعد رفع العامل اللبناين على وقع عزف فرقة من مو�شيقى اجلي�س والوقوف دقيقة �شمت عن 

اأرواح ال�شهداء، األقيت كلمات �شّددت على اأن اجلي�س اللبناين هو عّزة لبنان وكرامته...



اللبناين«.

بلدية  ا�شتقبلت  عينه،  االإط���ار  ويف 

اأبناء  من  طفًل  خم�شني  اإهدن  زغرتا- 

يف  نزهة  يوم  لتم�شية  اجلي�س،  �شهداء 

ربوع اإهدن.

تكرمي الع�صكريني يف بزبينا

حفل  عكار  بزبينا-  بلدة  يف  اأقيم 

اللبناين  اجلي�س  لع�شكريي  تكرميي 

الذي  احلفل  ح�شر  البلدة.  اأب��ن��اء  من 

الركن  العقيد  البلدية،  مبنى  يف  اأقيم 

ف���ادي خّم���ول ق��ائ��د م��در���ش��ة ال��ق��ّوات 

العماد  اجلي�س  قائد  ممّثًل  اخلا�شة 

ال�شمال  حمافظ  وممّثل  قهوجي،  جان 

البلدية  ورئي�س  احل�شن،  و�شام  املحامي 

اأه��ايل  وع��دد كبري من  ط��ارق خ��ّب��ازه 

البلدة. 

بداأ االحتفال بو�شع اإكليل من الزهر 

�شاحة  و�شط  اجلي�س  �شهداء  ن�شب  على 

احل�شن  املحامي  حتّدث  بعدها  البلدة، 

ولقائده  للجي�س  التهاين  اأح��ّر  مقدًما 

هونني

اخلريية،  هونني  جمعية  من  بدعوة 

اأقيم احتفال حا�شد يف خراج بلدة هونني 

اجلي�س،  عيد  منا�شبة  يف  احل��دودي��ة، 

واألقيت خلله  البلدة،  اأبناء  فيه  �شارك 

كلمات من وحي املنا�شبة.

الفخار را�صيا 

احتفااًل  الفخار،  را�شيا  بلدة  اأحيت 

النائب  اجلي�س، ح�شره:  حا�شًدا يف عيد 

قا�شم ها�شم، قائد اللواء التا�شع العميد 

ايغنا�شيو  الرائد  عون،  جوزيف  الركن 

االإ�شبانية  الكتيبة  عن  غونزالي�س 

عن  ممثل  اليونيفيل،  اإطار  يف  العاملة 

الكتيبة الهندية، ورئي�س البلدية �شليم 

بلديات  روؤ�شاء  وعدد كبري من  يو�شف، 

املنطقة وخماتريها وفاعلياتها.

ال�شاهر  اجلي�س  الكلمات  ه��ّن��اأت 

بعيده،  وامل��واط��ن��ني  ال��وط��ن  اأم��ن  على 

كما عزفت فرقة من مو�شيقى اجلي�س 

الوطنية.  االأنا�شيد 

منا�شبة  يف  تزّينت  البلدة  اأن  يذكر 

عيد اجلي�س وارتدت �شاحاتها و�شوارعها 

اأبهى احللل.

يوم ترفيهي يف قيادة القطاع الغربي 

قوات  يف  الغربي  القطاع  قيادة  دعت 

عائلت  لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم 

الع�شكريني يف اجلي�س �شمن القطاع، 

واأنا�شيد  األعاب  ترفيهيي تخّلّله  يوم  اإىل 

وطنية وتقدمي هدايا... وذلك يف ح�شور 

رئي�س ق�شم التعاون الع�شكري – املدين 

يف القطاع العقيد الركن األبري �شبي��ب.

زغرتا

ب���دوره���ا اح��ت��ف��ل��ت ب��ل��دي��ة زغ��رت��ا- 

ُرفع  اإذ  طريقتها،  على  بالعيد  اإه��دن، 

�إحتفاالت 

�الأول من �آب

العدد 184375/374

اللبناين  العلم 

)ب��ط��ول 14م���رًتا 

اأمتار(  وبعر�س7 

�شجرة  مب��ح��ازاة 

يف  وذل����ك  اأرز، 

لواء  قائد  ح�شور 

العا�شر  امل�����ش��اة 

الركن  العميد 

ع����وين ج��ع��ف��ر، 

عن  ومم��ث��ل��ني 

اجل���م���ع���ي���ات 

االأهلّية.

وت���������وّج���������ه 

امل�������ش���ارك���ون 

ن����ه����اي����ة  يف 

نحو  االح��ت��ف��ال 

املحّلة  يف  غابة 

عليها  اأط��ل��ق 

اإ����ش���م »غ��اب��ة 

اجلي�س  �شهداء 

وال�شبعني،  الواحد  عيدهم  يف  وعنا�شره 

الع�شكريني  البلدية  رئي�س  هّناأ  فيما 

الوطنية  املوؤ�ش�شة  ل��ه��ذه  بانتمائهم 

اجلامعة. 

هدايا  تقدمي  جرى  الكلمات،  وبعد 

اأه��ايل  من  بهم  للمحتفى  تذكارية 

الأه��ايل  دروع  ق��ّدم��ت  حيث  ال��ب��ل��دة، 

رمزية  هدايا  ُق��ّدم��ت  فيما  ال�شهداء، 

يف  والع�شكريني  وال��رت��ب��اء  لل�شباط 

يف  واأقيم  واملتقاعدين.  الفعلية  اخلدمة 

اخلتام حفل ع�شاء تبادل خلله احل�شور 

نخب الوطن واجلي�س.

حواجز حمبة

نّظمت جمعية »اأن�شار الوطن« حواجز 

يف  التل  و�شاحة  امليناء  مدينة  يف  حمبة 

ويف  )عكار(،  والعبدة  وببنني  طرابل�س 

وال�شك�شكية  وجونيه،  جبيل  اأ�شواق 

اجلمعية  نا�شطو  ووّزع  اجل��ن��وب.  يف 

على  اجلي�س  واأعلم  اللبنانية  االأعلم 

املارة وال�شيارات.

�صهرة يف املجّمع 

الع�صكري - جونيه 

ن���ّظ���م امل��ج��ّم��ع 

الع�شكري- جونيه 

عيد  ع�شية  حفًل 

اجل���ي�������س ح�����ش��ره 

العميد  رئي�شه  اإىل 

ال���رك���ن ال��ط��ي��ار 

���ش��ع��د،  غ����ول  دي 

ال�شباط  ع��ائ��لت 

الفعلية  اخلدمة  يف 

ال�شباط  وع��ائ��لت 

امل����ت����ق����اع����دي����ن 

املدنيني.  امل�شرتكني  اإىل  اإ�شافة  املجّمع،  يف  امل�شرتكني 

واألعاب على  ورق�س،  واأنا�شيد وطنية  تخّلل احلفل عزف 

املتنّوعة  وامل�شروبات  امل��اأك��والت  وق��ّدم��ت  ال�شاطىء. 

للح�شور جماًنا.







اإعداد:

ليال �صقر الفحل

حفالت

�الأول من �آب
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احلفالت الفنية 

اإحياًء لعيد اجلي�ش

ف�صحة فرح يف زمن التعب

لرتف  العيد  زمن  يت�صع  ال  واالأزمات،  الع�صيبة  الظروف  يف 

اجلي�ض،  عيد  العيد  كان  اإذا  ا  خ�صو�صً واالحتفاالت،  الراحة 

واملحتفلون رجال هذا اجلي�ض.

معظم  اأم�صى  خلت،  التي  ال�صنوات  يف  وكما  ال�صنة،  هذه 

الع�صكريني يوم عيدهم بني اخلنادق واملراكز و�صاحات الواجب 

املتعددة.

مع ذلك، كان ال بد من جرعة فرح تخفف ق�صوة التعب 

املتوا�صل. هذه اجلرعة توافر ق�صم منها يف احلفالت الفنية 

ن�صاطات  تكّفلت  بينما  النوادي،  يف  اجلي�ض  قيادة  نّظمتها  التي 

جنوم اأخرى بتوفري املزيد.

و�صالالت بهجة

مع غ�شان �شليبا وعا�شي 

احللين وجنوى كرم وجمموعة 

من الفنانني، تلّون عيد اجلي�س 

ب�شلالت من البهجة تنقلت من ناٍد اإىل 

اآخر وغمرت ال�شاهرين.

يف املجمع الع�شكري حّل عا�شي 

احللين فاأ�شعل االأجواء، بينما اأ�شفى 

وجود �شيلفيا قبلن مزيًدا من االألق 

على ال�شهرة.



حفالت

�الأول من �آب

العدد 188375/374

يف جونية، تناوب غ�شان �شليبا ون�شرين ب�شعلين على 

توزيع باقات احلب والوفاء للجي�س يف نادي ال�شباط.
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يف الريزة �شحرت جنوى كرم ال�شاهرين يف نادي ال�شباط 

عبد  الأحمد  كانت  وك��ذل��ك،  وبطّلتها.  بغنائها 

احلميد و�شلة جميلة.



حفالت

�الأول من �آب

العدد 190375/374

الع�شكري  النادي  يف 

امل����رك����زي- ب����ريوت، 

تاألقت نان�شي ن�شرالله، 

مع  ال�شاهرون  وتفاعل 

هادي خليل، فكانت �شهرة رائعة.

ال���رت���ب���اء  ن��������ادي  يف 

الفيا�شية،  امل���رك���زي- 

وعقدوا  ال�شاهرون  رق�س 

وكان  الدبكة،  حلقات 

جنما ال�شهرة ربيع االأ�شمر 

ون�شرين ب�شعلين.

اأج��واء  تنقلت  وهكذا 

ناٍد  بني  والبهجة  الفرح 

ملن  �شكًرا  لتقول  واآخ��ر 

ي��ن��ت��ق��ل��ون م���ن م��رك��ز 

اإىل  مهمة  ومن  اآخ��ر  اإىل 

الذين  هوؤالء  الوطن.  خدمة  يف  ثابتني  ويظّلون  اأخرى، 

والوفاء  الواجب  اأداء  واح��د:  م�شدر  احلقيقي  لفرحهم 

بالتزامهم الوطني.





بفقدان  عائلتنا  �شربت  التي  الفاجعة 

ولدنا طلل بحادث ده�ٍس يف العام 2010.

التدريب  برامج  توفري  بداأنا  قد  كنا 

يف  التمري�س  وط��واق��م  ال��ط��وارئ  الأط��ب��اء 

واخلا�شة على  امل�شت�شفيات احلكومية 

�شرعنا  وقد  اللبنانية،  االأرا�شي  كامل 

اإنقاذية  برامج  تكاليف  بتغطية  ا  اأي�شً

ال�شليب  يف  االإ�شعاف  لطواقم  خا�شة 

الور�شة  هذه  خ�شم  ويف  اللبناين.  االأحمر 

نف�شها  ال��ربام��ج  لتوفري  نعمل  ك��ّن��ا 

للجي�س اللبناين. 

قمنا  ال��ي��وم  حتى   2011 ال��ع��ام  وم��ن��ذ 

ا  و20 ممر�شً وطبيبة،  طبيًبا   28 بتخريج 

الع�شكري،  امل�شت�شفى  من  وممر�شة 

يف  االإ�شعاف  طواقم  نهمل  اأن  دون  من 

لها  نعّد  التي  الع�شكرية  املوؤ�ش�شات 

برناجًما متطّوًرا يحاكي اأوقات املعارك 

واحلروب، ويدّرب امل�شعفني وامل�شعفات يف 

وال�شريع  الفّعال  التدخل  على  اجلي�س 

واملعروف  البليغة  االإ�شابات  ذوي  الإنقاذ 

.TCCC حتت اإ�شم

هذا  على  كثرًيا  نعّول  اإننا  واأ�شافت: 

مبادر�ت

العدد 192375/374

اإعداد:

رميا �صليم �صوميط

 »رودز فور اليف« 

حتتفل بتخريج 

»دورة اجلي�ض اللبناين«

تتعاون جمعّية »رودز فور اليف« مع اجلي�ض 

برامج  خالل  من  �صنوات  عّدة  منذ  اللبناين 

وطواقم  واملمّر�صني  لالأطباء  تتيح  تدريب 

االإ�صعاف، التدّخل ال�صريع والفّعال الإنقاذ ذوي 

االإ�صابات البليغة، وهي تعد مبزيد من التعاون.

حتّية للجي�ض

للجي�س  حتّية  اعتربتها  م��ب��ادرة  يف 

بتخريج  اجلمعّية  احتفلت  عيده،  يف 

»دورة اجلي�س اللبناين« التي ت�شّم اأطباء 

امل�شت�شفى  من  ع�شكريني  وممّر�شني 

ال��ع�����ش��ك��ري امل���رك���زي، ت��اب��ع��وا مع 

امل�شت�شفيات  خمتلف  من  لهم  زم��لء 

يف  تدريبّية  دورة  ة،  واخلا�شّ احلكومّية 

الربناجمني  حول  االأمريكّية  اجلامعة 

ال���ط���وارئ(،  ب��اأط��ب��اء  )خ��ا���س   ATLS
ATCN )خا�س بطواقم التمري�س(.

قا�شم  زينة  ال�شيدة  اجلمعّية  رئي�شة 

املنا�شبة،  يف  »اجل��ي�����س«  اإىل  حت��ّدث��ت 

فقالت: تعاوننا مع اجلي�س اللبناين لي�س 

روؤيتنا  �شلب  يف  كان  بل  امل�شادفة  وليد 

بعد  بداأناها  التي  االإنقاذية  ومهمتنا 
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اللبناين  للجي�س  �شبق  ال��ذي  الربنامج 

 ،2008 العام  منذ  عليه  التدّرب  با�شر  اأن 

معاجلة  على  الي��ف«  فور  »رودز  وتعمل 

ُنّفذ  كونه  فيه  املوجودة  الثغرات  بع�س 

ب�شكل متقّطع ومل ياأخذ بعني االعتبار 

الحًقا،  اأ�شيفت  التي  التقنّية  التطّورات 

الذين  الع�شكريني  مينح  مل  اأنه  كما 

عاملًيا  بها  م��ع��رتف  ���ش��ه��ادات  تابعوه 

الربنامج.  اإىل  م�شافة  قيمة  ت�شّكل 

هذه  معاجلة  خ��لل  م��ن  ن��اأم��ل  ونحن 

الثغرات اأن نوّفر للجي�س اللبناين اأف�شل 

واأكرثها  واأحدثها  االإنقاذية  الربامج 

فعالية، اأ�شوًة باجليو�س الكبرية يف الدول 

املتقدمة. 

حقائب اإنقاذ

مع  الي��ف  ف��ور  رودز  تعاون  يتوقف  مل 

اجلي�س اللبناين عند هذا احلد فح�شب، 

بل تعّداه اإىل ت�شليم القطع الع�شكرية 

املعنّية مبحاربة االإرهاب واملنت�شرة على 

وجنوًبا  بقاًعا  اللبنانية  احلدود  كامل 

عديد  ك��ان  اإن��ق��اذ  حقائب  و���ش��م��ااًل، 

اجلي�س بحاجة ما�شة اإليها الإنقاذ اأبطالنا 

للإ�شابات  هم  تعر�شّ عند  احل��دود  على 

بتعاون  املبادرة  هذه  مّتت  وقد  واجل��روح. 

االإ�شبانية يف بريوت،  ال�شفارة  كبري مع 

اإ�شبانيا،  يف  واخلارجية  الدفاع  ووزارت��ي 

وبالتن�شيق مع امل�شت�شارين الع�شكريني 

يف ال�شفارة اال�شبانية يف بريوت والكتيبة 

اال�شبانية العاملة �شمن قوات اليونيفل 

يف جنوب لبنان. 

اجلي�ض تواأم لبنان

علينا  يهّل  بالقول:  ختمت  اأخ���رًيا، 

عيد اجلي�س هذه ال�شنة ونحن يف خ�شم 

حدب  كل  من  االإره��اب  �شد  معركة 

�شمعنا  الفرتة  و�شوب، وخلل كل هذه 

وقراأنا و�شاهدنا اأخبار ال�شهداء الذي افتدوا 

بحياتهم وطننا لبنان وحموا باأرواحهم 

حدوده ووجوده وعزته وكرامته.

يف هذا العيد ن�شّلي لله عّز وجل لي�شمل 

نتذكر  كما  برحمته،  ال�شهداء  هوؤالء 

واأمهات  اآب��اء  من  عائلتهم  با�شتمرار 

واأبناء وبنات.  وزوجات  و�شقيقات  واأ�شقاء 

اللبناين  اجلي�س  جلرحى  ندعو  كما 

اخلدمة  اإىل  ليعودوا  العاجل  ال�شفاء 

والتفاين من اأجل لبنان.

لبنان،  ت��واأم  لبنان  يف  اجلي�س  ويبقى 

يف  متجّذرة  الع�شكرية  املوؤ�ش�شة  وتبقى 

والدمار  املوت  على  ع�شّية  الوطن  تراب 

والزوال، �شاأنها �شاأن االأرز االأزيل االأبدي. 

منا�شبًة  اأو  فر�شًة  ن��ف��ّوت  ل��ن  ونحن 

نكرب  اأننا  فيه  و�شنوؤكد  اإال  حدًثا  اأو 

خا�س  وب�شكل  الع�شكرية  باملوؤ�ش�شة 

ال��ذي  قهوجي  ج��ان  العماد  بقائدها 

يعمل ب�شمت وتوا�شع و�شط الكثري من 

ال�شجيج ...

بخري  اللبناين  واجل��ي�����س  ع��ام  ك��ل 

ووطننا بخري وم�شتقبلنا بخري.





































ما الذي مينع التعاون مع رو�سيا؟

النظر  بوجهة  الأط��ل�����س��ي  ي���أخ��ذ  مل 

امل��ه��م���ت  اأن  م��ع��ت��ًرا  ال���رك���ي���ة، 

ب�سرّية  تتّم  اأن  يفر�ض  ال�سراتيجّية 

وداف��ع��ت  جن���ح��ه���،  ل�سم�ن  مطبقة 

وا�سنطن بقّوة عن وجهة النظر هذه.

وك�نت و�س�ئل اإعالم تركّية قد نقلت 

اأوغلو  مولود ج�وي�ض  اخل�رجية  وزير  عن 

قوله يف ت�سريح�ت لقن�ة TRT الركّية 

من  ك��ل  م��ع  »�سنتع�ون  مت���وز(:   4(

هذه  يف  ننخرط  اإنن�  »داع�ض«.  يح�رب 

البداية، وقد فتحن� ق�عدة  املعركة منذ 

يريدون  الذين  اأول��ئ��ك  اأم���م  اآجنرليك 

بن�س�ط.  املعركة  ه��ذه  يف  امل�س�ركة 

رو�سي�  التع�ون مع  الذي مينعن� من  فم� 

ا  ب�ل�سيغة نف�سه�؟!. ف� »داع�ض« يعّد عدوًّ

حم�ربته  وعلين�  جلميعن�،  م�سرًك� 

�سوّية«.

انت�سر هذا الت�سريح عر و�س�ئل الإعالم، 

وجوبه  الجتم�عي،  التوا�سل  وو�س�ئل 

– اأطل�سّية راف�سة،  بردود فعل اأمريكّية 

وات�س�لت �س�غطة دفعت بج�وي�ض اأوغلو 

القول خالل اجتم�ع  واإىل  اإىل الراجع، 

مع  نتع�ون  اأن  »ميكنن�  للحكومة: 

»داع�����ض«،  تنظيم  حم���رب��ة  يف  رو�سي� 

ا�ستخدام  عن  �سيًئ�  اأق��ل  مل  ولكنني 

ط�ئرات رو�سّية لق�عدة اآجنرليك؟!«.

هذه  على  الوقت  من  الكثري  مير  مل 

املواقف املت�سّنجة، حتى ح�سلت حم�ولة 

اأردوغ�ن،  الإنقالب الف��سلة �سد الرئي�ض 

الذي  الدور  على  جمدًدا  الأ�سواء  و�سّلطت 

»فورين  جملة  اأن  ذلك  اآجنرليك،  اأدته 

بولي�سي« املقّربة من دوائر �سنع القرار يف 

الولي�ت املتحدة، اأّكدت ب�أن »الط�ئرات 

وح�ولت  الركي،  الرمل�ن  ق�سفت  التي 

ت��زودت  قد  الرئ��سّية،  الط�ئرة  اإ�سق�ط 

ق���ع��دة  يف  تعمل  ط���ئ��رة  ع��ر  ال��وق��ود 

الق�عدة  اإىل  اأ�سند  دوًرا م�  واإن  اآجنرليك. 

الإنقالب،  حم�ولة  انطالق  عند  اجلوّية 

اإىل  الركّية  ب�ل�سلط�ت  دفع  م�  وهذا 

الكهرب�ئي  التي�ر  وقطع  تطويقه�، 

جميع  يف  اجلوي  املج�ل  واإغالق  عنه�، 

يف  الركي  ق�ئده�  واعتق�ل  اأنح�ئه�، 

�سب�ح اليوم الت�يل«.

ال�سالح النووي

ت��ك��ر عندم�  ال��ث��ل��ج  ب����داأت ك���رة 

عن  اأمريكّية  اإع��الم  و�س�ئل  اأع��رب��ت 

النووية  الأ�سلحة  �سالمة  خم�وفه� حي�ل 

�سرّية  خم���زن  يف  امل��وج��ودة  الأمريكّية 

حتت الق�عدة، م�سرية اإىل اأن تركي� مل 

تعد اآمنة مت�ًم� ب�لنظر اإىل ال�سطراب�ت 

حم�ولة  منذ  البالد  يف  الواقعة  ال�سي��سّية 

وبح�سب  اأردوغ����ن.  ب�لرئي�ض  الإط�حة 

اخلراء، ف�إن الولي�ت املتحدة حتتفظ ب� 

50 �سالًح� نووًي� يف ق�عدة اآجنرليك، من 

تعود  التي   B-61 نوع  من  قن�بل  بينه� 

اإىل حقبة احلرب الب�ردة. وق�لت �سبكة 

يف  الو�سع  »ه�س��سة  اإن  اأن«،  اأن  »�سي 

يثري  الإره�����ب،  م��ن  وقربه�  تركي�، 

النووية  الأ�سلحة  �سالمة  ب�س�أن  ت�س�وؤلت 

ونقلت  هن�ك.  املتمركزة  الأمريكية 

العالق�ت  خبري  وال��ك��ر  جو�سوا  ع��ن 

�سًرا  لي�ض  قوله:  الركّية   – الأمريكّية 

اأن القن�بل توجد يف اآجنرليك«.

م�سبطة االتهام

ه�ك�ن  الركي  املخ�برات  »رئي�ض 

مثقف،  �سج�ع،  طموح،  �س�ب  فيدان، 

وعلى درجة ع�لية من الذك�ء والإمل�م«، 

الإعالم  وو�س�ئل  ال�سحف،  تقول  هكذا 

تقّدمه  عندم�  عنه  املوالية  الركّية 

يف  دوره  عن  ب�حلديث  م�سهبة  للق�رىء، 

البداية  منذ  النقالبّية،  املح�ولة  اإحب�ط 

الإعج�ب  من  وبكثري  النه�ية.  حتى 

الركّية:  ال�سح�فة  تقدمه  والنده��ض 

اإن��ه  فتقول،  لت�ستطرد  »ك��ظ���ه��رة«، 

العملي�ت،  غ��رف��ة  راأ����ض  على  ك���ن 

وميلي  توجيه�ته،  الرئي�ض  يزّود  وك�ن 

عليه م� يجب اأن يفعل، وكيف يجب 

اأ�سبحت  عندم�   � خ�سو�سً يت�سّرف،  اأن 

الط�ئرة الرئ��سّية ع�لقة يف اجلو، وهو الذي 

اإىل  للنزول  دعوة اجلم�هري  اأملى عليه، 

ال�س�رع بكث�فة؟!.

املوالية،  الركّية  ال�سحف  واأك��دت 

للولي�ت  اأردوغ���ن  الرئي�ض  اته�م�ت  اأن 

املتحدة ب�لوقوف وراء حم�ولة الإنقالب، مل 

ت�أِت من عبث، ذلك اأن مدير املخ�برات 

ميلك م� يكفي من املعلوم�ت، ولديه 

املو�سوع.  ه��ذاأ  ح��ول  متك�مل  ملف 

تزعج  ثالث  اأولوي�ت  ال�سحف  وح��دّدت 

اأنقرة، والرئي�ض اأردوغ�ن �سخ�سًي�: 

اإليه�  ينظر  التي  اآجنرليك  ق�عدة   -

غربّية   – اأم��ريك��ّي��ة  كم�ستعمرة 

مدججة ب�أحدث اأنواع الأ�سلحة يف قلب 

اأن يكون للحكومة  دون  تركي�، من 

املركزّية اأي »مونة« عليه�.

قرار  الأطل�سي   – الأمريكي  الرف�ض   -

بقلم:

جورج علم
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تقول الرواية الدبلوما�سّية: 

خالل قّمة وار�سو التي �سّمت قادة احللف االأطل�سي، والتي ا�ست�سافتها العا�سمة البولندّية يف 8 

وا�سحة  طريق  خارطة  اعتماد  اأردوغان،  الطّيب  رجب  الرتكي  الرئي�س  اإقرتح  املا�سي،  متوز  و9 

واأ�سار  رو�سيا.  مع  مواجهة  نحو  باالأمور  الدفع  من  بدالاً  والعراق،  �سوريا  يف  االإرهاب  ملكافحة 

�سراحة اإىل التباين اجلّدي يف املواقف ما بني اأنقرة، وكّل من وا�سنطن، واحللف االأطل�سي حول 

قاعدة اآجنرليك، واأغرا�سها، ووجهات ا�ستعمالها، وحجة اأردوغان وا�سحة: »اإنها على االأرا�سي 

مع  قة  من�سّ تكون  اأن  يفرت�س  ن�ساطاتها  جميع  فاإن  وبالتايل  الوطنّية،  لل�سيادة  وتخ�سع  الرتكّية، 

الدولة امل�سيفة«.

اآجنرليك: حتديات الواقع وخيارات امل�ستقبل
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الق�عدة  هذه  مدارج  اأحد  و�سع  الرئي�ض 

ل�سرب  الرو�سي  احلربي  الطريان  بت�سرف 

الإره�ب داخل �سوري�.

مع  التج�وب  املتحدة  الولي�ت  رف�ض   -

ع�زلة  منطقة  قي�م  يف  الرئي�ض  رغبة 

طول  وعلى  ال�سورية،  الأرا���س��ي  داخ��ل 

 45 وبعمق  ال�سورّية،   – الركّية  احلدود 

ال�سوريّي،  الن�زحي  لإي��واء  كيلومًرا، 

واأي�س� عدم التج�وب مع الرغبة يف اإق�مة 

منطقة حظر جوي.

وار�سو  قّمة  من  الركي  الرئي�ض  ع�د 

اأنقرة  اإىل  و�سوله  وفور  غ��سًب�،  الأطل�سّية 

القومي،  الأمن  ملجل�ض  اجتم�ًع�  تراأ�ض 

تنفيذّية   – ا�ست�س�رية  هيئة  اأعلى  وهو 

و�سرورة  رو�سي�،  عن  وحت��ّدث  البالد،  يف 

ولو ك�ن  النفت�ح على مو�سكو، حتى 

لتج�وز   ،� معنويًّ ب�هًظ�  العتذار  ثمن 

والتي ك�نت   ،»24  – »ال�سوخوي  ح�دثة 

بي  العالق�ت  قطع  يف  املب��سر  ال�سبب 

البلدين... وك�ن العتذار؟!...

اغتنم الرئي�ض فالدميري بوتي املن��سبة 

التي وّفره� الإنقالب الف��سل، وك�ن اأول 

ب�لرئي�ض  الت�س�ل  اإىل  يب�در  دولة  رئي�ض 

حقيقة  عن  منه  م�ستف�سًرا  الركي 

�سّد  يف  ينجح  اأن  ومتمنًي�  يجري،  م� 

اأث��ًرا  املب�درة  هذه  تركت  الإنقالبيّي. 

كبرًيا جعلت الرئي�ض اأردوغ�ن واثًق� من 

اخلطوة التي اأقدم عليه� عندم� اعتذر. 

علي  بن  الركي  ال��وزراء  رئي�ض  داف��ع 

يلدرمي اأم�م الرمل�ن، عن اعتذار اأردوغ�ن 

للرو�ض حول اإ�سق�ط »ال�سوخوي«، وو�سف 

الت�سريح�ت ال�س�درة عن بع�ض الأحزاب 

املع�ر�سة ب�»الق�سور«، موؤكًدا اأن »البع�ض 

التمعن  دون  الق�سور  عند  التوقف  يهوى 

ب�لّلب، وم� ميكن اأن جتنيه البالد من 

مك��سب نتيجة هذا النفت�ح«.

املواقف  يف  ب�لتب�ين�ت  يلدرمي  واعرف 

مع الولي�ت املتحدة: »لقد تع�وّن� ب�سدق 

مبنطقة  وط�لبن�  الإره���ب،  ملك�فحة 

ع�زلة لإيواء الن�زحي ال�سوريي، ومل نلق 

حظر  مبنطقة  وط�لبن�  �س�غية،  اآذاًن��� 

جوّي، ومبمرات اآمنة لإي�س�ل امل�س�عدات 

ال��ع���ئ��الت  م���ن  م�����س��ت��ح��ق��ي��ه���  اإىل 

الوعود، فيم�  �سوى  املح��سرة، ومل نح�سد 

مت�ًم�،  مغ�يرة  الأر���ض  على  املم�ر�س�ت 

يلدرمي  يغفل  ومل  انتق�ئّية؟!«.  بل  ل 

الأمريكي  ال��دور  على  اأنقرة  حتفظ�ت 

ال�سم�ل  يف  اإقليم  قي�م  لفكرة  الداعم 

ال�سوري مم�ثل لالإقليم الكرد�ست�ين يف 

�سم�ل العراق، فق�ل: »كّن� نراهن على 

تن�سيق وتع�ون ملح�ربة تلك املجموع�ت 

الإره�بّية، واإذ بن� نف�ج�أ بدعم اأمريكي 

غري م�سبوق لتحقيق م�آربه�... اإن هذه 

ال�سي��سة مثرية للقلق؟!«.

قّمة �سان بطر�سبورغ

على وقع هذه التطورات، عقدت قّمة 

بوتي  الرئي�سي  بي  بطر�سبورغ  �س�ن 

كم�  وحم��سة«،  »ب�سغف  واأردوغ�����ن 

الغربّية.  الدبلوم��سّية  التق�رير  تفيد 

»البلدان يكمالن بع�سهم� اقت�س�دًي�«. 

وتع�ين  الرو�سية،  الوطنّية  العملة  ع�نت 

القت�س�دية  العقوب�ت  نتيجة  الكثري، 

املفرو�سة عليه�  الأوروبّية   – الأمريكّية 

بعد انف�س�ل منطقة القرم عن اأوكراني�، 

ونتيجة تديّن اأ�سع�ر النفط والغ�ز، واأخرًيا 

نتيجة تورطه� املكلف يف �سوري�.

بدوره� خ�سرت تركي� ب�سبب العقوب�ت 

وتراجع  دولر،  ملي�ر   20 نحو  الرو�سّية 

الرو�ض بن�سبة 87 ب�ملئة، يف  ال�سّي�ح  عدد 

الن�سف الأول من الع�م 2016. ك�ن العدد 

بينهم   ،2014 الع�م  يف  رو�سي  مليون   4.4

اأنقرة  منهم  ت�ستفيد  �س�ئح  مليون   3.3

قبل ح�سول القطيعة.

لة الدبلوم��سية اأن قّمة �س�ن  ويف املح�سّ

اجلليد،  ك�سر  يف  جنحت  بطر�سبورغ 

ويف اإع�دة العالق�ت اإىل م� ك�نت عليه 

ب�سورة  ول��و  »ال�سوخوي«،  اإ�سق�ط  قبل 

ا�سطدمت  لكنه�  متمّهلة.  تدريجّية 

عدم  ال�سوري:  امللف  طرح  عند  بع�ئقي 

اآجنرليك  مدّرج�ت  اأحد  و�سع  اإمك�ن 

بعد  الرو�سي  احلربي  ال��ط��ريان  بت�سرف 

الأمريكّيون  اأبداه  الذي  الق�طع  الرف�ض 

وجه�ت  تط�بق  وع��دم  والأطل�سّيون. 

�سوري�.  يف  النظ�م  م�ستقبل  حول  النظر 

ففي حي راأى اأردوغ�ن اأن رحيل الرئي�ض 

على  للحف�ظ  اأ�س��سي  �سرط  الأ�سد  �ر  ب�سّ

ب�أن  بوتي  اأك��د  ال�سوري،  ال��راب  وح��دة 

�سم�نة وحدة الراب ال�سوري، هو النظ�م، 

واأن اإ�سق�طه يعني الفو�سى يف ظّل غي�ب 

البديل املوثوق؟!.

القّمة الثالثّية

قمة  ا�ستبق  قد  الرو�سي  الرئي�ض  ك�ن 

عقدت  ث��الث��ّي��ة  ب���أخ��رى  بطر�سبورغ 

و�سّمته  اأذربيج�ن،  ع��سمة  ب�كو  يف 

روح���ين،  ح�سن  الإي���راين  الرئي�ض  م��ع 

يف  ومّت  علييف،  اإل��ه���م  والأذرب��ي��ج���ين 

�سبق  خّطة  على  التف�هم  القمة  هذه 

اأن بحثه� وزير اخل�رجّية الرو�سي �سريغي 

لف���روف م��ع ن��ظ��ريه الأم��ريك��ي جون 

الق�س�ء على تنظيم  كريي حول �سرورة 

�سوري�.  يف  الن�سرة«  و»جبهة  »داع�ض« 

طهران  تقدم  اأن  اخلطة  هذه  بنود  ومن 

الطريان  ي�ستخدمه�  ع�سكرّية  قواعد 

عن   � عو�سً مهم�ته  يف  الرو�سي  احلربي 

الأطل�سّيون  رف�ض  التي  اآجنرليك  ق�عد 

فتحه� اأم�م الرو�ض.

اأ�س�ست قمة ب�كو الثالثّية لقي�م حمور 

واإي��ران،  وتركي�،  رو�سي�،  قوامه  عري�ض 

اأي�م  الإره�ب. ومل مت�ض  و�سوري� ملواجهة 

وك�لت  تداولت  حتى  انعق�ده�  على 

ق�ذف�ت  ب��ستقرار  تفيد  تق�رير  الأنب�ء 

رو�سّية يف مط�ر همدان الع�سكري، غرب 

الأعلى  املجل�ض  ع�م  اأمي  واأّكد  اإيران، 

�سمخ�ين،  علي  الإي��راين  القومي  لالأمن 

�سحة تلك التق�رير، مو�سًح� اأن اخلطوة 

ال�سراتيجي«  �سي�ق »التع�ون  ج�ءت يف 

بي طهران ومو�سكو. وذكرت وك�لت 

الرو�سّية  الدف�ع  وزارة  عن  نقاًل  الأنب�ء 

»توبولوف  نوع  من  رو�سّية  ق�ذف�ت  اأن 

مط�ر  يف  ا�ستقرت   »34 و»�سوخوي   »22

مواقع  لق�سف  اإي��ران،  غرب  ع�سكري 

الزور،  ودير  اإدلب،  يف  ال�سورية  للمع�ر�سة 
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ت�سريح  يف  �سمخ�ين  لكن  وح��ل��ب«. 

الر�سمّية  الأن��ب���ء  وك���ل��ة  نقلته  ل��ه، 

اإيران  »موافقة  اأكد  »اإيرن�«،  الإيرانّية 

وقواعد  اجل��وي،  جم�له�  ا�ستخدام  على 

على  احل����رب  اإط�����ر  يف  ع�����س��ك��رّي��ة، 

بي  ال�سراتيجي  والتع�ون  الإره����ب، 

طهران ومو�سكو«، يف اإ�س�رة اإىل »الإتف�ق 

اإيران  بي  اأبرم  الذي  والع�سكري  الأمني 

ورو�سي� يف ك�نون الث�ين امل��سي«.

عن  تف��سيل  �سمخ�ين  يك�سف  مل 

ا�ستقرار  اإىل  اأدى  ال��ذي  التع�ون  اتف�ق 

يف  متطورة  رو�سّية  ع�سكرية  ط�ئرات 

قواعد ت�بعة للجي�ض الإيراين. 

من  الع�سكري  همدان  مط�ر  يعتر 

الإيرانية غرب  الع�سكرّية  القواعد  اأهم 

»اإف  مق�تالت  »وك��ر«  ويعتر  البالد، 

 700 نحو  يبعد  وه��و   ،»29 و»ميغ   ،»16

كيلومر عن املن�طق ال�سرقّية ال�سورّية، 

عدد  تنفيذ  يف  ا�ستخدامه  و�سي�س�عد 

م�  وفق  الرو�سّية،  الطلع�ت  من  اأك��ر 

ذكرت وك�لة »ت�سنيم« الإيرانّية.

الرئي�ض  حجز  ال��ت��ح��ّول،  ه��ذا  اأم����م 

احللف  يف  له  متقدًم�  موقًع�  اأردوغ����ن 

اجلديد، ذلك اأن الرئي�ض بوتي مل يبخل 

يف  ا�ستقبله  عندم�  ب�ملعلوم�ت  عليه 

حول  بطر�سبورغ،  يف  ق�سطنطي  ق�سر 

قي�م  ملنع  يوؤديه  اأن  ميكن  الذي  ال��دور 

وفور  املنطقة.  يف  م�ستقّلة  كردية  دولة 

عودته اإىل اأنقرة، زاره رئي�ض الدبلوم��سّية 

لتن�سيق  ظريف،  جواد  حممد  الإيرانية 

اخلطوات بو�سوح و�سف�فية.

التحول يف »املوقف الأردوغ�ين« وا�سح، اإذ 

اأكد رئي�ض وزرائه بن علي يلدرمي، بعيد 

الإعالن عن و�سول الطريان ال�سراتيجي 

الرو�سي اإىل الأرا�سي الإيرانّية، »اأن تركي� 

واإيران يعرف�ن جيًدا كيف ميكن حّل 

م�سكالت املنطقة«. واأ�س�ف يف كلمة 

له اأم�م اجتم�ع الكتلة الرمل�نية حلزب 

العدالة والتنمية احل�كم، »كم� قمن� 

ورو�سي�،  اإ�سرائيل  مع  عالق�تن�  بتطبيع 

وت�بع:  �سوري�«.  مع  عالق�تن�  �سنّطبع 

�سرط�ن،  هن�ك  ذلك؟.  �سيتم  »كيف 

الأول احلف�ظ على وحدة الأرا�سي ال�سورية 

والركّية. والث�ين، هو اأن �سوري� اجلديدة 

�سيعي�ض  واإمن�  دولة ط�ئفّية،  لن تكون 

واأك����راد،  ع���رب،  م��ن  اجلميع  فيه� 

اأّي�  اأن  والالفت  تفرقة«...  بال  وغريهم 

الرئي�ض  اإىل رحيل  ي�سر  ال�سرطي مل  من 

�ر الأ�سد؟!. ب�سّ

الثمن املقنع

اأك��ّد  عندم�  �سًرا  يلدرمي  يكتم  مل 

مع  حت���ل��ف  يف  ت��رك��ي���  ان���خ���راط  اأن 

اإىل  يعود  وال�سوريي،  والإيرانيي  الرو�ض 

دولة  قي�م  عدم  يف  م�سلحة  للجميع  اأن 

كردّية يف املنطقة. وهذه النقطة حتديًدا 

الأمريكيّي،  مع  خ��الف  مو�سع  هي 

على  كردية  دولة  اإق�مة  »يريدون  وق�ل: 

حدودن� لعزلن� عن الع�مل العربي وال�سرق 

اأرا����ض يف  اقتط�ع  ي��ري��دون  الأو���س��ط... 

»من  �س�خًرا  وم�سى  تركي�«.  جنوب 

�سيعطي الأر�ض؟!«.

جبهات باجلملة

 يف املح�سلة، لقد جنح اأردوغ�ن يف قمع 

انقالًب�  يدير  زال  م�  لكنه  الإنقالب. 

كثرية  جبه�ت  فتح  وق��د   ،� مع�ك�سً

الإدارة،  مع  اجلي�ض،  مع  ال��داخ��ل،  يف 

والق�س�ء، والإعالم، مع اأحزاب املع�ر�سة، 

زالت  م�  والأب��واب  العلم�نّية،  والتّي�رات 

م�سّرعة على كل الحتم�لت.

رفع  فقد  اخل�رجي،  ال�سعيد  على  اأم�   

�سقف التوتر يف عالق�ت اأنقرة مع الغرب 

ويعود  الف��سلة.  الإنقالب  حم�ولة  بعد 

الغرب  اأظهره  ال��ذي  القلق  اإىل  ال�سبب 

اأكرث  الإن��ق��الب  بعد  م�  حملة  حي�ل 

من القلق جت�ه وق�ئع الإنقالب الدامي. 

رغبة  الأردوغ����ين«  »الغ�سب  ويعك�ض 

تركّية اإ�سراتيجّية تهدف اإىل التخل�ض 

وقيوده  الأطل�سي،  احللف  اأع��ب���ء  من 

م�سوؤولي  لكن  اأنقرة.  على  املفرو�سة 

اأتراك اأكدوا اأن زي�رة اأردوغ�ن اإىل رو�سي� 

»الن�تو«،  يف  الع�سو  تركي�  اأن  تعني  ل 

الأوروب��ي،  الحت���د  لع�سوية  تطمح  والتي 

اأن املتحدثة  اإّل  اإىل الغرب.  تدير ظهره� 

اأكدت  الأمل�نية،  اخل�رجّية  وزارة  ب�إ�سم 

»اأن حت�سن العالق�ت بي تركي� ورو�سي� 

�سم�ل  حلف  يف  اأنقرة  دور  على  �سيوؤثر 

الأطل�سي«.

اأردوغ�ن جبهة جديدة   كذلك، فتح 

التف�ق  بعنف  انتقد  عندم�  الغرب  مع 

مع الحت�د الأوروبي حول الن�زحي، وق�ل 

»لوموند«  �سحيفة  اإىل  ت�سريح�ت  يف 

الحت���د  ي�ستجب  مل  »اإذا  الفرن�سّية: 

مواطنين�  اإعف�ء  تركي�  لطلب  الأوروبي 

يتم  فلن  اأوروب����،  دخ��ول  ت�أ�سريات  من 

م�سرًيا  الالجئي«،  اتف�قية  ا�ستكم�ل 

اإىل اأن الحت�د الأوروبي ل يتع�مل ب�سدق 

مع تركي�. 

يف املق�بل ق�ل رئي�ض املفو�سّية الأوروبّية 

ج����ن ك��ل��ود ي��ون��ك��ر يف ح��دي��ث��ه مع 

»اإن  الأمل�نية:  �سبيغل«  »دي��ر  �سحيفة 

�سرًط�،   72 تنفيذ  على  وافقت  تركي� 

ت�أ�سريات  من  مواطنيه�  اإعف�ء  و�سيتم 

هذه  تنفيذه�  فور  الأوروب��ي  الحت���د  دول 

ال�سروط«.

وحّذر وزير الداخلية الإيط�يل اآجنيلينو 

بي  الهجرة  ات��ف���ق  ف�سل  م��ن  األ��ف���ن��و، 

اآذار  يف  املوقع  الأوروب��ي  والحت���د  تركي� 

وزير اخل�رجية  لّوح بذلك  امل��سي. كم� 

معتًرا  كورتز،  �سيب�ستي�ن  النم�س�وي 

األف�نو:  وق�ل  لالحت�د.  مدمًرا  اأم��ًرا  ذلك 

تركي�  فتحت  م���  اإذا  ال��وا���س��ح  »م��ن 

بواب�ت حدوده� بوجه تدفق امله�جرين، 

لأوروب����  م��دم��ًرا  اأم����ًرا  ه��ذا  ف�سيكون 

ب�أ�سره�«.

جدد  قد  النم�س�  خ�رجية  وزير  وك�ن 

ان�سم�م  مف�و�س�ت  ب�إنه�ء  مط�لبته 

الأوروب���ي،  الحت���د  ع�سوية  اإىل  تركي� 

اتف�قية  بف�سل  قن�عته  ع��ن  واأع���رب 

لن  اأنه�  م��وؤك��ًدا  اأنقرة  مع  الالجئي 

ت�سمد.

اأم�م تعدد اجلبه�ت، و�سرعة املتغريات، 

ه��ل »ي���ح���رر« اأردوغ�������ن ت��رك��ي��� من 

الأطل�سي، و»يوؤمم« ق�عدة اآجنرليك؟!... 

اإنه التحّدي!...







الدوامة

 اإيزنكوت ك�ن يتحدث اأم�م امل�سوؤولي 

واملخت�سي يف معهد درا�س�ت الأمن القومي 

الأ�س��سي  وامل��ح��ور  اأبيب  تل  ج�معة  يف 

اأمرين  على  اعتمد  املوؤمتر  يف  خلط�به 

راأيه  بح�سب  بد  ل  ومتالزمي،  اإلزاميي 

من مراع�تهم� وتطبيقهم� يف ال�سي��سة 

الأمل  توفري  �سرورة  وهم�:  الإ�سرائيلية، 

وحتقيق  ن�حية،  م��ن  للفل�سطينيي 

الإ�سرائيليي  للمواطني  ب�لأمن  ال�سعور 

ي�ستولد  فكالهم�  اأخ��رى،  ن�حية  من 

ينطوي  �سوؤاًل  اإيزنكوت  وط��رح  الآخ��ر. 

التي تتخبط فيه�  على تو�سيح للدوامة 

ال�سي��سة الإ�سرائيلية منذ عقود. وال�سوؤال 

الأمني  امل�سوؤول  ي�ستطيع  كيف  ه��و: 

عن  مو�سعية  حتذيرات  على  احل�سول 

م�  عملي�ت  اأو  ال�سك�كي  عملي�ت 

اأن  حي  يف  الدا�سرة«،  »الذئ�ب  ي�سمى 

الحتالل  هو  للعي�ن  الظ�هر  التحذير 

الأم��ل  عنه  يغيب  واق��ًع���  يخلق  ال��ذي 

هذا  يف  اأفلي�ض  للفل�سطينيي،  ب�لن�سبة 

مغ�لطة �سي��سية وا�سراتيجية لميكن 

التغ��سي عنه�؟ 

ت�سفي  الك�تب يف �سحيفة »ه�آرت�ض« 

املبني  اإي��زن��ك��وت  موقف  ق��ّدر  ب�رئيل 

واإن  لكنه  والخال�ض،  ال�سراحة  على 

فهو  ال�سي��س�ت،  ر�سم  عن  بعجزه  قبل 

لكونه  امليدانية  امل�سوؤولية  من  يعفه  مل 

ن�حيته  من  فهو  الأر����ض.  على  ال�سيد 

ي�ستطيع اأن ي�سمن اأموًرا عديدة مهمة، 

الع�سكرية  املح�كم  تت�سرف  اأن  منه� 

بح�سب  الفل�سطينيي  املعتقلي  مع 

يجد  واأن  املن��سبة،  الإن�س�نية  امل��ب���دئ 

املزارعون الفل�سطينيون املرافقة الأمنية 

اأرا�سيهم،  لفالحة  يذهبون  حينم� 

ذل���ك لأولد  ي��ت��م م��ن��ح  مت���ًم��� ك��م��� 

اإن�س�ء  منع  ي�ستطيع  وهو  امل�ستوطني. 

البوؤر ال�ستيط�نية غري الق�نونية بح�سب 

البدو  طرد  ووقف  الإ�سرائيلي،  التعريف 

من غور الأردن، اأو تدمري مغ�رات �سك�ن 

�سالحيته  ومن  اخلليل.  جبل  جنوب 

ت�سل  التي  الب�س�ئع  كمية  زي���دة   � اأي�سً

اإىل غزة، وعدد ت�س�ريح العمل التي متنح 

اجلزء  هو  هذا  لكن  ال�سفة.  ل�سك�ن 

خلق  لأن  الق�سية،  من  وامل�سلل  ال�سهل 

واقع احتاليل »مريح« ل يخلق الأمل ول 

املتنّور«  »الحتالل  ال�سك�كي.  مينع 

رابي،  واإ�سح�ق  دي�ن  مو�سيه  اأق��ره  الذي 

حرب  بعد  الأول  العقد  يف  جتربته  متت 

ذريًع�،  ف�ساًل  ف�سل  وق��د  ال�ستة.  الأي���م 

ف�لحتالل ل ميكنه اأن يكون متنّوًرا 

�سريًع�  يتدهور  اإنه  لالحتم�ل.  ق�باًل  اأو 

وانتق�مي  دم��وي  اح��ت��الل  اإىل  ويتحول 

وعنيف. وبهذا يخلق من جديد اخلدعة 

ك�ن  ولو  اإن�س�نية،  اأكرث  ك�ن  لو  ب�أنه 

اأُعطي للذين يرزحون حتت نريه ونريانه 

ك�ن  املحتل  اأن  ولو  احلقوق،  من  املزيد 

طّبق قواني مواطنيه على الذين يقعون 

يف  جنح.  الأم��ر  لك�ن  احتالله،  حتت 

الواقع هذه هي املغ�لطة بعينه� وهذا هو 

يعي�سون  ملن  احلقيقة  ي�سّوه  الذي  اخلط�أ 

والف�سل  البلبلة واللتب��ض بي الحتالل 

العن�سري، والنتيجة: لي�ض ط�بع الحتالل 

وج���وده  ب��ل  امل��ق���وم��ة  ال���ذي يخلق  ه��و 

ب�لذات. والذي يخ�دع النف�ض بكذبة اأن 

القت�س�دي  والنمو  العمل  اأم�كن  توفري 

هم� اأ�س��ض الأمل الفل�سطيني، لبد من 

ال�سفة  القت�س�دي يف  النمو  ب�أن  تذكريه 

 )2000( الث�نية  النتف��سة  قبل  الغربية 

و�سل اإىل 9 يف املئة. 

ال�سالم االقت�سادي

متتد  القت�س�دي  ال�سالم  فكرة  اإن 

بريي�ض،  �سمعون  روؤي���ة  اإىل  ج��ذوره��� 

وقد  املخ�سرم،  الإ�سرائيلى  ال�سي��سي 

يف   ،1993 ال��ع���م  يف  م��رة  لأول  طرحه� 

 .)1991( لل�سالم  مدريد  موؤمتر  اأعق�ب 

الحت�د  جتربة  اإىل  الروؤية  هذه  وترتكز 

التك�مل القت�س�دي  الأوروبى يف حتقيق 

بريي�ض  يرى  حيث  ال�سالم،  اإىل  للو�سول 

اأن ال�سالم ال�سي��سي بي العرب واإ�سرائيل 

عملية  خ���الل  م��ن  للتحقق  ق���ب��ل 

التنمية  اإىل  تقود  م�سركة،  اقت�س�دية 

الأو�سط  ال�سرق  يف  القت�س�دي  والنهو�ض 

ب�سكل اأف�سل فيم� لو ت�سكلت مع�دلة 

اإنت�ج ت�سمل الأموال النفطية اخلليجية 

والعم�لة امل�سرية واملي�ه الركية والعقول 

مفهوم  ظهور  يكن  ومل  الإ�سرائيلية. 

ال�سرق الأو�سط اجلديد وفق تعبري بريي�ض 

نتي�هو،  ال�سالم القت�س�دي وفق تعبري  اأو 

وليد ال�سدفة بقدر م� هو انعك��ض حل�لة 

ظهرت  ال��ت��ي  التكنولوجية  الطفرة 

وتغرّي  الت�سعيني�ت،  اأوائ��ل  اإ�سرائيل  يف 

من  الإ�سرائيلية،  ال�سن�ع�ت  هيكل 

ال�سن�ع�ت  اإىل  التقليدية  ال�سن�ع�ت 

ع�لية التكنولوجي�. فالإ�سرائيل مط�مح 

والإ�سالمية  العربية  الأ�سواق  اقتح�م  يف 

نظًرا اإىل �سخ�مة تلك الأ�سواق وافتق�ره� 

اإىل هذا النوع من ال�سلع التي تتخ�س�ض 

�سن�عًي�،  املتقدمة  ال��دول  اإنت�جه�  يف 

ق�ضايا 

اإعداد: اإح�سان مرت�سىاقليمية

باحث يف ال�س�ؤون الإ�سرائيلية

العدد 216375/374

اإ�سرائيل 

ودوامة 

االأمن 

واالأمل

اإيزنكوت  غادي  اجلرنال  العدو  جي�س  اأركان  رئي�س  انتقد 

�سيا�سة احلكومة اال�سرائيلية ب�ساأن اإغالق كل اأبواب االأمل 

احللول  ومنع  واحلواجز  احل�سار  عرب  الفل�سطينيني  بوجه 

اخلطاأ  »من  اإنه  وقال  االأدن��ى.  ها  حداً يف  ولو  ال�سيا�سية، 

ا�سرائيل«.  م�سلحة  �سد  فهذا  واحل�سار  االإغالق  فر�س 

عيون  يف  االأمل  على  »احلفاظ  �سرورة  على  بالتايل  و�سدد 

ال�سكان الفل�سطينيني« و»الف�سل بني منّفذي االإرهاب وبني 

ال�سكان« على حد قوله.



الفوائ�ض  على  احل�سول  بهدف  وكذلك 

ا�ستثم�رات  النفطية على �سكل  امل�لية 

يعزز  مم���  التكنولوجي�،  ق��ط���ع  يف 

قدرته� التن�ف�سية الدولية يف هذا املج�ل.

مك��سب  اإ���س��رائ��ي��ل  ح��ق��ق��ت  وق���د 

متثلت  امل�سروع  هذا  طرح  منذ  كبرية 

وجت�رة  واقت�س�دية  �سي��سية  اتف�قي�ت  يف 

اإ�سرائيلية علنية، رغم   – بينية عربية 

متتد  ال�سرية  التج�رية  العالق�ت  اأن 

املنتج  ك���ن  حيث  �س�بقة،  عقود  اإىل 

الإ�سرائيلى ميرر اإىل الأ�سواق العربية على 

اأنه منتج اأوروبى، ومل يظهر له ت�سنيف يف 

الإح�س�ءات الر�سمية الإ�سرائيلية.

�سهد ال�سالم القت�س�دي حركة اإنع��ض 

جديدة عندم� طرحه نتني�هو يف برن�جمه 

كبديل  وذل��ك   ،2009 للع�م  النتخ�بي 

اإليه  يطمح  الذي  ال�سي��سي  ال�سالم  عن 

�سي��سي  كي�ن  لبن�ء  الفل�سطينيون 

القفز  مت  وبذلك  �سي�دة.  ذي  فل�سطيني 

فوق مبداأ الأر�ض مق�بل ال�سالم، اإىل مبداأ 

ال�سالم مق�بل الرف�هية القت�س�دية. وقد 

على  القت�س�دي  نتي�هو  �سالم  ارتكز 

عدة نق�ط اأهمه�:

م�سركة  اقت�س�دية  م�س�ريع  بن�ء   -1

ا�ستيع�ب  اإىل  يف من�طق حدودية تهدف 

م�سكلة  وح��ّل  الفل�سطينية  العم�لة 

الفل�سطينيي  اإدخ���ل  دون  من  البط�لة 

 ،1948 ال��ع���م  يف  املحتلة  املن�طق  اإىل 

الأم��ن  من  درج��ة  اأك��ر  توفري  بهدف 

لالإ�سرائيليي.

الأ�س��سية  الح��ت��ي���ج���ت  ت��وف��ري   -2

الأم��ن  حتقيق  مق�بل  للفل�سطينيي 

لإ�سرائيل، وفتح املع�بر واإزالة احلواجز التي 

ت�سكل ع�ئًق� اأم�م حركة ال�سك�ن.

لرج�ل  الراخي�ض  من  مزيد  منح   -3

الأعم�ل والتج�ر لدخول اإ�سرائيل. 

الفل�سطينيي  من  ملزيد  ال�سم�ح   -4

العالج  بهدف  اإ�سرائيل  اإىل  ب�لدخول 

وال�سي�حة.

�سيا�سات االحتواء

تكن  مل  الغ����راءات  ه��ذه  ك��ل  اإّن 

لتج�وز  خبيثة  م��ن���ورة  �سوى  ال��واق��ع  يف 

الق�سية  وت�سفية  ال�سي��سية  املف�و�س�ت 

الفل�سطينية ا�ستن�ًدا اإىل الو�سع القت�س�دي 

هذا  وعلى  الفل�سطيني.  لل�سعب  املردي 

ال�سنوات  خ��الل  اعتق�د  �س�د  ال�س��ض 

الأخرية، ب�أن ال�سب�ب الفل�سطيني �سوف 

ي�ستجيب ل�سي��س�ت الحتواء القت�س�دي 

الأمريكي  اخل�رجية  وزي��ر  طرحه  ال��ذي 

القت�س�دي  املنتدى  خالل  كريي،  جون 

والق�ئم   ،)2013 اأي���ر   25 يف  )عقد  الع�ملي 

للفل�سطينيي  العمل  فر�ض  اإت�حة  على 

وامل�ستوطن�ت،  الإ�سرائيلية  ال�سوق  يف 

الوهمية  القت�س�دية  التنمية  لتكون 

مله�ة عن ان�سغ�لهم ب�ل�سوؤون ال�سي��سية 

ال�سالم  اأن  والواقع  الوطنية.  والق�س�ي� 

وجم��رد  مغ�لطة  جم��رد  ه��و  القت�س�دي 

وراءه،  بديل عن رف�ض نتني�هو ومن هم 

الرابع من حزيران  اإىل حدود  الن�سح�ب 

اإىل  والو�سول  العودة،  حق  واإنك�ر   ،1967

امل�ستوطن�ت.  اإزالة  وعدم  القد�ض  تق�سيم 

احلكومة  �سي��سة  ت��زال  م�  املق�بل  ويف 

واجلزرة،  الع�س�  على  ق�ئمة  الإ�سرائيلية 

ف��م��ن ج��ه��ة ي��ج��ري ا���س��ت��خ��دام ال��ق��وة 

امليدانية  والإعدام�ت  القمع  يف  املفرطة 

هم  الذين  الفل�سطينيي،  للمنتف�سي 

من طلبة املدار�ض واجل�مع�ت وتقل اأعم�ر 

تربطهم  ول  ع�ًم�،   24 عن  معظمهم 

من  بكل  وظيفة  اأو  عمل  م�سلحة  اأي 

ومن  الفل�سطينية،  وال�سلطة  الحتالل 

الت�س�ريح  منح  يتوا�سل  اأخ���رى  جهة 

الفل�سطينيي  والتج�ر  العم�ل  ملعظم 

والأجهزة  العي�ض.  لقمة  وراء  الك�دحي 

تو�سي  ت��زال  م���  الإ�سرائيلية  الأمنية 

تهدف  �سي��س�ت  تبني  بعدم  ال�سي��سيي 

يف  اقت�س�دًي�  الفل�سطينيي  خنق  اإىل 

هذه املرحلة، لأن ذلك يعني اإ�س�فة توتر 

رقعة  وات�س�ع  الق�ئمة  احل�لة  اإىل  كبري 

املواجه�ت. 

ح�لًي� الكثري من الأرا�سي يف املنطقة 

)ج( الت�بعة ح�سًرا لل�سلطة الفل�سطينية 

غري م�ستغّلة. واإ�سرائيل ل ت�سمح ب�لقي�م 

ذلك  ك�ن  �سواء  عليه�  م�س�ريع  ب���أي 

وعلى  ال�سن�عة.  اأو  التج�رة،  اأو  للبن�ء، 

ال�سلطة  ق���م��ت  طويلة  �سنوات  م��دى 

كثرية  ا�ستثم�رية  خمطط�ت  بعر�ض 

يف  اإ�سك�نية  م�س�ريع  م��ث��اًل  فيه�، 

الأغوار )غور الأردن(، مط�ر دويل ب�لقرب 

اأريح�  جنوب  مو�سى  النبي  منطقة  من 

ُحج�ًج�  ي�ستقبل  اأن  املفر�ض  والذي من 

ومواقع  ف��ن���دق  ال�سرق،  م��ن  م�سلمي 

ترفيه وُمن�س�آت لل�سن�ع�ت الكيمي�ئية 

�سم�ل البحر امليت. كل هذه اخلطط مل 

تر النور وبقيت املنطقة )ج( من الن�حية 

وه��ن���ك  لإ���س��رائ��ي��ل،  ت���ب��ع��ة  الفعلية 

ب�سكل  ل�سمه�  ج�دة  اإ�سرائيلية  م�س�ٍع 

اأمل  اأي  انعدام  يعني  الذي  الأمر  ر�سمي، 

اأو �سي��سي ب�إق�مة دولة  يف �سالم اقت�س�دي 

فل�سطينية م�ستقلة.
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ومال
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اإعداد:

تريز من�سور

الـتداعيات القت�سادية 

خلروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي

هل نكون اأمام 

هونغ كونغ 

اأوروبية؟

ال�سيادة«،  »ا�ستعادة  �سعارات:  حتت 

من  بريطانيا  و»حت��ري��ر  »اال���س��ت��ق��الل«، 

اختارت  وت�سريعاتها«،  بروك�سل  بريوقراطية 

االأوروب���ي  االحت��اد  من  اخل��روج  بريطانيا 

اإليه.  BREXIT بعد 43 �سنة من ان�سمامها 
�سامرز  الري  ال�سابق  االأمريكي  اخلزانة  وزير 

تتلّقاها  �سربة  اأكرب  هي  اخلطوة  هذه  اأن  راأى 

الثانية،  العاملية  احلرب  منذ  االأوروبية  القارة 

حني  يف  االأكرب،  املت�سّرر  هو  اليورو  اأّن  واعترب 

اأّن  ال�سابق،  االأمريكي  االحتياطي  رئي�س  راأى 

حيث  زمنية،  فرتة  اأ�سواأ  يف  جاء   BREXIT
البلبلة  اإزاء  عاجزة  تقف  املركزية  البنوك 

ا�سطرابات  �سهدت  التي  املالية  االأ�سواق  يف 

وتقّلبات قوية...

 BREXIT�ل التداعيات االقت�سادية  ما هي 

ي�سل  وهل  االأوروب��ي،  واالحت��اد  بريطانيا  يف 

اخلبري  حتاور  »اجلي�س«  لبنان؟  اإىل  تاأثريها 

االقت�سادي الدكتور غازي وزين حول املو�سوع.

�سدمة يف االأ�سواق املالية

• خرب خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي 
كبرية  مفاجاأة  وكان  العاملية  االأ�سواق  هّز 

للعامل، ما راأيك؟

خ��روج  اأن  ���س��ك  اأدن����ى  دون  م��ن   -

ك�ن  الأوروب����ي  الحت����د  م��ن  بريط�ني� 

مف�ج�أة لالأ�سواق امل�لية الدولية، ولأ�سواق 

ن  ت�سهد حت�سّ فرة ك�نت  العمالت يف 

اليورو مق�بل  ن  القت�س�د، ول �سيم� حت�سّ

على  �سدمة،  خروجه�  ك���ن  ال���دولر. 

ح بق�ءه�  اعتب�ر اأن الأ�سواق ك�نت تر�سّ

يف الحت�د الأوروبي. 

دف��عت  ال��ت��ي  االأ���س��ب��اب  ه��ي  م��ا   •
بريطانيا  خلروج  الت�سويت  اإىل  الربيط�انيني 

من االحتاد االأوروبي؟

دفعتهم  اأ�سب�ب  ع��ّدة  للريط�نيي   -

من  املئة  يف   60 اأن  اأب��رزه���،  ذل��ك  اإىل 

من  ت�أتي  لندن  يف  الق�نونية  الت�سريع�ت 

بروك�سيل، وبريط�ني� تدفع مق�بل ذلك 

يعتر  ا�سرليني،  جينيه  ملي�ر   18 نحو 

اإىل  اأحّق به�. ي�س�ف  اأنهم  الريط�نيون 

ين�ف�سون  الذين  امله�جرين  ق�سية  ذلك 

العم�لة الريط�نية، ففي بريط�ني� اليوم 

 180 منهم  مه�جر  األف   330 من  اأكرث 

األًف� من اأوروب� ال�سرقية.

على   BREXIT�ال تداعيات  هي  ما   •
بريطانيا؟

- التداعي�ت املرتقبة عديدة واأبرزه�:

- اإنكم��ض اقت�س�دي يف بريط�ني�، يوؤدي 

)نتيجة  النمو  معّدلت  يف  تراجع  اإىل 

الأجواء ال�سب�بية ب�لن�سبة اإىل امل�ستقبل(، 

ال�ستثم�راية  احلركة  يف  �سلًب�  ويوؤثر 

املواطني،  وا�ستهالك  العق�رات  واأ�سع�ر 

بريط�ني�  �س�درات  خ�ّض  م�  يف  وكذلك 

اإىل الحت�د الأوروبي والتي متّثل 45 يف املئة 

من اإجم�يل �س�دراته�.

ال�سرليني  اجلنيه  قيمة  يف  هبوط   -

الذي تراجع ب�أكرث من 13 يف املئة مق�بل 

الدولر، م� يجعل �سي�حة الريط�نيي اإىل 

اخل�رج مرتفعة الكلفة.

- ت�أّزم يف و�سع امل�لية الع�مة واحل�س�ب 

ال�10 يف  الذي ي�سّجل عجًزا يفوق  اجل�ري، 

املئة من الن�جت املحلي.

- تزايد يف ن�سبة البط�لة من 5 يف املئة 

النقد  �سندوق  وفق  املئة  يف   6 اإىل  ح�لًي� 

الت�سخم من 2  وارتف�ع يف ن�سبة  الدويل، 

يف املئة اإىل 5 يف املئة نتيجة ارتف�ع اأ�سع�ر 

ال�سلع امل�ستوردة.

الريط�ين  املركزي  امل�سرف  ا�سطر  وقد 

اإجراءات  اتخ�ذ  اإىل   BREXIT�ال عقب 

الفوائد  م��ع��دلت  خف�ض  �سعيد  على 

كم�  القت�س�دية،  احلركة  لتن�سيط 

اإىل  الريط�نية  احلكومة  ا�سطرت 

ال�����س��رائ��ب، على  م���ع���دلت  خ��ف�����ض 

ال�سرك�ت لإبق�ئه� يف بريط�ني�.

ملركزه�  ل��ن��دن  خ�����س���رة  اإح��ت��م���ل   -

كث�ين مركز م�يل ع�ملي بعد نيويورك، 

من  املئة  يف  اأربعي  على  ت�سيطر  وهي 

�سوق العمالت، اأي حواىل 2100 ملي�ر دولر 

يومًي�، وعلى 45 يف املئة من �سوق التداول 

ب�ليورو. كم� يخ�سى يف هذا املج�ل من 



هل يوؤّثر خروج بريطانيا على ال�سرق االأو�سط 

واأفريقيا؟

اأّن  الئتم�نّية،  للت�سنيف�ت  فيت�ض«  اأعلنت »وك�لة 

الأوروبي  الحّت�د  من  اخلروج  مل�سلحة  بريط�ني�  ت�سويت 

خالل  من  واأفريقي�،  الأو�سط  ال�سرق  دول  على  يوؤّثر  قد 

الأ�سواق والتج�رة وامل�س�عدات، واإن ك�نت اأّي اآث�ر فورّية 

تبدو »حمدودة«.

ت�أتي  قد  الق�سري  الأم��د  »اآث���ر  بي�ن:  يف  فيت�ض  وق�لت 

تب�طوؤ  يوؤّثر  قد  حي  يف  ال�سوق،  ا�سطراب  خالل  من 

ال�سرق  اقت�س�دات  على  �سلًب�  والأوروبي  الريط�ين  النمو 

الأو�سط واأفريقي�، يف وقت ُتع�ين فيه ب�لفعل من �سغوط 

�سديدة«، م�سريًة اإىل اأّن »10 دول من بي 29 دولة م�سّنفة 

يف املنطقة، قد اأعطيت نظرة م�ستقبلّية م�ستقّرة«.

واأو�سحت الوك�لة اأن »اأبرز الآث�ر الفورّية املرّتبة على 

الإن�سح�ب الريط�ين، يظهر يف زي�دة عزوف امل�ستثمرين 

عن املخ�طرة، يف حي يتوّقف الت�أثري على مدى الندم�ج 

مع النظ�م امل�يل الع�ملي«.

مدن  اإىل  وامل�س�رف  ال�سرك�ت  انتق�ل 

كفرانكفورت،  الحت����د  م��ن  اأق���رب 

وب�ري�ض وبروك�سل.

خ���روج  وزين:  ال���دك���ت���ور  واأ�����س�����ف 

خ�س�رته�  يعني  الحت���د  من  بريط�ني� 

التف�ق�ت  �سعيد  على  معه  لمتي�زاته� 

والأموال  ال�سلع  حركة  وحّرية  التج�رية 

الإع��ف���ءات  اإىل  اإ���س���ف��ة  والأ���س��خ������ض، 

ال�سريبية.

تراجع اليورو وتباطوؤ النمو االأوروبي

االحتاد  اإىل  بالن�سبة  التداعيات  عن  ماذا   •
االأوروبي؟

الأوروب��ي  الحت�د  ال�سّرر  يط�ول  �سوف   -

على �سعيدين:

اأوًل: على ال�سعيد ال�سي��سي، ُيخ�سى اأن 

يوؤدي اخلروج اإىل زعزعة هيكل الحت�د 

احتم�ل  من  خم���وف  ترز  اإذ  الأوروب���ي، 

واإ�سب�ني�  اإيط�لي�  مثل  اأخرى  دول  خروج 

واليون�ن. كم� اأن هذا اخلروج �سوف يعّزز 

دول  يف  وال�ستقاللية  ال�سي�دية  النزع�ت 

وقد  مثاًل(،  وبلجيك�  )فرن�س�،  الحت�د 

خ�رج  وال�سي�دية  العن�سرية  املواقف  يعّزز 

� )ح�لة املر�سح لرئ��سة الولي�ت  اأوروب� اأي�سً

املتحدة الأمريكية دون�لد ترامب(.

الق��ت�����س���دي،  ال�سعيد  ع��ل��ى  ث���ن��ًي���: 

املئة  يف   15 الريط�ين  القت�س�د  ي�سّكل 

اأكر  ث�ين  ويعتر  الحت�د،  اقت�س�د  من 

وقد  ع�ملًي�.  واخل�م�ض  اأمل�ني�  بعد  اقت�س�د 

واإىل  اليورو  اإىل هبوط قيمة  يوؤدي اخلروج 

الحت�د  يف  ال�ستثم�رية  احلركة  تراجع 

وح��دوث  القت�س�دي  النمو  تب�طوؤ  واإىل 

تقّلب�ت يف الأ�سواق امل�لية.

هل ت�سيبنا »طرطو�سة«؟

العاملي ولبنان؟  االإقت�ساد  اإىل  بالن�سبة  • ماذا 
اإىل   Brexit ال�  يوؤدي  اأن  املرتقب  - من 

بي  ت��رواح  بن�سبة  الع�ملي  النمو  تراجع 

�سندوق  وفق  املئة،  يف  والواحد  الن�سف 

النقد الدويل.

 Brexit �اأم� يف م� خ�ّض لبن�ن فتبع�ت ال

ف�لتب�دل  ج��ًدا،  حم��دودة  تكون  �سوف 

ال����ت����ج�����ري ب��ي 

وبريط�ني�  لبن�ن 

ال���620  يتخطى  ل 

مليون دولر �سنوًي�، 

مليون   580 منه� 

ل��ال���س��ت��رياد  دولر 

م���ل���ي���ون  و40 

للت�سدير،  دولر 

وحت��������وي��������الت 

من  ال��ل��ب��ن���ن��ي��ي 

ب��ري��ط���ن��ي��� اأق���ل 

امل��ئ��ة  يف   3 م���ن 

م�����ن اإج����م�����يل 

حت���وي���الت���ه���م. 

ل��ك��ن ي��وج��د يف 

املق�بل ا�ستثم�رات 

للقط�ع  مهمة 

اخل������������������ض يف 

ب��ري��ط���ن��ي��� ت��ق��ّدر 

مب��ئ���ت امل��الي��ي 

م������ن اجل���ي���ن���ه 

ال����س���رل���ي���ن���ي، 

ا�ستثم�رات  منه� 

وعق�رات  م�سرفية 

وم������ط�������ع������م 

وموؤ�س�س�ت جت�رية.

 Brexit�ال اإيج�بي�ت  اإن  وكخال�سة، 

�سلبي�ته،  تفوق  لبن�ن  اإىل  ب�لن�سبة 

وميكن اخت�س�ره� ب�لآتي:

ف���ت��ورة  م��ن  يخّفف  ال��ي��ورو  ه��ب��وط   -

تبلغ  التي  اليورو  منطقة  من  ال�سترياد 

ينعك�ض  م�  دولر،  ملي�رات   6 ح��واىل 

اإيج�ًب� على امليزان التج�ري وعلى ميزان 

املدفوع�ت وي�س�هم يف تخفيف معدلت 

الت�سّخم.

- هبوط اأ�سع�ر النفط ع�ملًي�، ينعك�ض 

اإيج�ًب� على امل�لية الع�مة، نتيجة خف�ض 

لبن�ن،  كهرب�ء  ملوؤ�س�سة  التحويالت 

وكذلك على ميزان التج�رة واملدفوع�ت 

نتيجة تقّل�ض ف�تورة ال�سترياد.

ينعك�ض  ال��ذه��ب،  اأ�سع�ر  ارت��ف���ع   -

اإيج�ًب�، اإذ يزيد من قيمة خمزون الذهب 

يف م�سرف لبن�ن، م� يعّزز الثقة ب��ستقرار 

النقد الوطني ويدعمه. 

يهدّد   Brexit�ال اإن  وزين  يقول  اأخ��رًيا، 

�سي��سَي�  الأوروب����ي  الحت����د  هيكلية 

اقت�س�دًي�  بريط�ني�  وي�سعف  واقت�س�دًي�، 

و�سي��سًي� على املديي القريب واملتو�سط. 

اأم� على املدى البعيد ف�لأمور �ستختلف، 

فريط�ني� ت�سعى لتكون منوذًج� اأوروبًي� 

وم�لًي�  اقت�س�دًي�  ك��ون��غ  ه��ون��غ  ع��ن 

ُتعتر  كونغ  فهونغ  وق�نونًي�.  وم�سرفًي� 

ومركًزا  الع�ملي  لالقت�س�د  رائًدا  مركًزا 

الع�ملية،  واملوؤ�س��س�ت  للم�س�رف  م�لًي� 

خدم�تًي�  مركًزا  كونه�  اإىل  ب�لإ�س�فة 

لل�سرك�ت وكب�ر امل�ستثمرين يف الع�مل، 

وم�لية،  اإدارية  ب��ستقاللية  تتمتع  وهي 

يف  ال�سي  بدولة  ربطه�  من  الرغم  على 

الع�م 1997.
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اأمن كاأ�س الأمم الأوروبية 

لكرة القدم 2016

90 األف رجل على االأر�س: 

تدريبات واجراءات 

غري م�سبوقة

»اأردنا تنظيم الـ»ي�رو 2016« 

الإمــكــانــات  كــل  لدينا  لأّن 

هذا  لإجناز  والأمنية  التنظيمية 

و�سنربهن  اجلميل..  احلدث 

ذلك«.

فرن�سوا  الفرن�سي  الرئي�س 

هوالند

»ميثل هذا احلدث الحتفايل 

الكبري ذو احلجم الدويل خطًرا، 

املجم�عات  قدرات  اىل  نظًرا 

نتمكن  اأن  واأريد  الإرهابية... 

بكل  اخلطر  هذا  م�اجهة  من 

ال��سائل املتاحة لنا«.

وزير الداخلية الفرن�سي برنار 

كازنوف

 )2016 )يورو  القدم  لكرة  اأوروبا  اأمم  كاأ�س  بطولة  حب�ست 

حب�س  االأر�سية.  الكرة  انحاء  خمتلف  يف  الب�سر  ماليني  اأنفا�س 

بطوالت  يف  عادة  يجري  كما  ريا�سية  اأ�سبابه  تكن  مل  االأنفا�س 

املالعب  يف  االأكرب  احلا�سر  كان  االأمن  فهاج�س  القدم،  كرة 

التحدي،  لهذا  ا  جيداً رت  حت�سّ التي  فرن�سا  لكّن  وخارجها... 

ا�ستطاعت اخلروج منه منت�سرة، واإن كان االإرهاب قد جنح يف 

اأيام قليلة من انتهاء مباريات البطولة.  اإراقة الدماء يف ني�س بعد 

ما  االإرهاب؟  خطر  ملواجهة  املعنية  االأجهزة  ا�ستعدت  فكيف 

هي اخلطط واالإجراءات التي اعتمدت؟ وما هو عدد الذين توّلوا 

تنفيذها؟

اإحتفالية و�سط هواج�س اأمنية

الإره�بية  الأعم�ل  وترية  ارتف�ع  وقع  على  البطولة  اأقيمت 

والتهديد ب�ملزيد منه� يف اأوروب� ب�سكل ع�م ويف فرن�س� ب�سكل 

واحل�س��سي�ت  القومي  ال�سعور  تن�مي  مع  ذلك  وترافق  خ��ض. 

من  ب�خلروج  تن�دي  اأ�سوات  وارتف�ع  الأوروبية،  الدول  بع�ض  يف 

ترّدي  خلفية  على  الأج�نب،  الالجئي  وطرد  الأوروبي  الحت�د 

احل�لة القت�س�دية، وظهور ره�ب الإ�سالم )الإ�سالموفوبي�(.

و�سط هذه الأجواء انطلقت البطولة التي اعتر وزير الداخلية 

الفرن�سية اأّن هن�ك ثالثة انواع من املخ�طر تهدده�:

- الأعم�ل الإره�بية يف املالعب اأو خ�رجه، اأو يف اأي مك�ن 

من الأرا�سي الفرن�سية.

املالعب  داخ��ل  والأج�نب  املحليي  امل�سجعي  ت�سرف�ت   -

الهوليغ�ن  وقي�م  بينهم  ال�سدام  واحتم�ل  فرقهم،  حي�ل 

Hooligan ب�أعم�ل �سغب.

- من�طق امل�سجعي خ�رج املالعب.

االأمن... االأمن...

 � وخ�سو�سً فرن�س�  �سربت  التي  الإره�بية  الأع��ت��داءات  اأدت 

ب�ري�ض )�ست�د دي فران�ض( يف 13 ت�سرين الث�ين من الع�م 2015، 

واحلرب  البالد  يف  الطوارئ  ح�لة  الفرن�سي  الرئي�ض  اإعالن  اإىل 

تدابري  الفرن�سية  ال�سلط�ت  اتخذت  وب�لت�يل  الإره���ب،  على 

اأمنية �س�رمة على م�ستوى الأرا�سي الفرن�سية كله�. مع ذلك 

 � ه�ج�سً القدم  لكرة  الأوروبية  الأمم  ك�أ�ض  بطولة  اأمن  ظّل 

للمنظمي، نظًرا اإىل اخلطر الذي يتهدد هذه الإحتف�لية. وقد 



التدابري  بزي�دة  ذل��ك  ترجم 

حلم�ية  امل�سبقة  الح��رازي��ة 

اأمن املب�ري�ت واملالعب واجلمهور والزوار، ل�سيم� واأن مب�ري�ت 

هذه البطولة توزعت يف 10 مدن كرى يف فرن�س�، مم� ا�ستدعى 

ح�سد اأكر عدد ممكن من رج�ل الأمن واحلم�ية والإ�سع�ف 

وت�أمي �سرعة حتركهم.

قبل 100 يوم من بداية البطولة، حتّدث وزير ال�سب�ب والري��سة 

الفرن�سي ب�تريك ك�نر، اإىل تلفزيون »اوروب� 1« عن »التدابري 

املتخذة لإجراء هذه البطولة ب�سالم«، فق�ل: »..ل يوجد درجة 

�سفر خطر، ولكن يجب اأن نعمل م� ميكنن� لنح�فظ على 

هذا  ملالق�ة  يجب  مب�  الدولة  ق�مت  لقد  �سفر...  خطر  درجة 

�سغرية ميكن  ولو  ثغرة  نرك  اأّل  ويجب  ومواكبته،  احلدث 

يوؤمن هذا  العم�ل  بلغة  واأ�س�ف،  �سالمة احلدث«.  تهدد  اأن 

بنحو  يقدر  اإ�س�فًي�  ومن��ًوا  ي��ورو،  ملي�ر   2 نحو  لفرن�س�  احلدث 

من  م�ستوى  »اأرف��ع  هي  �ستتخذ  التي  والتدابري  ي��ورو...  ملي�ر 

.Top Niveau De »Sécurité« »الأمن

االإجراءات

رّكزت الجراءات على الآتي:

:Sécurité accrue االأمن  • تو�سيع مروحة 
وعلى  والدولة  الوطن  �سعيد  على  وا�سعة  اأمنية  تدابري  اتخ�ذ 

الذي  الطوارئ  ق�نون  اإىل  ب�ل�ستن�د  الفرن�سية  الأر���ض  ك�مل 

ي�سمح ب�عتق�ل امل�ستبه بهم. وي�سمل ذلك املالعب، واأم�كن 

التجمع�ت ب�سكل ع�م، وجتمع�ت امل�سجعي ب�سكل خ��ض، 

املالعب(،  داخل   � )خ�سو�سً للتفتي�ض  اجلميع  يخ�سع  حيث 

املالعب  داخ��ل  دائمة  مراقبة  ك�مريات  و�سع  اإىل  اإ�س�فة 

وخ�رجه�.

:Fan zones امل�سجعني  • مناطق 
يف  املالعب  خ�رج  للم�سجعي  خ��سة  اأم�كن  ا�ستحداث 

اأمني  ب�سي�ج  واح�طته�  املب�ري�ت  ت�ست�سيف  التي  الع�سر  املدن 

املب�ري�ت،  ملت�بعة  عمالقة  �س��س�ت  وو�سع  وب�سري(،  )تقني 

وتوفري و�س�ئل الراحة والرفيه للم�سجعي، وتفتي�ض اأي �سخ�ض 

يدخل اإىل هذه الأم�كن التي تراوح قدرة ا�ستيع�به� م� بي 10 

اآلف )ني�ض( و120 األف �سخ�ض )ب�ري�ض(.

امل�سابهة  اأو  املتوقعة  االأخ��ط��ار  مكافحة  على  ال��ت��دّرب   •
:Simulations

وق��وع  قبل  اأي  �سنتي،  نحو  قبل  التدريب�ت  بهذه  بو�سر 

العتداءات الإره�بية يف نه�ية الع�م 2015. وخ�سعت للمراجعة 

ويف  املتوقعة.  اأو  الط�رئة  امل�ستجدات  كل  ملواكبة  امل�ستمرة 

املب�ري�ت  اأمن  املوجلة  الوحدات  ك�نت  حزيران  �سهر  مطلع 

قد اأجنزت نحو 30 تدريًب� على مواجهة عمل اإره�بي اأو تفجري 

و�سط احل�سود.

ع�سرات االألوف من رجال االأمن على االأر�س

اأي�م، �سرح مدير �سرطة  قبل افتت�ح مب�ري�ت البطولة ب�أربعة 

ب�ري�ض ال�سيد مي�سيل ك�دو يف موؤمتر �سحفي ب�أن هن�ك نحو 10 

اآلف رجل اأمن يف الع��سمة ب�ري�ض ف�ساًل عن تعزيزات اإ�س�فية 

تقدر ب�3000 رجل. هذا العدد ازداد بعد منت�سف حزيران، عقب 

بعمله�،  والتح�قه�  ال�سالم«  »حرا�ض  من  جديدة  دورة  تخرج 

مم� يعني اأن اأكرث من 13 األف رجل تولوا اأمن ب�ري�ض وحده�.

نحو  احلدث  هذا  ملواكبة  الفرن�سية  ال�سلط�ت  ح�سدت  وقد 

األف رجل اأمن ت�بعي لوزارة الداخلية انت�سروا على  80 اإىل 90 

خمتلف الأرا�سي الفرن�سية، هوؤلء توزعوا وفق الآتي:

- 45000 �سرطي.

لت�أمي  للتحرك  وج�هزة  م�ستنفرة  )ق��وى  درك��ي   30000  -

حم�ية ماليي امل�سجعي(.

- 5000 رجل اأمن مدين )رج�ل اإطف�ء وع�ملون يف نزع الألغ�م 

ويف فرق النجدة والإنق�ذ(.

- فرقة من القوات اخل��سة عن��سر النخبة، والفرقة الأجنبية 

ال�سريع  للتدخل  ج�هزة  وهي  �س�نتينل«،  ل�»عملية  الت�بعة 

حتديات 

واجراءات
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وفق املعطي�ت التي تطراأ وعديده� نحو 10 اآلف رجل.

- عدة اآلف من رج�ل ال�سرك�ت الأمنية اخل��سة.

»عملية  اأو   Operation Sentinelle �س�نتينل  وعملية 

د«، هي املهمة التي اأوكلت لق�سم من القوات البحرية  الر�سّ

على  الإره�بي  الإعتداء  بعد  اأخرى  اأمنية  قوى  مع  الفرن�سية 

يف  ب�ري�ض  يف  »كو�سري«  و�سوبرم�ركت  اإب��دو«  »�س�ريل  جملة 

يف  الإره�بية  الع��ت��داءات  بعد  ولكن   .2015 الث�ين  ك�نون 

ت�سرين الث�ين 2015 يف ب�ري�ض، زاد الرئي�ض الفرن�سي عديد هذه 

القوات لي�سل اإىل نحو 10 اآلف مق�تل ينت�سرون يف اأنح�ء خمتلفة 

من فرن�س�، منهم نحو 6500 جندي يف منطقة ب�ري�ض وحده�. 

ومهمة هذه القوة ت�أمي املرافق الرئي�سية يف البالد وحم�يته�، 

للنقل  الرئي�سية  واملحط�ت  ال�سوارع  يف  راجلة  دوري�ت  وت�سيري 

املدار�ض  وحم�ية  وامل��رو،  القط�رات  وحمط�ت  مط�رات  من 

والكن�ئ�ض واجلوامع ودور العب�دة املختلفة، وكذلك املت�حف 

واملع�ر�ض الفنية وامل�س�رح ودور ال�سينم�، وغريه� من الأم�كن 

خ��ض،  ب�سكل  الفرن�سية  الع��سمة  يف  الكرى  ال�سي�حية 

وبقية املدن املهمة ب�سكل ع�م.

وفرز: تفتي�س  نقاط  • اإقامة 
نق�ط  للم�سجعي  املخ�س�سة  واملن�طق  املالعب  حول  اأقيمت 

لفرز اجلمهور وتفتي�سه والت�أكد من كل �سخ�ض قبل دخوله 

اإىل املالعب اأو اإىل من�طق امل�سجعي. ف�أم�م »منطقة برج اإيفل 

�سخ�ض،  األف   100 نحو  ب��ستيع�ب  ت�سمح  والتي  للم�سجعي« 

املنطقة.  لهذه  مداخل   6 على  توزعت  فرز  نقطة   16 اأقيمت 

من  عميل  و900   700 بي  م�  املنطقة  هذه  �سي�ج  داخل  وتوزيع 

ال�سري  لت�سهيل  املتطوعي  بع�ض  اإىل  ب�لإ�س�فة  اخل��ض  الأمن 

والتحرك. كذلك مت ت�أمي �سي�رات الإ�سع�ف والأطب�ء واألوية 

عند  للتدخل  ج�هزة  لتكون  الأحمر  وال�سليب  ال�سرطة  من 

حدوث اأي ط�رئ.

اأو  املنطقة،  هذه  حميط  يف  مروره�  منع  فقد  ال�سي�رات  اأّم� 

اأو  الأر�ض  اأك�ن فوق  �سواء  اأي موقف قريب منه�،  ركنه� يف 

حتته�.

والب�سرية: احل�سية  واملج�سات  • الكامريات 
و�سعت منظومة ك�ملة من الك�مريات واملج�س�ت احل�سية 

التجمع  من�طق  اإىل  يدخل  �سخ�ض  كل  ملراقبة  والب�سرية، 



وك�سف اأي حركة مريبة.

املخاطر: حتليل  • خلّية 
الأ�سبوع  م��دار  وعلى  اليوم  ط��وال  تعمل  خلية  ان�س�ء  مّت 

ب�لتن�سيق مع جميع فروع الأمن الداخلي واخل�رجي، وتطلع 

التف��سيل،  اأدق  يف  الأح��داث  جمري�ت  على  بلحظة  حلظة 

تقييم  اخللية  ه��ذه  مهمة  املب�ري�ت.  مراكز  يف  وبخ��سة 

الأخط�ر وتقدير التهديدات يف موقع احلدث.

من �سراع االأقدام اإىل حوار االأفكار

�سعت فرن�س� منذ بداأت التح�سري لهذه البطولة لتجعل منه� 

لعدة  وذلك  خمتلفة،  مبق�يي�ض  ن�جًح�  وع�ملًي�  فرن�سًي�  حدًث� 

اعتب�رات، منه�:

- الريا�سية: ففرن�س� ك�نت تريد اأن ت�ستعيد جمده� الغ�بر يف 

كرة القدم، وت�ستعيد مك�نته� »الكروية« يف اأوروب� والع�مل.

اقت�س�د  يف  احلي�ة  ل�سّخ  فر�سة  البطولة  ك�نت  االقت�سادية:   -

العمل  فر�ض  اآلف  تخلق  اأنه�  اإذ  ف��رة،  منذ  املتعرث  فرن�س� 

وتنع�ض القت�س�د.

والع�مل  اأوروب�  ال�سيا�سية: وهي تتعلق ب�سي��سة النفت�ح على   -

ر�س�لة  وت�سكل  احل�كم،  الإ�سراكي  احلزب  مي�ر�سه�  التي 

تن�دي  التي  املتن�مية  الأخرى  الفرن�سية  اليمينية  الأحزاب  اإىل 

.Xenophobia ب�لنغالق والتقوقع، اأو تع�ين ره�ب الأج�نب

يف  �سربته�  التي  الإره�بية  العتداءات  موجة  بعد  االأمنية:   -

ال�سميم، واإعالن رئي�سه� احلرب على الإره�ب، ارادت فرن�س� 

اأن تقول للع�مل اإنه� م� زالت دولة عظمى وق�درة على الت�سدي 

بطولة  اإق�مة  على  وق�درة  اخل�رج،  ويف  اأر�سه�،  فوق  لالإره�ب 

على  حتى   � اأي�سً وق�درة  بنج�ح،  الأوروبية  القدم  كرة  ك�أ�ض 

اأم�م  الأخرية  اللحظة  يف  )خ�سرت  البطولة  هذه  ك�أ�ض  اإحراز 

الرتغ�ل 1- 0(.

من  وحتويله�  البطولة  ه��ذه  اإجن���ز  يف  فرن�س�  جنحت  لقد 

اأن  فيه�  ح�ولت  جميلة،  احتف�لية  اإىل  ري��سي  حدث  جمرد 

اإىل  الأوروبية  الأندية  البحت بي  الري��سي  اللق�ء  ترفع م�ستوى 

م�ستوى ح�س�ري تتح�ور فيه �سعوب هذه الدول وتتف�عل ري��سًي� 

الوطني  الري��سي  فريقه�  من  جعلت  وقد  وثق�فًي�.  واقت�س�دًي� 

منوذًج� ح�س�رًي� لختالط العراق والإتني�ت والألوان، فك�ن 

تعبرًيا  ولي�ض  الع�ملي،  الن�س�ين  للتنوع  ممثاًل  الفريق  هذا 

عرقًي� اأو قومًي� لإبراز تفّوق عرقي اأو انغالق �سوفيني معي. وقد 

برهن هذا الفريق خالل املب�ري�ت اأنه فريق مدرب، متم��سك 

على  الأوروبية،  الأمم  ك�أ�ض  يحرز  اأن  فعاًل  وي�ستحق  وق�در، 

وهبوب  حظه،  تعرث  من  الرغم 

عك�ض  الرتغ�يل  الفريق  ري���ح 

الفرن�سيي،  �سفن  ا�ستهت  م� 

وفريقهم.

املراجع:

- www.theguardian.

com/World/Paris 

- https://fr.wikipedia.

org/wiki/Opération_

Sentinelle
- www.europe1.fr/

Accueil/société 

- www.lemonde.fr/

euro-2016/.../2016/.../

assurer-la-securite-de-l-
euro

- fr.euronews.com/Sport
- www.economist.com/blogs/

gametheory/201606//football-hooliganism
- www.usatoday.com/story/sports/.../euro-

2016-hooliganism.../85794100/

هام�س:

الهوليغن، ع�س�ب�ت من املتحم�سي لبلدانهم تقوم ب�أعم�ل 

ال�ست�ئم،  اأو  ب�ل�سجيج  اأو  ب�لغن�ء  �سواء  ال�سخب  واإث�رة  ال�سغب 

اأفع�ل عنف دموية �سد م�سجعي الفرق املن�ف�سة  وقد ترتكب 

التعدي  اإىل  اأو قد تلج�أ  اأو حتى �سد رج�ل الأمن،  اأو احلك�م، 

ب�لتك�سري اأو اإ�سع�ل احلرائق يف بع�ض الأمالك واملرافق الع�مة 

واخل��سة.

حتديات 

واجراءات
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متطلبات قانون 

�لنز�عات �مل�سّلحة 

�لتي حتكم �سري 

�لعمليات �لعد�ئية

تعّرفنا فى �حللقات �ل�سابقة �إىل �خللفية �لتي 

�مل�سلحة  �لنز�عات  قانون  مبادئ  عليها  ن�ساأت 

تعريفات  �إىل  بالإ�سافة  تطورها،  وكيفية 

متعلقة بهذ� �لقانون. �لآن حان �لوقت لدخول 

متطلبات  �إىل  مًعا  فلنتعرف  �ملعركة،  ميد�ن 

قانون �لنز�عات �مل�سلحة �لتي حتكم �إدر�ة �لعمليات �لعد�ئية Conduct of Hostilities �أو 

�سريها. �سنتناول يف هذ� �ملقال �ملبادئ �لرئي�سية �لتي توؤثر على �إد�رة �لعمليات، و�لأفر�د، و�لأعيان 

�ملحمية ب�سفة خا�سة، و�أخرًي� �أ�ساليب �لأعمال �حلربية �ملحظورة يف كل �لعمليات �لعد�ئية.

�ملبادئ �لرئي�سة �لتي توؤثر يف �إد�رة �لعمليات �لع�سكرية

مّت عر�ضها  التي  امل�ضلحة  النزاعات  قانون  مبادئ  اإن جميع 

العدائية،  العمليات  اإدارة  اأثناء  يف  اأهمية  ذات  هي  قبل،  من 

ق�ضوى،  باأهمية  يتميزان  والتنا�ضب  التمييز  مبداأي  لكن 

ع�ضكرية  عملية  لأي��ة  التخطيط  خالل  تطبيقهما  ويعّد 

وخالل اإدارتها، واجًبا قانونًيا وفق معاهدات واإتفاقيات قانون 

النزاعات امل�ضلحة.

• مبد�أ �لتمييز:
املقاتلني.  وغري  املقاتلني  بني  بو�ضوح  التمييز  دائًما  ينبغي 

عن  توقفوا  قد  يكونوا  مل  ما  املقاتلني  مبهاجمة  ي�ضمح 

القتال. اأما املدنيون فهم حمميون من ال�ضتهداف والهجمات، 

ب�ضكل  م�ضاركتهم  اأثناء  يف  احلماية  يفقدون هذه  لكنهم 

مبا�ضر يف الأعمال العدائية. وبالطبع ت�ضمل هذه احلماية كل 

املدنيني مبا فيهم اأولئك التابعني للعدو.

الأه���داف  ب��ني  التمييز  ا  اأي�ضً ينبغي  مم��اث��ل،  نحو  وعلى 

فقط  الع�ضكرية  ف��الأه��داف  املدنية.  والأع��ي��ان  الع�ضكرية 

ميكن مهاجمتها، بينما الأعيان املدنية ل ينبغي اأن ت�ضبح 

اأن  اأهداف ع�ضكرية. كما  اإىل  تتحول  ما مل  للهجوم  هدًفا 

اأعمال العنف اأو التهديد به والتي يكون الغر�ض الرئي�ضي منها 

ن�ضر الذعر بني ال�ضكان املدنيني، هي حمظورة.

نتيجة ملبداأ التمييز، فاإن الهجمات الع�ضوائية حمظورة، وهي:

• الهجمات غري املوجهة �ضد اأهداف ع�ضكرية حمددة.
• الهجمات التي ت�ضتخدم اأ�ضاليب اأو و�ضائل قتال ل ميكن 

توجيهها باجتاه اأهداف ع�ضكرية حمددة.

• الهجمات التي ت�ضتخدم اأ�ضاليب اأو و�ضائل قتال ل ميكن 
احلّد من اآثارها وفق متطلبات قانون النزاعات امل�ضلحة.

اأو  املدفعي  الق�ضف  الع�ضوائية،  الهجمات  على  الأمثلة  من 

اإطالق ال�ضواريخ يف الجتاه العام للهدف من دون حتديد نقاط 

اإ�ضتهداف حمددة، اأو ق�ضف املناطق املاأهولة بال�ضكان من دون 

اختيار الأهداف الع�ضكرية املنفردة واملحددة بو�ضوح، واملتواجدة 

يف تلك املنطقة.

• مبد�أ �لتنا�سب:
جتنيب  الع�ضكرية  الأه���داف  على  الهجوم  عند  ينبغي 

املدنيني والأعيان املدنية الأ�ضرار العر�ضية اأو اجلانبية، اإىل اأق�ضى 

مفرطة  العر�ضية  الأ�ضرار  تكون  اأن  ينبغي  ل  ممكن.  حد 

املتوقعة  وامللمو�ضة  املبا�ضرة  الع�ضكرية  املكا�ضب  اإىل  بالن�ضبة 



ذلك  دون  وما  العملية،  من 

للقوة  مفرًطا  ا�ضتخداًما  يعد 

وانتهاًكا لقانون النزاعات امل�ضلحة، وقد يعترب جرمية حرب.

عند  اأو  للعمليات  بالتخطيط  القيام  عند  اأن��ه  هذا  يعني 

متنا�ضبة.  غري  بهجمات  القيام  امل�ضموح  غري  من  تنفيذها، 

املدنيني  على  املحتملة  الآث���ار  العتبار  يف  توؤخذ  اأن  يجب 

من  بهم  يلحق  قد  الذي  ال�ضرر  اأن  ات�ضح  واإذا  وممتلكاتهم. 

جراء الهجوم على هدف ع�ضكري ب�ضالح معني، قد يكون 

اأّما  فيجب  املتوقعة،  الع�ضكرية  بامليزة  ا  قيا�ضً متنا�ضب  غري 

ا�ضتخدام �ضالح خمتلف اأو تغيري وقت الهجوم اأو اجتاهه وذلك 

الأرواح  يف  اجلانبية  اخل�ضائر  من  ميكن  ما  اأق�ضى  اإىل  للحّد 

الهجوم  تعليق  فيجب  ذلك  دون  اأم��ا  املدنية،  واملمتلكات 

واإعادة درا�ضة املوقف.

جيدة  ا�ضتخبارات  يتطلب  القانون  التزام  اأن  الوا�ضح  من 

الثالثة  العوامل  وهذه  لال�ضتباك،  وا�ضحة  وقواعد  وتخطيًطا 

هي يف النهاية نتاج التدريب اجليد والأداء املهني املحرتف لأي 

قوات ع�ضكرية. كذلك فمن احلكمة الوا�ضحة األ ت�ضيعوا 

اأرواحكم ووقتكم والذخرية املو�ضوعة بت�ضرفك، يف هجمات 

ع�ضوائية اأو غري متنا�ضبة ل طائل من ورائها، اإل اأّنها تزيد من 

ذنب  دون  العدائية من  العمليات  ي�ضاركون يف  ل  معاناة من 

اإقرتفوه.

• �لهجوم و�لهدف �لع�سكري:
يف  القانون  يعنيه  ما  اإىل  قلياًل  قرب  عن  النظر  اإىل  نحتاج 

يف  امل�ضتخدمة  الرئي�ضية  الكلمات  لبع�ض  بالن�ضبة  الواقع 

التعريفات �ضابقة الذكر، فما هو املق�ضود بال�ضبط ب�»الهجوم« 

وما هو »الهدف الع�ضكري« يف قانون النزاعات امل�ضلحة؟

اأعمال  اأي  اأنه  على  عام  بوجه  القانون  يف  يعّرف  »الهجوم« 

عنف �ضد العدو، �ضواء كانت يف اأثناء العمليات الهجومية اأو 

الدفاعية. قد يبدو هذا بالن�ضبة للع�ضكريني مثرًيا لالرتباك 

حتى  املنطقية،  الناحية  من  اأنه  اإل  التب�ضيط.  يف  مبالغة  اأو 

عندما نكون يف موقف دفاعي، اأي يتم الهجوم علينا، نحن 

بالتاأكيد مطالبون بالقيام بعمل عنيف ل�ضد العدو. لذلك فاإن 

املواقف، ما بني حالة جندي  اللفظ يغطي جمموعة من  هذا 

اأو هجوم رئي�ضي، كما  اإىل ق�ضف مدفعي  النار،  منفرد يطلق 

املقاتلة  والدوريات  الإغارة  وعمليات  امل�ضادة  الهجمات  ي�ضمل 

وكل اأنواع العمليات الدفاعية.

الأعيان  تلك  اأنها  على  فتعرف  الع�ضكرية  الأه��داف  اأما 

التي بطبيعتها اأو موقعها اأو الغاية منها اأو ا�ضتخدامها، ت�ضهم 

يحقق  والتي  للعدو،  الع�ضكري  املجهود  يف  فعالة  م�ضاهمة 

تدمريها الكلي اأو اجلزئي، اأو ال�ضتيالء عليها اأو تعطيلها، يف 

ظل الظروف ال�ضائدة حينئذ، ميزة ع�ضكرية اأكيدة.

ب�ضيغة اأخرى، hنطالًقا من مطلب امليزة الع�ضكرية املوؤكدة، 

ل يعترب قانونًيا �ضّن هجوم يعطي فقط ميزات حمتملة اأو غري 

بالهجوم  الأمر  باإ�ضدار  يقومون  ملن  تتوافر  اأن  فينبغي  حمددة. 

اأو بتنفيذه، املعلومات ال�ضتخباراتية الكافية حتى يتم اأخذ 

هذا املطلب يف العتبار. اأّما يف حالت ال�ضك فتعترب العيان 

مدنية وبالتايل حممية، اإىل حني ثبوت العك�ض. يف احلقيقة، 

ا�ضتغالًل  العدو  ي�ضتغلها  التي  الأعيان  ا�ضتهداف  ميكن 

ميزة  ميثل  ذل��ك  اأن  الوا�ضح  من  يكون  حني  ع�ضكرًيا، 

ع�ضكرية اأكيدة، واإمنا بالطبع مع احرتام مبداأ التنا�ضب.

املدنيني  اأن  يعني  اأنه  على  القانون  فهم  ي�ضاء  اأن  ينبغي  ل 

الهجمات يف جميع احلالت.  يتمتعون بحماية مطلقة من 

اإنهم بال �ضك يتمتعون باحلماية من الهجوم املبا�ضر، بيد اأن 

الأهداف الع�ضكرية ل تتوقف عن كونها اأهداًفا ع�ضكرية 

بوجودهم  اخلطر  يتقا�ضمون  فهم  فيها،  املدنيني  وجود  ملجرد 

هناك. على �ضبيل املثال، املدنيون العاملون يف م�ضانع حربية 

للعدو يتعر�ضون خلطر وجودهم هناك، وميثلون جزًءا كبرًيا 

ينبغي  هذا،  من  الرغم  على  م�ضروع.  ع�ضكري  هدف  من 

عمل كل التدابري املمكنة واتخاذ كل الحتياطات الالزمة، 

والإنذار اإذا اأمكن، للحّد من الأ�ضرار اجلانبية يف �ضفوف هوؤلء 

املدنيني اإىل اأق�ضى ما ميكن.

تفقد  قد  املدنية  الكهرباء  توليد  وحمطات  اجل�ضور  اأن  بيد 

حمايتها وتتحول اإىل اأهداٍف ع�ضكرية اإذا ما توافرت معايري 

التعريف �ضابق الذكر، وميكن يف تلك احلالة مهاجمتها. 

على  اآثاره  باأخذ  مطالًبا  القائد  يكون  بالهجوم،  القيام  عند 

عن  ماذا  لكن  العتبار.  يف  املنطقة  يف  املتواجدين  املدنيني 

التاأثري الرتاكمي على املدنيني يف اأماكن اأخرى؟ قد ل ي�ضبب 

الهجوم على حمطة لتوليد الكهرباء اأية اإ�ضابات للمدنيني يف 

قانون دويل
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املنطقة املحيطة، ولكن ماذا لو اأن م�ضت�ضفيات على بعد 30 

التي تولدها تلك املحطة؟ على  مياًل تعتمد على الكهرباء 

تلك  كل  العتبار  بعني  ياأخذوا  اأن  ومعاونيه  امل�ضوؤول  القائد 

الآثار املحتملة يف اأثناء التخطيط للهجوم.

الأعمال  كل  منع  لي�ض  القانون  من  الغر�ض  اأن  تذّكروا 

تقّر  معاهدة  على  توافق  العامل  يف  دولة  من  فما  الع�ضكرية، 

من  اأنه  فكرة  على  عملًيا  تتفق  الدول  كل  لكن  بذلك. 

على  القيود  بع�ض  و�ضع  امل�ضلحة  قواتها  وم�ضلحة  م�ضلحتها 

عمليات  اأو  القتال  اأثناء  يف  اجلنود  يخ�ضع  العنف.  ا�ضتخدام 

الأمن الداخلي اإىل �ضغوط رهيبة. فاخلوف والجهاد والحباط 

والغ�ضب واجلوع والتوتر واحلاجة اإىل اإخراج امل�ضاعر الداخلية، 

ثاأرية.  اأو  انتقامية  اأفكار  اإىل  توؤدي  اأحا�ضي�ض طبيعية قد  هي 

فال  املعركة،  واق��ع  من  كجزء  ذل��ك  قبول  علينا  ينبغي 

اأن  النف�ضية، ول ميكن لقانون  اإخفاء تلك احلالة  ميكننا 

يجعلها تختفي متاًما، لأننا يف نهاية املطاف ب�ضر. ولكن ما 

ميكننا بالتاأكيد عمله، هو ال�ضيطرة عليها و�ضبطها قدر 

العقيدة  واإدماجه فى  وتعليمه  القانون  بن�ضر  وذلك  الإمكان، 

الع�ضكرية، ومتابعة تطبيقاته احلديثة التي تتما�ضى مع تطور 

اأ�ضاليب القتال وو�ضائله وتغريها، والتدريب على املنا�ضب منها.

من يتمّتع بحماية خا�سة يف �لقانون

خالل �لأعمال �لعد�ئية؟

• �أفر�د �خلدمات �لطبية ورجال �لدين و�ملن�ساآت و�ملو�د �لتابعة لهم:
الع�ضكريون  الدين،  ورجال  الطبية  اخلدمات  اأف��راد  يتمتع 

اإذ يتوجب  واملدنيون، بو�ضع احلماية، ول ينبغي مهاجمتهم. 

على هوؤلء الأفراد اإبراز ال�ضارة املميزة لل�ضليب الأحمر اأو الهالل 

الأ�ضلحة  الطبية  اخلدمات  اأفراد  يحمل  اأن  وميكن  الأحمر. 

اإذا  اأنف�ضهم وعّمن يقومون برعايتهم.  اخلفيفة للدفاع عن 

مّت الإم�ضاك باأفراد اخلدمات الطبية اأو رجال الدين امللحقني 

بهم،  الحتفاظ  اإىل  حاجة  هناك  وكان  امل�ضلحة،  بالقوات 

فاإنهم ل يعتربون اأ�ضرى حرب، ولكنهم يتلقون معاملة اأ�ضرى 

احلرب كحدٍّ اأدنى.

لة لكل امل�ضت�ضفيات  مينح القانون احلماية الكاملة واملف�ضّ

املدنية  الطبية  واملواد  الطبي  النقل  وو�ضائل  الطبية  والوحدات 

التي  والأعيان  الدينية  املراكز  حتظى  كذلك  والع�ضكرية. 

فينبغي احرتامها يف  باحلماية.  الدينية،  ال�ضعائر  ت�ضتخدم يف 

جميع الأوقات ول ينبغي مهاجمتها اأبًدا. وعادة ما يتم و�ضم 

املن�ضاأة الطبية وو�ضائل النقل الطبي )الع�ضكرية واملدنية( ب�ضارة 

يحدث  ل  هذا  كان  واإن  الأحمر،  الهالل  اأو  الأحمر  ال�ضليب 

امل�ضت�ضفيات  و�ضم  دائًما  ينبغي  تكتيكية.  لأ�ضباب  اأحياًنا 

واملعدات املدنية بال�ضارة املميزة. وتفقد املن�ضاآت اأو املعدات الطبية 

ع�ضكرية،  لأغرا�ض  ا�ضتخدامها  مّت  اإذا  احلماية  الدينية  اأو 

ولكن فقط بعد توجيه اإنذار يتيح للمخالفني قدًرا منا�ضًبا من 

الوقت لال�ضتجابة. ل ينبغي حتت اأي ظروف ا�ضتخدام احلماية 

الطبية اأو الدينية يف حماولة حلماية اأية اأهداف ع�ضكرية من 

الهجوم.

ومن�ضاآت  اأفراد  فاإن  املعينة،  ال�ضارة  ي�ضتخدموا  مل  واإن  حتى 

يتمتعون  والع�ضكرية،  املدنية  الطبية  الوحدات  ومعدات... 

يقومون  التي  الوظائف  هي  تلك  اأن  اأدركتم  اإذا  باحلماية 

باأدائها.

• �لن�ساء:
- �ملدنيات: ل بد من معاملة الن�ضاء باحرتام خا�ض. اأي اعتداء 

ا الغت�ضاب  على ال�ضالمة البدنية اأو النف�ضية للن�ضاء، خ�ضو�ضً

اأو الإكراه على البغاء، اأو اأي �ضكل من اأ�ضكال العتداء غري 

العائالت  اإبقاء  ينبغي  الحتجاز،  الالئق هو حمظور. يف حال 

مّت  اإذا  والرجال.  الن�ضاء  بني  الف�ضل  يتّم  هذا،  بخالف  مًعا. 

احتجاز امراأة حامل اأو اأم برفقتها طفل �ضغري ب�ضبهة ارتكاب 

خمالفة  حالة  يف  الأولوية.  ق�ضيتها  اإعطاء  فينبغي  خمالفة، 

على  الإع��دام  حكم  اإ�ضدار  ميكن  امل�ضلح،  بالنزاع  تت�ضل 

املراأة احلامل اأو الأم التي برفقتها طفل �ضغري، ولكن ل ينبغي 

تنفيذ هذا احلكم.
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الن�ضاء  تتمتع  �ملقاتالت:   -

يف  الكامل  »املقاتل«  بو�ضع 

اخلطوط  على  العامل،  اأنحاء  يف  امل�ضلحة  القوات  من  الكثري 

الأمامية، اإ�ضافة اإىل وظائف الأركان والوظائف اللوجي�ضتية. 

ينبغي احرتام الن�ضاء كمقاتالت وحمايتهن مبوجب القواعد 

نف�ضها التي تنطبق على رفاقهن يف ال�ضالح من الذكور. اإذا مت 

اأ�ضرهن، يجب معاملتهن باحرتام وعدم تعري�ضهن لأي �ضكل 

من اأ�ضكال العنف، مبا فيها العنف اجلن�ضي اأو �ضوء املعاملة. 

امل�ضتح�ضن  لأ�ضرى احلرب، فمن  اإىل مع�ضكر  نقلهن  واإذا مت 

احتجازهن يف اأماكن منف�ضلة عن الرجال.

املقابل يحظر الغت�ضاب والعتداء غري الالئق، وهما يف  ويف 

ن�ضو�ض  ت�ضمله  الذي  التعذيب  اأنواع  من  نوع  الأحوال  غالبية 

القانون. يعّد الغت�ضاب، والذي مياثل التعذيب اأو املعاملة غري 

الإن�ضانية، انتهاًكا �ضديًدا للقانون وميكن اإقامة الإدعاء �ضده 

يف حماكم اأي دولة. تنت�ضر مثل تلك املعاملة ال�ضيئة يف حالت 

النزاعات. وبالفعل، يبدو باأن الغت�ضاب املنظم قد اأ�ضبح اأداة 

التي وقعت موؤخًرا.  النزاعات  ال�ضيا�ضات الع�ضكرية يف  لبع�ض 

القتال، وكذلك هو  ال�ضلوك يحّط من قدر مهنة  ذلك  مثل 

احلال بالن�ضبة للتعذيب، الذي ينبغي اأن ي�ضعه اجلنود كلهم 

اإذا مت ارتكاب ذلك فهو موؤ�ضر وا�ضح على  مو�ضع الحتقار. 

النحالل التام لالن�ضباط وفقدان القادة لل�ضيطرة على اأولئك 

التابعني لهم.

• �لأطفال:
- �ملدنيون: نعني عموًما بالأطفال الأ�ضخا�ض الذين هم دون �ضن 

18 عاًما. يف قانون النزاعات امل�ضلحة تنطبق ن�ضو�ض خمتلفة 

على من هم دون �ضن 15 عاًما ومن هم بني �ضن 15 و18 عاًما. 

فالأطفال دون �ضن 15 عاًما يجب حمايتهم �ضد اأي �ضكل من 

كل  بذل  ينبغي  كم��ا  الالئ��ق،  غي��ر  العت��داء  اأ�ضك��ال 

جهد لتزويدهم بالعناية وامل�ضاعدة اخلا�ضة التي يحتاجونها.

امل�ضلحة احلديثة،  للنزاعات  املاأ�ضاوية  الأوجه  - �ملقاتلون: من 

الأعمال  لالأطفال من كل اجلن�ضيات يف  الن�ضطة  امل�ضاركة 

العدائية. يبدو اأن لهذا �ضلة بالنفعية اأو بالنق�ض يف عدد اجلنود. 

هوؤلء اجلنود الأطفال يقاتلون بقدر قليل من التدريب اأو حتى 

الكحول  على  لالإدمان  دفعهم  يتم  ما  وكثرًيا  غيابه،  يف 

خارًقا  ع��دًوا  الأطفال  ميثل  اأن  ميكن  بالطبع  واملخدرات. 

وقوًيا لبد لكم من مواجهته، ولكن مع العتبارات الواجبة 

وبع�ض التعاطف مع ماأ�ضاتهم.

يحظر القانون امل�ضاركة املبا�ضرة يف الأعمال العدائية لالأطفال 

دون �ضن 15 عاًما، والذين ل يجوز جتنيدهم يف القوات امل�ضّلحة. 

ب�ضكل  اأ�ضهموا  اأو  امل�ضلحة  القوات  يف  الأطفال  جتنيد  مت  اإذا 

اإذا ما مّت الإم�ضاك بهم  العدائية، فينبغي  مبا�ضر يف الأعمال 

�ضمان املعاملة وظروف الأ�ضر. ل�ضك اأنه ل ينبغي باأي حالة اأن 

تكون معايري املعاملة التي يتلقونها اأقل من تلك املمنوحة 

مثل  احتجاز  من  اخل�ضو�ض  وجه  على  بد  ول  احل��رب.  لأ�ضرى 

كانوا  اإذا  اإل  البالغني،  عن  مبعزل  الأطفال  اجلنود  اأولئك 

ي�ضكلون وحدة عائلية.

• �مل�ساعد�ت �لإن�سانية:
لكل  احل��ّر  باملرور  النزاع  اأط��راف  ت�ضمح  اأن  بد  ل  وعليه، 

�ضحنات امل�ضاعدات الإن�ضانية ال�ضرورية لبقاء ال�ضكان املدنيني، 

للخ�ضم.  التابعني  ال�ضكان  اإىل  موجهة  كانت  واإن  حتى 

اخلا�ضة  واملواد  الطبية  املواد  امل�ضاعدات،  تلك  عن  كاأمثلة 

بامل�ضت�ضفيات، والأطعمة ال�ضرورية، واملالب�ض ولوازم الفرا�ض ومواد 

املالجئ، والأنواع اخلا�ضة من الطعام والدواء الالزمة لالأطفال 

والن�ضاء احلوامل وحالت الأمومة. 

الفنية  الرتتيبات  اإجراء  للطرفني  امل�ضلحة  للقوات  ميكن 

التي  الطرق  مثل  منهم،  كل  اإقليم  عرب  بالنقل  اخلا�ضة 

ينبغي اأن ت�ضلكها تلك القوافل والتوقيتات الزمنية املف�ضلة. 

باملرور  لها  ال�ضماح  يجب  ولكن  القوافل  تفتي�ض  وميكن 

اأن ي�ضمن اجلانبان  اأخرى، ل بد من  باأ�ضرع ما ميكن. مرة 

�ضالمة تلك القوافل يف الأقاليم التابعة لهما كما يجب عدم 

اتخاذ اأفراد الإغاثة والإمدادات اأهداًفا للهجمات.

• �لأعيان �لثقافية:
الفنية  والأعمال  التاريخية  املعامل  مثل  الثقافية  الأعيان 

ا�ضتخدامها  ينبغي  ل  ال��خ،  واملكتبات،  العبادة  واأم��اك��ن 

لالأغرا�ض الع�ضكرية، وهي حممية من الأعمال العدائية، اأي 

قانون دويل

�إن�ساين
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اأن التزام حمايتها يقع على عاتق طريف النزاع. كما تعرفون، 

ميكن ا�ضتخدام عالمة حامية للم�ضاعدة على التعرف اإىل 

اإذا مّت  بناية لها حماية عامة كما ذكرنا يف املقال ال�ضابق. 

ا�ضتخدام مثل تلك الأمالك لأغرا�ض ع�ضكرية، فهي تفقد 

حمايتها �ضد الهجمات، ولكن يتحتم على الرغم من ذلك، 

عن  احل�ضانة  اإ�ضقاط  اأن  حد.  اأدنى  عند  الأ�ضرار  على  الإبقاء 

الأعيان الثقافية ذات احلماية العامة، ينبغي اأن يتّم فقط باأمر 

من م�ضتوى قائد كتيبة.

• �لأ�سغال �لهند�سية و�ملن�ساآت �ملحتوية قوى خطرة:
لتوليد  النووية  واملحطات  ال�ضدود  مهاجمة  املحظور  من 

توؤدي  اأن  ميكن  املن�ضاآت  تلك  مثل  فمهاجمة  الكهرباء، 

هو  عليها  للهجوم  الوحيد  ال�ضتثناء  خطرة.  قوى  اإطالق  اإىل 

اأن  الع�ضكرية، على  املبا�ضر للعمليات  الدعم  ا�ضتخدامها يف 

يكون الهجوم عليها، هو ال�ضبيل الوحيد لإيقاف ذلك. بيد 

املدنيني كل  ال�ضكان  اأنه يف جميع احلالت يظل من حق 

ينبغي  اأنه  اأي  الدويل،  القانون  املمنوحة لهم مبوجب  احلماية 

الإج��راءات  كل  اتخاذ  املن�ضاآت  هذه  مثل  مهاجمة  حال  يف 

الوقائية املمكنة لإعطاء التحذيرات الالزمة وتقليل اخل�ضائر 

على  ينبغي  كذلك  اجلانبية.  الأ�ضرار  من  واحلّد  الأرواح،  يف 

مقربة  على  ع�ضكرية  اأه��داف  اإقامة  جتنب  النزاع  اأط��راف 

لهم  ي�ضمح  ذلك،  ومع  املن�ضاآت.  اأو  الأ�ضغال  تلك  مثل  من 

اأو الدفاعية لها، مثل املدفعية امل�ضادة  بتوفري احلماية القريبة 

للطائرات واحلرا�ض ملواجهة املخربني، الخ.

�أ�ساليب قتال حمظورة يف كل �لعمليات �لعد�ئية

�ملدنيني  �ل�سكان  لبقاء  عنها  غنى  ل  �لتي  �لأعيان  وتدمري  • �لتجويع، 
على قيد �حلياة:

من املحظور ال�ضعي اإىل جتويع املدنيني كاأ�ضلوب من اأ�ضاليب 

القتال، اأي مفهوم احل�ضار القدمي. كما اأنه من املحظور توجيه 

الهجمات اإىل الأعيان احليوية ال�ضرورية لبقاء ال�ضكان املدنيني 

على قيد احلياة اأو تدمريها اأو اإزالتها اأو جعلها عدمية النفع. 

الطعام  لنتاج  الالزمة  الزراعية  واملناطق  الغذائية  املواد  مثاًل: 

اأعمال  واإم��دادات  ال�ضرب  مياه  وحمطات  واملا�ضية  واملحا�ضيل 

الري. هذا احلظر ل ينطبق على الأعيان التي يتّم ا�ضتخدامها 

من قبل القوات امل�ضلحة فقط، اأو لتقدمي الدعم املبا�ضر للعمل 

الهجمات  تلك  اإذا كانت  احلالة،  الع�ضكري. حتى يف هذه 

�ضوف توؤثر تاأثرًيا �ضاًرا على ال�ضكان املدنيني، اأي ترتكهم من 

اإىل  تدفعهم  اأو  اجلوع  لهم  ت�ضبب  اأو  كاٍف  ماء  اأو  طعام  دون 

النزوح، فهي حمظورة.

• �لدروع �لب�سرية:
اأو  الع�ضكرية  الأه��داف  حلماية  املدنيني  ا�ضتخدام  يجوز  ل 

حماية العمليات احلربية اأو دعمها اأو اإعاقتها. ول ينبغي و�ضع 

اأهداف ع�ضكرية يف املناطق املدنية بغر�ض احلماية، اأو توجيه 

اأو العمليات الع�ضكرية.  حتركات املدنيني حلماية الأهداف 

ب�ضرية  املدنيني كدروع  ا�ضتخدام  ينطبق حظر  اأخرى،  بعبارة 

على طريف النزاع يف الهجوم والدفاع.

اإّن حقيقة كون اخل�ضم ي�ضتخدم الدروع الب�ضرية، يف خمالفة 

كمهاجمني،  القانونية  امل�ضوؤولية  من  يعفيكم  ل  للقانون، 

وعليكم اتخاذ الإجراءات الوقائية واحلر�ض الدائم على جتنب 

اخل�ضو�ض،  وجه  وعلى  املدنية،  والأعيان  املدنيني  ال�ضكان 

الع�ضكرية  امليزات  الهجوم  ذلك  اأ�ضرار  تتجاوز  اأّل  �ضمان 

الأكيدة واملبا�ضرة املتوقعة، اأي التقيد مببداأ التنا�ضب.

• �ل�سلب و�لنهب:
يعني هذا بب�ضاطة ال�ضرقة اأو الغنيمة اأو كل ما يوؤخذ بالقوة. 

ال�ضابقة يعّد مكافاأة  الأزمنة  والنهب يف  ال�ضلب  بينما كان 

�ضرعية ملجهودات القتال، فاإنه الآن حمظور عاملًيا. اإنه العالمة 

امل�ضجلة للجنود غري املن�ضبطني والقادة ال�ضيئني الذين ي�ضتغلون 

على  �ضلطتهم  وي�ضتخدمون  امل��ع��ارك،  ت�ضود  التي  الفو�ضى 

املقاتلني العزل اأو املدنيني من اأجل حتقيق مكا�ضب �ضخ�ضية. 

تعّد ال�ضرقة جرمية مبوجب القانون الوطني، وتظل جرمية يف 

اأثناء العمليات. دعونا هنا منّيز بو�ضوح بني اأخذ اأعيان غري 

ع�ضكرية، مثل احللي وال�ضاعات والأ�ضياء املنزلية، الخ، والذي 

هو حمظور، واأخذ معدات ع�ضكرية، مثل الأجهزة الال�ضلكية 

باأنها »غنائم  املعدات تعرف  الخ. هذه  والأ�ضلحة،  واملركبات 

حرب« وميكن بالطبع جمعها ب�ضكل منا�ضب وت�ضجيلها 

املفيدة  املعدات  تكون  عندما  جانبكم.  من  وا�ضتخدامها 
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الأج��ه��زة  )م��ث��ل  ع�ضكرًيا 

وامل��رك��ب��ات(  الال�ضلكية 

مملوكة للمدنيني، فاإنه ميكن اأخذها، ولكن ينبغي رّدها 

اأو تقدمي التعوي�ض عنها عند انتهاء الأعمال العدائية.

• �لغدر:
اإىل  اأو  احل�ضنة  النوايا  انتهاك  اإىل  بالأ�ضا�ض  الغدر  لفظ  ي�ضري 

اخل�ضم  جلعل  متعمدة  حماولت  ي�ضمل  وهو  �ضراحة.  اخليانة 

اإحدى  حتت  لأنكم  عليكم  الهجوم  ميكنه  ل  اأنه  يظن 

حالت احلماية املن�ضو�ض عنها يف القانون، ثم ت�ضتغلون ذلك 

لتحقيق ميزة ع�ضكرية. مينع ارتكاب عمل عدائي حتت 

املحظور  بنية خيانة ثقة اخل�ضم، ومن  قانونية  غطاء حماية 

قتل اأو اإ�ضابة اأو اأ�ضر العدو باللجوء اإىل الغدر. اإن مت فعل ذلك، 

فذلك يدمر الإميان بقواعد النزاع امل�ضلح، ويظهر افتقاًرا اإىل 

اأدنى حد من الحرتام الذي ينبغي اأن يتوافر حتى بني الأعداء، 

وي�ضر بكرامة من يحملون ال�ضالح.

• �ل�ستخد�م غري �ل�سحيح للزي �خلا�ص بالعدو و�لأزياء �لأخرى:
من الأمور الوثيقة ال�ضلة بالغدر، حظر ا�ضتخدام الأعالم والأزياء 

يف  باخل�ضم  اخلا�ضة  املميزة  والعالمات  وال�ضارات  الع�ضكرية 

اأثناء الهجمات، لإخفاء اأو ترجيح اأو حماية اأو اإعاقة العمليات 

للم�ضاعدة على  بالعدو  اخلا�ض  الزي  ا�ضتخدام  اأي  الع�ضكرية، 

النت�ضار عرب خطوطه. يعود هذا اإىل كون اخل�ضم �ضوف يعتقد 

ولل�ضبب نف�ضه، ل ينبغي  ل�ضتم هدًفا �ضرعًيا للهجوم.  اأنكم 

اخلا�ضة  الأ�ضياء  من  وخالفها  الع�ضكرية  الأزي��اء  ا�ضتخدام 

بالدول املحايدة اأو تلك التي ل ت�ضارك يف النزاع.

الأزياء  ا�ضتخدام  ا�ضتثنائية،  ب�ضفة  احلرب،  لأ�ضرى  ميكن 

ا  اأي�ضً اخلا�ضة بالعدو مل�ضاعدتهم على الهروب، كما ميكن 

ا�ضتخدام الأزياء اخلا�ضة بالعدو لأغرا�ض التدريب.

»�لإبقاء على �حلياة«:

يحظر الأمر بعدم اإبقاء اأحد على قيد احلياة، كاأن يقول قائد 

جلنوده: »�ضن�ضتويل على هذا الهدف املعادي ول اأريد اأي ناجني«. 

بناء على  العمليات  اإدارة  الأمر وحتظر  اإ�ضدار مثل هذا  يحظر 

هذا ال�ضلوب.

• �لتعذيب:
التعذيب واملعاملة غري الإن�ضانية وامل�ضيئة للكرامة اأو العقاب، 

الغت�ضاب  اأن  كما  القانون.  يف  متاًما  حمظورة  اأعمال  هي 

والعتداء اجلن�ضي هما من اأ�ضكال التعذيب.

مثاًل  بهم  الإم�ضاك  يتم  الذين  املدنيني  اأو  اجلنود  تعذيب 

هو  لتحقريهم،  اأو  ملعاقبتهم  اأو  معلومات  على  للح�ضول 

جرمية حرب يف كل النزاعات امل�ضلحة، الدولية وغري الدولية. 

وياأتي ذكر هذا احلظر مبا ل يدع جماًل  وهو حمظور عاملًيا، 

ال��دول،  وكل  دول��ة،  اأي  اإن  الإن�ضان.  حقوق  قانون  يف  لل�ضك 

احلظر  ف��اإن  لذلك  العدالة،  اإىل  املخالفني  بتقدمي  مطالبة 

الدولية  وغري  الدولية  النزاعات:  م�ضتويات  كل  على  ينطبق 

ومهمات الأمم املتحدة وحالت العنف وال�ضطرابات الداخلية 

كلها)العمليات الأمنية الداخلية(.

لتربير  الع�ضكرية  ال�ضرورة  داف��ع  ا�ضتخدام  اأب��ًدا  ميكن  ل 

اإننا كنا  اأبًدا  القول  املثال، ل ميكن  �ضبيل  التعذيب. فعلى 

معلومات  لديه  اأن  نعرف  كنا  لأننا  اأحدهم  لتعذيب  بحاجة 

با�ضم  ذلك  اإىل  اأحيانا  )ي�ضار  اآخرين  اأرواح  تنقذ  قد  حيوية 

»�ضيناريو القنبلة املوقوتة«(. يف اأثناء القتال لي�ض التعذيب غري 

لذلك  قليلة.  ع�ضكرية  ا  اأغرا�ضً يخدم  ولكنه  فقط،  قانوين 

اإىل اخلطوط اخللفية  اإر�ضال امل�ضتبه به  فمن احلكمة اأكرث 

يف  مهاراتهم  ا�ضتخدام  املدربني  للم�ضتجوبني  ميكن  حيث 

نطاق القانون للح�ضول على املعلومات منه.

• �لرهائن:
الأ�ضخا�ض  اإىل  »رهائن«  لفظ  ي�ضري  حمظور.  الرهائن  اأخذ 

الذين يتم ا�ضتخدامهم كاأدوات للم�ضاومة بغر�ض اإجبار اخل�ضم 

مثل  بطريقة معينة،  الت�ضرف  المتناع عن  اأو  الت�ضرف  على 

اإلغاء عملية ع�ضكرية.  اأو  �ضجناء  �ضراح  اإطالق  اإجباره على 

على م�ضتويات من العنف اأقل حدة، يتّم اأحياًنا اأخذ الرهائن 

من اأجل احل�ضول على فدية، اأي اأموال مقابل اإطالق �ضراحهم. 

احلظر  هذا  ميتد  للقانون.  �ضديًدا  خرًقا  الرهائن  اأخذ  ميثل 

لي�ضمل كل النزاعات امل�ضلحة �ضواء كانت دولية اأو غري دولية.

املقال املقبل حول تطبيق قواعد �ضري  �ضنكمل احلديث فى 

واحل�ضار  والدفاع  الهجوم  عمليات  اإدارة  يف  العدائية  العمال 

واملناورة.

قانون دويل

�إن�ساين

العدد 234375/374







ميتلك  مل 

ح��ي��ات��ه  يف 

ول  ق�����س��ًر�، 

بيًتا  ح��ت��ى 

�لرئا�سة  ترف  يع�ص  مل  كبرًي�. 

بها  تت�سم  �لتي  �لرفاهية  ومظاهر 

وكبار  و�لروؤ�ساء  �مللوك  حياة 

�مل�سوؤولني ع��ادة.

ذلك �لأمري، �للو�ء، جل�ص على 

متق�سًفا،  ز�هًد�،  �لرئا�سة  كر�سي 

بحلم  م�سكوًنا  �سامًتا،  متو��سًعا، 

و�ملوؤ�س�سات  �لقانون  وطن  بناء 

و�حلد�ثة.

رجالت  �أحد  �سهاب  فوؤ�د  �إنه 

�جلي�ص  موؤ�س�ص  �لكبار،  وطننا 

�لقدوة  �إن��ه  �ملوؤ�س�سات،  وب��اين 

يظل  �أن  ينبغي  �ل��ذي  و�مل��ث��ال 

ومن  �لأجيال.  ذ�كرة  يف  حا�سًر� 

يف  بيته  حتويل  مّت  �ملنطلق  هذ� 

جونيه �إىل متحف ومكتبة.

اإعداد: جان د�رك �أبي ياغي

متاحف 

يف بالدي
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متحف 

ومكتبة فوؤاد �صهاب

�سرية باين �ملوؤ�س�سات 

ونهجه يف بيته ومطارحه

�ملتو��سع �لبيت 

ل  ال���ذي  امل��ت��وا���ض��ع  البيت 

مرًتا  ال�325  م�ضاحته  تتجاوز 

جهود  ت�����ض��اف��رت  م��رب��ًع��ا، 

من  معلًما  جلعله  كبرية 



م��ع��امل ال���ت���اري���خ وال����رتاث 

والإ�ضعاع، من خالله تتعّرف 

الأجيال اإىل �ضرية رجل كان 

الدولة  بناء  يف  الأث��ر  بالغ  له 

اللبنانية.

كان  ���ض��ن��وات  ب�ضع  منذ 

للبيع  ��ا  م��ع��رو���ضً امل���ن���زل 

اإىل  ي���ت���ح���ّول  اأن  وك�����اد 

ال�ضجة  ا�ضتثماري.  م�ضروع 

حول  اأثريت  التي  الإعالمية 

املو�ضوع غرّيت جمرى الأمور.

ومبوجب   2013/11/21 يف 

املبنى  اأدخ���ل   ،178 ال��ق��رار 

لالأبنية  اجل����رد  لئ��ح��ة  يف 

ال���ت���اري���خ���ي���ة، وت��ع��ط��ل��ت 

تالحقت  ثم  البيع،  عملية 

فكرة  وحظيت  اخلطوات، 

متحف  اإىل  البيت  حت��وي��ل 

الثقافة  وزارة  من  مبتابعة 

خ��الل ال�����ض��ن��وات الأخ���رية، 

جونيه  بلدية  من  وكذلك، 

املارونية  اللبنانية  والرهبانية 

)التي ا�ضرتت العقار وتعهدت 

م��ت��ح��ف(،  اإىل  ب��ت��ح��وي��ل��ه 

وم��وؤ���ض�����ض��ة ف�����وؤاد ���ض��ه��اب 

وعائلته.

الذي يقع  العقار  اأن  والواقع 

ج��وار  يف  ه��و  ال��ب��ي��ت  عليه 

جونيه.  يف  املركزية  املدر�ضة 

ه���ذه امل��در���ض��ة ك��ان��ت يف 

املرمييني،  لالأخوة  الأ�ضا�ض 

�ضهاب  الرئي�ض  اق��رتح  وق��د 

امل��ارون��ي��ة  الرهبانية  على 

وهذا   .1966 العام  يف  �ضراءها 

دافًعا  �ضّكل  وما  ح�ضل،  ما 

م��ن ال���دواف���ع ال��ت��ي ح��دت 

اجلميل  رّد  اإىل  ب��امل��در���ض��ة 

طاملا  ال���ذي  الأم����ري،  للجار 

يف  وي�ضلي  اإليها  يرتدد  كان 

كني�ضتها.

وفاء لباين �لدولة 

و�ملوؤ�س�سات

املركزية  امل��در���ض��ة  رئي�ض 

التي  ال�ضقّيم  ودي���ع  الأب 

املتحف  بافتتاح  احتفلت 

املا�ضي،  11 متوز  واملكتبة يف 

يقول يف حديث لل�»اجلي�ض«: 

�ضهاب  الرئي�ض  وف��اة  بعد 

وفاة  ثم  ومن   ،1973 العام  يف 

ال��ذي  بيته  حت���ّول  زوج��ت��ه، 

لل�ضيا�ضيني  ��ا  حم��جًّ ك��ان 

بناء ل حياة فيه، مهدد  اإىل 

علمت  وعندما  بالنهيار. 

معرو�ض  ب��اأن��ه  ال��ره��ب��ان��ي��ة 

م�ضاريع  بناء  بهدف  للبيع 

ي�ضبح  اأن  اأب��ت  عمرانية، 

منزل باين الدولة وموؤ�ض�ضاتها 

فكان  الن�ضيان.  دن��ي��ا  يف 

وحتويله  العقار  ب�ضراء  القرار 

وم��ك��ت��ب��ة  م��ت��ح��ف  اإىل 

الأج��ي��ال  منهما  ت�ضتفيد 

ال�ضاعدة.

امل��ت��ح��ف،  ت�ضميم  وع���ن 

زرت  ال�����ض��ق��ّي��م:  الأب  ق���ال 

متحف �ضارل ديغول يف فرن�ضا 

كيفية  ع��ل��ى  واط��ل��ع��ت 

العظماء.  اأر���ض��ي��ف  ح��ف��ظ 

لبنان  اإىل  ع���دت  وع��ن��دم��ا 

قام  عمل  ف��ري��ق  �ضّكلت 

�ضهاب  ف��وؤاد  ح��ول  باأبحاث 

امل��ح��ف��وظ��ات  م��وؤ���ض�����ض��ة  يف 

و�ضائل  واأر���ض��ي��ف  الوطنية 

وامل�ضموعة  املرئية  الإع��الم 

مع  بالتعاون  وامل��ك��ت��وب��ة، 

موؤ�ض�ضة  ومع  عائلته  اأف��راد 

فوؤاد �ضهاب. ثم قمنا بجمع 

واملرا�ضيم  املخطوطات  كل 

وال���ك���ت���ب والأغ�����را������ض 

متاحف 

يف بالدي
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رئي�ش املدر�صة املركزية الأب وديع ال�صقّيم يف حديث للـ»اجلي�ش«



له  ال���ع���ائ���دة  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة 

فينيك�ض  مركز  مب�ضاعدة 

التابع  اللبنانية  للدرا�ضات 

جل��ام��ع��ة ال����روح ال��ق��د���ض – 

الك�ضليك، الذي عمل على 

وتنظيمها  املعلومات  اأر�ضفة 

اإلكرتونًيا. 

اأن  ال�ضقّيم  الأب  واأّك���د 

ت�ضّرف  يف  �ضيو�ضع  املتحف 

اأه�����ل ال��ع��ل��م وال���ط���اّلب 

ل����الط����الع ع���ل���ى ���ض��رية 

واأن  العظيم،  ال��رج��ل  ه��ذا 

�ضتكون  املتوافرة  املعلومات 

دون  من  الراغبني  بت�ضّرف 

مقابل. 

الأب  �ضكر  اخل���ت���ام،  يف 

الثقافة، منّوًها  وزارة  ال�ضقّيم 

الوزيران  بذلها  التي  باجلهود 

غ�������اب�������ي 

وروين  ل��ي��ون 

ع���ري���ج���ي، 

وم���ع���ه���م���ا 

بلدية  رئي�ض 

ال�ضابق  جونيه 

ان��ط��وان اف��رام 

واحل���ايل ج��وان 

ح����ب����ي���������ض، 

وم���������رك���������ز 

ف��ي��ن��ي��ك�����ض 

ل����ل����درا�����ض����ات، 

وم��وؤ���ض�����ض��ة ف���وؤاد 

�ضهاب، وعائلته.

يف �أرجاء �ملتحف

من  م��وؤل��ًف��ا  البيت  ك��ان 

و�ضفرة  و���ض��ال��ون  ن��وم  غ��رف��ة 

وم���ك���ت���ب وم��ط��ب��خ 

اأعيد  ترميمه  بعد  �ضغري. 

م��وؤل��ًف��ا  ف��اأ���ض��ب��ح  تق�ضيمه 

ومكتب،  ن��وم،  غرفة  م��ن 

عر�ض  وق��اع��ة  وم��ك��ت��ب��ة، 

افتتاحه  مّت  وق��د  ك��ب��رية. 

باحة  يف  اأق��ي��م  احتفال  يف 

ح�ضور  يف  املركزية  املدر�ضة 

جمل�ض  رئي�ض  عن  ممثلني 

ورئي�ض  ب��ري  نبيه  ال��ن��ّواب 

�ضالم  مت��ام  ال���وزراء  جمل�ض 

حاليني  ن���ّواب  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

�ضيا�ضية  وفاعليات  و�ضابقني 

وح�ضد  ودينية  وع�ضكرية 

ك��ب��ري م���ن الإع��الم��ي��ني 

واملهتمني.

و���ض��ط ال��ق��اع��ة ال��ك��ب��رية 

ت��ن��ت�����ض��ب ���ض��ور 

�ضهاب  ل��ل��رئ��ي�����ض  ك��ب��رية 

��ا  ورئ��ي�����ضً للجي�ض،  ق���ائ���ًدا 

اأرجائها  ويف  الق�ضم.  ي��وؤدي 

ت�ضّم  زج��اج��ي��ة  واج���ه���ات 

���ض��وًرا ل��ه م��ع روؤ���ض��اء ال��دول 

وحملية،  عاملية  و�ضخ�ضيات 

 24 ع��ن  ن�ضخ  اإىل  اإ���ض��اف��ة 

مر�ضوًما للموؤ�ض�ضات الر�ضمية 

عهده  يف  ا�ضتحدثها  ال��ت��ي 

و���ض��ك��ل��ت ح��ج��ر الأ���ض��ا���ض 

واملوؤ�ض�ضات.  القانون  لدولة 

�ضا�ضة  ال��واج��ه��ات  تتو�ضط 

ك���ب���رية ت��ع��ر���ض اأف���الًم���ا 

ل��ن�����ض��اط��ات��ه وخ��ط��اب��ات��ه، 

ت�ضمح  اإلكرتونية  واأجهزة 

مل�����ض��ت��خ��دم��ه��ا مب�����ض��اه��دة 

بال�ضوت  عنه  وثائقية  اأفالم 
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متاحف 

يف بالدي
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�لأمري �للو�ء و�لعماد �لرئي�ص

اآذار   19 يف  �ضهاب  ف��وؤاد  الرئي�ض  ولد 

ك�����ض��روان.   – غ��زي��ر  ب��ل��دة  يف   1902

العام  املدر�ضة احلربية يف  اإىل  انت�ضب 

 )1935( را�ضيا  ملوقع  قائًدا  وعنّي   1921

قبل اأن ي�ضبح قائًدا للجي�ض ) 1 اآب 

�ضهاب  ف��وؤاد  اللواء  انُتخب   .)1945

ا للجمهورية اللبنانية يف العام  رئي�ضً

�ضنتني  بعد  ال�ضتقالة  وح��اول   1958

اإحل��اح  بعد  ق��راره  عن  ع��دل  لكنه 

بقائه.  على  وال��وزراء  النّواب  واإ�ضرار 

ليبقى  الد�ضتور  تعديل  فاأبى  وليته  انتهت   1964 العام  ويف 

كبرًيا  ازده��اًرا  عهده  يف  لبنان  عرف  للجمهورية.  ا  رئي�ضً

الدولة،  موؤ�ض�ضات  من  العديد  وبناء  تطوير  خالل  من 

لبنان  وم�ضرف  املدنية  اخلدمة  جمل�ض  واأهّمها 

عهده  �ضهد  كما  الدولة...  موّظفي  وتعاونية 

واملياه  الكهرباء  واإي�ضال  الطرقات  من  الكثري  تاأهيل 

الرئي�ض  بريوت... عا�ض  مرفاأ  وتو�ضيع  املناطق  للعديد من 

تركه  بعد  متوا�ضعة  حياة  روز-رينيه  وزوجته  �ضهاب  فوؤاد 

رئا�ضة اجلمهورية، وتويف العام 1973 تارًكا وراءه اإرًثا وطنًيا 

عظيًما.

وال�ضورة.

الرئي�ض  مكتب  الي�ضار  اإىل 

كما  هند�ضته  اأُعيدت  الذي 

الواجهة  يف  �ضابًقا.  ك��ان 

وعليه  اخل���ا����ض  م��ك��ت��ب��ه 

ال�����ض��وداء  وقبعته  ن��ظ��ارات��ه 

م  جم�ضّ وخلفه  ال�����ض��ه��رية، 

الرهبنة  اآب����اء  اأح���د  نحته 

وهو ميثله  املارونية  اللبنانية 

ا على الكر�ضي عندما  جال�ضً

مماته  قبل  ورقة  اآخر  كتب 

واإىل  الفرن�ضية.  باللغة  وهي 

ج��ان��ب امل��ك��ت��ب واج��ه��ة 

ولوحة  نيا�ضني،  على  حتتوي 

ذات  الرئا�ضية  ال�ضيارة  منرة 

مع  جتمعه  و���ض��ور   ،1 ال��رق��م 

لبنان  زاروا  الذين  الباباوات 

ب��ول�����ض  )ال��ب��اب��ا  يف ع��ه��ده 

الثالث  يوحنا  والبابا  ال�ضاد�ض 

اإ���ض��اف��ة اىل  وال��ع�����ض��رون(، 

وبار  تنجيدها  اأعيد  مقاعد 

كوؤو�ض  على  يحتوي  خ�ضبي 

يحبها  كان  التي  ال�ضمبانيا 

كثرًيا ويقدمها اىل �ضيوفه.

 يف غرفة النوم، �ضرير جديد 

ل�ضريره الأ�ضلي  �ضنع مطابًقا 

جانبه  واإىل  تك�ضر،  ال���ذي 

ب��ّزات��ه  على  حت��ت��وي  خ��زان��ة 

الع�ضكرية واملدنية، وربطات 

العنق. ويف اإحدى زوايا الغرفة 

مقد�ض  وزيت  لل�ضالة  كتب 

وبخور وم�ضبحة، اأما يف الزاوية 

الأخرى فعّدة احلالقة وقناين 

العطور. 

�ضهاب  الرئي�ض  مكتبة  يف 

التي  الكتب  نرى  الكبرية، 

التي  وتلك  ي��ق��راأه��ا،  ك��ان 

اإىل  اإ���ض��اف��ة  ع��ن��ه،  كتبت 

بخّط  كتبهما  ك��ت��اب��ني 

املكتبة  ُج��ّه��زت  وق��د  ي��ده. 
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ب��ط��اول��ة وم��ق��اع��د واأج��ه��زة 

بت�ضّرف  و�ضعت  كمبيوتر 

الرفوف  واملهتمني.  الباحثني 

الرئي�ض،  لعائلة  ب�ضور  زينت 

م��راح��ل  اإىل  ت��ع��ود  واأخ�����رى 

ب��دًءا  حياته،  م��ن  خمتلفة 

توّليه  اإىل  وو�ضوًل  من طفولته 

ا  قيادة اجلي�ض وانتخابه رئي�ضً

الرفوف  وعلى  للجمهورية. 

اأ�ضلحته،  اأو�ضمته،  ��ا:  اأي�����ضً

)الأ�ضلية(،  هويته  بطاقة 

وت��ل��ك ال��ع��ائ��دة ل��زوج��ت��ه، 



دفرت  الع�ضكرية،  البطاقة 

امل��ع��ا���ض ال��ت��ق��اع��دي، ج��واز 

حمل  وق��د  ال�ضيا�ضي  �ضفره 

مطرقة   ،16/1964 ال��رق��م 

ال��رئ��ا���ض��ة، وث��ي��ق��ة ال����زواج، 

غاليينه  جمموعة  و�ضيته، 

وق����داح����ات����ه، ���ض��ه��ادات��ه 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة، م�����ض��اري��ع 

الر�ضمية،  الر�ضائل  القوانني، 

اخلامت  الكاريكاتور،  �ضور 

امللكة  ل���ه  ق��دم��ت��ه  ال����ذي 

وغريها  واأع��الم،  اإليزابيت، 

ال��ك��ث��ري م���ن م��ق��ت��ن��ي��ات 

ال�ضخ�ضية. الرئي�ض �ضهاب 

و�ل�سومعة �ل�سرفة 

ال�����ض��رف��ة  اإىل  ن��ن��ت��ق��ل 

املتحف،  للمنزل-  اخلارجية 

الرئي�ض  يجل�ض  ك��ان  هنا 

وهنا  اأوقاته،  معظم  �ضهاب 

من  زّواره  ي�ضتقبل  ك��ان 

وكبار  و���ض��ف��راء  دول  روؤ���ض��اء 

وجند  املحليني.  امل�����ض��وؤول��ني 

اأحرق  الذي  ال�ضمعدان  فيها: 

عليها  خّط  التي  الورقة  فيه 

منقو�ض  مزهرية  ا�ضتقالته، 

ع��ل��ي��ه��ا ح��م��ل��ة ن��اب��ل��ي��ون 

وال�ضارات  الرتب  بونابرت، 

ال��ع�����ض��ك��ري��ة، ���ض��ع��ارات 

التي  الع�ضكرية  ال��ق��ط��ع 

ال��ذي  ال�ضيف  فيها،  خ��دم 

من  جزين  اأهايل  اإياه  اأهداه 

�ضنعهم، اإىل �ضور عديدة مع 

والكثري  التقاها،  �ضخ�ضيات 

م��ن امل��ق��ت��ن��ي��ات ال�����ض��غ��رية 

والكبرية والتي يوازي عددها 

اخلم�ضمئة قطعة.

حتيط  التي  احلديقة  اأم��ا 

�ضومعة  والتي كانت  باملنزل 

فيها  و���ض��ع  فقد  الرئي�ض، 

للرئي�ض  احلجر  من  متثال 

�ضهاب موّقع باإزميل النحات 

كلية  )م��ن  غ�ضوب  ب��رن��ار 

جامعة  يف  امل��ق��د���ض  ال��ف��ن 

القد�ض- الك�ضليك(،  الروح 

واأحفاد  اأبناء  من  وفاء  حتية 

الله  نعمة  امل��رح��وم  عائلة 

�ضيارته  عر�ضت  كما  اإفرام، 

ال�ضفروليه موديل 1962.

ال�����ض��غ��ري،  امل��ن��زل  يف ه���ذا 

ح�ضرة  يف  ا  حقًّ اأّن��ك  ت�ضعر 

�ضهاب،  ف��وؤاد  اللواء  الرئي�ض 

بنيان  اأر���ض��ى  ال��ذي  الرئي�ض 

اأمرًيا  وعا�ض  املوؤ�ض�ضات  دولة 

بتق�ضفه  كبرًيا  بكربيائه، 

وتوا�ضعه. 

مقتنيات املتحف واملكتبة 

املركزية  املدر�ضة  جمعتها 

الأمريين  �ضقيقه  ول��دي  من 

ع��ب��دال��ل��ه وط���ال���ب ف��ري��د 

الدفاع،  وزارة  ومن  �ضهاب، 

�ضهاب«،  ف���وؤاد  و»موؤ�ض�ضة 

و»م��وؤ���ض�����ض��ة امل��ح��ف��وظ��ات 

العديد  اإىل  اإ�ضافة  الوطنية«، 

من ال�ضحف ودور الن�ضر.

نحو  املتحف  كلفة  بلغت 

دولر.  املليون  ون�ضف  مليون 

انطوان  املهند�ض  و�ضع  وق��د 

انطالًقا  ت�ضميمه  عطاالله 

متاحف  م��وا���ض��ف��ات  م��ن 

مثل  العاملية،  ال�ضخ�ضيات 

بومبيدو  وجورج  ديغول  �ضارل 

وغريهما... 

ملتقى ثقايف لالأجيال 

املتحف،  يف  جتوالنا  خالل 

الإدارية  الهيئة  ع�ضو  التقينا 

�ضهاب  ف����وؤاد  م��وؤ���ض�����ض��ة  يف 

امل��ح��ام��ي ت��وف��ي��ق ك��ف��وري 

امل�ضروع  اأهمية  اأّك��د  ال��ذي 

هذا  تعرف  مل  التي  لالأجيال 

عهده.  يف  اأجن��ز  وم��ا  الرجل 

اخلطوط  على  اأطلعنا  ث��م 

التوافق  مت  التي  العري�ضة 

الأفرقاء  جميع  بني  عليها 

اأن  يف  وتتلخ�ض  املعنيني، 

ملتًقى  امل��ت��ح��ف:  ي��ك��ون 

لأبناء  واجتماعًيا  ثقافًيا 

ال���وط���ن، م��ك��ت��ب��ة ع��ام��ة 

اأيام  طوال  مفتوحة  جمانية 

م��رك��ًزا جلمع  الأ���ض��ب��وع، 

م��ع��ل��وم��ات ت��ت��ع��ل��ق ب��ه��ذه 

تاريخ  من  امل�ضرقة  احلقبة 

ب��درا���ض��ات  وللقيام  ال��وط��ن 

متخ�ض�ضة يف ال�ضوؤون الإدارية.

متاحف 

يف بالدي
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ب�ؤرة ا�شعاع

ذلك الزمن الذي يحّن اإليه من عرفوا جماله، كانت الإذاعة 

اإ�شعاع  بوؤرة  اأ�شا�شًيا يف �شنعه. فهي كانت  اللبنانية �شريًكا 

وامللحنني  املوؤلفني  بكبار  تعّج  اأروقتها  واأدب��ي،  وثقايف  فني 

وال�شعراء واملطربني واملطربات. يف تلك الإذاعة قّدم  والكتاب 

التي  ال�شبية  حداد  نهاد  الرحباين  عا�شي  اإىل  الرومي  حليم 

تعمل يف الكور�س والتي اأعطاها الرومي اإ�شم فريوز، فكان ما 

كان من فّن وجمال واإرث ح�شاري... ويف تلك الإذاعة اجتمع 

عدد من املو�شيقيني بهدف اإطالق الأغنية اللبنانية واخلروج 

من قوالب الغناء ال�شائعة اآنذاك. فمع الأخوين رحباين وزكي 

نا�شيف وتوفيق �شكر وفيلمون وهبي وتوفيق البا�شا... بداأت 

ت��ت��ب��ل��ور م��الم��ح 

جذورها  لبنانية،  اأغنية 

م���ن اأر���ش��ن��ا وع��ادات��ن��ا 

واأمناط عي�شنا، تلك الأغنية ما لبثت اأن اأ�شرقت يف الوجدان 

من  ومبجموعة  خا�س،  ب�شكل  فريوز  ب�شوت  احلدود  وعربت 

الأ�شوات الأخرى اجلميلة.

من اأقدم الإذاعات العربية

اأق��دم  م��ن  اللبنانية  الإذاع����ة  تعترب 

اأن�شئت  ال��ع��رب��ي��ة،  الإذاع����ة  حم��ط��ات 

الن��ت��داب  ف��رة  خ��الل   1938 ال��ع��ام  يف 

»راديو  �شميت  ذلك احلني  ويف  الفرن�شي، 

ال�شراي  يف  الإذاع��ة  مقّر  كان  ال�شرق«. 

من  اأول  اأديب  األبري  وكان  احلكومي، 

ومعه  فيها،  العربي  الق�شم  اإدارة  ت��وىل 

ال�شاعر الكبري �شعيد عقل مذيًعا  عنّي 

باللغة العربية.

احلكومة  ت�شّلمت   1946 ني�شان  يف 

التي  الإذاع���ة  الفرن�شني  من  اللبنانية 

حتت  وال�شياحة  الأنباء  ب��وزارة  اأحلقت 

اإ�شم حمطة الإذاعة اللبنانية.

الإذاع��ة  ل��دار  ال�شا�س  حجر  و�شع   1958 الثاين  كانون  يف 

اللبنانية الكربى يف ال�شنائع. وتوّلت �شركة Simens الأملانية 

ت�شجيالت  ومكتبة  ا�شتديوهات  م  ي�شّ الذي  امل�شروع  تنفيذ 

متو�شطة  موجتني:  على  تبث  عم�شيت،  يف  لالإر�شال  وحمطة 

للربامج العربية وق�شرية للربامج الغربية.

بني ال�شتينيات وال�شبعينيات يف القرن املا�شي، عرفت الإذاعة 

اللبنانية ع�شًرا ذهبًيا بكل املقايي�س، وتخطى جناحها حدود 

ع يف العامل العربي.  الوطن، لي�شّ

من هنا انطلق�ا

اللبنانني  املطربني  اأ�شوات  اأهم  انطلقت  ا�شتديوهاتها  من 

اإذاعة 

لبنان:

ذاكرة الأجيال وبهاء زمن الكبار

اإعداد:

الهام ن�شر تابت

بني الأم�س 

واليوم

اللبانية  الإذاعة  كانت  املا�شي  القرن  من  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  يف 

فـ»الرتانز�شت�ر«  والأم�شيات.  النهارات  رفيقة  وكانت  الأثري،  »ملكة« 

الذي خلف الرادي� الأ�ش�د الكبري املت�شّدر ال�شال�ن، بات يتنقل من مكان 

اإىل اآخر يف املنزل. اأحياًنا ي�شتقر على حافة نافذة اأو �شرفة، واأحياًنا يرافق 

العاملني يف احلق�ل نهارات ط�يلة.
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والعرب، فال�شتديو الكبري فيها كان الأهم يف الدول العربية. 

يف الإذاعة اللبنانية �شّجلت فريوز مئات الغاين، وفيها غّنت 

اأم كلثوم »يا ظاملني« لأول مرة، يف حفلة مبا�شرة على الهواء 

ا �شدح �شوت  ما زال ت�شجيلها حمفوًظا. ومن ا�شتديوهاتها اأي�شً

ال�شايف  اإىل وديع  باإل�شافة  الوهاب وفريد الطر�س،  حممد عبد 

و�شباح وزكي نا�شيف ونور الهدى وجناح �شالم و�شواهم.

عرب اأثري الإذاعة اللبنانية تعّرف اللبنانيون اإىل فولكلورهم 

وا�شتمتعوا  راقية،  ومتثيلية  غنائية  قوالب  يف  ومهذًبا  م�شذًبا 

بامليجانا والعتابا و�شائر اأنواع الغناء البلدي الآتية من حقولهم 

واأعرا�شهم واأعيادهم. واإىل كبار املطربني وامللحنني  ووديانهم 

ومذيعات،  مذيعني  اأ�شماء  الإذاعة  ذاكرة  ت�شكن  وال�شعراء، 

واأ�شماء  والثقافة،  والأداء  الإلقاء  يف  مدر�شة  منهم  كل  �شكّل 

يف  �شهرتهم  وذاعت  امل�شتمعني  رافقوا  دراما  وكّتاب  ممثلني 

العامل العربي.

العرب(،  اإىل �شفيق جدايل )عميد املذيعني  من �شعيد عقل 

وناهدة ف�شلي الدجاين، وريا�س �شرارة، وحكمت وهبة، و�شعاد 

الع�شي وناهد و�شريف الأخوي و�شواهم، اأ�شماء �شنعت جنوميتها 

تلفزيون  اإىل  منها  العديد  وانطلق  والثقافة،  واملثابرة  باجلهد 

لبنان يف ما بعد، ومن ثّم اإىل اإذاعات وتلفزيونات خا�شة.

التم�شك بطيف ال�حدة

جمتمعات،  املجتمع  اأ�شبح  لبنان  يف  احل��رب  ان��دلع  مع 

اأ�شبح  قد  ا�شمها  كان  التي  الإذاعة  حاولت  هويات،  والهوية 

»اإذاعة لبنان«، اأن تتم�شك بطيف الوحدة، واأن تتبنى خطاًبا 

مقبوًل من اجلميع.

على  يتذكرون  احلقبة  تلك  عاي�شوا  ال��ذي��ن  امل��واط��ن��ون 

الطرقات:  حال  ي�شف  وهو  الأخ��وي  �شريف  �شوت  اخل�شو�س 

اإطالق  اأو  متقطع،  قن�س  بحذر،  �شالكة  اأو  واآمنة،  �شالكة 

نار كثيف... هذه العبارات حلت بدًل من تلك التي كان 

يطلقها الأخوي يف برنامج »نزهة« متجوًل يف املناطق اللبنانية، 

معّرًفا امل�شتمعني بقراها وبلداتها ومدنها، ب�شواحلها وجبالها 

وعاداتها وتقاليدها واأعيادها.

كان اأثري الإذاعة اللبنانية �شريًكا يف �شنع اللحمة والهوية، 

اأ�شرًيا ينا�شل حلفظ ما تبقى. مع احلرب نبتت  اأ�شبح  لكنه 

الإذاعات يف الحياء والزواريب، و�شار لكل جهة اإذاعتها ول�شان 

حالها. »انفخت الّدف وتفّرق الع�شاق«... ويف ظّل الدعم الذي 

لقته الإذاعات النا�شئة تراجعت اإذاعة لبنان. حمطات الإر�شال 

ت�شررت، وكل �شيء تغرّي. لكن اجلهود املخل�شة ظلت حتاول 

املحافظة على الإذاعة كج�شر توا�شل بني اللبنانيني حتى يف 

اأكرث الظروف ق�شوة.

الأر�شيف: دّرة الإذاعة والذاكرة

اأر�شيف الإذاعة هو كنز كنوزها، فهو يو�شف بالأ�شخم بني 

الأر�شيف  اأحوال  الأو�شط. ما هي  ال�شرق  ال�شوتية يف  املكتبات 

اليوم؟

العمل جاٍر  باأن  ابراهيم  الفنان حممد  الإذاعة  يجيبنا مدير 

األف   21 الإذاع��ة( على حتويل  ت�شّلمه  )تاريخ   2008 العام  منذ 

الربامج  من  مماثل  �شريط  األف  و45  الأغ��اين،  من  ربل  �شريط 

�شنوات   4 نحو  اإىل  العمل  يحتاج  رقمية.  ن�شخ  اإىل  القدمية، 

لينجز بالكامل، اأعطيت الأولية لالأغاين ومن ثم الربامج.

القدمية  الربامج  الأغاين،  اأق�شام:  اإىل ثالثة  الأر�شيف  يق�شم 

روؤ�شاء  اأ�شوات  ت�شتعاد  الأخ��ري  الق�شم  يف  الأ�شوات.  ومتحف 

جمهوريات وقادة و�شخ�شيات يف منا�شبات وحمطات تاريخية.

يف الور�شة التي ي�شهدها الأر�شيف حالًيا، اأعيد تق�شيمه، وقد 

الربامج،  املعزوفات،  الأغاين،  العناوين:  من  مزيًدا  ي�شم  بات 

املنا�شبات والأعياد، امل�شرحيات والإ�شكت�شات... وداخل كل 

ق�شم توجد عناوين عديدة، مثاًل يف ق�شم الأغاين، جند الأغاين 

العربية والأغاين الأجنبية والبلدي...

يوؤرخ عقوًدا من  فهو  وطنية  ثورة  لبنان  اإذاعة  اأر�شيف  يعترب 

اإىل  بالإ�شافة  وفنًيا،  واأدبًيا  واقت�شادًيا  �شيا�شًيا  لبنان،  تاريخ 

منجم  مبثابة  فهو  ولذلك  ن��ادرة،  اأخرى  مواد  من  يحتويه  ما 

هذا  يف  كنوزه.  من  يغرفون  اجلامعيني  والطالب  للباحثني 

الأر�شيف  اأب��واب  اإن  ابراهيم  حممد  الأ�شتاذ  يقول  ال�شياق 

ر�شائل  منه  ا�شتفادت  وقد  الأكادميية،  لالأبحاث  مفتوحة 

بني الأم�س 

واليوم
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جامعية كثرية. يف املقابل، يقال اإن مواد كثرية فقدت من 

على  يرّد  ابراهيم  الطويلة.  الفو�شى  �شنوات  خالل  الأر�شيف 

يّد.  اإليه  اأن متتد  الأر�شيف حمفوظ ول ميكن  بالقول:  ذلك 

رمبا اأخذت منه بع�س املواد اأو الن�شخ خالل احلرب، هذا وارد، 

لكن القول اإنه �شرق ونهب، اأمر غري �شحيح.

الأر�شيف؟  يف  مثاًل  ما  اأغنية  عن  البحث  ميكن  كيف 

تو�شح امل�شوؤولة عنه اأن البحث ميكن اأن يتّم وفق اإ�شم املغني 

ا وفق اإ�شم ال�شاعر اأو امللحن. اإًذا ثمة عدة اأبواب  اأو الأغنية، واأي�شً

للو�شول اإىل املطلوب.

�ش�ت فريوز ه�ية الإذاعة

من هو الفنان الذي له اأكرب عدد من الأغاين يف الإذاعة؟ اإنها 

اأغنية،   800 اأغانيها نحو  يبلغ عدد  اإذ  دون منازع،  فريوز من 

هو  فريوز  �شوت  ابراهيم،  ويقول  ف�شباح.  ال�شايف  وديع  يليها 

اأ�شبه ب�»لوغو« بالن�شبة اإىل اإذاعة لبنان، اإنه هوية الإذاعة.

مع �شوت فريوز ي�شرق ال�شباح، هذا ما كان وهذا ما هو قائم 

املخ�ش�شة  وتلك  اللبنانية،  لالأغاين  املخ�ش�شة  الفرة  الآن، 

للبلدي وللغناء العربي، ما زالت قائمة، بالإ�شافة اإىل ت�شكيلة 

لإذاعة  تكون  اأن  اإبراهيم  يتحدى  التي  املنّوعة  الربامج  من 

للثقافة  املخ�ش�شة  امل�شاحة  حيث  من  يحاكيها،  ما  اأخرى 

وامل�شتوى.

الإر�شال واأم�ر اأخرى

لكن، ماذا عن البث، هل ت�شل الإذاعة بو�شوح اإىل خمتلف 

املناطق؟ يجيب عن هذا ال�شوؤال قائاًل: نعمل على تقوية البث 

تواجه  الإذاع��ة  اأن  ابراهيم  يو�شح  العوائق؟  عن  ماذا  حالًيا. 

ثالثة  لدينا  الدوائر  بع�س  يف  الب�شري،  الكادر  يف  ح��اًدا  ا  نق�شً

موظفني اأو اأربعة يف حني اأننا نحتاج اإىل اإثني ع�شر منهم، منذ 

ا، لكننا يف حاجة مّلحة  ثالث �شنوات مت توظيف 20 �شخ�شً

اإىل توظيف ما بني 50 و60.

الإذاعة  لدى  م�شكلة،  توجد  ل  التجهيزات،  م�شتوى  على 

اأف�شل ال�شتديوهات واملعدات، فنانون كبار ما زالوا ياأتون اإلينا 

ليقوموا بالتمارين ومن بينهم زياد الرحباين.

ا�شتديوهات، ومبوا�شفات ل ت�شاهيها  اإذاعة لبنان �شبعة  يف 

اأي ا�شتديوهات اأذاعية يف لبنان. يف العام 2008 �شهدت الإذاعة 

)�شركة  العاملية  ال�شركة  لكن  تاأهيل،  ور�شة  العريقة 

اأ�شرفت على العملية، مل مت�ّس نظام  �شوي�شرية- املانية( التي 

منذ  قائم  اأنه  علًما  وكفاءته،  جودته  اىل  نظًرا  مثاًل،  العزل 

العام 1960.

اله�ية والدور

تعمل  كموؤ�ش�شة  وبدورها  بهويتها  لبنان  اإذاع��ة  تتم�شك 

اأداء  على  وحتر�س  اللبنانني.  عند  املواطنة  ح�ّس  تر�شيخ  على 

هذا الدور من خالل جمموعة برامج، ومن خالل فرات البث 

املبا�شر )�شت �شاعات يومًيا، موزعة على ثالث فرات(، وهي 

تف�شح جماًل وا�شًعا للتفاعل مع املواطنني.

الإذاعة يف تثبيت ح�شورها بني  الأخرية جنحت  ال�شنوات  يف 

الظروف  ب�شبب  �شنوات  ا�شتمر  غياب  بعد  العربية  الإذاع��ات 

مهرجان  يف  الإذاع��ة  �شاركت   2011  ،2009 بني  فما  املعروفة. 

الأوىل  اجلائزة  وقطفت  املو�شيقية  واملقطوعة  العربية  الأغنية 

لل�شنوات الثالث على التوايل.

برنامج اجلندي

قبل اأن نغادر الإذاعة، ن�شاأل عن »برنامج اجلندي«، الربنامج 

وكان  وال�شبعينيات  ال�شتينيات  يف  اللبنانيني  راف��ق  ال��ذي 

ومنّر  جولة  يف  ابراهيم  يرافقنا  احل�شارية.  اجلي�س  وجوه  اأحد 

التوجيه-  مديرية  اأع��ادت  الذي  بالربنامج  اخلا�س  بال�شتديو 

قيادة اجلي�س اإحياءه. نلتقي من عائلة الربنامج الزمالء اأمري 

هلّيل، عماد مريزا وحياة حرب، هم ي�شعرون اأنهم يف بيتهم، 

ومدير الإذاعة فخور باأن الربنامج يخرج من اأثريها اأوًل، قبل اأن 

تبثه �شائر الإذاعات اللبنانية.

وّقف يا ا�شمر

ك�شفوف  الذكريات  تنتظم  حيث  الأر�شيف  يف  مبرورنا 

الع�شكر، يهدينا اإبراهيم باقة من ت�شجيالت فريوز القدمية: 

»وعاللومة«  اأق��ول«،  »خايف  »القد�س«،  ا�شمر«،  يا  »وق��ف 

ب�شوت وردة اجلزائرية.

هل ا�شتمعتم اإىل وردة تغني عاللومة اللومة اللومة؟ ا�شمعوها 

الأوىل؟  بهاءاته  فريوز يف  �شوت  وهل عرفتم  لبنان.  اإذاعة  من 

تعّرفوا اإليه عرب اأثري هذه الذاعة.

261 العدد 375/374





لبناين،  اأطفال  طبيب 

يعمل يف الطب منذ العام 

من  جناحاته  بنى   .1992

وكفاءته  مثابرته  خالل 

واإخال�شه ملهنته. يف العام 

2008، ويف ذروة جناحه، 

اجلانبي  بالت�شلب  اأ�شيب 

 A.L.S. الــ�ــشــمــ�ري 

 A m y o t r o p h i c
 ،Lateral Sclerosis
وه� مر�ض ع�شبي خطري 

ونادر، اأّدى اإىل �شلله كلًيا.

جميل  الدكت�ر  اإّنـــه 

زغيب الذي هزم املر�ض، 

يراه  العامل يف كل ي�م، وكاأّنه  اإىل  اأن ينظر  واأراد  ك باحلياة بفرح مذهل،  ومت�شّ

للمّرة الأوىل.

اإميان كبري وقدرة  الثالثة، �شالحه:  م�ش�ار �شاق خا�شه برفقة زوجته واأولده 

عجيبة، واأجهزة متطّ�رة ي�شتخدمها ب�ا�شطة عينيه، ليت�ا�شل مع النا�ض وي�ؤّلف 

الكتب ويكتب املحا�شرات.

»اجلي�ض« ت�ا�شلت مع الدكت�ر زغيب وكان هذا احل�ار.

اإعداد:

روجينا خليل ال�شخت�رة

اإرادة 

احلياة
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هزم املر�ض منا�ضاًل باإرادته وعينيه 

د. جميل زغيب:

احلياة مغامرة يف ط�ر الكتابة، فابداأوا الآن...

والنت�شار التحدي 

عّز  ويف  ناجًحا  طبيًبا  كنت  باملر�ض،  اأ�شبت  عندما  زغيب،  د.   •
عطائه، كيف ا�شتطعت حتدي هذا املر�ض والنت�شار عليه؟ 

- عندما بداأ كل ذلك، �شاألت نف�شي: هل �شاأن�شحب من هذه 

الدنيا كما يفعل معظم النا�س، اأم �شاأكمل احلياة؟ فقّررت 

اأن اأحيا، اأو على الأقل اأحاول اأن اأحيا، وكما اأريد، بكرامة 

اأعي�س  واليوم  ب�شالم.  ا  واأي�شً جّيد،  ومزاج  باإميان  و�شجاعة، 

حياة بعيدًة عن كل ما توّقعته لنف�شي عندما اأ�شبت باملر�س. 

والفي�شبوك،  الإلكروين  الربيد  عرب  ي��وٍم  كل  اأتلقى  فاأنا 

ر�شائَل من اأنا�ٍس جمهولني يعرّبون فيها 

بطريقٍة  حياتهم  يف  تاأثريي  مدى  عن 

يف  لال�شتمرار  يدفعني  وهذا  باأخرى.  اأو 

بالنعمة  اأ�شعر  واملكافحة.  الن�شال 

تباركني وبالفرح ميالأ قلبي.

اأو  �شللي  اأن  هو  اأعرفه  اأك��ن  مل  ما 

يل  اأتاحت  بركًة  ك��ان  قد  »عبئي« 

الآخ��ري��ن  م��ن  للتقّرب  ف��ري��دًة  ا  فر�شً

اآلم��ه��م  وت��ق��ّب��ل  معهم  وال��ت��ع��اط��ف 

والتخفيف عنهم. ولذلك، اآمنت لحًقا 

باأن الله حمّبة وبعيد عن كل �شّر، وباأنه 

اخلا�شة!  طريقته  على  ولكن  يحبني 

اختارين يف مهمة ممّيزة هو وحده  لقد 

اختربتها  بعد  ما  ويف  البدء،  يف  عرفها 

�شللي  تقّبلت  ال�شبب،  ولهذا  بنف�شي. 

ب�شرب، ف�شّلمت اأمري لله من دون خجل 

يوًما  باأنني  متاأكًدا  كنت  تكّتم.  اأو 

ما �شوف اأفهم اأن هناك معنى كاماًل 

لكل ذلك. 

بعدين  يف  امل���رء  يعي�س  وب��اع��ت��ق��ادي 

والروح   )%5 ي�شّكل  )وهو  اجل�شد  اثنني: 

ن�شيت ج�شدي  اأنا   .)%95 )وهي ت�شّكل 

لأعي�س فقط بروحي احلّرة واأحّلق معها 

دون  من  والبلدان  واملدن  الطرقات  فوق 

ال�شتعانة باأي من ع�شالت ج�شدي.

عجز  ك��ّل  مقابل  اأّن���ه  متاأكد  اأن��ا 

يكفي  مبا  الله  علينا  ُينعم  ي�شيبنا، 

م��ن ال��ق��درات مل��واج��ه��ة ال��ت��ح��ّدي��ات. 

الو�شول  يف  بالرغبة  الت�شّلح  ويكفي 

اأهدافنا.  تتحّقق  حتى  مبتغانا  اإىل 

تواجهني  ففي كل مّرة كانت احلياة 

لها  اأظهر  كنت  ال�شت�شالم،  ب�شبب 

ك بها ومتابعة  األف �شبٍب و�شبب للتم�شّ

بروحي  فاأكملت  احل��رك��ة،  مني  مر�شي  خطف  ال��درب. 

و�شاعدتني التكنولوجيا املتطورة. حرمني مر�شي القدرة على 

البت�شام والكالم، فتوا�شلت مع الآخرين وابت�شمت بعينّي. 

�شيء يحدث من  ما من  اأّن  اأعلم  واأنا  املر�س  وهكذا هزمت 

دون �شبب. 

كيف  اأ�شتغرب  احلياة،  يف  واأ�شا�شية  رائعة  حقيقة  وهناك 

موهبة  اأو  هبة  مّنا  لكل  تعّلمها:  ل  واجلامعات  املدار�س  اأن 

اأو معرفة، وغالًبا ما تكون هي درب �شعادته. هذا  اأو كفاءة 

بال�شبط ما تعلمته واأفعله لال�شتمرار.



اإرادة 

احلياة
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بالعينني والكتابة  الت�ا�شل 

تعّرفنا باجلهاز  اأن  • هل ميكن 
املتطّ�ر الذي من خالله تت�ا�شل مع العامل وتتابع حياتك العلمية؟

يل  تبّقى  عّما  اأبحث  ب��داأت  ملر�شي،  عالج  اأي  غياب  يف   -

لدّي،  كان  وتطويرها.  اكت�شافها  اأج��ل  من  ق��درات،  من 

بها  القيام  ميكن  الأمور  من  وكم  وعينّي،  وقلبي  فكري 

و�شيلة  اأبحث عن  بداأت  والعينني...  والقلب  الفكر  بوا�شطة 

ثم  الإن�شانية.  وجتربتي  الطبية  خربتي  الآخرين  مل�شاركة 

وجدت يف جهاز الكمبيوتر ما كنت عاجًزا عن القيام به، 

اكت�شفت  وبال�شدفة  والكالم.  احلركة  على  قدرتي  لعدم 

العني  حركة  خالل  من  يعمل  وهو  اأ�شتعمله،  الذي  اجلهاز 

وبوا�شطة الأ�شعة حتت احلمراء، التي يبّثها جهاز مثّبت حتت 

تعك�شها  ثم  العني  �شبكة  وتلتقطها  عينّي،  اأمام  ال�شا�شة 

ر على ال�شا�شة وفق حركة  على اجلهاز نف�شه، فيتحّرك املوؤ�شّ

على  العينني  تثبيت  ومبجّرد  الإ�شبع.  يفعل  كما  عينّي، 

ملدة  ما  اأيقونة  اأو على  ال�شا�شة  احلروف على  لوحة  حرف من 

تفتح  اأو  احل��رف  ينطبع  الثانية،  من  واح��د  ع�شر  من  اأق��ّل 

الأيقونة. هكذا كتبت جميع كتبي، حرًفا حرًفا. ل اأدري 

حياتي  قلب  الذي  اجلهاز  هذا  لول  ينتظرين  كان  الذي  ما 

ا على عقب، فبوا�شطته ا�شتطعت اأن اأ�شغل اأيامي وليايّل،  راأ�شً

وباتت حالتي حديث النا�س.

توبي«  و»حماور  العني  يتعّقب حركة  الذي  توبي«  »متعّقب 

على  ق��ادًرا  اأ�شبحُت  خاللهما  فمن  حياتي،  جم��رى  غ��رّيا 

ا�شتخدام احلا�شوب وحماورة الآخرين. التكنولوجيا مّكنتني 

واأ�شدقائي،  اأهلي  اأولدي،  زوجتي،  اجلميع:  مع  التوا�شل  من 

بف�شلها ا�شتطعت اأن اأكتب ما اأ�شعر به واأعرّب عن اأفكاري، 

طبية  حما�شرات  باإعداد  وقمت  وترجمتها،  الكتب  األفت 

�شفحًة  اأن�شاأت  كما  واخل��ارج.  لبنان  يف  حياة،  و�شهادات 

اأُقّدم من خاللها  لال�شت�شارات الطبية على موقع في�شبوك، 

لبنان  يف  اآخ��ر،  �شخ�ٍس  لأي  اأو  ملر�شاي  جمانية  طبية  ن�شائح 

على  ا  خا�شً اإلكرونًيا  موقًعا  اأن�شاأت  ذلك،  بعد  خارجه.  اأو 

ذلك  كّل  واإجنازاتي.  ن�شاطاتي  لت�شجيل  الإنرنت  �شبكة 

بوا�شطة عيني، فحيث يتوّقف اجل�شد تكمل التكنولوجيا.

حياتي، ق�شتي وكتب اأخرى

املر�ض،  حالة  يف  واأنت  الكتب  من  العديد  اأ�شدرت  اأنك  نعلم   •
اأخربنا عنها.

ومنتج،  نافع  باأنني  وت�شعرين  من�شغاًل  تبقيني  الكتابة   -

وبالتايل تن�شيني اأع�شائي املعّطلة. عندما اأحتاج اإىل التعبري، 

النف�س:  اختالجات  حتاكي  عفويًة،  الكلمات  تاأتيني 

واأمل  غ�شب وهدوء، فرح وحزن، ثورة و�شكون، متعة و�شجون 

باللغة  كتب  اأربعة  وبعينّي  اليوم  حتى  كتبُت  وخيبة. 

الإنكليزية،  و/اأو  العربية  اإىل  الفرن�شية ثم ترجمتها جميًعا 

و2015،   2012 العامني  بني  اأ�شدرتها  التي  الكتب  عدد  ليبلغ 

ت�شعة، وهي:

املر�س  بداية  الولدة حتى  ذاتية منذ  �شرية  - حياتي، ق�شتي، 

ومعاناته، ترجمته اإىل العربية والإجنليزية.

- ن�شائح عملية ل�شحة الأطفال، يت�شمن ن�شائح توجيهية 

التي  �شيوًعا  الأكرث  ال�شحية  امل�شاكل  يف  للوالدين،  عملية 

يواجهها الأطفال، وقد ترجمته اإىل الإنكليزية.

احلياة  يف  اآرائ��ي  عن  يعرّب  ح��راك،  وب��ال  ب�شمت  احلياة   -

واملجتمع يف اإطار روائي، وقد ترجمته اإىل العربية.

- مذّكرات م�شاب بال�شلل، جمموعة من املذكرات خالل 

وموا�شيع  وامل��وت  احلياة  حول  فل�شفية  اأفكار  مع  مر�شي، 

ا ترجمته اإىل العربية. اأخرى كاحلب وال�شالة، واأي�شً

كتب  اإىل  كتبي  جميع  حتويل  من  متّكنت  ثم  من 

 Kindle Amazon موقَعي  على  متواف�رة  وه�ي  اإلكرونية، 

.Appstoreو

اأن تبذل عيناك جمه�ًدا،  الذي ت�شتخدمه للت�ا�شل يقت�شي  • النظام 
كيف تتحّمل هذا الأمر وتتكّيف معه؟

- بالطبع تتعب عيناي، ل �شيما اإذا كان لدي عمل كثري، 



فالأ�شعة حتت احلمراء جتّفف العني ما يوؤدي اإىل احمرار ووجع 

الدموع  اأ�شتخدم  ولذلك،  ال�شحيحة.  الروؤية  ومينع  فيها، 

ال�شطناعية، واأمنح عيني فرات متقّطعة من الراحة للحّد 

من امل�شكلة، وبالتايل للحّد من املعاناة.

التجربة يف خدمة الآخرين

تعنى  العربي  العامل  يف  ن�عها  من  الأوىل  هي  جمعية  �شت  اأ�شّ لقد   •
مبر�ض الت�شلب اجلانبي ال�شم�ري، اأخربنا عن هذه اجلمعية.

اإىل  الإ���ش��ارة  ب��ّد م��ن  ال��ب��داي��ة، ل  - يف 

اجلانبي  الت�شلب  مبر�س  امل�شاب  اأّن 

حياته،  يتابع  اأن  ي�شتطيع  ال�شموري، 

ت�شتمر  اأن  احلياة  لهذه  ميكن  بل  ل 

املري�س  حظي  اإذا  وان�����ش��راح،  ب�شعادة 

الرعاية  ل��ه  وت��اأّم��ن��ت  ج��ي��دة  ب��اإح��اط��ة 

الفكرية  وال��ق��درات  فالوعي  ال��الزم��ة. 

اإىل  يحتاج  املري�س  لكن  �شليمة،  تبقى 

يكون  اأن  )�شرط  ال�شطناعي  التنف�س 

الرئوية(،  امل�شاعفات  ح�شول  قبل  ذلك 

كما يحتاج اإىل اأنبوب املعدة الذي يوفر له 

التغذية املتوازنة. وحل�شن احلظ اأّن التقدم 

احلا�شل يف جمايل الطب والتكنولوجيا، 

با�شتقاللية  العي�س  على  املري�س  ي�شاعد 

يحتاج  كله  هذا  ولكن  ا.  ن�شبيًّ ذاتية 

التعامل معه.  باملر�س وبكيفية  واإىل معرفة  اإىل موارد مادية 

لهذا  واأهلهم  جهلهم  ب�شبب  يق�شون  املر�شى  من  فالعديد 

املر�س، وب�شبب الكلفة الباهظة للعناية به. لذا، قررت اإن�شاء 

اجلمعية اللبنانية للت�شلب اجلانبي ال�شموري، وهي الأوىل يف 

حول  املعلومات  توفري  اجلمعية:  اأولويات  من  العربي.  العامل 

اخلربات،  تبادل  الدعم،  واأهله،  املري�س  اإىل  الإ�شغاء  املر�س، 

مع  التعاون  تعزيز  العلمية،  البحوث  ت�شجيع  الأم��ل،  ن�شر 

اجلمعيات الأخرى املخت�شة بالأمرا�س الع�شبية، وتوعية الراأي 

العام حول هذا املر�س. من �شريري، اأطلقت، النداء عرب مواقع 

واأهدافها،  اجلمعية  اأنظمة  كتبت  الجتماعي،  التوا�شل 

عّينت جمل�س اإدارتها وجمل�شها العلمي، ثم اأن�شاأت موقعها 

اللكروين وو�شعت حمتواه بثالث لغات )العربية، الفرن�شية 

من  واحد  عام  بعد  اجلمعية،  �شاعدت  وقد  والإنكليزية(. 

اإن�شائها، العديد من املر�شى.

الهدف  وما  نف�شه؟  املر�ض  يعان�ن  اأ�شخا�ض  مع  تت�ا�شل  هل   •
من هذا الت�ا�شل؟

املر�شى  من  العديد  مع  دائ��م  توا�شل  على  اأن��ا  بالطبع،   -

التخفيف  اأحاول  املر�س.  �شد  ن�شالهم  يف  ت�شجيعهم  بهدف 

املختلفة،  م�شاكلهم  حّل  يف  وم�شاعدتهم  معاناتهم  من 

هوؤلء  بني  من  ا  �شخ�شً اأرى  اأن  طموحي  العملية.  اأو  الطبية 

املر�شى يقول يل: اأنت ال�شبب يف اأنني لن اأ�شت�شلم.

لحق�ا اأحالمكم

جملتنا؟  خالل  من  اإي�شالها  تريد  ر�شالة  من  • هل 
ا اإىل �شّباط  - اأوّد توجيه عدة ر�شائل عرب جمّلتكم وخ�شو�شً

اجلي�س واأفراده.

قوته  تزداد  الإن�شان،  فكر  على  املحبة  ت�شيطر  عندما  اأوًل، 

ب�شكل غري حمدود. اإّن الله حمبة.

مباركة  الأي��ام  كل  ت�شبح  الإيجابية،  بالأفكار  ثانًيا، 

و�شعيدة.

اإذا اجتمعت املحبة والأفكار الإيجابية، ت�شبح لدينا  ثالًثا، 

اأعظم قوة يف العامل.

اأخرًيا، غالًبا ما اأحاول التفكري باحللول بدل من امل�شاعب. 

تعا�شة  اأكرث  اأ�شخا�س  هناك  باأن  القول  اإىل  دائًما  اأميل  واأنا 

كبرية،  امل�شاعب  كانت  مهما  ا،  اأي�شً لأقول  هنا  اأنا  مني. 

فلدينا دور نوؤّديه يف احلياة طاملا باإمكاننا التنف�س.

اأ�شتطيع و�شع يدي على كتفكم لطماأنتكم، ولكن  ل 

مهما  القلب.  اأع��م��اق  م��ن  معكم  التكّلم  ميكنني 

ولديكم  عليها،  التغّلب  ميكنكم  اأهوال،  من  �شادفتم 

هناك  لأن  املقايي�س،  وقلب  اأو�شاعكم  تغيري  على  القدرة 

قوة  اإنها  الذرية؛  وحتى  الكهربائية  القوة  من  اأعظم  قوة 

كانت  ا  اأيًّ الأخري،  الرمق  حتى  اأحالمكم  لحقوا  الإرادة. 

الكتابة،  طور  يف  زالت  ما  مغامرة  حياتكم  اأحالمكم. 

باملغامرة  اإمالأوه  الآن!  الأول  الف�شل  بكتابة  البدء  عليكم 

والإميان بالله، بالأعمال ال�شاحلة واملحبة. وعي�شوا ق�شتكم 

كما تكتبونها!
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طف�لة واعدة

هو من مواليد البرون، ن�شاأ 

فّنًيا  خ�شبة  بيئة  يف  وترعرع 

ك��ان��ت احل��ا���ش��ن الأ���ش��ا���س 

ملوهبته. فوالده املمثل اللبنايّن 

واأم���ه  الأب،  خ��ّب��از  ج����ورج 

اأوديت عطّية )�شاحبة �شوت 

نيكول  واإخ��وت��ه:  جميل(، 

ورئي�س  ال�شينما  يف  )دكتوراه 

ق�شم ال�شينما يف جامعة �شيدة 

اللويزة(، ولرا )دكتورة يف اإدارة 

حمرفة(،  وراق�شة  الأع��م��ال 

ت�شميم  )اخت�شا�س  ول���ورا 

اإعالنات( والتي �شارت لحًقا 

الأعمال  كل  يف  �شريكته 

امل�شرحية. 

بني  متنقاًل  طفولته  اأم�شى 

وجل  وال��ده(  )�شيعة  البرون 

الديب )م�شكن اأهل اأمه(. يف 

البرون ت�شّبع بحب الطبيعة 

ويف  البعيدة.  باآفاقه  والبحر 

جل الديب تفّتح على الثقافة 

وحب الفن وامل�شرح واملو�شيقى 

على يد اأخواله.

يف املدر�شة كانت البدايات

ي��ع��ت��رب ج����ورج خ��ب��از اأن���ه 

حمظوظ، كونه تلّقى علومه 

يف  الأقد�س  القلب  مدر�شة  يف 

ت�شجع  كانت  التي  البرون 

امل���واه���ب ال��ف��ن��ي��ة وال��ع��م��ل 

ال��ث��ق��ايف. يف ه���ذه امل��در���ش��ة، 

على  مواهبه  تفّجرت  التي 

م�����ش��رح��ه��ا، ك��ان��ت امل���واد 

ولكن  الأول.  عدّوه  العلمّية 

حمط  جعلته  الفّذة  موهبته 

التي  امل��در���ش��ة  اإدارة  ت��ق��دي��ر 

تغ�س  اأو  ت�شاحمه  ك��ان��ت 

تقاع�شه  عن  اأحياًنا  الطرف 

ال���درا����ش���ة، ف��ن�����ش��اط��ه يف  يف 

حفالت نهاية العام الدرا�شي، 

كان يعّو�س »ك�شله«. 

�شنوات وقف  الأربع  يف عمر 

على م�شرح املدر�شة م�شارًكا 

يف عرو�س ا�شتعادية مل�شرحيات 

من اأعمال الأخوين الرحباين 

وزي���اد ال��رح��ب��اين، 

مقتب�شة  واأخ����رى 

م������ن امل�������ش���رح 

ال���ع���امل���ي. ك��ان 

يحفظ معظم هذه 

غيًبا،  امل�شرحيات 

الدر�س  حفظ  اأم��ا 

فيه  اأم���ًرا  فكان 

نظر... 

دفعه  للفّن  حّبه 

�س  يتخ�شّ اأن  اإىل 

ج����ام����ع����ة  يف 

ال�����روح ال��ق��د���س-

اإعداد: 

جان دارك اأبي ياغي

�شو اأخبارن
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املتعدد املواهب 

والأدوار واملوا�ضفات

م�ؤّلف وخمرج وممثل ومنتج 

وملحن. خم�ض اجتمعت يف 

هامة فنية واحدة اأبدعت يف 

العمل امل�شرحي الك�ميدي. يف 

جعبته 25 م�شل�شال تلفزي�نًيا 

و20 عماًل م�شرحًيا واأربعة اأفالم 

�شينمائية. اإنه امل�شرحّي املتاألق 

والفنان ال�شامل الذي �شّكل 

ظاهرة نادرة، ج�رج خباز.

يف ال�شات� تريان�، م�شرح 

اإبداعاته، كان ملجلة »اجلي�ض« 

هذا اللقاء ال�دي معه.

ج�رج خباز:

ملك على عر�ض 

الك�ميديا امل�شرحية



الدرامي  الفن  يف  الك�شليك 

 ،)art dramatique(

امل��و���ش��ي��ق��ي��ة  ال���ع���ل���وم  ويف 

فكانت   ،)musicologie(

ال�����ش��ه��ادة  لنيل  اأط��روح��ت��ه 

اجل��ام��ع��ي��ة خ��ل��ي��ًط��ا من 

الخ��ت�����ش��ا���ش��ني ب��ع��ن��وان 

»املو�شيقى يف امل�شرح«. 

طريق النجاح

كان ت�شاريل �شابلن، املمّثل 

الربيطاين، قدوته  الكوميدي 

بداأت  التي  الفنية  يف م�شريته 

يف العام 1995، و�شارع كثرًيا 

لبنائها خطوة خطوة مدفوًعا 

واحدة  ق�شية  للم�شرح.  بحّبه 

م�شرح  باله:  ت�شغل  كانت 

يندثر.  اأن  يجب  ل  لبنان 

وخالته  واأخواله  لأهله  وكان 

الرق�س  فرقة  يف  كانت  التي 

تاأثري  الرحباين،  الأخوين  مع 

حياته  ت��وج��ي��ه  يف  ك��ب��ري 

املهنية، كما يقول.

تاأّثر  امل��راه��ق��ة،  مرحلة  يف 

ولحًقا  حل��ام،  دري��د  بالفنان 

ب��زي��اد ال��رح��ب��اين والأخ��وي��ن 

كان  مو�شيقًيا،  الرحباين. 

عا�شي  مثل  الفنانني  لكبار 

نا�شيف  وزك���ي  ال��رح��ب��اين 

�شقل  يف  دور  وهبه  وفيلمون 

فهوؤلء  املو�شيقية.  ثقافته 

انطبعوا يف ذاكرتنا الثقافية، 

يقول.

اآمن جورج خباز مبوهبته، 

لأّنه  له  طريًقا  امل�شرح  واختار 

مع  م�شتمر  بتوا�شل  ُي�شعره 

اجلمهور، ويجعله على متا�س 

مع رّدات فعله املبا�شرة. وهذه 

بالن�شبة  ب�شيطة  ب��دت  واإن 

اإليه  بالن�شبة  فهي  للبع�س، 

ثقة  ُتظهر مدى  لأّنها  مهّمة 

باأعماله،  امل�����ش��رح  جمهور 

��د ع��الق��ة الإح����رام  وجت�����شّ

القائمة بني الطرفني.

غ��زارة  البع�س  عليه  ياأخذ 

على  فريد  امل�شرحي،  الإنتاج 

هوؤلء باأّن هذا ل يعني اأّنه مل 

كل  يف  متاأّنًيا  دوًم��ا  يكن 

عليها.  ُيقدم  وخطوة  عمل 

فهو ي�شعى اإىل تقدمي اأعمال 

ب�شمة  ت���رك  ق��ي��م��ة  ذات 

خا�شة يف اأذهان النا�س لت�شبح 

جزًءا من الذاكرة ال�شعبّية.

يوم اأّدى دور »قرياقو�س«، بداأ 

هوية  بتكوين  خباز  ج��ورج 

فنية خا�شة به، تبلورت هذه 

م�شل�شل  يف  اأك���رث  ال��ه��وي��ة 

»ع��ب��دو وع���ب���دو«، وم���ن ثم 

خلط  اإن  يقول،  امل�شرح.  يف 

عنه  ينتج  اأح��ي��اًن��ا  الأل����وان 

اللون كان  وهذا  لون جديد. 

يحمل توقيع جورج خباز.

الإنتاج الفني

جعبة  يف  خ���ب���از  جل�����ورج 

اأي  م�شل�شاًل،   25 التلفزيون 

تلفزيونية  حلقة   350 حواىل 

عر�شت على معظم ال�شا�شات 

يف  جناحه  والعربية.  املحلية 

مل  التلفزيونية  الكوميديا 

امل�شرح.  حياته:  حلم  ين�شه 

البدايات مع »غادة  فكانت 

ها�شم  )جليزيل  الكاميليا« 

ورط��ة«  يف  »ه��ام��ل��ت  زرد(، 

)ل�شربل  عامل�شرح«  و»تقرير 

خليل(، ثم كّرت ال�شبحة... 

»ثروته  نح�شي  اأن  اأردن��ا  واإذا 

تقّدر  اأنها  لوجدنا  امل�شرحية« 

 13 بينها  م��ن  ع��م��اًل  ب����20 

واإنتاجه  ومتثيله  تاأليفه  من 

واإخراجه. 

جناحات متعاقبة

باإنتاج  ب��داأ   ،2004 العام  يف 

اأعماله امل�شرحية على م�شرح 

الذي  الديب  �شاتو تريانو- جل 

يعود اإىل ال�شبعينيات، ويعتربه 

خ��ب��از ج���زًءا م��ن ذاك��رت��ه؛ 

كان املكان الذي اأطّل منه، 

وكان فاحتة خري.

فم�شرحية »م�شيبة جديدة« 

ل�شل�شلة  م��ّه��دت   )2005(

امل�شرحية  النجاحات  م��ن 

املتعاقبة. م�شرحية »كذاب 

جتري  التي   )2006( كبري« 

اأحداثها يف ق�شر كبري يغيب 

تارًكا  وي�شافر،  �شّيده  عنه 

مبن  الق�شر  ع��ّم��ال  خلفه 

وابنة  احلديقة  عامل  فيهم 

معه...  تعي�س  التي  اأخ��ي��ه 

ح�شدت جناًحا مبهًرا.

جديد  عمل   ،2007 العام  يف 

لعب  وق��ت��ا«،  »هّلق  بعنوان 

جورج خباز يف هذه امل�شرحية 

دور جندي يف اجلي�س اللبناين 

اأثرية.  قلعة  حرا�شة  مهمته 

الق�شية«  »�شو  م�شرحية  ويف 

حم���اٍم  دور  ل��ع��ب   ،)2008(

متمّر�س، قوي، وزير ن�شاء، يقع 

جمرم...  رجل  زوجة  حّب  يف 

الق�شية«،  »�شو  نقي�س  على 

 )2009( »عالطريق«  ج��اءت 

الأول.  حلبه  الويّف  دور  د  لتج�شّ

وكرب  امل�شرحّيات،  وت��وال��ت 

النجاح: »الربوفي�شور« )2010(، 

»الأول   ،)2011( »مطلوب« 

»م�س   ،)2012( ب��ال�����ش��ف« 

خمتلفني« )2013(، »ناطرينو« 

 ،)2015( الباب«  »ورا   ،)2014(

و»م���ع ال��وق��ت...مي��ك��ن« 

.)2016(

امل�شرية امل�شرحية

ي��ق��ف ج���ورج خ��ب��از ال��ي��وم 

امل�شرحية  م�شريته  متاأّماًل 

ب��ف��رح ور���ش��ى وت��وا���ش��ع، ما 

ليقوله  ال��ك��ث��ري  ل��دي��ه  زال 

»رفقا«  م�شرحية  ويقدمه. 

)2014(، يعتربها »الربكة يف 

يلعب  مل  املهنية«.  حياته 

كتب  لكنه  دور،  اأي  فيها 

الأحلان  اأما  واأخرجه،  الن�س 

خليفه،  مر�شيل  ل�:  فكانت 

خالد مزنر، و�شربل روحانا. 

ج��ورج  م�شرحيات  تتميز 

الوا�شعة،  بجماهرييتها  خباز 

فالعرو�س متتد على مدى �شتة 

�شو اأخبارن
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الأ�شبوع(  اأ�شهر )6 عرو�س يف 

كل  �شخ�س   600 وي�شاهدها 

ليلة. م�شرحه يحاكي الواقع 

ر�شيقة  طريفة  بلغة  املعا�س 

وعفوية، كتابة واإخراًجا، لغة 

والدعاء.  البتزال  عن  بعيدة 

ال�شياق  �شمن  الأغاين  وتاأتي 

مزيًدا  عليه  لت�شفي  امل�شرحي 

من احليوية واجلمال. 

اأفالم وج�ائز

اإنتاجه  خ�شوبة  م���وازاة  يف 

م�����ش��رح��ًي��ا، ����ش���ارك خ��ب��از 

الأف�����الم  م���ن  ال���ع���دي���د  يف 

النجاح  فبعد  ال�شينمائية، 

»حت��ت  فيلم  حققه  ال���ذي 

لفيليب   )2007( الق�شف« 

فيلم  ج����اء  ع��رق��ت��ن��ج��ي، 

مقتب�س   ،)2009( »�شيلينا« 

لالأخوين  وامللك  هالة  عن 

فيلم  ت����اله  ال���رح���ب���اين(، 

جورج  وبطولة  )ن�س  »غ��دي« 

وال��ذي   ،2014 العام  يف  خباز( 

ذوي  الأط���ف���ال  ق�شية  ط���رح 

وقد  اخلا�شة.  الحتياجات 

 11( اجلوائز  من  بالعديد  فاز 

وخ��ارج��ه  لبنان  يف  ج��ائ��زة( 

الأف��الم  مهرجانات  اإط��ار  يف 

ال�شينمائية. ويف العام نف�شه، 

)ن�ّس  »وي���ن«  فيلم  ك��ان 

جورج خباز( اإخراج 7 طالب 

�شيدة  جامعة  من  متفوقني 

ح�شدت  املح�شلة  يف  اللويزة. 

هذه الأفالم الأربعة 34 جائزة 

اإىل  ترجمتها  ومّت  عاملية، 

كوري،  اإ�شباين،  لغات:  عدة 

اإيطايل، وبولندي.

اأنا جندي

ت��ع��ود ع��الق��ة ج���ورج خباز 

تربيته  اإىل  اللبناين  باجلي�س 

املنزلية حيث ن�شاأ على حب 

اجلي�س والوطن، هو يعتقد اأن 

يولد يف هذا  اأن  له  اختار  الله 

الوطن ويرعرع فيه. 

ارت��دى   ،1999 ال��ع��ام  اآب  يف 

خدمته  واأّدى  الع�شكر،  ب��ّزة 

الع�شكرية ملدة �شنة كاملة. 

بالن�شبة  مميزة  �شنة  كانت 

ا  فر�شً ل��ه  اأت��اح��ت  اإذ  اإل��ي��ه، 

اأ�شخا�س  اإىل  متعددة: التعّرف 

مل يكن يتوقع اأن يلتقيهم 

يوًما، النفتاح على املعتقدات 

ومعرفة  املختلفة،  والأفكار 

طبيعة احلياة الع�شكرية. 

ب��ع��د ال��ت��دري��ب��ات الأول��ي��ة، 

�شّكل جورج خباز اإىل مديرية 

فرة  اأم�شى  حيث  التوجيه 

كان  يومها  فيها.  خدمته 

نا�شًطا،  الع�شكري  امل�شرح 

وكان املجند خباز من �شمن 

تركيب  يف  �شاهم  ع��دي��ده. 

امل�شرحيات  بع�س  دي��ك��ور 

املوا�شيع  وا�شتفاد كثريا من 

عبور  ج�شر  بناء  اإىل  الهادفة 

بني املواطن واجلي�س. 

مل  ل��ك��ّن��ه  خ��دم��ت��ه،  اأّدى 

»ين�شرف« عن حب اجلي�س، 

بل ازدادت عالقته به ر�شوًخا 

وعمًقا. وهذه العالقة تتجّلى 

خالل  م��ن  خ��ا���س  ب�شكل 

بها  يقوم  ع��دي��دة  م��ب��ادرات 

حيال عائالت ال�شهداء، ومن 

ن�شاطات  مواكبته  خ��الل 

ال�شهيد  املغوار  املقدم  موؤ�ش�شة 

�شبحي العاقوري. 

ج��ورج  يتمّنى  اخل��ت��ام،  يف 

ال��ل��ه  ي��ح��م��ي  اأن  خ���ب���از 

الوطن.  هذا  اأمل  جي�شنا... 

وي��وّدع��ن��ا واع�����ًدا ب��اأع��م��ال 

م�شريته  خ��ط  على  ج��دي��دة 

املوهبة  �شّره  بنجاح  احلافلة 

والإبداع واجلهد... فهو ب�شدد 

�شينمائي  لفيلم  التح�شري 

وبطولته  كتابته  من  جديد 

يعالج  دّرة.  اأم���ني  واإخ����راج 

احلا�شنة  البيئة  دور  الفيلم 

الإن�����ش��ان  �شخ�شية  ب��ن��اء  يف 

حيث الفقر واجلهل والتطّرف 

عن  اخلروج  اإىل  توؤّدي  عوامل 

الفيلم  ت�شوير  يبداأ  القيم«. 

يف اأواخر اأيلول املقبل على اأن 

ال�شينما يف  �شالت  يعر�س يف 

اأواخر العام 2017.

التي  ال�14  م�شرحيته  يف  اأما 

يف  كاملعتاد  عر�شها  ي��ب��داأ 

الأول من �شهر كانون الأول، 

الأهم:  َمْن   « فيطرح جدلية 

اإجنازاته؟«، وذلك  اأم  الإن�شان 

معروفة  �شخ�شية  خالل  من 

ومعاناتها مع ال�شهرة. ويبقى 

للنا�س اأن حتكم.
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م�رسح

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

العدد 272375/374

اأول اأوبرا لبنانية باللغة العربية ت�شتعيد ق�شة »عنرت وعبلة«

يف خط�ة هي الأوىل من ن�عها 

م�شرح  �شهد  العربي،  العامل  يف 

مغّناة  ــرا  اأوب اأّول  لبنان  كازين� 

عن�ان  حملت  العربية  باللغة 

»عنرت وعبلة«.

يحاكي  م�شرحي  ديك�ر  و�شط 

القبائل،  وم�شارب  ال�شحراء 

ت�شتعيد  وتفا�شيل  ومالب�ض 

وعلى  البادية،  يف  العرب  حياة 

طّعمت  غربية  اأورك�شرتا  اأنغام 

مارون  بقيادة  �شرقية  باإيقاعات 

حكاية  ف�ش�ل  تت�اىل  الراعي، 

يف  عا�ض  الذي  �شداد  بن  عنرتة 

اأرق  اأحد  وكان  ال�شاد�ض،  القرن 

فر�شانهم  واأ�شر�ض  العرب  �شعراء 

عبلة  وحبيبته  ــالق،  الإط على 

مدى  على  ق�شائده  خّلدتها  التي 

الأزمان.

ن�شالت ذلك الزمن

�شليبا  غ�شان  املطرب  عنر  دور  ي��وؤّدي 

الذي  الأ�شود«  »العبد  ذاك  ن�شال  جم�شًدا 

احلرية،  يف  حّقه  على  للح�شول  ينا�شل 

قبيلته  لأب��ن��اء  م�شاوًيا  يكون  اأن  ويف 

من دون متييز ب�شبب لونه الأ�شود وعرق 

والدته احلب�شية.

واإذا كان والده �شداد )ابراهيم ابراهيم( 

لالعراف  الأب���وة  م�شاعر  حتركه  ل 

ين�شت  ول  العبودية،  من  وعتقه  بابنه 

الأ�شر،  يف  )لرا جوخدار(  لعذابات عبلة 

ول لأ�شوات اأطفال القبيلة وهم ين�شدون 

له اأّن »الأر�س ب�شتان األوان«، فاإّن �شرورة 

ال�شتعانة ب�شرا�شة عنر القتالية للدفاع 

عن القبيلة، جتربه اأخرًيا على ذلك.

ينتهي  املعركة،  يف  عنر  غلبة  ومع 

الذل املخيم على قبيلته والُبعد الق�شري 

التمييز  م�شاعر  وتراجع  حبيبته،  عن 

�شادة  ل��دى  العرق  اأو  اللون  اأ�شا�س  على 

�شفحة  ا  اأي�شً وت��ط��وى  عب�س،  قبيلته 

ال�شالم  ويعّم  ط��ي،  قبيلة  مع  احل��رب 

ما  ع��ب��ل��ة،  دار 

ب��اإع��الن  ي�شمح 

الأ�شود  عنر  حب 

البي�شاء،  وعبلة 

التطّلع  وبالتايل 

م��ل��يء  غ����ٍد  اإىل 

ب��احل��ب وال�����ش��الم 

والزدهار.

بني اجلاهلي 

واحلديث

امللفت يف العمل، 

ال�شعر  ب��ني  امل���زج 

وال�شعر  لعنرة،  ق�شائد  عرب  اجلاهلي 

احلديث لل�شاعرة ماجدة داغر. احلوارات 

الدكتور  امل�شرحي  الأدي��ب  كتابة  من 

فمن  الأحل���ان  اأم���ا  معلوف،  اأن��ط��وان 



�س  موؤ�شّ الراعي  م��ارون  املاي�شرو  تاأليف 

برنامج »اإنتاج الأوبرا« يف املعهد الوطني 

والعمل من  لبنان،  للمو�شيقى يف  العايل 

�شا�شني،  وجوزف  النعيمي  مريانا  اإخراج 

واإنتاج »موؤ�ش�شة اأوبرا لبنان«. وقد �شارك 

مغّنني  بني  ا  �شخ�شً  160 حواىل  العمل  يف 

�شني يف غناء الأوبرا، وممثلني و30  متخ�شّ

طفاًل، وفرقة رق�س وكور�س، اإىل املعّدين 

والعزف  واملخرجني،  الأزي���اء  وم�شممي 

ال�شمفونية«،  لبنان  »اأوبرا  لفرقة  املبا�شر 

الإنتاجات  اأ�شخم  اأحد  العمل  جعل  ما 

العربية يف جمال امل�شرح واملو�شيقى لأ�شهر 

مالحم احلب العربية املوّثقة �شعًرا. 

اللفظ العربي ال�شليم

ح��ر���س امل���وؤل���ف م��ن خ���الل الأوب����را 

التاريخية »عنر وعبلة« على ا�شتخدام 

تفا�شيل  يف  الف�شحى  العربّية  اللغة 

العربّية  اللغة  لأن  كّلها،  العر�س 

العرب  اأهّم مكّونات  ال�شعرّية هي من 

الثقافية، وغناء اللغة العربية من �شاأنه 

براأي  تدري�شها  من  اأكرث  يحفظها،  اأن 

مناهج  »اعتمدنا  ي�شيف:  وهو  الراعي. 

املعهد  وتبّناها  الأ�شاتذة  كبار  و�شعها 

مناهج  وهي  للمو�شيقى،  العايل  الوطني 

تقوم على احرام اللفظ العربي ال�شليم.

وعن اأهمية هذه املناهج يقول: »الأوبرا 

عاملي،  ف��ّن  اإن��ه��ا  ا،  غربيًّ ا  فنًّ تعد  مل 

لت�شبح  تطويعها  اإىل  بحاجة  ولكننا 

اأ�شول  وحت��رم  العربية  لّلغة  منا�شبة 

نطقها، ل اأن ن�شمع اأوبرا عربية تعر�س 

وكاأنها بلغة اأجنبية«.

هو  العمل  هذا  فعلناه يف  »ما  وبالفعل 

التنفيذ«،  حّيز  اإىل  املناهج  هذه  نقل 

من  ه��م  وعبلة«  »ع��ن��ر  يف  ف���امل���وؤّدون 

هذه  در�شوا  الذين  الأوبرا  ق�شم  متخّرجي 

املناهج، اأو من الطالب احلاليني، ما عدا 

غ�شان �شليبا »الذي اأردنا اأن ن�شتفيد من 

احرافه  ومن  الغنائي  امل�شرح  يف  خربته 

العايل«.

كاملة  اأوب��را  اإنتاج  اأن  الراعي  ويعترب 

حتول  نقطة  ُيعترَب  العربية،  باللغة 

هامة يف م�شار الفن العربي، وهي لي�شت 

نتيجة  هي  بل  ال�شخ�شي،  اخراعه  من 

مدار  العرب على  الفنانني  ت�شافر جهود 

ما يقارب 160 �شنة.
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يف �سجل 

اخللود

املتقاعد  العميد  اجلي�ش  قيادة  نعت 

جورج انطانيو�ش عيد الذي توفيّ بتاريخ 

.2016/8/14

- من مواليد 1953/6/1 ف القبيات- 

عكار.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ف  ع  ت���ط���ويّ  -

.1973/10/8

من  اع��ت��ب��اًرا  م���ازم  لرتبة  ���ي  رقيّ  -

ج ف الرتقية حتى رتبة  1980/8/1، وتدريّ

عميد اعتباًرا من 2008/1/1.

- حائز: 

• و�سام اجلرحى.
• و�سام احلرب.

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة الثالثة.

• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام فجر اجلنوب.

اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
من الدرجة الثانية.

رتبة  من  الوطني  االأرز  و�سام   •
فار�ش.

• و�سام التقدير الع�سكري من 
ة. الدرجة الف�سييّ

• و�سام االأرز الوطني من رتبة �سابط.
• و�سام الفخر الع�سكري من الدرجة 

ة. الف�سييّ

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجة االأوىل.

رتبة  م��ن  ال��وط��ن��ي  االأرز  و���س��ام   •
كومندور.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
ات. • تنويه العماد قائد اجلي�ش 10 مريّ
ة. • تهنئة العماد قائد اجلي�ش 22 مريّ

ة. • تهنئة قائد القطعة 12 مريّ
ة دورات درا�سية ف الداخل  - تابع عديّ

وف اخلارج.

- متاأهل وله ثاثة اأوالد.

العقيد  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

الذي  الدين  زين  �سلمان  الطبيب 

نتيجة   ،2016/8/10 بتاريخ  ت��وفيّ 

مر�ش ع�سال.

ف   1963/2/3 م��وال��ي��د  م��ن   -

اجلميجمة – ق�ساء بنت جبيل.

- حائز دبلوم ف طب االأ�سنان.

���س��ور  م�����س��ت�����س��ف��ى  رئ��ي�����ش   -

احلكومي.

ع ف اجلي�ش ب�سفة مازم  - تطويّ

ف  ج  وتدريّ  ،1992/4/23 من  اعتباًرا 

اعتباًرا  عقيد  رتبة  حتى  الرتقية 

من 2012/1/1.

- حائز:

من  الع�سكري  التقدير  و�سام   •

الدرجة الف�سية.

من  اللبناين  اال�ستحقاق  و�سام   •
الدرجتني الثانية والثالثة.

رتبة  م��ن  الوطني  االأرز  و���س��ام   •
فار�ش.

• و�سام مكافحة االإرهاب.
�ست  قائد اجلي�ش  العماد  تنويه   •

ات. مريّ

 16 اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
ة. مريّ

• تهنئة قائد القطعة.
ف  درا�سية  دورات  ة  ع��ديّ تابع   -

الداخل.

- متاأهل وله ثاثة اأوالد.

العقيد الطبيب �سلمان زين الدين

العميد املتقاعد جورج انطانيو�س عيد
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العريف 

مي�سال األرب �سالمة

العريف  اجل��ي�����ش  ق��ي��ادة  ن��ع��ت 

مي�سال األرب �سامة الذي توفيّ بتاريخ 

.2016/6/24

بيت  ف   1991/1/1 مواليد  من   -

ال�سعار، ق�ساء املنت، حمافظة جبل 

لبنان.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.2009/6/25

- م��ن ع���داد ال��ق��وات اجل��وي��ة – 

قاعدة بريوت اجلوية.

- حائز: 

اجلي�ش  ق��ائ��د  ال��ع��م��اد  تنويه   •
تني. مريّ

اجلي�ش  قائد  العماد  تهنئة   •
تني. مريّ

- عازب.

 اجلندي 

جرج�س اأ�سعد اخلوري

ن��ع��ت ق��ي��ادة اجل��ي�����ش اجل��ن��دي 

توفيّ  ال��ذي  اخل��وري  اأ�سعد  جرج�ش 

بتاريخ 2016/7/3.

ف   1997/10/13 م��وال��ي��د  م��ن   -

حمافظة  بعلبك،  ق�ساء  اجلديدة، 

بعلبك - الهرمل.

ب��ت��اري��خ  اجل��ي�����ش  ف  ع  ت��ط��ويّ  -

.2015/8/8

- من عداد مديرية التوجيه.

- عازب.

املجّند املمّددة خدماته 

اأحمد حممود بغداد

دة  د املمديّ نعت قيادة اجلي�ش املجنيّ

الذي  بغداد  حممود  اأحمد  خدماته 

توفيّ بتاريخ 2016/6/26.

1991/10/1 ف حلبا  مواليد  - من 

– عكار.
من  اعتباًرا  خدماته  دت  م��ديّ  -

.2012/5/4

- حائز: 

• تهنئة العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة قائد الكتيبة 93.

- عازب.
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مفاهيم 

اإعداد:وم�سطلحات

النقيب حممد دعبول

العدد 280375/374

التي  املت�سارعة  املتغّيات  ظّل  يف 

التحديات  تزداد  عاملنا,  ي�سهدها 

القيادة  اأهمّية  وتربز  والتهديدات, 

واملوؤ�س�سات  املجاالت  خمتلف  يف 

)االإدارّية, الرتبوّية, االإقت�سادّية...(, 

الع�سكري  املجال  يف  اأهميتها  وتزداد 

للم�سوؤولّية  نظًرا  وذلك  واالأمني, 

النوع من  التي تقع على عاتق هذا 

التي  االأهداف  والأهمّية  املوؤ�س�سات, 

يفرت�س اأن حتققها.

قيادة اجلماعات

القيادة هي الركن االأ�سا�سي الذي يقوم 

جمموعة  فهي  املوؤ�س�سات،  جناح  عليه 

ات،  العملييّ من  ومتناغمة  متما�سكة 

وتهدف  ��ه من��ويّ اجل��م��اع��ة،  ت��وجيّ ال��ت��ي 

اإ�سباع  على  اأع�سائها  م�ساعدة  اإىل 

ة...  والنف�سييّ ة  االجتماعييّ حاجاتهم 

نحو  بهم،  للنهو�ش  ��ة  ال�����س��رورييّ اإل���خ، 

ة لهذه اجلماعة. حتقيق االأهداف العاميّ

ب�سكٍل  ق،  تتعليّ اجلماعات  وقيادة 

هة،  موجيّ اأن�سطة  واإعداد  بتنظيم  عام، 

الذين  اجلماعة  اأع�ساء  فيها  ي�سرتك 

من  اإطاٍر  ف  مًعا،  ويتفاعلون  يرتبطون 

والدعم  وامل�ساندة،  والتاأييد  التعاطف 

رمز  م��ن  ج���ذوره  ي�ستقي  ال��ذي  ال��ذات��ي 

اجلماعة ومثالها، اأي من »القائد«. فما 

جناح  ف  القائد  يوؤديه  الذي  الدور  ُة  اأهمييّ

موؤ�س�سته؟ وهل القيادة الناجحة هي التي 

ات  تعتمد على و�سع خطط وا�سرتاتيجييّ

اإىل  لت�سل  ذلك  ى  تتعديّ اأم  لاأعمال، 

واإدارة  للجماعة  ة  الب�سرييّ امل��وارد  اإدارة 

�سغوطها واأزماتها؟

مهارات القيادة

ة  اخلا�سيّ الدرا�سات  من  العديد  هناك 

تربز  والتي  ال��ق��ادة،  وم��ه��ارات  بالقيادة 

وجماعته.  القائد  بني  الروابط  اأهمية 

االأزمة  بعد  ه  اأنيّ نرى  املثال،  �سبيل  فعلى 

من  العديد  واإف��ا���ش  ة  العاملييّ ��ة  امل��ال��ييّ

ببع�ش  الباحثون  فوجئ  ال�سركات، 

وظائفهم،  من  حوا  �ُسرِّ الذين  فني  املوظيّ

للو�سع  لهم  بتقبيّ ���زوا  مت���ييّ وال���ذي���ن 

وبتعاطفهم ودعمهم ملدراء �سركاتهم؛ 

تابعني  موظفني  على  ظهرت  حني  ف 

ما  اإكتئاب،  اأعرا�ش  اأُخرى،  ل�سركات 

ى بالبع�ش منهم اإىل حماولة االنتحار.  اأديّ

وعند وقوف الباحثني عند هذه الظاهرة 

م  زوا بتفهيّ لتف�سريها، تبنييّ اأن الذين متييّ

الذين  هم  موؤ�س�ساتهم،  ودعموا  الو�سع 

املوؤ�س�سات  هذه  اإىل  باالإنتماء  ي�سعرون 

بروابط  بروؤ�سائهم  يرتبطون  وال��ذي��ن 

واالح��رتام  ال��والء  على  قائمة  متينة، 

هوؤالء  م  تفهيّ من  والنابعة  واالخا�ش، 

ودعمهم وتعاطفهم مع املوظفني.

على  ت  م��ريّ التي  االأزم��ة  اإىل  وبالعودة 

ام حرب  لبن���ان وعلى اجلي�ش اللبناين اأييّ

اخلرباء  من  العديد  فوجئ  البارد،  نهر 

بب�سالة  ة،  واالأجنبييّ ة  العربييّ البلدان  ف 

افتقر  اأنه  ومع  و�سجاعته.  اجلي�ش  هذا 

»باللحم  فقد حارب  الكاف  العتاد  اإىل 

للذات،  مرتفع  بتقدير  ع  ومتتيّ  ،» احل��ييّ

جامعية  درا���س��ة  ف  ا  جليًّ ذل��ك  وظهر 

لبنانية. وقد عزت الدرا�سة بع�ش اأ�سباب 

وجود  اإىل  للذات  املرتفع  التقدير  ه��ذا 

مة  ومتفهيّ عة  جيّ م�سَ حكيمة،  قيادة 

مهماتهم  اإجن��از  ف  للجنود  وداع��م��ة، 

وحتقيق االأهداف املن�سودة.

القيادة  اأن  اإىل  اال�سارة  من  بد  ال  هنا 

ة  عملييّ حت���دي���ًدا،  ه��ي  ��ة  ال��ع�����س��ك��رييّ

اجلنود  من  جماعة  ف  االإيجابي  التاأثري 

نحو  جهودهم  وتوجيه  الع�سكريني 

االأهداف املحددة واملر�سومة، عرب ك�سب 

ووالئهم،  واحرتامهم  وتاأييدهم  ثقتهم 

ملواجهة  نفو�سهم  ف  ة  املعنوييّ الروح  وبثيّ 

زمن  ف  ة  بخا�سيّ التحديات،  اأ�سعب 

القائد  بقدرة  ُمناط  ذلك  وكليّ  احلرب. 

مروؤو�سيه  معنويات  على  احلفاظ  على 

من  مناخ  واإق��ام��ة  حاجاتهم،  وتلبية 

التي  املجموعة  داخل  النف�سي  التاحم 

الذكاء العاطفي

والقيادة



مهارات  لذلك  ي�ستخدم  وهو  يراأ�سها. 

مفهوم  اإط���ار  �سمن  ت��ن��درج  وق����درات 

»ال��ذك��اء ال��ع��اط��ف��ي« ال���ذي ب��رز منذ 

جميع  ف  وانت�سر  الت�سعينيات،  اأوائ��ل 

معظم  ف  كما  واالإدارات،  املوؤ�س�سات 

تلك  ما  �سييّ ال  ��ات،  وال��ك��ل��ييّ املعاهد 

الع�سكريني  القادة  باإعداد  �سة  املتخ�سيّ

هذا  اأهمية  اأن  تبني  فقد  وتدريبهم. 

النوع من الذكاء تفوق ف بع�ش املواقف 

القدرات  ة  اأهمييّ االزمات-  ف  ا  -خ�سو�سً

ى »الذكاء العقلي«. ة، اأو ما ي�سميّ العقلييّ

الذكاء العاطفي

ال����ذك����اء ال���ع���اط���ف���ي ه��و 

جم��م��وع��ة م���ن ال�����س��ف��ات 

ة  االجتماعييّ وامل���ه���ارات  ة  ال�سخ�سييّ

ن الفرد من وعي  ة التي متكيّ والوجدانييّ

م  التحكيّ وم��ن  وانفعاالته،  م�ساعره 

فيها، وحتويل ال�سلبي منها اإىل اإيجابي، 

حتقيق  نحو  وتوجيهها  تنظيمها  عرب 

له  توؤهيّ اأنها  كما  املن�سودة.  االأه��داف 

وانفعاالتهم  االآخرين  م�ساعر  الإدراك 

واإدارت��ه��ا،  معها  والتعامل  مها  وتفهيّ

على  ق��درة  اأك��ر  الفرد  ي�سبح  بحيث 

ة  واالجتماعييّ ة  النف�سييّ حياته  تر�سيد 

وف  ة  املهنييّ التفاعات  ف  وال��ن��ج��اح 

ما  �سييّ ال  املختلفة،  احل��ي��اة  م��واق��ف 

ال�ساغط منها.

العاطفي،  الذكاء  مفهوم  حظي  لقد 

ة بالغة  خال العقدين االأخريين، باأهمييّ

اإذ جذب اهتمام العديد من العلماء الأنه 

جمموعة  ي�����س��ميّ 

ك������ب������رية م���ن 

ة  الفردييّ امل��ه��ارات 

وامل����ي����ول، ُي�����س��ار 

»باملهارات  اإليها 

ة  الفردييّ ة  الداخلييّ

����ة  وال����ت����ب����ادل����ييّ

���ة«،  ال���ع���ائ���ق���ييّ

خ��ارج  تقع  ال��ت��ي 

ن��ط��اق امل��ج��االت 

���ة  ال���ت���ق���ل���ي���دييّ

اخلا�سة،  للمعرفة 

ة.  ة واملهنييّ والذكاء العام واملهارات الفنييّ

التي  والبحوث  الدرا�سات  تعددت  لذلك، 

حاولت معرفة العاقة بني هذا املفهوم 

ة التي  وبني العديد من املظاهر ال�سلوكييّ

مقايي�ش  خال  من  بها  التنبوؤ  ي�سعب 

ة. ة و�سمات ال�سخ�سييّ الذكاء التقليدييّ

ف  بالغة  ة  اأهمييّ العاطفي  للذكاء 

اأجمع  وق��د  ة.  واخلا�سيّ ة  العاميّ حياتنا 

العديد من الباحثني، ف هذا املجال، على 

جمموعة  ن  يت�سميّ رئي�سي  ا�ستعداد  ه  اأنيّ

توؤثر  التي  ة  ال�سخ�سييّ الكفاءات  من 

قدراتنا  خمتلف  على  كبرية  بدرجة 

الحتوائه  ِتبًعا  والوجدانية،  العقلية 

ة  نات معرفييّ مكويّ

��ة ُت��ع��ديّ  وان��ف��ع��ال��ييّ

النف�سي  البناء  واأ�سا�سًيا من  مهًما  جزًءا 

لاإن�سان.

ك  حم��ريّ مبثابة  االن��ف��ع��االت  وتعترب 

على  االأف���راد  بني  الدينامي  للتفاعل 

اعتبار اأنها نواة توا�سل بني الفرد والبيئة 

التي يعي�ش فيها. هذا التوا�سل يقوم على 

�سبكة  ة �سمن  �سخ�سييّ اأ�سا�ش عاقات 

ة  االجتماعييّ االت�����س��االت  م��ن  وا�سعة 

ة  االإن�سانييّ ة  بال�سخ�سييّ االرتقاء  بهدف 

ومن  توافقي.  اجتماعي  مناخ  �سمن 

االإن�سان عن غريه  ز  اأُخرى، يتمييّ ناحية 

على  بقدرته  ��ة  احل��ييّ الكائنات  م��ن 

والوعي  االإدراك  ن  يت�سميّ الذي  التفكري 

اإح��داث  من  نه  ميكيّ وال��ذي  والفهم، 

وبني  ة  الداخلييّ باته  متطليّ بني  التوازن 

لها  ي�ستجيب  بحيث  ة،  البيئييّ املثريات 

مبتغاه.  له  يحقق  مائم  �سلوك  وفق 

بالذكاء  ل  املتمثيّ التوازن،  ل هذا  وي�سكيّ

بني  والو�سيط  ال�سابط  دور  العاطفي، 

االإدراك وال�سلوك على م�ستوى التفاعل 

الدينامي ف حياة الفرد، �سمن خمتلف 

اإليها.  ينتمي  التي  اجلماعات  اأن��واع 

حموًرا  العاطفي  الذكاء  ُيعديّ  وبذلك، 

حتديد  على  القدرة  جم��ال  ف  جوهرًيا 

التوا�سل  لتحقيق  واإدارتها  االنفعاالت 

ال�سوي مع الذات ومع االآخرين، وبالتايل 

تنتج  التي  ة  النف�سييّ االأزم��ات  لتحجيم 

بديهًيا عن هذا التفاعل الدينامي.

التكامل بني القدرات العقلية 

والعاطفة

ذلك  ا،  اأي�سً العاطفي  الذكاء  ل  ميثيّ

ة  العقلييّ ال���ق���درات  ب��ني  ال��ت��ك��ام��ل 

�سورة  مبثابة  ُي��ع��ديّ  وال���ذي  والعاطفة، 

تعك�ش  االأب��ع��اد،  متعددة  ة  متثيلييّ

العقل  الن��دم��اج  الفيزيولوجي  ال��واق��ع 

االأبحاث  نتائج  ��دت  اأكيّ فقد  والقلب. 

ة، ف هذا ال�سياق، تكامل وظائف  الطبييّ

( واجلهاز العاطفي  اجلهاز الع�سبي )املخيّ

الغدد   ، امل���خيّ ف  االإن��ف��ع��االت  )م��رك��ز 
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ة  اأهمييّ وتكمن  ة(.  الع�سبييّ والناقات 

على  القدرة  ف  والقلب،  العقل  اندماج 

يواجهها  التي  ة  االنفعالييّ اخل��ربة  وعي 

اأي  ج��ي��ًدا  بها  والتفكري  ال�سخ�ش، 

م باالنفعاالت. فلكليّ  بعمق، والتحكيّ

��ة،  االن��ف��ع��ال��ييّ واخل����ربة  التفكري  م��ن 

غري  االنفعاالت  حتويل  ف  بالغة  ة  اأهمييّ

جديدة  معاٍن  تكوين  وف  ة،  التكيفييّ

لهذه اخلربة.

ُيعد تفهم م�ساعر االآخرين وانفعاالتهم 

��ة ل��ل��ذك��اء  اأح���د امل��ظ��اه��ر االأ���س��ا���س��ييّ

عاطفًيا  الذكي  اأن  مبعنى  العاطفي، 

اأه��داف��ه  يحقق  اأن  ي�ستطيع  م��ن  ه��و 

وف  والنجاح،  بالر�سا  في�سعر  ة  ال�سخ�سييّ

عاقات  اإقامة  ي�ستطيع  نف�سه  الوقت 

�ش  وتتلخيّ ة.  وم�ستمريّ ناجحة  ة  اجتماعييّ

يلي:  ما  ف  العاطفي  الذكاء  مكونات 

انفعاالته  اإدراك  على  ال�سخ�ش  ق��درة 

وانفعاالت االآخرين من خال معرفتها 

بدقة، قدرته على ا�ستخدام هذا االإدراك 

االن��ف��ع��ايل ل��دع��م ت��ف��ك��ريه، ق��درت��ه 

ع��ل��ى ف��ه��م االإن��ف��ع��االت 

ال��ب�����س��ي��ط��ة وامل��رك��ب��ة، 

اإدارتها  واأخرًيا قدرته على 

اتخاذ  اأو  امل�سكات  حلليّ 

نة على اأ�سا�ش  قرارات معييّ

م�ساحله  ب���ني  ال���ت���وازن 

ة  ال�سخ�سييّ واهتماماته 

حاجاته  مع  تتاءم  التي 

���ة، وب��ني  االإج���ت���م���اع���ييّ

عاقات  على  املحافظة 

وفق  االآخ��ري��ن  مع  دة  جييّ

حاجاته  مع  ين�سجم  ما 

ة. العاطفييّ

م الذكاء العاطفي منوذًجا  وعليه، يقديّ

�سلوك  روؤي��ة  خاله  من  ميكن  ًدا  جييّ

اجتاهاتهم  وكذلك  وفهمه،  االأف���راد 

وق��درات��ه��م.  ة  التفاعلييّ وم��ه��ارات��ه��م 

الفرد  معرفة  ال��ذك��اء  ه��ذا  ب  ويتطليّ

ن بذلك  مل�ساعره وا�ستخدامها، فيتمكيّ

تعاطفه  اأثناء  �سائبة  قرارات  اتخاذ  من 

مهارات  يتطلب  كما  االآخ��ري��ن،  مع 

ي  تبنيّ ف  ال��ف��رد  ت�ساعد  ��ة  اج��ت��م��اع��ييّ

االآخرين.  مع  عاقته  ف  ية  وديّ اأ�ساليب 

يتمتع  الذي  الفرد  اأن  بالذكر  واجلدير 

على  ال��ق��درة  ميتلك  عاطفي  بذكاء 

اإدارة امل�ساعر املوؤملة و�سبط االنفعاالت ف 

املواقف ال�ساغطة. 

الذكاء العاطفي والقيادة

يرى غوملان، اأن ال�سفة االأهميّ ف �سخ�سية 

ال��ت��اأث��ري ف  ال��ق��درة على  ال��ق��ائ��د، ه��ي 

االآخرين. وهو يت�ساءل عن قيمة الذكاء 

يكن  مل  اإذا  التخطيط  على  وال��ق��درة 

جماعته.  ف  التاأثري  على  ق��ادًرا  القائد 

االأ�سا�سية«،  اأورد ف كتابه »القيادة  وقد 

التي  ة  العاملييّ ال�سركات  اإح��دى  ق�سة 

تنفيذًيا  مديًرا  فروعها  اأحد  ف  نت  عييّ

تغريات  فاأحدث  باهر،  بذكاء  ع  يتمتيّ

زة، لكن، وعلى الرغم  ة ممييّ ا�سرتاتيجييّ

من ذلك، اإنهالت عليه ال�سكاوى بغية 

ه مل ي�ستطع  ف�سله من العمل، ذلك الأنيّ

لدفعهم  فيهم  والتاأثري  املوظفني  اإقناع 

اإىل العمل مبقت�سى خططه.

اإن��ط��اًق��ا م��ن ه���ذا امل��ث��ل، جن��د اأن 

وا�سرتاتيجياتهم  ال�سائبة  القادة  اأفكار 

ا�ستطاعوا  اإذا  اإاليّ  لها  قيمة  ال  الدقيقة، 

م بها  حتريك م�ساعر االآخرين والتحكيّ

وتوجيهها نحو تنفيذ املهمات املطلوبة.

و���س��ع غوملان  ��ا،  اأي�����سً امل��ج��ال  ف ه��ذا 

القاعدة  عرب  امل�ساعر«  »ع��دوى  مفهوم 

 Good Mood االآت��ي��ة: 

اأي   ،= Good Work
اإىل  ي  ي��وؤديّ د  اجلييّ امل��زاج  اأن 

القائد  فحالة  د،  جييّ عمل 

ة لها االأثر االأكرب  العاطفييّ

معه،  العاملني  اأداء  على 

فاإذا كان مثًا، متفائًا، 

منفتًحا، متعاوًنا و�سريًحا، 

اإىل  ن��ق��ل ه���ذه االأج�����واء 

ج��م��اع��ت��ه، وال��ع��ك�����ش 

���س��ح��ي��ح. ف��ال��ق��ائ��د هو 

للجماعة  االأ�سا�سي  املحور 

ومثالها، يعك�ش عليها �سفاته وذكاءه 

متناغمة  ة  خلييّ اإىل  بالتايل،  لها  ليحويّ

ومتما�سكة، تعمل من�سجمة وجمتمعة 

من  بعيًدا  املن�سودة،  االأه��داف  لتحقيق 

اأجواء القلق والتوتر.

الدرا�سات  بع�ش  نتائج  اأك��دت  ولقد 

وفعاليته  العاطفي  الذكاء  هذا  ة  اأهمييّ

مفاهيم 

وم�سطلحات
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ة  النف�سييّ وال�سغوط  االأزم���ات  اإدراة  ف 

تلك  ما  �سييّ ال  العمل،  مناخ  وحت�سني 

القائد  ة  وب�سخ�سييّ بالقيادة  ت  اهتميّ التي 

التحكم  على  والقادر  عاطفًيا  الذكي 

اإىل  و�سواًل  جماعته  م  وتفهيّ بانفعاالته 

اهتمام  ن�سهد  لذلك  االأهداف.  حتقيق 

ة...  ة والع�سكرييّ معظم املوؤ�س�سات االإدارييّ

بتدريب  العامل،  اأنحاء  جميع  ف  اإل��خ، 

هناك  كذلك  النحو.  هذا  على  القادة 

تقوم  التى  ة  اخلا�سيّ املدار�ش  من  العديد 

ال��ق��ادة  وت��دري��ب  ال��ق��ي��ادة  ف��نيّ  بتعليم 

الازمة  ة  العاطفييّ املهارات  الكت�ساب 

للنجاح ف املهمات املوكلة اإليهم.

الذكاء  مفهوم  اإن  ال��ق��ول،  خا�سة 

احلديثة  املفاهيم  م��ن  ه��و  العاطفي 

العديد  اهتمام  �سغلت  التي  ة  واالأ�سا�سييّ

���ة،  واالإدارييّ ة  الع�سكرييّ املوؤ�س�سات  من 

الكت�ساب  قادتها  تدريب  اإىل  ال�ساعية 

ت�ساهم  التي  وال��ق��درات  امل��ه��ارات  ه��ذه 

ب��دوره��ا ف اإجن���اح امل��وؤ���س�����س��ات وزي���ادة 

ز اأداء القادة لديها. اإنتاجيتها ومتييّ
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ة مل ياأِت و�سيم اإىل مدافن الغرباء ف ذكرى رحيلها  هذه املريّ

ات ال�سابقة. الباقة  بباقة ورد فقط كما كان يفعل ف كليّ املريّ

و�سعها عند الباب احلديدييّ الذي حا�سر ال�سداأ ما بقي من طائه 

ل  االأ�سود العتيق، وجل�ش ف فء �سجرة ال�سرو العظيمة التي تظليّ

القرب، وب�سط فوق ركبتيه �سهادته التي نالها بدرجة امتياز من 

اجلامعة الر�سمية ف جراحة التجميل، واأخذ يقول: »اأنظري يا 

لُتها بف�سل تعب يديِك، و�سهر عينيِك، و�سدق  ي. لقد ح�سيّ اأميّ

واغرورقت  �سفتيه،  عن  االبت�سامة  ت  ا�سمحليّ ثم  �سلواتك«. 

اًحا قبل اأن  ى اأن اأ�سبح جريّ عيناه بالدمع: »َلَكم كنت اأمتنيّ

هات التي اأخذت بن�سارة  يرفعِك الله اإليه، كي اأُزيل تلك الت�سويّ

ي. اأعرف اأنك  وجهك ونقاء ب�سرتك!... ماذا تقولني؟ اأعرف يا اأميّ

كنِت �سعيدة بها الأنها اأنقذتِك فاأنقذِتني... كيف ت�ساألني يا 

دِتها  تك، تلك التي طاملا رديّ ي! بالتاأكيد ما زلُت اأحفظ و�سييّ اأميّ

َك اجلماُل الظاهر يا ولدي. اأنظْر دائًما  على م�سمعي: ال يخدعنيّ

بعني قلبك اإىل ما خفي عن ناظريك من قبح وجمال«.

ت  اأراح ظهره اإىل جذع ال�سجرة الهرمة، واأغم�ش عينيه؛ فهبيّ

فاأح�شيّ  القريبة؛  ال  الوزيّ �سجريات  بعطر  خة  م�سميّ رقيقة  ن�سمة 

ه  خديّ اإىل  يده  رفع  منه  اإرادة  غري  ومن  وجهه.  على  بربودتها 

عندما  ذابلة  ابت�سامة  ثغره  وعَلْت  باأ�سابعه،  �سه  يتلميّ االأمين 

عادت به الذكرى اإىل يوم قدمي م�سى.

ف ذلك اليوم قبل اأكر من ع�سرين عاًما عاد ابن الثمانية 

ا قدميه، وف يده كرتونة حمراء  من املدر�سة مطاأطًئا راأ�سه جارًّ

لة خال ال�سنة. »دعني اأرى«،  الت عاماته املح�سيّ حتمل معديّ

و�سيم  رفعها  بعدما  الكرتونة  وتناولت  ��ه،  اأميّ »�سلمى«  اأمرت 

حلقها،  ج��فيّ  فيها،  نظرت  ومل��ا  مم��دودة.  ن�سف  بيد  اإليها 

ب جبينها، وقفز الغ�سب اإىل عينيها؛ فما كان منها اإال  وتقطيّ

ه االأمين �سفعة غري كافية لتجعله  اأن �سفعت ابنها على خديّ

م�سى  ا،  اأي�سً االأي�سر  لها  يدير  اأن  من  وبداًل  تق�سريه.  على  يندم 

ه بيده، وا�ستقريّ اأمام  اإىل الداخل �ساتًرا خديّ

 ، احمريّ حتى  ة  ب�سديّ جلده  وقر�ش  امل��راآة، 

وخرج متباكًيا: »اأنظري ما فعلِت بي. 

وملا  ولدها!؟«.  االأميّ  ت�سرب  الق�سوة  اأبهذه 

اندفعت  ه،  خ��ديّ احمرار  �سلمى  اأب�سرت 

ب�سوت  وتقول  �سدرها  اإىل  ه  ت�سميّ نحوه 

ول��دي.  ي��ا  �ساحمني  البكاء:  يحاكي 

ليك�سر الله يدي.

درو�سه.  و�سيم جمتهًدا ف  ال، مل يكن 

ولقد اأعيت والديه احليلة والو�سيلة حلمله 

ما  كليّ  كارًها  فبقي  االجتهاد؛  على 

الكتاب  من  ِب�سلة  العْلم  اإىل  مي��تيّ 

م. حتى  واملعليّ واملدر�سة  والقلم  الدفرت  اإىل 

ره  ما راآه ذكيّ اللون االأزرق كرهه الأنه كليّ

مبريوله.

م، قال االأب؛ فالعلم مفتاح النجاح  - عليك اأن جتتهد وتتعليّ

ف احلياة.

ارة، ال  غ��ديّ احلياة   . االأميّ قالت  ابني،  يا  اأبيك  اإ�سمع كام   -

ميكن مغالبتها اإال بال�ساح. وخري �ساح الِعلم.

اإال اأن هذا الكام مل يكن لُيقنع و�سيًما. وال حتى ق�سيب 

فَمن   . باحلظيّ يوؤمن  كان  لقد  اأقنعه.  اأبيه  يد  ف  اخليزران 

ال  معه،  كانت  وَم��ن  ينفعه.  ِعلم  ال  عليه،  الدنيا  كانت 

لقد ح�سل  اأباه.  ذلك كان  مثال على  �سهادته. وخري  يحتاج 

على �سهادة ف الهند�سة. لكنه مل ي�ستفد منها ف �سيء. لقد 

عمل ف التجارة، واأ�ساب ثروة طائلة بنى بها ق�سًرا هو هذا الذي 

ونه ف متناول اأيديهم. ا رغيًدا، وكليّ ما يتمنيّ يعي�سون فيه عي�سً

* * *

ت من الزمن �سنتان كانت ال�سعادة ف اأثنائهما تن�سحب  ومريّ

رويًدا رويًدا من الق�سر الذي اأقامت فيه طويًا. وال�سقاء الذي كان 

ام االأخرية يدفع الباب  ، بات ف االأييّ ل من النوافذ كالل�شيّ يت�سليّ

العري�ش بقدمه ويدخل. واإن غادر، فليوم اأو يومني، ثم يعود زائًرا 

وف  وحبي�سه.  ده  �سييّ بل  البيت،  اأهل  اأ�سبح من  اأن  اإىل  ثقيًا، 

اأبا و�سيم، ُدعي يوًما اإىل ع�ساء عمل ف  احلكاية اأن كامًا، 

»املجتمع  دات  �سييّ من  دة  �سييّ اإىل  ف  تعريّ وهناك  فخم.  مطعم 

ه؛ فما  « ُيقال لها »فيفي«. فيفي هذه فتنته وخلبت لبيّ املخملييّ

ا يك�سفه ثوبها الق�سري من  عاد ي�ستطيع اأن يلملم نظراته عميّ

ها الر�سيق. وال كانت اأذناه تلتقطان من  ج�سمها اجلميل وقديّ

�سحكاتها.  ة  ورنيّ �سوتها  نغمة  اإال  االأم�سية  تلك  ف  االأ�سوات 

الليايل ف املاهي يقرع بكاأ�سه  اأكر  بعد ذلك بات مي�سي 

ح�سر  اإذا  اإال  لتحلو  �سهرتهم  تكن  مل  الذين  ندمائه  كوؤو�ش 

ليله  وال  الظريف،  باأ�سلوبه  والنوادر  امُلَلَح  يلقي  وراح  و�سيم،  اأبو 

ة دعوه ومل يذهب  ليطيب اإال اإذا كانت فيفي حا�سرة. وكم مريّ
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الأن فيفي اعتذرت! وهكذا، وبعدما كان يوؤوب من عمله اإىل 

بيته حممواًل على اأجنحة ال�سوق لزوجته، اأ�سبح يكره الق�سر 

كره ال�سجني �سجنه والطائر قف�سه.

اأخذت  عامرة،  االأ�سحاب  برفقة  ال�سهرة  وكانت  ليلة،  ذات 

اإىل  وارمت��ت  اأ�سعلته،  �سيجاًرا  املمتلئتني  �سفتيها  بني  فيفي 

من  ال�سيجار  بت  وقريّ نحوه،  ومالت  به،  ل�سيقة  كامل  جانب 

�سفتيه؛ فتناوله �سعيًدا مغتبًطا.

ا اأ�سفق عليك. - اأتعرف يا كامل؟ قالت فيفي. اأنا حقًّ

اأ  يتهييّ كَمن  واأ���س��اف  ًبا،  متعجيّ �ساأل  !؟  علييّ ت�سفقني   -

لل�سحك: ومَل ت�سفقني! اأترين اأنه ينق�سني �سيء!

ة �سيء ينق�سك. - اأجل. ثميّ

- اأو�سحي يا فيفي. قويل ما تريدين قوله ب�سراحة.

- ما ينق�سك هو...

وامتنعت عن الكام؛ فجذب اأحدهم طرف احلديث، وقال: 

دة  �سييّ اأعني  امراأة...  ب�سراحة...  هو...  كامل  يا  ينق�سك  ما 

جمتمع.

وقبل اأن يفتح كامل فمه بكلمة، توىليّ اآخر الكام. قال: 

ة  نا يعرف اأن اأميّ و�سيم ربيّ اإن �سديقينا لعلى حقيّ يا كامل. كليّ

اإىل امراأة  اأخي. وحتتاج  بيت فا�سلة. لكنك رجل معروف يا 

دة  �سييّ اأعني  النا�ش.  اإىل  ث  وتتحديّ ار  الزويّ ت�ستقبل  تعرف كيف 

فة لها مكانتها ف املجتمع. مثقيّ

ع اأ�سحابه  مل ينب�ش كامل ببنت �سفة. وبعد دقائق قليلة وديّ

كان  واإذا  كاد.  اأو  انت�سف  قد  الليل  وكان  بيته،  اإىل  وم�سى 

قد  فيفي  ف��اإن  عقله،  ببع�ش  ذهب  قد  �سمعه  ال��ذي  الكام 

�سلبته كليّ ما بقي منه.

دخل، واإذا �سلمى تنتظره. لقد غالبت النعا�ش حتى يعود. دنت 

لتطبع قبلة على وجنته وتخلع عنه �سرتته كعادتها؛ لكنه 

ها، وتابع اإىل غرفته؛ فلحقت به. �سديّ

- اإالَم تنظرين!؟ �ساأل وهو يفكيّ ربطة عنقه.

اأو  اأخطاأُت بكلمة  يا حبيبي؟ هل  ة ما ي�سايقك  - هل ثميّ

ف واأنا ال اأعرف؟ قل يل؛ فاأعتذر. �سارحني؛ فاأطلب ال�سماح. ت�سريّ

وتريح  بذراعيها  لتحيط خا�سرتيه  منه  ودنت  قالت،  هكذا 

ها ثانيًة.  راأ�سها على كتفه. لكنه �سديّ

- ما االأمر يا حبيبي!

- ال تقويل حبيبي.

- ح�سًنا. يا عزيزي. يا زوجي.

. - كانت �ساعة نح�ش. �ساعة تخلٍّ

اأمًرا ما ف العمل �ساء زوَجها ودفعه اإىل مثل  اأن  ت �سلمى  ظنيّ

ف؛ فرتاجعت، وم�ست اإىل غرفة و�سيم  هذا الكام وهذا الت�سريّ

وجتوز  ال�سباح،  يطلع  اأن  اأمل  على  ه،  وت�سميّ جانبه،  اإىل  تنام 

غمامة ال�سيف ب�سام. لكنيّ ال�سباح اأطليّ على �سماء حتجب 

غيومها ال�سود وجه ال�سم�ش.

كان  حيث  النوم  غرفة  اإىل  بالقهوة  تاأتي  �سلمى  هي  ها 

كامل ما يزال ف �سريره ينظر اإىل اخلارج عرب النافذة بعينني 

�سكبت   . يرديّ فلم  التحية؛  عليه  األقت  ويفكر.  زجاجيتني، 

القهوة، وجل�ست ف ال�سرير اإىل جانبه.

- هذه قهوتك يا حبيبي. 

- ال اأريدها. ا�سربيها اأنِت.

- اأال تخربين مبا يزعجك يا كامل؟

ة اأنِت على اأن تعرف؟ - اأم�سريّ

- بالتاأكيد. األ�ست زوجتك!

- ما يزعجني... هو اأنِت.

- اأنا!؟

- اأجل. هي احلقيقة.

ق �سلمى ما �سمعت اأذناها؛ فلوت راأ�سها فوق �سدرها،  مل ت�سديّ

لت اإىل قلبها. وبعد  ها قد ت�سليّ و�سعرت باأن اأحزان اخلليقة كليّ

�سمت طويل، نظرت اإىل زوجها بعينني غارقتني بالدمع: »ملاذا 

تقول مثل هذا الكام يا كامل!...اأالأنني مل اأجنب لك غري 

ولد واحد، بتَّ تكرهني!؟«.

َمن  ي�سبهِك.  واح��ًدا  ا  غبيًّ اإال  تنجبي  مل  اأنِك  لله  حمًدا   -

ا؟ كان لي�سمن اأن الثاين لن يكون مثلِك اأي�سً

- اأِمن قلبك يخرج هذا الكام يا كامل؟

- بل من �سميم قلبي.

ج بامراأة لديها الِعلم والفهم،  قني، وتزويّ قني اإًذا. اأجل طليّ - طليّ

واحلر�ش على بيتها اأكر مني.

دموعها  حب�ش  ف  جاهدًة  ال�سرير  عن  ونزلت  قالت  هكذا 

خلف اأجفانها. وقبل اأن تخرج، قال كامل ب�سوت عاٍل: �سوف 

اأفعل اإن �ساء الله.

* * *

الليل  معظم  ويق�سي  م�ساء،  كليّ  فيفي  يلتقي  كامل  بات 

ب�سحبتها، ويغرقها بالهدايا الثمينة. اأما �سلمى فاأخذ يعاملها 

مها اإال اأمًرا ونهًيا. وملا مل يعد  د جاريته، وال يكليّ معاملة ال�سييّ

ل قدرة وعلى ال�سرب طاقة، طلبت منه الطاق  لها على التحميّ

ة. وباإحلاح هذه املريّ

- وو�سيم؟ �ساأل.

- اآخذه معي. اإنه يحتاج اإيليّ بعد.

- ال. ال�سبييّ يبقى ف رعايتي.

- لكن �ست�سمح له باأن يخرج برفقتي من وقت الآخر، الي�ش 

كذلك؟

- جنوم ال�سماء �ستكون اأقرب اإليِك من هذا. متى خرجِت 

من هنا، فلن تراه عيناك اأبًدا.

هذا احلوار تناهى اإىل م�سمعي و�سيم ف غرفته؛ فخرج باكًيا، 

ي منه،  ه: »لقد �سرت اأكره هذا البيت. اإن خرجت اأميّ والذ باأميّ

ا�ستدار  حتى  االأخ��رية،  كلمته  لفظ  وما  معها«.  ف�ساأذهب 
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اإليه  ه  ووجيّ نحوه،  اأبوه 

غبييّ  »اأن���ت  �سديدة:  �سفعة 

مثلها«. ثم انهال عليه �سرًبا وركًا: »لقد ر�سعَت احلماقة 

حتمي  االأميّ  فاندفعت  اأخوالك«.  من  اخل�سا�سة  وورثت  منها، 

ى ال�سربات عنه، وت�سرخ: اأخواله رجال �سرفاء حتلف  ابنها وتتلقيّ

النا�ش بحياتهم. اأما اأنت...

- اأنا ماذا؟ قويل يا حقرية.

- اإفتح اأذنيك وا�سمع ما يقوله النا�ش فيك، تعرف َمن اأنت 

تك مع عاهرتك، ابنة ال�سوارع،  وما اأنت. اأتظنني اأجهل ق�سيّ

اة فيفي!؟ عرفت و�سكتت لعليّ �سمريك يردعك. لكن  امل�سميّ

كيف يرتدع َمن ال �سمري له!

- اأنِت طالق. اأ�سمعِت؟ طالق، طالق.

- لن اأخرج من هنا اإال وابني برفقتي.

لني  تتحميّ باأنِك  د  التعهيّ هذا  عي  فوقيّ تريدينه،  كنِت  اإن   -

قد  كان  وثيقة  جيبه  من  ُيخرج  وهو  قال  رعايته.  م�سوؤولية 

ها م�سبًقا، وي�سرب املن�سدة بها، ويناول �سلمى قلًما. اأعديّ

عت؛ فطوى كامل الوثيقة،  - هات. قالت، واأخذت القلم ووقيّ

ا اخرجي من بيتي«. ها ف جيبه: »االآن هييّ ود�سيّ

ف  وكتبك  ماب�سك  ب  وو�سيّ اأدخل  قالت.  و�سيم،  يا  ا  هييّ  -

احلقائب.

ه، حتى اعرت�سه اأبوه بيده:  وما ا�ستدار و�سيم ليدخل خلف اأميّ

»ال. اأنت تبقى هنا معي«. ثم اأخذ �سلمى من يدها ودفعها عرب 

فق ف حقيبة  الباب. ثم جمع ف�ساتينها وماب�سها كيفما اتيّ

به  اأتيِت  �سيء  عندي  لِك  كان  »اإن  خارًجا:  ورماها  واح��دة، 

ة نف�ش �سلمى  ا معك«. لكن عزيّ من بيت اأبيِك، فخذيه اأي�سً

منعتها من اأخذ احلقيبة اأو االلتفات اإىل الوراء؛ فم�ست، واأخذت 

تبتعد، ونداء ابنها وبكاوؤه يتا�سيان ف م�سمعها �سيًئا ف�سيًئا.

اإىل  جهة  متيّ حافلة  ت  ا�ستقليّ  ، العاميّ الطريق  بلغت  عندما 

اب  رة حيث ال ركيّ املدينة، واألقت بنف�سها على مقعد ف املوؤخيّ

من حولها، و�سبكت �ساعديها على م�سند املقعد الذي اأمامها، 

واأراحت عليهما راأ�سها، واأغم�ست عينيها. مل تكن غا�سبة، 

ت لها  لكن حزينة حتى املوت، وعاتبة على احلياة التي اأعديّ

هذا امل�سري.

ابنها،  بها  ت�ستعيد  و�سيلة  ف  ر  تفكيّ كانت  الطريق  طوال 

ت�ستعيد روحها التي تركتها داخل جدران الق�سر وخرجت من 

دونها. لكنها مل تهتِد اإىل اأييّ و�سيلة. كليّ ال�سُبل بدت م�سدودة 

ف وجهها.

لت وهي ال تعرف اإىل اأين تذهب.  بعد م�سري ن�سف �ساعة ترجيّ

اأتى بها  الباد. كامل  املدينة، بل ف هذه  هي غريبة ف هذه 

اإليها بعد زواجهما ب�سهر واحد. هنا كان يعمل منذ �سنوات 

�سريًعا  تاأقلم  وقد  لبنان.  اإىل  ال�سناعييّ  االإنتاج  بع�ش  ت�سدير  ف 

مع املجتمع اجلديد. اأما �سلمى فكانت ال تزور اأحًدا وال تعرف 

بيتها،  ك��ان  ال�ساغل  �سغلها  اأح���ًدا. 

وتربية ولدها، وانتظار زوجها حتى يعود من العمل.

ليلة و�سولها اإىل املدينة مع غياب ال�سم�ش، نامت حتت اأحد 

وراحت  الفجر، نه�ست،  بزغ  الرتاب. وعندما  اجل�سور مفرت�سة 

ن يريد خادمة ف بيته. ومليّا مل جتد  تبحث من حييّ اإىل حييّ عميّ

اإىل  قدماها  فقادتها  املدينة؛  �ساحية  اإىل  خرجت  تها،  �ساليّ

مزرعة بداأت تعمل فيها ف ما تقدر عليه لقاء اأجر يكفيها 

موؤونة مديّ اليد للنا�ش، وكوخ خ�سبييّ تاأوي م�ساًء اإليه.

ال��ذي  ال��ث��وب  اإال  معها  يكن  ومل  البيت  غ���ادرت  عندما 

ويعيدها.  عنها  كامل  يبحث  اأن  تاأمل  كانت  يك�سوها، 

رت اأن تاأخذ  لكن بعدما مريّ �سهر وبع�ش ال�سهر ومل يفعل، قريّ

مه لي�سبح رجًا  ، ثم ت�ستعيد ابنها، وتعليّ ال�سرعييّ ها  منه حقيّ

زالت  ما  اأجله  ومن  ب�سببه  الذي  الوحيد  اأملها  فهو  به؛  تفخر 

تكافح.

م�ساعدته؛  وطلبت  املزرعة،  �ساحب  على  حكايتها  ت  ق�سيّ

، ويقف ف �سفيّ  فرقيّ حلالها. وكان عجوًزا �ساحًلا ينا�سر احلقيّ

�ساحبه. لذلك طلب من حماميه رفع ظامة املراأة اإىل الق�ساء 

وواجه  املحامي،  ح�سر  اجلل�سة،  موعد  حان  وملا  نفقته.  على 

خ�سمه اأمام القا�سي، ولكن... بغري �ساح؛ فعاد مهزوًما يجريّ 

اأذيال اخليبة.

اك. ما احلكاية؟ �ساأل  اأقراأ احلزن على حمييّ اأن  اأ�ستطيع   -

العجوز ف ح�سور �سلمى.

فيها  تتنازل  ية  خطيّ وثيقة  للمحكمة  خ�سمي  اأب��رز  لقد   -

دة اأميّ و�سيم عن كامل حقوقها لقاء طاقها من زوجها. ال�سييّ

اإًذا...  خدعني  لقد  �سلمى.  �سرخت  معقول،  غري  م��اذا!   -

ف  اأخذته  اإذا  ابني  م�سوؤولية  لي  بتحميّ اإق��رار  اإنه  قال  يومذاك 

�سفتيها  على  اأ�سابعها  وو�سعت  قالت،  هكذا  عهدتي. 

املرتع�ستني، وفارت الدموع من عينيها.

- هل ت�ستطيع اأن تفعل �سيًئا؟ �ساأل العجوز... هذه خديعة.

دي. لني يا �سييّ - القانون ال يحمي املغفيّ

عت من غري اأن اأقراأ. لة. اإين حمقاء. وقيّ - اأنا اأكر من مغفيّ

- ال بديّ من اإيجاد خمرج ما، قال العجوز باإ�سرار.

- �ساأرى ما باإمكاين اأن اأفعل.

دت اجلل�سات واملرافعات اأمام قو�ش  ام وال�سهور، وتعديّ ت االأييّ ومريّ

ا َمن هم اأقوى  املحكمة من دون جدوى الأن ف هذه االأر�ش اأي�سً

ى لها اأن تن�سى  من القانون. فن�سيت �سلمى الق�سية، لكن اأنيّ

تن�سى  وذهبها! كيف  االأر�ش  يعادله كليّ مال  الذي ال  ها  حقيّ

ته من دمائها، ولدته باأوجاعها،  ابًنا حملته ف اأح�سائها، غذيّ

ت �سريره ميناها! وهزيّ

ت�ستطيع  تعد  ومل  بها  ا�ستبديّ  قد  ال�سوق  وكان  �سباح،  ذات 

دها  عت العجوز وم�ست بعدما زويّ �سرًبا، ارتدت ف�ستاًنا عتيًقا، ووديّ

اإىل  ت احلافلة  بالقليل من املال والكثري من الدعاء، وا�ستقليّ
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البلدة التي غادرتها قبل �سنة، وق�سدت البيت الذي ُطردت منه. 

دة  ت بالنقاب وجهها، قرعت الباب لتفتح لها �سييّ وبعدما غطيّ

�سقراء.

برديّ  ت  وهميّ ب�سلف،  دة  ال�سييّ قالت  ان�سرف،  تريدين؟  ماذا   -

الباب.

اأ�ساأل اإن كنتم تريدون  دتي. جئت  - ل�سُت اأريد �سدقة يا �سييّ

خادمة تخدمكم.

الثياب  اأجل...اأق�سد هل حت�سنني غ�سل  اأجل،  - خادمة؟... 

ها، وجلي ال�سحون و... وكييّ

دتي،  بيني يا �سييّ - اأ�ستطيع اأن اأقوم بكليّ اأعمال البيت. جريّ

واأعدِك باأنك لن تندمي.

- َمن ف الباب؟ �ساأل كامل وهو يقرتب يتبعه و�سيم. ومليّا وقع 

�سلوعها  بني  من  واأفلت  قلبها،  خفق  ابنها،  على  االأميّ  نظر 

ل يديه، يدور حوله يحتفيّ به. وكادت  غ على قدميه، يقبيّ يتمريّ

اأن ت�سقط على ركبتيها وتفتح له ذراعيها، لكنها جالدت، 

ومنعت الدموع من جتاوز اأجفانها.

دة. - جاءت تعر�ش علينا ا�ستخدامها، قالت ال�سييّ

- اأمل اأعدِك يا فيفي يا حبيبتي باأن اأق�سد غًدا اأحد املكاتب 

واأطلب واحدة!؟

اأقوم  اأن  اأيهون عليك  اأكر.  اأو  ل�سهر  ر جميئها  يتاأخيّ قد   -

قالت  حبيبي!؟  يا  ة  املديّ هذه  كليّ  وحدي  البيت  اأعمال  بكليّ 

وانعقد  ريَقها،  �سلمى  ازدردت  فيما  بغنج،  االأخ��رية  جملتها 

زمان  بئ�ش  اإًذا.  فيفي  هي  اأن��ِت  ها:  �سريّ ف  فقالت  حاجباها؛ 

دة فيه. دة جارية ف بيتها، وابنة املاهي �سييّ ت�سبح فيه ال�سييّ

دتها اإىل  - لِك ما تريدين. قال كامل. فيما تبعت �سلمى �سييّ

الداخل. وملا �ساألتها عن ا�سمها، اأجابت:... موؤمنة.

»لِك عون الله ورحمته يا �سلمى. منذ االآن عليِك اأن تطيعي 

دت اأميّ و�سيم  لي االإهانات وت�سكتي«. هكذا رديّ االأوامر، وتتحميّ

ها. »ولكن ال باأ�ش. ليكن ذلك فداء عينيك يا ولدي«. ف �سريّ

م�ساء.  كليّ  خمدعها  ف  رفيقتها  كانت  اخلر�ساء  الدموع 

ة  مريّ كم  ورج��اء.  اأم��ل  كليّ  مبعث  كانت  وحدها  وال�ساة 

حت �سعره  ته باملن�سفة، واألب�سته ثيابه، و�سريّ مت و�سيًما، ولفيّ حميّ

ك يا حبيبي!  ه وتقول له: تعال اإىل ح�سن اأميّ من غري اأن ت�سميّ

تها،  حمبيّ بحرارة  وكوته  بدموعها،  مريوله  غ�سلت  ة  مريّ كم 

ا خمافة اأن يراها اأحد! لته �سرًّ وقبيّ

كانت �سلمى حري�سة كليّ احلر�ش على تغيري نغمة �سوتها 

مت اأحًدا من اأهل البيت. كذلك كانت حري�سة  كلما كليّ

على �سرت وجهها بالنقاب حتى اأ�سفل عينيها كلما خرجت 

من خمدعها. اآه ما اأظلمِك اأيتها احلياة! الوجوه اجلميلة التي 

حتاكي البدر اإ�سراًقا والورود ن�سارة، ت�سترت بالرَباِقع. وكم من 

وجه �سافر تنبو عن ب�ساعته االأنظار، كان اأوىل باأن ي�سترت!

* * *

ال�سوق.  اإىل  وفيفي  املدر�سة  اإىل  و�سيم  فيه  �سباح ذهب  كان 

وت�سعه  القهوة  م لكامل فنجان  وبينما كانت »موؤمنة« تقديّ

د: »اأراهن  على املن�سدة اإىل جانبه، التقط مع�سمها، وقال بتوديّ

ارتعدت  ذاك  اإذ  حتجبينه!«.  فلَم  جميل؛  وجهك  اأن  على 

�ست  فرائ�سها خوًفا، وراح قلبها ي�سرب جنبات �سدرها؛ فتمليّ

بلباقة، وتراجعت خطوة اإىل الوراء، ثم اأحكمت �سديّ اللثام وهي 

دي. ًها لن ترغب ف روؤيته يا �سييّ تقول: اإن يل وجًها م�سويّ

ف  وتقوقعت  خلفها،  الباب  واأو�سدت  خمدعها،  اإىل  عادت 

وراحت  الريح،  مهبيّ  ف  �سفراء  ورق��ة  نظري  ترجتف  �سريرها 

بها.  ا  �سً لها مرتبيّ بدا  الذي  ال�سريّ  تبعدها عن  و�سيلة  ر ف  تفكيّ

ها؟ ال. لن ت�ست�سلم. لن تربح هذا  ح �سريّ اأن ُيفت�سَ اأتهرب قبل 

ة ثانية. ولكن  املكان لتحيا حياة بائ�سة بعيًدا عن ابنها مريّ

ته،  ما �سديّ �ش بها. كليّ دها لن يكفيّ عن التحريّ ما العمل؟ �سييّ

حجابها.  رفع  على  ُيكرهها  قد  يدري؟  وَمن  اإ�سراًرا.  �سيزداد 

عندئٍذ �ستكون ف موقف ال حُت�سد عليه.

تلك الليلة مل يغم�ش لها جفن. كانت االأفكار تاأخذها 

واأخرًيا  وجهها.  ف  م�سدودة  بدت  ال�سُبل  كليّ  وتعيدها.  بعيًدا 

اأذية �ستلحق بها. لكن ال  ة  اإىل ما عليها فعله. ثميّ اهتدت 

باأ�ش؛ فمن اأراد قطف الوردة، ال يعباأ باأ�سواكها. 

دها، وذهبت اإىل ال�سوق ت�ساأل  ف ال�سباح الباكر ا�ستاأذنت �سييّ

عن حاجتها من حانوت اإىل حانوت حتى اهتدت اإىل مرادها؛ 

فابتاعت ما يكفيها ف زجاجة �سغرية، وعادت اإىل الق�سر على 

ق ف  ت اأمام املراآة حتديّ جناح ال�سرعة، ودخلت خمدعها، وا�ستقريّ

وجهها اجلميل، وتبكي ب�سمت: »فدا عينيك يا ولدي«.

مرجتفة  وبيد  خرقة،  على  منها  و�سكبت  القارورة،  فتحت 

ها وجانًبا من عنقها، وكادت ت�سرخ اأمًلا لوال اأنها  م�سحت خديّ

نت. اآه! لقد  متا�سكت. وبلحظة واحدة احرتقت ب�سرتها وتغ�سيّ

فعل ماء التوتياء فعله.

مل يرتاجع كامل عن حماولة الفوز مبوؤمنة. فانتهز بعد يومني 

فر�سة غياب و�سيم وفيفي، وناداها لت�ساعده ف ارتداء �سرتته. ومليّا 

اأتت، اأم�سك ذراعها و�سديّ ناحيته برفق: »ملاذا تهربني مني؟«.

- اأتركني اأرجوك.

- دعيني اأرى وجهك وثغرك.

ريّ ف روؤيته! - اأما قلت لك اإن يل وجًها ب�سًعا لن ُت�سَ

طان  قك. ال بديّ من اأن هاتني العينني النجاوين تتو�سيّ - ال اأ�سديّ

وجًها ن�سًرا.

ه  امل�سويّ اجلانب  وك�سفت  احلجاب،  موؤمنة  ت  فكيّ �ساعتئٍذ 

ا عينيه  من وجهها؛ فما كان من كامل اإال اأن اأ�ساح مغم�سً

هو  ا  مميّ اأكر  وجهك  الله  ح  قبيّ »ان�سرف.  حاجبيه:  عاقًدا 

قبيح«.

جناتها،  على  الله  و�سكرت  م�ستاءة،  غري  موؤمنة  ان�سرفت 

ام رتيبة حتى  ة. وم�ست االأييّ وعادت اإىل مزاولة اأعمالها مطمئنيّ
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ق�سة ق�سرية

وانقطع  و�سيم  مر�ش 

عن املدر�سة. 

ا�ستوىل احلزن والقلق على موؤمنة؛ فاأخذت تعتني به، وتعطيه 

دواءه بانتظام، وال تخرج من غرفته اإال الإح�سار طعامه وغ�سل 

ثيابه.

ا، �ساألت فيفي كامًا:  ذات م�ساء، وكان و�سيم ما يزال مري�سً

اأال نخرج لتناول الع�ساء برفقة بع�ش االأ�سدقاء؟

- كيف نرتك و�سيًما بهذه احلال!

- ال باأ�ش عليه ما دامت موؤمنة اإىل جانبه.

- ولكن...

- اأ�سعر، داخل هذه اجلدران، ب�سيق �سديد حتى الأكاد اأختنق. 

لنخرْج، اأرجوك.

ا بنا. - ح�سًنا. هييّ

اإىل جانب  موؤمنة  بقيت  فيما  وزوجته،  وخرج  ل ماب�سه،  بديّ

ا باحلنان. و�سيم عيًنا �ساهرة، وقلًبا ناب�سً

جانبه؛  اإىل  تنام  اأن  موؤمنة  من  و�سيم  طلب  الليلة  تلك  ف 

�سدرها،  اإىل  ته  و�سميّ واحت�سنته،  �سعيدة،  رغبته  عند  فنزلت 

حت �سعره باأ�سابعها. يا لفرحها! لقد كانت تنتظر هذه  و�سريّ

اللحظة كما تنتظر الزهرة الذابلة اأوىل قطرات املطر.

تغ�سى  احل��زن  من  وم�سحة  و�سيم  قال  طويلة،  تنهيدة  بعد 

حلزين،  حتزنني   ، علييّ تخافني  ��ي!  ب��اأميّ اأ�سبهِك  ما  اه:  حمييّ

اأن  غري  من  اأح��بيّ  ال  وما  اأح��بيّ  ما  تعرفني  لفرحي.  وتفرحني 

ى لو انني  ي، وكم اأمتنيّ اأخربك... اآه كم اأنا م�ستاق اإليِك يا اأميّ

االآن معِك اأينما كنِت!

طلب  وملا  وجنتيها.  ت�سقي  ودموعها  ت�سغي  موؤمنة  كانت 

د عن  منها و�سيم اأن تريه وجهها، اأماطت اللثام من غري ترديّ

�سوء  ف  �سه  يتح�سيّ و�سيم  فاأخذ  وجهها؛  من  ال�سليم  اجلانب 

لكاأنكما  وجهها.  ي�سبه  ا  اأي�سً »ووجهِك  اخلافت:  امل�سباح 

ا«. تواأمان حقًّ

- اأنا... قالت، وخنقت العربات �سوتها. ثم جالدت وتابعت: 

ك يا ولدي. اأنا هي... اأميّ

ي!!! - اأميّ

بني  قباتها  ع  وت��وزيّ تبكي  وهي  قالت  حبيبي،  يا  اأج��ل   -

ة  اإال ق�سيّ وجنتيه وعينيه ومفرق �سعره. ثم اأخربته بكليّ �سيء 

ت ف  �سبيّ نار  باأل�سنة  اإنها احرتقت  له  قالت  هات وجهها.  ت�سويّ

املزرعة التي كانت تعمل فيها.

ه: »كنت اأعرف اأنك �ستعودين. قاال  بكى و�سيم لبكاء اأميّ

ثني  حديّ قلبي  قهما.  اأ�سديّ مل  لكنني  عني.  يت  تخليّ اإنك  يل 

باأنني �ساألتقيِك الأبقى معك«.

كليّ  �سمعت  ق��د  ال��و���س��ادة  كانت  اإال  الليل  ينت�سف  مل 

نه�ش  وفجاأة  دموعهما.  من  الكثري  و�سربت  حكاياتهما، 

ه: »قومي«. و�سيم من �سريره، واأخذ يد اأميّ

- اإىل اأين يا حبيبي؟

- �سنهرب مًعا. االآن وحتت جنح الظام.

. ال اأريد لك حياة البوؤ�ش والعذاب. دعنا نبقى هنا  - ال يا بنييّ

ك وخادمتك. فاأكون اأميّ

ي. اإنيّ كوًخا اأعي�ش فيه بقربك، الأحبيّ على قلبي  - ال يا اأميّ

من ق�سر �سرُت اأكرهه الأنك ل�ست فيه معي.

نه�ست �سلمى مدفوعًة ب�سعور جميل يجتاحها. بعد اليوم لن 

بت وابنها  تكون »موؤمنة«. اإنها �سلمى اأميّ و�سيم. نه�ست وو�سيّ

وخرجا  وحماهما  عَجل،  على  حقيبتني  ف  املاب�ش  بع�ش 

. ومن هناك ا�ستقايّ حافلة  �سرًيا على االأقدام اإىل الطريق العاميّ

ب��اب  مفت��اح  واأعطاهما  احلار�ش،  لهما  ففتح  املزرعة؛  اإىل 

الك��وخ.

له  وُتعديّ  العجوز بعودة �سلمى. لقد كانت تعطف عليه،  �ُسريّ 

قة باإدارة املنزل،  د خادمته ببع�ش االإر�سادات املتعليّ طعامه، وتزويّ

وتطلب منه باإحلاح اأن يتناول دواءه بانتظام، وميتنع عن تناول 

ومل  وميتثل.  يبت�سم  دائًما  وكان  طعام.  من  ته  ب�سحيّ ي�سريّ  ما 

مي�ِش طويل وقت حتى دعاها وابنها اإىل ال�سكن معه ف بيته 

بتعليم  د  وتعهيّ اأوالده.  و�سفر  زوجته  الذي خا منذ زمن مبوت 

و�سيم ف مدر�سة ر�سمية قريبة، ودْفع كليّ نفقة الزمة.

غري  من  ي��وم  ك��ليّ  املدر�سة  اإىل  ال��ذه��اب  على  و�سيم  داأب 

ًرا يكره الكتاب، انقلب جمتهًدا  انقطاع. وبعدما كان مق�سيّ

يلتهم الِعلم التهاًما. مل يكن دافعه اخلا�ش من حياة البوؤ�ش 

ا ف جراحة  فح�سب. كان يطمح اإىل اأن ي�سبح طبيًبا خمت�سًّ

ليعود  ه  اأميّ وجه  التوتياء ف  مياه  هته  �سويّ ما  في�سلح  التجميل؛ 

احلقيقة.  كليّ  يعرف  هو  االآن  ك��ان.  مثلما  ون�سًرا  م�سرًقا 

العجوز اأخربه بها.

غداة اكت�ساف غياب و�سيم واخلادمة، بحث كامل عنهما 

عن  وك��فيّ  فيفي،  بكام  اقتنع  واأخ��رًيا  مكان.  كليّ  ف 

ناأتي  غًدا  ه��ا.  يرديّ ال  األله  اخلادم��ة  ل��ه:  قال��ت  ي��وم  البح��ث 

بغريها اأوف��ى منه��ا. وو�سي��م، اإن ك��ان ابًن��ا �ساحًل��ا، ف�س��وف 

نوا�سل  ملاذا  ذاك  واإذ  ب�سالح.  لي�ش  فهو  يُعد،  ل��م  واإن  يع��ود. 

البحث عنه!

ام وتعاقبت االأعوام، وو�سيم ينتقل من �سفيّ اإىل  ت االأييّ ... ومريّ

�سفيّ بنجاح منقطع النظري. وُقبل ف جامعة املدينة الر�سمية 

. ومات العجوز بعدما اأو�سى باملزرعة الأوالده ولو�سيم  كطالب طبيّ

بالت�ساوي. اأما �سلمى فاأُ�سيبت بداء ع�سال األزمها الفرا�ش زمًنا 

ت  ق�سته ف ال�ساة وطلب الرحمة للعجوز والدعاء البنها. ثم رديّ

ها را�سية. االأمانة اإىل ربيّ

ال  وعميّ و�سيم  اإال  �سلمى  نع�ش  خلف  مي�ِش  مل  اليوم  ذلك  ف 

ه  اأميّ الغرباء. هناك رثى و�سيم  ُتوارى ف مدافن  اأن  املزرعة قبل 

ا�ستقبلت ج�سدها  التي  احلفرة  وف  عني.  امل�سييّ فاأبكى جميع 

دفن قلبه وروحه.
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جان  ال��ع��م��اد  اجلي�ش  ق��ائ��د  ب��رع��اي��ة 

نّظم  عنه،  ممثل  ح�ضور  ويف  قهوجي 

التقليدية  للريا�ضات  العربي  االحت��اد 

وال��ري��ا���ض��ات  ال���راث  وجل��ن��ة  ال�ضعبية 

التقليدية، يوًما ريا�ضًيا مع فوج املغاوير، 

رومية.   – رمان  غ�ضان  ثكنة  يف  وذلك 

وقد �ضارك ع�ضكريون من كافة قطع 

اليوم  هذا  ن�ضاطات  يف  ووحداته  اجلي�ش 

اجلذع،  ال�ضواعد،  ريا�ضات  ت�ضمن  الذي 

العار�ضة، قوة التحمل و�ضد احلبل.

اأما النتائج العامة فقد ت�ضّدر فيها فوج 

املغاوير، وجاءت على النحو االآتي:

• �ضواعد، جذع، وعار�ضة:
من،  كّل  حّل  �ضنة:   22 اإىل   20 من   -

املركز  يف  �ضاليان  دي��ك��ران  ال��ع��رف��اء 

الثاين،  املركز  يف  حمود  وحمزة  االأول، 

وجاكوب اأوغالنيان يف املركز الثالث.

�ضنة: حّل كّل من،   24 اإىل   22 - من 

االأول،  املركز  يف  دروي�ش  ح�ضني  الرقيب 

والعريفني اأحمد ح�ضن يف املركز الثاين، 

و�ضعد الله �ضعيب يف املركز الثالث.

�ضنة: حّل كّل من،   26 اإىل   24 - من 

يف  م�ضطفى  ال�ضتار  عبد  اأولني  الرقيبني 

املركز االأول، واأحمد امل�ضطفى يف املركز 

يف  اخلالق  عبد  اأي��اد  والعريف  ال��ث��اين، 

املركز الثالث.

�ضنة: حّل كّل من،   29 اإىل   26 - من 

ن��ظ��م��ت جل��ن��ة ال����راث وال��ري��ا���ض��ات 

الدكوانة،   – بادي  الغولدن   – التقليدية 

الريا�ضات  لهذه  العربي  االحتاد  وباإ�ضراف 

العربية  والبطولة  االأوىل،  اآ�ضيا  بطولة 

التقليدية  ال��ري��ا���ض��ات  يف  اخل��ام�����ض��ة 

قاعات  يف  وذلك   ،2016 للعام  ال�ضعبية 

ومالعبها،  غزير   – االأنطونية  املدر�ضة 

عيد  ومبنا�ضبة  اللجنة،  نظمت  كما 

القروية  بريح  ليلة  مهرجان  اليا�ش،  مار 

�ضاحة  يف  وذل��ك  نف�ضها،  بالريا�ضات 

كني�ضة البلدة – ال�ضوف.

وامل��ه��رج��ان  ال��ب��ط��ول��ت��ان  ت�ضمنت 

واملخل،  واملحدلة  اجلرن  رفع  م�ضابقات 

وحّقق  اجلي�ش  فريق  فيها  �ضارك  وقد 

النتائج االآتية:

اآ�ضيا الأوىل: • بطولة 
- رفع اجلرن: حّل يف املركز االأول كّل 

املركز  من  ك��رم  ط��وين  اجلندي  م��ن، 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية والرقيب علي 

�ضومان من اللواء الثاين ع�ضر )كالهما 

حتت ال�70 كلغ(، والرقيب حممود نزال 

الثاين  اللواء  من  كلغ(  ال���100  )حت��ت 

زيتون )حتت  اأول غ�ضان  والرقيب  ع�ضر، 

واملوؤهل  الدعم،  ل��واء  من  كلغ(  ال���120 

ال�90  حتت  )املا�ضرز  خليل  خ�ضر  حممد 

عبدالله  جيهاد  اأول  وامل��ع��اون  كلغ( 

ال�100 كلغ(، وكالهما  )املا�ضرز حتت 

من املركز العايل للريا�ضة الع�ضكرية.

ال��ث��اين، ح��ّل ك��ّل من،  امل��رك��ز  ويف 

لواء  من  ال�ضواحلي  حممد  اأول  الرقيب 

وائل  خدماته  املمددة  واملجند  الدعم، 

)كالهما  الثامن  ال��ل��واء  م��ن  زي��ت��ون 

كاظم  والعريف  كلغ(،  ال���80  حتت 

اللواء  ال�90 كلغ( من  ال�ضواحلي )حتت 

قمحية  اأحمد  اأول  والرقيب  اللوج�ضتي، 

احل��دود  ف��وج  ال����100 كلغ( من  )حت��ت 

حمية  الهادي  واجلندي  الثاين،  الربية 

)فوق ال�120 كلغ( من اللواء الثاين.

حممد  خدماته  املمددة  املجند  وح��ّل 

اللواء  من  كلغ(  ال���100  )حتت  يو�ضف 

احلادي ع�ضر يف املركز الثالث.

- رفع املحدلة: حّل يف املركز االأول كّل 

 70 )حتت  �ضومان  علي  الرقيبني  من، 

كلغ( وحممود نزال )حتت 100 كلغ(، 

 110 )حت��ت  زيتون  غ�ضان  اأول  والرقيب 

)فوق  دلول  م�ضطفى  والعريف  كلغ(، 

الثاين،  املدفعية  ف��وج  من  كلغ(   130

واملعاون كمال اخلطيب )املا�ضرز حتت 

90 كلغ(.

وح���ّل يف امل��رك��ز ال��ث��اين ك���ّل م��ن، 

 70 )حت��ت  حنا  ح��امت  اأول���ني  الرقيبني 

عبيد  وتامر  الثاين،  اللواء  من  كلغ( 

املدرعات  ف��وج  من  كلغ(   70 )حت��ت 

 80 )حتت  اخل�ضر  اأحمد  واجلندي  االأول، 

االأول،  الربية  احل��دود  ف��وج  من  كلغ( 

 90 )حت��ت  ال�ضواحلي  كاظم  والعريف 

قمحية  اأحمد  اأول  والرقيب  كلغ(، 

)حتت 100 كلغ(.

االأول كّل  املركز  املخل: حّل يف  - رفع 

 100 )ف��وق  حمية  الهادي  اجلندي  م��ن، 

اخلطيب  ك��م��ال  وامل���ع���اون  ك��ل��غ(، 

)املا�ضرز حتت 80 كلغ(.

وحّل يف املركز الثاين كّل من املجند 

امل��م��ددة خ��دم��ات��ه وائ���ل زي��ت��ون )حتت 

اخلالد  اأحمد  اأول  وامل��ع��اون  كلغ(،   90

املركز  من  كلغ(   80 حتت  )املا�ضرز 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية.

كّل  حّل  فقد  الثالث،  املركز  يف  اأّم��ا 

 100 )ف��وق  دل��ول  م�ضطفى  العريف  من، 

عبدالله  جيهاد  اأول  واملعاون  كلغ(، 

املركز  من  كلغ(   100 حتت  )املا�ضرز 

العايل للريا�ضة الع�ضكرية.

العربية اخلام�ضة: • البطولة 
االأول  امل��رك��ز  يف  ح��ّل  اجل��رن:  رف��ع   -

)حتت  كرم  طوين  اجلندي  من،  كّل 

�ضومان  علي  وال��رق��ي��ب��ني  ك��ل��غ(،   70

)حتت  نزال  وحممود  كلغ(   70 )حتت 

ريا�ضة 
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زيتون  غ�ضان  اأول  والرقيب  كلغ(،   100

)حتت 120 كلغ(، واملوؤهل حممد خ�ضر 

خليل )املا�ضرز حتت 90 كلغ(، واملعاون 

حتت  )املا�ضرز  الله  عبد  جيهاد  اأول 

للريا�ضة  العايل  املركز  من  كلغ(   100

الع�ضكرية.

وحّل يف املركز الثاين كّل من، الرقيب 

ال�ضواحلي )حتت 80 كلغ(،  اأول حممد 

زيتون  وائ��ل  خدماته  امل��م��ددة  واملجند 

وال��ع��ري��ف كاظم  80 ك��ل��غ(،  )حت��ت 

والرقيب  كلغ(،   90 )حتت  ال�ضواحلي 

كلغ(،   100 )حتت  قمحية  اأحمد  اأول 

واجلندي الهادي حمية )فوق 120 كلغ(.

حممد  خدماته  امل��م��ددة  املجند  اأّم���ا 

يف  حّل  فقد  كلغ(،   100 )حتت  يو�ضف 

املركز الثالث.

- رفع املحدلة: حّل يف املركز االأول كّل 

 70 )حتت  �ضومان  علي  الرقيبني  من، 

كلغ( وحممود نزال )حتت 100 كلغ(، 

 110 )حت��ت  زيتون  غ�ضان  اأول  والرقيب 

)فوق  دلول  م�ضطفى  والعريف  كلغ(، 

اخلطيب  كمال  واملعاون  كلغ(،   130

)املا�ضرز حتت 90 كلغ(.

وح���ّل يف امل��رك��ز ال��ث��اين ك���ّل م��ن، 

عبيد  وتامر  حنا  حامت  اأول��ني  الرقيبني 

)حتت 70 كلغ(، واجلندي اأحمد اخل�ضر 

وال��ع��ري��ف كاظم  80 ك��ل��غ(،  )حت��ت 

ال�ضواحلي )حتت 90 كلغ(، والرقيب اأول 

اأحمد قمحية )حتت 100 كلغ(.

االأول كّل  املركز  املخل: حّل يف  - رفع 

 100 ال��ه��ادي حمية )ف��وق  م��ن اجل��ن��دي 

اخلطيب  ك��م��ال  وامل���ع���اون  ك��ل��غ(، 

املركز  ويف  كلغ(.   80 حتت  )املا�ضرز 

امل��م��ددة  املجند  ال��ث��اين ح��ّل ك��ّل م��ن 

90كلغ(،  )حتت  زيتون  وائ��ل  خدماته 

اأول اأحمد اخلالد )املا�ضرز حتت  واملعاون 

فقد  الثالث،  املركز  يف  اأّما  كلغ(.   80

دلول  م�ضطفى  العريف  من  ك��ّل  ح��ّل 

جيهاد  اأول  وامل��ع��اون  كلغ(   100 )ف��وق 

عبدالله )املا�ضرز حتت 100 كلغ(.

• مهرجان بريح:
ال��وزن  فئة  عن  االأول  املركز  يف  ح��ّل 

�ضارك  التي  امل�ضابقة  املفتوح )كلٌّ عن 

رفع  يف  ن��زال  حممود  الرقيب  فيها(، 

م�ضطفى  والعريف  املخل،  ورفع  اجلرن، 

دلول يف رفع املحدلة. 

ف��وج  )م���ن  اخل��ط��ي��ب  خليل  اجل��ن��دي 

االأول،  امل��رك��ز  يف  ال�����ض��اد���ش(  التدخل 

الثاين  املركز  يف  زه��ره  ح�ضن  والعريف 

والرقيب منذر ك�ضاب يف املركز الثالث.

�ضنة: حّل كّل من،   32 اإىل   29 - من 

املركز  يف  كعكور  اأحمد  اأول  املعاون 

املركز  يف  تلجه  يحيى  والرقيب  االأول، 

الثاين، واملعاون اأول عبدالله م�ضطفى يف 

املركز الثالث.

من  كّل  حّل  �ضنة:   40 اإىل   32 من   -

االأول،  املركز  يف  وهبي  و�ضام  العريف 

الثاين،  اأول زهري داغر يف املركز  واملوؤهل 

املركز  يف  م�ضطفى  �ضالح  وال��ع��ري��ف 

الثالث.

الرقيبني  التحمل: حّل كّل من،  قوة   •
االأول،  املركز  يف  الرفاعي  اأحمد  اأول��ني 

وابراهيم عبدو يف املركز الثاين، والعريف 

عدي احل�ضن يف املركز الثالث.

االأوىل  املغاوير  �ضرية  احلبل: حّلت  �ضد   •
اجلبلي  القتال  و�ضرية  االأول،  املركز  يف 

و�ضرية املدرعات  الثاين  الثالثة يف املركز 

يف املركز الثالث.

بطولة الربيع 

يف امل�صارعة:

املراكز الأوىل للجي�ش

الربيع  بطولة  يف  اجلي�ش  �ضارك 

االحت��اد  نظمها  التي  امل�ضارعة  يف 

الرئي�ش  جممع  يف  للعبة  اللبناين 

الع�ضكري،  الريا�ضي  حل��ود  اإم��ي��ل 

االأوىل،  املراكز  يف  ع�ضكريوه  وحّل 

وكانت نتائجهم على النحو االآتي:

املركز  يف  حّل  احلرة:  امل�ضارعة   •
االأول كّل من، اجلندي غني احلايك 

االأول،  التدخل  )65 كلغ( من فوج 

 70( �ضيدح  علي  اأح��م��د  واجل��ن��دي 

االأول،  امل��درع��ات  ف��وج  من  كلغ( 

كلغ(   74( عثمان  اأحمد  والعريف 

واملجند  االأول،  امل��درع��ات  ف��وج  من 

 86( زي��ت��ون  وائ��ل  خدماته  امل��م��ددة 

الثامن،  امل�����ض��اة  ل���واء  م��ن  ك��ل��غ( 

والعريف حممد احلالين )96 كلغ(.

من،  كّل  الثاين  املركز  يف  وح��ّل 

من  كلغ(   70( �ضعد  ر�ضا  العريف 

اأول  والرقيب  ع�ضر،  احل��ادي  ال��ل��واء 

من  كلغ(   86( ال�ضواحلي  حممد 

فيليب  واجل��ن��دي  ال��ث��ام��ن،  ال��ل��واء 

احلاج )96 كلغ( من املركز العايل 

للريا�ضة الع�ضكرية.

الرومانية: حّل يف املركز  • امل�ضارعة 
�ضعد  ر�ضا  العريف  من،  كّل  االأول 

)65 كلغ(، والعريف اأحمد عثمان 

)70 كلغ(، واجلندي جهاد عثمان 

الثامن،  ال��ل��واء  م��ن  ك��ل��غ(   70(

 74( �ضيدح  علي  اأح��م��د  واجل��ن��دي 

ال�ضواحلي  كاظم  والعريف  كلغ(، 

اللوج�ضتي،  اللواء  من  كلغ(   86(

 96( احل����الين  وال���ع���ري���ف حم��م��د 

كلغ(، واجلندي فيليب احلاج )96 

كلغ(.

وائل  خدماته  املمددة  املجند  وحّل 

زيتون )86 كلغ( يف املركز الثاين.



بطولة  يف  اجلي�ش  ���ض��ارك 

القوى  الألعاب  االإفرادية  لبنان 

اللبناين  االحتاد  نظمها  التي 

يف  ع�ضكريوه  وح��ّل  للعبة، 

النحو  على  االأوىل،  امل��راك��ز 

االآتي:

ال�ضباقات

مرت: اجلندي نور الدين   100 •
حديد من فوج املدفعية االأول 

يف املركز االأول.

• 110 مرت حواجز: الرقيب اأول 
لقمان خ�ضر من فوج مغاوير 

البحر يف املركز الثاين.

ن��ور  اجل���ن���دي  م��رت:   200  •
االأول،  املركز  الدين حديد يف 

من  من�ضور  ح�ضن  واجلندي 

املركز  احلادي ع�ضر يف  اللواء 

الثاين.

ح�ضن  اجلندي  مرت:   400  •
االأول،  امل��رك��ز  يف  م��ن�����ض��ور 

حم�ضن  اأحمد  اأول  والعريف 

املركز  يف  ال��دع��م  ل���واء  م��ن 

الدين  ن��ور  ال��ث��اين، واجل��ن��دي 

حديد يف املركز الثالث.

• 800 مرت: الرقيب اأول ح�ضن 
املدفعية  فوج  من  كركلي 

الثاين يف املركز الثاين.

علي  العريف  مرت:   1500  •
يف  ال�ضابع  اللواء  من  �ضويدان 

املركز الثاين.

الرقيب  موانع:  مرت   3000  •
االأول  اللواء  من  قي�ش  ح�ضني 

اأول  واجلندي  االأول،  املركز  يف 

اللواء  م��ن  غ��ري��زي  ع�ضمت 

احلادي ع�ضر يف املركز الثاين، 

واملجند املمددة خدماته حممد 

يف  اخلام�ش  اللواء  من  ق��دوح 

املركز الثالث.

• 5000 مرت: العريف اأول بالل 
يف  االأول  ال��ل��واء  م��ن  عوا�ضه 

زاهر  واجلندي  الثاين،  املركز 

زين الدين من اللواء اخلام�ش 

يف املركز الثالث.

اأول  امل��ع��اون  م��رت:   10000  •
ح�����ض��ني ع��وا���ض��ة 

م���ن ل����واء احل��ر���ش 

اجلمهوري يف املركز 

ال���ث���اين، وال��ع��ري��ف 

يف  عوا�ضه  بالل  اأول 

املركز الثالث.

م��رت:   100×4  •
من  امل��وؤل��ف  الفريق 

اجل�����ن�����ود: ح�����ض��ن 

الدين  ن��ور  من�ضور، 

ح����دي����د، وح���م���زة 

اأول  والعريف  ح�ضن، 

يف  حم�ضن،  اأح��م��د 

املركز االأول.

م��رت:   400×4  •
من  امل��وؤل��ف  الفريق 

ح�ضن  اجل��ن��دي��ني 

الدين  ون��ور  من�ضور 

ح���دي���د، واجل���ن���دي 

حمود  يعقوب  اأول 

اأحمد  اأول  والعريف 

املركز  يف  حم�ضن، 

االأول.

الوثب

العايل: العريف علي  • الوثب 
ال��دي��راين م��ن ال��ل��واء احل��ادي 

ال��ث��اين،  امل���رك���ز  ع�����ض��ر يف 

من  كنعان  علي  واجل��ن��دي 

اللواء الثاين يف املركز الثالث.

اجلندي  الطويل:  الوثب   •
اللواء  من  ا�ضماعيل  ه��ادي 

احلادي ع�ضر يف املركز االأول، 

من  قبي�ضي  عبا�ش  واجلندي 

ل���واء احل��ر���ش اجل��م��ه��وري يف 

املركز الثاين، واملجند املمددة 

خدماته راأفت مطر من اللواء 

التا�ضع يف املركز الثالث.

املجند  ال��ث��اث��ي:  ال��وث��ب   •
املمددة خدماته راأفت مطر يف 

املركز االأول.

الألعاب الأخرى

احل��دي��دي��ة:  ال��ك��رة  رم��ي   •
عك�ش  اأمي�����ن  اجل���ن���دي 

للريا�ضة  العايل  املركز  من 

االأول،  املركز  يف  الع�ضكرية 

من  عبا�ش  علي  وال��ع��ري��ف 

فوج املدرعات االأول يف املركز 

والرقيب جورج ها�ضم  الثاين، 

من معهد التعليم يف املركز 

الثالث.

اأول  اجلندي  الرمح:  رمي   •
من  احل��الين  الرحمن  عبد 

االأول،  املركز  يف  االأول  اللواء 

دكروب  اأده��م  اأول  واجلندي 

يف  االأول  امل��درع��ات  ف��وج  من 

املركز الثاين، واجلندي اأمين 

العايل  املركز  من  العك�ش 

للريا�ضة الع�ضكرية يف املركز 

الثالث.

القر�ش: الرقيب جورج  • رمي 
التعليم  معهد  م��ن  ها�ضم 

واجل��ن��دي  االأول،  امل��رك��ز  يف 

اللواء  من  من�ضور  رام��ي  اأول 

اللوج�ضتي يف املركز الثالث.

اجلندي  املطرقة:  اإطاحة   •
ال��ل��واء  اأب���و عمر م��ن  م��اج��د 

االأول،  امل��رك��ز  يف  اخل��ام�����ش 

وال��رق��ي��ب ج���ورج ه��ا���ض��م يف 

اأول  واجلندي  الثاين،  املركز 

رامي من�ضور يف املركز الثالث.

ريا�ضة 

العدد 296375/374

اجلي�ش يحّل اأوًل يف بطولة لبنان الإفرادية لألعاب القوى



��ا يف  ���ض��ارك اجل��ي�����ش اأي�����ضً

بطولة لبنان املفتوحة لالأندية 

 ،2016 للعام  القوى  األعاب  يف 

والتي نظمها االحتاد اللبناين 

يف  ع�ضكريوه  وح��ّل  للعبة، 

املراكز االأوىل:

�ضباقات

مرت: اجلندي نور الدين   100 •

حديد يف املركز االأول.

الرقيب  حواجز:  مرت   110  •
املركز  يف  خ�ضر  لقمان  اأول 

الثاين.

م��رت:   200  •
اجلندي نور الدين 

املركز  يف  حديد 

واجل��ن��دي  االأول، 

يف  من�ضور  ح�ضن 

املركز الثاين.

م��رت:   400  •
ح�ضن  اجل���ن���دي 

املركز  يف  من�ضور 

والعريف  االأول، 

اأول اأحمد حم�ضن 

يف املركز الثالث.

م��رت   400  •
الرقيب  حواجز: 

خ�ضر  لقمان  اأول 

يف املركز الثالث.

م��رت:   1500  •
اأول  اجل�����ن�����دي 

يف  ال�ضناوي  خالد 

املركز االأول.

مرت   3000  •
الرقيب  م��وان��ع: 

يف  قي�ش  ح�ضني 

االأول،  امل���رك���ز 

اأول  واجل����ن����دي 

غريزي  ع�ضمت 

يف املركز الثاين.

م��رت:   5000  •
بالل  اأول  العريف 

عوا�ضه يف املركز 

الثاين.

م��رت:   10000  •
املعاون اأول ح�ضني 

عوا�ضة يف املركز 

والعريف  الثاين، 

عي�ضى  عمر  اأول 

يف املركز الثالث.

املوؤلف  مرت: الفريق   100×4  •
ح�ضن،  حمزة  اجل��ن��ود:  من 

ع��ب��ا���ش ق��ب��ي�����ض��ي، وي��و���ض��ف 

ح���م���ادي، وامل��ج��ن��د امل��م��ددة 

يف  �ضلح،  ح�ضن  خ��دم��ات��ه 

املركز االأول.

مرت: الفريق املوؤلف   400×4 •
من�ضور  ح�ضن  اجلنديني  من 

واجلندي  حديد،  الدين  ون��ور 

والعريف  حمود  يعقوب  اأول 

اأول اأحمد حم�ضن، يف املركز 

الثاين.

الوثب

العايل: العريف علي  • الوثب 
الثاين،  امل��رك��ز  يف  ال��دي��راين 

يف  كنعان  علي  واجل��ن��دي 

املركز الثالث.

العريف  الطويل:  الوثب   •
يف  طريجي  ابراهيم  حممد 

املركز الثاين، واجلندي هادي 

ا�ضماعيل يف املركز الثالث.

املجند  ال��ث��اث��ي:  ال��وث��ب   •
املمددة خدماته راأفت مطر يف 

املركز االأول، واجلندي عبا�ش 

قبي�ضي يف املركز الثاين.

الألعاب الأخرى

• رمي الكرة احلديدية: العريف 
علي عبا�ش يف املركز الثالث.

اأول  اجلندي  الرمح:  رمي   •
ع��ب��د ال��رح��م��ن احل���الين يف 

اأول  واجل��ن��دي  االأول،  املركز 

اأده����م دك����روب يف امل��رك��ز 

الثاين.

ال��رق��ي��ب  ال��ق��ر���ش:  رم��ي   •
جورج ها�ضم يف املركز االأول، 

يف  من�ضور  رامي  اأول  واجلندي 

املركز الثاين.

اجلندي  املطرقة:  اإطاحة   •
املركز  يف  عمر  اأب���و  م��اج��د 

ها�ضم  جورج  والرقيب  االأول، 

يف املركز الثاين.

297 العدد 375/374

... ويف بطولة لبنان املفتوحة لاأندية يف األعاب القوى



ريا�ضة 

العدد 298375/374

... ويف لقاءات Grand Prix مياين فريحة

لقاءات  ثالثة  يف  ا  اأي�ضً اجلي�ش  �ضارك 

 Grand ودّية يف األعاب القوى حتت عنوان

والتي   ،2016 للعام  فريحة  ميالين   Prix
على  للعبة  اللبناين  االحت��اد  نظمها 

وجاءت  اجلمهور،  �ضيدة  مدر�ضة  ملعب 

نتائج الع�ضكريني على النحو االآتي:

- اللقاء الأول:

الدين  نور  اجلندي  مرت:  وال�200  ال�100   •
حديد يف املركز االأول.

يف  من�ضور  ح�ضن  اجلندي  مرت:  ال�400   •
املركز االأول، والعريف اأول اأحمد حم�ضن 

يف املركز الثاين.

حواجز: الرقيب اأول لقمان  مرت  • ال�400 
اأول  واجل��ن��دي  ال��ث��اين،  املركز  يف  خ�ضر 

يعقوب حمود يف املركز الثالث.

ح�ضن  اأول  ال��رق��ي��ب  م��رت:  ال����800   •
واملجند  االأول،  امل��رك��ز  يف  كركلي 

املركز  يف  علي  اأحمد  خدماته  املمددة 

الثالث.

الطويل: اجلندي عبا�ش قبي�ضي  الوثب   •
املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  ل��واء  من 

الثالث.

الرقيب جورج ها�ضم يف  القر�ش:  رمي   •
املركز االأول، واجلندي اأول رامي من�ضور يف 

املركز الثاين، والعريف علي عبا�ش من 

فوج املدرعات االأول يف املركز الثالث.

- اللقاء الثاين:

املمددة  املجند  حواجز:  مرت  ال���110   •
احلر�ش  لواء  من  كنعان  خالد  خدماته 

اجلمهوري يف املركز االأول.

• ال�200 مرت: اجلندي نور الدين حديد يف 
املركز االأول.

يف  من�ضور  ح�ضن  اجلندي  مرت:  ال�400   •
املركز االأول، العريف اأول اأحمد حم�ضن 

يعقوب  اأول  واجلندي  الثاين،  املركز  يف 

حمود يف املركز الثالث.

حواجز: الرقيب اأول لقمان  مرت  • ال�400 
املمددة  واملجند  الثاين،  املركز  يف  خ�ضر 

خدماته خالد كنعان يف املركز الثالث.

من  املوؤلف  الفريق  مرت:   100  ×4 ال�   •
احلر�ش  لواء  من  قبي�ضي  عبا�ش  اجلندي 

حمود،  يعقوب  اأول  اجلندي  اجلمهوري، 

واجلندي  حم�ضن،  اأحمد  اأول  العريف 

يو�ضف حمادي من فوج املدرعات االأول، 

يف املركز الثاين.

الثاثي: املجند املمددة خدماته  الوثب   •
واجلندي  االأول،  املركز  يف  مطر  راأف��ت 

عبا�ش قبي�ضي يف املركز الثاين.

• رمي الكرة احلديد: الرقيب جورج ها�ضم 
يف املركز االأول، واجلندي اأمين العك�ش 

الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز  من 

يف املركز الثاين، والعريف علي عبا�ش يف 

املركز الثالث.

- اللقاء الثالث:

حديد  الدين  نور  اجلندي  مرت:  ال�200   •
يف املركز االأول، واملجند املمددة خدماته 

املركز  يف  الدعم  لواء  من  �ضلح  ح�ضن 

املركز  واجلندي حمزة ح�ضن يف  الثاين، 

الثالث.

يف  من�ضور  ح�ضن  اجلندي  مرت:  ال�400   •
املركز االأول، والعريف اأول اأحمد حم�ضن 

يف املركز الثاين.

الديراين  علي  العريف  العايل:  الوثب   •
االأول،  اللواء احلادي ع�ضر يف املركز  من 

اللواء  م��ن  ال��ع��ي��داوي  مهدي  والعريف 

علي  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  الثامن 

كنعان يف املركز الثالث.

الرمح: اجلندي اأول عبد الرحمان  • رمي 
اأول  واجلندي  االأول،  املركز  يف  احل��الين 

اأدهم دكروب من فوج املدرعات االأول يف 

العك�ش  اأمين  واجلندي  الثاين،  املركز 

يف املركز الثالث.

اجلي�ش ثالًثا يف الكرة الطائرة ال�ضاطئية

الطائرة  ل��ك��رة  لبنان  بطولة  اأق��ي��م��ت 

نّظمه�ا  الت��ي   2016 للع��ام  ال�ضاطئي��ة 

عل��ى  اللعب��ة  له��ذه  اللبنان��ي  االحت��اد 

ابراهيم،  نهر   –  BVB CLUB�ال مالع��ب 

بينما جرت النهائيات على �ضاطئ منتجع 

الرمال – ذوق م�ضبح. وقد �ضارك اجلي�ش يف 

اإيهاب  العريف  قوامه  بفريق  البطولة  هذه 

الظنط من لواء احلر�ش اجلمهوري، واجلندي 

للريا�ضة  العايل  املركز  من  حبل�ش  اأدي��ب 

الع�ضكرية، وحّل يف املركز الثالث من بني 

23 فريًقا م�ضارًكا. 



الريا�ضية  للن�ضاطات  متابعًة 

اجلي�ش،  �ضعيد  على  تقام  التي 

اخلام�ش،  امل�ضاة  ل��واء  فريق  حّل 

لبطولة  النهائي  الت�ضنيف  يف 

القوى،  األعاب  يف  العامة  اجلي�ش 

يف املركز االأول، تاله لواء احلر�ش 

اجل��م��ه��وري يف امل��رك��ز ال��ث��اين، 

واللواء اللوج�ضتي يف املركز الثالث.

جاءت  فقد  القوى،  الألعاب  االإفرادية  البطولة  يف  اأّما 

النتائج على النحو االآتي:

ال�ضباقات

مرت: اجلندي نور الدين حديد يف املركز االأول،  • ال�100 
واملجند املمددة خدماته ح�ضن �ضلح من لواء الدعم يف 

املركز الثاين، واجلندي حمزة ح�ضن من اللواء االأول يف 

املركز الثالث.

اأول لقمان خ�ضر واجلندي  حواجز: الرقيب  مرت  • ال�110 
اأول ح�ضني ف�ضاعي من فوج مغاوير البحر يف املركزين 

اللواء احلادي  والعريف حممد طالب من  والثاين،  االأول 

ع�ضر يف املركز الثالث.

ال�200مرت: اجلندي نور الدين حديد يف املركز االأول،   •
واجلندي ح�ضن من�ضور من اللواء احلادي ع�ضر يف املركز 

الثاين، والعريف اأحمد حم�ضن من لواء الدعم يف املركز 

الثالث.

• ال�400 مرت: اجلندي نبيه عبيد من اللواء اخلام�ش يف 
املركز االأول، واجلندي ح�ضن من�ضور من اللواء احلادي 

من  ا�ضماعيل  ه�ضام  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  ع�ضر 

لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثالث.

• ال�400 مرت حواجز: الرقيب اأول لقمان خ�ضر يف املركز 
يف  اخلام�ش  ال��ل��واء  من  خلف  خالد  واجل��ن��دي  االأول، 

املركز الثاين، والعريف خالد من�ضور من اللواء االأول يف 

املركز الثالث.

فوج  من  كركلي  ح�ضن  اأول  الرقيب  مرت:  ال�800   •
عبيد  نبيه  واجلندي  االأول،  املركز  يف  الثاين  املدفعية 

من اللواء اخلام�ش يف املركز الثاين، واجلندي اأول خالد 

ال�ضناوي من فوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

مرت: الرقيب اأول ح�ضن كركلي يف املركز  • ال�1500 
الثاين،  املركز  يف  ال�ضناوي  خالد  اأول  واجلندي  االأول، 

احلر�ش  لواء  من  قدوح  خالد  خدماته  املمددة  واملجند 

اجلمهوري يف املركز الثالث.

اللواء  من  قي�ش  ح�ضني  الرقيب  موانع:  مرت  ال�3000   •
من  �ضويدان  علي  اأول  واجلندي  االأول،  املركز  يف  االأول 

اللواء ال�ضابع يف املركز الثاين، واملجند املمددة خدماته 

حممد قدوح يف املركز الثالث.

بالل  العريف  م��رت:  ال����5000   •
عوا�ضه من اللواء االأول يف املركز 

من  عي�ضى  عمر  والعريف  االأول، 

املركز  لواء احلر�ش اجلمهوري يف 

الدين  زين  زاهر  واجلندي  الثاين، 

املركز  يف  اخلام�ش  ال��ل��واء  م��ن 

الثالث.

مرت: العريفان عمر عي�ضى يف املركز االأول،  • ال�10000 
وبالل عوا�ضه يف املركز الثاين، واملوؤهل نقوال مرتا من 

مديرية املخابرات يف املركز الثالث.

الوثب

اللواء  من  الديراين  علي  اأول  اجلندي  العايل:  الوثب   •
لبو�ش  داين  والعريفان  االأول،  املركز  يف  ع�ضر  احل��ادي 

ومهدي  الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش  لواء  من 

العيداوي من اللواء الثامن يف املركز الثالث.

طريجي  ابراهيم  حممد  اأول  اجلندي  الطويل:  الوثب   •
من اللواء العا�ضر يف املركز االأول، والعريف اأول فوؤاد يونان 

من اللواء الثالث يف املركز الثاين، والعريف علي �ضبيب 

من اللواء الثامن يف املركز الثالث.

الثاثي: اجلندي اأول حممد ابراهيم طريجي يف  • الوثب 
من  مطر  راأفت  خدماته  املمددة  واملجند  االأول،  املركز 

اللواء التا�ضع يف املركز الثاين، والعريف اأول فوؤاد يونان 

يف املركز الثالث.

الألعاب الأخرى

لواء  من  عبيد  بدري  اأول  الرقيب  احلديد:  الكرة  رمي   •
علي  اأول  واجلندي  االأول،  املركز  يف  اجلمهوري  احلر�ش 

الثاين،  املركز  يف  االأول  امل��درع��ات  ف��وج  من  عبا�ش 

يف  اللوج�ضتي  اللواء  من  ابراهيم  حممد  اأول  والرقيب 

املركز الثالث.

اللواء  من  طاليع  ماجد  اأول  الرقيب  الرمح:  رمي   •
دكروب  اأدهم  اأول  واجلندي  االأول،  املركز  يف  اخلام�ش 

من فوج املدرعات االأول يف املركز الثاين، والعريف خالد 

�ضريتح من اللواء ال�ضابع يف املركز الثالث.

الرقيب اأول بدري عبيد من لواء احلر�ش  القر�ش:  • رمي 
والرقيب جورج ها�ضم من  االأول،  املركز  اجلمهوري يف 

علي  اأول  واجلندي  الثاين،  املركز  يف  التعليم  معهد 

عبا�ش من فوج املدرعات االأول يف املركز الثالث.

اللواء  من  عمر  اأبو  ماجد  اجلندي  املطرقة:  اإطاحة   •
والعريف حممد جانبني من  االأول،  املركز  اخلام�ش يف 

اأحمد  والعريف  الثاين،  املركز  يف  اللوج�ضتي  اللواء 

حممد من اللواء االأول يف املركز الثالث.
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منت  على  احل��دود«  اإىل  احل��دود  »من   •
اللبناين  االحتاد  نظم  الهوائية:  الدراجات 

للدراجات الهوائية م�ضرية ملنا�ضبة عيد 

اإىل  احل��دود  »من  عنوان  حتت  اجلي�ش 

مب�ضاركة  كلم   220 مل�ضافة  احل��دود« 

العري�ضة  نقطة  من  انطلقوا  دراًجا   150

حتية  يف  الناقورة  اإىل  و�ضواًل  احلدوددية 

ا للجي�ش. اعتادوا توجيهها �ضنويًّ

قائد  ملمثل  كلمة  االن��ط��الق  �ضبق 

اجلي�ش العميد �ضربل م�ضعود حّيا فيها 

ال�ضنوية،  مبادرته  الدراجات على  احتاد 

الذي  الكبري  التحدي  على  وامل�ضاركني 

اإىل  الوطن  �ضمال  اأق�ضى  من  خا�ضوه 

حتاكي  رمزية  مبادرة  يف  جنوبه  اأق�ضى 

ت�ضمل كل  التي  وت�ضحياته  دور اجلي�ش 

كلمة  ذل��ك  اأعقب  ال��وط��ن...  ت��راب 

الذي  زادوري���ان  فات�ضيه  االحت��اد  رئي�ش 

واأف���راده  و�ضباطه  اجلي�ش  قيادة  عايد 

الريا�ضة  رعايتهم  على  و�ضكرهم 

والريا�ضيني.

امل�ضاركني  بو�ضول  امل�ضرية  واختتمت 

اإىل احلدود اللبنانية اجلنوبية – الناقورة 

حيث جرى االحتفال اخلتامي يف ح�ضور 

الدين  زي��ن  م�ضطفى  الركن  العقيد 

ممثاًل قائد اجلي�ش.

اللجنة  نظمت  �ضور:  يف  اأوملبي  يوم   •
االأوملبية اللبنانية، وبالتن�ضيق مع بلدية 

والذي   ،2016 للعام  االأوملبي  اليوم  �ضور، 

رك�ش  و�ضباق  ريا�ضية  عرو�ش  تخللته 

كلم   2 مل�����ض��اف��ة 

عدة  مب�ضاركة 

ريا�ضية،  احتادات 

م�������ن ب���ي���ن���ه���ا 

حّل  الذي  اجلي�ش 

ع�����ض��ك��ري��وه يف 

االأوىل.  امل��راك��ز 

الرقيب  حّل  فقد 

اأول و�ضام يزبك يف 

عبا�ش  حم�ضن  والعريف  االأول،  املركز 

دروي�ش  نادر  والرقيب  الثاين،  املركز  يف 

لواء  من  )جميعهم  الثالث  املركز  يف 

امل�ضاة اخلام�ش(.

نّظم  الثاين:  عكار  م��اراث��ون  ن�ضف   •
مع  وبالتعاون  عكار«،  »ريا�ضيو  نادي 

ن�ضف  �ضباق  املدين،  املجتمع  موؤ�ض�ضات 

ماراثون عكار الثاين 2016، حتت �ضعار 

���ض��ه��داء اجلي�ش  اأج���ل  م��ن  »ن��رك�����ش 

اللبناين«، وذلك انطالًقا من اأمام منزل 

بلدة  مفرق  باجتاه  حلبا،  بلدية  رئي�ش 

الغربي،  ال�ضيخ حممد، فمفرق تلعبا�ش 

كفرملكه،  بلدة  مفرق  اإىل  و���ض��واًل 

منيارة  اأوتو�ضراد  عرقا،  نحو  و�ضعوًدا 

ب��اجت��اه م��ف��رق ب��ل��دة ج��دي��دة اجل��وم��ة، 

ال�ضباق  هذا  يف  اجلي�ش  �ضارك  والعودة. 

من  مرتا  نقوال  املوؤهل  من  كّل  وح��ّل 

االأول، تاله  املركز  املخابرات يف  مديرية 

احلر�ش  ل��واء  من  عي�ضى  عمر  العريف 

والرقيب  الثاين،  املركز  يف  اجلمهوري 

املركز  يف  االأول  اللواء  من  قي�ش  ح�ضني 

الثالث.

موؤ�ض�ضة  نظمت  هنيبعل:  �ضباق   •
 Puma« ريا�ضًيا  ن�ضاًطا  ثرا�ضهولد 

منطقة  يف   »2016  Hannibal Race
فيه  �ضارك  –ب�ضكنتا  باكي�ش  قناة 

اجلنديني  من  كّل  وحّل  ع�ضكريون، 

بو  وعمر  املغاوير  فوج  من  دروي�ش  مروان 

حمد من فوج مغاوير البحر يف املركزين 

االأول والثاين، واجلندي اأول خالد ال�ضناوي 

من فوج مغاوير البحر يف املركز الثالث.

... ودورات

امل�ضغرة: اأحرز فريق اجلي�ش  القدم  • كرة 
م�ضاركة  فرق   8 بني  من  االأول  املركز 

القدم  كرة  لعبة  يف  الريا�ضية  الدورة  يف 

الهري  اأكادميية  التي نظمتها  امل�ضغرة 

الريا�ضية برعاية البلدية، وذلك بعد فوزه 

على   5×10 بنتيجة  النهائية  املباراة  يف 

يف  حّل  كما  الهري.   - التعاون  فريق 

الرابع من بني 6 فرق م�ضاركة  املركز 

ريا�ضة 
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�ضارك اجلي�ش يف لقاء ودي يف األعاب القوى من تنظيم االحتاد 

الريا�ضية،  �ضمعون  كميل  مدينة  يف  وذل��ك  للعبة  اللبناين 

وحّل يف املراكز االأوىل؛ اإذ فاز اجلندي نور الدين حديد من فوج 

املدفعية االأول يف املركز االأول يف �ضباق ال�100 مر ويف املركز الثاين 

اجلندي  اأّم��ا  م��ر.  ال����400  �ضباق  يف 

احلادي  اللواء  من  ا�ضماعيل  هادي 

ع�ضر فقد حّل يف املركز الثاين يف الوثب الطويل، تاله العريف 

اأول فوؤاد يونان يف املركز الثالث. ويف الوثب العايل، حّل اجلندي 

علي كنعان من اللواء الثاين يف املركز الثاين، والعريف علي 

الديراين من اللواء احلادي ع�ضر يف املركز الثالث.

اأقيمت يف جممع اإميل حلود الريا�ضي الع�ضكري بطولة اجلي�ش يف املالكمة للعام 2016، وذلك 

باإ�ضراف رئي�ش الفريق املقدم بول �ضليبا، وقد جاءت النتائج على النحو االآتي:

كلغ: حّل املجندان املمددة خدماتهما ن�ضر بو مرعي من اللواء الثاين يف املركز االأول،   52 • وزن 
وعلي م�ضطفى من اللواء االأول يف املركز الثاين.

كلغ: حّل اجلندي ميكال بطر�ش   64 وزن   •
يف  الع�ضكرية  للريا�ضة  العايل  املركز  من 

املركز االأول، واملجند املمددة خدماته وائل فار�ش 

من لواء احلر�ش اجلمهوري يف املركز الثاين.

امل��م��ددة  امل��ج��ن��دان  ح���ّل  كلغ:   81 وزن   •
اللواء  من  مرعي  بو  احل��ق  عبد  خدماتهما 

ال�ضاد�ش يف املركز االأول، وخ�ضر خ�ضر من اللواء 

التا�ضع يف املركز الثاين.

• وزن 91 كلغ: حّل املجندان املمددة خدماتهما 
التدخل االأول يف  ال�ضناوي من فوج  الدين  عالء 

التدخل  فوج  من  ها�ضم  واأحمد  االأول،  املركز 

ال�ضاد�ش يف املركز الثاين. 
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يف املاكمة

لقاء ودّي يف مدينة كميل �ضمعون الريا�ضية

نف�ضها  اللعبة  يف  اأخرى  ريا�ضية  دورة  يف 

�ضيدا   – الريا�ضي  الفجر  ن��ادي  نظمها 

برعاية  وذل��ك  اجلي�ش،  عيد  ملنا�ضبة 

رئي�ش املجل�ش البلدي للمدينة املهند�ش 

حممد ال�ضعودي. 

�ضارك  الع�ضكرية:  الأوملبية  الألعاب   •
االأوملبية  االألعاب  دورة  يف  اجلي�ش  فريق 

قائد  احتياط  وح��دة  م��ع  الع�ضكرية 

FCR والقطاعني ال�ضرقي والغربي  القوى 

لبنان  يف  املوؤقتة  املتحدة  االأمم  قوات  يف 

والتي اأقيمت يف امللعب الروماين يف �ضور، 

ال�ضاحنة،  �ضحب  م�ضابقة  وت�ضّمنت 

يف  حّل  وقد  بدل،  وحواجز  بدل  و�ضباقي 

املركز الثالث.

الريا�ضي:   »FAIRGAME« مهرجان   •
ب��رع��اي��ة ق��ائ��د اجل��ي�����ش ال��ع��م��اد ج��ان 

ح�ضونة،  علي  بالعميد  ممثاًل  قهوجي 

ومبنا�ضبة عيد اجلي�ش، نظمت موؤ�ض�ضة 

حتت  ريا�ضًيا  مهرجاًنا   FAIRGAME
عنوان »اجلي�ش �ضياج الوطن وذلك على 

احلدث.   – اللبنانية  اجلامعة  ملعب 

من  كبري  ح�ضد  املهرجان  يف  �ضارك 

والبلدية  والفنية  الع�ضكرية  الفعاليات 

والربوية، وقد تبارى يف مباراة كرة قدم 

�ضّد  واالإعالم  االأعمال  رجال  من  فريق 

فريق من املمثلني واملطربني، حيث فاز 

الفريق االأول بنتيجة 6×4. 



الرئي�ش  جممع  يف  اأقيمت 

الريا�ضي  حل��ود  اإميل  العماد 

النهائية  املباراة  الع�ضكري 

لبطولة اجلي�ش يف كرة ال�ضلة 

والتي تواجه فيها  للعام 2016 

اجلمهوري،  احلر�ش  ول��واء  اللوج�ضتي  اللواء  فريقا 

 .59  ×  62 بنتيجة  االأول  الفريق  مل�ضلحة  وانتهت 

من  لكّل  كانا  فقد  والرابع  الثالث  املركزان  اأّما 

القوات البحرية ولواء امل�ضاة اخلام�ش.

املركزي  الع�ضكري  النادي  يف  اأقيمت 

 ،2016 للعام  ال�ضباحة  يف  اجلي�ش  بطولة 

للبطولة  االإجمايل  الت�ضنيف  يف  وح��ّل 

ولواء  االأول،  املركز  يف  اللوج�ضتي  اللواء 

والكلية  ال��ث��اين،  امل��رك��ز  يف  ال��دع��م 

احلربية يف املركز الثالث. اأّما يف االألعاب 

االإفرادية، فقد جاءت النتائج على النحو 

االآتي:

عجمي  حممد  اجلندي  حّرة:  مرًتا   50  •
من لواء الدعم يف املركز االأول، واجلندي 

يف  اللوج�ضتي  ال��ل��واء  م��ن  داغ��ر  لوي�ش 

املركز الثاين، والرقيب اليا�ش كرا من 

فوج التدخل االأول يف املركز الثالث.

حّرة: اجلندي حممد عجمي  مرت   100  •
يف  داغر  لوي�ش  واجلندي  االأول،  املركز  يف 

من  زي��ادة  وائل  والرقيب  الثاين،  املركز 

ال�ضرطة الع�ضكرية يف املركز الثالث.

بو  رود  اأول  امل��الزم  حرة:  مرًتا   50×4  •
غزالة، والتالمذة ال�ضباط غربيال طعمة، 

)جميعهم  عيد  وفيكتور  حنا،  طارق 

االأول،  املركز  يف  احلربية(  الكلية  من 

اجلندي  احل�ضن،  اأح��م��د  اأول  امل��ع��اون 

اأول جورج غ�ضن،  الرقيب  �ضربل هواري، 

واملعاون اأول وليد احل�ضن )جميعهم من 

لواء احلر�ش اجلمهوري( يف املركز الثاين، 

لوي�ش  اجلندي  زيعور،  علي  اأول  املوؤهل 

والعريف  حمية،  اأجم��د  امل��ع��اون  داغ��ر، 

اللواء  م��ن  )جميعهم  عو�ش  ج��وزف 

اللوج�ضتي( يف املركز الثالث.

زي��اد  اأول  امل��ع��اون  ت��اب��ع   •
العايل  املركز  من  اجللبوط 

دورة  الع�ضكرية  للريا�ضة 

املبارزة،  لعبة  يف  دويل  م��درب 

بوداب�ضت  جامعة  يف  اأقيمت 

�ضهادة  نهايتها  يف  ونال  هنغاريا،  يف 

ممتاز.

• اأحرزت كارن اإبنة املقدم يو�ضف 
امل�ضري من لواء امل�ضاة ال�ضابع املركز 

االأول يف بطولة املدار�ش يف اجلودو والتي 

اأقيمت يف نادي بودا – اأدما.

ريا�ضة 
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عنف معنوي

عّمار  �أول  �مل�ؤّهل  �لعيادي  �لنف�س  علم  يف  �الخت�صا�صي  ي�صري 

�لناجت  �ملعن�ي  �لعنف  �أن��ع  �أحد  ه�  �ال�صتفز�ز  �أن  �إىل  حممد 

ويلجاأ  �لالئق،  �حل��ر  الأ�صاليب  وجهل  �ملعرفة،  يف  ق�ص�ر  عن 

ا على �صعيد �لت���صل  �إليه عادًة �الأ�صخا�س �لذين يعان�ن �إفال�صً

بكل  ملّم�ن  باأنهم  يعتقدون  و�لذين  �ل�صليم،  �الجتماعي 

�صيٍء، ويت�هم�ن باأنهم على �ص��ب يف كل ما يفعل�نه.

 من مظاهر �ال�صتفز�ز �لتهّجم �للفظي و�لنقد �لد�ئم لالآخر 

وت�صخيم عي�به �إما ب�صكل مبا�صر �أو من خالل �لتلميح لها، 

�لزوجّية،  �لعالقة  تفّكك  �إىل  ت�ؤدي  �لتي  �الأ�صباب  �أحد  وه� 

الأنه يق�د �لزوجني �إىل خالفات د�ئمة و�تهامات متبادلة وردود 

فعل عنيفة. وي�صري �مل�ؤّهل �أول حممد �إىل �أن �الأ�صخا�س �لذين 

و�صع ال  �ل�صريك، هم يف  قبل  يتعر�ص�ن ال�صتفز�ز م�صتمر من 

يح�صدون عليه، فهم د�ئًما م�صطرون لتربير �أفعالهم وللدفاع 

عن �أنف�صهم جتاه �التهامات �ملجحفة �لتي ت�ّجه �إليهم، وهم 

نف�صه  �ل�قت  ي��صح يف  و�لغنب. ولكنه  بالظلم  ي�صعرون  حتًما 

�أن �ل��صع �ل�صيىء �لذي يعانيه ه�ؤالء �الأ�صخا�س، قابل للتغيري 

�لزوجني عبارة  �أحد  �لعادة عندما ي�ّجه  وفق �صروط معّينة. يف 

�الآخر  ي�صت�صيط  عليه،  �للفظي  م  بالتهَجّ يق�م  �أو  لالآخر  نقٍد 

غ�صبه  يفّجر  وقد  له،  تعّر�س  �لذي  �ملعن�ي  �الأذى  نتيجة  غ�صًبا 

�أو  �لكالمي،  و�لعنف  �حلّدة  من  يخل�  ال  مقابل  بهج�م  هذ� 

رّبا يكتم غيظه في�صمت على م�ص�س. ويف �حلالتني ينتهي 

�الأمر بخالف مع �ل�صريك قد ي�صتمر �أياًما، فما �لبديل؟

تعديل رّدة الفعل و�صولاً اإىل تعديل الفعل

�لطرف  ين�صده  �لذي  �لتغيري  �أن  حمّمد  �الأول  �مل�ؤهل  ي��صح 

ا، ي�صرتط �أن يبّدل �لطرف �ملذك�ر منط �صل�كه  �ملت�صّرر معن�يًّ

ورّدة فعله جتاه �مل��قف �ال�صتفز�زّية �لتي يتعّر�س لها بداًل من 

�أن  دون  من  �أ�صل�به  �ل�صريك  ل  ُيَبِدّ �أن  بانتظار  �لعمر  ق�صاء 

تتحقق له هذه �الأمنية. وه� يقّدم يف هذ� �الإطار بع�س �لن�صائح 

�لتي ت�صاهم يف حتقيق �لهدف �ملن�ص�د:

قم  ما،  نقٍد  �أو  �تهام  عبارة  �ل�صريك  �إليك  ي�ّجه  عندما   -

�أو �الإيحاء�ت �لتي قام بها، من  بتكر�ر �لعبار�ت و�لكلمات 

�إ�صماعه ق�ص�ة ما تفّ�ه به  �نفعااًل، وذلك بهدف  �أن تبدي  دون 

�إليه  يهدف  عّما  بهدوٍء  ��صاأله  ثم  ومن  جارحة،  عبار�ت  من 

من خالل حديثه، و�نتظر رّده بروّيٍة. عندئٍذ �صي�صعر باالإحر�ج 

جتاه �أ�صل�بك �حل�صاري يف م��جهة ��صتفز�زه، و�صتك�ن بذلك 

�أّنه  كما  كالمية،  م�صاّدة  خللق  �لطريق  عليه  قطعت  قد 

�صي�صعى يف �ملّر�ت �ملقبلة �إىل تبديل �صيغة �حل��ر لتك�ن �أكرث 

�ن�صجاًما مع �أ�صل�بك �لر�قي.

وبقدر�تك،  بنف�صك  �لتاّمة  بالثقة  تتحّلى  �أن  عليك   -

�صالًحا  �ال�صتفز�زي  �الآخر  مينح  بالنف�س  �لثقة  عدم  فاإظهار 

�صّدك وي�صمح له بالتحّكم ب�صاعرك. 

فاإذ�  �ال�صتفز�ز،  على  �لّرد  يف  �ملعتاد  �لّنمط  تبّدل  �أن  حاول   -

متّهل  �صاعني،  اع  �ل�صّ ويرّدون  ب�صرعٍة  ينفعل�ن  ممن  كنت 

تتلّهى  �أن  مثاًل  ميكنك  �ل��ّرد.  قبل  تهد�أ  �أن  وح��اول  قلياًل 

�أو ربا تدير جهاز �لر�دي�، ريثما يهد�أ  بتناول ك�ٍب من �ملاء، 

غ�صبك وتتمّكن من �لرّد من دون �نفعاٍل.

و�صيلة  خري  فهذه  ت�صمعه،  مل  وكاأّنك  �ال�صتفز�ز  جتاهل   -

الإ�صكات �لّطرف �الآخر.

عي�بك  �إىل  ريك  �ل�صّ يلّمح  عندما  نف�صك  ّعن  تد�فع  ال   -

�أمام �الآخرين من دون �أن يذكر ��صمك بالّتحديد، بل �صارك 

على  �إليك  م�ّجهة  غري  باعتبارها  �مل�صاوىء  تلك  �نتقاد  يف 

�الإطالق. 

�الإن�صان  فقّ�ة  و�ّت��ز�ن��ك،  هدوئك  على  حتافظ  �أن  ح��اول   -

تكمن يف قدرته على كتم غيظه و�صبط �نفعاالته، ال �صّيما 

�أمام �لنا�س.

اإعداد:

رميا �صليم �صوميط

هو وهي
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ال�صتفزاز

فما العمل؟

كلمة قد ت�شعل �شجاًرا بني الزوجني

األي�س كذلك؟! عبارة قد  اأو�صيتك بها،  التي  اأن حت�صر الأغرا�س  ن�صيت، كالعادة، 

يتلّقاها،  الذي  الزوج  اإىل  بالن�صبة  كذلك  لي�صت  لكنها  ل�صامعيها،  ا  جدًّ بريئة  تبدو 

فكلمة »كالعادة« حتمل من ال�صتفزاز ما يكفي خللق �صجاٍر عنيف، ولتعكري اأجواء 

املنزل لعّدة اأياٍم!



تربية 

اإعداد: ماري الأ�صقروطفولة

اخت�شا�شية يف علم النف�س

�لعدد 310375/374

مع  التعامل  كيفية  وحول  اإليهم،  اأبنائهم  نظرة  حول  ت�صاوؤلت  الأهل  تواجه  ما  ا  كثرياً

هوؤلء الأبناء يف مواقف خمتلفة تواجهم.

بني  حائرة  نف�صها  جتد  قد  اليوم  والأم 

تهتم  اأن  يجب  ك��اأم  دوره��ا  متطلبات 

باأولدها، وبني متطلبات عملها. اأكرث من 

اأو حتى  بالقلق  ي�صعرن  اأمهات  ثمة  ذلك، 

عن  للغياب  ي�صطررن  لأنهن  بالذنب، 

احلياة  اأو  العمل  ب�صبب  والأولد،  املنزل 

الآباء  تواجه  قد  املقابل  يف  الجتماعية. 

اأولدهم  ينتظره  ما  حول  ت�صاوؤلت  ا  اأي�صاً

منهم...

الأهل يف نظر الأولد

�ل�ص�رة  ملعرفة  كثرية  �أبحاث  �أجريت 

الأهلهم،  �الأبناء  ير�صمها  �لتي  �ملثالية 

وتبنّي بنتيجتها �أن هذه �ل�ص�رة تختلف 

بني �الأطفال �ل�صغار و�الأوالد �الأكرب �صًنا. 

وخيالية  رومنطيقية  �ص�رة  �ل�صغار  فلدى 

ي��رون  �ل��ذي��ن  �أّم���ا �لكبار  �الأه���ل،  ع��ن 

يحاكم�ن  فقد  �أكرب،  ب��ص�ح  �الأ�صياء 

�أهلهم حتى على �أتفه �الأ�صباب. 

هذ�  �أبناء  نظرة  �إن  ذل��ك،  �إىل  �إ�صافة 

�أهلهم لي�صت نف�صها �لنظرة  �إىل  �جليل 

�ملا�صي  يف  مثاًل  �ملا�صي.  يف  كانت  �لتي 

يتعار�س  �ملنزل  خارج  �مل��ر�أة  عمل  كان 

مع �ص�رة �ملر�أة و�الأم �ملثالية. فاالأم �ملثالية 

زوجها  ل�ص�ؤون  تتفرغ  �لتي  تلك  كانت 

�الخت�صا�صي�ن يف  ي�ؤكد  �لي�م  و�أوالده��ا. 

فقط  يهمه  ال  �لطفل  �أن  �لنف�س،  علم 

�إىل  ويذهب  ويلعب  وي�صرب  ياأكل  �أن 

�أمه  �أن تك�ن  يحّب  ا  �أي�صً �ملدر�صة، فه� 

جميلة، مرتبة �ملظهر، وتعتني بنف�صها. 

كما �أنه يحّب �أن ير�ها حي�ية، وفرحة، 

كانت  �إذ�  �نتقادها  عن  يت��نى  ال  وه� 

معظم  ومت�صي  نف�صها  على  منط�ية 

�أوقاتها يف �ملطبخ.

كذلك ال يريدها �أن ت�صبح �مر�أة لعبة 

ال تهتم �إال بجمالها، �إنه يحبها طبيعية، 

الأهل 

وتربية 

اأ�صدق اإنباءاً من الكتِب...الأولد

احلد�س



�لب�صيطة  �ل��ث��ي��اب  ت��رت��دي 

وت�صاركه  م��ع��ه  وت��رك�����س 

قر�ء�ته و�ألعابه، ويف �ملقابل ه� 

عندما  وحنان  برّقة  يعاملها 

�أو مري�صة، ويريد  تك�ن تعبة 

�الأع��م��ال  يف  ي�صاعدها  �أن 

مل�صاركة  وي��رت��اح  �مل��ن��زل��ي��ة 

�الأعباء.  هذه  بع�س  يف  و�ل��ده 

باخت�صار، �ص�رة �الأم �ملثالية يف 

�لي�م تتطابق مع  نظر �الأوالد 

�لعاملة،  �لع�صرية  �ملر�أة  �ص�رة 

�صرط �أن ال تهمل �أوالدها.

الواقعية والتّفهم

�لعامل  ع���ادًة  �لطفل  ي��رى 

و�ل��دي��ه، ال جمال  من خ��الل 

�لتظاهر  �أو  عليه  لل�صحك 

و�ل�صجاعة.  و�ل�صرب  بال�فاق 

�الأ���ص��ي��اء  �أدّق  ي��الح��ظ  �إن���ه 

يك�ن  وه����  و�ل��ت�����ص��رف��ات، 

�ملتحدين،  و�لديه  بني  �صعيًد� 

وحزيًنا يف عائلة مفّككة يكرث فيها 

ومع  �لعنف.  ومظاهر  و�ل�صر�خ،  �ل�صجار، 

�لكبري  �لطفل  يرى  �أن  �ملهم  ذلك، من 

فيدرك  حقيقتهما  على  وو�ل��ده  و�لدته 

و�صيئات كل منهما، ويتفهم  ح�صنات 

م�صاكلهما �ملادية و�الجتماعية، لكن 

من دون �إرهاقه و�غر�قه يف هذه �مل�صاكل.

على  منفتحة  تك�ن  �أن  �الأم  وعلى 

�مل��قف  مع  باإيجابية  تتعاطى  �حلياة، 

�الأ�صباب،  الأتفه  تتذمر  فال  �ل�صعبة، 

ط��ل  �ل�صعادة  تّدعي  ال  نف�صه  �ل�قت  ويف 

�ل�قت. كذلك بالن�صبة �إىل �الأب، لي�س 

و�الإر�دة،  بال�صجاعة  يتظاهر  �أن  �ملهم، 

ولده،  �أم��ام  �ل�صفات  هذه  يعي�س  �أن  بل 

ويجابه �مل�صاعب �لي�مية ويك�ن �صعيًد� 

بانت�صاره عليها. هنا ال بّد من �لرتكيز 

على �أهمية وج�د �لفرح يف �لعائلة، الأنه 

خبزها �لي�مي.

بالزوجني  تتعلق  هامة  نقطة  وثمة 

حياتهما  ف�صل  ح��ّد  �إىل  �مل��ّت��ح��دي��ن، 

و�هتماماتهما و�أ�صر�رهما عن �أوالدهما، 

بالكبت  �الأوالد  �صع�ر  �إىل  ي���ؤدي  مما 

و�حلرمان. وعندما يكربون وي�صبح�ن يف 

�صهامهم  ي�ّجه�ن  �ص�ف  �ملر�هقة،  عمر 

�حلادة نح� �أهلهم، تعبرًي� عن �صع�رهم 

بالكبت من جهة و�إثباًتا ل�ج�دهم من 

جهة �أخرى.

احلد�س والهتمام واحلنان

ال  �أم���ر  �ملادية،  و�لر�حة  �لهد�يا  �مل��ال، 

بحاجة  فهي  �لطف�لة،  الإ�صعاد  تكفي 

�ل��لدة  و�هتمام  �ل��لد  �نتباه  �إىل  �أكرث 

تطرح،  �لتي  �الأ�صئلة  عن  و�إجابتهما 

ح�ل �حلياة �لي�مية، و�الأ�صياء �لتي ير�ها 

و�لق�ص�س  �إىل �ملدر�صة،  �الأوالد يف طريقهم 

�لتلفزي�نية �لتي ال يجدون تف�صرًي� لبع�س 

يطرح  فال  �الأم  عمل  �أم��ا  م��قفها... 

عديدة  و�أبحاث  جتارب  فبعد  م�صكلة. 

�أجريت على جمم�عة من �الأطفال، تبنّي 

�أن �هتمام �الأم باأطفالها ال مينعها من 

�لعك�س  على  بل  �لبيت،  خارج  �لعمل 

من ذلك، فاإن �الأم �لعاملة ت�صعر بقد�ر 

من �لر�صى وتتمتع باالتز�ن، وهذ� ما ي�ؤّثر 

ب�صكل �إيجابي على عالقتها باأوالدها.

و�الأب  �الأم  دليل  ه�  ما  نت�صاءل،  �أخرًي� 

ت�صكل  ه��ل  �أط��ف��ال��ه��م��ا؟  تربية  �إىل 

دليل  من  لي�س  لهما؟  دلياًل  �لكتب 

و�الأب �عتماد  �الأم  �لطف�لة، على  ملعرفة 

حد�صهما بالدرجة �الأوىل ملعرفة �أطفالها. 

يف  �خلا�س  وحد�صها  دليلها  �أم  لكل 

�لكتب  يف  جت��د  ق��د  �أطفالها.  تربية 

لكن  يفيدها،  ما  �الخت�صا�صني  و�آر�ء 

�حلنان و�البت�صام و�إ�صعاد �الآخرين، �أم�ر ال 

نتعّلمها، �إنها �أفعال تنبع من ذ�ت �الأم.
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عامل التغذية

�إىل  �لي�م  �لعامل  �صكان  معظم  يّتجه 

من  �أغ��ذي��ة  من  لهم  يقّدم  ما  �لتهام 

�ل�جبات  حمت�ى  على  �الط���الع  دون 

ون�عيتها وم�صدرها، متجاهلني خط�رة 

بع�س  عليه  حت��ت���ي  �أن  مي��ك��ن  م��ا 

وبكترييا،  وزي���ت  �صم�م  من  �الأطعمة 

و�اللتهابات  بال�صد�ع  �الإ�صابة  �إىل  ت�ؤّدي 

و�النفل�نز�  �ملفرطة  و�ل�صمنة  �ملختلفة 

و�ل�صرطانات  �لع�صبي  �جلهاز  و�أم��ر����س 

و�ل�صغط  �ل��دم  و�صّكر  و�لك�ل�صرتول 

و�الآالم...

و�أ�صبابها،  �الأمل  �أن����ع  �ختالف  ومع 

�إىل  نلجاأ  لت�صكينها،  حم��اول��ة  ويف 

بتناول  بكرثة  �ملت��فرة  �مل�صكنات 

يف  �أّن  يف  ي�ًما  فّكرنا  فهل  �جلميع. 

ميكن  طبيعية  بد�ئل  �لتغذية  عامل 

�لتي  �لكيميائية  �لعقاقري  جتّنبنا  �أن 

باأعر��س  لنا  وتت�صّبب  �أج�صامنا  تدخل 

جانبية �آنّية، وحتى على �ملدى �لبعيد؟

البدائل الطبيعية

طبًيا، ميكن �لق�ل �إّن معظم حاالت 

�الأمل �صببها �اللتهابات، والأّن كثرًي� من 

عالية  ن�صًبا  حتت�ي  �لطبيعّية  �الأطعمة 

و�الأك�صدة،  �اللتهابات  م�صاد�ت  من 

من �ملنطقي �أن جند بينها �أ�صناًفا فّعالة 

يف حماربة �الأمل. ومن �الأطعمة �ل�صافية 

باالكثار  �الخت�صا�صي�ن  ين�صح  �لتي 

منها لت�صكني �الأمل بطريقة طبيعية:

�خل�صار  �لن�ع من  يحت�ي هذ�  الثوم:   •
ب� �مل�صّماة  �لنباتية  �مل��رك��ب��ات  على 

Phytochemicals �مل�صادة لاللتهابات، 
يف  �أجريت  عديدة  در����ص��ات  �ثبتت  وق��د 

جًد�  قريبة  �مل��ادة  ه��ذه  �أّن  �ل�صاأن  ه��ذ� 

 Ibuprofen�ل� عقار  من  برتكيبتها 

بامل�صّكن  �ل��ط��ب  ع���امل  يف  �مل��ع��روف 

ي�صتهر  و�اللتهابات.  للحر�رة  و�خلاف�س 

تق�ية جهاز  بقدرته على  �لث�م كذلك 

�ملناعة و�إبعاد �النفل�نز� و�لعدوى.

• الب�صل: بدوره، ي�صتهر �لب�صل ب�صاد�ت 
�إىل  يع�د  ذل��ك  يف  و�لف�صل  �اللتهابات 

مركب  وه���   ،quercetin�ل� مركب 

حماربة  على  ب��ق��درت��ه  ��ا  �أي�����صً م��ع��روف 

�خلاليا �ل�صرطانّية.

من  ن�ع  )وه���  �لت�ت  يعترب  التوت:   •
�أن��ع عديدة من �لف��كه �لتي ت�صكل 

�لربي  �لت�ت  ت�صّم  و�لتي  �لت�تيات  عائلة 

و�ل�صامي و�لعّليق و�لفريز( من �لفاكهة 

الحت��ئه  و�الأمل  لاللتهابات  �ملكافحة 

على مركبات �النت��صيانني �لكيمائية 

و�لتي  لالأك�صدة،  و�مل�صادة  �لطبيعية 

ت�صكني  على  قدرتها  علمًيا  �أثبتت 

�ملفا�صل،  �لتهاب  عن  �لناجتة  �الآالم 

�آالم  ت�صكني  على  قدرتها  عن  ف�صاًل 

�جلهاز �له�صمي.

على  ��ا  �أي�����صً �ل��ك��رز  يحت�ي  الكرز:   •
بتناوله  وين�صح  �النت��صيانني.  مركب 

�لذين يعان�ن  �لريا�صي�ن  ب�صكٍل خا�س 

�آالم �لع�صالت بعد �لتمارين �ملكثفة. 

منها  نذكر  الورقية:  اخل�صروات   •
على �صبيل �ملثال، �ل�صبانخ و�لربوك�يل 

وهي  و�لكرف�س.  و�ملل�خية  و�خل�����س 

يف  علمًيا  فاعليتها  �أثبتت  �أ�صناف 

ت�صكني �الآالم و�إبعاد �اللتهابات بف�صل 

قواعد 

اإعداد:التغذية

ليال �صقر الفحل
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يف ما ناأكله 

الداء والدواء...

فلنطّبب اأنف�صنا!

التغذية  انت�صار ظاهرة  اآلية عمل ج�صمنا، ومع  اليومي يف  يوؤّثر طعامنا 

الع�صوائية، يجّدد الأطباء وخرباء التغذية الدعوة اإىل اتباع اأنظمة �صحّية، 

حتّرر اجل�صم من ال�صموم وتريح املعدة، مّما ي�صمح لها بالقيام بوظيفتها 

ا من الآلم والأمرا�س. ب�صورة �صليمة، بعيداً



�حت��ئها على �لفيتامني k �لذي ي�صاعد 

يف �ملحافظة على �صّحة �لعظام و�صالمة 

�ملفا�صل.

عرب  �لزجنبيل  ��صتخدم  الزجنبيل:   •
�له�صمي،  �جلهاز  �آالم  عالج  يف  �لتاريخ 

لكّن  �ملغ�س.  و�آالم  �لغثيان  ا  خ�ص��صً

ال  �الأطعمة  م��ن  �ل��ن���ع  ه��ذ�  ح�صنات 

ا  �أي�صً فّعال  فه�  �حلّد،  هذ�  على  تقت�صر 

و�الأمل.  �الل��ت��ه��اب  ح���دة  تخفي�س  يف 

�لطّب  يف  �الخت�صا�صي�ن  ين�صح  لذلك 

ن�بات  لتخفيف  بالزجنبيل  �ل��ب��دي��ل 

و�لتهاب  �ل�صقيقة،  �أو  �لن�صفي  �ل�صد�ع 

�ملر�فقة  و�الآالم  �لع�صالت  و�آالم  �ملفا�صل 

�أك��رث  ولال�صتفادة  �ل�صهرّية.  ل��ل��دورة 

�خلرب�ء  ين�صح  �لغذ�ئية،  خ�صائ�صه  من 

بر�س  م��ن  ���ص��غ��رية  ملعقة  ب��اإ���ص��اف��ة 

�لزجنبيل �إىل �الأطباق قبل طهيها، و�إىل 

ين�صح�ن  كما  �لفاكهة،  ك�كتيل 

�لنار(  �ملغلي )بعيًد� عن  �ملاء  برتكه يف 

ملدة 15 دقيقة و�صربه. 

�لر�أ�س،  �آالم  �لقه�ة  تخفف  القهوة:   •
فمادة �لكافيني ت�ؤثر على �أوعية �لدماغ 

تت��جد  )وهي  �ل�صد�ع  �أثناء  يف  عة  �ملت��صّ

بن�صبة �أقّل يف �ل�صاي و�ل�ص�ك�ال(. لكّن 

��صتهالك كميات كبرية من �لقه�ة 

ويزيد  �جل�صم،  �صّحة  على  �صلًبا  ي�ؤثر 

�مل�صاعفات و�الآالم.

�لزيت�ن  زي��ت  ي�صتهر  الزيتون:  زيت   •
 oleocanthal �باحت��ئه على مركب �ل

عالج  على  مبا�صر  بتاأثري  يتمّيز  �ل��ذي 

قريب  مركب  وه���  و�الأمل.  �اللتهاب 

غري  �اللتهاب  م�صاد�ت  من  بطبيعته 

يجب  �أّن��ه  �إال   .)NSAID( �ل�صتريودّية 

��صتهالك  �أن  �العتبار  بعني  ناأخذ  �أن 

ا �إذ� تعّر�س  زيت �لزيت�ن بكرثة )خ�ص��صً

�أن  �صاأنه  من  مرتفعة(،  ح��ر�رة  لدرجة 

يقلّل من قيمته �لغذ�ئية.

�الأ�صماك  تتميز  البحرّية:  الأ�صماك   •
�لبحرية كال�صامل�ن و�ل�صردين باحت��ئها 

و�أهمها  �ل��ده��ن��ي��ة،  �الأح��م��ا���س  على 

�اللتهاب،  بقاومة  �ملعروفة   3 �الأوميغا 

كما  و�ل�صر�يني.  �لقلب  �أوعية  وحماية 

�أبعد  �إىل  �الخت�صا�صيني  من  عدد  ذهب 

�لن�ع  هذ�  �أّن  �عتربو�  حيث  ذلك،  من 

من �ملاأك�الت يخفف �الأمل وحتديًد� �آالم 

�لظهر و�لعنق. وهم ين�صح�ن من يعان�ن 

ثالث  �إىل  وجبتني  بتناول  �الآالم،  ه��ذه 

لتحفيز  �أ�صب�عًيا،  �ل�صمك  من  وجبات 

وبالتايل  �الأع�صاء،  هذه  �إىل  �لدم  تدفق 

هذه  تقرتب  �صالمتها.  على  �ملحافظة 

برتكيبتها  كبري  ب�صكل  �الأطعمة 

من �جل�ز �لذي يحمل �خل�صائ�س و�لف��ئد 

عينها.

من  �ل��ن���ع  ه��ذ�  ي�صتخدم  الكركم:   •
وه�  و�صرقها  �آ�صيا  و�صط  يف  �ل��ب��ه��ار�ت 

يعرف  �لهندي.  �لكاري  مّك�نات  �أحد 

�أمل  تخفيف  يف  تاأثريه  �لكركم  عن 

على  �ملحافظة  ويف  و�لبطن،  �ملفا�صل 

�صّحة �خلاليا �لع�صبية، ويع�د �لف�صل يف 

�لكركمني  ملركب  �اللتهاب  معاجلة 

�مل�ج�د يف �لكركم بكرثة.
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�جلائزة

400.000 لرية لبنانية

تقدمها  املتقاطعة  الكلمات  م�صابقة 

»اجلي�س« لقرائها وتخ�ص�س للفائزين فيها 

جوائز مالية قيمتها اربعماية الف لرية 

لبنانية، توزع بوا�صطة القرعة على اربعة 

فائزين.

• ت�صتبعد كل م�صابقة غري مقتطعة من املجلة، 
املربعات  داخ��ل  وا�صح  بخط  احل��ل  ويكتب 

وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل.

• تر�صل احللول اىل العنوان التايل: قيادة اجلي�س 
 - »اجلي�س«  جملة   - التوجيه  مديرية   - الريزة   -

»م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

يف  باليد  امل�صابقة  ت�صليم  امل�صرتك  • با�صتطاعة 
ثكن اجلي�س يف جميع املناطق.

• اآخر موعد لقبول احللول 25 اأيلول 2016.
العدد املقبل. النتائج يف  • تعلن  ة
ق

اب
�ص

مل
 ا

ط
و

ر
��

�ص

ءء
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1� ي�ّجهه قائد �جلي�س �ىل 

�لع�صكريني يف منا�صبات 

حمددة، �صياج �ل�طن، وطننا �حلبيب.

دولة  �أمريكية،  دول��ة  �أوروب��ي��ة،  دول��ة   �2

�فريقية.

�أوروبية،  عا�صمة  �آ�صي�ية،  عا�صمة   �3

�صجَع.

�حلياة،  �صروريات  من  و�صبه،  مْثل   �4

عا�صمة �آ�صي�ية.

5� �صادف ور�أى، حكَي، �أعالم، ذئب.

و�أحمد  حمامة  لفاتن  فيلم  �أخ��رَب،   �6

مظهر، دولة يف �أمريكا �جلن�بية.

7� �إ�صتاق �ىل، �أر�صَد، ر�صام فرن�صي ر�حل، 

مت�صابهان، للتف�صري.

8� منازلنا، رفق وتاأّن، ق�صَد فعل.

�آ�صي�ية،  عا�صمة  على،  ي�صّمم�ن   �9

يف  ت��ك���ن  م�صحكة  هزلية  فتيات 

�ل�صريك، �صعف.

رو�صي  و�صاعر  لكاتب  �لثان  �ال�صم   �10

ر�حل، ملح معدن.

رو�ئ��ي��ة  ب��االأج��ن��ب��ي��ة،  ع��ني  ي��ع��رب،   �11

�إنكليزية ر�حلة.

�للني  جزم،  حرف  وج�ده،  قّل  قادم،   �12

�ل�صهل.

13� جي�س، مغن وممثل �مريكي ر�حل، 

ن�صل �ىل.

14� م�جع، �أمر عظيم، خبز ياب�س، خرق 

يف �حلائط.

15� من �أغزر �أنهر فرن�صا، بلدة يف �لبقاع، 

يحرك ويهز.

16� عا�صمة �آ�صي�ية، دولة �آ�صي�ية.

ل�صاعر م�صرحي فرن�صي  �لثان  17� �ال�صم 

ر�حل، يب�س، ثغر، ظهَر.

18� يعطف ويثني، ممثل وخمرج م�صري 

ر�حل، �صطل.

حبل  �آ�صي�ية،  دولة  بحرية،  عا�صفة   �19

معروف، ماركة بيان�هات.

20� يحّبها، ت�صاعديها، غري مطب�خ.

21� من �جل��هر، بقل زر�عي، يتمّرن�ن.

ا: اأفقياً

ا: عمودياً

ال�ف�ائ�زونال�ف�ائ�زون

الدين اأول حممد �صعد  • املعاون 
ف�ج �لتدخل �لثالث.

• املعاون ح�صام حمود
ف�ج �لتدخل �لر�بع.

• اجلندي اليا�س فرح
�مل�صت�صفى �لع�صكري م.

اإميل �صو • جوزيف 
�لفيد�ر- جبيل.

1� �إعتماد على، كالمي، 

دولة  �أ�صنانه،  ورّق��ق  ح��ّدد 

�فريقية.

طرب،  �آلة  فن�صَج،  للنار  ُعّر�س  فّروج   �2

رحالة �إيطايل.

3� �إ�صم للنباتات �لطيبة �لر�ئحة، ممثل 

�أمريكي، بحر.   

�لعمر،  يف  ك���ربو�  �ل�����ص��يء،  �أج��م��ع   �4

ل�ؤل�ؤتها.

فريد  �أحل��ان  من  الأ�صمهان  �أغنية   �5

�الأطر�س، ذئب.

6� ماركة مفاتيح، دولة �فريقية.

ر�حل،  �أمريكي  ممثل   �7

حترّيه من �صّدة �ل�جد.

�لثان  �ال�صم  مقّيدون،   �8

لرئي�س �أمريكي ر�حل، �صفة للذهب.

للند�ء،  �جلديدة،  كاليدونيا  عا�صمة   �9

نظَر، حمائل �ل�صيف.

نتعب،  �خلرب،  �إنت�صَر  و�علم،  �أعرف   �10

من �أعمال �لبحر، �صها عن، قطَع.

�ل�صيف،  �صقل  �لعقدة،  �أ�صّد  للنهي،   �11

مدينة �ص�رية.

12� بر�عتهم، يعرب، خالف �صباح.

م�صه�رة  �أغنية  ينفعه،  ي��ج��اوب،   �13

لر�صام  �لثان  �ال�صم  بيك�،  جليلبري 

لبنان.

14� طبخة معروفة، م�صى و�صلَك، �صهام، 

�صحم.

15� �لر�بطة �لدولية للنقل �جل�ي، ترك�� 

فرن�صي  و�صيا�صي  قائد  ع��ن،  و�عر�ص�� 

قدمي.

�صيار�ت،  ماركة  �أوروبية،  عا�صمة   �16

�إنتزَع �ل�صيء من �ل�صيء، �ملعاين.

�ل��صطى،  �أمريكا  يف  دول��ة  منا�س،   �17

جتيئني، ماَج و��صطرَب �لبحر.

حمامة  لفاتن  فيلم  �إيطايل،  مرفاأ   �18

وعماد حمدي �إنتاج 1957.

�صتي��رت  بط�لة  من  م�صه�ر  فيلم   �19

غر�جنر، �صرب من �ل�صمك، �ل�قت.

وفيل�ص�ف  ع��امل  �إب��ن،   �20

ممثل  ر�ح������ل،  ����ص����ي���دي 

�أمريكي ر�حل.

لل مم اا لل اا ةة دد وو مم لل اا دد يي عع سس رر طط فف

سس لل بب اا رر طط لل جج اا وو رر اا فف لل بب وو رر

مم اا رر كك رر وو يي لل عع بب مم كك تت بب يي سس نن

رر دد قق اا هه لل وو سس رر اا وو عع سس

مم يي يي نن اا رر تت اا مم اا رر دد اا مم اا

رر اا يي تت لل اا هه يي اا لل اا

وو طط وو لل فف نن مم بب اا جج رر وو جج ثث حح بب

اا دد يي لل اا دد اا قق رر

اا بب يي حح رر زز نن اا يي لل رر وو اا وو يي نن يي

قق رر وو اا يي لل يي زز اا رر بب قق يي رر طط

اا نن اا سس نن اا لل اا نن وو رر اا يي يي اا

نن بب سس لل خخ طط قق رر وو نن مم سس اا نن

اا نن يي يي فف يي لل يي

يي كك رر اا وو غغ ةة يي رر وو طط اا رر بب مم اا

اا نن اا تت نن وو مم اا رر تت سس اا كك نن وو دد

بب بب تت يي سس وو تت نن اا سس يي حح رر مم رر اا

نن يي رر اا وو دد اا دد اا لل دد مم وو تت سس يي لل

بب لل هه يي رر اا جج نن بب بب اا نن بب رر دد نن

اا وو اا بب وو رر هه لل يي دد نن قق ةة اا يي حح مم

جج دد يي رر دد مم وو كك يي تت لل تت اا تت مم وو اا سس

ةة نن اا نن كك مم اا عع نن اا يي سس وو رر بب نن اا
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• ايغور �صرتافن�صكي:
م��������ص���ي���ق���ي رو����ص���ي 

�إتخذ   .)1971�1882(

ثم  �لفرن�صية  �جلن�صية 

�إ�صتهر  �الأم��ريك��ي��ة. 

�لر�ق�صة.  بامل��صيقى 

يف  �ملبدعني  كبار  من 

جمال �اليقاع و�لت�زيع.

• اأنتوين ترولوب:
رو�ئ����������ي ب���ري���ط���ان 

�إ�صتهر   .)1882�1815(

حياة  ع��ن  بق�ص�صه 

م�ؤلفاته:  من  �الأري��اف. 

�أبر�ج بار�ص�صرت.

• جاك بريفر:
�����ص����اع����ر ف���رن�������ص���ي 

يف  جمع   .)1977�1900(

�صعره بني �ص�رة �لغريب 

و�صخرية  ن  �مل�صتهجَّ

�لعامة. كتب ح��ر�ت 

�أف������الم ���ص��ي��ن��م��ائ��ي��ة 

م�صه�رة.

�أنباء

�أمان

�يطاليا

�أملانيا

�الأردن

�ختبار

�لربتغال

بار�غ��ي

بط�لة

برنديزي

بندق

ب�نابرت

بر�د

بهار

بقالوة

ثمر

جز

حقل

حديث

حب�ب

خطيب

د�ليد�

در�س

ديج�ن

زيزف�ن

زوريخ

زوربا

زعيم

�ص�ي�صر�

�صر�ديب

�ص�بريت

�صك�صبري

�صنديد

�صحر�ء

طق�س

طاولة

فرن�صا

كا�صرتو

لبنان

ميكانيك

مدر�صة

ماليزيا

ني�تن

هيثم

هيرثو

هيفاء

هاندل

و�صائل 

قام��س �صغري

احلل بني يديك

�صعبة �حلل�صهلة �حلل

 بب وو نن اا بب رر تت اا هه اا نن دد لل وو فف

 نن ةة لل وو طط بب هه خخ مم يي عع زز رر مم لل

 اا اا بب رر وو زز يي تت طط قق سس ثث دد اا اا

 مم ءء اا بب نن اا ثث بب زز جج يي نن اا لل غغ

 اا خخ طط يي بب لل مم اا دد هه بب تت لل يي تت

 نن ثث يي دد حح رر ءء رر رر لل رر وو يي زز رر

 يي دد يي جج وو نن اا اا سس قق اا يي دد يي بب

 نن نن اا نن بب لل لل هه سس حح دد نن اا اا لل

 يي نن رر يي بب سس كك شش بب وو قق دد نن بب اا

 اا دد سس يي زز يي دد نن رر بب زز وو رر يي خخ

 وو رر وو ءء ءء صص مم فف اا يي لل اا طط يي اا

 غغ اا يي اا اا نن دد رر شش وو بب يي رر تت وو

 اا لل سس رر فف دد رر نن زز يي زز فف وو نن رر

 رر اا رر حح يي يي سس سس بب يي دد اا رر سس تت

 اا اا اا صص هه دد ةة اا ةة لل وو اا طط دد سس

 بب اا لل مم اا نن يي اا بب قق لل اا وو ةة اا

 ثث مم رر مم يي كك اا نن يي كك بب وو بب حح كك
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ة
ثي
ال

 ث
د
ا
ع
�أب

هل تريد �أن 

تكت�صف ما 

ه� خمّباأ يف 

د�خل �ل�ص�رة؟

ما عليك 

�إاّل �أن ترّكز 

نظرك 

على نقطة 

حمددة يف 

و�صطها، على 

�أن تك�ن  

�مل�صافة قريبة 

جًد�، ثم حاول 

بعد ث��ن �أن 

تبعد �ل�ص�رة 

تدريًجا، 

حماواًل �أن  

تخرتقها 

بنظرك حتى 

تت��صل �ىل 

روؤية �الأ�صكال 

�لثالثية 

�الأبعاد �لتي 

�صتظهر 

�أمامك. 



عبارة

يقرتب عيد اجلي�ش، فيهّب اللبنانّيون من اأق�سى الوطن اإىل اأق�ساه لالحتفال بالعيد، وا�ستعادة الأمل يف 

ظروف عّز فيها الأمل، وزادت احلاجة اىل الّثبات يف املوقف، وجتديد الهمم، وتفعيل الّن�ساط يف كّل حقل 

من حقول احلياة.

يكت�سب العيد معانيه هذا العام من ر�سوخ مكانة املوؤ�س�سة الع�سكرّية يف الّنفو�ش، والإطمئنان الوا�سح 

ا يف ما يتعّلق مبواجهتها ال�ّسلبة لالإرهاب، وعملياتها ال�ستباقّية املتوا�سلة لإف�سال  اإىل اإجراءاتها، خ�سو�سً

خمططاته، وتدمري معظم �سبكاته قبل اأن تب�رص الّنور، اأو تنجح يف تنفيذ الأهداف الرامية اإىل انهيار الأمن، 

اأخرى يف  اأن تغّلب مهّمة على  ا وم�ستقباًل، هذا من دون 
ً
وزعزعة املوؤ�ّس�سات، وحتطيم الّثقة بالوطن حا�رص

الإ�رصائيلية،  لالعتداءات  الّت�سدي  يف  الأوىل  م�سوؤوليتها  الإرهاب  ُين�سيها  اأن  دون  ومن  القيادة،  اأولوّيات 

وو�سع حّد لأطماع اإ�رصائيل يف ترابنا الوطني.

ون بها، 
ّ
ويكت�سب العيد معانيه اأي�ًسا من خالل تنادي اللبنانيني على الرغم من الظروف ال�سعبة التي مير

لإقامة املهرجانات، واإحياء الّن�ساطات يف البلدات والقرى، احتفاًل بجي�سهم، وحتّية جلنودهم املنت�رصين على 

م�ساحة الوطن.

اأي�ًسا يف كل  العيد هو  اإىل هذا اجلي�ش،  اآب هو موعد عيد اجلي�ش ر�سمًيا، فبالن�سبة  الأّول من  واإذا كان 

يوم ينعم فيه املواطن بالأمان، وهذا ما يتّم ب�سبط احلدود وردع العتداءات، ودّك مراكز امل�سّلحني ومنع 

بحيث  للمواطنني،  الآمنة  الكرمية  للحياة  تي�سرًيا  البالد،  داخل  اإىل  ت�سّللهم  حماولت  و�سّد  كاتهم، 
ّ
حتر

يتم�سكون بقراهم وي�ستفيدون من اأرزاقهم.

الع�سكرّية، كما تت�سافر  الوطنّية، ويزداد متا�سك املوؤ�س�سة  ال�سعور بامل�سوؤولّية  يف عيد اجلي�ش يزداد 

اجلهود، ويتبلور ال�ستعداد للّت�سحية اأكرث فاأكرث، وهذه تذكارات ال�سهداء ت�سهد وتنري الّدرب.

العميد علي قان�صو

مدير التوجيه

عيد اجلي�س

�لعدد 322375/374
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