




برعاية قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�شري ممثالً بالعميد الركن بيار حاكمة، وبدعوة من ذوي �شهداء اجلي�ش 

الـ171 و�شهيدي ال�شليب الأحمر اللبناين الذين �شقطوا يف معركة خميم نهر البارد، وملنا�شبة مرور �شنة على ا�شت�شهادهم 

النائب البطريركي املاروين املطران �شمري  اأنف�شهم يف بازيليك �شيدة لبنان يف حري�شا، تراأ�شه  اأقيم قدا�ش وجناز لراحة 

مظلوم ممثالً البطريرك مار ن�شراهلل بطر�ش �شفري.

الرقيم البطريركي الذي ُتلي يف املنا�شبة اعترب »اأن وطناً يفديه اأبناوؤه بدمائهم هو وطن ل ميوت«، يف حني ا�شتذكرت 

م اأكرب من احلياة... ومع  قيادة اجلي�ش يف كلمتها نخبة من الرجال »م�شوا اىل �شاحة ال�شرف والواجب وواجهوا كيد الأعداء بَق�شَ

�شهادتهم �شطع فجر احلق«.
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جوالت وتوجيهات

يف جولة تفّقد خاللها لواءي امل�ساة 

قائد  اجتمع  واللوج�ستي  الثالث 

اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �سوقي 

والع�سكريني،  بال�سباط  امل�سري 

لن  اجلي�ش  قوى  اأن  على  و�سّدد 

مثريي  مع  التعامل  يف  تتهاون 

هو  القوة  اىل  اللجوء  واأن  ال�سغب، 

يف  االأ�سا�سية  اخليارات  من 

حدود القوانني.

معبد  ي�����س��ّم 

يف  البحر  �سيدة 

حيث  الديب  جل 

الطوباوي  رف��ات 

يعقوب  »اأب��ون��ا 

احلداد الكبو�سي« 

يعترب  متحفاً 

ثميناً  ت���راث���اً 

ح�سارياً  ومركزاً 

مل��ا ي��ح��وي من 

�سبحته  ب�سكل خا�ش  »اأبونا يعقوب« يف حياته. وتربز  ا�ستعملها  اأ�سياء مقد�سة 

التي »برت« حباتها روؤو�ش اأنامله والتي كانت ترّدد مع قلبه وعقله على طرقات 

لبنان: »ال�سالم عليك يا مرمي« اأو »يا ي�سوع الوديع املتوا�سع القلب«.

ال�سنة الرابعة والع�سرون - متوز 2008 - العدد رقم 277

طبع من هذا العدد 58.500 ن�شخة

لــبــنــانــيــة ـــــرية  ل  2000 الـــ�ـــشـــعـــر:   •
ــان: ــن ــب ل يف  الـــ�ـــشـــنـــوي  ال�ـــــشـــــرتاك   •
لبنــــــانيـــــة ليـرة   100.000 • لالأفــــــــراد: 
لبنانيـــــة ليـــــرة   200.000 • للموؤ�ش�شات: 
امريكي دولر   200 العربية:  والدول  • قرب�ش 
امريكي دولر   250 وافريقيا:  ـــا  اوروب  •
امريكي دولر   300 واوقيانيا:  امــريكــا   •
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وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل 

املمثل ال�سخ�سي للأمني العام 

للأمم املتحدة

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س املّر، 

املمثل ال�سخ�سي للأمني العام للأمم املتحدة 

اجلديـد يف لبنان ال�سيد يوهـان فربيكـي، فـي 

زيارة بروتوكولية ملنا�سبة ت�سّلمه

مهامه اجلديدة.
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متوز

ن�رشة توجيهية

2
0
0

8

ي�ستمر اجلي�ش يف اأداء مهامه منت�سراً من 

اأق�سى اجلنوب اىل اأق�سى ال�سمال مروراً ب�سائر 

املناطق. بني اخلط الأزرق و»اخلطوط احلمر« 

الكثرية، تت�صعب مهامه وتزداد �صعوبة. 

لكن التزام الع�صكريني واجبهم الوطني كامالً 

وفاًء لق�صم اأدوه ولرفاق ا�صت�صهدوا، ميّدهم 

مبزيد من القوة يف مواجهة ال�صعوبات، 

ليتمكنوا من اأداء واجبهم بينما تع�صف 

بالبالد ال�صراعات والتجاذبات ال�صيا�صية.

لقد متّكن اجلي�ش وعلى الرغم من كل 

ال�صعوبات من اإحباط حماولت اإثارة الفنت 

املتنقلة من منطقة اىل اأخرى. وهو دفع 

يف �صبيل احلفاظ على الأمن وال�صتقرار 

الكثري من الدماء الغالية.

مع ذلك ت�صتمر حماولت اإ�صعال الفنت، 

وي�صتمر التحري�ش. واأكرث من ذلك يتعر�ش 

اجلي�ش اأحياناً اىل الت�صكيك بدوره واىل 

حماولت زّجه يف ال�صراع ال�صيا�صي 

واملذهبي.

قيادة اجلي�ش التي تدرك حجم امل�صوؤوليات 

امللقاة على عاتقها، وتقّدر حجم الأخطار 

التي يتعّر�ش لها الوطن، اأ�صدرت يف 30 

حزيران املن�صرم »ن�صرة توجيهية«، حّذرت 

فيها من حماولت التخريب والعبث بالأمن، 

ودعت الع�صكريني اىل وعي دقة املرحلة، 

معلنة اأن »ل حياد اأمام م�صلحة الوطن ول 

تهاون مع مفتعلي الفتنة«.

هنا ن�ش الن�صرة التي جاءت حتت عنوان: 

وعيكم �صمان وحدتكم.

قيادة اجلي�س يف ن�سرة تناولت الأو�ساع الراهنة

ي�سعى بع�س املت�سررين من 

حالة امل�ساحلة والوفاق التي اأعقبت اأعمال العنف، خ�سو�ساً 

يف منطقتي البقاع وال�سمال، اإىل حماولة تعكري الأمن جمدداً، واإجها�س التفاقات التي 

ودق  النا�س،  باأمن  العبث  خلل  وذلك من  اأحد،  على  تخفى  ل  تخريبية  ملاآرب  ح�سلت، 

اإ�سفني التفرقة بينهم، فيما ي�ستمر بع�س و�سائل الإعلم يف نقل الأخبار م�سخمة وبغري 

حقيقتها، مما يوؤّدي اإىل ت�سليل املواطنني، واإثارة الغرائز، واإ�سعال نار الفتنة والتحري�س، 

اإىل  واملحللني  ال�سيا�سيني  من  عــدد  يلجاأ  كما 

باقرتاحات  والإدلء  مغلوطة  مبعلومات  الت�سريح 

تعّب عن ت�سكيك بدور اجلي�س، وتدّخل يف �سوؤونه 

الداخلية وتفا�سيل مهماته العملنية، يف حماولة 

ل�ستمالته اإىل جانب فئة من دون اأخرى، وزّجه يف 

ال�سراع ال�سيا�سي واملذهبي الذي ت�سهده البلد.

اإن قيادة اجلي�س تدعو الع�سكريني اإىل وعي دقة 

هذه املرحلة، وعدم اإعارة اآذان �ساغية ملا يتداوله 

بع�س و�سائل الإعلم وال�سيا�سيني واملحللني، من 

تخدم  ل  فئوية  ومواقف  وانتقادات  واآراء  اأخبار 

بني  امل�سرتك  العي�س  �سيغة  ول  العام  ال�ستقرار 

اللبنانيني، لأن ذلك يف معظمه بعيد عن احلقيقة 

ويهدف اإىل زج املوؤ�س�سة الع�سكرية يف التجاذبات 

ال�سيا�سية. ولطاملا نا�سدت القيادة هوؤلء املعنيني 

ب�سرورة التحلي بامل�سوؤولية الوطنية يف ممار�سة 

ما  اأّن  من  وحّذرتهم  وال�سيا�سي،  الإعلمي  العمل 

يقومون به يتعلق بوطنهم ولي�س بوطن الآخرين، 

دون  من  اجلميع  ل�سملت  ا�ستعلت  لو  النار  وباأن 

متييز، وهي ل تزال تاأمل با�ستجابتهم وتعاونهم. 

ب�سرورة  الع�سكرية  الوحدات  القيادة  تذّكر  كما 

التعاون مع املواطنني خ�سو�ساً يف مناطق التوتر، 

من خلل حّثهم على تزويدها املعلومات املتوافرة 

و�سوارعهم،  اأحيائهم  يف  يجري  ما  اإزاء  بحوزتهم 

وهم الأدرى بها، واإىل عدم تغطية اأعمال املخلني باأمنهم واأمن عائلتهم، مع الإ�سارة اإىل 

اأن هوؤلء ل ينتمون اإىل الفرقاء املت�ساحلني، ول يهمهم م�سلحة املواطن ب�سيء. وت�سّدد 

القيادة  اأوامر  التزام  من  الع�سكريون  عليه  داأب  ما  على  عينه،  الوقت  القيادة يف  هذه 

على  واإجماعهم  احرتام اللبنانيني  مو�سع  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  جعلت  التي  وتعليماتها 

دورها الوطني، لبقائها على م�سافة واحدة من اجلميع، من دون التخلي عن مهامها اأو 

اتخاذها موقف احلياد، فل حياد اأمام م�سلحة الوطن ول تهاون مع مفتعلي الفتنة. وتوؤكد 

اأخرياً اأنها كعادتها لن تبخل يف تقدمي الغايل والنفي�س للدفاع عن اأبناء وطنها، وتخفيف 

معاناتهم وال�سري معهم اإىل غد اأف�سل، انطلقاً من هذه املرحلة التي تواكبها ب�سائر الأمل 

بالوفاق والنهو�س بالبلد على الأ�سعدة كافة.

ل حياد

اأمام

م�صلحة 

الوطن

ول تهاون 

مع 

مفتعلي 

الفتنة



ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة اللواء 

الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، �سفري اأندوني�سيا ال�سيد 

باغا�س هاب�سورو. وتناول البحث 

عمل الوحدة الأندوني�سية يف اجلنوب 

واإمكان تفعيل العلقات بني جي�سي 

البلدين وخ�سو�ساً يف جمالت 

التدريب الع�سكري.

قائد اجلي�ش بالنيابة 

ي�صتقبل ال�صفري 

الأندوني�صي

ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً ع�سكرياً اأمريكياً برئا�سة م�ساعد وزيرالدفاع اإيرك 

اإيدملن، ترافقه القائمة باأعمال ال�سفارة الأمريكية 

مي�سيل �سي�سون. وتناول البحث علقات التعاون يف 

جمال التدريب الع�سكري و�سوؤوناً تتعلق ببنامج 

امل�ساعدات املقررة للجي�س اللبناين.

... ووفداً ع�صكرياً اأمريكياً

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي 

امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من املجموعة الدولية للأزمات 

�سم كلً من: املدير الإقليمي ال�سيد 

بيرت هارلنغ واملدير يف لبنان 

ال�سيد باتريك هايني الذي قّدم 

خلفه املديرة �ساندرين غومبل. 

وجرى التداول يف امل�ستجدات 

الأمنية يف البلد.

... ووفد

املجموعة الدولية 

لالأزمات

ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف 

مكتبه يف الريزة، النائب الفرن�سي 

ال�سابق جان ماري داييه يرافقه 

رئي�س منظمة »لبنان والأمم 

املتحدة« ال�سيخ �سمري ال�ساهر، 

وتناول البحث الأو�ساع العامة.

... ونائب فرن�صي �صابق

متوز
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ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي 

امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

رئي�س الفريق ال�ست�ساري الأملاين 

الدويل ملراقبة احلدود ال�سمالية 

اجلرنال كارل ت�سولرتز، وتداول 

مو�سوع القوة امل�سرتكة ل�سبط 

احلدود يف منطقة ال�سمال.

... ورئي�ش الفريق 

ال�صت�صاري الأملاين 

الدويل ملراقبة احلدود

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف 

مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 

الأمريكي املقدم دايڤيد اآيل. 

وتناول البحث علقات التعاون بني 

اجلي�سني اللبناين والأمريكي.

... وامللحق

الع�صكري الأمريكي

اإ�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة اللواء الركن امل�سري، 

يف مكتبه يف الريزة، قائد قوات الأمم املتحدة املوؤقتة 

يف لبنان اللواء كلوديو غراتزيانو حيث جرى البحث يف 

متابعة �سري الإجراءات امليدانية �سمن منطقة انت�سار 

قوات اليونيفيل وتطبيق القرار 1701.

... وقائد قوات الأمم املتحدة

املوؤقتة يف لبنان

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، امللحق الع�سكري الروماين 

الكولونيل مي�سيا فيكتور ليفيو يف زيارة 

تعارف مبنا�سبة ت�سّلم مهامه اجلديدة يف 

لبنان. وتناول البحث علقات التعاون بني 

جي�سي البلدين.

... وامللحق الع�صكري الروماين



ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف مكتبه يف الريزة، 

رئي�س اأركان هيئة مراقبة الهدنة اللواء اأيان غوردن 

يرافقه م�ست�ساره ال�سيا�سي ال�سيد فران�سي�سكو مانكا 

وجرى التداول يف مهمة فريق املراقبني الدوليني يف 

منطقة اجلنوب واجلوار.

... ورئي�ش اأركان هيئة مراقبة الهدنة

ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف 

مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 

الإيراين العميد نادر حليمي اأ�سل، 

يف زيارة وداعية قّدم فيها خلفه 

العميد الركن جلل مهربان هو�سكو.

... وامللحق

الع�صكري الإيراين

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف 

مكتبه يف الريزة، امللحق الع�سكري 

ال�سوي�سري العقيد برونو كاربنتو، 

وجرى عر�س �سبل التعاون الع�سكري 

بني جي�سي البلدين.

... وامللحق الع�صكري ال�صوي�صري

8
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امليدانية امل�سرتكة املتخذة من قبل 

ل�سبط  الداخلي  الأمن  وقوى  اجلي�س 

حمدثي  وملحقة  الأمــنــي  الو�سع 

ال�سغب، مع التاأكيد على اإعادة اأجواء 

وبع�س  العا�سمة  اىل  الطماأنينة 

اإخلل  حوادث  �سهدت  التي  املناطق 

بالأمن.

... واملدير العام

لقوى الأمن الداخلي

ا�ستقبل اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه 

يف الريزة، رئي�س ممثلية مكتب منظمة التحرير 

الفل�سطينية ال�سيد عبا�س زكي، وتداول العلقات 

اللبنانية - الفل�سطينية، ومو�سوع اإعادة اإعمار خميم 

نهر البارد، وقد اأكد ال�سيد زكي على التعاون الدائم مع 

اجلي�س، واأ�ساد بدوره ال�سامن لأمن اجلميع.

... ورئي�ش مكتب منظمة التحرير الفل�صطينية

ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة اللواء الركن �سوقي امل�سري، يف مكتبه يف 

الريزة، وفداً من جمل�س العمل اللبناين يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

برئا�سة املحامي جوزف نهرا، ومدير عام بنك ال�سارقة - رئي�س حملة �سفا 

لدعم الطبابة الع�سكرية ال�سيد ڤاروج نركيزيان، حيث قّدما له التهاين 

بانتخاب العماد �سليمان رئي�ساً للجمهورية اللبنانية، واأعربا عن م�ساندتهما 

اجلي�س وتقديرهما لدوره الوطني اجلامع.

... ووفداً من جمل�ش العمل اللبناين يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة 

يف  امل�سري،  الركن  اللواء  ا�ستقبل 

مكتبه يف الريزة، املدير العام لقوى 

ريفي.  اأ�سرف  اللواء  الداخلي  الأمن 

وتناول البحث �سبل تفعيل الإجراءات 



ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف مكتبه يف الريزة، 

وفداً من جمعية دعم اأهايل �سهداء اجلي�س اللبناين، �سّم 

رئي�سة اجلمعية ال�سيدة مارلني اأبي اللمع، وال�سيدتني 

جميلة اخلطيب ولينا �ساهني.

... ووفداً من جمعية دعم اأهايل ال�صهداء

ا�ستقبل اللواء الركن امل�سري، يف 

مكتبه يف الريزة، وفداً من م�سايخ 

وخماتري بلدتي قنيا واملون�سة 

ق�ساء عكار، قّدموا التهنئة بانتخاب 

العماد �سليمان رئي�ساً للجمهورية 

اللبنانية.

... ووفداً من

م�صايخ عكار

وخماتريها

ا�ستقبل قائد اجلي�س بالنيابة، يف 

مكتبه يف الريزة، ال�سيد رهيف 

كريدي وعائلته، الذين قّدموا له 

ال�سكر على تعزيته العائلة.

... وال�صيد رهيف

كريدي وعائلته

رئي�س بلدية الفرزل ال�سيد ابراهيم 

ن�سراهلل، ونائب رئي�س احتاد بلديات 

بلدية  رئي�س  الأو�ـــســـط،  الــبــقــاع 

م�سعلين  فيليب  ال�سيد  املريجات 

قّدموا  املنطقة،  خماتري  من  وعدد 

له التهاين بانتخاب العماد �سليمان 

دعمهم  موؤكدين  للجمهورية  رئي�ساً 

للموؤ�س�سة الع�سكرية.

... ووفداً من احتاد 

بلديات ق�صاء زحلة 

والبقاع الأو�صط وخماتري

يف  بالنيابة،  اجلي�س  قائد  ا�ستقبل 

مكتبه يف الريزة، وفداً �سّم كلً من: 

زحلة  ق�ساء  بلديات  احتــاد  رئي�س 
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متوز

ن�ساطات رئي�ش االأركان بالنيابة

2
0
0

8

�سوقي  الركن  اللواء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  عقد 

القيادة  اأركان  ح�سره  الريزة،  يف  اإجتماعاً  امل�سري 

حيث  الكبى،  الوحدات  وقادة  �سباطها  وكبار 

و�سعهم ب�سورة امل�ستجدات الراهنة واأعطاهم التوجيهات اللزمة.

من  الرغم  على  اأدائهم  وح�سن  املرحلة،  لدقة  ووعيهم  الع�سكريني  »بت�سحيات  امل�سري  الركن  اللواء  ونّوه 

الداخلي يزيد من قدرة اجلي�س على تنفيذ  الوفاق  اإىل »اأن  العديد والو�سائل«. ولفت  الوا�سح يف  النق�س 

اأنه كان على  اإ�ستخدام اجلي�س للمدفع يف النزاع خلل الأحداث الأخرية، ل يعني  باأن »عدم  مهامه«، مذكراً 

احلياد، بل هو واظب على القيام بواجباته، بحيث مل ياأل جهداً لواأد الفتنة املتنقلة، وحماية �سيغة العي�س امل�سرتك، ومنع 

تدهور الأمور نحو الأ�سواأ«.

وتطرق اللواء الركن امل�سري اإىل دور الإعلم الإيجابي يف توحيد ال�سفوف وتهدئة النفو�س واحلد من اإحتقان ال�سارع، ونا�سده 

التحلي بامل�سوؤولية الوطنية والرقابة الذاتية يف هذه املرحلة الدقيقة التي متر بها البلد، حمذراً من التفريط بالإجنازات 

الوطنية التي حققها اجلي�س بقيادة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان، الذي متكن بف�سل حكمته واإدارته و�سلبة 

مواقفه من الإرتقاء باجلي�س، وجعله موؤ�س�سة وطنية جامعة حتتذى.

واأ�سار اأي�ساً اإىل اأهمية عدم التهاون يف تنفيذ التعليمات وال�سماح للم�سطادين يف املاء العكر با�ستغلل تفهم اجلي�س لدقة 

العليا و�سلمة  الوطن  بالأمن مبا يهدد م�سلحة  الإخلل  التمادي يف  واإقدامهم على  واأخذه على غري حممله،  الداخلي  الو�سع 

املواطنني.

ودعا قائد اجلي�س بالنيابة الع�سكريني اإىل مزيد من اليقظة واحلذر، »ول �سيما اأن لبنان ل يزال يف دائرة ال�ستهداف على 

الرغم من النجاح الذي حققه اجلي�س يف مواجهة الإرهاب يف نهر البارد، موؤكداً اجلهوزية الدائمة للدفاع عن الوطن وتنفيذ 

القرار 1701، ومواكبة العهد اجلديد برت�سيخ م�سرية ال�سلم الأهلي«.

وختم الل�اء الركن امل�سري، م�سدداً على »مت�سك الع�سكريني بالإن�سباط واملناقبية الع�سكرية، وحت�سني امل�ؤ�س�سة باإبعادها 

عن تداعيات اخللفات ال�سيا�سية، وكل ما من �ساأنه اأن يعيق دورها ال�سامن لوحدة الوطن واأمنه واإ�ستقراره«.

يف اإجتماع ح�سره كبار ال�سباط

قائد اجلي�س بالنيابة

الوفاق الداخلي يعزز قدرات اجلي�ش
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اجلي�س  قـــائـــد  ــد  ــّق ــف ت

بالنيابة اللواء الركن �سوقي 

لواء  انت�سار  امل�سري، بقعة 

حميط  يف  الثالث  امل�ساة 

وزار  ــوة،  احلــل عــني  خميم 

م�ست�سفى حمود يف �سيدا 

�سحة  اىل  اطــمــاأن  حــيــث 

�سابط اأ�سيب خلل مواجهة 

على  اعتدوا  م�سلحني  مع 

وقد  اجلي�س.  من  عنا�سر 

اأثنى قائد اجلي�س بالنيابة 

الع�سكريني  اأداء  عــلــى 

وجهوزيتهم بعد اأن متكنوا 

م���ن اإح����ب����اط حم��اول��ت��ي 

اعــتــداء عــلــى مــراكــزهــم، 

اىل طماأنة  اأدى  الذي  الأمر 

املواطنني وتر�سيخ ثقتهم 

الع�سكرية.  باملوؤ�س�سة 

هذه  مثل  اأن  اىل  ــار  واأ�ــس

بالأمن،  املخّلة  ــال  الأعــم

املخططات  مــن  جــزء  هــي 

الإرهابية التي ت�ستهدف الوطن، والتي جتعلنا اأكرث اإ�سراراً على 

على  حفاظاً  الت�سحيات  لتقدمي  ا�ستعداداً  واأكــرث  لها  الت�سدي 

يف  الفل�سطينية  املخيمات  اأن  واأكد  وال�ستقرار.  الأمن  م�سرية 

اآمناً للإرهابيني، لفتاً اىل اأهمية التعاون  لبنان لن تكون ملذاً 

اأمن  واأن  خ�سو�ساً  ال�سعيد،  هذا  على  الفل�سطينيني  الأخوة  مع 

ال�سعبني اللبناين والفل�سطيني هو م�سوؤولية اجلميع، يف ظل 

اأجواء التفاهم والوفاق التي تتطور يوماً بعد يوم بني الفرقاء 

اللبنانيني مع انطلقة العهد اجلديد.

يف  اللوج�ستي  اللواء  قيادة  امل�سري  الركن  اللواء  زار  كما 

ال�سباط  اىل  واجتمع  العمل،  �سري  على  اطلع  حيث  كفر�سيما، 

وحدات  بداأت  التي  الأمنية  التدابري  لهم  و�سرح  والع�سكريني، 

قوى  مع  بالتعاون  واملناطق،  العا�سمة  يف  باتخاذها  اجلي�س 

يف  تتهاون  لن  اجلي�س  قوى  اأن  على  م�سدداً  الداخلي.  الأمــن 

من  هو  القوة  اىل  اللجوء  واأن  ال�سغب،  مثريي  مع  التعامل 

اخليارات الأ�سا�سية يف حدود القوانني والأنظمة املرعية، وختم 

موؤكداً اأن الهتمام بالو�سع الداخلي لن يثني اجلي�س عن البقاء 

عيناً �ساهرة على احلدود اجلنوبية ملواجهة اأي اعتداء اإ�سرائيلي 

اأو اأي جتاوز لل�سيادة الوطنية.

اللواء الركن امل�سري 

يف جولة تفقدية

اجلي�ش

لن يتهاون مع 

مثريي ال�صغب
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قدا�س يف حري�سا 

لراحة اأنف�س

�سهداء البارد

الرقيم البطريركي:

قيـادة اجليــ�ش:

بالنيابة  اجلي�ش  قائد  برعاية 

امل�صري  �صوقي  ال��رك��ن  ال��ل��واء 

حاكمة،  بيار  الركن  بالعميد  ممثالً 

اجلي�ش  �صهداء  ذوي  من  وبدعوة 

الأحمر  ال�صليب  و�صهيدي  ـــ171  ال

معركة  يف  �صقطوا  الذين  اللبناين 

مرور  وملنا�صبة  البارد،  نهر  خميم 

قدا�ش  اأقيم  ا�صت�صهادهم  على  �صنة 

بازيليك  يف  اأنف�صهم  لراحة  وجناز 

�صيدة لبنان يف حري�صا، تراأ�صه النائب 

�صمري  املطران  املاروين  البطريركي 

البطريرك مار ن�صراهلل  مظلوم ممثالً 

بطر�ش �صفري وعاونه الأب يونان عبيد 

مزار  الديرية يف  اجلماعة  رئي�ش  نائب 

ان��دراو���ش،  اإيلي  والأب  لبنان  �صيدة 

الأ�صتاذ  بقيادة  امل��زار  جوقة  وتوّلت 

ورّنت  القدا�ش،  خدمة  مراد  جوزف 

ال�صيدة لور عب�ش الأداء املنفرد، وُنقل 

الحتفال مبا�صرة على �صا�صتي تيلي 

لوميار ونور�صات.

�صامل  العميد  النائب  القدا�ش  ح�صر 

عون،  مي�صال  العماد  ممثالً  موزايا 

الدكتور  اأنطوان زهرا ممثالً  والنائب 

�صمري جعجع، والعميد روبري جبور 

الأمن  لقوى  العام  املدير  ممثالً 

الداخلي اللواء اأ�صرف ريفي، ورئي�ش 

بلدية جونية جوان حبي�ش، وح�صد 

كبري من �صباط ورتباء واأفراد قطع 

ووحدات اجلي�ش اىل ذوي ال�صهداء 

وجمع غفري من املواطنني.
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اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

ذكراهم خالدة

2
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ل ميوت وطن يفديه اأبناوؤه بدمائهم

مع �صهادتهم �صطع فجر احلق

الرقيم البطريركي

الأب  األقى  املقد�س  الإجنيل  بعد 

يونان عبيد الرقيم البطريركي وهنا 

ن�سه:

اأبناءنا  ت�صمل  الر�صولية  الربكة 

واإخواننا الأعزاء

وذوي  اللبناين،  اجلي�ش  قيادة 

ال�سهداء املحرتمني

بالذبيحة  الحتفال  ي�سري  اأن  اأردمت 

املرميية  الكني�سة  هــذه  يف  اللهية 

ا�ستمطاراً  لــبــنــان،  �سيدة  ظــل  ويف 

اجلي�س  �سهداء  نفو�س  اهلل على  ملراحم 

وجن�د،  ورت��ب��اء  �سباط  من  اللبناين، 

البارد  نهر  معارك  يف  �سقطوا  الذين 

عمل  وهذا  �سنة.  منذ  لبنان،  �سمال  من 

وبالت�سحية  اهلل،  برحمة  اإميان  على  يدل 

حر�ساً  فقدمت،  من  قّدمها  التي  الكبرية 

منهم على كرامة الوطن ومقوماته. وهذه 

يقّدمها  اأن  الإن�سان  باإمكان  ت�سحية  اأكب 

لوطنه، على ما يقول ال�سيد امل�سيح يف 

اإجنيله املقد�س: »هل من حب اأعظم من 

اأن يبذل الإن�سان نف�سه عن احبائه«؟)يو 

 .)13/15

بدمائهم  اأبــنــاوؤه  يفديه  وطناً  واإن 

اأن تكون  ناأمل  واإّنا  لهو وطن ل ميوت. 

بذلها  التي  الــكــبى  الت�سحية  هــذه 

�سبيل  يف  �سهيداً  وال�سبعون  املائة 

بني  الأخوة  اأوا�سر  ل�سّد  �سبيلً  وطنهم 

طوائفهم  اختلف  على  اللبنانيني، 

والإجتماعية.  الدينية  وانتماءاتهم 

تنمو  ل  الوطن  �سجرة  اأن  ومعلوم 

ما  على  ظلها  وتب�سط  وتب�سق 

الوطن  اأبناء  �سقاها  اإذا  اإل  حولها 

بالنجيع من دمائهم، وهذا ما فعله 
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ال�سهداء الذين نذكرهم اليوم اأمام مذبح الرب. 

الوافرة  برحمته  اهلل  ليقبل  معكم  ن�سلي  واإّنــا 

ال�سهداء  قــّدمــهــا  الــتــي  احلــّيــة  الــقــرابــني  ــذه  ه

عن  فــداء  الغالية،  ــم  ــه اأرواح وهــي  ال�سجعان، 

بل�سم  ي�سكب  اأن  اهلل  ن�ساأل  واإّنــا  لبنان.  وطنهم 

يف  ا�ست�سهادهم  تركه  ما  على  الإلهية  تعزيته 

تكون  اأن  اآملني  بليغة،  جراح  من  ذويهم  نفو�س 

توحيد  اىل  ال�سبيل  بنفو�سهم  الغالية  ت�سحيتهم 

القلوب وجمعها حول لبنان وقيمه وتاريخه 

واأجدادنا  اآباوؤنا  اأراده  الذي  وهو  وم�ستقبله، 

واحة حرية وكرامة لهم ولأبنائهم واأحفادهم 

عي�س  اأر�سه  على  ليعي�سوا  بعدهم،  من 

الطماأنينة والكرامة. 

لذكراهم،  ــاً  ــرام واإك الأمـــل،  هــذا  وعلى 

واإعراباً لكم عن تعازينا احلارة نوفد اليكم 

�سمري  املــطــران  ونائبنا  اأخينا  �سيادة 

حفلة  لرياأ�س  الحرتام،  ال�سامي  مظلوم 

اليكم  ولينقل  نفو�سهم،  لراحة  ال�سلة 

اىل  وبخا�سة  القلبية،  تعازينا  جميعاً 

فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال 

�سليمان، الذي كان يومذاك قائداً للجي�س و�سقط 

ال�سهداء على عهده دفاعاً عن الوطن. 

رحم اهلل ال�سهداء الأبرار وا�سع الرحمة، و�سملكم 

جميعاً بر�ساه وبركاته.

الكردينال ن�صراهلل بطر�ش �صفري

بطريرك اأنطاكية

و�سائر امل�سرق

كلمة قيادة اجلي�ش

اجلنائزي  القدا�س  مرا�سم  من  النتهاء  وبعد 

األقى العميد الركن بيار حاكمة كلمة قائد اجلي�س 

باملحبة  يخفق  واحــد  »بقلب  ــال:  ق بالنيابة، 

والإميان ويفي�س مب�ساعر وطنية جيا�سة، تتخطى 

اليوم من كل  اأتيتم  اأو مناطقي  انتماء فئوي  اأي 

الأبرار  �سهدائنا  اأرواح  على  لل�سلة  الوطن  اأرجاء 

فتكت�سب  البارد،  نهر  اأحداث  يف  �سقطوا  الذين 
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نحن، نحن اأولد ال�سهداء

نحن اأبناء البطولة

نحن �سمانة للوحدة

�سمانة وحدة لبنان

يا اأبــي... يا اأبــي... ل تبِك اأبــداً يا 

اأبي

نحن ل نبكي يا اأبي

دموعنا ل تنهمر

واإن ل بد من بكاء

فنحن نبكي مع الوطن

يا اأبــي... يا اأبــي... ل تبِك اأبــداً يا 

اأبي

اأنت رويَت اأر�سنا

اأنت رفعَت عّزنا

حّي اأنت يف قلبنا

ل تن�َس وطني يا اأبي

يا اأبــي... يا اأبــي... ل تبِك اأبــداً يا 

اأبي

ن�ساأل حيناً دموعنا

مَل ا�ست�سهدت يا اأبي

ليحيا لبنان جتيبنا

فافرح فافرح يا ولدي

يا اأبــي... يا اأبــي... اإفــرح اإفــرح يا 

اأبي

ن�صيد

اأولد 

ال�سهداء

ار كلمات واأحلان: اأنطوان ن�سّ

ار توزيع: اأنطوان ن�سّ

طوين ديب

�سيتو بغدا�ساريان

اإعداد املو�صيقى: �سيتو بغدا�ساريان

الكور�ش: �سيدة لورد - غدير

ت�صجيل: �ستديو جامعة �سيدة اللويزة - ذوق م�سبح

هند�صة ال�صوت: ماريو ناكوزي

ار اإدارة واإ�صراف فني: نادين ن�سّ

وبتعانق  بح�سوركم،  املعاين  �سمو  املنا�سبة 

البحر  بــني  املعلق  املــكــان  هــذا  قد�سية 

وح�سارة  وطــن  تاريخ  على  ال�ساهد  وال�سماء، 

�سعب، مع قد�سية ال�سهادة التي ا�ستحقها رجالنا 

اأروع  ال�سخية  بدمائهم  �سّطروا  اأن  بعد  الأبطال، 

الكيان  �سلمة  عن  ذوداً  البطولة،  ملحم 

القيم  عن  دفاعاً  اجلي�س  لكرامة  وانت�ساراً 

الوطنية والن�سانية«. 

نهر  معركة  على  عــام  نحو  مــرور  بعد 

مواجهة  يف  اجلي�س  خا�سها  التي  البارد 

نخبة  واعتزاز  فخر  بكل  ن�ستذكر  الرهاب 

ترتفع  اأن  هالهم  الــرجــال،  الرجال  من 

ـــس اأجــدادهــم واآبــائــهــم رايــة  ــوق اأر� ف

العقول  تتمادى  واأن  ــود،  ــس الأ� احلقد 

النيل  يف  املجرمة  ــادي  والأي املظلمة 

بتاريخه  والعبث  الوطن  ا�ستقرار  من 

�ساحة  اىل  فم�سوا  وم�سريه،  وهويته 

ال�سرف والواجب، يواجهون كيد الأعداء 

بَق�سـَم اأكبـر من احلياة، واإرادة ل تهون 

ميدان  بهم  �ساق  وحــني  تهان،  ول 

�سهداء  ارتفعوا  والعطاء،  الت�سحية 
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�سطع  �سهادتهم  ومع  كرماء  اأعــزاء 

ال�سيادة  باأريج  نا�سحاً  احلــق  فجر 

مزهواً  الوطن  جبني  وعــل  واحلــريــة، 

باأكاليل الغار والعنفوان. 

وال�سهداء  ال�سهادة  ح�سرة  ويف 

والتقدير  الكب  ملوؤها  بعيون  نتطلع 

ـــان يــقــف خــلــف هـــوؤلء  جتـــاه مــن ك

اأزرهم  ي�سد  بالقوة،  ميّدهم  الكبار، 

اأيامهم  يحيط  ال�سعاب،  اأوقـــات  يف 

يف  ويبث  والراحة،  الطماأنينة  باأجواء 

نفو�سهم روح النتماء الوطني اخلال�س، 

يا  ال�سهداء  اأهل  الأهل،  اأيها  اأنتم  اأعني 

للبنان  فداء  اأكبادكم  فلذات  قّدمتم  من 

را�سني قانعني، وحّولتم باإميانكم الرا�سخ 

اأعــرا�ــس  واجلــــروح  الآلم  على  �سبكم 

ال�سهادة اىل اأعرا�س وفاء وانت�سار، فكنتم 

ن�ستقي  والذي  لل�سهداء  الآخر  الوجه  بحق 

والخل�س،  والت�سحية  النبل  معاين  منه 

معنى،  من  للكلمة  ما  بكل  دين  جم�سّ

بجذورها  الإخ�سرار  الدائمة  الوطن  �سجرة 

ال�ساخمة  واأغ�سانها  الأعماق  ال�ساربة يف 

نحو ال�سماء. 

وال�سبعني  والواحد  املئة  �سهداءنا  اإن 

الذين نحتفي بذكراهم اليوم قد ر�سموا 

وماآثرهم  اجلــ�ــســام  بت�سحياتهم  لنا 

امل�سرقة الطريق نحو اخلل�س املن�سود، 

امتزجت  التي  الزكية  وقّدموا بدمائهم 

حياة  �سهادة  القتال،  �ساحة  يف  معاً 

ومناعة  قوة  اأكرث  بات  الذي  للجي�س 

والتحديات  الأخـــطـــار  مــواجــهــة  يف 

خت  تر�سّ الذي  لل�سعب  هدي  ومنارة 

ــنــت اإرادتــــه  ــه وحتــ�ــسّ ــائ ــن وحـــدة اأب

ثقته  وتــعــّززت  اجلامعة،  الوطنية 

مب�ستقبل الوطن ور�سالته التاريخية 

التي جعلت منه قبلة �سعوب العامل 

قاطبة. 

الركن �سوقي  اللواء  باإ�سم قائد اجلي�س بالنيابة 

امل�سري، اأحيي عائلت ال�سهداء فرداً فرداً واأتوجه 

والأباء  املطارنة  ال�سادة  اىل  وتقدير  �سكر  بتحية 

كما  القدا�س  لهذا  الطيبة  رعايتهم  على  الأجلء 

يف  و�ــســارك  ااإقامته  يف  اأ�سهم  من  كل  اأ�سكر 

ح�سوره. األف حتية اإكبار واإجلل اىل اأروح �سهدائنا 

لدمائهم  الوفاء  لهم  وعهدنا  عليائها  يف  الأبرار 

ت�سحياتهم  م�سرية  واإكمال  وقيمهم،  ومبادئهم 

الأمــن  �ساطىء  اىل  الــوطــن  ب�سفينة  للو�سول 

واخللود،  املجد  ل�سهدائنا  وال�سلم.  وال�ستقرار 

ال�سب  وجميل  البقاء،  طول  واأحبائهم  ولذويهم 

اىل  احلا�سرون  ا�ستمع  اخلتام،  ويف  وال�سلوان. 

»اأولد  بعنوان  الأول  باملنا�سبة  خا�سني  ن�سيدين 

ال�سهداء«، وهو مببادرة من »جمعية فرح العطاء« 

وهو  واملحبة«،  والرجاء  »الإميان  بعنوان  والثاين 

خا�س بالرائد املغوار ال�سهيد مي�سال مفلح كانت 

قد اأعّدته عائلته.

الزينة... وكاأنها يوم عر�صهم

ــة  ــي ــن والأم الــلــوجــ�ــســتــيــة  الــتــحــ�ــســريات  اىل 
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ازدانت  التي  الزينة  لفتاً  كان  والبوتوكولية، 

لبنان  �سيدة  بازيليك  اىل  املوؤدية  الطرقات  بها 

الريا�سي  �سهاب  فوؤاد  جمّمع  من  بدءاً  حري�سا   -

يف جونيه.

اإذ  جــداً  موؤثراً  اجلو  فكان  البازيليك  داخــل  اأمــا 

جمعت  عملقة  لــوحــة  املــذبــح  ــوق  ف ارتــفــعــت 

ال�سه�داء ال�سباط والرتب�اء والأف�راد ال�171، حملت 

واأ�سـرفت  يغيـب«  ل  ال�سهادة  »فـجر  �سعـار 

ترمقهم  الــعــذراء  ال�سيدة  متثال  على 

بحنانها وعطفها. وقد انت�سبت �سورهم 

املمر  جــانــبــي  عــلــى  ال�سخ�سية 

ورد  باقات  للبازيليك  الرئي�س 

يف يوم عر�س ال�سهادة.

واحتلت �سلة ورد بي�ساء تت�سّوع 

عــطــر حمــبــة وتــقــديــر واحـــرتام 

البارد  نهر  �سهداء  لت�سحيات 

اجلمهورية  رئي�س  فخامة  مــن 

غاب  الذي  �سليمان  مي�سال  العماد 

املنا�سبة، فهوؤلء  باجل�سد عن  واإمنا 

عزيزون على قلبه وهو خرُي َمن قاد 

الع�سكرية.  املوؤ�س�سة 

ت�سوير: نايف دروي�ش

الرقيب بالل �صالح



عميد ال�صهداء

هذا  تنظيم  يــوم  �ــســادف 

اأ�سهر  �ستة  مرور  ذكرى   ،2008/6/8 القدا�س، 

ويف  احلاج.  فرن�سوا  الركن  اللواء  ا�ست�سهاد  على 

الذكرى  بهذه  قدا�ساً  تقيم  العائلة  كانت  حني 

اإيلي  اإبنه  ال�سهيد، �سارك  اللواء  يف رمي�س بلدة 

احلاج، عائلت ال�سهداء ال�سلة يف حري�سا.

»اأردت اأن اأ�سارك اإخوتي يف ال�سلة لراحة اأنف�س 

ال�سهداء  عائلت  لكل  اأتوّجه  وللمنا�سبة  �سهدائنا. 

واأقول لهم، �سهداوؤنا ملئكة ويجب اأن ن�سلي لهم. 

ف�سلتنا بداأت تتحقق وتوؤتي ثمارها بعد اتفاق 

رئا�سة  �سدة  اىل  اجلي�س  قائد  بو�سول  الدوحة، 

اجلمهورية. فلطاملا طمحنا اىل هذا الهدف وهذا 

اليه...  يطمحون  حتديداً  ووالدي  ال�سهداء  كان  ما 

والآن حتقق حلمهم«.

ولكن  و�سعباً،  جداً  قا�سياً  كان  والــده  ا�ست�سهاد 

الذي يقّربنا  الإميان  التجربة،  »اأجمل ما يف هذه 

من الرب، رجاوؤنا الوحيد، يف حلظات ال�سعف«. 

ال�سهداء،  عميد  والده  كون  عن  �سوؤال  على  ورداً 

اأجاب: »الكل عند اهلل مت�ساوون ولكن عزاءنا هو اأن 

وكان  الع�سكرية  للموؤ�س�سة  فخر  كان م�سدر  والدي 

و�سيبقى  والعائلة  للجي�س  �ساحلاً  ومثالً  قــدوة 

نكمله  �سوف  ونحن  الطريق  هذا  ر�سم  هو  كذلك. 

لنحقق كل ما تاق اليه قبل ا�ست�سهاده«.

الرجل طفل يبكي

الوقت  يف  وعظمته  الإ�ست�سهاد  فاجعة  اأمــام 

طفلً  الرجل  فيعود  املعايري  كل  ت�سقط  عينه، 

يبكي على اأخيه، يفتقده يف كل دقيقة ويف كل 

عمل ومكان.

هذا هو حال لبيب �سقيق الرائد املغوار ال�سهيد 

للرجال.  وقــدوة  بطلً  »كــان  الــذي  مفلح  مي�سال 

ا�ست�سهد من اأجل الوطن وهذا فخر لعائلته واأولده 

وزوجته«.

مل  املنزل،  عن  مي�سال  غياب  من  الرغم  وعلى 

الرتدد  عن  يوماً  ال�سلح  ورفــاق  اأ�سدقاوؤه  يتواَن 

اأخاً  خ�سرنا  »لقد  وم�ساندتها:  عائلته  زيــارة  يف 

ولكن ربحنا باملقابل مئة اأخ. نطلب 

يحميهم  اأن  اهلل  مــن 

ا  فظو ليحا

ال�سهداء كي ل يذهب  على ذكرى دماء 

اليوم  اجتمعنا  الذين لولهم ملا  دمهم هدراً، هم 

 - مي�سال  قلب  على  الأحب  املكان   - حري�سا  يف 

ونقوى  امل�سيح  مع  القيامة  رجــاء  على  ن�سلي 

بالت�سامح«.

 

رئي�صنا عزاوؤنا

وليد  ال�سهيد  الرائد  عّم  ال�سعار  كامل  ال�سيد 

ال�سهداء  عائلت  فخر  عن  عــّب  ال�سعار،  يا�سني 

باأبنائها ال�سهداء فداًء للوطن واملوؤ�س�سة الع�سكرية 

يف مواجهة التطرف والإرهاب.

وقد دعا اىل الإتعاظ والتطلع من خلل املا�سي 

واحلا�سر اىل امل�ستقبل، لتجنيب بلدنا ال�سر. واأكد 

الرئي�س  فخامة  القائد  العماد  حول  »الإجماع  اأن 

نحن  الينا  بالن�سبة  فيه  �سليمان  مي�سال  العماد 

عائلت واأهايل ال�سهداء الع�سكريني تعوي�س وهو 

للعبور  الأمــان  �سّمام  لأنــه  واعتزاز،  فخر  مبعث 

اإل  يتم  ل  وهــذا  الإ�ستقرار  مرحلة  اىل  بالوطن 

بالإرادة ال�سيا�سية اجلامعة«.

ولفت ختاماً اىل اأن اأهايل ال�سهداء هم اأول من 

يقف اىل جانب العماد �سليمان وخلفه دائماً يف 

يبقوا  اأن  يــودون  اي�ساً  »وهــم  الإنــقــاذ...  م�سرية 

يف  كانوا  كما  الرئي�س  فخامة  قلب  يف  حا�سرين 

قلب ح�سرة العماد القائد«.

عط�صان لولدي...

طوين  ال�سهيد  الرائد  والد  �سمعان  خليل  ال�سيد 

عن  عــّب  اخلــافــت،  املخنوق  وب�سوته  �سمعان، 

الإن�سان  ي�ستاق  »كما  ابــنــه:  لغياب  ا�ستياقه 

لقد  لطوين.  ن�ستاق  نحن  هكذا  للماء،  العط�سان 

كان راأ�س بيتي وقلبي... واأملي على غيابه يزيد 

يومياً. ولكن العزاء الوحيد الذي اكت�سبناه من هذا 

اجلحيم الذي جرى يف نهر البارد هو تبّني رئي�س 

اجلمهورية م�ساألة حتقيق العدالة لهوؤلء ال�سهداء 

القدي�سني«.

يهداأ قليلً، وينظر اىل حفيده بعينني دامعتني، 

عمره  حفيدي  »اليوم  ويتابع:  يديه  بني  يحمله 

واأربــعــة  �سنتان 

اأ�ـــســـهـــر، 

ــــوف  و�ــــس

والده،  اهلل، على خطى  باإذن  نربيه 

اأنه لول دماء والده ملا بقي لبنان. ن�سرح  نعلمه 

اأن ال�سهادة مباركة من ربنا. في�سوع امل�سيح  له 

ا�ست�سهد والأنبياء اي�ساً ا�ست�سهدوا«.

ودعا كل اآباء ال�سهداء اأن يفخروا باأولدهم الذين 

قّدموا قرباناً على مذبح الرب وفداًء للوطن. 

من اأجل وطن

النقيب  والــدة  الليطاين  حنان  ال�سيدة  ون�ساأل 

خّف  اإذا  عّما  الليطاين،  مــارون  ال�سهيد  املغوار 

فتقول:  �سنة  مرور  بعد  ابنها  غياب  على  اأملها 

»كل يوم ميّر يزيد الأمل يف قلبي ولن يفارقني 

اأبداً. فل �سيء يعّزي اأماً فقدت فلذة كبدها«. وعن 

مارون ال�سهيد الذي �سقط فداًء للوطن قالت: »اإن 

وجوه مليئة باحلزن والأ�صى تدخل الكني�صة. 

دموع �صامتة حت�صن ال�صور، �صورة اإبٍن اأو اأٍخ 

اأو زوٍج؛ اأحباء ا�صت�صهدوا وبقيت ذكراهم.

جملة »اجلي�ش« التقت بع�ش اأهايل ال�صهداء، 

فتكلموا وعرّبوا عّما يخاجلهم من حزن عميق 

واأمل الفراق.

دم�وع و�ص�ور وكلم��ات... والأح��ب��اء ل ي����غ�يب�ون
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ال�سهيد  امل�سيح  بال�سيد  ت�سبهاً  ا�ست�سهد  ابني 

كنا  وطن  اأجل  من  ا�ست�سهد  الكني�سة.  يف  الأول 

العذراء  من  اأطلب  الإرهابيني.  يد  على  �سنخ�سره 

كما  ال�سب على فقدانه  اأن تعطيني نعمة  مرمي 

هي حتّملت اآلم ابنها وموته«.

جميع  لأهـــايل  ال�سب  حنان  ال�سيدة  ومتــّنــت 

الع�سكريني  نّية  على  لل�سلة  ودعــت  ال�سهداء. 

الذين ما زالوا يواجهون املخاطر كل يوم ليدافعوا 

عن الوطن و�سعبه.

�صمعة البيت

النقيب  والــدة  عرم  اأبو  ن�سيبة  ال�سيدة  ُتظهر 

متابعة  على  عــزمــاً  ــرم،  ع ــو  اأب ح�سام  ال�سهيد 

جميلة  ذكرى  على  للمحافظة  احلياة 

البطل.  ن لبــنــهــا  »كا

جمع ح�سام �سمعة البيت، فاهلل �سبحانه  وتعاىل 

ا�ست�سهاده �سعرت  ال�سفات احل�سنة فيه. عند  كل 

اأنني خ�سرت حياتي، فما الفائدة منها بعد غيابك 

الوطن  اأن  واأدركت  بعدها  هداأت  ولكنني  بني.  يا 

ا�ست�سهد  وح�سام  بال�سهادة،  اإل  يحيا  ول  يدوم  ل 

ليبقى الوطن، ليعي�س لبنان �سامداً يف وجه كل 

امل�ساعب التي تدهمه.

ال�سهداء،  رفــاقــه  كــل  كما  اإبــنــي  �سّحى  لقد 

ولكن  وتعبهم...  واأحلمهم  وحياتهم  ب�سبابهم 

اأجل لبنان. وهذا ما يعّزينا،  كل ذلك يرخ�س من 

اجلي�س  هذا  وقائد  الإرهاب،  على  انت�سر  فاجلي�س 

الأبّي و�سل اىل �سدة الرئا�سة«.

عائلت  اىل  ر�سالة  ن�سيبة  ال�سيدة  ووّجــهــت 

الأبطال  اأن ُيحكى عن هوؤلء  ال�سهداء طلبت فيها 

خالدة.  ذكــراهــم  فتبقى  القادمة  الأجــيــال  لكل 

الذين  الع�سكريني  دعــم  �سرورة  على  و�ــســّددت 

يحمون الوطن يف ظل الظروف ال�سعبة.

   

»اهلل بي�صرّب...«

جورج  ال�سهيد  املغوار  الأول  املــلزم  والد  يرى 

فهد اأن الوطن ي�ستحق اأن يقّدم من اأجله الغايل 

تذهب  األ  املقابل  يف  يتمنى  ولكن  والنفي�س. 

الوفاق  ي�سود  اأن  ومتنى  هــدراً،  ال�سهداء  دمــاء 

ويتوّحد اللبنانيون حول جي�سهم.

وكرّب عائلة، و�سند لهذه العائلة يقول »اأحاول، 

على  دائماً  يخاجلني  الذي  الأمل  من  الرغم  على 

لعائلتي.  املعنوي  الدعم  اأكــون  اأن  اإبني،  غياب 

يوم  كل  واأن  خ�سو�ساً  جــداً  �سعبة  املهمة  وهــذه 

اهلل  ولكن  واحلرقة.  الدموع  تزيد  ا�ست�سهاده  بعد 

على  ال�سب  الآباء  كل  ويعطي  يعطيني  الذي  هو 

فقداننا اأغلى اأبنائنا«.

  

»ا�صتقتّلك«!

الرقيب  زوجــة  عـــازار،  حــداد  جو�سلني  ال�سيدة 

عيناها  تغرورق  عــازار،  اليا�س  ال�سهيد  املغوار 

ال�سعور  ميكن  اليها  النظر  ومبــجــّرد  بالدموع. 

بعد  احلياة  »عّلمتني  ميــلأهــا.  ــذي  ال بالغ�سب 

َفَطَر  رحيله عني  اأقوى.  اأكون  اأن  زوجي  ا�ست�سهاد 

عن  اأبداً  اأ�سكت  ولن  اأكرث،  تقّويت  ولكنني  قلبي 

اىل  تهدف  حركة  كل  يف  و�ساأ�ساهم  احلق  اإحقاق 

تخليد ذكرى �سهدائنا الأبرار«.

اهلل:  من  وتطلب  تتنّهد  ال�سعداء،  تتنف�س 

املجرمني  لــهــوؤلء  »اأ�سلي 

فعلوا«.  ــاذا  م يــدركــوا  لكي 

زوجها  اىل  ختاماً  ه  وتتوّجّ

بغ�سة وتقول له »ا�ستقتلك 

كتري، دّمك كتري غايل!!«.

�سقيق  جوزف  ال�سيد  اأّمــا 

ال�سهيد  املــغــوار  الــرقــيــب 

اىل  في�سري  عـــازار  اليا�س 

دائماً  يقول  ــان  ك اأخـــاه  اأن 

بدمه  يــفــتــدي  »الــ�ــســهــيــد 

على  نخ�سره  ل  كي  الوطن 

اأيدي الإرهابيني. واأنا ُولدُت لأكون �سهيداً!«.

يخنقه  �سقيقه  مع  اليا�س  ذكــرى  تبقى  هكذا 

راأيت  فكلما  ميت،  مل  »اأخي  فيـوؤكد:  الإ�ستيـاق 

يرتدي  بينهم  اأتخّيله  الع�سكريني  من  جمموعة 

كثرياً،  اليه  ا�ستـقت  لبنـان.  عن  ويدافـع  البّزة 

دائماً  به  اأ�سعر  باجل�سد  غيابه  من  الرغم  وعلى 

معي«.

اأنهم  هو  عازار  اليا�س  لعائلة  الوحيدة  والتعزية 

معهم  بل  ال�سليب  هذا  حمل  يف  وحدهم  لي�سوا 

مئات العائلت التي خ�سرت خرية ال�سباب و�سرخ 

»كفى! كفانا خ�سارة لل�سباب، حرام!«.

الذكرى  يف  احلــزيــنــة  ــــواء  الأج هام�س  وعــلــى 

اأرادت  البارد،  الأوىل ل�سهداء معركة نهر  ال�سنوية 

اأن  الأم«  »حركة  رئي�سة  ال�ساتر  عبد  اأمال  ال�سيدة 

تعيد تاأكيد دعم احلركة لكل عائلت ال�سهداء. ففي 

21 اآذار، ي�م عيد الأم، كان لها ن�ساط كبري لأمهات 

وزوجات ال�سهداء:

»اإن الأهم بالن�سبة الينا هو كرامة الإن�سان التي ل 

تبقى اإل بكرامة الوطن املتعلقة باجلي�س العظيم 

الذي يحميه بدماء جنوده. واأتوّجه يف هذا الإطار 

مدينون  اأننا  اىل  لألفت  اللبناين  ال�سعب  اىل 

لهذه املوؤ�س�سة ال�سريفة. من هنا اأخذنا عهداً على 

منا�سبة  كل  يف  ال�سهداء  ذكرى  نحيي  اأن  اأنف�سنا 

�سنوية من خلل دعمنا لعائلتهم«.

»روح  ال�ساتر  عبد  اأمــال  ال�سيدة  تقـّدر  ــاأٍم،  وك

والقرار  ال�سهداء،  ــدات  وال لدى  والإقـــــدام  ال�سـب 

خطى  على  القادمة  الأجــيــال  �سريبنَي  باأنهنَّ 

الأبطال«.

هذه  لتخطي  قربكم  »�سنبقى  قالت:  وختاماً 

على  للمحافظة  نعمل  و�سنبقى  ال�سعبة  املرحلة 

التفاف ال�سعب حول جي�سنا الأبّي«.

دم�وع و�ص�ور وكلم��ات... والأح��ب��اء ل ي����غ�يب�ون

امال عبد ال�ساتركامل ال�سعارايلي احلاج
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الأخت خملوف: �صنبقى اخلادمات ال�صاهرات من اأجل املر�صى واملهم�صني والطالب



متوز

اإعداد:

جان دارك اأبي ياغي

وطن القدا�سة

2
0
0

يعقوب الكبو�صي 8

اأول طوباوي

يعلن من خارج

حا�صرة الفاتيكان

البطريرك �صفري:

ن�صاأل اهلل اأن 

يوثق بني 

اللبنانني روابط 

الإخاء واملحبة

ارتدت �صاحة ال�صهداء يف و�صط بريوت يوم 22 

حزيران حّلة فاتيكانية كاملة مع الحتفال ال�صخم 

الذي اأقيم يف منا�صبة اإعالن طوباوية الأب يعقوب 

احلداد الكبو�صي. واكت�صب احلدث ُبعداً فريداً 

لكونها املرة الأوىل التي ُيعلن فيها طوباوي خارج 

الفاتيكان، ويف وطنه،

الأخت خملوف: �صنبقى اخلادمات ال�صاهرات من اأجل املر�صى واملهم�صني والطالب



ح�صور حا�صد

من  الآلف  ملــئــات  حا�سد  ح�سور  و�ــســط 

و�سوب،  حدب  كل  من  اأتوا  الذين  اللبنانيني 

ر�سمي  ح�سور  يف  التطويب  مرا�سم  اأجريت 

الطوائف  ملختلف  كثيف  وديني  و�سيا�سي 

مي�سال  العماد  اجلمهورية  رئي�س  تقدمه  والقوى 

النواب  جمل�س  ورئــيــ�ــس  وعقيلته،  �سليمان 

فوؤاد  املكلف  ــوزراء  ال جمل�س  ورئي�س  بري  نبيه 

يف  امل�ساركني  تقدم  فيما  وعقيلته،  ال�سنيورة 

الحتفال الديني رئي�س جممع دعاوى القدي�سني 

ممثلً  مارتينيز  �ساراييفا  خو�سيه  الكاردينال 

ورئي�س  التطويب،  اأعلن  ــذي  وال الأعــظــم  احلــب 

املاروين  البطريرك  الكاثوليك  البطاركة  جمل�س 

الكاردينال مار ن�سراهلل بطر�س �سفري.

يف  املذبح  خيمة  �سدر  يف  امللك  ي�سوع  رفع 

يعقوب  الأب  �سورة  اأقدامه  وعند  ال�سهداء،  �ساحة 

احلداد الكبو�سي حاملً م�سبحته و�سليبه »املبي« 

من  ف�سورة  امل�سرح  عند  اأّمــا  ال�سلة.  كرثة  من 

الأوىل  للمرة  وطنه  من  طوباوياً  باإعلنه  احتفل 

يف تاريخ لبنان، ومن طوبه امل�ساكني واملعذبون 

بل�سماً جلراحهم.

متثال ال�سهداء ومن ال�سعلة يف قب�سة �سهدائه 

عامل  من  الوافد  القدا�سة  �سهيد  يحيي  وكاأنه  بدا 

املحبة مبعناها املجرد.

»لبنان  وترنيمة  الكنائ�س  اأجرا�س  وقع  وعلى 

يوم  لبنان  لبنان  الأفـــراح،  ثــوب  اإلب�س  لبنان، 

على  من  الإلهية  الذبيحة  بداأت  لح«،  التطويب 

بول�س  يوحنا  البابا  عليه  احتفل  الــذي  املذبح 

الثاين بالقدا�س يوم زار لبنان، وقد ازدان بلوين 

التي  وبالورود  والأبي�س،  الأ�سفر  البابوي  العلم 

وو�سعت  الب�سان،  من  ال�سليب  راهبات  �سنعتها 

وعلى  مرمي  للعذراء  اأيقونة  املذبح  ي�سار  على 

يعقوب  الأب  اأحبه  طاملا  الــذي  ال�سليب  ميينه 

وكّرمه.

الر�صالة البابوية

�سليم  الكبو�سي  الأب  األقى  الحتفال،  بداية  يف 

رزق اهلل ملخ�ساً عن حياة الأب يعقوب الكبو�سي، 

بعد ذلك، تل الكاردينال مارتينيز الر�سالة البابوية 

لإعلن الأب يعقوب طوباوياً والتي جاء فيها: »نحن 

نزولً عند رغبة اأخينا بول�س دحدح رئي�س اأ�ساقفة 

يف  الر�سويل  والنائب  �سرفا  نوميديا  يف  اأريــه 

بريوت للتني، وعند رغبة كثريين من اخوتنا يف 

الأ�سقفية وعدة موؤمنني، بعد اأن اطلعنا على راأي 

الر�سولية،  وب�سلطتنا  القدي�سني،  دعاوى  جممع 

خادم  و�ساعداً  الآن  من  طوباوياً  يدعى  اأن  مننح 

اهلل يعقوب الغزيري، كاهن ناذر يف رهبنة الأخوة 

راهبات  »جمعية  موؤ�س�س  الكبو�سيني  الأ�ساغر 

ال�سالح  كال�سامري  حياته  ق�سى  الذي  ال�سليب« 

يف م�ساعدة البوؤ�ساء واملر�سى.

احلق  تدابري  ووفــق  الماكن  يف  بذلك  يعمل 

القانوين، ويحتفل بعيده كل �سنة يف 26 حزيران 

ال�سماء، با�سم الآب والأبن والروح  يوم ولدته يف 

القد�س اآمني«.

بعد ذلك اأزيحت ال�ستارة عن �سورة الطوباوي 

الرو�سية  الفنانة  ر�سمتها  التي  اجلــديــدة 

»ر�سامة  بلقب  املعروفة  ت�ساركوفا،  ناتاليا 

ال�سورة  قّدمت  والتي  الر�سمية«،  البابوات 

الفاتيكان  يف  ع�سر  ال�ساد�س  بنديكتو�س  للبابا 

العامة  الرئي�سة  بح�سور  املنا�سبة  لهذه  ليباركها 

جلمعية راهبات ال�سليب الأخت ماري خملوف.

عظة البطريرك �صفري

�سفري  البطريرك  األقى  املقد�س  الإجنيل  بعد 

عظة بعنوان »حينئٍذ ي�سطع الأبرار كال�سم�س يف 

ملكوت اهلل« قال فيها:

طاملا  التي  الأمنية  حقق  اأنه  على  اهلل  »نحمد 

ال�سليب  راهــبــات  »جمعية  اأجلها  مــن  �سّلت 

اللبنانيات«، وكثري من املوؤمنني واملوؤمنات يف 

لبنان و�سواه من البلدان. وهذه الأمنية هي روؤية 

�سورة الأب يعقوب الكبو�سي ترتفع على مذابح 

الكني�سة  اأعلنته  اأن  بعد  الكاثوليكية،  الكني�سة 

املقد�سة طوباوياً«. وقد جاء يف هذا اليوم �ساحب 
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مارتينيز،  �سارايفا  خو�سيه  الكردينال  النيافة 

رئي�س جممع دعاوى القدي�سني ال�سامي الحرتام، 

هذه  على  هلل  �سكراً  الإلهية  بالذبيحة  ليحتفل 

النعمة، ويعلن ر�سمياً با�سم �ساحب القدا�سة البابا 

التقوي  احلدث  هذا  ع�سر،  ال�ساد�س  بنديكتو�س 

العلن  هذا  مثل  كان  اأن  وبعد  الكبري.  التاريخي 

�ساحب  اأمــر  الكثلكة،  عا�سمة  ــا،  روم يف  يجري 

القدا�سة اأن يجري التطويب يف بلد الطوباوي، حثاً 

للموؤمنني على القتداء بف�سائله، ودفعاً لهم على 

ال�سري يف طريق القدا�سة. وقد قال اأحد املفكرين 

األ نكون  اأ�سف واحد وهو  الكبار: »هناك  املوؤمنني 

قدي�سني«.

راأ�سهم  وعلى  اللبنانية،  الدولة  اأركان  اأراد  وقد 

فخامة الرئي�س العماد مي�سال �سليمان اأن يح�سروا 

هذا الحتفال تقديراً منهم لف�سائل الطوباوي الأب 

لنعمة  ب�سفاعته،  وا�ستمطاراً،  الكبو�سي،  يعقوب 

ال�سلم الذي يتوق اليه لبنان منذ �سنوات.

طريق القدا�سة لي�ست طريقاً �سهلة. وهذا 

»ادخلوا  بقوله:  امل�سيح  ال�سيد  اليه  اأ�سار  ما 

ورحب  الباب،  وا�سع  لأنه  ال�سيق:  الباب  من 

وكثريون هم  الهلك،  اىل  يوؤدي  الذي  الطريق 

هذا  يعقوب  الأب  اختار  وقد  فيه  يدخلون  الذين 

الف�سائل  فمار�س  �سباه.  منذ  ال�سيق  الطريق 

يف  ميار�سانها،  اأبــويــه  راأى  الــتــي  امل�سيحية 

بلدتهما غزير. وهذا ما دفعه اىل دخول الرهبانية 

بلدته،  خا�سبو يف  اأنطونيو�س  مار  الكبو�سية يف 

وكان ابن ثماين ع�سرة �سنة. وعا�س ماآ�سي احلرب 

الكونية الأوىل. وقد امتاز مبمار�سته من الف�سائل 

والب�ساطة  اللهية  لـــلرادة  ال�ست�سلم  ثــلثــاً«. 

امل�سيحية، وعمل الرحمة.

اللهية: لالرادة  • ال�صت�صالم 
كان الطوباوي الأب يعقوب احلداد �سديد الإميان 

بالعناية الإلهية. لقد قام باأعمال باهرة يقت�سي 

لهذا  كيف  النا�س:  وت�ساءل  طائلة.  مبالغ  لها 

من  الوافرة  املبالغ  هذه  يجد  اأن  الفقري  الراهب 

املال ليقوم مبا  قام به من اأعمال باهرة. فبنى 

امل�ست�سفيات، واملدار�س، ودور العجزة، وا�ستقبل 

�سائر  ترف�سهم  من  والعقل  اجل�س�سد  مر�سى  من 

»ان  يردد:  كان  ما  وغالباً  العادية.  امل�ست�سفيات 

اهلل«  على  اتكايل  ان  ت�ساعدين.  الإلهية  العناية 

اأجاب: ل  اأحدهم: »كيف حما�سبتك.  وعندما �ساأله 

حتدثني عن حما�سبتي. هذا اأمر اأجهله. حما�سبي 

هو اهلل. ول اأحتفظ ب�سيء، واإن ما ي�سل اىل يدي 

�سوؤال  على  ورداً  الفقراء«.  �سبيل  فوراً يف  اأنفقه 

ال�سحافيني،  اأحــد  عليه  طرحه 

اهلل  يعطيناه  ما  كل  »اإن  قال: 

وهو  لبنان،  ولفقراء  هلل  هو 

الذين  لأهلي  ول  يل،  لي�س 

وقــال  اهلل«.  بــهــم  يــهــتــم 

لأمر  باأيدينا  �سكات  هم  الفقراء  »اإن  لراهباته: 

العناية الإلهية. اإذا فهمنت جيداً ذلك الذي ميثله 

راكعات.  واأنــنت  تخدمنهم  الأر�ــس،  على  الفقراء 

ثقوا اأن م�سرف العناية ع�سي على الإفل�س«. كم 

كان اتكاله على العناية الإلهية كبرياً!!

امل�صيحية: • الب�صاطة 
والب�ساطة  والتق�سف  الــفــقــر  عي�س  عــا�ــس 

الأ�سيزي.   فرن�سي�س  بالقدي�س  اقتداء  امل�سيحية، 

»للثعالب  قال:  الذي  امل�سيح  ال�سيد  بقول  وعملً 

اأوجار، ولطيور ال�سماء اأوكار، اأما ابن الن�سان فلي�س 

قال:  والطوباوي  راأ�سه.  اليه  ُي�سند  مو�سع  له 

»تاأمل فقر ي�سوع من املغارة اىل اللحد )مولده - 

هربه اىل م�سر - �سغله يف النا�سرة ليدفع اجلزية 

ابن اهلل يظهر بكل فظاظته  - اجللجلة(. ان فقر 

راأ�سه،  اليه  لُي�سند  حمل  ل  حيث  ال�سليب  على 

قما�س  قطعة  ول  عط�سه،  لــرُيوي  ماء  نقطة  ول 

مبرارة  املمزوج  اخلــل،  �سرابه  ج�سده،  ليغطي 

ليتقا�سموا  القرعة  يلقون  جلدون  منه  وبالقرب 

ثيابه، يف املغارة وجدت اأمه اأقمطة لتقي ج�سد 

فالفقر  ال�سليب،  على  اأما  البد،  الطفل من 

املدقع، ابنها عريان«.

اأ�سهل  وهل  ال�سهولة،  تعمد  وعظه  ويف 

اأعطى  التي  الن�سيحة  هذه  عن  التعبري  من 

27

اجلي�ش - العدد رقم 277



مبوجبها اأربع قواعد للتوا�سع فقال: 

- القاعدة الأوىل: ل تن�سب لذاتك �سيئا اأو �سفة 

لي�ست فيك. 

هو  ما  اهلل  اىل  نن�سب  اأن  الثانية:  القاعدة   -

ح�سن فينا. 

- القاعدة الثالثة: ل متدح نف�سك اأمام النا�س.

القريب  نقائ�س  تعدد  ل  الرابعة:  القاعدة   -

لتعلي �سفاتك. 

الرحمة: • عمل 
جاء يف كتاب القتداء بامل�سيح: »قيا�س املحبة 

اأن حتب دون قيا�س«. هذه كانت حمبة الطوباوي 

النا�س،  من  للمنبوذين  حمبته  يعقوب.  الأب 

بهم،  الهتمام  من  اليهم  اأقربهم  ياأنف  الذين 

ب�سر  باأنهم  واأ�سعرهم  واحت�سنهم  فا�ستقبلهم 

مفتدون بدم احلمل اللهي، وان م�سريهم العودة 

اىل اهلل الذي منه اأتوا«. وقد جاء يف اإحدى كتاباته: 

»الباري تعاىل هو رحوم �سالح، ل عن ا�سطرار لأن 

قوة ت�سغط عليه، ول بق�سد النتفاع، لأنه كامل 

ل يحتاج اىل اخلليقة، بقي اأن نقول اأن اهلل �سالح 

من جمرد حمبته ايانا وتعطفه علينا. هو اإله جيد 

بعرفان  تقر  اأن  التي ل ميكنها  الأ�سياء  نحو  حتى 

واحليوانات.  والأ�سجار،  والنبات،  كالبقول،  اجلميل 

»اإنه  يهينونه.  الذين  الأ�سرار  نحو  حتى  جيد  هو 

ي�سرق �سم�سه على الأخيار والأ�سرار«. 

النعمة،  هذه  جميعاً  علينا  اهلل  اأ�سبغ  وقد  اإنا، 

فاأقام من بيننا طوباوياً، كان يعي�س مثلنا على 

هذه الأر�س، ليدعونا جميعا اىل القتداء بف�سائله، 

وعي�س  الإلهية،  العناية  على  بالتكال  �سيما  ول 

ن�ساأله  الرحمة  اأعمال  على  والإقــبــال  الب�ساطة 

تعاىل، ب�سفاعة الطوباوي اجلديد، اأن يحل �سلمه 

اللهي يف قلوب جميع اللبنانيني، ويوثق يف ما 

بينهم روابط الخاء واملحبة، ويهدينا جميعا اىل 

بعد  يوما،  لن�سبح  الطوباوي  هذا  مبثل  الإقتداء 

ق�ساء ما يكتبه اهلل لنا من عمر يف الدنيا، يف عداد 

القدي�سني«.

كلمة الأخت ماري خملوف

واألقت الرئي�سة العامة جلمعية راهبات ال�سليب 

الأخت ماري خملوف كلمة قالت فيها:

الكبو�سي  ــداد  احل يعقوب  باأبونا  وكاأنني   ...

ي�سمع ويرى ي�سوع م�سرياً اىل من هو قريبي فل 

ياأبه بعدها للفوارق واحلواجز والنتماءات يف وطن 

والتعاون  النفتاح  وطن  يف  والب�سارة،  الر�سالة 

والحرتام املتبادل، فتكونت عنده القناعة الرا�سخة 

اأعلن  ا�سلب.  ومنه  ال�سخر  على  ا�سا�ساتها  را�سية 
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العماد  اجلمهورية  رئي�س  اأبــلــغ 

جممع  رئي�س  �سليمان،  مي�سال 

الكر�سي  يف  القدي�سني  دعــــاوى 

الر�سويل الكاردينال خو�سيه �ساراييفا 

ق�سر  يف  اإ�ستقباله  خلل  مارتينيز، 

و�سعباً  رئي�ساً  لبنان  اإمتنان  بعبدا، 

للقرار الذي اإتخذه البابا بنيديكتو�س 

ال�ساد�س ع�سر باإعلن الأب يعقوب الكبو�سي طوباوياً، وباإقامة اإحتفال التطويب 

للمرة الأوىل يف لبنان.

يعمل  »اأن  متمنياً  الأقد�س«،  الأب  ملواقف  اللبنانيني  »تقدير  عن  وعّب 

ال�سلم  وطن  لبنان  ليبقى  قدا�سته 

النموذج  البعد  والوحدة،  وال�ستقرار 

والدور والر�سالة كما اأراده �سلفه البابا 

الراحل يوحنا بول�س الثاين، الذي وقع 

الر�سويل  الر�ــســاد   1997 العام  يف 

الذي �ساءه رجاء جديداً للبنان«.

ي�سطلع  الذي  »الــدور  على  و�سدد 

به اللبنانيون عموماً وامل�سيحيون خ�سو�ساً يف تعزيز روح امل�ساحلة والت�سامح 

وال�سداقة بني �سعوب العامل«، معتباً »اأن اإيجاد حل عادل و�سامل لأزمة ال�سرق 

مهما  معباً  ي�سّكل  اأر�سهم،  اإىل  الفل�سطينيني  عودة  حق  ي�سمن  الأو�سط 

�صليمان يبلغ مارتينيز امتنان اللبنانيني

لقرار التطويب

نتمنى اأن يعمل البابا ليبقى لبنان

وطن ال�سلم

اأعله  يف  فينيقية  �سفينة  �سكل  على  املذبح  • �سّمم 
�سورة للم�سيح امللك و�سورة الأب الكبو�سي الر�سمية.

وو�سعت  البابوي  العلم  لوين  والأبي�س  الأ�سفر  باللونني  املذبح  • زّين 
وو�سعت  الب�سان  من  بــالــورود  فر�ست  والأحــمــر  الأخ�سر  باللونني  �سجادة 

على ي�سار املذبح اأيقونة للعذراء مرمي وعن ميينه ال�سليب.

جوقة  اللويزة،  �سيدة  جامعة  جوقة  القدا�س  • خدمت 
ال�سليب،  راهبات  وجوقة  البيزنطية  لبنان  جبل  جوقة  النطونية،  اجلامعة 

املرميي  رحمة  خليل  الأب  باإدارة  للمو�سيقى  العايل  الوطني  املعهد  جوقة 

الوطنية.  الأورك�سرتا  وعزف  يزبك  جوزف  الأنطوين،  معتوق  توفيق  والأب 

اإن�ساد منفرد جومانا مدور و�سينتيا �سماحة.

لقطات
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القدا�سة،  ار�س  واملتاأملون  لبنان  بعدها طائفتي 

اأحد، بل هي ف�سيلة،  والقدا�سة لي�ست حكراً على 

والف�سيلة هي �سلة التوا�سل بني اخلالق وخليقته، 

وبالتايل هي ر�سالة اخلل�س...«. 

راهبات  جمعية  نحن  لنا  اأيــن  »مــن  اأ�سافت: 

التاريخي  الــيــوم  هــذا  يف  منثل  اأن  ال�سليب، 

الفريد يف ح�سرة ابونا يعقوب الطوباوي لتتبادر 

قلوبنا  يف  وتتحرك  �سيء  كل  قبل  اذهاننا  اىل 

منذ  وحفظناها  تعلمناها  كلمات  و�سمائرنا 

م�ستحقات  ول  اهلً  ل�سنا  ال�سبا:  واأيــام  الطفولة 

لهذه النعمة! ولكن النعمة جمانية واأنت يا اأبونا 

قد زرعت روح املجانية حيثما حللت ونفحتها يف 

رمزا  ال�سليب  لها  اأردت  التي  جمعيتك  روحانية 

للفداء والت�سحيات والقيامة«. 

راهبات  جمعية  نحن  لنا  اأيــن  »مــن  وتابعت: 

حيث  ال�سهداء  �ساحة  يف  نتواجد  اأن  ال�سليب 

لبنان  من  عظماء  الظلم  م�سانق  حبال  جمعت 

احلرية،  مذابح  على  قرابني  باأرواحهم،  افتدوه 

يومذاك.  باأعجوبة  اأبونا  جنا  وقد  اجلباه،  ورفعة 

اللبنانيني  كل  اللبنانيني  دمــاء  امتزجت  هنا 

لتجعل من الفرادة اأهم ميزات وطننا. وطن �سغري 

بجغرافيته، واأكب من الكبري بت�سامن جهود ابنائه، 

وما ح�سوركم يف هذا اليوم الذي يخرج من مدار 

ل  التي  ال�سنة  هذه  يف  اليــام 

اإل  ال�سنني،  مدارات  تعلق يف 

البهان ال�ساطع على اأن لبنان 

تعي�س  ول  الإرهــاب  يحتله  ل 

فيه الفنت. وطن لكل اأبنائه 

واحلب،  وال�سلم  اخلري  وطن 

ومتّر�س  يعقوب  ابونا  الطوباوي  ج�سدها  ف�سائل 

بها وجعلها �سلته وقربانه.

والقدي�سني.  القدا�سة  اأبونا يعقوب، وطن  وطن 

الذين  اهلل  ونعمة  ورفقا  �سربل  القدي�سون  وما 

اإل رمز للرتاث الن�سكي وقدا�سة  اعلنت قدا�ستهم 

اليوم  ي�سهد  الــذي  الــوطــن  هــذا  و�سعب  اأر�ـــس 

يتعب  مل  الذي  ال�سامري  يعقوب:  اأبونا  تطويب 

العمل  يف  قواه  خارت  ول  يداه  توانت  ول  فكره 

يلتحق  القريب،  خدمة  يف  واملتوا�سل  ــدوؤوب  ال

طوباوياً  واأربعني  واأربعة  قدي�ساً  ع�سر  بخم�سة 

ذاع  وقد  الكبو�سيني.  الأ�ساغر  الخوة  رهبنة  من 

للو�سول اإىل ال�سلم وال�ستقرار يف املنطقة«.

و�سكر للبابا »ال�سلوات التي يرفعها من اأجل لبنان و�سعبه«، متمنياً اأن يزور 

لبنان يف اأقرب فر�سة ممكنة، »ليتمكن اللبنانيون من التعبري عن اإمتنانهم 

وعرفان جميلهم ملا يبذله الفاتيكان يف �سبيل خري اللبنانيني وهنائهم«.

له  ومتنياته  العظم  احلب  حتيات  �سليمان  الرئي�س  اإىل  مارتينيز  ونقل 

بالتوفيق يف مهامه اجلديدة وحتقيق ما اأعلنه يف خطاب الق�سم، م�سرياً اإىل 

�سعادته ال�سخ�سية باأن يراأ�س اإحتفال تطويب الأب يعقوب الكبو�سي يف و�سط 

بريوت ويف �ساحة ال�سهداء بالذات »نظراً اإىل رمزية هذه ال�ساحة الواقعة يف 

قلب عا�سمة لبنان«.

واأكد اأن »العامل ينظر اإىل لبنان باإهتمام ويتابع التطورات فيه، نظراً اإىل 

تنوعه  نتيجة  به  يقوم  الذي  الريادي  الدور  واإىل  يحتله  الذي  املميز  املوقع 

الفاتيكان  »اأن  موؤكداً  الطوائف«،  خمتلف  من  اأبنائه  بني  امل�سرتك  والعي�س 

�سيبقى اإىل جانب لبنان ويدعمه لي�ستعيد اأمنه واإ�ستقراره وترت�سخ وحدته 

اأر�ساً و�سعباً وموؤ�س�سات«.

اإىل  وتقدير،  �سكر  عربون  اجلمهورية  رئا�سة  �سعار  �سليمان  الرئي�س  وقدم 

الكاردينال مارتينيز، الذي دّون كلمة يف ال�سجل الذهبي للرئا�سة �سمنها بركة 

البابا ومتنياته لل�سعب اللبناين وتهنئته بتطويب الأب يعقوب الكبو�سي.

وال�سفري  لويجي غاتي  املون�سينيور  لبنان  البابوي يف  ال�سفري  اللقاء  ح�سر 

للبطريركية  العام  والأمــني  فيليو  اأنطونيو  املون�سينيور  ال�سابق  البابوي 

املارونية الأب ري�سار اأبي �سالح.



الكون كله، فكان للقدي�س  ُعرف قدا�ستهم فعّطر 

م�سارات  العظيم يف  التاأثري  املوؤ�س�س  فرن�سي�س 

القدا�سة �سرقاً وغرباً. 

وجندد  �سفاعتهم  نطلب  املنا�سبة  هــذه  يف 

احرتامنا ونعّب عن عواطفنا البنوية لأمنا الكني�سة 

الواحدة اجلامعة الر�سولية املقد�سة، متمنني على 

القدا�سة  �ساحب  اىل  يحمل  اأن  النيافة  �ساحب 

ال�سورة احلقيقية عن لبنان احلقيقي، بلد تفاعل 

اهلل  ــاأن  ب واملب�سرة  املوؤمنة  اللهية  الديانات 

ما  كل  مع  خليقته  هي  بكليتها  والن�سانية  واحد 

يتخللها من فروقات واختلفات ومتايزات. 

»اليوم جندد عهدنا لأبونا يعقوب باأننا لن نحيد 

ولن  التعب  منا  ينال  ولن  ال�سليب.  طريق  عن 

ندع �سرجنا التي �سلمتناها ينق�س زيتها. 

ورئي�س  لبنان،  كني�سة  رئي�س  نعاهد  اليوم 

واملواطنني  امل�سوؤولني،  كل  وامل�سوؤولني  البلد 

اخلادمات  ـــاً  دوم كما  نبقى  بـــاأن  واملــواطــنــات 

ال�ساهرات ال�سامريات ننحني على الآلم، وتبقى 

والطلب  وال�سعفاء  واملهم�سني  املر�سى  خدمة 

حتتل كل اهتماماتنا«. 

وينتهي  حلظات  الطوباوي،  اأبانا  »يا  وختمت: 

ــارهــن  اأدي اىل  بناتك  فــرتجــع  الحــتــفــال،  هــذا 

من  وبوحي  ناظريك،  حتت  يعملن  وموؤ�س�ساتهن 

اأن  منك  طالبات  واإر�ساداتك،  اإلهاماتك  في�س 

فيبقى  اهلل.  لدى  والكني�سة  لبنان  �سفيع  تكون 

ل  ــدة،  واح �ساحة  يف  الآن،  هم  كما  وطننا  اأبناء 

تخرتقها تفرقة ول ت�ستبد بها انانيات، بل تكون 

الفروقات بيننا م�سدر غنى ووفاق وتعاون...«. 

لكل  �سنواتك  اأم�سيت  لقد  الطوباوي،  »اأيها 

لبنان وعملت لكل اللبنانيني. 

لتكن �سفاعتك مقبولة ويبقى لبنان«. 

ويف ختام الحتفال، اأعطى الكاردينال مارتينيز 

البكة النهائية.

تقدمة القرابني

وقّدم جورج قطان ابن �سقيقة ماري قطان التي 

�سفاها الطوباوي يعقوب �سهادتني: 

�سلها  التي  الت�ساعية  هي  الوىل  ال�سهادة   -

التي  الأعجوبة  �سهادة  والثانية  عمته،  ل�سفاء 

حتققت بفعل �سفيع ال�سليب الأب يعقوب. 

غزير  بلدية  رئي�س  من  الثالثة  ال�سهادة   -

الذي  يعقوب،  الأب  راأ�ــس  م�سقط  حداد  ابراهيم 

قّدم مفتاح غزير لقلوب طافحة باحلب لكل موؤمن 

وزائر. 

�سقيق  ابن  حداد  فيكتور  الرابعة:  ال�سهادة   -

اأبونا يعقوب الذي قّدم �سجرة اآل حداد. 

والقوانني  الر�سوم  ن�س  اخلام�سة:  ال�سهادة   -

التي عا�س بها الأب يعقوب قّدمها راهب كبو�سي. 

علمة  الرهبنة  �سعار  ال�ساد�سة:  ال�سهادة   -

التخلي والتجرد وال�سري على خطى مار فرن�سي�س 

يف خدمة الب�سارة. 

الثالثة  الرهبنة  رئي�س  ال�سابعة:  ال�سهادة   -

يحمل قانون الرهبنة بخط يد الأب يعقوب الذي 

يف  وقــدوة  العامل  يف  خمرية  الرهبنة  هذه  اأراد 

املجتمعات. 

- ال�سهادة الثامنة: نائبة رئي�س الرهبنة الثالثة 

حاملة الـ»�سكابولري«. 

راهبات  من  �سيخة  راهبة  التا�سعة:  ال�سهادة   -

ال�سليب حتمل قانون اجلمعية ور�سومها بخط يد 

الأب يعقوب وت�سري معها راهبة �سابة حاملة �سعار 

رهبنة ال�سليب )�سليب الرب حبيب القلب(. 

طريقة  تت�سمن  خريطة  العا�سرة:  ال�سهادة   -

م�ساحة  على  ال�سليب  راهبات  جمعيات  انت�سار 

من  راهبة  قّدمتها  واخلـــارج  اللبنانية  الأر�ـــس 

اأرز  �سجرة  يحمل  يرافقها معلم  ال�سليب  راهبات 

رمز جمد لبنان وعزته. 

- ال�سهادة احلادية ع�سرة: اأحد الأطباء العاملني 

اآلة  لتتبارك  �سماعته  يحمل  املحبة  بيوت  يف 

وراحته،  و�سفائه  الن�سان  خلري  اآلة  وتبقى  الطب 

الطماأنينة  زارعة  اجلراح  تبل�سم  ممر�سة  ترافقه 

يف نفو�س املوؤمنني حاملة اأدوات التطبيب. 

- ال�سهادة الثانية ع�سرة: ممر�س اآخر برفقة ولد 

معوق يعمل يف م�ساريع ر�سول ال�سليب يحملن 

القربان الذي �سيتحول يف املذبح اىل ج�سد الرب. 

عقل  يو�سف  الأب  ع�سرة:  الثالثة  ال�سهادة   -

راهبات  جمعيات  من  �سعد  منى  ــت  الأخ ومعه 

ال�سليب حتمل ما يزيد على الع�سرة اآلف �سفحة 

وهو الرث الثمني الذي يبقى ذكراً خالداً. 

- ال�سهادة الرابعة ع�سرة: تلميذان من املوؤ�س�سة 

الرتبوية للأب يعقوب يف غزير وبرمانا. 

ثم قّدمت �ست نوايا على نية لبنان. 

رئي�ش الأخوة الأ�صاغر 

ثم األقى رئي�س الأخوة الأ�ساغر الذي اأتى خ�سي�ساً 

�سروره  عن  فيها  عّب  كلمة  لبنان،  اىل  روما  من 

لتقدمي  املخ�س�س  الحتفال  هذا  يف  للم�ساركة 

اأعمال  خلل  من  حمبته  اأظهر  الذي  للرب  ال�سكر 

الأب يعقوب. 

وقال:

اإن الأخـوة الكبو�سيـيـن وبـنات ال�سليـب يفرحـون 

الب�ساطة  اأن  اىل  لفتاً  العيد،  هــذا  يف  اليـوم 

بلغـا  واإميانـه  يعقـوب  لــلأب  الفرن�سي�سـكانيـة 

قلـوب العديد من املوؤمنني وال�سحايا واملتاأملني. 

الأ�سخا�س  وجميع  الــرب  اىل  بال�سكر  وتوّجـه 

ودـعا  يعقـوب،  الأب  قدا�سـة  نـ�سر  التـزموا  الذين 

اىل العمـل للخـري وال�سـلم من اأجـل اجلميـع.
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روما: البابا يهنئ ال�صعب اللبناين

بتطويب الأب يعقوب الكبو�صي

بعد تلوة �سلة التب�سري امللئكي هناأ البابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�سر 

لبنان بتطويب الأب يعقوب الكبو�سي فقال: »اليوم يف بريوت، عا�سمة 

لبنان، يعلن تطويب يعقوب احلداد الغزيري - خليل - الكاهن يف رهبنة 

الإخوة الأ�ساغر الكبو�سيني، وموؤ�س�س جمعية راهبات ال�سليب يف لبنان.

يعقوب،  اأبونا  وب�سفاعة  قلبي،  كل  من  واأمتنى  بالروح  بناته  اأهنئ 

و�سفاعة القدي�سني اللبنانيني، اأن ينعم لبنان بال�سلم العادل وامل�ستقر«.

الفاتيكان، الحد 22 حزيران 2008.

بثلث  الفاتيكان  قبل  من  القدا�سة  اإعــلن  مير 

مرحلة  اإىل  و�ــســولً  والــطــوبــاوي  املكرم  مــراحــل: 

القدا�سة.

وكان البابا يوحنا بول�س الثاين وّقع العام 1992 

ميزاته  ب�سبب  يعقوب  الأب  تكرمي  مر�سوم 

بنديكتو�س  البابا  واأقر  وامل�سيحية.  الن�سانية 

املا�سي  ــار  اأي  30 يف  ر�سمياً  ع�سر  ال�ساد�س 

باملعجزة التي فتحت الطريق لتطويبه. 

وكان الفاتيكان اأعلن قدا�سة ثلثة لبنانيني 

هم: �سربل خملوف )1828 - 1898( ورفقا 

احلرديني  اهلل  ونعمة   )1914  -  1832(

 .)1858 - 1808(

3 مراحل











عربي  نظام  »بــنــاء  عــنــوان  حتــت 

اإىل  اجلغرافية  الأ�سماء  لنقل  موّحد 

املوؤمتر  عقد  اللتينية«،  الأحـــرف 

العربي الرابع للأ�سماء اجلغرافية يف فندق مونرو - بريوت بني 16 و22 حزيران 

املن�سرم. رعى املوؤمتر رئي�س اجلمهورية العماد مي�سال �سليمان ممثلً بنائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س املّر، وتراأ�سه العميد 

الركن مارون خري�س مدير ال�سوؤون اجلغرافية يف اجلي�س اللبناين.

و�سارك يف املوؤمتر: النائب يا�سني جابر ممثلً رئي�س جمل�س النواب، الوزير 

الوزراء، العميد الركن  اأوغا�سبيان ممثلً رئي�س جمل�س  جان 

اليا�س فرحات قائد كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والأركان ممثلً 

ال�سفري  الركن �سوقي امل�سري،  اللواء  بالنيابة  قائد اجلي�س 

عبد الرحمن ال�سلح ممثلً الأمني العام جلامعة الدول العربية، 

اجلغرافية.  الأ�سماء  خلباء  العاملية  املجموعة  رئي�س  نائب 

بلديات  اإحتاد  وروؤ�ساء  الــوزارات  عن  ممثلني  اإىل  بالإ�سافة 

ع�سكريني  وملحقني  عامني  ومدراء  النيابة  اللجان  واأع�ساء 

وطلب  اأ�ساتذة  �سارك  كما  الأمنية.  القوى  عن  وممثلني 

جامعات ر�سمية وخا�سة وممثلون ملعظم الدول العربية.

الوزير املر 

تخلل جل�سة الإفتتاح كلمة للوزير املّر الذي تناول بداية 

دللت الأ�سماء اجلغرافية يف لبنان، فقال: يف لبنان اأ�سماء 

ت�سهد على ح�سارة �ستة اآلف �سنة منها اإنطلق احلرف اإىل 

اأقول يف كل موقع ونقطة، تاريخ  واأكاد  العامل. يف لبنان 

لكل اإ�سم، تاريخ ن�سال وبطولة و�سهادة. اأ�سماء تذكرنا باأبطال �سنعوا الإ�ستقلل، 

قاوموا الإحتلل، ورووا الأر�س �سهداء يف كل �سب من اأر�س الوطن.

عدوان  �سحقهم  باأطفال  اأو  والفن،  والفكر  الأدب  باأعلم  تذكرنا  اأ�سماء  وثمة 

اإ�سرائيلي، واأخرى تذكرنا بتلحم ال�سعب واجلي�س واملقاومة، بال�سمود والتحرير 

والإنت�سار.

واأ�ساف قائلً:

الظروف، يف  واأق�سى  املراحل  اأ�سعب  الع�سكرية يف  املوؤ�س�سة  قاد  »اإن من 

مواجهة العدو الإ�سرائيلي يف متوز 2006 ويف مواجهة الإرهاب، والق�ساء على ما 

�سمي فتح الإ�سلم، والإ�سلم منه براء يف 2007، ومن �سمن اأمن وحرية مليني 

املتظاهرين من كل الفئات وحمى وحدة املوؤ�س�سة، يعرف كيف يقود الوطن 

نحو تر�سيخ الوحدة وحت�سني الأمن واحلرية و�سمان العدل والدميوقراطية«.

وختم موؤكداً »اإن لبنان �سيبقى م�سعلً للعلم، وموئلً للح�سارة، 

اأبنائه،  بطاقات  موؤمناً  م�سرتك،  عربي  عمل  كل  م�ساهماً يف 

يف  امل�سرتك  بالعي�س  وبتم�سكهم  اللبنانيني  بوحدة  مت�سلحاً 

الت�سدي للعدوين: اإ�سرائيل والإرهاب، فلنتحد لي�سرتجع العرب 

تاريخ  جديدة يف  �سفحة  لبنان  ويكتب  وح�سارة،  تاريخ  جمد 

ال�سرف والت�سحية والوفاء«.

العميد الركن خري�ش 

رئي�س املوؤمتر العميد الركن مارون خري�س حتدث عن اأهداف هذا املوؤمتر. 

ومما جاء يف كلمته: »ل يخفى على اأحد اأهمية اأ�سماء الأماكن اجلغرافية. فهي 

ت�سكل هوية كاملة للمدن والقرى واملعامل الطبيعية واملواقع الأثرية والدينية 

والتاريخية.

تروي ق�سة ال�سعوب املتعاقبة، ومت�سي الأجيال، ويق�سي 

امللوك والأباطرة، وتدر�س املعامل، ولكن الأ�سماء تبقى 

�ساهداً على املجد، وعلى عاديات الأيام. حتدد نطاق �سيادة 

وبحراً وجواً. فهي عنوان للعزة والفخر واخللود. عليها رفعت رايات  الدول براً 

الن�سر وفيها انهزمت قوى ال�سر وعليها عا�س الآباء والأجداد واإليها انتموا ف�سموا 

باأ�سمائها. واإليها انت�سبوا فكان منهم الإ�سكندر املقدوين وهنيبعل القرطاجي 

وحريام ال�سوري وقدمو�س اجلبيلي وغريهم.

الأ�سماء اجلغرافية الوطنية تكر�ست اإرثاً ثقافياً لل�سعوب. يجب املحافظة عليه 

و�سونه من الطم�س وال�سياع، والدفاع عنه �سد املحتل الذي يعمل على اإلغائه 

وت�سمية مناطقه باأ�سماء اأخرى، عله بذلك ي�ستطيع اإ�سفاء �سرعية ما، على 

اإحتلله والإدعاء مبلكية الأر�س. والأر�س تاأخذ هوية ال�سكان: لذلك ي�سعى املحتل 

دائماً اإىل تدمري احل�سارة وقتل الب�سر وتهجريهم لُيحل مكانهم �سكاناً اآخرين 

املوؤمتر العربي الرابع

للأ�سماء اجلغرافية يف بريوت

الوزير املر:

يف لبنان اأ�صماء ت�صهد

على ح�صارة �صتة اآلف �صنة
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متوخياً اإعطاء الأر�س هويتهم«.

واأ�ساف قائلً:

»اإن هدف كل عمل يتعلق بتوحيد الأ�سماء اجلغرافية هو املحافظة على هوية 

الأمكنة، وت�سهيل معرفة هذه الهوية لتمكني النا�س من ممار�سة �سيادتهم 

وحرياتهم وحقوقهم الوطنية والإقت�سادية والثقافية والدينية عليها باعتبارها 

نطاقاً جغرافياً لهم.

 )UNGEGN( »لذلك كانت املجموعة العاملية للأ�سماء اجلغرافية »اأنغيغن

عب اللغوية  التابعة للمجل�س الإقت�سادي والإجتماعي يف الأمم املتحدة، وال�سُ

والإقليمية والعاملية الثلث والع�سرين، التي ت�سكل ال�سعبة العربية اأكب �سعبها 

اإذ اأنها ت�سم جميع الدول العربية املن�سوية حتت لواء جامعة الدول العربية. 

واملعايري  الطرق  توحيد  على  املجموعة  هذه  �سمن  عب  ال�سُ عملت  ولذلك 

واملفردات واأنظمة نقل ال�سماء لكي تاأتي اأعمالها موحدة )Standard( ميكن 

قراءتها واإ�ستعمالها واإ�ستثمارها من قبل الدول واملجموعات 

وال�سركات والأفراد يف جميع دول العامل«.

وبعد اأن ا�ستعر�س ما حققته املوؤمترات ال�سابقة قال: »لقد 

طلبتم اأن يكون الهدف الأ�سا�سي لهذا املوؤمتر حل امل�ساكل وال�سعوبات الناجتة 

العام 2002.  برلني  عليه يف  اتفقتم  الذي  الأ�سماء  نقل  نظام  تطبيق  عن 

ودرا�سة القواعد التطبيقية التي و�سعت على اأ�سا�سه يف موؤمتر بريوت 2007، 

العربية  الــدول  يف  املحلية  اللهجات  مبختلف  الأ�سماء  لفظ  جلهة  وخ�سو�ساً 

و�سبطها بال�سكل قبل القيام بعملية رومنتها )نقلها من الأحرف العربية اإىل 

الأحرف الرومانية(. 

كما راأينا للفائدة وبعد بحث ما مر ذكره والإتفاق عليه، اأن نعر�س متريناً 

عملياً لكيفية جمع الأ�سماء اجلغرافية وت�سكيلها و�سبطها. وبناء معجم جغرايف 

ورقمي منها. وكذلك اإ�ستعمال هذه الأ�سماء على اخلريطة بطريقة تقليدية 

وقواعد  اجلغرافية  املعلومات  نظم  على  مبنية  اأوتوماتيكية  اأخرى  وبطريقة 

البيانات.

لتمكني  لآلية عملية  وعرو�ساً  نقا�ساً  املوؤمتر  برناجمنا يف هذا  كما ت�سمن 

كل �سمن  العمل معاً  املنتخبة يف موؤمتر بريوت 2007 من  ال�سبعة  اللجان 

تطبيق  اإىل  تو�سلً  امل�سرتك  العربي  العمل  تفعيل  على  �سلحياته  جمال 

القرارات ال�سادرة عن املوؤمترات والإجتماعات الإقليمية لل�سعبة ولقرارات الأمم 

املتحدة«.

وختم العميد الركن خري�س بكلمة �سكر فيها فخامة رئي�س اجلمهورية لرعايته 

املوؤمتر، والرئي�سني بري وال�سنيورة لدعمهما، وامل�ساركني عموماً، حميياً اأرواح 

ال�سهداء.

الدكتور �صيالة

ثم قدم رئي�س ال�سعبة العربية للخباء، الدكتور اأنور �سيالة )ليبيا(، تقرير 

ال�سعبة عن ال�سنة املن�سرمة، حيث اإتفق اخلباء العرب على 

نظام موّحد للأ�سماء اجلغرافية ونقلها اإىل اللتينية حلّل كل 

الكلمات  ببع�س  لغٍط  اأي  الناجمة عن  والعراقيل  امل�سكلت 

اإدخال التعديلت اللزمة على  اإىل  والأ�سماء العربية، تو�سلً 

ورقمي  ورقي  بناء معجم عربي  وبالتايل  واإقــراره،  النظام 

موّحد وتطبيقه عربياً ودولياً.

عطوي 

العامليني  ــباء  اخل جمموعة  رئي�س  نائب  عــّرف  بعدها 

املتحدة  الأمم  »مبجموعة  )اجلزائر(  عطوي  اإبراهيم  ال�سيد 

ني�سان/ تاأ�س�ست يف 28  التي  ال�سماء اجلغرافية«  لتوحيد 

اإ�ست�ساري،  اللجنة هو  اأن دور هذه  اإبريل 1959. فاأكد على 

تاأخذ قراراتها بالت�ساور والتوافق مع الأطراف املعنية. وهي 

ت�ساعد يف و�سع اآليات لتوحيد الأ�سماء اجلغرافية، كما ت�سّجع 

البحوث والدرا�سات يف هذا املجال وت�سع البامج امللئمة 

للعمل فيه. وت�سعى اإىل توعية الهيئات املكّلفة باإجناز اخلرائط على اأهمية 

اإ�ستعمال الأ�سماء اجلغرافية يف �سكلها املوّحد.

ال�سلح

وحتدث ال�سفري عبد الرحمن ال�سلح فقال: »اإن �سعينا الدوؤوب لتفعيل مفاهيم 

العمل العربي امل�سرتك، يدفعنا اإىل مطالبتكم اأنتم النخبة العربية باخلروج 

مبقررات وتو�سيات حتمل الطابع العربي املتكامل، متخطني احلدود اجلغرافية 

ال�سيقة اإىل ف�ساء القومية العربية ال�ساملة.

اإن جامعة الدول العربية ل ميكنها اإل اأن تكون معكم داعمة ملا من �ساأنه اأن 

ي�سهم يف توحيد املقاربة العربية للتعاطي مع العلوم، ل �سيما توحيد الأ�سماء 

العربية واعتماد قانونها العربي املوّحد«.
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برعاية اللواء الركن �صوقي امل�صري، 

وح�صوره،  بالنيابة  اجلي�ش  قائد 

اأقيم يف 29 اأيار 2008 اإحتفال تكرمي 

لل�صباط العامني الذين اأحيلوا على 

التقاعد خالل الأعوام 2006 - 2007 - 2008، يف مق�صف مبنى قيادة اجلي�ش - الريزة.

الع�صكري،  املجل�ش  �صّر  اأمني  الع�صكرية،  الغرفة  رئي�ش  الع�صكري،  املجل�ش  اأع�صاء  احلفل  ح�صر 

نواب رئي�ش الأركان، مديرا املخابرات والتوجيه، اأمني الأركان، مدير الق�صايا الإدارية واملالية، قائد 

مقر عام اجلي�ش بالوكالة، رئي�ش مكتب القائد، املدراء وروؤ�صاء املكاتب والأجهزة التابعون لنواب 

رئي�ش الأركان واملتمركزون داخل مبنى قيادة اجلي�ش، بالإ�صافة اإىل ال�صباط العامني املتقاعدين 

الذين يكّرمون.

اللواء الركن �صوقي امل�صري

وقوف املوؤ�ص�صة على م�صافة 

واحدة من اجلميع يثبت �صدقيتها

كلمة قائد اجلي�ش بالنيابة

راحة  على  �سمت  دقيقة  احل�سور  وقــف  بدايًة 

امل�سري  الركن  اللواء  توّجه  ثم  ال�سهداء،  اأنف�س 

اإىل ال�سباط املتقاعدين بكلمة ا�ستهلها بالق�ل: 

ك بالتقاليد،  »نحن موؤ�س�سة تكّر�س الرتاث وتتم�سّ

ومن تقاليدنا تكرمي �سباط متقاعدين و�سل�ا اإىل 

اأعلى الرتب خلل خدمتهم الع�سكرية«. ولفت اإىل 

من  وتقدير  وفاء  اإل حلظة  لي�س  اليوم  »اللقاء  اأن 

القيادة لكل �سخ�س منكم �سّحى وتعب وقّدم فرتة 

طويلة من حياته خلدمة هذه املوؤ�س�سة واملحافظة 

على م�سريتها«.

عقب  ياأتي  اإذ  اللقاء  هذا  اإ�ستثنائية  اإىل  واأ�سار 

انتخاب قائد اجلي�س رئي�ساً للجمهورية فقال: »اإن 

الرئا�سة، هو ل�سرف  اإىل �سّدة  و�سول قائد اجلي�س 

عظيم للموؤ�س�سة الع�سكرية التي كانت وتبقى دائماً 

لقد  البلد.  بها  اأزمة متّر  لكل  واحلل  الأخري  امللجاأ 

ح�سلنا على هذه الثقة بف�سل جهودكم وخدمتكم 

املتفانية، على الرغم من الإنتقادات الكثرية التي 

ايجابي  موقف  هناك  كان  فلطاملا  اإلينا.  ُوّجهت 

الأمر  هــذا  ولكن  �سلبي؛  واآخــر  اجلي�س  اأداء  حيال 

طبيعي يف ظل الإختلف ال�سيا�سي والتناق�س وما 

ل اإىل  يعانيه املجتمع اللبناين... اإذ ل ميكن التو�سّ

حل ير�سي جميع الأطراف«.

اجلي�س  التزام  بالنيابة على  اجلي�س  قائد  و�سدد 

اللبنانيني،  جميع  من  واحدة  م�سافة  على  البقاء 

فهذا ما اأعطى املوؤ�س�سة �سدقية لدى املواطنني، 

�س اجلي�س وهكذا يجب اأن ي�ستمر«. »هكذا تاأ�سّ

ات الكبرية التي تعّر�ست  كما اأتى على ذكر اخل�سّ

العماد  مبطالبة  مذّكراً  الع�سكرية،  املوؤ�س�سة  لها 

ال�سيا�سي وعدم جّر  البداية بالوفاق  �سليمان منذ 

هاج�سنا  »كان  وقــال:  اأمنية.  م�ساكل  اإىل  اجلي�س 

التي لولها ملا كان  احلفاظ على وحدة املوؤ�س�سة، 

هناك اتفاق ول وحدة ول بلد«.

باملوؤ�س�سة  فــخــره  عــن  امل�سري  ــواء  ــل ال وعـــّب 

الع�سكري�ة التي مل تنجّر اإىل الت�رط يف التجاذبات 

كل  ا�ستوعبنا  »لقد  وقــال:  الداخلية.  ال�سيا�سية 

الع�سكريني  انــدفــاع  على  اأّثـــرت  التي  ات  اخل�سّ
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القيادة كّرمت ال�سباط العامني املحالني على التقاعد



ـل اإىل الـحل  ومعنـوياتهم، وا�ستطـعنا دائماً التو�سّ

الأقـل �سـوءاً«.

اأن  امل�سري  الركن  اللواء  ــر  ذّك الإطــار  هــذا  ويف 

اخلدمة  يف  وع�سكري�ن  �سباط  يخدمها  امل�ؤ�س�سة 

اإىل  وتوّجه  التقاعد.  يف  اآخــرون  واأي�ساً  الفعلية 

ال�سباط احلا�سرين قائالً: »اإن دوركم يبقى اأ�سا�سياً 

�سورتها  فاأنتم  الع�سكرية  املوؤ�س�سة  اإىل  بالن�سبة 

التفاف  على  وحتافظون  املــدين،  املجتمع  يف 

النا�س حولها وتكونون ال�سّد املنيع يف وجه كّل من 

يحاول ت�سويه �سورة اجلي�س«.

بذل  ختاماً،  اجلميع  على  امل�سري  اللواء  ومتّنى 

كل جهد �سروري مل�ساعدة فخامة رئي�س اجلمهورية 

والأمن  ال�سلم  اإعــادة  يف  �سليمان  مي�سال  العماد 

باأنه  البلد »فنحن على ثقة تامة  اإىل  والإ�ستقرار 

�سينجح يف الو�سول بالبلد اإىل بّر الأمان كما فعل 

يف قيادة اجلي�س ملدة 10 �سنوات«.

كلمة ال�صباط املتقاعدين 

ال�سباط  ك��ل��م��ة  ك��ان��ت  ب��ع��ده��ا 

الركن  العميد  األقاها  املتقاعدين 

�ساكراً  الدين  �سفي  ماهر  املتقاعد 

�سكراً  »نــقــول  الــقــيــادة:  باإ�سمهم 

زاخر  والقلب  فرحاً  دامعة  والعني 

باملجد  �سامخ  واجلــبــني  بــالــكــب، 

ما  على  للح�سرة  مكان  ول  والفخر، 

نطمئن  عندما  خ�سو�ساً  م�سى... 

الغالية  اجلوهرة  اأن  اإىل  بالنا  ويهناأ 

اأجمع  اأمينة،  قيادة  لــدى  مودعة 

قائدها  حكمة  على  باأ�سره  ال�سعب 

و�سواب روؤيته، فا�سطفاه على راأ�س 

َعَنيُت  وقد  اللبنانية...  اجلمهورية 

مي�سال  العماد  الرئي�س  فخامة  به 

�سليمان«.

على  باإحالتهم  اأنــهــم  ـــّد  اأك كما 

اأنهم  يــومــاً  ي�سعروا  مل  التقاعد 

تقاعدوا »فاجلي�س اأ�سبح لنا طريقة 

مع  وعلقتنا  تفكرينا  تطبع  عي�س 

الآخرين«.

وعاهدوا ختاماً بالتوا�سل دائماً مع املوؤ�س�سة الأم 

كلما دعا الواجب« واأن يكونوا يف املجتمع املدين 

»خري ر�سٍل للجي�س« ين�سرون مبادئه وقيمه يف كل 

اآٍن ومكان.

للمنا�سبة  حلوى  قالب  لقطع  احل�سور  توّجه  ثم 

الآتية  الأيــام  حتمل  اأن  اأمل  على  احلفل،  خامتني 

ال�سلم للوطن واجلي�س.
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بالنيابة  اجلي�ش  قائد  برعاية 

امل�صري  �صوقي  الركن  ال��ل��واء 

الأرك���ان  رئي�ش  بنائب  مم��ث��الً 

للتخطيط العميد الركن بانو�ش 

الركن  اللواء  موؤ�ص�صة  مع  وبالتعاون  منجيان، 

للواء  تذكاري  ن�صب  عن  ال�صتار  اإزاحة  حفل  اأقيم  بعبدا،  وبلدية  احلاج  فرن�صوا 

الركن ال�صهيد فرن�صوا احلاج يف �صاحة بعبدا. وقد مّت اإطالق اإ�صم ال�صهيد 

على ال�صارع املمتد من م�صتديرة بعبدا وحتى �صارع ب�صارة اخلوري.

املجل�ش  باأع�صاء  حماطة  ال�صهيد  عائلة  احلفل  ح�صرت 

البلدي وممثلني عن الأجهزة الأمنية و�صخ�صيات 

ر�صمية، وروحية ووطنية واإعالمية وروؤ�صاء 

رفاق  من  ولفيف  وخماتري  بلديات 

الدورة وال�صالح.

قائد اجلي�س بالنيابة اللواء الركن �سوقي امل�سري، 

يف رعاية هذا الحتفال الذي اأرادت منه موؤ�س�سة 

بالتعاون  احلــاج  فرن�سوا  الركن  اللواء  ال�سهيد 

اىل  حتية  توجيه  م�سكورتني،  بعبدا  بلدية  مع 

تذكاري  ن�سب  اإقامة  خلل  من  البطل،  �سهيدنا 

برمزيتهما،  يج�سدان  با�سمه،  �سارع  وت�سمية  له 

�سمو معاين ال�سهادة، وعظمة ت�سحيات ال�سهيد، 

والنفو�س،  ال�سمائر  قدوة م�سرقة يف  تبقى  كي 

جيلً  والوطن،  اجلي�س  اأبناء  بها  ي�ستنري  و�سعلة 

بعد جيل.

واأ�ساف قائل:

والتاريخ،  والعراقة  الأ�سالة  بلدة  بعبدا  يف 

وج�سر الوطن اىل الوطن، ومطلع �سم�س كل عهد 

ا�ستهدفت  بالتحديد،  ال�ساحة  هذه  ويف  جديد، 

وقف  اللبناين،  الوطني  الن�سيد  عــزف  بعد 

اىل  ال�سهيد،  روح  عن  �سمت  دقيقة  احلا�سرون 

ميينهم �سورة كبرية لل�سهيد واىل ي�سارهم لفتة 

كتب عليها: »لن يرتّجل القائد ال�سهيد والفار�س 

الكبري الراحل اللواء الركن فرن�سوا احلاج عن جواده 

لأنه يف القلوب يبقى ويف تاريخ لبنان واجلي�س 

واجلنوب يحيا، فرن�سوا احلاج ورفيقه يف ال�سهادة 

اىل دار جنان اخللد«.

كلمة قيادة اجلي�ش

بانو�س منجيان  الركن  للعميد  الكلمة  كانت  ثم 

كلمته  ا�ستهل  وقد  بالنيابة،  اجلي�س  قائد  ممثلً 

بالقول:

اليوم ممثلً  بينكم  اأقف  اأن  وي�سرفني  ي�سرين 

�سهيدنا  اأ�سهر،  �ستة  نحو  منذ  والإرهاب  الغدر  يد 

الغايل فرن�سوا، نظراً اىل ما كان ميّثله من موقع 

اأداء  يف  طليعي  ودور  اجلي�س،  قيادة  يف  مميز 

م�سّرجاً  �سقط  حيث  وال�سعبة،  الدقيقة  املهمات 

هذا  ومع  الأبية،  البلدة  هذه  تراب  الطاهر  بدمه 

اجلي�س،  بنيان  من  مدماك  انحنى  اجللل،  احلادث 

ما  البنيان  لكن  الوطن،  �سجرة  من  �سلح  وهوى 
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ن�ص��ب و�ص��ارع با�صم الل��واء الركن 

ال�صهي��د فرن�صوا احل��اج يف بعبدا

ممثل قائد اجلي�ش

نتذكرك اليوم وكل يوم قوّي احل�صور �صجاعاً مقداماً

متوز

اإعداد:

ليال �صقر

ملء الوجدان والقلوب
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و�سموخاً،  منعة  ازداد  اأن  لبث 

اأ�سبحت  اأن  لبثت  ما  وال�سجرة 

ـــذوراً واأ�ــســلــب عــوداً،  اأعــمــق ج

ربيع  اأزهـــر  الزكية  فبدمائه 

احلياة،  اإرادة  وانت�سرت  احلق، 

احلرية  فجر  انبلج  وب�سهادته 

الظلم واحلقد  والكرامة، واندحر ليل 

املجرمني  اأولــئــك  مــع  والكراهية 

الزائفة،  الهوية  اأ�سحاب  اجلبناء، 

الذين �سيلعنهم التاريخ ويبعرثهم 

واملهانة  الذل  جماهل  يف  كالغبار 

والن�سيان.

وخاطب ال�سهيد قائلً:

يوم،  وكــل  اليوم  ن�ستذكرك 

دمــوع  فيها  متــتــزج  بــقــلــوب 

الكب  مب�ساعر  والأمل  ـــزن  احل

لنا  وكيف  والعــتــزاز،  والفخر 

و�سموخك،  عنفوانك  نن�سى  اأن 

و�سجاعتك،  اإقــدامــك  وتوا�سعك،  �سدرك  رحابة 

وابت�سامتك  الواثق،  وهــدوءك  القوي،  ح�سورك 

الواعدة التي تدخل الطماأنينة اىل كل من حولك، 

التي  الع�سكرية،  م�سريتك  نن�سى  اأن  لنا  وكيف 

بطيب  ون�سحت  وبطولتك،  باإجنازاتك  �ساقت 

اأخلقك ونبل اإخل�سك. 

�سفات  عليه  تنطبق  قائداً  �سابطاً  عرفناك 

القيادة كافة،

اأ�سيلً تنطبق عليه كل  عرفناك مواطناً جنوبياً 

�سفات اجلنوبي، املتحلي بال�سب والإرادة ورباطة 

اجلاأ�س واملت�سبث باأر�سه اىل اأق�سى احلدود.

الروؤوم  والأب  ال�سالح  الإن�سان  مثال  عرفناك 

وال�سديق الويف.

زالت  ما  روحــك  لكن  ج�سداً  رحلت  لقد 

اخلطط  تناق�س  ن�سمعك  ترافقنا، 

الأوامـــر  وت�سدر  وتــهــداأ،  وتنفعل 

اأي  اإجناز  القوى، وتفرح عند  وتقود 

�سق�ط  عند  وحت��زن  ناجحة،  مهمة 

ذاك  ونـــراك  جــريــح،  اأو  �سهيد  كــل 

الذي  كــالــطــود،  املنت�سب  اجلــبــار 

الرماح،  ويتحدى  بال�سعاب  يهزاأ 

ونراك دائماً يف وجوه زوجتك واأفراد 

كما  ي�ستمرون  الــذيــن  عائلتك، 

الع�سكري  اإرثك  على  اأمناء  اجلي�س، 

الوطني الكبري.

الـــذي خططت  مــن هــذا املــكــان 

الرقيب  ال�سهيد  بدمك ودم رفيقك 

جديداً  تاريخاً  هدوان،  خرياهلل  الأول 

اأبناء  ــظــار  اأن قبلة  وجعلتـه  ــه،  ل

عندها  يتوقف  وحمــطــة  ــوطــن،  ال

ال�سهيد  اأيها  لك  عهدنا  عابر،  كل 

وقيمك،  مبادئك  ن�سون  اأن  البطل، 

ونحفظ �سعلة ت�سحياتك ليبقى لنا 

رخي�سة  حياتك  وهبته  الذي  لبنان 

ــل حمبة  ــوان ك ــن عــلــى مــذبــحــه، ع

وعطاء وفداء.

وختم كلمته قائل:

اللواء  بالنيابة  اجلي�س  قائد  با�سم 

بخال�س  اأتوجه  امل�سري،  �سوقي  الركن 

موؤ�س�سة  اىل  والــتــقــديــر  ال�سكر 

واأفراد  احلاج  فرن�سوا  ال�سهيد  اللواء 

يف  البلدي  املجل�س  واىل  عائلته، 

من  كل  واىل  واأع�ساء،  رئي�ساً  بعبدا 

الحتفال،  هــذا  اإقــامــة  يف  اأ�سهم 

املعّب عن الوفاء لل�سهيد والت�سامن 

مع املوؤ�س�سة الع�سكرية واأبنائها.

روح  اىل  واإجــــلل  ــار  اإكــبـــ حتيـة 

ال�سهيد يف عليائه، واأدام اهلل ذكراه الطيبة، ذخراً 

للجي�س وجنماً �ساطعاً يف �سماء الوطن.

رئي�ش بلدية بعبدا

ثم كانت كلمة لرئي�س بلدية بعبدا - اللويزة، 

ال�سهيد  الذي نّوه »مبناقبية  اأنطوان احللو  ال�سيد 
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الذي ترعـرع يف ظل املوؤ�س�سـة 

عليه  ــَو  ــق ت ومل  الــعــ�ــســكــريــة 

الظروف  اأحـلك  املحن حتى يف 

واأ�سدهـا خطـورة، فكان ال�سهـيد 

اأول  احلــاج،  فرنــ�سوا  الــلــواء 

املعركة  اأر�ــس  على  املتواجدين 

وانت�سر  ومقداماً،  م�سجعاً  من�سقاً 

والعامل  لبنان  معه  وانت�سر  اجلي�س 

باأجمعه«.

كلمة العائلة

األقى  احلاج  اإيلي  ال�سهيد  جنل 

يف  حملت  كلمة  العائلة،  كلمة 

ولوعة  ح�سرة  ع�سارة  طياتها 

لفقدان ركيزة بيتهم قال فيها:

الذكرى  لكـن  الأب،  عيد  غــداً  »ي�ســادف 

القلب  ويف  دمعة  العني  ويف  علينا  تطل 

كانت  اليوم  هذا  مثل  �سنة  كل  يف  األيم.  وجع 

الفرحة متلأ قلب اأبي وي�سع من عينيه بريق، اإذ 

فرداً  فرداً  �سدره  اىل  وي�سمنا  فيحت�سننا  نعايده 

فرحاً بنا.

غداً لو ق�سدته هنا وقدمت �سدري للعناق فلن 

اأقع اإل على قطع من ال�سوان«.

وا�ستذكر اإيلي والده الذي �سكنه الوطن وتغلغل 

�سدره حتى  اىل  و�سمه  وقلبه فع�سقه  يف عقله 

اآخر الكاأ�س، اإذ كان اجلي�س حياته، كل حياته. واأن 

اليه  بالن�سبة  يكن  مل  عمله 

وطني  التزام  بل  وظيفياً  واجباً 

ل وقت له ول حدود.

من  ــرد  ف كــل  با�سم  ــا  دع ثــم 

ت�سرتيح  لأن  العائلة  اأفــــراد 

ربه  بجوار  ب�سلم  ال�سهيد  نف�س 

احلارة  ال�سوق  بقبلت  اليه  وبعث 

حرارة جمر الوجع...

اإزاحة ال�صتار

عن  ال�ستار  اإزاحــــة  ــك  ذل اأعــقــب 

حمل  ـــذي  ال ــاري  ــذك ــت ال الن�سب 

بهندامه  ال�سهيد  اللواء  �سخ�س 

خارطة  جانبه  واىل  الع�سكري 

على  تدل  نقاط  وعليها  لبنان 

خا�سها  التي  املعارك  مواقع 

ال�سهيد اإ�سافة اىل اأرزة لبنان.

الن�سب  ــرب  ق ورفــعــت  ــذا  ه

ال�سهيـد  ملـــرافـــق  ــورة  ـــ ــس �

الرقيـب الأول خـيـرالـله هـدوان.

ت�سمية  عــن  اأعــلــن  وخــتــامــاً 

الركن  ــواء  ــل ال با�سم  الــ�ــســارع 

تخلل  احلــاج.  فرن�سوا  ال�سهيد 

للفنان  اأغنيتني  اإن�ساد  احلفل 

لبنان  لبطل  النور  عبد  غبيال 

م�سان  بجبني  ــالأرز  ك ال�سامخ 

الركن  الــلــواء  لــبــنــان  �سهيد 

فرن�سوا احلاج.
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... وقدا�ش يف رمي�ش

اأقام اأهايل رمي�س وعائلة ال�سهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج قدا�ساً احتفالياً يف كني�سة 

العميد  القدا�س  ح�سر  ا�ست�سهاده.  على  اأ�سهر  �ستة  مرور  ملنا�سبة  البلدة،  يف  التجلي 

الركن ن�سيم اندراو�س ممثلً قائد اجلي�س بالنيابة اللواءالركن �سوقي امل�سري على راأ�س 

وفد كبري من ال�سباط، وعائلة الل�اء ال�سهيد وروؤ�ساء بلديات وخماتري وراهبات وفاعليات 

وهيئات ك�سفية واجتماعية وتربوية من بلدة رمي�س والقرى املجاورة.

اأبر�سية �سور للموارنة املطران �سكراهلل نبيل احلاج، الذي حتدث  تراأ�س القدا�س راعي 

عن مناقبية ال�سهيد وتفانيه يف خدمة موؤ�س�سته الع�سكرية حتى اليوم الأخري من حياته.





ما هي نظرية الدفاع ال�صاروخي؟

ترتكز نظرية الدفاع ال�ساروخي الأمريكية على 

اأطلقها  التي  ال�سرتاتيجي«  الدفاع  »مــبــادرة 

يف  ريغان  رونــالــد  الأ�سبق  الأمــريكــي  الرئي�س 

النجوم  حرب  با�سم  وُعرفت   1983 العام  اآذار   23

فرتة  حتى  بها  العمل  وا�ستمر   ،)Stars War(
يف  اأ�سهمت  وقــد  الأب،  بو�س  الرئي�س  اإدارة 

العام  ال�سابق  ال�سوفياتي  الإحتاد  اإنهيار  ت�سريع 

.1991

وتقوم نظرية الدرع ال�ساروخي على بناء قواعد 

والف�ساء  البحر  وجتهيزها يف  �ساروخية  ومن�سات 

متطورة،  تكنولوجية  اأجهزة  مــزودة  اخلــارجــي، 

لعرتا�س  جاهزة  تكون  متعددة،  طبقات  ويف 

الف�ساء  اأو  الأر�س  من  يطلق  �ساروخ  اأي  وتدمري 

�سد الوليات املتحدة وقواتها وحلفائها يف اأنحاء 

العامل.

ــدرع  ال فكــرة  اإحــيـــــاء  ـــادة  اإع �سبـب  ويعـود 

ترى  التي  التهديدات  اإىل  الأمريكي  ال�ساروخي 

الوليات اأنها تواجهها بعد اأحداث 11 اأيلول العام 

العراق،  واحتــلل  اأفغان�ستــان،  وغــزو   ،2001

اأمريكا  )تعتبها  دول  متتلك  اأن  من  وخوفها 

املارقة«(،  »الدول  لقب  عليها  وتطلق  عدائية، 

اأو  عابرة  �سواريخ  دولية«  اإرهاب  »منظــمات  اأو 

بعيدة املدى، بروؤو�س تقليدية، اأو متتلك اأ�سلحة 

الأر�ــس  اإىل  اإي�سالهــا  وو�سائل  �سامــل،  دمــار 

قواتها  قواعد  اأو  احللفاء،  اأرا�سي  اأو  الأمريكية 

املنت�سرة حول العامل.

البال�ستي؟ ال�ساروخ  هو  • ما 
على  احلديث  البال�ستي  ال�ساروخ  بناء  يرتكز 

اأطلقه هتلر  V2 الذي  ت�سميم ال�ساروخ الإملاين 

بريطانيا،  على  الثانية  العاملية  احلــرب  خــلل 

املتفجرات  من  تقليدياً  حربياً  راأ�ساً  م�ستخدماً 

بلغ وزنها يف ال�ساروخ الواحد حواىل 1000 كلغ 

خلل  اآلف  عدة  منه  )اأطلق   .T.N.T مادة  من 

احلرب(.

بعيدة  مدفعية  البال�ستي،  ال�ساروخ  يعتب 

بتاأثرية  ميتاز  اأنه  كما  اليوم،  حروب  يف  املدى 

فعاليته  وتكمن  الآخرين،  على  البارز  املعنوي 

له  امل�سادة  الدفاعات  فاعلية  عدم  يف  وفائدته 

حتى الآن.

يتم  كيف   •
ال�صاروخ  اإط��الق 

البال�ستي؟

ــــم اطــــــلق  ــــت ي

ال�سواريخ من:

- القواعد الأر�صية: 

الأر�س  حتت  به  اخلا�سة  )ال�سلوات(  العنابر   -

.)Silo(
على  املتحركة  املن�سات   -

عربات اأو قطارات.

- القواعد البحرية: 

الغوا�سات حيث يطلق من   -

حتت املاء.

يف  اأو  البحر  يف  الــبــوارج،   -

املرافئ.

- القواعد اجلوية: 

- بوا�سطة الطائرات اأو املحطات الف�سائية.

ي�سمى ال�ساروخ بال�ستياً لأنه يخ�سع يف �سريه 

الكرة  كرمي  واجلاذبية،  الدفع  ملبداأي  وهبوطه 

دافعة  قوة  اىل  يحتاج  فهو  اجلو،  يف  الرمح  اأو 

ثم  ومن  الفـ�ساء  اإىل  يرفعه  الذي  املحرك  هي 

منفرداً،  يطري  ل  اأنه  اأي  اجلاذبية،  بقوة  ي�سقط 

بلوغه  وبعد  الأعلى،  اإىل  يرتفع  بب�ساطة  اإنــه 

املحدد.  الهدف  على  يهبط  الق�سوى  النقطة 

اجلوال  وال�ساروخ  بينه  منيز  اأن  يجب  هنا  ومن 

طيار،  بدون  طائرة  هو  الذي   )Cruise( »كروز« 

م�سبقاً  مبمج  هو  اأو  بعد.  عن  توجيهه  يتم 

يحرق  فقط  الهواء  يف  فيطري  الهدف،  باجتاه 

درع الدفاع

ال�ساروخي الأمريكي

امل�صكلة يف اأوروبا

ق��ائم�ة

تو�صيع  اإىل  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �صعي  واجه 

كان  اعرتا�صات  اأوروبا،  لي�صمل  ال�صاروخي  الدرع  م�صروع 

اأبرزها من رو�صيا، التي اعتربت اأن وجود �صواريخ ورادارات 

اأرا�صيها، ي�صكل تهديداً لأمنها  اأمريكية على مقربة من 

القومي.

الدرع  على  اأ�صواء  ياأتي  ما  يف 

الوليات  ت�صعى  ال��ذي  ال�صاروخي 

قواعد  بناء  اإىل  مبقت�صاه  املتحدة 

تلك  اإىل  اإ�صافة  اأوروب��ا  يف  اأر�صية 

التي اأقامتها يف األ�صكا وكاليفورنيا.

48

اجلي�ش - العدد رقم 277

متوز

اإعداد:

الدكتور اأحمد علّو

عميد متقاعد

درا�سات واأبحاث

2
0
0
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نرى  بينما  الطائرات،  كباقي  الأوك�سجني  حمركه 

حمرك  خلل  من  يرتفع  البال�ستي  ال�ساروخ  اأن 

الإثنني  اأو  �سلب،  اأو  �سائل،  خا�س  بوقـود  يعمل 

معاً، وعملية الحرتاق تتم داخل حمرك ال�ساروخ، 

ول ي�ستخدم الأوك�سجني من الهواء اخلارجي.

�سرعة  �سعفي  كــروز  ال�ساروخ  �سرعة  تبلغ   -

�سرعة  ت�سل  بينما  كلم/�ساعة(   2000( ال�سوت 

)حد  كلم/�ساعة  األف   25 حواىل  اإىل  البال�ستي 

اأق�سى(.

اأخرى: • موا�صفات 
يتخذ ال�ساروخ البال�ستي �سكل اأنبوب ا�سطواين 

)Cylinder(، ويبلغ طوله ما بني 10 اأمتار و30 
مرتاً، اأو اأكرث، ويتاألف من الأق�سام الآتية:

- املحرك: يف اأ�سفل ال�ساروخ وهو الذي يتوىل 

اإىل  ال�ساروخ  لدفع  اللزم  الوقود  اإحراق  عملية 

الأعلى.

)هيدروجني  ال�سوائل  من  يكون  قد  الوقود:   -

كالزنك  ال�سلب،  من  اأو  كاربون(،   + اوك�سجني   +

 + مع��ينة،  معدنية  واأخ���الط  واملانغنيزي�م 

لت الإحرتاق. الأوك�ســجني ال�سـلب، وبعـ�س معدِّ

التوجيه  اأجهزة  يت�سمن  ال�ساروخ:  دماغ   -

والقيادة.

- احلمولة: تراوح بني قمر ا�سطناعي مبمج 

لو�سعه يف مدار الأر�س اأو راأ�س ال�ساروخ اأو راأ�س 

�سلح  اأو  عادية،  متفجرات  من  يتكون  قد  حربي 

كيماوي اأو جرثومي، اأو �سلح نووي...

البال�صتية:  ال�صواريخ  • اأنواع 
ملداها،  اأو  حلمولتها،  وفقاً  ال�سواريخ  ت�سنف 

وذلك كما ياأتي:

- �صواريخ ق�صرية املدى: وهي التي ل يزيد 

.)SRBM( مداها عن 1000 كلم

  1000 بني  ما  الو�صط:  املدى  �صواريخ   -

.)MRBM( و2500كلم

- �صواريخ متو�صطة املدى: ما بني 2500 - 

.)IRBM( 3000 و 5500 كلم

يزيد  ما  وهــي  للقارات:  عابرة  �صواريخ   -

.)ICBM( مداها عن 5500 كلم

تكون  ما  عــادة  وهي  الغوا�صات:  �صواريخ   -

النكليزي  )امل�سطلح   )SLBM( للقارات  عابرة 

حيث  من  ال�ساروخ  نوع  على  يدل  هللني  بني 

الخريين  واحلرفني  الولــني،  احلرفني  يف  املدى 

.)Ballistic Missile هي اخت�سار BM

ال�صاروخ:  حتليق  • مراحل 
:)Boost Phase( مرحلة الدفع -

ال�ساروخ  ويبلغ  دقائق.   5 اإىل   3 وت�ستمر من 

اإىل 400  كلم  ما بني 150  ارتفاعاً  نهايتها  يف 

�سرعته  اأما  له،  املحدد  امل�سـار  وفـق  وذلك  كلم، 

وينتقل  كلم/ثانية   7 فتبلغ  املرحلـة  هذه  يف 

 100( اجلــوي  الغلف  خــارج  اإىل  ال�ساروخ  فيها 

كلم(.

:)Free - Fall( احلر  امل�صار  • مرحلة 
وفيها  دقيقة،   25 حواىل  املرحلة  هذه  تدوم 

الأر�س  حول  مــداري  م�سار  يف  ال�ساروخ  ينتقل 

حواىل  اإرتفاع  اإىل  وي�سل  اجلوي  الغــلف  خــارج 

1200 كلم فوق �سطــح البحر، وهي نقطة الذروة 

)Apogée(، بعدها يعاود الهب�ط احلر.
 :)Reentry( العودة  • مرحلة 

 100 بحواىل  الأر�س  فوق  املرحلة  هذه  وتبداأ 

كلم، اأي عندما يدخل ال�ساروخ جو الأر�س، وتدوم 

دقيقتني قبل بلوغ الهدف ب�سرعة تفوق 1 كلم 

يف الثانية.

امل�صادة  املنظومة  عمل  كيفية   •
لل�صواريخ: 

فاعلية  ــــرث  والأك الأفـــــ�ــســل  ـــــرا�ــس  الإعــتـــ اإن 

لل�سواريخ، هو ذلك الذي يتم يف املرحلة الأوىل 

وال�سعود  الدفع  مرحلة  اأي  ال�ساروخ،  لإنطلق 

احلربي  الراأ�س  مُينع  فبذلك   ،)Boost Phase(
بفعل  وي�سقط  املحدد،  الهدف  اإىل  الو�سول  من 

�سقط  ولو  حتى  ينفجر،  ول  الأر�س،  اإىل  اجلاذبية 

الروؤو�س  ت�سغيل  اأن  ذلــك  اإطــلقــه،  مكان  على 

يف  اإلّ  يتم  ل  البال�ستية  ال�سواريخ  يف  احلربية 

الثالثة  املرحلة  بداية  اأو  الثانية،  املرحلة  نهاية 

من م�سارها.

اأو  الثانية  مرحلته  يف  ال�ساروخ  تدمري  اإن 

الثالثة ي�سبح مهمة �سعبة جداً، ومن هنا اأهمية 

اإطلقه،  بعيد  اأي  الأوىل  مرحلته  يف  اعرتا�سه 

لنطلقه،  الأوىل  اللحظات  يف  اكت�سافه  واأهمية 

الأقمار  اأو  املتطورة،  الـــرادارات  بوا�سطة  وذلــك 

الأر�س،  حول  املــدار  يف  املنت�سرة  ال�سطناعية 

اأو  والإكت�ساف،  للر�سد  املخ�س�سة  تلك  �سواء 

.)Laser( املزودة مولدات ليزرية

لذلك ت�سعى الوليات املتحدة اإىل اإقامة �سبكة 

ال�سواريخ  �سد  الدفاعية  الأنظمة  من  كونية 

املحيطات  وعب  الأمريكية،  الأرا�سي  من  متتد 

لن�سر  وت�سعى  البحرية،  اأ�ساطيلها  بوا�سطة 

ال�سواريخ  الرادارات وقواعد  الأجهزة امل�سادة من 

وذلك  والأفريقي،  والآ�سيوي  ــي  الأوروب الب  عب 

على  هيمنتها  وتاأمني  اأمنها،  حماية  بهدف 

حول  املتكاملة  املنظومة  هذه  خلل  من  العامل 

والأقمار  القواعد  من  ب�سبكة  واملعززة  العامل، 

تكامل  لتاأمني  اخلارجي  الف�ساء  يف  الإ�سطناعية 

عمل هذه املنظومة الدفاعية.

قواعد و�صيطة على الأرا�صي الأوروبية

فكرة  املتعاقبة  الأمــريكــيــة  الإدارات  تبنت 

البال�ستية  ال�سواريخ  اإن�ساء منظومة دفاعية �سد 

البعيدة املدى، والتي ت�سّكل »الدول املارقة )يف 

وتعتقد  لها،  م�سدراً  املتحدة(،  الوليات  عرف 

الأمريكي  الرئي�س  اإدارة 

ـــن(  جـــورج بــو�ــس )الإب

ال�سمالية،  كــوريــا  اأن 

تهديداً  ت�سكلن  واإيران 

من  الرغم  على  املتحدة،  للوليات  اإ�سرتاتيجياً 

قد  اإيــران  اأن  الأمريكية  املخابرات  اأجهزة  اإعــلن 

العام  منذ  الع�سكري  النووي  برناجمها  اأوقفت 

.2003

م�سادة  قواعد  ببناء  الأمريكية  الإدارة  قامت 

الأ�سكا،  يف  املدى  البعيدة  البال�ستية  لل�سواريخ 

وكاليفورنيا حلماية الأرا�سي الأمريكية من اخلطر 

الكوري ال�سمايل ال�ساروخي، واقرتحت بناء قواعد 

للدفاع  الأوروبية  الأرا�سي  على  و�سيطة  اأر�سية 

�سد التهديد ال�ساروخي الإيراين.

منظومة  اإقامة  الأمريكي،  امل�سروع  يت�سمن 

�سواريخ   10 ن�سر  على  ترتكز  دفاعية  �ساروخية 

رادار  واإقامة  البولندية،  الأرا�سي  على  اإعرتا�سية 

دولة  اأرا�سي  على  واآخر  الت�سيكية،  الأرا�سي  على 

اإجناز  يتم  اأن  على  لإيران،  قرباً  اأكرث  تكون  اأخرى 

 4.8 تبلغ  وبكلفة   2013 العام  امل�سروع  هذا 

بليون دولر. 

بني ال�صناعة وال�صرتاتيجية

ال�سواريخ  بت�سنيع  املتحدة  الوليات  با�سرت 

املا�سي،  القرن  ت�سعينيات  منذ  العرتا�سية 

فاعليتها  مدى  على  التجارب  من  الكثري  واأجرت 

البال�ستية  لل�سواريخ  الت�سدي  يف  واأهليتها 

جناح  بــدايــة   2007 الــعــام  و�سجل  املهاجمة، 
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جتارب  بعد  الــ�ــســواريــخ،  ــذه  ه على  الــتــجــارب 

مّت  وقد  و2006،  و2005   2004 الأعــوام  فا�سلة 

الع�سكرية  ال�سناعة  جممـعات  بع�س  مع  التعاقد 

تبـلغ  وبكلفـة  ال�سواريخ،  لإنتـاج هذه  الأمريكية 

اأنفقت  دولر  بليون   180( ـــدولرات.  ال بليني 

يف  ال�ساروخي  الــدرع  م�سـروع  على  الآن  حتى 

بيـن  الــوطــيــدة،  العلقة  اإىل  ونــظــراً  ــــا(،  اأوروب

ووا�سعي  الأمريكية  الع�سكرية  ال�سناعة  جممعات 

اإ�سرتاتيجيات الدفاع يف وزارة الدفاع الأمريكية، 

بو�س،  الرئي�س  اإدارة  يف  الكبري  وتــاأثــريهــم 

ال�سيا�سية  ال�سغط  جماعات  اإىل  انتمائهم  اأو 

وتاأثريهم يف �سباق النتخابات الرئا�سية ما بني 

اأغلب  وكون  والدميقراطي،  اجلمهوري  احلزبني 

اأ�سحاب املجمعات ال�سناعية احلربية تدعم احلزب 

الإدارة  فــاإن  بو�س(  الرئي�س  )حــزب  اجلمهوري 

الأمريكية احلالية ت�سعى بكل قوة لإقناع حلفائها 

الأوروبيني، ورو�سيا بجدوى ن�سر منظومة الدفاع 

اأوروبا، وذلك لتثبيت العقود  ال�ساروخي هذه يف 

واإقامة  والـــرادارات،  ال�سواريخ  لإنتاج  التجارية 

تعـود  والتـي  لهـا،  اللزمـة  التحـتية  البنى 

وقبل  اجلمهوري،  اللوبـي  على  املـادي  بالنفـع 

انتهاء ولية الرئي�س بو�س.

موجة اعرتا�صات

البدء  ـــلن  اع ــروع، مــنــذ  ــس املــ� ــهــت هـــذا  واج

بع�س  قبل  من  العرتا�سات  من  موجة  بتنفيذه، 

 )NATO( الناتو  منظمة  داخل  الأوروبية،  الدول 

قبل  من  وحتى  ولوك�سمبورغ،  وفرن�سا،  كاإملانيا 

بولندا  من  كل  داخل  والأحــزاب  ال�سيا�سية  القوى 

�ست�ست�سيفان  اللتان  الدولتان  وهما  وت�سيكيا،  

امل�سروع على اأرا�سيهما. اإل اأن املعار�سة الكبى 

لبناء امل�سـروع جاءت من رو�سيا التي اعتبت اأن 

وجود �سـواريخ ورادارات على مقربة من اأرا�سيها 

ي�سكل تهديداً لأمنها القومي، ويعر�س منظومة 

اأمنها ال�ساروخي الإ�سرتاتيجي للخطر والإنك�ساف، 

قبل  من  املنفرد  العمل  هــذا  تعتب  اأنها  كما 

الوليات  املتـحدة تهديداً مبا�سراً لها، قد يوؤدي 

واأن  خ�سو�ساً  اأوروبا  جديد يف  ت�سلح  �سباق   اإىل 

من   2002 العام  ان�سحبت  قد  املتحدة  الوليات 

املدى  املتو�سطة  ال�سواريخ  ن�سر  وقف  اتفاقية 

وّقعتا  قــد  الــدولــتــان  كانت  والــتــي  اأوروبــــا،  يف 

اأنواع  بتفكيك  ق�ست  والتي   ،1992 العام  عليها 

ال�سواريخ هذه من اأوروبا واإلغائها.

زميله  اقناع  بو�س  الأمــريكــي  الرئي�س  حــاول 

جرت  مباحثات  خــلل  م�سروع  بجدول  الرو�سي 

لكن   .2008  .2007  ،2006 الأعوام  يف  بينهما 

املباحثات مل ت�سل اىل نتيجة ومّت التفاق على 

ارجاء البحث يف امل�سكلة.

املراجع

1- Missile threat.com
2- Russia in Global affairs...
3- Threats posed by US missile 

shield.
4- http:// italy. usembassy. it/pdf/

other long-Range Ballistic M. in 
Europe.

5- http// fas.org/sgp/crs/weapons/
CRS Report for Congress.

6- U.S Makes its pitch for a missile 
shield in Europe. International Herald 
tribune, March 15. 2007.







متوز

اإعداد:

نينا عقل خليل

اأخبار ون�ساطات

2
0
0

اأقيم يف كلية فوؤاد �سهاب للقيادة 8

قائد  دورة  تخريج  احتفال  ــان  والأرك

كتيبة - الدفعة الثانية والثلثني.

تراأ�س الحتفال قائد الكلية العميد 

العماد  ممثلً  فرحات  اليا�س  الركن 

قائد اجلي�ش بالنيابة، وح�سره �سباط 

مالك  و�سباط  امل�ستقلة  والأف���اج  الكربى  ال�حدات  وقادة  اجلي�ش  قيادة  من 

الكلية وال�سباط املدرب�ن.

النتيجة  مذكرة  تــلوة  ثم  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  الإحتفال  ا�ستهل 

النهائية للدورة ولئحة ال�سرف، فتبادل الدروع بني طليع الدورة الرائد جان 

الأطر�س وقائد الكلية العميد الركن فرحات.

باملنا�سبة  واألقى  املتخرجني  لل�سباط  ال�سهادات  الكلية  قائد  �سّلم  بعدها، 

الكلمة الآتي ن�سها:

اأيها ال�صباط املتخرجون،

للقيام  قطعكم  اإىل  وتعودون  وتتخرجون  كتيبة  قائد  دورة  تنهون  اليوم 

الت�سريع  الراهنة،  الظروف  فر�ست  وقد  عاتقكم،  على  امللقاة  بالواجبات 

باإلتحاقكم وذلك ل�سمان جهوزية اأكب يف الوحدات التي �ستنتقلون اإليها.

مرحلة  هي  بل  الع�سكرية،  حياتكم  يف  مطاف  نهاية  الدورة  هذه  لي�ست 

قيادة  جمال  يف  هامة  ع�سكرية  معارف  فيها  اإكت�سبتم  اأ�سا�سية،  تدريبية 

اإ�سافة  اأوجهها،  مبختلف  العامة  والتكتية  والأ�سلحة  الأركان  وعمل  الوحدات، 

من  ترفع  وكلها  العامة،  والثقافية  والتنظيمية  القانونية  املعارف  اإىل 

الأهمية مبكان لكم ولوحداتكم  الع�سكرية. ولكن من  اأهليتكم وكفاءتكم  �ساأن 

وللجي�س، اأن ت�سعوا هذه املعارف حيز التطبيق العملي، اإذ ل قيمة ملعلومة 

اأن  ول يفاد منها. ينبغي  ل تطبق 

باآدائكم  ومروؤو�سكم  روؤ�ساوؤكم  ي�سعر 

الفاعل وقدرتكم على التطوير، 

يف  للتقدم  يوؤهلكم  ما  وهــذا 

عمل  ويف  القيادية  الوظائف 

الأركان.

اأيها ال�صباط

اأزمة  نهاية  بعد  دورتكم  تنتهي 

�سهدت  البلد  يف  اإ�ستفحلت  كبرية 

اإتفاق  اأمنية، ذللت جميعها يف  م�ساكل د�ستورية وخلفات �سيا�سية وقلقل 

لقد  العربية.  الدول  وجامعة  ال�سقيقة  قطر  دولة  برعاية  مّت  الذي  الدوحة، 

حتقق هذا الإتفاق بف�سل الإرادة الوطنية ال�سادقة التي حتلى بها كل الفرقاء 

مي�سال  العماد  باإنتخاب  ليتوج  العرب،  للأ�سقاء  اخلرية  واجلهود  اللبنانيني 

�سليمان رئي�ساً للجمهورية، الذي حقق اجلي�س يف ظل قيادته احلكيمة اإجنازات 

وطنية كبرية يف احلفاظ على اأمن البلد واإ�ستقرارها ووحدة موؤ�س�ساتها، الأمر 

الذي حّد من تداعيات ما جرى خلل ال�سنوات الفائتة، واأف�سح املجال للتوافق 

الوطني وعودة احلياة اإىل طبيعتها.

لقد قام اجلي�س بدوره على اأكمل وجه، يف الدفاع عن الوطن �سد العدوان 

اأرا�سيها  على  الدولة  �سلطة  ب�سط  ويف  الإرهــاب،  مواجهة  ويف  الإ�سرائيلي 

كافة، وبذلك حظي بتقدير اللبنانيني جميعاً، وحاز اإعجاب الأو�ساط الإقليمية 

والدولية على حد �سواء.

اأيها ال�صباط املتخرجون

تلتحقون اليوم بقطعكم بزخم كبري وعزم قوي واإرادة �سلبة، ملتابعة الآداء 

املميز للموؤ�س�سة الع�سكرية، الذي يعطي جلميع املواطنني الأمل بغد واعد. 

فاعلموا اأن دوركم اأ�سا�سي بل تاريخي يف حياة لبنان، وعلى جناحكم يتوقف 

م�ستقبله وم�سري اأبنائه. كونوا دائماً اإىل جانب الع�سكريني، واأو�سحوا لهم كل 

اأول  واأنكم  الوطن،  اأبناء  اأنكم من خرية  واأثبتوا  اأذهانهم،  يلتب�س يف  قد  ما 

من يبذل الغايل والنفي�س، من اأجل وحدته ومنعته و�سلمة اأرا�سيه وم�سالح 

اأبنائه جميعاً.

يف اخلتام اأوجه اإليكم تهاين اللواء 

بالنيابة  اجلي�س  قائد  الــركــن 

ــكــم مبــزيــد من  ــاتــه ل ــي ومتــن

التوفيق والنجاح.

تخريج دورة قائد كتيبة

ممثل قائد اجلي�ش بالنيابة: اأثبتوا اإنكم اأول من 

يبذل الغايل والنفي�ش من اأجل وحدة لبنان ومنعته

وجه رئي�س الركان اللواء الركن �سوقي امل�سري تهانيه اخلطّية للرائد 

جان الأطر�س لت�سنيفه الأول خلل متابعته دورة قائد كتيبة الدفعة 32.

تهاٍن خطية
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وّقع كل من قائد املدر�سة احلربية العميد الركن 

�سهيل حماد ورئي�س اجلامعة اللبنانية - الكندية 

الدكتور روين اأبي نخلة، بروتوكول تعاون يف جمال 

اإعتماد  بعد  وذلك  اجلانبني  اجلامعي بني  التعليم 

.»LMD« املدر�سة نظام التعليم

ال�سرف  ردهــة  يف  اأقيم  ــذي  ال الإحتفال  ح�سر 

يف  ال�سباط  كبار  من  ح�سد  احلربية،  املدر�سة   -

املدر�سة وعمداء ومدراء كليات واأ�ساتذة.

املجالت  يف  التعاون  على  البوتوكول  ويركز 

الرتبوية والتعليمية والثقافية، وذلك عب تنظيم 

والت�ساور  م�سرتكة،  وموؤمترات  ونــدوات  ن�ساطات 

وتبادل اخلبات بني الفريقني.

متابعة  ت�سهيل  على  الــبوتــوكــول  ن�س  كما 

الدرا�سة اجلامعية لل�سباط خريجي املدر�سة احلربية 

الذين تابعوا املنهاج اجلديد »LMD« اعتباراً من 

العام الدرا�سي 2007 - 2008 واإ�ستفادة ال�سباط 

الراغبني يف متابعة التح�سيل اجلامعي من منحة 

خا�سة تقّدمها اجلامعة اللبنانية - الكندية.

كلمة العميد الركن حماد

كلمة  حماد  الركن  للعميد  كانت  وللمنا�سبة، 

اإ�ستهلها قائلً: 

املدر�سة  رحاب  يف  ترحيب  اأجمل  بكم  »اأرحــب 

القاعة  هذه  بالذات،  ال�سرف  ردهة  ويف  احلربية 

الدولة  اأركـــان  اهلل  �ساء  ان  فيها  �سيجتمع  التي 

بت�سليم  التقليدي  الحتفال  مبنا�سبة  اللبنانية 

ال�سي�ف لل�سباط املتخرجني يف عيد اجلي�ش يف 

الأول من �سهر اآب القادم، وبعد انقطاع دام �سنتني 

ب�سبب الأحداث الأليمة التي ع�سفت ببلدنا احلبيب 

على  باحلرب  مــروراً   2006 متوز  عدوان  من  بدءاً 

اإىل الأحداث الأخرية  الإرهاب يف نهر البارد و�سولً 

الأليمة.

هي  احلربية  املدر�سة  مهمة  اإن 

الن�احي  م��ن  ال��غ��د  �سباط  اإع����داد 

كي  واجل�سدية  والثقافية  الفكرية 

اجل�سام  املهام  م�ستوى  على  يكونوا 

لذلك  الوطن.  تــراب  كامل  على  تنتظرهم  التي 

براجمها  تطوير  عينيها  ن�سب  املدر�سة  و�سعت 

مدار�س  مب�ستوى  لتبقى  وحتديثها  التعليمية 

من  م�ستفيدة  املتقدمة  البلدان  يف  اجليو�س 

قدرات وخبة الأ�ساتذة املدنيني الذين ي�سطلعون 

بدور ا�سا�سي اإىل جانب �سباط املدر�سة يف عملية 

وبني  بيننا  القائم  فالتعاون  والإعــداد.  التن�سئة 

اجلامعة اللبنانية قدمي قدم هذه املدر�سة، واأخرياً 

جرى تفعيل هذه العلقة بعد اعتماد املدر�سة نظام 

الـ»LMD« اأ�سوة بغالبية كليات اجلامعة اللبنانية 

الأعمال،  واإدارة  العلوم  اخت�سا�سي  يف  ــك  وذل

بعد  احلقوق  اإخت�سا�س  اإ�سافة  اإىل  قريباً  ونتطلع 

اعتماده ر�سمياً يف اجلامعة اللبنانية«.

اجلامعة  يف  مهمتكم  اأن  »اأعتقد  قائلً:  واأ�ساف 

اللبنانية الكندية ل تقل اأهمية عن مهمتنا لناحية 

اأمامهم يف  اعداد �سباب الغد وفتح فر�س العمل 

طريق  عن  كافة  العامل  اأ�سقاع  ويف  اأولً  وطنهم 

تزويدهم املعلومات واملعارف املختلفة كي يكونوا 

بحاجة  فالوطن  واملناف�سة،  البداع  على  قادرين 

اإىل طاقة كل مواطن كل يف جماله. فحا�سرنا هو 

نتيجة لزرع ما�سينا وم�ستقبلنا هو ح�ساد جهودنا 

وعدد  مب�ساحته  �سغري  بلد  اأننا  و�سحيح  احلا�سرة، 

بطاقة  جداً  كبرٌي  لكنه  الطبيعية،  وموارده  �سكانه 

�سيته  ذاع  فاللبناين  اللحمدود،  وطموحه  اإن�سانه 

يف كل اأ�سقاع الر�س حيث من النادر اأن جتد بلداً 

مل تطاأها قدم لبناين �ساهم باإخل�س بتقدم وتطور 

هذا البلد، وبرع بعقله اخللق يف خمتلف ميادين 

املعرفة وبات رمزاً للعوملة. هذا الن�سان اللبناين 

هو ثروتنا الوحيدة ومو�سع افتخارنا وهدف مهمتنا 

الرغم من  اأنه على  الوقائع  اأثبتت  النبيلة. ولقد 

التطور الذي حلق ميادين املعرفة والتقدم العلمي 

والتكنولوجي كافة، يف زمن �سقطت 

والإ�سطناعية  الطبيعية  احلواجز  فيه 

قيل  كما  العامل  واأ�سحى  الــدول  بني 

الن�سان  بقي  �سغرية،  كونية  قرية 

املحور وال�سا�س يف كل عمل خلق.

لقد قمنا اليوم بتوقيع بروتوكول 

تعاون بيننا ي�سمل تبادل اخلبات وامل�ساعدة يف 

تط�ير املناهج اإ�سافة اإىل اإعفاء ال�سباط خريجي 

اأ�سل  جامعية من  وحدة  احلربية من 69  املدر�سة 

اجلامعية، وذلك  الجازة  تتاألف منها  105 وحدات 

ي�سمل  كما  العمال،  وادارة  العلوم  اخت�سا�سي  يف 

الذين  لل�سباط  خا�سة  منحة  تقدمي  التعاون  هذا 

يتابعون درا�ستهم يف جامعتكم«.

وختم بالقول: 

»اإننا اإذ نتوجه بال�سكر ملبادرتكم الكرمية والتي 

للموؤ�س�سة  خال�سة  �سادقة وحمبة  وطنية  عن  تنم 

اآمالً كبرية على هذا البوتوكول  الع�سكرية نعلق 

احلربية  املدر�سة  بني  تعاون  باكورة  يكون  كي 

والقطاع اجلامعي اخلا�س، واأن حتذو بقية اجلامعات 

اخلا�سة حذو اجلامعة اللبنانية الكندية ملا يتميز به 

لبنان من م�ستوى  اخلا�س يف  التعليمي  القطاع 

والتطوير،  التحديث  على  وقدرة  رفيع  اأكادميي 

اأجدد  ال�سرق.  يف  للمعرفة  منارة  لبنان  ليبقى 

�سكري لكم وترحيبي بكم«.

كلمة الدكتور اأبي نخلة

جاء  كلمة  نخلة  اأبي  روين  الدكتور  األقى  بدوره، 

فيها: »من منب موؤ�س�سة �ساربة جذورها يف عمق 

ال�سموخ والكب والعنفوان، 

حماة  �سناعة  يف  عريقة  مدر�سة  رحــاب  ومــن 

الوطن والن�سان، 

ومن مقلع الرجالت العظام الذين ي�سخرون بكل 

اأنواع التحديات للدفاع عن كل حبة من تراب هذا 

اللبنان، 

اإجللً  اأنحني  اأن  �سادة،  يا  اليوم  ي�سرفني  لكم 

وقد�سية  عطاءاتكم  وعظم  ر�سالتكم،  نبل  اأمــام 

هذا  حيا�س  عن  للذوة  ال�سهادة،  حتى  تفانيكم 

الوطن، ولينعم الن�سان فيه بالعي�س 

و�سيداً على كل �سب من  كرمياً، حراً 

كل  تهون  �سبيلها  والتي يف  اأر�سه، 

الت�سحيات، ومن اأجلها حتلو كل اأنواع  

العطاءات«.

بروتوكول تعاون

بني املدر�صة احلربية 

واجلامعة

اللبنانية - الكندية
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واأ�ساف قائلً:

اللقاء اليوم هو بحق لقاء النبل والكب. هو لقاء 

بروتوكول  لتوقيع  الكرمي  بح�سوركم  تيها  يختال 

اللبنانية  اجلامعة  بني  ونفخر،  نعتز  به  تعاون، 

ك�سروان،   - عينطورة  يف   )LCU( الكندية   -

واملدر�سة احلربية، ب�سخ�س قائدها املعطاء، والذي 

الركن  العميد  ح�سرة  واإحــرتام،  تقدير  كل  له  نكّن 

�سهيل حماد. 

لقاء اليوم يا �سادة، ما كان اأبداً وليد �سدفة، اإن 

والف�سل  متعّددة،  واإت�سالت  لقاءات  ثمرة  اإل  هو 

يعود يف ذلك، اإىل نخبة من اأرباب ال�سالة والروؤى 

مواكبة  �سبيل  يف  ــداً  اأب والعاملني  امل�ستقبلية 

فلهوؤلء،  بكل تقلباتها وتطورها وجتددها.  احلياة 

الدوؤوب يف  ل�سعيهم  وتقدير  واإمتنان  اإكبار  حتية 

�سبيل الأف�سل والأكمل.

اأح�سان هذه املوؤ�س�سة الكرمية التي  اإنني، ومن 

حب  ر�سالة  اعتنقوا  ــالت  رج اإعـــداد  على  تعمل 

ي�سرفني  لكم  ال�سهادة،  حتى  والعطاء  التفاين 

التعاون هذا يف رحاب املدر�سة  توقيع بروتوكول 

احلربية، واأعلن لكم اأمام اهلل والتاريخ، اأن اجلامعة 

 - عينطورة  يف   )LCU( الكندية   - اللبنانية 

لأمثالكم  املــدى  و�سع  اأبوابها  ت�سرع  ك�سروان، 

ال�سرفاء العظام ونعاهدكم من على هذا املنب، اأننا 

لن نتوانى يوماً عن ال�سهام مع الغيارى والوفياء 

واخلري  احلق  على  اللبنان،  هذا  بناء  يف  اأمثالكم 

والنور واجلمال«.

منها  ي�ستفيد  جامعة  منحة  عن  ختاماً  واأعلن 

ال�سباط، فقال:

»ا�سمحوا يل يف هذه املنا�سبة، للإحتفال بتوقيع 

بروتوكول التعاون هذا، اأن اأغتنم هذه الفر�سة لأعلن 

ومتوا�سعة  رمزية  جامعية  مبنحة  ال�سهام  عن 

اإحدى  اإىل  النت�ساب  الذين ي�دون  ال�سباط  جلميع 

وما  والفنون،  العلوم  اأو  العمال  اإدارة  الكليتني: 

الوطن  هــذا  حلماة  وتقدير  وفــاء  عربون  اإل  ذلــك 

البطال، املتفانني يف الذود عن �سيادته وكرامته 

املوؤ�س�سة  هذه  باإ�سم  اأ�ستطيع  عّلني  واإ�ستقلله، 

اإ�ساءة  يف  اأ�سهمُت  قد  اأكون  اأن  الفتية،  اجلامعة 

اأكون جزءاً من  اأن  اأو  القدر هذه،  �سمعة يف عتمة 

مداميك هذا الوطن، الذي باأمثالكم ل�سوف يبقى، 

اأبد الدهر، �ساخماً وحملقاً �سوب الفوق،  وكما كان 

�سوب العلى ليعانق املجد والعزة والعنفوان«.

الفرنكوفوين  ال�سهر  ملنا�سبة 

املدر�سة  نّظمت   ،2008 للعام 

احلربية مباراة يف التعبري بالر�سم اأو بكتابة مو�سوع باللغة الفرن�سية، �سارك فيها ثلثة و�ستون 

تلميذاً �سابطاً من ال�سنتني الثانية والثالثة، وذلك بالتعاون مع املركز الثقايف الفرن�سي.

اأقيم حفل توزيع الدروع على الفائزين،  ويف قاعة املحا�سرات الو�سطى يف املدر�سة احلربية، 

بح�سور قائد املدر�سة العميد الركن �سهيل حماد وم�ساعده العميد الركن جورج يعقوب، ورئي�سي 

العامة  العلوم  فرعي  ورئي�سي  العامة،  والعلقات  والتوجيه  والأمن  والعمليات  الدرو�س  ق�سمي 

والبامج والتن�سيق، ومدربي ال�سنتني الثانية والثالثة. ومتّثل املركز الثقايف الفرن�سي ب�سخ�س 

مديرة الدرو�س ال�سيدة كري�ستني تريان ماتينيون، وم�ست�سارتها الرتبوية ال�سيدة �سلني غال�س، 

واخلبري الفرن�سي لدى كلية فوؤاد �سهاب للقيادة والركان املقدم �ستيفان لوليفر، اإىل اأ�ساتذة اللغة 

املنتدبني من املركز الثقايف الفرن�سي واجلامعة اللبنانية املتعاقدين.

افتتح الحتفال بالن�سيدين الوطنيني الفرن�سي واللبناين، ثم األقيت كلمات باملنا�سبة، فكانت 

املركز  با�سم  ماتينيون  لل�سيدة  وكلمة  عيد،  جوزيف  املقدم  العامة  العلوم  فرع  لرئي�س  كلمة 

للعام  الفرنكوفوين  ال�سهر  م�ساركتها يف  على  احلربية  املدر�سة  فيها  �سكرت  الفرن�سي،  الثقايف 

2008 تعبرياً عن التزامها وانتمائها اإىل العائلة الفرنكوفونية املنت�سرة يف العامل، والتي تدعو 

اإىل الت�سامن والعي�س معاً. ومتّنت للمدر�سة دوام التوفيق، اآملة بتطوير التعاون م�ستقبلً.

اجلهود  على  الفرن�سي  الثقايف  املركز  �سكر  الذي  حماد  الركن  للعميد  ختامية  كلمة  كانت  ثم 

لبنان ملتقى  التعاون كي يبقى  بتفعيل  اآملً  الفرن�سية،  اللغة  �ساأن  اإعلء  واملثمرة يف  املبذولة 

الثقافة واحل�سارات. كما نّ�ه بالتالمذة ال�سباط الفائزين، وحّث رفاقهم على بذل اجله�د يف هذا 

فيه  الب�سري  العن�سر  يبقى  املادية،  جتهيزاته  توا�سع  من  وبالرغم  اللبناين،  »فاجلي�س  الجتاه. 

ال�سا�ش لكل ن�ساط خالّق«.

فنال  الفائزين،  للتلمذة  واجلوائز  الدروع  ماتينيون  وال�سيد  احلربية  املدر�سة  قائد  قّدم  وقد 

التلميذ ال�سابط نا�سيف اأبو حنا )ال�سنة الثالثة( املركز الأول عن فئة الر�سم، يف حني نال التلميذ 

اأ�سعد اليا�س )ال�سنة  ال�سابط رئبال متراز )ال�سنة الثانية( املركز الثاين، واحتل التلميذ ال�سابط 

اأما عن فئة املو�سوع باللغة الفرن�سية، فقد نال التلميذ ال�سابط جوزف  الثانية( املركز الثالث، 

الثانية(  )ال�سنة  �سرحان 

حني  يف  الول،  املــركــز 

ال�سابط  التلميذ  احتل 

)ال�سنة  �سلوم  �سيدريك 

الثاين،  املركز  الثانية( 

حمزة  ال�سابط  والتلميذ 

فوزي حيدر اأحمد )ال�سنة 

الثالثة( املركز الثالث.

الحتفال،  خــتــام  ويف 

ــة  ــس ــدر� ــــا قـــائـــد امل دع

احلربية احل�سور اإىل حفل 

ردهة  يف  اأقيم  كوكتيل، 

ال�سرف.

دروع للتالمذة ال�صباط 

الفائزين مبباراة ال�صهر 

الفرنكوفوين
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ح�سني  الركن  العميد  بح�سور 

اجلي�س  قــائــد  احلــجــار، ممــثــلً 

بالنيابة الل�اء الركن �س�قي امل�سري وعدد من ال�سباط، اأقيم يف قيادة ل�اء 

احلر�س اجلمهوري يف بعبدا، حفل ت�سليم وت�سلم قيادة اللواء بني العميد 

م�سلماً  املــ�ــســّن  خليل  الــركــن 

والعقيد وديع الغفري مت�سلماً.

تخلل احلفل عر�س ع�سكري �ساركت فيه وحدات  لواء مو�سيقى اجلي�س. 

وت�سّلم العقيد الغفري علم اللواء من العميد الركن احلجار.

ت�صليم وت�صّلم قيادة لواء احلر�ش اجلمهوري

»الزرق  حملة  للعناية«  »�سيدرز  جمعية  اأطلقت 

من  بدءاً  اللبناين،  ال�ساطئ  لتنظيف  العا�سرة  الكبري« 

اللبناين  اإىل اجلنوب، مب�ساعدة اجلي�س  ال�سمال و�سولً 

وبالتعاون مع الوزارات املخت�سة والبلديات، وعدد من 

اجلمعيات البيئية والك�سفية والجتماعية، بال�سافة اإىل 

�سركات وموؤ�س�سات �سياحية وجتارية وجامعات ومدار�س.

على  اأقيم  احتفال  يف  العا�سرة  احلملة  انطلقت 

�ساطئ الرملة البي�ساء برعاية رئي�س اجلمهورية العماد 

مي�سال �سليمان ممثلً باملدير العام لوزارة البيئة بريج 

العميد  بالنيابة  اجلي�س  قائد  وبح�سور ممثل  هتجيان، 

واإجتماعية  �سيا�سية  وفاعليات  رحباين،  نزيه  الركن 

وتربوية.

وخلل احلفل، اأو�سحت رئي�س جمعية »�سيدرز للعناية« 

ال�ساطئ  ت�سمل  احلملة   اأن  �ساتيل،  اإدري�س  ال�سيدة 

و�سولً  �سمالً  العبدة   - العري�سة  من  املمتد  اللبناين 

اإىل �سور جنوباً، م�سرية اإىل اأنها »ت�سادف هذه ال�سنة 

الرعاية البيئية الأوىل لرئي�س اجلمهورية«.

الأزرق الكبري

�صنة عا�صرة من الت�صامن

والعمل ل�صاطئ نظيف

اأقامت منظمة »هانديكاب انرتنا�سونال« )Handicap International( ور�سة عمل 

حتت عنوان »كيفية حترير الأرا�سي امل�سبوهة بالألغام واإعادتها اإىل اأ�سحابها، وذلك يف 

املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.

ف�ج  من  و�سباط  باللغام  املتعلقة  لالعمال  اللبناين  املركز  �سباط  الإفتتاح  ح�سر 

الهند�سة ومن قيادة اجلي�س، ورئي�س املركز الإقليمي للعمال املتعلقة باللغام يف �سور، 

ومدير منظمة »هانديكاب اإنرتنا�سونال« يف فرن�سا ال�سيد بيل هاول على راأ�س وفد من 

املنظمة.

رزق  و�سيم  املــقــدم  مــن  ترحيبية  كلمة  وبعد 

األقى  املنظمة(،  )من  بــواب  با�س  طــارق  وال�سيد 

ال�سيد روبرت اإينت حما�سرتني، تناوت الأوىل اإدراج 

املعايري  �سمن  امل�سبوهة  الرا�سي  حترير  مو�سوع 

الدولية للعمال املتعلقة بالألغام، وتناولت الثانية 

التجارب الدولية يف جمال حترير الرا�سي امل�سبوهة 

يف بلدان: تايلند، كرواتيا، اليمن، الأردن، كمبوديا 

وغريها...

»هانديكاب  م�سروع  حول  اإيجازاً  اأي�ساً(،  املنظمة  )من  غريب  حممد  ال�سيد  وقــّدم 

انرتنا�سونال« املتعلق مب�سح البقع امل�سبوهة يف حمافظة ال�سمال وق�ساء جبيل، حيث 

بو�سرت عمليات ا�ستطلع للبقع املذكورة، على اأن تبداأ عمليات امل�سح اعتباراً من �سهر 

متوز اجلاري.

وبدوره، قدم �سابط عمليات املنظمة ال�سيد مارك هولرويد �سرحاً عن عملها يف لبنان.

ويف اخلتام، وزع مدير املنظمة يف فرن�سا ال�سيد بيل هاول �سهادات للم�ساركني يف 

با�سم رئي�س املركز اللبناين للعمال  الور�سة، يف حني قدم املقدم رزق درعاً تذكارياً 

املتعلقة باللغام و�سباطه اإىل م�ساعد مدير مركز اعمال امل�سح »SAC« ال�سيد روبرت 

اإثني.

حترير الأرا�صي 

امل�صبوهة باللغام 

واإعادتها اإىل اأ�صحابها 

يف ور�صة عمل

56

اجلي�ش - العدد رقم 277



البحرية،  بريوت  قاعدة  يف  جرى 

اجلي�س  اإىل  الحتادية  اأملانيا  جمهورية  من  هبة  مقّدم  مركب  ت�سلم  حفل 

قائد اجلي�س  البحري علي املعلم ممثلً  الركن  العميد  اللبناين. ح�سر احلفل 

الحتادية  املانيا  جمهورية  وممثل  امل�سري،  �سوقي  الركن  اللواء  بالنيابة 

المريال ڤادم هانز جو�سيم �سرتيكر ووفد مرافق، وقائد القوات البحرية يف 

الإيطايل دي بيازي، وعدد من �سباط  المريال  الأمم املتحدة امل�ؤقتة  ق�ات 

اجلي�س واليونيفيل.

األقى  ثم  والملــاين،  اللبناين  الوطنيني  الن�سيدين  بعزف  احلفل  ا�ستهل 

كلمة  بالنيابة  اجلي�س  قائد  ممثل 

�سكر فيها اجلمهورية الملانية على تقدمي هذه امل�ساعدة، ونوه بوقوف دولة 

املانيا الثابت اإىل جانب لبنان وتقدميها م�ساعدات ع�سكرية متنوعة للجي�س 

اأوا�سر  على  فيها  اأكد  باملنا�سبة،  كلمة  �سرتيكر  المريال  وجه  كما  اللبناين. 

ال�سداقة التي جتمع ال�سعبني الملاين واللبناين، والرغبة يف تفعيل علقات 

التعاون الع�سكري بني جي�سي البلدين.

و�سلم  �سكر  كتاب  املعلم  البحري  الركن  العميد  تل  الحتفال،  نهاية  ويف 

املحتفى بهم دروعاً تذكارية.

مركب حربي هبة اأملانية للقوات البحرية

 TK« التجارية  العلمة  ليمتد« مالكة  و�سركة »غيتواي  ال�سحافة  نادي  دعا 

فيه  الواقع  ال�سبت  يوم  بريوت  مدينة  و�سط  لت�سجري  حملة  اإىل   ،»Track
الواحد والثلثني من �سهر اأيار 2008، حتت عنوان »الوطن للكل وكلنا للوطن«، 

اإحتفاء با�ستعادة اجلمهورية رئي�سها واإنتخاب العماد مي�سال �سليمان رئي�ساً 

للجمهورية.

و�سط  اللعازرية  بناية  يف  ال�سحافة  نادي  مقر  اأمام  من  التجمع  انطلق 

بريوت، يف اجتاه �ساحة الدبا�س حيث عّلقت لفتة كتب عليها: »نزرع الورود 

واملحبة وال�سلم بدل الر�سا�س واحلرب«، وقد 

البالونات  واأطلقوا  ــورود  ال امل�ساركون  زرع 

التي حملت �سعار احلملة اإ�سافة اإىل حمامات 

ال�سلم التي رفرفت يف �سماء العا�سمة.

يف  لبنان  ونخب  كوكتيل  حفل  احلملة  تل 

مقر نادي ال�سحافة يف بناية اللعازارية.

ال�سركة  ــرة  مــدي قــالــت  املنا�سبة  ويف 

بادرت  ال�سركة  »اإن  �سوفاين  املنظمة مرياي 

اإىل اإتخاذ خطوة احتفاء »با�ستعادة لبنان عّزه، 

دللة على تعط�س  �سريعاً  التح�سري  كان  وقد 

اللبنانيني اإىل ال�سلم والراحة«.

بعودة  وفخره  فرحه  عن  احلويك  يو�سف  ال�سحافة  نادي  رئي�س  عب  كذلك 

البع�س  حاول  اللذين  والكراهية  البغ�س  بدل  بــريوت،  �سرايني  اإىل  احلياة 

ن�سرهما بني اللبنانيني يف الآونة الأخرية، واأكد اأن امل�ساركني يف احلملة هم 

من جميع الطوائف والنتماءات.

وختم قائلً: »يحق للبنان اأن يفرح«.

ليال �صقر

العمليات  غرفة  من  العلم  م�سعود  اإيــاد  الرائد  نال 

اخلا�سة بحماية اع�ساء جلنة التحقيق الدولية، دكتوراه 

 Paul Cezanne -« جامعة  من  الداريــة  العلوم  يف 

Aix Marseille III« يف فرن�سا. مع تنويه »م�سّرف 
جداً«.

دكتوراه يف العلوم الدارية

للرائد اإياد م�سعود العلم

الوطن للكل

وكلنا للوطن

ورود يف و�صط بريوت 

احتفاء با�صتعادة 

اجلمهورية رئي�صها
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على  ال�سرائيلي  ــعــدوان  ال قبل 

مطبخ  كان   2006 العام  يف  لبنان 

لـ1500  التغذية  يوؤمن  �سور  موقع 

ع�سكري لكن بعد �سدور القرار 1701 

جنوباً،  اجلي�س  انت�سار  وتو�سيع 

ع�سكري.   5800 اىل  العدد  ارتفع 

فاملطبخ املذكور يغذي اعتباراً من 

اأيلول 2006 كلً من:

ال�ساد�س،  الــلــواء  �سور،  موقع   -

الثاين  الــلــواء  ع�سر،  ــادي  احل الــلــواء 

الليطاين،  جــنــوب  قــطــاع  عــ�ــســر، 

وجهاز  احلكومي  �سور  م�ست�سفى 

التن�سيق والرتباط.

النتيجة الأف�صل ...

اأهم ما يلحظ يف مطبخ موقع 

�سور تو�سله باحلد الأدنى من 

المكانات اىل النتيجة الأف�سل التي 

ي�سعى اليها كل مطبخ على �سعيد 

اجلي�س...

الت�ساع،  حمــدود  قــدمي،  فالبناء 

العمل  فريق  اأما  متوا�سعة،  عدته 

اأن  من  الرغم  على  نف�سه،  زال  فما 

من  اأكــرث  يــوازي  مبا  ازدادت  املهام 

تاأمني  ا�ستطاع  وقد  اأ�سعاف.  ثلثة 

الغذاء وفقاً للمطلوب منه وبناء على 

توجيهات مديرية القوامة يف قيادة 

املاأكولت  نوعية  التي حتدد  اجلي�س 

وطريقة طهيها وتقدميها.

مّتت  اأنــه  ال�سدد،  هــذا  يف  ن�سري 

املوافقة املبدئية على اإن�ساء مطبخ 

الهند�سة  مديرية  قبل  من  جديد 

وقد  املكان،  على  ك�سفاً  اأجرت  التي 

ومّت  املو�سوع  حول  درا�سة  و�سعت 

ويتوقع  املخت�سة.   للمراجع  رفعها 

امل�سروع  تنفيذ  على  العمل  بــدء 

العام 2009.

موا�صفات ومعايري

الدقيقة  ــة  ــب ــراق امل الــنــظــافــة، 

معايري  ثلثة  العمل،  يف  والجتهاد 

يف  العمل  اليها  يرتكز  اأ�سا�سية 

مطبخ موقع �سور، وباإ�سراف مبا�سر 

الركن  العقيد  �سور  موقع  قائد  من 

ح�سن  والعقيد  �سلطاين  توفيق 

واخلدمة  القيادة  �سرية  اآمــر  فاعور 

العمل  عجلة  ت�سري  وال�����س��ب��اط، 

اجلميـع  ويلتـزم  ودقــة  بانتظام 

تطبيق  واأفــــراداً  ورتبـاًء  �سبـاطاً 

وفقاً  كــل  اآنــفــاً  املــذكــورة  املعايري 

ملا  ونتيجة  واخت�سا�سه.  ملوقعه 

القيام  مــن  املطبخ  متّكن  تقدم 

حتى  ت�سجل  اأن  دون  من  بواجباته 

ال�ساعة اأية حال خطاأ اأو ت�سّمم...

يتّم الطهي بطريقة �سليمة وعلى 

على  الق�ساء  ل�سمان  خا�سة  قواعد 

امليكروبات. وتخزن املواد بالطريقة 

املنا�سبة لكل منها ح�سب ت�سنيفها، 

وزيوت  وحلوم  وحبوب  معلبات  من 

وبي�س...

ــاة  ــطــه ال ــع  يــخــ�ــس ـــــك،  ذل اىل 

يف  يعملون  الــذيــن  واملــ�ــســاعــدون 

دوريــة  طبية  لفحو�سات  املطبخ 

خباء  قبل  مــن  ــم  ــدائ ال وللك�سف 

ويحر�س  جلد،  واأطباء  �سحة  واأطباء 

الإ�سراف  على  امل�س�ؤول�ن  ال�سباط 

الأواين وتعقيم خمازن  على تعقيم 

املواد  حفظ  وعلى  الغذائية  املــواد 

بالغرف املّبدة ب�سكل �سحي.

فريق العمل

تعاون واإميان م�ستمر باأن املطبخ 

وال�سهر  اجلهد  خلل  من  اإل  يقوم  ل 

الفريق  هذا  عنا�سر  كل  يبذله  الذي 

�ستة  من  يتاأّلف  ــذي  وال املتكامل 

وعدد  واخت�سا�س  خبة  ذوي  طهاة، 

الكلفة  وعنا�سر  امل�ساعدين  مــن 

وجميعهم  والــثــلثــني.  اخلــمــ�ــســة 

كاأف�سل  واجبهم  اأداء  على  يحر�سون 

ما ميكن.

املن�سرفني  الع�سكريني  حيينا 

وغادرنا  واإخل�س،  بعزم  واجبهم  اىل 

روح  كل منهم  املوقع مكبين يف 

عمل  فريق  الندفاع.  وقوة  الواجب 

يف  تــفــانــى  ــور  �ــس مــوقــع  مطبخ 

واجباته، فح�سد ما ي�ستحقه:  تاأدية 

التقدير والحرتام.

ت�سوير:

�صربل جرج�ش

متوز

اإعداد:

ليال �صقر

يف ثكناتنا
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ب��احل��د الأدن����ى م��ن الإم��ك��ان��ات 

�صور  موقع  مطبخ  ا�صتطاع 

الأمر  النتائج،  اأف�صل  يحقق  اأن 

الذي اأّهله لحتالل موقع ال�صدارة بني املطابخ الع�صكرية يف اجلي�ش 

اللبناين للعام 2007.

واأّهلته  املطبخ  هذا  يف  توافرت  التي  املحددة  املعايري  واىل 

للت�صنيف اأولً، �صّجل ل�صاحله اإجناز كبري متّثل يف تاأمينه التغذية ملا 

من  امل�صتفيدين  الع�صكريني  عدد  كان  اأن  بعد  عن�صر  الـ6000  يقارب 

خدماته ل يتجاوز ال�1500 ع�صكري.

واىل  عليه  القّيمني  اىل  وتعّرفت  �صور  زارت مطبخ موقع  »اجلي�ش« 

اآليات العمل املتبعة فيه.

- مطبخ موقع �سور: الأول على �سعيد اجلي�س وعلى �سعيد منطقة اجلنوب.

- مطبخ قاعدة رياق اجلوية: الأول على �سعيد منطقة البقاع.

- مطبخ مقر عام منطقة بريوت )الأمري ب�سري(: الأول على �سعيد منطقة 

بريوت.

- مطبخ موقع بيت الدين: الأول على �سعيد منطقة جبل لبنان.

- مطبخ فوج املدفعية الثاين: الأول على �سعيد منطقة ال�سمال. 

مطبخ موقع �سور:

اجلهد يعّو�ش توا�ص�ع المكان�ات

 �سّنف الأول بني

مطابخ اجلي�س للعام 2007

ت�صنيف مطابخ اجلي�ش للعام 2007
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اإعداد:

اح�صان مرت�صى

باحث يف ال�سوؤون الإ�سرائيلية

نقلً  ليفي  غريغوري  الإ�سرائيلي  الكاتب  يقول 

الإ�سرائيليني:  الدبلوما�سيني  كبار  اأحد  ل�سان  عن 

ناجت  الإحباط،  من  عام  ج�  ي�س�دها  اإ�سرائيل  »اإن 

عن عدة اأمور من بينها، ورمبا من اأهمها، اإح�سا�س 

يف  انت�سر  قد  الف�ساد  باأن  الإ�سرائيليني  غالبية 

القطاعات ال�سيا�سية والقت�سادية املختلفة كافة. 

لبنان(  الأخــرية )يف  احلرب  باأن  ادركــوا  اأنهم  كما 

كانت منوذجاً للف�سل الذريع«. واعتب الكاتب يغاآل 

�سرينا يف �سحيفة »يديعوت اأحرونوت«، اأن كثرياً 

العوملة،  املعا�سرين، يف ع�سر  الإ�سرائيليني  من 

بثمن  ولكن  الــرثاء،  من  عالية  درجــة  حققوا  قد 

املباين  ن�سف  اإىل  اأدى  الفاح�س  فالرثاء  باهظ. 

مكامن  نقل  وهو  ال�سهيونية.  لل�سيا�سة  القدمية 

اإىل املال لوحده مع ما ينطوي عليه ذلك  القوة 

يف  هي  واأخلقية  ووطنية  اإن�سانية  تداعيات  من 

جوهرها تداعيات �سلبية، مثل ت�سع�سع كل اأ�س�س  

�سرينا يف  ويقول  واأ�سكالها.  الجتماعية  امل�ساواة 

هذا املجال: »نعم لقد حتولنا اإىل اإمارة تكنولوجيا 

عليا )هاي تيك( على �ساطئ البحر املتو�سط، اإل 

العوملة،  لأغرا�س  العقال  املنفلتة  اخل�سخ�سة  اأن 

والت�سامن  الــرفــاه  دولــة  اإنــهــيــار  اإىل  اأدت  قــد 

اخلدمة  اأ�سا�سهما  على  قامت  اللذين  الجتماعي 

�ساحاف،  �سارون  وت�سيف  للجميع«.  الع�سكرية 

اله�ستدروت،  يف  �سابقاً  العامة  العلقات  مديرة 

يف مقال لها يف �سحيفة »معاريف«، ان التكافل 

الجتماعي الذي كان يوماً ما اأحد املميزات البارزة 

وحاولت  اختفى متاماً،  قد  الإ�سرائيلي،  للمجتمع 

الإ�سرائيلي  اجلمهور  »اإن  بالقول:  ذلك  تف�سري 

ولكنه  اجتماعياً،  تكافلً  ثمة  بــاأن  نف�سه  يوهم 

يف ت�سوره هذا ل يختلف عن ت�سوره الواهم باأن 

املو�ساد هي اجلهة ال�ستخبارية الأف�سل يف العامل، 

يف  اجليو�س  اأف�سل  هو  الإ�سرائيلي  اجلي�س  واأن 

العامل، واأن العبقرية اليهودية ما تزال براقة، واأن 

احلوامل  والن�ساء  لل�سيوخ  ينه�سون  الإ�سرائيليني 

يف احلافلت«.

على �سوء ما تقّدم اأ�سارت نتائج اأحد ا�ستطلعات 

غري  الإ�سرائيليني  من   ٪78 اأن  اإىل  موؤخراً  الــراأي 

الف�ساد،  يف  تورطوا  الذين  قادتهم  عن  را�سني 

والذين ت�ستحوذ عليهم الأنانية وتنق�سهم اخلبة، 

واأن 68٪ من هوؤلء يعتقدون باأن القادة احلاليني 

وهذه  املا�سي.  يف  اإ�سرائيل  قادة  من  اأ�سواأ  هم 

احلديث عن م�سطلح  كرثة  تكّر�ست يف  احلقائق 

ي�سل  قد  الذي  اخلوف  وعن  القيادة«  يف  »فــراغ 

اإىل حد الياأ�س من اإمكان ظهور »قيادات ر�سيدة« 

يف امل�ستقبل، وذكر �سلومو غازيت، رئي�س �سعبة 

الإ�ستخبارات الع�سكرية �سابقاً اأنه »مطلوب زعامة 

جديدة تعيد �سعب اإ�سرائيل اإىل القيم املن�سية«. 

من  الأمل  بـ»خيبة  ي�سعر  الآن  اجلميع  باأن  ونّوه 

يف  الي�ساين  يوفال  وكتب  اجليل«.  هــذا  زعماء 

�سحيفة »معاريف« اأن »من الواجب على مواطني 

اأن  ل  حولهم  الف�ساد  كرثة  اإزاء  الحتجاج  اإ�سرائيل 

وكتب  وياأ�سهم«.  وعجزهم  �سمتهم  يف  يغرقوا 

نحميا �سرت�سلر يف »هاآرت�س« »اأن رئي�س احلكومة 

اأوملرت مل يعد يف هذه الأثناء يدافع عن مبادئه، 

واإمنا  واخلــطــوات،  امل�ساريع  طرح  اإىل  يبادر  اأو 

يحاول مترير يوم اأو اأ�سبوع من اأجل احلفاظ على 

اأو  �سيا�سية  قوة  ميلك  ل  اأنــه  يعرف  هو  البقاء. 

الإجتاه والتغيري  تاأثرياً �سخ�سياً ميكنه من حتديد 

وعودة  �سعبة«.  قــرارات  واتخاذ  الأمــور  وقيادة 

»هاآرت�س«  يف  ماركو�س  يوئيل  بح�سب  نتنياهو 

�سوف تعتب تكراراً مل�ساعر اخليبة التي ت�سبب بها 

منذ ثماين �سنوات، واأوملرت الذي يحظى بتاأييد 

خُمجل ل يتجاوز 2٪ يف ا�ستطلعات الراأي، قد اأثبت 

اأنه لي�س جمبولً من طينة القيادة عندما اأم�سى 

يظهر  ايالون  وعامي  بال�سدفة،  للوزراء  رئي�ساً 

الهوية الإ�صرائيل���ية يف ا�صتطالعات الراأي



�سورة حمرية وم�سطربة، وباراك وّطد علقاته مع 

ولهذا  اإ�سرائيل،  يف  الراأ�سماليني  كبار  من  نخبة 

فاإنه مع عودته اإىل احلياة ال�سيا�سية، ل بد بح�سب 

)امللحق  بلو  واأوري  فاي�س  غيدي  الكاتبني  راأي 

هاآرت�س 2007/5/25(، من  ل�سحيفة  الأ�سبوعي 

فح�س هذه العلقات املبا�سرة وغري املبا�سرة مع 

ت�سارب  عدم  زاوية  من  هوؤلء  الراأ�سماليني  كبار 

بح�سب  باراك  باأن  علماً  بينهم،  ما  يف  امل�سالح 

ما  يف  ب�سفافية  التعامل  ينوي  ل  الكاتبني  راأي 

القت�سادية،  وعلقاته  وارتباطاته  باأملكه  يتعلق 

كبار  �سريحة  عداد  من  واحداً  اأ�سبح  اأن  بعد  وذلك 

الأثرياء يف اإ�سرائيل، اأو ح�سبما يقال يف اإ�سرائيل، 

�سريحة »الواحد بالألف«.

من  الإ�سرائيليني  مواقف  عن  نبذة  هي  هذه 

اأبرز قادتهم، اأما بالن�سبة اإىل مواقفهم من اأبرز 

املثرية  وال�سرتاتيجية  ال�سيا�سية  املو�سوعات 

للراأي  ا�ستطلع  يف  جاء  فقد  والإ�سكالية،  للجدل 

قام به املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية 

الذين  جمموع  من  غري  ل  فقط   ٪3 اأن  ــدار(  )م

الدولة  ـــاأن  ب يــعــرتفــون  ال�ــســتــطــلع،  �سملهم 

اإثماً بحق الفل�سطينيني،  ال�سهيونية قد ارتكبت 

بينما جند اأن 57٪ يّدعون اأن الفل�سطينيني اأخطاأوا 

وهذه  باأنف�سهم،  ال�سرر  فاأحلقوا  الت�سرف  يف 

اأو  اأدبية  اأية م�سوؤولية  التهرب من  �سياغة تعني 

الفل�سطينيني  اإن   ٪18 وقال  اخلقية.  اأو  قانونية 

قد نالوا ما ي�ستحقون. يف حني اأن 16٪ جلاأوا اإىل 

اإثم، وتتهّرب من  �سياغة مبهمة تعرتف بوقوع 

امل�سوؤولية الأخلقية يف الوقت ذاته، اإذ قال ٪16 

بغ�س  الفل�سطينيني  �سد  اإثم  اإرتكاب  مّت  قد  اإنه 

النظر عن امل�سوؤول عنه. والن�سبة الباقية رف�ست 

الإجابة على اأي من الأ�سئلة ال�سابقة.

جممل  من   ٪74 اأن  نف�سه  ال�ستطلع  يف  وجاء 

عوامل  اأهــم  اأن  يــرون  ال�سهاينة  امل�ستوطنني 

ويف  الع�سكري.  تّفوقها  عامل  هو  اإ�سرائيل  بقاء 

اآخر  ا�ستطلع 

للراأي قال ٪48 

�سملهم  ممــن 

ال�ـــســـتـــطـــلع 

هجرة  هو  ومنعتها  اإ�سرائيل  بقاء  عوامل  اأهم  اأن 

العامل  يهود  باأن  علمهم  مع  اإليها،  العامل  يهود 

اإىل  الهجرة  ينوون  ل  الأمريكيون  اليهود  خ�سو�ساً 

الهجرة  ق�سية  اأن  يف  �سك  من  ومــا  ا�سرائيل. 

اليهودية من ال�ستات تعتب من الق�سايا اجلوهرية 

الهوية  معامل  وخطورة جلهة حتديد  اأهمية  الأكرث 

ن�سوب  بعد  خ�سو�ساً  امل�ستقبل  يف  الإ�سرائيلية 

م�سادر الهجرة ال�سوفياتية. واليهود يف املا�سي، 

اأما  وال�سطهاد،  للتهديد  التعر�س  يّدعون  كانوا 

ليبالية  يعي�س يف جمتمعات  فمعظمهم  اليوم 

ويتمتع باأو�ساع اقت�سادية ممتازة. وبالرغم من 

اأن اإ�سرائيل ت�سم اأكب جتمع يهودي يف العامل، فاإن 

وهي  ال�ستات،  يف  منت�سرة  املتبقية  التجمعات 

معظمهم  اإ�سرائيلي،  األف   700 عدده  ما  تتجاوز 

ا�سرائيل  ــروا  ي مل  ممــن  املتحدة  ــوليــات  ال يف 

مطلقاً يف حياتهم. ويذكر الناطقون باإ�سم الوكالة 

تقوية  اأن  الأخــري  هرت�سليا  موؤمتر  يف  اليهودية 

العلقة مع املانحني اليهود الذين يتنّف�سون حب 

ا�سرائيل حتى لو مل يعي�سوا فيها، تعتب من اأهم 

�سبل دعم الهجرة، فاملانحون ي�ستثمرون اأموالهم 

تزداد  التي  الجتماعية  الفجوات  ل�سد  وجهودهم 

تباعاً يف اإ�سرائيل، وعن طريقهم متّكنت الوكالة 

لبنان  على  احلــرب  اأعقاب  يف  موؤخراً  اليهودية 

الذي  الأمــر  دولر،  مليون   350 مبلغ  جمع  من 

ي�سّكل جناحاً كبرياً لهذه الوكالة، التي تعلن دائماً 

وحتقيق  لليهود  اأف�سل  عامل  توفري  ملتزمة  اأنها 

من  العديد  اأقامت  وهي  اأف�سل،  اإ�سرائيلية  دولة 

امل�ساريع ال�ستثمارية املبنية على م�ساركة رجال 

اأعمال يهود من ال�ستات لدعم الهجرة واملهاجرين 

مثل م�سروع »يف البيت معاً«، والذي يهدف اإىل 

يف  للإح�سا�س  وم�ساعدتهم  املهاجرين  ت�سجيع 

مبادرات  وت�سعى  وطنهم.  يف  باأنهم  اإ�سرائيل 

ال�سباب  املهاجرين  لدعم  ال�سياق  هذا  يف  اأخرى 

بنوع خا�س من خلل توفري فر�س التعليم العايل 

من  الكثري  مثل  للتهمي�س  يتعر�سون  للذين 

واأثيوبيا. ويف املح�سلة فاإن  الوافدين من رو�سيا 

هجرة يهود ال�ستات اإىل اإ�سرائيل اإمنا تعتب جزءاً 

من احلل الأمني، لأنها تعني و�سول مادة ب�سرية 

قتالية وراأ�سمال هام من الكفاءات النا�سطة التي 

تنع�س القت�ساد الإ�سرائيلي.

الهوية  عن  تك�سف  ــرى  اأخ هامة  م�ساألة  ثمة 

املجتمعية والإن�سانية يف اإ�سرائيل، وهي املوقف 

الفل�سطينية  ــي  ــس الأرا� يف  امل�ستوطنني  مــن 

الأغلبية  اأن  نــرى  حيث   ،1967 العام  املحتلة 

ال�سعور  تــّدعــي  الإ�سرائيليني  مــن  ال�ساحقة، 

من  ولكن  امل�ستوطنني،  هــوؤلء  اإزاء  بالتعاطف 

ينتقل  حني  لأنــه  اأجـــوف،  تعاطف  اأنــه  الوا�سح 

الناجمة  والأمنية  القت�سادية  الأعباء  اإىل  احلديث 

عن الإ�ستيطان والإحتلل فاإن الأمر يختلف متاماً، 

�سيلح  يائري  اأجــراه  للراأي  ا�ستطلع  يف  جاء  فقد 

ال�ستطلع  �سملهم  55٪ ممن  اأن  »هاآرت�س«  يف 

واأنه  اإقت�سادياً  اأن امل�ستوطنات ت�سّكل عبئاً  يرون 

لي�س لها اأهمية اأمنية، واأنه يجب اإلغاء كل املزايا 

للم�ستوطني، وجاء  القت�سادية واملالية املمنوحة 

اأي�ساً اأن 45٪ عار�سوا فك امل�ستوطنات يف مقابل 

دولة  اإقامة  م�ساألة  اإىل  وبالن�سبة  وافقوا.   ٪51

فل�سطينية يف الأرا�سي املحتلة العام 1967 يف 

عار�سوا.  و٪65  وافقوا   ٪34 فاإن  والقطاع  ال�سفة 

يدور  عندما  متاماً  يتل�سى  النق�سام  هذا  ومثل 

الفل�سطينيني  اللجئني  عــودة  حق  عن  احلديث 

�سوى  يوافق  ال�سعيد مل  ديارهم. فعلى هذا  اإىل 

2٪ فقط على العرتاف بهذا احلق ومييل 5٪ اإىل 

املوافقة ويعار�سه 84٪ بالإ�سافة اإىل 7٪ مييلون 

اإىل املعار�سة. وتبني اإن نتائج ا�ستطلعات الراأي 

مماثلة تقريباً عندما يدور احلديث عن الزيجات 

املختلطة بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني العرب 

حيث يقول اآمنون دينكز يف »معاريف« »اإن رحم 

الأمر  نهاية  ُيغِرق يف  �سوف  الفل�سطينية  املراأة 

الأكرثية اليهودية«، هذا علماً باأن ال�سعب اليهودي 

يف العامل، »يتاآكل مبعدل عال ي�سبب الذعر على 

اعتناق  عن  والتخلي  املختلطة  الزيجات  �سوء 

اليهودية«.

الهوية الإ�صرائيل���ية يف ا�صتطالعات الراأي
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�صاهد
على ر�صالة الطوباوي

واأعماله واإميانه

�سريح  حيث  البحر  �سيدة  كني�سة  مدخل  عند 

برونزي  متثال  يرتفع  ومتحفه  يعقوب«  »اأبونا 

خ�سي�ساً  نحته  املرت  ون�سف  مرتين  بارتفاع  له 

لحتفال التطويب، الفنان مزمانيان وهو من اأ�سل 

القاعدة  جهة  بالتمثال  ويحيط  رو�سي.  اأرمني 

طفل بلبا�س مدار�س راهبات ال�سليب يرمز اىل 

البعد الرتبوي يف ر�سالة اخلدمة جلمعية راهبات 

واملرتوك  للمهمل  رمز  وهو  ومري�س  ال�سليب، 

فهي  الراهبة  اأما  اجلمعية،  ر�سالة  يف  واملتاأمل 

»اأبونا  اأ�س�سها  التي  اجلمعية  راهبات  لكل  رمز 

يعقوب« وهدفها اخلدمة. 

اأبونا  »بنات  بهمة   1985 العام  املتحف  �سّيد 

يعقوب« يف جمعية راهبات ال�سليب التي اأ�س�سها 

بتاريخ 8 كانون الأول 1930، و�سهد يف العامني 

ملنا�سبة  وا�سعة  ترميم  عملية  و2008   2007

�سقر  يو�سف  املهند�س  عليها  اأ�سرف  التطويب 

)اأي  الِزفر  وعلى  الإجنيل  روحانية  على  وارتكزت 

احلمل الثقيل( يف �سنع الواجهات الزجاجية التي 

حتمل ثياب »اأبونا يعقوب« واأغرا�سه وذخائره، هو 

النا�س وهموم املهّم�سني طيلة  الذي حمل تعب 

التي  هب  ليلى  الدكتورة  لنا  �سرحت  كما  حياته، 

اأ�سرفت على الهند�سة الداخلية للمتحف.

اأما ال�سخر الذي ا�ستعمل فقد ا�ستقدم من بلدة 

ال�سخرة  على  للدللة  البرتون(  )ق�ساء  عيا  عني 

هنا  من  كني�سته،  امل�سيح  عليها  بنى  التي 

حياة  وبني  الِزفر  بني  واملادي  املعن�ي  الرتباط 

»اأبونا يعقوب«. 

يف اأرجاء القدا�صة

يتاألف املتحف من طابقني ي�سمان غرفة يف 

العلوي  الطابق  يف  غرف  و7  ال�سفلي  الطابق 

تتوّزع فيهما اأغرا�سه ال�سخ�سية وكل ما ا�ستعمله 

غرفة  كل  من  حاملً  الــزائــر  ليخرج  حياته،  يف 

متحف اأبونا يعقوب الكبو�صي

ي�صّم معبد �صيدة البحر يف جل الديب حيث رفات الطوباوي 

ثميناً  تراثاً  يعترب  متحفاً  الكبو�صي«  احلداد  يعقوب  »اأبونا 

اأ�صياء مقد�صة ا�صتعملها »اأبونا  ومركزاً ح�صارياً ملا يحوي من 

»برت«  التي  �صبحته  خا�ش  ب�صكل  وتربز  حياته.  يعقوب« يف 

حباتها روؤو�ش اأنامله والتي كانت ترّدد مع قلبه وعقله على 

الوديع  ي�صوع  »يا  اأو  مرمي«  يا  عليك  »ال�صالم  لبنان:  طرقات 

املتوا�صع القلب«.

وجالت  بالقدا�صة  يعبق  الذي  املتحف  زارت  »اجلي�ش«  جملة 

بني غرفه فاإذ يف كل غرفة ر�صالة حمبة ومعرفة.
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من  ر�ـــســـالـــة 

»اأبونا يعقوب«.

غـــــرفـــــة  يف 

ال�سفلي  الــطــابــق 

ال�سريح  ي�سار  على 

رفاته،  من  اأجــزاء  جند: 

التابوت القدمي امل�سنوع 

خمطوطات  اخل�سب،  مــن 

عائدة لأبونا يعقوب، مراحل 

دعوى التطويب من مرا�سلت 

و�سهادات واأختام، الأقم�سة التي 

يف  جثمانه  لتنظيف  ا�ستعملت 

اىل  ونقله  عليه  الك�سف  مرحلة 

كان  التي  الثياب  احلــايل،  ال�سريح 

مع  الأو�سمة  الــوفــاة،  عند  يرتديها 

الباءات التي نالها من الدولة اللبنانية 

واأبرزها:  واملدنية.  الدينية  وال�سلطات 

ذي  الف�سي  اللبناين  ال�ستحقاق  و�سام 

الذي  اده  اإميل  الرئي�س  قبل  من  ال�سعف 

كان اأول من اأبدى اإعجابه بالأب يعقوب احلداد 

الكبو�سي، من بني الر�سميني.

ب�سارة  ال�سيخ  الرئي�س  منحه  ذلك  بعد 

ال�ستحقاق  و�سام   )1949 )العام  اخلوري 

لأعماله  تــقــديــراً  ــب  ــذّه امل اللبناين 

من  اللبناين  الأرز  وو�ــســام  الوطنية، 

رتبة �سابط )العام 1951(.

نال  �سمعون  كميل  الرئي�س  ومن 

ب�سري  و�ــســام  اآخــر  يعقوب  الأب 

ل  الذي  حمكمة  اأمام  مثوله  قبل 

امل�ستحقة،  الأو�سمة  اإل  يعطي 

املذّهب  الأرز  ــام  و�ــس وكـــان 

»اأبونا  لكن   .)1954 )العام 

يعقوب« كان يردد يف كل 

و�ساماً:  خلله  تقّلد  حفل 

»اأنا و�سامي ال�سليب«.

ثيابه وم�سبحته

اىل  نـــنـــتـــقـــل 
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العلوي  الطابق 

نــــتــــجــــول بــني 

ـــــغـــــرف حــيــث  ال

»اأبونا  ثياب  تتوزع 

واأ�سياء  كتبه  يعقوب« 

خا�سة كان ي�ستعملها:

الــرهــبــاين  ثـــوبـــه   -

احلبل   + الــبــنــي  ــوب  ــث )ال

التي  �سبحته  مع  الأبي�س( 

لل�سلة  معه  يحملها  اأن  اعتاد 

اخل�سبي  �سليبها  انـــبى  ــد  وق

ال�سلة  خلل  عليها  ال�سغط  لكرثة 

يف اأوقات ال�سدة.

و�سالته  ملب�سه  من  جمموعة   -

ال�سوفية وال�سندل« الذي كـان ينتـعله 

و�ستـاًء. �سيـفـاً 

معه:  يحملها  كــان  التي  الأغــرا�ــس   -

التي  ال�سبحة  املقد�س،  الكتاب  حمفظته، 

يف  خ�سو�ساً  لل�سلة  والدته  اإياها  اأعطته 

اأوقات ال�سدة.

- الأختام اخلا�سة با�سمه واأختام امل�سوؤوليات 

التي اأوكلت اليه.

التعريف  وبطاقات  الثبوتية  اأوراقــه   -

اخلا�سة به.

حواىل  ت�سم  التي  اخلا�سة  مكتبته   -

والفل�سفة  الدين  حقل  كتاباً يف   350

والفكر والعلم والجتماع... التي كان 

يطالعها.

من  يحمله  كان  الذي  الأرغــن   -

الحتفالت  يف  قرية  اىل  قرية 

من  والــديــنــيــة  الليتورجية 

وقربانية  مرميية  زيـــارات 

ورتب القربانة الأوىل.

اخلا�س  ال�سلة  مركع   -

به.

الطعام  اأدوات   -

والغت�سال  واحللقة 

العائدة له.
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»اأبونا  اأيــام  املتداولة  العملت  من  منــاذج   -

يعقوب«.

اإياها  اأعطته  التي  الفرن�سي  الفرنك  قطعة   -

يف  للم�ساعدة  ق�سدها  كان  ثرية  فرن�سية  �سيدة 

زجاج  من  علبة  يف  فو�سعه  ما،  م�سروع  متويل 

قائلً: »هذه اإ�سارة اىل اأنه ل ميكن التكال اإل على 

اهلل وحده«.

- الأطر اخلا�سة بالقدا�س اللتيني.

- �سلبان التبيك.

- متاثيل )مار بطر�س، بابوات(.

- كتب ال�سلوات اخلا�سة به.

- �سورة العذراء التي كانت بجانبه.

- �سورة وجه ي�سوع الفادي هدية من املطران 

لنذوره  اخلم�سني  اليوبيل  ملنا�سبة  زوهرابيان 

الرهبانية.

- البدلت الكهنوتية والأواين املقد�سة.

مطرزة  وكلها  به  اخلا�سة  القدا�س  بــدلت   -

باأيادي راهبات ال�سليب.

�سنعتـها  بالورود  مطـرزة  كهـنوتية  بدلة   -

الكهنوتي  يوبيلـه  ملنا�سبـة  الراهبـات  لـه 

اخلم�سيني.

يوم  يف  ُيرفع  كان  الذي  البحر  �سيدة  بريق   -

عليه  ومكتوب  عــام  كل  من  ــار  اأي  3 يف  عيدها 

اىل  امل�سافرين  رّدي  البحر  �سيدة  »يــا  طلبة: 

بلدهم �ساملني«.

يخ�س�سها  كــان  التي  التزينية  البــتــكــارات   -

للحتفالت الدينية.

زياحات  يف  ي�ستخدمهـا  كان  التي  اخليمـة   -

وثياب  القربـان،  �سعـاع  مع  املقـد�س  القربـان 

امللئكة للأطفال اخلا�سة باملنا�سبة.

ــق  ــدي ــس �« جمـــلـــة   -

الـــعـــائـــلـــة« الــتــي 

 1913 العام  اأ�س�سها 

دينية  جمــلــة  وهـــي 

مفيدة  اجــتــمــاعــيــة 

للعائلة.

للت�سوير  ــــة  اآل  -

الفوتوغرايف.

غرفته اخلا�صة

حمطتنا الأخرية يف 

غرفــة  كانت  املتحف 

ــــا يــعــقــوب«  ــــون »اأب

ـــد متت  ــة وق اخلــا�ــس

عليها  ــة  ــظ ــاف ــح امل

�سريره،  كانت:  كما 

والأغطية،  ال�سرا�سف 

اخل�ســبي  مــكــتــبــه 

خلل  ي�ستعـمله  وكان 

وال�سلة تزينه  العمل 

�سربل  للقدي�س  �سـورة 

معه  حملها  التي  خملوف 

�سريح  حيث  عنايا   - مارون  ما  لدير  زيارة  بعد 

القدي�س �سربل.

ال�سورة  البحر  �سيدة  كني�سة  يف  و�ستو�سع 

اأثناء  العتيد يف  للطوباوي  التي رفعت  الر�سمية 

ال�سهداء، و�سيخ�س�س  �ساحة  التطويب يف  قدا�س 

للتذكارات  مكان  واملتحف  ال�سريح  من  بالقرب 

وكتيبات خا�سة بالطوباوي اجلديد. 

ت�سوير: را�صيل تابت

- ولد يف 1 �سباط 1875 يف غزير - ق�ساء ك�سروان.

- �سيم كاهناً يف 1 ت�سرين الثاين 1901.

- اأن�ساأ رهبنة مار فرن�سي�س للعلمانيني يف لبنان �سنة 1908.

- با�سر ببناء دير ال�سليب �سنة 1921.

للعلمانيني  فرن�سي�س  مار  رهبنة  لتجّمع  البحر  �سيدة  كني�سة  �سّيد   -

نها يف 3 اأيار 1923. ود�سّ

�سنة  الديب  جل  تلة يف  على  �سليباً  رفع   -

.1923

وجده  كاهن  اأول  ال�سليب  دير  اإ�ستقبل يف   -

مهملً يف 4 ت�سرين الأول 1926.

- اأ�س�س جمعية راهبات ال�سليب يف 8 كانون 

الأول 1930، للعناية بالكهنة والُعّجز واملر�سى 

واملقعدين والبوؤ�ساء والذين ل �سند لهم.

- تويف برائحة القدا�سة يف 26 حزيران 1954.

- اأعلن مكرماً يف 21 كانون الأول 1992.

- اأعلن طوباوياً يف 22 حزيران 2008؛ يف لبنان للمرة الأوىل خارج 

حا�سرة الفاتيكان.

ملحة 

عن حياة 

الطوباوي 

اأبونا 

يعقوب





من هو؟

والـــــــــــــده 

ــلمــة  تـــوفـــيـــق �ــس

ــة عــريــقــة من  ــل ــــن عــائ اإب

اأفريقيا،  يف  ليبرييا  اىل  هــاجــرت  انطليا�س 

واأ�س�ست متاجر كبى وهامة. والدته ال�سيدة رنيه 

رومان�س �سلمة، التي ا�ستهرت باأعمالها اخلريية 

ال�سليب  يف  فاعلً  ع�سواً  وكانت  والجتماعية، 

الأحمر اللبناين، وقتلت العام 1982.

 1950 العام  اأنطليا�س  يف  �سلمة  ريا�س  ولد 

يف عائلة موؤلفة من ثلثة اأولد، منى )زوجة جو 

اأهم  وروائي، من  )ر�سام  رمزي  اخلوري(،  عي�سى 

رواياته »Le Cynique«(، ورجا رجل اأعمال.

واأ�سرفت  اأنطليا�س،  يف  جده  منزل  يف  تربى 

على درو�سه اأخت والدته ال�سيدة لورا تابت زوجة 

رجــــل 

ل  عما لأ ا

فــوؤاد  ال�سيد 

والديه  لأن  تابت، 

ليبرييا  يف  مغرتبني  كانا 

ع�سرة  الثامنة  يف  اأ�سبح  عندما  اإل  يعودا  ومل 

من عمره. وبالتايل فقد اأم�سى طفولته ومطلع 

�سبابه بعيداً عنهما. وكانت الفرتات القليلة التي 

ق�ساها معهما هامة جداً بالن�سبة اليه. ولعل اأبرز 

ذكرياته من تلك املرحلة تعود اىل فرتة الإجازات 

منطقة  يف  معهما  يق�سيها  كان  التي  ال�سيفية 

اأوتيل«.  »�سيدرز  ميلك  والده  كان  حيث  برمانا، 

اآثارها  تــركــت  الــتــي  املحزنة  الــذكــريــات  ومــن 

العام  الأر�سية  الهزة  �سلمة،  نف�س  يف  ال�سلبية 

1956 واأحداث العام 1958 وحرب 1967.

املباريات  يف  التفوق  حلم  متلكه  �سبابه  يف 

الطاولة  كرة  ريا�سة  ميار�س  كان  اإذ  الريا�سية، 

متقدمة  مراكز  اىل  و�سل  وقد   »Ping Pong«
تلميذاً  يكن  فلم  الدرا�سة  مقاعد  على  اأما  فيها. 

متفوقاً، والنتائج التي حققها كانت معتدلة.

مدر�سة  يف  عــلــومــه  �ــســلمــة  ــا�ــس  ري تلقى 

اجلمهور، ومن ثم التحق باجلامعة الأمريكية يف 

الأعمال.  اإدارة  يف  اإجــازة  وحاز   )AUB( بريوت 

علقة  بينهما  ون�ساأت  كرم  بندى  التقى  وهناك 

من  موؤلفة  عائلة،  تاأ�سي�س  اىل  تطورت  حب 

)متزوجة(،  نور  وبناته  نادي،  اإبنه  اأولد:  اأربعة 

رنا ورمي.

اإ�سارة هنا اىل اأن زوجته ندى �سلمة كاتبة ومن 

موؤلفاتها »فن تزيني املائدة«.

الإنطالقة الأوىل

يف عامل املال

ريا�س  عقد  الأمريكية،  اجلامعة  من  تخرجه  اإثر 

�سلمة لقاء عمل مع مدير �سركة )مرييل لن�س 

هذه  يف  للتوظيف  اأّهــلــه  الأمــريكــيــة(  املالية 

املوؤ�س�سة العاملية. وكان م�سوؤولً عن عملية �سراء 

حتى  ق�سرية،  فرتة  اإل  هي  وما  وبيعها،  الأ�سهم 

ا�ستهر ب�سدقيته ون�سائحه التي كان يزّود الزبائن 

اإياها ل�سراء الأ�سهم املنا�سبة وكيفية تداولها.

وهكذا اأ�سبح ريا�س �سلمة مق�سد رجال الأعمال 
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خجول،  متحفظ،  ال�صغاء،  فن  يتقن 

والكتابة  ال�صعر  ي��ه��وى  ه���ادئ، 

همه  الأف��الم،  وم�صاهدة  وال�صباحة 

الأكرب �صالمة اللرية اللبنانية والرفع 

من �صاأنها، �صعى جاهداً اىل حمايتها 

فمنعت  وكفاءته،  خربته  بف�صل 

ح�صول  املبتكرة  املالية  هند�صاته 

الظروف  اأ�صعب  النقدي يف  الإنهيار 

التي عا�صها لبنان. فمنذ العام 1993 

ريا�ش  لبنان  م�صرف  حاكم  يدير 

مف�صلية  اأزم��ات   - حمطات  �صالمة، 

تكررت ولأ�صباب خمتلفة، ليوؤكد الدور املحوري الذي ا�صطلع به امل�صرف 

بقيادة احلاكم، ك�صمام اأمان، وكخط دفاع.

يتقن فن ال�سغاء، هادئ

يهوى ال�سعر والكتابة والأفلم

مبتكر الهند�صات املالية

ومبتدع احللول

يف الأزمات:

متوز

اإعداد:

تريز من�صور

اأ�سماء المعة

2
0
0

8

ريا�ش �صالمة
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موظف  واأ�سهر  العرب، 

»مرييل  موؤ�س�سة  يف 

اأمريكا،  خارج  لن�س« 

حقق  ــــه  اأن بــحــيــث 

تداول  ن�سبة  اأعلى 

ــــهــــم.  الأ�ــــس يف 

يف  �ساعده  وممــا 

ـــرتة،  ـــف تـــلـــك ال

الــــتــــدفــــقــــات 

الكبرية  املالية 

ـــد رجـــــال  ـــن ع

الأعــــــــمــــــــال 

والتي  ــعــرب،  ال

بطبيعة  حتـــتـــاج 

احلال اىل توظيفها يف 

موؤ�س�سات مالية.

العام  لبنان  اندلع احلرب يف  الرغم من  وعلى 

1975، ا�ستمر ريا�س �سلمة يف عمله يف بناية 

املوؤ�س�سة  مكاتب  انتقلت  ثم  ومــن  �ستاركو، 

ذلك  وبعد  كفالييه،  اأوتيل   - احلمرا  منطقة  اىل 

زبائنه  وا�ستمر  باري�س،  يف  ال�سانزيليزيه  اىل 

من  م�ستفيدين  ن�سائحه  ويتزّودون  به  يت�سلون 

خبته. ولقد حاز عدة جوائز كاأف�سل واأكب متداول 

للأ�سهم يف العامل عدة مرات.

�صخ�صية مميزة

الرئي�س  حمامي  به  اإت�سل  �سيته،  ذاع  اأن  بعد 

يارد،  با�سيل  اخلا�س،  احلريري  رفيق  ال�سهيد 

توظيف  منه  وطلب 

وهكذا  باحلريري.  اخلا�سة  الأموال  بع�س 

ال�سهيد  الرئي�س  اليه  تعّرف  ثم  ومــن  ح�سل، 

ورّحب  اأحبها  لمعة،  �سفات  فيه  فوجد  احلريري، 

بها، لدرجة اأنه عر�س اإ�سمه كحاكم مل�سرف لبنان 

العام 1993.

ــرتام،  واح �سداقة  علقة  الرجلني  بني  ن�ساأت 

فكان الرئي�س احلريري ي�ست�سريه يف اأمور كثرية 

املقنعة،  وي�ستمع اىل حتاليله  راأيه  ويقف عند 

لبنان  ت  خ�سّ التي  املالية  الق�سايا  يف  �سيما  ل 

عدة مرات.

يتمتع  كان  الــذي  بوالده  �سلمة  ريا�س  تاأثر 

يقول  وكان  وعقلنية،  بحكمة 

بعد  اإل  ياأتي  ل  والنجاح  »احلياة �سعبة،  دائماً  له 

هذه  نقل  وبـــدوره  وال�سهر«.  واملثابرة  اجلهد 

علقة  ن�سوء  على  حري�ساً  اأولده،  اىل  املبادئ 

خطواتهم  متابعة  وعلى  وبينهم،  بينه  �سداقة 

املدر�سية واجلامعية.

الكبرية  ريا�س �سلمة متوا�سع جداً مع عائلته 

وم�ساهدة  والكتابة  املطالعة  يهوى  واأقــاربــه، 

الأفلم يف منزله على �سا�سة كبرية.

ميلك ريا�س �سلمة »كاريزما« ت�سحر احلا�سرين، 

البيطانيــة  للأبحــاث  موين«  »يورو  موؤ�سـ�سة  اإختــارت   -1

املتخ�س�ســة يف القت�ســاد، ال�ســادرة يف لندن، والتي تتابع 

ريا�س  لبنان  م�سرف  حاكم  الــدول،  داخل  العامل  اإقت�سادات 

م�سرف  حاكم  اأف�سل  جائزة   1996 العام  و�سّلمته  �سلمة، 

اأ�سغر حاكم  اأفريقيا، حينذاك كان  مركزي عربي يف ال�سرق الأو�سط و�سمال 

م�سرف مركزي على الإطلق.

اأن ت�ستعيد  اللبنانية  اأتاحت للرية  اإنه طّبق �سيا�سة  وقالت املجلة عنه، 

اأمام العملت الأخرى. وهذا النجاح برز من خلل التح�سن الذي طراأ  قيمتها 

على �سعر ال�سرف.

ريا�س  اأي�ســاً،  مــوين«  »يــورو  موؤ�ســ�سة  اإختــارت   ،2003 العــام   -2

�سلمــة كاأف�ســل حاكــم بنـك مـركزي للعام، وقـّدمــت له اجلائـزة يف دبـي.

اأف�سل«، وهي منظمة  اأجل م�ستقبل  3- قّدمت »منظمة م�سرفيون من 

حاكم  اأف�سل  جائزة  اأملانيا،   - دولية، مركزها فرنكفورت  اأكادميية  م�سرفية 

م�سرف مركزي للعام 2004، وقد اإختارته من بني 20 حاكم م�سرف مركزي 

يف العامل.

4- بعـد اختـياره لثـلث مـرات على التوايل كاأف�سـل حاكم م�سـرف مركـزي 

يف ال�سـرق الأو�سط، اإختـارت جملة »يرو موين« حاكم م�سرف لبـنـان ريا�س 

»واجه  كونه   ،2006 للعام  العامل  يف  مركزي  م�سـرف  حاكم  اأف�سل  �سلمـة 

اأ�سواق  »وبقيــت  بنجاح«...  يتخطاها  اأن  اإ�ستطاع  �سائكة  كثرية  حتديات 

لبنان املالية �سامدة، ومل يحدث اأي تهافت على امل�سارف، ل�سحب ودائع 

اأو بيع مبالغ كبرية من العملة اللبنانية«.

ولقد ت�سلم �سلمة جائزته يف احتفال �سخم، اأقيم يف فندق »رافلز بلزا« 

الدوليني يف ح�سور  والبنك  النقد  اإجتمعات �سندوق  ، خلل  �سنغافورة  يف 

اأكرث من 400 مدعو.

5- حائز عدة جوائز كاأف�سل متداول للأ�سهم يف العامل.

ز
ائ

و
ج
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مميزة  و�سخ�سية 

القرارات  يتخذ  ل  الحــرتام.  ت�ستدعي 

ب�سكل ع�سوائي بل ُي�سبع الق�سايا در�ساً ومتحي�ساً 

وحتليلً قبل اتخاذ القرار النهائي.

ومتوازن.   متحفظ  الكلم،  قليل  جيد،  م�ستمع 

يتيح  مما  يوم  كل  وال�سباحة  امل�سي  اىل  يلجاأ 

منذ  يحر�س  والعميق.  الهادئ  التفكري  جمال  له 

بداية حياته املهنية، على اأن يكون اأول الوا�سلني 

اىل مكتبه واآخر املغادرين. ويحكى اأنه كان يبقى 

اإجناز عملية  لبنان، خلل  يف مكتبه يف م�سرف 

�سراء »امليدل اإي�ست« حتى ال�ساعة الثالثة فجراً.

مرات  ثــلث  لبنان  م�سرف  حلاكمية  له  جــدد 

بكل  دولة  رجل  اأنه  عاماً   13 خلل  اأثبت  اأن  بعد 

من  الكلمة  يف  مــا 

فعرف  معنى. 

ف�سيف�ساء  بني  والتوافق  التوازن  يقيم  كيف 

ينزلق  ومل  لأحد،  مرتهن  غري  رجل  اإنه  الأديــان. 

يف املهاترات ال�سيا�سية.

الـــرغـــم من  ــى  ــل وع

ت�سكو  ــذي  ال ال�سعف 

القت�ساد  بنية  منه 

الرغم  وعلى  الوطني، 

تراجع  ا�ستمرار  مــن 

املـــايل على  الــو�ــســع 

حجم  تــــزايــــد  وقـــــع 

اإ�ستطاع  املديونية، 

احلفاظ  �سلمة،  ريا�س 

ـــتـــقـــرار  عـــلـــى ال�ـــس

على  واحلــفــاظ  الأوقــــات،  اأ�سعـب  يف  النقدي 

مواجهة  من  ومتكينـه  امل�سـريف  الو�سع  �سلمة 

خ�سائر  باأقل  ال�سدمات،  واحــتــواء  ال�سغوطات 

من  اأي  اإتــخــاذ  عن  دائــمــاً  البتعاد  مع  ممكنة، 

اليها عدة بلدان  التي جلاأت  التدابري ال�ستثنائية 

اأخرى يف ظروف مماثلة.

املدرو�س  والتخريب  الدمار  من  الرغم  فعلى 

بقي  احل�سار،  واإحكام  والزراعة  ال�سناعة  و�سـرب 

كل �سيء هادئاً وطبيعياً يف نظام لبنان املايل، 

نقده.  �ــســرف  و�سعر  م�سارفه  عمل  ويف 

ثقة  ماله  راأ�ــس  كل  لبلد  كبري  اإجنــاز  اإنــه 

وامل�ستثمرين  واملغرتبني  املواطنني 

على  رّد  اإنـــه  والأجـــانـــب.  الــعــرب 

كانت  الــتــي  ا�ــســرائــيــل  اأهــــداف 

لقت�ساد  �سربة  توجيه  تعتزم 

لبنان، ل ي�ستطيع النهو�س منها 

حقق  وقــد  طويلة.  �سنوات  قبل 

بف�سل  النتائج  هذه  �سلمة  ريا�س 

فعمل  والعملية،  العلمية  كفاءته 

التدابري  عب  اأهــدافــه،  حتقيق  على 

الهند�سات  خــلل  ومــن  الحـــرتازيـــة 

تتطلب  الــتــي  املــتــنــوعــة،  املــالــيــة 

ونظرة  الإبــتــكــار،  على  وقـــدرة  خــيــالً 

متكاملة اىل متطلبات كل مرحلة وفقاً 

اأن  �سك  ول  فيها.  املتوافرة  للمعطيات 

لتنجح  كانت  ما  ال�سيا�سات  هــذه  مثل 

املتبادلة  والثقة  التعاون  عــلقــات  لــول 

قادة  مع  لبنان  م�سرف  حاكم  اأر�ساها  التي 

املوؤ�س�سات امل�سرفية.

وامل�سرفية  النقدية  ال�سيا�سات  جناح  اإن 

ريـا�س  بقـيادة  لبنـان  م�سـرف  انتهجها  التي 

كان  الذي  النقدي  الإ�ستقرار  حتقـق  مل  �سلمـة، 

عاملً مهماً يف اجتذاب ال�ستثمارات ويف تعزيـز 

عاملً  اي�ساً  كان  بل  وح�سـب،  الوطنـية  املدخـرات 

ويف  وتــطــوره  امل�سـريف  القـطاع  تقـدم  يف 

على  حتفيزه  ويف  وخدماته،  منتجاته  حتديث 

التو�سع خارج احلدود، ليكون اليوم اأكرث القطاعات 

امل�سرفية العربية اإنت�ساراً.

لكل هذا، من الطبيعي اأن يحظى ريا�س �سلمة 

تكرميه  بينها  ومــن  وتقدير  تكرمي  مبــبــادرات 

بنك  حاكم  كاأف�سل  »يورو موين«  خلل جملة  من 

مركزي يف العامل.

اليوم  �سلمة  ريا�س  هــّم  اإن  القول،  ويبقـى 

عن  يرتاجع  لن  وهــو  اللبنانية،  اللرية  حماية 

وال�سدمات  ال�سعاب  ا�ستدت  مهما  الهدف  هذا 

اإنه  الداخلية.  ال�سيا�سية  واخلــلفــات  اخلارجية، 

الأحب  البلد  لبنان،  مب�ستقبل  وموؤمن  متفائل 

اىل قلبه وعقله.

منحت جمعية امل�سرفيني العرب يف �سمال اأمريكا ABANA، حاكم 

تقديراً   ،2007 ل�سنة  ال�سنوية  جائزتها  �سلمة  ريا�س  لبنان  م�سرف 

 ،1993 العام  تعيينه  منذ  احلاكمية  راأ�ــس  على  املميز  لأدائــه  منها 

وتكرمياً للقطاع امل�سريف اللبناين، وذلك خلل حفل ع�ساء دعت اليه 

يف نيويورك.

جائزة امل�صرفيني العرب









الـــراأي  اإ�ستقر  لقد 

وفرن�سا  لــبــنــان  يف 

على عدم حق املحاكم 

الإداريــــة  اأو  العدلية 

اأعمال  بطلن  باإعلن 

الت�سريعية  ال�سلطة 

لعدم انطباق القوانني 

الد�ستور  على  العادية 

الدولية  املعاهدات  اأو 

قانون  من  واملادة 105  املدنية  املحاكمات  اأ�سول  قانون  من  للمادة 2  �سنداً 

تنظيم جمل�س �سورى الدولة تاريخ 1975/6/14. لكن الد�ستور اللبناين كان 

يتيح لرئي�س اجلمهورية نوعاً من الرقابة عب ق�سمه باحرتام الد�ستور واإعطائه 

اإذا وجد فيه ما  احلق باإعادة القانون اإىل جمل�س النواب ملناق�سته مرة ثانية 

يخالف اأحكام الد�ستور، فاإذا اأكد املجل�س على هذا القانون، كان لرئي�س اجلمهورية 

حق حل البملان �سنداً للمواد 50 و55 و57 من الد�ستور.

يف ما بعد ن�ست وثيقة الوفاق الوطني التي اأقرت يف الطائف على اإن�ساء 

جمل�س د�ستوري لتف�سري الد�ستور ومراقبة د�ستورية القوانني والبت يف النزاعات 

والطعون النا�سئة عن النتخابات الرئا�سية والنيابية. ومّت اإدخال هذا الإتفاق يف 

الد�ستور اللبناين مبوجب القانون الد�ستوري رقم 18 تاريخ 1990/9/21.

بتاريخ 1993/7/15 �سّن جمل�س النواب القانون رقم 93/250 بعنوان اإن�ساء 

املجل�س الد�ستوري.

تاأليف املجل�ش الد�صتوري 

ن�ست املادة 2 من القانون رقم 93/250 بعد تعديلها بالقانون رقم 99/150 

على اأن املجل�س الد�ستوري يتاألف من ع�سرة اأع�ساء. ويتم تعيينهم على النحو 

الآتي:

من  املطلقة  بالأكرثية  الأع�ساء  هوؤلء  ن�سف  النواب  جمل�س  • يعني 
يف  قــانــونــاً  منه  يتاألف  الـــذي  الأعــ�ــســاء  ــدد  ع

اأ�سوات  من  الن�سبية  وبالأكرثية  الأوىل  ــدورة  ال

ـــني يف  ـــرتع املـــق

الدورة الثانية، واإذا ت�ساوت الأ�سوات فالأكب �سناً يعتب منتخباً.

اأع�ساء  عدد  ثلثي  باأكرثية  الآخــر  الن�سف  ــوزراء  ال جمل�س  ويعني   •
احلكومة.

فاملجل�س الد�ستوري يتاألف من ع�سرة اأع�ساء تطبيقاً لقاعدة التمثيل الطائفي 

بني امل�سلمني وامل�سيحيني، علماً ان البع�س يرى اأنه من الأف�سل اأن يكون العدد 

مفرداً اعتبار �سوت الرئي�س مرجحاً اإل عند ال�سرورة، كما اأن لبنان ل يحتاج اإىل 

الفرن�سي يتاألف من  الد�ستوري  اأن املجل�س  اإذ  الأع�ساء،  الكبري من  العدد  هذا 

ت�سعة اأع�ساء فقط على الرغم من تعدد مهامه وكرثة اأعماله واجتهاداته. كما اأن 

عدم قيام جمل�س النواب اأو جمل�س الوزراء بتعيني اأحد الأع�ساء املنتهية وليته 

يوؤدي اإىل �سل عمل املجل�س الد�ستوري ومنعه من ممار�سة اأعماله كما ح�سل يف 

الكثري من املرات لأ�سباب �سيا�سية.

�صروط تعيني اأع�صاء املجل�ش الد�صتوري

ال�سادر  بالقانون  تعديلها  بعد   93/250 رقم  القانون  من   3 املادة  حّددت 

بتاريخ 2006/6/9، �سروط تعيني اأع�ساء املجل�ش الد�ست�ري وفقاً لالآتي:

الأع�صاء: • اختيار 
- ثمانية اأع�ساء من بني الق�ساة العاملني اأو ق�ساة ال�سرف الذين مار�سوا الق�ساء 

اأو من بني  اأو املايل ملدة خم�س وع�سرين �سنة على الأقل  اأو الإداري  العديل 

اأ�ساتذة التعليم العايل الذين مار�سوا تعليم مادة من مواد القانون منذ خم�س 

وع�سرين �سنة على الأقل، اأو من بني املحامني الذين مار�سوا مهنة املحاماة مدة 

خم�س وع�سرين �سنة على الأقل.

ال�سيا�سية  العلوم  من  اأي  يف  الدكتوراه  �سهادة  حملة  بني  من  ع�سوان   -

والقانونية.

الع�صوية: • �صروط 
- اأن يكون لبنانياً منذ ع�سر �سنوات على الأقل، متمتعاً بحقوقه املدنية وغري 

حمكوم عليه بجناية اأو جنحة �سائنة.

- اأن ل يزيد عمره عند التعيني عن اأربع و�سبعني �سنة واأن ل يقل عن اخلم�سني 

�سنة.

الرت�صيح: • �صروط 
يرغب  من  على 

اإعداد: نادر عبد العزيز �صايف

دكتوراه دولة يف احلقوق 

حمام بالإ�ستئناف

متوز

2
0
0

8

امل�صتلزمات  اأهم  من  القوانني  د�صتورية  على  الرقابة  تعترب 

الأ�صا�صية واملرتكزات الهامة للحفاظ على حقوق الإن�صان اجلوهرية 

وحرياته، يف الأنظمة الدميوقراطية كافة من برملانية اأو رئا�صية 

اأو �صبه رئا�صية، حيث ميكن القول على طريقة الفقيه الفرن�صي مونت�صكيو: »ل �صمانة حلقوق 

الإن�صان من دون رقابة على د�صتورية القوانني«. فهناك ترابط ع�صوي وموؤ�ص�صاتي بني احلقوق 

واحلريات العامة وبني الق�صاء الد�صتوري الذي يحمي تلك احلقوق واحلريات من تعدي ال�صلطة، 

وي�صاهم يف تطورها وتو�صيع نطاقها.

79

اجلي�ش - العدد رقم 277

املجل�ش الد�صتوري اللبناين



اأن يك�ن ع�س�اً يف املجل�ش الد�ست�ري وتت�افر فيه �سروط الع�س�ية اأن يقدم 

تقدمي  مهلة  تبداأ  لة.  مف�سّ ذاتية  ب�سرية  مرفقاً  ت�سريح  مبوجب  تر�سيحه 

الرت�سيح قبل ت�سعني يوماً من موعد اإنتهاء ولية اأحد اأع�ساء املجل�س الد�ستوري 

وتنتهي بعد ثلثني يوماً على بدئها. وتكون مهلة تقدمي الرت�سيح يف حال 

�سغور مركز اأحد الأع�ساء ع�سرة اأيام تلي تاريخ اإعلن �سغور املركز يف اجلريدة 

الر�سمية. كما يجوز لكل خم�سة نواب اأن ير�سحوا �سخ�ساً واحداً لع�سوية املجل�س 

الد�ستوري، �سمن املهلة املبنية اأعله، ويعتب الرت�سيح املوقع منهم وامل�سجل 

ح�سب الأ�سول اأعله مبنزلة الت�سريح ويرفق الرت�سيح بال�سرية الذاتية املف�سلة 

للمر�سح. 

على رئي�س قلم املجل�س الد�ستوري اأن يحيل على الأمانة العامة للمجل�س 

النيابي الت�ساريح املودعة لديه مع مرفقاتها خلل مهلة ثمان واأربعني �ساعة 

من تاريخ ت�سجيلها يف القلم.

فور ورود الت�ساريح على الأمانة العامة ملجل�س النواب، تطلب هذه الأخرية 

من اجلهة التابع اليها املر�سح، عاملً كان اأو متقاعداً، تزويدها بن�سخة عن ملفه 

ال�سخ�سي. وعلى هذه اجلهة اأن جتيب الطلب فوراً.

• املقابالت: 
الأ�سبوع الذي يلي موعد انتهاء تقدمي طلبات الرت�سيح،  خلل 

يدعى كل من املر�سحني اإىل جل�سة مقابلة مع جلنة نيابية موؤلفة 

الإدارة  جلنة  من  اأع�ساء  و�سبعة  النواب  جمل�س  مكتب  هيئة  من 

والعدل النيابية، يجري خللها ا�ستي�ساح املر�سح حول �سريته الذاتية 

واملهنية واآرائه. ترفع اللجنة حم�سر املقابلت التي اأجرتها اإىل 

املرجعني اللذين يعود لهما حق تعيني اأع�ساء املجل�س الد�ستوري، 

حيث ت�سع اللجنة نظامها الداخلي لهذه الغاية.

اأخرى:  •اأحكام 
عند نهاية ال�ست �سنوات املحددة لولية ع�سو املجل�س الد�ستوري 

الق�ساة  غري  من  للع�س�  يحق  بالقرعة،  الع�س�ية  �سق�ط  عند  اأو 

العام  القطاع  يف  العاملني  العايل  التعليم  اأ�ساتذة  اأو  العاملني 

وكل من يخ�سع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعوي�س يعادل بدل 

�سهرين عن كل �سنة خدمة ويح�سب على اأ�سا�س خم�س�سات ال�سهر 

الأخري. يدفع هذا التعوي�س كاملً للع�سو اأو لورثته اإذا مل يكمل وليته ل�سبب 

العجز ال�سحي املثبت وفقاً للأ�سول اأو ل�سبب الوفاة. ويفقد الع�سو هذه احلقوق 

يف حال ال�ستقالة.

والأع�ساء  العام  القطاع  يف  العايل  التعليم  واأ�ساتذة  العاملون  الق�ساة  اأما 

اخلا�سعون لأحكام قانون الوظيفة العامة فيعتبون بحكم املنتدبني ويعودون اإىل 

ممار�سة عملهم يف الق�ساء اأو يف اجلامعة عند انتهاء ع�سويتهم يف املجل�س 

الد�ستوري، وحت�سب لهم فرتة عملهم كخدمة فعلية، ويحتفظون بحقهم يف 

التدرج، وذلك مع التقيد باأنظمة التقاعد وال�سرف من اخلدمة.

يق�سم اأع�ساء املجل�س الد�ستوري قبل مبا�سرة مهامهم، اأمام رئي�س اجلمهورية 

اليمني القانونية، خلل مهمة اأق�ساها خم�سة ع�سر يوماً من تاريخ تعيينهم 

بينهم  مــن  وينتخبون  يجتمعون  ثــم  )م5(، 

بالإقرتاع ال�سري رئي�ساً للمجل�س ونائباً للرئي�س 

�سنوات  ثلثة  ملدة 

قابلة للتجديد )م6(.

الوزارة  ع�سوية  اأو  ورئا�سة  الد�ستوري  املجل�س  ع�سوية  اجلمع بني  يجوز  ول 

اأو جمل�س النواب، ورئا�سة اأو ع�سوية جمل�س اإدارة موؤ�س�سة عامة اأو خا�سة، ول 

اجلمع بينها وبني اأي مهنة اأو عمل ماأجور، با�ستثناء التعليم اجلامعي وامل�ساركة 

يف املوؤمترات والن�ساطات العلمية بعد موافقة رئي�س املجل�س خطياً )م8 من 

النظام الداخلي(.

فل يجوز ا�سرتاكهم يف مهرجانات �سيا�سية اأو اإنتخابية. وكل ع�سو يخالف ذلك 

يعتب م�ستقيلً حكماً، وللمجل�س الد�ستوري اأن يعلن هذه ال�ستقالة بقرار منه 

يتخذ باأكرثية �سبعة اأع�ساء. واإذا كان الع�سو من املحامني العاملني تعلق ع�سويته 

حكماً، وينقطع عن ممار�سة مهنة املحاماة طيلة مدة ع�سويته يف املجل�س 

)م8 من القانون رقم 93/250(.كما ل يحق لأع�ساء املجل�س الد�ستوري، خلل 

مدة ع�سويتهم، اإبداء الراأي وامل�سورة اأو اإعطاء الإ�ست�سارات والفتاوى يف الأمور 

التي ميكن اأن تعر�س عليهم، وهم مقيدون مبوجب التحفظ وب�سرية املذاكرة 

يف عملهم )م9 من القانون رقم 93/250(.

ويف ما خل اجلناية امل�سهودة، ل يجوز اإقامة دعوى جزائية على ع�سو املجل�س 

الد�ستوري اأو اإتخاذ اأي اإجراء جزائي بحقه، اأو اإلقاء القب�س عليه طوال مدة وليته، 

اإل باإذن الهيئة العامة )م9 من النظام الداخلي(.

مدة ولية اأع�صاء املجل�ش الد�صتوري

ن�ست املادة 4 من قانون اإن�ساء املجل�س الد�ستوري رقم 93/250 على اأن مدة 

ولية اأع�ساء املجل�س الد�ستوري هي �ست �سنوات غري قابلة للتجديد، ول يجوز 

اخت�سار مدة ولية اأي منهم. ويبداأ احت�ساب هذه املدة من تاريخ ق�سم اليمني 

من قبل جميع الأع�ساء.

ويف حال �سغور مركز اأحد الأع�ساء ب�سبب ال�ستقالة اأو العجز ال�سحي اأو الوفاة اأو 

لأي �سبب اأخر، يعلن املجل�س ح�سول ال�سغور واإنهاء الولية وفقاً للأو�سول. ويبلغ 

رئي�س املجل�س ذلك خلل اأ�سبوع اإىل املرجع الذي اختار الع�سو الذي �سغر مركزه 

لأخذ العلم وتعيني ع�سو بديل. فيعني هذا املرجع الع�سو البديل خلل �سهر 

من تاريخ اأخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عني مبوجبها الع�سو الأ�سيل وللمدة 

املتبقية من وليته. ل تطبق على الع�سو البديل قاعدة عدم التمديد اإذا كانت 

املدة املتبقية من ولية الع�سو الأ�سيل تقل عن �سنتني. ويعتب التغيب عن 

ح�سور ثلث جل�سات متتالية بدون عذر م�سروع مبثابة ال�ستقالة.

وقد اختلف الفقهاء حول م�ساألة التجديد اأو عدم التمديد لولية الأع�ساء، فاعتب 

البع�س اأن اإمكان التجديد ي�سكل حافزاً مهماً لع�سو املجل�س الد�ستوري ملمار�سة 

مهامه بكفاءة واأخلقية عالية، لكن البع�س الآخر اإعتب اأن عدم التجديد ي�سكل 

�سمانة هامة وا�سا�سية ملمار�سة مهامهم بتجرد ومو�سوعية وتعزيزاً ل�ستقللية 

اع�ساء املجل�س الد�ستوري عن �سلطة جمل�سي النواب والوزراء، ما مينع اإمكانية 

م�سايرتهما اأو م�سايرة ال�سيا�سيني للتجديد لهم.

ون�ست املادة 4 من النظام الداخلي للمجل�س الد�ستوري ال�سادر بالقانون رقم 

2000/243 على اأنه عند انتهاء الولية، ي�ستمر الع�ساء الذين انتهت وليتهم 

بدلء  تعيني  حني  اإىل  اأعمالهم  ممار�سة  يف 

الآراء حول  اختلفت  وقد  اليمني.  وحلفهم  عنهم 

تف�سري هذه املادة 
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الد�ستوري متابعة اعماله عند  اإذا كان يتوجب على املجل�س  املذكورة يف ما 

انتهاء ولية بع�س اع�سائه لتاأمني ا�ستمرارية هذه املوؤ�س�سة الد�ستورية يف حال 

متنع جمل�س النواب اأو جمل�س الوزراء عن تعيني الأع�ساء اجلدد دون مبر قانوين 

م�سروع اأو ل�سباب �سيا�سية. اأم يتوجب على املجل�س متابعة اعماله يف حالت 

خا�سة فقط وامتناع الع�ساء املنتهية وليتهم عن ممار�سة مهامهم، اإل اإذا كان 

البملان خارج دور النعقاد اأو كانت احلكومة م�ستقيلة اأو مل تنل الثقة بعد، منعاً 

من ت�سجيع جمل�س النواب اأو احلكومة على عدم القيام بواجباتهم يف تعيني 

اأع�ساء جدد.

طبيعة املجل�ش الد�صتوري وقوة قراراته

اختلف الفقهاء حول حتديد الطبيعة القانونية للمجل�س الد�ستوري: هل هو 

حمكمة اأو هيئة ق�سائية، اأم �سيا�سية، اأم د�ستورية؟ وكذلك اختلف الفقهاء حول 

القوة التنفيذية لقرارات هذا املجل�س جتاه ال�سلطات الت�سريعية والتنفيذية، 

وجتاه املحاكم.

لكن املادة الأوىل من قانون اإن�ساء املجل�س الد�ستوري اللبناين رقم 93/250 

ح�سمت اجلدل، فن�ست على اأن املجل�س الد�ستوري هو هيئة د�ستورية م�ستقلة 

الداخلي  النظام  من  الأوىل  املــادة  يف  ذاته  الن�س  وورد  ق�سائية.  �سفة  ذات 

للمجل�س.

عن  ال�سادرة  القرارات  اأن  على  اإن�سائه  قانون  من   13 املــادة  ن�ست  وكذلك 

املجل�س الد�ستوري تتمتع بقوة الق�سية املحكمة وهي ملزمة جلميع ال�سلطات 

العامة وللمراجع الق�سائية والإدارية. كما اأن قرارات املجل�س الد�ستوري مبمة ول 

تقبل اأي طريق من طرق املراجعة العادية اأو غري العادية.

اإخت�صا�ش املجل�ش الد�صتوري

اإن�ساء  قانون  من  الأوىل  املادة  بعدها  ومن  الد�ستور،  من   19 املادة  حّددت 

املجل�س الد�ستوري، ثم املادة الأوىل من نظامه الداخلي، مهمة هذا املجل�س 

مبراقبة د�ستورية القوانني و�سائر الن�سو�س التي لها قوة القانون والبت يف 

النزاعات والطعون النا�سئة عن الإنتخابات الرئا�سية والنيابية.

اإن�ساء املجل�س وفق ما ن�ست عليه  اأن الغاية اجلوهرية من  ويجدر بالإ�سارة 

)ال�سعودية(  الطائف  يف  النيابي  اللقاء  اأقرها  التي  الوطني  الوفاق  وثيقة 

مراقبة  اإىل  اإ�سافة  الد�ستور  تف�سري  مهمة  كانت   1989/10/22 بتاريخ 

د�ستورية القوانني والبت يف النزاعات والطعون النا�سئة عن النتخابات الرئا�سية 

اإن�ساء املجل�س الد�ستوري رقم 93/250 مل ين�س على  والنيابية. لكن قانون 

�سلحيته يف تف�سري الد�ستور بعد النقا�س امل�ستفي�س يف جمل�س النواب وحذف 

�سلحية تف�سري الد�ستور.

القوانني د�صتورية  على  • الرقابة 
ن�ست املادة 18 من القانون رقم 93/250 على اأن املجل�س الد�ستوري يتوىل 

الرقابة على د�ستورية القوانني و�سائر الن�سو�س التي لها قوة القانون. وخلفاً 

اأن  ق�سائي  مرجع  لأي  يجوز  ل  مغاير،  ن�س  لأي 

يقوم بهذه الرقابة مبا�سرة عن طريق الطعن اأو 

ب�سورة غري مبا�سرة 

عن طريق الدفع ملخالفة الد�ستور اأو خمالفة مبداأ ت�سل�سل القواعد والن�سو�س. 

واملق�سود بعبارة �سائر الن�سو�س التي لها قوة القانون، كل العمال الت�سريعية 

التي ميكن اأن ت�سدر عن ال�سلطة التنفيذية، كالقانون املنفذ مبر�سوم �سنداً 

للمادة 58 من الد�ستور، وقانون املوازنة املنفذ مبر�سوم �سنداً للمادة 86 من 

الد�ستور، واملرا�سيم ال�سرتاعية التي ت�سدرها احلكومة ا�ستناداً اإىل تفوي�سها من 

جمل�س النواب.

- اأ�صحاب احلق باملراجعة للرقابة على د�صتورية القوانني: يعود اإىل كل 

من رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س الوزراء ولع�سرة 

اأع�ساء من جمل�س النواب على الأقل مراجعة املجل�س الد�ستوري يف ما يتعلق 

مبراقبة د�ستورية القوانني. كما يعود اإىل روؤ�ساء الطوائف املعرتف بها قانوناً 

حق املراجعة يف ما يتعلق ح�سراً بالأحوال ال�سخ�سية وحرية املعتقد وممار�سة 

ال�سعائر الدينية وحرية التعليم الديني، حيث تقدم املراجعة من قبل املرجع 

املخت�س اإىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري خلل مهلة خم�سة ع�سر يوماً تلي ن�سر 

القانون يف اجلريدة الر�سمية اأو يف اإحدى و�سائل الن�سر الر�سمية الخرى املعتمدة 

قانونياً، حتت طائلة رد املراجعة �سكلً )م19 من القانون 93/250(.

اأو  مطابق  القانون  اأن  قــراره  يف  الد�ستوري  املجل�س  ويعلن 

الد�ستوري  املجل�س  قرر  فــاإذا  للد�ستور.  جزئياً  اأو  كلياً  خمالف 

عدم  بعيب  جزئياً  اأو  كلياً  م�سوب  املراجعة  مو�سوع  الن�س  اأن 

الد�ستورية، فاإنه يق�سي باإبطاله كلياً اأو جزئياً بقرار معلل ير�سم 

حدود البطلن. ويعتب الن�س الذي تقرر بطلنه، كاأنه مل ي�سدر ول 

يجوز لأي كان التذرع به )م 22 من القانون 93/250(.

ورئي�ش  اجلمهورية  رئي�ش  انتخاب  �صحة  يف  • الف�صل 
جمل�ش النواب

رئا�سة  انتخابات  �سحة  الف�سل يف  الد�ستوري  املجل�س  يتوىل 

اجلمهورية ورئا�سة جمل�س النواب والبت يف الطعون والنزاعات 

النا�سئة عنها، وذلك بطلب من ثلث الأع�ساء الذين يتاألف منهم 

جمل�س النواب قانوناً على الأقل. ويجب اأن يكون ا�ستدعاء الطعن 

موقعاً منهم �سخ�سياً. واأن يقدم اإىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري 

خلل مهلة اربع وع�سرين �ساعة تلي اإعلن النتائج حتت طائلة رده 

�سكلً. وي�سدر املجل�س الد�ستوري قراره يف الطعن املذكور مبهلة اأق�ساها ثلثة 

اأيام من تاريخ ورود املراجعة ويبقى جمل�س النواب منعقداً كهيئة انتخابية 

حلني �سدور قرار املجل�س الد�ستوري )م32 من القانون 93/250(.

النيابية النتخابات  �صحة  يف  • الف�صل 
يتوىل املجل�س الد�ستوري الف�سل يف �سحة نيابة نائب منتخب والنظر يف 

النزاعات والطعون النا�سئة عن انتخابات اأع�ساء جمل�س النواب، وذلك مبوجب 

طلب يقدمه املر�سح اخلا�سر يف الدائرة الإنتخابية نف�سها اإىل رئا�سة املجل�س 

الد�ستوري يف مهلة اأق�ساها ثلثون يوماً تلي تاريخ اإعلن نتائج الإنتخاب اأ�سولً 

وقد   .)93/250 القانون  من  )م34  �سكلً  الطلب  رد  طائلة  حتت  دائرته  يف 

اعتب املجل�س الد�ستوري يف قراراته املتعددة اأنه لي�س من ال�سروري اأن يكون 

الطاعن هو اخلا�سر الأول لكي تتوافر فيه ال�سفة، 

اإمنا يكتفي باأن يكون هو اأحد املناف�سني للناخب 

الفائز من الطائفة 
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يوقف  ول  ذاتها.  الإنتخابية  والدائرة  ذاتها 

املنتخب  ويعتب  الإنتخاب،  نتيجة  الطعن 

اإعلن  منذ  النيابة  حقوق  وميار�س  نائباً، 

نتيجة الإنتخابات )م26 من القانون 93/250(.

ويعلن املجل�س الد�ستوري بقراره �سحة اأو عدم �سحة النيابة املطعون فيها 

ويف هذه احلالة الخرية، يحق له اإما اإلغاء النتيجة بالن�سبة للمر�سح املطعون 

يف نيابته واإبطالها، وبالتايل ت�سحيح هذه النتيجة واإعلن فوز املر�سح احلائز 

املطع�ن  نيابة  اإبطال  اأو  للنيابة،  ت�ؤهله  التي  ال�سروط  وعلى  الأغلبية  على 

البطال  نتيجة  خل  الذي  املقعد  على  النتخابات  اإعادة  وفر�س  نيابته  ب�سحة 

)م31 من القانون 93/250(.

وقد تركزت الطعون النتخابية التي نظر فيها املجل�س الد�ستوري على عدة 

اأ�سباب، اأهمها: عدم اأهلية النائب املطعون بنيابته، وجود خطاأ مادي يف جمع 

الأ�سوات، تزوير يف اأحد مراكز القرتاع، �سراء الأ�سوات، تهديد وتدخل ال�سلطة 

يف العملية النتخابية، منع بع�س الناخبني من ممار�سة حق النتخاب، وجود 

اأخطاء فادحة يف لوائح ال�سطب، حوادث اأمنية يف الدائرة النتخابية، ا�ستعمال 

القلم على حم�سر  اع�ساء  اأو  املركز  رئي�س  توقيع  مزورة، عدم  قيد  اخراجات 

اأن  على  وغريها.  النتخاب،  حما�سر  تنظيم  يف  خطرية  خمالفات  النتيجة، 

يوؤخذ بعني العتبار ج�سامة املخالفة ومدى الفارق الكبري بني املر�سح الفائز 

واملر�سح اخلا�سر الذي تقدم باملراجعة.

من  اعتباره  اإىل  نظراً  معمق  تف�سيل  اإىل  يحتاج  املو�سوع  هذا  كان  واإن 

واملعقدة،  وال�سائكة  املت�سعبة  املوا�سيع 

الد�ستوري  املجل�س  ان�ساء  اإن  القول  ميكن 

يعتب خطوة ا�سا�سية يف النتقال اىل مرحلة 

الدميوقراطي  النظام  تر�سيد  بهدف  اللبنانية  اجلمهورية  تاريخ  جديدة يف 

اجلوهرية  املبادئ  اإحرتام  اإىل  ا�ستناداً  واملوؤ�س�سات،  القانون  دولة  وا�ستتباب 

التي ين�س عليها الد�ستور اللبناين و�سرعة حقوق الن�سان العاملية، لكن �سدور 

القانون وان�ساء املجل�س الد�ستوري ل يكفي، بل ل بد من توفري البيئة القانونية 

وال�سيا�سية ليقوم هذا املجل�س مبهامه الكبى، وذلك من خلل تعيني اع�ساء 

ومنع  وال�ستقلل،  واحليادية  واملو�سوعية  والتجرد  والكفاءة  بالعلم  يتحلون 

التدخل ال�سيا�سي من �سل عمله وحتقيق اأهدافه النبيلة حتى ل ينطبق القول 

املاأثور »اإقراأ تفرح، جّرب حتزن«.

 

املراجع:

 ،1994 العدل،  جملة  الد�ستوري،  املجل�س  مغيزل:  جوزف  • املحامي 
العدد رقم 1. 

بريوت  اللبناين،  الد�ستوري  القانون  يف  الو�سيط  �سكر:  زهري  د.   •
.2006

بريوت  النيابية،  والطعون  الد�ستوري  املجل�س  بطر�س:  عادل  • املحامي 
.1998

املجل�ش الد�صتوري اللبناين
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املتقاعد  القيم  العميد  اجلي�س  قيادة  نعت 

بتاريخ  تــويف  ــذي  ال كنعان  اليا�س  روجــيــه 

.2008/5/20

- من مواليد العام 1931 - جزين. 

�سابط  تلميذ  ب�سفة  اجلي�س  يف  تطّوع   -

اعتباراً من 1952/10/16.

من  ـــاراً  ـــب ـــت اع مـــــلزم  ــة  ــب ــرت ل ــــي  رق  -

1955/9/20، وتدّرج يف الرتقية حتى رتبة 

عميد قيم اعتباراً من 1983/1/1.

- حائز:

الف�سية. اللبناين  ال�ستحقاق  • ميدالية 

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
بالأقدمية. فار�س  رتبة  من  الأرز  • و�سام 

ذو  الف�سي  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
ال�سعف درجة ثانية.

�سابط. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 

كومندور. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 

مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
يف  وتدريبية  درا�سية  دورات  عدة  تابع   -

الداخل واخلارج.

- متاأهل وله ثلثة اأولد.

العميد الطبيب املتقاعد لوي�ش كريدي

نعت قيادة اجلي�س العميد الطبيب املتقاعد 

لوي�س كريدي الذي تويف بتاريخ 2008/6/5.

- من مواليد العام 1925 - عني الريحانة - 

ق�ساء ك�سروان. 

- تطّوع يف اجلي�س برتبة ملزم اأول طبيب  

بتاريخ 1952/2/1، وتدّرج يف الرتقية حتى 

رتبة عميد طبيب اعتباراً من 1976/7/1.

- حائز:

الف�سية. اللبناين  ال�ستحقاق  • ميدالية 
مرتني.  احلرب  • و�سام 

ذو  الف�سي  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 
ال�سعف لأعمال حربية.

التذكاري.  1961/12/31 • و�سام 
فار�س. رتبة  من  الأرز  • و�سام 

�سابط. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 

كومندور. رتبة  من  الوطني  الأرز  • و�سام 
واحدة. مرة  الفرقة  على  • تنويه 
- تابع عدة دورات درا�سية يف اخلارج.

- متاأهل وله ثلثة اأولد.

يف �سجل اخللود
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�سيعت قيادة اجلي�س 

متنني  بلدة  واأهـــايل 

الفوقا يف ماأمت حا�سد، 

ال�سهيد  الـــعـــريـــف 

جانبني  حممد  ح�سني 

الذي ا�ست�سهد بتاريخ 

خلل   ،2008/5/27

قيامه بواجبه الع�سكري يف مهمة املحافظة على الأمن وال�ستقرار 

يف منطقة دوحة عرمون.

ح�سر الحتفال التاأبيني ممثل قيادة اجلي�س العقيد وجيه جانبني 

كما  �سفاته.  معدداً  ال�سهيد  مبناقبية  فيها  اأ�ساد  كلمة  األقى  الذي 

لتقدمي  ا�ستعداده  عن  فيها  اأعرب  موؤثرة  كلمة  ال�سهيد  والد  األقى 

اأولده الثلثة فداًء للوطن.

ويف ما يلي نبذة عن حياة العريف ال�سهيد ح�سني جانبني:

 - بعلبك  ق�ساء   - الفوقا  متنني   ،1981/11/2 مواليد  من   -

حمافظة البقاع.

- تطوع يف اجلي�س بتاريخ 2006/9/15.

- من عداد لواء امل�ساة التا�سع.

- حائز:

احلرب. • و�سام 
اجلرحى. • و�سام 

البونزي. الع�سكري  التقدير  • و�سام 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

- ا�ست�سهد بتاريخ 2008/5/27.

- عازب.

العريف ال�سهيد 

ح�صني حممد 

جانبني

اجلي�س  قيادة  نعت 

�سليمان  الـــرقـــيـــب 

ــرت الـــذي  ــي حمــمــد زع

تــــــــويف بـــتـــاريـــخ 

.2008/5/18

مـــوالـــيـــد  مـــــن   -

بلدة   -  1968/2/16

الكني�سة - ق�ساء بعلبك - حمافظة البقاع. 

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1987/12/15.

- من عداد الطبابة الع�سكرية، امل�ست�سفى الع�سكري املركزي.

- حائز:

اجلنوب. فجر  • و�سام 
الوطنية. الوحدة  • و�سام 

الع�سكري. التقدير  • و�سام 
الرابعة. الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 

الع�سكرية. • امليدالية 
مرات. اأربع  اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  22 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
للعمليات. الأركان  رئي�س  نائب  • تهنئة 

اللواء. قائد  • تهنئة 
مرتني. الكتيبة  قائد  • تهنئة 

مرات. ثلث  الفوج  قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله خم�سة اأولد.

الرقيب

�صليمان

حممد زعيرت

يف �سجل اخللود



عبده  حممود  العريف  اجلي�س  قيادة  نعت 

ثليجة الذي تويف بتاريخ 2008/5/25.

- من مواليد 1971/2/3 - بلدة �سقدوف 

- ق�ساء عكار - حمافظة ال�سمال. 

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1991/1/1.

- من عداد فوج املدرعات الأول.

- حائز:

التذكاري. اجلنوب  فجر  • و�سام 
الدرجة  من  اللبناين  ال�ستحقاق  • و�سام 

الرابعة، البونزي.

مرات.  3 اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

مرة.  21 اجلي�س  قائد  العماد  • تهنئة 
اللواء. قائد  • تهنئة 

الكتيبة. قائد  • تهنئة 
- متاأهل وله اأربعة اأولد.

العريف

حممود عبده ثليجة

مي�سال  مارك  العريف  اجلي�س  قيادة  نعت 

غالب الذي تويف بتاريخ 2008/2/11.

- من مواليد 1980/2/1 - ال�سياح - ق�ساء 

بعبدا - حمافظة جبل لبنان. 

- تطّوع يف اجلي�س بتاريخ 1999/8/2.

- من عداد مو�سيقى اجلي�س.

- حائز:

.2002 للعام  املوؤمترات  • ميدالية 
مرتني. اجلي�س  قائد  العماد  • تنويه 

خم�س  اجلي�س  قائد  العماد  تهنئة   •
مرات.

للعمليات. الأركان  رئي�س  نائب  • تهنئة 
- عازب.

العريف

مارك مي�صال غالب

ال�سهيد  العريف  اجلي�س  قــيــادة  �سيعت 

ح�سن  اأحمد  اأ�سامة  خدماته  املمّددة  املجّند 

الذي ا�ست�سهد نتيجة انفجار تعر�س له مركز 

للجي�س اللبناين يف منطقة العبدة.

بلدته  مهيب يف  ماأمت  لل�سهيد  اأقيم  وقد 

ال�سلح  ببنني - عكار ح�سره ح�سد من رفاق 

واأهايل البلدة واجلوار وفاعليات املنطقة.

ممثل قائد اجلي�س بالنيابة األقى كلمة نّوه 

ال�سهيد و�سجاعته وتفانيه يف  فيها مب�سرية 

اأداء الواجب.

ويف ما يلي نبذة عن حياته:

- من مواليد 1984/8/28، ببنني - عكار 

- حمافظة ال�سمال.

- جّند يف اجلي�س اعتباراً من 2003/2/25، 

ومّددت خدماته اعتباراً من 2006/8/18.

- من عداد الكتيبة 25.

- حائز:

اجلي�س. قائد  العماد  • تنويه 
 - عازب.

العريف ال�سهيد

اأ�صامة اأحمد ح�صن

87

اجلي�ش - العدد رقم 277

يف �سجل اخللود









تاأثريات الإنرتنت

اىل  الأطــفــال  مييل  ــام،  ع ب�سكل 

خمتلف  وميار�سون  واحلركة  اللعب 

األعاباً  يبتكرون  ــاً  ــان ــي واأح الألــعــاب 

ح�سب  كــل  وميار�سونها  باأنف�سهم 

اإمكاناته...

ــرثت الألــعــاب  ــــرية، ك يف الآونــــة الأخ

الإلكرتونية بكل اأ�سكالها واأنواعها وُتّوجت 

اأ�سبح  وقد  والإنرتنت.  الكمبيوتر  باألعاب 

غريها:  من  اأكرث  اليها  م�سدودين  الأطفال 

املعروفة  الإنرتنت  مقاهي  الع�سر،  مو�سة 

 Internet« اأو   »Network«بالـ لبنان  يف 

!!»Café
يوؤمنها  التي  الإيجابيات  ننكر  اأن  ميكن  ل 

نتجاهل  اأن  ميكن  ل  كما  لأولدنـــا،  الكمبيوتر 

من  الكون  هذا  يف  �سيء  ل  فللأ�سف  �سلبياته. 

املجال  هذا  يف  ندفعه  ثمن  واأغلى  ثمن،  دون 

ويواجهها  نواجهها  التي  الكبرية  الأخــطــار  هو 

اأطفالنا خلل عملهم املبا�سر على الإنرتنت وعلى 

الكمبيوتر، اإذا مل نتخذ التدابري اللزمة 

مــراقــبــة الأهـــل

ــــرتة جنــــاة ــــس �

مــنــهــا بـــــد  ل 

�سحر التكنولوجيا ياأ�سرهم

اأولدنا يف

بحر الإنرتنت

ل اأحد ينكر ف�صل الإنرتنت واملعلوماتية، والآفاق الوا�صعة التي وّفرتها 

هذه التقنية للجميع من مهند�صني واأطباء، من جتار و�صناعيني، من 

اي�صاً  التقنية  لهذه  املقابل،  يف  و�صغار.  كبار  من  وعلماء...  باحثني 

�صلبياتها وخماطرها.

فماذا عن الإنرتنت والأطفال؟

متوز

اإعداد:

ندين البلعة

يف كل بيت

2
0
0

8
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حلمايتهم. 

يف  جــداً  هامة  خطوة  الإخـــرتاع  هــذا  �سّكل  لقد 

تاريخ الب�سرية وبالتايل فل عودة اىل الوراء. ومثل 

»تلجم«  �سوابط  اىل  الإنرتنت  يحتاج  �سيء،  اأي 

خماطره.

الناحية النف�صية

نف�س  )عـــامل  عــاقــوري  يو�سف  الــدكــتــور  ــرى  ي

يف  وا�ستعماله  للإنرتنت  اأن  نف�سي(  ومعالج 

اإيجابيات:  عدة  املنزل  خارج   »Networks«الـ

املجال  له  ويفتح  اإ�ستقللية  للولد  يعطي  »فهو 

مما  وخمالطتهم  جــدد  اأ�سخا�س  على  للتعرف 

وزيادة  تثقيفه  ي�ساهم يف  كما  �سخ�سيته.  يقّوي 

ما  املتخ�س�سة  املوا�سيع  يف  خ�سو�ساً  معلوماته 

يدعم عمله يف املنزل وي�ساهم يف تنمية قدراته 

يف  قدراته  اىل  والدماغية(  )املعرفية  الذاتية 

جمال التوا�سل العلمي والإجتماعي«.

الإنرتنت  يق�سدون  الذين  الأولد  »اإن  وي�سيف: 

يعرف�ن ماذا يريدون �سرط املتابعة من قبل الأهل 

والتدقيق مبا يريده ولدهم«.  

ما  »اإن  عاقوري  الدكتور  وي�سرح 

ي�سمى الـ»Chatting« اأو الدرد�سة على الإنرتنت 

فكرته  الولد  ليو�سل  جديدة  علمية  طريقة  هو 

ويتوا�سل مع �سخ�س بعيد«.

ال�صلبيات

ال�سغل  هو  الكمبيوتر  بــات  املقابل  يف  ولكن 

ال�ساغل للأولد ما ياأخذ كثرياً من اأوقاتهم وي�سغلهم 

امل�ساركة يف  اأو حتى عن  واملطالعة  الدرا�سة  عن 

الن�ساطات الريا�سية، اإذ مل يعد يكفيهم الكمبيوتر 

مع  اأوقاتهم  معظم  يق�سون  راحــوا  بل  املنزيل 

 .»Network«اأ�سحابهم يف الـ

اىل  عــاقــوري  الدكتور  ي�سري  الإطـــار  هــذا  ويف 

اأن  ميكن  خاطئ،  ب�سكل  الإنــرتنــت  ا�ستعمال  اأن 

الأولد،  على  �سلباً  توؤثر  خطرة  نتائج  اىل  يــوؤدي 

منا�سبة  غري  �سيئة  مواقع  اىل  الولوج  »ميكنهم 

اأ�سخا�س  مع  الدرد�سة  جانب  اىل  هذا  لأعمارهم، 

الولد وي�ستدرجونه  الهوية يكذبون على  جمهويل 

»ل  عاقوري  الدكتور  ويتابع  خطرية«.  اأ�سياء  اىل 

تتوقف امل�ساوئ عند هذا احلد، بل يوؤدي اجللو�س 

با�ستمرار اأمام الإنرتنت اىل غياب الولد عن املنزل 

وبالتايل الغياب عن �سيطرة الأهل وهذا ما ي�سمى 

اي�ساً  وي�سبب  البحث.  عنوان  حتت  الإ�ستقللية 

النطواء على الذات وي�سجع الفردية وبالتايل التاأخر 

يف املدر�سة اإذ ت�سبح الأولوية هي للكمبيوتر على 

اأو  اجلماعة  تعنيه  فل  الغري  مع  التوا�سل  ح�ساب 

الن�ساطات اجلماعية«.

كما ي�سيف الطبيب النف�سي اأن الإنرتنت يت�سمن 

ميول  تنمي  مو�سوعية  وغري  علمية  غري  اأ�سياء 

الولد اىل نزوات غري مقبولة ل علمياً ول دينياً ول 

اإجتماعياً اأو عائلياً.

اأن  اىل  اأخـــرياً  ويلّمح 

الكمبيوتر  ا�ستعمال 

ي�سبب  الزائد  والإنرتنت 

والراأ�س  اجل�سم  يف  اآلماً 

كما  واليدين.  والعينني 

ين�سى الولد نف�سه لفرتة 

طويلة في�سعر باجلوع ما 

يوؤدي اىل �سعف ج�سدي 

لديه،  الرتكيز  و�سعف 

اىل  الواقع  عن  في�سرد 

ـــت. ويف  ـــرتن عـــامل الإن

احلالت امَلَر�سية الق�سوى 

قلة  يوؤدي اىل  اأن  ميكن 

 )Mustisme( الــكــلم 

ملا  اأ�سرياً  الولد  في�سبح 

يرى، ل يتكلم عن الأ�سياء التي يراها 

باملواقع  َمَر�سياً  تعلقاً  بالتايل  ويواجه 

وخطر الوقوع �سحية الكذب واخلداع.

الأهل  عــاقــوري  الدكتور  ين�سح  هنا  من 

عن  ــم  دائ ب�سكل  اأولدهـــم  مــع  بالتكلم 

واأن  الكومبيوتر،  على  عملهم  ونوعية  الإنرتنت 

يكونوا م�ستعدين للإجابة عن بع�س الأ�سئلة حفاظاً 

على مرونة النقا�س معهم. هذا بالإ�سافة اىل بع�س 

الأعمال التقنية كاأن ي�ستخدم الأهل تقنيات خا�سة 

ل  اأولدهــم.  اأعمال  والإطلع على  البامج  ملراقبة 

ُيعتب هذا العمل انتهاكاً للخ�سو�سية، بل اإنه يدور 

حول حمور حماية الأولد.

ويوؤكد الدكتور عاقوري على اأهمية التعّرف على 

وم�ساعدتهم  الأولد،  مع  الإت�سال  يتبادلون  الذين 

وعدم  الإنحراف  جتّنب  وكيفية  الأخطار  فهم  على 

لهم  ال�سماح  عدم  وبالتايل  الأفخاخ.  يف  الوقوع 

برتتيب لقاءات مبا�سرة مع غريهم من م�ستخدمي 

ال�سبكة من دون اإذن م�سبق من الأهل.

واإر�سادات  قواعد  ي�سعوا  اأن  للأهل  ميكن  كما 

للكمبيوتر  الأولد  ل�ستخدام  و�سابطة  معقولة 

مع  للتذكري  بجانبهم  وتل�سق  معهم  تناق�س 

احلر�س على التاأكد من التزام هذه القواعد.

ما هو راأي اأطباء الأطفال؟

ل تقت�سر تاأثريات الإنرتنت على الناحية النف�سية 
الدكتور عاقوري
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هذا  وعلى  ب�سحتهم.  اي�ساً  وترتبط  بل  ــلأولد،  ل

ال�سعيد، يرى الدكتور برنار جرباقة )طبيب اأطفال( 

اإخــرتاع  باأهميتها  تــوازي  و�سيلة  الإنــرتنــت  يف 

الأبجدية والكتابة. وتتوّزع اإيجابياته كما �سلبياته 

على ثلثة اأ�سعدة: ج�سدية، فكرية واجتماعية.

خط  املنزل  داخل  من  التوا�سل  يكّون  »ج�سدياً، 

ه للحوارات من دون احلاجة اىل التنّقل وعبور  توّجّ

امل�سافات، اأي من غري احلاجة اىل اأي جمهود ج�سدي.

كما ت�سّهل هذه الو�سيلة فكرياً تناقل املعلومات 

وتنمية الطاقات الذهنية التي ت�سمح للإن�سان باأن 

يكت�سف ويتعّلم يف اأي جمال.

الإنرتنت  فتح  فقد  املجتمع،  �سعيد  على  اأّمــا 

لعمليات  وت�سهيل  توا�سل  �سبكات  لن�سج  املجال 

فيه  مبا  املجتمعات؛  داخــل  املعلومات  م�ساركة 

ويف  املحلية  حتى  املجتمعات  قـــدرات  تنمية 

الأماكن الفقرية.

كما اأن واقع عدم اإمكان اإيقاف تناقل املعلومات 

العامل كافة ي�ساهم يف تنمية  اأنحاء  وتبادلها يف 

الدميقراطية.

للإنرتنت  كان  »لقد  جرباقة:  الدكتور  وي�سيف 

ناحية  من  الإن�سانية  �سعيد  على  مهم  جّد  تاأثري 

وتنمية  اخلا�سة  الإحتياجات  ذوي  عمل  ت�سهيل 

فر�س عملهم. وبالتايل فقد �ساهم يف ن�سر ثقافة 

الكفاءات يف املجتمعات مما يوؤّمن م�ساواة الفر�س 

بني الأفراد«.

ال�سلبية  بالإنعكا�سات  يخت�س  مــا  يف  ـــا  اأّم

جرباقة  برنار  الدكتور  فيعيد  التكنولوجيا،  لهذه 

والفكرية  اجل�سدية  الثلث:  النواحي  على  الرتكيز 

والجتماعية.

خماطر  بــ�ــســرح  بــــداأ 

ال�سعيد  على  الإنرتنت 

اأمرا�س  »مــن  اجل�سدي 

اأمل،  )تعب،  العني  يف 

وم�ساكل  ح�سا�سية( 

باملفا�سل يف حال عدم 

الطفل  و�سعية  تـــوازن 

و�سعية  مـــع  وحــجــمــه 

الكمبيوتر وحجمه.

الطفل  يتعّر�س  كما 

خــــلل »اإبـــــحـــــاره« يف 

اىل  الإلكرتونية  املواقع 

مواد ت�سّرّ ج�سدياً، اأو اىل 

معهم  يتواعد  اأ�سخا�س 

عنيفة  خــلــفــيــة  عــلــى 

)ج�سدية اأو جن�سية(«.

نتائج  من  اأن  جرباقة  الدكتور  ويلحظ 

اإدمان الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية ال�سلوك 

داخل  م�ساكل  اىل  يـــوؤدي  قــد  مــا  العنيف 

الأ�سرة.

وي�سيف قائلً: يف الـ»Networks« قد يتعّر�س 

جلملة خماطر توؤذيه �سحياً ونف�سياً واجتماعياً.فهو 

املخدرات  ومبتعاطي  اأحياناً  باملدخنني  يختلط 

والكحول اإ�سافة اىل تناوله الأطعمة غري ال�سحية من 

دون ا�ستبعاد اإمكان جذبه من قبل �سبكات اإجرامية 

يف حالت متقدمة.

اىل ذلك، فاإن اإدمان الإنرتنت قد يوؤدي اىل انزواء 

الولد وان�سحابه اىل حياة وهمية هرباً من م�ساكله 

اإ�سعاف  اىل  بالتايل  ــوؤدي  ي ما  وهــذا  احلقيقية، 

خطر  الطفل  يواجه  كما  بنف�سه.  وثقته  �سخ�سيته 

�سدمات  لديه  توّلد  ومواقف  مواد  اىل  التعّر�س 

تفوق قدرته العمرية فُيهّم�س تدريجاً داخل اأ�سرته 

ورفاقه اىل حد و�سعه يف نزاع نف�سي مع هوؤلء.

الإفراط يف  �سلبيات  الأطفال من  ويحّذر طبيب 

الإجتماعي،  امل�ستوى  على  الإنــرتنــت  ا�ستعمال 

»فالكمبيوتر يجب األ ي�سبح فرداً جديداً يف الأ�سرة، 

فهذا الأمر يوؤدي اىل اإنعدام و�سائل احلوار وامل�ساركة 

بني  التوا�سل  اإنعدام  وبالتايل  الأ�سرة  اأع�ساء  بني 

الفرد و�سائر اأع�ساء املجتمع«.

الأخرية  ال�سنوات  »خلل  وي�سيف: 

الأطفال  عند  البدانة  ن�سبة  ارتفعت 

يف لبنان من 10 اىل 20٪، ومن اأهم اأ�سباب هذه 

الظاهرة ا�ستعمال الكومبيوتر على ح�ساب ممار�سة 

لها  م�سكلة  وهذه  الريا�سية.  والن�ساطات  الألعاب 

وهي  واملجتمع،  الفرد  �سحة  على  �سلبية  نتائج 

بلد  يف  خ�سو�ساً  باهظة،  مادية  تكلفة  ت�ستتبع 

كلبنان حيث ت�سّنف كلفة الفرد ال�سحية ثانية يف 

العامل من بعد الوليات املتحدة.

ول نن�سى اي�ساً اأن تعّر�س الطفل - وهو اأ�سعف  

تتعاطى  �سبكات  اىل   - املجتمع  يف  الأفــــراد 

للفرد  املدّمرة  للأفكار  و»الت�سويق«  »التب�سري« 

خلل  مــن  واملهم�سة،  ال�سعيفة  واملجتمعات 

القانون  مع  نزاع  يف  ي�سعه  اأن  ميكن  الإنرتنت، 

الإجتماعية  النزاعات  فيه  تكرث  بلد  يف  خ�سو�ساً 

وامل�ساكل الأمنية وال�سعوبات الإقت�سادية«.

ومبا اأن »الرتبية لي�ست �سطارة بل هي نطارة« 

يتابعوا  اأن  الأهل  »على  اأنه  جرباقة  الدكتور  يرى 

الإلكرتوين حتى  التطور  اأطفالهم يف �سوء  حاجات 

اأن  اأولدهــم،  اأن يتج�س�سوا على  يتمكنوا، من دون 

عندهم«.  من  يخرج  وما  اليهم  ي�سل  ما  يراقبوا 

اأن  لبنان  »فواجب  الدولة  دور  على  اي�ساً  وي�سدد 

الإجتار  ملحاربة  الإختياري  بالبوتوكول  مي�سي 

الدكتور جرباقة
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من  التي  اجلرائم  وحماربة  والأع�ساء  بالأ�سخا�س 

�سمنها اجلرائم الإلكرتونية«.

   

»Sign In«
ي�سري ال�سيد جورج بلقي�س وزوجته بولني، �ساحبا 

اأحد حمال الـ»Network« اىل الفوائد التي ميكن 

اأن يوؤمنها الكمبيوتر ومن خلله الإنرتنت للأولد:

اأعمارهم بني 6 و12  اأولد تراوح  »يزورنا يومياً 

�سنة. هم ل ي�ستخدمون الإنرتنت عادة اإل لأبحاثهم، 

املنا�سبة  املــواقــع  اختيار  يف  ن�ساعدهم  ونحن 

واملفيدة لهذه الأبحاث. اأّما األعاب الكمبيوتر فهي 

ر املعلومات  تنّمي قدرة الطفل على الرتكيز وَتَذكُّ

احلركية   - احل�سية  مقدرته  ن  حت�سّ كما  وترتيبها. 

ا�ستعمال يديه ب�سكل تلقائي ومن�سجم  من خلل 

مع حركة عينيه خلل متابعة اللعبة، وهذا ما يوؤكده 

لنا طبيب اأطفالنا.

بالطبع الكمبيوتر هو اأف�سل من األعاب الڤيديو  

املحدودة الفوائد. ولكننا �سخ�سياً مننع اأولدنا من 

ل ا�ستخدامهم  اجللو�س يف الـ»Network« ونف�سّ

الكمبيوتر يف املنزل«.

ويلحظ ال�سيد بلقي�س اأن الأولد الذين يق�سدون 

وال�ساعة  ال�ساعة  ن�سف  بــني  يق�سون  حمــلــه، 

فالأهل  اأكرث.  ل  الكومبيوتر  اأمام  تقريباً  والن�سف 

طويل  وقــت  ق�ساء  خماطر  اىل  ــني  واع اأ�سبحوا 

الذي  الكومبيوتر، لذلك يحددون مبلغ املال  اأمام 

التاأخر ويحدد  لأولدهــم مما مينعهم عن  يعطونه 

تعّلق  ولكن   .»Network«الـ يف  مكوثهم  وقت 

الأحيان  الأولد بالكومبيوتر و»اإدمانهم« يف بع�س 

من  الإ�ــســتــدانــة  اىل  يدفعهم  اأن  ميكن  عليه، 

اأ�سدقائهم ملتابعة اللعب.       

 

»Enter Net«
حمل  �ساحب  ق�سقو�س  ع�سام  ال�سيد  وي�سري 

»ي�ستخدمون  »الأولد  اأن  اىل  ــر،  اآخ  Network
تراهم  للدرد�سة.   MSNالـ وبالتحديد  الإنرتنت 

مذهولني، تارة ي�سحكون وطوراً ي�ستمون، ويطلبون 

لكنهم  ــرتنــت.  الإن مــواقــع  على  �سورهم  عر�س 

والقتال.  التحدي  األعاب  ليلعبوا  اأكرث  يق�سدونني 

فهم يتبارون وي�سرخون انفعالً عند الفوز كما عند 

اخل�سارة«.

الإباحية،  الإلكرتونية  املواقع  اىل  بالن�سبة  اأما 

برامج  ي�ستخدمون  اإجمالً  املحال  اأ�سحاب  فبات 

خا�سة »Forbidden« متنع اإمكان الدخول اليها.

وعلى الرغم من ذلك، يبقى بع�س املواقع خارج 

ال�سيطرة ول ميكن اإحكام مراقبة الأولد ومنعهم من 

الدخول اليها.

ال�سلبية  الإنعكا�سات  ق�سقو�س  ال�سيد  ينفي  ول 

يتعلق  ما  يف  خ�سو�ساً  الكمبيوتر،  ي�سّببها  التي 

اأمامه  الدائم  بجلو�سهم  »فهم  الأطــفــال.  ب�سحة 

ي�سابون باخلمول و�سعف املناعة التي يكت�سبونها 

عادة من الألعاب والريا�سات التي ميار�سونها خارجاً 

يف الطبيعة والنوادي. اإ�سافة اىل تاأثريه ال�سلبي 

على عيونهم واأع�سابهم، فهم ينفعلون مع اللعبة 

ال�سيطرة على  وي�سرخون على بع�سهم ويفقدون 

 Counter Strike انفعالتهم يف عدة األعاب مثل

اأو Delta Force اأو Need for Speed...«. اإ�سارة 

الإلكرتونية  الألعاب  يف  ال�سخ�سيات  اأغلب  اأن  اىل 

الأولد عن  بها  يتاأثر  واإثارة،  �سخ�سيات عنف  هي 

غري ق�سد«.

عوار�ش

النرتنت  خماطر  من  تزيد  التي  الأبرز  الظاهرة 

هي اإر�سال الأهل اأولدهم اىل هذه الأماكن من دون 

مرافقتهم اأو التدقيق يف كيفية ا�ستخدامهم لهذه 

»تر�سلني  �سنة(:   12( اأنطوين  يقول  التقنية. 

تعرف  فهي  وحــدي،   »Network«الـ اىل  اأمــي 

اأنني األعب مع اأ�سدقائي«. وهذه حال اأغلب الأولد، 

يغفل الأهل عن التدقيق يف املكان الذي يق�سده 

اأولدهم، والرفاق الذين يعا�سرونهم والبامج التي 

ي�ستخدمونها؛ وهنا يقع اللوم عليهم. فا�ستخدام 

الأولد الزائد للكمبيوتر ميكن اأن يكون موؤ�سراً لوجود 

اأن يوؤدي اىل نوع من  م�سكلة ما عندهم، وميكن 

معظم  الولد  �سرف  مظاهره:  اأبــرز  تكون  الإدمــان 

اأوقات فراغه على الكمبيوتر، النوم يف املدر�سة، 

علماته،  وانخفا�س  املدر�سية  واجباته  اإمتام  عدم 

تف�سيل  ال�سبكة،  اأمام  اجللو�س  مدة  حيال  الكذب 

معينة  ن�ساطات  اإلغاء  الأ�سدقاء،  على  الكمبيوتر 

يرغب  عندما  والتوتر  والــنــوادي،  الريا�سة  مثل 

الأهل  ينتبه  فهل  عليه...  يح�سل  ول  بالكمبيوتر 

لهذا الأمر؟!

حني ي�سرع الأولد يف الدخول على �سبكة الإنرتنت 

الأهل  تبداأ مهمة   ،Internet Café على  والرتدد 

اإ�ساءة  عدم  من  للتاأكد  لآخر  حني  من  مبراقبتهم 

ا�ستعمالهم هذه الأداة اخلطرة.

هناك من ينظم كيفية ا�ستعمال اأولده للكمبيوتر 

ويحّدد الوقت امل�سموح لذلك، بعد اإقناعهم بفوائده 

من جميع النواحي اإذا ا�ستعمل ب�سكل حكيم.

ا�ستعمل  �سوفت،  مايكرو  موؤ�س�س  غيت�س  بيل 

طريقة مع ابنته البالغة من العمر ع�سر �سنوات، 

و�سمح  )45 دقيقة يومياً(  معيناً  وقتاً  لها  فحّدد 

لها با�ستخدام الكمبيوتر ملدة �ساعة يف اأيام عطلة  

الأ�سبوع وذلك لل�سيطرة على اإقبالها املتزايد على 

اأقنعاها  زوجته  مع  وبالتعاون  الإنرتنت،  ا�ستخدام 

بالبنامج املحدد للأوقات امل�سموحة.

اإر�صادات لالأهل

الإنرتنت و�سط رهيب وخميف اإذا ما دخله اأطفالنا 

لوحدهم؛ وحدهم الأهل قادرون على تخفيف خماطر 

هذا الو�سط وجعله اآمناً باتباع عدد من الإر�سادات. 

ومقاهي  املحال  اأ�سحاب  على  التكال  ميكن  ل  اإذ 

الإنرتنت، الذين يبقى همهم الأول هو الربح.

قواعد لالأولد

اتبعوا  اإن  اأنف�سهم  ولــلأولد دور مهم يف حماية 

قواعد ال�سلمة خلل عملهم على ال�سبكة. فالتاأكد 

من عدم اإعطاء اأي معلومات �سخ�سية )عنوان، رقم 

عملية  يف  والأهــم  الأوىل  اخلطوة  هي  هاتف...( 

احلماية. كما يجب اإعلم الوالدين مبا�سرة اإذا �سادف 

الولد اأي معلومات ل ُت�سعر بالإرتياح.

على  يحادثهم  اأ�سخا�س  اإلتقاء  عدم  هو  والأهــم 

اإذن  دون  من  �سخ�سية  �سورة  اإر�سال  اأو  الإنرتنت 

الأهل.

كما على الأولد التنّبه لعدم الإجابة عن الر�سائل 

الأوقات  جدول  والتزام  بها.  الأهــل  واإعــلم  ال�سيئة 

املحدد ل�ستخدام الإنرتنت باإ�سراف الأهل.

ومن البدهي عدم اإعطاء كلمة ال�سر لأي �سخ�س. 

العمل  خلل  اأذيتهم  وعدم  الآخرين  احرتام  واأخــرياً 

على الإنرتنت.

القدرات  لتنمية  و�سيلة  هو  الإنــرتنــت  اأخـــرياً، 

الب�سرية،  الذاكرة  وتن�سيط  الولد  لدى  املعرفية 

الرتكيز  على  القدرة  ــادة  زي يف  ي�ساعد  اأنــه  كما 

وي�سّهل  ومعرفة  ثقافة  و�سيلة  وهو  والتحليل... 

الت�ا�سل، لكن �سرط...!!

وتبقى الوقاية خرٌي من األف علج!

ت�سوير: را�صيل تابت
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دورها يتخطى التوا�صل

اإىل تكوين الفكر

وحتفيز الإبداع

اللغة ثروة 

فكيف ن�صاعد

الطفل على اكت�صابها؟

اإىل الغذاء كي تنمو، وبنية عقلية حتتاج  الطفل بنية ج�صدية حتتاج 

اإىل اللغة والعلم كي تتبلور.

تتطور �صخ�صية الطفل فينتقل من مرحلة التمحور حول الذات والإدراك 

الرا�صدين  العالقة بينه وبني  واإدراك  اإىل مرحلة املو�صوعية  ال�صطحي، 

ل يتحقق ب�صكل تلقائي بل من خالل  التطّور  اللغة. وهذا  وبينه وبني 

التدريب على النطق الذي يتم اكت�صابه عرب عدة مراحل.

الدكتور اأنطوان طعمة اأ�صتاذ يف كلية الرتبية - اجلامعة اللبنانية 

اللغة  تطور  عن  الينا  حتدث  تربية(،  )اخت�صا�ش 

الأهل  من  كل  دور  وعن  الطفل  عند 

ه��ذا  يف  وامل���در����ص���ة 

املجال.

املرحلة اجلنينية

اكت�ساب  مرحلة  تــبــداأ 

اللغة عند الطفل بح�سب الدكتور 

املرحلة  يف  اأي  ـــولدة  ال قبل  طعمة 

الأم  لغة  مع  يتفاعل  واجلنني  اجلنينية، 

اأ�سوات  وبني  بينه  ميّيز  �سوتها،  نغمات  ومع 

ولغات اأخرى ويبداأ باإختزان الأ�سوات بالإ�سغاء اإليها، 

فالطفل قبل اأن يكون مر�سل لغة هو متلقي لغة، 

و�سوت اأمه ي�سعره بالرتياح والر�سى.

ال�صتعداد للتعبري اللفظي

بعد املرحلة اجلنينية اأي عند الولدة تاأتي مرحلة 

ال�سراخ، وال�سراخ هو اأول جتٍلٍ لل�سوت الذي ي�سّكل 

املرحلة  واللغة. ويف هذه  للكلم  الأ�سا�سية  املادة 

وبال�ستعداد  واملناغاة«  »باملكاغاة  الولد  يبداأ 

الدكتور طعمة  باللغة، وهنا تبز بح�سب  للتعبري 

والتكلم  الطفل  واملحيط مع  الأهل  تفاعل  اأهمية 

�سحيحة،  الكلمات  يلتقط  ل  اأنــه  خ�سو�ساً  اإليه، 

كاملة  الكلمات  ولفظ  له  الت�سحيح  دائماً  وعليهم 

ناق�سة  بكلمات  النطق  على  يعتاد  لئل  ووا�سحة 

وم�سّوهة.

يف هذه املرحلة يتم التمييز بني اللغة اخلا�سة 

بالطفل وبني لغة املجتمع املحيط به، ومن املهم 

اأن ينتقل من لغته اخلا�سة اإىل لغة حميطه.

الكلمة الأوىل

واملحيط،  الأم  لغة  واختزان  املناغاة  بعد مرحلة 

يبداأ الولد بلفظ الكلمات فيعب من خلل رمز لغوي 

وناق�سة،  خمت�سرة  الأوىل  كلماته  وتكون  مفرد. 

وت�سميته للأ�سياء والأ�سخا�س والأفعال خا�سة به.

الطفل  ينتقل  تقريباً  والن�سف  ال�سنة  يف عمر 

وهي  بالخرى  الواحدة  كلمتني  ربط  مرحلة  اإىل 

الأهم يف منو الطفل اللغوي، اإذ ت�سكل املدخل للغة 

احلقيقية التي يبداأ فيها الطفل بالتعبري باجُلَمل. 

اأطفالً متقّدمني يف  اأّن هناك  اإىل  الدكتور  ولفت 

منّوهم اللغوي قد ي�سلون اإىل مرحلة اجلملة قبل 

من  هناك  اأن  حني  يف  والن�سف،  ال�سنة  بلوغهم 

يتاأخرون اإىل ما بعد هذا العمر.

فقد يعب بع�س الأولد بوا�سطة ال�سارة اأو الر�سم 

اإعاقة  اآخرون  يعاين  بينما  الكلم،  قبل  الرق�س  اأو 

يف ال�سمع اأو يف النطق. ومن العوامل التي توؤثر 

يف تقـّدم القـدرة على الكلم: توا�سـل الأهــل مع 

»فل  الغــاين...  اإ�سمـاعه  اإليه،  بالتكـلم  الطفـل 

يكفـي اإعطاء الولد احليـاة بل يجـب اإعطـاوؤه اأيـ�ساً 

متوز

اإعداد:

كارل حداد

ماري ح�صري

تربية وطفولة

2
0
0
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الثقافة والتوا�سل«.

دور احل�صانة

احل�سانة  اإىل  الطفل  ينتقل  املرحلة  هذه  يف 

بالولد  تدفع  اأنها  اإىل  طعمة  الدكتور  لفت  التي 

وفرد  ع�سو  اأنه  فيعي  املجتمع  مع  التوا�سل  اإىل 

فيه، عليه ال�ستماع اإىل الآخرين والتعبري لهم، كما 

ي�ساعده هذا الواقع على النتقال من لغته اخلا�سة 

اإىل لغة جمتمعه.

اجلد  دور  اأهمية  اىل  طعمة  الدكتور  اأ�سار  وهنا 

واجلدة يف تنمية اللغة عند الطفل، اإذ اأنهم ميلكون 

اإىل  بــه،  للإهتمام  الوقت 

اليهم،  اأن الطفل ي�سغي  ال�سب واخلبة، كما 

ويتوا�سل معهم ويرغب بال�ستماع اإىل ق�س�سهم.

النتقال اإىل املدر�صة

حيث  املدر�سة  اإىل  الولد  ينتقل  احل�سانة  بعد 

يبني  منزله،  مــن  اأو�ــســع  حميط  على  ينفتح 

�سداقات ويتعّرف اإىل معلمته التي ت�سكل بالن�سبة 

امل�ساركة،  الولد  يتعلم  كما  لأمه.  اآخــراً  وجهاً  اإليه 

كان  ــا  م ــل  ك يكت�سف 

يجهله، يبدي �سهولة يف 

املجموعة  و�سط  التعّلم 

ويكت�سب القراءة، الكتابة، 

لغات  اخلـــــّط،  ــاب،  ــس ــ� احل

املهارات  وبع�س  اأجنبية، 

يف  والوقوف  كتبه،  كرتتيب 

وال�سغاء،  والطاعة،  ال�سف، 

وال�ستئذان...

على  طعمة  الدكتور  و�ــســّدد 

و�سط  يف  الطفل  اإبقاء  اأهمية 

لتنمية  ال�سليمة  اللغة  يتكلم 

�سلوكه اللغوي، بال�سافة اإىل اأهمية 

واملطالعة،  الــقــراءة  على  الإقــبــال 

والتعبري ال�سفوي واملحادثة والكتابة.

معوقات النطق

النطق  عن  بالتاأخر  يخت�ّس  ما  يف 

اأو�سح  معاجلتها،  و�سبل  الكلم  وبعيوب 

ــواع  اأن ثلثة  هناك  اأن  طعمة  الدكتور 

الأوىل  الإعاقة  والتعرثات.  الإعاقات  من 

ال�سمع ويف  وتكون يف  فيزيولوجية،  هي 

النطق اأو يف كليهما، لذلك يجب اأن تكون 

لدى  خلل  اأي  لكت�ساف  جــداً  متيقظة  الأم 

اإىل  اللجوء  ميكن  احلالة  هــذه  ويف  طفلها. 

للأهل  ميكن  كما  النطق(  )مقّوم  اإخت�سا�سي 

خللً  يعاين  الــذي  الطفل  م�ساعدة  واملعلمة 

�سمعياً اأو لفظياً.

الإعاقة الثانية هي تكوينية، كاخلجل مثلً وميكن 

ثقة  بتعزيز  املدر�سة  ويف  املنزل  يف  معاجلتها 

هذه  تكون  وقد  له.  الحرتام  وتوفري  بنف�سه  الولد 

العاطفة  اإىل  بحاجة  اأو  ما  الإعاقة مرتبطة بخوف 

والتعبري، اأما اإذا حتولت هذه احلالة اإىل مر�س فل 

بد من ا�ست�سارة طبيب نف�سي.

بع�س  هناك  اأن  حيث  نف�سية،  الثالثة  الإعاقة 

اأو  به  يتعرثون  اأو  الكلم  يرف�سون  الذين  الأولد 

يخلطون بني الكلمات ب�سبب ظروف اإجتماعية اأو 

نف�سية، والبع�س الآخر يرف�س الكلم للفت الأنظار، 

وهنا اأي�ساً ت�سطلع املدر�سة بدور هام يف انت�سال 

ا�ست�سارة  اإىل  بال�سافة  امل�ساكل  هذه  من  الطفل 



اإن القدرة على اكت�ساب اللغة عند الطفل تكون يف قمة 

ن�ساطها قبل ال�سنة وت�ستمر اإىل ما بعد �سن البلوغ. وجلُّ 

هي  املدر�سة  ولوجه  قبل  الطفل  يكت�سبها  التي  الكلمات 

كالو�سط  وثيقاً  ارتباطاً  ذات مدلولت ح�سية، ومرتبطة به 

الذي يعي�س فيه.

من الأ�صهر 

الأوىل اإىل ما 

بعد البلوغ

عوامل موؤثرة

العوامل املوؤثرة يف النمو اللغوي وتعّلم الكلم:

الذكور يف كل  الإناث يتفوقَن على  اأن  لوحظ  اجلن�ش: فقد   •
جوانب اللغة، فيتكلّمن ب�سكل اأ�سرع وهّن اأكرث ت�ساوؤلً واأح�سن نطقاً.

تعتب اللغة مظهراً من مظاهر منو القدرة العقلية  • الذكاء: 
العامة والطفل الذكي يتكلم مبكراً بالن�سبة اإىل الطفل الأقل ذكاًء.

ب�سماته  الإجتماعي  املحيط  يعتب  الإجتماعي:  املحيط   •
الثقافية والإقت�سادية من اأهم العوامل املوؤثرة على تعلم النطق 

والكالم لدى الطفل، حيث اأن النم� اللغ�ي يتاأثر باخلربات وباختالط 

الطفل بالرا�سدين يف اأثناء مراحل منو ال�سلوك اللغوي.

ومنها �سلمة جهاز الكلم وا�سطراباته  اجل�صدية:  • العوامل 
وكذلك كفاءة احلوا�س ول �سّيما ال�سمع.

توؤدي و�سائل الإعلم من اإذاعة وتلفزيون دور  الإعالم:  • و�صائل 
املثري املنبه لغوياً ما ي�ساعد على النمو اللغوي ال�سليم.

كالذاكرة والإدراك وحتقيق الذات. للدماغ:  العليا  • الوظائف 
وهنا يبز دور الوالدين يف تلقني الطفل وتعليمه  • الأ�صرة: 
الأ�سرة  يف  الطفل  مع  اآخرين  اأطفال  وجود  اأّن  كما  اإليه  والتكلم 

ي�سّهل منو �سلوكه اللغوي.

اللغة من فم العامالت الأجنبيات

تكن  مل  اإذا  وناق�سة  فقرية  م�سّوهة،  اللغة  الطفل،  الأجنبيات  العاملت  تعطي 

تتقنها، ما يوؤثر �سلباً على منّوه اللغوي، خ�سو�ساً عندما حتل مكان الأم.
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طبيب نف�سي.

يف هذا ال�سياق لفت الدكتور طعمة اإىل 

التي ميكن  العاقة  التمييز بني  �سرورة 

تلك  وبني  خمت�س  بوا�سطة  معاجلتها 

التي حتتاج اإىل م�ساعدة املدر�سة وهذه 

الذي  الرتبوي  النف�سي  املر�سد  مهمة 

يجب اأن يكون موجوداً يف املدار�س كافة.

اللغة الأم والتعدد اللغوي

ي�سدد الدكتور طعمة على اأهمية اللغة 

العربية واأهمية البدء بتعليمها للطفل 

جهة  من  الأم«،  »لغته  فهي  لبنان  يف 

اأخرى اأثبتت الأبحاث اأن الولد ي�ستطيع تعّلم 

اأكرث من لغٍة خلل الطفولة الأمر الذي ي�سبح 

لذلك  املراهقة،  �سن  يف  �سعوبة  اأكــرث 

يجب تنظيم اللغات وعدم اخللط يف ما 

بينها بتوزيعها بني الهل ب�سكل �سليم.

اإذاً ي�ستطيع الطفل تعلم اأكرث من لغة 

الظروف  له  ت�ؤمن  اأن  �سرط  الطف�لة  يف 

اأن  اإىل  طعمة  ولفت  والقومية،  الطبيعية 

الفرن�سية  ثم  العربية  يتعّلمون  الذين 

ثم الإنكليزية ي�سعرون بارتياح و�سهولة 

اأكب.

اللغة »ثروة«

طعمة  اأنطوان  الدكتور  ختم  النهاية  يف 

بالت�سديد على �سرورة تنمية ملكة اللغة 

عند الأولد، خ�سو�ساً »اللغة الأم«. ولفت 

اإىل اأن التعبري اللغوي عند الطفل يكون 

على م�ستويات، تراوح بني احلد الأدنى 

واحلد املمتاز. لذلك دعا الأهل اإىل م�ساعدة 

ز يف التعبري، فاإذا اكتفوا باحلد  اأولدهم للتميُّ

الأدنى ينمو الطفل بلغة حمدودة.

اأخرياً و�سف الدكتور اللغة بالرثوة، فهي 

لي�ست فقط اأداة اإت�سال بل اأداة لتكوين 

اأن تنمية هذه  اإبداع، موؤكداً  الفكر واأداة 

الولد تنمي قدرته على فهم  امللكة عند 

من  ال�سادق  الكلم  فهم  ال�سطور،  بني  ما 

الكاذب، الكلم امل�ستقيم من الكلم املتلعب 

والكلم الوا�سح من الكلم املقتب�س.







املاأ�صوي،  العامل  املبدعون يرحلون من هذا 

ظلم  ل  ورائي،  ما  عامل  اىل  الآخر،  بعد  واحداً 

فيه، ول ا�صطهاد، ول اإ�صتالب. ومن بني الراحلني 

موؤخراً الأديب والروائي الدكتور �صهيل اإدري�ش، 

اأدبية  مو�صوعة  اأنه  فيه  يقال  ما  اأقل  الذي 

و�صخو�ش،  تيارات  وبعك�ش  لبنانية.   - عربية 

رائد احلداثة يف الرواية

يف  اإدري�س  �سهيل  ُوِلد 

على وهن، فلزمها مدى  وهناً  العام 1922، حملته بريوت  بريوت 

حياته العامرة، لول قيامه برحلتني ثقافيتني، اإحداهما اىل القاهرة 

يف م�سر، حيث ق�سد جامعة الأزهر، وهو يبني على عمامة املثقف 

الراأي والروؤية، عا�سرها منذ طفولته،  التقليدي، حداثة يف  العربي 

واأمامه رّواد من النه�سة العربية الثقافية الثانية، اأمثال طه ح�سني 

اأما الثانية فكانت رحلته اىل باري�س،  وعلي عبد الرازق و�سواهما. 

حيث اأمكن للحي اللتيني اأن ياأ�سره وي�سحره ويجعله ي�ستوعب البعد 

النف�سي اخلا�س للحي الذي طاملا اأحبه: اخلندق الغميق يف بريوت. 

بل  وانفتح  قاوم  لكنه  الثقافية،  احلداثة  امل�سيخة من  تاأخذه  كادت 

هوادة، كما فعل يف حينه الدكتور ح�سني مرّوة لكن يف النجف.

مراكب  ويف  الكبري،  لبنان  مركب  يف  وحده  اأقلع  اإدري�س  �سهيل 

لها  تو�سل  مو�سوعية.  بعلمانية  احلرية  ين�سد  وهو  العربي،  الوطن 

اأ�سكال التعبري: ال�سحايف، الق�س�سي، الروائي، النقدي والبحثي يف 

يقت�سر  نه�سوية. ومل  �سيا�سات  بها من  يت�سل  وما  الآداب  جمالت 

باعه يف املجالت املو�سوعية، كم�ساركته الدكتور جبور عبد النور يف 

معجم املنهل )فرن�سي - عربي( والدكتور ال�سهيد �سبحي ال�سالح 

يف معجم املنهل )عربي - عربي( الذي مل يب�سر النور بعد.

اإجنازات اإدري�ش

الق�سة  من  متنوعاً  تراثاً  اإدري�س  �سهيل  الدكتور  لنا  ترك  لقد 

الق�سرية، اىل الرواية، بالإ�سافة اىل الأبحاث والرتجمات. ومن ق�س�سه 

املر«،  »الدمع  ثانية«،  »اأقا�سي�س  اأوىل«،  »اأقا�سي�س  الق�سرية: 

»اأ�سابعنا  الثلثية:  رواياته  ومن  و»العراء«.  دم�سق«،  يا  »رحماك 

وقد  هذا،  اللتيني«.  و»احلي  الغميق«،  »اخلندق  حترتق«،  التي 

اإدري�س على جانب �سارع �سوريا يف اخلندق الغميق،  اأ�س�س الدكتور �سهيل 

الأربعينيات  منذ  ثقافياً  نا�سطاً  وكان  �سنة 1952.  للن�سر  وداراً  الآداب  جملة 

من القرن املا�سي، وحاول بالقلم الدفاع عن ق�سايا التحرر. ويف ال�سبعينيات 

نعيمة،  ميخائيل  الأعلم:  �سم  اللبنانيني  للكّتاب  اإحتاد  تاأ�سي�س  يف  �سارك 

اأب� �سعد، مي�سال عا�سي، مي�سال  اأدوني�ش، خليل حاوي، اأحمد  كمال جنبالط، 

�سليمان، منري البعلبكي وح�سني مرّوة. ويف هذا الإحتاد نحا الدكتور 

اإدري�س منحى امللتزم املنتمي بحرية وا�ستقلل اىل اأمته وثقافته، 

وكان من اأوائل اأمناء الإحتاد العامني لعدة دورات.

اأدبه ودرا�صاته وترجماته

بداأ الدكتور �سهيل اإدري�س �سنة 1953 بتقدمي نف�سه بعد اأن ُعرف 

ك�سحايف ونا�سر، روائياً جديداً يف مملكة الثقافة اللبنانية والعربية، 

فكانت رائعته الروائية »احلي اللتيني« التي راأى الروائي امل�سري 

احلديثة  العربية  الرواية  معامل  من  معلماً  فيها،  حمفوظ  جنيب 

واملعا�سرة. رواية جتمع بريوت وباري�س، الأهل واحل�سارة، يف قلم 

حبه هواء، ودفاتره ماء ال�سماء والآفاق. والعام 1958 اأطل اإدري�س 

علينا برواية جديدة هي »اخلندق الغميق«، اإتخذ فيها �سراع الأجيال 

والآراء ُبعداً جمالياً جديداً، قال نا�سك ال�سخروب ميخائيل نعيمة فيها: 

»واخلندق الغميق الذي عا�س اأجيالً خلف �سجف كثيفة من العادات 

العام  الأو�سع«. ويف  العامل  بغتة على  املتحجرة، ينفتح  والتقاليد 

1962 بداأ اإدري�س يكتوي بنار الأحداث العربية املوؤملة، حني بداأت 

املعا�سر،  اأدبنا  املن�سودة يف  الإنت�سارات  الإنك�سارات ت�ستحوذ على 

فكتب روايته الأخرية »اأ�سابعنا التي حترتق« وكاأنه قد اأكمل ن�سيجه 

الروائي »على غرار معا�سره الفرن�سي جان بول �سارتر، الذي تطوع 

وتابع  العربية«.  اىل  الفرن�سية  من  احلرية«  »درب  ثلثيته  لنقل 

اإدري�س يف اإجتاه كتابة الق�س�س الق�سرية التي �سبق ذكرها.

الرهيف،  النقدي  باأ�سلوبه  اإدري�س  �سهيل  الدكتور  اإ�ستهر  كذلك 

حراً  جعله  يت�ساهل مبا  ول  بقناعاته  ي�ساوم  ل  فهو  �سيا�سياً.  واحلاد 

وطنياً، ملتزماً، غري ُملَزم بحزب اأو بنظام. ففي العام 1957 قّدم 

يحمل عنوان  كتّيباً  اأ�سدر  ذلك  وبعد  الق�سرية،  الق�سة  حما�سرة عن 

قّدم  الثقايف،  ن�ساطه  اإطار  ويف  والقومية«.  احلرية  معرتك  »يف 

للمكتبة العربية العديد من الرتجمات عن الفرن�سية، واأطلع املواطنني العرب 

واألبري  �سارتر  بول  جان  الفيل�سوفني  كتابات  �سيما  ول  الوجودي،  الفكر  على 

كامو. وقال البع�س اإن اإدري�س منذ تاأ�سي�سه جملة الآداب جعلها مع �سريكة 

الوجودية  الفل�سفة  تعريب  م�سوؤولية  حتمل  اإدري�س  مطرجي  عايدة  حياته 

الفرن�سية. فكانت بالعربية ترجمة: الغثيان، 
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تاآكلها الوهم اأو اأ�صقطها »التطبيع الثقايف«، 

�صهيل  والأدباء،  لالأدب  اجلديد  النحر  خّوفها  اأو 

للثقافة  حّية  �صهادة  و�صي�صتمر  كان  اإدري�ش 

العربية املتجّددة باأ�صالة، فهو اإذ انطلق منذ 

اإ�صتطاع  الثانية  الثقافية  النه�صة  من  البدء 

الإ�صتمرار بقوة يف النه�صة الثالثة - احلالية، 

كما ي�صفها ه�صام جعيط، فكان من رّواد جدد 

فتى ل يغرّي حرب اأفكاره، ول يك�صر قلمه على 

مدية حاكم اأو ظامل.

�سن الر�سد، وقف التنفيذ و�سريتي الذاتية ل�سارتر وروايات اأخرى ليا�سونادي 

كاواباتا الياباين.

العالقات الإن�صانية يف رواياته

متّكن الدكتور �سهيل اإدري�س عب ثلثيته الروائية »احلي اللتيني، اخلندق 

الإن�سان وبني  الغميق، واأ�سابعنا التي حترتق« من الك�سف عن العلقة بني 

يحقق  اإن مل  �سيء  ول  فالإن�سان ميت  احلّية.  اللحظة  به يف  املحيط  عامله 

علقات حّية مع املحيط. وكل علقة جديدة، وات�سال جديد ي�سبب �سيئاً من 

الأمل، وهكذا احلياة لأن املتعة  الأمل عند حتقيقه. و�سيظل ي�سبب �سيئاً من 

احل�سّية احلقة تكمن يف اإعادة متثيل العلقات القدمية واحل�سول منها، يف 

اأح�سن الأحوال على نوع من اللذة، املف�سدة بع�س ال�سيء. ومن املوؤكد اأن اأهم 

العلقات بني الإن�سان وغريه من النا�س على كرثتها وتنوعها هي العلقة بني 

الرجل واملراأة، فالعلقة بني رجل ورجل اآخر، اأو بني امراأة واأخرى �ستظل علقة 

التغري، و�ستظل  الرجل واملراأة �ستظل دائمة  العلقة بني  ثانوية، كذلك فاإن 

دائماً املفتاح اجلديد الرئي�س للحياة الإن�سانية.

وبطل الثلثية منذ املرحلة الأوىل كان يحلم باحلب، بحب يطمح للتحقق: 

علقة اإن�سانية حتلم بالوجود، لكنها تخفق يف الو�سول اىل اأهدافها لأ�سباب 

على  ال�سائدة  وللأفكار  املو�سوعية  للظروف  ونتيجة  واجتماعية،  نف�سية 

تعّرف  متّرده  اأعقاب  ففي  فجاأة.  ومتوت  فجاأة  العلقات  تبداأ  حيث  الواقع، 

الأدبية  اإنطلقته  لها يف  اأنه مدين  »�سميا« مدركاً  فتاة تدعى  البطل على 

التي كان ين�سدها »فحب املراأة هو املفتاح الذي حّرر نف�سية البطل، واليد 

مرا�سلته،  عن  اإنقطعت  احلبيبة  هذه  اأن  غري  الأدبية،  موهبته  �سقلت  التي 

وانقطع اخليط الذي كان ي�سل بينهما وبات يعي�س على اأمل غام�س فقرر 

اللجوء اىل املعرفة، واأن ين�سدها يف غري معهده الديني«. اإثر تلك ال�سدمة 

العاطفية اأذاع البطل ق�سة عاطفية على اأمواج الأثري، واإذ ذاك عاوده احلنني 

قلبه،  احلب يف  نار  اأ�سعلت  التي  املراأة  تلك  »�سميا«  احلبيبة  وتذّكر طيف 

وفّجرت متّرده.

حمور ال�صراع

متحور ال�سراع يف حياة بطل الثلثية الذي تدور فكرته حول ثلث مو�سوعات 

فر�ستها ظروف احلياة التي عا�س فيها الوطن 

الع�سرين املا�سي وهي:  القرن  اأوائل  منذ  واللبناين خ�سو�ساً  العربي عموماً 

البطل  فم�سرية  الإجتماعي.  وال�سراع  احل�ساري،  ال�سراع  الوطني،  ال�سراع 

الأوىل بداأت يف رواية »اخلندق الغميق« حيث كان خا�سعاً ل�ستبداد ال�سلطة 

البطريركية »ل�سلطة الأب« منقاداً لها ل اإرادياً ب�سكل كامل »ولكنه خرج من 

اأ�سرها متمرداً كافراً بهذا اخلنوع واخل�سوع، موؤمناً ب�سوت احلياة يناديه من 

بطل  م�سرية  يتابع  من  اأن  يوؤكد  الذي  ال�سملي،  قول  ح�سب  الذات«  اأعماق 

الثلثية يرى اأنه يعي�س حالة من القلق وعدم ال�ستقرار. بطل يحلم، يحب 

ويخيب، يع�سق ويخون، فيحلم باحلب الذي يتمناه، يوؤمن مرة بالقيم ويكفر 

وفكرية  واجتماعية  نف�سية  باعتبارات  حمكوم  مرة  كل  يف  وهو  مرات،  بها 

يف  بطله  عن  اإدري�س  �سهيل  الدكتور  قال  ال�سدد  هذا  ويف  عدة.  وح�سارية 

الثلثية: »الواقع اأنني اأردت اأن اأطّور معنى البطولة الذي نعرفه عن بع�س 

تو�سف  وحني  كذلك.  لي�س  احلديث  البطولة  مفهوم  اإن  التقليدية«.  القيم 

تبيان  ذلك  من  فالغاية  الرواية،  بطل  باأنها  الرواية  الرئي�سة يف  ال�سخ�سية 

ال�سراعات التي يقودها هذا ال�سخ�س يف جمال احلياة. والإن�سـان العادي كثـرياً 

ما يكون بطلً، ول حاجـة اإطلقـاً اىل اأن يختـرع العجائب ويجتـرح املعـجزات 

اأن ي�سارع بع�س ال�سرور والآثام، واأن ينجح يف  لن�سمـيه بطلً، يكفيـه مثلً 

معركة اإجتماعية يقودها.

والعبقرية الروائية حت�سر عندما ت�سبح حقيقة الآخرين حقيقة البطل، اأي 

حقيقة الروائي عينه. وبطل �سهيل اإدري�س، ميّثل منطاً �سبه عام للمثقف 

ال�سرقي يف دنيا الغرتاب، فاملا�سي ال�سرقي، ميّثل لديه حّيزاً وا�سعاً، وهذا 

من  الكثري  اىل  يتعّرف  وال�سرقي  العربي  املثقف  اأن  حيث  يعّزز منوذجيته 

�سمات �سخ�سيته يف �سمات �سخ�سية بطل الثلثية.

لبنان  حياة  يف  مميزة  علمة  و�سيبقى  كان  اإدري�س  �سهيل  الدكتور  اإن 

الآداب التي  اأن جملة  الثقافية. يف عطاءاته النرثية وال�سعرية معاً. وعندنا 

الآداب،  ودار  العربي،  الأدب  اأعلم  وا�ستقطبت  ملتزماً،  ثقافياً  خطاً  �سّكلت 

الفكرية،  عائلته  �سمن  الفرد  قدرة  عن  خا�سة،  درا�سة  خلله  ومن  ت�ستحقان 

اأ�سرته الثقافية الكبى، على اإجرتاح املعجزات. بداأت املغامرة يف ع�سر  اأو 

عربي ثوري، ومل تنته اأو تتوقف بانك�سار بع�س معامله ورموزه ما بني 1967 

و1970.

وبخ�سارة الدكتور �سهيل اإدري�س، خ�سرت احلركة الثقافية اللبنانية خ�سو�ساً 

والعربية عامة، ركناً من اأهم اأركانها الرّواد املبدعني. 
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يف �صن حتمل فيه الفتيات قلم ال�صباغ الأحمر 

مرحلة  نهاية  الربيئة  ال�صفاه  على  لرت�صم 

الطفولة وبداية مرحلة املراهقة، حملت روز 

ماري طوق، اإبنة العقيد اأنطونيو�ش طوق قلم 

الآخرين لتخط  واأوجاع  احلرب وهموم املجتمع 

كمثل  كبرية  عناوين  ال�صغرية  اأوراقها  على 

العدالة وامل�صاواة والثورة والإميان وحب الوطن 

باللغة  �صعري  كتاب  يف  وجمعتها  والعائلة، 

ال�صم�ش  »اأ�صعة  عنوانه  يف  يحمل  النكليزية 

الأمل   )Perpetual Sunshine( ال�صرمدية« 

»ي�صوع  مدر�صتها  لها  واأقامت  م�صرق.  بغد 

العقيد  وماري« احتفال توقيع لكتابها ح�صره 

املهند�ش يو�صف امليني، وعاد ريعه اىل 

�صندوق الطالب.

قلب  م��ن  نابعة  الكتاب  كلمات 

وعقل  واملحبة،  باخلري  ينب�ش 

ي�صعى من خالل موهبة فّذة 

اىل تغيري عاملنا الذي يعّمه 

عامل  اىل  واحلقد  الف�صاد 

حمبة و�صالم.

ت�صيء  التي  طوق  ماري  روز 

عينان  الربيء  املالئكي  وجهها 

تخفي  والتي  ذك��اًء،  تتقدان 

الإرادة  اخلجولة  ابت�صامتها  وراء 

والعزم والت�صميم، هذه ال�صبية 

�صخ�صيتها  يف  متتزج  التي 

الهدوء  من  فريدة  تناق�صات 

والثورة  احلما�صة  اىل  والإت��زان 

�صيفتنا  ك��ان��ت  وال��ت��م��رد، 

وكانت  »اجل��ي�����ش«،  جملة  يف 

»درد�صة« حول كتابها وموهبتها.

ابنة اخلم�صة

ع�صر ربيعاً يف 

»اأ�صعة ال�صم�ش 

ال�صرمدية«

روز ماري طوق:

الكتابة �صتظل

هواي�ت�ي ول�ذت�ي

منذ نعومة الأظافر!

 8( مبكرة  �صن  يف  الكتابة  ب��داأت   •
املوهبة  ل��دي��ك  تفّتحت  كيف  ���ص��ن��وات(. 

ال�صعرية، وَمن �صاعدك على تنميتها؟

عامل  دخلت  الأوىل،  الطفولة  �سنوات  منذ   -

تقراأها  كانت  التي  الق�س�س  طريق  عن  الكتاب 

يل والدتي با�ستمرار. وقد �ساهمت اىل حد كبري 

الإكت�ساف  ح�ّس  تعزيز  ويف  خيايل  تنمية  يف 

لدّي. وما اإن بداأت فك رموز الأحرف حتى وجدتني 

اأبحث عن الكتب اإنطلقاً من رغبة قوية باملعرفة 

وجداه  كتاباً  اأ�ساعا  كلما  والدي  فكان  والإكت�ساف، 

معي!

الرغبة  ال�سديد بالكتب خلق لدّي  ولعل تعّلقي 

يف الكتابة، فكنت اأعّب عن امل�ساعر التي تختلج 

�ساأين يف  ال�سعر،  اأو  النرث  داخلي عن طريق  يف 

ذلك �ساأن اأي فنان يعّب عن اإح�سا�سه من خلل فّنه.

كتاباتي  اأوىل  والـــداي  قــراأ  الثامنة،  �سن  يف 

ال�سعرية فاأعجبا بها كثرياً، وظّل مذذاك ي�سجعاين 

تطوير  يف  كبري  دور  لهما  فكان  الكتابة،  على 

موهبتي واإطلقي لكتابي ال�سعري.

د
ما

ور
ر 

م
ج

ن�سرت  �سفحة،   120 امتداد  على 

اخلا�سة  روؤيــتــهــا  طــوق  مــاري  روز 

للمجتمع والعامل، وعر�ست مواقفها 

الإميــان،  بينها  من  اأمــور  عدة  من 

ــوطــن  ــ�ــس، وال واملـــ�ـــســـاواة، واجلــي

والعائلة الخ...

لعدد من هذه  ما يلي عر�س  يف 

املواقف.

حتت   )54 )�ــس  اجلي�س   •
 »The Uniform« عـــنـــوان 
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هم  اجلنـود  كالآتي:  اجلي�س  ت�سف 

يف  ينا�سلون  الــذيــن  املقاتـلون 

مينـعون  حيث  ق�سيـتهم،  �سبيل 

الدمــاء  اىل  املتعط�سـني  الدخلء 

وطنـنا  يف  خمالبــهم  غر�س  من 

العرق  مــن  ُبــنــي  الـــذي  احلــبــيــب، 

جي�سنا  على  نعتمد  ونحن  والدماء. 

كي ينهي خماوفنا و�سكوكنا.

حتت   )50 )�ـــس  لــبــنــان   •
تقول   ،»My Lebanon« عنوان 

تعّر�س  كنز  هو  لبنان  لبنان:  يف 

اأبنائه  ــاأيــدي  ب والأذى  للت�سويه 

والغرباء الذين اأحرقوا جماله وحّولوه 

اىل  عظمته  حّولوا  كما  رمــاد،  اىل 

جمر منطفئ...

اأريد العي�س يف لبنان من دون اأن 

اأ�سطر اىل الإجنرار يف حروب قادت 

اىل �سق�ط وح�سي و�سادي.

حياة  لبنان  يف  اأعي�س  اأن  ــد  اأري

عن  والكره، بعيداً  خالية من اخلوف 

الإرهاب، وامل�سري املهّدد.

حتت   )65 ــس  �( الــعــدالــة   •
 »Justice... Served« عــنــوان 

ُتغــدق  اأطــفـــــال  هـناك  كتبـت: 

وهــم  ــاب،  ــع والأل الأمـــوال  عليهم 

فتيـات  هناك  اأن  يعرفون  بالكاد 

ي�ستعبـدون  ممـن  اآخرين،  و�سبـيان 

حتت  ويعمـلون  ويجوعون  ويعذبون 

متعط�سني  احلارقة،  ال�سم�س  اأ�سعة 

اىل نقطة ماء!

كالإميان  عميقة  موا�صيع  كتابك  • يحمل 
تنتقني  كيف  ال��خ...  والعدالة،  واملواطنية 

موا�صيعك، ومَل اخرتت هذا الإجتاه؟

- اأنا جزء من هذا املجتمع. اأتفاعل معه واأراقب 

يف  والأمل  احلــزن  من  ــدءاً  ب فيه،  ما  بكل  العامل 

وطننا ال�سغري اىل الظلم الذي يلف 

العامل باأ�سره، حيث ما نزال جند يف القرن الواحد 

والتمييز  الأطفال،  وعمالة  العبودية،  والع�سرين 

اأطماع  الناجتة عن  اإ�سافة اىل احلروب  العن�سري، 

واحلال  ي�سعني  فل  الآخر.  بالبع�س  بع�سها  الدول 

ما  بكل  اإح�سا�سي  عن  بطريقتي  اأعّب  اأن  اإل  هذه 

اخلري  يتغّلب  باأن  الدائم  اأملي  وعن  حويل،  يدور 

على ال�سر. 

تعبري عن الإح�صا�ش

اأن  ميكنه  الكاتب  اأن  تعتقدين  هل   •
اأم  جمتمعه،  يف  طفيفاً  ولو  تغيرياً  يحدث 

عن  تعبري  جمرد  اليك  بالن�صبة  الكتابة  اأن 

اإح�صا�ش داخلي؟

- مما ل �سك فيه اأنني اأجد راحتي يف الكتابة، 

ولكني  الأوىل.  الدرجة  اليها يف  وهو ما يدفعني 

مدر�ستي  �سعار  من  اأنطلق  نف�سه،  الوقت  يف 

يف  ي�سّعوا  لأن  التلمذة  يدعو  الذي  العام،  لهذا 

من  واأي�ساً  فيه،  فارقة  علمة  ويكونوا  جمتمعهم 

اأ�ستطيع تغيري  اأن  اآمل  الكبري باهلل، لكي  اإمياين 

ول  وال�سلم،  املحبة  اىل  ودعوتهم  الآخرين  نظرة 

وتن�سد  املحبة  اىل  تدعو  الأديان  جميع  اأن  �سيما 

ال�سلم واخلري للب�سرية جمعاء.

�صالة  كتبت  �صنوات  الثماين  عمر  • يف 
حكامنا  متنح  اأن  اليها  تطلبني  للعذراء 

كيف  احل��روب.  يوقفوا  كي  الداخلي  ال�صالم 

اإ�صتيعاب  املبكرة  ال�صن  ه��ذه  يف  اأمكنك 

مفهوم احلرب وال�سلم؟

- من يتابع و�سائل الإعلم ل بد واأن يكت�سف من 

خللها الكثري. يف طفولتي كنت اأ�ساهد ما يقدمه 

احلزن  ومدى  والدمار،  احلرب  �سور  من  التلفزيون 

الذي تخّلفه احلروب يف قلوب املواطنني. ولطاملا 

يف  نكبات  من  النا�س  ي�سيب  ملا  بالأمل  �سعرت 

والدمار،  القتل  ينتهي  اأن  دائماً  واأردت  احلروب، 

وهو  األ  اأعرفه  الذي  الوحيد  الأ�سلوب  اىل  فلجاأت 

وعن  العميق،  حزين  عن  لأعــّب  والكتابة  ال�سلة 

رجائي يف روؤية عامل خاٍل من احلقد والكره.

الوطن واجلي�ش

يف  هاماً  حّيزاً  وجي�صه  لبنان  يحتل   •
كتابك، ما �صّر هذا التعّلق بالوطن واجلي�ش؟

- اجلي�س بالن�سبة ايّل كل �سيء. والدي جزء من 

هذا اجلي�س، ومن خلله اأدرك مدى الت�سحية التي 

لبنان  ي�سعون  فهم  للوطن.  الع�سكريون  يقّدمها 

الأخرية  احلرب  يف  لحظت  وقد  اعتبار،  كل  فوق 

الع�سكريون  ال�سبان  تخّلى  كيف  الــبــارد(  )نهر 

وم�ساريعهم  اأحلمهم  عن  �سبابهم  زهــوة  يف 

الوطن.  �سبيل  يف  بحياتهم  و�سّحوا  للم�ستقبل، 

الت�سحية  بــروح  نتمتع  جميعاً  اأننا  لو  واأعتقد 

والتخلي عن الذات مثلهم، لكنا نعي�س يف �سلم 

دائم.

وال�صعراء؟ الكّتاب  من  تقرئني  • ملن 
- يف ال�سنوات ال�سابقة قراأت الكثري من الق�س�س 

والكتب اخليالية. حالياً، اأهوى القراءة جلبان خليل 

التي  الروايات  اأحب  كما  �سك�سبري،  ووليم  جبان 

ن�ستخل�س منها العب.

قلبك؟ اىل  الأحب  اأيها  اأ�صعارك  • بني 
- جميعها حتتل امل�ساحة نف�سها يف قلبي! فكل 

منها هو جزء مني، ويعّب عن اإح�سا�س �سعرت به 

ذكريات  يحمل يف طياته  كما  معينة،  يف حلظة 

خا�سة �سعيدة كانت اأم األيمة، غري اأنها تركت يف 

ذهني ب�سمات ل مُتحى.

اأول  ع�صر  اخلام�صة  عمر  يف  • اأ�ص�درت 
التجربة  مبعاودة  تفكرين  فهل  �صعر،  كتاب 

لحقاً؟

اأعتقد  ول  هواية  الكتابة  تبقى  اأن  طموحي   -

اأنني �ساأتخ�س�س فيها واإمنا يف جمال العلوم. لذا 

لكن  امل�ستقبل  يحمل  ماذا  اأجــزم  اأن  اأ�ستطيع  ل 

الكتابة �ستظل دائماً هوايتي ولذتي.

يف  هادئ،  مالئكي  بوجه  تتمتعني   •
اأ�صعارك  بع�ش  يعك�ش  حني 

ال���ث���ورة وال��ت��م��رد. ف��اأي 

الوجهني اأنت؟

بطبيعتي،  ــة  ــادئ ه اأنــــا   -

ــي  ــل داخ ــر يف  ــع ــس اأ� ــي  ــن ــك ول

فاأح�س  متناق�سة.  ــحــالت  ب

�سيء،  كل  على  بالتمرد  اأحياناً 

تغيري  يف  رغــبــة  وتـــــراودين 

يف  الف�ساد  وحمــاربــة  النا�س 

العامل كله. اأوؤمن ب�سرورة اإلغاء 

ومن  والــكــره،  واحلقد  التمييز 

اأريد  ثائرة  اأنــا  املنطلق  هــذا 

تغيري املجتمع وبناء ال�سلم.









�صنوات  ع�صر  منذ  الأوىل  للمرة 

عامليني  خ��رباء  جمموعة  اختربت 

وال�صرطان  التغذية  بني  العالقات 

درا�صة.  اآلف  �صبعة  من  انطالقاً 

الغذائية  ال��ع��ادات  اأن  واأظ��ه��رت 

»خف�ش  اإىل  توؤدي  ال�صليمة 

اأن  دون  م��ن  اخل��ط��ر« 

تلغيه.
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الوقاية هي يف ال�صحن اأي�صاً

اإن مل تكن لأي قوت قوة �سحرية �سد ال�سرطان، 

فللعادات الغذائية ال�سليمة فعل مفيد، الأمر الذي 

يوؤكده تقرير دويل حديث. 

عنها  دافع  حقيقة  الأول«  دواءك  غذاوؤك  »ليكن 

قبل  ال�ساد�ش  القرن  اأبقراط يف  الطب  اأب�  ب�سدة 

امليلد، اأي من حواىل 2500 �سنة، ولكن من املوؤكد 

اأن لي�س لهذه الو�سية اأي قيمة يف ميدان ال�سفاء، 

لأن ال�سفاء بالأكل يبقى وهماً، واإمنا بالأحرى للغذاء 

اأهميته يف ميدان الوقاية.

ال�سحة  منظمة  وح�سب  منها،  منا�س  ل  الأرقام 

العاملية اإن مل يتخذ اأي تدبري، فال�سرطان، ال�سبب 

الأول للوفاة يف العامل، �سيح�سد حتى العام 2015، 

84 مليون �سحية. ومع ذلك، من امل�سّلم به بعد 

الآن اأن باإمكان الأكل املتوازن اأن يقّل�س 30٪ من 

ا�ستخل�س  عاماً،  ع�سر  اأحد  فمنذ  ال�سرطان.  حالت 

�سد  للأبحاث  ــدويل  ال لل�سندوق  الأول  التقرير 

ال�سرطان )wcrf( اإن التغذية ال�سليمة واملتوازنة 

يف  �سرطان  حالة  األــف   100 بتليف  ت�سمح  قد 

حالة  مليني   3 حواىل  يعادل  ما  اأي  مثلً،  فرن�سا 

على امل�ستوى العاملي.

حتليلهم  من  اخلباء  ا�ستنتج  اأوىل،  مرحلة  يف 

م�ستويات الباهني املقنعة تقريباً، تاأثري بع�س 

الأغذية على خطر ال�سرطان كما التمرين البدين اأو 

زيادة الوزن. واأدى هذا العمل اإىل و�سع ع�سر و�سايا 

منها مثلً، البتعاد �سراحة عن اللحومات الباردة، 

اخل�سار،  ح�س�س  ــادة  زي الأحــمــر،  اللحم  من  احلــد 

كل  البدنية 30 دقيقة يومياً.  الريا�سة  وممار�سة 

هذا مع حماولة البقاء هزيلي اجل�سم قدر الإمكان.

 

الو�صايا الع�صر للخرباء الدوليني

القرتاحات  باخت�سار  هــي،  هــذه 

 2007 الــعــام  لــتــقــريــر  الــعــ�ــســرة 

لل�سندوق الدويل لأبحاث ال�سرطان: 

الفائقة  الأطعمة  من  احلد   -1

ال�صعرات احلرارية:

املحّولة  الأطعمة  بها  املق�سود 

الغنية يف الغالب بالدهون وال�سكر، 

تتجاوز  التي  الطاقية  احل�سة  وذات 

اأو ت�ساوي 225 - 275 كيلو كالوري 

قدر  والتحا�سي،  غـــرام.   100 كــل 

الإمكان، منتجات الوجبات ال�سريعة، 

رة كلياً، وامل�سروبات  والأطعمة املح�سّ

ال�سكرية.

ب�صكل  اخل�صروات  ا�صتهالك   -2

خا�ش:

اليومية  الوجبات  ببناء  ُين�سح 

حول الأطعمة النباتية الأ�سل اأو غري 

خم�س  من  اأقــل  عملياً،  احليوانية. 

الن�سوية  غري  اخل�سار  من  ح�س�س 

والفواكه املختلفة يومياً )400 غرام على الأقل(، 

غراماً   25( املجّففة  اخل�سار  نن�سى  اأن  دون  من 

يومياً على الأقل(. واملق�سود من كل هذا، الألياف 

والأطعمة املختلفة، القليلة ال�سعرات احلرارية.

قدر  اجل�صم  نحافة  على  املحافظة   -3

الإمكان:

موؤ�سر  على  العني  اإبقاء  يفرت�س  الأمر  عملياً، 

الوزن  بن�سبة  املحّددة   ،)IMC( البدنية  الكتلة 

ويقرتح  )باملرت(.  الطول  مربع  اإىل  )بالكلغ( 

حتى  الطفولة  منذ  املوؤ�سر  هذا  مراقبة  اخلــباء 

من  قريباً  والع�سرين  احلادية  �سن  عند  يبقى 

فوق  املوؤ�سر  كان  اإذا  بدانة  )تكون  الدنيا  قيمته 

25(، كما يو�سى باحلفاظ بالأح�سن على هذا الوزن 

طول العمر مع حتا�سي ك�سب الكيلوغرامات وزيادة 

الغذاء

وال�صرطان

ما يجب معرفته

ا�صتهالك

اخل�صروات

�صروري جداً

و�صحي
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حميط اخل�سر.

4- ممار�صة ن�صاط بدين كل يوم:

اأياً كان اجلهد البدين املبذول فله فعله احلامي 

من بع�س ال�سرطانات ومن زيادة الوزن.

ثالثني  معتدل  بدين  ن�ساط  والنتيجة، ممار�سة 

ب�سكل  املطلوب  الن�سط  كامل�سي  يومياً،  دقيقة 

من  احلــد  باملقابل  ي�ستتبع  مــا  وهـــذا  كــبــري. 

التلفزيون(،  اأمام  )اجللو�س  ال�ساكنة  الن�ساطات 

ول يعفي، يف النهاية ومع التدريب، من ن�ساط 

ريا�سي اأكرث عنفاً.

وحتا�صي  الأحمر  اللحم  تناول  من  احلد   -5

اللحوم الباردة:

ك�سببني  الأطعمة  من  النوعان  ــذان  ه يعتب 

الأوىل،  للمرة  لل�سرطان.  وحمتملني  مقنعني 

واحلّد من  الباردة،  اللحوم  يو�سي اخلباء بتحا�سي 

كحد  غرام   500 حتى  اليومية  الأحمر  اللحم  ح�سة 

فقط 330  تعادل  النيء  اللحم  من  كمية  اأق�سى: 

بامللحظة  يجدر  وهنا  املطبوخ.  اللحم  من  غراماً 

البتة غذاء خالياً متاماً من  اأن اخلباء ل ي�سجعون 

اللحم.

6- احلد من تناول الكحول:

اأنـــواع  وتــتــنــاول  التقرير  يف  جـــاءت  تو�سية 

ال�سهية،  نبيذ، فاحت  الكحولية )برية،  امل�سروبات 

كمية  هي  واملهم،  اله�سم...(.  على  امل�ساعد 

اليثانول امل�ستهلكة، فاخلباء ين�سحون بالمتناع 

ما  تناول  الأخرى  احلالت  ويف  الكحول،  تناول  عن 

 20 بني  وما  للن�ساء،  يومياً  غراماً  و15   10 بني 

اإىل 30 غراماً للرجال، اأي ما يعادل كاأ�س خمر )12 

�سل( مرتني حداً اأق�سى.

7- احلد من تناول امللح:

اأو  املاحلة  الأطعمة  حتا�سي  يفرت�س 

)املــقــّددة(،  بامللح  املحفوظة 

ا�ستهلك  من  احلــد  وبخا�سة 

ــرة  ـــــاق املــحــ�ــسّ الأطـــــب

املحتوية امللح امل�ساف 

اإىل  الــتــو�ــســل  بــهــدف 

ح�سة يومية تقل عن 6 

غرامات )اأي 2.4 غ من 

ال�سوديوم(.

8- ل مكمالت غذائية:

تبقى  اخلــباء،  اإىل  بالن�سبة 

ال�سحية  ــروبــات  واملــ�ــس الأطــعــمــة 

تناول  كان  وملا  للتغذية.  الأف�سل  امل�سدر 

يعتب  لأنه  فيه  مرغرب  غري  الغذائية  املتممات 

دائماً  يف�سل  املفيدة،  للأطعمة  ق�سرياً  ا�ستهلكاً 

زيادة ا�ستهلك الأغذية املنا�سبة بالتغذية العادية.

9- نعم للر�صاعة الطبيعية:

حتمي الر�ساعة الطبيعية الطفل كما الأم. ولقد 

خا�ساً  راأيــاً  الأوىل،  وللمرة  املذكور،  التقرير  اأبرز 

حول فوائد هذه الر�ساعة �سواء لناحية الوقاية من 

الوزن  زيادة  لتليف  كما  الأم،  عند  الثدي  �سرطان 

اخلباء  جلنة  اأو�ست  فلقد  الطفل.  عند  والبدانة 

بتمديد الر�ساعة الطبيعية عند الطفل حتى ال�سهر 

ال�ساد�س قبل اإدخال اأي اأغذية اأخرى يف طعامه.

10- التفكري باملر�صى:

ن علج العديد من اأنواع ال�سرطان،  ب�سبب حت�سّ

مر�ساً  ال�سرطان  بــات  وملــا  املر�سى.  عمر  طــال 

مزمناً، قّدر اخلباء اأن الأ�سخا�س امل�سّخ�س عندهم 

مر�س ال�سرطان اأو الذين هم قيد العلج اأو الذين 

مير مر�سهم بفرتة خمود، هوؤلء �سيعي�سون 

بانتظار  رمبــا  ــول  اأط فــرتة 

من  جديد.  �سرطان  تطّور 

هنا الأهمية بالن�سبة اليهم يف متابعة تو�سيات 

التقرير املذكور.

ما يجب تناوله وما ل يجب

اإن كانت الوقاية من ال�سرطانات متر با�سرتاتيجية 

تبز  اأن  ميكن  التقرير  فتو�سيات  �ساملة  غذائية 

وفقاً للع�سو امل�ساب باملر�س.

ال�صرج:   - القولون  • �صرطان 
العامل،  ازدياد يف  النوع يف  اللحوم. فهذا  حذار 

�سنوياً.  ت�سّجل  جديدة  اإ�سابة  مليون  وحــواىل 

وت�ستمر براهني الثبات عن امل�سّببات الأ�سا�سية، 

بط،  غنم،  خنزير،  عجل،  )بقر،  احلمراء  اللحوم 

بي�ساء  امل�سّماة  اللحوم  با�ستثناء  وغريها( 

الرتاكم.  يف  الدجاج،  بها  واملق�سود 

ــادر عن  ـــر تــقــريــر �ــس واأو�ـــســـى اآخ

ال�سندوق الدويل لأبحاث ال�سرطان 

من  اأكرث  ا�ستهلك  بعدم   )wcrf(
اأ�سبوعياً  اللحم  مــن  غــرام   500

وثمة  الباردة،  اللحوم  عن  والبتعاد 

العام  نهاية  �سدرت  اأوروبية  درا�سة 

وذهبت  املعطيات  هذه  اأّكدت   2007

اللحوم  تناول  بوقف  مطالبة  اأبعد، 

نهائياً.

بهذا  ـــــذار  الن ــس  ــر� ج دّق  ـــد  وق

درا�سة  مــع   2005 الــعــام  ال�سدد 

يف  الأوروبي  امل�ستقبلي  »البحث 

ال�سارمة   ،)Epic( ال�سرطان« 

من املف�صل ممار�صة ن�صاطات ريا�صية

بدل اجللو�ش لأوقات طويلة حول املائدة
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يف  توبعوا  �سخ�س  األف   500 على  اأجرتها  التي 

ع�سرة بلدان اأوروبية، وا�ستنتجت الآتي:

لتقليل خطر الإ�سابة ب�سرطان القولون - ال�سرج 

اللحم  ا�ستهلك  من  التخفيف  يجب   ٪30 بن�سبة 

وزيادة  الذبائح،  واأح�ساء  الباردة،  واللحوم  الأحمر، 

اأي�ساً   »Epic« وح�سب  وعندها،  ال�سمك.  ح�س�س 

اللحوم  مدمني  عند   ٪1.71 من  اخلطر  ينح�سر 

املراأة(  عند  و85غ  الرجل،  عند  يومياً  )129غ 

الدنى  باحلد  اللحوم  م�ستهلكي  عند   ٪1.28 اإىل 

للمراأة(.  و13غ  للرجل،  يومياً  غ   30 من  )اأقــل 

عند   ٪86 بن�سبة  اخلطر  هذا  يتمثل  وباملقابل، 

الذين ي�ستهلكون قليلً من ال�سمك )اأقل من 14غ 

يومياً( و1.28٪ عند الذين يتناولون 50غ يومياً.

ويجري اليوم العديد من الدرا�سات 

هذه  اأ�ــســل  التي يف  ــيــات  الآل حــول 

باأن  العتقاد  �ساد  فطاملا  العلقة. 

الدهون  ـــة  اأذي يف  يكمن  ال�سبب 

يف  املـــوجـــودة  م�سبعة  املــ�ــســّمــاة 

�سنوات  عدة  منذ  اأنــه  بيد  اللحوم، 

فهذا  املتهم.  هو  احلديد  اأن  يبدو 

الأخري متحداً مع بروتينات الع�سلت 

رف كموؤك�سد موؤّيد يعّزز  باإمكانه الت�سّ

ال�سحيحة  الآلية  ت�سكل �سرطان. لكن 

ُتثبت بعد، بل املعروف وح�سب  مل 

اأن طريقة الطبخ تتدخل، لذا ُين�سح 

بعدم �سوي اللحم على الفحم.

فاأكرث  اأكـــرث  ــوثــق  ُي وبــاملــقــابــل، 

يبقى  ولكن  واخلــ�ــســار،  للفاكهة  احلــامــي  الـــدور 

�سعباً معرفة من يت�سّدر بينها: غناها مب�سادات 

التاأك�سد والألياف اأو فقرها بالكثافة الطاقية، اأو كل 

ال�سببني.

الربو�صتات: • �صرطان 
هذا ال�سرطان هو الأكرث �سيوعاً عند الرجل من اأكرث 

منذ خم�سني عاماً، وهناك 680 األف اإ�سابة جديدة 

كل �سنة يف العامل. 

وبالوراثة  بالعمر،  اجلدل  ب�سكل ل يقبل  يرتبط 

املر�س  )ي�سيع  الإثني  بالأ�سل  واأحياناً  العائلية، 

بالتغذية  علقته  تزال  وما  النتيل(،  �سكان  عند 

وفقاً  ولــكــن  طــويــل.  ــن  زم ــدل منذ  ج مــو�ــســوع 

لأبحاث  الــدويل  لل�سندوق  الأخـــرية  للمعطيات 

بال�سلينيوم  الغنية  الأطعمة   ،)wcrf( ال�سرطان 

احلمراء  فال�سبغة  حماية.  الأكرث  هي  والليكوبني 

للتقليل  بها  ين�سح  لونها  البندورة  تعطي  التي 

تطّوره.  لوقف  اأو  البو�ستات  �سرطان  خطر  من 

اأما ال�سلينيوم فموجود يف اأطعمة خمتلفة )كبد، 

ق�سريات...(.

العام 2005، اأرادت درا�سة تقييم اأثر تغيري منط 

ال�سرطان  تطور  وقف  ممكن  اأنه  فاأثبتت  احلياة، 

لنمط  جذري  تغيري  حال  يرتاجع يف  جعله  وحتى 

كاليفورين  فريق  قام  فقد  الأكــل.  ونظام  احلياة 

عندهم  ّخ�ست  �سُ الذين  الرجال  مئات  بتطويع 

اإىل  مهم  فق�سّ البو�ستات،  ب�سرطان  الإ�سابة 

حياتهم  قواعد  عميقاً  رجالها  بّدل  واحدة  فئتني: 

ال�سحية فتبّنوا نظام تغذية نباتياً مرفقاً بتمارين 

الفئة  رجــال  اقتنع  حني  يف  واليوغا،  اليروبيك 

بحالهم  الثانية 

ومل يغرّيوا. وبعد �سنة من املتابعة لحظ الباحثون 

خا�س  دمــوي  موؤ�سر  وهــو    »psa« م�ستوى  اأن 

الفئة  يف   ٪4 انخف�س  قد  البو�ستات،  ب�سرطان 

الأوىل فيما زاد 6٪ عند رجال الفئة الثانية.

يابانية  درا�سة  اأظهرت   ،2007 العام  ونهاية 

فائدة ال�ساي الأخ�سر، فلقد لحظ باحثون تواتراً اأقل 

العادات  فدر�سوا  الآ�سيويني،  عند  ال�سرطان  لهذا 

ليك�سفوا  منهم،  األــف   50 حــواىل  عند  الغذائية 

مرحلة  اإىل  البو�ستات  �سرطان  تطور  اأخطار  اأن 

خم�سة  م�ستهلكي  عند  اأقل   ٪50 كانت  متقدمة 

اأكواب من ال�ساي الأخ�سر على الأقل يومياً بالن�سبة 

اإىل اأولئك الذين ي�سربون اأقل من كوب.

يرى  امل�سّجعة،  العوامل  ناحية  ومن  باملقابل، 

الكال�سيوم  من  عالية  ح�س�ساً  اأن   »wcrf« خباء 

)اأكرث من 2000 ملغ يومياً اأي ليرتان من احلليب 

يجب   )Camembert( اأكرث من قطعتي جبنة  اأو 

البتعاد عنها(.

املعدة:  • �صرطان 
العامل  يف  �سنة  كل  جديدة  حالة  األف   870 مع 

ال�سخم  كال�ستهلك  له،  م�سببات  عدة  اكت�سفت 

ما  وغالباً  املمّلحة.  اأو  املدخنة  والأطعمة  للملح 

جزئياً،  ال�سرطان،  لهذا  الوا�سح  اخلف�س  يعزى 

اأو  الطعمة  تدخني  جعل  الــذي  الــباد  ظهور  اإىل 

حيث  اليابان،  يف  مفيد.  غري  حلفظها  متليحها 

بكرثة  ت�ستهلك  املمّلحة  واخل�سار  النيء  ال�سمك 

ترتفع معدلت �سرطانات املعدة. على اأي حال، ل 

يرقى اأي �سك اإىل دور امللح الزائد يف تطور هذا 

الإ�سابة ت�ساعف بني  اأن خطر  قّدر  ولقد  املر�س. 

1.5 و6.2 عند الذين ي�ستهلكون كمية كبرية من 

امللح. ولكن اإذا كان التمليح بات مهملً مهجوراً، 

يبقى �سعباً اأحياناً الفلت من كلورور ال�سوديوم 

)الأطباق  عديدة  اأطعمة  يف  متكتماً  املختبئ 

املمّلحة  اللحوم  وت�ساعف  املطبوخة...(. 

الإ�سابة  خطر  املــّبدة  كاللحوم  جــداً 

مرتني.

ــايــة، فمن  ــوق اأمـــا مــن نــاحــيــة ال

وب�سكل  )كلها  للفاكهة  اأن  املعلوم 

)كلها  واخل�سار  احلم�سيات(  خا�س 

الّكرات، والبطل،...( تاأثرياً  وبخا�سة 

ُحدد  الأخــرية  ال�سنوات  ويف  وقائياً. 

 H elicobacter« بكترييا  دور 

pylori« من قبل جمموعة درا�سات 

المتناع عن تناول الكحول باإ�صراف
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ـــت: »ل  ـــال ق ــيــة  ــ�ــس فــرن

لأن  �سرطان«  ل  بكترييا، 

بوجود  اإل  يتطور  ل  الــورم 

علج  ويكفي  البكترييا. 

بامل�سادات احليوية ب�سيط 

اأيام  �سبعة  خلل  و�سريع 

اجلرثومة.  على  للق�ساء 

لذا تقرتح هذه املجموعة 

باملنظار  الفح�س  خــلل  منهجية  خزعات  اإجــراء 

الأليايف للمعدة، عند الأ�سخا�س املحتملة اإ�سابتهم 

باملر�س وراثياً.

الكبد: • �صرطان 
�سنوياً  جديدة  اإ�سابة  األف   625 حواىل  ت�سجل 

الدوام  على  ال�سرطان  هذا  ويتطّور  العامل.  يف 

اأو  الكحول  عن  الناجم  الكبد  ت�سّمع  عقب  تقريباً 

الكبد  التهاب   - الكباد  بفريو�س  الإ�سابة  نتيجة 

)Hépatites B et C(. اأما يف دول العامل الثالث 
فالأمر مرتبط با�ستهلك الأطعمة )حبوب، خ�سار اأو 

فاكهة جمّففة( ال�سيئة احلفظ وامللّوثة بعفونات 

ت�سّبب تكون مواد �سرطانية.

املريء: • �صرطان 
اله�سمي  اجلهاز  الثالث يف  هو  املريء  �سرطان 

بعد املعدة والقولون، وثمة 460 األف حالة جديدة 

�سنوياً يف العامل. 

هي  والتبغ  واحلــرارة،  الكحول  احلالة،  هذه  يف 

ترتفع  فمثلً  جــداً.  معروفة  ثلثة  خطر  عوامل 

اأمريكا  �سكان  عند  املريء  ب�سرطان  الإ�سابة  ن�سبة 

اجلنوبية حيث ي�ستهر تناول نقيع »املتي« �ساخناً 

فرن�سية  درا�سة  اأثبتت  ثانية  ناحية  ومن  جــداً. 

على  م�ساعد  عامل  هي  الغازية  امل�سروبات  اأن 

الإ�سابة. اأما دور التناول املنتظم للفواكة واخل�سار 

هــذا  مـــن  الـــوقـــايـــة  يف 

املر�س فغري معروف ومل 

يثبت اإىل الآن. ولكن وفقاً 

للمركز  وا�سعة  لــدرا�ــســة 

ال�سرطان  لأبحاث  الــدويل 

التناول  يقّل�س   ،)Circ(
200غ  حلـــواىل  الــيــومــي 

اخل�سار،  اأو  الــفــواكــة  مــن 

و٪80   ،٪30 الإ�سابة  ن�سبة 

من ن�سبة الإ�سابة ب�سرطان 

يجدر  وهنا  والبلعوم.  الفم 

ــداد  الرت يعانون  الذين  ال�سخا�س  اأن  بالإ�سارة 

للإ�سابة  معّر�سون  طبياً،  يتابعوا  واإن مل  املعدي، 

امل�سجعة  احلمو�سة  دوام  ب�سبب  املريء  ب�سرطان 

على تطور الورم.

الثدي: • �صرطان 
ــدي  ــث �ــســرطــان ال

انت�ساراً  ــرث  الأك هو 

ال�سرطانات  بــني 

وت�سجل  الن�ساء  عند 

جديدة  حالة  مليون 

�سنوياً يف العامل.

هذا ال�سرطان، هو الآخر، يف ازدياد 

اآ�سيا  دول  حتى يف  كافة،  العامل  اأرجاء  مّطرد يف 

واأفريقيا الأقل معاناة من هذا املر�س حتى اليوم. 

وملا كان النت�سار اجلغرايف لهذا املر�س غري مت�ساٍو 

)امراأة واحدة م�سابة من اأ�سل 12 يف اأوروبا، واإمراأة 

من اأ�سل 80 يف اليابان(، وقع ال�سك ال�سديد يف 

ال�سويا.  و/اأو  الأخ�سر  لل�ساي  حمتمل  وقائي  دور 

لل�سندوق  املذكور  التقرير  �سّدد  حــال،  اأي  على 

ر�سالتني  على   )wcrf( ال�سرطان  لأبحاث  الدويل 

املمّدد،  الإر�ساع  الإفادة من  الأوىل هي  قويتني: 

والثانية توؤكد التاأثري الوخيم للكحول امل�سبوه جداً 

منذ عدة �سنوات، والذي اأثبته التقرير بالأرقام اإذ 

 ٪10 بـ  زيادته  معّدل  حّدد 

الكحول  ا�ستهلك  زاد  اإذا 

10غ، اأو كا�ساً يومياً.

الرئة: • �صرطان 
اأكرث  ي�سجل �سرطان الرئة 

من 1.2 مليون حالة جديدة 

 900( الــعــامل  يف  �سنوياً 

األــف  و330  رجـــل،  األـــف 

امراأة(.

ــى  اأدن دون  مــن 

�سك، اأو مفاجاأة، دور التبغ يف هذه احلالة اأ�سا�سي، 

املدخنني  عند  تتطور  الأورام  هذه  من   ٪90 لأن 

 ٪10 الباقية  الن�سبة  اأما  ال�سابقني.  املدخنني  اأو 

فال�سبب هو مو�سع بحث لناحية التدخني ال�سلبي 

اأن  ومنذ 30 �سنة  اأي�ساً  ال�سموم. ومن املعلوم  اأو 

الكاروتنوييد، وهي مواد م�سادة للتاأك�سد حتتويها 

الفواكة واخل�سار، مفيدة جداً. ولكن يجب النتباه: 

ل �سيء يحل حمل املنتجات الطازجة، فقد اأثبتت 

متممات  زيادة  اأن   1994 العام  �سويدية  درا�سة 

 30 حلــواىل  كاروتنوييد 

األف مدّخن زاد 18٪ حالت 

و٪18  بال�سرطان،  الإ�سابة 

حالت الوفاة.

التو�سية  تبقى  ولكن 

ــة: قــلــيــل من  ــي ــس ــا� ــس اأ�

ــري من  ــث ــك الــ�ــســجــائــر وال

النباتات الطازجة.

بت�سرف عن جملة: 

Sciences et Avenir

ل للمكمالت الغذائية

واعتماد املاأكولت الطبيعية

ل للملح

الإكثار من النباتات 

الطازجة
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العقيد رفيق زويهد

رئي�س مكتب ال�سجل 

العديل املركزي

بريوت يف 2008/2/7

ـــت طــــفــــل زغــــري ـــي ـــــــا مـــ�ـــس بـــعـــمـــ�ـــســـيـــت مّل

ــري ــ�ــس ــت ب رح  كـــــــان  بــــيــــعــــرف  الــــلــــي  ـــــني  م

ـــر ـــدي ـــق هـــــيـــــدا قــــــــدر مــــكــــتــــوب مــــ�ــــس ت

وتــــ�ــــســــري قـــــائـــــد جــــيــــ�ــــس حــــلــــمــــو كــبــري

ـــف الـــــكـــــل مــــــا دامــــــك ـــي ـــس ـــ� ــــرب ب ــــ�ــــس ــــت وب

تـــكـــون مـــــا  اأو  تــــكــــون  الــــرئــــا�ــــســــة  ـــي  ـــس ـــر� ك

ــــحــــون ومــــ�ــــس مــــــــوؤثــــــــر  جــــــــو  ـــــك  ـــــي ه يف 

ــــــزون ــــــــن حم ــــــا يــــبــــقــــى وط الــــــعــــــنــــــوان م

ــــــد عــــــالــــــوطــــــن بـــتـــمـــون ــــــائ ـــــري ق وتـــــ�ـــــس

ــــل الـــعـــيـــون ـــحـــكـــلـــك قــــب ـــــوب تـــ�ـــس ـــــل ـــــق وال

ـــطـــرة ـــى الـــنـــقـــ�ـــســـة وعــــلــــى ال ـــل ـــو ع ـــف ـــل ـــت واخ

ـــــنـــــار ــــــار مـــــثـــــل ال ــــي �ــــــس ــــل ــــغ ــــــع ي و�ــــــس

ــــهــــار الأمـــــــــــن الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـي واحلـــــــــــــوار ان

ـــار ــــو يـــلـــلـــي �ـــس ــــيــــعــــرف �ــــس ومـــــــا حـــــــدا ب

ــــار ــــت املــــح ـــــة  رقـــــ�ـــــس ـــــــرية  ـــــــل ال واأّدت 

ـــار ـــه ــــيــــل ن ــــعــــب عــــايــــ�ــــس رعـــــــب ل ــــ�ــــس وال

ــــــرار بــــــاأ�ــــــس ـــــف  ـــــّل ـــــغ م جـــــــو  ـــــك  ـــــي ه يف 

ــــــــني الـــــــكـــــــل نــــــعــــــم اجلــــــــار بــــــّيــــــنــــــت ب

ــــــــــدار  ــــــــــه ال ــــــوا فـــــيـــــك وج ــــــس ــــــري� يــــــــا ب

ـــمـــك ـــــــــــــبت فـــــيـــــهـــــا وكــــــّمــــــلــــــت عـــل وك

ـــمـــك ـــعـــل �ـــــســـــابـــــط وقــــــــائــــــــد نـــــــاجـــــــح ب

ــــــــــع بــحــلــمــك ــــمــــتــــو واق ــــر�ــــس ــــوف ال ــــس ــــ� ت

ـــــــاك ـــــول بــــــــــــّدو اي ـــــق ـــــي ـــــــم ب ـــــــل ع ـــــــك وال

ـــك ـــام ـــم ك عــــلــــى  ـــــس  ـــــ� ـــــي اأب ورد  قـــــائـــــد 

�ـــــــــســـــــــارت زغــــــــــــــريي كــــــتــــــري قــــــدامــــــك

هــــــــاحلــــــــل نــــــــاطــــــــر وقــــــــــــع اقــــــــدامــــــــك

ـــــــامـــــــك ــــــكــــــل اأرق وتـــــلـــــغـــــي اأرقــــــــــــــــام ال

اإلــــهــــامــــك نــــبــــع  مــــــن  الــــثــــقــــة  وزرع 

ــــــم لــــبــــنــــان ــــغــــنــــى بــــــاإ�ــــــس والـــــــكـــــــل يــــت

ــــــــــــــــّرة ــــــــــبيــــــــــق واجل ـــــــر ال وانـــــــكـــــــ�ـــــــس

ـــة بـــهـــالـــو�ـــســـع مـــــّرة ـــس ـــ� ـــي ـــع ــــــارت ال ــــــس و�

مـــــــــّرة ورا  ـــــــــــــــّرة  م ورا  ـــــــــــــــّرة  م

ــــــم بـــتـــتـــعـــّرى ـــــة ع ـــــي الـــــرئـــــا�ـــــس ـــــر�ـــــس وك

ــــّرى ــــم ــــت ــــــــارت عـــــلـــــى الــــــــــــــــدولر ت و�ــــــــس

ووجــــــــــــــــــوه حمـــــــــمـــــــــّرة ومــــــ�ــــــســــــفــــــّرة

ـــــــــــــــــار وحــــــــــــــــــــــــــوار وهـــــــلـــــــمـــــــجـــــــرا ن

ــــــــدّرة ــــــــال ـــــــــــــّدو مــــــثــــــل ه ولــــــبــــــنــــــان ب

لــــبــــنــــان ـــــروا  ـــــ�ـــــس ـــــخ ي رح  ــــم  ــــه ــــل ك ـــــــا  ي

ــــــــــ�ــــــــــس ونـــــــحـــــــنـــــــا كــــــلــــــنــــــا زملـــــــك رّي

ايـــــامـــــك ع  ـــــر  اخـــــ�ـــــس ـــــــــن  وط ـــــــع  ـــــــرج وي

ــــــرا ـــــــــن ب ـــــا الــــــــكــــــــل م ـــــون ـــــم ـــــك ـــــح ـــــي وب

ـــــريه ـــة زغ ـــاف ـــس ـــ� ـــــــــــريزة م ـــــني بــــعــــبــــدا وال ب

وغـــــريه ـــب  ـــح ب درزي  مـــ�ـــســـلـــم  ومـــ�ـــســـيـــحـــي 

ال�سركه اجلي�س  �سوت  مع  اهلل  ــن  ِ املمْ ال�سعب  وبحب 

ت�سكي ــل  ــّط ــب وت تــفــرح  حــــلّ  ــة  ــال ــس ــر� ال واأر�ــــــس 

ـــــلل ـــــق ـــــت ـــــس مـــــــــولـــــــــدك عـــــــــا عــــــيــــــد ال�

لـــــبـــــنـــــان اأ�ـــــســـــعـــــب مـــــرحـــــلـــــة تـــخـــّطـــى

ــــى ــــّط والــــــ�ــــــســــــعــــــب وثــــــيــــــقــــــة وفـــــــــــا خ

ــــــــــــــــب حمــــطــــة ــــــــــــــــت بـــــــوطـــــــنـــــــا اأك وان

ـــا ـــّط ـــس ـــ� ـــــــا ل ـــــــرده ـــــــن ج وبــــيــــبــــلــــو�ــــس م

و�ــــســــمــــري الــــ�ــــســــاعــــر حمــــبــــة ور�ــــســــالــــة

الول مـــــوطـــــنـــــا  ــــــــــن  رك ــــــة  ــــــا�ــــــس ــــــرئ ال

ـــن ـــري ـــظ ـــت ـــن ــــا وكــــــــــل الــــــنــــــا�ــــــس م ــــن ــــح ن

ــــتــــطــــمــــني ـــــــع ال ـــــــرج ولـــــــلـــــــمـــــــواطـــــــن ي

كـــبـــريه ـــا  ـــون ـــس ـــ� غ اأرزة  ـــي  ـــاك ـــح ـــت ب اأرزة 

الـــــديـــــره  بــــكــــل  ــــزة  ــــم ــــه ال ـــل  ـــس ـــو� ـــل ل ردو 

بكركي مـــن  ــــبكــــة  وال تـــــوىّل  احلـــكـــم  الـــعـــمـــاد 

ـــه ـــرك ـــع ــــلم جتــــّلــــى بــــعــــد ال ــــس ــــ� وفــــيــــهــــا ال

ــــــة لــــفــــ�ــــســــحــــة الآمــــــــــــال ــــــدي ـــــــن ه ـــــــم اأث

ـــــال ـــــط ـــــلأب وبــــالــــنــــتــــيــــجــــة الـــــنـــــ�ـــــســـــر ل

ــــال ــــم ــــس ــــر� ـــــــــــو ال ـــــــــــــال: اأخــــــــلقــــــــك اإل وق

الـــــعـــــيـــــال ـــــبـــــهـــــا  قـــــل يف  جــــــامــــــعــــــة 

ـــــلل... ـــــس ـــــا خــــــدودهــــــا � ـــــرح ع ـــــف ــــــــوع ال دم

ــــــة لـــــلـــــمـــــعـــــار�ـــــس واملــــــــــــوايل ــــــرخ و�ــــــس

ــل ــع ـــــا نــــ�ــــســــل جن ـــــدن ــــرح ب ــــس ــــ� ــــال ومــــــــن ه

ــــة تـــــعـــــود عــــــا لـــبـــنـــان ــــس ــــا� ــــرئ ــــي ال كــــر�ــــس

ــــد �ــســلــيــمــان ــــائ ــــق ـــة ال ـــان ـــم ـــس ـــــــدق � واأ�ـــــــس

اإميل نون

اأمني �سر نقابة ال�سعر 

اللبناين

بني بعبدا

والريزة

يرجع وطن 

اأخ�صر ع ايامك

ـــو كـــتـــري غــــــايل... ـــــايل ورئـــيـــ�ـــس الـــقـــ�ـــســـر ع
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املنطقة  ورمبا  لبنان،  هّز  �سنوات  ثلث  منذ 

تداعياته  و�سلت  عنيف،  زلـــزال  باأ�سرها، 

اإغتيال  فكان  جميعاً،  اللبنانيني  نفو�س  اىل 

كال�ساعقة  احلريري  رفيق  ال�سهيد  الرئي�س 

الثوابت  من  الكثري  بدربها  اإقتلعت  التي 

جتاوزها،  قــد  وطننا   ــاأن  ب نعتقد  كنا  التي 

ل�ساحة  الأخــوة  وعــاد  ببع�سها  الأوراق  فاإختلطت 

والإعلمية  ال�سيا�سية  وجوهه  مبختلف  ال�سراع 

امل�ستقبل  غدا  حتى  املذهبية،  وحتى  والطائفية 

النهاية. من  بدايته  نعرف  ل  مظلم  نفق  جمرد 

يف  بقيت  اللبناين  اجلي�س  موؤ�س�سة  وحــدهــا 

والأمل  اخلل�س  خ�سبة  اللبنانيني  جميع  وجــدان 

واليوم وبعد  لبداية م�سوار جديد...  املعّول عليه 

رئي�ساً  �سليمان  مي�سال  العماد  اإنتخاب  مت  اأن 

البهجة عالياً  اللبنانية رفرفت رايات  للجمهورية 

املتج�سدة  الإبـــاء  ــروح  ل طويلً  ال�سعب  و�سّفق 

يف  واأحقيته  جدارته  اأثبت  الذي  القائد  هذا  يف 

اأبناء هذا  الإعتبار اىل  واإعادة  تويل هذا املن�سب 

الوطن مبختلف طوائفهم وتوجهاتهم ال�سيا�سية.

الرئي�س،  فخامة  مــبوك  العماد،  اأيها  مــبوك 

بالن�سبة  د  جت�سّ الذي  الأبي  املغوار  اأيها  مبوك 

امل�ستحيل،  منك  نطلب  ل  باأ�سره،  وطناً  الينا 

فنحن ندرك اأن معركة �سنع وطن منت�سر م�ستقل 

�سواء من هم  اأبنائه  يتطلب ت�سافر جهود جميع 

بها  املفرت�س  القاعدة  اأم  امل�سوؤولية  �سدة  يف 

نتطلع  اليوم  وجــه.  اأكمل  على  بدورها  القيام 

اأو  الإنك�سار  اأو  الإنهزام  ياأبى  �سجاعاً  فار�ساً  اليك 

اخلل�س  �سفينة  قيادة  ُقدماً يف  وي�سعى  الرتاجع 

وال�سلم.  الأهلي  وال�سلم  والأمان  الأمن  بر  باجتاه 

تنب�س  وقلوبنا  الرئي�س  فخامة  يا  اليك  نتطلع 

اليك  نتطلع  باجلميل،  واعــرتافــاً  واإخــل�ــســاً  حباً 

�ستكون  باأنك  ثقة  على  ونحن  العماد  فخامة  يا 

الوطن. هذا  عليه  �سُيبنى  الذي  الأ�سا�س  العماد 

املـــرء جتــارب  يــتــجــاوز  حــني  الــرئــيــ�ــس،  فخامة 

الرذيلة مت�سلحاً بجذور الف�سيلة والقيم واملبادئ 

الأخلقية والرفيعة وياأبى الإجنرار اىل بوؤر الف�ساد 

بعنفوانك  اأعطيت  وقد  �سريفاً،  يكون  والتلوث 

ال�سرف. رائعة عن معنى  ال�سادق �سورة  العفوي 

بطموحاته  املــرء  ي�سحي  حني  الرئي�س،  فخامة 

ي�سم  متما�سك  لوطن  يوؤ�س�س  كي  امل�سروعة، 

كله  للعامل  يثبت  اأبــنــائــه،  كــل  جناحيه  حتــت 

الوجدان،  ونقي  القلب  نزيه  النف�س  كرمي  باأنه 

تتوىل  اأن  ترف�س  باأنك  امللأ  وعلى  اأعلنت  ويوم 

فيها  يختارك  �سعبة  ظــروف  يف  الرئا�سة  �سدة 

نا�سعاً  وجهاً  اأعطيَت  اللبناين  ال�سعب  »ن�سف« 

للت�سحية، ُي�سم اىل ت�سحيات اجلندي الذي يبذل 

الوطن. وحدة  على  حفاظاً  روحه  وحتى  حياته  كل 

وتكرث  التحديات  ت�ستد  حني  الرئي�س،  فخامة 

ال�سعاب واملواجهات، وياأبى ال�سريف اإل اأن يتم�سك 

اأُ�س�س اجلي�س على نورها  بالعقيدة اجلامعة التي 

حق،  وعن  يكون  خللها،  من  عطاءاته  واإنبثقت 

الوهم  نّدعي  ول�سنا  ومقداماً،  خمل�ساً،  وفّياً  رجلً 

الوفاء  ال�سهامة كنَت ور�سالة  اأو امل�ستحيل، فرمز 

ورئا�ستها. اجلمهورية  ر�سالة  لك  فهنيئاً  اأديــَت 

نعاهدك  وفــاء،  ت�سحية  �سرف  الرئي�س،  فخامة 

ك�سعب  باأننا  اللبناين،  ال�سعب  عــاهــدت  كما 

مل�ساندتك  جاهدين  �سن�سعى  موقعه،  من  وكل 

يف  ونعي�سها  املبادئ  هــذه  نرتجم  كي  ودعمك 

الأ�سا�سية  املقد�سات  نراعي  كما  متاماً  حياتنا 

باأن  حقاً  نوؤمن  فنحن  لإن�سانيتنا،  وال�سرورية 

خل�س لبنان �سيبداأ يف عهدك و�سيغدو هذا البلد 

»ال�سغري« منارة لكل العامل، منه يتعلم احل�سارة، 

لبنان  ومن  العدالة،  مغزى  �سيعرف  �سعبه  ومن 

فوجه  ــّي...  ورق وثقافة  علم  كل  العامل  �سنهدي 

بالتوفيق  له  ندعو  فّذ  ورئي�س  قائد مغوار  لبنان 

امل�سرق. امل�ستقبل  نحو  الكفاح  م�سوار  يبداأ  كي 

الدكتور اليا�ش
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وجه لبنان

ـــاك يــــا »�ـــســـلـــيـــمـــان« خــــط يــعــربــي ـــط خل

ـــح الـــ�ـــســـيـــا�ـــســـة مـــتـــعـــب بــحــ�ــســاده ـــم ق

بينهم ـــق  ـــواف ـــت ال »قــــطــــر«  يــــا  ُحـــيـــيـــت 

الـــذي الـــوطـــن  ـــاء« يف  ـــرك ـــس ـــ� »ال وتـــوحـــد 

ــــــــن �ـــســـائـــع« ظـــمـــئـــت اأرا�ــــســــيــــنــــا »لأم

مــوطــنــي يف  عـــانـــ�ـــس  ـــة«  ـــس ـــا� ـــرئ »ال اإن 

ــوى«؟ ــه ال ــن  م تع�سقني  »مـــن  ــاألــتــهــا:  و�ــس

ــــاً« ــــدوي ـــاً« و»م ـــذاً« و»خمـــلـــ�ـــس ـــق ـــن ـــا »م ي

ــهــد اأنـــــك الــبــطــل الـــذي ـــس« يــ�ــس ـــ� »اجلـــي

ـــمـــان احلــــكــــيــــم« لأمـــــة ـــي ـــل ـــ�ـــس ـــــــت »ال اأن

دائماً تــ�ــســرق  »اجلــيــ�ــس«  �سم�س  ال�سم�س 

ـــــب، احلـــنـــان عــلــى املـــدى ــك احل ــب ــل يف ق

خُلطاك

ــــتــــعــــجــــب... ل حـــــاجـــــة  ل  ـــــــد،  ـــــــوح وم

ــــَب خـــبـــز مـــــن عـــجـــني مــتــعــب ــــي يـــــا ط

ــــعــــم املـــطـــلـــب! ــــــان ِن ـــري ك ـــم ـــع ــــــذا ل ه

الأ�ــســعــب ــــزمــــان  ال ــكــيــنــة يف  ــ�ــس ال فــقــد 

جمـــــدب! بـــعـــ�ـــســـر  اأر�ـــــــــس  يف  خـــــري  ل 

ـــعـــريـــ�ـــس الأعـــــــزب مـــغـــرومـــة بــــهــــوى ال

ـــي«! ـــب ـــن الأج اأحــــــب  ل  ــــك!  ــــرب »ب قــــالــــت: 

ـــــــرح مـــرعـــب اأنـــــــــت احلــــكــــيــــم لــــكــــل ج

ـــلم الأرحــــــــب ـــس ـــ� ـــل قــــــاد الـــ�ـــســـفـــيـــنـــة ل

مـــ�ـــســـرب اأو  ـــــل  ـــــاأك مل تـــطـــمـــئـــن  ـــــك  ب

ـــرب ـــغ مل ــــل  ــــي مت ل  نــــــــهــــــــاراً،  ـــــًل  ـــــي ل

ــي« ــب ــن وال ــى  »عــيــ�ــس وجــــه  ــهــك  ــوج ب واأرى 
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املقدم

توفيق

نعيم يزبك

ــار ــس ــــعــــار مـــهـــمـــا � حــــامــــل مـــعـــي اأ�ــــس

ـــارة ــــا مـــيـــنـــا جـــبـــيـــل وديـــــــت احلـــ�ـــس ي

لـــنـــ�ـــســـر احلــــــــرف مـــــن اأبـــــجـــــد وهـــــوز

ـــد رم كــــــان  ل  الـــفـــيـــنـــيـــق  ـــان  ـــن ـــب ـــل وب

وفخامة ــن  ــف وال الــفــكــر  اأر�ــــس  وعم�سيت 

ــــا مــــوطــــن وحـــــي واأ�ـــســـعـــار ـــان ي ـــن ـــب ل

زنــــــار ــــــدوم  ــــــال ع رايــــــتــــــك  واأرزة 

ودفــــاعــــو والــــــــــــريزة  الأرز  عــــمــــاد 

ــو ــن ــري ــة ع ــخ ــم ــس ــــن � ـــبـــنـــان م وجـــبـــل ل

ــدا مت�سك ــب ــامل ب جــيــ�ــس  قــائــد  ــال  مــيــ�ــس

عزتك وكــــرامــــة  ــاجلــيــ�ــس  ب تــلــمــيــذ  اأنـــــا 

ــو ــان وعــــمــــاد املـــــواطـــــن �ــســلــيــمــان �ــس

ــويل ــا الإلـــــهـــــام �ــس ــم ــس ــ� ــا ب ــن ــعــت يــــا قــل

ـــويل ـــس اأ� الأرزة  عـــنـــدنـــا  مــــن  الــــوفــــا 

ـــار ـــن ال هــــــاب  مـــــا  الــــفــــذ ل  لـــلـــقـــائـــد 

زورق ـــــذاف..  واملـــــج اأر�ــــــس  ـــد  ـــع اأب ـــا  ع

ــــــــــــال ممـــرق عـــلـــى الــــتــــاريــــخ والآم

ورق وريـــــ�ـــــس  وعـــــا�ـــــس  طــــــرّي  ــــــع  رج

ومــــــع �ـــســـلـــيـــمـــان عــــا�ــــســــدة رئـــا�ـــســـة

ــك ــوت ــس ـــى الآبــــــــــاد بــــــدو يـــ�ـــســـل � ـــل ع

ـــامـــات الـــرئـــيـــ�ـــس يـــ�ـــســـون حـــدك بـــو�ـــس

ودك بــــيــــخــــون  مـــــا  الأيــــــــــــام  عــــلــــى 

ـــني طـــهـــرك ـــن ـــس جـــبـــيـــنـــو اأبــــيــــ�ــــس و�

ـــور يـــدك ـــت ـــس ـــد� ــــو ال ــــت ــــا راي وحـــلـــف ع

بظلك ونـــحـــنـــا  ـــرك  ـــم ع حلــــن  ـــان  ـــن ـــب ول

ــر ــه ــس ــ� ـــل ن ـــس ـــ� ــــلح ن بـــــدنـــــا عــــالــــ�ــــس

�ــســعــي جنــــــوم  الــــعــــمــــاد  اكــــتــــاف  وع 

ورئـــيـــ�ـــس اجلـــمـــهـــوريـــة مــ�ــس و�ــســويل

ـــم �ــســرق ـــي ــــد �ـــســـلـــيـــمـــان احلـــك رجــــــع جم

ــــزك رم �ـــســـلـــيـــمـــان  ـــدو  ـــي �ـــس ل  ـــ�ـــس  وجـــي

عماد

الأرز

ــــي... تــــوعِّ ــمــة  ــك ــح ــل ل الأرز  و�ـــســـلـــو�ـــس 

ـــــــــوح الـــــ�ـــــســـــدر حمـــــفـــــورا ـــــــــــلدي عـــــــا ل ب

ــــان ــــفــــن ــــهــــا تـــــبـــــاهـــــى الـــــ�ـــــســـــاعـــــر ال فــــي

ـــــان ـــــح ـــــري وفــــيــــهــــا الــــــزهــــــر والــــــفــــــل وال

ـــــــــــن جـــــــبان ــــة واب ــــل ــــخ ـــــــــن ن وفـــــيـــــهـــــا اب

ـــــــان ـــــــودي ــــــل وال ــــــت ــــهــــل وال ــــــــــلدي الــــ�ــــس ب

بــــــــــــلدي اأنــــــــــــا �ــــــســــــيــــــدون والأزمــــــــــــــــان

ـــان ـــب ـــل ـــس ـــ� فــــيــــهــــا الـــــــهـــــــلل مـــــعـــــانـــــق ال

ـــان ـــن ـــب ــــة اإ�ـــــســـــمـــــهـــــا ل ــــل ــــي بـــــــــــلدي اجلــــم

بـــــــــلي الـــــــوفـــــــا عـــــــا جـــبـــيـــنـــهـــا عـــــنـــــوان

ـــان ـــق ـــل ــــــا كــــتــــافــــهــــا ع ــــــــــلدي املـــــجـــــد ع ب

ــــا لـــلـــ�ـــســـهـــل لـــلـــ�ـــســـطـــاآن ــــه ــــال ــــب مـــــــن ج

ــــا املـــــحـــــبـــــي بــــتــــجــــمــــع الخـــــــــــوان ــــه ــــي ف

ـــــــــــــــس والأوطـــــــــــــــان ويـــــــــا تـــــــاركـــــــني الأر�

ــــــوا تــــــانــــــرفــــــع الــــبــــنــــيــــان عــــــــــــــودوا �ــــــس

ـــــلن ـــــب ـــــوك وال ــــــني الـــــ�ـــــس ــــــا ب ــــي م ــــس ــــ� ومن

ــــــــــــــــــان ـــــــــــــلدي بـــــــــــلد الــــــفــــــكــــــر والأدي ب

ــــحــــورا ــــــون الــــــنــــــا�ــــــس مــــ�ــــس ــــا عــــــي ــــه ــــي ف

وفــــــيــــــهــــــا جــــــبــــــل �ـــــســـــنـــــني و�ــــــســــــتــــــورا

ـــــــــــــلل عـــــنـــــطـــــورا وفــــــيــــــهــــــا املـــــــــــنت وت

ـــــطـــــورا ــــــار ا�ـــــس ـــــــــطـــــــــل الــــــلــــــي �ــــــس والأخ

ـــــورا ـــــس ـــــ� ـــــــور ون ـــــــي ــــر وط ــــج ــــس ـــــــة � ـــــــاب وغ

ــــخــــتــــورا �ــــس كـــــــــون  ـــــــد  ـــــــع اأب ـــــــا  ع وّدت 

ــــتــــورا ــــل مــــ�ــــس ــــتــــ�ــــس ـــــا جــــــــــرى ب ـــــم ـــــه وم

ــــهــــورا مــــ�ــــس والأرزات  ـــــوح  ـــــس ـــــ� ـــــال ب

ــــــورا ــــــ�ــــــس ال وكـــــــــّمـــــــــل  خـــــلـــــقـــــهـــــا  اهلل 

ــــورا ــــه ــــق ـــــتـــــنـــــام م ـــــــا ب وعــــالــــ�ــــســــيــــم م

اأجــــــــمــــــــل �ـــــســـــيـــــع بـــــــاخلـــــــري مـــــغـــــمـــــورا

ــــــــــــورا ـــــــــد وحــــــــنــــــــا ومـــــــــــــــرمي ون ـــــــــم اأح

ــــــارت اأر�ــــــــــــس مــــهــــجــــورا هــــــــالأر�ــــــــس �ــــــس

ـــــــع الــــــرعــــــيــــــان كــــــــــــزدورا ونــــــ�ــــــســــــرح م

ــــوت عـــ�ـــســـفـــورا ــــس ـــر عـــــا � ـــه ـــس ـــ� ونــــغــــفــــى ال

ــــــارة وقـــــلـــــعـــــة بـــعـــلـــبـــك ومــــــهــــــد احلــــــ�ــــــس

وزورا عـــــّجـــــل  �ــــســــايــــح  يــــــا  تـــفـــ�ـــســـل 

حممد عادل ال�صيد

برجا - ال�سوف

بالدي

ك�سر جرارن

م�س بـ ال�سديف

م�س بـ ال�سديف

�سّنو رماحن.. �سحكو كتافن

دّمع كتفي

م�س بـ ال�سديف

فجرن غارب... ن�سُرن هارب

اأو م�س �سارب

م�س عم يلفي

م�س بـ ال�سديف

ن�سبو فخوخن... بني بحورن

�سّدو �سباكن

ديف طلعت �سَ

فر�سو ب�ساطن... رّفو �سواتن

َخّف عياطن

نتفي... نتفي

م�س بـ ال�سديف

خّيم �سمنت... حمرق خّدن

رّدو عيونن

�سوب  ــفــي...  ــ�ــس ال ــــ  َه ــن  ع

ال�سفي

م�س بـ ال�سديف

كتمو خبارن.. حملو �سرارن

لعبوا دوارن

حتت الدلفي

م�س بـ ال�سديف

مّلو غللن... عّبو �سللن

جّرو جمالن

مطرح خمفي

و�سل خياُلن... مي�سي قبالن

فوق حبالن

حد احلّفي

اإل �سراجن... متل مواجن

ما منحتاجن

لو بـ ال�سديف

هني وجيُلن... متل فتيُلن

فجاأة بيولع

فجاأة... بيطفي.

غاندي بو ذياب

ـِ ال�سديف م�ش ب
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مربوك يا لبنان

اأم ال�سبي

جورج بطر�ش �صو

خمتار نهر ابراهيم

العريف كلود من�سور

مقر عام منطقة ال�سمال

ـــــــا لـــبـــنـــان ـــــ�ـــــس ي وعـــــي

ــان ــن ــب ـــــــبوك يـــــا ل م

ـــطـــل ـــب ـــــا ال قـــــائـــــدن

بـــــعـــــز وعـــــنـــــفـــــوان

يحميه عــنــدو  مــن  اهلل 

ـــــا اجلـــــبـــــار ـــــدن ـــــائ ق

ــان ــم ــي ــل ــس قــــائــــدنــــا �

بـــيـــعـــطـــيـــنـــا الأمـــــــل

ـــــا لـــبـــنـــان ـــ�ـــس ي عـــي

خليه بــــلدي  ولــ�ــســعــب 

ـــوار ـــغ ـــاحـــة م ـــ�ـــس ـــال ب

ــــل بــــالــــغــــار ــــل ــــك وم

ــان ــن ــب ــــا ل ـــ�ـــس ي وعـــي

ــا ـــ ـــ حــامــيــهـــ الأرزة 

ــا ــه ــدي ــف ــي ـــرو ب ـــم ـــع ب

ـــر يـــــا لـــبـــنـــان ـــخ ـــت ف

ــان ــن ــب ـــــــبوك يـــــا ل م

ـــان ـــن ـــب تــــيــــبــــقــــى ل

ــان ــن ــب ــــا ل ـــ�ـــس ي وعـــي

ــــا ــــه ــــروي ـــــــــــدم ي وب

ـــــــــان الأزم ــــــدى  م ع 

ــان ــن ــب ــــا ل ـــ�ـــس ي وعـــي

ــان ــم ــي ــل ــس قــــائــــدنــــا �

كلمات:

ال�صيد فادي �صحود

اأحلان وغناء: املعاون اأندريه معيقل

مديرية التوجيه

مــعــذبــي ثـــكـــلـــى  لأم  ــــوحــــيــــد  ال البــــــــن 

ــي ــرب ــج ــت ــال ـــــد ب ــا تــــربــــي ول ــه ــم ــل وكـــــــان ح

ــــا ومــتــحــجــبــي ــــه ــــاف ــــس ــــاأو� مـــتـــنـــكـــرة ب

ــي ــب ــل ــع ــث ــال ــه ب ـــي  ـــب ـــ�ـــس ال ام  وحتـــجـــجـــت 

ـــت الـــــدعـــــوة لــلــمــلــك احلـــــر الأبـــــي ـــل و�ـــس

ــــخ ذكـــــــرو بـــاحلـــكـــيـــم وبـــالـــنـــبـــي ــــاري ــــت ال

ــي ــب ــرع ـــفـــكـــرة م ــــار املــــلــــك ونــــــــادا ب ــــت اح

ــبــي ــّع ــس الأّمـــــــــني ومـــنـــنـــهـــي قــ�ــســيــة مــ�

ــبــي ـــت ركــــعــــت ومــتــعــ�ــس ـــي ــــا ر�ـــس اأمـــــــو م

ــــوم و�ـــســـر�ـــســـبـــي ــــم الـــقـــلـــب يـــتـــحـــمـــل ه

ـــــــالإعـــــــدام عـــالـــلـــي مــكــذبــي بـــاحلـــكـــم ب

ومـــــني ال�ـــســـيـــلـــي الــبــالــ�ــســفــاة مــدهــبــي

ـــي ـــب ـــرت ــــــاق احــــــتــــــل اعـــــــــل م ــــــف ــــــن وال

املــخــاطــبــي اأدب  ـــطـــى  ـــخ ات ـــ�ـــس  ـــع ـــب وال

ــــارت بـــالـــنـــفـــور مــكــهــربــي وجـــلـــ�ـــســـات �ــــس

ــي ــب ــات ـــا مـــعـــاتـــبـــي مبــع ـــان ـــق ــــح ل ــــب واأ�ــــس

الغبي لــلــعــهــر  ــا�ــس  مــقــي ـــذب  ـــك ال و�ــســّفــى 

ــــغــــرق بـــيـــطـــال كــــل املــركــبــي ونــ�ــســيــو ال

ـــر بـــهـــالـــكـــركـــبـــي ــــك حتـــ�ـــس ــــت ـــــوم وق ـــــي ال

ــبــي ـــرخ املــحــا�ــس ـــس ــم � ــس ــ� ـــف حـــكـــم حت ـــوق ت

ـــي ــــا رب ـــحـــق مــــطــــرح م حـــكـــمـــك اعــــــــادو ب

ـــال اخلــطــر ـــح ــــوه ب ــــرك �ـــســـرقـــو الــ�ــســبــي وت

الـــدبـــدبـــي ــر  ــم ــع ـــدو ب ـــع ب ــي  ــب ــس كـــــان يف �

ــــــولد ـــا مـــــن ال ـــه ـــرم وجـــــاريـــــة حـــظـــهـــا ح

ــواد ــس ــ� ــال ـــق ب ــل عـــاب ــي ــل ــة ب ــل ــحــي حـــ�ـــســـرت ب

ــم �ساد ــظــل ال ــه  ــي ف بـــوقـــت  ــبــي  و�ــســرقــت �ــس

زاد الــــ�ــــســــرخ  جـــــو  احــــتــــد  ـــــــلف  اخل وملــــــا 

ــاد ــب ــع ـــــدا ال ــيــمــان يــالــلــي بــحــكــمــتــو اه ــل �ــس

ــو بـــالـــ�ـــســـلبـــة وبـــالـــعـــنـــاد ــي ــس ــ� الأّمـــــــــني ع

بي�ستفاد مــنــو  ــني  نــ�ــسّ ــي  ــب ــس ــ� ال قــ�ــســوا 

ـــاد ـــت بــحــيــثــو احلــــكــــم ج ـــي ـــس ـــــة ر� اجلـــــاري

ـــا مــــا عـــاد ـــه ــــوا ال ــــرك ــا ات ــن ــك ــل ـــرخ م ـــ�ـــس وت

ــــاحلــــق ا�ـــــســـــدر اجـــتـــهـــاد ــــك ب هــــــون املــــل

ـــاد ـــه ـــاجل ـــــــو مـــــني املـــــزيـــــف ب تــــبــــني ال

ــاد ــفــ�ــس ــى ال وهـــيـــك بــوطــنــا بــعــدمــا تــفــ�ــس

ـــاد ـــق ـــت ـــون الــبــغــ�ــس والن ـــن وا�ـــســـتـــفـــحـــل ج

ـــا واجلــــمــــر حتــــت الــــرمــــاد ـــدن ـــل تـــ�ـــســـّوه ب

ـــــــاد ـــــره عــــا ازدي ـــــك وعــــــم الـــتـــ�ـــســـرذم وال

ـــطـــق بــــواد ــــــواد واملـــن فـــهـــم الــ�ــســريــعــة ب

ـــو تـــعـــنـــرت وهــــيــــا الـــعـــتـــاد ـــال ـــح ـــمـــن ب ـــل وك

ــاد ــب ــع ـــك يــــا رمـــــز املــــعــــريف بـــحـــق ال ـــن وي

ــــل العـــتـــمـــاد تــــقــــول احلـــقـــيـــقـــة عـــلـــيـــك ك

ــاد ــي ــاحل ـــالمـــ�ـــس �ـــســـّفـــى ب ملــــا الــ�ــســبــي ب

ــــوا الــــبــــلد ــــّل ــــس وبــــيــــومــــنــــا حـــكـــامـــنـــا �

ــي ــب ــس ــ� ال اأم  بــــيــــّدعــــي  ـــد  ـــع ب والـــــكـــــل 

واقف بوّج العدوان

ـــيـــمـــان ـــل ــــال �ـــس ــــس ــــ� الـــــرئـــــيـــــ�ـــــس مــــي

ـــــهـــــا دمـــــــــــي قــــــــــربــــــــــان... ـــــهـــــدي ب

دّم ــــو  ــــت ــــي ــــق ــــس � بــــــــــــــلدي  تــــــــــــــراب 

ــــــــــــدا يـــــحـــــمـــــل هــــــّم ــــــــــــاد ح ـــــــــا ع م

ـــــــار ـــــــــطـــــــــل جـــــــب قـــــــــــائـــــــــــدنـــــــــــا ب

ــــــار ــــــو ن ــــــب ـــــو وقــــــل ـــــل ـــــق ــــــلحــــــو ع �ــــــس

ــــــوان ــــــن ــــــودو ع ــــــم ــــــ�ــــــس جـــــيـــــ�ـــــســـــك ب

ـــــهـــــمـــــو مــــــــــني مــــــــــا كـــــــان ـــــي مــــــــــا ب

�ـــــســـــونـــــا رح  ــــــــــــــــلدي  ب ــــــــــــــــدود  ح

ــــا ــــون ــــخ مـــــــــا بـــــــــغـــــــــدرهـــــــــا.. مـــــــــا ب

وبـــــــــروحـــــــــي بـــــــفـــــــدي لــــــبــــــنــــــان...

عـــــــــنـــــــــا عـــــــــــمـــــــــــاد الأوطـــــــــــــــــــــــــان

ــــــــــــوج الــــــــــــــعــــــــــــــدوان... واقـــــــــــــــف ب

اأقـــــــــــــــوى مــــــــن مــــــّيــــــة بـــــــــركـــــــــان...

عــــــــادربــــــــك مـــــا�ـــــســـــي املـــــــ�ـــــــســـــــوار...

مــــــغــــــوار... اأو  ـــتـــي  ـــوجـــ�ـــس ل كـــــــان  اإن 

هـــــــيـــــــدا حـــــلـــــمـــــي مــــــــن زمـــــــــــــــان...

ـــــــــــــا... ــــة مـــــــن دون ـــــــــــــّرة الــــعــــيــــ�ــــس ُم
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وطني دعني اأنام على �سفاف قلبك

دعني اأ�سيع بني الثلج واملياه

لك العمر �سمعاً يذوب مبعبدك

اإجعلني خبز املوائد، اإجعلني حطب املواقد

دعني اأموت كحبة قمح يف ترابك

واأنرث ج�سمي �سمائل ح�ساد على بيادرك

لن اأعطي رايتي للريح...

ولن اأدع بندقيتي ت�سرتيح

�ساأزرع الأر�س �سجراً... ورجالً

�ساأ�ستعري القمر منارة...

واأوقظ ذاكرتنا النائمة بخمارة...

ولن اأ�سكب النبيذ انخاباً

ولن اأحّول نب�سي حلناً واأ�سعاراً

�ساأكتب ر�سائلي بحب دمي

ولن اأنبت الورود اإل فوق قبي

�ساأبعرث رمادي يف وجه مغت�سبي

�ساأ�سكب قيودي حراباً

�ساأدون للتاريخ خرابي... وقيامتي

و�ساأر�سم وجه قاتلي...

واأقاوم

لبنان

ـــــــــــة قـــطـــر راحـــــــــــــوا الــــــــــــــ14 عـــــــا دول

ـــة كـــامـــلـــة ـــل ـــس ــــــلح � وتــــنــــاقــــ�ــــســــوا اإ�ــــــس

ــة ــل ــك ــــل املــ�ــس ـــحـــل ك اتـــفـــقـــوا يـــــعـــــودوا ب

هـــاملـــرحـــلـــة جتــــــــــــاوزوا  اهلل  حــــمــــد  ـــــن  م

ــاب ــب ــس ــ� ال ــهــا  ــي عــل تـــو�ـــســـلـــوا  ــجــة  ــي ــت ن اول 

ــ�ــس بــفــتــح الـــبـــواب ــس املــجــل ــ� ــي ـــوة رئ ـــدع ب

ــاب ــس ــ� ــاحل ــة �ـــســـريـــعـــة ع ــس ــ� ــل ـــنـــت ج وتـــعـــّي

ـــتـــخـــاب والــــعــــر�ــــس �ــــســــار كـــبـــري يـــــوم الن

ـــد ـــان هـــالـــنـــ�ـــســـر اجلـــدي ـــن ـــب مـــــــبوك يــــا ل

ـــظـــروف ال بـــكـــل  تـــفـــرحـــي  لزم  ــل  ــي ــب ج يــــا 

ــفــوف ــ�ــس ــنــا بــكــل ال ـــــد جــيــ�ــس ــمــان وّح ــي ــل ــس �

ــعــطــوف ــو ال ــب ــل ـــة، ق ـــي ـــدام ــــم احلــــــروب ال رغ

�ـــســـارك بــ�ــســّد املـــعـــتـــدي الـــهـــاجـــم األــــوف

ــــــروؤوف ـــرح الــكــبــري لــلــ�ــســعــب ال ـــف ـــــان ال وك

ــوف ــغ ــس ــــارد � ــــب ــــال والمــــتــــحــــان الــــكــــان ب

ــوف ــط ــــنت كــــانــــت ت ــــن ف ــــا م ــــذ وطــــّن ــــق اأن

ـــوقـــوف ـــن اجلــيــ�ــس مـــن ال وبـــالـــداخـــل متـــّك

ــقــوف ــ�ــس ـــات، مــــن كــــل ال ـــرب ـــ�ـــس وحتــــّمــــل ال

ــيــوف ــ�ــس هـــيـــك حـــفـــظ لـــبـــنـــان مــــن وقـــــع ال

ت�سوف املــنــ�ــســب  هـــا  عــلــيــك  ــرية  ــث ك ــنــهــا  َم

حت����ّط ال���ن���ق���اط ال����ا����س���ح���ة ف�����ق احل����روف

ــــــق مطر داف ــا  ــه ــث ــي غ بــــدوحــــة  اجـــتـــمـــعـــوا 

ان�سطر ــــاد  ك الـــوطـــن  اهـــتـــز  مـــا  بــعــد  مـــن 

لــــو عـــــــادوا خطر ـــوع  ـــن الــفــ�ــســل مم حـــيـــث 

ـــجـــهـــود اجلـــامـــعـــة ومـــنـــدوبـــهـــا ــــوا ب ــــح وجن

انح�سم الأمــــــر  الويل  الـــرئـــا�ـــســـة  بــو�ــســع 

ــم ــس ــ� ــت ـــو اب ـــاب ـــب ـــر، عــــــاد حل ـــّك ـــس ـــ� ـــي ت ـــل ي

ــم ــس ــر� ــنــا الـــوفـــق ان ـــد جــيــ�ــس ـــم قـــائ عـــا ا�ـــس

ملـــــا ابـــــــن عـــمـــ�ـــســـيـــت وعـــــمـــــاد الــــوطــــن

ــفــريــد ـــا عــمــ�ــســيــت هــالــعــر�ــس ال ـــــبوك ي م

ـــر الــعــنــيــد ـــاحل ـــ�ـــس، ه ـــاد اجلـــي ـــم بـــابـــنـــك ع

ـــد ــل اإي ــك ــة ب ــن ــي ــى الــــوحــــدة املــت ــل حـــافـــظ ع

ـــد ـــي ـــل جـــبـــهـــة عـــالأك ـــك �ـــســـهـــران مـــعـــنـــا ب

ـــر املـــجـــيـــد ـــس ـــ� ـــن ــــق ال ــــق ـــا وحت ـــن ـــوب ـــجـــن ب

ــيــد الــر�ــس زاد  ـــن  ـــوط ال ــ�ــس  جــي ــر  ــس ــ� ــت ان ـــا  مل

النهيد هــــول  مـــن  رغــــم  جـــــــدارة،  اأثـــبـــت 

وقيد ــل  ــّع ــ�ــس ت ــة  ــع ــول م ــة.  ــب عــ�ــس ــفــو�ــس  ــن ب

وللبعيد ـــقـــريـــب،  ال ـــن  م املــ�ــســافــة  ذات 

ــقــى احلــديــد ــل ــــع، كــــان يــت ـــدر وا�ــــس يف �ـــس

ــد ــي ــس ــ� ـــــدة مبــــــرج احل ـــــاأك ـــل نــــــار م ـــي ـــت وف

ـــرق الـــوحـــيـــد ـــس ـــ� ـــبـــنـــان يــــرجــــع جــــّنــــة ال ل

ــس ــل� ــى الــ�ــســفــيــنــة تــقــودهــا �ـــســـوب اخل ــت ح

�صلة قطر

يف ذكرى حرب متوز

املعاون يو�صف جرادة

فوج الإ�سارة

ـــا قطر اأمــــــريك ي ـــن  ـــرعـــايـــة م وحــ�ــســن ال

الق�سم ــون  ــخ ي مــا  ــور  ــت ــد�ــس ال عــلــى  اقــ�ــســم 

ال�سهيد اأجـــلـــو  مـــن  املــــات  ـــقـــرار  ال ـــي  وحت

املوؤهل عون عون

لبنان قم
ـــة عـــ�ـــســـفـــت بــنــا ـــن ـــان قـــــم مـــــن حم ـــن ـــب ل

ــــا ــــن ــــداق اأح مـــــن  جتـــــف  الــــــدمــــــوع  ودع 

ــــد تــعــتــلــي واتـــــــــرك زهـــــــــورك مـــــن جــــدي

ــــد مـــ�ـــســـرقـــاً ــــدي ــــزغ مـــــن ج ــــب والـــــنـــــور ي

ـــى ـــرب ال فــــــوق  �ــــســــاخمــــاً  يــــرجــــع  والأرز 

بع�سها احلـــبـــيـــبـــة  الأيـــــــــدي  ـــك  ـــاب ـــس ـــ� وت

ــا ــه ــل ـــة ك ـــب ـــي ـــل ـــس ـــ� ـــــــــرر الأر�ـــــــــــــس ال وحت

ــك حــا�ــســنــاً ــب ــع ــس ــ� وتــــعــــود يــــا وطــــنــــي ل

ـــــــم و�ــــســــوفــــه ـــــل الأ�ـــــــس ــــــك اجلـــــب ــــــذل وك

وتـــــعـــــود بــــــــريوت احلــــ�ــــســــارة مـــ�ـــســـرحـــاً

ـــــــــراً ـــــــــري يـــــرجـــــع مــــــن جـــــديـــــد واف واخل

ـــاخمـــاً ـــس ــــهــــادة � ــــ�ــــس ــــال ال ــــث ـــــود مت ـــــع وي

ـــــت حــــــرقــــــاً وقــــــتــــــلً اأرعـــــنـــــا ـــــطـــــاول وت

ـــــعـــــود نــــــور احلــــــب يـــحـــيـــي الأعـــيـــنـــا وي

ــى ــن ــح ـــى املــن ـــت ــــال الـــ�ـــســـّم ح ــــب ـــمـــم اجل ق

ــى ــي اجلــن ــط ــع يــــاأتــــي ربـــيـــعـــك مــــزهــــراً ي

ــــا ــــن ــــلم وتــــــعــــــود تـــخـــفـــق عـــــالـــــيـــــاً اأع

ـــروحـــنـــا ــــيــــاً لـــ�ـــس ـــد عـــــــــزاً مــــا�ــــس ـــعـــي ـــت ل

اأر�ـــســـنـــا ــس غـــا�ـــســـب يف  ــ� ــي ـــس ج ـــ� مــــن رج

ــا ــن جــنــوب حــــــدود  اىل  ـــمـــال  الـــ�ـــس ـــى  ـــس ـــ� اأق

بــقــاعــنــا حــــــــدود  اىل  ــــــرمــــــال  ال ومـــــــن 

ـــــاً اآمـــــن حــــ�ــــســــنــــاً  والآداب  ـــم  ـــل ـــع ـــل ل

ـــا ـــن ـــلل ـــت قــــوتــــنــــا وغ ـــب ـــن والأر�ــــــــــــــس ت

ــنــا ــتــقــلل ا�ــس حـــمـــى  ــم يف  ــع ــن ي والـــ�ـــســـعـــب 

ب�صكال مهدي
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ــــــادي ــــــا �ــــســــيــــف لــــكــــنــــت لــــــلأحــــــبــــــاب ن ي

جتـــمـــع حـــــلـــــويـــــن  ــــمــــك  ــــس مــــو� َع  كـــــنـــــت 

اإ�ــــســــمــــع ـــــــل  ـــــــواوي م حلــــنــــك  َع  ـــــت  ـــــن وك

ــــبــــح بــطــلــع ــــد الــــ�ــــس ــــن ــــر ع ــــج ــــف ــــل ال ــــت م

ـــوت مـــدفـــع ـــس ـــ� ـــت ب ـــي ــــــاك الـــــعـــــام ج ـــو ب ـــس �

ــــــارات مــــنــــهــــا املــــــــــوت اأ�ــــســــفــــع ــــــي ــــــط وب

ـــع ـــن ـــق ـــــــــــول والـــــــــــــعـــــــــــــدوان ي ـــــــــــدي ق ب

ــــع ــــرك ـــــا بــــــيــــــوم لــــلــــمــــحــــتــــل ن ـــــن مــــــــا ك

ــــــــــت لــــــلأبــــــطــــــال مــقــلــع ــــــا جــــيــــ�ــــس لأن ي

اّطـــــلـــــع بـــــعـــــيـــــونـــــك  املـــــحـــــتـــــل  اإذا 

ـــــجـــــوز اإرجـــــــــع ـــــي ـــــــو ب ـــــهـــــر متـــــــــوز ل و�ـــــس

ـــع ـــدم مــــــا بــــــــدي يــــــــوم عـــــيـــــدي عـــــيـــــون ت

ــــــــــــــــان اإقــــ�ــــســــع مــــــا بــــــــدي بــــجــــنــــة الأوط

ــع ــل ــس ــ� ت املــــيــــلــــني  ع  جلــــيــــت  ـــر  ـــه ـــس � ويـــــــا 

ـــــع ـــــن ـــــك يــــــــا متــــــــــوز اإق ـــــي تـــــــــاأرجـــــــــع ف

ـــــاق الــــــ�ــــــســــــوادي وجتــــــمــــــع فـــــيـــــك عـــــ�ـــــس

ـــــادي ـــــن ـــــد ونــــــــفــــــــرح ب ـــــّي ـــــع بــــــــنــــــــادي ن

ــــــادي ــــــه ــــــوك ال ــــــج ـــــك ب ـــــي ــــــحــــــرين ف و�ــــــس

وادي ع  اإمتــــــــرجــــــــح  وبـــــ�ـــــســـــري  بــــجــــبــــل 

ـــــــــا بـــــعـــــادي ـــــــــن ـــــلـــــوح اأرزت بـــــــعـــــــادي �ـــــس

ــــهــــادة ــــ�ــــس ال درب  ـــــت  ـــــس ـــــّر� ك ــــــــــــازر  وجم

اإرادة عــــــنــــــدو  يف  �ــــســــعــــب  نــــحــــنــــا 

ــــهــــادة و�ـــــســـــعـــــب لـــــبـــــنـــــان مـــــــا بـــــــــدو �ــــس

ـــــــدك بــــــــــــدرب الــــ�ــــســــيــــادة ـــــــع ـــــت وب ـــــن ك

بــــيــــنــــادي روحــــــــــو  َع  املــــــــــوت  ــــوف  ــــس ــــ� ب

ـــــــــــولدة ــــل تــــــرمــــــي مـــــــن ال ــــي ــــس مـــــنـــــك �

ـــــري احلــــــــــب ودمـــــــــــــــوع الـــــ�ـــــســـــعـــــادة ـــــغ ب

متـــــــادي زادت  بـــــــزهـــــــورهـــــــا  احلــــــــــــرب 

ــــــــــادي ـــد الأع ـــق ـــح ـــس ب ـــطـــر� ـــغ ـــت ـــب م ـــغـــ�ـــس ب

بـــــــــــدال الـــــــنـــــــار �ـــــســـــوفـــــك نـــــــــور �ــــســــايف

يف ذكرى حرب متوز

العريف �صعيد غزالة - الفوج املجوقل

ــــلدي ــــي ـــــك م ـــــرتم ــــب ب ــــح �ـــســـاعـــتـــهـــا ب

ــمــود ــ�ــس يـــا ابــــن قــــاع الـــــرمي يـــا رمــــز ال

ـــود اخلـــل بـــــــدار  بــــالــــك  تــــخــــاف طـــمـــن  ل 

ـــط عـــاملـــبـــادي والـــعـــهـــود ـــاف ــك حم ــس ــ� ــي ج

بــقــلــوب مــثــل الــ�ــســخــر عـــم يــحــمــي احلـــدود

وبـــاملـــعـــركـــة مـــغـــاويـــرنـــا مـــثـــل الأ�ــــســــود

ــد وتــــــراب اجلــــدود ــه ــع ــال تـــا يــحــافــظــوا ع

ــــــدو لـــبـــنـــان جـــال ـــنـــا ملـــــا ع ـــمـــال وبـــ�ـــس

ــــل الأمـــــــور ــح ك ــل ــط ــس ــ� هـــونـــيـــك حـــتـــى ت

ـــــان مــــغــــوار الــبــحــور ــــــف ك عــالــ�ــســط واق

ـــوع املـــــرور ـــب عـــا�ـــســـط الـــبـــحـــر ممـــن ـــات ك

ــدور ــس ــ� ــال ـــب كـــــان اجلـــيـــ�ـــس واقــــــف ب ـــل وب

ــور ــعــ�ــس عـــمـــلق مـــا بــيــخــاف مـــن جــــور ال

ـــور ـــزه ـــو ال ـــدمـــات ــــــّون ب ـــي اأجنـــــــرح ل ـــل وي

ــور ــه ــن ـــدمـــو ال ــهــد لــــــّون ب ــ�ــس ــت ـــي ا�ــس ـــل وي

تنحني ـــا  وم ــامــخ  �ــس ــرك  ــم ع عــ�ــســت  ــي  ــل ال

تـــركـــتـــو غني بـــاقـــي مـــثـــل مــــا  لـــبـــنـــان 

ــا جني ــم ــه لــــو م الــــدهــــر  ـــه  ـــوج ب �ـــســـامـــد 

ــوين ــــودو وبـــ�ـــســـدرو مــ�ــس ــــزن والأر�ـــــــــس ب

ــــزع يــــفــــزع بـــ�ـــســـاعـــة حمـــزين ــــف ـــو ال خـــل

ـــــا وتـــ�ـــســـل تـــ�ـــســـمـــخ لـــلـــ�ـــســـمـــا ارزاتـــــن

ــــــزاز واحـــــتـــــلل ــــــت وكـــــانـــــت الــــنــــيــــة اب

�ــســال والرهـــــــــــاب  راح  وطــــنــــا  عــ�ــســكــر 

ــــا يـــهـــرب الرهـــــــــاب مــــا عـــنـــدو جمـــال ت

�ـــســـو  مــفــكــريــن بـــهـــالر�ـــس مـــا يف رجـــال

ــــوار اجلـــبـــال ــــغ ـــــان م ـــل واقـــــــف ك ـــت ـــال وع

ــدي يــخــلــ�ــس حمــال ــت ــع ــربــتــو تـــا امل مـــن �ــس

ـــطـــي غــــلل ـــع ـــا ت ـــن ـــــادر حمـــل ـــــي وخـــــــل ب

ــــوار الـــهـــاويـــة ـــس بـــلـــدنـــا مــــن �ــــس ـــ� ـــّل وخ

بالدين جني  لبنان  ا�سم  ويبقى 

بال�سمال �سامد  لبنان  اأرز  وخــل 

اىل روح الرقيب املغوار

ال�سهيد جورج تنوري

كنت يا �صيف

ال�سداقة هي املحبة، واملحبة هي احلرية الوحيدة يف العامل لأنها ترفع النف�س اىل الأعلى. �ساأرحل يا 

�سديقي واأترك قلبي ها هنا، �ساأرحل ولن اأنظر اىل الوراء، لن اأدعك ترى مدى حزين، لن اأطلق العنان 

لدموعي اأمامك اأرجوك ل تناديني لكي تقوم بوداعي، فلن اأقاوم، �ساأقع اأر�ساً و�ستهرع لنجدتي. دعني 

اأرحل ب�سلم، ل تدعني اأرى دمعتك تتاأهب للأفول. اأرجوك ل تعذبني فاإين �سعيفة ل اأحتمل العذاب، رمبا 

نلتقي يف يوم ما اأو رمبا لن تتذكرين، اأما اأنا فكيف يل اأن اأن�سى �سداقتنا فهي اأهم عندي من احلب.

الرقيب

نبيها خ�صرا

�صداقة
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ها هي راية لبنان تخفق كما مل 

تخفق يف يوم.

واإّنّها  ا�ستفاق،  وقــد  املجد  ــه  اإّن

وقد  ال�سادقة  الوطنية  امل�ساعر 

فا�ست فوق ال�سفوح. ل بل، عودة 

البن امل�ستاق اىل الوطن، وجتديد 

ـــن املــقــيــم مــع اأر�ـــس  عــلقــة الب

اختار  لقد  جرى؟  الذي  ما  الأجــداد. 

ال�سفينة  واهتدت  رئي�سه،  ال�سعب 

مي�سال  العماد  اإّنــه  رّبانها.  اىل 

الطليعة.  اىل  تقّدم  وقد  �سليمان، 

على  وامل�سوؤولية  للقائد،  الأمــر 

اأمام عينيه،  عاتقه، واآمال اجلميع 

اأمل موعد مع ختام �سعيد. ل  لكل 

خاب انتظار!

نبيل اأ�صمر

حتّية اىل رئي�ش البالد

نحنا معك



عبد الروؤوف ال�صعدي

�سبعا

فــــديــــت الـــــوطـــــن مـــــــبوك هـــالـــ�ـــســـهـــادة

ـــتـــاريـــخ ــوا ال ــع ــن ــس ــ� ــي ـــــال مــتــلــك ب ـــــط الأب

ــــا رجــــــــال مـــتـــلـــك اأنـــــت ــــده الأوطــــــــــــان ب

وبــــاملــــعــــركــــة اأنــــــــت الـــغـــ�ـــســـنـــفـــر كــنــت

ــــس جـــديـــد ــــر� ــــهــــادة كــــــان ع يــــــوم الــــ�ــــس

ـــــون عــــــفــــــراق الـــعـــمـــيـــد ــــت عـــــي ــــي ــــك وب

ـــك لـــبـــ�ـــســـت هــــالــــبــــذة ـــم ـــس ـــ� ـــج ملــــــا ع

�ـــــســـــارت بـــفـــرنـــ�ـــســـوا احلـــــــــاج مـــعـــتـــزة

ورفـــــاقـــــك الأبـــــطـــــال بـــيـــكـــفـــوا الـــطـــريـــق

ـــق ـــدي و�ـــس واأخ  ــــد  ــــائ ق ـــهـــم  مـــع كــــنــــت 

ــــــي هــــــالــــــوطــــــن كـــلـــو ــــــام والـــــــلـــــــي ح

ــــوا ــــل ــــق ن وكــــــلــــــنــــــا  اهلل  يـــــحـــــمـــــيـــــه 

فــــــيــــــك �ــــســــمــــخــــت رايــــــــــــــة بــــــــلدي

دفـــــعـــــت الــــ�ــــســــريــــبــــة كــــتــــري وزيـــــــــادي

ــت ـــــت بــــدمــــك ومـــــــا هــن ـــــوط فــــديــــت ال

اأكــــــــــب عــــ�ــــســــابــــة رمـــــدتـــــهـــــا رمــــــــادي

ــــــوات الــــكــــل بــالــتــنــديــد ارتــــفــــعــــت اأ�ــــــس

ولدي ــــــا  ي اآخ  ــــرخ  ــــس ــــ� ي ووالــــــــــــــدك 

ـــــــــار عــــــــــــــالأرزة ــــــرت اإكــــــلــــــيــــــل غ �ــــــس

ـــــرح وبــــا�ــــســــمــــك تــــنــــادي ـــــف ـــــرد وت ـــــزغ ت

�سيق ــل  وك حمنة  كــل  مــن  هالوطن  تيخل�سوا 

ــــوة فـــيـــك هـــالـــعـــادي ــــل ــــت كـــثـــري ح ــــان ك

ـــوا ـــل ـــج ـــي ــــــل ب ــــــك ـــــريـــــف ال ــــــد �ـــــس ــــــائ ق

يـــــــــــدوم عـــــــــزك يـــــــا قــــــائــــــد جـــيـــ�ـــســـنـــا

اىل روح ال�سهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج

ــــــــــــــة بـــــــــلدي ـــــــي راي ـــــــام ـــــل ح ـــــ�ـــــس ت

ــود ــني احلــ�ــس ــع ــرمــي ب ـــا حــ�ــس ـــا جــيــ�ــســنــا ي ي

لهيب و�ـــســـفـــى  ــــارد  ــــب ال نـــهـــر  �ــســّعــلــت 

ــب ــري ــــا بــــدنــــا تـــخـــلـــي غ ــــنــــا م ــــا اأر�ــــس ع

الطبيب بـــاإيـــد  ــع  ــس ــ� ــب امل ـــون  ـــك ت ـــا  ـــدن ب

الع�سيب بـــالـــظـــرف  ـــــاك  وي ــا  ــن ــح ن بـــدنـــا 

ال�سليب بـــحـــب  يـــعـــانـــق  الــــهــــلل  ـــا  ـــدن ب

تعتني عـــمـــرك  ــت  ــي ــس ــ� ــق ال ــنــا  جــيــ�ــس يــــا 

ـــــول املــــدا ــــا كـــبـــري عــــا ط نــحــنــا مـــعـــك ي

ـــدا ــــا ح ــــدن ــــكــــل مـــــا ب غــــــريك يـــــا بـــــي ال

ــدا ــع ال ــل قـــهـــار  ـــا طــــول تــ�ــس ــا اهلل ع ــس ــ� ان

ــي اعـــتـــدا ــس ــ� ــب ــع وملـــــا بــنــهــر الـــــبـــــارد ال

تــنــهــدا لزم  الـــقـــلـــب  مــــن  وفـــــى  ــة  ــم ــل ك

ــود ــم ــس ــ� ـــــي ال ــــا وب ــــــدك امـــلـــنـــا وعــــزن وح

ـــود ـــه ـــع ـــار وال ـــع ـــ�ـــس ـــى حتــــافــــظ عـــال ـــت ح

ــــاأر�ــــس اجلـــــدود ـــلح وطــــامــــع ب ـــس حـــامـــل �

القيود وتــلــغــي  املــعــتــدي  ــن  ــدي اي وتــقــطــع 

ــهــود ـــوى ونــــكــــون قــــدامــــك �ــس ـــس ــي � ــس ــ� من

ـــــــــوي مــــــا يـــفـــرقـــنـــا حــــدا ــــل اخ ونــــ�ــــس

ــــار جـــنـــي مـــلـــوين ــــس ـــان حـــتـــى � ـــن ـــب ـــل ب

ـــــدهـــــر وجـــنـــي مـــهـــمـــا عـــلـــيـــنـــا جـــــــار ال

الغني احلــــر  ـــارخ  ـــس ـــ� ال الـــ�ـــســـوت  وحـــــدك 

تنحني ــــا  م ــــك  ــــت راي ــخ  ــم ــس ــ� ت ـــل  وتـــ�ـــس

ـــة هــيــنــي ـــس ـــ� ـــق ــــر ال ــــّك عـــــا جـــيـــ�ـــســـنـــا ف

زملتو ــف  ــرج ي ميــكــن  عــبــ�ــس  ان  الــعــبــ�ــســي 

تا ن�سل نحمي الأرز ون�سون احلدود

وعب�سة اجلي�س برتجتف منها الدين

جورج تنوري  / قاع الرمي

اأعدك باأين �ساأذكرك دائماً يف حياتي، يف �سباحي، يف م�سائي واأفراحي، يف اأحزاين حتى يف اأحلمي 

ويف كل �سيء؛ لن تغيب اأبداً من خميلتي اأنت �ساكن فيها اأبداً، اأنت اأخي الذي مل تلده اأمي اأنت اأحب 

النا�س لدي. تتقاذفني الأوهام يف غيابك. تتقا�سمني الأحزان بدونك، اأرى الهموم اأكرث من ذي قبل.

هكذا اأراد الزمن اأو هكذا اأردنا نحن.

لتكن م�سيئة الرب دائماً.

ــبــيــت ـــت ال ـــرك ــة زمـــــن ت ــل ــف ــغ ب

بي اح�سن  كنت  �سادي  يا  بعلمي 

ــي ــــت وخ ــب اخ ــي ــــدي ج وقـــلـــت ب

احلــي ولد  مـــع  ــوفــو  تــ�ــس وبــــدك 

ما ر�سيت ت�سفق على غري�س �سوي

ح�ساب ح�سبت  مــا  ـــك  لإم ــادي  ــس �

القهر مــن  �سربل  ــو  ان عرفت  ومــا 

�سب بتحمل  ــا  امل جومانا  واخــتــك 

ــعــم تـــزور القب ال ــك رويــــدا  ــت واخ

ــر ــك ده ــاب ــي ـــو غ وخــــوالــــك احلـــ�ـــسّ

و�سهر �سنة  حلالك  �سرلك  �سّدقو  ما 

تخليت ــك  ــن اب عـــن  زوجـــتـــك  عـــن 

تربيت مـــا  ــل  ــت م تـــربـــى  ابـــنـــك 

نقيت ـــم  وهـــال�ـــس ــان  ــي ــت ــس ــر� ــك ل

متنيت �سو  الطرقات  على  يلعب 

ــا ريت ــل كــنــت ي ــاأج ــوارك ت ــس ــ� وم

ــغــيــاب ـــت ال ـــّول ـــو ط ــا ل ــوره ــع ــس �

ـــو بــ�ــســري خـــّيـــو غـــاب فـــيـــه �ـــس

ــــادي غـــاب ــــرجــــوع �ــــس ظــنــهــا ب

الباب مــن  طيفك  بتلمح  بــركــي 

ــك اجلـــذاب ــ�ــس غــيــابــك حــرمــهــم اإن

الأ�سباب بيجهلوا  انف�سلت  ولي�س 

ـــــا �ــــســــادي ـــس ي ـــ� ـــي غـــــــريت راأيــــــــــك ل

ـــادي ــــا �ـــس ـــــرح تــــركــــت ي ـــقـــلـــب ج وبـــال

ـــادي؟ ـــس ــري يــــا � ــس ــ� بــري�ــســيــك هـــيـــك ي

ــــدهــــم هـــيـــك يـــــا �ـــســـادي ــــــان ب مـــــا ك

ـــادي ـــس ـــك يـــــا � ـــي ــــا ه ــــدن ــــــان ب ــــــا ك وم

ـــــا �ــــســــادي ــــــــّر ي ـــــادي غــــيــــابــــك ُم ـــــس �

مي�سلني 

غ�صان مرتا

اىل روح الرقيب املغوار البحري

ال�سهيد �سادي اجللب�ط

الغدر

125

اجلي�ش - العدد رقم 277

مربوك ال�صهادة







يراقب  اأن  له  ُقّدر  َمن 

ريب  دون  من  يعلم  احليوانات، 

النوم  يف  ت�صتغرق  اأكرثيتها  اأن 

اأو تق�صر بح�صب  ل�صاعات قد تطول 

جن�صها وحجمها.

اأو  اىل ثالث  الفيل مثالً  فبينما يحتاج 

اأربع �صاعات من النوم خالل اليوم، فاإن فاأر 

الهام�صرت ال�صغري مي�صي معظم يومه يف 

�صبات عميق.

على  ظاهرياً  تنام  ل  الدلفني  فاإن  باملقابل، 

توؤمن  اأدمغتها  اأن  من  الرغم  على  الإطالق، 

يف  الدائمة  حركتها  اأثناء  يف  بالنوم  �صهبية  حالة 

هذه  مراقبة  عرب  معاينتها  بالإمكان  حالة  وهي  املاء. 

احليوانات، والتي يعرف اأنها تغم�ش عيناً واحدة يف اأثناء 

الليل.

هذه املعلومات التي ا�صتقاها علماء الأع�صاب من خالل مراقبة 

عامل احليوان، فتحت املجال اأمام درا�صة حالة النوم بحّد ذاتها، و�صولً 

اىل معرفة الكثري عن دوافعها الفطرية، واآلية عملها واأهميتها 

بالن�صبة اىل الإن�صان واحليوان على حد �صواء.

الدماغ ين�صط يف اأثناء النوم

جمموعات  لها  خ�سعت  التي  التجارب  كانت 

خمتلفة من النا�س قد اأثبتت اأن النوم لي�س جمّرد 

فقدان موؤقت للوعي، بل حالة حياتية يتم عبها 

اإعادة تنظيم اأن�سطة خليا الدماغ الع�سبية. وهذا 

الدماغ ين�سط ب�سكل غري اعتيادي فور  اأن  يعني 

خلل  من  وذلك  النوم  اىل  واحليوان  الإن�سان  خلود 

التي  البطيئة  العني  مرحلتني هما: مرحلة حركة 

دقيقة،   90 حواىل  ي�ستغرق  عميق  لنوم  متّهد 

وتندر يف اأثنائه الأحلم. اأما الثانية، فهي مرحلة 

الدماغ  خللها  يبلغ  التي  ال�سريعة  العني  حركة 

ما،  حد  اىل  �سحلًَ  النوم  وي�سبح  ن�ساطه  ذروة 

املطبقة.  اجلفون  حتت  العينني  حركة  وت�سرع 

الثانية  عن  املرحلتني  هاتني  من  كل  وتختلف 

وكذلك عن حالة الوعي. وهذا يعني اأن الإن�سان مير 

بثلث حالت من وجوده، يعمل دماغه يف اأثناء كل 

منها بطريقة خمتلفة.

ماذا يح�صل عندما يحرم الإن�صان من النوم؟

من هذا املنطلق ي�سبح من الطبيعي القول اإن 

حاجة الإن�سان اىل النوم هي حاجة طبيعية توازي 

ومن  اأهمية.  وتفوقها  الأخرى  الوظيفية  احلاجات 

النوم، وخ�سو�ساً  اأن احلرمان من  التاأكيد على  هنا 

لأ�سباب مر�سية اأو اأخرى ق�سرية، يت�سبب بح�سب 

بالغة  مر�سية  اإ�سطرابات  بح�سول  الإخت�سا�سيني 

اخلطورة. وقد تتجلى بفقدان الرتكيز وال�ستيعاب، 

واأحياناً الهلو�سة والذهان، وتوؤدي يف معظم الأحيان 

اىل بروز اأمرا�س ج�سدية ل ح�سر لها. هذا يف حال 

احلرمان الق�سري. اأّما يف الأحوال الطبيعية الأخرى، 

اآلياً  يتاأهب  واحليوان  الإن�سان  دماغ  اأن  ثبت  فقد 

لر�سد َدين النوم امل�ستحق عليه، ويعّو�س نق�سه 

نوم  بنوبات  اأحياناً  تتجلى  خمتلفة،  باأ�سكال 

مفاجئة يف اأثناء النهار، اأو بالنوم �ساعات اإ�سافية 

خلل الأيام التالية. وال�سوؤال املطروح: ماذا يح�سل 

على  �سلباً  نق�سه  يوؤثر  وملــاذا  النوم،  اأثناء  يف 

وظائف الدماغ، وال�سحة ب�سكل عام؟

موؤخراً  اأجرتها  التي  الدرا�سات  نتائج  بح�سب 

وظيفة النوم

عند الإن�سان واحليوان

ه��ل م��ن عالقة

بني �صور الأحالم

وع���م���ل ال���ذاك���رة
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اأن  مــن  التاأكد  مّت  الأمــريكــيــة،  هــارڤــرد  جامعة 

مرحلتي الن�م امل�سار اليهما تعمالن وفق اأمناط 

مثلً  اأخذنا  ما  فاإذا  يتكاملن.  ولكنهما  خمتلفة 

مرحلة حركة العني ال�سريعة، جند اأن نق�س النوم 

خللها، ل يرتك اأثراً بالغاً على وظائف الدماغ 

اآلياً  ميّهد  اأنه  اإل  واملعرفية،  الفيزيولوجية 

تعتب  والتي  البطيئة،  العني  حركة  ملرحلة 

الوظائف  اىل  بالن�سبة  و�سرورية  مف�سلية 

الأهم  الوظيفة  اأمــا  والعقلية.  اجل�سدية 

كما  فتتجلى  املرحلة،  هذه  توؤمنها  التي 

ثبت موؤخراً يف ت�سهيل منو اخلليا الع�سبية لدى 

البالغني، الأمر الذي مل يكن معروفاً يف ال�سابق.

النوم العميق يحارب تاأك�صد اخلاليا

وكان الدكتور جريم �سييغل من جامعة كاليفورنيا 

جملة  ن�سرته  تقرير  خلل  من  نّبه  قد  الأمريكية 

الأهمية  بالغة  وظيفة  وجــود  اىل   ،»Nature«
لهذه املرحلة املعقدة من النوم، تتمثل مبحاربة 

تاأك�سد اخلليا.

البطيئة،  العني  مرحلة  خلل  العميق  فالنوم 

ي�ساعد ح�سب ما اأكدته نتائج الإختبارات احلديثة، 

على مواجهة عوامل التاأك�سد الناجمة عن الإجهاد،  

والتي توؤثر �سلباً يف جهاز املناعة وتت�سبب يف 

القلب  اأمــرا�ــس  مقدمها  ويف  الأمــرا�ــس،  ظهور 

وال�سرايني وال�سكري.

الدكتور  اأجراها  التي  الدرا�سات  نتائج  وكانت 

احليوانات  اأن  اأكدت  قد  احليوانات،  على  �سييغل 

مرتفع،  بني�ي  بن�ساط  تتمتع  احلجم،  ال�سغرية 

الذي  الأمــر  احلية،  اخلليا  يف  �سريعة  تغريات  اأو 

تت�سبب  التي  ــّرة  احل اجلزئيات  خلطر  يعّر�سها 

احليوانات  هذه  اأن  العتقاد  هنا  ومن  مبر�سها. 

من  اأطــول  نــوم  �ساعات  اىل  بطبيعتها  حتتاج 

التلف  ترميم  اىل  اإ�سافة  ذاتها،  حلماية  �سواها 

اأن  الذي يلحق بخلياها يف حال ح�سوله. والدليل 

حرمت  فئران  على  اأجريت  التي  الأخرية  الأبحاث 

تاأك�سد  اأثبتت معاناتها زيادة  النوم،  �ساعات من 

خليا ج�سمها نتيجة الإجهاد.   

ما هو دور مرحلة حركة 

العني ال�صريعة؟

اأو  العميق،  النوم  تلي  التي  املرحلة  باعتبارها 

مرحلة حركة العني البطيئة، والتي يرتفع خللها 

ن�ساط الدماغ البني�ي، فهي تظل عم�ماً حمتفظة 

بهذا الن�ساط، مب�ازاة �سرعة حركة العينني، الأمر 

ويت�سبب  اللواعية،  الأفكار  ل�سطراب  ميّهد  الذي 

بتواتر �سور الأحلم غري العقلنية.

هذه  فاإن  احلديثة،  العلمية  النظريات  وح�سب 

املرحلة هي �سرورية من اأجل تر�سيخ �سور الأحداث 

باملئة   65 اأن  ثبت  بعدما  وخ�سو�ساً  الذاكرة،  يف 

من م�ساهد الأحلم، ترتبط ب�سور اأحداث اليقظة، 

وهو ما اأدى اىل الإعتقاد اأن توارد هذه امل�ساهد هو 

من  والذي  الذاكرة،  بعمل  مرتبطة  وظيفية  حالة 

�ساأنه تن�سيق ال�سور، وتر�سيخها يف مركز احلفظ.

الذكريات  بني  العلقة  حقيقة  فــاإن  كــل،  على 

خ�سو�ساً  مبهماً،  لغزاً  الآن  حتى  تبقى  والأحــلم، 

واأن الدرا�سة التي اأجريت موؤخراً يف جامعة هارڤرد 

الأمريكية بهذا ال�ساأن، مل تعط نتيجة وا�سحة.

مرحلة يلفها الغمو�ش!

هذه  بني  الغام�سة  العلقة  اإ�ستثنينا  ما  اإذا 

الذاكرة،  يف  املخزنة  وال�سور  النوم،  من  املرحلة 

على  ركزت  قد  كافة  احلديثة  الدرا�سات  اأن  نرى 

دورها يف ح�سول ما ي�سبه الروؤى.

هوب�سون  اآلن  الدكتور  الأمريكي  الباحث  وكان 

اأحد  يف  اأ�ــســار  قد 

العني  اأن مرحلة حركة  تقاريره اىل 

ال�سريعة هي حالة فيزيولوجية تت�سبب با�سطراب 

اإ�سطراب تبز من خلله روؤى  الذهان. وهو  ي�سبه 

الدكتور هوب�سون هذه  علل  وقد  دماغية م�ستتة. 

هذه  خــلل  ُينتج  الــدمــاغ  اإن  بالقول،  الظاهرة 

بع�س  ب�ساأن  اخلا�سة  روؤيته  النوم  من  املرحلة 

الأمور العالقة، اأو اأنه يعمد اىل حتليل اأمور حياتية 

اأنه مل  اإل  اليقظة،  اأثناء  يتعذر عليه حتليلها يف 

النظريتني  بني  متواٍز  م�سار  وجــود  على  يوؤكد 

امل�سار اليهما، ومع ذلك، متكن من ال�ستنتاج اأن 

الأحلم ترتبط اىل حد ما بالواقع بطرق خمتلفة. 

اللواعية،  الفردية  الروؤية  د  جت�سّ جهة  من  فهي 

تكون  وقد  على حتليلها.  ثانية  جهة  من  وتعمل 

واملتفلت  املتطور  احلد�س  من  جزءاً  راأيه  بح�سب 

عندما  عموماً  يحدث  وهــذا  الــواقــع.  حــدود  من 

اىل  وي�سل  التحليل،  اللواعي يف  العقل  يتعمق 

ا�ستنتاجات ترتجمها الروؤى الغام�سة.

با�ستمرار  يجهد  احلديث  العلم  اأن  يعني  هذا 

لتفهم هذه الأمور، كما يعمل على تفهم تفا�سيل 

يف  الدماغ  وظائف  بعمل  ومتعلقة  الدقة  بالغة 

اأثناء النوم، ويف مقدمها، قدرات التعلم واحلفظ 

وال�ستيعاب، وكذلك الإبداع.

نوم  اأثــنــاء  يف  يحدث  ــاذا  م الــ�ــســوؤال:  ويبقى 

احليوانات، ومباذا حتلم؟
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ــان  اأمــريك اأنــــد. اي«  ــي.  نــّظــمــت جــامــعــة »�ــس

يونيڤر�سيتي ان�ستتيوت )C&E(، احلفل اخلتامي 

»ملهرجان الوفاء الريا�سي الدويل«، تخليداً لذكرى 

الأحمر  وال�سليب  الع�سكرية  املوؤ�س�سات  �سهداء 

يف   2008/6/20 اجلمعة  يوم  وذلــك  اللبناين، 

مبنى اجلامعة يف احلدث.

الأ�ستاذ نبيه  النواب  رعى احلفل رئي�س جمل�س 

ال�سيدة  بالنائب بيار دكا�س. وح�سرت  بري ممثلً 

لريا�سة  اللبناين  الإحتاد  رئي�سة  بري  نبيه  رندة 

املعوقني.

ح�سر املهرجان العميد الركن اأحمد املقداد ممثلً وزير الدفاع الأ�ستاذ اليا�س 

املر، وقائد اجلي�س بالنيابة اللواء الركن �سوقي امل�سري، واملقدم �سامي حمد 

ح�سن حم�سن؛ وممثلون  اللواء  اللبناين  اجلي�س  الإدارة يف  عام  مدير  ممثلً 

عن قيادات القوى الأمنية كافة؛ وممثلون عن قوات اليونيفيل العاملة يف 

اأهايل  من  وح�سد  واأكادميي؛  وريا�سي  �سيا�سي  ح�سور  اىل  بال�سافة  اجلنوب 

ال�سهداء.

الأول  املــلزم  بقيادة  الداخلي،  الأمــن  قوى  مو�سيقى  املهرجان  افتتحت 

لأرواح  وفاًء  �سمت  دقيقة  تلته  اللبناين،  الوطني  بالن�سيد  طعمة،  اأنطوان 

ال�سهداء على وقع ن�سيد املوتى.

الوفاء  اأهمية  النابل�سي، عّب يف كلمته عن  اأجمد  الدكتور  رئي�س اجلامعة، 

»لأولئك الذين وفوا بعهدهم اىل حّد تقدمي دمائهم واأرواحهم«، فهم »املثال 

ويحفظون  وطننا،  ويحمون  وجودنا،  يحر�سون  والت�سحية...  الوفاء  الأعلى يف 

ت�سنع  التي  علمنا  معاهد  باملحبة  ويطّوقون  اأطفالنا،  وجوه  على  الب�سمة 

م�ستقبل بلدنا«.

و�سكر ختاماً القوى الأمنية وقوات الطوارئ الدولية والفرق الريا�سية وعائلت 

ال�سهداء وكل من �سارك يف هذا احلدث الريا�سي ودعمه.

اأ�ساد  الذي  بري،  نبيه  الأ�ستاذ  الإحتفال  راعي  ملمثل  الكلمة  كانت  بعدها 

بدور الريا�سيني ووفائهم لل�سهداء. كما اأكد على اأن هذه الفرق الريا�سية هي 

ال�ساهد الأول على �سرورة اأن يكون لبنان وحدة واحدة وموحدة.

اأن  اىل  فاأ�سار  خوري  �سهيل  املتقاعد  اللواء  الأوملبية،  اللجنة  رئي�س  اأّما 

تنظيم  على  الأوملبية  اللجنة  �ستعمل  �سهداء،  خ�سروا  اأي�ساً  هم  الريا�سيني 

حفل تكرميي لهم قريباً.

الفرق من على  التي خرجت من بعدها  اأندوني�سيا،  كلمة �سفري  كانت  ثم 

اأر�س امللعب اإيذاناً ببدء فقرات العر�س.

الر�سمية بدروع تقديرية، اىل تكرمي الفرق  ال�سخ�سيات  وقد جرى تكرمي 

الريا�سية واللعبني الذين �ساركوا يف البطولة العربية لألعاب القوى لريا�سة 

املعوقني يف تون�س، والذين احتلوا املراكز الأوىل يف ريا�سة كرة القدم وكرة 

اليد من املدر�سة احلربية.

ختاماً قّدمت الفرق امل�ساركة يف املهرجان من قوى اأمنية وقوات طوارئ 

دولية واأندية عربية وطلب اجلامعة ا�ستعرا�ساً ريا�سياً.

لأنهم يحر�سون وجودنا

ويطوقون باملحبة معاهدنا

مهرجان ريا�صي

وفاًء لل�سهداء



للريا�سة  العايل  املركز  عّمم 

الأول  اللقائني  نتائج  الع�سكرية 

الأوىل  املرحلتني  يف  »اأ«  املجموعة  من  والثاين 

»ب«  املجموعة  من  الثالث  واللقاء  والثانية، 

لبطولة اجلي�س يف األعاب القوى للعام 2008 وقد 

جاءت النتائج على النحو الآتي:

اللقاء الأول للمجموعة »اأ«

- املرحلة الأوىل:

200م: مل�صافة  • رك�ش 
- املجّند املمّددة خدماته حممد �سعيب من لواء 

امل�ساة ال�سابع، الأول.

املجوقل،  الفوج  من  غ�سن  مياد  العريف   -

الثاين.

الأول،  امل�ساة  لواء  من  من�سور  خالد  اجلندي   -

الثالث.

م:  800 مل�صافة  • رك�ش 
- اجلندي ع�سمت غريزي من لواء امل�ساة احلادي 

ع�سر، الأول.

معهد  مــن  كركلي  ح�سن  الرتيب  التلميذ   -

التعليم، الثاين.

- الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثالث.

م:  3000 مل�صافة  • رك�ش 
الأول،  الرقيب ح�سني عوا�سة من لواء امل�ساة   -

الأول.

امل�ساة  لواء  من  العجمي  الأول حممد  اجلندي   -

الثاين، الثاين.

احلر�س  لــواء  من  الدركو�سي  اأحمد  العريف   -

اجلمهوري، الثالث.

حديدية: كرة  • رمي 
- الرقيب �سائر �سامل من اللواء الأول، الأول.

احلر�س  ــواء  ل من  عبيد  بــدري  الأول  اجلندي   -

اجلمهوري، الثاين.

احلر�س  لـــواء  مــن  اخلطيب  حممد  الرقيب   -

اجلمهوري، الثالث.

الرمح: • رمي 
- الرقيب اأحمد العلي من لواء امل�ساة اخلام�س، 

الأول.

احلر�س  ـــواء  ل مــن  احل�سن  طــالــب  الــرقــيــب   -

اجلمهوري، الثاين.

حممد  ـــرقـــيـــب  ال  -

التدخل  فــوج  من  مــراد 

اخلام�س، الثالث.

عاٍل: • قفز 
ع�سام  الــعــريــف   -

احلر�س  ــواء  ل من  غ�سن 

اجلمهوري، الأول.

عــلــي  اجلـــــنـــــدي   -

ــواء  ــل ـــراين مــن ال ـــدي ال

احلادي ع�سر، الثاين.

- العريف الأول ح�سني 

الــدنــد�ــســلــي مــن الـــواء 

الثامن، الثالث.

الفرق  ت�صنيف   •
يف املرحلة الأوىل:

احلــــر�ــــس  ــــــــواء  ل  -

اجلمهوري، اأولً.

احلادي  امل�ساة  لــواء   -

ع�سر، ثانياً.

- اللواء اللوج�ستي، ثالثاً.

اللقاء الثاين للمجموعة »اأ«

 - املرحلة الثانية

200م: مل�صافة  • رك�ش 
- املجّند املمّددة خدماته حممد �سعيب من لواء 

امل�ساة ال�سابع، الأول.

الأول،  امل�ساة  لواء  من  من�سور  خالد  اجلندي   -

الثاين.

- املجّند املمّددة خدماته علي الزعبي، الثالث.

م:  800 مل�صافة  • رك�ش 
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- اجلندي ع�سمت غريزي من لواء امل�ساة احلادي 

ع�سر، الأول.

معهد  مــن  كركلي  ح�سن  الرتيب  التلميذ   -

التعليم، الثاين.

- الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثالث.

م:  3000 مل�صافة  • رك�ش 
الأول،  الرقيب ح�سني عوا�سة من لواء امل�ساة   -

الأول.

احلر�س  لــواء  من  الدركو�سي  اأحمد  العريف   -

اجلمهوري، الثاين.

- الرقيب علي عو�س، الثالث.

عاٍل: • قفز 
- اجلندي علي الديراين من اللواء احلادي ع�سر، 

الأول.

احلر�س  ـــواء  ل مــن  غ�سن  عــ�ــســام  الــعــريــف   -

اجلمهوري، الثاين.

الواء  من  الدند�سلي  ح�سني  الأول  العريف   -

الثامن، الثالث.

حديدية: كرة  • رمي 
احلر�س  ــواء  ل من  عبيد  بــدري  الأول  اجلندي   -

اجلمهوري، الأول.

�سامل  �سائر  الرقيب   -

من اللواء الأول، الثاين.

ـــورج  ج الـــعـــريـــف   -

ها�سم، الثالث.

الرمح: • رمي 
طــالــب  الـــرقـــيـــب   -

احلر�س  لواء  من  احل�سن 

اجلمهوري، الأول.

حممد  ـــرقـــيـــب  ال  -

التدخل  فــوج  من  مــراد 

اخلام�س، الثاين.

- الرقيب الأول اليا�س 

اخلوري، الثالث.

الفرق  ت�صنيف   •
يف املرحلة الثانية:

احلــــر�ــــس  ــــــــواء  ل  -

اجلمهوري، الأول.

ع�سر،  احلــادي  اللواء   -

الثاين.

- اللواء الأول، الثالث.

اللقاء الثالث للمجموعة »ب«

400م: مل�صافة  • رك�ش 
الأول،  امل�ساة  لواء  من  من�سور  خالد  اجلندي   -

الأول.

- التلميذ الرتيب خالد كركلي، الثاين

- املجّند املمّددة خدماته علي الزعبي، الثالث.

م:  1500 مل�صافة  • رك�ش 
- اجلندي ع�سمت غريزي من لواء امل�ساة احلادي 

ع�سر، الأول.

- الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثاين.

- الرقيب ح�سني عوا�سة، الثالث..

القر�ش: • رمي 
- العريف جورج ها�سم، الأول.

احلر�س  ــواء  ل من  عبيد  بــدري  الأول  اجلندي   -

اجلمهوري، الثاين.

- الرقيب حممد اخلطيب، الثالث.

طويل: • وثب 
احلر�س  ــواء  ل من  يونان  ــوؤاد  ف الأول  اجلندي   -

اجلمهوري، الأول.

- العريف الأول اأ�سامة النداف، الثاين.

- العريف زياد جبا، الثالث.

الثالثة: املرحلة  يف  الفرق  • ت�صنيف 
- لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- لواء امل�ساة احلادي ع�سر، الثاين.

- اللواء اللوج�ستي، الثالث.
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اإ�ستقبل قائد املركز العايل للريا�سة الع�سكرية العميد الركن األبري 

كرم يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�سي الع�سكري - مار 

روكز وبح�س�ر ال�سباط، امللحق الع�سكري الك�ري جاو ونغ ليم، الذي 

الثامنة  الع�سكرية  العامل  بطولة  يف  امل�ساركة  البعثة  للقاء  قدم 

ع�سرة يف لعبة التايكواندو املقرر اإقامتها يف كوريا اجلنوبية. ويف 

ختام الزيارة، قّدم العميد الركن كرم درعاً تذكارية للملحق الع�سكري 

عربون حمبة وتقدير.

قائد املركز العايل للريا�صة الع�صكرية

ي�صتقبل امللحق الع�صكري الكوري اجلنوبي
�سمن   )2008 حزيران  )اإ�سدار   276 رقم  العدد  يف  خطاأ  ورد 

املوؤ�س�سة  جلهود  »تقديراً  عنوانه  خب   )99 )�س  الريا�سة  اأخبار 

الع�سكرية يف الريا�سة«. اأنه ويف احتفال اأقيم يف جممع الرئي�س 

اميل حلود الريا�سي الع�سكري قّلد... النابل�سي و�ساهني الأو�سمة لكل 

من العقيد الركن األبري كرم واملقدم روبري حايك، وقد ت�سّلمها عنهما كل 

من املقدم بلل ال�سوا واملقدم جورج الهد«. وال�سحيح اأن العقيد الركن 

كرم واملقدم حايك، ت�سّلما الأو�سمة بنف�سيهما، فاقت�سى الت�سويب.

ب
وي

�ص
ت



بيجمعنا...  »اخلـــري  �سعار  حتــت 

الأول  يف  اأقيم  لل�سلم«،  مرنك�س 

 ،HSBC« �سباق  حزيران  �سهر  من 

فيفيت�سيتا، اأرك�س من اأجل ال�سلم«، 

الذي نظمته جمعية بريوت ماراتون 

بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم 

الإيطايل  العايل، وبدعم من الحتاد 

 »UISP« لــلــجــمــيــع  ــة  لــلــريــا�ــس

وبالتن�سيق مع احتاد املوؤ�س�سات الرتبوية اخلا�سة 

ل�سيدا  املدر�سية  وال�سبكة  املعلمني،  ونقابة 

واجلوار.

العايل  والتعليم  الرتبية  وزيــر  ال�سباق  ح�سر 

الدكتور خالد قباين، واملدير العام للوزارة الدكتور 

الإيطالية  ال�سفارة  يف  امل�ست�سار  يــرق،  فــادي 

املقا�سد  جمعية  رئي�س  ــزي،  ــرادي ف انــدريــا�ــس 

اخلريية ال�سلمية املهند�س اأمني الداعوق، ممثل 

ممثل  غــراهــام،  طــوين  ال�سيد   »HSBC« بنك 

الحتاد الإيطايل للريا�سة للجميع ال�سيد ما�سيمو 

ماراتون«  ــريوت  ب »جمعية  رئي�سة  تو�سيني، 

الأن�سطة  ــدة  وح ورئي�س  اخلليل،  مــي  ال�سيدة 

والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  والك�سفية  الريا�سية 

الوحدة  اأع�ساء  من  عدد  مع  حمود  عدنان  العايل 

اىل عدد من ممثلي نقابة املعلمني واحتاد ك�ساف 

وممثلي  ريا�سية  واأندية  احتادات  وروؤ�ساء  لبنان 

واإمنائية  واجتماعية  اقت�سادية  وهيئات  جمعيات 

وجتارية وتربوية.

اأكرث من 7500 عداء وعداءة  ال�سباق  �سارك يف 

وع�سكريني  هـــواة  وريــا�ــســيــني  حمــرتفــني  مــن 

ومواطنني وطلب ف�سلً عن مقعدين. وق�سم اىل 

كلم   21 م�سافته  الأول  �سباقني، 

)ن�سف ماراتون( والثاين م�سافته 5 

كلم. وقد حددت نقطة النطلق من 

�سارع ومدخل جممع »بيال« ونقطة 

يف  »اأڤينيو«  فندق  قرب  الو�سول 

و�سط بريوت.

اللبناين  بالن�سيدين  املاراتوين  اليوم  افتتح 

النور،  عبد  غبيال  التينور  اأن�سدهما  والإيطايل 

لفئة  الأول  لل�سباق  النطلق  �سارة  اأعطيت  ثم 

للعدائني  ثم  كلم   21 املتحركة مل�سافة  الكرا�سي 

ينطلق  اأن  قبل  نف�سه،  ال�سباق  يف  املحرتفني 

الأثيوبي  نهايته  يف  تّوج  وقد  كلم.  الـ5  �سباق 

ماري  والأثيوبية  للرجال  بطلً  اليمايو  �سومبيه 

الع�سكريون  حقق  فيما  لل�سيدات  بطلة  ديبايا 

عوا�سة  ح�سني  الرقيب  فاز  حيث  لفتة،  نتائج 

باملركز الأول بني اللبنانيني.

وهنا النتائج الفنية لل�سباقني:

)رجال(: كلم  ال�21  • �صباق 
بتوقيت  اليمايو،  �سومبيه  الأثيوبي  الأول:   -

1.05.08 �س.

بتوقيت  بنري،  يو�سف  املغربي  الثاين:   -

1.05.36 �س.

- الثالث: الأثيوبي ديريرجي تيدي�سي، بتوقيت 

1.05.53 �س.

)اإناث(: كلم  ال�21  • �صباق 
بتوقيت  ديبايا،  مــاري  الأثيوبية  الأوىل:   -

1.15.41 �س.

�ستايبة  الأثيوبية  الثانية:   -

جيمت�سو، بتوقيت 1.19.56 �س.

تيزياتا  الإيطالية  الثالثة:   -

ني�ستا، بتوقيت 1.31.04 �س.

اللبنانيات: ال�صيدات  • فئة 
- الأوىل: ماريا بيا نعمة، بتوقيت 

1.34.53 �س.

بتوقيت  طــراد،  الغا  الثانية:   -

1.39.53 �س.

)للذكور(: كلم  ال�5  • �صباق 
- فئة 9 - 10 �صنوات:

الأول: جاك طوفان�سي، بتوقيت   -

21.32.04 د.

اأحمد،  خ�سر  حممد  الــثــاين:   -

بتوقيت 21.32.04 د.

- الثالث: انطوان نا�سيف، بتوقيت 26.10.26د.

- فئة 11 - 12 �صنة:

- الأول: اآلن داغر، بتوقيت 20.35 د.

- الثاين: مايكل ب�سبو�س، بتوقيت 20.47 د.

- الثالث: اأنيو �سر�سر، بتوقيت 21.48 د.

- فئة 13 - 14 �صنة:

- الأول: حممد اجلمال، بتوقيت 20.41 د.

- الثاين: دانيال ب�سبو�س، بتوقيت 22.29 د.

- الثالث: مهدي هبج، بتوقيت 23.39 د.

- فئة 15 - 17 �صنة:

- الأول: اأحمد غالية، بتوقيت 18.28 د.

- الثاين: حامت حبيب، بتوقيت 19.08 د.

- الثالث: جوزف م�سلم، بتوقيت 19.20 د.

)لالإناث(: كلم  ال�5  • �صباق 
- الأوىل: �سندرا نخلة، بتوقيت 25.10.30 د.

- الثانية: باول عطية، بتوقيت 28.04.20 د.

- الثالثة: ريتا ا�سحق، بتوقيت 28.04.96 د.

- فئة 11 - 12 �صنة:

- الأوىل: جويل فغايل، بتوقيت 21.50 د.

- الثانية: ميلين فريحة، بتوقيت 22.25 د.

- الثالثة: ندين وايدز، بتوقيت 23.10 د

- فئة 13 - 14 �صنة:

بتوقيت  اويل،  �سارة  الأوىل:   -

20.54 د.

- الثانية: �سيلني كريوز، بتوقيت 

27.15 د.

اأثيوبيان يف طليعة 

املت�صابقني والرقيب 

ح�صني عوا�صة اأول 

اللبنانيني

اأرك�س من اأجل ال�سلم
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- الثالثة: ايزابيل واكيم، بتوقيت 28.39 د

- فئة 15 - 17 �صنة:

- الأوىل: اآ�سيل ب�سمة، بتوقيت 21.46 د.

- الثانية: ال�سا خوري، بتوقيت 24.25 د.

- الثالثة: تراي�سي خياط، بت�قيت 24.30 د

- فوق ال�28 �صنة:

- الأوىل: �سوزان بابك، بتوقيت 25.03 د.

- الثانية: جنان من�س، بتوقيت 28.21 د.

- الثالثة: ي�سرا عثمان، بتوقيت 28.31 د

- الكرا�صي املتحركة 21 كلم:

- الأول: امل�سري حممد ر�سيد حجاج..

- الثاين: اللبناين عماد الأ�سريف.

- الثالث: اللبناين م�سطفى حميدة.

والــدروع  امليداليات  توزيع  مّت  اخلـتام،  ويف 

الوزير  قبل  من  والفائزات  للفائزيـن  التقديرية 

اأن  ذكره،  واجلدير  وفـاعليات.  و�سخ�سيـات  قباين 

تنظيـم ال�سباق مّت باإ�سراف املدير العام جلمعيـة 

وم�ساركـة  ديكت�سـون  مـارك  ماراتـون  بــريوت 

من  وحـدات  تولت  كمـا  ر�ستـم.  ح�سان  العقيـد 

مهمـة  الداخلي  الأمــن  وقــوى  اللبناين  اجلــي�س 

عنا�سر  ال�سحية  الرعاية  وقّدمــت  الأمــن،  حفظ 

الأحمر  ال�سليـب  جمعيـة  يف  املتطوعـني  جهاز 

اللبناين.

حل ع�سكريـو اجليـ�س اللبـنـاين يف 

املراتـب الأوىل على �سعيـد لبـنـان، 

وجـاءت النـتائج التي حققوها على النحو الآتي:

�صنة(:  34  -  18( كلم  ال�21  • �صباق 
بتوقـيت  الأول  الأول،  املـ�ساة  لــواء  من  عوا�ســة  ح�سـني  الرقيـب   -

1.12.19 �س.

بتوقيت  الثاين،  الأول،  املــدرعــات  فــوج  من  عي�سى  عمر  اجلندي   -

1.12.47 �س.

بتوقيت  الثالث،  اجلمهوري،  احلر�س  لــواء  من  ن�سر  مالك  الرقيب   -

1.16.06 �س.

 39  -  35( كلم  ال�21  • �صباق 
�صنة(:

- العريف احمد الدركو�سي من لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- الرقيب عمر عبد اللطيف من فوج املغاوير، الثاين.

- الرقيب مهدي �سبلي من لواء احلر�س اجلمهوري، الرابع.

كلم:  5 • �صباق 
- الرقيب حممد الدركو�سي من فوج التدخل الأول، الأول.

- اجلندي ح�سني احلاج ح�سن من لواء امل�ساة التا�سع، الثاين.

- الرقيـب علـي مظلوم من لواء احلر�س اجلمهوري، الثالث.

الع�صكريون طليعة اللبنانيني

ـــادي« كــاأ�ــس بلدية  ــام نـــادي »الــغــولــدن ب ـــ اأق

ال�سواعد واملعدة والعار�سة  الدكوانـة يف ريا�سات 

يف  الأنطونـيات  للراهـبات  ال�سيدة  ملعب  على 

الدكوانة. �ساركت يف املباريات منتخبات اجلي�س 

النتيجة  ويف  ومــدر�ــســة.  نــاديــاً   16 جانب  اىل 

يف  بادي  والغولدن  اجلي�س  فريقا  فاز  النهائية 

املركز الأول، تلهما فريق قوى الأمن الداخلي يف 

املركز الثالث.

النحو  على  للع�سكريني  الفنية  النتائج  وجاءت 

الآتي:

ال�صباب: • فئة 
املغاوير،  فــوج  من  ــدان  زي ح�سني  العريف   -

الثاين.

�صنة:  22 فوق  • فئة 
الثاين،  اللواء  من  ال�سحمراين  نا�سر  اجلندي   -

الثاين.

ال�صبان: • فئة 
- املعاون عبا�س �سحان من اللواء الثاين ع�سر، 

الأول.

ع�سر،  الثاين  اللواء  من  �سومان  علي  اجلندي   -

الثاين.

�صنة:  29 فوق  • فئة 
- املعاون علي كنعان من اللواء الثاين، الأول.

�صنة:  32 فوق  • فئة 

- الرقيب الأول عا�سم بو كروم من اللواء الثاين، 

الأول.

التدخل  فوج  من  منذر  هيثم  الأول  الرقيب   -

اخلام�س، الثاين.

�صنة:  38 فوق  • فئة 
- الرقيب الأول جهاد عبداهلل من اللواء الثامن، 

الأول.

- العريف الأول نايف مغام�س من فوج التدخل 

الرابع، الثاين.

�صنة:  40 فوق  • فئة 
- املعاون يو�سف غالب من اللواء ال�سابع، الأول.

كاأ�ش بلدية

الدكوانة

اجلي�ش

والغولدن بادي 

ت�صدرا

النوادي
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بالعقيد  ممثلً  اجلي�س  قائد  العماد  برعاية 

ال�ستوية  لبنان  بطولة  اأقيمت  الزعرت  الركن حمد 

للعبة  اللبناين  ــاد  الحت نظمها  التي  بال�سباجة 

بتاريخي 3 و2008/5/4 يف م�سبح نادي اجلمهور، 

�سارك فيها فريق اجلي�س اىل جانب �ستة فرق.

يف  اجلي�س  فريق  حــّل  النهائية  النتيجة  ويف 

املركز الثاين.

وكانت نتائج الع�سكريني على النحو الآتي:

�صدر: مرتاً   50 •
- العريف فادي اخلوري، الثالث.

فرا�صة: مرتاً   50 •
- الرقيب رفعت اخلطيب، اخلام�س.

- الرقيب فوؤاد عكا�سة، ال�سابع.

حرة: مرتاً   50 •
- الرقيب توفيق احلد�سيتي، الثاين.

- العريف ميلد جرم�س، اخلام�س.

ظهر: مرتاً   50 •
- الرقيب توفيق احلد�سيتي، الرابع.

متنوع: مرت   100 •
- العريف رباح رباحي، الثالث.

- الرقيب الأول جوزف مطر، الرابع.

حرة: مرت   100 •
- العريف �سربل نقول، اخلام�س.

- الرقيب رفعت اخلطيب، ال�ساد�س.

�صدر: مرت   100 •
- العريف رباح رباحي، الثالث.

- الرقيب فادي اخلوري، الرابع.

فرا�صة: مرت   100 •

- الرقيب رفعت اخلطيب، الثاين.

- العريف �سربل نقول، الثالث.

ظهر: مرت   100 •
- الرقيب توفيق احلد�سيتي، الثالث.

حرة: مرت   200 •
- العريف �سربل نقول، الثالث.

- الرقيب رفعت اخلطيب، اخلام�س.

متنوع: مرت   200 •
- العريف رباح رباحي، الثالث.

حرة: مرت   400 •
- العريف �سربل نقول، الثاين.

- العريف يا�سر يو�سف قمر الدين، اخلام�س.

x 50 مرت حرة:  4 •
- حل كل من: املعاون الأول علي زيعور، الرقيب 

الأول جوزف مطر، الرقيب رفعت اخلطيب والعريف 

يا�سر يو�سف قمر الدين يف املركز الثاين.

اجلي�ش يحل ثانياً

يف بطولة لبنان ال�صتوية

يف ال�صباحة

األعاب  يف  ودي  لقاء  يف  اجلي�س  فريق  �سارك 

القوى اأقيم على ملعب نادي اجلمهور بتاريخي 7 

و2008/6/8 مب�ساركة عدة فرق. وجاءت النتائج 

التي حققها الع�سكريون على النحو الآتي:

م:  5000 • �صباق 
الأول،  امل�ساة  لواء  عوا�سة من  الرقيب ح�سني   -

الأول.

احلر�س  ــواء  ل من  الدركو�سي  اأحمد  العريف   -

اجلمهوري، الثاين.

الثالث،  التدخل  الرقيب علي عو�س من فوج   -

الثالث.

م:  800 • �صباق 

ع�سمت  ـــدي  ـــن اجل  -

امل�ساة  لــواء  من  عزيزي 

احلادي ع�سر، الأول.

- الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري، 

الثاين.

احلادي  امل�ساة  لواء  من  �سلمة  با�سم  العريف   -

ع�سر، الثالث.

م:  400 • �صباق 
الأول،  امل�ساة  لواء  من  من�سور  خالد  اجلندي   -

الأول.

- العريف م�سطفى املحمود من فوج املغاوير، 

الثاين.

احلادي  امل�ساة  لــواء  من  قــدوح  علي  اجلندي   -

ع�سر، الثالث.

م:  200 • �صباق 
- املجّند املمّددة خدماته حممد �سعيب من لواء 

امل�ساة ال�سابع، الثاين.

- املجّند املمّددة خدماته علي الزعبي من لواء 

امل�ساة التا�سع، الثالث.

املجوقل،  الــفــوج  مــن  غ�سن  مياد  العريف   -

الرابع.

م:  100 • �صباق 
- املجّند املمّددة خدماته حممد �سعيب من لواء 

امل�ساة ال�سابع، الرابع.

- املجّند املمّددة خدماته علي الزعبي من لواء 

امل�ساة التا�سع، اخلام�س.

املجوقل،  الــفــوج  مــن  غ�سن  مياد  العريف   -

ال�ساد�س.

نتائج جيدة للجي�ش يف لقاء ودي لألعاب القوى
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اأحرز الرقيب ح�سني عوا�سة املركز الأول يف �سباق بكفيا مل�سافة 

بتاريخ  الطرق  لعدائي  لبنان  عب  جمعية  نظمته  الذي  كلم   5.5

اأما  الريا�سية.  الأندية  2008/6/15 مب�ساركة عدائني من خمتلف 

النتائج التي حققها الع�سكريون فجاءت على النحو الآتي:

الرجال: • فئة 
- الرقيب ح�سني عوا�سة من لواء امل�ساة الأول، الأول.

- الرقيب علي عو�س من فوج التدخل الثالث، الثاين.

- اجلندي عمر عي�سى من فوج املدرعات الأول، الثالث.

القدامى: • فئة 
- العريف اأحمد الدركو�سي من لواء احلر�س اجلمهوري، الأول.

- الرقيب عمر عبد اللطيف من فوج املغاوير، الثالث.

اجلي�ش ي�صارك يف �صباق بكفيا واملركز الأول للرقيب ح�صني عوا�صة

بدورة  امللكمة،  لعبة  يف  اجلي�س  منتخب  من  ع�سكريون  �سارك 

من  اعتباراً  الأردن  يف  جرت  التي  اللعبة  يف  الدولية  ال�ستقلل 

2008/6/4 ولغاية 8 منه. وقد فاز بنتيجتها اجلندي اأحمد عثمان 

ونال  كلغ   64 وزن  عن  الأول  املركز  يف  الأول  املدرعات  فوج  من 

التدخل  فوج  من  النابو�س  اأحمد  الرقيب  فاز  كما  ذهبية،  ميدالية 

الثالث عن وزن 69 كلغ ونال ميدالية برونزية،  الثالث يف املركز 

للريا�سة  العايل  املركز  من  �ساهني  وائل  العريف  حقق  حني  يف 

الع�سكرية املركز الثالث يف وزن 60 كلغ واأحرز امليدالية البونزية.

دورة ال�صتقالل يف املالكمة يف الأردن: 

ذهبية وبرونزيتان للجي�ش اللبناين

اذا كنت

يف اخلدمة منذ 8 

�صنوات اأو اكرث
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م�صابقة الكلمات املتقاطعة تقدمها 

للفائزين  وتخ�ص�ش  لقرائها  »اجلي�ش« 

اربعماية  قيمتها  مالية  جوائز  فيها 

بوا�صطة  ت��وزع  لبنانية،  لرية  الف 

القرعة على اربعة فائزين.

ة
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• اأفقياً:

كّلنا،  القدا�سة،  وطن   -1

نحّبك، حرف جر.

مــديــنــة  ـــقـــلـــب،  ال  -2

بريطانية، ما يتبّقى من 

النار.

اأمـــريكـــيـــة،  ـــــة  ولي  -3

تعبون. 

4- ُعمر، دفع دفعاً عنيفاً 

بالع�سا،  �سربه  وبجفوٍة، 

وانزعاجها،  اإ�سطرابها 

والدته.

مدينة  ليلي،  نقي�س   -5

اأرمينيا، ولية  قدمية يف 

يف البازيل.

6- �سار م�سرعاً، قادم، اأحد 

ال�سهور، ممثلة اأمريكية.

والتفَّ  يخ�سني، طلع   -7

راحة  يده،  ب�سط  النبات، 

اليد.

واأديــب  �ساعر  ـــّك،  اأف  -8

راحل، خب ياب�س،  لبناين 

اأطوف حول.

اإ�سم  كــثــرية،  جماعة   -9

يطلق على الأمريكي ابن 

الوليات املتحدة، نعرف.

من  لبناين،  ممثل   -10

�سواحي بريوت.

عر،  ال�سِّ ن  وح�سَّ ق  رقَّ  -11

رموا  الكرمية،  الأحجار  من 

بالثوب .

على  اإيطايل  مرفاأ   -12

دولة  ــخ،  وبَّ جنوى،  خليج 

عربية.

لفريد  فيلم  �سهل،   -13

�سوقي.

14- الع�سل املجتنى.

15- نعم، حرف ن�سب.

وجـــزر  مـــدن  اأهــــم   -16

م�سري  ــان  ــن ف ــا،  ــاري ــن ك

راحل.

ك�سروان،  يف  بلدة   -17

ــي، دولـــة  ــاعــر عــبــا�ــس �ــس

افريقية.

عـــطـــف،  حــــــرف   -18

جاع،  عن،  ورجعت  حادت 

�سحَبته، قلب.

بلغاريا،  يف  مرفاأ   -19

ميّر، ممثل ايرلندي. 

انكليزي  طــبــيــب   -20

�سد  التلقيح  اإكــتــ�ــســف 

الإ�سم  وك�سر،  دق  اجلدري، 

وكاتب  لــ�ــســاعــر  ــاين  ــث ال

فرن�سي راحل.

نبات  ـــعـــزائـــم،  ال  -21

ــتــعــمــل زهــــــره يف  يــ�ــس

�سناعة اجلعة.

• املعاون ح�صن احلاج ح�صن 
اللواء العا�سر - ال�سرية 1007.

• املعاون اليا�ش �صلوم
اللواء الثامن - ال�سرية 800.

• الرقيب حممد القعقور
�سرية �سرطة منطقة بريوت.

• داين عبود
جبيل.
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• عمودياً:

نال  اي�سلندي  روائـــي   -1

مقر   ،1955 الــعــام  نوبل 

ــكــونــغــر�ــس الأمـــريكـــي،  ال

نهر  منها  يتدفق  مغارة 

ابراهيم.

ال�سوك،  كــثــري  نــبــات   -2

ق�سدوا  ــم،  اجلــ�ــس مــقــدار 

املكان.

�سورية،  ممثلة  نهزم،   -3

اإ�ستد الأمر.

الإ�سم  واأقّويه،  اأعا�سده   -4

ــي  الــثــاين ملــمــثــل اأمــريك

راحل.

اأيـــام  ــــد  اأح مــفــيــداً،   -5

الأ�سبوع، مدينة يابانية.

�ساعات،  ماركة  برية،   -6

اليد،  ــوى  ل عربية،  جملة 

للتف�سري.

عاملية،  ــاء  ــب اأن وكــالــة   -7

جزيرة برتغالية.

معروف،  حيوان  �سيف،   -8

حت�سب.

اأعطيها  املال،  يقر�س   -9

الثاين  الإ�سم  باليد،  ال�سيء 

. ل�ساعر برتغايل، فرح بـِ

الليل،  اأظلَم  به،  اأمّل   -10

يف  ــدة  ــل ب ــــي،  اأب �سقيق 

اجلنوب.

الـــلـــحـــم،  يـــبـــ�ـــس   -11

ـــّوت  يــ�ــســمــنــونــهــا، �ـــس

ال�ط�اط، �سحم.

طعام،  اىل،  احتياج   -12

اأ�سول  على  يظهر  بيا�س 

الأظفار. 

ممثل  ــا،  ــن ــرتم ــح ي  -13

م�سري راحل.

ونقابلكما،  ن�سادفكما   -14

ح�سرات جمتهدة، حمّلتها.

احَلّب،  ير�ّس  اأهلكُه،   -15

ع  كاتب فرن�سي راحل، مّت�سِ

ومنب�سط يف احلديث.

الثاين  الإ�سم  ق�سري،   -16

راحـل،  ايــرلــنــدي  لأديــــب 

�سميـر  مو�سيقيـة،  نوتـة 

مت�سل.

ملمثل  الثاين  الإ�سم   -17

اأو�سرتايل، عا�سمة اآ�سيوية، 

�سعَف  الــطــيــب،  تــ�ــســّوع 

وبلي.

على  ال�سرب  موا�سع   -18

ــادى،  ون طالَب  الطرقات، 

انكليزي نال  عامل فيزيائي 

نوبل.

مدينة  مو�سول،  اإ�سم   -19

يف املجر، مطار يف تركيا.

20- نر�سدها، قطع اللحم، 

دولــــة اأوروبــــيــــة، ُيــعــرف 

بالقري�سة.

داخل  وا�صح  بخط  احلل  ويكتب  املجلة،  من  مقتطعة  غري  م�صابقة  كل  • ت�صتبعد 
املربعات وتر�صل ال�صفحة بكاملها مع احلل. وتعلن النتائج يف العدد املقبل.

 - التوجيه  مديرية   - الريزة   - اجلي�ش  قيادة  التايل:  العنوان  اىل  احللول  • تر�صل 
جملة »اجلي�ش« - »م�صابقة الكلمات املتقاطعة«.

جميع  يف  اجلي�ش  ثكن  يف  باليد  امل�صابقة  ت�صليم  امل�صرتك  با�صتطاعة   •
املناطق.

.2008 متوز   31 احللول  لقبول  موعد  • اآخر 

حل العدد ال�صابق
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عرفنا يف ال�صهور ال�صابقة ف�صالً من العوا�صف الهوجاء، زاد زمهريرها، وا�صتدت رياحها، وكادت 

تقتلع الكثري مما بنيناه. لقد ازدادت امل�صاعب يف الف�صل املذكور، وطال النتظار، وظّن البع�ش 

اأّنه لن ينتهي اأياماً ع�صيبة، واأّن النار لن تخبو يف مواقده، واأّن اأّي التفاتة عرب نوافذه اىل اأمل 

اأنه، يف مقابل تلك  الأذهان  الف�صاء. لكن، مل يغب عن  ما، �صتفاجئها هطلة عمالقة من رعود 

امل�صاعب والأزمات، كان هناك َمن يجمع من الف�صل القار�ش اأمطاره، واأنه، يف موازاة هدير الرعود 

تلك، كان هناك من يعد بهم�ش جميل يف ربيع كانت ب�صائره تبني من بعيد، وثمار كان بريقها 

يطل عرب اأطراف ال�صجر يف ف�صل قطاف واعد، من حق النفو�ش اأن تنتظره واأن تلقاه، واأن تهناأ 

يف ظالله. من كل ذلك ل بد من الإميان باأن اهلل ل يرتكنا يف معاناة تطول على هواها وكيفما ي�صاء 

املخططون، ولن ي�صّلمنا اىل �صدائد ل يحدها حّد. واأنه ل بد من الإميان باأن جهود اأبناء الوطن، 

واإرادتهم يف مواجهة الأخطار، واأملهم بامل�صتقبل امل�صرق.. لن تنتهي اىل �صدى. 

ونحن اليوم، يف متوز، نّد اأيدينا قاطفني، فال الغ�صن بعيد، ول الأيدي ق�صرية، ول الزرع هزيل. 

باأن  للمواطن  بد  ل  متوز،  يف  اليوم  ونحن  ت�صل.  و�صر  تنل،  وا�صرب  اأمثالنا،  قالت  حت�صد،  اإرزع 

ينه�ش من كبوة امل�صاعب والأحزان، واأن يرى وطنه وقد ا�صتعاد العافية. لعل تلك العافية تتكون 

هي  واحلكومة  رئي�ش،  الآن  فللجمهورية  لون:  ري�صة  كل  ومن  خيط،  قما�ش  كل  من  جزءاً،  جزءاً 

الأخرى يف طريق العمل واخلدمة والبناء. وها هي الأبواب وقد فتحت على �صياحة طاملا رفدت 

خت عالقة اللبنانيني بالعامل، فعرف اجلميع جمالت اأر�صنا ما�صياً  بالدنا بالبحبوحة واخلري، ور�صّ

وحا�صراً. وت�صاف اىل تلك الثمار اليانعة ثمرة كبرية بهية: ب�صائر عودة اأ�صرانا من �صجون العدو 

الإ�صرائيلي، اأحياء فرحني فخورين كباراً، و�صهداء مكّرمني منّورين الدرب نحو املجد والكرامة.

واخليبة  املعاناة  وكاأّن  الأحالم  اأن ي�صرتيح فوق فرا�ش من  املواطن اىل  لي�ش املق�صود دعوة 

والنتظار املمّل.. قد زالت اىل غري رجعة، ولي�ش املق�صود جتاهل ما يعرتي حياته اليومية من 

اأّنه من املنطقي  اإلّ  واأزمات،  اجتماعية، وما يواجه وطنه من حتديات  �صائقات مادية وعقبات 

التوقف عند النجاحات احلا�صلة، متاماً كما يتّم التعرّث التلقائي يف مواجهة امل�صاعب والعقبات، 

واإلّ، كانت م�صرية  يانعة،  قاحلة، هناك غ�صون معطاء وثمار  واأر�صاً  اأّن هناك �صجرة ماحلة  فكما 

الوطن حمكومة بالف�صل املطلق، وكان التغّني به، والندفاع يف خدمة م�صلحته العليا، هراءاً 

ووهماً، وجهداً ل مربر له، و�صعياً ل طائل فيه.

بذلك، ل يكون دفء ال�صيف جمرد انخطاف نحو احلر والهجري، بل �صباق حبات الثمر نحو ال�صالل، 

وبلوغ الأيدي العاملة القطاف املوعود.

العميد الركن �صالح حاج �صليمان

مدير التوجيه

اأوان القطاف
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