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برعاية قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري ممثالً بالعميد الركن بيار حاكمة ،وبدعوة من ذوي �شهداء اجلي�ش
الـ 171و�شهيدي ال�صليب الأحمر اللبناين الذين �سقطوا يف معركة خميم نهر البارد ،وملنا�سبة مرور �سنة على ا�ست�شهادهم
�أقيم قدا�س وجناز لراحة �أنف�سهم يف بازيليك �سيدة لبنان يف حري�صا ،تر�أ�سه النائب البطريركي املاروين املطران �سمري
مظلوم ممثالً البطريرك مار ن�صراهلل بطر�س �صفري.
ً
الرقيم البطريركي الذي ُتلي يف املنا�سبة اعترب «�أن وطنا يفديه �أبنا�ؤه بدمائهم هو وطن ال ميوت» ،يف حني ا�ستذكرت
قيادة اجلي�ش يف كلمتها نخبة من الرجال «م�ضوا اىل �ساحة ال�شرف والواجب وواجهوا كيد الأعداء ب َق َ�سم �أكرب من احلياة ...ومع
�شهادتهم �سطع فجر احلق».
طبع من هذا العدد  58.500ن�سخة

متاحف يف بالدي

ي��� �ض� ّ�م معبد
�سيدة البحر يف
جل الديب حيث
رف��ات الطوباوي
«�أب��ون��ا يعقوب
احلداد الكبو�شي»
متحفاً يعترب
ت���راث���اً ثميناً
ومركزاً ح�ضارياً
67
مل��ا ي��ح��وي من
�أ�شياء مقد�سة ا�ستعملها «�أبونا يعقوب» يف حياته .وتربز ب�شكل خا�ص �سبحته
التي «برت» حباتها ر�ؤو�س �أنامله والتي كانت تردّد مع قلبه وعقله على طرقات
لبنان« :ال�سالم عليك يا مرمي» �أو «يا ي�سوع الوديع املتوا�ضع القلب».
طبعت على مطابع:
�شم�ص للطباعة والن�شر �ش.م.ل.
هاتف01/707735 -6 -7 :

توزيع:
«النا�شرون» �ش.م.م.
لتوزيع ال�صحف واملطبوعات

رئي�سة التحرير :نهى اخلوري
�سكرترية التحرير� :إلهام ن�صر تابت
املدير الفني :ح�سن عا�صي

Graphic Designer: Roland Zakhia

عنوان املجلة:
قيادة اجلي�ش اللبناين  -مديرية التوجيه  -الريزة
هاتف1701 :
العنوان على �شبكة االنرتنتwww.lebarmy.gov.lb :
• ال�������س���ع���ر 2000 :ل��ي��رة ل��ب��ن��ان��ي��ة
• اال������ش��ت��راك ال�������س���ن���وي يف ل��ب��ن��ان:
• للأفــــــــراد 100.000 :ليـرة لبنــــــانيـــــة
• للم�ؤ�س�سات 200.000 :ليـــــرة لبنانيـــــة
• قرب�ص والدول العربية 200 :دوالر امريكي
• اوروب���ا وافريقيا 250 :دوالر امريكي
• ام�يرك��ا واوقيانيا 300 :دوالر امريكي
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ا�ستقباالت الوزير

وزير الدفاع الوطني ي�ستقبل
املمثل ال�شخ�صي للأمني العام
للأمم املتحدة

ا�ستقبل وزير الدفاع الوطني اليا�س امل ّر،
املمثل ال�شخ�صي للأمني العام للأمم املتحدة
اجلديـد يف لبنان ال�سيد يوهـان فربيكـي ،فـي
زيارة بروتوكولية ملنا�سبة ت�س ّلمه
مهامه اجلديدة.
4
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ن�رشة توجيهية

ي�سعى بع�ض املت�ضررين من
حالة امل�صاحلة والوفاق التي �أعقبت �أعمال العنف ،خ�صو�صاً
يف منطقتي البقاع وال�شمال� ،إىل حماولة تعكري الأمن جمدداً ،و�إجها�ض االتفاقات التي
ح�صلت ،مل�آرب تخريبية ال تخفى على �أحد ،وذلك من خالل العبث ب�أمن النا�س ،ودق
�إ�سفني التفرقة بينهم ،فيما ي�ستمر بع�ض و�سائل الإعالم يف نقل الأخبار م�ضخمة وبغري
حقيقتها ،مما ي�ؤ ّدي �إىل ت�ضليل املواطنني ،و�إثارة الغرائز ،و�إ�شعال نار الفتنة والتحري�ض،
كما يلج�أ ع��دد من ال�سيا�سيني واملحللني �إىل
الت�صريح مبعلومات مغلوطة والإدالء باقرتاحات
تعب عن ت�شكيك بدور اجلي�ش ،وتد ّخل يف �ش�ؤونه
رّ
الداخلية وتفا�صيل مهماته العمالنية ،يف حماولة
ال�ستمالته �إىل جانب فئة من دون �أخرى ،وز ّجه يف
ال�صراع ال�سيا�سي واملذهبي الذي ت�شهده البالد.
�إن قيادة اجلي�ش تدعو الع�سكريني �إىل وعي دقة
هذه املرحلة ،وعدم �إعارة �آذان �صاغية ملا يتداوله
بع�ض و�سائل الإعالم وال�سيا�سيني واملحللني ،من
�أخبار و�آراء وانتقادات ومواقف فئوية ال تخدم
اال�ستقرار العام وال �صيغة العي�ش امل�شرتك بني
اللبنانيني ،لأن ذلك يف معظمه بعيد عن احلقيقة
ويهدف �إىل زج امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف التجاذبات
ال�سيا�سية .ولطاملا نا�شدت القيادة ه�ؤالء املعنيني
ب�ضرورة التحلي بامل�س�ؤولية الوطنية يف ممار�سة
العمل الإعالمي وال�سيا�سي ،وح ّذرتهم من �أ ّن ما
يقومون به يتعلق بوطنهم ولي�س بوطن الآخرين،
وب�أن النار لو ا�شتعلت ل�شملت اجلميع من دون
متييز ،وهي ال تزال ت�أمل با�ستجابتهم وتعاونهم.
كما تذ ّكر القيادة الوحدات الع�سكرية ب�ضرورة
التعاون مع املواطنني خ�صو�صاً يف مناطق التوتر،
من خالل ح ّثهم على تزويدها املعلومات املتوافرة
بحوزتهم �إزاء ما يجري يف �أحيائهم و�شوارعهم،
وهم الأدرى بها ،و�إىل عدم تغطية �أعمال املخلني ب�أمنهم و�أمن عائالتهم ،مع الإ�شارة �إىل
�أن ه�ؤالء ال ينتمون �إىل الفرقاء املت�صاحلني ،وال يهمهم م�صلحة املواطن ب�شيء .وت�ش ّدد
هذه القيادة يف الوقت عينه ،على ما د�أب عليه الع�سكريون من التزام �أوامر القيادة
وتعليماتها التي جعلت امل�ؤ�س�سة الع�سكرية مو�ضع احرتام اللبنانيني و�إجماعهم على
دورها الوطني ،لبقائها على م�سافة واحدة من اجلميع ،من دون التخلي عن مهامها �أو
اتخاذها موقف احلياد ،فال حياد �أمام م�صلحة الوطن وال تهاون مع مفتعلي الفتنة .وت�ؤكد
�أخرياً �أنها كعادتها لن تبخل يف تقدمي الغايل والنفي�س للدفاع عن �أبناء وطنها ،وتخفيف
معاناتهم وال�سري معهم �إىل غد �أف�ضل ،انطالقاً من هذه املرحلة التي تواكبها ب�شائر الأمل
بالوفاق والنهو�ض بالبالد على الأ�صعدة كافة.

قيادة اجلي�ش يف ن�شرة تناولت الأو�ضاع الراهنة
ي�ستمر اجلي�ش يف �أداء مهامه منت�شراً من
�أق�صى اجلنوب اىل �أق�صى ال�شمال مروراً ب�سائر
املناطق .بني اخلط الأزرق و«اخلطوط احلمر»
الكثرية ،تت�شعب مهامه وتزداد �صعوبة.
لكن التزام الع�سكريني واجبهم الوطني كامالً
وفا ًء لق�سم �أدوه ولرفاق ا�ست�شهدوا ،ميدّ هم
مبزيد من القوة يف مواجهة ال�صعوبات،
ليتمكنوا من �أداء واجبهم بينما تع�صف
بالبالد ال�صراعات والتجاذبات ال�سيا�سية.
لقد مت ّكن اجلي�ش وعلى الرغم من كل
ال�صعوبات من �إحباط حماوالت �إثارة الفنت
املتنقلة من منطقة اىل �أخرى .وهو دفع
يف �سبيل احلفاظ على الأمن واال�ستقرار
الكثري من الدماء الغالية.
مع ذلك ت�ستمر حماوالت �إ�شعال الفنت،
وي�ستمر التحري�ض .و�أكرث من ذلك يتعر�ض
اجلي�ش �أحياناً اىل الت�شكيك بدوره واىل
حماوالت زجّه يف ال�صراع ال�سيا�سي
واملذهبي.
قيادة اجلي�ش التي تدرك حجم امل�س�ؤوليات
امللقاة على عاتقها ،وتقدّ ر حجم الأخطار
التي يتع ّر�ض لها الوطن� ،أ�صدرت يف 30
حزيران املن�صرم «ن�شرة توجيهية»ّ ،
حذرت
فيها من حماوالت التخريب والعبث بالأمن،
ودعت الع�سكريني اىل وعي دقة املرحلة،
معلنة �أن «ال حياد �أمام م�صلحة الوطن وال
تهاون مع مفتعلي الفتنة».
هنا ن�ص الن�شرة التي جاءت حتت عنوان:
وعيكم �ضمان وحدتكم.

ال حياد
�أمام
م�صلحة
الوطن
وال تهاون
مع
مفتعلي
الفتنة
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قائد اجلي�ش بالنيابة
ي�ستقبل ال�سفري
الأندوني�سي
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ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء
الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه
يف الريزة� ،سفري �أندوني�سيا ال�سيد
باغا�س هاب�سورو .وتناول البحث
عمل الوحدة الأندوني�سية يف اجلنوب
و�إمكان تفعيل العالقات بني جي�شي
البلدين وخ�صو�صاً يف جماالت
التدريب الع�سكري.

ا�ستقباالت قائد اجلي�ش بالنيابة

 ...ووفداً ع�سكرياً �أمريكياً
ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً ع�سكرياً �أمريكياً برئا�سة م�ساعد وزيرالدفاع �إيرك
�إيدملن ،ترافقه القائمة ب�أعمال ال�سفارة الأمريكية
مي�شيل �سي�سون .وتناول البحث عالقات التعاون يف
جمال التدريب الع�سكري و�ش�ؤوناً تتعلق بربنامج
امل�ساعدات املقررة للجي�ش اللبناين.
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي
امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً من املجموعة الدولية للأزمات
�ضم كالً من :املدير الإقليمي ال�سيد
بيرت هارلنغ واملدير يف لبنان
ال�سيد باتريك هايني الذي ق ّدم
خلفه املديرة �ساندرين غومبال.
وجرى التداول يف امل�ستجدات
الأمنية يف البالد.

 ...ووفد
املجموعة الدولية
للأزمات

 ...ونائب فرن�سي �سابق
ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة ،يف
مكتبه يف الريزة ،النائب الفرن�سي
ال�سابق جان ماري داييه يرافقه
رئي�س منظمة «لبنان والأمم
املتحدة» ال�شيخ �سمري ال�ضاهر،
وتناول البحث الأو�ضاع العامة.
6
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 ...ورئي�س الفريق
اال�ست�شاري الأملاين
الدويل ملراقبة احلدود

ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي
امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س الفريق اال�ست�شاري الأملاين
الدويل ملراقبة احلدود ال�شمالية
اجلرنال كارل ت�شولرتز ،وتداوال
مو�ضوع القوة امل�شرتكة ل�ضبط
احلدود يف منطقة ال�شمال.

 ...وقائد قوات الأمم املتحدة
امل�ؤقتة يف لبنان
�إ�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن امل�صري،
يف مكتبه يف الريزة ،قائد قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة
يف لبنان اللواء كالوديو غراتزيانو حيث جرى البحث يف
متابعة �سري الإجراءات امليدانية �ضمن منطقة انت�شار
قوات اليونيفيل وتطبيق القرار .1701

 ...وامللحق
الع�سكري الأمريكي

ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف
مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الأمريكي املقدم دايڤيد �آيل.
وتناول البحث عالقات التعاون بني
اجلي�شني اللبناين والأمريكي.

 ...وامللحق الع�سكري الروماين
ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه
يف الريزة ،امللحق الع�سكري الروماين
الكولونيل مي�سيا فيكتور ليفيو يف زيارة
تعارف مبنا�سبة ت�س ّلم مهامه اجلديدة يف
لبنان .وتناول البحث عالقات التعاون بني
جي�شي البلدين.
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 ...ورئي�س �أركان هيئة مراقبة الهدنة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة ،يف مكتبه يف الريزة،
رئي�س �أركان هيئة مراقبة الهدنة اللواء �أيان غوردن
يرافقه م�ست�شاره ال�سيا�سي ال�سيد فران�شي�سكو مانكا
وجرى التداول يف مهمة فريق املراقبني الدوليني يف
منطقة اجلنوب واجلوار.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة ،يف
مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
الإيراين العميد نادر حليمي �أ�صل،
يف زيارة وداعية ق ّدم فيها خلفه
العميد الركن جالل مهربان هو�شكو.

 ...وامللحق
الع�سكري الإيراين

 ...وامللحق الع�سكري ال�سوي�سري
ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف
مكتبه يف الريزة ،امللحق الع�سكري
ال�سوي�سري العقيد برونو كاربنتو،
وجرى عر�ض �سبل التعاون الع�سكري
بني جي�شي البلدين.
8
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 ...ورئي�س مكتب منظمة التحرير الفل�سطينية
ا�ستقبل اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه
يف الريزة ،رئي�س ممثلية مكتب منظمة التحرير
الفل�سطينية ال�سيد عبا�س زكي ،وتداوال العالقات
اللبنانية  -الفل�سطينية ،ومو�ضوع �إعادة �إعمار خميم
نهر البارد ،وقد �أكد ال�سيد زكي على التعاون الدائم مع
اجلي�ش ،و�أ�شاد بدوره ال�ضامن لأمن اجلميع.

 ...واملدير العام
لقوى الأمن الداخلي
ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف
مكتبه يف الريزة ،املدير العام لقوى
الأمن الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي.
وتناول البحث �سبل تفعيل الإجراءات

امليدانية امل�شرتكة املتخذة من قبل
اجلي�ش وقوى الأمن الداخلي ل�ضبط
الو�ضع الأم��ن��ي ومالحقة حمدثي
ال�شغب ،مع الت�أكيد على �إعادة �أجواء
الطم�أنينة اىل العا�صمة وبع�ض
املناطق التي �شهدت حوادث �إخالل
بالأمن.

 ...ووفداً من جمل�س العمل اللبناين يف دولة
الإمارات العربية املتحدة
ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري ،يف مكتبه يف
الريزة ،وفداً من جمل�س العمل اللبناين يف دولة الإمارات العربية املتحدة
برئا�سة املحامي جوزف نهرا ،ومدير عام بنك ال�شارقة  -رئي�س حملة �شفا
لدعم الطبابة الع�سكرية ال�سيد ڤاروج نركيزيان ،حيث ق ّدما له التهاين
بانتخاب العماد �سليمان رئي�ساً للجمهورية اللبنانية ،و�أعربا عن م�ساندتهما
اجلي�ش وتقديرهما لدوره الوطني اجلامع.
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 ...ووفداً من جمعية دعم �أهايل ال�شهداء
ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف مكتبه يف الريزة،
وفداً من جمعية دعم �أهايل �شهداء اجلي�ش اللبناين� ،ض ّم
رئي�سة اجلمعية ال�سيدة مارلني �أبي اللمع ،وال�سيدتني
جميلة اخلطيب ولينا �شاهني.

 ...ووفداً من احتاد
بلديات ق�ضاء زحلة
والبقاع الأو�سط وخماتري

رئي�س بلدية الفرزل ال�سيد ابراهيم
ن�صراهلل ،ونائب رئي�س احتاد بلديات
ال��ب��ق��اع الأو����س���ط ،رئي�س بلدية
املريجات ال�سيد فيليب م�شعالين
وعدد من خماتري املنطقة ،ق ّدموا
له التهاين بانتخاب العماد �سليمان
رئي�ساً للجمهورية م�ؤكدين دعمهم
للم�ؤ�س�سة الع�سكرية.

ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً �ض ّم كالً من:
رئي�س احت��اد بلديات ق�ضاء زحلة

ا�ستقبل اللواء الركن امل�صري ،يف
مكتبه يف الريزة ،وفداً من م�شايخ
وخماتري بلدتي قنيا واملون�سة
ق�ضاء عكار ،ق ّدموا التهنئة بانتخاب
العماد �سليمان رئي�ساً للجمهورية
اللبنانية.

 ...ووفداً من
م�شايخ عكار
وخماتريها

 ...وال�سيد رهيف
كريدي وعائلته
ا�ستقبل قائد اجلي�ش بالنيابة ،يف
مكتبه يف الريزة ،ال�سيد رهيف
كريدي وعائلته ،الذين ق ّدموا له
ال�شكر على تعزيته العائلة.
10
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يف �إجتماع ح�ضره كبار ال�ضباط
قائد اجلي�ش بالنيابة
الوفاق الداخلي يعزز قدرات اجلي�ش

متوز

2
عقد قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي
0
امل�صري �إجتماعاً يف الريزة ،ح�ضره �أركان القيادة
وكبار �ضباطها وقادة الوحدات الكربى ،حيث
0
و�ضعهم ب�صورة امل�ستجدات الراهنة و�أعطاهم التوجيهات الالزمة.
ون ّوه اللواء الركن امل�صري «بت�ضحيات الع�سكريني ووعيهم لدقة املرحلة ،وح�سن �أدائهم على الرغم من
ن�شاطات رئي�س الأركان بالنيابة النق�ص الوا�ضح يف العديد والو�سائل» .ولفت �إىل «�أن الوفاق الداخلي يزيد من قدرة اجلي�ش على تنفيذ
مهامه» ،مذكراً ب�أن «عدم �إ�ستخدام اجلي�ش للمدفع يف النزاع خالل الأحداث الأخرية ،ال يعني �أنه كان على
احلياد ،بل هو واظب على القيام بواجباته ،بحيث مل ي�أل جهداً لو�أد الفتنة املتنقلة ،وحماية �صيغة العي�ش امل�شرتك ،ومنع
تدهور الأمور نحو الأ�سو�أ».
وتطرق اللواء الركن امل�صري �إىل دور الإعالم الإيجابي يف توحيد ال�صفوف وتهدئة النفو�س واحلد من �إحتقان ال�شارع ،ونا�شده
التحلي بامل�س�ؤولية الوطنية والرقابة الذاتية يف هذه املرحلة الدقيقة التي متر بها البالد ،حمذراً من التفريط بالإجنازات
الوطنية التي حققها اجلي�ش بقيادة فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ،الذي متكن بف�ضل حكمته و�إدارته و�صالبة
مواقفه من الإرتقاء باجلي�ش ،وجعله م�ؤ�س�سة وطنية جامعة حتتذى.
و�أ�شار �أي�ضاً �إىل �أهمية عدم التهاون يف تنفيذ التعليمات وال�سماح للم�صطادين يف املاء العكر با�ستغالل تفهم اجلي�ش لدقة
الو�ضع الداخلي و�أخذه على غري حممله ،و�إقدامهم على التمادي يف الإخالل بالأمن مبا يهدد م�صلحة الوطن العليا و�سالمة
املواطنني.
ودعا قائد اجلي�ش بالنيابة الع�سكريني �إىل مزيد من اليقظة واحلذر« ،وال �سيما �أن لبنان ال يزال يف دائرة اال�ستهداف على
الرغم من النجاح الذي حققه اجلي�ش يف مواجهة الإرهاب يف نهر البارد ،م�ؤكداً اجلهوزية الدائمة للدفاع عن الوطن وتنفيذ
القرار  ،1701ومواكبة العهد اجلديد برت�سيخ م�سرية ال�سلم الأهلي».
وختم اللواء الركن امل�صري ،م�شدداً على «مت�سك الع�سكريني بالإن�ضباط واملناقبية الع�سكرية ،وحت�صني امل�ؤ�س�سة ب�إبعادها
عن تداعيات اخلالفات ال�سيا�سية ،وكل ما من �ش�أنه �أن يعيق دورها ال�ضامن لوحدة الوطن و�أمنه و�إ�ستقراره».
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اللواء الركن امل�صري
يف جولة تفقدية
اجلي�ش
لن يتهاون مع
مثريي ال�شغب
ت��ف�� ّق��د ق���ائ���د اجلي�ش
بالنيابة اللواء الركن �شوقي
امل�صري ،بقعة انت�شار لواء
امل�شاة الثالث يف حميط
خميم ع�ين احل��ل��وة ،وزار
م�ست�شفى حمود يف �صيدا
ح��ي��ث اط��م���أن اىل �صحة
�ضابط �أ�صيب خالل مواجهة
مع م�سلحني اعتدوا على
عنا�صر من اجلي�ش .وقد
�أثنى قائد اجلي�ش بالنيابة
ع��ل��ى �أداء الع�سكريني
وجهوزيتهم بعد �أن متكنوا
م���ن �إح����ب����اط حم��اول��ت��ي
اع��ت��داء ع��ل��ى م��راك��زه��م،
الأمر الذي �أدى اىل طم�أنة
املواطنني وتر�سيخ ثقتهم
بامل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
و�أ���ش��ار اىل �أن مثل هذه
الأع��م��ال املخ ّلة بالأمن،
ه��ي ج��زء م��ن املخططات
ً
الإرهابية التي ت�ستهدف الوطن ،والتي جتعلنا �أكرث �إ�صرارا على
الت�صدي لها و�أك�ثر ا�ستعداداً لتقدمي الت�ضحيات حفاظاً على
م�سرية الأمن واال�ستقرار .و�أكد �أن املخيمات الفل�سطينية يف
لبنان لن تكون مالذاً �آمناً للإرهابيني ،الفتاً اىل �أهمية التعاون
مع الأخوة الفل�سطينيني على هذا ال�صعيد ،خ�صو�صاً و�أن �أمن
ال�شعبني اللبناين والفل�سطيني هو م�س�ؤولية اجلميع ،يف ظل
�أجواء التفاهم والوفاق التي تتطور يوماً بعد يوم بني الفرقاء
اللبنانيني مع انطالقة العهد اجلديد.
كما زار اللواء الركن امل�صري قيادة اللواء اللوج�ستي يف

كفر�شيما ،حيث اطلع على �سري العمل ،واجتمع اىل ال�ضباط
والع�سكريني ،و�شرح لهم التدابري الأمنية التي بد�أت وحدات
اجلي�ش باتخاذها يف العا�صمة واملناطق ،بالتعاون مع قوى
الأم��ن الداخلي .م�شدداً على �أن قوى اجلي�ش لن تتهاون يف
التعامل مع مثريي ال�شغب ،و�أن اللجوء اىل القوة هو من
اخليارات الأ�سا�سية يف حدود القوانني والأنظمة املرعية ،وختم
م�ؤكداً �أن االهتمام بالو�ضع الداخلي لن يثني اجلي�ش عن البقاء
عيناً �ساهرة على احلدود اجلنوبية ملواجهة �أي اعتداء �إ�سرائيلي
�أو �أي جتاوز لل�سيادة الوطنية.
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قدا�س يف حري�صا
لراحة �أنف�س
�شهداء البارد

متوز

2
0
0

8

ذكراهم خالدة
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

برعاية قائد اجلي�ش بالنيابة
ال��ل��واء ال��رك��ن �شوقي امل�صري
ممثالً بالعميد الركن بيار حاكمة،
وبدعوة من ذوي �شهداء اجلي�ش
ال��ـ 171و�شهيدي ال�صليب الأحمر
اللبناين الذين �سقطوا يف معركة
خميم نهر البارد ،وملنا�سبة مرور
�سنة على ا�ست�شهادهم �أقيم قدا�س
وجناز لراحة �أنف�سهم يف بازيليك
�سيدة لبنان يف حري�صا ،تر�أ�سه النائب
البطريركي املاروين املطران �سمري
مظلوم ممثالً البطريرك مار ن�صراهلل
بطر�س �صفري وعاونه الأب يونان عبيد
نائب رئي�س اجلماعة الديرية يف مزار
�سيدة لبنان والأب �إيلي ان��دراو���س،
وتو ّلت جوقة امل��زار بقيادة الأ�ستاذ
جوزف مراد خدمة القدا�س ،مّ
ورنت
ال�سيدة لور عب�س الأداء املنفرد ،ونُقل
االحتفال مبا�شرة على �شا�شتي تيلي
لوميار ونور�سات.
ح�ضر القدا�س النائب العميد �شامل
موزايا ممثالً العماد مي�شال عون،
والنائب �أنطوان زهرا ممثالً الدكتور
�سمري جعجع ،والعميد روبري جبور
ممثالً املدير العام لقوى الأمن
الداخلي اللواء �أ�شرف ريفي ،ورئي�س
بلدية جونية جوان حبي�ش ،وح�شد
كبري من �ضباط ورتباء و�أفراد قطع
ووحدات اجلي�ش اىل ذوي ال�شهداء
وجمع غفري من املواطنني.
14
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الرقيم البطريركي:

قيـادة اجليــ�ش:

ال ميوت وطن يفديه �أبنا�ؤه بدمائهم

مع �شهادتهم �سطع فجر احلق
الرقيم البطريركي
بعد الإجنيل املقد�س �ألقى الأب
يونان عبيد الرقيم البطريركي وهنا
ن�صه:
الربكة الر�سولية ت�شمل �أبناءنا
و�إخواننا الأعزاء
قيادة اجلي�ش اللبناين ،وذوي
ال�شهداء املحرتمني
�أردمت �أن ي�صري االحتفال بالذبيحة
االلهية يف ه��ذه الكني�سة املرميية
ويف ظ��ل �سيدة ل��ب��ن��ان ،ا�ستمطاراً
ملراحم اهلل على نفو�س �شهداء اجلي�ش
اللبناين ،من �ضباط ورت��ب��اء وجنود،
الذين �سقطوا يف معارك نهر البارد
من �شمال لبنان ،منذ �سنة .وهذا عمل
يدل على �إميان برحمة اهلل ،وبالت�ضحية
الكبرية التي ق ّدمها من فقدمت ،حر�صاً
منهم على كرامة الوطن ومقوماته .وهذه
�أكرب ت�ضحية ب�إمكان الإن�سان �أن يق ّدمها
لوطنه ،على ما يقول ال�سيد امل�سيح يف
�إجنيله املقد�س« :هل من حب �أعظم من
�أن يبذل الإن�سان نف�سه عن احبائه»؟(يو
.)13/15
ً
و�إن وطنا يفديه أ�ب��ن��ا�ؤه بدمائهم
لهو وطن ال ميوت .و�إ ّنا ن�أمل �أن تكون
ه��ذه الت�ضحية ال��ك�برى التي بذلها
املائة وال�سبعون �شهيداً يف �سبيل
وطنهم �سبيالً ل�ش ّد �أوا�صر الأخوة بني
اللبنانيني ،على اختالف طوائفهم
وانتماءاتهم الدينية والإجتماعية.
ومعلوم �أن �شجرة الوطن ال تنمو
وتب�سق وتب�سط ظلها على ما
حولها �إال �إذا �سقاها �أبناء الوطن
بالنجيع من دمائهم ،وهذا ما فعله
اجلي�ش  -العدد رقم 277
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ال�شهداء الذين نذكرهم اليوم �أمام مذبح الرب� .سليمان ،الذي كان يومذاك قائداً للجي�ش و�سقط
و�إ ّن��ا ن�صلي معكم ليقبل اهلل برحمته الوافرة ال�شهداء على عهده دفاعاً عن الوطن.
ه��ذه ال��ق��راب�ين احل�� ّي��ة ال��ت��ي ق�� ّدم��ه��ا ال�شهداء رحم اهلل ال�شهداء الأبرار وا�سع الرحمة ،و�شملكم
ال�شجعان ،وه��ي �أرواح��ه��م الغالية ،ف��داء عن جميعاً بر�ضاه وبركاته.
وطنهم لبنان .و�إ ّن��ا ن�س�أل اهلل �أن ي�سكب بل�سم
الكردينال ن�صراهلل بطر�س �صفري
تعزيته الإلهية على ما تركه ا�ست�شهادهم يف
بطريرك �أنطاكية
نفو�س ذويهم من جراح بليغة� ،آملني �أن تكون
و�سائر امل�شرق
ت�ضحيتهم الغالية بنفو�سهم ال�سبيل اىل توحيد
القلوب وجمعها حول لبنان وقيمه وتاريخه
وم�ستقبله ،وهو الذي �أراده �آبا�ؤنا و�أجدادنا
واحة حرية وكرامة لهم ولأبنائهم و�أحفادهم
من بعدهم ،ليعي�شوا على �أر�ضه عي�ش
الطم�أنينة والكرامة.
ً
وعلى ه��ذا الأم���ل ،و�إك��رام��ا لذكراهم،
و�إعراباً لكم عن تعازينا احلارة نوفد اليكم
�سيادة �أخينا ونائبنا امل��ط��ران �سمري
مظلوم ال�سامي االحرتام ،لري�أ�س حفلة
ال�صالة لراحة نفو�سهم ،ولينقل اليكم
جميعاً تعازينا القلبية ،وبخا�صة اىل
فخامة رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
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كلمة قيادة اجلي�ش
وبعد االنتهاء من مرا�سم القدا�س اجلنائزي
�ألقى العميد الركن بيار حاكمة كلمة قائد اجلي�ش
بالنيابة ،ق��ال« :بقلب واح��د يخفق باملحبة
والإميان ويفي�ض مب�شاعر وطنية جيا�شة ،تتخطى
�أي انتماء فئوي �أو مناطقي �أتيتم اليوم من كل
�أرجاء الوطن لل�صالة على �أرواح �شهدائنا الأبرار
الذين �سقطوا يف �أحداث نهر البارد ،فتكت�سب

املنا�سبة �سمو املعاين بح�ضوركم ،وبتعانق
قد�سية ه��ذا امل��ك��ان املعلق ب�ين البحر
وال�سماء ،ال�شاهد على تاريخ وط��ن وح�ضارة
�شعب ،مع قد�سية ال�شهادة التي ا�ستحقها رجالنا
الأبطال ،بعد �أن ّ
�سطروا بدمائهم ال�سخية �أروع

ن�شيد
�أوالد
ال�شهداء

نحن ،نحن �أوالد ال�شهداء
نحن �أبناء البطولة
نحن �ضمانة للوحدة
�ضمانة وحدة لبنان

�أنت َ
رويت �أر�ضنا
�أنت َ
رفعت ع ّزنا
حي �أنت يف قلبنا
ّ
تن�س وطني يا �أبي
ال َ

تبك �أب��داً يا
تبك �أب��داً يا يا �أب��ي ...يا �أب��ي ...ال ِ
يا �أب��ي ...يا �أب��ي ...ال ِ
�أبي
�أبي
ً
ن�س�أل حينا دموعنا
نحن ال نبكي يا �أبي
َ
مل ا�ست�شهدت يا �أبي
دموعنا ال تنهمر
ليحيا لبنان جتيبنا
و�إن ال بد من بكاء
فنحن نبكي مع الوطن
فافرح فافرح يا ولدي
ً
تبك �أب��دا يا يا �أب��ي ...يا �أب��ي ...إ�ف��رح إ�ف��رح يا
يا �أب��ي ...يا �أب��ي ...ال ِ
�أبي
�أبي
ن�صار
كلمات و�أحلان� :أنطوان ّ
ن�صار
توزيع� :أنطوان ّ
طوين ديب
�سيتو بغدا�ساريان
�إعداد املو�سيقى� :سيتو بغدا�ساريان
الكور�س� :سيدة لورد  -غدير
ت�سجيل� :ستديو جامعة �سيدة اللويزة  -ذوق م�صبح
هند�سة ال�صوت :ماريو ناكوزي
ن�صار
�إدارة و�إ�شراف فني :نادين ّ
مالحم البطولة ،ذوداً عن �سالمة الكيان
وانت�صاراً لكرامة اجلي�ش دفاعاً عن القيم
الوطنية واالن�سانية».
بعد م��رور نحو ع��ام على معركة نهر
البارد التي خا�ضها اجلي�ش يف مواجهة
االرهاب ن�ستذكر بكل فخر واعتزاز نخبة
من الرجال ال��رج��ال ،هالهم �أن ترتفع
ف��وق �أر����ض �أج��داده��م و�آب��ائ��ه��م راي��ة
احلقد الأ���س��ود ،و�أن تتمادى العقول
املظلمة والأي��ادي املجرمة يف النيل
من ا�ستقرار الوطن والعبث بتاريخه
وهويته وم�صريه ،فم�ضوا اىل �ساحة
ال�شرف والواجب ،يواجهون كيد الأعداء
ب َق�سـَم �أكبـر من احلياة ،و�إرادة ال تهون
وال تهان ،وح�ين �ضاق بهم ميدان
الت�ضحية والعطاء ،ارتفعوا �شهداء
اجلي�ش  -العدد رقم 277
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أ�ع��زاء كرماء ومع �شهادتهم �سطع
فجر احل��ق نا�ضحاً ب�أريج ال�سيادة
واحل��ري��ة ،وع�لا جبني الوطن مزهواً
ب�أكاليل الغار والعنفوان.
ويف ح�ضرة ال�شهادة وال�شهداء
نتطلع بعيون مل�ؤها الكرب والتقدير
جت���اه م��ن ك���ان ي��ق��ف خ��ل��ف ه����ؤالء
الكبار ،مي ّدهم بالقوة ،ي�شد �أزرهم
يف �أوق���ات ال�صعاب ،يحيط �أيامهم
ب�أجواء الطم�أنينة والراحة ،ويبث يف
نفو�سهم روح االنتماء الوطني اخلال�ص،
�أعني �أنتم �أيها الأهل� ،أهل ال�شهداء يا
من ق ّدمتم فلذات �أكبادكم فداء للبنان
را�ضني قانعني ،وح ّولتم ب�إميانكم الرا�سخ
�صربكم على الآالم واجل����روح �أع��را���س
ال�شهادة اىل �أعرا�س وفاء وانت�صار ،فكنتم
بحق الوجه الآخر لل�شهداء والذي ن�ستقي
منه معاين النبل والت�ضحية واالخال�ص،
جم�سدين بكل ما للكلمة من معنى،
ّ
�شجرة الوطن الدائمة الإخ�ضرار بجذورها
ال�ضاربة يف الأعماق و�أغ�صانها ال�شاخمة
نحو ال�سماء.
�إن �شهداءنا املئة والواحد وال�سبعني
الذين نحتفي بذكراهم اليوم قد ر�سموا
لنا بت�ضحياتهم اجل�����س��ام وم�آثرهم
امل�شرقة الطريق نحو اخلال�ص املن�شود،
وق ّدموا بدمائهم الزكية التي امتزجت
معاً يف �ساحة القتال� ،شهادة حياة
للجي�ش الذي بات �أكرث قوة ومناعة
يف م��واج��ه��ة الأخ���ط���ار والتحديات
تر�سخت
ومنارة هدي لل�شعب الذي ّ
وح���دة �أب��ن��ائ��ه وحت���ّ��ص��ن��ت �إرادت����ه
الوطنية اجلامعة ،وت��ع�� ّززت ثقته
مب�ستقبل الوطن ور�سالته التاريخية
التي جعلت منه قبلة �شعوب العامل
قاطبة.
ب�إ�سم قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي
امل�صري� ،أحيي عائالت ال�شهداء فرداً فرداً و�أتوجه
بتحية �شكر وتقدير اىل ال�سادة املطارنة والأباء
الأجالء على رعايتهم الطيبة لهذا القدا�س كما
�أ�شكر كل من �أ�سهم يف ا�إقامته و���ش��ارك يف
ح�ضوره� .ألف حتية �إكبار و�إجالل اىل �أروح �شهدائنا
18
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الأبرار يف عليائها وعهدنا لهم الوفاء لدمائهم
ومبادئهم وقيمهم ،و�إكمال م�سرية ت�ضحياتهم
للو�صول ب�سفينة ال��وط��ن اىل �شاطىء الأم��ن
واال�ستقرار وال�سالم .ل�شهدائنا املجد واخللود،
ولذويهم و�أحبائهم طول البقاء ،وجميل ال�صرب
وال�سلوان .ويف اخلتام ،ا�ستمع احلا�ضرون اىل
ن�شيدين خا�صني باملنا�سبة الأول بعنوان «�أوالد

ال�شهداء» ،وهو مببادرة من «جمعية فرح العطاء»
والثاين بعنوان «الإميان والرجاء واملحبة» ،وهو
خا�ص بالرائد املغوار ال�شهيد مي�شال مفلح كانت
قد �أع ّدته عائلته.
الزينة ...وك�أنها يوم عر�سهم
اىل ال��ت��ح�����ض�يرات ال��ل��وج�����س��ت��ي��ة والأم��ن��ي��ة

والربوتوكولية ،كان الفتاً الزينة التي ازدانت
بها الطرقات امل�ؤدية اىل بازيليك �سيدة لبنان
 حري�صا بدءاً من جم ّمع ف�ؤاد �شهاب الريا�ضييف جونيه.
ً
ً
�أم��ا داخ��ل البازيليك فكان اجلو م�ؤثرا ج��دا �إذ
ارت��ف��ع��ت ف��وق امل��ذب��ح ل��وح��ة عمالقة جمعت
ال�شهـداء ال�ضباط والرتبـاء والأفـراد الـ ،171حملت
�شعـار «فـجر ال�شهادة ال يغيـب» و�أ�شـرفت
على متثال ال�سيدة ال��ع��ذراء ترمقهم
بحنانها وعطفها .وقد انت�صبت �صورهم
ال�شخ�صية ع��ل��ى ج��ان��ب��ي املمر
الرئي�س للبازيليك باقات ورد
يف يوم عر�س ال�شهادة.
واحتلت �سلة ورد بي�ضاء تت�ض ّوع
ع��ط��ر حم��ب��ة وت��ق��دي��ر واح�ت�رام
لت�ضحيات �شهداء نهر البارد
م��ن فخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان الذي غاب
و�إمنا باجل�سد عن املنا�سبة ،فه�ؤالء
عزيزون على قلبه وهو خ ُري َمن قاد
امل�ؤ�س�سة الع�سكرية.
ت�صوير :نايف دروي�ش
الرقيب بالل �صالح
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�أجاب« :الكل عند اهلل مت�ساوون ولكن عزاءنا هو �أن
والدي كان م�صدر فخر للم�ؤ�س�سة الع�سكرية وكان
ق��دوة ومثاالً �صاحلاً للجي�ش والعائلة و�سيبقى
كذلك .هو ر�سم هذا الطريق ونحن �سوف نكمله
لنحقق كل ما تاق اليه قبل ا�ست�شهاده».

متوز

2
0
0

8

ذكراهم خالدة
�إعداد:
ندين البلعة

وجوه مليئة باحلزن والأ�سى تدخل الكني�سة.
دموع �صامتة حت�ضن ال�صور� ،صورة � ٍإبن �أو � ٍأخ
زوج؛ �أحباء ا�ست�شهدوا وبقيت ذكراهم.
�أو ٍ
جملة «اجلي�ش» التقت بع�ض �أهايل ال�شهداء،
عما يخاجلهم من حزن عميق
فتكلموا وعبرّ وا ّ
و�أمل الفراق.

الرجل طفل يبكي
�أم��ام فاجعة الإ�ست�شهاد وعظمته يف الوقت
عينه ،ت�سقط كل املعايري فيعود الرجل طفالً
يبكي على �أخيه ،يفتقده يف كل دقيقة ويف كل
عمل ومكان.
هذا هو حال لبيب �شقيق الرائد املغوار ال�شهيد
مي�شال مفلح ال��ذي «ك��ان بطالً وق��دوة للرجال.
ا�ست�شهد من �أجل الوطن وهذا فخر لعائلته و�أوالده
وزوجته».
وعلى الرغم من غياب مي�شال عن املنزل ،مل
يتوا َن �أ�صدقا�ؤه ورف��اق ال�سالح يوماً عن الرتدد
يف زي��ارة عائلته وم�ساندتها« :لقد خ�سرنا �أخاً
ولكن ربحنا باملقابل مئة �أخ .نطلب
م��ن اهلل �أن يحميهم
ليحا فظو ا

د
م
ـ
و
ع
و
�
ص
ـ
و
ر
و
ك
ل
مــا
عميد ال�شهداء
���ص��ادف ي��وم تنظيم هذا
القدا�س ،2008/6/8 ،ذكرى مرور �ستة �أ�شهر
على ا�ست�شهاد اللواء الركن فرن�سوا احلاج .ويف
حني كانت العائلة تقيم قدا�ساً بهذه الذكرى
يف رمي�ش بلدة اللواء ال�شهيد� ،شارك �إبنه �إيلي
احلاج ،عائالت ال�شهداء ال�صالة يف حري�صا.
«�أردت �أن �أ�شارك �إخوتي يف ال�صالة لراحة �أنف�س
�شهدائنا .وللمنا�سبة �أتو ّجه لكل عائالت ال�شهداء
و�أقول لهم� ،شهدا�ؤنا مالئكة ويجب �أن ن�صلي لهم.
ف�صالتنا بد�أت تتحقق وت�ؤتي ثمارها بعد اتفاق
الدوحة ،بو�صول قائد اجلي�ش اىل �سدة رئا�سة
اجلمهورية .فلطاملا طمحنا اىل هذا الهدف وهذا
ما كان ال�شهداء ووالدي حتديداً يطمحون اليه...
والآن حتقق حلمهم».
ً
ً
ً
ا�ست�شهاد وال��ده كان قا�سيا جدا و�صعبا ،ولكن
«�أجمل ما يف هذه التجربة ،الإميان الذي يق ّربنا
من الرب ،رجا�ؤنا الوحيد ،يف حلظات ال�ضعف».
ورداً على �س�ؤال عن كون والده عميد ال�شهداء،
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مبعث فخر واعتزاز ،لأن��ه �ص ّمام الأم��ان للعبور
بالوطن اىل مرحلة الإ�ستقرار وه��ذا ال يتم �إال
بالإرادة ال�سيا�سية اجلامعة».
ولفت ختاماً اىل �أن �أهايل ال�شهداء هم �أول من
يقف اىل جانب العماد �سليمان وخلفه دائماً يف
م�سرية الإن��ق��اذ« ...وه��م اي�ضاً ي��ودون �أن يبقوا
حا�ضرين يف قلب فخامة الرئي�س كما كانوا يف
قلب ح�ضرة العماد القائد».
عط�شان لولدي...
ال�سيد خليل �سمعان والد الرائد ال�شهيد طوين
�سمعان ،وب�صوته املخنوق اخل��اف��ت ،ع�ّبررّ عن
ا�شتياقه لغياب اب��ن��ه« :كما ي�شتاق الإن�سان
العط�شان للماء ،هكذا نحن ن�شتاق لطوين .لقد
كان ر�أ�س بيتي وقلبي ...و�أملي على غيابه يزيد
يومياً .ولكن العزاء الوحيد الذي اكت�سبناه من هذا
اجلحيم الذي جرى يف نهر البارد هو تب ّني رئي�س
اجلمهورية م�س�ألة حتقيق العدالة له�ؤالء ال�شهداء
القدي�سني».
يهد�أ قليالً ،وينظر اىل حفيده بعينني دامعتني،
يحمله بني يديه ويتابع« :اليوم حفيدي عمره
�سنتان و�أرب��ع��ة
�أ����ش���ه���ر،

ت
.
.
.
و
ا
ل
أ
ح
ــ
ب
ــ
ا
ء
ال
ي
ــــ

على ذكرى دماء ال�شهداء كي ال يذهب
و�����س����وف
دمهم هدراً ،هم الذين لوالهم ملا اجتمعنا اليوم
يف حري�صا  -املكان الأحب على قلب مي�شال  -نربيه ب�إذن اهلل ،على خطى والده،
ن�صلي على رج��اء القيامة مع امل�سيح ونقوى نعلمه �أنه لوال دماء والده ملا بقي لبنان .ن�شرح
له �أن ال�شهادة مباركة من ربنا .في�سوع امل�سيح
بالت�سامح».
ً
ا�ست�شهد والأنبياء اي�ضا ا�ست�شهدوا».
ودعا كل �آباء ال�شهداء �أن يفخروا ب�أوالدهم الذين
رئي�سنا عزا�ؤنا
ً
ال�سيد كامل ال�شعار ع ّم الرائد ال�شهيد وليد ق ّدموا قربانا على مذبح الرب وفدا ًء للوطن.
يا�سني ال�شعار ،ع�ّب رّ عن فخر عائالت ال�شهداء
من �أجل وطن
ب�أبنائها ال�شهداء فدا ًء للوطن وامل�ؤ�س�سة الع�سكرية
ون�س�أل ال�سيدة حنان الليطاين وال��دة النقيب
يف مواجهة التطرف والإرهاب.
وقد دعا اىل الإتعاظ والتطلع من خالل املا�ضي املغوار ال�شهيد م��ارون الليطاين ،ع ّما �إذا خفّ
واحلا�ضر اىل امل�ستقبل ،لتجنيب بلدنا ال�شر .و�أكد �أملها على غياب ابنها بعد مرور �سنة فتقول:
�أن «الإجماع حول العماد القائد فخامة الرئي�س «كل يوم مي ّر يزيد الأمل يف قلبي ولن يفارقني
العماد مي�شال �سليمان فيه بالن�سبة الينا نحن �أبداً .فال �شيء يع ّزي �أماً فقدت فلذة كبدها» .وعن
عائالت و�أهايل ال�شهداء الع�سكريني تعوي�ض وهو مارون ال�شهيد الذي �سقط فدا ًء للوطن قالت�« :إن

ايلي احلاج

ابني ا�ست�شهد ت�شبهاً بال�سيد امل�سيح ال�شهيد
الأول يف الكني�سة .ا�ست�شهد من �أجل وطن كنا
�سنخ�سره على يد الإرهابيني� .أطلب من العذراء
مرمي �أن تعطيني نعمة ال�صرب على فقدانه كما
هي حت ّملت �آالم ابنها وموته».
ومت�� ّن��ت ال�سيدة حنان ال�صرب لأه���ايل جميع
ال�شهداء .ودع��ت لل�صالة على ن ّية الع�سكريني
الذين ما زالوا يواجهون املخاطر كل يوم ليدافعوا
عن الوطن و�شعبه.
�شمعة البيت
ُتظهر ال�سيدة ن�سيبة �أبو عرم وال��دة النقيب
ال�شهيد ح�سام �أب��و ع��رم ،ع��زم��اً على متابعة
احلياة للمحافظة على ذكرى جميلة

ــــ
غ
ـ
ي
ب
ـون

«كان
الب��ن��ه��ا البطل.
ح�سام �شمعة البيت ،فاهلل �سبحانه وتعاىل جمع
كل ال�صفات احل�سنة فيه .عند ا�ست�شهاده �شعرت
�أنني خ�سرت حياتي ،فما الفائدة منها بعد غيابك
يا بني .ولكنني هد�أت بعدها و�أدركت �أن الوطن
ال يدوم وال يحيا �إال بال�شهادة ،وح�سام ا�ست�شهد
ليبقى الوطن ،ليعي�ش لبنان �صامداً يف وجه كل
امل�صاعب التي تدهمه.
لقد �ض ّحى �إب��ن��ي كما ك��ل رف��اق��ه ال�شهداء،
ب�شبابهم وحياتهم و�أحالمهم وتعبهم ...ولكن
كل ذلك يرخ�ص من �أجل لبنان .وهذا ما يع ّزينا،
فاجلي�ش انت�صر على الإرهاب ،وقائد هذا اجلي�ش

«�أ�صلي ل��ه���ؤالء املجرمني
لكي ي��درك��وا م��اذا فعلوا».
وتتو ّجه ختاماً اىل زوجها
بغ�صة وتقول له «ا�شتقتلك
كتري ،د ّمك كتري غايل!!».
�أ ّم��ا ال�سيد جوزف �شقيق
ال��رق��ي��ب امل��غ��وار ال�شهيد
اليا�س ع���ازار في�شري اىل
�أن �أخ���اه ك��ان يقول دائماً
«ال�����ش��ه��ي��د ي��ف��ت��دي بدمه
امال عبد ال�ساتر
كامل ال�شعار
الوطن كي ال نخ�سره على
�أيدي الإرهابيني .و�أنا ُولدتُ لأكون �شهيداً!».
أبي و�صل اىل �سدة الرئا�سة».
ال ّ
وو ّج��ه��ت ال�سيدة ن�سيبة ر�سالة اىل عائالت هكذا تبقى ذك��رى اليا�س مع �شقيقه يخنقه
ال�شهداء طلبت فيها �أن ُيحكى عن ه�ؤالء الأبطال الإ�شتيـاق فيـ�ؤكد�« :أخي مل ميت ،فكلما ر�أيت
لكل الأج��ي��ال القادمة فتبقى ذك��راه��م خالدة .جمموعة من الع�سكريني �أتخ ّيله بينهم يرتدي
و���ش�� ّددت على �ضرورة دع��م الع�سكريني الذين الب ّزة ويدافـع عن لبنـان .ا�شتـقت اليه كثرياً،
وعلى الرغم من غيابه باجل�سد �أ�شعر به دائماً
يحمون الوطن يف ظل الظروف ال�صعبة.
معي».
والتعزية الوحيدة لعائلة اليا�س عازار هو �أنهم
«اهلل بي�صبرّ »...
يرى والد امل�لازم الأول املغوار ال�شهيد جورج لي�سوا وحدهم يف حمل هذا ال�صليب بل معهم
فهد �أن الوطن ي�ستحق �أن يق ّدم من �أجله الغايل مئات العائالت التي خ�سرت خرية ال�شباب و�صرخ
والنفي�س .ولكن يتمنى يف املقابل �أال تذهب «كفى! كفانا خ�سارة لل�شباب ،حرام!».
دم��اء ال�شهداء ه��دراً ،ومتنى �أن ي�سود الوفاق وع��ل��ى هام�ش الأج����واء احل��زي��ن��ة يف الذكرى
ال�سنوية الأوىل ل�شهداء معركة نهر البارد� ،أرادت
ويتو ّحد اللبنانيون حول جي�شهم.
وكرب عائلة ،و�سند لهذه العائلة يقول «�أحاول ،ال�سيدة �أمال عبد ال�ساتر رئي�سة «حركة الأم» �أن
ّ
ً
على الرغم من الأمل الذي يخاجلني دائما على تعيد ت�أكيد دعم احلركة لكل عائالت ال�شهداء .ففي
غياب �إبني� ،أن �أك��ون الدعم املعنوي لعائلتي� 21 .آذار ،يوم عيد الأم ،كان لها ن�شاط كبري لأمهات
وه��ذه املهمة �صعبة ج��داً خ�صو�صاً و�أن كل يوم وزوجات ال�شهداء:
بعد ا�ست�شهاده تزيد الدموع واحلرقة .ولكن اهلل «�إن الأهم بالن�سبة الينا هو كرامة الإن�سان التي ال
هو الذي يعطيني ويعطي كل الآباء ال�صرب على تبقى �إال بكرامة الوطن املتعلقة باجلي�ش العظيم
الذي يحميه بدماء جنوده .و�أتو ّجه يف هذا الإطار
فقداننا �أغلى �أبنائنا».
اىل ال�شعب اللبناين لألفت اىل �أننا مدينون
لهذه امل�ؤ�س�سة ال�شريفة .من هنا �أخذنا عهداً على
«ا�شتقت ّلك»!
ال�سيدة جو�سلني ح��داد ع���ازار ،زوج��ة الرقيب �أنف�سنا �أن نحيي ذكرى ال�شهداء يف كل منا�سبة
املغوار ال�شهيد اليا�س ع��ازار ،تغرورق عيناها �سنوية من خالل دعمنا لعائالتهم».
بالدموع .ومب��ج�� ّرد النظر اليها ميكن ال�شعور وك��� ٍأم ،تقـ ّدر ال�سيدة �أم��ال عبد ال�ساتر «روح
بالغ�ضب ال��ذي مي أ�ل�ه��ا« .ع ّلمتني احلياة بعد ال�صـرب والإق��ـ��دام لدى وال��دات ال�شهداء ،والقرار
أنهن �سريب َ
ا�ست�شهاد زوجي �أن �أكون �أقوى .رحيله عني َف َط َر ب� َّ
ني الأج��ي��ال القادمة على خطى
قلبي ولكنني تق ّويت �أكرث ،ولن �أ�سكت �أبداً عن الأبطال».
�إحقاق احلق و�س�أ�ساهم يف كل حركة تهدف اىل وختاماً قالت�« :سنبقى قربكم لتخطي هذه
املرحلة ال�صعبة و�سنبقى نعمل للمحافظة على
تخليد ذكرى �شهدائنا الأبرار».
أبي».
تتنف�س ال�صعداء ،تتن ّهد وتطلب من اهلل :التفاف ال�شعب حول جي�شنا ال ّ
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ارتدت �ساحة ال�شهداء يف و�سط بريوت يوم 22
حزيران ح ّلة فاتيكانية كاملة مع االحتفال ال�ضخم
الذي �أقيم يف منا�سبة �إعالن طوباوية الأب يعقوب
احلداد الكبو�شي .واكت�سب احلدث ُبعداً فريداً
لكونها املرة الأوىل التي ُيعلن فيها طوباوي خارج
الفاتيكان ،ويف وطنه،

متوز
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0

8

يعقوب الكبو�شي
�أول طوباوي
يعلن من خارج
حا�ضرة الفاتيكان

وطن القدا�سة
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

البطريرك �صفري:
ن�س�أل اهلل �أن
يوثق بني
اللبنانني روابط
الإخاء واملحبة
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ح�ضور حا�شد
و���س��ط ح�ضور حا�شد مل��ئ��ات الآالف من
اللبنانيني الذين �أتوا من كل حدب و�صوب،
�أجريت مرا�سم التطويب يف ح�ضور ر�سمي
و�سيا�سي وديني كثيف ملختلف الطوائف
والقوى تقدمه رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال
�سليمان وعقيلته ،ورئ��ي�����س جمل�س النواب
نبيه بري ورئي�س جمل�س ال��وزراء املكلف ف�ؤاد
ال�سنيورة وعقيلته ،فيما تقدم امل�شاركني يف
االحتفال الديني رئي�س جممع دعاوى القدي�سني
الكاردينال خو�سيه �ساراييفا مارتينيز ممثالً
احل�بر الأع��ظ��م وال��ذي �أعلن التطويب ،ورئي�س
جمل�س البطاركة الكاثوليك البطريرك املاروين
الكاردينال مار ن�صراهلل بطر�س �صفري.
رفع ي�سوع امللك يف �صدر خيمة املذبح يف
�ساحة ال�شهداء ،وعند �أقدامه �صورة الأب يعقوب
احلداد الكبو�شي حامالً م�سبحته و�صليبه «املربي»
من كرثة ال�صالة� .أ ّم��ا عند امل�سرح ف�صورة من
احتفل ب�إعالنه طوباوياً من وطنه للمرة الأوىل
يف تاريخ لبنان ،ومن طوبه امل�ساكني واملعذبون
بل�سماً جلراحهم.
متثال ال�شهداء ومن ال�شعلة يف قب�ضة �شهدائه
بدا وك�أنه يحيي �شهيد القدا�سة الوافد من عامل
املحبة مبعناها املجرد.
وعلى وقع �أجرا�س الكنائ�س وترنيمة «لبنان
لبنان� ،إلب�س ث��وب الأف���راح ،لبنان لبنان يوم
التطويب الح» ،بد�أت الذبيحة الإلهية من على
املذبح ال��ذي احتفل عليه البابا يوحنا بول�س
الثاين بالقدا�س يوم زار لبنان ،وقد ازدان بلوين
26
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مننح �أن يدعى طوباوياً من الآن و�صاعداً خادم
اهلل يعقوب الغزيري ،كاهن ناذر يف رهبنة الأخوة
الأ�صاغر الكبو�شيني م�ؤ�س�س «جمعية راهبات
ال�صليب» الذي ق�ضى حياته كال�سامري ال�صالح
يف م�ساعدة الب�ؤ�ساء واملر�ضى.
يعمل بذلك يف االماكن ووف��ق تدابري احلق
القانوين ،ويحتفل بعيده كل �سنة يف  26حزيران
يوم والدته يف ال�سماء ،با�سم الآب والأبن والروح
القد�س �آمني».
بعد ذلك �أزيحت ال�ستارة عن �صورة الطوباوي
اجل��دي��دة التي ر�سمتها الفنانة الرو�سية
ناتاليا ت�ساركوفا ،املعروفة بلقب «ر�سامة
البابوات الر�سمية» ،والتي ق ّدمت ال�صورة

العلم البابوي الأ�صفر والأبي�ض ،وبالورود التي
�صنعتها راهبات ال�صليب من الرب�شان ،وو�ضعت للبابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر يف الفاتيكان
على ي�سار املذبح �أيقونة للعذراء مرمي وعلى ليباركها لهذه املنا�سبة بح�ضور الرئي�سة العامة
ميينه ال�صليب ال��ذي طاملا �أحبه الأب يعقوب جلمعية راهبات ال�صليب الأخت ماري خملوف.
وك ّرمه.
عظة البطريرك �صفري
بعد الإجنيل املقد�س �ألقى البطريرك �صفري
الر�سالة البابوية
«حينئذ ي�سطع الأبرار كال�شم�س يف
يف بداية االحتفال� ،ألقى الأب الكبو�شي �سليم عظة بعنوان
ٍ
رزق اهلل ملخ�صاً عن حياة الأب يعقوب الكبو�شي ،ملكوت اهلل» قال فيها:
بعد ذلك ،تال الكاردينال مارتينيز الر�سالة البابوية «نحمد اهلل على �أنه حقق الأمنية التي طاملا
لإعالن الأب يعقوب طوباوياً والتي جاء فيها« :نحن �ص ّلت م��ن �أجلها «جمعية راه��ب��ات ال�صليب
نزوالً عند رغبة �أخينا بول�س دحدح رئي�س �أ�ساقفة اللبنانيات» ،وكثري من امل�ؤمنني وامل�ؤمنات يف
�أري��ه يف نوميديا �شرفا والنائب الر�سويل يف لبنان و�سواه من البلدان .وهذه الأمنية هي ر�ؤية
بريوت لالتني ،وعند رغبة كثريين من اخوتنا يف �صورة الأب يعقوب الكبو�شي ترتفع على مذابح
الأ�سقفية وعدة م�ؤمنني ،بعد �أن اطلعنا على ر�أي الكني�سة الكاثوليكية ،بعد �أن �أعلنته الكني�سة
جممع دعاوى القدي�سني ،وب�سلطتنا الر�سولية ،املقد�سة طوباوياً» .وقد جاء يف هذا اليوم �صاحب

طرحه عليه �أح��د ال�صحافيني،
قال�« :إن كل ما يعطيناه اهلل
هو هلل ولفقراء لبنان ،وهو
لي�س يل ،وال لأهلي الذين
ي��ه��ت��م ب��ه��م اهلل» .وق��ال
لراهباته�« :إن الفقراء هم �شكات ب�أيدينا لأمر
العناية الإلهية� .إذا فهمنت جيداً ذلك الذي ميثله
الفقراء على الأر���ض ،تخدمنهم و�أن�تن راكعات.
ثقوا �أن م�صرف العناية ع�صي على الإفال�س» .كم
كان اتكاله على العناية الإلهية كبرياً!!

النيافة الكردينال خو�سيه �سارايفا مارتينيز ،امل�سيحية ،وعمل الرحمة.
رئي�س جممع دعاوى القدي�سني ال�سامي االحرتام،
ليحتفل بالذبيحة الإلهية �شكراً هلل على هذه • اال�ست�سالم لالرادة االلهية:
النعمة ،ويعلن ر�سمياً با�سم �صاحب القدا�سة البابا كان الطوباوي الأب يعقوب احلداد �شديد الإميان
بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر ،هذا احلدث التقوي بالعناية الإلهية .لقد قام ب�أعمال باهرة يقت�ضي
التاريخي الكبري .وبعد �أن كان مثل هذا االعالن لها مبالغ طائلة .وت�ساءل النا�س :كيف لهذا
يجري يف روم��ا ،عا�صمة الكثلكة� ،أم��ر �صاحب الراهب الفقري �أن يجد هذه املبالغ الوافرة من
القدا�سة �أن يجري التطويب يف بلد الطوباوي ،حثاً املال ليقوم مبا قام به من �أعمال باهرة .فبنى
للم�ؤمنني على االقتداء بف�ضائله ،ودفعاً لهم على امل�ست�شفيات ،واملدار�س ،ودور العجزة ،وا�ستقبل
ال�سري يف طريق القدا�سة .وقد قال �أحد املفكرين من مر�ضى اجل�س�سد والعقل من ترف�ضهم �سائر
امل�ؤمنني الكبار« :هناك �أ�سف واحد وهو �أال نكون امل�ست�شفيات العادية .وغالباً ما كان يردد« :ان
العناية الإلهية ت�ساعدين .ان اتكايل على اهلل» • الب�ساطة امل�سيحية:
قدي�سني».
وقد �أراد �أركان الدولة اللبنانية ،وعلى ر�أ�سهم وعندما �س�أله �أحدهم« :كيف حما�سبتك� .أجاب :ال ع��ا���ش عي�ش ال��ف��ق��ر والتق�شف والب�ساطة
فخامة الرئي�س العماد مي�شال �سليمان �أن يح�ضروا حتدثني عن حما�سبتي .هذا �أمر �أجهله .حما�سبي امل�سيحية ،اقتداء بالقدي�س فرن�سي�س الأ�سيزي.
هذا االحتفال تقديراً منهم لف�ضائل الطوباوي الأب هو اهلل .وال �أحتفظ ب�شيء ،و�إن ما ي�صل اىل يدي وعمالً بقول ال�سيد امل�سيح الذي قال« :للثعالب
يعقوب الكبو�شي ،وا�ستمطاراً ،ب�شفاعته ،لنعمة �أنفقه فوراً يف �سبيل الفقراء» .ورداً على �س�ؤال �أوجار ،ولطيور ال�سماء �أوكار� ،أما ابن االن�سان فلي�س
له مو�ضع ُي�سند اليه ر�أ�سه .والطوباوي قال:
«ت�أمل فقر ي�سوع من املغارة اىل اللحد (مولده -
هربه اىل م�صر � -شغله يف النا�صرة ليدفع اجلزية
 اجللجلة) .ان فقر ابن اهلل يظهر بكل فظاظتهعلى ال�صليب حيث ال حمل ل ُي�سند اليه ر�أ�سه،
وال نقطة ماء ل�ُي�رُ وي عط�شه ،وال قطعة قما�ش
ليغطي ج�سده� ،شرابه اخل��ل ،املمزوج مبرارة
وبالقرب منه جالدون يلقون القرعة ليتقا�سموا
ثيابه ،يف املغارة وجدت �أمه �أقمطة لتقي ج�سد
الطفل من الربد� ،أما على ال�صليب ،فالفقر
املدقع ،ابنها عريان».
ويف وعظه تعمد ال�سهولة ،وهل �أ�سهل
من التعبري عن هذه الن�صيحة التي �أعطى
ال�سالم الذي يتوق اليه لبنان منذ �سنوات.
طريق القدا�سة لي�ست طريقاً �سهلة .وهذا
ما �أ�شار اليه ال�سيد امل�سيح بقوله« :ادخلوا
من الباب ال�ضيق :لأنه وا�سع الباب ،ورحب
الطريق الذي ي�ؤدي اىل الهالك ،وكثريون هم
الذين يدخلون فيه وقد اختار الأب يعقوب هذا
الطريق ال�ضيق منذ �صباه .فمار�س الف�ضائل
امل�سيحية ال��ت��ي ر�أى �أب��وي��ه ميار�سانها ،يف
بلدتهما غزير .وهذا ما دفعه اىل دخول الرهبانية
الكبو�شية يف مار �أنطونيو�س خا�شبو يف بلدته،
وكان ابن ثماين ع�شرة �سنة .وعا�ش م�آ�سي احلرب
الكونية الأوىل .وقد امتاز مبمار�سته من الف�ضائل
ث�لاث��اً» .اال�ست�سالم ل�ل�ارادة االلهية والب�ساطة
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قدا�سته ليبقى لبنان وطن ال�سالم
�أب��ل��غ رئي�س اجلمهورية العماد
اللبنانيني
امتنان
مارتينيز
يبلغ
سليمان
�
واال�ستقرار والوحدة ،البعد النموذج
مي�شال �سليمان ،رئي�س جممع
التطويب
لقرار
والدور والر�سالة كما �أراده �سلفه البابا
دع����اوى القدي�سني يف الكر�سي
لبنان
ليبقى
البابا
يعمل
أن
�
نتمنى
الراحل يوحنا بول�س الثاين ،الذي وقع
الر�سويل الكاردينال خو�سيه �ساراييفا
يف العام  1997االر���ش��اد الر�سويل
مارتينيز ،خالل �إ�ستقباله يف ق�صر
وطن ال�سالم
ً
ً
الذي �شاءه رجاء جديدا للبنان».
بعبدا� ،إمتنان لبنان رئي�ساً و�شعبا
و�شدد على «ال��دور الذي ي�ضطلع
للقرار الذي �إتخذه البابا بنيديكتو�س
ً
ً
ً
ال�ساد�س ع�شر ب�إعالن الأب يعقوب الكبو�شي طوباويا ،وب�إقامة �إحتفال التطويب به اللبنانيون عموما وامل�سيحيون خ�صو�صا يف تعزيز روح امل�صاحلة والت�سامح
وال�صداقة بني �شعوب العامل» ،معترباً «�أن �إيجاد حل عادل و�شامل لأزمة ال�شرق
للمرة الأوىل يف لبنان.
ً
ً
ّ
وعب عن «تقدير اللبنانيني ملواقف الأب الأقد�س» ،متمنيا «�أن يعمل الأو�سط ي�ضمن حق عودة الفل�سطينيني �إىل �أر�ضهم ،ي�شكل معربا مهما
رّ
�إنا ،وقد �أ�سبغ اهلل علينا جميعاً هذه النعمة ،القدي�سني».
مبوجبها �أربع قواعد للتوا�ضع فقال:
ً
 القاعدة الأوىل :ال تن�سب لذاتك �شيئا �أو �صفة ف�أقام من بيننا طوباويا ،كان يعي�ش مثلنا علىلي�ست فيك.
 القاعدة الثانية� :أن نن�سب اىل اهلل ما هوح�سن فينا.
 القاعدة الثالثة :ال متدح نف�سك �أمام النا�س. القاعدة الرابعة :ال تعدد نقائ�ص القريبلتعلي �صفاتك.
• عمل الرحمة:
جاء يف كتاب االقتداء بامل�سيح« :قيا�س املحبة
�أن حتب دون قيا�س» .هذه كانت حمبة الطوباوي
الأب يعقوب .حمبته للمنبوذين من النا�س،
الذين ي�أنف �أقربهم اليهم من االهتمام بهم،
فا�ستقبلهم واحت�ضنهم و�أ�شعرهم ب�أنهم ب�شر
مفتدون بدم احلمل االلهي ،وان م�صريهم العودة
اىل اهلل الذي منه �أتوا» .وقد جاء يف �إحدى كتاباته:
«الباري تعاىل هو رحوم �صالح ،ال عن ا�ضطرار لأن
قوة ت�ضغط عليه ،وال بق�صد االنتفاع ،لأنه كامل
ال يحتاج اىل اخلليقة ،بقي �أن نقول �أن اهلل �صالح
من جمرد حمبته ايانا وتعطفه علينا .هو �إله جيد
حتى نحو الأ�شياء التي ال ميكنها �أن تقر بعرفان
اجلميل كالبقول ،والنبات ،والأ�شجار ،واحليوانات.
هو جيد حتى نحو الأ�شرار الذين يهينونه�« .إنه
ي�شرق �شم�سه على الأخيار والأ�شرار».

هذه الأر�ض ،ليدعونا جميعا اىل االقتداء بف�ضائله،
وال �سيما باالتكال على العناية الإلهية ،وعي�ش
الب�ساطة والإق��ب��ال على �أعمال الرحمة ن�س�أله
تعاىل ،ب�شفاعة الطوباوي اجلديد� ،أن يحل �سالمه
االلهي يف قلوب جميع اللبنانيني ،ويوثق يف ما
بينهم روابط االخاء واملحبة ،ويهدينا جميعا اىل
الإقتداء مبثل هذا الطوباوي لن�صبح يوما ،بعد
ق�ضاء ما يكتبه اهلل لنا من عمر يف الدنيا ،يف عداد

لقطات

كلمة الأخت ماري خملوف
و�ألقت الرئي�سة العامة جلمعية راهبات ال�صليب
الأخت ماري خملوف كلمة قالت فيها:
 ...وك�أنني ب�أبونا يعقوب احل��داد الكبو�شي
ي�سمع ويرى ي�سوع م�شرياً اىل من هو قريبي فال
ي�أبه بعدها للفوارق واحلواجز واالنتماءات يف وطن
الر�سالة والب�شارة ،يف وطن االنفتاح والتعاون
واالحرتام املتبادل ،فتكونت عنده القناعة الرا�سخة
را�سية ا�سا�ساتها على ال�صخر ومنه ا�صلب� .أعلن

• خدمت القدا�س جوقة جامعة �سيدة اللويزة ،جوقة
• �ص ّمم املذبح على �شكل �سفينة فينيقية يف �أعاله
اجلامعة االنطونية ،جوقة جبل لبنان البيزنطية وجوقة راهبات ال�صليب،
�صورة للم�سيح امللك و�صورة الأب الكبو�شي الر�سمية.
• ز ّين املذبح باللونني الأ�صفر والأبي�ض لوين العلم البابوي وو�ضعت جوقة املعهد الوطني العايل للمو�سيقى ب�إدارة الأب خليل رحمة املرميي
�سجادة باللونني الأخ�ضر والأح��م��ر فر�شت ب��ال��ورود من الرب�شان وو�ضعت والأب توفيق معتوق الأنطوين ،جوزف يزبك وعزف الأورك�سرتا الوطنية.
�إن�شاد منفرد جومانا مدور و�سينتيا �سماحة.
على ي�سار املذبح �أيقونة للعذراء مرمي وعن ميينه ال�صليب.
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للو�صول �إىل ال�سالم واال�ستقرار يف املنطقة».
ً
و�شكر للبابا «ال�صلوات التي يرفعها من �أجل لبنان و�شعبه» ،متمنيا �أن يزور
لبنان يف �أقرب فر�صة ممكنة« ،ليتمكن اللبنانيون من التعبري عن �إمتنانهم
وعرفان جميلهم ملا يبذله الفاتيكان يف �سبيل خري اللبنانيني وهنائهم».
ونقل مارتينيز �إىل الرئي�س �سليمان حتيات احلرب االعظم ومتنياته له
بالتوفيق يف مهامه اجلديدة وحتقيق ما �أعلنه يف خطاب الق�سم ،م�شرياً �إىل
�سعادته ال�شخ�صية ب�أن ير�أ�س �إحتفال تطويب الأب يعقوب الكبو�شي يف و�سط
بريوت ويف �ساحة ال�شهداء بالذات «نظراً �إىل رمزية هذه ال�ساحة الواقعة يف
قلب عا�صمة لبنان».
ً
و�أكد �أن «العامل ينظر �إىل لبنان ب�إهتمام ويتابع التطورات فيه ،نظرا �إىل

املوقع املميز الذي يحتله و�إىل الدور الريادي الذي يقوم به نتيجة تنوعه
والعي�ش امل�شرتك بني �أبنائه من خمتلف الطوائف» ،م�ؤكداً «�أن الفاتيكان
�سيبقى �إىل جانب لبنان ويدعمه لي�ستعيد �أمنه و�إ�ستقراره وترت�سخ وحدته
�أر�ضاً و�شعباً وم�ؤ�س�سات».
وقدم الرئي�س �سليمان �شعار رئا�سة اجلمهورية عربون �شكر وتقدير� ،إىل
الكاردينال مارتينيز ،الذي د ّون كلمة يف ال�سجل الذهبي للرئا�سة �ضمنها بركة
البابا ومتنياته لل�شعب اللبناين وتهنئته بتطويب الأب يعقوب الكبو�شي.
ح�ضر اللقاء ال�سفري البابوي يف لبنان املون�سينيور لويجي غاتي وال�سفري
البابوي ال�سابق املون�سينيور �أنطونيو فيليو والأم�ين العام للبطريركية
املارونية الأب ري�شار �أبي �صالح.

بعدها طائفتي لبنان واملت�أملون ار�ض القدا�سة ،افتدوه ب�أرواحهم ،قرابني على مذابح احلرية ،االي��ام يف هذه ال�سنة التي ال
والقدا�سة لي�ست حكراً على �أحد ،بل هي ف�ضيلة ،ورفعة اجلباه ،وقد جنا �أبونا ب�أعجوبة يومذاك .تعلق يف مدارات ال�سنني� ،إال
الربهان ال�ساطع على �أن لبنان
ال يحتله الإره��اب وال تعي�ش
فيه الفنت .وطن لكل �أبنائه
وطن اخلري وال�سالم واحلب،
ف�ضائل ج�سدها الطوباوي ابونا يعقوب ومت ّر�س
بها وجعلها �صالته وقربانه.
وطن �أبونا يعقوب ،وطن القدا�سة والقدي�سني.
وما القدي�سون �شربل ورفقا ونعمة اهلل الذين
اعلنت قدا�ستهم �إال رمز للرتاث الن�سكي وقدا�سة
�أر����ض و�شعب ه��ذا ال��وط��ن ال��ذي ي�شهد اليوم
تطويب �أبونا يعقوب :ال�سامري الذي مل يتعب

والف�ضيلة هي �صلة التوا�صل بني اخلالق وخليقته،
وبالتايل هي ر�سالة اخلال�ص.»...
�أ�ضافت« :م��ن �أي��ن لنا نحن جمعية راهبات
ال�صليب� ،أن منثل يف ه��ذا ال��ي��وم التاريخي
الفريد يف ح�ضرة ابونا يعقوب الطوباوي لتتبادر
اىل اذهاننا قبل كل �شيء وتتحرك يف قلوبنا
و�ضمائرنا كلمات تعلمناها وحفظناها منذ
الطفولة و�أي��ام ال�صبا :ل�سنا اهالً وال م�ستحقات
لهذه النعمة! ولكن النعمة جمانية و�أنت يا �أبونا
قد زرعت روح املجانية حيثما حللت ونفحتها يف
روحانية جمعيتك التي �أردت لها ال�صليب رمزا
للفداء والت�ضحيات والقيامة».
وتابعت« :م��ن �أي��ن لنا نحن جمعية راهبات
ال�صليب �أن نتواجد يف �ساحة ال�شهداء حيث
جمعت حبال م�شانق الظلم عظماء من لبنان

هنا امتزجت دم��اء اللبنانيني كل اللبنانيني
لتجعل من الفرادة �أهم ميزات وطننا .وطن �صغري
بجغرافيته ،و�أكرب من الكبري بت�ضامن جهود ابنائه،
وما ح�ضوركم يف هذا اليوم الذي يخرج من مدار

فكره وال توانت يداه وال خارت قواه يف العمل
ال��د�ؤوب واملتوا�صل يف خدمة القريب ،يلتحق
بخم�سة ع�شر قدي�ساً و�أربعة و�أربعني طوباوياً
من رهبنة االخوة الأ�صاغر الكبو�شيني .وقد ذاع
اجلي�ش  -العدد رقم 277

29

ُعرف قدا�ستهم ّ
فعطر الكون كله ،فكان للقدي�س
فرن�سي�س امل�ؤ�س�س الت�أثري العظيم يف م�سارات
القدا�سة �شرقاً وغرباً.
يف ه��ذه املنا�سبة نطلب �شفاعتهم وجندد
ونعب عن عواطفنا البنوية لأمنا الكني�سة
احرتامنا رّ
الواحدة اجلامعة الر�سولية املقد�سة ،متمنني على
�صاحب النيافة �أن يحمل اىل �صاحب القدا�سة
ال�صورة احلقيقية عن لبنان احلقيقي ،بلد تفاعل
الديانات االلهية امل�ؤمنة واملب�شرة ب���أن اهلل
واحد واالن�سانية بكليتها هي خليقته مع كل ما
يتخللها من فروقات واختالفات ومتايزات.
«اليوم جندد عهدنا لأبونا يعقوب ب�أننا لن نحيد
عن طريق ال�صليب .ولن ينال منا التعب ولن
ندع �سرجنا التي �سلمتناها ينق�ص زيتها.
اليوم نعاهد رئي�س كني�سة لبنان ،ورئي�س
البالد وامل�س�ؤولني كل امل�س�ؤولني ،واملواطنني
وامل��واط��ن��ات ب����أن نبقى كما دوم���اً اخلادمات
ال�ساهرات ال�سامريات ننحني على الآالم ،وتبقى
خدمة املر�ضى واملهم�شني وال�ضعفاء والطالب
حتتل كل اهتماماتنا».
وختمت« :يا �أبانا الطوباوي ،حلظات وينتهي
ه��ذا االح��ت��ف��ال ،ف�ترج��ع بناتك اىل �أدي��اره��ن
وم�ؤ�س�ساتهن يعملن حتت ناظريك ،وبوحي من
في�ض �إلهاماتك و�إر�شاداتك ،طالبات منك �أن
تكون �شفيع لبنان والكني�سة لدى اهلل .فيبقى
�أبناء وطننا كما هم الآن ،يف �ساحة واح��دة ،ال
تخرتقها تفرقة وال ت�ستبد بها انانيات ،بل تكون
الفروقات بيننا م�صدر غنى ووفاق وتعاون.»...
«�أيها الطوباوي ،لقد �أم�ضيت �سنواتك لكل
لبنان وعملت لكل اللبنانيني.
لتكن �شفاعتك مقبولة ويبقى لبنان».
ويف ختام االحتفال� ،أعطى الكاردينال مارتينيز
الربكة النهائية.
تقدمة القرابني
وق ّدم جورج قطان ابن �شقيقة ماري قطان التي
�شفاها الطوباوي يعقوب �شهادتني:
 ال�شهادة االوىل هي الت�ساعية التي �صالهال�شفاء عمته ،والثانية �شهادة الأعجوبة التي
حتققت بفعل �شفيع ال�صليب الأب يعقوب.
 ال�شهادة الثالثة من رئي�س بلدية غزيرابراهيم حداد م�سقط ر�أ���س الأب يعقوب ،الذي
30
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ق ّدم مفتاح غزير لقلوب طافحة باحلب لكل م�ؤمن
وزائر.
 ال�شهادة الرابعة :فيكتور حداد ابن �شقيق�أبونا يعقوب الذي ق ّدم �شجرة �آل حداد.
 ال�شهادة اخلام�سة :ن�ص الر�سوم والقواننيالتي عا�ش بها الأب يعقوب ق ّدمها راهب كبو�شي.
 ال�شهادة ال�ساد�سة� :شعار الرهبنة عالمةالتخلي والتجرد وال�سري على خطى مار فرن�سي�س
يف خدمة الب�شارة.
 ال�شهادة ال�سابعة :رئي�س الرهبنة الثالثةيحمل قانون الرهبنة بخط يد الأب يعقوب الذي
�أراد هذه الرهبنة خمرية يف العامل وق��دوة يف

ترافقه ممر�ضة تبل�سم اجلراح زارعة الطم�أنينة
يف نفو�س امل�ؤمنني حاملة �أدوات التطبيب.
 ال�شهادة الثانية ع�شرة :ممر�ض �آخر برفقة ولدمعوق يعمل يف م�شاريع ر�سول ال�صليب يحمالن
القربان الذي �سيتحول يف املذبح اىل ج�سد الرب.
 ال�شهادة الثالثة ع�شرة :الأب يو�سف عقلومعه الأخ��ت منى �سعد من جمعيات راهبات
ال�صليب حتمل ما يزيد على الع�شرة �آالف �صفحة
وهو االرث الثمني الذي يبقى ذكراً خالداً.
 ال�شهادة الرابعة ع�شرة :تلميذان من امل�ؤ�س�سةالرتبوية للأب يعقوب يف غزير وبرمانا.
ثم ق ّدمت �ست نوايا على نية لبنان.

املجتمعات.
 ال�شهادة الثامنة :نائبة رئي�س الرهبنة الثالثةحاملة الـ«�سكابولري».
 ال�شهادة التا�سعة :راهبة �شيخة من راهباتال�صليب حتمل قانون اجلمعية ور�سومها بخط يد
الأب يعقوب وت�سري معها راهبة �شابة حاملة �شعار
رهبنة ال�صليب (�صليب الرب حبيب القلب).
 ال�شهادة العا�شرة :خريطة تت�ضمن طريقةانت�شار جمعيات راهبات ال�صليب على م�ساحة
الأر����ض اللبنانية واخل���ارج ق ّدمتها راهبة من
راهبات ال�صليب يرافقها معلم يحمل �شجرة �أرز
رمز جمد لبنان وعزته.
 ال�شهادة احلادية ع�شرة� :أحد الأطباء العاملنييف بيوت املحبة يحمل �سماعته لتتبارك �آلة
الطب وتبقى �آلة خلري االن�سان و�شفائه وراحته،

رئي�س الأخوة الأ�صاغر
ثم �ألقى رئي�س الأخوة الأ�صاغر الذي �أتى خ�صي�صاً
عب فيها عن �سروره
من روما اىل لبنان ،كلمة رّ
للم�شاركة يف هذا االحتفال املخ�ص�ص لتقدمي
ال�شكر للرب الذي �أظهر حمبته من خالل �أعمال
الأب يعقوب.
وقال:
�إن الأخـوة الكبو�شيـيـن وبـنات ال�صليـب يفرحـون
اليـوم يف ه��ذا العيد ،الفتاً اىل �أن الب�ساطة
الفرن�سي�سـكانيـة ل�ل�أب يعقـوب و�إميانـه بلغـا
قلـوب العديد من امل�ؤمنني وال�ضحايا واملت�أملني.
وتو ّجـه بال�شكر اىل ال��رب وجميع الأ�شخا�ص
الذين التـزموا نـ�شر قدا�سـة الأب يعقـوب ،ودـعا
اىل العمـل للخـري وال�سـالم من �أجـل اجلميـع.

روما :البابا يهنئ ال�شعب اللبناين
بتطويب الأب يعقوب الكبو�شي
بعد تالوة �صالة التب�شري املالئكي هن�أ البابا بنديكتو�س ال�ساد�س ع�شر
لبنان بتطويب الأب يعقوب الكبو�شي فقال« :اليوم يف بريوت ،عا�صمة
لبنان ،يعلن تطويب يعقوب احلداد الغزيري  -خليل  -الكاهن يف رهبنة
الإخوة الأ�صاغر الكبو�شيني ،وم�ؤ�س�س جمعية راهبات ال�صليب يف لبنان.
�أهنئ بناته بالروح و�أمتنى من كل قلبي ،وب�شفاعة �أبونا يعقوب،
و�شفاعة القدي�سني اللبنانيني� ،أن ينعم لبنان بال�سالم العادل وامل�ستقر».
الفاتيكان ،االحد  22حزيران .2008

 3مراحل
مير �إع�لان القدا�سة من قبل الفاتيكان بثالث
م��راح��ل :املكرم وال��ط��وب��اوي و���ص��والً �إىل مرحلة
القدا�سة.
ّ
وكان البابا يوحنا بول�س الثاين وقع العام 1992
مر�سوم تكرمي الأب يعقوب ب�سبب ميزاته
االن�سانية وامل�سيحية .و�أقر البابا بنديكتو�س
ال�ساد�س ع�شر ر�سمياً يف � 30أي��ار املا�ضي
باملعجزة التي فتحت الطريق لتطويبه.
وكان الفاتيكان �أعلن قدا�سة ثالثة لبنانيني
هم� :شربل خملوف ( )1898 - 1828ورفقا
( )1914 - 1832ونعمة اهلل احلرديني
(.)1858 - 1808
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متوز

امل�ؤمتر العربي الرابع
للأ�سماء اجلغرافية يف بريوت

2
0
0

وختم م�ؤكداً «�إن لبنان �سيبقى م�شعالً للعلم ،وموئالً للح�ضارة،
الوزير املر:
م�ساهماً يف كل عمل عربي م�شرتك ،م�ؤمناً بطاقات �أبنائه،
يف لبنان أ��سماء ت�شهد
مت�سلحاً بوحدة اللبنانيني وبتم�سكهم بالعي�ش امل�شرتك يف
على ح�ضارة �ستة �آالف �سنة
الت�صدي للعدوين� :إ�سرائيل والإرهاب ،فلنتحد لي�سرتجع العرب
م�ؤمتر
جمد تاريخ وح�ضارة ،ويكتب لبنان �صفحة جديدة يف تاريخ
�إعداد:
حت��ت ع��ن��وان «ب��ن��اء نظام عربي ال�شرف والت�ضحية والوفاء».
ندين البلعة
مو ّحد لنقل الأ�سماء اجلغرافية �إىل
العميد الركن خري�ش
الأح���رف الالتينية» ،عقد امل�ؤمتر
العربي الرابع للأ�سماء اجلغرافية يف فندق مونرو  -بريوت بني  16و 22حزيران رئي�س امل�ؤمتر العميد الركن مارون خري�ش حتدث عن �أهداف هذا امل�ؤمتر.
املن�صرم .رعى امل�ؤمتر رئي�س اجلمهورية العماد مي�شال �سليمان ممثالً بنائب ومما جاء يف كلمته« :ال يخفى على �أحد �أهمية �أ�سماء الأماكن اجلغرافية .فهي
رئي�س جمل�س الوزراء وزير الدفاع الوطني الأ�ستاذ اليا�س امل ّر ،وتر�أ�سه العميد ت�شكل هوية كاملة للمدن والقرى واملعامل الطبيعية واملواقع الأثرية والدينية
والتاريخية.
الركن مارون خري�ش مدير ال�ش�ؤون اجلغرافية يف اجلي�ش اللبناين.
و�شارك يف امل�ؤمتر :النائب يا�سني جابر ممثالً رئي�س جمل�س النواب ،الوزير تروي ق�صة ال�شعوب املتعاقبة ،ومت�ضي الأجيال ،ويق�ضي
جان �أوغا�سبيان ممثالً رئي�س جمل�س الوزراء ،العميد الركن
اليا�س فرحات قائد كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة والأركان ممثالً
قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري ،ال�سفري
عبد الرحمن ال�صلح ممثالً الأمني العام جلامعة الدول العربية،
نائب رئي�س املجموعة العاملية خلرباء الأ�سماء اجلغرافية.
بالإ�ضافة �إىل ممثلني عن ال��وزارات ور�ؤ�ساء �إحتاد بلديات
و�أع�ضاء اللجان النيابة ومدراء عامني وملحقني ع�سكريني
وممثلني عن القوى الأمنية .كما �شارك �أ�ساتذة وطالب
جامعات ر�سمية وخا�صة وممثلون ملعظم الدول العربية.

8

الوزير املر
تخلل جل�سة الإفتتاح كلمة للوزير امل ّر الذي تناول بداية
دالالت الأ�سماء اجلغرافية يف لبنان ،فقال :يف لبنان �أ�سماء
ت�شهد على ح�ضارة �ستة �آالف �سنة منها �إنطلق احلرف �إىل
العامل .يف لبنان و�أكاد �أقول يف كل موقع ونقطة ،تاريخ
لكل �إ�سم ،تاريخ ن�ضال وبطولة و�شهادة� .أ�سماء تذكرنا ب�أبطال �صنعوا الإ�ستقالل،
قاوموا الإحتالل ،ورووا الأر�ض �شهداء يف كل �شرب من �أر�ض الوطن.
وثمة �أ�سماء تذكرنا ب�أعالم الأدب والفكر والفن� ،أو ب�أطفال �سحقهم عدوان
�إ�سرائيلي ،و�أخرى تذكرنا بتالحم ال�شعب واجلي�ش واملقاومة ،بال�صمود والتحرير
والإنت�صار.
و�أ�ضاف قائالً:
«�إن من قاد امل�ؤ�س�سة الع�سكرية يف �أ�صعب املراحل و�أق�سى الظروف ،يف
مواجهة العدو الإ�سرائيلي يف متوز  2006ويف مواجهة الإرهاب ،والق�ضاء على ما
�سمي فتح الإ�سالم ،والإ�سالم منه براء يف  ،2007ومن �ضمن �أمن وحرية ماليني
املتظاهرين من كل الفئات وحمى وحدة امل�ؤ�س�سة ،يعرف كيف يقود الوطن
نحو تر�سيخ الوحدة وحت�صني الأمن واحلرية و�ضمان العدل والدميوقراطية».
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امللوك والأباطرة ،وتدر�س املعامل ،ولكن الأ�سماء تبقى
�شاهداً على املجد ،وعلى عاديات الأيام .حتدد نطاق �سيادة
الدول براً وبحراً وجواً .فهي عنوان للعزة والفخر واخللود .عليها رفعت رايات
الن�صر وفيها انهزمت قوى ال�شر وعليها عا�ش الآباء والأجداد و�إليها انتموا ف�سموا
ب�أ�سمائها .و�إليها انت�سبوا فكان منهم الإ�سكندر املقدوين وهنيبعل القرطاجي
وحريام ال�صوري وقدمو�س اجلبيلي وغريهم.
ً
الأ�سماء اجلغرافية الوطنية تكر�ست �إرثاً ثقافيا لل�شعوب .يجب املحافظة عليه
و�صونه من الطم�س وال�ضياع ،والدفاع عنه �ضد املحتل الذي يعمل على �إلغائه
وت�سمية مناطقه ب�أ�سماء �أخرى ،عله بذلك ي�ستطيع �إ�ضفاء �شرعية ما ،على
�إحتالله والإدعاء مبلكية الأر�ض .والأر�ض ت�أخذ هوية ال�سكان :لذلك ي�سعى املحتل
دائماً �إىل تدمري احل�ضارة وقتل الب�شر وتهجريهم ل ُيحل مكانهم �سكاناً �آخرين

متوخياً �إعطاء الأر�ض هويتهم».
و�أ�ضاف قائالً:
«�إن 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�صادية والثقافية والدينية عليها باعتبارها
نطاقاً جغرافياً لهم.
لذلك كانت املجموعة العاملية للأ�سماء اجلغرافية «�أنغيغن» ()UNGEGN
التابعة للمجل�س الإقت�صادي والإجتماعي يف الأمم املتحدةُ ،
وال�شعب اللغوية
والإقليمية والعاملية الثالث والع�شرين ،التي ت�شكل ال�شعبة العربية �أكرب �شعبها
�إذ �أنها ت�ضم جميع الدول العربية املن�ضوية حتت لواء جامعة الدول العربية.
ولذلك عملت ُ
ال�شعب �ضمن هذه املجموعة على توحيد الطرق واملعايري
واملفردات و�أنظمة نقل اال�سماء لكي ت�أتي �أعمالها موحدة ( )Standardميكن
قراءتها و�إ�ستعمالها و�إ�ستثمارها من قبل الدول واملجموعات

وبطريقة �أخرى �أوتوماتيكية مبنية على نظم املعلومات اجلغرافية وقواعد
البيانات.
ً
ً
كما ت�ضمن برناجمنا يف هذا امل�ؤمتر نقا�شا وعرو�ضا لآلية عملية لتمكني
اللجان ال�سبعة املنتخبة يف م�ؤمتر بريوت  2007من العمل معاً كل �ضمن
جمال �صالحياته على تفعيل العمل العربي امل�شرتك تو�صالً �إىل تطبيق
القرارات ال�صادرة عن امل�ؤمترات والإجتماعات الإقليمية لل�شعبة ولقرارات الأمم
املتحدة».
وختم العميد الركن خري�ش بكلمة �شكر فيها فخامة رئي�س اجلمهورية لرعايته
امل�ؤمتر ،والرئي�سني بري وال�سنيورة لدعمهما ،وامل�شاركني عموماً ،حميياً �أرواح
ال�شهداء.
الدكتور �سيالة
ثم قدم رئي�س ال�شعبة العربية للخرباء ،الدكتور �أنور �سيالة (ليبيا) ،تقرير
ال�شعبة عن ال�سنة املن�صرمة ،حيث �إتفق اخلرباء العرب على
نظام مو ّحد للأ�سماء اجلغرافية ونقلها �إىل الالتينية حل ّل كل
لغط ببع�ض الكلمات
امل�شكالت والعراقيل الناجمة عن �أي ٍ
والأ�سماء العربية ،تو�صالً �إىل �إدخال التعديالت الالزمة على
النظام و�إق��راره ،وبالتايل بناء معجم عربي ورقي ورقمي
مو ّحد وتطبيقه عربياً ودولياً.

عطوي
بعدها ع�� ّرف نائب رئي�س جمموعة اخل�براء العامليني
ال�سيد �إبراهيم عطوي (اجلزائر) «مبجموعة الأمم املتحدة
لتوحيد اال�سماء اجلغرافية» التي ت�أ�س�ست يف  28ني�سان/
�إبريل  .1959ف�أكد على �أن دور هذه اللجنة هو �إ�ست�شاري،
ت�أخذ قراراتها بالت�شاور والتوافق مع الأطراف املعنية .وهي
ت�ساعد يف و�ضع �آليات لتوحيد الأ�سماء اجلغرافية ،كما ت�ش ّجع
البحوث والدرا�سات يف هذا املجال وت�ضع الربامج املالئمة
للعمل فيه .وت�سعى �إىل توعية الهيئات املك ّلفة ب�إجناز اخلرائط على �أهمية
وال�شركات والأفراد يف جميع دول العامل».
وبعد �أن ا�ستعر�ض ما حققته امل�ؤمترات ال�سابقة قال« :لقد �إ�ستعمال الأ�سماء اجلغرافية يف �شكلها املو ّحد.
طلبتم �أن يكون الهدف الأ�سا�سي لهذا امل�ؤمتر حل امل�شاكل وال�صعوبات الناجتة
ال�صلح
عن تطبيق نظام نقل الأ�سماء الذي اتفقتم عليه يف برلني العام .2002
ودرا�سة القواعد التطبيقية التي و�ضعت على �أ�سا�سه يف م�ؤمتر بريوت  ،2007وحتدث ال�سفري عبد الرحمن ال�صلح فقال�« :إن �سعينا الد�ؤوب لتفعيل مفاهيم
وخ�صو�صاً جلهة لفظ الأ�سماء مبختلف اللهجات املحلية يف ال��دول العربية العمل العربي امل�شرتك ،يدفعنا �إىل مطالبتكم �أنتم النخبة العربية باخلروج
و�ضبطها بال�شكل قبل القيام بعملية رومنتها (نقلها من الأحرف العربية �إىل مبقررات وتو�صيات حتمل الطابع العربي املتكامل ،متخطني احلدود اجلغرافية
ال�ضيقة �إىل ف�ضاء القومية العربية ال�شاملة.
الأحرف الرومانية).
ً
كما ر�أينا للفائدة وبعد بحث ما مر ذكره والإتفاق عليه� ،أن نعر�ض مترينا �إن جامعة الدول العربية ال ميكنها �إال �أن تكون معكم داعمة ملا من �ش�أنه �أن
عملياً لكيفية جمع الأ�سماء اجلغرافية وت�شكيلها و�ضبطها .وبناء معجم جغرايف ي�سهم يف توحيد املقاربة العربية للتعاطي مع العلوم ،ال �سيما توحيد الأ�سماء
ورقمي منها .وكذلك �إ�ستعمال هذه الأ�سماء على اخلريطة بطريقة تقليدية العربية واعتماد قانونها العربي املو ّحد».
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تكرمي

�إعداد:
ندين البلعة
برعاية اللواء الركن �شوقي امل�صري،
قائد اجلي�ش بالنيابة وح�ضوره،
�أقيم يف � 29أيار � 2008إحتفال تكرمي
لل�ضباط العامني الذين �أحيلوا على
التقاعد خالل الأعوام  ،2008 - 2007 - 2006يف مق�صف مبنى قيادة اجلي�ش  -الريزة.
ح�ضر احلفل �أع�ضاء املجل�س الع�سكري ،رئي�س الغرفة الع�سكرية� ،أمني �س ّر املجل�س الع�سكري،
نواب رئي�س الأركان ،مديرا املخابرات والتوجيه� ،أمني الأركان ،مدير الق�ضايا الإدارية واملالية ،قائد
مقر عام اجلي�ش بالوكالة ،رئي�س مكتب القائد ،املدراء ور�ؤ�ساء املكاتب والأجهزة التابعون لنواب
رئي�س الأركان واملتمركزون داخل مبنى قيادة اجلي�ش ،بالإ�ضافة �إىل ال�ضباط العامني املتقاعدين
الذين يك ّرمون.

القيادة ك ّرمت ال�ضباط العامني املحالني على التقاعد
اللواء الركن �شوقي امل�صري

وقوف امل�ؤ�س�سة على م�سافة
واحدة من اجلميع يثبت �صدقيتها
كلمة قائد اجلي�ش بالنيابة
بداي ًة وق��ف احل�ضور دقيقة �صمت على راحة
�أنف�س ال�شهداء ،ثم تو ّجه اللواء الركن امل�صري
�إىل ال�ضباط املتقاعدين بكلمة ا�ستهلها بالقول:
وتتم�سك بالتقاليد،
«نحن م�ؤ�س�سة تك ّر�س الرتاث
ّ
ومن تقاليدنا تكرمي �ضباط متقاعدين و�صلوا �إىل
�أعلى الرتب خالل خدمتهم الع�سكرية» .ولفت �إىل
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�أن «اللقاء اليوم لي�س �إال حلظة وفاء وتقدير من
القيادة لكل �شخ�ص منكم �ض ّحى وتعب وق ّدم فرتة
طويلة من حياته خلدمة هذه امل�ؤ�س�سة واملحافظة
على م�سريتها».
و�أ�شار �إىل �إ�ستثنائية هذا اللقاء �إذ ي�أتي عقب
انتخاب قائد اجلي�ش رئي�ساً للجمهورية فقال�« :إن
و�صول قائد اجلي�ش �إىل �س ّدة الرئا�سة ،هو ل�شرف

عظيم للم�ؤ�س�سة الع�سكرية التي كانت وتبقى دائماً
امللج أ� الأخري واحلل لكل �أزمة مت ّر بها البالد .لقد
ح�صلنا على هذه الثقة بف�ضل جهودكم وخدمتكم
املتفانية ،على الرغم من الإنتقادات الكثرية التي
ُو ّجهت �إلينا .فلطاملا كان هناك موقف ايجابي
حيال �أداء اجلي�ش و آ�خ��ر �سلبي؛ ولكن ه��ذا الأمر
طبيعي يف ظل الإختالف ال�سيا�سي والتناق�ض وما
التو�صل �إىل
يعانيه املجتمع اللبناين� ...إذ ال ميكن ّ
حل ير�ضي جميع الأطراف».
و�شدد قائد اجلي�ش بالنيابة على التزام اجلي�ش
البقاء على م�سافة واحدة من جميع اللبنانيني،
فهذا ما �أعطى امل�ؤ�س�سة �صدقية لدى املواطنني،
«هكذا ت� ّأ�س�س اجلي�ش وهكذا يجب �أن ي�ستمر».
كما �أتى على ذكر ّ
اخل�ضات الكبرية التي تع ّر�ضت
لها امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ،مذ ّكراً مبطالبة العماد
�سليمان منذ البداية بالوفاق ال�سيا�سي وعدم ج ّر
اجلي�ش �إىل م�شاكل �أمنية .وق��ال« :كان هاج�سنا
احلفاظ على وحدة امل�ؤ�س�سة ،التي لوالها ملا كان
هناك اتفاق وال وحدة وال بلد».
وع�ّب�رّ ال��ل��واء امل�صري ع��ن ف��خ��ره بامل�ؤ�س�سة
الع�سكريـة التي مل تنج ّر �إىل التورط يف التجاذبات
ال�سيا�سية الداخلية .وق��ال« :لقد ا�ستوعبنا كل
ّ
اخل�ضات التي �أ ّث���رت على ان��دف��اع الع�سكريني

التو�صـل �إىل الـحل
ومعنـوياتهم ،وا�ستطـعنا دائماً ّ
الأقـل �سـوءاً».
ويف ه��ذا الإط��ار ذ ّك��ر اللواء الركن امل�صري �أن
امل�ؤ�س�سة يخدمها �ضباط وع�سكريون يف اخلدمة
الفعلية و�أي�ضاً �آخ��رون يف التقاعد .وتو ّجه �إىل
ال�ضباط احلا�ضرين قائالً�« :إن دوركم يبقى �أ�سا�سياً
بالن�سبة �إىل امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ف�أنتم �صورتها
يف املجتمع امل��دين ،وحتافظون على التفاف

النا�س حولها وتكونون ال�س ّد املنيع يف وجه ّكل من
يحاول ت�شويه �صورة اجلي�ش».
ً
ومت ّنى اللواء امل�صري على اجلميع ختاما ،بذل
كل جهد �ضروري مل�ساعدة فخامة رئي�س اجلمهورية
العماد مي�شال �سليمان يف �إع��ادة ال�سلم والأمن
والإ�ستقرار �إىل البلد «فنحن على ثقة تامة ب�أنه
�سينجح يف الو�صول بالبلد �إىل ب ّر الأمان كما فعل
يف قيادة اجلي�ش ملدة � 10سنوات».

كلمة ال�ضباط املتقاعدين
ب��ع��ده��ا ك��ان��ت ك��ل��م��ة ال�ضباط
املتقاعدين �ألقاها العميد الركن
املتقاعد ماهر �صفي الدين �شاكراً
ب�إ�سمهم ال��ق��ي��ادة« :ن��ق��ول �شكراً
والعني دامعة فرحاً والقلب زاخر
ب��ال��ك�بر ،واجل��ب�ين �شامخ باملجد
والفخر ،وال مكان للح�سرة على ما
م�ضى ...خ�صو�صاً عندما نطمئن
ويهن�أ بالنا �إىل �أن اجلوهرة الغالية
مودعة ل��دى قيادة �أمينة� ،أجمع
ال�شعب ب�أ�سره على حكمة قائدها
و�صواب ر�ؤيته ،فا�صطفاه على ر�أ�س
اجلمهورية اللبنانية ...وقد َع َن ُ
يت
به فخامة الرئي�س العماد مي�شال
�سليمان».
كما �أك��� ّد �أن��ه��م ب�إحالتهم على
التقاعد مل ي�شعروا ي��وم��اً �أنهم
تقاعدوا «فاجلي�ش �أ�صبح لنا طريقة
عي�ش تطبع تفكرينا وعالقتنا مع

الآخرين».
ً
ً
وعاهدوا ختاما بالتوا�صل دائما مع امل�ؤ�س�سة الأم
كلما دعا الواجب» و�أن يكونوا يف املجتمع املدين
ر�سل للجي�ش» ين�شرون مبادئه وقيمه يف كل
«خري ٍ
� ٍآن ومكان.
ثم تو ّجه احل�ضور لقطع قالب حلوى للمنا�سبة
خامتني احلفل ،على �أمل �أن حتمل الأي��ام الآتية
ال�سالم للوطن واجلي�ش.
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ملء الوجدان والقلوب
�إعداد:
ليال �صقر

ع�شية عيد الأب

برعاية قائد اجلي�ش بالنيابة
ال��ل��واء الركن �شوقي امل�صري
مم��ث�لاً بنائب رئي�س الأرك���ان
للتخطيط العميد الركن بانو�س
منجيان ،وبالتعاون مع م�ؤ�س�سة اللواء الركن
فرن�سوا احلاج وبلدية بعبدا� ،أقيم حفل �إزاحة ال�ستار عن ن�صب تذكاري للواء
الركن ال�شهيد فرن�سوا احلاج يف �ساحة بعبدا .وقد ّمت �إطالق �إ�سم ال�شهيد
على ال�شارع املمتد من م�ستديرة بعبدا وحتى �شارع ب�شارة اخلوري.
ح�ضرت احلفل عائلة ال�شهيد حماطة ب�أع�ضاء املجل�س
البلدي وممثلني عن الأجهزة الأمنية و�شخ�صيات
ر�سمية ،وروحية ووطنية و�إعالمية ور�ؤ�ساء
بلديات وخماتري ولفيف من رفاق
الدورة وال�سالح.

قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري،
يف رعاية هذا االحتفال الذي �أرادت منه م�ؤ�س�سة
ال�شهيد اللواء الركن فرن�سوا احل��اج بالتعاون
مع بلدية بعبدا م�شكورتني ،توجيه حتية اىل
�شهيدنا البطل ،من خالل �إقامة ن�صب تذكاري
له وت�سمية �شارع با�سمه ،يج�سدان برمزيتهما،
�سمو معاين ال�شهادة ،وعظمة ت�ضحيات ال�شهيد،
كي تبقى قدوة م�شرقة يف ال�ضمائر والنفو�س،
و�شعلة ي�ستنري بها �أبناء اجلي�ش والوطن ،جيالً
بعد جيل.

ن�ص��ب و�ش��ارع با�سم الل��واء الركن
ال�شهي��د فرن�سوا احل��اج يف بعبدا
ممثل قائد اجلي�ش

و�أ�ضاف قائال:
يف بعبدا بلدة الأ�صالة والعراقة والتاريخ،
وج�سر الوطن اىل الوطن ،ومطلع �شم�س كل عهد
جديد ،ويف هذه ال�ساحة بالتحديد ،ا�ستهدفت

بعد ع��زف الن�شيد الوطني اللبناين ،وقف اىل دار جنان اخللد».
احلا�ضرون دقيقة �صمت عن روح ال�شهيد ،اىل
كلمة قيادة اجلي�ش
ميينهم �صورة كبرية لل�شهيد واىل ي�سارهم الفتة
كتب عليها« :لن يرت ّجل القائد ال�شهيد والفار�س ثم كانت الكلمة للعميد الركن بانو�س منجيان
الكبري الراحل اللواء الركن فرن�سوا احلاج عن جواده ممثالً قائد اجلي�ش بالنيابة ،وقد ا�ستهل كلمته
لأنه يف القلوب يبقى ويف تاريخ لبنان واجلي�ش بالقول:
واجلنوب يحيا ،فرن�سوا احلاج ورفيقه يف ال�شهادة ي�سرين وي�شرفني �أن �أقف بينكم اليوم ممثالً

يد الغدر والإرهاب منذ نحو �ستة �أ�شهر� ،شهيدنا
الغايل فرن�سوا ،نظراً اىل ما كان مي ّثله من موقع
مميز يف قيادة اجلي�ش ،ودور طليعي يف �أداء
املهمات الدقيقة وال�صعبة ،حيث �سقط م�ض ّرجاً
بدمه الطاهر تراب هذه البلدة الأبية ،ومع هذا
احلادث اجللل ،انحنى مدماك من بنيان اجلي�ش،
وهوى �شلح من �شجرة الوطن ،لكن البنيان ما

قوي احل�ضور �شجاعاً مقداماً
نتذكرك اليوم وكل يوم ّ
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لبث �أن ازداد منعة و�شموخاً،
وال�شجرة ما لبثت �أن �أ�صبحت
أ�ع��م��ق ج���ذوراً و�أ���ص��ل��ب ع��وداً،
فبدمائه الزكية �أزه���ر ربيع
احلق ،وانت�صرت �إرادة احلياة،
وب�شهادته انبلج فجر احلرية
والكرامة ،واندحر ليل الظلم واحلقد
والكراهية م��ع �أول��ئ��ك املجرمني
اجلبناء� ،أ�صحاب الهوية الزائفة،
الذين �سيلعنهم التاريخ ويبعرثهم
كالغبار يف جماهل الذل واملهانة
والن�سيان.
وخاطب ال�شهيد قائالً:
ن�ستذكرك اليوم وك��ل يوم،
ب��ق��ل��وب مت��ت��زج فيها دم��وع
احل���زن والأمل مب�شاعر الكرب
والفخر واالع��ت��زاز ،وكيف لنا
�أن نن�سى عنفوانك و�شموخك،
رحابة �صدرك وتوا�ضعك� ،إق��دام��ك و�شجاعتك،
ح�ضورك القوي ،وه��دوءك الواثق ،وابت�سامتك
الواعدة التي تدخل الطم�أنينة اىل كل من حولك،
وكيف لنا �أن نن�سى م�سريتك الع�سكرية ،التي
�ضاقت ب�إجنازاتك وبطوالتك ،ون�ضحت بطيب
�أخالقك ونبل �إخال�صك.

وال�صديق الويف.
ً
لقد رحلت ج�سدا لكن روح��ك ما زالت
ترافقنا ،ن�سمعك تناق�ش اخلطط
وتنفعل وت��ه��د�أ ،وت�صدر الأوام���ر
وتقود القوى ،وتفرح عند �إجناز �أي
مهمة ناجحة ،وحت��زن عند �سقوط
ك��ل �شهيد �أو ج��ري��ح ،ون���راك ذاك
اجل��ب��ار املنت�صب ك��ال��ط��ود ،الذي
يهز�أ بال�صعاب ويتحدى الرماح،
ونراك دائماً يف وجوه زوجتك و�أفراد
عائلتك ،ال��ذي��ن ي�ستمرون كما
اجلي�ش� ،أمناء على �إرثك الع�سكري
الوطني الكبري.
م��ن ه��ذا امل��ك��ان ال���ذي خططت
بدمك ودم رفيقك ال�شهيد الرقيب
الأول خرياهلل هدوان ،تاريخاً جديداً
ل��ه ،وجعلتـه قبلة أ�ن��ظ��ار �أبناء
ال��وط��ن ،وحم��ط��ة يتوقف عندها
كل عابر ،عهدنا لك �أيها ال�شهيد
البطل� ،أن ن�صون مبادئك وقيمك،
ونحفظ �شعلة ت�ضحياتك ليبقى لنا
لبنان الذي وهبته حياتك رخي�صة
ع��ل��ى م��ذب��ح��ه ،ع��ن��وان ك��ل حمبة
وعطاء وفداء.
وختم كلمته قائال:
با�سم قائد اجلي�ش بالنيابة اللواء
الركن �شوقي امل�صري� ،أتوجه بخال�ص
ال�شكر وال��ت��ق��دي��ر اىل م�ؤ�س�سة
اللواء ال�شهيد فرن�سوا احلاج و�أفراد
عائلته ،واىل املجل�س البلدي يف
بعبدا رئي�ساً و�أع�ضاء ،واىل كل من
�أ�سهم يف إ�ق��ام��ة ه��ذا االحتفال،
املعب عن الوفاء لل�شهيد والت�ضامن
رّ
مع امل�ؤ�س�سة الع�سكرية و�أبنائها.
حتيـة �إك��ب��ـ��ار و�إج��ل�ال اىل روح
عرفناك �ضابطاً قائداً تنطبق عليه �صفات ال�شهيد يف عليائه ،و�أدام اهلل ذكراه الطيبة ،ذخراً
للجي�ش وجنماً �ساطعاً يف �سماء الوطن.
القيادة كافة،
ً
ً
ً
عرفناك مواطنا جنوبيا �أ�صيال تنطبق عليه كل
رئي�س بلدية بعبدا
�صفات اجلنوبي ،املتحلي بال�صرب والإرادة ورباطة
ثم كانت كلمة لرئي�س بلدية بعبدا  -اللويزة،
اجل�أ�ش واملت�شبث ب�أر�ضه اىل �أق�صى احلدود.
عرفناك مثال الإن�سان ال�صالح والأب الر�ؤوم ال�سيد �أنطوان احللو الذي ن ّوه «مبناقبية ال�شهيد
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عمله مل يكن بالن�سبة اليه
واجباً وظيفياً بل التزام وطني
ال وقت له وال حدود.
ث��م دع��ا با�سم ك��ل ف��رد من
�أف����راد العائلة لأن ت�سرتيح
نف�س ال�شهيد ب�سالم بجوار ربه
وبعث اليه بقبالت ال�شوق احلارة
حرارة جمر الوجع...

الذي ترعـرع يف ظل امل�ؤ�س�سـة
ال��ع�����س��ك��ري��ة ومل ت��ق�� َو عليه
املحن حتى يف �أحـلك الظروف
و�أ�شدهـا خطـورة ،فكان ال�شهـيد
ال��ل��واء فرنــ�سوا احلــاج� ،أول
املتواجدين على �أر���ض املعركة
من�سقاً م�شجعاً ومقداماً ،وانت�صر
اجلي�ش وانت�صر معه لبنان والعامل
ب�أجمعه».

�إزاحة ال�ستار
�أع��ق��ب ذل��ك �إزاح����ة ال�ستار عن
الن�صب ال��ت��ذك��اري ال���ذي حمل
�شخ�ص اللواء ال�شهيد بهندامه
الع�سكري واىل جانبه خارطة
لبنان وعليها نقاط تدل على
مواقع املعارك التي خا�ضها
ال�شهيد �إ�ضافة اىل �أرزة لبنان.
ه��ذا ورف��ع��ت ق��رب الن�صب
���ص��ـ��ورة مل���راف���ق ال�شهيـد
الرقيـب الأول خـيـرالـله هـدوان.
وخ��ت��ام��اً �أع��ل��ن ع��ن ت�سمية
ال�����ش��ارع با�سم ال��ل��واء الركن
ال�شهيد فرن�سوا احل��اج .تخلل
احلفل �إن�شاد �أغنيتني للفنان
غربيال عبد النور لبطل لبنان
ال�شامخ ك��الأرز بجبني م�صان
�شهيد ل��ب��ن��ان ال��ل��واء الركن
فرن�سوا احلاج.

كلمة العائلة
جنل ال�شهيد �إيلي احلاج �ألقى
كلمة العائلة ،كلمة حملت يف
طياتها ع�صارة ح�سرة ولوعة
لفقدان ركيزة بيتهم قال فيها:

«ي�صــادف غــداً عيد الأب ،لكـن الذكرى
تطل علينا ويف العني دمعة ويف القلب
وجع �أليم .يف كل �سنة مثل هذا اليوم كانت
الفرحة متلأ قلب �أبي وي�شع من عينيه بريق� ،إذ
نعايده فيحت�ضننا وي�ضمنا اىل �صدره فرداً فرداً
فرحاً بنا.
غداً لو ق�صدته هنا وقدمت �صدري للعناق فلن
�أقع �إال على قطع من ال�صوان».
وا�ستذكر �إيلي والده الذي �سكنه الوطن وتغلغل
يف عقله وقلبه فع�شقه و�ضمه اىل �صدره حتى
�آخر الك�أ�س� ،إذ كان اجلي�ش حياته ،كل حياته .و�أن
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 ...وقدا�س يف رمي�ش
�أقام �أهايل رمي�ش وعائلة ال�شهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج قدا�ساً احتفالياً يف كني�سة
التجلي يف البلدة ،ملنا�سبة مرور �ستة �أ�شهر على ا�ست�شهاده .ح�ضر القدا�س العميد
الركن ن�سيم اندراو�س ممثالً قائد اجلي�ش بالنيابة اللواءالركن �شوقي امل�صري على ر�أ�س
وفد كبري من ال�ضباط ،وعائلة اللواء ال�شهيد ور�ؤ�ساء بلديات وخماتري وراهبات وفاعليات
وهيئات ك�شفية واجتماعية وتربوية من بلدة رمي�ش والقرى املجاورة.
تر�أ�س القدا�س راعي �أبر�شية �صور للموارنة املطران �شكراهلل نبيل احلاج ،الذي حتدث
عن مناقبية ال�شهيد وتفانيه يف خدمة م�ؤ�س�سته الع�سكرية حتى اليوم الأخري من حياته.

متوز

2
0
0

8

درا�سات و�أبحاث
�إعداد:
الدكتور �أحمد عل ّو
عميد متقاعد

واجه �سعي الواليات املتحدة الأمريكية �إىل تو�سيع
م�شروع الدرع ال�صاروخي لي�شمل �أوروبا ،اعرتا�ضات كان
�أبرزها من رو�سيا ،التي اعتربت �أن وجود �صواريخ ورادارات
�أمريكية على مقربة من �أرا�ضيها ،ي�شكل تهديداً لأمنها
القومي.
يف ما ي�أتي �أ�ضواء على الدرع
ال�صاروخي ال��ذي ت�سعى الواليات
املتحدة مبقت�ضاه �إىل بناء قواعد
�أر�ضية يف �أوروب��ا �إ�ضافة �إىل تلك
التي �أقامتها يف �أال�سكا وكاليفورنيا.

درع الدفاع
ال�صاروخي الأمريكي
يف �أوروبا

ما هي نظرية الدفاع ال�صاروخي؟
ترتكز نظرية الدفاع ال�صاروخي الأمريكية على
«م��ب��ادرة الدفاع اال�سرتاتيجي» التي �أطلقها
الرئي�س الأم�يرك��ي الأ�سبق رون��ال��د ريغان يف
� 23آذار العام  1983و ُعرفت با�سم حرب النجوم
( ،)Stars Warوا�ستمر العمل بها حتى فرتة
�إدارة الرئي�س بو�ش الأب ،وق��د �أ�سهمت يف
ت�سريع �إنهيار الإحتاد ال�سوفياتي ال�سابق العام
.1991
وتقوم نظرية الدرع ال�صاروخي على بناء قواعد
ومن�صات �صاروخية وجتهيزها يف البحر والف�ضاء
اخل��ارج��ي ،م��زودة �أجهزة تكنولوجية متطورة،
ويف طبقات متعددة ،تكون جاهزة العرتا�ض
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امل�شكلة
قــائمـة
وتدمري �أي �صاروخ يطلق من الأر�ض �أو الف�ضاء
�ضد الواليات املتحدة وقواتها وحلفائها يف �أنحاء
العامل.
ويعـود �سبـب �إع���ادة �إح��ي��ـ��اء فكــرة ال��درع
ال�صاروخي الأمريكي �إىل التهديدات التي ترى
الواليات �أنها تواجهها بعد �أحداث � 11أيلول العام
 ،2001وغــزو �أفغان�ستــان ،واحتــالل العراق،
وخوفها من �أن متتلك دول (تعتربها �أمريكا
عدائية ،وتطلق عليها لقب «الدول املارقة»)،
�أو «منظــمات �إرهاب دولية» �صواريخ عابرة �أو
بعيدة املدى ،بر�ؤو�س تقليدية� ،أو متتلك �أ�سلحة
دم��ار �شامــل ،وو�سائل �إي�صالهــا �إىل الأر���ض
الأمريكية �أو �أرا�ضي احللفاء� ،أو قواعد قواتها

املنت�شرة حول العامل.
• ما هو ال�صاروخ البال�ستي؟
يرتكز بناء ال�صاروخ البال�ستي احلديث على
ت�صميم ال�صاروخ الإملاين  V2الذي �أطلقه هتلر
خ�لال احل��رب العاملية الثانية على بريطانيا،
م�ستخدماً ر�أ�ساً حربياً تقليدياً من املتفجرات
بلغ وزنها يف ال�صاروخ الواحد حواىل  1000كلغ
من مادة �( .T.N.Tأطلق منه عدة �آالف خالل
احلرب).
يعترب ال�صاروخ البال�ستي ،مدفعية بعيدة
املدى يف حروب اليوم ،كما �أنه ميتاز بت�أثرية
املعنوي البارز على الآخرين ،وتكمن فعاليته
وفائدته يف عدم فاعلية الدفاعات امل�ضادة له
حتى الآن.
• كيف يتم
�إط�لاق ال�صاروخ
البال�ستي؟
ي����ت����م اط���ل��اق
ال�صواريخ من:
 القواعد الأر�ضية: العنابر (ال�سلوات) اخلا�صة به حتت الأر�ض(.)Silo
 املن�صات املتحركة علىعربات �أو قطارات.
 القواعد البحرية: الغوا�صات حيث يطلق منحتت املاء.
 ال��ب��وارج ،يف البحر �أو يفاملرافئ.
 القواعد اجلوية: بوا�سطة الطائرات �أو املحطات الف�ضائية.ي�سمى ال�صاروخ بال�ستياً لأنه يخ�ضع يف �سريه
وهبوطه ملبد�أي الدفع واجلاذبية ،كرمي الكرة
�أو الرمح يف اجلو ،فهو يحتاج اىل قوة دافعة
هي املحرك الذي يرفعه �إىل الفـ�ضاء ومن ثم
ي�سقط بقوة اجلاذبية� ،أي �أنه ال يطري منفرداً،
�إن��ه بب�ساطة يرتفع �إىل الأعلى ،وبعد بلوغه
النقطة الق�صوى يهبط على الهدف املحدد.
ومن هنا يجب �أن منيز بينه وال�صاروخ اجلوال
«كروز» ( )Cruiseالذي هو طائرة بدون طيار،
يتم توجيهه عن بعد� .أو هو مربمج م�سبقاً
باجتاه الهدف ،فيطري يف الهواء فقط يحرق

حمركه الأوك�سجني كباقي الطائرات ،بينما نرى
�أن ال�صاروخ البال�ستي يرتفع من خالل حمرك
يعمل بوقـود خا�ص �سائل� ،أو �صلب� ،أو الإثنني
معاً ،وعملية االحرتاق تتم داخل حمرك ال�صاروخ،
وال ي�ستخدم الأوك�سجني من الهواء اخلارجي.
 تبلغ �سرعة ال�صاروخ ك��روز �ضعفي �سرعةال�صوت ( 2000كلم�/ساعة) بينما ت�صل �سرعة
البال�ستي �إىل حواىل � 25ألف كلم�/ساعة (حد
�أق�صى).
• موا�صفات �أخرى:
يتخذ ال�صاروخ البال�ستي �شكل �أنبوب ا�سطواين
( ،)Cylinderويبلغ طوله ما بني � 10أمتار و30
مرتاً� ،أو �أكرث ،ويت�ألف من الأق�سام الآتية:
 املحرك :يف �أ�سفل ال�صاروخ وهو الذي يتوىلعملية �إحراق الوقود الالزم لدفع ال�صاروخ �إىل
الأعلى.
 الوقود :قد يكون من ال�سوائل (هيدروجني +اوك�سجني  +كاربون)� ،أو من ال�صلب ،كالزنك
واملانغنيزيوم و�أخ�ل�اط معدنية معــينة+ ،
الأوك�ســجني ال�صـلب ،وبعـ�ض مع ِّدالت الإحرتاق.
 دماغ ال�صاروخ :يت�ضمن �أجهزة التوجيهوالقيادة.
 احلمولة :تراوح بني قمر ا�صطناعي مربمجلو�ضعه يف مدار الأر�ض �أو ر�أ�س ال�صاروخ �أو ر�أ�س
حربي قد يتكون من متفجرات عادية� ،أو �سالح
كيماوي �أو جرثومي� ،أو �سالح نووي...
• �أنواع ال�صواريخ البال�ستية:
ت�صنف ال�صواريخ وفقاً حلمولتها� ،أو ملداها،
وذلك كما ي�أتي:
 �صواريخ ق�صرية املدى :وهي التي ال يزيدمداها عن  1000كلم ).(SRBM
 �صواريخ املدى الو�سط :ما بني 1000و2500كلم ).(MRBM
 �صواريخ متو�سطة املدى :ما بني - 2500 3000و  5500كلم (.)IRBM
 �صواريخ عابرة للقارات :وه��ي ما يزيدمداها عن  5500كلم (.)ICBM
 �صواريخ الغوا�صات :وهي ع��ادة ما تكونعابرة للقارات )( (SLBMامل�صطلح االنكليزي
بني هاللني يدل على نوع ال�صاروخ من حيث
املدى يف احلرفني االول�ين ،واحلرفني االخريين
 BMهي اخت�صار .)Ballistic Missile

• مراحل حتليق ال�صاروخ:
 مرحلة الدفع (:)Boost Phaseوت�ستمر من � 3إىل  5دقائق .ويبلغ ال�صاروخ
يف نهايتها ارتفاعاً ما بني  150كلم �إىل 400
كلم ،وذلك وفـق امل�سـار املحدد له� ،أما �سرعته
يف هذه املرحلـة فتبلغ  7كلم/ثانية وينتقل
فيها ال�صاروخ �إىل خ��ارج الغالف اجل��وي (100
كلم).
• مرحلة امل�سار احلر (:)Free - Fall
تدوم هذه املرحلة حواىل  25دقيقة ،وفيها
ينتقل ال�صاروخ يف م�سار م��داري حول الأر�ض
خــارج الغــالف اجلوي وي�صل �إىل �إرتفاع حواىل
 1200كلم فوق �سطــح البحر ،وهي نقطة الذروة
( ،)Apogéeبعدها يعاود الهبوط احلر.
• مرحلة العودة (:)Reentry
وتبد�أ هذه املرحلة فوق الأر�ض بحواىل 100
كلم� ،أي عندما يدخل ال�صاروخ جو الأر�ض ،وتدوم
دقيقتني قبل بلوغ الهدف ب�سرعة تفوق  1كلم
يف الثانية.
• كيفية عمل املنظومة امل�ضادة
لل�صواريخ:
�إن الإع��ت��ـ��ـ��را���ض الأف��ـ�����ض��ل والأك��ث�ر فاعلية
لل�صواريخ ،هو ذلك الذي يتم يف املرحلة الأوىل
لإنطالق ال�صاروخ� ،أي مرحلة الدفع وال�صعود
( ،)Boost Phaseفبذلك يمُ نع الر�أ�س احلربي
من الو�صول �إىل الهدف املحدد ،وي�سقط بفعل
اجلاذبية �إىل الأر�ض ،وال ينفجر ،حتى ولو �سقط
على مكان �إط�لاق��ه ،ذل��ك �أن ت�شغيل الر�ؤو�س
احلربية يف ال�صواريخ البال�ستية ال يتم �إالّ يف
نهاية املرحلة الثانية� ،أو بداية املرحلة الثالثة
من م�سارها.
�إن تدمري ال�صاروخ يف مرحلته الثانية �أو
الثالثة ي�صبح مهمة �صعبة جداً ،ومن هنا �أهمية
اعرتا�ضه يف مرحلته الأوىل �أي بعيد �إطالقه،
و�أهمية اكت�شافه يف اللحظات الأوىل النطالقه،
وذل��ك بوا�سطة ال���رادارات املتطورة� ،أو الأقمار
اال�صطناعية املنت�شرة يف امل��دار حول الأر�ض،
�سواء تلك املخ�ص�صة للر�صد والإكت�شاف� ،أو
املزودة مولدات ليزرية ).(Laser
لذلك ت�سعى الواليات املتحدة �إىل �إقامة �شبكة
كونية من الأنظمة الدفاعية �ضد ال�صواريخ
متتد من الأرا�ضي الأمريكية ،وعرب املحيطات

بوا�سطة �أ�ساطيلها البحرية ،وت�سعى لن�شر
الأجهزة امل�ضادة من الرادارات وقواعد ال�صواريخ
عرب الرب الأوروب��ي والآ�سيوي والأفريقي ،وذلك
بهدف حماية �أمنها ،وت�أمني هيمنتها على
العامل من خالل هذه املنظومة املتكاملة حول
العامل ،واملعززة ب�شبكة من القواعد والأقمار
الإ�صطناعية يف الف�ضاء اخلارجي لت�أمني تكامل
عمل هذه املنظومة الدفاعية.
قواعد و�سيطة على الأرا�ضي الأوروبية
تبنت الإدارات الأم�يرك��ي��ة املتعاقبة فكرة
�إن�شاء منظومة دفاعية �ضد ال�صواريخ البال�ستية
البعيدة املدى ،والتي ت�ش ّكل «الدول املارقة (يف
عرف الواليات املتحدة) ،م�صدراً لها ،وتعتقد
�إدارة الرئي�س الأمريكي
ج���ورج ب��و���ش (الإب���ن)
�أن ك��وري��ا ال�شمالية،
و�إيران ت�شكالن تهديداً
�إ�سرتاتيجياً للواليات املتحدة ،على الرغم من
�إع�لان �أجهزة املخابرات الأمريكية �أن �إي��ران قد
�أوقفت برناجمها النووي الع�سكري منذ العام
.2003
قامت الإدارة الأمريكية ببناء قواعد م�ضادة
لل�صواريخ البال�ستية البعيدة املدى يف الأ�سكا،
وكاليفورنيا حلماية الأرا�ضي الأمريكية من اخلطر
الكوري ال�شمايل ال�صاروخي ،واقرتحت بناء قواعد
�أر�ضية و�سيطة على الأرا�ضي الأوروبية للدفاع
�ضد التهديد ال�صاروخي الإيراين.
يت�ضمن امل�شروع الأمريكي� ،إقامة منظومة
�صاروخية دفاعية ترتكز على ن�شر � 10صواريخ
�إعرتا�ضية على الأرا�ضي البولندية ،و�إقامة رادار
على الأرا�ضي الت�شيكية ،و�آخر على �أرا�ضي دولة
�أخرى تكون �أكرث قرباً لإيران ،على �أن يتم �إجناز
هذا امل�شروع العام  2013وبكلفة تبلغ 4.8
بليون دوالر.
بني ال�صناعة واال�سرتاتيجية
با�شرت الواليات املتحدة بت�صنيع ال�صواريخ
االعرتا�ضية منذ ت�سعينيات القرن املا�ضي،
و�أجرت الكثري من التجارب على مدى فاعليتها
و�أهليتها يف الت�صدي لل�صواريخ البال�ستية
املهاجمة ،و�سجل ال��ع��ام  2007ب��داي��ة جناح
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ال��ت��ج��ارب على ه��ذه ال�����ص��واري��خ ،بعد جتارب
فا�شلة الأع��وام  2004و 2005و ،2006وقد ّمت
التعاقد مع بع�ض جممـعات ال�صناعة الع�سكرية
الأمريكية لإنتـاج هذه ال�صواريخ ،وبكلفـة تبـلغ
باليني ال���دوالرات 180( .بليون دوالر �أنفقت
حتى الآن على م�شـروع ال��درع ال�صاروخي يف
�أوروب����ا) ،ون��ظ��راً �إىل العالقة ال��وط��ي��دة ،بيـن
جممعات ال�صناعة الع�سكرية الأمريكية ووا�ضعي
�إ�سرتاتيجيات الدفاع يف وزارة الدفاع الأمريكية،
وت���أث�يره��م الكبري يف �إدارة الرئي�س بو�ش،
�أو انتمائهم �إىل جماعات ال�ضغط ال�سيا�سية
وت�أثريهم يف �سباق االنتخابات الرئا�سية ما بني
احلزبني اجلمهوري والدميقراطي ،وكون �أغلب
�أ�صحاب املجمعات ال�صناعية احلربية تدعم احلزب
اجلمهوري (ح��زب الرئي�س بو�ش) ف���إن الإدارة
الأمريكية احلالية ت�سعى بكل قوة لإقناع حلفائها
الأوروبيني ،ورو�سيا بجدوى ن�شر منظومة الدفاع
ال�صاروخي هذه يف �أوروبا ،وذلك لتثبيت العقود
التجارية لإنتاج ال�صواريخ وال���رادارات ،و�إقامة
البنى التحـتية الالزمـة لهـا ،والتـي تعـود
بالنفـع املـادي على اللوبـي اجلمهوري ،وقبل

ال�صواريخ هذه من �أوروبا و�إلغائها.
انتهاء والية الرئي�س بو�ش.
ح��اول الرئي�س الأم�يرك��ي بو�ش اقناع زميله
الرو�سي بجدول م�شروع خ�لال مباحثات جرت
موجة اعرتا�ضات
واج��ه��ت ه���ذا امل�����ش��روع ،م��ن��ذ اع�ل�ان البدء بينهما يف الأعوام  .2008 .2007 ،2006لكن
بتنفيذه ،موجة من االعرتا�ضات من قبل بع�ض املباحثات مل ت�صل اىل نتيجة و ّمت االتفاق على
الدول الأوروبية ،داخل منظمة الناتو ) (NATOارجاء البحث يف امل�شكلة.
ك�إملانيا وفرن�سا ،ولوك�سمبورغ ،وحتى من قبل
القوى ال�سيا�سية والأح��زاب داخل كل من بولندا املراجع
وت�شيكيا ،وهما الدولتان اللتان �ست�ست�ضيفان
1- Missile threat.com
امل�شروع على �أرا�ضيهما� .إال �أن املعار�ضة الكربى
2- Russia in Global affairs...
لبناء امل�شـروع جاءت من رو�سيا التي اعتربت �أن
3- Threats posed by US missile
وجود �صـواريخ ورادارات على مقربة من �أرا�ضيها
shield.
ي�شكل تهديداً لأمنها القومي ،ويعر�ض منظومة
4- http:// italy. usembassy. it/pdf/
�أمنها ال�صاروخي الإ�سرتاتيجي للخطر والإنك�شاف،
other long-Range Ballistic M. in
كما �أنها تعترب ه��ذا العمل املنفرد من قبل
Europe.
الواليات املتـحدة تهديداً مبا�شراً لها ،قد ي�ؤدي
5- http// fas.org/sgp/crs/weapons/
�إىل �سباق ت�سلح جديد يف �أوروبا خ�صو�صاً و�أن
CRS Report for Congress.
الواليات املتحدة قد ان�سحبت العام  2002من
6- U.S Makes its pitch for a missile
اتفاقية وقف ن�شر ال�صواريخ املتو�سطة املدى
shield in Europe. International Herald
يف �أوروب����ا ،وال��ت��ي كانت ال��دول��ت��ان ق��د و ّقعتا
tribune, March 15. 2007.
عليها العام  ،1992والتي ق�ضت بتفكيك �أنواع
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تخريج دورة قائد كتيبة
ممثل قائد اجلي�ش بالنيابة� :أثبتوا �إنكم �أول من
يبذل الغايل والنفي�س من �أجل وحدة لبنان ومنعته

�أقيم يف كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة الأركان.
والأرك��ان احتفال تخريج دورة قائد �أيها ال�ضباط
تنتهي دورتكم بعد نهاية �أزمة
�أخبار ون�شاطات كتيبة  -الدفعة الثانية والثالثني.
�إعداد:
تر�أ�س االحتفال قائد الكلية العميد كبرية �إ�ستفحلت يف البالد �شهدت
نينا عقل خليل
الركن اليا�س فرحات ممثالً العماد م�شاكل د�ستورية وخالفات �سيا�سية وقالقل �أمنية ،ذللت جميعها يف �إتفاق
قائد اجلي�ش بالنيابة ،وح�ضره �ضباط الدوحة ،الذي ّمت برعاية دولة قطر ال�شقيقة وجامعة الدول العربية .لقد
من قيادة اجلي�ش وقادة الوحدات الكربى والأف��واج امل�ستقلة و�ضباط مالك حتقق هذا الإتفاق بف�ضل الإرادة الوطنية ال�صادقة التي حتلى بها كل الفرقاء
اللبنانيني واجلهود اخلرية للأ�شقاء العرب ،ليتوج ب�إنتخاب العماد مي�شال
الكلية وال�ضباط املدربون.
ً
ا�ستهل الإحتفال بالن�شيد الوطني اللبناين ،ثم ت�لاوة مذكرة النتيجة �سليمان رئي�سا للجمهورية ،الذي حقق اجلي�ش يف ظل قيادته احلكيمة �إجنازات
النهائية للدورة والئحة ال�شرف ،فتبادل الدروع بني طليع الدورة الرائد جان وطنية كبرية يف احلفاظ على �أمن البالد و�إ�ستقرارها ووحدة م�ؤ�س�ساتها ،الأمر
الذي ح ّد من تداعيات ما جرى خالل ال�سنوات الفائتة ،و�أف�سح املجال للتوافق
الأطر�ش وقائد الكلية العميد الركن فرحات.
بعدها� ،س ّلم قائد الكلية ال�شهادات لل�ضباط املتخرجني و�ألقى باملنا�سبة الوطني وعودة احلياة �إىل طبيعتها.
لقد قام اجلي�ش بدوره على �أكمل وجه ،يف الدفاع عن الوطن �ضد العدوان
الكلمة الآتي ن�صها:
الإ�سرائيلي ويف مواجهة الإره��اب ،ويف ب�سط �سلطة الدولة على �أرا�ضيها
�أيها ال�ضباط املتخرجون،
ً
اليوم تنهون دورة قائد كتيبة وتتخرجون وتعودون �إىل قطعكم للقيام كافة ،وبذلك حظي بتقدير اللبنانيني جميعا ،وحاز �إعجاب الأو�ساط الإقليمية
بالواجبات امللقاة على عاتقكم ،وقد فر�ضت الظروف الراهنة ،الت�سريع والدولية على حد �سواء.
�أيها ال�ضباط املتخرجون
ب�إلتحاقكم وذلك ل�ضمان جهوزية �أكرب يف الوحدات التي �ستنتقلون �إليها.
لي�ست هذه الدورة نهاية مطاف يف حياتكم الع�سكرية ،بل هي مرحلة تلتحقون اليوم بقطعكم بزخم كبري وعزم قوي و�إرادة �صلبة ،ملتابعة الآداء
تدريبية �أ�سا�سية� ،إكت�سبتم فيها معارف ع�سكرية هامة يف جمال قيادة املميز للم�ؤ�س�سة الع�سكرية ،الذي يعطي جلميع املواطنني الأمل بغد واعد.
الوحدات ،وعمل الأركان والأ�سلحة والتكتية العامة مبختلف �أوجهها� ،إ�ضافة فاعلموا �أن دوركم �أ�سا�سي بل تاريخي يف حياة لبنان ،وعلى جناحكم يتوقف
�إىل املعارف القانونية والتنظيمية والثقافية العامة ،وكلها ترفع من م�ستقبله وم�صري �أبنائه .كونوا دائماً �إىل جانب الع�سكريني ،و�أو�ضحوا لهم كل
�ش�أن �أهليتكم وكفاءتكم الع�سكرية .ولكن من الأهمية مبكان لكم ولوحداتكم ما قد يلتب�س يف �أذهانهم ،و�أثبتوا �أنكم من خرية �أبناء الوطن ،و�أنكم �أول
وللجي�ش� ،أن ت�ضعوا هذه املعارف حيز التطبيق العملي� ،إذ ال قيمة ملعلومة من يبذل الغايل والنفي�س ،من �أجل وحدته ومنعته و�سالمة �أرا�ضيه وم�صالح
�أبنائه جميعاً.
ال تطبق وال يفاد منها .ينبغي �أن
يف اخلتام �أوجه �إليكم تهاين اللواء
ي�شعر ر�ؤ�سا�ؤكم ومر�ؤو�سكم ب�آدائكم
تهان خطية
ٍ
ال��رك��ن قائد اجلي�ش بالنيابة
الفاعل وقدرتكم على التطوير،
ومت��ن��ي��ات��ه ل��ك��م مب��زي��د من
وجه رئي�س االركان اللواء الركن �شوقي امل�صري تهانيه اخلط ّية للرائد
وه��ذا ما ي�ؤهلكم للتقدم يف
التوفيق والنجاح.
جان الأطر�ش لت�صنيفه الأول خالل متابعته دورة قائد كتيبة الدفعة .32
الوظائف القيادية ويف عمل
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بروتوكول تعاون
بني املدر�سة احلربية
واجلامعة
اللبنانية  -الكندية
و ّقع كل من قائد املدر�سة احلربية العميد الركن
�سهيل حماد ورئي�س اجلامعة اللبنانية  -الكندية
الدكتور روين �أبي نخلة ،بروتوكول تعاون يف جمال
التعليم اجلامعي بني اجلانبني وذلك بعد �إعتماد
املدر�سة نظام التعليم «.»LMD
ح�ضر الإحتفال ال��ذي �أقيم يف رده��ة ال�شرف
 املدر�سة احلربية ،ح�شد من كبار ال�ضباط يفاملدر�سة وعمداء ومدراء كليات و�أ�ساتذة.
ويركز الربوتوكول على التعاون يف املجاالت
الرتبوية والتعليمية والثقافية ،وذلك عرب تنظيم
ن�شاطات ون��دوات وم�ؤمترات م�شرتكة ،والت�شاور
وتبادل اخلربات بني الفريقني.
كما ن�ص ال�بروت��وك��ول على ت�سهيل متابعة
الدرا�سة اجلامعية لل�ضباط خريجي املدر�سة احلربية
الذين تابعوا املنهاج اجلديد « »LMDاعتباراً من
العام الدرا�سي  2008 - 2007و�إ�ستفادة ال�ضباط
الراغبني يف متابعة التح�صيل اجلامعي من منحة
خا�صة تق ّدمها اجلامعة اللبنانية  -الكندية.
كلمة العميد الركن حماد
وللمنا�سبة ،كانت للعميد الركن حماد كلمة
�إ�ستهلها قائالً:
«�أرح��ب بكم �أجمل ترحيب يف رحاب املدر�سة
احلربية ويف ردهة ال�شرف بالذات ،هذه القاعة
التي �سيجتمع فيها ان �شاء اهلل �أرك���ان الدولة
اللبنانية مبنا�سبة االحتفال التقليدي بت�سليم
ال�سيوف لل�ضباط املتخرجني يف عيد اجلي�ش يف
الأول من �شهر �آب القادم ،وبعد انقطاع دام �سنتني
ب�سبب الأحداث الأليمة التي ع�صفت ببلدنا احلبيب
بدءاً من عدوان متوز  2006م��روراً باحلرب على
الإرهاب يف نهر البارد و�صوالً �إىل الأحداث الأخرية
الأليمة.
�إن مهمة املدر�سة احلربية هي
�إع����داد �ضباط ال��غ��د م��ن النواحي
الفكرية والثقافية واجل�سدية كي
يكونوا على م�ستوى املهام اجل�سام
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التي تنتظرهم على كامل ت��راب الوطن .لذلك
و�ضعت املدر�سة ن�صب عينيها تطوير براجمها
التعليمية وحتديثها لتبقى مب�ستوى مدار�س
اجليو�ش يف البلدان املتقدمة م�ستفيدة من
قدرات وخربة الأ�ساتذة املدنيني الذين ي�ضطلعون
بدور ا�سا�سي �إىل جانب �ضباط املدر�سة يف عملية
التن�شئة والإع��داد .فالتعاون القائم بيننا وبني
اجلامعة اللبنانية قدمي قدم هذه املدر�سة ،و�أخرياً
جرى تفعيل هذه العالقة بعد اعتماد املدر�سة نظام
الـ«� »LMDأ�سوة بغالبية كليات اجلامعة اللبنانية
وذل��ك يف اخت�صا�صي العلوم و�إدارة الأعمال,
ونتطلع قريباً �إىل �إ�ضافة �إخت�صا�ص احلقوق بعد
اعتماده ر�سمياً يف اجلامعة اللبنانية».
و�أ�ضاف قائالً�« :أعتقد �أن مهمتكم يف اجلامعة
اللبنانية الكندية ال تقل �أهمية عن مهمتنا لناحية
اعداد �شباب الغد وفتح فر�ص العمل �أمامهم يف
وطنهم �أوالً ويف �أ�صقاع العامل كافة عن طريق
تزويدهم املعلومات واملعارف املختلفة كي يكونوا
قادرين على االبداع واملناف�سة ،فالوطن بحاجة
�إىل طاقة كل مواطن كل يف جماله .فحا�ضرنا هو
نتيجة لزرع ما�ضينا وم�ستقبلنا هو ح�صاد جهودنا
احلا�ضرة ،و�صحيح �أننا بلد �صغري مب�ساحته وعدد
�سكانه وموارده الطبيعية ،لكنه كب ٌري جداً بطاقة
�إن�سانه وطموحه الالحمدود ،فاللبناين ذاع �صيته
يف كل �أ�صقاع االر�ض حيث من النادر �أن جتد بلداً
مل تط�أها قدم لبناين �ساهم ب�إخال�ص بتقدم وتطور
هذا البلد ،وبرع بعقله اخلالق يف خمتلف ميادين
املعرفة وبات رمزاً للعوملة .هذا االن�سان اللبناين
هو ثروتنا الوحيدة ومو�ضع افتخارنا وهدف مهمتنا
النبيلة .ولقد �أثبتت الوقائع �أنه على الرغم من
التطور الذي حلق ميادين املعرفة والتقدم العلمي

والتكنولوجي كافة ،يف زمن �سقطت
فيه احلواجز الطبيعية والإ�صطناعية
بني ال��دول و�أ�ضحى العامل كما قيل
قرية كونية �صغرية ،بقي االن�سان
املحور واال�سا�س يف كل عمل خالق.
لقد قمنا اليوم بتوقيع بروتوكول
تعاون بيننا ي�شمل تبادل اخلربات وامل�ساعدة يف
تطوير املناهج �إ�ضافة �إىل �إعفاء ال�ضباط خريجي
املدر�سة احلربية من  69وحدة جامعية من �أ�صل
 105وحدات تت�ألف منها االجازة اجلامعية ،وذلك
يف اخت�صا�صي العلوم وادارة االعمال ،كما ي�شمل
هذا التعاون تقدمي منحة خا�صة لل�ضباط الذين
يتابعون درا�ستهم يف جامعتكم».
وختم بالقول:
«�إننا �إذ نتوجه بال�شكر ملبادرتكم الكرمية والتي
تنم عن وطنية �صادقة وحمبة خال�صة للم�ؤ�س�سة
الع�سكرية نعلق �آماالً كبرية على هذا الربوتوكول
كي يكون باكورة تعاون بني املدر�سة احلربية
والقطاع اجلامعي اخلا�ص ،و�أن حتذو بقية اجلامعات
اخلا�صة حذو اجلامعة اللبنانية الكندية ملا يتميز به
القطاع التعليمي اخلا�ص يف لبنان من م�ستوى
�أكادميي رفيع وقدرة على التحديث والتطوير،
ليبقى لبنان منارة للمعرفة يف ال�شرق� .أجدد
�شكري لكم وترحيبي بكم».
كلمة الدكتور �أبي نخلة
بدوره� ،ألقى الدكتور روين �أبي نخلة كلمة جاء
فيها« :من منرب م�ؤ�س�سة �ضاربة جذورها يف عمق
ال�شموخ والكرب والعنفوان،
وم��ن رح��اب مدر�سة عريقة يف �صناعة حماة
الوطن واالن�سان،
ومن مقلع الرجاالت العظام الذين ي�سخرون بكل
�أنواع التحديات للدفاع عن كل حبة من تراب هذا
اللبنان،
لكم ي�شرفني اليوم يا �سادة� ،أن �أنحني �إجالالً
�أم��ام نبل ر�سالتكم ،وعظم عطاءاتكم وقد�سية
تفانيكم حتى ال�شهادة ،للذوة عن حيا�ض هذا
الوطن ،ولينعم االن�سان فيه بالعي�ش
كرمياً ،حراً و�سيداً على كل �شرب من
�أر�ضه ،والتي يف �سبيلها تهون كل
الت�ضحيات ،ومن �أجلها حتلو كل �أنواع
العطاءات».

و�أ�ضاف قائالً:
اللقاء اليوم هو بحق لقاء النبل والكرب .هو لقاء
يختال تيها بح�ضوركم الكرمي لتوقيع بروتوكول
تعاون ،به نعتز ونفخر ،بني اجلامعة اللبنانية
 الكندية ( )LCUيف عينطورة  -ك�سروان،واملدر�سة احلربية ،ب�شخ�ص قائدها املعطاء ،والذي
ّ
نكن له كل تقدير و�إح�ترام ،ح�ضرة العميد الركن
�سهيل حماد.
ً
لقاء اليوم يا �سادة ،ما كان �أبدا وليد �صدفة� ،إن
هو �إال ثمرة لقاءات و�إت�صاالت متع ّددة ،والف�ضل
يعود يف ذلك� ،إىل نخبة من �أرباب اال�صالة والر�ؤى
امل�ستقبلية والعاملني �أب��داً يف �سبيل مواكبة
احلياة بكل تقلباتها وتطورها وجتددها .فله�ؤالء،
حتية �إكبار و�إمتنان وتقدير ل�سعيهم الد�ؤوب يف
�سبيل الأف�ضل والأكمل.
�إنني ،ومن �أح�ضان هذه امل�ؤ�س�سة الكرمية التي
تعمل على �إع���داد رج��االت اعتنقوا ر�سالة حب
التفاين والعطاء حتى ال�شهادة ،لكم ي�شرفني
توقيع بروتوكول التعاون هذا يف رحاب املدر�سة
احلربية ،و�أعلن لكم �أمام اهلل والتاريخ� ،أن اجلامعة
اللبنانية  -الكندية ( )LCUيف عينطورة -
ك�سروان ،ت�شرع �أبوابها و�سع امل��دى لأمثالكم
ال�شرفاء العظام ونعاهدكم من على هذا املنرب� ،أننا
لن نتوانى يوماً عن اال�سهام مع الغيارى واالوفياء
�أمثالكم يف بناء هذا اللبنان ،على احلق واخلري
والنور واجلمال».
و�أعلن ختاماً عن منحة جامعة ي�ستفيد منها
ال�ضباط ،فقال:
«ا�سمحوا يل يف هذه املنا�سبة ،للإحتفال بتوقيع
بروتوكول التعاون هذا� ،أن �أغتنم هذه الفر�صة لأعلن
عن اال�سهام مبنحة جامعية رمزية ومتوا�ضعة
جلميع ال�ضباط الذين يودون االنت�ساب �إىل �إحدى
الكليتني� :إدارة االعمال �أو العلوم والفنون ،وما
ذل��ك �إال عربون وف��اء وتقدير حلماة ه��ذا الوطن
االبطال ،املتفانني يف الذود عن �سيادته وكرامته
و�إ�ستقالله ،ع ّلني �أ�ستطيع ب�إ�سم هذه امل�ؤ�س�سة
اجلامعة الفتية� ،أن �أكون قد � ُ
أ�سهمت يف �إ�ضاءة
�شمعة يف عتمة القدر هذه� ،أو �أن �أكون جزءاً من
مداميك هذا الوطن ،الذي ب�أمثالكم ل�سوف يبقى،
وكما كان �أبد الدهر� ،شاخماً وحملقاً �صوب الفوق،
�صوب العلى ليعانق املجد والعزة والعنفوان».

دروع للتالمذة ال�ضباط
الفائزين مبباراة ال�شهر
الفرنكوفوين
ملنا�سبة ال�شهر الفرنكوفوين
للعام ّ ،2008
نظمت املدر�سة
احلربية مباراة يف التعبري بالر�سم �أو بكتابة مو�ضوع باللغة الفرن�سية� ،شارك فيها ثالثة و�ستون
تلميذاً �ضابطاً من ال�سنتني الثانية والثالثة ،وذلك بالتعاون مع املركز الثقايف الفرن�سي.
ويف قاعة املحا�ضرات الو�سطى يف املدر�سة احلربية� ،أقيم حفل توزيع الدروع على الفائزين،
بح�ضور قائد املدر�سة العميد الركن �سهيل حماد وم�ساعده العميد الركن جورج يعقوب ،ورئي�سي
ق�سمي الدرو�س والعمليات والأمن والتوجيه والعالقات العامة ،ورئي�سي فرعي العلوم العامة
والربامج والتن�سيق ،ومدربي ال�سنتني الثانية والثالثة .ومت ّثل املركز الثقايف الفرن�سي ب�شخ�ص
مديرة الدرو�س ال�سيدة كري�ستني تريان ماتينيون ،وم�ست�شارتها الرتبوية ال�سيدة �سلني غاال�س،
واخلبري الفرن�سي لدى كلية ف�ؤاد �شهاب للقيادة واالركان املقدم �ستيفان لوليفر� ،إىل �أ�ساتذة اللغة
املنتدبني من املركز الثقايف الفرن�سي واجلامعة اللبنانية املتعاقدين.
افتتح االحتفال بالن�شيدين الوطنيني الفرن�سي واللبناين ،ثم �ألقيت كلمات باملنا�سبة ،فكانت
كلمة لرئي�س فرع العلوم العامة املقدم جوزيف عيد ،وكلمة لل�سيدة ماتينيون با�سم املركز
الثقايف الفرن�سي� ،شكرت فيها املدر�سة احلربية على م�شاركتها يف ال�شهر الفرنكوفوين للعام
 2008تعبرياً عن التزامها وانتمائها �إىل العائلة الفرنكوفونية املنت�شرة يف العامل ،والتي تدعو
�إىل الت�ضامن والعي�ش معاً .ومت ّنت للمدر�سة دوام التوفيق� ،آملة بتطوير التعاون م�ستقبالً.
ثم كانت كلمة ختامية للعميد الركن حماد الذي �شكر املركز الثقايف الفرن�سي على اجلهود
املبذولة واملثمرة يف �إعالء �ش�أن اللغة الفرن�سية� ،آمالً بتفعيل التعاون كي يبقى لبنان ملتقى
الثقافة واحل�ضارات .كما ن ّوه بالتالمذة ال�ضباط الفائزينّ ،
وحث رفاقهم على بذل اجلهود يف هذا
االجتاه« .فاجلي�ش اللبناين ،وبالرغم من توا�ضع جتهيزاته املادية ،يبقى العن�صر الب�شري فيه
اال�سا�س لكل ن�شاط خالّق».
وقد ق ّدم قائد املدر�سة احلربية وال�سيد ماتينيون الدروع واجلوائز للتالمذة الفائزين ،فنال
التلميذ ال�ضابط نا�صيف �أبو حنا (ال�سنة الثالثة) املركز الأول عن فئة الر�سم ،يف حني نال التلميذ
ال�ضابط رئبال متراز (ال�سنة الثانية) املركز الثاين ،واحتل التلميذ ال�ضابط �أ�سعد اليا�س (ال�سنة
الثانية) املركز الثالث� ،أما عن فئة املو�ضوع باللغة الفرن�سية ،فقد نال التلميذ ال�ضابط جوزف
�سرحان (ال�سنة الثانية)
امل��رك��ز االول ،يف حني
احتل التلميذ ال�ضابط
�سيدريك �سلوم (ال�سنة
الثانية) املركز الثاين،
والتلميذ ال�ضابط حمزة
فوزي حيدر �أحمد (ال�سنة
الثالثة) املركز الثالث.
ويف خ��ت��ام االحتفال،
دع����ا ق���ائ���د امل��در���س��ة
احلربية احل�ضور �إىل حفل
كوكتيل� ،أقيم يف ردهة
ال�شرف.
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ت�سليم وت�س ّلم قيادة لواء احلر�س اجلمهوري
ال��رك��ن خليل امل�����س ّ��ن م�سلماً
بح�ضور العميد الركن ح�سني
والعقيد وديع الغفري مت�سلماً.
احل��ج��ار ،مم��ث�لاً ق��ائ��د اجلي�ش
بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري وعدد من ال�ضباط� ،أقيم يف قيادة لواء تخلل احلفل عر�ض ع�سكري �شاركت فيه وحدات لواء مو�سيقى اجلي�ش.
احلر�س اجلمهوري يف بعبدا ،حفل ت�سليم وت�سلم قيادة اللواء بني العميد وت�س ّلم العقيد الغفري علم اللواء من العميد الركن احلجار.
�أقامت منظمة «هانديكاب انرتنا�شونال» ( )Handicap Internationalور�شة عمل
حتت عنوان «كيفية حترير الأرا�ضي امل�شبوهة بالألغام و�إعادتها �إىل �أ�صحابها ،وذلك يف
املركز اللبناين للأعمال املتعلقة بالألغام.
ح�ضر الإفتتاح �ضباط املركز اللبناين لالعمال املتعلقة بااللغام و�ضباط من فوج
الهند�سة ومن قيادة اجلي�ش ،ورئي�س املركز الإقليمي لالعمال املتعلقة بااللغام يف �صور،
ومدير منظمة «هانديكاب �إنرتنا�شونال» يف فرن�سا ال�سيد بيل هاول على ر�أ�س وفد من
املنظمة.
وبعد كلمة ترحيبية م��ن امل��ق��دم و�سيم رزق
حترير الأرا�ضي
وال�سيد ط��ارق با�ش ب��واب (من املنظمة)� ،ألقى
امل�شبوهة بااللغام
ال�سيد روبرت �إينت حما�ضرتني ،تناوت الأوىل �إدراج
و�إعادتها �إىل �أ�صحابها مو�ضوع حترير االرا�ضي امل�شبوهة �ضمن املعايري
الدولية لالعمال املتعلقة بالألغام ،وتناولت الثانية
يف ور�شة عمل
التجارب الدولية يف جمال حترير االرا�ضي امل�شبوهة
يف بلدان :تايالند ،كرواتيا ،اليمن ،الأردن ،كمبوديا
وغريها...
ً
ً
وق�� ّدم ال�سيد حممد غريب (من املنظمة �أي�ضا)� ،إيجازا حول م�شروع «هانديكاب
انرتنا�شونال» املتعلق مب�سح البقع امل�شبوهة يف حمافظة ال�شمال وق�ضاء جبيل ،حيث
بو�شرت عمليات ا�ستطالع للبقع املذكورة ،على �أن تبد�أ عمليات امل�سح اعتباراً من �شهر
متوز اجلاري.
ً
وبدوره ،قدم �ضابط عمليات املنظمة ال�سيد مارك هولرويد �شرحا عن عملها يف لبنان.
ويف اخلتام ،وزع مدير املنظمة يف فرن�سا ال�سيد بيل هاول �شهادات للم�شاركني يف
الور�شة ،يف حني قدم املقدم رزق درعاً تذكارياً با�سم رئي�س املركز اللبناين لالعمال
املتعلقة بااللغام و�ضباطه �إىل م�ساعد مدير مركز اعمال امل�سح « »SACال�سيد روبرت
�إثني.
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الأزرق الكبري
�سنة عا�شرة من الت�ضامن
والعمل ل�شاطئ نظيف
�أطلقت جمعية «�سيدرز للعناية» حملة «االزرق
الكبري» العا�شرة لتنظيف ال�شاطئ اللبناين ،بدءاً من
ال�شمال و�صوالً �إىل اجلنوب ،مب�ساعدة اجلي�ش اللبناين
وبالتعاون مع الوزارات املخت�صة والبلديات ،وعدد من
اجلمعيات البيئية والك�شفية واالجتماعية ،باال�ضافة �إىل
�شركات وم�ؤ�س�سات �سياحية وجتارية وجامعات ومدار�س.
انطلقت احلملة العا�شرة يف احتفال �أقيم على
�شاطئ الرملة البي�ضاء برعاية رئي�س اجلمهورية العماد
مي�شال �سليمان ممثالً باملدير العام لوزارة البيئة بريج
هتجيان ،وبح�ضور ممثل قائد اجلي�ش بالنيابة العميد
الركن نزيه رحباين ،وفاعليات �سيا�سية و�إجتماعية
وتربوية.
وخالل احلفل� ،أو�ضحت رئي�س جمعية «�سيدرز للعناية»
ال�سيدة �إدري�س �شاتيال� ،أن احلملة ت�شمل ال�شاطئ
اللبناين املمتد من العري�ضة  -العبدة �شماالً و�صوالً
�إىل �صور جنوباً ،م�شرية �إىل �أنها «ت�صادف هذه ال�سنة
الرعاية البيئية الأوىل لرئي�س اجلمهورية».

مركب حربي هبة �أملانية للقوات البحرية

جرى يف قاعدة بريوت البحرية،
حفل ت�سلم مركب مق ّدم هبة من جمهورية �أملانيا االحتادية �إىل اجلي�ش
اللبناين .ح�ضر احلفل العميد الركن البحري علي املعلم ممثالً قائد اجلي�ش
بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري ،وممثل جمهورية املانيا االحتادية
االمريال ڤادم هانز جو�شيم �سرتيكر ووفد مرافق ،وقائد القوات البحرية يف
قوات الأمم املتحدة امل�ؤقتة االمريال الإيطايل دي بيازي ،وعدد من �ضباط
اجلي�ش واليونيفيل.
ا�ستهل احلفل بعزف الن�شيدين الوطنيني اللبناين واالمل��اين ،ثم �ألقى

ممثل قائد اجلي�ش بالنيابة كلمة
�شكر فيها اجلمهورية االملانية على تقدمي هذه امل�ساعدة ،ونوه بوقوف دولة
املانيا الثابت �إىل جانب لبنان وتقدميها م�ساعدات ع�سكرية متنوعة للجي�ش
اللبناين .كما وجه االمريال �سرتيكر كلمة باملنا�سبة� ،أكد فيها على �أوا�صر
ال�صداقة التي جتمع ال�شعبني االملاين واللبناين ،والرغبة يف تفعيل عالقات
التعاون الع�سكري بني جي�شي البلدين.
ويف نهاية االحتفال ،تال العميد الركن البحري املعلم كتاب �شكر و�سلم
املحتفى بهم دروعاً تذكارية.

الوطن للكل
وكلنا للوطن
ورود يف و�سط بريوت
احتفاء با�ستعادة
اجلمهورية رئي�سها
دعا نادي ال�صحافة و�شركة «غيتواي ليمتد» مالكة العالمة التجارية
� ،»Trackإىل حملة لت�شجري و�سط مدينة بريوت يوم ال�سبت الواقع فيه
الواحد والثالثني من �شهر �أيار  ،2008حتت عنوان «الوطن للكل وكلنا للوطن»،
�إحتفاء با�ستعادة اجلمهورية رئي�سها و�إنتخاب العماد مي�شال �سليمان رئي�ساً
للجمهورية.
انطلق التجمع من �أمام مقر نادي ال�صحافة يف بناية اللعازرية و�سط
بريوت ،يف اجتاه �ساحة الدبا�س حيث ع ّلقت الفتة كتب عليها« :نزرع الورود
واملحبة وال�سالم بدل الر�صا�ص واحلرب» ،وقد
زرع امل�شاركون ال��ورود و�أطلقوا البالونات
دكتوراه يف العلوم االدارية
التي حملت �شعار احلملة �إ�ضافة �إىل حمامات
للرائد �إياد م�سعود العلم
ال�سالم التي رفرفت يف �سماء العا�صمة.
نال الرائد �إي��اد م�سعود العلم من غرفة العمليات
تال احلملة حفل كوكتيل ونخب لبنان يف
اخلا�صة بحماية اع�ضاء جلنة التحقيق الدولية ،دكتوراه
مقر نادي ال�صحافة يف بناية اللعازارية.
يف العلوم االداري��ة من جامعة «Paul Cezanne -
ويف املنا�سبة ق��ال��ت م��دي��رة ال�شركة
 »Aix Marseille IIIيف فرن�سا .مع تنويه «م�ش ّرف
املنظمة مرياي �شوفاين «�إن ال�شركة بادرت
جدا»ً.
�إىل �إتخاذ خطوة احتفاء «با�ستعادة لبنان ع ّزه،
وقد كان التح�ضري �سريعاً داللة على تعط�ش
«TK

اللبنانيني �إىل ال�سالم والراحة».
كذلك عرب رئي�س نادي ال�صحافة يو�سف احلويك عن فرحه وفخره بعودة
احلياة �إىل �شرايني ب�يروت ،بدل البغ�ض والكراهية اللذين حاول البع�ض
ن�شرهما بني اللبنانيني يف الآونة الأخرية ،و�أكد �أن امل�شاركني يف احلملة هم
من جميع الطوائف واالنتماءات.
وختم قائالً« :يحق للبنان �أن يفرح».
ليال �صقر
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يف ثكناتنا

�ص ّنف الأول بني
مطابخ اجلي�ش للعام 2007

مطبخ موقع �صور:

اجلهد يع ّو�ض توا�ضـع االمكانـات

�إعداد:
ب��احل��د الأدن����ى م��ن الإم��ك��ان��ات
ليال �صقر
ا�ستطاع مطبخ موقع �صور
�أن يحقق �أف�ضل النتائج ،الأمر
الذي أ�هّله الحتالل موقع ال�صدارة بني املطابخ الع�سكرية يف اجلي�ش
اللبناين للعام .2007
واىل املعايري املحددة التي توافرت يف هذا املطبخ و�أهّلته
للت�صنيف �أوالً� ،سجّ ل ل�صاحله �إجناز كبري مت ّثل يف ت�أمينه التغذية ملا
يقارب الـ 6000عن�صر بعد �أن كان عدد الع�سكريني امل�ستفيدين من
خدماته ال يتجاوز الـ 1500ع�سكري.
«اجلي�ش» زارت مطبخ موقع �صور وتع ّرفت اىل الق ّيمني عليه واىل
�آليات العمل املتبعة فيه.
قبل ال��ع��دوان اال�سرائيلي على
لبنان يف العام  2006كان مطبخ
موقع �صور ي�ؤمن التغذية لـ1500
ع�سكري لكن بعد �صدور القرار 1701
وتو�سيع انت�شار اجلي�ش جنوباً،
ارتفع العدد اىل  5800ع�سكري.
فاملطبخ املذكور يغذي اعتباراً من
�أيلول  2006كالً من:
 موقع �صور ،ال��ل��واء ال�ساد�س،ال��ل��واء احل��ادي ع�شر ،ال��ل��واء الثاين
ع�����ش��ر ،ق��ط��اع ج��ن��وب الليطاين،
م�ست�شفى �صور احلكومي وجهاز
التن�سيق واالرتباط.
النتيجة الأف�ضل ...
�أهم ما يالحظ يف مطبخ موقع
�صور تو�صله باحلد الأدنى من
االمكانات اىل النتيجة الأف�ضل التي
ي�سعى اليها كل مطبخ على �صعيد
اجلي�ش...
فالبناء ق��دمي ،حم��دود االت�ساع،

عدته متوا�ضعة� ،أما فريق العمل
فما زال نف�سه ،على الرغم من �أن
املهام ازدادت مبا ي��وازي �أك�ثر من
ثالثة �أ�ضعاف .وقد ا�ستطاع ت�أمني
الغذاء وفقاً للمطلوب منه وبناء على
توجيهات مديرية القوامة يف قيادة
اجلي�ش التي حتدد نوعية امل�أكوالت
وطريقة طهيها وتقدميها.
ّ
ن�شري يف ه��ذا ال�صدد ،أ�ن��ه متت
املوافقة املبدئية على �إن�شاء مطبخ
جديد من قبل مديرية الهند�سة

التي �أجرت ك�شفاً على املكان ،وقد
و�ضعت درا�سة حول املو�ضوع و ّمت
رفعها للمراجع املخت�صة .ويتوقع
ب��دء العمل على تنفيذ امل�شروع
العام .2009

موا�صفات ومعايري
ال��ن��ظ��اف��ة ،امل��راق��ب��ة الدقيقة
واالجتهاد يف العمل ،ثالثة معايري
�أ�سا�سية يرتكز اليها العمل يف
مطبخ موقع �صور ،وب�إ�شراف مبا�شر
من قائد موقع �صور العقيد الركن
توفيق �سلطاين والعقيد ح�سن
فاعور �آم��ر �سرية القيادة واخلدمة
وال�����ض��ب��اط ،ت�سري عجلة العمل
بانتظام ودق��ة ويلتـزم اجلميـع
�ضبـاطاً ورتبـا ًء و�أف����راداً تطبيق
املعايري امل��ذك��ورة �آن��ف��اً ك��ل وفقاً
ملوقعه واخت�صا�صه .ونتيجة ملا
تقدم مت ّكن املطبخ م��ن القيام
بواجباته من دون �أن ت�سجل حتى
ال�ساعة �أية حال خط�أ �أو ت�س ّمم...
يت ّم الطهي بطريقة �سليمة وعلى
قواعد خا�صة ل�ضمان الق�ضاء على

امليكروبات .وتخزن املواد بالطريقة
املنا�سبة لكل منها ح�سب ت�صنيفها،
من معلبات وحبوب وحلوم وزيوت
وبي�ض...
اىل ذل�����ك ،ي��خ�����ض��ع ال��ط��ه��اة
وامل�����س��اع��دون ال��ذي��ن يعملون يف
املطبخ لفحو�صات طبية دوري��ة
وللك�شف ال��دائ��م م��ن قبل خرباء
و�أطباء �صحة و�أطباء جلد ،ويحر�ص
ال�ضباط امل�س�ؤولون على الإ�شراف
على تعقيم الأواين وتعقيم خمازن
امل��واد الغذائية وعلى حفظ املواد
بالغرف امل ّربدة ب�شكل �صحي.

فريق العمل
تعاون و�إميان م�ستمر ب�أن املطبخ
ال يقوم �إال من خالل اجلهد وال�سهر
الذي يبذله كل عنا�صر هذا الفريق
املتكامل وال��ذي يت�أّلف من �ستة
طهاة ،ذوي خربة واخت�صا�ص وعدد
م��ن امل�ساعدين وعنا�صر الكلفة
اخل��م�����س��ة وال��ث�لاث�ين .وجميعهم
يحر�صون على �أداء واجبهم ك�أف�ضل
ما ميكن.
حيينا الع�سكريني املن�صرفني
اىل واجبهم بعزم و�إخال�ص ،وغادرنا
ت�صنيف مطابخ اجلي�ش للعام 2007
املوقع مكربين يف كل منهم روح
 مطبخ موقع �صور :الأول على �صعيد اجلي�ش وعلى �صعيد منطقة اجلنوب .الواجب وقوة االندفاع .فريق عملمطبخ م��وق��ع ���ص��ور ت��ف��ان��ى يف
 مطبخ قاعدة رياق اجلوية :الأول على �صعيد منطقة البقاع. مطبخ مقر عام منطقة بريوت (الأمري ب�شري) :الأول على �صعيد منطقة ت�أدية واجباته ،فح�صد ما ي�ستحقه:التقدير واالحرتام.
بريوت.
 مطبخ موقع بيت الدين :الأول على �صعيد منطقة جبل لبنان.ت�صوير:
 مطبخ فوج املدفعية الثاين :الأول على �صعيد منطقة ال�شمال.�شربل جرج�س
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الهوية الإ�سرائيلـــ

�إعداد:
اح�سان مرت�ضى
باحث يف ال�ش�ؤون الإ�سرائيلية
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يقول الكاتب الإ�سرائيلي غريغوري ليفي نقالً
عن ل�سان �أحد كبار الدبلوما�سيني الإ�سرائيليني:
«�إن �إ�سرائيل ي�سودها جو عام من الإحباط ،ناجت
عن عدة �أمور من بينها ،ورمبا من �أهمها� ،إح�سا�س
غالبية الإ�سرائيليني ب�أن الف�ساد قد انت�شر يف
القطاعات ال�سيا�سية واالقت�صادية املختلفة كافة.
كما �أنهم ادرك��وا ب�أن احلرب الأخ�يرة (يف لبنان)
كانت منوذجاً للف�شل الذريع» .واعترب الكاتب يغ�آل
�سرينا يف �صحيفة «يديعوت �أحرونوت»� ،أن كثرياً
من الإ�سرائيليني املعا�صرين ،يف ع�صر العوملة،
قد حققوا درج��ة عالية من ال�ثراء ،ولكن بثمن
باهظ .فالرثاء الفاح�ش �أدى �إىل ن�سف املباين
القدمية لل�سيا�سة ال�صهيونية .وهو نقل مكامن
القوة �إىل املال لوحده مع ما ينطوي عليه ذلك
من تداعيات �إن�سانية ووطنية و�أخالقية هي يف
جوهرها تداعيات �سلبية ،مثل ت�ضع�ضع كل �أ�س�س
امل�ساواة االجتماعية و�أ�شكالها .ويقول �سرينا يف
هذا املجال« :نعم لقد حتولنا �إىل �إمارة تكنولوجيا
عليا (هاي تيك) على �شاطئ البحر املتو�سط� ،إال
�أن اخل�صخ�صة املنفلتة العقال لأغرا�ض العوملة،
ق��د �أدت �إىل �إن��ه��ي��ار دول��ة ال��رف��اه والت�ضامن
االجتماعي اللذين قامت على �أ�سا�سهما اخلدمة
الع�سكرية للجميع» .وت�ضيف �شارون �شاحاف،
مديرة العالقات العامة �سابقاً يف اله�ستدروت،
يف مقال لها يف �صحيفة «معاريف» ،ان التكافل
االجتماعي الذي كان يوماً ما �أحد املميزات البارزة
للمجتمع الإ�سرائيلي ،قد اختفى متاماً ،وحاولت
تف�سري ذلك بالقول�« :إن اجلمهور الإ�سرائيلي
يوهم نف�سه ب���أن ثمة تكافالً اجتماعياً ،ولكنه
يف ت�صوره هذا ال يختلف عن ت�صوره الواهم ب�أن
املو�ساد هي اجلهة اال�ستخبارية الأف�ضل يف العامل،

و�أن اجلي�ش الإ�سرائيلي هو �أف�ضل اجليو�ش يف
العامل ،و�أن العبقرية اليهودية ما تزال براقة ،و�أن
الإ�سرائيليني ينه�ضون لل�شيوخ والن�ساء احلوامل
يف احلافالت».
على �ضوء ما تق ّدم �أ�شارت نتائج �أحد ا�ستطالعات
ال��ر�أي م�ؤخراً �إىل �أن  ٪78من الإ�سرائيليني غري
را�ضني عن قادتهم الذين تورطوا يف الف�ساد،
والذين ت�ستحوذ عليهم الأنانية وتنق�صهم اخلربة،
و�أن  ٪68من ه�ؤالء يعتقدون ب�أن القادة احلاليني
هم �أ�سو أ� من قادة �إ�سرائيل يف املا�ضي .وهذه
احلقائق تك ّر�ست يف كرثة احلديث عن م�صطلح
«ف��راغ يف القيادة» وعن اخلوف الذي قد ي�صل
�إىل حد الي�أ�س من �إمكان ظهور «قيادات ر�شيدة»
يف امل�ستقبل ،وذكر �شلومو غازيت ،رئي�س �شعبة
الإ�ستخبارات الع�سكرية �سابقاً �أنه «مطلوب زعامة
جديدة تعيد �شعب �إ�سرائيل �إىل القيم املن�سية».
ون ّوه ب�أن اجلميع الآن ي�شعر بـ«خيبة الأمل من
زعماء ه��ذا اجليل» .وكتب يوفال الي�شاين يف
�صحيفة «معاريف» �أن «من الواجب على مواطني
�إ�سرائيل االحتجاج �إزاء كرثة الف�ساد حولهم ال �أن
يغرقوا يف �صمتهم وعجزهم وي�أ�سهم» .وكتب
نحميا �شرت�سلر يف «ه�آرت�س» «�أن رئي�س احلكومة
�أوملرت مل يعد يف هذه الأثناء يدافع عن مبادئه،
�أو يبادر �إىل طرح امل�شاريع واخل��ط��وات ،و�إمنا
يحاول مترير يوم �أو �أ�سبوع من �أجل احلفاظ على
البقاء .هو يعرف �أن��ه ال ميلك قوة �سيا�سية �أو
ت�أثرياً �شخ�صياً ميكنه من حتديد الإجتاه والتغيري
وقيادة الأم��ور واتخاذ ق��رارات �صعبة» .وعودة
نتنياهو بح�سب يوئيل ماركو�س يف «ه�آرت�س»
�سوف تعترب تكراراً مل�شاعر اخليبة التي ت�سبب بها
منذ ثماين �سنوات ،و�أوملرت الذي يحظى بت�أييد
مخُ جل ال يتجاوز  ٪2يف ا�ستطالعات الر�أي ،قد �أثبت
�أنه لي�س جمبوالً من طينة القيادة عندما �أم�سى
رئي�ساً للوزراء بال�صدفة ،وعامي ايالون يظهر

ـــية يف ا�ستطالعات الر�أي
�صورة حمرية وم�ضطربة ،وباراك ّ
وطد عالقاته مع
نخبة من كبار الر�أ�سماليني يف �إ�سرائيل ،ولهذا
ف�إنه مع عودته �إىل احلياة ال�سيا�سية ،ال بد بح�سب
ر�أي الكاتبني غيدي فاي�س و�أوري بالو (امللحق
الأ�سبوعي ل�صحيفة ه�آرت�س  ،)2007/5/25من
فح�ص هذه العالقات املبا�شرة وغري املبا�شرة مع
كبار الر�أ�سماليني ه�ؤالء من زاوية عدم ت�ضارب
امل�صالح يف ما بينهم ،علماً ب�أن باراك بح�سب
ر�أي الكاتبني ال ينوي التعامل ب�شفافية يف ما
يتعلق ب�أمالكه وارتباطاته وعالقاته االقت�صادية،
وذلك بعد �أن �أ�صبح واحداً من عداد �شريحة كبار
الأثرياء يف �إ�سرائيل� ،أو ح�سبما يقال يف �إ�سرائيل،
�شريحة «الواحد بالألف».
هذه هي نبذة عن مواقف الإ�سرائيليني من
�أبرز قادتهم� ،أما بالن�سبة �إىل مواقفهم من �أبرز
املو�ضوعات ال�سيا�سية واال�سرتاتيجية املثرية
للجدل والإ�شكالية ،فقد جاء يف ا�ستطالع للر�أي
قام به املركز الفل�سطيني للدرا�سات الإ�سرائيلية
(م��دار) �أن  ٪3فقط ال غري من جمموع الذين
�شملهم اال���س��ت��ط�لاع ،ي��ع�ترف��ون ب����أن الدولة
ال�صهيونية قد ارتكبت �إثماً بحق الفل�سطينيني،
بينما جند �أن  ٪57ي ّدعون �أن الفل�سطينيني �أخط�أوا
يف الت�صرف ف�أحلقوا ال�ضرر ب�أنف�سهم ،وهذه
�صياغة تعني التهرب من �أية م�س�ؤولية �أدبية �أو
قانونية �أو اخالقية .وقال � ٪18إن الفل�سطينيني
قد نالوا ما ي�ستحقون .يف حني �أن  ٪16جل�أوا �إىل
�صياغة مبهمة تعرتف بوقوع �إثم ،وتته ّرب من
امل�س�ؤولية الأخالقية يف الوقت ذاته� ،إذ قال ٪16
�إنه قد ّمت �إرتكاب �إثم �ضد الفل�سطينيني بغ�ض
النظر عن امل�س�ؤول عنه .والن�سبة الباقية رف�ضت
الإجابة على �أي من الأ�سئلة ال�سابقة.
وجاء يف اال�ستطالع نف�سه �أن  ٪74من جممل
امل�ستوطنني ال�صهاينة ي��رون �أن أ�ه��م عوامل
بقاء �إ�سرائيل هو عامل ت ّفوقها الع�سكري .ويف

ا�ستطالع �آخر
للر�أي قال ٪48
مم��ن �شملهم
اال����س���ت���ط�ل�اع
�أن �أهم عوامل بقاء �إ�سرائيل ومنعتها هو هجرة
يهود العامل �إليها ،مع علمهم ب�أن يهود العامل
خ�صو�صاً اليهود الأمريكيون ال ينوون الهجرة �إىل
ا�سرائيل .وم��ا من �شك يف �أن ق�ضية الهجرة
اليهودية من ال�شتات تعترب من الق�ضايا اجلوهرية
الأكرث �أهمية وخطورة جلهة حتديد معامل الهوية
الإ�سرائيلية يف امل�ستقبل خ�صو�صاً بعد ن�ضوب
م�صادر الهجرة ال�سوفياتية .واليهود يف املا�ضي،
كانوا ي ّدعون التعر�ض للتهديد واال�ضطهاد� ،أما
اليوم فمعظمهم يعي�ش يف جمتمعات ليربالية
ويتمتع ب�أو�ضاع اقت�صادية ممتازة .وبالرغم من
�أن �إ�سرائيل ت�ضم �أكرب جتمع يهودي يف العامل ،ف�إن
التجمعات املتبقية منت�شرة يف ال�شتات ،وهي
تتجاوز ما عدده � 700ألف �إ�سرائيلي ،معظمهم
يف ال��والي��ات املتحدة مم��ن مل ي��روا ا�سرائيل
مطلقاً يف حياتهم .ويذكر الناطقون ب�إ�سم الوكالة
اليهودية يف م�ؤمتر هرت�سليا الأخ�ير �أن تقوية
العالقة مع املانحني اليهود الذين يتن ّف�سون حب
ا�سرائيل حتى لو مل يعي�شوا فيها ،تعترب من �أهم
�سبل دعم الهجرة ،فاملانحون ي�ستثمرون �أموالهم
وجهودهم ل�سد الفجوات االجتماعية التي تزداد
تباعاً يف �إ�سرائيل ،وعن طريقهم مت ّكنت الوكالة
اليهودية م�ؤخراً يف �أعقاب احل��رب على لبنان
من جمع مبلغ  350مليون دوالر ،الأم��ر الذي
ي�ش ّكل جناحاً كبرياً لهذه الوكالة ،التي تعلن دائماً
�أنها ملتزمة توفري عامل �أف�ضل لليهود وحتقيق
دولة �إ�سرائيلية �أف�ضل ،وهي �أقامت العديد من
امل�شاريع اال�ستثمارية املبنية على م�شاركة رجال
�أعمال يهود من ال�شتات لدعم الهجرة واملهاجرين
مثل م�شروع «يف البيت معاً» ،والذي يهدف �إىل
ت�شجيع املهاجرين وم�ساعدتهم للإح�سا�س يف
�إ�سرائيل ب�أنهم يف وطنهم .وت�سعى مبادرات
�أخرى يف هذا ال�سياق لدعم املهاجرين ال�شباب
بنوع خا�ص من خالل توفري فر�ص التعليم العايل

للذين يتعر�ضون للتهمي�ش مثل الكثري من
الوافدين من رو�سيا و�أثيوبيا .ويف املح�صلة ف�إن
هجرة يهود ال�شتات �إىل �إ�سرائيل �إمنا تعترب جزءاً
من احلل الأمني ،لأنها تعني و�صول مادة ب�شرية
قتالية ور�أ�سمال هام من الكفاءات النا�شطة التي
تنع�ش االقت�صاد الإ�سرائيلي.
ثمة م�س�ألة هامة �أخ��رى تك�شف عن الهوية
املجتمعية والإن�سانية يف �إ�سرائيل ،وهي املوقف
م��ن امل�ستوطنني يف الأرا���ض��ي الفل�سطينية
املحتلة العام  ،1967حيث ن��رى �أن الأغلبية
ال�ساحقة ،م��ن الإ�سرائيليني ت�� ّدع��ي ال�شعور
بالتعاطف �إزاء ه���ؤالء امل�ستوطنني ،ولكن من
الوا�ضح �أن��ه تعاطف �أج���وف ،لأن��ه حني ينتقل
احلديث �إىل الأعباء االقت�صادية والأمنية الناجمة
عن الإ�ستيطان والإحتالل ف�إن الأمر يختلف متاماً،
فقد جاء يف ا�ستطالع للر�أي �أج��راه يائري �شيالح
يف «ه�آرت�س» �أن  ٪55ممن �شملهم اال�ستطالع
يرون �أن امل�ستوطنات ت�ش ّكل عبئاً �إقت�صادياً و�أنه
لي�س لها �أهمية �أمنية ،و�أنه يجب �إلغاء كل املزايا
االقت�صادية واملالية املمنوحة للم�ستوطني ،وجاء
�أي�ضاً �أن  ٪45عار�ضوا فك امل�ستوطنات يف مقابل
 ٪51وافقوا .وبالن�سبة �إىل م�س�ألة �إقامة دولة
فل�سطينية يف الأرا�ضي املحتلة العام  1967يف
ال�ضفة والقطاع ف�إن  ٪34وافقوا و ٪65عار�ضوا.
ومثل هذا االنق�سام يتال�شى متاماً عندما يدور
احلديث عن حق ع��ودة الالجئني الفل�سطينيني
�إىل ديارهم .فعلى هذا ال�صعيد مل يوافق �سوى
 ٪2فقط على االعرتاف بهذا احلق ومييل � ٪5إىل
املوافقة ويعار�ضه  ٪84بالإ�ضافة �إىل  ٪7مييلون
�إىل املعار�ضة .وتبني �إن نتائج ا�ستطالعات الر�أي
مماثلة تقريباً عندما يدور احلديث عن الزيجات
املختلطة بني الإ�سرائيليني والفل�سطينيني العرب
حيث يقول �آمنون دينكز يف «معاريف» «�إن رحم
املر�أة الفل�سطينية �سوف ُي ِغرق يف نهاية الأمر
الأكرثية اليهودية» ،هذا علماً ب�أن ال�شعب اليهودي
يف العامل« ،يت�آكل مبعدل عال ي�سبب الذعر على
�ضوء الزيجات املختلطة والتخلي عن اعتناق
اليهودية».
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متوز

2
0
0

متحف �أبونا يعقوب الكبو�شي

8

متاحف يف بالدي
�إعداد:
جان دارك �أبي ياغي

ي� ّضم معبد �سيدة البحر يف جل الديب حيث رفات الطوباوي
«�أبونا يعقوب احلداد الكبو�شي» متحفاً يعترب تراثاً ثميناً
ومركزاً ح�ضارياً ملا يحوي من �أ�شياء مقد�سة ا�ستعملها «�أبونا
يعقوب» يف حياته .وتربز ب�شكل خا�ص �سبحته التي «برت»
حباتها ر�ؤو�س �أنامله والتي كانت تردّد مع قلبه وعقله على
طرقات لبنان« :ال�سالم عليك يا مرمي» �أو «يا ي�سوع الوديع
املتوا�ضع القلب».
جملة «اجلي�ش» زارت املتحف الذي يعبق بالقدا�سة وجالت
بني غرفه ف�إذ يف كل غرفة ر�سالة حمبة ومعرفة.
عند مدخل كني�سة �سيدة البحر حيث �ضريح
«�أبونا يعقوب» ومتحفه يرتفع متثال برونزي
له بارتفاع مرتين ون�صف املرت نحته خ�صي�صاً
الحتفال التطويب ،الفنان مزمانيان وهو من �أ�صل
�أرمني رو�سي .ويحيط بالتمثال جهة القاعدة
طفل بلبا�س مدار�س راهبات ال�صليب يرمز اىل
البعد الرتبوي يف ر�سالة اخلدمة جلمعية راهبات
ال�صليب ،ومري�ض وهو رمز للمهمل واملرتوك
واملت�أمل يف ر�سالة اجلمعية� ،أما الراهبة فهي
رمز لكل راهبات اجلمعية التي �أ�س�سها «�أبونا
يعقوب» وهدفها اخلدمة.

�شاهد

على ر�سالة الطوباوي
و�أعماله و�إميانه
�أما ال�صخر الذي ا�ستعمل فقد ا�ستقدم من بلدة
عني عيا (ق�ضاء البرتون) للداللة على ال�صخرة
التي بنى عليها امل�سيح كني�سته ،من هنا
االرتباط املعنوي واملادي بني ِالزفر وبني حياة
«�أبونا يعقوب».

�ش ّيد املتحف العام  1985بهمة «بنات �أبونا
يعقوب» يف جمعية راهبات ال�صليب التي �أ�س�سها
بتاريخ  8كانون الأول  ،1930و�شهد يف العامني
 2007و 2008عملية ترميم وا�سعة ملنا�سبة
التطويب �أ�شرف عليها املهند�س يو�سف �صقر
وارتكزت على روحانية الإجنيل وعلى ِالزفر (�أي
يف �أرجاء القدا�سة
احلمل الثقيل) يف �صنع الواجهات الزجاجية التي
حتمل ثياب «�أبونا يعقوب» و�أغرا�ضه وذخائره ،هو يت�ألف املتحف من طابقني ي�ضمان غرفة يف
الذي حمل تعب النا�س وهموم امله ّم�شني طيلة الطابق ال�سفلي و 7غرف يف الطابق العلوي
حياته ،كما �شرحت لنا الدكتورة ليلى هرب التي تتو ّزع فيهما �أغرا�ضه ال�شخ�صية وكل ما ا�ستعمله
يف حياته ،ليخرج ال��زائ��ر حامالً من كل غرفة
�أ�شرفت على الهند�سة الداخلية للمتحف.
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ر����س���ال���ة من
«�أبونا يعقوب».
يف غ�����رف�����ة
ال��ط��اب��ق ال�سفلي
على ي�سار ال�ضريح
جند :أ�ج��زاء من رفاته،
التابوت القدمي امل�صنوع
م��ن اخل�شب ،خمطوطات
عائدة لأبونا يعقوب ،مراحل
دعوى التطويب من مرا�سالت
و�شهادات و�أختام ،الأقم�شة التي
ا�ستعملت لتنظيف جثمانه يف
مرحلة الك�شف عليه ونقله اىل
ال�ضريح احل��ايل ،الثياب التي كان
يرتديها عند ال��وف��اة ،الأو�سمة مع
الرباءات التي نالها من الدولة اللبنانية
وال�سلطات الدينية واملدنية .و�أبرزها:
و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي ذي
ال�سعف من قبل الرئي�س �إميل اده الذي
كان �أول من �أبدى �إعجابه بالأب يعقوب احلداد
الكبو�شي ،من بني الر�سميني.
بعد ذلك منحه الرئي�س ال�شيخ ب�شارة
اخلوري (العام  )1949و�سام اال�ستحقاق
اللبناين امل��ذ ّه��ب ت��ق��دي��راً لأعماله
الوطنية ،وو���س��ام الأرز اللبناين من
رتبة �ضابط (العام .)1951
ومن الرئي�س كميل �شمعون نال
الأب يعقوب �آخ��ر و���س��ام ب�شري
قبل مثوله �أمام حمكمة الذي ال
يعطي �إال الأو�سمة امل�ستحقة،
وك���ان و���س��ام الأرز املذ ّهب
(العام  .)1954لكن «�أبونا
يعقوب» كان يردد يف كل
حفل تق ّلد خالله و�ساماً:
«�أنا و�سامي ال�صليب».
ثيابه وم�سبحته
ن���ن���ت���ق���ل اىل
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الطابق العلوي
ن����ت����ج����ول ب�ين
ال�����غ�����رف ح��ي��ث
تتوزع ثياب «�أبونا
يعقوب» كتبه و�أ�شياء
خا�صة كان ي�ستعملها:
 ث���وب���ه ال��ره��ب��اين(ال��ث��وب ال��ب��ن��ي  +احلبل
الأبي�ض) مع �سبحته التي
اعتاد �أن يحملها معه لل�صالة
وق��د ان�ب�رى �صليبها اخل�شبي
لكرثة ال�ضغط عليها خالل ال�صالة
يف �أوقات ال�شدة.
 جمموعة من مالب�سه و�شاالتهال�صوفية وال�صندل» الذي كـان ينتـعله
�صيـفـاً و�شتـا ًء.
 الأغ��را���ض التي ك��ان يحملها معه:حمفظته ،الكتاب املقد�س ،ال�سبحة التي
�أعطته �إياها والدته لل�صالة خ�صو�صاً يف
�أوقات ال�شدة.
 الأختام اخلا�صة با�سمه و�أختام امل�س�ؤولياتالتي �أوكلت اليه.
 �أوراق��ه الثبوتية وبطاقات التعريفاخلا�صة به.
 مكتبته اخلا�صة التي ت�ضم حواىل 350كتاباً يف حقل الدين والفل�سفة
والفكر والعلم واالجتماع ...التي كان
يطالعها.
 الأرغ��ن الذي كان يحمله منقرية اىل قرية يف االحتفاالت
الليتورجية وال��دي��ن��ي��ة من
زي���ارات مرميية وقربانية
ورتب القربانة الأوىل.
 مركع ال�صالة اخلا�صبه.
 �أدوات الطعامواحلالقة واالغت�سال
العائدة له.
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 من��اذج من العمالت املتداولة �أي��ام «�أبونا لـه الراهبـات ملنا�سبـة يوبيلـه الكهنوتييعقوب».
اخلم�سيني.
 قطعة الفرنك الفرن�سي التي �أعطته �إياها  -بريق �سيدة البحر الذي كان ُيرفع يف يوم�سيدة فرن�سية ثرية كان ق�صدها للم�ساعدة يف عيدها يف � 3أي��ار من كل ع��ام ومكتوب عليه
متويل م�شروع ما ،فو�ضعه يف علبة من زجاج طلبة« :ي��ا �سيدة البحر ر ّدي امل�سافرين اىل
قائالً« :هذه �إ�شارة اىل �أنه ال ميكن االتكال �إال على بالدهم �ساملني».
 االب��ت��ك��ارات التزينية التي ك��ان يخ�ص�صهااهلل وحده».
لالحتفاالت الدينية.
 الأطر اخلا�صة بالقدا�س الالتيني. اخليمـة التي كان ي�ستخدمهـا يف زياحات �صلبان التربيك.القربـان املقـد�س مع �شعـاع القربـان ،وثياب
 متاثيل (مار بطر�س ،بابوات).املالئكة للأطفال اخلا�صة باملنا�سبة.
 جم���ل���ة «���ص��دي��قال���ع���ائ���ل���ة» ال��ت��ي
�أ�س�سها العام 1913
 ولد يف � 1شباط  1875يف غزير  -ق�ضاء ك�سروان.وه���ي جم��ل��ة دينية
 �سيم كاهناً يف  1ت�شرين الثاين .1901اج��ت��م��اع��ي��ة مفيدة
 �أن�ش�أ رهبنة مار فرن�سي�س للعلمانيني يف لبنان �سنة .1908للعائلة.
 با�شر ببناء دير ال�صليب �سنة .1921 آ�ل����ة للت�صوير �ش ّيد كني�سة �سيدة البحر لتج ّمع رهبنة مار فرن�سي�س للعلمانينيّ
الفوتوغرايف.
ود�شنها يف � 3أيار .1923
ملحة
 رفع �صليباً على تلة يف جل الديب �سنةعن حياة
غرفته اخلا�صة
.1923
حمطتنا الأخرية يف
 �إ�ستقبل يف دير ال�صليب �أول كاهن وجدهالطوباوي
ً
.1926
أول
ل
ا
ت�شرين
4
يف
ال
مهم
املتحف كانت غرفــة
�أبونا
«�أب����ون����ا ي��ع��ق��وب»
 �أ�س�س جمعية راهبات ال�صليب يف  8كانونيعقوب
اخل��ا���ص��ة وق���د متت
الأول  ،1930للعناية بالكهنة وال ُع ّجز واملر�ضى
امل��ح��اف��ظ��ة عليها
واملقعدين والب�ؤ�ساء والذين ال �سند لهم.
كما كانت� :سريره،
 تويف برائحة القدا�سة يف  26حزيران .1954ال�شرا�شف والأغطية،
 �أعلن مكرماً يف  21كانون الأول .1992م��ك��ت��ب��ه اخل�شــبي
 �أعلن طوباوياً يف  22حزيران 2008؛ يف لبنان للمرة الأوىل خارجوكان ي�ستعـمله خالل
حا�ضرة الفاتيكان.
العمل وال�صالة تزينه
�صـورة للقدي�س �شربل
خملوف التي حملها معه
بعد زيارة لدير ما مارون  -عنايا حيث �ضريح
 كتب ال�صلوات اخلا�صة به.القدي�س �شربل.
 �صورة العذراء التي كانت بجانبه. �صورة وجه ي�سوع الفادي هدية من املطران و�ستو�ضع يف كني�سة �سيدة البحر ال�صورةزوهرابيان ملنا�سبة اليوبيل اخلم�سني لنذوره الر�سمية التي رفعت للطوباوي العتيد يف �أثناء
قدا�س التطويب يف �ساحة ال�شهداء ،و�سيخ�ص�ص
الرهبانية.
بالقرب من ال�ضريح واملتحف مكان للتذكارات
 البدالت الكهنوتية والأواين املقد�سة. ب��دالت القدا�س اخلا�صة به وكلها مطرزة وكتيبات خا�صة بالطوباوي اجلديد.ب�أيادي راهبات ال�صليب.
ت�صوير :را�شيل تابت
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يتقن فن اال�صغاء ،متحفظ ،خجول،
متوز
ه���ادئ ،ي��ه��وى ال�شعر والكتابة
2
وال�سباحة وم�شاهدة الأف�لام ،همه
0
الأكرب �سالمة اللرية اللبنانية والرفع
0
من �ش�أنها� ،سعى جاهداً اىل حمايتها
بف�ضل خربته وكفاءته ،فمنعت
هند�ساته املالية املبتكرة ح�صول
�أ�سماء المعة
الإنهيار النقدي يف أ��صعب الظروف
�إعداد:
التي عا�شها لبنان .فمنذ العام 1993
تريز من�صور
يدير حاكم م�صرف لبنان ريا�ض
�سالمة ،حمطات � -أزم��ات مف�صلية
تكررت ولأ�سباب خمتلفة ،لي�ؤكد الدور املحوري الذي ا�ضطلع به امل�صرف
بقيادة احلاكم ،ك�صمام �أمان ،وكخط دفاع.

8

يتقن فن اال�صغاء ،هادئ
يهوى ال�شعر والكتابة والأفالم

سالمة
�
ريا�ض
مبتكر الهند�سات املالية
ومبتدع احللول
يف الأزمات:

من هو؟
وال�������������ده
ت���وف���ي���ق ���س�لام��ة
�إب����ن ع��ائ��ل��ة ع��ري��ق��ة من
انطليا�س ه��اج��رت اىل ليبرييا يف �أفريقيا،
و�أ�س�ست متاجر كربى وهامة .والدته ال�سيدة رنيه
رومان�س �سالمة ،التي ا�شتهرت ب�أعمالها اخلريية
واالجتماعية ،وكانت ع�ضواً فاعالً يف ال�صليب
الأحمر اللبناين ،وقتلت العام .1982
ولد ريا�ض �سالمة يف �أنطليا�س العام 1950
يف عائلة م�ؤلفة من ثالثة �أوالد ،منى (زوجة جو
عي�سى اخلوري) ،رمزي (ر�سام وروائي ،من �أهم
رواياته « ،)»Le Cyniqueورجا رجل �أعمال.
تربى يف منزل جده يف �أنطليا�س ،و�أ�شرفت
على درو�سه �أخت والدته ال�سيدة لورا تابت زوجة

رج����ل
ا لأعمال
ال�سيد ف���ؤاد
تابت ،لأن والديه
كانا مغرتبني يف ليبرييا
ومل يعودا �إال عندما �أ�صبح يف الثامنة ع�شرة
من عمره .وبالتايل فقد �أم�ضى طفولته ومطلع
�شبابه بعيداً عنهما .وكانت الفرتات القليلة التي
ق�ضاها معهما هامة جداً بالن�سبة اليه .ولعل �أبرز
ذكرياته من تلك املرحلة تعود اىل فرتة الإجازات
ال�صيفية التي كان يق�ضيها معهما يف منطقة
برمانا ،حيث كان والده ميلك «�سيدرز �أوتيل».
وم��ن ال��ذك��ري��ات املحزنة ال��ت��ي ت��رك��ت �آثارها
ال�سلبية يف نف�س �سالمة ،الهزة الأر�ضية العام
 1956و�أحداث العام  1958وحرب .1967
يف �شبابه متلكه حلم التفوق يف املباريات

الريا�ضية� ،إذ كان ميار�س ريا�ضة كرة الطاولة
« »Ping Pongوقد و�صل اىل مراكز متقدمة
فيها� .أما على مقاعد الدرا�سة فلم يكن تلميذاً
متفوقاً ،والنتائج التي حققها كانت معتدلة.
تلقى ري��ا���ض ���س�لام��ة ع��ل��وم��ه يف مدر�سة
اجلمهور ،ومن ثم التحق باجلامعة الأمريكية يف
بريوت ( )AUBوحاز �إج��ازة يف �إدارة الأعمال.
وهناك التقى بندى كرم ون�ش�أت بينهما عالقة
حب تطورت اىل ت�أ�سي�س عائلة ،م�ؤلفة من
�أربعة �أوالد� :إبنه نادي ،وبناته نور (متزوجة)،
رنا ورمي.
�إ�شارة هنا اىل �أن زوجته ندى �سالمة كاتبة ومن
م�ؤلفاتها «فن تزيني املائدة».
الإنطالقة الأوىل
يف عامل املال
�إثر تخرجه من اجلامعة الأمريكية ،عقد ريا�ض
�سالمة لقاء عمل مع مدير �شركة (مرييل الن�ش
املالية الأم�يرك��ي��ة) �أ ّه��ل��ه للتوظيف يف هذه
امل�ؤ�س�سة العاملية .وكان م�س�ؤوالً عن عملية �شراء
الأ�سهم وبيعها ،وما هي �إال فرتة ق�صرية ،حتى
ا�شتهر ب�صدقيته ون�صائحه التي كان يز ّود الزبائن
�إياها ل�شراء الأ�سهم املنا�سبة وكيفية تداولها.
وهكذا �أ�صبح ريا�ض �سالمة مق�صد رجال الأعمال
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العرب ،و�أ�شهر موظف
يف م�ؤ�س�سة «مرييل
الن�ش» خارج �أمريكا،
ب��ح��ي��ث �أن����ه حقق
�أعلى ن�سبة تداول
يف الأ�����س����ه����م.
ومم��ا �ساعده يف
ت���ل���ك ال���ف�ت�رة،
ال����ت����دف����ق����ات
املالية الكبرية
ع���ن���د رج�����ال
الأع��������م��������ال
ال��ع��رب ،والتي
حت���ت���اج بطبيعة
احلال اىل توظيفها يف
م�ؤ�س�سات مالية.
وعلى الرغم من اندالع احلرب يف لبنان العام
 ،1975ا�ستمر ريا�ض �سالمة يف عمله يف بناية
�ستاركو ،وم��ن ثم انتقلت مكاتب امل�ؤ�س�سة
اىل منطقة احلمرا � -أوتيل كفالييه ،وبعد ذلك
اىل ال�شانزيليزيه يف باري�س ،وا�ستمر زبائنه
يت�صلون به ويتز ّودون ن�صائحه م�ستفيدين من
خربته .ولقد حاز عدة جوائز ك�أف�ضل و�أكرب متداول
للأ�سهم يف العامل عدة مرات.

وطلب منه توظيف
بع�ض الأموال اخلا�صة باحلريري .وهكذا
ح�صل ،وم��ن ثم تع ّرف اليه الرئي�س ال�شهيد
احلريري ،فوجد فيه �صفات المعة� ،أحبها ور ّحب
بها ،لدرجة �أنه عر�ض �إ�سمه كحاكم مل�صرف لبنان
العام .1993
ن�ش�أت بني الرجلني عالقة �صداقة واح�ترام،
فكان الرئي�س احلريري ي�ست�شريه يف �أمور كثرية
ويقف عند ر�أيه وي�ستمع اىل حتاليله املقنعة،
ال �سيما يف الق�ضايا املالية التي ّ
خ�ضت لبنان
�شخ�صية مميزة
بعد �أن ذاع �صيته� ،إت�صل به حمامي الرئي�س عدة مرات.
ال�شهيد رفيق احلريري اخلا�ص ،با�سيل يارد ،ت�أثر ريا�ض �سالمة بوالده ال��ذي كان يتمتع

جوائز

� -1إختــارت م�ؤ�سـ�سة «يورو موين» للأبحــاث الربيطانيــة
املتخ�ص�صــة يف االقت�صــاد ،ال�صــادرة يف لندن ،والتي تتابع
�إقت�صادات العامل داخل ال��دول ،حاكم م�صرف لبنان ريا�ض
�سالمة ،و�س ّلمته العام  1996جائزة �أف�ضل حاكم م�صرف
مركزي عربي يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،حينذاك كان �أ�صغر حاكم
م�صرف مركزي على الإطالق.
وقالت املجلة عنه� ،إنه ط ّبق �سيا�سة �أتاحت للرية اللبنانية �أن ت�ستعيد
قيمتها �أمام العمالت الأخرى .وهذا النجاح برز من خالل التح�سن الذي طر�أ
على �سعر ال�صرف.
 -2العــام � ،2003إختــارت م�ؤ�ســ�سة «يــورو مــوين» �أي�ضــاً ،ريا�ض
�سالمــة ك�أف�ضــل حاكــم بنـك مـركزي للعام ،وقـ ّدمــت له اجلائـزة يف دبـي.
 -3ق ّدمت «منظمة م�صرفيون من �أجل م�ستقبل �أف�ضل» ،وهي منظمة
م�صرفية �أكادميية دولية ،مركزها فرنكفورت � -أملانيا ،جائزة �أف�ضل حاكم
74
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بحكمة وعقالنية ،وكان يقول
له دائماً «احلياة �صعبة ،والنجاح ال ي�أتي �إال بعد
اجلهد واملثابرة وال�سهر» .وب���دوره نقل هذه
املبادئ اىل �أوالده ،حري�صاً على ن�شوء عالقة
�صداقة بينه وبينهم ،وعلى متابعة خطواتهم
املدر�سية واجلامعية.
ريا�ض �سالمة متوا�ضع جداً مع عائلته الكبرية
و�أق��ارب��ه ،يهوى املطالعة والكتابة وم�شاهدة
الأفالم يف منزله على �شا�شة كبرية.
ميلك ريا�ض �سالمة «كاريزما» ت�سحر احلا�ضرين،

م�صرف مركزي للعام  ،2004وقد �إختارته من بني  20حاكم م�صرف مركزي
يف العامل.
 -4بعـد اختـياره لثـالث مـرات على التوايل ك�أف�ضـل حاكم م�صـرف مركـزي
يف ال�شـرق الأو�سط� ،إختـارت جملة «يرو موين» حاكم م�صرف لبـنـان ريا�ض
�سالمـة �أف�ضل حاكم م�صـرف مركزي يف العامل للعام  ،2006كونه «واجه
حتديات كثرية �شائكة �إ�ستطاع �أن يتخطاها بنجاح»« ...وبقيــت �أ�سواق
لبنان املالية �صامدة ،ومل يحدث �أي تهافت على امل�صارف ،ل�سحب ودائع
�أو بيع مبالغ كبرية من العملة اللبنانية».
ولقد ت�سلم �سالمة جائزته يف احتفال �ضخم� ،أقيم يف فندق «رافلز بالزا»
يف �سنغافورة  ،خالل �إجتمعات �صندوق النقد والبنك الدوليني يف ح�ضور
�أكرث من  400مدعو.
 -5حائز عدة جوائز ك�أف�ضل متداول للأ�سهم يف العامل.

ج��دد له حلاكمية م�صرف لبنان ث�لاث مرات
بعد �أن �أثبت خالل  13عاماً �أنه رجل دولة بكل
م��ا يف الكلمة من

و�شخ�صية مميزة
ت�ستدعي االح�ترام .ال يتخذ القرارات
ب�شكل ع�شوائي بل ُي�شبع الق�ضايا در�ساً ومتحي�صاً معنى .فعرف
وحتليالً قبل اتخاذ القرار النهائي.
كيف يقيم التوازن والتوافق بني ف�سيف�ساء
م�ستمع جيد ،قليل الكالم ،متحفظ ومتوازن .الأدي��ان� .إنه رجل غري مرتهن لأحد ،ومل ينزلق
يف املهاترات ال�سيا�سية.
وع��ل��ى ال���رغ���م من
ال�ضعف ال��ذي ت�شكو
جائزة امل�صرفيني العرب
منه بنية االقت�صاد
الوطني ،وعلى الرغم
منحت جمعية امل�صرفيني العرب يف �شمال �أمريكا  ،ABANAحاكم
م�صرف لبنان ريا�ض �سالمة جائزتها ال�سنوية ل�سنة  ،2007تقديراً
م��ن ا�ستمرار تراجع
ال��و���ض��ع امل���ايل على
منها لأدائ��ه املميز على ر�أ���س احلاكمية منذ تعيينه العام ،1993
وق�����ع ت����زاي����د حجم
وتكرمياً للقطاع امل�صريف اللبناين ،وذلك خالل حفل ع�شاء دعت اليه
املديونية� ،إ�ستطاع
يف نيويورك.
ريا�ض �سالمة ،احلفاظ
ع���ل���ى اال����س���ت���ق���رار
يلج أ� اىل امل�شي وال�سباحة كل يوم مما يتيح النقدي يف �أ�صعـب الأوق����ات ،واحل��ف��اظ على
له جمال التفكري الهادئ والعميق .يحر�ص منذ �سالمة الو�ضع امل�صـريف ومتكينـه من مواجهة
بداية حياته املهنية ،على �أن يكون �أول الوا�صلني ال�ضغوطات واح��ت��واء ال�صدمات ،ب�أقل خ�سائر
اىل مكتبه و�آخر املغادرين .ويحكى �أنه كان يبقى ممكنة ،مع االبتعاد دائ��م��اً عن �إت��خ��اذ �أي من
يف مكتبه يف م�صرف لبنان ،خالل �إجناز عملية التدابري اال�ستثنائية التي جل�أت اليها عدة بلدان
�شراء «امليدل �إي�ست» حتى ال�ساعة الثالثة فجراً� .أخرى يف ظروف مماثلة.

فعلى الرغم من الدمار والتخريب املدرو�س
و�ضـرب ال�صناعة والزراعة و�إحكام احل�صار ،بقي
كل �شيء هادئاً وطبيعياً يف نظام لبنان املايل،
ويف عمل م�صارفه و�سعر ���ص��رف نقده.
�إن��ه �إجن��از كبري لبلد كل ر�أ���س ماله ثقة
املواطنني واملغرتبني وامل�ستثمرين
ال��ع��رب والأج���ان���ب� .إن���ه ر ّد على
أ�ه����داف ا���س��رائ��ي��ل ال��ت��ي كانت
تعتزم توجيه �ضربة القت�صاد
لبنان ،ال ي�ستطيع النهو�ض منها
قبل �سنوات طويلة .وق��د حقق
ريا�ض �سالمة هذه النتائج بف�ضل
كفاءته العلمية والعملية ،فعمل
على حتقيق �أه��داف��ه ،عرب التدابري
االح�ت�رازي���ة وم��ن خ�لال الهند�سات
امل��ال��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة ،ال��ت��ي تتطلب
خ��ي��االً وق���درة على الإب��ت��ك��ار ،ونظرة
متكاملة اىل متطلبات كل مرحلة وفقاً
للمعطيات املتوافرة فيها .وال �شك �أن
مثل ه��ذه ال�سيا�سات ما كانت لتنجح
ل��وال ع�لاق��ات التعاون والثقة املتبادلة
التي �أر�ساها حاكم م�صرف لبنان مع قادة
امل�ؤ�س�سات امل�صرفية.
�إن جناح ال�سيا�سات النقدية وامل�صرفية
التي انتهجها م�صـرف لبنـان بقـيادة ريـا�ض
�سالمـة ،مل حتقـق الإ�ستقرار النقدي الذي كان
عامالً مهماً يف اجتذاب اال�ستثمارات ويف تعزيـز
املدخـرات الوطنـية وح�سـب ،بل كان اي�ضاً عامالً
يف تقـدم القـطاع امل�صـريف وت��ط��وره ويف
حتديث منتجاته وخدماته ،ويف حتفيزه على
التو�سع خارج احلدود ،ليكون اليوم �أكرث القطاعات
امل�صرفية العربية �إنت�شاراً.
لكل هذا ،من الطبيعي �أن يحظى ريا�ض �سالمة
مب��ب��ادرات تكرمي وتقدير وم��ن بينها تكرميه
من خالل جملة «يورو موين» ك�أف�ضل حاكم بنك
مركزي يف العامل.
ويبقـى القول� ،إن ه�� ّم ريا�ض �سالمة اليوم
حماية اللرية اللبنانية ،وه��و لن يرتاجع عن
هذا الهدف مهما ا�شتدت ال�صعاب وال�صدمات
اخلارجية ،واخل�لاف��ات ال�سيا�سية الداخلية� .إنه
متفائل وم�ؤمن مب�ستقبل لبنان ،البلد الأحب
اىل قلبه وعقله.
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تعترب الرقابة على د�ستورية القوانني من �أهم امل�ستلزمات
الأ�سا�سية واملرتكزات الهامة للحفاظ على حقوق الإن�سان اجلوهرية
وحرياته ،يف الأنظمة الدميوقراطية كافة من برملانية �أو رئا�سية
�أو �شبه رئا�سية ،حيث ميكن القول على طريقة الفقيه الفرن�سي مونت�سكيو« :ال �ضمانة حلقوق
الإن�سان من دون رقابة على د�ستورية القوانني» .فهناك ترابط ع�ضوي وم ؤ��س�ساتي بني احلقوق
واحلريات العامة وبني الق�ضاء الد�ستوري الذي يحمي تلك احلقوق واحلريات من تعدي ال�سلطة،
وي�ساهم يف تطورها وتو�سيع نطاقها.

املجل�س الد�ستوري اللبناين

لقد �إ�ستقر ال���ر�أي
�إعداد :نادر عبد العزيز �شايف
يف ل��ب��ن��ان وفرن�سا
دكتوراه دولة يف احلقوق
على عدم حق املحاكم
العدلية �أو الإداري����ة
حمام بالإ�ستئناف
ب�إعالن بطالن �أعمال
ال�سلطة الت�شريعية
لعدم انطباق القوانني
العادية على الد�ستور
�أو املعاهدات الدولية
�سنداً للمادة  2من قانون �أ�صول املحاكمات املدنية واملادة  105من قانون
تنظيم جمل�س �شورى الدولة تاريخ  .1975/6/14لكن الد�ستور اللبناين كان
يتيح لرئي�س اجلمهورية نوعاً من الرقابة عرب ق�سمه باحرتام الد�ستور و�إعطائه
احلق ب�إعادة القانون �إىل جمل�س النواب ملناق�شته مرة ثانية �إذا وجد فيه ما
يخالف �أحكام الد�ستور ،ف�إذا �أكد املجل�س على هذا القانون ،كان لرئي�س اجلمهورية
حق حل الربملان �سنداً للمواد  50و 55و 57من الد�ستور.
يف ما بعد ن�صت وثيقة الوفاق الوطني التي �أقرت يف الطائف على �إن�شاء
جمل�س د�ستوري لتف�سري الد�ستور ومراقبة د�ستورية القوانني والبت يف النزاعات
والطعون النا�شئة عن االنتخابات الرئا�سية والنيابية .و ّمت �إدخال هذا الإتفاق يف
الد�ستور اللبناين مبوجب القانون الد�ستوري رقم  18تاريخ .1990/9/21
بتاريخ ّ 1993/7/15
�سن جمل�س النواب القانون رقم  93/250بعنوان �إن�شاء
املجل�س الد�ستوري.

الدورة الثانية ،و�إذا ت�ساوت الأ�صوات فالأكرب �سناً يعترب منتخباً.
• ويعني جمل�س ال��وزراء الن�صف الآخ��ر ب�أكرثية ثلثي عدد �أع�ضاء
احلكومة.
فاملجل�س الد�ستوري يت�ألف من ع�شرة �أع�ضاء تطبيقاً لقاعدة التمثيل الطائفي
بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،علماً ان البع�ض يرى �أنه من الأف�ضل �أن يكون العدد
مفرداً اعتبار �صوت الرئي�س مرجحاً �إال عند ال�ضرورة ،كما �أن لبنان ال يحتاج �إىل
هذا العدد الكبري من الأع�ضاء� ،إذ �أن املجل�س الد�ستوري الفرن�سي يت�ألف من
ت�سعة �أع�ضاء فقط على الرغم من تعدد مهامه وكرثة �أعماله واجتهاداته .كما �أن
عدم قيام جمل�س النواب �أو جمل�س الوزراء بتعيني �أحد الأع�ضاء املنتهية واليته
ي�ؤدي �إىل �شل عمل املجل�س الد�ستوري ومنعه من ممار�سة �أعماله كما ح�صل يف
الكثري من املرات لأ�سباب �سيا�سية.

�شروط تعيني �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري
ح ّددت املادة  3من القانون رقم  93/250بعد تعديلها بالقانون ال�صادر
بتاريخ � ،2006/6/9شروط تعيني �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري وفقاً للآتي:
• اختيار الأع�ضاء:
 ثمانية �أع�ضاء من بني الق�ضاة العاملني �أو ق�ضاة ال�شرف الذين مار�سوا الق�ضاءالعديل �أو الإداري �أو املايل ملدة خم�س وع�شرين �سنة على الأقل �أو من بني
�أ�ساتذة التعليم العايل الذين مار�سوا تعليم مادة من مواد القانون منذ خم�س
وع�شرين �سنة على الأقل� ،أو من بني املحامني الذين مار�سوا مهنة املحاماة مدة
خم�س وع�شرين �سنة على الأقل.
 ع�ضوان من بني حملة �شهادة الدكتوراه يف �أي من العلوم ال�سيا�سيةوالقانونية.
ت�أليف املجل�س الد�ستوري
ن�صت املادة  2من القانون رقم  93/250بعد تعديلها بالقانون رقم � • 99/150شروط الع�ضوية:
على �أن املجل�س الد�ستوري يت�ألف من ع�شرة �أع�ضاء .ويتم تعيينهم على النحو � -أن يكون لبنانياً منذ ع�شر �سنوات على الأقل ،متمتعاً بحقوقه املدنية وغري
حمكوم عليه بجناية �أو جنحة �شائنة.
الآتي:
• يعني جمل�س النواب ن�صف ه�ؤالء الأع�ضاء بالأكرثية املطلقة من � -أن ال يزيد عمره عند التعيني عن �أربع و�سبعني �سنة و�أن ال يقل عن اخلم�سني
�سنة.
ع��دد الأع�����ض��اء ال���ذي يت�ألف منه ق��ان��ون��اً يف
• �شروط الرت�شيح:
ال��دورة الأوىل وبالأكرثية الن�سبية من �أ�صوات
امل���ق�ت�رع�ي�ن يف
على من يرغب
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�أن يكون ع�ضواً يف املجل�س الد�ستوري وتتوافر فيه �شروط الع�ضوية �أن يقدم
مف�صلة .تبد�أ مهلة تقدمي
تر�شيحه مبوجب ت�صريح مرفقاً ب�سرية ذاتية ّ
الرت�شيح قبل ت�سعني يوماً من موعد �إنتهاء والية �أحد �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري
وتنتهي بعد ثالثني يوماً على بدئها .وتكون مهلة تقدمي الرت�شيح يف حال
�شغور مركز �أحد الأع�ضاء ع�شرة �أيام تلي تاريخ �إعالن �شغور املركز يف اجلريدة
الر�سمية .كما يجوز لكل خم�سة نواب �أن ير�شحوا �شخ�صاً واحداً لع�ضوية املجل�س
الد�ستوري� ،ضمن املهلة املبنية �أعاله ،ويعترب الرت�شيح املوقع منهم وامل�سجل
ح�سب الأ�صول �أعاله مبنزلة الت�صريح ويرفق الرت�شيح بال�سرية الذاتية املف�صلة
للمر�شح.
على رئي�س قلم املجل�س الد�ستوري �أن يحيل على الأمانة العامة للمجل�س
النيابي الت�صاريح املودعة لديه مع مرفقاتها خالل مهلة ثمان و�أربعني �ساعة
من تاريخ ت�سجيلها يف القلم.
فور ورود الت�صاريح على الأمانة العامة ملجل�س النواب ،تطلب هذه الأخرية
من اجلهة التابع اليها املر�شح ،عامالً كان �أو متقاعداً ،تزويدها بن�سخة عن ملفه
ال�شخ�صي .وعلى هذه اجلهة �أن جتيب الطلب فوراً.
• املقابالت:
خالل الأ�سبوع الذي يلي موعد انتهاء تقدمي طلبات الرت�شيح،
يدعى كل من املر�شحني �إىل جل�سة مقابلة مع جلنة نيابية م�ؤلفة
من هيئة مكتب جمل�س النواب و�سبعة �أع�ضاء من جلنة الإدارة
والعدل النيابية ،يجري خاللها ا�ستي�ضاح املر�شح حول �سريته الذاتية
واملهنية و�آرائه .ترفع اللجنة حم�ضر املقابالت التي �أجرتها �إىل
املرجعني اللذين يعود لهما حق تعيني �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري،
حيث ت�ضع اللجنة نظامها الداخلي لهذه الغاية.
•�أحكام �أخرى:
عند نهاية ال�ست �سنوات املحددة لوالية ع�ضو املجل�س الد�ستوري
�أو عند �سقوط الع�ضوية بالقرعة ،يحق للع�ضو من غري الق�ضاة
العاملني �أو �أ�ساتذة التعليم العايل العاملني يف القطاع العام
وكل من يخ�ضع لأحكام قانون الوظيفة العامة تعوي�ض يعادل بدل
�شهرين عن كل �سنة خدمة ويح�سب على �أ�سا�س خم�ص�صات ال�شهر
الأخري .يدفع هذا التعوي�ض كامالً للع�ضو �أو لورثته �إذا مل يكمل واليته ل�سبب
العجز ال�صحي املثبت وفقاً للأ�صول �أو ل�سبب الوفاة .ويفقد الع�ضو هذه احلقوق
يف حال اال�ستقالة.
�أما الق�ضاة العاملون و�أ�ساتذة التعليم العايل يف القطاع العام والأع�ضاء
اخلا�ضعون لأحكام قانون الوظيفة العامة فيعتربون بحكم املنتدبني ويعودون �إىل
ممار�سة عملهم يف الق�ضاء �أو يف اجلامعة عند انتهاء ع�ضويتهم يف املجل�س
الد�ستوري ،وحت�سب لهم فرتة عملهم كخدمة فعلية ،ويحتفظون بحقهم يف
التدرج ،وذلك مع التقيد ب�أنظمة التقاعد وال�صرف من اخلدمة.
يق�سم �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري قبل مبا�شرة مهامهم� ،أمام رئي�س اجلمهورية
اليمني القانونية ،خالل مهمة �أق�صاها خم�سة ع�شر يوماً من تاريخ تعيينهم
(م ،)5ث��م يجتمعون وينتخبون م��ن بينهم
بالإقرتاع ال�سري رئي�ساً للمجل�س ونائباً للرئي�س
ملدة ثالثة �سنوات
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قابلة للتجديد (م.)6
وال يجوز اجلمع بني ع�ضوية املجل�س الد�ستوري ورئا�سة �أو ع�ضوية الوزارة
�أو جمل�س النواب ،ورئا�سة �أو ع�ضوية جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة عامة �أو خا�صة ،وال
اجلمع بينها وبني �أي مهنة �أو عمل م�أجور ،با�ستثناء التعليم اجلامعي وامل�شاركة
يف امل�ؤمترات والن�شاطات العلمية بعد موافقة رئي�س املجل�س خطياً (م 8من
النظام الداخلي).
فال يجوز ا�شرتاكهم يف مهرجانات �سيا�سية �أو �إنتخابية .وكل ع�ضو يخالف ذلك
يعترب م�ستقيالً حكماً ،وللمجل�س الد�ستوري �أن يعلن هذه اال�ستقالة بقرار منه
يتخذ ب�أكرثية �سبعة �أع�ضاء .و�إذا كان الع�ضو من املحامني العاملني تعلق ع�ضويته
حكماً ،وينقطع عن ممار�سة مهنة املحاماة طيلة مدة ع�ضويته يف املجل�س
(م 8من القانون رقم .)93/250كما ال يحق لأع�ضاء املجل�س الد�ستوري ،خالل
مدة ع�ضويتهم� ،إبداء الر�أي وامل�شورة �أو �إعطاء الإ�ست�شارات والفتاوى يف الأمور
التي ميكن �أن تعر�ض عليهم ،وهم مقيدون مبوجب التحفظ وب�سرية املذاكرة
يف عملهم (م 9من القانون رقم .)93/250
ويف ما خال اجلناية امل�شهودة ،ال يجوز �إقامة دعوى جزائية على ع�ضو املجل�س
الد�ستوري �أو �إتخاذ �أي �إجراء جزائي بحقه� ،أو �إلقاء القب�ض عليه طوال مدة واليته،
�إال ب�إذن الهيئة العامة (م 9من النظام الداخلي).
مدة والية �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري
ن�صت املادة  4من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري رقم  93/250على �أن مدة
والية �أع�ضاء املجل�س الد�ستوري هي �ست �سنوات غري قابلة للتجديد ،وال يجوز
اخت�صار مدة والية �أي منهم .ويبد�أ احت�ساب هذه املدة من تاريخ ق�سم اليمني
من قبل جميع الأع�ضاء.
ويف حال �شغور مركز �أحد الأع�ضاء ب�سبب اال�ستقالة �أو العجز ال�صحي �أو الوفاة �أو
لأي �سبب �أخر ،يعلن املجل�س ح�صول ال�شغور و�إنهاء الوالية وفقاً للأو�صول .ويبلغ
رئي�س املجل�س ذلك خالل �أ�سبوع �إىل املرجع الذي اختار الع�ضو الذي �شغر مركزه
لأخذ العلم وتعيني ع�ضو بديل .فيعني هذا املرجع الع�ضو البديل خالل �شهر
من تاريخ �أخذ العلم بالطريقة ذاتها التي عني مبوجبها الع�ضو الأ�صيل وللمدة
املتبقية من واليته .ال تطبق على الع�ضو البديل قاعدة عدم التمديد �إذا كانت
املدة املتبقية من والية الع�ضو الأ�صيل تقل عن �سنتني .ويعترب التغيب عن
ح�ضور ثالث جل�سات متتالية بدون عذر م�شروع مبثابة اال�ستقالة.
وقد اختلف الفقهاء حول م�س�ألة التجديد �أو عدم التمديد لوالية الأع�ضاء ،فاعترب
البع�ض �أن �إمكان التجديد ي�شكل حافزاً مهماً لع�ضو املجل�س الد�ستوري ملمار�سة
مهامه بكفاءة و�أخالقية عالية ،لكن البع�ض الآخر �إعترب �أن عدم التجديد ي�شكل
�ضمانة هامة وا�سا�سية ملمار�سة مهامهم بتجرد ومو�ضوعية وتعزيزاً ال�ستقاللية
اع�ضاء املجل�س الد�ستوري عن �سلطة جمل�سي النواب والوزراء ،ما مينع �إمكانية
م�سايرتهما �أو م�سايرة ال�سيا�سيني للتجديد لهم.
ون�صت املادة  4من النظام الداخلي للمجل�س الد�ستوري ال�صادر بالقانون رقم
 2000/243على �أنه عند انتهاء الوالية ،ي�ستمر االع�ضاء الذين انتهت واليتهم
يف ممار�سة �أعمالهم �إىل حني تعيني بدالء
عنهم وحلفهم اليمني .وقد اختلفت الآراء حول
تف�سري هذه املادة

املذكورة يف ما �إذا كان يتوجب على املجل�س الد�ستوري متابعة اعماله عند
انتهاء والية بع�ض اع�ضائه لت�أمني ا�ستمرارية هذه امل�ؤ�س�سة الد�ستورية يف حال
متنع جمل�س النواب �أو جمل�س الوزراء عن تعيني الأع�ضاء اجلدد دون مربر قانوين
م�شروع �أو ال�سباب �سيا�سية� .أم يتوجب على املجل�س متابعة اعماله يف حاالت
خا�صة فقط وامتناع االع�ضاء املنتهية واليتهم عن ممار�سة مهامهم� ،إال �إذا كان
الربملان خارج دور االنعقاد �أو كانت احلكومة م�ستقيلة �أو مل تنل الثقة بعد ،منعاً
من ت�شجيع جمل�س النواب �أو احلكومة على عدم القيام بواجباتهم يف تعيني
�أع�ضاء جدد.

�إخت�صا�ص املجل�س الد�ستوري
ح ّددت املادة  19من الد�ستور ،ومن بعدها املادة الأوىل من قانون �إن�شاء
املجل�س الد�ستوري ،ثم املادة الأوىل من نظامه الداخلي ،مهمة هذا املجل�س
مبراقبة د�ستورية القوانني و�سائر الن�صو�ص التي لها قوة القانون والبت يف
النزاعات والطعون النا�شئة عن الإنتخابات الرئا�سية والنيابية.
ويجدر بالإ�شارة �أن الغاية اجلوهرية من �إن�شاء املجل�س وفق ما ن�صت عليه
وثيقة الوفاق الوطني التي �أقرها اللقاء النيابي يف الطائف (ال�سعودية)
بتاريخ  1989/10/22كانت مهمة تف�سري الد�ستور �إ�ضافة �إىل مراقبة
د�ستورية القوانني والبت يف النزاعات والطعون النا�شئة عن االنتخابات الرئا�سية
والنيابية .لكن قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري رقم  93/250مل ين�ص على
�صالحيته يف تف�سري الد�ستور بعد النقا�ش امل�ستفي�ض يف جمل�س النواب وحذف
�صالحية تف�سري الد�ستور.
• الرقابة على د�ستورية القوانني
ن�صت املادة  18من القانون رقم  93/250على �أن املجل�س الد�ستوري يتوىل
الرقابة على د�ستورية القوانني و�سائر الن�صو�ص التي لها قوة القانون .وخالفاً
لأي ن�ص مغاير ،ال يجوز لأي مرجع ق�ضائي �أن
يقوم بهذه الرقابة مبا�شرة عن طريق الطعن �أو
ب�صورة غري مبا�شرة

املجل�س الد�ستوري اللبناين

طبيعة املجل�س الد�ستوري وقوة قراراته
اختلف الفقهاء حول حتديد الطبيعة القانونية للمجل�س الد�ستوري :هل هو
حمكمة �أو هيئة ق�ضائية� ،أم �سيا�سية� ،أم د�ستورية؟ وكذلك اختلف الفقهاء حول
القوة التنفيذية لقرارات هذا املجل�س جتاه ال�سلطات الت�شريعية والتنفيذية،
وجتاه املحاكم.
لكن املادة الأوىل من قانون �إن�شاء املجل�س الد�ستوري اللبناين رقم 93/250
ح�سمت اجلدل ،فن�صت على �أن املجل�س الد�ستوري هو هيئة د�ستورية م�ستقلة
ذات �صفة ق�ضائية .وورد الن�ص ذاته يف امل��ادة الأوىل من النظام الداخلي
للمجل�س.
وكذلك ن�صت امل��ادة  13من قانون �إن�شائه على �أن القرارات ال�صادرة عن
املجل�س الد�ستوري تتمتع بقوة الق�ضية املحكمة وهي ملزمة جلميع ال�سلطات
العامة وللمراجع الق�ضائية والإدارية .كما �أن قرارات املجل�س الد�ستوري مربمة وال
تقبل �أي طريق من طرق املراجعة العادية �أو غري العادية.

عن طريق الدفع ملخالفة الد�ستور �أو خمالفة مبد�أ ت�سل�سل القواعد والن�صو�ص.
واملق�صود بعبارة �سائر الن�صو�ص التي لها قوة القانون ،كل االعمال الت�شريعية
التي ميكن �أن ت�صدر عن ال�سلطة التنفيذية ،كالقانون املنفذ مبر�سوم �سنداً
للمادة  58من الد�ستور ،وقانون املوازنة املنفذ مبر�سوم �سنداً للمادة  86من
الد�ستور ،واملرا�سيم اال�شرتاعية التي ت�صدرها احلكومة ا�ستناداً �إىل تفوي�ضها من
جمل�س النواب.
 أ��صحاب احلق باملراجعة للرقابة على د�ستورية القوانني :يعود �إىل كلمن رئي�س اجلمهورية ورئي�س جمل�س النواب ورئي�س جمل�س الوزراء ولع�شرة
�أع�ضاء من جمل�س النواب على الأقل مراجعة املجل�س الد�ستوري يف ما يتعلق
مبراقبة د�ستورية القوانني .كما يعود �إىل ر�ؤ�ساء الطوائف املعرتف بها قانوناً
حق املراجعة يف ما يتعلق ح�صراً بالأحوال ال�شخ�صية وحرية املعتقد وممار�سة
ال�شعائر الدينية وحرية التعليم الديني ،حيث تقدم املراجعة من قبل املرجع
املخت�ص �إىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري خالل مهلة خم�سة ع�شر يوماً تلي ن�شر
القانون يف اجلريدة الر�سمية �أو يف �إحدى و�سائل الن�شر الر�سمية االخرى املعتمدة
قانونياً ،حتت طائلة رد املراجعة �شكالً (م 19من القانون .)93/250
ويعلن املجل�س الد�ستوري يف ق��راره �أن القانون مطابق �أو
خمالف كلياً �أو جزئياً للد�ستور .ف���إذا قرر املجل�س الد�ستوري
�أن الن�ص مو�ضوع املراجعة م�شوب كلياً �أو جزئياً بعيب عدم
الد�ستورية ،ف�إنه يق�ضي ب�إبطاله كلياً �أو جزئياً بقرار معلل ير�سم
حدود البطالن .ويعترب الن�ص الذي تقرر بطالنه ،ك�أنه مل ي�صدر وال
يجوز لأي كان التذرع به (م  22من القانون .)93/250
• الف�صل يف �صحة انتخاب رئي�س اجلمهورية ورئي�س
جمل�س النواب
يتوىل املجل�س الد�ستوري الف�صل يف �صحة انتخابات رئا�سة
اجلمهورية ورئا�سة جمل�س النواب والبت يف الطعون والنزاعات
النا�شئة عنها ،وذلك بطلب من ثلث الأع�ضاء الذين يت�ألف منهم
جمل�س النواب قانوناً على الأقل .ويجب �أن يكون ا�ستدعاء الطعن
موقعاً منهم �شخ�صياً .و�أن يقدم �إىل رئا�سة املجل�س الد�ستوري
خالل مهلة اربع وع�شرين �ساعة تلي �إعالن النتائج حتت طائلة رده
�شكالً .وي�صدر املجل�س الد�ستوري قراره يف الطعن املذكور مبهلة �أق�صاها ثالثة
�أيام من تاريخ ورود املراجعة ويبقى جمل�س النواب منعقداً كهيئة انتخابية
حلني �صدور قرار املجل�س الد�ستوري (م 32من القانون .)93/250
• الف�صل يف �صحة االنتخابات النيابية
يتوىل املجل�س الد�ستوري الف�صل يف �صحة نيابة نائب منتخب والنظر يف
النزاعات والطعون النا�شئة عن انتخابات �أع�ضاء جمل�س النواب ،وذلك مبوجب
طلب يقدمه املر�شح اخلا�سر يف الدائرة الإنتخابية نف�سها �إىل رئا�سة املجل�س
الد�ستوري يف مهلة �أق�صاها ثالثون يوماً تلي تاريخ �إعالن نتائج الإنتخاب �أ�صوالً
يف دائرته حتت طائلة رد الطلب �شكالً (م 34من القانون  .)93/250وقد
اعترب املجل�س الد�ستوري يف قراراته املتعددة �أنه لي�س من ال�ضروري �أن يكون
الطاعن هو اخلا�سر الأول لكي تتوافر فيه ال�صفة،
�إمنا يكتفي ب�أن يكون هو �أحد املناف�سني للناخب
الفائز من الطائفة
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املوا�ضيع املت�شعبة وال�شائكة واملعقدة،
ميكن القول �إن ان�شاء املجل�س الد�ستوري
يعترب خطوة ا�سا�سية يف االنتقال اىل مرحلة
جديدة يف تاريخ اجلمهورية اللبنانية بهدف تر�شيد النظام الدميوقراطي
وا�ستتباب دولة القانون وامل�ؤ�س�سات ،ا�ستناداً �إىل �إحرتام املبادئ اجلوهرية
التي ين�ص عليها الد�ستور اللبناين و�شرعة حقوق االن�سان العاملية ،لكن �صدور
القانون وان�شاء املجل�س الد�ستوري ال يكفي ،بل ال بد من توفري البيئة القانونية
وال�سيا�سية ليقوم هذا املجل�س مبهامه الكربى ،وذلك من خالل تعيني اع�ضاء
يتحلون بالعلم والكفاءة والتجرد واملو�ضوعية واحليادية واال�ستقالل ،ومنع
التدخل ال�سيا�سي من �شل عمله وحتقيق �أهدافه النبيلة حتى ال ينطبق القول
امل�أثور «�إقر�أ تفرح ،ج ّرب حتزن».

ذاتها والدائرة الإنتخابية ذاتها .وال يوقف
الطعن نتيجة الإنتخاب ،ويعترب املنتخب
نائباً ،وميار�س حقوق النيابة منذ �إعالن
نتيجة الإنتخابات (م 26من القانون .)93/250
ويعلن املجل�س الد�ستوري بقراره �صحة �أو عدم �صحة النيابة املطعون فيها
ويف هذه احلالة االخرية ،يحق له �إما �إلغاء النتيجة بالن�سبة للمر�شح املطعون
يف نيابته و�إبطالها ،وبالتايل ت�صحيح هذه النتيجة و�إعالن فوز املر�شح احلائز
على الأغلبية وعلى ال�شروط التي ت�ؤهله للنيابة� ،أو �إبطال نيابة املطعون
ب�صحة نيابته وفر�ض �إعادة االنتخابات على املقعد الذي خال نتيجة االبطال
(م 31من القانون .)93/250
وقد تركزت الطعون االنتخابية التي نظر فيها املجل�س الد�ستوري على عدة
�أ�سباب� ،أهمها :عدم �أهلية النائب املطعون بنيابته ،وجود خط أ� مادي يف جمع
الأ�صوات ،تزوير يف �أحد مراكز االقرتاع� ،شراء الأ�صوات ،تهديد وتدخل ال�سلطة املراجع:
يف العملية االنتخابية ،منع بع�ض الناخبني من ممار�سة حق االنتخاب ،وجود • املحامي جوزف مغيزل :املجل�س الد�ستوري ،جملة العدل،1994 ،
�أخطاء فادحة يف لوائح ال�شطب ،حوادث �أمنية يف الدائرة االنتخابية ،ا�ستعمال العدد رقم .1
اخراجات قيد مزورة ،عدم توقيع رئي�س املركز �أو اع�ضاء القلم على حم�ضر • د .زهري �شكر :الو�سيط يف القانون الد�ستوري اللبناين ،بريوت
النتيجة ،خمالفات خطرية يف تنظيم حما�ضر االنتخاب ،وغريها .على �أن .2006
ي�ؤخذ بعني االعتبار ج�سامة املخالفة ومدى الفارق الكبري بني املر�شح الفائز • املحامي عادل بطر�س :املجل�س الد�ستوري والطعون النيابية ،بريوت
واملر�شح اخلا�سر الذي تقدم باملراجعة.
.1998
و�إن كان هذا املو�ضوع يحتاج �إىل تف�صيل معمق نظراً �إىل اعتباره من

املجل�س الد�ستوري اللبناين

يف �سجل اخللود

العميد القيم املتقاعد روجيه اليا�س كنعان
نعت قيادة اجلي�ش العميد القيم املتقاعد
روج��ي��ه اليا�س كنعان ال��ذي ت��ويف بتاريخ
.2008/5/20
 من مواليد العام  - 1931جزين. تط ّوع يف اجلي�ش ب�صفة تلميذ �ضابطاعتباراً من .1952/10/16
 رق����ي ل��رت��ب��ة م��ل��ازم اع���ت���ب���اراً من ،1955/9/20وتد ّرج يف الرتقية حتى رتبة
عميد قيم اعتباراً من .1983/1/1
 حائز:• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين الف�ضية.

• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الأرز من رتبة فار�س بالأقدمية.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي ذو
ال�سعف درجة ثانية.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 تابع عدة دورات درا�سية وتدريبية يفالداخل واخلارج.
 -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.

العميد الطبيب املتقاعد لوي�س كريدي
نعت قيادة اجلي�ش العميد الطبيب املتقاعد
لوي�س كريدي الذي تويف بتاريخ .2008/6/5
 من مواليد العام  - 1925عني الريحانة -ق�ضاء ك�سروان.
 تط ّوع يف اجلي�ش برتبة مالزم �أول طبيببتاريخ  ،1952/2/1وتد ّرج يف الرتقية حتى
رتبة عميد طبيب اعتباراً من .1976/7/1
 حائز:• ميدالية اال�ستحقاق اللبناين الف�ضية.
• و�سام احلرب مرتني.

• و�سام اال�ستحقاق اللبناين الف�ضي ذو
ال�سعف لأعمال حربية.
• و�سام  1961/12/31التذكاري.
• و�سام الأرز من رتبة فار�س.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة �ضابط.
• و�سام الأرز الوطني من رتبة كومندور.
• تنويه على الفرقة مرة واحدة.
 تابع عدة دورات درا�سية يف اخلارج. -مت�أهل وله ثالثة �أوالد.
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يف �سجل اخللود

الرقيب
�سليمان
حممد زعيرت
نعت قيادة اجلي�ش
ال���رق���ي���ب �سليمان
حم��م��د زع��ي�تر ال���ذي
ت��������ويف ب���ت���اري���خ
.2008/5/18
 م�����ن م���وال���ي���د - 1968/2/16بلدة

الكني�سة  -ق�ضاء بعلبك  -حمافظة البقاع.
 تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1987/12/15 من عداد الطبابة الع�سكرية ،امل�ست�شفى الع�سكري املركزي. حائز:• و�سام فجر اجلنوب.
• و�سام الوحدة الوطنية.
• و�سام التقدير الع�سكري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة الرابعة.
• امليدالية الع�سكرية.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش �أربع مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  22مرة.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة مرتني.
• تهنئة قائد الفوج ثالث مرات.
 -مت�أهل وله خم�سة �أوالد.
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العريف ال�شهيد
ح�سني حممد
جانبني
�شيعت قيادة اجلي�ش
و�أه���ايل بلدة متنني
الفوقا يف م�أمت حا�شد،
ال���ع���ري���ف ال�شهيد
ح�سني حممد جانبني
الذي ا�ست�شهد بتاريخ
 ،2008/5/27خالل
قيامه بواجبه الع�سكري يف مهمة املحافظة على الأمن واال�ستقرار
يف منطقة دوحة عرمون.
ح�ضر االحتفال الت�أبيني ممثل قيادة اجلي�ش العقيد وجيه جانبني
الذي �ألقى كلمة �أ�شاد فيها مبناقبية ال�شهيد معدداً �صفاته .كما
�ألقى والد ال�شهيد كلمة م�ؤثرة �أعرب فيها عن ا�ستعداده لتقدمي
�أوالده الثالثة فدا ًء للوطن.
ويف ما يلي نبذة عن حياة العريف ال�شهيد ح�سني جانبني:
 من مواليد  ،1981/11/2متنني الفوقا  -ق�ضاء بعلبك -حمافظة البقاع.
بتاريخ
اجلي�ش
 تطوع يف.2006/9/15
 من عداد لواء امل�شاة التا�سع. حائز:• و�سام احلرب.
• و�سام اجلرحى.
• و�سام التقدير الع�سكري الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
 ا�ست�شهد بتاريخ .2008/5/27 -عازب.

يف �سجل اخللود

العريف ال�شهيد
�أ�سامة �أحمد ح�سن

العريف
مارك مي�شال غالب

العريف
حممود عبده ثليجة

�شيعت ق��ي��ادة اجلي�ش العريف ال�شهيد
املج ّند املم ّددة خدماته �أ�سامة �أحمد ح�سن
الذي ا�ست�شهد نتيجة انفجار تعر�ض له مركز
للجي�ش اللبناين يف منطقة العبدة.
وقد �أقيم لل�شهيد م�أمت مهيب يف بلدته
ببنني  -عكار ح�ضره ح�شد من رفاق ال�سالح
و�أهايل البلدة واجلوار وفاعليات املنطقة.
ممثل قائد اجلي�ش بالنيابة �ألقى كلمة ن ّوه
فيها مب�سرية ال�شهيد و�شجاعته وتفانيه يف
�أداء الواجب.
ويف ما يلي نبذة عن حياته:
 من مواليد  ،1984/8/28ببنني  -عكار حمافظة ال�شمال. ج ّند يف اجلي�ش اعتباراً من ،2003/2/25وم ّددت خدماته اعتباراً من .2006/8/18
 من عداد الكتيبة .25 حائز:• تنويه العماد قائد اجلي�ش.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش العريف مارك مي�شال
غالب الذي تويف بتاريخ .2008/2/11
 من مواليد  - 1980/2/1ال�شياح  -ق�ضاءبعبدا  -حمافظة جبل لبنان.
بتاريخ
 تط ّوع يف اجلي�ش.1999/8/2
 من عداد مو�سيقى اجلي�ش. حائز:• ميدالية امل�ؤمترات للعام .2002
• تنويه العماد قائد اجلي�ش مرتني.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش خم�س
مرات.
• تهنئة نائب رئي�س الأركان للعمليات.
 -عازب.

نعت قيادة اجلي�ش العريف حممود عبده
ثليجة الذي تويف بتاريخ .2008/5/25
 من مواليد  - 1971/2/3بلدة �شقدوف ق�ضاء عكار  -حمافظة ال�شمال. تط ّوع يف اجلي�ش بتاريخ .1991/1/1 من عداد فوج املدرعات الأول. حائز:• و�سام فجر اجلنوب التذكاري.
• و�سام اال�ستحقاق اللبناين من الدرجة
الرابعة ،الربونزي.
• تنويه العماد قائد اجلي�ش  3مرات.
• تهنئة العماد قائد اجلي�ش  21مرة.
• تهنئة قائد اللواء.
• تهنئة قائد الكتيبة.
 -مت�أهل وله �أربعة �أوالد.
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باحثني وعلماء ...من ك مهند�سني و أ�طباء ،من جتار ة التي و ّفرتها
با
�سلبياتها وخماطرها .ر و�صغار .يف املقابل ،لهذ و�صناعيني ،من
ه التقنية اي�ضاً
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ت�أثريات الإنرتنت
ب�شكل ع��ام ،مييل الأط��ف��ال اىل
اللعب واحلركة وميار�سون خمتلف
الأل��ع��اب و�أح��ي��ان��اً يبتكرون �ألعاباً
ب�أنف�سهم وميار�سونها ك��ل ح�سب
�إمكاناته...
يف الآون����ة الأخ��ي�رة ،ك�ثرت الأل��ع��اب
الإلكرتونية بكل �أ�شكالها و�أنواعها و ُت ّوجت
ب�ألعاب الكمبيوتر والإنرتنت .وقد �أ�صبح
الأطفال م�شدودين اليها �أكرث من غريها:
مو�ضة الع�صر ،مقاهي الإنرتنت املعروفة
يف لبنان بالـ«� »Networkأو «Internet
!!»Café
ال ميكن �أن ننكر الإيجابيات التي ي�ؤمنها
الكمبيوتر لأوالدن���ا ،كما ال ميكن �أن نتجاهل
�سلبياته .فللأ�سف ال �شيء يف هذا الكون من
دون ثمن ،و�أغلى ثمن ندفعه يف هذا املجال
هو الأخ��ط��ار الكبرية التي نواجهها ويواجهها
�أطفالنا خالل عملهم املبا�شر على الإنرتنت وعلى
الكمبيوتر� ،إذا مل نتخذ التدابري الالزمة
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حلمايتهم.
لقد �ش ّكل ه��ذا الإخ�ت�راع خطوة هامة ج��داً يف
تاريخ الب�شرية وبالتايل فال عودة اىل الوراء .ومثل
�أي �شيء ،يحتاج الإنرتنت اىل �ضوابط «تلجم»
خماطره.

الإ�ستقاللية حتت عنوان البحث .وي�سبب اي�ضاً
االنطواء على الذات وي�شجع الفردية وبالتايل الت�أخر
يف املدر�سة �إذ ت�صبح الأولوية هي للكمبيوتر على
ح�ساب التوا�صل مع الغري فال تعنيه اجلماعة �أو
الن�شاطات اجلماعية».
كما ي�ضيف الطبيب النف�سي �أن الإنرتنت يت�ضمن
�أ�شياء غري علمية وغري مو�ضوعية تنمي ميول
الولد اىل نزوات غري مقبولة ال علمياً وال دينياً وال

الناحية النف�سية
ي��رى ال��دك��ت��ور يو�سف ع��اق��وري (ع���امل نف�س
ومعالج نف�سي) �أن للإنرتنت وا�ستعماله يف
الـ« »Networksخارج املنزل عدة �إيجابيات:
«فهو يعطي للولد �إ�ستقاللية ويفتح له املجال
للتعرف على �أ�شخا�ص ج��دد وخمالطتهم مما
يق ّوي �شخ�صيته .كما ي�ساهم يف تثقيفه وزيادة
معلوماته خ�صو�صاً يف املوا�ضيع املتخ�ص�صة ما
يدعم عمله يف املنزل وي�ساهم يف تنمية قدراته
الذاتية (املعرفية والدماغية) اىل قدراته يف
جمال التوا�صل العلمي والإجتماعي».
وي�ضيف�« :إن الأوالد الذين يق�صدون الإنرتنت
يعرفون ماذا يريدون �شرط املتابعة من قبل الأهل
والتدقيق مبا يريده ولدهم».
الدكتور عاقوري
وي�شرح الدكتور عاقوري «�إن ما
ي�سمى الـ«� »Chattingأو الدرد�شة على الإنرتنت �إجتماعياً �أو عائلياً.
هو طريقة علمية جديدة ليو�صل الولد فكرته ويل ّمح �أخ�ي�راً اىل �أن
ا�ستعمال الكمبيوتر
ويتوا�صل مع �شخ�ص بعيد».
والإنرتنت الزائد ي�سبب
�آالماً يف اجل�سم والر�أ�س
ال�سلبيات
ولكن يف املقابل ب��ات الكمبيوتر هو ال�شغل والعينني واليدين .كما
ال�شاغل للأوالد ما ي�أخذ كثرياً من �أوقاتهم وي�شغلهم ين�سى الولد نف�سه لفرتة
عن الدرا�سة واملطالعة �أو حتى عن امل�شاركة يف طويلة في�شعر باجلوع ما
الن�شاطات الريا�ضية� ،إذ مل يعد يكفيهم الكمبيوتر ي�ؤدي اىل �ضعف ج�سدي
املنزيل بل راح��وا يق�ضون معظم �أوقاتهم مع و�ضعف الرتكيز لديه،
في�شرد عن الواقع اىل
�أ�صحابهم يف الـ«.»Network
ويف ه��ذا الإط���ار ي�شري الدكتور ع��اق��وري اىل ع���امل الإن�ت�رن���ت .ويف
�أن ا�ستعمال الإن�ترن��ت ب�شكل خاطئ ،ميكن �أن احلاالت ا َمل َر�ضية الق�صوى
ي���ؤدي اىل نتائج خطرة ت�ؤثر �سلباً على الأوالد ،ميكن �أن ي�ؤدي اىل قلة
«ميكنهم الولوج اىل مواقع �سيئة غري منا�سبة ال��ك�لام ()Mustisme
لأعمارهم ،هذا اىل جانب الدرد�شة مع �أ�شخا�ص في�صبح الولد �أ�سرياً ملا
جمهويل الهوية يكذبون على الولد وي�ستدرجونه يرى ،ال يتكلم عن الأ�شياء التي يراها
اىل �أ�شياء خطرية» .ويتابع الدكتور عاقوري «ال ويواجه بالتايل تعلقاً َم َر�ضياً باملواقع
تتوقف امل�ساوئ عند هذا احلد ،بل ي�ؤدي اجللو�س وخطر الوقوع �ضحية الكذب واخلداع.
با�ستمرار �أمام الإنرتنت اىل غياب الولد عن املنزل من هنا ين�صح الدكتور ع��اق��وري الأهل
وبالتايل الغياب عن �سيطرة الأهل وهذا ما ي�سمى بالتكلم م��ع �أوالده���م ب�شكل دائ��م عن
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الإنرتنت ونوعية عملهم على الكومبيوتر ،و�أن
يكونوا م�ستعدين للإجابة عن بع�ض الأ�سئلة حفاظاً
على مرونة النقا�ش معهم .هذا بالإ�ضافة اىل بع�ض
الأعمال التقنية ك�أن ي�ستخدم الأهل تقنيات خا�صة
ملراقبة الربامج والإطالع على �أعمال �أوالده��م .ال
ُيعترب هذا العمل انتهاكاً للخ�صو�صية ،بل �إنه يدور
حول حمور حماية الأوالد.
وي�ؤكد الدكتور عاقوري على �أهمية التع ّرف على
الذين يتبادلون الإت�صال مع الأوالد ،وم�ساعدتهم
على فهم الأخطار وكيفية جت ّنب الإنحراف وعدم
الوقوع يف الأفخاخ .وبالتايل عدم ال�سماح لهم
برتتيب لقاءات مبا�شرة مع غريهم من م�ستخدمي
ال�شبكة من دون �إذن م�سبق من الأهل.
كما ميكن للأهل �أن ي�ضعوا قواعد و�إر�شادات
معقولة و�ضابطة ال�ستخدام الأوالد للكمبيوتر
تناق�ش معهم وتل�صق بجانبهم للتذكري مع
احلر�ص على الت�أكد من التزام هذه القواعد.
ما هو ر�أي �أطباء الأطفال؟
ال تقت�صر ت�أثريات الإنرتنت على الناحية النف�سية

ل�ل�أوالد ،بل وترتبط اي�ضاً ب�صحتهم .وعلى هذا
ال�صعيد ،يرى الدكتور برنار جرباقة (طبيب �أطفال)
يف الإن�ترن��ت و�سيلة ت��وازي ب�أهميتها �إخ�تراع
الأبجدية والكتابة .وتتو ّزع �إيجابياته كما �سلبياته
على ثالثة �أ�صعدة :ج�سدية ،فكرية واجتماعية.
«ج�سدياً ،يك ّون التوا�صل من داخل املنزل خط
تو ّجه للحوارات من دون احلاجة اىل التن ّقل وعبور
امل�سافات� ،أي من غري احلاجة اىل �أي جمهود ج�سدي.
كما ت�س ّهل هذه الو�سيلة فكرياً تناقل املعلومات
وتنمية الطاقات الذهنية التي ت�سمح للإن�سان ب�أن
يكت�شف ويتع ّلم يف �أي جمال.
�أ ّم��ا على �صعيد املجتمع ،فقد فتح الإنرتنت
املجال لن�سج �شبكات توا�صل وت�سهيل لعمليات
م�شاركة املعلومات داخ��ل املجتمعات؛ مبا فيه
تنمية ق���درات املجتمعات حتى املحلية ويف
الأماكن الفقرية.
كما �أن واقع عدم �إمكان �إيقاف تناقل املعلومات
وتبادلها يف �أنحاء العامل كافة ي�ساهم يف تنمية
الدميقراطية.
وي�ضيف الدكتور جرباقة« :لقد كان للإنرتنت

ت�أثري ج ّد مهم على �صعيد الإن�سانية من ناحية وي�ضيف قائالً :يف الـ« »Networksقد يتع ّر�ض
ت�سهيل عمل ذوي الإحتياجات اخلا�صة وتنمية جلملة خماطر ت�ؤذيه �صحياً ونف�سياً واجتماعياً.فهو
فر�ص عملهم .وبالتايل فقد �ساهم يف ن�شر ثقافة يختلط باملدخنني �أحياناً ومبتعاطي املخدرات
الكفاءات يف املجتمعات مما ي�ؤ ّمن م�ساواة الفر�ص والكحول �إ�ضافة اىل تناوله الأطعمة غري ال�صحية من
دون ا�ستبعاد �إمكان جذبه من قبل �شبكات �إجرامية
بني الأفراد».
�أ ّم���ا يف م��ا يخت�ص بالإنعكا�سات ال�سلبية يف حاالت متقدمة.
لهذه التكنولوجيا ،فيعيد الدكتور برنار جرباقة اىل ذلك ،ف�إن �إدمان الإنرتنت قد ي�ؤدي اىل انزواء
الرتكيز على النواحي الثالث :اجل�سدية والفكرية الولد وان�سحابه اىل حياة وهمية هرباً من م�شاكله
احلقيقية ،وه��ذا ما ي���ؤدي بالتايل اىل �إ�ضعاف
�شخ�صيته وثقته بنف�سه .كما يواجه الطفل خطر
التع ّر�ض اىل مواد ومواقف تو ّلد لديه �صدمات
تفوق قدرته العمرية ف ُيه ّم�ش تدريجاً داخل �أ�سرته
ورفاقه اىل حد و�ضعه يف نزاع نف�سي مع ه�ؤالء.
ويح ّذر طبيب الأطفال من �سلبيات الإفراط يف
ا�ستعمال الإن�ترن��ت على امل�ستوى الإجتماعي،
«فالكمبيوتر يجب �أال ي�صبح فرداً جديداً يف الأ�سرة،
فهذا الأمر ي�ؤدي اىل �إنعدام و�سائل احلوار وامل�شاركة
بني �أع�ضاء الأ�سرة وبالتايل �إنعدام التوا�صل بني
الفرد و�سائر �أع�ضاء املجتمع».
وي�ضيف« :خالل ال�سنوات الأخرية
الدكتور جرباقة
ارتفعت ن�سبة البدانة عند الأطفال
يف لبنان من  10اىل  ،٪20ومن �أهم �أ�سباب هذه
واالجتماعية.
ب����د�أ ب�����ش��رح خماطر الظاهرة ا�ستعمال الكومبيوتر على ح�ساب ممار�سة
الإنرتنت على ال�صعيد الألعاب والن�شاطات الريا�ضية .وهذه م�شكلة لها
اجل�سدي «م��ن �أمرا�ض نتائج �سلبية على �صحة الفرد واملجتمع ،وهي
يف العني (تعب� ،أمل ،ت�ستتبع تكلفة مادية باهظة ،خ�صو�صاً يف بلد
ح�سا�سية) وم�شاكل كلبنان حيث ت�ص ّنف كلفة الفرد ال�صحية ثانية يف
باملفا�صل يف حال عدم العامل من بعد الواليات املتحدة.
ت���وازن و�ضعية الطفل وال نن�سى اي�ضاً �أن تع ّر�ض الطفل  -وهو �أ�ضعف
وح��ج��م��ه م���ع و�ضعية الأف����راد يف املجتمع  -اىل �شبكات تتعاطى
«التب�شري» و«الت�سويق» للأفكار املد ّمرة للفرد
الكمبيوتر وحجمه.
كما يتع ّر�ض الطفل واملجتمعات ال�ضعيفة واملهم�شة ،م��ن خالل
خ��ل�ال « إ�ب�����ح�����اره» يف الإنرتنت ،ميكن �أن ي�ضعه يف نزاع مع القانون
املواقع الإلكرتونية اىل خ�صو�صاً يف بلد تكرث فيه النزاعات الإجتماعية
مواد ت�ض ّر ج�سدياً� ،أو اىل وامل�شاكل الأمنية وال�صعوبات الإقت�صادية».
�أ�شخا�ص يتواعد معهم ومبا �أن «الرتبية لي�ست �شطارة بل هي نطارة»
ع��ل��ى خ��ل��ف��ي��ة عنيفة يرى الدكتور جرباقة �أنه «على الأهل �أن يتابعوا
حاجات �أطفالهم يف �ضوء التطور الإلكرتوين حتى
(ج�سدية �أو جن�سية)».
ويالحظ الدكتور جرباقة �أن من نتائج يتمكنوا ،من دون �أن يتج�س�سوا على �أوالده��م� ،أن
�إدمان الإنرتنت والألعاب الإلكرتونية ال�سلوك يراقبوا ما ي�صل اليهم وما يخرج من عندهم».
العنيف م��ا ق��د ي����ؤدي اىل م�شاكل داخل وي�شدد اي�ضاً على دور الدولة «فواجب لبنان �أن
مي�ضي بالربوتوكول الإختياري ملحاربة الإجتار
الأ�سرة.
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بالأ�شخا�ص والأع�ضاء وحماربة اجلرائم التي من
�ضمنها اجلرائم الإلكرتونية».
«»Sign In
ي�شري ال�سيد جورج بلقي�س وزوجته بولني� ،صاحبا
�أحد حمال الـ« »Networkاىل الفوائد التي ميكن
�أن ي�ؤمنها الكمبيوتر ومن خالله الإنرتنت للأوالد:
«يزورنا يومياً �أوالد تراوح �أعمارهم بني  6و12
�سنة .هم ال ي�ستخدمون الإنرتنت عادة �إال لأبحاثهم،
ونحن ن�ساعدهم يف اختيار امل��واق��ع املنا�سبة
واملفيدة لهذه الأبحاث .أ� ّما �ألعاب الكمبيوتر فهي
تن ّمي قدرة الطفل على الرتكيز و َت َذ ُّكر املعلومات
حت�سن مقدرته احل�سية  -احلركية
وترتيبها .كما ّ
من خالل ا�ستعمال يديه ب�شكل تلقائي ومن�سجم
مع حركة عينيه خالل متابعة اللعبة ،وهذا ما ي�ؤكده
لنا طبيب �أطفالنا.
بالطبع الكمبيوتر هو �أف�ضل من �ألعاب الڤيديو
املحدودة الفوائد .ولكننا �شخ�صياً مننع �أوالدنا من
اجللو�س يف الـ«ّ »Network
ونف�ضل ا�ستخدامهم
الكمبيوتر يف املنزل».
ويالحظ ال�سيد بلقي�س �أن الأوالد الذين يق�صدون
حم��ل��ه ،يق�ضون ب�ين ن�صف ال�ساعة وال�ساعة
والن�صف تقريباً �أمام الكومبيوتر ال �أكرث .فالأهل
�أ�صبحوا واع�ين اىل خماطر ق�ضاء وق��ت طويل
�أمام الكومبيوتر ،لذلك يحددون مبلغ املال الذي
يعطونه لأوالده��م مما مينعهم عن الت�أخر ويحدد
وقت مكوثهم يف الـ« .»Networkولكن تع ّلق
الأوالد بالكومبيوتر و«�إدمانهم» يف بع�ض الأحيان
عليه ،ميكن �أن يدفعهم اىل الإ���س��ت��دان��ة من
�أ�صدقائهم ملتابعة اللعب.
«»Enter Net
وي�شري ال�سيد ع�صام ق�شقو�ش �صاحب حمل
� Networkآخ��ر ،اىل �أن «الأوالد «ي�ستخدمون
الإنرتنت وبالتحديد الـ MSNللدرد�شة .تراهم
مذهولني ،تارة ي�ضحكون وطوراً ي�شتمون ،ويطلبون
عر�ض �صورهم على م��واق��ع الإن�ترن��ت .لكنهم
يق�صدونني �أكرث ليلعبوا �ألعاب التحدي والقتال.
فهم يتبارون وي�صرخون انفعاالً عند الفوز كما عند
اخل�سارة».
�أما بالن�سبة اىل املواقع الإلكرتونية الإباحية،
فبات �أ�صحاب املحال �إجماالً ي�ستخدمون برامج
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خا�صة « »Forbiddenمتنع �إمكان الدخول اليها.
وعلى الرغم من ذلك ،يبقى بع�ض املواقع خارج
ال�سيطرة وال ميكن �إحكام مراقبة الأوالد ومنعهم من
الدخول اليها.
وال ينفي ال�سيد ق�شقو�ش الإنعكا�سات ال�سلبية
التي ي�س ّببها الكمبيوتر ،خ�صو�صاً يف ما يتعلق
ب�صحة الأط��ف��ال« .فهم بجلو�سهم الدائم �أمامه
ي�صابون باخلمول و�ضعف املناعة التي يكت�سبونها
عادة من الألعاب والريا�ضات التي ميار�سونها خارجاً
يف الطبيعة والنوادي� .إ�ضافة اىل ت�أثريه ال�سلبي
على عيونهم و�أع�صابهم ،فهم ينفعلون مع اللعبة
وي�صرخون على بع�ضهم ويفقدون ال�سيطرة على
انفعاالتهم يف عدة �ألعاب مثل Counter Strike
�أو � Delta Forceأو � .»...Need for Speedإ�شارة
اىل �أن �أغلب ال�شخ�صيات يف الألعاب الإلكرتونية
هي �شخ�صيات عنف و�إثارة ،يت�أثر بها الأوالد عن
غري ق�صد».

هناك من ينظم كيفية ا�ستعمال �أوالده للكمبيوتر
ويح ّدد الوقت امل�سموح لذلك ،بعد �إقناعهم بفوائده
من جميع النواحي �إذا ا�ستعمل ب�شكل حكيم.
بيل غيت�س م�ؤ�س�س مايكرو �سوفت ،ا�ستعمل
طريقة مع ابنته البالغة من العمر ع�شر �سنوات،
فح ّدد لها وقتاً معيناً ( 45دقيقة يومياً) و�سمح
لها با�ستخدام الكمبيوتر ملدة �ساعة يف �أيام عطلة
الأ�سبوع وذلك لل�سيطرة على �إقبالها املتزايد على
ا�ستخدام الإنرتنت ،وبالتعاون مع زوجته �أقنعاها
بالربنامج املحدد للأوقات امل�سموحة.

�أوالدنا
عوار�ض
الظاهرة الأبرز التي تزيد من خماطر االنرتنت
هي �إر�سال الأهل �أوالدهم اىل هذه الأماكن من دون
مرافقتهم �أو التدقيق يف كيفية ا�ستخدامهم لهذه
التقنية .يقول �أنطوين (� 12سنة)« :تر�سلني
�أم��ي اىل الـ« »Networkوح��دي ،فهي تعرف
�أنني �ألعب مع �أ�صدقائي» .وهذه حال �أغلب الأوالد،
يغفل الأهل عن التدقيق يف املكان الذي يق�صده
�أوالدهم ،والرفاق الذين يعا�شرونهم والربامج التي
ي�ستخدمونها؛ وهنا يقع اللوم عليهم .فا�ستخدام
الأوالد الزائد للكمبيوتر ميكن �أن يكون م�ؤ�شراً لوجود
م�شكلة ما عندهم ،وميكن �أن ي�ؤدي اىل نوع من
الإدم��ان تكون �أب��رز مظاهره� :صرف الولد معظم
�أوقات فراغه على الكمبيوتر ،النوم يف املدر�سة،
عدم �إمتام واجباته املدر�سية وانخفا�ض عالماته،
الكذب حيال مدة اجللو�س �أمام ال�شبكة ،تف�ضيل
الكمبيوتر على الأ�صدقاء� ،إلغاء ن�شاطات معينة
مثل الريا�ضة وال��ن��وادي ،والتوتر عندما يرغب
بالكمبيوتر وال يح�صل عليه ...فهل ينتبه الأهل
لهذا الأمر؟!
حني ي�شرع الأوالد يف الدخول على �شبكة الإنرتنت
والرتدد على  ،Internet Caféتبد أ� مهمة الأهل
مبراقبتهم من حني لآخر للت�أكد من عدم �إ�ساءة
ا�ستعمالهم هذه الأداة اخلطرة.

�إر�شادات للأهل
الإنرتنت و�سط رهيب وخميف �إذا ما دخله �أطفالنا
لوحدهم؛ وحدهم الأهل قادرون على تخفيف خماطر
هذا الو�سط وجعله �آمناً باتباع عدد من الإر�شادات.
�إذ ال ميكن االتكال على �أ�صحاب املحال ومقاهي
الإنرتنت ،الذين يبقى همهم الأول هو الربح.

قواعد للأوالد
ول�ل�أوالد دور مهم يف حماية �أنف�سهم �إن اتبعوا
قواعد ال�سالمة خالل عملهم على ال�شبكة .فالت�أكد
من عدم �إعطاء �أي معلومات �شخ�صية (عنوان ،رقم
هاتف )...هي اخلطوة الأوىل والأه��م يف عملية
احلماية .كما يجب �إعالم الوالدين مبا�شرة �إذا �صادف
الولد �أي معلومات ال ُت�شعر بالإرتياح.
والأه��م هو عدم �إلتقاء �أ�شخا�ص يحادثهم على
الإنرتنت �أو �إر�سال �صورة �شخ�صية من دون �إذن
الأهل.
كما على الأوالد التن ّبه لعدم الإجابة عن الر�سائل
ال�سيئة و�إع�لام الأه��ل بها .والتزام جدول الأوقات
املحدد ال�ستخدام الإنرتنت ب�إ�شراف الأهل.
ومن البدهي عدم �إعطاء كلمة ال�سر لأي �شخ�ص.
و�أخ�يراً احرتام الآخرين وعدم �أذيتهم خالل العمل
على الإنرتنت.
�أخ�ي�راً ،الإن�ترن��ت هو و�سيلة لتنمية القدرات
املعرفية لدى الولد وتن�شيط الذاكرة الب�صرية،
كما �أن��ه ي�ساعد يف زي��ادة القدرة على الرتكيز
والتحليل ...وهو و�سيلة ثقافة ومعرفة وي�س ّهل
التوا�صل ،لكن �شرط!!...
وتبقى الوقاية خ ٌري من �ألف عالج!

ت�صوير :را�شيل تابت

دورها يتخطى التوا�صل
�إىل تكوين الفكر
وحتفيز الإبداع
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تربية وطفولة
�إعداد:
كارال حداد
ماري ح�صري

اللغة ثروة
فكيف ن�ساعد
الطفل على اكت�سابها؟

الطفل بنية ج�سدية حتتاج �إىل الغذاء كي تنمو ،وبنية عقلية حتتاج
�إىل اللغة والعلم كي تتبلور.
تتطور �شخ�صية الطفل فينتقل من مرحلة التمحور حول الذات والإدراك
ال�سطحي� ،إىل مرحلة املو�ضوعية و�إدراك العالقة بينه وبني الرا�شدين
وبينه وبني اللغة .وهذا التط ّور ال يتحقق ب�شكل تلقائي بل من خالل
التدريب على النطق الذي يتم اكت�سابه عرب عدة مراحل.
الدكتور �أنطوان طعمة �أ�ستاذ يف كلية الرتبية  -اجلامعة اللبنانية
(اخت�صا�ص تربية) ،حتدث الينا عن تطور اللغة
عند الطفل وعن دور كل من الأهل
وامل���در���س���ة يف ه��ذا
املجال.
املرحلة اجلنينية
ت��ب��د�أ مرحلة اكت�ساب
اللغة عند الطفل بح�سب الدكتور
طعمة قبل ال���والدة �أي يف املرحلة
اجلنينية ،واجلنني يتفاعل مع لغة الأم
ومع نغمات �صوتها ،مي ّيز بينه وبني �أ�صوات
ولغات �أخرى ويبد�أ ب�إختزان الأ�صوات بالإ�صغاء �إليها،
فالطفل قبل �أن يكون مر�سل لغة هو متلقي لغة،
و�صوت �أمه ي�شعره باالرتياح والر�ضى.

للتعبري باللغة ،وهنا تربز بح�سب الدكتور طعمة
�أهمية تفاعل الأهل واملحيط مع الطفل والتكلم
�إليه ،خ�صو�صاً �أن��ه ال يلتقط الكلمات �صحيحة،
وعليهم دائماً الت�صحيح له ولفظ الكلمات كاملة
ووا�ضحة لئال يعتاد على النطق بكلمات ناق�صة
وم�ش ّوهة.
يف هذه املرحلة يتم التمييز بني اللغة اخلا�صة
بالطفل وبني لغة املجتمع املحيط به ،ومن املهم
�أن ينتقل من لغته اخلا�صة �إىل لغة حميطه.

الكلمة الأوىل
اال�ستعداد للتعبري اللفظي
بعد املرحلة اجلنينية �أي عند الوالدة ت�أتي مرحلة بعد مرحلة املناغاة واختزان لغة الأم واملحيط،
جتل لل�صوت الذي ي�ش ّكل يبد�أ الولد بلفظ الكلمات فيعرب من خالل رمز لغوي
ال�صراخ ،وال�صراخ هو �أول ٍ
املادة الأ�سا�سية للكالم واللغة .ويف هذه املرحلة مفرد .وتكون كلماته الأوىل خمت�صرة وناق�صة،
يبد أ� الولد «باملكاغاة واملناغاة» وباال�ستعداد

وت�سميته للأ�شياء والأ�شخا�ص والأفعال خا�صة به.
يف عمر ال�سنة والن�صف تقريباً ينتقل الطفل
�إىل مرحلة ربط كلمتني الواحدة باالخرى وهي
الأهم يف منو الطفل اللغوي� ،إذ ت�شكل املدخل للغة
احلقيقية التي يبد أ� فيها الطفل بالتعبري با ُجل َمل.
ولفت الدكتور �إىل �أ ّن هناك �أطفاالً متق ّدمني يف
من ّوهم اللغوي قد ي�صلون �إىل مرحلة اجلملة قبل
بلوغهم ال�سنة والن�صف ،يف حني �أن هناك من
يت�أخرون �إىل ما بعد هذا العمر.
فقد يعرب بع�ض الأوالد بوا�سطة اال�شارة �أو الر�سم
�أو الرق�ص قبل الكالم ،بينما يعاين �آخرون �إعاقة
يف ال�سمع �أو يف النطق .ومن العوامل التي ت�ؤثر
يف تقـ ّدم القـدرة على الكالم :توا�صـل الأهــل مع
الطفـل بالتكـلم �إليه� ،إ�سمـاعه االغ��اين« ...فال
يكفـي �إعطاء الولد احليـاة بل يجـب �إعطـا�ؤه �أيـ�ضاً
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يكت�شف ك��ل م��ا كان
يجهله ،يبدي �سهولة يف
التع ّلم و�سط املجموعة
ويكت�سب القراءة ،الكتابة،
احل�����س��اب ،اخل ّ
�����ط ،لغات
�أجنبية ،وبع�ض املهارات
كرتتيب كتبه ،والوقوف يف
ال�صف ،والطاعة ،واال�صغاء،
واال�ستئذان...
و���ش�� ّدد الدكتور طعمة على
�أهمية �إبقاء الطفل يف و�سط
يتكلم اللغة ال�سليمة لتنمية
�سلوكه اللغوي ،باال�ضافة �إىل �أهمية
الإق��ب��ال على ال��ق��راءة واملطالعة،
والتعبري ال�شفوي واملحادثة والكتابة.

الثقافة والتوا�صل».
دور احل�ضانة
يف هذه املرحلة ينتقل الطفل �إىل احل�ضانة
التي لفت الدكتور طعمة �إىل �أنها تدفع بالولد
�إىل التوا�صل مع املجتمع فيعي �أنه ع�ضو وفرد
فيه ،عليه اال�ستماع �إىل الآخرين والتعبري لهم ،كما
ي�ساعده هذا الواقع على االنتقال من لغته اخلا�صة
�إىل لغة جمتمعه.
وهنا �أ�شار الدكتور طعمة اىل �أهمية دور اجلد
واجلدة يف تنمية اللغة عند الطفل� ،إذ �أنهم ميلكون
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الوقت للإهتمام ب��ه� ،إىل
ال�صرب واخلربة ،كما �أن الطفل ي�صغي اليهم،
ويتوا�صل معهم ويرغب باال�ستماع �إىل ق�ص�صهم.
االنتقال �إىل املدر�سة
بعد احل�ضانة ينتقل الولد �إىل املدر�سة حيث
ينفتح على حميط �أو���س��ع م��ن منزله ،يبني
�صداقات ويتع ّرف �إىل معلمته التي ت�شكل بالن�سبة
�إليه وجهاً آ�خ��راً لأمه .كما يتعلم الولد امل�شاركة،

معوقات النطق
يخت�ص بالت�أخر عن النطق
يف ما
ّ
وبعيوب الكالم و�سبل معاجلتها� ،أو�ضح
الدكتور طعمة �أن هناك ثالثة �أن��واع
من الإعاقات والتعرثات .الإعاقة الأوىل
هي فيزيولوجية ،وتكون يف ال�سمع ويف
النطق �أو يف كليهما ،لذلك يجب �أن تكون
الأم متيقظة ج��داً الكت�شاف �أي خلل لدى
طفلها .ويف ه��ذه احلالة ميكن اللجوء �إىل
�إخت�صا�صي (مق ّوم النطق) كما ميكن للأهل
واملعلمة م�ساعدة الطفل ال��ذي يعاين خلالً
�سمعياً �أو لفظياً.
الإعاقة الثانية هي تكوينية ،كاخلجل مثالً وميكن
معاجلتها يف املنزل ويف املدر�سة بتعزيز ثقة
الولد بنف�سه وتوفري االحرتام له .وقد تكون هذه
الإعاقة مرتبطة بخوف ما �أو بحاجة �إىل العاطفة
والتعبري� ،أما �إذا حتولت هذه احلالة �إىل مر�ض فال
بد من ا�ست�شارة طبيب نف�سي.
الإعاقة الثالثة نف�سية ،حيث �أن هناك بع�ض
الأوالد الذين يرف�ضون الكالم �أو يتعرثون به �أو
يخلطون بني الكلمات ب�سبب ظروف �إجتماعية �أو
نف�سية ،والبع�ض الآخر يرف�ض الكالم للفت الأنظار،
وهنا �أي�ضاً ت�ضطلع املدر�سة بدور هام يف انت�شال
الطفل من هذه امل�شاكل باال�ضافة �إىل ا�ست�شارة

طبيب نف�سي.
يف هذا ال�سياق لفت الدكتور طعمة �إىل
�ضرورة التمييز بني االعاقة التي ميكن
معاجلتها بوا�سطة خمت�ص وبني تلك
التي حتتاج �إىل م�ساعدة املدر�سة وهذه
مهمة املر�شد النف�سي الرتبوي الذي
يجب �أن يكون موجوداً يف املدار�س كافة.
اللغة الأم والتعدد اللغوي
ي�شدد الدكتور طعمة على �أهمية اللغة
العربية و�أهمية البدء بتعليمها للطفل
يف لبنان فهي «لغته الأم» ،من جهة
�أخرى �أثبتت الأبحاث �أن الولد ي�ستطيع تع ّلم
لغة خالل الطفولة الأمر الذي ي�صبح
�أكرث من ٍ
�أك�ثر �صعوبة يف �سن املراهقة ،لذلك
يجب تنظيم اللغات وعدم اخللط يف ما
بينها بتوزيعها بني االهل ب�شكل �سليم.
�إذاً ي�ستطيع الطفل تعلم �أكرث من لغة
يف الطفولة �شرط �أن ت�ؤمن له الظروف
الطبيعية والقومية ،ولفت طعمة �إىل �أن
الذين يتع ّلمون العربية ثم الفرن�سية
ثم الإنكليزية ي�شعرون بارتياح و�سهولة
�أكرب.
اللغة «ثروة»
يف النهاية ختم الدكتور �أنطوان طعمة
بالت�شديد على �ضرورة تنمية ملكة اللغة
عند الأوالد ،خ�صو�صاً «اللغة الأم» .ولفت
�إىل �أن التعبري اللغوي عند الطفل يكون
على م�ستويات ،تراوح بني احلد الأدنى
واحلد املمتاز .لذلك دعا الأهل �إىل م�ساعدة
�أوالدهم للتم ُّيز يف التعبري ،ف�إذا اكتفوا باحلد
الأدنى ينمو الطفل بلغة حمدودة.
�أخرياً و�صف الدكتور اللغة بالرثوة ،فهي
لي�ست فقط �أداة �إت�صال بل �أداة لتكوين
الفكر و�أداة �إبداع ،م�ؤكداً �أن تنمية هذه
امللكة عند الولد تنمي قدرته على فهم
ما بني ال�سطور ،فهم الكالم ال�صادق من
الكاذب ،الكالم امل�ستقيم من الكالم املتالعب
والكالم الوا�ضح من الكالم املقتب�س.

من الأ�شهر
الأوىل �إىل ما
بعد البلوغ

�إن القدرة على اكت�ساب اللغة عند الطفل تكون يف قمة
ن�شاطها قبل ال�سنة وت�ستمر �إىل ما بعد �سن البلوغ .وج ُّل
الكلمات التي يكت�سبها الطفل قبل ولوجه املدر�سة هي
ذات مدلوالت ح�سية ،ومرتبطة به ارتباطاً وثيقاً كالو�سط
الذي يعي�ش فيه.

عوامل م�ؤثرة
العوامل امل�ؤثرة يف النمو اللغوي وتع ّلم الكالم:
َ
يتفوقن على الذكور يف كل
• اجلن�س :فقد لوحظ �أن الإناث
جوانب اللغة ،فيتكل ّمن ب�شكل �أ�سرع ّ
وهن �أكرث ت�سا�ؤالً و�أح�سن نطقاً.
• الذكاء :تعترب اللغة مظهراً من مظاهر منو القدرة العقلية
العامة والطفل الذكي يتكلم مبكراً بالن�سبة �إىل الطفل الأقل ذكا ًء.
• املحيط الإجتماعي :يعترب املحيط الإجتماعي ب�سماته
الثقافية والإقت�صادية من �أهم العوامل امل�ؤثرة على تعلم النطق
والكالم لدى الطفل ،حيث �أن النمو اللغوي يت�أثر باخلربات وباختالط
الطفل بالرا�شدين يف �أثناء مراحل منو ال�سلوك اللغوي.
• العوامل اجل�سدية :ومنها �سالمة جهاز الكالم وا�ضطراباته
وكذلك كفاءة احلوا�س وال �س ّيما ال�سمع.
• و�سائل الإعالم :ت�ؤدي و�سائل الإعالم من �إذاعة وتلفزيون دور
املثري املنبه لغوياً ما ي�ساعد على النمو اللغوي ال�سليم.
• الوظائف العليا للدماغ :كالذاكرة والإدراك وحتقيق الذات.
• الأ�سرة :وهنا يربز دور الوالدين يف تلقني الطفل وتعليمه
والتكلم �إليه كما �أ ّن وجود �أطفال �آخرين مع الطفل يف الأ�سرة
ي�س ّهل منو �سلوكه اللغوي.

اللغة من فم العامالت الأجنبيات
تعطي العامالت الأجنبيات الطفل ،اللغة م�ش ّوهة ،فقرية وناق�صة �إذا مل تكن
تتقنها ،ما ي�ؤثر �سلباً على من ّوه اللغوي ،خ�صو�صاً عندما حتل مكان الأم.
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املبدعون يرحلون من هذا العامل امل�أ�سوي ،م�ؤخراً الأديب والروائي الدكتور �سهيل �إدري�س،
واحداً بعد الآخر ،اىل عامل ما ورائي ،ال ظلم الذي �أقل ما يقال فيه �أنه مو�سوعة �أدبية
فيه ،وال ا�ضطهاد ،وال �إ�ستالب .ومن بني الراحلني عربية  -لبنانية .وبعك�س تيارات و�شخو�ص،

8

ثقافة وفنون

�سهيل �إدري�س

�إجنازات �إدري�س
ً
ً
لقد ترك لنا الدكتور �سهيل �إدري�س تراثا متنوعا من الق�صة
الق�صرية ،اىل الرواية ،بالإ�ضافة اىل الأبحاث والرتجمات .ومن ق�ص�صه
الق�صرية�« :أقا�صي�ص �أوىل»�« ،أقا�صي�ص ثانية»« ،الدمع املر»،
«رحماك يا دم�شق» ،و«العراء» .ومن رواياته الثالثية�« :أ�صابعنا
التي حترتق»« ،اخلندق الغميق» ،و«احلي الالتيني» .هذا ،وقد
�أ�س�س الدكتور �سهيل �إدري�س على جانب �شارع �سوريا يف اخلندق الغميق،
جملة الآداب وداراً للن�شر �سنة  .1952وكان نا�شطاً ثقافياً منذ الأربعينيات
من القرن املا�ضي ،وحاول بالقلم الدفاع عن ق�ضايا التحرر .ويف ال�سبعينيات
�شارك يف ت�أ�سي�س �إحتاد للك ّتاب اللبنانيني �ضم الأعالم :ميخائيل نعيمة،
كمال جنبالط� ،أدوني�س ،خليل حاوي� ،أحمد �أبو �سعد ،مي�شال عا�صي ،مي�شال
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�أدبه ودرا�ساته وترجماته
بد أ� الدكتور �سهيل �إدري�س �سنة  1953بتقدمي نف�سه بعد �أن ُعرف
ك�صحايف ونا�شر ،روائياً جديداً يف مملكة الثقافة اللبنانية والعربية،
فكانت رائعته الروائية «احلي الالتيني» التي ر�أى الروائي امل�صري
جنيب حمفوظ فيها ،معلماً من معامل الرواية العربية احلديثة
واملعا�صرة .رواية جتمع بريوت وباري�س ،الأهل واحل�ضارة ،يف قلم
حربه هواء ،ودفاتره ماء ال�سماء والآفاق .والعام � 1958أطل �إدري�س
علينا برواية جديدة هي «اخلندق الغميق»� ،إتخذ فيها �صراع الأجيال
والآراء ُبعداً جمالياً جديداً ،قال نا�سك ال�شخروب ميخائيل نعيمة فيها:
«واخلندق الغميق الذي عا�ش �أجياالً خلف �سجف كثيفة من العادات
والتقاليد املتحجرة ،ينفتح بغتة على العامل الأو�سع» .ويف العام
 1962بد�أ �إدري�س يكتوي بنار الأحداث العربية امل�ؤملة ،حني بد�أت
الإنك�سارات ت�ستحوذ على الإنت�صارات املن�شودة يف �أدبنا املعا�صر،
فكتب روايته الأخرية «�أ�صابعنا التي حترتق» وك�أنه قد �أكمل ن�سيجه
الروائي «على غرار معا�صره الفرن�سي جان بول �سارتر ،الذي تطوع
لنقل ثالثيته «درب احلرية» من الفرن�سية اىل العربية» .وتابع
�إدري�س يف �إجتاه كتابة الق�ص�ص الق�صرية التي �سبق ذكرها.
كذلك �إ�شتهر الدكتور �سهيل �إدري�س ب�أ�سلوبه النقدي الرهيف،
واحلاد �سيا�سياً .فهو ال ي�ساوم بقناعاته وال يت�ساهل مبا جعله حراً
وطنياً ،ملتزماً ،غري ُمل َزم بحزب �أو بنظام .ففي العام  1957ق ّدم
حما�ضرة عن الق�صة الق�صرية ،وبعد ذلك �أ�صدر كت ّيباً يحمل عنوان
«يف معرتك احلرية والقومية» .ويف �إطار ن�شاطه الثقايف ،ق ّدم
للمكتبة العربية العديد من الرتجمات عن الفرن�سية ،و�أطلع املواطنني العرب
على الفكر الوجودي ،وال �سيما كتابات الفيل�سوفني جان بول �سارتر و�ألبري
كامو .وقال البع�ض �إن �إدري�س منذ ت�أ�سي�سه جملة الآداب جعلها مع �شريكة
حياته عايدة مطرجي �إدري�س حتمل م�س�ؤولية تعريب الفل�سفة الوجودية
الفرن�سية .فكانت بالعربية ترجمة :الغثيان،

الأديب املو�سوعي

�إعداد:
رائد احلداثة يف الرواية
وفيق غريزي
ُو ِلد �سهيل �إدري�س يف
بريوت العام  ،1922حملته بريوت وهناً على وهن ،فالزمها مدى
حياته العامرة ،لوال قيامه برحلتني ثقافيتني� ،إحداهما اىل القاهرة
يف م�صر ،حيث ق�صد جامعة الأزهر ،وهو يبني على عمامة املثقف
العربي التقليدي ،حداثة يف الر�أي والر�ؤية ،عا�صرها منذ طفولته،
و�أمامه ر ّواد من النه�ضة العربية الثقافية الثانية� ،أمثال طه ح�سني
وعلي عبد الرازق و�سواهما� .أما الثانية فكانت رحلته اىل باري�س،
حيث �أمكن للحي الالتيني �أن ي�أ�سره وي�سحره ويجعله ي�ستوعب البعد
النف�سي اخلا�ص للحي الذي طاملا �أحبه :اخلندق الغميق يف بريوت.
كادت ت�أخذه امل�شيخة من احلداثة الثقافية ،لكنه قاوم وانفتح بال
هوادة ،كما فعل يف حينه الدكتور ح�سني مر ّوة لكن يف النجف.
�سهيل �إدري�س �أقلع وحده يف مركب لبنان الكبري ،ويف مراكب
الوطن العربي ،وهو ين�شد احلرية بعلمانية مو�ضوعية .تو�سل لها
�أ�شكال التعبري :ال�صحايف ،الق�ص�صي ،الروائي ،النقدي والبحثي يف
جماالت الآداب وما يت�صل بها من �سيا�سات نه�ضوية .ومل يقت�صر
باعه يف املجاالت املو�سوعية ،كم�شاركته الدكتور جبور عبد النور يف
معجم املنهل (فرن�سي  -عربي) والدكتور ال�شهيد �صبحي ال�صالح
يف معجم املنهل (عربي  -عربي) الذي مل يب�صر النور بعد.

�سليمان ،منري البعلبكي وح�سني مر ّوة .ويف هذا الإحتاد نحا الدكتور
�إدري�س منحى امللتزم املنتمي بحرية وا�ستقالل اىل �أمته وثقافته،
وكان من �أوائل �أمناء الإحتاد العامني لعدة دورات.

ت�آكلها الوهم �أو �أ�سقطها «التطبيع الثقايف» ،العربية املتجدّ دة ب�أ�صالة ،فهو �إذ انطلق منذ كما ي�صفها ه�شام جعيط ،فكان من ر ّواد جدد
�أو خ ّوفها النحر اجلديد للأدب والأدباء� ،سهيل البدء من النه�ضة الثقافية الثانية �إ�ستطاع فتى ال يغيرّ حرب �أفكاره ،وال يك�سر قلمه على
�إدري�س كان و�سي�ستمر �شهادة ح ّية للثقافة الإ�ستمرار بقوة يف النه�ضة الثالثة  -احلالية ،مدية حاكم �أو ظامل.
�سن الر�شد ،وقف التنفيذ و�سريتي الذاتية ل�سارتر وروايات �أخرى ليا�سونادي
كاواباتا الياباين.
العالقات الإن�سانية يف رواياته
مت ّكن الدكتور �سهيل �إدري�س عرب ثالثيته الروائية «احلي الالتيني ،اخلندق
الغميق ،و�أ�صابعنا التي حترتق» من الك�شف عن العالقة بني الإن�سان وبني
عامله املحيط به يف اللحظة احل ّية .فالإن�سان ميت وال �شيء �إن مل يحقق
عالقات ح ّية مع املحيط .وكل عالقة جديدة ،وات�صال جديد ي�سبب �شيئاً من
الأمل عند حتقيقه .و�سيظل ي�سبب �شيئاً من الأمل ،وهكذا احلياة لأن املتعة
احل�س ّية احلقة تكمن يف �إعادة متثيل العالقات القدمية واحل�صول منها ،يف
�أح�سن الأحوال على نوع من اللذة ،املف�سدة بع�ض ال�شيء .ومن امل�ؤكد �أن �أهم
العالقات بني الإن�سان وغريه من النا�س على كرثتها وتنوعها هي العالقة بني
الرجل واملر�أة ،فالعالقة بني رجل ورجل �آخر� ،أو بني امر�أة و�أخرى �ستظل عالقة
ثانوية ،كذلك ف�إن العالقة بني الرجل واملر�أة �ستظل دائمة التغري ،و�ستظل
دائماً املفتاح اجلديد الرئي�س للحياة الإن�سانية.
وبطل الثالثية منذ املرحلة الأوىل كان يحلم باحلب ،بحب يطمح للتحقق:
عالقة �إن�سانية حتلم بالوجود ،لكنها تخفق يف الو�صول اىل �أهدافها لأ�سباب
نف�سية واجتماعية ،ونتيجة للظروف املو�ضوعية وللأفكار ال�سائدة على
الواقع ،حيث تبد�أ العالقات فج�أة ومتوت فج�أة .ففي �أعقاب مت ّرده تع ّرف
البطل على فتاة تدعى «�سميا» مدركاً �أنه مدين لها يف �إنطالقته الأدبية
التي كان ين�شدها «فحب املر�أة هو املفتاح الذي ح ّرر نف�سية البطل ،واليد
التي �صقلت موهبته الأدبية ،غري �أن هذه احلبيبة �إنقطعت عن مرا�سلته،
وانقطع اخليط الذي كان ي�صل بينهما وبات يعي�ش على �أمل غام�ض فقرر
اللجوء اىل املعرفة ،و�أن ين�شدها يف غري معهده الديني»� .إثر تلك ال�صدمة
العاطفية �أذاع البطل ق�صة عاطفية على �أمواج الأثري ،و�إذ ذاك عاوده احلنني
وتذ ّكر طيف احلبيبة «�سميا» تلك املر�أة التي �أ�شعلت نار احلب يف قلبه،
وف ّجرت مت ّرده.
حمور ال�صراع
متحور ال�صراع يف حياة بطل الثالثية الذي تدور فكرته حول ثالث مو�ضوعات
فر�ضتها ظروف احلياة التي عا�ش فيها الوطن

العربي عموماً واللبناين خ�صو�صاً منذ �أوائل القرن الع�شرين املا�ضي وهي:
ال�صراع الوطني ،ال�صراع احل�ضاري ،وال�صراع الإجتماعي .فم�سرية البطل
الأوىل بد�أت يف رواية «اخلندق الغميق» حيث كان خا�ضعاً ال�ستبداد ال�سلطة
البطريركية «ل�سلطة الأب» منقاداً لها ال �إرادياً ب�شكل كامل «ولكنه خرج من
�أ�سرها متمرداً كافراً بهذا اخلنوع واخل�ضوع ،م�ؤمناً ب�صوت احلياة يناديه من
�أعماق الذات» ح�سب قول ال�شملي ،الذي ي�ؤكد �أن من يتابع م�سرية بطل
الثالثية يرى �أنه يعي�ش حالة من القلق وعدم اال�ستقرار .بطل يحلم ،يحب
ويخيب ،يع�شق ويخون ،فيحلم باحلب الذي يتمناه ،ي�ؤمن مرة بالقيم ويكفر
بها مرات ،وهو يف كل مرة حمكوم باعتبارات نف�سية واجتماعية وفكرية
وح�ضارية عدة .ويف هذا ال�صدد قال الدكتور �سهيل �إدري�س عن بطله يف
الثالثية« :الواقع �أنني �أردت �أن �أط ّور معنى البطولة الذي نعرفه عن بع�ض
القيم التقليدية»� .إن مفهوم البطولة احلديث لي�س كذلك .وحني تو�صف
ال�شخ�صية الرئي�سة يف الرواية ب�أنها بطل الرواية ،فالغاية من ذلك تبيان
ال�صراعات التي يقودها هذا ال�شخ�ص يف جمال احلياة .والإن�سـان العادي كثـرياً
ما يكون بطالً ،وال حاجـة �إطالقـاً اىل �أن يختـرع العجائب ويجتـرح املعـجزات
لن�سمـيه بطالً ،يكفيـه مثالً �أن ي�صارع بع�ض ال�شرور والآثام ،و�أن ينجح يف
معركة �إجتماعية يقودها.
والعبقرية الروائية حت�ضر عندما ت�صبح حقيقة الآخرين حقيقة البطل� ،أي
حقيقة الروائي عينه .وبطل �سهيل �إدري�س ،مي ّثل منطاً �شبه عام للمثقف
ال�شرقي يف دنيا االغرتاب ،فاملا�ضي ال�شرقي ،مي ّثل لديه ح ّيزاً وا�سعاً ،وهذا
يع ّزز منوذجيته حيث �أن املثقف العربي وال�شرقي يتع ّرف اىل الكثري من
�سمات �شخ�صيته يف �سمات �شخ�صية بطل الثالثية.
�إن الدكتور �سهيل �إدري�س كان و�سيبقى عالمة مميزة يف حياة لبنان
الثقافية .يف عطاءاته النرثية وال�شعرية معاً .وعندنا �أن جملة الآداب التي
�ش ّكلت خطاً ثقافياً ملتزماً ،وا�ستقطبت �أعالم الأدب العربي ،ودار الآداب،
ت�ستحقان ومن خالله درا�سة خا�صة ،عن قدرة الفرد �ضمن عائلته الفكرية،
�أو �أ�سرته الثقافية الكربى ،على �إجرتاح املعجزات .بد�أت املغامرة يف ع�صر
عربي ثوري ،ومل تنته �أو تتوقف بانك�سار بع�ض معامله ورموزه ما بني 1967
و.1970
وبخ�سارة الدكتور �سهيل �إدري�س ،خ�سرت احلركة الثقافية اللبنانية خ�صو�صاً
والعربية عامة ،ركناً من �أهم �أركانها الر ّواد املبدعني.
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موهبة و�إرادة
�إعداد:
رميا �سليم �ضومط
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روز ماري طوق:

الكتابة �ستظل
هوايـتـي ولـذتـي
�أبحث عن الكتب �إنطالقاً من رغبة قوية باملعرفة
والإكت�شاف ،فكان والدي كلما �أ�ضاعا كتاباً وجداه
معي!
ولعل تع ّلقي ال�شديد بالكتب خلق لديّ الرغبة
أعب عن امل�شاعر التي تختلج
يف الكتابة ،فكنت � رّ
يف داخلي عن طريق النرث �أو ال�شعر� ،ش�أين يف
يعب عن �إح�سا�سه من خالل ف ّنه.
ذلك �ش�أن �أي فنان رّ
يف �سن الثامنة ،ق��ر أ� وال���داي �أوىل كتاباتي
ال�شعرية ف�أعجبا بها كثرياً ،اّ
وظل مذذاك ي�شجعاين
على الكتابة ،فكان لهما دور كبري يف تطوير
موهبتي و�إطالقي لكتابي ال�شعري.

جمر ورماد

يف �سن حتمل فيه الفتيات قلم ال�صباغ الأحمر
لرت�سم على ال�شفاه الربيئة نهاية مرحلة
الطفولة وبداية مرحلة املراهقة ،حملت روز
ماري طوق� ،إبنة العقيد �أنطونيو�س طوق قلم
احلرب وهموم املجتمع و�أوجاع الآخرين لتخط
على �أوراقها ال�صغرية عناوين كبرية كمثل
العدالة وامل�ساواة والثورة والإميان وحب الوطن
والعائلة ،وجمعتها يف كتاب �شعري باللغة
االنكليزية يحمل يف عنوانه «�أ�شعة ال�شم�س
ال�سرمدية» ( )Perpetual Sunshineالأمل
بغد م�شرق .و�أقامت لها مدر�ستها «ي�سوع
وماري» احتفال توقيع لكتابها ح�ضره العقيد
املهند�س يو�سف امليني ،وعاد ريعه اىل
�صندوق الطالب.
كلمات الكتاب نابعة م��ن قلب
ينب�ض باخلري واملحبة ،وعقل
ي�سعى من خالل موهبة ّ
فذة
يعمه
اىل تغيري عاملنا الذي ّ
الف�ساد واحلقد اىل عامل
حمبة و�سالم.
روز ماري طوق التي ت�ضيء
وجهها املالئكي الربيء عينان
تتقدان ذك��ا ًء ،والتي تخفي
وراء ابت�سامتها اخلجولة الإرادة
والعزم والت�صميم ،هذه ال�صبية
التي متتزج يف �شخ�صيتها
تناق�ضات فريدة من الهدوء
والإت��زان اىل احلما�سة والثورة
وال��ت��م��رد ،ك��ان��ت �ضيفتنا
يف جملة «اجل��ي�����ش» ،وكانت
«درد�شة» حول كتابها وموهبتها.

ابنة اخلم�سة
ع�شر ربيعاً يف
«�أ�شعة ال�شم�س
ال�سرمدية»

منذ نعومة الأظافر!
• ب��د�أت الكتابة يف �سن مبكرة (8
� �س��ن��وات) .كيف تفتّحت ل��دي��ك املوهبة
ومن �ساعدك على تنميتها؟
ال�شعريةَ ،
 منذ �سنوات الطفولة الأوىل ،دخلت عاملالكتاب عن طريق الق�ص�ص التي كانت تقر�أها
يل والدتي با�ستمرار .وقد �ساهمت اىل حد كبري
ح�س الإكت�شاف
يف تنمية خيايل ويف تعزيز ّ
لديّ  .وما �إن بد�أت فك رموز الأحرف حتى وجدتني

على امتداد � 120صفحة ،ن�شرت
روز م��اري ط��وق ر ؤ�ي��ت��ه��ا اخلا�صة
للمجتمع والعامل ،وعر�ضت مواقفها
من عدة �أم��ور من بينها الإمي��ان،
وامل�������س���اواة ،واجل��ي�����ش ،وال��وط��ن
والعائلة الخ...
يف ما يلي عر�ض لعدد من هذه
املواقف.
• اجلي�ش (���ص  )54حتت
ع���ن���وان «»The Uniform

• يحمل كتابك موا�ضيع عميقة كالإميان �أن الكتابة بالن�سبة اليك جمرد تعبري عن  -اجلي�ش بالن�سبة ا ّ
يل كل �شيء .والدي جزء من
هذا اجلي�ش ،ومن خالله �أدرك مدى الت�ضحية التي
واملواطنية والعدالة ،ال��خ ...كيف تنتقني �إح�سا�س داخلي؟
موا�ضيعك ،و َ
 مما ال �شك فيه �أنني �أجد راحتي يف الكتابة ،يق ّدمها الع�سكريون للوطن .فهم ي�ضعون لبنانمل اخرتت هذا الإجتاه؟
 �أنا جزء من هذا املجتمع� .أتفاعل معه و�أراقب وهو ما يدفعني اليها يف الدرجة الأوىل .ولكني فوق كل اعتبار ،وقد الحظت يف احلرب الأخريةالعامل بكل ما فيه ،ب��دءاً من احل��زن والأمل يف يف الوقت نف�سه� ،أنطلق من �شعار مدر�ستي (نهر ال��ب��ارد) كيف تخ ّلى ال�شبان الع�سكريون
وطننا ال�صغري اىل الظلم الذي يلف لهذا العام ،الذي يدعو التالمذة لأن ي�ش ّعوا يف يف زه��وة �شبابهم عن �أحالمهم وم�شاريعهم
جمتمعهم ويكونوا عالمة فارقة فيه ،و�أي�ضاً من للم�ستقبل ،و�ض ّحوا بحياتهم يف �سبيل الوطن.
�إمياين الكبري باهلل ،لكي �آمل �أن �أ�ستطيع تغيري و�أعتقد لو �أننا جميعاً نتمتع ب��روح الت�ضحية
نظرة الآخرين ودعوتهم اىل املحبة وال�سالم ،وال والتخلي عن الذات مثلهم ،لكنا نعي�ش يف �سالم
�سيما �أن جميع الأديان تدعو اىل املحبة وتن�شد دائم.
• ملن تقرئني من الكتّاب وال�شعراء؟
ال�سالم واخلري للب�شرية جمعاء.
• يف عمر الثماين �سنوات كتبت �صالة  -يف ال�سنوات ال�سابقة قر�أت الكثري من الق�ص�ص
للعذراء تطلبني اليها �أن متنح حكامنا والكتب اخليالية .حالياً� ،أهوى القراءة جلربان خليل
ال�سالم الداخلي كي يوقفوا احل��روب .كيف جربان ووليم �شك�سبري ،كما �أحب الروايات التي
�أمكنك يف ه��ذه ال�سن املبكرة �إ�ستيعاب ن�ستخل�ص منها العرب.
• بني أ��شعارك �أيها الأحب اىل قلبك؟
مفهوم احلرب وال�سلم؟
 من يتابع و�سائل الإعالم ال بد و�أن يكت�شف من  -جميعها حتتل امل�ساحة نف�سها يف قلبي! فكلويعب عن �إح�سا�س �شعرت به
خاللها الكثري .يف طفولتي كنت �أ�شاهد ما يقدمه منها هو جزء مني ،رّ
العامل ب�أ�سره ،حيث ما نزال جند يف القرن الواحد التلفزيون من �صور احلرب والدمار ،ومدى احلزن يف حلظة معينة ،كما يحمل يف طياته ذكريات
والع�شرين العبودية ،وعمالة الأطفال ،والتمييز الذي تخ ّلفه احلروب يف قلوب املواطنني .ولطاملا خا�صة �سعيدة كانت �أم �أليمة ،غري �أنها تركت يف
العن�صري� ،إ�ضافة اىل احلروب الناجتة عن �أطماع �شعرت بالأمل ملا ي�صيب النا�س من نكبات يف ذهني ب�صمات ال تمُ حى.
الدول بع�ضها بالبع�ض الآخر .فال ي�سعني واحلال احلروب ،و�أردت دائماً �أن ينتهي القتل والدمار� • ،أ�صـدرت يف عمر اخلام�سة ع�شر �أول
أعب بطريقتي عن �إح�سا�سي بكل ما فلج�أت اىل الأ�سلوب الوحيد الذي �أعرفه �أال وهو كتاب �شعر ،فهل تفكرين مبعاودة التجربة
هذه �إال �أن � رّ
يدور حويل ،وعن �أملي الدائم ب�أن يتغ ّلب اخلري ال�صالة والكتابة لأع�ّبررّ عن حزين العميق ،وعن الحقاً؟
 طموحي �أن تبقى الكتابة هواية وال �أعتقدخال من احلقد والكره.
على ال�شر.
رجائي يف ر�ؤية عامل ٍ
�أنني �س�أتخ�ص�ص فيها و�إمنا يف جمال العلوم .لذا
ال �أ�ستطيع �أن �أج��زم ماذا يحمل امل�ستقبل لكن
الوطن واجلي�ش
تعبري عن الإح�سا�س
• هل تعتقدين �أن الكاتب ميكنه �أن • يحتل لبنان وجي�شه ح ّيزاً هاماً يف الكتابة �ستظل دائماً هوايتي ولذتي.
يحدث تغيرياً ولو طفيفاً يف جمتمعه� ،أم كتابك ،ما �س ّر هذا التع ّلق بالوطن واجلي�ش؟
• تتمتعني بوجه مالئكي هادئ ،يف
حني يعك�س بع�ض �أ�شعارك
ال���ث���ورة وال��ت��م��رد .ف���أي
الوجهني �أنت؟
ت�صف اجلي�ش كالآتي :اجلنـود هم يف لبنان :لبنان هو كنز تع ّر�ض الإرهاب ،وامل�صري امله ّدد.
 �أن����ا ه��ادئ��ة بطبيعتي،املقاتـلون ال��ذي��ن ينا�ضلون يف للت�شويه والأذى ب���أي��دي �أبنائه • ال��ع��دال��ة (���ص  )65حتت
ول��ك��ن��ي �أ���ش��ع��ر يف داخ��ل��ي
�سبيل ق�ضيـتهم ،حيث مينـعون والغرباء الذين �أحرقوا جماله وح ّولوه ع��ن��وان «»Justice... Served
ب��ح��االت متناق�ضة .ف�أح�س
الدخالء املتعط�شـني اىل الدمــاء اىل رم��اد ،كما ح ّولوا عظمته اىل كتبـت :هـناك �أط��ف��ـ��ال ُتغــدق
�أحياناً بالتمرد على كل �شيء،
عليهم الأم���وال والأل��ع��اب ،وهــم
من غر�س خمالبــهم يف وطنـنا جمر منطفئ...
وت�����راودين رغ��ب��ة يف تغيري
احل��ب��ي��ب ،ال���ذي ُب��ن��ي م��ن العرق �أريد العي�ش يف لبنان من دون �أن بالكاد يعرفون �أن هناك فتيـات
النا�س وحم��ارب��ة الف�ساد يف
والدماء .ونحن نعتمد على جي�شنا �أ�ضطر اىل الإجنرار يف حروب قادت و�صبـيان �آخرين ،ممـن ي�ستعبـدون
العامل كله� .أ�ؤمن ب�ضرورة �إلغاء
ويعذبون ويجوعون ويعمـلون حتت
اىل �سقوط وح�شي و�سادي.
كي ينهي خماوفنا و�شكوكنا.
التمييز واحلقد وال��ك��ره ،ومن
• ل��ب��ن��ان (����ص  )50حتت �أري��د �أن �أعي�ش يف لبنان حياة �أ�شعة ال�شم�س احلارقة ،متعط�شني
ه��ذا املنطلق �أن��ا ثائرة �أريد
عنوان « ،»My Lebanonتقول خالية من اخلوف والكره ،بعيداً عن اىل نقطة ماء!
تغيري املجتمع وبناء ال�سالم.
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التغذية

�إعداد :العقيد انطوان جنيم

2
0
0

للمرة الأوىل منذ ع�شر �سنوات
اختربت جمموعة خ�براء عامليني
العالقات بني التغذية وال�سرطان
انطالقاً من �سبعة �آالف درا�سة.
و�أظ��ه��رت �أن ال��ع��ادات الغذائية
ال�سليمة ت�ؤدي �إىل «خف�ض
اخل��ط��ر» م��ن دون �أن
تلغيه.

الغذاء
وال�سرطان

الوقاية هي يف ال�صحن �أي�ضاً
�إن مل تكن لأي قوت قوة �سحرية �ضد ال�سرطان،
فللعادات الغذائية ال�سليمة فعل مفيد ،الأمر الذي
ي�ؤكده تقرير دويل حديث.
«ليكن غذا�ؤك دواءك الأول» حقيقة دافع عنها
ب�شدة �أبو الطب �أبقراط يف القرن ال�ساد�س قبل
امليالد� ،أي من حواىل � 2500سنة ،ولكن من امل�ؤكد
�أن لي�س لهذه الو�صية �أي قيمة يف ميدان ال�شفاء،

م�ستويات الرباهني املقنعة تقريباً ،ت�أثري بع�ض
الأغذية على خطر ال�سرطان كما التمرين البدين �أو
زيادة الوزن .و�أدى هذا العمل �إىل و�ضع ع�شر و�صايا
منها مثالً ،االبتعاد �صراحة عن اللحومات الباردة،
احل��د من اللحم الأح��م��ر ،زي��ادة ح�ص�ص اخل�ضار،
وممار�سة الريا�ضة البدنية  30دقيقة يومياً .كل
هذا مع حماولة البقاء هزيلي اجل�سم قدر الإمكان.

الو�صايا الع�شر للخرباء الدوليني
ه��ذه ه��ي ،باخت�صار االقرتاحات
ا�ستهالك
ال��ع�����ش��رة ل��ت��ق��ري��ر ال��ع��ام 2007
اخل�ضروات
لل�صندوق الدويل لأبحاث ال�سرطان:
�ضروري جداً
و�صحي
 -1احلد من الأطعمة الفائقة
ال�سعرات احلرارية:
املق�صود بها الأطعمة املح ّولة
الغنية يف الغالب بالدهون وال�سكر،
وذات احل�صة الطاقية التي تتجاوز
�أو ت�ساوي  275 - 225كيلو كالوري
ك��ل  100غ���رام .والتحا�شي ،قدر
الإمكان ،منتجات الوجبات ال�سريعة،
والأطعمة ّ
املح�ضرة كلياً ،وامل�شروبات
ال�سكرية.
 -2ا�ستهالك اخل�ضروات ب�شكل
خا�ص:
ُين�صح ببناء الوجبات اليومية
حول الأطعمة النباتية الأ�صل �أو غري
احليوانية .عملياً� ،أق��ل من خم�س
ح�ص�ص من اخل�ضار غري الن�شوية
لأن ال�شفاء بالأكل يبقى وهماً ،و�إمنا بالأحرى للغذاء والفواكه املختلفة يومياً ( 400غرام على الأقل)،
من دون �أن نن�سى اخل�ضار املج ّففة ( 25غراماً
�أهميته يف ميدان الوقاية.
الأرقام ال منا�ص منها ،وح�سب منظمة ال�صحة يومياً على الأقل) .واملق�صود من كل هذا ،الألياف
العاملية �إن مل يتخذ �أي تدبري ،فال�سرطان ،ال�سبب والأطعمة املختلفة ،القليلة ال�سعرات احلرارية.
الأول للوفاة يف العامل� ،سيح�صد حتى العام  -3 ،2015املحافظة على نحافة اجل�سم قدر
 84مليون �ضحية .ومع ذلك ،من امل�س ّلم به بعد الإمكان:
الآن �أن ب�إمكان الأكل املتوازن �أن يق ّل�ص  ٪30من عملياً ،الأمر يفرت�ض �إبقاء العني على م�ؤ�شر
حاالت ال�سرطان .فمنذ �أحد ع�شر عاماً ،ا�ستخل�ص الكتلة البدنية ( ،)IMCاملح ّددة بن�سبة الوزن
التقرير الأول لل�صندوق ال��دويل للأبحاث �ضد (بالكلغ) �إىل مربع الطول (باملرت) .ويقرتح
ال�سرطان (� )wcrfإن التغذية ال�سليمة واملتوازنة اخل�براء مراقبة هذا امل�ؤ�شر منذ الطفولة حتى
قد ت�سمح بتاليف  100أ�ل��ف حالة �سرطان يف يبقى عند �سن احلادية والع�شرين قريباً من
فرن�سا مثالً� ،أي ما يعادل حواىل  3ماليني حالة قيمته الدنيا (تكون بدانة �إذا كان امل�ؤ�شر فوق
 ،)25كما يو�صى باحلفاظ بالأح�سن على هذا الوزن
على امل�ستوى العاملي.
يف مرحلة �أوىل ،ا�ستنتج اخلرباء من حتليلهم طول العمر مع حتا�شي ك�سب الكيلوغرامات وزيادة

ما يجب معرفته
احلد من الأطعمة الفائقة
ال�سعرات احلرارية
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حتا�شي اللحوم احلمراء

حميط اخل�صر.
 -4ممار�سة ن�شاط بدين كل يوم:
�أياً كان اجلهد البدين املبذول فله فعله احلامي
من بع�ض ال�سرطانات ومن زيادة الوزن.
والنتيجة ،ممار�سة ن�شاط بدين معتدل ثالثني
دقيقة يومياً ،كامل�شي الن�شط املطلوب ب�شكل
ك��ب�ير .وه���ذا م��ا ي�ستتبع باملقابل احل��د من
الن�شاطات ال�ساكنة (اجللو�س �أمام التلفزيون)،
وال يعفي ،يف النهاية ومع التدريب ،من ن�شاط
ريا�ضي �أكرث عنفاً.
 -5احلد من تناول اللحم الأحمر وحتا�شي
اللحوم الباردة:
يعترب ه��ذان النوعان من الأطعمة ك�سببني
مقنعني وحمتملني لل�سرطان .للمرة الأوىل،
يو�صي اخلرباء بتحا�شي اللحوم الباردة ،واحل ّد من
ح�صة اللحم الأحمر اليومية حتى  500غرام كحد
�أق�صى :كمية من اللحم النيء تعادل فقط 330
غراماً من اللحم املطبوخ .وهنا يجدر باملالحظة
�أن اخلرباء ال ي�شجعون البتة غذاء خالياً متاماً من
اللحم.
 -6احلد من تناول الكحول:
تو�صية ج���اءت يف التقرير وت��ت��ن��اول �أن���واع
امل�شروبات الكحولية (برية ،نبيذ ،فاحت ال�شهية،
امل�ساعد على اله�ضم .)...واملهم ،هي كمية
االيثانول امل�ستهلكة ،فاخلرباء ين�صحون باالمتناع
عن تناول الكحول ،ويف احلاالت الأخرى تناول ما
بني  10و 15غراماً يومياً للن�ساء ،وما بني 20
�إىل  30غراماً للرجال� ،أي ما يعادل ك�أ�س خمر (12
�سل) مرتني حداً �أق�صى.
 -7احلد من تناول امللح:

يفرت�ض حتا�شي الأطعمة املاحلة �أو
املحفوظة بامللح (امل��ق�� ّددة)،
وبخا�صة احل��د من ا�ستهالك
ّ
امل��ح�����ض��رة
الأط�����ب�����اق
املحتوية امللح امل�ضاف
ب��ه��دف ال��ت��و���ص��ل �إىل
ح�صة يومية تقل عن 6
غرامات (�أي  2.4غ من
ال�صوديوم).
 -8ال مكمالت غذائية:
بالن�سبة �إىل اخل�براء ،تبقى
الأط��ع��م��ة وامل�����ش��روب��ات ال�صحية
امل�صدر الأف�ضل للتغذية .وملا كان تناول
املتممات الغذائية غري مرغرب فيه لأنه يعترب
ا�ستهالكاً ق�سرياً للأطعمة املفيدة ،يف�ضل دائماً
زيادة ا�ستهالك الأغذية املنا�سبة بالتغذية العادية.
 -9نعم للر�ضاعة الطبيعية:
حتمي الر�ضاعة الطبيعية الطفل كما الأم .ولقد
�أبرز التقرير املذكور ،وللمرة الأوىل ،ر�أي��اً خا�صاً
حول فوائد هذه الر�ضاعة �سواء لناحية الوقاية من
�سرطان الثدي عند الأم ،كما لتاليف زيادة الوزن
والبدانة عند الطفل .فلقد �أو�صت جلنة اخلرباء
بتمديد الر�ضاعة الطبيعية عند الطفل حتى ال�شهر
ال�ساد�س قبل �إدخال �أي �أغذية �أخرى يف طعامه.
 -10التفكري باملر�ضى:
حت�سن عالج العديد من �أنواع ال�سرطان،
ب�سبب ّ
ط��ال عمر املر�ضى .ومل��ا ب��ات ال�سرطان مر�ضاً
مزمناً ،ق ّدر اخلرباء �أن الأ�شخا�ص امل�ش ّخ�ص عندهم
مر�ض ال�سرطان �أو الذين هم قيد العالج �أو الذين
مير مر�ضهم بفرتة خمود ،ه�ؤالء �سيعي�شون

ف�ترة �أط��ول رمب��ا بانتظار
تط ّور �سرطان جديد .من
هنا الأهمية بالن�سبة اليهم يف متابعة تو�صيات
التقرير املذكور.
ما يجب تناوله وما ال يجب
�إن كانت الوقاية من ال�سرطانات متر با�سرتاتيجية
غذائية �شاملة فتو�صيات التقرير ميكن �أن تربز
وفقاً للع�ضو امل�صاب باملر�ض.
• �سرطان القولون  -ال�شرج:
حذار اللحوم .فهذا النوع يف ازدياد يف العامل،
وح��واىل مليون �إ�صابة جديدة ت�س ّجل �سنوياً.
وت�ستمر براهني االثبات عن امل�س ّببات الأ�سا�سية،
اللحوم احلمراء (بقر ،عجل ،خنزير ،غنم ،بط،
وغريها) با�ستثناء اللحوم امل�س ّماة بي�ضاء
واملق�صود بها الدجاج ،يف الرتاكم.
و�أو����ص���ى �آخ���ر ت��ق��ري��ر ���ص��ادر عن
ال�صندوق الدويل لأبحاث ال�سرطان
( )wcrfبعدم ا�ستهالك �أكرث من
 500غ��رام م��ن اللحم �أ�سبوعياً
واالبتعاد عن اللحوم الباردة ،وثمة
درا�سة �أوروبية �صدرت نهاية العام
� 2007أ ّكدت هذه املعطيات وذهبت
�أبعد ،مطالبة بوقف تناول اللحوم
نهائياً.
وق���د ّ
دق ج��ر���س االن�����ذار بهذا
ال�صدد ال��ع��ام  2005م��ع درا�سة
«البحث امل�ستقبلي الأوروبي يف
ال�سرطان» ( ,)Epicال�صارمة

ال���دور احل��ام��ي للفاكهة واخل�����ض��ار ،ولكن يبقى
�صعباً معرفة من يت�ص ّدر بينها :غناها مب�ضادات
الت�أك�سد والألياف �أو فقرها بالكثافة الطاقية� ،أو كال
ال�سببني.
• �سرطان الربو�ستات:
هذا ال�سرطان هو الأكرث �شيوعاً عند الرجل من �أكرث
منذ خم�سني عاماً ،وهناك � 680ألف �إ�صابة جديدة
كل �سنة يف العامل.
يرتبط ب�شكل ال يقبل اجلدل بالعمر ،وبالوراثة
العائلية ،و�أحياناً بالأ�صل الإثني (ي�شيع املر�ض
عند �سكان االنتيل) ،وما تزال عالقته بالتغذية
م��و���ض��وع ج��دل منذ زم��ن ط��وي��ل .ول��ك��ن وفقاً
للمعطيات الأخ�ي�رة لل�صندوق ال��دويل لأبحاث
ال�سرطان ( ،)wcrfالأطعمة الغنية بال�سلينيوم
والليكوبني هي الأكرث حماية .فال�صبغة احلمراء
التي تعطي البندورة لونها ين�صح بها للتقليل
من خطر �سرطان الربو�ستات �أو لوقف تط ّوره.
�أما ال�سلينيوم فموجود يف �أطعمة خمتلفة (كبد،
ق�شريات.)...
العام � ،2005أرادت درا�سة تقييم �أثر تغيري منط
احلياة ،ف�أثبتت �أنه ممكن وقف تطور ال�سرطان
وحتى جعله يرتاجع يف حال تغيري جذري لنمط
احلياة ونظام الأك��ل .فقد قام فريق كاليفورين
بتطويع مئات الرجال الذين ُ�ش ّخ�صت عندهم
فق�سمهم �إىل
الإ�صابة ب�سرطان الربو�ستاتّ ،
فئتني :واحدة ب ّدل رجالها عميقاً قواعد حياتهم
ال�صحية فتب ّنوا نظام تغذية نباتياً مرفقاً بتمارين
االيروبيك واليوغا ،يف حني اقتنع رج��ال الفئة
الثانية بحالهم

التي �أجرتها على � 500ألف �شخ�ص توبعوا يف
ع�شرة بلدان �أوروبية ،وا�ستنتجت الآتي:
لتقليل خطر الإ�صابة ب�سرطان القولون  -ال�شرج
بن�سبة  ٪30يجب التخفيف من ا�ستهالك اللحم
الأحمر ،واللحوم الباردة ،و�أح�شاء الذبائح ،وزيادة
ح�ص�ص ال�سمك .وعندها ،وح�سب «� »Epicأي�ضاً
ينح�سر اخلطر من  ٪1.71عند مدمني اللحوم
(129غ يومياً عند الرجل ،و85غ عند املر�أة)
�إىل  ٪1.28عند م�ستهلكي اللحوم باحلد االدنى
(�أق��ل من  30غ يومياً للرجل ،و13غ للمر�أة).
وباملقابل ،يتمثل هذا اخلطر بن�سبة  ٪86عند
الذين ي�ستهلكون قليالً من ال�سمك (�أقل من 14غ
يومياً) و ٪1.28عند الذين يتناولون 50غ يومياً.
ويجري اليوم العديد من الدرا�سات
ح��ول الآل��ي��ات التي يف أ����ص��ل هذه
االمتناع عن تناول الكحول ب�إ�سراف
العالقة .فطاملا �ساد االعتقاد ب�أن
ال�سبب يكمن يف �أذي���ة الدهون
امل�����س�� ّم��اة م�شبعة امل���وج���ودة يف
اللحوم ،بيد �أن��ه منذ عدة �سنوات
يبدو �أن احلديد هو املتهم .فهذا
الأخري متحداً مع بروتينات الع�ضالت
الت�صرف كم�ؤك�سد م ؤ� ّيد يع ّزز
ب�إمكانه ّ
ت�شكل �سرطان .لكن الآلية ال�صحيحة
مل ُتثبت بعد ،بل املعروف وح�سب
�أن طريقة الطبخ تتدخل ،لذا ُين�صح
بعدم �شوي اللحم على الفحم.
وب��امل��ق��اب��لُ ،ي��وث��ق �أك�ث�ر ف�أكرث

ومل يغيرّ وا .وبعد �سنة من املتابعة الحظ الباحثون
�أن م�ستوى « »psaوه��و م�ؤ�شر دم��وي خا�ص
ب�سرطان الربو�ستات ،قد انخف�ض  ٪4يف الفئة
الأوىل فيما زاد  ٪6عند رجال الفئة الثانية.
ونهاية العام � ،2007أظهرت درا�سة يابانية
فائدة ال�شاي الأخ�ضر ،فلقد الحظ باحثون تواتراً �أقل
لهذا ال�سرطان عند الآ�سيويني ،فدر�سوا العادات
الغذائية عند ح��واىل � 50أل��ف منهم ،ليك�شفوا
�أن �أخطار تطور �سرطان الربو�ستات �إىل مرحلة
متقدمة كانت � ٪50أقل عند م�ستهلكي خم�سة
�أكواب من ال�شاي الأخ�ضر على الأقل يومياً بالن�سبة
�إىل �أولئك الذين ي�شربون �أقل من كوب.
باملقابل ،ومن ناحية العوامل امل�ش ّجعة ،يرى
خرباء «� »wcrfأن ح�ص�صاً عالية من الكال�سيوم
(�أكرث من  2000ملغ يومياً �أي ليرتان من احلليب
�أو �أكرث من قطعتي جبنة ( )Camembertيجب
االبتعاد عنها).
• �سرطان املعدة:
مع � 870ألف حالة جديدة كل �سنة يف العامل
اكت�شفت عدة م�سببات له ،كاال�ستهالك ال�ضخم
للملح والأطعمة املدخنة �أو املم ّلحة .وغالباً ما
يعزى اخلف�ض الوا�ضح لهذا ال�سرطان ،جزئياً،
�إىل ظهور ال�براد ال��ذي جعل تدخني االطعمة �أو
متليحها حلفظها غري مفيد .يف اليابان ،حيث
ال�سمك النيء واخل�ضار املم ّلحة ت�ستهلك بكرثة
ترتفع معدالت �سرطانات املعدة .على �أي حال ،ال
يرقى �أي �شك �إىل دور امللح الزائد يف تطور هذا
املر�ض .ولقد ق ّدر �أن خطر الإ�صابة ت�ضاعف بني
 1.5و 6.2عند الذين ي�ستهلكون كمية كبرية من
امللح .ولكن �إذا كان التمليح بات مهمالً مهجوراً،
يبقى �صعباً �أحياناً االفالت من كلورور ال�صوديوم
املختبئ متكتماً يف �أطعمة عديدة (الأطباق
املطبوخة .)...وت�ضاعف اللحوم املم ّلحة
ج��داً كاللحوم امل�ّب�رّ دة خطر الإ�صابة
مرتني.
�أم���ا م��ن ن��اح��ي��ة ال��وق��اي��ة ،فمن
املعلوم �أن للفاكهة (كلها وب�شكل
خا�ص احلم�ضيات) واخل�ضار (كلها
وبخا�صة ال ّكرات ،والبطل )...،ت�أثرياً
وقائياً .ويف ال�سنوات الأخ�يرة ُحدد
دور بكترييا «H elicobacter
 »pyloriمن قبل جمموعة درا�سات
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ف��رن�����س��ي��ة ق���ال���ت« :ال
بكترييا ،ال �سرطان» لأن
ال��ورم ال يتطور �إال بوجود
البكترييا .ويكفي عالج
بامل�ضادات احليوية ب�سيط
و�سريع خالل �سبعة �أيام
للق�ضاء على اجلرثومة.
لذا تقرتح هذه املجموعة
�إج��راء خزعات منهجية خ�لال الفح�ص باملنظار
الأليايف للمعدة ،عند الأ�شخا�ص املحتملة �إ�صابتهم
باملر�ض وراثياً.
• �سرطان الكبد:
ت�سجل حواىل � 625ألف �إ�صابة جديدة �سنوياً
يف العامل .ويتط ّور هذا ال�سرطان على الدوام
تقريباً عقب ت�ش ّمع الكبد الناجم عن الكحول �أو
نتيجة الإ�صابة بفريو�س الكباد  -التهاب الكبد
(� .)Hépatites B et Cأما يف دول العامل الثالث
فالأمر مرتبط با�ستهالك الأطعمة (حبوب ،خ�ضار �أو
فاكهة جم ّففة) ال�سيئة احلفظ واملل ّوثة بعفونات
ت�س ّبب تكون مواد �سرطانية.
• �سرطان املريء:
�سرطان املريء هو الثالث يف اجلهاز اله�ضمي
بعد املعدة والقولون ،وثمة � 460ألف حالة جديدة
�سنوياً يف العامل.
يف هذه احلالة ،الكحول واحل��رارة ،والتبغ هي
عوامل خطر ثالثة معروفة ج��داً .فمثالً ترتفع
ن�سبة الإ�صابة ب�سرطان املريء عند �سكان �أمريكا
اجلنوبية حيث ي�شتهر تناول نقيع «املتي» �ساخناً
ج��داً .ومن ناحية ثانية �أثبتت درا�سة فرن�سية
�أن امل�شروبات الغازية هي عامل م�ساعد على
الإ�صابة� .أما دور التناول املنتظم للفواكة واخل�ضار
يف ال���وق���اي���ة م���ن ه��ذا
املر�ض فغري معروف ومل
يثبت �إىل الآن .ولكن وفقاً
ل��درا���س��ة وا�سعة للمركز
ال��دويل لأبحاث ال�سرطان
( ،)Circيق ّل�ص التناول
ال��ي��وم��ي حل���واىل 200غ
م��ن ال��ف��واك��ة �أو اخل�ضار،
ن�سبة الإ�صابة  ،٪30و٪80
من ن�سبة الإ�صابة ب�سرطان
الفم والبلعوم .وهنا يجدر
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ال للمكمالت الغذائية
واعتماد امل�أكوالت الطبيعية

بالإ�شارة �أن اال�شخا�ص الذين يعانون االرت��داد
املعدي ،و�إن مل يتابعوا طبياً ،مع ّر�ضون للإ�صابة
ب�سرطان املريء ب�سبب دوام احلمو�ضة امل�شجعة
على تطور الورم.
• �سرطان الثدي:
���س��رط��ان ال��ث��دي
هو الأك�ثر انت�شاراً
ب�ين ال�سرطانات
عند الن�ساء وت�سجل
مليون حالة جديدة
�سنوياً يف العامل.
هذا ال�سرطان ،هو الآخر ،يف ازدياد
ّ
مطرد يف �أرجاء العامل كافة ،حتى يف دول �آ�سيا
و�أفريقيا الأقل معاناة من هذا املر�ض حتى اليوم.
مت�ساو
وملا كان االنت�شار اجلغرايف لهذا املر�ض غري ٍ
(امر�أة واحدة م�صابة من �أ�صل  12يف �أوروبا ،و�إمر�أة
من �أ�صل  80يف اليابان) ،وقع ال�شك ال�شديد يف
دور وقائي حمتمل لل�شاي الأخ�ضر و�/أو ال�صويا.
على �أي ح��ال� ،ش ّدد التقرير املذكور لل�صندوق
الدويل لأبحاث ال�سرطان ( )wcrfعلى ر�سالتني
قويتني :الأوىل هي الإفادة من الإر�ضاع املم ّدد،
والثانية ت�ؤكد الت�أثري الوخيم للكحول امل�شبوه جداً
منذ عدة �سنوات ،والذي �أثبته التقرير بالأرقام �إذ

ح ّدد مع ّدل زيادته بـ ٪10
�إذا زاد ا�ستهالك الكحول
10غ� ،أو كا�ساً يومياً.
• �سرطان الرئة:
ي�سجل �سرطان الرئة �أكرث
من  1.2مليون حالة جديدة
�سنوياً يف ال��ع��امل (900
�أل���ف رج���ل ،و� 330أل��ف
امر�أة).

ال للملح

م��ن دون �أدن��ى
�شك� ،أو مفاج�أة ،دور التبغ يف هذه احلالة �أ�سا�سي،
لأن  ٪90من هذه الأورام تتطور عند املدخنني
�أو املدخنني ال�سابقني� .أما الن�سبة الباقية ٪10
فال�سبب هو مو�ضع بحث لناحية التدخني ال�سلبي
�أو ال�سموم .ومن املعلوم �أي�ضاً ومنذ � 30سنة �أن
الكاروتنوييد ،وهي مواد م�ضادة للت�أك�سد حتتويها
الفواكة واخل�ضار ،مفيدة جداً .ولكن يجب االنتباه:
ال �شيء يحل حمل املنتجات الطازجة ،فقد �أثبتت
درا�سة �سويدية العام � 1994أن زيادة متممات
كاروتنوييد حل��واىل 30
�ألف مد ّخن زاد  ٪18حاالت
الإ�صابة بال�سرطان ،و٪18
الإكثار من النباتات
حاالت الوفاة.
الطازجة
ولكن تبقى التو�صية
�أ���س��ا���س��ي��ة :ق��ل��ي��ل من
ال�����س��ج��ائ��ر وال��ك��ث�ير من
النباتات الطازجة.
بت�صرف عن جملة:

Sciences et Avenir
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�سيفنا والقلم

يرجع وطن
�أخ�ضر ع ايامك
العقيد رفيق زويهد
رئي�س مكتب ال�سجل
العديل املركزي
بريوت يف 2008/2/7

بني بعبدا
والريزة

ب���ع���م�������ش���ي���ت ّمل�������ا م�������ش���ي���ت ط����ف����ل زغ��ي�ر وك������ب������رت ف�����ي�����ه�����ا وك������ ّم������ل������ت ع���ل���م���ك
م��ي��ن ال����ل����ي ب����ي����ع����رف ك�������ان رح ب��ت�����ص�ير ������ض�����اب�����ط وق��������ائ��������د ن�������اج�������ح ب���ع���ل���م���ك
ه�����ي�����دا ق��������در م����ك����ت����وب م���������ش ت���ق���دي���ر ت���������ش����وف ال����ر�����س����م����ت����و واق����������ع ب��ح��ل��م��ك
وت���������ص��ي�ر ق�����ائ�����د ج����ي���������ش ح����ل����م����و ك��ب�ير وال�������ك�������ل ع�������م ب�����ي�����ق�����ول ب������������ ّدو اي�������اك
ر ّي���������������������س ون�������ح�������ن�������ا ك������ل������ن������ا زمل�������ك
وب����ت���������ض����رب ب�������س���ي���ف ال�����ك�����ل م������ا دام������ك ق�����ائ�����د ورد �أب�����ي�����������ض ع����ل����ى ك���م���ام���ك
ك���ر����س���ي ال����رئ����ا�����س����ة ت����ك����ون �أو م�����ا ت���ك���ون ����������ص���������ارت زغ�������ي������ري ك������ت���ي��ر ق������دام������ك
يف ه�����ي�����ك ج��������و م���������ؤث��������ر وم���������ش����ح����ون ه��������احل��������ل ن��������اط��������ر وق������������ع اق��������دام��������ك
ال������ع������ن������وان م������ا ي����ب����ق����ى وط��������ن حم������زون وت�����ل�����غ�����ي �أرق����������������ام ال������ك������ل �أرق�������ام�������ك
وت�����������ص��ي��ر ق������ائ������د ع������ال������وط������ن ب���ت���م���ون وزرع ال����ث����ق����ة م������ن ن����ب����ع �إل����ه����ام����ك
وال�����ق�����ل�����وب ت�������ض���ح���ك���ل���ك ق����ب����ل ال���ع���ي���ون وال�������ك�������ل ي����ت����غ����ن����ى ب�������إ�������س������م ل����ب����ن����ان
وي�������رج�������ع وط���������ن اخ�����������ض�����ر ع اي�����ام�����ك
واخ���ت���ل���ف���و ع���ل���ى ال���ن���ق�������ش���ة وع����ل����ى ال���ط���رة وان�������ك���������������س�������ر ال�����ب����ري����������ق واجل���������������� ّرة
و�������ض������ع ي����غ����ل����ي �������ص������ار م�����ث�����ل ال�����ن�����ار و�������ص������ارت ال���ع���ي�������ش���ة ب���ه���ال���و����ض���ع م����� ّرة
الأم�����������ن ال�������س���ي���ا����س���ي واحل�������������وار ان����ه����ار م��������������� ّرة ورا م��������������� ّرة ورا م��������� ّرة
وم�������ا ح�������دا ب����ي����ع����رف �����ش����و ي���ل���ل���ي ����ص���ار وك�����ر������س�����ي ال�����رئ�����ا������س�����ة ع������م ب���ت���ت���ع��� ّرى
و�أ ّدت ال�������ل���ي���رة رق�����������ص�����ة امل����ح����ت����ار و���������ص��������ارت ع�����ل�����ى ال����������������دوالر ت����ت����م���� ّرى
وال���������ش����ع����ب ع����اي���������ش رع�������ب ل����ي����ل ن���ه���ار ووج������������������وه حم���������م��������� ّرة وم�������������ص������ف������ ّرة
يف ه�����ي�����ك ج�������و م�����غ����� ّل�����ف ب�������أ�������س������رار ن�����������������ار وح��������������������������وار وه�������ل�������م�������ج�������را
ب������ ّي������ن������ت ب����ي���ن ال�������ك�������ل ن������ع������م اجل��������ار ول������ب������ن������ان ب������������� ّدو م������ث������ل ه��������ال��������د ّرة
ي��������ا ب���ي��ر�������ض������وا ف�����ي�����ك وج����������ه ال����������دار ي�������ا ك����ل����ه����م رح ي�����خ�����������س�����روا ل����ب����ن����ان
وب�����ي�����ح�����ك�����م�����ون�����ا ال��������ك��������ل م���������ن ب������را
ب��ي��ن ب����ع����ب����دا وال�����ي�����رزة م�������س���اف���ة زغ��ي��ره �أرزة ب���ت���ح���اك���ي �أرزة غ�������ص���ون���ا ك���ب�ي�ره
وم�������س���ي���ح���ي م�������س���ل���م درزي ب���ح���ب وغ��ي��ره ردو ل���ل���و����ص���ل ال����ه����م����زة ب����ك����ل ال�����دي�����ره
وبحب ال�شعب مْ ِال��ن اهلل مع �صوت اجلي�ش ال�شركه ال���ع���م���اد احل���ك���م ت�����ولىّ وال��ب�رك����ة م���ن بكركي
ّ
وت��ب��ط��ل ت�شكي وف����ي����ه����ا ال���������س��ل�ام جت���� ّل����ى ب����ع����د ال���ع���رك���ه
و�أر�������ض ال��ر���س��ال��ة ح��ل�اّ ت��ف��رح

�إميل نون
�أمني �سر نقابة ال�شعر
اللبناين

م���������ول���������دك ع���������ا ع������ي������د اال������س�����ت�����ق��ل��ال
ّ
ت���خ���ط���ى
ل�����ب�����ن�����ان �أ������ص�����ع�����ب م�����رح�����ل�����ة
وال�������������ش������ع������ب وث������ي������ق������ة وف�����������ا ّ
خ����ط����ى
وان����������������ت ب�������وط�������ن�������ا �أك��������ب�������ر حم����ط����ة
ّ
ل�������ش���ط���ا
وب����ي����ب����ل����و�����س م�������ن ج�������رده�������ا

�أث�������م�������ن ه������دي������ة ل����ف���������س����ح����ة الآم������������ال
وب����ال����ن����ت����ي����ج����ة ال�����ن�����������ص�����ر ل��ل���أب�����ط�����ال
وق�������������ال� :أخ����ل���اق��������ك �إل�����������و ال����ر�����س����م����ال
ج������ام������ع������ة يف ق�����ل�����ب�����ه�����ا ال�����ع�����ي�����ال
دم��������وع ال�����ف�����رح ع�����ا خ������دوده������ا ������ش��ل��ال...

و�����ض����م��ي�ر ال���������ش����اع����ر حم����ب����ة ور�����س����ال����ة و�������ص������رخ������ة ل�����ل�����م�����ع�����ار������ض وامل������������وايل
ال������رئ������ا�������س������ة رك����������ن م�����وط�����ن�����ا االول وم��������ن ه����ال���������ص����رح ب�����دن�����ا ن���������ض����ل جن��ع��ل
ال���ق�������ص���ر ع�����ايل ورئ���ي�������س���و ك���ت�ي�ر غ������ايل...
ن����ح����ن����ا وك����������ل ال������ن������ا�������س م���ن���ت���ظ���ري���ن ك����ر�����س����ي ال����رئ����ا�����س����ة ت�����ع�����ود ع������ا ل���ب���ن���ان
ول�������ل�������م�������واط�������ن ي�������رج�������ع ال����ت����ط����م��ي�ن و�أ��������ص�������دق ����ض���م���ان���ة ال����ق����ائ����د ���س��ل��ي��م��ان
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وجه لبنان
منذ ثالث �سنوات ه ّز لبنان ،ورمبا املنطقة
ب�أ�سرها ،زل���زال عنيف ،و�صلت تداعياته
اىل نفو�س اللبنانيني جميعاً ،فكان �إغتيال
الرئي�س ال�شهيد رفيق احلريري كال�صاعقة
التي �إقتلعت بدربها الكثري من الثوابت
التي كنا نعتقد ب���أن وطننا ق��د جتاوزها،
ف�إختلطت الأوراق ببع�ضها وع��اد الأخ��وة ل�ساحة
ال�صراع مبختلف وجوهه ال�سيا�سية والإعالمية
والطائفية وحتى املذهبية ،حتى غدا امل�ستقبل
جمرد نفق مظلم ال نعرف بدايته من النهاية.
وح��ده��ا م�ؤ�س�سة اجلي�ش اللبناين بقيت يف
وج��دان جميع اللبنانيني خ�شبة اخلال�ص والأمل
املع ّول عليه لبداية م�شوار جديد ...واليوم وبعد
�أن مت �إنتخاب العماد مي�شال �سليمان رئي�ساً
للجمهورية اللبنانية رفرفت رايات البهجة عالياً
و�ص ّفق ال�شعب طويالً ل��روح الإب���اء املتج�سدة
يف هذا القائد الذي �أثبت جدارته و�أحقيته يف
تويل هذا املن�صب و�إعادة الإعتبار اىل �أبناء هذا
الوطن مبختلف طوائفهم وتوجهاتهم ال�سيا�سية.
م�بروك �أيها العماد ،م�بروك فخامة الرئي�س،
جت�سد بالن�سبة
مربوك �أيها املغوار الأبي الذي ّ
الينا وطناً ب�أ�سره ،ال نطلب منك امل�ستحيل،
فنحن ندرك �أن معركة �صنع وطن منت�صر م�ستقل
يتطلب ت�ضافر جهود جميع �أبنائه �سواء من هم

لخُ طاك

�أكرم فواز
بعلول  -البقاع الغربي
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يف �سدة امل�س�ؤولية �أم القاعدة املفرت�ض بها
القيام بدورها على �أكمل وج��ه .اليوم نتطلع
اليك فار�ساً �شجاعاً ي�أبى الإنهزام �أو الإنك�سار �أو
الرتاجع وي�سعى ُقدماً يف قيادة �سفينة اخلال�ص
باجتاه بر الأمن والأمان وال�سلم الأهلي وال�سالم.
نتطلع اليك يا فخامة الرئي�س وقلوبنا تنب�ض
حباً و�إخ�لا���ص��اً واع�تراف��اً باجلميل ،نتطلع اليك
يا فخامة العماد ونحن على ثقة ب�أنك �ستكون
العماد الأ�سا�س الذي �س ُيبنى عليه هذا الوطن.
فخامة ال��رئ��ي�����س ،ح�ين ي��ت��ج��اوز امل���رء جت��ارب
الرذيلة مت�سلحاً بجذور الف�ضيلة والقيم واملبادئ
الأخالقية والرفيعة وي�أبى الإجنرار اىل ب�ؤر الف�ساد
والتلوث يكون �شريفاً ،وقد �أعطيت بعنفوانك
العفوي ال�صادق �صورة رائعة عن معنى ال�شرف.
فخامة الرئي�س ،حني ي�ضحي امل��رء بطموحاته
امل�شروعة ،كي ي�ؤ�س�س لوطن متما�سك ي�ضم
حت��ت جناحيه ك��ل �أب��ن��ائ��ه ،يثبت للعامل كله
ب�أنه كرمي النف�س نزيه القلب ونقي الوجدان،
ويوم �أعلنت وعلى امللأ ب�أنك ترف�ض �أن تتوىل
�سدة الرئا�سة يف ظ��روف �صعبة يختارك فيها
أعطيت وجهاً نا�صعاً
«ن�صف» ال�شعب اللبناين � َ
للت�ضحيةُ ،ي�ضم اىل ت�ضحيات اجلندي الذي يبذل
كل حياته وحتى روحه حفاظاً على وحدة الوطن.
فخامة الرئي�س ،حني ت�شتد التحديات وتكرث
ال�صعاب واملواجهات ،وي�أبى ال�شريف �إال �أن يتم�سك
بالعقيدة اجلامعة التي �أُ�س�س اجلي�ش على نورها

و�إنبثقت عطاءاته من خاللها ،يكون وعن حق،
رجالً وف ّياً خمل�صاً ،ومقداماً ،ول�سنا ن ّدعي الوهم
�أو امل�ستحيل ،فرمز ال�شهامة َ
كنت ور�سالة الوفاء
�أدي َ��ت فهنيئاً لك ر�سالة اجلمهورية ورئا�ستها.
فخامة الرئي�س� ،شرف ت�ضحية وف��اء ،نعاهدك
كما ع��اه��دت ال�شعب اللبناين ،ب�أننا ك�شعب
وكل من موقعه� ،سن�سعى جاهدين مل�ساندتك
ودعمك كي نرتجم ه��ذه املبادئ ونعي�شها يف
حياتنا متاماً كما نراعي املقد�سات الأ�سا�سية
وال�ضرورية لإن�سانيتنا ،فنحن ن�ؤمن حقاً ب�أن
خال�ص لبنان �سيبد أ� يف عهدك و�سيغدو هذا البلد
«ال�صغري» منارة لكل العامل ،منه يتعلم احل�ضارة،
ومن �شعبه �سيعرف مغزى العدالة ،ومن لبنان
ورق��ي ...فوجه
�سنهدي العامل كل علم وثقافة
ّ
لبنان قائد مغوار ورئي�س ف ّذ ندعو له بالتوفيق
كي يبد أ� م�شوار الكفاح نحو امل�ستقبل امل�شرق.
الدكتور اليا�س
مي�شال ال�شويري

خل���ط���اك ي����ا «����س���ل���ي���م���ان» خ����ط ي��ع��رب��ي
ق���م���ح ال�������س���ي���ا����س���ة م���ت���ع���ب ب��ح�����ص��اده
ُح���ي���ي���ت ي����ا «ق����ط����ر» ال���ت���واف���ق بينهم
وت���وح���د «ال�������ش���رك���اء» يف ال���وط���ن ال���ذي
ظ���م���ئ���ت �أرا�����ض����ي����ن����ا «لأم��������ن ����ض���ائ���ع»

وم�������وح�������د ،ال ح�����اج�����ة ل����ت����ع����ج����ب...
ط����ي����ب خ���ب���ز م�����ن ع���ج�ي�ن م��ت��ع��ب
ي�����ا
َ
ه������ذا ل���ع���م���ري ك������ان ِن����ع����م امل���ط���ل���ب!
ف��ق��د ال�����س��ك��ي��ن��ة يف ال����زم����ان الأ���ص��ع��ب
ال خ��ي��ر يف �أر����������ض ب���ع�������ص���ر جم�����دب!

�إن «ال���رئ���ا����س���ة» ع���ان�������س يف م��وط��ن��ي
و���س���أل��ت��ه��ا« :م���ن تع�شقني م��ن ال��ه��وى»؟
ي���ا «م���ن���ق���ذاً» و«خم���ل�������ص���اً» و«م����دوي����اً»
«اجل���ي�������ش» ي�����ش��ه��د �أن�����ك ال��ب��ط��ل ال���ذي
�أن�������ت «ال�������س���ل���ي���م���ان احل����ك����ي����م» لأم�����ة

م���غ���روم���ة ب����ه����وى ال���ع���ري�������س الأع�������زب
ق����ال����ت« :ب����رب����ك! ال �أح������ب الأج���ن���ب���ي»!
�أن���������ت احل����ك����ي����م ل����ك����ل ج�������رح م���رع���ب
ق������اد ال�������س���ف���ي���ن���ة ل���ل�������س�ل�ام الأرح��������ب
ب�����ك ت���ط���م���ئ���ن مل������أك�����ل �أو م�������ش���رب

ال�شم�س �شم�س «اجل��ي�����ش» ت�����ش��رق دائماً
يف ق��ل��ب��ك احل�����ب ،احل���ن���ان ع��ل��ى امل���دى

ل�����ي ً
��ل��ا ن��������ه��������اراً ،ال مت����ي����ل مل���غ���رب
و�أرى ب��وج��ه��ك وج����ه «ع��ي�����س��ى وال��ن��ب��ي»

م�ش ب ِـ ال�صديف
ك�سر جرارن
م�ش بـ ال�صديف
م�ش بـ ال�صديف
�س ّنو رماحن� ..ضحكو كتافن
د ّمع كتفي
م�ش بـ ال�صديف
فجرن غارب ...ن�س ُرن هارب
�أو م�ش �شارب
م�ش عم يلفي
م�ش بـ ال�صديف
ن�صبو فخوخن ...بني بحورن
�ش ّدو �شباكن
طلعت َ�صديف
فر�شو ب�ساطن ...ر ّفو �صواتن
َخ ّف عياطن
نتفي ...نتفي
م�ش بـ ال�صديف
خ ّيم �صمنت ...حمرق خ ّدن
ر ّدو عيونن
ع��ن هَ���ـ ال�����ض��ف��ي� ...صوب
ال�ضفي
م�ش بـ ال�صديف
كتمو خبارن ..حملو �سرارن
لعبوا دوارن
حتت الدلفي
م�ش بـ ال�صديف
ّملو غاللن ...ع ّبو �ساللن
ج ّرو جمالن
مطرح خمفي
و�ضل خيا ُلن ...مي�شي قبالن
فوق حبالن
حد احل ّفي
�إال �سراجن ...متل مواجن
ما منحتاجن
لو بـ ال�صديف
هني وجي ُلن ...متل فتي ُلن
فج�أة بيولع
فج�أة ...بيطفي.

عماد
الأرز

املقدم
توفيق
نعيم يزبك

ح����ام����ل م���ع���ي �أ�����ش����ع����ار م���ه���م���ا ���ص��ار ل���ل���ق���ائ���د ال����ف����ذ ل م�����ا ه������اب ال���ن���ار
ي����ا م���ي���ن���ا ج���ب���ي���ل ودي�������ت احل�������ض���ارة ع���ا �أب���ع���د �أر�������ض وامل�����ج�����ذاف ..زورق
ل���ن�������ش���ر احل��������رف م�����ن �أب�����ج�����د وه�����وز ع���ل���ى ال����ت����اري����خ والآم������������ال مم���رق
وب���ل���ب���ن���ان ال���ف���ي���ن���ي���ق ل ك������ان رم���د رج������ع ط���ّي��رّ وع�����ا������ش وري�����������ش ورق
وعم�شيت �أر�����ض ال��ف��ك��ر وال��ف��ن وفخامة وم������ع ����س���ل���ي���م���ان ع����ا�����س����دة رئ���ا����س���ة
رج������ع جم����د ����س���ل���ي���م���ان احل���ك���ي���م ���ش��رق
ل���ب���ن���ان ي����ا م����وط����ن وح�����ي و�أ����ش���ع���ار ع���ل���ى الآب����������اد ب������دو ي�������ض���ل ���ص��وت��ك
و�أرزة راي������ت������ك ع������ال������دوم زن������ار ب���و����س���ام���ات ال���رئ���ي�������س ي�������ص���ون ح���دك
ع����م����اد الأرز وال������ي�����رزة ودف����اع����و ع����ل����ى الأي������������ام م�����ا ب����ي����خ����ون ودك
وج���ب���ل ل���ب���ن���ان م����ن ���ش��م��خ��ة ع��ري��ن��و ج���ب���ي���ن���و �أب����ي���������ض و����ص���ن�ي�ن ط���ه���رك
م��ي�����ش��ال ق��ائ��د ج��ي�����ش ب��امل��ب��دا مت�سك وح���ل���ف ع����ا راي����ت����و ال���د����س���ت���ور ي���دك
�أن�����ا ت��ل��م��ي��ذ ب��اجل��ي�����ش وك����رام����ة عزتك ول���ب���ن���ان حل����ن ع���م���رك ون���ح���ن���ا بظلك
وع����م����اد امل�����واط�����ن ���س��ل��ي��م��ان ���ص��ان��و ب�����دن�����ا ع����ال���������س��ل�اح ن�������ض���ل ن�����س��ه��ر
وج���ي�������ش ل ����ش���ي���دو ����س���ل���ي���م���ان رم����زك
ي����ا ق��ل��ع��ت��ن��ا ب�����س��م��ا الإل�����ه�����ام ���ص��ويل وع اك����ت����اف ال����ع����م����اد جن������وم ���ش��ع��ي
ال����وف����ا م����ن ع���ن���دن���ا الأرزة �أ����ص���ويل ورئ���ي�������س اجل���م���ه���وري���ة م�����ش و���ص��ويل
و����ش���ل���و����ش الأرز ل��ل��ح��ك��م��ة ت����و ِّع����ي...

بالدي
ب�����ل�����ادي ع�������ا ل���������وح ال�����������ص�����در حم�����ف�����ورا
ف����ي����ه����ا ت�����ب�����اه�����ى ال�����������ش�����اع�����ر ال����ف����ن����ان
وف����ي����ه����ا ال������زه������ر وال������ف������ل وال�����ري�����ح�����ان
وف�����ي�����ه�����ا اب���������ن ن����خ����ل����ة واب�����������ن ج���ب���ران

حممد عادل ال�سيد
برجا  -ال�شوف
ف����ي����ه����ا ع������ي������ون ال������ن������ا�������س م���������س����ح����ورا
وف������ي������ه������ا ج������ب������ل ������ص�����ن��ي��ن و�������ش������ت������ورا
وف������ي������ه������ا امل�����ت�����ن وت������ل������ال ع�����ن�����ط�����ورا
والأخ���������ط���������ل ال������ل������ي �������ص������ار ا������س�����ط�����ورا

ب�����ل����ادي ال���������س����ه����ل وال������ت������ل وال�������ودي�������ان
ب������ل�����ادي �أن������������ا �������ص������ي������دون والأزم����������������ان
ف����ي����ه����ا ال�������ه���ل���ال م�����ع�����ان�����ق ال�������ص���ل���ب���ان
ب�����ل�����ادي اجل����م����ي����ل����ة �إ������س�����م�����ه�����ا ل���ب���ن���ان

وغ�������اب�������ة �����ش����ج����ر وط�������ي�������ور ون�����������س�����ورا
و ّدت ع�������ا �أب�������ع�������د ك���������ون �����ش����خ����ت����ورا
وم�����ه�����م�����ا ج����������رى ب����ت���������ض����ل م���������س����ت����ورا
ب�����ال�����������ش�����وح والأرزات م���������ش����ه����ورا

ب����ل����اي ال�������وف�������ا ع�������ا ج���ب���ي���ن���ه���ا ع�����ن�����وان
ب�����ل����ادي امل�����ج�����د ع������ا ك����ت����اف����ه����ا ع���ل���ق���ان
م�������ن ج����ب����ال����ه����ا ل���ل�������س���ه���ل ل���ل�������ش���ط����آن
ف����ي����ه����ا امل�����ح�����ب�����ي ب����ت����ج����م����ع االخ�����������وان

اهلل خ�����ل�����ق�����ه�����ا وك��������� ّم���������ل ال�������������ص������ورا
وع����ال���������ض����ي����م م�������ا ب�����ت�����ن�����ام م����ق����ه����ورا
�أج��������م��������ل ������ض�����ي�����ع ب�������اخل���ي���ر م�����غ�����م�����ورا
�أح���������م���������د وح��������ن��������ا وم���������������رمي ون������������ورا

وي���������ا ت�������ارك���ي���ن الأر����������������ض والأوط���������������ان ه��������الأر���������ض �������ص������ارت �أر�������������ض م����ه����ج����ورا
ع��������������ودوا �������س������وا ت������ان������رف������ع ال����ب����ن����ي����ان ون�������������س������رح م�������ع ال������رع������ي������ان ك������������زدورا
ومن���������ش����ي م������ا ب���ي��ن ال�����������ش�����وك وال�����ب��ل��ان ون����غ����ف����ى ال�������ض���ه���ر ع�����ا �����ص����وت ع�������ص���ف���ورا
ب������ل������ادي ب�����ل�����اد ال������ف������ك������ر والأدي������������������ان وم������ه������د احل�������������ض������ارة وق�����ل�����ع�����ة ب���ع���ل���ب���ك
ت���ف�������ض���ل ي������ا �����س����اي����ح ع����� ّج�����ل وزورا

غاندي بو ذياب
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م���ب���روك ي�����ا ل��ب��ن��ان ق����ائ����دن����ا ���س��ل��ي��م��ان
ق�����ائ�����دن�����ا ال���ب���ط���ل ب���ي���ع���ط���ي���ن���ا الأم�������ل
ب�����ع�����ز وع�����ن�����ف�����وان ع���ي�������ش ي�����ا ل���ب���ن���ان
وع�����ي�����������ش ي�������ا ل���ب���ن���ان
اهلل م��ن ع��ن��دو يحميه ول�����ش��ع��ب ب��ل�ادي خليه
ق�����ائ�����دن�����ا اجل�����ب�����ار ب���ال�������س���اح���ة م���غ���وار

وم����ك����ل����ل ب����ال����غ����ار
وع���ي�������ش ي����ا ل��ب��ن��ان
الأرزة ح��ام��ي��ه��ـ��ـ��ـ��ا
ب���ع���م���رو ب��ي��ف��دي��ه��ا
ف���ت���خ���ر ي�����ا ل���ب���ن���ان
م���ب���روك ي�����ا ل��ب��ن��ان

ت����ي����ب����ق����ى ل���ب���ن���ان
وع���ي�������ش ي����ا ل��ب��ن��ان
وب�����������دم ي����روي����ه����ا
ع م������دى الأزم���������ان
وع���ي�������ش ي����ا ل��ب��ن��ان
ق����ائ����دن����ا ���س��ل��ي��م��ان

ك�����ان يف ���ص��ب��ي ب���ع���دو ب��ع��م��ر ال���دب���دب���ي االب��������ن ال����وح����ي����د لأم ث���ك���ل���ى م��ع��ذب��ي
وج�����اري�����ة ح���ظ���ه���ا ح���رم���ه���ا م�����ن ال������والد وك�������ان ح��ل��م��ه��ا ت����رب����ي ول�����د ب��ال��ت��ج��رب��ي
ح�������ض���رت ب��ح��ي��ل��ة ب��ل��ي��ل ع���اب���ق ب��ال�����س��واد م���ت���ن���ك���رة ب�����أو�����ص����اف����ه����ا وم��ت��ح��ج��ب��ي
و���س��رق��ت ���ص��ب��ي ب���وق���ت ف��ي��ه ال��ظ��ل��م �ساد وحت���ج���ج���ت ام ال�������ص���ب���ي ب��ه��ال��ث��ع��ل��ب��ي
ومل������ا اخل���ل���اف اح����ت����د ج�����و ال���������ش����رخ زاد و����ص���ل���ت ال�����دع�����وة ل��ل��م��ل��ك احل�����ر الأب�����ي
���س��ل��ي��م��ان ي��ال��ل��ي ب��ح��ك��م��ت��و اه�����دا ال��ع��ب��اد ال����ت����اري����خ ذك�������رو ب���احل���ك���ي���م وب���ال���ن���ب���ي
الأ ّم����ي����ن ع�����ص��ي��و ب���ال�������ص�ل�اب���ة وب���ال���ع���ن���اد اح����ت����ار امل����ل����ك ون��������ادا ب���ف���ك���رة م��رع��ب��ي
ن�����ص�ين م��ن��و بي�ستفاد الأ ّم����ي����ن وم���ن���ن���ه���ي ق�����ض��ي��ة م�����ش�� ّع��ب��ي
ق�����ص��وا ال�����ص��ب��ي ّ
اجل�����اري�����ة ر����ض���ي���ت ب��ح��ي��ث��و احل����ك����م ج���اد �أم�������و م����ا ر����ض���ي���ت رك����ع����ت وم��ت��ع�����ص��ب��ي
وت�������ص���رخ م��ل��ك��ن��ا ات����رك����وا ال���ه���ا م����ا ع���اد ال���ق���ل���ب ي���ت���ح���م���ل ه����م����وم و����س���ر����س���ب���ي
ه������ون امل����ل����ك ب����احل����ق ا������ص�����در اج���ت���ه���اد ب���احل���ك���م ب�������الإع�������دام ع���ال���ل���ي م��ك��ذب��ي
ت����ب��ي�ن ال�������و م��ي��ن امل�����زي�����ف ب���اجل���ه���اد وم��ي��ن اال����ص���ي���ل���ي ال��ب��ال�����ص��ف��اة م��ده��ب��ي
وه���ي���ك ب��وط��ن��ا ب��ع��دم��ا ت��ف�����ش��ى ال��ف�����س��اد وال������ن������ف������اق اح������ت������ل اع����ل����ا م���رت���ب���ي
وا����س���ت���ف���ح���ل ج���ن���ون ال��ب��غ�����ض واالن���ت���ق���اد وال���ب���ع�������ض ات���خ���ط���ى �أدب امل��خ��اط��ب��ي
ت�������ش��� ّوه ب���ل���دن���ا واجل����م����ر حت����ت ال����رم����اد وج���ل�������س���ات �����ص����ارت ب���ال���ن���ف���ور م��ك��ه��رب��ي
وع������م ال���ت�������ش���رذم وال�����ك�����ره ع����ا ازدي�������اد و�أ�����ص����ب����ح ل���ق���ان���ا م���ع���ات���ب���ي مب��ع��ات��ب��ي
ف���ه���م ال�����ش��ري��ع��ة ب������واد وامل���ن���ط���ق ب����واد و���ص�� ّف��ى ال���ك���ذب م��ق��ي��ا���س ل��ل��ع��ه��ر الغبي
وك���ل���م���ن ب���ح���ال���و ت���ع���ن�ت�ر وه����ي����ا ال���ع���ت���اد ون�����س��ي��و ال����غ����رق ب���ي���ط���ال ك����ل امل��رك��ب��ي
وي���ن���ك ي����ا رم�����ز امل����ع����ريف ب���ح���ق ال��ع��ب��اد ال�����ي�����وم وق����ت����ك حت�������ض���ر ب���ه���ال���ك���رك���ب���ي
ت����ق����ول احل���ق���ي���ق���ة ع���ل���ي���ك ك����ل االع���ت���م���اد ت���وق���ف ح���ك���م حت�����س��م ����ش���رخ امل��ح��ا���س��ب��ي
مل����ا ال�����ص��ب��ي ب���االم�������س ����ص��� ّف���ى ب��احل��ي��اد ح���ك���م���ك اع��������ادو ب���ح���ق م����ط����رح م����ا رب���ي
وب����ي����وم����ن����ا ح���ك���ام���ن���ا �����ش���� ّل����وا ال����ب��ل�اد ����س���رق���و ال�����ص��ب��ي وت����رك����وه ب���ح���ال اخل��ط��ر
وال�����ك�����ل ب���ع���د ب����ي���� ّدع����ي �أم ال�����ص��ب��ي
ت��������������راب ب�������ل������ادي �����س����ق����ي����ت����و د ّم وب���������روح���������ي ب�������ف�������دي ل������ب������ن������ان...
م���������ا ع������������اد ح������������دا ي�����ح�����م�����ل ه������ ّم ع���������ن���������ا ع�����������م�����������اد الأوط�������������������������ان
ال�����رئ�����ي�����������س م����ي���������ش����ال ����س���ل���ي���م���ان
ق�����������ائ�����������دن�����������ا ب���������ط���������ل ج�������ب�������ار واق���������������ف ب������������وج ال��������������ع��������������دوان...
�������س���ل��اح������و ع�����ق�����ل�����و وق������ل������ب������و ن������ار �أق���������������وى م��������ن م������ ّي������ة ب���������رك���������ان...
ج�����ي�����������ش�����ك ب�������������ص������م������ودو ع������ن������وان ع��������ادرب��������ك م�����ا������ش�����ي امل���������������ش�������وار...
م����������ا ب�����ي�����ه�����م�����و م�����ي����ن م����������ا ك�������ان �إن ك�������ان ل���وج�������س���ت���ي �أو م������غ������وار...
ح����������������دود ب��������ل�������ادي رح ������ص�����ون�����ا ه�������ي�������دا ح�����ل�����م�����ي م��������ن زم���������������ان...
م���������ا ب���������غ���������دره���������ا ..م���������ا ب����خ����ون����ا ُم������������� ّرة ال����ع����ي���������ش����ة م�������ن دون�������������ا...
ب�����ه�����دي�����ه�����ا دم�����������ي ق����������رب����������ان...

�سلة قطر

لبنان

راح�������������وا ال�������������ـ 14ع�������ا دول�����������ة ق���ط���ر اج���ت���م���ع���وا ب����دوح����ة غ��ي��ث��ه��ا داف������ق مطر
وت����ن����اق���������ش����وا �إ�������ص���ل��اح ����س���ل���ة ك���ام���ل���ة م���ن ب��ع��د م���ا اه���ت���ز ال���وط���ن ك����اد ان�شطر
ات���ف���ق���وا ي�����ع�����ودوا ب���ح���ل ك����ل امل�����ش��ك��ل��ة ح���ي���ث ال��ف�����ش��ل مم���ن���وع ل����و ع�������ادوا خطر
م�����ن ح����م����د اهلل جت������������اوزوا ه���امل���رح���ل���ة وجن����ح����وا ب���ج���ه���ود اجل���ام���ع���ة وم���ن���دوب���ه���ا
وح�����س��ن ال���رع���اي���ة م���ن �أم���ي��رك ي���ا قطر
اول ن��ت��ي��ج��ة ت���و����ص���ل���وا ع��ل��ي��ه��ا ال�����ش��ب��اب ب��و���ض��ع ال���رئ���ا����س���ة االويل الأم������ر انح�سم
ب���دع���وة رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ب��ف��ت��ح ال���ب���واب ي���ل���ي ت�������س��� ّك���ر ،ع������اد حل���ب���اب���و اب��ت�����س��م
وت���ع��� ّي���ن���ت ج��ل�����س��ة ����س���ري���ع���ة ع��احل�����س��اب ع���ا ا����س���م ق���ائ���د ج��ي�����ش��ن��ا ال���وف���ق ان��ر���س��م
وال����ع����ر�����س �����ص����ار ك���ب�ي�ر ي�����وم االن���ت���خ���اب مل�����ا اب�������ن ع���م�������ش���ي���ت وع�����م�����اد ال����وط����ن
اق�����س��م ع��ل��ى ال��د���س��ت��ور م��ا ي��خ��ون الق�سم
م���ب���روك ي����ا ل���ب���ن���ان ه���ال���ن�������ص���ر اجل���دي���د م��ب��روك ي���ا ع��م�����ش��ي��ت ه��ال��ع��ر���س ال��ف��ري��د
ي����ا ج��ب��ي��ل الزم ت���ف���رح���ي ب���ك���ل ال���ظ���روف ب���اب���ن���ك ع���م���اد اجل���ي�������ش ،ه���احل���ر ال��ع��ن��ي��د
���س��ل��ي��م��ان و ّح�����د ج��ي�����ش��ن��ا ب��ك��ل ال�����ص��ف��وف ح���اف���ظ ع��ل��ى ال����وح����دة امل��ت��ي��ن��ة ب��ك��ل �إي���د
رغ����م احل������روب ال���دام���ي���ة ،ق��ل��ب��و ال��ع��ط��وف ����س���ه���ران م���ع���ن���ا ب���ك���ل ج���ب���ه���ة ع���الأك���ي���د
����ش���ارك ب�����ص�� ّد امل���ع���ت���دي ال���ه���اج���م �أل����وف ب���ج���ن���وب���ن���ا وحت����ق����ق ال���ن�������ص���ر امل���ج���ي���د
وك�����ان ال���ف���رح ال��ك��ب�ير ل��ل�����ش��ع��ب ال������ر�ؤوف مل���ا ان��ت�����ش��ر ج��ي�����ش ال���وط���ن زاد ال��ر���ص��ي��د
واالم����ت����ح����ان ال����ك����ان ب����ال����ب����ارد ���ش��غ��وف �أث���ب���ت ج�������دارة ،رغ����م م���ن ه����ول النهيد
�أن����ق����ذ وط���� ّن����ا م����ن ف��ت�ن ك����ان����ت ت��ط��وف ب��ن��ف��و���س ع�����ص��ب��ة .م��ول��ع��ة ت�����ش�� ّع��ل وقيد
وب���ال���داخ���ل مت��� ّك���ن اجل��ي�����ش م���ن ال���وق���وف ذات امل�����س��اف��ة م���ن ال���ق���ري���ب ،وللبعيد
وحت���� ّم����ل ال�������ض���رب���ات ،م����ن ك����ل ال�����س��ق��وف يف ����ص���در وا�����س����ع ،ك����ان ي��ت��ل��ق��ى احل��دي��د
ه���ي���ك ح���ف���ظ ل���ب���ن���ان م����ن وق�����ع ال�����س��ي��وف وف���ت���ي���ل ن������ار م������أك�����دة مب������رج احل�����ص��ي��د
َم��ن��ه��ا ك��ث�يرة ع��ل��ي��ك ه���ا امل��ن�����ص��ب ت�شوف ل���ب���ن���ان ي����رج����ع ج���� ّن����ة ال�������ش���رق ال���وح���ي���د
ّ
حت����ط ال���ن���ق���اط ال���وا����ض���ح���ة ف����وق احل����روف ح��ت��ى ال�����س��ف��ي��ن��ة ت��ق��وده��ا ����ص���وب اخل�لا���ص
وحت���ي ال���ق���رار امل����ات م���ن �أج���ل���و ال�شهيد
امل�ؤهل عون عون

لبنان قم

ب�سكال مهدي
ابنة الرقيب �سهيل مهدي

ل���ب���ن���ان ق�����م م�����ن حم���ن���ة ع�������ص���ف���ت ب��ن��ا
ودع ال������دم������وع جت�����ف م�����ن �أح����داق����ن����ا
وات���������رك زه���������ورك م�����ن ج����دي����د ت��ع��ت��ل��ي
وال�����ن�����ور ي����ب����زغ م�����ن ج����دي����د م�������ش���رق���اً
والأرز ي����رج����ع �����ش����اخم����اً ف������وق ال���رب���ى
وت�������ش���اب���ك الأي���������دي احل���ب���ي���ب���ة بع�ضها
وحت���������رر الأر��������������ض ال�������س���ل���ي���ب���ة ك��ل��ه��ا
وت����ع����ود ي����ا وط����ن����ي ل�����ش��ع��ب��ك ح��ا���ض��ن��اً
وك������ذل������ك اجل�����ب�����ل الأ��������ش�������م و�����ش����وف����ه
وت�����ع�����ود ب����ي���روت احل���������ض����ارة م�������س���رح���اً
واخل����ي����ر ي�����رج�����ع م������ن ج�����دي�����د واف���������راً
وي�����ع�����ود مت����ث����ال ال���������ش����ه����ادة ����ش���اخم���اً

وطني دعني �أنام على �ضفاف قلبك
دعني �أ�ضيع بني الثلج واملياه
لك العمر �شمعاً يذوب مبعبدك
�إجعلني خبز املوائد� ،إجعلني حطب املواقد
دعني �أموت كحبة قمح يف ترابك
و�أنرث ج�سمي �شمائل ح�صاد على بيادرك
لن �أعطي رايتي للريح...
ولن �أدع بندقيتي ت�سرتيح
�س�أزرع الأر�ض �شجراً ...ورجاالً
�س�أ�ستعري القمر منارة...
و�أوقظ ذاكرتنا النائمة بخمارة...
ولن �أ�سكب النبيذ انخاباً
ولن �أح ّول نب�ضي حلناً و�أ�شعاراً
�س�أكتب ر�سائلي بحرب دمي
ولن �أنبت الورود �إال فوق قربي
�س�أبعرث رمادي يف وجه مغت�صبي
�س�أ�سكب قيودي حراباً
�س�أدون للتاريخ خرابي ...وقيامتي
و�س�أر�سم وجه قاتلي...
و�أقاوم
يف ذكرى حرب متوز
املعاون يو�سف جرادة
فوج الإ�شارة

وت�����ط�����اول�����ت ح������رق������اً وق������ت���ل��اً �أرع�����ن�����ا
وي�����ع�����ود ن������ور احل������ب ي���ح���ي���ي الأع���ي���ن���ا
ق���م���م اجل����ب����ال ال�������ش��� ّم ح���ت���ى امل��ن��ح��ن��ى
ي�����أت����ي رب���ي���ع���ك م����زه����راً ي��ع��ط��ي اجل��ن��ى
وت������ع������ود ت���خ���ف���ق ع�����ال�����ي�����اً �أع��ل�ام����ن����ا
ل���ت���ع���ي���د ع���������زاً م����ا�����ض����ي����اً ل�������ص���روح���ن���ا
م����ن رج�������س ج��ي�����ش غ���ا����ص���ب يف �أر����ض���ن���ا
�أق�������ص���ى ال�������ش���م���ال اىل ح������دود ج��ن��وب��ن��ا
وم�������ن ال������رم������ال اىل ح��������دود ب��ق��اع��ن��ا
ل���ل���ع���ل���م والآداب ح���������ص����ن����اً �آم�����ن�����اً
والأر���������������ض ت���ن���ب���ت ق����وت����ن����ا وغ�ل�ال���ن���ا
وال�������ش���ع���ب ي��ن��ع��م يف ح���م���ى ا���س��ت��ق�لال��ن��ا
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حت ّية اىل رئي�س البالد
ها هي راية لبنان تخفق كما مل
تخفق يف يوم.
�إ ّن��ه املجد وق��د ا�ستفاق ،و�إ ّنها
امل�شاعر الوطنية ال�صادقة وقد
فا�ضت فوق ال�سفوح .ال بل ،عودة
االبن امل�شتاق اىل الوطن ،وجتديد
ع�لاق��ة االب���ن امل��ق��ي��م م��ع �أر����ض
الأج��داد .ما الذي جرى؟ لقد اختار
ال�شعب رئي�سه ،واهتدت ال�سفينة
اىل ر ّبانها� .إ ّن��ه العماد مي�شال
�سليمان ،وقد تق ّدم اىل الطليعة.
الأم��ر للقائد ،وامل�س�ؤولية على
عاتقه ،و�آمال اجلميع �أمام عينيه،
لكل �أمل موعد مع ختام �سعيد .ال
خاب انتظار!
نبيل �أ�سمر

يف ذكرى حرب متوز
كنت يا �صيف
غزالة
سعيد
�
العريف
الفوج املجوقل
ي������ا �����ص����ي����ف ل����ك����ن����ت ل���ل���أح������ب������اب ن������ادي وجت������م������ع ف�����ي�����ك ع�����������ش�����اق ال�������������ش������وادي
ك�����ن�����ت َع م����و�����س����م����ك ح�����ل�����وي�����ن جت���م���ع ب��������ن��������ادي ن�����ع����� ّي�����د ون��������ف��������رح ب�����ن�����ادي
وك�����ن�����ت َع حل����ن����ك م�������واوي�������ل �إ�����س����م����ع و�������س������ح������رين ف�����ي�����ك ب������ج������وك ال������ه������ادي
م����ت����ل ال����ف����ج����ر ع����ن����د ال���������ص����ب����ح ب��ط��ل��ع ب����ج����ب����ل وب�����������ص��ي��ر �إمت��������رج��������ح ع وادي
����ش���و ب������اك ال�����ع�����ام ج���ي���ت ب�������ص���وت م���دف���ع ب�������ع�������ادي ������ش�����ل�����وح �أرزت���������ن���������ا ب�����ع�����ادي
وب������ط������ي������ارات م����ن����ه����ا امل����������وت �أ�����ش����ف����ع وجم������������ازر ك����� ّر������س�����ت درب ال���������ش����ه����ادة
ب�����������دي ق�����������ول وال�������������ع�������������دوان ي���ق���ن���ع ن����ح����ن����ا �����ش����ع����ب يف ع������ن������دو �إرادة
م��������ا ك�����ن�����ا ب������ي������وم ل����ل����م����ح����ت����ل ن����رك����ع و������ش�����ع�����ب ل�����ب�����ن�����ان م�������ا ب���������دو �����ش����ه����ادة
ي������ا ج����ي���������ش لأن����������ت ل���ل���أب������ط������ال م��ق��ل��ع ك�����ن�����ت وب�������ع�������دك ب������������درب ال���������س����ي����ادة
�إذا امل�����ح�����ت�����ل ب�����ع�����ي�����ون�����ك ّاط�����ل�����ع ب���������ش����وف امل����������وت َع روح����������و ب����ي����ن����ادي
و������ش�����ه�����ر مت���������وز ل�������و ب�����ي�����ج�����وز �إرج���������ع م�����ن�����ك �����ش����ي����ل ت������رم������ي م�������ن ال�����������والدة
م������ا ب��������دي ي��������وم ع�����ي�����دي ع�����ي�����ون ت���دم���ع ب�����غ��ي��ر احل����������ب ودم���������������وع ال�����������س�����ع�����ادة
م������ا ب��������دي ب����ج����ن����ة الأوط����������������ان �إق���������ش����ع احل������������رب ب�������زه�������وره�������ا زادت مت�������ادي
وي�������ا ����ش���ه���ر جل����ي����ت ع امل����ي����ل��ي�ن ت�����ش��ل��ع ب���غ�������ض���ب م���ت���غ���ط���ر����س ب���ح���ق���د الأع����������ادي
ت����������أرج���������ع ف�����ي�����ك ي��������ا مت����������وز �إق�����ن�����ع ب�����������دال ال�������ن�������ار ������ش�����وف�����ك ن���������ور �����ص����ايف
����س���اع���ت���ه���ا ب����ح����ب ب��ت��رم�����ك م����ي��ل�ادي
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نحنا معك

�صداقة
الرقيب
نبيها خ�ضرا
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ي���ا اب����ن ق����اع ال�����رمي ي���ا رم����ز ال�����ص��م��ود ال��ل��ي ع�����ش��ت ع��م��رك ���ش��ام��خ وم���ا تنحني
ال ت����خ����اف ط���م���ن ب����ال����ك ب�������دار اخل���ل���ود ل���ب���ن���ان ب���اق���ي م���ث���ل م����ا ت���رك���ت���و غني
ج��ي�����ش��ك حم���اف���ط ع���امل���ب���ادي وال���ع���ه���ود ����ص���ام���د ب���وج���ه ال����ده����ر ل����و م��ه��م��ا جني
ب��ق��ل��وب م��ث��ل ال�����ص��خ��ر ع���م ي��ح��م��ي احل���دود والأر����������ض ب����زن����ودو وب�������ص���درو م�����ص��وين
وب���امل���ع���رك���ة م���غ���اوي���رن���ا م���ث���ل الأ�����س����ود خ���ل���و ال����ف����زع ي����ف����زع ب�������س���اع���ة حم���زين
ت���ا ي��ح��اف��ظ��وا ع��ال��ع��ه��د وت������راب اجل����دود وت�������ض���ل ت�������ش���م���خ ل���ل�������س���م���ا ارزات�����ن�����ا
ويبقى ا�سم لبنان جني بالدين
وب�������ش���م���ال���ن���ا مل�����ا ع������دو ل���ب���ن���ان ج���ال وك�����ان�����ت ال����ن����ي����ة اب������ت������زاز واح�����ت��ل��ال
ه���ون���ي���ك ح���ت���ى ت�����ص��ط��ل��ح ك����ل الأم�������ور ع�����س��ك��ر وط����ن����ا راح واالره�����������اب ���ش��ال
ع��ال�����ش��ط واق������ف ك�����ان م����غ����وار ال��ب��ح��ور ت����ا ي���ه���رب االره���������اب م����ا ع���ن���دو جم���ال
ك���ات���ب ع���ا����ش���ط ال���ب���ح���ر مم���ن���وع امل�����رور ����ش���و م��ف��ك��ري��ن ب���ه���االر����ض م���ا يف رج���ال
وب���ل�ب�ر ك�����ان اجل���ي�������ش واق������ف ب��ال�����ص��دور وع���ال���ت���ل واق�������ف ك�����ان م����غ����وار اجل���ب���ال
ع���م�ل�اق م���ا ب��ي��خ��اف م���ن ج����ور ال��ع�����ص��ور م���ن ���ض��رب��ت��و ت���ا امل��ع��ت��دي ي��خ��ل�����ص حم��ال
وي���ل���ي �أجن�������رح ل������ ّون ب���دم���ات���و ال���زه���ور وخ���ل���ا ب�����ي�����ادر حم���ل���ن���ا ت���ع���ط���ي غ��ل�ال
وي���ل���ي ا���س��ت�����ش��ه��د ل������ ّون ب���دم���و ال��ن��ه��ور وخ��� ّل�������ص ب���ل���دن���ا م����ن �����ش����وار ال���ه���اوي���ة
وخ�لا �أرز لبنان �صامد بال�شمال
ال�صداقة هي املحبة ،واملحبة هي احلرية الوحيدة يف العامل لأنها ترفع النف�س اىل الأعلى� .س�أرحل يا
�صديقي و�أترك قلبي ها هنا� ،س�أرحل ولن �أنظر اىل الوراء ،لن �أدعك ترى مدى حزين ،لن �أطلق العنان
لدموعي �أمامك �أرجوك ال تناديني لكي تقوم بوداعي ،فلن �أقاوم� ،س�أقع �أر�ضاً و�ستهرع لنجدتي .دعني
�أرحل ب�سالم ،ال تدعني �أرى دمعتك تت�أهب للأفول� .أرجوك ال تعذبني ف�إين �ضعيفة ال �أحتمل العذاب ،رمبا
نلتقي يف يوم ما �أو رمبا لن تتذكرين� ،أما �أنا فكيف يل �أن �أن�سى �صداقتنا فهي �أهم عندي من احلب.

اىل روح ال�شهيد اللواء الركن فرن�سوا احلاج

مربوك ال�شهادة
ف����دي����ت ال�����وط�����ن م���ب���روك ه���ال�������ش���ه���ادة ف������ي������ك �����ش����م����خ����ت راي��������������ة ب����ل���ادي
الأب�����ط�����ال م��ت��ل��ك ب��ي�����ص��ن��ع��وا ال���ت���اري���خ دف�����ع�����ت ال���������ض����ري����ب����ة ك����ت��ي�ر وزي���������ادي
الأوط������������ان ب����ده����ا رج��������ال م���ت���ل���ك �أن�����ت ف����دي����ت ال�����وط�����ت ب����دم����ك وم�������ا ه��ن��ت
وب����امل����ع����رك����ة �أن��������ت ال���غ�������ض���ن���ف���ر ك��ن��ت �أك�����ب����ر ع���������ص����اب����ة رم�����دت�����ه�����ا رم��������ادي
ي������وم ال���������ش����ه����ادة ك������ان ع����ر�����س ج���دي���د ارت����ف����ع����ت �أ�������ص������وات ال����ك����ل ب��ال��ت��ن��دي��د
وب����ك����ي����ت ع�����ي�����ون ع������ف������راق ال���ع���م���ي���د ووال��������������دك ي���������ص����رخ �آخ ي������ا والدي
مل������ا ع���ج�������س���م���ك ل���ب�������س���ت ه����ال����ب����ذة �������ص������رت �إك������ل������ي������ل غ���������ار ع��������������الأرزة
������ص�����ارت ب���ف���رن�������س���وا احل���������اج م���ع���ت���زة ت�����زغ�����رد وت�����ف�����رح وب����ا�����س����م����ك ت����ن����ادي
ورف�����اق�����ك الأب�����ط�����ال ب���ي���ك���ف���وا ال���ط���ري���ق تيخل�صوا هالوطن م��ن ك��ل حمنة وك��ل �ضيق
ك����ن����ت م���ع���ه���م ق����ائ����د و�أخ و����ص���دي���ق ك����ان����ت ك���ث�ي�ر ح����ل����وة ف���ي���ك ه���ال���ع���ادي
وال�������ل�������ي ح������ام������ي ه������ال������وط������ن ك���ل���و ق������ائ������د ������ش�����ري�����ف ال������ك������ل ب���ي���ج���ل���وا
ي�����ح�����م�����ي�����ه اهلل وك������ل������ن������ا ن����ق����ل����وا ي�����������دوم ع���������زك ي�������ا ق������ائ������د ج���ي�������ش���ن���ا
ت�����������ض�����ل ح�������ام�������ي راي��������������ة ب����ل����ادي
عبد الر�ؤوف ال�سعدي
�شبعا
ي���ا ج��ي�����ش��ن��ا ي���ا ح�����ص��رم��ي ب��ع�ين احل�����س��ود وح������دك ام���ل���ن���ا وع����زن����ا وب�����ي ال�����ص��م��ود
���ش�� ّع��ل��ت ن���ه���ر ال����ب����ارد و����ص���ف���ى لهيب ح���ت���ى حت����اف����ظ ع���ال�������ش���ع���ار وال���ع���ه���ود
ع����ا �أر�����ض����ن����ا م����ا ب����دن����ا ت���خ���ل���ي غ��ري��ب ح���ام���ل ����س�ل�اح وط����ام����ع ب�����أر�����ض اجل�����دود
ب���دن���ا ت���ك���ون امل��ب�����ض��ع ب����إي���د الطبيب وت��ق��ط��ع اي��دي��ن امل��ع��ت��دي وت��ل��غ��ي القيود
ب���دن���ا ن��ح��ن��ا وي�����اك ب���ال���ظ���رف الع�صيب من�����ش��ي ����س���وى ون����ك����ون ق����دام����ك ���ش��ه��ود
ب���دن���ا ال����ه��ل�ال ي���ع���ان���ق ب���ح���ب ال�صليب ون���������ض����ل اخ���������وي م������ا ي���ف���رق���ن���ا ح����دا
تا ن�ضل نحمي الأرز ون�صون احلدود
ي����ا ج��ي�����ش��ن��ا ال��ق�����ض��ي��ت ع���م���رك تعتني ب���ل���ب���ن���ان ح���ت���ى �����ص����ار ج���ن���ي م���ل���وين
ن��ح��ن��ا م���ع���ك ي����ا ك���ب�ي�ر ع����ا ط�����ول امل����دا م���ه���م���ا ع���ل���ي���ن���ا ج�������ار ال�����ده�����ر وج���ن���ي
غ���ي��رك ي�����ا ب�����ي ال����ك����ل م�����ا ب����دن����ا ح���دا وح�����دك ال�������ص���وت ال�������ص���ارخ احل����ر الغني
ان�����ش��ا اهلل ع���ا ط����ول ت�����ض��ل ق���ه���ار ال��ع��دا وت�������ض���ل ت�����ش��م��خ راي����ت����ك م����ا تنحني
ومل�����ا ب��ن��ه��ر ال�����ب�����ارد ال��ع��ب�����س��ي اع���ت���دا ع�����ا ج���ي�������ش���ن���ا ف���� ّك����ر ال���ق�������ص���ة ه��ي��ن��ي
ك��ل��م��ة وف�����ى م����ن ال���ق���ل���ب الزم ت��ن��ه��دا ال��ع��ب�����س��ي ان ع��ب�����س مي��ك��ن ي��رج��ف زملتو
وعب�سة اجلي�ش برتجتف منها الدين
جورج تنوري  /قاع الرمي

اىل روح الرقيب املغوار البحري
ال�شهيد �شادي اجللبوط

الغدر
ب��غ��ف��ل��ة زم�����ن ت���رك���ت ال��ب��ي��ت
ع���ن زوج���ت���ك ع���ن اب��ن��ك تخليت
بعلمي يا �شادي كنت اح�سن بي
اب���ن���ك ت���رب���ى م��ت��ل م���ا تربيت
وق���ل���ت ب����دي ج��ي��ب اخ����ت وخ��ي
ل��ك��ر���س��ت��ي��ان وه���اال����س���م نقيت
وب����دك ت�����ش��وف��و م���ع والد احل��ي
يلعب على الطرقات �شو متنيت
ما ر�ضيت ت�شفق على غري�س �شوي
وم�����ش��وارك ت���أج��ل ك��ن��ت ي��ا ريت
غ���ي���رت ر�أي����������ك ل���ي�������ش ي�����ا �����ش����ادي
وب���ال���ق���ل���ب ج�����رح ت����رك����ت ي����ا ����ش���ادي
ب�ير���ض��ي��ك ه���ي���ك ي�����ص�ير ي����ا ����ش���ادي؟
���ش��ادي لإم���ك م��ا ح�سبت ح�ساب
���ش��ع��وره��ا ل���و ط��� ّول���ت ال��غ��ي��اب
وم��ا عرفت ان��و �شربل م��ن القهر
ف���ي���ه ����ش���و ب�����ص�ير خ��� ّي���و غ���اب
واخ��ت��ك جومانا امل��ا بتحمل �صرب
ظ��ن��ه��ا ب����رج����وع �����ش����ادي غ���اب
واخ��ت��ك روي����دا ال��ع��م ت���زور القرب
ب��رك��ي بتلمح طيفك م��ن الباب
وخ����وال����ك احل���� ّ���س���و غ��ي��اب��ك ده��ر
غ��ي��اب��ك ح��رم��ه��م �إن�����س��ك اجل���ذاب
ما �ص ّدقو �صرلك حلالك �سنة و�شهر
ولي�ش انف�صلت بيجهلوا الأ�سباب
م�����ا ك������ان ب����ده����م ه���ي���ك ي�����ا ����ش���ادي
وم������ا ك������ان ب����دن����ا ه���ي���ك ي�����ا ����ش���ادي
������ش�����ادي غ����ي����اب����ك ُم�������� ّر ي�����ا �����ش����ادي
مي�شلني
غ�سان مرتا

�أعدك ب�أين �س�أذكرك دائماً يف حياتي ،يف �صباحي ،يف م�سائي و�أفراحي ،يف �أحزاين حتى يف �أحالمي
ويف كل �شيء؛ لن تغيب �أبداً من خميلتي �أنت �ساكن فيها �أبداً� ،أنت �أخي الذي مل تلده �أمي �أنت �أحب
النا�س لدي .تتقاذفني الأوهام يف غيابك .تتقا�سمني الأحزان بدونك� ،أرى الهموم �أكرث من ذي قبل.
هكذا �أراد الزمن �أو هكذا �أردنا نحن.
لتكن م�شيئة الرب دائماً.
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ه��ل م��ن عالقة
بني �صور الأحالم
وع���م���ل ال���ذاك���رة

رحلة يف االن�سان
�إعداد:
غري�س فرح

وظيفة النوم
عند الإن�سان واحليوان

َمن ُقدّ ر له �أن يراقب
احليوانات ،يعلم من دون ريب
�أن �أكرثيتها ت�ستغرق يف النوم
ل�ساعات قد تطول �أو تق�صر بح�سب
جن�سها وحجمها.
فبينما يحتاج الفيل مثالً اىل ثالث �أو
�أربع �ساعات من النوم خالل اليوم ،ف�إن ف�أر
الهام�سرت ال�صغري مي�ضي معظم يومه يف
�سبات عميق.
باملقابل ،ف�إن الدالفني ال تنام ظاهرياً على
الإطالق ،على الرغم من �أن �أدمغتها ت�ؤمن
حالة �شهبية بالنوم يف �أثناء حركتها الدائمة يف
املاء .وهي حالة بالإمكان معاينتها عرب مراقبة هذه
احليوانات ،والتي يعرف �أنها تغم�ض عيناً واحدة يف �أثناء
الليل.
هذه املعلومات التي ا�ستقاها علماء الأع�صاب من خالل مراقبة
عامل احليوان ،فتحت املجال �أمام درا�سة حالة النوم بحدّ ذاتها ،و�صوالً
اىل معرفة الكثري عن دوافعها الفطرية ،و�آلية عملها و�أهميتها
بالن�سبة اىل الإن�سان واحليوان على حد �سواء.
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الدماغ ين�شط يف �أثناء النوم
كانت التجارب التي خ�ضعت لها جمموعات
خمتلفة من النا�س قد �أثبتت �أن النوم لي�س جم ّرد
فقدان م�ؤقت للوعي ،بل حالة حياتية يتم عربها
�إعادة تنظيم �أن�شطة خاليا الدماغ الع�صبية .وهذا
يعني �أن الدماغ ين�شط ب�شكل غري اعتيادي فور
خلود الإن�سان واحليوان اىل النوم وذلك من خالل
مرحلتني هما :مرحلة حركة العني البطيئة التي
مت ّهد لنوم عميق ي�ستغرق حواىل  90دقيقة،
وتندر يف �أثنائه الأحالم� .أما الثانية ،فهي مرحلة
حركة العني ال�سريعة التي يبلغ خاللها الدماغ
ذروة ن�شاطه وي�صبح النوم �ضحالًَ اىل حد ما،
وت�سرع حركة العينني حتت اجلفون املطبقة.
وتختلف كل من هاتني املرحلتني عن الثانية
وكذلك عن حالة الوعي .وهذا يعني �أن الإن�سان مير
بثالث حاالت من وجوده ،يعمل دماغه يف �أثناء كل
منها بطريقة خمتلفة.
ماذا يح�صل عندما يحرم الإن�سان من النوم؟
من هذا املنطلق ي�صبح من الطبيعي القول �إن
حاجة الإن�سان اىل النوم هي حاجة طبيعية توازي
احلاجات الوظيفية الأخرى وتفوقها �أهمية .ومن
هنا الت�أكيد على �أن احلرمان من النوم ،وخ�صو�صاً
لأ�سباب مر�ضية �أو �أخرى ق�سرية ،يت�سبب بح�سب
الإخت�صا�صيني بح�صول �إ�ضطرابات مر�ضية بالغة
اخلطورة .وقد تتجلى بفقدان الرتكيز واال�ستيعاب،
و�أحياناً الهلو�سة والذهان ،وت�ؤدي يف معظم الأحيان
اىل بروز �أمرا�ض ج�سدية ال ح�صر لها .هذا يف حال
احلرمان الق�سري .أ� ّما يف الأحوال الطبيعية الأخرى،
فقد ثبت �أن دماغ الإن�سان واحليوان يت�أهب �آلياً
لر�صد َدين النوم امل�ستحق عليه ،ويع ّو�ض نق�صه
ب�أ�شكال خمتلفة ،تتجلى �أحياناً بنوبات نوم
مفاجئة يف �أثناء النهار� ،أو بالنوم �ساعات �إ�ضافية
خالل الأيام التالية .وال�س�ؤال املطروح :ماذا يح�صل
يف �أثناء النوم ،ومل��اذا ي�ؤثر نق�صه �سلباً على
وظائف الدماغ ،وال�صحة ب�شكل عام؟
بح�سب نتائج الدرا�سات التي �أجرتها م�ؤخراً

جامعة ه��ارڤ��رد الأم�يرك��ي��ةّ ،مت الت�أكد م��ن �أن
مرحلتي النوم امل�شار اليهما تعمالن وفق �أمناط
خمتلفة ولكنهما يتكامالن .ف�إذا ما �أخذنا مثالً
مرحلة حركة العني ال�سريعة ،جند �أن نق�ص النوم
خاللها ،ال يرتك �أثراً بالغاً على وظائف الدماغ
الفيزيولوجية واملعرفية� ،إال �أنه مي ّهد �آلياً
ملرحلة حركة العني البطيئة ،والتي تعترب
مف�صلية و�ضرورية بالن�سبة اىل الوظائف
اجل�سدية والعقلية� .أم��ا الوظيفة الأهم
التي ت�ؤمنها هذه املرحلة ،فتتجلى كما
ثبت م�ؤخراً يف ت�سهيل منو اخلاليا الع�صبية لدى
البالغني ،الأمر الذي مل يكن معروفاً يف ال�سابق.

ما هو دور مرحلة حركة
العني ال�سريعة؟
باعتبارها املرحلة التي تلي النوم العميق� ،أو
مرحلة حركة العني البطيئة ،والتي يرتفع خاللها
ن�شاط الدماغ البنيوي ،فهي تظل عموماً حمتفظة
بهذا الن�شاط ،مبوازاة �سرعة حركة العينني ،الأمر
الذي مي ّهد ال�ضطراب الأفكار الالواعية ،ويت�سبب
بتواتر �صور الأحالم غري العقالنية.
وح�سب النظريات العلمية احلديثة ،ف�إن هذه
املرحلة هي �ضرورية من �أجل تر�سيخ �صور الأحداث
يف الذاكرة ،وخ�صو�صاً بعدما ثبت �أن  65باملئة
من م�شاهد الأحالم ،ترتبط ب�صور �أحداث اليقظة،
وهو ما �أدى اىل الإعتقاد �أن توارد هذه امل�شاهد هو
حالة وظيفية مرتبطة بعمل الذاكرة ،والذي من
�ش�أنه تن�سيق ال�صور ،وتر�سيخها يف مركز احلفظ.
على ك��ل ،ف���إن حقيقة العالقة بني الذكريات
والأح�لام ،تبقى حتى الآن لغزاً مبهماً ،خ�صو�صاً
و�أن الدرا�سة التي �أجريت م�ؤخراً يف جامعة هارڤرد
الأمريكية بهذا ال�ش�أن ،مل تعط نتيجة وا�ضحة.

النوم العميق يحارب ت�أك�سد اخلاليا
وكان الدكتور جريم �سييغل من جامعة كاليفورنيا
الأمريكية قد ن ّبه من خالل تقرير ن�شرته جملة
« ،»Natureاىل وج��ود وظيفة بالغة الأهمية
لهذه املرحلة املعقدة من النوم ،تتمثل مبحاربة
ت�أك�سد اخلاليا.
فالنوم العميق خالل مرحلة العني البطيئة،
ي�ساعد ح�سب ما �أكدته نتائج الإختبارات احلديثة،
على مواجهة عوامل الت�أك�سد الناجمة عن الإجهاد،
والتي ت�ؤثر �سلباً يف جهاز املناعة وتت�سبب يف
ظهور الأم��را���ض ،ويف مقدمها �أم��را���ض القلب
وال�شرايني وال�سكري.
وكانت نتائج الدرا�سات التي �أجراها الدكتور
�سييغل على احليوانات ،قد �أكدت �أن احليوانات
ال�صغرية احلجم ،تتمتع بن�شاط بنيوي مرتفع،
�أو تغريات �سريعة يف اخلاليا احلية ،الأم��ر الذي
يع ّر�ضها خلطر اجلزئيات احل�� ّرة التي تت�سبب
مبر�ضها .ومن هنا االعتقاد �أن هذه احليوانات
مرحلة يلفها الغمو�ض!
حتتاج بطبيعتها اىل �ساعات ن��وم �أط��ول من
�سواها حلماية ذاتها� ،إ�ضافة اىل ترميم التلف �إذا ما �إ�ستثنينا العالقة الغام�ضة بني هذه
الذي يلحق بخالياها يف حال ح�صوله .والدليل �أن املرحلة من النوم ،وال�صور املخزنة يف الذاكرة،
الأبحاث الأخرية التي �أجريت على فئران حرمت نرى �أن الدرا�سات احلديثة كافة قد ركزت على
�ساعات من النوم� ،أثبتت معاناتها زيادة ت�أك�سد دورها يف ح�صول ما ي�شبه الر�ؤى.
وكان الباحث الأمريكي الدكتور �آالن هوب�سون
خاليا ج�سمها نتيجة الإجهاد.

قد �أ���ش��ار يف �أحد
تقاريره اىل �أن مرحلة حركة العني
ال�سريعة هي حالة فيزيولوجية تت�سبب با�ضطراب
ي�شبه الذهان .وهو �إ�ضطراب تربز من خالله ر�ؤى
دماغية م�شتتة .وقد علل الدكتور هوب�سون هذه
الظاهرة بالقول� ،إن ال��دم��اغ ُينتج خ�لال هذه
املرحلة من النوم ر�ؤيته اخلا�صة ب�ش�أن بع�ض
الأمور العالقة� ،أو �أنه يعمد اىل حتليل �أمور حياتية
يتعذر عليه حتليلها يف �أثناء اليقظة� ،إال �أنه مل
متواز بني النظريتني
ي�ؤكد على وج��ود م�سار ٍ
امل�شار اليهما ،ومع ذلك ،متكن من اال�ستنتاج �أن
الأحالم ترتبط اىل حد ما بالواقع بطرق خمتلفة.
جت�سد الر�ؤية الفردية الالواعية،
فهي من جهة ّ
وتعمل من جهة ثانية على حتليلها .وقد تكون
بح�سب ر�أيه جزءاً من احلد�س املتطور واملتفلت
من ح��دود ال��واق��ع .وه��ذا يحدث عموماً عندما
يتعمق العقل الالواعي يف التحليل ،وي�صل اىل
ا�ستنتاجات ترتجمها الر�ؤى الغام�ضة.
هذا يعني �أن العلم احلديث يجهد با�ستمرار
لتفهم هذه الأمور ،كما يعمل على تفهم تفا�صيل
بالغة الدقة ومتعلقة بعمل وظائف الدماغ يف
�أثناء النوم ،ويف مقدمها ،قدرات التعلم واحلفظ
واال�ستيعاب ،وكذلك الإبداع.
ويبقى ال�����س���ؤال :م��اذا يحدث يف أ�ث��ن��اء نوم
احليوانات ،ومباذا حتلم؟
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وقفة وفاء
�إعداد:
ندين البلعة

لأنهم يحر�سون وجودنا
ويطوقون باملحبة معاهدنا

مهرجان ريا�ضي
وفا ًء لل�شهداء

ن ّ��ظ��م��ت ج��ام��ع��ة «���س��ي .أ�ن����د .اي» �أم�يرك��ان
يونيڤر�سيتي ان�ستتيوت ( ،)C&Eاحلفل اخلتامي
«ملهرجان الوفاء الريا�ضي الدويل» ،تخليداً لذكرى
�شهداء امل�ؤ�س�سات الع�سكرية وال�صليب الأحمر
اللبناين ،وذل��ك يوم اجلمعة  2008/6/20يف
مبنى اجلامعة يف احلدث.
رعى احلفل رئي�س جمل�س النواب الأ�ستاذ نبيه
بري ممثالً بالنائب بيار دكا�ش .وح�ضرت ال�سيدة
رندة نبيه بري رئي�سة الإحتاد اللبناين لريا�ضة
املعوقني.
ح�ضر املهرجان العميد الركن �أحمد املقداد ممثالً وزير الدفاع الأ�ستاذ اليا�س
املر ،وقائد اجلي�ش بالنيابة اللواء الركن �شوقي امل�صري ،واملقدم �سامي حمد
ممثالً مدير عام الإدارة يف اجلي�ش اللبناين اللواء ح�سن حم�سن؛ وممثلون
عن قيادات القوى الأمنية كافة؛ وممثلون عن قوات اليونيفيل العاملة يف
اجلنوب باال�ضافة اىل ح�ضور �سيا�سي وريا�ضي و�أكادميي؛ وح�شد من �أهايل
ال�شهداء.
افتتحت املهرجان مو�سيقى قوى الأم��ن الداخلي ،بقيادة امل�لازم الأول
�أنطوان طعمة ،بالن�شيد الوطني اللبناين ،تلته دقيقة �صمت وفا ًء لأرواح
ال�شهداء على وقع ن�شيد املوتى.
عب يف كلمته عن �أهمية الوفاء
رئي�س اجلامعة ،الدكتور �أجمد النابل�سي ،رّ
«لأولئك الذين وفوا بعهدهم اىل ح ّد تقدمي دمائهم و�أرواحهم» ،فهم «املثال
الأعلى يف الوفاء والت�ضحية ...يحر�سون وجودنا ،ويحمون وطننا ،ويحفظون
الب�سمة على وجوه �أطفالنا ،ويط ّوقون باملحبة معاهد علمنا التي ت�صنع
م�ستقبل بلدنا».
و�شكر ختاماً القوى الأمنية وقوات الطوارئ الدولية والفرق الريا�ضية وعائالت

ال�شهداء وكل من �شارك يف هذا احلدث الريا�ضي ودعمه.
بعدها كانت الكلمة ملمثل راعي الإحتفال الأ�ستاذ نبيه بري ،الذي �أ�شاد
بدور الريا�ضيني ووفائهم لل�شهداء .كما �أكد على �أن هذه الفرق الريا�ضية هي
ال�شاهد الأول على �ضرورة �أن يكون لبنان وحدة واحدة وموحدة.
�أ ّما رئي�س اللجنة الأوملبية ،اللواء املتقاعد �سهيل خوري ف�أ�شار اىل �أن
الريا�ضيني هم �أي�ضاً خ�سروا �شهداء� ،ستعمل اللجنة الأوملبية على تنظيم
حفل تكرميي لهم قريباً.
ثم كانت كلمة �سفري �أندوني�سيا ،التي خرجت من بعدها الفرق من على
�أر�ض امللعب �إيذاناً ببدء فقرات العر�ض.
وقد جرى تكرمي ال�شخ�صيات الر�سمية بدروع تقديرية ،اىل تكرمي الفرق
الريا�ضية والالعبني الذين �شاركوا يف البطولة العربية لألعاب القوى لريا�ضة
املعوقني يف تون�س ،والذين احتلوا املراكز الأوىل يف ريا�ضة كرة القدم وكرة
اليد من املدر�سة احلربية.
ختاماً ق ّدمت الفرق امل�شاركة يف املهرجان من قوى �أمنية وقوات طوارئ
دولية و�أندية عربية وطالب اجلامعة ا�ستعرا�ضاً ريا�ضياً.
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�أخبار ريا�ضية
�إعداد:
نينا عقل خليل

نتائج بطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى

ع ّمم املركز العايل للريا�ضة
• رمي كرة حديدية:
الع�سكرية نتائج اللقائني الأول
والثاين من املجموعة «�أ» يف املرحلتني الأوىل  -الرقيب �سائر �سامل من اللواء الأول ،الأول.
والثانية ،واللقاء الثالث من املجموعة «ب»  -اجلندي الأول ب��دري عبيد من ل��واء احلر�س
لبطولة اجلي�ش يف �ألعاب القوى للعام  2008وقد اجلمهوري ،الثاين.
 الرقيب حممد اخلطيب م��ن ل���واء احلر�سجاءت النتائج على النحو الآتي:
اجلمهوري ،الثالث.
اللقاء الأول للمجموعة «�أ»
• رمي الرمح:
 الرقيب �أحمد العلي من لواء امل�شاة اخلام�س، املرحلة الأوىل:الأول.
• رك�ض مل�سافة 200م:
 املج ّند املم ّددة خدماته حممد �شعيب من لواء  -ال��رق��ي��ب ط��ال��ب احل�سن م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
امل�شاة ال�سابع ،الأول.
 العريف مياد غ�صن من الفوج املجوقل - ،ال���رق���ي���ب حممدم��راد من ف��وج التدخل
الثاين.
 اجلندي خالد من�صور من لواء امل�شاة الأول ،اخلام�س ،الثالث.عال:
الثالث.
• قفز ٍ
 ال��ع��ري��ف ع�صامسافة
�
مل
رك�ض
•
 800م:
 اجلندي ع�صمت غريزي من لواء امل�شاة احلادي غ�صن من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
ع�شر ،الأول.
 التلميذ الرتيب ح�سن كركلي م��ن معهد  -اجل�����ن�����دي ع��ل��يال���دي���راين م��ن ال��ل��واء
التعليم ،الثاين.
 الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري ،احلادي ع�شر ،الثاين. العريف الأول ح�سنيالثالث.
ال��دن��د���ش��ل��ي م��ن ال���واء
سافة
�
مل
رك�ض
•
 3000م:
 الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول ،الثامن ،الثالث.الأول.
• ت�صنيف الفرق
 اجلندي الأول حممد العجمي من لواء امل�شاة يف املرحلة الأوىل: ل��������واء احل����ر�����سالثاين ،الثاين.
 العريف �أحمد الدركو�شي من ل��واء احلر�س اجلمهوري� ،أوالً. ل��واء امل�شاة احلادياجلمهوري ،الثالث.
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ع�شر ،ثانياً.
 اللواء اللوج�ستي ،ثالثاً.اللقاء الثاين للمجموعة «�أ»
 املرحلة الثانية• رك�ض مل�سافة 200م:
 املج ّند املم ّددة خدماته حممد �شعيب من لواءامل�شاة ال�سابع ،الأول.
 اجلندي خالد من�صور من لواء امل�شاة الأول،الثاين.
ّ
د
ن
املج
املم ّددة خدماته علي الزعبي ،الثالث.
• رك�ض مل�سافة  800م:

�إ�ستقبل قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية العميد الركن �ألبري
كرم يف جممع الرئي�س العماد اميل حلود الريا�ضي الع�سكري  -مار
روكز وبح�ضور ال�ضباط ،امللحق الع�سكري الكوري جاو ونغ ليم ،الذي
قدم للقاء البعثة امل�شاركة يف بطولة العامل الع�سكرية الثامنة
ع�شرة يف لعبة التايكواندو املقرر �إقامتها يف كوريا اجلنوبية .ويف
ختام الزيارة ،ق ّدم العميد الركن كرم درعاً تذكارية للملحق الع�سكري
عربون حمبة وتقدير.
 اجلندي ع�صمت غريزي من لواء امل�شاة احلاديع�شر ،الأول.
 التلميذ الرتيب ح�سن كركلي م��ن معهدالتعليم ،الثاين.
 الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري،الثالث.
سافة
�
مل
رك�ض
•
 3000م:
 الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول،الأول.
 العريف �أحمد الدركو�شي من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.

ت�صويب

قائد املركز العايل للريا�ضة الع�سكرية
ي�ستقبل امللحق الع�سكري الكوري اجلنوبي

ورد خط أ� يف العدد رقم �( 276إ�صدار حزيران � )2008ضمن
�أخبار الريا�ضة (�ص  )99خرب عنوانه «تقديراً جلهود امل�ؤ�س�سة
الع�سكرية يف الريا�ضة»� .أنه ويف احتفال �أقيم يف جممع الرئي�س
اميل حلود الريا�ضي الع�سكري ق ّلد ...النابل�سي و�شاهني الأو�سمة لكل
من العقيد الركن �ألبري كرم واملقدم روبري حايك ،وقد ت�س ّلمها عنهما كل
من املقدم بالل ال�شوا واملقدم جورج الهد» .وال�صحيح �أن العقيد الركن
كرم واملقدم حايك ،ت�س ّلما الأو�سمة بنف�سيهما ،فاقت�ضى الت�صويب.

 الرقيب علي عو�ض ،الثالث.عال:
• قفز ٍ
 اجلندي علي الديراين من اللواء احلادي ع�شر،الأول.
 ال��ع��ري��ف ع�����ص��ام غ�صن م��ن ل���واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 العريف الأول ح�سني الدند�شلي من الواءالثامن ،الثالث.
• رمي كرة حديدية:
 اجلندي الأول ب��دري عبيد من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 الرقيب �سائر �ساملمن اللواء الأول ،الثاين.
 ال���ع���ري���ف ج���ورجها�شم ،الثالث.
• رمي الرمح:
 ال���رق���ي���ب ط��ال��باحل�سن من لواء احلر�س
اجلمهوري ،الأول.
 ال���رق���ي���ب حممدم��راد من ف��وج التدخل
اخلام�س ،الثاين.
 الرقيب الأول اليا�ساخلوري ،الثالث.
• ت�صنيف الفرق
يف املرحلة الثانية:
 ل��������واء احل����ر�����ساجلمهوري ،الأول.
 اللواء احل��ادي ع�شر،الثاين.

 اللواء الأول ،الثالث.اللقاء الثالث للمجموعة «ب»
• رك�ض مل�سافة 400م:
 اجلندي خالد من�صور من لواء امل�شاة الأول،الأول.
 التلميذ الرتيب خالد كركلي ،الثاين املج ّند املم ّددة خدماته علي الزعبي ،الثالث.• رك�ض مل�سافة  1500م:
 اجلندي ع�صمت غريزي من لواء امل�شاة احلاديع�شر ،الأول.
 الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري،الثاين.
 الرقيب ح�سني عوا�ضة ،الثالث..• رمي القر�ص:
 العريف جورج ها�شم ،الأول. اجلندي الأول ب��دري عبيد من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 الرقيب حممد اخلطيب ،الثالث.• وثب طويل:
 اجلندي الأول ف���ؤاد يونان من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الأول.
 العريف الأول �أ�سامة النداف ،الثاين. العريف زياد جربا ،الثالث.• ت�صنيف الفرق يف املرحلة الثالثة:
 لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول. لواء امل�شاة احلادي ع�شر ،الثاين. -اللواء اللوج�ستي ،الثالث.
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�أرك�ض من �أجل ال�سالم
�أثيوبيان يف طليعة
املت�سابقني والرقيب
ح�سني عوا�ضة �أول
اللبنانيني
حت��ت �شعار «اخل�ي�ر بيجمعنا...
مرنك�ض لل�سالم»� ،أقيم يف الأول
من �شهر حزيران �سباق «,HSBC
فيفيت�شيتا� ،أرك�ض من �أجل ال�سالم»،
الذي نظمته جمعية بريوت ماراتون
بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم
العايل ،وبدعم من االحتاد الإيطايل
ل��ل��ري��ا���ض��ة ل��ل��ج��م��ي��ع «»UISP
وبالتن�سيق مع احتاد امل�ؤ�س�سات الرتبوية اخلا�صة
ونقابة املعلمني ،وال�شبكة املدر�سية ل�صيدا
واجلوار.
ح�ضر ال�سباق وزي��ر الرتبية والتعليم العايل
الدكتور خالد قباين ،واملدير العام للوزارة الدكتور
ف��ادي ي��رق ،امل�ست�شار يف ال�سفارة الإيطالية
ان��دري��ا���س ف��رادي��زي ،رئي�س جمعية املقا�صد
اخلريية اال�سالمية املهند�س �أمني الداعوق ،ممثل
بنك « »HSBCال�سيد ط��وين غ��راه��ام ،ممثل
االحتاد الإيطايل للريا�ضة للجميع ال�سيد ما�سيمو
تو�سيني ،رئي�سة «جمعية ب�يروت ماراتون»
ال�سيدة م��ي اخلليل ،ورئي�س وح��دة الأن�شطة
الريا�ضية والك�شفية يف وزارة الرتبية والتعليم
العايل عدنان حمود مع عدد من �أع�ضاء الوحدة
اىل عدد من ممثلي نقابة املعلمني واحتاد ك�شاف
لبنان ور�ؤ�ساء احتادات و�أندية ريا�ضية وممثلي
جمعيات وهيئات اقت�صادية واجتماعية و�إمنائية
وجتارية وتربوية.
�شارك يف ال�سباق �أكرث من  7500عداء وعداءة
م��ن حم�ترف�ين وري��ا���ض��ي�ين ه���واة وع�سكريني
ومواطنني وطالب ف�ضالً عن مقعدين .وق�سم اىل
�سباقني ،الأول م�سافته  21كلم
(ن�صف ماراتون) والثاين م�سافته 5
كلم .وقد حددت نقطة االنطالق من
�شارع ومدخل جممع «بيال» ونقطة
الو�صول قرب فندق «�أڤينيو» يف
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و�سط بريوت.
افتتح اليوم املاراتوين بالن�شيدين اللبناين
والإيطايل �أن�شدهما التينور غربيال عبد النور،
ثم �أعطيت �شارة االنطالق لل�سباق الأول لفئة
الكرا�سي املتحركة مل�سافة  21كلم ثم للعدائني
املحرتفني يف ال�سباق نف�سه ،قبل �أن ينطلق
�سباق الـ 5كلم .وقد ت ّوج يف نهايته الأثيوبي
�شومبيه اليمايو بطالً للرجال والأثيوبية ماري
ديبايا بطلة لل�سيدات فيما حقق الع�سكريون
نتائج الفتة ،حيث فاز الرقيب ح�سني عوا�ضة
باملركز الأول بني اللبنانيني.
وهنا النتائج الفنية لل�سباقني:
• �سباق الـ 21كلم (رجال):
 الأول :الأثيوبي �شومبيه اليمايو ،بتوقيت� 1.05.08س.
 الثاين :املغربي يو�سف بنري ،بتوقيت� 1.05.36س.
 الثالث :الأثيوبي ديريرجي تيدي�سي ،بتوقيت� 1.05.53س.
• �سباق الـ 21كلم (�إناث):
 -الأوىل :الأثيوبية م��اري ديبايا ،بتوقيت

� 1.15.41س.
 الثانية :الأثيوبية �شتايبةجيمت�شو ،بتوقيت � 1.19.56س.
 الثالثة :الإيطالية تيزياتاني�ستا ،بتوقيت � 1.31.04س.
• فئة ال�سيدات اللبنانيات:
 الأوىل :ماريا بيا نعمة ،بتوقيت� 1.34.53س.
 الثانية :الغا ط��راد ،بتوقيت� 1.39.53س.
• �سباق الـ 5كلم (للذكور):
 فئة � 10 - 9سنوات: الأول :جاك طوفان�سي ،بتوقيت 21.32.04د.
 ال��ث��اين :حممد خ�ضر �أحمد،بتوقيت  21.32.04د.
 الثالث :انطوان نا�صيف ،بتوقيت 26.10.26د. فئة � 12 - 11سنة: الأول� :آالن داغر ،بتوقيت  20.35د. الثاين :مايكل ب�صبو�ص ،بتوقيت  20.47د. الثالث� :أنيو �شر�شر ،بتوقيت  21.48د. فئة � 14 - 13سنة: الأول :حممد اجلمال ،بتوقيت  20.41د. الثاين :دانيال ب�صبو�ص ،بتوقيت  22.29د. الثالث :مهدي هربج ،بتوقيت  23.39د. فئة � 17 - 15سنة: الأول� :أحمد غالية ،بتوقيت  18.28د. الثاين :حامت حبيب ،بتوقيت  19.08د. الثالث :جوزف م�سلم ،بتوقيت  19.20د.• �سباق الـ 5كلم (للإناث):
 الأوىل� :سندرا نخلة ،بتوقيت  25.10.30د. الثانية :باوال عطية ،بتوقيت  28.04.20د. الثالثة :ريتا ا�سحق ،بتوقيت  28.04.96د. فئة � 12 - 11سنة: الأوىل :جويل فغايل ،بتوقيت  21.50د. الثانية :ميالين فريحة ،بتوقيت  22.25د. الثالثة :ندين وايدز ،بتوقيت  23.10د فئة � 14 - 13سنة: الأوىل� :سارة اويل ،بتوقيت 20.54د.
 الثانية� :سيلني كريوز ،بتوقيت 27.15د.

 الثالثة :ايزابيل واكيم ،بتوقيت  28.39د فئة � 17 - 15سنة: الأوىل� :آ�سيل ب�سمة ،بتوقيت  21.46د. الثانية :ال�سا خوري ،بتوقيت  24.25د. الثالثة :تراي�سي خياط ،بتوقيت  24.30د فوق الـ� 28سنة: الأوىل� :سوزان بابك ،بتوقيت  25.03د. الثانية :جنان من�ش ،بتوقيت  28.21د.حل ع�سكريـو اجليـ�ش اللبـنـاين يف
املراتـب الأوىل على �صعيـد لبـنـان،
وجـاءت النـتائج التي حققوها على النحو الآتي:

 الثالثة :ي�سرا عثمان ،بتوقيت  28.31دتنظيـم ال�سباق ّمت ب�إ�شراف املدير العام جلمعيـة
ب�يروت ماراتـون مـارك ديكت�سـون وم�شاركـة
 الكرا�سي املتحركة  21كلم:العقيـد ح�سان ر�ستـم .كمـا تولت وحـدات من
 الأول :امل�صري حممد ر�شيد حجاج..اجلــي�ش اللبناين وق��وى الأم��ن الداخلي مهمـة
 الثاين :اللبناين عماد الأ�شريف.حفظ الأمــن ،وق ّدمــت الرعاية ال�صحية عنا�صر
 الثالث :اللبناين م�صطفى حميدة.ويف اخلـتامّ ،مت توزيع امليداليات وال��دروع جهاز املتطوعـني يف جمعيـة ال�صليـب الأحمر
التقديرية للفائزيـن والفائزات من قبل الوزير اللبناين.
قباين و�شخ�صيـات وفـاعليات .واجلدير ذكره� ،أن

الع�سكريون طليعة اللبنانيني

� 1.16.06س.
• �سباق الـ 21كلم (39 - 35

�سنة):
 العريف احمد الدركو�شي من لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول. الرقيب عمر عبد اللطيف من فوج املغاوير ،الثاين.• �سباق الـ 21كلم (� 34 - 18سنة):
 الرقيـب ح�سـني عوا�ضــة من ل��واء املـ�شاة الأول ،الأول بتوقـيت  -الرقيب مهدي �شبلي من لواء احلر�س اجلمهوري ،الرابع.• �سباق  5كلم:
� 1.12.19س.
 اجلندي عمر عي�سى من ف��وج امل��درع��ات الأول ،الثاين ،بتوقيت  -الرقيب حممد الدركو�شي من فوج التدخل الأول ،الأول. اجلندي ح�سني احلاج ح�سن من لواء امل�شاة التا�سع ،الثاين.� 1.12.47س.
 -الرقيب مالك ن�صر من ل��واء احلر�س اجلمهوري ،الثالث ،بتوقيت  -الرقيـب علـي مظلوم من لواء احلر�س اجلمهوري ،الثالث.

ك�أ�س بلدية
الدكوانة
اجلي�ش
والغولدن بادي
ت�صدرا
النوادي
�أق��ـ��ام ن���ادي «ال��غ��ول��دن ب���ادي» ك أ������س بلدية
الدكوانـة يف ريا�ضات ال�سواعد واملعدة والعار�ضة
على ملعب ال�سيدة للراهـبات الأنطونـيات يف
الدكوانة� .شاركت يف املباريات منتخبات اجلي�ش
اىل جانب  16ن��ادي��اً وم��در���س��ة .ويف النتيجة
النهائية فاز فريقا اجلي�ش والغولدن بادي يف
املركز الأول ،تالهما فريق قوى الأمن الداخلي يف
املركز الثالث.
وجاءت النتائج الفنية للع�سكريني على النحو
الآتي:
• فئة ال�شباب:
 -العريف ح�سني زي��دان من ف��وج املغاوير،

 الرقيب الأول عا�صم بو كروم من اللواء الثاين،الثاين.
الأول.
• فئة فوق � 22سنة:
 اجلندي نا�صر ال�سحمراين من اللواء الثاين - ،الرقيب الأول هيثم منذر من فوج التدخلالثاين.
اخلام�س ،الثاين.
• فئة فوق � 38سنة:
• فئة ال�شبان:
 املعاون عبا�س �صحان من اللواء الثاين ع�شر - ،الرقيب الأول جهاد عبداهلل من اللواء الثامن،الأول.
الأول.
 اجلندي علي �شومان من اللواء الثاين ع�شر - ،العريف الأول نايف مغام�س من فوج التدخلالثاين.
الرابع ،الثاين.
• فئة فوق � 40سنة:
• فئة فوق � 29سنة:
 املعاون يو�سف غالب من اللواء ال�سابع ،الأول. املعاون علي كنعان من اللواء الثاين ،الأول.• فئة فوق � 32سنة:
اجلي�ش  -العدد رقم 277

137

برعاية العماد قائد اجلي�ش ممثالً بالعقيد
الركن حمد الزعرت �أقيمت بطولة لبنان ال�شتوية
بال�سباجة التي نظمها االحت��اد اللبناين للعبة
بتاريخي  3و 2008/5/4يف م�سبح نادي اجلمهور،
�شارك فيها فريق اجلي�ش اىل جانب �ستة فرق.
ويف النتيجة النهائية ح ّ��ل فريق اجلي�ش يف
املركز الثاين.
وكانت نتائج الع�سكريني على النحو الآتي:
•  50مرتاً �صدر:
 العريف فادي اخلوري ،الثالث.•  50مرتاً فرا�شة:
 الرقيب رفعت اخلطيب ،اخلام�س. الرقيب ف�ؤاد عكا�شة ،ال�سابع.•  50مرتاً حرة:
 الرقيب توفيق احلد�شيتي ،الثاين. -العريف ميالد جرم�ش ،اخلام�س.

اجلي�ش يحل ثانياً
يف بطولة لبنان ال�شتوية
يف ال�سباحة
•  50مرتاً ظهر:
 الرقيب توفيق احلد�شيتي ،الرابع.•  100مرت متنوع:
 العريف رباح رباحي ،الثالث. الرقيب الأول جوزف مطر ،الرابع.•  100مرت حرة:
 العريف �شربل نقوال ،اخلام�س. الرقيب رفعت اخلطيب ،ال�ساد�س.•  100مرت �صدر:
 العريف رباح رباحي ،الثالث. الرقيب فادي اخلوري ،الرابع.•  100مرت فرا�شة:

نتائج جيدة للجي�ش يف لقاء ودي لألعاب القوى
�شارك فريق اجلي�ش يف لقاء ودي يف �ألعاب
القوى �أقيم على ملعب نادي اجلمهور بتاريخي 7
و 2008/6/8مب�شاركة عدة فرق .وجاءت النتائج
التي حققها الع�سكريون على النحو الآتي:
• �سباق  5000م:
 الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول،الأول.
 العريف �أحمد الدركو�شي من ل��واء احلر�ساجلمهوري ،الثاين.
 الرقيب علي عو�ض من فوج التدخل الثالث،الثالث.
• �سباق  800م:
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 اجل���ن���دي ع�صمتعزيزي من ل��واء امل�شاة

احلادي ع�شر ،الأول.
 الرقيب زياد عون من لواء احلر�س اجلمهوري،الثاين.
 العريف با�سم �سالمة من لواء امل�شاة احلاديع�شر ،الثالث.
• �سباق  400م:
 اجلندي خالد من�صور من لواء امل�شاة الأول،الأول.
 العريف م�صطفى املحمود من فوج املغاوير،الثاين.
 اجلندي علي ق��دوح من ل��واء امل�شاة احلاديع�شر ،الثالث.

 الرقيب رفعت اخلطيب ،الثاين. العريف �شربل نقوال ،الثالث.•  100مرت ظهر:
 الرقيب توفيق احلد�شيتي ،الثالث.•  200مرت حرة:
 العريف �شربل نقوال ،الثالث. الرقيب رفعت اخلطيب ،اخلام�س.•  200مرت متنوع:
 العريف رباح رباحي ،الثالث.•  400مرت حرة:
 العريف �شربل نقوال ،الثاين. العريف يا�سر يو�سف قمر الدين ،اخلام�س.•  50 x 4مرت حرة:
 حل كل من :املعاون الأول علي زيعور ،الرقيبالأول جوزف مطر ،الرقيب رفعت اخلطيب والعريف
يا�سر يو�سف قمر الدين يف املركز الثاين.
• �سباق  200م:
 املج ّند املم ّددة خدماته حممد �شعيب من لواءامل�شاة ال�سابع ،الثاين.
 املج ّند املم ّددة خدماته علي الزعبي من لواءامل�شاة التا�سع ،الثالث.
 العريف مياد غ�صن م��ن ال��ف��وج املجوقل،الرابع.
• �سباق  100م:
 املج ّند املم ّددة خدماته حممد �شعيب من لواءامل�شاة ال�سابع ،الرابع.
 املج ّند املم ّددة خدماته علي الزعبي من لواءامل�شاة التا�سع ،اخلام�س.
 العريف مياد غ�صن م��ن ال��ف��وج املجوقل،ال�ساد�س.

اجلي�ش ي�شارك يف �سباق بكفيا واملركز الأول للرقيب ح�سني عوا�ضة
�أحرز الرقيب ح�سني عوا�ضة املركز الأول يف �سباق بكفيا مل�سافة
 5.5كلم الذي نظمته جمعية عرب لبنان لعدائي الطرق بتاريخ
 2008/6/15مب�شاركة عدائني من خمتلف الأندية الريا�ضية� .أما
النتائج التي حققها الع�سكريون فجاءت على النحو الآتي:
• فئة الرجال:
 الرقيب ح�سني عوا�ضة من لواء امل�شاة الأول ،الأول. الرقيب علي عو�ض من فوج التدخل الثالث ،الثاين. اجلندي عمر عي�سى من فوج املدرعات الأول ،الثالث.• فئة القدامى:
 العريف �أحمد الدركو�شي من لواء احلر�س اجلمهوري ،الأول. -الرقيب عمر عبد اللطيف من فوج املغاوير ،الثالث.

دورة اال�ستقالل يف املالكمة يف الأردن:
ذهبية وبرونزيتان للجي�ش اللبناين
�شارك ع�سكريون من منتخب اجلي�ش يف لعبة املالكمة ،بدورة
اال�ستقالل الدولية يف اللعبة التي جرت يف الأردن اعتباراً من
 2008/6/4ولغاية  8منه .وقد فاز بنتيجتها اجلندي �أحمد عثمان
من فوج املدرعات الأول يف املركز الأول عن وزن  64كلغ ونال
ميدالية ذهبية ،كما فاز الرقيب �أحمد النابو�ش من فوج التدخل
الثالث يف املركز الثالث عن وزن  69كلغ ونال ميدالية برونزية،
يف حني حقق العريف وائل �شاهني من املركز العايل للريا�ضة
الع�سكرية املركز الثالث يف وزن  60كلغ و�أحرز امليدالية الربونزية.

اذا كنت
يف اخلدمة منذ 8
�سنوات �أو اكرث

اجلي�ش  -العدد رقم 277

139

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1
2
3
4
5
6
7
8

م�سابقة الكلمات املتقاطعة

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

اجلائـــزة

400.000

لرية
لبنانية

اال�سم........................................................................................................................................................ :
العنوان..................................................................................................................................................... :
....................................................................................................................................................................

�إعداد :فيليب � ّشما�س
142

اجلي�ش  -العدد رقم 277

�شــروط امل�سابقة

م�سابقة ال
ك
ل
ما
ت
ا
ملتقاطع
«اجلي�ش
فيها ج » لقرائها وتخ�ص� ة تقدمها
ص
الف ل وائز مالية قيمتها للفائزين
ري
القرعة ة لبنانية ،ت�وزع اربعماية
على اربعة فائزين .بوا�سطة

والدته.
• �أفقياً:
 -5نقي�ض ليلي ،مدينة
 -1وطن القدا�سة ،ك ّلنا ،قدمية يف �أرمينيا ،والية
يف الربازيل.
نح ّبك ،حرف جر.
 -2ال���ق���ل���ب ،م��دي��ن��ة � -6سار م�سرعاً ،قادم� ،أحد
بريطانية ،ما يتب ّقى من ال�شهور ،ممثلة �أمريكية.
 -7يخ�صني ،طلع َّ
والتف
النار.
 -3والي�����ة �أم�ي�رك���ي���ة ،النبات ،ب�سط يده ،راحة
اليد.
تعربون.
ّ
ُ -4عمر ،دفع دفعاً عنيفاً � -8أف���ك� ،شاعر و�أدي��ب
وبجفوة� ،ضربه بالع�صا ،لبناين راحل ،خرب ياب�س،
ٍ
�إ�ضطرابها وانزعاجها� ،أطوف حول.

حل العدد ال�سابق

الفائزون

• املعاون ح�سن احلاج ح�سن
اللواء العا�شر  -ال�سرية .1007
• املعاون اليا�س �سلوم
اللواء الثامن  -ال�سرية .800
• الرقيب حممد القعقور
�سرية �شرطة منطقة بريوت.
• داين عبود
جبيل.

• ت�ستبعد كل م�سابقة غري مقتطعة من املجلة ،ويكتب احلل بخط وا�ضح داخل
املربعات وتر�سل ال�صفحة بكاملها مع احلل .وتعلن النتائج يف العدد املقبل.
• تر�سل احللول اىل العنوان التايل :قيادة اجلي�ش  -الريزة  -مديرية التوجيه -
جملة «اجلي�ش» « -م�سابقة الكلمات املتقاطعة».
• با�ستطاعة امل�شرتك ت�سليم امل�سابقة باليد يف ثكن اجلي�ش يف جميع
املناطق.
• �آخر موعد لقبول احللول  31متوز .2008

 -9جماعة ك��ث�يرة� ،إ�سم
يطلق على الأمريكي ابن
الواليات املتحدة ،نعرف.
 -10ممثل لبناين ،من
�ضواحي بريوت.
وح�سن ِّ
ال�شعر،
 -11ر َّقق َّ
من الأحجار الكرمية ،رموا
بالثوب .
 -12مرف�أ �إيطايل على
خليج جنوى ،و َّب��خ ،دولة
عربية.
� -13سهل ،فيلم لفريد
• عمودياً:
 -1روائ���ي اي�سلندي نال
نوبل ال��ع��ام  ،1955مقر
ال��ك��ون��غ��ر���س الأم�ي�رك���ي،
مغارة يتدفق منها نهر
ابراهيم.
 -2ن��ب��ات ك��ث�ير ال�شوك،
م��ق��دار اجل�����س��م ،ق�صدوا
املكان.
 -3نهزم ،ممثلة �سورية،
�إ�شتد الأمر.
� -4أعا�ضده و�أق ّويه ،الإ�سم
ال��ث��اين مل��م��ث��ل �أم�يرك��ي
راحل.
 -5م��ف��ي��داً� ،أح����د �أي���ام
الأ�سبوع ،مدينة يابانية.
 -6برية ،ماركة �ساعات،
جملة عربية ،ل��وى اليد،
للتف�سري.

�شوقي.
 -14الع�سل املجتنى.
 -15نعم ،حرف ن�صب.
� -16أه����م م���دن وج���زر
ك��ن��اري��ا ،ف��ن��ان م�صري
راحل.
 -17بلدة يف ك�سروان،
���ش��اع��ر ع��ب��ا���س��ي ،دول���ة
افريقية.
 -18ح������رف ع���ط���ف،
حادت ورجعت عن ،جاع،
�سح َبته ،قلب.

 -19مرف�أ يف بلغاريا،
مي ّر ،ممثل ايرلندي.
 -20ط��ب��ي��ب انكليزي
إ�ك��ت�����ش��ف التلقيح �ضد
اجلدري ،دق وك�سر ،الإ�سم
ال��ث��اين ل�����ش��اع��ر وكاتب
فرن�سي راحل.
 -21ال���ع���زائ���م ،نبات
ي�����س��ت��ع��م��ل زه������ره يف
�صناعة اجلعة.

 -7وك��ال��ة �أن��ب��اء عاملية،
جزيرة برتغالية.
� -8سيف ،حيوان معروف،
حت�سب.
 -9يقر�ض املال� ،أعطيها
ال�شيء باليد ،الإ�سم الثاين
ل�شاعر برتغايل ،فرح ب ِـ.
� -10أ ّمل به� ،أظل َم الليل،
�شقيق �أب����ي ،ب��ل��دة يف
اجلنوب.
 -11ي���ب�������س ال���ل���ح���م،
ي�����ض��م��ن��ون��ه��ا���� ،ص��� ّوت
الوطواط� ،شحم.
 -12احتياج اىل ،طعام،
بيا�ض يظهر على �أ�صول
الأظفار.
 -13ي��ح�ترم��ن��ا ،ممثل
م�صري راحل.
 -14ن�صادفكما ونقابلكما،
ح�شرات جمتهدة ،حم ّلتها.

� -15أهلك ُهّ ،
ير�ض ا َحل ّب،
كاتب فرن�سي راحل ،م ّت ِ�سع
ومنب�سط يف احلديث.
 -16ق�صري ،الإ�سم الثاين
لأدي����ب اي��رل��ن��دي راحـل،
نوتـة مو�سيقيـة� ،ضميـر
مت�صل.
 -17الإ�سم الثاين ملمثل
�أو�سرتايل ،عا�صمة �آ�سيوية،
ت�����ض�� ّوع ال��ط��ي��بَ ،
�ضعف
وبلي.
 -18موا�ضع ال�شرب على
طالب ون��ادى،
الطرقات،
َ
عامل فيزيائي انكليزي نال
نوبل.
� -19إ�سم مو�صول ،مدينة
يف املجر ،مطار يف تركيا.
 -20نر�شدها ،قطع اللحم،
دول����ة �أوروب����ي����ةُ ،ي��ع��رف
بالقري�شة.
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أ�وان القطاف
عرفنا يف ال�شهور ال�سابقة ف�صالً من العوا�صف الهوجاء ،زاد زمهريرها ،وا�شتدت رياحها ،وكادت
تقتلع الكثري مما بنيناه .لقد ازدادت امل�صاعب يف الف�صل املذكور ،وطال االنتظارّ ،
وظن البع�ض
�أنّه لن ينتهي �أياماً ع�صيبة ،و�أنّ النار لن تخبو يف مواقده ،و�أنّ �أيّ التفاتة عرب نوافذه اىل �أمل
ما� ،ستفاجئها هطلة عمالقة من رعود الف�ضاء .لكن ،مل يغب عن الأذهان �أنه ،يف مقابل تلك
امل�صاعب والأزمات ،كان هناك َمن يجمع من الف�صل القار�س �أمطاره ،و�أنه ،يف موازاة هدير الرعود
تلك ،كان هناك من يعد بهم�س جميل يف ربيع كانت ب�شائره تبني من بعيد ،وثمار كان بريقها
يطل عرب �أطراف ال�شجر يف ف�صل قطاف واعد ،من حق النفو�س �أن تنتظره و�أن تلقاه ،و�أن تهن أ�
يف ظالله .من كل ذلك ال بد من الإميان ب�أن اهلل ال يرتكنا يف معاناة تطول على هواها وكيفما ي�شاء
املخططون ،ولن ي�س ّلمنا اىل �شدائد ال يحدها حدّ  .و�أنه ال بد من الإميان ب�أن جهود �أبناء الوطن،
و�إرادتهم يف مواجهة الأخطار ،و�أملهم بامل�ستقبل امل�شرق ..لن تنتهي اىل �سدى.
ونحن اليوم ،يف متوز ،مندّ �أيدينا قاطفني ،فال الغ�صن بعيد ،وال الأيدي ق�صرية ،وال الزرع هزيل.
�إرزع حت�صد ،قالت �أمثالنا ،وا�صرب تنل ،و�سر ت�صل .ونحن اليوم يف متوز ،ال بد للمواطن ب�أن
ينه�ض من كبوة امل�صاعب والأحزان ،و�أن يرى وطنه وقد ا�ستعاد العافية .لعل تلك العافية تتكون
جزءاً جزءاً ،من كل قما�ش خيط ،ومن كل ري�شة لون :فللجمهورية الآن رئي�س ،واحلكومة هي
الأخرى يف طريق العمل واخلدمة والبناء .وها هي الأبواب وقد فتحت على �سياحة طاملا رفدت
بالدنا بالبحبوحة واخلري ،ور ّ�سخت عالقة اللبنانيني بالعامل ،فعرف اجلميع جماالت �أر�ضنا ما�ضياً
وحا�ضراً .وت�ضاف اىل تلك الثمار اليانعة ثمرة كبرية بهية :ب�شائر عودة �أ�سرانا من �سجون العدو
الإ�سرائيلي� ،أحياء فرحني فخورين كباراً ،و�شهداء مك ّرمني من ّورين الدرب نحو املجد والكرامة.
لي�س املق�صود دعوة املواطن اىل �أن ي�سرتيح فوق فرا�ش من الأحالم وك�أنّ املعاناة واخليبة
واالنتظار ّ
اململ ..قد زالت اىل غري رجعة ،ولي�س املق�صود جتاهل ما يعرتي حياته اليومية من
�ضائقات مادية وعقبات اجتماعية ،وما يواجه وطنه من حتديات و�أزمات� ،إالّ �أنّه من املنطقي
يتم التعثرّ التلقائي يف مواجهة امل�صاعب والعقبات،
التوقف عند النجاحات احلا�صلة ،متاماً كما ّ
فكما �أنّ هناك �شجرة ماحلة و�أر�ضاً قاحلة ،هناك غ�صون معطاء وثمار يانعة ،و�إالّ ،كانت م�سرية
الوطن حمكومة بالف�شل املطلق ،وكان التغ ّني به ،واالندفاع يف خدمة م�صلحته العليا ،هراءاً
ووهماً ،وجهداً ال مربر له ،و�سعياً ال طائل فيه.
بذلك ،ال يكون دفء ال�صيف جمرد انخطاف نحو احلر والهجري ،بل �سباق حبات الثمر نحو ال�سالل،
وبلوغ الأيدي العاملة القطاف املوعود.

العميد الركن �صالح حاج �سليمان
مدير التوجيه
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